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ສາລະບານ
ສາລະບານ

III

ພາກສະເໜີ
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ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ:

1

ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງ 2 ຄົນນ້າສາວກັບຫລານ:
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7

ສະຫລຸບ.

9

ຂໍ້ສະເໜີແນະ.

9

ເອກະສານອ້າງອີງມາຈາກ:
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1. ພາກສະເໜີ.
ໂດຍພື້ ນ ຖານແລ້ ວ ໃນການດຳລົ ງ ຊີ ວິ ດ ຂອງຄົ ນ ເຮົ າ ແມ່ ນ ມີ ຄ ວາມຕ້ ອ ງການປັ ດ ໄຈທີ່ ສ ຳຄັ ນ 4
ຢ່າງຄື: ມີທີ່ພັກອາໄສ, ມີອາຫານການກິນ, ມີເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ. ຊຶ່ງເລີ່ມຈາກການດຳລົງ
ຊີວິດແບບຮຽບງ່າຍ, ມີຄວາມອູ້ມຊູຊ່ວຍເຫລືອເກື້ອກູນຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຈົນກ້າວໄປສູ່ການຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນ
ສັງຄົມ. ສັງຄົມລາວກໍແມ່ນອີກສັງຄົມໜຶ່ງທີ່ປະຊາຊົນດຳລົງຊີວິດໂດຍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ
ຕະຫຼອດມາ.
ເມື່ອສັງຄົມມີການຂະຫຍາຍຕົວລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ.ໄປໃນສິ່ງໃໝ່ໆທີ່ມີ
ຄວາມສະດວກສະບາຍເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາເກີດມີຄວາມຕ້ອງການສິ່ງຕ່າງໆ ເພື່ອມາຕອບສະໜອງຢູ່
ໃນການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ແນວໃດກໍຕາມການທີ່ສັງຄົມມີການຂະຫຍາຍຕົວນັ້ນບໍ່ໄ ດ້ພັດທະ
ນາແນວຄິດຂອງຜູ້ຄົນໃນສັງຄົມ. ເຮັດໃຫ້ບາງບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ, ເກີດມີນິໄສຄວາມເຫັນແກ່ຕົວຫຼາຍກ່ວາ ຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງຜູອ
້ ື່ນ. ອັນເປັນສາເຫດນຳໄປສູ່ບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃ
 ນສັງຄົມໂດຍສະເພາະຂໍ້ຂັດແຍ່ງຢູ່ ໃນ
ຄອບຄົວກ່ຽວກັບມູນມໍລະດົກ. ດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນກໍລະນີການຂໍແບ່ງປັນມູນມໍລະດົກທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ ບ້ານ
ທ່ານາ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທີ່ບ
 ໍ່ລົງລ
 ອຍກັນຂອງສອງກໍ້າສອງຝ່າຍຕ້ອງໄດ້ ຮ້ອງ
ຟ້ອງໄປຮອດຂະບວນການຍຸຕິທຳ. ດັ່ງຈ
 ະເລົ່າໃນລາຍລະອຽດໃນຫົວຂຕ
ໍ້ ໍ່ລົງໄ ປນີ້.

2. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ:
ຊ່ວງກ່ອນ ປີ 1975 ມີຄອບຄົວໜຶ່ງຢູ່ທີ່ ບ້ານທ່ານາ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຊື່
ພໍ່ຕູ້ສາ ແລະ ແມ່ຕູ້ສີ (ນາມສົມມຸດ) ມີລູກຢູ່ຮ່ວມກັນທັງໝົດ 5 ຄົນຄື:
1.
2.
3.
4.
5.

ທ. ມີ
ທ. ມາ
ນ. ລາ
ທ. ຕາ
ນ. ຈຳປາ

(ນາມສົມມຸດ).
(ນາມສົມມຸດ).
(ນາມສົມມຸດ).
(ນາມສົມມຸດ).
(ນາມສົມມຸດ).

ຄອບຄົວນີ້ໄ ດ້ຢູ່ຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນຕະຫຼອດມາ.
ໃນຄອບຄົວນີ້ມີຊັບສິນ
ທີ່ເປັນດິນ ແລະ ເຮືອນທັງໝົດ 7 ລາຍການທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານທ່ານາ ແລະ ບ້ານດອນດູ່ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (ອ້າງອີງຈາກເອກະສານຄຳຕັດສິນຂ
 ອງສານ), ຕີເ ປັນມ
 ູນຄ
 ່າມ
 ະຫາສານຊຶ່ງລາຍລະ
ອຽດຕ່າງໆຂອງຊັບສິນມີດັ່ງນີ້:
• ຢູ່ບ້ານທ່ານາ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
1. ທີ່ດິນພ້ອມດ້ວຍເຮືອນໄມ້ 2 ຫຼັງ.
2. ທີ່ດິນ ພ້ອມດ້ວຍເຮືອນ 1 ຫຼັງ.
3. ທີ່ດິນນາ 1 ຕອນ.
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• ຢູ່ບ້ານດອນດູ່, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
4. ດິນສວນ 1 ຕອນ ພ້ອມໜອງປາໃຫຍ່ 3 ໜອງ.
5. ດິນສວນ 1 ຕອນ ພ້ອມດ້ວຍໜອງປານ້ອຍ 1 ໜອງ.
6. ດິນສວນ 1 ຕອນ.
7. ດິນນາ
1 ຕອນ.
	
ເມື່ອໄລຍະເວລາຜ່ານໄປ ນ. ຈຳປາ ຜູ້ເປັນລູກສາວຫລ້າ ກໍໄດ້ແ
 ຕ່ງງານເອົາຜ
 ົວມ
 າຢູ່ເຮ
 ືອນກ່ອນ
ບັນນດາອ້າຍເອື້ອຍທັງ 4 ຕໍ່ມາ ນ. ລາ ຜູ້ເປັນເອື້ອຍຈຶ່ງໄດ້ສ້າງຄອບຄົວເ ຊັ່ນກ
 ັນ. ແຕ່ອອກເຮືອນໄປຢູນ
່ ຳຜົວ
ແລ້ວມີລກ
ູ ນຳກັນ 1 ຄົນ. ຄື ທາລົກກ້າ, ຍ້ອນຄວາມຮເູ້ ທົ້າບເໍ່ ຖິງກ
 ານ ແລະ ບໍ່ເ ຫັນແ
 ຈ້ງຕລ
ໍ່ ະບອບໃໝ່ເ ທື່ອ, ໃນປີ
1975 ນ. ລາ ກໍໄດ້ປະຜົວ ແລະ ລູກ ເວລານັ້ນ, ເດັກຊ
 າຍກ້າຫາກໍມ
 ີອາຍຸພ
 ຽງ 6 ເດືອນ
 . ກຳລັງໜ
 ້າຮັກໜ້າ
ຊັງ. ໂຕນໜີໄປຕ່າງປະເທດພ້ອມກັບອ້າຍຜູ້ຊື່ມາ. ຜົວຂອງນາງມີໂ
 ອກາດລ້ຽງລູກໄດ້ພ
 ຽງ 3 ເດືອນ. ຈາກ
ນັ້ນຄອບຄົວພ
 ໍ່ເຖົ້າແມ່ເ ຖົ້າ(ພໍ່-ແ
 ມ່ຂອງ ນ.ລາ) ກໍມາຂໍເອົາຫຼານຊາຍຊື່ທ້າວກ້າໄປລ້ຽງ.
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ການເວລາຜ່ານໄປພາໃຫ້ ເດັກຊ
 າຍກ້າ ເຕີບໂ
 ຕເປັນຊ
 າຍໜຸ່ມ. ຂະນະດຽວກັນ, ຄົນໃ
 ນຄອບຄົວກ
 ໍ
ມາລົ້ມຫ
 າຍຕາຍຈາກເຊັ່ນກ
 ັນ. ໃນປີ 1980, ປີ 1981, ປີ 1986 ແລະ ປີ 1987 ແມ່ຕສ
ູ້ ີ ແລະ ລຸງຕາ, ພໍ່ຕູ້
ສາ ແລະ ລຸງມີ ກໍມາເສຍຊີວິດລ
 ົງຕ
 າມລຳດັບ. ເຫຼືອພ
 ຽງແຕ່ຄອບຄົວນ້າສາວ ຈຳປາ ແລະ ຕົນເ ອງ ພ້ອມກັບ
ຊັບສ
 ິນທ
 ັງ 7 ລາຍການ ທີ່ເປັນມ
 ໍລະດົກຕ
 ົກທ
 ອດຂອງພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ ທີ່ນ
 ້າສາວເປັນຜ
 ູ້ຄອບຄອງດ້ວຍຄວາມຫວງ
ແຫນເປັນທີ່ສ
 ຸດ ແລະ ບໍ່ມ
ວ
ີ ີ່ແວວວ່າ ຈະແບ່ງສ
 ່ວນໃດໃຫ້ຕ
 ົນຜ
ທ
ູ້ ີ່ເປັນທ
 ັງຫຼ
 ານໃນສາຍເລືອດ ແລະ ນັບວ
 ່າ
ເປັນລ
 ູກລ້ຽງຂອງພໍ່ແມ່ດຽວກັນ. ເຮັດໃຫ້ໃນ
 ໄລຍະຕໍ່ມ
 າຈຶ່ງເ ກີດບ
 ັນຫາຄວາມຂັດແ
 ຍ່ງລ
 ະຫວ່າງສາຍເລືອດຄື
ທ. ກ້າ ແ
 ລະ ນ. ຈຳປາ ດັ່ງຈ
 ະກ່າວຕໍ່ໄປໃນຫົວຂໍ້ລຸ່ມນ
 ີ້.

ພື້ນທີ່ກໍລະນີສຶກສາ

ທີ່ບ້ານທ່ານາ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ,
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
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ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງ 2 ຄົນນ້າສາວກັບຫລານ:
ຕົກມາຮອດວັນໜ
 ຶ່ງຕົ້ນປີ 2004 ຫລັງຈາກ ທ. ກ້າ (ນາມສົມມ
 ຸດ) ຜູ້ເປັນຫລານເຕີບໂຕເປັນໜຸ່ມ
ໃຫຍ່ອາຍຸໄ ດ້ 30 ປີ. ເຂົາກໍເກີດມີຄວາມຄິດວ່າ ຕົນເອງໜ້າຈະມີສິດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ຈ
 ະໄດ້ມູນມ
 ໍລະດົກ
ເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ພ
 ໍ່ຕູ້-ແມ່ຕູ້ປະໄວ້ໃຫ້ກ່ອນຕາຍ ແລະ ຕົນເ ອງກໍໜ້າຈະໄດ້ໃນສ່ວນໜຶ່ງໃນນາມແມ່ຕົນ ຫລື ຖານະ
ຫຼານ ຫຼື ວ່າ ຖານະລູກຄ
 ົນໜ
 ຶ່ງຂອງພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້. ຈຶ່ງໄດ້ຂໍແບ່ງປັນໃນສ່ວນທີ່ເປັນເຮືອນກັບດິນທີ່ຕົນເອງ ໄດ້
ອາໄສຢູ່ແຕ່ຕົ້ນມາ. ແຕ່ນ້າສາວກໍບໍ່ຍອມຍົກໃຫ້ ຈຶ່ງໄດ້ເກີດມີປາກສຽງຜິດຖຽງກັນຂຶ້ນ ອັນເ ປັນຈ
 ຸດເລີ່ມຕ
 ົ້ນ
ຂອງເລື້ອງ.
ທ. ກ້າ ເກີດມ
ຄ
ີ ວາມອຸກອ
 ັ່ງເໜືອວໄິ ສກັບບ
 ັນຫານທ
ີ້ ີ່ນ້າສາວບໍ່ຍ
 ອມແບ່ງໃ
 ຫ້ ຈຶ່ງໄດ້ຍື່ນເອກະສານ ຄຳ
ຮ້ອງຟ້ອງຂຶ້ນສານຂັ້ນຕົ້ນນະຄອນຫລວງ (ສະບັບລົງວັນທີ 25/9/2004). ເມື່ອສານໄດ້ຮັບຄ
 ຳຮ້ອງຟ້ອງດັ່ງ
ນັ້ນຄະນະສານແພ່ງຂອງສານປະຊາຊົນ
ຈຶ່ງໄດ້ນຳເຂົ້າສູ່ຂະບວນການພິຈາລະນາວິນິດໄສຕາມຂະບວນ
ການຍຸຕິທຳດ້ານກົດໝາຍ.
ໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນານັ້ນ, ທັງສອງກໍໄ ດ້ຍົກເ ຫດຜົນເ ພື່ອຢ
 ັ້ງຢືນໃ
 ຫ້ແ
 ກ່ຕ
 ົນ:
ຝ່າຍ ທ. ກ້າ ຜູ້ເປັນຫລານໃຫ້ເ ຫດຜົນວ
 ່າ: “ຕົນເອງເປັນລູກລ້ຽງຂອງພໍ່ຕູ້ສາ ແລະ ແມ່ຕູ້ສີມາແຕ່ອາຍຸ
9ເດືອນ. ດັ່ງຄ
 ຳເວົ້າຕອນໜຶ່ງວ່າ “ຂ້ອຍກໍເປັນລ
 ູກລ້ຽງຂອງພໍ່ຕູ້ສາ-ແມ່ຕສ
ູ້ ີ, ຂ້ອຍມີຫລັກຖານໃບຢັ້ງຢືນ
ຮ່ວມກັນຂອງອຳນາດການປົກຄອງ ບ້ານທ່ານາ ເຊັນຢັ້ງຢືນຄັ້ງວັນທີ 21/2/2003 ແລະ ອຳນາດການ
ປົກຄອງ ບ້ານດອນດູ່ ເຊັນຢັ້ງຢືນຄັ້ງວັນທີ 6/2/2003, ພ້ອມດ້ວຍເຖົ້າແກ່ແນວໂຮມພາຍໃນບ້ານກໍ ຢັ້ງຢືນ
ໃຫ້ວ່າ ເປັນລູກລ້ຽງຂອງພໍ່ຕູ້ສາ ແລະ ແມ່ຕູ້ສ”ີ .
ຝ່າຍ ນ. ຈຳປາ ຜູ້ເປັນນ້າສາວອ້າງວ່າ: “ທ. ກ້າ ບໍ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຄຸ້ມຄອງຊັບສິນໄດ້. ແຕ່ວ່າ
ຄຳເວົ້າຂໍ້ອ້າງຂອງ ທ. ກ້າ ທີ່ເວົ້າວ່າ: ຕົນເອງເປັນລູກລ້ຽງຂອງພໍ່ຕູ້ສາ ແລະ ແມ່ຕູ້ສີນັ້ນບໍ່ແ
 ມ່ນຄ
 ວາມຈິງ
ເພາະວ່າ ພໍ່ຂ້
 ອຍເພິ່ນໄ ດ້ເອົາລາວມາລ້ຽງແຕ່ເວລາ

ລາວອາຍຸ9 ເດືອນ ກໍຍ
 ້ອນວ່າ ຫຼັງຈາກເອື້ອຍຂ້ອຍທີ່ເປັນ
ແມ່ຂອງເຂົາໄ ປຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແ
 ຕ່ປ
 ີ 1975” ເ ທົ່ານັ້ນ.
ດ້ວຍເຫດນັ້ນຄະນະສານແພ່ງສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ກໍໄດ້ທົບທວນ
ຕາມລະບົບຂ
 ັ້ນຕອນຂອງສານເຫັນວ
 ່າ: ທ. ກ້າ ມີຫລັກຖານອ້າງອີງຕາມໃບຢັ້ງຢືນຮ່ວມກັນຂອງອຳນາດ
ການປົກຄອງ ບ້ານ ທ່ານາ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງ ບ້ານດອນດູ່, ພ້ອມດ້ວຍເຖົ້າແກ່ແນວໂຮມພາຍໃນ
ບ້ານ ກໍ່ຢັ້ງຢືນ ໃຫ້ວ່າເປັນລູກລ້ຽງຂອງພໍ່ຕູ້ສາ ແລະ ແມ່ຕູ້ສີແທ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັດປະຈຳຕົວເລກທີ
000000-00 ລົງວັນທີ 20/3/1995 ຂອງລາວຍັງໄດ້ລະບຸກ່ຽວກັບຊື່ພໍ່-ແມ່ວ່າ: ຊື່ພໍ່ ແມ່ນ ທ. ສາ ແລະ
ຊື່ແມ່ແມ່ນ ນ. ສີ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແທ້.
ດ້ວຍເຫດນັ້ນ,ຄະນະສານແພ່ງຂອງສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນ
ເປັນຂັ້ນຕົ້ນ ໂດຍຊ້ອງໜ້າທັງສອງຝ່າຍວ່າ: “ໃຫ້ເອົາມູນມໍລະດົກທັງໝົດ 7 ລາຍການມາແບ່ງເປັນ 4 ພູດ. 1
ພູດມອບໃຫ້ ທ. ກ້າ, 1 ພູດມອບໃຫ້ ນ. ຈຳປາ ແລະ ອີກ 2 ພູດແມ່ນໃຫ້ລັດຄຸ້ມຄອງ. ເນື່ອງຈາກອ້າຍ-ເອື້ອຍ
ຂອງ ນ. ຈຳປາ ຊື່ວ່າ: ທ. ມາ ແລະ ນ. ລາ ໄດ້ໂຕນໜີໄປຕ່າງປະເທດແຕ່ປີ 1975. ຖ້າຫາກຝ່າຍໃດບໍ່ພໍໃຈ
ຕໍ່ຄຳຕັດສິນຂອງສານ ກໍສາມາດຂໍອຸທອນໄດ້ພາຍໃນກຳນົດ 20 ວັນ, ນັບແຕ່ມື້ຕັດສິນເປັນຕົ້ນໄປ.
ເມື່ອຜົນອ
 ອກມາເປັນແນວນັ້ນ ນ. ຈຳປາ ກໍຍງິ່ ເ ກີດຄວາມບໍ່ພໃ
ໍ ຈເປັນຢ່າງແຮງ ທີ່ເສຍຜົນປະ ໂຫຍດທີ່
4
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ຄິດວ
 ່າ ຄວນຈະເປັນຂອງຕົນເ ພາະໄດ້ສ້າງສາພັດທະນາ ແລະ ເສຍພັນທະໃຫ້ລັດມາໂດຍຕະຫລອດແຕ່
ລະປີ.
ມີຄ
 ຳຖາມໃນໃຈວ່າເປັນຫຍັງສານຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນມູນມໍລະດົກທີ່ຕົນຄຸ້ມຄອງມານັ້ນອອກ
ເປັນ
4 ພູດ. ທັງໆທີ່ຕົນເອງກໍເປັນ ຜູ້ຮັບພາລະລ້ຽງດູພໍ່-ແມ່ ແລະ ອ້າຍທັງສອງຄົນມາໂດຍຕະຫລອດ
ຈົນກະທັ້ງພວກເຂົາໄດ້ເສຍຊີວິດ.
ພາຍໃນກຳນົດເ ວລາ ນ.ຈຳປາ ໄດ້ຂຽນຄຳຮ້ອງຂໍອຸທອນ (ສະບັບລົງວ
 ັນທີ 18/1/2005)
ຂຶ້ນໄປຫາສານແພ່ງ
ຂອງສານອຸທອນພາກກາງອີກເ ທື່ອໜ
 ຶ່ງ
ເພື່ອຂໍຄວາມເປັນທຳ.
ຮອດວັນທີ
29/1/2008. ສານອຸທອນພາກກາງ ກໍໄດ້ນຳເຂົ້າສູ່ຂະບວນການພິຈາລະນາຕັດສິນອີກ ໂດຍຍົກຄຳເຫັນ
ຂອງການພິຈາລະນາຄຳໃຫ້ການຂອງ ທ. ກ້າ ຜູ້ເປັນຫລານ ແລະ ນ. ຈຳປາ ຜູ້ເປັນນ້າສາວ ແລະ ເຫັນຕາມ
ຄຳຕັດສິນຂອງສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຈາກການໄດ້ຟັງຄຳຖະແຫລງຂອງໄອຍະການ
ປະຊາຊົນຂັ້ນອຸທອນພາກກາງແລ້ວ. ສານກໍ່ຍັງໄ ດ້ພິຈາລະນາຄຳເວົ້າຂອງ ນ. ຈຳປາ ທີ່ວ່າ:“ສ່ວນມູນ
ມໍລະດົກທັງໝົດ ແມ່ນຕົນເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ກ່ຽວກັບການຮ້ອງຟ້ອງມູນມໍລະດົກຂອງ ທ. ກ້າ ໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ
ນັ້ນທຳຄວາມດີຕໍ່ຕົນກ່ອນ 1-3 ປີແລ້ວຈະພິຈາລະນາ” ແລະ ຄໍາອ້າງເຫດຜົນມາຍັງສານອຸທອນ
ພາກກາງວ່າ: “ສະເໜີໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າຄືນໃໝ່ ໃນການແບ່ງປັນມູນມໍລະດົກ 2 ພູດ ທີ່ໃຫ້ລັດຄຸ້ມຄອງ” ແລະ
ອີກຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າ: “ການທີ່ສານຂັ້ນຕົ້ນຕັດສິນວ່າ ທ. ກ້າ ເປັນລູກລ້ຽງນັ້ນ ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ. ເພາະວ່າພໍ່ແມ່ຂອງຕົນເອົາໂຈດມາລ້ຽງ. ຍ້ອນວ່າແມ່ຂອງເຂົາໄດ້ໂຕນໜີໄປຕ່າງປະເທດ ບໍ່ແມ່ນເອົາຜູ້ກ່ຽວມາລ້ຽງເປັນ
ລູກລ້ຽງ”, ບວກກັບເ ຫດຜົນໃ
 ນຄຳຮ້ອງຟ້ອງ.
ສະນັ້ນ; ສານຈຶ່ງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການແບ່ງປັນມູນມໍລະດົກໃຫ້ ທ. ກ້າ ຄືນໃໝ່.
ເມືອສ
 ານນຳມາຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາໃນຂະບວນການຍຸຕທ
ິ ຳແລ້ວເຫັນວ່າ: ເຫດຜົນໃ
 ນຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ມີຫຼັກ
ຖານໃໝ່ກ
 ວ່າຢັ້ງຢືນວ
 ່າບໍ່ມີເຫດຜົນ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ໃນປີ 1998 ທ. ກ້າ ແມ່ນຂຶ້ນສຳມະໂນຄົວໃໝ່ແລ້ວ
ຕາມສຳມະໂນຄົວສະບັບເລກທີ….ລົງວັນທີ 13/1/1998 ຊຶ່ງລະບຸແຈ້ງວ່າ: ພໍ່ຂອງຕົນຊື່ ທ. ສຳລານ ແລະ
ແມ່ຂອງຕົນ ຊື່ ນ. ລາ. ນີ້ສະແດງວ່າ ພໍ່ຕູ້ສາ ແລະ ແມ່ຕູ້ສີ (ຜົວເມຍ) ບໍ່ແມ່ນພໍ່-ແມ່ຂອງລາວແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະ
ທ. ກ້າ ເອງກໍບໍ່ມີເອກະສານອັນໃດມາຢັ້ງຢືນພໍໃຫ້ສານເຊື່ອຖືໄດ້ກວ່ານ
 ີ້ວ່າ ເປັນລູກລ້ຽງພໍ່ຕູ້ສາ ແລະ ແມ່ຕູ້ສີ
(ຜົວເມຍ) ແທ້”. ອີກຢ
 ່າງອີງຕາມບົດບັນທຶກຄຳໃຫ້ການຊ້ອງໜ້າທັງ 2 ຝ່າຍ, ສະບັບລົງວັນທີ 23/12/2004
ຂອງ ນ. ຈຳປາ ກໍບໍ່ຮັບຮູ້ວ່າ ທ. ກ້າເປັນລູກຂອງ ພໍ່ຕູ້ສາ ແລະ ແ
 ມ່ຕູ້ສີ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສານກໍໄດ້ຕ
 ັດສິນວ
 ່າ: ທ. ກ້າ ບໍ່ມີສິດສືບທອດມູນມ
 ໍລະດົກດ
 ັ່ງກ່າວແລະຄວນນຳ
ເອົາມູນມໍລະດົກທັງ 7 ລາຍການຂອງຜົວເ ມຍຕູ້ສາ-ຕູສ
້ ີ ມາແບ່ງເປັນ 3 ພູດສະເໝີກັນ ແລ້ວມອບໃຫ້
ນ. ຈຳປາ, ນ. ລາແລະທ. ມາ ຜູ້ລະພູດ. ແຕ່ວ
 ່າ ທ. ມາແລະນ. ລາ ໄດ້ໂຕນໜີໄປຕ່າງປະເທດ
ຈຶ່ງເຫັນຄວນໃຫ້ລັດຄຸ້ມຄອງ. ສ່ວນລັດຈະມີນະໂຍບາຍໃຫ້ບຸກຄົນໃດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ນັ້ນ ແມ່ນ
ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ພິຈາລະນາຈຶ່ງເປັນການຖືກຕ້ອງ
ແລະ
ກໍ່ເຫັນວ
 ່າຄຳຕັດສິນສະບັບ
ເລກທີ…./ຂຕ.ພ ລົງວັນທີ 6/1/2005 ຂອງສານຂັ້ນຕົ້ນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນບໍ່ທັນຖືກຕ້ອງແລະ
ສອດຄ່ອງກັບເຫດການຕົວຈິງຂອງຄະດີ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຫັນຄວນປ່ຽນແປງ ແລະ
ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄຳຕັດສິນພິພາກສາ, ຖ້າຝ່າຍໃດບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ຄຳພິພາກສາສະບັບນີ້, ມີສິດຂໍລົບລ້າງ ຫລື
ສະເໜີຄັດຄ້ານໄດ້ພາຍໃນ 60 ວັນນັບແຕ່ມື້ລົງຄ
 ຳພິພາກສາເປັນຕົ້ນໄປ.
	ເມື່ອຜ
 ົນກ
 ານຕັດສິນຄ
 ະດີຄ
 ັ້ງທີ 2 ທີ່ ນ. ຈຳປາ ໄດ້ຍ
 ື່ນຂໍອ
 ຸທອນຫາສານອຸທອນພາກກາງ ອອກມາ
ເປັນດ
 ັ່ງນັ້ນ, ລາວກໍຍິ່ງເ ກີດຄວາມບໍ່ພໃ
ໍ ຈເປັນທ
 ະວີຄູນ ແລ້ວກໍ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍເປັນຄັ້ງສຸດທ
 ້າຍໄປຍັງສ
 ານປະຊາ
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ຊົນສູງສ
 ຸດເ ພື່ອໃ
 ຫ້ນ
 ຳມາຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາອີກເ ປັນຂ
 ັ້ນລົບລ
 ້າງ.
ນ. ຈຳປາ ເວົ້າວ່າ: “ສານອຸທອນເອົາມູນມໍລະດົກ 7 ລາຍການມາແບ່ງເປັນ 3 ພູດ ແລ້ວມອບໃຫ້
ຕົນ, ນ. ລາ ແລະ ທ. ມາ ຜູ້ລະພູດນັ້ນແມ່ນຍັງບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເພາະວ່າຊັບທັງໝົດນັ້ນພໍ່ ໄດ້ມອບໃຫ້ຂ້າ
ພະເຈົ້າແ
 ລ້ວ ແລະ ສານອຸທອນເອົາມູນມໍລະດົກ 2 ພູດໃຫ້ລັດຄຸ້ມຄອງນັ້ນ, ກໍບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເພາະວ່າ
ເປັນຊັບສົມບັດຂອງພໍ່ແມ່ຕົນ, ກໍ່ໄດ້ເສຍພາສີທດ
ີ່ ິນມາຕະຫລອດ ອີກຢ່າງເອື້ອຍອ້າຍຕົນກໍ່ບໍ່ແມ່ນຄົນຂາຍ
ຊາດ”.
ສານພິຈາລະນາວ່າ: ນ. ຈຳປາ ບໍ່ມີເອກະສານອັນໃດມາອ້າງອີງ ຫລື ຢັ້ງຢືນຕໍ່ສານພໍໃຫ້ເຊື່ອຖື
ໄດ້ວ່າ ທ. ສາ ຜູ້ເປັນພໍ່ ໄດ້ມອບຊັບສິນທັງໝົດໃຫ້ແທ້ບໍ່. ຖືວ່າເປັນການມອບ ຫລື ຍົກຊັບສິນໃຫ້ໂດຍ
ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕາ 33 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມູນມໍລະດົກ ແລະ ພື້ນຖານການສືບທອດມູນມໍລະດົກ
ເພາະວ່າ ຄອບຄົວພຕ
ໍ່ ູ້ສາ ມີລ
 ູກນຳກຳ 5 ຄົນ ຊຶ່ງວ່າ 2 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດໂດຍບໍ່ມີຜູ້ສືບທອດ. ສ່ວນວ່າ
ອ້າຍກັບເ ອື້ອຍຂອງນາງ ກໍ່ຮ
 ັບຮູ້ແລ້ວ; ການທີ່ອ້າງວ່າມູນມໍລະດົກທັງ 2 ພູດຂອງເຂົານັ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຈະ
ເປັນຂອງລັດ ແມ່ນບໍ່ມີເຫດຜົນ ເຖິງວ່າຈະໄດ້ເສຍພາສີ ຫຼື ຄ່າທ
 ຳນຽມການນຳໃຊ້ດ
 ິນປ
 ະຈຳ ຕາມພັນທະ
ກໍ່ຕາມ.
	
ດ້ວຍເຫດຜົນທ
 ັງໝ
 ົດນ
 ັ້ນ ສານກໍໄດ້ຕັດສິນເປັນຂັ້ນສຸດທ້າຍທາງກົດໝາຍວ່າ: “ຍົກເລີກຄຳຮ້ອງຂໍ
ລົບລ້າງຂອງ ນ. ຈຳປາ ຖິ້ມທັງໝົດ ແລ້ວພິພາກສາຢັ້ງຢືນເອົາຕາມຄຳພິພາກສາ ຂອງສານອຸທອນ ພາກກາງ
ທັງໝົດ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຄຳພິພາກສາ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ເປັນຕົ້ນໄປ.
ສຸດທ
 ້າຍ ນ. ຈຳປາ ແລະ ທ. ກ້າ ສອງນ້າຫຼ
 ານກໍ່ບ
 ໄໍ່ ດ້ຮັບຜົນດ
 ີຫຍັງເ ລີຍຕ
 ອບແທນຄືນມາ ມີແ
 ຕ່
ຄວາມເສຍດາຍໃນໃຈຕໍ່ສິດຜົນປ
 ະໂຫຍດຂອງຕົນໃ
 ນຊັບສ
 ົມບັດທີ່ມ
 ີ ແລະ ໄດ້ແຕ່ເ ກີດຄ
 ວາມບາດໝາງ
ເຄືອງແຄງໃຈໃນສາຍເລືອດລະຫວ່າງຄອບຄົວນ
 ້າ-ຫຼານເປັນກ
 ານຕອບແທນ. 

ວິເຄາະກ່ຽວກັບກໍລະນີບັນຫາຂອງເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນ:
ຄວາມຂັດແຍ່ງຂອງ 2 ຄົນ ລະຫວ່າງນ້າສາວກັບຫລານນັ້ນ ເປັນພຽງບັນຫາຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນໃນ
ຄອບຄົວ ແລະ ຄວາມບໍ່ເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວໃຫ້ແ
 ກ່ກ
 ັນ ຂອງນ້າສາວຄົນນັ້ນ ແຕ່ເມື່ອເບິ່ງ
ເລິກໆແລ້ວເຫດກໍ່ຢທ
ູ່ ີ່ວ່າ:
• ບັນຫານີ້ຄົງຈ
 ະບໍ່ເກີດຂ
 ຶ້ນຖ້າຫ
 າກຊັບສິນໄດ້ມີການແບ່ງປັນກັນກ່ອນ
ໃນເວລາທີ່ພໍ່ແມ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່
ຖ້າອີງໃສ່ກົດໝາຍແລ້ວ ຄວນຈະມີລາຍລັກອັກສອນແບ່ງປັນກັນກ່ອນເວລາລູກທັງ 5 ຄົນຢູ່ຄົບ
ອາດຈະເປັນລາຍລັກອັກສອນອັນໃດອັນໜຶ່ງຢັ້ງຢືນຈາກພໍ່ແມ່ໄວ້. ໃນບັນຫາຈຸດນ
 ີ້ເຫັນວ
 ່າອາດຈະ
ເນື່ອງມາຈາກການຮັບຮູ້ດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ນຳມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ
 ູ່ໃນ
ສັງຄົມໄລຍະເວລານັ້ນຍັງບ
 ໍ່ທັນທ
 ົ່ວເ ຖິງ ອາດຈະຍ້ອນການໂຄສະນາ-ເຜີຍແ
 ຜ່ລະບຽບກົດໝາຍຍັງ
ບໍ່ທັນໄ ດ້ຮັບການປະຕິບັດເ ທົ່າທີ່ຄວນ. ຈຶ່ງເ ປັນເ ຫດເຮັດໃ
 ຫ້ບ
 ໄໍ່ ດ້ມີການຕົກລົງແ
 ບ່ງປັນຊ
 ັບສ
 ິນທີ່ເ ປັນ
ມູນມ
 ໍຣະດົກດ
 ັ່ງກ່າວ.
• ເລື່ອງລາວທຸກຢ
 ່າງຂອງຄວາມຂັດແ
 ຍ່ງ ລະຫວ່າງທັງສອງຄົນນ
 ້າກັບຫຼານ ຄົງຈະບໍ່ເປັນແ
 ບບນີ້ ຖ້າ
ໄດ້ຮັບການແນະນຳ ຫຼື ແກ້ໄຂທີ່ຖຶ້ກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນ. ຕກ
ໍ່ ັບບ
 ັນຫາທີ່ເກີດຂ
 ຶ້ນນີ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ທີ່ດິນຂ
 ອງ ສປປ ລາວ (2003) ກໍ່ຍັງໄ ດ້ກຳນົດໄ ວ້ຢູ່ໃນມາດຕາ 81. ກ່ຽວກັບກ
 ານແກ້ໄ ຂຂໍ້ຂັດແ
 ຍ່ງ

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
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ຂໍແບ່ງມູນມໍລະດົກ
ທີ່ມີລັກສະນະທ່າງ ແພ່ງກ
 ່ຽວກັບທ
 ີ່ດິນວ່າ:
“ການສຶບທອດມູນມ
 ໍລະດົກທ
 ີ່ມີການພັດທະນາແລ້ວ,
ການໂອນສິດນ
 ຳໃຊ້ທ
 ີ່ດິນ ແລະ ສັນຍາທາງແພ່ງອ
 ື່ນໆ ກ່ຽວກັບທ
 ີ່ດິນນ
 ັ້ນແ
 ມ່ນສ
 ານປະຊາຊົນເ ປັນຜ
 ູ້
ຕັດສິນຕ
 າມກົດໝາຍ. ການແກ້ໄຂຂຂ
ໍ້ ັດແ
 ຍ່ງທ
 ີ່ມີລັກສະນະທາງແພງກ່ຽວກັບທ
 ີ່ດິນນ
 ັ້ນ ແມ່ນໃຫ້
 ອົງ
ການປົກຄອງບ້ານ ບ່ອນທີ່ດິນຕັ້ງຢູໄກ່
່ ເກັ່ຍເ ສັຍກ
 ່ອນ, ຖ້າຫ
 າກບໍ່ສາມາດຕົກລົງກ
 ັນໄ ດ້ ກໍສ
 ະເໜີໃຫ້
ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ເທດສະບານເປັນຜ
 ູ້ໄກ່ເກັ່ຍ; ຖ້າຫ
 າຍັງບ
ສ
ໍ່ າມາດແກ້ໄ ຂໄດ້ຄູ່ກໍລະນີມ
 ີສິດ
ຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານ”. 
• ແຕ່ໃ
 ນເລື່ອງນີ້ພ
 ັດບ
 ໍ່ໄດ້ມີການໄກ່ເກັ່ຍຢູແຕ່
່ ລະຂັ້ນກ່ອນ;
ຄູ່ກໍລະນີພ
 ັດຮ້ອງຟ້ອງຂຶ້ນມາຍັງສ
 ານ
ຂັ້ນຕົ້ນເລີຍໂ
 ລດ. ສະນັ້ນ, ບັນຫາທີ່ຄວນຈະໄດ້ຮ
 ັບການແກ້ໄ ຂໃນຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນຈາກບ້ານກ່ອນ ພັດ
ກາຍເປັນບ
 ັນຫາທີ່ໃຫຍ່ໂຕຂຶ້ນກ
 ະທົບເ ຖິງຫຼ
 າຍໆດ້ານຕໍ່ຄອບຄົວ ທີ່ກ່ຽວພັນໄ ປເຖິງສ
 າຍພົວພັນຂ
 ອງ
ສັງຄົມ.
• ສຳລັບທ
 ັງສ
 ອງຄົນອ
 ້າຍນ້ອງ
ຊຶ່ງເ ປັນລ
 ູກຂ
 ອງເຈົ້າມູນທີ່ໂ
 ຕນໜີໄປຕ່າງປະເທດກ່ອນການສະຖາ
ປະນາປະເທດເປັນ ສປປ ລາວ ນັ້ນທັງໆທີ່ສານກໍ່ຮັບຮູ້ແລ້ວວ
 ່າເປັນຄ
 ົນໂ
 ຕນ ເຫັນຄ
 ວນຈະນຳເອົາມາ
ພິຈາລະນາຢູ່ໃນຈຸດນ
 ີ້ຫຼືບໍ່? 
ໂດຍອີງໃ
 ສ່ແ
 ຈ້ງກ
 ານຂອງຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ ສະບັບເລກທີ 337/ຫສພ. (ກ່ຽວກັບບ
 ັນຫາ
ການປະຕິບ
 ັດກ
 ົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມໍຣະດົກ ແລະ ພື້ນຖານການສຶບທອດມູນມ
 ໍລະດົກ ໄດ້ລ
 ະບຸໄວ້
 ວ່າ ກໍລະນີ:
“ເຈົ້າມູນເ ປັນຄ
 ົນລ
 າວ ລູກຈ
 ຳນວນໜຶ່ງຢູ່ລາວ ແລະ ຈຳນວນໜຶ່ງຢຕ
ູ່ ່າງປະເທດ ເມື່ອເ ຈົ້າມູນເ ສຍຊີວິດ ພວກ
ລູກຟ
 ້ອງຂຶ້ນສານເພື່ອຍ
 າດແຍ່ງມ
 ູນມ
 ໍຣະດົກ, ຜ່ານມາສານຕັດສິນແ
 ບ່ງມ
 ູນໃ
 ຫ້ລ
 ູກ, ພູດຂ
 ອງລູກທ
 ີ່ຢຕ
ູ່ ່າງປະ
ເທດຖືວ່າເປັນຂ
 ອງຄົນໂ
 ຕນແລ້ວໃຫ້ເ ປັນຂ
 ອງລັດ; ເມື່ອຄ
 ົ້ນຄ້ວາແລ້ວເ ຫັນວ
 ່າບຖ
ໍ່ ືກຕ້ອງ. ສະນັ້ນ, ຄວນໃຫ້
ຜູ້ຍັງຢ
 ູ່ໃນປະເທດເປັນຜ
 ູ້ປົກປ
 ັກຮ
 ັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ລ
 ໍຖ້າເ ວລາເຂົາກັບມ
 າ; ສຳລັບບ
 ັນຫານີ້ຂັ້ນເ ທິງມ
 ີຄຳເຫັນ
ວ່າ: “ຕ້ອງເບິ່ງຜ
 ູ້ໂຕນ ແລະ ເ ຫດຜົນຂ
 ອງຜໂ
ູ້ ຕນ”).
ແຕ່ຢ
 ູ່ໃນຈຸດນີ້ ເມື່ອສ
 ານໄດ້ນຳມາພິຈາລະນາແລ້ວກ
 ໍ່ຕັດສິນໃ
 ຫ້ ມູນມ
 ໍຣະດົກ ສອງພູດເປັ
 ນຂ
 ອງ ທ.
ມາ ແລະ ນ. ລາ ສຶບທອດນັ້ນ ໃຫ້ລ
 ັດເ ປັນຜ
 ູ້ຄຸ້ມຄ
 ອງນັ້ນ ຖ້າຈ
 ະເວົ້າເບື້ອງກົດໝາຍແລ້ວ ຕາມກົດໝາຍທີ່
ດິນ(2003) ເຫັນວ
 ່າຖືກຕ້ອງຕາມ ມາດຕາ3 (ໃໝ່): ວ່າດ້ວຍກຳມະສິດກ
 ່ຽວກັບທ
 ີ່ດິນ ໄດ້ກ
 ຳນົດວ
 ່າ: “ທີ່ດ
 ິນ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນກ
 ຳມະສິດຂອງວົງຄະນະຍາດແຫ່ງຊ
 າດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄ ວ້ໃນ ມາດຕາ 17 ຂອງ
ລັດຖະທຳມະນູນຊ
 ຶ່ງລັດເ ປັນຜ
ຄ
ູ້ ຸ້ມຄ
 ອງຢ່າງລວມສູນເ ປັນເ ອກະພາບກັນໃ
 ນທົ່ວປ
 ະເທດ ແລະ ມອບໃຫ້
ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັ້ງເສດຖະກິດນຳໃຊ້ເ ຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານ; ມອບໃຫ້ກ
 ົມກ
 ອງປະກອບອາວຸດ,
ອົງການຂອງລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ, ແ
 ນວລາວສ້າງຊາດ ແ
 ລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໃຊ້
 ”.
ແຕ່ວ່າໃນມາດຕາ76 ຂອງກົດໝາຍທີ່ດິນ(2003) ກໍ່ຍັງໄ ດ້ກ
 ຳນົດກ່ຽວກັບທ
 ີ່ດິນຂ
 ອງຜູ້ປະໜີໄປ
ຕ່າງປະເທດ ວ່າ: ”ລັດບ
 ໍ່ຮັບຮູ້ການທວງເອົາຄືນ ທີ່ດ
 ິນຂ
 ອງຜູ້ທີ່ໄດ້ປ
 ະໜີໄປຕ່າງປະເທດ”.
• ຢູ່ໃນການປະຕິບັດຂ
 ອດປະສານງານລະບົບ ການຄຸ້ມຄ
 ອງຂໍ້ມ
 ູນພົນລະເມືອງເປັນໄ ປໄດ້ບໍ່ວ່າອ
 າດຈະ
ບໍ່ໄດ້ມີການປະສານກັນກ
 ່ຽວກັບຂ
 ໍ້ມູນທ
 ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງລະອຽດກ່ອນ ຈະອອກບັດປະຈຳຕົວໃ
 ຫ້ໂ
 ດຍຢູ່
ໃນບັດປະຈຳຕົວພ
 ັດລະບຸກ່ຽວກັບຊື່ພໍ່-ແມ່ວ່າ: ຊື່ພໍ່ ແມ່ນ ທ. ສາ ແລະ ຊື່ແມ່ແມ່ນ ນ. ສີ. ເມື່ອສ
 ານ
ເຫັນວ
 ່າຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເ ຫັນກ
 ານອ້າງເຫດຜົນຂອງ ທ. ກ້າ ໃນບັດປະຈຳຕົວເລກທີ 00000000 ລົງວັນທີ 20/3/1995 ລະບຸກ່ຽວກັບຊື່ພໍ່-ແມ່ວ່າ: ຊື່ພໍ່ ແມ່ນ ທ. ສາ ແລະ ຊື່ແມ່ແມ່ນ ນ. ສີ. ກໍ່ໄດ້ນຳ
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ເຂົ້າພິຈາລະນາໃນເຫດຜົນ ແຕ່ໃ
 ນທາງກັບກ
 ັນກ
 ໍ່ພັດມ
 ີຫຼັກຖານປະກອບອ້າງເຫດຜົນໂ
 ຕ້ຕອບຂອງ
ນ. ຈຳປານ້າສາວເພື່ອໃ
 ຫ້ສ
 ານພິຈາລະນາອີກວ
 ່າ: (ໃນປີ 1998 ຂຶ້ນສຳມະໂນຄົວສະບັບເລກທີ…….
ລົງວັນທີ 13/1/1998 ຊຶ່ງລະບຸແຈ້ງວ່າ: ພໍ່ຂອງຕົນຊື່ ທ. ສຳລານ ແລະ ແມ່ຂອງຕົນ ຊື່ ນ. ລາ. ສະນັ້ນ
ຕໍ່ກັບຈຸດນີ້ຖ້າເກີດມີຂໍ້ມູນທັບຊ້ອນກັນຄືແບບນີ້ກໍ່ອາດຈະສ້າງຄວາມສັບສົນສຳຫຼັບການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງສັງຄົມໃ
 ນຕໍ່ໜ້າໄດ້.

3. ສະຫລຸບ
• ບັນຫາຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຂອງສອງຄົນ ເປັນເພາະບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລະຄຳແນະນຳຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງຈາກແຕ່ລະຂັ້ນໂດຍພື້ນຖານ.
ດ້ານໜຶ່ງຍ້ອນວ່າຄວາມຮັບຮູ້ຈາກການຕອບສະໜອງທາງ
ດ້ານການໂຄສະນາ-ເຜີຍແ
 ຜ່ ລະບຽບກົດໝາຍ ຫຼື ນະໂຍບາຍໃນໄລຍະນັ້ນຍັງບໍ່ທົ່ວເຖິງ.
• ຖ້າມີການໂອ້ລົມກັນດ້ວຍເຫດແລະຜົນຮັບຮູ້ສິດພັນທະໃນກຳມະສິດ,
ມີຄວາມເອື້ອເຟື້ອເຜື່ອແຜ່
ປານີປານອມຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນແດ່ ບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະເປັນບັນຫາໃຫຍ່ ຕ້ອງຟ້ອງຂຶ້ນສານໃຫ້ຕັດສິນ
ພວກເຂົ າ ກໍ ຈ ະບໍ່ ສູ ນ ເສຍຊັ ບ ສົ ມ ບັ ດ ສ່ ວ ນໃດໜຶ່ ງ ຂອງພໍ່ ແ ມ່ ທີ່ ໄ ດ້ ສ້ າ ງສາພັ ດ ທະນາແ ລ້ ວ ນັ້ ນ .
ໄປໃຫ້ລັດ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງດູແລ ຫຼື ມອບຄືນໃຫ້ເປັນຂອງລວມຂອງວົງຄະນະຍາດແຫ່ງຊາດ.
• ຍ້ອນຂອດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະສານງານບາງອັນທີ່ລວມເຖິງການໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງເທື່ອ ຈຶ່ງເປັນ
ສາຍເຫດທີ່ມີຜົນຕໍ່ຂະບວນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ທີ່ອາດຈະເກີດບັນຫາຫລາຍໆຢ່າງຢູ່ໃນສັງຄົມ
ຕາມມາ. 

4. ຂໍ້ສະເໜີແນະ
• ຂະແ ໜງກ ານພາກລັ ດ ຄວນຈ ະຕ້ ອ ງເ ອົ າ ໃ ຈໃ ສ່ ລ ະບົ ບ ຂ ອດປ ະສານງ ານດ້ າ ນຂໍ້ ມູ ນ ຂ່ າ ວສານ
ແລະ ການໂຄສະນາເຜີຍແ
 ຜ່ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມແ
 ນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບ
ກົດໝາຍຂອງລັດ ໃຫ້ທ
 ົ່ວເຖິງທຸ
 ກໆຊັ້ນຄົນໃ
 ນສັງຄົມຢ
 ່າງ ເປັນປົກກະຕິແ
 ຕ່ຕ
 ົວເ ມືອງລົງຮ
 ອດທ້ອງຖິ່ນ.
• ຜູ້ເປັນພ
 ໍ່-ແມ່ຄ
 ວນຈະມກ
ີ ານໂອລົມຢ
 ູ່ໃນຄອບຄົວ ຫຼື ມີລາຍລັກອັກສອນທີໃຊ້ເ ປັນຫຼັກຖານສະແດງ
ເຖິງກ
 ານແບ່ງປັນມ
 ູນມ
 ໍຣະດົກໂ
 ດຍມພ
ີ ະຍານຢັ້ງຢືນນັ້
 ນກ່ອນ. ເພື່ອຮ
 ັບປະກັນບ
ໃ
ໍ່ ຫ້ເ ກີດ ບັນຫາ
ຕ່າງໆທີ່ອ
 າດຈະເກີດຂ
 ຶ້ນກັບຄ
 ອບຄົວ ຫຼື ສັງຄົມຢ່າງບຄ
ໍ່ າດຄິດ.
• ບັນຫາຄວາມຂັດແ
 ຍ່ງຕ
 ່າງໆທີ່ເ ກີດຂຶ້ນ
ຄວນຈະຕ້ອງມີການສຶກສາອົບຮົມໃ
 ຫ້ຄ
 ຳແນະນຳຢ່າງຖືກ
ຕ້ອງນັບແ
 ຕ່ຂ
 ັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ ຕາມລຳດັບ. ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບັນຫາທີ່ຍາກຈະແກ້ໄ ຂ ກາຍ
ເປັນບ
 ັນຫາຄວາມບໍ່ເ ຂົ້າໃຈຂອງສັງຄົມໃ
 ນຫຼາຍດ້ານ.
• ໃນການຕັດສິນຂອງສານລັກສະນະດຽວກັນນີ້ຕໍ່ໜ້າແມ່ນຍັງຈະມີການພິຈາລະນາຄືແນວນີ້ອີກບໍ່?
ສຳລັບຄົນໂ
 ຕນໄປຕ່າງປະເທດໃນເມືອກ
 ່ອນຍັງມ
 ີສິດທີ່ຈະສຶບທອດມູນຢ
ບ
ູ່ ໍ່? ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າໃນ
ສະພາບ ທີ່ສ
 ັງຄົມມ
ກ
ີ ານປ່ຽນແປງ ທາງເບື້ອງລັດຖະບານຄວນຈະມີນິຕກ
ິ ຳອັນໃ
 ດເພື່ອເ ປັນບ
 ່ອນອີງ
ທີ່ຊັດເ ຈນໃຫ້ແ
 ກ່ກ
 ານພິຈາລະນາຂອງສານ.

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
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ຂໍແບ່ງມູນມໍລະດົກ

ເອກະສານອ້າງອີງມາຈາກ:
• ຄຳຕັດສິນຂອງສານ ແລະ ເອກະສານວິນິໄສຄຳໃຫ້ການ ສະບັບເ ລກທີ…….
• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມູນມໍລະດົກແລະການສືບທອດມູນມໍລະດົກ ແ
 ລະ
• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບ ປີ 2003,
• ແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກເຖິງສານປະຊາຊົນສູງສຸດເລກທີ 337/ຫສພ.

ໝາຍເຫດ
ຕ້ອງຂໍອະໄພໃນຊື່ທີ່ອາດຈະໄປຕົງກັບທ່ານໃດທ່ານໜຶ່ງທີ່ອ້າງອີງເປັນນາມສົມມຸດຂອງແຕ່ລະ ຄົນໃນເລື່ອງ
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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.

ໂຄງການດຳເນີນງານໂດຍອີງຕາມຫຼັກການດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້
•
•
•
•
•
•
•

ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງຄົນລາວ
ການຍອມຮັບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ
ການຍອມຮັບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ແລະ ປະເພນີ ວັດທ
 ະນະທຳທ້ອງຖິ່ນ
ຄວາມເປັນກາງ
ການເຂົ້າເ ຖິງຂ
 ໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງເປີດກວ້າງ
ເຮັດໃຫ້ມ
 ີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ການມີສ່ວນຮ່ວມ

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ
ຕູ້ ປ.ນ. 4697
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
+856 (0)21 312519

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

