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HƯỚNG DẪN CÁCH CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHÔNG KHI LY HÔN 

Hôn nhân là kết quả của quá trình yêu thương giữa hai con người nhưng không ai đảm bảo rằng 

cuộc hôn nhân đó có thể duy trì mãi mãi. Khi mục đích hôn nhân không còn đạt được thì ly hôn là 

lựa chọn cuối cùng để giải thoát cho nhau. 

Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 (khoản 14 Điều 3), ly hôn là việc chấm 

dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Quá trình thực hiện 

thủ tục ly hôn, liên quan đến vấn đề tài sản vợ, chồng được quyền phân chia tài sản hoặc yêu cầu Tòa 

án chia. Vậy phải xác định tài sản chung như thế nào và chia ra sao? 

1. Cách xác định tài sản chung của vợ, chồng?

Tài sản chung của vợ, chồng được quy định cụ thể tại Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 

năm 2014 bao gồm: 

+ Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh

doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời 

kỳ hôn nhân 

+ Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản

khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. 

+ Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của

vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc 

có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. 

+ Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo

đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng. 

+ Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang

có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung. 

Đối với thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân được hướng dẫn 

cụ thể theo Điều 9 Nghị định 126/2014/NĐ-CP, cụ thể gồm: 

- Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp, trừ các Khoản trợ cấp, ưu

đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách 

mạng; quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng. 

- Tài sản mà vợ, chồng được xác lập quyên sở hữu theo quy định của Bộ luật dân sự đối

với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, gia súc, gia

cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước;

- Thu nhập hợp pháp khác theo quy định của pháp luật trong đó bao gồm hoa lợi, lợi

tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng.

Và hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng được hướng dẫn tại Điều 10 Nghị định

126/2014/NĐ-CP, gồm: 

- Hoa lợi phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là sản vật tự nhiên mà vợ, chồng có

được từ tài sản riêng của vợ, chồng;

- Lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là khoản lợi mà vợ, chồng thu được từ

việc khai thác tài sản riêng của vợ, chồng
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2. Nguyên tắc phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn? 

Nguyên tắc phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn được phân chia theo quy định 

tại Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và được hướng dẫn bởi Điều 7 Thông tư liên 

tịch số: 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP quy định cụ thể các nguyên tắc phân chia 

như sau: 

+ Nguyên tắc các bên tự thoả thuận theo khoản 1 Điều 59 Luật hôn nhân và gia định 

2014 và khoản 1 Điều 7 Thông tư liên tịch số: 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP Vợ 

chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả 

việc phân chia tài sản. Trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được mà có yêu cầu thì 

Tòa án phải xem xét, quyết định việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa 

thuận hay theo luật định thì tùy từng trường hợp cụ thể mà Tòa án xử lý như sau: 

- Trường hợp không có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng hoặc văn bản 

thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì áp 

dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng khi ly 

hôn; 

- Trường hợp có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng và văn bản này 

không bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì áp dụng các nội dung của văn bản thỏa 

thuận để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Đối với những vấn đề không được vợ 

chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng hoặc bị vô hiệu thì áp dụng các quy 

định khoản 2, 3, 4, 5 Điều 59 và các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật hôn nhân và 

gia đình để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn. 

+ Nguyên tắc chia đôi được quy định tại Khoản 2 Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình 

2014 và được hướng dẫn tại khoản 4 Điều 7 Thông tư liên tịch số: 01/2016/TTLT-TANDTC-

VKSNDTC-BTP, khi thực hiện nguyên tắc này cần tính đến các yếu tố sau đây: 

- “Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng” là tình trạng về năng lực pháp luật, năng 

lực hành vi, sức khỏe, tài sản, khả năng lao động tạo ra thu nhập sau khi ly hôn của vợ, 

chồng cũng như của các thành viên khác trong gia đình mà vợ chồng có quyền, nghĩa vụ 

về nhân thân và tài sản theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình. Bên gặp khó khăn 

hơn sau khi ly hôn được chia phần tài sản nhiều hơn so với bên kia hoặc được ưu tiên 

nhận loại tài sản để bảo đảm duy trì, ổn định cuộc sống của họ nhưng phải phù hợp với 

hoàn cảnh thực tế của gia đình và của vợ, chồng. 

- “Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản 

chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập” là 

sự đóng góp về tài sản riêng, thu nhập, công việc gia đình và lao động của vợ, chồng 

trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Người vợ hoặc chồng ở nhà 

chăm sóc con, gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương đương 

với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm. Bên có công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được 

chia nhiều hơn. 

- “Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để 

các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập” là việc chia tài sản chung của vợ 

chồng phải bảo đảm cho vợ, chồng đang hoạt động nghề nghiệp được tiếp tục hành nghề; 
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cho vợ, chồng đang hoạt động sản xuất, kinh doanh được tiếp tục được sản xuất, kinh 

doanh để tạo thu nhập và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản chênh lệch. 

Việc bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động 

nghề nghiệp không được ảnh hưởng đến điều kiện sống tối thiểu của vợ, chồng và con 

chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự. 

 

Ví dụ 1: Vợ chồng chị Linh và anh An có tài sản chung là một chiếc ô tô trị giá 500 

triệu đây là phương tiện mà anh An dùng để chạy taxi và một cửa hàng tạp hóa do chị Linh 

đang kinh doanh trị giá 350 triệu đồng. Khi giải quyết ly hôn và chia tài sản chung, Tòa án 

phải xem xét giao cửa hàng tạp hóa cho chị Linh, giao xe ô tô cho anh An để họ tiếp tục kinh 

doanh và công việc của mình để tạo thu nhập. Vì anh An nhận được phần tài sản có giá trị 

lớn hơn nên phải thanh toán cho chị Linh 150 triệu đồng phần giá trị chênh lệch. 

 

- “Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng” là lỗi của vợ hoặc 

chồng vi phạm quyền, nghĩa vụ về nhân thân, tài sản của vợ chồng dẫn đến ly hôn. 

  

Ví dụ 2: Trường hợp người chồng có hành vi bạo lực gia đình, không chung thủy hoặc 

phá tán tài sản thì khi giải quyết ly hôn Tòa án phải xem xét yếu tố lỗi của người chồng khi 

chia tài sản chung của vợ chồng để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của vợ và con chưa 

thành niên. 

 

Như vậy, theo pháp luật về hôn nhân và gia đình thì sau khi vợ chồng ly hôn vấn đề về tài 

sản chung được ưu tiên chia theo nguyên tắc tự thoả thuận giữa các bên. Trong trường hợp các 

bên không thoả thuận được thì áp dụng nguyên tắc chia đôi có nghĩa là: mỗi bên được một nửa 

giá trị tài sản chung. Tuy nhiên, không phải tất cả các trường hợp đều áp dụng nguyên tắc chia 

đôi 50%:50% mà tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể Toà án sẽ xét đến các yếu tố khác như: 

Hoàn cảnh riêng của mỗi bên, công sức đóng góp, lỗi của các bên ... để thực hiện việc chia đôi 

có thể là: 40:60 hoặc 45:55 % giá trị tài sản. Trên thực tế, vẩn có những trường hợp tỷ lệ chia 

là: 70/30 hoặc 80/20 vẫn được xem là hợp pháp và đúng luật. 

+ Nguyên tắc chia tài sản chung bằng hiện vật theo Khoản 3 Điều 59 Luật hôn nhân và 

gia đình 2014 (Không chia được bằng hiện vật mới chia bằng giá trị có thanh toán phần chênh 

lệch giá trị). Như vậy, pháp luật ưu tiên chia bằng hiện vật trước, không chia được bằng hiện vật 

thì mới định giá thành tiền để chia, bên nhận hiện vật có giá trị thanh toán lại cho bên kia bằng 

số tiền chênh lệch. 

Khi thực hiện nguyên tắc chia đôi hoặc chia tài sản chung bằng hiện vật thì cần lưu ý bảo 

vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi 

dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. 

Ví dụ 3: anh A và chị B lấy nhau năm 2014 đến năm 2022 cả 2 xảy ra mâu thuẩn và tiến 

hành thủ tục ly hôn, cả 2 có một người con chung năm nay mới 8 tuổi, tài sản chung của 2 vợ 

chồng là một căn nhà. Khi chia nhà ở là tài sản chung và là chỗ ở duy nhất của vợ chồng, trong 

trường hợp không chia được bằng hiện vật thì Tòa án xem xét và quyết định cho người vợ hoặc 
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chồng trực tiếp nuôi con chưa thành niên, nhận hiện vật và thanh toán giá trị tương ứng với phần 

tài sản được chia cho người chồng hoặc vợ nếu người vợ hoặc chồng có yêu cầu. 

Đồng thời, khi chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, Tòa án phải xác định vợ, chồng 

có quyền, nghĩa vụ về tài sản với người thứ ba hay không để đưa người thứ ba vào tham gia tố 

tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trường hợp vợ, chồng có quyền, nghĩa 

vụ về tài sản với người thứ ba mà họ có yêu cầu giải quyết thì Tòa án phải giải quyết khi chia 

tài sản chung của vợ chồng. Trường hợp vợ chồng có nghĩa vụ với người thứ ba mà người thứ 

ba không yêu cầu giải quyết thì Tòa án hướng dẫn họ để giải quyết bằng vụ án khác. 

Lưu ý: Giá trị tài sản chung của vợ chồng, tài sản riêng của vợ, chồng được xác định theo giá 

thị trường tại thời điểm giải quyết vụ việc. 

3. Một số bài viết và tài liệu liên quan đến lĩnh vực hôn nhân và gia đình do FDVN tổng 

hợp. 

Hiện nay, FDVN đã có rất nhiều video, tài liệu, bài viết liên quan đến lĩnh vực hôn nhân và gia 

đình nhằm phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. 

Các bạn có thể truy cập vào các Website của FDVN (fdvn.vn, fdvnlawfirm.vn, diendanngheluat.vn) 

để tìm hiểu và nắm rõ hơn về các nội dung này. Dưới đây là một số bài viết và tài liệu tiêu biểu liên 

quan tới hôn nhân và gia đình mời Quý vị và các bạn có thể tham khảo: 

 

1. TỔNG HỢP 62 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH VỀ CHIA TÀI SẢN CHUNG SAU LY 

HÔN (BẢN CẬP NHẬT MỚI NĂM 2022) 

https://fdvn.vn/tong-hop-62-ban-an-quyet-dinh-ve-chia-tai-san-chung-sau-khi-ly-

hon-ban-cap-nhat-moi-nam-2022/  

2. TỔNG HỢP 22 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM HUỶ ÁN, SỬA ÁN TRANH 

CHẤP VỀ LY HÔN 

https://fdvn.vn/tong-hop-22-quyet-dinh-giam-doc-tham-huy-an-sua-an-tranh-chap-

ve-ly-hon/  

3. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI CÓ YÊU CẦU 

CHI TÀI SẢN HOẶC CÓ YÊU CẦU VỀ QUYỀN TRỰC TIẾP NUÔI CON 

https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-ly-hon-co-yeu-to-nuoc-ngoai-co-yeu-cau-chia-

tai-san-hoac-co-yeu-cau-ve-quyen-truc-tiep-nuoi-con/  

4. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN LY HÔN VÌ LÝ DO BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-ly-hon-vi-ly-do-bao-luc-gia-dinh/ 

5. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TOÀ ÁN TUYÊN VÀ NHẬN ĐỊNH VỀ HUỶ KẾT HÔN 

TRÁI PHÁP LUẬT https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-toa-an-tuyen-va-nhan-dinh-

ve-huy-ket-hon-trai-phap-luat/ 

6. TỔNG HỢP 22 BẢN ÁN TOÀ ÁN KHÔNG CHẤP NHẬN CHO LY HÔN 

https://fdvn.vn/tong-hop-22-ban-an-toa-an-khong-chap-nhan-cho-ly-hon/  

7. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LY HÔN KHI VỢ/CHỒNG MẤT 

TÍCH  

https://fdvn.vn/tong-hop-62-ban-an-quyet-dinh-ve-chia-tai-san-chung-sau-khi-ly-hon-ban-cap-nhat-moi-nam-2022/
https://fdvn.vn/tong-hop-62-ban-an-quyet-dinh-ve-chia-tai-san-chung-sau-khi-ly-hon-ban-cap-nhat-moi-nam-2022/
https://fdvn.vn/tong-hop-22-quyet-dinh-giam-doc-tham-huy-an-sua-an-tranh-chap-ve-ly-hon/
https://fdvn.vn/tong-hop-22-quyet-dinh-giam-doc-tham-huy-an-sua-an-tranh-chap-ve-ly-hon/
https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-ly-hon-co-yeu-to-nuoc-ngoai-co-yeu-cau-chia-tai-san-hoac-co-yeu-cau-ve-quyen-truc-tiep-nuoi-con/
https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-ly-hon-co-yeu-to-nuoc-ngoai-co-yeu-cau-chia-tai-san-hoac-co-yeu-cau-ve-quyen-truc-tiep-nuoi-con/
https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-ly-hon-vi-ly-do-bao-luc-gia-dinh/
https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-toa-an-tuyen-va-nhan-dinh-ve-huy-ket-hon-trai-phap-luat/
https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-toa-an-tuyen-va-nhan-dinh-ve-huy-ket-hon-trai-phap-luat/
https://fdvn.vn/tong-hop-22-ban-an-toa-an-khong-chap-nhan-cho-ly-hon/
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https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-giai-quyet-van-de-ly-hon-khi-vo-chong-mat-

tich/  

8. TỔNG HỢP 10 BẢN ÁN KHÔNG CÔNG NHẬN VỢ CHỒNG NHƯNG CÓ GIẢI 

QUYẾT CHIA TÀI SẢN CHUNG  

https://fdvn.vn/tong-hop-10-ban-an-khong-cong-nhan-vo-chong-nhung-co-giai-

quyet-chia-tai-san-chung/  

9. TỔNG HỢP 10 BÀI BÁO PHÁP LÝ VỀ NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG 

https://fdvn.vn/tong-hop-10-bai-bao-phap-ly-ve-nghia-vu-cap-duong/ 

10. TỔNG HỢP 38 GIẢI ĐÁP CỦA TAND TỐI CAO TRONG LĨNH VỰ HÔN NHÂN 

VÀ GIA ĐÌNH (TỪ NĂM 1999 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2021) 

https://fdvn.vn/tong-hop-38-giai-dap-cua-tand-toi-cao-trong-linh-vuc-hon-nhan-va-

gia-dinh-tu-nam-1999-den-thang-11-nam-2021/  

11. TỔNG HỢP 18 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT 

TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH (TỪ NĂM 2012 ĐẾN THÁNG 

10 NĂM 2020) 

https://fdvn.vn/tong-hop-18-thong-bao-rut-kinh-nghiem-cua-vien-kiem-sat-trong-

linh-vuc-hon-nhan-va-gia-dinh-tu-nam-2012-den-thang-10-nam-2020/  

12. ÁN LỆ 03/2016/AL LY HÔN CHIA TÀI SẢN CHUNG 

https://fdvn.vn/an-le-so-03-2016-al-ly-hon-chia-tai-san-chung/  

13. HƯỚNG DẪN SỐ 30/HD-VKSTC HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN 

TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TRANH CHẤP 

CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN 

https://fdvn.vn/huong-dan-so-30-hd-vkstc-huong-dan-kiem-sat-viec-giai-quyet-vu-

an-tranh-chap-chia-tai-san-chung-vua-vo-chong-khi-ly-hon/  

14. NGƯỜI ĐANG CÓ VỢ CÓ CHỒNG MÀ NGOẠI TÌNH THÌ SẼ BỊ XỬ LÝ NHƯ 

THẾ NÀO? https://fdvn.vn/nguoi-dang-co-vo-co-chong-ma-ngoai-tinh-thi-se-bi-xu-

ly-nhu-the-nao/ 

15. THỦ TỤC KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI https://fdvn.vn/thu-tuc-ket-hon-

voi-nguoi-nuoc-ngoai-2/ 

16. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CHIA TÀI SẢN CHUNG LY HÔN 

https://fdvn.vn/tham-quyen-giai-quyet-yeu-cau-chia-tai-san-chung-ly-hon/  

17. CHỒNG ĐANG TRONG THỜI GIAN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ THÌ VỢ CÓ 

ĐƯỢC LY HÔN KHÔNG? https://fdvn.vn/chong-dang-trong-thoi-gian-chap-hanh-

hinh-phat-tu-thi-vo-co-duoc-ly-hon-khong/ 

18. CÓ THỂ THAY ĐỔI CÁC NỘI DUNG THOẢ THUẬN KHI THUẬN TÌNH LY 

HÔN KHÔNG? 

https://fdvn.vn/co-the-thay-doi-cac-noi-dung-thoa-thuan-khi-thuan-tinh-ly-hon-

khong/  

19. CÓ ĐƯỢC LY HÔN KHI VỢ/CHỒNG ĐANG Ở NƯỚC NGOÀI? 

https://fdvn.vn/co-duoc-ly-hon-khi-vo-chong-dang-o-nuoc-ngoai/ 

20. LY HÔN – CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG KHI SỐNG CHUNG VỚI 

GIA ĐÌNH 

https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-giai-quyet-van-de-ly-hon-khi-vo-chong-mat-tich/
https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-giai-quyet-van-de-ly-hon-khi-vo-chong-mat-tich/
https://fdvn.vn/tong-hop-10-ban-an-khong-cong-nhan-vo-chong-nhung-co-giai-quyet-chia-tai-san-chung/
https://fdvn.vn/tong-hop-10-ban-an-khong-cong-nhan-vo-chong-nhung-co-giai-quyet-chia-tai-san-chung/
https://fdvn.vn/tong-hop-10-bai-bao-phap-ly-ve-nghia-vu-cap-duong/
https://fdvn.vn/tong-hop-38-giai-dap-cua-tand-toi-cao-trong-linh-vuc-hon-nhan-va-gia-dinh-tu-nam-1999-den-thang-11-nam-2021/
https://fdvn.vn/tong-hop-38-giai-dap-cua-tand-toi-cao-trong-linh-vuc-hon-nhan-va-gia-dinh-tu-nam-1999-den-thang-11-nam-2021/
https://fdvn.vn/tong-hop-18-thong-bao-rut-kinh-nghiem-cua-vien-kiem-sat-trong-linh-vuc-hon-nhan-va-gia-dinh-tu-nam-2012-den-thang-10-nam-2020/
https://fdvn.vn/tong-hop-18-thong-bao-rut-kinh-nghiem-cua-vien-kiem-sat-trong-linh-vuc-hon-nhan-va-gia-dinh-tu-nam-2012-den-thang-10-nam-2020/
https://fdvn.vn/an-le-so-03-2016-al-ly-hon-chia-tai-san-chung/
https://fdvn.vn/huong-dan-so-30-hd-vkstc-huong-dan-kiem-sat-viec-giai-quyet-vu-an-tranh-chap-chia-tai-san-chung-vua-vo-chong-khi-ly-hon/
https://fdvn.vn/huong-dan-so-30-hd-vkstc-huong-dan-kiem-sat-viec-giai-quyet-vu-an-tranh-chap-chia-tai-san-chung-vua-vo-chong-khi-ly-hon/
https://fdvn.vn/nguoi-dang-co-vo-co-chong-ma-ngoai-tinh-thi-se-bi-xu-ly-nhu-the-nao/
https://fdvn.vn/nguoi-dang-co-vo-co-chong-ma-ngoai-tinh-thi-se-bi-xu-ly-nhu-the-nao/
https://fdvn.vn/thu-tuc-ket-hon-voi-nguoi-nuoc-ngoai-2/
https://fdvn.vn/thu-tuc-ket-hon-voi-nguoi-nuoc-ngoai-2/
https://fdvn.vn/tham-quyen-giai-quyet-yeu-cau-chia-tai-san-chung-ly-hon/
https://fdvn.vn/chong-dang-trong-thoi-gian-chap-hanh-hinh-phat-tu-thi-vo-co-duoc-ly-hon-khong/
https://fdvn.vn/chong-dang-trong-thoi-gian-chap-hanh-hinh-phat-tu-thi-vo-co-duoc-ly-hon-khong/
https://fdvn.vn/co-the-thay-doi-cac-noi-dung-thoa-thuan-khi-thuan-tinh-ly-hon-khong/
https://fdvn.vn/co-the-thay-doi-cac-noi-dung-thoa-thuan-khi-thuan-tinh-ly-hon-khong/
https://fdvn.vn/co-duoc-ly-hon-khi-vo-chong-dang-o-nuoc-ngoai/
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https://www.youtube.com/watch?v=RGYPURIX69E  

21. VỢ CHỒNG LY HÔN CÓ PHẢI CÙNG NHAU TRẢ NỢ 

https://www.youtube.com/watch?v=8DcBF3sAdco  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RGYPURIX69E
https://www.youtube.com/watch?v=8DcBF3sAdco



