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Hiện tượng ly hôn ngày một gia tăng ảnh hưởng không nhỏ đến sự ổn định và phát
triển của thiết chế gia đình v x hội. Ly hôn có thể nhìn nhận từ hai g c độ. Một mặt, ly
hôn là tích cực và cần thiết nếu quan hệ vợ chồng đ m u thuẫn trầm trọng, không thể nào
khắc phục được. Khi đ , y hôn sự giải phóng cho các cá nhân thoát khỏi cuộc hôn
nhân không hạnh phúc. Mặt khác, một cuộc ly hôn, dẫu chính đáng, vẫn gây ra những
đổ vỡ về tình cảm cho tất cả th nh viên trong gia đình, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Vì
vậy, y hôn đang thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, và cần được nghiên cứu từ nhiều
hướng tiếp cận khác nhau như uật học, xã hội học, tâm lí học...
Trên c sở nghiên cứu hồ s d n sự s thẩm của Tòa án nhân dân quận Thanh
Xuân, Hà Nội, bài viết sẽ tìm hiểu về các đặc điểm nhân khẩu - xã hội của các cặp vợ
chồng ly hôn tại địa bàn khảo sát. Các số liệu trình b y trong b i được tổng hợp từ hồ s
và sự cho phép của Tòa án quận.
1. Tình hình ly hôn ở quận Thanh Xuân từ năm 2005 đến năm 2010
Từ chiều cạnh pháp lý, ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án,
quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án (khoản 14, Điều 1, Luật Hôn nhân và
Gia đình năm 2014). Từ xưa tới nay đối với mỗi người trưởng thành, hôn nhân có ý
nghĩa vô cùng quan trọng. Nó là một “đại sự” trong cuộc đời, đánh dấu sự trưởng
thành của một cá nhân khi tiếp nhận những vị thế xã hội mới - là vợ, chồng, là cha,
mẹ… Do đ ý tưởng nhất là một cuộc hôn nhân bền vững, “trăm năm hạnh phúc”.
Tuy nhiên cuộc sống không luôn thuận chiều, trái ngược hẳn với kết hôn, ly hôn là
sự thất bại của hôn nhân, sự tan vỡ của các kỳ vọng, mong đợi và cho thấy mục đích
hôn nh n không đạt được.
Trong thời gian 5 năm (2005 - 2010), Tòa án nhân dân quận Thanh Xu n đ giải
quyết ly hôn cho 1.369 cặp vợ chồng. Số vụ ly hôn từ năm 2005 đến năm 2010 tăng ên
38,6% - từ 164 vụ lên 267 vụ (Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân 2005-2010). Không chỉ
tăng về số ượng các vụ ly hôn mà cả về tỷ lệ ly hôn trên tổng số cặp kết hôn (Bảng 1). Tỷ
lệ n y năm 2010 16,96% so với năm 2005 9,72%.
Ly hôn là một hiện tượng xã hội, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và lợi ích của
gia đình, x hội. Khi giải quyết các vụ việc y hôn, t a án trước tiên thường lấy tiêu chí
hòa giải là trọng t m. Trong 6 năm n y, Tòa án nhân dân quận Thanh Xu n đ h a giải
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th nh công 551 trường hợp c ý định ly hôn, giúp họ tái đo n tụ. Trong tổng số các vụ
việc tòa án giải quyết cho ly hôn, quyết định công nhận thuận tình ly hôn và thỏa thuận
giữa các đư ng sự chiếm 89,4 %; xét xử chiếm 10,6%.
Bảng 1. Số lượng và tỷ lệ ly hôn ở quận Thanh Xuân - Hà Nội
Năm

Số cặp vợ chồng kết hôn*

Số cặp vợ chồng ly hôn

Tỉ lệ ly hôn (%)

2005

1687

164

2006
2007
2008
2009
2010

2786
1593
2076
1983
1574

203
217
244
274
267

9,72
7,29
13,62
11,75
13,82
16,96

Nguồn: Tổng hợp số liệu của Phòng Tư pháp quận Thanh Xuân - Hà Nội

2. Những đặc điểm nhân khẩu - xã hội của người ly hôn
2.1. Người đứng tên (nguyên đơn) ly hôn
Theo số liệu thống kê, trong 1.369 hồ s , tỷ lệ phụ nữ nguyên đ n chiếm 47,3%,
nam giới chiếm 23,4%, còn lại đ n chung của cả hai vợ chồng. Việc phụ nữ là nguyên
đ n chiếm tỉ lệ cao có thể có 2 lý do. Thứ nhất, do xu hướng chung, các cá nh n được tự
do lựa chọn bạn đời, được pháp luật bảo hộ. Và một khi không thỏa mãn với hôn nhân,
phụ nữ có thể quyết định ly hôn. Thứ hai, ngày nay, vai trò giới đ c những thay đổi đáng
kể trong gia đình v ngo i x hội. Vị thế người phụ nữ ngày một nâng cao, họ tham gia vào
các ĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt
ĩnh vực kinh tế. Bởi phụ nữ ngày càng trở nên
bình đẳng h n với chồng, giảm bớt sự phụ thuộc về kinh tế v o người chồng.
Hình 1. Tỷ lệ người đứng tên ly hôn

Nguồn: Tổng hợp số liệu của Phòng Tư pháp quận Thanh Xuân - Hà Nội
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Hình 1 cho thấy, từ năm 2005 đến năm 2010, phụ nữ nguyên đ n uôn chiếm tỷ
lệ cao nhất, song cũng c xu hướng giảm dần từ 65,9% năm 2005 xuống c n 39,3% năm
2010, v nhường chỗ cho sự gia tăng số vụ việc ly hôn do cả hai vợ chồng đứng tên (từ
12,1% năm 2005, tăng ên 22,3% năm 2006 v 35,6% năm 2010 (gần 3 lần so với năm
2005)). Trong khi đ , tỷ lệ nam giới nguyên đ n trong các vụ y hôn thay đổi không đáng
kể, dao động từ 22% đến 25%.
Xu hướng tăng tỷ lệ cả hai vợ chồng
phán như sau:

nguyên đ n được lý giải qua ý kiến một thẩm

“Theo quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự 2005, tòa sẽ giải quyết ly hôn trong
trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn mà hoà giải tại Toà án không thành, và nếu xét
thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thoả thuận về việc chia tài sản, việc trông
nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con. Ưu điểm là nó đơn giản hoá thủ tục về ly hôn,
rút ngắn thời gian giải quyết các trường hợp ly hôn theo luật định”.
(PVS, nữ, Thẩm phán TAND)

2.2. Tuổi ly hôn, thời gian chung sống trước khi ly hôn, thời gian ly thân của
vợ chồng
Hình 2 dưới đ y cho thấy tỷ lệ ly hôn cao nhất là ở các gia đình trẻ, ở độ tuổi từ 26
tuổi đến 35 (nữ 57,4%, nam 46,4%). Tuổi ly hôn của nam giới cao h n nữ giới. Ở độ tuổi
từ 36 tuổi đến 45 tuổi, tỷ lệ nam giới ly hôn chiếm 30,1% trong khi đ nữ chỉ là 20,7%.
Điều này là do tuổi kết hôn của nam giới thường cao h n tuổi kết hôn của nữ giới. Càng
về già tỷ lệ ly hôn ở nữ càng giảm từ 57,4% ở độ tuổi 26 - 35 xuống, 9% độ tuổi trên 55.
Nam tỷ lệ ly hôn thấp nhất ở nhóm tuổi từ 18 - 35 chiếm 1,9%, còn ở nữ ở độ tuổi trên 55.
Tuyệt đại đa số người ly hôn là từ kết hôn lần đầu (96,4% người vợ, v 92,6% người
chồng), chỉ có 7,3% nam giới và 3,6% nữ giới ly hôn từ cuộc hôn nhân lần hai.
Hình 2. Tuổi ly hôn của vợ và chồng

Nguồn: Tổng hợp số liệu của Phòng Tư pháp quận Thanh Xuân - Hà Nội
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Hình 3 chỉ ra thời gian chung sống vợ chồng ly hôn là khá ngắn, chiếm tỷ lệ cao
nhất (34,8%) là các số cặp vợ chồng mới chung sống với nhau dưới 5 năm, trong số này,
63,1% có 1 con nhỏ. Thậm chí có 5,3% số cặp mới đăng ký kết hôn m chưa sống chung
đ ra t a ly hôn. Có 23,3% cặp vợ chồng y hôn sau 5 năm đến 10 năm chung sống.
11,7% cặp vợ chồng y hôn đ c thời gian chung sống trên 20 năm.
Hình 3. Thời gian chung sống của vợ chồng trước khi ly hôn

Nguồn: Tổng hợp số liệu của Phòng Tư pháp quận Thanh Xuân - Hà Nội

Như vậy, có thể thấy thời điểm 5 năm đầu sau kết hôn, các cặp vợ chồng c nguy c
y hôn cao, đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ. Trong thời kỳ này cả vợ và chồng đều phải
trải qua nhiều biến đổi để thích ứng với cuộc sống. Tình yêu lãng mạn sẽ sớm qua đi, họ
phải đối mặt với thực tế đầy thử thách của cuộc sống đời thường: gánh nặng kinh tế gia
đình, công việc chưa ổn định, khác biệt trong cách sống... Đặc biệt, khi đứa con đầu lòng
ra đời, khối ượng công việc nhiều lên gấp bội. Đời sống thay đổi, nhiều nghĩa vụ h n,
tinh thần căng thẳng, mất đi ng kiên nhẫn, thiếu sự kiểm soát, và có những lời lẽ hoặc
h nh động xúc phạm đến nhau, đẩy hôn nhân vào tình trạng xung đột trầm trọng như
trường hợp sau:
“Cô T thường đi làm về muộn, thậm chí thứ 7, chủ nhật cô ấy cũng đi làm. Khi tôi
hỏi cô ấy bảo: công việc của tôi là như thế. Đi làm như thế cô T sao nhãng việc chăm sóc,
dạy dỗ con cái. Vì thế vợ chồng thường có những cuộc tranh cãi căng thẳng. Những lúc
nóng nảy, thiếu kiềm chế nên tôi có những lời lẽ xúc phạm đến cô T. Mâu thuẫn bất hòa
thường xuyên là do vợ chồng thiếu tôn trọng nhau”.
(Trích Biên bản ghi nội dung trình bày của nh , sinh năm 1971, y hôn năm 2009)
Về thời gian ly thân của vợ chồng, số liệu cho thấy: 95,7% số cặp vợ chồng đều có
khoảng thời gian y th n trước khi y hôn, trong đ 62,8% y th n dưới 1 năm, 20,4% y
thân trong khoảng từ 1 năm đến 2 năm v 12,5% trên 2 năm trở lên. Ly thân hiểu đ n
giản là vợ và chồng không ăn chung, ở chung, không sinh hoạt vợ chồng. Ở Việt Nam,
Luật Hôn nh n v Gia đình 2014 không c chế định về y th n. Nhưng đ y giải pháp
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được nhiều cặp vợ chồng lựa chọn để giảm thiểu những căng thẳng, xung đột gay gắt giữa
vợ và chồng hoặc tránh tình trạng bạo lực gia đình. Đồng thời ly thân là thời điểm để các
cặp vợ chồng có thời gian cân nhắc kỹ ưỡng trước khi đi đến quyết định cuối cùng về
cuộc hôn nhân của họ.
2.3. Nghề nghiệp và thu nhập của vợ, chồng ly hôn
Sau 30 năm Đổi mới, c hội việc m cho người phụ nữ đều tăng ên. Số liệu cho
thấy 91,4% phụ nữ ly hôn đang m việc và có thu nhập chỉ có 9,6% phụ nữ ở nhà làm nội
trợ. Phụ nữ ly hôn nhiều nhất ở ba nhóm nghề nghiệp: ao động tự do, nh n viên văn
phòng và cán bộ viên chức. Trong đ , phụ nữ là lao động tự do chiếm tỷ lệ cao nhất
(30%). Phụ nữ là nhân viên văn ph ng trong các c quan, doanh nghiệp ngo i nh nước
xếp vị trí thứ hai với 25,3%. Phụ nữ là cán bộ công chức, viên chức nh nước chiếm
18,1%, phụ nữ nghỉ hưu chiếm 4,2%.
Hình 4. Nghề nghiệp của vợ, chồng tại thời điểm ly hôn

Nguồn: Tổng hợp số liệu của Phòng Tư pháp quận Thanh Xuân - Hà Nội

Về nghề nghiệp của người chồng, tỷ lệ ly hôn cao nhất cũng thuộc ba nhóm nghề
nghiệp chính: ao động tự do chiếm 35,1%; nh n viên văn ph ng chiếm 22,1% và cán bộ,
viên chức 17,3%. Có 3,1% số người chồng không có việc làm trong mẫu nghiên cứu.
Các cặp vợ chồng trong mẫu nghiên cứu c xu hướng cùng nhóm nghề nghiệp. Tỷ
lệ cặp vợ chồng ly hôn cùng nghề nghiệp cao 3 nh m: ao động tự do chiếm 20,5%; cán
bộ, viên chức chiếm 11,1% v nh n viên văn ph ng 15,3%. Điều này khác với nhận định
từ nghiên cứu của Goelame và Facques, cho rằng nghề nghiệp khác nhau có tác dụng thúc
đẩy việc chấm dứt quan hệ vợ chồng. Sự khác nhau về nghề nghiệp của vợ và chồng đ
chứa sẵn xu hướng dẫn đến ly hôn (Goelame và Facques, 1974: 37).
Số liệu ở Hình 5 cho biết thu nhập bình quân của vợ, chồng được kê trong Bản tự
khai. Không có sự khác biệt nhiều về thu nhập giữa vợ và chồng. Trong đ , tỷ lệ cao nhất
50,4% người chồng v 47,4% người vợ có thu nhập từ trên 2 triệu đến 5 triệu đồng. Trong
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khi đ , 20,7% người chồng và 22,9% số người vợ có mức thu nhập dưới 2 triệu
đồng/tháng. Một bộ phận đư ng sự không có thu nhập chiếm 6,2% người chồng và 4,6%
người vợ. ác đư ng sự có thu nhập trên 5 triệu đồng/tháng trong diện khảo sát chiếm tỷ
lệ 22,1% số người vợ và 25,8% số người chồng.
Hình 5. Thu nhập của vợ, chồng tại thời điểm ly hôn

Nguồn: Tổng hợp số liệu của Phòng Tư pháp quận Thanh Xuân - Hà Nội

Yếu tố kinh tế đ ng vai tr quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của gia đình.
Nghiên cứu cho thấy phần lớn vợ, chồng có thu nhập ở mức trung bình trở xuống dễ dẫn
đến mâu thuẫn, xung đột vợ, chồng. Mặt khác trong xã hội truyền thống, nam giới là trụ
cột kinh tế và họ có quyền ra quyết định trong hôn nh n. Nhưng khi x hội phát triển,
nguồn tài chính để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của gia đình tăng ên, trong khi thu
nhập của người chồng không tăng ên tư ng ứng. Người chồng mất dần vị thế “trụ cột” so
với xã hội truyền thống. Sự gia tăng việc làm có thu nhập của phụ nữ cũng m cho họ có
khả năng t i chính để rời bỏ những cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Như trường hợp chị H và anh P được ghi trong Biên bản hòa giải của t a án như
sau. Ý kiến chị H:“Tôi không còn tình cảm vợ chồng với anh P do mâu thuẫn vợ chồng
kéo dài đã nhiều năm. Anh P sống thiếu trách nhiệm với gia đình, không đóng góp kinh
tế, hay chơi cờ bạc”. Ý kiến anh P: “Do đặc thù công việc của tôi không thể kiếm được
nhiều tiền, thu nhập thấp nên không có khả năng đóng góp được nhiều cho kinh tế gia
đình. Tôi không phải chơi cờ bạc chuyên nghiệp mà chỉ chơi cho vui, đấy chỉ là cái cớ
của cô H. Cô H hay đi công tác, quan hệ rộng nên về nhà chê chồng con. Tôi không đồng
ý ly hôn vì mâu thuẫn giữa chúng tôi chưa tới mức trầm trọng. Tôi lo lắng cho con và
không thể yên tâm với việc chỉ một người nuôi con”.
2.4. Số con, tuổi của con, người nuôi con sau ly hôn
Số liệu cho thấy có 17% số cặp vợ chồng y hôn khi chưa c con, trong đ , c 3,4%
cặp vợ chồng chấm dứt hôn nh n dù chưa c thời gian chung sống cùng nhau. Có 3,9% số
cặp vợ chồng ly hôn vì nguyên nhân không có con. Chiếm tỷ lệ cao nhất (48,7%) là số
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cặp vợ chồng có 1 con; 32,3% số cặp vợ chồng có 2 con và 1,5% số cặp có từ 3 con trở lên.
Trong số các cặp vợ chồng có con, thì có tới 74,5% là số con chưa th nh niên (dưới 18 tuổi)
và 25,5% con đ th nh niên.
Vậy sau y hôn ai người nuôi con? Nghiên cứu cho thấy 71,4% phụ nữ người
nuôi con sau y hôn, trong đ 30,7% nuôi cả hai con. Chỉ có 12,9% số nam giới nuôi con
và 15,6% cả hai vợ chồng cùng nuôi con.
Trên phạm vi cả nước, đa số trường hợp sau ly hôn con cái ở với mẹ 64,3% (Tổng
cục Thống kê, 2008: 21). Mặc dù pháp luật quy định nam, nữ có bình quyền về mọi mặt,
nhưng với trách nhiệm nuôi con thì phụ nữ sau y hôn thường đảm nhận việc này nhiều
h n. Khi phụ nữ chủ động ly hôn, họ cũng thường chủ động giành quyền nuôi con và tòa
án cũng giải quyết như vậy v coi đ
sự đảm bảo nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích
của phụ nữ và trẻ em khi ly hôn.
Tiền cấp dưỡng nuôi con bao gồm những chi phí tối thiểu cho việc nuôi dưỡng và
học hành của con là do hai bên thỏa thuận. Phư ng thức cấp dưỡng có thể định kỳ hàng
tháng, hàng quý, nửa năm, h ng năm hoặc một lần. Qua nghiên cứu cho thấy có tới 41,6%
người trực tiếp nuôi con không yêu cầu phía bên kia phải cấp dưỡng; 26% cấp dưỡng từ
500.000 đồng đến 1 triệu đồng/tháng; có 12,2% cấp dưỡng trên 2 triệu; có 4,4% có mức
cấp dưỡng dưới 500.000 đồng/tháng v 0,4% các bên đư ng sự thỏa thuận hình thức cấp
dưỡng 1 lần.
3. Kết luận
Trên đ y một số vấn đề về tình hình y hôn tại quận Thanh Xu n, H Nội v đặc
điểm nh n khẩu - x hội của các đư ng sự y hôn. Qua nghiên cứu hồ s Tòa án nhân dân
quận từ năm 2005 đến năm 2010 cho thấy ly hôn cũng gia tăng cả về số ượng và tỷ lệ,
phụ nữ nguyên đ n chiếm tỷ lệ cao, nhưng c xu hướng giảm dần qua các năm nhường
chỗ cho số đ n do hai vợ chồng cùng đứng tên. Tuổi ly hôn của nam giới cao h n nữ giới,
tỷ lệ ly hôn cao ở các gia đình trẻ, c thời gian chung sống dưới 5 năm v đa phần phụ nữ
người dưới 35 tuổi và thuộc ba nhóm nghề nghiệp chính: lao động tự do, nh n viên văn
phòng và cán bộ, viên chức nh nước với mức thu nhập trung bình và thấp. Hiện nay
người phụ nữ vẫn phải chịu trách nhiệm chính trong việc nuôi dạy con cái sau khi ly hôn.
Điều n y ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của họ như: khả năng tái hôn, kh khăn về
kinh tế, nuôi con một mình... Do vậy cần c nhiều nghiên cứu s u h n về đặc điểm v xu
hướng y hôn, hậu quả x hội của y hôn cho phụ nữ, trẻ em sau khi gia đình tan vỡ.
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