ต้ องการหย่า
คําถาม
สวัสดีค่ะ ดิฉนั ชื่อน.ส.ดอกบัว ดิฉนั จดทะเบียนสมรสและแต่งงานกับชาวสวิสและอาศัยอยูท่ ี่สวิสเซอร์ แลนด์มา
เกือบ2ปี มีลูกสาว1คนอายุ4เดือน ตอนนี้ดิฉนั ต้องการหย่าขาดจากสามีแต่สามีคงไม่ยอมหย่าด้วยดี ดิฉนั ต้องไปต่อ
ติดที่ใหนเพื่อเดินเรื่ องการหย่าค่ะ(ดิฉนั พูดได้แค่ภาษาอังกฤษค่ะ) มีแนวโน้มว่าลูกต้องอยูก่ บั แม่ไหมค่ะในกรณี ที่เรา
จะย้ายกลับไปอยูท่ ี่ไทยเพราะเราอยูท่ ี่นี่ไม่ได้ทาํ งานและไม่มีเงินเก็บเลยค่ะ แล้วมีหน่วยงานที่สามารถหาที่อยูช่ ่วย
คราวให้เราในระหว่างระยะเวลาการเดินเรื่ องไหมค่ะเพราะรู ้สึกไม่ปลอดภัยถ้าจะต้องอยูก่ บั สามีในระหว่างการ
เดินเรื่ องค่ะ ส่ วนเหตุผลที่ตอ้ งการหย่าเป็ นเพราะนิสัยที่แตกต่างกันค่ะ ขอบคุณค่ะ
คําตอบ
สวัสดีค่ะ คุณดอกบัว
ขอตอบเป็ นข้ อๆ ดังนี้
ถาม------ดิฉนั จดทะเบียนสมรสและแต่งงานกับชาวสวิสและอาศัยอยูท่ ี่สวิสเซอร์ แลนด์มาเกือบ2ปี มีลูกสาว1คน
อายุ4เดือน ตอนนี้ดิฉนั ต้องการหย่าขาดจากสามีแต่สามีคงไม่ยอมหย่าด้วยดี ดิฉนั ต้องไปต่อติดที่ไหนเพื่อเดินเรื่ อง
การหย่าค่ะ
ตอบ----ขั้นต้น ให้ติดต่อหน่วยงานรัฐ ที่อาํ เภอ มีเจ้าหน้าที่ ดูแลให้คาํ ปรึ กษาปั ญหาคู่สมรส คือ Eheschutzrichter ซึ่ง
อาจไม่เสี ยเงิน หรื อเสี ยน้อยที่สุด ส่ วนใหญ่ ฟรี
เล่าปั ญหาให้เขาฟัง ว่ามีปัญหาอะไรกับสามี ต้องการขอหย่า ด้วยเหตุผลใด หลังจากนั้น เขาจะช่วยประสานงาน โดย
อาจเชิ ญฝ่ ายสามี (นัน่ คือ ช่วยพูดกับสามี แทนเราได้) มาชี้แจง เขาอาจเริ่ มด้วยการไกล่เกลี่ย และถ้าต้องการหย่า ก็
จะช่วยทําสัญญาหย่า แต่กรณี ที่สามีไม่ยนิ ยอมหย่า เรามีสิทธิ ขอแยกกันอยู่ ก่อน (เพื่อยืดเวลาการทําเรื่ องหย่า) ต้อง
ทําสัญญาแยกยูก่ ่อนที่จะแยกบ้าน หลังจากแยกกันอยูค่ รบ 2 ปี เราสามารถฟ้องหย่าได้ โดยที่สามี ไม่สามารถคัดค้าน
ในสัญญาแยกอยู่ หรื อสัญญาหย่า จะมีรายละเอียด เรื่ องค่าใช้จ่าย เรื่ องบ้าน เรื่ องลูก
หรื อ ถ้ามีสตางค์ ก็หาทนายในการทําเรื่ องแยกอยู่ หรื อ หย่า (สามารถสอบถามรายชื่อทนาย ได้ที่อาํ เภอเช่นกัน)
ถาม-----(ดิฉนั พูดได้แค่ภาษาอังกฤษค่ะ)
ตอบ-----ภาษา นี่คือปั ญหาหนึ่งของการปรับตัวเข้ากับสังคมรอบตัวเรา ทนายบางคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
หรื อคุณต้องหาล่าม ไทย-เยอรมัน (หวังว่าคุณพํานักในเขตพูดเยอรมัน เพราะคุณไม่ได้ให้ขอ้ มูล) การหาล่าม คุณคง
ต้องเสี ยค่าใช้จ่าย นอกจากมีเพื่อนสนิท ที่เขายินดีช่วยคุณ
กรณี ไปศาล ขอให้แจ้งทนายและศาลว่า ขอให้มีล่าม กรณี น้ ี ศาลจะเป็ นผูส้ รรหาล่าม ซึ่ งทํางานให้ศาล คุณไม่
สามารถใช้ล่ามประจําตัว ของคุณ
ถาม----- มีแนวโน้มว่าลูกต้องอยูก่ บั แม่ไหม

ตอบ---- ลูกอายุนอ้ ย โอกาสที่ลูกจะได้อยูก่ บั แม่ ค่อนข้างสู ง แต่กรณี ที่ พ่อพยายามขอดูแลลูกด้วยตนเอง คุณต้อง
แสดงความสามารถในการดูแลลูก เพราะเจ้าหน้าที่จะจัดคนมาสังเกตุการณ์ ว่าคุณมีความสามารถในการดูแลลูก
(ลูกมีความสุ ข ใกล้ชิดกับลูก ไม่ทอดทิ้ง)
ถาม-----ในกรณี ที่เราจะย้ายกลับไปอยูท่ ี่ไทยเพราะเราอยูท่ ี่นี่ไม่ได้ทาํ งานและไม่มีเงินเก็บเลยค่ะ
ตอบ----ลูก ควรอยูใ่ กล้ท้ งั พ่อและแม่ ถึงแม้จะหย่ากันแล้ว โดยเฉพาะลูกเล็ก คุณไม่มีสิทธิ พรากลูกให้ไปอยูน่ อก
ประเทศ ลูกถือสัญชาติสวิส เป็ นคนของประเทศนี้ พ่อและแม่มีสิทธิ ในลูกเท่าๆกัน ระหว่างการพิจารณาคดีหย่า
ศาลจะสอบสวน และมีคาํ ถาม ว่าหลังหย่ากันแล้ว คุณมีความคิดจะย้ายออกนอกประเทศไหม จะพาลูกไปด้วยไหม
ถ้าตอบตามที่ใจคิด คุณอาจถูกตัดสิ ทธิ ในการดูแลลูก (ภายหลัง ถ้าพาลูกไปโดยไม่แจ้งพ่อของลูก จะได้รับข้อหา
“พรากผูเ้ ยาว์” แม้เขาจะเป็ นลูกเราก็ตาม คดีน้ ีเป็ นคดีระหว่างประเทศ เป็ นเรื่ องใหญ่มาก)
ถาม----แล้วมีหน่วยงานที่สามารถหาที่อยูช่ ่วยคราวให้เราในระหว่างระยะเวลาการเดินเรื่ องไหม
ตอบ----ระหว่างเดินเรื่ อง แต่ยงั ทําสัญญาแยก หรื อ หย่า ไม่เสร็ จ คุณและลูกต้องอยูท่ ี่บา้ น ห้ามย้ายออกเด็ดขาด กรณี
ลูกเล็ก ศาลอาจพิจารณาให้คุณและลูกอยูบ่ า้ นเดิม แต่สามีตอ้ งออกไปหาที่อยูใ่ หม่ (แต่ขอ้ เท็จจริ งอย่างไร พี่
หญิงไทยยังไม่มีรายละเอียดของคุณ เพียงต้องการชี้แจง ความเป็ นไปได้ ของคดีส่วนใหญ่)
ถาม----เพราะรู ้สึกไม่ปลอดภัยถ้าจะต้องอยูก่ บั สามีในระหว่างการเดินเรื่ อง
ตอบ----ถ้ามีเรื่ องไม่ปลอดภัยใดๆ ขอให้เตรี ยมชี้แจง (พร้อมเอกสาร หลักฐาน ถ้ามี) ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เราปรึ กษาที่
อําเภอ หรื อแจ้งทนาย ไม่ทราบว่าเร่ งด่วน ร้ายแรงแค่ไหน มีเรื่ องทําร้ายร่ างกายหรื อไม่
ถาม----ส่ วนเหตุผลที่ตอ้ งการหย่าเป็ นเพราะนิสัยที่แตกต่างกัน
ตอบ----เป็ นเหตุผลทัว่ ไป ที่ไม่น่าจะมีอนั ตราย ดังคําถามข้างต้น นะคะ
หวังว่า จะมีความกระจ่างขึ้นบ้างนะคะ มีคาํ ถามเพิ่มเติม ก็ยนิ ดีจะตอบค่ะ
พี่หญิงไทย
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