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ĐẶNG THỊ HỒNG TUYẾN *  

Tóm tắt: Có nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến quy định về điều kiện kết hôn trong 

pháp luật mỗi quốc gia. Truyền thống pháp luật của mỗi quốc gia là một trong những yếu tố đó. Bài 

viết phân tích các quy định về điều kiện kết hôn trong hệ thống pháp luật Anh, Pháp và Malaysia, đại 

diện cho các truyền thống pháp luật khác nhau; đồng thời so sánh, đối chiếu các khía cạnh về độ tuổi, 

sự tự nguyện, không có quan hệ huyết thống và tình trạng độc thân, qua đó thấy được sự đa dạng 

trong quy định về điều kiện kết hôn tại ba quốc gia này. 

Từ khoá: Điều kiện kết hôn; độ tuổi kết hôn; tình trạng hôn nhân; hôn nhân một vợ một chồng; 

quan hệ thân thích; đa thê 
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MARRIAGE CONDITIONS IN THE LAWS OF THE UK, FRANCE AND MALAYSIA 

UNDER THE COMPARATIVE VIEW 

Abstract: Many different factors can affect the provisions on legal marriage conditions in the laws 

of each country which legal tradition is one of those factors. The article analyzes the provisions on 

marriage conditions in the UK, French, and Malaysian legal systems which represent different legal 

traditions. The article also compares aspects of marriageable age, voluntariness, the family relationship 

and matrimonial status, thereby points out the diversity of the laws on marriage conditions in these 

three countries. 

Keywords: Marriage conditions; marriageable age; matrimonial status; monogamy; family 

relationship; polygamy 

Received: Dec 16th, 2020; Editing completed: May 17th, 2021; Accepted for publication: May 17th, 2021 

 

hi bàn về pháp luật hôn nhân của mỗi 

quốc gia, điều kiện kết hôn là một 

trong những vấn đề được các học giả quan 

tâm đầu tiên. Tuỳ thuộc các yếu tố như văn 

hoá, tôn giáo hay quan điểm về sinh học… 

mà điều kiện kết hôn được quy định một 

cách đa dạng trong pháp luật mỗi quốc gia. 

Trong khi Anh và Pháp có cái nhìn khá cởi 

mở về vấn đề giới tính trong quan hệ hôn 

nhân thì Malaysia cho rằng hôn nhân là mối 

quan hệ chỉ xảy ra giữa hai người khác giới. 

Đầu thế kỉ XXI, cả Anh(1) và Pháp(2) đều đã 

ban hành một số đạo luật trong đó thừa  
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