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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ
ตามที่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ อนุมัติหลักการ 

แห่งร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ก�าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยคู่ชีวิตเพื่อรองรับสิทธิและหน้าที ่
ในการเป็นคูชี่วิต เพือ่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนัทีก่ลุม่บคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ 
ได้ใช้ชีวิตร่วมกันดั่งครอบครัวทั่วไปแต่กลับไม่มีกฎหมายรองรับสิทธิและหน้าที่ในการเป็นคู่ชีวิต ทั้งนี้  
เพราะการจดทะเบยีนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา ๑๔๔๘๑ น้ัน กฎหมายได้ระบ ุ
ว่าจะต้องเป็นการสมรสระหว่างชายและหญิงเท่านั้น อันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุ 
แห่งเพศ ซึง่ขดักบัหลักความเสมอภาคตามรฐัธรรมนูญ หลกัการสทิธมินุษยชน และข้อเทจ็จรงิทีป่รากฏ 
ในสังคมปัจจุบัน ซ่ึงการบัญญัติให้มีกฎหมายรองรับสิทธิในการสร้างครอบครัวของบุคคลที่ม ี
ความหลากหลายทางเพศจะเป็นการช่วยยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้มีความครอบคลุม  
และสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคมในปัจจุบันที่เปิดกว้างและยอมรับบุคคลที่มีความหลากหลาย 
ทางเพศมากขึ้น 

ส�าหรบัแนวคิดเกีย่วกบัการจดทะเบยีนคูช่วิีตตามร่างพระราชบัญญติัฉบบัน้ี ได้รบัแนวคดิมาจาก
กฎหมายของประเทศอังกฤษและฝรัง่เศส โดยเป็นรปูแบบการยอมรบัสถานะความสมัพนัธ์ในครอบครวั
ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การอนุญาตให้
บุคคลที่มีเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสได้ 

อย่างไรก็ดี หลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังคงเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับสังคมไทยซ่ึงอาจ
ท�าให้ยงัขาดความรูเ้ข้าใจในหลกักฎหมาย ในขณะทีก่ฎหมายของบางประเทศได้มกีารเริม่รบัรองสถานะ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างกว้างขวางขึ้น แต่ก็มีกฎหมาย
ของบางประเทศอีกเช่นกันที่ยังคงมีบทลงโทษต่อพฤติกรรมรักร่วมเพศอย่างรุนแรง ดังนั้น เพื่อให้เกิด

ร่ำงพระรำชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมำยคู่ชีวิต

  ๑ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา ๑๔๔๘ 
  “มาตรา ๑๔๔๘ การสมรสจะท�าได้ต่อเม่ือชายและหญงิมีอายสุบิเจด็ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณท่ีีมีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนญุาตให้
ท�าการสมรสก่อนนัน้ได้”.
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ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ตอนท่ี ๑ แนวคิดเก่ียวกับกฎหมายคู่ชีวิต

ความรูค้วามเข้าใจในหลกัการของกฎหมายดงักล่าว คอลมัน์ การปฏริปูกฎหมาย : LAW REFORM จงึขอ 
น�าเสนอบทความเรือ่ง “ร่างพระราชบญัญตัคู่ิชีวติ พ.ศ. .... ตอนที ่๑ แนวคดิเกีย่วกับกฎหมายคูช่วีติ” ดังน้ี

๑. แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมำยคู่ชีวิต๒
 

 ความหมายของค�าว่า “คู่ชีวิต” (Civil Partner หรือ Civil Union) นั้นเป็นสถานภาพ
ทางกฎหมายซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ตามกฎหมายครอบครัวส�าหรับรูปแบบความสัมพันธ์ 
อย่างถาวรระหว่างบคุคลทีมี่เพศเดยีวกนั ซึง่ก่อให้เกดิสทิธแิละหน้าท่ีเสมอืนคู่สมรส แต่การแต่งงาน
ตามพธิทีางศาสนาในโบสถ์และสถานภาพสมรส (Marriage) นัน้ถกูสงวนไว้ส�าหรบัคูร่กัชายหญงิ เนือ่งจาก
การสมรสโดยสภาพแล้วเป็นการสถาปนาความสมัพนัธ์ชัว่ชวิีตระหว่างผูช้ายกับผูห้ญงิโดยเฉพาะเท่านัน้๓ 

 ส�าหรับแนวคิดในเชิงพัฒนาการของกฎหมายคู่ชีวิตน้ันอาจกล่าวได้ว่าในอดีตพฤติกรรม 
รกัร่วมเพศถอืเป็นส่ิงทีผิ่ดและไม่ได้รับการยอมรบัจากสงัคม โดยการรกัร่วมเพศถกูก�าหนดให้เป็นความผดิ 
ในทางกฎหมายหรอืแม้จะไม่เป็นความผดิในทางกฎหมายแต่กไ็ม่มกีฎหมายรองรบัเพศวถิใีนรปูแบบนีเ้อาไว้  
ท�าให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศไม่ได้รับการรับรองสถานะและไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใด   
จากรฐัเลย จนกระทัง่ในปลายศตวรรษที ่ ๒๐ จึงได้มคีวามเปลีย่นแปลงในทางกฎหมายอย่างกว้างขวาง  
มีการรบัรองสถานะในการใช้ชวีติคูร่่วมกนัของบคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศมากข้ึนในหลายประเทศ 
อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายประเทศท่ีก�าหนดบทลงโทษต่อพฤติกรรมรักร่วมเพศไว้อย่างรุนแรงและ 
บางประเทศมีโทษถึงประหารชีวิต เนื่องจากเหตุผลทางวัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ ดังนั้น พัฒนาการ
ของแนวคิดในการรับรองสถานะของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ จึงอาจแบ่งออกได้เป็น 
สามแนวคิด กล่าวคือ

  ๑.๑ พฤติกรรมรักร่วมเพศผิดกฎหมาย
  ในอดีตนั้นกฎหมายของประเทศแถบตะวันตกได้ก�าหนดให้พฤติกรรมรักร่วมเพศ 

เป็นการกระท�าทีผิ่ดกฎหมายและก�าหนดบทลงโทษเอาไว้ ซึง่แนวคดิน้ีเก่ียวข้องกับความเชือ่ทางศาสนา 
ทีม่มีาอย่างยาวนาน โดยพฤตกิรรมรกัร่วมเพศทีจ่ะเป็นความผดิมเีพยีงความสมัพนัธ์ระหว่างชายกับชาย 
เท่านั้น ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างหญิงกับหญิงด้วยกันไม่เคยถูกก�าหนดให้เป็นความผิดมาก่อน  
และบทลงโทษต่อการกระท�าความผดิดงักล่าวมกัจะปรากฏในรปูแบบทีร่นุแรง ไม่ว่าจะเป็นการประหารชวิีต 
การฝังหรอืการเผาบคุคลทีก่ระท�าความผดิ ซึง่แนวคดิทีม่อิีทธพิลต่อการก�าหนดบทลงโทษแก่บคุคลทีม่ี
พฤติกรรมรักร่วมเพศคือแนวคิดทางศาสนา เพราะถือเป็นการกระท�าที่ขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้า 
พฤติกรรมรักร่วมเพศจึงเป็นความผิดบาปร้ายแรง และแนวคิดทางศาสนาที่มีต่อบุคคลที่มีพฤติกรรม 
รกัร่วมเพศนีไ้ด้ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ  ในทวีปยโุรปต่างพากันบญัญตัใิห้การกระท�าดงักล่าวเป็นความผดิ 

  ๒ณัฐวุฒิ  ชัยสายัณห์, “กฎหมายรบัรองสถานะในการใช้ชวีติคูร่่วมกนัของกลุม่คนทีมี่เพศวถิแีบบรกัเพศเดียวกนั” วิทยานิพนธ์
หลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๘, หน้า ๒๐๐ – ๒๐๗.
 ๓ฉัตรชัย เอมราช, “ความไม่เสมอภาคในการบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตตามร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต 
พ.ศ. ....” วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๗, หน้า ๑๔ - ๑๕.
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ที่ต้องได้รับการลงโทษและเป็นการลงโทษที่รุนแรง เช่น ในสมัยของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ ๑ ผู้กระท�า
ความผิดจะถูกฝังทั้งเป็น และในสมัยพระเจ้าเฮนรีที่ ๘ ได้มีการตรากฎหมายลายลักษณ์อักษรก�าหนด
ให้ผู้กระท�าความต้องรับโทษประหารชีวิต นอกจากนี้ ในยุคล่าอาณานิคมแนวคิดนี้ยังได้ขยายไป 
สู่ดินแดนต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้อ�านาจบังคับอีกด้วย 

 ๑.๒ พฤติกรรมรักร่วมเพศไม่ผิดกฎหมาย
  ความเปล่ียนแปลงทางแนวคดิของกฎหมายทีเ่กีย่วกบับคุคลทีม่พีฤตกิรรมรกัร่วมเพศ 

เกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ ๒๐ โดยเกิดความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายจากเดิมที่ก�าหนดให้ 
การร่วมประเวณีกบัเพศเดียวกนัเป็นความผดิในทางอาญาและมบีทลงโทษอย่างรนุแรง ไปสูก่ารก�าหนด
ให้การกระท�าดังกล่าวไม่เป็นความผิดและไม่ต้องรับการลงโทษอีกต่อไป ด้วยเหตุผลท่ีในช่วงเวลานั้น
บทบาทในทางการเมอืงของศาสนจักรเริม่ลดน้อยถอยลง เปิดทางให้แนวคดิแบบเสรนิียมเข้ามามีอทิธพิล 
เพิ่มมากขึ้น และแนวคิดแบบเสรีนิยมน้ีเห็นว่ารัฐควรมีบทบาทอย่างจ�ากัดเฉพาะในเรื่องการรักษา 
ความปลอดภยัในชวีติ และกฎหมายควรบญัญตัขึิน้โดยมจุีดมุง่หมายเพือ่คุม้ครองประชาชนให้ด�ารงชวีติ
อยูร่่วมกนัอย่างสงบสขุ การกระท�าใดทีเ่ป็นเรือ่งของศลีธรรมและมไิด้ส่งผลกระทบถงึผูอ้ืน่โดยตรงย่อม
ไม่ใช่หน้าทีข่องกฎหมายท่ีจะเข้าไปเก่ียวข้อง บคุคลควรมอี�านาจในการตดัสนิใจเลอืกในสิง่ทีเ่หน็ว่าเป็น
ประโยชน์กบัตนเองมากทีส่ดุ ดงันัน้ การก�าหนดให้พฤติกรรมรกัร่วมเพศเป็นความผดิย่อมเป็นการกระท�า 
ทีไ่ม่เหมาะสมเนือ่งจากเป็นการก้าวก่ายในพืน้ทีข่องความรูส้กึทีปั่จเจกบคุคลควรมอี�านาจในการตดัสนิใจ 
ด้วยตนเอง และความเปล่ียนแปลงดงักล่าวได้เกิดขึน้ในหลายมติ ิเช่น ในปี ค.ศ. ๑๙๕๗ ประเทศองักฤษ 
ได้พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้วยการตั้งคณะกรรมการข้ึนชุดหนึ่ง (Committee on 
Homosexual Offences and Prostitution) ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ได้เสนอรายงานที่เรียกว่า 
“Wolfenden Report” เพือ่ยนืยนัว่าเป้าหมายของกฎหมายอาญามวัีตถปุระสงค์เพือ่รกัษาความสงบสขุ 
ของสาธารณะ ปกป้องประชาชนจากการถกูละเมิดและท�าอันตรายหรอืการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ 
จากบุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่มีความบอบบางในการตัดสินใจ ดังน้ัน การกระท�า 
ที่เป็นความผิดต่อศีลธรรมแต่ไม่ได้มีผลกระทบไปยังบุคคลอ่ืน เช่น พฤติกรรมรักร่วมเพศ เป็นต้น 
จึงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจึงไม่ใช่หน้าที่ของกฎหมาย 
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ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ตอนท่ี ๑ แนวคิดเก่ียวกับกฎหมายคู่ชีวิต

 ๑.๓ พฤติกรรมรักร่วมเพศชอบด้วยกฎหมาย
  ในช่วงปลายศตวรรษท่ี ๒๐ แนวคิดทีว่่าพฤตกิรรมรกัร่วมเพศเป็นสิง่ทีช่อบด้วยกฎหมาย 

ได้เกดิมขีึน้ทัง้ในส่วนของข้อตกลงและความร่วมมอืระหว่างประเทศ เช่น กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วย
สทิธพิลเมืองและสิทธิทางการเมือง หลกัการยอร์กยากาตา อนัน�าไปสูก่ารแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายภายใน
ให้มีการจดทะเบียนคู่ชีวิต โดยประเทศที่มีกฎหมายรับรองถือว่าการยอมรับสถานะในการใช้ชีวิตคู ่
ของกลุ่มคนรักร่วมเพศเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่ง และรัฐต้องปฏิบัติตามหลักการของปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน๔ รวมถึงสิทธิที่เท่าเทียมของความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะชายหรือหญิงอีกด้วย 

๒. กฎหมำยคู่ชีวิตของต่ำงประเทศ
 กฎหมายคู่ชีวิตเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศเดนมาร์กเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๙ ต่อมาแนวคิด

ในการบัญญัติกฎหมายรองรับสิทธิและหน้าที่ในการเป็นคู่ชีวิตจึงเผยแพร่ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  
โดยกฎหมายคู่ชีวิตที่ได้รับความสนใจทั้งในด้านหลักกฎหมายและพัฒนาการทางกฎหมายและได้รับ
การน�าไปใช้ในการยกร่างกฎหมายคูช่วิีตในประเทศอืน่ ๆ  ได้แก่ กฎหมายของประเทศองักฤษและฝรัง่เศส 
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีหลักการ ดังนี้

 ๒.๑ กฎหมายของประเทศอังกฤษ๕   
  การจดทะเบยีนคูช่วีติในประเทศอังกฤษเป็นไปตามกฎหมาย Civil Partnership Act 

๒๐๐๔ กฎหมายดังกล่าวเป็นความคิดริเริ่มของรัฐสภาอังกฤษโดยค�าแนะน�าของลอร์ด เลสเตอร์  
สมาชิกสภาขุนนาง เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความเสมอภาคแก่ครอบครัวของคนรักร่วมเพศ
ให้มีสิทธิหน้าที่ในครอบครัวไม่แตกต่างจากครอบครัวของคู่สมรส โดย Civil Partnership Act ๒๐๐๔ 
มีหลักการคือ

   (๑) เงื่อนไขของกฎหมาย
   - บุคคลทั้งสองต้องมีเพศเดียวกัน 
    - ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงต้องไม่อยูใ่นสถานภาพสมรสหรอืสถานภาพคูช่วีติกบับคุคลอืน่
    - บุคคลทั้งสองฝ่ายต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๑๖ ปี และเฉพาะบุคคลซึ่งมีอาย ุ

ต�า่กว่า ๑๘ ปี การบนัทกึทางทะเบยีนเป็นคูช่วิีตตาม Civil Partnership Act ๒๐๐๔ ในประเทศองักฤษ
แคว้นเวลส์และไอร์แลนด์เหนอืต้องได้รับความยนิยอมจากบดิามารดาหรอืผูป้กครองเสียก่อน แต่หากเป็น 
สกอตแลนด์บุคคลมีอายุตั้งแต่ ๑๖ ปีขึ้นไป สามารถบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตได้โดยไม่ต้องได้รับ 
ความยินยอมจากบิดามารดาก่อน

 ๔ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเป็นข้อตกลงของสหประชาชาติท่ีได้ก�าหนดขึ้นเพื่อให้ประเทศสมาชิก
ได้ใช้เป็นแนวทางในการคุ้มครองดูแลสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองประเทศของตน ซึ่งมีวัตถุประสงค์และหลักการทั่วไปเกี่ยวกับ
มาตรการด้านสิทธิมนุษยชน แต่ไม่มีพันธะผูกพันในแง่ของกฎหมายระหว่างประเทศ ประกอบด้วย การรับรองสิทธิมนุษยชนในด้าน
ต่าง ๆ จ�านวน ๓๐ ข้อ แบ่งออกเป็นสิทธิมนุษยชนเบื้องต้น สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนต่อระเบียบสังคม และการรับรองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐานระหว่างประเทศ  
โดยปฏิญญาฉบับน้ีได้ก�าหนดสิทธิต่าง ๆ  ที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานให้มีลักษณะที่เป็นสิทธิมนุษยชนไว้มากมายซึ่งรวมไปถึงสิทธิในการ 
สมรสและสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวด้วย.
 ๕ฉัตรชัย  เอมราช, เรื่องเดิม, หน้า ๕๐ – ๖๕.
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    - บคุคลทัง้สองฝ่ายต้องไม่เป็นผูอ้ยูใ่นสถานะต้องห้ามมใิห้บนัทกึทางทะเบยีน  
เช่น ในอังกฤษและแคว้นเวลส์บุคคลจะบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตต้องไม่มีความสัมพันธ์เป็นญาติ 
โดยการสืบสายโลหิตหรอืโดยการรบับตุรบญุธรรมนบัขึน้ไปหรอืลงมาหรอืเป็นความสมัพนัธ์ทางเครอืญาติ
ในระดับเดียวนับได้ ๓ ชั้น ในสกอตแลนด์บุคคลซึ่งต้องห้ามมิให้บันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิต ได้แก่ 
บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์นับเป็นญาติสืบสายโลหิตนับได้ ๔ ชั้น หรือเป็นญาติซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน 
ตามกฎหมาย เช่น บุตรของอดีตสามีหรือภรรยานับได้ ๓ ชั้น 

  (๒) การบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิต
     การบนัทกึทางทะเบยีนเป็นคู่ชวิีตเป็นการกระท�าโดยทางเอกสารของฝ่ายบ้านเมอืง 

เท่านั้นโดยไม่มีกระบวนการทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องดังเช่นในกรณีของการสมรส โดยจะก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือก่อให้เกิดสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมายต่อคู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายในระดับที่
เท่าเทียมกับการสมรส กระบวนการบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตจึงมีขั้นตอนท่ีซับซ้อนและต้องการ 
การให้ข้อมลู ตลอดจนมกีารปิดประกาศค�าขอบนัทกึทะเบยีนไว้เพือ่ให้ง่ายต่อการตรวจสอบและการโต้แย้ง 
คัดค้านการบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตด้วย และหากปรากฏว่ามีเหตุตามกฎหมายท่ีท�าให้ไม่อาจ
บันทึกทางทะเบียนได้ นายทะเบียนจะไม่รับบันทึกทางทะเบียน แต่หากไม่ปรากฏเหตุตามกฎหมายที่
จะขัดขวางไม่ให้บนัทกึทางทะเบยีนเป็นคูช่วีติ นายทะเบยีนจงึจะออกใบอนุญาตให้บนัทกึทางทะเบยีน 
เป็นคู่ชีวิตให้

   (๓) สิทธิและหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนดให้แก่คู่ชีวิต
    การบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตตาม Civil Partnership Act ๒๐๐๔ มีขึ้น

เพื่อให้สิทธิประโยชน์ในครอบครัวแก่คู่ชีวิตอย่างเท่าเทียมกับคู่สมรสทุกประการ ผลของการบันทึก
ทะเบียนเป็นคู่ชีวิตจะครอบคลุมสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย 
หลายประการ อันมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันกับสิทธิและหน้าที่ซึ่งเป็นผลจากสถานะการสมรส เช่น  
สทิธิในการเช่าบ้าน สทิธปิระโยชน์ในเงนิค่าจ้างและบ�านาญ การเป็นทายาทโดยธรรมหรอืผูร้บัพนิยักรรม  
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ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ตอนท่ี ๑ แนวคิดเก่ียวกับกฎหมายคู่ชีวิต

  ๖ ฉัตรชัย  เอมราช, เรื่องเดิม, หน้า ๗๐ – ๗๖.

สทิธปิระโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชวีติ สทิธไิด้รบัค่าสนิไหมทดแทนจากอบุตัเิหต ุการได้รบัความคุม้ครอง 
จากความรนุแรงในครอบครวั สิทธิหน้าทีท่างภาษอีากรรวมตลอดถงึภาษีมรดก สทิธใินการเปลีย่นสญัชาติ 
และการย้ายถิ่น และรวมถึงภาระหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูคู่ชีวิตอีกฝ่าย เป็นต้น

   (๔) การยุติความสัมพันธ์ในฐานะคู่ชีวิต
    คูชี่วิตฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ซึง่เหน็ว่าสถานะความสมัพันธ์ในฐานะคูช่วีติไม่อาจด�าเนนิ

ต่อไปได้อีก ชอบที่จะยื่นค�าร้องต่อศาลให้มีค�าสั่งยุติความสัมพันธ์ในฐานะคู่ชีวิตลงได้ 
 ๒.๒ กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส๖

   กฎหมายคู่ชีวิตของประเทศฝร่ังเศส หรอืกฎหมาย Pacs (Pacte Civil de Solidarité) 
นั้นมีขึ้นเพื่อให้เป็นทางเลือกแก่บุคคลซ่ึงประสงค์ที่จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายในลักษณะของ
ครอบครวัทีม่ใิช่ลกัษณะของการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรัง่เศส จึงเป็นเหตุให้กฎหมายดังกล่าว
มไิด้ให้ความเสมอภาคในสทิธหิน้าทีต่ามกฎหมายแก่ครอบครวัของคูร่กัร่วมเพศอย่างเท่าเทยีมกับคูส่มรส 
โดยคูช่วีติตามกฎหมาย Pacs มเีพยีงสทิธิได้รบัการยอมรบัตามกฎหมายในรปูแบบครอบครวัทีค่ล้ายคลงึ
กบัสทิธหิน้าทีท่ีม่ใีนครอบครวัของคูส่มรสชายหญงิเพียงบางประการ เช่น สทิธิหน้าท่ีในทรพัย์สนิระหว่าง
คู่ชีวิต หนี้ร่วมระหว่างคู่ชีวิต การได้รับการยอมรับตามกฎหมายประกันสังคม เป็นต้น แต่สิทธิหน้าที ่
ซึ่งจ�าเป็นแก่ครอบครัวของคู่รักร่วมเพศ เช่น สิทธิหน้าที่ระหว่างบิดามารดาและบุตร หรือสิทธิในการ 
รบัมรดกของคูชี่วิตอกีฝ่ายในฐานะทายาทโดยธรรม จะไม่ได้รบัการคุม้ครองตามกฎหมาย Pacs แต่ประการใด

   (๑) เงื่อนไขของกฎหมาย
    การบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตนั้นคู่ชีวิตต้องท�าข้อตกลงคู่ชีวิตระหว่างกัน

ขึ้นมาเสียก่อน และเมื่อคู่ชีวิตได้ท�าข้อตกลงคู่ชีวิตกันแล้วจึงจะน�าข้อตกลงคู่ชีวิตน้ันไปย่ืนขอบันทึก 
ข้อตกลงต่อนายทะเบียน และเมื่อได้มีการบันทึกข้อตกลงคู่ชีวิตแล้วสถานภาพความเป็นคู่ชีวิตจึงจะได้
รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมายต่อไป

    - เพศของบุคคลซึ่งจะท�าข้อตกลงเป็นคู่ชีวิตตามกฎหมาย Pacs สามารถ
กระท�าได้ทัง้ในระหว่างบคุคลทีม่เีพศเดยีวกันและในระหว่างชายกับหญงิเพือ่ก่อต้ังความสมัพนัธ์ในฐานะ
ของคู่ชีวิตตามกฎหมายนี้ได้

    - อายขุองบคุคลซึง่ท�าข้อตกลงคู่ชวิีตต้องเป็นผูบ้รรลนุติภิาวะ โดยในกฎหมาย
ของฝรั่งเศสผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะต่อเมื่อมีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับอายุของการสมรส

    - ข้อห้ามของการท�าข้อตกลงคูช่วีติ ข้อตกลงคูชี่วติย่อมตกเป็นโมฆะหากปรากฏ 
พฤติการณ์ดังต่อไปนี้ (ก) ปรากฏว่าข้อตกลงเป็นคู่ชีวิตเป็นกระท�าระหว่างผู้สืบสายโลหิตโดยตรง 
ระหว่างกนัขึน้ไปหรอืลงมา หรอืเป็นเครอืญาตโิดยตรงจากการสมรส หรอืเป็นญาตสิบืสายโลหติมใิช่โดยตรง 
นับได้ ๓ ชั้น (ข) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสถานภาพสมรสหรือมีสถานภาพการเป็นคู่ชีวิตกับผู้อื่นอยู่ก่อนแล้ว 
(ค) บุคคลซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะที่ตกอยู่ภายใต้ความอนุบาลไม่อาจท�าข้อตกลงคู่ชีวิตได้ และหาก
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ปรากฏว่าในภายหลังจากมีสถานภาพคู่ชีวิตแล้วฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตกเป็นผู้อยู่ในภายใต้ความอนุบาล  
ศาลย่อมมีอ�านาจท�าลายข้อตกลงการเป็นคู่ชีวิตได้

  (๒) การบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตสามารถกระท�าได้ โดยน�าข้อตกลงคู่ชีวิต
ของทั้งสองฝ่ายที่ท�าขึ้นไปมอบให้แก่จ่าศาลประจ�าศาลชั้นต้นแห่งท้องที่ที่คู่ชีวิตท้ังสองฝ่ายมีภูมิล�าเนา 
เพื่อบันทึกทะเบียน

   (๓) สิทธิและหน้าที่อันกฎหมายก�าหนดให้แก่คู่ชีวิต
    - หน้าที่อุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน
    - หนี้ร่วม คู่ชีวิตต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลภายนอกในหน้ีที่คู่ชีวิตฝ่ายใด 

ฝ่ายหนึ่งก่อขึ้นเพื่อจัดหาสิ่งจ�าเป็นส�าหรับด�ารงชีพและการจัดการบ้านเรือน
    - ทรพัย์สนิระหว่างคูช่วิีต ในกรณทีีเ่ป็นสงัหารมิทรพัย์ กฎหมายให้สนันษิฐาน

ไว้ก่อนว่าเป็นทรัพย์อันไม่อาจแบ่งแยกได้และให้มีผลนับแต่วันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในความครอบครอง  
ในกรณขีองทรัพย์สินอย่างอืน่นอกจากสงัหารมิทรพัย์ให้ตกอยูใ่นข้อสนันิษฐานอย่างเดยีวกนัหากคู่ชวีติ
ได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินดังกล่าวภายหลังการเป็นคู่ชีวิต เว้นแต่ในข้อตกลงเข้าเป็นคู่ชีวิตจะได้
ก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

    - สทิธติามกฎหมายภาษีอากร คูช่วีติมสีทิธใินทางกฎหมายภาษีอากรในท�านอง 
เดียวกับคู่สมรส ได้แก่ สิทธิในการเสียภาษีร่วมกันภายหลังจากการมีสถานภาพคู่ชีวิตแล้ว ๓ ปี  
สทิธปิระโยชน์ตามกฎหมายภาษทีีด่นินับแต่ปีแรกของสถานภาพคูช่วีติ สทิธใินทางภาษีมรดกในกรณทีี่ 
คูช่วีติได้รบัทรพัย์สินมาโดยพนิยักรรมของคูชี่วติอกีฝ่าย แต่คูช่วีติทัง้สองต้องมสีถานภาพคูช่วีติระหว่างกนั 
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ก่อนคู่ชีวิตอีกฝ่ายถึงแก่ความตาย

    - สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายสวัสดิการสังคม รับรองให้เงินหรือสิทธิประโยชน์
ตามกฎหมายสวัสดกิารสงัคมสามารถตกทอดแก่คูช่วีติได้ รวมถงึสทิธปิระโยชน์ตามกฎหมายสวสัดกิาร
สังคมซึ่งให้แก่บิดามารดาของผู้ซึ่งมีครอบครัวแล้ว ให้รวมถึงบิดามารดาของผู้ที่มีสถานภาพคู่ชีวิตด้วย
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ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ตอนท่ี ๑ แนวคิดเก่ียวกับกฎหมายคู่ชีวิต

    - สิทธิหน้าที่ระหว่างบิดามารดาและบุตร และสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย 
การรับบตุรบญุธรรมและการผสมเทยีม และสทิธใินการรบัมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม กฎหมาย Pacs 
มิได้มีบทบญัญตัริบัรองสิทธหิน้าท่ีในความสัมพนัธ์ระหว่างบดิามารดาและบตุรในครอบครวัของคูช่วีติไว้ 
โดยเฉพาะ ไม่ว่าคู่ชีวิตนั้นจะเป็นคู่ชีวิตของบุคคลที่มีเพศเดียวกันหรือเป็นคู่ชีวิตต่างเพศก็ตาม ดังน้ัน  
สทิธหิน้าทีร่ะหว่างบดิามารดาและบตุรในครอบครวัของคูช่วิีตจึงต้องเป็นไปตามบทบัญญติัแห่งกฎหมาย
ที่ใช้บังคับทั่วไป ส�าหรับการรับบุตรบุญธรรมและการผสมเทียมในกรณีของคู่ชีวิตที่มีเพศเดียวกัน 
กฎหมาย Pacs กม็ไิด้บญัญัตริบัรองสทิธิของคูช่วิีตซ่ึงเป็นบคุคลทีม่เีพศเดยีวกันไว้โดยเฉพาะเช่นเดยีวกนั 
การรับบุตรบุญธรรมจึงต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีมีอยู่เดิม และเป็นกรณีเดียวกันกับ
หลักเกณฑ์ในการรับบุตรบุญธรรมของคู่สมรสชายหญิง กล่าวคือ การรับบุตรบุญธรรมน้ันคู่ชีวิตที่มี 
เพศเดียวกันสามารถรับบุตรบุญธรรมได้แต่เป็นการรับบุตรบุญธรรมโดยคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียง
ฝ่ายเดียวโดยไม่อาจรบับตุรบุญธรรมร่วม ในส่วนของการผสมเทยีมกฎหมาย Pacs มไิด้บญัญตัริบัรองสทิธิ
ของคูช่วีติทีม่เีพศเดยีวกนัในการผสมเทียมมนุษย์ไว้เช่นเดียวกัน การผสมเทียมของคูช่วิีตทีม่เีพศเดียวกัน
จึงไม่อาจกระท�าได้ เพราะต้องห้ามตามบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการผสมเทียม ซึ่งอนุญาตให้ม ี
การผสมเทียมในคู่สมรสชายหญิงที่ได้อยู่กินร่วมกันฉันสามีภรรยาตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป เท่านั้น

     ทัง้นี ้สถานะความเป็นคูช่วิีตไม่สามารถเทยีบได้กับการสมรส โดยความเป็น 
คูช่วีติไม่สามารถก่อให้เกดิสถานะความสมัพนัธ์ในฐานะเครอืญาติกับครอบครัวของคูช่วิีต และไม่กระทบ 
ถึงสถานะตามกฎหมายของบุคคล ซึ่งเป็นคู่ชีวิตยังคงมีสถานภาพโสด (Single) ดังน้ัน สิทธิในการ 
รบัมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมระหว่างกนัจงึไม่ได้รบัการบญัญติัไว้ในกฎหมาย Pacs แต่ประการใด

    - สิทธิตามกฎหมายอืน่ ๆ  สถานภาพของคูช่วีติมผีลบงัคบัใช้ในกฎหมายและ 
กฤษฎีกาอื่นด้วย เช่น รัฐก�าหนดว่าด้วยการเข้าเมืองและที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวในฝรั่งเศส เป็นต้น

  (๔) การยุติความสัมพันธ์ในฐานะคู่ชีวิต
    สถานะความเป็นคู่ชีวิตตามกฎหมาย Pacs สิ้นสุดลงได้โดยความตายหรือ 

โดยการสมรสของคูช่วีติฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ และยงัสามารถกระท�าให้สิน้สดุลงได้โดยการแสดงเจตนาร่วมกนั 
ของคู่ชีวิต หรือโดยการแสดงเจตนาของคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียว

๓. บทสรุป
  หากจะกล่าวโดยสรปุแล้ว ประชากรโลกในปัจจุบนัมปีระมาณ ๗,๖๐๐ ล้านคน อันประกอบ 

ไปด้วยเพศชายและเพศหญงิท่ีมีความหลากหลายในการแสดงออกซึง่ความรัก และมพีฤตกิรรมทางเพศ 
ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น การที่สังคมโลกประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
บัญญติัของกฎหมายจงึต้องสอดคล้องกบัสภาวการณ์ และต้องให้ความส�าคญักับความเท่าเทยีมกัน ตลอดจน 
ค�านงึถงึสทิธมินษุยชนโดยเฉพาะสทิธใินการก่อตัง้ครอบครวัของกลุม่บคุคลทีม่คีวามหลาหลายทางเพศด้วย 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการก่อให้เกิดความเสมอภาคในทางกฎหมาย ซ่ึงในปัจจุบันมีหลายประเทศที่บัญญัติ
กฎหมายเพื่อรับรองสถานะความสัมพันธ์ในครอบครัวของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศแล้ว 
เช่น อังกฤษ ฝรัง่เศส สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี เดนมาร์ก และเยอรมนี เป็นต้น 
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  ส�าหรับประเทศไทยนั้นเพื่อสร้างความเสมอภาคให้แก่บุคคลทุกเพศ คณะรัฐมนตรีจึงได้มี
มติอนุมัติหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ก�าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยคู่ชีวิตเพื่อรองรับ
สิทธิและหน้าที่ในการเป็นคู่ชีวิต ขณะนี้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอ 
สภานติบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณาต่อไป โดยสาระส�าคญัของร่างพระราชบญัญตัฉิบบัดงักล่าวท่านผู้อ่าน 
สามารถติดตามได้ในคอลัมน์ การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM ฉบับต่อไป
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