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ข้อมูลสําหรับผู้หญงิ เร่ืองการแยกกนัอยู่และการหย่าร้าง 

กรณีจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภริยา 

กรณีจดทะเบียนชีวติคู่กบัเพศเดยีวกนั 

กรณีใช้ชีวติร่วมกนัเยีย่งสามีภริยาแต่มิได้จดทะเบียนสมรสกนั (Konkubinat) 
 

 

 

 

* เอกสารน้ียงัมีฉบบัท่ีแปลเป็นภาษาอ่ืนๆอีก 16 ภาษา



 
 
 

 

“ดฉัินต้องการให้ความ 

รุนแรงหยุดลงและคน 

เคารพดฉัิน” 

 

ฉนัตอ้งการแยกกนัอยู ่ฉนัตอ้งทาํอยา่งไร       

การขอใหศ้าลดาํเนินกระบวนการพิจารณาคุม้ครองคู่สมรสมีค่าใชจ่้ายเท่าไร 

และใครจ่ายค่าทนายความ         

ฉนัสามารถทาํขอ้ตกลงอะไรในกระบวนการพิจารณาคุม้ครองคู่สมรสของศาล 

ไดบ้า้ง 

ฉนักลวัวา่สถานการณ์จะบานปลายถา้เขาทราบเร่ืองท่ีจะแยกกนัอยู ่

และถา้การแยกกนัอยูจ่ะตอ้งเป็นไปอยา่งรวดเร็ว จะทาํยงัไง 

ใครเป็นผูไ้ดรั้บท่ีพกัอาศยั 

บุตรจะใชชี้วติอยูก่บัใคร 

สามีของฉนัอนุญาตใหดู้แลบุตรไดบ่้อยแค่ไหน 

เราจะเล้ียงชีวติเราจากอะไร 

การแยกกนัอยูมี่ผลกระทบต่อสถานะใบอนุญาตใหอ้ยูส่วสิของดิฉนัไหม 

จะเกิดอะไรข้ึนจากกระบวนการพิจารณาคดีคุม้ครองคู่สมรสในศาล 

ฉนัสามารถทาํอะไรเพ่ือคา้นคาํพิพากษาไดบ้า้ง 

ฉนัควรจะหยา่เลยดีกวา่ไหม 

ฉนัสามารถทาํอะไรไดบ้า้งถา้ฉนัไดแ้ต่งงานภายใตก้ารถกูบงัคบั 

ฉนัตอ้งทาํอยา่งไรถา้ฉนัตอ้งการยกเลิกทะเบียนชีวิตคู่เพศเดียวกนั 

พวกเราใชชี้วติร่วมกนั เยีย่งสามีภริยาโดยไม่มีการจดทะเบียนสมรส 

(Konkubinat) และตอ้งการแยกกนัอยู ่

ท่ีอยูท่ี่สาํคญั ผูจ้ดัทาํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

ฉันต้องการแยกกนัอยู่ ฉันต้องทาํอย่างไร 

ท่านสามารถยืน่เร่ืองต่อศาลแขวงท่ีมีอาํนาจใน

เขตท่ีท่านมีภูมิลาํเนาอยู ่(www.gerichte-zh.ch) 

ใหด้าํเนินกระบวนการพิจารณาคุม้ครองคู่สมรส

และยืน่คาํร้องขอใชชี้วติแยกกนัอยูไ่ด ้

(แบบฟอร์มสาํหรับขอยืน่ดาํเนินกระบวนการ

พิจารณาคุม้ครองคู่สมรสต่อศาล) ท่านสามารถ

ดาํเนินการเองหรือใหท้นายความดาํเนินการใหก้็

ได ้เวลาไปคุยท่ีศาลหรือท่ีทนายคร้ังแรกถา้

เป็นไปไดก้รุณานาํเอกสารดงัต่อไปน้ีไปดว้ย 

– เอกสารเก่ียวกบัสถานะทางการเงินของ

ท่าน (แบบแสดงรายการภาษีเงินไดแ้ละ

ใบบิลค่าภาษี สองคร้ังล่าสุด, สลิป

เงินเดือน 3 ถึง 6 เดือนยอ้นหลงั, เอกสาร

เก่ียวกบัรายจ่ายท่ีจ่ายประจาํ, ขอ้มูล

เก่ียวกบับญัชีธนาคาร 3 ถึง 6 เดือน

ยอ้นหลงั) 

– บนัทึก/เอกสาร เร่ืองราวการใชชี้วติสมรส

ร่วมกนั (ขอ้มูลสาํคญัและเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึน เช่น การใชค้วามรุนแรงของสามี, 

ใบรับรองแพทย,์ เอกสารคดีอาญา, 

มาตราการป้องกนัความรุนแรง) 

 

การขอให้ศาลดาํเนินกระบวนการพจิารณา

คุ้มครองคู่สมรสมีค่าใช้จ่ายเท่าไรและใครจ่ายค่า

ทนายความ 

หากท่านมีเงินเพียงเลก็นอ้ย ท่านหรือทนายความ

ของท่านสามารถยืน่คาํร้องขอดาํเนินคดีสาํหรับผู ้

อนาถาและขอใหรั้ฐจ่ายตวัแทนทางกฎหมายได ้

(คาํร้อง) ถา้คาํร้องไดรั้บการอนุมติั รัฐจะเป็น

ผูรั้บผดิชอบค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความ

ใหจ้นกวา่จะมีคาํสัง่เป็นอยา่งอ่ืน หากต่อมาใน

ภายหลงัท่านมีเงินมากข้ึน ภายใน 10 ปีศาล

สามารถเรียกค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความ

คืนจากท่านได ้(ใบหมายเหตุ) 

หากท่านมีสมรรถภาพจ่ายค่าทนายความเองได ้

ท่านสามารถสอบถามราคาการดาํเนินกระบวนการ

พิจารณาคุม้ครองคู่สมรสท่ีศูนยใ์หค้าํปรึกษาหรือท่ี

ทนายความได ้

 

ฉันสามารถทาํข้อตกลงอะไรในกระบวนการ

พจิารณาคุ้มครองคู่สมรสของศาลได้บ้าง 

ผูพิ้พากษาคดีคุม้ครองคู่สมรสจะกาํหนดขอ้ตกลงใน

การพจิารณาในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

– การจดัสรรท่ีพกัอาศยั 

– การจดัแบ่งหนา้ท่ีการเล้ียงดูบุตร 

– สิทธิในการดูแลบุตรของบิดาหรือมารดาฝ่าย

ท่ีบุตรไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกบับุตรเป็นหลกั 

– ค่าเล้ียงดู 

– การแยกทรัพยสิ์น 

 

ฉันกลวัว่าสถานการณ์จะบานปลายถ้าเขาทราบ

เร่ืองทีจ่ะแยกกนัอยู่ 

หากสามีท่านใชค้วามรุนแรงหรือข่มขู่ทาํร้ายท่าน

http://www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Themen/Ehe_und_Familie/Formulare_und_Merkblaetter/F_Eheschutz.pdf
http://www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Themen/Allgemeine_Dokumente/Prozesskosten/Formular_unentgeltliche_Rechtspflege.pdf
http://www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Themen/Allgemeine_Dokumente/Prozesskosten/M_unentgeltliche_Rechtspflege.pdf


 

 

  
 

หรือบุตร ในกรณีท่ีสถานการณ์ร้ายแรงทาง

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจสามารถออกมาตรการป้องกนั

ได ้(โบรชวัร์กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัความ

รุนแรง) ทางตาํรวจสามารถออกคาํสัง่ใหส้ามี

ท่านออกไปจากบา้นหรือท่ีพกัอาศยั, สั่งหา้มเขา้

ไปในเขตพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงและหา้มทาํการ

ติดต่อกบัท่านหรือบุตรเป็นเวลา 14 วนัได ้ท่านมี

ทางเลือกท่ีจะขอยดืระยะเวลาของมาตรการ

ป้องกนัและคาํสัง่ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจดงักล่าว

ออกไปไดอี้ก 3 เดือน โดยขอยดืเวลาไดค้ร้ังเดียว

และตอ้งขอยดืเวลาภายในกาํหนด 8 วนั 

(www.ist.zh.ch) ศูนยใ์หค้าํปรึกษาผูป้ระสบ

เคราะห์จะช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษาแก่ท่านใน

การยืน่คาํร้องน้ีโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมและ

รักษาเร่ืองของท่านไวเ้ป็นความลบั โดยปกติแลว้

ระยะเวลาสามเดือนน้ีจะเพียงพอสาํหรับศาลใน

การดาํเนินพิจารณาเร่ืองแยกกนัอยูใ่หแ้ลว้เสร็จ 

หากท่านเกรงวา่หลงัระยะเวลาท่ีมาตรการ

ป้องกนัส้ินสุดลงท่านจะถูกสามีข่มขู่ต่อ ท่าน

สามารถยืน่คาํร้องต่อศาลแขวงใหอ้อกคาํสัง่หา้ม

สามีท่านเขา้ไปในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงหรือหา้ม

ติดต่อท่านได ้(ประมวลกฎหมายแพ่งว่าดว้ยการ

คุม้ครองเสรีภาพบุคคล มาตรา 28 วรรค b) การ

ยืน่คาํร้องน้ีท่านสามารถยืน่ไปพร้อมกบัการยืน่

คาํร้องขอแยกกนัอยูเ่ลยก็ได ้ท่านสามารถ

สอบถามขอ้มูลไดท่ี้ทนายความหรือกบัทางเรา

เก่ียวกบัการดาํเนินการน้ี บา้นพกัฉุกเฉินสตรีให้

ความคุม้ครองไดร้อบดา้นถา้ท่านมีความกงัวลวา่

สามีท่านจะไม่ปฎิบติัตามคาํสัง่หา้มติดต่อ 
(www.frauenhaus-schweiz.ch) 

 

และถ้าการแยกกนัอยู่จะต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

จะทาํยงัไง 

ท่านสามารถขอใหศ้าลออกคาํสัง่เร่งด่วนในการ

ดาํเนินกระบวนการพิจารณาคุม้ครองคู่สมรสได ้

สาํหรับการขอเช่นน้ีท่านตอ้งสามารถแสดง

หลกัฐานเก่ียวกบัการใชค้วามรุนแรงและความ

จาํเป็นเร่งด่วนนั้นได ้ศาลจะใชม้าตรการเฉพาะกาล

ดาํเนินการอยา่งรวดเร็วตามหวัขอ้ท่ีมีในใบยืน่คาํ

ร้องใหพิ้จารณาคุม้ครองคู่สมรส การขอใหศ้าล

ดาํเนินการเร่งด่วนไดน้ั้นตอ้งมีเหตุผลท่ีหนกัแน่น

อยา่งมาก ในกรณีท่ีท่านตดัสินใจขอใหศ้าล

ปฏิบติัการเฉพาะกาลเร่งด่วน  ขอใหท่้านติดต่อ

ศูนยใ์หค้าํปรึกษาผูป้ระสบเคราะห์หรือทนายความ 

 

ใครเป็นผู้ได้รับทีพ่กัอาศัย 

คนท่ีมีความจาํเป็นมากกวา่ โดยปกติแลว้คือบิดา

หรือมารดาฝ่ายท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลบุตรหลงัแยกกนัอยู่

เป็นหลกั ถา้ท่านตอ้งการจะอยูบ่า้นท่ีเคยพกัอาศยั

อยูด่ว้ยกนัในระหวา่งสมรสหลงัเดิม ใหท่้านยืน่คาํ

ร้องเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

– กาํหนดวนัยา้ยออกสาํหรับฝ่ายชาย (ภายใน

ไม่ก่ีวนัถึงภายในสองเดือน) หากท่านเห็น

วา่สามีของท่านจะไม่ยอมออกไปจาก

http://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/praevention/ist/broschueren_downloads/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/brosch_re_h_usliche_.spooler.download.1393496144808.pdf/HG_Schutzmassnahmen2.pdf


 

 

  
 

บา้นพกัดว้ยความสมคัรใจ ใหท่้านขอ

อนุมติัคาํสั่งขบัไล่จากสาํนกังานปกครอง

เมือง (Stadtammanamt) 

– ขอกญุแจทุกลูกคืนเพ่ือไม่ใหส้ามีเขา้บา้น

ไดโ้ดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากท่าน ให้

ท่านเปล่ียนท่ีลอ็คบา้นใหม่ถา้ท่านไม่

แน่ใจวา่ท่านไดรั้บกญุแจคืนมาทุกลูก

หรือไม่หรือถา้ท่านยงัรู้สึกเกรงกลวัอยู ่

 

บุตรจะใช้ชีวติอยู่กบัใคร 

อยูก่บับิดาหรือมารดาฝ่ายท่ีไดท้าํหนา้ท่ีดูแลบุตร

ดว้ยตวัเองท่ีผา่นมามากกวา่และมัน่ใจไดว้า่

สามารถดูแลต่อไปได ้ผูพิ้พากษาจะทาํการ

ตรวจสอบเองวา่ท่ีใดดีท่ีสุดสาํหรับบุตรของท่าน 

(ยดึความสุขสบายของเดก็เป็นหลกั) พ่ีนอ้งเดก็

โดยปกติจะไดอ้ยูด่ว้ยกนั เดก็ท่ีอายตุั้งแต่ 6 ขวบ

ข้ึนไปศาลสามารถเรียกมาฟังเหตุผลเดก็ใน

กระบวนการพิจารณาของศาลได ้

สามีของฉันอนุญาตให้ดูแลบุตรได้บ่อยแค่ไหน 

บิดาหรือมารดาฝ่ายท่ีไม่ไดดู้แลบุตรเป็นหลกัมี

สิทธิท่ีจะติดต่อพบปะบุตรเป็นการส่วนตวัได ้

ท่านสามารถทาํขอ้ตกลงกบัสามีและนาํขอ้ตกลง

น้ีไปใหศ้าลทาํการอนุมติัได ้หากท่านตกลง

กนัเองไม่ได ้กรณีบุตรอยูใ่นวยัอนุบาลส่วนใหญ่

ผูพิ้พากษาจะตดัสินใหด้งัน้ี ใหดู้แลบุตรวนัเสาร์

สองวนัหรือวนัอาทิตยส์องวนัต่อเดือน กรณีบุตร

อยูใ่นวยัเรียนศาลจะตดัสินใหดู้แลบุตรสองสุด

สปัดาห์ต่อเดือน ตลอดจนช่วงเวลาปิดภาคเรียน

ใหดู้แลบุตรนานสองอาทิตยต่์อปี ท่านโปรด

คาํนึงใหมี้การตกลงเร่ืองเวลารับส่งมอบบุตรต่อ

กนัและมีขอ้ตกลงเก่ียวกบัการรับส่งช่วง

วนัหยดุราชการตลอดจนช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น 

วนัอีสเตอร์ (Ostern), วนัคริสตชน (Pfingsten) 

และวนัคริสมาสต ์(Weihnachten) 

ถา้สามีท่านไดข่้มขู่หรือทาํร้ายบุตรดว้ย หรือ

เวลามาส่งหรือรับบุตรมีสถานการณ์รุนแรง

เกิดข้ึนซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่า (บานปลาย) ท่านสามารถ

เรียกร้องใหมี้ผูม้าควบคุมสามีเวลามาพบบุตร

หรือเรียกร้องใหมี้ผูพิ้ทกัษม์าดูแลเร่ืองการพบ

บุตรได ้การพิพากษายกเลิกสิทธิในการเยีย่มบุตร

ออกทั้งหมดเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนต่อเม่ือมีอนัตราย

อยา่งใหญ่หลวงต่อบุตรเท่านั้น 

 

เราจะเลีย้งชีวติเราจากอะไร 

มนัอาจใชเ้วลาหลายสปัดาห์หรือหลายเดือนกวา่จะ

มีการตดัสินอนัมีผลบงัคบัใชข้องศาลเก่ียวกบัค่า

เล้ียงดู ใหท่้านไปลงทะเบียนท่ีศูนยส์งัคม

สงเคราะห์เพ่ือป้องกนัไวก่้อน ท่านมีสิทธิไดรั้บ

การช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐ หากท่านมีบญัชี

หรือบตัรเครดิตร่วมกนักบัสามี ใหท่้านปฏิบติัดงัน้ี 

– หากบญัชีหรือบตัรเครดิตเป็นช่ือของสามี

และท่านมีเงินเกบ็ออมไวไ้ม่เพียงพอ ถา้

เป็นไปไดใ้หท่้านถอนเงินเพ่ือใชจ่้าย

ส่ิงจาํเป็นสาํหรับสามเดือนออกมาทนัที



 

 

 
 
 

– หากบญัชีหรือบตัรเครดิตเป็นช่ือของท่าน 

ใหท่้านตดัสิทธิสามีในการใชท้นัที 

ในกระบวนพิจารณาคุม้ครองคู่สมรสศาลจะนาํ

ค่าใชจ่้ายจาํเป็นในครัวเรือนของทั้งคู่มาคิด

คาํนวณและหกัออกจากรายไดข้องแต่ละฝ่าย 

จากนั้นจะคาํนวณค่าเล้ียงดูสาํหรับท่านและบุตร

จากเงินจาํนวนน้ี หากค่าใชจ่้ายของท่านไม่

สามารถครอบคลุมไดจ้ากรายไดข้องท่านและค่า

เล้ียงดูท่ีไดรั้บ ดงัน้ีท่านตอ้งไปหาศูนยส์งัคม

สงัเคราะห์ แลว้แต่กรณีบางทีท่านอาจมีสิทธิใน

เงินทดแทนการวา่งงานดว้ยกไ็ด ้

เงินค่าเล้ียงดูบุตรสามารถรับทดรองจ่ายจากรัฐ

ตามจาํนวนท่ีศาลไดก้าํหนดค่าเล้ียงดูบุตรไวใ้นคาํ

พิพากษาคุม้ครองคู่สมรส ถึงสูงสุด 940 สวสิ 

ฟรังคต่์อบุตรหน่ึงคน แต่รัฐไม่มีการทดรอง

จ่ายเงินค่าเล้ียงชีพใหแ้ก่ภริยา หน่วยงานเรียกเกบ็

หน้ีส่วนทอ้งถ่ินของรัฐจะดาํเนินการทวงหน้ีจาก

ผูมี้หนา้ท่ีจ่ายค่าเล้ียงดูในนามของท่าน 

การแยกกนัอยู่มีผลกระทบต่อสถานะใบอนุญาต

ให้อยู่สวสิของดฉัินไหม 

บ่อยคร้ังท่ีการมีสิทธิพาํนกัอยูใ่นประเทศ

สวติเซอร์แลนดผ์กูมดักบัการใชชี้วติอยูก่บัสามี 

(ใบอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศประเภท B ) ซ่ึงใน

เร่ืองน้ีมีความแตกต่างท่ีประชาชนจากประเทศ

ในสหภาพยโุรปโดยทัว่ไปแลว้โดยหลกัจะมี

เง่ือนไขท่ีดีกวา่ในการไดรั้บอนุญาตใหพ้าํนกั

และอยูใ่นประเทศสวติเซอร์แลนด ์ส่วน

ประชากรของประเทศท่ีอยูน่อกสหภาพยโุรป

เวลาแยกกนัอยูมี่ความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บการ

ต่ออายใุบอนุญาตใหมี้ถ่ินท่ีอยูห่ากไดท้าํการ

สมรสกนัในประเทศสวติเซอร์แลนดม์าแลว้เป็น

เวลาอยา่งตํ่าสามปีและปรับตวัเขา้กบัชีวติความ

เป็นอยูใ่นประเทศสวติเซอร์แลนดไ์ดส้าํเร็จ แต่

ท่านสามารถอา้งเหตุผลสาํคญัส่วนตวัสาํหรับ

การต่อใบอนุญาตใหอ้ยูใ่นสวติเซอร์แลนดไ์ด้

ต่อไป โดยเฉพาะในกรณีท่ีท่านตกเป็นเหยือ่ของ

ความรุนแรงในครอบครัวหรือการกลบัไปใน

ประเทศตน้ทางท่ีท่านมาจะเกิดอนัตรายอยา่ง

ร้ายแรงต่อท่าน ใหท่้านเกบ็หลกัฐานต่างๆ

ตลอดจนใบรับรองแพทย ์รายงานจากบา้นพกั

ฉุกเฉินสตรี/ศนูยใ์หค้าํปรึกษา หรือ คาํสัง่ต่างๆ

ของตาํรวจ สถานภาพทางสิทธิการมีถ่ินท่ีอยูใ่น

ประเทศไม่ควรเป็นเหตุใหท่้านตอ้งทนต่อความ

รุนแรง ทางเราใหค้าํแนะนาํท่านในเร่ืองน้ีโดยไม่

คิดค่าใชจ่้ายและจะรักษาเร่ืองของท่านไวเ้ป็น

ความลบั 

 

จะเกดิอะไรขึน้จากกระบวนการพจิารณาคดี

คุ้มครองคู่สมรสในศาล 

ใหท่้านหาขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการพิจารณาคดี

คุม้ครองคู่สมรสในศาล ท่ีศูนยใ์หค้าํปรึกษา ท่ี

ทนายความ หรือท่ีศาล 

หากท่านไปศาลโดยไม่มีทนายความใหท่้านปฏิบติั

ดงัน้ี



 

 

  
 

– ไม่เซ็นช่ือในขอ้ตกลงประนีประนอมยอม

ความถา้ท่านไม่มัน่ใจ หรือ 

– ใหท่้านเซ็นช่ือแต่เพียงกรณีท่ีสามารถ

สงวนสิทธิเพิกถอนไดภ้ายใน 10 วนั ให้

ท่านเอาขอ้ตกลงประนีประนอมยอม

ความไปใหท้นายตรวจสอบและหาก

จาํเป็นใหเ้พิกถอนภายในกาํหนดเวลา 

ไม่สามารถนาํบุตรไปยงัศาลในกระบวนการ

พิจารณาคดีคุม้ครองคู่สมรสได ้ใหท่้านจองเวลา

คร่ึงวนัและหาคนดูแลบุตรท่ีดูแลต่อไปไดอี้กใน

กรณีกระบวนการพิจารณาคดีในศาลใชเ้วลานาน

กวา่ท่ีคาดหมาย ท่านจะไดไ้ม่ตอ้งเครียด 

ถา้ภาษาเยอรมนัไม่ใช่ภาษาแม่ของท่านใหท่้าน

แจง้ศาลขอล่ามแต่เน่ินๆเพ่ือใหม้าแปลในการ

พิจารณาคดี 

 

 

 

ฉันสามารถทาํอะไรเพือ่ค้านคาํพพิากษาได้บ้าง 

หากท่านไม่เห็นดว้ยกบัคาํพิพากษาคุม้ครองคู่

สมรสของศาล ท่านตอ้งขอเหตุผลท่ีใช้

ประกอบการพิพากษาภายใน 10 วนัจากศาล หรือ

ยืน่อุทธรณ์ (ดูสิทธิในการอุทธรณ์ไดท่ี้ตอนทา้ย

ของคาํพิพากษา) หลงัระยะเวลา 10 วนัผา่นพน้ไป

โดยท่านไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ คาํพิพากษาจะมีผลบงัคบั

ใชต้ามกฎหมายและสามารถเปล่ียนแปลงอะไรได้

กต่็อเม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงไปเป็น

อยา่งมากเท่านั้น 

หากท่านกลบัไปใชชี้วติอยูก่บัสามีท่านอีก หลงั

ระยะเวลาประมาณ 3 ถึง 5 สปัดาห์คาํพิพากษาน้ี

จะส้ินสุดผลบงัคบัใชโ้ดยอตัโนมติั 

 

ฉันควรจะหย่าเลยดกีว่าไหม 

การหยา่ร้างสามารถกระทาํไดทุ้กเวลาถา้ทั้งสอง

ฝ่ายยนิยอมและยนืยนัเจตนารมณ์ท่ีจะหยา่ต่อ

ศาลแขวง จากเหตุการณ์ท่ีผา่นมาเราจะเห็นวา่

บ่อยคร้ังท่ีมีการเพิกถอนคาํยนืยนัการหยา่ร้าง

เกิดข้ึน ดงันั้นการยืน่เร่ืองขอใหศ้าลดาํเนิน

กระบวนการพิจารณาคุม้ครองคู่สมรสจึงเป็น

ทางท่ีเร็วกวา่ท่ีจะทาํใหไ้ดรั้บความกระจ่างเร่ือง 

ค่าเล้ียงดู การจดัสรรท่ีพกัอาศยั และการดูแล

บุตร การหยา่ร้างท่ีขดักบัความประสงคข์องคู่

สมรสฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะกระทาํไดห้ลงักาํหนด

ระยะเวลาแยกกนัอยูค่รบสองปีแลว้เท่านั้น ใน

กรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นท่ีทาํใหก้ารใชชี้วติอยูร่่วมกนั

ฉนัสามีภริยาต่อไปเป็นไปมิไดท่้านสามารถฟ้อง

หยา่เพียงฝ่ายเดียวไดแ้ต่เป็นเร่ืองยากมากท่ีจะ

บรรลุผล ในกรณีเหตุผลแห่งการหยา่ร้างถูกอีก

ฝ่ายปฏิเสธคดีการหยา่ร้างจะใชเ้วลานานมาก ให้

ท่านหาขอ้มูลท่ีศูนยใ์หค้าํปรึกษาหรือท่ี

ทนายความหรือท่ีศาล 

 

 



 

 

  

ฉันสามารถทาํอะไรได้บ้างถ้าฉันได้แต่งงาน

ภายใต้การถูกบังคบั 

เสรีภาพในการเลือกคู่สมรสเป็นสิทธิทาง

กฎหมายสาํหรับมนุษยทุ์กคนท่ีใชชี้วติอยูใ่น

ประเทศสวติเซอร์แลนด ์กฎหมายสวสิหา้มการ

จดทะเบียนสมรสกนัภายใตก้ารบงัคบัไม่วา่จะ

ไดจ้ดทะเบียนกนัในประเทศสวสิเซอร์แลนด์

หรือในต่างประเทศกต็าม ใหท่้านติดต่อศูนย์

ช่วยเหลือในเวบ็ไซต ์www.zwangsheirat.ch 

หรือติดต่อเรา ท่านจะไดรั้บคาํปรึกษาและการ

ช่วยเหลือดูแลจากผูท่ี้พดูภาษาต่างๆโดยไม่เสีย

ค่าใชจ่้าย 

 

ฉันต้องทาํอย่างไรถ้าฉันต้องการยกเลกิทะเบียน

ชีวติคู่เพศเดยีวกนั 

คู่รักเพศเดียวกนัสามารถจดทะเบียนชีวติคู่เพศ

เดียวกนัไดแ้ละการจดทะเบียนชีวติคู่เพศเดียวกนั

นั้นเป็นการสร้างชีวติอยูร่่วมกนัดว้ยสิทธิและ

หนา้ท่ีของทั้งสองฝ่ายท่ีมีต่อกนัและกนัอนั

คลา้ยคลึงกนักบัการจดทะเบียนสมรส หากท่าน

ไดรั้บความรุนแรงหรือถูกข่มขู่ ทางตาํรวจ

สามารถออกมาตรการตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

ป้องกนัความรุนแรงเพ่ือปกป้องท่านไดแ้ละท่าน

สามารถยืน่คาํร้องขอแยกกนัอยูไ่ดท่ี้ศาล (โบรชวัร์

กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัความรุนแรง) ศาลท่ีมี

อาํนาจคือศาลแขวงท่ีท่านมีภูมิลาํเนาอยู ่ใน

กระบวนการพิจารณาคดีศาลจะมีการกาํหนด

ขอ้ตกลงต่างๆในหวัขอ้เดียวกนักบัท่ีกาํหนดใน

กระบวนการพิจารณาคดีคุม้ครองคู่สมรส หาก

ท่านไม่สามารถตกลงเก่ียวกบัการยกเลิกทะเบียน

ชีวติคู่เพศเดียวกนักบัคู่รักท่านได ้ระยะเวลาท่ี

กาํหนดแยกกนัอยูต่อ้งครบหน่ึงปี ก่อนท่ีจะขอ

ยกเลิกทะเบียนชีวติคู่เพศเดียวกนัได ้(ในกรณีการ

จดทะเบียนสมรส มีกาํหนดเวลาสองปี) (ใบหมาย

เหตุ การยกเลิกทะเบียนชีวติคู่เพศเดียวกนัท่ีจดไว)้ 

พวกเราใช้ชีวติอยู่ร่วมกนั เยีย่งสามีภริยาโดยไม่มี

การจดทะเบียนสมรส (Konkubinat) และ

ต้องการแยกกนัอยู่ 

การใชชี้วติอยูร่่วมกนัเยีย่งสามีภริยาโดยไม่มีการ

จดทะเบียนสมรส (Konkubinat) เป็นรูปแบบการ

ใชชี้วติท่ีไม่มีสิทธิผกูพนัทางกฎหมาย เร่ืองสาํคญั

ท่ีควรทราบคือ การแยกกนัอยูข่องผูใ้ชชี้วติอยู่

ร่วมกนัเยีย่งสามีภริยาโดยไม่มีการจดทะเบียน

สมรส (Konkubinat) นั้นอาจมีการดาํเนินกระบวน

พิจารณาต่างๆทางศาล ในกรณีมีบุตรร่วมกนักจ็ะมี

การดาํเนินกระบวนการศาลเก่ียวกบัการจดัแบ่งการ

ดูแลบุตรและขอ้กาํหนดเร่ืองสิทธิการดูแลบุตรท่ี

ศูนยป์กป้องและคุม้ครองเดก็และผูใ้หญ่ของ

เจา้หนา้ท่ี มีช่ือยอ่วา่ KESB (kesb ซูริก) ศาลแขวงท่ี

ท่านมีภูมิลาํเนาอยูจ่ะเป็นผูก้าํหนดวา่ท่านจะไดรั้บ

ค่าเล้ียงดูบุตรเท่าไหร่ (ศาลแขวง รัฐซูริก) หลงั

ยกเลิกการใชชี้วติอยูร่่วมกนัเยีย่งสามีภริยาโดยไม่มี

การจดทะเบียนสมรส (Konkubinat)  บุคคลผูรั้บ

http://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/praevention/ist/broschueren_downloads/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/brosch_re_h_usliche_.spooler.download.1393496144808.pdf/HG_Schutzmassnahmen2.pdf
http://www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Themen/Partnerschaft/Formulare_und_Merkblaetter/M_Aufloesung.pdf
http://www.kesb-zh.ch/
http://www.gerichte-zh.ch/


 
 

หนา้ท่ีหลกัในการดูแลบุตรไม่มีสิทธิเรียกร้องค่า

เล้ียงดู ส่วนใครจะเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นท่ี

พกัอาศยัต่อไปไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัสญัญาเช่าท่ีพกั

อาศยัรวมทั้งความร่วมมือของผูใ้หเ้ช่าและผูท่ี้ได้

ใชชี้วติอยูก่บัท่านเยีย่งสามีภริยาโดยไม่มีการจด

ทะเบียนสมรส (Konkubinat) เน่ืองจาก

สถานการณ์การแยกกนัอยูข่องผูท่ี้ใชชี้วติอยู่

ร่วมกนัเยีย่งสามีภริยาโดยไม่มีการจดทะเบียน

สมรส (Konkubinat) เป็นเร่ืองซบัซอ้นทาง

กฎหมาย ดงันั้น จึงเป็นการดีท่ีจะขอคาํแนะนาํ

จากศูนยใ์หค้าํปรึกษาหรือจากทนายความ ใน

กรณีท่ีผูใ้ชชี้วติอยูร่่วมกบัท่านเยีย่งสามีโดยไม่มี

การจดทะเบียนสมรสกบัท่าน ใชห้รือข่มขู่ท่ีจะใช้

ความรุนแรงต่อท่านหรือต่อบุตร ท่านมีสิทธิใช้

มาตรการป้องกนัตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนั

ความรุนแรงไดเ้ช่นกนั (โบรชวัร์กฎหมายวา่ดว้ย

การป้องกนัความรุนแรง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีอ่ยู่ทีสํ่าคญั 

การเร่ิมกระบวนการขอใหศ้าลพิจารณาคุม้ครองคู่สมรส 

www.gerichte-zh.ch 

แบบฟอร์ม ขอใหด้าํเนินกระบวนการพิจารณาคุม้ครองคู่สมรส 

  

ใบรับรองแพทยใ์นกรณีเร่งด่วน 

www.permanence.ch 

โทร. 044 215 44 44 

  

ทนายความหญิงต่างๆ / สมาคมทนายความ 

ทีอยูเ่วบ็ไซตต่์างๆ 

www.zav.ch 
www.anwaltskollektiv.ch 
www.djs-jds.ch 
  

ความคุม้ครอง 

หมายเลขโทรศพัทก์รณีฉุกเฉินของตาํรวจ 117 

บา้นพกัฉุกเฉินสตรี www.frauenhaus-schweiz.ch 
 

ศนูยใ์หค้าํปรึกษาช่วยเหลือผูป้ระสบเคราะห์สาํหรับสตรี 

www.bif-frauenberatung.ch 
www.frauennottelefon.ch 
www.frauenberatung.ch 
 

ศนูยช่์วยเหลือสาํหรับเดก็ 

www.kokon-zh.ch

http://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/praevention/ist/broschueren_downloads/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/brosch_re_h_usliche_.spooler.download.1393496144808.pdf/HG_Schutzmassnahmen2.pdf
http://www.kokon-zh.ch/
http://www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Themen/Ehe_und_Familie/Formulare_und_Merkblaetter/F_Eheschutz.pdf


 

 

  

พิมพลกัษณ์ BIF 

© บรรณาธิการ: ศูนยใ์หค้าํปรึกษาสาํหรับผูห้ญิง (BIF Beratungsstelle für Frauen) 

ต่อตา้นความรุนแรงท่ีเกิดกบัคู่สมรสและผูจ้ดทะเบียนชีวิตคู่เพศเดียวกนั 

ตูไ้ปรษณีย ์ ,  ซูริก 

โทร.     

อีเมล ์info@bif.ch 

เวบ็ไซต ์www.bif-frauenberatung.ch 

เลขบญัชีธนาคารไปรษณีย ์PC -- 

รหสั IBAN: CH      

ตรวจสอบภาษาเยอรมนัโดย:  Karin Ernst / Brigit Rösli 

ออกแบบโดย: artischock.net 

แปลโดย: น.ส. สมคิด ศรีพานิชย,์ weiss traductions genossenschaft 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ข้อมูลสำหรับผู้หญิง เรื่องการแยกกันอยู่และการหย่าร้าง
	“ดิฉันต้องการให้ความ
	รุนแรงหยุดลงและคน
	เคารพดิฉัน”




