Pháp luật quy định nghiêm cấm
việc lợi dụng ly hôn để trốn tránh
nghĩa vụ tài sản, vi phạm chính
sách, pháp luật về dân số hoặc để
đạt được mục đích khác mà không
nhằm mục đích chấm dứt hôn nhân;
việc đe dọa, uy hiếp tinh thần, hành
hạ, ngược đãi, yêu sách của cải
hoặc hành vi khác để buộc người
khác phải duy trì quan hệ hôn nhân
trái với ý muốn của họ.
II. Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn
Ly hôn là quyền nhân thân và
là quyền dân sự cơ bản của con
người. Quyền yêu cầu giải quyết ly
hôn của vợ, chồng được quy định
như sau:
- Vợ, chồng hoặc cả hai người
có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết
ly hôn.
- Cha, mẹ, người thân thích khác
có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết
ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị
bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác
mà không thể nhận thức, làm chủ

được hành vi của mình, đồng thời
là nạn nhân của bạo lực gia đình do
chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh
hưởng nghiêm trọng đến tính mạng,
sức khỏe, tinh thần của họ.
- Chồng không có quyền yêu cầu
ly hôn trong trường hợp vợ đang có
thai, sinh con hoặc đang nuôi con
dưới 12 tháng tuổi.
III. Nguyên tắc giải quyết tài sản
của vợ chồng khi ly hôn
Trong trường hợp chế độ tài sản
của vợ chồng theo luật định thì việc
giải quyết tài sản do các bên thỏa
thuận; nếu không thỏa thuận được
thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc
của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết
theo quy định của pháp luật về hôn

nhân và gia đình.
Trong trường hợp chế độ tài sản
của vợ chồng theo thỏa thuận thì
việc giải quyết tài sản khi ly hôn
được áp dụng theo thỏa thuận đó;
nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ
ràng thì áp dụng quy định các quy
định của Luật Hôn nhân và gia đình
để giải quyết.
Tài sản chung của vợ chồng
được chia đôi nhưng có tính đến
các 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 khối tài sản chung. Lao
động của vợ, chồng trong gia đình
được coi như lao động có thu nhập;
- Bảo vệ lợi ích chính đáng của
mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh
và nghề nghiệp để các bên có điều
kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
- Lỗi của mỗi bên trong vi phạm
quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.
Tài sản chung của vợ chồng
được chia bằng hiện vật, nếu không

ï

I. Ly hôn là gì?
Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ
vợ chồng theo bản án, quyết định
có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

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.
Tài sản riêng của vợ, chồng
thuộc quyền sở hữu của người đó,
trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập
vào tài sản chung theo quy định.
Trong trường hợp có sự sáp
nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với
tài sản chung mà vợ, chồng có yêu
cầu về chia tài sản thì được thanh
toán phần giá trị tài sản của mình
đóng góp vào khối tài sản đó, trừ
trường hợp vợ chồng có thỏa thuận
khác.
Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp
của vợ, 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.
IV. Việc trông nom, chăm sóc,
nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly
hôn
Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có
quyền, 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
theo quy định của Luật Hôn nhân
và gia đình, Bộ luật dân sự và các
luật khác có liên quan.
Vợ, chồng thỏa thuận về người
trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền
của mỗi bên sau khi ly hôn đối với
con; trường hợp không thỏa thuận
được thì Tòa án quyết định giao
con cho một bên trực tiếp nuôi căn
cứ vào quyền lợi về mọi mặt của
con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên
thì phải xem xét nguyện vọng của
con.

BỘ tư pháp
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Con dưới 36 tháng tuổi được giao
cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường
hợp người mẹ không đủ điều kiện
để trực tiếp trông nom, chăm sóc,
nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha
mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với
lợi ích của con.
Tài liệu tham khảo
Luật hôn nhân và gia đình năm
2014
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