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กฎหมายครอบครัว
การสมรส
ตามกฎหมายเช็ ก การแตง งานเป นส ว นหนึ่ งของกฎหมายครอบครัว ซึ่ งได จํ า กัดความวา “การ
แตงงาน คือ การที่ฝายชายและฝายหญิงไดอยูกินดวยกันอยางถาวร ( PERMANENT COHABITATION)” ดังนั้น
ตามกฎหมายเช็กแลว การแตงงานหรือการจดทะเบียนสมรสจะเปนไปไดระหวางผูชายและผูหญิงเทานั้น
อยางไรก็ตาม สถานการณที่เกี่ยวกับการแตงงานหรือการจดทะเบียนสมรสในสาธารณรัฐเช็กได
เปลี่ยนไปจากเมื่อกอน คือ ชายและหญิงที่จดทะเบียนสมรสอยางถูกตองตามกฎหมายนั้นมีจํานวนลดนอยลง
ในขณะที่ชายหญิงที่อยูกินดวยกันและมีบุตรนอกสมรสนั้นไดเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว กฎหมายเช็กไมได
กําหนดสถานภาพของชายหญิงที่อยูกินดวยกันอยางเทาเทียมกัน คูสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสอยา ง
ถูกตองตามกฎหมายเทานั้นยอมมีสิทธิและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ในขณะที่ชายหญิงที่อยูกิน
ดวยกันโดยที่ไมไดจดทะเบียนสมรสจะไมไดรับสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น และเมื่อป ๒๕๔๙ ประเทศเช็กมีกฎหมาย
ใหมอนุญาตใหบุคคลเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนได แตไมระบุถึงเรื่องสิทธิสวนบุคคลและสิทธิใน
ทรัพยสินของทั้งสองฝาย
การแตงงานจะมีผลเมื่อคูสมรสยืนยันวาตนยินยอมที่จะแตงงาน โดยพิธีกลาวคํายืนยันตองจัดขึ้นใน
สํานักงานเทศบาลหรือในโบสถ นอกจากนั้นตองมีพยาน ๒ คนรวมในพิธีดังกลาวดวย ตามกฎหมายเช็กแลว
พิธีแตงงานทางกฎหมายและทางศาสนามีผลเทากัน
สถานที่ในการแตงงานหรือจดทะเบียนสมรส
• สํานักทะเบียนทองถิ่น (REGISTRY OFFICE) ที่ฝายใดฝายหนึ่งมีถิ่นพํานักอยู หรือที่สํานัก
ทะเบียนอื่นๆ
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• สํานักงานเทศบาล (MUNICIPAL OFFICE) หรือสํานักงานเขตเมือง (CITY DISTRICT OFFICE)
• โบสถ
เอกสารที่ตองแสดงในการจดทะเบียนสมรส
คูชายหญิงที่ตองการจดทะเบียนสมรสตองแสดงเอกสารยืนยันวาตนยินดีแตงงาน และยืนยันวาทั้ง
สองฝายรับรูเรื่องสุขภาพของอีกฝาย (เอกสารยืนยันเรื่องสุขภาพไมมีผลทางกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายเช็ก
ไมบังคับใหคูชายหญิงตรวจสขภาพกอนสมรส) นอกจากนั้น คูสมรสตองยืนยันวาไดตกลงเรื่องทรัพยสินใน
อนาคต บานและการสนับสนุนครอบครัวหลังแตงงานผูที่เคยจดทะเบียนสมรสมาแลว ตองแสดงใบหยาหรือ
ใบมรณบัตรของคูสมรสเดิม
เอกสารที่บุคคลสัญชาติเช็กตองแสดงในการจดทะเบียนสมรส
• บัตรประจําตัวประชาชน
• สูติบัตร
• หนังสือยืนยันการถือสัญชาติเช็ก (อาจใชบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
แสดงแทนได)
• ที่อยูถาวรและสถานภาพความเปนโสด (อาจใชบัตรประจําตัวประชาชน แสดงแทนได)
• ใบมรณบัตรของคูสมรสเดิม (หากจําเปนตองแสดง)
• ใบหยา (หากจําเปนตองแสดง)
• กรณีผูเยาวที่มีอายุมากกวา ๑๖ ปบริบูรณ (ผูบรรลุนิติภาวะอายุ ๑๘ ป) ตองแสดงคําสั่งจาก
ศาล อนุญาตใหจดทะเบียนสมรสได
• กรณีผูบกพรองทางสติปญญา ตองแสดงคําสั่งจากศาล อนุญาตใหจดทะเบียนสมรสได
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ในกรณีคูสมรสแตงงานดวยพิธีกรรมทางศาสนา ทั้งสองตองแสดงใบรับรอง โดยยืนยันวาทั้งสองมี
คุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดในการจดทะเบียนสมรส หากไมมีใบรับรองดังกลาว คูสมรสไม
สามารถจัดพิธีแตงงานในโบสถไ ด และการแตงงานใหถือเปนโมฆะ สํานั กทะเบี ยนทองถิ่นเป นผูออก
ใบรับรองดังกลาวให ขอควรระวัง เอกสารดังกลาวทั้งหมดขางตน ตองมีอายุไมเกิน ๓ เดือน
เอกสารที่บุคคลสัญชาติไทยตองแสดงหลักฐานตอไปนี้
• สูติบัตรไทย
• หนังสือยืนยันการถือสัญชาติไทย หรือบัตรประจําตัวประชาชนไทย
• หนังสือยืนยันอนุญาตใหบุคคลดังกลาวสามารถจดทะเบียนสมรสได
• ทะเบียนบานไทย
• หนังสือรับรองความเปนโสด
• มรณบัตรของคูสมรสเดิม (ไมจําเปนตองยื่น หากมีหนังสือรับรองความเปนโสดไปแสดง)
• ใบหยา (หากจําเปนตองแสดง)
• ใบรับรองที่พํานักในสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งออกใหโดยเจาหนาที่ตํารวจตรวจคนเขาเมืองเช็ก
ใบรับรองดังกลาวตองมีอายุไมมากกวา ๗ วันทําการ (คูสมรสที่เปนชาวตางชาติ ยื่นคํารอง
ขอใบรับรองดังกลาวดวยตนเอง ไดที่สํานักงานตํารวจสําหรับคนตางดาว หรือ ALIENS
POLICE)

หลักฐานทั้งหมดตองผานการรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ และสถาน
เอคอั ค รราชทู ต ไทย และต อ งแปลเป น ภาษาเช็ ก โดยผู แ ปลซึ่ ง ได รั บ การรั บ รองจากรั ฐ บาลเช็ ก และ
ชาวตางชาติที่ตองการจดทะเบียนสมรสตองนําหนังสือเดินทางมาแสดงดวย
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ลาม
คูสมรสตองจัดหาลามมาในวันจดทะเบียนสมรส คาใชจายในการจัดหาลามเปนความรับผิดชอบของ
คูสมรส หากคูสมรสจดทะเบียนสมรสโดยไมมีลามใหถือวาเปนโมฆะ ในกรณีที่ลามมิไดถูกแตงตั้งและ
รับรองจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม หรือจากประธานศาลสวนภูมิภาค ตองใหคําปฏิญาณตอหนา
เจาพนักงานที่จดทะเบียนสมรส
การจดทะเบียนสมรสจะสมบูรณไดเมื่อคูสมรสมีพยาน ๒ คน โดยพยานตองลงชื่อ นามสกุล และ
เลขที่ประจําตัวประชาชนไวเปนหลักฐาน พยานตองนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางมา
แสดงเมื่อลงลายมือชื่อ
คุณสมบัติของผูที่จะจดทะเบียนสมรส
• ตองไมเปนคูสมรสของบุคคลอื่น
• ตองไมเปนพี่นองรวมบิดามารดา หรือตางบิดามารดา หรือบุตรบุญธรรม
• ตองอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ ยกเวนมีคําสั่งศาลอนุญาตใหจดทะเบียนสมรสได
• หากผูที่ตองการจดทะเบียนสมรสเปนผูที่ไมมีความสามารถตามกฎหมายอยางครบถวน ตอง
มีคําสั่งศาลอนุญาตใหจดทะเบียนสมรสได
• ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือศาลสั่งใหไรความสามารถ
การจดทะเบียนสมรสจะถือเปนโมฆะเมื่อ
• ฝายใดฝายหนึ่งถูกบีบบังคับโดยการใชกําลัง ใหจดทะเบียนสมรส
• ผูที่มีอายุนอยกวา ๑๖ ปบริบูรณ
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• คูสมรสไมไดจดทะเบียนสมรสตอหนาเจาพนักงานหรือไมไดมีพิธีกรรมทางศาสนาอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย
• คุณสมบัติของคูสมรสมีไมครบตามที่กฎหมายกําหนด
การเปลี่ยนนามสกุล
คูสมรสตองตกลงรวมกันเรื่องการใชนามสกุลหลังจดทะเบียนสมรส โดยทั้งสองฝายสามารถ
• ใชนามสกุลเดิมของสามีหรือภรรยา เปนนามสกุลรวมของคูสมรส
• คงนามสกุลเดิม
• ใชนามสกุลเดิมรวมกัน ใหเปนนามสกุลใหมของคูสมรส
ในกรณีที่คูสมรสตองการคงนามสกุลเดิมของตน ทั้งสองตองตกลงและแจงความประสงควาจะให
บุตรใชนามสกุลฝายบิดาหรือมารดา
ในกรณี ภรรยาเปน ชาวต า งชาติ และใช น ามสกุ ล ของสามี ไมจํ า เปนต องผั นคํา ลงท า ยตามหลั ก
ไวยากรณภาษาเช็ก (-OVÁ) โดยตองยื่นคํารองตอเจาหนาที่สํานักทะเบียนดวยตนเอง อยางไรก็ดี หากภรรยา
ชาวตางชาติตองการเปลี่ยนนามสกุลเดิม ที่ลงทายดวย –OVÁ ใหเปนนามสกุลแบบเพศชาย (ไมมีคําลงทาย –
OVÁ เหมือนกับนามสกุลของสามี) สามารถยื่นคํารองขอเปลี่ยนนามสกุลไดเชนกัน

ชาวตางชาติในสาธารณรัฐเช็กที่ไดจดทะเบียนสมรส โดยมีการเปลี่ยนนามสกุล สถานภาพสมรส
หรือขอมูลใดๆ ในหนังสือเดินทาง ตองแจงใหเจาหนาที่ตํารวจตรวจคนเขาเมืองทราบ ภายใน ๓ วันทําการ
หลังมีการเปลี่ยนแปลง

6

ทะเบียนสมรส
หลังจากคูสมรสไดจดทะเบียนสมรสแลว ทั้งสองจะไดรับทะเบียนสมรส ในกรณีจัดพิธีทางศาสนา
ในโบสถ ทางโบสถตองนําหลักฐานการจดทะเบียนไปใหกับสํานักทะเบียนภายใน ๓ วันทําการหลังพิธี
สมรส เมื่อหลักฐานของคูสมรสไดถูกบันทึกลงในหนังสือแตงงาน (WEDDING BOOK) คูสมรสจะไดรับ
ทะเบียนสมรสที่สํานักทะเบียนออกให
การจดทะเบียนสมรสและการลาพักงาน
หากลูกจางตองการลาหยุดเพื่อไปแตงงานหรือจดทะเบียนสมรส นายจางตองอนุญาตใหลูกจางหยุด
งานเปนเวลา ๒ วัน โดยลูกจางยังคงไดรับคาแรงตามปกติ
สิทธิสวนบุคคลระหวางสามีและภรรยา
ตามกฎหมายครอบครัวของเช็กแลว ทั้งสามีและภรรยามีสิทธิและหนาที่ที่จะอาศัยอยูรวมกัน ตอง
ซื่ อ สั ต ย ต อ กั น เคารพซึ่ ง กั น และกั น ช ว ยเหลื อ กั น และทั้ ง สองยั ง มี ห น า ที่ ส ร า งความเป น อยู ที่ ดี สร า ง
บรรยากาศที่อบอุนในขณะที่ครองชีพรวมกัน นอกจากนั้น กฎหมายเช็กยังไดระบุไววาทั้งสามีและภรรยา
ตองมีสถานะความเปนอยูที่เทาเทียมกัน
บุตร
สถานะทางกฎหมายของบุตรที่เกิดอยางถูกตองตามกฎหมายและบุตรนอกสมรสไมไดแตกตางกัน
ตามกฎหมายเช็ก บุตร (ทั้งสองกรณี) ยอมมีสิทธิตามกฎหมายครบถวน เชน สิทธิในการไดรับการเลี้ยงดูจาก
บิดาและมารดา สิทธิในการสืบมรดก เปนตน
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ความสัมพันธทางดานทรัพยสินของคูสามีภรรยา
สินสมรส
สินสมรสระบุไววา “สินสมรส คือ ทรัพยสินใดๆที่ไดมาหลังจากจดทะเบียนสมรส โดยสามีและ
ภรรยาเปนเจาของรวมกัน ทั้งนี้และทั้งนั้น สินสมรสยังไดรวมถึงหนี้สินที่เกิดขึ้นหลังการจดทะเบียนสมรส
ของคูสมรส”
คูสมรสตองใชและดูแลรักษาสินสมรสรวมกัน เชน จัดการสินสมรส ทั้งสองตองเห็นชอบพองกัน
หากมีเรื่องสําคัญใหตัดสินใจเกี่ยวกับสินสมรส มิเชนนั้นกฎหมายใหถือเปนโมฆะ ทั้งนี้รวมถึงการใชสิทธิ
และหนาที่อื่นๆ เชน การตัดสินใจใชสินสมรสในชีวิตประจําวัน
ตามกฎหมายแลว คูสมรสตองรับผิดชอบสินสมรสรวมกัน ซึ่งรวมถึงการรวมกันรับผิดชอบหนี้สินที่
เกิดขึ้นหลังการจดทะเบียนสมรสดวย ดังนั้น ไมวาฝายใดกอหนี้สินไว อีกฝายตองรวมรับผิดชอบดวย
ในระหวางสมรส ศาลสามารถตัดสินใหสินสมรสเปนโมฆะได ในกรณีที่
• ศาลออกคําสั่งใหริบทรัพย
• ศาลออกคําสั่งประกาศใหคูสมรสเปนบุคคลลมละลาย
ในกรณีที่คูสามีภรรยายื่นคํารองหยาราง และศาลตัดสินยกเลิกสถานภาพสมรส ทั้งสองฝายตอง
จัดการแบงสินสมรสในสัดสวนเทาๆกัน กฎหมายเช็กอนุญาตใหคูสมรสรวมกันทําสัญญาระบุวาสิ่งของชิ้น
ใดใหนับหรือไมนับวาเปนสินสมรส นอกจากนั้นกฎหมายเช็กยังอนุญาตใหคูสมรสทําสัญญาขอยืดเวลาใน
การจัดการสินสมรสหลังการหยาราง กรณีที่สินสมรสดังกลาวมิอาจจัดการใหแลวเสร็จได กอนวันศาลออก
คําสั่งยกเลิกสถานภาพการสมรส
ศาลเช็กสามารถจํากัดขอบขายของสินสมรสใหกับคูสมรสได ในกรณีที่

8

• ฝายใดฝายหนึ่งติดการพนัน ติดสุรา หรือเสพยาเสพยติด
• ฝายใดฝายหนึ่งรับใบอนุญาตประกอบการ หรือเปนหุนสวนในกิจการ ที่ตองรับผิดชอบใน
หนี้สินไมจํากัดจํานวน (UNLIMITED LIABILIY)
บานที่พักของคูสมรส
“สัญญาเชาที่พักรวม” (JOINT LEASE OF FLAT BY SPOUSES) นับเปนธรรมเนียมพื้นฐานของการอยู
กินดวยกันระหวางคูสมรส หลังการจดทะเบียนสมรส หากคูสมรสตองเชาที่พักเพื่อใชชีวิตดวยกัน คูสมรส
ตองรวมกันทํา “สัญญาเชาที่พักรวม” ซึ่งไดระบุไวอยางชัดเจนในกฎหมายเช็ก
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การหยาราง
หากสถานภาพสมรสของคูสามีภรรยาไมสามารถดําเนินตอไปได และสามีภรรยายืนยันที่จะไม
ตองการกลับคืนชีวิตคูดวยกันอีก ในกรณีนี้ ตามกฎหมายเช็กคูสมรสตองยื่นเรื่องขอหยาตอศาล อยางไรก็ดี
การหยารางตองไมทําใหผลประโยชนของบุตรซึ่งยังมีสถานะเปนผูเยาวเสียหาย
คําสั่งศาล
การหยารางใดๆ ตามกฎหมายเช็กแลว ตองมาจากคําสั่งศาลเทานั้น ศาลที่มีหนาที่ยกเลิกสถานภาพ
การสมรส คือ ศาลเขตหรือศาลทองถิ่น ซึ่งหมายถึงศาลที่มีเขตอํานาจครอบคลุมถึงพื้นที่ที่สามีภรรยามีที่อยู
รวมกัน
ขั้นตอนในการขอหยาราง
กฎหมายเช็กใหความสําคัญกับเด็กหรือผูเยาวเปนหลัก ดังนั้น ทั้งสองตองตกลงเรื่องการรับเลี้ยงดู
บุตรหรือการรับอุปการะบุตร กอนที่ฝายใดฝายหนึ่งเริ่มดําเนินการขอหยาราง
หากบุตรยังมีสถานะเปนผูเยาว ศาลไมสามารถออกคําสั่งยกเลิกสถานภาพการสมรสได หากบุตรไม
ยินยอมในกรณีที่มีผลกระทบกับบุตรอยางรุนแรง
การหยารางแบบเห็นพองรวมกัน
ในกรณีที่คูสามีภรรยาสามารถตกลงรวมกัน ทั้งสองสามารถขอหยาแบบเห็นพองรวมกันได เงื่อนไข
ในการขอหยารางประเภทนี้ คือ สามีและภรรยาไดครองชีพดวยกันมาเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป และทั้งสอง
ฝายไดแยกกันอยูอยางนอย ๖ เดือนเต็ม นอกจากนั้น ทั้งสองยังตองแสดงหลักฐานแจกแจงเรื่องแบงปน
สินสมรสหลังหยาราง และในกรณีจําเปนตองแสดงคําสั่งศาลวาดวยการเลี้ยงดูและรับอุปการะบุตรที่คูสมรส
ไดตกลงกันไวแลวกอนหนา จากนั้นคูสมรสจึงสามารถยื่นเรื่องขอหยาใหศาลพิจารณา หากศาลเห็นวาคู
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สมรสมีคุณสมบัติครบถวนในการยื่นขอการหยาราง ศาลจะออกคําสั่งยกเลิกสถานภาพสมรสของทั้งสามีและ
ภรรยา
กอนการยื่นเรื่องเพื่อขอหยารางแบบเห็นพองรวมกันนั้น คูสมรสทั้งสองฝายควรไดตกลงกันให
เรียบรอย ดังนี้
• ขอตกลงเรื่องการแบงแยกสินสมรส หลังคําสั่งศาลมีผลบังคับใชตามกฎหมาย
• ขอตกลงเรื่องการแบงแยกทรัพยสินภายในบาน การจัดการเรื่องหนี้สิน การจัดการเรื่อง
หนี้สินที่อาจเกิดไดหลังจากหยาราง การรับเลี้ยงดูสามีหรือภรรยา ซึ่งรวมถึงจํานวนเงินและ
ระยะเวลาที่ตองรับเลี้ยงดู
• ทั้งสองฝายตองลงลายมือชื่อในขอตกลงตางๆ ตอหนาเจาพนักงานทะเบียน
• ในกรณี มี บุ ต รนอกสมรส ทั้ ง สองฝ า ยต อ งมี ข อ ตกลงเรื่ อ งการรั บ เลี้ ย งดู บุ ต ร และ
ความสัมพันธตอบุตรหลังการหยา ศาลจะไมรับพิจารณาคํารองยื่นขอหยาราง หากทั้งสอง
ฝายไมสามารถหาขอตกลงที่เกี่ยวกับการรับเลี้ยงดูบุตรใหแลวเสร็จ
การหยารางแบบธรรมดา และแบบยาก
การหยารางแบบธรรมดา
ศาลสามารถมีคําสั่งยกเลิกสถานภาพสมรสของคูสมรส เมื่อฝายใดฝายหนึ่งยื่นคํารองขอหยา ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาสถานภาพสมรสของทั้งสองไดสิ้นสุดลง และทั้งสองไมสามารถที่จะกลับมาครองชีพดวยกัน
อีกได ในกรณีนี้ศาลตองทําการไตถามเรื่องสวนตัว สอบสวนพยาน พิจารณาหลักฐานอื่นๆ ฯลฯ การขอหยา
ประเภทนี้ใชเวลานานกวาการขอหยาแบบเห็นพองรวมกัน
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การหยารางแบบยาก
เมื่อฝายใดฝายหนึ่งไมตกลงเห็นชอบที่อีกฝายยื่นคํารองขอหยารางตอศาล หรือไดรับความเสียหาย
อยา งหนักอันเปนผลมาจากการหยา ในกรณีนี้ ศาลอาจไมรับพิจารณาคํารองขอหยา และใหคูสมรสคง
สถานภาพสมรสตอไป อยางไรก็ดี หากคูสมรสแยกกันอยูเปนเวลานานกวา ๓ ป ศาลอาจมีคําสั่งตัดสิน
ยกเลิกสถานภาพสมรสได
สถานะของบุตรหลังการหยา
บิดาและมารดาตองดูแลเลี้ยงบุตรจนกวาบุตรจะสามารถเลี้ยงดูตนเองได ซึ่งหมายถึงบิดาและมารดา
ตองเลี้ยงดูบุตรจนกระทั่งบุตรมีรายไดเปนของตนเอง
เงินคาเลี้ยงดูบุตร ในกรณีบุตรมีสถานะเปนผูเยาว
บุตรที่มีอายุต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณหรือผูเยาว ไดรับเงินคาเลี้ยงดูจากบิดาหรือมารดา ศาลอาจเปนผู
ออกคําสั่งเองโดยไมตองมีการรองขอ และเมื่อบุตรมีอายุครบ ๑๘ ปบริบูรณ บิดาหรือมารดาตองเปนผูยื่นคํา
รองเรื่องเงินคาเลี้ยงดูบุตรตอศาล โดยศาลจะเปนผูพิจารณา
ในกรณที่บุตรศึกษาขั้นอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย บิดาและมารดาตองจายเงินคาเลี้ยงดูใหจนกวาจะ
สําเร็จการศึกษา ศาลจะพิจารณาจํานวนเงินคาเลี้ยงดูจากความจําเปน และความสามารถในการจายเงินคาเลี้ยง
ดูของฝายที่ตองจาย ดังนั้นกฎหมายเช็กจึงไมสามารถระบุจํานวนเงินคาเลี้ยงดูได และจํานวนเงินอาจเพิ่มขึ้น
หรือลดลงได ซึ่งขึ้นอยูกับการพิจารณาของศาลเทานั้น
ศาลสามารถยกเลิกสถานภาพสมรสของสามีภรรยาได ตอเมื่อทั้งสองสามารถหาขอตกลงเรื่องการ
รับเลี้ยงดูบุตรไดแลวเทานั้น ศาลตองชี้แจงถึงสิทธิ ขอบังคับ และหนาที่ที่บิดาและมารดาพึงปฏิบัติตอบุตร
นอกจากนั้นศาลยังตองมีคําสั่งใหสิทธิการเลี้ยงดูบุตรแกบิดาหรือมารดา
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หากทั้งบิดาและมารดาตองการสิทธิการเลี้ยงดูบุตร ศาลอาจออกคําสั่งใหทั้งสองมีสิทธิในการเลี้ยงดู
บุตรรวมกันหรือผลัดกันเลี้ยงดู ทั้งนี้และทั้งนั้น บุตรตองแสดงความยินยอมและเห็นชอบกับขอตกลง กอนที่
ศาลจะออกคําสั่ง และมีผลบังคับใชตอไป
ในกรณีที่บิดาหรือมารดาไมสามารถรับผิดชอบหนาที่ตอบุตรตามคําสั่งศาล หรือไมสามารถตกลง
ในเรื่องใดที่อาจมีผลกระทบตอบุตรไดนั้น ศาลอาจออกคําสั่งเกี่ยวเนื่องดวยความสัมพันธระหวางบิดามารดา
และบุตร ดังนี้
• ใหเปลี่ยนสิทธิการเลี้ยงดูบุตร
• ใหจํากัดการติดตอสื่อสารระหวางบิดาหรือมารดาและบุตร
• หามไมใหบิดาหรือมารดาติดตอสื่อสารกับบุตร
• อนุญาตใหปู ยา ตา ยาย ติดตอสื่อสารกับหลานที่ยังมีสถานะผูเยาวได
• อนุญาตใหพี่นองติดตอสื่อสารได
• หามไมใหปู ยา ตา ยาย หรือพี่นอง ติดตอสื่อสารได
• ใหมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการเลี้ยงดูบุตรได เชน เปลี่ยนสิทธิและขอบังคับของบิดา
มารดาในการเลี้ยงดูบุตร
โดยปกติแลว ในการตัดสินใหบิดาหรือมารดามีสิทธิเลี้ยงดูบุตรนั้น ศาลจะพิจารณาจากตัวบุตรเปน
สําคัญ เชน ทักษะ บุคลิก ความสามารถ พรสวรรค และโอกาสในการพัฒนา นอกจากนั้นยังตองพิจารณาจาก
ฐานะความเปนอยูของผูที่จะรับสิทธิเลี้ยงดูอีกดวย ในกรณีทั่วไปศาลพิจารณาตัดสินใหมารดาเปนฝายมีสิทธิ
เลี้ยงดูบุตร อยางไรก็ดี การที่ทั้งบิดาและมารดามีสิทธิเลี้ยงดูบุตรรวมกันก็ไมไดเปนเรื่องผิดปกติแตอยางใด
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ทรัพยสินหลังการหยาราง
การตกลงเรื่องสินสมรส
โดยปกติแลว สินสมรสสิ้นสุดลงเมื่อคูสมรสไดทํา การหย าร าง หรือฝ ายใดฝา ยหนึ่ งเสียชีวิตลง
กฎหมายอนุญาตใหคูสมรสหลังการหยาราง สามารถจัดการเรื่องสินสมรสได โดยขอตกลงของทั้งสองฝาย
ในเรื่องการแบงแยกสินสมรส ตองเขียนเปนสัญญา และเปนลายลักษณอักษรเทานั้น
ในกรณีที่ทั้งสองฝายไมสามารถตกลงยินยอมกันได สามารถยื่นเรื่องตอศาล หลักทั่วไปในการแบง
สินสมรส คือ ทั้งฝายชายและหญิงตองไดสัดสวนเทาๆกัน กรณีศาลตัดสินแบงสินสมรส ศาลจะพิจารณาจาก
ผูที่ไดนํารายไดเขาในครอบครัวและการเก็บรักษาสินสมรส และยังตองพิจารณาถึงความสามารถในการดูแล
ครอบครัวและบุตรที่ยังเปนผูเยาว คูสมรสฝายใดก็ไดสามารถขอเงินคืนจากการที่ตนใชเงินหรือทรัพยสิน
สวนตัวเพื่อดูแลหรือบริหารสินสมรส ทรัพยสินสวนตัวดังกลาวรวมถึงเงินที่ตนครอบครองกอนทําการจด
ทะเบียนสมรส หรือทรัพยสินที่ไดมาโดยเปนของกํานัลหรือเปนมรดกตกทอด คูสมรสฝายใดที่ใชทรัพยสิน
ในสินสมรสเพื่อประโยชนของตนเอง จําเปนตองคืนใหหมดกอนที่จะสามารถแบงแยกสินสมรสหลังการ
หยารางได
หากคูสมรสไมสามารถตกลงแบงสินสมรสกันไดภายในระยะเวลา๓ ปหลังจากการหยาราง หรือไม
มีฝายใดยื่นคํารองขออํานาจศาลตัดสินแบงสินสมรส กฎหมายไดกําหนดเอาไววา สังหาริมทรัพย หรือทรัพย
ที่เคลื่อนยายไดหรือติดกับที่ดินอยางไมถาวร ใหแบงตามการใชงาน นั่นคือ หากฝายใดใชงานสิ่งใดมาก หรือ
จําเปนที่ตองใช ฝายนั้นยอมไดสิ่งนั้นไปครอบครอง สังหาริมทรัพยประเภทอื่นและอสังสาริมทรัพยใหทั้ง
สองฝายมีสิทธิในการถือครองอยางเทาเทียมกัน โดยใหรวมถึงสิทธิในสินสมรส ทรัพยสิน และหนี้สินอีก
ดวย
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ระยะเวลา ๓ ป หลังจากศาลมีคําสั่งสิ้นสุดสถานภาพสมรส คูสมรสไมสามารถยื่นคํารองตอศาลขอ
แบงแยกสินสมรสไดอีก
คาเลี้ยงชีพ
กรณีที่การหยารางทําใหคูสมรสอีกฝายยากจนลง และไมสามารถเลี้ยงดูตนเองได บุคคลดังกลาว
สามารถขอใหอีกฝายรับผิดชอบและจายคาเลี้ยงชีพใหได หากคูสมรสไมสามารถตกลงกันได ตองนําเรื่องให
ศาลพิจารณา ศาลสามารถออกคําสั่งใหฝายหนึ่งจายคาเลี้ยงชีพใหกับอีกฝายหนึ่ง ภายในระยะเวลามากสุด ๓
ปหลังการหยาราง อยางไรก็ดี สิทธิในการรับคาเลี้ยงชีพสิ้นสุดลงเมื่อฝายรับคาเลี้ยงชีพสมรสใหม หรือฝายที่
ตองจายคาเลี้ยงดูเสียชีวิตลง หรือสิทธิในการรับคาเลี้ยงชีพสิ้นสุดลง เมื่อทั้งสองมีการตกลงใหจายคาเลี้ยงชีพ
เปนเงินกอนเพียงครั้งเดียว เมื่อจายตามที่ไดตกลงกันแลว ใหถือวาทั้งสองไมมีพันธะในการจายและรับเงินคา
เลี้ยงชีพอีกตอไป
กรณีคูสมรสเสียชีวิต และการรับมรดก
การรับมรดกในสาธารณรัฐเช็กนั้นเปนไปตามกฎหมายวาดวยการถือสัญชาติของผูเสียชีวิต ดังนี้
• สภาพทางกฎหมายของทายาท ใหเปนไปตามกฎหมายของประเทศที่ผูเสียชีวิตถือสัญชาติ
อยู
• ความสามารถในการทําหรือยกเลิกพินัยกรรม และผลทางกฎหมายที่ตามมา ใหเปนไปตาม
กฎหมายของประเทศที่ผูทําพินัยกรรมถือสัญชาติอยูในขณะที่ทําพินัยกรรม
• แบบฟอรมของพินัยกรรม ใหเปนไปตามกฎหมายของประเทศที่ผูทําพินัยกรรมถือสัญชาติ
อยู ใ นขณะที่ ทํ า พิ นั ย กรรม อย า งไรก็ ดี หากผู ทํ า พิ นั ย กรรมตั ด สิ น ทํ า พิ นั ย กรรมใน
สาธารณรัฐเช็ก กฎหมายเช็กวาดวยการรับมรดกมีผลบังคับใชอยางถูกตองตามกฎหมาย
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ศาลเช็กมีอํานาจในการตัดสินแบงอสังหาริมทรัพย หากอสังหาริมทรัพยอยูในดินแดนของเช็ก แมวา
ชาวตางชาติเปนเจาของอสังหาริมทรัพยดังกลาว ศาลเช็กมีอํานาจในการตัดสินอยางเด็ดขาด อยางไรก็ดี
โดยทั่วไปแลว ศาลเช็กจะใชกฎหมายสารบัญญัติตามสัญชาติของผูที่เสียชีวิตในการตีความ ถากฎหมายตาม
สัญชาติของผูที่เสียชีวิตระบุวากฎหมายการสืบทอดมรดกใหเปนไปตามที่ตั้งของทรัพยสินนั้นๆ ก็ใหถือเอา
กฎหมายเช็กเปนหลัก
ศาลเขตเปนผูตัดสินเรื่องการรับมรดก โดยเจาพนักงานทะเบียนจะเปนตัวแทนศาล หรือ notaries
public ที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูพิทักษทรัพยสิน ทั้งนี้ เขตอํานาจของศาลจะขึ้นอยูกับ ๑) ที่อยูสุดทายของ
ผูเสียชีวิต ๒) ที่พักสุดทายของผูเสียชีวิต หรือ ๓) สถานที่ตั้งของทรัพยสมบัติ หรือที่ดินของผูเสียชีวิต
กลุมทายาท
ในกรณีผูเสียชีวิตไมไดทําพินัยกรรม การรับมรดกโดยหลักกฎหมายเช็กจะใหเฉพาะกลุมทายาท
ตามที่กฎหมายไดระบุไวเปน ๔ ลําดับขั้นดวยกัน ดังนี้
• กลุมที่ ๑ ประกอบดวย บุตรหรือผูสืบสันดาน และคูสมรส ของผูเสียชีวิต ทั้งสองจะไดรับมรดกใน
สัดสวนที่เทาๆกัน
• กลุมที่ ๒ ประกอบดวย คูสมรส (ที่มิไดจดทะเบียน) พอแม ผูที่อยูบานเดียวกันและคอยใหความ
ชวยเหลือดูแลผูเสียชีวิต เปนเวลาไมนอยกวา ๑ ปกอนเสียชีวิต บุคคลในกลุมนี้จะไดรับมรดกใน
สัดสวนที่เทาเทียมกัน แตสวนใหญคูสมรสมักจะไดรับมรดกอยางนอยครึ่งหนึ่งของทรัพยสมบัติ
ทั้งหมดเสมอ
• กลุมที่ ๓ ประกอบดวย พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกันกับผูเสียชีวิต และผูที่อยูบานเดียวกันและคอย
ใหความชวยเหลือดูแลผูเสียชีวิต เปนเวลาไมนอยกวา ๑ ปกอนเสียชีวิต บุคคลในกลุมนี้รับมรดกใน
สัดสวนที่เทาๆกัน
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• กลุมที่ ๔ ประกอบดวย ปู ยา ตา ยาย หรือทายาทของปู ยา ตา ยาย (กรณีปูยาตายเสียชีวิต) มรดกจะ
ถูกปนสวนใหแกปู ยา ตา ยาย ของผูเสียชีวิต ในกรณีผูรับมรดกเสียชีวิต ทายาทผูสืบสันดานสามารถ
รับมรดกแทนได
ทายาทในกลุมที่ ๒ ๓ และ ๔ จะไดรับมรดก ในกรณีที่ผูเสียชีวิตไมมีทายาทในกลุมที่ ๑ เทานั้น
สัดสวนมรดกสํารองที่กฎหมายระบุไว
ตามกฎหมายเช็ ก แลว ทายาทบางคนของผูเ สี ย ชีวิ ต มี สิ ท ธิ์พิ เ ศษที่ จ ะได รับ มรดกตามสั ดส ว นที่
กฎหมายไดระบุหรือกําหนดเอาไว ผูทําพินัยกรรมตองคํานึงถึงขอกําหนดดังกลาวดวย มิฉะนั้นใหถือวา
พินั ย กรรมดั ง กล า วเป น โมฆะ สั ดส ว นมรดกสํา รองที่ กฎหมายกํ า หนดใหใ ช กั บ ทายาทสื บ สั นดานของ
ผูเสียชีวิตกอนเปนอันดับแรก จากนั้นใหใชกับทายาทกลุมอื่นๆถัดไป อยางไรก็ดี ตามกฎหมายเช็ก ไมได
รับรองโดยอัตโนมัติถึงสิทธิในเรื่องมรดกสํารองของคูสมรส
ชาวตางชาติทําพินัยกรรมภายใตกฎหมายเช็ก
พินัยกรรมที่ทํานอกสาธารณรัฐเช็กสามารถมีผลบังคับใชได หากพินัยกรรมดังกลาวมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามที่กฎหมายของประเทศที่ผูทําพินัยกรรมถือสัญชาติอยูไดระบุไว ดังนั้นชาวตางชาติที่ตองการทํา
พินัยกรรม ไมจําเปนตองทําตามกฎหมายวาดวยเรื่องทายาทและการสืบมรดกของเช็ก แตสามารถทําตาม
กฎหมายของประเทศที่ตนถือสัญชาติอยู หรือตามกฎหมายของประเทศที่ตนตองการเขียนพินัยกรรมขึ้น ใน
กรณี ที่ ช าวต า งชาติ ต อ งการทํ า พิ นั ย กรรม โดยให เ ป น ไปตามกฎหมายเช็ ก นั้ น ผู ทํ า พิ นั ย กรรมควรจ า ง
ทนายความทองถิ่น ใหทําพินัยกรรมใหอยางถูกตองตามกฎหมาย และพินัยกรรมตองไดรับการรับรองจากเจา
พนักทะเบียนอีกดวย
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คูสมรสไดรับมรดก
• หากคูสมรสเปนชาวตา งชาติ และถือ สัญชาติ เ ดี ยวกัน หลักการรับ มรดกใหเ ปนไปตาม
กฎหมายของประเทศที่คูสมรสถือสัญชาติอยู
• หากคูสมรสไมไดถือสัญชาติเดียวกันและฝายหนึ่งถือสัญชาติเช็ก หลักการรับมรดกให
เปนไปตามกฎหมายเช็ก
สิทธิของบุตรในการรับมรดก
ภายใตกฎหมายเช็ก บุตร (รวมทั้งทารกที่ยังอยูในครรภ และบุตรนอกสมรส) สามารถเปนเจาของ
ทรัพยสินหรือเปนผูรับมรดก
ในกรณีบุตรที่มีสถานะเปนผูเยาวไดรับมรดก บิดามารดาตองทําหนาที่เปนผูแทนในการรับมอบ
อํานาจใหดูแลจัดการมรดกของบุตร จนกวาบุตรจะมีอายุครบ ๑๘ ปบริบูรณ ตามปกติแลวกฎหมายไมไดระบุ
ขอบขายอํานาจความรับผิดชอบของบิดามารดาในการจัดการเรื่องมรดก แตในบางกรณี บิดามารดาตองขอ
คําสั่งจากศาลเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับมรดกของบุตร เชน หากบิดามารดาตองการขายอสังหาริมทรัพยของ
บุตรที่ไดจากการรับมรดก ตองขอคําอนุมัติจากศาล เปนตน
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การอยูกินกันโดยไมแตงงาน
ชายหญิงที่อยูกินกันโดยไมแตงงานจะไมมีสิทธิทางกฎหมายเทากับคูสมรสที่แตงงานอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย ดังนี้
• ไมมีสิทธิการถือครองทรัพยสินรวมกัน
• ในกรณีแยกทางกัน ไมมีสิทธิแบงทรัพยสินระหวางกัน แตละฝายจะไดทรัพยสินที่เปนของ
ตนเอง อยา งไรก็ ดี กรณีเ ดียวที่ ฝา ยหญิ งสามารถเรี ยกร องทรั พยสิ นของฝ า ยชายไดเ มื่ อ
ตั้งครรภและคลอดบุตรในเวลาตอมา ในกรณีดังกลาว ฝายหญิงสามารถเรียกรองเงินคาเลี้ยง
ดูเปนเวลาา ๒ ป รวมทั้งคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการตั้งครรภและการคลอดบุตร
• หากไมมีพินัยกรรม ฝายชายหรือหญิงไมนับอยูในกลุมทายาทกลุมที่ ๑ ในการรับมรดก แต
จะรวมอยูในกลุมที่ ๒

