
Thủ tục đơn phương ly hôn như thế nào là hợp pháp? 
 

Cuộc sống gia đình hạnh phúc là điều mà ai cũng mong muốn. Tuy nhiên, khi cơm chẳng lành canh 

chẳng ngọt, vợ chồng không còn có thể cùng nhau vun đắp gia đình nữa thì khả năng một trong hai 

bên sẽ có mong muốn được ly hôn. Trường hợp này được xem là đơn phương ly hôn. Thủ tục 

đơn phương ly hôn như thế nào là hợp pháp, bài viết này sẽ giúp quý khách hàng có được cái 

nhìn tổng quan. 

1. Các yêu cầu trong một vụ án đơn phương ly hôn: 

Trong một vụ án đơn phương ly hôn, có 03 (ba) yêu cầu mà người khởi kiện có thể yêu cầu Tòa 

án giải quyết: 

 Thứ nhất, yêu cầu Tòa án chấp thuận việc ly hôn; 

 Thứ hai, yêu cầu về con chung và cấp dưỡng; và 

 Thứ ba, yêu cầu về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. 

Khách hàng ngoài yêu cầu thứ nhất liên quan đến vấn đề nhân thân, có thể yêu cầu tòa án giải 

quyết cả vấn đề về tài sản hoặc/và con chung, nếu xét thấy bản thân hai vợ chồng không thể tự 

nguyện thỏa thuận được các vấn đề này. 

2. Hồ sơ và thủ tục giải quyết ly hôn đơn phương: 

Để yêu cầu Tòa án thụ lý giải quyết đơn phương ly hôn, Khách hàng cần chuẩn bị những giấy tờ 

sau: 

 Giấy đăng ký kết hôn; 

 CMND/CCCD và hộ khẩu của cả hai vợ chồng; 

 Giấy khai sinh bản sao của con (nếu có); 

 Giấy tờ quyền sở hữu nhà, đất và tài sản khác (nếu có); 

 Giấy vay nợ (nếu có); và 

 Và một số giấy tờ khác lyên quan, chứng minh quan hệ nhân thân, tài sản của vợ chồng. 

3. Cơ quan giải quyết: 

Tòa án nhân dân cấp quận, huyện nơi bị đơn thực tế đang cư trú. 
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4. Kết quả giải quyết: 

Bản án hoặc Quyết định của Tòa án công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. 

5. Quy trình Tòa án thụ lý giải quyết vụ việc đơn phương ly hôn: 

* Bước 1: Xem xét hồ sơ kiện và thụ lý: Khi khách hàng nộp đơn yêu cầu ly hôn đến Tòa án, Tòa 

án kiểm tra hồ sơ và xem xét nhận đơn, sau đó sẽ hẹn khoảng 10-15 ngày để nhận kết quả xử lý 

đơn. Nếu hồ sơ kiện đã hợp lệ thì Tòa án ban hành Thông báo tạm ứng án phí. Khách hàng mang 

Thông báo này đến Chi cục Thi hành án dân Sá cùng quận/huyện với Tòa án để nộp tiền và mang 

biên lai về nộp lại Tòa án. 

* Bước 2: Tòa thụ lý và phân công thẩm phán phụ trách: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ 

ngày thụ lý vụ án, Chánh án sẽ có Quyết định phân công thẩm phán trực tiếp giải quyết. Trong thời 

hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán ra thông báo bằng văn bản cho 

nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết 

vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án. 

* Bước 3: Hòa giải: Trong thời gian 04 tháng chuẩn bị xét xử, Tòa án sẽ triệu tập hai vợ chồng lên 

để lấy lời khai và hòa giải. Trường hợp hai bên thống nhất được với nhau về việc ly hôn, Tòa án sẽ 

lập biên bản hòa giải thành và sau 07 ngày kể từ ngày hòa giải thành, Tòa án ban hành Quyết định 

công nhận thỏa thuận của các đương sự. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và có giá 

trị chung thẩm, không bị kháng cáo, kháng nghị. 

* Bước 4: Xét xử và ban hành bản án: Nếu không hòa giải thành, Tòa án sẽ ban hành Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa, Tòa án căn cứ vào nguyện vọng của hai bên và thông qua việc 

đánh giá chứng cứ trong vụ án, Tòa án sẽ ra bản án công nhận việc ly hôn. Bản án của tòa sẽ có 

hiệu lực sau 01 tháng kể từ ngày xét xử hoặc từ ngày được tống đạt hợp lệ đến các bên liên quan. 

Tòa án cũng có thể bác yêu cầu ly hôn nếu thấy mâu thuẫn chưa tới mức trầm trọng. Khi tòa án bác 

đơn ly hôn thì phải 01 năm sau người khởi kiện mới có quyền nộp đơn khởi kiện ly hôn trở lại. 

Bài viết trên chỉ mang tính chất tuân theo các quy định của pháp luật. Để thực hiện được mong 

muốn của mình thì bên muốn ly hôn nên liên hệ một công ty luật chuyên nghiệp để tiến hành các 

thủ tục mà trên thực tế có rất nhiều vấn đề phát sinh. 

Nếu bạn đang khó khăn trong thủ tục đơn phương ly hôn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: P & Các 

Cộng Sự là một công ty tư vấn chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 

thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. P & Các 

Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty tư vấn chuyên về pháp luật kinh doanh 

hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao 
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động và Việc làm, Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh tụng và ly hôn. Chúng tôi tự tin mang đến 

dịch vụ luật sư tư vấn đơn phương ly hôn đến khách hàng một cách tối ưu và hiệu quả nhất. 
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