
 

 

 

 

 

 

Att gifta sig buddistiskt i Thailand! 

 

Själva ceremonin  
Den thailändska partnerns familj förbereder bröllopet enligt buddistisk sed med munkar, 

släktingar och gäster.  

 

Sinsod - hemgiften 

En Sinsod (hemgift) är en del av thailändsk kultur och historia när en kvinna som dotter av en 

familj blir bortgift. Traditionen har sitt ursprung långt tillbaks i den thailändska historien och är 

en ersättning till brudens föräldrar som kompensation för att familjen förlorar en arbetskraft och 

ett bevis att maken tar över ansvaret för sin nya fru.  

 

Denna tradition börjar få en allt mindre betydelse i ett mer modernt Thailand men är fortfarande 

någonting vi möts av bland den äldre generationen. Det är alltid dotterns föräldrar som 

bestämmer sinsodens storlek, hur den ska betalas och beloppet. Det kan också förekomma gåvor 

i form av guldhalsband i sammanhanget. Då av minst av 2 bath guld och får inte vara av ett jämt 

tal som är delbart med 2.  

 

Sinsoden betalas och visas i kontanter vid själva bröllopsceremonin inför alla närvarande gäster. 

Summan varierar från familj till familj och vanligtvis returneras en del av sinsoden till det 

nygifta paret omedelbart efter bröllopet.  

 

Traditionen möjliggör också för de nygifta att få ekonomiska möjligheter att skapa ett nytt hem 

tillsammans. 

 

Registrering av äktenskapet i Thailand (för dig som är skriven i Sverige)  
Först måste du ha följande handlingar:  

 

-ett äktenskapscertifikat (ansökningsblanketten får du från Skatteverket. 

Fyll i blanketten och återsänd den till din lokala skattemyndighet i Sverige). 

Här finns blanketten:  

http://www.skatteverket.se/download/18.50a6b4831275a0376d380002750/788104%2B7814.pdf 

 

-har du tidigare varit gift? Då ska du också ha en bestyrkt kopia på äktenskapsskillnadsdomen 

från tingsrätten.  

 

För själva registreringen kräver thailändska myndigheter ett intyg, utfärdat av svenska 

ambassaden. För att intyget ska godkännas av thailändska myndigheter krävs följande:  

 

-en årlig inkomstuppgift i original - kan vara lönebesked från arbetsgivare där yrke framgår, 

uppgift om pension från försäkringskassan och/eller annan pensionsutbetalare.  

 

-referensbrev med sökandens namn undertecknat av 2 vänner (ej släktingar) i Sverige vilka 
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bekräftar att sökanden är ogift. Sökanden skall dessutom uppge föräldrarnas namn samt yrke. 

Formuläret finns i rutan 'dokument' ovan till höger och på ambassaden. 

 

Mallen till referensbrevet finner du här:  

http://www.swedenabroad.com/SelectImageX/96959/Referensbrev_vid_giftermal.doc 

 

-en kopia på bägge parters pass.  

 

Det av ambassaden utfärdade intyget på engelska ska översättas till thailändska och legaliseras 

hos: 

 

Ministry of Foreign Affairs  
Legalisation and Naturalisation Division, 3rd floor  

Department of Consular Affairs  

123 Chaeng Wattana Rd., Laksi,  

BANGKOK 10 210  

Tel. 02-575 1056-59, 981 7171. 

 

De flesta översättningsbyråer ordnar legalisering mot en extra ersättning.  

 

De legaliserade dokumenten (intyget och översättningen) kan nu överlämnas till thailändskt 

distriktskontor (amphur) där registrering av äktenskapet sker. 

Ta med en lapp från din blivande fru hur du vill att ditt namn skall stavas på thailändska. 

Ingen ceremoni äger rum utan enbart en registrering. Parterna är nu gifta enligt thailändsk lag.  

 

Observera  
- parterna måste ha fyllt 17 år. Om parterna är under 20 år krävs föräldrars eller vårdnadshavares 

skriftliga medgivande.  

 

- en buddistisk eller annan religiös ceremoni har ingen rättslig innebörd utan betraktas enbart 

som en välsignelseakt.  

 

- giftermål med svensk medborgare berättigar inte automatiskt till svenskt medborgarskap eller 

bosättning i Sverige. Uppehållstillstånd söks på Sveriges Ambassad i Bangkok.  

 

Registrering av thailändsk vigsel hos svensk myndighet.  
För att Skattemyndigheten i Sverige ska kunna registrera det thailändska äktenskapet (detta 

anmäls av den sökande, inte av ambassaden) krävs att vigselattesten som erhållits från 

distriktskontoret (amphur) lämnas till svenska Skatteverket på thai. Skatteverket föredrar att 

själva översätta den thailändska vigselattesten. 

 
Med hälsningar från oss på Thaikonsult 
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