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I. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA CHA 
MẸ (Điều 69).

1. Thương yêu con, tôn trọng ý kiến 
của con; chăm lo việc học tập, giáo dục 
để con phát triển lành mạnh về thể chất, 
trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu 
thảo của gia đình, công dân có ích cho 
xã hội.

2. Trông nom, nuôi dưỡng, chăm 
sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 
con chưa thành niên, con đã thành niên 
mất năng lực hành vi dân sự hoặc không 
có khả năng lao động và không có tài sản 
để tự nuôi mình.

3. Giám hộ hoặc đại diện theo quy 
định của Bộ luật dân sự cho con chưa 
thành niên, con đã thành niên mất năng 
lực hành vi dân sự.

4. Không được phân biệt đối xử với 
con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng 
hôn nhân của cha mẹ; không được lạm 
dụng sức lao động của con chưa thành 
niên, con đã thành niên mất năng lực 
hành vi dân sự hoặc không có khả năng 
lao động; không được xúi giục, ép buộc 
con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức 
xã hội.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CON 
(Điều 70).

1. Được cha mẹ thương yêu, tôn 
trọng, thực hiện các quyền, lợi ích hợp 
pháp về nhân thân và tài sản theo quy 

định của pháp luật; được học tập và giáo 
dục; được phát triển lành mạnh về thể 
chất, trí tuệ và đạo đức.

2. Có bổn phận yêu quý, kính trọng, 
biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, 
giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của 
gia đình.

3. Con chưa thành niên, con đã thành 
niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc 
không có khả năng lao động và không có 
tài sản để tự nuôi mình thì có quyền sống 
chung với cha mẹ, được cha mẹ trông 
nom, nuôi dưỡng, chăm sóc.

Con chưa thành niên tham gia công 
việc gia đình phù hợp với lứa tuổi và 
không trái với quy định của pháp luật về 
bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

4. Con đã thành niên có quyền tự do 
lựa chọn nghề nghiệp, nơi cư trú, học tập, 
nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, 
nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội theo nguyện vọng 
và khả năng của mình. Khi sống cùng với 
cha mẹ, con có nghĩa vụ tham gia công 
việc gia đình, lao động, sản xuất, tạo thu 
nhập nhằm bảo đảm đời sống chung của 
gia đình; đóng góp thu nhập vào việc đáp 
ứng nhu cầu của gia đình phù hợp với 
khả năng của mình.

5. Được hưởng quyền về tài sản 
tương xứng với công sức đóng góp vào 
tài sản của gia đình.



III. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CHĂM 
SÓC, NUÔI DƯỠNG (Điều 71).

1. Cha, mẹ có nghĩa vụ và quyền 
ngang nhau, cùng nhau chăm sóc, nuôi 
dưỡng con chưa thành niên, con đã thành 
niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc 
không có khả năng lao động và không có 
tài sản để tự nuôi mình.

2. Con có nghĩa vụ và quyền chăm 
sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha 
mẹ mất năng lực hành vi dân sự, ốm đau, 
già yếu, khuyết tật; trường hợp gia đình 
có nhiều con thì các con phải cùng nhau 
chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ.

IV. QUYỀN CÓ TÀI SẢN RIÊNG 
CỦA CON (Điều 75). 

1. Con có quyền có tài sản riêng. Tài 
sản riêng của con bao gồm tài sản được 
thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu 
nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức 
phát sinh từ tài sản riêng của con và thu 
nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình 
thành từ tài sản riêng của con cũng là tài 
sản riêng của con.

2. Con từ đủ 15 tuổi trở lên sống 
chung với cha mẹ phải có nghĩa vụ chăm 
lo đời sống chung của gia đình; đóng góp 
vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của 
gia đình nếu có thu nhập.

3. Con đã thành niên có nghĩa vụ 
đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu 

cầu của gia đình phù hợp với khả năng 
của mình.

V. QUẢN LÝ TÀI SẢN RIÊNG CỦA 
CON (Điều 76). 

1. Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự 
mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha 
mẹ quản lý.

2. Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, 
con mất năng lực hành vi dân sự do cha 
mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho 
người khác quản lý tài sản riêng của con. 
Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc 
người khác quản lý được giao lại cho 
con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi 
con khôi phục năng lực hành vi dân sự 
đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có 
thỏa thuận khác.

3. Cha mẹ không quản lý tài sản riêng 
của con trong trường hợp con đang được 
người khác giám hộ theo quy định của Bộ 
luật dân sự; người tặng cho tài sản hoặc 
để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho 
người con đã chỉ định người khác quản 
lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo 
quy định của pháp luật.

4. Trong trường hợp cha mẹ đang 
quản lý tài sản riêng của con chưa thành 
niên, con đã thành niên mất năng lực 
hành vi dân sự mà con được giao cho 
người khác giám hộ thì tài sản riêng của 
con được giao lại cho người giám hộ 
quản lý theo quy định của Bộ luật dân sự.

VI. ĐỊNH ĐOẠT TÀI SẢN RIÊNG 
CỦA CON CHƯA THÀNH NIÊN, CON 
ĐÃ THÀNH NIÊN MẤT NĂNG LỰC 
HÀNH VI DÂN SỰ (Điều 77). 

1. Trường hợp cha mẹ hoặc người 
giám hộ quản lý tài sản riêng của con 
dưới 15 tuổi thì có quyền định đoạt tài 
sản đó vì lợi ích của con, nếu con từ đủ 
09 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện 
vọng của con.

2. Con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 
tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng, trừ 
trường hợp tài sản là bất động sản, động 
sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử 
dụng hoặc dùng tài sản để kinh doanh thì 
phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha 
mẹ hoặc người giám hộ.

3. Trong trường hợp con đã thành 
niên mất năng lực hành vi dân sự thì việc 
định đoạt tài sản riêng của con do người 
giám hộ thực hiện./.


