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IV-4  Paghihiwalay o Diborsiyo 
Ang proseso ng paghihiwalay o diborsiyo ay madalas komplikado. Dapat alalahanin na kahit napaghiwalay na 

kayo bilang mag-asawa ayon sa batas ng bansang Hapon, ito ay maaaring maging walang saysay o bisa sa inyong 
sariling bansa. 
Ito ay pangkalahatang impormasyon para sa proseso ng pag-aaplay ng diborsiyo alinsunod sa batas ng bansang Hapon. 
 

 
  

 

 

 

Ang  mag-asawa ay 
parehong gustong 
magdiborsiyo (Divorce by 
mutual consent) 

Ang bawat bansa ay may ibat-
ibang dokumentong hinihingi 
para  maisakatuparan  ang  
diborsiyo.  Dapat  alamin 
ang tamang proseso sa  
kani-kanilang embahada na 
nasa bansang Hapon. 

Kung ang magsawa ay hindi 
nagkakasundo sa  kundisyon ng 
diborsiyo, kailangang humingi ng 
mediation sa family court.  

Kung hindi magtatagumpay  
ang mediation, humingi ng 
desisyon sa family court. 
(Judicial Divorce) 

Pahayag na ayaw 
tanggapin ang notisya ng 
diborsiyo. 

Kung magsusumite ng 
pahayag para huwag 
tanggapin ang notisya ng 
diborsiyo (na maaaring 
makuha sa inyong munisipyo), 
sa munisipyo kung saan 
permanenteng nakatira ang 
Hapones na asawa at hindi 
matutuloy ang diborsiyo. 

Ayaw makipaghiwalay 
ng isang partido. 

Pagkatapos matanggap, magiging lehitimo na ang diborsiyo ng  
mag-asawa sa bansang Hapon 

Ang dayuhan ay gagawa ng hakbang para mapawalang bisa ang kanyang 
kasal sa kanyang sariling bansa. Saka lamang magiging balido ang diborsiyo 
sa sariling bansa. 

Ipagbigay-alam sa 

imigrasyon sa loob ng 14 

na araw matapos diborsiyo 

ng mga mid-to-long term 

residents at ang mga 

taong may status of 

residente tulad ng “Spouse 

or Child of Japanese 

National” bilang asawa, 

“Spouse or Child of 

Permanent Resident” o 

“Dependent”. 

Kung hind katanggap-tanggap 
ang desisyon ng mediation, 
magsampa ng kaso sa family 
court. (Adjudicated Divorce) 

Mag-asawang Hapones at Isang Dayuhan 

・Sa mga diborsiyo na kagustuhan ng mag-asawa (Divorce by mutual  

Consent) kailangan ng mag-asawa na 

・Sa mga diborsiyo na dumaan sa mediation, kailangan ng nag-aplay 

ng diborsyo na ipaalam sa munisipyo na may hawak ng family register ng 
asawang Hapones o kung saan nakatira. 

 
 

Parehong Dayuhan na 
Mag-asawa 

a. Notisya ng Diborsiyo (Makukuha ito sa munisipyo at  
   Mga     dapat pirmado ng dalawang testigo) 

 Dokumento   b. Kopya ng family register ng asawang Hapones 
    na      c. Pasaporte (dokumentong nagpapatunay na 
             nasyonalidad) 

 Kailangan   d. Certificate of Items Stated in Resident 
 Register (makukuha sa munispyo kung  

     saan nakarehistro ng residente) 
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1. Kung Balak Magdiborsiyo: 

 Kung alin man sa mag-asawa ay Hapones na naninirahan sa bansang Hapon, at pareho silang nagnanais 
na magkaroon ng diborsiyo, ang kanilang diborsiyo ay sasailalim sa batas ng bansang Hapon. Ang sistema ng 
“divorce by mutual consent” kung saan nagkasundo ang mag-asawa na magdiborsiyo ay tinatanggap at legal 
dito sa bansang Hapon. Ang “Mediated Divorce”, “Judicial Divorce”at “Adjudicated Divorce” ay dumadaan sa 
family court. Kung magkakaroon ng diborsiyo sa bansang Hapon at hindi ito ipapaalam sa bansa ng asawang 
dayuhan, maaaring hindi ito magkabisa sa nasabing bansa. Dapat na gumawa din ng panibagong hakbang 
para magkaroon ng bisa ang diborsiyo sa sariling bansa. 

Kung ang mag-asawa ay parehong dayuhan, ang kwalipikasyon na kailangan para sa diborsyo  at mga 
proseso ay iba-iba depende sa bansa. Sumangguni sa sariling Embahada o Konsulado tungkol dito. (Apendise 
IX-5) 

 

2. Kung Hindi Papayag Makipagdiborsiyo: 

  Kung ang isang dayuhan ay pinipilit makipagdiborsiyo ng isang Hapones at labag ito sa kanyang kalooban, 
maaari pa rin magkaroon ng diborsiyo kung magsusumite ng katibayan ang Hapones na natanggap ng 
dayuhan ang notisya ng diborsiyo. Para mapigilan ito, kailangang magsumite ang dayuhan ng kahilingan na 
pag-ayaw sa diborsiyo sa munispyo na may hawak ng family register ng Hapones na asawa o tirahan nito. 
Kapag naipasa na ang kahilingang ito, hindi na pahihintulitan ang diborsiyo. Hindi nito saklaw ang mag-asawa 
na parehong dayuhan.    

3. Residence Status Pagkatapos ng Diborsiyo: 

  Kung ikaw ay naninirahan ng may status of residence bilang asawa ng isang Hapones o may status na 
“Spouse or Child of Permanent Resident” o “Dependent” bilang asawa ng isang dayuhan, ipagbigay-alam ang 
diborsyo sa imigrasyon sa loob ng 14 na araw matapos ang diborsiyo. 

  Mawawala ang status of residence kung ang mga nananatili bilang “Dependent” o ang mga nananatili ng 
status of residence katulad ng “Spouse of “Spouse or Child of Japanese National” o “Spouse or Child of 
Permanent Resident” ay hindi ginagawa ang activities bilang asawa mahigit sa 6 buwan.     

  Kung hindi magpapalit ng status of residence matapos ang diborsiyo, hindi na maaaring tumira sa bansang 
Hapon. Sa mga ganitong pangyayari, agad na kumunsulta sa opisina sa inyong munisipyo o sa Alien 
Residency Comprehensive Information Center (Apendise IX-2).  

 

4. Pagpalit ng Impormasyon sa Rehistro: 

  Kung magbabago ang inyong pangalan dahil sa diborsiyo, dapat magsumite ng notisya ng pagbabago sa 
imigrasyon. Kung magbabago ang inyong tirahan, kailangang iparehistro sa tanggapan ng inyong munisipyo. 

(Apendise IX -1） 


