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นางสาวอวิการัตน์ นิยมไทย
นิติกร สำ�นักกฎหมาย

ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายคู่ชีวิต
บทน�ำ

ตามที่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ อนุมัติหลักการ
แห่งร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ก�ำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยคู่ชีวิตเพื่อรองรับสิทธิและหน้าที่
ในการเป็นคูช่ วี ติ เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั ทีก่ ลุม่ บุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ
ได้ใช้ชีวิตร่วมกันดั่งครอบครัวทั่วไปแต่กลับไม่มีกฎหมายรองรับสิทธิและหน้าที่ในการเป็นคู่ชีวิต ทั้งนี้
เพราะการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔๘๑ นัน้ กฎหมายได้ระบุ
ว่าจะต้องเป็นการสมรสระหว่างชายและหญิงเท่านั้น อันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุ
แห่งเพศ ซึง่ ขัดกับหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ หลักการสิทธิมนุษยชน และข้อเท็จจริงทีป่ รากฏ
ในสั ง คมปั จ จุ บั น ซึ่ ง การบั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ก ฎหมายรองรั บ สิ ท ธิ ใ นการสร้ า งครอบครั ว ของบุ ค คลที่ มี
ความหลากหลายทางเพศจะเป็นการช่วยยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้มีความครอบคลุม
และสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคมในปัจจุบันที่เปิดกว้างและยอมรับบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศมากขึ้น
ส�ำหรับแนวคิดเกีย่ วกับการจดทะเบียนคูช่ วี ติ ตามร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ ได้รบั แนวคิดมาจาก
กฎหมายของประเทศอังกฤษและฝรัง่ เศส โดยเป็นรูปแบบการยอมรับสถานะความสัมพันธ์ในครอบครัว
ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การอนุญาตให้
บุคคลที่มีเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสได้
อย่างไรก็ดี หลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังคงเป็นเรื่องใหม่ส�ำหรับสังคมไทยซึ่งอาจ
ท�ำให้ยงั ขาดความรูเ้ ข้าใจในหลักกฎหมาย ในขณะทีก่ ฎหมายของบางประเทศได้มกี ารเริม่ รับรองสถานะ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างกว้างขวางขึ้น แต่ก็มีกฎหมาย
ของบางประเทศอีกเช่นกันที่ยังคงมีบทลงโทษต่อพฤติกรรมรักร่วมเพศอย่างรุนแรง ดังนั้น เพื่อให้เกิด
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔๘
“มาตรา ๑๔๔๘ การสมรสจะท�ำได้ตอ่ เมือ่ ชายและหญิงมีอายุสบิ เจ็ดปีบริบรู ณ์แล้ว แต่ในกรณีทมี่ เี หตุอนั สมควร ศาลอาจอนุญาตให้
ท�ำการสมรสก่อนนัน้ ได้”.
๑

141

12 141-149 ������������ ���.indd 141

มี.ค. - เม.ย. ๖๒

7/3/2562 BE 1:12 PM

ร่างพระราชบัญญัตค
ิ ชู่ วี ต
ิ พ.ศ. .... ตอนที่ ๑ แนวคิดเกีย่ วกับกฎหมายคูช่ วี ต
ิ

ความรูค้ วามเข้าใจในหลักการของกฎหมายดังกล่าว คอลัมน์ การปฏิรปู กฎหมาย : LAW REFORM จึงขอ
น�ำเสนอบทความเรือ่ ง “ร่างพระราชบัญญัตคิ ชู่ วี ติ พ.ศ. .... ตอนที่ ๑ แนวคิดเกีย่ วกับกฎหมายคูช่ วี ติ ” ดังนี้

๑. แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายคู่ชีวิต๒
ความหมายของค�ำว่า “คู่ชีวิต” (Civil Partner หรือ Civil Union) นั้นเป็นสถานภาพ
ทางกฎหมายซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ตามกฎหมายครอบครัวส�ำหรับรูปแบบความสัมพันธ์
อย่างถาวรระหว่างบุคคลทีม่ เี พศเดียวกัน ซึง่ ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าทีเ่ สมือนคูส่ มรส แต่การแต่งงาน
ตามพิธที างศาสนาในโบสถ์และสถานภาพสมรส (Marriage) นัน้ ถูกสงวนไว้สำ� หรับคูร่ กั ชายหญิง เนือ่ งจาก
การสมรสโดยสภาพแล้วเป็นการสถาปนาความสัมพันธ์ชวั่ ชีวติ ระหว่างผูช้ ายกับผูห้ ญิงโดยเฉพาะเท่านัน้ ๓
ส�ำหรับแนวคิดในเชิงพัฒนาการของกฎหมายคู่ชีวิตนั้นอาจกล่าวได้ว่าในอดีตพฤติกรรม
รักร่วมเพศถือเป็นสิง่ ทีผ่ ดิ และไม่ได้รบั การยอมรับจากสังคม โดยการรักร่วมเพศถูกก�ำหนดให้เป็นความผิด
ในทางกฎหมายหรือแม้จะไม่เป็นความผิดในทางกฎหมายแต่กไ็ ม่มกี ฎหมายรองรับเพศวิถใี นรูปแบบนีเ้ อาไว้
ท�ำให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศไม่ได้รับการรับรองสถานะและไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใด
จากรัฐเลย จนกระทัง่ ในปลายศตวรรษที่ ๒๐ จึงได้มคี วามเปลีย่ นแปลงในทางกฎหมายอย่างกว้างขวาง
มีการรับรองสถานะในการใช้ชวี ติ คูร่ ว่ มกันของบุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศมากขึน้ ในหลายประเทศ
อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายประเทศที่ก�ำหนดบทลงโทษต่อพฤติกรรมรักร่วมเพศไว้อย่างรุนแรงและ
บางประเทศมีโทษถึงประหารชีวิต เนื่องจากเหตุผลทางวัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ ดังนั้น พัฒนาการ
ของแนวคิดในการรับรองสถานะของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ จึงอาจแบ่งออกได้เป็น
สามแนวคิด กล่าวคือ
๑.๑ พฤติกรรมรักร่วมเพศผิดกฎหมาย
		 ในอดีตนั้นกฎหมายของประเทศแถบตะวันตกได้ก�ำหนดให้พฤติกรรมรักร่วมเพศ
เป็นการกระท�ำทีผ่ ดิ กฎหมายและก�ำหนดบทลงโทษเอาไว้ ซึง่ แนวคิดนีเ้ กีย่ วข้องกับความเชือ่ ทางศาสนา
ทีม่ มี าอย่างยาวนาน โดยพฤติกรรมรักร่วมเพศทีจ่ ะเป็นความผิดมีเพียงความสัมพันธ์ระหว่างชายกับชาย
เท่านั้น ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างหญิงกับหญิงด้วยกันไม่เคยถูกก�ำหนดให้เป็นความผิดมาก่อน
และบทลงโทษต่อการกระท�ำความผิดดังกล่าวมักจะปรากฏในรูปแบบทีร่ นุ แรง ไม่วา่ จะเป็นการประหารชีวติ
การฝังหรือการเผาบุคคลทีก่ ระท�ำความผิด ซึง่ แนวคิดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการก�ำหนดบทลงโทษแก่บคุ คลทีม่ ี
พฤติกรรมรักร่วมเพศคือแนวคิดทางศาสนา เพราะถือเป็นการกระท�ำที่ขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้า
พฤติกรรมรักร่วมเพศจึงเป็นความผิดบาปร้ายแรง และแนวคิดทางศาสนาที่มีต่อบุคคลที่มีพฤติกรรม
รักร่วมเพศนีไ้ ด้สง่ ผลให้ประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปต่างพากันบัญญัตใิ ห้การกระท�ำดังกล่าวเป็นความผิด
ณัฐวุฒิ ชัยสายัณห์, “กฎหมายรับรองสถานะในการใช้ชวี ติ คูร่ ว่ มกันของกลุม่ คนทีม่ เี พศวิถแี บบรักเพศเดียวกัน” วิทยานิพนธ์
หลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๘, หน้า ๒๐๐ – ๒๐๗.
๓
ฉัตรชัย เอมราช, “ความไม่เสมอภาคในการบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตตามร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต
พ.ศ. ....” วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๗, หน้า ๑๔ - ๑๕.
๒
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ที่ต้องได้รับการลงโทษและเป็นการลงโทษที่รุนแรง เช่น ในสมัยของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ ๑ ผู้กระท�ำ
ความผิดจะถูกฝังทั้งเป็น และในสมัยพระเจ้าเฮนรีที่ ๘ ได้มีการตรากฎหมายลายลักษณ์อักษรก�ำหนด
ให้ผู้กระท�ำความต้องรับโทษประหารชีวิต นอกจากนี้ ในยุคล่าอาณานิคมแนวคิดนี้ยังได้ขยายไป
สู่ดินแดนต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้อ�ำนาจบังคับอีกด้วย
๑.๒ พฤติกรรมรักร่วมเพศไม่ผิดกฎหมาย
		 ความเปลีย่ นแปลงทางแนวคิดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับบุคคลทีม่ พี ฤติกรรมรักร่วมเพศ
เกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ ๒๐ โดยเกิดความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายจากเดิมที่ก�ำหนดให้
การร่วมประเวณีกบั เพศเดียวกันเป็นความผิดในทางอาญาและมีบทลงโทษอย่างรุนแรง ไปสูก่ ารก�ำหนด
ให้การกระท�ำดังกล่าวไม่เป็นความผิดและไม่ต้องรับการลงโทษอีกต่อไป ด้วยเหตุผลที่ในช่วงเวลานั้น
บทบาทในทางการเมืองของศาสนจักรเริม่ ลดน้อยถอยลง เปิดทางให้แนวคิดแบบเสรีนยิ มเข้ามามีอทิ ธิพล
เพิ่มมากขึ้น และแนวคิดแบบเสรีนิยมนี้เห็นว่ารัฐควรมีบทบาทอย่างจ�ำกัดเฉพาะในเรื่องการรักษา
ความปลอดภัยในชีวติ และกฎหมายควรบัญญัตขิ นึ้ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ คุม้ ครองประชาชนให้ดำ� รงชีวติ
อยูร่ ว่ มกันอย่างสงบสุข การกระท�ำใดทีเ่ ป็นเรือ่ งของศีลธรรมและมิได้สง่ ผลกระทบถึงผูอ้ นื่ โดยตรงย่อม
ไม่ใช่หน้าทีข่ องกฎหมายทีจ่ ะเข้าไปเกีย่ วข้อง บุคคลควรมีอำ� นาจในการตัดสินใจเลือกในสิง่ ทีเ่ ห็นว่าเป็น
ประโยชน์กบั ตนเองมากทีส่ ดุ ดังนัน้ การก�ำหนดให้พฤติกรรมรักร่วมเพศเป็นความผิดย่อมเป็นการกระท�ำ
ทีไ่ ม่เหมาะสมเนือ่ งจากเป็นการก้าวก่ายในพืน้ ทีข่ องความรูส้ กึ ทีป่ จั เจกบุคคลควรมีอำ� นาจในการตัดสินใจ
ด้วยตนเอง และความเปลีย่ นแปลงดังกล่าวได้เกิดขึน้ ในหลายมิติ เช่น ในปี ค.ศ. ๑๙๕๗ ประเทศอังกฤษ
ได้พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้วยการตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง (Committee on
Homosexual Offences and Prostitution) ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ได้เสนอรายงานที่เรียกว่า
“Wolfenden Report” เพือ่ ยืนยันว่าเป้าหมายของกฎหมายอาญามีวตั ถุประสงค์เพือ่ รักษาความสงบสุข
ของสาธารณะ ปกป้องประชาชนจากการถูกละเมิดและท�ำอันตรายหรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
จากบุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่มีความบอบบางในการตัดสินใจ ดังนั้น การกระท�ำ
ที่เป็นความผิดต่อศีลธรรมแต่ไม่ได้มีผลกระทบไปยังบุคคลอื่น เช่น พฤติกรรมรักร่วมเพศ เป็นต้น
จึงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจึงไม่ใช่หน้าที่ของกฎหมาย
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๑.๓ พฤติกรรมรักร่วมเพศชอบด้วยกฎหมาย
		 ในช่วงปลายศตวรรษที่ ๒๐ แนวคิดทีว่ า่ พฤติกรรมรักร่วมเพศเป็นสิง่ ทีช่ อบด้วยกฎหมาย
ได้เกิดมีขนึ้ ทัง้ ในส่วนของข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หลักการยอร์กยากาตา อันน�ำไปสูก่ ารแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายภายใน
ให้มีการจดทะเบียนคู่ชีวิต โดยประเทศที่มีกฎหมายรับรองถือว่าการยอมรับสถานะในการใช้ชีวิตคู่
ของกลุ่มคนรักร่วมเพศเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่ง และรัฐต้องปฏิบัติตามหลักการของปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน๔ รวมถึงสิทธิที่เท่าเทียมของความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะชายหรือหญิงอีกด้วย

๒. กฎหมายคู่ชีวิตของต่างประเทศ

กฎหมายคู่ชีวิตเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศเดนมาร์กเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๙ ต่อมาแนวคิด
ในการบัญญัติกฎหมายรองรับสิทธิและหน้าที่ในการเป็นคู่ชีวิตจึงเผยแพร่ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
โดยกฎหมายคู่ชีวิตที่ได้รับความสนใจทั้งในด้านหลักกฎหมายและพัฒนาการทางกฎหมายและได้รับ
การน�ำไปใช้ในการยกร่างกฎหมายคูช่ วี ติ ในประเทศอืน่ ๆ ได้แก่ กฎหมายของประเทศอังกฤษและฝรัง่ เศส
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีหลักการ ดังนี้
๒.๑ กฎหมายของประเทศอังกฤษ๕ 		
		 การจดทะเบียนคูช่ วี ติ ในประเทศอังกฤษเป็นไปตามกฎหมาย Civil Partnership Act
๒๐๐๔ กฎหมายดังกล่าวเป็นความคิดริเริ่มของรัฐสภาอังกฤษโดยค�ำแนะน�ำของลอร์ด เลสเตอร์
สมาชิกสภาขุนนาง เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความเสมอภาคแก่ครอบครัวของคนรักร่วมเพศ
ให้มีสิทธิหน้าที่ในครอบครัวไม่แตกต่างจากครอบครัวของคู่สมรส โดย Civil Partnership Act ๒๐๐๔
มีหลักการคือ
		 (๑) เงื่อนไขของกฎหมาย
			 - บุคคลทั้งสองต้องมีเพศเดียวกัน
			 - ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ต้องไม่อยูใ่ นสถานภาพสมรสหรือสถานภาพคูช่ วี ติ กับบุคคลอืน่
			 - บุคคลทั้งสองฝ่ายต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๑๖ ปี และเฉพาะบุคคลซึ่งมีอายุ
ต�ำ่ กว่า ๑๘ ปี การบันทึกทางทะเบียนเป็นคูช่ วี ติ ตาม Civil Partnership Act ๒๐๐๔ ในประเทศอังกฤษ
แคว้นเวลส์และไอร์แลนด์เหนือต้องได้รบั ความยินยอมจากบิดามารดาหรือผูป้ กครองเสียก่อน แต่หากเป็น
สกอตแลนด์บุคคลมีอายุตั้งแต่ ๑๖ ปีขึ้นไป สามารถบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตได้โดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากบิดามารดาก่อน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเป็นข้อตกลงของสหประชาชาติที่ได้ก�ำหนดขึ้นเพื่อให้ประเทศสมาชิก
ได้ใช้เป็นแนวทางในการคุ้มครองดูแลสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองประเทศของตน ซึ่งมีวัตถุประสงค์และหลักการทั่วไปเกี่ยวกับ
มาตรการด้านสิทธิมนุษยชน แต่ไม่มีพันธะผูกพันในแง่ของกฎหมายระหว่างประเทศ ประกอบด้วย การรับรองสิทธิมนุษยชนในด้าน
ต่าง ๆ จ�ำนวน ๓๐ ข้อ แบ่งออกเป็นสิทธิมนุษยชนเบื้องต้น สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนต่อระเบียบสังคม และการรับรองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐานระหว่างประเทศ
โดยปฏิญญาฉบับนี้ได้ก�ำหนดสิทธิต่าง ๆ ที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานให้มีลักษณะที่เป็นสิทธิมนุษยชนไว้มากมายซึ่งรวมไปถึงสิทธิในการ
สมรสและสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวด้วย.
๕
ฉัตรชัย เอมราช, เรื่องเดิม, หน้า ๕๐ – ๖๕.
๔
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			 - บุคคลทัง้ สองฝ่ายต้องไม่เป็นผูอ้ ยูใ่ นสถานะต้องห้ามมิให้บนั ทึกทางทะเบียน
เช่น ในอังกฤษและแคว้นเวลส์บุคคลจะบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตต้องไม่มีความสัมพันธ์เป็นญาติ
โดยการสืบสายโลหิตหรือโดยการรับบุตรบุญธรรมนับขึน้ ไปหรือลงมาหรือเป็นความสัมพันธ์ทางเครือญาติ
ในระดับเดียวนับได้ ๓ ชั้น ในสกอตแลนด์บุคคลซึ่งต้องห้ามมิให้บันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิต ได้แก่
บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์นับเป็นญาติสืบสายโลหิตนับได้ ๔ ชั้น หรือเป็นญาติซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน
ตามกฎหมาย เช่น บุตรของอดีตสามีหรือภรรยานับได้ ๓ ชั้น
		 (๒) การบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิต
		 การบันทึกทางทะเบียนเป็นคูช่ วี ติ เป็นการกระท�ำโดยทางเอกสารของฝ่ายบ้านเมือง
เท่านั้นโดยไม่มีกระบวนการทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องดังเช่นในกรณีของการสมรส โดยจะก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายต่อคู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายในระดับที่
เท่าเทียมกับการสมรส กระบวนการบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตจึงมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและต้องการ
การให้ขอ้ มูล ตลอดจนมีการปิดประกาศค�ำขอบันทึกทะเบียนไว้เพือ่ ให้งา่ ยต่อการตรวจสอบและการโต้แย้ง
คัดค้านการบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตด้วย และหากปรากฏว่ามีเหตุตามกฎหมายที่ท�ำให้ไม่อาจ
บันทึกทางทะเบียนได้ นายทะเบียนจะไม่รับบันทึกทางทะเบียน แต่หากไม่ปรากฏเหตุตามกฎหมายที่
จะขัดขวางไม่ให้บนั ทึกทางทะเบียนเป็นคูช่ วี ติ นายทะเบียนจึงจะออกใบอนุญาตให้บนั ทึกทางทะเบียน
เป็นคู่ชีวิตให้
		 (๓) สิทธิและหน้าที่ที่กฎหมายก�ำหนดให้แก่คู่ชีวิต
			 การบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตตาม Civil Partnership Act ๒๐๐๔ มีขึ้น
เพื่อให้สิทธิประโยชน์ในครอบครัวแก่คู่ชีวิตอย่างเท่าเทียมกับคู่สมรสทุกประการ ผลของการบันทึก
ทะเบียนเป็นคู่ชีวิตจะครอบคลุมสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย
หลายประการ อันมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันกับสิทธิและหน้าที่ซึ่งเป็นผลจากสถานะการสมรส เช่น
สิทธิในการเช่าบ้าน สิทธิประโยชน์ในเงินค่าจ้างและบ�ำนาญ การเป็นทายาทโดยธรรมหรือผูร้ บั พินยั กรรม
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สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวติ สิทธิได้รบั ค่าสินไหมทดแทนจากอุบตั เิ หตุ การได้รบั ความคุม้ ครอง
จากความรุนแรงในครอบครัว สิทธิหน้าทีท่ างภาษีอากรรวมตลอดถึงภาษีมรดก สิทธิในการเปลีย่ นสัญชาติ
และการย้ายถิ่น และรวมถึงภาระหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูคู่ชีวิตอีกฝ่าย เป็นต้น
		 (๔) การยุติความสัมพันธ์ในฐานะคู่ชีวิต
			 คูช่ วี ติ ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ซึง่ เห็นว่าสถานะความสัมพันธ์ในฐานะคูช่ วี ติ ไม่อาจด�ำเนิน
ต่อไปได้อีก ชอบที่จะยื่นค�ำร้องต่อศาลให้มีค�ำสั่งยุติความสัมพันธ์ในฐานะคู่ชีวิตลงได้
๒.๒ กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส๖
		 กฎหมายคูช่ วี ติ ของประเทศฝรัง่ เศส หรือกฎหมาย Pacs (Pacte Civil de Solidarité)
นั้นมีขึ้นเพื่อให้เป็นทางเลือกแก่บุคคลซึ่งประสงค์ที่จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายในลักษณะของ
ครอบครัวทีม่ ใิ ช่ลกั ษณะของการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรัง่ เศส จึงเป็นเหตุให้กฎหมายดังกล่าว
มิได้ให้ความเสมอภาคในสิทธิหน้าทีต่ ามกฎหมายแก่ครอบครัวของคูร่ กั ร่วมเพศอย่างเท่าเทียมกับคูส่ มรส
โดยคูช่ วี ติ ตามกฎหมาย Pacs มีเพียงสิทธิได้รบั การยอมรับตามกฎหมายในรูปแบบครอบครัวทีค่ ล้ายคลึง
กับสิทธิหน้าทีท่ มี่ ใี นครอบครัวของคูส่ มรสชายหญิงเพียงบางประการ เช่น สิทธิหน้าทีใ่ นทรัพย์สนิ ระหว่าง
คู่ชีวิต หนี้ร่วมระหว่างคู่ชีวิต การได้รับการยอมรับตามกฎหมายประกันสังคม เป็นต้น แต่สิทธิหน้าที่
ซึ่งจ�ำเป็นแก่ครอบครัวของคู่รักร่วมเพศ เช่น สิทธิหน้าที่ระหว่างบิดามารดาและบุตร หรือสิทธิในการ
รับมรดกของคูช่ วี ติ อีกฝ่ายในฐานะทายาทโดยธรรม จะไม่ได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมาย Pacs แต่ประการใด
		 (๑) เงื่อนไขของกฎหมาย
			 การบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตนั้นคู่ชีวิตต้องท�ำข้อตกลงคู่ชีวิตระหว่างกัน
ขึ้นมาเสียก่อน และเมื่อคู่ชีวิตได้ท�ำข้อตกลงคู่ชีวิตกันแล้วจึงจะน�ำข้อตกลงคู่ชีวิตนั้นไปยื่นขอบันทึก
ข้อตกลงต่อนายทะเบียน และเมื่อได้มีการบันทึกข้อตกลงคู่ชีวิตแล้วสถานภาพความเป็นคู่ชีวิตจึงจะได้
รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมายต่อไป
			 - เพศของบุคคลซึ่งจะท�ำข้อตกลงเป็นคู่ชีวิตตามกฎหมาย Pacs สามารถ
กระท�ำได้ทงั้ ในระหว่างบุคคลทีม่ เี พศเดียวกันและในระหว่างชายกับหญิงเพือ่ ก่อตัง้ ความสัมพันธ์ในฐานะ
ของคู่ชีวิตตามกฎหมายนี้ได้
			 - อายุของบุคคลซึง่ ท�ำข้อตกลงคูช่ วี ติ ต้องเป็นผูบ้ รรลุนติ ภิ าวะ โดยในกฎหมาย
ของฝรั่งเศสผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะต่อเมื่อมีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับอายุของการสมรส
			 - ข้อห้ามของการท�ำข้อตกลงคูช่ วี ติ ข้อตกลงคูช่ วี ติ ย่อมตกเป็นโมฆะหากปรากฏ
พฤติการณ์ดังต่อไปนี้ (ก) ปรากฏว่าข้อตกลงเป็นคู่ชีวิตเป็นกระท�ำระหว่างผู้สืบสายโลหิตโดยตรง
ระหว่างกันขึน้ ไปหรือลงมา หรือเป็นเครือญาติโดยตรงจากการสมรส หรือเป็นญาติสบื สายโลหิตมิใช่โดยตรง
นับได้ ๓ ชั้น (ข) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสถานภาพสมรสหรือมีสถานภาพการเป็นคู่ชีวิตกับผู้อื่นอยู่ก่อนแล้ว
(ค) บุคคลซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะที่ตกอยู่ภายใต้ความอนุบาลไม่อาจท�ำข้อตกลงคู่ชีวิตได้ และหาก
		 ๖

ฉัตรชัย เอมราช, เรื่องเดิม, หน้า ๗๐ – ๗๖.

จุ ล นิิ ติ
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ปรากฏว่าในภายหลังจากมีสถานภาพคู่ชีวิตแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกเป็นผู้อยู่ในภายใต้ความอนุบาล
ศาลย่อมมีอ�ำนาจท�ำลายข้อตกลงการเป็นคู่ชีวิตได้
		 (๒) การบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตสามารถกระท�ำได้ โดยน�ำข้อตกลงคู่ชีวิต
ของทั้งสองฝ่ายที่ท�ำขึ้นไปมอบให้แก่จ่าศาลประจ�ำศาลชั้นต้นแห่งท้องที่ที่คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายมีภูมิล�ำเนา
เพื่อบันทึกทะเบียน
		 (๓) สิทธิและหน้าที่อันกฎหมายก�ำหนดให้แก่คู่ชีวิต
			 - หน้าที่อุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน
			 - หนี้ร่วม คู่ชีวิตต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลภายนอกในหนี้ที่คู่ชีวิตฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งก่อขึ้นเพื่อจัดหาสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับด�ำรงชีพและการจัดการบ้านเรือน
			 - ทรัพย์สนิ ระหว่างคูช่ วี ติ ในกรณีทเี่ ป็นสังหาริมทรัพย์ กฎหมายให้สนั นิษฐาน
ไว้ก่อนว่าเป็นทรัพย์อันไม่อาจแบ่งแยกได้และให้มีผลนับแต่วันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในความครอบครอง
ในกรณีของทรัพย์สนิ อย่างอืน่ นอกจากสังหาริมทรัพย์ให้ตกอยูใ่ นข้อสันนิษฐานอย่างเดียวกันหากคูช่ วี ติ
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวภายหลังการเป็นคู่ชีวิต เว้นแต่ในข้อตกลงเข้าเป็นคู่ชีวิตจะได้
ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
			 - สิทธิตามกฎหมายภาษีอากร คูช่ วี ติ มีสทิ ธิในทางกฎหมายภาษีอากรในท�ำนอง
เดียวกับคู่สมรส ได้แก่ สิทธิในการเสียภาษีร่วมกันภายหลังจากการมีสถานภาพคู่ชีวิตแล้ว ๓ ปี
สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายภาษีทดี่ นิ นับแต่ปแี รกของสถานภาพคูช่ วี ติ สิทธิในทางภาษีมรดกในกรณีที่
คูช่ วี ติ ได้รบั ทรัพย์สนิ มาโดยพินยั กรรมของคูช่ วี ติ อีกฝ่าย แต่คชู่ วี ติ ทัง้ สองต้องมีสถานภาพคูช่ วี ติ ระหว่างกัน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ก่อนคู่ชีวิตอีกฝ่ายถึงแก่ความตาย
			 - สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายสวัสดิการสังคม รับรองให้เงินหรือสิทธิประโยชน์
ตามกฎหมายสวัสดิการสังคมสามารถตกทอดแก่คชู่ วี ติ ได้ รวมถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายสวัสดิการ
สังคมซึ่งให้แก่บิดามารดาของผู้ซึ่งมีครอบครัวแล้ว ให้รวมถึงบิดามารดาของผู้ที่มีสถานภาพคู่ชีวิตด้วย
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ร่างพระราชบัญญัตค
ิ ชู่ วี ต
ิ พ.ศ. .... ตอนที่ ๑ แนวคิดเกีย่ วกับกฎหมายคูช่ วี ต
ิ

			 - สิทธิหน้าที่ระหว่างบิดามารดาและบุตร และสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย
การรับบุตรบุญธรรมและการผสมเทียม และสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม กฎหมาย Pacs
มิได้มบี ทบัญญัตริ บั รองสิทธิหน้าทีใ่ นความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตรในครอบครัวของคูช่ วี ติ ไว้
โดยเฉพาะ ไม่ว่าคู่ชีวิตนั้นจะเป็นคู่ชีวิตของบุคคลที่มีเพศเดียวกันหรือเป็นคู่ชีวิตต่างเพศก็ตาม ดังนั้น
สิทธิหน้าทีร่ ะหว่างบิดามารดาและบุตรในครอบครัวของคูช่ วี ติ จึงต้องเป็นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ที่ใช้บังคับทั่วไป ส�ำหรับการรับบุตรบุญธรรมและการผสมเทียมในกรณีของคู่ชีวิตที่มีเพศเดียวกัน
กฎหมาย Pacs ก็มไิ ด้บญ
ั ญัตริ บั รองสิทธิของคูช่ วี ติ ซึง่ เป็นบุคคลทีม่ เี พศเดียวกันไว้โดยเฉพาะเช่นเดียวกัน
การรับบุตรบุญธรรมจึงต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่เดิม และเป็นกรณีเดียวกันกับ
หลักเกณฑ์ในการรับบุตรบุญธรรมของคู่สมรสชายหญิง กล่าวคือ การรับบุตรบุญธรรมนั้นคู่ชีวิตที่มี
เพศเดียวกันสามารถรับบุตรบุญธรรมได้แต่เป็นการรับบุตรบุญธรรมโดยคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียง
ฝ่ายเดียวโดยไม่อาจรับบุตรบุญธรรมร่วม ในส่วนของการผสมเทียมกฎหมาย Pacs มิได้บญ
ั ญัตริ บั รองสิทธิ
ของคูช่ วี ติ ทีม่ เี พศเดียวกันในการผสมเทียมมนุษย์ไว้เช่นเดียวกัน การผสมเทียมของคูช่ วี ติ ทีม่ เี พศเดียวกัน
จึงไม่อาจกระท�ำได้ เพราะต้องห้ามตามบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการผสมเทียม ซึ่งอนุญาตให้มี
การผสมเทียมในคู่สมรสชายหญิงที่ได้อยู่กินร่วมกันฉันสามีภรรยาตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป เท่านั้น
				 ทัง้ นี้ สถานะความเป็นคูช่ วี ติ ไม่สามารถเทียบได้กบั การสมรส โดยความเป็น
คูช่ วี ติ ไม่สามารถก่อให้เกิดสถานะความสัมพันธ์ในฐานะเครือญาติกบั ครอบครัวของคูช่ วี ติ และไม่กระทบ
ถึงสถานะตามกฎหมายของบุคคล ซึ่งเป็นคู่ชีวิตยังคงมีสถานภาพโสด (Single) ดังนั้น สิทธิในการ
รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมระหว่างกันจึงไม่ได้รบั การบัญญัตไิ ว้ในกฎหมาย Pacs แต่ประการใด
			 - สิทธิตามกฎหมายอืน่ ๆ สถานภาพของคูช่ วี ติ มีผลบังคับใช้ในกฎหมายและ
กฤษฎีกาอื่นด้วย เช่น รัฐก�ำหนดว่าด้วยการเข้าเมืองและที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวในฝรั่งเศส เป็นต้น
		 (๔) การยุติความสัมพันธ์ในฐานะคู่ชีวิต
			 สถานะความเป็นคู่ชีวิตตามกฎหมาย Pacs สิ้นสุดลงได้โดยความตายหรือ
โดยการสมรสของคูช่ วี ติ ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ และยังสามารถกระท�ำให้สนิ้ สุดลงได้โดยการแสดงเจตนาร่วมกัน
ของคู่ชีวิต หรือโดยการแสดงเจตนาของคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียว

๓. บทสรุป

หากจะกล่าวโดยสรุปแล้ว ประชากรโลกในปัจจุบนั มีประมาณ ๗,๖๐๐ ล้านคน อันประกอบ
ไปด้วยเพศชายและเพศหญิงทีม่ คี วามหลากหลายในการแสดงออกซึง่ ความรัก และมีพฤติกรรมทางเพศ
ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น การที่สังคมโลกประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
บัญญัตขิ องกฎหมายจึงต้องสอดคล้องกับสภาวการณ์ และต้องให้ความส�ำคัญกับความเท่าเทียมกัน ตลอดจน
ค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิในการก่อตัง้ ครอบครัวของกลุม่ บุคคลทีม่ คี วามหลาหลายทางเพศด้วย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการก่อให้เกิดความเสมอภาคในทางกฎหมาย ซึ่งในปัจจุบันมีหลายประเทศที่บัญญัติ
กฎหมายเพื่อรับรองสถานะความสัมพันธ์ในครอบครัวของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศแล้ว
เช่น อังกฤษ ฝรัง่ เศส สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เดนมาร์ก และเยอรมนี เป็นต้น
จุ ล นิิ ติ
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ส�ำหรับประเทศไทยนั้นเพื่อสร้างความเสมอภาคให้แก่บุคคลทุกเพศ คณะรัฐมนตรีจึงได้มี
มติอนุมัติหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ก�ำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยคู่ชีวิตเพื่อรองรับ
สิทธิและหน้าที่ในการเป็นคู่ชีวิต ขณะนี้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณาต่อไป โดยสาระส�ำคัญของร่างพระราชบัญญัตฉิ บับดังกล่าวท่านผูอ้ า่ น
สามารถติดตามได้ในคอลัมน์ การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM ฉบับต่อไป
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