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Ⅳ-4 Ly hôn
Thủ tục ly hôn trong trường hợp kết hôn Quốc tế có thể rất phức tạp. Có nhiều trường hợp tuy

căn cứ theo pháp luật Nhật Bản là đã ly hôn, nhưng vẫn không có hiệu lực pháp luật đối với nước
bạn. Sau đây là quy trình thông thường xin ly hôn căn cứ theo pháp luật Nhật Bản.

Vì thủ tục khác nhau đối
với mỗi quốc gia, xin hãy
liên hệ với cơ quan ngoại
giao của nước mình tại
Nhật để biết thêm chi tiết.

Khi 2 người không đồng ý
ly hôn mà phải đem ra tòa
án gia đình phân xử:
“Điều đình ly hôn”

Khi điều đình không đạt
kết quả dẫn đến tòa phán
quyết: “Thẩm phán ly hôn”

Xin không giải quyết ly
hôn

Khi đương sự có yêu cầu
không xử lý ly hôn gửi
đến tòa hành chính thành
phố, quận, huyện, xã mà
nơi đang ở, hoặc nơi có
hộ khẩu gốc, các cơ quan
này sẽ không thụ lý việc
ly hôn cho đương sự.

Khi không muốn ly
hôn

Khi được thụ lý, việc ly hôn xem như hoàn thành tại Nhật

Tại nước mình khi hồ sơ được thụ lý thì việc
ly hôn xem như hoàn thành.

Giấy tờ
cần thiết

・Đăng ký ly hôn（Có mẫu sẵn tại tòa hành chính thành phố, quận,
huyện, xã. Cần 2 người trên 20 tuổi (chỉ thảo luận ly hôn) làm chứng
ký tên và đóng dấu）

・ Bản hộ khẩu gốc 1 bản
・ Hộ chiếu（hoặc giấy chứng minh quốc tịch）
・ Phiếu chứng minh lưu trú(đến nhận ở ủy ban thành phố,quận,huyện
nơi mình đang đăng kí lưu trú)

・ Cả 2 người trong trường hợp đồng ý ly hôn
・ Người làm đơn trong các trường hợp ly hôn khác

Đưa đơn đến tòa hành chính thành phố, quận, huyện, xã nơi mình
cư trú hoặc nơi hộ khẩu gốc. Những người có thời

gian cư trú lâu dài(có
vợ hoặc chồng là
người Nhật,người có
visa vĩnh trú,hoặc theo
diện đoàn tụ gia đình)
thì sau khi ly hôn trong
vòng 14 ngày phải gửi
giấy báo đến Cục quản
lý xuất nhập cảnh

Khi “thẩm phán” không đạt
kết quả : “Phán quyết Ly
hôn”

Giữa người nước ngoài với nhauGiữa người Nhật và người nước ngoài

Khi cả 2 đồng ý ly
hôn: “đồng ý ly hôn”
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1. Khi ly hôn
Khi 2 vợ chồng có 1 bên là người Nhật và cư trú ở Nhật muốn ly hôn, căn cứ theo pháp luật Nhật

Bản khi cả 2 vợ chồng đồng ý ly hôn, tòa hành chính thành phố, quận, huyện, xã sẽ nhận đơn ly hôn.
Việc ly hôn chính thức sẽ được công nhận khi đơn được thụ lý. Việc ly hôn như thế này gọi là
“đồng ý ly hôn”. Khi đưa ra tòa án gia đình nhờ phân xử việc ly hôn sẽ có các hình thức “điều đình
ly hôn”, “thẩm phán ly hôn” và “phán quyết ly hôn”. Nếu chỉ tiến hành ly hôn ở Nhật mà không tiến
hành ly hôn ở nước mình thì tình trạng “kết hôn” vẫn còn được duy trì ở nước của mình. Để tránh
những tranh chấp về sau, cần phải tiến hành việc ly hôn tại nước mình luôn.
Khi hai vợ chồng đều là người nước ngoài và muốn ly hôn, xin liên hệ đến Đại sứ quán hoặc

Lãnh sự quán của nước mình tại Nhật để hỏi thêm chi tiết. (phụ lục Ⅸ-5)

2. Khi không muốn ly hôn

Khi bạn không muốn ly hôn nhưng người phối ngẫu Nhật ép ly hôn và đơn phương ký và nộp
đơn xin ly hôn đến tòa hành chính và khi tòa hành chính thụ lý đơn đó việc ly hôn bị xem như hoàn
thành. Để tránh tình trạng đó bạn phải nộp đơn yêu cầu không thụ lý đơn xin ly hôn tại tòa hành
chính thành phố, quận, huyện, xã nơi hộ khẩu gốc hoặc nơi cư trú của người phối ngẫu Nhật. Khi
bạn nộp đơn này thì khi nào không đạt được “đồng ý ly hôn” thì bạn sẽ không bị đơn phương phán
xét ly hôn trước khi đưa ra tòa. Chế độ này không được áp dụng với đối tượng cả 2 đều là người
nước ngoài.

3. Tư cách lưu trú sau khi ly hôn
Trường hợp bạn cư trú tại Nhật với tư cách có vợ hoặc chồng là người Nhật,người có visa vĩnh
trú hoặc theo diện đoàn tụ gia đình thì sau khi ly hôn,trong vòng 14 ngày bạn phải đến Cục quản lý
xuất nhập cảnh để xuất trình các giấy tờ liên quan đến "người phối ngẫu".
Người cư trú với tư cách cư trú theo diện đoàn tụ gia đình,có vợ hoặc chồng là người Nhật,người
có visa vĩnh trú nếu trong vòng 6 tháng trở đi không có những hoạt động chứng minh được tư cách
là "người phối ngẫu" thì sẽ thành đối tượng bị hủy bỏ tư cách cư trú.Trong trường hợp này nếu
không thay đổi tư cách cư trú thì không thể tiếp tục ở lại Nhật.Vì vậy,cần đến các phòng tư vấn
của trung tâm tổng hợp thông tin cư trú dành cho người nước ngoài để được hướng dẫn thêm. (phụ
lục Ⅸ-2)

4. Thay đổi những hạng mục trong việc đăng ký
Trường hợp thay đổi họ tên sau khi ly hôn thì phải gửi giấy báo đến Cục quản lý xuất nhập

cảnh.Ngoài ra,nếu có thay đổi địa chỉ thì cũng cần phải gửi giấy báo đến cơ quan có thẩm quyền
thành phố,quận,huyện. (phụ lục Ⅸ-1)


