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បញ្ហ ននជំុវញិករែលងលះ (េសចក្ដីពនយល់្រតួសៗអំពីចបប់ជបុ៉ន) 
Prof. Akanishi Yoshifumi 
 

1 ថ ប័នចត់ែចងពក់ព័នធនឹងបញ្ហ ្រគួ រ រមួទំងករែលងលះ 
វ ិ ទស្ដីពីបញ្ហ ្រគួ រ  េ្រចើនែតជវ ិ ទែដលមនពក់ព័នធរមួទំងកូន ឬឪពុកម្ដ យ េហើយែដល

មិន ចចត់ករេទ មេគលករណ៍ៃនកិចចសនយបន។ េហតុេនះេហើយ ពីឆន ំ២០០៣មក  ជ
បុ៉នបនបេងកើតតុ ករ្រគួ រស្រមប់ចត់ករផ្ដ ច់មុខកនុងករជំនំុជ្រមះេលើកទី១ នូវេរឿងក្ដីែលង
លះ។ ស្ដីពីករជំនំុជ្រមះេនះ  េដើមបីផ្ដល់ឱកស្រពមេ្រព ង មរយៈករពិេ្រគះរ ងភគី មុននឹង
េធ្វើករជំនំុជ្រមះ  តុ ករេ្រចើនែតយកេគលករណ៍េធ្វើសនធ នកមមមុនជំនំុជ្រមះ  េហើយពក់ព័នធ
នឹងេរឿងែលងលះក៏ដូចគន ែដរ។ 
ស្ដីពីេរឿងក្ដីែលងលះ ្រតវូអនុវត្ត្រកមនីតិវធីិស្ដីពី នៈបុគគល។ ចបប់េនះខុសពី្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបប

េវណី  គឺមនបញញត្តិែដលអនុញញ តឱយតុ ករេធ្វើករពិចរ អំពីអងគេហតុែដលភគីមិនបនអះ
ង ឬេធ្វើករបញជ ក់ភស្តុ ងេ យឆនទ នុសិទធិរបស់ខ្លួនបន។ 
ស្ដីពីបញ្ហ គតិយុត្តែដលេកើតមនេឡើងពក់ព័នធនឹងករែលងលះ  ពក់ព័នធនឹងប្ដី្របពនធ មន

បញ្ហ ែបងែចក្រទពយសមបត្តិ  បញ្ហ សំណងជមងឺចិត្ត  បញ្ហ ចំ យេលើ ពហ៍ពិពហ៍កនុងអំឡុង
េពលរស់េនែបកគន   រឯីបញ្ហ ពក់ព័នធនឹងកូនវញិ  មនបញ្ហ រកិចច  បញ្ហ ជួប្រប្រស័យ
ទក់ទង  បញ្ហ ្របគល់កូន ជេដើម។ 

2 ករបេងកើតទំនក់ទំនង ពហ៍ពិពហ៍ និង នុភព (ជបុេរល័កខខ័ណ្ឌ ) 
(１)  បុេរល័កខខ័ណ្ឌ  

ចបេងកើតបនែតកនុងករណីែដលមនករ្រពមេ្រព ងពីេភទទំងពីរបុ៉េ ្ណ ះ (រដ្ឋធមមនុញញ 
ម្រ ២៤)។ េនះ ចគិតថ ជកិចចសនយមួយ្របេភទបនែដរ។ ចំណុចេនះ េនកនុង្រកមរដ្ឋ
បបេវណីកមពុជ ម្រ  ៩៤៤ ែចងថ ល័កខខ័ណ្ឌ ៃនករបេងកើតកំជប់ពកយ គឺករ្រពមេ្រព ង និង
ករេធ្វើពិធីកំជប់ពកយ។ 
ប្ដី្របពនធមនសិទធិេសមើគន  (រដ្ឋធមមនុញញ ម្រ  ២៤)។ េគលករណ៍ឯកពនធភព។  

(２)  ល័កខខ័ណ្ឌ ៃនករបេងកើតចំណង ពហ៍ពិពហ៍ 

េ យ រែតេគទមទរឱយសងគមដឹងយ៉ងទូលំទូ យអំពី ពហ៍ពិពហ៍  េហតុេនះ
េហើយេគបនេ្រជើសេរ ើសយកេគលករណ៍ ពហ៍ពិពហ៍ មចបប់ ែដលបេងកើត មនីតិវធីិ
កំណត់េ យចបប់។ េនជបុ៉ន  េដើមបីបេងកើតចំណង ពហ៍ពិពហ៍  ្រតូវជូនដំណឹងអំពី

ពហ៍ពិពហ៍ (ជូនដំណឹងេទកែន្លងទទួលបនទុកអំពីអ្រ នុកូល ្ឋ ន) ជូនអនកទទួលបនទុក
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កិចចករអ្រ នុកូល ្ឋ នេន សងក ត់្រសុកឃំុភូមិ ជេដើម (េគលករណ៍ ពហ៍ពិពហ៍
មករជូនដំណឹង)។ ម្រ  ៧៣៩។ 
េនកមពុជ  េយង មម្រ  ៩៥៥ កថខ័ណ្ឌ ទី១ែចងថ ̏ ពហ៍ពិពហ៍នឹងមន នុភព 

េ យករ ក់ពកយសំុេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ករជូនដំណឹងជ ធរណៈ ករចុះកិចចសនយ
ពហ៍ពិពហ៍ និង ករចុះបញជ ីេនចំេពះមុខម្រន្តីអ្រ នុកូល ្ឋ ន ។  ̋  គឺមិនែមន្រតឹមែតជូន

ដំណឹងេទ  ែថមទំង្រតូវបេងកើតកិចចសនយ ពហ៍ពិពហ៍ និង ចុះបញជ ីអ្រ នុកូល ្ឋ នផង។ 

(３)  ល័កខខ័ណ្ឌ នុភពៃន ពហ៍ពិពហ៍ 
្រតូវមនឆនទៈេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ (ឆនទៈបេងកើតទំនក់ទំនងែដលេគទទួល គ ល់ថជប្ដី

្របពនធកនុងជីវភពរស់េនកនុងសងគម), ពំុមនមូលេហតុែដលជឧបស័គៃន ពហ៍ពិពហ៍（①

យុ  បុរស ១៨ឆន ំ, នរ ី  ១៦ឆន ំ, ②ករ ម ពហ៍ពិពហ៍ជន់គន , ③ករ ម
ពហ៍ពិពហ៍រ ង ច់ញតិជិតៗ, ④អំឡុងេពល ម ពហ៍ពិពហ៍ថមី)។ កនុង្រកមរដ្ឋ

បបេវណីកមពុជ ក៏មនបញញត្តិែចងដូចគន ែដរ។ 
（ឧទហរណ៍） 

បុរស A និងនរ ី Bបន្រស ញ់គន   េហើយនង B មនៃផទេពះ។ បុរសA ចង់េទភជ ប់ពកយ
ពហ៍ពិពហ៍នឹងនរ ី C េហើយឈប់ទក់ទងនឹងនរ ី B។ នរ ី B ចង់បញចូ លកូនរបស់ខ្លួនេទកនុង

បញជ ីអ្រ នុកូល ្ឋ នរ ង A និងB េហើយបនទ ប់មកេទើបសំុែលងលះ។ A ក៏យល់្រពម េហើយក៏ជូន
ដំណឹងអំពី ពហ៍ពិពហ៍េនះេទ ្រសុក។ ែតេ្រកយមក នង B មិនយល់្រពមែលងលះ  េតើ

ពហ៍ពិពហ៍រ ង A និងB េនះមន នុភព ឬេទ ?  
(４)  នុភពសំខន់ៗៃន ពហ៍ពិពហ៍ 

ក.  ប្ដី្របពនធ ្រតកូលដូចគន  
េនជបុ៉ន មនេគទិទនែដរ។ ម្របជមតិ  ប្ដី្របពនធែដលមន យុេ្រកម៥០ឆន ំ ជង

ពក់ក ្ដ លយល់្រពមអំពីមតិប្ដី្របពនធ្រតកូលេផ ងគន ។ រឯីេនកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណីកមពុជ 
ម្រ ៩៦៥វញិ  ប្ដី្របពនធ ចេ្របើ្រតកូលរបស់ខ្លួនែដលមន មុន ពហ៍ពិពហ៍។ 
ខ. កតព្វកិចចរមួរស់ជមួយគន   សហករ  និងជួយសេ្រងគ ះគន េទវញិេទមក  

្រកមរដ្ឋបបេវណីកមពុជ ម្រ  ៩៦៦  មនែចងដូចគន ែដរ។ េនជបុ៉ន េទះបីជមនេសចក្ដី
សេ្រមចឱយរមួរស់ជមួយគន ក៏េ យ  ក៏េគមិនទទួល គ ល់នូវករអនុវត្តេ យបងខំ  រមួទំង
ករបងខំេ យ្របេយលែដរ។ ដីករសេ្រមចរបស់តុ ករកំពូលេនៃថងទី៣០ ែខកញញ  ឆន ំ
១៩៣០។ 
 គ. កតព្វកិចចមិន្រតូវផិត 
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េនកនុងចបប់ គម នបញញត្តិ មួយែចងេទ  ែតតុ ករទទួល គ ល់នូវបញ្ហ េនះ េហើយ
្របសិនជប្ដី ឬ្របពនធផិត  តុ ករទទួល គ ល់នូវសំណងជមងឺចិត្តចំេពះភគីមខ ងេទៀត។ ក៏
បុ៉ែន្តកនុងករណីែដល ពហ៍ពិពហ៍េនះែបកបក់េហើយ  តុ ករមិនទទួល គ ល់នូវករ
ទទួលខុស្រតូវចំេពះអំេពើផិតេទ។ លដីករបស់តុ ករកំពូល េនៃថងទី២៦ មីន 
១៩៩៦។ 
 ឃ. របប្រទពយសមបត្តិប្ដី្របពនធ 

េគ ចបេងកើតកិចចសនយស្ដីពី្រទពយសមបត្តិរ ងប្ដី្របពនធ  េហើយេបើសិនជពំុបនបេងកើតកិចច
សនយេនះេទ  ្រតូវអនុវត្ត មរបប្រទពយសមបត្តិែដលចបប់បនកំណត់។ កិចចសនយ្រទពយ
សមបត្តិ្រតូវចុះបញជ ីមុនេពល ពហ៍ពិពហ៍  មយ៉ងេទៀត  េគមិន ចប្ដូរេ្រកយ ពហ៍
ពិពហ៍ជ ច់ខត  េហតុេនះេហើយ  េនជបុ៉ន េគមិនសូវេ្របើរបបេនះេទ។ ម្រ ៧៥៥～

ម្រ ៧៥៨។ 
របប្រទពយសមបត្តិែដលចបប់កំណត់ គឺជរបប្រទពយសមបត្តិេ យែឡករបស់ប្ដី្របពនធ

(ម្រ 762)។ មនន័យថ  ្រទពយសមបត្តិែដលប្ដី ឬ្របពនធ មនពីមុនេពលេរៀប ពហ៍
ពិពហ៍ និង្រទពយសមបត្តិែដលបនេ យេឈម ះ មីខ្លួនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍ គឺ
ជ្រទពយសមបត្តិេ យែឡករបស់អនកេនះ។ ចំេពះបញ្ហ េនះ  មនេគទិទនថ របបេនះមិន
បនគិតដល់ករងររបស់្រស្តីែដលជេមផទះេធ្វើករែតកនុងផទះ។ 
រឯីកមពុជវញិ  េបើសិនជមិនបនបេងកើតកិចចសនយអំពី្រទពយសមបត្តិប្ដី្របពនធេទ  ្រតូវអនុវត្ត
មរបប្រទពយសមបត្តិែដលចបប់កំណត់ែដរ (្រកមរដ្ឋបបេវណីកមពុជ ពីម្រ 969េទ)  េហើយ

្រទពយសមបត្តិេ យែឡក មនែត្រទពយសមបត្តិែដលបនលទធកមម មរយៈ្របទនកមម  សន្តតិ
កមម  ឬអចច័យទន ្រពមទំង្របក់ែដលបនមកពីករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិទំងេនះ (ម្រ  
972)។ ដូេចនះេ្រកពីេនះ  ្រតូវចត់ទុកថជ្រទពយសមបត្តិរមួ (ម្រ  973)។ េលើសពីេនះ  េបើ
សិនជចង់ចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួ  ្រតូវមនករ្រពមេ្រព ងពីភគីទំងសងខង  េហើយកនុង
ករណីែដលបនចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួេនះេ យពំុមនករ្រពមេ្រព ងពីភគីមខ ងេទៀតេទ  

ចលុបេចលនូវករចត់ែចងេនះបន (ម្រ 976)។ េលើសពីេនះ  មនបញញត្តិែចងថ  ប្តី
្របពនធមខ ង ច ្រស័យេនេលើអចលនវតថុែដលជ្រទពយសមបត្តិេ យែឡករបស់សហព័ទធមខ ង
េទៀត េហើយែដល្រតូវបនេ្របើស្រមប់ករ ្រស័យេនរបស់្រគួ របន  (ម្រ 977)។ 

（ឧទហរណ៍） 

“ A និង B ជប្ដី្របពនធ  េហើយគត់បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ េហើយរស់េនជមួយគន  ៣០ឆន ំមក
េហើយ។ ប្ដីេធ្វើករេន្រកុមហុ៊ន េហើយគត់េធ្វើករ្រតឹម្រតូវរយៈេពល ៣០ឆន ំេហើយ ̏ៗបនទិញដីនិងផទះ 
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េ យ ក់េឈម ះប្ដី។ ្របពនធជេមផទះ មិនេទេធ្វើករេទ  េហើយគត់ទទួលខុស្រតូវេធ្វើករងរផទះ ដូច
ជ ំស្ល  េបកគក់ ជេដើម  េហើយចិញច ឹមកូន២នក់។ B និយយថ A េធ្វើករេន្រកុមហុ៊នបន្របក់
ែខយកមកទិញដីនិងផទះបន ក៏េ យ រែត B េធ្វើករងរផទះ និងបីបច់រក កូនែដរ  េហើយគត់
ទមទរឱយ A ចុះបញជ ីកមមសិទធិដីនិងផទះ 1/2 ែដលជចំែណករបស់គត់ មកឱយគត់ “។ 

េនជបុ៉ន  កនុងករណីែដល្របពនធជ្រស្តីេមផទះ  េហើយេបើសិនជបនលទធកមមអចលនវតថុេ យ
មនេឈម ះប្ដីជមច ស់កមមសិទធិ  កនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍ ជេគលករណ៍ ្របពនធមិន ច
អះ ងអំពីសិទធិរបស់ខ្លួនបនេទ ។ េនះគឺជបញ្ហ ែដលេគបនេលើកេឡើង។ េតើ្រតវូេធ្វើករ យតៃម្ល
យ៉ងដូចេម្ដចចំេពះករជួយប្ដី មរយៈករងរេមផទះេនះ។ ស្ដីពីចំណុចេនះ  មយុត្តិ ្រស្ត
តុ ករ  េគមនគំនិតទទួល គ ល់េ្រចើន េ យគណនេទ មចំែណកៃនវភិគទនេនះ េន
េពលែបងែចក្រទពយសមបត្តិ។ 

3 ស្ដីពីករែលងលះ 
 (1) ្របេភទៃនករែលងលះ 

ករែលងលះ មរយៈករពិេ្រគះ (ម្រ  763) មនេ្រចើន។ េហើយល័កខខ័ណ្ឌ  គឺ ្រតូវ
កំណត់សិទធិអំ ចេមប (ម្រ  819 កថខ័ណ្ឌ ទី1)។ េនជបុ៉ន  ម្ដ យមនសិទធិអំ ច
េមប្របែហល 80％។ កនុងម្រ  766  េពលពិេ្រគះអំពីករែលងលះគន   ្រតូវកំណត់អំពីអនក
បីបច់រក   ករ្រប្រស័យទក់ទង  និង រកិចច។ ក៏បុ៉ែន្ត ជក់ែស្ដង  មនភគតិច ស់
ែដលបនកំណត់អំពីករ្រប្រស័យទក់ទង និង រកតព្វកិចច។ 
េ្រកពីេនះ  មនករែលងលះ មផ្លូវបណ្ដឹ ង  ករែលងលះ មសនធ នកមម  ករែលងលះ
មករសេ្រមចរបស់តុ ករ  ករែលងលះ មករសះជ។ 
េនជបុ៉ន  90％ៃនករែលងលះ គឺជករែលងលះ មករពិេ្រគះ  េហើយករែលងលះ
មសនធ នកមមរបស់តុ ករ្រគួ រមនខទង់ 10 ％។ ករែលងលះ មបណ្ដឹ ង មន

្របែហល 1%។ កនុងសហគមន៍អន្តរជតិ  មិនសូវមន្របេទសែដលេ្រជើសេរ ើសយករបបែលង
លះ មករពិេ្រគះេទ។ េនកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណីកមពុជ ម្រ  979 មនែចងអំពីករែលងលះ

មករពិេ្រគះែដរ។ ក៏បុ៉ែន្តេទះជបន្រពមេ្រព ងក៏េ យ  ក៏មិនែមនមន នុភពែលង
លះគន ភ្ល មៗេទ គឺ្រតូវ ក់ពកយសំុែលងលះជូនតុ ករ។ តុ ករនឹងេធ្វើករបញជ ក់អំពី
ទឹកចិត្តៃនករែលងលះរបស់ភគី េទើបទទួល គ ល់នូវករែលងលះេនះ។ 

 
(2) មូលេហតុៃនករែលងលះ មផ្លូវតុ ករ 

្រកមរដ្ឋបបេវណីជបុ៉ន ម្រ  770        ្រកមរដ្ឋបបេវណីកមពុជ ម្រ  978 
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① អំេពើផិត ① 
② ករេបះបង់េចលេ យគំនិត ្រកក់ ② 〇 ករេបះបង់េចលេ យគម នមូលេហតុ្រតឹម្រតូវ 

③ មិនដឹងថ ្ល ប់ ឬរស់អស់រយៈេពលជង3ឆន ំ ③ →មិនដឹងថ ្ល ប់ ឬរស់អស់រយៈេពលជង1ឆន ំ 
④ ជមងឺផ្លូវចិត្តែដលគម នសងឃឹមថនឹងជ   × 

⑤ មូលេហតុធងន់ធងរេផ ងេទៀត ែដលមនករលំបកនឹងបន្ត ពហ៍ពិពហ៍ 

                                                                       ⑤ 〇(ទំនក់ទំនង ពហ៍ពិពហ៍្រតូវបនែបកបក់ 

                                                                                 េហើយគម នសងឃឹមថនឹង ចបដិទនេឡើងវញិបន)  

⑥  ×                     ④ សហព័ទធបនរស់េនែបកគន ជបន្តបនទ ប់ អស់រយៈ 

                                                េពលជង១ឆន ំ ផទុយនឹងេគលបំណងៃន ពហ៍ពិពហ៍ 
 

①  អំេពើផិត 

  គឺមនន័យថ ទំនក់ទំនងផ្លូវេភទ។ 
    មនករពិបកនឹងបញជ ក់ភស្តុ ង។ 

  （ឧទហរណ៍） 

ប្ដីបនទទួល គ ល់ថ គត់បនេទស ្ឋ គរនឹងនរមីន ក់  ែតគត់អះ ងថ េនកនុង
ស ្ឋ គរ នរេីនះពិេ្រគះអំពីករងរែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 
មយ៉ងេទៀត  ប្ដីជអនក្រគប់្រគងករយិល័យគណេនយយករខ្លួនឯង េហើយេនេពលបុគគលិក

េទផទះទំងអស់គន   គត់េនកនុងករយិល័យែតឯង េហើយេពលេនះ នរេីនះបនចូល
ករយិល័យគត់។ ្របែហលមួយេម៉ងេ្រកយ  គត់េចញទំងពីរនក់។ គត់និយយថ នរី
េនះមកពិេ្រគះអំពីបញ្ហ ករងរ។ កនុងអំឡុងេពលែដលនរេីនះមកេនកនុងករយិល័យ  
មិនដឹងជគត់បិទេភ្លើងបនទប់ឬេទ  ពីេ្រពះេមើលពីេ្រកមិនដឹងចបស់។ 

② ករេបះបង់េចលេ យគំនិត ្រកក់ ករេធ្វើផទុយនឹងកតព្វកិចចរមួរស់ជមួយគន  សហករ 
និងជួយសេ្រងគ ះគន េទវញិេទមក េ យគម នមូលេហតុ្រតឹម្រតូវ។ 

③ មិនដឹង ្ល ប់ ឬរស់រយៈេពលជង៣ឆន ំ 
④ មនជមងឺផ្លូវចិត្តធងន់ធងរែដលមិនសងឃឹមថនឹង ចបដិទនេឡើងវញិបន 

កនុងករណីែដលមិនបនចត់វធិនករជក់ែស្ដងស្ដីពីករពយបលតេទមុខៃនអនកជមងឺ  ឬស្ដី
ពីជីវភពរស់េន  េហើយែដល ចមន ថ នភព្រសួលបួលវញិេទ  តុ ករកំពូលមិន
អនុញញ តករែលងលះេទ ( លដីកេនៃថងទី25 ែខកកក  ឆន ំ1958)។ េនកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណី
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កមពុជ  ពំុមនបញញត្តិ មួយែចងដូចេនះេទ  ក៏បុ៉ែន្ត្របែហលជចំណុច ង. ្រតូវគន នឹង
ចំណុចេនះក៏មិនដឹង។ ក៏បុ៉ែន្ត េនេពលែដលសហព័ទធនឹងជួបករលំបកធងន់ធងរ ឬករទមទរ
ែលងលះេនះផទុយនឹងេគលករណ៍ៃនភពសុចរតិ  ្របែហលជតុ ករនឹង្រចនេចល
េ យេយង មកថខ័ណ្ឌ ទី២ និងទី៣។ 

⑤ មូលេហតុធងន់ធងរេផ ងេទៀត ែដលមនករលំបកនឹងបន្ត ពហ៍ពិពហ៍ 

េនកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណីជបុ៉ន  េបើសិនជមិនអនុវត្ត មម្រ  770 កថខ័ណ្ឌ ទី2 េទ (្រចន
េចលនូវករទមទរេ យពិចរ ដល់្រគប់ ថ នភពេផ ងៗ)។ កនុង្រកមរដ្ឋបបេវណីកមពុ
ជ តុ ករ ច្រចនេចលេ យឆនទ នុសិទធិបន កនុងករណីដូចែដលមនែចងកនុងម្រ
978 កថខ័ណ្ឌ ទី3។ 
ករណីែដល្រតូវនឹងល័កខខ័ណ្ឌ េនះ  មនដូចជ អំេពើហិង   អំេពើេធ្វើបប  ករ្របមថ

េមើលងយធងន់ធងរ  អំេពើឧ្រកិដ្ឋកមម  ទម្ល ប់ចយ យេផ្ដសផ្ដ ស់ខជះខជ យខ្ល ំង  គម នចិត្តេធ្វើ
ករងរ (េលងែតែលបងសីុសង ជេដើម)  មនបញ្ហ កនុងកររមួេភទ  ទស នៈជីវតិមិន្រតូវគន   
មិន្រតូវនឹង ច់ញតិខងសហព័ទធ  េធ្វើសកមមភព សនខ្ល ំង្រជុល ជេដើម។ កនុងករណី
ែដលមនមូលេហតុខងេលើេនះ  េហើយបែនថមនឹងកររស់េនែបកគន  ២ ឬ៣ឆន ំ  តុ ករ

ចងយ្រសួលនឹងទទួល គ ល់ថ មនមូលេហតុធងន់ធងរបន។ េនកនុងចបប់កមពុជ  មន
បញញត្តិែចងអំពីល័កខខ័ណ្ឌ ចបស់ ស់ជងចបប់ជបុ៉ន  ក៏បុ៉ែន្ត ជ រធតុ  ្របែហលជពំុ
មនអ្វីខុសពីចបប់ជបុ៉នេទ។ ជពិេសស  ករអនុវត្តជក់ែស្ដង ្រតូវពិចរ ម ថ នភព
ៃន្របេទសនីមួយៗ។ 

（ឧទហរណ៍） 

̏ ប្ដីជអនក្រគប់្រគង ងលក់ យ េហើយគត់រកសីុបនកក់កប  រហូតដល់មន ងបីេហើយ។ 
្របពនធគត់ជេមផទះមិនេធ្វើករេ្រកេទ  េហើយគត់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍បន៣០ឆន ំេហើយ  រឯីកូនគត់
ក៏េចញផុតពីបនទុករបស់គត់ ឯក ជយពីគត់េហើយ។ ប្ដីជមនុស កំ ញ់ គត់រអូ៊ររទំកំបិុកកំបុ៉ក
ពក់ព័នធនឹងចំ យកនុង្រគួ រចំេពះ្របពនធគត់  េហើយគត់មិន្របគល់្របក់ឱយ្របពនធកន់កប់
ស្រមប់ចំ យកនុងជីវភពរស់េន្របចំៃថងេទ  គឺគត់ ក់ធនគរ្រគប់្រគងខ្លួនឯងទំងអស់។ 
េលើសពីេនះ  ស្ដីពីេម៉ងេពលេ្រកកពីដំេណក ឬេម៉ងេពល្រតឡប់មកផទះវញិ  ឬស្ដីពីករសិក
របស់កូន ករចូល ជេដើម ក៏គត់បងគ ប់េ្រចើនែដរ។ េនកនុងផទះ គត់េធ្វើអ្វីៗេ្រសចែតចិត្តគត់  
មិនឱយ្របពនធគត់និយយអ្វីទំងអស់។ ្របពនធគត់េធ្វើ មគត់ែតខងេ្រកេទ  កនុងចិត្តគត់េទើសចិត្ត
ខ្ល ំង ស់។ េពលែដលកូនរចួផុតពីបនទុកេហើយ  គត់មន រមមណ៍ស្អប់ប្ដីគត់កន់ែតខ្ល ំង  េហើយ
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គត់រស់េនកនុងបនទប់េផ ងពីប្ដីគត់បន្របែហលកន្លះឆន ំ  េហើយមួយឆន ំមុន គត់ក៏េចញេទរស់េន
ខងេ្រក ែបកពីប្ដីគត់េទ។ កនុងករណីែបបេនះ េតើ ចទទួល គ ល់នូវករទមទរសំុែលងលះពី
្របពនធបនឬេទ ? ” 
កនុងចបប់ជបុ៉នក៏ដូចគន ែដរ  េគបនេ្រជើសេរ ើសយកេគលករណ៍ៃនករែបកបក់។ ស្ដីពីករទទួល
គ ល់ថ បនែបកបក់  េតើ្រតូវគិតយ៉ង ែដរចំេពះក ្ត អញញថភព (subjective) (ករបត់បង់ឆ

នទៈបន្ត ពហ៍ពិពហ៍) និងក ្ត វតថុវស័ិយ (objective) (មនករពិបកនឹងេធ្វើបដិទននូវជីវភព
ពហ៍ពិពហ៍និងរមួរស់ជមួយគន ? ករណីែដលមនជក់ែស្ដងេនតុ ករ  ភគេ្រចើនគឺជករណី

ែដលមនករពិបកនឹងវនិិចឆ័យ។ អំឡុងេពលរស់េនែបកគន  គឺជក ្ត សំខន់ែដល ចេធ្វើករ
ទទួល គ ល់េ យវតថុវស័ិយ។ 

(3) ករទមទរសំុែលងលះពីសហព័ទធែដលមនករទទួលខុស្រតូវ (សហព័ទធែដលមនករទទួល
ខុស្រតូវនូវកររស់េនែបកគន ) (មននិនន ករខ្ល ំងេទេគលករណ៍ែបកបក់)  

ពីមុនៗ  ស្ដីពីករណីែដលប្ដីបនផិត េហើយបនរស់េនែបកគន េ្រចើនឆន ំ តុ ករកំពូលមិន
អនុញញ តឱយែលងលះចំេពះ្រស្តីែដលពំុមនករទទួលខុស្រតូវេទ។ ក៏បុ៉ែន្ត េនៃថងទី2 ែខកញញ  ឆន ំ
1987  តុ ករកំពូលបនប្ដូរយុត្តិ ្រស្តវញិ  គឺកនុងករណីែដលអំឡុងេពលរស់េនែបកគន មនរ
យៈេពលែវង  េហើយគម នកូនតូចៗេនកនុងបនទុក  ្រពមទំងមិនមន ថ នភពផទុយនឹងយុត្តិធម៌កនុង
សងគមេទ  តុ ករកំពូលទទួល គ ល់នូវករទមទរសំុែលងលះពីសហព័ទធែដលមនករទទួល
ខុស្រតូវកនុងករែបកបក់េនះ។ មយ៉ងេទៀត  េសចក្ដី្រពងៃនវេិ ធនកមម្រកមរដ្ឋបបេវណីរបស់
គណកមមករនីតិកមម (ឆន ំ1996) អំឡុងេពលរស់េនែបកគន ពី៥ឆន ំេឡើងេទ គឺជមូលេហតុៃនករ
ែលងលះគន ។ េនកនុងយុត្តិ ្រស្តតុ ករថន ក់ទប  មនករណីខ្លះែដលតុ ករទទួល គ ល់
នូវករសំុែលងលះពីសហព័ទធែដលមនករទទួលខុស្រតូវ។ រឯី្រកមរដ្ឋបបេវណីកមពុជវញិ  េគ
ែចងថ ̏ េបើសហព័ទធបនរស់េនែបកគន ជបន្តបនទ ប់ អស់រយៈេពលជង ១ឆន ំ ផទុយនឹងេគលបំណង
ៃន ពហ៍ពិពហ៍  ̋  ែតមិនដឹងថ េតើ្រតូវអនុវត្តចំេពះករណីែដលមនករទមទរសំុែលងលះពី
សហព័ទធែដលមនករទទួលខុស្រតូវ ែដរឬេទ? 

3 នុភពៃនករែលងលះ 
(1) វកលិកៃនករែលងលះ 
 ក. េសចក្ដីពនយល់្រតួសៗអំពីរបបែបងែចក្រទពយសមបត្តិ (ម្រ 768) 

េនះគឺជរបបមួយែដលពិចរ អំពីជំនួយពីសំ ក់្របពនធ េ យឈរេលើមូល ្ឋ នៃន
របប្រទពយសមបត្តិប្ដី្របពនធេ យែឡក។ 

ខ្លឹម រៃនរបបេនះមនបីចំណុចគឺ ①ករទូទត់្រទពយសមបត្តិរបស់ប្ដី្របពនធ, ② រ
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កតព្វកិចចេ្រកយេពលែលងលះ, ③សំណងៃនករខូចខត។ 

 ខ. ករទូទត់ 
្រទពយសមបត្តិែដលជកមមវតថុៃនករទូទត់ គឺជ្រទពយសមបត្តិែដលបនមកពីសហ្របតិបត្តិ

កររបស់ប្ដីនិង្របពនធ េហើយមិនពក់ព័នធនឹងេឈម ះកមមសិទធិករេទ។ 
្រតូវទូទត់េទ មទំហំៃនវភិគទនរបស់សហព័ទធ។ 
្រតូវកត់បនថយបំណុលែដលេកើតមនេឡើងកនុងជីវភពរស់េនរមួគន  ពី្រទពយសមបត្តិ។ ឧទ

ហរណ៍  ្របក់កមចីស្រមប់ទិញផទះរស់េនរបស់្រគួ រ ជេដើម។ កនុងករណីែដលចំនួន្របក់
កមចីេនមនេ្រចើនជងតៃម្លផទះែដលរស់េនែបកគន   មិន្រតូវយកមកទូទត់េទ  ក៏បុ៉ែន្តេនេពល
េធ្វើសនធ នកមម  ជួនកល ចទទួល គ ល់នូវសិទធិខចីេ្របើេដើមបីធនេនកែន្លងរស់េនរបស់
្របពនធកូនក៏មនែដរ។ មយ៉ងេទៀត េនកនុងករជំនំុជ្រមះ ក៏ ចទញលទធផលដូចគន ែដរ េ យ
ពិចរ អំពី រកតព្វកិចចេពលែលងលះ។ ស្ដីពីចំណុចេនះ េនកមពុជ  ឧទហរណ៍ កនុង
ករណីែដល្របពនធកូនរស់េនកនុងផទះែដលជ្រទពយសមបត្តិេ យែឡករបស់ប្ដី  េ្រកយេពល
ែលងលះគន   េគពិចរ ដល់បញ្ហ លំេន នរបស់្របពនធកូន (សូមេមើល្រកមរដ្ឋបបេវណី 
ម្រ  977) ? 

 គ. រកតព្វកិចចេ្រកយេពលែលងលះ 

េលើសពីេនះ េនេពលែបងែចក្រទពយសមបត្តិ ក៏្រតូវពិចរ បែនថមអំពី រកតព្វកិចច
ស្រមប់សហព័ទធែដលមនជីវភពលំបកេ្រកយេពលែលងលះ។ ស្ដីពីេហតុផលវញិ  មនទ
ស នៈេផ ងៗគន   ែតជពិេសស េនះគឺជករគិតដល់្រស្តីេមផទះែដលជសហព័ទធ្រកី្រក មិនសូវ
មនសមតថភពរកចំណូល។ តុ ករពិចរ នូវ រកតព្វកិចចសមលមមឱយសហព័ទធ

ចរក ជីវភពរស់េនបន។ 

 ឃ. សំណងៃនករខូចខត 

ស្ដីពីករែលងលះែដលេកើតេឡើងេ យ រអំេពើមនករទទួលខុស្រតូវ  តុ ករទទួល
គ ល់នូវសំណងជមងឺចិត្តេនេពលែលងលះ ែដលជករទទួលខុស្រតូវៃនអំេពើអនីតយនុកូល។  
ស្ដីពីអំេពើផិត ឬអំេពើហិង   ភគេ្រចើន តុ ករទទួល គ ល់នូវសំណងជមងឺចិត្តេនះ។ កនុង

ករណីែដលបនែបងែចក្រទពយសមបត្តិរចួេហើយ  ែតកនុង្រទពយសមបត្តិែដលបនែបងែចក
េហើយេនះ ពំុមនែផនកៃនសំណងៃនករខូចខត ឬក៏មនែដរ ែតេបើេធៀបនឹងភពលំបកខង
ផ្លូវចិត្ត ចំែណកេនះេនមិនទន់្រគប់្រគន់  តុ ករកំពូលទទួល គ ល់នូវសំណងជមងឺចិត្ត
ែថមេទៀត។ លដីកេនៃថងទី23 ែខកកក  ឆន ំ1971។ 

ក៏បុ៉ែន្ត ទឹក្របក់េនះមិនជេ្រចើនបុ៉នម នេទ  ្របែហលខទង់ពីរ េទ្របំ នេយ៉នបុ៉េ ្ណ ះ។ 
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េនះគឺេ យ រតុ ករគិតេឃើញថ ករែបងបក់គន  ភគេ្រចើន គឺមកពីករទទួលខុស្រតូវ
ទំងសងខង េហើយជេគលករណ៍ ស្ដីពីបញ្ហ ្រទពយសមបត្តិ តុ ករបនពិចរ អំពីករ
លំបកខងផ្លូវចិត្តរចួខ្លះេហើយ មរយៈករទទួល គ ល់នូវករែលងលះ  ដូេចនះករគិតអំពី
សំណងជមងឺចិត្ត គឺជករណីពិេសសេទ។ 

សំណងជមងឺចិត្តេ យ រករែលងលះ មនសំណងជមងឺចិត្តែលងលះ និងសំណងជមងឺចិត្ត
េ យ រអំេពើែដលមនករទទួលខុស្រតូវ េហើយែដលជមូលេហតុែលងលះ។ សំណងជមងឺ
ចិត្តទំងពីរេនះេផ ងគន េទ។ ែតេនេពលជំនំុជ្រមះ  តុ ករមិនែបងែចកឱយ ច់ចបស់ ស់
េទ  គឺេគ យតៃម្លជអំេពើអនីតយនុកូល េ យពិចរ ទំង្រសុងនូវដំេណើ រករពីេពលមន
អំេពើអនីតយនុកូលនីមួយៗ រហូតដល់េពលែលងលះ  េហើយគណនទឹក្របក់ៃនសំណងជមងឺ
ចិត្តេនះ។ ក ្ត ែដលតុ ករយកមកពិចរ េនេពលគណនគឺ ①ភពមនករទទួល
ខុស្រតូវ, ②អំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍, ③ធនធនរបស់ភគីមខ ងេទៀត។ ជពិេសស ស្ដីពី ① 
តុ ករពិចរ អំពីមូលេហតុ និងដំេណើ រេដើមទងៃនករែបកបក់  ថ នភពៃនជីវភព

ពហ៍ពិពហ៍  អំេពើែដលមនករទទួលខុស្រតូវ  ចំែណកៃនករទទួលខុស្រតូវ ជេដើម។ 
ភគេ្រចើន  មូលេហតុែដលេធ្វើឱយែបកបក់គឺមនទំងសងខង  ដូេចនះេហើយ ្រតូវែតេធ្វើករ យ
តៃម្លស្ដីពីអំេពើផិត  អំេពើហិង   ករេបះបង់េចល ជេដើម េទ មស្ដង់ រចបស់ ស់ៃន
អំេពើេនះ េ យែផ្អកេលើភស្តុ ង។ 

ង. ្រកមរដ្ឋបបេវណីកមពុជ ម្រ 980 បនែចងអំពីករែបងែចក្រទពយសមបត្តិ ។ កនុងករណីែដលមិន
ចពិេ្រគះបន  ភគីមខ ងៗ ចទទួលនូវ្រទពយសមបត្តិេ យែឡករបស់ខ្លួនបន និង

ពក់ក ្ដ លៃន្រទពយសមបត្តិរមួ។ ក៏បុ៉ែន្ត  តុ ករ ចែបងែចក្រទពយសមបត្តិេ យពិចរ
ម ថ នភពេផ ងៗទំងអស់ ដូចជចំែណកៃនវភិគទនកនុងករបេងកើត្រទពយសមបត្តិ។ មយ៉ង

េទៀត ក៏មនបញញត្តិែចងថ កិចចករេនផទះមនតៃម្លេសមើនឹងករងរខងេ្រកែដរ។ េហតុេនះ
េហើយ  េនកមពុជ េទះជ្រស្តីេមផទះក៏េ យ ភគេ្រចើន ចេធ្វើលទធកមមមួយភគពីរៃន្រទពយ
សមបត្តិែដលបនបេងកើតេ្រកយ ពហ៍ពិពហ៍។ 

(2) ទំនក់ទំនងនឹងកូន 
ក. ករកំណត់អនកមនសិទធិអំ ចេមប 

តុ ករ្រតូវេធ្វើករវនិិចឆ័យេ យពិចរ ទូេទ រមួទំងសមតថភពេសដ្ឋកិចច  ក៏បុ៉ែន្តជ
ទូេទ  ្រតូវពិចរ ដល់ឆនទៈរបស់កូន េ យយកកូន យុខទង់១០ឆន ំជមូល ្ឋ ន។ 

កនុងករណីែដលកូនេនតូច  ពីមុនៗ តុ ករេ្រចើនគិតដល់បញ្ហ ម្ដ យ  ែតសព្វៃថងេនះ 
េដើមបីឱយមនអពយ្រកឹតភព តុ ករេ្រចើនេ្របើទស នៈអនកបីបច់រក ជធំ។ េនះមនន័យថ 
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គឺជករពិចរ ដល់លទធផលៃនករបីបច់រក  ដូចជខ្លឹម រៃនករបីបច់រក   េពល
េវ  ។ល។ េនះគឺេ យ រែតេដើមបីឱយកូនមនេសថរភពផ្លូវចិត្ត  ្រតូវគិតជធំអំពីអ្វីៗែដល
ទក់ទងនឹងផ្លូវចិត្តរបស់កូន។ េ្រកពីេនះ  ក៏្រតូវពិចរ ដល់ឥរយិបថចំេពះករ្រប្រស័យ
ទក់ទងនឹងកូនែដរ។ ដូេចនះ មិនែមនគិតែតអំពីករមិនបំែបកបងប្អូន  ឬពីអំេពើផិតៃនភគីមខ ង 
ជ ទិ៍េទ គឺ្រតូវគិតដល់ឥទធិពលៃនបញ្ហ ទំងេនះ េទេលើសុខុមលភពរបស់កូន។ 

ខ. ករកំណត់អនកបីបច់រក  
ស្ដីពីបញ្ហ េនះ  ក៏្រតូវគិតដូចគន នឹងបញ្ហ អនកមនសិទធិអំ ចេមបែដរ  ែត្រតូវគិតជចំបង

ែថមេទៀតេទេលើក ្ត ពក់ព័នធនឹងចំណងផ្លូវចិត្តរបស់កូន។  
គ. ករ្រប្រស័យទក់ទង 

េនះគឺជសិទធិនិងកតព្វកិចចរបស់ឱពុកម្ដ យផង  េហើយក៏ជសិទធិរបស់កូនផង។ 
មនេពលខ្លះ  តុ ករបនកំណត់អំពីករ្រប្រស័យទក់ទង កលបង ឬក៏េ្របើេស កមម

របស់មជឈមណ្ឌ លជំនួយរបស់ឯកជនក៏មនែដរ។ 
េបើសិនជមិនបនកំណត់ឱយបនលំអិតអំពីករ្រប្រស័យទក់ទងេទ  មិន ចេធ្វើករបងខំ

េ យ្របេយលបនេឡើយ។ 
េន្របេទសជបុ៉ន  េពលថមីៗេនះ  េគគិតថ ជេគលករណ៍ គបបីែតទទួល គ ល់នូវករ

្រប្រស័យទក់ទងេនះ  ែតមនករណីពិេសសែដលមិនទទួល គ ល់ េ យពិចរ េទេលើ
សុខុមលភពរបស់កូន។ ករណីែដលមិនទទួល គ ល់ករ្រប្រស័យទក់ទង មនដូចជ 
ករណីែដលខ្ល ចឪពុកម្ដ យែដលរស់េនែបកគន  ចប់កូនេទ  ឬករណីែដលខ្ល ចមនអំេពើ
ហិង  ជេដើម។ 

ឃ. រកតព្វកិចច 
ស្ដីពីករែលងលះេ យករពិេ្រគះ  មិនសូវមនករណីែដល្រតូវកំណត់ រកតព្វកិចច

បុ៉នម នេទ (ខទង់40%) េហើយករណីែដលបនទទួល រកតព្វកិចចជក់ ក់មនកន់ែតតិច
ជងហនឹងេទៀត។ 

េនះគឺេ យែផ្អកេទេលើកតព្វកិចចរក ជីវភពរស់េន  េហើយេគ ចទមទរនូវស្ដង់ ររស់
េនមួយ្របែហលគន នឹងអនកមនកតព្វកិចចផផគត់ផគង់ រកតព្វកិចចបន។ 

េ្រកពីេនះ  ក៏ ចមនករណីែដលតុ ករទទួល គ ល់នូវ រកតព្វកិចចចំេពះកូន
ែដលជនីតិជន េហើយកំពុងសិក េនម វទិយល័យក៏មនែដរ។ 

េបើសិនជមនករមិនអនុវត្តកតព្វកិចច  េគ ចេធ្វើកររបឹអូសរហូតដល់ វកលិកស្រមប់
អនគតផងែដរ។ មយ៉ងេទៀត កនុងករណីែដលេធ្វើកររបឹអូស្របក់េបៀវត រ ៍  េគ ចរបឹអូសបន
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ដល់េទ1/2 ដូេចនះគឺ េ្រចើនជងករណីៃនសិទធិេលើបំណុលធមម  ( មធមម  គឺ 1/4)។ 

(វធីិគណន) 

តុ ករបនកំណត់អំពីស្ដង់ រៃនករគណន  េ យគិតថ ឪពុកម្ដ យមនកតព្វកិចច
រក ជីវភពរស់េនចំេពះកូន  េហើយគណនអំពីចំ យស្រមប់កររស់េនរបស់កូន មស
មម្រត េទ ម្របក់ចំណូល្រគឹះរបស់ឪពុកនិងម្ដ យ (្របក់ចំណូលេ្រកយកត់ពនធនិង
ចំ យេផ ងៗែដលចំបច់)។ 

មនមតិខ្លះទិទនថ  ករគណនេនះមិនពិចរ ដល់បញ្ហ ពិេសសនីមួយៗ  ក៏បុ៉ែន្ត ករ
គណនែបបេនះមនស្ដង់ រចបស់ ស់ េហើយងយ្រសួលេធ្វើឱយសនធ នកមមបនសេ្រមច។ 


