คำนำ
เอกสารแผ่นพับฉบับนี้เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ “skifteoppgjør”
(การจัดการแบ่งทรัพย์สินและเงินในกรณี ที่มีการหย่า และ การรับมรดก) “skifte” ก็หมายถึง “การจัดแบ่ง”
ในแผ่นพับนี้
เราจะคุยเกี่ยวกับกฎข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการจัดแบ่งเงินและทรัพย์สินในกรณี ที่มีการหย่าร้างหรื อการรับทรัพ
ย์มรดก
แผ่นพับฉบับนี้จดั ทาขึ้นสาหรับโครงการที่เราเรี ยกว่า “Jussambassadør-prosjektet”
(โครงการทูตทางกฎหมาย) โครงการทูตทางกฎหมายนี้
ได้จดั ให้สตรี ชาวไทยและชาวโปแลนด์ที่ได้รับการฝึ กอบรมในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงนี้ ได้นาความรู ้ไปเผยแพ
ร่ ต่อไป แผ่นพับนี้ได้จดั ทาขึ้นให้ทูตทางกฎหมายใช้ในการฝึ กอบรม
ถึงแม้ท่านจะไม่เข้าร่ วมในการฝึ กอบรมนี้ ท่านก็สามารถอ่านและเข้าใจแผ่นพับฉบับนี้ได้เป็ นอย่างดี
คณะผูจ้ ดั ทาได้พยายามที่จะจัดทาแผ่นพับให้อ่านเข้าใจง่ายที่สุด นัน่ เป็ นเหตุผลที่เราใช้ อาทิเช่น คาว่า "คุณ"
ในหลายประโยค
ถึงแม้วา่ คณะผูจ้ ดั ทาทราบดีวา่ ท่านที่อ่านเอกสารฉบับนี้บางท่านยังไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่ องการแบ่งทรัพ
ย์สินกันก็ตาม
โครงการทูตทางกฎหมาย ได้รับเงินสนับสนุนจาก “Integrerings- og mangfoldsdirektoratet” (IMDi)
ทางคณะผูจ้ ดั ทาขอขอบคุณเป็ นอย่างยิง่ สาหรับเงินสนับสนุนทั้งในด้านการฝึ กอบรม
และการจัดทาแผ่นพับนี้
คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบคุณทูตทางกฎหมายทุกท่าน
กลุ่มทูตทางกฎหมายนี้เป็ นกลุ่มสตรี ที่ได้รับการฝึ กอบรมเพื่อนาความรู ้น้ ีไปเผยแพร่ แก่สตรี คนอื่นๆ
คณะผูจ้ ดั ทาทางานในหน่วยงานชื่อ “JURK “ (การให้คาแนะนาทางกฎหมายสาหรับสตรี )
ได้เรี ยนรู ้อย่างมากมายจากการทางานร่ วมกับกลุ่มทูตทางกฎหมายนี้
หากท่านมีคาถามหรื อข้อสงสัยหลังจากที่ท่านได้อ่านแผ่นพับฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ JURK
หรื อดูวา่ หน่วยงาน หรื อ องค์กรที่คณะผูจ้ ดั ทาได้พิมพ์ไว้ในบทสุ ดท้ายนี้เป็ นประโยชน์สาหรับท่าน
แผ่นพับฉบับนี้ได้จดั ทาขึ้นเป็ นภาษานอร์ วเี จียน ภาษาโปแลนด์ และ ภาษาไทย

ขอแสดงความนับถือ
ฮันนา รุ มเมลฮอลฟ์
ผูใ้ ห้คาปรึ กษาทางกฎหมายสาหรับสตรี และ หัวหน้าโครงการ สาหรั บโครงการทูตทางกฎหมาย
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บทนำ
กำรสิ้นสุ ดของ
ชีวติ คู่

“Å skifte”
(กำรแบ่ ง)

เมื่อคนสองคนย้ายมาอยูด่ ว้ ยกันหรื อแต่งงานกันถือเป็ นการเริ่ มต้นชี วติ คู่ดว้ ยกัน
การอยูร่ ่ วมกันนี้สามารถสิ้ นสุ ดลงเมื่อคนสองคนแยกทางกันหรื อตายจากกัน
เมื่อชีวิตคู่สิ้นสุ ดลงก็มีหลายอย่างที่จะต้องจัดการ อาทิเช่น
เราจะต้องทราบว่าใครจะได้อะไร ไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องทรัพย์สิน
หรื อเงินจะต้องมีการแบ่งกัน การแบ่งนี้เรี ยกว่า “skifteoppgjør”
(การจัดการแบ่งทรัพย์สิน( ต่อไปนี้ทางคณะผูจ้ ดั ทาจะใช้คาว่า “แบ่ง” และ “การแบ่ง”
เมื่อเราพูดถึง "skifteoppgjør”
เมื่อคนเราอยูร่ ่ วมกันมานานเราก็มีหลายสิ่ งหลายอย่างที่จะต้องแบ่งกัน
การจัดการแบ่งทรัพย์สินนี้ในทางปฎิบตั ิแล้วอาจจะเป็ นไปได้อย่างลาบาก
ซึ่ งความลาบากนี้อาจเป็ นเพราะความสัมพันธ์ที่ขดั แย้งกัน
และมีความรู ้สึกต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในแผ่นพับฉบับนี้ก่อนอื่นเราจะพูดถึงกฏข้อกาหนดต่างๆในการแบ่งทรัพย์สินและเงิน
ทอง เมื่อมีการแยกทางกันหรื อการหย่าร้าง
หลังจากนั้นเราจะคุยกันถึงเรื่ องการแบ่งมรดก
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กำรแบ่ งทรัพย์ สินและเงินทอง
เมื่อมีกำรแยกทำงกันหรือกำรหย่ ำร้ ำง
1.0 กฏหมำยของประเทศใดบ้ ำงที่เกีย่ วข้ อง
กฎที่เป็ นหลักคือเงินและทรัพย์สินของคู่สมรสจะถูกแบ่งออกตามกฎหมายของประเทศ
ที่คู่สมรสอยูด่ ว้ ยกันเป็ นครั้งแรก
อย่างไรก็ตามคู่สมรสสามารถตกลงทาสัญญากันว่าคู่สมรสจะใช้กฎหมายของประเทศน
อร์ เวย์ก็ได้

1.1 คู่สมรสสำมำรถทำสัญญำในกำรจัดแบ่ ง
"เสรีภำพในกำรทำ พื้นฐานในการจัดแบ่งนั้นคือการที่คู่สมรสมี "เสรี ภาพในการทาสัญญา"
ซึ่ งหมายความว่าคู่สมรสสามารถกาหนดว่าทรัพย์สินและเงินทองจะมีการแบ่งอย่างไร
สั ญญำ"

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับต่อคู่สมรสแม้วา่ กฎหมายที่ใช้ในการจัดแบ่งได้ระบุไว้ในกฎหมาย
ของการแต่งงานระบุไว้อีกอย่างหนี่งก็ตาม สิ่ งเหล่านี้ เป็ นสิ่ งสาคัญที่ควรรู ้

สั ญญำมีผลบังคับใ สัญญาไม่จาเป็ นที่จะต้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้มีผลบังคับใช้ แต่ JURK
แนะนาให้มีการเขียนสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ช้

สัญญาที่มีการเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรนั้นจะทาให้ทราบว่าท่านได้มีการทาข้อตกลงอ
ะไรบ้าง
นอกจากนี้ท่านสามารถอ้างอิงถึงข้อตกลงต่างๆที่ระบุไว้ในสัญญาในกรณี ที่มีขอ้ ขัดแย้งเ
กิดขี้น

ในกรณี ที่คู่สมรสไม่สามารถตกลงกันได้วา่ จะแบ่งเงินทอง และ ทรัพย์สินอย่างไร
กฎหมำยกล่ำวไว้ อ คู่สมรสจะต้องปฎิบตั ิตามกฎหมายของการแต่งงาน
ซึ่ งเราจะนากฎหมายเหล่านี้มากล่าวถึงเป็ นข้อๆดังต่อไปนี้

ย่ ำงไร
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1.2 คู่สมรสจะทำกำรจัดแบ่ งเมื่อไร
ใบคำร้ องขอแยกท โดยปกติแล้ว เมื่อคู่สมรสมีความประสงค์ที่จะเลิกชีวติ คู่
ำงกันและกำรหย่ ำ คู่สมรสจะต้องยืน่ คาร้องขอแยกทางกัน และหย่าไปยัง “fylkesmannen”
(สานักงานเขต)

คู่สมรสคนใดคนหนื่งสามารถเรี ยกร้องให้มีการจัดแบ่งได้เมื่อทางสานักงานเขตได้อนุม ั
ติคาร้องแล้ว
ซึ่ งก็หมายความว่าคู่สมรสได้รับจดหมายจากสานักงานเขตว่าคู่สมรสได้แยกทางกันหรื
อหย่าเป็ นที่เรี ยบร้อย

1.3 คู่สมรสจะต้ องจัดแบ่ งอะไร
“ช่ วงเวลำใดทีต่ ้ อง เงินและทรัพย์สินที่คู่สมรสเป็ นเจ้าของ ณ. วันที่คู่สมรสได้ส่งยืน่ คาร้องขอแยกทางกัน
และขอหย่าไปยังสานักงานเขต
ทำกำรจัดแบ่ ง”

ในกรณี ที่คู่สมรสได้ยา้ ยออกจากกันก่อนที่จะยืน่ คาร้องขอแยกทางกันไปยังสานักงานเข
ต เงินและทรัพย์สินที่มี ณ. ช่วงเวลานั้นจะต้องถูกแบ่ง

เงินและทรัพย์ สินที่เป็ นสินสมรส
“สิ นสมรส” และ “สิ นส่ วนบุคคล” เป็ นคาที่ใช้ในการกล่าวว่าสิ่ งใดที่จะต้องถูกแบ่ง
สิ่ งที่จะต้องถูกแบ่ง คือทรัพย์สินและเงินที่เป็ น“สิ นสมรส”
ในกรณี ที่คู่สมรสไม่ได้ทาสญญาไว้ถือว่าสิ่ งของเหล่านี้เป็ น “สิ นสมรส”
ท่านสามารถอ่านเกี่ยวกับ “สิ นส่ วนบุคคล” ในหน้าที่ 13

1.4 “มูลค่ำ” ของสินสมรสหักลบกับหนีส้ ินจะต้ องแบ่ งให้ เท่ ำกัน
กฎของมูลค่ ำของ
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กฎข้อบังคับในการแบ่งเรี ยกว่า “กฎของมูลค่าทรัพย์สินและเงิน”

ทรัพย์ สิน และเงิน เราอาจจะกล่าวได้วา่ กฎข้อบังคับนี้ได้กาหนดไว้วา่ คู่สมรสแต่ละคนจะได้รับ “เงิน”
คนละเท่าไรจากการแบ่ง ไม่ใช่วา่ ใครจะได้สิ่งของอะไร ต่อไปนี้เราจะกล่าวเฉพาะถึง
“เงิน” หรื อ “มูลค่าของทรัพย์สิน” ท่านสามารถอ่านรายละเอียดในข้อ 1.7
ในเรื่ องวิธีการในการแบ่ง “ทรัพย์สิน”

กฎทีส่ ำคัญ

กฎที่สาคัญในกฎหมายของการแต่งงานคือ
มูลค่าของสิ นสมรสที่คู่สมรสเป็ นเจ้าของจะต้องแบ่งให้เท่ากันหลังจากที่มีการหักหนี้
(เงินที่กยู้ มื ) เราอาจจะกล่าวได้วา่ “มูลค่าสุ ทธิ ”
ของสิ นสมรสที่คู่สมรสมีอยูจ่ ะต้องนามาแบ่งให้เท่ากัน
เมื่อเราจะทาการแบ่งมูลค่าของทรัพย์สมบัติ
เราจะต้องคานวณหามูลค่าทรัพย์สมบัติของคู่สมรสแต่ละคน
โดยการรวมมูลค่าของทรัพย์สมบัติของภรรยาที่เป็ นสิ นสมรสทั้งหมด
และหักหนี้ของภรรยา
เราก็สามารถทราบได้วา่ มูลค่าของทรัพย์สมบัติในส่ วนของภรรยาที่จะต้องแบ่งกับสามีเ
ท่าไร
ในส่ วนของสามีเราก็จะคานวณหามูลค่าทรัพย์สมบัติของสามีแบบเดียวกันกับที่เราคาน
วณหามูลค่าทรัพย์สินของภรรยา ภรรยาจะต้องแบ่ง 50%ให้กบั สามี
และสามีจะต้องแบ่ง 50%ให้กบั ภรรยา ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่ ำง

ภรรยา

สามี

มูลค่าสิ นสมรส
หนี้

500 000

300 000

-100 000

0

ส่ วนที่จะต้องแบ่ง

400 000/2

300 000/2

=200 000

=150 000

ภรรยาจะได้รับ 50%ในส่ วนของสามี ในที่น้ ีคือ 150 000 และสามีจะได้รับ
50%ในส่ วนของภรรยา ในที่น้ ีคือ 200 000 ดังนั้นสามีและภรรยาจะได้รับ
ส่ วนแบ่งที่เท่ากันคือ 350 000
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1.5 จะหักหนีส้ ินอย่ ำงไร
กฎข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับการหักหนี้ อย่างไรนั้นเป็ นเรื่ องที่ยาก
ทางที่ดีคุณควรที่จะติดต่อ JURK หรื อติดต่อหน่วยงานทางกฎหมายอื่น ๆ
ในกรณี ที่คุณสงสัยเกี่ยวกับกฎระเบียบในเรื่ องของการหักหนี้
เนื่องจากว่าไม่ใช่หนี้ทุกอย่างที่สามารถนามาหักออกจากสิ นสมรส
การที่หนี้จะนามาหักอย่างไรนั้นขึ้นอยูก่ บั ว่าคู่สมรสมีมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่ตอ้ งนามาแบ่
งเท่าไร รวมทั้งหนี้ที่มีน้ นั เอามาใช้ทาอะไร

คู่สมรสมีเพียงสินสมรส
และไม่ มีมูลค่ำของทรัพย์ สินอืน่ ที่จะต้ องแบ่ งไม่ เท่ ำกัน
ในกรณี ที่คู่สมรสมีมูลค่าของทรัพย์สินที่จะต้องแบ่งให้เท่ากัน ก็จะเป็ นเรื่ องที่ง่าย
เราจะทาการแบ่งโดย คู่สมรสแต่ละคนสามารถหักหนี้ท้ งั หมดในส่ วนของตน (อ่านข้อ
1.4) ถ้าเป็ นในกรณี ที่คู่สมรสคนใดคนหนึ่งมีหนี้มากกว่ามูลค่าทรัพย์สิน
คู่สมรสอีกฝ่ ายหนึ่งจะไม่ตอ้ งชาระหนี้ในส่ วนนี้โดยใช้มูลค่าของทรัพย์สินของตน

ตัวอย่ ำง
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มารี ยา และ โยฮันเนสจะหย่ากัน มารี ยา มีทรัพย์สมบัติท้ งั สิ้ น ในราคา 500 000
และมีหนี้ 100 000 โยฮันเนสมีทรัพย์สมบัติท้ งั สิ้ น ในราคา 500 000 และมีหนี้ 600 000
มารี ยามีมูลค่าของทรัพย์สมบัติท้ งั สิ้ น 400 000 (500 000 – 100 000 = 400 000)
ที่จะต้องแบ่งให้เท่ากัน ในขณะที่โยฮันเนส
ไม่มีมูลค่าของทรัพย์สมบัติที่สามารถนามาแบ่งได้ (500 000 – 600 000 = -100 000)
โยฮันเนสมีหนี้ท้ งั สิ้ น 100 000 หลังจากที่หกั ลบหนี้ออกจาก มูลค่าทรัพย์สมบัติของเขา
โยฮันเนสได้รับ 200 000 จากมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้ นของมารี ยา
แต่มารี ยาไม่ตอ้ งชาระหนี้ที่เกินมาในส่ วนของโยฮันเนส

คู่สมรสมีมูลค่ำของทรัพย์ สมบัตทิ ี่จะไม่ แบ่ งให้ เท่ ำกันได้
ในกรณี ที่คู่สมรสมีมูลค่าของทรัพย์สมบัติที่จะไม่นามาแบ่ง (อ่านข้อ 1.6)
เราต้องดูวา่ หนี้สินเหล่านี้นามาใช้ทาอะไร
และหนี้สินเหล่านี้เป็ นหนี้ที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าที่จะต้องนามาแบ่งกันหรื อไม่

ตัวอย่ ำงที่ 1

หนี้ที่นามาใช้ซ้ื อหรื อใช้ในการปรับปรุ งสิ่ งต่างๆจะต้องนามาแบ่ง
ในกรณี ที่หนี้ น้ นั เกี่ยวข้องกับมูลค่าของสิ นสมรส
เราสามารถนาหนี้เหล่านั้นมาหักออกจากมูลค่าของสิ นสมรส
ซึ่ งถือว่าเป็ นทรัพย์สินที่เป็ นเจ้าของด้วยกัน

ตัวอย่ ำงที่ 2

สาหรับหนี้ที่นามาใช้ในการซื้ อหรื อปรับปรุ งสิ่ งต่างๆที่จะไม่นามาแบ่ง
ในกรณี ที่หนี้ น้ นั เกี่ยวข้องกับมูลค่าของทรัพย์สมบัติที่จะไม่นามาแบ่งนั้น
หนี้เหล่านี้ จะไม่สามารถนามาหักออกจากมูลค่าของสิ นสมรส
ในกรณี ที่หนี้ เหล่านั้นมีมากกว่ามูลค่าของทรัพย์สมบัติที่จะไม่นามาแบ่ง
จานวนหนี้ที่เหลือสามารถนามาหักออกจากมูลค่าของทรัพย์สมบัติที่จะนามาแบ่งกัน

«หนี้สินอื่น»

ตัวอย่ ำง

กำรคำนวณ

สาหรับหนี้ อื่นๆ (เงินกูเ้ พื่อการศีกษา เงินกูส้ ่ วนบุคคล เป็ นต้น)
จะต้องทา ”การหักตามสัดส่ วน” กฎนี้อาจจะเป็ นการยากแก่การเข้าใจ
ดังนั้นท่านสามารถดูจากตัวอย่างในการคานวณต่อไปนี้
มารี ยา และ โยฮันเนสจะหย่ากัน โยฮันเนสมีเงินกูเ้ พื่อการศีกษาเป็ นจานวน 100 000
นอกจากนี้ เขายังมีบา้ นตากอากาศซึ่ งเขาเป็ นเจ้าของซึ่ งมีมูลค่าเป็ นจานวน 400 000
และมีบา้ นที่เป็ นเจ้าของร่ วมกันซึ่ งมีมูลค่า 800 000
100 000
(เงินกูเ้ พื่อการศีกษา) x

800 000 (บ้านที่เป็ นเจ้าของร่ วมกัน)

= 66 000
สามารถหักจากมูลค่าทรัพย์สมบัติที่จ

(800 000+400 000)

ะต้องแบ่งเท่ากัน

โยฮันเนสสามารถหัก 66 000 จาก 800 000 จากมูลค่าบ้านที่จะต้องแบ่งเท่าๆกัน
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หนีท้ ี่เป็ นร่ วมกัน
คู่สมรสสามารถกูเ้ งินร่ วมกัน อาทิเช่น กูเ้ พื่อนาเงินมาซื้ อบ้าน
แม้วา่ คู่สมรสเป็ นผูร้ ับผิดชอบในเงินก้อนที่กยู้ มื กับธนาคาร
คู่สมรสสามารถทาการตกลงเป็ นอย่างอื่นระหว่างคู่สมรสด้วยกันได้

ตัวอย่ ำง

มารี ยา และ โยฮันเนสได้กเู้ งินด้วยกันเป็ นจานวน 500 000 เพื่อนามาซื้ อบ้าน
ธนาคารสามารถเรี ยกร้องเงิน จานวน 500 000 จากทั้งมารี ยา และ โยฮันเนส
ถึงแม้วา่ มารี ยา และ โยฮันเนสได้ตกลงกันว่า มารี ยาจะรับผิดชอบในการชาระเงินเพียง
200 000 และโยฮันเนสจะรับผิดชอบในการชาระ 300 000 ก็ตาม
สัญญานี้ เป็ นการตกลงระหว่างมารี ยา และ โยฮันเนส
ซึ่ งตกลงกันว่าแต่ละคนจะชาระหนี้เท่าไรเมื่อพวกเขาจะต้องแบ่งกัน

1.6 อะไรที่ได้ รับกำรยกเว้นจำกกำรจัดแบ่ ง
ข้ อยกเว้ นจำกกฎห ถึงแม้วา่ คู่สมรสไม่ได้ทาสัญญาเกี่ยวกับ “สิ นส่ วนบุคคล”
ลักของกำรแบ่ งทีเ่ เงินบางส่ วนสามารถแยกออกจากการแบ่งได้
เนื่องจากในบางกรณี ก็อาจจะไม่เป็ นธรรมที่จะทาการจัดแบ่งทุกอย่างให้เท่าเทียมกัน
ท่ ำเทียมกัน

มูลค่ำของทรัพย์ สมบัตทิ ี่ไม่ ต้องแบ่ งให้ เท่ ำกันได้
คู่สมรสไม่จาเป็ นที่จะต้องแบ่งมูลค่าของทรัพย์สมบัติที่พวกเขามีมาก่อน 1)
ก่อนการสมรส หรื อ ที่ได้มาภายหลัง 2) การได้รับมรดกหรื อได้มา 3)
ของขวัญที่ผอู ้ ื่นให้มาโดยเสน่หา สิ่ งเหล่านี้เรี ยกว่า “การจัดแบ่งที่ไม่เท่ากัน”
สิ่ งที่สามารถเรี ยกร้องให้มีการจัดแบ่งแบบไม่เท่ากันนี้คือ มูลค่าสุ ทธิ นัน่ หมายถึง
หนี้ได้ถูกหักออกไปแล้ว เราจะใช้แค่
มูลค่าสุ ทธิของทรัพย์สมบัติในการจัดแบ่งแบบไม่เท่ากันนี้
ดังนั้นไม่แน่เสมอไปว่าบุคคลนั้นสามารถรักษาทรัพย์สินนั้นได้
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ในกรณี ที่ภรรยามีความประสงค์ที่จะทาการจัดแบบไม่เท่ากันในมูลค่าของทรัพย์สมบัติ
ที่ตนมีก่อนสมรสกับสามีให้เท่ากัน
ภรรยาจะต้องหักหนี้ท้ งั หมดที่ตนมีมาก่อนการสมรส
หากหนี้สินเหล่านั้นมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าของทรัพย์สมบัติ
ดังนั้นจึงไม่มีการแบ่งมูลค่าของทรัพย์สินแบบไม่เท่ากันนี้

ตัวอย่ ำงที่ 1

ตัวอย่ ำงที่ 2

ไมย์ และ อาลี ได้สมรสกัน ไมย์ได้ซ้ ี อบ้านก่อนที่พวกเขาจะทาการสมรสกัน
เมื่อพวกเขาสมรสกันแล้ว บ้านมีมูลค่า 1 000 000 ไมย์มีเงินกูเ้ พื่อการศึกษา เป็ นจานวน
400 000 และเงินกูเ้ พื่ออยูอ่ าศัย เป็ นจานวน 400 000 ไมย์มีหนี้ท้ งั สิ้ น 800 000
ซึ่งเธอจะต้องนามาหักออกเพื่อใช้ในการคานวณหาจานวนที่เธอจะใช้ในการจัดแบ่งแบ
บไม่เท่ากันนี้ วิธีคานวณ 1 000 000 – 800 000 = 200 000
ไมย์สามารถใช้การจัดแบ่งที่ไม่เท่ากันนี้ เป็ นจานวน 200 000
ซึ่ งถือเป็ นมูลค่าที่เธอนาเข้ามาในระหว่างการสมรส
เมื่อไมย์ และ อาลี สมรสกัน บ้านมีมูลค่า 1 000 000 และ ไมย์มีหนี้ เป็ นจานวน
1 000 000 วิธีคานวณ 1 000 000 – 1 000 000 = 0
ดังนั้นไมย์จึงไม่สามารถนามูลค่าทรัพย์สินนี้มาใช้ในการแบ่งที่ไม่เท่ากันนี้
ในกรณี ที่คู่สมรสคนใดคนหนึ่งได้รับมรดก
หรื อของขวัญที่ได้โดยเสน่หาในระหว่างการสมรส
บุคคลนั้นสามารถที่ใช้การจัดแบ่งแบบไม่เท่ากันนี้ในมูลค่าของทรัพย์สินเหล่านั้นได้
ดังนั้นหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับมรดกหรื อของขวัญจะต้องนามาหักจากมูลค่าทรัพย์สมบัติเ
หล่านั้น

ตัวอย่ ำง

ในระหว่างช่วงเวลาที่ไมย์ และ อาลีสมรสนั้น ไมย์ได้รับบ้านตากอากาศเป็ นมรดก
บ้านตากอากาศหลังนี้มีมูลค่า 1 000 000 ไมย์มีเงินกูเ้ พื่อการศึกษาเป็ นจานวน 400 000
และเงินกูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบ้านเป็ นจานวน 400 000
แต่เธอไม่มีหนี้ที่เกี่ยวข้องกับบ้านตากอากาศหลังนึ้
ไมย์สามารถใช้การแบ่งที่ไม่เท่ากันนี้กบั มูลค่าของบ้านตากอากาศเป็ นจานวน
1 000 000
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มูลค่ ำทีเ่ พิม่ ขึน้

มูลค่าของทรัพย์สินที่จะต้องนามาแบ่งแบบไม่เท่ากันนี้ สามารถเพิ่มมูลค่าได้เนื่ องจาก
ความผันผวนของตลาด
ในกรณี ที่ทรัพย์สินส่ วนที่จะต้องนามาแบ่งแบบไม่เท่ากันนี้มีราคาเพิ่มขึ้น
มูลค่าที่เพิ่มมานี้ถือเป็ นส่ วนที่ตอ้ งนามาแบ่งแบบไม่เท่ากัน
(มูลค่าที่เพิ่มขึ้นมาในส่ วนของทรัพย์สินที่ตอ้ งแบ่งแบบไม่เท่ากันนี้
สามารถนามาแบ่งแบบไม่เท่ากันได้ )

ตัวอย่ ำง

เมื่อตอนที่ไมย์ และ อาลีสมรสกันนั้น บ้านของไมย์มีราคา 1 000 000 ไมย์มีหนี้ท้ งั สิ้ น
800 000 มูลค่าที่ไมย์สามารถนามาแบ่งแบบไม่เท่ากันนี้ คือ 200 000 จานวน 200 000
ก็เท่ากับ 20% ของมูลค่าบ้าน หลายปี ต่อมาไมย์ และ อาลีได้แยกทางกัน
เมื่อพวกเขาจะทาการแบ่งทรัพย์สิน (อ่านข้อ 1.3 ช่วงเวลาใดที่ตอ้ งทาการจัดแบ่ง)
บ้านของไมย์มีราคา 2 000 000 ดังนั้นไมย์สามารถจัดการแบ่งแบบไม่เท่ากันนี้ได้ 20%
ของ 2 000 000 ซึ่งเป็ นจานวน 400 000
มูลค่าเพิ่มจะต้องถูกแบ่งในอัตราส่ วนเดียวกันกับการจัดแบ่งที่ไม่เท่ากัน (ในกรณี น้ ี
20/80 กล่าวคือไมย์สามารถจัดแบ่งแบบไม่เท่ากัน 20% ของมูลค่าที่เพิ่มขึ้น)
ในกรณี ที่บา้ นของไมย์มีมูลค่าลดลง
เราจะใช้มูลค่าของบ้านเมื่อคู่สมรสจะทาการแบ่งแบบไม่เท่ากันนี้

คุณต้ องเรียกร้ องใ
ห้ มกี ำรแบ่ งทีไ่ ม่ เท่
ำกัน

ถ้าคู่สมรสคนใดคนหนื่งต้องการจัดแบ่งมูลค่าของทรัพย์สมบัติแบบไม่เท่ากันนี้
บุคคลคนนั้นจะต้องแจ้งให้ทราบ
และจะต้องมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามูลค่าเหล่านั้นมาจากมรดก หรื อ
ของขวัญที่ได้โดยเสน่หา หรื อ ได้มาก่อนสมรส
ข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลที่คุณให้กบั เจ้าหน้าที่ภาษี (เอกสารที่คานวณภาษี)
มูลค่าของทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งต้องที่จะแบ่งแบบไม่เท่ากันนี้
ต้องไม่นามาใช้จนหมด ซึ่ งจะทาให้ยากลาบากในการที่จะนามาแสดงเป็ นหลักฐาน
กฎหมายได้กาหนดข้อกาหนดที่เข้มงวดเพื่อให้มีการแสดงหลักฐาน

เมือ่ กำรแบ่ งแบบไ ในบางครั้งคู่สมรสคนใดคนหนึ่งมีทรัพย์สมบัติที่มีมูลค่าสู งที่สามารถนามาจัดแบ่งแบบ
ม่ เท่ ำกันนีท้ ำให้ เกิ ไม่เท่ากันนี้ได้ ซึ่งทาให้อีกฝ่ ายหนึ่งได้มีส่วนที่เหลืออยูน่ อ้ ยมาก
ดควำมไม่ เป็ นธรร ซึ่งเป็ นการสร้างความไม่เป็ นธรรม
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ม

มีกฎหมายอยูห่ นึ่งข้อที่ได้กล่าวว่าคู่สมรสฝ่ ายนั้นไม่สามารถทาการแบ่งแบบไม่เท่ากัน
นี้ได้ ในกรณี ที่การแบ่งนี้ทาให้เกิดความไม่เป็ นธรรมขึ้น
ทั้งนี้จะต้องได้รับการพิจารณาในแต่ละกรณี ไป

มูลค่ำทรัพย์ สินอืน่ ๆ ทีค่ ู่สมรสไม่ ต้องแบ่ ง
สิ่ งของส่ วนบุคคล สิ่ งของส่ วนบุคคลไม่จาเป็ นที่จะต้องแบ่ง ตัวอย่างของสิ่ งของส่ วนบุคคล อาทิ เสื้ อผ้า
เครื่ องประดับ และ รู ปถ่ายของครอบครัว จากครอบครัวของท่าน
ในกรณี ที่ก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมเกิดขึ้น
อาจจะเป็ นไปได้วา่ คุณจาเป็ นต้องแบ่งในส่ วนนี้ อาทิ สิ่ งของที่มีมูลค่าสู งมาก

สิ่ งของของบุตร

สิ่ งของของบุตรจะไม่มีการแบ่ง
ในกรณี ที่เด็กจะอยูท่ ี่บา้ นของผูป้ กครองคนใดคนหนึ่งอย่างถาวร
ผูป้ กครองคนนั้นสามารถเรี ยกร้องให้เป็ นผูเ้ ก็บรักษาของของบุตรได้

สินส่ วนตัว
สิ นส่ วนตัว หมายถึง มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็ นของคู่สมรสคนใดคนหนึ่ง ทรัพย์สิน
สิ นส่ วนตัว =
และ เงินทองซึ่ งเป็ นสิ นส่ วนตัวจะไม่จดั แบ่งเมื่อมีการหย่า
ทรัพย์สิน และ
เงินทีจ่ ะไม่ มีกำรแบ่ ง
คู่สมรสต้องทาสัญญาว่าทั้งสองฝ่ ายมีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนเป็ น “สิ นส่ วนตัว”
คู่สมรสอาจทาสัญญาอย่างสมบูรณ์หรื อเพียงบางส่ วนของทรัพย์สินเป็ นสิ นส่ วนตัวได้
ต้ องทำสั ญญำ
เพียงบางส่ วนของทรัพย์สินส่ วนตัว หมายความว่า ทรัพย์สินบางอย่างเป็ นสิ นส่ วนตัว
และบางอย่างเป็ นสิ นสมรส ทรัพย์สินที่เป็ นสิ นส่ วนตัวจะไม่มีการแบ่ง
แต่ส่วนที่เหลือจะถูกแบ่ง ในกรณี ที่คู่สมรสทาสัญญาอย่างสมบูรณ์วา่ เป็ นสิ นส่ วนตัว
จะไม่มีการแบ่งใดๆทั้งสิ้ น
ที่กล่าวข้างต้นนี้จะต้องมีการทาสัญญาใน “ektepakt” สัญญานี้จดั เป็ นสัญญาที่พิเศษ
“ektepakt”
ตรงที่สัญญานี้ จะต้องเป็ นการเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ มีพยาน 2 คน
(สั ญญำระหว่ ำงคู่สม อยูใ่ นขณะที่คู่สมรสลงลายมือชื่อ ในกรณี ที่คู่สมรสจัดทาสัญญานี้
รสเกีย่ วกับกำรจัดแบ่ คู่สมรสจะต้องดูวา่ เขียนอะไรลงในสัญญาเพื่อจะได้รู้วา่ ทรัพย์สินใดจะต้องถูกจัดแบ่ง
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งทรัพย์สมบัติ)
มรดก หรือ
ของขวัญทีไ่ ด้ โดยเส
น่ หำถือเป็ นสิ นส่ วนตั
ว

คู่สมรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งได้รับของขวัญ หรื อ มรดก
ซึ่ งบุคคลอื่นได้ตดั สิ นใจยกให้เป็ นสิ นส่ วนตัวของคู่สมรสคนนั้น

เงินอุปกำระคู่สมรส
ในบางครั้งคู่สมรสฝ่ ายหนึ่งสามารถเเรี ยกร้องเงินอุปการะจากอีกฝ่ ายหนึ่ง
การเรี ยกร้องนี้ เรี ยกว่า เงินอุปการะคู่สมรส
ในกรณี ที่คู่สมรสคนใดคนหนึ่งต้องอยูบ่ า้ นเพื่อเลี้ยงดูบุตร และ ไม่ได้ทางาน และ
ไม่มีเงินรายได้เป็ นของตน อาจจะเป็ นไปได้วา่ เธอสามารถรับเงินอุปการะนี้
โดยปกติแล้วเราสามารถรับเงินอุปการะนี้ เป็ นระยะเวลาสู งสุ ด 3 ปี ในบางกรณี
ระยะเวลาอาจจะนานกว่านี้ได้

คู่สมรสสำมำรถทำ คู่สมรสสามารถทาสัญญาเองว่าอีกฝ่ ายหนึ่งจะได้รับเงินอุปการะนี้
ในกรณี ที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ก็อาจจะต้องใช้ศาล หรื อ NAV เป็ นผูต้ ดั สิ น
สั ญญำ
มันไม่เป็ นเรื่ องง่ายที่คู่สมรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจะได้รับเงินอุปการะนี้

1.7 กำรแบ่ ง “ทรัพย์ สิน”
ใครจะได้ สิ่งของชิ้ ก่อนหน้านี้เราได้พดู ถึงการแบ่งทรัพย์สิน “มูลค่า” ในที่น้ ีเราจะพูดถึงการแบ่ง
“ทรัพย์สิน” เราจะพูดถึงว่าใครจะได้อะไร
นไหน

สิ่ งที่สาคัญคือเราจะต้องแยกระหว่างกฎของการแบ่งทางด้านมูลค่า
และกฎของการแบ่งในตัวทรัพย์สิน ถึงแม้วา่ ภรรยาได้รับทรัพย์สิน
นัน่ ไม่ได้หมายความว่าภรรยาได้รับสิ่ งที่มีมูลค่ามากกว่าสามี
สามีจะได้รับจานวนเงินซึ่ งกฎของการแบ่งทางด้านมูลค่าได้กาหนดว่าเขาจะได้เท่าไร

ตัวอย่ ำง
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ลาร์ส และ คารี จะหย่ากัน พวกเขามีบา้ นหนึ่งหลัง และ รถยนต์หนื่งคัน

ซึ่ งจะต้องจัดการแบ่ง (ซึ่งถือเป็ นสิ นสมรส) บ้านมีราคา 1 500 000 และ รถยนต์มีราคา
500 000 ลาร์ส และ คารี ได้ตดั สิ นใจว่า คารี จะได้รับบ้าน และ ลาร์ ส จะได้รถยนต์
คารี จะต้องจ่ายเงินให้ลาร์ ส เป็ นจานวน 500 000
เพื่อว่าทั้งคู่จะได้รับส่ วนแบ่งเท่าเทียมกัน ดังนั้น คารี และ ลาร์ ส จะได้รับเงิน
1 000 000 เท่ากัน
คู่สมรสสามารถตกลงกันว่าใครจะได้ทรัพย์สินอะไร แต่อาจจะไม่ง่ายนัก
เพราะเกิดการทะเลาะกันขึ้น ในกรณี ที่คู่สมรสไม่สามารถตกลงกัน
คู่สมรสจะต้องปฎิบตั ิตามกฎข้อบังคับทางกฎหมาย

ใครเป็ นเจ้ ำของอะไรบ้ ำง
การที่เราจะทราบว่าใครจะได้ทรัพย์สินใดนั้น
เราก็จะต้องทราบว่าใครเป็ นเจ้าของทรัพย์สินใด
ในบางครั้งอาจจะไม่เป็ นเรื่ องง่ายที่จะทราบว่าใครเป็ นเจ้าของทรัพย์สินใดเมื่อเวลาที่คู่ส
มรส สมรสกัน
การสมรสกันนั้นไม่ได้บ่งบอกว่าใครเป็ นเจ้าของทรัพย์สินใด
เมื่อเราซื้ อของมาด้วยเงินของตนเอง เราก็เป็ นเจ้าของสิ่ งนั้น เมื่อเราซื้ อของมาร่ วมกัน
เราก็เป็ นเจ้าของร่ วมกัน
เราสามารถทาสัญญากันว่าเราเป็ นเจ้าของร่ วมกันในกรณี ที่คู่สมรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเป็ นผู ้
ซื้ อ

กำรเป็ นเจ้ ำของแต่ เพียงผู้เดียว และ เป็ นเจ้ ำของร่ วมกัน
คุณเก็บรักษำของข กฎหลักคือ ภรรยา และ สามีสามารถเก็บรักษาทรัพย์สินของตน ตัวอย่างเช่น ภรรยา
เป็ นเจ้าของทรัพย์สินหนึ่ง 100% ทรัพย์สินนั้นถือว่าภรรยา “เป็ นเจ้าของแต่เพียงผูเ้ ดียว”
องคุณ
และเธอสามารถเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นได้

สิ่ งของทีค่ ู่สมรสเป็ ในกรณี ที่เป็ นเจ้าของร่ วมกันในทรัพย์สิน ก็หมายความว่า
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นเจ้ ำของร่ วมกัน

สามีและภรรยาเป็ นเจ้าของร่ วมกันในทรัพย์สินนั้น
เราก็จะต้องดูวา่ สัดส่ วนของการเป็ นเจ้าของในสิ่ งนั้นมากแค่ไหน
สามีหรื อภรรยาสามารถเป็ นเจ้าของในทรัพย์สินนั้น ถ้าหากว่า
คนใดคนหนึ่งเป็ นเจ้าของมากกว่า 75% ของทรัพย์สินนั้น
ถ้าคู่สมรสเป็ นเจ้าของในทรัพย์สินนั้น 50/50
คู่สมรสไม่สามารถเรี ยกร้องการเป็ นเจ้าของในทรัพย์สินนั้นได้
หากคู่สมรสตกลงกันไม่ได้วา่ ใครจะได้ทรัพย์สินใด
ทรัพย์สินชิ้นนั้นจะต้องถูกนาไปขาย และ เงินที่ได้จากการขายนั้นจะต้องนามาแบ่งกัน
มีกฎหมายอยูห่ นึ่งข้อที่กล่าวว่าถ้าผลของการจัดแบ่งนี้ไม่เป็ นธรรม
ศาลสามารถตัดสิ นให้เป็ นอย่างอื่นได้

กฎหมำยพิเศษสำหรับที่อยู่อำศัยร่ วมกันและเฟอร์ นิเจอร์
สิ ทธิในกำรโอนกร กฎหมายพิเศษสาหรับที่อยูอ่ าศัย (บ้าน)ซึ่งคู่สมรสพักอาศัยอยูร่ ่ วมกัน
รมสิ ทธิ์สำหรับทีอ่ ถึงแม้วา่ สามีเป็ นเจ้าของที่อยูอ่ าศัยนั้นก็ตาม
ภรรยาสามารถเรี ยกร้องให้มีการโอนกรรมสิ ทธิเป็ นของตนได้ในกรณี ที่เธอมีเหตุผลพิเ
ยู่อำศัยร่ วมกัน
ศษที่เพียงพอ ในกรณี น้ ี ภรรยาจะต้องชาระค่าที่อยูอ่ าศัยนี้ให้สามี

โดยปกติศาลจะพิจารณาว่าคู่สมรสฝ่ ายหนึ่งมีเหตุผลพิเศษ
ถ้าภรรยาสามารถพิสูจน์ได้วา่ เธอมีความต้องการมากสาหรับที่อยูอ่ าศัยนี้มากกว่า
(จาเป็ นต้องใช้ที่อยูอ่ าศัยนี้มากกว่า( อีกฝ่ ายหนึ่ง
ในกรณี ที่คู่สมรสมีเด็กที่จะต้องพักอาศัยอยูก่ บั เธออย่างถาวรก็หมายถึงว่าเธอมีความจาเ
ป็ นมากกว่าอีกฝ่ ายหนึ่ง
ภรรยาไม่มีสิทธิ ในการเรี ยกร้องการโอนกรรมสิ ทธิ ที่อยูอ่ าศัยในกรณี ที่สามีได้รับที่พกั อ
าศัยที่เป็ นทรัพย์มรดก หรื อ ได้รับเป็ นของขวัญจากครอบครัวของตน
ข้อนี้เป็ นข้อสาคัญที่ควรจะทราบ

สิ ทธิในกำรใช้ ที่อยู่ ถึงแม้วา่ คู่สมรสอีกฝ่ ายหนึ่งไม่สามารถเรี ยกร้องในการโอนกรรมสิ ทธิที่พกั อาศัยนี้ก็ตา
ม เธอสามารถเรี ยกร้องการใช้ที่อยูอ่ าศัยนี้ได้ ถึงแม้วา่ ที่อยูอ่ าศัยนี้จะมาจากทรัพย์มรดก
อำศัยร่ วมกัน
หรื อ อีกฝ่ ายหนึ่งได้เป็ นของขวัญ
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เมื่อมีการพิจารณาแล้วว่าคู่สมรสอีกฝ่ ายหนึ่งจะได้รับสิ ทธิ ในการใช้ที่พกั อาศัยนี้หรื อไม่
เราจะพิจารณาจากความต้องการของเด็ก และ คู่สมรสอีกฝ่ ายหนึ่ง
สิ ทธิ น้ ีไม่ใช่สิทธิ ที่จะใช้ที่อยูอ่ าศัยตลอดไป
โดยปกติแล้วคู่สมรสบุคคลนั้นสามารถใช้ที่พกั อาศัยนี้ได้จนกระทัง่ บุตรย้ายออกจากที่
พักอาศัยนั้น
สามี/ภรรยาที่เป็ นเจ้าของที่พกั อาศัยนั้นสามารถเรี ยกร้องค่าเช่าจากอีกฝ่ ายหนี่งที่ใช้ที่พกั
ค่ ำเช่ ำสำหรับกำรใ อาศัยของตน ถ้าคู่สมรสทั้งสองคนเป็ นเจ้าของที่พกั อาศัยนั้นร่ วมกัน
ช้ ทอี่ ยู่อำศัย
สามี/ภรรยาที่ยา้ ยออกจากที่พกั อาศัยนั้นสามารถเรี ยกร้องค่าเช่าจากสามี/
ภรรยาที่อาศัยอยูไ่ ด้ แต่คู่สมรสต้องแบ่งค่าใช้จ่ายประจา อาทิ
ค่าใช้จ่ายที่ทางเทศบาลจัดเก็บ และ ภาษีที่ดิน
สามี/ภรรยาที่ใช้ที่พกั อาศัยนี้จะต้องชาระค่าไฟฟ้ า อินเตอร์ เนท โทรทัศน์

1.8 กำรจัดแบ่ งโดยตกลงกันเอง หรือ โดยกำรใช้ ศำล
กำรตกลงกันเอง

โดยส่ วนใหญ่แล้วเมื่อคู่สมรสแยกทางกันมักจะเลือกการทาสัญญาโดยการตกลงกันเอง
การตกลงกันเองนั้นหมายถึงการที่คู่สมรสจัดการแบ่งด้วยตนเอง
คู่สมรสสามารถเลือกว่าพวกเขาจะทาตามกฎหมายในเรื่ องการแบ่งหรื อไม่ หรื อ
คู่สมรสเลือกที่จะทาสัญญาว่า ทรัพย์สิน และ
เงินทองเหล่านั้นจะต้องจัดแบ่งในรู ปแบบอื่น
อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นในข้อ1.1
คู่สมรสสามารถทาข้อตกลงอื่นนอกเหนือจากข้อตกลงที่เขียนในกฎหมาย
เราจาเป็ นที่จะต้องทราบว่าข้อตกลงดังกล่าวมีผลผูกมัดแม้วา่ สัญญาที่ได้ตกลงกันเองนั้น
จะ แย่ยงิ่ กว่าข้อกาหนดที่เขียนในกฎหมาย JURK ได้กล่าวไว้เสมอว่า
คุณไม่จาเป็ นที่จะต้องลงลายมือชื่อในสัญญาที่คุณไม่เห็นด้วย หรื อ ไม่เข้าใจ
คู่สมรสไม่จาเป็ นที่จะต้องใช้ทนายความเพื่อดาเนิ นการแบ่งส่ วนบุคคล
แต่โดยส่ วนใหญ่แล้วเรามักใช้ทนายความในการดาเนินเรื่ องนี้ คุณสามารถติดต่อ JURK
ได้ ในกรณี ที่คุณจะหย่า และต้องการความช่วยเหลือในเรื่ องการแบ่งทรัพย์สิน และ
เงินทอง
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กำรจัดแบ่ งโดยกำร
การใช้ศาลเข้ามาช่วยในเรื่ องการจัดแบ่งทรัพย์สิน และ เงินทอง
ใช้ ศำล

ในกรณี ที่คู่สมรสไม่สามารถตกลงกันเองได้วา่ จะจัดแบ่งเงิน และทรัพย์สินอย่างไร
การใช้ศาลในการจัดแบ่งนั้นหมายความว่า
ผูพ้ ิพากษาเป็ นผูต้ ดั สิ นในการจัดแบ่งเงินทอง และทรัพย์สินของคู่สมรส
ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย
หากท่านต้องการใช้ศาลในการจัดแบ่งนั้นท่านจะต้องยืน่ เรื่ องต่อศาลท้องถิ่น
ข้อแตกต่างที่สาคัญระหว่างการใช้การจัดแบ่งโดยการใช้ศาล และการตกลงกันเอง
คือคู่สมรสไม่สามารถเจรจาต่อรองข้อตกลงในเรื่ องการจัดแบ่งได้
เมื่อให้ศาลเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่ องจากผูพ้ ิพากษาเป็ นผูต้ ดั สิ น คู่สมรสต้องชาระค่าใช้จ่ายนี้
ซึ่ งค่าใช้จ่ายนี้จะมีราคาค่อนข้างสู ง
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กำรแบ่ งทรัพย์ สิน และ เงินทีไ่ ด้ รับจำกกำรรับมรดก
2.0 เมื่อคู่สมรสคนใดคนหนึ่งเสียชีวติ
ต่อไปนี้ จะเป็ นการอธิบายถึงการจัดแบ่งเงิน และทรัพย์สิน
ระหว่างคู่สมรสที่ยงั มีชีวติ อยู่ และทายาทผูร้ ับมรดกของคู่สมรสที่เสี ยชีวติ
(กำรจัดแบ่ งเป็ นสอง การจัดแบ่งนี้เรี ยกว่า “การจัดแบ่งเป็ นสองขั้นตอน” และ
การจัดแบ่งนี้เป็ นการจัดแบ่งที่ซบั ซ้อน
ขั้นตอน)

“sammensatt
skifte”

สองขั้นตอน

การจัดแบ่งทรัพย์สิน และ เงิน ทาได้สองขั้นตอน ขั้นตอนแรก เป็ นการแบ่งทรัพย์สิน
และ เงินระหว่างคู่สมรส ขั้นตอนนี้จะทาตามกฎที่เราได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ตามข้อ 1.0
ถึง 1.8 กล่าวคือ การจัดแบ่งนี้ เป็ นการแบ่งทั้งทรัพย์สิน และ
เงินตามขั้นตอนของการแยกทางกัน หรื อ การหย่า ทั้งนี้ก็ยงั มีกฎข้อกาหนดพิเศษ
ในเรื่ องของการจัดแบ่ง แต่เราจะไม่กล่าว ณ.ที่น้ ี

“กองมรดก”

หลังจากที่คู่สมรสฝ่ ายหนึ่งเสี ยชีวติ ก็จะมีการจัดแบ่งระหว่างคู่สมรสที่ยงั มีชีวติ อยู่ และ
สิ่ งที่เรี ยกว่า “กองมรดก” กองมรดก คือ ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรสที่เสี ยชีวติ

“การแบ่งมรดก”

ขั้นตอนที่สองนี้
เป็ นขั้นตอนในการแบ่งทรัพย์สินต่างๆที่อยูใ่ นกองมรดกระหว่างทายาทผูร้ ับมรดก
ซึ่ งเรี ยกว่า การแบ่งทรัพย์มรดก
คู่สมรสที่มีชีวติ อยูน่ ้ นั ก็ถือว่าเป็ นหนึ่งในทายาทผูร้ ับมรดก
กฎต่างๆเหล่านี้เราจะกล่าวในข้อ 2.2

2.1 “Uskifte”
(กำรไม่ ทำกำรจัดแบ่ งทรัพย์ มรดกระหว่ำงทำยำทตำมกฎหมำย)
กำรไม่ ทำกำรจัดแ คู่สมรสที่ยงั มีชีวติ อยูม่ ีสิทธิที่จะ “ไม่ทาการจัดทรัพย์แบ่งทรัพย์มรดกแก่ทายาท”
บ่ งทรัพย์ มรดกคือ “การที่ยงั ไม่ทาการจัดแบ่งทรัพย์มรดก” หมายถึง ไม่มีการจัดแบ่งทรัพย์สิน และ
เงินต่างๆเมื่อคู่สมรสอีกฝ่ ายหนึ่งเสี ยชีวติ แต่จะทาการจัดแบ่งภายหลัง
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อะไร

อันนี้ เป็ นกฎที่สาคัญที่ควรจะทราบไว้ “การไม่ทาการจัดแบ่งทรัพย์มรดก”
นั้นอาจจะมีผลดีต่อคู่สมรสที่ยงั มีชีวติ อยู่
เนื่องจากเธอสามารถดาเนินชี วติ อยูอ่ ย่างที่เคยเป็ น
เธอไม่จาเป็ นที่จะต้องจัดแบ่งทางด้านการเงิน ย้ายออก หรื อ ให้ทรัพย์สินกับผูใ้ ด

คู่สมรสที่มีความประสงค์ที่จะไม่จดั แบ่งทรัพย์มรดกนั้นต้องแจ้งเรื่ องไปยังศาลท้องถิ่น
ภายใน 60 วัน หลังจากที่คู่สมรสอีกฝ่ ายหนึ่งเสี ยชีวิต ถ้าคุณอยูท่ ี่ออสโล
กำรแจ้ งเรื่องไปยัง คุณจะต้องยืน่ คาร้องไปยัง “Oslo byfogdembete”
คุณสามารถหาใบแจ้งนี้ทางหน้าอินเทอร์เน็ตของศาล
ศำล
ศาลจะพิจารณาว่าคู่สมรสท่านนั้นไม่ตอ้ งจัดแบ่งทรัพย์มรดกได้หรื อไม่
และทางศาลจะส่ งใบรับรองในกรณี ที่อนุมตั ิ

ทรัพย์ สินใดบ้ ำงที่คู่สมรสยังไม่ ต้องจัดแบ่ ง
ทรัพย์ สินทีเ่ ป็ นเจ้ ำ โดยปกติแล้วคุณยังไม่ตอ้ งจัดการแบ่งทรัพย์สิน และ เงินทองต่างๆที่เป็ นเจ้าของร่ วมกัน
(อ่านหัวข้อ 1.3)
ของร่ วมกัน
คู่สมรสสามารถทาสัญญาระหว่างคู่สมรสเกี่ยวกับการจัดแบ่งทรัพย์สมบัติ (หน้า 13)
ที่ระบุวา่ คู่สมรสที่มีชีวติ อยูจ่ ะได้รับอนุญาตให้ไม่ตอ้ งแบ่งทรัพย์สินและเงินของคู่สมร
สที่เสี ยชีวติ รวมถึงทรัพย์สินและเงินที่เป็ นสิ นส่ วนตน

ทรัพย์ สินใดบ้ ำงที่คู่สมรสสำมำรถตัดสินใจได้ในกรณีที่ยงั ไม่ ทำกำรแ
บ่ งทรัพย์ มรดก
กฎหลักคือคู่สมรสที่ไม่ตอ้ งจัดแบ่งมรดกนั้นสามารถทาอะไรก็ได้กบั ทรัพย์สิน
และเงินเหล่านั้นได้ตามความต้องการ แต่เธอไม่สามารถขายที่ดิน(ตัวอย่างเช่น บ้าน)
หรื อ ให้ของขวัญที่มีราคาแพงมากแก่บุคคลอื่น
การที่เราจะประเมินว่าของขวัญชิ้นนั้นมีราคาแพงมากหรื อไม่
เราต้องดูวา่ คู่สมรสมีเงินและทรัพย์สินทั้งหมดเท่าไร

บุตรที่เกิดจำกคู่สมรสที่เสียชีวติ มีควำมสัมพันธ์ กบั บุคคลอืน่ จะต้ องเห็
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นด้ วยกับกำรที่คุณยังไม่ ทำกำรจัดแบ่ งมรดก
สั ญญำทีต่ ้ องทำขึน้
กับบุตรทีเ่ กิดจำกคู่
สมรสทีเ่ สี ยชีวติ มี
ควำมสั มพันธ์ กบั บุ
คคลอืน่

ในกรณี ที่คู่สมรสคนที่เสี ยชีวติ นั้นมีบุตรกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กบั คู่สมรสที่มีความประส
งค์ที่จะยังไม่ทาการจัดแบ่งทรัพย์มรดก
สิ ทธิ ในการที่ยงั ไม่ทาการจัดแบ่งทรัพย์มรดกนั้นค่อนข้างจากัด
บุตรที่คู่สมรสมีกบั บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กบั คู่สมรส เรี ยกว่า “særkullsbarn”
(บุตรที่มาจากความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กบั คู่สมรสของตน)
คู่สมรสที่มีชีวติ อยูน่ ้ นั สามารถครอบครองทรัพย์มรดกเดิมโดยที่ยงั ไม่ตอ้ งแบ่ง
ถ้าบุตรที่เกิดจากคู่สมรสที่เสี ยชีวติ มีความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นเห็นชอบด้วย
นอกจากนี้คุณสามารถทาสัญญากับบุตรของผูเ้ สี ยชีวติ ก่อนที่คู่สมรสท่านนั้นจะเสี ยชีวติ
ว่าคู่สมรสที่ยงั มีชีวติ อยูน่ ้ นั ไม่จาเป็ นที่จะต้องจัดการกับทรัพย์มรดกในขณะที่ตนมีชีวิต
อยู่ ถ้าบุตรของคู่สมรสที่เสี ยชีวติ นั้นเห็นด้วย
คุณควรจะให้มีการเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ถ้าบุตรคนนั้นเห็นชอบด้วย
บุตรคนนั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนคาพูดได้
ถึงแม้วา่ เราจะเรี ยก บุตรที่มาจากความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กบั คู่สมรสของตน
ว่า “บุตร” นั้นก็ตาม บุตรท่านนั้นจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี
ที่สามารถเห็นด้วยกับการที่ยงั ไม่ตอ้ งจัดแบ่งมรดก

บุตรร่ วมกัน

ในกรณี ที่คู่สมรสมีบุตรร่ วมกัน
คู่สมรสที่มีชีวติ อยูม่ ีความประสงค์ที่จะครอบครองกองมรดกเดิม
ไม่จาเป็ นต้องขออนุ ญาตจากบุตร คู่สมรสสามารถครอบครองกองมรดกเดิมได้
ถึงแม้วา่ บุตรจะไม่เห็นชอบก็ตาม

สิ่งที่คุณต้ องรู้เกีย่ วกับกำรไม่ จดั แบ่ งทรัพย์ มรดกเดิม
มันอาจจะเป็ นผลดีสาหรับคู่สมรสที่ยงั มีชีวติ อยูท่ ี่ไม่ตอ้ งทาการแบ่งทรัพย์มรดกหลังจา
กที่คู่สมรสของตนเสี ยชีวติ
สิ่ งสาคัญที่เราควรจะทราบเกี่ยวกับข้อจากัดของการที่คู่สมรสท่านนั้นไม่จดั การแบ่งทรั
พย์มรดก และสามารถมีผลกระทบต่อฐานะทาง เศรษฐกิจของคู่สมรสท่านนั้น
ต่อไปนี้ จะเป็ นการกล่าวถึงสิ่ งที่เราควรจะพิจารณาก่อนที่เราจะเลือกการแบ่งทรัพย์มรด
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กในลักษณะนี้
ในกรณี คู่สมรสที่มีชีวติ อยูม่ ีอายุยงั น้อย
คู่สมรสอยู่ร่วมกับ ก็อาจจะเป็ นไปได้ที่เธอมีความประสงค์ที่จะสมรสใหม่ หรื อย้ายไปอยูก่ บั คนรักใหม่
คู่รักใหม่ หรือ
สิ่ งที่สาคัญที่ควรจะทราบคือ ถ้าเธอสมรสใหม่ หรื อย้ายไปอยูก่ บั คนรักใหม่
มูลค่าของทรัพย์สิน และ เงินทองต่างๆที่เป็ นมรดกจะต้องมีการจัดแบ่ง
สมรสใหม่
ในกรณี คู่สมรสที่มีชีวติ อยูม่ ีอายุยงั น้อย เธอมีความต้องการที่จะหารายได้

คู่สมรสต้ องกำรหำ
และทาให้ทรัพย์มรดกที่ยงั ไม่แบ่งเหล่านั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
รำยได้
ในกรณี ที่เธอไม่ทาการจัดแบ่งทรัพย์มรดกเดิม

เธอต้องทาการแบ่งทรัพย์มรดกกับทายาทของคู่สมรสเสี ยชีวติ

คู่สมรสต้ องรับผิด ในกรณี คู่สมรสที่เสี ยชีวติ มีหนี้สิน / เงินกู้
ชอบหนีส้ ิ น
คู่สมรสที่มีชีวติ อยูจ่ ะต้องทาการชาระหนี้สินเหล่านั้น
ถึงแม้จะยังไม่จดั แบ่งทรัพย์มรดกก็ตาม หากคู่สมรสที่เสี ยชีวติ มีหนี้สินมากกว่าเงิน
คู่สมรสที่มีชีวติ อยูไ่ ม่ควรที่จะทาการจัดการมรดกแบบนี้
เนื่องจากคู่สมรสที่ยงั มีชีวติ อยูน่ ้ นั มีสิทธิ ที่จะเก็บรักษาทรัพย์สินร่ วมกันในส่ วนที่เป็ นข
องตน (ดูหวั ข้อ 1.3 และข้อ 1.4)
เธอจาเป็ นต้องจัดการแบ่งกองมรดกเมื่อคู่สมรสเสี ยชีวติ

ทรัพย์ สินมีมูลค่ ำน้ ในกรณี ที่คู่สมรสที่มีชีวติ อยูน่ ้ นั เกษียณและคู่สมรสที่เสี ยชีวติ ไม่ได้มีหนี้มาก
การไม่จดั แบ่งทรัพย์มรดก อาจจะเป็ นข้อดีสาหรับคู่สมรสท่านนั้น
อย
ในกรณี ที่คู่สมรสที่เสี ยชีวติ ไม่มีเงินมาก และ
ทรัพย์มรดกส่ วนใหญ่จะตกเป็ นของคู่สมรสที่ยงั มีชีวติ อยูน่ ้ นั (ดูหวั ข้อ 2.2)
อาจจะเป็ นข้อดีสาหรับคู่สมรสท่านนั้นที่ทาการแบ่งทรัพย์มรดกในทันที

ประกันชีวติ
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ในกรณี ที่คู่สมรสที่เสี ยชีวติ ได้ทาประกันชีวติ ไว้
การไม่ทาการจัดแบ่งทรัพย์มรดกอาจจะส่ งผลเสี ยต่อคู่สมรสท่านนั้นได้
กรมธรรม์ประกันชีวติ เป็ นความมัน่ คงทางการเงินสาหรับคู่สมรสของคุณที่มีชีวิตอยูแ่ ล
ะจะไม่มีการแบ่งกับทายาทอื่น ๆ
ในกรณี ที่คู่สมรสที่ยงั มีชีวติ อยูย่ งั ไม่จดั การแบ่งมรดก
กรมธรรม์ประกันชีวติ ก็จะกลายเป็ นส่ วนหนึ่งของทรัพย์มรดกที่ยงั ไม่จดั แบ่ง

ซึ่ งจะต้องแบ่งกับทายาทของผูเ้ สี ยชีวติ
หากคุณเลือกที่ยงั ไม่จดั แบ่งทรัพย์มรดกนั้น

กำรเสี ยสิ ทธิในกำร
คุณเสี ยสิ ทธิ ในการแบ่งมรดกแบบไม่เท่ากัน (อ่านหน้า 10-13)
แบ่ งทรัพย์ สินแบบ สิ่ งที่สาคัญที่ควรจะรู้คือในกรณี ที่คู่สมรสที่มีชีวติ อยูม่ ีทรัพย์สินส่ วนตนที่มีมูลค่ามากที่
ไม่ เท่ ำกัน
สามารถทาการจัดแบ่งแบบไม่เท่ากันนี้
มันก็จะเป็ นการดีที่คู่สมรสท่านนั้นทาการแบ่งทรัพย์สินเหล่านั้นในทันที
ในกรณี ที่คู่สมรสที่เสี ยชีวติ มีทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สามารถทาการแบ่งทรัพย์สินแบบ
ไม่เท่ากันนี้ มันก็จะเป็ นการดีที่คู่สมรสที่ยงั มีชีวติ อยูย่ งั ไม่ตอ้ งทาจัดการแบ่งมรดก
ในกรณี ที่คู่สมรสที่มีชีวติ อยูเ่ ลือกที่ยงั ไม่จดั แบ่งทรัพย์มรดก ได้รับมรดกหรื อของขวัญ

คู่สมรสได้ รับมรด
เธอสามารถร้องขอให้มีการแบ่งทรัพย์สินและเงินในส่ วนนี้
กหรือของขวัญ
เธอสามารถจัดการให้มีการแบ่งแบบไม่เท่ากันกับทรัพย์มรดกและของขวัญเหล่านั้นขอ
งเธอ โดยที่เธอไม่จาเป็ นที่จะต้องแบ่งกับทายาทของผูเ้ สี ยชีวติ
การจัดแบ่งแบบนี้จะต้องทาภายใน 3 เดือนหลังจากที่เธอได้รับของขวัญหรื อมรดก
เมื่อคู่สมรสที่ครอบครองมรดกอยูไ่ ด้เสี ยชีวติ
ทรัพย์ ทุกอย่ ำงจะต้ เงินและทรัพย์สินต่างๆจะต้องนามาหารสอง ส่ วนหนึ่งจะถูกแบ่งให้กบั ทายาทของสามี
องหำรสอง
และอีกส่ วนหนึ่งจะถูกแบ่งให้กบั ทายาทของภรรยา

2.2 เรำจะแบ่ งทรัพย์ มรดกระหว่ำงคู่สมรสและทำยำทอย่ ำงไร
กฎข้ อกำหนดของมูล ถ้าคูส่ มรสที่มีชีวติ อยูม่ ีความประสงค์ที่จะแบ่งทรัพย์มรดก
ทรัพย์มรดกนั้นจะต้องแบ่งระหว่างคู่สมรสและทายาทตามกฎหมายคนอื่นๆ
ค่ ำทรัพย์สิน
คู่สมรสจะได้รับส่ วนแบ่งจากมรดกเท่าไรนั้นขึ้นกับว่าทายาทตามกฎหมายคนอื่นๆนั้นเ
ป็ นใครบ้าง กฎที่ใช้ในการแบ่งทรัพย์มรดกนี้คือกฎข้อกาหนดของมูลค่าทรัพย์สิน
เราจะเห็นได้วา่ กฎเหล่านี้ไม่ได้กล่าวถึงใครจะได้รับทรัพย์สินอะไร
เราจะแบ่งทรัพย์สินอย่างไรนั้นท่านสามารถอ่านได้ในหัวข้อ 2.3
ทรัพย์ มรดกทีไ่ ม่ มีห

เราจะต้องทาการแบ่ง“ทรัพย์มรดกสุ ทธิ ” กล่าวคือ
มูลค่าของทรัพย์สินที่เหลือหลังจากที่เราหักหนี้สิน และ
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นีจ้ ะต้ องทำกำรแบ่ ง

หักค่าใช้จ่ายที่ได้รับใบเสร็ จเรี ยกเก็บเงินแล้ว

ส่ วนแบ่ งของคู่สมรส
“minstearven”
(มรดกขั้นต่ำ)

กฎหมายได้กาหนดว่าคู่สมรสจะได้รับอย่างน้อย 4 หรื อ 6 คูณด้วย “G= Grunnbeløpet”
(จานวนเงินขั้นพื้นฐาน) จานวนเงินขั้นพื้นฐานนี้จะถูกกาหนดโดยรัฐสภาในแต่ละปี
ณ.วันที่ 1 พฤษภาคม 2016 G = 92 576 kr. ในกรณี ที่จะเป็ น 4 หรื อ 6 G
ขึ้นอยูว่ า่ ใครเป็ นทายาท หากทายาทไม่ได้มาจากทายาทตามกฎหมาย
คู่สมรสก็จะได้รับมรดกมากขึ้น
กฎนี้เรี ยกว่า “มรดกขั้นต่า” ถ้าผูเ้ สี ยชีวติ มีเงินและทรัพย์สินน้อย
ก็อาจจะเป็ นไปได้วา่ เงินและทรัพย์สินเหล่านั้นจะตกเป็ นของคู่สมรส กฎ“มรดกขั้นต่า”
นี้ไม่สามารถเปลี่ยนในพินยั กรรมได้

บุตร

ในกรณี ที่ผเู ้ สี ยชีวติ มีบุตร คู่สมรสจะได้ ¼ ของทรัพย์มรดก
ในกรณี ที่ ¼ นั้นน้อยกว่า 4 G คู่สมรสจะได้ทรัพย์มรดกเป็ น 4 G

บิดำมำรดำ/
พีน่ ้ องร่ วมบิดำมำรด ในกรณี ที่ผเู ้ สี ยชีวติ ไม่มีบุตร และมีบิดามารดา หรื อ พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดาเดียวกัน
เป็ นทายาทที่ใกล้ชิดที่สุด คู่สมรสจะได้ 1/2 ของทรัพย์มรดก ในกรณี ที่ 1/2 นั้นน้อยกว่า
ำเดียวกัน
6 G คู่สมรสจะได้ทรัพย์มรดกเป็ น 6 G

ปู่ ย่ำ ตำ ยำย

ในกรณี ที่ผเู ้ สี ยชีวติ มีแค่ ปู่ ย่า ตา ยาย หรื อ ญาติที่เป็ นลาดับที่ไกลออกไป
คู่สมรสจะได้รับมรดกทั้งหมด

ส่ วนแบ่ งของบุตร
ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวติ มีบุตร บุตรจะได้รับส่ วนแบ่ง 2/3 ของมูลค่าทรัพย์มรดก
(มรดกทีไ่ ม่ สำมำรถเ การแบ่งแบบนี้ เรี ยกว่า pliktdelsarv
ปลีย่ นแปลงในพินัยก บุคคลที่มีเงินเป็ นจานวนมากสามารถเขียนพินยั กรรมที่จากัดการรับมรดกของบุตรได้
โดยระบุให้บุตรได้รับทรัพย์มรดกสู งสุ ด คนละ 1 000 000 kr.
รรม)

“pliktdelsarv”
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มรดกขั้นต่ำจะต้ อง เราไม่สามารถเพิกถอนสิ ทธิของบุตรจาก pliktdelsarvในพินยั กรรม
แต่มนั ก็ยงั สามารถเกิดขึ้นได้ที่วา่ บุตรไม่ได้รับทรัพย์มรดก
มำก่อน

หากคู่สมรสอีกฝ่ ายยังมีชีวติ อยู่ เนื่องจากคู่สมรสที่ยงั มีชีวิตอยู่
มีสิทธิ ที่จะได้รับมรดกขั้นต่า
ซึ่ งการได้รับมรดกขั้นต่านี้จะต้องมาก่อนการรับมรดกที่เรี ยกว่า pliktdelsarv ของบุตร

กำรแบ่ งมรดกตำมพินัยกรรม
เราสามารถกล่าวได้วา่ มรดกขั้นต่าของคู่สมรส และ การแบ่งมรดกแบบ pliktdelsarv
ของบุตรนั้นได้จากัดความเป็ นไปได้ในการแบ่งทรัพย์มรดกตามพินยั กรรม
หลังจากที่คู่สมรสได้รับมรดกขั้นต่า (ซึ่งคือ 4 หรื อ 6 G) และบุตรได้รับมรดกตาม
pliktdelsarv คู่สมรสสามารถตัดสิ นใจได้วา่ ใครจะได้รับมรดกในส่ วนที่เหลือ
ซึ่ งในส่ วนนี้จะต้องทาในพินยั กรรม

ตัวอย่ ำง

คาถาม
คารี มีเงิน 1 000 000 เธอมีบุตรที่มีอายุ 45 ปี หนึ่งคน ซึ่ งเธอไม่เคยมีการติดต่อเลย
คารี มีความต้องการที่จะเขียนในพินยั กรรมยกเงินเหล่านั้นให้กบั สภากาชาด
คารี สามารถทาแบบนี้ได้หรื อไม่
คาตอบ
ไม่ได้ เนื่องจากบุตรของเธอมีสิทธิที่จะได้รับทรัพย์มรดก 2/3 ของ จานวนเงิน
1 000 000 คารี จึงสามารถเขียนในพินยั กรรมเพื่อยกเงินให้กบั สภากาชาด ได้เพียง 1/3
ของจานวนเงิน 1 000 000 เท่านั้น
ในกรณี ที่เขียนพินยั กรรมโดยไม่ยกทรัพย์มรดกขั้นต่าให้กบั คู่สมรส หรื อ
บุตรจะไม่ได้รับ 2/3 ของทรัพย์มรดก จะถือว่าพินยั กรรมนั้นเป็ นโมฆะ

กฎข้อบังคับที่เราจะต้องปฎิบตั ิตามเมื่อเราจะเขียนพินยั กรรม อาทิ
กฎข้ อบังคับในกำร พินยั กรรมนั้นจะต้องเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และบุคคลที่เขียนยกทรัพย์สิน และ
เขียนพินัยกรรม เงินทองในพินยั กรรมนั้นจะต้องลงลายมือชื่อของตน
นอกจากนี้จะต้องมีพยานสองคนซึ่ งทราบว่าอันนี้คือพินยั กรรมลงลายมือชื่อ
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และจะต้องเห็นเป็ นพยานว่าบุคคลที่เขียนพินยั กรรมยกทรัพย์สิน และ
เงินทองนั้นลงลายมือชื่อ บุคคลที่เป็ นพยานนั้นจะต้องไม่ได้รับผลประโยชน์ในที่น้ ี
สิ่ งที่สาคัญคือ คุณต้องทาความเข้าใจกับกฎข้อบังคับต่างๆเหล่านี้
ถ้าคุณไม่ทาตามกฎข้อบังคับเหล่านี้ ถือว่าพินยั กรรมเป็ นโมฆะ คุณสามารถติตต่อ
JURK หากคุณมีขอ้ สงสัยว่าพินยั กรรมจะต้องทาอย่างไร

2.3 กำรแบ่ ง “ทรัพย์ สิน”
เป็ นเรื่ องปกติที่มรดกเป็ นทั้งเงินและทรัพย์สิน
กฎข้อบังคับที่กาหนดไว้วา่ เราต้องแบ่งเงินอย่างไรนั้น เราได้นามากล่าวถึงในข้อ 2.2
หากมีการนาทรัพย์สินทุกอย่างมาขาย
เราก็จะต้องปฎิบตั ิตามกฎข้อบังคับต่างๆที่ได้นามากล่าวแล้วข้างต้น
ในกรณี ที่ไม่ได้ขายทรัพย์สินทุกอย่าง
ทำยำทสำมำรถเรีย ทายาทตามกฎหมายทุกคนจะต้องทาการตัดสิ นใจร่ วมกันว่าใครจะได้อะไร
กร้ องให้ มีกำรขำย หากตกลงกันไม่ได้
ทายาทตามกฎหมายคนใดคนหนึ่งสามารถเรี ยกร้องให้ทรัพย์สินนั้นขายออก
ทรัพย์ สิน
ถึงแม้วา่ ทายาทตามกฎหมายคนอื่นไม่เห็นด้วยก็ตาม

คู่สมรสมีสิทธิเป็ นเ
จ้ ำของบ้ ำนทีเ่ คยอ
ยู่ร่วมกันมำก่อน

คู่สมรสที่มีชีวติ อยูม่ ีสิทธิ ที่จะเป็ นเจ้าของที่อยูอ่ าศัยที่เคยอยูร่ ่ วมกันมาก่อน
รวมถึงเฟอร์ นิเจอร์ ต่างๆ ในกรณี ที่ ที่อยูอ่ าศัย และ
เฟอร์ นิเจอร์ ต่างๆนั้นมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าที่เธอจะได้รับมรดกหลังจากที่สามีเสี ยชีวติ ไ
ปแล้ว เธอจะต้องชาระเงินให้กบั ทายาทตามกฎหมายเหล่านั้น สิ่ งที่กล่าวมาข้างต้นนี้
มีผลบังคับใช้หากไม่เกิดความไม่ยตุ ิธรรมมากกับบรรดาทายาทตามกฎหมาย
ทายาทตามกฎหมายคนหนึ่งสามารถเรี ยกร้องสิ ทธิ ในทรัพย์สินสิ่ งนั้นได้
หากมีเหตุผลที่ดีพอ และทายาทตามกฎหมายคนอื่นไม่มีเหตุผลที่ดีพอที่จะปฎิเสธได้

2.4 จัดกำรแบ่ งกันเอง หรือใช้ ศำล
กำรจัดกำรแบ่ งมร คนส่ วนใหญ่แล้วเลือกที่จะทาการแบ่งมรดกกันเอง การแบ่งมรดกเอง
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ดกกันเอง

ก็หมายถึงทายาทตามกฎหมายทุกคนแบ่งทรัพย์สิน และ เงินของผูเ้ สี ยชีวิตเอง
เราไม่จาเป็ นที่จะต้องใช้ทนายเข้ามาเกี่ยวข้อง
แต่โดยส่ วนใหญ่แล้วทายาทตามกฎหมายจะใช้ทนายเข้ามาช่วย คุณสามารถติดต่อ
JURK ได้หากคุณมีขอ้ สงสัย และต้องการช่วยเหลือในการแบ่งทรัพย์สิน และ
เงินเหล่านั้น
ถ้าทายาทตามกฎหมายทุกคนมีความประสงค์ที่จะแบ่งทรัพย์สินกันเอง
ทายาทเหล่านั้นจะต้องยืน่ คาร้องไปยังศาลในพื้นที่ที่ผเู ้ สี ยชีวติ เคยอาศัยอยู่ ภายใน 60
วัน คุณสามารถหาใบคาร้องนี้ได้ทางหน้าเว็บไซท์ของศาล
เพื่อให้สามารถทาการแบ่งทรัพย์มรดกในลักษณะนี้ได้น้ นั
อย่างน้อยจะต้องมีทายาทหนึ่งคนที่ทาหน้าที่รับผิดชอบหนี้ / เงินที่กยู้ มื ของผูท้ ี่เสี ยชีวติ

“preklusivt
proklama”

จะต้องทาการประกาศที่เรี ยกว่า “preklusivt proklama”
เพื่อบุคคลที่มีสิทธิในเงินของผูเ้ สี ยชีวติ สามารถมาแจ้งให้ทราบ
การประกาศนี้จะต้องประกาศใน Norsk Lysningsblad
(การประกาศไปยังบุคค
ลที่มีสิทธิในเงินของผูเ้ สี และหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับ ซึ่ งเราจะต้องทาการประกาศ 2 ครั้ง
เจ้าหนี้ จะต้องแจ้งเรื่ องภายใน 6 สัปดาห์
ยชีวติ )

กำรจัดแบ่ งโดยใช้ ศ พินยั กรรมจะต้องมีการระบุไว้วา่ ให้ผพู้ ิพากษาเป็ นผูจ้ ดั แบ่งมรดก ในบางกรณี
หนึ่งในทายาทหรื อเจ้าหนี้ (คนที่ผตู้ ายติดเงิน( เป็ นผูเ้ รี ยกร้องขอก็ได้
ำล
การแบ่งมรดกโดยใช้ศาลนั้น ก็หมายถึง ศาลเป็ นผูต้ ดั สิ นในการแบ่งทรัพย์สิน และเงิน
ข้อดีในการจัดการมรดกในลักษณะนี้ คือ
ทายาทตามกฎหมายไม่จาเป็ นต้องรับผิดชอบในหนี้สินของผูท้ ี่เสี ยชีวติ
การจัดแบ่งมรดกในลักษณะนี้ จะมีค่าใช้จ่าย
ส่ วนใหญ่แล้วศาลจะมีการเสนอให้มีการประชุมกันก่อนที่จะมีการแบ่งทรัพย์สิน และ
เงิน ในกรณี ที่ทายาทตามกฎหมายตกลงกันได้วา่ จะจัดแบ่งทรัพย์สิน และ
เงินกันอย่างไร พวกเขาสามารถตัดสิ นใจให้ทาการจัดแบ่งมรดกกันเองได้
ซึ่งพวกเขาจะชาระค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
การจัดแบ่งโดยใช้ศาลนั้นจะใช้ระยะเวลานานกว่าการจัดแบ่งมรดกกันเอง
ซึ่ งอาจจะใช้เวลานานกว่า 1 ปี
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คุณสำมำรถขอควำมช่ วยเหลือได้ จำกทีไ่ หน
ศำล

คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการสมรสและมรดกทางอินเทอร์ เน็ตของศาลในประเทศน
อร์ เวย์:

https://www.domstol.no/no/Ekteskap-og-arv/
ในเว็บไซด์น้ ี คุณสามารถค้นหาใบคาร้องที่เราได้พูดถึงในแผ่นพับนี้
ในกรณี ที่คุณไม่ทราบว่าศาลแห่งไหนเป็ นศาลประจาท้องถิ่นของคุณ
คุณสามารถค้นหาได้จาก “ค้นหาศาลของท่าน”

JURK

JURK (หน่วยงานให้คาแนะนาทางกฎหมายสาหรับผูห้ ญิง)
ให้คาปรึ กษาด้านกฎหมายให้กบั ผูห้ ญิง
หน่วยงานนี้สามารถให้ความช่วยเหลือในด้านคาถามต่างๆทางด้านกฎหมาย
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากเราไม่สามารถตอบคาถามของคุณได้
ทางเราจะหาผูเ้ ชี่ยวชาญที่สามารถตอบคาถามของท่าน
คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับเราได้ทางเว็บไซด์

www.jurk.no
คุณสามารถโทรติดต่อ 22 84 29 50
Jusshjelpa i Nord-Norge

หน่ วยงำนให้ คำปรึ
http://jusshjelpa.no/
กษำด้ ำนกฎหมำย
เบอร์โทรศัพท์: 77 64 45 59
อืน่
Jushjelpa i Midt-Norge

http://jushjelpa.no/
เบอร์โทรศัพท์: 73 51 52 50
Jussformidlingen i Bergen

https://www.jussformidlingen.no/
เบอร์โทรศัพท์: 55 58 96 00
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ทนำยควำม

หากคุณมีความประสงค์ที่ใช้ทนายความ คุณสามารถติดต่อกับทนายคนนั้นได้โดยตรง
หากคุณไม่ทราบว่าคุณจะติดต่อกับทนายคนไหน
คุณสามารถค้นหาทนายได้ทางเว็บไซด์

www.advokatenhjelperdeg.no/finn-advokat
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