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Tóm tắt: Xu hướng lựa chọn chung sống dựa trên hợp đồng mà không đăng kí kết hôn dần trở nên 

phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đây có thể xem là bước chuyển tiếp đến hôn nhân, mặt khác 

giúp cho các cặp đôi tránh các thủ tục pháp lí phức tạp của việc li hôn và phân chia tài sản tại toà án 

trong trường hợp chấm dứt mối quan hệ. Đối với các cặp đôi đồng giới thì việc chung sống thông qua 

hợp đồng có thể bảo vệ quyền và nghĩa vụ của các bên, cũng như giúp giải quyết được một số vấn đề 

phát sinh khi chưa có sự điều chỉnh của pháp luật. Tại Pháp và Úc, các cặp đôi không đăng kí kết hôn 

có thể thiết lập thoả thuận nhằm điều chỉnh vấn đề tài sản và các vấn đề khác trong và sau khi kết 

thúc mối quan hệ chung sống. Tại Việt Nam, pháp luật hiện hành chưa điều chỉnh vấn đề này, vì vậy 

việc nghiên cứu kinh nghiệm lập pháp của Pháp và Úc trong việc điều chỉnh hợp đồng chung sống của 

các cặp đôi là cần thiết để đưa ra một số gợi mở trong việc việc điều chỉnh mối quan hệ mới phát sinh 

tại Việt Nam hiện nay. 
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COHABITATION AGREEMENTS UNDER THE LAWS OF FRANCE AND AUSTRALIA AND 

SUGGESTIONS FOR VIETNAMESE LAW 

Abstract: Living together under an agreement, without marriage, is gradually becoming a 

popular choice in many countries in the world. It appears as a transition to marriage and, in the 

case of relationship breakdown, helps couples avoid complicate legal proceedings for a divorce and 

property division. Also, living together under a contract may protect the parties’ rights and 

obligations, and help same-sex couples solve problems resulting from cohabitation, which have not 

yet been governed by existing laws. In France and Australia, couples who do not register their 

marriage can enter into an agreement to deal with issues related to assets and other matters during 

and after cohabitation. In the current context, Vietnam lacks specific provisions governing this issue, 

therefore, it is necessary to study the legislative experiences of France and Australia in governing the 

cohabitation contracts, thereby analizing and prosposing some suggestions for Vietnamese law to 

govern this new relationship. 
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