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Chỉ được coi là vợ chồng khi có đăng ký kết hôn
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Theo quy định tại Điều 11 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 thì: Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà

nước có thẩm quyền thực hiện theo nghi thức quy định tại Điều 14 của Luật này. Mọi nghi thức kết hôn không theo quy

định tại Điều 14 của Luật này đều không có giá trị pháp lý.

Nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng.

Theo quy đinh trên đây mặc dù dì và dượng của bạn có tổ chức đám cưới, đã có thời gian chung sống như vợ chồng và

đã có một con chung. Tuy nhiên quan hệ này không được pháp luật thừa nhận là quan hệ vợ chồng. Do không phải là

quan hệ vợ chồng; mặt khác khối tài sản mà người chú dượng đòi chia là do dì bạn đã tạo lập được sau khi hai người đã

chấm dứt việc sống chung nên việc người chú dượng của bạn đòi chia hai mảnh đất của Dì bạn là không có cơ sở.

Cách chú dượng bạn lý giải : "tôi vẫn là chồng bà nên vẫn có quyền được hưởng, không tin thì lấy giấy khai sinh của con

bà coi đi, tôi là cha nó mà".. cùng không có căn cứ pháp luật vì người đứng tên là cha trong giấy khai sinh của một ai đó

chỉ là cơ sở cho việc “xác nhận cha cho con” khi một trong các bên có yêu cầu xác nhận một người là cha hoặc là con

của mình, hoặc không phải là cha, con với mình. Việc đứng tên là cha, là mẹ trong giấy khai sinh không đồng nghĩa đối

với việc xác định quan hệ vợ chồng, quan hệ vợ chồng chỉ được xác lập khi có đăng ký kết hôn theo luật định.

Trong trường hợp người chú dượng cố tình tranh chấp về tài sản với Dì của bạn thì tranh chấp này phải đưa ra Tòa án

để giải quyết. Khi đó, người chú dượng phải chứng minh được việc ông ta có công sức đóng góp để tạo lập khối tài sản

đó, ví dụ: có chứng từ về việc gửi tiền để mua nhà…v.v. Với thông tin bạn nêu là sau khi dì bạn sinh con, người chú

dượng đã bỏ đi lấy vợ khác và có con riêng, còn tài sản của Dì bạn được tạo lập được sau khi người chú dượng bỏ đi …

thì yêu cầu phân chia tài sản của dì bạn như chú dượng bạn mong muốn là không có căn cứ và sẽ không được Tòa án

chấp nhận.
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