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ບົດນຳ
ມີຄະດີຄວາມເລື່ອງໜຶ່ງກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແ
 ຍ່ງໃ
 ນກຳມະສິດທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນ ຊຶ່ງມີໂຈດຊື່ວ່າ ນາງ
ອຸດອນ ຄຳວົງສາ ຕາງໜ້າໃຫ້ ທ້າວ ສຸດໃຈ ດວງພະຈັນ (ເປັນໂຈດ) ນາງ ແຂກ ຈຳນົງພານິດ ແລະ ທ້າວ
ໂບ້ (ເປັນຈຳເລີຍ) ຄະດີດັ່ງກ່າວນີ້ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ ບ້ານພັນໝັ້ນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ຄະດີນີ້ເກີດຂຶ້ນຍ
 ້ອນການຮ້ອງຟ້ອງໃນວັນທີ 18/10/1993 ແລະ ໄດ້ແກ່ຍາວມາຮອດວັນທີ
22/02/2010. ເປັນເວລາ 17 ປີ ໂດຍມີສານຕັດສິນ 7 ຄັ້ງຄື: ສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນກຳແພງນະ
ຄອນວຽງຈັນ ຕັດສິນ 02 ຄັ້ງ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ. ຂັ້ນລົບລ້າງ ຕັດ ສິນ 01 ຄັ້ງ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ
ຂັ້ນຕິດຕາມກວດກາຕັດສິນ 02 ຄັ້ງ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນອອກຄຳຕົກລົງສະເໜີ ຄັດຄ້ານ 02
ຄັ້ງ, ສະພາເຂດໜຶ່ງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຄຳເຫັນ 01 ຄັ້ງ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຄຳເຫັນ 02 ຄັ້ງ.
ກໍລະນີສຶກສານີ້ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມຂັດແຍ່ງກຳມະສິດທີ່ດີນ ແລະ ເຮືອນລະ
ຫວ່າງປະຊາຊົນດ້ວຍກັນ. ທັງນີ້ຈຸດປະສົງໃ
 ນກໍລະນີສ
 ຶກສາຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເພື່ອສຶກສາກ່ຽວກັບການຕັດສິນຄ
ະດີຂອງສານແຕ່ລະຂັ້ນວ່າມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງຄະດີ ແລະ
ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍແລ້ວ ຫຼື ບໍ່ ?.
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1. ຄວາມເປັນມາ.
ເຮືອນ ແລະ ດິນດັ່ງກ່າວແມ່ນໃນເບື້ອງຕົ້ນເປັນດິນເຮືອນມູນຂອງ ນາງ ຈູມມາລີ ຊຶ່ງໄດ້ຮບ
ັ ມອບຈາກ
( ພໍ່,ແມ່ ) ຄື ນາງ ແດງ ທອງຈັນ ໃນວັນທີ 8/11/67. ທີ່ບາ້ ນພັນໝັ້ນ ຊຶ່ງມີພະຍານ 03 ຄົນຄື: ທິດສີ, ທິດວັນນາ
ແລະ ທິດຈັນ, ທັງສາມທ່ານຢູບ
່ າ້ ນພັນໝັ້ນເອງ.
ມາຮອດວັນທີ 22 ເດືອນ 10 ປີ 1968 ໄດ້ມີການຊື້ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນຕອນດັ່ງກ
 ່າວໃຫ້
ທ້າວສຸດໃຈ ໂດຍໄດ້ເ ຮັດບັນທຶກການຊື້-ຂາຍຕໍ່ໜ້າພະຍານ 03 ທ່ານຄື: 1. ທ້າວ ຄຳມາ, 2. ທ້າວ ຝຸ່ນ,
3. ທ້າວ ພູແກ້ວ ຢູ່ບ້ານພັນໝັ້ນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃນຄັ້ງວ
 ັນທີ 22/10/1968
ໃນມູນຄ່າທັງໝົດ 2.800.000 ກີບ (ສອງລ້ານແປດແສນກີບ). ພາຍຫຼັງຈາກການ ຊື້ເຮືອນໄດ້ໄລຍະ 01
ປີ. ທ້າວ. ສຸດໃຈ ຖືກຍົກຍ້າຍລົງໄປຢູ່ປາກເຊ ຕາມໜ້າທີ່ກ
 ານງານ ຈຶ່ງໄດ້ ມອບດິນ ແລະ ເຮືອນຕອນ
ດັ່ງກ່າວ ໃຫ ້ປ້າດີ ຜູ້ເປັນເອື້ອຍ ເປັນຜ
 ູ້ອາໄສເບິ່ງແຍງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນປີ 1980 ນາງ ດີ
ແມ່ນໄດ້ໂຕນໜີໄປຕ່າງປະເທດ ແລະ ທ້າວ ສຸດໃ
 ຈ ຈຶ່ງໄດ້ບ
 ອກໃຫ້ນາງ ຄຳໄພ ຊຶ່ງເປັນຫຼານສາວຄີງ
ໄດ້ມາຢູ່ເບິ່ງແຍງຕໍ່ຈົນຮອດປີ 1988 ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ໄປປົວຢູ່ຕ່າງປະເທດເລີຍມອບໃຫ້ນ້ອງຊາຍທ້າວ ຄຳມອນ
ດວງພະຈັນ ເຂົ້າຢູ່ແທນ, ຈົນຮອດປີ 1991 ທ້າວ ຄຳມອນກໍເສຍຊີວິດ ແລະ ກໍເລີຍບໍ່ມີໃຜຢູ່ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ.
ແຕ່ໃ
 ນຊ່ວງນີ້ເອງ ນາງ ແຂກ ຊຶ່ງເ ປັນລ
 ູກລ້ຽງຂອງ ນາງດີ ຜູເ້ ປັນເ ອື້ອຍຂອງ ທ້າວ ສຸດໃຈ
 ທີ່ຢເູ່ ຮືອນ
ອີກຫຼ
 ັງໃ
 ນເຂດບ້ານດຽວກັນໄດ້ອ້າງວ່າ ເປັນເຮືອນຂອງຕົນເອງເລີຍໃຫ້ກ
 ຳມະກອນທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ຜ
 ູ້ກ່ຽວເຂົ້າ
ພັກເ ຊົ່າ ໃ
 ນຖານະຄວາມເປັນເ ຈົ້າຂອງໃນດິນແລະ ເ ຮືອນຕອນດັ່ງກ່າວ.
ພາຍຫຼັງຈ
 າກນາງ ແຂກ ໄດ້ເຂົ້າຄອບຄອງຊັບສ
 ິນດ
 ັ່ງກ່າວ ເປັນໄ ລຍະເວລາ 02 ປີ. ທ້າວສຸດໃ
ຈ
ຈຶ່ງໄ ດ້ເດີນທາງຂຶ້ນມ
 າຢາມພີ່ນ້ອງ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວຈຶ່ງໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ດິນ ແລະ ເຮືອນຕອນດັ່ງກ່າວທີ່ເ ປັນຊ
 ັບສ
 ິນ
ຂອງຕົນເ ອງ ແມ່ນ ນາງ ແຂກ ໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ຄອບຄອງໄປແລ້ວ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອເ ຫັນສ
 ະພາບເປັນຄ
 ືແນວ
ນັ້ນ ຜູ້ກ່ຽວຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ງຕ
 ັ້ງຜ
 ູ້ຕ່າງໜ້າເພື່ອທ
 ຳການຮ້ອງຟ້ອງເອົາຊ
 ັບສ
 ົມບັດຂ
 ອງຕົນຄ
 ືນໂ
 ດຍການແຕ່ງຕ
 ັ້ງ ນາງ
ອຸດອນ ຄຳວົງສາ ເປັນຜ
ດ
ູ້ ຳເນີນຄ
 ະດີແ
 ທນຕົນ ເພື່ອຮ
 ້ອງຟ້ອງ ນາງ ແຂກ ຂຶ້ນສ
 ານຕໍ່ກ
 ັບຄ
 ະດີຂ
 ໍ້ຂັດແ
 ຍ່ງກ
 ່ຽວ
ກັບທ
 ດ
ີ່ ິນ ແ
 ລະ ເ ຮືອນ ທີ່ຢບ
ູ່ ້ານພັນໝ
 ັ້ນ, ເ ມືອງ ສີສ
 ັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ຫຼັງຈ
 າກປະກອບສຳນວນເອກະສານ ແລະ ຄຳຮ້ອງຟ້ອງໄດ້ຄືນໄ ປຍັງສ
 ານຂັ້ນຕ
 ົ້ນ ນະຄອນ ຫຼວງ
ວຽງຈັນ, ສານໄດ້ຮັບສຳນວນຄະດີ ໃນວັນທ
 ີ 18/10/1993 ແລະ ໄດ້ນ
 ຳມາພິຈາລະນາຕັດສິນຕ
 ່າງໆດັ່ງລ
 າຍ
ລະອຽດດັ່ງນ
 ີ້:
	
ໃນສຳນວນຄະດີ ທີ່ ນາງ ອຸດອນ ຄຳວົງສາ ຊຶ່ງເປັນຕົວແທນໃຫ້ແ
 ກ່ທ້າວສຸດໃຈ ດວງພະຈັນ ເພື່ອ
ຮ້ອງຟ້ອງ ນາງ ແຂກ ແມ່ນມີຄຳຮ້ອງຄື: ສະເໜີໃ
 ຫ້ທ່ານ ປະທານສານປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄົ້ນ
ຄວ້ າ ພິ ຈ າລະນາຕັ ດ ສິ ນ ຕາມກົ ດ ໝາຍໂດຍມີ ຈຸ ດ ປະສົ ງ ຄື : 1.ຂໍ ໃ ຫ້ ທ າງສານຈົ່ ງ ໃຊ້ ມ າດຕະການ
ເດັດຂາດອອກຄຳສັ່ງອາຍັດເຮືອນ ແລະ ດິນດັ່ງກ່າວໄວ້ເປັນກຳມະສິດ, ໂດຍໃຫ້ບ້ານພັນໝັ້ນເປັນຜູ້
ປົກປັກຮັກສາໄວ້ໃນເວລາຟ້ອງຮ້ອງກັນ. 2. ນາງ ແຂກ ຕ້ອງຍິນຍອມ ແລະ ມອບສົ່ງເຮືອນ ແລະ ດິນ
ດັ່ງກ່າວໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໃດໆ. 3. ນາງ ແຂກ ຈະຕ້ອງເສຍຄ່າປ່ວຍການ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ
ຕໍ່ກົດໝາຍໃນຖານະປອມແປງເອກະສານ. (ຄ່າປ່ວຍການ ຫຼື ເສຍເວລາ 2.000.000 ກີບ, ສອງລ້ານກີບ )
ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບຢ່າງສູງ.

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
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ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ ບານຫວຍຊາຍຫລັງຈາກທມີການສຳປະທານທດິນ
ພາຍຫຼ ັ ງ ຮ
 ັ ບ ຄ ຳຮ ້ ອ ງຟ ້ ອ ງດ ັ ່ ງ ກ່ າ ວສານໄ ດ້ ສ ົ ່ ງ ໃ ຫ້ ແ
 ກ່ ນາງແ ຂກ ເ ພື ່ ອ ແ ກ້ ຄຳຮ ້ ອ ງຟ ້ ອ ງນ ັ ້ ນ
ໂດຍຜູ ້ ກ ່ ຽ ວໄ ດ້ ສ ະເ ໜີ ມ າຍ ັ ງ ສ
 ານ. ຕາມເ ອກະສານສະບັ ບ ລົ ງ ວັ ນ ວັ ນ ທີ 5/10/94, ໂ ດຍອ້ າ ງວ່ າ :
ຂ້ າ ພະເຈົ ້ າ ເຫັ ນ ວ່ າ ໜັ ງ ສື ຊ ື ້ ຂ າຍສະບັ ບ ລົ ງ ວັ ນ ທີ 20/10/68 ຂອງທ້ າ ວ ສຸ ດ ໃຈ ເປັ ນ ໜັ ງ ສື ທ ີ ່ ບ ໍ່
ສາມາດ ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານກົດໝາຍໄດ້. ເພາະໜັງສືສັນຍາຊື້ຂາຍດັ່ງກ່າວ, ບໍ່ໄດ້ຖືກນຳເອົາໄປຂຶ້ນທະບຽນ
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແຕ່ຢ່າງໃດ, ພາຍຫຼັງທ້າວສຸດໃຈມີການຊື້ຂາຍ ດິນ ແລະ ເຮືອນ ດັ່ງກ່າວແຕ່ປີ
1968 ມາເຖິງປີ 1975 ຜູ້ກ່ຽວມີເວລາທີ່ຈະນຳໜັງສືດັ່ງກ່າວໄປຂຶ້ນ ທະບຽນ ແຕ່ຜ
 ູ້ກ່ຽວເປັນຫຍັງບໍ່ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ, ເ ພາະໄລຍະເວລາໃນການຊື້-ຂາຍແມ່ນມີເ ຖິງ 7 ປີ ເຕັມ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການຊື້-ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນຕອນດັ່ງກ່າວ ເຫັນວ່າ ໜັງສືຕາດິນ ຫຼື ໃບທະ
ບຽນຕາດິນ.ມັນແມ່ນໃບທະບຽນຕາດິນທີ່ໄດ້ໂອນກຳມະສິດຈາກນາງ ຈູມມາລີ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງເດີມ
ມາເປັນຊື່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ (ນາງ ແຂກ) ແລະ (ທ້າວ ໂບ້) ຜູ້ເປັນສາມີນານມາແລ້ວ (ແຕ່ປີ 1972) ກ່ຽວ ກັບດິນ
ແລະ ເຮືອນດັ່ງກ່າວ, ຂ້າພະເຈົ້າມີໃບທະບຽນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ແຕ່ໃບຊື້-ຂາຍທີ່ດ
ນ
ິ ແລະ ເ ຮືອນດງັ່ ກ່າວ
ສະບັບລົງວັນທີ 18/10/71 ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສູນຫາຍໄປຢູ່ທີ່ສຳນວນຄຳຮ້ອງຂໍຂຶ້ນທະບຽນຢູ່ທີ່ນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນ. ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂໍສະເໜີມາຍັງທ່ານ ໄດ້ມີຄຳສັ່ງ ແລະ ສົ່ງພະນັກງານສານ ຫຼື ຜູ້ພິພາກສາທີ່ຮັບ
ຜິດຊອບຄະດີດັ່ງກ່າວ ລົງສົມທົບເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ດິນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທຳການກວດຄົ້ນຫາ ຢູ່ສະໝຸດເຫຼັ້ມ
ທີ 3 ໃບທີ 26 ເລກທີ 199 ລົງ ວັນທີ 29/12/71 ມີຈິງ ຫຼື ບໍ່. ທັງນີ້ກໍພື່ອເພີ່ມຫຼັກຖານພະຍານໃຫ້ຂ້າພະ ເຈົ້າ
ວ່າມີກຳມະສິດໃນດິນ ແລະ ເຮືອນ ຫຼັງນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ພາຍຫລັງສານໄດ້ຮັບສຳນວນການແກ້ຄ
 ຳຮ້ອງຟ້ອງຄະດີ ຈາກນາງ ແຂກ ຈຶ່ງເ ຫັນວ
 ່າ ທັງສ
 ອງ
ຝ່າຍຕາງກໍອ້າງກຳມະສິດຂ
 ອງຕົນໃນທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນ ຕອນດຽວກັນ. ພ້ອມນັ້ນ, ທັງສ
 ອງກໍບໍ່ຍອມໄກ່ເ ກ່ຍ
ເຈລະຈາກັນ ໃນຂັ້ນບ
 ້ານ ແລະ ເມືອງ. ສະນັ້ນ, ສານຈຶ່ງໄດ້ຍົກຄ
 ະດີດັ່ງກ່າວຂຶ້ນມ
 າຕັດສິນໃ
 ນແຕ່ລະຂັ້ນດັ່ງ
ລາຍລະອຽດດັ່ງນ
 ີ້:

2. ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ສຳນວນຄະດີແມ່ນໄ ດ້ຖືກຍ
 ົກຂ
 ຶ້ນໄ ປຕັດສິນຢ
 ູ່ສານປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນ
ຂັ້ນຕົ້ນ ຄັ້ງທ
 ີ 1 ໂດຍສານພິຈາລະນາສຳນວນຄະດີດ
 ັ່ງນ
 ີ້:
ໃນວັນທີ 30/11/1995 ສານປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຂັ້ນຕົ້ນໄດ້ຕັດສິນເລກທີ 219/ຂຕ
ບອກວ່າ: ໃຫ້ທ້າວ ສຸດໃຈ ດວງພະຈັນ (ໂຈດ) ມີສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນ ບ່ອນທີ່ໂຈດ ແລະ
ຈຳເລີຍຂັດແຍ່ງກັນນີ້ ໂດຍວິນິດໄສວ່າ:
ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າເອກະສານ. ບັນດາຫຼັກຖານຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນສຳນວນຄະດີ ແລະ ອິງຕາມ
ຜົນການໄຕ່ສວນໃນທີ່ປະຊຸມສານແລ້ວເຫັນວ່າທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນ ທີ່ໂຈດ ແລະ ຈຳເລີຍຂັດແຍ່ງກັນ
ນີ້ສານພິຈາລະນາຕາມມາດຕາ 28 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ ຊຶ່ງໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ ”ກຳມະສິດ
ອາດຈະໄດ້ມາຕາມສັນຍາກ່ອນການມອບ ຫຼ ື ການຮັ ບ ຊັ ບ ສິ ່ ງ ຂອງນັ ້ ນ ກໍ ່ ໄ ດ້ ” ເຖິ ງ ແມ່ນຝ່າຍໂຈດຍັງ
ບໍ່ທັນໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນຫຼັງດັ່ງກ່າວກໍຕາມ, ແຕ່ຝ່າຍໂຈດໄດ້ມີສັນຍາຊື້ຂາຍທີ່ດິນ ແລະ
ເຮືອນສະບັບ ລົງວັນທີ 22/10/68 ເຊິ່ງເປັນເອກະສານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ໃນຕົວຈິງຜູ້ທີ່ ຄອບຄອງ ແລະ
ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນດັ່ງກ່າວກໍແມ່ນໂຈດ ແລະ ຍາດທີ່ໃກ້ຊິດຂອງໂຈດຕະຫຼອດມາ. ດັ່ງນັ້ນ ສານຈຶ່ງເຫັ
ນວ່າຄຳຮ້ອງຟ້ອງຂອງໂຈດມີເຫດຜົນຈຶ່ງເຫັນຄວນພິຈາລະນາໃຫ້ແກ່ ທ້າວ ສຸດໃຈ (ໂຈດ) ມີສິດຄອບຄອງ
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ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນບ່ອນທີ່ໂຈດ ແລະ ຈຳເລີຍຂັດ ແຍ່ງກັນນີ້.
ການທີ່ຝ່າຍນາງ ແຂກ (ຈຳເລີຍ) ໄດ້ອ້າງວ່າ ໄດ້ຊື້ທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນດັ່ງກ່າວໄດ້ມານຳນາງ
ຈູມມະ ລີ ຕາມສັນຍາຊື້ຂາຍສະບັບລົງວັນທີ 18/10/1971 ແລ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ
ສະບັບ ເລກທີ 321 ເຫຼັ້ມທີ 3 ສະໝຸດຕາແສງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ລົງວັນທີ 17/04/72 ດ້ວຍຄຳຊີ້ແຈງ
ຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ ສະບັບລົງວັນທີ 14/01/72 ນັ້ນ, ເມື່ອສານພິຈາລະນາແລ້ວເຫັນວ່າບໍ່ມີເຫດຜົນພຽງພໍດ້ວຍ
ວ່າຝ່າຍຈຳເລີຍບໍ່ສາມາດນຳເອົາສັນຍາ ຊື້ຂາຍທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນ ສະບັບດັ່ງກ່າວມາສະເໜີຕໍ່ສານໄດ້ ແລະ
ຕາມໃບຢັ້ງຢືນສະບັບເລກທີ 09/ທດ,ກພ ລົງວັນທີ 6/11/95 ຂອງຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນກໍ
ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ
 ່າ ສັນຍາຊື້ຂາຍສະບັບລົງວັນທີ 18/10/1971 ນັ້ນແມ່ນບໍ່ເຫັນມີຢູ່ໃນສຳນວນຕາດິນ. ນອກນັ້ນ,
ຕາມຄຳຊີ້ແຈງຂໍຂຶ້ນທະບຽນ ທີ່ດິນສະບັບລົງ ວັນທີ 14/01/72 ຂອງຈຳເລີຍກໍໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ ໃນທີ່ດິນຕອນ
ດັ່ງກ່າວບໍ່ມີອາສັງຫາລິມາຊັບ. ດັ່ງນັ້ນ,ຄຳອ້າງ ແລະ ເອກະສານທີ່ຝ່າຍຈຳເລີຍ ໄດ້ນຳມາສະເໜີຕໍ່ສານນັ້ນ
ຈຶ່ງເປັນການເຊື່ອຖືບໍ່ໄດ້ .ສານຈຶ່ງບໍ່ ເຫັນຄວນພິຈາລະນາໃຫ້ ຍ້ອນວ່າດິນ ແລະ ເຮືອນດັ່ງກ່າວ ນາງ ຈູມມະລີ
ໄດ້ຂາຍໃຫ້ທ້າວ ສຸດໃຈ ແລ້ວ ນາງ ຈູມມະລີ ຈະບໍ່ມີສິດຂາຍເທື່ອທີສອງອິກ.
ພາຍຫຼັງມ
 ີຄຳຕັດສິນຈ
 າກສານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຂັ້ນຕົ້ນ ເຫັນວ
 ່າ ຝ່າຍຈຳເລີຍ (ນາງ ແຂກ)
ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມພໍໃຈຕໍ່ຄຳຕັດສິນດັ່ງກ່າວ. ຜູ້ກ່ຽວຈຶ່ງໄ ດ້ຂຽນຄຳຮ້ອງ, ເພື່ອຂ
 ໍໃຫ້ສ
 ານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂັ້ນຕົ້ນ ພິຈາລະນາຄຳຕັດສິນຄືນໃ
 ໝ່.
ພາຍຫຼັງໄ ດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂໍລົບລ້າງຈາກຝ່າຍຈຳເລີຍ (ນາງແຂກ) ສະບັບລົງວັນທີ 02/01/ 1996
ໂດຍອ້າງເຫດຜົນວ່າ: ການປະກອບຄະນະສານຂອງສານຂັ້ນຕົ້ນໄດ້ດຳເນີນໄປໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຂະ
ບວນການພິຈາລະນາຄວາມ. ສະນັ້ນ, ສານປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຕັດສິນເປັນເທື່ອທີ 02
ສະບັບ ເລກທີ 96-71/ຂຕ ລົງວັນທີ 03/8/1996.
ສານໄດ້ຕົກລົງຕັດສິນວ່າ: ຄຳຮ້ ອ ງຟ້ ອ ງສະບັ ບ ລົ ງ ວັ ນ ທີ 18/10/1993 ຂອງນາງອຸດອນ
ຄຳວົງສາຕາງໜ້າ ທ້າວ ສຸດໃຈ (ໂຈດ) ບໍ່ມີເຫດຜົນແມ່ນໃຫ້ຍົກເລີກຄຳຮ້ອງຟ້ອງຂອງໂຈດຖິ້ມ ແລ້ວໃຫ້
ນາງ ແຂກ ຈຳນົງພານິດ (ຈຳເລີຍ) ມີສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນບ່ອນທີ່ໂຈດ ແລະ
ຈຳເລີຍຂັດແຍ່ງກັນໂດຍວິນິດໄສວ່າ:
ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າເອກະສານບັນດາຫຼັກຖານຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນສຳນວນຄະດີ ແລະ ອີງຕາມຜົນ
ການໄຕ່ສວນໃນທີ່ປະຊຸມສານແລ້ວເຫັນວ່າທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນທີ່ໂຈດ ແລະ ຈຳເລີຍ ຂັດແຍ່ງກັນນີ້
ເຫັນວ່າຈຳເລີຍໄດ້ອ້າງວ່າທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນດັ່ງກ່າວຕົນໄດ້ຊື້ຈາກ ນາງ ຈູມມະລີ ຕາມສັນຍາຊື້ ຂາຍ ແລະ
ໃບຢັ້ງຢືນສະບັບເລກທີ 09/ທດ,ກພ ລົງວັນທີ 6/11/95 ກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ທີ່ດິນພ້ອມເຮືອນຢູ່ບ້ານພັນໝັ້ນ
ເມືອງສີສັດຕະນາກ ກຳແພງນະຄອນວຽງຈັນ ແມ່ນໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນເປັນຊື່ ນາງ ແຂກ ແລະ ທ້າວ ໂບ້
ດ້ວຍຕາມສັນຍາຊື້ຂາຍສະບັບລົງວັນທີ 18/10/1971 ການຂຶ້ນທະບຽນໃຫ້ ນາງ ແຂກ ແລະ ທ້າວ ໂບ້ແມ່ນ
ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງການຂຶ້ນທະບຽນທຸກຢ່າງ. ດ້ວຍຄຳຊີ້ແຈງຂໍຂຶ້ນທະບຽນ ທີ່ດິນສະບັບລົງວັນທີ
14/01/72 ໄດ້ປະກາດ 3 ເດືອນ. ຕາມປະກາດສະບັບລົງ ວັນທີ 17/01/72 ເພື່ອຫາຜູ້ຄັດຄ້ານຈົນເຖິງກຳນົດ
ແລ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ອອກທະບຽນດັ່ງກ່າວ ,ສານຈຶ່ງເຊື່ອໄດ້ວ່າ ເປັນການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນຖຶກຕ້ອງຕາມໃບຕາດິນ
ເລກ ທີ 321 ເຫຼັ້ມທີ 3 ສະຫມຸດ ຕາແສງສີສັດຕະນາກ ລົງວັນທີ 17/04/1972.
ຈາກເຫດຜົນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ຈຶ່ງເຫັນວ່າ ທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນບ່ອນຂັດແຍ່ງກັນນີ້ເປັນກຳມະ ສິດ
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ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ ບານຫວຍຊາຍຫລັງຈາກທມີການສຳປະທານທດິນ
ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ທ້າວ ໂບ້ ແລະ ນາງແຂກ (ຈຳເລີຍ).
ຕໍ່ກັບຝ
 ່າຍໂຈດເມື່ອສານພິຈາລະນາຕາມກົດໝາຍເຫັນວ່າໃ
 ບຊື້ຂາຍທີ່ດ
 ິນ ແລະ ເຮືອນສະບັບ
ລົງວັນທີ 22/10/68 ຂອງຝ່າຍໂຈດ ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນທີ່ດິນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ສັນຍາສະບັບ ດັ່ງກ່າວ
ເປັນເອກະສານທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ນອກຈາກນີ້,ແລ້ວໂຈດເອງກໍບໍ່ມີເອກະສານ ຫຼື ຫຼັກ
ຖານໃດໆມາຢັ້ງຢືນຕໍ່ສານອີກ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕໍ່ຄຳຮ້ອງຟ້ອງຂອງໂຈດ ສານຈຶ່ງບໍ່ເຫັນຄວນ ພິຈາລະນາໃຫ້.
ຕໍ່ກັບຄຳຕັດສິນຂອງສານ ປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະບັບດັ່ງກ່າວ, ນາງ ອຸດອນ ຄຳວົງ
ສາມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈຈຶ່ງໄດ້ຮ້ອງຂໍໄປຍັງສານປະຊາຊົນສູງສຸດຂັ້ນລົບລ້າງ. ສະບັບລົງວັນທີ 17/08/1996
ແລະ 30/09/1996. ສານປະຊາຊົນສູງສຸດຂັ້ນລົບລ້າງໄດ້ພິພາກສາສະບັບເລກທີ 98-94/ລລ.ພ
ລົງວັນທີ 09/06/1998 ບອກວ່າໃຫ້ ທ້າວ ສຸດໃຈ ດວງພະຈັນ (ໂຈດ) ມີກຳມະ ສິດໃນທີ່ດິນ ແລະ
ເຮືອນບ່ອນຂັດແຍ່ງກັນນີ້ໂດຍ ວິນິດໄສວ່າ:
ຄະນະສານແພ່ ງ ຂັ້ ນ ລົ ບ ລ້ າ ງຂອງສານປະຊາຊົ ນ ສູ ງ ສຸ ດ ໄດ້ ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ພິ ຈ າລະນາບັ ນ ດາຂໍ້ ມູ ນ
ຫຼັກຖານ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆໃນສຳນວນຄະດີ ແລະ ໄຕ່ສວນໃນທີ່ປະຊຸມສານ ຄັ້ງວັນທີ 21/02 /1997
ແລ້ວຈຶ່ງລົງຄຳເຫັນດັ່ງນີ້:
• ເຫັ ນວ່ າ ,ຄຳຮ້ ອງຂໍ ລົ ບລ້ າ ງຂອງນາງອຸ ດອນ ຄຳວົ ງ ສາ ຜູ ້ ຕາງໜ້ າ ທ້ າ ວສຸ ດໃຈ (ໂຈດ) ປະ
ຕິ ບ ັ ດສອດຄ່ ອງກັ ບມາດຕາ 67 ຂອງກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການດຳເນີ ນຄະດີ ແ ພ່ ງ ແລ້ ວ ຈຶ ່ ງ ເຫັ ນ
ຄວນຮັ ບ ເອົ າ ມາພິ ຈ າລະນາ.
• ມີ ພ ະຍານທີ ່ ເ ປັ ນ ບຸ ກ ຄົ ນ ພື ້ ນ ຖານຂອງບ້ າ ນພັ ນ ໝັ ້ ນ ແລະ ມີ ຄ ວາມໃກ້ ຊ ິ ດ ກັ ບ ນາງ ຈູ ມ ມະລີ
ໃຫ້ການຢັ້ງຢືນວ່າ ນາງຈູມມະລີ ໄດ້ຂາຍທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນ ບ່ອນໂຈດ ແລະ ຈຳເລີຍຂັດແຍ່ງກັນນີ້
ໃຫ້ແກ່ທ້າວສຸດໃຈ (ໂຈດ) ຕາມຈົດ ໝາຍບັນທຶກຄຳໃຫ້ການສະບັບລົງວັນທີ 05/12/1996 ຂອງ
ນາງຄຳຜົງ, ນາງທອງດີ ແລະ ທ້າວດົມ ວົງສາລີ ເຊິ່ງທັງ 03 ທ່ານ ແມ່ນ ຊຶ່ງເ ປັນເ ອື້ອຍ, ອ້າຍຂອງ
ນາງຈຸມມະລີ ຊຶ່ງເປັນເ ຈົ້າຂອງຊັບເ ດີມ ແລະ ບັນທຶກຄຳໃຫ້ການ ສະບັບ ລົງວັນທີ 09/06/1997
ຂອງ ທ້າວພົ້ວ, ບັນທຶກຄຳໃຫ້ການ ສະບັບລົງ ວັນທີ 21/08/1997 ຂອງ ພໍ່ພິມໂພ ແລະ ບັນທຶກຄຳ
ໃຫ້ການສະບັບ ລົງວັນທີ 28/07/1997 ຂອງທ້າວລອຍ ອາດີດຕາແສງ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ. ດັ່ງນັ້ນ,
ສານຈຶ່ງເຫັນຄວນເຊື່ອຖືເອົາ.
• ສ່ວນການທີ່ ນາງແຂກ (ຈຳເລີຍ) ອ້າງວ່າ ໄດ້ຊທ
ື້ ດ
ີ່ ນ
ິ ແລະ ເຮືອນ ຈາກນາງ ຈູມມະລີ ໃນປີ 1971.
ແລ້ວກໍໃຫ້ນາງດີ ຜູເ້ ປັນແມ່ນາ້ ອາໄສຢູຊ
່ ວ
ົ່ ຄາວ ແລະ ໃນປີ 1972 ໄດ້ໂອນທະບຽນ ທີ່ດນ
ິ ເປັນຂອງຕົນເອງ
ແລະ ອື່ນໆນັ້ນ, ເມື່ອພິຈາລະນາແລ້ວເຫັນວ່າເປັນການເຊື່ອຖືບໄໍ່ ດ້ເນື່ອງຈາກວ່າ ຖ້າເບິ່ງກາລະເວລາ
ແລ້ວ, ຖ້າຫາກການຊື້ຂາຍຂອງຈຳເລີຍມີຈງິ ກໍແມ່ນເຮັດຂຶ້ນລຸນຫຼັງຝ່າຍໂຈດ, ທາງດ້ານການຄຸມ
້ ຄອງປົກ
ປັກຮັກສາກໍແມ່ນຝ່າຍໂຈດ, ເປັນຜູເ້ ຂົ້າ ອາໄສຕໍ່ເນື່ອງ ກັນມາແຕ່ປີ 1968 ຈົນເຖິງປີ 1992.
• ສ່ວນໃບທະບຽນທີ່ດິນສະບັບເລກທີ 321 ລົງວັນທີ 17/04/1972 ອອກຊື່ຈຳເລີຍນັ້ນ, ກໍເປັນ ເອກ
ະສານທີ່ໂອນໃນລະຍະເວລາທີ່ໂຈດອາໄສຢູ່ ເມືອງປາກເຊ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຮູ້ ແລະ ຄັດຄ້ານໄດ້ ແລະ
ອີກປະການໜຶ່ງ, ບຸກຄົນທີ່ມີທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນຢູ່ໃກ້ຄຽງກັບທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນບ່ອນຂັດແຍ່ງກັນນີ້
ກໍ່ໃຫ້ການຢັ້ງຢືນວ່າ ບໍ່ ໄດ້ມີການປະກາດແຕ່ປະການໃດ. ຕາມຄຳໃຫ້ການຂອງ ທ້າວພູວົງ ສະ
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ບັບລົງ ວັນທີ 23 ກໍລະ ກົດ, 1997 ແລະ ບັນດາບຸກຄົນທີ່ເປັນອຳນາດການປົກຄອງໃນຄາວກ່ອ
ນກໍໄດ້ ໃຫ້ການວ່າ ການໂອນທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນ ແມ່ນຈຳເລີຍ ໄປສະເໜີຕໍ່ເຈົ້າ ໜ້າທີ່ທະ
ບຽນເອົາເອງໂດຍບໍ່ໄດ້ຜ່ານບ້ານ ແລະ ຕາແສງ ແຕ່ປະການໃດຕາມຄຳໃຫ້ການຂອງ ທ້າວພົ້ວ,
ອາດີດ ນາຍບ້ານໆພັນໝັ້ນ ສະບັບລົງ ວັນທີ 09 ມິຖຸນາ 1997, ຄຳໃຫ້ການຂອງທ້າວລອຍ ອາດີດ
ຕາແສງສີສັດຕະນາກ ສະບັບລົງວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 1997. ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນເອກະສານທີ່ເຊື່ອ
ຖືບໍ່ໄດ້ທາງດ້ານ ກົດໝາຍ ແລະ ເຫັນວ່າຄຳກ່າວອ້າງຂອງຈຳເລີຍບໍ່ມີເຫດຜົນ. ດັ່ງນັ້ນ,ຈຶ່ງເຫັນ
ຄວນໃຫ້ໂຈດ ມີກຳມະສິດໃນທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນ ບ່ອນຂັດແຍ່ງ ກັນນີ້ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
• ຕໍ່ກັບຄຳພິພາກສາຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດຂັ້ນລົບລ້າງ ນາງແຂກ ຈຳນົງພານິດ ມີຄວາມ ບໍ່
ພໍໃຈຈຶ່ງໄດ້ຢືນຄຳຮ້ອງຂໍຕິດຕາມກວດກາສະບັບລົງວັນທີ 5/08/1998 ດັ່ງນັ້ນ, ອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຈຶ່ງໄດ້ສະເໜີຄັດຄ້ານຕໍ່ຄຳພິພາກສາ ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ສະບັບເລກ
ທີ 20/ອອປ ລົງວັນທີ 17/04/2000, ໂດຍອ້າງເຫດຜົນວ່າ: ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າບັນດາຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ
ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ປະກອບມາໃນສຳນວນຄະດີຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ ແລະ ນຳເຂົ້າຜ່ານກອງປະຊຸມ
ວິຊາການ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສ
 ຸດ ຄັ້ງວັນທີ 29/2/2000 ແລ້ວມີຄວາມເຫັນເປັນ
ເອກະພາບດັ່ງນີ້:
• ເຫັນວ່າ: ຄຳຮ້ອງຂໍຂອງນາງແຂກ (ຈຳເລີຍ)ວ່າ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ ມາດ ຕາ 28 ວັກ 2
ໄດ້ກຳນົດຈະແຈ້ງວ່າ: ຖ້າສັນຍາມອບຊັບສີ່ງຂອງໃຫ້ບກ
ຸ ຄົນ ຫຼື ຊັບສີ່ງຂອງນັ້ນຫາກຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຂນ
ື້ ທ
ະບຽນແລ້ວກຳມະສິດແມ່ນໄດ້ມານັບແຕ່ວນ
ັ ເວລາທີ່ໄດ້ຂນ
ື້ ທະບຽນເປັນຕົ້ນໄປເຖີງວ່າຊັບສີ່ງຂອງນັ້ນຈ
ະໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ກນ
ັ ແລ້ວກໍຕາມ.ບັນຫານີ້ຜາ່ ນມາທ້າວສຸດໃຈກໍບໄໍ່ ດ້ຂນ
ື້ ໃບຕາດິນ ແລະ ໃບຊື້ຂາຍກໍບໄໍ່
ດ້ຈດ
ົ ທະບຽນຕາມລະບຽບການສະນັ້ນເອກະ ສານຊື້ຂາຍຂອງ ທ້າວ ສຸດໃຈ, ຈື່ງບໍ່ມຄ
ີ ນ
ຸ ຄ່າທາງດ້ານກົດ
ໝາຍແຕ່ກງົ ກັນຂ້າມ ນາງແຂກ ກັບໄດ້ຂນ
ື້ ໃບຕາດິນຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນທຸກຢ່າງແຕ່ສານພັດວ່າບໍ່ມຄ
ີ ຸ
ນຄ່າທາງດ້ານກົດໝາຍ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນມີເຫດຜົນພຽງພໍທາງດ້ານກົດໝາຍເນື່ອງຈາກວ່າພາຍຫຼັງ ນາງແຂກ
ແລະ ທ້າວ ໂບ້ (ຜົວເມັຍ) ໄດ້ຊື້ດິນ ແລະ ເຮືອນດັ່ງກ່າວຕາມສັນຍາຊື້ຂາຍ ສະບັບລົງວັນທີ 18/10/1971
ຊື່ງເຫັນໄດ້ຈາກໃບຕາດິນເລກທີ 133/111, ລົງວັນທີ 9 ພະຈິກ 1967 ຂອງ ນາງຈູມມະລີ ທີ່ໄດ້
ໂອນໃຫ້ເປັນກຳມະສິດຂອງນາງແຂກ ແລະ ທ້າວ ໂບ້ ກໍໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ໃບຕາດິນຕາມໃບຕາດິນ
ເລກທີ 321 ລົງວັນທີ 17 ເມສາ 1972, ໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນ ຕອນຂອງການອອກໃບຕາດິນທຸກຢ່າງ
ຊຶ່ງຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງທີ ່ ດ ິ ນ ແລະ ເຮືອນປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນຕາມໃບຢັ້ງ
ຢືນສະ ບັບເລກທີ 177/ທດ-ກພ ລົງວັນທີ 30 ກັນຍາ 1996 ວ່າການຂຶ້ນທະບຽນອອກຕາດິນ
ໃຫ້ນາງແຂກ ແລະ ທ້າວໂບ້ ໃນເລກທີ 321 ເຫຼັມທີ 3 ສະມຸດຕາແສງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ
ລົງວັນທີ 17/4/1972 ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຂອງການຂື້ນທະບຽນທຸກຢ່າງ,ສ່ວນສັນຍາຊື້
ຂາຍ ສະບັບລົງວັນທີ 18 ຕຸລາ 1971 ນັ້ນມີຈິງ, ແຕ່ປະຈຸບັນຖືກເສຍຫາຍ.ຈາກເຫດຜົນທີ່ກ່າວ
ມາຂ້າງເທິງນີ້ຈຶ່ງຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ການໄດ້ມາເປັນກຳມະສິດດິນ ແລະ ເຮືອນດັ່ງກ່າວຂອງ ນາງ ແຂກ
ແລະ ທ້າວໂບ້ ແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕາ 28 ວັກ 2 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍກຳມະສິດ ເຖິງວ່າໃບ
ໜັ ງສືຊື້ຂາຍຈະຖືກເສຍຫາຍກໍຕາມ ອຳນາດລັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ມີຈິ່ງ ແລະ ຖືກຕ້ອງ.
• ເຫັ ນ ວ່ າ : ໜັ ງ ສື ສ ັ ນ ຍາຊື ້ ຂ າຍສະບັ ບ ລົ ງ ວັ ນ ທີ 22/10/1968 ທີ ່ ນ າງອຸ ດ ອນ (ໂຈດ) ໄດ້ ນ ຳມາ
ເປັ ນ ຫຼ ັ ກ ຖານວ່ າ ທ້ າ ວສຸ ດ ໃຈໄດ້ ຊ ື ້ ດ ິ ນ ແລະ ເຮື ອ ນທີ ່ ຂ ັ ດ ແຍ່ ງ ກັ ນ ນີ ້ ຈ າກນາງຈູ ມ ມະລີ ນັ້ນ
ເມື່ ອ ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ເບິ່ ງ ແລ້ ວ .ເຫັ ນ ວ່ າ ເອກກະສານດັ່ ງ ກ່ າ ວໃຊ້ ກ ານບໍ່ ໄ ດ້ ຖ້ າ ຈະເບິ່ ງ ທາງດ້ າ ນກົ ດ

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
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ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ ບານຫວຍຊາຍຫລັງຈາກທມີການສຳປະທານທດິນ
ໝາຍ,ເພາະເອກກະສານດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນຕາມລະບຽບການຂອງທີ່ດິນ ແລະ ກໍບໍ່ໄດ້ຂື້ນ
ທະບຽນໃບຕາດິນໃນໄລຍະຕໍ່ມາ. ເຖີງວ່າທ້າວສຸດໃຈຈະໄດ້ຊື້ແທ້ຈິ່ງກໍຕາມຈະບໍ່ຖືວ່າ ທ້າວສຸດ
ໃຈໄດ້ ມ າເປັ ນ ກຳມະສິ ດ ໂດຍຖື ກ ຕ້ ອ ງ,ເພາະການໄດ້ ມ າບໍ່ ຖື ກ ຕ້ ອ ງຕາມເງື່ ອ ນໄຂຂອງມາດ
ຕາ 28 ວັກ 2 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ. ນອກຈາກນີ້,ຢູ່ໃນໜັງສືຊື້ຂາຍສະບັບລົງວັນທີ່
22/10/1968 ຍັງມີພິລຸດຫຼາຍອັນທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງເຊັ່ນ: ເຄົ້າມູນ ກຳມະສິດ ຂອງຜູ້ຂາຍວ່າໄດ້ກຳມະສິດ
ມາດ້ວຍການຊື້ຂາຍ ລົງວັນທີ 18/11/67 ຈົດທະບຽນທີ່ວຽງຈັນ ວັນທີ 9/11/1967 ເປັນການຈົດທະບຽນ
ກ່ອນການຊື້ຂາຍເປັນການບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ໃນຕົວຈິງຄົ້າມູນກຳມະສິດຂອງຜູ້ຂາຍ (ນາງ ຈູມມະລີ)
ພັດໄດ້ມາຈາກໜັງສືສືບມູນມໍລະດົກ ສະບັບ ລົງວັນທີ 8/11/1967 ແລະ ໃບຮັບເງິນສະບັບລົງວັນທີ
20/3/1968 ແລະ 7/5/1968 ລາຍເຊັນຂອງ ນາງ ຈູມ ມະລີ ກໍລ້ວນແຕ່ແຕກຕ່າງກັນທັງໝົດ.
• ເວລາໄດ້ຜ່ານໄປນັບແຕ່ມື້ທຳການຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຮອດມື້ທຳການຕັດສິນຂອງສານປະຊາຊົນ
ສູງສຸດຂັ້ນຕິດຕາມກວດກາເປັນເວລາຜ່ານໄປ 7 ປີ. ແລ້ວສານປະຊາຊົນສູງສຸດຂັ້ນຕິດຕາມ
ກວດພິພາກສາເທື່ອທີ 1 ເລກທີ 00-20/ຕກ.ພ ລົງວັນທີ 09/08/2000 ບອກວ່າ:ສະເໜີຄັດຄ້ານ
ດັ່ງກ່າວບໍ່ມີເຫດຜົນພິພາກສາລົບລ້າງຄຳສະເໜີຄັດຄ້ານດັ່ງກ່າວຂອງໄອຍະການປະຊາຊົນຖິ້ມແ
ລ້ວ ພິພາກສາຢັ້ງຢືນເອົາຕາມຄຳພິພາກສາ ສະບັບເລກທີ 98-94/ ລລ.ພ ລົງວັນທີ 9/06/1998
ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຂັ້ນລົບລ້າງທຸກຂໍ້ຄວາມ. ໂດຍວິນິດໄສວ່າ: ຄະນະປະທານສານປະຊາ
ຊົນສູງສຸດໄດ້ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ໃນສຳນວນຄະດີເລື່
ອງນີ້ແລ້ວເຫັນວ່າ.
• ການທີ່ ທ້າວສຸດໃຈ (ໂຈດ) ທວງເອົາທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນບ່ອນຂັດແຍ່ງກັນນີ້. ເມື່ອພິຈາລະນາແລ້ວ
ເຫັນວ່າມີເຫດຜົນ, ເນື່ອງຈາກວ່າທີ່ດິນບ່ອນຂັດແຍ່ງກັນນີ້, ເດີມເປັນກຳມະສິດ ຂອງນາງ ຈູມມະລີ
ຕາມໜັງສືມອບມູນມໍລະດົກ ສະບັບລົງວັນທີ 08/11/1967 ແລະ ໃບຕາ ດິນສະບັບເລກທີ 133/111,
ໃນປີ 1968 ນາງຈູມມະລີ ໄດ້ຂາຍທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນດັ່ງ ກ່າວໃຫ້ແກ່ ທ້າວສຸດໃຈ ຕາມໜັງສືຊື້ຂາຍ
ສະບັບລົງວັນທີ 22/10/1968 ເມື່ອຊື້ແລ້ວ ທ້າວ ສຸດໃຈ ກໍໃຫ້ພີ່ນ້ອງເປັນຜູ້ອາໄສຕະຫຼອດມາ
ຊຶ່ງບັນດາພະຍານທີ່ເປັນຄົນພື້ນຖານບ້ານພັນໝັ້ນໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ
ນາງຈູມມະລີ
ໄດ້ຂາຍດິນ
ແລະ ເຮືອນ ດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ທ້າວສຸດໃຈແທ້ ຕາມຄຳໃຫ້ການສະບັບ. ລົງວັນທີ 5/12/1996
ຂອງນາງຄຳຜົງ, ນາງທອງດີ ແລະ ທ້າວດົມ ວົງສາສີ (ເອື້ອຍອ້າຍຂອງນາງຈູມມາລີ), ສະບັບລົງວັນທີ
09/06/1997 ຂອງພໍ່ ພິມໂພ, ສະບັບລົງວັນທີ 28/97/1997 ແລະ ສະບັບລົງວັນທີ 14/06/2000
ຂອງທ້າວລອຍ ອາດີດຕາງແສງສີສັດຕະນາກ ແລະ ຜ່ານມາກໍແມ່ນຍາດພີ່ນ້ອງຂອງທ້າວສຸດໃຈ
ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງນຳ ໃຊ້ຕະຫຼອດມາ.ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຖືວ່າທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນບ່ອນຂັດແຍ່ງກັນນີ້ເປັນກຳມະ
ສິດຂອງທ້າວສຸດໃຈ ຈຶ່ງເປັນການຖືກ ຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງມາດຕາ 37 ຂອງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ, ການທີ່ນາງ ແຂກ (ຈຳເລີຍ) ອ້າງວ່າໄດ້ຊື້ທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນ ຈາກນາງ
ຈູ ມ ມະລີ ນັ້ ນ ,ເມື່ ອ ພິ ຈ າລະນາແລ້ ວ ເຫັ ນ ວ່ າ ເປັ ນ ການກ່ າ ວອ້ າ ງທີ່ ເ ຊື່ ອ ຖື ເ ອົ າ ບໍ່ ໄ ດ້ ເ ນື່ ອ ງຈາກວ່ າ
ນາງ ແຂກ ບໍ່ມີໜັງສືຊື້ຂາຍມາຢັ້ງຢືນພໍໃຫ້ສານເຊື່ອ ຖືເອົາໄດ້, ເຖິງແມ່ນມີໜັງສືຊື້ຂາຍຄືຈຳເລີຍ
ອ້າງມານັ້ນ, ໜັງສືຊື້ຂາຍດັ່ງກ່າວ ກໍໃຊ້ບໍ່ໄດ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ ເນື່ອງ ຈາກວ່າ ນາງແຂກ (ຈຳເລີຍ)
ອ້າງວ່າໄດ້ຊື້ທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນດັ່ງກ່າວ ໃນປີ 1971 ແຕ່ກົງກັນຂ້າມທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນດັ່ງກ່າວ
ນາງຈູມມະລີ ໄດ້ຂາຍໃຫ້ທ້າວສຸດໃຈ ໃນປີ 1968 ໂດຍມີໜັງສືຊື້ຂາຍຢ່າງຄັກແນ່.ສະນັ້ນຈຶ່ງຖືວ່າ
ນາງ ຈູມມະລີ ໝົດກຳມະສິດໃນຊັບສິນ ນັ້ນແລ້ວ, ກຳມະສິດໄດ້ຕົກເປັນຂອງ ທ້າວ ສຸດໃຈ
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ແລ້ວນາງ ຈູມມະລີ ຈະມາຂາຍໃຫ້ນາງ ແຂກ ເປັນເທື່ອທີ 2 ນັ້ນ, ຄົງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ແລະ ໃຊ້ບໄໍ່ ດ້ທາງ
ດ້ານກົດໝາຍ, ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ຖ້າຫາກວ່ານາງແຂກ ໄດ້ຊແ
ື້ ທ້ ນາງແຂກ ພັດບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຢູທ
່ ດ
ີ່ ນ
ິ ແລະ
ເຮື ອ ນດັ່ ງ ກ່ າ ວກົ ງ ກັ ນ ຂ້ າ ມບັ ນ ດາພະຍານເປັ ນ ຄົ ນ ບ້ າ ນພັ ນ ໝັ້ ນ ກໍ ໃ ຫ້ ກ ານວ່ າ ບໍ່ ເ ຄີ ຍ ເຫັ ນ ນາງ
ແຂກ ມາຊື້ທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ, ມີແຕ່ທ້າວສຸດໃຈ ເປັນຄົນຊື້ ສ່ວນແຜນທີ່ດິນອອກຊື່ ນາງ ແຂກ ນັ້ນກໍເຮັດຂຶ້
ນໃນເວລາທີ່ໂຈດບໍ່ຢູ່ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຮູ້ ແລະ ຄັດຄ້ານໄດ້, ອີກປະການໜຶ່ງກໍບໍ່ໄດ້ຕິດປະກາດໃຫ້ຄັດຄ້າ
ນໃນບໍລິເວນທີ່ດິນແຕ່ປະການໃດ. ຕາມບົດບັນທຶກຄຳໃຫ້ການລົງສະບັບວັນທີ 23/07/ 1997 ຂອງ
ທ້າວພູວົງ ແລະ ໃນການໂອນທະບຽນທີ່ດິນນັ້ນ ນາງແຂກ ກໍບໍ່ໄດ້ຜ່ານບ້ານ ແລະ ຕາແສງແຕ່ຢ່າງໃດ
ຕາມຄຳໃຫ້ການສະບັບລົງວັນທີ 09/06/1997 ຂອງທ້າວພົ້ວ ອະດີດ ນາຍບ້ານພັນໝັ້ນ ແລະ
ສະບັບລົງວັນທີ 28/07/1997 ຂອງທ້າວລອຍ ອາດີດຕາແສງ ສີສັດຕະນາກ, ສະນັ້ນຈຶ່ງຖືວ່າທີ່ດິນ
ບ່ອນຂັດແຍ່ງກັນນີ້ເປັນກຳມະສິດຂອງທ້າວສຸດໃຈ.
• ການທີ່ ນາງແຂກ (ຈຳເລີຍ) ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສ
 ຸດອ້າງວ່າຈຳເລີຍໄດ້ຊື້ທີ່ດິນ
ແລະ ເຮືອນ. ບ່ອນຂັດແຍ່ງກັນນີ້ຕາມໜັງສືຊື້-ຂາຍສະບັບລົງວັນທີ 18/10/1971 ແລະ ຂຶ້ນທະ
ບຽນ ຕາດິນຢ່າງຖືກຕ້ອງນັ້ນ. ເມື່ອພິຈາລະນາແລ້ວ, ເຫັນວ່າ ເປັນການກ່າວອ້າງທີ່ເຊື່ອຖືເອົາ
ບໍ່ໄດ້. ເນື່ອງ ຈາກວ່າ ໜັງສືຊື້-ຂາຍສະບັບລົງວັນທີ 18/10/1971 ຊຶ່ງຈຳເລີຍອ້າງມາ ນັ້ນບໍ່ສາ
ມາດນຳມາຢັ້ງຢືນພໍ ໃຫ້ສານເຊື່ອຖືເອົາໄດ້ ແລະ ການຊື້-ຂາຍຂອງຈຳເລີຍ ດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ຖ້າ
ຫາກມີຈິງຄືດັ່ງຈຳເລີຍອ້າງມາ ນັ້ນກໍເຮັດລຸນຫຼັງການຊື້-ຂາຍຂອງໂຈດ, ອີງຕາມມາດຕາ 37
ຂອງກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍການຜູກພັນໃນສັນຍາແລ້ວ, ເມື່ອເຈົ້າກຳມະສິດຫາກ ໄດ້ຂາຍກຳ ມະສິດໃນ
ສິ່ງຂອງໃດໜຶ່ງຂອງຕົນແລ້ວກໍຖືວ່າ ກຳມະສິດຂອງຜູ້ກ່ຽວໝົດສີ້ນໄປ, ຈະນຳ ມາຂາຍອີກເປັນເທື່ອທີ
2 ແມ່ນບໍ່ໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜູ້ຊື້ຜູ້ທີສອງຈະໄດ້ຈົດທະບຽນຢ່າງ ຖືກຕ້ອງກໍຕາມ, ແຕ່ການໄດ້ມາຂອງກ
ຳມະສິດແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງຈຶ່ງຖືວ່າ ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງເອກະສານຕ່າງໆຂອງຈຳ
ເລີຍທີ່ນຳມາອ້າງນັ້ນ, ກໍມີພິລຸດຫຼາຍອັນ ເປັນຕົ້ນແຜນທີ່ດິນສະບັບລົງວັນທີ 09/10/1971 ເປັນກຳ
ມະສິດຂອງນາງແຂກ. ແຕ່ນາງແຂກພັດອ້າງວ່າ ໄດ້ຊື້ຈາກນາງຈູມມະລີໃນວັນທີ 18/10/1971,
ເມື່ອສັງເກດ ເບິ່ງເອກະສານແລ້ວ, ນາງແຂກ ມີເຫດຜົນແນວໃດຈຶ່ງໄປຊື້ໃນວັນທີ 18/10/1971 ທັງ
ໆທີ່ນາງແຂກເອງມີກຳມະສິດຕາມແຜນທີ່ດິນສະບັບລົງວັນທີ 09/10/1971 ນັ້ນແລ້ວ, ຖ້າຫາກວ່າ
ກຳມະສິດໃນຊັບສິນນັ້ນເປັນຂອງ ນາງແຂກ ແທ້ຈິງແລ້ວ ໃນວັນທີ 09/10/1971 ນາງຈູມມະລີ
ຈະມາຂາຍໃຫ້ ນາງແຂກ ໃນວັນທີ 18/10/1971 ແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມເອກະສາ
ນຕ່າງໆຊຶ່ງຈຳເລີຍນຳມາອ້າງນັ້ນ, ແມ່ນເຊື່ອຖືບໍ່ໄດ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ. ເພາະທີ່ດິນບ່ອນຂັດແຍ່ງ
ກັນນີ້ທ້າວສຸດໃຈ ໄດ້ຊື້ຈາກ ນາງຈູມມະລີ ກ່ອນແລ້ວ, ອີກຢ່າງໜຶ່ງອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ
ພັນໝັ້ນ ແລະ ພີ່ນ້ອງຂອງ ນາງຈູມມະລີ ກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ນາງຈູມມະລີ ໄດ້ເສຍຊີວິດແຕ່ປີ 1969
ຕາມໜັງສືຢັ້ງຢືນສະບັບລົງວັນທີ 11/06/1996 ຈຶ່ງຖືວ່ານາງ ຈູມມະລີ ໄດ້ເສຍຊີວິດກ່ອນແລ້ວຈະມາ
ຂາຍທີ່ດິນໃຫ້ ນາງແຂກ ໃນປີ 1971 ນັ້ນແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີເຫດຜົນເລີຍ.
• ການທີ່ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດໄດ້ອ້າງວ່າຫ້ອງການທີ່ດິນປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າການຂຶ້ນທະບຽນ, ອອກໃບຕາດິນຂອງ ນາງແຂກ ແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ
ຕາມລະບຽບການນັ້ນ ເມື່ອພິຈາລະນາແລ້ວເຫັນວ່າ ການຢັ້ງຢືນດັ່ງກ່າວເຊື່ອຖືເອົາບໍ່ໄດ້ ເນື່ອງຈາກ
ວ່າການຢັ້ງຢືນແມ່ນເຮັດໃນເວລາທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັນແລ້ວ ແລະ ຜູ້ຢັ້ງຢືນກໍແມ່ນພະນັກງານທີ່ດິນໃນ
ເມື່ອກ່ອນ, ອີກຢ່າງໜຶ່ງພະນັກງານທີ່ດິນ ກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ບໍ່ມີ ໜັງສືຊື້-ຂາຍ ສະບັບລົງວັນທີ 18/10/1971
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ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ ບານຫວຍຊາຍຫລັງຈາກທມີການສຳປະທານທດິນ
ຢູ່ໃນສຳນວນໂດຍອ້າງວ່າເສຍຫາຍ ຊຶ່ງເປັນ ການຢັ້ງຢືນທີ່ບໍ່ມີພາວະວິໄສ ແລະ ເຊື່ອຖືເອົາບໍ່ໄດ້.
• ການທີ່ສານປະຊາຊົນອ້າງວ່າໜັງສືຊ-ື້ ຂາຍສະບັບລົງວັນທີ 22/10/1968 ທີ່ໂຈດນຳມາເປັນຫຼັກຖານນັ້ນ
ໃຊ້ບໄໍ່ ດ້ເພາະບໍ່ໄດ້ລງົ ທະບຽນ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນໃນໄລຍະຕໍ່ມານັ້ນ. ເມື່ອພິຈາລະນາແລ້ວເຫັນວ່າເປັນ
ການກ່າວອ້າງທີ່ເຊື່ອຖືເອົາບໍ່ໄດ້,ເນື່ອງຈາກວ່າໜັງສືຊື້-ຂາຍດັ່ງກ່າວເຖິງຈະບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນກໍ່ຕາມ,
ແຕ່ໜງັ ສືຊ-ື້ ຂາຍດັ່ງກ່າວ ກໍເຮັດຂຶ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີການຢັ້ງຢືນ ຈາກອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ
ທ້າວລອຍ ອາດີດຕາແສງ ສີສດ
ັ ຕະນາກ ກໍໄດ້ຢງັ້ ຢືນວ່າຕົນໄດ້ເຊັນໜັງສືຊ-ື້ ຂາຍ ສະບັບລົງວັນທີ
22/10/1968 ແທ້ ແລະ ໜັ ງ ສືດງັ່ ກ່າວກໍຖກ
ື ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຕາມຄຳໃຫ້ການສະບັບລົງວັນທີ
27/07/1997 ແລະ ສະບັບລົງວັນທີ 14/06/ 2000, ສະນັ້ນ, ເຖິງວ່າຈະບໍ່ໄດ້ຈດ
ົ ທະບຽນກໍບພ
ໍ່ າໃຫ້ກຳມ
ະສິດ ຂອງ ທ້າວ ສຸດໃຈຕົກໄປ ແລະ ຜ່ານ ມາກໍແມ່ນຝ່າຍໂຈດເປັນຜູຄ
້ ອບຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຕະຫຼອດມາ.
• ການທີ່ອະທິອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສ
 ຸດ ອ້າງວ່າ ທ້າວລອຍ ໄດ້ໃຫ້ການຢັ້ງຢືນວ່າ ໜັງສືຊື້
ຂາຍ ສະບັບລົງວັນທີ 22/10/1968 ແມ່ນລູກສາວຂອງ ທ້າວລອຍ ເຊັນຕາງ ຈຶ່ງຖືວ່າ ໃຊ້ບໍ່ໄດ້
ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍນັ້ນ, ເມື່ອພິຈາລະນາແລ້ວເຫັນວ່າເປັນການກ່າວອ້າງທີ່ບໍ່ມີເຫດຜົນ
ເນື່ອງຈາກວ່າທ້າວລອຍ ໄດ້ໃຫ້ການຄັ້ງວັນທີ 28/07/1997 ແລະ 14/06/2000 ວ່າ ລາຍເຊັນຢູ່ໃນ
ໜັງສືຊື້-ຂາຍ ສະບັບລົງວັນທີ 22/10/1968 ນັ້ນແມ່ນ ລາຍເຊັນຂອງຕົນແທ້, ບາງເທື່ອຕົນບໍ່ຢູ່
ກໍ່ມອບໃຫ້ລູກສາວເຊັນຕາງ ແລະ ຕົນເອງກໍ່ຮັບຮູ້ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ຄືຕົນເອງເຊັນ, ຕົນຮັບຮູ້ວ່າໜັງ
ສືຊື້ຂາຍສະບັບລົງວັນທີ 22/10/1968 ທີ່ ທ້າວສຸດໃຈ ຊື້ທີ່ດິນ ຈາກ ນາງຈູມມະລີ ນັ້ນ, ຕົນຂໍຢັ້ງຢືນ
ວ່າແມ່ນມີຄວາມຈິງ ແລະ ທ້າວ ສຸດໃຈ ໄດ້ຊື້ທີ່ດິນບ່ອນຂັດແຍ່ງກັນນີ້ແທ້, ສ່ວນຈຳເລີຍມາຊື້ນັ້ນຕົນບໍ່ຮູ້
ເພາະບໍ່ເຄີຍເຫັນຈຳເລີຍມາເຊັນໜັງສືຊື້ ຂາຍ ດັ່ງກ່າວຜ່ານຕົນຈັກເທື່ອ.
• ເຫັນວ່າ ຄຳພິພາກສາສະບັບເລກທີ 98-94/ລລ.ພ ລົງວັນທີ 09/06/1998 ຂອງ ສານປະຊາຊົນ ສູງ
ສຸດຂັ້ນລົບລ້າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບເຫດການຕົວຈິງ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍແລ້ວຈຶ່ງເຫັນ
ຄວນຢັ້ງຢືນເອົາຕາມ.
• ຮອດປີ 2002 ນາງແຂກ ໄດ້ຂຽນໃບຄຳຮ້ອງໄປຍັງ ຫ້ອງວ່າ ການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼັງຈາກນັ້ນ,
ສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງໄດ້ມີໜັງສືເລກທີ 28/ຫວກ ລົງວັນທີ 28/06/2002 ຕົກລົງໃຫ້ຈຳເລີຍ ມີສິດຄອບ
ຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັນ. ແຕ່ບັນຫານີ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດໄດ້
ອອກຄຳສະເໜີຄັດຄ້ານ ເລກທີ 31/ອອປ ລົງວັນທີ 04/09/2002 ແລ້ວສົ່ງຄະດີໃຫ້ສານປະຊາຊົນສູງ
ສຸດຂັ້ນຕິດຕາມກວດກາຕັດສິນເປັນຄັ້ງທີ 2 ສະບັບເລກທີ 00-22/ຕກ.ພ ລົງວັນທີ 15/10/2002
ເມື່ອສານປະຊາຊົນສູງສຸດຂັ້ນຕິດ ຕາມກວດກາ ພິຈາລະນາສຳນວນຄະດີຄືນໃໝ່ ຈຶ່ງຕົກລົງພິພາກສາ
ໃຫ້ຈຳເລີຍມີສິດຄອບຄອງ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັນ.
• ຕົກມາໃນວັນທີ 22/11/2002 ນາງອຸດອນ ຄຳວົງສາ ໄດ້ຂຽນຄຳຮ້ອງຫາສະພາ ເຂດໜຶ່ງນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈນ
ັ ແລະ ຫ້ອງການສະພາເຂດ 1 ໄດ້ເຮັດໃບນຳສົ່ງເລກທີ 56/ ສພຊ/1 ລົງວັນທີ 17/03/2003
ເພື່ອຕອບ ນາງອຸດອນ ໂດຍມີເນື້ອໃນວ່າ: ເມື່ອ ນາງອຸ ດອນ ຄຳວົງສາ ຫາກບໍ່ພໃ
ໍ ຈ ຫຼື ມີຂມ
ໍ້ ນ
ູ ສະເໜີໃຫມ່
ກໍຂໃ
ໍ ຫ້ຮອ
້ ງຮຽນໄປຍັງສະພາແຫ່ງຊາດໂດຍກົງ ແລະ ນາງ ອຸດອນ ກໍໄດ້ຂຽນຄຳຮອ
້ ງໄປຍງັ ສະພາແຫ່ງ
ຊາດຕາມການແນະນຳຂອງສະພາເຂດໜງຶ່ ,ແຕ່ສະພາແຫ່ງຊາດແມ່ນບ
 ຮ
ໍ່ ບ
ັ ຄຳຮອ
້ ງດງັ່ ກ່າວ. ຈົນຮອດປີ
2008 ນາງ ອຸດອນ ຈງຶ່ ຂຽນຄຳຮອ
້ ງຫາສະພາເຂດໜງຶ່ ຫຼັງຈ
 າກນນ
ັ້ ສະພາເຂດໜຶ່ງຈຶ່ງໄດ້ຮບ
ັ ສຳນວນ
ຄະດີ ແລະ ເຮັດໃບນຳສົ່ງເລກທີ 64/ຄສຊ/1 ລົງວັນທີ 11/02/2008 ໄປຍງັ ສະພາແຫ່ງຊາດ.ເພື່ອ
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ພິຈາລະນາໂດຍມເີ ນື້ອໃນວາ່ : ການວິນດ
ິ ໄສຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດຂັ້ນຕິດຕາມກວດກາແມ່ນຍົກເ
ອົາຈຸດບົກຜ່ອງຂອງໂຈດມາວິນດ
ິ ໄສຫຼາຍ, ສ່ວນຈຸດບົກຜ່ອງ ຂອງຈຳເລີຍແມ່ນບໍ່ວນ
ິ ດ
ິ ໄສ.
ຈົນເຖິງປີ 2009 ຫ້ອງວ່າ ການສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີແຈ້ງການເລກທີ 116/ຫສຊ ລົງວັນທີ
01/12/2009 ໂດຍມີເນື້ອໃນວ່າ: ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳເຫັນວ່າໝົດອາຍຸຄວາມໃນການຮ້ອງ
ຂໍຄວາມເປັນທຳແລ້ວສະພາແຫ່ງຊ
 າດຈຶ່ງບໍ່ຮັບພິຈາລະນາ ເລີຍ ເຮັດໃຫຄະດີດັ່ງກ່າວຕົກໄປ.

3. ຄຳຖາມ:
1.

ເປັນຫຍັງການຕັດສິນຄະດີຂອງສານໃນແຕ່ລະຂັ້ນຈຶ່ງມີຫຼາຍຄັ້ງແທ້?

2.

ຄຳຕັດສິນຂອງສານແມ່ ນເຮັ ດໃຫ້ ປະຊາຊົ ນໂດຍສະເພາະຄູ່ກໍລະນີໃນຂໍ້ຂັດແຍ່ງມີຄວາມເພິ່ງ
ພໍໃຈຈາກທັງ 2 ຝ່າຍ ຫຼື ບໍ່?

3.

ຍ້ອນສາເຫດໃດ? ຄຳຕັດສິນຂອງສານໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ທີ່ຕັດສິນໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ຈຶ່ງ ບໍ່ຄ້າຍຄືກັນຈັກຄັ້ງ
ທັງທ
 ຂ
ີ່ ໍ້ມູນທ
 ີ່ເປັນອັນດ
 ຽວກັນແ
 ຕ່ຕ
 ົ້ນຈ
 ົນຈົບບັນຫາ?

4. ການວິເຄາະບັນຫາ.
ຈາກເຫດການທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນເຮົາສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ເຖິງບັນຫາຕ່າງໆດັ່ງນີ້:
 ບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງປະຊາຊົນນີ້,ເປັນບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບກຳມະສິດໃນຊັບສິນທີ່ເປັນດິນ
ແລະ ເຮືອນ ໂດຍປະຊາຊົນ (ຄູກ
່ ໍລະນີ) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອ
 ົງການຈັດຕັ້ງຕ
 ່າງໆທີ່ກ
 ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູພ
້ ິ
ຈາລະນາແກ້ໄຂຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.ແຕ່ບັນດາການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນຊຶ່ງສະແດງອອກໃນບັນຫາຄຳຕັດສິນທີ່ເປັນສອງແງ່ທີ່ມີລັກສະນະກັບໄປ
ກັບມ
 າແຕ່ມ
 ີເນື້ອໃ
 ນກົງກັນຂ
 ້າມກັນຢ
 ູ່ຕະຫຼອດ.
 ໃນບັນຫາຂອງການຕັດສິ ນບໍ່ວ່າ ຈະເ ປັ ນກໍລະນີໃດຖ້າຝ່າຍໃດຝ່າຍໜ່ຶງຫາກຊະນະຄະດີກໍປາ
ສະຈາກບໄໍ່ ດ້ເຖິງຄ
 ວາມພໃ
ໍ ຈຕໍ່ຄ
 ຳຕດ
ັ ສິນ ແຕ່ໃນບນ
ັ ຫານເີ້ ຫັນໄດ້ວາ່  ຄຳຕດ
ັ ສິນມກ
ີ ານປຽ່ ນແປງຢູ່
ຕະລອດເວລາ. ຖ້າຫາກຝາ່ ຍໃດຝາ່ ຍໜງຶ ຮ້ອງຟອ
້ ງຂນ
ຶ້ ມາຊງຶ່ ມັນສະແດງໃຫ້ເ ຫັນເຖິງການນຳໃຊ້ຫຼ
 ກ
ັ 
ຖານພະຍານຕາມຄວາມເປັນຈ
 ງິ ກັບການນຳໃຊ້ຫຼ
 ກ
ັ ຖານທາງດາ້ ນກດ
ົ ໝາຍທີ່ບເໍ່ ປັນເອກະພາບກນ
ັ .
 ນອກຈາກບັນຫາທີ່ກ່າວມາເຮົາຍັງສາມາດເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນທາງດ້ານຖານະຢູ່ໃນ
ສັງຄົມຊງຶ່ ມັນສະແດງອອກຢ່ບ
ູ ອ
່ ນວາ
່ ຝ່າຍໂຈດແມ່ນນຳໃຊ້ຍາດຕິພນ
ີ່ ອ
້ ງທີ່ເປັນຊາວບ້ານທວ
ົ່ ໄປຂຶ້ນ
ມາຕສ
ໍ່ ຄ
ູ້ ະດີໂດຍອາ້ ງອງີ ໃສ່ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຫຼັກຖານ, ພະຍານຈາກຄວາມເປັນຈງິ  ແລະ ຝ່າຍຈຳເລີຍແມ່ນນ
 ຳ
ໃຊ້ທະນາຍຄວາມທີ່

ຮລ
ູ້ ະບຽບກດ
ົ ໝາຍກວ່າຝາ່ ຍໂຈດ, ເພື່ອເປັນຕວ
ົ ແທນຂອງຕນ
ົ ໃນການຕໍ່ສຄ
ູ້ ະດີ
ສິ່ງນ
 ອ
ີ້ າດມຜ
ີ ນ
ົ ຫຼື ບໍ່? ຕໍ່ກບ
ັ ຄຳຕດ
ັ ສິນຄະດີຄວາມຂອງສານ.

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
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ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ ບານຫວຍຊາຍຫລັງຈາກທມີການສຳປະທານທດິນ

5. ສະຫຼຸບ.
	
ກໍລະນີສກ
ຶ ສາກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂະບວນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂດ
ັ ແຍ່ງຂອງລະບົບສານຍຸ
ຕິທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບກຳມະສິດໃນຊັບສົມບັດຊຶ່ງເປັນທີ່ດນ
ິ ແລະ ເຮືອນ.ໂດຍເລີ່ມຈາກການຕັດສິນ
ຂອງສານຂັ້ນຕົ້ນ, ສານຂັ້ນອຸທອນ (ລົບລາ້ ງ), ສານຂນ
ັ້ ຕດ
ິ ຕາມກວດກາຈົນກາ້ ວໄປເຖິງການແກ້ໄຂບນ
ັ ຫາ
ຈາກອຳນາດນຕ
ິ ບ
ິ ນ
ັ ຍັດ.
ນອກນັ້ນກໍລະນີສ
 ຶກສານີ້ຍັງສ
 ະແດງໃຫ້ເ ຫັນເ ຖິງ ຄວາມບໍ່ກະຈ່າງແຈ້ງຂອງແຫຼ່ງທີ່ມ
 າເຖິງຂ
 ໍ້ມູນຫຼ
 ັກ
ຖານ ແ
 ລະ ນິຕກ
ິ ຳກ່ຽວກັບກ
 ຳມະສິດຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ທ
 ນ
ີ່ ຳມາສະເໜີຕສ
ໍ່ ານ ເ ພື່ອພ
 ິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີ.

6. ຂໍ້ສະເໜີແ
 ນະ
ກ່ຽວກັບບ
 ັນຫານີ້, ເຫັນວ່າ ຄວນພິຈາລະນາແກ້ໄ ຂໄປຕາມຂັ້ນຕ
 ອນທີ່ກ
 ຳນົດໄ ວ້ໃນມາດຕາ 80
ແລະ 81 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍທີ່ດິນຂອງ ສປປ ລາວຄື: ການແກ້ໄ ຂບັນຫາ ທີ່ມ
 ີລັກສະນະບໍລິຫານກ່ຽວກັບ
ທີ່ດິນ ແ
 ລະ ການແກ້ໄ ຂບັນຫາທີ່ມລ
ີ ັກສະນະທາງແພ່ງກ
 ່ຽວກັບທ
 ີ່ດິນ.
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ື ຂາ່ ຍຂມ
ເຄອ
ໍ້ ນ
ູ

ິ
ີ່ ນ
ທດ

ໂຄງ
ກ

ານ

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ
ເພີ່ມທະວີການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຍືນຍົງ ໂດຍ
ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຄູ່
ຮ່ວມງານ.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ
ເພື່ອສົ່ງເສີມທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປືກສາ ຫາລື
ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນສາມາດເຂົ້າ
ໃຈໄດ້ ກ່ຽວກັບສິດໃນການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.
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ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງຄົນລາວ
ການຍອມຮັບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ
ການຍອມຮັບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ແລະ ປະເພນີ ວັດທ
 ະນະທຳທ້ອງຖິ່ນ
ຄວາມເປັນກາງ
ການເຂົ້າເ ຖິງຂ
 ໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງເປີດກວ້າງ
ເຮັດໃຫ້ມ
 ີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ການມີສ່ວນຮ່ວມ
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ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ
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ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
+856 (0)21 312519

ອີ່ແມວ: info@rightslinklao.org
www.rightslinklao.org

