
ความรู้เรื่อง “การจัดแบ่งทรัพย์สิน และ มรดก” 


ฉบับป้าแอด 



การหย่ากับสามีหรือภรรยา  

การหย่าในนอร์เวย์นั้น หลายๆคนคงทราบดี

1. เราต้องยื่นเอกสารแยกกันอยู่ก่อน หนึ่งปี ก็ยื่นขอหย่าได้ 

2. หากไม่ได้ยื่นเอกสารแยกกันอยู่   ก็รอสองปี ถึงยื่นเรื่องหย่าได้  แต่ต้องแสดงหลักฐานได้ว่าไม่

ได้อยู่ด้วยกัน 

      *** สวมรอยเป็นคนอื่นไม่ได้นะ อยากให้อีกคู่เลิกกัน ไปสวมรอยเค้า

3.   หย่าเพราะ ถูกละเมิด ล่วงเกิน หรือถูกบังคับให้แต่งงาน


เราสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานศาลใรเขตจังหวัดที่อาศัยอยู่

สามารถดาวน์โหลดเอกสารแยกกัยอยู่ได้ ที่  https://signform.no/dss/index.php?
view=forms&id=9




การแบ่งทรัพย์สินเงินทองเมื่อมีการแยกทางหรือหย่าร้างกัน 

คนสองประเทศแต่งงานกัน  แล้วจะใช้กฎหมายประเทศไหน ในการแบ่งทรัพย์สินและเงินทอง 

หัวใจหลักคือ ทรัพย์สินและเงินทอง ของคู่สมรส ย้ำของคู่สมรส จะถูกแบ่งตามกฏหมายของ
ประเทศที่คู่สมรสอยู่ด้วยกันแต่แรก 

แต่คู่สมรสสามารถตกลงทำสัญญาว่าจะใช้กฏหมายของประเทศนอร์เวย์ก็ได้  

การทำสัญญาในการแบ่ง  

คู่สมรสสามารถกำหนดได้ว่าทรัพย์สินและเงินทองจะมีการแบ่งอย่างไร ถ้ามีการทำสัญญา ฉะนั้น
ทางทนายจะยึดตามแบบหนังสือสัญญาถึงแม้ว่ากฏหมายนอร์เวย์จะเป็นอีกแบบ 


ผลบังคับใช้ของสัญญา  

สัญญานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร แต่เพื่อความไม่ยือเยื้อ หรือ ไม่ยอมกัน
ภายหลัง ควรค่ะ ควรที่จะเป็นหนังสือ เพราะมันจะชัดเจน และมีรายละเอียดข้อตกลงอย่างชัดเจน

แบบถ้าอีกฝ่ายอ้อยอิ่ง เรื่องการแบ่งเราไม่ต้องพูดมาก  เดินไป เอาหนังสือสัญญา วาง แล้วนั่งไขว่
ห้างกระดิกเท้ารอได้เลย 


แบ่งทรัพย์สินและเงินทองเมื่อไหร่  

เมื่อเราทำเรื่องยื่นเอกสารแยกกันอยู่ และได้รับจดหมายจากสำนักงานเขตว่าได้แยกกันอยู่หรือ
หย่าเรียบร้อยแล้ว 


แบ่งอะไรบ้าง  

เงินทองและทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของร่วมกันจนถึง วันที่ได้ยื่นคำร้องขอแยกทาง หรือขอหย่าไปทาง
สำนักงานเขต ถึงแม้ว่าเราจะย้ายออกก่อนแล้วยื่นเอกสาร ทรัพย์สินและเงินทองช่วงที่แยกออกมา
ก็ต้องแบ่ง 




สินสมรส 

เมื่อเราแยกทางกัน สินสมรสหลังจากหักลบหนี้แล้วจะต้องแบ่งให้เท่ากัน  เช่น ทอมัส กับ ลำไย 
ตัดสินใจแยกทางกัน ทั้งคู่มีเงินเก็บ  1,000,000. โครน ทอมัสมีหนี้กับธนาคารอยู่ 300,000 โครน

ฉะนั้นการแบ่งเงินเก็บจะเป็นแบบนี้   1,000,000 - 300,000  = 700,000   ทอมัสและลำไย จะได้
คนละ  350,000 โครน


ส่วนที่เป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน ก็จะต้องถูกตีเป็นเงิน แล้วคำนวนหักกลบลบหนี้ เหลือเท่าไหร่
ก็แบ่งกัน  50:50 


ตัวอย่าง 

                             สามี	 	 	 	 ภรรยา

บ้าน                4,000,000	 	 	      -

รถ                   500,000                           1,000,000


หนี้                   600,000		 	         1,000,000


ส่วนที่จะแบ่ง    3,900,000	 	 	 0


ฉะนั้น  3,900,000 หารสอง  สามีต้องแบ่งให้ภรรยา 1,950,000 


คำนวนหักหนี้สินอย่างไร 

การคำนวนค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะ  หนี้ทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะนำมาหักลบได้ ต้องมาดูอีกว่าหนี้
นั้นนำมาใช้ทำอะไร  คือเป็นหนี้เพราะอะไร แนะนำให้ปรึกษา  Jurk. หรือ ทนาย ดีที่สุด


สินสมรสที่แบ่งไม่เท่ากัน  

ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหนี้มากกว่าทรัพย์สินละจะทำอย่างไร 


ตัวอย่าง


ลำไย  มีทรัพย์สิน	 600,000 โครน   มีหนี้   150,000 โครน    เหลือ    450,000 โครน 

ทอมัส มีทรัพย์สิน  400,000  โครน   มีหนี้   500,000 โครน    ติดลบ   -100,000  โครน 

ลำไยไม่ต้องใช้หนี้แทนทอมัส  เงินที่จะแบ่ง คือ จาก 450,000  หาร 2  คือ คนละ 225,000 โครน 

ซึ่ง หนี้ของทอมัส ก็ยังอยู่ โดยที่ลำไยไม่ต้องรับผิดชอบ 



มูลค่าของทรัพย์สมบัติ แบ่งไม่เท่ากัน  

อย่างที่เคยบอก ว่าการจะเอาหนี้สินมาหักนั้น ต้องย้อนไปดูว่าหนี้เหล่านั้นนำมาใช้อะไร เกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สินที่จะนำมาแบ่งหรือไม่ 

1. หนี้ที่นำมาใช้ซื้อหรือใช้ปรับปรุงสิ่งต่างๆ  ต้องแบ่ง  
เช่น ทอมัสและลำไย ซื้อบ้านเก่าด้วยกัน ทอมัสกู้เงินเพิ่มมาซ่อมแซมบ้าน  หนี้ก้อนนี้ต้องนำมาหัก
ลบมูลค่าของสินสมรสด้วย 


2. หนี้ที่นำมาใช้ในการซื้อหรือปรับปรุง   ที่ไม่ต้องนำมาแบ่ง 

หนี้ที่ไม่สามารถนำมาหักออกจากสินสมรส คือ หนี้ที่มีมูลค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติ  ไม่แบ่ง  

3. กรณีหนี้ เงินกู้เพื่อการศึกษา เงินกู้ส่วนบุคคล เป็นต้น  จะหักตามสัดส่วน  แน่นอน รายละเอียด
ยิบย่อยป้าแอดอธิบายได้ยาก


ตัวอย่าง 

ทอมัส มีเงินกู้เพื่อการศึกษา   200,000    บ้านริมทะเล  500,000  บ้านที่ซื้อกับลำไย  800,000


คำนวน (ป้าแอดต้องย้อนกลับไปอ่านคณิต ป.6 )


          800,000       0         

800,000 + 500,000         x      200,000           =  120,000


ทอมัส สามารถเอาหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษา ในสัดส่วน 120,000 หัก ออกจาก มูลค่าบ้านที่ซื้อกับ
ลำไย 800,000 ได้ 


( เอาแปดแสนตั้ง  หารด้วย หนึ่งล้านสามแสน  แล้วคูนด้วย สองแสน  จะได้ยอดคร่าวๆ แสนสอง ) 


หนี้ร่วม  

เราสามารถกู้เงินร่วมกับสามี  เช่น กู้ซื้อบ้าน กู้ซื้อเรือ 


เช่น    ทอมัส  กับ  ลำไย  กู้เงินซื้อบ้านด้วยกัน เป็นเงิน 1,000,000  โดยมีข้อตกลงกันว่า สำไยจะ
รับผิดชอบ เป็นจำนวนเงิน  400,000   ส่วน ทอมัส จะรับผิดชอบ เป็นจำนวนเงิน 600,000 

แต่ทางธนาคาร สามารถเรียกร้องเงินกู้จำนวน 1,000,000. ได้จากทั้งลำไย และทอมัส  โดยข้อ
ตกลงระหว่างทอมัสและลำไยไม่มีผลกับทางธนาคาร




ทรัพย์สินอะไรบ้างที่ยกเว้น ไม่ต้องแบ่ง  

ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำสัญญาเกี่ยวกับ  สินส่วนบุคคล   ทรัพย์สินบางส่วนก็มีสิทธิที่ไม่ต้องนำไป
แบ่ง 


ทรัพย์สินที่ไม่ต้องแบ่งให้เท่ากัน  

1. ทรัพย์สินที่มีมาก่อนการสมรส

2. การได้รับมรดก 

3. ของขวัญของกำนัลที่คนอื่นให้มาโดยเสน่หา  


เราจะเรียกร้องให้แบ่งมูลค่าทรัพย์สินไม่เท่ากัน ได้ก็ต่อเมื่อ มูลค่าของทรัพย์สินนั้นถูกหักหนี้ออก
ไปแล้ว  คือ มูลค่าสุทธิ 


กรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต้องการจะแบ่งแบบไม่เท่ากันของทรัพย์ ที่มีมาก่อนสมรส ก่อนจะแบ่งนั้น 
จะต้องหักหนี้ทั้งหมดที่มีกมาก่อนสมรส  ถ้าหนี้มีมูลค่ามากกว่าทรัพย์สิน ก็ไม่สามารถแบ่งได้ 


ตัวอย่าง 

ทอมัส มีบ้าน ก่อนสมรสกับลำไย  มูลค่า 2,000,000  มีหนี้ที่กู้มาซื้อบ้าน  1,000,000  หนี้เงินกู้
เพื่อการศึกษา  100,000   ทอมัสมีหนี้รวม  ก่อนสมรส 1,100,000  จะต้องเอาหนี้ไปลบมูลค่าบ้าน
ก่อน   แล้วจึงคำนวนแบบแบ่งไม่เท่ากัน   2,000,000 - 1,100,000 = 900,000    นำเก้าแสนไป
คำนวนในการแบ่งแบบไม่เท่ากัน 


กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ได้รับมรดก หรือของขวัญที่ได้มาโดยเสน่หาในระหว่างการสมรส   สามารถ
ใช้การจัดแบ่งแบบไม่เท่ากัน แต่ต้องหักลบหนี้สินที่เกี่ยวข้องก่อน 


ทอมัส ได้รับมรดก เป็นบ้าน มูลค่า 1,000,000  มีหนี้เงินกู้เกี่ยวข้องกับบ้าน  400,000 แต่ไม่มีหนี้
ที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่ได้รับมรดก  ฉะนั้นการคำนวนการแบ่งแบบไม่เท่ากัน ต้องคำนวรจากยอด. 
1,000,000. 



มูลค่าเพิ่มของทรัพย์สิน  

ทรัพย์สินสามารถมีมูลค่าเพิ่มได้ เนื่องจากความผันผวนของตลาด  มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากเดิมก็ถือว่า
ต้องนำมาแบ่งแบบไม่เท่ากัน


ตัวอย่าง


ทอมัส แต่งงานกับลำไย  บ้านของทอมัส มูลค่า  1,000,000  หนี้สินของทอมัส 800,000 

ณ ตอนนี้ มูลค่าที่ต้องนำมาแบ่ง คือ  200,000  เท่ากับ. 20% ของมูลค่าบ้าน 

5 ปีต่อมา ทอมัสและลำไย แยกทางกัน  บ้านของทอมัส มีมูลค่าเพิ่มเป็น 2,000,000 คือ สามารถ
คำนวนการแบ่งแบบไม่เท่ากัน 20% ของ สองล้าน คือ 400,000 

มูลค่าเพิ่มจะใช้การคำนวนในอัตราส่วนเดียวกัน 


ถ้ามูลค่าลดลงละ เราก็ยืดเอามูลค่าปัจจุบันเป็นหลัก 


เราต้องแจ้งเมื่อต้องการให้มีการแบ่งทรัพย์สินแบบไม่เท่ากัน  

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการให้มีการแบ่งแบบไม่เท่ากัน ฝ่ายนั้นต้องแจ้งให้ทราบ และต้องมีหลักฐาน
มาแสดง ยืนยันว่าทรัพย์สินเหล่านั้นมาจาก มรดก  ของขวัญ หรือ ได้มาก่อนสมรส 


แล้วหากเกิดการแบ่งทรัพย์สินแบบไม่เท่ากัน ไม่เป็นธรรม  

บางครั้งการแบ่งแบบไม่เท่ากัน อาจไม่เป็นธรรมกับอีกฝ่าย ซึ่ง มีข้อกฏหมายที่แจ้งว่าไม่สามารถ
ทำได้ หากเป็น 


มูลค่าทรัพย์สินอื่นๆ ที่คู่สมรสไม่ต้องแบ่ง  

สิ่งของส่วนบุคคล   ไม่จำเป็นต้องแบ่ง เช่น  เสื้อผ้า  เครื่องประดับ  และรูปถ่ายของครอบครัว แต่ก็
มีข้อยกเว้นหาก ของสิ่งนั้นมีมูลค่าสูง 


สิ่งของของบุตร  ของของบุตรไม่มีการแบ่ง หากเด็กอยู่ที่บ้านของผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งถาวร


สินส่วนตัว  ทรัพย์สินและเงินทองซึ่งเป็นสินส่วนตัวจะไม่จัดแบ่งเมื่อมีการหย่า  โดย คู่สมรสต้องทำ
สัญญาว่าทั้งสองฝ่ายมี่ความต้องการจะจดทะเบียนเป็น  สินส่วนตัว  เมื่อมีการทำสัญญา สินส่วนตัว
จะไม่ถูกนำมาแบ่ง 


Ektepakt  สัญญาระหว่างคู่สมรสเกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สิน   จะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร มี
พยาน 2 คน อยู่ในขณะที่คู่สมรสลงรายมือชื่อ


มรดกหรือของขวัญที่ได้มาโดยเสน่หา ถือว่า เป็นสินส่วนตัว 



เงินอุปการะคู่สมรส  

ในบางกรณี คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถเรียกร้องเงินอุปการะจากอีกฝ่ายได้ เรียกว่า เงิน
อุปการะคู่สมรส

หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องอยู่บ้านเพื่อเลี้ยงดูบุตร และไม่ได้ทำงาน ไม่มีรายได้เป็นของตัวเอง อาจ
เป็นไปได้ที่จะได้รับเงินนี้  ระยะเวลาสูงสุดที่จะได้รับเงินนี้ ตามกฎก็ 3 ปี  แต่สามารถนานกว่านั้นได้ 


ใครจะเป็นผู้ตัดสินว่าเราจะได้เงินนี้ ก็คือ ศาลหรือ NAV  เท่านั้น และมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งจะได้เงินนี้ 


ถ้าตกลงกันได้ คู่สมรสก็สามารถทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ 


ทรัพย์สิน และ การแบ่ง  

ในที่นี้เราจะพูดถึงตัวทรัพย์สิน  ซึ่งการแบ่งนั้นจะไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มากกว่ากัน 


ตัวอย่าง 


ทอมัสและลำไย ตัดสินใจที่จะหย่ากัน ทั้งคู่มีสินสมรส คือบ้าน ราคา 2,000,000 และ รถยนต์ 
ราคา  500,000  ทั้งคู่ได้แบ่งกันแล้วว่า  บ้านจะเป็นของลำไย และ รถจะเป็นของ ทอมัส 

ดังนั้น ลำไย  ต้องให้เงินทอมัส  1,200,000 


ถ้าตกลงกันได้ว่า โอเค คุณได้บ้าน ผมได้รถ แต่คุณไม่ต้องให้เงินส่วนที่ต้องให้  (ผู้ชายดี๊ดี)  ก็ให้
ทำหนังสือสัญญา เป็นลายลักษณ์อักษร ป้องกันการเปลี่ยนใจ อย่าไว้ใจสัญญาปากเปล่า 


ทรัพย์สินใดและใครเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น 

ก่อนการจะแบ่งทรัพย์สินนั้น เราต้องรู้ก่อนว่า ใครเป็นเจ้าของทรัพย์สินชิ้นไหน และมันก็ไม่ใช่เรื่อง
ง่าย เราซื้อมาด้วยเงินของเรา มันก็ต้องเป็นของเรา เราซื้อมาด้วยกันมันก็เป็นของร่วม  จริงเสมอ
ไปหรอ? 


อะไรคือของของฉัน อะไรคือของของเรา 

กฎหลักคือ  สามีและภรรยา สามารถเก็บ รักษาทรัพย์สินของตนเอง เช่น ภรรยาเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินอยู่ชิ้นหนึ่ง แบบมีหลักฐาน  100 %  ทรัพย์สินนั้นถือว่าภรรยาเป็นเจ้าของ เป็นของ
ภรรยาไม่ต้องนำมาแบ่ง 




หากเป็นเจ้าของร่วมกัน ต้องมาวัดกันที่สัดส่วนการเป็นเจ้าของในสิ่งนั้นๆ ถ้าเป็นเจ้าของแบบ 
50:50  ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเรียกร้องการเป็นเข้าของ ของสิ่งนั้นได้ 

แล้วถ้าตกลงกันไม่ได้  ง่ายๆ ขายแล้วเอาเงินมาแบ่งกันค่ะ 


แต่แต่ถ้ามันไม่เป็นธรรมกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ศาลมีสิทธิที่จะตัดสินเป็นแนวทางอื่นได้ 


กฏหมายพิเศษ  ที่อยู่อาศัยร่วมกันและเฟอร์นิเจอร์ 

ที่อยู่อาศัยที่สามีภรรยาอยู่ร่วมกัน ถึงแม้ว่าเจ้าของจะเป็นสชื่อสามี แต่ถ้าภรรยามีเหตุผลเพียงพอ  
ก็สามารถเรียกร้องให้มีการโอนกรรมสิทธิเป็นของตนได้   แต่ในกรณีนี้ภรรยาก็ต้องจ่ายค่าที่อยู่
อาศัยให้สามี 


ในข้อเรียกร้องแบบนี้ส่วนใหญ่เรื่องจะถึงศาล ซึ่งศาลจะตัดสินเปลี่ยนกรรมสิทธิการถือครองที่อยู่
อาศัย ก็เมื่อพิสูจน์ได้ว่าฝ่ายภรรยาจำเป็นต้องอยู่ที่นี่มากกว่าสามี 

เช่น บ้านนี้มีการสร้างทางสำหรับวีลแชร์ไว้แล้ว  หรือ ภรรยามีลูกที่ต้องอาศัยอยู่ด้วยอย่างถาวร 


แต่ไม่ใช่จะเรียกร้องได้ทุกกรณี  ถ้าที่อยู่อาศัยนั้นได้เป็นมรดก หรือเป็นของขวัญจากครอบครัวก็ไม่
สามารถเรียกร้องให้โอนกรรมสิทธิได้ 


แต่อีกเช่นเคย ถึงแม้ไม่มีสิทธิที่จะได้ถือครองที่อยู่อาศัย แต่ภรรยาก็สามารถเรียกร้องที่จะอยู่ได้ 
แม้ว่ามันจะเป็นมรดกหรือของขวัญก็ตาม 


การพิจารณาก็การใช้ที่พักอาศัยนี้ จะพิจารณาจากความต้องการของเด็ก และคู่สมรสอีกฝ่าย 

แต่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ตลอดชีวิต หากเด็กย้ายออกเราก็ต้องออกด้วย  


อีกฝ่าสามารถเรียกร้องค่าเช่าจากเราได้ เราต้องจ่ายค่าไฟ อินเตอร์เน็ต ทีวี 


จะตกลงแบ่งกันเองหรือ จะแบ่งกันที่ศาลดี  

ส่วนใหญ่คู่ที่หย่ากัน จะทำหนังสือสัญญาตกลงการแบ่งทรัพย์สินกันเอง ซึ่งพวกเขาสามารถเลือก
เองได้ว่าจะทำตามกฏหมายหรือตามใจตัวเอง ถ้าตกลงกันได้ 


หากตกลงกันเองไม่ได้ต้องใช้ศาลเข้ามาช่วยในการแบ่งทรัพย์สิน จะใช้หลักการแบ่งโดยกฏหมาย
เป็นหลัก ซึ่งจะต้องทำเรื่องยื่นกับศาลท้องถิ่น  ซึ่งเมื่อเรื่องถึงศาลแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายที่นี่แพง


สิ่งสำคัญคือ เอกสารใดๆถ้าเราไม่เข้าใจอย่าเซ็น  การทำเป็นลายลักษณ์
อักษรดีที่สุด 




การแบ่งทรัพย์สินเงินทองที่เป็น มรดก 

เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต  

การแบ่งทรัพย์สินเงินทองในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต นั้นค่อนข้างซับซ้อน  


1.  การจัดแบ่งทรัพย์สิน และเงินทองระหว่างผู้สมรส 

กองมรดก 

คือ ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรสที่เสียชีวิต 


2.  การแบ่งมรดก 

ขั้นตอนนี้จะเป็นการแบ่งทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในกองมรดกให้กับทายาทผู้มีสิทธิในการรับมรดก


2.1 การไม่จัดแบ่งมรดก Uskifte 

คู่สมรสที่มีชีวิตอยู่ มีสิทธิ ไม่ทำการจัดแบ่งทรัพย์มรดกแก่ทายาท แต่ต้องทำการจัดแบ่งภายหลัง  
ซึ่งกฎข้อนี้ มีผลดีต่อคู่สมรส ที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งคู่สมรสสามารถดำเนินชีวิตอย่างที่เคยเป็น ไม่จำเป็น
ต้องย้ายออก หรือ ให้ทรัพย์สินแก่ผู้ใด 


ต้องแจ้งต่อศาลท้องถิ่นภายใน 60  วัน หลังจากที่อีกฝ่ายเสียชีวิต ซึ่งศาลจะเป็นคนตัดสิน 


2.2 ทรัพย์สินอะไรบ้างที่ไม่ต้องจัดแบ่ง  
คือ ทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของร่วมกัน คู่สมรสสามารถทำสัญญาระหว่างคู่สมรสเกี่ยวกับการจัดแย่ง
ทรัพย์สิน  และต้องระบุว่า คู่สมรสที่มีชีวิตอยู่สามารถทำการไม่จัดแบ่งทรัพย์สินหรือเงินที่เป็นสิน

ส่วนตัว


ถึงแม้ว่าเราสามารถไม่ทำการแบ่งทรัพย์มรดกก็ตาม แต่เราก็ไม่สามารถที่จะนำทรัพย์มรดกนั้นไป
ขาย หรือให้ผู้อื่น  




2.3 การยังไม่แบ่งทรัพย์รดก ต้องได้รับความยินยอมจากบุตรที่เกิดจาก
คู่สมรสที่เสียชีวิต กับบุคคลอื่นด้วย  

 หากคู่สมรสที่เสียชีวิตมีบุตรกับบุคคลอื่นทีไม่ใช่คู่สมรส บุตรคนนั้นเห็นด้วยในการยังไม่แบ่ง
ทรัพย์มรดก และ ควรเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และบุตรท่านนั้นจะต้องมีอายุ  18 ปี  บริบูรณ์  

2.4 บุตรร่วมกัน  

ในกรณีที่มีบุตรร่วมกัน คู่สมรสไม่จำเป็นต้องขออณุญาต จากบุตร 


ข้อควรทราบเกี่ยวกับการยังไม่จัดแบ่งทรัพย์มรดก  

- หากคู่สมรสทีมีชีวิตอยู่ ต้องการสมรสใหม่ หรือย้ายไปอยู่กับคู่รักใหม่ ทรัพย์มรดกจะต้อง
ทำการจัดแบ่ง 


- หากคู่สมรสที่มีชีวิตอยู่ต้องการมีรายได้หรือทำให้ทรัพย์มรดกนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จะต้องทำการ
แบ่งทรัพย์มรดกนั้นๆ แก่บุตรของคู่สมรสที่เสียชีวิต 


- หากคู่สมรสที่เสียชีวิตมีหนี้สิน/เงินกู้ คู่สมรสจะต้องรับผิดชอบกันหนี้เหล่านั้นด้วย ถึงแม้จะยังไม่
ทำการจัดแบ่งทรัพย์มรดกก็ตาม 


- หากคู่สมรสที่มีชีวิตอยู่นั้นเกษียณ และคู่สมรสที่เสียชีวิตไม่มีหนี้มาก การยังไม่จัดแบ่งมรดกอาจ
เป็นข้อดี 


- หากคู่สมรสที่เสียชีวิตทำประกันชีวิตไว้ กรมธรรม์ประกันชีวิตจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์
มรดก  จะต้องแบ่งกับทายาท  ซึ่งเป็นผลเสียมากกว่าผลดี 


- จะเสียสิทธิ ในการแบ่งมรดกแบบไม่เท่ากัน หากคู่สมรสที่เสียชีวิต มีทรัพย์สินมูลค่ามากที่สามา
รถใช้กฏการจัดแบ่งแบบสัดส่วน ก็จะเสียสิทธิตรงนี้ได้ 


- คู่สมรสที่มีชีวิตอยู่ได้รับมรดกหรือของขวัญ  สามารถร้องขอให้มีการแบ่งทรัพย์และเงินส่วนนี้ 
โดยการจัดแบ่งแบบไม่เท่ากัน โดยที่ไม่จำเป็นต้องแบ่งกันทายาทของผู้เสียชีวิต แต่ต้องทำ
ภายใน  3  เดือน หลังจากได้รับมรดกหรือของขวัญ


- ทรัพย์มรดกจะต้องหารสอง กรณีที่คู่สมรสที่ครอบครองมรดกอยู่ได้เสียชีวิตลง ทรัพย์มรดกจะ
ต้องนำมาหารสอง ให้แก่ทายาท ฝ่ายสามีและฝ่ายภรรยา 




2.5 การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างคู่สมรสและทายาท 

หากคู่สมรสที่มีชีวิตอยู่ต้องการจะแบ่งทรัพย์มรดก ทรัพย์มรดกนั้นจะถูกแบ่งระหว่างคู่สมรสและ
ทายาทตามกฏหมายคนอื่นๆ   โดยจะทำการแบ่งจาก ทรัพย์มรดกสุทธิ  คือ มูลค่าของทรัพย์มรดก
หลังจากหักหนี้สิน และค่าใ้ช้จ่ายแล้ว 


2.6. ส่วนแบ่งของคู่สมรส 

มรดกขั้นต่ำ ( Minstearven ) กฎหมายกำหนดไว้ว่าคู่สมรสจะได้รับอย่างน้อย  4 หรือ 6 ส่วน  X  
จำนวนเงินพื้นฐาน (Grunnbeløpet)   กฎ ณ วันที่ 1  พฤษภาคม 2016  G = 92,576  kr.  แต่ว่าจะ
ได้ 4  หรือ  6  นั้น ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นทายาท

** กฎมรดกขั้นต่ำ ไม่สามารถนำไปใช้หากมีการเขียนพินัยกรรม 


บุตร ในกรณีที่ผู้เสียชีวิตมีบุตร คู่สมรสจะได้  1/4 ของทรัพย์มรดก หากกรณี 1/4  นั้นน้อยกว่า  4 
G  คู่สมรสจะได้ทรัพย์มรดกเป็นแบบ 4 G 


บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน  ในกรณีที่คู่สมรสที่เสียชีวิตไม่มีบุตร แต่มีพี่น้องร่วม
บิดา มารดาเดียวกัน  เป็นทายาทที่ใกล้ชิดที่สุด  คู่สมรสจะได้ 1/2  ของทรัพย์มรดก แต่หาก
สัดส่วน 1/2 น้อยกว่า 6 G  คู่สมรสจะได้ทรัพย์มรดกเป็นแบบ  6G 


**กรณีที่คู่สมรสที่เสียชีวิตมีแค่ ปู่ ย่า ตา ยาย  หรือ ญาติลำดับไกลออกไป คู่สมรสที่มีชีวิตอยู่จะได้
รับทรดกทั้งหมด


2.7 ส่วนแบ่งของบุตร 

หากคู่สมรสเสียชีวิตมีบุตร บุตรจะได้รับส่วนแบ่ง 2/3  ของมูลค่าทรัพย์มรดก เรียกว่า 
Pliktdelsarv 

ในกรณีที่มีเงินเป็นจำนวนมาก สามารถเขียนพินัยกรรมที่จำกัดการรับมรดกของบุตรได้ 

มรดกขั้นต่ำจะต้องมาก่อน ไม่สามารถเรียกร้องให้เพิกถอนสิทธิของบุตรจาก  Pliktdelsarv  ใน
พินัยกรรม  แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีที่บุตรไม่ได้รับทรัพย์มรดก หากคู่สมรสอีกฝ่ายยังมีชีวิต
อยู่ซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกขั้นต่ำ  มรดกขั้นต่ำจะต้องมาก่อน มรดก Pliktdelsarv 



2.8 การแบ่งมรดกตามพินัยกรรม  

หลังจากที่คู่สมรสได้รับมรดกขั้นต่ำ( 4  หรือ 6G ) และบุตรได้รับมรดก Pliktdelsarv แล้ว ส่วนที่
เหลือคู่สมรสสามารถตัดสินใจได้ว่าใครจะได้รับมรดก ซึ่งต้องทำพินัยกรรม 


ตัวอย่าง 


ธิดา มีเงินเก็บอยู่ 1,000,000. โครน มีบุตรหนึ่งคน อายุ 50  ปี แต่ไม่เคยติดต่อกันเลยตั้งแต่ลูก
อายุ 18  ธิดา ต้องการทำพินัยกรรมยกเงินเก็บให้สภากาชาด 

ธิดาไม่สามารถทำพินัยกรรมแบบนี้ได้  เพราะบุตรตามกฎหมายมีสิทธิในทรัพย์มรดก 2/3  ของ
จำนวนเงิน 1,000,000  ธิดาจะเขียนพินัยกรรมให้เงินแก่สภากาชาดได้เพียง 1/3 ของ  1,000,000 
เท่านั้น 


*** พินัยกรรมจะเป็นโมฆะทันทีหากในพินัยกรรมไม่ระบุยกทรัพย์มรดกขั้นต่ำให้แกคู่สมรสหรือ 
2/3 สำหรับบุตร 


พินัยกรรมจะมีผลบังคับเมื่อ   พินัยกรรมนั้นเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร  มีการลงลายมือชื่อของผู้
ยกทรัพย์สินให้ ต้องมีพยาน สองคนลงลายมือชื่อ และบุคคลที่เป็นพยานจะต้องไม่ได้รับผล
ประโยชน์จากพินัยกรรมนี้ 


2.9 การแบ่ง ทรัพย์สิน  

จากที่กล่าวมาข้างต้นการแบ่งทรัพย์มรดกจะเป็นการตีมูลค่าของทรัพย์สิน ในกรณีที่ไม่ได้ขาย
ทรัพย์สินทุกอย่าง ทายาททุกคนต้องตกลงกันว่าใครจะได้อะไร หากมีทายาทคนใดคนหนึ่ง
สามารถเรียกร้องให้มีการขายทรัพย์สินถึงแม้ว่าทายาทท่านอื่นไม่เห็นด้วยก็ตามก็ทำได้  

คู่สมรสมีสิทธิเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยที่เคยอยู่ร่วมกันมาก่อน  ซึ่งรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ  แต่หาก
เฟอร์นิเจอร์มีมูลค่ามากกว่า มูลค่าที่ได้รับมรดก คู่สมรสจะต้องชำระะเงินให้กับทายาทตาม
กฎหมาย  ทายาทตามกฎหมาย สามารถเรียกร้องสิทธิในทรัพย์สินนั้นๆ ได้ หากมีเหตุผลเพียงพอ 


2.10 การแบ่งทรัพย์มรดกกันเอง หรือ ใช้ศาล  

ส่วนใหญ่จะเลือกที่จะแบ่งมรดกกันเอง โดยไม่ต้องพึ่งทนาย แต่ตามกฎอีกเช่นกันจะต้องมีทนาย
เข้ามาช่วย 


หากทายาทตามกฎหมายต้องการแบ่งมรดกกันเอง ต้องยื่นคำร้องต่อ ศาลภายใน 60  วัน การ
แบ่งมรดกกันเอง ต้องมีทายาทอย่างน้อบ 1  คน รับผิดชอบต่อหนี้สิน หรือเงินกู้ยืมของผู้เสียชีวิต

การแบ่งมรดกโดยใช้ศาลนั้น คือ ศาลเป็นผู้ตัดสินในการแบ่งมรดก การจัดแบ่งในลักษณะนี้จะมี
ค่าใช้จ่ายที่ ซึ่งจะใช้เวลานาน อาจจะมากกว่า 1 ปี   




หากต้องการความช่วยเหลือ 

ศาล เราสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการสมรสและมรดกทางอินเตอร์เน็ตของศาลใน	
	 	 	 ประเทษนอร์เวย์  

https://www.domstol.no/no/Ekteskap-og-arv/


ในเว็บไซต์นี้ เราสามารถค้นหาใบคำร้องต่างๆ 


JURK	 	 เป็นหน่วยงานให้คำแนะนำทางกฎหมายสำหรับผู้หญิง สามารถให้ความช่วย	
	 	 	 เหลือในด้านคำถามต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

	 	 	 สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ได้ 

	 	 	 www.jurk.no         

	 	 	 22 84 29 50 


หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย  
Jusshjelpa i Nord-Norge        http://jusshjelpa.no/ 


	 	 	 77 64 45 59


	 	 	 Jushjelpa i Midt-Norge http://jushjelpa.no/

	 	 	 73 51 52 50


	 	 	 Jussformidlingen i Bergen https://www.jussformidlingen.no

	 	 	 55 58 96 00


ทนายความ หากต้องการใช้ทนายความ เราสามารถติดต่อทนายได้โดยตรง หรือหากเรา	
	 	 	 ไม่ทราบจะติดต่อทนายคนไหน สามารถหาได้ทางเว็บ 

	 	 	 www.advokatenhjelperdeg.no/finn-advokat


ขอขอบคุณ. Jurk  , คุณ Id Watcharin  , คุณ Aor Pornsawan Spydevold
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