
 

Thủ Tục Ly Hôn Đối Với Người Nước Ngoài 

1. Ly hôn thuận tình và ly hôn do tòa xét xử 

○Theo pháp luật dân sự của Hàn Quốc, có hai loại thủ tục ly hôn: ly thôn thuận tình và ly hôn do 

tòa án xét xử. 

○Trong trường hợp vợ chồng đã cùng thực hiện một thỏa thuận về điều kiện ly hôn và quyền 

chăm sóc con chưa thành niên, họ có thể thực hiện thủ tục ly hôn thuận tình. 

○Trong trường hợp vợ chồng không thể đi đến một thỏa thuận chung, họ không thể thực hiện thủ 

tục ly hôn thuận tình. Họ sẽ phải nộp đơn xin ly hôn lên tòa án hoặc áp dụng thủ tục hòa giải ly 

hôn. 

2. Nộp đơn xin ly hôn lên tòa án  

○Trong trường hợp không thể đi đến một thỏa thuận chung hoặc khi có tranh chấp xảy ra trong 

việc ly hôn, chia tài sản, quyền chăm sóc và giám hộ con chưa thành niên, trợ cấp nuôi con, và 

thăm nom, vợ/ chồng phải đưa vụ kiện đến tòa án gia đình để giải quyết. Trường hợp một bên 

vợ/chồng đơn phương xin ly hôn cũng được giải quyết theo cách tương tự. 

○Trong ly hôn xảy ra tranh chấp, một bên vợ/ chồng có thể yêu cầu ly hôn và chia tài sản. Khi 

một bên vợ/chồng không yêu cầu như vậy, tòa án không phân xử trường hợp đó. 

○Yêu cầu ‘Giải quyết ly hôn’ là yêu cầu giải quyết bồi thường thiệt hại về tâm lý do một bên phải 

chịu trách nhiệm về nguyên nhân dẫn đến hôn nhân đổ vỡ trả cho bên còn lại. 

○Yêu cầu ‘Chia tài sản’  liên quan đến phân chia tài sản của cặp vợ chồng tại thời điểm ly hôn, 

được tạo lập và duy trì với công sức đóng góp của cả hai bên trong suốt thời gian hôn nhân. 

○Khi các cặp vợ chồng có con chưa thành niên, họ sẽ quyết định “thỏa thuận về người trực tiếp 

nuôi con”, “trợ cấp nuôi con” và “thăm nom”. 
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3. Những lý do ly hôn đối với những vụ ly hôn do tòa án xét xử 

○Theo Điều 840 Luật dân sự Hàn Quốc, một bên vợ/chồng có thể đơn phương xin ly hôn khi tồn 

tại ít nhất một trong những lý do được liệt kê dưới đây. 

 

Điều 840 Luật dân sự (Những lý do ly hôn đối với vụ ly hôn do tòa án xét 

xử) 

Một bên có thể đưa đơn lên tòa án để đơn phương xin ly hôn khi xảy ra một 

trong những trường hợp sau: 

1. Khi một bên thực hiện những hành vị vô lý đối với bên còn lại. 

2. Khi một bên ly thân với vợ hoặc chồng của mình trong một thời gian dài. 

3. Khi một bên bị đối xử quá khắc nghiệt một cách vô lý bởi bên còn lại 

hoặc các thành viên trong gia đình người đó. 

4. Khi các thành viên trực tiếp trong gia đình là một trong những bên bị đối 

xử tệ bạc một cách vô lý bởi bên kia. 

5. Khi một bên không đạt được cuộc sống hôn nhân như mong đợi trong 

vòng 3 năm liên tiếp. 

6. Khi không tồn tại những lý do cơ bản khác để tiếp tục cuộc hôn nhân. 
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4. Tóm tắt thủ tục nộp đơn xin ly hôn 

  

 

Nộp đơn xin 
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Xem xét đơn 
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Cung cấp bản 

sao đơn xin ly 

hôn 

  

   
 

 
  

  Ngày biện hộ 

đầu tiên  
  

Hòa giải 
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giải 

 

 
Hòa giải 

không 
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․·Ủy ban hòa giải 
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Điều tra 
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  Phán quyết   
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5. Thủ tục ly hôn do tòa xét xử 

A. Cung cấp bản sao đơn xin ly hôn 

○Khi nguyên đơn nộp đơn xin ly hôn, tòa án gửi bản sao đơn ly hôn cho bị đơn. Trong trường 

hợp tòa án không có địa chỉ của bị đơn, đơn xin ly hôn sẽ được chuyển đến bị đơn bằng thông 

báo công khai trong những điều kiện nhất định để đơn xin ly hôn có hiệu lực. 

 

B. Yêu cầu lệnh bảo vệ trước khi có phán quyết của tòa 

○Trước khi nhận được kết luận liên quan đến đơn xin ly hôn đã nộp hoặc yêu cầu hòa giải, có thể 

yêu cầu lệnh  bảo vệ trong những trường hợp khẩn cấp. 

○Tòa án có thể thực hiện các vấn đề liên quan đến lệnh bảo vệ trong phạm vi thẩm quyền của 

mình ngay cả khi cá nhân không yêu cầu. 

○Lệnh bảo vệ có thể được cấp trong các trường hợp sau đây: 

·Khi một bên cần lệnh bảo vệ để kiềm chế bên còn lại. 

·Khi vợ hoặc chồng cần yêu cầu hỗ trợ tài chính hoặc trợ cấp nuôi con chưa thành niên. 

·Khi yêu cầu về việc thăm nom. 

○Về quyết định lệnh bảo vệ, một kháng cáo ngay lập tức có thể được nộp trong vòng 7 ngày sau 

khi nhận được thông báo. Quyết định này có hiệu lực sau khi nó đã được hoàn tất. 

○Tòa án gia đình có thể áp dụng mức phạt \10,000,000 đối với một cá nhân vi phạm lệnh của tòa. 

C. Biện hộ 

○Khi bản sao của đơn xin ly hôn được chuyển cho bị cáo, tòa án sẽ lựa chọn và thông báo về 

ngày bào chữa. Vào ngày bào chữa, bị đơn phải có mặt trừ khi có lý do đặc biệt nên không thể 

tham gia phiên tòa. Khi một cá nhân nhận được giấy triệu tập của tòa nhưng vắng mặt vào ngày 

được triệu tập mà không có lý do hợp lý, tòa án có thể áp dụng mức phạt dưới 500.000. 
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○Vào ngày biện hộ, mỗi bên sẽ tự biện minh cho mình khi bị chỉ trích (ví dụ như lý do thực tế 

dẫn đến việc ly hôn xảy ra tranh chấp), nộp các tài liệu liên quan, và xem xét kỹ các bằng chứng 

cũng như nhân chứng. 

○Không giống như các vụ án dân sự, tài liệu có thể làm căn cứ đáng tin cậy do một người cung 

cấp được phép sử dụng trong phiên tòa xét xử ly hôn. Tòa án gia đình có thể xem xét các sự việc 

không được tranh chấp bởi các bên như là cơ sở cho quyết định của tòa. Tài liệu có thể làm căn 

cứ đáng tin cậy do một cá nhân cung cấp sẽ được sử dụng để điều tra sự việc hoặc điều tra bằng 

chứng. Bất cứ lúc nào, tòa án cũng có thể hỏi cá nhân hay người đại diện hợp pháp của họ. 

D. Điều tra gia đình 

○Tòa án có thể ra lệnh điều tra gia đình trước hoặc trong ngày bào chữa. Điều tra gia đình có thể 

được tiến hành trong quá trình thực hiện thủ tục hòa giải. 

○Nhân viên điều tra gia đình tiến hành điều tra về những nguyên nhân dẫn đến cuộc hôn nhân đổ 

vỡ cũng như nền tảng giáo dục và sự nghiệp, điều kiện sống và tài sản, tính cách và môi trường 

gia đình của các cá nhân liên quan dựa vào kiến thức về tâm lý học, xã hội học, kinh tế học, giáo 

dục học và kiến thức chuyên môn khác. 

○Nội dung của cuộc điều tra gia đình đang được liệt kê như sau: 

․Điều tra các sự việc: Lý do dẫn đến hôn nhân đổ vỡ, quá trình xây dựng phát triển tài sản chung 

của vợ chồng, môi trường nuôi dưỡng con chưa thành niên của vợ chồng… 

․Các biện pháp hòa giải: trực tiếp hoặc kết hợp nỗ lực của nhân viên điều tra gia đình để áp dụng 

biện pháp trị liệu tâm lý, điều trị cho người nghiện ma túy, cờ bạc… 

E. Hòa giải 

○Vào ngày hòa giải, các cá nhân phải có mặt. Người đại diện được chỉ định hợp pháp có thể đi 

cùng. 

○Vào ngày hòa giải, hòa giải được thiết lập khi hai cá nhân đạt được một thoả thuận hoà giải theo 

quyết định của tòa hoặc đề nghị của ủy ban hòa giải. Khi hòa giải được thiết lập, tòa án trình bày 

và cung cấp các báo cáo hòa giải bao gồm các quy định hòa giải do hai bên thỏa thuận. 
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○Khi không thiết lập được hòa giải, “các quyết định thay thế hòa giải (hòa giải không tự 

nguyện)” có thể được tiến hành. Nếu hai bên không nộp bản kháng cáo trong vòng 14 ngày kể từ 

ngày nhận được các quyết định thay thế hòa giải, quyết định đó coi như được chấp nhận. 

○Biên bản hòa giải hoặc các quyết định được chấp nhận thay thế hòa giải có hiệu lực như là các 

quyết định cuối cùng. Như vậy, khi hòa giải được thiết lập, một bên không thể tiến hành kháng 

cáo. 

F. Thi hành lệnh hòa giải 

○Tòa án chịu trách nhiệm xét xử có quyền yêu cầu thi hành lệnh hòa giải trong phạm vi quyền 

hạn của mình trong thời gian xét xử giành để hòa giải. 

○Khi một cá nhân không nộp đơn kháng cáo trong vòng 2 tuần sau khi nhận được lệnh tiến hành 

hoà giải, lệnh tiến hành hòa giải trên được chấp nhận và dẫn đến kết luận của phiên toà. 

○Khi lệnh tiến hành hòa giải được xác nhận, các cá nhân không có quyền kháng cáo. 

G. Kết thúc vụ kiện 

○Tòa án tuyên bố bản án khi xét xử liên quan đến kết quả cuối cùng của vụ kiện. 

 

H. Thủ tục kháng cáo 

Xét xử lần 

đầu → 
Xét xử lần 

hai → Xét xử lần ba 

 Kháng cáo  Kháng cáo  

 

○Các cá nhân có thể làm đơn kháng cáo trong vòng 2 tuần sau khi nhận được quyết định của 

phiên tòa đầu tiên. Tại thời điểm làm đơn kháng cáo, đơn kháng cáo được trình lên tòa án đã đưa 

ra những quyết định cuối cùng. 

○Khi các quyết định được sửa lại dựa vào nội dung của đơn kháng cao, đơn kháng cáo khác có 

thể được nộp cho tòa án tối cao trong vòng 2 tuần sau khi nhận được quyết định. Khi nộp đơn 

kháng cáo lên Tòa án tối cao, đơn kháng cáo được trình lên tòa phúc thẩm. 
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○Khi một cá nhân bỏ lỡ thời hạn kháng cáo sau quyết định lần đầu của tòa án và khi kháng cáo 

không được thụ lý sau khi nộp mà không có các đơn kháng cáo tiếp theo hoặc khi đơn kháng cáo 

được trình lên tòa án cao hơn và đơn kháng cáo không được thụ lý, các quyết định lần đầu tiên 

của tòa án được coi như quyết định cuối cùng. 

○Khi phiên tòa công bố phán quyết, bị cáo có thể làm đơn khiếu nại trình bày rằng anh / cô ấy 

không thể đáp ứng được thời hạn kháng cáo do các nguyên nhân hợp lý trong trường hợp như khi 

bị cáo chỉ nhận ra quyết định ly hôn đã được hoàn tất sau phán quyết của tòa. 

○Khi xảy ra những lỗi nhỏ không mong muốn làm thay đổi bất kỳ nội dung nào của bản án (như 

số trợ cấp an sinh xã hội hoặc nơi ghi nhận) được phát hiện, một cá nhân có thể yêu cầu đánh giá 

lại phán quyết tại tòa án liên quan. 

 

 

I. Những thủ tục sau phán quyết của tòa hoặc những quyết định khác 

○Để tổ chức quan hệ pháp lý trong việc xác nhận quan hệ trong gia đình sau phán quyết của vụ 

kiện theo quyết định hoặc hòa giải: một cá nhân phải đăng ký giấy chứng nhận quyết định (hoặc 

lệnh tiến hành hòa giải), giấy chứng nhận giao nhận và giấy chứng nhận xác nhận tại văn phòng 

chính quyền địa phương có liên quan trong vòng 1 tháng sau khi có phán quyết của tòa án; hoặc 

đăng ký chứng nhận báo cáo hòa giải cùng với các tài liệu đã đề cập trước đó với văn phòng 

chính quyền địa phương có liên quan trong vòng 1 tháng sau khi thiết lập hòa giải. 

○Tòa án xét xử vụ ly hôn sẽ cấp giấy chứng nhận phán quyết của tòa và cấp giấy chứng nhận cho 

nguyên đơn và bị đơn. 
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6. Điều kiện nhập quốc tịch và cư trú trong nước 

 

○Toà án không có thẩm quyền cho phép nhập quốc tịch hoặc cư trú trong nước. Đây là những 

vấn đề thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp. 

○Để biết thông tin về điều kiện để được chứng nhận quyền công dân và cư trú trong nước, xin vui 

lòng truy cập vào trang web của Phòng xuất nhập cảnh Hàn Quốc tại www.immigration.go.kr 

 

 

7. Dịch vụ phiên dịch cho người nước ngoài 

A. Hỗ trợ phiên dịch  

○Tòa án gia đình sẽ cố gắng để giúp những người nước ngoài với trình độ tiếng Hàn Quốc không 

đầy đủ để hiểu và giao tiếp bằng cách chỉ định thông dịch viên pháp lý và trợ giúp pháp lý cho 

việc thanh toán phí phiên dịch. Nếu bạn không có trợ lý phiên dịch riêng trong ngày xét xử, xin 

vui lòng gửi yêu cầu chỉ định thông dịch viên lên tòa án. 

B. Trợ giúp pháp lý 

○Trợ giúp pháp lý là một chính sách của chính phủ cung cấp một số mức hỗ trợ tài chính cho 

người khác không thể đủ khả năng để tự thuê người đại diện pháp lý cho mình. Khi yêu cầu trợ 

giúp pháp lý được phê duyệt, chính phủ sẽ trả một phần các chi phí pháp lý.  

○Các chi phí pháp lý thuộc trợ giúp pháp lý bao gồm lệ phí đóng dấu, phí vận chuyển, phí phiên 

dịch, chi phí thẩm định, và phí thuê luật sư 

 

C. Thủ tục chỉ định luật sư cho người nước ngoài theo chính sách trợ giúp pháp lý  

○ Tòa án gia đình Seoul cùng với Hiệp hội Luật sư Seoul thực hiện thủ tục chỉ định luật sư theo 

chính sách trợ giúp pháp lý. Khi một người nước ngoài yêu cầu các thông tin liên quan, tòa án sẽ 

giới thiệu họ với ‘các thành viên giảng viên pháp luật trong ban trợ giúp pháp lý cho người nước 

ngoài’ để tránh những rắc rối xảy ra việc chỉ định luật sư sau thủ tục nộp đơn yêu cầu được trợ 

http://www.immigration.go.kr/


Chapter 1 Judicial Divorce Procedures                                                                9 

giúp pháp lý và chấp nhận đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý. 

○ Người nước ngoài sẽ được cung cấp các dịch vụ pháp lý toàn diện từ tư vấn đến trợ giúp pháp 

lý với việc thực hiện thủ tục chỉ định luật sư cho người nước ngoài theo chính sách trợ giúp pháp 

lý. 

 

 


