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Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn
 Việc chia tài sản khi ly hôn do
các bên thỏa thuận; nếu không thỏa
thuận được thì yêu cầu Tòa án giải
quyết. Tài sản riêng của bên nào thì
thuộc quyền sở hữu của bên đó.
 Tài sản chung của vợ chồng về
nguyên tắc được chia đôi, nhưng có
xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình
trạng tài sản, công sức đóng góp của
mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì,
phát triển tài sản này. Lao động của
vợ, chồng trong gia đình được coi
như lao động có thu nhập.
 Bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp của vợ, con chưa thành niên
hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất
năng lực hành vi dân sự, không có
khả năng lao động và không có tài
sản để tự nuôi mình.
 Bảo vệ lợi ích chính đáng của
mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh
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và nghề nghiệp để các bên có điều
kiện tiếp tục lao động tạo thu
nhập.
 Tài sản chung của vợ chồng
được chia bằng hiện vật hoặc theo
giá trị; bên nào nhận phần tài sản
bằng hiện vật có giá trị lớn hơn
phần mình được hưởng thì phải
thanh toán cho bên kia phần giá trị
chênh lệch.
 Việc thanh toán nghĩa vụ
chung về tài sản của vợ, chồng do
vợ, chồng thỏa thuận; nếu không
thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án
giải quyết.
Chia tài sản trong trường hợp vợ
chồng sống chung với gia đình
mà ly hôn
 Nếu tài sản của vợ chồng
trong khối tài sản chung của gia
đình không xác định được thì vợ
hoặc chồng được chia một phần
trong khối tài sản chung của gia

đình căn cứ vào công sức đóng góp
của vợ chồng vào việc tạo lập, duy
trì phát triển khối tài sản chung cũng
như vào đời sống chung của gia
đình. Việc chia một phần trong khối
tài sản chung do vợ chồng thỏa
thuận với gia đình; nếu không thỏa
thuận được thì yêu cầu Tòa án giải
quyết.
 Trong trường hợp vợ chồng
sống chung với gia đình mà tài sản
của vợ chồng trong khối tài sản
chung của gia đình có thể xác định
được theo phần thì khi ly hôn, phần
tài sản của vợ chồng được trích ra từ
khối tài sản chung đó để chia.
Chia quyền sử dụng đất (QSDĐ)
mà vợ, chồng được Nhà nước giao
 Quyền sử dụng đất riêng của
bên nào thì vẫn thuộc về bên đó.
 Đối với QSDĐ nông nghiệp
để trồng cây hàng năm, đất nuôi
trồng thuỷ sản, đất làm muối:

 Trong trường hợp cả vợ và
chồng đều có nhu cầu sử dụng đất và
có điều kiện trực tiếp sử dụng thì
QSDĐ được chia theo thoả thuận của
các bên; nếu không thoả thuận được
thì yêu cầu Toà án giải quyết theo
nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn;
 Trong trường hợp chỉ một bên
có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp
sử dụng đất thì bên đó có quyền
được tiếp tục sử dụng toàn bộ đất đó
sau khi đã thỏa thuận với bên kia;
nếu không thỏa thuận được thì bên
sử dụng đất phải thanh toán cho bên
kia phần giá trị QSDĐ mà bên đó
được hưởng theo mức do hai bên
thỏa thuận; nếu không thỏa thuận
được thì yêu cầu Toà án giải quyết;
 Trong trường hợp một bên có
nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử
dụng đất nhưng không thể thanh toán
cho bên kia phần giá trị QSDĐ mà
bên đó được hưởng, thì bên kia có
quyền chuyển nhượng phần QSDĐ
của mình cho người thứ ba, trừ
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trường hợp các bên có thỏa thuận
khác.
 Đối với đất nông nghiệp để
trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp
để trồng rừng, đất ở được Nhà
nước giao, đất chuyên dùng là tài
sản chung của vợ chồng khi ly hôn
được thực hiện theo nguyên tắc
chia tài sản khi ly hôn.
Chia QSDĐ mà vợ, chồng được
Nhà nước cho thuê
 Trong trường hợp vợ chồng
đã trả tiền thuê đất hàng năm mà
khi ly hôn, nếu cả hai bên đều có
nhu cầu và có điều kiện trực tiếp
sử dụng đất đó, thì việc chia
QSDĐ được thực hiện theo
nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn;
các bên phải ký lại hợp đồng thuê
đất với cơ quan nhà nước có thẩm
quyền.
 Trong trường hợp vợ chồng
đã trả tiền thuê đất hàng năm mà
khi ly hôn, nếu chỉ một bên có nhu

cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng
đất thì bên đó được tiếp tục sử dụng
và phải ký lại hợp đồng thuê đất với
cơ quan nhà nước có thẩm quyền,
nếu hợp đồng thuê đất trước đây do
bên kia hoặc cả hai người đứng tên;
nếu các bên đã đầu tư vào tài sản có
trên đất, thì phải thanh toán cho bên
kia một phần giá trị tài sản đã đầu tư
trên đất mà người đó được hưởng
vào thời điểm chia tài sản khi ly hôn,
căn cứ vào tài sản và công sức đầu tư
của bên kia, trừ trường hợp có thỏa
thuận khác.
 Trong trường hợp vợ, chồng
đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian
thuê thì khi ly hôn, các bên thỏa
thuận về việc sử dụng đất đó và
thanh toán cho nhau phần tiền thuê
đất đã nộp trong thời gian thuê đất
còn lại.

Chia QSDĐ của vợ chồng được
giao chung với hộ gia đình
 Trong trường hợp cả vợ và
chồng có QSDĐ nông nghiệp để
trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy
sản, làm muối, đất lâm nghiệp được
giao chung với hộ gia đình sau khi
kết hôn, thì khi ly hôn, phần QSDĐ
của vợ hoặc chồng và của con không
tiếp tục sống chung với hộ gia đình
được tách ra và chia giống như chia
QSDĐ mà vợ, chồng được Nhà nước
giao đối với QSDĐ nông nghiệp để
trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng
thuỷ sản, đất làm muối.
Chia QSDĐ do vợ chồng được
chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa
kế chung, nhận thế chấp
 Chia QSDĐ do vợ chồng được
chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế
chung, nhận thế chấp được thực hiện
theo nguyên tắc chia tài sản khi ly
hôn.
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 Trong trường hợp vợ chồng
nhận thế chấp quyền sử dụng đất
của người thứ ba thì khi ly hôn,
quyền nhận thế chấp đất cũng
thuộc khối tài sản chung của vợ
chồng và được chia theo nguyên
tắc chia tài sản khi ly hôn.
Quyền lợi của vợ, chồng khi ly
hôn trong trường hợp nhà ở
thuộc sở hữu riêng của một bên
 Trong trường hợp nhà ở
thuộc sở hữu riêng của một bên vợ
hoặc chồng đã đưa vào sử dụng
chung thì khi ly hôn, nhà ở đó vẫn
thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu
nhà, trừ trường hợp các bên có
thỏa thuận khác. Bên vợ hoặc
chồng sở hữu nhà có nghĩa vụ hỗ
trợ cho bên kia tìm chỗ ở mới, nếu
bên kia có khó khăn và không thể
tự tìm được chỗ ở mới. Bên chưa
có chỗ ở được lưu cư trong thời
hạn 06 tháng để tìm chỗ ở khác.

 Trong trường hợp nhà ở đó đã
được xây dựng mới, nâng cấp, sửa
chữa, cải tạo, thì chủ sở hữu nhà
phải thanh toán cho bên kia phần giá
trị nhà đã xây dựng mới, nâng cấp,
sửa chữa, cải tạo mà bên đó được
hưởng vào thời điểm chia tài sản khi
ly hôn.
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Chia nhà ở thuộc sở hữu chung của
vợ chồng
 Nhà ở thuộc sở hữu chung của
vợ chồng có thể chia để sử dụng thì
khi ly hôn được chia theo nguyên tắc
chia tài sản khi ly hôn; nếu không
thể chia được thì bên được tiếp tục
sử dụng nhà ở phải thanh toán cho
bên kia phần giá trị mà họ được
hưởng.
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