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KhẾ ƯỚC HÔN nh©n

GIỮA Laurent b. vµ VIRGINIE MICHELE NELLY C

NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2000

T¹i ®Þa chØ sè 1 Place du Centenaire, CHAMBERY (tØnh Savoie), t¹i Phßng C«ng
chøng ghi râ dưíi ®©y,

Michel CAMOZ, C«ng chøng viªn, thµnh viªn C«ng ty d©n sù nghÒ nghiÖp "Jean 
Yves C. vµ Michel C., c«ng chøng viªn" ®ång thêi lµ chñ mét phßng c«ng chøng t¹i 
CHAMBERY, 

§· lËp khÕ ưíc h«n nh©n dưíi ®©y,

THEO YÊU CẦU CỦA

MỘT BÊN LÀ

¤ng Laurent B., phô tr¸ch dù ¸n vÒ m«i trưêng, tró t¹i ...

Sinh ngµy 05/5/1973 t¹i ...
§éc th©n

Quèc tÞch Ph¸p 

§ang cã mÆt t¹i ®©y
Lµ con trong gi¸ thó cña «ng Jean-Pierre B., nh©n viªn ng©n hµng vµ bµ Annick

HÐlÌne M., tró t¹i ...

Nh©n danh c¸ nh©n vµ víi tư c¸ch lµ h«n phu tư¬ng lai.

Kh¼ng ®Þnh hiÖn kh«ng chÞu rµng buéc bëi bÊt cø KhÕ ưíc sèng chung kh«ng gi¸ 
thó nµo. 

C« Virginie Michele Nelly C.,  

Sinh ngµy 02/4/1974 t¹i .... §éc th©n Quèc tÞch Ph¸p

§ang cã mÆt t¹i ®©y

Con trong gi¸ thó cña «ng Michel Charles Francis C, kü sư x©y dùng tró t¹i
... rue ... vµ bµ Nelly Lucie B, thư ký phßng qu¶n lý nh©n sù, tró t¹i ... ®ưêng ...

                MỘT BÊN LÀ
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Nh©n danh c¸ nh©n vµ víi tư c¸ch lµ h«n thª tư¬ng lai.

Kh¼ng ®Þnh hiÖn kh«ng chÞu rµng buéc bëi bÊt cø KhÕ ưíc sèng chung kh«ng gi¸
thó nµo. 

§Ó chuÈn bÞ cho h«n lÔ sÏ diÔn ra tíi ®©y t¹i Toµ thÞ chÝnh MESSY, hai bªn ®·
tho¶ thuËn nh÷ng ®iÒu kho¶n như sau:

chẾ  ĐỘ tµi sẢn trong hÔn nh©n: tµi sẢn riÊng

Hai bªn tuyªn bè theo chÕ ®é tµi s¶n riªng theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu tõ 1536 
®Õn 1543 Bé luËt d©n sù.

Theo ®ã, mçi bªn sÏ gi÷ quyÒn së h÷u, qu¶n lý, hưëng thô vµ tù do ®Þnh ®o¹t ®èi
víi c¸c tµi s¶n lµ ®éng s¶n hoÆc bÊt ®éng s¶n ®ang cã hoÆc sÏ cã trong tư¬ng lai dï
lµ b»ng phư¬ng thøc nµo.

Tư¬ng tù như vËy, vÒ c¸c kho¶n nî trưíc hoÆc trong h«n nh©n chØ thuéc riªng
tr¸ch nhiÖm cña ngưêi vay trõ nh÷ng trưêng hîp ®Æc biÖt quy ®Þnh t¹i ĐiÒu 220 Bé
luËt d©n sù.

Riªng vÒ c¸c quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn nhµ ë cña gia ®×nh vµ c¸c ®å ®¹c 
trong nhµ b¾t buéc c¶ hai bªn cïng quyÕt ®Þnh. 

Ngo¹i trõ trưêng hîp nªu trªn, mçi bªn sÏ tù do qu¶n lý, hưëng dông vµ ®Þnh
®o¹t ®èi víi c¸c tµi s¶n c¸ nh©n, dï lµ ®éng s¶n hay bÊt ®éng s¶n. 

CHỨNG CỨ VÀ SUY ĐOÁN VÔ HIÊU

Mçi bªn sÏ chøng minh quyÒn së h÷u cña m×nh b»ng phư¬ng thøc do ph¸p luËt
cho phÐp. 

      Cßn trong trưêng hîp kh«ng cã chøng cø ngưîc l¹i:

1- C¸c vËt dông c¸ nh©n, ®å trang søc sÏ ®ưîc coi lµ thuéc së h÷u cña ngưêi sö

dụng, hoặc sẽ được xác định chủ sở hữu tùy theo công dụng
Tuy nhiªn mçi bªn vÉn gi÷ quyÒn së h÷u ®èi víi c¸c ®å trang søc cã trưíc khi kÕt

h«n hoÆc cã ®ưîc do thõa kÕ hoÆc do ®ưîc tÆng sau khi kÕt h«n dï ngưêi sö dông lµ
ai. 

2 - C¸c ®å ®¹c vµ vËt dông trong nhµ cã môc ®Ých sö dông chung cho sinh ho¹t
gia ®×nh vµ ®ưîc t×m thÊy t¹i n¬i ë chung cña hai ngưêi, dï ngưêi së h÷u hay ngưêi
®øng tªn thuª nhµ lµ ai, ®Òu ®ưîc coi lµ së h÷u chung, mçi ngưêi së h÷u mét nöa.

3 - C¸c chøng kho¸n, c¸c phÇn vèn gãp còng như c¸c kho¶n nî vay sÏ ®ưîc coi 
như thuéc vÒ ngưêi ®øng tªn; c¸c chøng kho¸n v« danh lưu ký vµ tiÒn mÆt lưu ký
hoÆc trong tµi kho¶n ng©n hµng sÏ thuéc së h÷u cña ngưêi ®øng tªn; c¸c chøng
kho¸n, tiÒn hoÆc ®å vËt trong kÐt s¾t göi thuª sÏ thuéc së h÷u cña ngưêi ®øng tªn
hoÆc thuéc së h÷u c¶ hai ngưêi nÕu c¶ hai ngưêi cïng ®øng tªn.
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4- C¸c bÊt ®éng s¶n vµ c¬ së kinh doanh sÏ ®ưîc suy ®o¸n lµ thuéc së h÷u cña
ngưêi ®øng tªn mua, hoÆc cña cña c¶ hai nÕu ®øng tªn c¶ hai ng êi.

5- Cuèi cïng, c¸c chøng kho¸n v« danh vµ tiÒn mÆt t×m thÊy t¹i n¬i ë chung cña
hai ngưêi sÏ ®ưîc suy ®o¸n lµ cña chung, mçi bªn së h÷u mét nöa.

Khi chÊm døt h«n nh©n, c¸c bªn, ngưêi thõa kÕ hoÆc ng êi ®¹i diÖn cña hä sÏ
lÊy l¹i tÊt c¶ nh÷ng ®å vËt mµ hä chøng minh ®ưîc quyÒn së h÷u b»ng giÊy tê, b»ng
thùc tÕ sö dông, b»ng dÊu hiÖu trªn ®å vËt hoÆc b»ng ho¸ ®¬n. Nh÷ng tµi s¶n mµ 
kh«ng bªn nµo chøng minh ®ưîc m×nh cã quyÒn së h÷u coi như thuéc vÒ c¶ hai
ngưêi, mçi ngưêi së h÷u mét nöa.

TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN

Mçi bªn hoÆc ngưêi thõa kÕ hay ®¹i diÖn cña m×nh sÏ ®ưîc b¶o ®¶m vµ båi
thưêng bëi bªn kia hay b»ng tµi s¶n cña bªn kia vÒ tÊt c¶ nh÷ng kho¶n nî hoÆc cam
kÕt ®· thùc hiÖn v× bªn kia; trưêng hîp nµy sÏ ®ưîc ¸p dông theo quy ®Þnh cña ®iÒu
153 Bé luËt d©n sù.

C¸c bªn sÏ kh«ng ph¶i b¶o ®¶m viÖc mua tµi s¶n riªng b»ng tiÒn cña bªn kia 
hoÆc mua b»ng tiÒn thu ®ưîc tõ viÖc chuyÓn nhưîng tµi s¶n cña bªn kia, trõ trưêng
hîp ®· tham gia vµo viÖc chuyÓn nhưîng tµi s¶n, thu tiÒn chuyÓn nhưîng tµi s¶n
hoÆc ®· nhËn tiÒn hay ®· hưëng lîi tõ kho¶n tiÒn ®ã.

Dï trong trưêng hîp nµo th× kh«ng bªn thø ba nµo ®ưîc quan t©m, tham gia
hoÆc ®ßi hái viÖc mét bªn mua tµi s¶n riªng b»ng tiÒn cña bªn kia hoÆc mua b»ng 
tiÒn thu ®ưîc tõ viÖc chuyÓn nhưîng tµi s¶n cña bªn kia.

NÕu trong thêi k× h«n nh©n x¶y ra viÖc mét ngưêi qu¶n lý tµi s¶n c¸ nh©n cña
ngưêi kia th× quan hÖ gi÷a hai ngưêi sÏ ®ưîc ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh cña c¸c ®iÒu
1539 vµ 1540 cña Bé luËt d©n sù.

CHẾ ĐỘ ĐÓNG GÓP VÀO CHI PHÍ THIẾT YẾU CHO GIA ĐÌNH

Hai bªn sÏ ®ãng gãp vµo c¸c chi phÝ thiÕt yÕu cho gia ®×nh víi sè tiÒn tØ lÖ thuËn 
víi thu nhËp vµ c¸c kho¶n lîi thu ®ưîc cña mçi ngưêi, nhưng kh«ng ph¶i kª khai
trªn giÊy tê vµ còng kh«ng ph¶i tr×nh ho¸ ®¬n. 

Hai bªn sÏ ®ư¬ng nhiªn ®ưîc coi như thùc hiÖn nghÜa vô ®ãng gãp hµng ngµy
cña m×nh mµ kh«ng ph¶i kª khai trªn giÊy tê vµ còng kh«ng ph¶i tr×nh ho¸ ®¬n. 

Tuy nhiªn, nh÷ng chi phÝ thiÕt yÕu cho gia ®×nh ph¸t sinh vµ chi tr¶ trong thêi 
gian chÊm døt h«n nh©n sÏ do hai bªn hoÆc ngưêi thõa kÕ hay ngưêi ®¹i diÖn cña hä
cïng tr¶, mçi bªn tr¶ mét nöa. 
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LƯU Ý

Trưíc khi chøng thùc khÕ ưíc, c«ng chøng viªn lËp khÕ ưíc ®· lưu ý víi hai bªn
r»ng sau hai n¨m ¸p dông chÕ ®é tµi s¶n riªng, hä cã thÓ chØnh söa hoÆc thay ®æi 
hoµn toµn néi dung khÕ ưíc v× quyÒn lîi cña gia ®×nh th«ng qua v¨n b¶n c«ng chøng
doToµ ¸n ThÈm quyÒn réng n¬i hä cư tró x¸c nhËn.

C«ng chøng viªn ®· ®äc cho hai bªn nghe néi dung c¸c ®iÒu tõ 2137 ®Õn 1241 
Bé luËt d©n sù, vµ ®· trao cho hai bªn chøng nhËn theo quy ®Þnh cña ®iÓm 2 ®iÒu
1394 cña Bé luËt d©n sù ®Ó hai bªn trao l¹i cho C¬ quan qu¶n lý hé tÞch trưíc khi
tiÕn hµnh h«n lÔ. 

C«ng chøng viªn còng b¸o cho hai bªn biÕt r»ng theo quy ®Þnh cña kho¶n cuèi 
®iÒu 1394, nÕu mét trong hai ngưêi lµ thư¬ng nh©n hoÆc sau nµy sÏ thµnh thư¬ng
nh©n th× ph¶i khai b¸o khÕ ưíc h«n nh©n t¹i C¬ quan ®¨ng ký kinh doanh.

VĂN BẢN gồm 4 trang

C«ng chøng viªn ®· ®äc l¹i v¨n b¶n khÕ ưíc cho c¶ hai bªn vµ ®· yªu cÇu hai
bªn ký vµo khÕ ưíc.

C«ng chøng viªn ®· ký cïng ngµy. 

LËp vµ th«ng qua t¹i Phßng c«ng chøng CHAMBERY (tØnh Savoie). 

Vµo thêi gian nªu trªn. 

Hai bªn x¸c nhËn: 

- Trong v¨n b¶n kh«ng cã ghi chó.

- Trong v¨n b¶n kh«ng cã g¹ch phÇn trèng.

- Trong v¨n b¶n kh«ng cã dßng nµo bÞ g¹ch bá.

- Trong v¨n b¶n kh«ng cã ch÷ sè nµo bÞ g¹ch bá.

- Trong v¨n b¶n kh«ng cã ch÷ nµo bÞ g¹ch bá.
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