
Thủ tục ly hôn khi không cùng hộ khẩu 
 

 

Thực tế hiện nay, không phải tất cả các cặp vợ chồng sau khi đăng ký kết hôn thì người 

vợ sẽ chuyển hộ khẩu về ngay nhà chồng vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, nếu 

chưa có cùng hộ khẩu với chồng, nhưng vợ chồng lại không hòa thuận, muốn ly hôn thì 

nên giải quyết như thế nào? Thủ tục ly hôn khi không cùng hộ khẩu sẽ như thế nào? Bài 

viết sau sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn. 

Điều kiện để ly hôn. 
Tòa án sẽ xem xét, quyết định cho ly hôn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

 Tình trạng của vợ chồng trầm trọng; 

 Đời sống chung không thể kéo dài; và 

 Mục đích của hôn nhân không đạt. 

Có thể bạn quan tâm bài viết Làm thế nào để ly hôn nhanh nhất 2020 

Thủ tục ly hôn 
Chuẩn bị hồ sơ xin ly hôn gửi đến Tòa án nhân dân huyện thuộc tỉnh/ thành phố nơi chồng/vợ 

đang cư trú. Hồ sơ bao gồm: 

 Đơn xin ly hôn (theo mẫu); 

 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn; 

 Bản sao Hộ khẩu thường trú, tạm trú của nguyên đơn và bị đơn; 

 Bản sao Chứng minh thư nhân dân hoặc bản sao hộ chiếu của nguyên đơn và bị đơn; 

 Bản sao giấy khai sinh của các con; và 

 Các giấy tờ chứng minh về tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, sở hữu nhà 

ở, vv… 

Có thể bạn quan tâm Thủ tục đơn phương ly hôn 2020 

Kết luận 
Nếu có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn Thủ tục ly hôn, vui lòng liên 

hệ chúng tôi: P & Các Cộng Sự là một công ty luật 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 luật chuyên về pháp luật 

dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp 

lý như Tư vấn luật Lao động và Việc làm, Tư vấn Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh 

tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật Tư vấn Thủ tục ly hôn cung cấp dịch 

vụ tư vấn pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng. 
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