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Ly Hôn Có Yếu Tố Nước Ngoài Tại Việt Nam 

Khi nào thì Ly hôn? Đó là khi các bên không còn dung hòa được quan hệ hôn nhân trong trạng thái 

cân bằng với các vấn đề của cuộc sống. Hay khi những mâu thuẫn giữa vợ chồng quá lớn mà không 

thể hòa giải khiến đôi bên cảm thấy mệt mỏi và không thể tiếp tục cuộc hôn nhân thì khi ấy ly hôn 

là cách giải thoát cho các bên để bắt đầu cuộc sống mới.  

Vậy làm thế nào để ly hôn trong trường ly hôn có yếu tố nước ngoài, bởi lẽ vấn đề ly hôn có yếu tố 

nước ngoài không đơn giản, sẽ làm cho các bên bị vướng vì những thủ tục rườm rà và phức tạp. 

Mặt khác, khi ly hôn việc phân chia tài sản và nuôi dưỡng con cái sẽ được xử lý như thế nào? Đó là 
vấn đề các bên thường quan tâm khi ly hôn. 

Hiểu được điều này, CNC chuẩn bị bài viết Ly hôn có yếu tố nước ngoài để mang đến cho quý Khách 

Hàng những vấn đề chi tiết nhất liên quan đến Ly hôn có yếu tố nước ngoài. Bài viết bao gồm các 

nội dung: (i) Trường hợp nào là ly hôn có yếu tố nước ngoài; (ii) Cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 

(iii) Hồ sơ cần chuẩn bị; (iv) Trình tự, thủ tục giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài; (v) Phân chia 

tài sản, quyền nuôi con, nghĩa vụ cấp dưỡng sau ly hôn. 

 

Thế nào là ly hôn có yếu tố nước ngoài? 

Ly hôn có yếu tố nước ngoài được hiểu trong các trường hợp sau đây: 

 

 

Thẩm quyền giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài 

Giữa công dân
Việt Nam với
người nước ngoài

1
Giữa người nước
ngoài với nhau
thường trú ở Việt
Nam

2
Việc giải quyết tài
sản là bất động sản
ở nước ngoài khi ly
hôn tuân theo pháp
luật của nước nơi
có bất động sản

3

Trường hợp ly hôn có yếu tố nước ngoài Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, Điều 127 
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Quy định về Thẩm quyền giải quyết ly hôn theo các cấp trong Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015, Điều 35, 37 

 

Ngoài ra, thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo lãnh thổ còn được xác định như sau: 

 

Nguyên đơn có quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp về hôn nhân và gia đình trong các 
trường hợp sau: 

 Nếu không biết nơi cư trú, làm việc, trụ sở của bị đơn thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa 

án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở cuối cùng hoặc nơi bị đơn có tài sản giải quyết. 

 Nếu bị đơn không có nơi cư trú, làm việc, trụ sở ở Việt Nam hoặc vụ án về tranh chấp việc 

cấp dưỡng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc, có trụ sở giải 

quyết. 

• Tranh chấp về hôn nhân và gia đình
• Ly hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của

nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới Việt Nam

Tòa án nhân dân cấp huyện

• Ly hôn có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài; hoặc cần phải ủy thác tư pháp

• Tranh chấp về hôn nhân và gia đình không thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân
dân cấp huyện

Tòa án nhân dân cấp Tỉnh/ Thành phố

Tòa án nơi bị đơn
cư trú, làm việc
có thẩm quyền

1

Tòa án nơi cư
trú, làm việc của
nguyên đơn nếu
các bên có thỏa
thuận

2

Tòa án nơi có
bất động sản
đang tranh chấp

3

Quy định về thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo lãnh thổ trong Bộ luật tố tụng dân sự 2015, 

khoản 1 Điều 39 
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Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam 

 

 

 

Hồ sơ cần chuẩn bị  

Các bên cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu sau, bao gồm: 

STT Tên tài liệu Số lượng Ghi chú 

1 
Đơn xin ly hôn hoặc đơn yêu cầu 

công nhận thuận tình ly hôn  
01 Mẫu đơn do Tòa án cung cấp 

2 Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn 01 

Bản chính 

(Trường hợp mất bản chính Giấy chứng 

nhận đăng ký kết hôn thì nộp bản sao 

có xác nhận sao y bản chính của cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền) 

3 Sổ hộ khẩu của hai vợ chồng 01 Bản sao có chứng thực 

4 CMND/hộ chiếu của hai vợ chồng 01 Bản sao có chứng thực 

5 Giấy khai sinh của con 01 
Bản sao có chứng thực 

(Nếu có con) 

Nộp hồ sơ
Thông báo 

nộp tiền tạm 
ứng phí

07 - 15 ngày

Nộp tạm ứng 
án phí và nộp 
biên lai cho 

Tòa án

Thông báo 
thụ lý vụ án

Bản 
án/Quyết 

định
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STT Tên tài liệu Số lượng Ghi chú 

6 
Tài liệu, chứng cứ khác chứng minh 

về tài sản chung 
01 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất (sổ đỏ), giấy tờ đăng ký xe,… 

 

Thủ tục Ghi chú trong trường hợp đăng ký kết hôn tại nước ngoài 

Trong trường hợp hai bên đăng ký kết hôn theo pháp luật nước ngoài muốn ly hôn tại Việt Nam 

phải thực thiện theo thủ tục ghi chú trước khi nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết ly hôn.  

Thẩm quyền: Sở Tư pháp nơi đăng ký thường trú của công dân Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện 

thực hiện ghi vào sổ việc kết hôn của công dân cư trú tại nước tiếp nhận. 

Hồ sơ: 01 (một) bộ, bao gồm các tài liệu sau: 

 

Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí. Trong trường hợp cần phải 

xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc. 

Trong quá trình giải quyết ly hôn, khi đương sự vắng mặt tại phiên tòa, Tòa án vẫn tiến hành xét 

xử vụ án khi: 

1 Tờ khai ghi vào sổ việc kết hôn

2 Bản sao giấy tờ chứng minh việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền
nước ngoài cấp

3 Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân

4 Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người có yêu cầu
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Khi Đương sự ở nước ngoài, Tòa án sẽ ủy thác tư pháp cho cơ quan lãnh sự Việt Nam ở ngước 

ngoài, cho Tòa án ở nước ngoài để tiến hành việc liên quan đến tố tụng dân sự ở nước ngoài. 

Thời gian giải quyết yêu cầu ly hôn có yếu tố nước ngoài 

 

Chi phí cho việc ly hôn có yếu tố nước ngoài: 

 

Có đơn xin xét xử vắng 
mặt

Có người đại diện của 
đương sự tham gia

Ly hôn đồng thuận 

• Khoảng từ 01 đến 04 
tháng

Ly hôn đơn phương

• Cấp sơ thẩm: từ 04 - 06
tháng (Có thể kéo dài
hơn)

• Cấp phúc thẩm: Từ 03 -
04 tháng (nếu có kháng
cáo)

Ly hôn vắng mặt người 
nước ngoài

• Khoảng từ 24 tháng (do 
Tòa án phải thực hiện 
thủ tục ủy thác tư pháp)

Ủy thác tư 
pháp: 

150.000 
đồng/bộ

Tranh chấp chia 
tài sản: theo giá 
ngạch của Nghị 
quyết 326/2016

Sơ thẩm: 
300.00 đồng
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Lưu ý:  

- Trong trường hợp vợ đang mang thai hoặc có con dưới 12 tháng tuổi thì chồng không có 

quyền yêu cầu ly hôn đơn phương; 

- Nếu hai bên kết hôn tại Việt Nam, sau đó vợ hoặc chồng xuất cảnh sang nước ngoài (không 

tìm được địa chỉ) thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương về việc một bên đã xuất 

cảnh. 

- Hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp. 

Quy định về tài sản của vợ chồng: 

 

 

 

Phân chia tài sản khi ly hôn 

Tài sản chung 
của vợ chồng

Thu nhập hợp pháp  

Quyền sử dụng đất có được sau khi kết hôn

Được thừa kế chung, tặng cho chung

Tài sản không có căn cứ chứng minh là tài sản riêng 

Tài sản được vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung

Tài sản riêng
của vợ chồng

Mỗi người có trước khi kết hôn

Được thừa kế riêng, được tặng cho riêng

Theo thỏa thuận của vợ chồng

Phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng hoặc  theo pháp luật

Tài sản, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng
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Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, sở hữu chung của vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất có 

thể phân chia; vợ, chồng cùng nhau tạo lập, phát triển khối tài sản chung; có quyền ngang nhau 

trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. Tài sản chung của vợ chồng có thể phân 

chia theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của Tòa án. 

Trường hợp vợ chồng có thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân hoặc thỏa thuận 

xác lập chế độ tài sản vợ chồng trước khi kết hôn thì phải kiểm tra hiệu lực pháp lý thực tế của 

những thỏa thuận này trước khi áp dụng để giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn. 

Thỏa thuận của vợ chồng sẽ bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: 

 

Thỏa thuận giữa vợ chồng bị vô hiệu theo Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, Điều 42 và Điều 50  

Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không đầy đủ thì tài sản chung của vợ chồng 

được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố bao gồm: 

Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia
đình

Ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích
của con chưa thành niên, con mất năng lực
hành vi dân sự

Ảnh hưởng nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp
pháp của con không có khả năng lao động và
không có tài sản

Trốn tránh nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng

Trốn tránh nghĩa vụ liên quan đến tài sản

Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản vợ chồng 
trước hôn nhân

Không tuân thủ điều kiện có hiệu lực của
giao dịch

Vi phạm nguyên tắc chung về chế độ tài sản
của vợ chồng

Vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng
trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia
đình

Vi phạm quy định về giao dịch liên quan đến
nhà ở, giao dịch với người thứ ba ngay tình

Vi phạm nghiêm trọng các quyền, lợi ích hợp
pháp của cha, mẹ, con và thành viên khác
của gia đình
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Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia 

theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì 

phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch. 

Quyền nuôi con sau khi ly hôn 

Sau khi ly hôn, cha mẹ phải có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 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. Việc chăm sóc, nuôi dưỡng sẽ do 02 yếu tố sau đây điều chỉnh: 

 

Trong trường hợp cha mẹ muốn trực tiếp nuôi dưỡng con cái phải chứng minh được 02 yếu tố sau 

đây: 

Hoàn cảnh của gia đình và của 
vợ, chồng

Công sức đóng góp của vợ,
chồng vào việc tạo lập, duy trì
và phát triển tài sản chung

Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi 
bên

Lỗi của mỗi bên trong vi phạm 
quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng

Vợ, chồng thỏa thuận

Người trực tiếp nuôi con

Nghĩa vụ, quyền mỗi bên đối với con

Tòa án quyết định dựa vào các căn cứ

Quyền lợi mọi mặt của con

Nguyện vọng của con >= 07 tuổi

Con =< 36 tháng tuổi được giao cho mẹ 
trực tiếp nuôi
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Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con sau ly hôn 

Trong trường hợp cha, mẹ sau khi ly hôn mà không sống chung với con hoặc sống chung với con 

nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con trong trường hợp: 

 

 

 

 

Trên đây là những vấn đề pháp lý có liên quan đến ly hôn có yếu tố nước ngoài mà CNC đã tổng 

hợp nhằm mang đến cho khách hàng cái nhìn tổng quan nhất. Như vậy, thủ tục tiến hành ly hôn 

thuộc trường hợp có yếu tố nước ngoài là không hề đơn giản, và các bên cũng cần có sự cân nhắc 

kỹ càng để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho con cái và cho chính bản thân mình. 

 

 

Điều kiện 
kinh tế

Phẩm 
chất đạo 

đức  

Quyền ưu 
tiên nuôi 

con

Con chưa 
thành niên

1
con đã thành niên
không có khả năng lao
động và không có tài sản
để tự nuôi mình

2

Mức cấp dưỡng Thỏa thuận dựa vào các căn cứ Thu nhập, khả năng thực tế của 
người có nghĩa vụ câp dưỡng

Nhu cầu thiết yếu của người được 
cấp dưỡng

Tòa án quyết định

mailto:contact@cnccounsel.com
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Cần hỗ trợ thêm: 

Chúng tôi sẽ rất lấy làm vinh hạnh khi nhận được bất kỳ yêu cầu nào của quý Khách hàng để hỗ trợ 
việc ly hôn của bạn được thực hiện một cách nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo tốt nhất quyền lợi 
của các bên liên quan. 

Các yêu cầu có thể được thực hiện bằng email hoặc điện thoại theo các thông tin bên dưới:  

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Trà | Cộng Sự  

T: (+84-28) 6276 9900 

E: tra.nguyen@cnccounsel.com    

Luật sư Kim Ngọc Ánh | Cộng Sự 

T: (+84-28) 6276 9900 

E: anh.kim@cnccounsel.com  

CNC© | A Boutique Property Law Firm 

Phòng SAV.1 – 03.03 Tầng 3, Cao ốc The Sun Avenue,  

Số 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

T: (+84-28) 6276 9900 | F: (+84-28) 2220 0913 

cnccounsel.com | contact@cnccounsel.com   

 

Miễn trừ: 

Bản tin này được chuẩn bị hoặc được sử dụng vì mục đích giới thiệu hoặc cập nhật cho khách hàng 
những thông tin về những vấn đề và/hoặc sự phát triển các quan điểm pháp lý tại Việt Nam. Các 
thông tin được trình bày tại bản tin này không tạo thành ý kiến tư vấn thuộc bất kỳ loại nào và có 
thể được thay đổi mà không cần phải thông báo trước. 
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