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Att skiljas i Thailand! 
 
Om man är överens om att skiljas: 
Om du är gift i Thailand och ni är överens om att skiljas, är en thailändsk skilsmässa ganska 
enkel och snabbt att genomföra. Man genomför en s.k. administrativ skilsmässa. 
 
Ni går tillsammans till Khet eller Amphur med era bröllopspapper, pass och id-kort och 
berättar att ni vill skiljas. Har ni gemensamma barn och gemensam egendom ska även detta 
ingå i handläggningen av skilsmässan. Ni ska även ha med er minst två vittnen. 
 
Ni kommer att få svara på en del frågor om framtidsplanerna, vårdnaden av gemensamma 
barn och uppdelning av tillgångar och gemensam egendom. 
 
Före skilsmässointyget kan skrivas ut måste kvinnan (makan) ändra sitt efternamn – oftast till 
sitt tidigare flicknamn. 
 
Därefter kan skilsmässointyget skrivas ut och bevittnas av de två vittnen som finns 
närvarande. 
 
Om enbart en av parterna vill skiljas: 
Då måste skilsmässan ske via en thailändsk domstol och det måste finnas ett giltigt skäl för att 
få en skilsmässodom. 
 
Enligt avsnitt 1516 är följande grund för en äktenskapsskillnad: 
 
1. Mannen har gett underhåll eller hedrad annan kvinna som hans hustru eller om hustrun har   
 begått äktenskapsbrott, kan den andra parten ansöka om äktenskapsskillnad.  
 
 2. En make är skyldig till tjänstefel, kriminell handling eller annat likvärdig handling. 
 
 3. En av makarna har skadat andra genom misshandel eller psykiska tortyr.  
 
 4. En av makarna har övergivit de andre mer än 1 år. Eller att parterna levt åtskilda under 
minst 3 år.  
 
 5. Ena eller den andra partnern har försvunnit under minst 3 år.  
 
 6. Brist på ekonomiskt stöd. 
 
 7. En av makarna är sinnessjuk mer än 3 år och sjukdomen är obotlig. 
  
 8. En partner har brutit etiken om gott uppförande.  
 
 9. Obotlig sjukdom som kan påverka andra negativt.  
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10. Fysiskt permanent oförmögen att bo som make och maka.  
 
Bor du utomlands kan en thailändsk advokat företräda dig inför domstolen men du måste 
inställa dig personligen när skilsmässan ska prövas av domstolen och domen avkunnas. 
 
Om du inte infinner dig till domstolen kan den andra parten fortsätta processen under vissa 
omständigheter och under förutsättning att du gått en skälig tid för efterforskning av dig från 
domstolens sida.  
 
Vid en skilsmässa i Thailand ska giftorättsgodset (sin somros) delas lika. Personlig egendom 
(sin suan tua) – det vill säga egendom som förvärvats före äktenskapet, kommer i allmänhet 
att förbli personlig. 
 
Skulder som uppkommit under äktenskapet, oavsett uppkomst, är bägge parter ansvariga för. 
 
Mvh Thaikonsult 
 
 


