Chưa ly hôn, có đứng tên khai sinh cho con được không?
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Hỏi:

Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 10 năm có đăng ký kết hôn. Sau một thời gian dài không có thai,
vợ chồng tôi đã đi khám và được biết vợ tôi khó có khả năng có con. Tôi là con trưởng của dòng
họ nên áp lực về con cái với tôi rất lớn nên cô ấy nhiều lần động viên tôi đi lấy người khác để
sinh con nối dõi dòng họ. Vừa qua, tôi đồng ý cho vợ tôi đi nước ngoài với người bà con của vợ
tôi để phát
triển kinh tế gia
đình. Nhưng từ khi đi đến nay, cô ấy không liên lạc với tôi mà chỉ liên lạc với gia đình của cô ấy
và có ý định muốn chấm dứt quan hệ hôn nhân để định cư ở nước ngoài. Buồn và đơn độc, tôi
đã quan hệ với một người phụ nữ khác, hiện chúng tôi sắp có con chung. Tôi
băn khoăn không biết khi đứa trẻ sinh ra thì tôi phải làm thế nào để đứng tên người cha hợp
pháp trong giấy khai sinh của cháu, vì giữa tôi và mẹ cháu không làm được thủ tục đăng ký kết
hôn.

Trả lời:

*Trước hết, xin chia sẻ với ông về chuyện gia đình. Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin tư vấn như sau:
Theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình, vì ông và vợ ông đã xác lập quan hệ vợ
chồng và quan hệ này đã được phaps luật bảo vệ, do đó việc ông có quan hệ chung sống như
vợ chồng với người khác trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng ông đang tồn tạivà chưa bị chấm
dứt bởi một quyết định hoặc bản án của Toà án là vi phạm các quy định của pháp luật về hôn
nhân gia đình cũng như vi phạm đạo đức xã hội. Vì vậy, quan hệ của ông với phụ nữ khác là
quan hệ bất hợp pháp nên mặc dù giữa ông và người phụ nữ này có con chung và ông thừa
nhận là con của mình, nhưng về mặt pháp lý thì đứa trẻ này được xác định là con ngoài giá thú
và ông không thể đứng tên người cha hợp pháp trong giấy khai sinh của cháu bé, bởi lẽ theo
quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch thì người đi đăng ký khai sinh (theo mẫu
quy định) và xuất trình giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ.
*Trường hợp không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, phần ghi về người
cha trong sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh để trống. Thông thường, trong quan hệ hôn
nhân các bên đều hướng tới mục đích thực hiện chức năng gia đình, trong đó chức năng sinh đẻ
nhằm tạo ra chủ thể của xã hội, quan hệ hôn nhân của gia đình ông không đạt được mục đích
sinh đẻ nhằm duy trì giống nòi cho dòng họ, vợ của ông cũng đã có ý nguyện, động viên và chia
sẻ để tạo điều kiện cho ông và xác lập mối quan hệ hô nhân mới để duy trì người nối dõi dòng
họ và đã cắt đứt liên lạc với ông từ khi đi nước ngoài đến nay. Như vậy, quan hệ hôn nhân của
ông không đạt được mục đích và vợ ông cũng đã thể hiện rõ ý muốn chấm dứt quan hệ hôn
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nhân nên trong trường hợp này ông có thể thông qua người thân của gia đình bên vợ để xin địa
chỉ hoặc số điện thoại của vợ ông ở nước ngoài để liên lạc, trao đổi với vợ ông để vợ ông hiểu
và cùng nhau thoả thuận chấm dứt hôn nhân. Sau khi quan hệ hôn nhân của vợ chồng ông
được Toà án giải quyết bằng bản án hoặc quyết định của toà án thì ông có thể xuất trình bản
án hoặc quyết định này với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBND cấp xã, phường nơi cư trú
của một trong hai bên) để làm thủ tục đăng ký kết hôn với người phụ nữ mà ông có con chung,
trên cơ sở giấy đăng ký kết hôn này thì ông có thể đứng tên khai sinh một cách hợp pháp cho
con ông.
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