
 

คูม่อืส าหรบัการด าเนนิการหยา่ของชาวตา่งชาติ 

1. การหย่าร้างโดยไม่มีการโต้แย้งและการหย่าร้างด้วยอ านาจกฎหมาย 

○การหย่าร้างโดยไม่มีการโต้แย้งและการหย่ารา้งด้วยอ านาจกฎหมายตามกฎหมายของสาธารณรั

ฐเกาหลีใต้แบ่งการหย่าออกเป็น 2 ประเภท 

○ในกรณีท่ีคู่สมรสได้ท าข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเงื่อนไขการหย่าร้างและสิทธิการดูแลเด็กผ่านไปโ

ดยไม่มีการโต้แย้ง 

○ในกรณีท่ีคู่สมรสยังไม่ได้ท าข้อตกลงด้วยดีระหว่างท้ังสองนั้นอาจไม่ผ่านการหย่าร้างไม่มีใครโต้แ

ย้ง สองจะต้องย่ืนส าหรับคดีหย่าต่อศาลหรือใช้ส าหรบัการไกล่เกลี่ยการหย่ารา้ง 

 

 

2. การฟ้องร้องคดีหย่า 

○ในกรณีท่ีไม่มีข้อยุติหรือยังมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการหย่าของตัวเองการตั้งถิ่นฐานคุณสมบัติ, 

การดูแลและปกครองของเด็กของพวกเขารวมถึงการสนับสนุนเด็กและการตรวจค้นบุคคลต้องย่ืนฟ้อ

งร้องต่อศาลครอบครัวซ่ึงส าคัญ เช่นเดียวกับเมื่อมีการย่ืนส าหรับการตั้งถิ่นฐานการหย่าร้าง 

○ในการหย่าของศาลหนึ่งอาจขอหย่าร้างและการจัดการนอกเหนือจากการหย่าร้าง 

เมื่อศาลจะตัดสินไม่เกี่ยวกบัเงื่อนไขดังกล่าว 

○ ค าขอ ‘การจัดการหย่าร้าง’ 

โดยกล่าวถึงค าขอเรียกค่าเสียหายทางการเงินด้านความเสียหายทางกายภาพกับอีกฝ่ายซ่ึงเป็นผู้รัก

ผิดชอบในความเสียหายในการแต่งงานนี ้
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○ ค าขอ ‘การจัดการทรัพย์สิน’ 

โดยกล่าวถึงการแบ่งสินทรพัย์ของคู่รักเมื่อหย่าร้างกันซ่ึงเป็นสินทรัพย์ท่ีได้มาโดยความพยายามหา

ของท้ังคู่ในระหว่างท่ีสมรสกันอยู่ 

○ 

เมื่อคู่สมรสมีบุตรธิดาระหวา่งพวกเขาท้ังสองจะต้องตัดสินใจใน'การก าหนดของผู้ปกครองและสิทธิดู

แลของบุตรหลาน / เด็ก ๆ ','การสนับสนนุเด็ก'และ'การเย่ียมเยียน' 

 

3. เหตุผลในการหย่าการหย่าร้างทางกฎหมาย 

○ ตามมาตรา 840 ของประมวลกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีใต้  

อนึ่งอาจย่ืนส าหรับหย่าเมื่อมีอยู่อย่างน้อยหนึ่งในเหตผุลท่ีปรากฏด้านล่าง 

ข้อกฎหมายที ่840 (เหตุผลของการหย่าการหย่าทางกฎหมาย) 

หนึ่งในคู่สมรสอาจยื่นส าหรบัครอบครวัที่จะหย่าต่อศาลเม่ือมีเหตุผลอยู่ขา้งล่างนี้ 

1. เมื่อบุคคลหนึ่งกระท าที่ไม่สมควรผิดต่อคู่สมรสของตน 

2. เมื่อบุคคลหนึ่งกระท าการปล่อยปะละเลยตอ่ครู่สมรสของตน 

3.เมื่อบุคคลหนึ่งกระท าการรุนแรงโดยไรเ้หตุผลต่อสมาชิกในครอบครัว 

4.เมื่อบุคคลหนึ่งกระท าการรุนแรงโดยไรเ้หตุผลต่อคู่สมรส  

5.เมื่อชีวิตของคู่สมรสขาดความม่ันคงโดยประเมินถึงในอีก 3 ปีข้างหนา้ 

6.เมื่อมีเหตุผลพื้นฐานอืน่ๆ 

ที่ขัดและท าให้ชวีิตแต่งงานด าเนนิไปต่อได้อยา่งยากล าบาก 
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4. สรุปขั้นตอนคดีหรือการประนีประนอม 

  

 

ขอเอกสาร 
  

  

 

   

  

ตรวจสอบความถูก

ต้อง   

  

 

   

  

จัดส่งซ้ าตามค าร้อ

ง   

  

 

 

   

  
วันแรกของการสู้ค

ดี   
การไกล่เกลี่ย 

สรุปผลไกล่เกลี่ย 

 

 
การไกล่เกลี่ยล้มเห

ลว  

 

 
 

 

·การพิจารณาคดีของศาล 

․·คณะกรรมการไกล่เกลี่ย 
วันของการสู้คดี 

 

การตรวจสอบ

ข้าวของเครื่อ

งใช้ 
การสอบสวนพยา

นหลักฐานอย่างเข้

มข้น 

  

ค าแนะน าส าหรับการตัดสินใจที่จะ

จัดการ 

 

 

 
 

  

ปิดคดี 
  

 

อุทธรณ์ 

 

   

  
ประกาศผล 
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5 ขั้นตอนการหย่ารา้งตามกฎหมาย 

ก. ค่าจัดส่งค ารอ้งซ้ า 

○ เมื่อโจทก์ย่ืนค าร้องส าหรับการหย่าในชัน้ศาล โดยซ้ าซ้อนกันกับของค าร้องของจ าเลย 

ในกรณีท่ีท่ีอยู่ของจ าเลยไม่สามารถติดต่อได้, 

การยื่นค าร้องเป็นประกาศโดยประกาศต่อสาธารณชนภายใต้เง่ือนไขบางประการเพื่อให้การค าร้

องมีประสิทธิภาพ 

 

ข. ขอร้องให้มีการป้องกันระหว่างท่ีอยู่ในการพิจารณาคดีของศาล 

○ก่อนท่ีจะได้รับข้อสรุปข้อถูกต้อง 

จะย่ืนขอไกล่เกลี่ยหรืออาจจะเรียกร้องเพื่อป้องกันในกรณีเร่งด่วน 

○ ศาลอาจมีค าสั่งในเรื่องของการสั่งซ้ือป้องกันในอ านาจของมันได้โดยไม่ต้องขอของบุคคล 

○ในกรณีดังต่อไปนี้สามารถยึดสังหาริมทรัพย์ได้ 

•ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องมีข้อห้ามในการจ ากัดของฝ่ายตรงข้าม 

• ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันค่าเลี้ยงดูเด็กบุตรหลาน 

• ในกรณีท่ีอยู่ในช่วงต่อรองเจรจา 

○เกี่ยวกับการตัดสินใจสั่งการป้องกัน, อุทธรณ์ได้ทันทีสามารถส่งภายใน 7 

วันหลังจากการแจ้งเตือน การตัดสินใจจะใช้เวลาประสิทธิผลของหลังจากท่ีได้รับการสรุป 

○ศาลครอบครัวอาจให้ปรับ 10 ล้านวอน เมื่อบุคคลใดฝ่าฝืนค าสั่งศาล 

 

ค. อุทธรณ ์
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○เมื่อส าเนาค าร้องถูกส่งไปยังจ าเลยผู้พิพากษาเลือกและแจ้งวันท่ีของการสู้คดี 

วันท่ีอุทธรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องน าเสนอเวน้แตต่ั้งอยู่ในสภาพที่ห้ามไม่ใหเ้ข้าร่วม 

เมื่อบุคคลท่ีมีวันท่ีเรียกไม่ได้ออกมาปรากฏตัวโดยไม่ถูกตั้งอยู่ในสภาพที่เหมาะสมศาลจะให้ปรับ

ตามเป็นเงนิ 5 แสนวอน 

○ในวันที่ขอร้องให้แต่ละฝา่ยจะต้องปอ้งกันข้อมูลของตวัเองที่ส าคัญ 

(เช่นเหตุผลข้อเท็จจริงส าหรับการหย่าของศาล) 

เกี่ยวกับการส่งเอกสารและหลักฐานผ่านการตรวจสอบเชน่การตรวจพยาน 

○แตกต่างจากคดีแพ่งการปฏิบัติของหน่วยงานหนึ่งคือการได้รับอนุญาตในกรณีการหย่าร้าง 

ครอบครัวศาลอาจพิจารณาข้อเท็จจริงไม่โต้เถียงกัน โดยบุคคลเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน 

แต่ละหนว่ยงานจะน าไปใช้เพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือตรวจสอบหลักฐาน 

เมื่อใดก็ตามศาลอาจถามตวัของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับคดีเองหรือตัวแทนทางกฎหมาย 

 

ง. สอบสวนครอบครัว 

○ศาลจะสั่งให้ตรวจสอบครอบครัวในระหว่างนั้นหรือระหว่างวันท่ีท าการอุทธรณ์ 

การตรวจสอบครอบครัวอาจจะด าเนินการระหว่างข้ันตอนการไกล่เกลี่ย 

○พนักงานสืบสวนด าเนนิการสอบสวนครอบครัวเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าวว่าการส่งเสริมความสมั

พันธ์รายละเอียดของการแต่งงานรวมท้ังเง่ือนไขการศึกษาและอาชีพพืน้หลังชีวติและทรัพย์สิน, 

บุคลิกภาพและสภาพแวดลอ้มในครอบครัวของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องตามจิตวิทยาสังคมวิทยาเศรษฐ

ศาสตร์การสอนและวิชาชพีอื่น ๆ 

○การตรวจสอบเนื้อหาของครอบครัวมีการระบุไว้ในดังต่อไปนี้ 
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. สอบสวนข้อเท็จจริง : เหตุผลส าหรับรายละเอียดการแต่งงาน, 

กระบวนการของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ร่วมทนุของสอง, 

สภาพแวดล้อมที่ผู้ปกครองของบุตร / เด็ก 

. มาตรการไกล่เกลี่ย : 

ความพยายามตรงหรือรวมกันของครอบครัวผู้ตรวจสอบการปฏิบัติของการรักษาทางจิตวิทยาก

ารรักษาติดยาเสพติด, การพนัน ยาเสพติดและอ่ืน ๆ 

 

จ การไกล่เกลี่ย 

○ในวันไกล่เกลี่ยบุคคลจะต้องน าเสนอ 

โดยก าหนดการน าเสนอทางกฎหมายซ่ึงอาจจะแสดงพร้อมกัน 

○ในวันไกล่เกลี่ย 

การไกล่เกลี่ยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อสองคนรักใคร่กันถึงข้อตกลงตามพพิากษาหรือค าแนะน าของคณะ

กรรมการไกล่เกลี่ย 

เมื่อการไกล่เกลี่ยคือการจัดตั้งศาลการพัฒนาและน าเสนอรายงานการไกล่เกลี่ยท่ีมีบทบัญญัติก

ารไกล่เกลี่ยตกลงกันสองคน 

○เมื่อไกล่เกลี่ยไม่ได้ จึงตัดสินใจ'แทนการไกล่เกลี่ย 

(การไกล่เกลี่ยโดยไม่สมัครใจ)"สามารถส่ังได้โดยศาล 

ถ้าสองคนแสดงเอกสารส าหรับการอุทธรณ์ภายใน 14 

วันหลังจากการส่งมอบการตัดสินใจแทนการไกล่เกลีย่สามารถสรุปผลได้ 

○รายงานสรุปการไกล่เกลีย่หรือการตัดสินแทนการไกล่เกลี่ยมีอ านาจเท่าเทียมกันในการตัดสินขัน้

สุดท้าย เป็นผลให้การไกลเ่กลี่ยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อบุคคลไม่สามารถท าอุทธรณ์ 
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ฉ. ค าส่ังให้ประนีประนอม 

○ศาลรับผิดชอบในกรณีท่ีอาจต้องการความสมานฉนัท์เพื่อการจัดเขา / 

เธอโดยใช้อ านาจของในช่วงระยะเวลาของการพิจารณาคดีใช้ส าหรับการแก้ปัญหา 

○เมื่อบุคคลไม่ได้ส่งเอกสารส าหรับการอุทธรณ์ภายใน 2 

สัปดาห์หลังจากท่ีได้รับค าสั่งกระทบการจัดการ, 

โดยกระทบต่อข้อข้างต้นสามารถสรุปและท าให้เกิดข้อสรุปของการพิจารณาคดี 

○เมื่อออกค าสั่งโดยมีการยืนยันต่อบุคคลไม่สามารถท าอุทธรณ์ 

 

ช. ปิดคด ี

○ ศาลตัดสนิยุติเมื่อได้ยินประกาศว่าคดีสิ้นสุดลง 

ซ. ขั้นตอนการอุทธรณ์ (ขั้นตอนการวินิจฉัยอุทธรณ์) 

ศาลชั้นต้น -> ศาลอุทธรณ ์ -> ศาลฏีกา 

 อุทธรณ ์  ยื่นฏีกา  

 

○ แต่ละบุคคลท่ีสามารถอุทธรณ์ภายใน 2 

สัปดาห์หลังจากท่ีได้รับการตัดสินพิจารณาคดีในครั้งแรกของศาลชัน้ต้น 

ในเวลาท าอุทธรณ์แบบฟอร์มการอุทธรณ์ต้องถูกส่งไปยังศาลท่ีให้การตัดสินเป็นผู้สรุป 

○ เมื่อผู้พิพากษาตัดสินแลว้ ยังย่ืนฏีกาต่อจะส่งคดีไปยังศาลฏีกาภายใน 2 

สัปดาห์หลังจากการพิพากษาคดี 

เมื่อย่ืนไปยังศาลฏีการูปแบบฟอร์มก็จะถูกจ่งไปยังศาลอุทธรณ์ด้วย 
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○เมื่อบุคคลพลาดท่ีจะท าตามก าหนดเวลาอุทธรณ์หลงัจากท่ีการตัดสินศาลชั้นตน้และพิจารณาคดีใ

นครั้งแรกผ่านไปจะถูกตัดสินว่าผิดจริงและพิพากษาได้หมดอายุให้เวลาในการอุทธรณ์ 

ศาลจะยกเป็นค าตัดสินท่ียึดถือ 

○ เมื่อมีการประมวลผลการตัดสินในการให้ค าเปิดเผยจ าเลยอาจอุทธรณ์ท่ีระบุว่าเขา / 

เธอไม่สามารถตอบสนองความตามก าหนดเวลาอุทธรณ์ส าหรับเหตุผลอันสมควรในกรณีดังกล่า

วที่จ าเลยเท่านัน้ตระหนักถงึการตัดสินใจหย่าร้างได้รับการสรุปหลังการตัดสิน 

○เมื่อเกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยโดยท่ีไม่ได้ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงใดใดทางเนื้อหาของการพิพ

ากษา (หมายเลขประกันสังคมหรือมาเกณฑ์ส าหรับการลงทะเบียน เป็นต้น) 

ตรวจพบบุคคลอาจขอใบประเมินการตัดสินใหม่ท่ีศาลท่ีเกี่ยวข้องได้ 

 

ฌ. กระบวนการหลังจากศาลตัดสินหรือวินิจฉัย 

○ในการจัดระเบียบเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยจะมีใบรับรองหลังจากสรุปคดีจาก

การตัดสินใจหรือการไกล่เกลี่ย : บุคคลต้องลงทะเบียนการตัดสินใจ (หรือเพื่อความสมานฉันท์) 

โดยมีใบรับรอง, 

หนังสือรับรองการส่งมอบและใบรับรองการยืนยันท่ีส านักงานของรัฐบาลท้องถ่ินท่ีเกี่ยวข้องภาย

ใน 1 เดือนของการตัดสิน ; 

หรือลงทะเบียนรับรองรายงานการไกล่เกลี่ยพร้อมกับเอกสารท่ีกล่าวมาแล้วไปท่ีส านักงานของรั

ฐบาลท้องถ่ินท่ีเกี่ยวข้องภายใน 1 เดือนของการไกล่เกลี่ย 

○หนังสือรับรองการตัดสินของศาลชัน้สุดท้ายและส่งหนังสือซ่ึงจัดท าขึ้นมาจากศาลท่ีได้พิจารณาค

ดี 
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6 สัญชาติและสิทธิที่อยู่อาศัยในประเทศ 

○ไม่ใช่อ านาจหน้าท่ีของศาลท่ีจะโอนสัญชาตหิรือให้สิทธิ์ในการพักอยู่อาศัยในประเทศ 

เหล่านี้เป็นเรื่องท่ีอยู่ในอ านาจของกระทรวงยุติธรรม 

○เกี่ยวกับสัญชาตแิละท่ีอยู่อาศัยในประเทศเกาหลีภายใต้กระทรวงยุติธรรมตรวจคนเข้าเมือง• 

กระทรวงนโยบายการต่างประเทศ  สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ 

(www.immigration.go.kr) 

 

7. การให้ค าแนะน าและบริการล่ามส าหรับชาวต่างชาติ 

ก. ช่วยเหลือด้านลา่ม 

○ศาลครอบครัวกระตือรือร้นท่ีจะสนับสนุนชาวต่างชาติในด้านการให้บริการลา่มภาษาเกาหลีทางก

ฎหมายและลา่มอากาศทางกฎหมายส าหรับการพิจารณาคดีในการตีความ 

หากไม่สามารถมาพร้อมกบัผู้ช่วยแปลความหมายในวันท่ีพิจารณาคดีใช้โปรดส่งค าขอส าหรับกา

รก าหนดขอใช้ลา่มที่ศาล 

 

ข. ช่วยเหลือทางกฎหมาย 

○ช่วยเหลือทางกฎหมายเป็นระบบท่ีรัฐบาลจัดระดับของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินบางส่วน

ให้แก่บุคคลท่ีไม่สามารถหาค่าใช้จ่ายในส่วนของทนายทางกฎหมาย 

เมื่อมีค าขอของความช่วยเหลือด้านกฎหมายได้รับการอนุมัติค่าใช้จ่ายในส่วนของกฎหมายนัน้จ่า

ยโดยรัฐบาล 
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○ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายภายใต้ความชว่ยเหลือทางกฎหมายรวมค่าประทับตรา, 

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง, ค่าธรรมเนียมลา่ม, การประเมนิค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนทนายความ 

 

ระบบทนายความทีก่ าหนดขึ้นเพ่ือชาวต่างชาติโดยเฉพาะ 

○ ’ศาลครอบครัวโซล’ 

ด าเนินการระบบการก าหนดทนายความในโครงสร้างการสนับสนนุเพื่อชาวต่างชาติร่วมมือกับสม

าคมนักกฎหมายในเขตกรุงโซลเมื่อติดต่อกับศาลชาวต่างประเทศ, 

ศาลจะแนะน าคณะทางฝ่ายกฎหมายให้แก่คุณเพื่อชว่ยเหลือชาวต่างชาติทางด้านกฎหมายเพื่อช

าวป้องกันภาวะแทรกซ้อนในขั้นตอนทางกฎหมายและอนุมัติความชว่ยเหลือทางกฎหมาย 

○ชาวตา่งชาติจะได้รับบริการครบวงจรทางด้านกฎหมายในการให้ค าปรึกษาเพือ่ให้ความช่วยเหลื

อทางกฎหมายกับการปฏิบตัิตามระบบการแต่งตั้งทนายส าหรับชาวตา่งชาติเพื่อชว่ยเหลือทางด้า

นกฎหมาย 

 


