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ຄ�ນ�

 ຂາພະເ�າເ�ັນວາປມແ�ບຖາມຕອບກ�ດໝາຍແ�ງຫ�ວນ ເ�ັນຕ�ລາທິດສະດີກ�ດ 
ໝາຍແ�ງ ແ�ະ ພາກປະຕິບ�ດຕ�ວຈິງຂອງ ສປປລາວ ທມີຄຸນຄາທາງດານວິຊາການ ແ�ະ 
ເ�ັນປະໂ�ດຢາງຍງໃ�ແ�ການສຶກສາຄ�ນຄວາທິດສະດີ ແ�ະພຶດຕິກ�ຕ�ວຈິງໃ�ການ 
ແ�ໄ�ຄະດພີ�ວພ�ນເ�ິງເ�ອງທາງແ�ງ ເ�ອໃ�ບ�ນດານ�ກວິຊາການກ�ດໝາຍ, ນ�ກຮຽນ, 
ນ�ກສຶກສາ, ແ�ະ ປະຊາຊ�ນທ�ວໄ� ຈະສາມາດເ�າໃ�ຈິດໃ�ຂອງກ�ດໝາຍ ໄ�ເ�ັນເ�ກະ 
ພາບາຍຂນ ແ�ໃ�ຍ�ກສູງສະຕິຕກ�ດໝາຍ ແ�ະ ປ�ກປອງສິດຜ�ນປະໂ�ດຂອງປະຊາຊ�ນ 
ບ�ນດາເ�າ ແ�ະຫ�ນທຸກການພ�ວພ�ນໃ�ຊີວິດສ�ງຄ�ມເ�າສູລະບຽບກ�ດໝາຍເ�ອລະກາວ.
 ປມຖາມຕອບກ�ດໝາຍແ�ງສະບ�ບນ ເ�ັນຜ�ນງານຂອງນ�ກວິຊາການກ�ດໝາຍລາວ   
ຮວມມືກ�ບສາດສະດາຈານກ�ດໝາຍຍປຸນ ແ�ະ ຊຽວຊານກ�ດໝາຍຍປຸນ ຕາມໂ�ງການ           
ຮວມມືທາງດານກ�ດໝາຍ ທໄ�ຮ�ບການສະໜ�ບສະໜູນຈາກ ບ�ນດາອາຈານກ�ດໝາຍ 
ແ�ງ ຂອງປະເ�ດຍປຸນ ແ�ະ ອ�ງການຮວມມືສາກ�ນປະເ�ດຍປຸນ ື ໄ�ກາ (Japan 
International Cooperation Agency-JICA).
 ໃ�ໂ�ກາດນ, ຂາພະເ�າໃ�ນາມຕາງໜາໃ�ແ�ປະຊາຊ�ນລາວບ�ນດາເ�າ ກໍຄືລ�ດ 
ຖະບານແ�ງສປລາວ ຂໍສະແ�ງຄວາມຂອບໃ� ມາຍ�ງອ�ງການໄ�ກາ ແ�ະ ປະຊາຊ�ນ 
ກໍຄືລ�ດຖະບານຍປຸນທໄ�ໃ�ການຊວຍເ�ືອອ�ນມີຄາ ຈາກບ�ນດາທານນ�ກວິຊາການກ�ດ 
ໝາຍລາວທຸກຄ�ນ ໃ�ການສາງປມຫ�ວນ.
 ຂາພະເ�າ��ງຢາງຍງວາ ປມຖາມຕອບກ�ດໝາຍແ�ງຫ�ວນ ຈະກາຍເ�ັນມຣໍະດ�ກອ�ນ 
ລ�້ຄາເ�ອປະກອບສວນເ�າໃ�ການພ�ດທະນາລ�ດ ສປປລາວ ໃ�ເ�ັນລ�ດແ�ງກ�ດໝາຍ 
ຂອງປະຊາຊ�ນ ໂ�ຍປະຊາຊ�ນ ແ�ະ ເ�ອຜ�ນປະໂ�ດຂອງປະຊາຊ�ນ ເ�ອລະກາວ 
ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມໃ�ຄ�ງທີ IX ຂອງພ�ກເ�ົາ ກໍຄືການສາງຄວາມເ�ມແ�ງ ແ�ະໝ�ນ 
ຄ�ງໃ�ແ�ລະບອບ ປະຊາທິປະໄ� ປະຊາຊ�ນລາວ ຂອງພວກເ�ົາ.





ຄ� ອວຍພອນ ຕ ການຈ�ດພິມ ປ ມຄ� ຖາມ-ຕອບກ�ດໝາຍແ�ງ
ຮິໂຣະຊິ ມັດຊຶໂອະ 

Professor Hiroshi MATSUO
KEIO University Law School, Japan

ເປັນເວລາ 2 ປີເຄິ່ງ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2009 ທີ່ໄດ້ເລີ່ມກະກຽມການຂຽນ ປຶ້ມຄໍາຖາມ-ຕອບ 
ກົດໝາຍແພ່ງ. ຈາກໝາກຜົນຂອງຄວາມພາກພຽນພະຍາຍາມທີ່ບໍ່ທໍ້ຖອຍ ຂອງສະມາ 
ຊິກໃນກຸ່ມກົດໝາຍແພ່ງ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດຈັດພິມ ປຶ້ມຄໍາຖາມ-ຕອບນີ ້ເຊິ່ງເປັນເປົ້າໝາຍ 
ອັນທໍາອິດ. ຕໍ່ກັບສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ ້ຂໍສະແດງຄວາມນັບຖືຈາກໃຈຈິງ ແລະຂໍສະແດງຄວາມ
ຊົມເຊີຍຢ່າງສຸດໃຈ.

ໃນໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວນີ ້ ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ. ຕົວຢ່າງທີ່ຍົກຂຶ້ນ 
ໃນປຶ້ມ ຄໍາຖາມ-ຕອບນັ້ນ, ເປັນບັນຫາພື້ນຖານ ທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ບໍ່ວ່າ 
ຈະຢູ່ລາວ ຫຼືຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ, ຈາກຕົວຢ່າງ ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າ ມັນມີຫຼາກຫຼາຍແນວຄວາມຄິດ 
ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຈະກ້າວໄປສູກ່ານແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນໆ. ໃນບັນຫາທີ່ຍາກທີ່ມີການສົນທະນາ 
ຢ່າງຟົດເດືອດ, ພວກເຮົາກໍມີປະສົບການນໍາກັນແລ້ວວ່າ ບໍ່ແມ່ນເວລາໃດ ກໍຕ້ອງລົງທ້າຍ 
ດ້ວຍຂໍ້ສະຫຼຸບ “ທີ່ຖືກຕ້ອງ” ອັນດຽວ.

ຫຼັງຈາກນີ ້ກໍຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ ້ຈະຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ໂດຍຈະບໍ່ເປັນ 
ພຽງແຕ່ສິ່ງທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຈະເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໄດ້ຄົ້ນຄິດໄດ້ຕຶກ 
ຕອງ  ແລະກໍນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການສົນທະນາກັນ ເພື່ອການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດີຂຶ້ນ, ເຊິ່ງສິ່ງເຫຼົ່າ
ນີ ້ຈະເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ທິດສະດີກົດໝາຍແພ່ງຂອງລາວ. ຫວັງຢ່າງ 
ຍິ່ງວ່າ ສິ່ງນີ ້ ຈະບໍ່ຈໍາກັດພຽງແຕ່ກົດໝາຍລາວ ຫຼື ກົດໝາຍຍີ່ປຸ່ນ, ມັນຈະເປັນຂົວຕໍ່
ໃຫ້ຜູ່ຄົນໃນຫຼາຍໆປະເທດ ສາມາດສຶກສາຮ່ໍາຮຽນກົດໝາຍຂອງປະເທດອ່ືນໆ ເຊ່ິງກັນ 
ແລະກັນ.

ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າເອງ, ການທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກ ແລະໄດ້ຮ່ວມມກືັບກຸ່ມກົດໝາຍແພ່ງ ທີ່ມີ 
ທ່ານ ນະລົງລິດ ນໍລະສິງ ເປັນຫົວໜ້າກຸ່ມ, ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກທຸກໆທ່ານ ທີ່ມາຈາກໜ່ວຍ 
ງານຕ່າງໆຂອງລາວ ເຊັ່ນກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ອົງການໄອຍະການ, ສານປະຊາຊົນ ແລະ 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ແມ່ນເປັນຄວາມປະທັບໃຈ ແລະຄວາມສຸກອັນຍ່ິງໃຫຍ່, ພ້ອມ 
ດຽວກັນກໍໄດ້ຮຽນຮູຫ້ຼາຍໆຢ່າງຈາກປະສົບການນີ.້ ທ້າຍສຸດນີ,້ ຂໍອວຍພອນຈາກໃຈຈິງ 
ໃຫ້ລາວ ກໍຄກືົດໝາຍລາວ ມີການພັດທະນາຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ພ້ອມທັງຂໍສະແດງຄວາມ 
ຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ມາຍັງທຸກໆທ່ານທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຕໍ່ຜົນງານນີ.້
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ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີຢ່າງຈິງໃຈ ຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດໃນການຂຽນ ປຶ້ມຄໍາຖາມ-ຕອບກົດ 
ໝາຍແພ່ງ. ໃນປຶ້ມຄໍາຖາມ-ຕອບນີ,້ ມີບັນດາບັນຫາທີອ່າຈານມັດຊຶໂອະ ໄດ້ແຕ່ງຂຶ້ນ, 
ເຖິງແມ່ນວ່າ ບາງບັນຫາໃນປັດຈຸບັນອາດບໍ່ທັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ລາວ ແລະບໍ່ທັນເປັນຂໍ້ຂັດ 
ແຍ່ງກໍຕາມ. ແຕ່ວ່າ ນັບຈາກນີບ້ໍ່ເທົ່າໃດປ,ີ ຄິດວ່າ ຢູ່ລາວກໍຈະກາຍເປັນບັນຫາເຊັ່ນດຽວ 
ກັນ. ນອກນັ້ນ ທຸກໆບັນຫາທີ່ກໍານົດຂຶ້ນແມ່ນກ່ຽວພັນ ແລະເຊື່ອມຕໍ່ເຖິງ ແນວຄວາມຄິດພື້ນ 
ຖານຂອງກົດໝາຍແພ່ງທັງໝົດ, ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອເອົາບັນຫາດັ່ງກ່າວ ມາຄິດ ໂດຍສົມທຽບ 
ກັບກົດໝາຍຂອງລາວ, ກໍຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກົດໝາຍລາວໄດ້ດີຂຶ້ນ, 
ພ້ອມດຽວກັນ ກໍເຫັນໄດ້ເຖິງຈຸດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສົມບູນຂອງກົດໝາຍ ໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ.

ນອກນັ້ນ, ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າເອງແລ້ວ, ການທີ່ໄດ້ພິຈາລະນາ ບັນດາຕົວຢ່າງທີ່ມີ ຢູ່ນີ,້ 
ກໍເຮັດໃຫ ້ ໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງຕ່າງໆຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນການປັບປຸງກົດໝາຍ 
ຂອງລາວ (ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ), ສັງເກດເຫັນວ່າ 
ໄດ້ມີການນໍາເອົາ  ຂ້ໍກໍານົດໃໝ່ໆທ່ີກ້າວໜ້າ ເຂ້ົາມາໃນກົດໝາຍຂອງລາວ ທ່ີກົດໝາຍຍ່ີປຸ່ນ 
ຍັງບໍ່ທັນມ.ີ ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້, ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເອງເຫັນໄດ້ເຖິງທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ 
ທີ່ຄວນຈະກ້າວໄປ ຂອງກົດໝາຍໃນພາກພື້ນອາຊ ີນັບທັງລາວ ແລະຍີ່ປຸ່ນ. ນອກນັ້ນ, ຈາກ
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງກົດໝາຍລາວ ແລະກົດໝາຍຍີ່ປຸ່ນ ກໍເຮັດໃຫ້ຮຽນຮູ້ໄດ້ເຖິງຄວາມ 
ແຕກຕ່າງຂອງແນວຄວາມຄິດ ແລະວັດທະນະນໍາຂອງທັງສອງໄດ.້ ສິ່ງນີ ້ເປັນຈຸດທີ່ຂ້າ 
ພະເຈົ້າ ມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ໃນການຂີດຂຽນຕົວຈິງນັ້ນ, ຄິດວ່າ ແຕ່ລະທີມງານ ກໍຈະໄດ້ພົບພໍ້ກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 
ນາໆປະການ. ນອກນັ້ນ ອາດຍັງມີບາງຈຸດບາງສ່ວນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. 
ແຕ່ວ່າ, ປຶ້ມຄໍາຖາມ-ຕອບເຫຼັ້ມນີ ້ຫາກໍເປັນພຽງແຕ່ບາດກ້າວທໍາອິດ ຂອງການພັດທະນາ 
ກົດໝາຍແພ່ງສະບັບໃໝ ່ເທົ່ານັ້ນ. ເຖິງຈະວ່າແນວນີ້ກໍຕາມ, ນີ້ກໍເປັນບາດກ້າວໃຫຍ່ອັນ 
ໜຶ່ງ, ຄິດວ່າ ມັນຈະປະກອບສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ
ວັດທະນະທໍາຂອງລາວຢ່າງແນ່ນອນ. ນັບຈາກນີ້ໄປ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບທີ່ຜ່ານມາ, ຢາກ 
ໃຫ້ບັນດາທ່ານ ສືບຕໍ່ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນ, ສ່ວນພວກຂ້າພະເຈົ້າເອງ ກໍຈະບໍຫ່ຼຸດລະ 
ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການໃຫ້ການຮ່ວມມກືັບບັນດາທ່ານ.



ການຊ ຂາຍສດິນ�ໃ�ທ ດິນ 1

ຄຳຖາມ 1

 “ທາມກາງການສາງສາ ແ�ະພ�ດທະນາປະເ�ດຊາດ ຕາມກ�ນໄ�ເ�ດຖະກິດຕະ າດ, 
ການຊ -ຂາຍ, ແ�ກປຽນສິດນ�ໃ�ທ ດິນ ລະ� າງພ�ນລະເ�ືອງລາວດວຍກ�ນ ກໍເ�ີດຂ ນຢາງ 

 ວງ າຍ. ເ� ອມີການເ� ອນໄ� ທາງດານນິຕິກ� ກຽວກ�ບທ ດິນ າຍຂ ນ  ຂ ຂ�ດແ�ງຕ ສິດນ� 
ໃ�ທ ດິນ ທ ເ�ີດຂ ນຈາກທຸລະກ�ເ� ຼານ� ນ ກໍຍາກທ ຈະຫີຼກລຽງ, ໂ�ຍສະເ�າະການອາງ ສິດນ�ໃ� 
ທ ດິນ ທ ໄ�ໂ�ນ ຫືຼ ນ�ໃ�ໂ�ຍບຸກຄ�ນອ ນ.  ໃ�ບ�ດນ ຈະໄ�ເ� ນໜ�ກແ�ະລ�ງເ�ິກໃ�ສະເ�າະສິດ

ນ�ໃ�ທ ດິນ ແ�ະສິດນ�ໃ�ທ ດິນ ທ ໄ�ມາຈາກ ການຊ -ຂາຍ ຫືຼ ໂ�ນເ�ັນຕ� ນຕ.ໍ”

ການຊ -ຂາຍສິດນ�ໃ�ທ ດິນ

ການຄ�້ປະກ�ນອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບ



ຄ�ຖາມ 1 ກຽວກ�ບສດິນ�ໃ�ທດິນ2



ການຊຂາຍສດິນ�ໃ�ທດິນ 3

ຄ�ຖາມ:

ກ ໄ�ຊທດິນ ແ�ະຮ�ບມອບຈາກ ຂ, ຕມາ ກ ໄ�ປຸກເ�ືອນໃ�ທດິນດ�ງກາວ ແ�ະໄ�ກທາດ 
ໃ�ອ�ດຖິບ�ນພະບຸລຸດ ຕ�ງໃ�ສວນ�າບານຂອງຕ�ນ. ຕມາ ຄ ໄ�ຮຽກຮອງວາ ທດິນຕອນ 
ດ�ງກາວນເ�ັນຂອງຕ�ນ, ສະນ�ນ ກ ຕອງໄ�ມາງເ�ືອນ ເ�ົາທາດນ�ນອອກ ແ�ະສ�ງມອບທດິນ 
ຄືນໃ�ຕ�ນ.
(1). ຄ ຕອງພິສູດສິດນ�ໃ�ທດິນແ�ວໃ�, ຫ�ຼກຖານຂອງ ຄ ຕອງມີ��ງແ� ເ�ອພິສູດ 
 ສິດນ�ໃ�ຂອງຕ�ນ ຕາມກໍລະນີ ດ�ງຕໄ�ນ:
 (i).ໃ�ກໍລະນີທ ຄ ຢ�ງຢືນວາ ຕ�ນໄ�ຊທດິນຕອນດ�ງກາວ ຈາກ ຂ ແ�ວ.
 (ii).ໃ�ກໍລະນີທ ຄ ຢ�ງຢືນວາ ຕ�ນໄ�ຊທດິນຕອນດ�ງກາວ ຈາກບຸກຄ�ນອນ ບແ�ນ  
 ຈາກ ຂ.
 (ກະລຸນາພິຈາລະນາ ເ�ັນແ�ລະກໍລະນີກຽວກ�ບທະບຽນທດິນ, ຖາຫາກວາທະບຽນ  
 ທດິນຢູນ� ຂ, ຫືຼຢູກ�ບ ຄ, ຫືຼຢູກ�ບ ກ).
(2).  ທດິນເ�ັນອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບ ແ�ສງປຸກສາງ ແ�ະທາດກໃ�ອ�ດຖິບ�ນພະບຸລຸດ 
 ແ�ນ��ງ? ໃ�ກໍລະນີທ ກ ໄ�ຢືມເ�ິນນ� ງ ແ�ະເ�ົາທດິນຕອນນ�ນເ�ັນຫ�ຼກຊ�ບ 
 ຄ�້ປະກ�ນ ຈະມີຜ�ນສະທອນເ�ິງສງປຸກສາງ ແ�ະທາດກນ�ນ ຫືຼບ? ແ�ະສງເ�ົຼານ�ນ 
 ຈະຕອງໄ�ມີການຈ�ດທະບຽນແ�ວໃ�?
(3).  ໃ�ກໍລະນີທ ກ ຮ�ບມອບທດິນຈາກ ຂ ມາໄ�ດ�ນກວາ 20 ປີແ�ວ ການຮຽກຮອງ  
 ຂອງ ຄ ຕ ກ ຈະເ�ັນແ�ວໃ�?
(4).  ໃ�ກໍລະນີທ ກ ຕອງປະຕິບ�ດຕາມການຮຽກຮອງຂອງ ຄ, ກ ສາມາດຮຽກຮອງ ຕ ຂ 
 ໄ�ຄືແ�ວໃ�?
(5).  ໃ�ກໍລະນີທ ກ ໄ�ຂາຍທດິນ, ສງປຸກສາງ ແ�ະທາດກ ໃ� ຈ ແ�ະ ຈ ກໍໄ�ໂ�ນ 
 ທະບຽນແ�ວ; ຄ ສາມາດຮຽກຮອງໃ� ຈ ມາງເ�ືອນ ແ�ະທາດກນ�ນອອກ ແ�ວສ�ງ 
 ມອບທດິນຄືນໃ�ຕ�ນຫືຼບ?

ກ ຂ ຄ
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I.ທິດສະດ ີແ�ະ �ກການພນຖານກຽວກ�ບສິດນ�ໃ�ທດິນ 

1. ທິດສະດ ີແ�ະ ກ�ດໝາຍກຽວກ�ບສິດນ�ໃ�
 ມາດຕາ 1 ຂອງກ�ດໝາຍວາດວຍສິດນ�ໃ� ກ�ນ�ດໄ�ວາ ກ�ມະສິດປະກອບດວຍ ສສິດ  
ຄ:ື ສິດຄອບຄອງ, ນ�ໃ�, ໄ�ຮ�ບໝາກຜ�ນ ແ�ະຊຂາດຕກ�ບຊ�ບສງຂອງໃ�ໜງ.  ທດິນກໍຖືເ�ັນຊ�ບ 
ສງຂອງ ແ�ະລ�ດກໍຮ�ບຮູກ�ມະສິດຂອງບຸກຄ�ນຕທດິນ.
 ກ�ມະສິດຢູ ສປປ ລາວ ແ�ງອອກເ�ັນ 5 ຮູບການກ�ມະສິດຄ:ື ກ�ມະສິດຂອງລ�ດ, 
ກ�ມະສິດຂອງລວມໝ,ູ ກ�ມະສິດເ�ກະເ�ດ, ກ�ມະສິດເ�ກະຊ�ນ ແ�ະກ�ມະສິດສວນຕ�ວ ຕາມ 
ມາດຕາ 5 ຂອງກ�ດໝາຍວາດວຍກ�ມະສິດ. ການໄ�ມາເ�ັນກ�ມະສິດຂອງແ�ລະຮູບການກ�ມະ 
ສິດ ແ�ນແ�ກຕາງກ�ນ. ໃ�ກໍລະນີສຶກສາ-ຄ�ຖາມ ທກາວມານ ກຽວຂອງກ�ບຮູບການກ�ມະສິດ 
ສວນຕ�ວ ເ�ງກຽວຂອງກ�ບກ�ມະສິດຂອງບຸກຄ�ນ ກ�ບບຸກຄ�ນ.
 ການໄ�ມາເ�ັນກ�ມະສິດຕາມຮູບການກ�ມະສິດສວນຕ�ວ ຕາມກ�ດໝາຍກ�ມະສິດ ສ�ງ 
ລວມໄ� ດ�ງຕໄ�ນ:

ການໄ�ມາເ�ັນກ�ມະສິດສວນບຸກຄ�ນ

ການໄ�ມາເ�ັນກ�ມະສິດຈາກການມອບ,
ການຮ�ບ (ການຊ, ຂາຍ, ໂ�ນ, ມູນມໍຣະດ�ກ)
(ມາດຕາ 28)

ການໄ�ມາເ�ັນກ�ມະສິດຈາກ
ການຄອບຄອງຊ�ບ ແ�ະ ອາຍຸຄວາມ
(ມາດຕາ 42)

2. ທິດສະດ ີແ�ະ ລະບຽບກ�ດໝາຍທກຽວຂອງກ�ບທດິນ
 ທດິນແ�ນຊ�ບພະຍາກອນອ�ນຕ�ນຕໍຂອງຊາດ ເ�ັນບອນດ�ລ�ງຊີວິດ ແ�ະທ�ມາຫາກິນ 
ຂອງພ�ນລະເ�ືອງລາວ, ທດິນຍ�ງແ�ນພາຫະນະອ�ນສ�ຄ�ນແ�ງການຜະລິດ, ການພ�ດທະນາເ�ດ 
ຖະກິດ-ສ�ງ ຄ�ມ ແ�ະການປອງກ�ນຊາດປອງກ�ນຄວາມສະ��ບ. ມາດຕາ 17 ຂອງລ�ດຖະທ�ມະນູນ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ກ�ນ�ດວາ ທດິນຢູໃ� ສປປ ລາວ ຖືເ�ັນກ�ມະສິດຂອງວ�ງຄະນາຍາດແ�ງຊາດ 
ໂ�ຍ ລ�ດເ�ັນຜູຄຸມຄອງຢາງລວມສູນ ແ�ະເ�ັນເ�ກະພາບໃ�ທ�ວປະເ�ດ ແ�ະມອບໃ�ບຸກຄ�ນ, 
ຄອບຄ�ວ ແ�ະການຈ�ດຕ�ງເ�ດຖະກິດນ�ໃ�, ເ�າ ຫືຼ ສ�ປະທານ.
 ນ�ບແ�ລ�ດລາວໄ�ສະຖາປະນາເ�ັນສາທາລະນະລ�ດ ປະຊາທິປະໄ� ປະຊາຊ�ນລາວ 
ໃ�ວ�ນທ ີ2 ທ�ນວາ 1975, ທດິນໄ�ຖືວາເ�ັນຂອງວ�ງຄະນາຍາດແ�ງຊາດ ຫືຼຂອງປະຊາຊ�ນທ�ງໝ�ດ 
ໂ�ຍມ ີ ລ�ດຄຸມຄອງລວມສູນ1. ຄ�ວາກ�ມະສິດຂອງວ�ງຄະນາຍາດແ�ງຊາດ ແ�ນພນທດິນທຸກ 
ຕອນ ເ�ັນຂອງປະຊາຊ�ນລາວບ�ນດາເ�າ ໂ�ຍມອບໃ�ລ�ດເ�ັນຜູຄຸມຄອງ.

1 ມາດຕາ 17 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນ: ລັດປົກປ້ອງສິດກ່ຽວກັບກຳມະສິດ (ສິດຄອບຄອງ, ສິດນຳໃຊ,້ ສິດໄດ້ຮັບ 
ໝາກຜົນ, ສິດຊີ້ຂາດ) ແລະສິດສືບທອດຊັບສົມບັດຂອງການຈັດຕັ້ງ ແລະຂອງບຸກຄົນ. ສຳລັບທີ່ດິນແມ່ນເປັນກຳມະ
ສິດຂອງວົງຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດ, ລັດຮັບປະກັນສິດນຳໃຊ,້ ສິດໂອນ ແລະສິດສືບທອດຕາມກົດໝາຍ.
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 ໃ�ລະ�າງປີ 1976 ເ�ິງປ ີ1984, ເ�ອປະຕິບ�ດແ�ວທາງນະໂ�ບາຍຂອງພ�ກ-ລ�ດ ໃ�  
ສາມາດຮ�ບປະກ�ນການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການຂອງສ�ງຄ�ມໄ�ຢາງ  
ພຽງພໍ ຈງມີຄວາມຈ�ເ�ັນຕອງເ�າໂ�ມທດິນທເ�ັນຂອງບຸກຄ�ນໃ�ເ�ັນຂອງລ�ດເ�ັຍກອນ ແ�ວ  
ມອບໃ�ປະຊາຊ�ນ ເ�ອການຜະລິດຂະໜາດໃ� ເ�ນ ສະຫະກອນ ຫືຼວິສາຫະກິດຂອງລ�ດ. 
ໃ�ເ�ລານ  ສິດທິຂອງບຸກຄ�ນຕທດິນຈງຖືກຈ�ກ�ດ,  ຜູໃ�ທຄອບຄອງທດິນໄ�ລາ ໂ�ຍບໄ�ທ�  
ການຜະລິດ ຫືຼ ຫາກມີສິດນ�ໃ�ໃ�ທດິນາຍຕອນ ກໍຖືກເ�ນເ�ົາບາງສວນໄ�ເ�ັນກ�ມະສິດ  
ຂອງລ�ດແ�ະລວມໝ ູ ເ�ອນ�ໃ�ເ�າໃ�ການຜະລິດຂະໜາດໃ� ເ�ນ: ສະຫະກອນຜະລິດ 
ເ�າກິນ ເ�ອສະໜອງເ�າກິນໃ�ພຽງພ ໍຫືຼນ�ໃ�ເ�າໃ�ໂ�ງການຜະລິດກະສິກ�ຂອງລ�ດ.

 ພາຍຫ�ຼງທພ�ກ-ລ�ດຖະບານໄ�ມີນະໂ�ບາຍປຽນແ�ງໃ� ນ�ບແ�ປ ີ1986 ຈງມີການຮ�ບຮ ູ
ກ�ມະສິດາຍພາກສວນ ເ�ງປະກອບດວຍກ�ມະສິດຂອງລ�ດ, ລວມໝ,ູ ເ�ກະຊ�ນ ໂ�ຍກ�ນ�ດໄ� 
ໃ�ກ�ດໝາຍກ�ມະສິດ2 ແ�ະລ�ດຖະທ�ມະນູນ. ມາດຕາ 17 ຂອງລ�ດຖະທ�ມະນູນຂອງ 
ສປປ ລາວ ກ�ນ�ດວາ ທດິນຢູໃ� ສປປ ລາວ ຖືເ�ັນກ�ມະສິດຂອງວ�ງຄະນາຍາດແ�ງຊາດ3. 
ໂ�ຍລ�ດເ�ັນຜູຄຸມ ຄອງຢາງລວມສູນ ແ�ະເ�ັນເ�ກະພາບໃ�ທ�ວປະເ�ດ ແ�ະມອບໃ�ບຸກຄ�ນ, 
ຄອບຄ�ວ ແ�ະການ ຈ�ດຕ�ງເ�ດຖະກິດນ�ໃ�, ເ�າ ຫືຼສ�ປະທານ. 

 ຖາເ�ັນດ�ງນ ພ�ນລະເ�ືອງລາວ ສາມາດມີກ�ມະສິດທດິນໄ�ຫືຼບ ແ�ະສະແ�ງອອກ 
ແ�ວໃ�? ສ�ລ�ບປະຊາຊ�ນລາວ ໂ�ຍທ�ວໄ�ແ�ວ ສາມາດໄ�ສິດນ�ໃ�ທດິນຈາກທດິນປະເ�ດ  
ທດິນກະສິກ� ແ�ະທດິນປຸກສາງ4. ການຈ�ດສ�ນທດິນ ໂ�ຍສະເ�າະທດິນກະສິກ� ແ�ະທດິນ  

2 ມາດຕາ 2. ຮູບກຳມະສິດ
ກຳມະສິດມ ີ5 ຮູບ ຄ:ື ກຳມະສິດຂອງລັດ, ກຳມະສິດລວມໝ່,ູ ກຳມະສິດເອກະເທດ, ກຳມະສິດເອກະຊົນ, ກຳມະສິດ 
ສ່ວນຕົວ.
 ກຳມະສິດລວມໝ່ ູແບ່ງອອກເປັນກຳມະສິດຂອງສະຫະກອນ ແລະຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລວມໝູ່ອື່ນໆ.
ລັດປົກປ້ອງກຳມະສິດດັ່ງກ່າວດ້ວຍກົດໝາຍ.
3 ອ້າງແລ້ວ ຂໍ້ອ້າງ 1. ມາດຕາ 17 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນ.
4 ມາດຕາ 11 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ກຳນົດດັ່ງນີ:້ ຢູ ່ ສປປ ລາວ ທີ່ດິນແບ່ງອອກເປັນເຂດ ແລະປະເພດ 
ຕາມດັ່ງນີ,້
 1. ການຈັດແບ່ງເຂດ:
  ເຂດທົ່ງພຽງ, ພູພຽງ ແລະພູດອຍ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
  - ເຂດຕົວເມືອງ;
  - ເຂດຊົນນະບົດ;
  - ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ;
  - ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ.
 2. ການຈັດແບ່ງປະເພດ:
  - ທີ່ດິນກະສິກຳ;
  - ທີ່ດິນປ່າໄມ;້
  - ທີ່ດິນບໍລິເວນນຳ;້
  - ທີ່ດິນອຸດສາຫະກຳ;
  - ທີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ;
  - ທີ່ດິນວັດທະນະທຳ;
  - ທີ່ດິນປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
  - ທີ່ດິນປຸກສ້າງ.
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ປຸກສາງ ເ�ັດແ�ວໃ�? ມາດຕາ 17(ໃ�) ຂອງກ�ດໝາຍວາດວຍທດິນ5  ໃ�ການປູກເ�າ,  
ລຽງສ�ດ. ປະຊາຊ�ນລາວຜູໜງ ຈະໄ�ຮ�ບໃ�ຈ�ນວນສູງສຸດ ບເ�ີນໜງເ�ັກຕາຕໜງແ�ງງານ 
ໃ�ຄອບຄ�ວ, ເ�ງໝາຍຄວາມວາ ມີສະມາຊິກໃ�ຄອບຄ�ວທໄ�ຮ�ບການບ�ນທຶກ ຫືຼຈ�ດທະບຽນໃ�  
ສ�ມະໂ�ຄ�ວຈ�ນວນເ�າໃ� ຄອບຄ�ວນ�ນກໍຈະມີສິດໄ�ຮ�ບທດິນສ�ລ�ບປູກເ�າ ຫືຼລຽງສ�ດຕາມ 
ຈ�ນວນສະມາຊິກໃ�ຄອບຄ�ວ ຄູນໃ�ໜງເ�ັກຕາ. ສວນຜູທເ�ັດສວນປູກພືດອຸດສາຫະກ� ແ�ະ 
ພືດລ�ມລຸກ ໃ�ຈ�ນວນສູງສຸດບເ�ີນສາມເ�ັກຕາ ຕໜງແ�ງງານໃ�ຄອບຄ�ວ. ຜູທເ�ັດສວນປູກຕ�ນ  
ໄ�ໃ�ໝາກ ໃ�ຈ�ນວນສູງສຸດບເ�ີນສາມເ�ັກຕາຕໜງແ�ງງານໃ�ຄອບຄ�ວ. ສວນຜູທນ�ໃ� 
ທດິນປອກໂ�ນ ຫືຼ ປາ�າປະເ�ດຕາງໆ ເ�ງຫ�ນມາປູກ�າເ�ອລຽງສ�ດ ໃ�ຈ�ນວນສູງສຸດບ 
ເ�ີນສິບຫາເ�ັກຕາ ຕໜງແ�ງງານໃ�ຄອບຄ�ວ.

 ມາດຕາ 3(ໃ�) ຂອງກ�ດໝາຍວາດວຍທດິນ ປີ 2003 ກ�ນ�ດໃ�ຄ�ນຕາງປະເ�ດ, ຄ�ນ 
ຕາງດາວ,  ຜູບ ມີສ�ນຊາດ ລວມທ�ງການຈ�ດຕ�ງຂອງບຸກຄ�ນດ�ງກາວ ມີສິດເ�າ ຫືຼສ�ປະທານ6.  
ສວນພ�ນລະເ�ືອງລາວ ມີສິດນ�ໃ�ທດິນຈາກການມອບຂອງລ�ດ ຫືຼການໂ�ນ ຫືຼການສືບທອດ 
ມູນມໍຣະດ�ກ ຕາມມາດຕາ 52 ຂອງກ�ດໝາຍວາດວຍທດິນ7.
 ຜູທໄ�ຮ�ບສິດນ�ໃ�ທດິນຢາງມີປະສິດທິຜ�ນ, ມີຄວາມສະ��ບເ�ັນປ�ກກະຕ ິ ແ�ະຍາວ  
ນານ ຈະໄ�ຮ�ບການປ�ກປອງຈາກລ�ດຕາມກ�ດໝາຍ ລວມທ�ງການຮ�ບປະກ�ນສິດປ�ກປ�ກຮ�ກສາ,  

5 ມາດຕາ 17. (ໃໝ່) ການກຳນົດຂອງເຂດສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ
ລັດອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະຄອບຄົວ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມແຜນຈັດສັນ, ຕາມເປົ້າໝາຍ, ຍາວນານ 
ແລະມີປະສິດທິຜົນ ຕາມຈຳນວນເນື້ອທີ ່ດັ່ງນີ:້
- ຜູ່ທີ່ປູກເຂົ້າ, ລ້ຽງສັດ ໃນຈຳນວນສູງສຸດບໍ່ເກີນໜຶ່ງເຮັກຕາ ຕໍ່ໜຶ່ງແຮງງານໃນຄອບຄົວ;
- ຜູ່ທີ່ເຮັດສວນປູກພືດອຸດສາຫະກຳ ແລະພືດລົ້ມລຸກ ໃນຈຳນວນສູງສຸດ ບໍ່ເກີນສາມເຮັກຕາຕໍ່ໜຶ່ງແຮງງານ 
ໃນຄອບຄົວ;
- ຜູ່ທີ່ເຮັດສວນປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໃນຈຳນວນສູງສຸດບໍ່ເກີນສາມເຮັກຕາ ຕໍ່ໜຶ່ງແຮງງານ ໃນຄອບຄົວ;
- ຜູ່ທີ່ນຳໃຊ້ທີ່ດິນປອກໂລ້ນ ຫືຼປ່າຫຍ້າປະເພດຕ່າງໆ ເຊິ່ງຫັນມາປູກພືດພັນຫຍ້າລ້ຽງສັດ ໃນຈຳນວນສູງສຸດ 
ບໍ່ເກີນ ສິບຫ້າເຮັກຕາ ຕໍ່ໜຶ່ງແຮງງານໃນຄອບຄົວ. ໃນການອະນຸມັດ ເນື້ອທີ່ດິນກະສິກຳ ໃຫ້ບຸກຄົນນຳໃຊ້ນັ້ນ 
ລັດຈະພິຈາ ລະນາເປັນແຕ່ລະກໍລະນ ີ ໂດຍອີງໃສ ່ ລັກສະນະ, ຂະໜາດ, ຄວາມສາມາດຕົວຈິງໃນການຜະລິດ, 
ເງື່ອນໄຂ ແລະແຜນຈັດສັນທີ່ດິນກະສິກຳຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ແຮງງານໜຶ່ງສາມາດໄດ້ຮັບສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳຫຼາຍປ
ະເພດ ຖ້າຜູ່ກ່ຽວຫາກມີເງື່ອນໄຂ ແລະຄວາມສາມາດ ຕົວຈິງ ໃນການຜະລິດ. ຖ້າຜູ່ໃດຫາກຕ້ອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
ກະສິກຳ ຫຼາຍກວ່າອັດຕາຂອງປະເພດທີ່ດິນ ທີ່ຕົນໄດ້ຮັບສິດນຳໃຊ້ກໍ ສາມາດສະເໜີເຊົ່າ ຫືຼສຳປະທານນຳລັດໄດ.້ 
ສຳລັບການອະນຸມັດເນື້ອທີ່ດິນກະສິກຳ ໃຫ້ການຈັດຕັ້ງທຳການຜະລິດນັ້ນ ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມສາມາດຕົວ ຈິງ 
ຂອງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວ.
6  ມາດຕາ 3. (ໃໝ່) ກຳນົດຫັຼກການກ່ຽວກັບກຳມະສິດທີ່ດິນດັ່ງນີ:້
ທີ່ດິນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນກຳມະສິດຂອງວົງຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 17 ຂອງລັດ 
ຖະທຳມະນູນ ເຊິ່ງແມ່ນລັດເປັນຜູ່ຄຸ້ມຄອງຢ່າງລວມສູນ ແລະເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ ແລະມອບໃຫ້ບຸກຄົນ, 
ຄອບຄົວ ແລະການຈັດຕັ້ງເສດຖະກິດ ນຳໃຊ,້ ເຊົ່າ ຫືຼສຳປະທານ; ມອບໃຫ້ກົມກອງປະກອບອາວຸດ, ອົງການ 
ຂອງລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໃຊ;້ ສຳລັບຊາວຕ່າງດ້າວ, 
ຜູ່ບໍ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະການຈັດຕັ້ງຂອງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ເຊົ່າ ຫືຼສຳປະທານ.
7 ມາດຕາ 52. ການໄດ້ຮັບສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນບຸກຄົນ ຫືຼການຈັດຕັ້ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ບົນພື້ນຖານໃດໜຶ່ງ 
ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ:້ 1. ການມອບຂອງລັດ; 2. ການໂອນ;  3. ການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ.
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ສິດນ�ໃ�, ສິດໄ�ຮ�ບໝາກຜ�ນ, ສິດໂ�ນ ແ�ະສິດສືບທອດ ຕາມມາດຕາ 5 ຂອງກ�ດໝາຍວາດວຍ 
ທດິນ8.

 ນ�ບແ�ປ ີ1986 ເ�ັນຕ�ນມາ ພາຍໃ�ການຈ�ດຕ�ງປະຕິບ�ດແ�ວທາງນະໂ�ບາຍປຽນແ�ງ 
ໃ�ຂອງພ�ກ-ລ�ດ ໄ�ມີການຫ�ນປຽນຈາກການຜະລິດແ�ບລວມໝູມາເ�ັນການຜະລິດແ�ບເ�ກະ  
ເ�ດາຍຂນ ຍອນສະພາບຄວາມບສອດຄອງທາງດານວ�ດທະນະທ�-ສ�ງຄ�ມ, ຄວາມຂາດເ�ີນ 
ທາງດານວິຊາການ ແ�ະເ�ັກໂ�ໂ�ຊີທຈ�ເ�ັນຕການຜະລິດຂະໜາດໃ�ລວມສູນ. ສະນ�ນ 
ຈງມີການຮ�ບຮູ ສິດເ�ກະຊ�ນາຍຂນ ແ�ະກ�ນ�ດໄ�ໃ�ກ�ດໝາຍ ແ�ະລ�ດຖະທ�ມະນູນ.
 ເ�ິງຢາງໃ�ກໍຕາມ ທດິນບຖືວາເ�ັນສິນຄາ ແ�ະກ�ດໝາຍໄ�ຫາມຊ-ຂາຍ, ແ�ສາມາດ 
ໂ�ນ ແ�ະສືບທອດໃ�ກ�ນໄ� ຕາມວ�ກທີຫາ ຂອງມາດຕາ 4 ຂອງກ�ດໝາຍກ�ມະສິດ9.

 ເ�ອຄຸມຄອງກຽວກ�ບທດິນສະເ�າະ ໃ�ປ ີ 1992 ລ�ດຖະບານໄ�ອອກດ�ລ�ດວາດວຍ  
ທດິນ ສະບ�ບເ�ກທ ີ99/ນຍ, ລ�ງວ�ນທ ີ19 ທ�ນວາ 1992 ເ�ງກ�ນ�ດຫ�ຼກການສ�ຄ�ນ ແ�ະເ�ັນພນ 
ຖານໃ�ກ�ດໝາຍວາດວຍທດິນປ ີ1997. ຕາມມາດຕາ 6 ຂອງດ�ລ�ດ 99/ນຍ, ສິດຂອງເ�ກະຊ�ນ-
ບຸກຄ�ນ ໃ�ການມີສິດຄອບຄອງ ແ�ະນ�ໃ�ທດິນໄ�ຖືກຮ�ບຮ ູແ�ະທດິນທເ�ັນຂອງບຸກຄ�ນຍ�ງສາ  
ມາດຊ-ຂາຍ, ໂ�ນ ແ�ະສືບທອດໄ�. ໃ�ປ ີ 1997, ກ�ດໝາຍວາດວຍທດິນໄ�ຮ�ບການຮ�ບຮອງ  
ແ�ະປະກາດໃ�. ເ�ງຢູໃ�ວ�ກສອງຂອງມາດຕາ 3 ຂອງກ�ດໝາຍວາດວຍທດິນ(1997) ກໍໄ�  
ຢ�້ຄືນ �ກການ ຫາມຊ-ຂາຍທດິນ ເ�ງກ�ນ�ດໄ�ວາ: “ບຸກຄ�ນ ຫືຼ ການຈ�ດຕ�ງຈະເ�ົາທດິນ  
ເ�ັນສິນຄາຊ-ຂາຍບໄ�”. ແ�ສາມາດໂ�ນສິດນ�ໃ�ທດິນ ໄ�ຕາມມາດຕາ 53 ຂອງກ�ດໝາຍ  
ດ�ງກາວ. ຕມາໄ�ມີການປ�ບປຸງກ�ດໝາຍວາດວຍທດິນ ໃ�ປ ີ 2003 ເ�ງໄ�ເ�ົາບ�ດບ�ນຍ�ດ 
ກຽວກ�ບການຫາມຊ-ຂາຍທດິນອອກ; ແ�ະຕາມມາດຕາ 57 (ໃ�)  ຂອງກ�ດໝາຍ ວາດວຍ  

8 ມາດຕາ 5 ຂອງກົດໝາຍທີ່ດິນ ກຳນົດຫັຼກການກ່ຽວກັບ ການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ່ທີ່ໄດ້ຮັບສິດນຳໃຊ້  
ທີ່ດິນ ດັ່ງນີ:້ ລັດປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງຜູ່ທີ່ໄດ້ຮັບສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຢ່າງມີປະສິດ 
ທິຜົນ, ມີຄວາມສະຫງົບເປັນປົກກະຕ ິ ແລະຍາວນານ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນສິດປົກປັກຮັກສາ, ສິດໃຊ,້ ສິດໄດ້ຮັບ 
ໝາກຜົນ, ສິດໂອນ ແລະ ສິດສືບທອດ.
9 ມາດຕາ 4. ເປົ້າໝາຍກຳມະສິດຂອງລັດ
 ກຳມະສິດຂອງລັດ ມີ 2 ປະເພດ ຄື: ບັນດາພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກຂອງສັງຄົມ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງ 
ລັດ ເຊັ່ນ: ໂຮງຈັກ ໂຮງງານ, ພາຫະນະ ຂົນສົ່ງທາງບົກ, ທາງນຳ ້ແລະທາງອາກາດ, ພາຫະນະສື່ສານ,ໄປສະນ,ີ  
ທະນາຄານ, ວິສາຫະກິດ ແລະອື່ນໆ ທີ່ເປັນຂອງລັດ;
 ບັນດາຊັບສິ່ງຂອງທີ່ໃຊ້ໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົງຈັກລັດ ເຊັ່ນ: ອາຄານ, ລົດ, ໂຕະ, ຕັ່ງ ແລະ ອື່ນໆ.
ສ່ວນທີ່ດິນ ພື້ນດິນ, ນຳ,້ ປ່າໄມ,້ ສັດນຳ ້ ແລະສັດປ່າທີ່ເປັນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະເປັນກຳມະສິດຂອງ 
ວົງຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງແມ່ນລັດເປັນຕົວແທນນັ້ນ ລັດອາດຈະມອບສິດຄອບຄອງ, ນຳໃຊ,້ ໂອນ ແລະສິດສືບ 
ທອດ ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ, ຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດ ຫືຼບຸກຄົນກໍໄດ.້
 ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນ, ຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດ ຫືຼບຸກຄົນນັ້ນອາດຈະທຳການໂອນ ຫືຼສືບທອດທີ່ດິນກໍໄດ ້ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ 
ນຳອອກຊື້-ຂາຍ.
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ທດິນ10 (2003)  ການໂ�ນສິດນ�ໃ�ທດິນ ແ�ນສິດໃ�ການເ�ົາສິດນ�ໃ�ທດິນໃ�ຜູອນ ດວຍ  
ການຂາຍ, ການມອບ ຫືຼການແ�ກປຽນ. ແ�ການຊ-ຂາຍ, ໂ�ນ, ມອບ ຫືຼແ�ກປຽນນ�ນ ສາມາດ  
ເ�ັດນິຕິກ�ໄ�ສະເ�າະກ�ບພ�ນລະເ�ືອງລາວເ�ານ�ນ. ສວນຄ�ນຕາງປະເ�ດທອາໄ�ຢູ ສປປ ລາວ  
ບມີສິດຊ-ຂາຍທດິນໄ� ແ�ສາມາດຂໍເ�າ ຫືຼສ�ປະທານໄ�ຈາກລ�ດເ�ອການລ�ງທຶນ ແ�ະ 
ທກຽວຂອງກ�ບການເ�ອນໄ�ທຸລະກິດການຄາ ຂອງກິດຈະການ ຕາງໆຂອງຕາງປະເ�ດ. ເ�ິງ 
ຢາງໃ�ກໍຕາມ ຜູລ�ງທຶນທໄ�ລ�ງທຶນ ມູນຄາຫາແ�ນໂ�ລາສະຫະລ�ດ ຂນໄ� ແ�ນມີສິດຊ-ຂາຍ  
ສິດນ�ໃ�ທດິນຈາກລ�ດໄ�ຕາມກ�ນ�ດ ເ�ລາ ຂອງໂ�ງການລ�ງທຶນ ເ�ອປຸກສາງບອນຢູອາໄ�ຂອ
ງຜູລ�ງທຶນດ�ງກາວ ເ�ງກ�ນ�ດໄ�ໃ�ມາດຕາ 58 ຂອງກ�ດໝາຍວາດວຍ ການສ�ງເ�ີມການລ�ງທຶນ11 

ປີ 2009.

ແ�ນວາດ 1.1: 
ແ�ນວາດສ�ງລວມກຽວກ�ບສິດຕທດິນ ລະ�າງພ�ນລະເ�ືອງລາວ ແ�ະຄ�ນຕາງປະເ�ດ

ສິດນ�ໃ�/
ໃ�ທດິນ12

ສິດຄອບຄອງ ສິດໄ�ຮ�ບ
ໝາກຜ�ນ

ສິດຊຂາດ

ພ�ນລະເ�ືອງລາວ  x x x x

ຄ�ນຕາງປະເ�ດ x x x (ຂນກ�ບສ�ນຍາສ�ປະ
ທານແ�ະສ�ນຍາເ�າ 
ແ�ະຕາມກ�ດໝາຍ13

 
 ພ�ນລະເ�ືອງລາວ ລວມທ�ງນິຕິບຸກຄ�ນ (ລາວ) ສາມາດຄອບຄອງ, ນ�ໃ�, ໄ�ຮ�ບໝາກຜ�ນ 
ແ�ະຊຂາດໄ�ນ�ນ ສາມາດສ�ງລວມໄ�ດ�ງນ :
ບຸກຄ�ນ ຫືຼການຈ�ດຕ�ງ ທໄ�ຮ�ບສິດນ�ໃ�ທດິນ ມີສິດ:
-  ປ�ກປ�ກຮ�ກສາທດິນ ເ�ອໃ�ເ�າໃ�ເ�າໝາຍໃ�ໜງຢາງແ�ນອນ.
- ໃ�ທດິນໄ�ຕາມເ�າໝາຍໃ�ໜງ ຕາມແ�ນການຈ�ດສ�ນທດິນຂອງລ�ດ ເ�ນ: ທດິນປະເ�ດ 
ປຸກສາງ, ທດິນກະສິກ�, ທດິນອຸດສາຫະກ�.

10 ມາດຕາ 57. (ໃໝ່) ສິດໂອນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ: ແມ່ນສິດໃນການເອົາສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ຜູ່ອື່ນ ດ້ວຍການຂາຍ, 
ການມອບ ຫືຼການແລກປ່ຽນ.
11 ມາດຕາ 58. ການສົ່ງເສີມດ້ວຍສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ: ຜູ່ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາລົງທຶນໃນໂຄງການທີ່ມີທຶນຈົດທະ 
ບຽນ ແຕ່ຫ້າແສນໂດລາສະຫະລັດຂຶ້ນໄປ ມີສິດຊື້ສິດ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນຈາກລັດ ທີ່ໄດ້ມີການກຳນົດຈັດສັນຕາມກຳນົດເວ 
ລາຂອງການລົງທຶນ ເພື່ອປຸກສ້າງສິ່ງຕ່າງໆ ເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສ ຫືຼສະຖານທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ວຍການຕົກລົງຂອງອົງ
ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຕາມລະບຽບການ. ລັດຖະບານເປັນຜູ່ກຳນົດລະບຽບການ, ກົນໄກການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງກ່ຽວ 
ກັບການສົ່ງເສີມ ດ້ວຍສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງຜູ່ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ.
12 ສິດໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ, ກະລຸນາເບິ່ງຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບໃນເອກະສານຊ້ອນ 
ທ້າຍ.
13 ອະທິບາຍຕາມຂໍ້ອ້າງອີງ 11.
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- ໄ�ຮ�ບໝາກຜ�ນຈາກທດິນ ເ�ນ ການເ�າ, ການນ�ໄ�ຄ�້ປະກ�ນ ຫືຼການນ�ໄ�ເ�ັນຮຸນ.
- ສືບທອດມູນມໍຣະດ�ກເ�ງຕ�ກທອດໃ� ຜ�ວ ຫືຼເ�ັຍ, ລູກ, ານ ຫືຼຍາດສາຍຕ�ງ ແ�ະສາຍຂວາງ 
ຕາມພິໄ�ກ� ຫືຼຕາມກ�ດໝາຍວາດວຍການສືບທອດມູນມໍຣະດ�ກ ແ�ະພນຖານຂອງການສືບທອດ 
ມູນມໍຣະດ�ກ ພາຍຫ�ຼງທຜູມີສິດນ�ໃ�ທດິນໄ�ເ�ັຍຊີວິດໄ�ແ�ວ.
 ບຸກຄ�ນ ຫືຼການຈ�ດຕ�ງທໄ�ຮ�ບສິດນ�ໃ�ທດິນ ມີສິດເ�ົາທດິນໃ�ຜູອນເ�າ, ເ�ົາໄ�ເ�ັນ 
ຫ�ຼກຊ�ບຄ�້ປະກ�ນ, ເ�ົາໄ�ຮວມທຶນ ຫືຼເ�ົາໄ�ເ�ັນຮຸນ, ແ�ກປຽນ ຫືຼຂາຍສິດນ�ໃ�ນ�ນໄ�.
 ບຸກຄ�ນທເ�າເ�ິງນ ຕອງເ�ັນບຸກຄ�ນທມີຄວາມສາມາດທາງດານການປະພຶດເ�ງເ�ັນຜູທ 
ມີ ອາຍຸແ� 18 ປີຂນໄ� ແ�ະບແ�ນຄ�ນບາເ�ັຍຈິດ. ສວນການຈ�ດຕ�ງໃ�ໜງນ�ນຈະຖືວາມີຄວາມ 
ສາມາດທາງດານການປະພຶດໄ� ກໍຕເ�ອການຈ�ດຕ�ງນ�ນ ຫາກໄ�ຖືກຮ�ບຮອງເ�ັນນິຕິບຸກຄ�ນ 
ເ�ນ: ບໍລິສ�ດຈ�ກ�ດ ທໄ�ຮ�ບການຂນທະບຽນວິສາຫະກິດຖືກຕອງຕາມກ�ດໝາຍວາດວຍວິສາຫະ 
ກິດ (2005).
 ບ�ນດາອ�ງການຈ�ດຕ�ງລ�ດ, ອ�ງການຈ�ດຕ�ງທາງການເ�ືອງ, ແ�ວລາວສາງຊາດ, ອ�ງການ 
ຈ�ດຕ�ງມະຫາຊ�ນ ແ�ະການຈ�ດຕ�ງເ�ດຖະກິດຂອງລ�ດ ທໄ�ຮ�ບສິດນ�ໃ�ທດິນ ມີພຽງແ�ສິດ 
ປ�ກປ�ກຮ�ກສາ ແ�ະໃ�ເ�ານ�ນ ບມີສິດໂ�ນ, ໃ�ເ�າ, ໃ�ສ�ປະທານ, ເ�ົາໄ�ເ�ັນຮຸນ ຫືຼນ�ໄ� 
ຄ�້ປະກ�ນ ຕາມທກ�ນ�ດໄ�ໃ�ມາດຕາ 59 ຂອງກ�ດໝາຍວາດວຍທດິນ ປີ 2003.
 ຄຽງຄູໄ�ກ�ບສິດ, ບຸກຄ�ນ ຫືຼການຈ�ດຕ�ງ ຍ�ງມີພ�ນທະທຕອງປະຕິບ�ດໃ�ການຄອບຄອງ 
ແ�ະນ�ໃ�ທດິນ ມາດຕາ 60 ຂອງກ�ດໝາຍທດິນ ປີ 2003 ຄື:
-  ນ�ໃ�ທດິນ ໂ�ຍຖືກຕອງຕາມເ�າໝາຍ;
- ບສາງຄວາມເ�ັຍຫາຍໃ�ແ�ຄຸນນະພາບດິນ, ບສາງຜ�ນກະທ�ບອ�ນບດີຕສງແ�ດລອມທ�ມະ 
ຊາດ ຫືຼສ�ງຄ�ມ;
- ບລະເ�ີດສິດ ແ�ະຜ�ນປະໂ�ດຂອງຜູອນ;
- ປະຕິບ�ດຕາມສະພາວະຄວາມເ�ັນຈິງທຕອງຍອມຮ�ບ ຕາມທໄ�ກ�ນ�ດໄ�ໃ�ກ�ດໝາຍສະເ�າະ;
- ເ�ັຍຄາທ�ນຽມຕາງໆກຽວກ�ບທດິນ;
- ປະຕິບ�ດພ�ນທະກຽວກ�ບທດິນ ເ�ນ: ພາສີທດິນ, ອາກອນຈາກການມອບ-ໂ�ນ: ອາກອນລາຍ 
ໄ�ຈາກການໃ�ເ�າ, ອາກອນຈາກການສືບທອດມູນມໍຣະດ�ກ, ຄາທ�ນຽມໂ�ນຊ, ຄາຈ�ດທະບຽນ 
ນິຕິກ�ທດິນຕາມກ�ນ�ດເ�ລາ ສ�ລ�ບຜູນ�ໃ�ທດິນ. ນອກຈາກນຍ�ງປະຕິບ�ດຕາມພ�ນທະອນໆອີກ  
ທອາດຈະມີການກ�ນ�ດຂນໃ�ກ�ດໝາຍ ຫືຼລະບຽບສະເ�າະ.
 ການບປະຕິບ�ດພ�ນທະດ�ງກາວມາຂາງເ�ິງນ ອີງຕາມມາດຕາ 62 ຂອງກ�ດໝາຍທດິນ 
ຜູໄ�ຮ�ບສິດນ�ໃ�ທດິນ ຫືຼໃ�ທດິນ ເ�ັຍສິດດ�ງກາວ ຖາຫາກວາ:
- ໃ� ຫືຼບນ�ໃ�ທດິນທລ�ດມອບໃ�ນ�ນ ບຖືກຕອງຕາມເ�າໝາຍ;
- ບເ�ັຍພາສີທດິນຢາງຕເ�ອງເ�ັນເ�ລາສາມປ ີພາຍຫ�ຼງທໄ�ມີການກາວເ�ືອນແ�ວ;
- ບໃ� ຫືຼບນ�ໃ�ທດິນ ທລ�ດມອບໃ�ຕາມບ�ງໄ�ໃ�ສ�ນຍາ ຫືຼກ�ດໝາຍວາດວຍທດິນ;
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- ເ�ັນຜູທຖືກສານຕ�ດສິນ ໃ�ເ�ັຍສິດນ�ໃ�ທດິນ.

3. ການໄ�ມາເ�ັນສິດນ�ໃ�ທດິນ ຢູ ສປປ ລາວ
 ສິດນ�ໃ�ທດິນ ສະແ�ງອອກດວຍຮູບການ ການໄ�ຮ�ບສິດນ�ໃ�ທດິນ ເ�ງອີງຕາມ  
ມາດຕາ 52 ຂອງກ�ດໝາຍວາດວຍທດິນ ເ�ງໄ�ມາຈາກ:
1. ການມອບໂ�ນຂອງລ�ດ;
2. ການໂ�ນ;
3. ການສືບທອດມູນມໍຣະດ�ກ.

ອີງຕາມໝວດທ ີIV ຂອງດ�ລ�ດ, ຫ�ຼກການພນຖານຂອງການໂ�ນສິດນ�ໃ�ທດິນມີດ�ງນ:
- ການໂ�ນສິດນ�ໃ�ທດິນລວມທ�ງການຂາຍ, ການມອບ ຫືຼການແ�ກປຽນສິດນ�ໃ�ທດິນ ໃ�ແ� 
ຜູອນ.
- ຜູໂ�ນສິດນ�ໃ�ທດິນຕອງສາມາດຢ�ງຢືນໄ�ວາ ຕ�ນເ�ັນຜູທມີກ�ມະສິດ ຫືຼມີສິດນ�ໃ�ທດິນ 
ເ�ງສະແ�ງອອກດວຍໃ�ຕາດິນທຖືກຕອງຕາມກ�ດໝາຍ;
- ທ�ງຜູໂ�ນ ແ�ະຜູຮ�ບໂ�ນ ຕອງເ�ັນພ�ນລະເ�ືອງລາວ ຫືຼອ�ງການຈ�ດຕ�ງຂອງລາວເ�ານ�ນ. 
ສະນ�ນ ຄ�ນຕາງປະເ�ດທອາໄ�ຢູໃ� ຫືຼນອກ ສປປ ລາວ ບມີສິດໄ�ຮ�ບການໂ�ນສິດນ�ໃ�   
ທດິນ.
 ພ�ນລະເ�ືອງລາວ  ຫືຼ ການຈ�ດຕ�ງ ທມີສິດນ�ໃ�ທດິນເ�ານ�ນ ຈງຈະສາມາດໂ�ນສິດນ� 
ໃ�ທດິນໄ�. ສວນບຸກຄ�ນ ຫືຼການຈ�ດຕ�ງທມ ີ “ສິດໃ�ທດິນ” ເ�ງໄ�ມາຈາກການມອບໃ�ນ�ໃ�  
ໂ�ຍລ�ດ ບສາມາດໂ�ນສິດໃ�ທດິນໄ� ມີພຽງແ�ສິດປ�ກປ�ກຮ�ກສາທດິນ, ນ�ໃ�, ໄ�ຮ�ບໝາກຜ�ນ  
ແ�ະສືບທອດໃ�ແ�ບຸກຄ�ນ ຫືຼການຈ�ດຕ�ງຕາມໜ�ງສືມອບທດິນໃ�ນ�ໃ� ແ�ະກ�ດໝາຍ ເ�າ 
ນ�ນ.
 ຕາມຫ�ຼກການແ�ວ, ນອກຈາກການໄ�ມາເ�ັນກ�ມະສິດທດິນດວຍການມອບຂອງລ�ດ ຫືຼ  
ການສືບທອດມູນມໍຣະດ�ກ (ການຕ�ກທອດຊ�ບສ�ມບ�ດຕາມພິໄ�ກ� ຫືຼຕາມກ�ດໝາຍ), ການໂ�ນ 
ທລວມເ�ົາການຊ-ຂາຍ, ການມອບ, ການແ�ກປຽນແ�ວ ຍ�ງມີບ�ນດານິຕິກ�ຕາງໆ ທເ�ັດໃ� 
ມີການປຽນແ�ງກ�ມະສິດທດິນ ຫືຼສິດນ�ໃ�ທດິນ ເ�ນ: ການຂາຍຝາກ, ການນ�ໃ�ທດິນ ແ�ະ  
ເ�ືອນ ເ�ັນຮຸນສວນຕາມສ�ນຍາຮວມທຶນ ເ�ອດ�ເ�ີນທຸລະກິດ, ການຍ�ກຊ�ບທເ�ັນທດິນໃ�ບຸກ  
ຄ�ນອນ ໂ�ຍມີເ�ອນໄ�ຕາມທກ�ນ�ດໄ�ໃ�ກ�ດໝາຍວາດວຍການສືບທອດມູນມໍຣະດ�ກ ແ�ະພນ 
ຖານການສືບທອດມູນມຣໍະດ�ກ. ໃ�ບ�ດນ ຈະເ�າເ�ິງການໄ�ກ�ມະສິດທດິນມາດວຍການໂ�ນ 
ສະເ�າະ.
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4. ການພິສູດສິດນ�ໃ�ທດິນ ທໄ�ຈາກການໂ�ນ
4.1. ໃ�ຕາດິນ
 ໃ�ຕາດິນ ແ�ນເ�ກະສານຢ�ງຢືນສິດນ�ໃ�ທດິນສູງສຸດທາງດານກ�ດໝາຍ, ມີແ�ຜູມີຊ  
ໃ�ໃ�ຕາດິນ ທມີສິດໃ�ໃ�ຕາດິນເ�ານ�ນ ຈງຖືວາຜູນ�ນເ�ັນເ�າຂອງໃ�ຕາດິນ ແ�ະມີສິດ  
ນ�ໃ�ເ�ັນຫ�ຼກຊ�ບຄ�ປ້ະກ�ນ, ເ�າຮຸນ, ມອບ, ຊ-ຂາຍ, ແ�ກປຽນ, ໃ�ເ�າ ຫືຼສືບທອດ.
 ການໂ�ນກ�ມະສິດທດິນດວຍການຂາຍ, ແ�ກປຽນສິດນ�ໃ�ທດິນ ໂ�ຍບຸກຄ�ນໃ�ໜງ 
ຫືຼ ການຈ�ດຕ�ງໃ�ໜງ ຈະຖືວາຖືກຕອງຕາມກ�ດໝາຍ ກໍເ�ອບຸກຄ�ນ ຫືຼການຈ�ດຕ�ງຕອງພິສູດວາຕ�ນ
ມີສິດນ�ໃ�ໃ�ທດິນຕອນນ�ນ. ເ�ອພິສູດວາຕ�ນມີສິດນ�ໃ�ທດິນ ຕອງໄ�ມ ີ“ໃ�ຕາດິນ” ທອອກຊ 
ບຸກຄ�ນຜູນ�ນ. 
 ມາດຕາ 49 ຂອງກ�ດໝາຍວາດວຍທດິນກ�ນ�ດໄ�ວາ ໃ�ຕາດິນແ�ນເ�ກະສານທເ�ັນ 
ຫ�ຼກຖານຕ�ນຕໍອ�ນໜງອ�ນດຽວ ກຽວກ�ບສິດນ�ໃ�ທດິນຢາງຖາວອນ ເ�ງໄ�ຄ�ດສ�ເ�ົາຢາງຖືກ 
ຕອງຈາກ ປມທະບຽນທດິນເ�ອມອບໃ�ແ�ຜູເ�ັນເ�າຂອງທດິນພຽງໃ�ດຽວ ເ�ອຖືໄ�ເ�ັນຫ�ຼກ
ຖານຢາງຍາວນານ ຈ�ນກວາຈະມີການປຽນແ�ງໃ�ຕາມເ�ອນໄ�ທກ�ນ�ດໄ�ໃ�ກ�ດໝາຍ14.
 ຕາມຫ�ກຼການຂອງກ�ດໝາຍທດິນ  ມີແ�ບຸກຄ�ນ ຫຼືການຈ�ດຕ�ງທເ�ັນພ�ນລະເ�ືອງລາວ ເ�ັນ
ຜູທມີສິດໂ�ຍຖືກຕອງຕາມກ�ດໝາຍ ທສາມາດໄ�ຮ�ບໃ�ຕາດິນທອອກໄ�ໂ�ຍອ�ງການຄຸມຄອງ  
ທດິນ. ສ�ລ�ບຄ�ນຕາງປະເ�ດ ຫືຼອ�ງການຈ�ດຕ�ງຕາງປະເ�ດ ມີສິດພຽງແ�ເ�າ ຫືຼສ�ປະທານ ຈາກ 
ລ�ດ ຫືຼ ຈາກບຸກຄ�ນ ຫືຼນິຕິບຸກຄ�ນພາຍໃ�ເ�ານ�ນ.
 ບຸກຄ�ນທເ�າເ�ິງນ ຕອງເ�ັນບຸກຄ�ນທມີຄວາມສາມາດທາງດານການປະພຶດ ເ�ງເ�ັນຜູທ 
ມີອາຍຸແ� 18 ປີຂນໄ� ແ�ະບແ�ນຄ�ນບາເ�ັຍຈິດ. ສວນການຈ�ດຕ�ງໃ�ໜງນ�ນ ຈະຖືວາມີຄວາມ 
ສາມາດທາງດານການປະພຶດໄ�ກໍຕເ�ອການຈ�ດຕ�ງນ�ນຫາກໄ�ຖືກຮ�ບຮອງເ�ັນນິຕິບຸກຄ�ນ ເ�ນ: 
ວິສາຫະກິດຮຸນສວນ ຫືຼບໍລິສ�ດຈ�ກ�ດ.
 ສະນ�ນ, ຜູໂ�ນສິດນ�ໃ�ທດິນ ຫືຼຂາຍສິດນ�ໃ�ທດິນ ຕອງໄ�ສະແ�ງໃ�ຕາດິນທອອກ
ຊ ຂອງຕ�ນເ�ານ�ນ ຈງຖືວາຕ�ນໄ�ມີສິດນ�ໃ�ທດິນ ແ�ະສາມາດໂ�ນ ຫືຼຂາຍສິດນ�ໃ�ນ�ນ ໄ� 
ຢາງຖືກຕອງຕາມກ�ດໝາຍ.

14 ມາດຕາ 49. (ໃໝ່) ໃບຕາດິນ:
 ໃບຕາດິນແມ່ນເອກະສານ ທີ່ເປັນຫັຼກຖານຕົ້ນຕໍອັນໜຶ່ງອັນດຽວ ກ່ຽວກັບສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຢ່າງຖາວອນ ເຊິ່ງ 
ໄດຄ້ັດສຳເນົາຢ່າງຖືກຕ້ອງຈາກປຶ້ມທະບຽນທີ່ດິນ ເພື່ອມອບໃຫ້ແກ່ຜູ່ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນພຽງໃບດຽວ ເພື່ອຖືໄວ້ເປັນ 
ຫັຼກຖານ ຢ່າງຍາວນານ ຈົນກວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງໃໝ ່ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. ກ່ອນຈະອອກໃບ 
ຕາດິນ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງຕິດປະກາດ ຢູ່ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ສຳນັກງານປົກຄອງເມືອງ, ເທດສະບານ, ສຳ 
ນັກງານປົກຄອງບ້ານບ່ອນທີ່ດິນຕັ້ງຢູ,່ ອອກແຈ້ງການຜ່ານສື່ມວນຊົນຂອງລັດ, ລົງໜ້າໜັງສພືິມ ແລະປະກາດທາງ 
ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫືຼອອກໂທລະພາບ ໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງໃນກຳນົດເກົ້າສິບວັນ ນັບແຕວ່ັນທີ່ລົງລາຍເຊັນ 
ໃສ່ໃບປະກາດເປັນຕົ້ນໄປ ເພື່ອໃຫ້ມວນຊົນຊາບ. ຖ້າວ່າພາຍໃນກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວ ຫາກບໍ່ມີການຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານ ຫືຼ 
ການຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານນັ້ນ ຫາກຖືກແກ້ໄຂໄປແລ້ວ ຈຶ່ງອອກໃບຕາດິນໃຫ້ແກ່ຜູ່ໄດ້ຮັບສິດນຳໃຊທ້ີ່ດິນ.
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15 ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍເອີ້ນໃບຕາດິນວ່າ “ໃບຂອບຄຳ” ຍ້ອນວ່າແຂບ ຫືຼຂອບໃບຕາດິນເປັນເສັ້ນຄຳ.
16 ເຖິງວ່າກົດໝາຍທີ່ດິນຈະໄດ້ຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະປະກາດໃຊ້ໃນປ ີ 1997, ການຈັດຕັ້ງ ກົດໝາຍ 
ທີ່ດິນໃນເວລານັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນເປັນເອກະພາບ ແລະຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບ. ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ໂດຍສະເພາະການອອກ
ໃບຕາດິນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ເທື່ອ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກທະນາຄານ 
ໂລກ (World Bank) ແລະຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ.

4.2. ສ�ນຍາຊ-ຂາຍ ຫືຼສ�ນຍາສິດນ�ໃ�ທດິນ
 ນອກຈາກໃ�ຕາດິນແ�ວ ເ�ອພິສູດການໂ�ນ ຜູໄ�ຮ�ບໂ�ນ ຫືຼຜູຊ  ຍ�ງຕອງມີສ�ນຍາຊ-
ຂາຍສິດນ�ໃ�ທດິນ ຫືຼການໂ�ນຢາງຖືກຕອງຕາມກ�ດໝາຍ.
 ໜ�ງສືຊ-ຂາຍ ຫືຼໜ�ງສືໂ�ນສິດນ�ໃ�ທດິນ ເ�ັນເ�ກະສານໜງທສາມາດຢ�ງຢືນ ແ�ະນ�  
ໃ�ເ�ັນຫ�ຼກຖານທຖືກຕອງຕາມກ�ດໝາຍ. ໜ�ງສືໂ�ນສິດນ�ໃ�ທດິນມີລ�ກສະນະຄາຍຄືສ�ນຍາ 
ເ�ງເ�ັນການຕ�ກລ�ງກ�ນລະ�າງຜູໂ�ນ (ເ�າກ�ມະສິດທດິນ) ແ�ະຜູຮ�ບໂ�ນທດິນ (ເ�າຂອງໃ�) 
ໂ�ຍມກີານກ�ນ�ດມູນຄາຂອງການໂ�ນ ຫືຼບໄ�ກ�ນ�ດມູນຄາການໂ�ນ-ອນໃ�ລາ ແ�ະມີການ 
ລ�ງລາຍເ�ັນຮ�ບຮູ ລະ�າງຄູສ�ນຍາພອມທ�ງພະຍານ. ຖືເ�ັນປະເ�ນີການປະຕິບ�ດກ�ນມາ, ສວນ  
າຍຈະໃ�ຜູທເ�ັນເ�າຂອງທດິນ ທຕິດຈອດກ�ນກ�ບທດິນຕອນທໂ�ນ ຫືຼຊ-ຂາຍນ�ນ ມາເ�ັນພະ 
ຍານໃ�ສ�ນຍາຊ-ຂາຍ ແ�ະຢ�ງຢືນຈາກອ�ນາດການປ�ກຄອງນາຍບານບອນທໆ ດິນນ�ນຕ�ງຢູ.
 ຕິດຄ�ດໄ�ພອມໜ�ງສືໂ�ນສິດນ�ໃ�ທດິນນ�ນ, ປະຊາຊ�ນທ�ວໄ�ນິຍ�ມແ�ບສ�ເ�ົາຕ�ວຈິງ
ຂອງ ໃ�ຕາດິນ15 ມາພອມ ຫືຼຖາບມີໃ�ຕາດິນ ໜ�ງສືຢ�ງຢືນສິດນ�ໃ�ທດິນ ໃ�ກໍລະນີທບໄ�ຮ�ບໃ� 
ຕາດິນຖາວອນເ�ອ16, ລວມທ�ງໜ�ງສືຢ�ງຢືນການເ�ັຍພາສີທດິນໃ�ແ�ລະປ.ີ

ແ�ນວາດ 1.1

ກ ຂ

ຄ
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ຄ�ຖາມທ ີ1
 
ຫ�ຼກຖານຢ�ງຢືນຂອງ ຄ ແ�ນ��ງ? ຄ ຕອງພິສູດສິດນ�ໃ�ທດິນແ�ວໃ� ຈງສາມາດຖືເ�ັນ 
ຫ�ຼກຖານຢືນຢ�ນສິດນ�ໃ�ທດິນ ຂອງ ຄ ໄ�?
(i) ໃ�ກໍລະນີທ ຄ ຢືນຢ�ນວາ ໄ�ຊທດິນ ຈາກ ຂ
(ii) ໃ�ກໍລະນີທ ຄ ຢືນຢ�ນວາ ໄ�ຊທດິນຈາກບຸກຄ�ນອນ ບແ�ນ ຂ

ກ ຊທດິນກ�ບ ຂ ແ�ະໄ�ປຸກເ�ືອນ ແ�ະກທາດ ໃ�ທດິນຕອນດ�ງກາວ
ຄ ຮຽກຮອງວາ ທດິນຕອນດ�ງກາວເ�ັນຂອງຕ�ນ ແ�ະ ໃ� ກ ອອກຈາກທດິນຕອນນ.

 ຫ�ຼກຖານຢ�ງຢືນຂອງ ຄ ແ�ນ��ງ? ຄ ຕອງພິສູດສິດນ�ໃ�ທດິນແ�ວໃ� ຈງຈະສາມາດ 
ຖືເ�ັນຫ�ຼກຖານຢືນຢ�ນສິດນ�ໃ�ທດິນຂອງ ຄ ໄ�?

(i). ໃ�ກໍລະນີທ ຄ ຢ�ງຢືນວາຕ�ນໄ�ຊທດິນຕອນດ�ງກາວ ຈາກ ຂ ແ�ວ:
 ເ�ອພິສູດວາຕ�ນໄ�ສິດນ�ໃ�ທດິນຕອນດ�ງກາວມາຢາງຖືກຕອງ ຄ ຈະຕອງສະເ�ີຫ�ຼກ 
ຖານ ວາຕ�ນໄ�ສິດນ�ໃ� ຈາກ ຂ ດວຍການຊ-ຂາຍນ�ນ. ພອມດຽວກ�ນນ ກໍຕອງໄ�ສະເ�ີຫ�ຼກຖານ 
ພິສູດວາ ເ�າຂອງຊ�ບເ�ີມ ຫືຼ ຂ ນ�ນ ໄ�ສິດນ�ໃ�ທດິນມາແ�ວໃ�?
 ຫ�ຼກຖານທນ�ໃ�ຄວນມ:ີ (1). ໜ�ງສືຊ-ຂາຍສິດນ�ໃ�ທດິນ ຫືຼໜ�ງສືໂ�ນສິດນ�ໃ�ທດິນ 
ຈາກ ຂ ຫືຼເ�າຂອງຊ�ບເ�ີມ, ລວມທ�ງໜ�ງສືຢ�ງຢືນສິດນ�ໃ�ທດິນຂອງ ຂ ເ�ອພິສູດສິດນ�ໃ� ຂອງ 
ຂ ຕກ�ບທດິນດ�ງກາວ; (2). ໄ�ຮ�ບການຈ�ດທະບຽນສິດນ�ໃ�ທດິນ ແ�ະປຽນແ�ງໃ�ຕາດິນ17 
ອອກຊຂອງ ຄ. ສະນ�ນ, ຖາຫາກວາ ຄ ບສາມາດສະແ�ງຫ�ຼກຖານຕາມທກາວມາຂາງເ�ິງນ�ນ 
ຢາງຄ�ບຖວນ ແ�ະຖືກຕອງຕາມກ�ດໝາຍ ຄ ກໍບສາມາດພິສູດຄວາມເ�ັນເ�າກ�ມະສິດທດິນ ື  
ສິດນ�ໃ�ທດິນຕອນດ�ງກາວ.
 ກໍລະນີທ ີ1: ຖາວາ ຄ ຫາກໄ�ມີໜ�ງສືຢ�ງຢືນສິດນ�ໃ�ທດິນ ຫືຼໜ�ງສືການໂ�ນສິດນ�ໃ� 
ທດິນຖືກຕອງແ�ວ ແ�ຍ�ງບທ�ນໄ�ຈ�ດທະບຽນກ�ມະສິດທດິນເ�ອ, ກໍລະນີນຈະຖືວາ ຄ ມີກ�ມະ 
ສິດຕທດິນຕອນດ�ງກາວຫືຼບ?

17 ມາດຕາ 49 ຂອງກົດໝາຍທີ່ດິນກຳນົດວ່າ “ໃບຕາດິນ” ແມ່ນເອກະສານທີ່ເປັນຫັຼກຖານຕົ້ນຕໍອັນໜຶ່ງອັນດຽວ 
ກ່ຽວກັບສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຢ່າງຖາວອນ ເຊິ່ງໄດ້ຄັດສຳເນົາຢ່າງຖືກຕ້ອງຈາກປຶ້ມທະບຽນທີ່ດິນ ເພື່ອມອບໃຫ້ແກ່ຜູ່ເປັນ 
ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນພຽງໃບດຽວ ເພື່ອຖືໄວ້ເປັນຫັຼກຖານຢ່າງຍາວນານຈົນກວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກຳ  
ນົດໄວໃ້ນກົດໝາຍ. ມາດຕາ 16 ຂອງດຳລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ກຳນົດວ່າ ເອກະສານຢັ້ງຢືນ 
ສິດນຳໃຊ ້ ທີ່ດິນສູງສຸດທາງດ້ານກົດໝາຍ, ມີແຕ່ຜູ່ທີ່ມີຊື ່ ທີ່ມີສິດໃນໃບຕາດິນເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຖືວ່າເປັນເຈົ້າຂອງໃບຕາ  
ດິນ ແລະມີສິດນຳໃຊ້ເປັນຫັຼກຖານຊັບຄຳ້ປະກັນ, ເຂົ້າຮຸ້ນ, ມອບ, ຊື້-ຂາຍ, ແລກປ່ຽນ, ໃຫ້ເຊົ່າ, ໃຫ້ສືບທອດ. 
ໃນການປະຕິບັດສິດ ດັ່ງກ່າວຂອງເຈົ້າຂອງໃບຕາດິນ ມີສິດມອບໃຫ້ຜູ່ອື່ນດຳເນີນແທນຕົນກໍໄດ ້ ໂດຍມີການມອບ 
ໝາຍຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະມີການຢັ້ງຢືນຈາກ ສຳນັກງານທະບຽນສານ ຫືຼນາຍບ້ານ.
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ແ�ນວາດ 1.2

ກໍລະນີນຈະຖືວາ ຄ ເ�ັນເ�າກ�ມະສິດທດິນ ຫືຼບ?
 ຕາມຫ�ຼກການກ�ດໝາຍແ�ວ, ເ�າຂອງຊ�ບຜູໃ�ຈະມີກ�ມະສິດ ື ສິດນ�ໃ�ທດິນຢາງ 
ຖືກຕອງຕາມກ�ດໝາຍ ຕຊ�ບທຈ�ເ�ັນຕອງຂນທະບຽນ ກໍຕເ�ອໄ�ຮ�ບການຈ�ດທະບຽນເ�ານ�ນ.
ມາດຕາ 28 ຂອງກ�ດໝາຍວາດວຍກ�ມະສິດ ກ�ນ�ດຫ�ຼກການຂອງການໄ�ມາເ�ັນກ�ມະສິດ       ໂ�ຍ  
ສະເ�າະຊ�ບສງຂອງທຈະຕອງໄ�ຂນທະບຽນແ�ວ ການໄ�ມາເ�ັນກ�ມະສິດຈະເ�ີດຂນນ�ບ  
ແ�ເ�ລາທໄ�ຂນທະບຽນເ�ັນຕ�ນໄ�. ຜູທໄ�ຊ-ຂາຍ ຫືຼຮ�ບໂ�ນສິດນ�ໃ�ທດິນນ�ນ ຕອງໄ� 
ຈ�ດທະບຽນທດິນ ຈງຈະເ�ັດໃ�ຕ�ນມີກ�ມະສິດຢາງຄ�ບຖວນສ�ມບູນຕາມກ�ດໝາຍ. ສະນ�ນ ຄ 
ຕອງໄ�ຈ�ດທະບຽນທດິນ ເ�ັຍກອນ ຈງຖືວາ ຄ ໄ� ສິດນ�ໃ�ທດິນຢາງຖືກຕອງຕາມກ�ດໝາຍ.
 ໃ�ໄ�ຍະຜານມາ, ມີາຍທອງຖນ ແ�ະມີາຍກໍລະນີທສານຮ�ບຮູກ�ມະສິດຂອງຜູໄ� 
ຮ�ບໂ�ນ ຫືຼ ຜູຊ ຖາຫາກພິສູດໄ�ວາ ການຊ-ໂ�ນແ�ນໄ�ມາຈາກເ�າຂອງສິດນ�ໃ�ທດິນ ື 
ຜູມີສິດນ�ໃ�ທດິນ ທຖືກຕອງຕາມກ�ດໝາຍ ເ�ິງວາບທ�ນໄ�ຂນທະບຽນກໍຕາມ ໂ�ຍຖືເ�ົາ:
 (1). ປະ��ດຂອງທດິນຕອນນ�ນ ໂ�ຍອີງໃ�ພະຍານຫ�ຼກຖານທາງດານເ�ກະສານ 
(ໃ�ຕາດິນ, ໜ�ງສືມອບ-ໂ�ນສິດນ�ໃ�ທດິນ, ໜ�ງສືຊ-ຂາຍ), ພະຍານບຸກຄ�ນທພ�ວພ�ນເ�ິງທດິນ 
ນ�ນ (ພະຍານໃ�ຄຽງກ�ບທດິນຕອນນ�ນ, ນາຍບານ, ອ�ນາດການປ�ກຄອງຂ�ນບານ) ແ�ະ
 (2). ມີສາເ�ດທບສາມາດເ�ັດໃ�ຂນທະບຽນທດິນໄ�ຕາມຂກ�ນ�ດກ�ດໝາຍ ເ�ນ ການ 
ຈ�ດທະບຽນທດິນ ທຍ�ງບທ�ນເ�ັນລະບ�ບ ແ�ະເ�ັນເ�ກະພາບໃ�ເ�ອກອນ ທຈະໄ�ມີການຈ�ດຕ�ງ
ປະຕິບ�ດ ກ�ດໝາຍທດິນຢາງເ�ມງວດ ແ�ະເ�ັນລະບ�ບ.

ໜ�ງສືຢ�ງຢືນ
ສິດນ�ໃ�

ທດິນ
ຫອງການ

ທະບຽນທິດິນ

ກຂ

ຄ
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 ຕາມກ�ດໝາຍແ�ວ, ເ�າຂອງຊ�ບຜູໃ� ມີກ�ມະສິດຢາງຖືກຕອງຕາມກ�ດໝາຍກໍຕ  
ເ�ອຊ�ບທຈ�ເ�ັນຕອງຂນທະບຽນນ�ນໄ�ຮ�ບການຈ�ດທະບຽນແ�ວເ�ານ�ນ ຕາມມາດຕາ 28 ຂອງ 
ກ�ດໝາຍ ວາດວຍກ�ມະສິດ. ຖາຫາກວາ ກ ໄ�ຂນທະບຽນທດິນກອນແ�ວ,ໃ�ທາງກ�ດໝາຍ 
ຈງຖືວາ ກ ເ�ັນເ�າກ�ມະສິດຂອງທດິນຕອນຂ�ດແ�ງກ�ນນ ຢາງຖືກຕອງຕາມກ�ດໝາຍ, ຍ�ກ 
ເ�ນ ຖາຫາກ ຄ ໄ�ພິສູດວາ: ການໂ�ນ, ການຊ-ຂາຍ ຫືຼການແ�ກປຽນສິດນ�ໃ�ທດິນຂອງ ກ 
ນ�ນເ�ັນໂ�ຄະ ຫືຼບ ຖືກຕອງຕາມກ�ດໝາຍ ດວຍການສະເ�ີຫ�ຼກຖານວາ ຄ ໄ�ຮ�ບສິດນ�ໃ�ທ

 ອ�ນນແ�ນອີງໃ�ຫ�ຼກນິຕິທ�ໃ�ການແ�ໄ�ບ�ນຫາ, ສະນ�ນອີງໃ�ປະເ�ນີປະຕິບ�ດກ�ນມາ  
ດ�ງກາວ ຖືວາ ຄ ມີສິດນ�ໃ�ທດິນ ເ�ິງແ�ນວາຈະບໄ�ຂນທະບຽນທດິນກໍຕາມ. ເ�ິງຢາງໃ�  
ກໍຕາມ ໃ�ປ�ດຈຸບ�ນການຈ�ດທະບຽນທດິນ ແ�ນເ�າສູການເ�ັນລະບ�ບາຍຂນ ມີກ�ນໄ� ແ�ະ 
ລະບຽບກ�ດໝາຍສະເ�າະາຍຂນ ເ�ັນຕ�ນ ດ�ລ�ດວາດວຍການຈ�ດຕ�ງປະຕິບ�ດກ�ດໝາຍທດິນ 
ປີ 2003, ລະບຽບວາ   ດວຍການປຽນແ�ງນິຕິກ�ທດິນ ເ�ກທ ີ 500/ສນຍ.ອຄດຊ ເ�ັນຕ�ນ  
(ສະເ�ີອານກຽວກ�ບການຂນ     ທະບຽນທດິນຢູດານລຸມເ�ມຕມ)ຈງມີຂສະເ�ີວາ ຄວນຈະມີການ  
ຖືເ�ົາການຈ�ດທະບຽນເ�ັນບອນອີງ ຂອງການແ�ໄ�ຂຂ�ດແ�ງເ�ອຫີຼກລຽງການປະຕິບ�ດທບສະ 
ເ�ີພາບ ແ�ະບເ�ັນທ� ຖາບດ�ງນ�ນ ທະບຽນທດິນກໍບມີຄວາມສ�ກສິດໃ�ທາງກ�ດໝາຍ.

 ກໍລະນີທ ີ2: ຖາຫາກວາ ກ ໄ�ໄ�ຂນທະບຽນແ�ວ, ສວນ ຄ ນ�ນຍ�ງບທ�ນໄ�ຂນທະບຽນ 
ທດິນເ�ອ ກໍລະນີແ�ບນຈະແ�ໄ�ແ�ວໃ�?

ແ�ນວາດ 1.3

ໜ�ງສືຢ�ງຢືນ
ສິດນ�ໃ�

ທດິນ
ຫອງການ

ທະບຽນທິດິນ

ຈ�ດທະບຽນ
ກຂ

ຄ
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ດິນຈະດວຍວິທີໃ�ກໍຕາມ (ຊ-ຂາຍ, ມອບໂ�ນ ຫືຼແ�ກປຽນ) ຈາກເ�າຂອງກ�ມະສິດທແ�ຈິງ 
(ອາດຈະແ�ນ ຂ ຫືຼບຸກຄ�ນອນ) ເ�ງພິສູດດວຍໜ�ງສືໂ�ນສິດນ�ໃ�ທດິນ, ໃ�ຕາດິນ ຫືຼໜ�ງສືຢ�ງຢືນ 
ສິດນ�ໃ�ທດິນຂອງເ�າ ຂອງເ�ີມ, ແ�ະການຢ�ງຢືນຈາກພະຍານ ກໍຄືອ�ນາດການປ�ກຄອງບານ
ທໆ ດິນນ�ນຕ�ງຢູ.
 ສວນການພິຈາລະນານ�ນເ�ັນອ�ນາດ ແ�ະດຸນພິນິດຂອງສານ. ຖາສານຫາກເ�ັນວາ 
ຂມູນ ຫ�ຼກຖານທສະເ� ີຈາກ ຄ ນ�ນ ມີເ�ດຜ�ນໜ�ກແ�ນ ແ�ະຕ�ດສິນວາ ການຊ-ຂາຍ ຫືຼການໂ�ນ 
ລະ�າງ ກ ແ�ະ ຂ ນ�ນເ�ັນໂ�ຄະ ກໍຈະມີຜ�ນເ�ັດໃ�ການຂນທະບຽນເ�ັນໂ�ຄະເ�ນດຽວກ�ນ.
(ii).ໃ�ກໍລະນີທ ຄ ຢ�ງຢືນວາ ຕ�ນໄ�ຊທດິນຕອນດ�ງກາວ ຈາກບຸກຄ�ນອນ ບແ�ນຈາກ ຂ:
ກໍລະນີນກໍເ�ນດຽວກ�ນ ຄືໄ�ກາວມາຂາງເ�ິງນ�ນ, ຄ ຕອງສະແ�ງ: (ກ). ໜ�ງສືຊ-ຂາຍສິດ ນ�ໃ�
ທດິນທຖືກຕອງຕາມກ�ດໝາຍ ຈາກເ�າຂອງສິດນ�ໃ�ທດິນ ແ�ະໄ�ຮ�ບການຈ�ດທະບຽນທດິນ.
ສະນ�ນ ຖາຫາກວາ ຄ ບສາມາດຢ�ງຢືນ ຫືຼສະແ�ງໜ�ງສືຊ-ຂາຍສິດນ�ໃ�ທດິນນ�ນໄ� ກໍຖືວາ ຄ 
ບມີກ�ມະສິດ ຫືຼສາມາດຮຽກຮອງຕ ກ ໄ�.

ຄ�ຖາມທ ີ 2

ແ�ນວາດ 2.1

ທາດໃ�ດູກ

ຄ�້ປະກ�ນການປະຕິບ�ດສ�ນຍາກູຢືມ

ທດິນເ�ັນອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບ ແ�ສງປຸກສາງ ແ�ະທາດໃ�ດູກບ�ນພະບຸລຸດ ແ�ນອະສ�ງຫາລິມະ 
ຊ�ບ ືບ?
-ໃ�ກໍລະນີທ ີ  ກ ໄ�ຢືມເ�ິນນ� ງ ແ�ະເ�ົາທດິນຕອນນ�ນເ�ັນຫ�ຼກຊ�ບຄ�້ປະກ�ນ ຈະມີຜ�ນສະ 
ທອນເ�ິງສງປຸກສາງ ແ�ະທາດກນ�ນຫຼືບ? ແ�ະສງເ�າຼນ�ນຈະຕອງໄ�ມີການຈ�ດທະບຽນແ�ວໃ�?

ກ. “ທາດກ”  ນ�ນ ເ�ັນອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບຫືຼບ?
 ຄ�ວາ “ອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບ” ຍ�ງບທ�ນໄ�ກ�ນ�ດໄ�ຢາງຈະແ�ງໃ�ກ�ດໝາຍ ຂອງ ສປປ 
ລາວ.  ກ�ດໝາຍວາດວຍການຄ�້ປະກ�ນການປະຕິບ�ດສ�ນຍາ (ຕໄ�ນເ�ນວາ “ກ�ດໝາຍຄ�້ປະກ�ນ”) 

ກຂ
ງ
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ສະບ�ບ ປີ 1994  ກ�ນ�ດວາ ທດິນ ຫືຼສງປຸກສາງຖາວອນຢູທດິນໃ�ໜງເ�ັນ “ຊ�ບຄ�ງທ” (Immovable 
property) ແ�ະສາມາດນ�ມາເ�ັນຫ�ຼກຊ�ບຄ�້ປະກ�ນການປະຕິບ�ດສ�ນຍາ ຫືຼພ�ນທະໄ�. ຕມາ 
ກ�ດໝາຍຄ�້ປະກ�ນໄ�ຮ�ບການປ�ບປຸງ ແ�ະພິຈາລະນາຮ�ບຮອງ ແ�ະປະກາດໃ�ໃ�ປ ີ 2005.  
ມາດຕາ 20 ຂອງກ�ດໝາຍຄ�້ປະກ�ນ ກ�ນ�ດທດິນ ແ�ະສງປຸກສາງຖາວອນ ເ�ນ ໂ�ງຈ�ກໂ�ງງານ, 
ເ�ືອນ ຫືຼສງປຸກສາງເ�ັນອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບ.
 ອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບນ�ນ ລວມທ�ງສງປຸກສາງ ແ�ະທດິນນ�ກ�ນບ ຫືຼແ�ກກ�ນ? ໃ�ຈຸດນ 
ກ�ດໝາຍຍ�ງບທ�ນໄ�ກ�ນ�ດຢາງແ�ນອນເ�ອ ຈງຕອງໄ�ຮ�ບການແ�ໄ�ໃ�ຕໜາ.
 ຕາມຫ�ຼກການລວມທ�ວໄ�, ສງທຕ�ງຢູເ�ິງໜາດິນ ໂ�ຍບສາມາດເ�ອນຍາຍອອກໄ� ຖາ  
ມີການໂ�ກຍາຍອາດສາງຄວາມ ເ�ັຍຫາຍໃ�ແ�ສງນ�ນ ແ�ະໜາດິນ ເ�ນ ຕ�ນໝາກພາວ ທຕ�ງ 
ຢູໜາດິນ ຖາຍາຍອອກ ຕ�ນໝາກພາວກໍອາດຈະຕາຍ ແ�ະດິນກໍເ�ັຍຫາຍເ�ັນຂຸມໃ�; ຫືຼ ເ�ືອນ
ທປຸກສາງແ�ບຖາວອນແ�ວ. ອ�ນນເ�ັນສງທເ�າໃ�ໄ�ທ�ວໄ�.
 ຈາກຫ�ຼກການທ�ວໄ�ນ, ສ�ລ�ບທາດໃ�ດູກຂອງບ�ນພະບຸລຸດນ�ນ, ນ�ກວິຊາການກ�ດໝາຍ 
ລາວ ກໍໄ�ມີສອງຄ�ເ�ັນທມີທ�ດສະນະແ�ກຕາງກ�ນ ຄ:ື
ທ�ດສະນະທີໜງ:  ຖາຫາກວາ ທາດໃ�ດູກບສາມາດຍ�ກຍາຍອອກຈາກທດິນໄ�ໂ�ຍສາງຄວາມ 
ເ�ັຍຫາຍໃ�ທດິນນ�ນ ແ�ະໃ�ແ�ເ�ດຖະກິດແ�ວ ທາດດູກນ�ນອາດຈະມີຄຸນຄາລາຄາໃ�ດານ 
ສິລະປະກ� ແ�ະສະຖາປ�ດຕະຍະກ� ເ�ງເ�ັດໃ�ມູນຄາຂອງທດິນນ�ນສູງຂນ, ຖາຫາກຍ�ກຍາຍ 
ທາດດູກອອກແ�ວ ກໍອາດຈະເ�ັດໃ�ມູນຄາຂອງທດິນ ຫືຼ ອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບນ�ນ ດລ�ງກໍໄ� 
ສະນ�ນ ຈງຖືວາເ�ັນອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບ.

ທ�ດສະນະທີສອງ: ຖາຫາກວາທາດໃ�ດູກດ�ງກາວສາມາດຍ�ກຍາຍອອກໄ� ແ�ະການຍ�ກຍາຍ 
ທາດໃ�ດູກດ�ງກາວ ກໍບເ�ັດໃ�ທາດໃ�ດູກນ�ນເ�ັຍຫາຍ ແ�ະບເ�ັດໃ�ທດິນຕອນນ�ນເ�ັຍຫາຍ 
ຫືຼດມູນຄາລ�ງ ກໍຖືວາທາດໃ�ດູກນ�ນ ບເ�ັນອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບ.
 ສະນ�ນ ການທຈະລ�ງຄ�ເ�ັນວາ ທາດໃ�ດູກນ�ນເ�ັນອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບ ຫືຼບ ຕອງໄ�ອີງ 
ໃ�:
• ທຕ�ງຂອງທາດໃ�ດູກ ຕ�ງຢູໃ�ທດິນແ�ວໃ�;
• ຄວາມເ�ັຍຫາຍທຈະເ�ີດຂນຕທດິນ ທທາດໃ�ດູກຕ�ງຢູ ເ�ງສະແ�ງອອກຢູບອນວາ ທາດໃ�ດູກ  
ນ�ນ ເ�ັນສວນໜງຂອງອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບດ�ງກາວ ເ�ງຕ�ດແ�ກອອກຈາກກ�ນບໄ� ແ�ະການຍ�ກ 
ຍາຍທາດໃ�ດູກນ�ນ ອາດຈະເ�ັດໃ�ມູນຄາຂອງທດິນ ຫືຼອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບ ດມູນຄາລ�ງ ຫືຼສາງ
ຄວາມເ�ັຍຫາຍຢາງອນ;
• ຄຸນຄາທາງດານປະ��ດສາດ, ວ�ດທະນະທ�-ທ�ມະຊາດ ແ�ະເ�ດຖະກິດຂອງທາດໃ�ດູກ ທ 
ອາດຈະມີອິດທິພ�ນຕກ�ບມູນຄາຂອງອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບບອນທມ�ນຕ�ງຢູນ�ນ.
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 ເ�ິງຢາງໃ�ກໍຕາມ  ເ�ອເ�າເ�ິງເ�າໝາຍຂອງສ�ນຍາຄ�້ປະກ�ນ   ກ�ດໝາຍຂອງພວກເ�ົາ 
ບໄ�ກ�ນ�ດຢາງຈະແ�ງ, ຕ�ວຢາງ: ໃ�ການຄ�້ປະກ�ນສວນຢາງພາລາ, ລູກໜອາດຈະອາງວາ 
ຕ�ນຢາງພາລາບແ�ນເ�າໝາຍຂອງການຄ�້ປະກ�ນ ແ�ຫາກແ�ນທດິນເ�ງເ�ັນອະສ�ງຫາລິມະ 
ຊ�ບຂອງສ�ນຍາຄ�້ປະກ�ນ, ສວນເ�າໜກໍອາດຈະອາງວາ ເ�າໝາຍຂອງການຄ�້ປະກ�ນນ�ນ ລວມ  
ມີທ�ງຕ�ນຢາງພາລາ ບສະເ�າະແ�ທດິນເ�ານ�ນ. ເ�ອເ�ີດເ�ດການນຂນ, ເ�ັນວາ: (1). ເ�ອງ 
ຈາກວາການຕ�ກລ�ງກ�ນ ຂອງຄູສ�ນຍາກຽວກ�ບເ�າໝາຍຄ�້ປະກ�ນເ�ັນພນຖານສ�ຄ�ນທສຸດ ຂອງ 
ສ�ນຍາຄ�້ປະກ�ນ ເ�ອຄູສ�ນຍາເ�າໃ�ຜິດກ�ນກຽວກ�ບເ�າໝາຍຂອງສ�ນຍາຄ�້ປະກ�ນນ�ນ ເ�ັນວາ
ສ�ນຍາຄ�້ປະກ�ນເ�ັນໂ�ຄະ ໃ�ສວນທເ�າໝາຍຂອງສ�ນຍາຄ�້ປະກ�ນ “ບກ�ງກ�ນ” ແ�ະຄູສ�ນຍາ
ຈະສາມາດແ�ໄ�ຕາມກ�ດໝາຍໄ�ແ�ວໃ�? ສະນ�ນ ຂ ຂ. ຂາງລຸມນ ຈະອະທິບາຍກໍລະນີນ.

ຂ. ໃ�ກໍລະນີທ ກ ໄ�ຢືມເ�ິນນ� ງ ແ�ະເ�ົາທດິນຕອນນ�ນ ເ�ັນຫ�ຼກຊ�ບຄ�້ປະກ�ນ
 ການຄ�້ປະກ�ນຈະມີຜ�ນສະທອນເ�ິງສງປຸກສາງ ແ�ະທາດໃ�ດູກນ�ນຫືຼບ? ແ�ະສງເ�ຼາ 
ນ�ນ ຈະຕອງໄ�ມີການຈ�ດທະບຽນສ�ນຍາຄ�້ປະກ�ນແ�ວໃ�?
 ກອນອນໝ�ດ ທາດໃ�ດູກ ເ�ັນອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບຫືຼບ? ເ�ງຄ�ຕອບຂ ກ. ຂາງເ�ິງ, ແ� 
ໃ�ກໍລະນີສ�ນຍາຄ�້ປະກ�ນນ ຈະມີຄ�ຕອບແ�ວໃ�? ໃ�ກໍລະນີນ, ນ�ກວິຊາການລາວໄ�ໃ�ທ�ດ
ສະນະ ທແ�ກຕາງກ�ນກຽວກ�ບຄວາມໝາຍຂອງອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບ ທນ�ມາຄ�້ປະກ�ນ ຄື:
ທ�ດສະນະທີໜງ: ຖາຄູສ�ນຍາຄ�້ປະກ�ນ ຕອງການໃ�ລວມເ�ົາສງປຸກສາງເ�າໄ�ໃ�ອະສ�ງຫາ 
ລິມະຊ�ບ ກໍຄວນຂຽນ ຫືຼກ�ນ�ດໃ�ຈະແ�ງໃ�ສ�ນຍາຄ�້ປະກ�ນ. 
ທ�ດສະນະທີສອງ: ເ�ິງແ�ນວາ ບໄ�ກ�ນ�ດໄ�ໃ�ສ�ນຍາຄ�້ປະກ�ນກໍຕາມ ກໍຖືວາສງປຸກສາງ 
ຫືຼວ�ດຖຸສງຂອງທຕິດຕ�ງຢູກ�ບທດິນນ�ນ ຖືເ�ັນອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບນ�. ກຽວກ�ບປະເ�ັນນ ກ�ດໝາຍ 
ກ�ນ�ດແ�ວໃ�?
 ຖາຫາກເ�ີດມີກໍລະນີທວາ ຄູສ�ນຍາຝາຍໃ�ຝາຍໜງ ເ�ນ: ເ�າໜເ�າໃ�ວາ ສ�ນຍາຄ�້  
ປະກ�ນນ�ນ ໄ�ກວມເ�ົາເ�ືອນ ຫືຼສງປຸກສາງນ�, ຈງໃ�ກູຢືມ ຍອນມີການໄ�ລຽງເ�ົາເ�ືອນເ�າ 
ນ�. ສວນລູກໜພ�ດບອກວາ ການຄ�້ປະກ�ນນ ຄ�້ປະກ�ນແ�ທດິນ ບລວມເ�ົາເ�ືອນເ�າໄ�ນ�. 
ກໍລະນີຫ�ຼງຜິດແ�ວນ ຈະແ�ໄ�ແ�ວໃ�?
 ເ�ອສຶກສາເ�ງຂກ�ນ�ດຂອງມາດຕາ 22 ຂອງກ�ດໝາຍຄ�້ປະກ�ນ18, ນ�ກວິຊາການກ�ດ 
ໝາຍຂອງລາວມີສອງທ�ດສະນະແ�ກຕາງກ�ນ:
ທ�ດສະນະທີໜງ: ບ�ດບ�ນຍ�ດມາດຕາ 22 ຂອງກ�ດໝາຍຄ�້ປະກ�ນດ�ງກາວ ໝາຍເ�ິງການ ກ�ນ�ດ ໃ� 

18 ມາດຕາ 22. ການກຳນົດມູນຄ່າ ແລະລັກສະນະຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບ: 
ສັນຍາຄຳ້ປະກັນດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ຕ້ອງໄດ້ກຳນົດມູນຄ່າ ແລະລັກສະນະຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບຢ່າງລະອຽດ 
ເຊັ່ນ: ປະເພດ, ຊະນິດ, ຂະໜາດ, ຄຸນນະພາບ, ຈຳນວນ ແລະສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບ ເຊິ່ງນຳມາຄຳ້  
ປະກັນນັ້ນ.
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ຄູສ�ນຍາກ�ນ�ດໃ�ຈະແ�ງໄ�ໃ�ສ�ນຍາຄ�້ປະກ�ນ. ຖາຫາກຄູສ�ນຍາມີຈຸດປະສ�ງ-ເ�າໝາຍ ຂອງ 
ສ�ນຍາຄ�້ປະກ�ນແ�ວໃ� ກໍຄວນສະແ�ງອອກເ�ັນລາຍລ�ກອ�ກສອນ ຫືຼກ�ນ�ດຢາງຄ�ກແ�, ຖາຄູ  
ສ�ນຍາ ຕອງການໃ�ຊ�ບໃ�ໜງນອນຢູໃ�ສ�ນຍາຄ�້ປະກ�ນນ�ນ, ຄູສ�ນຍາຕອງກ�ນ�ດລ�ກສະນະ   
ຂອງອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບທນ�ມາຄ�້ປະກ�ນ  ເ�ງຮວມມ:ີ ປະເ�ດ, ຊະນິດ, ຂະໜາດ ແ�ະຄຸນນະພາບ 
ຂອງອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບນ�ນໄ�ໃ�ສ�ນຍາຄ�້ປະກ�ນ. ຖາເ�ັນທດິນທມີສງປຸກສາງ ກໍຕອງກ�ນ�ດໃ� 
ໃ�ສ�ນຍາຄ�້ປະກ�ນຈງຈະຖືວາການຄ�້ປະກ�ນນ�ນ ຮວມເ�ົາສງປຸກສາງ ຫືຼເ�ັນສວນໜງຂອງອະ
ສ�ງຫາລິມະຊ�ບນ�ນ.

ທ�ດສະນະທີສອງ: ເ�ັນວາຫ�ຼກການລວມຂອງກ�ດໝາຍຄ�້ປະກ�ນ ແ�ໃ�ຮ�ບປະກ�ນການໃ� 
ແ�ນໜສິນ ຫືຼປະຕິບ�ດພ�ນທະຂອງລູກໜ, ອີງໃ�ມາດຕາ 20 ແ�ະ 22 ຂອງກ�ດໝາຍຄ�້ປະກ�ນ ທ 
ກ�ນ�ດໃ�ເ�າໜ ຕອງໄ�ໃ�ແ�ນໜສິນ ຫືຼປະຕິບ�ດພ�ນທະຕາມສ�ນຍາ” ອ�ນນເ�ັນຫ�ຼກ “ນິຕິກ�”.  
ເ�ອພິຈາລະນາຈຸດນແ�ວເ�ັນວາ (1). ເ�າໝາຍຂອງສ�ນຍາຄ�້ປະກ�ນເ�ັນການຕ�ກລ�ງກ�ນໃ�  
ເ�ອງຕ�ນເ�ລາເ�ັດສ�ນຍາ, ໝາຍຄວາມວາ ການຄ�້ປະກ�ນດວຍ “ສວນຢາງພາລາ” ກໍໝາຍ 
ເ�ິງທ�ງທດິນ ແ�ະຕ�ນຢາງພາລາ; ແ�ະ (2). ຖາຫາກວາ ຄູສ�ນຍາຕອງການກ�ນ�ດເ�າໝາຍ 
ຂອງການຄ�້ປະກ�ນ ໃ�ລະອຽດ ກໍໃ�ກ�ນ�ດໄ�ໃ�ຈະແ�ງ ໂ�ຍສະເ�າະກຽວກ�ບມູນຄາ ແ�ະ 
ລ�ກສະນະຂອງອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບ-ອ�ນນເ�ັນຈິດໃ�ຂອງມາດຕາ 22 ຂອງກ�ດໝາຍ ຄ�້ປະກ�ນ.
 ຕາມຫ�ຼກການທກາວມາຂາງເ�ິງນ�ນ, ເ�ັນວາເ�ອເ�ັນປະໂ�ດ ແ�ະສອດຄອງກ�ບກ�ດ 
ໝາຍຄ�້ປະກ�ນ, ຖາວາໃ�ສ�ນຍາຫາກບໄ�ກ�ນ�ດລ�ກສະນະສະເ�າະຂອງອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບທ  
ນ�ມາຄ� ້ປະກ�ນກໍຄວນຖືວາ ສງທຕ�ງຢູໃ�ດິນນ�ນ ເ�ັນອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບ ເ�ນ: ຕ�ນໄ�, ສງປຸກ  
ສາງແ�ະອນໆ. ຖາຄູສ�ນຍາຫາກຕອງການກ�ນ�ດໃ�ຈະແ�ງຕມອີກວາມີສງໃ�ແ� ກໍຄວນກ�ນ�ດ 
ໃ�ຈະແ�ງ ຕາມມາດຕາ 22 ຂອງກ�ດໝາຍຄ�້ປະກ�ນ.
 ສະບແ�ວ ເ�ັນວາ ມາດຕາ 22 ຂອງກ�ດໝາຍຄ�້ປະກ�ນ ມີລ�ກສະນະແ�ກການຄ�້ປະ 
ກ�ນລະ�າງທດິນ ແ�ະສງປຸກສາງອອກຈາກກ�ນ ແ�ະຈະຖືວາສງປຸກສາງນ�ນເ�ັນອະສ�ງຫາລິ  
ມະຊ�ບບໄ� ຖາຫາກບໄ�ກ�ນ�ດລະອຽດເ�ັນລາຍລ�ກອ�ກສອນ. ຍ�ງມີຂສ�ງເ�ດວາ ຢູ ສປປລາວ  
ຍ�ງບທ�ນມີການຈ�ດທະບຽນອາຄານ ຫືຼສງປຸກສາງເ�ອ (ການຂໍອະນຸຍາດປຸກສາງ ແ�ນເ�ອຈຸດປະ  
ສ�ງອນ ບແ�ນເ�ອຕິດຕາມການເ�ອນໄ�ທາງດານກ�ດໝາຍຂອງສງປຸກສາງ). ເ�ິງຢາງໃ�ກໍ ຕາມ  
ໃ�ອະນາຄ�ດບດ�ນນ ອີງໃ�ການຂະ�າຍຕ�ວທາງດານເ�ດຖະກິດ, ເ�ອມີການຂາຍ ຫືຼຄ�້ປະ  
ກ�ນອາຄານ-ຫອງແ�ວໃ�ເ�າ ແ�ງເ�ັນຫອງ ກໍອາດຈະຮຽກຮອງໃ�ມີລະບຽບການທເ�ມງວດ  
ກວານ ເ�ງອາດຈະພ�ວພ�ນເ�ິງການຈ�ດທະບຽນແ�ກອອກຕາງຫາກ ຄືປະເ�ດອນໆ ທພ�ດທະນາ 
ລະບ�ບຄ�້ປະກ�ນ ແ�ບນມາແ�ວ.
 ອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບບໄ�ລວມໄ�ໃ�ສ�ນຍາຄ�້ປະກ�ນ ຕ�ວຢາງ: ຖາຫາກເ�ັນການຄ�້ປະ 
ກ�ນດິນນາ ຖາບໄ�ກ�ນ�ດຢາງຈະແ�ງ ກໍບໝາຍຄວາມວາ ໄ�ລວມເ�ົາຕ�ນເ�າ ຫືຼເ�ອງປູກຂອງ 
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ຝ�ງອນ ໃ�ດິນນານ�ນນ�.
 ໃ�ຕ�ວຈິງ ຢູ ສປປລາວ, ເ�ິງແ�ນວາຈະປະຕິບ�ດແ�ກຕາງກ�ນ ແ�ະສານກໍຕ�ດສິນແ�ກ 
ຕາງກ�ນ ຂນກ�ບແ�ລະຄະດ,ີ ການຄ�້ປະກ�ນດວຍອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບ ແ�ນຕອງກ�ນ�ດໃ�ຈະແ�ງ
ກຽວກ�ບ ປະເ�ດທດິນທນ�ມາຄ�້ປະກ�ນ ເ�ນ: ເ�ັນປະເ�ດທດິນປຸກສາງ, ກະສິກ�, ອຸດສາຫະກ� 
ເ�ັນຕ�ນ.
 ໃ�ສະພາບປ�ດຈຸບ�ນ ທະນາຄານ ທເ�ົາອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບໃ�ໜງເ�ັນຫ�ຼກຊ�ບ ຄ�້ປະກ�ນ 
ການກູຢືມໄ�ກ�ນ�ດລະອຽດກຽວກ�ບປະເ�ດຂອງອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບທນ�ມາຄ�້ປະກ�ນ ລວມທ�ງ 
ສງປຸກສາງ ຫືຼວ�ດຖຸສງຂອງທຕ�ງຢູໃ�ທດິນນ�ນ. ສວນການກູຢືມກ�ນລະ�າງປະຊາຊ�ນດວຍກ�ນ 
ສວນາຍກໍກ�ນ�ດປະເ�ດຂອງອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບໄ�ໃ�ສ�ນຍາຄ�້ປະກ�ນເ�ນດຽວກ�ນ.
 ຖາຫາກວາ ຄູສ�ນຍາບໄ�ກ�ນ�ດປະເ�ດຂອງອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບຢາງຈະແ�ງຄືກ�ນກ�ບ 
ຄ�ຖາມ ຂ (2) ຈະເ�ັດແ�ວໃ�?

2. ການຈ�ດທະບຽນສ�ນຍາຄ�້ປະກ�ນດວຍອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບ
 ການຈ�ດທະບຽນສ�ນຍາຄ�້ປະກ�ນດວຍອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບ19 ເ�ງຢູໃ�ຄວາມຮ�ບຜິດຊອບ 
ໂ�ຍອ�ງການຄຸມຄອງທດິນແ�ງຊາດ ຕາມກ�ດໝາຍວາດວຍທດິນ (ປ ີ2003) ມີຂ�ນຕອນສ�ງລວມ 
ໄ�ດ�ງນ:
  ແ�ນວາດ 2.2 ການຈ�ດທະບຽນການເ�ອນໄ�ນິຕິກ�ທດິນ

ຂ�ນຕອນ 1:
ເ�າຂອງສິດນ�ໃ�ທ
ດິນ ຫືຼຜູໄ�ຮ�ບມອບ 
ສ�ນທະ ຫືຼມອບສິດຂຽນ 
ໃ�ສະເ�ີໂ�ຍເ�ັນ 
ຜານ ນາຍບານ 
ບອນທດິນຕ�ງຢູ

ຂ�ນຕອນ 2:
ຂໍຢ�ງຢືນຄວາມຖືກຕອງຂອງໃ�ຕາດິນນ� ອຄດຂ ຫືຼ ອຄດມ

ຂ�ນຕອນ 3:
ຂໍຢ�ງຢືນຄວາມຖືກຕອງ ຄວາມເ�ັນຈິງຂອງ ນິຕິກ�-ສ�ນຍາ ກ�ບ 
ເ�າໜາທທະບຽນສານ ຂອງໜວຍ ງານທະບຽນສານ ຫືຼນາຍບານ

ຂ�ນຕອນ 4:
ຈ�ດທະບຽນກ�ບ ອຄດຂ ຫືຼ ອຄດມ

ໝາຍເ�ດ:  ອຄດຂ: ອ�ງການຄຸມຄອງທດິນແ�ວງ
 ອຄດມ: ອ�ງການຄຸມຄອງທດິນເ�ືອງ

19 ຂັ້ນຕອນທີ່ສະເໜີນີ ້ ໄດ້ພັດທະນາມາຈາກຂັ້ນຕອນຂອງການຈົດທະບຽນສັນຍາຄຳ້ປະກັນໃນປັດຈຸບັນ ແລະມາ  
ຈາກລະບຽບຫັຼກການວ່າດ້ວຍການຈົດທະບຽນນິຕິກຳກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ເລກທ ີ500/ສນຍ.ອຄດຂ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
ວັນທ ີ09 ພຶດສະພາ 2008. ຂັ້ນຕອນທີ່ສະເໜີນີ ້ບັນຈຸເຂົ້າໄວ້ໃນຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 
ວ່າດ້ວຍ ການຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ເຊິ່ງໄດ້ສະເໜີເຂົ້າສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕ ີ ເພື່ອພິຈາລະນາໃນ 
ເດືອນກັນຍາ 2010.
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2.1. ຂ�ນຕອນ 1: ເ�ອມີການປຽນແ�ງນິຕິກ�ທດິນ
 ເ�ອມີການປຽນແ�ງໃ�ໜງທາງດານກ�ດໝາຍຕທດິນ ເ�ນ: ການໂ�ນ, ຂາຍ, ຊ, ເ�າ 
ຫືຼ ມອບ, ກອນທຈະຂນທະບຽນ ເ�າຂອງສິດນ�ໃ�ທດິນ ຫືຼຜູຮ�ບມອບສ�ນທະ ຫືຼມອບສິດ ຂຽນໃ� 
ສະເ�ີໂ�ຍເ�ັນຜານນາຍບານບອນທດິນຕ�ງຢູ ແ�ວຍນຕອ�ງການຄຸມຄອງທດິນປະຈ�ແ�ວງ, 
ນະຄອນ ຫືຼອ�ງການຄຸມຄອງທດິນປະຈ�ເ�ືອງ, ເ�ດສະບານ ບອນທດິນຕ�ງຢູ ເ�ອສະເ�ີຂໍກວດ 
ສອບຄວາມຖືກຕອງຂອງໃ�ຕາດິນ.

2.2. ຂ�ນຕອນ 2: ການຢ�ງຢືນຄວາມຖືກຕອງຂອງໃ�ຕາດິນ
 ຜູທຕອງການຈ�ດທະບຽນການຄ�້ປະກ�ນ ຕອງຍນໃ�ສະເ�ີຂໍຢ�ງຢືນຄວາມຖືກຕອງຂອງ  
ໃ�ຕາດິນຕາມແ�ບພິມທກ�ມທດິນຂອງອ�ງການຄຸມຄອງທດິນແ�ງຊາດກ�ນ�ດຂນ (ເ�ງເ�ກະ 
ສານຊອນທາຍ 2) ຕອ�ງການຄຸມຄອງທດິນປະຈ�ແ�ວງ, ນະຄອນ ຫືຼອ�ງການຄຸມຄອງທດິນປະຈ� 
ເ�ືອງ, ເ�ດສະບານ ບອນທດິນຕ�ງຢູ ເ�ອສະເ�ີຂໍກວດສອບຄວາມຖືກຕອງຂອງໃ�ຕາດິນ.
 ເ�ອໄ�ຮ�ບໃ�ສະເ�ີແ�ວ, ຫອງການທດິນ, ອຄດຂ ຫືຼ ອຄດມ  ກໍດ�ເ�ີນການກວດກາ 
ຄວາມຖືກຕອງຂອງໃ�ຕາດິນໂ�ຍສ�ມທຽບໃ�ປມທະບຽນທດິນ, ປມຈ�ດທະບຽນນິຕິກ�ກຽວກ�ບທ
ດິນ, ກວດໃ�ແ�ນທຕາດິນ, ກວດເ�ງສ�ນວນເ�ກະສານທດິນທກຽວຂອງ ຖາເ�ັນວາຖືກຕອງ 
ແ�ນຂອງຜູກຽວແ� ແ�ະບໄ�ຖືກນ�ໃ�ເ�າໃ�ເ�າໝາຍໃ� ຈງອອກໃ�ຢ�ງຢືນຄວາມຖືກຕອງ
ຂອງໃ�ຕາດິນ ເ�ັບຄາທ�ນຽມຕາມດ�ລ�ດຂອງນາຍ�ກລ�ດຖະມ�ນຕ ີ ວາດວຍຄາທ�ນຽມບໍລິການ
ວິຊາການ ແ�ວບ�ນທຶກເ�າໃ�ປມຕິດຕາມການອອກໃ�ຢ�ງຢືນ ຢູ ອຄດຂ ຫືຼ ອຄດມ ຈາກນ�ນຈງ 
ມອບໃ�ຢ�ງຢືນນ�ນໃ�ເ�າຂອງໃ�ຕາດິນ ຫືຼຜູຮ�ບມອບສ�ນທະ ຫືຼຜູຮ�ບມອບໝາຍ ເ�ອໄ�ສະເ�ີຕ
ສ�ນ�ກງານທະບຽນສານ ຫືຼນາຍບານບອນທດິນຕ�ງຢູ ເ�ອເ�ັນຢ�ງຢືນຄວາມຖືກຕອງເ�ັນຈິງຂອງ
ສ�ນຍາ ຫືຼເ�ກະສານຕາງໆ ກຽວກ�ບທດິນ.
 ໃ�ກໍລະນີທດິນ ຫຼືອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບນ�ນ ຫາກໄ�ຄ�້ປະກ�ນມາກອນ ຫຼືຢູໃ�ລະ�າງການ 
ຄ�້ປະກ�ນກ�ບເ�າໜຜູອນ ຫືຼມີຄ�ສ�ງອາຍ�ດຊ�ບຈາກສານ ຫືຼຢູໃ�ລະ�າງຂຂ�ດແ�ງ, ອ�ງການຄຸມ 
ຄອງດ�ງກາວ ກໍຕອງໄ�ກ�ນ�ດເ�ດການດ�ງກາວ ໃ�ໃ�ຢ�ງຢືນຄວາມຖືກຕອງນ�ນພອມ.

2.3. ຂ�ນຕອນທ ີ3: ການຢ�ງຢືນຄວາມຖືກຕອງຂອງສ�ນຍາຄ�້ປະກ�ນດວຍອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບ ຈາກ 
ນາຍທະບຽນສານ 
 ພາຍຫ�ຼງທໄ�ຮ�ບການຢ�ງຢືນຄວາມຖືກຕອງຂອງໃ�ຕາດິນແ�ວ, ຕອງນ�ເ�ົາສ�ນຍາຄ�້ 
ປະກ�ນ ມາຢ�ງຢືນຄວາມຖືກຕອງຢູອ�ງການທະບຽນສານ. ໃ�ການພິຈາລະນາຄວາມຖືກຕອງຂອງ
ສ�ນຍາ, ນາຍທະບຽນສານ ຕອງດ�ເ�ີນຕາມຂ�ນຕອນ ດ�ງນ:

1. ກວດກາໃ�ຢ�ງຢືນຄວາມຖືກຕອງຂອງໃ�ຕາດິນທອອກໃ�ໂ�ຍອ�ງການຄຸມຄອງທດິນ;
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2. ກວດກາຄວາມຖືກຕອງຂອງສ�ນຍາຄ�້ປະກ�ນແ�ະສ�ນຍາອນໆ ທກຽວຂອງກ�ບການຄ�້ປະກ�ນ
3. ນອກຈາກນ ນາຍທະບຽນສານຍ�ງຕອງໄ�ພິຈາລະນາດ�ງຕໄ�ນ:
(ກ). ສ�ນຍາຄ�້ປະກ�ນດວຍອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບ ໄ�ເ�ັດຂນຖືກຕອງ ແ�ະຄ�ບຖວນຕາມ ມາດຕາ 
21 ຂອງກ�ດໝາຍ ໂ�ຍກ�ນ�ດໃ�ເ�ັນຢາງຈະແ�ງວາຜູໃ�ເ�ັນເ�າໜ ແ�ະລູກໜ;
(ຂ).ໃ�ກໍລະນີທມີການຄ�້ປະກ�ນດວຍອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບຂອງບຸກຄ�ນອນ ທບແ�ນຂອງລູກໜ, 
ຕອງມີສ�ນຍາ ຫືຼຄ�ຕ�ກລ�ງເ�ັນດີເ�ັນລາຍລ�ກອ�ກສອນກຽວກ�ບ ການນ�ໃ�ອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບດ�ງ
ກາວ ຈາກຜູເ�ັນເ�າຂອງສິດນ�ໃ�ອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບ ນ�ນ;
(ຄ). ກ�ນ�ດມູນຄາ ແ�ະລ�ກສະນະຂອງ ອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບຢາງຈະແ�ງ; ແ�ະ
(ງ). ສງປຸກສາງຢູເ�ິງໜາດິນ ທໃ�ເ�ັນຊ�ບຄ�້ປະກ�ນ.

 ໃ�ກໍລະນີທໄ�ມີການຄ�້ປະກ�ນມາກອນ ທດິນ ຫືຼອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບດ�ງກາວ ຢູໃ�ລະ 
�າງ ການຄ�້ປະກ�ນເ�າໜຄ�ນອນ ຕາມທລະບຸໄ�ໃ�ໃ�ຢ�ງຢືນຄວາມຖືກຕອງຂອງໃ�ຕາດິນ,  
ນາຍທະບຽນຕອງໄ�ສອບຖາມເ�າໜ ແ�ະລູກໜ ກຽວກ�ບເ�ອງດ�ງກາວ. ໃ�ກໍລະນີທມີເ�ດການ  
ອນໆ ເ�ນ ມີຄ�ສ�ງອາຍ�ດຊ�ບໂ�ຍສານ ຫືຼມີຂຂ�ດແ�ງຕາມທລະບຸໄ�ໃ�ໃ�ຢ�ງຢືນຄວາມຖືກຕອງ
ນ�ນ ນາຍທະ ບຽນສານຕອງປະຕິເ�ດການຢ�ງຢືນຄວາມຖືກຕອງຂອງສ�ນຍານ�ນ ພອມທ�ງອະທິບາຍ 
ສາເ�ດໃ�ຄູ ສ�ນຍາຊາບເ�ັນລາຍລ�ກອ�ກສອນ.

2.4.ຂ�ນຕອນທ ີ4: ຈ�ດທະບຽນການຄ�້ປະກ�ນດວຍອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບ
 ພາຍຫ�ຼງທໄ�ຮ�ບການຢ�ງຢືນຄວາມຖືກຕອງຂອງສ�ນຍາຄ�້ປະກ�ນ ຈາກນາຍທະບຽນ 
ສານແ�ວ, ຜູທຕອງການຈ�ດທະບຽນຄ�້ປະກ�ນ ຕອງໄ�ນ�ເ�ົາສ�ນຍາດ�ງກາວ ໄ�ແ�ງຈ�ດທະບຽນ 
ການຄ�້ປະກ�ນກ�ບອ�ງການຄຸມຄອງທດິນປະຈ�ແ�ວງ, ນະຄອນ ຫືຼອ�ງການຄຸມຄອງທດິນປະຈ� 
ເ�ືອງ, ເ�ດສະບານບອນທດິນຕ�ງຢູ.
 ການຈ�ດທະບຽນສ�ນຍາຄ�້ປະກ�ນດວຍອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບ ແ�ນການຈ�ດທະບຽນເ�າໃ� 
ປມທະບຽນນິຕິກ�ກຽວກ�ບທດິນ ແ�ະທາງດານຫ�ຼງຂອງໃ�ປມທະບຽນທດິນຂອງບຸກຄ�ນ, ນິຕິບຸກ 
ຄ�ນ (ເ�ກະສານຊອນທາຍ xxx) ເ�ອຕິດຕາມການເ�ອນໄ�ສິດໃ� ຫືຼສິດນ�ໃ�ທດິນດ�ງກາວ.
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ຄ�ຖາມທ ີ3

 ໂ�ຍພນຖານແ�ວ, ຕາມມາດຕາ 28 ຂອງກ�ດໝາຍວາດວຍກ�ມະສິດ, ການໄ�ມາ 
ເ�ັນກ�ມະສິດ ແ�ນເ�ີດຂນນ�ບແ�ເ�ລາທໄ�ມອບ ຫືຼໄ�ຮ�ບຊ�ບສງຂອງນ�ນ ໂ�ຍຖືກຕອງ 
ຕາມກ�ດໝາຍ. ກ�ມະສິດອາດຈະໄ�ມາຕາມສ�ນຍາກອນການມອບ ຫືຼການຮ�ບຊ�ບສງຂອງນ�ນ
ກໍໄ�. ຖາວາສ�ນຍາ ມອບຊ�ບສງຂອງໃ�ບຸກຄ�ນອນ ຫືຼຊ�ບສງຂອງນ�ນຫາກຍ�ງຈະຕອງໄ�ຂນທະ 
ບຽນແ�ວ ກ�ມະສິດແ�ນໄ�ມານ�ບແ�ເ�ລາທໄ�ຂນທະບຽນເ�ັນຕ�ນໄ� ເ�ິງວາຊ�ບສງຂອງ 
ນ�ນຈະໄ�ມອບໃ�ແ�ກ�ນແ�ວກໍຕາມ. ສະນ�ນ ຖາຫາກວາ ກ ໄ�ຮ�ບມອບທດິນຈາກ ຂ ແ� ແ�ະ 
ໄ�ຂນທະບຽນທດິນ ແ�ະມີຫ�ຼກຖານ (ໃ�ຕາດິນ) ຢາງຄ�ກແ� ກໍຈະໄ�ຮ�ບການປ�ກປອງຕາມກ�ດ
ໝາຍ.
 ໃ�ກໍລະນີທ ກ ຮ�ບມອບທດິນ ຈາກ ຂ ໄ�ເ�ັນເ�ລາ 21 ປີແ�ວ ແ�ບໄ�ຂນທະບຽນ 
ທດິນເ�ອນ�ນ ຈະພິຈາລະນາແ�ວໃ�?.

 ກ ຕອງພິສູດວາ ຕ�ນໄ�ຄອບຄອງຊ�ບສງຂອງໆບຸກຄ�ນອນດວຍຄວາມບໍລິສຸດໃ�.
 ການໄ�ມາເ�ັນກ�ມະສິດເ�ອງຈາກການຄອບຄອງຊ�ບສງຂອງ ຂອງບຸກຄ�ນອນດວຍ  
ຄວາມບໍລິສຸດໃ� ເ�ັນຫ�ຼກການໜງທກ�ນ�ດໄ�ໃ�ກ�ດໝາຍກ�ມະສິດ. ມາດຕາ 42 ຂອງກ�ດໝາຍ  
ວາດວຍກ�ມະສິດກ�ນ�ດວາ ຜູທໄ�ຄອບຄອງຊ�ບສງຂອງຂອງບຸກຄ�ນອນດວຍຄວາມບໍລິສຸດໃ�  
ຄືກ�ນກ�ບວາ ຕ�ນເ�ງເ�ັນເ�າຂອງຊ�ບສງຂອງນ�ນມາເ�ັນເ�ລາ 20 ປີ ຢາງຕເ�ອງກ�ນ ໃ�ກໍລະນີ  

ກ ຮ�ບມອບທດິນຈາກ ຂ ໄ� 21 ປ ີ
 ຖືກຮອງຟອງ

 ໃ�ເ�ລາທ ກ ຖືກຮອງຟອງຈາກ ຄ ນ�ນ, ກ ໄ�ຮ�ບການມອບທດິນຈາກ ຂ ໄ� 21 
ປີແ�ວ. ໃ�ກໍລະນີນຈະພິຈາລະນາແ�ວໃ�?

ແ�ນວາດ 3.1

ກ ຂ

ຄ

ທວງເ�ົາກ�ມະສິດຕທດິນ
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ຊ�ບຄ�ງທ(ຫືຼອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບ) ບຸກຄ�ນຜູນ�ນຈະເ�ັນເ�າກ�ມະສິດໃ�ຊ�ບນ�ນ ແ�ະຜູທເ�ັນເ�າ  
ກ�ມະສິດເ�ີມກຽວກ�ບຊ�ບດ�ງກາວບມີສິດຮອງຟອງເ�ົາຄືນໄ�.

 ການເ�າຄອບຄອງຊ�ບຂອງບຸກຄ�ນອນ ຕາມມາດຕາ 42 ກ�ດໝາຍວາດວຍກ�ມະສິດ 
ແ�ນການເ�າຄອບຄອງ ແ�ະນ�ໃ�ຊ�ບຂອງບຸກຄ�ນອນດວຍຄວາມບໍລິສຸດໃ�, ບແ�ນການເ�າ
ຄອບຄອງຊ�ບຂອງບຸກຄ�ນອນ ດວຍຮູບການອນ ເ�ນ: ການເ�າ, ຢືມ ຮູບການອນທມີການຕ�ກລ�ງ
ກ�ນ. ການເ�າຄອບຄອງຊ�ບຂອງບຸກຄ�ນອນ ແ�ນຜູຄອບຄອງອາດຈະຮ ູຫືຼບຮູໄ�ວາ ຊ�ບດ�ງກາວ
ແ�ນໃ�ເ�ັນເ�າຂອງເ�າກ�ມະສິດ ໂ�ຍຜານການຄອບຄອງໄ�ຍະໜງກໍບເ�ັນມີເ�າກ�ມະສິດ
ມາທ�ກທວງ ຫືຼທວງທາວ.
ການຄອບຄອງດວຍຄວາມບໍລິສຸດໃ� ຕອງມີອ�ງປະກອບດ�ງນ:
- ການຄອບຄອງຢາງເ�ີດເ�ີຍ;
- ການຄອບຄອງຢາງຕເ�ອງ;
- ການຄອບຄອງຢາງສະ��ບ.

ກ. ການຄອບຄອງຢາງເ�ີດເ�ີຍ:
 ການຄອບຄອງຢາງເ�ີດເ�ີຍໝາຍເ�ິງ ການນ�ໃ�ທດິນຕອນດ�ງກາວໂ�ຍບມີການ  
ເ�ອງອ� ຫືຼປ�ກປິດວາແ�ນຂອງຜູອນ ຫືຼ ຂ ຍ�ງເ�ັນເ�າຂອງກ�ມະສິດ ຢູເ�ງຢາງໜອຍຕອງໄ�  
ສະແ�ງອອກ ໃ�ໃ�ເ�ັຍພາສີທດິນວາແ�ນຕ�ນເ�ງເ�ັນເ�າຂອງກ�ມະສິດ ບແ�ນບຸກຄ�ນອນ  
ຫືຼຖາໄ�ຮ�ບການຮ�ບມອບຈາກ ຂ ແ� ກໍຄວນມີໜ�ງສືມອບຢາງຄ�ກແ� ຢາງໜອຍມີພະຍານ ແ�ະ 
ນາຍບານລ�ງລາຍເ�ັນ.

ຂ. ການຄອບຄອງຢາງຕເ�ອງ:
 ການຄອບຄອງຢາງຕເ�ອງ ໝາຍເ�ິງການຄອບຄອງທດິນຕອນດ�ງກາວເ�ັນເ�ລາາຍ
ກວາ 20 ປີຕເ�ອງກ�ນ. ເ�ິງຢາງໃ�ກໍຕາມ ຄວາມໝາຍຂອງ “ການຄອບຄອງຕເ�ອງ” ຍ�ງບທ�ນ 
ຈະແ�ງວາຄິດໄ�ໄ�ຍະເ�ລາແ�ວໃ�?

 ຖາຫາກວາ ກ ໄ�ຄອບຄອງມາໄ�ໄ�ຍະໜງແ�ວ ມອບໃ�ບຸກຄ�ນອນຄອບຄອງ 
ແ�ະຕມາ ກໍກ�ບມາຄອບຄອງຕມອີກ, ກໍລະນີນຈະຖືວາເ�ັນການຄອບຄອງຢາງຕເ�ອງ ຫືຼບ?
 ສ�ມມຸດວາ ກ ໄ�ຄອບຄອງມາແ�ວ 15 ປີ, ຕມາໄ�ໂ�ນໃ� ສ ເ�ັນຜູຄອບຄອງຕ 
ແ�ະຈາກນ�ນ ກໍກ�ບມາຄອບຄອງຕມອີກ ຈ�ນຄ�ບ 20 ປີ.
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 ວ�ກສອງຂອງມາດຕາ 42 ກ�ດໝາຍວາດວຍກ�ມະສິດ ກ�ນ�ດວາ “ຖາວາບຸກຄ�ນຜູນ�ນ 
ຫາກໄ�ຄອບຄອງຊ�ບສງຂອງດ�ງກາວ ຍ�ງບທ�ນຄ�ບຕາມກ�ນ�ດເ�ລາທໄ�ກາວໄ�ໃ�ວ�ກທ ີ 1 ນ  
ແ�ຜູກຽວພ�ດໄ�ມອບຊ�ບສງ ຂອງນ�ນ ໃ�ບຸກຄ�ນອນຄອບຄອງ ໂ�ຍຄວາມບໍລິສຸດໃ�ແ�ວ ກ�ນ�ດ 
ເ�ລາທຈະໄ�ມາເ�ັນກ�ມະສິດນ�ນ ກໍໃ�ນ�ບແ�ມທບຸກຄ�ນຜູທ�ອິດໄ�ຄອບຄອງເ�ັນຕ�ນມາ, ເ�
ອຮອດກ�ນ�ດເ�ລາທໄ�ກາວນແ�ວ ບຸກຄ�ນຜູໃ�ທຄອບຄອງກໍຈະໄ�ຮ�ບກ�ມະສິດນ�ນເ�ີຍ”.

 ກໍລະນີທຍ�ກຂນມານເ�ັນວາ ເ�ັນການຄອບຄອງຢາງຕເ�ອງ ຍອນວາ ມີການມອບໂ�ນ 
ໃ�ຜູອນຄອບຄອງແ�ວ ເ�ິງແ�ນວາຈະກ�ບຄືນມາຄອບຄອງອີກກໍຕາມ ຖືວາໄ�ຍະເ�ລາຂອງ 
ການຄອບຄອງທຄິດໄ�ນ�ບແ�ມຄອບຄອງທ�ອິດ ແ�ະຍ�ງສືບຕຄິດໄ�ຈ�ນເ�ິງມທໄ�ມອບໂ�ນ  
ໃ�ຜູອນ ຫືຼ ໃ�ຜູອນຄອບຄອງແ�ນ. ໝາຍຄວາມວາໄ�ຍະເ�ລາ ຫືຼອາຍຸຄວາມ ຍ�ງສືບຕນ�ບແ�ມ 
ຄອບຄອງທ�ອິດ ໄ�ຈ�ນຄ�ບຖວນຕາມຫ�ຼກການຂອງມາດຕາ 42 ຂອງກ�ດໝາຍວາດວຍກ�ມະສິດ
ທກາວມາແ�ວນ�ນ.

ຄ. ການຄອບຄອງຢາງສະ��ບ
 ການຄອບຄອງຢາງສະ��ບ ໝາຍເ�ິງການຄອບຄອງໂ�ຍຜູຄອບຄອງຊ�ບ ໂ�ຍບມີການ 
ທ�ກທວງຈາກເ�າກ�ມະສິດ. ການທ�ກທວງຈາກເ�າກ�ມະສິດ ຄວນສະແ�ງອອກດວຍການທ�ກ 
ທວງ ກ�ບຜູຄອບຄອງ ແ�ະນາຍບານ ເ�ງຕອງໄ�ມີເ�ກະສານ ຫືຼຫ�ຼກຖານພິສູດທມາຂອງຊ�ບດິນ 
ແ�ະການໄ�ມາຂອງດິນ.
 ການທ�ກທວງ ຈະຖືວາເ�ັນການສນສຸດອາຍຸຄວາມຕາມມາດຕາ 42 ຂອງກ�ດໝາຍວາ 
ດວຍກ�ມະສິດ ຫືຼບ?

ປີທີ 0   15 ປີ     3 ປີ

ແ�ນວາດ 3.2

ກ ໄ�ຮ�ບມອບທດິນຈາກ ຂ  ສ ໂ�ນກ�ມະສິດຄືນໃ� ກ

ກຂ ສ
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 ໃ�ຈຸດນ ໄ�ມີການຖ�ກຖຽງກ�ນເ�ັນສອງຄ�ເ�ັນ ຄ:ື (1). ຖາຫາກວາເ�າຂອງກ�ມະສິດ 
ໄ�ທ�ກທວງໃ�ຜູຄອບຄອງອອກຈາກທດິນ ຫືຼບອກວາຕ�ນເ�ັນເ�າຂອງ ໂ�ຍບມີການຮອງຟອງ 
ທວງທາວເ�ົາແ�ວໃ� ກໍບຖືວາເ�ັດໃ�ອາຍຸຄວາມຕາມມາດຕາ 42 ສນສຸດລ�ງ ໝາຍຄວາມວາ 
ອາຍຸຄວາມຍ�ງສືບຕດ�ເ�ີນຢູ; (2). ການທ�ກທວງນ�ນ ຈະເ�ັດໃ�ອາຍຸຄວາມຕາມມາດຕາ 42 
ສນສຸດລ�ງຍອນວາ ຜູຄອບຄອງໄ�ຮູແ�ວວາ ທດິນທຕ�ນຄອບຄອງນ�ນມີເ�າກ�ມະສິດຢູ ສະນ�ນ 
ຜູກຽວກໍຄວນອອກຈາກການຄອບຄອງນ�ນ, ອີກດານໜງກໍຖືວາ ການຄອບຄອງນບສະ��ບແ�ວ 
ແ�ະບຖືວາເ�ັນການຄອບຄອງດວຍຄວາມບໍລິສຸດໃ�.

 ເ�ິງຢາງໃ�ກໍຕາມ ສຽງສວນາຍເ�ັນວາ ມີແ�ການທ�ກທວງໂ�ຍບມີການຮອງຟອງນ�ນ  
ຈະບເ�ັດໃ�ອາຍຸຄວາມຕາມມາດຕາ 42 ສນສຸດລ�ງ ຈ�ນກວາວາຜູເ�ັນເ�າຂອງຊ�ບ ຫືຼເ�າກ�ມະ 
ສິດໄ�ພິສູດຄວາມຖືກຕອງຢາງຄ�ກແ�ເ�ັຍກອນ ເ�ງອາດຈະມີການປຶກສາຫາລືກ�ນຢູຂ�ນບານ ຫືຼ 
ເ�ິງຂ�ນຮອງຟອງກ�ນເ�ິງສານກໍໄ�.

 ສະບ, ຖາຫາກວາ ກ ບໄ�ຂນທະບຽນທດິນ ກ ກໍສາມາດປ�ກປອງຕ�ນເ�ງຈາກຫ�ຼກການ 
ການໄ�ກ�ມະສິດຕາມອາຍຸຄວາມ ຕາມມາດຕາ  42 ຂອງກ�ດໝາຍກ�ມະສິດ ເ�ງຕອງໄ�ພິສູດ 
ຕາມອ�ງປະກອບກາວມາຂາງເ�ິງນ�ນ.
 ຖາຫາກໃ�ຈຸດຢືນຂອງ ຄ, ຄ ຕອງໄ�ພິສູດ ແ�ະສະແ�ງຫ�ຼກຖານວາ ກ ຂາດອ�ງປະກອບ 
ໃ�ໜງຂອງການຄອບຄອງຊ�ບຕາມທກາວມາຂາງເ�ິງນ�ນ ເ�ອຈະຮຽກຮອງ ຫືຼປ�ກປອງກ�ມະສິດ 
ຂອງຕ�ນ.

 ເ�ິງຢາງໃ�ກໍຕາມ, ການໄ�ມາເ�ັນກ�ມະສິດຈາກການຄອບຄອງອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບ 
ດວຍຄວາມບໍລິສຸດໃ� ແ�ະໄ�ຄອບຄອງຊ�ບດັງກາວຄ�ບຖວນຕາມອາຍຸຄວາມແ�ວ ຖືວາຜູຄອບ 
ຄອງຊ�ບດ�ງກາວ ເ�ັນເ�າກ�ມະສິດໂ�ຍ ອ�ດຕະໂ�ມ�ດຫືຼບ? ຜູຄອບຄອງຊ�ບດ�ງກາວ ສາມາດຂໍຈ�ດ 
ທະບຽນອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບທໄ�ຄອບຄອງ ນ�ນຫືຼບ ໃ�ຈຸດນ ກ�ດໝາຍກ�ມະສິດບທ�ນໄ�ກ�ນ�ດລະ 
ອຽດ. ອີກດານໜງ ອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບທບມີເ�າຂອງນ�ນ ຖືວາເ�ືອບບມີ, ຖາບມີເ�າຂອງແ�ວ ກໍ 
ຖືວາເ�ັນຂອງລ�ດ.
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ໃ�ກໍລະນີທ ກ ຕອງປະຕິບ�ດຕາມການຮຽກຮອງຂອງ ຄ, ກ ສາມາດຮຽກຮອງຕ ຂ 
ໄ�ຄືແ�ວໃ�?

ໃ�ກໍລະນີດ�ງຕໄ�ນ:
- ຖາຫາກວາ ຄ ສາມາດພິສູດພນຖານທາງດານກ�ດໝາຍວາ: ຂ ບມີສິດຊຂາດຊ�ບ ຫືຼບແ�ນເ�າ 
ກ�ມະສິດທດິນທແ�ຈິງ ເ�ງມີຜ�ນເ�ັດໃ�ການຊ ຫືຼມອບໂ�ນທດິນໃ� ກ ນ�ນເ�ັນໂ�ຄະ;
- ສວນ ກ ສາມາດພິສູດໄ�ວາ ຕ�ນໄ�ຊສິດນ�ໃ�ທດິນ ຫືຼຮ�ບມອບຈາກ ຂ ດວຍຄວາມບໍລິສຸດໃ� 
ໂ�ຍບຮູໄ�ວາ ທດິນຕອນດ�ງກາວບແ�ນຂອງ ຂ.

ກ ສາມາດນ�ໃ�ຂກ�ດໝາຍດ�ງຕໄ�ນ:
(1). ກ ສາມາດຂໍລ�ບລາງສ�ນຍາ20 ໄ�ໃ�ກໍລະນີທສ�ນຍາເ�ັນໂ�ຄະບເ�ັດຂາດ ອ�ນເ�ອງຈາກ 
ສ�ນຍາທເ�ັດຂນນ�ນ ກ ອ�ບປະໂ�ດ ຍອນວາທດິນນ�ນ ບແ�ນກ�ມະສິດຂອງ ຂ ຕາມ  

ທວງເ�ົາກ�ມະສິດຕທດິນ

ແ�ນວາດ 4.1

ຖືກຟອງຮອງ ແ�ະ 
ສາມາດພິສູດໄ�.
ຄ ຊະນະຄະດີ

20 ຄຳສັບ “ລົບລ້າງສັນຍາ” ລວມເຖິງ ໃນກໍລະນີທີ່ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງຫາກເຫັນວ່າສັນຍາເປັນໂມຄະ ກໍສະເໜ ີ
ລົບລ້າງສັນຍາທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ຫືຼປະຕິບັດຕໍ່ກັນນັ້ນກັບອີກຝ່າຍໜຶ່ງ (ການຍົກເລີກສັນຍາ), ຖ້າຫາກອີກຝ່າຍໜຶ່ງບໍ່ເຫັນ 
ດຄີູ່ສັນຍາຝ່າຍນີ ້ຈຶ່ງມີສິດສະເໜີໄປຍັງສານເພື່ອໃຫ້ສານພິຈາລະນາ (ມາດຕາ 22 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນ 
ໃນສັນຍາ ແລະຂໍ້ຜູກພັນນອກສັນຍາ). (ປີ 2008)

ກຂ

ຄ



ຄ�ຖາມ 1 ກຽວກ�ບສດິນ�ໃ�ທດິນ28

ມາດຕາ 2221 ຂອງກ�ດໝາຍວາດວຍຂຜູກພ�ນໃ�ສ�ນຍາ ແ�ະຂຜູກພ�ນນອກສ�ນຍາ22. ເ�ອສ�ນຍາ 
ຊ- ຂາຍທດິນລະ�າງ ກ ກ�ບ ຂ ຫາກຖືກລ�ບລາງແ�ວ (ຈະດວຍກໍລະນີຕ�ກລ�ງເ�ັນດ ີຫືຼສະເ�ີໃ� 
ສານພິຈາລະນາ) ສງທປະຕິບ�ດຕກ�ນແ�ວ ກໍໃ�ສ�ງຄືນໃ�ແ�ກ�ນ ເ�ອງຈາກວາສ�ນຍາ ທເ�ັດ
ຂນນ�ນບຖືກຕອງສອດຄອງຕາມຈຸດປະສ�ງ ແ�ະເ�າໝາຍຂອງສ�ນຍາ ເ�ງກ�ນ�ດໄ�ໃ�ຂ(1) 
ຂອງມາດຕາ 23 23 ຂອງກ�ດໝາຍວາດວຍຂຜູກພ�ນໃ�ສ�ນຍາ ແ�ະກ�ດໝາຍວາດວຍຂຜູກພ�ນ 
ນອກສ�ນຍາ ໝາຍຄວາມວາ ກ ສາມາດຮຽກຮອງເ�ົາເ�ິນທຕ�ນໄ�ຈາຍໃ� ຂ ເ�ອຊ-ຂາຍທດິນ 
ດ�ງກາວຄືນໄ�.
(2). ກ ສາມາດຮຽກຮອງເ�ົາຄາເ�ັຍຫາຍຕາງໆໄ� ອີງຕາມວ�ກທີສາມຂອງມາດຕາ 39 ຂອງກ�ດ
ໝາຍວາດວຍຂຜູກພ�ນໃ�ສ�ນຍາ ແ�ະຂຜູກພ�ນນອກສ�ນຍາ ເ�ງກ�ນ�ດດ�ງນ: “ໃ�ການເ�ັດສ�ນຍາ 
ຜູຂາຍຕອງແ�ງໃ�ຜູຊຊາບ ກຽວກ�ບສິດຂອງບຸກຄ�ນອນ ໃ�ຊ�ບສງຂອງທຂາຍ ເ�ນ: ຊ�ບສງຂອງ  
ທຂາຍນ�ນ ຍ�ງມີຜູເ�າຢູ. ການບແ�ງໃ�ຊາບນ ຈະພາໃ�ຜູຊມີສິດຮອງຂໍລ�ບລາງສ�ນຍາ ແ�ະຮອງ 
ຂໍເ�ົາຄາເ�ັຍຫາຍ ຫືຼດຜອນລາຄາຊ”.
 ໃ�ກໍລະນີທພິຈາລະນາວາ ຂ ບມີສິດຊຂາດຊ�ບ ຫືຼບແ�ນເ�າກ�ມະສິດທດິນ ແ�ະ ກ 
ໄ�ຊທດິນ ແ�ະຮ�ບມອບຈາກ ຂ ໂ�ຍຮູວາ ດິນຕອນດ�ງກາວບແ�ນຂອງ ຂ.

21 ມາດຕາ 22. ການຂໍລົບລ້າງສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະ:
 ສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະ ອາດຈະຂໍລົບລ້າງໄດ.້
 ຖ້າວ່າຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດ ຫາກໄດ້ຮູ້ວ່າ ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນນັ້ນເປັນໂມຄະແລ້ວ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຄູ່ສັນຍາຂອງຕົນ 
ຊາບໃນທັນໃດ ເພື່ອທຳການລົບລ້າງສັນຍາດັ່ງກ່າວ, ໃນກໍລະນີທີ່ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍນີ ້ ຫາກບໍ່ເຫັນດີລົບລ້າງສັນ ຍານັ້ນ 
ແລ້ວ ກໍໃຫ້ຝ່າຍທີ່ແຈ້ງນັ້ນ ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຕໍ່ສານ ເພື່ອໃຫ້ລົບລ້າງສັນຍາ.
 ພໍ່ແມ ່ຫືຼຜູ່ປົກຄອງຂອງເດັກທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍ,ຸ ຄົນບ້າເສັຍຈິດ ກໍມີສິດຂໍລົບລ້າງສັນຍາດັ່ງກ່າວ
ເດັກທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍ,ຸ ຄົນບ້າເສັຍຈິດ ມີສິດຂໍລົບລ້າງສັນຍາທີ່ຕົນໄດ້ເຮັດຂຶ້ນນັ້ນ ພາຍໃນກຳນົດ ສາມປ ີ
ພາຍຫັຼງທີ່ຕົນໄດ້ເຖິງກະສຽນອາຍ ຸຫືຼໄດ້ກັບຄືນມາເປັນຜູ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດແລ້ວ.
ສຳລັບສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະບໍ່ເດັດຂາດນັ້ນ ມີແຕ່ຄູ່ສັນຍາເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຂໍລົບລ້າງໄດ.້ ສ່ວນສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະເດັດ 
ຂາດນັ້ນ ທຸກຄົນທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດກ່ຽວຂ້ອງ ກໍມີສິດຂໍລົບລ້າງໄດ.້
22 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະຂໍ້ຜູກພັນນອກສັນຍາ ສະບັບເລກທ ີ 01/ສປຊ, ລົງວັນທ ີ 8 ທັນວາ 
2008 ເປັນກົດໝາຍທີ່ລວມເອົາສອງກົດໝາຍ ຄ ືກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກ 
ພັນນອກສັນຍາເຂົ້າກັນ.
23 ມາດຕາ 23. ຜົນສະທ້ອນຂອງສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະ
 ເມື່ອຮັບຮູ້ວ່າສັນຍາເປັນໂມຄະແລ້ວ ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ:້
 1. ໃຫ້ສົ່ງຊັບສິ່ງຂອງ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ກັນແລ້ວນັ້ນຄືນແກ່ຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍ ໃນກໍລະນີທີ່ສັນຍາຫາກໄດ ້
ເຮັດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ, ສັນຍາຂອງນິຕິບຸກຄົນຫາກໄດ້ເຮັດຂຶ້ນໂດຍຂັດກັບວັດຖຸປະສົງ 
ຫືຼເປົ້າໝາຍການເຄື່ອງໄຫວຂອງຕົນ, ສັນຍາທີ່ໄດ້ເຮັດຂຶ້ນໂດຍເດັກທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍ ຸ ຫືຼຄົນບ້າເສັຍຈິດ, 
ສັນຍາທີ່ໄດ ້ເຮັດຂຶ້ນໂດຍບຸກຄົນທີ່ຂາດສະຕິສຳນຶກ ຫືຼຢູ່ໃນສະພາບມຶນເມົາອັນໜັກໜ່ວງ, ສັນຍາທີ່ໄດ້ເຮັດຂຶ້ນໂດຍຝ່
າຍໜຶ່ງ ໄດ້ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ;
 2. ໃຫ້ສົ່ງຊັບສິ່ງຂອງທີ່ໄດ້ປະຕິບັດແລ້ວນັ້ນ ຄືນແກ່ຝ່າຍທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍ ໃນກໍລະນີທີ່ສັນຍາຫາກ
ໄດເ້ຮັດຂຶ້ນດ້ວຍການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ ຫືຼການບັງຄັບນາບຂູ.່ ສ່ວນຊັບສິ່ງຂອງທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຈາກອີກຝ່າຍໜຶ່ງນັ້ນ 
ໃຫ້ຮິບເປັນຂອງລັດ;
 3.ໃນກໍລະນີທີ່ສັນຍາຫາກໄດ້ເຮັດຂຶ້ນໂດຍຂັດກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະຄວາມເປັນ 
ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມນັ້ນ ກໍໃຫ້ຮິບຊັບສິ່ງຂອງທີ່ໄດ້ປະຕິບັດແລ້ວທັງໝົດເປັນຂອງລັດ.
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 ການຊຊ�ບສງຂອງດວຍຄວາມບບໍລິສຸດໃ� ເ�ັດໃ�  ກ  ບມີສິດຮຽກຮອງເ�ົາເ�ິນຄາຊ-ຂາຍ  
ທດິນ ຫືຼການທ�ດແ�ນຄືນຈາກ ຄ ໄ�, ແ�ສາມາດຮຽກຮອງເ�ົາຈາກ ຂ ໄ�, (ຖາ ຂ ປະຕິເ�ດ) ບ
ສາມາດຮຽກຮອງຕສານໃ�ບ�ງຄ�ບໃ� ຂ ປະຕິບ�ດໄ� ຍອນເ�ັນນິຕິກ� ແ�ະນິຕິເ�ດທບຖືກຕອງ 
ຕາມກ�ດໝາຍ ອີງຕາມວ�ກສອງຂອງ ມາດຕາ 3924 ຂອງກ�ດໝາຍວາດວຍຂຜູກພ�ນໃ�ສ�ນຍາ 
ແ�ະຂຜູກພ�ນນອກສ�ນຍາ.

ການຊຊ�ບດວຍຄວາມບໍລິສຸດໃ�25 ສະແ�ງອອກ ຄ:ື
 (1) ຊ�ບທຂາຍ ຕອງເ�ັນກ�ມະສິດຂອງຜູຂາຍ ເ�ນເ�ັຍແ�ຜູເ�ັນເ�າຂອງ ໄ�ມອບ ສິດ 
ຢາງເ�ັນລາຍລ�ກອ�ກສອນໃ�ໄ�ຂາຍ.
 ສ�ລ�ບການຊຊ�ບ ທຮຽກຮອງໃ�ມີໜ�ງສືຢ�ງຢືນກ�ມະສິດ ເ�ນ: ລ�ດຈ�ກ, ເ�ືອນ ຖາຜູຂາຍ 
ຫາກບແ�ນຜູອອກຊຢູໃ�ໜ�ງສືຢ�ງຢືນສິດນ�ໃ�ທດິນນ�ນ (ຕ�ວຢາງ: ໃ�ທະບຽນລ�ດ, ໃ�ຢ�ງຢືນ  
ກ�ມະສິດເ�ືອນ) ໃ�ຖືວາ ຜູຊຊດວຍຄວາມບບໍລິສຸດໃ� ເ�ນເ�ັຍແ�ຜູຂາຍໄ�ຮ�ບມອບສິດຢາງ 
ເ�ັນລາຍລ�ກອ�ກສອນ ຈາກຜູເ�ັນເ�າຂອງຊ�ບໃ�ມາຂາຍ.
 (2) ລາຄາຊ�ບສງຂອງທຊນ�ນ ແ�ນລາຄາໃ�ທອງຕະາດ ຫືຼລາຄາທສ�ມເ�ດສ�ມຜ�ນ 
ຕ�ວຢາງ ຄ� ໜງບາດລາຄາໜງລານສອງແ�ນກີບ ພ�ດມາຂາຍພຽງແ�ຫາແ�ນກີບ ຖືວາລາຄານ 
ບສ�ມເ�ດສ�ມຜ�ນ, ຖືວາ ຜູຊແ�ນຊດວຍຄວາມບບໍລິສຸດໃ�.
 (3) ສະຖານທຂາຍຊ�ບໂ�ຍທ�ວໄ� ແ�ນຢູຕະາດ ຫືຼສະຖານທເ�ີດເ�ີຍອນໆ. ການຊ 
ຂາຍຊ�ບຢູສະຖານທປິດລ�ບ ສວນາຍເ�ັນການຊດວຍຄວາມບບໍລິສຸດໃ�.
 ນອກຈາກນ ເ�ລາຊ-ຂາຍກໍມີຄວາມໝາຍສ�ຄ�ນໃ�ການຊຊ�ບດວຍຄວາມບໍລິສຸດໃ� ຫືຼ 
ບບໍລິສຸດໃ�.

24 ມາດຕາ 39. ສັນຍາຊື້-ຂາຍ
 ສັນຍາຊື້-ຂາຍ ແມ່ນການຕົກລົງຂອງຄູ່ສັນຍາ ເຊິ່ງຜູ່ຂາຍມີພັນທະມອບຊັບສິ່ງຂອງໃຫ້ເປັນກຳມະສິດຂອງ 
ຜູ່ຊື ້ແລະຜູ່ຊືຕ້້ອງຮັບເອົາຊັບສິ່ງຂອງ ແລະມີພັນທະຈ່າຍເງິນຕາມລາຄາທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ.
 ຜູ່ຂາຍ ຈະຂາຍຊັບສິ່ງຂອງອັນໃດກໍໄດ ້ ທີ່ເປັນກຳມະສິດຂອງຕົນ. ຖ້າວ່າຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຂາຍໃຫ້ຜູ່ຊື້ນັ້ນ 
ຫາກຖືກຮິບຕາມຄຳຕັດສິນຂອງສານ ຫືຼອົງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດແລ້ວ ຜູ່ຂາຍຕ້ອງທົດແທນຄ່າເ
ສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ່ຊື.້
 ໃນການເຮັດສັນຍາ ຜູ່ຂາຍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ່ຊື້ຊາບ ກ່ຽວກັບສິດຂອງບຸກຄົນອື່ນໃນຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຂາຍ ເຊ່ັນ: 
ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຂາຍນັ້ນ ຍັງມີຜູ່ເຊົ່າຢູ.່ ການບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບນີ ້ ຈະພາໃຫ້ຜູ່ຊື້ມີສິດຮ້ອງຂໍລົບລ້າງສັນຍາ ແລະຮ້ອງຂໍ 
ເອົາຄ່າເສັຍຫາຍ ຫືຼຫຼຸດຜ່ອນລາຄາຊື.້
 ເມື່ອສິດກ່ຽວກັບກຳມະສິດ ຫາກເປັນຂອງຜູ່ຊື້ກ່ອນການມອບຊັບສິ່ງຂອງແລ້ວ ຜູ່ຂາຍຍັງມີພັນທະຮັກສາ 
ຊັບສິ່ງຂອງດັ່ງກ່າວ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີການເສັຍຫາຍ ຫືຼເປ່ເພ ຈົນກວ່າຜູ່ຊື້ຈະຮັບເອົາ.
 ຜູ່ຊື ້ເປັນເຈົ້າກຳມະສິດໃນຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຕົນໄດ້ຊື້ນັ້ນ:
 - ນັບແຕ່ເວລາຜູ່ຊື ້ແລະຜູ່ຂາຍໄດ້ມອບເງິນ ແລະຊັບສິ່ງຂອງໃຫ້ກັນ;
 - ນັບແຕ່ເວລາຜູ່ຊື້ໄດ້ຈ່າຍເງິນຢ່າງຄົບຖ້ວນເປັນຕົ້ນໄປ ເຖິງວ່າຜູ່ຂາຍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມອບຊັບສິ່ງຂອງໃຫ້ 
ກໍຕາມ ຫືຼນັບແຕ່ເວລາຜູ່ຂາຍໄດ້ມອບຊັບສິ່ງຂອງໃຫ້ແລ້ວ ແຕ່ຜູ່ຊື້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈ່າຍເງິນກໍຕາມ ຕາມການຕົກລົງກັນ.
25 ຄັດມາຈາກຄຳແນະນຳຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໃນຂົງເຂດ  
ຍຸຕິທຳ, ເລກທ ີ03/ຄປຈ, ລົງວັນທ ີ27 ຕຸລາ 1999, ໜ້າ 19.
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ຄ�ຖາມທ ີ 5

ແ�ນວາດ 5.1

Cຂາຍທດິນ ພອມສງປຸກສາງ ແ�ະທາດກ

ຖືກຟອງຮອງ
ແ�ະ ສາມາດ 
ພິສູດໄ�.
ຄ ຊະນະຄະດີ

ໃ�ກໍລະນີທ ກ ໄ�ຂາຍທດິນ, ສງປຸກສາງ ແ�ະທາດກ ໃ� ຈ ແ�ະ ຈ ກໍໄ�ໂ�ນທະບຽນ 
ແ�ວ; ຄ ສາມາດຮຽກຮອງໃ� ຈ ມາງເ�ືອນ ແ�ະທາດກນ�ນອອກ ແ�ວສ�ງມອບທດິນຄືນໃ� 
ຕ�ນຫືຼບ?

ທວງເ�ົາກ�ມະສິດຕທດິນ

 ໃ�ກໍລະນີນ ຕອງໄ�ພິຈາລະນາເ�ັນສອງແ� ຍອນຜ�ນສະທອນທາງດານກ�ດໝາຍຕາງ 
ກ�ນຄ:ື
(ກ). ຈ ຊມາໄ�ດວຍຄວາມບໍລິສຸດໃ�.
 ໃ�ກໍລະນີນ ຄ ຕອງຊເ�ົາ ຫືຼທ�ດແ�ນມູນຄາຂອງການກສາງເ�ືອນ, ຈາກນ ຄ ຈງໄ�ທວງ 
ເ�ົານ� ກ.
 ຕາມມາດຕາ  49 ຂອງກ�ດໝາຍວາດວຍຂຜູກພ�ນໃ�ສ�ນຍາ ແ�ະນອກສ�ນຍາ  ກ�ນ�ດ ໄ�ວາ: 
“ບຸກຄ�ນທໄ�ຊຊ�ບສງຂອງດວຍຄວາມບໍລິສຸດໃ� ແ�ນບຸກຄ�ນທເ�ອວາຕ�ນໄ�ຊຊ�ບສງຂອງທຖືກ 
ຕອງຕາມກ�ດໝາຍ ເ�ງອາດຈະສະແ�ງອອກດວຍການຊໃ�ລາຄາທເ�າະສ�ມຕາມທອງຕະາດ  
ໃ�ເ�ລານ�ນ, ຊ ແ�ະນ�ໃ�ຊ�ບສງຂອງຢາງເ�ີດເ�ີຍ, ລຽນຕິດ ແ�ະສະ��ບ ແ�ວເ�າຂອງຊ�ບ 
ຈະເ�ົາຊ�ບສງຂອງນ�ນຄືນໄ� ກໍຕເ�ອຫາກຜູກຽວໄ�ທ�ດແ�ນລາຄາທຜູຊໄ�ຈາຍໄ�ແ�ວນ�ນ 
ແ�ເ�າຂອງຊ�ບສງຂອງ ກໍມີສິດຮອງຟອງຜູທເ�ົາຊ�ບສງຂອງຂອງຕ�ນມາຂາຍຢາງຜິດກ�ດໝາຍ 
ເ�ນກ�ນ”.

ກ ຈ

ຄ
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 ໃ�ກໍລະນີຂອງການຊ-ຂາຍຊ�ບທຜິດກ�ດໝາຍ, ອ�ງປະກອບຂອງການພິສູດຄວາມບໍລິສຸດ 
ໃ� ສະແ�ງອອກ ຄ:ື
- ຊໃ�ລາຄາທເ�າະສ�ມ ຕາມທອງຕະາດໃ�ເ�ລານ�ນ.
- ຊ ແ�ະນ�ໃ�ຢາງເ�ີດເ�ີຍ;
- ນ�ໃ�ຢາງລຽນຕິດ;
- ນ�ໃ�ຢາງສະ��ບ.
(ເ�ງການອະທິບາຍໃ�ຄ�ຖາມທ ີ4 ຂາງເ�ິງ).
 ເ�ອ ຈ ໄ�ພິສູດວາຕ�ນໄ�ຊຊ�ບທຜິດກ�ດໝາຍມາດວຍຄວາມບໍລິສຸດໃ�ແ�ວ, ຈ ກໍໄ�ຮ�ບ 
ການປ�ກປອງຈາກກ�ດໝາຍ ຄືໄ�ຮ�ບການທ�ດແ�ນຄືນຈາກເ�າຂອງຊ�ບເ�ີມ ຫືຼ ຄ.

ແ�ນວາດ 5.2

ຄ ຊະນະຄະດ ີ
ແ�ໄ�ຮ�ບການ
ທ�ດແ�ນຄືນ
ຈາກ ຈ

ທວງເ�ົາກ�ມະສິດຕທດິນ

ຂາຍທດິນ ພອມສງປຸກສາງ ແ�ະທາດກ

 ຈ ໄ�ຊທດິນ ພອມສງປຸກສາງ ແ�ະທາດກ ດວຍຄວາມບໍລິສຸດໃ�
(ຂ). ຈ ຊມາໄ�ດວຍຄວາມບບໍລິສຸດໃ�.
 ຖາຫາກວາ ຈ ບສາມາດພິສູດ ຫືຼຂາດອ�ງປະກອບຂອງຄວາມບໍລິສຸດໃ� ຄືໄ�ອະທິບາຍມາ 
ຂາງເ�ິງແ�ວນ ກໍສະແ�ງໃ�ເ�ັນວາ ຈ ຊຊ�ບທຜິດກ�ດໝາຍດວຍຄວາມບບໍລິສຸດໃ�.
 ໃ�ກໍລະນີນ ຄ (ເ�າຂອງຊ�ບ) ມີສິດເ�ົາຊ�ບສງຂອງນ�ນຄືນ ໂ�ຍບມີການທ�ດແ�ນຄາຊ�ບ 
ສງຂອງໃ�ແ�ຜູຊ (ຈ) ແ�ຢາງໃ�. ຜູຊຈະຕວາເ�ົາເ�ິນທຊຊ�ບສງຂອງນ�ນຄືນນ�ຜູຂາຍ (ກ) ກໍ 
ໄ� ແ�ບມີສິດຮອງຟອງຕສານ ຍອນວາເ�ັນນິຕິກ�ທບຖືກຕອງຕາມກ�ດໝາຍ.

ຄ

ຈກ
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ຄ ຊະນະຄະດີ
ບຕອງທ�ດ
ແ�ນຄືນ

ທວງເ�ົາກ�ມະສິດຕທດິນ

ແ�ນວາດ 5.3

ຈ ໄ�ຊທດິນ ພອມສງປຸກສາງ ແ�ະທາດກ ດວຍຄວາມບບໍລິສຸດໃ�

 ໃ�ກໍລະນີນ ຈ ຕອງໄ�ມາງເ�ືອນ ແ�ະເ�ົາທາດກອອກບ?
 ກ�ດໝາຍລາວ ບໄ�ກ�ນ�ດວິທີການແ�ໄ�ໃ�ກໍລະນີນແ�ບຈະແ�ງ, ແ�ໃ�ປະເ�ນີທ 
ສານປະຕິບ�ດຜານມາ ແ�ນອີງໃ�ທາງເ�ືອກຕາງໆ ຄ:ື
- ຖາຫາກວາ ການມາງເ�ືອນອອກນ�ນ ບສາງຄວາມເ�ັຍຫາຍໃ�ແ�ໂ�ງສາງຂອງເ�ືອນາຍ 
ຈ�ນບສາມາດໃ�ການໄ� ແ�ະບສາງຄວາມເ�ັຍຫາຍໃ�ແ�ທດິນດ�ງກາວ ສານກໍຈະຕ�ດສິນໃ� 
ມາງເ�ືອນອອກ ໂ�ຍບໄ�ມີການທ�ດແ�ນໃ�ແ� ຈ ແ�ຢາງໃ�.
- ຖາຫາກວາ ການມາງເ�ືອນອອກ ສາງຄວາມເ�ັຍຫາຍຢາງວງາຍໃ�ແ�ຕ�ວອາຄານ ແ�ະທ 
ດິນ (ເ�ງອາດຈະເ�ີດເ�ັນຂຸມຂະໜາດໃ� ແ�ະອນໆ) ລວມທ�ງເ�ັດໃ�ມີຄວາມສນເ�ືອງາຍ 
ໂ�ຍບຈ�ເ�ັນ ກໍລະນີນ ສານອາດຈະພິຈາລະນາ:
(ກ).ໃ�ກໍລະນີທເ�ືອນ ຫືຼອາຄານຕ�ງຢູສ�ນໃ�ໜງຂອງທດິນ ຫືຼຕ�ງຢູໃ�ຈຸດທສາມາດແ�ງໄ�, 
ໃ�ເ�າຂອງທດິນ ແ�ງທດິນສວນດ�ງກາວຂາຍໃ� ຈ;
(ຂ). ສະເ�ີໃ�ເ�າຂອງດິນ ຫື ຼຄ ຊເ�ົາເ�ືອນນ�ນເ�ີຍ;
(ຄ). ສະເ�ີໃ�ເ�າຂອງເ�ືອນ ຫືຼ ຈ ຊເ�ົາທດິນນ�ນເ�ີຍ.

ຄ

ຈກ
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 ຈະເ�ັນທາງເ�ືອກໃ�ກໍຕາມ ເ�ອງຕ�ນສານຈະຖາມຄວາມສະໝ�ກໃ�ຂອງຄູກໍລະນີເ�ັຍ 
ກອນ, ຖາຫາກຄູກໍລະນີບສາມາດຕ�ກລ�ງກ�ນໄ� ສານຈະນ�ໃ�ຫ�ຼກການ ແ�ະວິທີການທມີຄວາມ 
ເ�ັຍຫາຍໜອຍທສຸດ, ແ�ກໍມີາຍກໍລະນີທສານຕ�ດສິນໃ�ມາງເ�ືອນອອກຈາກທດິນ. ທສ�ຄ�ນ 
ເ�ັນວາ ສານຄວນຈະກ�ນ�ດ-ຊຂາດວິທີການດຽວເ�ານ�ນ ຕາມທສານເ�ັນວາເ�າະສ�ມ ເ�ອບ 
ໃ�ສ�ບສ�ນໃ�ການປະຕິບ�ດຄ�ຕ�ດສິນຂອງສານ.
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 ການຂນທະບຽນທດິນ ແ�ະຂ�ນຕອນການຂນທະບຽນທດິນ:

 ຈາກການຄ�ນຄວາທຜານມາ ສາມາດສ�ງເ�ດໄ�ວາ ສາເ�ດທປະຊາຊ�ນສວນາຍບຈ�ດ
ທະບຽນທດິນແ�ນ:
1. ການຈ�ດທະບຽນທດິນໃ�ເ�ອກອນ ຍ�ງປະຕິບ�ດແ�ບບເ�ກະພາບກ�ນ. ກອນໜາກ�ດໝາຍທ 
ດິນ ສະບ�ບປ ີ1997, ກະຊວງການເ�ິນເ�ັນຜູຮ�ບຜິດຊອບຄຸມຄອງທດິນ ແ�ະເ�ັບພາສີທດິນຕາມ 
ມາດຕາ 10 ຂອງດ�ລ�ດວາດວຍທດິນ ເ�ກທ ີ 99/ນຍ, ລ�ງວ�ນທ ີ 19 ທ�ນວາ 1992 ເ�ງບອາດ  
ສາມາດເ�ອອ�ນວຍໃ�ການແ�ການຈ�ດທະບຽນໄ�;

2. ປະຊາຊ�ນບາງຈ�ນວນຫີຼກລຽງການຈ�ດທະບຽນເ�ອຫີຼກເ�ນ ການເ�ັຍພາສ ີ ແ�ະອາກອນ 
ຈາກການໂ�ນສິດນ�ໃ�ທດິນ, ອີກດານໜງກໍຍ�ງບທ�ນເ�ັນໄ�ຄວາມສ�ຄ�ນຂອງການຈ�ດທະ 
ບຽນທດິນ;

3. ກ�ນໄ�ຂອງການຂນທະບຽນທດິນຍ�ງບທ�ນແ�ງແ�ງ ຍ�ງບທ�ນປະຕິບ�ດຕາມກ�ດໝາຍຢາງ 
ເ�ມງວດ ສວນາຍປະຕິບ�ດຕາມປະເ�ນ ີຫືຼຄວາມເ�ີຍຊິນໃ�ແ�ລະທອງຖນ ພາໃ�ການຂນທະ 
ບຽນທດິນບມີປະສິດທິພາບ ແ�ະບເ�ມແ�ງ.

 ອີກດານໜງ ຄວາມຮູ ແ�ະຄວາມເ�າໃ�ຂອງປະຊາຊ�ນສວນາຍ ກຽວກ�ບຜ�ນສະທອນ 
ແ�ະຜ�ນສ�ກສິດຂອງການຈ�ດທະບຽນທດິນຍ�ງຈ�ກ�ດຢູ. ເ�ິງຢາງໃ�ກໍຕາມ ໃ�ປ�ດຈຸບ�ນ, ອ�ງການ  
ຄຸມຄອງທດິນແ�ງຊາດ ໄ�ສາງນິຕິກ�ຕາງໆ ແ�ະຈ�ດຕ�ງການຈ�ດທະບຽນທດິນ ໂ�ຍສະເ�າະ 
ການປຽນແ�ງນິຕິກ�ຂອງທດິນໄ�ຢາງເ�ັນລະບ�ບແ�ວ ແ�ະກໍມີການໂ�ສະນາເ�ີຍແ�ກຽວກ�ບ
ຄວາມໝາຍ ແ�ະຄວາມສ�ຄ�ນທກຽວຂອງກ�ບການປຽນແ�ງທາງດານກ�ດໝາຍທເ�ີດຂນກ�ບທ 
ດິນ ຕອນໜງ ເ�ັນວາມີການຈ�ດທະບຽນທດິນທໄ�ມາຈາກການຊ-ຂາຍ, ໂ�ນ ຫືຼມອບກ�ມະສິດທ 
ດິນາຍຂນ. ຂ�ນຕອນການຈ�ດທະບຽນທດິນດ�ງຕໄ�ນ ຄ�ດອອກມາຈາກລະບຽບການວາດວຍການ 
ຈ�ດທະບຽນນິຕກິ�ທດິນ ເ�ກທ ີ500/ສນຍ.ອຄດຂ, ລ�ງວ�ນທ ີ09 ພຶດສະພາ 2007.
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(1)
ເ�າຂອງສິດນ�ໃ�ທດິນ 
ຫືຼຜູໄ�ຮ�ບມອບສ�ນທະ 

ຫືຼມອບສິດຂຽນໃ�ສະເ� ີ
ໂ�ຍເ�ັນຜານນາຍ 

ບານບອນທດິນຕ�ງຢູ.

(2)
ຂໍຢ�ງຢືນຄວາມຖືກ 

ຕອງຂອງໃ�ຕາດິນນ� 
ອຄດຂ ຫືຼ ອຄດມ.

(3)
ໄ�ເ�ັດສ�ນຍາ 
ຫືຼນິຕິກ�ຕາງໆ 

ກຽວກ�ບທດິນນ�ສ�
ນ�ກງານທະບຽນສານ 
ຫືຼນາຍບານບອນທ 

ດິນຕ�ງຢູ.

(4)
ຈ�ດທະບຽນນິຕິກ�ຢູ 
ອຄດຂ ຫືຼ ອຄດມ.

ຂ�ນຕອນການຈ�ດທະບຽນນິຕິກ� ການປຽນແ�ງສິດນ�ໃ�ທດິນ (ໂ�ນສິດນ�ໃ�ທດິນ)

ຂ�ນຕອນທ ີ1: ເ�າຂອງສິດນ�ໃ�ທດິນ ຫືຼຜູຮ�ບມອບສ�ນທະ ຫືຼມອບສິດ ຂຽນໃ�ຄ�ຮອງໂ�ຍເ�ັນ 
ຜານນາຍບານບອນທດິນຕ�ງຢູ ແ�ວຍນຕ ອຄດຂ ຫືຼ ອຄດມ ບອນທດິນຕ�ງຢູ ເ�ອຂໍກວດກາ 
ຄວາມຖືກຕອງຂອງໃ�ຕາດິນ.

ຂ�ນຕອນທ ີ2: ຫອງການທດິນ, ອຄດຂ ຫືຼ ອຄດມ ເ�ອຮ�ບໃ�ຄ�ຮອງແ�ວກໍດ�ເ�ີນການກວດກາ 
ຄວາມຖືກຕອງຂອງໃ�ຕາດິນໂ�ຍສ�ມທຽບໃ�ໃ�ປມທະບຽນທດິນ, ປມຈ�ດທະບຽນນິຕິກ�ກຽວ 
ກ�ບທດິນ, ກວດໃ�ແ�ນທຕາດິນ, ກວດເ�ງສ�ນວນເ�ກະສານທດິນທກຽວຂອງ ຖາເ�ັນວາ 
ຖືກຕອງ ແ�ນຂອງຜູກຽວແ� ແ�ະບໄ�ຖືກນ�ໃ�ເ�າໃ�ເ�າໝາຍໃ� ຈງອອກໃ�ຢ�ງຢືນຄວາມ
ຖືກຕອງຂອງໃ�ຕາດິນ ແ�ະເ�ັບຄາທ�ນຽມຕາມດ�ລ�ດຂອງນາຍ�ກວາດວຍຄາທ�ນຽມບໍລິການ 
ວິຊາການ ແ�ວບ�ນທຶກເ�າໃ�ປມຕິດຕາມການອອກໃ�ຢ�ງຢືນຄວາມຖືກຕອງຂອງໃ�ຕາດິນ ຢູ 
ອຄດຂ ຫືຼ ອຄດມ ແ�ວຈງມອບໃ�ຢ�ງຢືນດ�ງກາວໃ�ເ�າຂອງໃ�ຕາດິນ ຫືຼຜູຮ�ບມອບສ�ນທະ ຫືຼ  
ຜູຮ�ບມອບໝາຍ ເ�ອໄ�ສະເ�ີຕສ�ນ�ກງານທະບຽນສານ ຫືຼນາຍບານບອນທດິນຕ�ງຢູ ເ�ອເ�ັດ 
ສ�ນຍາ ຫືຼນິຕິກ� ຕາງໆກຽວກ�ບທດິນ.

ຂ�ນຕອນທ ີ 3: ພາຍຫ�ຼງສ�ນ�ກງານທະບຽນສານ ຫືຼນາຍບານ ເ�ັນໃ�ຢ�ງຢືນຄວາມຖືກຕອງຂອງ 
ໃ�ຕາດິນແ�ວ ກໍດ�ເ�ີນເ�ັນຢ�ງຢືນຄວາມຖືກຕອງເ�ັນຈິງຂອງສ�ນຍາ ຫືຼເ�ກະສານຕາງໆ ຕາມ 
ຈຸດປະສ�ງຂອງເ�າຂອງສິດນ�ໃ�ທດິນ, ຄູກໍລະນ ີຫືຼຜູໄ�ຮ�ບມອບສ�ນທະ ຫືຼຮ�ບມອບສິດ. ສ�ນຍາ 
ໃ�ໄ�ຮ�ບການຢ�ງຢືນຄວາມຖືກຕອງຂອງເ�ອໃ�ສ�ນຍາ ແ�ະເ�ກະສານຕາງໆ ນ�ພາກສວນທ
ກາວມານແ�ວ ຖືວາ ສ�ນຍາ ຫືຼເ�ກະສານນ�ນມີຜ�ນບ�ງຄ�ບປະຕິບ�ດຕຄູກໍລະນ ີ ແ�ຍ�ງບຖືກຮ�ບຮູ 
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ຕາມການກ�ນ�ດໄ� ໃ�ມາດຕາ 28 ຂອງກ�ດໝາຍກ�ມະສິດເ�ອ ໝາຍຄວາມວາ: ຕອງນ�ສ�ນຍາ 
ຫືຼເ�ກະສານດ�ງກາວ ໄ�ແ�ງຈ�ດທະບຽນ ເ�ອໂ�ນຊຢູໃ�ໃ�ຕາດິນນ� ອຄດຂ ຫືຼ ອຄດມ ກອນ 
ຈງຈະຖືວາເ�ັນເ�າຂອງສິດນ�ໃ�ທດິນຕາມກ�ດໝາຍ.

ຂ�ນຕອນທ ີ4: ພາຍຫ�ຼງເ�າຂອງໃ�ຕາດິນ ຫືຼຄູກໍລະນ ີຫືຼຜູໄ�ຮ�ບມອບສ�ນທະ ຫືຼຜູໄ�ຮ�ບມອບສິດ 
ໄ�ຮ�ບການຢ�ງຢືນຄວາມຖືກຕອງຂອງສ�ນຍາ ຫືຼເ�ກະສານກຽວກ�ບການໂ�ນສິດນ�ໃ�ທດິນແ�ວ 
ຕອງນ�ໄ�ແ�ງຈ�ດທະບຽນໂ�ນສິດນ�ໃ�ທດິນ ໂ�ຍອອກໃ�ຕາດິນສະບ�ບໃ� ໃ�ແ�ຜູເ�ັນເ�າ 
ຂອງ (ທໄ�ຮ�ບມອບໂ�ນ) ທລະບຸຢູໃ�ສ�ນຍາ ຫືຼເ�ກະສານນ�ນ. ຫອງການທດິນ, ອຄດຂ ຫືຼ ອຄດມ 
ຈະຄິດໄ�ຄາທ�ນຽມຈ�ດທະບຽນນິຕິກ�ຕາມເ�ດປະເ�ີນລາຄາທກ�ນ�ດໄ�ບ�ນພນຖານອ�ດຕາ 
ຄາທ�ນຽມທກ�ນ�ດໄ�ໃ�ລ�ດຖະບ�ນຍ�ດຂອງປະທານປະເ�ດ.

 ສ�ລ�ບໃ�ຕາດິນ ແ�ະປມທະບຽນທດິນ ໃ�ເ�າແ�ນຈ�້ກາລ�ບລາງ ແ�ວເ�ັບມຽນເ�າໃ� 
ສ�ນວນຕອນດິນທກຽວຂອງ. ສ�ນຍາ ຫືຼເ�ກະສານກຽວກ�ບທດິນ ທໄ�ຈ�ດເ�າໃ�ປມຈ�ດທະບຽນ  
ແ�ວ ຕອງຈ�ກ້າທາງການເ�ັບມຽນ ແ�ວເ�ັບມຽນໄ�ໃ�ສ�ນວນ ຕອນດິນທກຽວຂອງ ເ�ອເ�ັນ 
ຫ�ຼກຖານຢາງຍາວນານ.
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ຄຳຖາມ 2
ກ ຊື້ຄວາຍໂຕໜຶ່ງຈາກ ຂ, ແຕ່ວ່າທີ່ຈິງແລ້ວ ຄວາຍໂຕນັ້ນ ແມ່ນຄວາຍທີ ່ ຂ 

ລັກມາຈາກ ຄ. ນອກຈາກນີ ້ເວລາ ຂ ລັກຄວາຍມາຈາກ ຄ ນັ້ນ, ຄວາຍກຳລັງຖືພາ. 

ຫັຼງຈາກ ກ ຊື້ຄວາຍຈາກ ຂ ແລ້ວ ຄວາຍກໍອອກລູກໜຶ່ງໂຕ.

(1) ໃນກໍລະນີທີ ່ຄ ຮຽກຮ້ອງຕໍ ່ກ ວ່າ ໃຫ້ສົ່ງຄວາຍຄືນ, ກ ຕ້ອງສົ່ງຄືນ ຫືຼບໍ?່ 

ລູກຄວາຍທີ່ເກີດມາ ຈະເປັນຂອງໃຜ?

(2) ນອກຈາກຮຽກຮ້ອງໃຫ ້ກ ສົ່ງຄວາຍຄືນແລ້ວ, ຄ ຍັງສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ ້ກ  

ສົ່ງຜົນກຳໄລໃນການນຳໃຊ ້ ນັບແຕ່ມື້ໄດ້ຮັບມອບຄວາຍຈາກ ຂ ຈົນຮອດເວລາ 

ສົ່ງຄວາຍຄືນໃຫ ້ຄ ໄດ້ບໍ?່

(3) ຄ ຝາກຄວາຍໄວ້ນຳ ຂ, ໃນກໍລະນີທີ ່ ຂ ຂາຍຄວາຍໃນນາມເປັນຂອງຕົນ

ເອງໃຫ ້ ກ, ໃນເວລາ ຄ ຮຽກຮ້ອງໃຫ ້ ກ ສົ່ງຄວາຍ ແລະລູກຄວາຍຄືນໃຫ້ນັ້ນ 

ເປັນແນວໃດ?

ກໍລະນີສຶກສາ

ຄ

ຂ ກ
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1. ຫັຼກການ

 ກົດໝາຍກຳມະສິດ ໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງກຳມະສິດວ່າ: ແມ່ນສິດອັນຄົບຖ້ວນ ແລະເດັດຂາດ 
ຂອງລັດ, ລວມໝ່,ູ ເອກະເທດ, ເອກະຊົນ ແລະສ່ວນຕົວໃນການຄອບຄອງ, ນຳໃຊ,້ ໄດ້ຮັບໝາກ 
ຜົນແລະຊີຂ້າດ ກ່ຽວກັບຊັບສິ່ງຂອງອັນໃດອັນໜຶ່ງ ໃນຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໄວ1້. ບຸກ 
ຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫືຼອົງການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງ ຈະມີສິດເປັນເຈົ້າກຳມະສິດໃນວັດຖຸສິ່ງຂອງໃດໜຶ່ງຢ່າງ 
ຄົບຖ້ວນ ແລະສົມບູນ ກໍຕໍ່ເມື່ອ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫືຼ ອົງການຈັດຕັ້ງນັ້ນ ໄດ້ຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນມາ 
ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຄ:ື ໄດ້ມາຈາກການມອບ ຫືຼຍົກໃຫ,້ ຈາກການເຮັດສັນຍາ, ຈາກການ 
ສືບທອດມູນມໍຣະດົກ, ຈາກການຄອບຄອງຊັບທີ່ຖືກກົດໝາຍ ແລະຜິດກົດໝາຍດ້ວຍ ຄວາມບໍລິ 
ສຸດໃຈ ແລະອື່ນໆ. ສຳລັບເວລາຂອງການໄດ້ຊັບມາເປັນກຳມະສິດ, ຕາມກົດໝາຍແລ້ວ ແມ່ນ 
ໃຫ້ເລີ່ມແຕ່ເວລາທີ່ໄດ້ມອບຊັບ ຫືຼໄດ້ຮັບຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນ ຫືຼອາດຈະໄດ້ມາຕາມສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນ 
ກ່ອນການມອບຊັບ ຫືຼການຮັບຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນກໍໄດ.້ ໃນກໍລະນີທີ່ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຈະມອບ ຫືຼ ຍົກໃຫ້  
ນັ້ນ, ກົດໝາຍກຳນົດໃຫ້ຂຶ້ນທະບຽນ ກໍຈະໄດ້ກຳມະສິດ ນັບແຕ່ເວລາທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນເປັນຕົ້ນໄປ  
ເຖິງວ່າຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນ ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ກັນແລ້ວກໍຕາມ2.

ຫັຼກການກ່ຽວກັບການຄອບຄອງຊັບທີ່ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງນີ ້ກົດໝາຍໄດ້ແບ່ງການຄອບຄອງ 
ຊັບ ເປັນສອງກໍລະນີຄ:ື ການຄອບຄອງຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະການຄອບຄອງ 
ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ການຄອບຄອງຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແມ່ນ 
ການຄອບຄອງຊັບສິ່ງຂອງໂດຍບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ທີ່ກົດໝາຍຮັບຮູ.້ ໃນກໍລະນີການຄອບຄອງຊັບ 
ຄົງທີ ່ກໍຕ້ອງໄດຂ້ຶ້ນທະບຽນ ແລະບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ໃນໃບທະບຽນເປັນຜູ່ຄອບຄອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຫືຼຜູ່ທີ່
ໄດ້ຮັບສິດຈາກຜູ່ກ່ຽວ ເປັນຜູ່ຄອບຄອງຢ່າງຖືກຕ້ອງເຊັ່ນກັນ3. ສຳລັບການຄອບຄອງຊັບສິ່ງຂອງ 
ທີ່ຜິດກົດໝາຍນັ້ນ ສາມາດແບ່ງເປັນສອງກໍລະນີຄ:ື ການຄອບຄອງຊັບສິ່ງຂອງທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຜິດ  
ກົດໝາຍ ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ແລະການຄອບຄອງຊັບສິ່ງຂອງ(ໄດ້ມາຢ່າງ)ຜິດກົດໝາຍ ດ້ວຍ  
ຄວາມບໍ່ບໍລິສຸດໃຈ.

ການຄອບຄອງຊັບສິ່ງຂອງທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ແມ່ນຜູ່ຄອບ 
ຄອງບໍ່ຮ້ ູ ແລະບໍ່ອາດຈະຮູ້ໄດ້ວ່າ ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຕົນຄອບຄອງນັ້ນຍັງເປັນກຳມະສິດຂອງບຸກຄົນ  
ອື່ນຢູ,່ ໃນກໍລະນນີີ້ ຫາກເຈົ້າກຳມະສິດເດີມ ໄດ້ທວງເອົາຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນຄືນ ຜູ່ຄອບຄອງຕ້ອງໄດ້ 
ສົ່ງໃຫ້ຜູ່ກ່ຽວ ແຕເ່ຈົ້າກຳມະສິດເດີມ ຕ້ອງທົດແທນຕາມມູນຄ່າຂອງຊັບສິ່ງຂອງ ໃຫ້ແກ່ຜູ່ຄອບ 
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1 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ ປ ີ1990 ມາດຕາ 1
2 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ ປ ີ1990 ມາດຕາ 28
3 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ ປ ີ1990 ມາດຕາ 30
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ຄອງ. ຈາກນັ້ນ ເຈົ້າກຳມະສິດເດີມ ກໍມີສິດຮ້ອງຂໍເອົາການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍຈາກຜູ່ຄອບຄອງ 
ຊັບສິ່ງຂອງໂດຍບໍ່ມີສິດນັ້ນ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີການຄອບຄອງຊັບດ້ວຍການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ 
ຈະບໍ່ມີການທົດແທນມູນຄ່າຂອງຊັບ ຫືຼໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍແຕ່ຢ່າງໃດ4.

ສຳລັບການຄອບຄອງຊັບສິ່ງຂອງທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍດ້ວຍຄວາມບໍ່ບໍລິສຸດໃຈ ແມ່ນ 
ຜູ່ຄອບຄອງຮ້ ູຫືຼອາດຈະຮູ້ວ່າຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຕົນຄອບຄອງນັ້ນຍັງເປັນກຳມະສິດຂອງບຸກຄົນອື່ນຢູ.່ 
ໃນກໍລະນນີີ ້ ຊັບສິ່ງຂອງທັງໝົດນັ້ນຕ້ອງຖຶືກຍຶດ ຈາກຜູ່ຄອບຄອງ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ເຈົ້າຂອງກຳມະ 
ສິດຄືນ. ຜູ່ຄອບຄອງຈະຕໍ່ວ່າເອົາການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ຈາກຜູ່ທີ່ໄດ້ມອບຊັບສິ່ງຂອງໃຫ ້
ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນກໍໄດ ້ແຕ່ບໍ່ມີສິດຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານ5.

ນອກຈາກກົດໝາຍກຳມະສິດ ຈະຮັບຮູ້ການເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິ່ງຂອງ ດ້ວຍການຄອບຄອງ 
ຊັບແລ້ວ, ກຳມະສິດຍັງໄດ້ຈາກການເຮັດສັນຍາ ເຊັ່ນ: ສັນຍາຊື້-ຂາຍ, ສັນຍາຂາຍຝາກ ແລະ 
ໄດ້ຈາກການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ. ພ້ອມດຽວກັນນີ ້ ໃນເມື່ອເຈົ້າກຳມະສິດ ຫາກຖືກບຸກຄົນອື່ນ 
ລະເມີດກຳມະສິດ  ກົດໝາຍຍັງກຳນົດໃຫ້ຜູ່ກ່ຽວມີສິດຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານ ເພື່ອທວງເອົາຊັບສິ່ງຂອງ 
ນັ້ນຄືນ6 ດ້ວຍການນຳຫັຼກຖານມາຢັ້ງຢືນ ຫືຼ ມາພິສູດໃນຄຳຮ້ອງຟ້ອງຂອງຕົນ7. 

2. ການນຳໃຊ້ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຕອບຄຳຖາມ
ແຜນວາດ 1:

?

4 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ ປ ີ1990 ມາດຕາ 58
5 ກ�ດໝາຍວາດວຍກ�ມະສິດ ປ ີ1990 ມາດຕາ 59
6 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ ປ ີ1990 ມາດຕາ 57
7 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ ສະບັບປັບປຸງ 2004 ມາດຕາ 20 ຄູ່ຄວາມແຕ່ລະຝ່າຍມີພັນທະສະ  
ເໜີ ແລະປະກອບຫັຼກຖານໃນຄະດ.ີ ໂຈດມີພັນທະສະເໜີຫັຼກຖານທຸກຢ່າງເພື່ອຢັ້ງຢືນເຫດການ ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານ 
ໃຫ້ແກ່ຄຳຮ້ອງຟ້ອງຂອງຕົນ. ຈຳເລີຍມີພັນທະສະເໜີຫລັກຖານທຸກຢ່າງ ເພື່ອຢັ້ງຢຶນເຫດການ ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານໃຫ້ 
ແກ່ຄຳແກ້ຟ້ອງ ຫລືຄຳຟ້ອງແຍ່ງຂອງຕົນ.

ຄ ກ
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  ຄຳຖາມທ ີ1: ໃນກໍລະນີທີ ່ຄ ຮຽກຮ້ອງຕໍ ່ກ ວ່າໃຫ້ສົ່ງຄວາຍຄືນ, ກ ຕ້ອງສົ່ງຄືນຫືຼບໍ່ ? 
             ລູກຄວາຍ ທີ່ເກີດມາ ຈະເປັນຂອງໃຜ ?

ຕອບຄຳຖາມທ ີ1:
ຄ  ມີສິດຮຽກຮ້ອງໃຫ ້ ກ  ສົ່ງຄວາຍແມ່ຄືນ, ເນື່ອງຈາກ ຄ ເປັນເຈົ້າກຳມະສິດເດີມ ຕໍ່ກັບ 

ຄວາຍໂຕນັ້ນ. ການຮຽກຮ້ອງເອົາຄວາຍຄືນ ຕາມຫັຼກການແລ້ວ ຄ ສາມາດທວງໄດ້ສອງກໍລະນ ີ
ຄ:ື ກໍລະນ ີກ ຊື້ຄວາຍແມ່ທີ່ລັກມາ(ຜິດກົດໝາຍ)ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ແລະ ກ ຊື້ຄວາຍແມ່ທີ່
ລັກມາ(ຜິດກົດໝາຍ)ດ້ວຍຄວາມບໍ່ບໍລິສຸດໃຈ. ລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ:້

ກ. ກໍລະນ ີກ ຊື້ຄວາຍແມ່ທີ່ລັກມາ(ຜິດກົດໝາຍ)ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ

 ໃນກໍລະນ ີ ກ  ຊື້ຄວາຍແມ່ທີ່ລັກມາ(ຜິດກົດໝາຍ) ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈຈາກ  ຂ ໂດຍເຊື່ອ 
ໝັ້ນວ່າ ຄວາຍນັ້ນເປັນກຳມະສິດຂອງ ຂ ແທ້, ເພາະໃນເວລາທີ ່ກ ຊື້ນັ້ນ ກໍຊື້ດ້ວຍລາຄາທີ່ເໝາະ 
ສົມຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ແລະພາຍຫັຼງຊື ້ກໍນຳໃຊ້ຄວາຍແມ່ຕົວນັ້ນຢ່າງເປີດເຜີຍ ໂດຍບໍ່ຄິດຢ້ານວ່າ  
ຈະມໃີຜມາທວງ ຫືຼ ທັກທ້ວງເອົາ ເພາະ ກ ໝັ້ນໃຈວ່າ ຄວາຍແມ່ຕົວດັ່ງກ່າວໄດ້ຊື້ມາດ້ວຍ 
ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະບໍລິສຸດໃຈ.

ເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນວ່າ ການຊື້ຄວາຍນັ້ນຖືກຕ້ອງ, ຕາມຫັຼກການກົດໝາຍແລ້ວ ຄວນຄຳ 
ນຶງແລະພິຈາລະນາເຖິງວັນເວລາ, ສະຖານທີ່ບ່ອນຊື້ຄວາຍ ແລະສອບຖາມການນຳໃຊ້ຄວາຍທີ່
ຊື້ນັ້ນນຳ, ການນຳໃຊ້ວິທີການນີ້ກໍເພື່ອພິສູດເຖິງຄວາມບໍລິສຸດໃຈ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນສະຖານທີ່ຊື້-
ຂາຍນັ້ນ ຕ້ອງເປັນຕະຫຼາດທີ່ຊື້-ຂາຍຄວາຍ ຫືຼ ຖ້າຢູ່ສະຖານທີ່ອື່ນ ກໍຕ້ອງເປັນບ່ອນທີ່ບໍ່ລັບລີ,້ 
ເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ສາທາລະນະຊົນ ສາມາດຮູ້ເຫັນໂດຍປົກກະຕິທົ່ວໄປ. ສ່ວນເວລາທີ່ຊື້-ຂາຍນັ້ນ 
ຕ້ອງເປັນເວລາກາງເວັນ ຫຼື ເປັນເວລາທ່ີເໝາະສົມ ເຊ່ິງຄົນສ່ວນຫຼາຍໂດຍປົກກະຕິເຂົາຊ້ື-ຂາຍກັນ 
ຫືຼອາດຈະເປັນເວລາທີ່ທາງການກຳນົດໄວ.້ ພ້ອມດຽວກັນ ຄວາຍທີ່ຊື້ມານັ້ນກໍຕ້ອງນຳໃຊ້ຢ່າງ 
ເປີດເຜີຍ ບໍ່ປິດບັງ ຫື ຼເຊື່ອງອຳ, ນຳໃຊແ້ບບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະບໍ່ມີການທັກທ້ວງຈາກບຸກຄົນອື່ນ.

ນອກຈາກນີ ້ເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນຄວາມບໍລິສຸດໃຈຂອງ ກ ທີ່ຊື້ຄວາຍແມ່ຈາກ ຂ,  ກ ກໍຄວນ 
ມີ ພະຍານຫັຼກຖານ ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືມາຢັ້ງຢືນ ຄ:ື ສັນຍາຊື້-ຂາຍຄວາຍ ທີ່ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ 
ຫືຼ ເຮັດແບບປາກເປົ່າ ຫືຼ ດ້ວຍວິທີອື່ນໆ ມາພິສູດຄວາມບໍລິສຸດໃຈ. ຖ້າສັນຍາເຮັດເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ ກໍຕ້ອງຂຽນວັນທ ີເດືອນປ ີລາຍເຊັນຂອງຄູ່ສັນຍາ, ມີພະຍານຮັບຮູ້ຢ່າງໜ້ອຍສາມຄົນ, 
ໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຢັ້ງຢືນໂດຍສະເພາະແມ່ນນາຍບ້ານ8 ຫືຼ ຢັ້ງຢືນຈາກພະນັກງານທະບຽນສານ. 
ໃນກໍລະນີການຊື້ຄວາຍນັ້ນຫາກເຮັດສັນຍາປາກເປົ່າ ຫືຼ ດ້ວຍວິທີອື່ນ, ເພື່ອຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມບໍລິ 

8 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ ປ ີ2008, ມາດຕາ 15 ວັກສາມ, ສີ,່ ຫ້າ. 
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ສຸດໃຈຂອງຕົນ ກ ຕ້ອງນຳຫັຼກຖານ9 ມາພິສູດຄວາມບໍລິສຸດໃຈຂອງຕົນຄ:ື ມີພະຍານ ຫືຼ ມີຫັຼກ 
ຖານທີ່ພົວພັນກັບຄະດມີາຢັ້ງຢືນ. ພ້ອມດຽວກັນນີ ້ຂ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ສັນຍາ ກໍຄວນໃຫ້ການຮ່ວມມື 
ເພື່ອຢັ້ງຢືນ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມຄີວາມຊັດເຈນຂຶ້ນຕື່ມ.

ໃນການພິສູດຫັຼກຖານນັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າ ຄູ່ກໍລະນີຫືຼສານ ບໍ່ສາມາດພິສູດຫັຼກຖານດ້ວຍຕົນ 
ເອງໄດ,້ ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ ສານຕ້ອງອອກຄຳສັ່ງແຕ່ງຕັ້ງຜູ່ຊ່ຽວ 
ຊານໃຫທ້ຳການພິສູດ10, ຜູ່ຊ່ຽວຊານຕ້ອງດຳເນີນການພິສູດຫັຼກຖານຕາມຄຳສ່ັງ ແລະຂອບເຂດ 
ທີ່ໄດ້ກຳນົດ ໄວ້ໃນຄຳສັ່ງນັ້ນ. ພາຍຫັຼງທີ່ໄດ້ທຳການພິສູດແລ້ວ ຜູ່ຊ່ຽວຊານຕ້ອງເຮັດບົດສະຫຼຸບ
ໃຫ້ຄຳເຫັນໃນນາມຂອງຕົນ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ສານຕາມກຳນົດເວລາ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄຳເຫັນ 
ແລະຮັກສາຄວາມລັບ ໃນສິ່ງທີ່ຕົນໄດ້ພິສູດນັ້ນ.

ໃນກໍລະນີພິສູດໄດ້ວ່າ ກ ຊື້ຄວາຍແມ່ທີ່ລັກມາ(ຜິດກົດໝາຍ)ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ, ກ 
ຈະສົ່ງ ຄວາຍໂຕນັ້ນໃຫ້ແກ ່ຄ ກໍຕໍ່ເມື່ອ ຄ ໄດ້ທົດແທນ ຫືຼຈ່າຍເງິນຄ່າຄວາຍຄືນໃຫ້ແກ ່ກ 
ຕາມລາຄາທີ ່ ກ ໄດ້ຈ່າຍໃນເວລານັ້ນ11(ລາຄາຊື້ເບື້ອງຕົ້ນ)ເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນຄືນໃຫ້ຜູ່ຊື້ 
ຕາມລາຄາທີ່ໄດ້ຊື້ມານັ້ນ ກໍເພາະວ່າການຊື້-ຂາຍຄວາຍນັ້ນແມ່ນຜິດກົດໝາຍ. ສະນັ້ນ, ການຈ່າຍ  
ກໍຄວນຈ່າຍຕາມລາຄາທີ່ຊືເ້ບື້ອງຕົ້ນ ເພາະເປັນການທົດແທນຄືນ ບໍ່ແມ່ນການຊື້ຄືນ, ຖ້າຊື້ຄືນ 
ຜູ່ຂາຍອາດຈະກຳນົດລາຄາໃໝ.່ ແນວໃດກໍຕາມ ອີງໃສ່ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ12 ກ ມີສິດ  
ຮຽກຮ້ອງເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆຈາກ ຄ ຄືນເຊັ່ນ: ຄ່າຮັກສາຄວາຍ, ຄ່າລ້ຽງຄວາຍ, ໝາກຜົນຈາກ 
ການນຳໃຊ້ຄວາຍ. ພາຍຫັຼງທີ ່ຄ ໄດ້ຈ່າຍ ເງິນຄ່າຮັກສາຄວາຍ ຫືຼ ຄ່າລ້ຽງຄວາຍໃຫ ້ກ ແລ້ວກໍ 
ມີສິດຮຽກຮ້ອງ13 ເອົາຄ່າໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍຈາກ ຂ ຜູ່ລັກຄວາຍ.

9 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ ປ ີ 2004, ມາດຕາ 17 ວັກໜຶ່ງ ກຳນົດວ່າ: “ຫັຼກຖານໃນຄະດີແພ່ງ, 
ການຄ້າ, ຄອບຄົວ ແລະຄະດີເດັກ ປະກອບດ້ວຍຫັຼກຖານທາງດ້ານວັດຖ,ຸ ຫັຼກຖານທາງດ້ານເອກະສານ ແລະຫັຼກ 
ຖານ ທາງດ້ານບຸກຄົນ”.
10 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ ສະບັບປັບປຸງ 2004, ມາດຕາ 31.
11 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ ປ ີ2008, ມາດຕາ 42 ວັກໜຶ່ງ ກຳນົດໃຫ້ເຈົ້າຂອງຊັບເອົາ 
ຊັບສິ່ງຂອງຊື້ມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈຄືນໄດ ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອຫາກຜູ່ກ່ຽວໄດ້ທົດແທນລາຄາທີ່ຜູ່ຊື້ ໄດ້ຈ່າຍ 
ໄປແລ້ວນັ້ນ…
12 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ ປ ີ 1990 ມາດຕາ 61 ກຳນົດວ່າ “ບຸກຄົນຜູ່ໃດຫາກໄດ້ຄອບຄອງຊັບສິ່ງຂອງ 
ຢ່າງຜິດກົດໝາຍໂດຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ບຸກຄົນຜູ່ນັ້ນມີສິດຮັບເອົາສິ່ງທີ່ຕົນໄດ້ເຮັດໃຫ້ດີຂຶ້ນນັ້ນໄວ ້ ຖ້າວ່າການຕັດ  
ແຍກສິ່ງທີ່ເຮັດຂຶ້ນໃໝ່ນັ້ນ ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຊັບສິ່ງຂອງເດີມເສັຍຫາຍ ຫຼືເປ່ເພ ໃນເວລາຕັດແຍກອອກຈາກກັນ. ຖ້າວ່າ  
ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ເຮັດຂຶ້ນໃໝ່ນັ້ນ ຫາກບໍ່ສາມາດຕັດແຍກອອກຈາກຊັບສິ່ງຂອງເດີມໄດ້ແລ້ວ ຜູ່ຄອບຄອງຢ່າງຜິດກົດ 
ໝາຍ ໂດຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈນັ້ນ ກໍມີສິດທວງເອົາການໃຊ້ແທນ ຄ່າເສັຍຫາຍສະເພາະແຕ່ສ່ວນທີ່ຕົນໄດ້ເຮັດດີຂຶ້ນນັ້ນ  
ຈາກເຈົ້າກຳມະສິດ ແຕ່ບໍ່ໃ້ຫເກີນມູນຄ່າຂອງຊັບສິ່ງຂອງເດີມ. ສ່ວນສິ່ງທີ່ຜູ່ຄອບຄອງຊັບສິ່ງຂອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍ 
ໂດຍບໍ່ມີຄວາມບລໍິສຸດໃຈ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີນມູນຄ່າຂອງຊັບສິ່ງຂອງເດີມ. ສ່ວນສິ່ງທີ່ຜູ່ຄອບຄອງຊັບສິ່ງຂອງຢ່າງຜິດ 
ກົດໝາຍ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີນມູນຄ່າຂອງຊັບສ່ິງຂອງເດີມ. ສ່ວນສິ່ງທີ່ຜູ່ຄອບຄອງຊັບສິ່ງຂອງ  
ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ດີຂຶ້ນນັ້ນ ກໍຈະຕົກເປັນຂອງເຈົ້າກຳມະສິດເດີມ ໂດຍບໍ່ມີການ  
ທົດແທນຢ່າງໃດ ຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນມາດຕາ 59 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ”້.
13 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ ປີ 1990 ມາດຕາ 58 ວັກສອງ ກຳນົດວ່າ: ໃນກໍລະນີນີ້ ຖ້າວ່າເຈົ້າກຳມະສິດເດີມ 
ຫາກໄດ້ທວງເອົາຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນຄືນ ຜູ່ຄອບຄອງຕ້ອງໄດ້ສົ່ງຄືນໃຫ້ຜູ່ກ່ຽວ ແຕ່ເຈົ້າກຳມະສິດເດີມຕ້ອງທົດແທນຕາມ 
ມູນຄ່າຂອງຊັບສິ່ງຂອງໃຫ້ແກ່ຜູ່ຄອບຄອງ. ເຈົ້າກຳມະສິດເດີມກໍມີສິດຮ້ອງຂໍເອົາການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ຈາກຜູ່ທີ່ 
ໄດ້ມອບຊັບສິ່ງຂອງ ໂດຍບໍ່ມີສິດນັ້ນ.
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ປະເດັນການຈ່າຍເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ່ຊື້ຄວາຍທີ່ລັກມາ(ຜິດກົດໝາຍ) ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ 
ບັນດານັກວິຊາການກົດໝາຍ ມີສອງທັດສະນະແຕກຕ່າງກັນ, ທ�ດສະນະທີໜງ ແມ່ນໃຫ້ທົດແທນ 
ຕາມລາຄາຊື້ເບື້ອງຕົ້ນ, ທ�ດສະນະທີສອງ ທົດແທນຄືນຕາມລາຄາທ້ອງຕະຫຼາດໃນເວລາປັດຈ ຸ
ບັນ ເຊິ່ງຕ່ໍໄປ ຈະໄດ້ພິຈາລະນາຕາມຕົວຢ່າງດ່ັງນ້ີ: ກ ໄດ້ຊື້ຄວາຍແມ່ຈາກ ຂ ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ 
ໃນລາຄາ 2.000.000 ກີບ(ຄວາຍທີ ່ຂ ລັກມາຈາກ ຄ), ຖ້າ ຄ ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງຊັບເດີມ 
ຕ້ອງການຄວາຍຄືນ, ຜູ່ກ່ຽວຕ້ອງໄດ້ທົດແທນເງິນຄືນຈຳນວນ 2.000.000 ກີບ ໃຫ້ແກ່ ກ 
ຕາມລາຄາຄວາຍທີ່ຊື ້ເບື້ອງຕົ້ນ. ໃນຈຸດນີ ້ເມື່ອພິຈາລະນາແລ້ວເຫັນວ່າ ການທົດແທນຕາມລາຄາ  
ຊື້ເບື້ອງຕົ້ນຈະສົມເຫດສົມຜົນຫືຼບໍ?່ ຖ້າວ່າລາຄາຄວາຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດຫາກຫຼຸດລົງ ເຫືຼອພຽງແຕ ່
1.500.000 ກີບ, ຖ້າເປັນເຊັ່ນນີ ້ເຫັນວ່າຈະສ້າງຄວາມອັບປະໂຫຍດໃຫ້ແກ ່ກ. ກົງກັນຂ້າມ,  
ຖ້າວ່າລາຄາຄວາຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດຫາກເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 3.000.000 ກີບ, ກໍລະນີນີ ້ ຄ ຕ້ອງຈ່າຍ  
ທົດແທນໃນລາຄາ 3.000.000 ກີບ ເຫັນວາ່ມັນຈະສ້າງຄວາມອັບປະໂຫຍດໃຫ້ແກ ່ຄ. ຈາກສອງ  
ກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ເຫັນວ່າ ສ້າງຄວາມອັບປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ. ແນວໃດກໍຕາມ ໃນທັດ  
ສະນະຂອງນັກວິຊາການກົດໝາຍກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າກົດໝາຍແພ່ງຈຳນວນຫຼາຍເຫັນວ່າ: ຄວນທົດ 
ແທນຕາມລາຄາທີ່ຊື້ເບື້ອງຕົ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າລາຄາຄວາຍຈະຫຼຸດ ຫືຼ ເພີ່ມຂຶ້ນກໍຕາມ ເນື່ອງຈາກ 
ວ່າການຊື້-ຂາຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຜິດກົດໝາຍແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນ, ພ້ອມດຽວກັນນີ ້ ກົດໝາຍກໍໃຫ້ສິດ 
ແກ່ຜູ່ທີ່ຊື້ຊັບຜິດກົດໝາຍດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ມີສິດອື່ນໆທີ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງໄດ້ເຊັ່ນ: ສິດໃນ 
ການໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ຫືຼ ລາຍໄດ້ຈາກຊັບທີ່ຊື້ມານັ້ນ ຜົນຈາກການນຳໃຊ້ຄວາຍ, ສິດໃນການຮຽກ 
ຮ້ອງເອົາຄ່າຮັກສາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆນຳຜູ່ເປັນເຈົ້າຂອງເດີມໄດ້ອີກ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ມີນັກວິຊາການກົດໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ທັດສະນະວ່າ: ເຈົ້າຂອງຄວາຍ 
ແມ່ຕົວດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ຄວາຍຄືນ ກໍຕໍ່ເມື່ອຜູ່ກ່ຽວໄດ້ທົດແທນລາຄາຄວາຍຕາມລາຄາທ້ອງຕະ 
ຫຼາດ ໃນໄລຍະເວລາປັດຈຸບັນ. ຕົວຢ່າງ ກ ໄດ້ຊື້ຄວາຍກັບ ຂ ໃນລາຄາ 2.000.000 ກີບ, (ຄວາຍ  
ທີ ່ຂ ລັກມາຈາກ ຄ), ຖ້າ ຄ ຈະເອົາຄວາຍແມ່ຄືນ, ຜູ່ກ່ຽວຕ້ອງໄດ້ທົດແທນເງິນຕາມລາຄາທ້ອງ  
ຕະຫຼາດໃຫ້ແກ ່ກ ຈຳນວນ 3.000.000 ກີບ. ດ້ວຍເຫດຜົນເພື່ອຮັກສາສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດ 
ຂອງຜູ່ທີ່ຊື ້ຄວາຍດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ທັງນີ ້ກໍເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ.

ຢູ່ໃນຄຳຖາມທ ີ1 ໄດ້ຕັ້ງບັນຫາຖາມຕໍ່ວ່າ ລູກຄວາຍທີ່ເກີດມານັ້ນຈະເປັນຂອງໃຜ? ອີງ  
ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ14 ລູກຄວາຍທີ່ເກີດມານັ້ນ ກ ຕ້ອງສົ່ງຄືນໃຫ້ແກ ່ຄ ເນື່ອງຈາກວ່າ 
ຄວາຍນັ້ນໄດ້ຖືພາມາກ່ອນການຊື້ຂອງ ກ. ໝາຍຄວາມວ່າ ແມ່ຄວາຍກັບລູກຄວາຍບໍ່ສາມາດ 
ແຍກອອກຈາກກັນໄດ ້ ຖ້າແຍກບໍ່ໄດ້ກໍຖືວ່າເປັນຊັບອັນດຽວກັນ, ດັ່ງນັ້ນ ລູກຄວາຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນ
ເກີດຕ້ອງຕິດໄປນຳແມ່ຄວາຍ ແລະບຸກຄົນໃດເປັນເຈົ້າກຳມະສິດຕໍ່ກັບແມ່ຄວາຍໃນເບື້ອງຕົ້ນ, 

14 ກົດໝາຍກຳມະສິດ ປ ີ 1990 ມາດຕາ 60 ວັກສອງ ກຳນົດໄວ້ວ່າ “ຜູ່ຄອບຄອງຊັບສິ່ງຂອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍ 
ໂດຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈຈະບໍ່ໄດ້ສົ່ງໝາກຜົນ ຫືຼ ລາຍໄດ້ທີ່ເກີດຈາກຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນ ໃຫ້ເຈົ້າກຳມະສິດແຕ່ຢ່າງໃດ ຕາມ 
ທີ່ກ່າວໄວ້ໃນມາດຕາ 58 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້”.
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ບຸກຄົນນັ້ນກໍໄດ້ລູກຄວາຍທີ່ຕິດພັນໄປນຳ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ກ ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ ້ຄ ທົດ 
ແທນຄ່າລ້ຽງ ແລະຄ່າຮັກສາລູກຄວາຍໃຫ້ຕົນຄືນ. ແຕ່ຖ້າກໍລະນີຄວາຍຫາກຖືພາພາຍຫັຼງທີ ່ກ 
ຊື້, ກ ມີສິດປະຕິເສດ ບໍ່ສົ່ງລູກຄວາຍຄືນໃຫ້ແກ ່ຄ ກໍໄດ ້ ເນື່ອງຈາກວ່າໝາກຜົນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ 
ພາຍຫັຼງການຊື້-ຂາຍ.

ຢູ່ໃນຄຳຖາມທ ີ1 ຍັງມີປະເດັນໜຶ່ງທີ່ຕັ້ງບັນຫາຂຶ້ນມາຄ ືໃນກໍລະນີຄວາຍທີ່ຊື້ດ້ວຍຄວາມ
ບໍລິສຸດໃຈໄດ້ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍຂຶ້ນເຊັ່ນ: ຊົນຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ໄປທຳລາຍຜົນລະປູກຂອງຄົນ 
ອື່ນ ຫືຼ ຄວາຍຕາຍ ໃຜຈະເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບ ລະຫວ່າງເຈົ້າກຳມະສິດເດີມ ແລະຜູ່ຄອບຄອງ? 
ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ15 ໄດ້ກຳນົດຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ຂອງຜູ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫືຼຜູ່ຄອບຄອງສັດແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຜິດຂອງຜູ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະຄວາມຜິດ 
ຂອງຜູ່ຄອບຄອງ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຕາ 42 ວັກສອງ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ 
ແລະນອກສັນຍາ ດັ່ງກ່າວ ສາມາດແຍກເປັນສອງກໍລະນ:ີ

ກໍລະນີທ ີ1: ຖ້າວ່າຜູ່ຄອບຄອງຫາກໄດ້ຮັກສາ ແລະລ້ຽງດູຄວາຍດັ່ງກ່າວເປັນຢ່າງດ ີແຕ່  
ຄວາຍຍັງໄປສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍ ຫືຼ ເກີດຄວາມເສັຍຫາຍຕໍ່ຄວາຍ, ກໍລະນີນີ້ຖືວ່າ: ຄ ເຈົ້າກຳມະ 
ສິດເດີມ ຈະເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ.

ກໍລະນີທ ີ2: ຖ້າວ່າຜູ່ຄອບຄອງຫາກບໍ່ຮັກສາລ້ຽງດູຄວາຍດັ່ງກ່າວ ຕາມປົກກະຕິທີ່ຄວນ 
ຈະເປັນ ຈົນເຮັດໃຫ້ຄວາຍໄປສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍ ຫືຼເກີດຄວາມເສັຍຫາຍຕໍ່ຄວາຍ, ກໍລະນີນີ້ຖືວ່າ 
ກ ຜູ່ຄອບ ຄອງຈະເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ

ຂ. ກໍລະນ ີກ ຊື້ຄວາຍແມ່ທີ່ລັກມາ(ຜິດກົດໝາຍ)ດ້ວຍຄວາມບໍ່ບໍລິສຸດໃຈ
ກ ໄດ້ຊື້ຄວາຍແມ່ຈາກ ຂ ໂດຍຮູ້ດີວ່າ ຄວາຍນັ້ນບໍ່ແມ່ນກຳມະສິດຂອງ ຂ ແລະຮູ້ວ່າ  

ຄວາຍນັ້ນ ຂ ລັກມາຂາຍ ແຕ່ກໍຍັງຈົງໃຈຊື້ເອົາຄວາຍໂຕນັ້ນ ຫືຼ ກ ຄິດບໍ່ເຖິງວ່າ ຄວາຍໂຕນັ້ນ 
ແມ່ນ ຂ ລັກມາ, ແຕ່ສັງເກດລາຄາທີ ່ກ ຊື້ ພັດຖືກກວ່າລາຄາຕາມທ້ອງຕະຫຼາດທົ່ວໄປ ເຊິ່ງ ກ 
ຄວນຈະຮ້ວູ່າ ຄວາຍໂຕນັ້ນມີພິລຸດ ຫືຼ ໜ້າສົງໄສວ່າ ບໍ່ແມ່ນຄວາຍຂອງ ຂ. ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າ 
ດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ16 ແລະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ17 ເຫັນວ່າ ກ 
ເປັນຜູ່ຊື້ຊັບສິ່ງຂອງ ດ້ວຍຄວາມບໍ່ບໍລິສຸດໃຈ ແລະເປັນຜູ່ຄອບຄອງຊັບສິ່ງຂອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍ 
ດ້ວຍຄວາມບໍ່ບໍລິສຸດໃຈ, ດັ່ງນັ້ນ ຄ ເຈົ້າຂອງຊັບເດີມມີສິດເອົາຄວາຍຈາກ ກ ຄືນ ໂດຍບໍ່ມີການ 
ທົດແທນຄ່າຄວາຍແຕ່ຢ່າງໃດ, ສ່ວນ ກ ຜູ່ຊື້ຈະຕໍ່ວ່າເອົາເງິນທີ່ຊື້ຄວາຍນັ້ນຄືນນຳ ຂ ເຊິ່ງເປັນຜູ່
ຂາຍຄວາຍທີ່ລັກມາ(ຜິດກົດ ໝາຍ)ກໍໄດ້ແຕ່ບໍ່ມີສິດຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານ ເພາະວ່າເປັນການຊື້ຊັບຜິດ 
ກົດໝາຍ ເຊິ່ງຜູ່ກ່ຽວຮ້ແູລະຄວນຮ້.ູ ດັ່ງນັ້ນ ກົດໝາຍຈຶ່ງບໍ່ປົກປ້ອງຜູ່ທີ່ຊື້-ຂາຍຊັບຜິດກົດໝາຍ 

15 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ ປ ີ2008 ມາດຕາ 42 ວັກສອງ.
16 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ ປ ີ2008 ມາດຕາ 94.
17 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ ປີ 1990 ມາດຕາ 59 ວັກໜຶ່ງ.
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ດ້ວຍຄວາມບໍ່ບໍລິສຸດໃຈ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ລູກຄວາຍທີ່ເກີດມາ ບໍ່ວ່າໃນກໍລະນີໃດກໍຕາມ ກ 
ຕ້ອງສົ່ງຄືນໃຫ້ແກ ່ຄ ຫືຼບໍ?່ ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ18 ໝາກຜົນ ຫືຼລາຍໄດ້ທີ່ເກີດ
ຈາກແມ່ຄວາຍເປັນຕົ້ນ ແມ່ນລູກຄວາຍ, ກ ຕ້ອງສົ່ງຄືນໃຫ້ແກ ່ຄ ທັງໝົດອີກດ້ວຍ.

ໃນກໍລະນີຄວາຍໄດ້ກໍ່ຄວາຍເສັຍຫາຍ ຫືຼ ເກີດຄວາມເສັຍຫາຍຕໍ່ຄວາຍ(ຕາຍ), ກໍລະນີນີ ້
ກ ຜູ່ຄອບຄອງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າຈະມີການຮັກສາ ແລະລ້ຽງ 
ດູເປັນຢ່າງດ ີຫືຼ ບໍ່ກໍຕາມ.

 ຄຳຖາມ 2: ນອກຈາກການຮຽກຮ້ອງໃຫ ້ກ ສົ່ງຄວາຍຄືນແລ້ວ, ຄ ຍັງສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ ້ 
 ກ ສົ່ງໝາກຜົນຂອງການນຳໃຊ ້ນັບແຕ່ມື້ໄດ້ຮັບມອບຄວາຍຈາກ ຂ ຈົນຮອດເວລາສົ່ງຄືນ
 ໃຫ ້ຄ ໄດ້ບໍ?່

ແຜນວາດ 2

ຕໍ່ກັບຄຳຖາມທ ີ2 ນອກຈາກ ຄ ຮຽກຮ້ອງໃຫ ້ກ ສົ່ງຄວາຍຄືນແລ້ວ, ຄ ຍັງສາມາດ 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົ່ງໝາກຜົນຂອງການນຳໃຊ ້ນັບແຕ່ມື້ໄດ້ຮັບຄວາຍຈາກ ຂ ຈົນຮອດເວລາສົ່ງຄືນ 
ຄ ປະເດັນນີ ້ສາມາດພິຈາລະນາເປັນສອງກໍລະນ ີຄ:ື

ກ. ກໍລະນ ີກ ມີຄວາມບໍລິສຸດໃຈ
ຖ້າ ກ ຊື້ ຫືຼ ຄອບຄອງຄວາຍແມ ່ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ, ຄ ບໍ່ມີສິດຮຽກຮ້ອງໃຫ ້ກ 

ສົ່ງໝາກຜົນ ຫືຼ ລາຍໄດ້ໃນການນຳໃຊ້ຄວາຍ ນັບແຕ່ມື ້ກ ໄດ້ຊື ້ຫືຼ ຄອບຄອງຄວາຍຈາກ ຂ 
ຈົນຮອດເວລາສົ່ງຄວາຍຄືນ19 ໃຫ ້ຄ.

18 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ ປີ 1990 ມາດຕາ 60 ວັກໜຶ່ງ.
19 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ ປີ 1990 ມາດຕາ 60 ວັກສອງ.

ຄ

ຂ ກ



ກໍລະນີສຶກສາ - ການນ�ໃ�ກ�ດໝາຍຂອງ ສປປລາວ ຕອບຄ�ຖາມ 45

ຂ. ກໍລະນ ີກ ບໍ່ມີຄວາມບໍລິສຸດໃຈ
ຖ້າ ກ ຊື້ ຫືຼ ຄອບຄອງຄວາຍແມ ່ ດ້ວຍຄວາມບໍ່ບໍລິສຸດໃຈ, ຄ ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ ້

ກ ສ່ົງໝາກຜົນ ຫືຼ ລາຍໄດ້ໃນການນຳໃຊ້ນັບແຕ່ມື້ທີ ່ ກ ໄດ້ຊື ້ ຫືຼ ຄອບຄອງຄວາຍຈາກ 
ຂ ຈົນຮອດເວລາສົ່ງຄວາຍຄືນ20ໃຫ ້ ຄ. ຕົວຢ່າງ: ໄດ້ເອົາຄວາຍແມ່ໂຕດັ່ງກ່າວ ໃຫ ້ ງ 
ເຊົ່າກຳນົດເວລາເຈັດວັນ ໃນລາຄາ 50.000 ກີບຕໍ່ວັນ ໃນກໍລະນີນີ ້ຄ ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ ້ກ 
ສົ່ງລາຍໄດ້ທີ່ໄດ້ຈາກຄ່າເຊົ່າຄວາຍ ຈຳນວນ 350.000 ກີບ ໃຫ້ຕົນ.

ແນວໃດກໍຕາມ ບັນຫາມີຢູ່ວ່າ ການເລີ່ມຄິດໄລ່ໝາກຜົນ ຫືຼ ລາຍໄດ້ນັ້ນຄວນຈະເລີ່ມຈາກ 
ເວລາໃດ, ເລີ່ມຈາກຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນເກີດໝາກຜົນ ຫື ຼ ເລີ່ມແຕ່ໝາກຜົນນັ້ນສາມາດນຳໃຊ້ໄດ ້
ເຊັ່ນ: ຄວາຍຖພືາ ກໍໃຫ້ຄິດໄລ່ແຕ່ມື້ຖືພາ ຫືຼ ມື້ລູກຄວາຍເກີດອອກມາ. ຖ້າໝາກຜົນຫາກເປັນ 
ຊັບສິ່ງຂອງປະເພດອື່ນເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນຄວາຍ ຈະເລີ່ມນັບເວລາໃດ. ປະເດັນນີ ້ ກົດໝາຍຂອງລາວ 
ຍັງບໍ່ໄດ້ກຳນົດໄວ.້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ ້ນັກວິຊາການກົດໝາຍຊາວຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານໂນຊາວາ ໄດ້ໃຫ້ທິດ 
ທາງໃນການຄິດໄລ່ໝາກຜົນວ່າ ໃຫ້ນັບແຕ່ເວລາທີ່ໝາກຜົນນັ້ນສາມາດຄິດໄລ່ເປັນເງິນ ແລະ  
ສາມາດຊື້-ຂາຍແລກປ່ຽນໄດ.້ ນັກວິຊາການກົດໝາຍລາວທ່ານໜຶ່ງ ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ການຄິດ 
ໄລ່ໝາກຜົນ ຖ້າແມ່ນພືດ ຫືຼ ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ນັບແຕ່ມື້ປູກເປັນຕົ້ນໄປເພາະໄດ້ລົງທຶນແລ້ວ, ແລະອີກ  
ທ່ານໃຫ້ທັດສະນະວ່າ: ການຄິດໄລ່ໝາກຜົນ ແມ່ນໃຫ້ຊັບນັ້ນເກີດໝາກຜົນທີ່ແທ້ຈິງ ແລະສາມາດ  
ຕີມູນຄ່າໄດ້ກ່ອນ ຈຶ່ງແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຄິດໄລ ່ຜົນທີ່ໄດ້ຈາກຊັບ,ເຊັ່ນດຽວກັບກໍລະນີລູກ  
ຄວາຍ ກໍໃຫ້ນັບແຕ່ເວລາຄວາຍແມ່ນັ້ນ ຖືພາເປັນຕົ້ນມາ, ຖ້າແມ່ນພືດ ຫືຼ ຕົ້ນໄມ ້ກໍໃຫ້ນັບແຕ່ 
ເວລາພືດ ຫືຼຕົ້ນໄມ້ນັ້ນສາມາດຊື້-ຂາຍໄດ ້ບໍ່ແມ່ນນັບແຕ່ເວລາປູກ ເພາະປະເດັນດັ່ງກ່າວແມ່ນເວົ້າ 
ເຖິງໝາກຜົນ. ດັ່ງນັ້ນ ຄວນຄິດໄລ່ແຕ່ເວລາທີ່ເກີດໝາກຜົນແທ້ຈິງ ຈຶ່ງເໝາະສົມ.

20 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ ປີ 1990 ມາດຕາ 60 ວັກໜຶ່ງ.

 
 ຄຳຖາມ 3: ຄ ຝາກຄວາຍໄວ້ນຳ ຂ, ໃນກໍລະນີທີ ່ຂ ຂາຍຄວາຍໃນນາມເປັນຂອງຕົນເອງ
 ໃຫ ້ກ, ໃນເວລາ ຄ ຮຽກຮ້ອງໃຫ ້ກ ສົ່ງຄວາຍ ແລະລູກຄວາຍ ຄືນໃຫ້ນັ້ນ ຈະເປັນແນວ
 ໃດ ?

ໃນກໍລະນ ີ ຄຳຖາມ(3)ນີ ້ ແມ່ນເວົ້າກ່ຽວກັບການຊື້ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ເອົາມາຂາຍ ເຊິ່ງໄດ້ມາ 
ຈາກການຮັບຝາກຊັບສິ່ງຂອງໄວ.້

ໃນກໍລະນີຕົວຢ່າງ ຄ ເປັນຜູ່ຝາກຄວາຍ, ຂ ເປັນຜູ່ຮັບຝາກຄວາຍ. ຖ້າຫາກ ຂ ຂາຍຄວາຍ 
ໃຫ ້ກ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ກ ເຂົ້າໃຈວ່າ ແມ່ນຄວາຍຂອງ ຂ, ຖ້າເຈົ້າຂອງ ຄ ຮຽກຮ້ອງເອົາຄວາຍຄືນ 
ໃນກໍລະນີນີຈ້ະເຮັດແນວໃດ? ຂ ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ ້ກ ສົ່ງຄວາຍ ແລະລູກຄວາຍຄືນໄດ້ບໍ?່
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ສະເໜີພິຈາລະນາ ເປັນແຕ່ລະດ້ານດັ່ງນີ:້
ກ. ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ຜູ່ຝາກ ແລະຜູ່ຮັບຝາກ:

ມາດຕາ 65 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ ກຳນົດວ່າ: 
“ສັນຍາ ຝາກຊັບສິ່ງຂອງແມ່ນການຕົກລົງຂອງຄູ່ສັນຍາ ເຊິ່ງຜູ່ຝາກໄດ້ມອບຊັບສິ່ງຂອງ ໃຫ້ແກ່ຜູ່ 
ຮັບຝາກເພື່ອ ປົກປັກຮັກສາ ແລະຜູ່ຮັບຝາກ ຕ້ອງສົ່ງຊັບສິ່ງຂອງດັ່ງກ່າວຄືນໃນສະພາບເດີມ 
ໃຫ້ແກ່ຜູ່ຝາກ ເມື່ອຜູກ່່ຽວຫາກທວງຖາມເອົາ. ໃນການຝາກຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນ ອາດຈະມີການຈ່າຍ 
ຫືຼ ບໍ່ມີການຈ່າຍຄ່າຝາກກໍໄດ ້ແລ້ວແຕ່ຄູ່ສັນຍາຈະຕົກລົງກັນ ຫືຼ ຕາມລະບຽບການສະເພາະ”.

ມາດຕາ 66 ຂອງກົດໝາຍດຽວກັນ ໄດ້ກຳນົດວ່າ “ຜູ່ຮັບຝາກ ມີພັນທະປົກປັກຮັກສາ 
ບໍ່ໃຫຊ້ັບສິ່ງຂອງທີ່ຝາກນັ້ນຖືກເສັຍຫາຍ,ເປ່ເພ ຫືຼ ເສັຍຄຸນນະພາບ ,ແລະສົ່ງຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຝາກ 
ນັ້ນຄືນໃຫແ້ກ່ຜູ່ຝາກໃນສະພາບເດີມ. ຜູ່ຮັບຝາກບໍ່ມີສິດນຳໃຊ້ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຝາກນັ້ນ ຫືຼມອບ  
ຊັບສິ່ງຂອງດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຜູ່ອື່ນປົກປັກຮັກສາແທນ ເວັ້ນເສັຍແຕ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກຜູ່ຝາກເທົ່າ 
ນັ້ນ. ຖ້າວ່າຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຝາກ ຫາກເກີດໝາກຜົນຢ່າງໃດໜຶ່ງຂຶ້ນ ໝາກຜົນທີ່ເກີດນັ້ນ ກໍຈະຕົກ 
ເປັນຂອງຜູ່ຝາກ…”.

ສະນັ້ນ ຜູ່ຮັບຝາກ ກໍຄ ືຂ ມີພັນທະ: 1. ປົກປັກຮັກສາຊັບທີ່ນຳມາຝາກໃຫ້ຢູ້ໃນສະພາບເດີມ,  
ບໍ່ໃຫ້ຕົກເຮັ່ຍເສັຍຫາຍ ແລະ 2. ສົ່ງຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຝາກນັ້ນ ໃຫ້ຜູ່ຝາກ ຄ ໃນສະພາບເດີມ ເມື່ອ 
ຄ ທວງຖາມເອົາ, ໃນນີ້ລວມທັງໝາກຜົນດ້ວຍ, ຖ້າວ່າເກີດໝາກຜົນຂຶ້ນ ໝາກຜົນກໍຈະເປັນ 
ຂອງຜູ່ຝາກ.

ຜູ່ຮັບຝາກ ມີສິດໄດ້ຮັບແຕ່ຄ່າປົກປັກຮັກສາ, ຄ່າທົດແທນ ແລະຄ່າບໍລິການໃນການຮັບ 
ຝາກຊັບສິ່ງຂອງຕາມການຕົກລົງກັນຂອງຄູ່ສັນຍາ ຫືຼ ຕາມລະບຽບການ.

ຂ. ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ຜູ່ຮັບຝາກ ແລະຜູ່ຊື້
ສຳລັບຜູ່ຊື ້ໃນກໍລະນີທີ່ຊື້ຊັບສິ່ງຂອງ ທີ່ຜູ່ຮັບຝາກນຳມາຂາຍໃຫ ້ສາມາດນຳໃຊ້ບົດບັນຍັດ 

ຂອງມາດຕາ 42 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາໄດ້ເຊັ່ນດຽວ 
ກັນ ໂດຍຕ້ອງພິຈາລະນາເປັນສອງກໍລະນ ີຄື: ກໍລະນີທີ່ຜູ່ຊື ້ມີຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ຫືຼ ບໍ່ມີຄວາມ 
ບໍລິສຸດໃຈ.

- ກໍລະນ ີກ ມີຄວາມບໍລິສຸດໃຈ
 ຖ້າ ກ ບໍລິສຸດໃຈ ໃຫ້ເບິ່ງຄືນຄຳຕອບ ຂໍ້ (ກ) ຂອງຄຳຖາມ 1 ຂ້າງເທິງນີ.້
- ກໍລະນ ີກ ບໍ່ມີຄວາມບໍລິສຸດໃຈ
 ຖ້າ ກ ບໍ່ບໍລິສຸດໃຈ ໃຫ້ເບິ່ງຄືນຄຳຕອບ ຂໍ ້(ຂ) ຂອງຄຳຖາມ 1 ຂ້າງເທິງນີ.້
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1. ຄ ສາມາດທວງ ຂ ໃຫ້ສົ່ງຄວາຍຄືນໃຫ້ຕົນ 
ແລະ ຄ ອາດຈະຮຽກຮ້ອງເອົາຄ່າເສັຍຫາຍອື່ນໆ 
ຈາກ ຂ ໄດ້ອີກ

2. ໃຫ ້ ກ ສົ່ງຄວາຍຄືນໃຫ ້
ຂ ແລະ ຂ ສົ່ງເງິນທີ່ຈ່າຍໃຫ ້
ກ ຄືນ

21 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ ປີ 1990 ມາດຕາ 58 ກຳນົດຜູ່ຄອບຄອງຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຜິດກົດໝາຍໂດຍຄວາມ 
ບໍລິສຸດໃຈ ວ່າ: 

ຜູ່ຄອບຄອງຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຜິດກົດໝາຍໂດຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຮ້ ູ ແລະບໍ່ອາດຈະຮູ້ໄດ້ວ່າຊັບ 
ສິ່ງຂອງ ທີ່ຕົນຄອບຄອງນັ້ນ ຍັງເປັນກຳມະສິດຂອງບຸກຄົນອື່ນຢູ.່

ໃນກໍລະນີນີ ້ຖ້າວ່າເຈົ້າກຳມະສິດເດີມ ຫາກໄດ້ທວງເອົາຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນຄືນ ຜູ່ຄອບຄອງຕ້ອງໄດ້ສົ່ງຄືນໃຫ້ຜູ່
ກ່ຽວ ແຕ່ເຈົ້າກຳມະສິດເດີມ ຕ້ອງທົດແທນຕາມມູນຄ່າຂອງຊັບສິ່ງຂອງໃຫ້ແກ່ຜູ່ຄອບຄອງ. ເຈົ້າກຳມະສິດເດີມກໍມີສິດ
ຮ້ອງຂໍເອົາການໃຊແ້ທນຄ່າເສັຍຫາຍ ຈາກຜູ່ທີ່ໄດ້ມອບຊັບສິ່ງຂອງໂດຍບໍ່ມີສິດນັ້ນ.

ໃນກໍລະນ ີທີ່ຜູ່ຄອບຄອງຫາກໄດ້ຮັບຊັບສິ່ງຂອງດ້ວຍການມອບ ຫືຼ ການສືບທອດມູນມໍຣະດົກນັ້ນ ຈະບໍ່ມີການ 
ທົດແທນມູນຄ່າຂອງຊັບດັ່ງກ່າວ ຫືຼ ໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍແຕ່ຢ່າງໃດ.

 (ຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງຄືນວ່າ ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ຫືຼບໍ ່ເພາະມີການປັບປຸງໃໝ)່

ຄ.  ການນຳໃຊ້ກົດໝາຍໃນພາກຕົວຈິງ
ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ຄ ສາມາດທວງໄດ ້2 ວິທີ ຄື:

ວິທີການທວງແບບທ1ີ: ຄ ສາມາດທວງຈາກ ຂ ໂດຍອີງຕາມມາດຕາ 65 ແລະ 66 ວັກໜຶ່ງຂອງ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາແລະນອກສັນຍາ, ສ່ວນຂັ້ນຕອນທວງ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ ້
1 ແລະ 2 ດັ່ງລຸ່ມນີ:້

ແຜນວາດ 3

ວິທີການທວງແ�ບທ ີ2: ຄ ສາມາດທວງ ກ ໂດຍກົງ ໂດຍອີງຕາມມາດຕາ 42 ຂອງກົດໝາຍ 
ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາແລະນອກສັນຍາ ແລະມາດຕາ5821 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 
ກຳມະສິດ ສ່ວນຂັ້ນຕອນທວງໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ ້1 ແລະ 2 ດັ່ງລຸ່ມນີ:້

ຄ

ຂ

ກ
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1. ຄ ສາມາດທວງຈາກ ກ ໃຫ້ສົ່ງຄວາຍຄືນໃຫ້ຕົນ, 
ສ່ວນ ຄ ຕ້ອງທົດແທນຄືນໃຫ ້ກ

2. ຄ ສາມາດຮຽກຮ້ອງເອົາຄ່າເສັຍຫາຍ 
ຫືຼ ຄ່າທົດແທນທີ່ຕົນໄດ້ຈ່າຍໃຫ ້ກ ຄືນ 
ຈາກ ຂ

ແຜນວາດ 4

ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ຕາມຄຳເຫັນຂອງນັກວິຊາການກົດໝາຍຢູ່ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ 
ໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໃນກໍລະນີມີການຮ້ອງຟ້ອງ, ຖ້າຫາກບໍ່ສາມາດພົບເຫັນ ຂ ຫືຼ 
ບໍ່ສາມາດທວງນຳ ຂ ໄດ,້ ຄ ຈຶ່ງສາມາດທວງນຳ ກ (ວິທີ 2 ຂໍ ້ 1). ການປະຕິບັດເຊັ່ນນີ ້
ກໍເພື່ອປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ່ທີ່ບໍລິສຸດໃຈ.

ຄ

ຂ

ກ
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ເອກະສານອ້າງອີງ:

1.  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ ປີ 1990.
2.  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ສະບັບປັບປຸງ ປ ີ2008.
3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ, ສະບັບປັບປຸງ ປ ີ2004.
4. ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງຍີ່ປຸ່ນ ປີ 1896 (ສະບັບແປເປັນພາສາລາວໂດຍອົງການໄຈກາ).
5. ປຶ້ມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບກົດໝາຍແພ່ງ ປັບປຸງຄັ້ງທີສີ,່ ຂຽນ ແລະຮຽບຮຽງໂດຍ 
     ອາຈານ ວິໄຊ ສີຫາປັນຍາ, ປ ີ2010.
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ການຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ

ຄຳຖາມ 3

 “ ປັດຈຸບັນນີ ້ບັນຫາ ຫືຼ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການກູ້ຢືມເງິນເກີດມີຫຼາຍໃນສັງຄົມ ການກູ້ຢືມ  
ເງິນດັ່ງກ່າວ ມີທັງການກູ້ຢືມໂດຍມີການຄຳ້ປະກັນ ແລະການກູ້ຢືມໂດຍບໍ່ມີການຄຳ້ປະກັນ.  
ການຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍານີ້ແມ່ນເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜີ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການ 
ໃຊ້ແທນໜີ້ສິນຕາມກຳນົດເວລາ ດ້ວຍຊັບທີ່ລູກໜີ້ນຳມາຄຳ້ປະກັນ ພ້ອມທັງເປັນການຍົກສູງ  
ສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ລູກໜີ ້ທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ 
ໃນສັນຍາ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ ຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ມາດຕາ19 1 ຊັບທີ່ນຳ  
ມາຄຳ້ປະກັນໝາຍເຖິງຊັບທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ຫືຼ ຊັບທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງແນ່ນອນ ໃນອະນາຄົດ  
ແລະເປັນເປົ້າໝາຍຂອງຜົນປະໂຫຍດຂອງການຄຳ້ປະກັນ”

 

1 ມາດຕາ 19: ຊັບສິນທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ ແລະຊັບສິນ ຫື ຼ ໝາກຜົນຂອງໂຄງການ ຫືຼ ກິດຈະການໃດໜຶ່ງທີ່ຮັບປະກັນ 
ວ່າ ຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງແນ່ນອນໃນອະນາຄົດ ສາມາດນຳໄປຊວດຈຳໄດ.້ ສິດຕໍ່ຊັບສິນ ຫືຼ ໝາກຜົນດັ່ງກ່າວ ກໍສາມາດ 
ຂາຍ, ແລກປ່ຽນ ຫືຼ ມອບໃຫ້ເປັນກຳມະສິດແກ່ບຸກຄົນອື່ນໄດ້.
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 ຄຳຖາມ:
ຂ ເອົາເງິນຈຳນວນໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານ(100,000,000)ກີບ ໃຫ ້ກ ຢືມ. ເພື່ອຄຳ້ປະກັນ  

 ການກູ້ຢືມ ກ ເອົາທົ່ງນາທີ່ເປັນກຳມະສິດຂອງຕົນມາຄຳ້ປະກັນນຳ ຂ ແລະຈົດທະບຽນກ່ຽວ    
 ກັບເຫດການ ດັ່ງກ່າວ.

(1) ກະລຸນາອະທິບາຍກ່ຽວກັບວິທີການຄຳ້ປະກັນ ແລະການຈົດທະບຽນການຄຳ້ປະກັນ.
(2) ໃນກໍລະນີທີ ່ຄ ນຳໃຊ້ທົ່ງນາທີ່ເປັນກຳມະສິດຂອງ ກ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການມອບສິດ 
ອັນໃດຈາກ ກ ນັ້ນ, ໃນກໍລະນີນີ ້ກ ສາມາດຮຽກຮ້ອງຫຍັງໄດ້ແດ່ຈາກ ຄ ? ແລະ ຂ 
ສາມາດຮຽກຮ້ອງຫຍັງໄດ ້ແດ່ຈາກ ຄ ?
(3) ຄ ຕັດຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດຢູ່ທົ່ງນາອັນເປັນກຳມະສິດຂອງ ກ ແລ້ວຂົນອອກຈາກທົ່ງນາ 
ເພື່ອເອົາໄປຂາຍໃຫ ້ງ,
a. ກ ສາມາດຮຽກຮ້ອງເອົາໄມ້ຄືນນຳ ງ ໄດ້ບໍ?່ ກະລຸນາພິຈາລະນາແຕ່ລະກໍລະນ ີ
ເຊັ່ນ:  - ໃນກໍລະນີທີ ່ງ ຮູ້ວ່າໄມ້ເປັນຂອງ ກ
- ໃນກໍລະນີທີ ່ງ ບໍ່ຮູ້ວ່າໄມ້ເປັນຂອງ ກ
b. ກ ສາມາດຮຽກຮ້ອງຫຍັງໄດ້ແດ່ຈາກ ຄ ?
c. ຂ ສາມາດທວງເອົາຕົ້ນໄມ້ຄືນຈາກ ງ ໄດ້ບໍ່ ?
(4) ເມື່ອຮອດກຳນົດສົ່ງເງິນກູ້ຢືມຄືນໃຫ້ແກ ່ຂ ແລ້ວ, ແຕ່ວ່າ ກ ກໍຍັງບໍ່ສົ່ງຄືນ, 
ຂ ຈະຕ້ອງດຳເນີນການແນວໃດ? ຖ້າວ່າກ່ອນທີ ່ກ ຈະນຳເອົາທົ່ງນາໄປຄຳ້ປະກັນ 
ແລະຈົດທະບຽນການຄຳປ້ະກັນ ມີຕົ້ນໄມ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນທົ່ງນາດັ່ງກ່າວແລ້ວ ແລະໄດ້ມີ  
ການຕິດຕັ້ງປຳ້ນຳ້ຢູ່ເທິງທົ່ງນາດັ່ງກ່າວ, ຈະສາມາດຂາຍໄມ ້ແລະປຳ້ນຳ ້ພ້ອມກັບທົ່ງ 
ນາໄດ້ບໍ່ ?

100 ລ້ານກີບຄຳ້ປະກັນ
ດ້ວຍທົ່ງນາ

ຂກ
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1. ສັນຍາກູ້ຢືມ ແລະສັນຍາຂາຍຝາກ ແມ່ນຫຍັງ?

ຫຼາຍຄົນຍັງມີຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າ ສັນຍາກູ້ຢືມໂດຍມີຫັຼກຊັບຄຳ້ປະກັນນັ້ນ ແມ່ນອັນດຽວກັນ 
ກັບສັນຍາຂາຍຝາກ ເຊິ່ງໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ສັນຍາຂາຍຝາກ ແລະສັນຍາກູ້ຢືມ(ໂດຍມີການ 
ຄຳປ້ະກັນ) ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນໃນບາງສ່ວນ ແຕ່ກໍແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຈະແຈ້ງ.

ສັນຍາຂາຍຝາກ ແມ່ນການຕົກລົງຂອງຄູ່ສັນຍາ ເພື່ອຊື້-ຂາຍຊັບສິ່ງຂອງ ເຊິ່ງຜູ່ຂາຍຍັງມີ  
ສິດຊືເ້ອົາຄືນໄດ້ພາຍໃນກຳນົດເວລາສາມປ ີ ຕາມລາຄາທີ່ໄດ້ຊື້-ຂາຍກັນແລ້ວນັ້ນ, ໃນການຕີ 
ຄວາມໝາຍນັ້ນ ຄູ່ສັນຍາຈະບໍ່ຕົກລົງກ່ຽວກັບ ກຳນົດເວລາໄຖ່ຖອນເອົາຄືນກໍໄດ ້ເນື່ອງຈາກວ່າ 
ກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໄວແ້ລ້ວ, ສຳລັບລາຄາຊື້-ຂາຍຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍຈະຕ້ອງຕໍ່າກວ່າລາ
ຄາຕົວຈິງໃນທ້ອງຕະຫຼາດ.

ສັນຍາກູ້ຢືມ ແມ່ນການຕົກລົງຂອງຄູ່ສັນຍາ ເຊິ່ງຜູ່ໃຫ້ຢືມຕ້ອງມອບເງິນ ຫືຼ ຊັບສິ່ງຂອງ 
ໃຫ້ເປັນກຳມະສິດແກ່ຜູ່ກູ້ຢືມ ແລະຜູ່ກູ້ຢືມຕ້ອງສົ່ງຈຳນວນເງິນ ຫືຼ ຊັບສິ່ງຂອງປະເພດທີ່ກູ້ຢືມນັ້ນ 
ຕາມຈຳນວນເທົ່າທຽມກັນ ແລະຄຸນນະພາບອັນດຽວກັນຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ່ໃຫ້ຢືມຕາມກຳນົດເວລາທີ່ໄດ ້
ບົ່ງໄວ້ໃນສັນຍາ2.

ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ແລະແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ ສັນຍາຂາຍຝາກ, ການຊວດຈຳ ແລະສັນຍາ  
ກ້ຢູືມ ທີ່ມີການຄຳ້ປະກັນດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ສັງລວມໄວ້ດ່ັງລຸ່ມນີ:້

ສັນຍາຂາຍຝາກ ການຊວດຈຳ
ສັນຍາກູ້ຢືມ (ມີການຄຳ້ປະກັນ 
ດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ)

ການຄອບຄອງຊັບ ຜູ່ຊື້ເປັນຜູ່ຄອບຄອງ ຜູ່ຮັບຊວດຈຳເປັນຜູ່
ຄອບຄອງ

ລູກໜີ້ເປັນຜູ່ຄອບຄອງ (ແຕ່ນຳ 
ເອົາເອກະສານຢັ້ງຢືນກຳມະສິດ 
ໄວ້ນຳເຈົ້າໜີ້)

ຂໍ້ຜູກພັນ ຂໍ້ຜູກພັນຕົ້ນຕໍ ຂໍ້ຜູກພັນເພີ່ມເຕີມ ຂໍ້ຜູກພັນເພີ່ມເຕີມ

ກຳນົດເວລາ ກຳນົດໄວ້ໃນ
ກົດໝາຍ

ກຳນົດໄວ້ໃນ
ສັນຍາ ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ

ໝາກຜົນຂອງຊັບ ກຳມະສິດ
ຂອງຜູ່ຊື້

ກຳມະສິດຂອງ
ເຈົ້າຂອງເດີມ

ກຳມະສິດຂອງເຈົ້າ
ຂອງເດີມ

ດອກເບັ້ຍ

ຜູ່ສືບທອດມີສິດ 
ໃນການໄຖ່ເອົາ 
ຊັບຄືນ

2 ປຶ້ມຕຳລາກົດໝາຍແພ່ງຮຽບຮຽງ ໂດຍ ທ່ານ ດາວອນ ຫວ່າງວິຈິດ 2007.
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ຜູ່ຮັບຊັບສິ່ງຂອງ
ບໍ່ມີສິດໃນການ
ຂາຍ, ມອບ 
ແລະໂອນ

ເມື່ອຮອດກຳນົດ
ເວລາ

ຊັບຈະກາຍ
ເປັນຂອງຜູ່ຊື້
ທັນທີ

ຊັບຈະກາຍເປັນ
ຂອງຜູຮ່ັບຊວດ
ຈຳທັນທີ

ຊັບຈະບໍ່ເປັນຂອງເຈົ້າໜີ້
ໃນທັນທ(ີຕາມທີ່ກຳນົດ
ໄວ້ໃນສັນຍາ ຫືຼ ກົດໝາຍ)

ການນຳໃຊ້ຊັບ ມີສິດນຳໃຊ້ ບໍ່ມີສິດນຳໃຊ້
ບໍ່ມີສິດນຳໃຊ ້(ເວັ້ນແຕ່ຫາກ 
ມີການຕົກລົງກັນລະຫວ່າງ 
ຄູ່ສັນຍາ)

ພັນທະໃນການ
ປົກປັກຮັກສາ
ຊັບສິ່ງຂອງ

2. ການຄຳ້ປະກັນດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະການຈົດທະບຽນການ
   ຄຳ້ປະກັນ

 ອະທິບາຍວິທີການຄຳ້ປະກັນດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະການລົງທະບຽນການຄຳ້ປະກັນ

 ກ ກູ້ຢືມເງິນຈຳນວນ ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານ(100,000,000)ກີບ ນຳ ຂ ໂດຍເອົາທົ່ງນາຂອງຕົນ 
ຄຳ້ປະກັນການກູ້ຢືມນີ.້ ດັ່ງນັ້ນ ສັນຍາດັ່ງກ່າວຈິ່ງແມ່ນການຄຳ້ປະກັນຕາມສັນຍາ3 ດ້ວຍຊັບທີ່ເປັນ 
ອະສັງຫາລິມະຊັບ4 ຫືຼ ການຄຳ້ປະກັນດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ5. ໃນການຄຳ້ປະກັນການກູ້ຢືມເງິນ  
ຈຳນວນດ່ັງກ່າວດ້ວຍທ່ົງນາຂອງຕົນ, ກ ຈະຕ້ອງນຳເອົາໃບຕາດິນສະບັບເດີມໄປໄວ້ໃນການຄອບ 

3 ມາດຕາ 3 ຂອງກົດໝາຍການຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ: ການຄຳ້ປະກັນມ ີ2 ປະເພດຄ:ື 1) ການຄຳ້ປະກັນ 
ຕາມກຳນົດໝາຍ ແລະ 2) ການຄຳ້ປະກັນຕາມສັນຍາ.
4 ມາດຕາ 8 ຂອງກົດໝາຍການຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ: ການຄຳ້ປະກັນຕາມສັນຍາມີສາມຮູບແບບ ຄື: ການ 
ຄຳ້ປະກັນດ້ວຍສັງຫາລິມະຊັບ, ການຄຳ້ປະກັນດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະການຄຳ້ປະກັນດ້ວຍບຸກຄົນ ຫືຼນິຕິ 
ບຸກຄົນ.
5 ມາດຕາ 20 ກົດໝາຍການຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ: ການຄຳ້ປະກັນດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ແມ່ນການຮັບ 
ປະກັນການໃຊ້ແທນໜີ້ສິນ ຫືຼພັນທະອື່ນແກ່ເຈົ້າໜີ ້ ດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ຫືຼດ້ວຍສິດນຳໃຊ້ອະສັງຫາລິມະຊັບ 
ຂອງລູກໜີ ້ເຊັ່ນ: ທີ່ດິນ, ເຮືອນ, ໂຮງຈັກໂຮງງານ ໂດຍເອົາໃບຢັ້ງຢືນກຳມະສິດນຳໃຊ້ຊັບດັ່ງກ່າວ ໄປໄວ້ໃນການ 
ຄອບຄອງຂອງເຈົ້າໜີ້ ຫືຼໄວ້ນຳບຸກຄົນອື່ນທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ. ສຳລັບການຄຳ້ປະກັນດ້ວຍສິດນຳໃຊ້ອະສັງຫາລິມະ 
ຊັບນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄຳເຫັນດີຈາກເຈົ້າຂອງຊັບເສັຍກ່ອນ.
6 ມາດຕາ 21 ກົດໝາຍການຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ: ສັນຍາຄຳ້ປະກັນດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ຕ້ອງເຮັດ 
ເປັນລາຍລັກອັກສອນດ້ວຍຮູບການໃດໜຶ່ງດັ່ງນີ:້ 1) ເຮັດຂຶ້ນໂດຍຄູ່ສັນຍາ ຊ້ອງໜ້າພະນັກງານທະບຽນສານ ຫືຼ 
ນາຍບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍພະຍານສາມຄົນ 2) ເຮັດຂຶ້ນໂດຍຄູ່ສັນຍາຊ້ອງໜ້າພະຍານສາມຄົນ.
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ຄອງຂອງ ຂ ພ້ອມທັງເຮັດສັນຍາການຄຳ້ປະກັນເປັນລາຍລັກອັກສອນ6 ນອກນັ້ນ, ການເຮັດ 
ສັນຍາ ຕ້ອງໃຫ້ຄົບຕາມເງື່ອນໄຂ, ຮູບການ ແລະເນື້ອໃນ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 107, 
158 ແລະ 169 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ເພື່ອຮັບປະກັນການ 
ໃຊ້ແທນໜີ້ສິນ ດ້ວຍຫັຼກຊັບດັ່ງກ່າວ ຂ ຈະຕ້ອງເອົາສັນຍາດັ່ງກ່າວ ໄປຈົດທະບຽນການຄຳ້ປະກັນ 
ຢູ່ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ບ່ອນທີ່ທົ່ງນາດັ່ງກ່າວຂຶ້ນນຳ10.

ການຈົດທະບຽນການຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ແມ່ນການ 
ບັນທຶກ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ລວມທັງສິ່ງ 
ປຸກສ້າງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຫ້ອງແຖວ, ອາຄານ, ເຮືອນ, ໂຮງຈັກໂຮງງານຂອງບຸກຄົນ ຫືຼ ນິຕິບຸກຄົນ 
ເຂົ້າໃນປຶ້ມຈົດທະບຽນນິຕິກຳກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ເພື່ອຕິດຕາມສະພາບການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານກົດ
ໝາຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທີ່ດິນນັ້ນ.

ການຈົດທະບຽນການຄຳ້ປະກັນ ດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ໃຫ້ດຳເນີນຢູ່ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່  
ດິນປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນ ຫືຼ ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນປະຈຳເມືອງ, ເທດສະບານບ່ອນທີ່ດິນຂຶ້ນນຳ 
(ຕັ້ງຢູ)່ ຕາມການມອບໝາຍຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນ ຕາມລະບຽບການ 
ທີ່ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຫ່ງຊາດວາງອອກ.

ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການຈົດທະບຽນການຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ດ້ວຍອະສັງຫາລິ 
ມະຊັບ ປະກອບດ້ວຍສາມຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ:້

 1. ການຢ�ງຢືນຄວາມຖືກຕອງຂອງໃ�ຕາດິນ
 ຜູ່ມີຈຸດປະສົງຂໍການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໃບຕາດິນ ໃຫ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງ ຕໍ່ອົງການຄຸ້ມ 
ຄອງທີ່ດິນປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນ ຫືຼ ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນປະຈຳເມືອງ, ເທດສະບານ 

7 ມາດຕາ 10: ສັນຍາຕ້ອງເຮັດຂຶ້ນໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມເງື່ອນໄຂ: 1) ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄູ່ສັນຍາ 2)ຄວາມສາ  
ມາດທາງດ້ານການປະພຶດຂອງຄູ່ສັນຍາ 3) ວັດຖຸປະສົງຂອງສັນຍາຕ້ອງຊັດເຈນ, ມີຈິງ ແລະຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
4) ເຫດຜົນຂອງສັນຍາຕ້ອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 5) ຮູບການຂອງສັນຍາຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການກຳນົດ 
ຂອງກົດໝາຍ.
8 ມາດຕາ 15: …ສັນຍາທີ່ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນຕ້ອງລົງວັນທ,ີ ເດືອນ, ປ ີ ແລະມີລາຍເຊັນຂອງຄູ່ສັນຍາ… 
ສັນຍາທີ່ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ອາດຂຽນດ້ວຍມ,ື ພິມດີດ ຫືຼພິມດ້ວຍເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກ ໂດຍຄູ່ສັນຍາເອງ 
ຫືຼມກີານເຂົ້າຮ່ວມຂອງນາຍບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍພະຍານທັງສອງຝ່າຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍສາມຄົນ…
9 ມາດຕາ 16: ສັນຍາປະກອບດ້ວຍເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ:້ 1) ຊື່ ນາມສະກຸນ ແລະບ່ອນຢູ່ຂອງຄູ່ສັນຍາ 2) ວັດຖຸ 
ປະສົງ, ລາຄາ, ກຳນົດເວລາປະຕິບັດ, ການຊຳລະ, ການນຳສົ່ງ 3) ຂອບເຂດ, ປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບຂອງ 
ເປົ້າໝາຍ, 4) ສະຖານທີ່ຂອງການປະຕິບັດສັນຍາ ແລະພັນທະໃນການແຈ້ງໃຫ້ແກ່ກັນຊາບ 5) ຜົນສະທ້ອນຂອງ 
ການລະເມີດສັນຍາ 6) ຮູບການ ແລະອົງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ 7) ເງື່ອນໄຂຂອງການປ່ຽນແປງ ແລະການ 
ສິ້ນສຸດສັນຍາກ່ອນກຳນົດ.
10 ມາດຕາ 31 ກົດໝາຍຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ: …ການຈົດທະບຽນສັນຍາຄຳ້ປະກັນ ຢູ່ຫ້ອງການຈົດທະ 
ບຽນຂອງຂະແໜງການເງິນ ຫືຼຢູ່ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ຕ້ອງດຳເນີນຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະໃຫ້ສາທາລະນະຊົນສາ 
ມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນໄດ ້ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການຮ້ອງຂ.ໍ
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ບ່ອນທີ່ດນິຕັ້ງຢູ.່
ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງພິຈາລະນາອອກໃບຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ພາຍ 

ໃນກຳນົດເວລາສາມວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງເປັນຕົ້ນໄປ.
ໃນກໍລະນ ີທີ່ດິນ ຫືຼ ອະສັງຫາລິມະຊັບນັ້ນ ຫາກໄດ້ນຳໄປຄຳ້ປະກັນແລ້ວ, ມີຄຳສັ່ງອາຍັດ 

ຊັບຈາກສານ ຫືຼ ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ບົ່ງບອກສະພາບການ
ດັ່ງກ່າວ ໃສ່ໃນໃບຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງນັ້ນ.

ການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໃບຕາດິນ ຫືຼ ອະສັງຫາລິມະຊັບ ຕ້ອງເສັຍຄ່າທຳນຽມ ຕາມ  
ລະບຽບກົດໝາຍ.

 2. ການຢ�ງຢືນຄວາມຖືກຕອງຂອງສ�ນຍາຄ�້ປະກ�ນດວຍອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບ
 ພາຍຫຼັງທ່ີໄດ້ຮັບການຢ້ັງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໃບຕາດິນແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ນຳເອົາສັນຍາຄຳ້ 
ປະກັນດ້ວຍ ອະສັງຫາລິມະຊັບໄປຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຢູ່ອົງການທະບຽນສານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດ 
ໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນສານ.
 
 3. ການຈ�ດທະບຽນການຄ�້ປະກ�ນດວຍອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບ

ພາຍຫັຼງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສັນຍາຄຳ້ປະກັນແລ້ວໃຫ້ໄປຈົດທະບຽນການຄຳ້  
ປະກັນ ດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ນຳອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນ ຫືຼ ອົງການ 
ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນປະຈຳເມືອງ, ເທດສະບານ ບ່ອນທີ່ດິນຕັ້ງຢູ.່

ການຈົດທະບຽນການຄຳ້ປະກັນ ແມ່ນການບັນທຶກເຂົ້າໃສ່ປຶ້ມທະບຽນນິຕິກຳກ່ຽວກັບທີ່ດິນ 
ແລະທາງດ້ານຫັຼງຂອງໃບປຶ້ມທະບຽນທີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ ຫືຼ ນິຕິບຸກຄົນ ເພື່ອຕິດຕາມການນຳ 
ໃຊ້ທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ11.

ໃນກໍລະນີທີ່ມີເຈົ້າໜີ້ຫຼາຍຄົນຕໍ່ຊັບຄຳ້ປະກັນອັນດຽວ ເຈົ້າໜີ້ຜູ່ທີ່ນຳເອົາສັນຍາການຄຳ້ປະ  
ກັນ ໄປຈົດທະບຽນການຄຳ້ປະກັນກ່ອນ ຈະໄດ້ຮັບບູລິມະສິດໃນການຊົດໃຊ້ທົດແທນໜີ້ສິນກ່ອນ  
ເຈົ້າໜີ້ຜູ່ອື່ນໆ ທີ່ນຳເອົາສັນຍາຄຳ້ປະກັນໄປຈົດທະບຽນການຄຳ້ປະກັນຕາມຫັຼງ12. ໃນກໍລະ 
ນີທ່ີມີເຈ້ົາໜ້ີຫຼາຍຄົນ ເຊ່ິງບ່ໍໄດ້ຈົດທະບຽນການຄຳ້ປະກັນ, ເຈ້ົາໜ້ີທ່ີໄດ້ໃຫ້ການກູ້ຢືມກ່ອນ ມີບູລິມະ 
ສິດເໜືອກວ່າເຈົ້າໜີ້ຜູ່ອື່ນໆ ຕາມລຳດັບ.

11 ດຳລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ 2011 ມາດຕາ 53-58
12 ມາດຕາ 25 ວັກ 1 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ: ເຈົ້າໜີ້ທີ່ມີການຄຳ້ປະກັນດ້ວຍອະສັງ  
ຫາລິມະຊັບ ມີບຸລິມະສິດໄດ້ຮັບການໃຊ້ແທນໜີ້ສິນກ່ອນເຈົ້າໜີ້ຜູ່ອື່ນ ທີ່ບໍ່ມີການຄຳ້ປະກັນ ຫືຼເຈົ້າໜີ້ທີ່ໄດ້ຮັບການ 
ຄຳ້ປະກັນ ນຳຫັຼງຕົນກ່ຽວກັບຊັບນັ້ນ ເວັ້ນເສັຍແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 7 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 
ການຄຳ້ປະກັນ ການປະຕິບັດສັນຍາ.
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ໃນກໍລະນີທີ ່ ກ ຂາຍທົ່ງນາໃຫ້ກັບ ຈ ໂດຍທີ່ທົ່ງນາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນຄຳ້ປະກັນໃນ 
ການກູ້ຢືມເງິນນຳ ຂ ກ່ອນນັ້ນແລ້ວ. ຕາມຫັຼກການແລ້ວ ລູກໜີ້ບໍ່ສາມາດຂາຍຊັບທີ່ນຳມາຄຳ້ປະ  
ກັນໄດ້13, ເວັ້ນເສັຍແຕ່ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ການປະຕິບັດສັນຍາລະຫວ່າງເຈົ້າໜີ ້ແລະລູກໜີ້ຄົບ 
ຖ້ວນແລ້ວ ໂດຍບໍ່ມີພັນທະຕິດພັນກັບທີ່ດິນຕອນນັ້ນ ຈິ່ງສາມາດຈົດທະບຽນທີ່ດິນໄດ.້

3. ການນຳໃຊ້ອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່ບໍ່ແມ່ນກຳມະສິດຂອງຕົນ (ຄ ນຳໃຊ້ທົ່ງ   
   ນາທີ່ເປັນກຳມະສິດຂອງ ກ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການມອບສິດອັນໃດຈາກ ກ)

 3.1.ຄວາມສາມາດໃ�ການຮຽກຮອງສິດໃ�ກ�ມະສິດຂອງເ�າຂອງຊ�ບ 
    (ກ ສາມາດຮຽກຮອງ ��ງ ໄ�ແ� ຈາກ ຄ?)

ການຄຳ້ປະກັນດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ແມ່ນການນຳເອົາໃບຢັ້ງຢືນກຳມະສິດ ຫືຼ ເອກະ  
ສານຢັ້ງຢືນສິດນຳໃຊ້ຊັບ ໄປໄວ້ໃນການຄອບຄອງຂອງເຈົ້າໜີ ້ຫືຼ ໄວ້ນຳບຸກຄົນອື່ນ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບ 
ໝາຍຈາກເຈົ້າໜີ້, ອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່ນຳໄປຄຳ້ປະກັນນັ້ນ ຈະຍັງຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງລູກ
ໜີ້ ແລະກຳມະສິດຕໍ່ກັບອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່ນຳໄປຄຳ້ປະກັນນັ້ນ ກໍຍັງເປັນຂອງລູກໜີ້ຢູ.່ ກຳມະ 
ສິດຕໍ່ອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່ລູກໜີ້ມ ີປະກອບດ້ວຍ ສິດຄອບຄອງ14, ສິດນຳໃຊ1້5 ແລະສິດໄດ້ຮັບ  
ໝາກຜົນ ແຕ່ບໍ່ມີສິດຊີ້ຂາດ16 ຕໍ່ຊັບທີ່ນຳມາຄຳ້ປະກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ ລູກໜີ້ຍັງມີພັນທະປົກປັກ 
ຮັກສາອະສັງຫາລິມະຊັບ ທີ່ນຳມາຄຳ້ປະກັນໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບເດີມ17.

ໃນກໍລະນີທີ ່ຄ ນຳໃຊ້ທົ່ງນາທີ່ເປັນກຳມະສິດຂອງ ກ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການມອບສິດອັນໃດ 
ຈາກ ກ ນັ້ນ ໃນກໍລະນີນີ ້ກ ສາມາດຮຽກຮ້ອງຫຍັງໄດ້ແດ ່ຈາກ ຄ? ແລະ ຂ ສາມາດ 
ຮຽກຮ້ອງຫຍັງໄດ້ແດ ່ຈາກ ຄ ?

13 ມາດຕາ 25 ວັກ 2 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ: ລູກໜີ້ບໍ່ມີສິດຂາຍ, ມອບ ຫືຼ ແລກ 
ປ່ຽນ ຊັບທີ່ນຳໄປຄຳ້ປະກັນນັ້ນ. ຖ້າຫາກລະເມີດ ເຈົ້າໜີ້ມີສິດທວງທາວ, ຕິດຕາມເອົາຊັບນັ້ນຄືນ. ລູກໜີ້ເປັນຜູ່ຮັບພາ 
ລະການໃຊ້ຈ່າຍໃນການທວງທາວ, ຕິດຕາມເອົາຊັບນັ້ນຄືນ ລວມທັງຄ່າເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການລະເມີດນັ້ນ.
14 ປຶ້ມແບບຮຽນກົດໝາຍແພ່ງ ຮຽບຮຽງໂດຍ ທ່ານ ດາວອນ ຫວ່າງວິຈິດ ໜ້າ 13: ແມ່ນຄວາມອາດສາມາດມີ 
ຊັບສິ່ງຂອງໃດໜຶ່ງໄວ້ຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງຜູ່ມີສິດ ເຊິ່ງກົດໝາຍຮັບຮ້ ູ ແລະຄຳ້ປະກັນໃຫ້ສິດຄອບຄອງ ບໍ່ພຽງ 
ແຕ່ຂຶ້ນກັບເຈົ້າກຳມະສິດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຫາກຍັງຂຶ້ນກັບບຸກຄົນທີ່ເຈົ້າກຳມະສິດໄດ້ມອບໝາຍໃຫ ້ ຫືຼຍົກຊັບສິ່ງຂອງໃຫ້ 
ບົນພື້ນຖານຂອງສັນຍາ ເຊັ່ນ: ສັນຍາຊວດຈຳ, ເຊົ່າຊັບ ແລະອື່ນໆ.
15  ກົດໝາຍທີ່ດິນ ມາດຕາ 55: ແມ່ນສິດໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍໃດໜຶ່ງ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມ 
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຜູ່ທີ່ໄດ້ຮັບສິດຕາມແຜນການຈັດສັນທີ່ດິນຂອງລັດ.
16  ປຶ້ມແບບຮຽນກົດໝາຍແພ່ງ ຮຽບຮຽງໂດຍ ທ່ານ ດາວອນ ຫວ່າງວິຈິດ ໜ້າ 13: ແມ່ນຄວາມອາດສາມາດຂອງ 
ເຈົ້າກຳມະສິດໃນການກະທຳສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງເພື່ອປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງຄຸນປະໂຫຍດ ຫືຼສະພາບຂອງຊັບສິ່ງຂອງ ການກະ 
ທຳດັ່ງກ່າວສະແດງອອກໃນການຊື້-ຂາຍ, ການມອບຊັບ ຫືຼຍົກຊັບໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ, ການທຳລາຍຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນ 
ແລະອື່ນໆ.
17 ມາດຕາ 24 ກົດໝາຍຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ: ອະສັງຫາລິມະຊັບເຊິ່ງນຳໄປຄຳ້ປະກັນນັ້ນ ລູກໜີ້ຕ້ອງນຳ 
ໃຊ້ ແລະປົກປັກຮັກສາໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕ,ິ ລູກໜີ້ຈະເຮັດໃຫ້ອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່ນຳມາຄຳ້ປະກັນນັ້ນ ຫຼຸດມູນ 
ຄ່າລົງບໍ່ໄດ ້ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າໜີ້.
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ການຄອບຄອງຊັບຂອງພົນລະເມືອງມີສອງ(2)ປະເພດຄື: ການຄອບຄອງຊັບຢ່າງຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ ແລະການຄອບຄອງຊັບຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ການຄອບຄອງຊັບຢ່າງຖືກ  
ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແມ່ນການຄອບຄອງຊັບສິ່ງຂອງຕາມຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ເຊິ່ງກົດໝາຍ  
ຮັບຮູ້ ແລະໃຫສ້ິດໃນການຄອບຄອງ. ການຄອບຄອງຊັບຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແມ່ນການ 
ລະເມີດຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ເພື່ອຄອບຄອງຊັບສິ່ງຂອງຂອງບຸກຄົນອື່ນ ຫືຼ ໄດ້ຮັບຊັບສິ່ງຂອງ 
ຈາກຜູ່ທີ່ບໍ່ມີສິດມອບຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນໃຫ້ແກ່ຕົນ18. ການຄອບຄອງຊັບຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ມີສອງ 
ກໍລະນີຄ:ື ການຄອບຄອງ ຊັບຢ່າງຜິດກົດໝາຍໂດຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ແລະການຄອບຄອງຊັບ 
ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມບໍລິສຸດໃຈ. ການຄອບຄອງຊັບຢ່າງຜິດກົດໝາຍໂດຍຄວາມ 
ບໍລິສຸດໃຈ ແມ່ນຜູ່ຄອບຄອງນັ້ນບໍ່ຮ້ ູ ແລະບໍ່ອາດຈະຮູ້ໄດ້ວ່າ ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຕົນຄອບຄອງນັ້ນ 
ຍັງເປັນກຳມະສິດຂອງບຸກຄົນອື່ນຢູ1່9 ສ່ວນການຄອບຄອງຊັບຢ່າງຜິດກົດໝາຍໂດຍບໍ່ມີຄວາມບໍ
ລິສຸດໃຈ ແມ່ນຜູ່ຄອບຄອງນັ້ນຮ້ ູຫືຼ ອາດຈະຮູ້ໄດວ້່າ ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຕົນຄອບຄອງນັ້ນ ຍັງເປັນກຳ 
ມະສິດຂອບຸກຄົນອື່ນຢູ2່0.

ນຳໃຊ້ທົ່ງນາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

100 ລ້ານກີບ

ຄຳ້ປະກັນດ້ວຍທົ່ງນາ

ໃນກໍລະນີນີ ້ຄ ເປັນຜູ່ນຳໃຊ້ທົ່ງນາດັ່ງກ່າວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ກ ຜູ່ເປັນເຈົ້າ 
ກຳມະສິດ, ຍ້ອນວ່າ ກ ຍັງເປັນເຈົ້າກຳມະສິດຂອງທີ່ດິນນາຕອນດັ່ງກ່າວຢູ.່ ເຖິງວ່າທີ່ດິນນາ
ຕອນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຈະຖືກນຳໄປຄຳ້ປະກັນກັບ ຂ ແລ້ວກໍຕາມ ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ 
ຄ ຄອບຄອງຊັບສິ່ງຂອງ(ທີ່ດິນນາ) ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພາະວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ 

18 ມາດຕາ 57 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ
19 ມາດຕາ 58 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ
20 ມາດຕາ 59 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ

ຄ
ກ ຂ
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ຈາກ ກ ຜູ່ເປັນເຈົ້າຂອງກຳມະສິດ. ສະນັ້ນ ກ ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ ້ຄ ອອກຈາກທົ່ງນາ ທີ່ 
ເປັນກຳມະສິດຂອງຕົນໄດ້.

ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະເໜີໃນເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວວ່າ ການຄອບຄອງຊັບຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ມີສອງກໍລະນ ີ
ຄ:ື ການຄອບຄອງຊັບຢ່າງຜິດກົດໝາຍດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ແລະການຄອບຄອງຊັບຢ່າງຜິດ
ກົດໝາຍ ດ້ວຍຄວາມບໍ່ບໍລິສຸດໃຈ.

ໃນກໍລະນີທີ ່ຄ ມີຄວາມບໍລິສຸດໃຈໃນການຄອບຄອງຊັບ ເຊິ່ງສະແດງອອກຄ:ື ຄ ບໍ່ຮູ້  
ຫືຼ ບໍອ່າດຈະຮູ້ໄດ້ວ່າ ທົ່ງນາທີ່ຕົນຄອບຄອງນັ້ນ ຍັງເປັນກຳມະສິດຂອງ ກ ຢູ ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ສະ 
ພາບທີ່ດິນ(ທົ່ງນາ)ນັ້ນມີຄວາມຮົກເຮື້ອ, ກາຍເປັນປ່າທຶບ ຫືຼ ມີລັກສະນະທີ່ບົ່ງບອກວ່າທີ່ດິນນັ້ນ 
ບໍ່ມີຜູ່ນຳໃຊ້ມາ ເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວ. ໃນກໍລະນີນີ ້ຖ້າວ່າ ກ ໄດ້ທວງເອົາທີ່ດິນ(ທົ່ງນາ)ນັ້ນຄືນ 
ຄ ກໍຕ້ອງໄດ້ສົ່ງ ທີ່ດິນ(ທົ່ງນາ)ນັ້ນຄືນໃຫ ້ກ21. ສ່ວນໝາກຜົນ ແລະລາຍໄດ້ຈາກການຄອບຄອງ
ທີ່ດິນ(ທົ່ງນາ)ນັ້ນ ຈະຍັງເປັນຂອງ ຄ ອີງຕາມວັກ 2 ມາດຕາ 60 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ22 
ນອກຈາກນັ້ນ ຄ ຍັງມີສິດຮຽກຮ້ອງເອົາການທົດແທນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປົວແປງ, ປັບປຸງທີ່ດິນ 
(ທົ່ງນາ)ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໃຫ້ມີສະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ ອີງຕາມມາດຕາ 61 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ23

21 ມາດຕາ 58 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ: ຜູ່ຄອບຄອງຊັບສິ່ງຂອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍໂດຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ແມ່ນ 
ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຮ້ ູແລະບໍ່ອາດຈະຮູ້ໄດ້ວ່າຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຕົນຄອບຄອງນັ້ນຍັງເປັນກຳມະສິດຂອງບຸກຄົນອື່ນຢູ.່
 ໃນກໍລະນີນີ ້ ຖ້າວ່າເຈົ້າກຳມະສິດເດີມຫາກໄດ້ທວງເອົາຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນຄືນ ຜູ່ຄອບຄອງຕ້ອງໄດ້ສົ່ງຄືນໃຫ້ຜູ່ 
ກ່ຽວ ແຕ່ເຈົ້າກຳມະສິດເດີມຕ້ອງທົດແທນຕາມມູນຄ່າຂອງຊັບສິ່ງຂອງໃຫ້ແກ່ຜູ່ຄອບຄອງ. ເຈົ້າກຳມະສິດເດີມກໍມີສິດ
ຮ້ອງຂໍເອົາ ການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍຈາກຜູ່ທີ່ໄດ້ມອບຊັບສິ່ງຂອງໂດຍບໍ່ມີສິດນັ້ນ.
 ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ່ຄອບຄອງຫາກໄດ້ຮັບຊັບສິ່ງຂອງດ້ວຍການມອບ ຫືຼ ການສືບທອດມູນມໍຣະດົກນັ້ນ ຈະບໍ່ມີ 
ການທົດແທນມູນຄ່າຂອງຊັບດັ່ງກ່າວ ຫືຼ ໃຫ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍແຕ່ຢ່າງໃດ.
22 ມາດຕາ 60 ວັກ 2 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ: ສ່ວນຜູ່ຄອບຄອງຊັບສິ່ງຂອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ໂດຍຄວາມ  
ບໍລິສຸດໃຈຈະບໍ່ໄດ້ສົ່ງໝາກຜົນ ຫືຼ ລາຍໄດ້ທີ່ເກີດຈາກຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນ ໃຫ້ເຈົ້າກຳມະສິດແຕ່ຢ່າງໃດ ຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວ 
ໄວ້ໃນມາດຕາ 58 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ.
23 ມາດຕາ 61 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ: ບຸກຄົນຜູ່ໃດຫາກໄດ້ຄອບຄອງຊັບສິ່ງຂອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍໂດຍຄວາມ 
ບໍລິສຸດໃຈ ບຸກຄົນຜູ່ນັ້ນ ມີສິດຮັບເອົາສິ່ງທີ່ຕົນໄດ້ເຮັດໃຫ້ດີຂຶ້ນນັ້ນໄວ ້ຖ້າວ່າການຕັດແຍກສິ່ງທີ່ເຮັດຂຶ້ນໃໝ່ນັ້ນຈະບໍ່ 
ເຮັດໃຫ້ຊັບສິ່ງຂອງເດີມເສັຍຫາຍ ຫືຼເປ່ເພໃນເວລາຕັດແຍກອອກຈາກກັນ. ຖ້າວ່າຊັບສິ່ງຂອງທີ່ເຮັດຂຶ້ນໃໝ່ນັ້ນຫາກ  
ບໍ່ສາມາດຕັດແຍກອອກຈາກຊັບສິ່ງຂອງເດີມໄດ້ແລ້ວ ຜູ່ຄອບຄອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍໂດຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈນັ້ນ ກໍມ ີ
ສິດທວງເອົາການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ສະເພາະແຕ່ສ່ວນທີ່ຕົນໄດ້ເຮັດດີຂຶ້ນນັ້ນຈາກເຈົ້າກຳມະສິດ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 
ມູນຄ່າຂອງຊັບສິ່ງຂອງເດີມ.
 ສ່ວນສິ່ງທີ່ຜູ່ຄອບຄອງຊັບສິ່ງຂອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ດີຂຶ້ນນັ້ນ ກໍຈະຕົກ  
ເປັນຂອງເຈົ້າກຳມະສິດເດີມ ໂດຍບໍ່ມີການທົດແທນແຕ່ຢ່າງໃດ ຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນມາດຕາ 59 ຂອງກົດໝາຍວ່າ 
ດ້ວຍກຳມະສິດ.
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ໃນກໍລະນີທີ ່ຄ ເຂົ້າຄອບຄອງທີ່ດິນ(ທົ່ງນາ)ດ້ວຍຄວາມບໍ່ບໍລິສຸດໃຈ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ຄ 
ຮູ້ ຫືຼ ຄວນຈະຮູ້ວ່າ ທີ່ດິນນາຕອນດັ່ງກ່າວເປັນຂອງບຸກຄົນອື່ນ, ເພາະວ່າເປັນທົ່ງນາທີ່ໄດ້ຜ່ານ 
ການສັບຊ່າວມາແລ້ວ ຈົນສາມາດເຫັນຄັນນາ ແລະຂອບຂອງເນື້ອທີ່ນາ ດັ່ງນັ້ນ ການທີ ່ ຄ 
ຈະປະຕິເສດວ່າຕົນບໍ່ຮ້ ູແມ່ນບໍ່ມີເຫດຜົນ. ສະນັ້ນ ກ ມີສິດທວງໃຫ ້ຄ ອອກຈາກທີ່ດິນ(ທົ່ງນາ) 
ຕອນທີ່ຂັດແຍ່ງກັນນີ ້ລວມທັງໝາກຜົນ ແລະລາຍໄດ ້ຈາກການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຈາກ ຄ ຕາມທີ່ໄດ້  
ອະທິບາຍມາຂ້າງເທິງນັ້ນ24.

ໃນກໍລະນີນີ ້ຄ ສາມາດຮ້ອງຂໍເອົາການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍຈາກ ກ ກໍໄດ ້ແຕ ່ຄ ບໍ່ມີສິດ  
ຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານ25 ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກ ກໍມີສິດປະຕິເສດ ຫືຼ ເຫັນດີຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງ ຄ. 
ຕົວຢ່າງ: ຄ ໄດ້ປູກເຂົ້າໃສ່ທົ່ງນາຂອງ ກ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ກໍລະນີນີ ້ຄ ຕ້ອງສົ່ງທີ່ດິນ 
(ທົ່ງນາ)ນັ້ນ ພ້ອມກັບເຂົ້າທີ່ຕົນໄດ້ປູກໃຫ້ກັບ ກ ຜູ່ເປັນເຈົ້າກຳມະສິດ ໂດຍທີ ່ ຄ ສາມາດ  
ຮ້ອງຂໍເອົາຄ່າທົດແທນ ຈາກ ກ ໄດ,້ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກ ກໍສາມາດທົດແທນໃຫ ້ຄ ຕາມການ 
ຮ້ອງຂ ໍຫື ຼປະຕິເສດບໍ່ປະຕບິັດຕາມຄຳຮ້ອງຂໍກໍໄດ ້ເນື່ອງຈາກວ່າ ຄ ບໍ່ມີສິດຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານກ່ຽວ 
ກັບກໍລະນີດັ່ງກ່າວນັ້ນ.

ເມື່ອ ກ ໄດ້ເງິນຈາກການຂາຍເຂົ້າແລ້ວ, ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ ມາດຕາ 6026 
ກຳນົດວ່າ ໝາກຜົນທີ່ເກີດຈາກການຄອບຄອງຊັບຜູ່ອື່ນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ດ້ວຍຄວາມບໍ່ບໍລິສຸດໃຈ 
ຈະບໍ່ມີການທົດແທນ ຫືຼ ສົ່ງຄືນແຕ່ຢ່າງໃດ. ສະນັ້ນ ກ ມີສິດຈະເອົາເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການຂາຍ 
ເຂົ້າໃຫ ້ຄ ກໍໄດ ້ຫືຼບໍ່ໃຫ້ກໍໄດ.້ ການກຳນົດເຊັ່ນນີ ້ເນື່ອງຈາກວ່າ ກົດໝາຍມີຈຸດປະສົງຈະສຶກສາ 
ອົບຮົມແລະລົງໂທດຜູ່ລະເມີດ ຈຶ່ງກຳນົດບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງສາມາດຮຽກຮ້ອງຜົນປະໂຫຍດຫຍັງ 
ໄດ້ອີກ ໃນເມື່ອຕົນເອງຫາກໄດ້ເຂົ້າຄອບຄອງຊັບຂອງບຸກຄົນອື່ນຢ່າງບໍ່ຖືກກົດໝາຍ.

24 ມາດຕາ 60 ວັກ 1 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ: ໝາກຜົນ ຫືຼລາຍໄດ້ທີ່ເກີດຈາກຊັບສິ່ງຂອງ ເຊິ່ງຢູ່ໃນການ ຄອ
ບຄອງຂອງບຸກຄົນໃດບຸກຄົນໜຶ່ງຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ຈະໄດ້ສົ່ງຄືນໃຫ້ເຈົ້າກຳມະສິດທັງໝົດ, 
ໃນກໍລະນີຜູ່ກ່ຽວຫາກໄດ້ເອົາໝາກຜົນ ຫືຼລາຍໄດ້ໄປນຳໃຊ,້ ຂາຍ ແລະອື່ນໆ ຜູ່ກ່ຽວກໍຈະໄດ້ໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ຫືຼ 
ມູນຄ່າຂອງໝາກຜົນ ຫືຼລາຍໄດ້ນັ້ນໃຫ້ເຈົ້າກຳມະສິດ.
25 ມາດຕາ 59 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ.
26 ມາດຕາ 60 ໝາກຜົນ ແລະລາຍໄດ້ຈາກຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຄອບຄອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.
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3.2.   ຄວາມສາມາດຂອງເ�າໜໃ�ການດ�ເ�ີນການແ�ນລູກໜ (ຂ ສາມາດຮຽກຮອງ��ງ 
 ໄ�ແ� ຈາກ ຄ ?

ກ່ອນອື່ນຕ້ອງເຂົ້າໃຈກ່ອນວ່າ ຂ ແລະ ກ ມີສາຍພົວພັນໃນການເຮັດສັນຍາກູ້ຢືມ ແລະສັນ 
ຍາຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາຮ່ວມກັນ. ສຳລັບ ຂ ແລະ ຄ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີຂໍ້ຜູກພັນທາງດ້ານ  
ສັນຍານຳກັນເລີຍ. ດັ່ງນັ້ນ ຕໍ່ຄຳຖາມຂ້າງເທິງນີ ້ຂ ຮູ້ວ່າ ຄ ໄດ້ເຂົ້າມານຳໃຊ້ທີ່ດິນທົ່ງນາທີ ່ກ 
ນຳມາຄຳປ້ະກັນກັບຕົນນັ້ນ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຂ ຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ ້ກ ຜູ່ເປັນເຈົ້າ 
ກຳມະສິດຊາບກ່ອນ ເພື່ອໃຫ ້ກ ໄປທັກທ້ວງ ຫືຼບອກໃຫ ້ຄ ຢຸດເຊົາຕໍ່ການກະທຳທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ (ເຊິ່ງ  
ຂັ້ນຕອນລະອຽດໄດ້ອະທິບາຍໃນຄຳຕອບຂອງຂໍ ້3.1), ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າ ຂ ໄດ້ແຈ້ງບອກໃຫ ້ ກ ຊາບ 
ແລ້ວແຕ ່ກ ບໍ່ໄດ້ກະທຳການໃດໆ, ໃນກໍລະນີນີ ້ຂ ສາມາດທັກທ້ວງໃຫ ້ຄ ຢຸດເຊົາການກະທຳ  
ດັ່ງກ່າວ ຫືຼ ສາມາດຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານກໍໄດ,້ ເຊິ່ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆໃນການທວງທາວ, ການຕິດຕາມ  
ເອົາຊັບຂອງ ຂ ນັ້ນແມ່ນ ກ ເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບ(ຕາມມາດຕາ 25 ວັກ 2 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 
ການຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ27 ແລະມາດຕາ 32 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ  
ແລະນອກສັນຍາ28 ສ່ວນວິທີປະຕິບັດແມ່ນນຳໃຊ້ຂັ້ນຕອນດຽວກັບການຮ້ອງຂໍຂອງ ກ, ລາຍລະ 
ອຽດໄດ້ອະທິບາຍໃນຄຳຕອບຂອງຂໍ ້3.1.

27 ມາດຕາ 25 ວັກ 2 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ: ລູກໜີ້ບໍ່ມີສິດຂາຍ, ມອບ ຫືຼແລກ  
ປ່ຽນຊັບທີ່ນຳໄປຄຳ້ປະກັນນັ້ນ. ຖ້າຫາກລະເມີດ ເຈົ້າໜີ້ມີສິດທວງທາວ, ຕິດຕາມເອົາຊັບນັ້ນຄືນ. ລູກໜີ້ເປັນຜູ່ຮັບ 
ພາລະການ ໃຊ້ຈ່າຍໃນການທວງທາວ, ຕິດຕາມເອົາຊັບນັ້ນຄືນ ລວມທັງຄ່າເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການລະເມີດ 
ນັ້ນ.
28 ມາດຕາ 32 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ: ໃນກໍລະນີທີ່ລູກໜີ ້ຫາກບໍ່ທວງໜີ້ນຳລູກໜີ ້
ຂອງຕົນ ເຊິ່ງພາໃຫ້ເກີດຄວາມອັບປະໂຫຍດແກ່ເຈົ້າໜີ ້ເຈົ້າໜີ້ມີສິດຮ້ອງຟ້ອງທວງເອົາໜີ້ສິນຕໍ່ສານແທນລູກໜີ ້ເວັ້ນ  
ເສັຍແຕ່ສິດຂອງລູກໜີ້ນັ້ນ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຕ່ລູກໜີ້ສະເພາະເທົ່ານັ້ນ ເປັນຜູ່ປະຕິບັດ.

100 ລ້ານກີບ

ຄຳ້ປະກັນດ້ວຍທົ່ງນາ

ນຳໃຊ້ທົ່ງນາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

ຄ
ກ ຂ
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3.3 ການລ່ວງລະເມີດຕັດຕົ້ນໄມ ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນກຳມະສິດຂອງຕົນ ແລ້ວນຳໄປຂາຍໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ
(ຄ ຕັດຕ້ົນໄມ້ທ່ີເກີດຢູ່ທ່ົງນາ ທ່ີເປັນກຳມະສິດຂອງ ກ ແລ້ວຂົນອອກຈາກທ່ົງນາໄປຂາຍໃຫ້ ງ)

   ຄ ຕັດຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດຢູ່ທົ່ງນາ ທີ່ເປັນກຳມະສິດຂອງ ກ, 
   ແລ້ວຂົນອອກຈາກທົ່ງນາໄປຂາຍໃຫ ້ງ,
 ກ. ກ ສາມາດຮຽກຮ້ອງເອົາໄມ້ຄືນນຳ ງ ໄດ້ບໍ?່
 - ໃນກໍລະນີທີ ່ງ ຮູ້ວ່າ ໄມ້ເປັນຂອງ ກ
 - ໃນກໍລະນີທີ ່ງ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ໄມ້ເປັນຂອງ ກ
 ຂ. ກ ສາມາດຮຽກຮ້ອງຫຍັງໄດ້ແດ ່ຈາກ ຄ?
 ຄ. ຂ ສາມາດທວງເອົາຕົ້ນໄມ້ຄືນຈາກ ງ ໄດ້ບໍ?່

ຂ

3.3.1. ຄວາມສາມາດໃ�ການຮຽກຮອງເ�ົາໄ�ຄືນຈາກຜູຊ ຂອງເ�າກ�ມະສິດ (ກ ສາມາດຮຽກ 
ຮອງເ�ົາໄ�ຄືນນ� ງ ໄ�ບ?)

ກ

ຄ

ຂ ກ

ຄ ງ
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ການຊື້ຊັບສິ່ງຂອງມີສອງກໍລະນ ີຄ:ື ການຊື້ຊັບສິ່ງຂອງດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ແລະການ 
ຊື້ຊັບສິ່ງຂອງດ້ວຍຄວາມບໍ່ບໍລິສຸດໃຈ29. ຄວາມບໍລິສຸດໃຈຂອງຜູ່ຊື້ຊັບສິ່ງຂອງ ສະແດງອອກຄ:ື

- ການຊື້ໃນລາຄາທີ່ເໝາະສົມຕາມທ້ອງຕະຫຼາດໃນເວລາທີ່ຊື.້
- ການຊື ້ແລະນຳໃຊ້ຢ່າງເປີດເຜີຍ, ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະສະຫງົບ.

ສ່ວນຄວາມບໍ່ບໍລິສຸດໃຈຂອງຜູ່ຊື ້ອາດຈະສະແດງອອກ ເມື່ອມີປັດໄຈ ຫືຼ ທ່າທາງບາງຢ່າງທີ ່
ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ່ຊື້ຮ້ ູຫືຼ ໜ້າຈະຮູ້ວ່າ ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຊື້ນັ້ນ ແມ່ນຊັບສິ່ງຂອງທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຜິດກົດ
ໝາຍ ເຊັ່ນ:

- ຊື້ມາໃນລາຄາທີ່ຕໍ່າກວ່າທ້ອງຕະຫຼາດຫຼາຍ
- ຊື້ ແລະນຳໃຊ້ຢ່າງປິດລັບ, ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະມີການທັກທ້ວງ

ຕົ້ນໄມ້ທີ ່ຄ ຕັດ ແລະຂົນໄປຂາຍໃຫ ້ງ ຍັງເປັນກຳມະສິດຂອງ ກ ຢູ ່ດັ່ງນັ້ນ ການຊື້ໄມ ້
ຈຳນວນດັ່ງກ່າວຂອງ ງ ຖືວ່າເປັນການຊື້ຊັບສິ່ງຂອງ ທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ຕາມມາດຕາ 
42 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ກ ມີສິດຮຽກຮ້ອງເອົາໄມ້ຄືນ 
ຈາກ ງ ໄດ ້ຕາມແຕ່ລະກໍລະນ ີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ.້

ໃນກໍລະນີທີ ່ງ ຊື້ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ຖ້າສາມາດ 
ພິສູດໄດ້ວ່າ ງ ຊື້ໄມ້ຈຳນວນດັ່ງກ່າວດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ, ກ ຈະໄດ້ຮັບໄມ້ຄືນກໍຕໍ່ເມື່ອໄດ້ທົດ 
ແທນເງິນທີ ່ງ ໄດ້ຈ່າຍໃຫ ້ຄ ຕາມມາດຕາ 42 ວັກ 1 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ 
ແລະນອກສັນຍາ, ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າ ກ ບໍ່ທົດແທນເງິນຄືນໃຫ ້ງ ກໍບໍ່ສາມາດບັງຄັບໃຫ ້ງ 
ສົ່ງໄມ້ນັ້ນຄືນໄດ.້

 
3.3.1.1. ໃ�ກໍລະນີທ ຜູຊໄ�ມີຄວາມບໍລິສຸດໃ� (ໃ�ກໍລະນີທ ງ ມີຄວາມບໍລິສຸດໃ�) 
ກ່ອນທີ ່ງ ຈະຊື້ໄມ້ຈາກ ຄ ນັ້ນ ຜູ່ກ່ຽວກໍຕ້ອງກວດກາເບິ່ງຢ່າງຄັກແນ່ວ່າ ຄ ໄດ້ຮັບຄວາມ 

ເຫັນດີເຫັນພ້ອມຈາກ ກ ຜູ່ເປັນເຈົ້າກຳມະສິດ ໃຫ້ຕັດຕົ້ນໄມ້ໄປຂາຍໃຫ້ຕົນ. ເມື່ອ ກ ຫາກອະນຸ 

29 ມາດຕາ 42 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ: ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຊື້ຊັບສິ່ງຂອງດ້ວຍຄວາມ 
ບໍລິສຸດໃຈ ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ເຊື່ອວ່າຕົນໄດ້ຊື້ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເຊິ່ງອາດຈະສະແດງອອກດ້ວຍການ 
ຊື້ໃນລາຄາທີເ່ໝາະສົມຕາມທ້ອງຕະຫຼາດໃນເວລານັ້ນ, ຊື້ ແລະນຳໃຊ້ຊັບສິ່ງຂອງຢ່າງເປີດເຜີຍ, ລຽນຕິດ ແລະສະ 
ຫງົບ ແລ້ວເຈົ້າຂອງຊັບຈະເອົາຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນຄືນໄດ ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອຜູ່ກ່ຽວໄດ້ທົດແທນລາຄາ ທີ່ຜູ່ຊື້ໄດ້ຈ່າຍໄປແລ້ວນັ້ນ 
ແຕ່ເຈົ້າຂອງຊັບສິ່ງຂອງ ກໍມີສິດຮ້ອງຟ້ອງຜູ່ທີ່ເອົາຊັບສິ່ງຂອງຂອງຕົນມາຂາຍຢ່າງຜິດກົດໝາຍນັ້ນ ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ 
ຊື້ຊັບສິ່ງຂອງດ້ວຍຄວາມບໍ່ບໍລິສຸດໃຈ ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ຊື້ຊັບສິ່ງຂອງໂດຍຮ້ ູ ຫືຼຄວນຮູ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຊື້ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ບໍ່ຖືກ 
ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເຊິ່ງອາດຈະສະແດງອອກດ້ວຍການຊື ້ ໃນລາຄາທ່ີບໍ່ເໝາະສົມຕາມທ້ອງຕະຫຼາດໃນເວລານັ້ນ,  
ຊື້ ແລະນຳໃຊ້ຊັບສິ່ງຂອງຢ່າງປິດລັບ, ບໍ່ລຽນຕິດ, ມີການທັກທ້ວງ ແລ້ວເຈົ້າຂອງຊັບ ມີສິດເອົາຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນຄືນ  
ໂດຍບໍ່ມີການທົດແທນຄ່າຊັບສິ່ງຂອງໃຫ້ແກ່ຜູ່ຊື້ແຕ່ຢ່າງໃດ. ຜູ່ຊື້ຈະຕໍ່ວ່າເອົາເງິນທີ່ຊື້ຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນຄືນນຳຜູ່ຂາຍກໍໄດ ້
ແຕ່ບໍ່ມີສິດຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານ.
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ຍາດໃຫ ້ຄ ຕັດຕົ້ນໄມ້ຂາຍແລ້ວ ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ມາ ຄ ກໍຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດຕັດຕົ້ນໄມ້ຈາກພາກ 
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ ້ ໂດຍອີງຕາມລະບຽບການວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມ 
ຄອງແລະຂຸດຄົ້ນໄມ ້ແລະຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ ້ ເລກທ ີ0221/ກປ.2000 ລົງວັນທ ີ13 ຕຸລາ 
2000, ໃນນັ້ນ ມາດຕາ 7 ໄດ ້ກຳນົດກ່ຽວກັບຂອບເຂດໃນການອອກອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນໄມ ້ແລະ 
ຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ.້

ຕາມລະບຽບການທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ ້ການຕັດໄມ້ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຂຽນໃບສະເໜີອະນຸຍາດ
ຕັດໄມ ້ໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນຕ່າງໆດັ່ງນີ:້ 1. ສະເໜີຕໍ່ອົງການປົກຄອງບ້ານ; 2. ສະເໜີຕໍ່ພະແນກ 
ກະສິກຳປ່າໄມເ້ມືອງ; 3. ສະເໜີຕໍ່ພະແນກກະສິກຳປ່າໄມ້ແຂວງ; 4. ພະແນກກະສິກຳປ່າໄມ້ 
ແຂວງຕ້ອງນຳສະເໜ ີກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ ້ເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານເປັນຜູ່ອະນຸມັດ.

ໃນການຂໍອະນຸຍາດຕັດໄມ້ຂອງບຸກຄົນນັ້ນແມ່ນ ພະແນກກະສິກຳປ່າໄມ້ແຂວງ, ກຳແພງ 
ນະຄອນ ເປັນຜູ່ອະນຸຍາດໃຫ,້ ແຕ່ຖ້າການຕັດໄມ້ຫາກແມ່ນການຕັດເພື່ອມານຳໃຊ້ເລັກໆນ້ອຍໆ 
ທີ່ບໍ່ແມ່ນເພື່ອທຸລະກິດທາງການຄ້ານັ້ນ ແມ່ນສາມາດຂໍອະນຸຍາດຈາກອົງການປົກຄອງບ້ານກໍໄດ ້
ແຕ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ພະແນກກະສິກຳປ່າໄມ້ເມືອງຮັບຮູ້ນຳ30.

ອີງຕາມກໍລະນີສຶກສາ ແລະການປະຕິບັດຕົວຈິງ ການຂໍອະນຸຍາດຕັດໄມ້ຂາຍນັ້ນ  ສາມາດ  
ມີຂຶ້ນໄດ ້2 ກໍລະນ ີດັ່ງນີ:້

- ກໍລະນີໜຶ່ງ: ຄ ເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບຕັດໄມ້ຢູ່ທົ່ງນາເພື່ອຂາຍໃຫ ້ງ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ 
ຄ ຕ້ອງໄດ້ມີໃບອະນຸຍາດຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກ່ອນ (ນອກຈາກນັ້ນກໍຈະຕ້ອງມີເອກະສານ  
ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້, ໃບເສັຍອາກອນ, ໃບເສັຍຄ່າຊັບພະຍາກອນ ແລະຖ້າໄມ້ເປັນທ່ອນ ກໍຕ້ອງໄດ້ມີ 
ການຕີກາຜ່ານ ຈາກພະແນກກະສິກຳປ່າໄມ້ເມືອງ ຫືຼ ແຂວງເສັຍກ່ອນ)

- ກໍລະນີສອງ: ງ ຫາກເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບມາຊອກຊື້ໄມ້ດ້ວຍຕົວເອງ ໃນກໍລະນີນີ ້ ງ 
ຕ້ອງເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບໃນການແລ່ນເອກະສານຂໍອະນຸຍາດຕັດໄມ້ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍ
ຕົນເອງ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ຄ ມີໜ້າທີ່ຂາຍ ແລະຮັບເງິນຈາກ ງ ເທົ່ານັ້ນ.

ສະນັ້ນໃນການພິສູດຄວາມບໍລິສຸດໃຈຂອງ ງ ນັ້ນ, ງ ຕ້ອງສາມາດມີເອກະສານການຊື້
ໄມ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະຄົບຖ້ວນດັ່ງທີ່ໄດ້ສະເໜີມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ເຊິ່ງສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ຕົນ 
ເອງຊື້ໄມ້ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈຈາກ ຄ. ໃນກໍລະນີນີ ້ ງ ກໍຈະໄດ້ຮັບການຊົດໃຊ້ທົດແທນຄືນ 
ຖ້າຕົນຕ້ອງສົ່ງໄມ້ຄືນໃຫ ້ກ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຕົນເອງຊື້ໄມ້ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ.

ໃນການຊົດໃຊ້ທົດແທນຄ່າເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ໃນກໍລະນີທີ ່ ງ ຊື້ໄມ້ດ້ວຍຄວາມບໍລິ 
ສຸດໃຈ ຖ້າ ກ ຕ້ອງການໄມ້ຄືນຈາກ ງ, ກ ກໍຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນຄືນໃຫ ້ງ ຕາມຈຳນວນທີ່ຊື້ໄປ 

30 ລະບຽບການວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະຂຸດຄົ້ນໄມ ້ແລະຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ ້ເລກທ ີ0221/ກປ.2000 ລົງວັນທ ີ
13 ຕຸລາ 2000 ໃນນັ້ນ ມາດຕາ 7.
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ແລະ ກ ຈຶ່ງສາມາດໄປທວງເອົາຄືນຈາກ ຄ ຕໍ່ອີກ ແລະ ຄ ກໍຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນຄືນໃຫ ້ກ ເຊັ່ນ 
ດຽວກັນ.

ໃນກໍລະນີທ່ີ  ງ   ຊ້ືຊັບສ່ິງຂອງທ່ີໄດ້ມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ດ້ວຍຄວາມບ່ໍບໍລິສຸດໃຈ, ຖ້າສາມາດ 
ພິສູດໄດ້ວ່າ ງ ຊື້ໄມ້ຈຳນວນດັ່ງກ່າວດ້ວຍຄວາມບໍ່ບໍລິສຸດໃຈ ເຊັ່ນ: ຮູ້ ຫືຼ ຄວນຮູ້ວ່າ ໄມ້ຈຳນວນ 
ດັ່ງກ່າວບໍ່ແມ່ນຂອງ ຄ, ກ ຈະສາມາດທວງເອົາໄມ້ຈຳນວນດັ່ງກ່າວຈາກ ງ ໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ 
ຕາມມາດຕາ 42 ວັກ 2 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ

 3.3.1.2. ໃ�ກໍລະນີທ ຜູຊໄ�ບມີຄວາມບໍລິສຸດໃ� (ໃ�ກໍລະນີທ ງ ບມີຄວາມບໍລິສຸດໃ�):
ສະແດງອອກເມື່ອມີປັດໄຈ ຫືຼ ຂໍ້ສົງໄສບາງຢ່າງ ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ ້ງ ຮູ້ ຫື ຼອາດຈະເຮັດໃຫ ້

ງ ຮູ້ວ່າ ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຊື້ນັ້ນ ແມ່ນຊັບສິ່ງຂອງທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ເຊັ່ນ:
- ຊື້ໃນລາຄາທີ່ຕໍ່າກວ່າທ້ອງຕະຫຼາດຫຼາຍ.
- ຊື້ ແລະນຳໃຊ້ຢ່າງປິດລັບ, ການນຳໃຊ້ກໍບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະບໍ່ມີການຮັບຮູ້ຈາກພາກສ່ວນ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຫາກມີຫັຼກຖານບົ່ງຊີ້ວ່າ ງ ຊື້ໄມ້ຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ທັງໆທີ ່ງ ຮູ້ ຫືຼ ຄວນຮູ້ວ່າໄມ ້
ຈຳນວນດັ່ງກ່າວບໍ່ແມ່ນຂອງ ຄ, ໃນກໍລະນີນີ ້ກ ຈະສາມາດທວງເອົາໄມ້ດັ່ງກ່າວຈາກ ງ ຢ່າງບໍ່ມ ີ
ເງື່ອນໄຂ ຕາມມາດຕາ 42 ວັກ 1 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ. 
ໝາຍຄວາມວ່າ ງ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຊົດໃຊ້ທົດແທນຄືນແຕ່ຢ່າງໃດ.
3.3.2. ຄວາມສາມາດໃ�ການຮຽກຮອງຂອງເ�າກ�ມະສິດ ຕຜູລ�ກລອບຕ�ດໄ� (ກ ສາມາດ 
ຮຽກຮອງ��ງໄ�ແ�ຈາກ ຄ).

ຂ ກ

ຄ ງ
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ບຸກຄົນໃດຫາກໄດ້ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ່ອື່ນ ດ້ວຍການກະທຳຂອງຕົນເອງ ບຸກຄົນ 
ນັ້ນ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍທີ່ຕົນໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນ31

ໃນກໍລະນີນີ ້ ການທີ ່ຄ ໄດ້ຕັດໄມ້ຢູ່ໃນທົ່ງນາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ກ ຜູ່ເປັນ  
ເຈົ້າຂອງທົ່ງນາດັ່ງກ່າວ ຖືວ່າ ຄ ໄດ້ລະເມີດສິດຂອງ ກ ທີ່ເປັນເຈົ້າກຳມະສິດ, ຕາມຫັຼກການແລ້ວ 
ກ ສາມາດຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານເພື່ອທວງເອົາໄມ້ນັ້ນຄືນ ຕາມມາດຕາ 57 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະ 
ສິດ32. ໃນກໍລະນີຂອງ ຄ ນີ້ ເຮົາສາມາດໄຈ້ແຍກອອກເປັນສອງກໍລະນ ີຄ:ື ກໍລະນີທີ ່ຄ ມີຄວາມ 
ບໍລິສຸດໃຈ ແລະກໍລະນທີີ່ ຄ ບໍ່ມີຄວາມບໍລິສຸດໃຈ(ການແກ້ໄຂ ໃຫ້ເບິ່ງຄືນໃນຄຳຕອບຂອງຄຳ 
ຕອບຂໍ້ທ ີ3.2).

3.3.3. ຄວາມສາມາດຂອງເ�າໜ ໃ�ການທວງເ�ົາໄ�ຈາກຜູຊ (ຂ ສາມາດທວງເ�ົາຕ�ນໄ� 
ຄືນຈາກ ງ ໄ�ບ?)

ຕາມຫັຼກການລວມຂອງການເຮັດສັນຍາແລ້ວ ຕາມມາດຕາ 6, ການກຳນົດຮູບການ ເນື້ອໃນ  
ແລະເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາຄຳ້ປະກັນນັ້ນແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນ  
ສັນຍາແລະ ນອກສັນຍາ ໃນພາກທ ີII ໝວດທ ີ1 ຫັຼກການລວມຂອງການເຮັດສັນຍາ ໂດຍສະເພາະ  
ມາດຕາ 16 ກ່ຽວກັບການກຳນົດເນື້ອໃນຂອງສັນຍາ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ໃນການເຮັດສັນ  
ຍາຄຳ້ປະກັນ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຂຽນຢ່າງຈະແຈ້ງ, ລະອຽດແລະຖີ່ຖ້ວນ ເຊັ່ນ: ຖ້າເອົາດິນນາມາ 
ຄຳ້ປະກັນ ກໍຕ້ອງໄດ້ບອກວ່າ ມັນມີຫຍັງຕິດມາພ້ອມ ຫືຼບໍ,່ ຫືຼມີພຽງທີ່ດິນນາເທົ່ານັ້ນ.

ສັນຍາແມ່ນການຕົກລົງລະຫວ່າງຄູ່ສັນຍາ ເຊິ່ງພາໃຫ້ສິດ ແລະພັນທະທາງແພ່ງເກີດຂຶ້ນ, 
ປ່ຽນແປງ ແລະສິ້ນສຸດລົງ33. ຕາມຫັຼກການແລ້ວ ເຖິງແມ່ນວ່າ ກ ໄດ້ເອົາເອກະສານກຳມະສິດ 
ທົ່ງນາໄປຄຳ້ປະກັນ ຂ ແລ້ວກໍຕາມ, ທົ່ງນານັ້ນ ກ ກໍຍັງມີສິດຄອບຄອງ, ນຳໃຊ ້ແລະປົກປັກຮັກສາ 
ຊັບດັ່ງກ່າວໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບເດີມ ແຕ່ບໍ່ມີສິດທີ່ຈະເອົາຊັບສິ່ງຂອງທີ່ນຳໄປຄຳ້ປະກັນນັ້ນຂາຍ, 
ມອບ ຫືຼໂອນໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ.

31 ມາດຕາ 83 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ.
32 ມາດຕາ 57: ໃນເມື່ອສິດກ່ຽວກັບຊັບສິ່ງຂອງ ຂອງເຈົ້າກຳມະສິດຫາກໄດ້ຖືກລະເມີດໂດຍບຸກຄົນອື່ນ ທີ່ພວມ 
ຄອບຄອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍຢູ່ນັ້ນ ຜູ່ກ່ຽວກໍມີສິດຮ້ອງຟ້ອງ ເພື່ອທວງເອົາຊັບສິ່ງຂອງຈາກບຸກຄົນນັ້ນຄືນໄດ້.
33 ມາດຕາ 8 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ.
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ຕາມຮູບພາບເທິງນີ ້ເຫັນໄດ້ວ່າ ຂ ແລະ ກ ມີສາຍພົວພັນກັນໃນການເຮັດສັນຍາກູ້ຢືມ 
ໂດຍມີຊັບຄຳ້ປະກັນ ຈິ່ງພາໃຫ ້ຂ ແລະ ກ ມີສິດ ແລະພັນທະຮ່ວມກັນ, ສ່ວນ ຂ ແລະ ງ ບໍ່ມີ 
ສາຍພົວພັນນຳກັນ(ບໍ່ມີສັນຍາຮ່ວມກັນ) ສະນັ້ນ, ເມື່ອ ຂ ເຫັນວ່າ ງ ໄດ້ຊື້ເອົາໄມ້ທີ່ເກີດຢູ່ໃນ 
ທົ່ງນາຂອງ ກ ໄປ, ຖ້າຫາກ ຂ ຕ້ອງການທວງເອົາໄມ້ນຳ ງ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຂ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ ້ກ 
ຜູ່ເປັນເຈົ້າກຳມະສິດຮັບຮູ້ກ່ອນວ່າ ທີ່ດິນທົ່ງນາທີ່ນຳມາຄຳ້ປະກັນນັ້ນ ຖືກບຸກຄົນອື່ນຕັດເອົາຕົ້ນ

 ມີສັນຍາຮ່ວມກັນ 

ບໍ່ມີສັນຍາຮ່ວມກັນ

ບໍ່ມີສັນຍາຮ່ວມກັນ

ຂກ

ຄ ງ
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ໄມ້ໄປຂາຍໃຫ ້ງ, ເພື່ອໃຫ ້ກ ໄປທວງເອົາຕົ້ນໄມ້ນັ້ນຄືນ, ຖ້າວ່າ ກ ມີທ່າທາງເມີນເສີຍຕໍ່ການ 
ແຈ້ງບອກຂອງ ຂ, ຂ ກໍຕ້ອງບອກໃຫ ້ກ ຮູ້ວ່າ ຕົນຈະໄປທວງເອົາໄມ້ຈາກ ງ ດ້ວຍຕົນເອງ 
ຕາມມາດຕາ 25 ວັກ 2 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ34.

ໃນເມື່ອສັນຍາຄຳ້ປະກັນລະຫວ່າງ ຂ ກັບ ກ ໄດ້ກຳນົດໃນສັນຍາຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າໃນດິນ 
ທົ່ງນາ ເຊິ່ງ ກ ນຳເອົາມາຄຳ້ປະກັນນັ້ນ ມີຕົ້ນໄມ ້ ແລະສິ່ງກໍ່ສ້າງອື່ນໆຢູ່ນຳ,ໃນກໍລະນີນີ ້ ຂ 
ກໍສາມາດທວງທາວເອົາຕົ້ນໄມ້ຄືນຈາກ ງ ໄດ.້ ຖ້າ ງ ປະຕິເສດທີ່ຈະສົ່ງໄມ້ຄືນ ໂດຍໄດ້ອ້າງວ່າ 
ຕົນກັບ ຂ ບໍ່ມສີາຍພົວພັນໃດໆນຳກັນ, ໃນກໍລະນີນີ ້ ຂ ສາມາດຮ້ອງຟ້ອງທວງເອົາໄມ້ຄືນຕໍ່
ສານແທນລູກໜີ ້ ຕາມມາດຕາ 32 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ35 
ແລະຖ້າ ງ ຊື້ໄມ້ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈກໍຈະໄດ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສັຍຫາຍຄືນ(ໃນການພິສູດ
ຄວາມບໍລິສຸດໃຈຂອງ ງ ນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ເບິ່ງຄືນ ຄຳຕອບຂໍ ້3.3.1 ແລະ 3.3.2)

ນອກຈາກນັ້ນ ຂ ຍັງມີສິດໄດ້ຮັບເງິນທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ຈ່າຍໃນການທວງທາວ ການຕິດ 
ຕາມເອົາຕົ້ນໄມ້ຄືນ ລວມທັງຄ່າເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການລະເມີດນັ້ນນຳ ກ ໄດ້.

ບາງທັດສະນະຂອງສະມາຊິກກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າກົດໝາຍແພ່ງ ໄດ້ມີຄວາມເຫັນວ່າ: ໃນການເຮັດ 
ສັນຍາກູ້ຢືມລະຫວ່າງ ຂ ແລະ ກ ໂດຍມີການຄຳ້ປະກັນເປັນທີ່ດິນນານັ້ນ, ໃນເວລາດັ່ງກ່າວ 
ກ ໄດ້ນຳເອົາໃບທະບຽນທີ່ດິນນາໄປປະໄວ້ນຳ ຂ ເພື່ອເປັນການຄຳ້ປະກັນ(ຕາມກົດໝາຍ) ແຕ່  
ກຳມະສິດທັງໝົດຍັງເປັນຂອງ ກ ຢູ ່ນັ້ນໝາຍເຖິງກຳມະສິດໃນການຄອບຄອງ, ນຳໃຊ ້ແລະໄດ້  
ຮັບໝາກຜົນ ແຕ່ບໍ່ມີສິດຊີ້ຂາດ (ເບິ່ງຄຳຖາມທ ີ 2) ດັ່ງນັ້ນ ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ຂ ຈິ່ງບໍ່ 
ສາມາດທວງເອົາ ຕົ້ນໄມ້ຈາກ ງ ໄດ ້ຫາກວ່າຍັງຢູ່ໃນໄລຍະປະຕິບັດສັນຍາ ເວັ້ນເສັຍແຕ່ໄດ້ຮັບ 
ການມອບໝາຍຈາກ ກ ໃຫ້ໄປທວງທາວເອົາຕົ້ນໄມ້ນັ້ນຄືນ (ທວງທາວໃນນາມຕົວແທນຂອງ 
ກ), ໃນເວລາທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຖິງກຳນົດໃຊ້ແທນໜີ້ສິນ, ກ ເປັນຜູ່ດຽວທີ່ມີສິດທວງເອົາໄມ້ຈາກ ງ 
ໄດ ້ສ່ວນ ຂ ສາມາດທັກທ້ວງ ຫືຼ ບອກໃຫ ້ກ ຮູ້ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຖ້າຮອດເວລາໃຊ້ແທນໜີ້ສິນແລ້ວ 
ກ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນໜີ້ສິນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງມູນຄ່າຂອງທີ່ດິນ(ບໍ່ມີຕົ້ນໄມ)້ ເມື່ອຄິດໄລ່ 
ເປັນມູນຄ່າແລ້ວ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນໜີສ້ິນໄດ້ໝົດ ແລະ ກ ກໍຍັງບໍ່ໄດ້ທວງເອົາໄມ້ຈາກ ງ ຕາມ 
ການແຈ້ງບອກຂອງ ຂ. ໃນເວລານີ ້ຂ ສາມາດທວງເອົາໄມ້ຈາກ ງ ໄດ ້ເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງ 
ສິດໃນການໄດ້ຮັບການຊຳລະໜີ້ສິນ ໝາຍຄວາມວ່າເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມູນຄ່າຂອງທີ່ດິນຕອນນັ້ນຕົກລົງ.

34 ມາດຕາ 25 ວັກ 2 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ: ລູກໜີ້ບໍ່ມີສິດຂາຍ, ມອບ ຫືຼ ແລກ  
ປ່ຽນຊັບທີ່ນຳໄປຄຳ້ປະກັນນັ້ນ. ຖ້າຫາກລະເມີດ ເຈົ້າໜີ້ມີສິດທວງທາວ, ຕິດຕາມເອົາຊັບນັ້ນຄືນ. ລູກໜີ້ເປັນຜູ່ຮັບພາ  
ລະການໃຊ້ຈ່າຍໃນການທວງທາວ, ຕິດຕາມເອົາຊັບນັ້ນຄືນ ລວມທັງຄ່າເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການລະເມີດນັ້ນ.
35 ມາດຕາ 32 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ: (ອ້າງແລ້ວ, ໜ້າ 62)
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ຖ້າເມື່ອຮອດກຳນົດສົ່ງເງິນ ທີ່ໄດ້ກູ້ຢືມຄືນໃຫ້ແກ ່ຂ ແລ້ວ, ແຕ່ວ່າ ກ ກໍຍັງບໍ່ສົ່ງຄືນ
a. ຂ ຈະດຳເນີນການແນວໃດ?
b. ຖ້າວ່າ ກ່ອນທີ ່ ກ ຈະນຳເອົາທົ່ງນາໄປຄຳ້ປະກັນ ແລະຈົດທະບຽນການຄຳ້ປະກັນມີ
ຕົ້ນໄມ້ເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ງນາດັ່ງກ່າວຢູ່ແລ້ວ ທັງໄດ້ມີການຕິດຕັ້ງປຳ້ນຳ້ໃສ່ທົ່ງນາດັ່ງກ່າວນຳ, 
ເປັນດັ່ງນີ ້ ຈະສາມາດຂາຍໄມ ້ແລະປຳ້ນຳ ້ພ້ອມກັບທົ່ງນາໄດ້ບໍ?່

3.4.1.ການດ�ເ�ີນການຂອງເ�າໜ (ຂ ຈະດ�ເ�ີນການແ�ວໃ�?)
ອີງຕາມຮ່າງດຳລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຳ້ປະກັນແລ້ວ ເຫັນວ່າ 

ເມື່ອມກີານລະເມີດສັນຍາຄຳ້ປະກັນ ຫືຼ ບໍ່ປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາຄຳ້ປະກັນ, ເຈົ້າໜີ້ທີ່ມີການ 
ຄຳ້ປະກັນ ສາມາດບັງຄັບປະຕິບັດສັນຍາດ້ວຍສອງວິທີການ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ:້

 
 3.4.1.1.ການປະຕິບ�ດສ�ນຍາຄ�້ປະກ�ນດວຍຄວາມສະໝ�ກໃ�:

ໃນກໍລະນີທີ່ລູກໜີ້ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມສັນຍາຄຳ້ປະກັນໄດ,້ ເຈົ້າໜີ້ແລະລູກໜີ້ສາມາດ
ຕົກລົງ ກັນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈເຊັ່ນ: ຂາຍຊັບຄຳ້ປະກັນເພື່ອນຳມາໃຊ້ແທນໜີ້ສິນ ຊຳລະໜີ້ສິນ 
ຫືຼປະຕິບັດ ພັນທະຕາມສັນຍາຄຳ້ປະກັນ, ເຈົ້າໜີ້ທີ່ມີການຄຳ້ປະກັນ ມີສິດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ:້

- ເຂົ້າຄອບຄອງ ຫືຼ ຄວບຄຸມອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່ນຳມາຄຳ້ປະກັນ: 36ການເຂົ້າຄອບຄອງ ຫື ຼ
ຄວບຄຸມຊັບຄຳ້ປະກັນເພື່ອຊີ້ຂາດ ຕ້ອງດຳເນີນໄປໃນວິທີການທີ່ສະຫງົບ ແລະບໍ່ຂັດກັບລະບຽບ 
ກົດໝາຍ.

ຫ້າມນຳໃຊ້ວິທີການຕ່າງໆ ທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເຊ່ັນ: ການລ່ວງລະເມີດເຂ້ົາໄປເຄຫາ 

ສຳລັບກໍລະນີທີ່ດິນທົ່ງນາ (ບໍ່ມີຕົ້ນໄມ)້ ນັ້ນເມື່ອຄິດເປັນມູນຄ່າແລ້ວ ສາມາດໃຊ້ແທນໜີ້ສິນ 
ດັ່ງກ່າວໄດ້ໝົດ ໃນກໍລະນີນີ ້ຂ ຈະທວງ ຫືຼ ບໍ່ທວງເອົາຕົ້ນໄມ້ນຳ ງ ກໍໄດ.້

3.4. ລູກໜບສາມາດໃ�ແ�ນໜສິນຕາມກ�ນ�ດເ�ລາ(ເ�ອຮອດກ�ນ�ດສ�ງເ�ິນທໄ�ກູຢືມຄືນໃ�
ແ� ຂ ແ�ວ, ແ�ວາ ກ ກໍຍ�ງບສ�ງຄືນ)

36 ການເຂົ້າຄອບຄອງ ຫືຼຄວບຄຸມອະສັງຫາລິມະຊັບ ທີ່ນຳມາຄຳ້ປະກັນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ:້ 1. ເຈົ້າໜີ້  
ທີ່ມີການຄຳ້ປະກັນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກໜີ້ຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກ່ຽວກັບການລະເມີດສັນຍາຂອງລູກໜີ,້ ພ້ອມທັງ 
ສະເໜີໃຫ້ຍົກຍ້າຍອອກຈາກອະສັງຫາລິມະຊັບ ຫືຼວິທີແກ້ໄຂພາຍໃນກຳນົດເວລາ 60 ວັນນັບແຕ່ວັນທີ່ລູກໜີ້ ໄດ້ຮັບ  
ແຈ້ງການເປັນຕົ້ນໄປ, ຍົກເວັ້ນຄູ່ສັນຍາໄດ້ຕົກລົງເປັນຢ່າງອື່ນ, ພ້ອມທັງສຳເນົາແຈ້ງການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເຈົ້າຂອງຊັບ, 
ເຈົ້າໜີ້ຄົນອື່ນ ຫືຼເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຖ້າມ;ີ 2. ລູກໜີ້ຕ້ອງແຈ້ງຄືນໃຫ້ເຈົ້າໜີ້ຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນ  
ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 15 ວັນນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງດັ່ງກ່າວ ວ່າຕົນຈະຊຳລະໜີ້ສິນ ຫືຼພັນທະທັງໝົດ ພ້ອມທັງ 
ດອກເບັ້ຍ ຖ້າວ່າສັນຍາກຳນົດໄວ ້ ຫືຼເຫັນດີຍົກຍ້າຍອອກ ຫືຼຄັດຄ້ານການເຂົ້າຄອບຄອງ ຫືຼຄວບຄຸມຊັບຄຳ້ປະກັນ 
ຂອງເຈົ້າໜີ.້ ຖ້າວ່າລູກໜີບ້ໍ່ຍົກຍ້າຍອອກ ຫືຼບໍ່ສາມາດຊຳລະ ຫືຼປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຫືຼບໍ່ຄັດ 
ຄ້ານຕາມວັນເວລາທີ່ກຳນົດໄວ,້ ເຈົ້າໜີ້ສາມາດຊີ້ຂາດຊັບຄຳ້ປະກັນ.
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ສະຖານຂອງລູກໜີ ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຫືຼ ຂົ່ມຂູ່ເພື່ອໃຫ້ 
ໄດຄ້ອບຄອງ ຫືຼ ການຍາດຊີງເອົາຊັບຄຳ້ປະກັນ.

- ຊີ້ຂາດຊັບຄຳ້ປະກັນຕາມວິທີການຕ່າງໆ: ເຈົ້າໜີ້ທີ່ມີການຄຳ້ປະກັນ ສາມາດຊີ້ຂາດຊັບຄຳ ້
ປະກັນ ດ້ວຍຮູບການໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ປະມູນຂາຍ, ໃຫ້ເຊົ່າ ຫືຼ ຊື້ເອົາຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ 
ຫືຼ ຕາມການຕົກລົງ.

ໃນກໍລະນ ີທີ່ເຈົ້າໜີ້ຜູ່ມີການຄຳ້ປະກັນ ໄດ້ຮ້ອງຟ້ອງໂດຍຜ່ານຂະບວນການຍຸຕິທຳ ແລະ 
ສານໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ, ຄຳຊີ້ຂາດ ຫືຼ ຄຳຕັດສິນທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດແລ້ວ, ການຊີ້ຂາດຊັບຄຳ້ປະ 
ກັນນັ້ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ.

- ໄດ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ ຫືຼການຕົກລົງຂອງ 
ສອງຝ່າຍ.

 3.4.1.2. ການປະຕິບ�ດສ�ນຍາຄ�້ປະກ�ນຕາມຂະບວນການຍຸຕິທ�.
ຖ້າລູກໜີ້ລະເມີດສັນຍາເຈົ້າໜີ້ທີ່ມີການຄຳ້ປະກັນ ຜູ່ມີບຸລິມະສິດ ບໍ່ສາມາດດຳເນີນການຊີ້ 

ຂາດຊັບດ້ວຍຮູບການໃດໜຶ່ງໄດ ້ຍ້ອນລູກໜີ້ໄດ້ຄັດຄ້ານການເຂົ້າຄອບຄອງ ຫືຼ ຄວບຄຸມຊັບຄຳ້ 
ປະກັນ, ເຈົ້າໜີ້ຜູ່ນັ້ນມີສິດຮ້ອງຟ້ອງ ຫືຼ ສະເໜີຕໍ່ສານ ພິຈາລະນານຳໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆ ແລະ  
ການບັງຄັບປະຕິບັດສັນຍາຄຳ້ປະກັນຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະວິທີການທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າ 
ດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ.

ໃນກໍລະນີທີ່ເຈົ້າໜີ້ທີ່ມີການຄຳ້ປະກັນ ໄດ້ເຂົ້າຄອບຄອງ ຫືຼ ຄວບຄຸມຊັບຄຳ້ປະກັນດ້ວຍ 
ຄວາມສະໝັກໃຈ, ເຈົ້າໜີ້ທີ່ມີການຄຳ້ປະກັນສາມາດຊີ້ຂາດຊັບຄຳ້ປະກັນ ດ້ວຍຮູບການໃດໜຶ່ງ 
ເຊັ່ນ: ປະມູນຂາຍ, ໃຫ້ເຊົ່າ ຫື ຼຊື້ເອົາຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ ຫື ຼຕາມການຕົກລົງ.

ໃນກໍລະນີທີ່ເຈົ້າໜີ້ທີ່ມີການຄຳ້ປະກັນ ໄດ້ຮ້ອງຟ້ອງໂດຍຜ່ານຂະບວນການຍຸຕິທຳ ແລະ  
ສານໄດອ້ອກຄຳສັ່ງ, ຄຳຊີ້ຂາດ ຫືຼ ຄຳຕັດສິນທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດແລ້ວ, ການຊີ້ຂາດຊັບຄຳ້ປະ 
ກັນນັ້ນ ໃຫປ້ະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ37.

ອີງຕາມຮ່າງດຳລັດຂ້າງເທິງນັ້ນເຫັນໄດ້ວ່າ ເມື່ອເຖິງກຳນົດເວລາໃນການໃຊ້ແທນໜີ້ສິນ  
ແຕ ່ກ ຍັງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມສັນຍາໄດ້ນັ້ນ, ຂ  ມີສິດນຳໃຊ້ມາດຕະການການບັງຄັບປະຕິບັດ  

37 ຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາການປະມູນຂາຍ:  
ໃນການປະກາດເພື່ອປະມູນຂາຍດິນທົ່ງນາ ທີ ່ກ ນຳມາຄຳ້ປະກັນນັ້ນ ໃນກໍລະນ ີນີ ້ຂ ສາມາດດຳເນີນ ການປະມູນ 
ຂາຍດິນທົ່ງນາ ທີ່ເປັນຊັບຄຳ້ປະກັນດ້ວຍຕົນເອງ ຫືຼ ມອບໃຫ ້ ກ ເຈົ້າກຳມະສິດ ເປັນຜູ່ປະມູນຂາຍກໍໄດ ້
ຕົວຢ່າງ: ຂ ໄດ້ນຳເອົາດິນທົ່ງນາທີ ່ ກ ນຳມາຄຳ້ປະກັນນຳນັ້ນ ໄປປະມູນຂາຍ ແລະໄດ້ເງິນມາໃນຈຳນວນ 
150,000,000 (ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບລ້ານ)ກີບ, ສຳລັບໜີ້ສິນແມ່ນພຽງແຕ ່ 100,000,000(ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານ)ກີບ, 
ດອກເບັ້ຍອີກ 15,000,000(ສິບຫ້າລ້ານ) ກີບ, ດັ່ງນັ້ນ ຂ ຕ້ອງໄດ້ຫັກເອົາເງິນຈຳນວນ 115,000,000(ໜຶ່ງຮ້ອຍ 
ແລະສິບຫ້າລ້ານ)ກີບເທົ່ານັ້ນ ແລະສ່ວນທີ່ເຫືຼອ 35,000,000(ສາມສິບຫ້າລ້ານ)ກີບ ຕ້ອງໄດ້ສົ່ງຄືນໃຫ ້ກ. ແຕ່ກົງ  
ກັນຂ້າມ ຖ້າການປະມູນຂາຍດິນນາທົ່ງນັ້ນບໍ່ໄດ້ມູນຄ່າພຽງພໍຕໍ່ການຊຳລະໜີ້ສິນແລ້ວ, ສ່ວນທີ່ບໍ່ພໍນັ້ນ ກ ຕ້ອງໄດ້ 
ຫາມາຕື່ມໃສ່ ຈົນຄົບຕາມຕົ້ນທຶນ ແລະດອກເບັ້ຍພ້ອມ.
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ສັນຍາໄດ້ໂດຍເລືອກເອົາວິທີການໃດໜຶ່ງເຊັ່ນ: ການບັງຄັບປະຕິບັດສັນຍາ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ 
ຫືຼ ຕາມຂະບວນການຍຸຕິທຳ.

ໃນການບັງຄັບປະຕິບັດສັນຍາດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈນັ້ນ ຖ້າ ຂ ເລືອກເອົາວິທີການໃນການ 
ຊີ້ຂາດຕໍ່ຊັບທີ່ນຳມາຄຳ້ປະກັນ ເຊັ່ນ: ປະມູນຂາຍ, ໃຫ້ເຊົ່າ ຫືຼ ຊື້ເອົາຕາມການຕົກລົງຂອງ ຂ 
ແລະ ກ.

ການປະມູນຂາຍ: ໃນການປະຫາດເພື່ອປະມູນຂາຍດິນທົ່ງນາ ທີ່ ກ ນຳມາຄຳ້ປະກັນນັ້ນ 
ໃນກໍລະນີນີ້ ຂ ສາມາດດຳເນີນການປະມູນຂາຍດິນທົ່ງນາທີ່ເປັນດິນຄຳ້ປະກັນດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື 
ມອບໃຫ້ ກ ເຈົ້າກຳມະສິດ ເປັນຜູ່ປະມູນຂາຍກໍໄດ້ ຕົວຢ່າງ: ຂ ໄດ້ນຳເອົາດິນທົ່ງນາທິ່ ກ 
ນຳມາຄຳ້ປະກັນນຳນັ້ນ ໄປປະມູນຂາຍ ແລະໄດ້ເງິນມາໃນຈຳນວນ 150 ລ້ານກີບ, ສຳລັບໜີ້ 
ສິນແມ່ນພຽງແຕ່ 100 ລ້ານກີບ ສຳລັບດອກເບັ້ຍແມ່ນ 15 ລ້ານກີບ ດັ່ງນັ້ນ ຂ ຕ້ອງໄດ້ຫັກ 
ເອົາເງິນຈຳນວນ 115 ລ້ານກີບເທົ່ານັ້ນ ແລະສ່ວນທີ່ເຫຼືອ 35 ລ້ານກີບແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສົ່ງໃຫ້ ກ 
ຄືນ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າການປະມູນຂາຍດິນທີ່ເປັນທົ່ງນານັ້ນ ຫາກມູນຄ່າທີ່ຂາຍໄດ້ຫາກບໍ່ພຽງ  
ພໍຕ່ໍໜ້ີສິນແລ້ວ ສ່ວນທ່ີບ່ໍພໍນ້ັນ ກ ຕ້ອງໄດ້ຫາມາຕ່ືມໃສ່ຈົນຄົບຕາມຕ້ົນທຶນ ແລະດອກເບ້ັຍພ້ອມ.

ການເ�ົາຊ�ບທຄ�້ປະກ�ນໃ�ເ�າ: ການເອົາທົ່ງນາໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງເຊົ່ານັ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບ 
ການຕົກລົງກັນ ເຊັ່ນ: ກ ໄດ້ຕົກລົງກັບ ຂ ວ່າ ຕ້ອງການເອົາດິນທົ່ງນາ ທີ່ນຳໄປຄຳ້ປະກັນນັ້ນ 
ໃຫ້ບຸກຄົນ ໃດໜຶ່ງເຊົ່າເຮັດນາ. ຕົວຢ່າງ: ກ ໄດ້ເອົາທົ່ງນາໃຫ ້ສ ເຊົ່າເພື່ອປູກເຂົ້າໃສ.່ ເມື່ອ 
ກ ໄດ້ເງິນຄ່າເຊົ່າດິນນາທົ່ງນັ້ນແຕ່ລະຄັ້ງແລ້ວ ກ ຕ້ອງນຳເອົາເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການເຊົ່ານັ້ນໄປໃຊ້ 
ແທນໜີ້ສິນໃຫ ້ຂ ຈົນຄົບຕາມຈຳນວນຕົ້ນທຶນ ແລະດອກເບັ້ຍ.

ການຊເ�ົາຊ�ບທນ�ມາຄ�້ປະກ�ນ: ໃນກໍລະນີນີ ້ຂ ມີສິດສະເໜີໃຫ ້ກ ຂາຍທົ່ງນາໃຫ້ຕົນ 
ໃນເມື່ອ ກ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນໜີ້ສິນໄດ້ຕາມກຳນົດເວລາ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາ ເຊັ່ນ: ຂ 
ສາມາດເປັນເຈົ້າກຳມະສິດໃນຊັບທີ ່ກ ນຳມາຄຳ້ປະກັນ ໂດຍການຊື້ເອົາເອງ, ໃນການຊື້ຊັບທີ່ນຳ 
ມາຄຳ້ປະກັນນັ້ນ ຖ້າວ່າມູນຄ່າຂອງໜີ້ສິນ ລວມທັງດອກເບັ້ຍຫາກຕໍ່າກວ່າຊັບທີ່ນຳມາຄຳ້ປະກັນ
ນັ້ນ ຂ ຕ້ອງໄດ້ຕື່ມເງິນໃສ່ໃຫ ້ກ, ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າ ມູນຄ່າຂອງໜີ້ສິນ ລວມທັງດອກເບັ້ຍຫາກສູງ 
ກວ່າມູນຄ່າຂອງຊັບທີ່ນຳມາຄຳ້ປະກັນນັ້ນ ໃນກໍລະນີນີ ້ ກ ຕ້ອງໄດ້ຫາມາຕື່ມໃສ່ຈົນຄົບຖ້ວນ 
ຕາມຈຳນວນທີ່ບໍພ່ຽງພໍນັ້ນ.

ໃນການປະມູນຂາຍຊັບ, ການໃຫ້ເຊົ່າຊັບແລະການຊື້ເອົາຊັບທີ່ນຳມາຄຳ້ປະກັນນັ້ນການ 
ກຳນົດລາຄາ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກຳນົດເວລາທີ່ມີການຊື-້ຂາຍຊັບຕາມລາຄາທ້ອງຕະຫຼາດ ໃນ 
ເວລາທີ່ມກີານປະມູນຂາຍ, ການເຊົ່າ ແລະການຊື້ຊັບຄຳ້ປະກັນນັ້ນ.

ຖ້າວ່າ ທັງສາມວິທີການແກ້ໄຂທ່ີສະເໜີມາຂ້າງເທິງນ້ີ ກ ຫາກຄັດຄ້ານ ແລະບ່ໍເຫັນດີນຳແລ້ວ 
ໃນກໍລະນີນີ ້ຂ ຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການຕາມຂະບວນການຍຸຕິທຳ ໂດຍການຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານ ເພື່ອ 

38 ມາດຕາ 34 ວັກ 1 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ: ໃນກໍລະນີທີ່ລູກໜີ ້ຫືຼຜູ່ຄຳ້ປະກັນຫາກ 
ບໍໃ່ຊ້ແທນໜີ້ສິນຕາມກຳນົດເວລາໄດ ້ຜູ່ກ່ຽວຈະໝົດກຳມະສິດຕໍ່ຊັບທີ່ເອົາມາຊວດຈຳ ຫືຼ ຄຳ້ປະກັນ ແລະເຈົ້າໜີ້ ກໍມີ 
ສິດເປັນເຈົ້າຂອງຊັບ ທີ່ນຳມາຄຳ້ປະກັນຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາ.
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ການພິຈາລະນາແກ້ໄຂ. ໃນການພິຈາລະນາຂອງສານນັ້ນ ສານກໍຈະອີງໃສ່ວິທີການຕ່າງໆ ທີ ່ 
ຂ ໄດ້ນຳສະເໜີເພື່ອໃຫ້ສານພິຈາລະນາແກ້ໄຂ ແລະຕາມຫັຼກການຂອງກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ.

ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າອີງຕາມມາດຕາ 34 ວັກ 1 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດ 
ສັນຍາ38 ແລ້ວ ຈະເຫັນວ່າ ໃນກໍລະນີນີ ້ຂ ສາມາດເປັນເຈົ້າຂອງຊັບທີ່ນຳມາຄຳ້ປະກັນນັ້ນ ເຖິງມູນ 
ຄ່າຊັບຈະສູງກວ່າໜີ້ສິນກໍຕາມ, ຖ້າຫາກວ່າລູກໜີ້ໄດ້ເຫັນດີແລ້ວ ຂ ຈະກາຍມາເປັນເຈົ້າຂອງຊັບ 
ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາຄຳ້ປະກັນນັ້ນ. ຖ້າຫາກວ່າ ກ ລູກໜີ ້ຫາກບໍ່ເຫັນດີປະຕິບັດຕາມ 
ສັນຍາແລ້ວ, ໃນກໍລະນີນີ ້ຂ ເຈົ້າໜີ້ ກໍຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂຕາມຂັ້ນຕອນຂະບວນການຍຸຕິທຳ.

ອີງຕາມມາດຕາ 34 ວັກ239 ແລະວັກ340 ເຫັນໄດ້ວ່າ ຂ ມີສິດປະມູນຂາຍຊັບທີ່ເປັນດິນ 
ທົ່ງນາເຊິ່ງ ກ ໄດ້ນຳມາຄຳ້ປະກັນ, ເມື່ອຂາຍໄດ້ແລ້ວ ຂ ມີສິດຫັກເອົາແຕ່ຈຳນວນ 100,000,000 
(ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານ)ກີບພ້ອມດອກເບັ້ຍເທົ່ານັ້ນ. ສ່ວນຈຳນວນທີ່ເຫືຼອ ຂ ຕ້ອງໄດ້ສົ່ງຄືນໃຫ ້ກ ໝົດ 
ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າ ຊັບທີ ່ກ ນຳມາຄຳ້ປະກັນນັ້ນ ຫາກໄປຂາຍແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ພຽງພໍຕໍ່ໜີ້ສິນທີ່ຢືມ  
ໄປ,  ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ກ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບ ຫາມາຕື່ມໃສ່ຈົນຄົບຕາມຈຳນວນໃຫ ້ ຂ 
ຜູ່ເປັນ ເຈົ້າໜີ.້

ບາງທັດສະນະຂອງສະມາຊິກກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າກົດໝາຍແພ່ງ ເຫັນວ່າ ຖ້າວ່າວິທີແກ້ໄຂຕາມ 
ມາດຕາ 34 ວັກ 1 ທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເປັນການອັບປະໂຫຍດຕໍ ່ກ ຜູ່ເປັນລູກໜີ້ແລ້ວ ແລະເຮັດແນວ 
ໃດຈະປົກປ້ອງລູກໜີ້ໄດ,້ ໃນກໍລະນີນີ ້ສາມາດທີ່ຈະອີງໃສ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ 
ແລະນອກສັນຍາ ມາດຕາ 11 ວັກ141. ມາດຕານີ້ໄດ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການເຮັດສັນຍາດ້ວຍຄວາມ 
ຫົຼງຜິດ ຫືຼ ເກີດຈາກການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ ຫືຼ ການບັງຄັບນາບຂູ່ຂອງຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ ຈົນເຮັດ  
ໃຫ້ຝ່າຍໃດໜຶ່ງ ໄດ້ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ ແລະມາດຕາ19 ຂໍ ້ 5 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກ 
ພັນໃນສັນຍາແລະນອກສັນຍາ42 ດັ່ງນັ້ນ ໃນເມື່ອ ກ ຫາກໄດ້ເຮັດສັນຍານຳ ຂ ໃນສະພາບ

39 ມາດຕາ 34 ວັກ 2 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ: ເຈົ້າໜີ້ມີສິດປະມູນຂາຍຊັບທີ່ນຳມາ 
ຊວດຈຳຫືຼຄຳ້ປະກັນນັ້ນ ເພື່ອໃຊ້ແທນໜີ້ສິນ. ໃນກໍລະນີທີ່ວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ນຳມາຊວດຈຳ ຫືຼ ຄຳ້ປະກັນນັ້ນ ຫາກມີ  
ລາຄາສູງກວ່າໜີ້ສິນແລ້ວ ເຈົ້າໜີ້ສາມາດເສັ້ງເອົາ, ຂາຍຊັບທີ່ນຳມາຊວດຈຳ ຫືຼ ຄຳ້ປະກັນນັ້ນ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ 
ຫືຼ ປະມູນຂາຍ. ພາຍຫັຼງທີ່ໄດ້ຫັກເອົາຕົ້ນທຶນ ແລະດອກເບັ້ຍແລ້ວ ສ່ວນທີ່ເຫືຼອຕ້ອງສົ່ງຄືນໃຫ້ລູກໜີ.້ ຖ້າວ່າຈຳນວນ 
ເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການຂາຍຊັບທີ່ນຳມາຊວດຈຳ ຫືຼ ຄຳ້ປະກັນນັ້ນຫາກບໍ່ພຽງພໍກັບໜີ້ສິນ ແມ່ນໃຫ້ລູກໜີ້ຫືຼຜູ່ຄຳ້ປະກັນ 
ຕື່ມໃສ່ຈົນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.
40 ມາດຕາ34 ວັກ 3 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ: ຊັບທີ່ນຳມາຄຳ້ປະກັນຕາມສັນຍາທີ່ 
ຖືກຍຶດ ຫືຼອາຍັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງສານ ຈະນຳມາຂາຍໄດ້ດ້ວຍການປະມູນຂາຍ ຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງເຈົ້າໜີ ້ຫືຼຂາຍ 
ຕາມທີໄ່ດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາຄຳ້ປະກັນ.
41 ມາດຕາ 11 ວັກ 1 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ: ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄູ່ສັນຍາແມ່ນ  
ຄວາມສົມຍອມຂອງຄູ່ສັນຍາ ໃນການເຮັດສັນຍານຳກັນໂດຍປາສະຈາກຄວາມຫົຼງຜິດ, ການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ, 
ການບັງຄັບນາບຂູ ່ຫືຼ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຫືຼ ຄວາມອັບປະໂຫຍດຂອງຝ່າຍໃດໜຶ່ງ.
42 ມາດຕາ 19 ຂໍ້ 5 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ: ມາດຕາ 19 ຂໍ ້5 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 
ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ.
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ການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການເງິນໂດຍດ່ວນ ຍ້ອນຄວາມຈຳເປັນໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນຄອບຄົວ ເຊັ່ນ:
ຕ້ອງການເງິນຈຳນວນ 100,000,000 (ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານ)ກີບ ເພື່ອມາຮັກສາລູກທີ່ເຈັບປ່ວຍ, ກ 
ຈິ່ງໄດ້ເອົາດິນນາ ທີ່ມີມູນຄ່າຕົວຈິງ  500,000,000 (ຫ້າຮ້ອຍລ້ານ)ກີບ ໄປຄຳ້ປະກັນນຳ ຂ ໂດຍ 
ມີຄວາມຕ້ອງການເງິນພຽງແຕ ່100,000,000(ໜຶ່ງ ຮ້ອຍລ້ານ)ກີບ ເພື່ອເປັນຄ່າປິ່ນປົວຮັກສາລູກ  
(ການຜ່າຕັດໃຫຍ)່ ໃນກໍລະນີນີ ້ເຫັນວ່າ ກ ມີຄວາມຕ້ອງການເງິນ ໃນສະພາບການທີ່ຈຳເປັນ 
ແລະຮີບດ່ວນ ຈິ່ງເອົາທົ່ງນາໄປຄຳປ້ະກັນ ເຖິງວ່າຕົນຈະໄດ້ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດກໍຕາມ ສະ
ນັ້ນຈຶ່ງສາມາດອ້າງອີງໄດ້ວ່າ ສັນຍາທີ່ເຊັນກັນນັ້ນເປັນໂມຄະ ບໍ່ເດັດຂາດ ໂດຍພົວພັນເຖິງສິດ 
ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງບຸກຄົນ ແລະ ກ ສາມາດຂໍລົບລ້າງສັນຍາຄຳ້ປະກັນຕາມມາດຕາ 22 ວັກ  
2 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ43 ແລະມາດຕາ 23 ຂໍ ້1 ກົດໝາຍ  
ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ44, ຖ້າຕົກໃນກໍລະນີນີ ້ ຂ ຈະໄດ້ຮັບພຽງແຕ່ 
ຈຳນວນເງິນ 100,000,000(ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານ)ກີບ ຈາກ ກ ທີ່ຢືມໄປນັ້ນຄືນ ແລະຈະບໍ່ມີການຄິດ
ໄລ່ດອກເບັ້ຍແຕ່ຢ່າງໃດ.

3.4.2.ຄວາມສາມາດໃ�ການເ�ອນຍາຍ ຫື ຼບເ�ອນຍາຍສງທຕິດຈອດກ�ບຊ�ບຄ�້ປະກ�ນ 
 (ຖ້າວ່າ ກ່ອນທີ ່ກ ຈະນຳເອົາທົ່ງນາໄປຄຳ້ປະກັນ ແລະຈົດທະບຽນການຄຳ້ປະກັນ ມີຕົ້ນ 
ໄມ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນ ທົ່ງນາດັ່ງກ່າວກ່ອນແລ້ວ ແລະໄດ້ມີການຕິດຕັ້ງປຳ້ນຳ ້ ຢູ່ເທິງທົ່ງນາດັ່ງກ່າວ, 
ຈະສາມາດຂາຍໄມ ້ແລະປຳ້ນຳ ້ພ້ອມກັບທົ່ງນາໄດ້ບໍ?່)

43 ມາດຕາ 22 ວັກ 2 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ: ຖ້າວ່າຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຫາກໄດ້ຮູ້
ວ່າ ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນນັ້ນເປັນໂມຄະແລ້ວ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຄູ່ສັນຍາຂອງຕົນຊາບໃນທັນໃດ ເພື່ອທຳການລົບລ້າງສັນຍາ
ດັ່ງກ່າວ, ໃນກໍລະນີທີ່ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍນີ ້ ຫາກບໍ່ເຫັນດີລົບລ້າງສັນຍານີ້ແລ້ວ ກໍໃຫ້ຝ່າຍທີ່ແຈ້ງນັ້ນຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຕໍ່ສານ 
ເພື່ອໃຫ້ລົບລ້າງສັນຍາ.

44 ມາດຕາ 23 ຂໍ້ 1 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ: ໃຫ້ສົ່ງຊັບສິ່ງຂອງທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ກັນ 
ແລ້ວນັ້ນ ຄືນແກ່ຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍ ໃນກໍລະນີທີ່ສັນຍາຫາກໄດ້ເຮັດຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຂອງສັນ 
ຍາ, ສັນຍາຂອງນິຕິບຸກຄົນຫາກໄດ້ເຮັດຂຶ້ນໂດຍຂັດກັບວັດຖຸປະສົງ ຫືຼ ເປົ້າໝາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ, ສັນຍາ 
ທີ່ໄດ້ເຮັດຂຶ້ນ ໂດຍເດັກທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍ ຸຫືຼ ຄົນບ້າເສັຍຈິດ, ສັນຍາທີ່ໄດ້ເຮັດຂຶ້ນໂດຍບຸກຄົນທີ່ຂາດສະຕິ
ສຳນຶກ ຫືຼ ຢູ່ໃນສະພາບມຶນເມົາອັນໜັກໜ່ວງ, ສັນຍາທີ່ໄດ້ເຮັດຂຶ້ນໂດຍຝ່າຍໜຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ

45 ມາດຕາ 23 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ: ຖ້າວ່າຊັບທີ່ນຳມາຄຳ້ປະກັນນັ້ນ ຫາກມີການ 
ສ້ອມແປງ, ປັບປຸງ ຫືຼ ເພີ່ມເຕີມ ກໍໃຫ້ນັບເຂົ້າໃນມູນຄ່າຂອງຊັບດັ່ງກ່າວ.

46 ມາດຕາ 24 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ: ການນຳໃຊ້ອະສັງຫາລິມະຊັບ: ອະສັງຫາລ ິ
ມະຊັບເຊິ່ງນຳໄປຄຳ້ປະກັນນັ້ນ ລູກໜີ້ຕ້ອງນຳໃຊ ້ ແລະປົກປັກຮັກສາໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕ,ິ ລູກໜີ້ຈະເຮັດໃຫ້ 
ອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່ນຳມາຄຳ້ປະກັນນັ້ນ ຫຼຸດມູນຄ່າລົງບໍ່ໄດ ້ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າໜີ.້
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ສະມາຊິກກຸ່ມຄ້ົນຄວ້າ ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງອະສັງຫາ 
ລິມະຊັບທີ່ນຳມາຄຳ້ປະກັນ ຄບືາງທ່ານໃນກຸ່ມໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ຄູ່ສັນຍາຄຳ້ປະກັນຕ້ອງການ 
ໃຫ້ລວມເອົາສິ່ງປຸກສ້າງເຂົ້າໃນອະສັງຫາລິມະຊັບນັ້ນ ກໍຄວນຂຽນ ຫືຼ ກຳນົດໃຫ້ຈະແຈ້ງໃນສັນຍາ 
ຄຳ້ປະກັນ. ສ່ວນອີກທັດສະນະໜຶ່ງເຫັນວ່າ ເຖິງຈະບໍ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາຄຳ້ປະກັນກໍຕາມກໍ 
ໃຫ້ຖືວ່າສິ່ງປຸກສ້າງ ຫືຼ ວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນທີ່ດິນນັ້ນ ຖືເປັນອະສັງຫາລິມະຊັບນຳ.

ອີງຕາມກົດໝາຍການຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ມາດຕາ 2345 ແລະ 2446, ພ້ອມ  
ກັບການຄົ້ນຄວ້າຂອງກຸ່ມເຫັນໄດ້ວ່າ ມີສອງຄວາມຄິດເຫັນແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: 1. ສາມາດຂາຍ 
ຕົ້ນໄມ ້ແລະປຳ້ນຳ້ໄດ;້ 2. ບໍ່ສາມາດຂາຍໄດ້

ໃ�ກໍລະນ ີທສາມາດຂາຍຕ�ນໄ� ແ�ະປ�້ນ�້
ກໍລະນີນີ້ເຫັນວ່າ ຕົ້ນໄມ ້ແລະປຳ້ນຳ້ສາມາດຂາຍ ຫືຼ ເອົາອອກໄດ ້ເພາະວ່າບໍ່ໄດ້ກຳນົດ 

ໃນສັນຍາຄຳ້ປະກັນ

ໃ�ກໍລະນ ີທບສາມາດຂາຍຕ�ນໄ� ແ�ະປ�້ນ�້
ກໍລະນີນີ້ເຫັນວ່າ ຕົ້ນໄມ ້ແລະປຳ້ນຳ້ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍ ຫືຼ ເອົາອອກໄດ ້ເພາະວ່າຖ້າຫາກ 

ການເອົາອອກນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນຄ່າຂອງດິນເຊື່ອມຄຸນນະພາບ ແລະມູນຄ່າຂອງດິນຫຼຸດລົງ, 
ທັ້ງນີ ້ເນື່ອງຈາກວ່າ ການຕັດຕົ້ນໄມ ້ແລະຂຸດເອົາປຳ້ນຳ້ນັ້ນອອກ ຈະເຮັດໃຫ້ໜ້າດິນບໍ່ຮາບສະໝໍ່າ 
ສະເໝ ີແລະດິນຈະເປັນຂຸມເລິກເຮັດໃຫ້ໜ້າດິນບໍ່ຮາບພຽງ ອັນຈະພາໃຫ້ລາຄາຂອງດິນຫຼຸດຈາກ 
ລາຄາທີ່ຄຳປ້ະກັນ.
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ຄຳຖາມ 4
 

ການຊ້ື - ຂາຍ ແຜ່ນ DVD

ເບິ່ງໄດ້ທັງພາຍໃນ 

ແລະຕ່າງປະເທດ

ພຽງແຕ່ 30000 ກີບ 
ຈະຮັບປະກັນ

ໃຫ້ບໍ່ນໍ້

 
ກ ໄດ້ຊື້ແຜ່ນ DVD ທີ່ມີການໂຄສະນາຢູ່ໃນຮ້ານຂອງ ຂ ວ່າ ສາມາດ 
ເບິ່ງໄດ້ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ໃນລາຄາສາມໝື່ນ(30.000)ກີບ.  
ກ ຊື້ແຜ່ນ DVD ດັ່ງກ່າວເພື່ອໄວ້ເບິ່ງຢູ່ເຮືອນຂອງຕົນ ແລະເວລາໄປເຮັດ 
ວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ເມື່ອ ກ ຊື້ໄປແລ້ວ ແລະກວດເບິ່ງຈຶ່ງຮູ້ວ່າແຜ່ນ DVD 
ດັ່ງກ່າວເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮັດຂຶ້ນໃຫ້ສາມາດເບິ່ງໄດ້ສະເພາະຢູ່ພາຍໃນ
ປະເທດເທົ່ານັ້ນ.

ໃນກໍລະນີນີ ້ກ (ຜູ່ຊື)້ ສາມາດຮຽກຮ້ອງສິ່ງໃດໄດ້ແດ່ຈາກ ຂ (ຜູ່ຂາຍ)? 
ອີງຕາມຫຼັກການ ທາງດ້ານກົດໝາຍແນວໃດ? ກະລຸນາພິຈາລະນາ ອົງປະ 
ກອບທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂ

ກ



ຄ�ຖາມຄ�ນຄວາ 478



ການຊ - ຂາຍ ແ�ນ DVD 79

ຄ�ຕອບ:
ລັດມີນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະນິຕິບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະຕ່າງ 

ປະເທດ ຮວມທັງລະຫວ່າງລັດຖະບານດ້ວຍກັນ ມີການພົວພັນຮ່ວມມືກັນໃນດ້ານຕ່າງໆທ່ີຖືກຕ້ອງ 
ແລະສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍໂດຍບໍ່ມີການຈຳແນກ ເຊັ່ນ: ການຊື-້ຂາຍ, ການກູ້ຢືມ ແລະ 
ອື່ນໆ. ການກູ້ຢືມ ແລະການຊື-້ຂາຍຕ້ອງເຮັດສັນຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້  
ສັນຍານັ້ນ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ, ເປັນທຳ, ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ແລະທັນ  
ເວລາ ທັງຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ບຸກຄົນອື່ນ, ຕໍ່ສັດ ແລະຕໍ່ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ຂອງຕົນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍແກ່ຜູ່ອື່ນ1.

1. ຄວາມໝາຍຂອງສັນຍາຊື-້ຂາຍ
 ກ່ອນຈະເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສັນຍາຊື້-ຂາຍ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງສັນຍາ 
ດັ່ງນີ້: ສັນຍາ ແມ່ນການຕົກລົງຂອງຄູ່ສັນຍາ ເຊິ່ງພາໃຫ້ສິດ ແລະພັນທະທາງແພ່ງເກີດຂຶ້ນ, 
ປ່ຽນແປງ ຫືຼ ສິ້ນສຸດລົງ2.

ການສ້າງສັນຍາຂອງຄູ່ສັນຍາ ຕ້ອງສ້າງຂ້ຶນພາຍໃຕ້ຄວາມສະໝັກໃຈຕ່ໍກັນຂອງຄູ່ສັນຍາ, 
ຄວາມສະເໝີພາບ, ຄວາມຊື່ສັດ, ການຮ່ວມມືກັນ ແລະມີຄວາມຈິງໃຈຕໍ່ກັນ3 ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ສັນຍາ 
ມີຜົນສັກສິດຄົບຖ້ວນຕາມກົດໝາຍ.

ສັນຍາຊື້-ຂາຍ ແມ່ນການຕົກລົງຂອງຄູ່ສັນຍາ ເຊິ່ງຜູ່ຂາຍມີພັນທະມອບຊັບສິ່ງຂອງໃຫ້  
ເປັນກຳມະສິດຂອງຜູ່ຊື ້ແລະຜູ່ຊື້ຕ້ອງຮັບເອົາຊັບສິ່ງຂອງ ແລະມີພັນທະຈ່າຍເງິນ ຕາມລາຄາທີ່ໄດ້ 

1 ກົດໝາຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ. ມາດຕາ 4 (ໃໝ່) ນະໂຍບາຍຂອງລັດ : ລັດຊຸກຍ້ ູ ແລະສົ່ງ 
ເສີມໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະນິຕິບຸກຄົນມີການພົວພັນກັນໃນດ້ານຕ່າງໆເຊ່ັນ: ຊື້-ຂາຍ, ກູ້ຢືມ, ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ດ້ວຍການ 
ເຮັດສັນຍາເປັນ ລາຍລັກອັກສອນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສັນຍານັ້ນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ, ເປັນທຳ, 
ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ທັນເວລາ ລວມທັງຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນອື່ນ, ຕໍ່ສັດ ແລະຕໍ່ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຢູ່ໃນ 
ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກໍຄ່ວາມເສັຍຫາຍແກ່ຜູ່ອື່ນ. ແລະມາດຕາ 7 (ໃໝ່) ການຮ່ວມມືສາກົນ: ລັດສົ່ງ
ເສີມໃຫ້ມີການພົວພັນ ແລະຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະສາກົນ ດ້ວຍການເຊັນ ແລະປະຕິບັດສັນຍາ, 
ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບການເຮັດສັນຍາ, ການປະຕິ 
ບັດສັນຍາ ແລະການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ເນື່ອງຈາກການລະເມີດສັນຍາ ແລະການກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍ.

2 ກົດໝາຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ. ມາດຕາ 8 ວັກໜຶ່ງ, ສັນຍາແມ່ນການຕົກລົງລະຫວ່າງຄູ່ສັນຍາ 
ເຊິ່ງພາໃຫ້ສິດ ແລະພັນທະທາງແພ່ງເກີດຂຶ້ນ, ປ່ຽນແປງ ຫືຼ ສິ້ນສຸດລົງ.

3 ກົດໝາຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ. ມາດຕາ 5 ວັກໜຶ່ງ, ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ມີຫັຼກການພື້ນຖານ ຄ:ື
1.  ມີຄວາມສະໝັກໃຈ;
2.  ມີຄວາມສະເໝີພາບ;
3.  ມີຄວາມຊື່ສັດ, ການຮ່ວມມ ືແລະມີຄວາມຈິງໃຈຕໍ່ກັນ;
4.  ເຄົາລົບ ແລະປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດລາວ.
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ຕົກລົງກັນ4.
ສັນຍາອາດຈະເຮັດຂຶ້ນໃນລັກສະນະຝ່າຍດຽວ, ສອງຝ່າຍ ຫືຼ ຫຼາຍຝ່າຍກໍໄດ ້ອີງຕາມ 

ແຕ່ລະກໍລະນ.ີ ສັນຍາຝ່າຍດຽວໝາຍເຖິງສັນຍາ ຫືຼການຕົກລົງທີ່ຝ່າຍດຽວມີພັນທະຕ້ອງກະທຳ  
ເຊິ່ງຕ້ອງປະຕິບັດ ຕໍ່ອີກຝ່າຍໜຶ່ງ ໂດຍບໍ່ມີການກະທຳຕອບແທນຈາກຝ່າຍທີ່ໄດ້ຮັບ, ເຊັ່ນ: ການ 
ມອບເປັນຂອງຂວັນ,  ການມອບຊັບໃຫ້ກັນ ໂດຍຝ່າຍທີ່ຮັບນັ້ນບໍ່ມີພັນທະ ຫືຼ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປະຕິ 
ບັດຕອບແທນຄືນ5. ສຳລັບສັນຍາສອງຝ່າຍ ຫືຼຫຼາຍຝ່າຍນັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າ ມີການຍິນຍອມຕົກ 
ລົງຂອງສອງຝ່າຍ ຫືຼຫຼາຍຝ່າຍ ທີ່ພາໃຫເ້ກີດສິດ ແລະພັນທະຕໍ່ກັນ. ທັງສອງສັນຍາດັ່ງກ່າວ 
ແມ່ນສັນຍາທາງແພ່ງ ເຊິ່ງຈະກາຍເປັນສັນຍາທາງການຄ້າກໍໄດ ້ຖ້າວ່າວັດຖຸປະສົງຂອງສັນຍາ 
ນັ້ນ ຫາກແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທາງທຸລະກິດ6 ເຊັ່ນ: ສັນຍາສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ.

ສັນຍາ ສາມາດເຮັດຂຶ້ນໄດ້ດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ ເຊັ່ນ: (1) ສັນຍາທາງປາກເປົ່າ (ບໍ່ເປັນ 
ລາຍລັກອັກສອນ), ສັນຍາຮູບການນີ ້ ມັກຈະເຮັດຂຶ້ນໃນກໍລະນີມູນຄ່າບໍ່ສູງ ຫືຼບໍ່ຫຼວງຫຼາຍ 
ເຊັ່ນ: ຈ່າຍຄ່າປີ້ລົດເມ, ຄ່າຈ້າງລົດຈຳໂບ ້ຫືຼລົດຕຸກໆ, ຊື້ເຂົ້າໜົມ, ຊື້ອາຫານ, ຊື້ນຳ້ດື່ມ ແລະ  
ອື່ນໆ; (2) ສັນຍາທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫືຼດ້ວຍການຂີດຂຽນ. ສັນຍາຮູບການນີ ້ຕ້ອງເຮັດຂຶ້ນ  
ບົນພື້ນຖານຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຫັຼກການ ທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໄວ້ ເຊິ່ງເປັນ  
ເງື່ອນໄຂໃຫ້ສັນຍານັ້ນ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດສ້ະດວກ ໃນພາກຕົວຈິງ7.

 

4 ກົດໝາຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 39 ວັກໜຶ່ງ, ສັນຍາຊື້-ຂາຍ ແມ່ນການຕົກລົງຂອງ 
ຄູ່ສັນຍາ ເຊິ່ງຜູ່ຂາຍມີພັນທະມອບຊັບສິ່ງຂອງໃຫ້ເປັນກຳມະສິດຂອງຜູ່ຊື ້ແລະຜູ່ຊື້ຕ້ອງຮັບເອົາຊັບສິ່ງຂອງແລະມີພັນ  
ທະຈ່າຍເງິນຕາມລາຄາທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ.
5 ກົດໝາຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ ມາດຕາ 47 (ໃໝ່) ສັນຍາມອບຊັບ ແມ່ນການຕົກລົງຂອງເຈົ້າ 
ຂອງຊັບ ເຊິ່ງເອົາຊັບສິ່ງຂອງທີ່ເປັນກຳມະສິດຂອງຕົນໃຫ້ຜູ່ໃດໜຶ່ງ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ໂດຍບໍ່ຮຽກຮ້ອງສິ່ງຕອບ 
ແທນ ແລະຜູ່ຮັບ ກໍເຫັນດີຮັບເອົາຊັບນັ້ນ.
6 ກົດໝາຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ ມາດຕາ 9 (ປັບປຸງ) ກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງສັນຍາ: ສັນຍາ 
ອາດຈະມລີັກສະນະຝ່າຍດຽວ, ສອງຝ່າຍ ຫືຼຫຼາຍຝ່າຍ; ສັນຍາຝ່າຍດຽວ ແມ່ນການຕົກລົງທີ່ຝ່າຍດຽວມີພັນທະ ເຊິ່ງ 
ຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ອີກຝ່າຍໜຶ່ງ ໂດຍບໍ່ມີການຕອບແທນຈາກຝ່າຍນີ;້ ສັນຍາສອງຝ່າຍ ຫືຼຫຼາຍຝ່າຍ ແມ່ນການຕົກລົງ 
ຂອງສອງຝ່າຍ ຫືຼຫຼາຍຝ່າຍທີ່ພາໃຫ້ເກີດສິດ ແລະພັນທະຕໍ່ກັນ.
7 ກົດໝາຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 15 (ປັບປຸງ) ຮູບການຂອງສັນຍາ : ສັນຍາ ອາດຈະ 
ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ທາງປາກເປົ່າ ຫືຼດ້ວຍຮູບການອື່ນ.

ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນຕາມມາດຕາ 8 ຂອງກົດໝາຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ ຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍ 
ລັກອັກສອນ ເວັ້ນເສັຍແຕ່ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນລະຫວ່າງບຸກຄົນດ້ວຍກັນ.

ສັນຍາທີ່ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນນັ້ນ ຕ້ອງລົງວັນທ ີເດືອນ ປ ີແລະມີລາຍເຊັນຂອງຄູ່ສັນຍາ. ເພື່ອຢັ້ງຢືນ 
ຄວາມແນ່ນອນ ຄູ່ສັນຍາອາດຈະແປະໂປ້ມືຂອງຕົນໃສ່ຕື່ມອີກກໍໄດ.້

ສັນຍາທີ່ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ອາດຈະຂຽນດ້ວຍມ,ື ພິມດີດ ຫືຼພິມດ້ວຍເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກ ໂດຍຄູ່ 
ສັນຍາເອງ ຫືຼມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນາຍບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍພະຍານທັງສອງຝ່າຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍສາມຄົນ.

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະຄວາມເປັນຈິງຂອງສັນຍາ ໃຫ້ນຳສັນຍານັ້ນ 
ໄປຢັ້ງຢືນຢູ ່ສຳນັກງານທະບຽນສານ.



ການຊ - ຂາຍ ແ�ນ DVD 81

2.ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາຊື-້ຂາຍ

2.1. ເ�ອນໄ�ທ�ວໄ�ຂອງສ�ນຍາ
ໃນການເຮັດສັນຍານັ້ນ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂເປັນບ່ອນອີງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັນຍາມີຄວາມສົມ  

ບູນ, ມີຜົນສັກສິດ ແລະສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຕາມກົດໝາຍ. ການເຮັດສັນຍາຊື້-ຂາຍ ຕ້ອງອີງໃສ່ 
ເງື່ອນໄຂລວມຂອງການເຮັດສັນຍາດັ່ງນີ:້

1. ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄູ່ສັນຍາ;
2. ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດຂອງຄູ່ສັນຍາ;
3. ວັດຖຸປະສົງຂອງສັນຍາ ຕ້ອງໃຫ້ຊັດເຈນ, ມີຈິງ ແລະຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
4. ເຫດຜົນຂອງສັນຍາ ຕ້ອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
5. ຮູບການຂອງສັນຍາ ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການກຳນົດຂອງກົດໝາຍ8

ຖ້າແຜ່ນເປີດບໍ່ໄດ້

 ເອົາມາປ່ຽນເອົາແຜ່ນໃໝ່  

ໄດ້ ໂລດ 

ທົດລອງເປີດ

ໃຫ້ເບິ່ງ

ໄດ້ບໍ່

8 ກົດໝາຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 10.

ຂ

ກ
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 1) ຄວາມສະໝ�ກໃ�ຂອງຄູສ�ນຍາ
ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄູ່ສັນຍາ ແມ່ນຄວາມສົມຍອມຂອງຄູ່ສັນຍາ ໃນການເຮັດສັນຍານຳ 

ກັນ ໂດຍປາສະຈາກຄວາມຫົຼງຜິດ, ການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ, ການບັງຄັບນາບຂູ ່ ຫືຼການໃຊ້ 
ຄວາມຮຸນແຮງ ຫືຼຄວາມອັບປະໂຫຍດຂອງຝ່າຍໃດໜຶ່ງ.

ຄວາມຫົຼງຜິດເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອວັດຖຸປະສົງຂອງສັນຍາບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມທີ່ຄູ່ສັນຍາໄດ້ຕົກລົງ 
ກັນ.

ການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໜຶ່ງ ໄດ້ໃຊ້ກົນອຸບາຍເຊິ່ງພາໃຫ້ 
ອີກຝ່າຍໜຶ່ງຫົຼງເຊື່ອເຮັດສັນຍາ.

ການບັງຄັບນາບຂູ ່ ຫືຼການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດໜຶ່ງ ຫາກ 
ເຮັດສັນຍາ ຍ້ອນຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍແກ່ຕົນເອງ, ຄອບ 
ຄົວ, ຊັບສົມບັດ ຫືຼຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຕົນ.

ຄວາມອັບປະໂຫຍດຂອງຝ່າຍໃດໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອຜົນປະໂຫຍດທີ່ເກີດຈາກສັນຍານັ້ນ 
ບໍ່ເປັນທຳ9.

ອີງຕາມເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງ ຄູ່ສັນຍາ (ກ ແລະ ຂ) ຕ້ອງມີຄວາມສະໝັກໃຈໃນການ
ເຮັດສັນຍາຊື-້ຂາຍ DVD ນຳກັນ ໂດຍປາສະຈາກການຫົຼງຜິດ ຫືຼຖືກຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ, 
ບໍ່ມີການບັງຄັບນາບຂູ ່ຫືຼ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຫືຼການສ້າງຄວາມອັບປະໂຫຍດໃຫ ້ກ ຫືຼ ຂ.

ຄວາມຫົຼງຜິດເກີດຂຶ້ນເມື່ອ ເປົ້າໝາຍຂອງສັນຍາຊື-້ຂາຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມທີ ່ກ ແລະ ຂ 
ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ ້ເຊັ່ນ: ຂ ຫົຼງຂາຍແຜ່ນ DVD ທີ່ບໍ່ສາມາດເບິ່ງໄດ້ໃນຕ່າງປະເທດ ແລະ ກ 
ເຂົ້າໃຈວ່າ ແຜ່ນ DVD ທີ່ຕົນເອງຊື ້ສາມາດເບິ່ງໄດ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ສ່ວນການຕົວະຍົວະຫຼອກ 
ລວງເກີດຂຶ້ນເມື່ອ ຂ ໄດ້ໃຊ້ກົນອຸບາຍເລ່ຫ່ຼຽມພາໃຫ ້ກ ຊື້ສິນຄ້ານຳຕົນ. ສ່ວນການບັງຄັບນາບຂ່ ູ
ຫືຼການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອ ກ ໄດ້ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງເພື່ອບັງຄັບນາບຂູ່ໃຫ ້ ຂ 
ຂາຍແຜ່ນ DVD ໃຫ້ຕົນ. ກໍລະນີຝ່າຍໃດໜຶ່ງ ໄດ້ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດຈາກການຊື-້ຂາຍແຜ່ນ 
DVD, ໝາຍເຖິງຝ່າຍໜຶ່ງຖືກເອົາປຽບເອົາລັດ ຈາກການຊື-້ຂາຍທີ່ບໍ່ເປັນທຳ.

2) ຄວາມສາມາດທາງດານການປະພຶດ
ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ແມ່ນຄວາມສາມາດດ້ວຍການກະທຳຂອງບຸກຄົນ 

ຫືຼການຈັດຕັ້ງທີ່ພາໃຫ້ເກີດສິດ ແລະພັນທະທາງແພ່ງແກ່ຕົນ.
ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຈະຖືວ່າເປັນຜູ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດໄດ ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອບຸກຄົນ 

ນັ້ນ ຫາກມອີາຍຸແຕສ່ິບແປດປີຂຶ້ນໄປ ແລະບໍ່ເປັນຄົນບ້າເສັຍຈິດ10

ໃນການຊື-້ຂາຍ DVD ນັ້ນ ກ ແລະ ຂ ຕ້ອງເປັນບຸກຄົນທີ່ອາຍ ຸ18 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະບໍ່ 

9 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ປ ີ2008, ມາດຕາ 11
10 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ປ ີ2008, ມາດຕາ 12
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ເປັນບ້າເສັຍຈິດ ເຊິ່ງຄູ່ສັນຍາສາມາດຮູ້ເຖິງການກະທຳຂອງຕົນເອງໄດ.້

3) ວ�ດຖຸປະສ�ງ
ວັດຖຸປະສົງຂອງສັນຍາ ແມ່ນເປົ້າໝາຍທີ່ຄູ່ສັນຍາຕ້ອງການໃຫ້ມີຂຶ້ນ.
ວັດຖຸປະສົງຕ້ອງໃຫ້ຊັດເຈນ, ມີຈິງ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫືຼບໍ່ຂັດກັບຄວາມເປັນລະ 

ບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ແລະສາມາດປະຕິບັດໄດ1້1.

ການຊື້-ຂາຍ DVD ລະຫວ່າງ ກ ແລະ ຂ. ກ ຕ້ອງການ DVD ທີ່ສາມາດເບິ່ງໄດ້ທັງພາຍໃນ 
ແລະຕ່າງປະເທດ, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ແຜ່ນ DVD ນັ້ນບໍ່ສາມາດເບິ່ງໄດ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ 
ຖືວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງສັນຍາ ບໍ່ຖືກຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

4) ເ�ດຜ�ນຂອງສ�ນຍາ
ເຫດຜົນຂອງສັນຍາ ແມ່ນສິ່ງຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຮັດສັນຍາ ແລະໃຫ້ຄູ່ສັນຍານັ້ນ ໄດ້ປະຕິບັດສິດ 

ແລະພັນທະຂອງຕົນ.
ເຫດຜົນຂອງສັນຍາ ຕ້ອງໃຫ້ມີຈິງ ແລະຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ12

ສິ່ງຊຸກຍູ້ໃຫ ້ກ ຊື້ແຜ່ນ DVD ກັບ ຂ ແມ່ນແຜ່ນ DVD ນັ້ນ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ຢູ່ທັງພາຍໃນ 
ແລະຕ່າງປະເທດ.

5) ຮູບການຂອງສ�ນຍາ
ສັນຍາສາມາດເຮັດຂຶ້ນໄດ້ດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ ເຊັ່ນ: (1) ສັນຍາທາງປາກເປົ່າ (ບໍ່ເປັນ 

ລາຍລັກອັກສອນ). ສັນຍາຮູບການນີ ້ມັກຈະເຮັດຂຶ້ນໃນກໍລະນີມູນຄ່າບໍ່ສູງ ຫືຼບໍ່ຫຼວງຫຼາຍ ເຊັ່ນ:  
ຈ່າຍຄ່າປີ້ລົດເມ, ຄ່າຈ້າງລົດຈຳໂບ ້ຫືຼລົດຕຸກໆ, ຊື້ເຂົ້າໜົມ, ຊື້ອາຫານ, ຊື້ນຳ້ດື່ມ ແລະອື່ນໆ; 
(2) ສັນຍາທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫືຼດ້ວຍການຂີດຂຽນ ຫືຼດ້ວຍວິທີອື່ນທີ່ສາມາດຢັ້ງຢືນແລະ 
ພິສູດໄດ.້ ຮູບການຂອງສັນຍາ ຕ້ອງເຮັດຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຄວາມຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງ ກັບກົດໝາຍ 
ແລະລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະເຮັດໃຫ້ສັນຍາສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ1້3.

11 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ປ ີ2008, ມາດຕາ 13
12 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ປ ີ2008, ມາດຕາ 14
13 ກົດໝາຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 15 (ປັບປຸງ) ຮູບການຂອງສັນຍາ: ສັນຍາ ອາດ
ຈະເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ທາງປາກເປົ່າ ຫືຼດ້ວຍຮູບການອື່ນ. ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນຕາມມາດຕາ 8 ຂອງກົດ 
ໝາຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ ຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເວັ້ນເສັຍແຕ່ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນລະຫວ່າງ 
ບຸກຄົນດ້ວຍກັນ. ສັນຍາທີ່ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນນັ້ນ ຕ້ອງລົງວັນທ ີ ເດືອນ ປ ີ ແລະມີລາຍເຊັນຂອງຄູ່ສັນຍາ. 
ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມແນ່ນອນ ຄູ່ສັນຍາອາດຈະແປະໂປ້ມືຂອງຕົນໃສ່ຕື່ມອີກກໍໄດ.້

ສັນຍາທີ່ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ອາດຈະຂຽນດ້ວຍມ,ື ພິມດີດ ຫືຼພິມດ້ວຍເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກ ໂດຍຄູ່ 
ສັນຍາເອງ ຫືຼມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນາຍບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍພະຍານທັງສອງຝ່າຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍສາມຄົນ.

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະຄວາມເປັນຈິງຂອງສັນຍາ ໃຫ້ນຳສັນຍານັ້ນໄປຢັ້ງຢືນ 
ຢູ່ສຳນັກງານທະບຽນສານ.
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2.2. ຄວາມຫ�ຼງຜິດໃ�ການຊ-ຂາຍແ�ນ DVD
1) ຄວາມໝາຍ
ຄວາມຫົຼງຜິດ ໝາຍເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າ ສິ່ງທີ່ກະທຳ ຫືຼສິ່ງທີ່ຕ້ອງການນັ້ນ ຖືກຕ້ອງ 

ຕາມທີ່ຕົນຕ້ອງການ ເຊິ່ງອາດເກີດຈາກຄວາມຄ້າຍຄືກັນຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ. ຄວາມຫົຼງຜິດເກີດ 
ຂຶ້ນ ເມື່ອວັດຖຸປະສົງຂອງສັນຍາບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ຄູ່ສັນຍາໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ1້4.

ສັນຍາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຍ້ອນຄວາມຫົຼງຜິດ ໝາຍເຖິງສັນຍານັ້ນ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍປາສະຈາກ 
ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄູ່ສັນຍາ. ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄູ່ສັນຍາ ສະແດງອອກເຖິງຄວາມສົມຍອມ 
ຫືຼຍິນຍອມຂອງຄູ່ສັນຍາໃນການເຮັດສັນຍານຳກັນ, ຄູ່ສັນຍາໄດ້ຮັບຮ້ ູ ແລະເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງ 
ຕໍ່ວັດຖຸປະສົງ ແລະເປົ້າໝາຍໃນການເຮັດສັນຍາ ເຊິ່ງເປັນສັນຍາທີ່ບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກຄວາມຫົຼງຜິດ, 
ບໍ່ເກີດຈາກການບັງຄັບນາບຂູ ່ ຫືຼການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຂອງຝ່າຍໃດໜຶ່ງ, ບໍ່ມີການຕົວະຍົວະ 
ຫຼອກລວງ ແລະສັນຍາກໍບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມອັບປະໂຫຍດໃຫ້ຝ່າຍໃດໜຶ່ງ15.

ຄວາມຫົຼງຜິດສາມາດຈຳແນກອອກດັ່ງນີ:້ (1) ຄວາມຫົຼງຜິດໃນຕົວບຸກຄົນ; ຕົວຢ່າງ: 
ຕ້ອງການສ້າງສັນຍາກັບ ຄ ແຕ່ຫົຼງຜິດໄປສ້າງສັນຍາກັບ ງ ແທນ; (2) ຫົຼງຜິດໃນນິຕິກຳ; ຕົວ 
ຢ່າງ: ຕ້ອງການ ເຮັດສັນຍາໃຫ້ເຊົ່າທີ່ດິນ ແຕ່ຫົຼງເຮັດສັນຍາຊື-້ຂາຍ; (3) ຫົຼງຜິດໃນເປົ້າໝາຍ; 
ຕົວຢ່າງ: ຕ້ອງການເຮັດ ສັນຍາຊື-້ຂາຍຊີ້ນໝ ູແຕ່ຫົຼງຜິດ ເຮັດສັນຍາຊື-້ຂາຍ ຊີ້ນໄກ່16

2) ສາເ�ດຂອງການຫ�ຼງຜິດ
ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມຫົຼງຜິດ ອາດຈະເກີດຈາກຜູ່ຂາຍເຂົ້າໃຈ ແລະເຊື່ອວ່າ ສິນຄ້າ  

ທີ່ຕົນຈະຂາຍນັ້ນ ແມ່ນຖືກກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ່ຊື້ແລ້ວ ແຕ່ໃນເວລາມອບສິນຄ້າ ອາດຈະ 
ເກີດຄວາມຜິດພາດໃນການບັນຈຸຊະນິດ, ປະເພດ ເຊັ່ນ ແຜ່ນ DVD ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງຜູ່ຊື ້
ບັນຈຸໃນຊອງມີຮູບຊົງ, ລັກສະນະຄ້າຍຄືແຜ່ນທີ່ຜູ່ຊື້ຕ້ອງການ. ສ່ວນຜູ່ຊື້ຄິດວ່າແຜ່ນທີ່ຕົນຈັບເອົາ  
ນັ້ນແມ່ນຖືກຕາມທີ່ຕົນຕ້ອງການ ຫືຼຜູ່ຊື້ກໍຄິດວ່າ ຜູ່ຂາຍໄດ້ມອບແຜ່ນ DVD ທີ່ຕົນໄດ້ເລືອກແລ້ວ 
ໃຫ.້

ຄວາມຫົຼງຜິດເປັນສາເຫດພາໃຫ້ສັນຍາເປັນໂມຄະບໍ່ເດັດຂາດ ເນື່ອງຈາກວ່າ ສັນຍາຊື-້
ຂາຍແຜ່ນ DVD ລະຫວ່າງ ກ ກັບ ຂ ພົວພັນເຖິງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນ. ແນວໃດ  

14 ກົດໝາຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 11 ວັກສອງ, ຄວາມຫົຼງຜິດເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອວັດຖຸປະສົງ 
ຂອງສັນຍາບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ຄູ່ສັນຍາໄດ້ຕົກລົງກັນ.
15 ກົດໝາຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 11 ວັກໜຶ່ງ, ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄູ່ສັນຍາ ແມ່ນ 
ຄວາມສົມຍອມຂອງຄູ່ສັນຍາໃນການເຮັດສັນຍານຳກັນ ໂດຍປາສະຈາກຄວາມຫົຼງຜິດ, ການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ, 
ການບັງຄັບນາບຂູ ່ຫືຼການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຫືຼຄວາມອັບປະໂຫຍດຂອງຝ່າຍໃດໜຶ່ງ.
16 ວິໄຊ ສີຫາປັນຍາ, ປຶ້ມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບກົດໝາຍແພ່ງ, ພິມຄັ້ງທ ີ 3, ທີ່ໂຮງພິມສີສະຫວາດ, ນະຄອນ 
ຫຼວງວຽງຈັນ, ປ ີ2007, ໜ້າ 88
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ກໍຕາມ ສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະບໍ່ເດັດຂາດນັ້ນ ຫາກຄູ່ສັນຍາເຫັນດ-ີເຫັນພ້ອມ ຫືຼຮັບຮອງເອົາຈາກ
ຝ່າຍທີ່ເສັຍສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດແລ້ວ ກໍຈະຖືວ່າ ເປັນສັນຍາທີ່ໃຊ້ໄດ1້7.

3) ຜ�ນສະທອນ
ຄວາມຫົຼງຜິດໃນການເຮັດສັນຍາມີຜົນສະທ້ອນໃຫ້ສັນຍາດັ່ງກ່າວ ເປັນໂມຄະທັງໝົດ 

ຫືຼບາງສ່ວນ ໝາຍຄວາມວ່າ ເນື້ອໃນບາງສ່ວນຂອງສັນຍາ ສາມາດປະຕິບັດໄດ ້ແລະບາງສ່ວນ 
ບໍ່ມີຜົນໃຊ້ໄດ1້8

ຄູ່ສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມເຮັດສັນຍາດ້ວຍຄວາມຫົຼງຜິດ 
ນັ້ນ ເມື່ອໄດ້ຮູ້ວ່າສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນນັ້ນເປັນໂມຄະແລ້ວ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຄູ່ສັນຍາຂອງຕົນຊາບໃນ 
ທັນໃດ ເພື່ອເປັນເງື່ອນໄຂໃນການຂໍລົບລ້າງສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະນັ້ນ. ໃນກໍລະນີທີ່ຄູ່ສັນຍາທີ່ຖືກ
ຮ້ອງຂ ໍຫາກບໍ່ຍິນຍອມ ຫື ຼບໍ່ເຫັນດີລົບລ້າງສັນຍາຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງຝ່າຍທີ່ເສັຍຜົນປະໂຫຍດ 
ນັ້ນແລ້ວ ຝ່າຍທີ່ເສັຍຜົນປະໂຫຍດ ຈາກສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະນັ້ນ ກໍມີສິດຮ້ອງຂໍຕໍ່ສານປະຊາຊົນ 
ທີ່ສິດອຳນາດເພື່ອໃຫ້ສານດັ່ງກ່າວພິຈາລະນາ ລົບລ້າງສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະນັ້ນ.

ກໍລະນີສັນຍາເປັນໂມຄະ ຫາກໄດ້ເຮັດຂຶ້ນໂດຍບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນ 
ອາຍຸ(ຕໍ່າກວ່າສິບແປດປີ),ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນກັບຄົນບ້າເສັຍຈິດ,ຜູ່ທີ່ມີສິດຮ້ອງຂໍລົບລ້າງສັນຍາ  
ດັ່ງກ່າວແມ່ນ ພໍ່, ແມ່ ຫືຼຜູ່ປົກຄອງຂອງບຸກຄົນນັ້ນ. ເດັກທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍ ຸຫືຼ ຄົນບ້າ  
ເສັຍຈິດ ຕ້ອງຮ້ອງຂໍລົບລ້າງສັນຍາທີ່ຕົນໄດ້ເຮັດຂຶ້ນນັ້ນ ພາຍໃນກຳນົດສາມປ ີ ພາຍຫັຼງທີ່ຕົນ 
ເຖິງກະສຽນອາຍ ຸ ຫືຼ ກັບຄືນເປັນຜູ່ທີ່ມຄີວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດແລ້ວ19 (ຫາຍຈາກ 
ການເປັນບ້າເສັຍຈິດ).

ສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະບໍ່ເດັດຂາດນັ້ນ ມີແຕ່ຄູ່ສັນຍາເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຂໍລົບລ້າງໄດ.້
ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ ມາດຕາ 19 ໄດ້ກຳນົດກ່ຽວ 

17 ກົດໝາຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 19 ວັກ 3 ການຮັບຮອງເອົາສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະ 
ບໍ່ເດັດຂາດ, ຖ້າວ່າສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະບໍ່ເດັດຂາດນັ້ນ ຫາກມີການເຫັນດ ີ ຫືຼຮັບຮອງເອົາຈາກຝ່າຍທີ່ເສັຍສິດ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດແລ້ວ ກໍຈະຖືວ່າເປັນສັນຍາທີ່ໃຊ້ໄດ.້
18 ກົດໝາຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 21 ວັກສອງ ສັນຍາເປັນໂມຄະທັງໝົດ ຫືຼບາງສ່ວນ. 
ສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະບາງສ່ວນ ແມ່ນສັນຍາທີ່ມີເນື້ອໃນບາງສ່ວນໃຊ້ໄດ ້ແລະບາງສ່ວນໃຊ້ບໍ່ໄດ.້
19 ກົດໝາຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ ມາດຕາ 22 ການຂໍລົບລ້າງສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະ, ຖ້າວ່າຄູ່ສັນຍາ 
ຝ່າຍໃດຫາກໄດ້ຮູ້ວ່າ ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນນັ້ນເປັນໂມຄະແລ້ວ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຄູ່ສັນຍາຂອງຕົນຊາບໃນທັນໃດ ເພື່ອທຳ 
ການລົບລ້າງ ສັນຍາດັ່ງກ່າວ, ໃນກໍລະນີທີ່ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍນີ ້ ຫາກບໍ່ເຫັນດີລົບລ້າງສັນຍານັ້ນແລ້ວ ກໍໃຫ້ຝ່າຍທີ່ແຈ້ງ 
ນັ້ນຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຕໍ່ສານ ເພື່ອໃຫ້ລົບລ້າງສັນຍາ.

ພໍ່ແມ ່ຫືຼຜູ່ປົກຄອງຂອງເດັກທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍ,ຸ ຄົນບ້າເສັຍຈິດ ກໍມີສິດຂໍລົບລ້າງສັນຍາດັ່ງກ່າວ.
ເດັກທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍ,ຸ ຄົນບ້າເສັຍຈິດ ມີສິດຂໍລົບລ້າງສັນຍາທີ່ຕົນໄດ້ເຮັດຂຶ້ນນັ້ນ ພາຍໃນກຳ 

ນົດສາມປ ີພາຍຫັຼງທີ່ຕົນໄດ້ເຖິງກະສຽນອາຍ ຸຫືຼໄດ້ກັບຄືນມາເປັນຜູ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດແລ້ວ.



ຄ�ຖາມຄ�ນຄວາ 486

ກັບສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະບໍ່ເດັດຂາດ ເຊິ່ງໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການຫົຼງຜິດ 
ຂອງຄູ່ສັນຍາ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຫົຼງຜິດກໍເປັນສາເຫດໜຶ່ງພາໃຫ້ສັນຍາເປັນໂມຄະບໍ່ 
ເດັດຂາດ ດ່ັງນ້ັນກຸ່ມຄ້ົນຄວ້າກົດໝາຍແພ່ງ ເຫັນຄວນນຳໃຊ້ກໍລະນີດ່ັງກ່າວ ຕາມມາດຕາ 19.

4) ວິທີແ�ໄ�
ສຳລັບການຊື-້ຂາຍແຜ່ນ DVD ຕາມກໍລະນີສຶກສາທ ີ4 ຖືໄດ້ວ່າ ເປັນການຫົຼງຜິດໃນເປົ້າ 

ໝາຍຂອງສັນຍາໂດຍຄູ່ສັນຍາ ເຊິ່ງສະແດງອອກຢູ່ບ່ອນວ່າ ກ ຕ້ອງການຈະຊື້ແຜ່ນ DVD 
ທີ່ສາມາດເບິ່ງໄດ ້ທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ, ສ່ວນ ຂ ກໍມີເຈດຕະນາທີ່ຈະຂາຍແຜ່ນ DVD 
ທີ່ເບິ່ງໄດ້ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ, ໝາຍຄວາມວ່າ ຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍມີເປົ້າໝາຍອັນ
ດຽວກັນໃນການເຮັດສັນຍາ.

ຕາມທັດສະນະຂອງຜູ່ຂຽນ ແລະສະມາຊິກໃນກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າເຫັນວ່າ ກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ຄວາມ  
ຫົຼງຜິດໄດ້ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ່ຊື,້ ເນື່ອງຈາກວ່າ ກ ຕ້ອງການແຜ່ນ DVD ທີ່ສາມາດເບິ່ງ 
ໄດ້ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ, ສະນັ້ນ ທັງສອງຝ່າຍສາມາດແກ້ໄຂການຫົຼງຜິດ ນັ້ນໄດ ້ໂດຍ  
ຜູ່ຂາຍຕ້ອງປ່ຽນແຜ່ນ DVD ໃໝ່ໃຫ້ຜູ່ຊື ້ຫືຼຫຼຸດມູນຄ່າລົງ ຖ້າວ່າບໍ່ສາມາດປ່ຽນໄດ ້ຫືຼຜູ່ຂາຍຕ້ອງ 
ຮັບເອົາແຜ່ນ DVD ນັ້ນຄືນ.

ການຫົຼງຜິດເປັນສາເຫດທີ່ໃຫ້ສັນຍາຊື-້ຂາຍແຜ່ນ DVD ເປັນໂມຄະ, ເມື່ອ ກ ແລະ 
ຂ ຫືຼຝ່າຍໃດໜຶ່ງຮັບຮູ້ວ່າສັນຍາຊື້-ຂາຍແຜ່ນ DVD ເປັນໂມຄະແລ້ວ, ຄູ່ສັນຍາລະຫວ່າງ ກ 
ແລະ ຂ ຕ້ອງປະຕບິັດຕໍ່ກັນ, ໝາຍຄວາມວ່າ: ໃຫ ້ຂ ສົ່ງເງິນຄືນແກ ່ກ ຕາມຈຳນວນເງິນທີ ່ກ 
ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ຕົນ. ສ່ວນ ກ ຕ້ອງສົ່ງແຜ່ນ DVD ທີ່ໄດ້ຊື້ໄປນັ້ນຄືນແກ ່ຂ20.  

ກໍລະນີທີ່ຄວາມຫົຼງຜິດນັ້ນ ເກີດຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງ ຂ, ຜູ່ກ່ຽວຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ 
ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ດ້ວຍການປ່ຽນແຜ່ນ DVD ໃໝ່ໃຫ້ແກ ່ກ ຫືຼ ກໍລະນີບໍ່ສາມາດປ່ຽນແຜ່ນ 
DVD ໃໝ່ ກໍຕ້ອງຫຼຸດມູນຄ່າຊື-້ຂາຍລົງ, ນອກຈາກນີ ້ກ ຍັງສາມາດຂໍຍົກເລີກສັນຍາໄດ ້ດ້ວຍ 

20 ກົດໝາຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 23 ຜົນສະທ້ອນຂອງສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະ: ເມື່ອຮັບຮູ້ວ່າ 
ສັນຍາເປັນໂມຄະແລ້ວ ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ:້
1. ໃຫ້ສົ່ງຊັບສິ່ງຂອງທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໃນການຊື-້ຂາຍຕໍ່ກັນແລ້ວນັ້ນຄືນແກ່ຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍ ໃນກໍລະນີທີ່ສັນຍາ 

ຫາກໄດ້ເຮັດຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ, ສັນຍາຂອງນິຕິບຸກຄົນຫາກໄດ້ເຮັດຂຶ້ນໂດຍຂັດກັບ 
ວັດຖຸປະສົງ ຫືຼເປົ້າໝາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ, ສັນຍາທີ່ໄດ້ເຮັດຂຶ້ນໂດຍເດັກທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍ ຸ ຫືຼ 
ຄົນບ້າເສັຍຈິດ, ສັນຍາທີ່ໄດເ້ຮັດຂຶ້ນໂດຍບຸກຄົນທີ່ຂາດສະຕິສຳນຶກ ຫືຼຢູ່ໃນສະພາບມຶນເມົາອັນໜັກໜ່ວງ, ສັນຍາ
ທີ່ໄດ້ເຮັດຂຶ້ນໂດຍຝ່າຍໜຶ່ງ ໄດ້ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ;

2. ໃຫ້ສົ່ງຊັບສິ່ງຂອງທີ່ໄດ້ປະຕິບັດແລ້ວນັ້ນ ຄືນແກ່ຝ່າຍທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍ ໃນກໍລະນີທີ່ສັນຍາຫາກໄດ້ເຮັດ 
ຂຶ້ນ ດ້ວຍການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ ຫືຼການບັງຄັບນາບຂ່.ູ ສ່ວນຊັບສິ່ງຂອງທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຈາກອີກຝ່າຍໜຶ່ງນັ້ນ 
ໃຫ້ຮິບເປັນຂອງລັດ;

3. ໃນກໍລະນີທີ່ສັນຍາຫາກໄດ້ເຮັດຂຶ້ນໂດຍຂັດກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະຄວາມເປັນລະບຽບ
ຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມແລ້ວ ກໍໃຫ້ຮິບຊັບສິ່ງຂອງທີ່ໄດ້ປະຕິບັດແລ້ວທັງໝົດເປັນຂອງລັດ
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ການສົ່ງແຜ່ນ DVD ຄືນໃຫ້ແກ ່ຂ. ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຄວາມຫົຼງຜິດເກີດຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງ 
ກ, ກ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍຄ່ວາມເສັຍຫາຍທັງໝົດດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງການທົດ 
ແທນໃດໆຈາກ ຂ ໄດ.້

ກໍລະນີທີ ່ກ ຫາກໄດ້ຮູ້ວ່າແຜ່ນ DVD ທີ່ຕົນຊື້ນັ້ນ ບໍ່ມີຄຸນນະພາບຕາມທີ ່ຂ ໂຄສະນາໄວ,້ 
ກ ມີສິດໃນການຂໍປ່ຽນເອົາ DVD ແຜ່ນໃໝ ່ທີ່ເຫັນວ່າມີຄຸນນະພາບ ຫືຼ ຂໍຫຼຸດລາຄາ ຫືຼ ສະເໜີ 
ລົບລ້າງສັນຍາຊື-້ຂາຍໄດ.້ ນອກຈາກນີ ້ກ ຍັງສາມາດທວງເອົາການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍຈາກ 
ຂ ໄດ້ຕື່ມອີກ21.

 
2.3. ການຕ�ວະຍ�ວະອກລວງ

1) ຄວາມໝາຍຂອງການຕ�ວະຍ�ວະອກລວງ
ການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງໝາຍເຖິງ ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນສັນຍາ ໄດ້ໃຊ້ກົນອຸບາຍ, ເລ່ຫ່ຼຽມ ຫຼອກ 

ລວງດ້ວຍວາຈາ ຫືຼ ການກະທຳໃດໜຶ່ງ ໂດຍເຈດຕະນາທາງກົງ ຫືຼ ທາງອ້ອມ ເພື່ອໃຫ້ອີກຝ່າຍ 
ຫົຼງເຊື່ອເຮັດສັນຍານຳ22.

2) ຜ�ນສະທອນຂອງການຕ�ວະຍ�ວະອກລວງ
ການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ ເປັນສາເຫດພາໃຫ້ສັນຍາຊື-້ຂາຍແຜ່ນ DVD ເປັນໂມຄະບໍ່ 

ເດັດຂາດ.
ຖ້າວ່າຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດໜຶ່ງຮູ້ວ່າ ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນນັ້ນແມ່ນຕົນຖືກຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ 

ເປັນໂມຄະ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຄູ່ສັນຍາຂອງຕົນຊາບໃນທັນໃດ ເພື່ອທຳການລົບລ້າງສັນຍາດັ່ງກ່າວ.  
ໃນກໍລະນີຄູ່ສັນຍາ ຫາກບໍ່ເຫັນດີລົບລ້າງສັນຍາ ກໍໃຫ້ຝ່າຍທີ່ແຈ້ງນັ້ນຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຕໍ່ສານ ເພື່ອຂໍ 
ລົບລ້າງສັນຍາ23. ສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະບໍ່ເດັດຂາດ ມີແຕ່ຄູ່ສັນຍາເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຂໍລົບລ້າງໄດ2້4.

ໃນກໍລະນ ີການຊື້-ຂາຍແຜ່ນ DVD: ຖ້າຫາກສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າ ຜູ່ຂາຍໃຊ້ກົນອຸບາຍ 
ຫຼອກລວງ ເພື່ອຕົວະຍົວະຜູ່ຊື,້ ຈຳນວນເງິນທີ່ຜູ່ຊື້ໄດ້ຈ່າຍໄປນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ສົ່ງຄືນ, ຖ້າມີຄວາມເສັຍ 
ຫາຍເກີດຂຶ້ນແກຜູ່່ຊື ້ຜູ່ຂາຍກໍຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ, ສ່ວນແຜ່ນ DVD ຈະຖືກຮິບເປັນຂອງລັດ25.
21 ກົດໝາຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 11 ວັກສອງ ກໍລະນີທີ່ຜູ່ຊື້ຫາກໄດ້ຮູ້ວ່າ ຊັບສິ່ງຂອງ 
ນັ້ນບໍ່ມຄີຸນນະພາບແລ້ວ ຜູ່ຊື້ມີສິດຂໍປ່ຽນເອົາຊັບສິ່ງຂອງປະເພດດຽວກັນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຫື ຼຂໍຫຼຸດລາຄາ ຫືຼລົບລ້າງ 
ສັນຍາ ພ້ອມທັງທວງເອົາການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ.
22 ກົດໝາຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 11 ວັກສາມ ການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງເກີດຂຶ້ນເມື່ອ 
ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໜຶ່ງໄດ້ໃຊ້ກົນອຸບາຍ ເຊິ່ງພາໃຫ້ອີກຝ່າຍໜຶ່ງຫົຼງເຊື່ອເຮັດສັນຍາ.
23 ກົດໝາຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ ມາດຕາ 22 ວັກສອງ ການຂໍລົບລ້າງສັນຍາທີ່ເປັນໂມຄະ, ສັນຍາ  
ທີ່ເປັນໂມຄະອາດຈະຂໍລົບລ້າງໄດ.້ ຖ້າວ່າຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຫາກໄດ້ຮູ້ວ່າ ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນນັ້ນເປັນໂມຄະແລ້ວ 
ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຄູສ່ັນຍາຂອງຕົນຊາບໃນທັນໃດ ເພື່ອທຳການລົບລ້າງສັນຍາດັ່ງກ່າວ, ໃນກໍລະນີທີ່ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍນີ ້
ຫາກບໍ່ເຫັນດີລົບລ້າງສັນຍາ ນັ້ນແລ້ວ ກໍໃຫ້ຝ່າຍທີ່ແຈ້ງນັ້ນຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຕໍ່ສານ ເພື່ອໃຫ້ລົບລ້າງສັນຍາ.
24 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ປ ີ2008, ມາດຕາ 22 ວັກ 4
25 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ປ ີ2008, ມາດຕາ 23 ຂໍ ້2
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3) ວິທີແ�ໄ�
ເມື່ອ ກ ຮັບຮູ້ວ່າ ສັນຍາຊື-້ຂາຍແຜ່ນ DVD ເປັນໂມຄະ ຍ້ອນຖືກຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ 

ຈາກ ຂ ນັ້ນ, ກ ມີສິດສົ່ງແຜ່ນ DVD ຄືນໃຫ ້ຂ, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງເອົາການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍ 
ຫາຍ ແລະຄ່າປ່ວຍການຊັບຈາກ ຂ, ສ່ວນ ຂ ມີພັນທະສົ່ງເງິນທີ ່ກ ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ຕົນຄືນ ຈະຖື  
ວ່າເປັນການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ ຖ້າຫາກວ່າ ຂ ໄດ້ມີການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ ຫືຼ ໃຫ້ຂໍ້ມູນ  
ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຫືຼ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມການອະທິບາຍຂອງສິນຄ້າເພື່ອ ໃຫ້ ກ ເຂົ້າໃຈ  
ວ່າແຜ່ນ DVD ດັ່ງກ່າວ ມີຄຸນນະພາບສາມາດເບິ່ງໄດ້ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ທັ້ງທີ່ຄວາມ 
ເປັນຈິງແລ້ວ ແຜ່ນ DVD ດັ່ງກ່າວ ບໍ່ສາມາດເບິ່ງໄດ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ ້
ກ ທີ່ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ແຜ່ນ DVD ໄດ້ຕາມຕ້ອງການ.

ສະນັ້ນ ເມື່ອສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ການຊື-້ຂາຍແຜ່ນ DVD ລະຫວ່າງ ກ ແລະ ຂ 
ເກີດຂຶ້ນຈາກການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງຂອງ ຂ, ສັນຍາຊື-້ຂາຍຂອງສອງຝ່າຍ ຖືວ່າເປັນໂມຄະ 
(ບໍ່ເດັດຂາດ) ເນື່ອງຈາກວ່າ ກ ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍບໍ່ມີຄວາມຍິນຍອມໃນການຮັບຊື້ເອົາແຜ່ນ DVD ທີ່ 
ເບິ່ງໄດ້ແຕ່ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ຄຸນນະພາບທີ່ແທ້ຈິງຂອງສິນຄ້າ, ສະນັ້ນ ຖ້າສັນຍາ  
ເປັນໂມຄະ ກ ມີສິດຮ້ອງຂໍໃຫ ້ຂ ສົ່ງຊັບ ຫືຼເງິນທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໄປແລ້ວນັ້ນຄືນ, ຖ້າ ຂ ບໍ່ສາມາດ 
ປ່ຽນ DVD ແຜ່ນໃໝ່ໄດ ້ຫືຼບໍຍ່ິນຍອມຫຼຸດລາຄາ ຫືຼ ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂດ້ວຍວິທີອື່ນໄດ.້

3. ການລະເ�ີດສ�ນຍາຊ-ຂາຍ
ສັນຍາຊື-້ຂາຍ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ. 

ສະນັ້ນ, ກ່ອນຈະຮັບຮູ້ການລະເມີດສັນຍາຊື-້ຂາຍ ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຫັຼກການລວມຂອງ 
ການລະເມີດສັນຍາ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ດັ່ງນີ:້

- ການລະເມີດສັນຍາ ແມ່ນການບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາທັງໝົດ ຫືຼບາງສ່ວນ ຫືຼການປະຕິບັດ 
ສັນຍາ ຢ່າງບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ໂດຍຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ການປະຕິບັດສັນຍາບໍ່ມີຄຸນນະ
ພາບ, ບໍ່ທັນກັບເວລາ, ບໍ່ຖືກສະຖານທີ ່ເຊິ່ງກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ26. ລັກສະນະຂອງການລະເມີດ 
ທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ ໝາຍເຖິງຄູ່ສັນຍາໄດ້ຕົກລົງເຮັດສັນຍາຮ່ວມກັນ ໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
ແຕ່ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາຝ່າຍໃດໜຶ່ງ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ເຊິ່ງສ້າງຄວາມອັບປະໂຫຍດ ແລະ 
ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ອີກຝ່າຍໜຶ່ງ.

- ການລະເມີດສັນຍາ ຊື-້ຂາຍ ແມ່ນການບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາທີ່ສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງກັນ ເຊິ່ງ 
ສະແດງອອກດັ່ງນີ:້

26 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ, ມາດຕາ 33 ວັກ 1
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ຜູ່ຊື້ຮັບເອົາສິນຄ້າໄປແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຊຳລະຄ່າສິນຄ້າທັງໝົດ, ບາງສ່ວນ ຫືຼຊຳລະຊັກຊ້າ 
ບໍ່ຖືກຕາມກຳນົດເວລາທີ່ຕົກລົງກັນ. ນອກຈາກນີ,້ ຍັງມີກໍລະນີທີ່ຜູ່ຊື້ໄດ້ຝາກສິນຄ້າໄວ້ນຳຜູ່ຂາຍ, 
ຜູ່ຊື້ບໍ່ໄດ້ມາຮັບເອົາສິນຄ້າດັ່ງກ່າວຕາມກຳນົດເວລາທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາ ຫືຼ ກໍລະນີອື່ນ 
ທີ່ເຫັນວ່າເປັນການລະເມີດ.

ຜູ່ຂາຍໄດ້ຮັບເງິນໄປແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມອບສິນຄ້າທັງໝົດ ຫືຼບາງສ່ວນໃຫ້ຜູ່ຊື;້ ມອບບໍ່ຖືກ  
ຕາມກຳນົດເວລາ ຫືຼ ບໍ່ຖືກຕາມສະຖານທີ;່ ການເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍ ຫືຼ ເປ່ເພ  
ກ່ອນ ຫືຼ ໃນເວລາສົ່ງມອບໃຫ້ຜູ່ຊື.້ ນອກຈາກນີ,້ ຜູ່ຂາຍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ່ຊື້ຊາບ ກ່ຽວກັບສິດຂອງ  
ບຸກຄົນອື່ນໃນຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຂາຍ ເຊັ່ນວ່າ ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຂາຍນັ້ນ ຍັງມີຜູ່ເຊົ່າຢູ.່ ການບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ 
ຊາບນີ ້ຈະພາໃຫ້ຜູ່ຂາຍລະເມີດສັນຍາ ຫືຼ ກໍລະນີອື່ນທີ່ເຫັນວ່າເປັນການລະເມີດ.

3.1. ເ�ອນໄ�ຂອງການລະເ�ີດສ�ນຍາ
ເງື່ອນໄຂຂອງການລະເມີດສັນຍາ ແມ່ນການກະທຳຂອງຄູ່ສັນຍາທີ່ສະແດງອອກດ້ວຍ 

ການກະທຳ ຫືຼ ບໍ່ກະທຳສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ການປະຕິບັດສັນຍານັ້ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫືຼເຮັດ 
ໃຫ້ສັນຍານ້ັນບ່ໍໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຕາມທ່ີຄູ່ສັນຍາໄດ້ຕົກລົງກັນ ເຊ່ິງສະແດງອອກດ່ັງນ້ີ:

3.1.1 ການບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາທັງໝົດ
ການບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາທັງໝົດ ແມ່ນການບໍ່ປະຕິບັດພັນທະຂອງຝ່າຍໃດໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງ 

ກັນແລ້ວ ເຊິ່ງຝ່າຍໜຶ່ງໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ ແຕ່ອີກຝ່າຍໜຶ່ງບໍ່ຍອມປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ 
ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ ເຊິ່ງສະແດງອອກດ້ວຍການບໍ່ມອບຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຕົນໄດ້ຂາຍ ຫືຼ ນຳເອົາ  

DVD

ຂ
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ຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນໄປມອບ, ໂອນ ຫືຼ ຊື້-ຂາຍ ກັບບຸກຄົນອື່ນ ເຊິ່ງເປັນການສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍ 
ໃຫ້ແກ່ຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶ່ງ.

3.1.2. ການບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາບາງສ່ວນ ຫື ຼການປະຕິບັດສັນຍາຢ່າງບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ   
 -ການບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາບາງສ່ວນແມ່ນການບໍ່ປະຕິບັດພັນທະຂອງຝ່າຍໃດໜຶ່ງທີ່ໄດ້  
ຕົກລົງກັນ ເຊິ່ງຝ່າຍໜຶ່ງໄດ້ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນແລ້ວແຕ່ອີກຝ່າຍໜຶ່ງໄດ້ປະຕິບັດພັນທະຂອງ 
ຕົນພຽງສ່ວນໃດໜຶ່ງ ຫືຼ ອ້າງເຫດຜົນອື່ນ ເພື່ອບໍ່ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ.

- ການປະຕິບັດສັນຍາບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ແມ່ນການປະຕິບັດພັນທະຂອງຝ່າຍໃດໜຶ່ງບໍ່ 
ເໝາະສົມ, ບໍ່ສອດຄ່ອງ ຫືຼ ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ເຊັ່ນ: ປະຕິບັດຊັກຊ້າ, ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຊອກຫາສິ່ງ 
ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດວຽກງານ ຫືຼມີສາເຫດອື່ນທີ່ເປັນການລະເມີດສັນຍາ. 
ຕົວຢ່າງ: ທ້າວສະດ ີປະມູນໄດ ້ໂຄງການປຸກສ້າງໂຮງແຮມ 5 ດາວ ຂະໜາດສິບ(10)ຊ້ັນໜ່ຶງຫັຼງ 
ເຊ່ິງແມ່ນທ້າວສຽວສີ ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ. ທັງສອງໄດ້ເຮັດສັນຍາຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງນຳກັນ ໃນກຳ  
ນົດເວລາສອງ(2)ປ ີ ໃຫ້ປຸກສ້າງສຳເລັດ. ຜ່ານການປະຕິບັດສັນຍາດັ່ງກ່າວໄດ້ໜຶ່ງ(1)ປີ, ທ້າວ 
ສະດີເຮັດໄດ້ພຽງແຕ່ສາມ(3)ຊັ້ນ. ທ້າວສຽວສີມາກວດກາໂຄງການ ເຫັນວ່າ ທ້າວສະດ ີປະຕິບັດ 
ສັນຍາບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ເຖິງວ່າກຳນົດເວລາສັນຍາຈະຍັງຢູ່ກຕໍາມ ແຕ່ຄິດໄລ່ໃສ່ໜ້າວຽກແລ້ວ  
ທ້າວສະດີຈະບໍ່ສາມາດປະຕິບັດສັນຍາໄດ ້ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນກັບ ທ້າວສຽວສ ີຜູ່ເປັນເຈົ້າຂອງ 
ໂຄງການ.

3.2. ຜ�ນສະທອນຂອງການລະເ�ີດສ�ນຍາຊ-ຂາຍ
ຖ້າວ່າຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດໜຶ່ງ ຫາກໄດ້ລະເມີດສັນຍາ ຝ່າຍນັ້ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນ  

ຄ່າເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເວັ້ນເສັຍແຕ່ການລະເມີດສັນຍານັ້ນ ຫາກເກີດຂຶ້ນຍ້ອນເຫດສຸດວິໄສ27.  
ຕໍ່ບັນຫານີ,້ ກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ຖ້າຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດໜຶ່ງລະເມີດ ຝ່າຍນັ້ນ 
ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບ ເຊັ່ນ ໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ, ຄ່າປ່ວຍການຊັບ. ພ້ອມກັນນີ,້ ຜູ່ລະເມີດຍັງຈະ 
ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າປັບ ໃໝຕາມລະບຽບການ ສະເພາະຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫືຼ ຕາມ 
ການຕົກລົງຂອງຄູ່ສັນຍາ28. ນອກຈາກນີ,້ ຜູ່ທີ່ຖືກສານຕັດສິນເປັນຜູ່ລະເມີດນັ້ນ ຍັງຈະຕ້ອງໃຊ້ 
ແທນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆໃນການດຳເນີນຄະດີໃຫ້ແກ່ຝ່າຍທີ່ຊະນະຄະດ ີ ແລະຈ່າຍອາກອນຂອງ 
ລັດຕາມຄຳຕັດສິນ ຫືຼ ຄຳພິພາກສາທີ່ໃຊ້ໄດຢ້່າງເດັດຂາດຂອງສານ29.

27 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ, ມາດຕາ 33 ວັກ 2
28 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ, ມາດຕາ 36 ວັກ 2
29 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມສານ, ມາດຕາ 26
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ແນວໃດກໍຕາມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ່ລະເມີດສັນຍານັ້ນ ຍັງມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ ຖ້າຫາກມີ 
ເຫດສຸດວິໄສ ເຊັ່ນ: ນຳ້ຖ້ວມ, ຟ້າຜ່າ, ແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະອື່ນໆ ເຊິ່ງພາໃຫ້ລູກໜີ້ບໍ່ສາມາດປະ  
ຕິບັດພັນທະຂອງຕົນໄດ.້

ຕົວຢ່າງ: ທ້າວກໍໄດ້ກູ້ຢືມເງິນທະນາຄານ, ກຳນົດມື້ຊຳລະຕົ້ນທຶນ ແລະດອກເບ້ັຍໃຫ້ທະ 
ນາຄານ ແມ່ນວັນທີ 15 ຕຸລາ 2008, ແຕ່ໃນວັນດຽວກັນນີ ້ໄດ້ມີເຫດການ ນຳ້ຖ້ວມຢ່າງກະທັນຫັນ 
ເຮັດໃຫ້ຜູ່ກ່ຽວ ໄປຊຳລະເງິນບໍ່ໄດ.້ ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ ້ ທ້າວກ ໍຈະໄດ້ ຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນ
ໜີ້ສິນໃຫ້ແກ່ທະນາຄານທັງຕົ້ນທຶນແລະດອກເບ້ັຍ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ, ສ່ວນດອກເບັ້ຍປັບໃໝ 
ແລະຄ່າປ່ວຍການຊັບນັ້ນ ຜູ່ກ່ຽວຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບ.

ຜົນສະທ້ອນຂອງການລະເມີດສັນຍາ: ນອກຈາກກຳນົດຫັຼກການລວມໄວ້ໃນມາດຕາ 33  
ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາແລ້ວ ຍັງໄດ້ກຳນົດຜົນສະທ້ອນສະ 
ເພາະຕື່ມອີກ ໃນມາດຕາ 39 ແລະ 40, ແຕ່ໃນສອງມາດຕານີ ້ບໍ່ໄດ້ກຳນົດກໍລະນີເຫດສຸດວິໄສ.  
ສະນັ້ນ, ສັນຍາຊື-້ຂາຍ ຖ້າມີການລະເມີດຍ້ອນເຫດສຸດວິໄສນັ້ນ ກໍສາມາດນຳໃຊ້ຫັຼກການລວມ
ຂອງການລະເມີດສັນຍາ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

ສັງລວມຜົນສະທ້ອນຂອງການລະເມີດສັນຍາຊື-້ຂາຍ, ຄູ່ສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍ 
ມີສິດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຝ່າຍທີ່ລະເມີດ ຮັບຜິດຊອບດັ່ງນີ:້

1. ຂໍປ່ຽນເອົາຊັບສິ່ງຂອງດຽວກັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ
2. ຂໍຫຼຸດລາຄາ
3. ຂໍລົບລ້າງສັນຍາ ພ້ອມທັງທວງເອົາຄ່າເສັຍຫາຍ

 
3.3.      ຜ�ນສະທອນ ຂອງການລະເ�ີດສ�ນຍາຊ-ຂາຍແ�ນ DVD ລະ�າງ ຂ (ຜູຂາຍ) 

ກ�ບ ກ (ຜູຊ)
ຕາມຫັຼກການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ຜູ່ທີ່ລະເມີດສັນຍາ ຫືຼໄດ້ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍ 

ແມ່ນຜູ່ນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບ ເຊິ່ງສະແດງອອກດັ່ງນີ ້:

1). ກໍລະນ ີຮອຍແຕກຂອງແຜ່ນ DVD ເກີດຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງ 
   ຂ (ຜູ່ຂາຍ) ຈະມີຜົນສະທ້ອນຄືແນວໃດ ?

ກໍລະນ ີແຜ່ນ DVD ແຕກຍ້ອນເກີດຈາກຄວາມຜິດຂອງ ຂ ຫືຼແຕກໃນເວລາຢູ່ນຳ ຂ  
ຫືຼແຕກກ່ອນການສົ່ງ-ມອບສິນຄ້າໃຫກ້, ບັນຫານີ ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງໝົດແມ່ນຕົກເປັນຂອງ  
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ຂ30, ແລະ ຂ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບປ່ຽນ DVD ແຜ່ນໃໝ່ໃຫ ້ກ ຫືຼຖ້າວ່າ ກ ຍິນຍອມ ຫືຼ ຢັ້ງຢືນວ່າ  
ຕ້ອງການ DVD ແຜ່ນທີ່ແຕກນັ້ນໄວ,້ ກ ກໍສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ ້ຂ ຫຼຸດຜ່ອນລາຄາແຜ່ນ DVD 
ນັ້ນລົງ, ແຕ່ຖ້າວ່າ ກ ຫາກບໍ່ຍິນຍອມຮັບເອົາ ຫືຼ ບໍ່ຕ້ອງການແຜ່ນ DVD ແຕກແຫງ ແລະບໍ່ຕ້ອງ 
ການແຜ່ນໃໝ,່ ກ ກໍສາມາດຍົກເລີກສັນຍາຊື-້ຂາຍນັ້ນໄດ ້ເນື່ອງຈາກວ່າ ຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ 
ຫືຼແຜ່ນ DVD ນັ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງຂອງ ກ. ສຳລັບກໍລະນີແຜ່ນ DVD ທີ່ແຕກນັ້ນ, 
ຫາກເກີດຈາກຄວາມຜິດຂອງ ກ ເອງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍນັ້ນ ແມ່ນ ກ ຕ້ອງຮັບ 
ຜິດຊອບດ້ວຍຕົວເອງທັງໝົດເຊິ່ງ ຂ ຈະບໍ່ມ ີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການທົດແທນ ຫືຼ ປ່ຽນແທນ 
ໃຫ້ແຕ່ຢ່າງໃດ31

ໃນກໍລະນີທີ ່ ກ ຫາກໄດ້ຈ່າຍເງິນຄ່າຊື້ແຜ່ນ DVD, ຄ່ານຳສົ່ງແຜ່ນ DVD ໃຫ ້ ຂ 
ແລ້ວ, ກ ກໍສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ ້ ຂ ຈ່າຍຄ່າປ່ວຍການຊັບແກ່ຕົນໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 
ນອກຈາກນີ ້ ຖ້າວ່າ ຂ ຫາກໄດ້ນຳສົ່ງສິນຄ້າ ຫືຼແຜ່ນ DVD ທີ່ຂາຍນັ້ນ ບໍ່ຄົບຕາມຈຳນວນ 
ຫືຼບໍ່ຄົບຊຸດ, ບໍ່ມີຄຸນນະພາບຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງຊື້-ຂາຍກັນ, ກ ສາມາດປະຕິເສດບໍ່ຮັບເອົາແຜ່ນ  
DVD ແລະບໍ່ຈ່າຍເງິນຄ່າແຜ່ນ DVD ນັ້ນ ກໍໄດ,້ ຖ້າວ່າ ກ ຫາກໄດ້ຈ່າຍເງິນຄ່າແຜ່ນ DVD  
ໄປແລ້ວ, ຂ ຕ້ອງໄດ້ສົ່ງເງິນຄືນໃຫ ້ ກ ແລະຍັງຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນຄ່າເສັຍຫາຍໃຫ ້ ກ ອີກ 
ດ້ວຍ32.

ການປັບໃໝແມ່ນມາດຕະການຕໍ່ຜູ່ລະເມີດສັນຍາຄ:ື ບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ, ປະຕິບັດສັນຍາ 
ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫືຼປະຕິບັດບໍ່ທັນຕາມກຳນົດເວລາ. ການປັບໃໝ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມການຕົກລົງຂອງ 
ຄູ່ສັນຍາທີ່ຕົກລົງກັນ.

DVD

30 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ. ມາດຕາ 33 ວັກ 2
31 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ. ມາດຕາ 5 (ໃໝ່)
32 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 43 ວັກ 4 ແລະ ວັກ 5

ກ
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2). ກໍລະນ ີກ ຊື້ແຜ່ນ DVD ເພື່ອນຳໃຊ້ເກັບຄ່າບໍລິການ ກ ສາມາດຮຽກ 
ຮ້ອງສິ່ງໃດໄດ້ແດ ່ຈາກ ຂ ?

ກໍລະນ ີກ ໄດ້ຊື້ແຜ່ນ DVD ເພື່ອໄປນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສາຍຫາລາຍໄດ ້ຫືຼ ເກັບຄ່າບໍລິ 
ການ (ເຊິ່ງເປັນອາຊີບຂອງ ກ ). ເມື່ອແຜ່ນ DVD ທີ່ຊື້ໄປ ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ຕາມຈຸດປະສົງຂອງ  
ກ, ຂ (ຜູ່ຂາຍ) ກໍຮັບຮູ້ກິດຈະການດັ່ງກ່າວ. ສະນັ້ນ ເມື່ອ ກ ບໍ່ສາມາດສາຍແຜ່ນ DVD ແລະບໍ່ສາ  
ມາດເກັບຄ່າບໍລິການໄດ ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ກ ຂາດລາຍໄດ້ອັນເປັນປົກກະຕິຂອງຜູ່ກ່ຽວ, ກໍລະນີດັ່ງກ່າວ 
ກ ຜູ່ເສັຍຫາຍ ແລະໄດຮ້ັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ ກໍມີສິດຮຽກຮ້ອງເອົາການທົດແທນຄ່າເສັຍຫາຍ
ຈາກ ຂ ໄດ,້ ເນື່ອງຈາກຄວາມເສັຍຫາຍຂອງ ກ ເກີດຈາກການກະທຳ ຫືຼ ການລະເມີດສັນຍາຊື-້
ຂາຍຂອງ ຂ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ກ ເສັຍລາຍໄດ້ຂອງຜູ່ກ່ຽວໄປ, ແຕ່ການຄິດໄລ່ຄ່າເສັຍຫາຍ ແລະຄ່າ  
ປ່ວຍການຊັບນັ້ນ ກໍຕ້ອງໃຫ້ພໍເໝາະສົມ ຄວນກັບຄວາມເສັຍຫາຍທີ ່ກ ໄດ້ສູນເສັຍໄປ ບົນພື້ນຖານ  
ຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ຫືຼ ຄວາມຜິດຂອງ ຂ, ເຊັ່ນ: ກ ບໍ່ສາມາດສາຍແຜ່ນ 
DVD ໄດ ້ເຮັດໃຫ້ເສັຍລາຍຮັບໄປມື້ລະຫ້າໝື່ນ (50.000)ກີບ, ກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ ້ຂ ຕ້ອງທົດແທນ 
ລາຍໄດ້ທີ ່ກ ຄວນໄດ້ຮັບ 50.000 ກີບຕໍ່ມື,້ ແລະ ກ ຍັງສາມາດຮຽກຮ້ອງເອົາຄ່າປ່ວຍການຊັບ 
ເນື່ອງຈາກການບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ແຜ່ນ DVD ດັ່ງກ່າວຕື່ມອີກ.

ທຸກການກະທຳຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ຫາກໄດ້ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ ໂດຍເປັນ 
ຄວາມຜິດຂອງບຸກຄົນທ່ີກະທຳນ້ັນ. ຜູ່ກະທຳຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທົດແທນຄ່າເສັຍຫາຍຢ່າງ  
ຫີຼກລ້ຽງບໍ່ໄດ3້3, ແຕ່ສິດໃນການຮຽກຮ້ອງເອົາການທົດແທນຄ່າເສັຍຫາຍນັ້ນ ຈະກະທຳໄດ ້ຖ້າວ່າ 
ຄວາມເສັຍຫາຍດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ເປັນເຫດສຸດວິໄສ.

ເຫດສຸດວິໄສ ໝາຍເຖິງເຫດການທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນ ແລະຄວບຄຸມໄດ ້ເຊັ່ນ: ນຳ້ 
ຖ້ວມ, ຟ້າຜ່າ, ແຜ່ນດິນໄຫວ ພະຍຸ…ເຊິ່ງພາໃຫ້ລູກໜີ ້ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນໄດ;້

ຕົວຢ່າງ: ຄ ເປັນເຈົ້າຂອງວົງດົນຕ,ີ ໄດ້ຕົກລົງຮັບວ່າຈ້າງໄປເສບໃນງານບຸນປີໃໝ ່ຢູ່ທີ ່
ເຮືອນຂອງ ງ. ເມື່ອຮອດກຳນົດມື້ນັດໝາຍ, ຄ ບໍ່ສາມາດນຳວົງດົນຕີ ໄປເສບຕາມສັນຍາທີ່ໄດ້  
ຕົກລົງກັບ ງ, ເນື່ອງຈາກ ຄ ໄປເສບຢູ່ເຮືອນຂອງ ຈ ແທນ ຍ້ອນໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງສູງກວ່າທີ ່ງ  
ຈ່າຍໃຫ.້ ຈາກການບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາຂອງ ຄ, ເຮັດໃຫ້ ງ ເຈົ້າຂອງງານສາມາດຮຽກຮ້ອງເອົາ  
ຄ່າເສັຍຫາຍຈາກ ຄ ໄດ.້ ແຕ ່ງ ຈະບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງເອົາຄ່າເສັຍຫາຍຈາກ ຄ ໄດ ້ຖ້າວ່າ  

33 ກົດໝາຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 83 ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ : ບຸກຄົນໃດ 
ຫາກໄດ້ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ່ອື່ນ ດ້ວຍການກະທຳຂອງຕົນເອງ ບຸກຄົນຜູ່ນັ້ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍ 
ຫາຍທີ່ຕົນໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນ ເວັ້ນເສັຍແຕ່ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ແມ່ນຍ້ອນການປ້ອງກັນຕົວ, ການປະຕິບັດໜ້າທີ ່
ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫືຼຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງຜູ່ຖືກເສັຍຫາຍເອງ.
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ການບໍ່ສາມາດນຳດົນຕີໄປເສບນັ້ນ ເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກໃນມື້ນັດໝາຍນັ້ນ ໄດ້ເກີດມີລົມພາຍ ຸແລະ  
ມີຝົນຕົກຢ່າງແຮງ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງໄປເຮືອນຂອງ ງ ຖືກຕັດຂາດ ບໍ່ສາມາດໄປຮອດໄປ 
ເຖິງໄດ.້

ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການຊື-້ຂາຍ ມີຫຼາຍປະເພດ, ໃນຄວາມເສັຍຫາຍນັ້ນ ມີ
ບາງປະເພດກໍສາມາດກຳນົດມູນຄ່າຄວາມເສັຍຫາຍໄດ້ງ່າຍ ເຊັ່ນ: ຄວາມເສັຍຫາຍທາງດ້ານຊັບ 
ສິ່ງຂອງ ຫືຼ ທາງດ້ານວັດຖ,ຸ ແຕ່ກໍມີຄວາມເສັຍຫາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການ 
ກຳນົດມູນຄ່າເວລາມີການຮຽກຮ້ອງເອົາຄ່າເສັຍຫາຍ ເຊັ່ນ: ຄວາມເສັຍຫາຍທາງດ້ານຊີວິດ-ສຸຂະ 
ພາບ ແລະທາງດ້ານຈິດໃຈ ເນື່ອງຈາກວ່າຊີວິດ-ສຸຂະພາບ ແລະຈິດໃຈຂອງຄົນ ບໍ່ສາມາດຊື້ຫາ  
ໄດ້ດ້ວຍຊັບສິນເງິນຄຳ ຫືຼວັດຖຸມີຄ່າໃດໆ34 ເນື່ອງຈາກຄົນເຮົາມີຖານະບົດບາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ,  
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ບໍ່ຊຳ້ກັນ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອມີການລະເມີດ ຫືຼການສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ບຸກ 
ຄົນໃດໜຶ່ງ, ການກຳນົດມູນຄ່າຄວາມເສັຍຫາຍ ແມ່ນອີງຕາມຖານະບົດບາດຂອງບຸກຄົນທີ່ຖືກ  
ລະເມີດ, ເຊັ່ນ: ການສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍທາງດ້ານຈິດໃຈ-ຄວາມອັບອາຍໃຫ້ກັບບຸກຄົນທີ່ມີບົດ  
ບາດໃນສັງຄົມ(ນັກຮ້ອງ, ນັກສະແດງ, ນັກທຸລະກິດ, ພະນັກງານຂອງລັດ) ການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍ 
ຫາຍ ແມ່ນຕ່າງຈາກການສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ບຸກຄົນທຳມະດາທົ່ວໄປ. ນອກຈາກ ຄວາມເສັຍ  
ຫາຍທີ່ຄິດໄລ່ເປັນມູນຄ່າທາງຊັບສິນແລ້ວ ການກຳນົດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບຸກຄົນທີ່ລະເມີດ  
ກໍເປັນສິ່ງທີ່ກຳນົດຍາກ ແລະມີຄວາມສຳຄັນ ເຊັ່ນ: ການສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ 
ຂອງພະນັກງານລັດ ຜູ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນລະບົບການປົກຄອງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຈະໜັກ 
ໜ່ວງກວ່າການກະທຳຜິດຕໍ່ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ35.

ກໍລະນ ີຂ ຫາກໄດ້ລະເມີດສັນຍາ ແລະສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ ້ກ, ນອກຈາກ ຂ ຕ້ອງໃຊ້  
ແທນຄ່າເສັຍຫາຍແລ້ວ ຍັງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຈ່າຍຄ່າປ່ວຍການຊັບໃຫ້ແກ ່ກ ຕື່ມອີກ ຖ້າວ່າການ 
ລະເມີດສັນຍາຂອງ ຂ ຫາກເຮັດໃຫ ້ກ ຂາດລາຍໄດ້ອັນເປັນປົກກະຕິຂອງຜູ່ກ່ຽວ, ສ່ວນການຄິດ 
ໄລ່ມູນຄ່າການໃຊແ້ທນຄວາມເສັຍຫາຍ ແລະຄ່າປ່ວຍການຊັບ ກໍຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມ 
ເສັຍຫາຍຕົວຈິງທີ ່ຂ ໄດສ້້າງຂຶ້ນ36, ເຊັ່ນ: ຄ່າປ່ວຍການຊັບ ຍ້ອນ ກ ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ແຜ່ນ 

34 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 85.
35  ກົດໝາຍອາຍາມາດຕາ 94 ການນິນທາ ແລະການໃສ່ຮ້າຍ, ບຸກຄົນຜູ່ໃດຫາກໄດ້ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຜູ່ອື່ນ ໂດຍ  
ບໍ່ມີຄວາມຈິງ ຫືຼໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ່ອື່ນເສື່ອມເສັຍກຽດສັກສີຢ່າງຮ້າຍແຮງ ດ້ວຍການຂຽນ, ການເວົ້າ ຫືຼດ້ວຍຮູບການ 
ອື່ນໆ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ສາມເດືອນຫາໜຶ່ງປ ີ ຫືຼ ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະລະພາບ ແລະຈະ 
ຖືກປັບໃໝແຕ ່50.000 ກີບ ຫາ 300.000 ກີບ.
36  ກົດໝາຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 91 ການຄິດໄລ່ການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ແລະຄ່າ 
ປ່ວຍການ, ນອກຈາກຄ່າເສັຍຫາຍແລ້ວ ຜູ່ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍ ອາດຈະຍັງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ແທນຄ່າປ່ວຍການນຳອີກ ເຊັ່ນ: 
ລາຍຮັບເຊິ່ງຜູ່ຖືກເສັຍຫາຍຄວນຈະໄດ,້ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂອງຜູ່ຖືກເສັຍຫາຍ ເຊິ່ງເນື່ອງມາຈາກການກະທຳຜິດ.
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DVD ໄປສາຍເພ່ືອບໍລິການຫາລາຍໄດ້ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເດີນທາງໄປປ່ຽນ DVD ແຜ່ນໃໝ່ນຳ ຂ.
ຕົວຢ່າງ: ກ ມີໂຮງຮູບເງົາ ແລະໄດ້ຊື້ແຜ່ນ DVD ເພື່ອໄປສາຍເກັບຄ່າບໍລິການ, ປົກກະ 

ຕິແລ້ວ ທຸກຄືນ ກ ສາມາດເກັບເງິນຄ່າບໍລິການໄດ້ໜຶ່ງແສນ(100.000)ກີບ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກແຜ່ນ 
DVD ທີ່ຊື້ມາ ບໍ່ສາມາດສາຍໄດ້ເປັນເວລາຫ້າ(5)ວັນ ຍ້ອນ ຂ ປ່ຽນ DVD ແຜ່ນໃໝ່ໃຫ ້ກ 
ຊັກຊ້າ, ເຮັດໃຫ້ ກ ບໍສ່າມາດບໍລິການຜູ່ເຂົ້າຊົມຫ້າວັນ, ເທົ່າກັບວ່າ ກ ຂາດລາຍໄດ້ໄປຫ້າແສນ 
(500.000)ກີບ ແລະນອກຈາກນັ້ນ ກ ຍັງຈ່າຍເງິນຄ່າເດີນທາງໄປປ່ຽນ DVD ແຜ່ນໃໝ ່
ຕາມການແຈ້ງຂອງ ຂ ອີກສອງແສນ (200.000)ກີບ. ສະນັ້ນ, ກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ກ ສາມາດຮຽກ 
ຮ້ອງເອົາການທົດແທນຄ່າເສັຍ ແລະຄ່າປ່ວຍການຊັບຈາກ ຂ ໄດ.້

3). ກໍລະນີຮອຍແຕກຂອງແຜ່ນ DVD ເກີດຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງ ກ(ຜູ່ຊື)້ 
   ຈະມີຜົນສະທ້ອນ ຄືແນວໃດ ?

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ ເມື່ອຜູ່ຊື້ຫາກໄດ້ 
ຮູ້ວ່າ ຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນບໍ່ມີຄຸນນະພາບແລ້ວ ຜູ່ຊື້ມີສິດຂໍປ່ຽນເອົາຊັບສິ່ງຂອງປະເພດດຽວກັນ ທີ່ມີຄຸນ  
ນະພາບ ຫືຼຂຫໍຼຸດລາຄາ ຫືຼ ລົບລ້າງສັນຍາ ພ້ອມທັງທວງເອົາການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ;

ຜູ່ຊື້ຕ້ອງກວດເບິ່ງຄຸນນະພາບຂອງຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຊື ້ແລະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ່ຂາຍ ຊາບຢ່າງ 
ຮີບດ່ວນ ເມື່ອພົບເຫັນຄວາມບົກພ່ອງໃນຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຊື,້ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຜູ່ຊື້ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ 
ຄວາມບົກພ່ອງເຫົ່ຼານັ້ນເອງ.

ສະນັ້ນ, ກໍລະນີແຜ່ນ DVD ທີ່ ກ ຊື້ໄປແລ້ວ ແລະເກີດມີການແຕກໂດຍຄວາມຜິດຂອງ 
ກ ເອງ, ກ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍນັ້ນດ້ວຍຕົວເອງ, ກ ຈະບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງສິ່ງ 
ໃດໄດ້ຈາກ ຂ ແລະ ຂ ກໍບໍ່ມີພັນທະໃດໆຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ ່ກ37.

ກໍລະນ ີກ ແລະ ຂ ຫາກໄດ້ຕົກລົງກັນວ່າ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຫືຼ ການນຳສົ່ງແຜ່ນ DVD  
ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຂ, ສະນັ້ນ ຂະນະທີ່ນຳສົ່ງສິນຄ້າໄປໃຫ ້ກ ໄດ້ເກີດຄວາມເສັຍຫາຍ  
ກັບແຜ່ນ DVD, ຂ ກໍຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ ຈະດ້ວຍການປ່ຽນແທນ 
DVD ແຜ່ນ ໃໝ່ໃຫ ້ກ ຫືຼ ຫຼຸດລາຄາແຜ່ນ DVD,  ຫືຼ ກ ສາມາດຍົກເລີກສັນຍາຊື-້ຂາຍ ໄດ.້

ກໍລະນ ີກ ຂົນສົ່ງແຜ່ນ DVD ດ້ວຍຕົນເອງ, ເມື່ອມີຄວາມເສັຍຫາຍເກີດຂຶ້ນໃນເວລາ 
ຂົນສົ່ງນັ້ນ ຂ ກໍຈະບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍດັ່ງກ່າວຕໍ ່ກ.

ກໍລະນ ີກ ຈ່າຍເງິນຄ່າສິນຄ້າ ຫືຼ ຄ່າແຜ່ນ DVD ໃຫ ້ຂ ໄປແລ້ວ(ຈ່າຍທັງໝົດ ຫືຼສ່ວນ 
ໃດໜຶ່ງ) ແຕ່ແຜ່ນ DVD ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກນຳສົ່ງໃຫ ້ກ ຫືຼ ແຜ່ນ DVD ຍັງຄົງຮັກສາໄວ້ໃນການ 

37 ກົດໝາຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ. ມາດຕາ 33 ວັກສອງ ກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນຂອງການລະເມີດ
ສັນຍາ ຖ້າວ່າຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດໜຶ່ງຫາກໄດ້ລະເມີດສັນຍາ ຝ່າຍນັ້ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ 
ເວັ້ນເສັຍແຕ ່ການລະເມີດສັນຍານັ້ນ ຫາກເກີດຂຶ້ນຍ້ອນເຫດສຸດວິໄສ.
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38 ກົດໝາຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະຂໍ້ຜູກພັນນອກສັນຍາ. ມາດຕາ 2(ໃໝ່)ວັກໜຶ່ງ, ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແມ່ນສາຍພົວ
ພັນທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກສັນຍາ ເຊິ່ງພາໃຫ້ຄູ່ສັນຍາມີສິດ ແລະພັນທະທາງແພ່ງ ທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ກັນ.

ຄຸ້ມຄອງຂອງ ຂ. ເມື່ອເກີດຄວາມເສັຍຫາຍຕໍ່ແຜ່ນ DVD ທີ່ ຂ ເປັນຜູ່ຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາ
ຢູ່ນັ້ນ ແນ່ນອນວ່າ ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ ແມ່ນຕົກເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຂ 
ແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວ.

4). ກໍລະນ ີຮອຍແຕກຂອງແຜ່ນ DVD ເກີດຈາກໄພທຳມະຊາດ 
   ຈະມີຜົນຄືແນວໃດ ?

ຫັຼກການພື້ນຖານຂອງ(ກົດໝາຍ)ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ ໄດ້ກຳນົດແຈ້ງ 
ກ່ຽວກັບສິດແລະພັນທະ ຫືຼຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄູ່ສັນຍາທີ່ໄດ້ມີການລະເມີດສັນຍາ, ເມື່ອຄູ່ສັນ 
ຍາໄດ້ຮ່ວມກັນກໍ່ໃຫເ້ກີດສາຍພົວພັນທາງແພ່ງຕໍ່ກັນແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ຄູ່ສັນຍາມີຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບຕໍ່ກັນຢ່າງຫີຼກລ້ຽງບໍ່ໄດ3້8, ສະນັ້ນ, ເມື່ອຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດໜຶ່ງ ຫາກໄດ້ມີການລະເມີດຂໍ້ຜູກ 
ພັນທີ່ຄູ່ສັນຍາຕົກລົງກັນ ດ້ວຍຄວາມຜິດພາດຂອງຜູ່ກ່ຽວ ຖືວ່າຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນຂອງຜູ່ 
ລະເມີດແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວ.

ແຜ່ນມັນ

ເປີດບໍ່ໄດ້

ຂໍປ່ຽນໄດ້ບໍ່ຂ

ກ
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ໃນບາງກໍລະນ ີ ກົດໝາຍກໍໄດ້ກຳນົດຂໍ້ຍົກເວັ້ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍ 
ເນື່ອງຈາກ ການລະເມີດສັນຍາຂອງອີກຝ່າຍໜຶ່ງ ຍ້ອນວ່າການລະເມີດຂໍ້ຜູກພັນນັ້ນ ເກີດຂຶ້ນໂດຍ 
ທີ່ຝ່າຍລະເມີດ ບໍ່ໄດ້ມີເຈດຕະນາສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ຄູ່ສັນຍາຕົນ, ແຕ່ເປັນເຫດການທີ່ຜູ່ກ່ຽວ 
ເອງກໍບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ ້ ເຖິງແມ່ນຈະຮູ້ດີວ່າຄວາມເສັຍຫາຍຈະເກີດຂຶ້ນຈາກເຫດການນັ້ນກໍ
ຕາມ ໂດຍສະເພາະດ້ານໄພທຳມະຊາດເຊິ່ງເປັນເຫດການທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ຍາກ ແລະບາງຄັ້ງກໍບໍ່ 
ສາມາດຄວບຄຸມໄດ,້ ສະນັ້ນ ເມື່ອສາມາດພິສູດ ຫືຼຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການ 
ລະເມີດສັນຍາ ຂອງຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶ່ງນັ້ນ ເກີດຈາກໄພທຳມະຊາດແທ້ ຝ່າຍລະເມີດຈະບໍ່ມີ  
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ39 ແຕ່ຕ້ອງມຄີວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດ 
ຂໍ້ຜູກພັນ ທີ່ຍັງປະຕິບັດຕໍ່ກັນບໍ່ຄົບຖ້ວນນັ້ນໃຫ້ສຳເລັດ.

ສະນັ້ນ ການຊື-້ຂາຍແຜ່ນ DVD ລະຫວ່າງ ກ ແລະ ຂ ໃນກໍລະນີຫາກແຜ່ນ DVD 
ມີຮອຍແຕກທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກໄພທຳມະຊາດ ຫືຼເຫດສຸດວິໄສນັ້ນ, ກ ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ ້
ຂ ປ່ຽນແທນ DVD ແຜ່ນໃໝ ່ຫືຼ ຂໍຫຼຸດມູນຄ່າແຜ່ນ DVD ໄດ,້ ແຕ່ ກ ບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ ້
ຂ ໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ຫືຼ ຄ່າປ່ວຍການທີ່ເນື່ອງມາຈາກແຜ່ນ DVD ແຕກໄດ,້ ຍ້ອນວ່າ ຮອຍ 
ແຕກຂອງແຜ່ນ DVD ບໍ່ແມ່ນເກີດຈາກເຈດຕະນາ ຫືຼ ຄວາມຜິດພາດຂອງ ຂ, ເຊັ່ນ: ທ້າວແດງ ໄດ້  
ເຮັດສັນຍາຊື-້ຂາຍ ແລະນຳສົ່ງແຜ່ນ DVD ກັບນາງ ວັນ, ເຊິ່ງນາງ ວັນ ກໍຮັບການສັ່ງຈອງແຜ່ນ  
DVD  ຈາກລູກຄ້າຂອງຜູ່ກ່ຽວ, ຈາກນັ້ນ  ທ້າວ ແດງ(ຜູ່ຂາຍ)ໄດ້ນຳສົ່ງແຜ່ນ DVD ໄປໃຫນ້າງ 
ວັນ(ຜູ່ຊື)້ ຕາມນັດໝາຍ, ແຕ່ໃນເວລາທີນ່ຳສົ່ງສິນຄ້າໄປໃຫ້ນັ້ນໄດ້ເກີດຝົນຕົກລົມແຮງ ແລະ 
ໄດ້ເກີດຟ້າ ຜ່າໃສ່ລົດຂົນສົ່ງແຜ່ນ DVD ດັ່ງກ່າວ ເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ແຜ່ນ DVD ເກີດ ຄວາມ  
ເສັຍຫາຍ ແລະມີຮອຍແຕກ. ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມເສັຍຫາຍໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນາງວັນ(ຜູ່ຊື)້ຈະບໍ່ສາ  
ມາດຮຽກຮ້ອງໃຫທ້້າວແດງ ໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍຈາກການບໍສ່າມາດສົ່ງແຜ່ນDVD ໃຫ້ລູກຄ້າ  
ຂອງນາງວັນຕາມການສັ່ງຈອງໄດ ້ແລະລູກຄ້າຂອງນາງວັນທີ່ຈອງໄວ້ນັ້ນ ກໍບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງ  
ໃຫ້ນາງວັນ ໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍໃຫ້ພວກກ່ຽວໄດ້ເຊັ່ນກັນ, ແຕ່ນາງວັນ ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້  
ທ້າວແດງ ປ່ຽນ DVD ແຜ່ນໃໝ່ໃຫ້ຕົນ ຫືຼຖ້ານາງວັນ ຕ້ອງການເອົາແຜ່ນ DVD ທີ່ມີຮອຍ 
ແຕກນັ້ນໄວ ້ນາງວັນ ກໍສາມາດຂໍໃຫ້ທ້າວແດງ ຫຼຸດລາຄາແຜ່ນ DVD ລົງ.

4. ຄຸນນະພາບຂອງຊ�ບສງຂອງ
4.1 ຄວາມໝາຍຂອງຄຸນນະພາບຂອງຊັບສິ່ງຂອງທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍສັນຍາຊື້-ຂາຍ
ຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງສັນຍາຊື້-ຂາຍມີຫຍັງແດ?່ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ 

ຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງສັນຍາຊື້-ຂາຍ ຄວນຈະມີມາດຕະຖານແນວໃດນ້ັນ, 

39  ກົດໝາຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະຂໍ້ຜູກພັນນອກສັນຍາ. ມາດຕາ 33 ວັກສອງ. ຜົນສະທ້ອນຂອງການລະເມີດ 
ສັນຍາ, ຖ້າວ່າຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດໜຶ່ງຫາກໄດ້ລະເມີດສັນຍາ ຝ່າຍນັ້ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ 
ເວັ້ນເສັຍແຕ່ການລະເມີດສັນຍານັ້ນຫາກເກີດຂຶ້ນຍ້ອນເຫດສຸດວິໄສ.
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ເບື້ອງຕົ້ນຂໍອະທິບາຍດັ່ງນີ:້ (ກ). ຖ້າຫາກວ່າ ສິນຄ້າໜຶ່ງຫາກສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ 
ຫືຼຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜູ່ຊືໂ້ດຍທົ່ວໄປ ແລະຜູ່ຊື້ກໍມີຄວາມພໍໃຈກັບຜະລິດຕະພັນນັ້ນ ຫືຼຍອມຮັບ
ຄຸນນະສົມບັດຂອງຜະລິດຕະພັນ ເຖິງແມ່ນວ່າສິນຄ້ານັ້ນໆຈະມີຄຸນນະພາບຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ
ກໍຕາມ ເຊັ່ນ: ນຳ້ດື່ມບໍລິສຸດຍີ່ຫຍໍ ້ຄ ແລະ ນຳ້ດື່ມນຳ້ແຮ ່ງ ມີລາຄາ ແລະຄຸນນະພາບແຕກຕ່າງກັນ 
ແຕ່ທັງສອງຜະລິດຕະພັນເປັນນຳ້ດື່ມເຊັ່ນດຽວກັນ, ຜູ່ຊື້ຄົນໜຶ່ງ ອາດຈະພໍໃຈຍີ່ຫໍ້ໜຶ່ງທີ່ຕົນສາ 
ມາດໃຊ້ຈ່າຍໄດ.້ ໃນຈຸດນີ ້ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ ແມ່ນຄວາມສາມາດ 
ໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສິນຄ້າ ແລະເປົ້າໝາຍຂອງຜູ່ຊື.້ (ຂ) ຄຸນນະ 
ພາບຂອງສິນຄ້າຍັງໝາຍເຖິງຄຸນນະພາບທີ່ດ.ີ ເພື່ອໃຫ້ຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າດີ 
ແນວໃດນັ້ນ ຕ້ອງເວົ້າເຖິງມາດຕະຖານຂອງສິນຄ້າ ຫືຼມີການກຳນົດຄຸນນະພາບ ຂອງສິນຄ້າໄວ້ 
ເປັນທາງການຢ່າງຄັກແນ ່ເຊັ່ນ: ມາດຕະຖານຂອງຢາປິ່ນປົວ, ມາດຕະຖານຂອງນຳ້ດື່ມ ແລະ  
ອື່ນໆ. ດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ຄວາມໝາຍຂອງຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ ແມ່ນຄຸນນະ 
ພາບທີ່ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ່ຊື ້ ແລະຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານທີ່ກຳ 
ນົດໄວ.້

4.2  ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ຫືຼ ສິນຄ້າ
ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ ນອກຈາກການຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ 

ການຂອງຜູ່ຊື້ແລ້ວ, ມາດຕະຖານຂອງສິນຄ້າ ຫືຼ ຜະລິດຕະພັນກໍເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ກົດໝາຍລາວ 
ໄດ້ກຳນົດໄວ.້ 

ມາດຕະຖານປະກອບດ້ວຍ ການກຳນົດຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ, ສິນ 
ຄ້າ, ການບລໍິການ,ຂະບວນການ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະບັນຫາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມາດຕະຖານ 
ເພື່ອຕີລາຄາ, ຈັດແບ່ງປະເພດ ແລະຈັດລະດັບຄຸນນະພາບຂອງສິ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ40.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ກຳນົດມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະສິນຄ້າ  
ແມ່ນການກຳນົດຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະສິນຄ້າ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມ 
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ ການຂອງຜູ່ສະໜອງ(ລວມທັງຜູ່ຂາຍ)ແລະຜູ່ບໍລິໂພກ(ຜູ່ຊ້ື). ຜະລິດຕະພັນແລະສິນ 
ຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າແລະສົ່ງອອກນັ້ນ ຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໄວ.້ ຜະລິດຕະພັນ ແລະສິນຄ້າທີ່ 
ຜະລິດແລະນຳໃຊຢູ້່ພາຍໃນ ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ແລະທ້ອງຖິ່ນ41.

ມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະສິນຄ້າ ຍັງປະກອບດ້ວຍຄຳສັບ(ຊື່)ເຕັກນິກ, ສັນ  
ຍະລັກ, ຄຸນລັກສະນະທາງຊີວະ-ເຄມ,ີ ວັດຖ ຸແລະຄຸນລັກສະນະອື່ນ, ວິທີການຜະລິດ, ວິທີການທົດ  
ສອບ, ການຫຸ້ມຫໍ,່ ກາໝາຍ ຫື ຼສະຫຼາກຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະສິນຄ້າ42.

40 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຂອງ ມາດຕາ 2
41 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຂອງ ມາດຕາ 11
42 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຂອງ ມາດຕາ 12
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4.3  ສິດ ແ�ະພ�ນທະຂອງຜູຂາຍ
4.3.1  ສິດຂອງຜູ່ຂາຍ
ໃນສັນຍາຊື້-ຂາຍ, ຜູ່ຂາຍມີສິດຂາຍຊັບສິ່ງຂອງອັນໃດກໍໄດ ້ ທີ່ເປັນກຳມະສິດຂອງຕົນ 

ຫືຼຂາຍຕາມການມອບໝາຍຂອງເຈົ້າກຳມະສິດ, ຜູ່ຂາຍມີສິດທວງເອົາເງິນຄ່າສິນຄ້າ, ຜູ່ຂາຍມີ 
ສິດຮັບ ຫືຼບໍ່ຮັບເອົາສິນຄ້າທີ່ຂາຍໄປແລ້ວນັ້ນຄືນ ຖ້າຊັບສິ່ງຂອງຫາກເປ່ເພຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງ
ຜູ່ຊື ້ແລະສິດອື່ນຕາມທີກ່ົດໝາຍກຳນົດໄວ.້

4.3.2  ພັນທະຂອງຜູ່ຂາຍ
ຜູ່ຂາຍມີພັນທະມອບຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຂາຍ, ແຈ້ງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສິນຄ້າໃຫ້ຜູ່ຊື້ຊາບ 

ເຊັ່ນ: ຈຳນວນ, ປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ, ຊັບທີ່ຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງຜູ່ອື່ນທີ່ເຊົ່າ ຫືຼຄຳ້ປະກັນ 
ແລະອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ ້ຜູ່ຂາຍຍັງມີພັນທະປົກປັກຮັກສາຊັບສິ່ງຂອງດັ່ງກ່າວໂດຍບໍ່ໃຫ້ເປ່ເພ ຫືຼ  
ເສັຍຫາຍ ຈົນກວ່າຜູ່ຊື້ຈະມາຮັບເອົາຊັບສິ່ງຂອງດັ່ງກ່າວ ຕາມການຕົກລົງຂອງຄູ່ສັນຍາ, ນອກ 
ຈາກນີ ້ຜູ່ຂາຍອາດຈະມພີັນທະນຳສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ຜູ່ຊື້ຕາມສະຖານທີ ່ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ. ບາງກໍລະນ ີ
ຜູ່ຂາຍຍັງມີພັນທະຕໍ່ຜູ່ຊື ້ກ່ຽວກັບການບໍລິການຫັຼງການຂາຍ ທີ່ມີການຮັບປະກັນ.

4.4  ສິດ ແລະພັນທະຂອງຜູ່ຊື້
4.4.1  ສິດຂອງຜູ່ຊື້
ໃນສັນຍາຊື້-ຂາຍ ຜູ່ຊື້ມີສິດທວງເອົາຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຊື ້ແລະຜູ່ຊື ້ເປັນເຈົ້າກຳມະສິດໃນຊັບ 

ສິ່ງຂອງ ນັບແຕ່ເວລາຜູ່ຊື-້ຜູ່ຂາຍ ໄດ້ມອບເງິນ ແລະຊັບສິ່ງຂອງໃຫ້ກັນ; ຜູ່ຊື້ເປັນເຈົ້າກຳມະສິດ 
ໃນຊັບສິ່ງຂອງ ນັບແຕ່ເວລາຜູ່ຊື້ໄດ້ຈ່າຍເງິນຢ່າງຄົບຖ້ວນເປັນຕົ້ນໄປ ເຖິງວ່າຜູ່ຂາຍຍັງບໍ່ທັນໄດ້
ມອບຊັບສິ່ງຂອງໃຫກ້ໍຕາມ ຫືຼນັບແຕ່ເວລາຜູ່ຂາຍໄດ້ມອບຊັບສິ່ງຂອງໃຫ້ແລ້ວ ແຕ່ຜູ່ຊື ້ຍັງບໍ່ທັນ
ໄດ້ຈ່າຍເງິນຕາມການຕົກລົງກັນກໍຕາມ.

4.4.2  ພັນທະຂອງຜູ່ຊື້
ໃນສັນຍາຊື-້ຂາຍ ຜູ່ຂາຍມີພັນທະຊຳລະເງິນຄ່າຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຕົນຊື ້ແລະທຸກຄັ້ງຜູ່ຊື້ຕ້ອງ 

ກວດເບິ່ງຄຸນນະພາບຂອງຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຊື ້ແລະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ່ຂາຍຊາບຢ່າງຮີບດ່ວນ ໃນກໍລະນີ
ທີ່ພົບເຫັນຄວາມບົກພ່ອງໃນຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຊື,້ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຜູ່ຊື້ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອົາເອງຕໍ່ຄວາມ  
ບົກພ່ອງເຫົ່ຼານັ້ນ ແລະປະຕິບັດພັນທະອື່ນ ຕາມທີ່ກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໄວ.້

4.5.  ຜົນສະທ້ອນຂອງການຊື-້ຂາຍສິນຄ້າບໍ່ມີຄຸນນະພາບ
ຜົນສະທ້ອນຂອງການຊື-້ຂາຍສິນຄ້າທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ນອກຈາກຜູ່ຊື ້ ຫືຼຝ່າຍທີ່ໄດ້ຮັບ 

ຄວາມອັບປະໂຫຍດ ຫືຼໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍຈາກການຊື-້ຂາຍ ສາມາດຮຽກຮ້ອງເອົາການປ່ຽນ
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ແທນສິນຄ້າອັນໃໝ ່ຫືຼຂໍຕໍ່ລອງໃຫ້ຜູ່ຂາຍຫຼຸດລາຄາລົງ ຫືຼສິດຍົກເລີກ ຫືຼລົບລ້າງການຊື-້ຂາຍນັ້ນ, 
ຜູ່ຊື້ຍັງສາມາດຮຽກຮ້ອງເອົາການທົດແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ຈາກການຊື-້ຂາຍນັ້ນໄດ້ອີກ.

ຖ້າວ່າ ຂ (ຜູ່ຂາຍ) ຫາກໄດ້ຂາຍສິນຄ້າ (ແຜ່ນ DVD) ທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ ້
ກ (ຜູ່ຊື)້ ຈະແກ້ໄຂແນວໃດ ?

ພາຍຫັຼງທີ ່ກ ໄດ້ຊື້ແຜ່ນ DVD ໄປແລ້ວ ຜູ່ກ່ຽວໄດ້ກວດກາເບິ່ງແຜ່ນ DVD ດັ່ງກ່າວ 
ໃນກໍລະນີທີ ່ກ ຫາກໄດ້ຮູ້ວ່າຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຕົນໄດ້ຊື້ມານັ້ນ ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ, ກ ມີສິດຂໍປ່ຽນເອົາ 
DVD ແຜ່ນໃໝ ່(ຊັບສິ່ງຂອງປະເພດດຽວກັນ) ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຫືຼຂໍຫຼຸດລາຄາ ຫືຼລົບລ້າງສັນຍາ 
ພ້ອມທັງທວງເອົາການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍໄດ;້ ກ ຕ້ອງກວດເບິ່ງຄຸນນະພາບຂອງຊັບສິ່ງຂອງ 
ທີ່ຊື(້ແຜ່ນDVD) ແລະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ ຂ ຊາບຢ່າງຮີບດ່ວນ ໃນກໍລະນີທີ່ພົບເຫັນວ່າ ແຜ່ນ DVD 
ຫືຼສິນຄ້າ ຫືຼຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຊື້ນັ້ນ ມຄີວາມບົກພ່ອງ, ຖ້າວ່າ ກ ບໍ່ແຈ້ງກ່ຽວກັບຄວາມບົກພ່ອງ 
ຂອງແຜ່ນ DVD ຫືຼສິນຄ້າທີ່ຕົນພົບເຫັນຕໍ ່ຂ, ກ ມີພັນທະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບດ້ວຍຕົນເອງ ຕໍ່ຄວາມ  
ບົກພ່ອງເຫົ່ຼານັ້ນ43.

ດັ່ງນັ້ນ ການທີ ່ຂ ໄດ້ຂາຍແຜ່ນ DVD ທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບຕາມການໂຄສະນາຂອງຮ້ານ  
ຕົນໃຫ ້ກັບ ກ ອັນໄດ້ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍ ຫືຼຄວາມອັບປະໂຫຍດໃຫ ້ກ ເນື່ອງຈາກແຜ່ນ DVD 
ນັ້ນບໍ່ສາມາດເບິ່ງຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ,້ ດ້ວຍເຫດນີ ້ຂ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບປ່ຽນ DVD ແຜ່ນໃໝ່ໃຫ ້ 
ກ ຫືຼຕ້ອງຫຼຸດມູນຄ່າລົງ, ຖ້າວ່າ ກ ຕ້ອງການຮັບເອົາແຜ່ນ DVD ນັ້ນໄວ້ນຳໃຊ,້ ຫືຼຍົກເລີກການຊື-້
ຂາຍແຜ່ນ DVD ນັ້ນ ແລ້ວສົ່ງເງິນຄືນໃຫ ້ ກ ຕາມຈຳນວນທີ່ຜູ່ກ່ຽວໄດ້ຈ່າຍໄປ, ສ່ວນແຜ່ນ 
DVD ນັ້ນ ກ ກໍຕ້ອງສົ່ງຄືນໃຫ້ກັບ ຂ ທັງນີ້ກໍເນື່ອງຈາກວ່າ ຄວາມຜິດພາດເກີດຈາກ ຂ ທີ່ 
ຂາຍແຜ່ນ DVD ບໍ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ນັ້ນ ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຂອງ ຂ44

ຜູ່ຊື ້ຈະບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງເອົາການທົດແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການຂາຍສິນ 
ຄ້າທີ່ບໍ່ມຄີຸນນະພາບນັ້ນໄດ ້ຖ້າວ່າ ສິນຄ້າທີ່ຊື-້ຂາຍກັນນັ້ນ ຫາກໄດ້ຊື-້ຂາຍກັນໃນລາຄາທີ່ເໝາະ 
ສົມກັບສິນຄ້າ ແລະດ້ວຍຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງຄູ່ສັນຍາ. ໝາຍຄວາມວ່າການຊື້-ຂາຍກັນ ໃນມູນຄ່າ 
ທີ່ຕໍ່າກວ່າປົກກະຕ ິ ແລະຜູ່ຊືກ້ໍຮັບຮູ້ວ່າ ລາຄາທີ່ຊື-້ຂາຍກັນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລາຄາຂາຍຕົວຈິງ 
 ເຊັ່ນ: ການຊື້ ຮູບແຕ້ມໃນລາຄາແຜ່ນລະແສນ(100.000)ກີບ, ແຕ່ຖ້າວ່າ ຮູບແຕ້ມແຜ່ນດຽວກັນ 
ທີ່ເປັນຮູບແຕ້ມຂອງແທ ້ລາຄາຕົວຈິງແມ່ນແຜ່ນລະລ້ານ(1.000.000)ກີບ.

43 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 40
44 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 33 ວັກ 2
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ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ຜູ່ຊື້ຍັງບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງເອົາຄ່າເສັຍຫາຍຈາກຜູ່ຂາຍໄດ ້ຖ້າຫາກວ່າ 
ຜູ່ຊື ້ຮັບຮູ້ແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນກ່ອນການຊື-້ຂາຍແລ້ວວ່າ ສິນຄ້ານັ້ນບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ຫືຼຄຸນນະພາບຂອງ 
ສິນຄ້ານັ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຖານທີ່ຕົນຕ້ອງການ, ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ່ຊື້ໄດ້ພົບເຫັນຈຸດບົກພ່ອງ  
ຂອງສິນຄ້າແລ້ວ ແຕ່ບ່ໍຄັດຄ້ານ ຫຼືບ່ໍປະຕິເສດ, ກົງກັນຂ້າມຜູ່ຊ້ືຍັງຄົງຢືນຢັນເຮັດສັນຍານຳກັນ45.

ກໍລະນີການຊື-້ຂາຍແຜ່ນ DVD ລະຫວ່າງ ກ ແລະ ຂ, ຖືວ່າ ຂ ໄດ້ມີການລະເມີດສັນຍາແທ ້
ເຊິ່ງສະແດງອອກດ້ວຍການທີ ່ຂ ໄດ້ມອບສິນຄ້າ ຄືແຜ່ນ DVD ທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ ້ກ ເນື່ອງຈາກ 
ວ່າ ແຜ່ນ DVD ທີ ່ກ ຕ້ອງການແມ່ນແຜ່ນ DVD ທີ່ສາມາດເບິ່ງໄດ້ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ, 
ແຕ່ຕົວຈິງແຜ່ນ DVD ທີ່ຊື-້ຂາຍກັນນັ້ນ ບໍ່ສາມາດເບິ່ງໄດ້ຕາມທີ ່ຂ ໄດ້ໂຄສະນາໄວ້ໃນຮ້ານ, 
ສະນັ້ນ ກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ກ ຈຶ່ງສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ ້ຂ ປ່ຽນ DVD ແຜ່ນໃໝ່ໃຫ້ຕົນໄດ,້ ຖ້າວ່າ 
ຂ ຫາກບໍສ່າມາດປ່ຽນ DVD ແຜ່ນໃໝ່ໄດ,້ ກ ກໍສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ ້ ຂ ຫຼຸດມູນຄ່າແຜ່ນ 
DVD ລົງ ຫືຼຫາກຍັງບໍ່ສາມາດປ່ຽນ DVD ແຜ່ນໃໝ່ໃຫ້ໄດ,້ ກ ກໍມີສິດຂໍລົບລ້າງການຊື-້
ຂາຍແຜ່ນ DVD ນັ້ນ46. ນອກຈາກນີ ້ ຜູ່ຊື້ຍັງມີສິດໃນການຮຽກຮ້ອງເອົາການທົດແທນຄ່າເສັຍ 
ຫາຍຕ່າງໆ ແລະຄ່າປ່ວຍການຊັບ ເນື່ອງຈາກການລະເມີດສັນຍາຂອງຜູ່ຂາຍໄດ ້ດ້ວຍວ່າຄວາມ  
ຜິດເກີດຈາກຜູ່ຂາຍ.

45 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 40 ວັກ 3
46 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 40 ວັກ 2
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  ທ້າວ ກ ດືມ່ເຫົ້ຼາເມົາແລ້ວຂັບຂີ່ລົດຕຳ ທ້າວ ຂ ບາດເຈັບສາຫັດ ແລະເຂົ້ານອນປິ່ນປົວຢູ່ທີ່ 
  ໂຮງໝໍ ເປັນເວລາເຄິ່ງປ(ີ06 ເດືອນ)ແຕ່ວ່າມີຜົນຕາມມາຄ:ື ເຮັດໃຫ້ທ້າວ ຂ ເປັນອຳມະພຶກ 
  ຂ້າງໜຶ່ງ ເໜັງຕີງບໍ່ໄດ ້ຕ້ອງລາອອກການ.

(1) ໃນກໍລະນ ີຂ ຮຽກຮ້ອງຄ່າທຳຂວັນນຳ ກ, ຂ ຕ້ອງອີງໃສ່ຫັຼກຖານ 
ແລະການພິສູດ ຄືແນວໃດ ?

(2) ໃນຂອບເຂດຂອງຄ່າທຳຂວັນທີ ່ຂ ສາມາດຮຽກຮ້ອງຈາກ ກ ໄດ້ນັ້ນ 
ລວມມີຫຍັງແດ?່

(3) ຂ ເປັນພະນັກງານທີ່ມີສີມືພິເສດ ແລະເກັ່ງ, ໃນກໍລະນີທີ່ບໍລິສັດກໍໄດ້ຮັບຜົນເສັຍ 
ຫາຍຈາກອຸປະຕິເຫດຂອງ ຂ, ບໍລິສັດສາມາດຮຽກຮ້ອງເງິນຊົດເຊີຍຄ່າເສັຍ 
ຫາຍຈາກ ກ ໄດ້ບໍ ່?

(4) ໃນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ ້ຂ ເປັນອຳມະພຶກ, ຄິດວ່າອາດແມ່ນຜົນສະທ້ອນມາ 
ຈາກຄວາມຜິດພາດໃນການຜ່າຕັດຂອງທ່ານໝ ໍຄ ຢູ່ໂຮງໝໍ ງ ທີ່ ຂ 
ເຂົ້ານອນປິ່ນປົວນັ້ນອີກ. ໃນກໍລະນີນີ,້ ນອກຈາກ ກ ແລ້ວ, ຂ ສາມາດ 
ຮຽກຮ້ອງຄ່າທຳຂວັນຈາກໂຮງໝ ໍງ ແລະທ່ານໝ ໍຄ ໄດ້ບໍ?່ ຖ້າໄດ ້ແມ່ນ 
ໃນຂອບເຂດໃດ?

ຄຳຖາມ

I. ອະທິບາຍຫັຼກການພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຜູກພັນນອກສັນຍາ
1. ຄວາມຮ�ບຮູທ�ວໄ� ກຽວກ�ບຂຜູກພ�ນນອກສ�ນຍາ
ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ນຳກັນແລ້ວວ່າ ຂໍ້ຜູກພັນນອກສັນຍາ ແມ່ນສາຍພົວພັນທາງດ້ານກົດໝາຍ 

ທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີສັນຍານຳກັນ ຫືຼ ຈາກການກະທຳຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ, ຂອງບຸກຄົນອື່ນ, ຂອງສັດ 
ຫືຼ ຈາກວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງບຸກຄົນນັ້ນ1. ໝາຍຄວາມວ່າ ແມ່ນສິດຂອງບຸກຄົນ  
ໜ່ຶງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອີກຝ່າຍໜ່ຶງປະຕິບັດຂ້ໍຜູກພັນນອກສັນຍາ ເຊ່ິງບ່ໍມີການຕົກລົງກັນມາກ່ອນ ແລະ  
ຖືກປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂ້ໍຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ(ສະບັບປັບປຸງ) ເຊ່ິງຂ້ໍຜູກ  
ພັນນອກສັນຍາ ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການພ້ືນຖານ ດ່ັງນ້ີ: ຜູ່ໃດກ່ໍຄວາມເສັຍຫາຍ ແມ່ນໃຫ້ຜູ່ນ້ັນຮັບຜິດ 
ຊອບຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ແມ່ນຂຶ້ນກັບລະດັບຄວາມເສັຍຫາຍ

1 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 2 (ໃໝ່). ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະຂໍ້ຜູກພັນນອກ 
ສັນຍາ (ວັກ 2)
 ຂ້ໍຜູກພັນໃນສັນຍາ ແມ່ນສາຍພົວພັນທາງດ້ານກົດໝາຍທ່ີເກີດຂ້ຶນຈາກສັນຍາເຊ່ິງພາໃຫ້ຄູ່ສັນຍາມີສິດ ແລະ  
ພັນທະທາງແພ່ງ ທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ກັນ.

ຂໍ້ຜູກພັນນອກສັນຍາ ແມ່ນສາຍພົວພັນທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ມີສັນຍານຳກັນ ຫືຼ ຈາກການກະທຳ 
ຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ, ຂອງບຸກຄົນອື່ນ, ຂອງສັດ ຫືຼ ຈາກວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມ ຄອງຂອງບຸກຄົນນັ້ນ.
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ຕາມມູນຄ່າຕົວຈິງ ແລະປະຕິບັດຕາມສ່ວນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍ2.
ຂໍ້ຜູກພັນນອກສັນຍານີ້ແນໃສ່ຟື້ນຟູສິດທາງດ້ານຊັບສົມບັດຂອງບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມ  

ເສັຍຫາຍ ຫືຼ ຂອງບຸກຄົນທີ່ຊັບສິ່ງຂອງຂອງຕົນໄດ້ຖືກຜູ່ອື່ນລະເມີດ ແລະພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍແນ  
ໃສ່ປົກປັກຮັກສາສິດໃນກຳມະສິດລວມໝ່,ູ ກຳມະສິດສ່ວນຕົວ, ຊີວິດ ແລະສຸຂະພາບຂອງພົນລະ 
ເມືອງ. ໃນນັ້ນ ປະກອບມ:ີ ຄ່າເສັຍຫາຍ ແລະຄ່າປ່ວຍການ. ຄ່າເສັຍຫາຍ ໝາຍເຖິງຈຳນວນເງິນ 
ຫືຼ  ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ຂອງຜູ່ຮັບຜິດຊອບເພື່ອໃຊ້ແທນຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນແກ່ຜູ່ອື່ນ. ຄ່າປ່ວຍ 
ການ ໝາຍເຖິງຈຳນວນເງິນ ຫືຼ ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ຂອງຜູ່ຮັບຜິດຊອບເພື່ອທົດແທນລາຍໄດ້ຂອງຜູ່
ຖືກເສັຍຫາຍ ທີ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບຈາກວຽກງານ ຫືຼ ເວລາທີ່ເສັຍໄປ3.

2. ການຄິດໄ�ຄາເ�ັຍຫາຍ ຄາປວຍການ ແ�ະຄາໃ�ຈາຍເ�ມ4

2.1. ການຄິດໄລ ່ການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ: ແມ່ນການຄິດໄລ່ຕາມຄວາມເສັຍຫາຍຕົວຈິງ 
ແລະອີງຕາມປະລິມານຄວາມເສັຍຫາຍ, ຄວາມເສັຍຫາຍລະດັບໃດ ຫຼື ຫຼາຍປານໃດ, ຈະຕອບແທນ 
ຄ່າເສັຍຫາຍແນວໃດຈະເໝາະສົມ  ແມ່ນ ສານຈະເປັນຜູ່ວິນິດໄສ. ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ ການຄິດໄລ່ 
ການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນແລ້ວນັ້ນ ມັນກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ທີ່ຈະສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າ 

2 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 5(ໃໝ່). ຫັຼກການກ່ຽວກັບຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ 
ແລະນອກສັນຍາ (ວັກ 2 ຂໍ້ 1 ແລະ 2)

ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫັຼກການພື້ນຖານ ດັ່ງນີ ້:
 1.  ມີຄວາມສະໝັກໃຈ;
 2.  ມີຄວາມສະເໝີພາບ;
 3.  ມີຄວາມຊື່ສັດ, ການຮ່ວມມ ືແລະມີຄວາມຈິງໃຈຕໍ່ກັນ;
 4.  ເຄົາລົບ ແລະປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດລາວ.
ຂໍ້ຜູກພັນນອກສັນຍາ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫັຼກການພື້ນຖານ ດັ່ງນີ:້

1. ຜູ່ໃດກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍ ແມ່ນຜູ່ນັ້ນເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຕາມລະບຽບ 
ກົດໝາຍ;

2. ການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ແມ່ນຂຶ້ນກັບລະດັບຄວາມເສັຍຫາຍຕາມມູນຄ່າຕົວຈິງ ແລະປະຕິບັດ 
ຕາມສ່ວນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງການກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍ.

3 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ. ມາດຕາ 3. ການອະທິບາຍຄຳສັບ (ຂໍ ້8 ແລະ 9) 
8. ຄ່າເສັຍຫາຍ ໝາຍເຖິງຈຳນວນເງິນ ຫືຼ ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ຂອງຜູ່ຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອໃຊ້ແທນຄວາມເສັຍຫາຍ 

ທີ່ເກີດຂຶ້ນແກ່ຜູ່ອື່ນ;
9.  ຄ່າປ່ວຍການ ໝາຍເຖິງຈຳນວນເງິນ ຫືຼ ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ຂອງຜູ່ຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອທົດແທນລາຍໄດ້ 

ຂອງຜູຖ່ືກເສັຍຫາຍ ທີ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບຈາກວຽກງານ ຫືຼ ເວລາທີ່ເສັຍໄປ.
4 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 91(ປັບປຸງ). ການຄິດໄລ່ການໃຊ້ແທນຄ່າ 
ເສັຍຫາຍ ແລະຄ່າປ່ວຍການ

ການຄິດໄລ່ການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍແລະຄ່າປ່ວຍການ ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຜິດຂອງຜູ່ກໍ່ຄວາມ 
ເສັຍຫາຍ.

ນອກຈາກຄ່າເສັຍຫາຍແລ້ວ ຜູ່ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍ ອາດຈະຍັງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ແທນຄ່າປ່ວຍການນຳອີກ ເຊັ່ນ: 
ລາຍຮັບ ເຊິ່ງຜູ່ຖືກເສັຍຫາຍຄວນຈະໄດ,້ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂອງຜູ່ຖືກເສັຍຫາຍ ເຊິ່ງເນື່ອງມາຈາກການກະທຳຜິດ. ໃນ 
ກໍລະນີທີ່ຜູ່ຖືກເສັຍຫາຍຫາກມີຄວາມຜິດ ຜູ່ກ່ຽວກໍຕ້ອງມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍແລະຄ່າປ່ວຍການນັ້ນ 
ເໝືອນກັນ.
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ຈະຕ້ອງໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍໜ້ອຍ ຫືຼ ຫຼາຍປານໃດ ແຕ່ກໍມີບາງກໍລະນີທີ່ຄວາມເສັຍຫາຍນັ້ນ  
ອາດກຳນົດໄດ້ດ້ວຍຫັຼກຖານ ແລະເຫດການຕົວຈິງ ເຊັ່ນ: ການເຮັດໃຫ້ຊັບສິ່ງຂອງ ຂອງບຸກຄົນ 
ອື່ນໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍຈາກການລະເມີດ ເຊິ່ງຄວາມເສັຍຫາຍດັ່ງກ່າວ ສາມາດທົດແທນກັນ
ໄດ້ດ້ວຍວັດຖຸສິ່ງຂອງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ່ຖືກເສັຍຫາຍໄດ້ຮັບຄືນຢ່າງໃກ້ຄຽງກັບສະພາບເດີມເທົ່າທີ່ຈະ 
ເຮັດໄດ້, ຖ້າຫາກມີວິທອີື່ນທີ່ດີກວ່ານີ ້ ກໍແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍດັ່ງກ່າວເປັນຈຳນວນເງິນ 
ເຊິ່ງແມ່ນວິທີການນຳໃຊ ້ໂດຍທົ່ວໄປໃນປັດຈຸບັນ. ການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍໂດຍຄວາມເປັນຈິງ 
ແລ້ວ ແມ່ນມີຄວາມມຸ່ງໝາຍໃນການຊົດໃຊ,້ ທົດແທນ, ຟື້ນຟ,ູ ປິ່ນປົວຕໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍອັນເປັນ 
ຫັຼກການພື້ນຖານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ່ຖືກເສັຍຫາຍໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຈາກຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ກັບເປັນ
ປົກກະຕ ິຫືຼ ໃກ້ຄຽງກັບສະພາບເດີມ ກ່ອນເກີດຄວາມເສັຍຫາຍ.

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຄ່າເສັຍຫາຍສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊົດໃຊ ້ຫືຼ ທົດແທນດ້ວຍເງິນ ເພາະເງິນ  
ເປັນວັດຖຸສື່ກາງ ທີ່ສາມາດທົດແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ຫືຼ ສິ່ງຂອງອື່ນໄດ.້

ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຄວາມເສັຍຫາຍບາງກໍລະນ ີ ກໍສາມາດຄິດໄລ່ເປັນຈຳນວນເງິນໄດ ້  
ບາງຄວາມເສັຍຫາຍກໍບໍ່ສາມາດຄິດໄລ່ເປັນເງິນໄດ ້ເຊັ່ນ ການເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ ໄດ້ຮັບຄວາມ 
ເສັຍຫາຍ ຈົນເຖິງຂ້ັນເສັຍອົງຄະ ຫຼື ເສັຍຊີວິດ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມເສັຍຫາຍ 
ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ບໍ່ສາມາດຄິດໄລ່ເປັນມູນຄ່າ ຫືຼ ຈຳນວນເງິນໄດ້ກໍຕາມ ແຕ່ການຕອບແທນ ຫືຼ ການ  
ໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍດັ່ງກ່າວດ້ວຍເງິນ ມັນກໍແມ່ນວິທີການໜຶ່ງທີ່ນຳໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ. ການໃຊ້ 
ແທນຄ່າເສັຍຫາຍເປັນເງິນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຜູ່ເສັຍອົງຄະ ຫືຼ ຜູ່ເສັຍຊີວິດຄືນມາມີສະພາບ 
ປົກກະຕ ິຫືຼ ຟື້ນຄືນມາໄດ ້ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ ມັນກໍບໍ່ມີວິທີອື່ນທີ່ດີກວ່ານີ້ໄດ ້ສຳລັບການຟື້ນ
ຟູສະພາບຈິດໃຈຂອງຜູ່ເສັຍຫາຍ ຫືຼ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງຜູ່ຖືກເສັຍຫາຍ.

ສ່ວນຄ່າເສັຍຫາຍທີ່ສາມາດຄິດໄລ່ເປັນຈຳນວນເງິນໄດ້ນັ້ນ ມີບາງກໍລະນ ີກໍລວມຢູ່ນຳກັບ 
ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ບໍ່ສາມາດຄິດໄລ່ເປັນເງິນໄດ ້ເຊັ່ນ: ການເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນເສັຍຊີວິດ. ແຕ່ກ່ອນ  
ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວຈະເສັຍຊີວິດ ໄດ້ມີການໃຊ້ຈ່າຍຄ່າປິ່ນປົວ, ນັ້ນແມ່ນຄ່າເສັຍຫາຍທີ່ຄິດໄລ່ເປັນ 
ເງິນໄດ,້ ນອກຈາກນີ້ຍັງກວມໄປເຖິງຄ່າມ້ຽນຄາບສົ່ງສະການ ແລະເຮັດບຸນກິນທານຕາມຮີດ 
ຄອງປະເພນີຕື່ມອີກ.

2.2. ການຄິດໄ� ໃ�ແ�ນຄາປວຍການ
ຄ່າປ່ວຍການ ໝາຍເຖິງລາຍຮັບທີ່ຜູ່ກ່ຽວຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບເປັນປົກກະຕ ິແຕ່ຫາກຂາດໄປໃນ 

ເວລາຜູ່ກ່ຽວໄດ້ຢຸດການຫາລາຍໄດ້ຂອງຕົນໃນເວລາເຈັບເປັນ, ອາດເປັນລາຍຮັບທີ່ຜູ່ເສັຍຫາຍ  
ຄວນຈະໄດຮ້ັບໃນເວລາທີ່ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍ. ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຜູ່ຖືກເສັຍຫາຍ ຫືຼ ຜູ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ 
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ຫາກມີວຽກງານເຮັດປົກກະຕ ິແລະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເປັນເງິນ ຫືຼ ຄ່າແຮງງານ ເພື່ອລ້ຽງຊີບ  
ນ້ັນ ໃນເວລາທ່ີຜູ່ກ່ຽວໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍ ເຊ່ິງພາໃຫ້ຂາດລາຍໄດ້ນ້ັນ ຜູ່ກ່ຽວກໍມີສິດໄດ້ຮັບການ  
ຕອບແທນຜົນປະໂຫຍດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຄືນຕາມລາຍໄດ້ທີ່ຜູ່ກ່ຽວຂາດໄປ ໃນເວລາເກີດຄວາມເສັຍ  
ຫາຍ, ສ່ວນບຸກຄົນທົ່ວໄປທີບ່ໍ່ມີວຽກງານປະຈຳ ຫືຼ ບຸກຄົນທີ່ຫວ່າງງານ ໃນເວລາເກີດຄວາມເສັຍ 
ຫາຍເຊັ່ນ: ເກີດອຸປະຕິເຫດ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າປ່ວຍການ, ທັງນີ ້ກໍເນື່ອງຈາກວ່າ ຜູ່ກ່ຽວບໍ່ມີລາຍ  
ຮັບອັນໃດທີ່ເປັນລາຍຮັບຕາມປົກກະຕ,ິ ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຫາກແມ່ນບຸກຄົນທີ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ ຫືຼ  
ເປັນກຳມະກອນຢູ່ຕາມໂຮງງານ, ບໍລິສັດ, ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ຫື ຼມີລາຍຮັບປະຈຳເວລາເກີດຄວາມ 
ເສັຍຫາຍແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຄ່າປ່ວຍການ.

2.3. ຄາໃ�ຈາຍເ�ມ
 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພ່ີມຂອງຜູ່ຖືກເສັຍຫາຍ ເຊ່ິງເນ່ືອງມາຈາກການກະທຳຜິດ ໝາຍເຖິງຈຳນວນ 
ເງິນ ຫຼື ວັດຖຸສ່ິງຂອງຜູ່ຮັບຜິດຊອບຕ້ອງໄດ້ທົດແທນຈຳນວນເງິນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພ່ີມ ທ່ີຜູ່ຖືກເສັຍຫາຍ 
ໄດ້ຈ່າຍໄປ ເຊິ່ງໃນເວລາປົກກະຕ ິຜູ່ຖືກເສັຍຫາຍຈະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍ ແຕ່ເວລາຖືກຜູ່ອື່ນສ້າງຄວາມ
ເສັຍຫາຍໃຫ ້ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເງິນ ຫືຼ ວັດຖຸສິ່ງຂອງເພີ່ມ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ 
ຫືຼ ເພື່ອໃຫ້ຜູ່ອື່ນຊ່ວຍເຫືຼອຕົນໃນເວລາໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍ. ແຕ່ການພິຈາລະນາຄະດີຕົວຈິງ 
ຂອງສານປະຊາຊົນໃນປັດຈຸບັນ ບໍ່ໄດ້ມີການຈຳແນກກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ
ພິຈາລະນາລວມກັບຄ່າເສັຍຫາຍເລີຍ, ແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມນີ ້ ຖ້າຕີຄວາມໝາຍໄປອີກດ້ານໜຶ່ງ 
ກໍຄ້າຍຄືເປັນຄ່າເສັຍຫາຍ ເພາະວ່າ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມນີ ້ມັນກໍແມ່ນເງິນຄຳ ຫືຼ ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ເປັນ 
ກຳມະສິດຂອງຜູ່ຖືກເສັຍຫາຍທີ່ຕ້ອງໄດໃ້ຊ້ຈ່າຍເຂົ້າເພື່ອປົວແປງ ຫືຼ ຟື້ນຟູສິ່ງທີ່ຖືກຜູ່ອື່ນໄດ້ກໍ່ 
ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ.້
 ຕ�ວຢາງ1: ທ້າວ ແປ ໄດ້ລັກຄວາຍຈຳນວນ 2 ໂຕ ເຊິ່ງເປັນຂອງ ທ້າວ ດີ ຢູ່ບ້ານ 
ໂພນໝີ, ເມືອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງ ທ້າວແປ ໄດ້ນຳເອົາຄວາມ 2 ໂຕດັ່ງກ່າວມາ 
ບ້ານສີເກີດ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອຈະຂ້າຈຳໜ່າຍ. ພາຍຫຼັງ ຄວາຍ 
ເສັຍ ທ້າວດີ ກໍໄດ້ເຂົ້າແຈ້ງຄວາມຕໍ່ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ບ່ອນຜູ່ກ່ຽວອາໃສຢູ່. ໃນເວລາ 
ຕໍ່ມາ ທ້າວດີ ໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າມີຄົນລັກຄວາຍມາຂ້າເຮັດເປັນພູດຂາຍຢູ່ບ້ານສີເກີດ, ເມື່ອເປັນ 
ເຊັ່ນນັ້ນ ທ້າວດີ ຈຶ່ງໄດ້ລາພັກວຽກ 3 ວັນເພື່ອໄປຊອກຕິດຕາມຄວາຍຂອງຜູ່ກ່ຽວ, ພາຍຫຼັງ 
ລາພັກວຽກຜູ່ກ່ຽວກໍໄດ້ເດີນທາງມາບ້ານສີເກີດ ແລະໄດ້ແຈ້ງຄວາມຕໍ່ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ 
ສີເກີດ ພ້ອມທັງຊອກຫາຢູ່ພາຍໃນບ້ານສີເກີດ. ທ້າວດີ ໄດ້ນອນຢູ່ເຮືອນພັກ 2 ຄືນ ພໍຕື່ນ ເຊົ້າມາ 
ຜູ່ກ່ຽວໄດ້ອອກໄປລັດລົດໂດຍສານ ເພື່ອຈະກັບເມື່ອບ້ານ ຈຶ່ງໄດ້ພົບເຫັນລົດບັນທຸກຄວາຍມາ 3  
ໂຕ ຜູ່ກ່ຽວຈຶ່ງໄດ້ໂທບອກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດກວດລົດຄັນດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງໄດ້ມາພົບເຫັນ ທ້າວແປ ເປັນ 
ຄົນຂັບລົດ, ຜ່ານການກວດກາລົດຄັນດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຄວາຍຂອງທ້າວ ດີ ຈຳນວນໜຶ່ງໂຕ ແລະ 
ຜ່ານການສືບສວນ-ສອບສວນ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ທ້າວແປ ໄດ້ຮັບສາລະພາບວ່າ: ຄວາຍ 
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ໂຕໜຶ່ງໄດ້ຂ້າ ແລະໄດ້ເຮັດເປັນພູດຈຳໜ່າຍແລ້ວ ຍັງເຫຼືອແຕ່ໂຕດຽວນີ້. ຕໍ່ຄວາຍທີ່ຍັງເຫຼືອອີກ 
ໜ່ຶງໂຕນັ້ນ ທ້າວດີ ໄດ້ຈ້າງ ທ້າວສີ ໃຫ້ເອົາຄວາມກັບເມື່ອສົ່ງຢູ່ເຮືອນ ເຊິ່ງຕົກເປັນມູນຄ່າ 
300,000 ກີບ, ຈາກນັ້ນ ທ້າວດີ ໄດ້ຮ້ອງຟ້ອງ ທ້າວແປ ເພື່ອທວງເອົາຄ່າຄວາຍ(ຄ່າເສັຍຫາຍ) 
ຄວາຍໜຶ່ງໂຕທີ່ ທ້າວແປ ໄດ້ຂ້າເຮັດເປັນພູດຂາຍ ຄ່າປ່ວຍການ ຄື: ຂາດວຽກ 3 ວັນ ວັນລະ 
50,000ກີບ(ເພື່ອລາພັກຊອກຄວາຍ) ນອກຈາກບໍ່ໄດ້ໄລ່ຄ່າແຮງງານໃຫ້ຕົນ ມື້ລະ 50,000ກີບ 
ແລ້ວ ຜູ່ກ່ຽວຍັງໄດ້ຖືກຫັກເງິນເດືອນພື້ນຖານຕົນມື້ລະ 30,000ກີບ ຕື່ມອີກ ແ�ະຄາໃ�ຈາຍ 
ເ�ມໃ�ການຊອກຄວາຍ 3 ວ�ນ ມີ: ຄາລ�ດໂ�ຍສານ ທາລາດ(ບານໂ�ນໝີ) ຫາ ວຽງຈ�ນ (ສີເ�ີດ) 
ແ�ະວຽງຈ�ນ (ບານສີເ�ີດ) ຫາທາລາດ(ບານໂ�ນໝີ) ຈ�ນວນ 50,000ກີບ, ພ�ກເ�າເ�ືອນພ�ກ 2 
ຄືນ ເ�າກ�ບ 160,000ກີບ ແ�ະຄາລ�ດ ທາວສີ ທເ�ົາຄວາມໄ�ສ�ງ ຈ�ນວນ 300,000ກີບ.

 ຕ�ວຢາງ 2: ທ້າວແດງເດດ ເປັນຊາຍໂສດ ຢູ່ເຮືອນຜູ່ດຽວ ແລະຍາດຕິພີ່ນ້ອງກໍຢູຫ່່າງໄກ 
ສອກຫຼີກ. ໃນວັນທີ 13 ກຸມພາ 2011 ທ້າວບຸນຜານ ໄດ້ດື່ມເຫົ້ຼາເມົາ ແລ້ວຂັບຂີ່ລົດກະບະ 
ໝາຍເລກທະບຽນ 1515 ແຫກໂຄ້ງຕຳເອົາທ້າວແດງເດດ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບແຂນຫັກ 
ເບື້ອງຊ້າຍ, ທ້າວແດງເດດ ໄດ້ເຂົ້າປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ສ ເປັນເວລາ 2 ອາທິດ(14ວັນ) ເຊິ່ງໄດ້ໃຊ ້
ຈ່າຍຄ່ານອນໂຮງໝໍ ແລະຄ່າຢາຈຳນວນ 7,000,000ກີບ ແລະຍ້ອນຜູ່ກ່ຽວບໍ່ມີຍາດພີ່ນ້ອງມາ 
ເຝົ້າເວລານອນໂຮງໝໍ ຈຶ່ງໄດ້ຈ້າງຄົນມາເຝົ້າ ມື້ໜຶ່ງ 70,000ກີບx14ວັນ= 1,400,000ກີບ ແລະ 
ໄລຍະນອນປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ຜູ່ກ່ຽວຖືກຫັກເງິນເດືອນ ມື້ລະ 50,000ກີບ, ອີກ 3 ເດືອນ ຜູ່ກ່ຽວ 
ຈະໄດ້ຜ່າຕັດເອົາເຫຼັກອອກ ເຊິ່ງຈະໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍຄ່າຜ່າ ແລະຄ່າຢາຕື່ມຈຳນວນ 1,200,000ກີບ, 
ພາຍຫຼັງຜ່າຕັດເອົາເຫຼັກອອກ ອີກ 2 ເດືອນແຂນເບື້ອງຊ້າຍ ຈຶ່ງສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ປົກກະຕ,ິ 
ໄລຍະ 5 ເດືອນ ຜູ່ກ່ຽວບໍ່ສາມາດຊັກເຄື່ອງໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ຜູ່ກ່ຽວຈຶ່ງໄດຈ້້າງນາງ ແອງດີ ອາຍຸ 
48 ປີ ມາຊັກເຄື່ອງໃຫ້ ໂດຍໄດ້ຈ້າງຄ່າແຮງງານໃຫ້ແກ່ນາງ ແອງດີ ເດືອນລະ 200,000ກີບ. 
ທ້າວແດງເດດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງເງິນຊົດເຊີຍຈາກ ທ້າວບຸນຜານ ມີຄື: 1)ຄ່າເສັຍຫາຍ ໄລຍະປ່ິນ ປົວ 
ຢູ່ໂຮງໝໍຈຳນວນ 7,000,000ກີບ, ຄ່າຜ່າຕັດເອົາເຫຼັກອອກ ແລະຄ່າຢາໃນອະນາຄົດ ຈຳນວນ 
1,200,000ກີບ, 2)ຄ່າປ່ວຍການຈຳນວນ 700,000ກີບ ແລະ 3)ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມ: ຄ່າຈ້າງຄົນ 
ເຝົ້າເວລານອນໂຮງໝໍ 1,400,000ກີບ ແລະຄ່າຈ້າງ ນາງແອງດີ ຊັກເຄື່ອງເດືອນລະ 200,000ກີບ 
ຈຳນວນ 5 ເດືອນເທົ່າກັບ 1,000,000ກີບ.

3. ສາເ�ດທພາໃ�ມີຄວາມຮ�ບຜິດຊອບທາງແ�ງ
ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ ໝາຍເຖິງການກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍ ພາໃຫ້ມີ  

ຂໍຜູ້ກພັນເກີດຂຶ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າ ບຸກຄົນໃດຫາກໄດ້ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ່ອື່ນ ດ້ວຍການກະ  
ທຳຂອງຕົນເອງ ບຸກຄົນນັ້ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍທີ່ຕົນໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນ ເວັ້ນເສັຍແຕ່  
ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ແມ່ນຍ້ອນການປ້ອງກັນຕົວ, ການປະຕິບັດໜ້າທີ ່ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
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ກົດໝາຍ ຫືຼ ຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງຜູ່ຖືກເສັຍຫາຍເອງ5. (ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວນີ ້ມີອາຍຸກະສຽນ 18 ປີ  
ຂຶ້ນໄປ ບໍ່ເປັນບ້າເສັຍຈິດ, ແຕ່ຖ້າມີບຸກຄົນອື່ນເຊັ່ນ: ພໍ່ແມ,່ ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ຫືຼຜູ່ອື່ນໆ ສະເໜີຮັບ 
ໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍທາງແພ່ງຕາງກໍໄດ)້; ດັ່ງນັ້ນ ອັນທີ່ເປັນພື້ນຖານທີ່ພາໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບທາງແພ່ງ ຕົ້ນຕໍແລ້ວ ກໍແມ່ນຄວາມເສັຍຫາຍ ຫືຼ ຄວາມອັບປະໂຫຍດເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນຈາກການ 
ປະຕິບັດສິດໃນກຳມະສິດຫຼາຍ ຮູບການເຊັ່ນ: ການຂັດຂວາງ, ການເຮັດໃຫ້ຜູ່ອື່ນເສັຍຊື່ສຽງ, ການ  
ເຮັດໃຫ້ວັດຖ ຸຫືຼ ຊັບສິ່ງຂອງທີເ່ປັນຂອງຜູ່ອື່ນເສັຍຫາຍ ຫື ຼ ເປ່ເພ, ການກະທຳທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ່ອື່ນ 
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫືຼ ເສັຍຊີວິດ ແລະມບີາງກໍລະນ ີຫືຼ ບາງເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນກໍສາມາດກຳນົດມູນ  
ຄ່າໄດ,້ ແຕ່ບາງກໍລະນີກໍບໍ່ສາມາດກຳນົດມູນຄ່າໄດ ້ ເຊັ່ນ: ຊີວິດ ຫືຼ ສຸຂະພາບ, ກຽດສັກສີ… 
ສະນັ້ນ, ຄົນເຮົາທຸກຄົນດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນສັງຄົມ ຕ້ອງດຳລົງຊີວິດຢູ່ບົນພື້ນຖານໃນການປະຕິບັດ 
ກົດໝາຍ ແລະຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ການເຄື່ອນໄຫວແຕ່ລະຢ່າງຂອງບຸກຄົນ   
ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແບບແຜນດຳລົງຊີວິດ ເຊິ່ງຈະພາໃຫ້ມຄີວາມກ້າວໜ້າ ຄຽງຄູ່ໄປພ້ອມໆກັນ 
ກັບລະບຽບກົດໝາຍ.

ບ�ນດາບຸກຄ�ນເ�ງໄ�ຮວມກ�ນກຄວາມເ�ັຍຫາຍ ຕອງຮ�ບຜິດຊອບຮວມກ�ນ ໃນການໃຊ້ 
ແທນຄ່າເສັຍຫາຍທີ່ພວກຕົນໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນນັ້ນ. ສານອາດຈະພິຈາລະນາຕັດສິນໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ຫືຼ 
ຫຼາຍຄົນ ໃນຈຳນວນຜູ່ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍນັ້ນ ໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍທັງໝົດກໍໄດ,້ ແຕ່ຜູ່ກ່ຽວມີສິດ 
ທວງເອົານຳບຸກຄົນ ທີ່ຕົນໄດ້ໃຊ້ຕາງໄປແລ້ວນັ້ນຄືນ6.

ການທີ່ສານອາດຈະພິຈາລະນາໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ຫືຼ ຫຼາຍຄົນໃນຈຳນວນຜູ່ກໍ່ຄວາມເສັຍ 
ຫາຍມາໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍທັງໝົດກໍໄດ້ນັ້ນ, ແຕ່ຜູ່ກ່ຽວມີສິດທວງເອົານຳບຸກຄົນທີ່ຕົນໄດ້ໃຊ້ 
ຕາງ ໄປແລ້ວນັ້ນຄືນໄດ ້ໃນກໍລະນີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ:້

- ບັນດາຜູ່ຮ່ວມກັນກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍ ໄດ້ເອົາຕົວຫົຼບໜ ີເຊິ່ງອາດຈະຍັງເຫືຼອຜູ່ສ້າງຄວາມ
ເສັຍຫາຍພຽງແຕ່ໜຶ່ງຫາສອງຄົນ. ກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ ້ສານສາມາດໃຫ້ບຸກຄົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເອົາຕົວຫົຼບ 
ໜີໃຊ້ແທນ ຄ່າເສັຍຫາຍທັງໝົດກ່ອນກໍໄດ ້ ແລ້ວຈຶ່ງໃຫ້ຜູ່ກ່ຽວທວງເອົານຳບຸກຄົນທີ່ຕົນໄດ້ໃຊ້ 
ຕາງໄປແລ້ວນັ້ນ.

5 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 83(ປັບປຸງ). ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບ.

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ່ອື່ນ ດ້ວຍການກະທຳຂອງຕົນເອງ ບຸກຄົນນັ້ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ 
ໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍທີ່ຕົນໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນ ເວັ້ນເສັຍແຕ່ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ແມ່ນຍ້ອນການປ້ອງກັນຕົວ, ການປະ 
ຕິບັດໜ້າທີ່ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫືຼຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງຜູ່ຖືກເສັຍຫາຍເອງ.
6 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 90. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍ 
ທີ່ຫຼາຍຄົນໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນ.

ບັນດາບຸກຄົນເຊິ່ງໄດ້ຮ່ວມກັນກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນໃນການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍທີ່ 
ພວກຕົນໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນນັ້ນ. ສານອາດພິຈາລະນາຕັດສິນໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ຫືຼຫຼາຍຄົນໃນຈຳນວນຜູ່ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍນັ້ນ 
ໃຊ້ ແທນຄ່າເສັຍຫາຍທັງໝົດກໍໄດ,້ ແຕ່ຜູ່ກ່ຽວມີສິດທວງເອົານຳບຸກຄົນທີ່ຕົນໄດ້ໃຊ້ຕາງໄປແລ້ວນັ້ນຄືນ.
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ພວກທີ່ຮ່ວມກັນກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນໂດຍເຈດຕະນາ ໝາຍວ່າພວກກ່ຽວ 
ໄດ້ຮ່ວມມືກັນກະທຳຄວາມຜິດ. ຕົວຢ່າງ: ທ້າວແອ, ທ້າວແສງ ແລະ ທ້າວເປ ໄດ້ລັກຄວາຍຂອງ 
ນາງເອ່ງ ໄປຂ້າແລ້ວເອົາຊີ້ນໄປຂາຍ, ຕໍ່ມາໄດ້ຈັບທ້າວເປ ມາດຳເນີນຄະດ,ີ ສ່ວນທ້າວແອ ແລະ  
ທ້າວແສງ ໄດເ້ອົາຕົວຫົຼບໜ.ີ ກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ສານສາມາດພິຈາລະນາຕັດສິນໃຫ້ທ້າວເປ ໃຊ້ແທນ  
ຄ່າເສັຍຫາຍໃຫ ້ນາງເອ່ງ ພຽງຜູ່ດຽວກ່ອນກໍໄດ ້ແລ້ວຈຶ່ງໃຫ້ທ້າວເປ ທ້າວແອ ທວງເອົາຈາກ 
ທ້າວແສງ ແລະທ້າວແອ.

ໃນ 2 ກໍລະນີດັ່ງກ່າວລຸ່ມນີ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນກໍລະນີສຶກສາຄົ້ນຄວ້າວ່າຄວນຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າ ໃນ 
ການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ຫຼືບໍ່ ແລະສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ຫຼືບໍ່ ຖ້າບໍ່ເໝາະສົມ ແລະບໍ່ສອດຄ່ອງ  
ກໍບໍ່ຄວນນຳໃຊ້.

ຕາມມາດຕາ 90 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ ໄດ້ກຳ 
ນົດວ່າ: “ສານອາດພິຈາລະນາຕັດສິນໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍຄົນໃນຈຳນວນຜູ່ກ່ໍຄວາມເສັຍຫາຍ 
ນັ້ນ ໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍທັງໝົດກໍໄດ້, ແຕ່ຜູ່ກ່ຽວ ມີສິດທວງເອົານຳບຸກຄົນ ທີ່ຕົນໄດ້ໃຊ້ຕາງໄປ 
ແລ້ວນັ້ນຄືນ”. ໃນການກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 90 ດັ່ງກ່າວນີ້ ບໍ່ໄດ້ກຳນົດແຈ້ງວ່າແມ່ນກໍລະນີ 
ແນວໃດ.

- ຜູ່ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍຮ່ວມກັນ ເຊິ່ງໜຶ່ງ(ຫຼືຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງ) ໃນຈຳນວນຜູ່ສ້າງຄວາ  
ເສັຍຫາຍເປັນຜູ່ມີຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດດີ ກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້ ສານສາມາດໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ມ ີ
ຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດດີ ໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍທັງໝົດເສັຍກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງໃຫ້ຜູ່ກ່ຽວທວງ 
ເອົານຳບຸກຄົນທີ່ຕົນ ໄດ້ໃຊ້ຕາງໄປແລ້ວນັ້ນ. ແຕ່ໃນກໍລະນີີ້ ຕ້ອງມີການຮ້ອງຂໍຈາກຜູ່ທີ່ໄດ້ຮັບ  
ຄວາມເສັຍຫາຍ ແລະສານກໍຕ້ອງມີຂໍ້ມູນຫຼັກຖານທີ່ຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ບຸກຄົນດ່ັງກ່າວມີຖານະທາງ 
ດ້ານເສດຖະກິດດີ ພໍທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄ່າເສັຍຫາຍດ່ັງກ່າວ.

ບັນດາບຸກຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ຮ່ວມກັນກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍດັ່ງກ່າວນີ້ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນໄດ້ທັງສອງກໍລະ
ນີ ເຊັ່ນ: ການຮ່ວມກັນ ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ ໂດຍເຈດຕະນາ ແລະການຮ່ວມກັນກໍ່  
ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຈາກຄວາມປະໝາດ, ເລີ່ນເລີ້ ຫຼືດ້ວຍຄວາມບໍ່ລະມັດ 
ລະວັງ.

ພວກທີ່ຮ່ວມກັນກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນ ໂດຍເຈດຕະນາ ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກ  
ກ່ຽວ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນກະທຳຄວາມຜິດ. ຕົວຢ່າງ: ທ້າວແອ, ທ້າວແສງ ແລະທ້າວແປ ໄດ້ລັກຄວາຍຂອງ 
ນາງເອ່ງ ໄປຂ້າແລ້ວເອົາຊີ້ນໄປຂາຍ, ຕໍ່ມາໄດ້ຈັບທ້າວເປ, ທ້າວແອ ແລະທ້າວແສງ ມາດຳເນີນ 
ຄະດີໄດ້. ແຕ່ໃນຈຳນວນ 3 ຄົນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນທ້າວແອ ມີຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດດີກວ່າ ໝູ່ 
ສານສາມາດພິຈາລະນາຕັດສິນໃຫ້ທ້າວແອ ຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍໃຫ້ນາງເອ່ງ ກ່ອນ 
ກໍໄດ້ແລ້ວ ຈຶ່ງໃຫ້ທ້າວ ແອ ທວງເອົາຈາກ ທ້າວແສງ ແລະທ້າວເປ.

ກໍລະນີທີສອງ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນຈາກການສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ຫຼາຍຄົນຮ່ວມກັນກໍ່ຂຶ້ນ ເນື່ອງ 
ຈາກຄວາມປະໝາດເລີ່່ນເລີ ້ສະແດງອອກບາງຕົວຢ່າງ ດັ່ງນີ:້ ທ້າວໄອ, ທ້າວຫວັງ ແລະ ທ້າວ  
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ອ້ອມ ໄດ້ເຂົ້າຮຸ້ນກັນຜູ່ລະສິບລ້ານ(10.000.000)ກີບ ເຮັດຊິງຊ້າສະຫວັນ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ 
ຂີ່ຫິ້ຼນມ່ວນຊື່ນ ຕາມຄວາມຄິດຂອງເດັກ ທັງສາມ(3)ຄົນໄດ້ຂາຍປີ້ໃຫ້ຜູ່ມາຂີ່ຊິງຊ້າສະຫວັນປີ້ລະ  
3.000ກີບ. ຂະນະທີ່ຄົນກຳລັງຂີ່ຊິງຊ້າສະຫວັນຢູ່ນັ້ນ ຊິງຊ້າສະຫວັນໄດ້ລົ້ມລົງ ເຮັດໃຫ້ມີຄົນ 
ເສັຍຊີວິດ 5 ຄົນ ເປັນຍິງ 2 ຄົນ, ບາດເຈັບສາຫັດ 8 ຄົນ ເປັນຍິງ 6 ຄົນ ແລະເຈັບພໍສົມຄວນ 
20 ຄົນ ເປັນຍິງ 9 ຄົນ. ຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ ຕາມກົດໝາຍຕ້ອງໃຫ້ທັງສາມຄົນ ທີ່ເປັນຮຸ້ນສ່ວນ 
ກັນຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ທ້າວຫວັງ ມີຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດດີກວ່າ ທ້າວ  
ໄອ ແລະທ້າວອ້ອມ, ສານສາມາດໃຫ້ທ້າວຫວັງ ຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ, ຄ່າປ່ວຍການ 
ແລະຄ່າມ້ຽນຄາບສົ່ງສະການໃຫ້ບັນດາຜູ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງໃຫທ້້າວຫວັງ ທວງເອົາ  
ນຳທ້າວໄອ ແລະທ້າວອ້ອມ.

ໃນສອງກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ ້ເປົ້າໝາຍໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງໃນຈຳນວນຜູ່ເສັຍຫາຍ ຮັບຜິດຊອບ 
ກ່ອນນັ້ນ ກໍແມ່ນເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ່ເສັຍຫາຍ ທີ່ເກີດຈາກການກະທຳຂອງຜູ່ຮ່ວມ
ກັນກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການປົວແປງດີຂຶ້ນ ແລະທັນກັບສະພາບການ ທັງຈະ 
ເປັນມາດຕະການ ສະກັດກັ້ນອັນໜຶ່ງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ກັນໃນ 
ສັງຄົມ ແລະກໍຈະເປັນການເພີ່ມສະຕິລະວັງຕົວໃຫ້ແກ່ຜູ່ປະກອບການເຮັດການຄ້າ ຫືຼ ດຳເນີນ
ທຸລະກິດມີສະຕິໃນການລະມັດລະວັງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ແລະເປັນການເພີ່ມ 
ສະຕິໃນການເຄົາລົບລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງພົນລະເມືອງຕື່ມອີກ.

ບາງເ�ດການຂອງຕາງປະເ�ດ ເຊັ່ນ: ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ມີຄະດີເກີດຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ມີ 2 
ບໍລິສັດ ປ່ອຍນຳ້ເປື້ອນລົງແມ່ນຳ ້ເຮັດໃຫ້ນຳ້ໃນແມ່ນຳ້ເປິເປື້ອນເປັນພິດ ແລະປາອາໄສຢູ່ໃນນຳ້ກໍ 
ໄດ້ຮັບສານພິດນັ້ນນຳ. ປະຊາຊົນຢູ່ທາງພາກໃຕ້ທີ່ໃຊ້ນຳ ້ແລະເອົາປາມາປຸງແຕ່ງອາຫານ ໄດ້ຮັບ 
ສານພິດຕົກຄ້າງໃນຮ່າງກາຍ. ຜ່ານການພິສູດຂໍ້ມູນ ແລະຫັຼກຖານ ແມ່ນຍ້ອນ 2 ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ 
ປ່ອຍນຳ້ເປື້ອນລົງແມ່ນຳ.້ ກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ຖືວ່າ 2 ບໍລິສັດນີ ້ໄດ້ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍຮ່ວມກັນ 
ຈຶ່ງຕ້ອງຮ່ວມກັນຮັບຜິດຊອບ ໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍ, 
ຈ່າຍຄ່າປັບໃໝໃຫ້ພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂໃຫ້ນຳ້ໃນແມ່ນຳ ້ກັບຄືນສູ່  
ສະພາບປົກກະຕິຕື່ມອີກ (ການກະທຳບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ແຕ່ເກີດຄວາມເສັຍຫາຍຕໍ່ເປົ້າໝາຍ  
ດຽວກັນ)

ການຍົກບັນຫານີ້ຂຶ້ນມາ ແມ່ນໃຫ້ເປັນຕົວຢ່າງ ເພື່ອໃຫ້ຄົນມີສະຕິໃນການປົກປ້ອງສິ່ງ 
ແວດລ້ອມ ແລະປະເທດລາວເຮົາກໍຢູ່ໃນໄລຍະກຳລັງພັດທະນາ ແລະມີການສ້າງຕັ້ງໂຮງຈັກໂຮງ  
ງານ ນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນຕາມລຳດັບ, ສະນັ້ນ ຖ້າບັນຫານີ້ເກີດແລ້ວ ຈະແກ້ໄຂວິທີໃດ. ແຕ່ຕົວຈິງໃນປະ  
ເທດລາວກໍມບີັນຫາແນວນີ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ແຕ່ການແກ້ໄຂເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຜົນ ແລະເປັນທີ່ພໍ 
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ໃຈຂອງປະຊາຊົນເທ່ົາທ່ີຄວນເທ່ືອ. ຕ່ໍບັນຫາດ່ັງກ່າວ ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກໍຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕ່ືມ.

4. ເ�ອນໄ�ຂອງຜູກຄວາມເ�ັຍຫາຍ ຕອງຮ�ບຜິດຊອບໃ�ແ�ນຄາເ�ັຍຫາຍທຕ�ນກຂນ7

ເງື່ອນໄຂທີ່ພາໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ ແມ່ນປັດໄຈພື້ນຖານເພື່ອກຳນົດຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບໃນການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ທັງເປັນສິ່ງວັດແທກມູນຄ່າຂອງການໃຊ້ແທນຄວາມ 
ເສັຍຫາຍດັ່ງກ່າວ. ເງື່ອນໄຂທີ່ພາໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍນັ້ນ ປະ 
ກອບດ້ວຍ 4 ເຫດປັດໄຈ ຄ:ື

ß ຕ້ອງມີຄວາມເສັຍຫາຍ;
ß ຕ້ອງມີການລະເມີດກົດໝາຍ;
ß ຕ້ອງມີສາຍພົວພັນເຫດແລະຜົນລະຫວ່າງຄວາມເສັຍຫາຍກັບການລະເມີດກົດໝາຍ;
ß ຕ້ອງມີຄວາມຜິດ.

4.1.ຄວາມເ�ັຍຫາຍ:
ຄວາມເສັຍຫາຍ ໝາຍເຖິງການເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບ ແລະປະລິມານ ຂອງສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ 

ຫຼຸດໜ້ອຍລົງທາງດ້ານຄຸນຄ່າໃນສະພາບປົກກະຕ ິຫືຼ ໝາຍເຖິງການເປ່ເພທຳລາຍ ສົມບັດທີ່ເປັນ 
ວັດຖຸເຊັ່ນ: ລົດຈັກ, ເຮືອນ, ໂມງ ແລະອື່ນໆ ຫືຼ ບໍ່ເປັນວັດຖຸເຊັ່ນ: ຊີວິດ ຫືຼ ສຸຂະພາບ ຫືຼ ທາງ 
ດ້ານຈິດໃຈ ເຊິ່ງກົດໝາຍໄດ້ປົກປ້ອງໃຫ.້

ສະຫຼຸບແລ້ວ ຄວາມເສັຍຫາຍ ແມ່ນມ ີ3 ປະເພດ ຄ8ື: ຕໍ່ດ້ານຊັບສິ່ງຂອງ, ຕໍ່ຊີວິດ ຫືຼ 
ສຸຂະພາບ ແລະຕໍ່ຈິດໃຈ

ຄວາມເສັຍຫາຍເປັນເຫດຜົນໜຶ່ງ ທີ່ພາໃຫ້ມີພັນທະ ໃນການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ລວມໄປ  
ເຖິງການກະທຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ.

ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເນື່ອງມາຈາກການກະທຳຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງມີລັກສະນະແນ່ນອນ 
ຄເືກີດຂຶ້ນແລ້ວ ຫືຼ ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດຢ່າງແນ່ນອນ.

ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຫືຼ ຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດນັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ຖືວ່າເປັນຄວາມ 
ເສັຍຫາຍທີ່ແນ່ນອນ9.

7 ປຶ້ມກົດໝາຍແພ່ງ ຮຽບຮຽງໂດຍ: ທ່ານ ສ.ຈ. ດາວອນ ຫວ່າງວິຈິດ ແລະກວດແກ້ໂດຍ ຄ.ນ.ລ. ຄັ້ງວັນທ ີ 
 31 ມັງກອນ 2003
8 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 85(ປັບປຸງ). ປະເພດຂອງຄວາມເສັຍຫາຍ:
- ຄວາມເສັຍຫາຍ ມີສາມປະເພດ ດັ່ງນີ:້ ທາງດ້ານຊັບສິ່ງຂອງ, ທາງດ້ານຊີວິດ ຫືຼ ສຸຂະພາບ, ທາງດ້ານຈິດໃຈ.
9 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 84 (ປັບປຸງ). ລັກສະນະຂອງຄວາມເສັຍຫາຍ

ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເນື່ອງມາຈາກການກະທຳຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງມີລັກສະນະແນ່ນອນ ຄ ື ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ 
ແລ້ວ ຫືຼ ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດຢ່າງແນ່ນອນ.

ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຫືຼບໍ່ເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດນັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ຖືວ່າເປັນຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ແນ່ນອນ.
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4.2. ການລະເ�ີດກ�ດໝາຍ
ໝາຍເຖິງການປະພຶດທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍຂອງຜູ່ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍ ເຊິ່ງເປັນການປະພຶດທີ່ 

ຂັດກັບກົດໝາຍ ອາດຈະແມ່ນການກະທຳ ຫືຼ ບໍ່ກະທຳ(ການເມີນເສີຍ) ຂອງບຸກຄົນທີ່ມີພັນທະ 
ແລະການທີບຸ່ກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ນຳໃຊ້ສິດຂອງຕົນເກີນຄວນໂດຍເຈດຕະນາ, ບຸກຄົນນັ້ນຕ້ອງຮັບ 
ຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍທີ່ເນື່ອງມາຈາກການໃຊ້ສິດເກີນຄວນນັ້ນ10. ຖ້າຫາກບຸກຄົນກໍ່  
ຄວາມເສັຍຫາຍໄດ້ປະຕບິັດພັນທະ ຫືຼ ສິດຂອງຕົນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແລ້ວ ກໍຈະບໍ່ຖືວ່າການ 
ປະຕິບັດຂອງຜູ່ກ່ຽວເປັນການກະທຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍເຊັ່ນ: ໜ່ວຍດັບເພີງມ້າງປະຕ,ູ ທັບແວ່ນ 
ເພື່ອມອດໄຟ. ແຕ່ຄວາມເສັຍຫາຍ ທ່ີເນ່ືອງມາຈາກສະພາວະທ່ີຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕອບ ແທນ. 
ອີງຕາມສະພາບການຕົວຈິງ ສານອາດໃຫ້ຜູ່ກະທຳ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມເຊ່ິງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ  
ຈາກການກະທຳຂອງຜູ່ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍນັ້ນ ເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ.

4.3. ສາຍພ�ວພ�ນ ເ�ດແ�ະຜ�ນ ລະ�າງຄວາມເ�ັຍຫາຍກ�ບການລະເ�ີດກ�ດໝາຍ11

ໝາຍເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເນື່ອງມາຈາກການກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍ ຈະມີຂຶ້ນໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອ 
ຫາກມສີາຍພົວພັນເຫດແລະຜົນ ລະຫວ່າງການກະທຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ກັບຄວາມເສັຍຫາຍທີ່
ເກີດຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍໄດ້ນັ້ນ ກໍຕໍ່ 
ເມື່ອຫາກມສີາຍພົວພັນເຫດແລະຜົນ ລະຫວ່າງການກະທຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍຂອງບຸກຄົນນັ້ນ 
ກັບຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍສາມເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ:້

- ເຫດແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ພາໃຫ້ເກີດຜົນເສັຍຫາຍ;
- ເຫດຕ້ອງເກີດຂຶ້ນກ່ອນຜົນເສັຍຫາຍ;
- ເຫດຕ້ອງເປັນສາເຫດໂດຍກົງຂອງຜົນເສັຍຫາຍ.
ສາຍພົວພັນ ເຫດແລະຜົນດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ລະຫວ່າງການກະທຳທີ່ລະເມີດກົດ

ໝາຍ ເຊິ່ງເປັນຄວາມຜິດກັບຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຫາກຍັງແມ່ນການລະເມີດກົດ 
ໝາຍ ກັບລະດັບຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນອີກ. ບາງເທື່ອກໍຈະແມ່ນສາຍພົວພັນເຫດ ແລະຜົນ  

10 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 88. ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເນື່ອງມາຈາກການ 
ນຳໃຊ້ສິດເກີນຄວນ.

ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ນຳໃຊ້ສິດຂອງຕົນເກີນຄວນໂດຍເຈດຕະນາ ບຸກຄົນນັ້ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ໃຊ້ແທນຄ່າ 
ເສັຍຫາຍ ທີ່ເນື່ອງມາຈາກການໃຊ້ສິດເກີນຄວນ.
11 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 87. ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ເຫດແລະຜົນ 
ເສັຍຫາຍ

ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍໄດ້ນັ້ນ ກໍຕໍ່ເມື່ອຫາກມີສາຍພົວພັນເຫດ 
ແລະຜົນ ລະຫວາ່ງການກະທຳ ທ່ີລະເມີດກົດໝາຍຂອງບຸກຄົນນ້ັນກັບຄວາມເສັຍຫາຍທ່ີເກີດຂ້ຶນ ເຊ່ິງປະກອບດ້ວຍ ສາມ 
ເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ:້

- ເຫດ ແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດຜົນເສັຍຫາຍ;
- ເຫດ ຕ້ອງເກີດຂຶ້ນກ່ອນຜົນເສັຍຫາຍ;
- ເຫດ ຕ້ອງເປັນສາເຫດໂດຍກົງ ຂອງຜົນເສັຍຫາຍ.
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ຫຼາຍໆຢ່າງ ແຕ່ຫາກບໍ່ແມ່ນມີພຽງຢ່າງດຽວ ເຊັ່ນ: ໃນເວລາພິຈາລະນາຄະດ ີກ່ຽວກັບຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບ ທີ່ເນື່ອງມາຈາກການກະທຳຂອງເດັກ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍ ຸຄວນໃຫ້ເປັນສາຍ 
ພົວພັນເຫດ ແລະຜົນລະຫວ່າງການກະທຳຂອງເດັກດັ່ງກ່າວກັບການປະພຶດ ທີ່ເປັນຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບຂອງພໍ່ແມ່ຜູ່ປົກຄອງ ຫືຼ ຜູ່ຄຸ້ມຄອງທີ່ມີພັນທະເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູສຶກສາອົບຮົມເດັກ ແຕ່ຫາກ 
ບໍ່ແມ່ນການກະທຳຂອງເດັກດັ່ງກ່າວ ກັບຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.

ສຳລັບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຮັບຮູ້ຄວາມເສັຍຫາຍທາງກົງທີ່ເກີດຈາກຄວາມ 
ເສັຍຫາຍເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຄວາມເສັຍຫາຍທາງອ້ອມນັ້ນ ຜ່ານມາແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ 
ຈາກສານ ແລະສ່ວນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ຄວາມເສັຍຫາຍທາງອ້ອມ ກໍບໍ່ໄດ້ກຳນົດຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບໄວ້ໃນກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ກໍມີບາງປະເທດ ແມ່ນຮັບຮູ້ຄວາມເສັຍຫາຍທາງອ້ອມ 
ບາງກໍລະນີເຊັ່ນ: ປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ພິຈາລະນາຄະດີຕັດສິນໃຫ້ຜູ່ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍ ຈ່າຍຄ່າເສັຍ 
ຫາຍທາງອ້ອມໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຜູ່ເສັຍຊີວິດ ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າຜູ່ເສັຍຊີວິດດັ່ງກ່າວ ມີທຸລະກິດ  
ນ້ອຍໃນຄອບຄົວ ແລະການບໍລິຫານທຸລະກິດນັ້ນ ກໍແມ່ນຜູ່ເສັຍຊີວິດເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບທັງໝົດ.

4.4. ຄວາມຜິດ
ຄວາມຜິດ ສະແດງອອກດ້ວຍການກະທຳ ຫື ຼການເມີນເສີຍ ເຊິ່ງເປັນການລະເມີດລະບຽບ 

ກົດໝາຍ ແລະກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນໂດຍເຈດຕະນາ ຫືຼ ດ້ວຍຄວາມບໍ່ລະມັດ 
ລະວັງ12.

ຄວາມຜິດໂດຍເຈດຕະນາ ແມ່ນການກະທຳ ຫືຼ ການເມີນເສີຍ ເຊິ່ງຜູ່ກະທຳຮູ້ວ່າ ການກະທຳ 
ຫືຼ ການເມີນເສີຍນັ້ນຈະກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍ, ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສັງຄົມ ແລະຄາດຄະເນໄດ້ເຖິງຜົນ 
ສະທ້ອນຂອງການກະທຳ ຫືຼ ການເມີນເສີຍ ແຕ່ກໍຈົງໃຈເຮັດ ຫືຼ ປະປ່ອຍໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນ13.

ຄວາມຜິດທ່ີເກີດຂ້ຶນດ້ວຍຄວາມບ່ໍລະມັດລະວັງ ແມ່ນການກະທຳ ຫຼື ການເມີນເສີຍເຊ່ິງຜູ່ກະ 
ທຳຜິດ ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ວ່າການກະທຳ ຫືຼ ການເມີນເສີຍຂອງຕົນນັ້ນ ອາດມີຜົນສະທ້ອນ  
ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສັງຄົມ ແຕ່ຖືເບົາແລະເຊື່ອວ່າມັນຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ ຫືຼ ບໍ່ຄາດຄະເນໄດ້ວ່າ ຜົນ 

12 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 86. ຄວາມຜິດ
ຄວາມຜິດສະແດງອອກດ້ວຍການກະທຳ ຫືຼ ການເມີນເສີຍ ເຊິ່ງເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະກໍ່ 

ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນ ໂດຍເຈດຕະນາ ຫື ຼດ້ວຍຄວາມບໍ່ລະມັດລະວັງ.
13 ກົດໝາຍອາຍາ, ມາດຕາ 9. ການກະທຳຜິດໂດຍເຈດຕະນາ:
 ການກະທຳໂດຍເຈຕະນາ ແມ່ນການກະທຳ ຫືຼການເມີນເສີຍ ເຊິ່ງຜູ່ກະທຳຮູ້ວ່າ ການກະທຳ ຫືຼ ການເມີນ 
ເສີຍຂອງຕົນນັ້ນ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສັງຄົມ ແລະກໍຄາດຄະເນໄດ້ເຖິງຜົນສະທ້ອນຂອງການກະທຳ ຫືຼ ການເມີນເສີຍ 
ແຕ່ຈົງໃຈເຮັດ ຫືຼ ປະປ່ອຍໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນ.
14 ກົດໝາຍອາຍາ, ມາດຕາ 10. ການກະທຳຜິດດ້ວຍຄວາມບໍ່ລະມັດລະວັງ:
 ການກະທຳຜິດດ້ວຍຄວາມບໍ່ລະມັດລະວັງ ແມ່ນການກະທຳ ຫືຼ ການເມີນເສີຍ ເຊິ່ງຜູ່ກະທຳຜິດຄາດ 
ຄະເນໄດ້ວ່າ ການກະທຳ ຫືຼ ການເມີນເສີຍຂອງຕົນນັ້ນ ອາດມີຜົນສະທ້ອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສັງຄົມ ແຕ່ຖືເບົາ 
ແລະເຊື່ອວ່າມັນຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ ຫືຼ ບໍ່ຄາດຄະເນໄດ້ວ່າຜົນສະທ້ອນດັ່ງກ່າວ ຈະເກີດຂຶ້ນທັ້ງໆທີ່ວ່າ ຕົນຕ້ອງຄາດຄະເນ 
ແລະສາມາດຄາດຄະເນໄດ້.
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ສະທ້ອນດັ່ງກ່າວຈະເກີດຂຶ້ນ ທັ້ງໆທີ່ວ່າ ຕົນຕ້ອງຄາດຄະເນ ແລະສາມາດຄາດຄະເນໄດ1້4.
ນອກຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທີ່ເນື່ອງມາຈາກການກະທຳຂອງຕົນແລ້ວ ກົດໝາຍຍັງ 

ກຳນົດ ຄວາມຮບັຜິດຊອບທ່ີເນ່ືອງມາຈາກການກະທຳຂອງບຸກຄົນອ່ືນ, ຂອງສັດ, ວດັຖຸສ່ິງຂອງທ່ີຢູ່ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ15 ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ:້

5. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ່ໃຊ້ວຽກ
ຜູ່ໃຊ້ວຽກຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ທີ່ຜູ່ຮັບໃຊ້ວຽກຂອງຕົນ ໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ 

ບຸກຄົນອື່ນ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍ16.
ຄຳວ່າຜູ່ໃຊ້ວຽກນີ ້ໝາຍເຖິງບຸກຄົນ ຫືຼ ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເປັນອັນ 

ຕະລາຍ ແລະຄວາມເສັຍຫາຍ ເຊິ່ງຜູ່ຮັບໃຊ້ວຽກຂອງຕົນໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນ; ຈະເອີ້ນວ່າຜູ່ໃຊ້ວຽກນັ້ນ ແມ່ນ  
ບຸກຄົນ ຫືຼ ອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດ ໃຫ້ຄຳສັ່ງແກ່ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫືຼ ຄ່າແຮງ  
ງານຈາກຕົນ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃດໜຶ່ງແກ່ຕົນ. ໃນເມື່ອບຸກຄົນໃດໄດ້ຮັບຈ້າງ ຈາກຜູ່  
ອື່ນແຕ່ຜູ່ນີ້ບໍ່ມີສິດໃຫຄ້ຳສັ່ງໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ເຊັ່ນ: ຊ່າງເຮືອນ, ຊ່າງໄມ,້ ຊ່າງຈອດ,  
ຊ່າງຕີເຫຼັກ, ຄົນຂັບລົດຕັກຊີເປັນຕ້ົນ ເຊ່ິງບ່ໍຖືວ່າເປັນຜູ່ຮັບໃຊ້ວຽກຂອງຜູ່ວ່າຈ້າງ ເພາະພວກຜູ່ກ່ຽວ 
ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຜູ່ວ່າຈ້າງໃນເວລາປະຕິບັດວຽກງານ ແລະພວກຜູ່ກ່ຽວກໍປະຕິບັດ 
ງານນັ້ນໂດຍລຳພັງ ປາສະຈາກຄຳສັ່ງໃດໆ ແຕ່ພວກຜູ່ກ່ຽວຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສັນຍາທີ່ໄດ້ຕົກລົງ 
ກັນໄວ້ເທົ່ານັ້ນ, ສະຫຼຸບຄວາມວ່າ ຜູ່ຮັບຈ້າງເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມຄຳສັ່ງ ຫືຼ 
ການມອບໝາຍຂອງຜູ່ໃຊ້ວຽກນັ້ນ ແມ່ນຜູ່ຮັບໃຊວ້ຽກ. ຕົວຢ່າງ: ທ້າວແອ ພະນັກງານຂັບລົດ 
ປະຈຳຢູ່ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ 700.000 ກີບ/ເດືອນ, ໄດ້ຂັບລົດພາແຂກອອກຈາກ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄປທ່ຽວຫຼວງພະບາງ ຖືວ່າ ທ້າວແອ ເປັນຜູ່ຮັບໃຊ້ວຽກໃຫ້ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ.  
ໃນມື້ດຽວກັນນັ້ນ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເຊົ່າລົດນຳທ້າວທ ີແລະທ້າວທີເປັນຜູ່ຂັບລົດ ພາແຂກຂອງ 
ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ  ອອກຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄປແຂວງຈຳປາສັກ, ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ຖືວ່າ  
ທ້າວທີເປັນຜູ່ຮັບຈ້າງ.

5.1. ເ�ອນໄ�ທຈະຖືວາ ຜູໃ�ວຽກເ�ັນຜູຮ�ບຜິດຊອບຕາງຜູຮ�ບໃ�ວຽກ
ຜູ່ເສັຍຫາຍ(ຜູ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ)ຕ້ອງນຳຫັຼກຖານ ຫືຼ ພະຍານມາຢັ້ງຢືນວ່າ ຄວາມເສັຍຫາຍ 

ທີ່ຕົນໄດ້ຮັບນັ້ນ ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການກະທຳໂດຍກົງຂອງຜູ່ຮັບໃຊ້ວຽກ.
ຄວາມເສັຍຫາຍ ຫືຼ ຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ ຕ້ອງເກີດມາຈາກການກະທຳຂອງຜູ່ຮັບໃຊ້ວຽກ  

15 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ໝວດທ ີ2
16 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 92 ວັກ 1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ່ໃຊ້ວຽກ
 ຜູ່ໃຊ້ວຽກຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ທີ່ຜູ່ຮັບໃຊ້ວຽກຂອງຕົນໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນ ໃນ 
ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍ.
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ໃນເວລາປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ. ດັ່ງນັ້ນ ຜູ່ໃຊ້ວຽກຈຶ່ງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ 
ຫືຼ ຄວາມເສັຍຫາຍ ເຊິ່ງເກີດຈາກການແລ່ນລົດຂອງຜູ່ຂັບລົດຂອງຕົນ ແລະຜູ່ຮັບເໝົາຕ້ອງຮັບຜິດ 
ຊອບຕໍ່ຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ ຫືຼ ຄວາມເສັຍຫາຍ ເຊິ່ງເກີດຈາກການກະທຳຂອງຄົນງານທີ່ເຮັດ
ວຽກນຳຕົນ.

ອັນທ່ີວ່າ ການກະທຳຂອງຜູ່ຮັບໃຊ້ວຽກ ໃນເວລາປະຕິບັດໜ້າທ່ີຂອງຕົນນ້ັນ ພາໃຫ້ມີບັນຫາ 
ໃນການຕີຄວາມໝາຍວ່າ ຍາມໃດຜູ່ຮັບໃຊ້ວຽກຈຶ່ງຖືວ່າ ກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຫືຼ ຍາມ 
ໃດ ຈຶ່ງຖືວ່າ ຜູ່ຮັບໃຊ້ວຽກຍັງເຮັດການຢູ່ນຳຜູ່ໃຊ້ວຽກ.

ຕາມທ່ີໄດ້ເຫັນໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ຜູ່ໃຊ້ວຽກຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕາງຜູ່ຂັບລົດຂອງຕົນ  
ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອ່ືນໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ່ຂັບລົດຈະຂັບລົດຂອງຕົນອອກໄປ 
ໂດຍບໍຮູ່້ຈັກກໍຕາມ ເພາະວ່າການຂັບລົດ ເປັນໜ້າທີ່ປະຈຳຂອງຜູ່ຮັບໃຊ້ວຽກນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າ 
ຈະຂັບລົດອອກໄປໂດຍມີຄຳສັ່ງ ຫືຼ ບໍ່ມີຄຳສັ່ງ ກໍແມ່ນຢູ່ໃນໜ້າທີ່ສະເໝ.ີ

5.2. ກໍລະນີຍ�ກເ�ນ ບໃ�ຜູໃ�ວຽກຮ�ບຜິດຊອບຕາງຜູຮ�ບໃ�ວຽກ
ຜູ່ໃຊ້ວຽກຈະພົ້ນຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບໄປໄດ ້ ແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ຕົນນຳຫັຼກຖານ ຫືຼ ພະ 

ຍານມາປະກອບໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ່ຮັບໃຊ້ວຽກຂອງຕົນໄດ້ລະເມີດ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມການມອບໝາຍ ຫືຼ 
ຄຳສ່ັງຂອງ ຜູ່ໃຊ້ວຽກ ຫຼື ຄວາມເສັຍຫາຍນ້ັນ ຫາກເກີດຈາກການກະທຳ ຫຼືຄວາມຜິດຂອງບຸກຄົນອ່ືນ 
ຫືຼເນື່ອງມາຈາກເຫດສຸດວິໄສເທ່ົານັ້ນ ແຕ່ຈະນຳຫັຼກຖານ ຫືຼເຫດຜົນອັນອື່ນ ມາຢັ້ງຢືນເພື່ອຫີຼກ 
ຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບນັ້ນແມ່ນບໍ່ໄດ.້ ແຕ່ໃນກໍລະນຜີົນເສັຍຫາຍໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ຍ້ອນຄວາມຜິດ 
ຢ່າງໜັກໜ່ວງຂອງຜູຮ່ັບໃຊ້ວຽກແລ້ວ ຜູ່ກ່ຽວຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ, ແຕ່ຜູ່ໃຊ້ 
ວຽກນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າເສັຍຫາຍນັ້ນກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງທວງເອົາການທົດແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ທີ່ 
ໄດ້ຈ່າຍໄປແລ້ວນັ້ນ ຄືນຈາກຜູ່ຮັບໃຊ້ວຽກ17.

ຜູ່ໃຊ້ວຽກຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍ ຫືຼ ຄວາມເປັນອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກ 
ການກະທຳຂອງຜູ່ຮັບໃຊ້ວຽກຂອງຕົນ ໃນເມື່ອຕົນຫາກໄດ້ໃຫ້ຜູ່ອື່ນ ຢືມຜູ່ຮັບໃຊ້ວຽກຂອງຕົນໄປ 
ທຳງານນອກຈາກງານຂອງຕົນ ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າ ຜູ່ຮັບໃຊ້ວຽກນັ້ນ ໄດ້ອອກຈາກການດູແລ ແລະ 
ການຄວບຄຸມຂອງຕົນແລ້ວ ແລະຈະແມ່ນຜູ່ອື່ນທີ່ຢືມຜູ່ຮັບໃຊ້ວຽກນັ້ນ ເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບ. ນອກ 
ຈາກນີ,້ ຜູ່ໃຊ້ວຽກຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບອີກ ຖ້າຜູ່ຮັບໃຊ້ວຽກ ຫາກກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍໃນເວລາພັກ 
ວຽກຈາກຜູ່ໃຊ້ວຽກໄປແລ້ວ. ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຕາມຫັຼກການຂອງຂໍ້ຜູກພັນນອກສັນຍາບັນຍັດໄວ ້ 

17 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 92 (ປັບປຸງ) ວັກ 2. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ຜູ່ໃຊ້ວຽກ

ໃນກໍລະນີທີ່ຄວາມເສັຍຫາຍຫາກເກີດຂຶ້ນ ຍ້ອນຄວາມຜິດອັນໜັກໜ່ວງຂອງຜູ່ຮັບໃຊ້ວຽກແລ້ວ ຜູ່ກ່ຽວຕ້ອງ  
ຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ, ແຕ່ຜູ່ໃຊ້ວຽກນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າເສັຍຫາຍນັ້ນກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງທວງເອົາການທົດແທນ 
ຄ່າເສັຍຫາຍທີ່ໄດ້ຈ່າຍໄປແລ້ວນັ້ນ ຄືນຈາກຜູ່ຮັບໃຊ້ວຽກ.
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ກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູໃ່ຊ້ວຽກນີ ້ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກຄວາມນຶກຄິດສອງປະການ18 ຄ:ື
1) ການຮັບຜິດຊອບຕາງຜູ່ຮັບໃຊ້ວຽກນີ ້ ແມ່ນເນື່ອງຈາກວ່າ ຜູ່ໃຊ້ວຽກໄດ້ໃຊ້ໃຫ້ຜູ່ຮັບ 

ໃຊ້ວຽກເຮັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງຕົນ ແລະຜູ່ຮັບໃຊ້ວຽກບໍ່ມີສິດທີ່ຈະກະທຳຢ່າງອື່ນ ນອກຈາກປະຕິ 
ບັດຕາມການມອບໝາຍ ແລະຄຳສັ່ງຂອງຜູ່ໃຊ້ວຽກເທົ່ານັ້ນ. ອີກປະການໜຶ່ງແມ່ນເນື່ອງຈາກວ່າ  
ຜູ່ຮັບໃຊ້ວຽກ ເປັນຜູ່ນຳຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ວຽກ ແຕ່ເມື່ອມີຄວາມອັບປະໂຫຍດເກີດຂຶ້ນ  
ຜູ່ໃຊ້ວຽກ ກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບເໝືອນກັນ ບໍ່ແມ່ນຈະຮັບເອົາແຕ່ຜົນປະໂຫຍດ ສ່ວນຄວາມອັບປະໂຫຍດ  
ແລ້ວ ຈະບໍ່ຮັບເອົາ.

2) ການຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ່ໃຊ້ວຽກດັ່ງກ່າວ ເປັນການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ ່
ຜູ່ຖືກເສັຍຫາຍຈາກການກະທຳຂອງຜູ່ຮັບໃຊ້ວຽກ, ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ແລ້ວວ່າ ຜູ່ຮັບໃຊ້ວຽກນັ້ນ ມີໜ້ອຍ 
ທີ່ສຸດທີຈ່ະສາມາດໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ຜູ່ຖືກເສັຍຫາຍຍ້ອນການກະທຳຂອງຕົນ. ດັ່ງນັ້ນ 
ກົດໝາຍຈຶ່ງບັນຍັດວ່າ ໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ວຽກເປັນຜູ່ໃຊ້ແທນເພື່ອເປັນການແນ່ນອນໃນການໃຊ້ແທນຄ່າ 
ເສັຍຫາຍໃຫ້ແກຜູ່່ຖືກເສັຍຫາຍ.

6. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພໍ່ແມ,່ ຜູ່ປົກຄອງ ຫືຼ ຜູ່ຄຸ້ມຄອງ
ຕາມມາດຕາ 83 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ (ສະບັບ  

ປັບປຸງ) ໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ: ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ່ອື່ນ ດ້ວຍການກະທຳ 
ຂອງຕົນເອງ ບຸກຄົນນັ້ນ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍທີ່ຕົນໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນ ເວັ້ນເສັຍແຕ່ຄວາມ 
ເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ແມ່ນຍ້ອນການປ້ອງກັນຕົວ, ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ  
ໝາຍ ຫືຼຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງ ຜູ່ຖືກເສັຍຫາຍເອງ. ສິ່ງທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 83 ດັ່ງກ່າວມານີ ້
ແມ່ນໝາຍເຖິງຜູ່ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍ ທີ່ເຖິງກະສຽນອາຍ ຸ18 ປ,ີ ບໍ່ເປັນບ້າເສັຍຈິດ. ນອກຈາກນີ,້ 
ຫັຼກການຂອງຂໍ້ຜູກພັນນອກສັນຍາ ຍັງໄດ້ກຳນົດໄວ້ອີກວ່າ: ພໍ່ແມ,່ ຜູ່ປົກຄອງ ຫືຼ ຜູ່ຄຸ້ມຄອງ 
ເຊັ່ນໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ໂຮງໝໍ ແລະອື່ນໆ ເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເນື່ອງມາຈາກ 
ຄວາມຜິດຂອງເດັກ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍ ຸຫືຼ ຄົນບ້າເສັຍຈິດ ທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງ 
ຕົນ19. ຈາກເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງຂໍໄຈ້ແຍກບັນຫາ ດັ່ງນີ:້

6.1. ພແ�ຂອງເ�ັກ
ພໍ່ແມ່ຂອງເດັກທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍ ຸ ເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເນື່ອງ

18 ປຶ້ມກົດໝາຍແພ່ງ ຮຽບຮຽງໂດຍ: ທ່ານ ອາຈານ ສ.ຈ. ດາວອນ ຫວ່າງວິຈິດ ແລະກວດແກ້ໂດຍ ຄ.ນ.ລ. ຄັ້ງ  
ວັນທ ີ31 ມັງກອນ 2003.
19 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ,ມາດຕາ 93. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພໍ່ແມ,່ ຜູ່ປົກຄອງ 
ຫືຼ ຜູ່ຄຸ້ມຄອງ:
 ພໍ່ແມ,່ ຜູ່ປົກຄອງ ຫືຼ ຜູ່ຄຸ້ມຄອງ ເຊັ່ນ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ໂຮງໝໍ ແລະອື່ນໆ ເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບ 
ຕໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍ ທີ່ເນື່ອງມາຈາກຄວາມຜິດຂອງເດັກ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍ ຸຫືຼ ຄົນບ້າເສັຍຈິດ ທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມ 
ຄອງຂອງຕົນ.
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ມາຈາກການກະທຳຂອງເດັກນັ້ນ ໝາຍເຖິງ ພໍ່ແມ່ຄີງ ຫືຼ ພໍ່ລ້ຽງແມ່ລ້ຽງ ເຊິ່ງເດັກນັ້ນໄດ້ຢູ່ຮ່ວມ 
ເຮືອນດຽວກັນ, ອາໄສຢູ່ນຳກັນພາຍໃຕ້ການລ້ຽງດູ ແລະ ໃຫ້ການສຶກສາເດັກນັ້ນຢ່າງປົກກະຕ,ິ 
ນອກຈາກນີ ້ຜູ່ເປັນພໍ່ແມ ່ຍັງມີສິດ ແລະພັນທະໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ  
ທັງເປັນຜູ່ຕາງໜ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງລູກທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍຸຢູ ່ສານ, 
ສະຖານ ທີ່ເຮັດວຽກ, ໂຮງຮຽນ ແລະເຂົ້າຮ່ວມໃນການພິຈາລະນາຄະດ ີເຊິ່ງລູກຂອງຕົນເປັນຈຳ 
ເລີຍ ແລະຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ ຕາງລູກຂອງຕົນ20.

ແຕ່ຜູ່ເປັນພໍ່ແມ່ຂອງເດັກເຊິ່ງເກີດຈາກພໍ່ແມ ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ແຕ່ງດອງກັນ ແຕ່ຜູ່ເປັນພໍ່ໄດ້ສະໝັກ 
ໃຈຮັບຮູ້ວ່າຕົນເປັນພໍ່ຂອງເດັກ ຫືຼ ດ້ວຍຄຳຕັດສິນຂອງສານ ຫືຼ ໃນກໍລະນີທີ່ຖືກສານປົດສິດໃນ 
ການເປັນພໍ ່ໂດຍທີພ່ໍ່ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງເດັກໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງນັ້ນ ຈະບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງ 
ແພ່ງ ກໍຄືການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ຍ້ອນການກະທຳຂອງເດັກຜູ່ນັ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ຜູ່ເປັນພໍ່ກໍຍັງ 
ມີພັນທະໃນການໃຊ້ຈ່າຍເບິ່ງແຍງລ້ຽງດ ູຈົນກວ່າເດັກນັ້ນເຖິງກະສຽນອາຍ2ຸ1.

6.2. ຜູປ�ກຄອງ ຫືຼ ຜູຄຸມຄອງເ�ັກ ຫືຼ ຜູບມີຄວາມສາມາດທາງດານການປະພຶດ
ຜູ່ປົກຄອງ ຫືຼ ຜູ່ຄຸ້ມຄອງເດັກ ຫືຼ ຜູ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດເປັນຜູ່ຮັບ 

ຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ທີ່ເດັກບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍຸໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນ, ນັ້ນໝາຍເຖິງຜູ່ປົກຄອງ 
ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຕາມກົດໝາຍ ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ລ້ຽງດ,ູ ສຶກສາອົບຮົມ, ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ສຸຂະພາບ, 
ການຮໍ່າຮຽນຂອງເດັກ ຫືຼ ຜູ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ເຊິ່ງຂາດການເບິ່ງແຍງລ້ຽງ
ດູຈາກພໍ່ແມທ່ີ່ເສັຍຊີວິດແລ້ວ ຫືຼ ຖືກປົດສິດໃນການເປັນພໍ່ແມ ່ຫຼື ເຈັບເປັນ ຫືຼ ຍ້ອນສາເຫດອື່ນ. 
ນອກຈາກນີ ້ ຜູ່ປົກຄອງເດັກ ຫືຼ ຜູ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດຍັງມີສິດເປັນຜູ່ ຕາ
ງໜ້າຂອງເດັກໃນການເຮັດສັນຍາ ແລະການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ ທັງມີພັນທະປົກປ້ອງສິດ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ຫືຼ ຜູ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ22.

ສຳລັບຜູ່ຄຸ້ມຄອງເດັກ ໝາຍເຖິງໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ໂຮງໝໍ ຫືຼ ສະຖານທີ່ອື່ນໆ ເຊິ່ງເຮັດ 
ໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງເດັກໃນຊ່ວງໄລຍະໜຶ່ງເຊັ່ນ: ເດັກແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ກັນໃນຂອບເຂດຮົ້ວຂອງ 
ໂຮງຮຽນ, ເດັກເຈັບນອນໂຮງໝໍ ອາລະວາດຜູ່ອື່ນຈົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແມ່ນຕົກຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດ 

20 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຄອບຄົວ, ມາດຕາ 33 (ປັບປຸງ). ສິດ ແລະພັນທະຂອງພໍ່ແມ່ໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະ 
ໂຫຍດຂອງລູກ

ພໍ່ແມ່ມີພັນທະ ເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູລູກຂອງຕົນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນຮອດກະສຽນອາຍ ຸແລະລູກທີ່ຮອດກະສຽນອາຍຸສິບແປ
ດປີແລ້ວ ແຕ່ຫາກຂາດຄວາມສາມາດອອກແຮງງານ ເຊັ່ນ ພິການ ຫືຼ ບ້າເສັຍຈິດ.

ພັນທະລ້ຽງດູລູກນີ ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ໄປ ເຖິງວ່າພໍ່ແມ່ຈະຍັງຢູ່ຮ່ວມກັນ ຫືຼ ຢ່າຮ້າງກັນແລ້ວ ກໍຕາມ,  
ຄ່າເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູລູກ ອາດຈະຮ້ອງຂໍເອົາໄດ້ທຸກເວລາ ເມື່ອເດັກນັ້ນຍັງບໍ່ທັນຮອດອາຍຸສິບແປດປ ີ ໂດຍບໍ່ມີອາຍຸ  
ຄວາມໃນການຮ້ອງຟ້ອງແຕ່ຢ່າງໃດ. ຄ່າເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູຕໍ່ລູກໜຶ່ງຄົນນັ້ນ ໃຫ້ອີງໃສ່ຄ່າຄອງຊີບໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍ  
ເອົາເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເງິນເດືອນຕໍ່າສຸດຂອງຂອງພະນັກງານລັດ ເປັນພື້ນຖານຄິດໄລ.່

ພໍ່ແລະແມ ່ ມີສິດຮ້ອງຂໃໍຫ້ສານຫຼຸດຜ່ອນຄ່າເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູລູກ ໃນກໍລະນີທີ່ຕົນຫາກຕົກຢູ່ໃນສະພາບຫຍຸ້ງ 
ຍາກ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ.
21 ປຶ້ມກົດໝາຍແພ່ງ ຮຽບຮຽງໂດຍ: ທ່ານ ສ.ຈ. ດາວອນ ຫວ່າງວິຈິດ ແລະກວດແກ້ໂດຍ ຄ.ນ.ລ. ຄັ້ງວັນທ ີ31 
ມັງກອນ 2003.
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ຊອບເບິ່ງແຍງດູແລຂອງໂຮງຮຽນ ຫືຼ ໂຮງໝໍທີ່ປິ່ນປົວຢູ່ນັ້ນ.
6.3. ເ�ັກທຍ�ງບທ�ນເ�ິງກະສຽນອາຍຸ
ເດັກທີ່ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ຜູ່ອື່ນ ໂດຍແມ່ນພໍ່ແມ,່ ຜູ່ປົກຄອງ ຫືຼ ຜູ່ຄຸ້ມຄອງເປັນຜູ່ຮັບຜິດ 

ຊອບທາງແພ່ງແທນນັ້ນ ໝາຍເຖິງເດັກ ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ.
ການກະທຳຂອງເດັກ ທີ່ເປັນການກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນ ແລ້ວມີການຮ້ອງ 

ຟ້ອງເພື່ອທວງເອົາການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍນັ້ນ ມີເຫດການຕົວຈິງຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ເອົາແກ່ນ 
ໝາກມ່ວງແກວ່ງໃສ່ຕາກັນ, ເອົາໄມ້ແທງຕາກັນ, ຍິງປືນຢາງໃສ່ກັນ, ຕີກັນ, ຊຸກກັນລົ້ມຢູ່ໂຮງຮຽນ 
ພາໃຫ້ແຂນຫັກ, ລັກເອົາປືນພໍ່ໄປຍິງຄົນອື່ນ, ຂັບຂີ່ລົດແລ້ວເກີດອຸປະຕິເຫດຕຳຄົນອື່ນ…

ຕໍ່ການກະທຳທີ່ເດັກສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍດັ່ງກ່າວ, ສານຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຢ່າງຄັກແນ່ວ່າ 
ເດັກ ທີ່ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍນັ້ນ ແມ່ນກະທຳຂຶ້ນໃນເວລາໃດ, ສະຖານທີ່ໃດ, ເດັກຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ຫືຼຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ່ໃດ. ທຸກເທື່ອທີ່ມີການເອົາຄຳໃຫ້ການຂອງເດັກ ຕ້ອງໃຫ້ພໍ່ແມ,່ 
ຜູ່ປົກຄອງ ຫືຼຜູ່ຄຸ້ມຄອງເດັກໃນຖານະເປັນຜູ່ຕາງໜ້າທາງກົດໝາຍຂອງເດັກ ເຂົ້າຮ່ວມນຳເພື່ອ
ເປັນຫັຼກຖານຢັ້ງຢືນຄວາມແນ່ນອນຂອງການສອບປາກຄຳ, ທັງນີ ້ກໍເພື່ອແນໃສ່ປົກປ້ອງຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງເດັກ ແລະອີກປະການໜຶ່ງ ກໍເພື່ອຫີຼກເວັ້ນຈາກຄຳເວົ້າວ່າ ເດັກຖືກບັງຄັບໃຫ້ການ, 
ເດັກມີຄວາມຢ້ານກົວຈຶ່ງຮັບສາລະພາບຜິດ.

7. ຄວາມຮ�ບຜິດຊອບຂອງຜູເ�ັນເ�າຂອງ ຫືຼ ຜູຄອບຄອງສ�ດ
ເຈົ້າຂອງ ຫືຼ ຜູ່ຄອບຄອງສັດເຊັ່ນ: ງົວ, ຄວາຍ, ໝູ, ແບ້… ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສັຍ 

ຫາຍທີ່ສັດຂອງຕົນກໍ່ຂຶ້ນ ຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງເຈົ້າຂອງ ຫືຼ ຜູ່ຄອບຄອງສັດ23. ໃນທີ່ນີ ້ຈະຂໍຍົກ 
ຕົວຢ່າງບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາຍໂດຍສະເພາະ ເຊັ່ນ: ເຈົ້າຂອງຄວາຍຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ໃຊ້ແທນ 
ຄ່າເສັຍຫາຍ ເມື່ອຄວາຍຂອງຕົນເຂົ້າໄປກິນຜົນລະປູກຂອງບຸກຄົນອື່ນ ຫືຼ ໄປຊົນຜູ່ໃດຜູ່ໜຶ່ງ 
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຍ້ອນບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮັກສາຄວາຍຂອງຕົນເທົ່າທີ່ຄວນ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ຫາກ 
ຄວາຍນັ້ນຖືກມັດໄວ້ເປັນຢ່າງດີແລ້ວ ພັດມີຜູ່ໃດຜູ່ໜຶ່ງມາກວນ ເຮັດໃຫ້ຄວາຍນັ້ນຮ້າຍຈົນເຊືອກ 
ຂາດແລ້ວແລ່ນຊົນບຸກຄົນຜູນ່ັ້ນ ເຈົ້າຂອງຄວາຍກໍຈະບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແຕ່ຢ່າງໃດ ຍ້ອນ 
ເປັນຄວາມຜິດຂອງຜູ່ຖືກເສັຍຫາຍເອງ;

22 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຄອບຄົວ, ມາດຕາ 45. ສິດ ແລະພັນທະຂອງຜູ່ປົກຄອງເດັກ ຫືຼຜູ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານ 
ການປະພຶດ

ຜູ່ປົກຄອງເດັກ ຫືຼ ຜູ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ມີສິດເປັນຜູ່ຕາງໜ້າຂອງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ໃນການ  
ເຮັດສັນຍາ ແລະໃນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ.

ຜູ່ປົກຄອງເດັກ ຫືຼ ຜູ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ມີພັນທະລ້ຽງດ,ູ ສຶກສາອົບຮົມ, ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ສຸ 
ຂະພາບ, ການຮໍ່າຮຽນ ແລະປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ.
23 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 94. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ່ເປັນເຈົ້າຂອງ  
ຫືຼ ຜູ່ຄອບຄອງສັດ ເຈົ້າຂອງ ຫືຼ ຜູ່ຄອບຄອງສັດຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ສັດນັ້ນໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນ ຍ້ອນຄວາມ 
ຜິດຂອງເຈົ້າຂອງ ຫືຼ ຜູ່ຄອບຄອງສັດນັ້ນ.
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8. ຄວາມຮ�ບຜິດຊອບ ຕຄວາມເ�ັຍຫາຍທເ�ີດຂນຈາກວ�ດຖຸສງຂອງ
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຜູ່ເປັນເຈົ້າຂອງວັດຖຸສິ່ງຂອງໃດໜຶ່ງ ຄວນປົກປັກຮັກສາຄຸ້ມຄອງວັດຖຸ 

ສິ່ງຂອງທີ່ເປັນຂອງຕົນໃຫ້ຢູ່ສະພາບດບີໍ່ໃຫ້ເປ່ເພ, ບໍ່ໃຫ້ເສັຍຄຸນນະພາບ ແລະມ້ຽນໄວ້ຢູ່ບ່ອນ 
ປອດໄພ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ່ອື່ນລັກລອບເອົາໄປ ແລະບໍ່ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນ. ດັ່ງນັ້ນ 
ຖ້າຫາກຜູເ່ປັນເຈົ້າຂອງບໍ່ປົກປັກຮັກສາ ບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງວັດຖຸສິ່ງຂອງນັ້ນເທົ່າທີ່ຄວນ 
ໃນກໍລະນີທີ່ວັດຖສຸິ່ງຂອງນັ້ນ ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນ ຫືຼ ຊັບສິນຂອງບຸກຄົນອື່ນ ຜູ ່
ເປັນເຈົ້າຂອງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກວັດຖຸສິ່ງຂອງດັ່ງກ່າວ24 
ເຊັ່ນ: ລົດຈອດບໍ່ດ ີໄຫຼລົງຄ້ອຍ ໄປຕຳເອົາຄົນຍ່າງໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫືຼ ໄປຕຳເອົາຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ 
ໄດ້ຮັບການເປ່ເພເສັຍຫາຍ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະເປັນບັນຫາໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນ ແມ່ນການມອບ 
ລົດໃຫ້ຜູ່ອື່ນໄປນຳໃຊ ້ແລ້ວເກີດອຸປະຕິເຫດ ເຊັ່ນ: ຕຳຄົນຂີ່ລົດຈັກ ຫືຼ ລົດຖີບ ຫືຼ ຄົນຍ່າງໄດ້ 
ຮັບບາດເຈັບ ຫືຼ ເສັຍຊີວິດ.

 
 
II. ອະທິບາຍຄຳຖາມ-ຕອບ ຂໍ້ທ ີ5

 
1. ຕອບຄ�ຖາມຂທີ 1 ຂອງຂທີ 5

 

ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ

ເມົາ 

ສະຖານທີ່ເກີດເຫດ

24 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 95. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍ  
ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກວັດຖຸສິ່ງຂອງ ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກວັດຖຸສິ່ງຂອງໃດໜຶ່ງ ຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງຜູ່ເປັນເຈົ້າຂອງ 
ຫືຼ ຜູ່ຄອບຄອງນັ້ນ ຜູ່ກ່ຽວຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍດັ່ງກ່າວ.

ຂ ກ
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5. {ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທວງ: ການລະເມີດກົດໝາຍ
(ການຂໍຄ່າເສັຍຫາຍທາງແພ່ງ:ເງິນຄ່າເສັຍອົງຄະ)}.    
ກ ດ່ືມເຫົ້ຼາເມົາແລ້ວຂັບຂີ່ລົດຕຳ ຂ, ຂ ບາດເຈັບສາຫັດ ເຂົ້ານອນປິ່ນປົວຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ ເປັນ  
ເວລາເຄິ່ງປ(ີ6ເດືອນ)ແຕ່ມີຜົນຕາມມາຄເືຮັດໃຫ້ທ້າວ ຂ ເປັນອຳມະພຶກຂ້າງໜຶ່ງ ເໜັງຕີງ 
ບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງລາອອກການ.

(1)ໃນກໍລະນ ີຂ ຮຽກຮ້ອງຄ່າທຳຂວັນຕໍ ່ກ, ຕ້ອງອີງໃສ່ຫັຼກຖານ ແລະພິສູດໄດ້ຄືແນວໃດ?
ຕອບ: ຂ ຈະຮຽກຮ້ອງຄ່າເສັຍຫາຍ(ປິ່ນປົວ), ຄ່າປ່ວຍການ ແລະຄ່າທຳອູ່ສູ່ຂວັນຈາກ ກ 

ໄດ້ນັ້ນ ຕ້ອງອີງໃສ່ຫັຼກຖານ ແລະການພິສູດຫັຼກຖານຄ:ື
1) ແຜນວາດຂອງເຈ້ົາໜ້າທ່ີຕຳຫຼວດຈະລາຈອນທ່ີໄດ້ສະຫຸຼບ ແລະການຊັນນະສູດສະຖານ 

ທີເ່ກີດເຫດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ກ ເປັນຜູ່ລະເມີດກົດຈະລາຈອນ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດ 
ອຸປະຕິເຫດ ແລະການຢັ້ງຢືນຈາກພະຍານຜູ່ເຫັນເຫດການ. ສຳລັບການດຳເນີນຄະດີອຸປະຕິເຫດ 
ຢູ ່ສປປ ລາວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນມີບົດບາດສຳຄັນ ເພາະວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ເປັນຜູ່ລົງເກັບກຳ 
ຂ້ໍມູນຫຼັກຖານ ໃນເບ້ືອງຕ້ົນຂອງເວລາເກີດເຫດ ພ້ອມທັງແຕ້ມແຜນວາດ ແລະຊັນນະສູດສະຖານທ່ີ 
ເກີດເຫດ ພ້ອມມພີະຍານເຂົ້າຮ່ວມນຳ. ຈາກນັ້ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະລາຈອນ ຈະສອບສວນເອົາຄຳໃຫ້ 
ການນຳບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລ້ວຈຶ່ງສະຫຼຸບຄະດ ີພ້ອມທັງລົງຄຳເຫັນວ່າ ແມ່ນບຸກຄົນໃດເປັນຜູ່ 
ລະເມີດກົດຈະລາຈອນ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ ແລ້ວກໍສົ່ງສຳນວນຄະດີໃຫ ້ອົງການໄອຍະການ 
ປະຊາຊົນ.

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຈະກວດກາສຳນວນຄະດ ີການເກັບກຳຂໍ້ມູນຫັຼກຖານ ແລະ 
ສະຫຼຸບຄະດີດັ່ງກ່າວວ່າ ຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ ຫືຼບໍ.່ ການທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະລາຈອນ 
ລົງຄຳເຫັນວ່າ ກ ລະເມີດກົດຈະລາຈອນ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດນັ້ນແມ່ນຖືກຕ້ອງກັບຂໍ້ມູນ,  
ຫັຼກຖານຕົວຈິງ ແລະກົດໝາຍແລ້ວບໍ,່ ກ ມີສິດສະເໜີຫັຼກຖານທຸກຢ່າງ ຕໍ່ອົງການໄອຍະການ 
ປະຊາຊົນ ເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຜິດ, ນອກຈາກນີ ້ ອົງການໄອຍະການ 
ປະຊາຊົນ ກໍຕ້ອງກວດກາຄືນ ກ່ຽວກັບ ຂ ວ່າ ຜູ່ກ່ຽວສັນຈອນຕາມທ້ອງຖະໜົນ ຖືກຕ້ອງຕາມລະ 
ບຽບການສັນຈອນ ຫືຼບໍ.່

ຕໍ່ຂໍ້ມູນຫັຼກຖານກ່ຽວກັບການຢັ້ງຢືນວ່າ ແມ່ນ ຂ ຫືຼ ກ ມີຄວາມຜິດໃນຄະດີດັ່ງກ່າວນີ,້ ໂດຍ  
ພື້ນຖານແລ້ວ ຈະແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ແລະອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເປັນຜູ່
ປະກອບຫັຼກຖານໃຫ້ສານ, ສ່ວນ ຂ ແລະ ກ ມີສິດ ແລະພັນທະກວດກາເບິ່ງຂໍ້ມູນຫັຼກຖານ, 
ເອກະສານ, ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການດຳເນີນຄະດ ີ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳ 
ຫຼວດຈະລາຈອນ ແລະອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ.

25 ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ, ມາດຕາ 20 ວັກ 2. ພັນທະໃນການສະເໜ ີແລະການປະກອບຫັຼກຖານ 
ຂອງຄູ່ຄວາມ.
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ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ

 

ອົງການໄອຍະການ

 

ສານປະຊາຊົນ 

2) ຂ ມີພັນທະປະກອບຂໍ້ມູນຫັຼກຖານ ແລະເອກະສານທຸກຢ່າງເພື່ອຢັ້ງຢືນເຫດການ ເຊິ່ງ 
ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ຄຳຮ້ອງຟ້ອງຂອງຕົນ25 ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນຂໍ້ມູນຫັຼກຖານ ແລະເອກະສານກ່ຽວ 
ກັບການຮຽກຮ້ອງຄ່າເສັຍຫາຍ ແລະຄ່າປ່ວຍການໃນຖານະເປັນໂຈດທາງແພ່ງເຊັ່ນ: ປະກອບ 
ເອກະສານ ກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວ ທີ່ມີການຢັ້ງຢືນຈາກໂຮງໝໍທີ ່ ຂ ເຂົ້າປິ່ນປົວ, 
ເອກະສານຢັ້ງຢືນ ກ່ຽວກັບລາຍຮັບຂອງ ຂ, ຄ່າປ່ວຍການ, ຄ່າທຳອູ່ສູ່ຂວັນ ແລະບົດບັນທຶກໄກ່ 
ເກັ່ຍລະຫວ່າງ ຂ ແລະ ກ ທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ທັງສອງບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ກ່ຽວກັບການໃຊ້ແທນຄ່າ 
ເສັຍຫາຍດັ່ງກ່າວ.

ສ່ວນ ກ ກໍມີພັນທະສະເໜີຫັຼກຖານທຸກຢ່າງເພື່ອຢັ້ງຢືນເຫດການ ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ 
ຄຳແກຟ້້ອງຂອງຕົນ26 ໃນຖານະເປັນຜູ່ຖືກຫາ ຫືຼ ຈຳເລີຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂໍ້ມູນຫັຼກຖານ ແລະ 
ເອກະສານທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ຕົນເປັນຜູ່ບໍລິສຸດ, ເຮັດແນວໃດຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໜ້ອຍລົງ.

ຂໍ້ມູນຫັຼກຖານ ແລະເອກະສານທຸກຢ່າງ ເພື່ອຢັ້ງຢືນເຫດການທີ ່ຂ ແລະ ກ ປະກອບມານັ້ນ 
ແມ່ນຕ້ອງສະເໜີຜ່ານອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ກ່ອນຈະຖືກສົ່ງໄປຫາສານປະຊາຊົນ.

3) ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຈະເປັນຜູ່ເບິ່ງຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ ແລະຜົນເສັຍຫາຍ
ວ່າຜູ່ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ ຫືຼບໍ.່ ຖ້າຜູ່ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍນັ້ນ ສ້າງຄວາມ 
ເສັຍຫາຍໃຫ້ຜູ່ອື່ນແຕ່ທາງດ້ານວັດຖ ຸຖືວ່າຜູ່ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍ ບໍ່ມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ. 

 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຈະຊັດມ້ຽນຄະດີດັ່ງກ່າວໄວ2້7 ແລ້ວໃຫ້ຄູ່ຄວາມໄປຮ້ອງ  
ຟ້ອງຕໍ່ສານແພ່ງທີ່ມີສິດອຳນາດ. ຖ້າຜູ່ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຜູ່ອື່ນໄດ້ຮັບຜົນເສັຍຫາຍ  

26 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ, ມາດຕາ 20 ວັກ 3. ພັນທະໃນການສະເໜ ີແລະການປະກອບຫັຼກຖານ 
ຂອງຄູ່ຄວາມ
27 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດອີາຍາ, ມາດຕາ 74. ຄວາມເຫັນຂອງໄອຍະການປະຊາຊົນ
(ຂໍ້3) ຖ້າຫາກເຫັນວ່າມີສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ຊັດມ້ຽນຄະດີ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 71 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 
ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ໄອຍະການປະຊາຊົນຈະອອກຄຳສັ່ງຊັດມ້ຽນຄະດີ.

ຂ ກ
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ທາງດ້ານວັດຖ,ຸ ຊີວິດ ຫືຼ ສຸຂະພາບ, ຜູ່ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍກໍຈະຖືກດຳເນີນຄະດີອາຍາ ແລະຖືກຫົວ
ໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ສັ່ງຟ້ອງຂຶ້ນສານອາຍາ28 ໃນຂໍ້ກ່າວຫາລະເມີດກົດຈະລາຈອນ 
ທີ່ພາໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ29 ແລະກ່ຽວກັບຄ່າເສັຍຫາຍທາງແພ່ງ ກໍຈະຖືກສະເໜີພິຈາລະນາຢູ່ 
ສານອາຍາ ໄປພ້ອມກັນກັບຄະດີອາຍານີ້ເລີຍ.

ສະນັ້ນ, ໃນກໍລະນ ີຂ ແລະ ກ ດັ່ງທີ່ກ່າວນີ ້ສານອາຍາຈະພິຈາລະນາສອງບັນຫາ ຄ:ື 
ກ່ຽວກັບຄວາມຜິດທາງອາຍາຂອງ ກ ແລະການຮຽກຮ້ອງຂອງ ຂ ກ່ຽວກັບຄ່າເສັຍຫາຍທາງແພ່ງ 
(ປິ່ນປົວ), ຄ່າປ່ວຍການ ແລະຄ່າທຳອູ່ສູ່ຂວັນຈາກ ກ.

ຕໍ່ບັນຫາການພິຈາລະນາຄວາມຜິດທາງອາຍາຂອງ ກ ນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ, 
ສະນັ້ນ ສານຕ້ອງໄດ້ໄຕ່ສວນ, ພິຈາລະນາຄະດີໃຫ້ຮອບດ້ານ ແລະພາວະວິໄສ ກົງໄປກົງມາ 
ໝາຍຄວາມວ່າ ໃຫ້ຄວາມເປັນທຳແກ່ທັງສອງຝ່າຍ ເພາະວ່າ ຖ້າ ກ ພົ້ນຈາກຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາ, 
ກ ກໍຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າເສັຍຫາຍທາງແພ່ງທີ ່ຂ ຮຽກຮ້ອງຈາກ ກ, ຍົກເວັ້ນ ກ ມີຄວາມ 
ພໍໃຈຊ່ວຍເຫືຼອ ຂ ຕາມຄວາມສາມາດ ແລະດ້ວຍຄວາມມີນຳ້ໃຈມະນຸດສະທຳ.

ສະຫຼຸບ: ການຮຽກຮ້ອງຄ່າທຳຂວັນຂອງ ຂ ຈາກ ກ ຕ້ອງອີງໃສ່ຫັຼກຖານ ແລະການພິສູດ 
ຄ:ື ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຫັຼກຖານ, ການແຕ້ມແຜນວາດ ແລະການຊັນນະສູດສະຖານທີ່ເກີດເຫດ  
ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ; ການກວດກາ, ຕີລາຄາຂໍ້ມູນຫັຼກຖານ ແລະການສັ່ງຟ້ອງ ກ 
ຂຶ້ນສານອາຍາ ໃນສະຖານລະເມີດກົດຈະລາຈອນ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ ໂດຍຫົວໜ້າອົງການ 

28 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ມາດຕາ 44 ມາດຕາ 45.
 ມາດຕາ 44 (ໃໝ່). ການສັ່ງຟ້ອງຜູ່ຖືກຫາຂຶ້ນສານ
 ການສັ່ງຟ້ອງຜູ່ຖືກຫາຂຶ້ນສານ ແມ່ນການອອກຄຳສັ່ງຂອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ທີ່ບົ່ງຂໍ້ 
ກ່າວຫາໃສ່ຜູ່ຖືກຫາ ພ້ອມທັງສົ່ງສຳນວນຄະດີ, ຜູ່ຖືກຫາ ແລະຂອງກາງໃຫ້ສານພິຈາລະນາຕັດສິນຕາມກົດໝາຍ.
 ມີແຕ່ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເທ່ົານັ້ນ ມີສິດສັ່ງຟ້ອງຜູ່ຖືກຫາຂຶ້ນສານ; ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ 
ເປັນຜູ່ຕາງໜ້າລັດ ແລະເປັນໂຈດໃນຄະດີອາຍາ; ສຳລັບຂັ້ນຕອນການສັ່ງຟ້ອງຜູ່ຖືກຫາຂຶ້ນສານ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ.
 ມາດຕາ 45(ໃໝ່). ການສັ່ງຟ້ອງ ແລະການຖະແຫລງຂຶ້ນສານ
 ກ່ອນຈະທຳການສັ່ງຟ້ອງຜູ່ຖືກຫາ ແລະຖະແຫລງຂຶ້ນສານນັ້ນ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຕ້ອງຄົ້ນ 
ຄວ້າສຳນວນຄະດີ ຢ່າງຮອບດ້ານ, ຄົບຖ້ວນ ແລະພາວະວິໄສ, ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຫລັກຖານຮັດກຸມ ແລະໜັກແໜ້ນ 
ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄຳສັ່ງຟ້ອງ ແລະຄຳຖະແຫລງຂອງຕົນ ຕໍ່ສານປະຊາຊົນ.

29 ກດົໝາຍອາຍາ, ມາດຕາ 86. ການລະເມີດກົດຈະລາຈອນ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ
ບຸກຄົນຜູ່ໃດ ຫາກໄດ້ລະເມີດກົດຈະລາຈອນ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ ແລະເຮັດໃຫ້ຜູ່ອື່ນໄດ້ຖືກບາດເຈັບ ຈະ  

ຖືກປັບໃໝແຕ ່50.000 ກີບ ຫາ 300.000 ກີບ.
ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນການກະທຳຜິດ ເຊິ່ງພາໃຫ້ມີຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ, ເຈັບຫຼາຍຄົນ ຫືຼເສັຍອົງຄະ ຈະຖືກ 

ລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ຫົກເດືອນຫາສາມປ ີແລະຈະຖືກປັບໃໝແຕ ່100.000 ກີບ ຫາ 500.000 ກີບ.
ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນການກະທຳຜິດ ເຊິ່ງພາໃຫ້ມີຄົນເສັຍຊີວິດ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ ່ສອງປຫີາ 

ຫ້າປ ີແລະຈະຖືກປັບໃໝແຕ ່150.000 ກີບ ຫາ 700.000 ກີບ.
ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນການກະທຳຜິດ ເຊິ່ງພາໃຫ້ຄົນເສັຍຊີວິດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະ 

ພາບແຕ່ຫ້າປ ີຫາ ສິບປ ີແລະຈະຖືກປັບໃໝແຕ ່200.000 ກີບ ຫາ 1.000.000 ກີບ.
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ໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະສານອາຍາທີ່ມີສິດອຳນາດ ຕັດສິນວ່າ ກ ເປັນຜູ່ກະທຳຜິດຕາມ 
ຄຳສັ່ງຟ້ອງຂອງ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ສ່ວນ ຂ ກໍຕ້ອງໄດ້ປະກອບຂໍ້ມູນຫັຼກຖານ 
ກ່ຽວກັບການຮ້ອງຂຄໍ່າເສັຍຫາຍທາງແພ່ງ ເຊັ່ນ: ເອກະສານກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນ
ປົວ ທີ່ມີການຢັ້ງຢືນຈາກໂຮງໝທໍີ່ ຂ ເຂົ້າປິ່ນປົວ, ເອກະສານຢັ້ງຢືນ ກ່ຽວກັບລາຍຮັບຂອງ 
ຂ, ຄຳສະເໜ(ີຄຳຮ້ອງ) ຂໍຄ່າເສັຍຫາຍທາງແພ່ງ(ປິ່ນປົວ), ຄ່າປ່ວຍການ ແລະຄ່າທຳອູ່ສູ່ຂວັນ 
ແລະບົດບັນທຶກໄກ່ເກັ່ຍລະຫວ່າງ ຂ ແລະ ກ ທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ທັງສອງບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ກ່ຽວ 
ກັບການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍດັ່ງກ່າວ(ຖ້າມີການໄກ່ເກັ່ຍກັນ ກ່ອນຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານ).

2. ຄ�ຕອບຂທີ 2 ຂອງຂທີ 5

- ທາງດ້ານຊັບສິ່ງຂອງ
- ທາງດ້ານສຸຂະພາບ
- ທາງດ້ານຈິດໃຈ

(2) ໃນຂອບເຂດຂອງຄ່າທຳຂວັນ ທີ່ ຂ ສາມາດຮຽກຮ້ອງຈາກ ກ ໄດ້ນັ້ນ ລວມມີຫຍັງແດ?່
ໃນຂອບເຂດຄ່າທຳຂວັນທີ ່ ຂ ຮຽກຮ້ອງຈາກ ກ ນັ້ນ ຈະຖືກພິຈາລະນາຢູ່ສານອາຍາ 

ໄປພ້ອມດຽວກັນກັບການພິຈາລະນາຄະດີອາຍາ ເຊິ່ງສະແດງອອກ ດັ່ງນີ:້

ÿ ໃນກໍລະນີນີ ້ຖືວ່າ ກ ເປັນຜູ່ລະເມີດກົດຈະລາຈອນ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ ເຮັດໃຫ້ ຂ 
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ ເຊິ່ງເປັນການສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ ່ຂ ທາງດ້ານຊັບສິນ 
ແລະສຸຂະພາບ. ກ ຈະໄດ້ຮັບການລົງໂທດ ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນຜູ່ກະທຳຜິດ ເຊິ່ງພາໃຫ້ມີ ຄົນ 
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດເຖິງຂັ້ນເສັຍອົງຄະ, ກ ຈະຖືກຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ຫົກເດືອນ 
ຫາສາມປ ີແລະຈະຖືກປັບໃໝແຕ ່100.000 ກີບ ຫາ 500.000 ກີບ30;

ÿ ໃນເມື່ອ ກ ມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ ຄືດັ່ງກ່າວ ສານອາຍາກໍຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຄ່າເສັຍ 

30 ກົດໝາຍອາຍາ, ມາດຕາ 86. ການລະເມີດກົດຈະລາຈອນ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ 
 (ວັກທ ີ2) ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນການກະທຳຜິດ ເຊິ່ງພາໃຫ້ມີຄົນບາດເຈັບສາຫັດ, ເຈັບຫຼາຍຄົນ ຫຼື ເສັຍອົງຄະ ຈະຖືກ 
ລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ຫົກເດືອນ ຫາສາມປີີ ແລະຈະຖືກປັບໃໝແຕ ່100.000 ກີບ ຫາ 500.000 ກີບ.

ຂ ກ
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ຫາຍທາງແພ່ງ ທີ່ ຂ ຮຽກຮ້ອງໄດ້ຈາກ ກ ເຊັ່ນ: ຄ່າເສັຍຫາຍ ແລະຄ່າປ່ວຍການ ເນື່ອງ 
ຈາກວ່າ ກ ໄດ້ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ່ອື່ນ ດ້ວຍການກະທຳຂອງຕົນເອງ. ສະນັ້ນ ກ 
ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍທີ່ຕົນໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນ31 ຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າ “ຄ່າເສັຍ 
ຫາຍ ແລະຄ່າປ່ວຍການ”: ແມ່ນຄ່າເສັຍຫາຍທີ ່ຂ ຮຽກຮ້ອງຈາກ ກ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການ 
ປິ່ນປົວຄ ືຄ່າຢາ, ຄ່ານອນໂຮງໝ,ໍ ນັບແຕ່ມື້ເກີດເຫດຈົນຮອດມື້ອອກໂຮງໝ ໍແລະຄ່າ  
ໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວໃນອະນາຄົດ ຫືຼ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມ(ຕາມການຢັ້ງຢືນຈາກແພດ), 
ນອກຈາກຄ່າເສັຍຫາຍດັ່ງກ່າວແລ້ວ ຂ ຍັງສາມາດຮຽກຮ້ອງຄ່າເສັຍຫາຍທີ່ເນື່ອງມາ 
ຈາກເຈັບເປັນ ເຊັ່ນ ຜູ່ກ່ຽວເປັນອຳມະພຶກຂ້າງໜຶ່ງ ບໍ່ສາມາດເໜັງຕີງໄດ.້

ÿ ຄ່າປ່ວຍການທີ ່ຂ ຮຽກຮ້ອງຈາກ ກ ແມ່ນລາຍຮັບທີ ່ຂ ຈະໄດ ້ເຊິ່ງເປັນລາຍຮັບທີ່ແນ່ນອນ 
ເຊິ່ງມີຫັຼກຖານ ແລະເອກະສານຢັ້ງຢືນຖືກຕ້ອງ, ລາຍຮັບດັ່ງກ່າວໝາຍເຖິງລາຍຮັບປົກ 
ກະຕ ິເຊັ່ນ ເງິນເດືອນ ຫືຼ ຄ່າແຮງງານທີ ່ຂ ໄດ້ຈາກບໍລິສັດບ່ອນທີ່ຜູ່ກ່ຽວເຮັດວຽກປະຈຳ 
ນັບແຕວ່ັນເກີດເຫດ ຈົນຮອດວັນທີ່ຜູ່ກ່ຽວປິ່ນປົວຟື້ນຟູສຸຂະພາບແຂງແຮງເປັນປົກກະຕ ິ
ແລະສາມາດໄປເຮັດວຽກໄດ,້ ຖ້າ ຂ ບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ເຮັດວຽກນຳບໍລິສັດໄດ ້ຜູ່ກ່ຽວກໍ່ສາ 
ມາດຮຽກຮ້ອງເອົາຄ່າປ່ວຍການຈາກ ກ ໄດ້ຕື່ມອີກ;

ÿ ການຄິດໄລ່ຄ່າເສັຍຫາຍ ແລະຄ່າປ່ວຍການ ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະດັບຄວາມເສັຍ  
ຫາຍຕາມມູນຄ່າຕົວຈິງ ແລະຄວາມຜິດຂອງ ກ ທີ່ໄດ້ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍ ເຊິ່ງລວມຄ່າໃຊ້ 
ຈ່າຍທັງໝົດໃນປັດຈຸບັນ ແລະໃນອະນາຄົດ. ນອກຈາກຄ່າເສັຍຫາຍແລ້ວ ກ ອາດຈະຍັງ     
ຕ້ອງໄດ້ໃຊແ້ທນຄ່າປ່ວຍການນຳອີກເຊັ່ນ: ລາຍຮັບເຊິ່ງຜູ່ຖືກເສັຍຫາຍຄວນຈະໄດ,້ ຄ່າ  
ໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂອງຜູ່ຖືກເສັຍຫາຍ ເຊິ່ງເນື່ອງມາຈາກການກະທຳຜິດ32.

31 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜກູພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 83(ປັບປຸງ). ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບ
 ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ່ອື່ນ ດ້ວຍການກະທຳຂອງຕົນເອງ ບຸກຄົນນັ້ນຕ້ອງຮັບຜິດ 
ຊອບໃຊແ້ທນຄ່າເສັຍຫາຍທີ່ຕົນໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນ ເວັ້ນເສັຍແຕ່ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ແມ່ນຍ້ອນການປ້ອງກັນຕົວ, 
ການປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫື ຼຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງຜູ່ຖືກເສັຍຫາຍເອງ.
32 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜກູພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 91(ປັບປຸງ) ການຄິດໄລ່ການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍ
ຫາຍ ແລະຄ່າປ່ວຍການ

ການຄິດໄລ່ການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ແລະຄ່າປ່ວຍການ ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຜິດຂອງຜູ່ກໍ່ຄວາມ 
ເສັຍຫາຍ. ນອກຈາກຄ່າເສັຍຫາຍແລ້ວ ຜູ່ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍ ອາດຈະຍັງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ແທນຄ່າປ່ວຍການນຳອີກ ເຊັ່ນ: 
ລາຍຮັບ ເຊິ່ງຜູ່ຖືກເສັຍຫາຍຄວນຈະໄດ,້ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂອງຜູ່ຖືກເສັຍຫາຍ ເຊິ່ງເນື່ອງມາຈາກການກະທຳຜິດ.

ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ່ຖືກເສັຍຫາຍ ຫາກມີຄວາມຜິດ ຜູ່ກ່ຽວກໍຕ້ອງມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍ ແລະຄ່າປ່ວຍ 
ການນັ້ນເໝືອນກັນ.
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3. ຄ�ຕອບຂທີ 3 ຂອງຂທີ 5

(3) ຂ ເປັນພະນັກງານທີ່ມີສີມືພິເສດ ແລະເກັ່ງ, ໃນກໍລະນີ ທີ່ບໍລິສັດກໍໄດ້ຮັບຜົນເສັຍຫາຍ 
ຈາກອຸປະຕິເຫດຂອງ ຂ, ບໍລິສັດສາມາດຮຽກຮ້ອງເງິນຊົດເຊີຍຄ່າເສັຍຫາຍຈາກ ກ ໄດ້ບໍ?່

 
 ບໍລິສັດບ່ອນ ຂ ເຮັດວຽກ            ຮຽກຮ້ອງຄ່າເສັຍຫາຍ

ຕອບ: ທາງບໍລິສັດບ່ອນທີ ່ຂ ເຮັດວຽກນຳ ບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງເອົາເງິນຊົດເຊີຍຄ່າເສັຍ 
ຫາຍຈາກ ກ ໄດ ້ ເພາະວ່າ ການກະທຳຂອງ ກ ບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍໂດຍກົງຕໍ່ບໍລິສັດ  
ດັ່ງກ່າວ ໝາຍຄວາມວ່າ ກ ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍນັ້ນ ກໍຕໍ່ເມື່ອຫາກ  
ມີສາຍພົວພັນເຫດ ແລະຜົນລະຫວ່າງການກະທຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍຂອງ ກ ກັບຄວາມເສັຍຫາຍ 
ທີ່ຕ້ອງເກີດຂຶ້ນໂດຍກົງ ຈາກຜົນເສັຍຫາຍນັ້ນ33.

33 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 87. ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ເຫດ ແລະຜົນເສັຍ 
ຫາຍ
 ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍໄດ້ນັ້ນ ກໍຕໍ່ເມື່ອຫາກມີສາຍພົວພັນ 
ແລະເຫດຜົນ ລະຫວ່າງການກະທຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍຂອງບຸກຄົນນັ້ນ ກັບຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເຊິ່ງປະກອບ 
ດ້ວຍສາມເງ່ືອນໄຂ ດັ່ງນີ້:
 - ເຫດ ແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນ ທີພ່າໃຫ້ເກີດຜົນເສັຍຫາຍ
 - ເຫດ ຕ້ອງເກີດຂຶ້ນກ່ອນຜົນເສັຍຫາຍ
 - ເຫດ ຕ້ອງເປັນສາເຫດໂດຍກົງຂອງຜົນເສັຍຫາຍ.

ກ
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ໃນກໍລະນີນີ ້ຖືວ່າ ຄ ເປັນພະນັກງານໃນໂຮງໝ ໍງ, ມີໜ້າທີ່ເປັນຜູ່ຜ່າຕັດຕາມໜ້າວຽກທີ່
ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ເພື່ອຟື້ນຟປູິ່ນປົວສຸຂະພາບຄົນເຈັບ, ສະນັ້ນ ຖ້າມີການຜິດພາດໃນການປະຕິ
ບັດໜ້າທີ ່ຜູ່ກ່ຽວຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບ ຖ້າມີກໍລະນີດັ່ງນີ:້

ÿ ກໍລະນີທີໜຶ່ງ: ຖ້າທ່ານໝ ໍຄ ມີຄວາມຜິດພາດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ແທ ້ຂ ກໍສາມາດ 
ຮຽກຮ້ອງຄ່າເສັຍຫາຍ, ຄ່າປ່ວຍການ ແລະຄ່າທຳອູ່ສູ່ຂວັນຈາກໂຮງໝ ໍງ ໄດ.້ ເຊັ່ນວ່າ 
ຖ້າເປັນຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກ ຄ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ ່ຕາມການມອບໝາຍທຸກ 
ຢ່າງ ແຕ່ເວລາກຳລັງຜ່າຕັດຢູ່ນັ້ນ, ຄ ຜິດພາດເຮັດໃຫ ້ຂ ເປັນອຳມະພຶກຂ້າງໜຶ່ງ 
ໃນກໍລະນີນ້ີ, ໂຮງໝໍ ງ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໂດຍບ່ໍຕ້ອງໃຫ້ ຄ ໃຊ້ແທນເງິນຄືນແກ່ ຂ;

ÿ ກໍລະນີທີສອງ: ຄວາມເສັຍຫາຍຫາກເກີດຂ້ຶນ ຍ້ອນຄວາມຜິດອັນໜັກໜ່ວງຂອງ ຄ ເຊ່ັນ: 
ຂະນະປະຕິບັດໜ້າທີ ່ເຊັ່ນ: ຄ ຜ່າຕັດເປີດບາດແຜແລ້ວ ພັດໄປເຮັດວຽກອື່ນເສີຍຢູ.່ 
ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ ້ ຖ້າ ຄ ຍອມຊຳລະໃຫ ້ ຂ ຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງ ຂ ແລ້ວ ກໍ 

- ທາງດ້ານຊັບສິ່ງຂອງ
- ທາງດ້ານສຸຂະພາບ
- ທາງດ້ານຈິດໃຈ

ກ
ຄ   
ງ

4. ຄ�ຕອບຂທີ 4 ຂອງຂທີ 5

(4) ໃນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ ້ຂ ເປັນອຳມະພຶກ, ຄິດວ່າ ອາດມີຜົນສະທ້ອນມາຈາກຄວາມຜິດພາດ  
ໃນການຜ່າຕັດຂອງທ່ານໝ ໍຄ ໃນໂຮງໝ ໍງ ທີ ່ຂ ເຂົ້ານອນປິ່ນປົວນັ້ນອີກ. ໃນກໍລະນີນີ,້ 
ນອກຈາກ ກ ແລ້ວ, ຂ ສາມາດ ຮຽກຮ້ອງຄ່າທຳຂວັນຈາກໂຮງໝ ໍ ງ ແລະທ່ານໝ ໍ ຄ 
ໄດ້ບໍ?່ ຖ້າໄດ ້ແມ່ນໃນຂອບເຂດໃດ?

34 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 92(ປັບປຸງ). ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ່ໃຊ້ 
ວຽກ
 (ວັກ1) ຜູ່ໃຊ້ວຽກ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ທີ່ຜູ່ຮັບໃຊ້ວຽກຂອງຕົນ ໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນ 
ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍ.

ຂ
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ແລ້ວໄປ, ແຕ່ຖ້າ ຄ ປະຕິເສດບໍ່ຍອມຈ່າຍ, ໂຮງໝໍ ງ ຕ້ອງເປັນຜູ່ຊຳລະໃຫ ້ຂ ກ່ອນ  
ແລ້ວຈຶ່ງໃຫໂ້ຮງໝໍ ງ ທວງເອົາຈາກ ຄ ຕາມພາຍຫັຼງ35;

ÿ ການທີ່ຈະກ່າວວ່າ ທ່ານໝ ໍຄ ໃນໂຮງໝ ໍງ ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ ່ຂ ເນື່ອງ  
ຈາກການຜິດພາດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ ່ ຂະນະປິ່ນປົວເພື່ອຟື້ນຟູສຸຂະພາບຂອງ ຂ  
ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກການກະທຳຂອງ ກ ນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ມີການພິສູດຫັຼກຖານ ຕາມລະ  
ບຽບກົດໝາຍ ແລະລະບຽບຫັຼກຖານປິ່ນປົວຂອງແພດຄັກແນ່ ເຊັ່ນການແຕ່ງຕັ້ງຜູ ່
ຊ່ຽວຊານພິສູດ ແລະຫັຼກຖານນັ້ນສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ທ່ານໝ ໍຄ ມີຄວາມຜິດພາດ 
ໃນການຜ່າຕັດ. ແຕ່ຖ້າຫາກ ຂ ຄິດເອົາເອງວ່າ ຜູ່ກ່ຽວເປັນອຳມະພຶກ ຍ້ອນຄວາມຜິດ 
ພາດຂອງທ່ານໝ ໍຄ, ໂຮງໝໍ ງ ແລະທ່ານໝ ໍຄ ກໍຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບ;

-  ເຫັນວ່າ ຄວາມເສັຍຫາຍໃນກໍລະນີທ(ີ4)ນີ ້ຖືວ່າ ກ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນແກ ່ຂ ແທ້, ແຕ່ການ
 ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນຈາກການທີ ່ກ ໄດ້ດື່ມເຫົ້ຼາເມົາ ແລ້ວຂັບຂີ່ລົດຕຳ 

ຂ ເຮັດໃຫ້ ຂ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ ແລ້ວເຂົ້າປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝ ໍງ;

-  ສ່ວນທ່ານໝ ໍ ຄ ເຊິ່ງເປັນພະນັກງານຢູ່ໃນໂຮງໝ ໍ ງ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ ່ ຂ 
ໃນເວລາປະຕິບັດໜ້າທີ ່ດ້ວຍຄວາມປະໝາດ ເລີ່ນເລີ້ຂະນະຜ່າຕັດ.

- ເຫັນວ່າ ກ ແລະ ຄ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ ່ຂ ແມ່ນຄົນລະກໍລະນ,ີ ຄົນລະເຫດການ, 
ຄົນລະສະຖານທີ ່ແລະຄົນລະເວລາ ຈຶ່ງຖືວ່າ ກ ແລະ ຄ ບໍ່ແມ່ນບັນດາຜູ່ສ້າງຄວາມເສັຍ 
ຫາຍ ຮ່ວມກັນໃຫ້ແກ ່ຂ, ແລະອີກປະການໜຶ່ງ ການສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍຮ່ວມກັນນັ້ນ ສ່ວນ  
ຫຼາຍຈະເກີດຂຶ້ນໃນກໍລະນີການກະທຳຜິດໂດຍເຈດຕະນາ.

- ຂ ສາມາດຮຽກຮ້ອງຄ່າເສັຍຫາຍຕໍ ່ກ, ຄ ແລະ ງ ແຕ່ເວລາດຳເນີນຄະດ ີສານຕ້ອງໄດ້ແຍກ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງ ກ ກັບ ຄ ແລະ ງ ວ່າບຸກຄົນໃດມີຄວາມຜິດ ແລະຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບແນວໃດ ເຊັ່ນ: ການພິສູດຫັຼກຖານ ຖ້າສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ຖ້າບໍ່ມີການຜິດພາດ 
ໃນການຜ່າຕັດຂອງທ່ານໝ ໍຄ, ຂ ກໍຈະໃຊ້ເວລາປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝ ໍງ ພຽງແຕ ່3 ເດືອນ ແລະ  
ກໍຈະບໍ່ເປັນອຳມະພຶກ ພ້ອມທັງສາມາດໄປເຮັດວຽກໄດ້ປົກກະຕ ິແລະ ຂ ກໍຈະບໍ່ໄດ້ອອກຈາກ 
ວຽກ. ສະນັ້ນ, ຖ້າມີຂໍ້ມູນຫັຼກຖານຈະແຈ້ງຄືດັ່ງກ່າວນີ ້ຂ ກໍສາມາດຮຽກຮ້ອງຄ່າເສັຍຫາຍ, 
ຄ່າປ່ວຍການ ແລະຄ່າທຳອູ່ສູ່ຂວັນຈາກ ຄ + ງ ໄດ ້ເຊັ່ນ: ນັບແຕ່ເດືອນທີໜຶ່ງຫາເດືອນ 
ທີສາມ ຂ  ກໍສາມາດ ຮຽກຮ້ອງເອົາຈາກ ກ ໄດ,້ ສ່ວນເດືອນທີສີ່ເປັນຕົ້ນໄປ  ຂ  ສາມາດຮຽກ  
ຮ້ອງເອົາຈາກ ຄ + ງ.

35 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ, ມາດຕາ 92(ປັບປຸງ). ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ່ໃຊ້ 
ວຽກ
 (ວັກ2) ໃນກໍລະນີທີ່ຄວາມເສັຍຫາຍ ຫາກເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຄວາມຜິດອັນໜັກໜວ່ງຂອງຜູ່ຮັບໃຊ້ວຽກແລ້ວ ຜູ່ກ່ຽວຕ້ອງ  
ຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ແຕ່ຜູ່ໃຊ້ວຽກນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າເສັຍຫາຍນັ້ນກ່ອນແລ້ວ ຈຶ່ງທວງເອົາການທົດ 
ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ທີ່ໄດ້ຈ່າຍໄປແລ້ວນັ້ນຄືນ ຈາກຜູ່ຮັບໃຊ້ວຽກ.
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ຄຳຖາມ-ຕອບ
ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ

ຄຳຖາມ 6

ຂກ ຄ
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ຄຳຖາມ:
 

ກ ຜົວຂອງ ຂ ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຈາກ ຄ 1.000.000 ກີບ. ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າ ກຳນົດເວລາ 
ການໃຊຄ້ືນ 3 ເດືອນນັ້ນ ຈະກາຍໄປແລ້ວກໍຕາມ, ກ ກໍບໍ່ສາມາດໃຊ້ເງິນຄືນໃຫ ້ຄ ໄດ.້ 
ກ ບໍ່ມີຊັບສົມບັດ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຫາວິທີໃຊ້ແທນຄືນໄດ.້

1. ການທີ ່ກ ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຈາກ ຄ 1.000.000 ກີບນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍຄ່າຄອງ 
ຊີບຮ່ວມກັນກັບ ຂ. ໃນກໍລະນີນີ ້ຄ ສາມາດຮຽກຮ້ອງຈາກ ຂ ໃຫ້ໃຊ້ເງິນ 1.000.000 
ກີບ ຄືນໄດ້ບໍ ່?

2. ການທີ ່ກ ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຈາກ ຄ 1.000.000 ກີບ ນັ້ນແມ່ນເພື່ອຊື້ອຸປະກອນ
ຕີກ໋ອບ ເຊິ່ງເປັນກິດຈະກຳຫິ້ຼນໆຂອງ ກ ເອງ. ໃນກໍລະນີນີ ້ຄ ສາມາດຮຽກຮ້ອງຕໍ ່ຂ 
ໃຫ້ໃຊ້ເງິນ 1.000.000 ກີບ ຄືນໄດ້ບໍ ່?

ກະລຸນາ ພິຈາລະນາແຕ່ລະກໍລະນ ີເຊັ່ນ:
a. ກໍລະນີທີ ່ຄ ຮູ້ວ່າ ກ ຈະເອົາເງິນທີ່ກູ້ຢືມນັ້ນໄປໃຊ້ແນວໃດ ?
b. ກໍລະນີທີ ່ຄ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ກ ຈະເອົາເງິນທີ່ກູ້ຢືມນັ້ນໄປໃຊ້ແນວໃດ?

ຫັຼງຈາກນັ້ນ, ຂ ແລະ ກ ຮ່ວມມືກັນເຮັດວຽກແລ້ວທ້ອນເງິນໄດ ້ຈຶ່ງຊື້ທີ່ດິນແລ້ວປຸກ 
ເຮືອນໃສ.່ ເພື່ອຄວາມສະດວກ ຊື່ໃນການລົງທະບຽນທີ່ດິນ ແລະເຮືອນນັ້ນ ໄດ້ໃສ່ແຕ່ຊື່ 
ຂອງ ກ ຜູ່ດຽວ.

ໃນກໍລະນີນີ,້ ກະລຸນາພິຈາລະນາບັນຫາຕໍ່ໄປນີ ້ (3) ແລະ (4) ເປັນບັນຫາຕ່າງ 
ກັນ.

3. ກໍລະນີທີ ່ຂ ແລະ ກ ຢ່າຮ້າງກັນ, ຂ ສາມາດຮຽກຮ້ອງສິດທິອັນໃດອັນໜຶ່ງ 
ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະເຮືອນຈາກ ກ ໄດ້ບໍ ່?

4. ກໍລະນີທີ ່ຂ ແລະ ກ ເສັຍຊີວິດຍ້ອນອຸປະຕິເຫດ ໃນຂະນະທີ່ໄປທ່ຽວຢູ່ຕ່າງປະ 
ເທດ ແຕ່ບໍຈ່ະແຈ້ງວ່າໃຜເສັຍຊີວິດກ່ອນໃຜ ? ລະຫວ່າງ ຂ ແລະ ກ ບໍ່ມີລູກ, ທັງ ຂ 
ແລະ ກ ກໍບໍ່ມີອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຈັກຄົນ, ແຕ່ວ່າ ງ ພໍ່ຂອງ ຂ ແລະ ຈ ແມ່ຂອງ ກ ຍັງມີ 
ຊີວິດຢູ.່

ກໍລະນີນີ,້ ທີ່ດິນ, ເຮືອນ ຈະເປັນກຳມະສິດຂອງໃຜ ?
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I. ທິດສະດ ີແລະຫຼັກການພື້ນຖານກ່ຽວກັບກົດໝາຍຄອບຄົວ 
 

1. ຄວາມຮ�ບຮູທ�ວໄ�ກຽວກ�ບກ�ດໝາຍຄອບຄ�ວ
ໃນ ສປປ ລາວ, ອີງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດເຮົາທີ່ໄດ້ວາງອອກແຕ່ລະໄລ

ຍະ ເພິ່ນໄດເ້ນັ້ນໜັກເລື່ອງການສ້າງສະຖາບັນຄອບຄົວໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເຮັດໃຫ້ສະຖາບັນ
ຄອບຄົວມີຄວາມຜາສຸກ, ໃຫ້ເປັນຈຸລັງອັນເຂັ້ມແຂງຂອງສັງຄົມລາວ. ສ້າງສາຍພົວພັນຄອບຄົວ 
ດ້ວຍການແຕ່ງດອງ ບົນພື້ນຖານຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄູ່ບ່າວສາວ, ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ 
ຍິງຊາຍ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ ແລະຮີດຄອງອັນດີງາມຂອງລາວ, ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະ
ຫງົບ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະເປັນຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ 
ພັດທະນາປະເທດຊາດ.1 ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງ ໂດຍ
ຜ່ານຂະບວນການສ້າງບ້ານພັດທະນາ.

ໃນເງື່ອນໄຂຂອງການຂະຫຍາຍຕົວ ຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ  ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມກົດ 
ດັນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງຄອບຄົວ ເຊັ່ນ: ຜົວ-ເມັຍ ຕ່າງຄົນຕ່າງຊ່ວຍກັນໄປທຳມາຫາກິນ ແລະ 
ບໍ່ມີເວລາຢູ່ນຳກັນ, ມີການຫຼິ້ນກິນຟູມເຟືອຍ, ມີໜີ້ສິນ ແລະອື່ນໆ. ຍ້ອນສະພາບດັ່ງກ່າວ ພາໃຫ້ຜົວ  
-ເມັຍ ມີແນວຄິດນອກໃຈກັນ ເກີດມີຄວາມລະແວງສົງໄສເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ 
ຕໍ່ກັນ, ມີການຜິດຖຽງແລະໝົດຄວາມຮັກຕໍ່ກັນ, ກ້າວໄປສູ່ການຢ່າຮ້າງ, ເຊິ່ງອາດຈະມີການຮ້ອງ 
ຟ້ອງຂຶ້ນສານ ເພື່ອຂໍຢ່າຮ້າງຈາກສາຍ ຜົວ-ເມັຍ, ການແບ່ງປັນສິນສົມສ້າງ, ຄ່າລ້ຽງດູລູກ ແລະ 
ອື່ນໆ.

ໃນປັດຈຸບັນ ຂ້ໍຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບສາຍຜົວ-ເມັຍ ທີ່ຮ້ອງຟ້ອງຂຶ້ນມາຫາສານປະຊາຊົນ ນັບມື້  
ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ ເປັນອັນດັບສອງ ຖັດຈາກຂ້ໍຂັດແຍ່ງສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ເພາະສະນັ້ນ ພະນັກງານທີ່ເຮັດ 
ວຽກກ່ຽວກັບວຽກງານປົກປ້ອງກົດໝາຍ ຈະຕ້ອງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັນທິດສະດ,ີ ຫັຼກການ, ວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ 
ມັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະຮີດຄອງປະເພນີຂອງລາວ.

1 ມາດຕາ 1 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ ສະບັບປັບປຸງ ໄດ້ກຳນົດຫັຼກການ, ລະບຽບການ ແລະມາດຕະການ 
ກ່ຽວກັບການສູ່ຂ,ໍ ການແຕ່ງດອງ, ການຢ່າຮ້າງ, ການເອົາເດັກມາເປັນລູກລ້ຽງ, ສາຍພົວພັນ ຜົວເມັຍ, ຊັບສົມບັດ 
ຂອງຄູ່ຜົວເມັຍ, ສິດ ແລະພັນທະຂອງ ພໍ່ແມ ່ແລະລູກ ແນໃສ່ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ມ ີຄວາມ 
ຜາສຸກ, ໃຫ້ເປັນຈຸລັງອັນເຂັ້ມແຂງຂອງສັງຄົມລາວ, ເປັນຄອບຄົວວັດທະນະທຳ, ສ້າງສາຍພົວພັນຄອບຄົວດ້ວຍ 
ການແຕ່ງດອງ ບົນພື້ນຖານຄວາມສະໝັກໃຈ, ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ ແລະ  
ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງລາວ, ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະເປັນຫົວ  
ໜ່ວຍເສດຖະກິດ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າ ໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ.
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ກົດໝາຍຄອບຄົວ ແມ່ນກົດໝາຍທີ່ກຳນົດບັນດາຂໍ້ກຳນົດທີ່ດັດປັບສາຍພົວພັນຄອບຄົວ 
ກໍຄືສາຍ ພົວພັນສ່ວນຕົວ ທີ່ບໍ່ມີລັກສະນະຊັບສົມບັດ ແລະສາຍພົວພັນທີ່ມີລັກສະນະລັກຊັບສົມ 
ບັດ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນຈາກ ການແຕ່ງດອງ ສາຍພົວພັນຄອບຄົວ ແມ່ນສາຍພົວພັນໝັ້ນຄົງ ແລະຖາວອນ 
ລະຫວ່າງບຸກຄົນຕ່າງໆ ໃນຖານະເປັນສະມາຊິກຄອບຄົວດຽວກັນ ກໍຄືສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຜົວ-
ເມັຍ ພໍ່ແມ່ກັບລູກໃນນີ ້ສາຍພົວພັນ ຜົວ-ເມັຍເກີດຈາກການແຕ່ງດອງ  ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
ແລະຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ສາຍພົວພັນພໍ່ແມ່ກັບລູກ ເກີດຈາກການອອກລູກ ຫືຼ
ການເອົາເດັກມາເປັນລູກລ້ຽງຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ກົດໝາຍຄອບຄົວໃຫ້ສິດ ແລະພັນທະທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່ບຸກຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນສາຍ 
ພົວພັນຄອບຄົວ ເຊັ່ນ: ຜົວເມັຍ. ພໍ່ແມ,່ ລູກ ຫືຼສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວນັ້ນ ຈຶ່ງສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ 
ໃນສາຍພົວພັນຄອບຄົວໄດ.້2

ກົດໝາຍຄອບຄົວຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດວ່າ 
ສາຍພົວພັນຜົວ-ເມັຍ ຕ້ອງສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຜົວກັບເມັຍ ບົນພື້ນ  
ຖານການປົກປ້ອງເສລ ີພາບຂອງແຕ່ລະຄົນ ພາຍຫັຼງການແຕ່ງດອງ ເຊັ່ນ: ເສລີພາບໃນການປະ 
ກອບອາຊີບ, ເລືອກບ່ອນຢູ ່ນອກຈາກນີ ້ກົດໝາຍຍັງໄດ້ກຳນົດສິດ ແລະພັນທະພື້ນຖານຂອງພໍ່
ແມ່ຕໍ່ລູກ ແລະລູກຕໍ່ພໍ່ແມ່ທີ່ເຖົ້າແກ.່

2. ຫ�ຼກການພນຖານກຽວກ�ບກ�ດໝາຍຄອບຄ�ວ 
2.1. ຫັຼກການຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໃນສາຍພົວພັນຄອບຄົວ3

ສາຍພົວພັນຄອບຄົວເກີດຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ເຊື້ອ 
ຊາດ, ເຜົ່າຊົນ, ລະດັບວັດທະນະທຳ, ອາຊີບ, ສາສະໜາ, ພູມລຳເນົາ ແລະອື່ນໆ. ໃນສາຍພົວພັນ 
ຄອບຄົວ ຍິງ ແລະຊາຍ ມີສິດເທົ່າທຽມກັນໃນທຸກດ້ານ ເຊັ່ນ: ສິດໃນການສຶກສາຮໍ່າຮຽນ, ວິຊາຊີບ,  
ການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດແລະສັງຄົມ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ການຕົກ 
ລົງບັນຫາພາຍໃນຄອບຄົວຢ່າງເປັນເອກະພາບ ແລະອື່ນໆ.

ໃນດ້ານການອອກແຮງງານ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ່ຍິງ ແລະຜູ່ຊາຍຈະມີຖານະເທົ່າທຽມກັນ, ແຕ່ຜູ່  
ຍິງກໍໄດຮ້ັບການປົກປ້ອງໃນກໍລະນີພິເສດ ເຊັ່ນ: ແມ່ຍິງຖືພາ ຫືຼໄລຍະມີລູກນ້ອຍ. ມາດຕາ 38  ຂອງ 

2   ຄັດຈາກເອກະສານທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ຜູ່ພິພາກສາ ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ປ ີ2004.
3  ມາດຕາ 2 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວໄດ້ກຳນົດວ່າ ຍິງຊາຍມີສິດເທົ່າທຽມກັນໃນທຸກດ້ານ ກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນ 
ຄອບຄົວ. ສາຍພົວພັນຄອບຄົວເກີດຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບຕົ້ນກຳເນີດ, ຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະສັງຄົມ, ເຊື້ອຊາດ,  
ເຜົ່າຊົນ, ລະດັບວັດທະນະທຳ, ອາຊີບ, ສາສະໜາ, ພູມລຳເນົາ ແລະອື່ນໆ.
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ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍແຮງງານ ກຳນົດກ່ຽວກັບວຽກທີ່ບໍ່ໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານແມ່ຍິງຖືພາ ຫືຼຢູ່ໃນໄລຍະ  
ລ້ຽງລູກນ້ອຍເຮັດ. ມາດຕາ 39 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ໄດ້ກຳນົດກ່ຽວກັບ ຜູ່ອອກແຮງງານ 
ແມ່ຍິງມີສິດໄດ້ພັກວຽກກ່ອນ ແລະຫັຼງການອອກລູກຢ່າງໜ້ອຍເກົ້າສິບວັນ ແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍ ຕ້ອງ
ໄດ້ພັກວຽກສີ່ສິບສອງວັນຫັຼງຈາກອອກລູກ. ໃນເວລາພັກວຽກນັ້ນ ຜູ່ກ່ຽວໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫືຼຄ່າ
ແຮງງານເຕັມຄືກັບເວລາເຮັດວຽກ.

2.2. ຫັຼກການເປັນຜົວໜຶ່ງເມັຍດຽວ4 
 ຫັຼກການຜົວໜຶ່ງເມັຍດຽວ ແມ່ນຫັຼກການທີ່ກຳນົດໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວຜູ່ທີ່ເຖິງກະ 

ສຽນອາຍ ຸມີສິດເອົາຜົວ ຫືຼເມັຍໄດ້ຜູ່ດຽວເທົ່ານັ້ນ.
ລັດບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຍິງ ແລະຊາຍ ມີຫຼາຍຜົວ ຫຼາຍເມັຍ.

ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ກ ແຕ່ງກັບນາງ ຂ ແລ້ວ ແຕ່ຍັງຢາກໄດ ້ນາງ ງ ມາເປັນເມັຍຕື່ມອີກ 
ນີ້ຖືວ່າບໍ່ໄດ.້

2.3. ຫັຼກການເສລີພາບໃນການແຕ່ງດອງ5

ຍິງຊາຍ ທ່ີຮອດກະສຽນອາຍຸສິບແປດປີ  ມີສິດເສລີພາບໃນການເລືອກເອົາຄູ່ຮັກຕາມຄວາມ 
ສະໝັກໃຈ ແລະຄວາມຮັກມັກຂອງທັງສອງຝ່າຍ ເພື່ອເອົາກັນເປັນຜົວເມັຍ ຕາມຮີດຄອງປະເພນ ີ
ອັນດີງາມຂອງຊາດລາວ. ພໍ່ແມ,່ ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫືຼການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງ ບໍ່ສາມາດບັງຄັບ 
ຫຼືຂັດຂວາງ ການແຕ່ງດອງຂອງລູກຫຼານ, ສະມາຊິກອ່ືນໃນຄອບຄົວ, ພະນັກງານ ແລະລັດຖະກອນ 
ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ, ຖ້າບຸກຄົນໃດຫາກບັງຄັບ ຫືຼຂັດຂວາງການແຕ່ງດອງ ຈະຖືກ 
ລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ.

ຕາມຮີດຄອງປະເພນີຂອງລາວ, ຄຳຕັກເຕືອນ ຫືຼຄຳສັ່ງສອນທີ່ມີເຫດຜົນຂອງ ພໍ່ແມເ່ຖົ້າ 
ແກ ່ທີ່ເຄີຍມປີະສົບການໃນຊີວິດ ເຊິ່ງເປັນບົດຮຽນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ກໍສາມາດຊ່ອຍໃຫ້ຄົນຮຸ່ນໜຸ່ມ 
ສາມາດຊັ່ງຊາລັກສະນະ ຂອງສາຍພົວພັນຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

4  ມາດຕາ 4 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວສະບັບປັບປຸງ ໄດ້ກຳນົດວ່າ ຍິງແລະຊາຍ ທີ່ຮອດກະສຽນອາຍຸເອົາກັນເປັນຜົວ 
ເມັຍ ຕ້ອງປະຕິບັດຫັຼກການຜົວໜຶ່ງເມັຍດຽວເທົ່ານັ້ນ. ລັດບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຍິງ ແລະຊາຍ ມີຫຼາຍຜົວຫຼາຍເມັຍ.
5 ມາດຕາ 3 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວສະບັບປັບປຸງ ໄດ້ກຳນົດວ່າ ລັດປົກປ້ອງສິດເສລີພາບຂອງຍິງຊາຍ ໃນການ  
ແຕ່ງດອງ. ຍິງຊາຍທີ່ຮອດກະສຽນອາຍຸສິບແປດປ ີມີສິດເສລີພາບໃນການເລືອກເອົາຄູ່ຮັກ ຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ 
ຄວາມຮັກມັກຂອງທັງສອງຝ່າຍ ເພື່ອເອົາກັນເປັນຜົວເມັຍຕາມຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດລາວ. ລັດບໍ່ອະນຸ  
ຍາດໃຫ້ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວຫືຼການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງບັງຄັບ ຫືຼຂັດຂວາງການແຕ່ງດອງຂອງລູກຫຼານ, ສະມາຊິກອື່ນໃນ 
ຄອບຄົວ, ພະນັກງານແລະລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ.
6 ມາດຕາ 5 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວສະບັບປັບປຸງ ໄດ້ກຳນົດວ່າ ລັດແລະສັງຄົມ ຖືເອົາການປົກປ້ອງສິດ ແລະ  
ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຜູ່ເປັນແມແ່ລະເດັກ ເປັນບູລິມະສິດໃນເວລາຜົວເມັຍຢູ່ຮ່ວມກັນ, ແຍກກັນຢູ ່ ຫືຼຢ່າ 
ຮ້າງກັນ.
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2.4. ຫັຼກການປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ ່ແລະເດັກ6

ລັດ ແລະສັງຄົມ ຖືເອົາການປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຜູ່ເປັນແມ ່
ແລະເດັກ ເປັນບູລິມະສິດ ໃນເວລາຜົວເມັຍຢູ່ຮ່ວມກັນ, ແຍກກັນຢູ ່ຫືຼຢ່າຮ້າງກັນ.

ຕົວຢ່າງ: ຜົວບໍ່ມີສິດຈະຂໍຢ່າຮ້າງໄດ ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກເມັຍທີ່ພວມຖືພາມານ  
ຫືຼຫັຼງການເກີດລູກ. ກົດໝາຍຄອບຄົວປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ແລະໃຫ້ສິດເທົ່າ 
ທຽມກັນ ບໍ່ວ່າເດັກຈະເກີດໃນການແຕ່ງດອງ ຫືຼຈະເກີດນອກການແຕ່ງດອງກໍຕາມ.

ລັດນັບມ້ືນັບຂະຫຍາຍຕາໜ່າງເຮືອນລ້ຽງເດັກ ແລະໃຫ້ເງິນອຸດໜູນຜູ່ເປັນແມ່ໃນເວລາເກີດ 
ລູກແຕ່ລະເທື່ອຢ່າງໜ້ອຍບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 60% ຂອງເງິນເດືອນຂອງຜູ່ກ່ຽວ ທີ່ໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະເດືອນ 
ຖ້າຫາກອອກລູກ ພ້ອມກັນແຕ ່2 ຄົນຂຶ້ນໄປ ຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນເພີ່ມອີກ 50% ຂອງເງິນອຸດ 
ໜູນໃນເວລາອອກລູກ. ໃນກໍລະນີຫຼຸລູກໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກແພດ ກໍມີສິດໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ 
ນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ7 ສຳລັບເດັກທີ່ມອີາຍ ຸ14 ປີຂຶ້ນໄປ ແຕ່ບໍ່ເຖິງ 18 ປີເຂົ້າເຮັດວຽກໄດ ້ແຕ່ຊົ່ວໂມງ 
ເຮັດວຽກສູງສຸດ ບໍ່ໃຫ້ເກີນແປດຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ ແລະຫ້າມນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກໃນໜ້າວຽກທີ່ໜັກ
ໜ່ວງ ຫືຼເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ8.

3. ສາຍພ�ວພ�ນຄອບຄ�ວທາງດານກ�ດໝາຍ
ສາຍພົວພັນຄອບຄົວ ແມ່ນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຄົນກັບຄົນ ໃນຖານະເປັນສະມາຊິກຂອງ 

ຄອບຄົວ ນັ້ນຄືສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຜົວກັບເມັຍ, ພໍ່ແມ່ກັບລູກ ໃນນີ ້ສາຍພົວພັນຜົວເມັຍ ແມ່ນ 
ເກີດຈາກການແຕ່ງດອງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ສາຍພົວພັນພໍ່ແມ່ກັບລູກ ແມ່ນເກີດຈາກການ  
ອອກລູກ ຫືຼການເອົາເດັກມາເປັນລູກລ້ຽງຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

7 ມາດຕາ 40 ກົດໝາຍແຮງງານ ປີ 2006 ໄດ້ກຳນົດວ່າ ຜູ່ອອກແຮງງານແມ່ຍິງ ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ໃນ 
ເວລາອອກລູກ ຈາກຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຫືຼຄັງປະກັນສັງຄົມ ຖ້າຫາກວ່າ ໄດ້ມອບເງິນເຂົ້າຄັງປະກັນສັງຄົມຄົບຖ້ວນ ຢ່າງ  
ໜ້ອຍບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 60% ຂອງເງິນເດືອນຂອງຜູ່ກ່ຽວທີ່ໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະເດືອນ. ຖ້າຫາກອອກລູກພ້ອມກັນແຕ ່ 2 ຄົນ  
ຂຶ້ນໄປ ຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນເພີ່ມອີກ 50% ຂອງເງິນອຸດໜູນໃນເວລາອອກລູກ. ໃນກໍລະນີຫຼຸລູກ ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນ  
ຈາກແພດ ກໍມີສິດໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.
8 ມາດຕາ 41 ກົດໝາຍແຮງງານໄດ້ກຳນົດວ່າ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານສາມາດຮັບເອົາຜູ່ອອກແຮງງານທີ່ມີອາຍ ຸ14 ປີຂຶ້ນໄປ 
ແຕ່ບໍ່ເຖິງ 18 ປ ີ ເຂົ້າເຮັດວຽກ ແຕ່ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນແປດຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ ແລະຫ້າມນຳໃຊ້ແຮງງານ 
ເດັກໃນໜ້າວຽກທີ່ໜັກໜ່ວງ ຫືຼເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ດັ່ງນີ:້
- ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທຸກປະເພດ;
- ການປະກອບຜະລິດຕະພັນດ້ວຍເຄມ,ີ ວັດຖຸລະເບີດ ຫືຼສານພິດຕ່າງໆ;
- ການມ້ຽນສົບຄົນຕາຍ;
- ການເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງ;
- ການເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນມີສຽງດັງເກີນຂອບເຂດ;
- ການເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນທີ່ມີການບໍລິການສິ່ງມຶນເມົາ, ການພະນັນ;
- ການເຮັດວຽກໃນເວລາກາງຄືນ ແຕ່ເວລາ 22:00 ໂມງຫາ ເວລາ 5:00 ໂມງເຊົ້າຂອງມື້ໃໝ;່
- ການເຮັດວຽກທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 16 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ.
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ສາຍພົວພັນຄອບຄົວ ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ບ່ອນວ່າ ພັນທະຂອງພໍ່ແມ່ໃນການສຶກສາອົບ
ຮົມລູກ, ສິດຂອງຜົວເມັຍໃນສິນສົມສ້າງ ແລະສິດສ່ວນຕົວທີ່ບໍ່ມີລັກສະນະຊັບສົມບັດທີ່ເກີດຂຶ້ນ 
ແກ່ຄູ່ຜົວເມັຍບົນພື້ນຖານ ການແຕ່ງດອງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ສາຍພົວພັນຄອບຄົວ ມີລັກສະນະທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະຖືກດັດປັບດ້ວຍຂໍ້ກຳນົດກົດ 
ໝາຍ, ເຊິ່ງລັດສາມາດນຳໃຊ້ລະບຽບການອັນຈຳເປັນ ເພື່ອກະທົບເຂົ້າໃສ່ການປະພຶດຂອງສະມາ  
ຊິກຄອບຄົວແລະເພື່ອຊຸກຍູ້ຄອບຄົວ ໃຫ້ມີການເສີມຂະຫຍາຍຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ ການ 
ຈົດທະບຽນແຕ່ງດອງ ແມ່ນພື້ນຖານອັນສຳຄັນທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດມີສາຍພົວພັນ 
ຄອບຄົວ.

3.1. ເຈົ້າກຳສາຍພົວພັນຄອບຄົວ
 ສະມາຊິກທຸກຄົນຢູ່ໃນຄອບຄົວໜຶ່ງ ແມ່ນເຈົ້າກຳຂອງສາຍພົວພັນຄອບຄົວທີ່ມີສິດ 

ແລະພັນທະຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ

3.2. ວັດຖຸກຳຂອງສາຍພົວພັນຄອບຄົວ
 ວັດຖຸກຳຂອງສາຍພົວພັນຄອບຄົວແມ່ນ ສາຍພົວພັນຂອງບຸກຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນຄອບຄົວມີ

ການກະທຳສິ່ງໃດໜຶ່ງ ແລະມີສາຍພົວພັນກ່ຽວກັບວັດຖຸສິ່ງຂອງ.
 ການກະທຳທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແມ່ນສາຍພົວພັນທີ່ມີລັກສະນະຊັບສົມບັດ 

ແລະທີ່ບໍ່ມລີັກສະນະຊັບສົມບັດ ເຊັ່ນ: ສິນສົມສ້າງລະຫວ່າງ ຜົວກັບເມັຍ, ການໃສ່ນາມສະກຸນ 
ແລະອື່ນໆ.

- ສາຍພົວພັນສ່ວນຕົວທີ່ມີລັກສະນະຊັບສົມບັດ ໃນກົດໝາຍຄອບຄົວ ແມ່ນສາຍພົວພັນ 
ກ່ຽວກັບ ການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດ ູແລະສາຍພົວພັນຜົວ-ເມັຍ ກ່ຽວກັບສິນສົມສ້າງ.

-ສາຍພົວພັນສ່ວນຕົວທີ່ບໍ່ມີລັກສະນະຊັບສົມບັດ ໃນກົດໝາຍຄອບຄົວ ແມ່ນສາຍພົວພັນ 
ກ່ຽວກັບນາມສະກຸນຂອງຄອບຄົວ ຫືຼສິດ ແລະພັນທະຂອງພໍ່ແມ່ໃນການສຶກສາອົບຮົມລູກ.

3.3.ເນື້ອໃນຂອງສາຍພົວພັນຄອບຄົວ ແລະການປົກປ້ອງສິດທາງຄອບຄົວ
ເນື້ອໃນອັນແທ້ຈິງຂອງສາຍພົວພັນຄອບຄົວ ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນສາຍພົວພັນຄອບ

ຄົວ ມີການພົວພັນກັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນໃນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ພາຍໃນຄອບຄົວ ທຸກຄົນຕ້ອງ 
ຮັບຮູ້ເປັນເອກະພາບ ແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບນຳກັນ. ສະນັ້ນ ເມື່ອບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຫາກໄດ້ເຂົ້າ  
ຮ່ວມໃນສາຍພົວພັນຄອບຄົວແລ້ວມີໜ້າທີ່ປະຕິບັດພັນທະລວມໃນການເຄົາລົບລັດຖະທຳມະນນູ 
ບັນດາກົດໝາຍແລະລະບຽບການຕ່າງໆ. ໃນການປະຕິບັດສິດແລະພັນທະ ເຊິ່ງເກີດຈາກສາຍພົວ 
ພັນຄອບຄົວນັ້ນ ພົນລະເມືອງທຸກຄົນຕ້ອງເຄົາລົບ ຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ການປົກປ້ອງສິດທາງຄອບຄົວ ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳ ຂອງ 
ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນສາຍພົວພັນຄອບຄົວ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການປົກປ້ອງສິດທາງຄອບຄົວ ສະແດງ  
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ອອກໃນຮູບການ ຮ້ອງຟ້ອງຂ້ຶນຫາສານປະຊາຊົນເປັນຜູ່ພິຈາລະນາ ເຊ່ັນ: ການຮ້ອງຟ້ອງຂໍຢ່າຮ້າງ 
ແລະຂໍແບ່ງປັນສິນສົມສ້າງ, ການຮ້ອງຟ້ອງຂໍເອົາຄ່າລ້ຽງດ,ູ ການຮ້ອງຟ້ອງເພື່ອທວງໃຫ້ໃຊ້ສິນ 
ສົມສ້າງທີ່ຜົວ ຫືຼເມັຍ ນຳໃຊ ້ເພື່ອປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ການປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກ 
ແລະອື່ນໆເປັນຕົ້ນ. ການປົກປ້ອງສິດທາງຄອບຄົວ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ 
ດຳເນີນຄະດີແພ່ງ ເຊິ່ງກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 55 ວ່າດ້ວຍສິດອຳນາດຂອງຄະນະສານຄອບຄົວ 
ໃນການພິຈາລະນາຄະດີຄອບຄົວ.

3.4.ການເກີດ, ການປ່ຽນແປງ ແລະການສິ້ນສຸດສາຍພົວພັນຄອບຄົວ
ສາຍພົວພັນຄອບຄົວເກີດຈາກການແຕ່ງດອງ, ສາຍຍາດ, ການອອກລູກ, ການເອົາເດັກ 

ມາເປັນລູກລ້ຽງ ແລະການແຕ່ງຕັ້ງຜູ່ປົກຄອງເດັກ.
ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ສ ໄດ້ມາຮັກກັບນາງ ຍ ແຕ່ປ ີ2000 ຮອດປ ີ2011 ທ້າວ ສ ແລະ ຍ 

ຈຶ່ງໄດ້ຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງ ເວລານີ້ຖືວ່າ ສາຍພົວພັນຄອບຄົວລະຫວ່າງ ທ້າວ ສ ແລະ 
ນາງ ຍ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ;

ສາຍພົວພັນຄອບຄົວປ່ຽນແປງໄປໃນເມື່ອຜົວ ຫືຼເມັຍຫາກໃສ່ນາມສະກຸນນຳຜົວ ຫືຼເມັຍ, 
ພໍ່ແມ່ຖືກຮັບຮ້ວູ່າ ເປັນບຸກຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ແລະອື່ນໆ.

ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ມ ແລະນາງ ລ ແຕ່ງດອງນຳກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແລ້ວ ນາງ 
ຂ ມີສິດເລືອກໃສ່ນາມສະກນຸ ລະຫວ່າງ ນາມສະກຸນຂອງ ທ້າວ ມ ແລະຂອງ ນາງ ລ ເອງ.

ສາຍພົວພັນຄອບຄົວສິ້ນສຸດລົງ ໃນເມື່ອຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເສັຍຊີວິດ ແລະດ້ວຍການຢ່າຮ້າງ.

(ຄ�ຖາມ 1)

 

ກ ຜົວຂອງ ຂ ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຈາກ ຄ 1.000.000 ກີບ. ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າ ກຳນົດເວລາການ 
ໃຊ້ຄືນ 3 ເດືອນ ຈະກາຍໄປແລ້ວກໍຕາມ, ກ ກໍບໍ່ສາມາດໃຊ້ເງິນຄືນໃຫ ້ຄ ໄດ.້ ກ 
ບໍ່ມີຊັບສົມບັດ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຫາວິທີໃຊ້ແທນຄືນໄດ.້

ການທີ ່ກ ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຈາກ ຄ 1.000.000 ກີບນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍເປັນຄ່າ 
ຄອງຊີບ ຮ່ວມກັນກັບ ຂ. ໃນກໍລະນີນີ ້ ຄ ສາມາດຮຽກຮ້ອງຈາກ ຂ ໃຫ້ໃຊ້ເງິນ 
1.000.000 ກີບ ຄືນໄດ້ບໍ ່?



ຄ�ຖາມຄ�ນຄວາ 6140

ແຜນວາດ 1.1

ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນ ຈຳນວນ 1.000.000 ກີບ

ສາມາດທວງກັບ

ຜົວເມັຍ

1.2. ການທ ກ ໄ�ກູຢືມເ�ິນຈາກ  ຄ 1.000.000 ກີບນ�ນ ແ�ນເ�ອໃ�ຈາຍເ�ັນຄາຄອງ 
ຊີບ ຮວມກ�ນກ�ບ ຂ. ໃ�ກໍລະນີນ ຄ ສາມາດຮຽກຮອງ ຈາກ ຂ ໃ�ໃ�ເ�ິນ 1.000.000 ກີບ ຄືນໄ�ບ 
?

ຜົວເມັຍທີ່ແຕ່ງດອງກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ມີພັນທະຕໍ່ການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈຳເປັນໃນຊີວິດ
ປະຈຳວັນ, ການເບິ່ງແຍງເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການໃຊ້ແທນໜີ້ສິນຢ່າງ
ສະເໝີພາບ.

ຜົວເມັຍມີສິດຢ່າງສະເໝີພາບເຂົ້າຮ່ວມສາຍພົວພັນໃນສັນຍາກັບບຸກຄົນທີສາມ ທີ່ສ້າງສິດ 
ແລະພັນທະໃຫ້ຕົນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜົວ ຫືຼເມັຍ ຫາກໄດ້ສ້າງຂ້ໍຜູກພັນໃນສັນຍາໃດໜຶ່ງຂຶ້ນ ຂໍ້ຜູກ 
ພັນນັ້ນຈະມຜີົນສະທ້ອນຕໍ ່ທັງຜົວ ຫືຼເມັຍ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສ້າງສາຍພົວພັນນັ້ນ.

ຕົວຢ່າງ: ຜົວ ຫືຼເມັຍ ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຈາກເຈົ້າໜີ ້ເພື່ອໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ຫືຼຜົນປະ 
ໂຫຍດສ່ວນລວມຂອງຄອບຄົວ.

ຂ້ໍຜູກພັນສາມາດແບ່ງອອກເປັນ ຂ້ໍຜູກພັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ແລະຂໍ້ຜູກພັນເພື່ອ 
ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ;

ຂ້ໍຜູກພັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ແມ່ນຂໍ້ຜູກພັນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ ຜົວ ຫືຼເມັຍ ເພື່ອຜົນປະ 
ໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງຜູ່ກ່ຽວ ເຊັ່ນ: ໄມ້ຕີກ໋ອບ, ຫິ້ຼນກິນຟຸມເຟືອຍ. ຂໍ້ຜູກພັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນ 
ລວມ ແມ່ນຂໍຜູ້ກພັນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຜົວ ຫືຼເມັຍ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຄອບຄົວ ເຊັ່ນ: ການ  

ຂກ ຄ
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9 ມາດຕາ 26 ວັກ 4 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ ສະບັບປັບປຸງ
10 ມາດຕາ 57 ຂີດໜ້າ 2 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ.

ກູ້ຢືມເງິນເພື່ອມາສ້ອມແປງເຮືອນ, ຊື້ລົດຈັກ.
ຂໍ້ຜູກພັນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຜົວ ຫືຼເມັຍ ເຖິງວ່າຈະເປັນຂໍ້ຜູກພັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ຫືຼ  

ຂໍ້ຜູກພັນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມກໍຕາມ ກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕາມມາດຕາ 57 ຂອງກົດ 
ໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ.

ໃນຄະດີຕົວຢ່າງ (1) ນີ ້ກ ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຈາກ ຄ 1.000.000 ກີບ ແມ່ນເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍເປັນ 
ຄ່າຄອງຊີບຮ່ວມກັນກັບ ຂ ນັ້ນ ຖືເປັນຂໍ້ຜູກພັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ ທີ ່ກ ແລະ X  
ຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັນ ຮັບຜິດຊອບໃນການໃຊ້ແທນໜີ້ສິນ.  ເຊິ່ງອີງຕາມມາດຕາ 26  ວັກສີ ່ ຂອງກົດ 
ໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ ໄດກ້ຳນົດວ່າ ລາຍໄດ້ທັງໝົດທີ່ຜົວ ຫືຼເມັຍໄດ້ຮັບໃນເວລາຢູ່ຮ່ວມກັນ ຫືຼ  
ແຍກກັນຢູ່ນັ້ນ ໃຫ້ຖືວ່າເປັນສິນສົມສ້າງ. ສຳລັບໜີ້ສິນທີ່ກູ້ຢືມມາພາຍຫັຼງທີ່ໄດ້ແຍກກັນຢູ ່ເພື່ອຜົນ  
ປະໂຫຍດຂອງຄອບຄົວ  ຫຼືໂດຍມີການ ຕົກລົງເຫັນດີນຳກັນນ້ັນ  ຜົວເມັຍຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ, 
ຖ້າຫາກກູ້ຢືມມາເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ຫືຼ ໂດຍບໍ່ມີການຕົກລົງເຫັນດີນຳກັນ ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ  
ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜີ້ສິນນັ້ນເອົາເອງ9.

ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ເຈົ້າໜີ້ ຄ ສາມາດຮຽກຮ້ອງເອົາການໃຊ້ແທນໜີ້ສິນ 1.000.000 ກີບ 
ຈາກເມັຍ ຂ ແລະ ຂ ແມ່ນບໍ່ສາມາດປະຕິເສດຕໍ່ກັບການຮ້ອງຂໍຂອງ ຄ ໄດ ້ເນື່ອງຈາກວ່າ ຄູ່ຜົວເມັຍ 
ຫືຼຝ່າຍໃດໜຶ່ງ ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກູ້ຢືມເງິນ ຫືຼຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຜົວ ຫືຼເມັຍໄດ້ກູ້ຢືມເງິນ ຫືຼ 
ຊັບສິ່ງຂອງແຕ່ຝ່າຍດຽວ ເພື່ອນຳມາໃຊ້ຈ່າຍໃນຄອບຄົວ10. ການກູ້ຢືມດັ່ງກ່າວນີ ້ແມ່ນຄູ່ຜົວເມັຍ 
ມີພັນທະໃຊ້ແທນຮ່ວມກັນ.

1.3. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜີ້ສິນຂອງຜົວເມັຍ ທີ່ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນກ່ອນການແຕ່ງດອງ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜີ້ສິນ ທີ່ຄູ່ຜົວເມັຍຢືມມາກ່ອນການແຕ່ງດອງ ບັນຫາດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນ 

ໄດກ້ຳນົດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງໃນກົດໝາຍສະບັບໃດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກໍຍັງບໍ່ 
ທັນມີສານ ປະຊາຊົນຂັ້ນໃດໄດ້ພິຈາລະນາບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ເທື່ອ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ ້ນັກວິຊາການ  
ກົດໝາຍລາວກໍໄດ້ມ ີສອງຄຳເຫັນ ທີ່ມີທັດສະນະແຕກຕ່າງກັນ.

(ກ).ທ�ດສະນະທີໜງ: ຖາ ຫາກຝາຍທກູ ຢືມໄດ ຊວັດ ຖຸສງ ຂອງທມາ ນໍາ ໃຊ  ໃນ ຄອບຄົວເຊນ: 
ຕູ ເຢັນ,  ໂທລະພາບ... ເມັຍ ຫລື  ຜົວ  ທ ບ ໄດ ກູ ຢືມນນ  ຕອງ ຮັບຜິດ ຊອບໜສິນ ດງກາວ ຮວມກັນ, 
ນສອດຄອງ ກັບ ມາດຕາ 57 ຂີດ ຫນາ 2.  ເຖີງຢາງ ໃດ ກໍ ຕາມ ຝາຍ ທ ກູ ຢືມ ນນກໍ ຄວນແຈງໃຫອີກ
ຝາຍໜງຮັບຮູນໍາ ວາ ແມນ ເງິນ ທ ໄດ ກູ ຢືມ ມາ ກອນ ການ ແຕງດອງ.

ຖາວາຜູ ກູ ຢືມ (ຜົວ ຫລື  ເມັຍ) ບ ໄດ ຊວັດຖຸ ສ ງຂອງ ຫຼື ບ ໄດນໍາ ເງິນ ມາ ໃຊ ໃນ ຄອບຄົວ ຜົວ 
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ຫຼື  ເມັຍ ຜູ ກູ ຢືມ  ຕອງ ຮັບຜິດຊອບ ຫນສິນ ດງກາວດວຍ ຕົນ ເອງ ເວນ ເສັຍແຕຜົວ ຫຼື  ເມັຍຕົກລົງ 
ເຫັນດີ  ຮັບຜິດຊອບ ໃຊ ແທນ ຫນສິນ ຮວມ ກັນ ຕາມ ມາດຕາ 57 ຂີດ ຫນາ 2.

ອີງໃສ ມາດຕາ 57 ຂີດຫນາ 3 ຂອງ ກົດ ໝາຍ ວາ ດວຍ  ຂ ຜູກ ພັນ ໃນ ສັນຍາ 
ແລະນອກສັນຍາວາ ຄູ ຜົວ ເມັຍ  ື ຝາຍໃດໜງ ຕອງ ຮັບຜິດຊອບ ຕການ ກູ ຢືມ ເງິນ ື ຊັບ ສງ 
ຂອງທຜົວ ື ເມັຍ ໄດ ກູ ຢືມເງິນ ື ຊັບ ສງ ຂອງ ແຕ ຝາຍ ດຽວ  ເພອ ຜົນປະໂຫຍດສວນຕົວຂອງ
ຜູກຽວເອງກໍຕາມ.

(ຂ). ທ�ດສະນະທີສອງ: ໜສີນທຜົວ ື ເມັຍຢືມມາກອນການແຕງດອງ ແລວມານໍາໃຊ 
ພາຍໃນຄອບຄົວນນ ຕາມັກການແລວ ບວາຜົວ ື ເມັຍ ຈະຮັບຮູ ື ບຮັບຮູນໍາກັນ ກອນຈະ 
ເອົາມານໍາໃຊນນກໍຕາມ ຜູກູຢືມຕອງຮັບຜິດຊອບດວຍຕົນເອງ ເນອງຈາກວາ ບັນຫາດງກາວ
ນກົດໝາຍຍັງບທັນກໍານົດໄວເທອ ນອກຈາກນເຮົາກໍຕອງພິຈາລະນາກຽວກັບສາຍພົວພັນລະ 
ຫວາງເຈາໜ ແລະລູກຫນ.

 ໃນ ສອງ ທັດສະນະ ຂາງ ເທີ ງນນ, ສຽງ ສວນ າຍຂອງ ນັກວິຊາການ  ເຫັນ ວາ: (1).   ເຖິງ 
ແມນວາ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ບ ໄດ ກໍານົດ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ຕຫນສິນ ທ ເກີດ ຂນກອນ 
ການ ແຕງດອງ; (2).  ເມອ ພິຈາລະນາ ເບ ງມາດຕາ 57 ຂອງ ກົດໝາຍ ວາ ດວຍ ຂ ຜູກ ພັນ ໃນ ສັນຍາ   
ແລະນອກ ສັນຍາແລວ ສາມາດ ຕີ ຄວາມ ໝາຍ ໃນ ທາງ ອອມ ໄດ ຕາມ ການ ຄິດ ເຫັນ ທ ກົງກັນ ກັບ  
ທັດສະນະທີ ໜງ ທ ນໍາ ໃຊ ຂີດ ຫນາ 2  ແລະ 3 ຂອງ ມາດຕາ 57. 

(ຄ�ຖາມ 2)

 

ການທີ ່ກ ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຈາກ ຄ 1.000.000 ກີບ ແມ່ນເພື່ອຊື້ອຸປະກອນຕີກ໋ອບ ເຊິ່ງເປັນ 
ງານອະດິເລກ ຂອງ ກ ເອງ. ໃນກໍລະນີນີ ້ ຄ ສາມາດຮຽກຮ້ອງຕໍ ່ ຂ ໃຫ້ໃຊ້ເງິນ 
1.000.000 ກີບ ຄືນໄດ້ບໍ ່?

ກະລຸນາ ພິຈາລະນາແຕ່ລະກໍລະນ ີເຊັ່ນ:
a. ກໍລະນີທີ ່ຄ   ຮູ້ວ່າ ກ ຈະເອົາເງິນທີ່ກູ້ຢືມນັ້ນໄປໃຊ້ແນວໃດ?
b. ກໍລະນີທີ ່ຄ  ບໍ່ຮູ້ວ່າ ກ ຈະເອົາເງິນທີ່ກູ້ຢືມນັ້ນໄປໃຊ້ແນວໃດ? 
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ແຜນວາດ 2.1

ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນ ມາໃຊ້ສ່ວນຕົວຈາກ

ສາມາດທວງກັບ

2.2.ຜ�ວຫືຼເ�ັຍ ໄ�ກູຢືມເ�ິນໄ�ຊຊ�ບສງຂອງ ເ�ອນ�ໃ�ຜ�ນປະໂ�ດສະເ�າະສວນຕ�ວ
ການທີ ່ ກ ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຈາກ ຄ 1.000.000 ກີບ ນັ້ນແມ່ນເພື່ອຊື້ອຸປະກອນຕີກ໋ອບ 

ເຊິ່ງເປັນວຽກອະດິເລກ ຂອງ ກ ເອງ, ຄ ສາມາດຮຽກຮ້ອງຕໍ ່ຂ ໃຫ້ໃຊ້ເງິນ 1.000.000 ກີບ 
ຄືນໄດ ້ແຕ່ວ່າ ຂ ສາມາດຕໍ່ວ່າກັບ ກ ກ່ຽວກັບການກູ້ຢືມນັ້ນວ່າ ກ ຢືມມາເພື່ອໄປຊື້ອຸປະກອນ
ຕີກ໋ອບ ເຊິ່ງເປັນວຽກອະດິເລກ ຂອງ ກ ເອງ, ແຕ່ວ່າ ຂ ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຂອງ 
ຄ ຕໍ່ການໃຊ້ແທນໜີ້ສິນນັ້ນ.

(ກ)ໃ�ກໍລະນີທເ�າໜ (ຄ) ຮູວາຈຸດປະສ�ງໃ�ການກູຢືມເ�ິນ ໄ�ໃ�ແ�ວໃ�?
1. ຄ ສາມາດຮຽກຮ້ອງຕໍ ່ ຂ ໃຫ້ໃຊ້ເງິນ 1.000.000 ກີບ ຄືນໄດ ້ ເນື່ອງຈາກ  

ວ່າ ຄູ່ຜົວເມັຍຫືຼຝ່າຍໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ ກູ້ຢືມເງິນ ຫືຼຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຜົວຫືຼເມັຍໄດ້  
ກູ້ຢືມເງິນຫືຼຊັບສິ່ງຂອງແຕ່ຝ່າຍດຽວ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງຜູ່ກ່ຽວເອງກໍຕາມ; ແຕ່ຖ້າ  
ຂ ໃຊ້ແທນໄປແລ້ວ ເວລາແບ່ງປັນສິນສົມສ້າງ ຂ ສາມາດຫັກເອົາມູນຄ່າດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເປັນ 
ການທົດແທນຈາກສິນສົມສ້າງ ໄດ1້1;

2. ຄ ສາມາດທວງໃຫ ້ຂ ໃຊ້ແທນໄດ້ຕາມກົດໝາຍ.

11 ມາດຕາ 57 ຂີດໜ້າ 3 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ;

ຂກ ຄ
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(ຂ). ໃ�ກໍລະນີທເ�າໜ (ຄ) ບຮູເ�າໝາຍຂອງການນ�ໃ�ເ�ິນທກູຢືມໄ�ໃ�ແ�ວໃ�?
ການທີ ່ຄ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ກ ຈະເອົາເງິນທີ່ກູ້ຢືມນັ້ນໄປໃຊ້ແນວໃດ, ໂດຍບໍ່ຮູ້ຈຸດປະສົງຂອງ ກ 

ໃນການໃຊ້ເງິນດັ່ງກ່າວ; ເຊິ່ງຜູ່ກ່ຽວອາດນຳໄປໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນຄອບຄົວ ຫືຼໄປໃຊ້ຈ່າຍແນວອື່ນ 
ທີ່ເປັນຜົນປະໂຫຍດ ສ່ວນຕົວຂອງ ກ ເອງ;

ໃນກໍລະນີນີ ້ຄ ກໍສາມາດຮຽກຮ້ອງຕໍ ່ຂ ໃຫ້ໃຊ້ເງິນ 1.000.000 ກີບຄືນໄດ,້ ວິທີພິຈາ 
ລະນາບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໃຫ້ພິຈາລະນາຄືກັນກັບຂໍ ້ (a) ເຊິ່ງຄູ່ຜົວເມັຍ ຫືຼຝ່າຍໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງ 
ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກູ້ຢືມເງິນຫືຼຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຜົວ ຫືຼເມັຍໄດ້ກູ້ຢືມເງິນ ຫືຼຊັບສິ່ງຂອງ ແຕ່ຝ່າຍດຽວ 
ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງຜູ່ກ່ຽວເອງກໍຕາມ. ໃນກໍລະນີນີ ້ຖ້າວ່າ ຂ ຜູ່ເປັນເມັຍຂອງ ກ ຫາກ  
ໄດ້ເອົາເງິນຫຼືສິນສົມສ້າງໄປໃຊ້ແທນ ໜີສິ້ນກ່ອນກໍໄດ້, ຖ້າ ຂ ຜູ່ເປັນເມັຍ ຫາກໄດ້ເອົາເງິນສ່ວນຕົວ 
ຫຼືຊັບເດີມໄປໃຊ້ແທນ ຄ ກ່ອນ ກໍມີສິດໄດ້ ຮັບການທົດແທນຄືນໃນເວລາແບ່ງປັນສິນສົມສ້າງ12;

ໃນກໍລະນ ີ ຂ ອ້າງວ່າ ກ ຢືມເງິນມາເພື່ອໄປໃຊ້ໃນງານອາດິເລກສ່ວນຕົວ ແລະ ກ  
ພັດອ້າງວ່າ ເອົາໄປໃຊ້ໃນຄອບຄົວ ກໍລະນີນີ ້ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງ ຄ ກັບຄອບຄົວ 
ຂອງ ກ ເຊິ່ງເປັນຂໍຂ້ັດແຍ່ງລະຫວ່າງ ຂ ແລະ ກ ເອງ, ນີ້ເປັນເລື່ອງໜຶ່ງຕ່າງຫາກ.

ໃນ 2 ກໍລະນີທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ບໍ່ວ່າ ຄ ຈະຮັບຮູ້ ຫືຼບໍ່ຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງ 
ກ ທີ່ຈະ ເອົາເງິນກູ້ຢືມມານັ້ນໄປໃຊ້ແນວໃດນັ້ນ; ອີງໃສ່ມາດຕາ 57 ຂີດໜ້າ 3 ຂອງກົດໝາຍວ່າ 
ດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນ ໃນສັນຍາແລະນອກສັນຍາແລ້ວ ຄ ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ ້ຂ ຜູ່ເປັນເມັຍຂອງ ກ 
ໃຊ້ເງິນ 1.000.000 ກີບ ຄືນໃຫ ້ຄ ໄດ ້ກໍຍ້ອນວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ  
ດ່ັງກ່າວຂອງສານປະຊາຊົນເຫັນວ່າ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເຊ່ັນ: ໃນເວລາທ່ີຜົວຫຼືເມັຍ ຫາກໄປກູ້ຢືມ 
ເງິນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ຫືຼກູ້ຢືມມາໃຊ້ພາຍໃນຄອບຄົວ ໃນເວລາຄູ່ຜົວ-ເມັຍ ຫາກແຍກ  
ກັນຢູ ່ແລະຜູ່ທີ່ໄດ້ກູ້ຢືມບໍ່ຢູ ່ຫືຼເອົາຕົວໄປລີ້ຊ່ອນເພື່ອຫີຼກໜີ້ສິນ ຝ່າຍທີ່ຢູ່ຈະມັກປະຕິເສດຕໍ່ການກູ້  
ຢືມດັ່ງກ່າວວ່າຕົນເອງບໍ່ຮ້ ູ ເຊິ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິດແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົ້າໜີ ້
ໃນການທວງ, ດັ່ງນັ້ນ ກົດໝາຍແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມາດຕາດັ່ງກ່າວໄດ້ກຳນົດລັກສະນະແນວນັ້ນໄວ ້ 
ກໍເພື່ອປົກປ້ອງສິດແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົ້າໜີ ້ ແລະເພື່ອຫີຼກເວັ້ນຄູ່ຜົວ-ເມັຍ ຫືຼໃຫ້ຝ່າຍໃດ 
ໜຶ່ງຫົຼບຫີຼກ ແລະອີກຝ່າຍໜຶ່ງປະຕິເສດໃນການໃຊ້ແທນໜີ້ສິນ.

2.3. ການອະທິບາຍຄວາມໝາຍມາດຕາ 57  ຂີດໜາ  3 ກຽວກ�ບ ການກູຢືມຂອງຄູ ຜ�ວ 
ເ�ັຍ ມາໃ�ສວນຕ�ວ

ໃນມາດຕາ 57 ຂີດໜ້າ 3 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂ້ໍຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາເວ້ົາວ່າ 
ຄູ່ຜົວເມັຍຫືຼຝ່າຍໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກູ້ຢືມເງິນຫືຼຊັບສິ່ງຂອງ ທີ່ຜົວຫືຼເມັຍໄດ້ກູ້ຢືມເງິນ 

12 ມາດຕາ 57 ຂີດໜ້າ 3 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ;
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ຫືຼຊັບສິ່ງຂອງແຕ່ຝ່າຍດຽວ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງຜູ່ກ່ຽວ. ໃນກໍລະນີນີ ້ຖ້າຫາກວ່າ ຜົວ  
ຫືຼເມັຍຫາກໄດເ້ອົາເງິນຂອງຕົນ ຫືຼສິນສົມສ້າງໃຊ້ແທນນັ້ນ ກໍມີສິດໄດ້ຮັບການແທນຄືນໃນເວລາ 
ແບ່ງປັນສິນສົມສ້າງ ໝາຍຄວາມວ່າ ຜົວຫືຼເມັຍບໍ່ແມ່ນຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ່ໜີ້ສິນຂອງຜົວ ຫືຼ 
ເມັຍທີ່ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນ ຫືຼຊັບສິ່ງຂອງແຕ່ຝ່າຍດຽວ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງຜູ່ກ່ຽວນັ້ນ ພຽງ
ແຕ່ໃຊ້ແທນໜີ້ນສິນຂອງຜົວ ຫືຼເມັຍ ທີ່ໄດກູ້້ຢືມມາກ່ອນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ໃນເວລາແບ່ງປັນສິນສົມສ້າງ 
ຜົວຫືຼເມັຍ ກໍມີສິດໄດ້ຮັບການທົດແທນຈາກພູດຂອງຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ.

 
(ຄ�ຖາມ 3):

 
ຫັຼງຈາກນັ້ນ, ຂ ແລະ ກ ຮ່ວມມືກັນເຮັດວຽກແລ້ວທ້ອນເງິນໄດ ້ຈຶ່ງຊື້ດິນ ແລ້ວປຸກ ເຮືອນໃສ.່ 
ເພື່ອຄວາມສະດວກ ຊື່ໃນການລົງທະບຽນທີ່ດິນ ແລະເຮືອນ ຈຶ່ງໄດ້ໃສ່ຊື່ຂອງ ກ ຜູ່ດຽວ. 
      ໃນກໍລະນີນີ,້ ກະລຸນາພິຈາລະນາບັນຫາຕໍ່ໄປນີ ້(3) ແລະ (4) ເປັນບັນຫາຕ່າງກັນ. 
     ກໍລະນີທີ ່ຂ ແລະ ກ ຢ່າຮ້າງກັນ, ຂ ສາມາດຮຽກຮ້ອງ ສິດທິອັນໃດໜຶ່ງກ່ຽວກັບ
ທີ່ດິນ ແລະເຮືອນຈາກ ກ ໄດ້ບໍ ່?

ແຜນວາດ 3.1

ຮ່ວມກັນທ້ອນເງິນ

ຂ ແລະ ກ ຢ່າຮ້າງກັນ

ສາມາດຮຽກຮ້ອງ 

ເອົາທີ່ດິນ ແລະ

ເຮືອນ ໄດ?້ 

ຊື້ທີ່ດິນ ແລະປຸກເຮືອນໃສ່ 

(ໃບຕາດນິອອກຊື່ ກ ຄົນດຽວ)
ຂກ
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ທີ່ດິນແລະເຮືອນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ຖືວ່າເປັນສິນສົມສ້າງ ລະຫວ່າງ ຂ ແລະ ກ,  ກົດ 
ໝາຍຄອບຄົວໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ ສິນສົມສ້າງແມ່ນຊັບສົມບັດທີ່ຄູ່ຜົວເມັຍສ້າງສາ ແລະຫາມາໄດໃ້ນ 
ເວລາເປັນຜົວເມັຍກັນ ເວ້ັນເສັຍແຕ່ຊັບສ່ິງຂອງທ່ີເປັນເຄ່ືອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ ເຊ່ິງບ່ໍມີມູນຄ່າສູງ13. ການ  
ໄດ້ມາເປັນສິນສົມສ້າງ ຂອງຄູ່ຜົວເມັຍນັ້ນ ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນແຮງງານຂອງຄູ່ຜົວ-ເມັຍ ເຊິ່ງນຳໃຊ້  
ການຜະລິດໃນສັງຄົມ, ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຊີວິດຄອບຄົວ ເຊິ່ງຜົວ-ເມັຍໄດ້ມາຈາກການ 
ຊື້-ຂາຍ, ຊັບສົມບັດທີ່ໄດ້ຮັບມອບໃຫ້ຄູ ່ຜົວເມັຍຕາມພິໄນກຳ ຫືຼຂອງຂວັນ. ເຮືອນທີ່ຄູ່ຜົວເມັຍປຸກ 
ສ້າງຂຶ້ນ ຫືຼໄດ້ມາໃນເວລາເປັນຜົວເມັຍກັນນັ້ນ ກໍຈະຖືວ່າເປັນສິນສົມສ້າງຂອງຄູ່ຜົວເມັຍ ໂດຍບໍ່ 
ຂຶ້ນກັບວ່າ ເຮືອນນັ້ນຈະອອກເປັນຊື່ຜູ່ໃດໃນເວລາຈົດທະບຽນ.

ກໍລະນີທີ່ນຳເອົາສິນສົມສ້າງ ຫືຼຊັບເດີມຂອງຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ ທີ່ມີມູນຄ່າເກີນກວ່າສອງ 
ສ່ວນສາມຂອງມູນຄ່າຊັບເດີມ ໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນການສ້ອມແປງຊັບເດີມຂອງອີກຝ່າຍໜຶ່ງກໍໃຫ້ຖື 
ເປັນສິນສົມສ້າງ14. ຜົວ-ເມັຍແຕ່ລະຄົນມີສິດເທົ່າທຽມກັນ ກ່ຽວກັບສິນສົມສ້າງ ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບວ່າ 
ຈະແມ່ນຜົວຫືຼເມັຍເປັນຜູ່ຫາຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນມາໄດ.້ ຜົວເມັຍມີສິດນຳໃຊ້ສິນສົມສ້າງຢ່າງສົມເຫດ 
ສົມຜົນ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຄອບຄົວ. ສຳລັບສິດໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ແລະຊີ້ຂາດກ່ຽວ 
ກັບສິນສົມສ້າງເຊິ່ງມີມູນຄ່າສູງນັ້ນ ຕ້ອງມີຄວາມເປັນເອກະພາບນຳກັນເສັຍກ່ອນ ເຊັ່ນ: ການຊື້ 
ຂາຍສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຫືຼ ເຮືອນ, ການນຳເອົາສິນສົມສ້າງໄປຄຳ້ປະກັນ15.

3.2. ການຂນທະບຽນທດິນຂອງຄູຜ�ວເ�ັຍ
ການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນຕາມກົດໝາຍ ຖ້າທີ່ດິນດັ່ງກ່າວເປັນສິນສົມສ້າງຂອງຄູ່ຜົວເມັຍ  

ແມ່ນຕ້ອງຂຶ້ນ ເປັນຊື່ທັງສອງຄົນ(ຜົວແລະເມັຍ)16 ແຕ່ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ຜ່ານມາເວລາເຈົ້າ  
ໜ້າທີ່ອົງການອອກ ໃບຕາດິນລົງໄປເຮັດໃບຕາດິນ ແມ່ນມີແຕ ່ຜົວຫືຼເມັຍ ເປັນຜູ່ໄປປະກອບເອກະ 
ສານເອງ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຍັງມທີີ່ດິນທີ່ເປັນສິນສົມສ້າງອອກຊື ່ຜົວຫືຼເມັຍຜູ່ດຽວ ຍ້ອນຜູ່ທີ່ໄປເຮັດໃບຕາ 
ດິນຖືເບົາຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ຫືຼບໍ ່ ກໍມີຄວາມຈິງໃຈເຮັດເພື່ອຈະນຳໃຊ້ໃນອະນາຄົດໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນ 
ເຊັ່ນ: ການນຳເອົາໃບທະບຽນທີ່ດິນໄປຄຳ ້ປະກັນເງິນກູ້ບໍ່ຈຳເປັນມີລາຍເຊັນສອງຄົນທີ່ມີຊື່ໃນໃບ
ຕາດິນ; ດັ່ງນັ້ນ ໃນກໍລະນີມີຄະດີຢ່າຮ້າງຢູ່ສານ ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງສານ ຖ້າຫາກຄູ່ຄວາມ 

13 ມາດຕາ 26 ວັກ 3 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ ສະບັບປັບປຸງ.
14 ມາດຕາ 26 ວັກ 5 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ ສະບັບປັບປຸງ.
15 ມາດຕາ 27 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ ສະບັບປັບປຸງ.
16 ມາດຕາ 43 ຂອງກົດໝາຍທີ່ດິນ ປ ີ2003 ໄດ້ກຳນົດວ່າ ການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນແມ່ນການຢັ້ງຢືນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ  
ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ຫືຼການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການປອມແປງສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ອຳນວຍຄວາມ  
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະປົກປັກຮັກສາທີ່ດິນຢ່າງເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ. ໃນການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ  
ຕ້ອງຈົດກ່າຍຂໍ້ມູນຕ່າງໆເຂົ້າປຶ້ມທະບຽນທີ່ດິນ: ຊື່ແລະນາມສະກຸນ ຂອງຜູ່ໄດ້ຮັບສິດນຳໃຊທ້ີ່ດິນ. (ຊື່ ແລະນາມສະກຸນ 
ຂອງຜົວແລະເມັຍໃນກໍລະນີເປັນສິນສົມສ້າງ), ປະເພດທີ່ດິນ, ຂອບເຂດແລະເນື້ອທີ່ຂອງທີ່ດິນ, ການໄດ້ມາ ແລະທີ່ຕັ້ງ 
ຂອງທີ່ດິນ.
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ບໍ່ເປັນເອກະພາບກັນກ່ຽວກັບທີ່ດິນວ່າ ເປັນສິນສົມສ້າງ ຫືຼ ຊັບເດີມ ສານຈຶ່ງໄດ້ຊອກຫາຂໍ້ມູນຫັຼກ 
ຖານວ່າທີ່ດິນທີ່ຂັດແຍ່ງກັນນັ້ນ ໄດ້ມາເວລາໃດ ແລະໄດ້ມາດ້ວຍວິທີໃດ, ຖ້າສານຫາກເຫັນວ່າ 
ທີ່ດິນດັ່ງກ່າວໄດ້ມາພາຍຫັຼງການແຕ່ງດອງ ແລະບໍ່ແມ່ນດ້ວຍການຍົກຊັບສະເພາະຜູ່ໃດໜຶ່ງ 
ຫືຼການສືບມູນມໍຣະດົກແລ້ວ ສານຈະນຳໃຊ້ມາດຕາ 28 ຂໍ ້2 ວັກ 4 ຂອງກົດໝາຍຄອບຄົວ17 
ເພື່ອລົບລ້າງໃບທະບຽນທີ່ດິນທີ່ອອກຊື່ພຽງຜູ່ດຽວນັ້ນ ແລ້ວຖືວ່າທີ່ດິນດັ່ງກ່າວເປັນສິນສົມສ້າງ.

ການໃສ່ຊື່ກ່ຽວກັບຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນລະຫວ່າງ ຜົວ-ເມັຍນັ້ນ ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອປົກປ້ອງ  
ສິດແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ ໃນເວລາມີການຊື-້ຂາຍດິນ ແລະໄປຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນນັ້ນ ທາງ  
ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນຈະຊອກຫາຂໍ້ມູນວ່າ ຜູ່ກ່ຽວມີຄອບຄົວແລ້ວຫືຼບໍ,່ຖ້າວ່າຜູ່ກ່ຽວຫາກມີຄອບ  
ຄົວແລ້ວ ແລະຖ້າຊັບດັ່ງກ່າວເປັນສິນສົມສ້າງ ທາງອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ຈະໃສ່ຊື່ໃນໃບທະ  
ບຽນທີ່ດິນນັ້ນ ທັງຊື່ຜົວແລະເມັຍໃຫ້ເລີຍ. ສ່ວນໃນກໍລະນີທີ່ອອກຊືຜ່ົວຫືຼເມັຍພຽງຄົນດຽວນັ້ນ ໃນ  
ເວລາແບ່ງປັນສິນສົມສ້າງ ແມ່ນອີກຝ່າຍໜຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຫາຫັຼກຖານມາຢັ້ງຢືນວ່າ ຊັບດັ່ງກ່າວນັ້ນ 
ໄດ້ມາໃນເວລາພາຍຫັຼງການແຕ່ງດອງ.

3.3. ສິດໃ�ການຮຽກຮອງຄືນ ໃ�ການຂນທະບຽນສິນສ�ມສາງເ�ັນຂອງຜ�ວຫືຼເ�ັຍ ແ�ວ 
ເ�ົາໄ�ຂາຍ ໂ�ຍບມີການເ�ັນດີຂອງອີກຝາຍໜງ

ສ   ສ ແລະ ກ

ສິນສົມສ້າງ ດິນ + ເຮືອນ
ໃບທະບຽນອອກຊື່ ກ ຜູ່ດຽວ

ເອົາໄປຂາຍໃຫ້

ສາມາດຮຽກຮ້ອງຕໍ່ສານ
ໃຫ້ລົບລ້າງສັນຍາ

ແຜນວາດ 3.3.1

ຂກ
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ໃນກໍລະນີທ່ີວ່າ ໃບທະບຽນອອກຊ່ື  ກ  ຄົນດຽວ ແລະ ກ ໄດ້ເອົາທ່ີດິນ ທ່ີອອກຊ່ືຕົນ ໄປຂາຍໃຫ້  
ກັບ ສ ໂດຍບໍ່ໄດ້ປຶກສານຳ ຂ, ໃນກໍລະນີນີ ້ ຂ ສາມາດຮຽກຮ້ອງຕໍ່ສານໃຫ້ລົບລ້າງສັນຍາ  
ທີ ່ ກ ກັບ ສ ເຮັດນຳກັນ ຫືຼອີກວິທີໜຶ່ງ ຂ ມີສິດທວງເອົາທີ່ດິນຄືນຈາກ ສ ໂດຍຕ້ອງໄດ້ 
ທົດແທນມູນຄ່າທີ ່ສ ໄດ້ຊື້ມານັ້ນ;

ການເຮັດສັນຍາຊື້-ຂາຍໃນກໍລະນີຂ້າງເທິງນັ້ນ ແມ່ນເປັນໂມຄະບາງສ່ວນ ຍ້ອນວ່າສິນສົມ 
ສ້າງ ແມ່ນກຳມະສິດຂອງຄູ່ຜົວເມັຍ, ຜົວແລະເມັຍມີສິດເທົ່າທຽມກັນໃນສິນສົມສ້າງ ນັ້ນກໍໝາຍ 
ຄວາມວ່າ ຜົວຫືຼເມັຍ ມີກຳມະສິດໃນສິນສົມສ້າງເທົ່າກັນຄົນລະເຄ່ິງ. ຖ້າຜົວຫືຼເມັຍ ຫາກໄປຂຶ້ນທະ 
ບຽນສິນສົມສ້າງເປັນຊື່ຂອງຕົນຄົນດຽວແລະນຳໃຊ,້ ຊີ້ຂາດໂດຍທີ່ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງບໍ່ຮ້ ູ ເຊັ່ນ: 
ນຳໄປຂາຍ, ຄຳ້ປະກັນ ແລະອື່ນໆ ຖືວ່າຜູ່ນັ້ນລະເມີດມາດຕາ 27 ຂອງກົດໝາຍຄອບຄົວ18. 
ສັນຍາເປັນໂມຄະບາງສ່ວນ ໃນທີ່ສ່ວນເປັນ ກຳມະສິດ ຂອງ ຂ ເທົ່ານັ້ນ.

ໃນກໍລະນີຂ້າງເທິງນັ້ນ, ເຖິງວ່າໃບທະບຽນທີ່ດິນແລະສິ່ງປຸກສ້າງ ຈະອອກຊື ່ກ ພຽງຄົນ  
ດຽວກຕໍາມ, ຂ ກໍສາມາດຮຽກຮ້ອງສິດໃນກຳມະສິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະເຮືອນດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນວ່າທີ່ 
ດິນແລະເຮືອນ ແມ່ນໄດ້ມາຫັຼງການແຕ່ງດອງ ແລະ ຂ ກໍມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງສາຊັບດັ່ງກ່າວ,  
ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຖືໄດ້ວ່າ ທີ່ດິນແລະເຮືອນທີ ່ກ ເອົາໄປຂາຍໃຫ ້ສ ນັ້ນ ເປັນສິນສົມສ້າງ ເຊິ່ງ ຂ ມີ
ກຳມະສິດໃນຊັບດັ່ງກ່າວເຄິ່ງໜຶ່ງ ແລະຜ່ານມາ ທີ່ດິນແລະເຮືອນກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແບ່ງປັນກັນເທື່ອ 
ລະຫວ່າງ ຂ ແລະ ກ, ສະນັ້ນ ການທີ ່ກ ໄປຂາຍໃຫ ້ສ ໂດຍບໍ່ໄດ້ປຶກສານຳ ຂ ນັ້ນ ຖືວ່າ ກ ນຳ 
ໃຊ້ສິນສົມສ້າງບໍ່ຖືກເປົ້າໝາຍ, ດ້ວຍເຫດນີ ້ຂ ຈຶ່ງສາມາດຮຽກຮ້ອງເອົາຊັບດັ່ງກ່າວນຳ ສ ດ້ວຍ 
ການຮຽກຮ້ອງຕໍ່ສານໃຫ້ລົບລ້າງສັນຍາທີ ່ກ ກັບ ສ ເຮັດນຳກັນ ໂດຍການທົດແທນມູນຄ່າທີ ່ສ 
ໄດ້ຊື້ມານັ້ນ. ເພື່ອຢັ້ງຢືນແລະຮັບປະກັນການຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານ ເພື່ອລົບລ້າງສັນຍາຊື້-ຂາຍທີ ່ກ 
ແລະ ສ ເຮັດຂຶ້ນນັ້ນ ຂ ສາມາດນຳໃຊ ້ມາດຕາ 26 ວັກ 319 ແລະ ມາດຕາ 27 ຂອງກົດໝາຍ  
ຄອບຄົວ ສະບັບປັບປຸງມາເປັນບ່ອນອີງການຮຽກຮ້ອງ;

17 ມາດຕາ 28 ຂໍ້ 2 ວັກ 4 ຂອງກົດໝາຍຄອບຄົວ ໄດ້ກຳນົດວ່າ ສິນສົມສ້າງຈະໄດ້ແບ່ງປັນກັນພາຍຫັຼງທີ່ຜົວເມັຍ 
ນັ້ນໄດຢ້່າຮ້າງກັນ. ໃນກໍລະນີຜົວເມັຍ ຫາກໄດ້ແຍກກັນຢູ ່ຫືຼ ຜົວເມັຍຫາກໄດ້ລັກເອົາສິນສົມສ້າງໄປນຳໃຊ້ໃນທາງທີ່ 
ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫືຼບໍ່ມີຄວາມບໍລິສຸດໃຈຕໍ່ສິນສົມສ້າງນັ້ນ ສິນສົມສ້າງອາດຈະຖືກ ແບ່ງປັນຕາມການສະເໜີຂອງຝ່າຍໃດ 
ຝ່າຍໜຶ່ງກໍໄດ.້
18 ມາດຕາ 27 ຂອງກົດໝາຍຄອບຄົວໄດ້ກຳນົດວ່າ ຜົວເມັຍມີສິດເທົ່າທຽມກັນກ່ຽວກັບສິນສົມສ້າງ ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບວ່າ 
ແມ່ນຜົວ ຫຼື ເມັຍ ເປັນຜູ່ຫາມາໄດ້. ຜົວເມັັຍ ມີສິດນຳໃຊ້ສິນສົມສ້າງຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ 
ການຂອງຄອບຄົວ. ສຳລັບສິດໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ແລະຊີ້ຂາດກ່ຽວກັບສິນສົມສ້າງ ເຊິ່ງມີມູນຄ່າສູງນັ້ນ ຕ້ອງມີຄວາມເປັນ 
ເອກະພາບນຳກັນເສັຍກ່ອນ ເຊ່ັນ: ການຊ້ື-ຂາຍສິດນຳໃຊ້ທ່ີດິນ ຫືຼ ເຮືອນ ແລະການນຳເອົາສິນສົມສ້າງໄປຄຳ້ປະກັນ.
19 ມາດຕາ 26 ວັກ 3 ຂອງກົດໝາຍຄອບຄົວໄດ້ກຳນົດວ່າ ສິນສົມສ້າງແມ່ນຊັບສົມບັດທີ່ຄູ່ຜົວເມັຍນັ້ນ ສ້າງສາແລະ
ຫາມາໄດ້ນຳກັນໃນເວລາເປັນຜົວເມັຍ ເວັ້ນເສັຍແຕ່ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ເປັນເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ ເຊິ່ງບໍ່ມີມູນຄ່າສູງ.
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ຖ້າຫາກວ່າ ຂ ເປັນຜູ່ເອົາເງິນທີ່ເປັນຊັບເດີມຂອງຕົນໄປທົດແທນເອົາທີ່ດິນ ແລະເຮືອນ 
ທີ ່ສ ຊື້ໄປນັ້ນຄືນມາ ກ ກໍຕ້ອງໄດ້ທົດແທນຄືນ;

ກໍລະນີທີ່ກ່າວມາເທິງນີ ້ຖ້າ ສ ຍິນດີສົ່ງຊັບດັ່ງກ່າວທັງໝົດ, ຂ ຈຶ່ງສາມາດຈ່າຍເອົາຊັບ
ທັງໝົດໄດ.້ ຖ້າ ສ ບໍ່ຍອມສົ່ງທັງໝົດ ຫືຼເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂ ມີສິດຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ສານ;

ກໍລະນີທີ ່ສ ເຫັນດີສົ່ງຊັບທັງໝົດຄືນໃຫ ້ຂ, ຂ ຕ້ອງຈ່າຍມູນຄ່າທີ ່ສ ຊື້ຈາກ ກ ທັງໝົດ, 
ຖ້າ ຂ ຫາກເອົາເງິນທີ່ເປັນຊັບເດີມຂອງຕົນໄປຈ່າຍໃຫ້ແກ ່ສ ກ່ອນ, ຂ ມີສິດໄດ້ຮັບມູນຄ່າທີ່ຕົນ 
ຈ່າຍໄປຄືນມາ ໃນເວລາແບ່ງປັນສິນສົມສ້າງ.

ໃນເມ່ືອກໍລະນີ ກ ຜູ່ຜົວບ່ໍຂໍເອົາ ແລະບ່ໍທົດແທນມູນຄ່າຊັບດ່ັງກ່າວຄືນ ພູດຊັບດ່ັງກ່າວທ່ີເປັນ 
ຂອງ ກ ກໍຈະຕົກເປັນຊັບສ່ວນຕົວຂອງ ຂ ແລະ ຂ ຈະບໍ່ມີສິດທວງເອົາມູນຄ່າທີ່ຕົນໄດ້ຈ່າຍໃຫ ້
ສ ຄືນເວລາແບ່ງປັນສິນສົມສ້າງ;

ໃນກໍລະນ ີສ ບໍ່ຍອມສົ່ງຄືນ ຂ ສາມາດຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານ ເພື່ອທວງເອົາຊັບດັ່ງກ່າວເຄິ່ງ  
ໜຶ່ງ (ພູດທີເ່ປັນຂອງຕົນ) ຈາກ ສ ແລະກໍຕ້ອງໄດ້ທົດແທນມູນຄ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຄືນໃຫ້ແກ ່ສ. ຖ້າຫາກວ່າ  
ທວງເອົາເງິນທີ່ຈ່າຍໃຫ ້ສ ຄືນ ຊັບດັ່ງກ່າວຍັງຖືວ່າ ເປັນສິນສົມສ້າງຢູ.່

ໃນການຊື້ເອົາຄືນນັ້ນ ແມ່ນອີງໃສ່ໃນລາຄາຊື-້ຂາຍຕົວຈິງ, ຖ້າອັດຕາເງິນມີການປ່ຽນແປງ 
ຫືຼເໜັງຕີງ ໃຫ້ທຽບໃສ່ລາຄາຂອງຄຳໃນເວລານັ້ນ.

ໃນການຊື້-ຂາຍສິນສົມສ້າງ ເພື່ອສະດວກ ແລະບໍ່ໃຫ້ບັນຫາຕາມມາ ຜູ່ຊື້ຕ້ອງໄດ້ກວດກາ 
ຢ່າງຄັກແນວ່່າ ດິນຕອນດັ່ງກ່າວ ກ ໄດ້ມາດ້ວຍວິທີໃດ, ເປັນສິນສົມສ້າງ ຫືຼຊັບເດີມຂອງຜູ່ກ່ຽວ. 
ໃນເວລາຊື-້ຂາຍກັນນັ້ນ ຜູ່ຊື້ຕ້ອງໃຫ້ຄູ່ຜົວເມັຍມາເຊັນຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສັນຍາດັ່ງກ່າວນຳກັນ.

3.4. ກໍລະນີທ ຂ ແ�ະ ກ ຢາງຮາງກ�ນ, ຂ ສາມາດຮຽກຮອງສິດທິອ�ນໃ�ນງກຽວກ�ບທດິນ 
ແ�ະ ເ�ືອນ ຈາກ ກ ໄ�ບ ?

ໃນກໍລະນີທ ຂ ແລະ ກ ຢາຮາງກັນ, ຂ ສາມາດຮຽກຮອງແບງທດິນ ແລະເຮືອນນນ 
ຈາກ ກ ໄດ ເນອ ງຈາກ ວາ ທ ດິນແລະ ເຮືອນ ດງກາວ ໄດ ມາ ໃນ ເວລາ ແຕງດອງ;   ໃນ ກົດໝາຍ 
ຄອບຄົວ ສປປ ລາວ ຊັບ ໃດ ທ ໄດ ມາ ພາຍັງ ການ ແຕງດອງຖື ວາ  ເປັນ ສິນ ສົມ ສາງ ທັງ ໝົດ ບ ວາ  
ຊັບ ດງກາວ ຈະ ຫາ ມາ   ໄດ ດວຍ ວິທີ ໃດ, ບ ວາ ຈະ ເປັນ ເງິນ ເດືອນ ຂອງ ຜົວ ື ເມັຍກໍຕາມ ສະນນ ໃນ 
ເວລາ ມີ ການ ຢາ ຮາງ ຜົວ ື ເມັຍ ມີ ສິດ ຂໍ ແບງປັນ ຊັບ ດງກາວ ໄດ ຕາມ ກົດໝາຍ.

3.5. ຫ�ຼກການແ�ງປ�ນສິນສ�ມສາງ ລະ�າງຄູຜ�ວເ�ັຍ20

 - ຊັບເດີມຂອງຝ່າຍໃດ ກໍໃຫ້ເປັນກຳມະສິດຂອງຝ່າຍນັ້ນ;
 -  ສິນສົມສ້າງຂອງຄູ່ຜົວເມັຍ ໃຫ້ແບ່ງປັນກັນຄົນລະເຄ່ິງ, ເພາະສະນັ້ນ ຈະນຳເອົາ 

ທີ່ດິນແລະເຮືອນ ທີ່ເປັນສິນສົມສ້າງຂອງ ຂ ແລະ ກ ມາແບ່ງປັນເປັນສອງພູດສະເໝີກັນ;
 - ຖ້າວ່າ ຜົວຫືຼເມັຍ ຫາກເປັນຜູ່ກະທຳຜິດຕໍ່ສາຍຜົວເມັຍໃນສະຖານທຳມິດສາ  
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ຈານ, ສ້ໍໂກງ ຫືຼ ຍັກຍອກສິນສົມສ້າງ ໂດຍມີຄຳຕັດສິນຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ, ຝ່າຍທີ່ຜິດ  
ນັ້ນ ກໍຈະໄດ້ຮັບພຽງ ແຕ່ 1/3 ຂອງສິນສົມສ້າງເທົ່ານັ້ນ. ນອກຈາກນີ ້ລູກທີ່ບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍ ຸ 
ຫາກຢູ່ນຳຜູ່ໃດຜູ່ນັ້ນ ກໍຈະໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງ 1/3 ຂອງສິນສົມສ້າງນັ້ນໃນມູນຄ່າທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອ 
ເປັນຄ່າລ້ຽງດູລູກ ສ່ວນເຫືຼອນັ້ນ ຈຶ່ງໃຫ້ຜົວເມັຍແບ່ງປັນກັນຄົນລະເຄິ່ງ ຫືຼແບ່ງຕາມກົດໝາຍ;

 - ຄູ່ຜົວເມັຍ ຍັງສາມາດຕົກລົງແລະແບ່ງປັນສິນສົມສ້າງກັນເອງໄດ ້ໃນກໍລະນີທີ່ມີ 
ການຢ່າຮ້າງດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄູ່ຜົວເມັຍ;

 - ສິນສົມສ້າງຂອງຄູ່ຜົວເມັຍ ຈະໄດ້ແບ່ງປັນກັນ ພາຍຫັຼງທີ່ຄູ່ຜົວເມັຍໄດ້ຢ່າຮ້າງ
ກັນ, ໃນກໍລະນ ີທີ່ຜົວເມັຍໄດ້ແຍກກັນຢູ ່ຫືຼຜົວເມັຍຫາກໄດ້ຫັຼກເອົາສິນສົມສ້າງໄປນຳໃຊ້ໃນທາງ 
ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫືຼບໍ່ມີຄວາມ ບໍລິສຸດໃຈຕໍ່ສິນສົມສ້າງ, ສິນສົມສ້າງອາດຈະຖືກແບ່ງປັນໃນເວລາທີ່ບໍ່
ທັນຢ່າຮ້າງ ຕາມການສະເໜີຂອງຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງກໍໄດ.້

 - ສິນສົມສ້າງທີ່ເອົາມາແບ່ງປັນນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນມີພຽງແຕ່ຊັບທີ່ຢູ່ນຳຜົວເມັຍເທົ່ານັ້ນ 
ແຕ່ຫາກຍັງມ ີ ຊັບທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນເຊົ່າ, ກູ້ຢືມ, ຢືມໄປໃຊ ້ ຫືຼໃຫ້ປົກປັກຮັກສາຕື່ມອີກ. 
ຖ້າຫາກຜົວເມັຍຍັງມີໜີ ້ຕ້ອງຮັບ ຫືຼໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ ກໍຍັງຕ້ອງໄດ້ນຳມາແບ່ງປັນກັນຕື່ມ ຫືຼແບ່ງຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜີ້ສິນດັ່ງກ່າວອີກດ້ວຍ, ສຳລັບຊັບທີ່ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຄອບຄົວ 
ເຊັ່ນ ໄດ້ຂາຍຊັບໃດໜຶ່ງ ເພື່ອປິ່ນປົວຜົວຫືຼເມັຍ ໃນເວລາເຈັບເປັນ ຫືຼໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອລ້ຽງດູລູກ 
ແລ້ວນັ້ນ ຈະບໍ່ໄດ້ເອົາມາແບ່ງປັນອີກ, ເວັ້ນເສັຍແຕ່ສິນສົມສ້າງທີ່ຜົວ ຫືຼ ເມັຍໄດ້ຊຸກເຊື່ອງ ຫືຼລັກ 
ເອົາໄປມອບໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ ຫືຼໄດ້ເອົາໄປໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງຜູ່ກ່ຽວເອງ.

3.6. ຜ�ນສະທອນຈາກການທ�ມິດສາຈານ ຂອງຜ�ວ ຫືຼ ເ�ັຍ ຕການແ�ງສິນສ�ມສາງ
 ການທຳມິດສາຈານຂອງຜົວຫືຼເມັຍ ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການແບ່ງສິນສົມສ້າງ 1/3 ໃນ  

ເວລາຢ່າຮ້າງ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈວ່າ ຜົວຫືຼເມັຍ ຫາກຖືກສານຕັດສິນ ການກະທຳ 
ຜິດທາງອາຍາສະຖານອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ແມ່ນທຳມິດສາຈານ ເຊັ່ນ: ການຄາດຕະກຳ, ການຄ້າຢາເສບຕິດ 
ແລະອື່ນໆ, ໃນເມື່ອ ມີການຢ່າຮ້າງ ຜົວຫືຼເມັຍ ຮ້ອງຂໍແບ່ງປັນສິນສົມສ້າງ 1/3 ໂລດ ເຊັ່ນ: ທ້າວ 
ກ ຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບສິບຫ້າປ ີ ໃນສະຖານຄາດຕະກຳ ຕາມມາດຕາ 
88 ຂອງກົດໝາຍອາຍາ ສະບັບປັບປຸງປ ີ2005, ເມື່ອເມັຍຂອງທ້າວ ກ ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຢ່າຮ້າງ 
ພ້ອມທັງຮ້ອງຂໍແບ່ງປັນສິນສົມສ້າງ, ໃນກໍລະນີນີ ້ສານຈະຕັດສິນໃຫ ້ທ້າວ ກ ໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງ 
ປັນສິນສົມສ້າງເຄິ່ງໜຶ່ງ ຄືກັນກັບກໍລະນີທົ່ວໄປ ບໍ່ແມ່ນໜຶ່ງສ່ວນສາມ ຍ້ອນວ່າຜູ່ກ່ຽວບໍ່ໄດ້ກະທຳ 
ຜິດຕໍ່ສາຍພົວພັນຜົວເມັຍ ຫືຼຕໍ່ສິນສົມສ້າງ ແລະພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຍັງເຂົ້າໃຈອີກວ່າ ໃນເມື່ອຜູ່ເປັນ 
ຜົວຫືຼເມັຍ ຫາກໄດ້ຫິ້ຼນຊູ້ກັບບຸກຄົນອື່ນແລ້ວ ຜູ່ເປັນຜົວຫືຼເມັຍ ຫາກບໍ່ພໍໃຈ ແລະຕ້ອງການຢ່າຮ້າງ 
ກໍຖືວ່າຜູ່ຫິ້ຼນຊູ້ໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງສິນສົມສ້າງພຽງແຕ ່1/3 ເທົ່ານັ້ນ ຫືຼບາງທ້ອງຖິ່ນ ຕາມຮີດຄອງ

20 ມາດຕາ 28 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ ສະບັບປັບປຸງ
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ປະເພນີຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືວ່າ ຜູ່ຜິດແມ່ນບໍ່ໄດ້ຫຍັງໃນສິນສົມສ້າງ, ບັນຫາ ດັ່ງກ່າວມັກປະຕິບັດ 
ກັນຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ຫືຼມີບາງລາຍ ເມື່ອຜົວຫືຼເມັຍ ຫາກຫິ້ຼນຊູ້ກັບຄົນອື່ນແລ້ວ ກໍສະເໜຕີໍ່ອຳນາດການ 
ປົກຄອງຂັ້ນບ້ານໃຫ້ທຳການປັບໄໝຜົວຫືຼເມັຍ ແລະຊູ້ນັ້ນເລີຍ ຕໍ່ມາຈຶ່ງທຳການຮ້ອງຟ້ອງ ຕໍ່ສານ  
ເພື່ອຂໍຢ່າຮ້າງ ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ຜົວຫືຼເມັຍເປັນຜູ່ຜິດ ແລະບໍ່ຍອມແບ່ງປັນສິນສົມສ້າງໃຫ້ກັນ  
ໃນກໍລະນີນີ ້ຖ້າບໍ່ມີຄຳຕັດສິນຂອງສານ ຈະບໍ່ຖືວ່າເປັນການກະທຳຜິດຕໍ່ສາຍຜົວ-ເມັຍ ຖ້າສານ 
ໄດ້ຕັດສິນໃຫ້ຂາດຈາກສາຍຜົວ-ເມັຍກັນແລ້ວ ສານກໍຈະແບ່ງປັນສິນສົມສ້າງຄົນລະເຄິ່ງ ຕາມ 
ມາດຕາ 28 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ ແລະໃຫ້ຜົວເມັຍຈ່າຍຄ່າລ້ຽງດູລູກຕາມລະບຽບ 
ການ.

ຕໍ່ບັນຫາທີ່ກ່າວມານີ ້ກ່ອນອື່ນໝົດ ຄວນເຂົ້າໃຈກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ 
ມາດຕາ 9 ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ “ມີແຕ່ສານເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງມີສິດອຳນາດພິຈາລະນາຄະດີອາຍາ, ບໍ່ມີ  
ບຸກຄົນໃດຈະຖືວ່າ ເປັນຜູ່ກະທຳຜິດ ແລະໄດ້ຮັບການລົງໂທດທາງອາຍາ ໂດຍບໍ່ມີຄຳຕັດສິນຂອງ 
ສານປະຊາຊົນ” ດັ່ງນັ້ນ ຜູ່ເປັນເມັຍຫືຼຜົວ ທີ່ໄດ້ຫິ້ຼນຊູ້ກັບບຸກຄົນອື່ນແລ້ວ ຢູ່ຂັ້ນບ້ານໄດ້ທຳການປັບ 
ໃໝຜູ່ເປັນຜົວຫືຼເມັຍ ແລະຄູ ່ທຳມິດສາຈານແລ້ວຮ້ອງຟ້ອງຂຶ້ນມາຫາສານ ເພື່ອຂໍຢ່າຮ້າງຈາກສາຍ 
ຜົວເມັຍນັ້ນ ບໍ່ທັນມີຜົນສະທ້ອນຕໍກ່ານແບ່ງປັນສິນສົມສ້າງເທື່ອ ເນື່ອງຈາກວ່າ ສານປະຊາຊົນບໍ່
ທັນໄດ້ຕັດສິນທາງອາຍາເທື່ອ ສະນັ້ນ ສິນສົມສ້າງຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ແບ່ງຄົນລະເຄິ່ງ ດັ່ງສານທ້ອງຖິ່ນ 
ຫຼາຍບ່ອນເຄີຍປະຕິບັດມາແລ້ວນັ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ໄດ້  
ກຳນົດໄວ້ດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວນັ້ນ.

ຖ້າໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແລ້ວ ໃນເມື່ອຜູ່ເປັນເມັຍຫືຼຜົວ ຫາກຮ້ ູຫືຼພົບເຫັນວ່າ ຜູ່ເປັນ 
ຜົວຫືຼເມັຍ ຂອງຕົນໄດ້ຫິ້ຼນຊູ້ກັບບຸກຄົນອື່ນແລ້ວ ກໍຕ້ອງແຈ້ງຄວາມ ຫືຼຂຽນຄຳຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າ 
ທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ ຫືຼໄອຍະການປະຊາຊົນ ເພື່ອດຳເນີນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະໃນເມື່ອ 
ສານປະຊາຊົນໄດ້ລົງຄຳຕັດສິນບອກວ່າ ຜູ່ເປັນຜົວຫືຼເມັຍ ແລະຄູ່ທຳມິດສາຈານນັ້ນ ມີຄວາມຜິດ 
ໃນສະຖານທຳມິດສາຈານ ແລະໃນເມື່ອຄຳຕັດສິນດັ່ງກ່າວມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດແລ້ວ 
ຖ້າຜູ່ເປັນເມັຍຫືຼຜົວ ຫາກຕ້ອງການຢ່າຮ້າງ ຈຶ່ງຂຽນຄຳຮ້ອງຂໍຢ່າຮ້າງ ເພື່ອໃຫ້ສານປະຊາຊົນກ່ຽວ 
ຂ້ອງພິຈາລະນາ ພ້ອມທັງເອົາຄຳຕັດສິນຄະດີອາຍາ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ກ່ຽວກັບຄວາມຜິດ 
ຂອງຜົວຫືຼເມັຍ ໃນສະຖານທຳມິດສາຈານນັ້ນຕິດຂັດໄປພ້ອມ ເພື່ອເປັນຫັຼກຖານ, ສານກໍຈະພິຈາ 
ລະນາຕັດສິນໃຫ້ຂາດຈາກສາຍຜົວ-ເມັຍ ຕາມການຮ້ອງຟ້ອງ ແລະໃຫຜູ້່ມີຄວາມຜິດໃນສະຖານ 
ທຳມິດສາຈານ ໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງສິນສົມສ້າງພຽງ 1/3 ເທົ່ານັ້ນ (ໃນກໍລະນ ີຄູ່ຜົວ-ເມັຍຫາກຮ້ອງ  
ຂໍແບ່ງປັນສິນສົມສ້າງ), ສະຫຼຸບແລ້ວ ການກະທຳຜິດຕໍ່ສາຍຜົວ-ເມັຍ ຈະແມ່ນໃນ ສະຖານທຳມິດ 
ສາຈານ ຫືຼສໍ້ໂກງ ຍັກຍອກສິນສົມສ້າງ ຈະມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການແບ່ງສິນສົມສ້າງ ໃນເວລາຢ່າຮ້າງ  
ໄດ ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອມີຄຳຕັດສິນຂອງຄະນະສານອາຍາ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດຕໍ່ຜູ່ເປັນຜົວຫືຼເມັຍທີ່ກະ 
ທຳຜິດໃນສາຍພົວພັນຄອບຄົວເທົ່ານັ້ນ.
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(ຄ�ຖາມ 4)

 
ກໍລະນີທີ ່ ຂ ແລະ ກ ເສັຍຊີວິດຍ້ອນອຸປະຕິເຫດ ໃນຂະນະທີ່ໄປທ່ຽວຢູ່ຕ່າງປະເທດ 
ແຕ່ບໍຈ່ະແຈ້ງວ່າ ໃຜເສັຍຊີວິດກ່ອນໃຜ? ລະຫວ່າງ ຂ ແລະ ກ ບໍ່ມີລູກ, ທັງ ຂ ແລະ  
ກ ກໍບໍ່ມີອ້າຍ ເອື້ອຍນ້ອງຈັກຄົນ, ແຕ່ວ່າ ງ ພໍ່ຂອງ ຂ ແລະ ຈ ແມ່ຂອງ ກ ຍັງມີ 
ຊີວິດຢູ.່

ກໍລະນີນີ້ ທີ່ດິນ ແລະເຮືອນ ຈະເປັນກຳມະສິດຂອງໃຜ?

ຈ

ເສັຍຊີວິດ ແລະບໍ່ມີລູກ 
(ມີສິນສົມສ້າງ)

ແມ່

ຍາດສາຍຕັ້ງ

ພໍ່

ທີດ່ິນ + ເຮືອນ

ຍາດສາຍຕັ້ງ

ເປັນກຳມະສິດ 
ຮ່ວມຄົນລະເຄິ່ງ

ເປັນກຳມະສິດ 
ຮ່ວມຄົນລະເຄິ່ງ

ຂກ

ງ

ແຜນວາດ 4.1.



ຄ�ຖາມ-ຕອບ ກຽວກ�ບກ�ດໝາຍ ວາດວຍຄອບຄ�ວ 153

4.2. ຫ�ຼກການການສືບທອດມູນມໍຣະດ�ກ
ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບທອດມູນມໍຣະດົກຂອງ ສປປ ລາວ, ການແບ່ງປັນມູນມໍລະ  

ດົກ ລະຫວ່າງຜູ່ສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຄ:ື ການສືບທອດຕາມ ກົດໝາຍ 
ແລະການສືບທອດຕາມພິໄນກຳ21. ສຳລັບຜູ່ສືບທອດຕາມກົດໝາຍມີຄ:ື 1) ລູກ (ລູກຄີງ,  
ລູກລ້ຽງ, ລູກນ້າ) ຂອງຜູ່ເສັຍຊີວິດ, 2) ຜົວ ຫືຼເມັຍຂອງເຈົ້າມູນມໍຣະດົກທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ,່ 3) ຍາດ 
ສາຍຕັ້ງ: ພໍ່, ແມ່, ປ່,ູ ຍ່າ, ພໍ່ເຖົ້າ, ແມ່ເຖົ້າ, ທວດ ຂອງຜູ່ເສັຍຊີວິດ, 4) ຍາດສາຍຂວາງ: ອ້າຍ, ເອື້ອຍ,  
ນ້ອງ, ລຸງ, ປ້າ, ອາວ, ອາ, ນ້າບ່າວ, ນ້າສາວ, ຫຼານ, ເຫຼນ, ຫ້ຼອນ ຂອງຜູ່ເສັຍຊີວິດ, 5) ລັດ 
ຫືຼນິຕິບຸກຄົນ ຫືຼບຸກຄົນອື່ນ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ22.

ຜູ່ສືບທອດຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ຈະມີຂຶ້ນໄດ້ໃນກໍລະນ:ີ ມູນມໍຣະດົກທີ່ບໍ່ໄດ້ 
ເຮັດພິໄນກຳມອບໃຫ້ບຸກຄົນ ຫືຼການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງສືບທອດ, ພິໄນກຳເປັນໂມຄະ ຫືຼຜູ່ສືບທອດມູນ 
ມໍຣະດົກຕາມພິໄນກຳນັ້ນ ໄດ້ເສັຍຊີວິດກ່ອນການເປີດພິໄນກຳການສືບທອດ ແລະຜູ່ສືບທອດມູນ 
ມໍຣະດົກຕາມພິໄນກຳ ຫາກບໍຮ່ັບເອົາການສືບທອດ. ສຳລັບລະດັບການຮັບມູນມໍຣະດົກຂອງຜູ່ສືບ 
ທອດມູນມໍຣະດົກນັ້ນ ແມ່ນຜູ່ເປັນຍາດ ຊັ້ນຈຳກັບເຈົ້າມູນມໍຣະດົກ ເປັນຜູ່ໄດ້ຮັບກ່ອນ. ສ່ວນຜູ່ທີ່ຢູ່ 
ລຳດັບໃກ້ຊິດຖັດຕໍ່ໄປນັ້ນ ຈະໄດຮ້ັບກໍຕໍ່ເມື່ອຫາກບໍ່ມີຍາດຊັ້ນຈຳຂອງເຈົ້າມູນມໍຣະດົກເທົ່ານັ້ນ23.

ສະນັ້ນ ໃນຄະດີຕົວຢ່າງນີ,້ ຄູ່ຜົວເມັຍ ຂ ແລະ ກ ໄດ້ເສັຍຊີວິດແລ້ວ ແລະບໍ່ມີລູກ ແຕ່ວ່າ 
ງ ພໍ່ຂອງ ຂ ແລະ ຈ ແມ່ຂອງກ ຍັງມີຊີວິດຢູ.່ ສະນັ້ນ ງ ພໍ່ຂອງ ຂ ແລະ ຈ ແມ່ຂອງ ກ ຈະເປັນຜູ່  
ມີສິດສືບທອດມູນມໍຣະດົກຕາມຍາດສາຍຕັ້ງ.

4.3. ຖາເ�ັຍເ�ັຍຊີວິດ, ຜ�ວ ແ�ະພເ�າ ຫືຼຖາຜ�ວເ�ັຍຊີວິດ, ເ�ັຍ ແ�ະພປຈູະໄ�ຮ�ບ ການແ�ງ  
      ປ�ນມູນມໍຣະດ�ກແ�ວໃ�?

ໃນກໍລະນີນີ ້ (i) ຖ້າວ່າ ຂ ຜູ່ເປັນເມັຍໄດ້ເສັຍຊີວິດໄປ ຍັງເຫືຼອ ກ ຜູ່ເປັນຜົວ, ກ 
ຜູ່ເປັນຜົວ ທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ນັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງປັນ ໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງຊັບເດີມຂອງ ຂ 
ຜູ່ເປັນເມັຍ, ສ່ວນ ງ ຜູ່ເປັນພໍ່ຂອງ ຂ ຈະສືບທອດສອງສ່ວນສາມທີ່ເປັນຊັບເດີມຂອງ ຂ ທີ່ເສັຍ 
ຊີວິດໄປນັ້ນ. ສ່ວນສິນສົມສ້າງແມ່ນ ກ ຜູ່ເປັນຜົວທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ ່ຈະເປັນຜູ່ສືບທອດທັງໝົດ ແລະ 
ງ ຜູ່ເປັນພໍ່ຂອງ ຂ ຈະບໍ່ມີສິດສືບທອດ ກ່ຽວກັບສິນສົມສ້າງດັ່ງກ່າວ (ກົດໝາຍການສືບທອດມູນ 
ມໍຣະດົກ ມາດຕາ 13).

21 ມາດຕາ 28 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ ສະບັບປັບປຸງ
22 ມາດຕາ 8 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ສະບັບປັບປຸງ ປ ີ2008
23 ມາດຕາ 10 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ສະບັບປັບປຸງ ປ ີ2008
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ກົງກັນຂ້າມ ໃນກໍລະນີນີ ້(ii) ຖ້າວ່າ ກ ຜູ່ເປັນຜົວ ຫາກເສັຍຊີວິດໄປ ຍັງເຫຼືອ ຂ ຜູ່ເປັນ  
ເມັຍ, ຂ ຜູ່ເປັນເມັຍ ທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ນັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງປັນໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງຊັບເດີມຂອງ 
ກ ຜູ່ເປັນຜົວ, ສ່ວນ ຈ ຜູ່ເປັນແມ່ຂອງ ກ ຈະສືບທອດ ສອງສ່ວນສາມທີ່ເປັນຊັບເດີມຂອງ ກ 
ທີ່ເສັຍຊີວິດໄປນັ້ນ, ສ່ວນ ສິນສົມສ້າງແມ່ນ ຂ ຜູ່ເປັນເມັຍທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ ່ຈະເປັນຜູ່ສືບທອດທັງໝົດ 
ແລະ ຈ ຜູ່ເປັນແມ່ຂອງ ກ ຈະບໍ່ມີສິດສືບທອດສິນສົມສ້າງດັ່ງກ່າວ24.

4.4. ການສືບທອດມູນມໍຣະດ�ກໃ�ກໍລະນີທ�ງຜ�ວເ�ັຍຫາກເ�ັຍຊີວິດຍອນອຸປະຕິເ�ດ ໃ�ຂະນະ
ທໄ�ທຽວຢູຕາງປະເ�ດ ແ�ບຈະແ�ງວາໃ�ເ�ັຍຊີວິດກອນໃ� ?

ກໍລະນີທີ ່ຂ ແລະ ກ ຕາຍຍ້ອນອຸປະຕິເຫດໃນຂະນະທີ່ໄປທ່ຽວຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແຕ່ບໍ່ສາ 
ມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ ຂ ຫືຼ ກ ຜູ່ໃດເສັຍຊີວິດກ່ອນ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ ້ກົດໝາຍ ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ 
ທັນໄດ້ບັນຍັດກ່ຽວກັບການເສັຍຊີວິດຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ມີແຕ່ການຢັ້ງຢືນຈາກ 
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງວ່າ ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ເສັຍຊີວິດແລ້ວ ຫືຼໄດ້ມີຄຳຕັດສິນຂອງສານວ່າ 
ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວເປັນຜູ່ເສັຍຊີວິດ ແລະເປັນຜູ່ຫາຍສາບສູນເທົ່ານັ້ນ. ໃນເມື່ອມີການຢັ້ງຢືນ ຫືຼມີ 
ຄຳຕັດສິນຂອງສານວ່າບຸກຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ເສັຍຊີວິດແລ້ວ ກໍຈະເປີດຫານສືບທອດມູນມໍຣະດົກ25 
ແລະຜູ່ທີ່ມີສິດສືບທອດມູນມໍຣະດົກຂອງຜູ່ເສັຍຊີວິດນັ້ນ ມີສິດຮ້ອງຂໍແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກ ດັ່ງ 
ກ່າວພາຍໃນກຳນົດເວລາສາມປ ີນັບແຕ່ວັນເຈົ້າມູນມໍຣະດົກໄດ້ເສັຍຊີວິດເປັນຕົ້ນໄປ. ຖ້າຫາກ 
ກາຍກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວ ສິດໃນການຮ້ອງຂໍ ຈະຕົກໄປ26.

ໃນກໍລະນີທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, ນັກວິຊາການຂອງກຸ່ມແພ່ງ ສຽງສ່ວນຫຼາຍເຫັນດີວ່າ ຖ້າ  
ຫາກບໍສ່າມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ ຂ ຫື ຼກ ຜູ່ໃດເສັຍຊີວິດກ່ອນກັນນັ້ນ ໃຫ້ຖືວ່າ ຂ ແລະ ກ ໄດ້ເສັຍຊີວິດ 

24 ມາດຕາ 13 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ໄດ້ກຳນົດວ່າ ໃນກໍລະນີທີ່ຜົວ ຫຼື ເມັຍ ເຊິ່ງບໍ່ມີລູກ 
ຫາກໄດ້ເສັຍຊີວິດໄປຍັງເຫຼືອແຕ່ເມັຍ ຫຼື ຜົວ ແລະຍາດສາຍຕັ້ງ ການແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
 1. ເມັຍ ຫຼື ຜົວ ທີ່ຍັງມີຊີວິດ ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງປັນ ໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງຊັບເດີມຂອງຜູ່ເສັຍຊີວິດ ແລະ 
ອີກສອງສ່ວນສາມນັ້ນ ໃຫ້ແບ່ງປັນແກ່ຍາດສາຍຕັ້ງເປັນພູດສະເໝີກັນ.
 2. ເມັຍ ຫຼື ຜົວ ທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ນັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບສິນສົມສ້າງ ທີ່ເປັນພູດຂອງຜູ່ເສັຍຊີວິດທັງໝົດ.

25 ມາດຕາ 6 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ໄດ້ກຳນົດວ່າ ການເປີດການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ 
ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ວັນເຈົ້າມູນມໍຣະດົກໄດ້ເສັຍຊີວິດເປັນຕົ້ນໄປ. ໃນກໍລະນີເຈົ້າມູນມຣໍະດົກຫາໄດ້ຖືກສານຕັດສິນວາ່ເປັນ 
ຜູ່ເສັຍຊີວິດນັ້ນ ກໃໍຫ້ຖືເອົາວັນຄຳຕັດສິນຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດດັຂາດແລ້ວນັ້ນ ເປັນວັນເລີ່ມເປີດການສືບທອດມູນ 
ມໍຣະດົກ.

26 ມາດຕາ 40 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ໄດ້ກຳນົດວ່າ ການຮ້ອງຟ້ອງເອົາມູນມໍຣະດົກ 
ສາມາດເຮັດຂຶ້ນໄດ້ພາຍໃນກຳນົດເວລາສາມປ ີ ນັບແຕ່ວັນເຈົ້າມູນມໍຣະດົກໄດ້ເສັຍຊີວິດເປັນຕົ້ນໄປ. ຖ້າຫາກກາຍ 
ກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວ ສິດໃນການຮ້ອງຟ້ອງຈະຕົກໄປ ເວັ້ນເສັຍແຕ່ໃນກໍລະນຜີູ່ສືບທອດມູນມໍຣະດົກນັ້ນຫາກມີອາຍຸບໍ່
ເຖິງສິບແປດປ ີພາຍຫັຼງເຈົ້າມູນມໍຣະດົກໄດ້ເສັຍຊີວິດ ຫືຼມີເຫດຜົນອື່ນພຽງພ.ໍ
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ໃນເວລາດຽວກັນ. ສະນັ້ນ, ໃນຄະດີຕົວຢ່າງນີ,້ ງ ພໍ່ຂອງ ຂ ແລະ ຈ ແມ່ຂອງ ກ ທີ່ຍັງມີຊີວິດ  
ຢູ່ນັ້ນ ຈະມີກຳມະສິດຮ່ວມ ໃນທີ່ດິນແລະເຮືອນທີ່ເປັນສິນສົມສ້າງຂອງ ຂ ແລະ ກ ທີ່ເສັຍຊີວິດ 
ໄປນັ້ນ ເຊິ່ງ ງ ຈະສືບທອດຊັບ ສົມບັດທັງໝົດທີ່ເປັນສ່ວນຂອງ ຂ ແລະ ຈ ຈະສືບທອດຊັບສົມບັດ 
ທັງໝົດທີ່ເປັນສ່ວນຂອງ ກ, ສະນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາທີ່ດິນແລະເຮືອນດັ່ງກ່າວມາແບ່ງປັນເປັນ 
ສອງພູດສະເໝີກັນຄ ືງ ພໍ່ຂອງ ຂ ຈະໄດ້ຮັບ 1 ພູດ ແລະ ຈ ແມ່ຂອງ ກ ຈະໄດ້ຮັບ 1 ພູດ.  
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ວິທີການແບ່ງປັນເພື່ອບໍ່ໃຫ ້ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຜູ່ທີ່ໄດ້ຮັບມູນມໍ 
ລະດົກ ແລະເພື່ອສະດວກໃນການແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກນັ້ນ ງ ແລະ ຈ ຄວນເອົາຄະນະກຳມະການ  
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາຕີມູນຄ່າທີ່ດິນແລະເຮືອນນັ້ນເສັຍກ່ອນ ຫັຼງຈາກນັ້ນ ໃຫ້ປະກາດຂາຍ ແລ້ວຈຶ່ງມາ 
ແບ່ງປັນກັນຄົນລະເຄິ່ງຕາມມູນຄ່າທີ່ຄະນະກຳມະການໄດ້ຕີລາຄານັ້ນ ຫືຼອີກ ວິທີໜຶ່ງ ແມ່ນໃຫ ້ງ  
ຫືຼ ຈ ເປັນຜູ່ຊື້ເອົາໃນສ່ວນທີ່ເປັນຂອງ ງ ຫືຼ ຈ ນັ້ນເລີຍ ຖ້າຫາກວ່າທັງສອງຝ່າຍ ຫາກມີຄວາມ 
ສາມາດຊື້ໄດ.້

4.5. ຫ�ຼກການແ�ງປ�ນມູນມໍຣະດ�ກລະ�າງຜ�ວຫືຼເ�ັຍ, ລູກ, ຍາດສາຍຕ�ງ, ສາຍຂວາງ
ແ�ະບຸກຄ�ນອນໆ ຂອງກ�ດໝາຍ ວາດວຍການສືບທອດມູນມໍຣະດ�ກຂອງ ສປປ ລາວ

4.5.1 ການແ�ງປ�ນມູນມໍຣະດ�ກລະ�າງ ຜ�ວຫືຼເ�ັຍທຍ�ງມີຊີວິດຢູ ແ�ະລູກ
ໃນກໍລະນີທີ່ຜົວ ຫືຼເມັຍຫາກໄດ້ເສັຍຊີວິດໄປ ໂດຍໄດ້ປະເມັຍຫືຼຜົວ ແລະລູກໄວ ້ກໍແມ່ນລູກ 

ເປັນຜູ່ມີສິດຮັບມູນມໍຣະດົກທີ່ເປັນຊັບເດີມຂອງຜູ່ເສັຍຊີວິດ ສາມສ່ວນສີ ່ແລະອີກໜຶ່ງສ່ວນສີ ່ແມ່ນ  
ເມັຍຫືຼຜົວ ທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ເປັນຜູ່ຮັບ.

ສ່ວນສິນສົມສ້າງນັ້ນໃຫ້ແບ່ງປັນເຄິ່ງ ຄື: ເຄິ່ງໜຶ່ງໃຫ້ເມັຍຫືຼຜົວທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ ່ແລະອີກເຄິ່ງ 
ໜຶ່ງນັ້ນ ໃຫ້ແບ່ງປັນແກ່ພວກລູກເປັນພູດສະເໝີກັນ27.

4.5.2. ການແ�ງປ�ນມູນມໍຣະດ�ກລະ�າງ ຜ�ວຫືຼເ�ັຍທຍ�ງມີຊີວິດຢູ ແ�ະຍາດສາຍຕ�ງ
ໃນກໍລະນີທີ່ຜົວຫືຼເມັຍເຊິ່ງບໍ່ມີລູກ ຫາກໄດ້ເສັຍຊີວິດໄປ ຍັງເຫືຼອແຕ່ເມັຍຫືຼຜົວ ແລະ 

ຍາດສາຍຕັ້ງ ການແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ:້
 1. ເມັຍຫືຼຜົວທີ່ຍັງມີຊີວິດ ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງປັນ ໜຶ່ງສ່ວນສາມ ຂອງຊັບເດີມ 

ຂອງຜູ່ເສັຍຊີວິດ ແລະອີກສອງສ່ວນສາມນັ້ນ ໃຫ້ແບ່ງປັນແກ່ຍາດສາຍຕັ້ງເປັນພູດສະເໝີກັນ;
 2. ເມັຍຫືຼຜົວທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ນັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບສິນສົມສ້າງ ທີ່ເປັນພູດຂອງຜູ່ເສັຍຊີວິດ

ທັງໝົດ28.

27 ມາດຕາ 12 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ສະບັບປັບປຸງ ປ ີ2008
28 ມາດຕາ 13 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ສະບັບປັບປຸງ ປ ີ2008
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4.5.3. ການແ�ງປ�ນມູນມໍຣະດ�ກລະ�າງ ຍາດສາຍຂວາງ
ຖ້າວ່່່່າຜູ່ເສັຍຊີວິດຫາກບໍ່ມີລູກແລະບໍ່ມີຍາດສາຍຕັ້ງແຕ່ຫາກຍັງມີຜົວ ຫຼືເມັຍນັ້ນ ຍາດ 

ສາຍຂວາງຕາມລຳດັບໃກ້ຊິດຂອງຜູ່ເສັຍຊີວິດຈະໄດ້ຮັບມູນມໍຣະດົກທີ່ເປັນຊັບເດີມຂອງຜູ່ເສັຍຊີ
ວິດ ພຽງແຕ່ເຄ່ິງໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນອີກເຄິ່ງໜຶ່ງ ແລະສິນສົມສ້າງທັງໝົດນັ້ນ ຈະຕົກເປັນຂອງ 
ເມັຍຫືຼຜົວທີ່ຍັງມ ີຊີວິດຢູ.່ ການແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກລະຫວ່າງຍາດສາຍຂວາງນັ້ນ ໃຫ້ແບ່ງປັນ 
ເປັນພູດສະເໝີກັນ29.

ແ�ນວາດການແ�ງປ�ນມູນມໍຣະດ�ກລະ�າງ
ຜ�ວ ື ເ�ັຍ ທຍ�ງມີຊີວິດຢູ ແ�ະລູກ, ຍາດສາຍຕ�ງ ແ�ະຍາດສາຍຂວາງ

29 ມາດຕາ 14 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ສະບັບປັບປຸງ ປ ີ2008.

ເຈົ້າມູນ

ລູກ(ລູກຄີງ, ລູກລ້ຽງ, ລູກນ້າ) 
ແລະ ຜົວ ຫຼື ເມັຍ

- ຊັບເດີມ:  - ລູກ ໄດ້ຮັບ 3/4
 - ລູກນ້າບໍ່ໄດ້ຮັບ(ມຕ 15 ຂໍ້ 3)
 - ຜົວ ຫຼື ເມັຍ ໄດ້ຮັບ 1/4
- ສິນສົມສ້າງ: - ລູກໄດ້ຮັບ 1/2
   - ຜົວ ຫຼື ເມັຍ ໄດ້ຮັບ 1/2

ມາດຕາ 12 ກສດ

ຍາດສາຍຕັ້ງ(ພໍ່, ແມ່, ປູ່, ຍ່າ, ພໍ່ເຖົ້າ,
ແມ່ເຖົ້າ, ທວດ) ແລະຜົວ ຫຼື ເມັຍ

ຍາດສາຍຂວາງ(ອ້າຍ, ເອື້ອຍ, ນ້ອງ, 
ລຸງ, ປ້າ, ອາວ, ອາ, ນ້າບ່າວ, ນ້າສາວ, 
ຫຼານ, ເຫຼນ, ຫຼ້ອນ) ແລະຜົວ ຫຼື ເມັຍ

- ຊັບເດີມ:  - ຜົວ ຫຼື ເມັຍ ໄດ້ຮັບ 1/3
 - ຍາດສາຍຕັ້ງ ໄດ້ຮັບ 2/3
- ສິນສົມສ້າງຕົກເປັນຂອງ ຜົວ ຫຼື ເມັຍ
 

- ຊັບເດີມ:  - ຜົວ ຫຼື ເມັຍ ໄດ້ຮັບ 1/2
 - ຍາດສາຍຂວາງ ໄດ້ຮັບ 1/2
- ສິນສົມສ້າງຕົກເປັນຂອງ ຜົວ ຫຼື ເມັຍ

ມາດຕາ 13 ກສດ

ມາດຕາ 14 ກສດ

 
*ໝາຍເຫດ: ກສດ ໝາຍເຖິງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ
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4.5.4.ການແ�ງປ�ນມູນມໍຣະດ�ກ ລະ�າງພວກລູກຂອງຜູເ�ັຍຊີວິດ
ການແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກ ລະຫວ່າງພວກລູກຂອງຜູ່ເສັຍຊີວິດ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ:້
1. ຖ້າວ່າຜູ່ເສັຍຊີວິດຫາກມີແຕ່ລູກຄີງເທົ່ານັ້ນ ມູນມໍຣະດົກທັງໝົດເຊິ່ງເປັນສິນສົມສ້າງ 

ແລະຊັບເດີມທີ່ຕົກທອດແກ່ພວກກ່ຽວ ກໍໃຫ້ແບ່ງປັນເປັນພູດສະເໝີກັນ ເວັ້ນເສັຍແຕ່ຊັບເດີມ 
ຂອງຜູ່ເສັຍຊີວິດທ່ີໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 12 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ;

2. ຖ້າວ່າຜູ່ເສັຍຊີວິດຫາກມີລູກຄີງ, ລູກລ້ຽງ ແລະລູກນ້າ ມູນມໍຣະດົກທີ່ເປັນພູດສິນສົມ
ສ້າງຂອງຜູ່ກ່ຽວ ໃຫ້ແບ່ງປັນເປັນພູດສະເໝີກັນ ຕາມຂໍ ້1 ເທິງນີ;້

3. ລູກລ້ຽງ ມີສິດໄດ້ຮັບພູດທີ່ເປັນຊັບເດີມຂອງຜູ່ເສັຍຊີວິດຄືກັນກັບລູກຄີງ, 
ສຳລັບລູກນ້າ ບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບພູດທີ່ເປັນຊັບເດີມຂອງພໍ່ນ້າ ຫືຼແມ່ນ້າ ທີ່ເສັຍຊີວິດ;

4. ລູກລ້ຽງ ບໍ່ມີສິດສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ຂອງຜູ່ເປັນພໍ່ແມ່ເດີມຂອງຕົນອີກ ເວັ້ນເສັຍແຕ່ 
ມີພິໄນກຳຈາກພໍ່ແມ່ເດີມມອບໃຫ້ຕົນເທົ່ານັ້ນ;

ສຳລັບລູກຄີງ, ລູກລ້ຽງ, ລູກນ້າ ທີ່ໄດ້ລ້ຽງດ,ູ ເບິ່ງແຍງພໍ່ແມ່ຕະຫຼອດຮອດເສັຍຊີວິດ 
ແລະມ້ຽນຄາບສົ່ງສະການ ກໍຈະໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງມູນມໍຣະດົກຂອງຜູ່ເສັຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າຜູ່ສືບ 
ທອດຄົນອື່ນໜຶ່ງພູດ30.

4.5.5. ສິດສືບທອດ ຂອງລູກທຍ�ງຢູໃ�ທອງແ�
 ລູກທີ່ຍັງຢູ່ໃນທ້ອງຂອງຜູ່ເປັນແມ່ ກໍມີສິດຮັບສ່ວນແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກທີ່ຕົກ 

ເປັນພູດຂອງຜູ່ເສັຍຊີວິດ ເຊັ່ນດຽວກັນ. ແມ່ເປັນຜູ່ຄຸ້ມຄອງພູດຂອງຜູ່ກ່ຽວໄວ3້1.

4.5.6. ສິດສືບທອດລະ�າງຫ�ວໜາຄອບຄ�ວ ແ�ະຜູຮ�ບໃ�
ຖ້າວ່າຫົວໜ້າຄອບຄົວຫາກໄດ້ເສັຍຊີວິດ ໂດຍບໍ່ມີຜູ່ສືບທອດມູນມໍຣະດົກແລ້ວ 

ຜູ່ຮັບໃຊ້ທີ່ຢູໃ່ນຄອບຄົວ ແຕ່ສາມປີຂຶ້ນໄປ ກໍຈະໄດ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກນັ້ນ.
 ຖ້າວ່າຜູ່ຮັບໃຊ້ຫາກໄດ້ເສັຍຊີວິດ ໂດຍບໍ່ມີຜູ່ສືບທອດມູນມໍຣະດົກແລ້ວ 

ຫົວໜ້າຄອບຄົວ ກໍຈະໄດ້ສືບທອດມູນມໍຣະດົກຂອງຜູ່ຮັບໃຊ ້ເຊັ່ນດຽວກັນ32.

4.5.7. ການສືບທອດມູນມໍຣະດ�ກທບມີຜູສືບທອດ
 ເມື່ອບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຫາກໄດ້ເສັຍຊີວິດ ໂດຍບໍ່ມີຜູ່ສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ຫືຼບໍ່ຮູ້  

ວ່າຜູ່ສືບທອດນັ້ນຢູ່ໃສ ພາຍໃນກຳນົດຫົກເດືອນ ຖ້າວ່າບໍ່ມີຜູ່ໃດມາທວງທາວເອົາແລ້ວມູນມໍຣະ  
ດົກທັງໝົດນັ້ນ ຈະແມ່ນລັດເປັນຜູ່ຄຸ້ມຄອງໄວ.້

30 ມາດຕາ 15 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ສະບັບປັບປຸງ ປ ີ2008
31 ມາດຕາ 16 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ສະບັບປັບປຸງ ປ ີ2008
32 ມາດຕາ 17 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ສະບັບປັບປຸງ ປ ີ2008

ມາດຕາ 12 ກສດ
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ຖ້າຫາກໝົດອາຍຸຄວາມໃນການຮ້ອງຟ້ອງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 40 ຂອງກົດ 
ໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບທອດ ມູນມໍຣະດົກກໍຈະຕົກເປັນກຳມະສິດຂອງລັດ.

ພະນັກງານທະບຽນສານ ຫືຼນາຍບ້ານ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເປີດການສືບທອດມູນມໍຣະ 
ດົກນັ້ນ ເປັນຜູ່ກຳນົດເອົາຊັບສົມບັດສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງຜູ່ເສັຍຊີວິດເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍ ເຂົ້າໃນການມ້ຽນ
ຄາບສົ່ງສະການ, ເຮັດບຸນກິນທານ ແລະຊຳລະໜີ້ສິນຂອງຜູ່ເສັຍຊີວິດ33.

4.5.8. ມູນມໍຣະດ�ກຂອງພິກຂ,ຸ ສາມະເ�ນ ຫືຼນ�ກບວດອນ
ພິກຂ,ຸ ສາມະເນນ ຫືຼນັກບວດອື່ນ ທີ່ມີຊັບກ່ອນບວດ ຫືຼມີໃນໄລຍະບວດ ມີສິດມອບຊັບ, 

ຍົກຊັບ ຫືຼເຮັດພິໄນກຳໃຫ້ບຸກຄົນ ຫືຼການຈັດຕັ້ງອື່ນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ລວມທັງມີສິດໃຫ້ຜູ່ອື່ນ 
ສືບທອດມູນມໍຣະດົກຂອງຕົນຕາມກົດໝາຍ.

ໃນກໍລະນີທີ່ພິກຂ,ຸ ສາມະເນນ ຫືຼນັກບວດອື່ນ ຫາກໄດ້ເສັຍຊີວິດໂດຍບໍ່ມີຜູ່ສືບທອດມູນ
ມໍຣະດົກ ຫືຼ ບໍ່ໄດ້ມອບຊັບໃດໜຶ່ງໃຫ້ບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ຫືຼມູນນິທິໃດໜຶ່ງແລ້ວ ຊັບທັງໝົດນັ້ນ
ກໍຈະຕົກເປັນຂອງວັດ ຫືຼສະມະນະສະຖານ ບ່ອນຜູ່ກ່ຽວຢູ່ປະຈຳ34.

4.6. ທິດສະດ ີ ແ�ະຫ�ຼກການກຽວກ�ບການມອບຊ�ບ, ການຍ�ກຊ�ບ ແ�ະການສືບທອດມູນ   
ມໍຣະດ�ກ ຕາມພິໄ�ກ�

ນອກຈາກການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງມາແລ້ວ ກົດໝາຍ 
ວ່າດ້ວຍການສືບທອດມູນມໍຣະດົກແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ໃຫ້ສິດກ່ຽວກັບການມອບຊັບ, ຍົກຊັບ 
ຫືຼເຮັດພິໄນກຳ ໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງກໍໄດ.້

ການສືບທອດມູນມໍຣະດົກຕາມພິໄນກຳ ໝາຍເຖິງການຮັບເອົາມູນມໍຣະດົກ ໂດຍຜູ່ສືບ 
ທອດ ຕາມເຈດຈຳນົງຂອງເຈົ້າມູນມໍຣະດົກທີ່ໄດ້ມອບໃຫ.້

• ການມອບຊັບ ແມ່ນການເອົາຊັບຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນໃດບຸກຄົນໜຶ່ງ ໂດຍບໍ່ມີ ເງື່ອນໄຂ 
ໃນເວລາຜູ່ກ່ຽວຍັງມີຊີວິດຢູ ່ຜູ່ຮັບຈະກາຍເປັນເຈົ້າກຳມະສິດ ນັບແຕ່ເວລາ ທີ່ໄດ້ຮັບເປັນຕົ້ນໄປ. 
                     ຕົວຢ່າງ: ທ້າວສາ ໄດ້ມອບຄອມພິວເຕີໃຫ ້ທ້າວຄຳ ໃນວັນທ ີ 2 ມີນາ  2011   ທ້າວຄຳ ຈະເປັນ  
ເຈົ້າກຳມະສິດໃນຄອມພິວເຕີດັ່ງກ່າວ ນັບແຕ່ວັນທ ີ2 ມີນາ 2011 ເປັນຕົ້ນໄປ. 

• ການຍົກຊັບ ແມ່ນການເອົາຊັບຂອງຕົນໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂໃນເວລາຍັງມີຊີ
ວິດຢູ ່ ຜູ່ຮັບຈະກາຍເປັນເຈົ້າກຳມະສິດໄດ ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອໄດ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ຕົກລົງກັນກັບຜູ່ 
ຍົກຊັບ ໂດຍສຳເລັດເສັຍກ່ອນ.

ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ນ ໄດ້ຍົກຊັບຄ ື ເຮືອນໜຶ່ງຫັຼງໃຫ ້ທ້າວ ຈ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ ຕ້ອງ 

33 ມາດຕາ 18 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ສະບັບປັບປຸງ ປ ີ2008
34 ມາດຕາ 19 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ສະບັບປັບປຸງ ປ ີ2008
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ລ້ຽງລູກຂອງ ທ້າວ ນ ຈົນຮອດ 18 ປີ ເພາະສະນັ້ນ ເມື່ອທ້າວ ຈ ລ້ຽງລູກຂອງທ້າວ ນ ຮອດ 
18 ປີເມື່ອໃດ ເຮືອນຫັຼງດັ່ງກ່າວຈະຕົກເປັນກຳມະສິດຂອງທ້າວ ຈ.
 ເຈົ້າຂອງຊັບມີສິດມອບ, ຍົກຊັບຫືຼເຮັດພິໄນກຳໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນໄດ້ຕາມເຈດຈຳນົງ 
ຂອງຕົນເອງ ແຕ່ສິດດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໄວ້ຄ ືມີສິດມອບ, ຍົກຊັບ 
ຫືຼເຮັດພິໄນກຳ ໃນຂອບເຂດ:
   1. ຖ້າວ່າເຈົ້າມູນມໍຣະດົກຫາກມີລູກໜຶ່ງຄົນ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເກີນເຄ່ິງໜຶ່ງຂອງຊັບທັງໝົດ;
   2. ຖ້າວ່າເຈົ້າມູນມໍຣະດົກຫາກມີລູກສອງຄົນ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເກີນໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງຊັບທັງໝົດ;
   3. ຖ້າວ່າເຈົ້າມູນມໍຣະດົກຫາກມີລູກສາມຄົນຂຶ້ນໄປ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍໜຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງຊັບທັງ
ໝົດ.
    ເມື່ອການມອບຊັບ, ການຍົກຊັບຫືຼການເຮັດພິໄນກຳ ຫາກເກີນກວ່າຈຳນວນທີ່ໄດ້ກຳນົດ 
ໄວ້ເທິງນ້ີສ່ວນທ່ີເກີນນ້ັນ ຖືເປັນໂມຄະ ແລ້ວໃຫ້ນຳມາແບ່ງປັນຕາມການສືບທອດຕາມກົດໝາຍ35.

# ຮູບການຂອງການສືບທອດມູນມໍຣະດົກພິໄນກຳ
• ຮູບການທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງພິໄນກຳ36.
ພິໄນກຳເຮັດຂຶ້ນເປັນລາຍລັກອັກສອນນັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າ ເຈົ້າມູນຕ້ອງຂຽນດ້ວຍມື 

ຂອງຕົນເອງ, ໃນກໍລະນີທີ່ເຈົ້າມູນຂຽນໜັງສືບໍ່ເປັນຈະມອບໃຫ້ຜູ່ໃດຜູ່ໜຶ່ງຂຽນກໍໄດ,້ ຜູ່ຂຽນຕ້ອງ 
ລົງລາຍເຊັນ, ຂຽນຊື່ແຈ້ງ ແລະເຈົ້າມູນເອງຕ້ອງແປະໂປ້ມືໃສ ່ ພ້ອມນັ້ນກໍຕ້ອງມີພະຍານຢ່າງ  
ໜ້ອຍສາມຄົນເຂ້ົາຮ່ວມນຳ ແຕ່ຕ້ອງຮັກສາຄວາມລັບໄວ້ຈົນກວ່າຈະມີການເປີດເຜີຍການສືບທອດ 
ມູນມໍຣະດົກ. ໃນພິໄນກຳນັ້ນຕ້ອງບອກສະຖານ ທີ່, ວັນ, ເດືອນ, ປ ີເຮັດພິໄນກຳ, ປະເພດ ແລະ  
ຈຳນວນຊັບທີ່ຈະມອບ, ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນຂອງຜູ່ມອບ ແລະຜູ່ຮັບ, ຜູ່ຂຽນແລະຂອງພະຍານ. 
ຜູ່ມອບ, ຜູ່ຂຽນ ແລະພະຍານ ຕ້ອງລົງລາຍເຊັນ ແລະແປະໂປ້ມໃືສ່ພິໄນກຳ.

ພິໄນກຳນັ້ນ ຫັຼງຈາກເຮັດແລ້ວ ຕ້ອງໃສ່ຊອງຕິດໃຫ້ແໜ້ນ ຫືຼຕິດດ້ວຍຄັ່ງ ແລ້ວໄປຂຶ້ນ 
ທະບຽນນຳພະນັກງານທະບຽນສານບ່ອນເຈົ້າມູນມໍຣະດົກຢູ ່ ຫືຼບ່ອນທີ່ໃກ້ຄຽງ ຫືຼນຳໄປໄວ້ຢູ່ອົງ 
ການປົກຄອງບ້ານ ສຳລັບບ່ອນທີ່ບໍ່ມີສຳນັກງານທະບຽນສານ.

35 ມາດຕາ 25 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ
36 ມາດຕາ 27 ກົດໝາຍວ່າການສືບທອດມູນມໍຣະດົກໄດ້ກຳນົດວ່າ ການເຮັດພິໄນກຳເປັນລາຍລັກອັກສອນ ອາດຈະ  
ຂຽນໂດຍເຈົ້າມູນມໍຣະດົກເອງ. ຖ້າຫາກຜູ່ອື່ນຂຽນໃຫ ້ ກໍຕ້ອງມີພະຍານຢ່າງໜ້ອຍ ສາມຄົນເຂົ້າຮ່ວມນຳ ແຕ່ຕ້ອງ  
ຮັກສາຄວາມລັບໄວ້ຈົນກວ່າຈະມີການເປີດການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ. ໃນພິໄນກຳນັ້ນ ຕ້ອງບອກສະຖານທີ,່ ວັນ, 
ເດືອນ, ປ ີເຮັດພິໄນກຳ, ປະເພດ ແລະຈຳນວນຊັບທີ່ຈະມອບ, ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນຂອງຜູ່ມອບ ແລະຜູ່ຮັບ, ຜູ່ຂຽນ  
ແລະຂອງພະຍານ. ຜູ່ມອບ, ຜູ່ຂຽນ ແລະພະຍານຕ້ອງລົງລາຍເຊັນ ແລະແປະໂປ້ມືໃສ່ພິໄນກຳ. ພິໄນກຳນັ້ນ 
ຫັຼງຈາກເຮັດແລ້ວ ຕ້ອງໃສ່ຊອງຕິດໃຫ້ແໜ້ນ ຫືຼຕິດດ້ວຍຄັ່ງ ແລ້ວໄປຂຶ້ນທະບຽນນຳພະນັກງານທະບຽນສານ ບ່ອນ 
ເຈົ້າມູນມໍຣະດົກຢູ ່ຫືຼບ່ອນທີ່ໃກ້ຄຽງ ຫືຼນຳໄປໄວ້ຢູ່ອົງການປົກຄອງບ້ານ ສຳລັບບ່ອນທີ່ບໍ່ມີສຳນັກງານທະບຽນສານ.
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ຜູ່ບໍ່ມີສິດຮັບຊັບຕາມພິໄນກຳເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແມ່ນຜູ່ຂຽນພິໄນກຳ, ພະຍານໃນພິ 
ໄນກຳ, ຜົວຫືຼເມັຍ ຫືຼລູກຂອງພວກກ່ຽວ ບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບຊັບຕາມພິໄນກຳນັ້ນ37.

• ຮູບການທາງປາກເປົ່າ ຂອງພິໄນກຳ38

ພິໄນກຳເຮັດຂຶ້ນທາງປາກເປົ່າມີຂຶ້ນໃນກໍລະນີເຈົ້າມູນຕົກຢູ່ໃນສະພາບອັນຕະລາຍ 
ໃກ້ຈະເສັຍຊີວິດ, ຍ້ອນສຸຂະພາບອ່ອນເພຍ ຫືຼຍ້ອນສາເຫດອື່ນ ຈະເຮັດພິໄນກຳທາງປາກເປົ່າ
ກໍໄດ ້ໂດຍຊ້ອງໜ້າພະຍານ ຢ່າງໜ້ອຍສາມຄົນ.

ພະຍານດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງແຈ້ງຂໍ້ຄວາມທັງໝົດທີ່ເຈົ້າມູນມໍຣະດົກໄດ້ສັ່ງໄວ ້ຕໍ່ສຳນັກງານ 
ທະບຽນສານ ຫືຼອົງການປົກຄອງບ້ານໃນທັນໃດແລະຊີ້ແຈງສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເຈົ້າຂອງຊັບນັ້ນ ບໍ່ 
ສາມາດເຮັດພິໄນກຳເປັນ ລາຍລັກອັກສອນໄດ.້

ພິໄນກຳທາງປາກເປົ່ານັ້ນ ຈະບໍ່ມີຜົນໃຊ້ໄດ ້ຖ້າຫາກກາຍກຳນົດໜຶ່ງເດືອນ ນັບແຕ່ວັນ 
ເຈົ້າຂອງຊັບໄດ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕ.ິ

ຜູ່ສືບທອດທີ່ໄດ້ຮັບມູນມໍຣະດົກຕາມພິໄນກຳແລ້ວ ກໍຍັງມີສິດໄດ້ຮັບພູດສ່ວນມູນມໍຣະ
ດົກ ທີ່ຕົກທອດໃຫ້ຕົນຕາມກົດໝາຍອີກດ້ວຍ39.

ນອກຈາກນີ ້ເຈົ້າຂອງຊັບມີສິດແຕ່ງຕັ້ງຜູ່ສືບທອດສຳຮອງ ເພື່ອແທນທີ່ຜູ່ສືບທອດມູນ
ມໍຣະດົກຕົ້ນຕ ໍເຊິ່ງຕົນໄດ້ກຳນົດໄວ້ກ່ອນນັ້ນ ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ່ສືບທອດຜູ່ນີ້ຫາກໄດ້ເສັຍຊີວິດກ່ອນ 
ການເປີດພິໄນກຳ ຫືຼ ບໍ່ຮັບເອົາມູນມໍຣະດົກຕາມພິໄນກຳນັ້ນ40.

 

37 ມາດຕາ 31 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ.
38 ມາດຕາ 28 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບທອດມູນມໍຣະດົກໄດ້ກຳນົດວ່າ ເຈົ້າຂອງຊັບທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດພິໄນກຳ 
ເປັນລາຍລັກອັກສອນໄດ ້ ຍ້ອນຕົກຢູ່ໃນສະພາບອັນຕະລາຍທີ່ໃກ້ຈະເສັຍຊີວິດ, ຍ້ອນສຸຂະພາບອ່ອນເພຍ ຫືຼຍ້ອນ  
ສາເຫດອື່ນ ຈະເຮັດພິໄນກຳທາງປາກເປົ່າກໍໄດ ້ ໂດຍຊ້ອງໜ້າພະຍານຢ່າງໜ້ອຍສາມຄົນ. ພະຍານດັ່ງກ່າວຕ້ອງ 
ແຈ້ງຂໍ້ຄວາມທັງໝົດທີ ່ ເຈົ້າມູນມໍຣະດົກໄດ້ສັ່ງໄວ ້ຕໍ່ສຳນັກງານທະບຽນສານ ຫືຼອົງການປົກຄອງບ້ານໃນທັນໃດແລະ  
ຊີ້ແຈງສາເຫດທີ່ພາໃຫ ້ ເຈົ້າຂອງຊັບນັ້ນບໍ່ສາມາດເຮັດພິໄນກຳເປັນລາຍລັກອັກສອນໄດ.້ ພິໄນກຳທາງປາກເປົ່ານັ້ນ 
ຈະບໍ່ມີຜົນໃຊ້ໄດ ້ຖ້າຫາກກາຍກຳນົດໜຶ່ງເດືອນ ນັບແຕ່ວັນເຈົ້າຂອງຊັບໄດ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕ.ິ
39 ມາດຕາ 30 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ
40 ມາດຕາ 29 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບທອດມູນມໍຣະດົກໄດ້ກຳນົດວ່າ ເຈົ້າຂອງຊັບມີສິດແຕ່ງຕັ້ງຜູ່ສືບທອດ 
ສຳຮອງ ເພື່ອແທນທີ່ຜູ່ສືບທອດມູນມໍຣະດົກເຊິ່ງຕົນໄດ້ກຳນົດໄວ້ກ່ອນນັ້ນ ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ່ສືບທອດຜູ່ນີ້ຫາກໄດ້ເສັຍ 
ຊີວິດ ກ່ອນການເປີດພິໄນກຳ ຫືຼບໍ່ຮັບເອົາມູນມໍຣະດົກຕາມພິໄນກຳນັ້ນ.
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# ການປ່ຽນແປງ ຫືຼ ການລົບລ້າງພິໄນກຳ41

ເຈົ້າມູນມໍຣະດົກມີສິດປ່ຽນແປງຫືຼລົບລ້າງພິໄນກຳທີ່ຕົນເຮັດຂຶ້ນໄດ້ທຸກເວລາ ດ້ວຍການ 
ເຮັດພິໄນກຳໃໝ.່

ພິໄນກຳສະບັບທີ່ເຮັດຂຶ້ນໃໝ່ນີ ້ຈະລົບລ້າງພິໄນກຳສະບັບກ່ອນ ສ່ວນໃດໜຶ່ງ ຫືຼທັງໝົດ  
ທີ່ມີຂໍຄ້ວາມຂັດກັບພິໄນກຳສະບັບໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ.

ເຈົ້າມູນມີສິດປ່ຽນແປງ ຫືຼລົບລ້າງພິໄນກຳທີ່ເຮັດຂຶ້ນກ່ອນນັ້ນທັງໝົດ ຫືຼບາງສ່ວນໄດ ້
ການປ່ຽນແປງຫືຼການລົບລ້າງພິໄນກຳນີ ້ ຈະພາໃຫ້ສິດແລະພັນທະຂອງຜູ່ສືບທອດທີ່ກຳນົດໄວ້ຢູ່
ໃນພິໄນກຳສະບັບກ່ອນຕົກໄປ ໝາຍຄວາມວ່າ ຕ້ອງປະຕິບັດພິໄນກຳສະບັບທີ່ເຮັດຂຶ້ນໃໝ.່

ຕົວຢ່າງ: ໃນປ ີ1990 ທ້າວສິງ ໄດ້ເຮັດພິໄນກຳມອບຊັບໃຫ້ທ້າວເສືອ ເປັນເງິນຈຳນວນ 
50.000.000 ກີບ, ຮອດປ ີ 1995 ທ້າວສິງໄດ້ປ່ຽນແປງພິໄນກຳ ມອບຊັບໃຫ້ ທ້າວເສືອ 
ຈຳນວນ 20.000.000 ກີບ ຕໍ່ມາທ້າວສິງໄດ້ເສັຍຊີວິດ ເພາະສະນັ້ນ ທ້າວເສືອມີສິດໄດ້ຮັບພຽງ
ແຕ ່20.000.000 ກີບເທົ່ານັ້ນ (ປະຕິບັດຕາມພິໄນກຳສະບັບສຸດທ້າຍ).

# ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ພິໄນກຳຕົກໄປ42

- ກໍລະນີທີ່ຜູ່ສືບທອດມູນມໍຣະດົກຕາມພິໄນກຳ ຫາກໄດ້ເສັຍຊີວິດກ່ອນເຈົ້າມູນມໍຣະດົກ;
- ຜູ່ສືບທອດມູນມໍຣະດົກໄດ້ສະລະມູນທີ່ກ່າວໄວ້ໃນພິໄນກຳ;
- ກໍລະນີທີ່ມູນມໍຣະດົກ ຫາກໄດ້ຖືກສູນຫາຍ ຫືຼຖືກທຳລາຍດ້ວຍເຈົ້າມູນມໍຣະດົກ
- ພິໄນກຳດັ່ງກ່າວ ຫາກຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນໂມຄະ.

ພິໄນກຳຈະບໍ່ຖືກປະຕິບັດ ຖ້າຫາກວ່າມີເຫດການອັນໃດໜຶ່ງ ທີ່ກຳນົດໄວ້ຂ້າງເທິງ, 
ເມື່ອເກີດບັນຫາດັ່ງກ່າວ ພິໄນກຳທີ່ເຮັດຂຶ້ນຈະບໍ່ຖືກປະຕິບັດ.

41 ມາດຕາ 33 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບທອດມູນມໍຣະດົກໄດ້ກຳນົດວ່າ ເຈົ້າຂອງຊັບມີສິດປ່ຽນແປງ ຫືຼລົບລ້າງພິ 
ໄນກຳ ທີ່ຕົນເຮັດຂຶ້ນໄດ້ທຸກເວລາ ດ້ວຍການເຮັດພິໄນກຳໃໝ.່ ພິໄນກຳທີ່ເຮັດຂຶ້ນໃໝ່ນີ ້ ຈະລົບລ້າງພິໄນກຳເກົ່າ 
ສ່ວນໃດໜຶ່ງ ຫືຼທັງໝົດ ທີ່ມີຂໍ້ຄວາມຂັດກັບພິໄນກຳໃໝ.່
42 ມາດຕາ 34 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບມູນມໍຣະດົກໄດ້ກຳນົດວ່າ ພິໄນກຳທີ່ເຮັດຂຶ້ນ ຈະຕົກໄປດ້ວຍສາເຫດ  
ດັ່ງນີ:້
1.ເມື່ອຜູ່ສືບທອດມູນມໍຣະດົກຕາມພິໄນກຳ ຫາກໄດ້ເສັຍຊີວິດກ່ອນເຈົ້າມູນມໍຣະດົກ;
2.ເມື່ອຜູ່ສືບທອດມູນມໍຣະດົກຕາມພິໄນກຳ ຫາກໄດ້ສະລະມູນມໍຣະດົກພູດທີ່ຕົນມີສິດໄດ້ຮັບຕາມພິໄນກຳ;
3.ເມື່ອຊັບສົມບັດທີ່ຕົກທອດຕາມພິໄນກຳນັ້ນ ຫາກໄດ້ຖືກສູນຫາຍ ຫືຼຖືກທຳລາຍດ້ວຍເຈົ້າມູນມໍຣະດົກ;
4.ເມື່ອພິໄນກຳນັ້ນ ຫາກໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນໂມຄະ.
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43 ມາດຕາ 35 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບມູນມໍຣະດົກໄດ້ກຳນົດວ່າ ພິໄນກຳຈະເປັນໂມຄະໃນກໍລະນີດັ່ງນີ:້
1.ພິໄນກຳທີ່ເຮັດຂຶ້ນໂດຍບຸກຄົນທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍສຸິບແປດປ ີຫືຼເປັນບ້າເສັຍຈິດ;
2.ພິໄນກຳທີ່ມີເປົ້າໝາຍບໍ່ຈະແຈ້ງ;
3.ພິໄນກຳທີ່ເຮັດຂຶ້ນດ້ວຍການຖືກບັງຄັບ, ຫຼອກລວງ ຫືຼປອມແປງ;
4.ພິໄນກຳທີ່ໄດ້ມອບຊັບໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 31 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບທອດມູນ 
ມໍຣະດົກ.
44 ມາດຕາ 36 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບມູນມໍຣະດົກໄດ້ກຳນົດວ່າ ຜູ່ປະຕິບັດພິໄນກຳອາດຈະຖືກແຕ່ງຕ້ັງໂດຍ:
1.ເຈົ້າຂອງຊັບ;
2.ບຸກຄົນເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນພິໄນກຳ ຫືຼຜູ່ໃດໜຶ່ງ ທີ່ມີສິດສືບທອດມູນມໍຣະດົກ;
3.ສານປະຊາຊົນ ໃນກໍລະນີເຈົ້າຂອງຊັບ ຫາກບໍ່ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ່ປະຕິບັດພິໄນກຳໄວ,້ ຜູ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງນັ້ນ ໄດ້ເສັຍຊີວິດ, 
ເປັນຜູຫ່າຍສາບສູນ, ບໍ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ, ບໍ່ຈິງໃຈປະຕິບັດ ຫືຼບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ.້

ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ກ ໄດ້ເຮັດພິໄນກຳໃຫ ້ທ້າວ ຂ, ຕໍ່ມາ ທ້າວ ຂ ໄດ້ເສັຍຊີວິດກ່ອນ 
ທ້າວ ກ ພິໄນກຳທີ່ທ້າວ ກ ໄດ້ເຮັດຂຶ້ນນັ້ນ ກໍຈະຕົກໄປຕາມກົດໝາຍ ແຕ່ຖ້າທ້າວ ກ ຫາກກຳນົດ  
ຜູ່ສືບທອດສຳຮອງໄວ້ໃນພິໄນກຳດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ຖືວ່າພິໄນກຳຕົກໄປ ຕ້ອງແມ່ນຜູ່ສືບທອດສຳ  
ຮອງມີສິດສືບທອດຕໍ່ໄປ.

# ເງື່ອນໄຂທີ່ພາໃຫ້ພິໄນກຳເປັນໂມຄະ43

   - ພິໄນກຳທີ່ເຮັດຂຶ້ນໂດຍບຸກຄົນທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍຸສິບແປດປ ີຫືຼເປັນບ້າເສັຍ ຈິດ;
  - ພິໄນກຳທີ່ມີເປົ້າໝາຍບໍ່ຈະແຈ້ງ;
  - ພິໄນກຳທີ່ເຮັດຂຶ້ນດ້ວຍການຖືກບັງຄັບ, ຫຼອກລວງ ຫືຼປອມແປງ;
  - ພິໄນກຳທີ່ເຮັດຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ່ຂຽນພິໄນກຳເອງ, ໃຫ້ແກ່ພະຍານ ຫືຼຜົວເມັຍຂອງຜູ່ຂຽນພິໄນ 
ກຳ ຫືຼຂອງພະຍານ, ສ່ວນລູກຂອງພະຍານ, ລູກຂອງຜູ່ຂຽນ, ຖ້າເຖິງກະສຽນອາຍ ຸຖືວ່າໃຊ້ໄດ ້ 
ແຕ່ຖ້າບໍ່ເຖິງກະສຽນອາຍ ຸຖືວ່າເປັນໂມຄະ.
ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ກ ໄດ້ເຮັດພິໄນກຳໃຫ ້ນາງ ຂ, ແຕ່ໃນພິໄນກຳສະບັບດັ່ງກ່າວ ນາງ ຂ ໄດ້ 
ເຊັນເປັນພະຍານຢູ່ໃນພິໄນກຳສະບັບດັ່ງກ່າວ ສະນັ້ນ ພິໄນກຳດັ່ງກ່າວ ຈະຖືວ່າເປັນໂມຄະ. 
 
# ການປະຕິບັດພິໄນກຳ

• ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ່ປະຕິບັດພິໄນກຳ44

ຜູ່ແຕ່ງຕັ້ງຜູ່ປະຕິບັດພິໄນກຳ ອາດຈະແມ່ນເຈົ້າມູນມໍຣະດົກ, ບຸກຄົນເຊິ່ງລະບຸໄວ້ໃນພິ
ໄນກຳ ຫືຼຜູ່ໃດຜູ່ໜຶ່ງ ທີ່ມີສິດສືບທອດມູນມໍຣະດົກ.

ໃນກໍລະນີເຈົ້າມູນມໍຣະດົກ ຫາກໄດ້ເສັຍຊີວິດ ແລະບໍ່ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ່ປະຕິບັດພິໄນກຳໄວ ້ 
ຫືຼຜູ່ແຕ່ງຕັ້ງນັ້ນ ໄດ້ຫາຍສາບສູນ ຫືຼບໍ່ຈິງໃຈປະຕິບັດ ຫືຼບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ ້ແມ່ນໃຫ້ສານປະຊາ 
ຊົນເປັນຜູແ່ຕ່ງຕັ້ງຜູ່ປະຕິບັດພິໄນກຳ.
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ເຈົ້າມູນມໍຣະດົກອາດຈະແຕ່ງຕັ້ງຜູ່ປະຕິບັດພິໄນກຳ ໂດຍກຳນົດໄວ້ເປັນລາຍລັກອັກ 
ສອນ ຫືຼກຳນົດໄວ້ໂດຍກົງຢູ່ໃນພິໄນກຳ ເຊິ່ງຜູ່ປະຕິບັດພິໄນກຳດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນຜູ່ຈັດການເລື່ອງ 
ຕ່າງໆ ຕາມເນື້ອໃນຂອງພິໄນກຳທີ່ກຳນົດໄວ ້ພາຍຫັຼງເປີດການສືບທອດ.

ຕົວຢ່າງ: ທ້າວສອນ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ່ປະຕິບັດພິໄນກຳ. ຜູ່ກ່ຽວຈະມີສິດປະຕິບັດ
ພິໄນກຳດັ່ງກ່າວຈົນສຳເລັດ ແລະສຸດກົກສຸດປາຍ.

• ຜູ່ປະຕິບັດພິໄນກຳມີສິດ ແລະພັນທະດັ່ງນີ4້5

ພິໄນກຳຈະສາມາດປະຕິບັດກໍຕໍ່ເມື່ອ ເຈົ້າຂອງຊັບຫາກໄດ້ເສັຍຊີວິດໄປແລ້ວ;
ຜູ່ປະຕິບັດພິໄນກຳມີສິດເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຈຳເປັນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດພິໄນກຳ 

ທັ້ງນີ້ກໍເພື່ອແນໃສ່ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ່ສືບທອດ ແລະໃຫ້ປະຕິບັດໄດ້ຕາມເນື້ອໃນຂອງ
ເຈົ້າມູນ.

ຜູ່ປະຕິບັດພິໄນກຳບ່ໍມີສິດໄດ້ຮບັຄ່າບຳເນັດ ໃນການປະຕິບັດພິໄນກຳນ້ັນ ແຕ່ໃນກໍລະນີ 
ຜູ່ປະຕິບັດ ພິໄນກຳຫາກໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເງິນເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະປົກປັກຮັກສາມູນມໍຣະດົກດັ່ງ
ກ່າວແລ້ວ ກໍມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນມູນຄ່າທີ່ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາດັ່ງກ່າວ.

ຜູ່ປະຕິບັດພິໄນກຳມີພັນທະລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພິໄນກຳດັ່ງກ່າວ 
ໃຫ້ຜູ່ສືບທອດມູນມໍຣະດົກຊາບ ຕາມຄຳສະເໜີຂອງຜູ່ກ່ຽວ.

 

45 ມາດຕາ 37 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບມູນມໍຣະດົກໄດ້ກຳນົດວ່າ ສິດແລະພັນທະຂອງຜູ່ປະຕິບັດພິໄນກຳມີ 
ດັ່ງນີ:້
-ພິໄນກຳ ຈະນຳມາປະຕິບັດໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອ ເຈົ້າຂອງຊັບຫາກໄດ້ເສັຍຊີວິດໄປແລ້ວ.
-ຜູ່ປະຕິບັດພິໄນກຳ ມີສິດເຮັດສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ ແລະເໝາະສົມ ເພື່ອປະຕິບັດພິໄນກຳໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
-ຜູ່ປະຕິບັດພິໄນກຳຈະບໍ່ໄດ້ຮັບບຳເນັດໃນການປະຕິບັດພິໄນກຳນັ້ນ ແຕ່ຫາກມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າທົດແທນ ການໃຊ້ຈ່າຍ 
ອັນຈຳເປັນໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະຄຸ້ມຄອງມູນມໍຣະດົກນັ້ນ.
-ຜູ່ປະຕິບັດພິໄນກຳ ມີພັນທະລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພິໄນກຳດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຜູ່ສືບທອດມູນມໍຣະດົກຊາບ.
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ເ�ກ ະສາ ນອາງ ອີງ:

1. ກົດຫມາຍວາ ດວຍ ຄອບຄົວ ສະບັບ ປັບປຸງ.
2. ກົດຫມາຍ ວາ ດວຍ ຂ ຜູກ ພັນ ໃນ ສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ.
3. ກົດຫມາຍວາດວຍການສືບມູນມໍຣະດົກ ສະບັບ ປັບປຸງ.
4. ເອກະສານ ທ ນໍາ ໃຊ ເຂາ ຝຶກ ອົບ  ໃຫ ຜູ ພາກ ສາ ຂອງ ສານ ປະຊາຊົນ ສູງ ສຸດ ປີ 2004.
5. ກົດຫມາຍ ວາ ດວຍແຮງ ງານ ປີ 2006.
6. ວາລະ ສານ ຂອງ ສານ ປະຊາຊົນ ສູງ ສຸດ  ເຫລມ 2 ປີ 2001.
7. ປມຄວາມ ຮູ ພນຖານ ກຽວ ກັບ ກົດຫມາຍ ຄອບຄົວ  ໂດຍ  ອ.ຈ ວິ ໄຊ ສີ ຫາ ປັນຍາ
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ກໍລະນີ 1 167

1 (ກ�ດໝາຍ ວາ ດວຍ ກ�ມະສິດ: ອະສ�ງ ຫາ ລິ ມະ ຊ�ບ)

 ພາຍຫຼັງທີ ່ກ  ໄດ້ ຊື ້ທີ່ ດິນ  ແລະໄດ້ ຮັບ ການ ມອບ ຈາກ ຂ  ແລ້ວ, ຜູ່ ກ່ຽວ ໄດ້ ປຸກ ເຮືອນ 
ໃສ່ ທີ່ ດິນ ດັ່ງກ່າວ  ແລະນອກຈາກ ນັ້ນ ຜູ່ກ່ຽວກໍ ໄດ້ ຕິດ ຕັ້ງ ຫີນ ຄວັດ ຮູບ ບັນພະ ບູລຸດ  ໃສ່ໃນ ສວນ 
ໜ້າ ບ້ານ.  ແຕ ່ຄ  ໄດ້ ຕໍ່ ວ່າ ຄວາມ ຈິງ ແລ້ວ ທີ່ ດິນ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ຂອງ ຕົນ, ສະນັ້ນ,  ຈຶ່ງ ຮຽກຮ້ອງ 
ໃຫ ້ກ ມ້າງ ເຮືອນ  ແລະ ເອົາ ຫີນ ຄວັດ ນັ້ນ ອອກ  ແລ້ວມອບ ທີ່ ດິນຄືນ  ໃຫ້ ແກ່ ຕົນ.
  ໃນ ກໍລະນີ ນີ,້ ກ ຕ້ອງ ມ້າງ ເຮືອນ,  ເອົາ ຫີນ ຄວັດ ຮູບ ບັນພະ ບູລຸດນັ້ນ ອອກ  ແລະຍ້າຍ 
ອອກ ຈາ ກທີ່ ດິນ ນັ້ນ ບ ໍ?
(1) ຫຼັກ ຖານ ຢືນຢັນ ຂອງ ຄ ນັ້ນ ແມ່ນ ຫຍັງ ? ຄ ຕ້ອງ ພິສູດ ກຳມະສິດ ທີ່ ດິນ ຕາມ ຄວາມ ຈິງ 
ແນວ ໃດ ຈຶ່ງ ຈະ ສາມາດ ຖື ເປັນ ຫຼັກຖານຢືນ ຢັນ ກຳມະສິດ ກ່ຽວ ກັບ ທີ່ ດິນຂອງ ຄ  ໄດ ້?
(i)  ໃນ ກໍ ລະ ນີທີ ່ຄ ຢືນຢັນ ວ່າ ໄດ້ ຊື້ ທີ່ ດິນ ຈາກ ຂ,
(ii)    ໃນ ກໍລະນີ ທີ່ ຄ ຢືນຢັນ ວ່າ ໄດ້ ຊື້ ທີ່ ດິນ ຈາກ ຄົນ ອື່ນ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ ຂ,
 ກະ ລຸ ນາ ພິຈາລະນາ ຕາມ ແຕ່ ລະ ກໍລະນ.ີ ນອກຈາກ ນັ້ນ, ກ່ຽວ ກັບ ທະບຽນ ທີ່ ດິນ, ກະລຸນາ 
ພິຈາລະ ນາ ຕາມ ແຕ່ ລະ ກໍລະນ ີ ເຊັ່ນ, ກໍລະນີ ທີ່  ຂ  ໄດ້ ຂຶ້ນ ທະບຽນ ທີ່ ດິນ , ກໍລະນີ ທີ່ ກ  ໄດ້ ຂຶ້ນ 
ທະບຽນ ທີ່ ດິນ, ກໍລະ ນ ີຄ ຂຶ້ນ ທະບຽນທີ່ ດິນ.
(2) ທີ່ ດິນ ແມ່ນ ອະສັງຫາ ລິ ມະ ຊັບ  ແຕ່ ວ່າ ສິ່ງ ປຸກ ສ້າງ  ແລະ ຫີນ ຄວັດ ນັ້ນ  ແມ່ນ ຫຍັງ ?  
ໃນ ກໍລະນີທີ່ ມີ ກາ ນກູ້ ຢືມ ເງິນ ຈາກ ງ, ກ  ໄດ້ ເອົາ ທີ່ ດິນ ນັ້ນ ເປັນສິ່ງຄ້ຳປະກັນ  ໃຫ້ ແກ ່ງ, ການ ຄຳ້ປະ  
ກັນ ຫຼັກ ຊັບ ກ່ຽວ ກັບ ທີ່ ດິນ ນັ້ນ ມີ ຜົນ ສະທ້ອນ ຕໍ່ ສິ່ງ ປຸກ ສ້າງ   ແລະຫິນ ຄວັດ ນັ້ນ  ຄື ແນວ ໃດ ? ສິ່ງ ປຸກ 
ສ້າງ ຈະ ຖືກ ລົງ ທະບຽນ  ແນວ ໃດ ?
(3)    ໃນ  ເວລາ ທີ ່ກ  ໄດ້ ຖືກ ຮ້ອງ ຟ້ອງຈາກ ຄ ນັ້ນ, ກ  ໄດ້ ຮັບ ການ ມອບ ທີ່ ດິນ ຈາກ ຂ   ໄດ ້21 ປີ  
ແລ້ວ.  ໃນ ກໍລະນີ ນີ້ ຈະ ພິຈາລະນາ ແນວ ໃດ ?
(4)   ໃນ ກໍລະນີ ທີ ່ກ ຕ້ອງ ປະຕິບັດ ຕາມ ການ ຮຽກຮ້ອງ ຂອງ ຄ, ກ ຈະ ຮຽກຮ້ອງ ຕໍ ່ຂ  ໄດ້ ຫຍັງ 
ແດ ່?
(5)  ໃນ ກໍລະນີ ທີ ່ກ  ໄດ້ ຂາຍ ທີ່ ດິນ, ສິ່ງ ປຸກ ສ້າງ  ແລະ ຫີນ ຄວັດ  ໃຫ ້ຈ  ແລະ  ໃຫ ້ຈ ຂຶ້ນທະ 
ບຽນ   ແລະມອບທີ່ ດິນນັ້ນ, ຄ ຈະ ສາມາດ ຮຽກຮ້ອງ  ໃຫ ້ຈ ມ້າງ ເຮືອນ  ແລະ  ເອົາ ຫີນ ຄວັດນັ້ນ 
ອອກ  ແລ້ວ ມອບ ທີ່ ດີ ນຄືນ ໃຫ້ ຕົນ ໄດ້ ບ ໍ?

II. ກໍລະນີ ທ ນ� ໃ� ກ�ດໝາຍຍປຸນ ຕ ຄະດີ ກໍລະນີ ນ,
ກຽວ ກ�ບ (1)

ກຳມະສິດ ແມ່ນ ສິດ  ທີ່ນຳ ໃຊ້,  ໄດ້ ຮັບ ໝາກຜົນ  ແລະ  ຊີ້ ຂາດ ຊັບ ສິ່ງ ຂອງ ໃດ ໜຶ່ງ ຕາມຂອບ 
ເຂດລະບຽບກົດໝາຍ (ມາດຕາ 206, ກົດໝາຍ ແພ່ງ)1.  ສຳລັບ ກຳມະສິດ ທີ່ ດິນ  ມີ ຜົນ ສະທ້ອນ 

1 ມາດຕາ 206: ເຈົ້າ ກຳມະສິດ ມີ ສິດ ນຳ ໃຊ,້  ໄດ້ ຮັບ ໝາກຜົນ  ແລະຊີ້ ຂາດ ຊັບ ສິ່ງ ຂອງ ທີ່ ຕົນ ເປັນ ເຈົ້າ ຂອງ ຢ່າງ ອິດ 
ສະຫຼະ ພາຍ ໃຕລ້ະບຽບກົດຫມາຍ ແລະ  ຄຳ ສັ່ງ ຕ່າງໆ ຂອງ ລັດ  
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ຕໍ່ ໜ້າດິນ  ແລະພື້ນ ດິນ ພ້ອມ (ມາດຕາ 207, ກົດໝາຍ ແພ່ງ)2. ສາ ເຫດ ທີ່ ພາ ໃຫ້ ມີ ການ ໄດ້ 
ກຳມະສິດ ຂອງ ຊັບ ສິ່ງຂອງ   ມີສອງ ກໍລະນີ ຄື: ກໍລະນີ ທີ 1  ແມ່ນການ ໄດ້ ກຳມະສິດ ໂດຍ ມີ ການ 
ຄອບ ຄອງ ຊັບ ສິ່ງຂອງ ທີ່ ບໍ່ ມີ ເຈົ້າ ຂອງ,  ໃນ ກໍ ລະ ນີນີ ້  ຜູ່ ທີ່ ໄດ້ ກຳ ມະ ສິດ ນັ້ນ ບໍ່  ໄດ້ ເສັຍ ຄ່າ ທົດ ແທນ  
ແລະ ຮັບ ພັນທະ  ແຕ່ ຢ່າ ງ ໃດ (ວັກ 1, ມາດຕາ 239, ກົດໝາຍ ແພ່ງ). ກໍລະນີ ທີ 2   ແມ່ນການ 
ໄດ້ ກຳມະສິດ ໂດຍ ມີ ການ ໂອນ  ຫຼື ສືບ ທອດ,  ໃນ ກໍລະນີ ນີ ້ຜູ່ ທີ່ ໄດ້ ກຳມະສິດ ນັ້ນ ໄດ້ ກຳມະສິດ ຈາກ 
ເຈົ້າ ກຳມະສິດ  ເກົ່າ ໂດຍ ມີ ການ  ໂອນ ຫຼື ສື ບທອດ  (ວັກ 1, ມາດຕາ 239, ກົດໝາຍ ແພ່ງ).  ແຕ່   
ສຳລັບ ອະສັງຫາ ລີ ມາ ຊັບ ທີ່ ບໍ່ ມີ ເຈົ້າ ຂອງ ນັ້ນ ໄດ້ ຕົກເປັນ ກຳມະສິດ ຂອງ ລັດ (ວັກ 2, ມາດຕາ 239, 
ກົດໝາຍ ແພ່ງ), ສະນັ້ນ, ບໍ່ ສາມາດ ໄດ້ ກຳມະສິດ ຂອງ ອະສັງຫາ ລິມະ ຊັບທີ່ ບໍ່ ມີ ເຈົ້າ ຂອງ ໂດຍ ມີ 
ການ ຄອບ ຄອງ3.

ຖ້າວ່າ ຄ ຢາກ ຢັ້ງຢືນ ກຳມະສິດ ຂອງຕົນ  ເອງ ຕໍ່  ທີ່ ດິນ ນັ້ນ, ມີ ສອງ ວີ ທີ, ຄ:ື ວີ ທີ 1) ຄ  ແລະ ກ 
ຈະ ຊອກ ຫາ  ເຈົ້າ ກຳມະສິດ  ເດີມ ທີ່ ທັງ ຄ   ແລະ ກ ສາມາດຮັບຮູ້ ກັນ   ໄດ້ວ່າ ເປັນ ເຈົ້າ ກຳມະ ສິດ ເດີມ , 
ຄ  ແລະ ກ ຈຶ່ງຕ້ອງ ຢັ້ງ ຢືນ ວ່າ  ຕົນ ເອງ ໄດ້ ກຳມະສິດຈາກ ບຸກຄົນ ນັ້ນ ຄື  ແນວ ໃດ  ( ໄດ້ ກຳ  ມະ ສິດ 
 ໂດຍ ມີການ ຊື້-ຂາຍ,  ໂດຍ ມີ ການ  ໂອນ ກຳມະສິດ ຫຼື  ໂດຍ ມີການ ສືບ ທອດ ມູນ ມໍຣະດົກ). ຖ້າວ່າ ໃຊ້   
ວິທີ ຫນຶ່ງນີ້ ຍາກ ຄ  ຈະ ສາມາດ ໃຊ ້ວິທີ 2) ກໍ ໄດ,້ ຄ:ື ຄ ຈະ ສາມາດອ້າງວ່າ ຕົນ ເອງ ໄດ້ກຳມະສິດ  
ໂດຍ ມີ ການ ຢັ້ງ ຢືນ ວ່າ  ຕົນ ເອງ ໄດ້  ເງື່ອນ ໄຂ ທີ່ ໄດ້ ກຳມະສິດ ຕາມ ອາຍຸ ຄວາມ (ມາດ ຕາ 162, 
ກົດໝາຍ ແພ່ງ)4.  ໃນ ກໍ ລະ ນີນີ,້ ຄ ຈະ ໄດ້ ກຳມະສິດ ໂດຍ ມີ ກາ ນຢັ້ງຢືນ ວ່າ ຕົນ ເອງ ໄດ້ ຄົບ ເງື່ອນ 
ໄຂ ທີ່ ໄດ້ ກຳ ມະ ສິດ ຕາມ ອາຍຸ ຄວາມ ເທົ່າ ນັ້ນ. ຖ້າວ່າ ໄລຍະ  ເວລາ ທີ່ ຕົນ ເອງ ໄດ້ ຄອບ ຄອງ ຊັບນັ້ນ  ບໍ່ 
ພຽງພໍ ສຳ ລັບ ການ ໄດ້ ກຳມະສິດ ຕາມ ອາຍຸ ຄວາມ, ຄ ຈະສາມາດ ຢັ້ງຢືນ ກຳມະສິດໄດ້     ໃນ ກໍລະນີ 
ທີ່ ສາມາດ ຢັ້ງຢືນ  ໄດ້ວ່າ  ໄລຍະ ທີ່ ຕົນ ເອງ ໄດ້ຄອບ ຄອງ ຊັບ ນັ້ນ ບວກ ກັບໄລຍະ ທີ່ ເຈົ້າ ຂອງ  ເກົ່າ ໄດ້ 
ຄອບ ຄອງຊັບ  ແລ້ວ   ໄດ້ ຄົບ ເງື່ອນ ໄຂ ທີ່ ໄດ້ ກຳ  ມະ ສິດ ຕາມ ອາຍຸ ຄວາມ.  

ແຕ່ ຕ້ອງ ລະມັດ ລະ ວັ່ງ  ວ່າ ບັນ ຫາ ກ່ຽວ ກັບຜົນ ສັກສິດ ຂອງທະບຽນກຳມະສິດ. ຕາມ ລະບົບ  
ກົດໝາຍ ຂອງ ປະ ເທດຍີ່ປຸ່ນ,   ໃນ ເວລາ ຢັ້ງຢືນ ກຳມະ ສິດ ນັ້ນ ຖ້າວ່າ ຕົນ ເອງ ມີ ຊື່ຢູ່ ໃນ ທະບຽນກຳ 
ມະສິດ   ແຕ່ ທະບຽນນັ້ນ ຈະມີ ຜົນ ສັກສິດທີ່ສັນ ນິຖານ ວ່າ ຜູ່ ທີ່ ມີ ຊື່ ຢູ່ ໃນ ທະບຽນ  ເປັນ ເຈົ້າ ກຳມະສິດ 
ເທົ່າ ນັ້ນ. ສະ ນັ້ນ, ກໍລະນີ ທີ່ ຂ ຫຼື  ກ  ໄດ້ ຂຶ້ນ ທະບຽນ ເປັນ ເຈົ້າ ກຳມະສິດ ກໍ ຕາມ, ຖ້າວ່າ  ທະບຽນ 
ນັ້ນ ບໍ່  ຖືກຕ້ອງ ຕາມຄວາມ ເປັນ ຈິງ   ແລະ ຄ  ໄດ້ຮ້ອງ   ຟ້ອງ   ແລະ ສະ ເໜີ ຫຼັກ ຖານ ເພື່ອ ຢັ້ງຢືນ 
ກຳມະສິດ ຂອງ ຕົນ ເອງ ໄດ ້  ຈຶ່ງ ເຮັດ  ໃຫ້ຜູ່ ພິພາກສາ  ບໍ່ ສາມາດ ຕັດສິນ ໄດ້ ວ່າ ຜູ່ ທີ່ ມີ ຊື່ ຢູ່ ໃນ ທະບຽນ  
ນັ້ນແມ່ນ  ເຈົ້າ ກຳມະສິດ ແທ ້ຫຼ ືບ່,ໍ  ໃນ ກໍລະນີ ນີ ້ ເຖິງ   ແມ່ນ ວ່າ ມີ ຊື່ ໃນ ທະບຽນກໍ ຕາມ ຜູ່ ທີ່ ມີ ຊື່ ໃນ 
ທະບຽນ ກໍ ບໍ່ ຮັບ ການ ສັນ ນິຖານ ວ່າ ເປັນ ເຈົ້າ ກຳມະສິດ5.

2 ມາດຕາ 207: ກຳມະສິດ ກ່ຽວ ກັບ ທີ່ ດິນ ຈະ ຂະ ຫຍາ ຍທັງ ເໜືອ ໜ້າ ດິນ  ແລະ    ໃຕ້ໜ້າດິນ ຕາມ ພາຍ ໃນ ຂອບ  ເຂດ 
ກົດໝາຍ  ແລະ ຄຳ ສັ່ງ ຕ່າງໆ ຂອງ ລັດ.
3 ໃນຈຸດນີ້ຕາມກົດຫມາຍຍີ່ປຸ່ນ ຫມາຍເຖິງ ກຳມະສິດ ສາມາດໄດ້ມາຈາກ ການຄອບຄອບຊັບທີ່ບໍ່ມີເຈົ້າຂອງ, 
ຍົກເວັ້ນ ອະສັງຫາລິມະຊັບ ຍ້ອນວ່າ ອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່ບໍ່ເຈົ້າຂອງ ຈະຕົກເປັນຂອງລັດ. 
4 ມາດຕາ 162: 
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(i)  ໃນ  ເວລາທີ ່ຄ   ຕໍ່ ວ່າ ຕົນ ເອງ ໄດ້ ກຳ ມະ ສິດ ຈາກ ຂ,  ແນ່ນອນ ວ່າ ກ ກໍ ຕໍ່ ວ່າ ຕົນ ເອງ ໄດ້ 
ກຳມະສິດ ຈາກ ຂ. ສະ ນັ້ນ, ປັດ     ໄຈ ສຳຄັນ ໃນ ການ ຢັ້ງຢືນ ກຳມະສິດ ແມ່ນ ການ ໂອນ ກຳມະສິດ 
ຈາກ ຂ ຕໍ ່ຄ ກັບ ການໂອນກຳມະສິດຈາກ ຂ ຕໍ ່ກ ນັ້ນ,   ຝ່າຍໃດມີຄວາມສັກສິດກວ່າອີກ ຝ່າຍ 
ໜຶ່ງ. ໃນກໍລະນີທີ ່ຄ ໄດ້ຕໍ່ວ່າ ຕົນເອງໄດ້ກຳມະສິດຈາກ ຂ ໂດຍມີການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ, 
ຄ ໄດ້ສືບທອດພັນທະຂອງ ຂ ພ້ອມ. ຄ  ຕ້ອງ ສືບ ທອດ ພັນທະທີ່ຈະຂາຍທີ່ດິນ,ໂອນກຳມະສິດ, 
ມອບ ທີ່ ດິນ  ແລະ ຂຶ້ນ ທະບຽນທີ່ ດິນໃຫ ້ກ. ສະ ນັ້ນ, ຄ ບໍ່ສາມາດ ຢັ້ງຢືນ ກຳມະສິດ ຂອງ ຕົນ ເອງ 
ຕ່ໍ ກ. ແຕ່ໃນກໍລະນີທ່ີ ຄ ຕ່ໍວ່າຕົນເອງໄດ້ກຳມະສິດຈາກ ຂ ໂດຍມີການຊ້ື-ຂາຍ, ການມອບໃຫ້ລ້າ 
ຫືຼ ການແລກປ່ຽນນັ້ນ, ບັນຫາ ແມ່ນ ຂ  ໄດ້ ໂອນ ກຳມະສິດ ຂອງ ທີ່ ດິນ ຕອນ ດຽວ   ໃຫສ້ອງ ຝ່າຍ 
ພ້ອມ ກັນ. ສະນັ້ນ, ປັດ     ໄຈ ສຳຄັນ ໃນ ການ ຢັ້ງຢືນ ກຳມະສິດ  ແມ່ນການ ໄດ້ ກຳມະສິດ ຂອງ ຝ່າຍ ໃດ 
ມີ ຄວາ ມສັກສິດ ກວ່າ ອີກ ຝ່າຍ ໜຶ່ງ.

 ການ ໄດ້ ກຳ ມະ ສິດ  ແມ່ ນ ໄດ້ ເກີດ ຂຶ້ນ ໂດຍ ມີ ການສະ ແດງ ເຈດ ຈຳ ນົງ ຂອງ ຜູ່ກ່ຽວ ສອງ ຝ່າຍ   
ເທົ່າ ນັ້ນ (ມາດຕາ 176, ກົດໝາຍແພ່ງ)6. ແຕ່ ໃນ ກໍລະນີ ທີ່ ຈະ ຢັ້ງຢືນການ ໄດ້ ກຳມະສິດ ຂອງ 
ຕົນ ເອງ ຕໍ ່ ບຸກຄົນ ທີ ສາມ ນັ້ນ, ຕ້ອງມີການຂຶ້ນທະບຽນອະສັງຫາ ລິມະ ຊັບ (ມາດຕາ 177, 
ກົດໝາຍ ແພ່ງ)7,  ຫຼື  ໄດ້  ຮັບ ການ ມອບສັງຫາ ລິ ມະ ຊັບ (ມາດຕາ 178, ກົດໝາຍ ແພ່ງ)8.

ໃນຄະດີຕົວຢ່າງ ທີ່ ໄດ້ ສະ ເໜີ ມານີ,້ ກ ແລະ ຄ ໄດ້ຮັບຮູ້ ກັນວ່າ ຂ ແມ່ນເຈົ້າກຳມະສິດເດີມ 
ຂອງທີ່ດິນຕອນ ນັ້ນ. ສະນັ້ນ, ຄ ຈະ ສາມາດຕໍ່ວ່າ ແລະຢັ້ງຢືນວ່າ ຕົນ ເອງໄດ້ກຳມະສິດຈາກ ຂ 
ໂດຍມີການ ເຮັດ ສັນຍາ ມອບລ້າ, ການຊື້-ຂາຍ ຫຼື ການແລກປ່ຽນ,  ແລ ະ 1) ຖ້າ ຄ ໄດ້ຂຶ້ນ 
ທະບຽນທີ່ ດິນ ຕອນ ນັ້ນ, ຄ ຈະສາມາດຕໍ່ວ່າ ກ   ໄດ້ ເສັຍກຳມະສິດຍ້ອນ ຄ ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ 
ຕາມມາດຕາ 177, ກົດໝາຍແພ່ງ, 2) ໃນກໍລະນີທີ ່ ຂ ຍັງ ມີ ຊື່ ໃນ ທະບຽນທີ່ ດິນຕອນ ນັ້ນ, 
ຄ ສາມາດຕໍ່ ວ່າຕົນເອງບໍ່ຮັບຮູ້ກຳມະສິດ ຂອງ ກ ຍ້ອນວ່າ ກ ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ຕາມມາດຕາ 
177, ກົດໝາຍແພ່ງ, 3) ໃນກໍລະນີທີ ່ກ ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນທີ່ ດິນ ຕອນ ນັ້ນແລ້ວ, ຄ ຕ້ອງຕໍ່ວ່າ 
ແລະຢັ້ງຢືນວ່າການຊື້-ຂາຍທີ່ດິນລະຫວ່າງ ຂ ແລະ ກ ເປັນໂມຄະ ຫຼື ການ ຂຶ້ນ ທະບຽນທີ່ ດິນ 
ຂອງ ກ ນັ້ນ ແມ່ນ ບໍ່ ຖືກຕ້ອງ ຍ້ອນ   ໃຊ້ ວີ ທີ ທີ່ ຂັດ ກັບ ຄວາມ ເຊື່ອ ຖື ລະ ຫວ່າງ ກ ກັບ ຄ9 (ວັກ 2, 
ມາດຕາ 1, ກົດໝາຍແພ່ງ).
5 ລະບົບຈົດທະບຽນອະສັງຫາລິມະຊັບຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຄ້າຍຄືກັບກັບລະບົບຈົດທະບຽນອະສັງຫາລິມະຊັບຂອງຝລັ່ງ ໂດຍ 
ອີງໃສ່ການພິສູດທີ່ມາ ແລະການໄດ້ມາເປັນກຳມະສິດອະສັງຫາລິມະຊັບເປັນພື້ນຖານ, ກົງກັນຂ້າມກັບລະບົບຈົດທະ
ບຽນອະສັງຫາລິມະຊັບຂອງເຢຍລະມັນ ທີ່ເນັ້ນຫນັກໃສ່ຜົນສັກສິດຂອງທະບຽນອະສັງຫາລິມະຊັບ ເຊິ່ງຜູ່ທີ່ໄດ້ຮັບທະ
ບຽນດັ່ງກ່າວຈະຖືວ່າເປັນເຈົ້າມະສິດອະສັງຫາລິມະຊັບ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງພິສູດອີກ.  
6 ມາດຕາ 176: ການ ກຳນົດ  ແລະ  ໂອນ ສິດ ຕໍ່ ຊັບ ສິ່ງ ຂອງ ຈະ ມີ ຜົນ ສັກສິດ ໂດຍ ການສະ ແດງ ເຈດ ຈຳ ນົງ ຂອງ ຄູ່ ສັນຍາ 
ເທົ່າ ນັ້ນ.
7 ມາດຕາ 177: ການ ໄດ,້ ການ ສິ້ນ ສຸດ  ແລະການ ປ່ຽນ ແປງ ສິດ ຕໍ່ ຊັບ ສິ່ງ ຂອງ ທີ່ເປັນອະ ສັງ ຫາ ລິ ມະ ຊັບ ຈະ ບໍ່ ສາມາດ 
ຕໍ່ສູ້ ກັບບຸ ກຄົນ ອື່ນ ໄດ ້  ຖ້າ ຫາກ ບໍ່ ໄດ້ ຂຶ້ນ ທະບຽນສິດ ດັ່ງ ກ່າວ ນັ້ນ  ຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ຂຶ້ນ ທະບຽນທີ່ ດິນ(ກົດໝາຍ  
ສະບັບເລກທ ີ123, ປ ີ2004)  ແລະກົດໝາຍ ຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ການ ຂຶ້ນ ທະບຽນ.
8 ມາດຕາ 178: ການ  ໂອນສິດ ຕໍ່ ຊັບ ສິ່ງ ຂອງ ທີ່ ເປັນ ສັງ ຫາ ລິ ມະ ຊັບ ຈະ ບໍ່ ສາມາດ ຕໍ່ສູ້ ກັບ ບຸກຄົນ ອື່ນ ໄດ ້ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ບໍ່ 
ໄດ້ ມອບ ຊັບ ສິ່ງ ຂອງ ດັ່ງກ່າວ.
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(ii) ຖ້າວ່າ ຄ ຕໍ່ວ່າຕົນເອງໄດ້ກຳມະສິດຈາກບຸກຄົນທີ ສາມທີ່ບໍ່ແມ່ນ ຂ ນັ້ນ, ຄ ຕ້ອງ ຊອກ 
ຫາ ເຈົ້າ ກຳມະສິດ ເດີມ ທີ ່ກ ສາມາດ ຮັບ ຮູ້ ກັນໄດ ້ ແລະ ຄ ຕ້ອງຢັ້ງຢືນ ວ່າ ຕົນ ເອງ ໄດ້ ກຳມະສິດ 
ຈາກ ຜູ່ ນັັ້ນ  ໂດຍ ວິທີ ທີ່ ຖືກຕ້ອງ. 

 ຍັງ ມີ ອີກ ກໍລະນີ ໜຶ່ງ ທີ່ ຄ ມີໜີ້ສິນໜັກໜ່ວງ ແລະ ຢາກຫຼີກລ້ຽງການອາຍັດຊັບຈາກເຈົ້າໜີ ້
ຈຶ່ງ ຮັກສາໄວ້ວ່າ ຂ ຍັງ ຂຶ້ນ ທະ ບຽນ ທີ່ ດິນ ຕອນ ນັ້ນ. ໃນກໍລະນີນີ ້ຂ ມີຊື່ໃນທະບຽນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນ 
ເຈົ້າກຳມະສິດຢ່າງແທ້ຈິງ. ສະນັ້ນ, ຄ ອາດຈະຕໍ່ ວ່າ ກ ໄດ້ກຳມະສິດທີ່ດິນຈາກຜູ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າ 
ກຳມະສິດ.  ແຕ່ໃນກໍລະນີນີ,້ ກົດໝາຍແພ່ງ, ຖ້າ ກ ສາມາດຕໍ່ວ່າ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າ 1) ຄ 
ມີ ຄວາມ ຮັບຜິດ ຊອບ ໃນ ການສ້າງຮູບການທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ, 2) ກ ໄດ້ເຊື່ອວ່າ 
ຂ ເປັນເຈົ້າກຳມະສິດແທ ້ (ໂດຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ), ກ ຈະໄດ້ກຳມະສິດ ເຖິງແມ່ນວ່າ ກ 
ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນກໍຕາມ (ຕາມວັກ 2, ມາດຕາ 94, ກົດໝາຍ ແພ່ງ).   ຖ້າວ່າ ຄ ຢາກ ຮັກສາ 
ກຳມະສິດ ຂອງ ຕົນ  ເອງ, ຄ ກໍຕ້ອງສະ ເໜີ ຂັດ ຄ້ານ  ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າ ກ ແມ່ນຜູ່ບໍ່ບໍລິສຸດໃຈ (ກ  
ໄດ້ຮູ້ວ່າ ຂ ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າກຳມະສິດແທ)້.

ສ�ລ�ບ (2)
ຕາມກົດໝາຍຂອງ ປະ ເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ກຳນົດວ່າ ທີ່ດິນ ແລະສິ່ງ ທີ່ ຕິດ ຈອດ ກັບທີ່ດິນ ແມ່ນຖື 

ວ່າ ອະສັງຫາລມິະຊັບ(ຕາມວັກ 1, ມາດຕາ 86, ກົດໝາຍແພ່ງ)10. ສິ່ງທີ່ຕິດຈອດກັບທີ່ດິນ 
ແມ່ນສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການນຳໃຊ້ໂດຍມີ ລັກສະນະຕິດຈອດກັບທີ່ດິນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນປົກກະຕ.ິ ສິ່ງທີ່ 
ຕິດຈອດກັບທີ່ດິນ ມີສອງ ລັກສະນະ ຄ:ື 1) ສິ່ງທີ່ຕິດຈອດກັບທີ່ດິນ ທີ່ມີລັກສະນະເອກະລາດ 
ຈາກທີ່ດິນ, 2) ສິ່ງທີ່ຕິດຈອດກັບທີ່ດິນທີ່ມີລັກສະນະອັນດຽວກັນກັບທີ່ດິນ.

ສິ່ງປຸກສ້າງແມ່ນອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ຕິດຈອດກັບທີ່ດິນ ເປັນຕົ້ນຕ ໍ ( ແຕ່ຍົກ ເວັ້ນ  
ບ້ານ ພັກ ຫື ສາລາທີ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງ ເປັນຊົ່ວຄາວ  ເພື່ອ ນຳ ໃຊ້ ເປັນຫ້ອງການ ຫຼື ບ່ອນພັກຜ່ອນ 
ຢູ່ ສະໜາມຂອງ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຖະໜົນ ຫຼື ຂົວ, ເຊິ່ງ ສາມາດມ້າງ ໄດ ້ແລະຍ້າຍເອົາໄປ ໄດ້ເພື່ອ 
ນຳໃຊ້ຢູ່ສະໜາມອື່ນ. ບ້ານ ພັກ ຫຼື ສາລາດັ່ງ ກ່າວນັ້ນ ບໍ່ຖື ວ່າ ເປັນສິ່ງປຸກ ສ້າງທີ່ ຕິດ ຈອດ ກັບ ທີ່ 
ດິນ).

ນອກຈາກ ນັ້ນ, ສິ່ງປຸກສ້າງຖືວ່າເປັນອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່ມີ ລັກສະນະ ເອກະລາດ ຈາກທີ່ດິນ 
ທີ່ ສິ່ງ ປຸກ ສ້າງນັ້ນ ໄດ້ ຕັ້ງ ຢູ່. ສະນັ້ນ, ມີທະບຽນສິ່ງປຸກສ້າງສະ ເພາະທີ່ມີລັກສະນະ  ເອກະ ລາດ ຈາກ  

9 ‘ໃຊ້ວິທີທີ່ຂັດກັບຄວາມຊື່ຖືລະຫວ່າງ ກ ແລະ ຄ’ ຫມາຍເຖິງ ວິທີການທີ່ຂັດກັນກັບຫລັກການຄວາມບໍລິສຸດໃຈ-
ຊື່ສັດ (goodfaith principle) ຍ້ອນວ່າ ກ ຮູ້ວ່າ ຄ ໄດ້ຊື້ທີ່ດິນຈາກ ຂ ແລ້ວ ແລະ ທະບຽນທີ່ດີກໍຍັງອອກຊື ່ຂ ຢູ,່ 
ແຕ ່ກ ກໍຍັງຍົວະ ຊື້ທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ ຈາກ ຂ, ນີ້ສະແດງເຖິງເຈດຕະນາບໍ່ດີຂອງ ກ ຕໍ ່ຄ. 
10 ມາດຕາ 86: 
1. ທີ່ ດິນ  ແລະ ສິ່ງ ຕິດ ຈອດ ກັບ ທີ່ ດິນ ນັ້ນ ຖື ວ່າເປັນ ອະ ສັງຫາລິມະ ຊັບ.
2. ຊັບ ຕ່າງໆ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນອ ະສັງຫາລິມະ ຊັບທັງ ໝົດ ນັ້ນ ຖື ວ່າ ເປັນສັງຫາລິມະ ຊັບ.
3. ສິດ ທວງ ທີ່ ບໍ່ ມີ ຊື່ ຂອງ ເຈົ້າ ໜີ ້ຖື ວ່າ ເປັນສັງຫາລິມະ ຊັບ.
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ທະບຽນທີ່ດິນທີ່ ສິ່ງ ປຸກ ສ້າງນັ້ນ ໄດ້ ຕັ້ງ ຢູ່.  ເວົ້າ ລວມ ແລ້ວ, ກຳມະສິດຂອງສິ່ງປຸກສ້າງ ກັບກຳມະສິດ  
 ຂອງ ທ່ີ ດິນ  ແມ່ນ ຂອງ ແຕ່ລະກຳ ມະ ສິດ. ໃນເວລາຂາຍທ່ີດິນແລະສ່ິງປຸກສ້າງນ້ັນ, ນອກຈາກ ວ່າ ເຮັດ 
ສັນຍາຊື້-ຂາຍທີ່ດິນ ແລ້ວ  ຕ້ອງ ເຮັດສັນຍາຊື້-ຂາຍ ສິ່ງປຸກສ້າງຕ່າງຫາກ. ໃນເວລາເອົາທີ່ດິນ ແລະ 
ສິ່ງປຸກສ້າງນຳມາຄ້ຳປະກັນນັ້ນ, ນອກຈາກ ວ່າເຮັດສັນຍາຄ້ຳປະກັນດ້ວຍທີ່ດິນ ແລ້ວ ຕ້ອງ ເຮັດສັນ 
ຍາຄ້ຳປະກັນດ້ວຍສິ່ງປຸກສ້າງຕ່າງຫາກ (ແຕ່ການໂອນກຳມະສິດທີ່ດິນ ແລະສິ່ງປຸກສ້າງ ຫຼື ເອົາ 
ທີ່ດິນ ແລະສິ່ງປຸກສ້າງນຳ ມາ ຄ້ຳປະກັນນັ້ນ ຈະຂຽນໃນສັນຍາ ໃບດຽວກໍໄດ)້. ພ້ອມ ກັນ ນີ,້ ສາມາດ  
ຂາຍ ແຕ່ ສິ່ງປຸກສ້າງເທົ່ານັ້ນ (ໃນກໍລະນີນີ,້ ນອກຈາກວ່າຂາຍສິ່ງປຸກສ້າງ ແລ້ວ ຕ້ອງຂາຍສິດນຳ 
ໃຊ້ທີ່ດິນພ້ອມ ເຊັ່ນ; ສິດນຳໃຊ້ພື້ນດີນ, ສິດເຊົ່າທີ່ດິນ, ສິດຢືມເພື່ອນຳໃຊ້ທີ່ ດິນ ເປັນຕົ້ນ), ຫຼື 
ສາມາດເອົາແຕ່ສິ່ງປຸກສ້າງນຳ ມາຄ້ຳປະກັນກໍໄດ ້(ໃນກໍລະນີນີ,້ ຖ້າ ວ່າໄດ້ ຮັບ ການອາຍັດຊັບສິ່ງ
ປຸກສ້າງນັ້ນ, ຜູ່ອາຍັດຊັບຕ້ອງໄດ້ສິດນຳໃຊ້ພື້ນດິນພ້ອມ ຕາມມາດຕາ 388, ກົດໝາຍແພ່ງ11).

ຫີນຄວັດກໍສາມາດ ຮັບ ຮູ້ ໄດ້ວ່າ ຈະ ໄດ້ນຳໃຊ້ໂດຍມີລັກສະນະຕິດຈອດກັບທ່ີດິນເປັນປົກກະຕິ, 
 ເຊິ່ງ ໄດ້ ຕິດ ຈອດ ກັບ ທີ່ ດິນ ໂດຍ ຊີ ມັງ. ສະນັ້ນ, ຖ້າວ່າ ເອົາຫີນຄວັນນັ້ນອອກ ຈາກ ທີ່ ດິນ ກໍ ຕ້ອງ 
ທຳລາຍ ສິ່ງ ນັ້ນ ຫຼື  ມີ ການ ໃຊ້ ຈ່າຍ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ  ຈຶ່ງຖື ວ່າຫີນ ຄວັດ ນັ້ນ   ກໍ ແມ່ນ ອະສັງຫາ ລິມະ ຊັບ ທີ່ ຕິດ 
ຈອດ ກັບ ທີ່ ດິນ.  ແຕ່ ຫີນ ຄວັດ ນັ້ນ  ຖື ວ່າ ສິ່ງທີ່ ຕິດ ຈອດ ກັບ ທີ່ ດິນ ທີ່ ມີ ລັກສະນະ ອັນ ດຽວກັບ ທີ່ ດິນ ຕອນ 
ນັ້ນ, ບໍ່ ສາມາດ ຖື ໄດ້ ວ່າ ເປັນ ສິ່ງ ປຸກ ສ້າງ. ສະນັ້ນ, ຖ້າວ່າທີ່ ດິນຕອນ ນັ້ນ ໄດ້ ຮັບ ການ ຂາຍ, ຫີນ ຄວັດ   
ທີ່ ຕິດ ຈອດ ກັບ ທີ່ ດິນ ກໍ ຖື ວ່າ ໄດ້ ຮັບ ການ ຂາຍ ພ້ອມ ກັນ ກັບ ທີ່ ດິນ ຕອນ ນັ້ນ.   ແຕ່   ຖ້າວ່າ ເຈົ້າ ຂອງ ຢາກ 
ຂາຍ ຫີນ ຄວັດ ຕ່າງຫາກ ຈາກ ທີ່ ດິນ,  ເຈົ້າ ຂອງ ກໍ ສາມາດ ຂາຍຫີນ ຄວັດ ນັ້ນ ຕ່າງຫາກ ກໍ ໄດ້ ໂດຍ ມີ 
ການສະ ແດງ ກຳມະສິດ ຂອງ ຫີນ ຄວັດ ຕໍ່ ບຸກຄົນ ທົ່ວ ໄປ (ການ ສະ ແດງ ທົ່ວ ໄປ).  ໃນ ກໍ ລະ ນີນີ,້  ເຈົ້າ 
ຂອງ ຈະ ສາມ າດຂາຍ ຫີນ ຄວັດ ຕ່າງຫາກ ຈາກ ທີ່ ດິນ  ໂດຍ ບໍ່ ຈຳ ເປັນ ຕ້ອງ ເອົາ ຫີນ ຄວັດ ນັ້ນ ອອກ ຈາກ 
ທີ່ ດິນ.

ໃນກໍລະນີທີ ່ກ ຢືມເງິນຈາກ ງ ແລະ ເອົາທີ່ດິນມາເປັນຫຼັກ ຊັບຄ້ຳປະກັນນັ້ນ,  ເຖິງ ວ່າ ກ  
ບໍ່ ໄດ້ ສະ ແດງ ລະອຽດ ກໍ ຕາມ ຜົນ ສັກສິດ ຂອງ ການ ຄ້ຳປະກັນ ນັ້ນ ບໍ່ ໄດ້ກວມ ເອົາ ສິ່ງ ປຸກ ສ້າງ (ມາດ 
ຕາ 370)12.  ແຕ່ ກົງກັນ ຂ້າມ, ຫີນຄວັດນັ້ນໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກ ການ ຄ້ຳປະກັນ ເວັ້ນເສັຍ  
ແຕ່ມີການສະ ແດງສະເພາະ.  ເພາະວ່າ ຫີນ ຄວັດ ນັ້ນ ຖື ວ່າ “ສິ່ງ ທີ່ ຕິດ ຈອດ ກັບ ທີ່ ດິນ (ມາດຕາ 
370),”  ແລະສິ່ງ ທີ່ ຕິດ ຈອດ ກັບ ທີ່ ດິນ ແມ່ນ ຖື ວ່າ  ເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ ທີ່ ດິນນັ້ນ ເອງ.    ແຕ່  ໃນ ກໍລະນີ 
ທີ່ສາມາດ  ເອົາ ຫີນ ຄວັດ ນັ້ນ ອອກ ຈາກ ທີ່ ດິນ ໂດຍ ບໍ່ ມີ ການ ທຳລາຍ ສິ່ງ ໃດ  ແລະບໍ່ ມີ ການ ໃຊ້ ຈ່າຍ 
ເພີ່ມ, ເຊິ່ງບໍ່ ມີ ລັກສະນະ ທີ່ ຕິດ ຈອດ ກັບ ທີ່ ດິນ (ຕາມ  ວັກ 1, ມາດຕາ 86, ກົດໝາຍ ແພ່ງ)  

11 ມາດຕາ 388: ໃນ ກໍລະນີ ທີ່ ດິນ   ແລະ ອາຄານ ທີ່ ຕັ້ງ ຢູ່ ໃນ ດິນ ດັ່ງກ່າວ   ເປັນ ຂອງ  ເຈົ້າ ຂອງ ດຽວ ກັນ,  ແລະ ທີ່ ດິນ  
ແລະອາ ຄານທີ່ ຕັ້ງ ຢູ່  ໃນ ດິ ນໄດ້  ເປັນ ຄ້ຳ ປະກັນ ຫຼັກ ຊັບ, ຖ້າ ທີ່ ດິນ  ຫຼື ອາຄານ ນັ້ນ ໄດ້ ຮັບ ການ ອາ ຍັດ ຊັບຈຶ່ງ  ເຮັດ ໃຫ້ ທີ່ ດິນ  
ແລະອາ ຄານ ມີ ຄົນ ລະ ເຈົ້າ ຂອງ ແລ້ວ, ຜູ່ ທີ່ ເປັນ ເຈົ້າ ຂອງ ອາຄານ ຖື ວ່າ  ໄດ້ ສິດ ນຳ ໃຊ້ ພື້ນ ດິນພ້ອມ. ແຕ່ ໃນ ກໍລະນີ ນີ,້ ສານ 
ຈະ ກຳນົດ ຄ່າ ເຊົ່າ ທີ່ ດິນ ຕາມ ການ ຮ້ອງ ຂໍ ຈາກ ຄູ່ ສັນຍາ.
12 ມາດຕາ 370: ການ ຄ້ຳປະກັນ ດ້ວຍ ອະສັງຫາລິມະ ຊັບຈະ ກວມ ເອົາ  ສິ່ງ ຕ່າງໆທີ່ ຕິດ ຈອດ   ແລະ  ເປັນອັນ ດຽວ ກັນ 
ກັບ ອະສັງຫາລິມະ ຊັບ ທີ່ ເປັນ ເປົ້າ ໝາຍຂອງ ກາ ນຄ້ຳປະກັນ.  ເວັ້ນ ເສັຍ ແຕ່ ມີ ຂໍ້ ກຳນົດ ຢ່າງ ອື່ນ ໃນ ສັນຍາ ຫຼື  ເຈົ້າ ໜີ້ 
ສາມາດ ລົບ ລ້າງ ການ ກະທຳຂອງ ລູກ ໜີ້ ໄດ້ ຕາມ ມາດຕາ 424.
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ແລະ ມີ ລັກສະນະ ສັງຫາ ລີ ມະ ຊັບ (ຕາມ ວັກ2, ມາດຕາ 86, ກົດໝາຍ ແພ່ງ) ກໍ ຕາມ, ຖ້າວ່າ 
ບໍ່ມີ ຂໍ້ ກຳນົດ ພິ ເສດ ລະຫວ່າ ງ ກ  ແລະ ງ ທີ່ ໄດ້ ຕົກລົງ ກັນ ວ່ຫີນ ຄວັດ ນັ້ນ ບໍ່ ໄດ້ຮັບ ການ ນຳ ມາ ເປັນ 
ຄ້ຳປະກັນ,  ຫຼື ຕີ ລາຄາ  ໄດ້ວ່າ ຫີນ ຄວັດນັ້ນ  ແມ່ນ ສິ່ງ ທີ່ ຕິດ ຈອດ ກັບ ທີ່ ດິນ (ຕາມມາດຕາ 370), 
ກໍ ຖື ວ່າ ຜົນ ສະທ້ອນ ຂອງ ການ ຄ້ຳປະກັນ ດ້ວຍ ທີ່ ດິນ ຈະ ກວມ ເອົາ ຫີນ ຄວັດ ທີ່ ຕັ້ງ ຢູ່ ເທິງທີ່ ດິນ .

ສ�ລ�ບ (3)
  ໃນເວລາທີ ່ຄ ຮ້ອງຂໍໃຫ ້ກ ມອບທີ່ດິນຄືນນັ້ນ, ກ ຮັບການມອບທີ່ດິນຈາກ ຂ  ແລ້ວ ໄດ ້ 
21 ປ.ີ  ໃນ ກໍລະນີ ນີ,້ ກ ສາມາດຕໍ່ວ່າຕົນເອງໄດ້ກຳມະສິດໂດຍອາຍຸຄວາມ ແລະປະຕິເສດການ  
ຮ້ອງຂໍຈາກ ຄ ໄດ.້ ການໄດກ້ຳມະສິດໂດຍອາຍຸຄວາມແມ່ນລະບົບ ທີ່  ໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ ຄອບຄອງຊັບ 
ສິ່ງຂອງຢ່າງຕໍ່ ເນື່ອງໃນໄລຍະເວລາທີ່ ໄດ້ກຳນົດ ຈະໄດ້ກຳມະສິດຂອງຊັບ ສິ່ງ ຂອງ. ສຳລັບ ຜູ່ ທີ່   
ຄອບ ຄອງ  ເປັນ ຜູ່ ເຊົ່າ( ໄດ້ ຈ່າຍ ຄ່າ ເຊົ່າ)  ໃນ ໄລຍະ ເວລາ ທີ່ ໄດ້ ກຳນົດກໍ ຈະ  ໄດ້ ສິດ ເຊົ່າ ເປັນ ທາງ ການ  
ໂດຍ ອາຍຸ ຄວາມ13. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າວ່າ ກ ຢາກຕໍ່ວ່າຕົນເອງໄດ້ກຳມະສິດ ໂດຍ ອາຍຸຄວາມ, ກ ຕ້ອງ 
ຢັ້ງຢືນວ່າຕົນ ເອງໄດຄ້ອບຄອງທີ່ດິນຕອນ ນັ້ນ 1) ໂດຍມີເຈດຈຳນົງວ່າ ຕົນເອງ ມີກຳມະສິດ, 
2) ໂດຍຄວາມສະຫງົບ, 3) ຢ່າງເປີດເຜີຍ, 4) ໃນໄລຍະເວລາ 20 ປີ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (ວັກ 1,  
ມາດຕາ 162, ກົດໝາຍແພ່ງ). ໃນຄະດີຕົວຢ່າງ ທີ່ ໄດ້ ສະ ເໜີ ມາ ນີ,້ ກ ເປັນ ຜູ່ຄອບຄອງທີ່ດິນ 
ໂດຍມີການຊື້-ຂາຍຈາກ ຂ. ສະນັ້ນ, ກ  ໄດ້ ຮັບ ການສັນນິຖານວ່າເປັນຜູ່ຄອບຄອງ, 1)  ໂດຍມີ  
ເຈດຈຳນົງທີ່ເປັນເຈົ້າກຳມະສິດ, 2) ໂດຍຄວາມສະຫງົບ,  ແລະ 3) ຢ່າງເປີດເຜີຍ (ວັກ 1, 
ມາດຕາ 186, ກົດໝາຍແພ່ງ)14. ນອກຈາກນັ້ນ, ຖ້າວ່າ ກ ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ກ ຄອບຄອງທີ່ 
ດິນຕອນນັ້ນ ໃນເວລາເລີ່ມຄອບຄອງ ( ຕົ້ນໄລ ຍະ ) ແລະ ໃນປັດຈຸບັນ  (ປາຍ ໄລຍະ,    ເລີ່ ມຄອບ 
ຄອງ ແລ້ວໄດ ້ 20 ກວ່າປ)ີ ກ ໄດ້ຮັບສັນນິຖານວ່າໄດ້ຄອບຄອງທີ່ດິນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (ວັກ 2, 
ມາດຕາ 186). ສະນັ້ນ, ຖ້າວ່າ ຄ ຢາກປະຕິເສດການໄດ້ກຳມະສິດໂດຍອາຍຸຄວາມ ຂອງ ກ 
ນັ້ນ, ຄ ຈະຕ້ອງ ຢັ້ງຢືນຢ່າງລະອຽດເພື່ອປະຕິເສດການສັນນິຖານ 1) ຫາ 3) ດັ່ງ ເທິງ ນີ້.

ນອກຈາກນັ້ນ  ໃນ  ເວລາ ກ ໄດ້ຮັບການມອບທີ່ດິນຈາກ ຂ ໂດຍມີການຊື້-ຂາຍ ແລະເລີ່ມ 
ຄອບຄອງທີ່ດິນນັ້ນ, ຖ້າ ກ ບໍ່ ມີ ຄວາມ ຜິດ ທີ່ເຊື່ອວ່າຕົນເອງເປັນເຈົ້າກຳມະສິດແທ,້ ພາຍຫຼັງທີ່ 
ໄດ້ຄອບຄອງໃນໄລຍະ 10 ປີແລ້ວ, ກ ຈະໄດ້ກຳມະສິດຕາມ ອາຍຸ ຄວາມ (ວັກ 2, ມາດຕາ 
162, ກົດໝາຍແພ່ງ).

13 ອາຍຸຄວາມແມ່ນອີງຕາມມາດຕາ 163 ເຊິ່ງມີກຳນົດເວລາ 20 ປ ີແລະ 10 ປ.ີ
14 ມາດຕາ 186: 
1. ຜູ່ ຄອບ ຄອງ ຈະ  ຖື ວ່າ ຄອບ ຄອງ ດ້ວຍ ເຈດ ຈຳ ນົງ ເປັນ ເຈົ້າ ຂອງ ໂດຍ ຄວາມ ບໍລິສຸດ ໃຈ , ຢ່າງ ສະຫງົບ  ແລະ   ເປີດ 
ເຜີຍ.
2. ຖ້າ ມີ ຫຼັກ ຖານ ທີ່ ໄດ້ ຄອບ ຄອງ  ໃນ ເວລາ ເບື້ອງ ຕົ້ນ  ແລະ  ເວລາ ສຸ ດທ້າຍ, ຈະ ສັນ ນິຖານ ວ່າ ໄດ້ ຄອບ ຄອງຢ່າງ   ຕໍ່  
ເນື່ອງ  ໃນ ໄລຍະ  ເວລາ ນັ້ນ.
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ແຕ່ໃນກໍລະນີໃດກໍຕາມ, ຖ້າວ່າ ກ ຢາກປະຕິເສດການຮ້ອງຂໍຈາກ ຄ ກ່ຽວ ກັບການມອບ 
ທີ່ດິນຄືນ ໂດຍອ້າງວ່າ ຕົນເອງໄດ້ກຳມະສິດຕາມອາຍຸຄວາມ, ກ  ກໍຕ້ອງຕໍ່ ວ່າ ແລະ ຮຽກຮ້ອງ ໂດຍ 
ຕົນ ເອງ ວ່າຕົນ ເອງ ຈະໃຊ້ສິດ ໃນ ການໄດ້ກຳມະສິດຕາມອາຍຸຄວາມ (ມາດຕາ 145, ກົດໝາຍ  
ແພ່ງ)15.  16ແຕ່ຕາມປະເພນີສານ1) ໄດ້ຕີຄວາມໝາຍວ່າ  ໃນ  ເວລາທີ ່ຄ ໄດ້ກຳມະສິດຈາກ ຂ ນັ້ນ,  
 ຖ້າວ່າ ກ ໄດເ້ງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກຳມະສິດໂດຍອາຍຸຄວາມ  ແຕ່ ບໍ່ ໄດ້ ຂຶ້ນ ທະບຽນ ທີ່ ດິນນັ້ນ, ກ ຈະ ບໍ່ 
ສາມາດ  ຕໍ່ສູ້ກັບ ຄ  ໂດຍ ອ້າງວ່າ ຕົນເອງ ໄດ້ ກຳມະສິດ ຕາມ ອາຍຸ ຄວາມ.  ໃນ ກໍລະນີ ນີ,້ ຖ້າວ່າ ຄ 
ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນກ່ອນແລ້ວກໍຖືວ່າ ຄ ໄດ້ກຳມະສິດ17. ຕາມປະເພນີສານ2) ໄດ້ຕີຄວາມໝາຍວ່າ 
ໃນເວລາທີ ່ຄ ໄດ້ກຳມະສິດຈາກ ຂ ນັ້ນ, ຖ້າວ່າ ກ ຍັງບໍ່ທັນມ ີເງື່ອນໄຂ ເພື່ອໄດ້ ກຳມະສິດ 
ຕາມອາຍຸຄວາມ, ເຖິງວ່າ ກ ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນທີ່ ດິນ ນັ້ນກໍຕາມ, ກ ຈະສາມາດຕໍ່ສູ້ ກັບ ຄ  ໂດຍອ້າງ 
ວ່າຕົນເອງໄດ້ກຳມະສິດຕາມອາຍຸຄວາມ. ເພາະວ່າ ໃນ ເວລາ ຄ ໄດ້ທີ່ດິນຈາກ ຂ  ແລະ ຂຶ້ນ 
ທະບຽນທີ່ ດິນ ນັ້ນ, ກ ບໍ່ ສາມາດ ຂຶ້ນ ທະບຽນ ໄດ ້( ເພາະວ່າ ໃນ ເວລາ ນັ້ນ ກ ຍັງບໍ່ທັນ ມີ ເງື່ອນ ໄຂ ທີ່ 
ໄດ້ ກຳມະສິດ ຕາມ ອາຍຸ ຄວາມ)18.

ສ�ລ�ບ (4)
ໃນກໍລະນີທີ ່ກ ຕ້ອງຍອມຮັບຕາມການຮ້ອງຂໍຈາກ ຄ, ກໍ ໝາຍ ຄວາມ ວ່າ ຂ  ໄດ້ ຂາຍ ຊັບ 

ສິ່ງ ຂອງ ທີ່ ຕົນ ບໍ່ ມີ ກຳມະສິດ. ສະ ນັ້ນ, ຂ ຕ້ອງ ຮັບຜິດຊອບຍ້ອນ ວ່າ ຕົນ ເອງ ໄດ້ ຂາຍຊັບ ສິ່ງ ຂອງ 
ທີ່ ຕົນ ບໍ່ມີ ກຳມະສິດ. ຕາມກົດໝາຍ ຂອງ ປະ ເທດ ຍີ່ປຸ່ນ, ສັນຍາ ຊື້-ຂາຍ ໄດ້ ກຳ ນົດ ແຕ່ພັນທະ ຂອງ ຜູ່ 
ຂາຍກ່ຽວ ກັບ ການ ມອບ ຊັບ ສິ່ງ ຂອງ ທີ່ ເປັນ ວັດຖຸ ປະສົງ ຂອງ ສັນຍາ ຕໍ່ ຜູ່ ຊື້ ເທົ່າ ນ້ນ. ສະ ນັ້ນ, ການ  
 ຊື້-ຂາຍ ຊັບ ສິ່ງຂອງ ທີ່ ຂຶ້ນ ກັບ ກຳມະສິດ ຂອງ ຜູ່ ອື່ນ ກໍ ຖື ວ່າ ໃຊ້ ໄດ.້  ແຕ່ ໃນກໍລະນີ ນີ,້ ຜູ່ ຂາຍ ຕ້ອງ 
ມີ ພັນທະ ທີ່ ຈະ ໄດ້ ກຳມະສິດ ຂອງ ຊັບ ສິ່ງ ຂອງ ຈາກ ເຈົ້າ ກຳມະສິດ  ແລ້ວ  ໂອນ ກຳມະ ສິດ ນັ້ນໃຫ້ ຜູ່ ຊື້  
(ມາດຕາ 560, ກົດໝາຍ  ແພ່ງ19).  ແຕ່ ຖ້າ ວ່າ ເຈົ້າ ກຳມະສິດ ຄ  ບໍ່ ຍອມ   ໂອນ ກຳມະສິດ ໃຫ ້ຂ  
ຈຶ່ງ ຂ ບໍ່ ສາມາດ  ໂອນ ກຳມະສິດ ໃຫ ້ກ  ແລ້ວ, ກ ຈະ ສາມ າດຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ້  ຂ  ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ ການ  

15 ມາດຕາ 145: ຖ້າ ຫາກ ຄູ່ຄວາມ ຈະ ບໍ່ ໄດ້ ອ້າງ ອາຍຸ ຄວາມ ແລ້ວ, ສານ ຈະ ບໍ່ ສາມາດ  ພິຈາລະນາ ອາຍຸ ຄວາມ ຢູ່ ສານ 
ໄດ.້
16 ວັກນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ ຕາມກົດຫມາຍແພ່ງຍີ່ປຸ່ນແລ້ວ ກ ຈະໄດ້ກຳມະສິດຕາມມາດຕາ 186 ວັກ 1 ແລະ  
ວັກ 2, ແລະມາດຕາ 162, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມສິດນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນສິດທີ່ໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ກ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮຽກ 
ຮ້ອງສິດນີ ້ຕໍ່ສານ, ຖ້າບໍ່ຮຽກຮ້ອງກໍບໍ່ສາມາດໄດ້ສິດດັ່ງກ່າວຕາມມາດຕາ 145. 
17 ປະເພນີສານ 1 ນີ້ ເວົ້າເຖິງກໍລະນ ີ ທີ ່ ກ ຄອບຄອງຊັບຄົບຖ້ວນຕາມອາຍຸຄວາມ (10 ປ)ີ ແລ້ວ ແຕ່ ຊ 
ໄດ້ຂາຍອະສັງ ຫາລິມະຊັບໃຫ ້ ຄ ແລະ ຄ ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ, ສະນັ້ນ ຄ ຈຶ່ງໄດ້ກຳມະສິດຕາມ ມາດຕາ 177 
ຂອງກົດຫມາຍຍີ່ປຸ່ນ ຜູ່ໃດ ຂຶ້ນທະບຽນກ່ອນຜູ່ນັ້ນໄດ້ກຳມະສິດກ່ອນ.
18 ປະເພນີສານ 2 ນີ ້ ເວົ້າເຖິງ ກໍລະນີທີ ່ກ ຄອບຄອງຊັບຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນຕາມອາຍຸຄວາມ (10 ປີ), ໃນລະຫວ່າງ 
1- 10 ປ,ີ ແຕ ່ຂ ໄດ້ຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບໃຫ ້ຄ ແລະ ຄ ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ, ກໍລະນີນີ ້ ຄ ຈະບໍ່ໄດ້ກຳມະສິດ 
ເຖິງວ່າໄດ້ຂຶ້ນທະ ບຽນແລ້ວກໍຕາມ, ຍ້ອນວ່າ ກ ຍັງຄອບຄອງຊັບບໍ່ທັນຄົບອາຍຸຄວາມເທື່ອ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດອ້າງສິດ 
ຕາມອາຍຸຄວາມໄດ.້
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ລະ ເມີດ ສັນຍາ ໂດຍ ອ້າງ ວ່າຜູ່ ຂາຍ ບໍ່ ໄດ້ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ສັນຍາຊື້-ຂາຍ. ໝາຍຄວາມວ່າ ກ ຈະສາ  
ມາດຍົກເລີກສັນຍາ ແລະຮ້ອງຂໍເອົາເງິນ ທີ່ຕົນເອງໄດ້ຈ່າຍນັ້ນຄືນ (ມາດຕາ 561, ກົດໝາຍ 
ແພ່ງ20).  ໃນ ເວລາ ຂ ສົ່ງ ເງິນ ຄືນ ໃຫ້ ກ ນັ້ນ, ຂ ຕ້ອງຮັບຜິດ ຊອບ ໃນ ການເສັຍດອກເບັ້ຍພ້ອມ. 
ນອກຈາກນັ້ນ, ຖ້າວ່າ ກ ໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍ, ກ ຈະສາມາດຮ້ອງຂໍເອົາການໃຊ້ແທນຄ່າ 
ເສັຍຫາຍໄດ ້(ວັກ 3, ມາດຕາ 54521).

ສ�ລ�ບ (5)
ໃນກໍລະນີທີ ່ກ ໄດ້ຂາຍທີ່ດິນ, ສິ່ງປຸກສ້າງ, ຫີນຄວັດນັ້ນໃຫ ້ຈ, ຈ ໄດ້ຮັບມອບ ແລະ 

ຂຶ້ນທະບຽນແລ້ວ, ຄ ຈະສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ ້ ຈ ມ້າງສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ຫີນຄວັດແລ້ວຈຶ່ງ 
ມອບທີ່ດິນໃຫ ້ ຄ ໄດ້ບ ໍ ? ຖ້າວ່າ ຄ ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າຕົນເອງເປັນເຈົ້າກຳມະສິດທີ່ດິນ, 
ນອກຈາກວ່າ ຄ ມີສິດຮ້ອງຂໍໃຫ ້ກ ແລ້ວ, ຍັງສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ ້ຈ ມອບທີ່ດິນຄືນຕາມກຳມະ
ສິດຂອງຕົນເອງໄດ.້ ເພາະວ່າ ກຳມະສິດແມ່ນສິດຕໍຊ່ັບສິ່ງຂອງຢ່າງຂາດຕົວ, ເຊິ່ງ ຄ ສາມາດ
ຮ້ອງຂໍຕໍ່ບຸກຄົນໃດກໍໄດ.້

ສ່ວນ ຈ ກໍຈະສາມາດຕໍ່ສູ້ ໄດ້ ໃນ ກໍ ລະ ນີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ:້
(i) ໃນກໍລະນີທີ ່ຄ ເປັນເຈົ້າກຳມະສິດ  ແລະ  ຮູ້ວ່າ ກ ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນກ່ຽວກັບທີ່ດິນຂອງ

ຕົນເອງ, ແຕ່ໄດ້ປ່ອຍປະ ນັ້ນ, ຖ້າວ່າ ຈ ຕໍ່ວ່າ ແລະ ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ, 1) ຄ ມີຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບວ່າຕົນເອງໄດ້ຮູ້ວ່າ ກ ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນແຕ່ໄດ້ປ່ອຍປະ, 2)  ໃນສະພາບນັ້ນ, 
ຈ ກໍໄດ້ເຊື່ອວ່າ ກ ເປັນເຈົ້າກຳມະສິດ ແທ້ຂອງທີ່ດິນ (ຈ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ກ ບໍ່ມີກຳມະສິດ ໂດຍ ຄວາມ 
ບໍລິສຸດໃຈ)ນັ້ນ, ຈ ຈະສາມາດປະຕິເສດການຮ້ອງຂໍ  ເອົາ ທີ່ ດິນ ຄືນ ຈາກ ຄ (ຕາມວັກ 2, ມາດຕາ 
94, ກົດໝາຍແພ່ງ)22.

19 ມາດຕາ 560: ໃນ ກໍລະນີ ສິດ ຂອງ ຜູ່ ອື່ນ ເປັນ ເປົ້າ ໝາຍ ການ ຊື້-ຂາຍນັ້ນ, ຜູ່ ຂາຍ ມີ ພັນທະທີ່ ຈະ ຮັບສິດ ດັ່ງກ່າວ  
ແລ ະ  ໂອນ  ໃຫ ້ ຜູ່ ຊື.້
20 ມາດຕາ 561: ໃນ ກໍລະນີ ຂອງ ມາດຕາ ຂ້າງ ເທິງ ນີ,້ ຖ້າ ຜູ່ ຂາຍບໍ່ ສາມາດ ຮັບ ສິດ  ແລະ  ໂອນ  ໃຫ້ ຜູ່ ຊື້ ໄດ້ ນັ້ນ, ຜູ່ ຊື້ ຈະ 
ສາມາດ
 ຍົກ ເລີກສັນຍາ ໄດ.້   ໃນ ກໍລະນີ ນີ,້ ຖ້າ ຜູ່ ຊື້ ຮູ້ ວ່າ ສິດ ດັ່ງ ກ່າວ ນັ້ນ ບໍ່ ແມ່ນ ຂອງ ຜູ່ ຂາຍ , ຜູ່ ຊື້ບໍ່ ສາມາ ດຮ້ອງ ຂໍ ເອົາ ການ  ໃຊ້ 
ແທນ ຄ່າ ເສັຍ ຫາຍ ໄດ້.
21 ມາດ ຕາ 545: 
1. ຖ້າ ຄູ່ສັນຍາ ຝ່າຍ ໜຶ່ງ ໄດ້ ໃຊ້ ສິດ ຍົກ ເລີກ ສັນຍາ, ຄູ່ສັນຍາ ທັງ ສອງ ຝ່າ ຍຈະ ມີ ພັນ ທະ  ຟື້ນ ຟູ ສະພາບ ຂອງ ຄູ່ ສັນຍາ ອີກ 
ຝ່າຍ ໜຶ່ງ .  ແຕ່ ບໍ່ ໃຫ້ ມີ ຜົນ ສະທ້ອນ ຕໍ່ ສິດ ຂອງ ບຸກຄົນ ທີສາມ.
2.  ໃນ ກໍລະນີ ຂອງ ມາດຕາ ຂ້າງ ເທິງ ນີ,້ ຖ້າ ມີ ການສົ່ງ ເງິນ ຄືນ ນັ້ນ, ຕ້ອງ ຄິດ ໄລ ດອກ ເບັ້ຍ ນັບ ແຕ່ ເວລາ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ເງິນ ນັ້ນ 
ເປັນ ຕົ້ນ ໄປ.
3. ການ ໃຊ້ ສິດ ຍົກ ເລີກ ສັນຍາ ຈະ ບໍ່ ກີດ ກັນ ການ ຮ້ອງ ຂໍ ເອົາ ການ ໃຊ້ ແທນ ຄ່າ ເສັຍ ຫາຍ .



ກໍລະນີ 1 175

(ii) ຈ ຈະສາມາດປະຕິເສດການຮ້ອງຂໍ ເອົາທີ່ ດິນ ຄືນຈາກ ຄ ໄດ ້ ໃນກໍລະນີທີ ່ ຈ ໄດ້ 
ເງື່ອນໄຂທີ ່ໄດ້ກຳມະສິດຕາມອາຍຸຄວາມ. ໃນກໍລະນີນີ,້ ຖ້າວ່າໄລຍະຂອງການຄອບຄອງທີ່ດິນ 
ຂອງ ຈ ບໍ່ພຽງພໍ ເພື່ອ ໄດ້ ກຳມະສິດຕາມອາຍຸຄວາມ, ແຕ່ ຈ ຈະສາມາດອ້າງ ວ່າ ຕົນ ເອງ ໄດ້ 
ກຳມະສິດ ຕາມ ອາຍຸ ຄວາມ ໂດຍເອົາ ໄລຍະເວລາທີ ່ ກ ຄອບຄອງ  ແລະ ຂ (ຜູ່ ຄອບ ຄອງ  
ເກົ່າກ່ອນ ກ) ຄອບຄອງ ມາບວກໃສ່ກັບ ໄລຍະເວລາ ທີ່ຕົນເອງ ໄດ້ຄອບຄອງນັ້ນ ເພື່ອ ອ້າງ ອີງ 
ໃນ ການ ຄິດ ໄລໄ່ລຍະ ການ ຄອບ ຄອງ ໄດ ້(ວັກ 1, ມາດຕາ 187)23. ແຕ່ຖ້າວ່າ ອ້າງອີງໄລຍະ 
ເວລາຂອງຜູ່ຄອບຄອງ ເກົ່ານັ້ນ, ຕ້ອງສືບທອດຂໍ້ບົກພ່ອງ24 ຂອງຜູ່ຄອບຄອງເກົ່າ ເຊັ່ນ ດຽວ ກັນ 
(ວັກ 2, ມາດຕາ 187, ກົດໝາຍແພ່ງ).

ສະນັ້ນ, ໄລຍະເວລາຄອບຄອງທີ່ ດິນຂອງ ຈ ແມ່ນພຽງແຕ ່5 ປ,ີ ແຕ່ຖ້າເອົາໄລຍະເວລາ 
ຄອບຄອງທີ່ ດິນຂອງ ກ ມາບວກໃສ່ກັນແລ້ວຈຶ່ງຕົກເປັນ 11 ປີນັ້ນ, ຈ ຈະສາມາດຮຽກຮ້ອງວ່າຕົນ 
ເອງໄດ້ກຳມະສິດ ຕາມອາຍຸຄວາມ  ໂດຍ ມີ ການ ຄອບ ຄອງ 10 ປີ ແລ້ວ (ວັກ 2, ມາດຕາ 162, 
ກົດໝາຍແພ່ງ). ແຕ່ໃນກໍລະນີນີ,້ ຕ້ອງ ມີ ເງື່ອນ ໄຂວ່າ ໃນເວລາທີ ່ກ ເລີ່ມຄອບຄອງທີ່ດິນນັ້ນ, ກ 
ເປັນຜູ່ບໍລິສຸດໃຈ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຜິດ (ວັກ 2, ມາດຕາ 162, ກົດໝາຍແພ່ງ). ສະນັ້ນ, ຖ້າວ່າ ຄ 
ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ໃນເວລາ ກ ຊື້ທີ່ດິນຈາກ ຂ ນັ້ນ ກ ໄດ້ຮູ້ວ່າ ຂ ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າກຳມະສິດແທ ້
ຫຼື ກ ມີຄວາມປະຫມາດ ເລີນເລີ້ວ່າ ຂ ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າກຳມະສິດແທ,້ ຄ ຈະສາມາດປະຕິເສດກາ
ນໄດ້ກຳມະສິດຕາມອາຍຸຄວາມຂອງ ຈ ໄດ.້
 ແຕ່ໃນກໍລະນີດັ່ັງກ່າວນີ້ , ຖ້າວ່າໄລຍະເວລາຂອງການຄອບຄອງຂອງ ຂ ບວກ ກັບ  ໄລຍະ 
ເວລາ ຂອງ ການ ຄອບ ຄອງ ຂອງ ກ ແລະ ຈ ແລ້ວຕົກເປັນ 20 ກວ່າປີນັ້ນ, ຈ ຈະສາມາດ 
ຮຽກຮ້ອງວ່າ ຕົນໄດ້ກຳມະສິດຕາມອາຍຸຄວາມ   ໂດຍ ອ້າງວ່າໄດ້ຄອບຄອງ 20 ປີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 
(ວັກ 2, ມາດຕາ 162).

22 ຕາມເນື້ອໃນຂອງມາດຕາ 94 ວັກ 2 ແລ້ວ, ກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ແຕ່ຕາມປະເພນີສານຂອງຍີ່ປຸ່
ນນຳ ໃຊ້ຫລັກການຂອງມາດຕານີ້ໃນທາງອ້ອມ (ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ)້.
23 ມາດຕາ 187:
1. ຜູ່ ສືບ ທອດ ຂອງ ຜູ່ ຄອບ ຄອງ ຈະ ສາມາດ ອ້າງ ການ ຄອບ ຄອງ  ດ້ວຍຕົນ ເອງ ເທົ່າ ນັ້ນ ຫຼື ອ້າງ ການ ຄອບ ຄອງ ດ້ວຍ ຕົນ 
ເອງ ຮ່ວມ ກັບ ການ ຄອບ ຄອງ ດ້ວຍ ຜູ່ ຄອບ ຄອງ ເກົ່າ ກໍ ໄດ ້ຕາມ ການ ເລືອກ ຂອງ ຕົນ.
2.  ໃນ ກໍລະນີ ທີອ່້າງ ການ ຄອບ ຄອງ ຂອງ ຜູ່ ເກົ່າ ພ້ອມ ກັບ ການ ຄອບ ຄອງ ດ້ວຍ ຕົນ ເອງນັ້ນ, ຜູ່ ສື ບທອດ ຂອງ ການ ຄອບ 
ຄອງ ຈະ ຕ້ອງ ສື ບທ ອດຄວາ ມຜິດ ຂອງ ຜູ່ ຄອບ ຄອງ ເກົ່າ ໃນ ການຄ ອບຄອງ.
24 ໃນກໍລະນີທ ີ ຜູ່ຄອບຄອງເກົ່າ ໄດ້ຄອບຄອງຊັບສິ່ງຂອງມາກ່ອນດ້ວຍຄວາມບໍ່ບໍລິສຸດໃຈ, ຜູ່ຄອບຄອງຕໍ ່ ກໍຕ້ອງ 
ສືບທອດ ເອົາການຄອບຄອງຊັບດ້ວຍຄວາມບໍ່ບໍລິສຸດໃຈນັ້ນ.
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2 :  (ກ�ດໝາຍວາດວຍກ�ມະສິດ : ສ�ງຫາລິມະຊ�ບ)

ກ ໄດ້ຊື້ງົວຈາກ ຂ 1 ໂຕ ແຕ່ວ່າງົວນັ້ນ ແມ່ນງົວທີ ່ຂ ໄດ້ລັກຈາກ ຄ ນອກຈາກນັ້ນ ເວລາ ຂ 

ລັກງົວຈາກ ຄ ງົວນັ້ນກຳລັງຖືພາ ຫຼັງຈາກ ກ ໄດ້ຊື້ງົວຈາກ ຂ ແລ້ວ ງົວກໍເກີດລູກ 1 ໂຕ.

  (1) ໃນກໍລະນ ີຄ ຮຽກຮ້ອງຕໍ ່ກ ໃຫ້ສົ່ງງົວຄືນ ກ ຕ້ອງສົ່ງງົວຄືນບໍ ່? ແລ້ວລູກງົວເດ?

   (2) ນອກຈາກໄດ້ຮັບການສົ່ງງົວຄືນຈາກ ກ ແລ້ວ ຄ ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ ້ກ ສົ່ງຄືນຜົນກຳໄລ 

ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການນຳໃຊ້ງົວ ນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາໄດ້ຮັບມອບງົວຈາກ ຂ ຈົນຮອດເວລາສົ່ງຄືນໃຫ ້ຄ 

ບ ໍ?

   (3) ຄ ໄດ້ຝາກງົວໄວ້ນຳ ຂ ແຕ່ໃນກໍລະນີທີ ່ຂ ໄດ້ຂາຍງົວໃນນາມເປັນງົວຂອງຕົນເອງ ໃຫ້ ກ 

ແລ້ວໃນເວລາ ຄ ຮຽກຮ້ອງໃຫ ້ກ ສົ່ງງົວແລະລູກງົວຄືນນັ້ນຈະເປັນຄືແນວໃດ?

1. �ກການ
1) ມີຫຼັກການທີ່ວ່າ “ບໍ່ວ່າຜູ່ໃດກໍຕາມບໍ່ສາມາດມອບສິດຫຼາຍກວ່າທີ່ຕົນມີນັ້ນໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້”. 

(Nemo pius jurisad alienum transfere potest quam ipse habet). ຂ ບໍ່ສາມາດ 

ໂອນກຳມະສິດຂອງຜູ່ກ່ຽວ ແຕ່ເປັນກຳມະສິດຂອງ ຄ ສະນັ້ນອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະ 

ສິດແລ້ວ ຄ ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ ້ກ ຜູ່ຄອບຄອງງົວ ໃນປະຈຸບັນ ສົ່ງງົວຄືນໃຫ້ແກ່ຕົນໄດ.້

2) ໃນກໍລະນີທີ່ຄອບຄອງຊັບຂອງບຸກຄົນອື່ນທີ່ຕົນບໍ່ມີສິດນັ້ນ. ຕາມຫຼັກການແລ້ວ ໃນເວລາສົ່ງ 

ຄືນ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະໄດ້ສົ່ງຄືນສິ່ງຂອງນັ້ນ (ສິ່ງຂອງຕົ້ນຕ)ໍ ແຕ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ສົ່ງໝາກຜົນຊັບສິ່ງຂອງ 

ນັ້ນ ຄືນນຳອີກ ສົມມຸດວ່າ ໃນກໍລະນີທີ ່ກ ບໍ່ມີກຳມະສິດແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ແຕ່ຫາກຄອບຄອງງົວທີ ່

ເປັນກຳມະສິດຂອງ ຄ ບີບເອົານຳ້ນົມງົວ ແລະໄດ້ງົວນ້ອຍທີ່ເກີດມານັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງແມ່ງົວເທົ່າ 

ນັ້ນ ແຕ່ຕ້ອງສົ່ງທັງນ້ຳນົມງົວ (ໃນກໍລະນີທີ່ຊົມໃຊ້ໄປແລ້ວ ກໍຕ້ອງຈ່າຍມູນຄ່າທີ່ເໝາະສົມການຊົດ  

ເຊີຍຄ່າເສັຍຫາຍ) ເຊິ່ງເປັນ “ໝາກຜົນ” ຂອງງົວ (=ສິ່ງຂອງຕົ້ນຕ)ໍ, ໃນກໍລະນີທີ່ເອົາງົວນັ້ນໃຫ ້

ຄົນອື່ນເຊົ່າ ເກັບເອົາຄ່າເຊົ່າແລ້ວກໍຕ້ອງສົ່ງທັງ “ຄ່າໃຫ້ເຊົ່າ (ໝາກຜົນທາງກົດໝາຍ) ນັ້ນຄືນນຳ 

ອີກ ແຕ່ວ່າ (1) ໃນກໍລະນີທີ ່ກ ເຊື່ອວ່າແມ່ງົວນັ້ນເປັນກຳມະສິດຂອງຕົນເອງ (ຢ່າງບໍລິສຸດໃຈ) 

ແລ້ວການທີ່ລາວໄດ້ຮີດເອົານ້ຳນົມງົວ ແລະໄດ້ລູກງົວທີ່ເກີດມາລ້ຽງນັ້ນການທີ່ຈະໃຫ້ລາວສົ່ງຄືນ 

ທັງນ້ຳນົມງົວແລະລູກງົວນັ້ນກໍເຫັນວ່າບໍ່ຍຸດຕິທຳ ສະນັ້ນ ກ ທີ່ເປັນຄົນຄອບຄອງດ້ວຍຄວາມບໍລ ິ

ສຸດໃຈນັ້ນຕ້ອງໄດ້ສົ່ງຄືນສິ່ງຂອງຕົ້ນຕ ໍ(ງົວ) ທີ່ເປັນກຳມະສິດຂອງຄົນອື່ນຄ ືຄ ແຕ່ວ່າມີກົດລະ 

ບຽບທີ່ວ່າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສົ່ງໝາກຜົນກໍໄດ ້ (ກົດໝາຍແພ່ງຍີ່ປຸ່ນຂໍ ້ 1 ມາດຕາ 189) 1ແຕ່ວ່າ, 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ກ ຈະຖືກຜູ່ມີກຳມະສິດ ຄ ຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານໃຫ້ສົ່ງງົວຄືນແລ້ວກໍຕາມແຕ ່ກ ກໍຍັງສາ  

ມາດໄດ້ຮັບໝາກຜົນຕໍ່ໄປຈົນກວ່າການດຳເນີນຄະດີຈະສິ້ນສຸດ ເພາະວ່າໃນເວລາຊື ້ກ ເຊື່ອວ່າ 
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ຂ ເປັນຜູ່ມີກຳມະສິດ) ມັນກໍບໍ່ຍຸຕິທຳສຳລັບ ຄ ສະນັ້ນໃນເວລາທີ່ຜູ່ຄອບຄອງ ກ ຖືກຜູ່ມີ  

ກຳມະສິດ ຄ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົ່ງຄືນແລ້ວ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃນເວລາທີ່ການຕັດສິນຊະນະຂອງ ຄ ຫາກ 

ແນ່ນອນແລ້ວ ກ ຕ້ອງໄດ້ສົ່ງໝາກຜົນ (ນ້ຳມົນ, ລູກງົວເປັນຕົ້ນ ໃນກໍລະນີທີ່ໄດ້ຊົມໃຊນ້້ຳ 

ນົມນັ້ນໄປແລ້ວ ມູນຄ່າຊົດເຊີຍທຽບເທົ່າມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງນ້ຳນົມ), (ມູນຄ່າຊົດເຊີຍຂອງ) 1* 

ໝາກຜົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ*່ (Ignored Fruit), ທີ່ໄດ້ຮັບຫຼັງຈາກເວລາທີ ່ຄ ໄດ້ຮ້ອງຟ້ອງຕໍ ່ສານ 

(ບໍ່ແມ່ນຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ມີການຕັດສິນຊະນະຂອງ ຄ ນັ້ນ), ນອກຈາກນັ້ນຖ້າຍັງມີຄວາມເສັຍຫາຍ  

ອີກຈຳເປັນຕ້ອງລະວັງເພາະວ່າມີກົດລະບຽບທີ່ວ່າ ຄ ສາມາດຮຽກຮ້ອງຄ່າຊົດເຊີຍຄວາມເສັຍ 

ຫາຍນັ້ນໄດ ້(ກົດໝາຍແພ່ງຍີ່ປຸ່ນຂໍ ້2 ມາດຕາ 189).

 ໃນເວລາທີ ່ ກ ຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວວ່າງົວນັ້ນບໍ່ໄດ້ເປັນກຳມະສິດຂອງ ຂ (ໃນກໍລະນີທີ່ 

ບໍ່ບໍລິສຸດໃຈ ຕົວຢ່າງ: ໃນກໍລະນີທີ ່ກ ລັກງົວມາຈາກ ຄ) ກ ນັ້ນມີໜ້າທີ່ຕ້ອງສົ່ງ (ຫຼື ຊົດເຊີຍມູນ

ຄ່າເສັຍຫາຍຂອງ)ໝາກຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ໄດ້ຄອບຄອງງົວນັ້ນມາ, ຕ້ອງສົ່ງຄືນ(ມູນຄ່າ 

ຊົດເຊີຍຂອງ) ໝາກຜົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ ່(lgnored Fruit) ນັ້ນໃຫ ້ຄ ແລະນອກຈາກນັ້ນກໍຍັງ 

ມີພັນທະໃນການຊົດເຊີຍຄ່າເສັຍຫາຍນຳອີກ (ມາດຕາ 190)2.

2. ຂຍ�ກເ�ນ
(1) ໃນກໍລະນີທີ ່ກ ໄດ້ມາໂດຍບໍ່ໄດ້ຜ່ານການຄ້າຫຼືການກະທຳ ຊື້-ຂາຍ (ໃນກໍລະນີທີ່ວ່າ ໃນລະ 

ຫວ່າງທີ ່ກ ບໍ່ຮູ້ຕົວວ່າມີງົວຂອງ ຄ ນັ້ນປົນເຂົ້າມາຢູ່ນຳຝຸງງົວຂອງ ກ ທີ່ມີຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງ  

ເປັນກຳມະສິດຂອງ ກ ຫຼືໃນກໍລະນີທີ ່ກ ໄດ້ລັກເອົາງົວຂອງ ຄ ມາ) ນັ້ນການແກ້ໄຂບັນຫາ.

1. ຄືທີ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ນັ້ນ ກໍຄົງຈະໃຊ້ໄດ ້ແຕ່ວ່າຄືກັນກັບຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ຕັ້ງໄວ້ນີ ້ຄືກັນກັບທີ ່ກ ໄດ້ຊື ້

ງົວຈາກ ຂ ແລະໃນກໍລະນີທີ່ຍັງຊື ້(ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ) ວ່າງົວເປັນກຳມະສິດຂອງຜູ່ຂາຍ ຂ 

ແລະຊື້ດ້ວຍສັນຍາຊື້-ຂາຍແລ້ວ ໄດ້ຮັບມອບແລ້ວ ມີແນວຄວາມຄຶດທີ່ວ່າຖ້າມີແຕ່ການປົກປ້ອງ  

(ການໄດ້ຮັບໝາກຜົນຈົນຮອດເວລາທີ່ໄດ້ຖືກການຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານໃຫ້ສົ່ງງົວຄືນໃຫ ້ຄ), ໃນການ 

ຂຽນໄວ້ກ່ອນນ້ັນບ່ໍພຽງພໍ ທ້ັງໆທ່ີວ່າຊ້ືມາລ້ຽງ ເພາະເຊ່ືອວ່າເປັນກຳມະສິດຂອງຜູ່ຂາຍ ແຕ່ໃນເວ ລາ 

ຕໍ່ມາມີເຈົ້າຂອງ ຄ ປະກົດຕົວອອກມາ ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງສົ່ງງົວທີ່ຊື້ນັ້ນ ກໍຈະເກີດບັນຫາທີ່ວ່າ 

ບໍ່ສາມາດຊື້ງົວຢ່າງອຸ່ນໃຈໄດ.້ ການປົກປ້ອງຜູ່ຊື້ແບບນັ້ນຄວນຈະປະຕິບັດຄືແນວໃດ?

 ໃນກໍລະນີການຊ້ື-ຂາຍສັງຫາລິມະຊັບນ້ີ ຈະແຕກຕ່າງກັບກໍລະນີຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບ, 

ມີວີທ່ີທ່ີຈະຢ້ັງຢືນໃນໄລຍະອັນສ້ັນໆ ວ່າຜູ່ຂາຍນ້ັນເປັນຜູ່ມີກຳມະສິດຫືຼບ່ໍ ນ້ັນຈຳກັດຫຼາຍ ຖ້າຈະ ຢ້ັງ

ຢືນກໍຈະໃຊ້ເວລາແລະເງິນຫຼາຍໂພດ ສະນ້ັນ ຖ້າຈະຢ້ັງຢືນແຕ່ລະເທ່ືອກໍເປັນຫ່ວງວ່າ ການຊ້ື-ຂາຍ  

* ໝາກຜົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເອາໃຈໃສ ່ໝາຍເຖິງ ໝາກຜົນທີ່ຄວນໄດ້ຮັບແຕ່ຜູ່ກ່ຽວເມີນເສີຍເຊັ່ນ: ຄວນ 
ຮິດນົມທຸກມື້ແຕ່ຜູ່ກ່ຽວບາມື້ຮີດ
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ສັງຫາລິມະຊັບຢ່າງສະດວກສະບາຍ ແລະໃນລາຄາທີ່ຖືກນັ້ນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ.້ ໃນກໍລະນ ີ

ຂອງສັງຫາລິມະຊັບ, ມີບາງຄັ້ງຄາວປະຊາຊົນທົ່ວໄປກໍເປັນຜູ່ຂາຍແຕ່ໂອກາດການເປັນຜູ່ຊື້ນັ້ນກ ໍ

ຫຼາຍ ສະນັ້ນ ໃນທີ່ສຸດຮວມທັງຜູ່ຂາຍປະຈຸບັນ (ມີການຢືນຢູ່ຈຸດຢືນຂອງຜູ່ຂາຍຂອງສັງຫາລິມະ 

ຊັບອື່ນກໍຫຼາຍ), ຖ້າມີອຸປະສັກໃນການຂາຍສັງຫາລິມະຊັບຢ່າງສະດວກສະບາຍທີ່ຖືກ ແລະປອດ 

ໄພນັ້ນກໍຈະເປັນການເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວໄປໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍໄປນຳ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າການ 

ຊື້-ຂາຍສັງຫາລິມະຊັບນັ້ນ ຫາກຖືກປະຕິບັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລ້ວ ກໍຄ່ອຍໆມີການຄິດຄົ້ນລະບົບ  

(ຄວາມໝາຍລະບົບຂອງການໄດ້ມາຢ່າງບໍລິສຸດໃຈ) ຂອງການໄດ້ມາຢ່າງບໍລິສຸດໃຈຂອງສັງຫາ

ລມິະຊັບ (Good faith acquisition). ແຕ່ວ່າຈະເອົາສັງຫາລິມາຊັບປະເພດໃດມາເປັນກຸ່ມເປົ້າ 

ໝາຍ ກ່ຽວກັບການທີ່ວ່າຈະຮັບຮອງ ຫຼືບໍ່ຮັບຮອງການໄດ້ມາເຊິ່ງກຳມະສິດນັ້ນ ມີເງືອນໄຂແບບ 

ໃດຕໍ່ຜູ່ໄດ້ມາເຊິ່ງກຳມະສິດນັ້ນ ແລະພາບຕົວຈິງຂອງການ ຊື້-ຂາຍ ທາງເສດຖະກິດທີ່ກ່ຽວກັບສັງ 

ຫາລິມະຊັບຂອງແຕ່ລະປະເທດ ແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄວາມຫວັງຂອງການປົກປ້ອງກຳມະສິດ 

ຈະປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂອງການຊື-້ຂາຍສັງຫາລິມະຊັບນັ້ນຄືແນວໃດ ? ການນຳໃຊ້ກົດໝາຍ 

ແພ່ງຂອງແຕ່ລະປະເທດກໍຈະແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ…

 ກົດໝາຍຍີ່ປຸ່ນໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ(1)ໃນກໍລະທີ່ໄດ້ມາເຊິ່ງສັງຫາລິມະຊັບ, (2)ຕາມການ 

ປະຕິບັດການຄ້າຂາຍ(ການຊື-້ຂາຍເປັນຕົ້ນ), (3)ໃນເວລາປະຕິບັດການຄ້າຂາຍຢ່າງບໍລິສຸດໃຈ  

(ບໍ່ມີຄວາມສົງໄສເລີຍວ່າ ຂ ເປັນເຈົ້າກຳມະສິດຫຼືບໍ)່, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍບໍ່ມີເລີ່ນເລີ(້ໄດ້ລະມັດ  

ລະວັງຕໍ ່ ຄວາມຈຳເປັນໃນການປະຕິບັດການຄ້າຂາຍດັ່ງກ່າວ)ຕົວຢ່າງ: ໃນການປະຕິບັດການ 

ຄ້າຂາຍ ໃດໜ່ຶງທ່ີປົກກະຕິຕ້ອງໄດ້ກວດກາທ່ີມາຂອງສ່ິງຂອງ, ໃນເວລາທ່ີມີປະເພນີເຮັດໃບຢ້ັງຢືນ 

ການມອບໝາຍກໍໄດ້ກວດເບິ່ງເນື້ອໃນຂອງໃບຢັ້ງຢືນການມອບໝາຍແລ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ມາເປັນຕົ້ນ,  

(4)ໃນເວລາທີ່ໄດ້ມາເຊິ່ງການຄອບຄອງ, ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ່ຂາຍ ຂ ຈະບໍ່ມີກຳມະສິດກໍຕາມ ຈະໄດ ້

ກຳມະສິດທັນທ ີ (ໃນເວລາໄດ້ມາເຊິ່ງການຄອບຄອງ)(ກົດໝາຍແພ່ງຍີ່ປຸ່ນມາດຕາ 192) 3  

ຜົນສະທ້ອນນັ້ນມີຄ ື ເຮັດໃຫ້ການຮຽກຮ້ອງຄ່າເສັຍຫາຍອີງຕາມການລະເມີດກົດໝາຍ ນັ້ນງ່າຍ  

(ກົດໝາຍແພ່ງຍິ່ປຸ່ນ ມາດຕາ 709) 4.ນອກຈາກນີ້ໃນກໍລະນີທີ ່ ຄ ຈະພິສູດຄວາມຕັ້ງໃຈ  

ແລະຄວາມຜິດຂອງ ຂ ໄດຍ້າກກໍຕາມ ໃນນາມການໄດ້ມາເຊິ່ງຜົນກຳໄລທີ່ບໍ່ຖືກ ຕ້ອງຈາກ  

ການຂາຍສິ່ງຂອງຂອງຄົນອື່ນ ຄ ສາມາດຮຽກຮ້ອງຜົນກຳໄລທີ່ໄດ້ໃນປະຈຸບັນຄືນຕໍ່ຜູ່ທີ່ໄດ້ຜົນ  

ກຳໄລທີ່ບໍລິສຸດໃຈ (ກົດໝາຍແພ່ງຍີປຸ່່ນ ມາດຕາ 703)5. ສຳລັບຜູ່ທີ່ໄດ້ຜົນກຳໄລທີ່ບໍ່ບໍລິສຸດ  

ໃຈນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຊົດເຊີຍຕໍ່ຜົນກຳໄລ ແລະຄວາມເສັຍຫາຍທັງໝົດ ຕໍ່ຜູ່ທີ່ໄດ້ຜົນກຳໄລທີ່ບໍລິສຸດ  

ໃຈ (ກົດໝາຍແພ່ງຍີ່ປຸ່ນ ມາດຕາ 704)6.

 ກໍລະນີນີ້ແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນ ກ (ແຕ່ການໄດ້ມາເຊິ່ງການຄອບຄອງ)ໄດ້ມາເຊິ່ງກຳມະສິດຂອງ 

ງົວ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ມາເຊິ່ງກຳມະສິດຂອງໝາກຜົນນ້ຳນົມ ແລະລູກງົວນັ້ນຢ່າງແນ່ນອນ (ກົດໝາຍ 

ແພ່ງ ມາດຕາ 89) 7. (2)ຕາມວິທີແກ້ໄຂບັນຫານີ້ເບິ່ງຄືວ່າ ຄ ນັ້ນເປັນຕາສົງສານແຕ່ວ່າໃນ ຂໍ້ 
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2) ຂອງຕົວຢ່າງ 2 ຄຶດວ່າວິທີແກ້ໄຂບັນຫານີ ້ຄົງຈະດີເພາະວ່າ ຄ ຝາກງົວນຳ ຂ ດ້ວຍຄວາມຄິດ 

ຂອງຕົນເອງ ທີ່ ຄ ເຊື່ອຖືແລະກໍຝາກງົວໄວນຳ ຂ ນັ້ນກໍເປັນຄວາມຜິດຂອງ ຄ ເອງ.

 ແຕ່ວ່າຄືໃນຂໍ ້1) ຂອງຕົວຢ່າງ 2 ນັ້ນ ໃນກໍລະນິທີ່ງົວຖືກລັກໄປ ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບຄວາມ 

ຄຶດຂອງ ຄ ມັນກໍບໍ່ຍຸຕິທຳສຳລັບ ຄ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີການກຳນົດຂໍ້ຍົກເວັ້ນກ່ຽວກັບສິ່ງຂອງທີ່ຖືກລັກ 

ແລະຕົກເຮັ່ຍເສັຍຫາຍນັ້ນ ເຈົ້າກຳມະສິດສາມາດຮຽກຮ້ອງການຟື້ນຟູສິດຄືນໄດ້ນຳຜູ່ຄອບຄອງ  

ປັດຈຸບັນພາຍໃນ 2 ປ ີຫຼັງຈາກສິ່ງຂອງນັ້ນຖືກລັກ ຫຼືຕົກເຮັ່ຍເສັຍຫາຍໄປ (ກົດໝາຍແພ່ງມາດຕາ 

193)8, ດັ່ງນັ້ນໃນກໍລະນິຂອງຂໍ ້1) ຂອງຕົວຢ່າງ 2 ນັ້ນ ຕາມວິທີ່ແກ້ໄຂຂອງກົດໝາຍແພ່ງແລ້ວ 

ຖ້າຍັງຢູ່ໃນລະຍະ 2 ປ ີທີ່ງົວຖືກ ຂ ລັກໄປນັ້ນ, ເຈົ້າກຳມະສິດ ຄ ສາມາດຮຽກຮ້ອງຕໍ ່ກ ໃຫ້ສົ່ງ  

ງົວຄືນໄດ.້ ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົ່ງຄືນນີ ້ ແມ່ນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົ່ງອີງຕາມກຳມະສິດ ສະນັ້ນ  

ນອກຈາກງົວ(ແມ່ງົວ)ແລ້ວ ກ່ຽວກັບການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົ່ງຄືນໝາກຜົນຄືນ້ຳນົມ ແລະລູກງົວ 

ເປັນຕົ້ນ ນັ້ນ ເຊັ່ນດຽວກັບທີ່ໄດ້ຂຽນໃນຂໍ ້ (2) ນັ້ນເອງ. ໃນເວລາທີ ່ ກ ຊື້ງົວນຳ ຂ ຢ່າງ 

ບໍລິສຸດໃຈ ໝາກຜົນ, ນ້ຳນົມ ແລະລູກງົວເປັນຕົ້ນ ທີ່ໄດ້ຮັບກ່ອນ ຄ ຮ້ອງຟ້ອງ ແລະຜົນກຳໄລ 

ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການນຳໃຊ້ນັ້ນ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສົ່ງຄືນ ສະນັ້ນຈຶ່ງກາຍເປັນກຳມະສິດຂອງ ກ ແຕ່ 

ໝາກຜົນແລະກຳໄລທີ ່ໄດ້ຮັບຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສົ່ງຄືນ, ໃນເວລາທີ ່ກ ຊື້ງົວນຳ ຂ 

ຢ່າງບໍ່ບໍລິສຸດໃຈ ມີພັນທະ ຕໍ່ການສົ່ງຄືນ ແລະການຊົດເຊີຍຄ່າເສັຍຫາຍຂອງໝາກຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ 

ແລະໝາກຜົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈ ໃສ ່(Ignored Fruit) ນັ້ນ.

 (3) ໃນກໍລະນີທີ່ບັນຫານີ້ເກີດໃນຍີ່ປຸ່ນ ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຕົວຢ່າງ 2 ນີ້ ແມ່ນໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບ 

1), 2),3) ແລະຍັງມີບັນຫາໜຶ່ງທີ່ຢາກເພິ່ມເຕີມ ສົມມຸດວ່າໃນຂໍ ້1)ຂອງຕົວຢ່າງ 2 ໃນກໍລະນີທີ ່ຂ 

ເປັນພໍ່ຄ້າຫຼືຮ້ານຄ້າ, ໃນກໍລະນີທີ ່ຂ ເປັນບໍລິສັດເປັນຕົ້ນ ຫຼືໃນກໍລະນີທີ່ຂາຍເປັນທາງການ ແລະ  

ການປະມູນຂາຍເລຫຼັງນັ້ນ, ຖ້າບໍ່ປົກປ້ອງ ກ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ ້ຫຼືຈະເວົ້າແບບເປັນຮູບປະທຳ ກໍຄືມວີິ 

ທີເບິ່ງອີກຢ່າງໜຶ່ງ (ການຕັດສິນແບບນະໂຍບາຍອັນໜຶ່ງ) ຄືຍ້ອນວ່າບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອຖືຕໍ່ຫຼັກການ  

“ຕະຫຼາດ” ຢ່າງພຽງພ ໍ ແລະກໍຍ້ອນວ່າຈະເປັນການຂັດຂວາງຕໍ່ການຊື-້ຂາຍ ຕາມຫຼັກການຕະ 

ຫຼາດທີ່ປອດໄພ, ລາບລ່ືນ, ວ່ອງໄວ ແລະລາຄາຖືກນັ້ນ.

 ເພື່ອຕອບຄຳຖາມນີ ້ໃນກົດໝາຍແພ່ງຂອງຍີ່ປຸ່ນ ມີກົດລະບຽບທີ່ວ່າ ສົມມຸດວ່າໃນກໍລະນີ 

ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຟື້ນຟູກຳມະສິດ ຫຼືສິ່ງຂອງທີ່ຖືລັກ ຫຼືຕົກເຮ່ັຍ ພາຍຫຼັງທີ່ສິ່ງຂອງຖືກລັກ ຫຼືຕົກເຮັ່ຍ  

ໄປນັ້ນ ພາຍໃນເວລາ 2 ປີກໍຕາມ ຖ້າຜູ່ເປັນເຈົ້າຂອງຫາກບໍ່ຈ່າຍ “ຄ່າສິນຄ້າ” ທີ່ຜູ່ຄອບຄອງ 

ໄດ້ຈ່າຍໄປນັ້ນ ໃຫ້ຜູ່ຄອບຄອງແລ້ວ ຜູ່ເປັນເຈົ້າຂອງກໍບໍ່ສາມາດເອົາສິ່ງຂອງໆຕົນນັ້ນຄືນໄດ ້

(ມາດຕາ 194)9, ສົມມຸດໃນຂໍ(້1)ຂອງຕົວຢ່າງທ ີ2 ໃນເວລາທີ ່ຂ ເປັນພໍ່ຄ້າ, ຮ້ານຄ້າ, ການຂາຍ  

ເປັນທາງການ ແລະການປະມູນຂາຍເລຫຼັງນັ້ນຕາບໃດທີ ່ ຄ ຫາກບໍ່ທົດແທນເງິນຄ່າສິນຄ້າທີ ່ 

ກ ໄດ້ຈ່າຍໃຫ ້ຂ ແລ້ວ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຖືກລັກ ຫຼືຕົກເຮັ່ຍພາຍໃນ 2 ປີ ກໍຕາມ ຈະບໍ່ສາມາດ 
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ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົ່ງງົວນັ້ນຄືນໄດ.້

ເຖິງແມ່ນວ່າໃນກໍລະນີທີ່ການຄອບຄອງຂອງ ກ ຄືໄດ້ເວົ້າໃນຂໍ ້1) ວ່າມີເງື່ນໄຂຂອງການໄດ້ມາ 

ຢ່າງທັນທີນັ້ນພຽງພ ໍເພາະວ່າໄດ້ມາຈາກ ຂ ທີ່ເປັນຮ້ານຄ້າ ຫຼືພໍ່ຄ້າ ຫຼືການຂາຍເປັນທາງການ 

ແລະການປະມູນຂາຍເລຫຼັງທີ່ລັດຖະບານຈັດ, ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກ ກໍບໍ່ແມ່ນວ່າບໍ່ມີສິດ ສະນັ້ນ 

ຈົນຮອດເວລາທີ ່ຄ ຈ່າຍມູນຄ່າເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົ່ງງົວຄືນ, ກ ມີສິດໄດ້ຮັບ 

ໝາກຜົນແລະກຳໄລຈົນກວ່າ ຄ ຈະຈ່າຍຄ່າງົວໃຫ ້ ກ ຈົນຄົບຖ້ວນຕາມຄຳຕັດສິນຂອງສານ 

(ຕາມປະເພນີສານ).

 ແຕ່ວ່າຫາກເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ຂຶ້ນກັບສິ່ງເປົ້າໝາຍອາດຈະເຮັດໃຫ ້ ກ ໄດ້ປຽບຫຼາຍໂພດ 

ແລະອາດຈະເຮັດໃຫ ້ຄ ເສັຍປຽບຫຼາຍໂພດກໍເປັນໄດ ້ຕົວຢ່າງ: ສຳລັບກໍລະນີທີ່ສິ່ງຂອງທີ່ບໍ່ມີ  

ການຫຼຸດລາຄາ ຫຼືຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນຈາກການນຳໃຊ້ເຊັ່ນ: ແກ້ວ, ເພັດ, ພອຍ… ທີ ່ກ ຊື້ນັ້ນກໍເປັນ ບັນ 

ຫາກົງກັນຂ້າມກ່ຽວກັບສິ່ງຂອງທີ່ມີການຫຼຸດມູນຄ່າ ຫຼືການຫ້ຼຸຍຫ້ຽນຕາມການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປເຊັ່ນ: 

ເຄື່ອງຈັກກໍ່ສ້າງ ແລະສິ່ງທີ່ມີການຫຼຸດມູນຄ່າໄປຕາມໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານໄປນັ້ນ, ດ້ານໜຶ່ງ ຄ ຕ້ອງ  

ທົດແທນມູນຄ່າ (ມູນຄ່າກ່ອນການມູນຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ) ໃນເວລາທີ ່ກ ໄດ້ຊື້ຈາກ ຂ ແລະການທີ່ຮັບເອົາ 

ການສົ່ງຄືນເຄື່ອງຈັກທີ່ມີມູນຄ່າຫຼຸດລົງໃນລະຫວ່າງທີ ່ກ ໄດ້ຊົມໃຊ ້ແລະບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ ້

ສົ່ງຄືນໝາກຜົນ ແລະຜົນກຳໄລທີ່ໄດ້ມາຈາກການຊົມໃຊ້ນັ້ນ ບໍ່ເປັນການເຮັດໃຫ ້ຄ ເສັຍປຽບ 

ຫຼາຍໂພດບໍ? ນີ້ເປັນການສົງໄສທີ່ຖືກສະເໜີຈາກຫຼັກການສ່ວນໜຶ່ງ ດັ່ງນັ້ນ ຕາມຫຼັກການແລ້ວ 

ບໍ່ແມ່ນການທົດແທນມູນຄ່າທີ ່ກ ຈ່າຍໃຫ ້ຂ ແຕ່ເປັນຄຳເຫັນທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າຈະເປັນທຳກວ່າ (ເປັນ 

ພຽງສຽງສ່ວນໜ້ອຍ) ຖ້າ ຄ ຫາກທົດແທນລາຄາໃນປັດຈຸບັນໃນເວລານັ້ນຂອງວັດຖ ຸເປົ້າໝາຍ 

ທີ ່ຄ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ ່ກ ໃຫ້ສົ່ງຄືນນັ້ນແລ້ວ ຈຶ່ງສາມາດເອົາຄືນມາໄດ ້(ເຖິງແມ່ນວ່າລາຄາໃນ 

ປັດຈຸບັນ ຫຼຸດຫຼາຍກວ່າມູນຄ່າໃນເມື່ອກ່ອນກໍຕາມ ແຕ່ວ່າ ກ ກໍໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ແລະຜົນກຳໄລ 

ຈາກການຊົມໃຊ ້ໃນລະຫວ່າງນັ້ນຢູ່ແລ້ວ).

 ຕົວຢ່າງ 2: ແມ່ນວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຂອງກໍລະນີທີ່ເປັນບັນຫາຢູ່ຍີ່ປຸ່ນດັ່ງຂ້າງເທິ່ງນີ.້ ເຖິງ  

ຢ່າງໃດກໍຕາມໃນຕົວຢ່າງນັ້ນບໍ່ໄດ້ເປັນບັນຫາ ແຕ່ວ່າມີບັນຫາທີ່ຖືກຖົກຖຽງກັນກ່ຽວກັບການໄດ້ 

ມາຢ່າງ ທັນທີອີກອັນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ໃນຂໍ ້(3) ຂອງຕົວຢ່າງ2, ຄ ໄດ້ເອົາງົວຝາກນຳ ຂ ແຕ່ ຂ ລັກເອົາ 

ງົວຂາຍໃຫ ້ ກ ແລະ  ກ ໄດ້ຊື້ແລະຈ່າຍເງິນດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ, ບໍ່ເລີນເລີ້ແຕ່ວ່າໃນລະຫວ່າງ  

ທີຝ່າກງົວໄວ້ນຳ ຂ ໄລຍະໜຶ່ງໄດ້ຂາຍງົວໃຫ ້ກ ແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ມອບງົວໃຫ ້ກ ເທື່ອນັ້ນ ຄ ຈຶ່ງ 

ມາເອົາງົວຈາກ ຂ, ໃນເວລາທີ ່ກ ຫາກມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບກຳມະສິດ ຢ່າງທັນທີຕາມມາດຕາ 192 

ແລ້ວ ກ ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົ່ງງົວຄືນ ໃນນາມເປັນງົວຂອງຕົນຄືນໄດ້ບໍ?່ ນີ້ເປັນບັນຫາທີ່ມີຢູ ່

ສິ່ງນີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ກ່ຽວພັນໄປເຖິງການຕີຄວາມໝາຍ ຂອງຄຳເວົ້າທີ່ວ່າການໄດ້ມາ “ການໄດ້ມາ 

ເຊິ່ງການຄອບຄອງ” (ມາດຕາ 192), ຖ້າງົວຖືກຍົກຍ້າຍຕາມຄວາມເປັນຈິງຈາກ ຂ ໄປຫາ ກ 
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ແລ້ວບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ເປັນການໄດ້ມາເຊິ່ງການຄອບຄອງບ ໍ? ຫຼື ຂ ໄດ້ມອບໃຫ ້ກ ໄປ 

ແລ້ວເທື່ອໜຶ່ງ ແລະດ້ວຍເງື່ອນໄຂອັນໃດອັນໜຶ່ງ(ຄອກງົວຂອງ ກ ເພເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງເປັນເງື່ອນ 

ໄຂ) ທີ ່ກ ໄດ້ນຳເອົາຝາກມາງົວນຳ ຂ ນັ້ນເປັນການກະທຳຊ້ອນ ສະນັ້ນ ໃນການຕົກລົງລະ 

ຫວ່າງ ຂ ແລະ ກ ຖ້າ ຂ ຫາກສະແດງຄວາມຄຶດໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນວິທີທີ່ເອີ້ນວ່າ ການຄອບ 

ຄອງທີ່ປັບປຸງມີກຳນົດໃນ (ມາດຕາ 183 ຂອງກົດໝາຍແພ່ງຍີ່ປຸ່ນ)10 ວ່າ “ຕໍ່ໄປນີ້ຈະຄອບຄອງ 

ໄວ້ໃຫ້ ກ (ຮັບຝາກ)” ເປັນບັນຫາທີ່ວ່າໃນເວລານັ້ນ ການໄດ້ມາເຊິ່ງການຄອບຄອງ (ມາດຕາ 

192) ຈະຖືກຮອງຮັບເອົາຫຼືບໍ ່?, ປະເພນີສານໄດ້ຕີຄວາມໝາຍຂອງ “ການໄດ້ມາເຊິ່ງການຄອບ 

ຄອງ” ໃນມາດຕາ 192 ຢ່າງແຄບໆວ່າ ແມ່ນການຄອບຄອງ ເກັບຮັກສາຍັງບໍ່ພຽງພ ໍແລະຄວາມ 

ໝາຍຂອງການໄດ້ມາເຊິ່ງການຄອບຄອງ ໃນມາດຕາ 192 ໃນນາມຕ້ອງຮັບຮອງເອົາການປ່ຽນ

ແປງຂອງສະພາບການຄອບຄອງແບບຜິວເຜີນນັ້ນ. ໃນເບື້ອງຫຼັງມີການດັດປັບພິຈາລະນາເຖິງ 

ການດັດປັບຜົນປະໂຫຍດ ໃນລະຫວ່າງການປົກປ້ອງ ຄ ທີ່ເປັນເຈົ້າກຳມະສິດຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ 

ການປົກປ້ອງ ກ ທີ່ເປັນຜູ່ໄດ້ມາ.

 

  



3. (ກ�ດໝາຍວາດວຍກ�ມະສິດ: ການຄປະກ�ນດວຍ�ກຊ�ບ)

ຂ ເອົາເງິນຈຳນວນ 100 ລານກີບ ໃຫ ກ ຢືມ ເພອຄປະກັນໃນການກູຢືມນນ 

ກ ເອົາທງນາ ທເປັນກຳມະສິດຂອງ ກ ໄປຄປະກັນ ແລະລົງທະບ ຽນ.

(1) ກະລຸນາອະທິບາຍກຽວກັບວິທີການຂອງການຄປະກັນ ແລະການລົງທະບ ຽນຄປະກັນ,

(2) ໃນກໍລະນີທ ຄ ນຳໃຊທງນາທເປັນກຳມະສິດຂອງ ກ ໂດຍທບມີການມອບສິດຈາກ ກ. 
ໃນກໍລະນີນ, ຂ ຈະສາມາດຮອງຂໍຫຍັງແດຈາກ ຄ?

(3) ຄ ຕັດຕນໄມທເກີດຢູທງນາທເປັນກຳມະສິດຂອງ ກ ແລວຂົນອອກຈາກທງນາໄປຂາຍໃຫ ງ.  
ກ ສາມາດຮຽກຮອງເອົາຕນໄມນຳ ງ ຄືນໄດບ?ໍ ກະລຸນາພິຈາລະນາແຕລະກໍລະນ ີ ເຊນ ໃນ 
ກໍລະນີທ ງ ຮູວາຕນໄມເປັນຂອງ ກ ແລະໃນກໍລະນີທ ງ ບຮູວາຕນໄມເປັນຂອງ ກ.

(4) ຍອນວາເມອຮອດກຳນົດການສງເງິນ 100 ລານກີບ ຄືນແລວກໍຕາມ, ແຕວາ ກ ກໍຍັງບສາມາດ  
ສງຄືນໄດ. ດງນນ, ຂ ຈງຢາກປະຕິບັດສິດໃນການຄປະກັນຂອງທງນາທເປັນກຳມະສິດຂອງ ກ.  
ກະລຸນາອະທິບາຍກຽວກັບວິທີການດຳເນີນການ. ໃນກໍລະນີນນ, ຕນໄມທເກີດຢູທງນາ ກອນ 
ເອົາໄປຄປະກັນ ແລະລົງທະບ ຽນ ແລະເຄອງປນທຕິດຕງັງຈາກໄດເອົາທງນາໄປຄປະກັ
ນ ແລະລົງທະບຽນແລວນນ, ສາມາດຂາຍພອມກັບທງນາໄດບ?ໍ

ກໍລະນີ ທ ນຳ ໃຊ ກົດໝາຍ ຍປຸນ ຕ ຄະດີຕົວຢາງ ທ ກາວ ມາ ຂາງ ເທິງ ນ:

ສ�ລ�ບ(1)

    ກໍລະນີ ຄຳ ຖາມ ທີ 3 (1) ແມນມີ ຈຸດ ປະສົງ ຈະ ຮັບຮູ ັກການ ພນຖານ ກຽວ ກັບ ການ  ຄປະກັນ ດວຍ 
ັກ ຊັບ1 ແລະ ຂນຕອນ ໃນ ການ ຄປະກັນ ດວຍັກ ຊັບ. ໃນນນ  ຈະອະທິບາຍ ລະບົບ ຄປະກັນ  
 ໂດຍ ມີການອະທິບາຍ ກຽວກັບການ ຄປະກັນດວຍ ັກ ຊັບ,  ແລະ ຈຸດ ພິ ເສດ ຂອງ ການ ຄປະກັນ 
ດວຍັກ ຊັບ.

ໃນກໍລະນີທ ຂ (ເຈາໜ) ມີ ສິດ ທວງ ໃຫ ກ (ລູກໜ) ປະຕິບັດ ພັນທະ ໃດ ໜງ, ຕົວຢາງ, 
ໃນກໍລະນີ ທ ຂ ໃຫ ກ ຢືມ ເງິນ  10 ລານເຢນ*, ຂ ມີ ສິດທວງ ໃຫ ກ ສງ ເງິນ ຄືນ ຕາມ ສັນຍາ ກູ ຢືມ.  
ໃນກໍລະນີທ ຂ ຂາຍ ສິນຄາຕ ກ ຕາມລາຄາ 10 ລານເຢນ*, ຂ ມີ ສິດ ທວງ ໃຫ ກ ຈາຍ ເງິນລາຄາ 

1 ໝາຍເຖິງການຄ້ຳປະກັນດ້ວຍອະສັງຫາລິມະຊັບ.
*ເຢນ ສະກຸນເງນິຕາຍີ່ປຸ່ນ (Yen)
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ສິນຄາຕາມສັນຍາຊຂາຍ. ໃນກໍລະນີ ທ ຂ ໄດຮັບ ເໝົາ  ສອມ ແປງ ສງ ປຸກ ສາງ ຂອງ ກ ຕາມລາຄາ 
10 ລາ ນ ເຢນ  ແລະ ຂ ໄດສຳ ເລັດ ແລວ, ຂ ມີ ສິດ ທວງ ໃຫ ກ ຈາຍ ຄາ ສອມ ແປງ ຕາມ ສັນຍາ ຮັບ   
ເໝົາ  ເປັນຕນ. ສາມາດຄິດໄດໃນາຍກໍລະນີີ. ໃນແຕກໍລະນີ ຄືດງ ເທິງ ນ,  ລະບົບ ຄປະກັນ ແມນ 
ມາດ ຕະການ ທາງ ດານ ກົດໝາຍ ເພອ ຮັບປະກັນ ໃຫ ຂ ໄດຮັບ ການ ປະຕິບັດ ພັນທະ ຈາກ ກ.

ການຄປະກັນ ຈະໃຊ 2 ວິທີ ການເປັນຕນຕ.ໍ ວິທີ ການທີໜງ  ແມນ ເອົາ ຊັບ ສງ ຂອງທເປັນກຳ 
ມະສິດຂອງ ລູກໜ ື ບຸກຄົນ ທີສາມ  ນຳມາ  ຄ ປະກັນ, ແລະໃນກໍລະນີທ  ຮອດ ກຳນົດເວລາແລວ  
ແຕ ລູກໜຍັງ ບ ທັນ ປະຕິບັດ ພັນທະ ຂອງ ຕົນ,  ເຈາ ໜຈະ ໃຊ ສິດໃນການຄປະກັນ ເພອ ຂາຍຊັບສງ 
ຂອງທນຳມາຄປະກັນ ແລະ ໄດ ຮັບ ການ ຊຳ ລະໂດຍເງິນທໄດຈາກການຂາຍຊັບສງຂອງນນໂດຍ  
ບຸລິມະສິດ. ລະບົບຄປະກັນ ນແມນ ວິທີ ການທ ຄປະກັນການໃຊແທນໜສິນຂອງລູກໜ ດວຍ ມູນ 
ຄາ ຂອງ ຊັບ ສງ ຂອງທນຳມາ ຄປະກັນ . ສະນນ ເອນວາ ການ ຄປະກັນ ດວຍ ຊັບ ສງ ຂອງ.

ວິທີ ການທີ ສອງ ແມນ ລູກໜຈະ ຮອງຂໍ ໃຫ ບຸກຄົນ ທີ ສາມ ມາ ເປັນ ຜູ ຄປະກັນ. ໃນກໍລະນີ ນ, 
ຜູ ຄ ປະກັນ ກັບ ເຈາ ໜຈະ ເຮັດ ສັນຍາ ຄປະກັນ, ຖາວາມາ  ຮອດ ເວລາ ກຳນົດ ແລວ ລູກໜຍັງ ບ 
ທັນ ປະຕິບັດ ພັນທະນນ, ຜູ ຄປະກັນ  ຈະ  ຊຳລະ ໜ ແທນ ລູກໜ. ສງ ທ ສຳຄັນ ແມນ ໃນ ກໍລະນີ ທ 
ລູກໜຮອງ ຂໍ ໃຫບຸກຄົນໃດ ໜງ ເປັນຜູ ຄປະກັນ ແລະ ບຸກຄົນນນກໍໄດເຫັນດີີ ເທາ ນນ  ຍັງ ບ ທັນເຮັດ 
ສັນຍາ ຄປະກັນໃດ. ເພາະວາຜູ ທ ຈະ ເປັນ ຜູ ຄປະກັນ ຕອງ ເຮັດ “ ສັນຍາ ຄປະກັນ”  ກັບ ເຈາ ໜ 
ເປັນ ລາຍ ລັກ ອັກສອນ ຜູ ຄປະກັນໄດພັນທະ ຕ ເຈາ ໜກຽວ ກັບ ໜສິນ ຂອງ ລູກໜ. ພອມກັນນ, 
ລະຫວາງ ລູກໜກັບ ຜູ ຄປະ ກັນກໍຕອງມ ີ “ສັນຍາ ມອບ ເໝົາຄປະກັນ”. ການຄປະກັນທໃຊວິທີ 
ການ ນ  ແມນຄປະກັນການ ຊຳລະ ໜຂອງ ລູກໜ ດວຍ  ທຶນ ຂອງ ບຸກຄົນ ທີ ສາມ  ຈງ ເອນວາ ການ 
ຄປະກັນ ດວຍ ບຸກຄົນ.

ນອກຈາກລະບົບຮັບປະກັນ, ການ ຄປະກັນ ດວຍ ບຸກຄົນ ຍັງ ມີ ລະບົບ ທ ບຸກຄົນ ທີສາມ ໄດ 
ຕົກລົງ ກັບ ລູກໜວາຈະ ເປັນ ລູກໜຮວມ  (ມາດຕາ 432, ກົດໝາຍ ແພງ)2.

ສວນ ການ ຄປະກັນ ດວຍ ຊັບ ສງ ຂອງ ກ ມີ ສອງ ລັກສະນະ ຄື :ການ ຄປະກັນ ດວຍ ຊັບ ສງ 
ຂອງ ຕາມ ກົດໝາຍ, ຊງ ໄດ ເກີດ ຂນຕາມ ກົດໝາຍ,  ແລະການຄປະກັນ ດວຍ ຊັບ ສງ ຂອງ ຕາມ 
ສັນຍາ. ການ ຄປະກັນ ດວຍ ຊັບ ສງ ຂອງ ຕາມ ກົດໝາຍ ແມນໄດຮັບການນຳໃຊໃນ ກໍລະນີ ທຊັບສງ  
ຂອງ  ກັບ ໜສິນໄດ ມີ ການ ພົວພັນ ກັນ າຍ ສົມຄວນ  ກົດໝາຍໄດ ກຳນົດວາ   ຊັບສງ ຂອງ ນນ ເປັນ  
ເປາໝາຍຂອງ ການ ຄປະກັນ . ຖາວາ ມາຮອດເວລາ ກຳນົດ ແລວ  ລູກໜຍັງ ບ ທັນ ຊຳລະໜ, ກົດ 
ໝາຍອະນມຸັດ ໃຫເຈາໜເອົາ ຊັບ ສງ ຂອງ ນນໄວນຳ ເຈາ ໜ ື  ເຈາ ໜມີ ສິດ ຮອງ ຂໍ ໃຫ ສານ ອະ ນຸມັດ 
ຂາຍ ຊັບ ສງ ຂອງ ນນ ເພອ ຊຳລະ ໜຢາງ  ເປັນ ບູລິ ມະ ສິດ. ກົດໝາຍ ແພງຂອງປະເທດ ຍປຸນ  ໄດ 

2 ມາດຕາ 432 (ການປະຕິບັດພັນທະຮ່ວມ): ຖ້າຫຼາຍຄົນມີພັນທະຮ່ວມ, ເຈົ້າໜີ້ສາມາດຮ້ອງ ຂໍໃຫ້ລູກໜີ້ຜູ່ໜຶ່ງ ຫຼື 
ລູກໜີ້ທັງໝົດ ພ້ອມກັນຫຼືລຽນກັນປະຕິບັດພັນທະທັງໝົດ ຫຼືສ່ວນໜຶ່ງ.
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ກຳນົດ ສິດ ເອົາຊັບມາຈຳໄວນຳເຈາໜ (ມາດຕາ 295, ກົດໝາຍ ແພງ)3 ແລະ ສິດ ໄດ ຮັບ ການ 
ຊຳລະໜຢາງມີບູລມິະສິດ(ມາດຕາ 303, ກົດໝາຍ ແພງ)4.

ພອມ ກັນນນ ກົດໝາຍ ແພງ ຂອງ ປະ ເທດ ຍປຸນ  ຍັງ ໄດ ກຳນົດການ ຄປະກັນ ດວຍ ຊັບ ສງ 
ຂອງ ຕາມ ສັນຍາຄ:ື  ການ ຊວດ ຈຳ (ມາດຕາ 342, ກົດໝາຍ ແພງ)5 ແລະ ການ ຄ ປະກັນດວຍ 
ັກ ຊັບ (ມາດຕາ 369 , ກົດໝາຍ ແພງ)6. ໃນ ເວລາ ເຮັດ ຊວດ ຈຳນນ, ຜູ ຊວດ ຈຳ (ລູກໜ ື 
ບຸກຄົນ ທີສາມ)  ຕອງ ເອົາ ຊັບ ສງ ຂອງ ທ ເປັນ ເປາ ໝາຍ ຊວດ ຈຳນນ ມາໄວ ນຳ ເຈາ ໜ ເພອໃຫເຈາໜ 
ຄອບ ຄອງຊັບສງຂອງ. ສວນໃນກໍລະນີທ　ນຳໃຊການຄປະກັນດວຍ ັກ ຊັບ ນນ, ລູກໜ ຈະ ສືບຕ  
ຄອບ ຄອງ ຊັບ ສງ ຂອງ ທນຳມາຄປະກັນ ໄດ. ສະນນ, ລູກໜຈະ ສືບ ຕ ນຳ ໃຊ ແລະໄດຮັບ ໝາກຜົນ  
 ຈາກ ຊັບ ສງ ຂອງ ນນໄດ. ອັນນແມນຈຸດທແຕກຕາງກັນລະຫວາງ ການ ຊວດ ຈຳ ກັບການ ຄປະ 
ກັນດວຍັກ ຊັບ.

ຕ ໄປ ນຈະ ສຶກສາ ຂນຕອນ ແລະ ວິທີການທ ຂ ໃຫ ກ ຢືມເງິນ 10 ລານ ເຢນ, ແລະ ກ ໄດ 
ເອົາ ທງ ນາ ທ ເປັນ ກຳມະສິດ ຂອງຕົນເອງນຳມາ ຄປະກັນ  ຕາມຄະດີຕົວຢາງທໄດສະເໜີມາໃນ 
ຂທ ີ3. ໃນກໍລະນີ ນ,  ເຈາ ໜ ຂ ກັບ ລູກໜ ກ (1) ໄດ ເຮັດສັນຍາ ກູ ຢືມ, ແລະ (2) ສັນຍາ ຄປະ 
ກັນດວຍ ັກ ຊັບ. (1) ແມນສາ ເຫດ ທ ພາ ໃຫ ມີໜສິນ ທ ຈະ ໄດ ຮັບປະກັນ ດວຍ ຄປະກັນດວຍ ັກ 
ຊັບ, (2) ແມນສາ ເຫ ດທ ພາ ໃຫມີ ການ ປະກັນດວຍ ັບ ຊັບ. ຕາມ ສັນຍາ ເານ, ຂ  ກັບ ກ ຮວມ ກັນ 
ຂນທະບຽນ ຢູ ສຳນັກງານ ທະບຽນ ທ ດິນເພອ  ຂນທະບຽນ ວາຈະ ເອົາ ທງ ນາ (ອະສັງ ຫາ ລິ ມະ ຊັບ)  ທ 
ເປັນກຳມະ ສິດ ຂອງ ກ ນຳມາຄປະກັນດວຍ ັບ ຊັບ. ໃນກໍລະນີນ,  ຢູ ໃນ ທະບຽນ ທ ດິນ ນນກ ໄດຂ້ຽນ 
ກຽວ ກັບ ມູນ ຄາ ຂອງ ໜສິນ ທ ຈະຄປະກັນດວຍັກຊັບ ( ໃນ ຄະດີຕົວຢາງ  ແມນ ຕນ ທຶນ ຂອງ ໜສິນ  
10 ລານ ເຢນ), ດອກ ເບຍ (ຄາ ນຳ ໃຊ ຕນ ທຶນໃນໄລຍະແຕ ມ ໃຫ ຢືມ ເຖິງມທຊຳລະ, ຕົວຢາງ:  
10% ຕ ປ)ີ, ອັດຕາ ດອກ ເບຍຂອງ ຄາ ໃຊ ແທນ ຄວາມ ເສັຍ ຫາຍ (ອັດຕາ ດອກ ເບຍທນຳໃຊພາຍ 
ັງ ກາຍ ກຳນົດເວລາ ທ ຊຳລະໜ, ຕົວຢາງ: 12% ຕປ)ີ, ເປັນຕນ.

ກົດໝາຍ ແພງໄດກຳນົດວາ ສງ ທ ຈະ  ນຳມາ  ຄປະກັນ ດວຍັກ ຊັບ ໄດແມນອະສັງຫາ ລິ ມະ 
ຊັບ(ທ ດິນ ື ສງ ປຸກ ສາງ), ສິດ ນຳ ໃຊ ພນດິນ, ສິດ ປູກຝັງໃນ ໄລຍະ ຍາວ (ມາດຕາ 369, ກົດ 

3 ມາດຕາ 295 (ເນື້ອໃນຂອງສິດໃນການເກັບຮັກສາ): ຖ້າຜູ່ຄອບຄອງຊັບຂອງບຸກຄົນອື່ນມີສິດທວງທີ່ໄດ້ເກີດ 
ກ່ຽວກັບຊັບດັ່ງກ່າວ, ຜູ່ກ່ຽວຈະສາມາດເກັບຮັກສາຊັບນັ້ນໄວ ້ ຈົນກວ່າຈະໄດ ້ ຮັບການປະຕິບັດພັນທະຂອງສິດທວງ 
ນັ້ນ. ແຕ່ຂໍກຳນົດນີ ້ຈະບໍ່ມີຜົນໃຊ້ໄດ ້ຖ້າການທວງໜີ້ນັ້ນບໍ່ໄດ ້ຮັບການແກ້ໄຂ.

4 ມາດຕາ 303 (ເນື້ອໃນບູລິມະສິດ) : ຜູ່ທີ່ມີບູລິມະສິດມີສິດຈະໄດ້ຮັບການໃຊ້ແທນໜີ້ສິນ ຈາກຊັບສິນຂອງລູກໜີ ້
ກ່ອນເຈົ້າໜີ້ອື່ນໆ ອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດໃນກົດໝາຍສະບັບນີ ້ຫຼືກົດໝາຍສະບັບອື່ນໆ.

5 ມາດຕາ 342 (ເນື້ອໃນສິດໃນການຊວດຈຳ) ຜູ່ມີສິດໃນການຊວດຈຳ ມີສິດຄອບຄອງສິດທີ່ຕົນໄດ້ຮັບ ເປັນການຄ້ຳ 
ປະກັນຂອງສິດທວງຂອງຕົນຈາກລູກໜີ ້ ຫຼືບຸກຄົນທີສາມ, ແລະມີສິດຮັບການປະຕິບັດພັນທະ ຈາກຊັບດັ່ງກ່າວຈາກ 
ເຈົ້າໜີ້ອື່ນ.

ກໍລະນີ  3 185



ໝາຍ ແພງ). ຕົວຢາງ:  ລູກໜ ກ ມີ ດິນ  a ແລະມີສງ ປຸກ ສາງ b ຢູ ເທິງ ພນດິນ  ແລະ  ເອົາ ໄປ  
ຄປະກັນດວຍ ັກ ຊັບ ນນ, ກ ສາມາດ ເອົາ ທ ດິນ a ແລະສງ ປຸກ ສາງ b ມາ ຄປະກັນດວຍ ັກ 
ຊັບ ໄດ (ເອນວາ ຄປະກັນ ພອມ ກັນ), ື ຈະ ສາມາດ ເອົາ ທດິນ a ື ສງ ປຸກ ສາງ b ອັນດ  ຽວ  
ມາ ຄປະກັນ ກໍໄດ. ໃນກໍລະນີ ທ  ເອົາແຕ ສງ ປຸກ ສາງ b  ມາ ຄປະກັນ , ໃນເວລາປະຕິບັດ ການ ໃຊ 
ແທນ ໜສິນ ດວຍ ັກຊັບທນຳມາຄປະກັນ,  ສງ ປຸກ ສາງ b ກໍຈະ  ໄດ ຮັບການຂາຍ. ໃນກໍລະນີນ,  
ເຈາ ກຳມະສິດ ທ ດິນ a  ກັບ ເຈາ ກຳມະສິດ ສງ ປຸກ ສາງ b ແມນຄົນລະຄົນແລວ. ສະນນ ກົດໝາຍຈະ 
ໄດສັນນິຖານວາ ເຈາ ກຳມະສິດຂອງ ສງ ປຸກ ສາງ  b ກ ໄດ ສິດ ນຳ ໃຊ ພນດິນ.  ແຕໃນ ກໍລະນີ ນ ຄາ 
ນຳ ໃຊ ພນດິນ ນນ ແມນ ສານ ເປັນ ຜູ ກຳນົດ ຕາມ ການສະ ເໜີ ຂອງ ຄູ ຄະດ ີ(ມາ ດຕາ 388, ກົດ ໝາຍ 
ແພງ)7.

ໃນ ການຄປະກັນ ດວຍຫຼັບຊັບ, ຜູ ເອົາ ຊັບ ໄປ ຄປະກັນ8 ຈະສືບຕຄອບ ຄອງຊັບ ສງຂອງທ 
ນຳໄປຄປະກັນ, ຈະ ສາມາດ ນຳໃຊ,  ໄດ ຮັບ ໝາກຜົນ ແລະຊຂາດ ໄດ ຕາມໃຈຕົນເອງ ໃນໄລຍະ 
ກອນມີການດຳເນີນ ປະມູນຂາຍ.  ຕົວຢາງ,  ກ ສາມາດ ປູກຝັງ ໃນ ທງ ນາ (ນຳ ໃຊ) , ຈະ  ໃຫ  B ເຊາ   
ແລະຈະໄດ ຄາ ເຊາທ ດິນ (ຮັບໝາກຜົນ), ຈະຂາຍ ື ມອບ ທ ດິນ ໃຫ ລາຕ  ຈ9,  ແລະຈະເອົາ ທ ດິນ  
ໄປຄປະກັນດວຍັກຊັບ ລຳດັບທີ ສອງກໍໄດ (ຊຂາດ) ຕາມ ໃຈຕົນເອງ.

ໃນກໍລະນີ ທ ກ ຂາຍ ທງ ນາດງກາວ ໃຫ  ຈ   ແລະ ຈ ໄດ ຂນທະບຽນ  (ຈ   ໄດ ເປັນ ເຈາກຳມະສິດ  
 ຂອງ ທງ ນາດງກາວ), ແຕ ກ ໄດຂນທະບຽນ ຄປະກັນດວຍ ຫຼັກຊັບ ນນ ມາກອນ. ສະນນ, ຖາ ກ  
ບ ໄດ ຊຳລະໜຕ ຂ ຕາມ ສັນຍານນ, ຂ ຈະ ສາມາດ  ຮອງຂໍໃຫສານຂາຍ ທງ ນາທເປັນກຳມະສິດຂອງ 
ຈ ໃນປັດຈຸບັນ  ເພອ ໄດຮັບ ການຊຳລະ ໝຈາກລາຄາທງນາຢາງ ມີ ບູລິ ມະ ສິດ ກອນ  ຜູ ອນ. ໃນກ ໍ
ລະນີນ, ຈ ໄດ ເສັຍ ກຳມະສິດ ຂອງ ທງ ນາທ ຕົນ ເອງ ໄດ ຊຈາກ ກ.  ແຕ  ຈ ຕອງ ໄດ ຍອມຮັບ  ເພາະ 
ວາກອນ ຈ ຊທງ ນານນຈາກ ກ, ຈ ສາມາດ ຮູ ໄດ ວາ ມີ ທະບຽນ ຄປະກັນດວຍ ຫຼັກຊັບຂອງ ຂ. 

6 ມາດຕາ 369 (ເນື້ອໃນການຄ້ຳປະກັນດ້ວຍຊັບຄົງທີ)່: 
1. ຜູ່ມີສິດໃນການຄ້ຳປະກັນດ້ວຍຊັບຄົງທີ ່ມີສິດຮັບການໃຊ້ແທນໜີ້ສິນກ່ອນ ເຈົ້າໜີ້ອື່ນໆ ຈາກຊັບຄົງທີ ່ເຊິ່ງລູກໜີ ້
ຫຼືບຸກຄົນທີ່ສາມໄດ້ປະກອບເປັນການຄ້ຳປະກັນຂອງໜີ້ສິນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ໂອນ.
2. ສິດໃນເໜືອໜ້າທີ່ດິນ ແລະສິດໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນເພື່ອກະສິກຳ ກໍສາມາດທີ່ຈະເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການຄ້ຳປະກັນ 
ດ້ວຍຊັບຄົງທີ່ໄດ ້ໃນກໍລະນິດັງກ່າວ ຈະນຳໃຊ້ຂໍ້ກຳນົດໃນພາກນີ.້
7 ມາດຕາ 388 (ສິດໃນເໜືອໜ້າທີ່ດິນທີ່ກຳນົດໂດຍກົດໝາຍ): ໃນກໍລະນີທີ່ດິນແລະອາຄານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນທີ່ດິນດັ່ງ 
ກ່າວ ເປັນຂອງເຈົ້າຂອງດຽວກັນ, ຖ້າຈະໄດ້ຄ້ຳປະກັນດ້ວຍຊັບຄົງທີ ່ ພຽງແຕ່ທີ່ດິນຫຼືອາຄານເທົ່ານັ້ນ, ຖ້າວ່າຜູ່ປະ 
ກອບຄ້ຳປະກັນດ້ວຍຊັບຄົງທີ ່ ໄດ້ສ້າງສິດເໜືອໜ້າດິນນຳ ໃນການຂາຍປະມູນຢ່າງເປັນທາງການ. ແຕ່ໃນກໍລະນີດັ່ງ 
ກ່າວ, ສານຈະກຳນົດຄ່າເຊົ່າທີ່ດິນຕາມການຮ້ອງຂໍຈາກຄູ່ກໍລະນີ. 
8 ໝາຍເຖິງລູກໜີ້
9 ລູກໜີ້ສາມາດໂອນ ຫືຼຂາຍຊັບທີ່ມາຄ້ຳປະກັນໄດ ້ແຕ່ຜູ່ຮັບໂອນ ຫຼືຜູ່ຊື້ບໍ່ສາມາດຂຶ້ນທະບຽນໄດ. ຜົນສະທ້ອນສອງ 
ເລື່ອງນີ້ໃຫ້ອ່ານໃນວັກຕໍ່ໄປ.
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ແຕໃນສະພາບຕົວຈິງ , ຊຊັບ ສງ ຂອງ ທ ມີ ການຄປະກັນດວຍ ຫຼັກຊັບ ຂອງ ຜູ ອນ ແມນ ມີ  
ຄວາມສ່ຽງສູງ, ສະນນ, ຕາມ ປົກກະຕິຈະ ຊຊັບສງຂອງພາຍ ຫຼັງທ ບ  ມີຄປະກັນດວຍ ຫຼັກຊັບ ແລວ. 
ສະນນ ໃນສະພາບຕົວຈິງ, ຂ, ກ,  ຈ ຈະພົບກັນ ແລະປຶກສາ ຫາລື ກັນ ເພອ (1) ຈ  ໄດ ຈາຍ ຄາ ທ ດິນ ໃຫ 
ກ, (2) ກ ຈະ ເອົາ ສວນ ໜງຂອງ ເງິນທໄດຈາກ ຈ  ໄປ ຊຳລະໜຕ ຂ  ເພອບ ໃຫມີ ໜສິນ   ແລະລົບ ລາງ  
ທະບຽນ ຄປະກັນ ດວຍຫຼັກຊັບ ຂອງ  ຂ,  (3) ກ ຈະ ມອບ ກຳມະສິດ ຂອງ ທ ດິນ ໃຫ ຈ  ເພອໃຫ ຈ  
ຂນທະບຽນ ທດິນ. ໂດຍໄດຜານຂນຕອນນແລວ, ຈ ຈະ ສາມາດ ໄດ ກຳມະສິດ ຂອງ ທງ ນາ ໂດຍ ບ 
ມີ ຫຍັ ງຈະຄິດ ເປັນ ຫວງ.

ສ�ລ�ບ (2)

ໃນ ຄະດີ ຕົວຢາງທ ີ3 (2) ແມນຄຳ ຖາມ ກຽວ ກັບ ຜົນ ສັກສິດ ຂອງ ຄປະກັນ ດວຍຫຼັກຊັບ. ຜົນ 
ສັກສິດ ຂອງຄປະກັນດວຍ ຫຼັກຊັບ ມ ີ2 ແບບ ຄື: 1) ຜົນ ສັກສິດ ຕ ລູກໜທເອົາຊັບສງຂອງມາຄ 
ປະກັນ (ຜົນ ສັກສິດ ພາຍ ໃນ), 2) ຜົນ ສັກສິດ ຕ ບຸກຄົນ ທີສາມ (ຜູທບແມນເຈາໜ ື ລູກໜ) (ຜົນ 
ສັກສິດ ພາຍ ນອກ). ຄຳຖາມຂ  (2) ແລະ (3) ແມນຄຳ ຖາມ ທ ກຽວຂອງ ກັບ 2) ຜົນ ສັກສິດ ພາຍ 
ນອກ. (ສວນ (1) ບັນຫາກຽວກັບຜົນ ສັກສິດ ພາຍ ໃນຈະເອົາມາຄນຄວາໃນຄຳຖາມ (4).

ໃນ ກໍລະນີທ ຄ ນຳ ໃຊ ທງ ນາທ ຂ  ໄດນຳມາ ຄປະກັນໂດຍ ຕົນ  ບ ມີ ສິດນັ້ນ, ກ ທເປັນ ເຈາກຳ 
ມະສິດ  ແລະ ຜູ ຄອບ ຄອງ ທງ ນາ ຈະ ສາມາດ ຮອງ ຂໍ ບໃຫ ຄ  ເຂາມາ ລົບ ກວນ ຕາມ ກຳມະສິດ ຂອງ 
ຕົນເອງ. ຖາວາ ກ ຮອງ ຂໍບ ໃຫ ຂ  ມາ ລົບກວນ,  ສຳລັບ ຂ  ເປັນ ຜູ  ມີ ສິດ  ໃນການຄປະກັນດວຍ 
ຫຼັກຊັບ ກ ບ ມີ ບັນຫາ. ແຕ ໃນ ກໍລະນີ ທ ກ ບໄດ ຮອງ ຂໍ ໃຫ ຄ  ເຂາມາ ລົບ ກວນ ແລະປອຍປະ ຊງ 
ຈະ ສາງ ບັນຫາ.  ຖາວາ ການ ນຳ ໃຊ ຂອງ ຄ ບ ມີ ຜົນ ສະທອນ ຕ ມູນ ຄາ ຂອງ ທງນາ ກໍ ຈະ ບ ມີ ບັນຫາ 
ສຳລັບ ຂ, ແລະ ຂ ກໍບມີສິດທຈະແຊກແຊງ ການນຳໃຊທງນາຂອງ ກ. ແຕໃນ ກໍລະນີທ ການ 
ນຳ ໃຊ ຂອງ ຄ ມີ ຜົນ ສະທອນ ຕມູນຄາຂອງທດິນ ແລະ ເຮັດໃຫມູນ ຄາ ຂອງ ທງ ນາ ຕລົງນນ, ຂ 
ຜູທມີສິດໃນການຄປະການດວຍັກຊັບ ຈະໄດຮັບອັບປະໂຫຍດ. ການຄປະກັນດວຍ ຫຼັກຊັບ  
ແມນ  ສິດຄຸມຄອງ ມູນ ຄາ ຂອງ ສງທນຳມາ ຄປະກັນ ແລະ ສິດ ໄດ ຮັບ ການ ຊຳລະໜໂດຍ ທ ຂາຍ 
ຊັບສງຂອງທນຳມາຄປະກັນ  ໃນ ກໍລະນີທຮອດ ເວລາກຳນົດ ແຕ ລູກໜບ ປະຕິບັດ ພັນທະຂອງ 
ຕົນເອງ. ສະນນ, ການ ກະທຳ ຂອງ ຄ ທ ຈະ ດມູນ ຄາຂອງຊັບສງຂອງທນຳມາຄປະກັນ ນນ  
ແມນ ການລະ ເມີດ ສິດ ຂອງເຈາໜທມີສິດໃນການຄປະກັນ ດວຍຫຼັກຊັບ.

ສະນນ, ປະ ເພນີ ສານ ໄດ ຢງຢືນ ວາ  1) ໃນ ເວລາ ຊັບສງຂອງທນຳມາຄປະກັນ ໄດ ຮັບ 
ຄວາມເສັຍ ຫາຍ ອັນແນນອນ  ຈາກ ການ ຄອບ ຄອງ ຂອງ ຄ,  ແຕ ກ ຜູ ເປັນ ເຈາກຳມະສິດບ ໄດ 
ຮອງ ຂໍເພອ ບ ໃຫ ຄ  ເຂາມາ ລົບ ກວນ ນນ, ຂ ມີ ສິດ ສາມາດຮອງ ຂໍ ໃຫ ຄ ບ ເຂາມາ ລົບ ກວນ. 
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ພອມກັນນ, ປະເພນີສານໄດຢງຢືນວາ 2) ໃນກໍລະນີທຍັງບທັນມີຄວາມເສັຍຫາຍຕຊັບ 
ສງຂອງທ ນຳມາຄປະກັນຈາກການຄອບຄອງຂອງ ຄ, ແຕໃນເວລາ ກ ບໄດປະຕິບັດສັນຍາ 
ແລະ ຂ ເລມເອົາຊັບສງຂອງທນຳມາຄປະກັນມາປະມູນຂາຍ, ແຕບສາມາດຂາຍໄດ ຍອນວາ 
ຄ ຍັງຄອບຄອງ ທດິນດງກາວ. ສະນນ, ຂ ກໍບສາມາດຮັບການຊຳລະໜສິນໄດ. ໃນກໍລະນີນ, 
ສານອະນຸມັດໃຫ ຂ ຜູມີສິດ ໃນການຄປະກັນ ດວຍັກຊັບ ສາມາດຮອງຂໍໃຫ ຄ ບເຂາມາລົບ 
ກວນໂດຍກົງໄດ.

ຕາມປົກກະຕິແລວ ຂ  ຜູເປັນເຈາໜບ ມີ ສິດ  ຄອບ ຄອງ ຊັບສງຂອງທນຳມາຄປະກັນດວຍ  
ັກຊັບ, ແຕໃນ ກໍລະນີດງກາວ ມານ ຂ ຍັງ ມີ ສິດ ຮອງ ຂໍເພອບ ໃຫ ຄ  ເຂາ ມາ ລົບ ກວນ , ມີເຫດຜົນ  
ທາງດານກົດໝາຍມ ີ  2 ແບບທຈະໄດ ອະທິບາຍ ດງ ຕ ໄປ ນ;

1)  ອາງ ອີງ ຕາມ ລະບົບ ທ ເຈາ ໜມີ ສິດ ຮອງ ຂໍ ແທນ ລູກໜ (ມາດຕາ 423, ກົດໝາຍ  ແພງ)10. 
ໝາຍ ຄວາມ ວາ ໃນ ກໍລະນີ ທ ເຈາ ໜຕອງການ ປົກ ປອງ ສິດ ທວງ ຂອງ ຕົນ  ຕລູກໜ.  ຕົວຢາງ, ກ ບ ມີ 
ເງິນ ຊຳລະ ໜ ແລະ ຕອງການ ຂາຍ ຊັບສງຂອງທນຳມາ ຄປະກັນດວຍ ັກ ຊັບ ເພອ ຊຳລະ ໜ,  ແຕ 
ກ ບ ໄດ ໃຊ ສິດ ຂອງ ຕົນ ເອງ ຕ ຄ ນນ,  ເຈາ ໜ ຂ ຈະສາມາດ ໃຊ ສິດ ຂອງ ລູກ ໜແທນ  ກ ກໍ ໄດ.

ແຕໃນກໍລະນີທ  ລູກໜ ກ ບໃຫຄວາມຮວມມືໃນການ ປະມູນຂາຍ ຊັບສງຂອງທນຳມາ 
ຄປະກັນ ດວຍັກ ຊັບ, ເຖິງວາ ຂ ເລ ມກະກຽມ ປະມູນຂາຍ ແຕ ກ ອະນຸມັດໃຫ ຄ ເຊາຊັບ  
ສງຂອງນນ. ໃນກໍລະນີນ, ຄ ກ ໄດ ສິດ ເຊາ ທ ດິນ ແລະ ກ ກບ ມີ ສິດ ຮອງ ຂໍ ໃຫ ຄ ອອກຈາກ 
ທດິນຂອງຕົນເອງ ຍອນວາຕົນເອງໄດອະນຸມັດໃຫເຊາ. ສະນນ, ຂ ກໍບ ສາມາດ ໃຊ ສິດ ແທນ ກ 
ໄດ11.

ສະນນ, ປະ ເພນີ ສານ ໄດ ຢງຢືນ ວາ 2)  ໃນ ກໍລະນີ ດງ  ເທິງ ນ, ເຈາໜໃນການ ຄປະກັນດວຍ 
ັກ ຊັບ  ຈະ ສາມາດ ຮອງ ຂໍເພອບໃຫ ຄ ເຂາມາລົບ ກວນ ຕາມ ສິດ ທວງຂອງ ຕົນ ເອງ ໄດ. ຄຳ ຕັດ 
ສິນ ນ ໄດປຽນ ປະ ເພນີ ສານເກາທໄດເວາ ວາ ເຈາໜທມີສິດ ໃນການຄປະກັນດວຍ ັກ ຊັບ ຈະ ບ 
ສາມາດ ໃຊ ສິດ ແທນ ລູກໜ ແລະຮອງ ຂໍ ບ ໃຫ  ຄ ເຂາ ມາ ລົບ ກວນໄດໂດຍອາງອິງສິດທວງຂອງ ຕົນ ,   
ຍອນວາການກະທຳຂອງ  ຄ ນນບໄດສາງຄວາມເສັຍຫາຍຕຊັບສງຂອງທນຳມາຄປະກັນ. ຄຳ   
ຕັດສິນໃໝ ນ  ໄດ ອອກ ໃນ ປ ີ1999.

10 ມາດຕາ 423 (ສິດຮັບຊ່ວງຕໍ່ຂອງເຈົ້າໜີ)້ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດໃນການທວງຂອງຕົນ, ເຈົ້າໜີ້ສາມາດໃຊ້ສິດທີ່ເປັນ 
ຂອງລູກໜີ.້ ແຕ່ຂໍ້ກຳນົດນີ້ຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕໍ່ສິດສ່ວນຕົວສະເພາະຂອງລູກໜີ້ເທົ່ານັ້ນ.
11 ກໍລະນີນີ ້ໝາຍເຖິງເຈົ້າໜີ ້ຂ ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ຫຼັກການ ການດຳເນີນການແທນລູກໜີ ້ ຕາມມາດຕາ 423 ໄດ ້
ຍ້ອນວ່າ: 1. ຄ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກສັນຍາເຊົ່າທີ ່ກ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ ້ຄ ເຂົ້າມາເຊົ່າທີ່ດິນທີ່ນຳມາຄ້ຳປະກັນ; 
ການກະທຳຂອງ ກ ຖືວ່າເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບ ຂ ໃນເວລາກະກຽມປະມູນຂາຍຊັບດັ່ງກ່າວ.
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ແຕວາ ຖາໄດ ຢງຢືນ ວາ  ຂ ຜູເປັນເຈາໜທມີສິດ ໃນການ ຄປະກັນ ດວຍັກ ຊັບ ສາມາດ ຮອງ 
ຂໍເພອ ບ ໃຫ  ຄ ຜູເປັນບຸກຄົນ ທີ ສາມທເຂາມາລະ ເມີດເປາໝາຍ ຂອງການຄປະກັນດວຍັກຊັບ  
ອອກຈາກຊັບສງຂອງ ໂດຍອາງອິງ ສິດທວງຂອງ ຕົນ , ກໍໝາຍ ຄວາມວາ ຈະ ຈຳກັດ ຂອບເຂດ  ສິດ 
ຂອງ ລູກໜ ກ ( ເຈາ ກຳມະສິດ ຂອງ ຊັບສງຂອງທນຳມາຄປະກັນ ດວຍັກ ຊັບ) ໃນ ການຄອບ  
 ຄອງ  ແລະນຳ ໃຊ ອະສັງ ຫາ ລິ ມະ ຊັບ ທນຳມາ ຄປະກັນ ດວຍັກ ຊັບ. ສະນນ, ຄວນຈະຄນຄວາ 
ຢາງລະອຽດວາ ຈະ ອະນຸມັດ ໃຫເຈາໜ ຜູ ມີ ສິດ ໃນການຄປະກັນດວຍ ັກ ຊັບນນ ມີສິດຮອງ ຂໍ  
ເພອ ບ ໃຫບຸກຄົນທີສາມ  ເຂາມາລົບ ກວນໂດຍສິດຂອງ ຕົນ າຍ ສ່ຳ ໃດ .  ຕອງ ຊງຊາລະ ຫວາງ  
 ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດຂອງ ເຈາໜ ກັບສິດ ຂອງ ລູກໜ .

ສ�ລ�ບ (3) 

ຄຳ ຖາມຂ (3) ແມນຄຳ ຖາມ ກຽວ ກັບ ຜົນ ສັກສິດ ຂອງ ຄປະກັນ ດວຍັກ ຊັບ (ຜົນ ສັກສິດ 
ພາຍ ນອກ) ແລະ ຂອບ ເຂດຂອງຊັບສງຂອງທນຳມາ ຄປະກັນດວຍ ັກ ຊັບ.

ຕນ ໄມ ທຢືນຢູ ພນດິນ  ແມນ ຊັບ ສງ ຂອງ ທຕິດ ຈອດ ກັບ ທ ດິນ (ວັກທີ 1, ມາດຕາ 86, 
ກົດໝາຍ ແພງ), ກໍຖື ວາ ເປັນອະສັງຫາລິມະ ຊັບ. ຕາມ ກົດໝາຍ ຍປຸນ,  ຕນ ໄມ ແມນ ບ ຄື ກັນ ກັບ ສງ 
ປຸກ ສາງ ແລະຖື ວາຊັບ ສງ ຂອງ ທ ຕິດ ຈອດ ກັບ ທ ດິນ (ສວນ ສງ ປຸກ ສາງ  ແມນ ອະສັງຫາ ລິ ມະ ຊັບ ທ  
ມີ ລັກສະນະເອກະລາດຈາກ ທ ດິນ. ສະນນ, ສາມາດ ຈົດ ທະບຽນ ຕາງຫາກ ກັບ ທ ດິນ ແລະສາມາດ 
ຊຂາດ ຕາງຫາກ ກັບ ທ ດິນກໍໄດ. ແຕ ໃນເວລານນ, ຜູ ທ ໄດ ກຳມະສິດ ຂອງ ສງ ປຸກ ສາງ ຈະ ໄດ ສິດ ນຳ 
ໃຊ ພອມ,  ຄ:ື ໄດ ສິດ ໃຫ ເຊາ ທ ດິນ ື ສິດ ນຳ ໃຊ ທ ດິນ ).

ສະນນ, ໃນເວລາທ ດິນ  ໄດ ຮັບ ການ ເອົາ ໄປ ຄ ປະກັນ ດວຍັກ ຊັບ ນນ, ຜົນ ສັກສິດຂອງ ການ 
ຄປະກັນ ນນ ຈະ ກວມ ເອົາ ຕນ ໄມ ທຢືນຢູ ເທິງ ພນດິນນນ. ແຕໃນກໍລະນີທຕນ ໄມນນ ໄດຮັບ  
ການຈົດທະບ ຽນ ຕາມ ລະບ ຽບການພິເສດ ື ມີການສະແດງຢາງເປີດກວາງວາ ຜົນ ສັກສິດ ຂອງ   
ຄປະກັນ ຈະ ບ ກວມ ເອົາ ຕນໄມ ທຢືນຢູ ເທິງ ພນດິນ ຕາມ ຮີດຄອງ ປະ ເພນີ ຂອງ ທອງ ຖນສະເພາະ 
ນນ, ຜົນ ສັກສິດ ຂອງ ຄປະກັນ ນນຈະ ບ ກວມ ເອົາ ຕນ ໄມ ທຢືນຢູ ເທິງ ພນດິນ. ແຕຖາວາ ບ ມີ ການ 
ຈົດ ທະບຽນ ື ບ ມີ ການສະແດງຢາງເປີດກວາງຄືດງເທິງນ,  ໃນ ເວລາ ທງ ນາ ທ ເປັນກຳມະສິດ 
ຂອງ ກ ໄດຮັບ  ການນຳມາຄປະກັນ ດວຍຫຼັກຊັບ ນນ, ຕມ ໄມ ທ ຢູ ເທິງ ພນດິນກໍໄດຮັບຜົນ ສັກ 
ສິດ ຂອງການຄປະກັນ  ພອມ.

ສະນນ, ພາຍ ັງທ ຂ  ໄດ ມີສິດໃນການ ຄປະກັນດວຍ ຫຼັກຊັບ  ແລວ, ການ ກະທຳ ຂອງ ຄ 
ທ ຕັດ ໄມ ອອກ ຈາກ ທງ ນານນແມນການລະ ເມີດຕຊັບສງຂອງທນຳມາຄປະກັນ ດວຍຫຼັກຊັບ ແລະ 
ຈະດມູນຄາ ຂອງ ຊັບສງຂອງ ທນຳມາຄປະການຊງຈະລະ ເມີດ ສິດຂອງ ຂ. ໃນການ ຄປະກັນ 
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ຫຼັກຊັບ. ສະນນ, ຖາ ມີ ການ ກະທຳ ແບບ ນ ແລວ, ຂ ຈະ ສາມາດ ຮອງ ຂໍເພອບ ໃຫ ຄ  ເຂາມາ ລົບ 
ກວນໂດຍ  ສິດໃນການ ຄປະກັນດວຍ ຫຼັກຊັບ (ຕາມທໄດອະທິບາຍໃນຂ (2)). ນອກຈາກນນ, 
ຖາວາຕນ ໄມທ ຖືກ ຕັດນນ ຍັງ ຢູ ເທິງ ພນດິນ , ຕນ ໄມ ທ ຖືກ ຕັດ ກໍຖືວາ ເປັນສັງ ຫາ ລິ ມະ ຊັບ,  ແຕ ຍັງ 
ຢູເທິງ ພນດິນທ ເປັນຊັບສງຂອງທນຳມາ ຄຳ ປະກັນ. ສະນນ, ຕນໄມນນກໍ ຖື ວາເປັນ ພາກສວນ ໜງ 
ຂອງ ຊັບສງຂອງທນຳມາຄປະກັນ. ຖາວາ ຂ  ໃຊ ສິດ ເພອໄດຮັບການ ຊຳລະຈາກຊັບສງຂອງ, 
ຂ ຈະສາມາດ ເອົາ ທ ດິນ  ພອມກັນກັບ  ຕນ ໄມ ທ ຢູ ເທິງ ພນດິນໄປ  ປະມູນຂາຍ ເພອ ຊຳລະໜ ຂອງ ຕົນ. 

ແຕໃນ ກໍລະນີ ຄຳ ຖາມ (3) ຄ;ື ຕນ ໄມ ທ ຢູ ເທິງ ພນດີນທ ເປັນ ຊັບສງຂອງທນຳມາຄປະກັນນນ 
ໄດ ຖືກ ຕັດ  ແລະ ເອົາ ໄປ ອອກ ຈາກ ທດິນດງກາວ ນນ, ເຈາໜທມີສິດໃນການ ຄປະກັນ ດວຍຫຼັກຊັບ   
ຈະ ສາມາດ ນຳ ເອົາຕນ ໄມ ແລະຮອງ ຂໍ ເອົາ ກັບ ຄືນ ໄດ  ື ບໍ່ ? ບັນຫານ ແມນກຽວຂອງກັບ ຜົນ 
ສັກສິດ ຂອງ ສິດທວງ ໃນການຄປະກັນດວຍ ຫຼັກຊັບ ຈະ ກວມ ເອົາ ຊັບ ສງ ຂອງ ທໄດຕັດ ອອກ ຈາກ 
ທດິນ ທ ເປັນຊັບສງຂອງທນຳມາ ຄປະກັນືບໍ.່ ກຽວກັບບັນຫານຈະ ຕອງຄນຄວາ ຕາມ ສອງ 
ກໍລະນີ .

ກໍລະນີ  1)  ແມນ ລູກໜ ກ  ເປັນ ຜູ ຕັດ ໄມ ທ ຢູ ພນດິນ ທເປັນຊັບສງຂອງທນຳມາ ຄ ປະກັນ  
ແລະ ແກ ອອກ ຈາກ ພນດິນນນ ເພອ ຂາຍ ຕ ງ. ໃນ ກໍລະນີນ, ກ ບ ໄດ ຈົດ ທະບຽນຕາມລະບຽບການ  
ສະເພາະ ແລະບໄດ ແຈງຢາງເປີດກວາງ ຕາມ ຮີດຄອງ ປະ ເພນີສະ ເພາະ ກຽວ ກັບຕນ ໄມ ້ທ ຢູ ່ ເທິງ 
ພນດິນ12. ສະນນ, ຖື ວາ ຕນ ໄມນນ ກໍ ແມນ ສວນ ໜງ ຂອງຊັບສງຂອງທນຳມາຄປະກັນຕ ຂ.  ແຕ 
ກ ໄດ ຕັດ ຕນ ໄມ ນນ, ແກ ອອກ  ແລະ ໄດ ຂາຍ ຕ ງ, ກໍ ຖື ວາ ກ ໄດ ຊຂາດຊັບ ສງ ຂອງ ອັນດຽວ ໃຫ 
ສອງຝາຍ. ບັນຫານ ແມນ ຄາຍຄື ກັນກັບ ກໍລະນີ ທ ເຈາຂອງ ມອບ ຊັບ ສງ ຂອງ ດຽວ  ໃຫ ສອງ ຝາຍ, ຊງ  
ບສາມາດປະຕິບັດໄດ. ສະນນ, ລະຫວາງ ຂ ກັບ ງ ນນ, ຜູ ໃດ ທ ໄດ ຂນທະບຽນຕນ ໄມ ທ ໄດ ຖືກ  
ຕັດແລະ ໄດ ແກ ອອກ (ສັງ ຫາ ລິ ມະ ຊັບ) ກອນອີກຝາຍໜງ , ຜູນນຈະ ໄດ ບູລິ ມະ ສິດ ກວາອີກ ຝາຍ  
ໜງ(ມາດຕາ 178 ,ກົດໝາຍ ແພງ). ຂ ໄດ ຈົດທະບຽນ ກຽວ ກັບສິດຂອງຕົນໃນ ທງນາທນຳມາຄ 
ປະກັນ ກອນ ຕນ ໄມ ນນ ໄດ ຂາຍ ຕ ງ. ແຕ ວາຜົນ ສັກສິດ ຂອງ ການຈົດ ທະບຽນ ນນຈະ ບ ກວມ ເອົາ ຕນ 
 ໄມ ທ ຖືກ ຕັດ ແລະ ແກ ອອກ ຈາກ ທງ ນາທ ເປັນຊັບສງຂອງ ທນຳມາຄ ປະກັນ.  ຖາວາຕນໄມ ທໄດ 
ຖືກຕັດແລະແກອອກນນ ໄດ ຮັບການ ມອບ ໃຫ ງ ແລວ,  ງ ຈະໄດ ກຳມະສິດຕຊັບ ສງ ຂອງນນ 
(ມາດຕາ 178, ກົດໝາຍແພງ)13. ສະນນ, ພາຍ ຫຼັງ ງ ໄດ ຮັບ ການ ມອບ ຕນ ໄມ ແລວ, ຂ ຈະບ 
ສາມາດ ທວງ ເອົາ ຄືນ ໄດ.

12 ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແຕ່ລະເຂດ ແຕ່ລະແຂວງມີປະເພນີການຕິດປ້າຍແຈ້ງບອກວ່າຕົ້ນໄມ້ນີ້ແມ່ນຂອງຜູ່ໃດ (ຕິດຊື່ເຈົ້າ 
ຂອງ), ສະນັ້ນ ສານຮັບຮູ້ປະເພນີນີ.້ ການຕິດປ້າຍປະກາດກັບຕົ້ນໄມ ້ຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ດັ່ງກ່າວ ແຍກຕ່າງຫາກຈາກ 
ທີ່ດິນ (ບໍ່ຖືຮວມເປັນອະສັງຫາລິມະຊັບ)
13 ມາດຕາ 178 (ເງື່ອນໄຂຂອງການຕໍ່ສູ້ຂອງສິດເໜືອຊັບກ່ຽວກັບຊັບເຄື່ອນທີ)່ : ການໂອນສິດເໜືອຊັບກ່ຽວ 
ກັບຊັບເຄື່ອນທ ີຈະບໍ່ສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບບຸກຄົນທີສາມໄດ ້ເວັ້ນເສັຍແຕ່ທີ່ຈະຂຶ້ນທະບຽນສິດດັ່ງກ່າວ ຕາມຂໍ້ກຳນົດໃນກົດ 
ໝາຍວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນ.
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ໃນກໍລະນີ  2), ບຸ ກຄົນທີ ສາມ (ຕົວຢາງ, ຄ) ໄດ ເຂາມາ  ແລະ ຕັດ ໄມ ທ ຢູ ເທິງ ທງ ນາ  ແລະ  
ແກ ອອກ  ໂດຍ ບ ໄດ ຮັບ ອະນຸຍາດ ຈາກ  ກ ຜູທເປັນເຈາກຳມະສິດ ຂອງ ທງ ນາ ແລະໄດ ຂາຍ  ໄມຕ ງ  
ນນ, ຄ ເປັນ ຜູ ບ ມີ ສິດຂາຍ ໄມ. ສະນນ, ຖາວາ ງ ໄດ ຮັບ ການ ມອບ ຕນ ໄມ ຈາກ ຄ ຜູທ ບ ມີ ສິດ 
ຂາຍ, ງ ຈະ ບ ໄດ ກຳມະສິດ ຂອງຕນ ໄມ. ສະນນ, ງ ຕອງຢງຢືນວາ ຕົນເອງເປັນ ຜູ ບໍລິສຸດ ໃຈ  
 ແລະບ ມີ ຄວາມ ຜິດ ( ໃນ ຄະດີ ນ, ງ ບ ຮູ ວາ  ຄ ຜູ ຂາຍບ ມີ ກຳມະສິດ ໃນຕນ ໄມ ແລະ ບ ມີ ຄວາມ 
ຜິດທ ຕົນ ບ ຮູ ເຫດການ ດງກາວ) ເພອໄດ ກຳມະສິດ ໃນ ຕນ ໄມ (ມາດຕາ 192, ກົດໝາຍ ແພງ)14. 
ດງນນ ຖາ ຂ ສາມາດ ຢງຢືນ ໄດ ວາ ງ ບ ແມນ ຜູ ບໍລິສຸດ ໃຈ  ແລະມີ ຄວາມ ຜິດ, ຂ ຈະ ສາມາດ 
ທວງ ໃຫ ງ ສງ ໄມ ຄືນ ໄດ.

ສ�ລ�ບ ຂ (4).

ຄຳຖາມຂ (4) ແມນຄຳ ຖາມ ກຽວ ກັບ ວິທີ ການເອົາຊັບສງຂອງທນຳມາ ຄປະກັນ ມາຂາຍ 
ເພອເອົາ ເງິນຊຳລະໜ,  ຊງເປັນ ບັນ ຫາ ທ ເປັນໃຈກາງ ຂອງ  ຜົນ ສັກສິດ ຂອງ ການ ຄປະກັນດວຍ 
ັກ ຊັບ (ຜົນ ສັກສິດ ພາຍ ໃນ). 

ໃນເວລາທເອົາຊັບສງຂອງທນຳມາຄປະກັນນນມາຂາຍ, ບັນຫາ 1) ທຄວນຈະຄນຄວາ  
ແມນບັນຫາກຽວກັບຂອບເຂດຂອງຊັບສງຂອງ ທຈະສາມາດເອົາໄປຂາຍໄດກວມເອົາຊັບສງຂອງ 
ປະເພດໃດ. ຕົວຢາງ, ຊັບ ທ ຕິດ ຈອດ ກັບ ຊັບ ສງ ຂອງທນຳມາຄປະກັນ, ຊັບ ທ ຂນກັບ ຊັບ ສງ 
ຂອງ, ຊັບທເປັນສວນໜງ ຂອງຊັບສງຂອງທນຳມາຄປະກັນ  ກໍຈະຖືກເອົາໄປຂາຍພອມກັບຊັບ 
ສງຂອງທນຳມາຄປະກັນບ ໍ?

ບັນຫາ  2)  ແມນ , ພາຍັງ ທ ໄດ ຂາຍ ຊັບ ສງ ຂອງ ທນຳມາ ຄປະກັນແລວ , ເຈາໜຈະ 
ສາມາດ ເອົາ ເງິນ ໄປ ເພອ ຊຳລະ ໜປະເພດໃດທຕົນມີສິດຮັບເອົາ ຢາງ ມີ ບູລິ ມະ ສິດ  ? ໜາຍ ເຖິງ 
ປະເພດ ຂອງໜສິນ ທ ສາມາດຊຳລະໄດ້ ໂດຍເງິນທໄດຈາກຂາຍຊັບສງຂອງທນຳມາຄປະກັນ
ມີປະເພດໃດ?

ໃນ ຄະດີ ຕົວຢາງທໄດສະເໜີມານ, ຖາວາ ຮອດ ກຳນົດ ເວລາ ແລວ  ລູກໜ ກ ຍັງ ບ ທັນ ຊຳ 
ລະໜ 10 ລານ ເຢນ, ເຈາໜ ໃນການຄປະກັນ ດວຍ ັກ ຊັບ ຂ ຈະ ສາມາດ ຮອງ ຂໍ ໃຫ ສານເພອ 
ໃຊ ສິດທຈະໄດຮັບການຊຳລະຈາກຊັບສງຂອງທນຳມາຄປະກັນ. ໃນ ເວລາ ນນ ຂ ຕອງ ຍື່ນ ເອ 
ກະສາ ນທ ຢງຢືນ ສິດຂອງຕົນກຽວກັບ ການຄປະກັນດວຍ  ັກ ຊັບຕສານ. ຕົວຢາງ, ຂ  ຕອງຍື່ນໃບ 

14 ມາດຕາ 192 (ການໄດ້ມາໂດຍທັນໃດ): ໃນກໍລິນ ີຜູ່ທີ່ຈະໄດ້ເລີ່ມຄອບຄອງຊັບເຄື່ອນທີ່ຢ່າງສະຫງົບ ແລະເປີດ 
ເຜີຍໂດຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈແລະບໍ່ມີຄວາມບໍ່ລະມັດລະວັງ, ຈະໄດ້ສິດນຳໃຊ້ໃນຊັບເຄື່ອນທີ່ດັ່ງກ່າວມາໂດຍທັນໃດ.

ກໍລະນີ  3 191



ຢງຢືນກຽວ ກັບ ທະບຽນ ຄປະກັນດວຍ ັກ ຊັບ, ເອກະສານເປັນທາງການທຈະຢງຢືນ ກຽວ ກັບ ສິດ 
ຂອງຕົນໃນການຄປະກັນດວຍັກຊັບ,  ຄຳ ຕັດສິນ ຂອງ ສານ ທ ໃຊ ໄດ ຢາງ ເດັດ ຂາດ ທ  ຢງຢືນ ສິດ  
ໃນການ ຄປະກັນດວຍ  ັກ ຊັບ  ເປັນຕນ. ຖາວາ ຂ ຍນເອກະສານ ດງກາວນນໄດແລວ, ສານ  
ກໍຈະອອກຄຳຊຂາດເພອຈັດປະມູນຂາຍ ອະສັງຫາລິມະຊັບທນຳມາຄປະກັນ (ມາດຕາ 181, ກົດ  
ໝາຍວາດວຍປະຕິບັດຄຳຕັດສິນທາງແພງ). ພາຍັງທໄດປະມູນຂາຍ ແລະຜູຊໄດຈາຍຄາຊັບ 
ສງຂອງແລວ, ຜູຊກໍຈະໄດກຳມະສິດຂອງຊັບສງຂອງດງກາວ (ມາດຕາ 188, 79, ກົດໝາຍວາ 
ດວຍປະຕິບັດຄຳຕັດສິນທາງແພງ).

ໃນເວລາຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບທນຳມາຄປະກັນນນ, ຄວນຈະຄນຄວາວາ ສາມາດຂາຍ
ຊັບສງຂອງທຕິດຈອດກັບອະສັງສາລິມະຊັບພອມໄດ ື ບ? ໃນກໍລະນີທ ີ1), ສຳລັບຕນໄມ ທຢູ 
ພນດິນທໄດຮັບການນຳມາຄປະກັນນນ, ຖາວາບໄດຂນທະບ ຽນຕາມກົດໝາຍສະເພາະ ື ໄດ 
ຮັບການແຈງການຢາງເປີດກວາງສະເພາະວາ ຕນໄມນນຈະບໄດນອນຢູໃນຊັບສງຂອງທນຳມາ  
ຄປະກັນ,  ຕນໄມນນ ກໍຖືວາເປັນສວນໜງຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະຖືກຂາຍພອມກັນ ກັບ 
ທດິນ. ຕນເຂາທຢູໃນທງນາກໍເຊນດຽວກັນ. ໃນກໍລະນີທຕນໄມ ື ຕນເຂານນ ແມນບຸກຄົນທ ີ
ສາມ ສ ເປັນຜູປູກ, ແຕຖາວາບຸກຄນທີສາມນນ ບໄດສິດຈາກເຈາກຳມະສິດທດິນ ກ ຄື: ສິດນຳ 
ໃຊເພອປູກຝັງໄລຍະຍາວ, ສິດເຊາທດິນ, ແລະບໄດຂນທະບ ຽນກຽວກັບສິດດງກາວກອນ ຂ ໄດ 
ຂນທະບ  ຽນກຽວກັບການຄປະກັນດວຍັກຊັບນນ, ຂ ຈະສາມາດຂາຍຕນໄມ ແລະຕນເຂານນ 
ພອມກັນກັບທງນາກໍໄດ ເພາະວາຕນໄມ ແລະຕນເຂາທ ສ ປູກໄວໃນທງ ນາກໍຕິດຈອດກັບທງນາ  
ທນຳມາຄປະກັນ (ມາດຕາ 242. ກົດໝາຍແພງ)15.

ນອກຈາກນນ ຊັບທຂນກັບຊັບສງຂອງທນຳມາຄປະກັນໃນເວລາເຮັດສັນຍາຄປະກັນ ນນ 
ກໍຕອງໄປນຳຊັບສງຂອງທນຳມາຄປະກັນ. ສະນນ, ຊັບທຂນກັບອະສັງຫາລິມະຊັບກສໍາມາດ 
ຂາຍ ພອມກັບອະສັງຫາລິມະຊັບທນຳມາຄປະກັນກໍໄດ (ມາດຕາ 87, ກົດໝາຍແພງ)16. ຊັບ 
ທຂນກັບຊັບສງຂອງໝາຍເຖິງຊັບທມີລັກສະນະຖືກນຳໃຊໂດຍຕິດຈອດກັບຊັບສງຂອງນນ  
ຢາງເປັນປົກກະຕ ິ ເພອເພມຄຸນຄາດານເສດຖະກິດຂອງຊັບສງຂອງນນ. ຕົວຢາງ, ໃນຄະດີ 
ຕົວຢາງນ, ໃນເວລາເຮັດສັນຍາຄປະກັນນນ, ຖາວາທງນາມີປນໄດຕິດຕງໄວແລວ, ປນນນ  
ກໍໄດຮັບ  ການຂາຍພອມກັບທງນາໃນເວລາທງນານນ ຖືກປະມູນຂາຍເພອຊຳລະໜ. ເພາະວາ 

15 ມາດຕາ 242 (ການຕິດຈອດຊັບຄົງທີ)່: ເຈົ້າຂອງຊັບຄົງທີ່ຈະໄດ້ກຳມະສິດຂອງຊັບທີ່ຕິດຈອດກັບຊັບຄົງທີ່ດັ່ງກ່າວ 
ໃນຖານະເປັນສ່ວນປະກອບມາ, ແຕ່ຂໍ້ກຳນົດດັ່ງກວ່າຈະບໍ່ກີດຂວາງເຖິງສິດຂອງບຸກຄົນອື່ນທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງສ່ວນປະກອບ 
ດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມຫຼັກກຳມະສິດ.
16 ມາດຕາ 87 (ຊັບຕົ້ນຕ ໍແລະຊັບສ່ວນປະກອບ)
1. ຖ້າເຈົ້າຂອງຊັບ ໄດ້ຕິດຈອດຊັບທີ່ເປັນຂອງຕົນໃສ ່ຊັບອື່ນ ເຊິ່ງເປັນກຳມະະສິດຂອງຕົນເພື່ອທີ່ຈະນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນ 
ປະຈຳ, ຊັບທີ່ຕິດຈອດໃສ່ນັ້ນເປັນຊັບສ່ວນປະກອບ.
2.ເມື່ອຊັບຕົ້ນຕໍຖືກຊີ້ຂາດ ຊັບສ່ວນປະກອບກໍຖືກຊີ້ຂາດນຳ.
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ຖາວາທງນາ ນນໄດຕົກເປັນລາຄາ 9 ລານເຢນ ເທານນ, ເຈາໜ ກໍສາມາດຮັບການຊຳລະ 
ຈາກເງິນທໄດ ຂາຍປນໄດ ເພອປົກປອງສິດຂອງເຈາໜ.

ຖ້າວາໃນເວລາເຮັດສັນຍາຄປະກັນ ປນທຍັງບທັນໄດຕິດຕງກັບທດິນທນຳມາຄປະ  
ກັນ ແຕພາຍັງທໄດເຮັດສັນຍາຄປະກັນແລວປນນນໄດຕິດຕງກັບທດິນ, ຖາວາປນນນ  
ໄດຮັບການຢງຢືນວາ ຊັບທເປັນສວນໜງຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບທນຳມາຄປະກັນກໍຖືວານອນຢູ
ໃນ ຊັບສງຂອງທນຳມາຄປະກັນ (ມາດຕາ 370, ກົດໝາຍແພງ)17.  ຊັບນນໄດຖືວາສວນໜງຂອງ 
ອະສັງຫາລິມະຊັບ ື ບແມນຂນກັບວາຊັບນນໄດຮັບການນຳໃຊ້ພອມກັບອະສັງຫາລີມະຊັບທ 
ນຳມາຄປະກັນຢາງເປັນປົກກະຕ ິແລະເພມມູນຄາຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບນນ ື ບ.ໍ ສະນນ, 
ຄາຍຄືກັນກັບກໍລະນີຊັບທຕິດຈອດກັບຊັບສງຂອງ. ສະນນ, ໃນຄະດີຕົວຢາງທໄດສະເໜີມານ, 
ປນນນສາມາດເຂາໃຈໄດວາ ມັນສະໜອງນໃຫທງນາ ແລະເຮັດໃຫທດິນນນສາມາດນຳໃຊ 
ເປັນທງນາໄດ. ສະນນ, ປນ ກໍເພມມູນຄາຂອງທງນາ. ໃນກໍລະນີນ, ປນກໍຖືວາແມນສວນ 
ໜງຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບທນຳມາຄປະກັນ. ສະນນ, ເຈາໜໃນການຄປະກັນດວຍັກຊັບ ຂ 
ຈະສາມາດຂາຍໄດພອນກັນກັບທງນາ.

ຂອບເຂດຂອງຊັບສງຂອງ ທນຳມາຄປະກັນດວຍັກຊັບນນຈະກຳນົດໄວໃນສັນຍາ ແລະ 
ຈົດທະບຽນກໍໄດ (ຂຍົກເວນຂອງມາດຕາ 370, ກົດໝາຍແພງ, ແລະ ວັກທ ີ1, ມາດຕາ 88, 
ກົດໝາຍວາດວຍທະບຽນ ອະສັງຫາລິມະຊັບ). ແຕພາຍັງທເຮັດສັນຍາຄປະກັນແລວຈົນເຖິງ  
ເວລາທຈະເອົາຊັບທນຳມາຄປະກັນນນຂາຍກໍມີເວລາາຍສົມຄວນ. ສະນນ, ໃນເວລາເຮັດ  
ສັນຍານນ, ຄູສັນຍາກໍບສາມາດຄາດຄະເນໄດວາ ພາຍັງທເຮັດສັນຍາແລວອະສັງຫາລິມະຊັບ  
ທນຳມາຄປະກັນນນຈະຖືກຕິດຕງສງໃດຢູພນດິນນນໃນອະນາຄົດ. ສະນນ, ເຖິງວາບໄດ ກຳນົດ  
ໄວໃນສັນຍາໃນເບອງຕນກໍຕາມ, ຊັບທຕິດຈອດກັບຊັບສງຂອງກຖໍືວານອນຢູໃນຊັບສງຂອງທ 
ນຳມາຄປະກັນ (ມາດຕາ 370, ກົດໝາຍແພງ).

ສະນນ, ຖາວາ ບ ມີ ການ ກຳນົດ ສະ ເພາະ ໃນ ການ ເຮັດ ສັນຍາ ຄ ປະກັນ ດວຍ ັກ ຊັບ, ເຈາໜ  
ໃນການ ຄປະກັນ ັກ ຊັບ ຂ ຈະ ສາມາດ ຂາຍຊັບ  ທ ຕິດ ຈອດ ກັບ ອະ ສັງຫາລິມະ ຊັບ ທນຳມາ ຄປະ  
ກັນ ດວຍ ັກ ຊັບ (ທງ ນາ), ຊັບ ທ ຂນກັບ ອະສັງຫາລິມະ ຊັບ ກອນ ເຮັດ ສັນຍາ ຄປະກັນ , ແລະ ຊັບ ສງ 
ຂອງທຖືກຕິດຕງ ຢູເທິງ ອະສັງຫາລິມະ ຊັບ ພາຍັງ ເຮັດ ສັນຍາ ຄປະກັນ  ຊງເປັນສວນໜງຂອງ 
ອະສັງຫາລີມະຊັບ ກໍໄດພອມ ກັບທງ ນາ  ເພອໄດຮັບການ ຊຳລະ ໜໂດຍ  ບູລິ ມະ ສິດ. ນອກຈາກ 
ນນ, ໃນກໍລະນີທເຈາໜອນໄດສະເໜປີະມູນຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບ(ທງນາ) ທນຳມາຄປະກັນ  

17 ມາດຕາ 370 (ຂອບເຂດຜົນສັກສິດຂອງການຄ້ຳປະກັນດ້ວຍຊັບຄົງທີ)່: ການຄ້ຳປະກັນດ້ວຍຊັບຄົງທີ ່ຈະລວມເອົາທຸກ 
ຊັບທີ່ຕິດກັບຊັບທີ່ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການຄ້ຳປະກັນດັ່ງກ່າວ ຍົກເວັ້ນອາຄານຢູ່ເໜືອທີ່ດິນເຊິ່ງເປັນສິ່ງຄ້ຳປະກັນ  
ເວັ້ນເສັຍແຕໃ່ນກໍລະນີທີ່ມີຂໍ້ກຳນົດຢ່າງອື່ນໃນການສັນຍາ, ແລະໃນກໍລະນີທີ່ເຈົ້າໜີ້ສາມາດລົບລ້າງການກະທຳ ຂອງ 
ລູກໜີ້ ໄດອ້ີງຕາມຂໍ້ກຳນົດໃນມາດຕາ 424. 
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ນນ, ເຈາໜ ໃນການຄປະກັນ ດວຍັກ ຊັບ ຂ ຈະ ສາມາດເຂາຮວມໃນການປະມູນຂາຍເພອຮັບ 
ການຊຳລະໜຈາກເງິນທໄດຈາກການປະມູນຂາຍຢາງບູລິມະສິດ.

ໃນ ກໍລະນີໃດກໍຕາມ, ຍັງມີ ບັນຫາ ວາ  ຂອບ ເຂດ ຂອງ ໜສິນ ທ ເຈາ ໜ ຂ ທ  ໄດ ຮັບ ການຊຳລະ 
ຢາງບູລິມະສິດຈາກການປະມູນຂາຍ ຈະ ກວມ ເອົາ ອັນ ໃດ ແດ ? ຄຳ ຕອບ ແມນ (1) ຕນທຶນ ຂອງ 
ກູ ຢືມ, (2) ດອກ ເບັ້ຍ ໄລຍະ ສຸດ ທາຍ ສອງ ປີ ກອນ ຮອດ ກຳນົດ ເວລາຊຳລະໜຈາກການປະມູນຂາຍ 
(ຖາວາ ບ ມີ ການ ກຳນົດ ສະ ເພາະ ກ ຄິດໄລວາ 5% ຕ ປີ), (3) ຄາ ເສັຍ ຫາຍ ຈາກ ການລະ ເມີດສັນຍາ 
ໃນ ໄລຍະສອງປີ ສຸດ ທາຍ ກອນ ຮອດ ກຳນົດ ເວລາ ຊຳລະໜຈາກການປະມູນຂາຍ. ເຈາໜມີສິດຈະ 
ໄດຮັບການຊຳລະເງິນສາມປະ ເພດ ດງ ເທິງ ນຈາກການປະມູນຂາຍ ຢາງ ບູລິ ມະ ສິດ. ຖາ ວາເງິນ  
ປະເພດ (2) ແລະ (3) ໄດ ເກີດ ຂນພອມ ກັນນນ, ຈະ ໄດຄິດໄລ່ພອມກັນຈງ ຈະໄດຮັບ ການຊຳລະ 
ຢາງ ບູລິ ມະ ສິດ ສຳລັບ ໄລຍະ ສຸດ ທາຍ 2 ປ ີ(ມາດຕາ  375, ກົດໝາຍ ແພງ)18. ຖາວາ ສົມ ທຽບ 
ກັບ ການ ຊວດ ຈຳ (ທ ໄດ ຮັບ ການ ຊຳລະຢາງ ບູລິ ມະ ສິດ ກຽວກັບ ຕນ ທຶນ, ດອກ ເບຍ, ຄາ ໃຊ ແທນ 
ຄາ ເສັຍ ຫາຍ , ຊງ ບໄດຮັບຈຳກັດ 2 ປີ ສຸດ ທາຍກອນປະມູູນຂາຍ, ຕາມ ມາດຕາ 346, ກົດ 
ໝາຍ ແພງ)19, ສິດທໄດຮັບການຊຳລະຈາກ ການ ຄປະກັນ ັກ ຊັບຈະ ໄດຈຳກັດ ກວາ. ເຫດຜົນ 
ແມນ  ໃນ ກໍລະນີ  ຂອງການ ຊວດ ຈຳ ຈະ ເອົາຊັບສງຂອງທນຳມາຄປະກັນໄວນຳເຈາໜ. ສະນນ, 
ເປັນ ໄປ ໄດຍາກວາ ຈະ ໄດ ກຳມະສິດຂອງຊັບສງຂອງ ໂດຍ ມີການ ຄປະກັນດວຍ ັກ ຊັບ  ື  ການ 
ຊວດ ຈຳ ຂອງ ຜູ ອນ. ແຕ ໃນ ກໍລະນີ ຂອງ ການ ຄປະກັນ ດວຍັກ ຊັບ ນນ, ລູກໜຍັງສືບຕຄອບຄອງ 
ຊັບ ທນຳມາຄປະກັນຢູ. ສະນັ້ນ ຈະມີເຈາໜໃນການຄປະກັນຜູທ ີ2, ເຈາໜຜູທ ີ3 ກໍເປັນ 
ໄປໄດ. ສຳລັບ ເຈາໜຜູມານຳັງກໍຈະສາມາດຮູ ຕນ ທືນກູ ຢືມ, ດອກ ເບຍ, ຄາ ເສັຍ ຫາຍ ການລະ 
ເມີດ ສັນຍາໄດ ຈາກ ທະບຽນ.  ແຕ ບ ສາມາດ ຄາດ ຄະ  ເນ ໄດ ວາ  ລູກໜມີີໜສິນ ຈາກ ເຈາໜຜູ ອນທັງ 
ໝົດຕົກເປັນ ເທາ ໃດ. ສະນນ, ມູນຄາຂອງຊັບທນຳມາຄປະກັນນນຍັງ ສູງກວາໜສິນທັງໝົດ  
ຂອງລູກໜ ແຕບມີໃຜຈະໃຫກູຢືມອີກ. ສະນນ, ກົດໝາຍໄດກຳນົດວາ ໄລຍະທໄດຮັບການຊຳລະ 
ຢາງບູລິມະສິດຢາງຊັດແຈນເພອໃຫເຈາໜຜູໃໝຈະສາມາດຄິດໄລ່ໄດງາຍວາຊັບສງຂອງຂອງ 

18 ມາດຕາ 375 (ການຊີ້ຂາດຂອງສິດໃນການຄ້ຳປະກັນດ້ວຍຊັບຄົງທີ)່: 
1. ຜູ່ຮັບການຄ້ຳປະກັນດ້ວຍຊັບຄົງທີ ່ຈະສາມາດນຳເອົາສິດໃນການຄ້ຳປະກັນດ້ວຍຊັບຄົງທີ່ຂອງຕົນໄປ ເປັນຄ້ຳປະ 
ກັນຂອງສິດທວງອື່ນໄດ,້ ແລະຈະສາມາດໂອນສິດດັ່ງກ່າວ ຫຼືລຳດັບຂອງການຄ້ຳປະກັນດັ່ງກ່າວໄດ ້ ເພື່ອຜົນປະ 
ໂຫຍດຂອງເຈົ້າໜີ້ອື່ນໆ ຫຼືສະຫຼະສິດດັ່ງກ່າວຂອງຕົນໄດ.້
2. ໃນກໍລະນ ີໃນຂໍ້ຂ້າງເທິງນີ,້ ຖ້າຜູ່ຮັບການຄ້ຳປະກັນດ້ວຍຊັບຄົງທີ ່ໄດ້ຊີ້ຂາດສິດໃນການຄ້ຳປະກັນຊັບຄົງທີເ່ພື່ອ ຜົນ 
ປະໂຫດຍຂອງສອງຫຼືຫຼາຍຄົນ, ລຳດັບບູລິມະສິດຂອງບຸກຄົນຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຊີ້ຂາດດັ່ງກ່າວຈະ ຂຶ້ນກັບ  
ເວລາທີ່ບັນທຶກເຂົ້າ ໃນການຂຶ້ນທະບຽນສິດໃນການຄ້ຳປະກັນດ້ວຍຊັບຄົງທີ.່
19 ມາດຕາ 346 (ຂອບເຂດທີ່ຖືກຮັບປະກັນໂດຍສິດໃນການຊວດຈຳ): ຖ້າຫາກໃນສັນຍາ ບໍ່ທັນໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢ່າງ 
ອື່ນ, ສິດໃນການຊວດຈຳຈະຄ້ຳປະກັນເງິນຕົ້ນທຶນ, ດອກເບັ້ຍ, ເງິນປັບໃໝ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດສິດໃນການ 
ຊວດຈຳ ແລະຄ່າຈ່າຍເພື່ອປົກປັກຮັກສາຊັບທີ່ນຳມາຊວດຈຳ ແລະການໃຊ້ແທນຄວາມເສັຍຫາຍ  ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກ 
ການບໍ່ປະຕິບັດພັນທະ ຫຼືການບົກພ່ອງຂອງຊັບທີ່ນຳມາຊວດຈຳທີ່ແຝງຢູ.່
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ລູກໜຈະຍັງສາມາດນຳມາຄປະກັນຕໜສິນໃໝໄດາຍສຳ່ໃດ. ມີລະບົບນກໍເພອ ນຳໃຊມູນຄາ 
ຂອງຊັບສງຂອງ ທນຳມາຄປະກັນຢາງເຕັມທີ.

ແຕຕອງເຂາໃຈວາ  ຈຸດປະສົງ ທ ໄດກຳນົດຂອບ ເຂດ ຂອງການຮັບ ຊຳລະໜຂອງເຈາໜທ 
ດງກາວ ມານ ແມ ນເພອ ປົກ ປອງ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດຂອງ ເຈາໜຜູໃໝ ແລະບຸກຄົ ນທີສາມ ທເປັນເຈາ 
ກຳມະສິດຜູໃໝ ຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບທນຳມາຄປະກັນ. ສະນນ, ຖາວາ ບມີ ບຸກຄົ ນທີ ສາມ 
ທີມີສິດກຽວຂອງ, ຂອບ ເຂດສິດຂອງເຈາໜໃນການຮັບການຊຳລະໜກໍບ ໄດ ຈຳກັດ. ເຈາໜ ມີ ສິດ 
ໃນການ ຄປະກັນດວຍັກຊັບຈະ ໄດ ຮັບ ການ ຊຳລະໜຄ ື ຕ ນທືນກູ ຢືມ, ດອກ ເບຍທ ໄດ ເກີດ ຂນ, 
ຄາ ເສັຍ ຫາຍ ຈາກ ກາ ນປະຕິບັດ ຢາງ ຊັກ ຊາ ທັງໝົດ ຈາກເງິນທໄດຈາກການຂາຍອະສັງຫາລິມະ 
ຊັບທນຳມາຄປະກັນ. ໃ ນຄະດີຕົວຢາງທໄດສະເໜີມານ, ຕົວຢາງ, ກ   ໄດ ຢືມ ເງິ ນດວຍ ດອກ ເບຍ  
10 % ຕປ,ີ ຄາ ເສັຍ ຫາຍ ຈາກ ກາ ນປະຕິບັດ ຢາງ ຊັກ ຊາຈະຄິດໄລ 12 % ຕປ,ີ ໃນ ສັນຍາ ໄດກຳນົດ  
 ວາ ພາຍ ັງ 1 ປ ີແລວລູກໜຕອງໄດ ຊຳລະໜ.  ແຕລູກໜບ ໄດ ປະຕິບັດ ຕາມ ສັນຍາ  ແລະໄດກາຍ  
 ກຳນົດ 2 ປ.ີ ສະນນ, ເຈາໜຈະເອົາຊັບທມາຄປະກັນມາປະມູນຂາຍ ທງ ນາ (12 ລານເຢນ), 
ຕນ ໄມ (1 ລານເຢນ),  ປນ  (1 ລານ ເຢນ) ໄດ ຕົກ ເປັນ 14 ລານ ເຢນ ໃຫຜູ ຊ D   ເພອ 
ຊຳລະໜ. ພາຍັງ D ຈາຍເງິນ 14 ລານເຢນ ຕສານແລວ, ກ ກໍໄດ້ກຳມະສິດຂອງທງນາ. ຖາວາ 
ບ ມີ ບຸກຄົ ນ ທີສາມທມີສິດຮັບຊຳລະໜຈາກຄາທງນາ,  ເງິ ນທ ໄດ ຈາກ ປະມູນຂາຍ   14  ລານເຢນ  
ນນຈະ ຖືກ ແບງປັນ ໃຫ ຜູ ມີ ສິດໃນການ ຄປະກັ ນຫຼັກຊັບ. ໃນນນ, ຂ ໄດຮັບການຊຳລະ ກຽວກັບ 
ຕນທືນ (10 ລານເຢນ), ດອກ ເບຍກອນ ມກຳນົດ (1 ລານເຢນ), ຄາ ເສັຍ ຫາຍ ຈາກ ປະຕິບັດ ຢາ 
ງຊັກ ຊາ (2.4 ລານເຢນ), ທັງ ໝົດຕົກ ເປັນ 13.4 ລານເຢນ  ເພອ ຊຳລະໜ ທັງໝົດ. ສວ ນເືອ 
6  ແສນເຢນ  ແມ ນໄດ ສງ ຄື ນໃຫລູກໜ ກ.

ແຕ ໃ ນກໍລະນີ ມີ ຜູ ມີ ສິດ ໃນການຄປະກັ ນລຳດັບ ທີ 2 ຄື ສ, ຜູ ທ ມີ ສິດໃນການ ຄປະກັ ນລຳດັບ  
ທ ີ1 ຂ  ໄດ ຮັບ ກາ ນຊຳລະກຽວກັບຕ ນທືນ10 ລານເຢນ, ຄາ ເສັຍ ຫາຍ ຈາກ ການຈັດຕງປະຕິບັດ 
ຢາງ ຊັກ ຊາ ໃນ ໄລຍະ ສຸດ ທາຍ 2 ປີ ກອນ ມຊຳລະ 2.4 ລານເຢນ, ທັງໝົດ ຈະໄດຮັບ 12.4  
ລານເຢນ ຢາງ ບູລິ ມະ ສິດ. ສວນ ເືອ 1.6 ລານ  ແມ ນເພອ ຊຳລະ ໃຫ ຜູ ມີ ສິດ ຄປະກັ ນັກຊັບ 
ລຳດັບ ທີ ສອງ ຕາມ ຂອບ ເຂດ ຂອງ ສິດ ຂອງ ຕົນ (ມາດຕາ 376, ກົດໝາຍ ແພງ). ຖາວາ ເງິນ ທ 
ໄດຈາກການປະມູນ ຂາຍ ຍັງ ເືອ  ແລະຍັງ ມີ ເຈາໜທວ ໄປ ທ ບມີ ສິດຮັບຊຳລະໜຈາກຊັບສງຂອງ
ທນຳມາ ຄປະກັນດວຍັກຊັບ  ກ ແບງ ໃຫ ເຂົາ ເຈາ ເພອ ຊຳລະໜ. ຖາວາ ເຈາໜທວ ໄປ ມີາຍຄົນ 
ແລະ ເງິ ນທ ໄດ ຈາກ ຂາຍ ຊັບສງ ຂອງບພຽງພໍ ເພອ ຊຳລະທັງໝົດນນ, ຈະ ໄດ ຊຳລະຕາມ ອັດຕາ 
ສວນ ຂອງ ມູ ນຄາໜສິນ ຂອງ ແຕລະຄົນ. ຖາວາ ບມີ ເຈາໜອີກ,  ເງິນທໄດເືອນນກໍຈະສງ ຄື ນ 
ໃຫລູກໜ ກ.

ກໍລະນີ  3 195



ແຕ່ໃນກໍລະນີມີຜູ່ມີສິດໃນການຄ້ຳປະກັນລຳດັບທ ີ 2 ຄ ື ສ, ຜູ່ທີ່ມີສິດໃນການຄ້ຳປະກັນ 
ລຳດັບທ ີ1 ຂ ໄດ້ຮັບການຊຳລະກ່ຽວກັບຕົ້ນທືນ 10 ລ້າຍ ເຢນ, ຄ່າເສັຍຫາຍຈາກການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດຢ່າງຊັກຊ້າໃນໄລຍະສຸດທ້າຍ 2ປີ ກ່ອນການຊຳລະ 2.4 ລ້ານເຢນ, ທັງໝົດໄດ້ຮັບ 
12.4 ລ້ານເຢນ ຢ່າງບູລິມະສິດ. ສ່ວນເຫຼືອ 1.6 ລ້ານ ແມ່ນເພື່ອຊຳລະໃຫ້ຜູ່ມີສິດຄ້ຳປະກັນ 
ຫຼັກຊັບລຳດັບທ ີ2 ຕາມຂອບເຂດຂອງສິດຂອງຕົນ (ມາດຕາ 376, ກົດໝາຍແພ່ງ). ຖ້າວ່າເງິນ ທີ່
ໄດ້ຈາກການປະມູນຂາຍຍັງເຫຼືອແລະຍັງມີເຈົ້າໜີ້ທົ່ວໄປ ທີ່ບໍ່ມີສິດຮັບຊຳລະໜີ້ ຈາກຊັບສິ່ງຂອງ 
ທີນ່ຳມາຄ້ຳປະກັນດ້ວຍຫຼັກຊັບ ກໍແບ່ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເພື່ອຊຳລະໜີ.້ ຖ້າວ່າເຈົ້າໜີ້ທົ່ວໄປມີຫຼາຍຄົນ 
ແລະເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການຂາຍຊັບສິ່ງຂອງບໍ່ພຽງເພື່ອຊຳລະທັງໝົດນັ້ນ, ຈະໄດ້ຊຳລະຕາມອັດຕາ 
ສ່ວນຂອງມູນຄ່າໜີ້ສິນຂອງແຕ່ລະຄົນ. ຖ້າວ່າບໍ່ມີເຈົ້າໜີ້ອີກ, ເງິນທີ່ໄດ້ເຫຼືອນັ້ນກໍຈະສົ່ງຄືນໃຫ້ລູກ 
ໜີ້.
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4 . (ກ�ດໝາຍວາ ດວຍ ສິດ ທວງ: ຂ ຜູກ ພ�ນ ໃ� ສ�ນຍາ)

    ກ  ໄ� ຊ DVD ທມີ ການ ອະທິບາຍ ຢູ ໃ� ຮານ ຂອງ ຂ ວາ ສາ ມາດ ເ�ງ ໄ� ທ�ງ ຢູ ພາຍ ໃ� ປະ ເ�ດ  
ແ�ະ ຢູ ຕາງ ປະ ເ�ດ  ໃ� ລາຄາ 3000 ເ�ນ.  ເ�າະ ກ ຄິດ ວາ ຢາກ ຊ ໄ� ເ�ງ ຢູ ເ�ືອນ ຂອງ ຕ�ນ  ແ�ະ  
ເ�ລາ ໄ� ເ�ັດ ວຽກ ຢູ ຕາງ ປະ ເ�ດ ນ�.  ແ� ວາ,  ໃ� ເ�ລາ  ໄ�  ເ�ັດ ວຽກ ຢູ ຕາງປະ ເ�ດ,  ເ�ອ ກ ກວດ 
ເ�ງ ແ�ວ ກໍ ຮູ ວາ DVD ນ�ນ   ເ�ັນ ຜະລິດ ຕະພ�ນ ທ ຜະລິດ ຂນ ໃ� ເ�ງ ໄ� ສະ ເ�າະ ແ� ຢູ ພາຍ ໃ� ປະ 
ເ�ດ ເ�າ ນ�ນ.

     ໃ� ກໍລະນີ ນ ກ ສາມາດ ຮຽກຮອງ ຕ ຂ ��ງ ແ�, ອີງ ຕາມ �ກຖານ ທາງ ກ�ດໝາຍ  ແ�ວ ໃ� ? 
ກະລຸນາ ພິຈາລະນາ ອ�ງ ປະກອບ ທາງ ດານ ກ�ດໝາຍ ທ ສາມາດ ຄິດ ໄ�.

ກໍລະນີ ທ ນ�  ໃ� ກ�ດໝາຍ ຂອງ ປະ ເ�ດ ຍປຸນ

     ໃນ ຄະດີ ກໍລະນີ ທີ່ 4, ກ  ໄດ້ ຊື້ DVD ຈາກ ຂ  ແຕ່  ກ  ໄດ້ ຮູ້ສຶກ ບໍ່ພໍ  ໃຈຕໍ ່DVD ນັ້ນ ຍ້ອນ 
ວ່າ DVD ທີ ່ກ  ໄດ້ ຊື້ ນັ້ນ ບໍ່ ສາມາດ ນຳ ໃຊ້ ໄດ້ ທັງຢູ່ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ  ແລະຕ່າງປະ ເທດ.  ໃນ 
ກໍລະນີ ນີ້, ກ ຈະ ແກ້ ໄຂ ຄວາມ ບໍ່ພໍ ໃຈ ຂອງ ຕົນ  ເອງ ແນວ ໃດ ? ຕາມ ກົດ ໝາຍ ຍີ່ ປຸ່ນ, ວິທີ ແກ້ ໄຂ 
ບັນ ຫາ ມ ີຄື ດັ່ງ ລຸ່ມ ນີ້:

1. ການ ບ ປະຕິບ�ດ ຂ ຜູກ ພ�ນ (ການ ປະຕິບ�ດຢາງ ບ ຄ�ບ ຖວນ)

    ກ ກັບ ຂ  ໄດ້ ເຮັດ ສັນຍາ ຊື້-ຂາຍ  ເຊິ່ງ ຂ ຂາຍ DVD  ໃຫ ້ກ  ໃນລາຄາ 3000 yen. ຖ້າ 
ຂ (ຜູ່ ຂາຍ) ມອບ DVD  ໃຫ້ ກ  ເພື່ອ ໂອນ ກຳ ມະ ສິດ ຂອງ ຕົນ  ແລະ ກ (ຜູ່ ຊື)້  ໄດ້ ຈ່າຍ  ເງິນແລ້ວ, 
ສັນຍາ ຊື້-ຂາຍ ລະຫວ່າງ ກ ກັບ ຂ ກໍ ໄດ້ ສຳ ເລັດ ເປົ້າ ໝາຍ  ແລະ ຂໍ້ ຜູກ ພັນ  ໃນສັນຍາ ຊື້-ຂາຍ 
ໄດ້ສິ້ນ ສຸດ ແລ້ວ.

     ແຕ່ ໃນ  ເວລາ ເຮັດ ສັນຍາ ຊື້-ຂາຍ ລະຫວ່າງ ກ ກັບ  ຂ ນັ້ນ, ຂ  ໄດ້ ມີ ການ ຢັ້ງ ຢືນ   ແລະ 
ຮັບປະກັນວ່າ DVD ນັ້ນ ຈະ ສາມາດ ເບິ່ງ ໄດ້ທັງ ຢູ່ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ  ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ,  ແຕ່ ໃນ 
ຕົວ ຈິງ DVD ນັ້ນ ບໍ່ ສາມາດ ນຳ ໃຊ້ ຢູ່  ຕ່າງປະ ເທດ ໄດ.້  ໃນ ກໍລະນີ ນີ້ກໍ ຖື ວ່າ ຂ (ຜູ່ ຂາຍ) ຍັງ ບໍ່ ທັນ 
ໄດ້ ປະຕິບັດ ພັນທະ ຂອງ ຕົນ ທີ່ ຕ້ອງ ມອບກຳ ມະ ສິດ ຂອງ DVD ທີ່ ສາມ າດນຳ ໃຊ້ ໄດ້ ທັງຢູ່ ພາຍ ໃນ 
ປະ ເທດ  ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ. ສະ ນັ້ນ, (i) ກ ຈະ ສາມາດ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ ້ຂ (ຜູ່ ຂາຍ) ຊອກ ຫາ DVD 
ທີ່ ສາ ມາດ ນຳ ໃຊ້ ທັງ ຢູ່ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ  ແລະຕ່າງປະ ເທດ ໄດ ້ ແລະມອບ  DVD ໃຫ້ ກ  ໂດຍມີ 
ການ ໃຊ້ ມາດ ຕະການ ບັງຄັບ ( ໃນ ກໍລະນີ ທີ່ ຂ ຈະ ສາມາດ ຕອບ ສະໜອງ ໄດ)້. ນອກຈາກ ນັ້ນ, 
ຖ້າ ມີ ຄວາມ ເສັຍ ຫາຍ ກ ຈະ ສາ ມາດຮ້ອງ ຂໍ ເອົາ ການ ໃຊ້ ແທນ ຄ່າ  ເສັຍ ຫາຍ ໄດ້ , (ii)      ໃນ ກໍລະນີ   
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ທີ ່ຂ ບໍ່ ສາມາດ ຊອກ ຫາ  ແລະມອບ  DVD ໄດ້ ນັ້ນ, ກ ອາດ ຈະ ຍົກ ເລີກ ສັນຍາ ຊື້-ຂາຍ ກັບ ຂ,   
ແລະ ຈະເອົາ DVD ທີ່ ຕົນ ເອງ ຊື້ສົ່ງ ຄືນ  ພ້ອມ ກັນ ນັ້ນ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ້  ຂ  ສົ່ງ   ເງິນ ຄືນ  ແລະໃຊ້ ແທນ 
ຄ່າ ເສັຍ ຫາຍ. ມາດຕາ ອ້າງ ອີງ ແມ່ນ; 

(ກ�ດໝາຍ  ແ� ງ, ມາດຕາ 414 (ການ ປະຕິບ�ດ  ໂ� ຍນ� ໃ� ມາດ ຕະການ ບ�ງຄ�ບ)), 

1. ຖ້າ ລູກ ໜີ້ ບໍ່ ປະຕິບັດ ພັນທະ  ໂດຍ ສະໝັກ ໃຈ,  ເຈົ້າ ໜີ້ ສາມາດ ຮຽກຂໍ ໃຫ້ ສານ ບັງ ຄັບ ໃຫ້ ປະຕິ ບັດ,  
ເວັ້ນ ເສັຍ ແຕ່ ໃນ ກໍລະນີ ເນື້ອ ໃນ ຂອງ ພັນທະ ບໍ່ ເໝາະ ສົມ.

2.   ໃນ ກໍລະນີ ລັກສະນະ ຂອງ ພັນທະ ບໍ່ ເໝາະ ສົມ ກັບ ການ ບັງ ຄັບ ໃຫ້ ປະຕິບັດ  ແລະ ເປົ້າ ໝາຍ 
ຂອງ ພັນທະ ນັ້ນ ເປັນ ການ ກະທຳ ໃດ ໜຶ່ງ,  ເຈົ້າ ໜີ້ ສາມາດ ຮຽກ ຂໍ ໃຫ້ ສານ ສັ່ງ ຝ່າຍ ທີ່ ສາມ ຈະ ເປັນ 
ຜູ່ ປະຕິບັດ  ໂດຍ ລູກ ໜີ້  ເປັນ ຜູ່ ຮັບ ພາລະ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ.  ແຕ່ ໃນ ກໍລະນີ ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງ ພັນທະ1  ເປັນ 
ນີຕິ ກຳ ໃດ ໜຶ່ງ, ສາມາດ ປ່ຽນ ແທນ ຄຳ ຕັດສິນ ຂອງສານ ໃນ ການ ແຈ້ງ ເຈດ ຈຳນົງ ຂອງ ລູກ ໜີ.້

3.  ໃນ ກໍລະນ ີ  ເປົ້າ ໝາຍຂອງ ພັນທະ ເປັນ ການ ບໍ່ ກະທຳ ໃດ ໜຶ່ງ,  ເຈົ້າ ໜີ້ສາມາດ ຮຽກ ຂໍ ສານ ໃຫ້ 
ຍ້າຍ ສິ່ງທີ່ລູກ ໜີ້ ໄດ້ ເຮັດ ໂດຍ ລູກ ໜີ້ ເປັນ ຜູ່ ຮັບ ພາລະ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ  ແລະ ໃຊ້ ມາດ ຕະການ ຫຼີກ 
ລ້ຽງ ການ ກະທຳ ຊ້ຳ ໃນ ຕໍ່ໜ້າ.

4. ຂໍ້ ກຳນົດ ຂອງ ສາມ ຂໍ້ ຂ້າງ ເທິງ ນີ ້ຈະ ບໍ່  ໃຫ້ ມີ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ ່ການ ຮຽກ ຂໍ ໃຫ້  ໃຊ້ແທນ ຄ່າ ເສັຍ ຫາຍ.

(ກ�ດໝາຍ ແ�ງ, ມາດຕາ 415 (ຂອບ  ເ�ດ  ໃ� ການ ໃ� ແ�ນ ຄາ ເ�ັຍ ຫາຍ)), 

  ຖ້າ ລູກ ໜີ້ ບໍ່ ປະຕິ ບັດ ພັນທະ ຕາມ ເນື້ອ ໃນ  ແລະ ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງ ພັນທະ,  ເຈົ້າ ໜີ້ ສາມາດ ທວງ ໃຫ້ 
ທົດ ແທນ ຄ່າ ເສັຍ ຫາຍ. ຂໍ້ ກຳນົດ ນີ ້ຈະ ນຳ ໃຊ້ ໄດ້ ກັບ ກໍລະນີ ທີ່ ປະຕິບັດ ບໍ່ ໄດ້ ຍ້ອນ ເຫດຜົນ ທີ່ ລູກ ໜີ້ 
ຄວນ ຈະ ຮັບຜິດຊອບ.

(ກ�ດໝາຍ  ແ�ງ, ມາດຕາ 416 (ຂອບ ເ�ດ ໃ� ການ ທ�ດ ແ�ນ ຜ�ນ ເ�ັຍ ຫາຍ)),

1.  ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງ ການ ຮຽກ ຂໍ ໃຫ້  ໃຊ້ ແທນ ຄ່າ ເສັຍ ຫາຍ  ແມ່ນ ການ ທົດ  ແທນ ຜົນ ເສັຍ ຫາຍ ພາຍ ໃນ 
ຂອບ ເຂດ  ຕາມປົກກະຕ ິທີ່ ຜົນ ເສັຍ ຫາຍ ຈະ ເກີດ ຂຶ້ນ ຍ້ອນ ບໍ່ ປະຕິບັດ ພັນທະ ນັ້ນ.

2. ຖ້າ ຜົນ ເສັຍ ຫາຍ ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ  ເນື່ອງຈາກ  ເຫດການ ພິ ເສດ,  ແຕ່ ຖ້າ ຄູ່ ກໍລະນີ  ໄດ້ຄາດ ຄະ ເນ   ແລ້ວ 
ຫຼື ສາມາດ ຄາດ ຄະ ເນສະພາບ ການ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ ລ່ວງ ໜ້າ,  ເຈົ້າ ໜີ້ ສາມາດ ຮຽກ ຂໍ ການ ທົດ 
ແທນຄ່າ ເສັຍ ຫາຍ ໄດ.້

1 ພັນທະ ໝາຍເຖິງ ຂໍ້ຜູກພັນກ່ຽວກັບການສະແດງເຈດຈຳນົງ
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(ກ�ດໝາຍ ແ�ງ, ມາດຕາ 541 (ການ ຍ�ກ ເ�ີກ ຍອນ ມີ ການປະຕິບ�ດ ຢາງຊ�ກ ຊາ)), 

ຖ້າ ຝ່າຍ ໜຶ່ງ ບໍ່ ປະຕິບັດ ພັນທະ( ໃຊ້ ໜີ້), ອີກ ຝ່າຍ ໜຶ່ງ ສາມາດ ວາງ ກຳນົດ ເວລາ ທີ່ ສົມ ເຫດ ສົມ ຜົນ  
ແລະ ສະ ເໜີ ໃຫ້ ປະຕິບັດ ສັນຍາ  ແລະສາມາດ ລົບ ລ້າງ ສັນຍາ ຖ້າ ບໍ່ ສາມາດປະຕິບັດ ສັນຍາ ໄດ ້
ພາຍ ໃນ ກຳນົດ ເວລາ ດັ່ງ ກ່າວ.

(ກ�ດໝາຍ ແ�ງ, ມາດຕາ 543 (ການ ຍ�ກ ເ�ີກ ຍອນ ບ ສາມາດ ປະຕິບ�ດ ໄ�)),  

ຖ້າ ບໍ່ ສາມາດ ປະຕິບັດ ສັນຍາ  ໄດ້ ທັງ ໝົດ ຫຼື ສ່ວນ ໜຶ່ງ ຍ້ອນ ສາ ເຫດ ທີ່ ເປັນຄວາມ ຜິດ ຂອງ ລູກ ໜີ,້  
ເຈົ້າ ໜີ້ ຈະສາມາດ ລົບລ້າງ ສັນຍາ ໄດ້.

(ກ�ດໝາຍ ແ�ງ, ມາດຕາ 545 (ຜ�ນ ສະທອນ ຂອງ ການ ຍ�ກ ເ�ີກ)).

1. ຖ້າ ຝ່າຍ ໜຶ່ງ ໄດ້ ໃຊ້ ສິດ ລົບ ລ້າງ ສັນຍາ  ຄູ່ ສັນຍາ ສອງ ຝ່າຍ ມີ ພັນທະ   ໃຫ້ຄູ່ ສັນຍາ ອີກ ຝ່າຍ ໜຶ່ງກັບ 
ຄືນ ສູ່ ສະພາບ ເດີມ,  ແຕ່ ສິດ ຂອງ ບຸກຄົນ ທີ ສາມ ຈະ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ.

2.   ໃນ ກໍລະນີ ຂອງວັກ  1 ຂ້າງ ເທິງ ນີ,້ ຖ້າ ເອົາ ເງິນ  ໃຫ້ ອີກ ຝ່າຍ ໜຶ່ງ ຄືນ ຕ້ອງ ມີ ການ ຄິດ  ໄລ່ດອກ 
ເບັ້ຍ ຄື ນ ໂດຍ ມີ ການຄິດ  ໄລ່  ແຕ່ມື້ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ເງິນ.

3. ການ ໃຊ້ ສິດ ລົບລ້າງ ຈະ ບໍ່ ກີດ ກັ້ນ ການສະ ເໜີ ຮ້ອງ ຂໍ ການ ໃຊ້ ແທນ ຄ່າ  ເສັຍ ຫາຍ.

 ໃນ ກໍ ລະ ນີທີ ່ຂ (ຜູ່ ຂາຍ)  ໄດ້ ມອບ DVD  ໃຫ ້ກ (ຜູ່ ຊື)້  ແຕ ່DVD ນັ້ນ ບໍ່ ມີ ຄຸນນະພາບ 
ຫຼື ປະສິດທິພາບ ຕາມ ເງື່ອນ ໄຂ ທີ່ ໄດ້ ຕົກລົງ ກັນ ນັ້ນ, ກໍ ຖື ວ່າ “ການ ປະຕິບັດ ຢ່າງ ບໍ່ ຄົບ ຖ້ວນ.” 
“ການ ປະຕິບັດ ຢ່າງ ບໍ່ ຄົບ ຖ້ວນ”   ແມ່ນມ ີ3 ປະ ເພດ ຄື: (1) “ການ ປະຕິບັດ ຢ່າງ ຊັກ ຊ້າ,” ໝາຍ ເຖິງ 
ຜູ່ກ່ຽວສາມາດ ປະຕິ ບັດພັນທະ ໄດ້ ແຕ່ ບໍ່ ປະຕິບັດ ຕາມ  ກຳນົດ ເວລາ, (2) “ການ ບໍ່ ສາມາດ ປະຕິບັດ 
ໄດ,້” ໝາຍ ເຖິງຜູ່ກ່ຽວ ບໍ່ ສາມາດ ປະຕິບັດ ພັນທະ ໄດ,້ (3) “ການ ປະຕິບັດ ຢ່າງ ບໍ່ ຄົບ ຖ້ວນ,” ໝາຍ 
ເຖິງຜູ່ ກ່ຽວ ໄດ້ ປະຕິບັດ ແລ້ວ  ແຕ່ ການ ປະ ຕິ ບັດ ນັ້ນ  ແມ່ນ ບໍ່ ຖືກ ກັບ ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງ ສັນຍາ.

 ໃນ ກໍລະນ ີຂ (ຜູ່ ຂາຍ)  ໄດ້ ປະຕິບັດ ຢ່າງ ບໍ່ ຄົບ ຖ້ວນ ນັ້ນ, (1) ກ (ຜູ່ ຊື້) ຈະ ສາມາດ ຮ້ອງ 
ຂໍ ໃຫ ້ຂ ຊອກ ຫາ  ແລະ ມອບ DVD ທີ່ ສາມາດ ນຳ ໃຊ້ ໄດ້ ທັງ ຢູ່ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ  ແລະຕ່າງປະ 
ເທດ  ໃຫ້ ກ  ໃນ ກໍ ລະ ນີທີ ່ຂ ສາມາດ ປະຕິບັດ ໄດ.້ ພ້ອມ ກັນ ນີ,້ ກ ຈະ ສາມາດ ຮ້ອງຂໍ ເອົາ ການ  
ໃຊ້ ແທນ ຄ່າ ເສັຍ ຫາຍ ທີ່ ໄດ້ ເກີດ ຂຶ້ນ ຈາກ ການ ປະຕິບັດ ຢ່າງ ຊັກ ຊ້າ ໄດ້ອີກ (ຕາມ ກົດໝາຍ ແພ່ ງ,  
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ມາດຕາ 414, ມາດຕາ 415, ມາດຕາ 416), (2)  ໃນ ກໍລະນ ີຂ ບໍ່ ສາມາດ ຊອກ ຫາ  ແລະ 
ມອບ DVD ທີ່ ນຳ ໃຊ້ ໄດ້ ທັງ ຢູ່ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ   ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ ນັ້ນ, ກ ຈະ ສາມາດ ຍົກ ເລີກ 
ສັນຍາ (ຕາມ ກົດໝາຍ ແພ່ງ, ມາດຕາ 543)  ແລະ ຮ້ອງ ຂໍ ເອົາ ການ ໃຊ້ ແທນ ຄ່າ ເສັຍ ຫາຍ (ຕາມ 
ກົດໝາຍ ແພ່ງ, ວັກ 3 ຂອງມາດຕາ 543, ມາດຕາ 415, ມາດຕາ 416). ຫຼື ຕີ ຄວາມ ໝາຍ ໄດ້ 
ວ່າ (3)  ກ ຈະ ສາມາດ ຮ້ອງ ຂໍ ຄ່າທົດ ແທນ ຂອງ DVD ທີ່ ສາມາດ ນຳ ໃຊ້ ໄດ້ທັງ ຢູ່ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ  
ແລະຕ່າງປະ ເທດ  ໂດຍ  ບໍ່ ມີ ການ ຍົກ ເລີກ ສັນຍາກໍ ໄດ ້(ຕາມ ກົດໝາຍ ແພ່ງ, ມາດຕາ 415).

2. ການ ຮ�ບຜິດຊອບ ຕ ຄວາມ ບ�ກ ພອງ

       ໃນ ກໍລະນີ ທີ ່ຂ (ຜູ່ ຂາຍ) ບໍ່ ໄດ້ ຮັບປະ ກັນ ນຳ ກ (ຜູ່ ຊື)້ ວ່າ DVD ນັ້ນ ຈະ ສາມາດ ນຳ ໃຊ້ 
ໄດ້ ທັງ ຢູ່ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ   ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ,  ໃນ ກໍລະນີ ນີ້ຄວນ ຈະ ພິຈາ ລະ ນາ ແນວ ໃດ ?  ໃນ 
ກໍລະນີ ນີ້, ຖ້າ ເບິ່ງ ລາຄາ ຂອງ DVD  ແລ້ວ, DVD ນັ້ນ ຄວນ ຈະ ມີ ຄຸນນະພາບ  ແລະປະສິດທິ 
ພາບທີ່ ສາມາດ ເບິ່ງ ໄດ້ ທັງ ຢູ່ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ  ແລະຕ່າງປະ ເທດ,  ແຕ່ ຫາກ DVD ນັ້ນ  ພັດບໍ່ ມີ 
ຄຸນນະພາບ  ແລະປະສິດທິພາບ,  ແລະ ກ ບໍ່ ຮູ້ ຫຼື ບໍ່ ສາ ມາດ ຊອກ ຮູ້ ໄດ້ ວ່າ DVD ນັ້ນ  ບໍ່ ມີ 
ຄຸນນະພາບ (ມີ ຄວາມ ບົກ ພ່ອງ ທີ່ ບົ່ມ ຊ້ອນ),  ໃນ ກໍລະນີ ນີ,້ (1) ກ ຈະ ສາມາດ ຮ້ອງ ຂໍ ເອົາ ການ ໃຊ້ 
ແທນ ຄ່າ  ເສັຍ ຫາຍ ທີ່ ເນື່ອງ ຈາກ ຄວາມ ບົກ ພ່ອງ ທີ່ ບົ່ມ ຊ້ອນ (ໝາຍ ຄວາມ ວ່າ ຈະມີ ການຫຼຸດ ລາຄາ 
ສິນຄ້າ), ຫຼື (2) ຖ້າ ບໍ່ ໄດ້ ສຳ ເລັດ ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງ ສັນຍາ ຍ້ອນ DVD ນັ້ນ ບໍ່ ສາມາດ ເບິ່ງ ໄດ້ ທັງ ຢູ່ 
ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ   ແລະຕ່າງປະ ເທດ,  ໃນ ກໍລະນີ ນີ ້ກ ຈະ ສາມາດ ຍົກ ເລີກ ສັນຍາ  ແລະຮ້ອງ ຂໍ ເອົາ 
ການ  ໃຊ້ ແທນ ຄ່າ ເສັຍ ຫາຍ ໄດ້ (ຕາມ ກົດໝາຍ ແພ່ງ, ມາດຕາ 570).

(ກ�ດໝາຍ ແ�ງ, ມາດຕາ 570 (ຄວາມ ຮ�ດ ຜິດ ຊອບຂອງຜູ ຂາຍ ຕ ຄວາມ ບ�ກພອງ)),

 ຖ້າ ເປົ້າໝາຍຂອງການ ຂາຍ ມີ ຈຸດ ບົກພ່ອງ ແອບ ແຝງຢູ່ ນຳ, ຈະ ນຳ ໃຊ້ມາດຕາ 566,  ເວັ້ນ ເສັຍ ແຕ່  
ໃນ ກໍລະນີ ຂອງການ ບັງຄັບ ຂາຍ  ຜ່ານ ການ ຂາຍ ຢ່າງ ເປັນ ເລ ທາງ ການ .

(ກ�ດໝາຍ ແ� ງ, ມາດຕາ 566 (ຄວາມ ຮ�ດ ຜິດ ຊອບ ຂອງຜູ ຂາຍ ໃ� ກໍລະນີ ອະສ�ງຫາລິມະ ຊ�ບ ທ ມີ 
ຕຶກ ອາຄານ ຂອງ ບຸກຄ�ນ ອນ)),

1. ຖ້າ ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງ ການ ຊື້-ຂາຍ ຍັງ ມີ ສິດ ຂອງ ບຸກຄົນ ອື່ນ ຄື : ມີ ສິດ ກ່ຽວ ກັບ ຕຶກ ອາຄານ, ສິດ ນຳ 
ໃຊ້ ທີ່ ດິນ ເພື່ອ ຜະລິດ ທາງ ດ້ານ ກະສິກຳ, ສິດ ນຳ ໃຊ້ ທີ່ ດິນ, ສິດ ໃນ ການ ຈັບຈອງ ຫຼື  ເປັນ ເປົ້າ 
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ໝາຍ ຂອງການ ຊວດ ຈຳ,  ແລະຜູ່ ຊື້  ບໍ່ຮູ້ ສະພາບ  ດັ່ງ ກ່າວ, ຜູ່ກ່ຽວ  ຈະສາມາດ ລົບ ລ້າງ ສັນຍາ 
ໄດ.້  ໃນ ກໍລະນີ ທີ ່ຜູ່ ຊື້ບໍ່ ສາມາດ ຍົກ ເລີກ ໄດ້ ນັ້ນ, ຜູ່ກ່ຽວ ຈະ ສາມາດ ຮ້ອງ ຂໍ ໄດ້  ແຕ່ ການ ໃຊ້ ແທນ 
ຄ່າ ເສັຍ ຫາຍ ເທົ່າ ນັ້ນ.

2. ຂໍ້ ກຳນົດ ຂ້າງ ເທິງ ນີ ້ຈະ ສາມາດ ນຳ ໃຊ້ ໄດ້ ໃນ ກໍລະນີ ທີ່ ບໍ່ ມີ ສິດ ນຳ ໃຊ້ ທີ່ ດີ ນທີ່ ເປັນ ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງ   
ຊື້-ຂາຍ ຫຼື ທີ່ ດິນທີ່ ເປັນ ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງ ການ ຊື້-ຂາຍ ນັ້ນ   ໄດ້ ຮັບ ການ ຈົດ ທະບຽນກ່ຽວ ກັບ  ການ 
ເຊົ່າ ທີ່ ດິນຂອງ ບຸກຄົນ ອື່ນ.

3. ຂໍ້ ກຳນົດ ສອງຂໍ້ ຂ້າງ ເທິງ ນີ,້ ການ ລົບ ລ້າງ ສັນຍາ ຫຼ ືການສະ ເໜີ ຂໍ ເອົາ ການ ໃຊ້ ແທນ ຄ່າ ເສັຍ 
ຫາຍ ຈະ ຕ້ອງ ຮ້ອງ ຂໍກຳນົດ ພາຍ ໃນ  ໜຶ່ງປ ີພາຍຫຼັງ ທີ່ ຜູ່ ຊື້ ໄດ້ ຮັບ ຊາບ .

    ສິ່ງ ທີ່ ໄດ້ ອະທິບາຍ ມາ ນີ້ ແມ່ນ ເອີ້ນວ່າ “ຄວາມ ຮັບຜິດ ຊອບ ຂອງ ຜູ່ ຂາຍຕໍ່ ຄວາມ ບົກພ່ອງ ຂອງ 
ສິນຄ້າ”,    ໝາຍ ຄວາມ ວ່າໃນ ກໍລະນີ  ເຄື່ອງ ສ່ິງ ຂອງທີ່ ເປັນ ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງການ ຊື້-ຂາຍ ນັ້ນ ຫາກບໍ່ ມີ   
ຄຸນນະພາບ ຕາມ ທີ່ ໄດ້  ເໝາະ ສົມກັບລາຄາ ສິນຄ້າ  ແລະມີ ຄວາມ ບົກພ່ອງ ໄດ້ ບົ່ມຊ້ອນ ໃນ ສິນຄ້າ 
ນັ້ນ, ຖ້າວ່າ   ຜູ່ ຊື້ ບໍ່ ຮູ້ ຄວາມ ບົກພ່ອງ  ຫຼື ບໍ່ ສາມາດ ຊອກ ຮູ້ ໄດ້ ນັ້ນ , ຜູ່ ຊື້ ມີ ສິດ ຮ້ອງ ຂໍ ເອົາ ຄ່າ ທົດ ແທນ 
ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ຫຼຸດ  ໂຕນ  ລະຫວ່າງ ເງິ ນທີ່ຜູ່ ຊື້ ໄດ້ ຈ່າຍ  ກັບມູນ ຄ່າ ຂອງ ສິນຄ້າ ແທ.້ ໃນ ກໍລະນີ ນີ,້    
ເຖິງ ວ່າ ຜູ່ ຂາຍ ບໍ່ ມີ ຄວາມ ຜິດ ກໍ ຕາມ ຜູ່ຂາຍ ຕ້ອງ ຮັບຜິດຊອບ. ສ່ວນ ຜູ່ ຊື້ ຈະ ສາມາດ ຍົກ ເລີກສັນຍາ 
ໄດ້ ກໍ ຕໍ່ ເມື່ອບໍ່ ສຳ ເລັດ ເປົ້າ ໝາຍຂອງ ສັນຍາ ຍ້ອນ ສິນຄ້າ ນັ້ນ ມີຄວາມ ບົກ ພ່ອງ ເທົ່າ ນັ້ນ. 

         ໃນ ຄະດີ ຕົວຢ່າງນີ,້ DVD ນັ້ນ ຄວນ ຈະ ມີ ຄຸນນະພາບ  ແລະ ປະສິດທິພາບ ທີ່ ຈະ ສາມາດ ນຳ 
ໃຊ້ ໄດ້ ທັງ ຢູ່ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ  ແລະຕ່າງ ປະ ເທດ,  ແຕ ່DVD ນັ້ນ ບໍ່ ມີ ຄຸນນະພາບດັ່ງ ກ່າວ. ພ້ອມ 
ກັນ ນີ້, ກ ກໍ ບໍ່ ຮູ ້ຫຼື ບໍ່ ສາມາດ ຊອກ ຮູ້ ໄດ້ ສະພາບ ຕົວ ຈິງ ດັ່ງກ່າວ . ສະ ນັ້ນ, ກ ຈະ ສາມາດ ຮ້ອງ 
ຂໍເອົາ ຄ່າ ທົດ ແທນ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ຫຼຸດ  ໂຕນ ລະຫວ່າງ ລາຄາ DVD ທີ່  ເບິ່ງ  ໄດ້ ແຕ່ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ  
ແລະ  ເງິ ນທີ່ຕົນ ເອງ ໄດ້ ຈ່າ ຍ.     ໃນ ກໍລະນີ ຖ້າ ກ ບໍ່ ສາມາດ ສຳ ເລັດ ເປົ້າ ໝາຍຂອງ ການ ຊື້ DVD 
ຍ້ອນ DVD ນັ້ນ ບໍ່ ສາມາດ ເບິ່ງ ໄດ້ ຢູ່ ຕ່າງປະ ເທດ ນັ້ນ, ກ ຈະ ສາມາດ ຍົກ ເລີກ ສັນຍາ ໄດ.້  ໃນ 
ກໍລະນີ ນີ້, ກ ຕ້ອງ  ເອົາ DVD  ແລະ ຄ່າ ນຳ  ໃຊ້ DVD ນັ້ນ ສົ່ງຄືນ ໃຫ້ ຂ,  ແຕ ່ກ ສາມາດ ຮ້ອງ 
ຂໍ  ເອົາ ເງິນທີ່ ຕົນ ເອງ  ໄດ້ຈ່າຍ  ແລະດອກ ເບັ້ຍຄືນ ຈາກ ຂ  ໄດ ້(ກາ ນນຳໃຊ ້DVD ກັບດອກ ເບັ້ຍ 
ນັ້ນ ຈະ ສາມາດ ຫັກ ອອກຈາກ ກັນ  ໄດ ້ຕາມກົດໝາຍ ແພ່ງ, ມາດຕາ 575).

(ກ�ດໝາຍ ແ�ງ, ມາດຕາ 575 ( ຜູ ທ ໄ� ຮ�ບ ໝາກຜ�ນ  ແ�ະ ການ ໃ� ຈາຍ ດອກ ເ�ຍ ຂອງ ເ�ິນ ທ ໄ� 
ຈາຍ))
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1. ຖ້າ ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງການ ຊື້-ຂາຍ ທີ່ຍັງ ບໍ່ ທັນ ໄດ້ ຮັບມອບ ຫາກ ເກີດ ໝາກຜົນ, ໝາກຜົນ ນັ້ນ ຈະ 
ເປັນ ຂອງ ຜູ່ ຂາຍ.

2. ຜູ່ ຊື້ ຕ້ອງ ຈ່າ ຍດອກ ເບັ້ຍ ນັບ  ແຕ່ ມື້ ໄດ້ ຮັບ ການ ມອບ ຊັບ ສິ່ງ ຂອງ.  ແຕ່ຖ້າ ມີ ການ ກຳນົດ  ເວລາກ່ຽວ 
ກັບ ການ ຈ່າຍ  ເງິນ, ຜູ່ ຊື້ ບໍ່ ມີ ພັນທະ ຈ່າຍ ດອກ ເບັ້ຍກ່ອນ ເວລາ ທີ່ ໄດ້ ກຳນົດ  ເວລານັ້ນ.

3. ຄວາມ �ງ ຜິດ

    ຄວາມ ຫຼົງ ຜິດ  ໝາຍ ເຖິງ ເຈດ ຈຳ ນົງ ກັບ ການສະ ແດງ ຂອງຜູ່ ສະ ແດງນັ້ນ ບໍ່ ເຂົ້າ ກັນ,  ແຕ່ ຜູ່ 
ສະ ແດງ ບໍ່ ຮູ້   ແລະ    ໄດ້ ສະ ແດງ  ແລະໄດ້  ກະທຳ ທາງ ດ້ານ ກົດໝາຍ,   ເຊັ່ນ   ເຮັດ ສັນຍາ  ເປັນ ຕົ້ນ.

(ກ�ດໝາຍ ແ�ງ, ມາດຕາ 95 (ຄວາມ �ງ ຜິດ)),

ຖ້າ ມີ ຄວາມ ຫຼົງ ຜິດ ໃນ ປັດ ໄຈ ຕົ້ນຕໍ ຂອງ ການ ກະທຳ ທາງ ດ້ານ ກົດໝາຍ, ການສະ ແດງ ເຈດ ຈຳນົງ 
ຈະ ເປັນ ໂມຄະ,  ແຕ່ ຖ້າ ຜູ່ ສະ ແດງ ນັ້ນ ຫາກ ມີ ຄວາມ ຜິດ ໜັກໜ່ວງ, ຜູ່ ສະ ແດງ ຈະ ບໍ່ ສາມາດ ຕໍ່ ວ່າ 
ການສະ ແດ ງ ເປັນ ໂມ ຄະ ໄດ.້

    ກົດໝາຍ ແພ່ງ, ມາດຕາ 95  ໄດ້ ກຳນົດ ວ່າ ຖ້າ ມີ ຄວາມ ຫຼົງ ຜິດ  ໃນ “ຈຸດ ສຳ ຄັນ” ຂອງ 
ການ ກະທຳ ທາງ ດ້ານ ກົດໝາຍ ກໍ ຖື ວ່າການ ກະທຳ ນັ້ນ ເປັນ ໂມຄະ. “ຈຸດ ສຳ ຄັນ” ຂອງ ການ ກະທຳ 
ທາງ ດ້ານ ກົດໝາຍ   ແມ່ນສິ່ງ ທີ່ສຳຄັນ ຄ,ື (1) ຖ້າ ຜູ່ ສະ ແດງຮູ້ຄວາມ ຫຼົງ ຜິດ ກໍ ຄື ຊິບໍ່ ໄດ້ ສະ ແດງ, 
(2) ຕາມ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ຂອງ ບຸກຄົນ ທົ່ວ ໄປ, ຖ້າວ່າ ຮູ້ ຄວາມ ຫຼົງ ຜິດ ກໍ ຄື ຊິ ບໍ່  ໄດ້ ສະ ແດງ.  ແຕ່ສິ່ງ 
ດັ່ງກ່າວມາ ນີ,້ ກ (ຜູ່ ຊື)້,  ເຊິ່ງ ເປັນ ຜູ່ ສະ ໜີ ໃຫ້ ສັນຍາ ເປັນ ໂມຄະ,  ເປັນ ຜູ່ ຮັບຜິດຊອບ ໃນ ການຕໍ່ 
ວ່າ  ແລະການ ຢັ້ງຢືນ ຫຼັກຖານ.

    ສຳ ລັບ ຂ  (ຜູ່ ຂາຍ) ນັ້ນ ຖ້າ ຫາກ ສາມາດ ຢັ້ງຢືນ ໄດ້ ວ່າ ຜູ່ ສະ ແດງ ມີ ຄວາມ ຜິດ ຢ່າງ ໜັກ ໜ່ວງ  
(ໝາ ຍຄວາມ ວ່າ ຖ້າວ່າ ຜູ່ ຊື້ ມີ ຄວາມ ລະມັດລະວັງ ອີກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ກໍສາມາດ ຮູ້ວ່າ ຕົນ ເອງ ເຮັດ ຄວາມ 
ຫຼົງ ຜິດ   ແຕຜູ່່ກ່ຽວ ກໍ ຂາດ ຄວາມ ລະມັດລະວັງ), ຂ ຈະ ສາມາດ ປະຕິ ເສດ ການ ຮ້ອງ ຂໍຈາກ ກ ກ່ຽວ 
ກັບ ການ  ໃຫ້ ສັນຍາ ເປັນ ໂມຄະ   ດ້ວຍ ຄວາມ ຫຼົງ ຜິດ .

    ຄວາມ ຫຼົງ ຜິດ ຈະ ສາມາດ  ແບ່ງ ເປັນ 2 ປະ ເພດ ໄດ້ ຄື: (i) “ຄວາມ ຫຼົງ ຜິດ ໃນ ການສະ ແດງ,” 
ໝາຍ ເຖິງ  ເວົ້າ ຜິດ  ຫຼື  ໄດ້ຂຽນ ຜິດ, (ii) “ຄວາມ ຫຼົງຜິດ ກ່ຽວ ກັບ ເນື້ອ ໃນ,” ໝາຍ ເຖິງ  ເຂົ້າ ໃຈ 
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ຜິດ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ໝາຍ ຫຼື  ເນື້ອ ໃນຂອງ ການ ສະ  ແດງ, (ຕົວຢ່າ ງ:  ເຂົ້າ ໃຈ ຜິດ ກ່ຽວກັບ ຄູ່ ສັນຍາ,  
 ເຂົ້າ  ໃຈ ຜິດ ກ່ຽວ ກັບ ເປົ້າ ໝາຍ ,  ເຂົ້າ ໃຈ ຜິດ ກ່ຽວ ກັບ ຄຸນນະພາບ  ແລະປະສິດທິພາບ).   ແຕ່ ໃນ ກໍ ລະ 
ນ ີຂອງຄະດີ ຕົວ ຢ່າງນີ້  ແມ່ນ ກ (ຜູ່ ຊື້)   ມີ ຈິດ ໃຈ ວ່າ  “ຈະ ຊື້ DVD” ຈາກ ຂ (ຜູ່ ຂາຍ) ຈຶ່ງ ໄດ້ ສະ 
ແດງ ວ່າ  “ຈະ ຊື້ DVD” ຕໍ່ ຂ. ສະ ນັ້ນ, ຈິດ ໃຈ ກັບ ການສະ ແດງຂອງ ກ  ແມ່ນ ໄດ້ ເຂົ້າກັນ  ແລະ 
ສອດ ຄ່ອງ ກັນ , ບໍ່ ແມ່ນ ຖື ກ ກໍລະນີທີ່ ມີ ຄວາມ ຫຼົງ ຜິດ ໃນ ການສະ ແດງ ຫຼື ຄວາມຫຼົງ ຜິດ ກ່ຽວ ກັບ  
ເນື້ອ ໃນ.  ແຕ່ ວ່າ  ໃນ ກໍລະນີ  ຄະດີ ຕົວຢ່າງ ນີ ້ ໄດ້ ຖືກ ກັບ (iii) “ຄວາມ ຫຼົງ ຜິດ ກ່ຽວ ກັບ ສາ ເຫດຂອງ 
ສັນຍາ” ທີ່ກ່ຽວພັນ ກັບ ສິນຄ້າ  ແລະຄຸນນະພາບ ບໍ່ ໄດ້ ຕາມເປົ້າ ໝາຍສັນ ຍາ. ຕາມ ປະ ເພນີ ສານ 
ຂອງ ປະ ເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ ເຂົ້າ  ໃຈ ວ່າ “ຄວາມ ຫຼົງ ຜິດ ກ່ຽວ ກັບ ສາ ເຫດ”  ແມ່ນ ຄວາມ ຫຼົງ ຜິດ ທີ່ ບໍ່ ຄື ກັນ ກັບ 
ຄວາມ ຜິດ ທີ່ ໄດ້ ກຳນົດ  ໃນ ກົດໝາຍ ແພ່ງ, ມາດຕາ 95,  ແຕ່ ຖ້າວ່າ ຜູ່ ສະ ແດງ ຫາກ ໄດ້ ສະ ແດງ  
ສາ ເຫດ ຕໍ່ ຄູ່ສັນຍາ ອີກ ຝ່າຍ ໜຶ່ງຢ່າງ ຊັດ  ເຈ ນ ຫຼື ທາງ ອ້ອມ ແລ້ວ ກໍ ຖື ວ່າມ ີ“ຄວາມ ຫຼົງ ຜິດ ກ່ຽວ ກັບ 
ສາ ເຫດ,”  ເຊິ່ງ ຖື ວ່າ ເປັນ ເໝືອນ ກັນ ກັບ ຄວາມ ຫຼົງ ຜິດ ໃນ ການສະ ແດງ.

     ໃນ ຄະດີ ຕົວຢ່າງ ນີ,້  ເວລາ ກ ຊື້ DVD ຈາກ ຂ ນັ້ນ, ຖ້າວ່າ ກ   ໄດ້ ສະ ແດງຢ່າງ ຊັດ  ເຈ ງ 
ຫຼື ທາງ ອ້ອມ ວ່າ  ສາ ເຫດ ທີ່ ຕົນ ເອງ ໄດ້ ຊື້ DVD  ແມ່ນ ເພື່ອ ນຳ ໃຊ້ ທັງ ຢູ່ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ  ແລະ 
ຕ່າງປະ ເທດ,  ໃນ ກໍລະນີ ນີ ້ ກໍ ຖື ວ່າ   ເປັນເໝືອນ ກັນ ກັບ “ຄວາມ ຫຼົງ ຜິດ ກ່ຽວ ກັບເນື້ອ ໃນ, ” ຫຼື 
ຖ້າວ່າ  ສິ່ງ ດັ່ງກ່າວ  ແມ່ນ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບ “ຈຸດ ສຳຄັນ,” ກ ຈະ ສາມາດ ຕໍ່ ວ່າ ສັນຍາ ລະຫວ່າງ ກ 
ກັບ ຂ  ນັ້ນ ເປັນ ໂມຄະ ດ້ວຍ ຄວາມ ຫຼົງ ຜິດ.  ແຕ່ ເງື່ອນ ໄຂ ທີ ່DVD ສາມາດ ເບິ່ງ ໄດ້ ທັງ ຢູ່ ພາຍ ໃນ   
ປະ ເທດ   ແລະຕ່າງປະ ເທດ   ແມ່ນ “ຈຸດ ສຳຄັນ” ຂອງ ສັນຍາ ຊື້-ຂາຍ ລະຫວ່າງ ກ  ແລະ ຂ  ຫຼື  
ບໍແ່ມ່ນຂຶ້ນ ກັບລະດັບ  ຂອງ ຄວາມ ຫຼົງຜິດ ,   ເຊິ່ງຖ້າ ກ ຮູ້ ຄວາມ ຫຼົງ ຜິດ , ກ ຄື ຊິ ບໍ່ ໄດ້ ສະ ແດງ, ຫຼື 
ຕາມ ຄວາມ  ເຂົ້າ ໃຈ ຂອງ ບຸກຄົນ ທົ່ວ ໄປ  ຖ້າ ຮູ້ ຄວາມ ຫຼົງ ຜິດ ຄື ຊິ ບໍ່ ໄດ້ ສະ  ແດງ. ສ່ວນ ຂ ນັ້ນ, 
ຖ້າວ່າ ບໍ່ ສາມາດ ຢັ້ງຢືນ ໄດ້ ວ່າ ກ ມີ ຄວາມ ຜິດ ຢ່າງ ໜັກ ໜ່ວງ ໃນ ການ ສະ ແດງ ຈິດ ໃຈ ຕົນ ເອງ ,   ໃນ 
ກໍລະນີ ນີ້ ຂ ຕ້ອງ ປະຕິບັດ ຕາມ ການຮ້ອງ ຂໍ ຂອງ ກ  ເພື່ອ   ໃຫ້ ສັນຍາ ເປັນ  ໂມຄະ.

   ໃນ ກໍລະນີ ທີ່  ສັນຍາ ຊື້-ຂາຍ ລະຫວ່າງ ກ ກັບ ຂ  ນັ້ນ ເປັນ ໂມຄະ ແລ້ວ, ຂ ຕ້ອງ ສົ່ງ ເງິນ 
ໃຫ ້ກ ຄືນ, (ຕ້ອງ ເອົາ ດອກ ເບັ້ຍ  ໃຫ້ຄືນ ພ້ອມ ເຊິ່ງ ໄດ້ ຄິດ ໄລ່ ຕາມ  ເວລາ ນັບ ຕັ້ງ ແຕ່ ມື້ ໄດ້ ຮັບ ເງິນ.) 
ສ່ວນ ກ ກໍ ຕ້ອງ  ສົ່ງ DVD  ໃຫ ້ຂ ຄືນ (ຕ້ອງ ເອົາ ຄ່າ ນຳ ໃຊ້  ຄືນພ້ອມ ເຊິ່ງ ໄດ້ ຄິດ ໄລ່ຕາມ ເວລາ ນັບ 
ຕັ້ງ ແຕ່ ມື້ ໄດ້ ຮັບ ເຄື່ອງ.   ແຕ່ດອກ ເບັ້ຍ ກັບຄ່າ ນຳ ໃຊ້   ແມ່ນ ຈະສາມາດ ຫັກ ອອກ ຈາກກັນ ໄດ ້ຕາມ 
ມາດຕາ 575).

    ທັດສະນະ ສຽງ ສ່ວນ ຫຼາຍ ຂອງ ນັກ ກົດໝາຍຂອງປະ ເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ ຢັ້ງຢືນ ວ່າ ຕາມ ການຕີ 
ຄວາມ ໝາຍຂອງ ມາດຕາ 95, ໃນ ກໍລະນີ ທີ ່ (1)   ຂ   ໄດ້ຮູ້ ວ່າ ກ ມີ ຄວາມ ຫຼົງ ຜິດ ( ໃນ ກໍລະນີ 
ນີ້ ແມ່ນ ຂ   ເປັນ ຜູ່ ບໍ່ ບໍ ລິ ສຸດ ໃຈ) ຫຼື (2) ກ ກັບ ຂ ພ້ອມ ກັນ ມີ ຄວາມ ຫຼົງ ຜິດ ວ່າ DVD ນັ້ນ 
ຈະ ສາມາດ ໃຊ້ ໄດ້ ທັງ ຢູ່ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ  ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ (ມີ ການ ຮ່ວມ ກັນ ຫຼົງ ຜິດ),  ເຖິງ ວ່າ 
ກ ມີ ຄວາມ ຜິດ ຢ່າງ ໜັກ ໜ່ວງກໍ ຕາມ, ກ ຈະ ສາມາດ ຕໍ່ ວ່າ   ສັນຍາ ເປັນ ໂມຄະ ດ້ວຍ ຄວາມ ຫຼົງ ຜິດ 
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(ໃນ ກໍລະນ ີຂ  ເປັນ ຜູ່ ບໍ່ ບໍ ລິ ສຸດ  ໃຈ, ຂ ບໍ່ ສາມາດປະຕິ ເສດ ການ ຮ້ອງ ຂໍ   ໃຫ້ ສັນຍາເປັນ ໂມຄະ  ໄດ ້  
ໂດຍອ້າງ ວ່າ  ກ ມີຄວາມ ຜິດ ຢ່າງ ໜັກ ໜ່ວງ).

4 ການ ຕ�ວະ ຍ�ວະ ອກ ລວງ

    ຖ້າວ່າ ຂ  ໄດ້ ຕົວະ ກ    ແລະ ໃຫ້ ກ ຫຼົງ ເຊື່ອ ວ່າ DVD ທີ່ສາມາດ ເບິ່ງ ໄດ້ ແຕ່ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ 
ຈະ ສາມາດນຳ ໃຊ້  ຢູ່ ຕ່າງປະ ເທດ ໄດ ້ຈຶ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ ກ  ໄດ້ສະ ແດງ ວ່າ ຊື້2 DVD,  ໃນ ກໍລະນີ ນີ ້ກ ຈະ 
ສາມາດ ຮ້ອງ ຂໍ ຕໍ ່ ຂ  ເພື່ອ ຍົກ ເລີກ ສັນຍາ ໂດຍ ອ້າງ ວ່າມີ ການ ຕົວະ ຍົວະ ຫຼອກລວງ (ຕາມວັກ 1 
ຂອງ ມາດຕາ 96).

(ກ�ດໝາຍ ແ�ງ, ມາດ ຕາ 96 (ຕ�ວະ ຍ�ວະ  ອກລວງ  ແ�ະ ບ�ງຄ�ບ ນາບ ຂູ)

1. ການສະ ແດງ ເຈດ ຈຳນົງ ທີ່ເຮັດ ຂຶ້ນ ດ້ວຍ ການ ຕົວະ ຍົວະ ຫຼອກ ລວງ ຫຼື ບັງ ຄັບ ນາບ ຂູ່ ຈະສາ     
   ມາດ ລົບ ລ້າງ ໄດ້.

2. ການສະ ແດງ ເຈດ ຈຳ ນົງ ຂອງບຸກຄົນ ໃດ ໜຶ່ງ  ຖ້າຫາກ ບຸກຄົນ ນັ້ນ ໄດ້ ຮັບ ການຕົວະ ຍົວະ ຫຼອກ 
ລວງຈາກ ບຸກຄົນ ທີສາມ ນັ້ນ ຈະ ສາມາດ ລົບ ລ້າງ ໄດ້  ກໍ ຕໍ ່ເມື່ອ ຄູ່ ສັນຍາອີກ ຝ່າຍ ໜຶ່ງ  ໄດ້ ຮັບຮູ້ 
ເຫດການ ດັ່ງກ່າວ.

3. ການ ລົບ ລ້າງ ການສະ ແດງ ເຈດ ຈຳນົງ ນັ້ນ ຈະ ບໍ່ ສາມາດຕໍ່ສູ້ ກັບ ບຸກຄົນ ທີສາມ ທີ່ ເປັນ ຜູ່  ບໍລິ ສຸດ         
   ໃຈ ໄດ.້

    ການ ຍົກ ເລີກ ການສະ ແດງ  ເຈດ ຈຳ ນົງຕົນ  ເອງ  ຍ້ອນມີ ການ ຕົວະ ຍົວະ ຫຼອກ ລວງ ຈະ ສາມາດ 
ຮ້ອງ ຂໍ ໄດ້ ນອກຈາກ ກໍລະນີ ທີ່ ມີ ຄວາມ ຫຼົງ ຜິດ ໃນ ຂໍ້ ທີ່ ສຳຄັນ ຂອງ ການ ສະ ແດງ. ສະ ນັ້ນ ເງື່ອນ ໄຂ 
ທີ່ ຈະ ຮ້ອງ ຂໍ ໄດ້ກວ້າງ ກວ່າກໍ ລະ ນີມີ ຄວາມ ຫຼົງ ຜິດ.  ແຕ່ ກົງກັນຂ້າມ ຜູ່ ສະ ແດ ງ ກ ມີ ພັນທະ ຢັ້ງຢືນ 
ຄວາມ  ເຈດ ຕະນາ ຂອງຜູ່ ຕົວະ ຍົວະ ຫຼອກ ລວງ ຂ, ສະ ນັ້ນ, ບາງ ເທື່ອ ກໍມີ  ເງື່ອນ ໄຂ ເຄັ່ງ ຄັດ ກວ່າ 
ກໍລະນີ ມີ ຄວາມ ຫຼົງ ຜິດ.

     ໃນ ຄະດີ ຕົວຢ່າງ ທີ່ ໄດ້ ສະ ເໜີ ມາ ນີ,້ ກ ຈະ ສາມາດ ຍົກ ເລີກ ການສະ ແດງ  ຊື້ສິນ ຄ້າ  ໄດ ້ກໍ ຕໍ  ່ເມື່ອ 
ກ ສາມາດ ຢັ້ງຢືນ  ໄດ້ ວ່າ ຂ ມີ ເຈດ ຕະນາຈະ ຕົວະ ຍົວະ ຫຼອກ ລວງ ກ.

     ໃນ ເວລາ   ໄດ້ ຮັບ ການ ຢັ້ງຢືນ ວ່າ ມີ ການ ຕົວະ ຍົວະ ຫຼ ອກລວງ ແລ້ວ, ການ ກະທຳ ທາງ ດ້ານ ກົດໝາຍ 
ທີ່  ເກີດ ຂຶ້ນ ຈາກການສະ ແດ ງຈິດ ໃຈ ຂອງ ຄູ່ ສັນຍາ ກໍ  ໄດ້ ເປັນ  ໂມຄະ.  ໃນ ກໍ ລະ ນີນີ,້ ຄູ່ ສັນຍາ ສອງ 

2 ໄດ້ສະແດງຊື ້ໝາຍເຖິງ ໄດ້ເຊື່ອວ່າ ແຜ່ນ DVD ສາມາດເບິ່ງໄດ້ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ແລະໄດ້ຊື້
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ຝ່າຍ ມີ ພັນທະ  ໃຫ້ ສະພາບ ຂອງ ຄູ່ ສັນຍາ ກັບ ຄືນ ເປັນ ສະພາບ ເດີ ມ  ເໝືອນ ດັ່ງ ກັບ ກໍລະນີ ມີ ການ  
 ຍົກ ເລີກ ສັນຍາ ທີ່ ໄດ້ ກຳນົດ  ໄວ້ ໃນ ມາດຕາ 545 ຂອງກົດໝາຍ ແພ່ ງ. 

(ກ�ດໝາຍ ແ�ງ, ມາດຕາ 121 (ຜ�ນ ສະ ທອນ ຂອງ ການ ຍ�ກ ເ�ີກ)

ການ ກະທຳ ທີ່ ຖືກລົບ ລ້າງ ຈະ ຖື ວ່າ ເປັນ  ໂມຄະ ນັບ ແຕ່ ເລີ່ ມຕົ້ນ.  ແຕ່ບຸກຄົນ ທີ່ ມີຄວາມ ຈຳກັດ ທາງ 
ດ້ານ ການ ປະພຶດ  ຈະ ມີ ພັນທະ ສົ່ງຜົນ ປະ ໂຫຍ ດທີ່ ຕົນ ເອງ ໄດ້ ຮັບ ຄືນ ແກ່ ອີກ ຝ່າຍ ໜຶ່ງ ໃນ ຂອບ ເຂ ດ 
ທີ່ ຕົນ ເອງ ໄດ້ ຮັບ ໃນ ສະພາບ ຕົວ ຈິງ.

5. ການ ບ ແ�ງ ຕາມ ຄວາມ  ເ�ັນຈິງ

  ໃນ ຄະດີ ຕົວຢ່າງ ນີ,້ ຖ້າ ກ (ຜູ່ ຊື)້  ເປັນ “ຜູ່ ບໍ ລິ  ໂພ ກ,” (ຕ້ອງ ເປັນບຸກຄົນ.  ເວັ້ນ ເສັຍ ແຕ່ ຜູ່ ຕາງ 
ໜ້າ ຂອງ ທຸລະ ກິດ ໃດ ໜຶ່ງ)  ແລະ ຂ (ຜູ່ ຂາຍ)  ເປັນ “ບໍລິ ສັດ,” (ລັກສະນະນິຕິບຸກຄົນ, ອົງການ 
ຈັດ ຕັ້ງ ອື່ນ, ບຸກຄົນ ທີ່ ເປັນ ຜູ່ ຕາງ ໜ້າ ຂອງ ບໍລິສັດ) ນັ້ນ, ກ ອາດ ຈະ ຍົກ ເລີກ  ໄດ້  ໂດຍອ້າງ ວ່າມີ 
“ການ ບໍ່ ແຈ້ງ ຕາມ ຄວາມ ເປັນ ຈິງ” (misrepresentation). ໝາຍ ຄວາມ ວ່າ ຄູ່ ສັນຍາ   ຝ່າຍ ໜຶ່ງຈະ 
ສະ ແດງ ຫຼື ບໍ່ ສະ ແດງສຳລັບ ຂໍ້ ທີ່ ເປັນ ສຳຄັນ  ໃນ ການຕັດສິນ ຈະ ຊື ້ ຫຼ ື ບໍ່ ຊື ້ ຕາມ ຄວາມ  ເປັນຈິງ 
(ການບໍ່ ແຈ້ງ ຕາມ ຄວາມ   ເປັນຈິງ: ໝາຍ ເຖິງ ມີ ຄວາມ ຕັ້ງ  ໃຈ ບໍ່ໄດ້ ແຈ້ງ ສິ່ງ ທີ່ ບໍ່ ຖືກຕ້ອງຕາມ ຄວາມ  
ເປັນຈິງ ຫຼື ບໍ່ ໄດ້ ຕັ້ງ ໃຈ ແຕ່ ບໍ່ ໄດ້ ແຈ້ງ ຄວາມ ເປັນ ຈິງກ່ຽວ ກັບ ສິ່ງທີ່ ເສັຍ ຜົນ ປະ   ໂຫຍ ດ ແກ່ຜູ່ ສະແດງ  
[ການ ບໍ່ ແຈ້ງ ຄວາມ  ເປັນ ຈິ ງທີ່  ເສັຍ ຜົນ ປະ  ໂຫຍ ດ]). ຍ້ອນ  ເຫດຜົນ ນີ,້ ຖ້າຫາກ ອີກຝ່າຍໜຶ່ງ ໄດ້ ເຂົ້າ 
ໃຈ ຜິດ ຕໍ່ ຄວາມ ເປັນ ຈິງ ແລ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ ສະ ແດງເຈດຈຳນົງ.  ໃນ ກໍ ລະ ນີນ້ີ, ຜູ່ ໄດ້ ສະ ແດງ ຈະ ສາມາດ 
ຍົກ ເລີກ ການສະ ແດງ ດັ່ງກ່າວ (ຕາມ ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍ ສັນຍາ ກັບ ຜູ່ ບໍລິ  ໂພ ກ, ວັກ 1 ຂໍ້ ທີ 1  ແລະ 
ວັກ ທ ີ2 ຂອງ ມາດຕາ 4).

(ກ�ດໝາຍ ວາດວຍ ສ�ນຍາ ກ�ບ ຜູ ບໍລິ  ໂ� ກ, ມາດຕາທ ີ4 (ການ ຍ�ກ ເ�ີກ ສະ ແ�ງ ການສະ ເ�ີ  ື ການ 
ຮ�ບ ຮູ ໃ� ການ ເ�ັດ ສ�ນຍາ ກ�ບ ຜູ ບໍລິ  ໂ� ກ)

1. ຜູ່ ບໍລິ  ໂພ ກຈະ ສາມາດ ຍົກ ເລີກ ສະ ແດງ ການສະ ເໜີ  ຫຼື ການ ຮັບ ຮູ້ ສັນຍາ ໄດ້  ຖ້າຜູ່ກ່ຽວ ໄດ້ 
ຮັບ ການ ອົບ ຮົມ ຈາກບໍລິສັດ ໃດ ໜຶ່ງ ໃນ ການ  ເຮັດ ສັນຍາ   ແລະບໍລິສັດ ນັ້ນ ກໍນຳ ໃຊ້ ວິທີ ການ ທີ່ ບໍ່ 
ຖືກຕ້ອງຕາມ ທີ່ ໄດ້ ກຳນົດ  ໄວ້  ຄື ດັ່ງ ຕໍ່ ໄປ ນີ້ ຈຶ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ ຜູ່ ບໍລິ  ໂພ ກ ເຂົ້າ ໃຈ ຜິດ  ແລະ ໄດ້ມີ ການ 
ສະ ແດງ ນັ້ນ:
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 (1)  ບໍລິສັດ ໄດ້ ແຈ້ງຂໍ້ ມູນ ທີ່ ບໍ່ ຖືກຕ້ອງ ຕາມ ຄວາມ ຈິງ ກ່ຽວ ກັບ ຂໍ້ ທີ່   ມີ ຄວາມ ສຳ ຄັນ ຂອງ ສັນຍາຈຶ່ງ  
ເຮັດ ໃຫ້ຜູ່ ບໍລິ  ໂພ ກ ຫຼົງ ເຊື່ອວ່າ ຂໍ້ ມູນ ນັ້ນ  ຖືກຕ້ອງ ຕາມ ຄວາມ ຈິງ.

 (2)     ໃນ ການ ອະທິບາຍ ເປົ້າ ໝາຍຂອງ ສັນຍາ  ເຊັ່ນ: ວັດຖຸ ສິ່ງ ຂອງ, ສິດ, ບໍລິການ  ແລະ ອື່ນໆ, 
ບໍລິສັດ ໃຫ້ ຄຳ  ແນະນຳ ທີ່ ບໍ່ ຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວ ກັບ ສິ່ງ ທີ່ ບໍ່ ແນ່ນອນ ເຊັ່ນ: ລາຄາ ໃນ ອະນາຄົດ, 
ກຳ ໄລ ທີ່ ຜູ່ ບໍລິ  ໂພ ກຈະ ໄດ້ ໃນ ອະນາຄົດ  ແລະອື່ນໆ  ຈຶ່ງ ພາ ໃຫ້ ຜູ່ ບໍລິ  ໂພ ກ ມີ ຄວາມ  ເຂົ້າ ໃຈ 
ຜິດວ່າ  ສິ່ງ ທີ່ ບໍ່  ແນ່ນອນ ນັ້ນ ຈະ ເກີດ ຂຶ້ນ ຢ່າງ ແນ່ນອນ ໃນ ອະນາ ຄົດ.

2. ຜູ່ ບໍລິ ໂພ ກຈະ ສາມາດ ຍົກ ເລີກ ສະ ແດງ ການສະ ເໜີ  ຫຼ ືການ ຮັບ ຮູ້ ສັນຍາ ໄດ ້ ຖ້າວ່າ  ໃນ  ເວລາ 
ບໍລິສັດ ອົບຮົມ ຜູ່ ບໍລິ  ໂພ ກ ເພື່ອ ເຮັດ ສັນຍາ  ແລະ  ໄດ້ອະທິບາ ຍກ່ຽວ ກັບ ຂໍ້ ສຳ ຄັນ ຂອງ ສັນຍາ 
ນັ້ນ, ບໍລິສັດ ໄດ້ ອະທິບາຍ ວ່າ  ສັນຍາ ນັ້ນ ມີ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດ ແກ່ ຜູ່ ບໍລິ  ໂພ ກ  ແຕ່ ບໍ່ ໄດ້ ອະທິບາຍ 
ກ່ຽວ ກັບ ຂໍ້ ທີ່ມີ ຄວາມ ອັບ ປະ ໂຫຍ ດ ແກ ່ຜູ່ ບໍລິ  ໂພ ກ  ໂດຍ ມີ ເຈດ ຕະນາ (ຖ້າ ຜູ່ ບໍລິ  ໂພ ກ ໄດ້ ຮັບ 
ການ ອະທິບາຍ ເຫດການ ນັ້ນ, ຜູ່ ບໍລິ ໂພ ກອາດຈະ ບໍ່ ສະ ແດງ ການສະ ເໜີ) ຈຶ່ງ ພາ  ໃຫ້ ຜູ່ ບໍລິ  ໂພ ກ  
 ເຂົ້າ ໃຈ ຜິດ ແລະ  ໄດ້ ສະ ແດງ ການສະ ເໜີ ຫຼື ການ ຮັບ ຮູ້ ສັນຍາ,  ເວັ້ນ ເສັຍ ແຕ່ ໃນ ກໍລະນີ ທີ່ 
ບໍລິສັດ ໃຊ້ ຄວາມ ພະຍາຍາມ ໃນ ການ ອະທິບາຍ ຄວາມ ຈິງ  ແຕ່ ຜູ່ ບໍລິ ໂພ ກ ໄດ້ ປະຕິ ເສດ ດ້ວຍຕົນ 
ເອງ.

3. ຜູ່ ບໍລິ ໂພ ກຈະ ສາມາດ ຍົກ ເລີກ ສະ ແດງ ການສະ ເໜີ ຫຼື ການ ຮັບ ຮູ້ ສັນຍາ ຖ້າ ໃນ ເວລາ ບໍລິສັດ 
ອົບຮົມ ຜູ່ບໍລິ ໂພ ກ ເພື່ອ ເຮັດ ສັນຍາ ນັ້ນ ບໍລິ ສັດ ໃຊ້ ວິທີ ທີ່ ບໍ່ ຖືກຕ້ອງ ດັ່ງ ຕໍ່ ໄປ ນີ,້  ຈຶ່ງ ພາ ໃຫ້ ຜູ່ ບໍລິ  
ໂພ ກຮູ້ສຶກ ສັບສົນ  ແລະໄດ້ ສະ ແດງ ການສະ ເໜີ ຫຼື ການ ຮັບ ຮູ້ ສັນຍາ:

 (1) ຜູ່ ບໍລິ ໂພ ກ ໄດ້ ສະ ເໜີ ຕໍ່ ບໍລິສັດ  ໃຫ້ ອອກຈາກ ເຮືອນ ຂອງ ຕົນ ເອງ ຫຼື ສະຖາ ນທີ່ ທີ່ ຈັດ   
  ອົບຮມົ ແຕ່ ບໍລິ ສັດ ນັ້ນ ບໍ່ ຍອມ ອອກ ໄປ.

 (2) ຜູ່ ບໍລິ ໂພ ກ ໄດ້ ສະ ເໜີ ຕໍ່ ບໍລິສັດ ໃຫ້ຕົນ ເອງ  ອອກ  ຈາກ ສະຖານ ທີ່  ທີ່ ບໍລິ ສັດຈັດການ ອົບຮົມ,     
 ແຕ່ ບໍລິສັດ ນັ້ນ ບໍ່ ໃຫ້ ຜູ່ ບໍລິ ໂພກອອກ  ຈາກ ສະຖານ ທີ່ ນັ້ນ.

4. “ຂໍ້ ທີ່ ມີ ຄວາມສຳ ຄັນ ຂອງ ສັນຍາ” ທີ່ ໄດ້ ລະບຸ ໄວ້ ໃນ ຂໍ ້1, ຂໍ ້2 ຂອງວັກ ທ ີ1 ໝາຍ ເຖິງ ຂໍ້ມູນ  
ທີ່ ມີ ຜົນສ ະທ້ອນ ຕໍ ່ ການ ຕັດສິນ ຂອງ ຜູ່ ບໍລິ  ໂພ ກວ່າ ຈະ ເຮັດ ສັນຍາ ຫຼື ບໍ່ ເຮັດ ສັນຍາ ເຊິ່ງ ໄດ້ 
ກຳນົດ ຄື ດັ່ງ ຕໍ່ ໄປ ນີ:້ 

  (1) ຄຸນນະພາບ,  ເປົ້າ ໝາຍ, ເນື້ອ ໃນ  ແລະ  ອື່ນໆ ຂອງ ວັດ ຖຸສິ່ງ ຂອງ, ສິດ, ບໍລິ ການ  ແລະ 
ອື່ີນໆ ທີ່ ເປັນເປົ້າ ໝາຍຂອງ ສັນຍາ ກັບ ຜູ່ ບໍລິ ໂພ ກ.

  (2) ລາຄາ ຫຼື  ເງື່ອນ ໄຂ ອື່ນໆ ຂອງ ວັດ ຖຸສິ່ງ ຂອງ, ສິດ, ບໍລິການ   ແລະອື່ນໆ ທີ່ ເປັນ ເປົ້າ ໝາຍ 
ຂອງ ສັນຍາ ກັບ ຜູ່ ບໍລິ  ໂພ ກ.
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5. ການ ຍົກ ເລີກ ການ ສະ ເໜີ  ແລະ ການ ຮັບ ຮູ້ ສັນຍາ ກັບ ຜູ່ ບໍລິ  ໂພ ກທີ່ ໄດ້ ລະບຸ ໄວ້ ໃນ ວັກ ທ ີ1 ຫາ 
ວັກ ທ ີ3 ຈະ ບໍ່ ມີ ຜົນ ສະທ້ອນ ຕໍ່ສິດ ຂອງ ບຸກຄົນ ທີ ສາມ ທີ່ ເປັນ ຜູ່ ບໍລິສຸດ ໃຈ.

    ຂໍ້ ກຳນົດ ນີ ້ ແມ່ນ ກົດໝາຍ ພິ ເສ ດຂອງ ກົດໝາຍ ແພ່ງ  ແລະ  ໄດ້ ຮັບ ການ ນຳ ໃຊ້ ໃນ ກໍລະນີກ່ຽວ 
ກັບ ສັນຍາ ລະຫວ່າງ ຜູ່ ບໍລິ  ໂພ ກ ກັບ ບໍລິສັດ  ເທົ່າ ນັ້ນ, (  ເວັ້ນ ເສັຍ ແຕ່ສັນຍາ ກັບ ຜູ່ ບໍລິ  ໂພ ກນັ້ນ ທີ່ 
ມີກ່ຽວພັນ ກັບ ການ ຊື້-ຂາຍ ຫຸ້ນ   ຫຼື ການ ບໍລິຈາກ ທຶນ  ໃຫ້ ມູນ ນິທ,ິ  ຫຼື ສັນຍາ ແຮງ ງານ, ຕາມ ກົດໝາຍ 
ວ່າ ດ້ວຍ ສັນຍາ ກັບ ຜູ່ ບໍລິ  ໂພ ກ, ວັກ 2 ຂອງ ມາດຕາ 48). ນອກຈາກ ນັ້ນ, ຄະນະ ປັບປຸງ ກົດໝາຍ 
ແພ່ງ (ກົດໝາຍສິດ ທວງ) ກຳລັງ ສະ ເໜີ ວ່າ ຂໍ ້1 ວັກ 1  ແລະ ວັກ 2 ຂອງ ມາດຕາ 4 ຈະ ໄດ້ ຮັບ  
 ການ ນຳ ໃຊ້ ໄດ້ໃນ ກໍລະນີ ສັນຍາກັບ ຜູ່ ບໍລິ  ໂພ ກ ລະຫວ່າງຜູ່ ບໍລິ  ໂພ ກ ກັບບໍລິສັດ ແລ້ວ, ຍັງ ຄວນ ຈະ 
ໄດ້ ຮັບ ການ ນຳ ໃຊ້ ໃນ ສັນຍາ ທົ່ວ ໄປ ເປັນ ໂດຍເປັນຫຼັກການທົ່ວ ໄປ, ຈຶ່ງ ຈະ ໄດ້ ກຳນົດ ໃນ ກົດໝາຍ 
ແພ່ງ ສະບັບ ປັບປຸງ  ເອີ່ ນວ່າ “ການ ຍົກ ເລີກ ການສະ ແດງ ໂດຍ ມີ ການ ບໍ່ ແຈ້ງ ຕາມ ຄວາມ  ເປັນຈິງ”    
(ທິດ ທາງພື້ນຖານຂອງ ຄະນະປັບປຸງ ກົດໝາຍ ແພ່ງ (ກົດໝາຍສິດ ທວງ),  ເລກທ ີ1.5.15). ຖ້າ 
ຂໍ້ ກຳນົດ ນີ້ ໄດ້ຮັບ ການ ກຳນົດ ໃນ ກົດໝາຍ ແພ່ງສະບັບ ປັບປຸງ, ຜູ່ ຖືກ  ເສັຍ ຫາຍ  ທີ່ໃນກໍລະນີມີ ການ 
ຍົກ ເລີ ກສັນຍາ  ຍ້ອນ ມີ ການ ຕົວະ ຍົວະ ຫຼອກ ລວງ ຫຼາຍຄົນ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການປົວ ແປງ ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ ລະ 
ບົບການ ບໍ່ ແຈ້ງ ຕາມ ຄວາມ  ເປັນຈິງ.

(ທິດ ທາງພນຖານຂອງ ຄະນະປ�ບປຸງ ກ�ດໝາຍ ແ�ງ (ກ�ດໝາຍສິດ ທວງ),  ເ�ກທ ີ1.5.15)

1.  ໃນ ການສະ ແດງ ຈິດ ໃຈ ຂອງ ຕົນ ຕໍ່ ອີກ ຝ່າຍ ໜຶ່ງ,  ໃນ ກໍລະນີ ທີ່ຄູ່ ສັນຍາ ຝ່າ ຍໜຶ່ງ ໄດ້ ອະທິບາຍ 
ສິ່ງ ທີ່ບໍ່ ຖືກຕ້ອງ ຕາມຄວາມ ຈິງ  ກ່ຽວ ກັບ ຂໍ້ ສຳຄັນທີ່ ມີ ຜົນ ສະທ້ອນ ຕໍ່ ອີກ ຝ່າ ຍໜຶ່ງ  ວ່າ  ຈະ ສະ 
ແດງ ຫຼື ບໍ່ ສະ ແດງ ນັ້ນ ຈຶ່ງ ພາ  ໃຫ້ ຄູ່ ສັນຍາ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຄຳ ອະທິບາຍ ນັ້ນ ເຂົ້າ ໃຈ ຜິດ  ແລະ ໄດ້ ສະ 
ແດງ , ໃນ  ເວລາ ນັ້ນ ຜູ່ ສະ ແດງ ຈະ ສາມາດ ຍົກ ເລີກ ການສະ ແດງ ຂອງ ຕົນ ໄດ້.

2.  ໃນການສະ ແດງ ຈິດ ໃຈ ຂອງ ຕົນ ຕໍ່ ອີກ ຝ່າ ຍໜຶ່ງ,  ໃນ ກໍລະນີ ທີ່ ບຸກຄົນ ທີ ສາມ ໄດ້ ອະທິບາຍ ສິ່ງ ທີ່ 
ບໍ່ ຖືກຕ້ອງ ຕາມ ຄວາມ ຈິງ ກ່ຽວ ກັບ ຂໍ້ ສຳຄັນ ສຳ ລັບ ທີ່ ມີຜົນ ສະທ້ອນ ຕໍ່ ຄູ່ ສັນຍາວ່າ ຈະ ສະ ແດງ ຫຼື 
ບໍ່ ສະ ແດງຈຶ່ງ ພາ ໃຫຄູ້່ ສັນຍາ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຄຳ ອະທິບາຍ   ເຂົ້າ  ໃຈ ຜິດ  ແລະ ໄດ້ ສະ ແດ ງ , ໃນ ເວລາ 
ນັ້ນ, ຜູ່ ສະ ແດງ ຈະ ສາມາດ ຍົກ ເລີກ ການສະ ແດງ ຂອງ ຕົນ ໄດ້ ກໍ ຕໍ ່ເມື່ອ ມີ ເງື່ອນ ໄຂ ທີ່  ໄດ້ ກຳ ນົດ 
ໄວ້ດັ່ງຕໍ່ ໄປ ນີ:້

  (1) ບຸກຄົນ ທີ ສາມ ນັ້ນ  ແມ່ນ ຜູ່ ຕາງ ໜ້າ ຂອງ ຄູ່ ສັນຍາ ອີກ ຝ່າຍ ໜຶ່ງ ຫຼື ບຸກຄົນ ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ຄູ່ ສັນຍາ 
ອີກ ຝ່າຍ ໜຶ່ງຈະ ເປັນ ຜູ່ ຮັບ ຜິດ ຊອບ ຕໍ່ ການສະ ແດ ງດັ່ງກ່າວ.

  (2)  ໃນ ເວລາ ຄູ່ ສັນຍາ ໄດ້ມີ ການ ສະ ແດງ ຈິດ ໃຈ ນັ້ນ, ຖ້າ ຄູ່ ສັນ ຍາ ອີກ ຝ່າຍ ໜຶ່ງ ຮູ້  ຫຼື ຄວນ ຈະ ຮູ້ 
ໄດ້ ວ່າ ຄູ່ ສັນຍາ ໄດ້ ສະ ແດງ ຍ້ອນ ບຸກຄົນ ທີ ສາມ  ໃຫ້ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມ ຄວາມ ຈິງ.
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3. ການ ຍົກ ເລີກ ການສະ ແດງ ຈິດ ໃຈ ທີ່ ໄດ້ ກຳນົດ ໄວ້ ໃນ ວັກ ທີ 2 ທີ່ ໄດ້ ກ່າວ ໄວ້ ດັ່ງ ເທິງ ນັ້ນ, ຈະ ບໍ່ ມີ 
ຜົນ ສະທ້ອນ ຕໍ່ ສິດ ຂອງ ບຸກຄົນ ທີ ສາມ ເປັນ ຜູ່ ບໍ່ ມີ ຄວາມ ຜິດ  ແລະ  ເປັນ ຜູ່ ບໍລິສຸດ ໃຈ.

6. ການ ໃ� ຄ� ແ�ະນ� ທ ບ ຖືກຕອງ, ການ ເ�າ ໃ� ຜິດ  ແ�ະ ຄວາມລ�ບາກຂອງ ຜູ ບໍລິ  ໂ� ກ

 ນອກຈາກ ກໍລະນີ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ແຈ້ງ ຄວາມ ເປັນ ຈິງ  ທີ່ ມີ ຜົນ ສະທ້ອນ  ຕໍ່ ການສະ ແດງ ເຈດຈຳນົງ 
ຂອງ ຜູ່ ສະ ແດງ (ກວມ ເອົາ ການ ບໍ່ ໄດ້ ແຈ້ງຄວາມ ເປັນ ຈິງ ທີ່  ເສັຍ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດຕໍ່ ຜູ່ ສະ ແດງ),    ໃນ 
ກໍລະນີ ທີ່ ຕອບ ສະໜອງ ຂໍ້ ມູນທີ່ ບໍ່ ຖືກຕ້ອງ  ໃນ “ການ ຕັດສິນ”  ແລ ະການຕີ ລາຄາຂອງ  ຄູ່ ສັນຍາອີກ 
ຝ່າຍ ໜຶ່ງ, ຈະ ພິຈາລະນາ ຄື ແນວ ໃດ ? ຕົວຢ່າງ: ຜູ່ ຂາຍ   ໄດ້  ໃຫ້ ຄຳ ແນະນຳວ່າ ຖ້າ ຊື້ ສິນຄ້າ ນີ້ ກໍ ຈະ   
ໄດ້ ກຳ ໄລ,  ໄດ້ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດ, ບໍ່ ຫຼຸບ ທຶນ ແນ່ນອນ, ຈຶ່ງເຮັດ ໃຫ້ຜູ່ ສະ ແດງຫຼົງເຊື່ອ ຄຳ ເວົ້າ  ແລະ  
ໄດ້ຊື້ ສິນຄ້າ .  ແຕ່ຄຳ ແນະນຳ ນັ້ນ ກໍ ບໍ່ ຖືກ ຕ້ອງ ຈຶ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ຜູ່ ຊື້ ຫຼຸບ ທຶນເປັນ ຕົ້ນ.   ໃນ ກໍລະນີນີ,້  ຜູ່ ຊື້   
ໄດ້ ຮັບ ຄຳ ແນະນຳ ທີ່ ບໍ່ ຖືກ ຕ້ອງ ຈຶ່ງ ຫລົງ ເຊື່ອ  ແລະ ໄດ້ ສະ ແດງ ຈິດ ໃຈ. ສະ ນັ້ນ, ກໍລະນີ ນີ້ ແມ່ນ ມີ 
ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ ກັບ ກໍລະນີ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ແຈ້ງ  “ຄວາມ ເປັນ ຈິງ”  ແລະຜູ່ ສະ ແດງ ກໍ ບໍ່ ຄວນ ຈະຫຼົງເຊື່ອ  
ຄວາມ ເວົ້າ ຂອງ ຜູ່ ອື່ນ ໄດ້ ງ່າຍໆ. ດັ່ງ ນັ້ນ   ໃນ ກໍລະນີ ທີ່ ຜູ່ ສະ ແດງ ໄດ້ ຮັບ ຄຳ  ແນະນຳ ທີ່ ບໍ່ ຖືກຕ້ອງ  
ແລະ ຫລົງ ເຊື່ອຄຳ ເວົ້າ ຈຶ່ງ ໄດ້ ສະ ແດງນັ້ນ, ຜູ່ ສະ ແດງ ຈະ ສາມາດ ຍົກ ເລີກ ການສະ ແດງ ຈິດ ໃຈ ໄດ ້  
ກໍ ຕໍ່ ເມື່ອ ມີ ຄວາມ ຫຼຸດ  ໂຕນ ກັນ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ສາມາດ ທາງ ດ້ານ ຂໍ້ ມູນ  ແລະຄວາມ ສາ ມາດ ໃນ ການ  
ເຈລະຈາ ລະຫວ່າງ ຜູ່ ສະ ແດງ ກັບຄູ່ ສັນຍາ ອີກ ຝ່າຍ ໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ. ໝາຍ ຄວາມ ວ່າ ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ່ 
ສະ ແດງ  ແມ່ນ ຜູ່ ບໍ ລິ  ໂພ ກ  ແລະອີກ ຝ່າຍ ໜຶ່ງ ເປັນ ບໍ ລິ ສັດ ເທົ່າ ນັ້ນ (ຕາມກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ສັນຍາ 
ກັບ ຜູ່ ບໍລິ ໂພ ກ, ຂໍ້  2, ວັກ 1 ຂອງ ມາດຕາ 4).

 ນອກຈາກ ນັ້ນ,  ໃນ  ເວລາ ຜູ່ ສະ ແດງ ບໍ່ ຢາກ ເຮັດ ສັນຍາ,  ແຕ່ ອີກ ຝ່າຍ ໜຶ່ງ ບໍ່ ໄປ ບໍ່ ໜ,ີ ທ່ວງ 
ດຶງອີກຝ່າຍໜຶ່ງ  ແລະ  ອົບຮົມ3  ເລື້ອຍໆ  ຈຶ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ອີກຝ່າຍໜຶ່ງ ຮູ້ ສຶກ ລຳບາກໃຈ  ແລະໄດ້ 
ສະ ແດງ.  ໃນ ກໍລະນີ ນີ ້ ຖ້າ ຜູ່ ສະ ແດງ ເປັນ ຜູ່ ບໍລິ  ໂພ ກ  ແລະອີກ ຝ່າຍ ໜຶ່ງ ເປັນ ບໍລິສັດ ນັ້ນ, ຜູ່ ສະ 
ແດງ ຈະ ສາມາດ ຍົກ ເລີກ ການສະ ແດງ ຂອງ ຕົນ ໄດ້  ໂດຍ ອ້າງ ວ່າ ໄດ້ ສະ  ແດງຍ້ອນ ຮູ້ສຶກ ລຳ ບາກໃຈ 
(ຕາມ ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍ ສັນຍາ ກັບ ຜູ່ ບໍລິ  ໂພ ກ, ວັກ 3 ຂອງ ມາດຕາ 4).

 ສິ່ງ ທີ່  ໄດ້ ອະທິບາຍ ມານີ້ ແມ່ນ ລ້ວນ ແຕ່ການ  ຜັນຂະ ຫຍາ ຍ  ຈາກການ ຍົກ ເວັ້ນຂອງຫຼັກການ   
ຄວາມ ຮັບ ຜິດ ຊອບ ຂອງ ຄູ່ ສັນຍາ   ໃນ ກໍລະ ນີການ ເຮັດ ສັນຍາ ກັບ ຜູ່ ບໍລິ  ໂພ ກ.

 ໃນ ຄະດີ ຕົວຢ່າ ງນີ,້ ບັນຫາ ທີ ່DVD  ຈະ ສາມາດ ນຳ   ໃຊ້ ໄດ ້ຫຼ ືບໍ່ ນັ້ນ  ແມ່ນ ບັນຫາ ທີ່ ຕິດ 
ພັນ ກັບການຮັບ ຮູ້ ຄວາມ ເປັນ ຈິງ. ສະ ນັ້ນ ບໍ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບ ຄຳ ແນະນຳ.  ແຕ່ ສົມມຸດ ວ່າ  ຖ້າ  ກ  ເປັນ 
ຜູ່ ບໍລິ  ໂພ ກ ແລະບໍ່ ຢາກ ເຮັດ ສັນຍາ,  ແຕ່ ຂ  ເປັນ ບໍ ລິ ສັດ  ແລະບໍ່ ໄປ ບໍ່ ໜ,ີ  ໄດ້ທ່ວງດຶງ ກ  ແລະ 
ອົບຮົມ ເລື້ອຍໆ ຈຶ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ ກ  ຊື້ DVD ນັ້ນ, ກ ກໍ ຈະ ສາມາດ ຍົກ ເລີກ ສັນຍາ ຊື້-ຂາຍ ໄດ.້

3 ອົບຮົມ ໝາຍເຖິງການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ
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ກ ກິນເຫຼົ້າເມົາແລ້ວຂັບລົດຍົນໄປຕຳ ຂ, ເປັນສາເຫດໃຫ ້ຂ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຕ້ອງນອນໂຮງໝໍ
ເປັນເວລາເຄິ່ງປີເພື່ອປິ່ນປົວ. ແຕ່ວ່າພາຍຫຼັງການປິ່ນປົວແລ້ວມີຜົນຕາມມາຄ ືຂ ເປັນອຳມະພຶກ 
ເຄິ່ງຄີງ ແລະຕ້ອງໄດ້ລາອອກຈາກບໍລິສັດ.
(1) ໃນກໍລະນີທ່ີ ຂ ຮຽກຮ້ອງຄ່າເສັຍຫາຍນຳ ກ, ຂ ຕ້ອງອ້າງເຫດຜົນແລະຕ້ອງພິດສູດແບບໃດ?
 
(2) ອັນໃດແດ່ທີ່ນອນຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງການຮຽກຮ້ອງ ຄ່າຊົດເຊີຍຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ສາມາດ 
ຮຽກຮ້ອງຕໍ ່ກ ໄດ.້

(3) ຂ ເປັນພະນັກງານທີ່ດີເດັ່ນ ແລະມີຄວາມຊ່ຽວຊານເປັນພິເສດ. ໃນກໍລະນ ີທີ່ບໍລິສັດໄດ້ຮັບ 
ຄວາມເສັຍຫາຍຍ້ອນວ່າ ຂ ຖືກອຸບປະຕິເຫດນັ້ນ ບໍລິສັດສາມາດຮຽກຮ້ອງຄ່າເສັຍຫາຍນຳ ກ 
ໄດບ້ໍ ່?

(4) ໃນເຫດຜົນຂອງຜົນທີ່ຕິດຕາມຂອງ ຂ ນັ້ນ; ຂ ຄິດວ່າມີຜົນສະທ້ອນຈາກການຜ່າຕັດຜິດ 
ພາດຂອງທ່ານໝ ໍຄ ໃນເວລາທີ ່ຂ ປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝ ໍ ງ. ໃນກໍລະນີນີ້ ນອກຈາກ ກ ແລ້ວ, 
ສາມາດຮຽກຮ້ອງຄ່າຊົດເຊີຍຄວາມເສັຍຫາຍຈາກ ງ ແລະ ຄ ໄດ້ບໍ ່? ຖ້າຮຽກຮ້ອງໄດ້ແມ່ນໃນ 
ຂອບເຂດໃດ ?

1. ກວດສອບເ�ງ�ກການ1 
 ຍ້ອນວ່າ ກ ໄດ້ເຮັດໃຫ ້ຂ ບາດເຈັບຈຶ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ ກ ໄດ້ລ່ວງລ້ຳສິດທິບຸກຄະລິກະ 
ພາບ2 ຂອງ ຂ (right of personhood, personality rights). ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໃນກໍລະນີ
ນີ,້ ເປັນທີ່ເຂົ້າ ໃຈວ່າ ຂ ຈະຮຽກຮ້ອງຄ່າເສັຍຫາຍຕໍ ່ກ ອີງຕາມການກະທຳລະເມີດກົດໝາຍ  
ດ້ວຍເຫດຜົນທີວ່່າ ສິດທິບຸກຄະລິກກະພາບຂອງ ຂ ຖືກລ່ວງລໍ້າດ້ວຍການທຳຮ້າຍຂອງ ກ. 
(ກົດໝາຍແພ່ງຍີ່ປຸ່ນ ມາດຕາ 709)1.
 ເພື່ອຮຽກຮ້ອງຄ່າເສັຍຫາຍອີງຕາມກະທຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ, ຂ ຕ້ອງຢັ້ງຢືນແລະພິສູດ 
ດ້ວຍຕົວເອງວ່າ: 1.ໃນເວລາກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສັຍຫາຍນັ້ນ ກ ມີເຈດຕະນາຫຼືເປັນຄວາມປະໝາດ, 
2.ດ້ວຍເຫດ ນັ້ນສິດທິຂອງ ຂ ຈຶ່ງຖືກລ່ວງລ້ຳ, 3.ດ້ວຍເຫດນັ້ນຄວາມເສັຍຫາຍຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນກັບ ຂ, 
4.ລະຫວ່າງການກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສັຍຫາຍກັບຄວາມເສັຍຫາຍນັ້ນ ມີຄວາມສຳພັນກັນລະຫວ່າງ 
ເຫດແລະຜົນ ທີ່ຕ້ອງພິສູດ. ເພື່ອໃຫ ້ຂ ຮຽກຮ້ອງຄ່າເສັຍຫາຍຕໍ ່ກ ໄດ້ນັ້ນຈຳເປັນຕ້ອງມ ີ4 

1 ກວດສອບເບິ່ງຫຼັກການ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍອີງຕາມຫຼັກການ
2 ສິດທິບຸກຄະລິກະພາບ ໝາຍເຖິງ ສິດທິສ່ວນບຸກຄົນ
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ເງື່ອນໄຂຈຳເປັນດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມານີ.້ ໂດຍສະເພາະແລ້ວເງື່ອນໄຂຈຳເປັນທ ີ(1) ນັ້ນເຖິງແມ່ນວ່າ 
ຈະຄວາມເສັຍຫາຍເກີດຂຶ້ນກໍຕາມ, ບໍ່ແມ່ນວ່າ ກ ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນ,  
ເນື່ອງຈາກວ່າ: ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ມີເຈດຕະນາ ຫຼືຄວາມປະໝາດເທົ່ານັ້ນ. 
ສະນັ້ນ ການຮຽກຮ້ອງຄ່າເສັຍຫາຍ ອີງຕາມການກະທຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍນັ້ນ ເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈກັນ 
ວ່າເປັນຫຼັກການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມປະມາດ. ຫຼັກການຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມປະໝາດ 
ແມ່ນຫຼັກການເພື່ອດັດປັບສອງຄຳຂໍຮ້ອງ 2 ຢ່າງເຊັ່ນ: ນອກຈາກນັ້ນ (5) ສາມາດຄິດໄລ່ໄດວ້່າ 
ການກະທຳຂອງ ກ ຜິດກົດໝາຍນັ້ນກໍເປັນເງື່ອນໄຂຈຳເປັນ, ແຕ່ວ່າຕາມທຳມະດາແລ້ວ ການ  
ລະເມີດສິດທິນັ້ນແມ່ນຜິດກົດໝາຍ. ສະນັ້ນ, ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຖ້າວ່າຝ່າຍ ກ ຫາກສາມາດພິສູດ  
ວ່າ ມີເຫດຜົນພຽງພເໍພື່ອປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະພຶດທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ (ການ  
ປະພຶດທີ່ອີງໃສ່ກົດໝາຍ, ການປະພຶດໃນໜ້າທີ່ ທີ່ຖືກຕ້ອງເປັນຕົ້ນ)ແລ້ວ, ເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈກັນວ່າ 
ຄວາມຜິດກົດໝາຍນັ້ນກໍຖືກປະຕິເສດ.
(1) ຄຳວ່າ ເຈດຕະນາ ໃນມາດຕາ 7093 ຂອງກົດໝາຍແພ່ງຍີ່ປຸ່ນນັ້ນແມ່ນກໍລະນີທີ່ເປັນການ 
 ຮັບຮູ້ການເກີດຂອງຜົນ ແລະກໍຫວັງໃຫ້ການເກີດຂອງຜົນນັ້ນເປັນຈິງຢ່າງໝັ້ນໃຈ ແລະຍອມ   
 ຮັບແບບບໍ່ມີຫວັງ. ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ຄວາມປະໝາດແມ່ນຄວາມເຫັນທີ່ວ່າສາມາດ ຄາດຄະເນ  
  ຫຼືຮູ້ລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບເຫດຜົນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນນັ້ນໄດ.້ (ທິດສະດີທີ່ວ່າສາມາດຄາດຄະເນ ຫຼືຮູ້ໄດ ້ 
  ລ່ວງໜ້າ).
(2) ໃນສິດທິນັ້ນນອກຈາກສິດທິບຸກຄະລິກະພາບ, ສິດທິຕໍ່ຊັບສິນ (ກຳມະສິດ “Bukken 
ບຸກເກັງ” ສິດທວງ, ສິດທິຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາ)ແລ້ວຍັງມີສິດທີ່ບໍ່ທັນຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນສິດ ເທື່ອ 
ແຕ່ຖືກຮັບຮູ້ວ່າ ປະໂຫຍດທີ່ຄວນປົກປັກຮັກສາທາງກົດໝາຍນີ້ກໍຮ່ວມຢູ່ໃນນີ.້ ໃນມໍ່ໆມານີ້ ຢູ່ປະ 
ເທດຍີ່ປຸ່ນເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈກັນວ່າ, ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງທິວທັດນັ້ນກໍແມ່ນ ອັນໜຶ່ງ (ປະເພນີສານ: 
Case Law). ໃນທິດສະດ ີ ກໍມີຄວາມເຫັນວ່າ ຄວນຂະຫຍາຍ ຜົນປະໂຫຍດຂອງທິວທັດ 
ອອກໄປຈົນຮອດຜົນປະໂຫຍດຂອງສິ່ງແວດລ້ອມການເປັນຢູ.່ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ກໍມີຄວາມເຫັນ 
(ການກ່ຽວພັນກັນ) ທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າ ໃນກໍລະນີທີ ່ ການປະພຶດຮ້າຍ ຂອງຜູ່ທີ່ລະເມີດ 
ກົດໝາຍນັ້ນ ຫາກຮ້າຍແຮງກໍຈະເປັນການເຮັດໃຫ ້ ເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນຂອງຜົນປະໂຫຍດນັ້ນ 
ເບົາລົງ.
(3) ຍັງມີການຖົກຖຽງກັນກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ ຂອງຄວາມເສັຍຫາຍຢູ.່ ຄວາມເຫັນທົ່ວໄປ, ປະເພ 
ນີສານ, ລະຫວ່າງ ກໍລະນີທີ່ສົມມຸດວ່າບໍ່ມີການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະກໍລະນີທີ່ປະເມີນສະພາບ 
ກຳໄລທາງການເງິນ ແລະສະພາບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນນາມຜົນຂອງການລະເມີດກົດໝາຍນັ້ນມີຈຳ 
ນວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ຫຼັກການຈຳນວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ). ຕາມຄວາມເຫັນແລ້ວ, ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ່ 
ໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍຈະຮຽກຮ້ອງຄ່າຊົດເຊີຍຄວາມເສັຍຫາຍ ນັ້ນຈຳເປັນຕ້ອງຢືນຢັນ ແລະ 

3 ມາດຕາ 709. ບຸກຄົນທີ່ຈະລະເມີດສິດຂອງບຸກຄົນອື່ນ ໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼືຄວາມບໍ່ລະມັດລະວັງຈະຕ້ອງຮັບຜິດ 
ຊອບໃນການໃຊ້ແທນຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການລະເມີດດັ່ງກ່າວ.
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ພິສູດເປັນຈຳນວນວ່າມີຄວາມເສັຍຫາຍຫຼາຍປານໃດ ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ. ກົງກັນຂ້າມ, ຄວາມ 
ເສັຍຫາຍແມ່ນຄວາມຈິງເຊັ່ນຄວາມຕາຍ, ການໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ຄວາມເສັຍຫາຍຕໍ່ຊັບສົມບັດ 
ອື່ນໆເປັນຕົ້ນ ທີ່ເກີດຈາກການກະທຳຮ້າຍ ແລະກໍມີຄວາມເຫັນທີ່ວ່າແມ່ນບັນຫາອື່ນຕ່າງກັບການ 
ປະເມີນເປັນເງິນ (ທິດສະດີຄວາມເສັຍຫາຍຕົວຈິງ).
 ຕາມຄວາມເຫັນນີ້ແລ້ວ ຖ້າຜູ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍຫາກພິດສູດຄວາມຈິງທີ່ຖືກກັບຄວາມ 
ເສັຍຫາຍແລ້ວຈະມອບໃຫ້ຜູ່ພິພາກສາຕັດສິນ ແລະປະເມີນມູນຄ່າຈຳນວນເງິນໃຫ,້ ສະນັ້ນ 
ບໍ່ຕ້ອງພິສູດຮອດການປະເມີນວ່າມູນຄ່າຂອງຄວາມເສັຍຫາຍນັ້ນເທົ່າໃດ.
 ແນ່ນອນ ໃນການເປັນໂຈດ ຜູ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍຈຳເປັນຕ້ອງສະເໜີມູນຄ່າຄວາມເສັຍຫາຍ  
ແລ້ວຜູ່ພິພາກສາກໍຈະສາມາດພິຈາລະນາຕັດສິນໃຫ້ໄດ້ ພາຍໃນຂອບເຂດມູນຄ່າຄວາມເສັຍ 
ຫາຍ ທີ່ຖືກສະເໜີນັ້ນ. ແຕ່ວ່າອັນນີ້ແມ່ນການຮຽກຮ້ອງ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງທິດສະດີສອງ 
ຝ່າຍ ຕາມຂັ້ນຕອນທາງກົດໝາຍ, ບໍ່ແມ່ນບັນຫາຂອງມະໂນພາບກ່ຽວກັບຄວາມເສັຍຫາຍ.

(4) ຖ້າຜູ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍ(ໂຈດ) ບໍ່ສະເໜີແລະພິສູດສາຍພົວພັນທາງສາເຫດ ລະຫວ່າງ   
ການທຳຮ້າຍທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມເສັຍຫາຍ ກັບຄວາມເສັຍຫາຍຕົວຈິງແລ້ວ ກໍຈະບໍ່ສາມາດຮຽກ 
ຮ້ອງໃຫ້ຊົດເຊີຍຄ່າເສັຍຫາຍໄດ.້ ສຳລັບຄຳເຫັນທົ່ວໄປ, ປະເພນີສານແລ້ວ, ໃນການພິສູດສາຍ 
ພົວພັນທາງສາເຫດນັ້ນ, ຄວາມຈິງ ຂອງສາຍພົວພັນທາງສາເຫດທີ່ວ່າຖ້າບໍ່ມີການກະທຳຮ້າຍທີ ່
ພາໃຫ້ເກີດຄວາມເສັຍຫາຍນັ້ນ ກໍຄົງຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຕ້ອງພິສູດວ່າມີສາຍພົວພັນທາງ
ສາເຫດລະຫວ່າງການທຳຮ້າຍກັບຂອບເຂດທີ່ຕ້ອງຊົດເຊີຍນັ້ນມີສາຍພົວພົນຂອງສາເຫດສົມ 
ຄວນ. ກ່ຽວກັບຄວາມເສັຍຫາຍ ຂອງຫຼັກການຈຳນວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນນັ້ນແມ່ນມີຈຸດຢືນນີ.້
ກົງກັນຂ້າມ, ທິດສະດີຄວາມເສັຍຫາຍຕົວຈິງນ້ັນ, ຖ້າພິສູດພຽງແຕ່ສາຍພົວພັນທາງສາເຫດທ່ີ ເປັນ 
ຈິງໃນລະຫວ່າງການກະທຳຮ້າຍກັບຄວາມມເສັຍຫາຍເທົ່ານັ້ນແລ້ວ, ການປະເມີນມູນຄ່າການ 
ເສັຍຫາຍນັ້ນ, ເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈກັນວ່າແມ່ນບັນຫາທີ່ຕ້ອງໃຫ້ຜູ່ພິພາກສາພິຈາລະນາຕັດສິນ ຢ່າງມີ 
ເສລພີາບອີງຕາມຫຼັກຖານທີ່ຄູ່ຄະດີໄດ້ສະເໜີມາ.
   ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນນີ ້ໃນກໍລະນີທີ່ມີຫຼາຍຄົນໄດ້ກະທຳການຫຼາຍຢ່າງທີ່ກໍໃຫ ້
ເກີດຜົນເສັຍຫາຍອັນດຽວນັ້ນ ມີການກະທຳຂອງຄົນໆໜຶ່ງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສັຍຫາຍ. ແຕ່ວ່າໃນ 
ກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດຊີ້ບອກໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າເປັນການກະທຳຂອງໃຜນັ້ນ (ຜູ່ກະທຳຄວາມຜິດບໍ ່
ຈະແຈ້ງ, ຮູບແບບແຂ່ງຂັນເລືອກຄົນໜ່ຶງ), ຫືຼບ່ໍດ່ັງນ້ັນ  ກໍມີຜູ່ກະທຳຜິດຫຼາຍຄົນ. ການກະທຳທັງໝົດ 
ນັ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສັຍຫາຍອັນດຽວ. ກ່ຽວກັບກໍລະນີທີ່ອັດຕາສ່ວນ ຂອງການປະກອບສ່ວນ 
ຂອງຜູ່ກະທຳຜິດແຕ່ລະຄົນບໍ່ຈະແຈ້ງ (ຄວາມເສັຍຫາຍຮ່ວມກັນ, ຮູບແບບອັດຕາສ່ວນການປະ 
ກອບສ່ວນບໍ່ຈະແຈ້ງ) ນັ້ນກໍບໍ່ມີຄວາມເຫັນຖືເອົາສາຍພົວພັນທາງສາເຫດອັດຕາສ່ວນ (ທິດສະດ ີ
ສາຍພົວພັນທາງສາເຫດຕາມອັດຕາສ່ວນ). ຕົວຢ່າງ ຜົນທີ່ຕາມມາຂອງຢາທີ ່ຂ ໄດ້ຮັບນັ້ນ; ໃນ 
ກໍລະນີທີ່ບໍ່ຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ວ່າແມ່ນເປັນຍ້ອນຢາທີ່ຜະລິດຢູ່ບໍລິສັດຢາໃດ ໃນລະຫວ່າງບໍລິສັດ 
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ກ1, ກ2 ແລະ ກ3. ມີຄວາມຄິດ (ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະພຶດທີ່ລະເມີດກົດໝາຍອາເມລິກາ5)  
ຮັບຮອງການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍອີງຕາມອັດຕາສ່ວນການຄອບຄອງຕະຫຼາດ ຂອງ 
ບໍລິສັດ ກ1, ກ2 ແລະ ກ3 ໃນການຂາຍຢາ ໃນເວລານັ້ນຢູ່ຂົງເຂດທີ່ຢູ່ຂອງຜູ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນຮ້າຍ  
ນັ້ນ. ກ່ຽວກັບກໍລະນີທີ່ມີຫຼາຍບໍລິສັດ ປ່ອຍສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ມີສານພິດເຊັ່ນ: ແກັດອາຍເສັຍ, ນ້ຳເສັຍ  
ອື່ນໆ ອອກມາປົນກັນ ໂດຍບໍ່ມີການບຳບັດສິ່ງເສດເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສັຍຫາຍ  
ແກ່ຜູ່ໄດຮ້ັບຄວາມເສັຍຫາຍນັ້ນ ຈະຖືເອົາອັດຕາສ່ວນຂອງສາຍພົວພັນທາງສາເຫດ ລະຫວ່າງ  
ການກະທຳທີອ່ັນຕະລາຍໃນການປ່ອຍສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ມີສານພິດອອກມານັ້ນ ກັບຄວາມເສັຍຫາຍ 
ໃນກໍລະນີທີ່ມອີັດຕາສ່ວນຂອງປະລິມານການປ່ອຍສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ມີສານພິດ ຂອງບໍລິສັດ ກ1 ກັບ  
ບໍລິສັດ ກ2 ຄິດໄລ່ເປັນອັດຕາສ່ວນ ມີ 6 ຕໍ່ 4 ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າ ມີສາຍພົວພັນທາງສາຍ 
ເຫດຄືການກະທຳຂອງບໍລິສັດ ກ1 ມີ 60% ຂອງຄວາມເສັຍຫາຍ ບໍລິສັດ ກ2 ມີ 40% ຂອງ 
ຄວາມເສັຍຫາຍ.

ຄ�ຖາມຂທ ີ5 ໃນກໍລະນີຂອງ 1) ຂ ຕ້ອງສະເໜີແລະພິສູດວ່າ (1) ມີຄວາມປະໝາດໃນການ 
ກະທຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງ ກ ຍ້ອນວ່າດື່ມເຫຼົ້າເມົາແລ້ວຂັບລົດໄປຕຳເອົາ ຂ. (2) ດັ່ງນັ້ນ 
ຈຶ່ງເປັນເຫດພາໃຫ ້ຂ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບທາງດ້ານຮ່າງກາຍຈາກຄວາມປະມາດນັ້ນ. (3) ດັ່ງນັ້ນ 
ຂ ຈຶ່ງໄດ້ຈ່າຍຄ່າເຂົ້າປິ່ນປົວໃນໂຮງໝ,ໍ ຄ່າຜ່າຕັດ, ຄ່າປິ່ນປົວ, ຄ່າເດີນທາງໄປປິ່ນປົວ ແລະ 
ອື່ນໆ. (4) ມີສາຍພົວພັນທາງສາເຫດລະຫວ່າງ ການກະທຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງ ກ ກັບ 
ຄວາມເສັຍຂອງ ຂ.

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນມາດຕາ 3 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຮັບປະກັນການຊົດເຊີຍຄ່າເສັຍຫາຂອງລົດຍົນ  
(ຫຍໍ:້ ກົດໝາຍປະກັນໄພລົດ): ໃນກົດໝາຍແພ່ງຍີ່ປຸ່ນ, ກ່ຽວກັບການຊົດເຊີຍຄ່າເສັຍຫາຍທີ່ຖືກ  
ຮັບຮອງ ດ້ວຍປະກັນໄພແບບບັງຄັບຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຮັບປະກັນການຊົດເຊີຍຄ່າ 
ເສັຍຫາຍຂອງລົດຍົນນັ້ນ; ເວລາທີ່ຂີ່ລົດຍົນກໍ່ໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດໃຫ້ມີຄົນ ອື່ນເສັຍຊີວິດ, ໄດ້ບາດ  
ເຈັບ, ຜູ່ຂັບຂີ່ທີ່ເປັນຄົນຄວບຄຸມການບໍລິການເດີນລົດນັ້ນ ເປັນຜູ່ມີຄວາມ ຮັບຜິດຊອບໃນການ 
ຊົດເຊຍຄ່າເສັຍຫາຍຕໍ່ຜູ່ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍນັ້ນແມ່ນຫຼັກການ. ແຕ່ວ່າ ເວລາຜູ່ຂັບຂີ່ລົດຍົນ  
ຈະຕ້ອງໄດ້ຫາຫຼັກຖານມາພພິສູດວ່າ (1) ຕົນເອງບໍ່ໄດ້ຂາດຄວາມລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບການ  
ຄວບຄຸມການຂັບຂີ່ລົດຍນົ (2) ຄວາມປະໝາດ ແລະ (3) ບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງ ຫຼືຂໍ ້ຂັດທາງດ້ານໂຄງສ້າງ 
ຫຼືຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງສ່ວນປະກອບຕ່າງໆຂອງລົດຍົນແລ້ວນັ້ນ.
ເຫດການດັ່ງກ່າວຖືກກຳນົດວ່າຜູ່ຂັບຂີ່ລົດຍົນນັ້ນ ຖືກຍົກເວັ້ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ແຕ່ວ່າ ຜູ່ຂັບ 
ຂີ່ລົດຍົນນັ້ນຈະຕ້ອງພິສູດແຕ ່ (1) ຫາ (3) ນັ້ນ, ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຜູ່ຂັບຂີ່ບໍ່ສາມາດ 
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ພິສູດໄດ.້ ສະນັ້ນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ່ຂັບຂີ່ລົດຍົນນັ້ນ ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ແມ່ນໃກ້
ກັນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ບໍ່ມີຄວາມປະໝາດ.

2. ຂອບເ�ດການຊ�ດເ�ີຍຄາເ�ັຍຫາຍ
1) ຄວາມເສັຍຫາຍທາງດ້ານຊັບສິນສ່ວນໜຶ່ງໃນຂອບເຂດຂອງຄວາມເສັຍຫາຍ  ທີ່ຄວນຊົດເຊີຍ 
ຄ່າເສັຍຫາຍ, ກ່ອນອື່ນໝົດ ກ່ຽວກັບການເສັຍຫາຍທາງດ້ານຊັບສິນນັ້ນ ມີຄວາມເສັຍຫາຍຕາມ 
ຄວາມເປັນຈິງ ແລະຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ(ຈາກຜົນຂອງອຸປະຕິເຫດນັ້ນ).  
ຄວາມເສັຍຫາຍຕາມຄວາມເປັນຈິງນັ້ນ ແມ່ນຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຈ່າຍຕົວຈິງຢ່າງ  
ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ເຊັ່ນ: ຄ່າປິ່ນປົວ, ຄ່າຜ່າຕັດ, ຄ່າເຂົ້ານອນປິ່ນປົວໃນໂຮງໝ,ໍ ຄ່າເດີນທາງໄປ 
ປິ່ນປົວ ແລະອື່ນໆ ໃນກໍລະນີຜູ່ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍ ຖືກບາດເຈັບຍ້ອນການກະທຳທີ່ອັນ 
ຕະລາຍນັ້ນ. ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ (ຈາກຜົນຂອງອຸປະຕິເຫດ) ນັ້ນແມ່ນ 
ຄວາມເສັຍຫາຍ ອີງໃສ່ການທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລທີ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບ ຖ້າບໍ່ມີການກະທຳທີ່ເປັນອັນ 
ຕະລາຍ. ໃນກໍລະນີທີ່ລາຍໄດ້ຫຼຸດລົງ, ຜົນຂອງການທີ່ໄດ້ຂາດການເຮັດວຽກຍ້ອນໄດ້ຮັບບາດ 
ເຈັບນັ້ນ ແມ່ນຈຳນວນເງິນທີ່ຈະໄດ້ຮັບນັ້ນຫຼຸດລົງ.
2) ຄວາມເສັຍຫາຍທາງດ້ານຈິດໃຈ ນອກຈາກຄວາມເສັຍຫາຍທາງດ້ານຊັບສິນແລ້ວ ກໍຍັງມ ີ
ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບສິນເຊັ່ນ: ຄວາມທໍລະມານທາງດ້ານຈິດໃຈ ຕົວຢ່າງ ໄດ້ຮັບບາດ 
ເຈັບຍ້ອນການກະທຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນໃນກໍລະນີທີ່ຍັງຈະເປັນຜົນສະ 
ທ້ອນອັນທີ່ບໍ່ດີຕາມມາເປັນຕົ້ນ ກໍຈະສາມາດສະທ້ອນເຖິງການທົດແທນຕໍ່ຄວາມທໍລະມານນັ້ນ 
(ຄ່າທຳຂວັນ). ກົດໝາຍແພ່ງຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຮັບຮູ້ການຊົດເຊີຍຄ່າເສັຍຫາຍ ຕໍ່  
ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບສິນ (ກົດໝາຍແພ່ງຂອງຍີ່ປຸ່ນມາດຕາ 710)3, ໃນກໍລະນ ີທີ່ຜູ່ທີ່ໄດ້ 
ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍເສັຍຊີວິດ. ((ກົດໝາຍແພ່ງຂອງຍີ່ປຸ່ນມາດຕາ 711)4. ຮັບຮອງໃຫ້ພີ່ນ້ອງຜູ່
ໃກ້ຊິດຂອງຜູ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍ (ເຊັ່ນ ພໍ່ແມ,່ ລູກ, ຜົວ ຫຼື ເມັຍ). 

ນອກຈາກນັ້ນໃນກໍລະນີຂອງບໍລິດສັດກໍເຊັ່ນດຽວກັນ, ໃນເວລາທີ່ກຽດສັກສີຂອງບໍລິສັດ ຖືກທຳ 
ລາຍນັ້ນ ໃນກໍລະນີນີ ້ ຖືວ່າເປັນການຊົດເຊີຍຄ່າເສັຍຫາຍຕໍ ່ “ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ບໍ່ມີຮູບຮ່າງ”. 
ການຮຽກຮ້ອງຄ່າຊົດເຊີຍຄ່າເສັຍຫາຍ ອີງຕາມມາດຕາ 710 ນັ້ນຖືກຮັບຮອງ. 
ສ່ວນຫຼາຍຄວາມເສັຍຫາຍທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ບໍ່ມີຮູບຮ່າງນັ້ນເປັນສິ່ງພິສູດ 
ໃຫ້ຈະແຈ້ງນັ້ນ ເປັນການພິສູດໄດ້ຍາກຫຼາຍ. ສະນັ້ນ, ສານຈະຕ້ອງສ້າງຄູ່ມືຄິດໄລ່ມູນຄ່າມາດ 
ຕະຖານຂອງຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບສິນ ໂດຍອີງຕາມສະພາບຄວາມເສັຍຫາຍໃນກໍລະນີ 
ທີ່ເສັຍຊີວິດ ແລະອີງຕາມຂະໜາດຂອງຜົນຕິດຕາມເປັນຕົ້ນ. 
ຄຳຖາມ 5 ໃນກໍລະນີຂອງຂໍ ້ 2) ຂ ຕ້ອງພິສູດເນື້ອໃນ ແລະຄິດໄລ່ມູນຄ່າທີ່ຄວນໄດ້ຮັບໃນ 
ການຊົດເຊີຍຄ່າເສັຍຫາຍຢ່າງເປັນຮູບປະທຳຕໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຕົນເອງ.
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3) ຄວາມເສັຍຫາຍທາງອ້ອມ
ຈາກການກະທຳ ທຳຮ້າຍ , ຜ່ານການລະເມີດສິດທ ິຫຼື ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຮັບຮອງທາງກົດໝາຍ 
ນັ້ນ, ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດຄວາມເສັຍຫາຍຕໍ່ບຸກຄົນທ ີ3 ຍົກເວັ້ນຜູ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍນັ້ນ, ການ
ຮຽກຮ້ອງຄ່າເສັຍຫາຍຂອງບຸກຄົນທ ີ3 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ຜູ່ທຳຮ້າຍນັ້ນຈະຖືກຮັບຮູ້ບ?ໍ

ໂຕຢ່າງ, ກໍລະນີທີ່ຜູ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍນັ້ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະພໍ່ແມ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າປິ່ນປົວ 
ໃຫ,້ ເປັນກໍລະນີກ່ຽວກັບຄ່າປິ່ນປົວ(ຄວາມເສັຍຫາຍທາງອ້ອມ)ທີ່ພໍ່ແມ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຈ່າຍໄປ 
ແລ້ວນີ ້ພໍ່ແມ່ນັ້ນສາມາດຮຽກຮ້ອງຄ່າເສັຍຫາຍນຳຜູ່ກະທຳຮ້າຍໄດ.້
ມີການຖົກຖຽງກັນວ່າ ຄວາມເສັຍຫາຍທາງອ້ອມນີ້ຈະຖືກຮັບຮອງຮອດໃສ. a) ໃນກໍລະນີທີ່ບຸກຄົນ 
ທ ີ3 ໄດ້ຈ່າຍຄ່າປິ່ນປົວຜູ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍ, ມີຄຳເຫັນທີ່ຮັບຮູ້ວ່າການຮຽກຮ້ອງຄ່າເສັຍຫາຍ 
ຈາກບຸກຄົນທ ີ 3 ແລະກໍຮັບຮູ້ການຮຽກຮ້ອງຄ່າເສັຍຫາຍຈາກຜູ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍນັ້ນນຳ 
ແລະ b) ກໍມີຄຳເຫັນທີ່ວ່າ ຕ້ອງຮັບຮູ້ການຮຽກຮ້ອງຄ່າເສັຍຫາຍໄດ້ແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ບຸກຄົນທ ີ3 
ເປັນຜູ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບລ້ຽງດູແລທາງກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນ.

ທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄວາມເສັຍຫາຍທາງອ້ອມນີ,້ ທາງທິດສະດີແລ້ວ,ໃນນາມເປັນບັນຫາປະເພດດຽວ  
ກັນ, ການຮຽກຮ້ອງຄ່າເສັຍຫາຍຕໍ່ບໍລິສັດທີ່ເສັຍຫາຍນັ້ນ ກໍເປັນບັນຫາຢູ.່ ໂຕຢ່າງ, ເຫດການທີ່ 
ປະທານບໍລິສັດ ຂ ຜູ່ມີຄວາມກ່ຽວພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັບບໍລິສັດຈຳກັດ 
ຄ (ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດມີແຕ່ເມັຍ ຂອງ ຂ ທີ່ເປັນພະນັກງານໃນນາມແຕ່ຊື)່ ນັ້ນຖືກອຸບປະ 
ຕິເຫດການຈາລະຈອນ, ໃນລະຫວ່າງຂອງການກະທຳທີ່ພາໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຂອງຜູ່ທຳຮ້າຍ 
ກ ແລະການເສັຍຜົນກຳໄລ ຂອງບໍລິສັດຈຳກັດ ຄ, ໃນນາມມີສາຍພົວພັນທາງດ້ານສາເຫດຫຼາຍ 
ສົມຄວນ, ເຄີຍມໂຕຢ່າງທີ່ຮັບຮອງເອົາການຮຽກຮ້ອງຄ່າເສັຍຫາຍຈາກ ບໍລິສັດຈຳກັດ ຄ ທີ່ເປັນ  
ຜູໄ່ດ້ຮັບຜົນເສັຍຫາຍທາງອ້ອມຄ ື(ສານສູງສຸດວັນ ທີ 15 ເດືອນ 11 ປ ີ1968, ໜ້າທີ 2614 
ຂໍ້ທ ີ12 ເຫຼັ້ມທ ີ22 ຂອງປຶ້ມປະມວນຄຳຕັດສິນຄະດີແພ່ງຂອງສານສູງສຸດສະໄໝເມຈ)ິ. ແຕ່ວ່າ, 
ພະນັກງານ ຂ ຂອງບໍລິສັດຈຳກັດ ຄ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບດ້ວຍ ອຸບປະຕິເຫດລົດຍົນຂອງ ກ ເຊິ່ງ 
ເຮັດໃຫ້ການໂຄສະນາຂາຍເຄື່ອງຢູ່ໃນເຂດທີ່ຜູ່ກ່ຽວມີຄວາມຮັບຜິດຊອບນັ້ນເຮັດບໍ່ໄດ,້ ໃນບັນ  
ຫາທີ ່ຄ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຄ່າເສັຍຫາຍໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າໄດ້ຮັບຜົນເສັຍຫາຍນັ້ນ, ໃນນາມສາຍພົວ 
ພັນທາງດ້ານສາເຫດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນບໍ່ຖືກຮັບຮອງ ແລະການຮຽກຮ້ອງນັ້ນກໍຖືກຍົກເລີກ(ສານ 
ສູງສຸດວັນທ ີ13 ເດືອນ 12 ປີ 1979 ໜ້າທີ 1463 ຂໍ້ທ ີ6 ເຫຼັ້ມທ ີ12 ຂອງປຶ້ມປະມວນຄຳ 
ຕັດສິນຄະດີແພ່ງອຸບປະຕເິຫດຈະລາຈອນ. ການຮັບຮອງຄຳຕັດສິນ ຂອງສານຊັ້ນຕົ້ນ).
ບັນຫາຂອງຄວາມເສັຍຫາຍທາງອ້ອມ (ກວມທັງຄວາມເສັຍຫາຍຂອງວິສາຫະກິດ), ຕາມທິດສະດີ 
ແລ້ວ, ແມ່ນບັນຫາຂອງຂອບເຂດການຊົດເຊີຍຄ່າເສັຍຫາຍ ທີ່ຜູ່ທຳຮ້າຍຕ້ອງຮັບຜິດຊອບອີງ 
ຕາມການກະທຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍນັ້ນບ ໍຫຼື ແມ່ນບັນຫາທີ່ວ່າການກະທຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍນັ້ນ 
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ຈະສາມາດເກີດຂື້ນແບບເປັນເອກະລາດຕໍ່ຜູ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍທາງອ້ອມໄດ້ຫຼືບ ໍເຊິ່ງເປັນຄຳ 
ເຫັນທີ່ແບ່ງແຍກກັນ.

ຈາກຈຸດຢືນທີ່ວ່າ ການເກີດຂອງສິດທິໃນການຮຽກຮ້ອງຄ່າເສັຍຫາຍຂອງຜູ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍ 
ຫາຍນັ້ນຖ້າຈັບການກະທຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍໄດ,້ ຄົງຈະແມ່ນຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຄຳເຫັນ 
ທ ີ2. ຄຳຖາມ 5 ໃນກໍລະນີຂອງຂໍ ້3), ຂ ແລະບໍລິສັດ(ສົມມຸດບໍລິສັດຊື ່ຄ) ເບິ່ງຄືວ່າ ບໍ່ເປັນ 
ອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແຕ່ວ່າ ຂ ມີສີມືຄວາມສາມາດພິເສດ, ຕາມທຳມະດາ  
ແລ້ວຊອກຈ້າງຄົນອື່ນແທນໄດ້ຍາກຫຼາຍ, ໃນກໍລະນີທີ່ຮັບຮູ້ວ່າສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ວ່າ ບໍລິສັດ 
ຄ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍຍ້ອນການບາດເຈັບຂອງ ຂ, ສະນັ້ນຈຶ່ງເຫັນວ່າມີຊ່ອງວ່າງ ໃຫ ້
ເຂ້ົາໃຈວ່າໄດ້ຮັບຮອງເອົາການຮຽກຮ້ອງຄ່າເສັຍຫາຍຈາກບໍລິສັດ ຄ. ແຕ່ວ່າ,  ຕາມທຳມະດາແລ້ວ, 
ບໍລິສັດຈະຮັບເອົາພະນັກງານ ແລະຈັດເຂົ້າໜ້າທີ່ຕ່າງໆນັ້ນຕາມການຄາດຄະເນຄວາມສ່ຽງ ທີ່ 
ອາດສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຍ້ອນຄວາມບາດເຈັບຕ່າງໆ ຂອງພະນັກງານ, ສະນັ້ນຖ້າເບິ່ງໃນແງ່ທີ່
ວ່າຄວນກະຈ່າຍຄວາມສ່ຽງທີ່ຄາດຄະເນໄດ້ນີ້ອອກໄວ,້ ພະນັກງານສ່ວນຫຼາຍຈະໄດ້ຮັບຄວາມ 
ເສັຍຫາຍຍ້ອນການກະທຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ, ຖ້າບໍ່ແມ່ນກໍລະນີທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ບໍລິສັດນັ້ນຕ້ອງຢຸດສະງັກໄປແລ້ວ, ເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈກັນວ່າຈະບໍ່ຮັບຮູ້ການຮຽກຮ້ອງຄ່າເສັຍຫາຍ.

3. ການກະທ�ທລະເ�ີດກ�ດໝາຍຮວມກ�ນ
(1) ໃນກໍລະນີທີ່ການກະທຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍຮ່ວມກັນຫຼາຍຄົນນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ຮັບຄວາມ
ເສັຍຫາຍ (ການກະທຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍຮ່ວມກັນ ຂອງຄວາມໝາຍແຄບໆ), (2) ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່
ຈະແຈ້ງວ່າຄົນໃດຄົນໜຶ່ງໃນຈຳນວນຜູ່ທີ່ກະທຳຮ່ວມກັນນັ້ນ ເປັນຜູ່ກະທຳຮ້າຍ (ການກະທຳທີ່ລະ 
ເມີດກົດໝາຍຮ່ວມກັນ ຂອງຄວາມບໍ່ຈະແຈ້ງ ຂອງຜູ່ກະທຳຮ້າຍ. ການແຂ່ງຂັນ6 ທີ່ມີທາງເລືອກ), 
(3) ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄົນຍຸຍົງສົ່ງເສີມ ໃຫ້ເຮັດຄວາມຜິດຕໍ່ຜູ່ກະທຳຮ້າຍ (ການຍຸຍົງສົ່ງເສີມໃຫ້ເຮັດ 
ຄວາມຜິດ) ນັ້ນ, ຕໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການກະທຳຮ່ວມກັນ, ແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບຕໍ່ການຊົດເຊີຍຄ່າເສັຍຫາຍຮ່ວມກັນ (ກົດໝາຍແພ່ງ ມາດຕາ 719 ຂໍ ້1 ວັກໜ້າວັກຫຼັງ, 
ຂໍ ້ 2) 5. (3) ຖ້າເບິ່ງວ່າຜູ່ຍຸຍົງຜູ່ສົ່ງເສີມກໍເປັນຜູ່ຮ່ວມກະທຳແລ້ວກໍຈະຖືກ (1) ກວມເອົາ. 
ສະນັ້ນ, ປະເພດຂອງການກະທຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍຮ່ວມກັນນັ້ນ, ຕາມທິດສະດ7ີແລ້ວ, ສາມາດ 
ແບ່ງໄດ້ເປັນ ((1))ປະເພດການກະທຳຮ່ວມກັນ (ມາດຕາ719 ຂໍ ້1 ວັກໜ້າ), ((2)) ປະເພດຜູ ່
ທຳບໍ່ຈະແຈ້ງ, ການແຂ່ງຂັນທີ່ມີທາງເລືອກ(ມາດຕາ719 ຂໍ ້1ວັກຫຼັງ), ((3)) ປະເພດທີ່ຄວາມເສັຍ 
ຫາຍເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ, ອັດຕາການປະກອບສ່ວນບໍ່ຈະແຈ້ງ (ມາດຕາ 719 ຂໍ້ 1 ວັກ ຫຼັງ).  

6 ການແຂ່ງຖ້າທ່ານອ່ານເຫັນຢູ່ບ່ອນໃດໃນຄະດີຕົວຢ່າງນີ ້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍວ່າການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ
7 ຕາມຫຼັກການ
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ໃນກໍລະນີຂອງ((2)), ຈຳເປັນຕ້ອງກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງຜູ່ທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດເປັນຜູ່ທຳຮ້າຍ  
ໄດ້ໝົດທຸກຄົນ.

ບໍ່ວ່າອັນໃດອັນໜຶ່ງຢູ່ໃນລະຫວ່າງແຕ(່1)ຫາ(3) “ແລະ((1))ຫາ((3))”, ໃນລະຫວ່າງຜູ່ກະ 
ທຳນັ້ນ, ການມີສາຍພົວພັນຮ່ວມກັນຕາມຄວາມເຫັນສ່ວນຕົວ ຫຼື ຄວາມເຫັນທີ່ບໍ່ເຂົ້າຂ້າງໃຜນັ້ນ 
ເປັນພື້ນຖານຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ຖ້າພິສູດສາຍ 
ພົວພັນທາງສາເຫດ ໃນລະຫວ່າງການກະທຳຮ່ວມກັນກັບຄວາມເສັຍຫາຍໄດ້ແລ້ວ, ບໍ່ຈຳເປັນ  
ຕ້ອງພສິູດສາຍພົວພັນທາງສາເຫດໃນລະຫວ່າງການກະທຳ ແລະຜົນເສັຍຫາຍ ຂອງຜູ່ກະທຳ 
ຮ່ວມກັນແຕ່ລະຄົນ. ຢູ່ຈຸດເຫຼົ່ານີ,້ກໍຈະພົບເຫັນໃນກໍລະນີທີ່ການກະທຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍຫຼາຍ  
ອັນນັ້ນ ແຂ່ງຂັນກັນ (ມີສາຍພົວພັນທາງສາເຫດຕໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍທັງໝົດທີ ່ແຕ່ລະການກະທຳ 
ນັ້ນເປັນເອກະລາດ) ແລະຄວາມແຕກຕ່າງກັນ.

ໃນຄະດີທີ່ອຸບປະຕິເຫດຈະລາຈອນ ແລະການປິ່ນປົວທີ່ຜິດພາດນັ້ນແຂ່ງຂັນກັນເຮັດໃຫ້  
ຜູ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍນັ້ນເສັຍຊີວິດ (ຖ້າປ່ອຍປະລະ ຂ ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຍ້ອນອຸບປະຕິເຫດ  
ຈະລາຈອນທີ ່ ກ  ກໍ່ຂຶ້ນນັ້ນ ຂ ກໍຈະເສັຍຊີວິດ, ແຕ່ວ່າຢູ່ໂຮງໝໍທີ່ຖືກສົ່ງໄປນັ້ນ, ຄາດຄະເນວ່າຈະໄດ້ 
ຮັບການກວດກາ, ປິ່ນປົວທຳມະດາແຕ່ແລ້ວກໍບໍ່ໍໄດ້ເຮັດຫຍັງໃຫ ້ຂ ຈຶ່ງຕາຍ) ນັ້ນຖືກເຂົ້າໃຈວ່າ 
“ອັນໃດອັນໜຶ່ງລະຫວ່າງຄະດີອຸບປະຕິເຫດຈາລະຈອນນີ ້ ກັບຄະດີການກະທຳປິ່ນປົວນີ ້ ເຮັດ 
ໃຫ້ເກີດຜົນອັນ ໜຶ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດແບ່ງໄດ້ຄືຄວາມຕາຍຂອງ ຂ, ກ່ຽວກັບຜົນນີ,້ ປະເພນີສານນັ້ນ  
ຖືວ່າມີໃນສາຍພົວພັນທີ່ມີສາຍພົວພັນທາງສາເຫດທີ່ສົມຄວນ. ດັ່ງນັ້ນ ການກະທຳຂັບລົດ ໃນ 
ຄະດີອຸບປະຕິເຫດຈະລາຈອນນີ ້ກັບການກະທຳປິ່ນປົ່ວໃນຄະດີອຸບປະຕິເຫດທາງດ້ານການແພດ 
ນີ້ແມ່ນຖືກກັບການກະທຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍຮ່ວມກັນໃນກຳນົດ ຂອງກົດໝາຍແພ່ງ ມາດຕາ  719  
ສະນ້ັນ ຜູ່ກະທຳການລະເມີດກົດໝາຍແຕ່ລະຄົນນ້ັນ ຄວນຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບມູນຄ່າ ທັງ
ໝົດຂອງຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ຜູ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍໄດ້ຮັບ” (ຄຳຕັດສິນ ຂອງສານສູງສຸດໃນວັນທ ີ
13 ເດືອນ 3 ປ2ີ000 ໜ້າທີ 328 ຂໍ້ທ ີ2 ເຫຼັ້ມທ ີ55 ຂອງປຶ້ມປະມວນຄຳຕັດສິນຄະດີແພ່ງ 
ຂອງສານສູງສຸດສະໄໝເມຈ.ິ ແບ່ງມູນຄ່າຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ຜູ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍ ໄດ້ຮັບນັ້ນ 
ເປັນສັດສ່ວນດ້ວຍອັດຕາສ່ວນການປະກອບສ່ວນ ຂອງຜູ່ທຳຮ້າຍແຕ່ລະຄົນຕໍ່ຜົນທີ່ເກີດ (ອັດຕາ 
ການປະກອບສ່ວນ) ແລະລົບລ້າງຄຳຕັດສິນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ທີ່ຮັບຮອງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຖືກ  
ແບ່ງແລ້ວຕັດສິນໃໝ)່.

ຕອນນີ,້ ຕາມທິດສະດີແລ້ວ, ກໍມີຄຳເຫັນທີ່ວ່າຖ້າເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກ 
ການກະທຳຂອງປະເພດທີ່ຕ່າງໃນຂະນະທີ່ຕ່າງກັນນັ້ນ, ບໍ່ແມ່ນການກະທຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ
ຮ່ວມກັນ,ແຕ່ເປັນການກະທຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍທີ່ເປັນເອກະລາດນັ້ນເກີດຂື້ນແລ້ວແຂ່ງຂັນກັນ, 
ຜູ່ລະເມີດກົດໝາຍແຕ່ລະຄົນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຊົດເຊີຍຄ່າເສັຍຫາຍ ທີ່ກ່ຽວກັບມູນຄ່າທັງໝົດ 
ຂອງຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ຢືນຢູ່ຈຸດໃນສາຍພົວພັນທາງສາເຫດ ທີ່ສົມຄວນນັ້ນແລ້ວກໍພຽງພ.ໍ
ຄ�ຖາມ 5 ໃ�ຂ 4), ຖ້າການປິ່ນປົວທີ່ຜິດພາດຂອງ ຄ ເຮັດໃຫ້ຜົນຕິດຕາມຂອງ ຂ ນັ້ນເກີດຂຶ້ນ  
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ແລ້ວ, ຖືວ່າການກະທຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍຮ່ວມກັນກັບ ຂ ຫຼື ການກະທຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍຂອງ 
ຂ ກັບການກະທຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍຂອງ ຄ ນັ້ນແຂ່ງຂັນກັນ, ກ່ຽວກັບພາກສ່ວນຂອງຄວາມ 
ເສັຍຫາຍຕາມຜົນຕິດຕາມນັ້ນ, ຖືກຮັບຮອງວ່າ ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຊົດເຊີຍຄ່າເສັຍຫາຍຂອງ  
ຂ ແລະ ຄ ຕໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍທັງໝົດ. ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດຜົນຕິດຕາມນັ້ນ, ໃນນາມເປັນຄວາມ  
ເສັຍຫາຍຕາມຄວາມເປັນຈິງນັ້ນມີຄ່າເຂົ້ານອນໂຮງໝ,ໍ ຄ່າປິ່ນປົ່ວ, ຄ່າເດີນທາງ, ຄ່າດູແລ, ຄ່າ 
ທຳຂັວນເປັນຕົ້ນ.

ໃນນາມເປັນຄວາມເສັຍຫາຍ ທີ່ຄາດຄະເນວ່າຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດນັ້ນຈຶ່ງຈະໃຊ້ສະ
ພາບອາການເຈັບໃນເວລາທີ່ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງເປັນມາດຖານ, ການຄິດໄລ່ພາກສ່ວນທີ່ຈະສູນເສັຍ  
ໃນຜົນປະໂຫຍດທ່ີຄາດຄະເນວ່າຈະໄດ້ຮັບໃນອະນາຄົດ (ຜົນປະໂຫຍດທ່ີສູນເສັຍ: “ຜົນປະໂຫຍດ 
ທີ່ຄວນໄດ້ຮັບຖ້າການກະທຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍນັ້ນບໍ່ໄດ້ເກີດຂື້ນ”. ດອກເບັ້ຍທີ່ຢູ່ໃນ ລະຫວ່າງ 
ກາງນັ້ນຖືກຕັດອອກ).

ແຕ່ວ່າ, ການປິ່ນປົວທີ່ຜິດພາດຂອງ ຄ ນັ້ນ, ເປັນການປິ່ນປັວທີ່ປະຕິບັດໃນນາມກິດຈະ  
ການຂອງໂຮງໝ ໍ ງ, ສະນັ້ນຕໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍຂອງ ຂ ທີ່ເກີດຈາກການປິ່ນປົວທີ່ຜິດພາດນັ້ນ,  
ໂຮງໝໍ ງ ທີ່ເປັນຜູ່ຈ້າງ ຄ ນັ້ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນນາມເປັນຜູ່ວ່າຈ້າງ (ກົດໝາຍແພ່ງຍີ່ປຸ່ນ 
ມາດຕາ 715).

ກ�ດໝາຍແ�ງທນ�ໃ�ໃ�ບ�ດນ
1 (ກົດໝາຍແພ່ງ, ມາດຕາ 709) (ການລະເມີດສິດຂອງຜູ່ອື່ນທົ່ວໄປ)
ບຸກຄົນທີ່ຈະລະເມີດສິດຂອງບຸກຄົນອື່ນ ໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼືຄວາມບໍ່ລະມັດລະວັງຈະຕ້ອງຮັບຜິດ
ຊອບໃນການໃຊ້ແທນຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຈາກການລະເມີດດັ່ງກ່າວ.

ມາດຕາ 3 ຂອງກົດໝາຍປະກັນໄພລົດ (ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຮັບປະກັນການຊົດເຊີຍຄ່າເສັຍ 
ຫາຍຂອງລົດຍົນ) “ໃນເວລາຜູ່ຂົບຂີ່ລົດດ້ວຍຕົນເອງໄປຕຳຜູ່ອື່ນ ເຊິ່ງພາໃຫ້ຜູ່ອື່ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 
ຫຼືເສັຍຊີວິດນັ້ນ ຜູ່ຂັບຂີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຊົດເຊີຍທົດແທນຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນ 
ຈາກການກະທຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍນັ້ນ. ແຕ່ວ່າ, ໃນເວລາພິສູດໄດ້ວ່າຕົນເອງທີ່ເປັນຜູ່ຂັບລົດນັ້ນ
ມີຄວາມລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບການຂັບຂີ່ລົດ; ແຕ່ວ່າຜູ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍ ແລະບຸກຄົນທ ີ 3 
ທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ່ຂັບລົດນັ້ນມີເຈດຕະນາ ຫຼື ຄວາມປະໝາດ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນບໍ່ມີຂໍ້ຕິດຂັດທາງດ້ານ 
ໂຄງສ້າງ ຫຼື ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງສ່ວນປະກອບຕ່າງໆຂອງລົດໃນການທຳງານແລ້ວ, ຜູ່ຂັບຂີ່
ອາດຈະບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບກໍເປັນໄດ.້
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2 (ກົດໝາຍແພ່ງ ມາດຕາ 710) (ການໃຊ້ແທນຄວາມເສັຍຫາຍດ້ານຈິດໃຈ) 
ບໍ່ວ່າຈະໃນກໍລະນ ີໃຫ້ມີຄວາມເສັຍຫາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ, ເສລີພາບ ຫຼືຊື່ສຽງຂອງບຸກຄົນອື່ນ ແລະໃຫ້ມີ  
ຄວາມເສັຍຫາຍຕໍ່ສິດໃນຊັບສົມບັດກໍຕາມ, ບຸກຄົນໃດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການໃຊ້ແທນ 
ຄວາມເສັຍຫາຍ ຕາມຂໍ້ກຳນົດໃນມາດຕາຂ້າງເທິງນີ ້ຈະຕ້ອງໃຊ້ແທນຄວາມເສັຍຫາຍ ນອກຈາກ 
ຄວາມເສັຍຫາຍຕໍ່ຊັບສົມບັດນຳ.

3 (ກົດໝາຍແພ່ງ ມາດຕາ 711) ການເສັຍຊິວີດຂອງຍາດໃກ້ຊິດ)
ບຸກຄົນໃດຫາກເປັນຄົນເຫດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນເສັຍຊີວິດ ຜູ່ກ່ຽວຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນ ຄວາມເສັຍ 
ຫາຍໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ,່ ຜົວເມັຍ ແລະລູກຂອງຜູ່ເສັຍຊີວິດເຖິງວ່າບໍ່ໄດ້ລະເມີດສິດໃນຊັບສົມບັດຂອງ
ຜູກ່່ຽວກໍຕາມ.

4 (ກົດໝາຍແພ່ງ ມາດຕາ 719) (ການກະທຳຜິດຕໍ່ກົດໝາຍຮ່ວມກັນ)
ໃນກໍລະນ ີ2 ຫຼືຫຼາຍຄົນຈະໄດ້ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍຕໍ່ບຸກຄົນອື່ນ ເນື່ອງຈາກການລະເມີດສິດຂອງ 
ຜູ່ອື່ນໂດຍສອງ ຫຼືຫຼາຍຄົນຮ່ວມກັນ, ພວກກ່ຽວແຕ່ລະຄົນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໃຊ້ແທນ  
ຄວາມເສັຍຫາຍ. ໃນກໍລະນ ີບຸກຄົນໃດໃນພວກກ່ຽວ ບໍ່ຮູ້ວ່າສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍຕໍ່ຜູ່ອື່ນ ກໍມີຄວາມ  
ຮັບຜິດຊອບນຳ.

2. ຜູ່ຍຸແຍ ່ແລະຜູ່ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ກໍຖືວ່າເປັນຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມ.

5 (ກ�ດໝາຍແ�ງ ມາດຕາ 715) (ຄວາມຮ�ບຜິດຊອບຂອງຜູໃ�ແ�ງງານ)
ບຸກຄົນທີ່ຈະໄດ້ຈ້າງບຸກຄົນອື່ນ ເພື່ອທີ່ຈະປະຕິບັດກິດຈະການໃດໜຶ່ງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຊ ້
ແທນຄວາມເສັຍຫາຍ ທີ່ຜູ່ອອກແຮງງານຈະໄດ້ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍຕໍ່ບຸກຄົນທ ີ3 ໃນເວລາປະ 
ຕິບັດກິດຈະການ ເວັ້ນເສັຍແຕ ່ໃນກໍລະນ ີທີ່ຈະເກີດຄວາມເສັຍຫາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ 
ໄດ້ລະມັດລະວັງຢ່າງແທດເໝາະ ໃນການແຕ່ງຕັ້ງຜູ່ອອກແຮງງານ ຫຼືລະມັດລະວັງຢ່າງແທດ 
ເໝາະໃນການຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນກິດຈະການກໍຕາມ.
2. ໃນກໍລະນີຜູ່ທີ່ຄອງກິດຈະການແທນຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ກໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້
ກຳ ເນີດໃນຂໍ້ຂ້າງເທິງນີ.້
3. ຂໍ້ກຳນົດສອງຂໍ້ຂ້າງເທິງນີ ້ ຈະບໍ່ກີດຂວາງສິດໃນການຮຽກຂໍຂອງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ໃຫ້ຜູ່ອອກ 
ແຮງງານໃຊ້ແທນຄວາມເສັຍຫາຍ
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6  (ກ�ດໝາຍວາດວຍຄອບຄ�ວ)

    ກ ທີ່ເປັນຜົວຂອງ ຂ ໄດ້ຢືມເງິນ 1 ແສນກີບຈາກ ຄ. ແຕ່ຫຼັງຈາກ 3 ເດືອນ, 
ມາຮອດມື້ທີ່ໄດ້ກຳນົດ ສົ່ງເງິນຄືນ ແລ້ວແຕ ່ກ ບໍ່ສາມາດສົ່ງເງິນຄືນແກ ່ຄ. ກ ບໍ່ມີຊັບສົມບັດຈຶ່ງ 
ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະສົ່ງເງິນຄືນໄດ້ໃນມື້ໃດ. ກໍລະນ ີ(1) ກັບ (2) ແມ່ນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ.
(1) ກ ໄດ້ຢືມເງິນ 1 ແສນກີບຈາກ ຄ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ. ໃນກໍລະນີນີ,້ 
ຄ ຈະສາມາດ ຮ້ອງຂໍໃຫ ້ຂ ສົ່ງເງິນ 1 ແສນກີບຄືນຕໍ ່ຄ ໄດ້ບ່ ໍ?

(2) ກ ໄດ້ຢືມເງິນ 1 ແສນກີບຈາກ ຄ ເພື່ອຊື້ເຄື່ອງກິລາຕີກ໊ອບທີ່ເປັນຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ. 
ໃນກໍລະນີນີ,້ ຄ ຈະສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ ້ຂ ສົ່ງເງິນ 1 ແສນກີບຄືນຕໍ ່ຄ ໄດ້ບ ໍ? ກະລຸນາຄົ້ນຄວ້າ 
ຕາມກໍລະນີທີ ່ຄ ໄດ້ຮູ້ວ່າ ຈຸດປະສົງຂອງການຢືມເງິນຂອງ ກ ແລະ ກໍລະນີທີ ່ຄ ບໍ່ຮູ້ຈຸດປະສົງ 
ຂອງການຢືມເງິນຂອງ ກ.
    ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຂ ກັບ ກ ໄດ້ຮ່ວມກັນສະສົມເງິນ ແລະ ໄດ້ຊື້ທີ່ດິນ ແລະ ສ້າງສິ່ງປຸກສິ່ງປຸກສ້າງ. 
ໃນເວລາ ຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປູກສ້າງນັ້ນ, ກ   ໄດ້ອອກຊື່ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ ແລະ 
ສິ່ງປູກສ້າງ. ຕາມກໍລະນີນິ,້ ກະລຸນາຄົ້ນຄວ້າແຕ່ລະຄຳຖາມຂ້າງລຸ່ມນີ.້ ກໍລະນ ີ (3) ກັບ (4) 
ແມ່ນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ.

(3) ໃນເວລາທີ ່ຂ ກັບ ກ ໄດ້ຢ່າຮ້າງກັນ, ຂ ມີສິດຮ້ອງຂໍກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ 
ຄືແນວໃດ?
(4) ຂ  ແລະ ກ  ໄດ້ ເສັຍຊີວິດ ໃນ ໄລຍະ ເດີນທາງ ໄປ ຕ່າງປະ ເທດ,  ແຕ່ ບໍ່ ຮູ້ ວ່າ ຜູ່ ໃດ ເສັຍ ຊີວິດ 
ກ່ອນ. ຂ  ແລະ ກ ບໍ່ ມີ ລູກ  ແລະ ບໍ່ ມີ ອ້າຍ ເອື້ອຍ ນ້ອງ,  ແຕ່ ມ ີຄ ທີ່ ເປັນ ພໍ່ ຂອງ ຂ,  ແລະ ຈ 
ທີ່ ເປັນ ແມ່ ຂອງ ກ ຍັງ ມີ ຊີວິດ ຢູ.່  ໃນ ກໍລະ ນີນີ,້ ທີ່ ດິນ  ແລະ ສິ່ງ ປຸກ ສ້າງ ຈະ ຕົກ ເປັນ ກຳມະສິດ 
ຂອງ ຜູ່ ໃດ ?

ສ�ລ�ບ ຂ (1)
 ຄູ່ ຜົວ ເມັຍ ຕ້ອງ ຮ່ວມ ກັນ ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ທີ່ ຈຳ ເປັນ  ໃນ ການ ຮ່ວມ ຊີວິດ ປະຈຳ 
ວັນພາຍຫຼັງມີ ການ  ແຕ່ງ ດອງ (ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍຈາກ ການ ແຕ່ງ ດອງ). ສຳລັບ ອັດຕາ ສ່ວນ  ໃນ ການ ແບ່ງ 
ຄວາມ ຮັບຜິດ ຊອບ ລະຫວ່າງ  ຜົວ ແລະເມັຍ ນັ້ນ ແມ່ນ ຂຶ້ນ ກັບ ຊັບ ສົມບັດ, ລາຍ ໄດ,້ ສະພາບ ຕົວ 
ຈິງ ຂອງ ຜົວແລະເມັຍ (ກົດໝາຍ ແພ່ງ , ມາດຕາ 760)1.  ແຕ່ລະບຽບ ການ ນີ້ ແມ່ນ ໄດ້ ເວົ້າ ເຖິງ ການ 

1 ມາດຕາ 760 (ການ ແບ່ງ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍຈາກ ການ ແຕ່ງດອງ): ຄູ່ ຜົວ ເມັຍຕ້ອງ ຮ່ວມ ກັນ ຮັບຜິດຊອບ 
ຕໍ່ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ຈາກ ການ ແຕ່ງດອງ ຕາມ ຊັບ ສົມບັດ, ລາຍ ໄດ ້ ແລະ ສະພາບ ການ ອື່ນໆ ຂອງ ຜົວ  ແລະ  ເມັຍ.
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ແບ່ງ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ລະຫວ່າງ ຜົວ  ແລະ ເມັຍ ກ່ຽວ ກັບ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ຈາກ ການ ແຕ່ງດອງ ເທົ່າ 
ນັ້ນ. ສະ ນັ້ນ,  ໃນ ກໍລະນີ ທີ່ ຜົວ ຫຼື ເມັຍ ຝ່າຍ ໃດ ໜຶ່ງ ໄດ້ ຊື້-ຂາຍ ຫຼື  ໄດ້  ປະ ພຶດທາງ ດ້ານ ກົດໝາຍ 
ນັ້ນ, ຜົວ ຫຼື ເມັຍ  ຝ່າຍ ນັ້ນ ເປັນ ຜູ່  ໄດ້ ສິດ ຫຼື ຮັບ ພັນທະ ຈາກ ການ ປະພຶດຂອງ ຕົນ ເອງ.
   ແຕ່ ໃນ ກໍ ລະ ນີທີ່ ການ ປະ ພຶດທາງ ດ້ານ ກົດໝາຍ ນັ້ນ  ຫາກ ມີ ຈຸ ດປະສົງ  “ ເພື່ອ ນຳ ໃຊ້ ໃນ 
ການດຳລົງ ຊີວິດ ປ ະຈຳ ວັນ” ນັ້ນ,  ເຖິງ ວ່າການ ປະພຶດ ຂອງ ຜົວ ຫຼື ເມັຍ ຝ່າຍ ໃດ ໜຶ່ງ ກໍ ຕາມ, ຜົວ 
ຫຼື ເມັຍ ອີກ   ຝ່າຍ ໜຶ່ງ ກໍ ຕ້ອງ ຮ່ວມ ກັນ   ຮັດ ຜິດ ຊອບ ຕໍ່ ການ ປະ ພຶດດັ່ງ ກ່າວ,  ເວັ້ນ ເສັຍ ແຕ່  ໄດ້ມີ  ການ 
ກຳນົດ    ວ່າ ຜົວ ຫຼື ເມັຍອີກ  ຝ່າຍ ໜຶ່ງ ຈະ ບໍ່ ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ ການ ປະພຶດທາງ ດ້ານ ກົດໝາຍ ນັ້ນຢ່າງ 
ຊັດ ເຈນ (ກົດໝາຍ  ແພ່ງ, ມາດຕາ 761)2.
 ສຳລັບ ກໍລະນ ີ(1) ນັ້ນ, ກ  ເປັນ ຜູ່ ຢືມ ເງິນ 1   ແສນ ກີບຈາກ ຄ.  ແຕ່ ຖ້າເຫັນ ວ່າ ຈຸດປະສົງ 
ຂອງ ການ ຢືມ ເງິນນັ້ນ  ແມ່ນ  “ເພື່ອ ນຳ ໃຊ້ ໃນ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ປະຈຳ ວັນ”, ຂ ຕ້ອງ ຮ່ວມ ກັນ ຮັດ ຜິດ 
ຊອບ ຕໍ່ ໜີ້ ສິນ. ສະ ນັ້ນ, ຂ ກັບ ກ ຈະ ຮ່ວມ ກັນມີ ພັນທະ ໃຊ້ ໜີ້ 1  ແສນ ກີບ ທັງ ໝົດ ຕໍ ່ຄ. ໃນ ເວລາ ຄ  
ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ ້ຂ ຊຳລະ ໜີ້ 1  ແສນ ກີບ ນັ້ນ, ຂ ບໍ່ ສາມາດ ປະຕິ ເສດ ການ ຮ້ອງ ຂໍ ໄດ້ . ຂ ຕ້ອງຊຳລະ  
 ໜີ້ ຕໍ່ ຄ  ແລ້ວຈຶ່ງ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ ້ກ ທົດ ແທນ ຄື ນຕໍ ່ຂ ກ່ຽວ ກັບ ສ່ວນ ຮັບຜິດ ຊອບ ຂອງ ກ.

ສ�ລ�ບ ຂ (2)
     ໃນ ກໍລະນີ ທີ ່ກ ຢືມ ເງິນ 1  ແສນ ກີບ ຈາກ ຄ  ເພື່ອ ຊື້ ເຄື່ອງ ກິລາ ຕີ ກ໊ອບເຊິ່ງບໍ່  ແມ່ນ  ເພື່ອ “ນຳ 
ໃຊ້ ໃນ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ປະຈຳ ວັນ,”  ຖ້າວ່າ ຄ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ ້ຂ ສົ່ງ ເງິນ  1  ແສນ ກີບ ຕໍ່ ຄ ນັ້ນ, ຂ 
ຈະ ສາມາດ ຕໍ່ ວ່າ ໜີ້ ສິນ ນັ້ນ  ແມ່ນ  ເພື່ອ ຊື້ ເຄື່ອງກິລາ ຕີ ກ໊ອບທີ່ ເປັນຜົນ ປະ ໂຫຍ ດສ່ວນ ຕົວຂອງ ກ  
ແລະ ບໍ່  ແມ່ນ  ເພື່ອ ນຳ ໃຊ້ ໃນ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ປະຈຳ ວັນ, ຈຶ່ງ ຂ ຈະສາມາດ ປະຕິ ເສດ ການ ຮ້ອງຂໍ 
ຈາກ ຄ  ໄດ.້

     ແຕ່ ສຳລັບ ຄ ອາດ ຈະ ເຂົ້າ ໃຈ ຍາກ ວ່າ ການ ຢືມ ເງິນ ຂອງ ກ ນັ້ນ  ແມ່ນ ເພື່ອ ນຳ ໃຊ້ ໃນ 
ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ປະຈຳ ວັນ ຂອງ ຄູ່ ຜົວເມັຍ ຂ  ແລະ ກ, ຫຼື   ເພື່ອ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດສ່ວນ ຕົວ ຂອງ ກ. 
ສະ ນັ້ນ, ສານ  ໄດ້ຕັດສິນ ວ່າ  ໃນ ກໍລະນີ ທີ ່ຄ ມີ ເຫດຜົນ ທີ່ ໄດ້ ເຊື່ອວ່າການ ຢືມ ເງິນ ຂອງ ກ ນັ້ນ  
ແມ່ນ ເພື່ອ “ນຳ ໃຊ້ ໃນ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ປະຈຳ ວັນ” ຂອງ ຄູ່ ຜົວເມັຍ ຂ  ແລະ ກ ນັ້ນ,  ເຖິງ ວ່າ 
ຈຸດປະສົງ ຕົວ ຈິງ ຂອງ ການ ຢືມ  ເງິນ ບໍ່  ແມ່ນ ເພື່ອ “ນຳ ໃຊ້ ໃນ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ປະຈຳ ວັນ” ກໍ ຕາມ, ຄ 
ຈະ ສາມາດ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ້  ຂ ຮ່ວມ ຮັບຜິດ ຊອບ ຕໍ່ ໜີ້ ສິນ ຂອງ ກ (ຄຳ ພິພາກສາ ຂອງ ສານ ສູງ ສຸດ, ວັນ 
ທ ີ18  ເດືອນທັນ ວາ ປ ີ1969, ປຶ້ມ ລວບ ລວມຄຳ ຕັດ ສິນ ເຫຼັ້ມ 23/12, ໜ້າ 2476).  ໃນ ກໍລະນີ 

2 ມາດຕາ 761 (ການ ຮ່ວມ ກັນ ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ ໜີ້ ສິນ ເພື່ອ ນຳ ໃຊ້ ໃນ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ປະຈຳ ວັນ):   ໃນ ກໍລະ ນີທີ່ ຜົວ ຫຼ ື  
ເມັຍ  ຝ່າຍ ໃດ ໜຶ່ງ ຫາກ  ໄດ້ ປະ ພຶດທາງ ດ້ານ ກົດໝາຍ ກັບ ບຸກຄົນ ທີ ສາມ  ເພື່ອ ນຳ ໃຊ້ ໃນ ການ ດຳ ລົງ ຊີວິດ ປະຈຳ ວັນ ນັ້ນ, ຜົວ 
ຫຼື  ເມັຍ ອີກ ຝ່າຍ ໜຶ່ງ ກໍ ຕ້ອງ ຮ່ວມ ກັນ ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ ໜີ້ ສິນ ທີ່ ໄດ້ ເກີດ ຂຶ້ນ,  ເວັ້ນ ເສັຍ ແຕ່ ໄດ້ ມີ ການ ກຳນົດ ວ່າ ຜົວ ຫຼື  ເມັຍ 
ອີກ ຝ່າ ຍໜຶ່ງ ຈະ ບໍ່ ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ ໜີ້ ສິນ ນັ້ນຢ່າງ ຊັດ ເຈນ.
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ນີ,້ ສານ ໄດ້ ອ້າງ ອິງ ມາດຕາ 110 ຂອງ ກົດໝາຍ ແພ່ ງທີ່ ໄດ້ ກຳນົດ ວ່າ  ໃນ ເວລາ ທີ່ ຜູ່ ຕ່າງ ໜ້າ ໄດ້ 
ປະ ພຶດທາງ ດ້ານ ກົດໝາຍ ໂດຍ ມີ ການ ເກີນ ຂອບ ເຂດ ການ ມອບ ໝາຍ  ແຕ່ຫາກຄູ່ ສັນຍາ ອີກ ຝ່າຍ 
ໜຶ່ງ ມີ ເຫດຜົນ ທີ່ ເຊື່ອ ວ່າ  ຜູ່ ຕ່າງໜ້າ ນັ້ນ ໄດ້ ປະພຶດຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ, ຜູ່ມອບ ໜາຍ ຕ້ອງຮັບ ຜິດ 
ຊອບ ຕໍ່ ການ ປະ ພຶດຂອງ ຜູ່ ຕ່າງ ໜ້າ ຂອງ ຕົນ ເອ ງ3.

    ຕາມ ຄຳ ພິພາກສາ ນີ້, ຖ້າວ່າ ຄ ຮູ້ ຫຼື ສາມາດ ຮູ້ ໄດ້ ວ່າ ກ ຢືມ ເງິນ 1  ແສນ ກີບ ຈາກ ຄ  
ເພື່ອ ຊື້ ເຄື່ອງ ກິລາ ຕີ ກ໊ອບທີ່ ເປັນ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດສ່ວນ ຕົວ ຂອງ ກ ນັ້ນ, ຄ ບໍ່ ສາມາດ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ ້ຂ 
ຮ່ວມ ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ກາ ນຊຳລະ ໜີ້ 1  ແສນ ກີບ.  ແຕ່ ຖ້າ ຄ  ໄດ້ ຕໍ່ ວ່າ  ແລະ ສາມາດ ຢັ້ງຢືນ ໄດ້ ວ່າ 
ຕົນ ເອງບໍ່ ສາມາດ ຮູ້  ໄດ້ ກ່ຽວ ກັບ ຈຸດປະສົງ ຂອງ ການ ຢືມ ເງິນ ຂອງ ກ ດ້ວຍ ບໍ່ ມີ ຄວາມ ຜິດ,  ແລະ ມີ 
ເຫດຜົນ ທີ່ ໄດ້ ເຊື່ອ ວ່າ ກ ຢືມ ເງິນ  ເພື່ອ ນຳ ໃຊ້ ໃນ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ປະຈຳ ວັນນັ້ນ, ຄ ຈະ ສາມາດ 
ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ ້ຂ ຊຳລະ ໜີ້ 1   ແສນ ກີບ ຕໍ່ ຄ  ໄດ້ ໂດຍ ມີ ການ ໝູນ ໃຊ ້ ມາດຕາ 110 ຂອງ ກົດໝາຍ 
ແພ່ງ. ຕົວຢ່າງ,  ໃນ ໄລຍະ ຜ່ານ ມາ,   ເວລາ ກ ບໍ່ ມີ ເງິນ ທີ່ ນຳ ໃຊ້ ໃນ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ປະຈຳ ວັນນັ້ນ 
ກ  ໄດ້ຢືມ ເງິນ ຈາກ ຄ  ເລື້ອຍໆ ຈຶ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ ຄ  ໄດ້ ເຊື່ອ ວ່າການ ຍືມ ເງິນ ຂອງ ກ  ໃນ ຊຸດ ນີ້ ກໍ  ແມ່ນ 
ເພື່ອນຳ ໃຊ້ ໃນ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ປະຈຳ ວັນ,  ເປັນ ຕົ້ນ.  ໃນ ກໍລະນີ ນີ,້ ຖ້າ ຄ ຕໍ່ ວ່າ  ແລະ ສາມາດ 
ຢັ້ງຢືນ ເຫດຜົນ ດັ່ງກ່າວ ນີ້ ໄດ,້  ແລະ ສານກໍ ໄດ້ ຢັ້ງຢືນ ເຫດຜົນ ນັ້ນ, ຄ ຈະສາມາດ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ ້ຂ 
ຊຳລະ ໜີ້ 1  ແສນ ກີບ ຕໍ່ ຄ  ໄດ.້ ສ່ວນ ຂ ກໍ ສາມາດ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ ້ກ ທົດ  ແທນຄ່າ ເສັຍ ຫາຍ ທັງ 
ໝົດຕໍ ່ຂ  ໄດ.້

 ສ�ລ�ບ ຂ (3)
    ສຳລັບ ການ ແບ່ງ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວ ກັບຊັບ ສົມບັດ ຂອງ ຄູ່ ຜົວເມັຍ ນັ້ນ ຈະຂຶ້ນ ກັບ ສັນຍາ 
ລະຫວ່າງຜົວ  ແລະເມັຍກ່ຽວ ກັບ ຊັບ ສົມບັດ ຄູ່ ຜົວເມັຍ  ໃນ ກໍລະນີ ທີ່ ຄູ່ ຜົວເມັຍ ໄດ້ ເຮັດ ສັນຍາ ແລ້ວ 
(ກົດໝາຍ ແພ່ງ, ມາດຕາ 755)4.         ໃນ ກໍລະນີ ນີ,້ ຖ້າ ຜົວເມັຍ ຫາກ ບໍ່ ໄດ້ ເອົາ ສັນຍາ ກ່ຽວ ກັບຊັບ 
ສົມບັດ ຄູ່ ຜົວເມັຍ ນັ້ນ ຂຶ້ນ ທະບຽນ   ໄວ້  ກ່ ອນ ໄດ້ ສະ ເໜີ ຄຳ ຮ້ອງ ຂໍ  ແຕ່ງດອງ, ສິດ  ແລະ ພັນທະ  ກ່ຽວ 
ກັບ ຊັບ ສົມບັດທີ່ ໄດ້ ກຳນົດ ໄວ້ ໃນ ສັນຍາ ເຊິ່ງມີ  ເນື້ອ ໃນແຕກ ຕ່າງ ກັບສິດ  ແລະພັນທະ ທີ່ໄດ້ ກຳນົດ 

3 ມາດຕາ 109 ( ການ ປະ ພຶດທີ່ບໍ່ ຖືກ ກັບ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ຜູ່ ຖືກ ມອບ ໝາຍ ດ້ວຍ ມີ ການ ສະ ແດງວ່າຕົນ ມີການ ມອບ   
ໝາຍຈາກ ຜູ່ ມອບ ໝາຍ): ຜູ່ ທີ່ ໄດ້ສະ ແດງຕໍ່ ບຸ ກຄົນທີ ສາມ  ກ່ຽວ ກັບ ການມອບ ໝາຍ ໃຫ້ ບຸກຄົນ ອື່ນ ປະຕິບັດ ສິດ  ແລະພັນ 
ທະ ໃດ ໜຶ່ງ ຂອງ ຕົນ ເອງ ຕ້ອງ ຮັບຜິດ ຊອບຕໍ່ການ ປະ ພຶດຂອງ ຜູ່ ຖືກມອບ ໝາຍຕໍ່ ບຸກຄົນ ທີ ສາມ ຕາມ ຂອບ ເຂດ ການ ມອບ 
ໝາຍ,   ເວັ້ນ ເສັຍ ແຕ່ ບຸ ກຄົນທີ ສາມ ນັ້ນຮູ້ ວ່າ ຜູ່ກ່ຽວ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ມອບ ໝາຍ ຫຼື ບໍ່ ຮູ້   ເຫ ດການ ດັ່ງ ກ່າວດ້ວຍຄວາມ ຜິດ 
ຂອງ ຕົນ ເອ ງ.

4 ມາດຕາ 110 (ການ ປະ ພຶດ ຂອງຜູ່ ຖືກ ມອບ ໝາຍ ໂດຍ ມີ ການເກີນ ຂອບ ເຂດ  ການ ມອບ ໝາຍ ): ລະບຽບ ການ ທີ່ ໄດ້ ກຳ 
ນົດ ໃນ ມາດຕາ 109 ນັ້ນ ຈະຮັບ ການນຳ ໃຊ້ ໃນ ກໍລະນີ ທີ່ ຜູ່ ຖືກ ມອບ ໝາຍ   ໄດ້ປະ ພຶດ ເກີນ ຂອບ ເຂດ ການ ມອບ ໝາຍ  ແຕ່ 
ບຸກຄົນ ທີ່ ສາມ ມີ ເຫດຜົນ ທີ່ ໄດ້ ເຊື່ອ ວ່າ  ຜູ່ກ່ຽວ ໄດ້ ຮັບ ການ ມອບ ໝາຍ ສິດ  ແລະພັນທະ ນັ້ນ.
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ໃນ ກົດໝາຍ  (ຕາ ມກົດໝາຍ  ແພ່ງ, ມາດຕາ 762) ນັ້ນ, ຈະ ບໍ່ ສາມາດຈະປະຕິ ເສດ ການ ຮ້ອງ ຂໍ 
ຈາກ ບຸກຄົນ ທີ ສາມ (ກົດໝາຍ  ແພ່ງ, ມາດຕາ 756)5. ຖ້າວ່າ ບໍ່ ມີ ສັນຍາ ລະຫວ່າງ ຄູ່ ຜົວເມັຍ ນັ້ນ, 
ການ ແບ່ງ ຄວາມ ຮັບຜິດ ຊອບກ່ຽວ ກັບຊັບ ສົມບັດ ຂອງ ຄູ່ ຜົວເມັຍຈະ ໄດ້ ຖືກ ປະຕິບັດ ຕາມ ກົດໝາຍ 
(ຕາມ ຫຼັກການ ກ່ຽວ ກັບ ຊັບ ສົມບັດ ຂອງ ຄູ່ ຜົວເມັຍ ທີ່ ໄດ້ ກຳນົດ ໃນ ກົດໝາຍ). ໝາຍ ຄວາມ ວ່າ (1) 
ຊັບ ສົມບັດຂອງຜົວ  ຫຼ ືເມັຍທີ່ ໄດ້ ມາ ກ່ອນ ການ ແຕ່ງດອງ  ແລະ (2) ຊັບ ສົມ ບັດ ຂອງ ຜົວ ຫຼື ເມັຍ 
ທີ່ ໄດ້ ໃນ ນາມ ສ່ວນ ຕົວ ສະ ເພາະ ພາຍຫຼັງ ມີ ການ  ແຕ່ງດອງ ນັ້ນ  ຈະ ໃຫ້ ຖື ເປັນ ຊັບ ເດີມ ຂອງ ຜົວ ຫຼື 
ເມັຍ (ກົດໝາຍ  ແພ່ງ, ວັກ  1 ຂອງ ມາດຕາ 762)6. ສຳລັບ ຊັບ ສົມບັດ ອື່ນ ນັ້ນ, ຖ້າ ບໍ່ ມີ ການ ກຳນົດ 
ສະ ເພາະ ລະຫວ່າງ ຄູ່ ຜົວເມັຍ ຫຼື ຊັບ ສົມບັດ ທີ່ ບໍ່ຮູ້ ວ່າ ຂຶ້ນ ກັບ ຜົວ ຫຼື ເມັຍ  ຝ່າຍ  ໃດນັ້ນ  ຈະ ໃຫ້ ຖື   
ເປັນ ສິນ ສົມ ສ້າງ (ກົດໝາຍ ແພ່ງ, ວັກ 2 ຂອງ ມາດຕາ 762). ຖ້າວ່າ ຄູ່ ຜົວເມັຍ ມີ ຄວາມຜາ ສຸກ 
ຈະ ບໍ່ ມີ ບັນຫາ ທີ່ ຈະ ປະຕິບັດ ຕາມ ຫຼັກການ ນີ.້

     ແຕ່ ໃນ ກໍ ລະ ນີທີ ່ຂ ກັບ ກ  ໄດ້ ຢ່າ ຮ້າງ ກັນ, ຕ້ອງ ມີ ການ ແບ່ງ ປັນ ຊັບ ສົມບັດ ທີ່ ໄດ້ ສ້າງ ມາ 
ໃນ ໄລຍະ ທີ່ ຄູ່ ຜົວເມັຍ ໄດ້ ຮ່ວມ ຊີວິດ ຕາມ ຫຼັກການ ແບ່ງປັນ ຢ່າງ  ສະ ເໝີ ພາບ ກັນ. ສະ ນັ້ນ, ຜົວ ຫຼື 
ເມັຍ ມີ ສິດ ຮ້ອງ ຂໍ   ການແບ່ງປັນ ຊັບ ສົມບັດ ຕໍ່ ອີກ ຝ່າຍ ໜຶ່ງ (ກົດໝາຍ ແພ່ງ, ມາດຕາ 768).
       ໃນ ຄະດີ ຕົວຢ່າງ ນີ,້  ເຖິງ ວ່າ ກ  ເປັນ ຜູ່ ອອກ ຊື່ ໃນ ທະບຽນ ທີ່ ດິນ  ແລະ ສິ່ງ ປູກ ສ້າງ ກໍ ຕາມ, 
ຂ  ກໍໄດ້  ຮ່ວມ ມື  ແລະປະກອບສ່ວນ ໃນ ການ ໄດ້ ຊັບ ສົມ ບັດ ນັ້ນ. ສະ ນັ້ນ,  ໃນ ເວລາ ມີ ການ ຢ່າ ຮ້າງ 
ກັນ ຂ ຈະ ມີ ສິດ ຮ້ອງ ຂໍການ ແບ່ງປັນ ຊັບ ສົມບັດ ດັ່ງ ກ່າວ. ພາຍຫຼັງ ທີ ່ຂ  ໄດ້ ຮ້ອງ ຂໍ ການແບ່ງປັນ 
ຊັບ ສົມບັດ  ແຕ ່ຂ ກັບ ກ ບໍ່ ສາມາດ ຕົກ ລົງກັນ ໄດ້ ນັ້ນ, ຂ ຈະ ສາມາດ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ້ ສານ ຄອບຄົວ 
ອອກ ຄຳ ຊີ້ ຂາດ ໄດ້ພາຍ ໃນສອງ ປີພາຍຫຼັງທີ່ ໄດ້ ຢ່າງ ຮ້າງ ກັນ ແລ້ວ.  ໃນ ກໍລະນີ ນີ,້ ສານ ຄອບຄົວ 
ຈະ ພິຈາລະ ນາ ມູນ ຄ່າ ຂອງ ຊັບ ສົມບັດ ທີ່ ຜົວ ແລະເມັຍ  ໄດ້ ຮ່ວມ ກັນ ສ້າງ ມາ  ແລະສາ ເຫດ ອື່ນໆ 
ເພື່ອ ຕັດ ສິນ ຄວາມ  ເໝາະ ສົມ ເພື່ອ ຕັດສິນ ກ່ຽວ ກັບ ຊັບ ສົມບັດ ທີ່ ຈະ ແບ່ງ ກັນ, ມູນ ຄ່າ, ວິທີ ການ 

5 ມາດຕາ 755 (ຊັບ ສົມບັດ ຂອງ ຄູ່ ຜົວ ເມັຍ): ຊັບ ສົມບັດ ຂອງ ຄູ່ ຜົວເມັຍຈະ ໄດ້ ປະຕິບັດ ຕາມ ແຕ່ ລະ ມາດຕາ ( ແຕ່ 
ມາດຕາ 760 ຫາ ມາດຕາ 762),  ເວັ້ນ ເສັຍ ແຕ່ ຄູ່ ຜົວ ເມັຍ ໄດ້ ເຮັດ ສັນຍາ ກ່ຽວ ກັບ ຊັບ ສົມບັດ ຂອງ ຄູ່ ຜົວເມັຍ ສະ ເພາະ 
ກ່ອນ ໄດ້ ສະ ເໜີ ຄຳ ຮ້ອງ ຂໍ ແຕ່ງດອງ.

6 ມາດຕາ 756 (ຜົນ ສັກ ສິດ ຂອງ ສັນຍາ ກ່ຽວ ກັບ ຊັບ ສົມບັດ ຂອງ ຄູ່ ຜົວເມັຍ):  ໃນ ກໍລະນີ ທີ່ ຄູ່ ຜົວເມັຍ ໄດ້ ເຮັດ ສັນຍາ ທີ່ 
ມີ    ເນື້ອ ໃນ ແຕກ ຕ່າງ ກັບ ຫຼັກກາ ນທີ່ ໄດ້ ກຳນົດ ໃນ ກົດໝາຍ,  ແຕ່ ຖ້າ ບໍ ່ ໄດ້ຂຶ້ນ ທະບຽນ ໄວ້ ກ່ອນ ທີ່ ໄດ້ສະ ເໜີ ຄຳ ຮ້ອງ ຂໍ 
ແຕ່ງດອງ ນັ້ນ, ສັນຍາ ນັ້ນ ຈະ ບໍ່ ມີ ຄວາມ ສັກສິດ ຕໍ່ ຜູ່ ສືບ ທອດ ສິດ  ແລະ ຜົນ ປະ  ໂຫຍ ດຈາກ ຜົວເມັຍ  ຫຼື ບຸກຄົນ ທີ່ ສາມ.

7 ມາດຕາ 762 (ຫຼັກການ ຂອງ ຊັບ ສົມບັດຄູ່ ຜົວເມັຍ):
  1) ຊັບ ສົມບັດ ທີ່ ຜົວ ຫຼື ເມັຍ  ໄດ້ ມາ ກ່ອນ ການ ແຕ່ງດອງ  ແລະ ຊັບ ສົມບັດ ທີ່ ຜົວ ຫຼື ເມັຍ ໄດ້ ໃນ ນາມ ສ່ວນ ຕົວ ສະ 
ເພາະ ພາຍຫຼັງທີ່ມີ ການ ແຕ່ງດອງນັ້ນ  ໃຫ້ ຖື ເປັນ ຊັບ ເດີມ (ຊັບ ສົມບັດ ຂອງ ຜົວ ຫຼື ເມັຍ ສະ ເພາະ).
  2) ຊັບ ສົມບັດ ທີ່ ບໍ່ຮູ້ ວ່າ ຂຶ້ນ ກັບ ຜົວ ຫຼື ເມັຍນັ້ນ  ໃຫ້ ຖື ເປັນ ສິນ ສົມ ສ້າງ.
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ຂອງ ການ ແບ່ງປັນ ຊັບ ສົມ ບັດ (ກົດໝາຍ  ແພ່ງ, ມາດຕາ 768, ມາດຕາ 771)7.
ໃນ ຄະດີ ຕົວຢ່າງ ນີ,້ ສານ ຈະ ພິຈາລະ ນາ ກ່ຽວ ກັບ ມູນ ຄ່າ ຂອງ ທີ່ ດິນ  ແລະສິ່ງປຸກ ສ້າງ, ການ 

ປະກອບສ່ວນ ຂອງ ຂ  ແລະ ກ  ໃນ ການ ໄດ້ ທີ່ ດິນ   ແລະ ສິ່ງ ປຸກ ສ້າງ, ສະພາບ ຕົວ ຈິງ ຂອງ ການ 
ນຳ ໃຊ,້ ຊັບ ສົມບັດ  ແລະລາຍ ໄດ້ ຂອງ ຂ  ແລະ ກ,  ແລະ ສາ ເຫດ ຂອງ ການ ຢ່າ ຮ້າງ  ແລະອື່ນໆ  
ເພື່ອ ຕັດສິນ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ຖືກຕ້ອງຂອງ ການ ຮ້ອງ ຂໍ ຈາກ ຂ, ມູນ ຄ່າ  ແລະວິທີ ການ ຂອງ ການ 
ແບ່ງປັນ (ຂາຍ ທີ່ ດິນ   ແລະສິ່ງ ປູກ ສ້າງຈຶ່ງ ໄດ້ ແບ່ງປັນ ກັນ, ຫຼື ຂ ຫຼື ກ ຝ່າຍ ໃດ ໜຶ່ງ ຈະ ໄດ້ ທີ່ ດິນ  
ແລະສິ່ງ ປຸກ ສ້າງ  ແລ້ວ ໃຊ້ ແທນ ມູນ ຄ່າ ຕາມ ສ່ວນ ແບ່ງປັນ ຕໍ ່ຜູ່ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ທີ່ ດິນ  ແລະສິ່ງ ປຸກ ສ້າງ,  ເປັນ 
ຕົ້ນ).

ສ�ລ�ບ ຂ (4)
 ຕາມ ກົດໝາຍ ແພ່ງ ຂອງ ປະ ເທດ ຍີ່ປຸ່ນ, ຜູ່ ສື ບທອດ ມູນ ມໍ ຣະດົກຈະ ແບ່ງ ເປັນສອງ ປະ 
ເພ ດຄ:ື ຜູ່ ສືບ ທອດ ດ້ວຍ ສາຍ ຜົວເມັຍ  ແລະຜູ່ ສື ບທອດ ດ້ວຍ ເຊື້ ອສາຍ. ສຳລັບ ຜູ່ ສືບ ທອດ ດ້ວຍ  

8 ມາດຕາ 768 (ການ ແບ່ງປັນ ຊັບ ສົມບັດ):
1) ຜົວ ຫຼື ເມັຍທີ່ ໄດ້ ຢ່າ ຮ້າງ ດ້ວຍ ຄວາມ ສະໝັກ ໃຈ ນັ້ນ  ຈະ ມີ ສິດ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ້ ອີກ  ຝ່າຍ ໜຶ່ງ ແບ່ງປັນ ຊັບ ສົມບັດ.
2) ສຳ ລັບ ການ ແບ່ງປັນ ຊັບ ສົມບັດ ທີ່ ໄດ້ ກຳນົດ ຂ້າງ ເທິງນີ,້  ໃນ ກໍ ລະ ນີທີ່ ສອງ ຝ່າຍ ບໍ່ ສາມາດ ຕົກລົງ ກັນ ໄດ ້ຫຼື ບໍ່ ສາມາດ 
ປຶກສາ ຫາ ລື ກັນ ໄດ້ ນັ້ນ, ຜົວເມັຍມີ ສິດ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ ້ ສານ ຄອບຄົວ ອອກ ຄຳ ຊີ້ ຂາດ ໄດ້  ພາຍ ໃນ ສອງ ປີ ພາຍຫຼັງ ທີ່ ໄດ້ ຢ່າ 
ຮ້າງ ກັນ  ແລ້ວ .
 3)  ໃນ ກໍລະນີ ທີ່ ໄດ້ ກຳນົດ ໃນ ວັກ ຄ້າງ ເທິງ ນີ,້ ສານ ຄອບຄົວ ຈະ ພິຈາລະ ນາ ມູນ ຄ່າ ຂອງ ຊັບ ສົມບັດ ທີ່ ຄູ່ ຜົວເມັຍ ໄດ້ ຮ່ວມ 
ກັນ ສ້າງ ມາ  ແລະ    ເຫດການ ອື່ນ  ເພື່ອ ຕັດສິນ ຄວາມ ຖືກຕ້ອງ, ມູນ ຄ່າ  ແລະ ວິທີ ການ ຂອງ ການ ແບ່ງປັນ ຊັບ ສົມບັດ.
ມາດຕາ 771 (ການ ນຳ ໃຊ້ ລະບຽບ ການ  ໃນ ການ ຢ່າ ຮ້າງ ດ້ວຍ ຄວາມ ສະໝັກ ໃຈ): ລະບຽບການ ທີ່ ໄດ້ ກຳນົດ ໃນ ມາດ ຕາ 
766 ຫາ ມາດຕາ 769 ນັ້ນ ຈະ  ໄດ້ ຮັບ ການນຳ ໃຊ້ ໃນ ກໍລະນີ ທີ່ີມີການ ຢ່າ ຮ້າງດ້ວຍ ການ ຕັດສິນ ຂອງ ສານ.
ມາດຕາ 887 (ສິດ ສືບ ທອດ ຂອງ ລູກ  ແລະຫຼານ):
1) ລູກ ຂອງ ເຈົ້າ ມູນ ມໍຣະດົກ ເປັນ ຜູ່ ສືບ ທອດ ມູນ ມໍ ຣະດົກ.
2)  ໃນ ກໍລະນີ ທີ່ ລູກ ຂອງ ເຈົ້າ ມູນ ມໍ ຣະດົກ ໄດ້ ເສັຍ ຊີວິດ ໄປ ກ່ອນ ມີ ການ ເປີດ ສືບ ທອດ ມູນ ມໍຣະດົກ ຫຼື ບໍ່ ມີ ສິດ ສືບ ທອດທີ່ 
ເນື່ອງ ຈາກ ລະບຽບ ກາ ນທີ່ ໄດ້ ກຳນົດ ໃນ ມາດຕາ 891 ຫຼື ມີ ການ ເສັຍ ສິດ ນັ້ນ, ລູກ ຂອງ ຜູ່ກ່ຽວ ຈະ ເປັນ ຜູ່ ສືບ ທອດ ມູນ 
ມໍຣະດົກ,  ເວັ້ນ ເສັຍ ແຕ່ ຜູ່ ທີ່ ບໍ່  ແມ່ນ ລູກ ຫຼານ ຂອງ ເຈົ້າ ມູນ ມໍຣະດົກ.
3) ລະບຽບ ການ ທີ່ ໄດ້ ກຳນົດ ໃນ ຂໍ້ ຂ້າງ ເທິງ ນີ ້ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ນຳ ໃຊ້ ໃນ ກໍລະນີ ທີ່ ຫຼານ ໄດ້ ເສັຍ ຊີວິດ ໄປ ກ່ອນ ມີ ການ ເປີດ 
ສືບ ທອດ ມູນ ມໍຣະດົກ ຫຼື ບໍ່ ມີ ສິດ ສືບ ທອດ ທີ່ ເນື່ອງ ຈາກ ລະບຽບ ການ ທີ່ ໄດ້ ກຳນົດ ໃນ ມາດຕາ 891 ຫຼື  ມີ ການ ເສັຍ ຊີວິດ 
ນັ້ນ.
ມາດຕາ 889 (ສິດ ສືບ ທອດ ຂອງ ຍາດ ສາຍ ຕັ້ງ  ແລະ ອ້າຍ  ເອື້ອຍ ນ້ອງ):
1)  ໃນ ກໍລະນີ ທີ່ ບໍ່ ມີ ຜູ່ ສືບ ທອດ ມູນ ມໍຣະດົກ ຕາມ ມາດຕາ 887 ນັ້ນ, ບຸກຄົນ ທີ່ ໄດ້ ກຳນົດ ຂ້າງ ລຸ່ມ ນີ້ ຈະ ເປັນຜູ່ ສືບທອດ 
ມູນ ມໍຣະດົກ ຕາມ ລຳດັບ.
    1. ຍາດ ສາຍ ຕັ້ງ ຂອງ ເຈົ້າ ມູນ ມໍຣະດົກ.  ໃນ ນັ້ນ, ຜູ່ ທີ່ ຍາດ ໃກ້ຊິດ ຕາມ ເຊື້ອສາຍ ຈະ  ໄດ້ ຮັບ ບູລີ ມະ ສິດ.
    2. ອ້າຍ ເອື້ອຍ ນ້ອງ ຂອງ ເຈົ້າ ມູນ ມໍຣະດົກ.
2) ລະບຽບການທີ່ ໄດ້ ກຳນົດ ໃນ ວັກ 2 ຂອງ ມາດຕາ 887 ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ນຳ ໃຊ້ ໃນ ກໍລະນີ ຂອງ ຂໍ ້2 ຂ້າງ ເທິງ ນີ້.
ມາດຕາ 890 (ສິດ ສື ບທອດ ຂອງ ຜູ່ ທີ່ ເປັນ ຜົວ  ຫຼ ືເມັຍ): ຜູ່ ທີ່ ເປັນ ຜົວ ຫຼື ເມັຍຂອງ ເຈົ້າ ມູນ ມໍຣະດົກ ນັ້ນເປັນ ຜູ່ ສືບ ທອດ 
ມູນ ມໍຣະດົກ ຢ່າງ ເປັນ ປົກກະຕ.ິ  ໃນ ກໍລະນີ ນີ,້ ຜູ່ກ່ຽວ ຈະ ເປັນ ຜູ່ ສືບ ທອດ ໃນ ລຳດັບ ດຽວ ກັນ ກັບ ຜູ່ ສືບ ທອດ ທີ່ ໄດ້ ກຳນົດ  ໄວ້ 
ໃນ ມາດຕາ 887 ຫຼື ມາດຕາ 889.
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ເຊື້ອສາຍ ນັ້ນມີ ລຳ ດັບ ຄ:ື 1) ລູກ (ຫຼື ຫຼານ), 2) ຍາດ ສາຍ ຕັ້ງ, 3) ອ້າຍ ເອື້ອຍ ນ້ອງ (ຫຼື ລູກ 
ຂອງ ອ້າຍ ເອື້ອຍ ນອ້ງ)(ກົດໝາຍ ແພ່ງ, ມາດຕາ 887, ມາດຕາ 889, ມາດຕາ 890)8.
     ໃນ ຄະດີ ຕົວຢ່າງ ນີ,້ ຄູ່ ຜົວ ເມັຍ ຂ  ແລະ ກ  ໄດ້ ເສັຍ ຊີວິດ ແລ້ວ  ແລະ ບໍ່ ມີ ລູກ.  ແຕ ່ຄ ຜູ່ທີ່ 
ເປັນພໍ່ ຂອງ ຂ  ແລະ ຈ ຜູ່ ທີ່ ເປັນ ແມ່ ຂອງ ກ ຍັງ ມີ ຊີວິດ ຢູ.່ ສະ ນັ້ນ, ຕາມ ກໍລະນ ີ2) ຂ້າງ  ເທິງ 
ນີ້ຄ,ື ຄ  ເປັນ ຜູ່ ສືບ ທອດ ຈາກ ຂ  ແລະ ຈ  ເປັນ ຜູ່ ສືບ ທອດ ຈາກ ກ.
      ໃນ ກໍ ລະ ນີນີ,້ (i) ຖ້າວ່າ ຂ  ໄດ້ ເສັຍ ຊີວິດ  ກ່ອນແລ້ວ ກ ໄດ້ ເສັຍ ຊີວິດ ນັ້ນ, ກ ຜູ່ ທີ່  ເປັນ ຜົວ 
ໄດ້ ສືບ ທອດ ສອງ ສ່ວນ ສາມ ຂອງ ຊັບ ສົມບັດ ຂອງ ຂ, ສ່ວນ ຄ ຜູ່ ທີ່  ເປັນ ພໍ່ ຂອງ ຂ ຈະ ສືບ ທອດ 
ໜຶ່ງ ສ່ວນ ສາມ ຂອງ ຊັບ ສົມບັດ ຂອງ ຂ. ພາຍຫຼັງ ກ  ໄດ້  ເສັຍ ຊີວິດ ແລ້ ວ, ຈ ຜູ່ ທີ່ ເປັນ ແມ່ ຂອງ ກ 
ຈະ ສືບ ທອດ ຊັບ ສົມບັດ ຂອງ ກ ທີ່ ໄດ້ ສືບ ທອດ ຈາກ ຂ  ແລະຈະ ສືບ ທອດ ຊັບ ສົມບັດ ຂອງ ກ  ເອງ 
(ກົດໝາຍ ແພ່ງ, ມາດຕາ 900)9.
      ແຕ່ ກົງກັນຂ້າມ ນີ,້ (ii)  ໃນ ກໍລະນີ ທີ ່ກ  ໄດ້ ເສັຍ ຊີວິດ ກ່ອນແລ້ວ ຂ ໄດ້ ເສັຍ ຊີວິດ ນັ້ນ, ຂ 
ຜູ່ ທີ່ ເປັນເມັຍ ຂອງ ກ ຈະ ສືບ ທອດ ສອງ ສ່ວນ ສາມ ຂອງ ຊັບ ສົມບັດ ຂອງ ກ, ສ່ວນ ຈ ຜູ່ ທີ່ ເປັນ ແມ່ 
ຂອງ ກ ຈະ ສືບ ທອດ ໜຶ່ງ ສ່ວນ ສາມ ຂອງ ຊັບ ສົມບັດ ຂອງ ກ. ພາຍຫຼັງ ຂ  ໄດ້ ເສັຍຊີວິດ ແລ້ວ, ຄ 
ຜູ່ ທີ່ ເປັນ ພໍ່ ຂອງ ຂ ຈະ ສືບ ທອດ ຊັບ ສົມບັດ ທີ ່ຂ ໄດ້ສືບ ທອດ ຈາກ ກ  ແລະ ຊັບ ສົມບັດ ຂອງ ຂ  
ເອງ (ກົດໝາຍ ແພ່ງ, ມາດ ຕາ 900).
 ແຕ່ໃນ ກໍລະນີ ທີ່ ບໍ່ ສາມາດ ຮູ້ ໄດ້ ວ່າ ຂ ຫຼື ກ ຜູ່ ໃດ ໄດ້ ເສັຍ ຊີວິດ ກ່ອນ ນັ້ນ,  ໃຫ້ ຖື ວ່າ ຂ  
ແລະ ກ  ໄດ້ ເສັຍ ຊີວິດ ໃນ  ເວລາ ດຽວກັນ (ກົດໝາຍ ແພ່ງ, ຂໍ ້2 ຂອງ ມາດຕາ 32)10. ສະ ນັ້ນ,   
ໃນ ຄະດີ ຕົວຢ່າງ ນີ,້ ໃນ ລະຫວ່າງ ຂ ກັບ ກ  ຈະ ບໍ່ ມີ ການ ສືບ ທອບ ມູນ ມໍ ຣະດົກ. ຄ ຈະ ສືບ ທອດ 
ຊັບ ສົມບັດ ທັງ ໝົດ ຂອງ ຂ  ແລະ ຈ ຈະ ສືບ ທອດຊັບ ສົມບັດ ທັງ ໝົດຂອງ ກ. ຈ ຈະ ບໍ່ ສືບ ທອດ 
ຊັບ ສົມ ບັດ ຂອງ ຂ  ແລະ ຄ ຈະ ບໍ່ ສືບ ທອດ ຊັບ ສົມບັດ ຂອງ ກ.

9 ມາດຕາ 900 (ຫຼັກ ການ ໃນ ການ ແບ່ງ ປັນ ມູນ ມໍຣະດົກ):
     ໃນ ກໍລະນີ ທີ່ ຜູ່ ສືບ ທອດ ມູນ ມໍຣະດົກ ໃນ ລຳດັບ ດຽວ ກັນ ມີຈຳນວນ ຫຼາຍ ຄົນ ນັ້ນ, ໃຫ້ ປະຕິບັດ ຕາມ ຫຼັກ ການ ຂ້າງລຸ່ມ ນີ້,
    1.  ໃນ ກໍລະນີ ທີ່ ລູກ  ກັບ ຜົວ ຫຼືເມັຍ ເປັນ ຜູ່ ສືບ ທອດ ນັ້ນ, ລູກ ຈະມີ ສິດ ສືບ ທອດ ໜຶ່ງ ສ່ວນ ສອງ, ສ່ວນ ຜົວ ຫຼືເມັຍຈະ 
ມີ ສິດ ສື ບທອດ ໜຶ່ງ ສ່ວນ ສອງ ຂອງ ມູນ ມໍຣະດົກ.
    2.  ໃນ ກໍ ລະ ນີທີ່ ຜົວ ຫຼື ເມັຍ  ກັບ  ຍາດ ສາຍ ຕັ້ງ ເປັນ ຜູ່ ສືບ ທອດ ມູນ ມໍຣະດົກ ນັ້ນ, ຜົວ ຫຼື ເມັນ ຈະ ມີ ສິດ ສືບ ທອດ ສອງ 
ສ່ວນ ສາມ, ສ່ວນ ຍາດ ສາຍ ຕັ້ງ ຈະ ມີ ສິດ ສືບ ທອດ ໜຶ່ງ ສ່ວນ ສາມ ຂອງ ມູນ ມໍຣະດົກ.
    3.  ໃນ ກໍລະນີ ທີ່  ຜົວ ຫຼືເມັຍ  ກັບ  ອ້າຍ ເອື້ອຍ ນ້ອງ  ເປັນ ຜູ່ ສືບ ທອດ ມູນ ມໍຣະດົກ ນັ້ນ, ຜົວ ຫຼືເມັຍ ຈະ ມີ ສິດ ສືບ ທອດ ສາມ 
ສ່ວນ ສີ່, ສ່ວນ ອ້າຍ ເອື້ອຍ ນ້ອງ ຈະ ມີ ສິດ ສືບ ທອດ ໜຶ່ງ ສ່ວນ ສີ່ ຂອງ ມູນ ມໍຣະດົກ.
    4.  ໃນ ກໍ ລະ ນີທີ່ ລູກ, ຍາດ ສ້າ ຍຕັ້ງ, ອ້າຍ ເອື້ອຍ ນ້ອງ ຫາກ ມີ ຈຳນວນ ຫຼາຍ ນັ້ນ,  ໃນ ລະຫວ່າງພວກ ລູກ, ພວກ  
ຍາດ ສາຍ ຕັ້ງ, ພວກ ອ້າຍ ເອື້ອຍ ນ້ອງ ໃນ ລຳດັບ ດຽວ ກັນ ນັ້ນ ຈະ ມີ ການ ແບ່ງປັນ ເປັນ ພູດ ສະ ເໜີ ກັນ.  ແຕ່ ລູກ ທີ່ ບໍ່ ຖືກຕ້ອງ 
ຕາມ ກົດໝາຍ ຈະ ມີ ສິດ ສືບ ທອດ ໜຶ່ງ ສ່ວນ ສອງ ຂອງ ລູກ ທີ່ ຖືກຕ້ອງ ຕາມ ກົດໝາຍ,  ແລະ ລູກ ນ້າ ຈະ ມີ ສິດ ສື ບທອດ ໜຶ່ງ 
ສ່ວນ ສອງ ຂອງ ລູກ ຄີງ.

10 ມາດຕາ 32/2 (ການ ຊັນ ນີຖານ ວ່າ ໄດ້ ເສັຍ ຊີວິດ ໃນ ເວລາ ດຽວ ກັນ): ໃນ ກໍ ລະ ນີທີ່ ຜູ່ ເສັຍ ຊີວິດມີ ຈຳນວນ ຫຼາຍ ຄົນ  
ແລະບໍ່ ສາມາດ ຮູ້ ໄດ້ ວ່າ ຜູ່ ໃດ  ໄດ້ ເສັຍ ຊີວິດ ກ່ອນ ນັ້ນ,  ໃຫ້ ຖື ວ່າ ພວກ ກ່ຽວ ໄດ້  ເສັຍ ຊີວິດ ໃນ ເວລາ ດຽວ ກັນ.
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 ດັ່ງ ນັ້ນ ຈ ຜູ່ ທີ່ ເປັນ ແມ່ ຂອງ ກ ຈະ ສືບ ທອດ ທີ່ ດິນ  ແລະ ສິ່ງ ປູກ ສ້າງ ທັງ ໝົດທີ່ ກ  ເປັນ 
ຜູ່ ອອກ ຊື່ ເປັນ ເຈົ້າ ຂອງ ໃນ ທະບຽນ.  ແຕ່ ເຖິງ  ແມ່ນ ວ່າ ກ  ເປັນ ຜູ່ ອອກ ຊື່  ເປັນ ເຈົ້າ ຂອງ ໃນ ທະບຽນທີ່ 
ດິນ  ແລະ ສິ່ງປູກ ສ້າງ ກໍ ຕາມ, ຖ້າວ່າ ຂ  ໄດ້ ອອກ ເງິນ ຊ່ວຍ ໃນ ການ ຊື້ ທີ່ ດິນ  ແລ ະ ສິ່ງ ປູກ ສ້າງ 
ນັ້ນ, ທີ່ ດິນ  ແລະ ສິ່ງ ປູກ ສ້າງ ນັ້ນ ບໍ່ ຖື ວ່າ ເປັນ ຊັບ ເດີມ ຂອງ ກ. ໃນ ກໍລະນີ ນີ,້ ຖ້າວ່າ ຄ ຜູ່ ທີ່ ເປັນ 
ພໍ່ ຂອງ ຂ ຢັ້ງຢືນ ການ ປະກອບສ່ວນ ຂອງ ຂ  ໃນ ການ ໄດ້ ທີ່ ດິນ  ແລະ ສິ່ງ ປູກ ສ້າງ ໄດ້ (ຕົວຢ່າງ,  
ຂ  ໄດ້ ປະກອບໜຶ່ງ ສ່ວນ ສອງ, ກ  ໄດ້ ປະ ກອບໜຶ່ງ ສ່ວນ ສອງ), ຄ ຈະ ສາມາດ ຕໍ່ ວ່າ ຄ  ໄດ້ ສືບ 
ທອດ ມູນ ຄ່າ ທີ່ ເປັນ ສ່ວນ ປະກອບ ຂອງ ຂ  ໄດ.້   ໃນ ກໍ ລະ ນີທີ່ ສານ ຢັ້ງຢືນ ການ ຮ້ອງ ຂໍ ຈາກ ຄ ນັ້ນ, 
ຄ ຈະ ສາມາດ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ ້ຈ ປ່ຽນ ແປງ ເນື້ອ ໃນ ຂອງ ທະບຽນ   ເພື່ອ ປ່ຽນ ຈາກ ຈ ອອກ ຊື່ ຜູ່ ດຽວ ຫາ ຄ 
ກັບ ຈ ອອກ ຊື່ ພ້ອມ ກັນ. ຫຼື ຄ ຈະ ສາມາດ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ ້ຈ  ແບ່ງປັນ ຊັບ ສົມບັດ ຕາມ ສ່ວນ ປະກອບ 
ຂອງ ຂ  ໄດ ້(ກົດໝາຍ ແພ່ງ, ມາດຕາ 256, ມາດຕາ 258)11.

11 ມາດຕາ 256 (ການ ຮ້ອງ ຂໍ ການ ແບ່ງປັນ ຊັບ ສົມບັດ ທີ່ ເປັນ ກຳມະສິດ ລວມ):
  1.  ເຈົ້າ ກຳ ມະສິດ ລວມ ແຕ່ລະຄົນ  ຈະ ສາມາດ ຮ້ອງ ຂໍ ແບ່ງ ປັນ ຊັບ ສົມບັດ ທີ່ ເປັນ ກຳມະສິດ ລວມ ໄດ.້  ແຕ່ ເຈົ້າ ກຳມະ 
ສິດ ອາດ ເຮັດ ສັນຍາ ດ້ວຍ ກັນ ເພື່ອ ບໍ່ ໃຫ້ ມີ ການ ແບ່ງປັນ ກັນ ໃນ  ໄລຍະຫ້າ ປີ ພາຍຫຼັງ ທີ່ ໄດ້ ເຮັດ ສັນຍາ.
  2. ສັນຍາ ທີ່ ໄດ້ ກຳນົດ ໃນຂໍ້ ຍົກ ເວັ້ນ ໃນ ຂໍ ້1 ຂ້າງ ເທິງ ນີ້ຈະ ສາມາດ ຕໍ່ ອາຍຸ ໄດ້ ແຕ່ ບໍ່ ໃຫ້ ເກີນ ຫ້າ ປ.ີ
ມາດຕາ 258 (ການ ແບ່ງປັນຊັບ ສົມບັດ ທີ່  ເປັນ ກຳມະສິດ ລວມ ດ້ວຍ ການ ຕັດ ສິນ ຂອງ ສານ):
  1.  ໃນ ເວລາ ທີ່ ເຈົ້າ ກຳມະສິດ ລວມບໍ່ ສາມາດ ຕົກລົງ ກັນ ໄດ້ ໃນ ການ ແບ່ງ ປັນ ຊັບ ສົມບັດ ທີ່ ເປັນ ກຳມະສິດ ລວມ ນັ້ນ, 
ພວກ ກ່ຽວ ຈະ ສາມາດ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ້ ສານ ຕັດສິນ ກໍ ໄດ.້
  2.  ໃນ ກໍລະນີ ຂອງ ຂໍ ້1 ຂ້າງ ເທິງ ນີ,້ ຖ້າ ບໍ່ ສາມາດ ແບ່ງປັນ ຊັບ ສົມບັດ ຫຼື ຖ້າ ແບ່ງປັນ ແລ້ວ ອາດ ໃຫ້ ມູນ ຄ່າ ຂອງ ຊັບ 
ສົມບັດ ຫຼຸດ ລົງ ນັ້ນ, ສານ ຈະ ສາມ າດອອກ ຄຳ ຊີ້ ຂາດ ເພື່ອ ປະມູນ ຂາຍ ຊັບ ສົມບັດ ນັ້ນ ໄດ້.
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