
การหย่าร้างตามกฏหมายเยอรมนัและกฏหมายไทย 

๑  เหตุผลและสาเหตุในการยื2นเรื2องเสนอการหย่าร้างโดยสังเขปตามกฏหมายเยอรมนั 

๒ เหตุผลและสาเหตุในการยื2นเรื2องเสนอการหย่าร้างโดยสังเขปตามกฏหมายไทย 

๓ คาํถามที2น่าสนใจและควรรู้ในการหย่าร้างตามกฏหมายเยอรมนัและกฏหมายไทย 

๔ ยื2นเรื2องเสนอการหย่าร้างทางออนไลน์ (การหย่าร้างออนไลน์) 

 

การดาํเนินเรื2องหย่าร้างตามกฏหมายเยอรมนั 

สถานภาพสมรสจบสิ,นดว้ยการตายจาก หรือจากการถูกยกเลิกสถานภาพโดยศาล 

 

ในกรณีการถูกยกเลิกสถานภาพสมรส 

 

การยกเลิกสถานภาพสมรสถูกกระทาํไดใ้นเฉพาะกรณีทีCพิเศษเท่านั,น ยกตวัอยา่งเช่น การสมรสปลอม 

(สมรสเพืCอเจตนารมณ์เฉพาะในเอกสาร ไม่ไดค้รองชีพอยูกิ่นดว้ยกนัเยีCยงคู่สามีภรรยา) 

การยกเลิกสถานภาพสมรสถูกกระทาํได ้ถา้หากฝ่ายหนึCงฝ่ายใดของคู่สมรสไดก้ระทาํการขู่เขญ็หรือหลอกลวงซึCงกนั 

ในกรณียกเลิกสถานภาพสมรสโดยการหลอกลวง ซึC งโดยส่วนมากจะถูกเรียกวา่การอนุโลมสถานภาพสมรส  

ในกรณีนี,จะไม่ง่ายมากเลยสาํหรับฝ่ายยืCนเรืCองเสนอการหยา่ร้างทีCจะหาหลกัฐานทีCแน่นแฟ้นเพียงพอ 

ถึงกระนั,นหากฝ่ายหนึCงฝ่ายใดยงัตอ้งการทีCจะยืCนเรืCองเสนอการหยา่ร้างกค็วรจะปรึกษากบัทนายความถึงผลและควา

มสาํเร็จในการยืCนเรืCองเสนอนี, ก่อนโดนถว้นถีC 

 

การหยา่ร้างสามารถกระทาํไดอ้ยา่งสมบูรณ์ภายใตข้อ้แมว้า่ทั,งสองฝ่ายของคู่สมรสนั,นเป็นสญัชาติเยอรมนั 

หรือในกรณีของคู่สมรสระหวา่งสญัชาติไทยกบัสญัชาติเยอรมนัแลว้ 

คู่สมรสนั,นตอ้งไดค้รองชีพดว้ยกนัในเยอรมนีตามกฏหมายของเยอรมนัแลว้คู่สมรสทั,งสองฝ่ายนั,นตอ้งไดแ้ยกกนัอยู่

อยา่งนอ้ย ๑ ปีเตม็ การแจง้ทีCอยูแ่ละวนัทีCไดแ้ยกกนัอยูน่ั,นตอ้งตรงกนั 

เพราะตามหลกัเกณฑแ์ลว้ทางฝ่ายศาลจะไม่ตรวจสอบขอ้มูลตรงจุดนี,ละเอียดไปกวา่คาํใหก้ารของทั,งสองฝ่าย  

 

หากทั,งสองฝ่ายไดย้นืยนัตรงกนัแลว้วา่ไดแ้ยกกนัอยูอ่ยา่งนอ้ยหนึCงปีเตม็  

และทั,งสองฝ่ายตกลงและยนืยนัทีCจะไม่ตอ้งการกลบัคืนครองชีพอีกครั, งนึงดว้ยกนัแลว้ 

ในกรณีนี,ตามกฏหมายเยอรมนักส็ามารถทีCจะยืCนเรืCองหยา่ร้างได ้ 

ในกรณีนี,ทางศาลจะเห็นพอ้งวา่ทั,งสองฝ่ายไดจ้บสิ,นการร่วมครองชีพกนัแลว้อยา่งสิ,นเชิง (มาตรา 1565 

ของกฏหมายราษฎรแห่งเยอรมนี) 

จุดนอกเหนือจากนั,นคือทั,งสองฝ่ายตอ้งตกลงและยนืยนัการตดัสินใจหยา่ร้างต่อหนา้ศาลอยา่งตรงปากคาํ 

 



 

หากทั,งสองฝ่ายของคู่สมรสไดแ้ยกกนัอยูอ่ยา่งนอ้ยหนึCงปีเตม็ 

แต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึCงไม่ยนิยอมทีCจะตกลงเห็นดว้ยในการยืCนเรืCองหยา่ร้าง 

ในกรณีนี, ฝ่ายทีCตอ้งการยืCนเรืCองหยา่ร้างตอ้งมีหลกัฐานมาแสดงต่อหนา้ศาลวา่สถานภาพการครองชีพของทั,งสองฝ่าย

นั,นไดจ้บสิ,นการร่วมครองชีพกนัแลว้อยา่งสิ,นเชิงอยา่งชดัเจน แต่หากทั,งสองฝ่ายนั,นไดแ้ยกกนัอยูม่ากกวา่ ๓ ปีแลว้ 

ทางศาลกจ็ะตดัสินวา่ทั,งสองฝ่ายนั,นไดแ้ยกกนัอยูน่านมากกวา่ทีCจะนาํกลบัมาสู่การครองชีพเยีCยงคู่สามีภรรยาอีกต่อไ

ปได ้ในกรณีนี,กส็ามารถไดรั้บการยนิยอมเห็นดว้ยจากศาลไดท้นัที 

 

การหย่าร้างก่อนการแยกกนัอยู่ก่อนครบ ๑ ปี หรือที5เรียกว่า กรณีรุนแรง 

 

ในกรณีพิเศษนั,นการหยา่ร้างสามารถทีCจะไดรั้บการตดัสินจากศาลไดเ้ช่นกนั 

ฝ่ายเสนอยืCนเรืCองหยา่ของคู่สมรสนั,นตอ้งแสดงหลกัฐานในเห็นวา่ 

สถานภาพของการครองคู่นั,นถึงขั,นรุนแรงทีCไม่สามารถจะครองชีพอยูด่ว้ยกนัต่อไปไดอี้กสถานภาพของการครองชี

พดว้ยกนันั,นตอ้งอยูใ่นสภาพทีCทาํใหฝ่้ายหนึCงฝ่ายใดไม่สามารถทนรับสภาพนั,นไดต่้อ ไปจนกวา่จะครบตามกาํหนด 

๑ ปีของการหยา่ร้างไดอี้กแลว้  ยกตวัอยา่งของสถานภาพรุนแรงเช่น ไดมี้การทาํร้าย ทางร่างกายหรือทางจิตเกิดขึ,น 

หรือมองจากมุมทางฝ่ายสามีกเ็ช่น ภรรยาไดต้ั,งครรภโ์ดยมีใช่จากตนเองกรณีทีCฝ่ายหนึCงฝ่ายใดไดก้ระทาํการมีชู ้

หรือไม่ไดรั้บความรักและเอาใจใส่จากฝ่ายตรงขา้มอยา่งทีCควรจะเป็นนั,น 

ทางกฏหมายจะไม่ถือวา่เป็นเหตุผลทีCเพียงพอสาํหรับการยืCนเรืCองดาํเนินการหยา่ร้างในกรณีรุนแรง 

แต่ทวา่ฝ่ายนั,นยงัตอ้งการทีCจะยืCนเรืCองหยา่ร้างอยู ่ 

กค็วรจะปรึกษากบัทนายความถึงผลและความสาํเร็จในการยืCนเรืCองเสนอนี, ก่อนโดนถว้นถีC 

 

สาํหรับคาํถามทัCวไปโดยส่วนรวม  

กรุณาใชบ้ริการออนไลน์ของเรา หรือ โทรศพทับ์ริการ 09001 / 18 18 88  (๑, ๙๙ ยโูร / นาที)  

 

 

ขัBนตอนการดาํเนินเรื5องหย่าร้าง 

 

ขอ้ตกลงและการยนิยอม สาํหรับคู่สมรสทีCตกลง และคู่สมรสทีCไม่ตกลงในการดาํเนินเรืCองหยา่ร้าง 

ก่อนการยืCนเรืCองเพืCอทาํการดาํเนินการหยา่ร้างนั,น 

คู่สมรสทั,งสองฝ่ายควรจะไดต้กกนัใหเ้รียบร้อยตามขอ้ทีCบอกขา้งล่างนี,  

๑ ภาระการรับเลีBยงดูบุตร 

๒ การอุปการะบุตร  

๓ การประพฤติตนต่อกนั 



๔ ภาระการรับเลีBยงดูภรรยาหรือสามี 

๕ การแบ่งแยกทรัพย์สินภายในบ้าน 

การทีCไดต้กลงกนัระหวา่งคู่สามีภรรยาก่อนทีCจะยืCนเรืCองการหยา่ร้างนั,นเป็นสิCงทีCควรกระทาํ 

หรือคู่สามีภรรยากส็ามารถทีCจะยดึคาํบนัทึกจากศาลเป็นขอ้ตกลงกไ็ด ้หากวา่ 

ทั,งสองฝ่ายนั,นไดย้นิยอมและตกลงกบัทุกขอ้ในรายการบนัทึกของศาล 

สาํหรับบางศาลขอ้ตกลงนี,กส็ามารถถูกยอมรับได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งระบุรายละเอียดของขอ้ตลง 

ขั,นตอนเพิCมเติมทีCสามารถถูกตดัสินไดจ้ากการหยา่ร้าง 

๑ แบ่งทรัพย์สมบัติเพิ5มเติ5ม (การแบ่งทรัพย์สมบัติที5คู่สามีภรรยาได้มีมาด้วยกนันับตัBงแต่หลงัจากการสมรส) 

๒ การแบ่งรับการอุปการะเงนิบํานาญ 

๓ การตกลงในการใช้ชื5อสกลุครอบครัว 

ขอ้ตกลงในการอุปการะเลี,ยงดูนั,น ตามกฏหมายแลว้ทางศาลจะเป็นผูอ้อกคาํตดัสิน  

ยกเวน้แต่ในกรณีทีCมีหนงัสือสญัญาคู่ระหวา่งคู่สมรส 

ตราบใดทีCยงัไม่มีขอ้ตกลงกนัในเรืCองการดูและอุปการะเป็นลายลกัษณ์อกัษรระหวา่งคู่สามีภรรยา 

กไ็ม่สามารถทีCจะออกคาํตดัสินในการหยา่ร้างได ้ 

ในกรณีนี,แลว้การดาํเนินเรืCองหยา่ร้างกจ็ะใชเ้วลานานกวา่กรณีทีCคู่สามีภรรยานั,นไดต้กลงเรืCองการดูและอุปการะกนั

ก่อนทีCจะยืCนเรืCองเพืCอดาํเนินการหยา่ร้าง  

 

******************************************************************************************* 

  

การดาํเนินเรื5องหย่าร้างตามกฏหมายไทย 

การจบสิ,นหรือยกเลิกสถานภาพสมรส 

ตามกฏหมายไทยการจบสิ,นสถานภาพสมรสกจ็บสิ,นดว้ยการตายจาก 

หรือจากการถูกยกเลิกสถานภาพโดยศาลเหมือนกนั  สถานภาพสมรสสามารถจะถูกตดัสินใหย้กเลิกได ้

ตามขอ้ทีCบอกขา้งล่างนี,    

- สามีหรือภรรยาไดก้ระทาํผดิต่อหนา้กฏหมายในเรืCองการครองชีวิตคู่ เช่น สามีหรือภรรยาครองคู่ดว้ยสองบุคคล 

- การสมรสไดเ้กิดขึ,นภายใตคู่้สมรสฝ่ายหนึCงฝ่ายใดไม่ไดอ้ยูใ่นสภาพทีCเตม็ดว้ยสติสมัปชญัญะในการตดัสินใจ 

  หรือฝ่ายหนึCงฝ่ายใดของคู่สมรสไดอ้ยูใ่นสภาพ”ตอ้งหา้มสาํหรับการสมรส” เช่น ตอ้งโทษ หรือคู่สมรสนั,นไดเ้ป็น     

  ญาติพีCนอ้งกนั 

- การสมรสไมไ้ดจ้ดทะเบียนอยา่งถูกตอ้งตามกฏหมาย 

- คู่สมรสไม่ไดอ้ยูใ่นภาวะทีCจะทาํการสมรสได ้เช่น ความเขา้ใจผดิหรือสบัเปลีCยนในตวับุคคล หรือการสมรส 

 ไดเ้กิดขึ,นภายใตก้ารขู่เขญ็ หรือ การสมรสไดเ้กิดขึ,นดว้ยการถูกหลอกลวงใหเ้ขา้ใจผดิ   



 

การหย่าร้างส่วนบุคคล 

ตามกฏหมายไทยนั,นการหยา่ร้าง ไดแ้ยกแยะความแตกต่างระหวา่ง หยา่ร้างส่วนบุคคลหรือหยา่ร้างดว้ยศาล 

 

การหยา่ร้างส่วนบุคคลนั,นสามารภกระทาํไดด้ว้ยการใหค้าํตกลงกนัของทั,งสองฝ่ายของคู่สามรภรรยาต่อหนา้เจา้หน้

าทีCณ ทีCวา่การอาํเภออยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทีCจะยนิยอมวา่ใหย้กเลิกและจบสิ,นสถานภาพการสมรส  

ตามกฏหมายแลว้ คาํใหก้ารของทั,งสองฝ่ายพร้อมกบัลายเซ็นยนิยอม 

สาํหรับการดาํเนินการลงทะเบียนหยา่ของทีCวา่การอาํเภอกเ็พียงพอ 

การหยา่ร้างส่วนบุคคลตามกฏหมายไทยนี,ไม่มีผลต่อหนา้กฏหมายของเยอรมนั 

เพราะกฏหมายเยอรมนัไม่ยอมรับการหยา่ร้างส่วนบุคคล 

 

การดาํเนินการหย่าร้างด้วยศาล 

การหยา่ร้างดว้ยกฏหมายนั,น 

สาํหรับประเทศไทยแลว้โดยส่วนมากแลว้จะถูกนาํมาใชใ้นกรณีทีCคู่สมรสไม่สามารถทีCจะตกลงกนัได ้ 

สาเหตุและเหตุผลสาํหรับการหยา่ร้างนั,นไดถู้กระบุไวต้ามกฏหมายอยา่งหลากหลายและแตกต่างกนั 

ในกรณีของการมีหนี- สินของสามีหรือภรรยาไม่สามารถที7จะเรียกร้องเป็นเหตุผลในการหยา่ร้างได ้

แต่ฝ่ายยื7นเรื7องการหยา่ร้างกไ็ม่สามารถที7จะใชก้ารมีหนี- สินนี- เป็นเหตุผลในการหยา่ร้างไดเ้ช่นกนัหากวา่การประพฤติตนซึ7ง

นาํมาสู่หนี- สินนี-ไดถู้กยอมรับหรือยกโทษใหแ้ลว้จากอีกฝ่ายหนึ7ง สามีหรอภรรยาที7ใหเ้หตุผลในการที7ตอ้งการจะหยา่ร้างนั-น 

ไม่มีสิทธิR ที7จะเป็นผูย้ื7นเรื7องเสนอศาลสาํหรับการหยา่ร้าง 

 

เหตุผลที)สําคญัที)สุดสําหรับการหย่าร้าง ดงันี9 

 

- สามีไดมี้ผูห้ญิงคนอื7นที7ถูกยอมรับดูแลและเลี-ยงดูเยี7ยงภรรยาของตนเอง 

- ภรรยาไดก้ระทาํการมีชู ้

- ฝ่ายใดฝ่ายหนึ7งของคู่สมรสไดก้ระทาํผดิในการประพฤติตน จนส่งผลใหอี้กฝ่ายหนึ7งไม่สามารถที7จะยอมรับสภานภาพของ 

  การครองชีพดว้ยกนัอีกต่อไปได ้

- ไดมี้การทาํร้าย ทางร่างกายหรือทางจิตเกิดขึ,นระหวา่งคู่สมรส 

- ไดมี้การลบหลู่ดูหมิ7นกนัอยา่งรุนแรง 

-  ฝ่ายหนึ7งของคู่สมรสไดถู้กทอดทิ-งโดยเจตนา ในกรณีนี-หากการทอดทิ-งนานกวา่ ๑ ปีไปแลว้ ฝ่ายถูกทอดทิ-งกส็ามารถที7จะ 

   ยื7นเรื7องหยา่ร้างได ้

- สามีหรือภรรยาไดถู้กตดัสินตอ้งโทษสถานหนกัจนมีผลส่อใหมี้การเสียชื7อเสียงเกิดขึ-น 

- สามีหรือภรรยาไดสู้ญหายไปสถานที7แจง้อยูน่านกวา่ ๓ ปี และจากการสูญหายไปนี-ไม่สามารถที7จะตดัสินไดว้า่ ฝ่ายที7ได ้

  สูญหายไปนั-นยงัมีชีวติอยูอี่กหรือไม่ 



- สามีหรือภรรยาไดป้ระพฤติตนมิชอบ ซึ7 งผดิต่อการครองชีวติคู่ เช่น ไม่สนบัสนุนช่วยเหลือกนัทางดา้นวตัถุ 

- สามีหรือภรรยาไม่อยูใ่นสภาพที7สมบูรณืทางสติสมัปชญัญะ หรือมีโรคภยัที7ร้ายแรงติดต่อกนัได ้หรือมีความพิการทาง 

  ร่างกาย ซึ7 งมีผลทาํใหก้ารอยูกิ่นดว้ยกนัไม่สามารถที7จะสืบต่อไปไดอี้ก 

 

ข้อควรสังเกตุ 

หากคู่สามีภรรยาไดใ้ชชี้วติอยูด่ว้ยกนัเป็นครั- งสุดทา้ยที7ประเทศไทย การยื7นเรื7องหยา่ร้างกจ็ะตอ้งถูกดาํเนินตามกฏหมายไทย 

ถึงแมว้า่ศาลที7จะตดัสินการหยา่ร้างนั-นจะเป็นศาลของประเทศเยอรมนีกต็ามที ศาลหลายสถานที7ไดเ้รียกร้องอยา่งนอ้ย ๑ ขอ้ 

จากเหตุผลของการหยา่ร้างตามกฏหมายไทย  หากทั-งสามีและภรรยาใชชี้วติอยูที่7ประเทศไทย ศาล Berlin-Schöneberg ที7 

เมืองนครเบอร์ลินจะเป็นผูรั้บตดัสินในเรื7องการหยา่ร้าง 

 

 

ขัBนตอนการดาํเนินเรื5องหย่าร้างตามกฏหมายไทย 

 

ในการยืCนและรับเรืCองหยา่ร้าง คู่สามีภรรยาตอ้งมีเอกสารการตกลงยนิยอมในการรับดูแลอุปการะบุตรตนไวพ้ร้อม 

ตามกฏหมายไทยฝ่ายทีCจะมีสิทธิปกครองและเลี,ยงดูบุตรนั,น คือฝ่ายทีCบุตรจะอยูใ่ชชี้วิตต่อไปดว้ยกนั 

หลงัจากทีCการดาํเนินเรืCองการหยา่ร้างนั,นไดจ้บสิ,นสมบูรณ์ตามกฏหมายแลว้ 

 

การหยา่ร้างดว้ยศาล คู่สามีภรรยาจะถูกศาลตดัสินวา่ ฝ่ายใดจะเป็นผูที้Cมีสิทธิในการปกครองและเลี,ยงดูบุตร 

ตามกฏหมายไทยนั,น ฝ่ายสามีหรือฝ่ายภรรยาทีCชนะความเท่านั,นทีCจะไดรั้บสิทธิเรืCองบุตร ยกเวน้แต่กรณีทีCวา่ 

เพืCอสถานภาพชีวิตทีCดีกวา่สาํหรับบุตรนั,น มีความจาํเป็นซึCงตอ้งไดรั้บคาํตดัสินอืCนทีCดีกวา่ 

 

นอกเหนือจากนั,นแลว้คู่สามีภรรยากต็อ้งไดต้กลงกนัในเรืCองเงินตราสาํหรับการดาํรงชีพของบุตร 

หากขอ้นี,ไม่ไดถู้กกระทาํมาทางศาลกจ็ะเป็นผูที้Cตดัสิน 

 

ในกรณีที7สาเหตุของการหยา่ร้างนั-นฝ่ายสามีหรือฝ่ายภรรยาที7เป็นฝ่ายตอ้งรับผดิชอบ 

อีกฝ่ายหนึ7งสามารถที7จะเรียกร้องค่าเสียหายทดแทนได ้

หรือมีสิทธิR ที7จะเรียกร้องการค่าเสี- ยงดูตามความเห็นชอบของศาลไดห้ลงัจากการหยา่ร้าง 

แต่สิทธินี-ไม่สามารถที7จะยื7นขอหรือเรียกร้องไดแ้ลว้หลงัจากการคาํตดัสินของศาล 

ฝ่ายตอ้งรับจ่ายค่าเสี- ยงดูนั-นจะหลุดพน้ภาวะนี-ไปไดก้ต่็อเมื7อฝ่ายที7ไดรั้บค่าเลี-ยงดูไดแ้ต่งงานเป็นครั- งใหม่  

 

หลงัจากการหยา่ร้างตามหลกัแลว้ทรัพยส์มบติัทุกอยา่งจะถูกแบ่งเป็นสองส่วนเท่ากนัสาํหรับคู่หยา่ทั-งสอง  

ซึ7 งหนี- สินที7มีกจ็ะถูกแบ่งเท่ากนัตามดว้ยเหมือนกนั 

 



๑ ยื)นเรื)องหย่าได้ณ ที)ศาลใด 

 

คู่สมรสระหวา่งเยอรมนั กบัไทย สามารถทีCจะหยา่ไดณ้ ศาลของเยอรมนั 

ไม่วา่คู่สามีภรรยาจะไดแ้ต่งงานกนัหรือไดใ้ชชี้วิตคู่ทีCไหนกต็าม ตามกฏหมายส่วนบุคคลของเยอรมนีนั,น 

ศาลครอบครัวของเยอรมนัเป็นผูด้าํเนินการหยา่ไดร้ะดบัสากล 

ภายใตข้อ้แมที้Cวา่ฝ่ายสามีหรือฝ่ายภรรยาอยา่งนอ้ยทีCสุดฝ่ายหนึCงตอ้งทีCถือสญัชาติเยอรมนั ซึC งหมาย 

ความวา่การสมรสทีCไดถู้กจดทะเบียนทีCในประเทศเดนมาร์คกส็ามารสทีCจะทาํการหยา่ได ้

หรือคู่สามีและภรรยาทีCไดใ้ชชี้วิตอยูที่CประเทศไทยหรือทีCประเทศสวิสเซอร์แลนด ์

 

ตามหลกัการแลว้ศาลครอบครัวของทอ้งถิ7นนั-นๆจะเป็นผูรั้บการเดินเรื7องหยา่ ซึ7 งณ 

ที7ใดนั-นจะระบุไวต้ามการแจง้ที7อยูข่องคู่สามีและภรรยาที7ไดใ้ชชี้วติร่วมกนัเป็นครั- งสุดทา้ย 

หากวา่สามีหรือภรรยายงัใชชี้วติอยูณ่ ที7แห่งนั-น 

แต่ในกรณีที7ทั-งสองฝ่ายนั-นใชชี้วติอยูที่7ประเทศไทยหรือที7หนึ7งที7ใดซึ7งไม่ใช่ประเทศเยอรมนีแลว้ ศาลอาํเภอของชูเนอเบริR ก 

ที7เบอร์ลินจะเป็นผูรั้บดาํเนินเรื7องหยา่ 

 

๒ คู่สามแีละภรรยาจาํเป็นต้องมาแสดงตนต่อหน้าศาลหรือไม่ 

 

ตามหลกักฏหมายของเยอรมนัแลว้ศาลจะรับการยืCนเรืCองหยา่และสอบถามคู่สมรสทั,งสองคนดว้ยตวัของคู่สามีกบัภร

รยาเอง แต่นัCนกไ็ม่ไดห้มายความวา่การหยา่จะกระทาํไม่ได ้

หากสามีหรือภรรยาใชชี้วิตอยูที่Cประเทศไทยหรือแมแ้ต่ทีCอยูข่องอีกฝ่ายหนึCงซึC งไม่เป็นทีCรู้จกั 

หากสามีหรือภรรยาใชชี้วิตทีCประเทศไทยหลงัจากทีCไดแ้ยกกนัอยูแ่ลว้ ทางศาลกจ็ะขอความร่วมมือจาก 

ทีCวา่การอาํเภอหรือสาํนกังานทะเบียนทีCเกีCยวขอ้งทีCในประเทศไทยเพืCอทีCจะใหค้วามช่วยเหลือรับการยืCนเรืCองการหยา่

มายงัประเทศไทย ในกรณีนี,จะตอ้งใชเ้วลาในการเดินความนานมาก อยา่งเร็วทีCสุดประมาณ ๑ ปีครึC ง 

กวา่ทางศาลจะไดใ้หค้าํตดัสินได ้นบัตั,งแต่หลงัวนัทีCไดย้ืCนเรืCองหยา่แลว้ หากคู่สามีภรรยาใชชี้วิตอยูที่Cประ 

เทศไทยทั,งสองคน กไ็ม่มีความจาํเป็นนกัทีCตอ้งมาแสดงตวัต่อหนา้ศาลทีCประเทศเยอรมนี 

ทางศาลสามารถทีCจะมอบอาํนาจใหก้บัสถานฑูตเยอรมนีแห่งประเทศไทยทีCกรุงเทพมหานครใหเ้ป็นผูรั้บสอบปาก

คาํจากคู่ความทั,งสองคนได ้

 

๒ ขั9นตอนจะเป็นอย่างไร หากคู่สมรสคนหนึ)งไม่สามารถที)จะตามตวัได้ 

 

หากคู่กรณีหายตวัไป ทางศาลครอบครัวกส็ามารถทีCจะออกประกาศหาตวัได ้

แต่ก่อนอืCนการออกประกาศหาตวันั,นตอ้งไดรั้บความเห็นชอบก่อน 


