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នយិមន័យថ្នប្រព័នធប្ទពយសមបត្តរិតបី្រពនធ
 នៅនពលខែលន ៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ នត្ីនឹងន្វីឲ្យជះឥទធិពលខររណា
ែល់ទាំនាក់ទាំនងប្ទពយសមបត្តិ រស់រតីប្រពនធ?

 នពាលគឺ នត្ីប្ទពយសមបត្ិតខែលរតី ឬ ប្រពនធទទួលបាន និងប្ទពយសមបត្តិ
ខែលរតីប្រពនធទទួលបាននោយក្ខ សហក្ខ គ្នន នឹងប្ត្ូវរខងវ ខររណា 
(កមមសិទធិនលីប្ទពយសមបត្តិរតីប្រពនធ)?

 នត្ីអ្នកណាអាចនប្រីប្បាស់និងប្គរ់ប្គងនលីប្ទពយសមបត្ិត រស់រតីប្រពនធ
បាននហយីនប្រីប្បាស់និងប្គរ់ប្គងនោយ នរៀរណា (ក្ខ នប្រីប្បាស់និង
ប្គរ់ប្គងនលីប្ទពយសមបត្តិរតីប្រពនធ)? 
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 នតី្អ្នកណាប្តូ្វទទលួរនទុកនសាហ ុយនែីមបជីយួផ្គត្ផ់្គង់
ជីវភាព មួគ្នន  រស់រតីប្រពនធ (ចាំខែករនទុកថ្ននសាហ ុយ
អាពាហ៍ពិពាហ៍)?

 នតី្រតីឬប្រពនធម្ខា ងនទៀត្ចាំបាចប់្តូ្វខត្រងច់ាំនពាះក្ខត្ពវកិចច
ខែលរតីប្រពនធណាម្ខា ងម្ខនរនទុកខែ ឬនទ (រនទុកថ្ន
ក្ខត្ពវកិចច)?

 កនុងក ែីខែលអ្ចលនវត្ថុនែីមបអីាប្ស័យនៅ រស់រតីប្រពនធ
ប្តូ្វបានចត្ខ់ចងនតី្ក្ខ អាប្ស័យនៅ រស់រតី ឬ ប្រពនធម្ខា ង
នទៀត្នឹងប្តូ្វបានក្ខ ពា នោយខររណា (សិទធអិាប្ស័យ
នៅ រស់រតីប្រពនធ)?
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 សតអី្ាំពី ប្រពន័ធប្ទពយសមបត្តិរតីប្រពនធ ជាមូលោា ន មួម្ខន ៖ 
ប្រព័នធប្ទពយនោយខែក（Separate Property System）គឺ
ជាប្រពន័ធខែលមិនន វ្ីឲ្យម្ខនផ្លរ ះពាល់ែល់ទាំនាក់ទាំនង
ប្ទពយសមបត្តិ រស់រតីប្រពនធនទ ន ះរីជាបានន ៀរ
អាពាហ៍ពិពាហ៍កន៏ោយ និង ប្រពន័ធប្ទពយ មួ（Community
Property System）គឺជាប្រពន័ធខែលនឹងម្ខនផ្លរ ះពាល់
នៅែល់ប្ទពយសមបត្តិ រស់រតីប្រពនធនៅនប្ក្ខយនពលន ៀរ
អាពាហ៍ពិពាហ៍ នហយីប្ទពយ ាំងននាះប្តូ្វក្ខា យជាប្ទពយ មួ។
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 នៅកនុងប្រព័នធប្ទពយនោយខែក ជានគ្នលក្ខ ែ៍ រតី
ប្រពនធម្ខនកមមសិទធិ និង ក្ខ ប្គរ់ប្គងនលីប្ទពយ
សមបត្តិ រស់ែាួនន ៀងៗែាួន។ 

 នៅប្រនទសអ្ង់នគាស និង  ែាភាគនប្ចនីនៅសហ ែា
អានម កិនប្របី្បាស់ប្រព័នធននះ។ នៅប្រនទសជរ ុនក៏
នប្រីប្រព័នធប្ទពយនោយខែកននះខែ ។
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 នគបាននិយាយថា ប្រព័នធប្ទពយនោយខែកបានធានា
នូវភាពឯករាជយថ្នប្ទពយសមបត្ត ិរស់រតបី្រពនធ នហយី
ទាំនាក់ទាំនងគត្ិយុត្តថ្នប្ទពយម្ខនភាពចាស់លាស់ 
នហយីន្វីឲ្យម្ខនសុវត្ថភិាពនលីកចិចក្ខ ជាំនួ។។ 

 ផ្ទុយមកវ។ិក៏ម្ខនក្ខ  ះិគន់ខែ ថា ប្រព័នធននះមនិ
អាចឆាុះរញ្ជ ាំងឲ្យន ។ីនូវទាំនាក់ទាំនងថ្នក្ខ សហ
ក្ខ គ្នន ខាងខផ្នកនសែាកចិច រស់រតីប្រពនធ និង ភាពខត្
មួយថ្នខផ្នកនសែាកចិច រស់រតីប្រពនធខាា ាំងនពក នហយី
មិនអាចវាយត្ថ្មាបានអ្ាំពីក្ខ ងា ខែលប្រពនធប្ត្ូវជួយ
គ្នាំប្ទនៅរត។ី
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 ប្រព័នធប្ទពយសមបត្តិ មួគឺ ជាប្រព័នធខែលទទួលសាគ ល់អ្ាំពីអ្ត្ថិភាពថ្ន
ប្ទពយសមបត្តិ មួ រស់រតីប្រពនធ តាម យៈអាពាហ៍ពិពាហ៍កនុងទាំហាំមួយ
ខែលបានកាំែត់្ នហយីនៅនពលខែលអាពាហ៍ពាហ៍ លាយនឹងប្ត្ូវ
យកប្ទពយសមបត្តិ មួ រស់រតីប្រពនធមកន្វីក្ខ ខរងខចក។

 ភាគនប្ចីនប្រនទស ាំងននះ នប្រីប្រព័នធខែលយកប្បាក់ចាំែូលរតី
ប្រពនធ កបានន្វីជាប្ទពយសមបត្តិ មួ នហយីនរីប្ទពយសមបត្តិខែលម្ខន
នៅមុននពលន ៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ និង ប្ទពយសមបត្តិខែលទទួលបាន
នៅកនុងអ្ាំែុងនពលថ្នអាពាហ៍ពិពាហ៍នោយពុាំម្ខនត្ថ្មាត្រ ចត់្ទុក
ថា គឺជាប្ទពយសមបត្តិនោយខែក។ ក ែីភាគនប្ចីនប្ទពយសមបត្តិ មួ 
គឺជាប្ទពយសមបត្តិខែលទទួលបានកនុងទាំហាំថ្នអ្ាំែុងនពលអាពាហ៍
ពិពាហ៍។
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 ផ្ទុយមកវ។ិចាំនពាះប្រព័នធប្ទពយ មួ គឺជាប្រព័នធខែល
អាចសនប្មចនូវក្ខ វាយត្ថ្មាអ្ាំពភីាពនសមភីាពគ្នន  
និងភាពខត្មួយថ្នខផ្នកនសែាកចិច រស់រតបី្រពនធ រ ុខនត 
គុែវរិត្តិថ្នប្រព័នធននះគ ឺន្វឲី្យទាំនាក់ទាំនងគត្ិ
យុត្តម្ខនភាពសមុគសាម ។នហយីន្វឲី្យរ ះពាល់ែល់
ទាំនាក់ទាំនងជាមួយត្ត្យិជននងិសុវត្ថភិាពថ្នកចិច
ក្ខ ជាំនួ។។
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 ែូនចនះនហយី ន ះរីជាចរ់នផ្តីមពីប្រព័នធមួយណាក៏នោយ ក៏ប្រព័នធ
 ាំង២ននះ នៅខត្ម្ខនផ្លវបិាកម ាងម្ខន ក់ខែ ។

 មា ងវ។ិនទៀត្ក៏ម្ខន “ប្រព័នធខែលយកប្ទពយសមបត្តិខែលនៅសល់
ន្វីជាប្ទពយ មួ” នៅប្រនទសអាែមឺ ង់ (“ប្រព័នធខែលយកប្រនយាជន៍
ខែលទទួលបានរខនថមមកន្វីជាប្ទពយ មួ”) បានយកប្រព័នធប្ទពយស
មបត្ិតនោយខែកមកន្វីជាមូលោា ន នហយីនៅនពលខែល
អាពាហ៍ពិពាហ៍ននាះ លាយ ប្រព័នធននះនឹងន្វីក្ខ ជប្មះរញ្ជ ីនូវប្ទពយ
សមបត្តិខែលរតីប្រពនធទទួលបាននៅអ្ាំែុងនពលអាពាហ៍ពិពាហ៍។

 នហយីក៏ម្ខន “ប្រព័នធខែលយកប្ទពយសមបត្តិខែលទទួលបាននៅ
នប្ក្ខយអាពាហ៍ពិពាហ៍ន្វីជាប្ទពយ មួ” នៅប្រនទសបារា ាំងខែលជា
ប្រនេទថ្នប្រព័នធនឹងក្ខ ន្វីក្ខ ជប្មះរញ្ជ ីនៅកនុងនីត្វិ ិ្ ីថ្នក្ខ ជប្មះ
រញ្ជ ីនៅនពលខែលអាពាហ៍ពិពាហ៍បាន លាយផ្ងខែ ។
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 នៅប្រនទសកមពុជាក៏បានទទួលឥទធិពលពីប្កម ែារបនវែីប្រនទសបារា ាំង
នៅកនុងសម័យអាណានិគម នហយីនៅកនុងចារ់សតីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍និង
ប្គួសា ឆ្ន ាំ 1989 ក៏នគបាននប្រីប្បាស់ប្រព័នធប្ទពយសមបត្តិ មួរតីប្រពនធខែ ។

 ែូនចនះនហយីនៅនពលខែលន្វីនសចកតីប្ពាងប្កម ែារបនវែីថ្នប្រនទស
កមពុជានគក៏បាននគ្ន ពតាមលាំនាាំខររននះ នហយីក៏ន្វីក្ខ ពិច ណានៅ
នលីក្ខ អ្េិវឌ្ឍន៍នសែាកិចច និង សាថ នភាពថ្នក្ខ ខប្រប្រួលជានប្ចីន
 ក់ទងនៅនឹងប្ទពយសមបត្តិ រស់រតីប្រពនធនៅកនុងកមពុជា ប្ពម ាំង
ពាក ែ៍នូវរញ្ា សមុគសាម ។ខែលនឹងនកីត្ម្ខន នហយីខងម ាំងនមីល
នៅនលីទាំននា នៅរណាត លប្រនទសមួយចាំនួនផ្ងខែ ។ ែូនចនះនៅកនុង
ប្កម ែារបនវែីឆ្ន ាំ ២០០៧ ក៏បានរញ្ញត្តអ្ាំពបី្រព័នធប្ទពយសមបត្តិ រស់រតី
ប្រពនធផ្ងខែ ។
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 នហតុ្ែូនចនះនហយី សិក្ខា សាលាននះនឹងន វ្ីក្ខ រកប្សាយអ្ាំពី
ប្រព័នធប្ទពយសមបត្តិរតីប្រពនធនៅប្រនទសកមពុជា នោយនយាងនៅ
នលីក្ខ ពិភាកាខែលបានន វ្ីនែងីនៅនពលរនងកតី្នសចកតបី្ពាង
ប្កម ែារបនវែី សាថ នភាពជាក់ខសតងថ្នយុត្តសិាស្រសត រស់
តុ្លាក្ខ  និង វវិាទនៅនប្ក្ខយនពលននាះ ប្ពម ាំងទាំននា នៅ
រ នទស នហយីជាពិនសសគឺយុត្តសិាស្រសត រស់តុ្លាក្ខ នៅ
ប្រនទសជរ ុនជានែីម។
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12

កចិចសនាប្ទពយសមបត្តរិតបី្រពនធ
 ប្កម ែារបនវែីថ្នប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា គនថីទី7
ជាំពូកទី3 ខផ្នកទ3ី កថាភាគទី1 ខែលរញ្ញត្តអ្ាំពី
ប្រព័នធប្ទពយសមបត្តតិាមកចិចសនាបានទទួលសាគ ល់
នូវកិចចសនាប្ទពយសមបត្តរិតីប្រពនធ។



 នពាលគឺ ①រតីប្រពនធអាចន្វីកិចចសនាអ្ាំពទីាំនាក់ទាំនងប្ទពយ
សមបត្តិនៅមុនឬនប្ក្ខយអាពាហ៍ពិពាហ៍បាន។ រ ុខនតកិចចសនាននះមិន
អាចន្វីផ្ទុយនឹងរញ្ញត្តិសតីពីសិទធិ ម  អាហា ក្ខត្ពវកិចចនិងភាគ
រប្មុងបាននែយី។ ②នៅនពលខែលមិនបានន្វីកិចចសនាប្ទពយ
សមបត្តិរតីប្រពនធនទនឹងប្ត្ូវអ្នុនលាមតាមប្រព័នធប្ទពយសមបត្តិខែល
កាំែត់្នោយចារ់(CCកមពុជា ម្ខប្តា969)។

 ប្កម ែារបនវែីននះបានទទួលសាគ ល់នូវនស ភីាពថ្នកិចចសនាប្ទពយ
សមបត្តិរតីប្រពនធក៏ពិត្ខមន រ ុខនត បានកប្មិត្នូវអានុភាពថ្នកចិចសនា
ខែលម្ខនែាឹមសា នបាះរង់នូវអាហា ក្ខត្ពវកិចច វាងរតីប្រពនធ ឬ សិទធិ
នលីប្ទពយសមបត្តិខែលជាសិទធិសាំខាន់ចាំនពាះរតីប្រពនធ។
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ភាពចាំបាចថ់្នទប្មងថ់្នកិចចសនាប្ទពយសមបត្តរិតបី្រពនធនិង
លកាែែឌ ត្តាាំង
 ①កិចចសនាប្ទពយសមបត្តិរតីប្រពនធប្ត្ូវន្វីជាលាយល័កាែ៍អ្ក  ។ 
②កនុងក ែីខែលរតីប្រពនធបានន្វីកិចចសនានផ្ ងពីប្រព័នធប្ទពយ
សមបត្តិខែលកាំែត់្នោយចារ់ នរីមិនបានចុះរញ្ជ ីនទមនិអាចយក
កិចចសនាននាះមកត្តាាំងជាមួយនងឹត្ត្ិយជនបាននែយី (CCកមពុជា 
ម្ខប្តា970)។

 នៅកនុងកថាែែឌ ទី១ ចារ់បាន ម  នូវភាាំចាំបាច់ថ្នទប្មង់កចិច
សនាខែលប្ត្ូវន្វីជាលាយល័កាែ៍អ្ក  នហយីកថាែែឌ ទី២ បាន
 ម  នូវក្ខ ចុះរញ្ជ ីកិចចសនាប្ទពយសមបត្តិរតីប្រពនធខែលជា
ល័កាែែឌ ត្តាាំងនៅនពលខែលកិចចសនាននាះនផ្ ងពីប្រព័នធប្ទពយ
សមបត្តិខែលកាំែត់្នោយចារ់។

14



ប្រព័នធប្ទពយសមបត្តខិែលកាំែត់្នោយចារ់
 ប្រសិននរនីៅកនុងកចិចសនាប្ទពយសមបត្តរិតីប្រពនធមនិ
បានខកសប្មួលអ្វពីិនសសនទ ប្រព័នធប្ទពយសមបត្តិ
ខែលកាំែត់្នោយចារ់នងឹប្ត្វូយកមកអ្នុវត្ត 
(CCកមពុជា ម្ខប្តា969 កថា.ទី2)។
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ចាំខែករនទុកថ្ននសាហ ុយអាពាហ៍ពិពាហ៍
 រតីប្រពនធ ប្តូ្វម្ខនចាំខែករនទុកនលីនសាហ ុយខែលនកីត្នច។
ពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ នោយពិច ណានៅនលី ប្ទពយសមបតិ្ត 
ប្បាកច់ាំែូល និង សាថ នភាពនផ្ ងៗនទៀត្ (CCកមពុជា 
ម្ខប្តា971)។

 ចាំនពាះនសាហ ុយខែលចាំបាចន់ែីមបខីង កាជីវភាព ស់នៅ 
កនុងម្ខប្តាននះបានខចងថា គឺជាចាំខែកខែលប្ត្ូវទទលួ
រនទុក នោយនយាងនៅតាមប្ទពយសមបត្តិ រស់រតីប្រពនធ ាំង
សងខាង ប្បាកច់ាំែូល ឋានៈនៅកនុងសងគម និង មុែ រ 
ជាអាទិ៍។
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កមមសទិធនិលបី្ទពយសមបត្ត ិមួរតបី្រពនធ
 ប្ទពយសមបត្តិ មួរតីប្រពនធខរងខចកនច។ជាប្ទពយ
សមបត្តិនោយខែក (ប្ទពយសមបត្តផិ្ទទ ល់ែាួន) និង 
ប្ទពយសមបត្តិ មួ(ប្ទពយសមបត្តខិែលបានរញ្ជូ លគ្នន )។

17



ប្ទពយសមបត្តនិោយខែក 
ជាប្ទពយសមបត្តនិោយខែកខែលសថតិ្នប្ក្ខមកមមសិទធិ
 រស់សហព័ទធខត្ម្ខា ងែូចជា（1）ប្ទពយសមបត្តខិែល
ម្ខននៅមុននពលន ៀរអាពាហ៍ពពិាហ៍（2）ប្ទពយ
សមបត្តិខែលទទួលបាននោយប្រ នកមម សនតត្ិកមម 
អ្ចច័យ ន នៅកនុងអ្ាំែុងនពលអាពាហ៍ពិពាហ៍（3）
ប្ទពយសមបត្តិជាត្ថ្មាត្រខែលទទួលបានពកី្ខ 
ចត់្ខចងប្ទពយសមបត្តិប្ត្ង់ចាំែុច（1）ឬ（2）
(CCកមពុជា ម្ខប្តា972)។
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ប្ទពយសមបត្ត ិមួ
 ជាប្ទពយសមបត្តិខែលម្ខន មួគ្នន នហយីសាំនៅនៅនលីប្ទពយស
មបតិ្ត ាំងឡាយណាខែលរតីប្រពនធ ាំងសងខាងឬខត្ម្ខា ង
ទទលួបាននៅកនុងអ្ាំែុងនពលអាពាហ៍ពិពាហ៍នប្ៅពីប្ទពយ
សមបត្តិនោយខែក (CCកមពុជា ម្ខប្តា973)។

 ម្ខប្តាននះបានកាំែត្ថ់ាប្ទពយសមបត្តិខែលទទលួបាននៅ
កនុងអ្ាំែុងនពលអាពាហ៍ពិពាហ៍ នប្ៅពីប្ទពយសមបត្តិនោយ
ខែកនឹងប្តូ្វក្ខា យជាប្ទពយសមបត្តិ មួ។ នៅប្រនទសកមពុជា
កាំពុងនប្រីប្បាស់នូវប្រពន័ធប្ទពយសមបត្តិ មួរតីប្រពនធែូចខែល
បាននលីកនែងីនៅខាងនលី។
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ក្ខ ប្គរប់្គងនិងក្ខ នប្រីប្បាសប់្ទពយសមបត្តិ
①រតីប្រពនធម្ខនសិទធិនសមីគ្នន កនុងក្ខ នប្រីប្បាស់ ទទលួផ្ល
ប្រនយាជន ៍និង ប្គរប់្គងប្ទពយសមបត្តិ មួ។ នហយីប្កម
 ែារបនវែីកប៏ានខចងអ្ាំពីសិទធិនប្រីប្បាស់ទទួលផ្ល
ប្រនយាជន ៍និង ប្គរប់្គងប្ទពយសមបត្តិ រស់ែាួនន ៀងៗែាួន
ខែ (CCកមពុជា ម្ខប្តា974 កថា.ទី១）។ 

②ប្កមននះកប៏ានខចងអ្ាំពីសិទធិនប្រីប្បាស់ប្ទពយសមបត្តិ មួ 
នោយខផ្ែកនលីភាពចាំបាចន់ៅកនុងជីវភាព (ម្ខប្តាែខែល 
កថា.ទី២)។ 
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③ប្កមននះបានទទួលសាគ ល់នូវសិទធបិ្គរ់ប្គងប្ទពយ
សមបត្តិ មួ និងម្ខនសិទធ ិម  នូវចាំណាត់្ក្ខ 
នែីមបបី្គរ់ប្គង និង  កាទុកនូវប្ទពយសមបត្តិ មួ 
(ម្ខប្តាែខែល កថា.ទី3)។ មា ងនទៀត្

 ④រតីប្រពនធអាច ម  នូវក្ខ សនប្មចនសចកតី
 ក់ទងនៅនងឹក្ខ ប្គរ់ប្គងនងិនប្រីប្បាស់នៅកនុង
ក ែីខែលមនិអាចពភិាកាគ្នន បានអ្ាំពកី្ខ 
ប្គរ់ប្គង និង នប្រីប្បាស់នលបី្ទពយសមបត្តិ មួ（ម្ខប្តា
ែខែល កថា.ទី៤）។
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 នប្ៅពីកមមសិទធអិ្វភិាគថ្នគនថសីតអី្ាំពី “សិទធិប្រត្យក ” 
និង រទរញ្ញត្តិពនិសស នៅចាំែុច ③បានកាំែត្់
ថា រតីប្រពនធអាច ម  នូវក្ខ ចុះរញ្ជ ីអ្ាំពបី្ទពយ
សមបត្តិ មួរតបី្រពនធនហយីនៅចាំែុច ④បានកាំែត្់
ថារតីប្រពនធអាច ម  ឲ្យតុ្លាក្ខ ន្វីក្ខ ចត់្ខចង
ខែលចាំបាច់ ឬ ចាំណាត្់ក្ខ នៅនពលខែលមនិអាច
និយាយប្ត្ូវគ្នន ។
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ក្ខ ទទលួែុសប្តូ្វនោយសាមគគភីាពចាំនពាះក្ខត្ពវកិចច
 រតីប្រពនធប្តូ្វទទលួែុសប្តូ្វនោយសាមគគីភាពចាំនពាះ ①
នសាហ ុយនែីមប ីកាជីវភាព មួ រស់រតីប្រពនធ និងនសាហ ុយ
នែីមបកី្ខ អ្រ ់ ាំឬក្ខ ពាបាលខង ាំកូនជាអាទិ៍ ②ក្ខត្ពវកិចច
និង ក ែីយកិចចនផ្ ងៗនទៀត្ ខែលរតីប្រពនធបានប្ពម
នប្ពៀងតាមលិែិត្ជាលាយលកាែ៍អ្ក  នៅកនុងអ្ាំែុង
នពលអាពាហ៍ពិពាហ៍ ③នសាហ ុយនែីមបបី្គរប់្គង និង  កា
ប្ទពយសមបសត្តិ មួ (CCកមពុជា ម្ខប្តា975）។
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ក្ខ ចត្ខ់ចងប្ទពយសមបត្ត ិមួ
 ①ប្ទពយសមបត្តិ មួ រស់រតីប្រពនធមិនអាចយកនៅលក ់ឬ ន វ្ី
ក្ខ ចត្ខ់ចងនផ្ ងនទៀត្នោយមិនម្ខនក្ខ យល់ប្ពមពីរតី
ប្រពនធ ាំងសងខាងនទ(CCកមពុជា ម្ខប្តា976 កថា.ទី១）។ 

 ②នៅនពលខែលម្ខនសាថ នភាពមិនអាចនជៀសវាងបាន
សប្ម្ខរក់្ខ ខង ាំជីវភាព មួកនុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ និង នែីមបី
ជីវភាព ស់នៅននាះរតី ឬ ប្រពនធណាម្ខា ងអាចលកឬ់ ន វ្ីក្ខ 
ចត្ខ់ចងនផ្ ងនទៀត្នូវប្ទពយសមបត្តិ មួបាន នោយទទលួក្ខ 
អ្នុញ្ញ ត្ពីតុ្លាក្ខ  (ម្ខប្តាែខែល កថា.ទី2）។ 
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 ③កនុងក ែីខែលរតីឬប្រពនធណាម្ខា ងបានលក់ ឬ ន្វីក្ខ ចត់្ខចង
នផ្ ងនទៀត្នូវប្ទពយសមបត្តិ មួនោយគ្នម នក្ខ យល់ប្ពមពីសហព័ទធ
ម្ខា ងនទៀត្ផ្ង និង គ្នម នក្ខ អ្នុញ្ញ ត្ពីតុ្លាក្ខ ផ្ង សហព័ទធខែល
មិនបានផ្តល់ក្ខ យល់ប្ពមអាច ម  ឲ្យលុរនចលនូវក្ខ ចត់្ខចង
ននាះនៅតុ្លាក្ខ បាននៅកនុងអ្ាំែុងនពល២(ពី )ឆ្ន ាំ គិត្ចរ់ពីនពល
ខែលបានែឹងអ្ាំពីក្ខ ចត់្ខចងននាះ នរីប្ទពយសមបត្តិ មួខែលប្ត្ូវបាន
ចត់្ខចងននាះជាអ្ចលនវត្ថុថ្នក្ខ អាប្ស័យនៅនិងនៅកនុងអ្ាំែុង
នពល១(មួយ) ឆ្ន ាំគិត្ចរ់ពីនពលខែលបានែឹងអ្ាំពកី្ខ ចត់្ខចង
ននាះ នរីប្ទពយសមបត្តិ មួខែលប្ត្ូវបានចត់្ខចងននាះជាប្ទពយសមបត្តិ
នផ្ ង(ម្ខប្តាែខែល កថា.ទី៣)។

25



ក្ខ អាប្ស័យនៅប្ទពយសមបត្តនិោយខែក
①រតីប្រពនធម្ខា ងអាចអាប្ស័យនៅអ្ចលនវត្ថុខែល
ជាប្ទពយសមបត្តនិោយខែក រស់សហព័ទធម្ខា ង
នទៀត្ នហយីខែលប្ត្វូបាននប្រសីប្ម្ខរ់ក្ខ អាប្ស័យ
នៅ រស់ប្គួសា បាន។ ②ន ះរីជាសហព័ទធម្ខា ង
នទៀត្បានចត់្ខចងអ្ចលនវត្ថុននាះក៏នោយក៏អាច
រនតអាប្ស័យនៅអ្ចលនវត្ថុននាះបានខែ  
(CCកមពុជា ម្ខប្តា977) ។
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ក្ខ ខរងខចកប្ទពយសមបត្តនិៅនពលខលងលះ
 ①កនុងក ែីខែលរតីប្រពនធខលងលះគ្នន  ប្ត្ូវខរងខចកប្ទពយសមបត្តិ
នោយយុត្តិ្ម៌ខផ្ែកតាមក្ខ ពិភាកា រស់ភាគី ាំងសងខាង។ ②
នៅនពលខែលមិនអាចពិភាកាគ្នន  វាងរតីប្រពនធនទ សហព័ទធនីមួយៗ
ប្ត្ូវទទួលបាននូវប្ទពយសមបត្តិនោយខែក។ សហព័ទធនីមួយៗម្ខន
សិទធិទទួលយក១ភាគ២ថ្នប្ទពយសមបត្តិ មួ។ រ ុខនត នរីម្ខនក ែី
ពិនសសនិង ម្ខនក្ខ  ម   រស់រតីប្រពនធណាម្ខា ង ក្ខ ខរងខចង
ប្ទពយសមបត្តិ មួអាចន្វីនែងីនោយន្វីក្ខ ពិច ណានលីទាំហាំថ្នក្ខ 
រ ចិច គ រស់ភាគីនីមួយៗអ្ាំែុងនពលអាពាហ៍ពិពាហ៍ កប្មិត្ជីវភាព
 ស់នៅកនុងនពលម្ខនចាំែងអាពាហ៍ ពិពាហ៍ អាយុ សាថ នភាពផ្ាូវចិត្ត
និងផ្ាូវក្ខយ និងផ្លប្រនយាជន៍ រស់កូនជាអាទិ៍។
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③នគហកចិចប្ត្វូចត់្ទុកថា ម្ខនត្ថ្មានសមីនងឹក្ខ ងា 
ខែលន្វីនប្ៅផ្ទះខែ  (CCកមពុជា ម្ខប្តា980)។
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ប្រពន័ធថ្នក្ខ ចុះរញ្ជ ីអ្ចលនវត្ថុនៅប្រនទសកមពុជា
 ប្រពន័ធថ្នប្រនទសកមពុជាម្ខនភាពែុសគ្នន នៅនឹងចារន់ៅ
ប្រនទសជរ ុនយា ងខាា ាំង ប្ត្ងច់ាំែុចសតីអ្ាំពី ①កមមវត្ថុថ្ន
ក្ខ ចុះរញ្ជ ី ②អានុភាពថ្នក្ខ ចុះរញ្ជ ី ③ឯកសា រញ្ជ ក់
អ្ាំពីមូលនហតុ្ថ្នក្ខ ចុះរញ្ជ ី ④សមត្ថកិចចថ្នក្ខ ចុះរញ្ជ ី។

 ជាែាំរូង សតីអ្ាំពីចាំែុច ①កមមវត្ថុថ្នក្ខ ចុះរញ្ជ ី។ នៅ
ប្រនទសកមពុជាែី និង អាគ្ន មិនខមនជាវត្ថុនផ្ ងៗពីគ្នន
នែយី នហយីនគបានចុះរញ្ជ ីកមមសិទធិថ្នអាគ្ន នលីែីននាះជា
អ្ចលនវត្ថុខត្មយួ។ 
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 មា ងនទៀត្ ②សតីពីអានុភាពថ្នក្ខ ចុះរញ្ជ ីវ។ិ
 ក់ទងនឹងក្ខ រនងកតី្ ឬ ក្ខ នផ្ទ នូវផ្លុរនភាគ និង 
សិទធិប្បាត្ិនភាគប្រត្យក  “ក្ខ ចុះរញ្ជ ី” ជាលកាែែឌ
ត្តាាំង រ ុខនត ក្ខ នផ្ទ នូវកមមសទិធិថ្នអ្ចលនវត្ថុនោយ
ក្ខ ប្ពមនប្ពៀងវ។ិ “ក្ខ ចុះរញ្ជ ី” នឹងក្ខា យនៅជា
លកាែែឌ នែមីបរីនងកីត្អានុភាព នហយីប្រសិននរីមនិ
បានចុះរញ្ជ ីនទ អានុភាពថ្នក្ខ នផ្ទ កមមសិទធក៏ិនឹង
មិននកីត្នែងីខែ  (CCកមពុជា ម្ខប្តា133～135)។ 
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 សតីអ្ាំព③ីឯកសា រញ្ជ ក់អ្ាំពីមូលនហតុ្ថ្នក្ខ ចុះរញ្ជ ីវ។ិ  ក់ទងនៅនឹង
លិែិត្កិចចសនាលក់ទិ។អ្ចលនវត្ថុជាអាទិ៍ នរីមិនបានន្វីនែងីនោយ
លិែិត្យថាេូត្នទ អានុភាពនឹងមិននកីត្ម្ខននទ (ចារ់ែខែល ម្ខប្តា
336 កថា.ទី2) នហយីក្ខ រនងកីត្កិចចសនានផ្ ងនប្ៅពីននាះ ែូចជាកិចច
សនារនងកីត្ហុរី ូខត្កជាអាទិ៍ ក៏អាចន្វីនែងីជាលិែិត្លាយលកាែ៍
អ្ក   ខែលន្វីនែងីនោយមស្រនតីម្ខនសមត្ថកិចចក៏បានខែ ។

 ④ក្ខ ោក់ពាកយសុាំចុះរញ្ជ ី និង សមត្ថកិចចអ្នុវត្តក្ខ ចុះរញ្ជ ីនៅប្រនទស
ជរ ុន គឺមនទី កិចចក្ខ ចារ់ (Regional Legal Affairs Bureau)   រ ុខនត 
នៅប្រនទសកមពុជា ែាបាលសុ និយាែីម្ខនែូចជា ប្កសួងខែនែីរាជធានី 
និង នែត្ត នហយី ែាបាលសុ និយាែីខែលទទួលពាកយសុាំប្ត្ូវបានខរងខចក
នៅតាមថាន ក់ ប្កុង ែែឌ  សងាក ត់្ ។
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 នៅប្រនទសកមពុជា នសៀវនៅនគ្នលរញ្ជ ីែី ា្បី្តូ្វបានរាំផ្ាិច
រាំផ្ទា ។នោយ ោា េិបាលរ ុលពត្ និង នប្ក្ខមភាពប្ចរូក
ប្ចរល់ថ្នសស្រងាគ មថ្ផ្ទកនុងនប្ក្ខយនពលននាះ។ ចារេូ់មិបាលឆ្ន ាំ
1992 និង 2001 បានខចងនូវរញ្ញត្តិថា មិនទទលួសាគ ល់នូវ
កមមសិទធិនលីអ្ចលនវត្ថុ ចរពី់នប្ក្ខយឆ្ន ាំ1979នទ  នហយីបាន
ចរន់ផ្តីមរនងកីត្នូវនសៀវនៅនគ្នលរញ្ជ ីែី ា្ីចរពី់ចាំែុចសូនយ
រនត ហូត្ន ៀងមក។

 ជាលទធផ្លគិត្ប្តឹ្មចុង ខែកញ្ញ ឆ្ន ាំ២០១៧ រចចុរបននននះ 
ម្ខនខត្ែីចាំននួប្រខហល65%ថ្នថ្ផ្ទប្រនទសខត្រ ុនណាណ ះខែល
បានន វ្ីក្ខ ចុះរញ្ជ ីែាំរូង(ចុះរញ្ជ ីសតីពីអ្ត្ថិភាពថ្នកមមសិទធិ)។
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 រ ុខនតនោយសា ខត្សិទធកិ្ខន់ក្ខរ់ពនិសស (ម្ខនភាព
ប្សនែៀងគ្នន នៅនងឹកមមសទិធិនលីែី្ ាខីែ ) ប្ត្ូវបាន
ទទួលសាគ ល់នោយចារ់េូមបិាលឆ្ន ាំ២០០១ 
(CCកមពុជា ម្ខប្តា242 និង ម្ខប្តា243) ែូនចនះ
នហយី ទាំនាក់ទាំនងសិទធិនលីអ្ចលនវត្ថុ និងក្ខ 
ផ្ ពវផ្ាយជាសាធា ែៈ (ក្ខ ចុះរញ្ជ ី) ម្ខនភាព
សមុគសាម ។ខាា ាំង។
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ក្ខ ចុះរញ្ជ ីកិចចសនាប្ទពយសមបត្តរិតបី្រពនធ
 រខនថមពីននះនទៀត្ នៅប្រនទសកមពុជា បានយកប្រព័នធប្ទពយសមបត្តិ
 មួរតីប្រពនធ ន វ្ីជាប្រព័នធប្ទពយសមបត្តិខែលកាំែត្់នោយចារ់ 
នហយីបានទទលួសាគ ល់នូវក្ខ រនងកីត្កិចចសនាប្ទពយសមបត្តិរតី
ប្រពនធជាប្រព័នធប្ទពយសមបត្តិតាមកិចចសនា។ 

 រ ុខនត កិចចសនា ននះមិនប្តឹ្មខត្ន វ្ីឲ្យរ ះពាល់្ៃន់្ៃ ែល់ទាំនាក់
ទាំនងប្ទពយសមបត្តិ រស់រតីប្រពនធខត្រ ុនណាណ ះនទ ខងម ាំងមិន
អាចយកមកត្តាាំងបាននែយី (CCកមពុជា ម្ខប្តា970) នរី
កិចចសនាននាះមិនបានចុះរញ្ជ ី កនុងក ែីខែលជួយក្ខ ពា ែល់
ត្តិ្យជនខែលន វ្ីកិចចក្ខ ជាំន។ួជាមយួនឹងរតីប្រពនធននាះ។
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 ប្រក្ខសសតីពីនីតិ្វ ិ្ ីថ្នក្ខ ចុះរញ្ជ ីកិចចសនាប្ទពយសមបត្តិរតីប្រពនធឆ្ន ាំ
2013 បានយកនាយកោា នកិចចក្ខ  ែារបនវែីថ្នប្កសួងយុត្តិ្ម៌ជា
សាថ រ័នម្ខនសមត្ថកិចចកនុងកិចចក្ខ ចុះរញ្ជ ី នហយីបានខចងអ្ាំពីចុះ
រញ្ជ ីក្ខ ផ្ទា ស់រតូ ក្ខ លុរនចលក្ខ ខកត្ប្មូវកិចចសនាប្ទពយសមបត្តិរតី
ប្រពនធ និង នីតិ្វ ិ្ ីថ្នក្ខ ក្ខ នច។លិែិត្រញ្ជ ក់ជានែីម។ រ ុខនត អ្នក
ខែលមិនបានែឹងអ្ាំពីអ្ត្ថិភាពថ្នប្កូែូចុះរញ្ជ ីកិចចសនាប្ទពយ
សមបត្តិរតីប្រពនធក៏ម្ខននប្ចីនផ្ងខែ  ែូនចនះនហយី នសទី ខត្គ្នម នអ្នកនប្រី
ប្បាស់នូវក្ខ ចុះរញ្ជ ីននះនទ។
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①កនុងក ែីខែលរតបី្រពនធកាំពុង សន់ៅខរកគ្នន  នហយីម្ខនអ្នកណាម្ខន កប់ាន
 ម  ឲ្យខរងខចកអ្ចលនវត្ថុខែលជាប្ទពយសមបត្ត ិមួថ្នក្ខ អាប្សយ័នៅ នតី្
នឹងប្តូ្វក្ខា យជាយា ងណា?
 ប្កម ែារបនវែីថ្នប្រនទសកមពុជាបានទទួលសាគ ល់នូវប្ទពយសមបត្តិខែលរតី
ប្រពនធទទួលបាននៅកនុងអ្ាំែុងនពលអាពាហ៍ពិពាហ៍ថា ជានគ្នលក្ខ ែ៍
នឹងប្តូ្វក្ខា យជាប្ទពយសមបត្តិ មួ (CCកមពុជា ម្ខប្តា973) នហយីរតីប្រពនធ
ម្ខនសិទធិនប្រីប្បាស់ប្ទពយសមបត្តិននាះកនុងទាំហាំថ្នភាពចាំបាច ់(ចារែ់ខែល
ម្ខប្តា974 កថា.ទី2) មា ងនទៀត្កម៏្ខនសិទធិ ម  ឲ្យន វ្ីចាំណាត្ក់្ខ 
ខែលចាំបាចន់ែីមបបី្គរប់្គង និង  កាទុកប្ទពយសមបត្តិ មួបានផ្ងខែ  
(ចារែ់ខែលម្ខប្តាែខែល កថា.ទី3)។ 
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 រខនថមពីននះនទៀត្ នៅកនុងក្ខ ខរងខចកប្ទពយសមបត្តិនៅនពលខលងលះ 
រតីប្រពនធក៏ម្ខនសិទធិ ម  ឲ្យខរងខចកប្ទពយសមបត្តិនោយយុត្តិ្ម៌
នោយន្វីក្ខ ពិច ណានលីសាថ នភាពែូចជា ទាំហាំថ្នក្ខ រ ចិច ក រស់
ភាគីនីមួយៗ អាយុ ប្ទពយសមបត្តិ និង ប្បាក់ចាំែូល សាថ នភាពផ្ាូវចិត្ត
និង ផ្ាូវក្ខយជាអាទិ៍（ចារ់ែខែល ម្ខប្តា 980）។

 រ ុខនតផ្ទុយមកវ។ិ ប្កម ែារបនវែីបានខចងថា ម្ខច ស់កមមសិទធិអ្វភិាគ
ម្ខន ក់ៗ អាច ម  ឲ្យខរងខចកវត្ថុកមមសិទធិអ្វភិាគបានប្គរ់នពលនវលា 
(ចារ់ែខែល ម្ខប្តា211 កថា.ទី1) នហយីនៅនពលខែលក្ខ ពិភាកា
 វាងម្ខច ស់កមមសិទធិអ្វភិាគ មិនអាចសប្មរសប្មួលគ្នន បាននទននាះ អាច
 ម  នៅតុ្លាក្ខ ឲ្យន្វីក្ខ ខរងខចកវត្ថុជាក់ខសតងននាះ ឬ នោយក្ខ 
ខរងខចកប្បាក់នៅតាមចាំនួនថ្នចាំខែក（ចារ់ែខែល ម្ខប្តា212）។
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 នៅប្រនទសជរ ុន សិទធិ ម  ឲ្យខរងខចកចាំខែកកមមសិទធិអ្វភិាគ
ខែលបានរញ្ញត្តនៅកនុងប្កម ែារបនវែីគឺជាសិទធិនលីប្ទពយសមបត្តិខែល
សាកសមនឹងគិត្ថាជាលកាែៈចមបងថ្នកមមសិទធិអ្វភិាគ កនុងក្ខ ប្គរ់
ប្គងជាក់ខសតងនលីកមមវត្ថុ ាំងប្សុងនោយនស ីរ ុខនត នៅកនុងសាំែុាំ ន ឿង
ខែលរតីបាន ម  ឲ្យខរងខចកចាំខែកកមមសិទធិអ្វភិាគថ្នអ្ចលនវត្ថុ
ខែលប្រពនធ និង កូនអាប្ស័យបាននៅ តុ្លាក្ខ បានន្វីក្ខ សនប្មច
នសចកតីថា មិនទទួលសាគ ល់សិទធិ ម  ឲ្យខរងខចកចាំខែកកមមសិទធិ
អ្វភិាគននាះនទ កនុងក ែីខែលនមីលន លីថា វាម្ខនភាពមិនប្ត្ឹមប្ត្ូវ
ខាា ាំងនពក ក់ទងនៅនឹងនគ្នលរាំែង និង លកាែៈថ្នទាំនាក់ទាំនង
កមមសិទធិអ្វភិាគជាអាទិ៍ នហយីក្ខ អ្នុវត្តសិទធិ ម  ឲ្យខរងខចកននាះ 
បានន្វីនែងីនប្ក្ខយ ូរភាពថ្នក្ខ នប្រីប្បាស់សិទធិនោយរាំពាន (សាល
ែីក្ខសាលាឧទធ ែ៍ប្រនទសជរ ុន៖大阪高判2005・６・９)។
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 នៅកនុងសាលែីក្ខខាងនលីននះបានសនប្មចថា  មិនអ្នុញ្ញ ត្ចាំនពាះ ក្ខ ទទលួសាគ ល់នូវ
សិទធិ ម  ឲ្យខរងខចកចាំខែកថ្នវត្ថុកមមសិទធិអ្វភិាគខែលបានន វ្ីនែងីនៅកនុងសាល
ប្កមនែីមននាះនទ នោយសា ខត្ ក្ខ  ម  ននាះ គឺជាក្ខ នប្រីប្បាស់សិទធិនោយរាំពាន។ 
ក្ខ សនប្មនចខររននះ បានន វ្ីនែងីនោយពិច ណាថា នរីន វ្ីក្ខ ខរងខចកខែលតាមនីតិ្
វ ិ្ ីថ្នក្ខ ខរងខចកចាំខែកអ្វភិាគថ្នគនថសីតីពី “សិទធិប្រត្យក ” នឹងន វ្ីឲ្យប្រពនធបាត់្រង់
នូវលទធភាពកនុងក្ខ ន វ្លីទធកមមខត្ម្ខន ក់ឯង នហយី មា ងវ។ិនទៀត្ រតីប្រពនធក៏ម្ខនក ែី
កិចច មួ ស់នឹងគ្នន  សហក្ខ  និង សនស្រងាគ ះគ្នន នៅវ។ិនៅមកខែ  ែូនចនះ តាម យៈនហតុ្ផ្ល
 ាំងននះ ប្រពនធម្ខនក ែីយកិចចក្ខ ពា នូវក្ខ អាប្ស័យនៅ រស់ប្រពនធនិងកូន នហយី
ប្ពម ាំងបានន វ្ីក្ខ ពិច ណាអ្ាំពីសាថ នភាពផ្ាូវចិត្ត និង ផ្ាូវក្ខយ និងខផ្នកនសែាកិចច រស់
រតីប្រពនធខែ ។ នហយីក្ខ ខែលតុ្លាក្ខ បានន វ្ីក្ខ ពិច ណាខររននះ គឺខផ្ែកនៅក្ខ ខរង
ខចកខែលនឹងប្តូ្វន វ្ីនែងីនៅនីតិ្វ ិ្ ីថ្នក្ខ ខរងខចកប្ទពយសមបត្តិរតបី្រពនធនៅនពលខលង
លះគ្នន នានពលអ្នាគត្ និង ខផ្ែកតាមទស នៈថ្នក្ខ ក្ខ ពា នូវក្ខ អាប្ស័យនៅ រស់
ប្រពនធ និង កូន។
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 ប្កម ែារបនវែីថ្នប្រនទសកមពុជាកម៏្ខននីតិ្វ ិ្ ីថ្នក្ខ ខរង
ខចកប្ទពយសមបត្តិនៅនពលខលងលះគ្នន ខែ  ែូនចនះនហយី
តុ្លាក្ខ គ ួខត្យកនីតិ្វ ិ្ ីថ្នក្ខ ខរងខចកប្ទពយសមបត្តិនៅ
នពលខែលខលងលះគ្នន ជាអាទិភាព ជាជាងន វ្ីក្ខ ខរងខចក
នោយន វ្ីតាមនីតិ្វ ិ្ ីថ្នក្ខ ខរងខចកវត្ថុកមមសិទធិអ្វភិាគ។ 
មា ងនទៀត្ នៅកនុងម្ខប្តា៤ ថ្នប្កម ែារបនវែីថ្នប្ពះរាជា
ណាចប្កកមពុជាកម៏្ខនរញ្ញត្តិសតីពី ក្ខ ហាមឃាត្មិ់នឲ្យនប្រី
ប្បាស់សិទធិនោយរាំពានខែ  ែូនចនះនហយី តុ្លាក្ខ គ ួខត្រក
ប្សាយែូចគ្នន នៅនឹងសាលែីក្ខខាងនលីននះក៏បានខែ ។
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 ជាក្ខ ត្រនៅនឹងសាលែីក្ខខាងនលីននះ កម៏្ខនសាំែុាំ ន ឿងខែលតុ្លាក្ខ 
បានទទួលសាគ ល់នូវក្ខ លកន់ែ។ថ្ងាែី និង អាគ្ន  នហយីទទួលសាគ ល់នូវក្ខ 
ខរងខចកចាំខែក១ ភាគ២ ពីប្បាកថ់្នក្ខ លកន់ែ។ថ្ងាខែលបានែក
នសាហ ុយថ្នក្ខ លកន់ែ។ថ្ងាននាះនច។ខែ  នៅពលខែលពុាំម្ខនភាពចាំបាច់
ថ្នក្ខ អាប្ស័យនៅ នហយីខផ្ែកតាមទស នៈសតីពីសុែម្ខលភាព រស់កូនននាះ 
កន៏ ។ីថា គ្នម នភាពចាំបាចន់ែីមបខីង កានូវអ្ចលនវត្ថុននាះខែ  (សាលប្កម
សាលាែាំរូងប្រនទសជរ ុន៖東京地判2012・5・14)។

 មា ងនទៀត្ កម៏្ខនសាំែុាំ ន ឿងខែលម្ខនក្ខ  ម  ឲ្យខរងខចកចាំខែកអ្
វភិាគខែលបានន វ្ីនែងីពីភាគីខាងប្រពនធផ្ងខែ  នហយីតុ្លាក្ខ បានទទួល
សាគ ល់នូវក្ខ  ម  ឲ្យខរងខចកចាំខែកអ្វភិាគននាះ នៅនពលខែលប្រពនធ
ម្ខនប្ទពយសមបត្តិ និង ប្បាកច់ាំែូលសម មយប្ពម  ាំងមិនម្ខនភាពចាំបាច់
ខាា ាំងថ្នក្ខ អាប្ស័យនៅ។ (សាលប្កមសាលាែាំរូងប្រនទសជរ ុន៖東京地
判2015・6・3)។
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②ក ែីខែលម្ខនវវិាទអ្ាំពីប្បាក់រនញ្ញីកនុង្នាគ្ន ខែលជាប្ទពយ
សមបត្ត ិមួ រស់រតបី្រពនធ
 ម្ខនសាំែុាំ ន ឿងសតីអ្ាំពីប្បាក់រនញ្ញីនៅកនុង្នាគ្ន ខែលបានោក់ខត្
ន ម្ ះ រស់រតី នហយីនៅនពលននាះម្ខនក្ខ  ម  ពីរតីនៅក្ខន់
្នាគ្ន ថា សូម ាំលាយកិចចសនាននាះ នហយី រង់ប្បាក់ ាំងននាះ
មកវ។ិ។ រ ុខនត កនុងក ែីថ្នប្បាក់សន ា្ំ មមតា និង ម្ខនកាំែត់្ 
យៈនពលខររននះ ្នាគ្ន ក៏បានរែិនស្នូវក្ខ  ម  ខែលរតីសុាំ
ឲ្យរង់ប្បាក់ប្ត្ែរ់មកខត្ម្ខន ក់ឯង នោយសា ខត្ប្បាក់រនញ្ញីននាះ គឺ
ប្ទពយសមបត្តិ មួ រស់រតីប្រពនធ។ 
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 សតីអ្ាំពីក្ខ កាំែត្ ់និង ទទលួសាគ ល់នូវអ្នកោកប់្បាករ់នញ្ញី
នគបានទទលួសាគ ល់ថា រុគគលខែលបានចូល មួវភិាគ ននូវ
ប្បាក ់គឺជាអ្នកោកប់្បាករ់នញ្ញី ែូនចនះ តុ្លាក្ខ នៅប្រនទស
ជរ ុន បានទទួលសាគ ល់នូវក្ខ  ម  ឲ្យរងប់្បាកខ់ែលបាន
ន វ្ីនែងីភាគីខាងរតី ន ះរីជា លកាែៈជាក់ខសតង ប្បាក់
ននាះគឺជាប្ទពយសមបតិ្ត មួរតីប្រពនធកន៏ោយ (សាលប្កម
សាលែាំរូងប្រនទសជរ ុន៖東京地判2013・4・30)។ 
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 នៅប្រនទសជរ ុន នគបានរកប្សាយខររននះគឺ 
នោយសា ខត្នគបាននប្របី្បាស់នូវប្រព័នធប្ទពយសមបត្តិ
នោយខែក រស់រតបី្រពនធ ខែលម្ខននៅកនុងម្ខប្តា 
762 កថា.ទី1ថ្នប្កម ែារបនវែីប្រនទសជរ ុន។ មា ង
វ។ិនទៀនត្ នោយសា ខត្ នគបានទទួលសាគ ល់ជា
សត្ានុម័ត្នូវក្ខ រកប្សាយអ្ាំពកី្ខ កាំែត់្ និង ក្ខ 
ទទួលសាគ ល់នូវអ្នកោក់ប្បាក់រនញ្ញី នែីមបកី្ខ ពា នូវ
សុវត្ថិភាពថ្នកចិចក្ខ ជាំនួ។ និង ត្ត្ិយជន។
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 រ ុខនត នៅប្រនទសកមពុជា នគបាននប្រីប្បាស់ប្រពន័ធប្ទពយសមបត្តិ
 មួរតីប្រពនធ នហយីសតីអ្ាំពី ប្ទពយសមបត្តិ មួ ម្ខននូវចាំខែក មួ
ខែលម្ខនសុក្ខត នុពល មា ងនទៀត្ ចារ់បានខចងថា ក្ខ លក់
ប្ទពយសមបត្តិ មួកន៏ោយ ក្ខ ចត្ខ់ចងជាអាទិ៍កន៏ោយ ចាំបាច់
ប្តូ្វម្ខនក្ខ យល់ប្ពមពីភាគីម្ខា ងនទៀត្ នហយីប្រសិននរីក្ខ 
ចត្ខ់ចងននាះមិនបានទទលួក្ខ យល់ប្ពមនទ ភាគីខែលមិន
បានផ្តល់ក្ខ យល់ប្ពមអាច ម  ឲ្យលុរនចលនូវក្ខ 
ចត្់ខចងននាះបាន (CCកមពុជា ម្ខប្តា976)។
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 ែូនចនះនហយី នគបានគិត្ថា សាថ រ័នហ ិញ្ញវត្ថុ ែូចជា
្នាគ្ន ជាអាទិ៍ មិនអាចរែនិស្នូវក្ខ  ម  
 រស់រតីខែលសុាំឲ្យរង់ប្បាក់ប្ត្ែរ់មកវ។ិនោយមិន
ម្ខនក្ខ យល់ប្ពមពបី្រពនធបាននែយី ន ះរីជា
ប្បាក់រនញ្ញីបានោក់ខត្ន ម្ ះរតក៏ីនោយ នលីកខលង
ខត្ក្ខ សងចាំនពាះអ្នកក្ខន់ក្ខរ់នូវសទិធិនលរីាំែុល 
(ចារ់ែខែល ម្ខប្តា439)មិនប្ត្វូបាន កាក្ខ ពា ។
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③ប្ទពយសមបត្ត ិមួ និង ក្ខ សងក្ខត្ពវកិចចផ្ទទ ល់ែាួន
 ឧ ហ ែ៍ថា នតី្នគអាចអ្នុញ្ញ ត្ឲ្យយកប្បាក់ចាំែូលខែលរ ្
តី្ កបាន យកមកសងក្ខត្ពវកិចចខែលរតីប្តូ្វទទួលរនទុកនៅមុន
នពលន ៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ខែ ឬនទ? 

 នហយី នតី្ប្រពនធអាចលុរនចលនូវក្ខ សងក្ខត្ពវកិចចខែលបាន
រង់ឲ្យម្ខច ស់រាំែុលខែលន វ្នីែងីនោយមិនបានទទួលក្ខ 
យល់ប្ពមពីែាួនឬនទ?

 ប្បាក់ចាំែូល រស់រតី នឹងប្តូ្វក្ខា យជាប្ទពយសមបត្តិ មួ នហយីរតី
អាចយកនៅសងក្ខត្ពវកិចចផ្ទទ ល់ែាួនខត្ម្ខន ក់ឯងបាន នោយមិន
ចាំបាច់ទទួលបានក្ខ យល់ប្ពមពីប្រពនធនទ នោយសា ខត្ចារ់
មិនបានកប្មិត្អ្ាំពីក្ខ ចត់្ខចងចាំនពាះប្បាក់នទ។
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 តាម យៈនិយមនយ័អ្ាំពីប្ទពយសមបត្តិ មួថ្នម្ខប្តា973 កនុងប្កម ែារបនវែីថ្ន
ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា បានរាររ់ញ្ជូ ល ាំងប្បាកច់ាំែូល រស់រតី ជាប្ទពយ
សមបត្តិ មួ។ រ ុខនត នោយសា ខត្（1）ចាំនពាះកមមសិទធិ និង ក្ខ ក្ខនក់្ខរន់លី 
“ប្បាក”់ ចាំបាចប់្តូ្វខត្ម្ខនភាពឯកភាពគ្នន  នហយី（2）នៅកនុងចារស់តីពី
អាពាហ៍ពិពាហ៍ និង ប្គួសា  ម្ខប្តា ៣៧ ខែលជាមូលោា នថ្នប្កម ែារបនវែី
កមពុជាម្ខប្តា976 កថា.ទី1 កប៏ាននលីកនែងីអ្ាំពី “ក្ខ លកែូ់  ឬ ក្ខ ន វ្ី
អ្ាំនណាយនូវប្ទពយសមបត្តិ មួ” ខែ  ខត្មិនបានកាំែត្ជ់ាមុនអ្ាំពីក្ខ សង
ក្ខត្ពវកិចចនោយប្ទពយសមបត្តិ មួខែលនកីត្ម្ខនែូចនៅកនុងន ឿងកតីខាងនលីននះ
នទ ែូនចនះនហយី នគអាចរកប្សាយបានថា ក្ខ សងក្ខត្ពវកិចចមិនខមនជា “ក្ខ 
ចត្ខ់ចង” ខែលបានខចងកនុងម្ខប្តា976 កថា.ទី1ថ្នប្កម ែារបនវែីកមពុជានទ 
នហយីក្ខ សងក្ខត្ពវកិចចននាះនឹងម្ខនសុពលភាព។



④ប្ទពយសមបត្ត ិមួ រស់រតបី្រពនធ និង ក្ខ អ្នុវត្តនោយរងាាំ
 រតី “Ａ”បានែចីប្បាក់ពីម្ខច ស់រាំែុល “Ｃ” នៅមុននពលន ៀរ
អាពាហ៍ពិពាហ៍ នហយីមិន ន់បានសងប្បាក់ននាះនៅនែយី។ 
Ａបានន ៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយប្រពនធ “Ｂ” ។ Ａ និង Ｂ
បានទិ។ែី និងផ្ទះ នែីមបជីាក្ខ អាប្ស័យនៅ និង បានចុះរញ្ជ ី
ជាប្ទពយសមបត្តិ មួ រស់រតីប្រពនធ។ Ｃបាន ម  ឲ្យសង
ក្ខត្ពវកិចចែូចបាននលីកនែងីខាងនលី នៅក្ខន់ Ａ រ ុខនត Ａ មិន
បានរង់ប្បាក់ននាះនទ។ ែូនចនះនហយី Ｃបានោក់ពាកយរែតឹ ង
 ម  ឲ្យ Ａសងប្បាក់កមចី នហយី Ｃ ក៏ទទួលបាននូវសាល
ប្កមខែលតុ្លាក្ខ បានទទួលសាគ ល់ក្ខ  ម  ននាះ នហយី
សាលប្កមននាះក៏បានចូលជាសាថ ព ។ 
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 នោយសា ខត្ Ａ មិនម្ខនប្ទពយសមបត្តិអ្វីជា ា្ំែុាំនប្ៅពីននះ
នទ ែូនចនះនហយី Ｃបានោក់ពាកយសុាំអ្នុវត្តនោយរងាាំ
ចាំនពាះអ្ចលនវត្ថុនូវចាំខែក រស់Ａនៅនលីែី និង ផ្ទះខាង
នលី។ នតី្ពាកយសុាំននះនឹងប្តូ្វបានទទលួសាគ ល់ខែ ឬនទ? 
ប្រសិននរី Ｂោកព់ាកយសុាំត្វា ណាមយួ នតី្ពាកយសុាំននាះ
នឹងប្តូ្វបានទទលួសាគ ល់ខែ ឬនទ?

 នគគិត្ថា ន ះរីជាពាកយសុាំអ្នុវត្តនោយរងាាំ រស់ Ｃ មិន
ប្ត្ូវបានទទលួសាគ ល់កន៏ោយ ក៏Ｂអាចោកព់ាកយរែតឹ ង
ត្វា  រស់ត្តិ្យជន (CCPកមពុជា ម្ខប្តា365 កថា.ទី1) 
បានខែ  នោយខផ្ែកតាមម្ខប្តា976 កថា.ទី1 និង ទី3 ប្ពម
 ាំងខផ្ែកតាមចាំខែកនលីប្ទពយសមបត្តិ មួ។
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 មូលនហតុ្ខែលន វ្ីឲ្យនគបាននលីកនែងីែូចខាងនលី នប្ពាះនគបាន
គិត្ថា（1）ខផ្ែកនលីលកាែៈគតិ្យុត្តថ្នក្ខ អ្នុវត្តនោយរងាាំ ក៏ម្ខន
គាំនិត្ខែលបានយល់ថា ក្ខ អ្នុវត្តនោយរងាាំ គឺជាប្រនេទមួយថ្ន
ក្ខ ចត់្ខចងខែលន វ្ីនែងីនោយខផ្ែកតាមនីតិ្សាធា ែៈ ក៏រ ុខនត
ក្ខ រកប្សាយភាគនប្ចីនែ៏នលីសលរ់ នគបានយល់ថា វាគឺជាក្ខ 
លក់ខែលន វ្ីនែងីនោយខផ្ែកតាមនីតិ្ឯកជននទ។（2）នៅកនុងក្ខ 
រនងកីត្សិទធិប្បាតិ្នភាគ ែូចជា ហុរី ូខត្កជាអាទិ៍ នទីរជា “ក្ខ 
ចត្់ខចង”ថ្នម្ខប្តា976 កថា.ទី1ថ្នប្កម ែារបនវែីថ្នប្ពះរាជាណា
ចប្កកមពុជា នហយីគួ ខត្ន វ្ីក្ខ ខរងខចងឲ្យោច់គ្នន  វាងក ែីថ្នក្ខ 
អ្នុវត្តសិទធិប្បាតិ្នភាគ និង ក្ខ អ្នុវត្តនោយរងាាំ។
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 នតី្នៅនពលន វ្ីក្ខ អ្នុវត្តហុរី ូខត្ក ប្តូ្វក្ខ ម្ខនក្ខ យលប់្ពម
 រស់រតីប្រពនធមតងនទៀត្ខែ  ឬ យា ងណា?

 នគបានរកប្សាយថា ប្រសិននរីរតីប្រពនធបានក្ខ រនងកីត្សិទធិ
ប្បាតិ្នភាគ ែូចជាហុរី ូខត្កជានែីម នគក៏បានពាក ែ៍ទុកខែ 
ថា នឹងម្ខនក្ខ អ្នុវត្តនូវសិទធិហុរី ូខត្កននះនៅថ្ងៃនប្ក្ខយ ែូនចនះ
ក្ខ យល់ប្ពមខែលបានន វ្ីនែងីនៅនពលរនងកីត្ហុរី ូខត្ក ក៏
បាន មួរញ្ជូ ល ាំងក្ខ ប្ពមនប្ពៀងសប្ម្ខរ់ក្ខ អ្នុវត្តហុរី ូខត្ក
ននាះផ្ងខែ ។ ជា្មមតា នគបានគិត្ថា នៅកនុងក្ខ យល់ប្ពម
ចាំនពាះក្ខ រនងកីត្ហុរី ូខត្ក ភាគីក៏បានយល់ប្ពមសប្ម្ខរក់្ខ 
អ្នុវត្តននាះ ភាា មៗផ្ងខែ  នោយម្ខនរាំែងថានឹងទទួលយក
នូវអ្នុវត្តខែលអាចនឹងនកីត្នែងី។ 
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ក្ខ ទទលួរនទុកនសាហ យុអាពាហ៍ពិពាហ៍
 រតីប្រពនធប្តូ្វម្ខនចាំខែករនទុកនលីនសាហ ុយខែលនកីត្នច។ពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
នោយពិច ណានលីប្ទពយសមបត្តិប្បាក់ចាំែូល និង សាថ នភាពនផ្ ងៗនទៀត្ 
(CCកមពុជា ម្ខប្តា971)។

 ម្ខប្តាននះ គឺជាម្ខប្តាខែលបានខចងអ្ាំពីរនទុកថ្ននសាហ ុយខែលចាំបាច់នែីមបអីាច
ខង ាំជីវភាព មួថ្នអាពា ហ៍ពិពាហ៍ នោយរតីប្រពនធប្តូ្វទទលួរនទុកននះ ខផ្ែកនៅ
តាមប្ទពយសមបត្តិ ប្បាក់ចាំែូល ឋានៈកនុងសងគម និង មុែ រ  រស់រតីប្រពនធ ាំង
សងខាងជាអាទិ៍។ នគក៏បាននិយាយថា ម្ខប្តាននះ ក៏ជាក្ខ ឆាុះរញ្ជ ាំងនូវខផ្នកនសែា
កិចចខែលសតីពីក ែីយកិចច មួ ស់នឹងគ្នន  សហក្ខ  និង សនស្រងាគ ះគ្នន នៅវ។ិនៅមក
 រស់រតីប្រពនធខែលជាក្ខ រនងកតី្ចាំែុចសាំខាន់ថ្នអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្ងខែ ។
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 ែាឹមសា លមែិត្ថ្ននសាហ ុយអាពាហ៍ពាហ៍ មួម្ខន៖ នសាហ ុយសប្ម្ខរ់
ក្ខ នសាៀកពាក់ មាូរអាហា  និង ក្ខ សាន ក់នៅ ថ្ងាសប្ម្ខរ់សប្ម្ខលកូន 
ថ្ងាពាបាល ថ្ងាសិកា ថ្ងានមីលខង ាំកូន និង ថ្ងាសប្ម្ខរ់ក្ខ កមានត
ខែលសម មយជាអាទិ៍។

 នគបានគិត្ថា នៅកនុងថ្ងាសិកា ែូចជា ចាំណាយសប្ម្ខរ់ក្ខ សិកាថាន ក់
កប្មិត្ែពស់ខែល មួម្ខន ប្បាក់សប្ម្ខរ់រង់ថ្ងាចូលន ៀន ថ្ងារង់តាមមុែ
វជិាជ  និងសម្ខា  ៈសិកាជាអាទិ៍កនុងទាំហាំែ៏សម មយ ក៏បានរារ់រញ្ជូ លជា
នសាហ ុយអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្ងខែ  នោយន្វីក្ខ ពិច ណានៅនលី ទឹកចិត្ត 
និង សមត្ថភាពកនុងក្ខ សិកា រស់កូន ប្ពម ាំងសាថ នភាពនសែាកិចច 
និង លទធភាពថ្ន្នធាន រស់ឪពុកម្ខត យ (នសចកតីសនប្មចតុ្លាក្ខ 
ប្គួសា ប្រនទសជរ ុន៖大阪家審1966・12・13、ែីក្ខសនប្មច រស់
សាលាឧទធ ែ៍៖ 広島高決1975・7・17、បានរងាគ រ់ឲ្យប្គូនពទយខែល
ប្ត្ូវជារតីទទួលរនទុកថ្ងាសិកាសប្ម្ខរ់ក្ខ សិកាខផ្នកនវជជសាស្រសត) ។
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 រខនថមពីននះនទៀត្ ពាកយថា “កូនខែលមិន នែឹ់ងកត”ី ម្ខន
ន័យចនងែៀត្ជាង ពាកយថា “អ្នីតិ្ជន” នហយីពាកយននះមិន
បានរារ់រញ្ជូ លនូវអ្នីតិ្ជនខែលអាច ស់នៅនោយឯករាជយ
នទ។

 រ ុខនត ន ះរីជា រុគគលននាះបានក្ខា យជានីតិ្ជននហយីក៏
នោយ រ ុខនត ប្រសិននរីរុគគលននាះនៅជានិស តិ្ ឬ ប្តូ្វក្ខ 
ក្ខ ពាបាលនៅមនទីនពទយ ឬ ក្ខ ខង  ាំងពីឪពុកម្ខត យ
នោយសា ខត្ភាពទន់នែាយ (ជាំងឺ) នហយីមិនអាច ស់នៅ
នោយឯករាជយបាន  នគនឹងប្តូ្វរារចូ់លថាជាកូនខែលមិន
 នែឹ់ងកតី (សាលែីក្ខសាលាឧទធ ែ៍ប្រនទសជរ ុន៖東京
高決1971・3・15）។
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 មា ងវ។ិនទៀត្ ន ះរីជាបានរញ្ច រ់ក្ខ សិកានៅ
វទិាល័យក៏នោយ នរីសិនជានកមងននាះមិនអាចន្វីក្ខ 
បាននោយសា ខត្ម្ខនជមៃឺ “បាត់្រង់នូវក្ខ  ក់ទងនឹង
ែាំនែី ជីវតិ្ប្រចាំថ្ងៃ (ប្រនេទថ្នជមៃឺ ក់ទងនឹង
សាម  ត្)ី” (កូនប្សីចបងខែលម្ខនអាយុ19ឆ្ន ាំ) ក៏អាច
នៅថា ជានកមងខែលមិន ន់ែឹងកតីខែលប្ត្ូវក្ខ នូវ
អាហា ក្ខត្ពវកិចចផ្ងខែ   (ែីក្ខសនប្មច រស់សាលា
ឧទធ ែ៍៖大阪高決2004・1・14)។
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 មា ងវ។ិនទៀត្ តាម យៈក្ខ ប្រក្ខសឲ្យនប្រី “តារាងកាំែត់្អ្ាំពី
នសាហ ុយខែលចាំបាច់នែីមបបី្គរ់ប្គងខង កាកូន និង នសាហ ុយ
អាពាហ៍ពិពាហ៍” (នយាង៖判タ1111号285頁以下) នៅកនុងខែ
នមសា ឆ្ន ាំ2003 នៅកនុងក្ខ អ្នុវត្តជាក់ខសតង នែីមបឲី្យម្ខនភាព
ងាយប្សួល និង ឆ្រ់ ហ័សកនុងក្ខ នមីលន ។ី អ្ាំពីទាំហាំខែលនឹង
ប្តូ្វក្ខា យជាចាំននួទឹកប្បាក់ថ្ននសាហ ុយខែលចាំបាច់នែីមបី
ប្គរ់ប្គងខង កាកូន និង នសាហ ុយអាពាហ៍ពិពាហ៍នោយខផ្ែកនៅ
នលីចាំែូល រស់គូភាគី នគបានរនងកីត្តារាងននះ នោយន វ្ីក្ខ 
សនមត្ និង កាំែត់្នូវក្ខត្ពវកិចចខែលប្តូ្វរង់ពនធ ក្ខ ចាំណាយ
ពិនសស ថ្ងាជីវភាព រស់គូភាគី នយាងតាមរទរបញ្ញត្តិពាក់ព័នធ 
និង ឯកសា សថិតិ្ នហយីតារាងននះប្តូ្វបាននគយកមកនប្រីប្បាស់
ជា។ឹកញារ់។ 
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 រ ុខនត យា ងណាក៏នោយ ចាំនពាះតារាងគែនាខររសាមញ្ញ
ខាងនលីននះ ភាគនប្ចីនម្ខនក្ខ  ះិគនថ់ា បានែកនូវថ្ងា
ចាំណាយ រស់ភាគីអ្ស់ចាំននួ 60% ជានែីម ែូនចនះ សូមបី
ខត្ថ្ងាជីវភាពអ្របរ ម្ខ រស់កុម្ខ កមិ៏នអាចធានាបានខែ  
និង វាម្ខនភាពែុសគ្នន នៅនឹងសាថ នភាពថ្នក្ខ នកីននែងី
នូវគម្ខា ត្គុែភាពទាំនិ។ និងភាពប្កីប្កកជាកខ់សតងជា
នែីម ប្ពម ាំងមិនអាចនឆាីយត្រចាំនពាះថ្ងាសិកា នៅ
មជឈមែឌ ឯកជនខែលខង  ាំកុម្ខ  និង ថ្ងាសិកានៅ
សាលាន ៀន ម ាងនទៀត្ ម្ខនគម្ខា ត្ឆ្ា យពីគ្នន  វាងក្ខ 
ចាំណាយ និង រនទុកនានពលរចចុរបនន។
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 រនាទ រ់មកនៅខែវចិឆកិ្ខ ឆ្ន ាំ២០១៦ Committee on 
Equality of Men and Women បានរនងកីត្នូវ
នសចកតីនប្ពៀងសតីអ្ាំព ីវ ិ្ ីគែនាងម ីខែលនងឹរនងកនី
1.5ែងថ្នតារាងគែនាខររសាមញ្ញកនុងនពល
រចចុរបននននះ នោយខផ្ែកនលីសាថ នភាពថ្នត្ប្មូវក្ខ 
 ស់នៅជាកខសតង （នយាង៖日弁連両性の平等に
関する委員会編『養育費・婚姻費用の新算定

表マニュアル』2頁以下（日本加除出版、2017
年）参照）។
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ក្ខ ទទួល ែុស ប្តូ្វ  នោយ សាមគគភីាព ចាំនពាះក្ខត្ពវកចិច
 ក.នសាហ ុយនែមីប ីកា ជីវភាព  មួ  រស់ រតបី្រពនធ និង
នសាហ ុយ នែីមប ីក្ខ  អ្រ់ ាំ  ឬ ក្ខ ពា បាល ខង ាំកូន 
ជាអាទិ៍ ែ. ក្ខត្ពវកិចច និង ក ែីយកិចច នផ្ ងនទៀត្ 
ខែល រតីប្រពនធ បាន ប្ពម នប្ពៀង តាម លិែតិ្ ជាលាយ 
ល័កាអ្ក  កនុងអ្ាំែុងនពល អាពាហ៍ពពិាហ៍ 
គ.នសាហ ុយ នែមីប ីប្គរ់ ប្គង និង  កាប្ទពយ សមបត្តិ
 មួ （CC កមពុជា ម្ខប្តា975）។



 នហតុ្ននះ កនុងក ែីជាក់ខសតង នត្ី 「នសាហ ុយនែមីបី
 កា ជីវភាព  មួ  រស់ រតបី្រពនធ」 និង 「នសាហ ុយ 
នែីមប ីក្ខ  អ្រ់ ាំ  ឬ ក្ខ ពា បាល ខង ាំកូន ជាអាទិ៍」
ម្ខនវសិាលភាពកប្មតិ្ ណា គឺជាចាំែុចរញ្ា ។
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 ម្ខប្តា975ននះ មិនប្តឹ្មខត្ជារញ្ញត្តិខែលកាំែត្់ថា កមពុជា 
ទទលួ យក ប្រពន័ធប្ទពយសមបត្តិ  មួ   រស់ រតី ប្រពនធ រ ុនណាណ ះនទ 
ខងម ាំងកាំែត្ក់្ខ ទទលួរនទុកក្ខត្ពវកិចច  មួនោយសម
ប្សរ កនុងវសិាលភាព សមនហតុ្ផ្លមយួ ខែលមិនឲ្យ រតី ឬ 
ប្រពនធទទលួ រនទុកក្ខត្ពវកិចច ហសួនហតុ្ ន ះរីជានមីលពី
ខាងត្តិ្យជនកន៏ោយ។

 ម្ខប្តា975 កថាែែឌ ទី២ កប៏ាន ពិច ណានែីមបនីជៀសវាង
មិន ឲ្យ ម្ខន ក្ខ ទទលួ រនទុក ក្ខត្ពវ កិចច ហសួនហតុ្ នោយ 
 ម   ឲ្យ ម្ខន លកាែែឌ ន វ្ីជាលាយល័កាអ្ក   និង ក្ខ 
ប្ពមនប្ពៀងពីរតីប្រ ពនធ  ាំងសង ខាង។
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 រ ុខនត កនុងក ែីទទលួ យកប្រពន័ធប្ទពយសមបត្ត ិមួក្ខត្ពវកិចច
ខែល ជា រស់រតីប្រពនធខត្ម្ខា ង ឬ  ាំងសងខាង  ជា
នគ្នលក្ខ ែ៍ គឺជារនទុក ថ្ន ប្ទពយ មួ នហតុ្ននះ នយងីប្តូ្វ 
កាំែត្ថ់ា ននះជា ក្ខត្ពវកិចច  មួ  រស់ រតី ប្រពនធ  ាំង សងខាង 
(ចារ់ប្គួសា California ម្ខប្តា911)។ 

 ែូចននះ នៅរីជា ប្ទពយ សកមម មួ កន៏ោយ នប្ៅពីសកមមភាព
ន ៀរចាំខង កា ក្ខ ពា ប្ទពយ មួ និង ក្ខ ចុះន ម្ ះកនុងនគ្នល
រញ្ជ ីជាអាទិ៍ កម៏្ខនក ែីខែលសិទធិចាំនពាះ ប្ទពយ មួ  រស់ 
សហពន័ធម្ខា ងនទៀត្ (សិទធិនលី ចាំខែកនោយ ខែក) មិន
ប្តូ្វបាន  កាក្ខ ពា នទ នៅកនុងទាំនាកទ់ាំនងជាមយួនឹង
ត្តិ្យជន សុច តិ្ និងគ្នម នកាំហុស។
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 ប្ទពយអ្កមមខែលជា ក្ខត្ពវកិចចក៏នោយ ក៏ប្តូ្វ ពិច ណាែូចគ្នន ខែ  
នោយ កាសមភាព វាង ក្ខ ក្ខ ពា ត្តិ្យជន និង ក្ខ ទទួល 
រនទុកហួសនហតុ្ រស់ រតីប្រពនធ។

 នៅកនុងប្កម  ែារបនវែីបារា ាំងក៏នោយ ជានគ្នលក្ខ ែ៍ ម្ខច ស់
រាំែុល មិនអាច ម  នៅែល់ ប្ទពយ សមបត្តិ នោយខែក រស់
សហព័ទធ រស់កូនរាំែុលនែយី រ ុខនត ន ះរីជា សហព័ទធ ខត្ ម្ខា ង
ទទួល នូវ ក្ខត្ពវ កិចច កនុង អ្ាំែុងនពល អាពាហ៍ ពិពាហ៍ក៏នោយ 
ប្រសិន នរីក្ខត្ពវកិចច ននាះពាក់ ព័នធ នឹង ផ្លប្រនយាជន៍ ប្គសួា  
ក្ខត្ពវកិចចននាះជា រនទុក រស់ ប្ទពយ សមបត្តិ មួ នហយីប្រសិននរី
ក្ខត្ពវកិចច ននាះជា ផ្ល ប្រនយាជន៍ ឯកជន  រស់ សហព័ទធ ខត្ម្ខា ង
នទ សហព័ទធ ននាះ ប្តូ្វ ទទួល រនទុក ខត្ ម្ខន ក់ឯង។
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 នៅប្រនទសជរ ុន ម្ខនប្ទឹសតី2 ខែលម្ខន គាំនតិ្ ែុស
គ្នន ចាំនពាះ វសិាលភាពថ្នក្ខត្ពវកិចចថ្នកចិចក្ខ ប្គសួា 
ប្រចាំថ្ងៃកនុងប្កម ែារបនវែីជរ ុន ម្ខប្តា761 ទ1ីគឺ
ប្ទឹសតីអ្ត្តននាម័ត្ខែល យកមូលោា នពចិ ណានលី
សាថ នភាព នសែាកចិច  និង  នគ្នលរាំែងថ្ន 
សកមមភាព  រស់រតបី្រពនធម្ខន ក់ៗ និង ទី2 គឺប្ទឹសតី 
សត្ានុម័ត្ ខែល ពិច ណានលីសត្ានុម័ត្ថ្ន 
ប្រនេទ និង សា ធាតុ្ថ្នសកមមភាព។
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 រ ុខនត ប្ទឹសតីទូនៅនិងយុត្តិសាស្រសតបានយក ជាំហ កណាត ល នហយី
នែីមបកីាំែត់្ថាសថិត្នៅកនុង វសិាលភាព ថ្នក្ខត្ពវកិចចថ្នកិចចក្ខ 
ប្គួសា  ឬ មិនខមនននាះ គឺែុស គ្នន នៅតាមឋានៈសងគម ក្ខ ងា  
្នធាន ចាំែូល និងទាំននៀមទាំលារ់ សងគម កនុងត្ាំរន់ រស់រតី
ប្រពនធ ម្ខន ក់ៗ និង ប្តូ្វ សនប្មច មិនប្គ្នន់ ខត្ខផ្ែក នលីសាថ នភាព
ខាងកនុងជីវភាព  ស់នៅ មួ  រស់ រតីប្រពនធខែលន វ្ី សកមមភាព
គតិ្យុត្ត និង នគ្នលរាំែងនផ្ ងៗថ្នសកមមភាពរ ុនណាណ ះនទ 
ខងម ាំងប្តូ្វ ពិច ណា ជា សត្ានុម័ត្ នលីប្រនេទ និង សា ធាតុ្
ថ្នសកមមភាព គតិ្យុត្ត ននាះផ្ងខែ  (សាល ែីក្ខ តុ្លាក្ខ  កាំពូល 
ប្រនទស ជរ ុន ៖ 最判1969・12・18)។
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 ឧ ហ ែ៍ថ្នសកមមភាពគតិ្យុត្តខែល ប្តូ្វ បាន រារ់រញ្ចូ ល កនុង 
វសិាលភាពថ្នកិចចក្ខ ប្គួសា ប្រចាំថ្ងៃ មួម្ខន ក្ខ ទិ។ រស់ ខែល
ចាំបាច់ សប្ម្ខរ់ ជីវភាព ក្ខ ចុះកិចចសនា ផ្គត់្ផ្គង់ អ្គគិសនី・ហាគ ស・
ទឹក ក្ខ ចុះ កិចចសនាជលួ ផ្ទះ ថ្ងាចាំណាយនលីសុែភាព ប្គួសា  ក្ខ 
កាំសានត ក្ខ អ្រ់ ាំ・ក្ខ ចិញ្ច ឹមកូនខែលជាអ្នីតិ្ជន ជាអាទិ៍។

 នហយីជានគ្នលក្ខ ែ៍ ក្ខ ចត់្ខចងប្ទពយសមបត្តិនោយ ខែក
ខែលម្ខនត្ថ្មាថ្ងាែូចជា អ្ចលនវត្ថុ ជាអាទិ៍ មិន ប្តូ្វបាន រារ់រញ្ចូ ល
នទ (សាលែីក្ខ សាលាឧទធ ែ៍ប្រនទសជរ ុន៖ 東京高判1975・
1・29 ,សាលែីក្ខ សាលឧទធ ែ៍ប្រនទសជរ ុន៖ 名古屋高判
1983・8・10 ជាអាទិ៍)។
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 ក្ខ ែចីប្បាក់ែ៏នប្ចីន (សាលប្កម សាលាែាំរូង東京地判1980・3・
10 判時980 号83頁） ក្ខ ទិ។ឧរក ែ៍ ។យកទឹកនៅត ត្ថ្មា 
41មឺុននយ ន (門司簡判1986・3・28) ក្ខ ទិ។េយួជរ ុននោយ
នប្កឌី្ត្ក្ខត្ (大阪簡判1986・8・26) កិចចសនានប្កឌី្ត្ក្ខត្
សប្ម្ខរ់ ឧរក ែ៍ សិកាស ុរ 70មឺុននយ ន (八女簡判2000・
10・12) ក្ខ នប្រីប្បាស់ប្បាក់នប្កឌី្ត្ក្ខត្ចាំនួន 431មឺុននយ ន (東
京地判2014・2・26)ប្តូ្វបាន កាំែត់្ ថាមិនសមប្សរ នឹង
សកមមភាព ពាក់ព័នធនឹង កិចចក្ខ ប្គួសា នទ។
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 ផ្ទុយពីននះ  ថ្ងានសវាទូ ទស ន៍ NHK (ប្រព័នទ
ផ្ ពវផ្ាយសាធា ែៈ) (札幌高判2010 ・11・5、
東京高判2010・6・29、千葉地判平成2010・
10・28) ក្ខត្ពវកិចចថ្នកិចចសនារង់ប្បាក់ថ្ងាទ។ិ 
ឧរក ែ៍ សិកាភាសាអ្ង់នគាស សប្ម្ខរ់កូននកមង
ត្ថ្មា 60 មុឺននយ ន (東京地判1998・12・2) 
នសាហ ុយ ថ្ងាអ្រ់ ាំ កុម្ខ អ្នត ជាត្ចិាំនួន 379 មុឺន
នយ ន（東京地判2012・5・31)
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 នហយី ថ្ងាឈ្នួលពនានពលចាំនួន 25 មុឺននយ ន
(東京地判2013・1・22) ថ្ងាជួសជុលអាគ្ន ចាំនួន 
697 មុឺននយ ន (東京地判2014・1・30) ថ្ងា
សាលារនប្ងៀនយូែូសប្ម្ខរ់កូន នកមងចាំនួន 95 មុឺន
នយ ន (横浜地判2016・3・31) ប្ត្ូវបានទទួល
សាគ ល់ថាជាក្ខត្ពវកចិច នោយ សាមគគភីាព នោយ 
កាំែត់្ថាកនុង វសិាលភាពថ្នកិចចក្ខ ប្គួសា ប្រចាំ
ថ្ងៃ។
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សាលប្កម សាលាែាំរូងេនាំនព។ចុះថ្ងៃទី7 ខែ7ឆ្ន ាំ2016
 អ្ងគនហតុ្ខែល រតីប្រពនធប្សរចារខ់ែលគ្នម នវវិាទអ្ាំពីក្ខ 
ខលងលះខែលបាន ស់នៅខរកគ្នន  និងក្ខ ខរក បាក់
អាពាហ៍ពិពាហ៍ វាងគ្នន  រ ុខនតម្ខនវវិាទអ្ាំពី ប្ទពយសមបត្តិ មួ 
និង ក្ខត្ពវកិចច  មួ  រស់ រតី ប្រពនធ។

 រតីប្រពនធបានប្ពមនប្ពៀងអ្ាំពីក្ខ ខលងលះ រ ុខនតម្ខនវវិាទអ្ាំពី
ក្ខត្ពវកិចចែន៏ប្ចីន និង ែី 2កខនាង ថាជាប្ទពបសមបត្តិ មួ ឬ
មិនខមន។
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 តុ្លាក្ខ បានប្ចននចល ក្ខ  ម   រស់រត ីនោយ
ខផ្ែកនលីប្កម ែារបនវែីកមពុជាម្ខប្តា975  ក់ទង
នឹងរញ្ា ថ្នទាំនួលែុសប្ត្វូកនុង ក្ខ រញ្ជ ក់ ខែលមិន
អាច ពឹងខផ្ែក  ាំងប្សុង នលីក្ខ ប្ពម នប្ពៀង កនុងក្ខ 
រញ្ជ ក់។
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ម្ខនន័យថា រតីប្រពនធ បានប្ពមនប្ពៀង អ្ាំពកី្ខ ខលង
លះ នោយ ទទួល សាគ ល់ក្ខ ខរកបាក់អាពាហ៍ ពិពាហ៍ 
រ ុខនត ពួកនគម្ខនវវិាទអ្ាំពែីីខែលជាកមមសទិធិ  រស់រតី
ថាជាប្ទពយសមបត្ត ិនោយខែក ឬ ប្ទពយ សមបត្ត ិ មួ 
និង ប្បាក់ រាំែុលយា ងនប្ចីន (ក្ខត្ពវកិចចជាប្បាក់
 ហូត្ែល់ 13មុឺនែុលាា  និង ក្ខត្ពវកិចច ខែល ែចពី ី
ប្កុមហ ុនចាំនួន 5មុឺនែុលាា ) ថាជាក្ខត្ពវកិចច  មួ ឬ 
យា ងណា។
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 នយាងតាមប្កម ែារបនវែីម្ខប្តា975 កថាែែឌ ទី2 ខែលរញ្ញត្តថា 
រតីប្រពនធ ម្ខន ទាំនួល ែុសប្ត្ូវ នោយ សាមគគីភាពចាំនពាះ ក្ខត្ពវកិចច និង
ក ែីយកិចច នផ្ ងនទៀត្ខែល រតីប្រពនធ ាំងសងខាង បាន ប្ពម នប្ពៀង 
តាមលិែិត្ ឬ ក្ខត្ពវកិចចនិង ក ែីយកចិចនផ្ ងនទៀត្ ខែល រតីប្រពនធ
ណា ម្ខា ង បានទទួល រនទុកនោយ ម្ខន ក្ខ យល់ប្ពម តាមលិែិត្ ជា
លាយល័កាអ្ក  ពីរតីប្រពនធម្ខា ងនទៀត្ នហយី នយាង តាមអ្ងគនហតុ្
ខែល តុ្លាក្ខ ទទួលសាគ ល់ និងក្ខ ប្សាវប្ជាវេសតុតាង・សាក ី
ជាអាទិ៍ តុ្លាក្ខ បានរងាា ។ថា មិនម្ខន ក្ខ ប្ពមនប្ពៀងណាមួយ 
បានន្វីនែងីអ្ាំពី ក្ខត្ពវកិចចខាងនលីននះនទ នហតុ្ននះ តុ្លាក្ខ 
សនប្មច  មិន ទទួល សាគ ល់ ក្ខ អ្ះអាង  រស់ភាគីខាងរតី។

74



ប្រព័នធខរងខចកប្ទពយសមបត្តនិៅនពល ខលងលះ
 នៅនប្ក្ខមប្រព័នធ ប្ទពយសមបត្តិ មួ  រស់ រតីប្រពនធ កមពុជាក៏បាន តាក់ខត្ង
រញ្ញត្តិ អ្ាំពី ក្ខ ខរងខចក និង ក្ខ ជប្មះប្ទពយសមបត្តិ រតីប្រពនធនៅនពល
ខលងលះផ្ងខែ ។

 ① កនុងក ែីខលងលះ រតីប្រពនធ ប្ត្ូវ ខរងខចក ប្ទពយ សមបត្តិនោយ 
យុត្តិ្ម៌ ខផ្ែកតាមក្ខ ពិភាកា រស់ ភាគី ាំងសងខាង។

 ② កនុងក ែី ខែល មិន អាច ពិភាកាគ្នន  វាងរតី ប្រពនធ បាននទ ប្ត្ូវ ខរង 
ខចក នោយ ខផ្ែក តាម ចាំែុចនីមួយៗ ែូចកាំែត់្ ខាង នប្ក្ខម ននះ។
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 （ក） សហព័ទធ នីមយួៗ  ប្តូ្វ ទទលួ រនទុក នូវ ប្ទពយ សមបត្តិ នោយ ខែក 
ខែល បាន កាំែត់្ នៅ កនុង ម្ខប្តា972 (ប្ទពយ សមបត្ត ិនោយ ខែក)។

 （ែ） រខនថម ពីនលី ប្ទពយ សមបត្តិ នោយខែក  សហព័ទធនីមយួៗ ម្ខន
សិទធិ ទទលួយក ១ភាគ២ ថ្ន ប្ទពយ  មួ។ រ ុខនត នរីម្ខន ក ែីពិនសស 
និង ម្ខន ក្ខ   ម    រស់ រតី ប្រពនធ ណាម្ខា ង  តុ្លាក្ខ  ក៏ អាចខរង ខចក 
ប្ទពយ សមបត្តិ  មួ  នោយ ពិច ណានៅនលី សាថ នភាពនផ្ ងៗែូចជា ទាំហាំ 
ថ្នក្ខ រ ចិច គ  រស់ភាគីនីមយួៗ ទាំហាំថ្នក្ខ រ ចិច គ  រស់ភាគីនីមយួៗ
ចាំនពាះ លទធ កមម ថ្ន ប្ទពយ សមបត្តិ ក្ខ ខង កា ឬ ក្ខ រនងកីន ប្ទពយ អ្ាំែុង
នពលអាពាហ៍ពិពាហ៍ អាយុ  សាថ នភាព ផ្ាូវចិត្តនិងផ្ាូវក្ខយ វជិាជ ជីវៈ
ប្បាក់ ចាំែូល លទធភាព ន វ្ីក្ខ ងា  រស់ភាគីនីមួយៗ និង ផ្ល
ប្រនយាជន៍  រស់ កូន  ជាអាទិ៍។
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③ នគហកិចច ប្តូ្វ ចត្ទុ់កថា ម្ខន ត្ថ្មានសមីនឹងក្ខ ងា ខែល 
ន វ្ី នប្ៅផ្ទះខែ  (CCកមពុជា ម្ខប្តា980)។

 ប្ទពយសមបត្តិរតីប្រពនធអាច ខរង ខចកជា ៣ប្រនេទ គឺប្ទពយ
សមបត្តិ មួ ប្ទពយ សមបត្តិ នោយ ខែក  រស់ រតី និង ប្ទពយ 
សមបត្តិ នោយខែក  រស់ ប្រពនធ។
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 ចាំនពាះ ប្ទពយសមបត្ត ិរតបី្រពនធ នរីសិនជានៅនពល
 ាំលាយ អាពាហ៍ ពិពាហ៍ (ខលងលះ) រតីប្រពនធ្ន
ែល់ក្ខ ប្ពមនប្ពៀងខរងខចកប្ទពយ សមបត្ត ិតាមក្ខ 
ពិភាកា រស់ រត ីប្រពនធ នោយ រងាា ។ឲ្យចាស់អ្ាំពី
ប្ទពយសមបត្តិ មួ ចាំខែក ថ្នប្ទពយសមបត្ត ិនោយ
ខែក ទាំហាំ ( មួ ាំងនពលន្វលីទធ កមម នែីមនហតុ្ថ្ន
ក្ខ ន្វីលទធកមម និងប្រវត្ត ជាអាទិ៍) ត្ថ្មា ជាអាទិ៍
នហយីក្ខ ប្ពម នប្ពៀង ននាះប្ត្វូ បាន នគ្ន ព។
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 ម្ខប្តា980 បានរញ្ញត្តថា នៅនពលខែល មិនអាចន្វីក្ខ ពិភាកា វាងរតី
ប្រពនធបាន ននាះប្ទពយសមបត្តិនោយ ខែក ប្ត្ូវ ន្វី លទធ កមម ន ៀង ៗ  ែាួន 
នហយី ប្ទពយ សមបត្តិ មួ ជានគ្នក្ខ ែ៍ ប្ត្ូវ ន្វីលទធកមមចាំខែក1ភាគ2 ម្ខន ក់។

 ម្ខនន័យថា នែីមបនី្វីឲ្យម្ខនភាព នសមីគ្នន ថ្នអាពាហ៍ពិពាហ៍ រញ្ញត្តិចារ់
បានយកចាំខែក1ភាគ2ជានគ្នល ក្ខ ែ៍ នហយីនៅកនុងម្ខប្តា980 កថា
ែែឌ ទ2ី ចាំែុចែ វាកយែែឌ ទី2 បានផ្តល់ លទធភាព ឲ្យ ខរកខចក ចាំខែក
1ភាគ3 ឬ 1ភាគ4 ក៏បាន កនុងក ែី ខែល អ្ាំែុងនពលន ៀរក្ខ ម្ខន យៈ
នពល ែាី ខាា ាំងនពក ឬ ម្ខនសាថ នភាព ពិនសសខែល រាំពានែល់ភាពប្ត្ឹមប្ត្ូវ
ខាា ាំងនៅនពល ខែល អ្នុវត្ត តាមនគ្នលក្ខ ខចកចាំខែក1ភាគ2 នោយ សា 
កប្មិត្ថ្នរ ចិច គ រនពក ជាអាទិ៍។
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 វ ិ្ ីខរងខចល លាំអ្ិត្ប្ត្ូវ អ្នុវត្ត តាមរញ្ញត្តិកមមសិទធិអ្វភិាគកនុងគនថសិីទធិ
ប្រត្យក  ែូចជា ខរកខចកវត្ថុនោយផ្ទទ ល់ ក្ខ ខរកខចកនោយត្ថ្មាជា
ប្បាក់ ក្ខ ខរកខចកនោយរង់ប្បាក់សប្មួល និងក្ខ ខរកខចក នោយ 
ក្ខ រនងកីត្ សិទធិ ផ្លុរនភាគ ជាអាទិ៍។

 នហយីក្ខ វាយត្ថ្មាក្ខ ងា នគហកិចចកនុងម្ខប្តា980 កថាែែឌ ទី3
បានរងាា ។យា ងចាស់ថា ប្ត្ូវពិច ណា និង ចត់្ទុកថា ក្ខ ងា នគ
ហកិចច រស់នមផ្ទះ (ក្ខ រ ចិច គគ្នម នត្ថ្មានសែាកិចច) ក៏នោយ ក៏ប្ត្ូវ 
វាយត្ថ្មាថាជាក្ខ រ ចិច គសប្ម្ខរ់ ន្វីលទធកមម  ខង កា និង រនងកីន
ប្ទពយសមបត្តិខែ  នហយីម្ខនត្ថ្មានសមីគ្នន នឹងក្ខ រ ចិច គជាប្បាក់ក្ខក់
ថ្នត្ថ្មានសែាកិចច។



 នយាងតាមក្ខ អ្នុវត្ត ជាកខ់សតងថ្នតុ្លាក្ខ ប្គួសា កនុង
ប្រនទសជរ ុន (ក ែីខលងលះ) នៅជរ ុនម្ខន រញ្ញត្ត 
ប្រពន័ធថ្នក្ខ ខរងខចកប្ទពយសមបត្តិ (CCជរ ុន ម្ខប្តា
768) នហយី នៅកនុងក្ខ ខរងខចកប្ទពយសមបត្តិម្ខនសា 
ធាតុ្ែូចជា ក្ខ  ជប្មះប្ទពយសមបត្តិ រតីប្រពនធ (កតាត ថ្នក្ខ  
ជប្មះ) អាហា ក្ខត្ពវកិចច សប្ម្ខរ ់ប្ទប្ទងជី់វភាព នប្ក្ខយ
នពល ខលងលះ (កតាត អាហា ក្ខត្ពវកិចច) និងក្ខ  ម   
សាំែង ជមៃឺចិត្តរណាត ល មកពីក្ខ ខលងលះ (កតាត  ម  
សាំែង ក្ខ ែូចខាត្)។ 
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នពលជាមូលោា នថ្នក្ខ ខរក ខចក ប្ទពយ សមបត្តិ
 នៅនពលវនិិចឆយ័អ្ាំពីក្ខ ខរងខចកប្ទពយ សមបត្តិ នពលជា
មូលោា នថ្នប្ទពយសមបត្តិ មួខែលជាកមមវត្ថុ គឺនៅចាំែុច
នពល ខែល ទាំនាកទ់ាំនងសហក្ខ គ្នន ខផ្នកនសែាកិចច រស់រតី
ប្រពនធបានរញ្ចរ់ ម្ខននយ័ថា នៅនពលខែល ស់នៅខរក
គ្នន  នលីកខលងខត្ម្ខន សាថ នភាព ពិនសស។
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 ផ្ទុយពីននះ កអ៏ាចម្ខនក ែីខែលលាំបាកកនុងក្ខ ទទលួ 
សាគ ល់នពលជាមូលោា ន ខែ  ចាំនពាះ ក្ខ   ស់ ខរក គ្នន  នៅកនុង
ផ្ទះខត្មួយ (ក ែីខែល ស់នៅជាមយួគ្នន ជាលកាែៈ
ទប្មង ់រ ុខនត ជាកខ់សតង មិនម្ខន ទាំនាក ់ទាំនងថ្នក្ខ  សហក្ខ 
គ្នន  កនុង នាម ជា រតីប្រពនធននាះនទ)។ រ ុខនត ចាំនពាះ ចាំែុចនពល 
ខែល រញ្ចរ់ ទាំនាក ់ទាំនង សហក្ខ គ្នន ខផ្នកនសែាកិចច ែូចជា
នពល ោក់ពាកយសុាំខលងលះនោយ សនាធ នកមម ជាអាទិ៍ 
តុ្លាក្ខ  ប្ត្ូវ ពាយាម រញ្ជ ក់ យក ចាំែុច នពល ខែលម្ខន
ក្ខ ប្ពមនប្ពៀង។

83



ក្ខ រងាា ។ប្ទពយ សមបត្តិ
 នប្ក្ខយនពលកាំែត្ច់ាស់លាស់អ្ាំពីនពលជាមូលោា ន
នហយី នយងី ប្តូ្វ រងាា ។ប្ទពយសមបត្តិ ាំងសងខាងកនុង
នពលជាមូល ោា នននាះ។ កនុងក ែីខែល ភាគីនៅខត្ ងឹ ូស
មិនប្ពម រងាា ។ប្ទពយ សមបត្តិ  តុ្លាក្ខ អាចន វ្ីក្ខ សនប្មច
អ្ាំពីក្ខ ខរងខចកប្ទពយសមបត្តិ តាមក្ខ អ្ះអាង រស់ភាគី
ម្ខា ងនទៀត្បាន នរីសិន ជា ក្ខ អ្ះអាង រស់ភាគីម្ខា ងនទៀត្
ននាះម្ខននហតុ្ផ្លប្គរ់ប្គ្នន់ នោយខផ្ែកតាមក្ខ  ។
នហតុ្ផ្ល ាំងមូល។
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ក្ខ កាំែត់្ជាប្ទពយ សមបត្ត ិនោយ ខែក
 កនុងក ែីខែលម្ខន វវិាទអ្ាំពីប្ទពយសមបត្តិណាមួយជាប្ទពយ
សមបត្តិ មួ ឬ ជាប្ទពយសមបត្តិ នោយ ខែក តុ្លាក្ខ  ប្ត្ូវ 
រងាគ រ ់ឲ្យ ភាគី ខែល អ្ះអាងថាជាប្ទពយ សមបត្តិ នោយ ខែក
ន វ្ីក្ខ អ្ះអាង និង រញ្ជ កេ់សតុតាងខែលជាមូលោា ន និង 
នហតុ្ផ្ល កទ់ងនឹងប្ទពយ សមបត្តិ នោយ ខែកននាះ។
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វ ិ្  ីវាយ ត្ថ្មា ប្ទពយ សមបត្តិ
 នពលជាមូលោា ន ខែល សប្ម្ខរ់ វាយ ត្ថ្មាប្ទពយ សមបត្តិ គឺជានពល 
រញ្ចរ់ ក្ខ  ។ នហតុ្ ផ្ល នោយ ផ្ទទ ល់ ម្ខត្់។ែូចននះ ចាំនពាះ វត្ថុ 
ខែល ម្ខន ក្ខ  ខប្រប្រួល ត្ថ្មាែូចជាអ្ចលនវត្ថុ និង ភាគហ ុនជា
នែីម នយងី ប្តូ្វ រញ្ជ ក់ អ្ាំពី ចាំនួន ត្ថ្មា ចុង នប្ក្ខយ រាំផុ្ត្។

 ផ្ទុយ មកវ។ិ ប្បាក់សុទធ ប្បាក់សន ាំកនុង្នាគ្ន  និង ក្ខត្ពវកិចច ជា
នែីមខែល មិន ម្ខន ក្ខ ខប្រប្រួល ខាា ាំងអ្ាំពី ត្ថ្មា ជាប្បាក់ ចាំនួនត្ថ្មា
ខែលម្ខននៅនពល  ស់នៅខរកគ្នន គឺជា   ចាំនួនត្ថ្មានៅនពល រញ្ចរ់
ក្ខ  ។នហតុ្ផ្ល នោយ ផ្ទទ ល់ ម្ខត្់។
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 នហតុ្ននះ នៅតុ្លាក្ខ ប្គួសា ទីប្កុងតូ្កយូបាន រនងកីត្ តារាង ទាំនាក់ 
ទាំនង ប្ទពយ សមបត្តិ អាពាហ៍ ពិពាហ៍ នែីមប ីន ៀរចាំ និង ខរងខចក ប្ទពយ 
សមបត្តិ ខែលជាកមម វត្ថុ ឲ្យបាន នលឿន និង ម្ខន ប្រសិទធិ ភាព។

 ① ែាំរូង ជាំ ុ។ ឲ្យ ភាគី ាំង សង ខាង រងាា ។ប្ទពយ សមបត្តិ ឲ្យ បាន 
ឆ្រ់  ហ័ស។

 ② រនាទ រ់មក ត្ប្មូវ ឲ្យ ភាគីខែល  ម   ខរក ខចក ប្ទពយ សមបត្តិន្វី 
តារាងអ្ាំពីប្ទពយ សមបត្តិ និង  ោក់តារាងអ្ាំពបី្ទពយ សមបត្តិននាះភាជ រ់ មក 
ជាមួយនឹង ឯក សានប្ត្ៀម។

 ③ ត្ប្មូវ ឲ្យ នែីម នចទ នផ្ញី តារាងអ្ាំពីប្ទពយ សមបត្តិននាះតាមអុ្ីខម ល 
ជាអាទិ៍ នៅ ឲ្យ ចុង ចនមាីយ។
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 ④ ចុង ចនមាីយ ប្ត្ូវ ស នស រខនថម នលីប្កនឡានអ្ាំពីក្ខ អ្ះអាងត្ថ្មា
 រស់នែីមនចទ និង ប្កនឡានអ្ាំពី ឯកសា  នយាងថ្នតារាងប្ទពយ 
សមបត្តិ ខែល បាន នផ្ញី មកននាះ និង ោក់តារាងអ្ាំពីប្ទពយ សមបត្តិននាះ
ភាជ រ់ មក ជាមួយនឹង ឯក សានប្ត្ៀម។

 ⑤ នរី សិន ជា ប្ត្ូវ រខនថម និង ផ្ទា ស់រតូ ក្ខ អ្ះ អាង អ្ាំពី កមមវត្ថុ ថ្ន ប្ទពយ
សមបត្តិ នែីមនចទ និង ចុងចនមាីយ  ាំង សងខាង អាចខកត្ប្មូវ នលី 
តារាង ប្ទពយ សមបត្តិននាះ និងោក់ភាជ រ់ ជា មួយ ឯក សា   នប្ត្ៀម ។

 ⑥ នៅែាំណាក់ ក្ខ  រញ្ច រ់ ក្ខ ន ៀរចាំ តារាង ប្ទពយ សមបត្ តុ្លាក្ខ  នឹង 
ត្ប្មូវ ឲ្យ ភាគី ោក់ ព័ត្ម្ខន ននាះ មកតុ្លាក្ខ  នហយី តុ្លាក្ខ  នឹង នប្រី
ប្បាស់ ពត៌្ម្ខន ននាះ សប្ម្ខរ់ ផ្ ះផ្ា  ឬ នច។ សាលប្កម។
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ភាគ យថ្នក្ខ ខរងខចក
 ែូចបាននលីកនែងីខាងនលី ប្ទពយសមបត្តិ  មួ ប្ត្ូវ បាន សនមត្ 
ថាខរងខចក តាមភា យ នសមីគ្នន  រ ុខនត កនុងក ែី ចាំបាចខ់ែល
ម្ខន សាថ នភាព ពិនសសែូចជា ម្ខនគម្ខា ត្ែុសគ្នន ចាស់ អ្ាំពី
កប្មិត្ រ ចិច គ នែីមប ីរនងកីនប្ទពយ សមបត្តិ  មួ ភាពចាំបាច ់
នែីមប ីសាន កន់ៅ និង ប្ទប្ទង ់ជីវភាព  រស់កូននិងសហពទ័ធ 
ជានែីម តុ្លាក្ខ  អាច សនប្មច ឲ្យ ខរងខចក ែុសពីភាគ យ
ថ្នក្ខ ខរងខចកខាងនលីបាន។
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 នៅប្រនទសជរ ុនម្ខន ក្ខ ពិភាកាអ្ាំពី ក្ខ កាំែត្់ប្ទពយ 
សមបត្តិណាមយួ ជាកមមវត្ថុ ថ្ន ក្ខ  ខរង ខចក ែូច ខាងនប្ក្ខម។

ប្បាក ់ចូល និវត្តនន៍ៅនពល អ្នាគត្
 ប្បាក ់ចូល និវត្តនខ៍ែលបាន ទទលួ  ចួនហយី គឺជាប្ទពយ
សមបត្តិ ខែលជាកមមវត្តុ ប្តូ្វខរកខចក ពីនប្ពាះ វាម្ខនលកាែៈ
ែូចថ្ងាឈ្នួលផ្ទះ ខែល ប្តូ្វ រងន់ប្ក្ខយ ក្ខ សាន ក់នៅ។
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 ផ្ទុយពីននះ ប្បាក ់ចូល និវត្តន ៍ខែល អាចនឹង ប្តូ្វ ទទលួ នៅ
នពល អ្នាគត្ មិនខមន ជាប្ទពយសមបត្តិ ខែលជាកមមវត្តុ ប្តូ្វ
ខរកខចកនទ ពីនប្ពាះ វាម្ខន កតាត មិន ចាស់ លាស់ ែូចជា 
ប្បាក ់ខែប្តូ្វ ក្ខត្រ់នថយ រញ្ឈរ ់ពីក្ខ ងា  និង ្ន ក យ័ ថ្ន 
កខនាង ន វ្ីក្ខ ជានែីម រ ុខនត ប្បាកចូ់ល និវត្តនខ៍ែល ម្ខន លទធ
ភាព ែពស់ អាចទទួលបាន នៅនពល ឆ្រ់ៗខាងមុែ ភាគ
នប្ចីនកជ៏ា កមមវត្ថុ សប្ម្ខរ ់ខរង ខចកខែ ។
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ប្បាកចូ់ល និវត្តន ៍ឯក ជននៅនពល អ្នាគត្
 ប្បាកចូ់ល និវត្ត សប្ម្ខររុ់គគលិក ឯកជន និង ប្បាក់ចូល 
និវត្តនស៍ប្ម្ខរម់ស្រនតី រាជក្ខ គឺជា កមមវត្ថុ ថ្ន ប្រពន័ធ ខរកខចក
ប្បាកចូ់លនិវត្តន ៍នហតុ្ននះ នយងី មិន យក មកពិច ណា  នៅ
នពល ខរង ខចក ប្ទពយ សមបត្តិ នទ។ ផ្ទុយមកវ។ិ ចាំនពាះប្បាក់
ចូល និវត្តន ៍ រស់ សហប្គ្នសគឺម្ខន នគ្នល រាំែង និង សា 
ធាតុ្ នផ្ ងគ្នន ៗជានប្ចីន នហតុ្ននះ នយងី ប្ត្ូវ នោះប្សាយ 
តាមក ែីជាកខ់សតង នីមយួៗ។ 
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ក្ខ កាំែត់្ ក្ខត្ពវកចិច
 ចាំនពាះ ក្ខត្ពវកចិច ខែលនកតី្នច។ពកីចិចក្ខ ប្គសួា  
ប្រចាំថ្ងៃ ប្ត្ូវ ក្ខា យជាក្ខ  ទទួល ែុស ប្ត្ូវ នោយ សាម 
គគី ភាព  រស់ រតីប្រពនធ (CCជរ ុន 761) នហតុ្ននះ រតី 
ប្រពនធ ប្ត្វូ ទទួល រនទុក ១ភាគ២ ម្ខន ក់។ ចាំនពាះ នសា 
ហ ុយ អាពាហ៍ពិពាហ៍ ខែល មនិ ន់រង់ពមុីន ក៏ 
តុ្លាក្ខ  ទទួល សាគ ល់ ឲ្យ ជប្មះ នៅនពល ខរងខចក
ប្ទពយ សមបត្តិ ខែ  (សាលប្កម តុ្លាក្ខ កាំពូល 最判
1978・11・24)។
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 ចាំនពាះ ក្ខត្ពវកិចច ខែល ភាជ រ ់ជាមយួនឹងក្ខ ខង កា និង រនងកីន 
ប្ទពយ សមបត្តិ  មួ ែូចជា កមចីខែល នកីត្នែងី នៅនពលលទធកមម 
អ្ចលវត្ថុខែល ជា ប្ទពយ សមបត្តិ  មួ  រស់ រតី ប្រពនធ ប្ត្ូវ យក មក
ពិច ណា នៅនពល គែនា ជប្មះភាគ យ ាំងមូល។

A： ចាំនួន ស ុរថ្នប្ទពយសមបត្តិ និង រនទុកក្ខត្ពវកិចច រស់នែីមនចទ
B： ចាំនួន ស ុរថ្នប្ទពយសមបត្តិ និង រនទុកក្ខត្ពវកិចច រស់ចុង ចនមាីយ
ចាំនួនថ្នក្ខ ខរងខចក ប្ទពយ សមបត្តិនោយ ជប្មះ =（A＋B）÷2－A
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ក្ខ កាំែត្ ់ប្ទពយ សមបត្ត ិខែល ម្ខន ន ម្ ះ ត្តិ្យជន
 ចាំនពាះប្បាកស់ន ាំកនុងគែនីខែលម្ខន ន ម្ ះកូនគឺជា ប្ទពយ
សមបត្តិ  រស់កូន នហយីមិនខមន ជា កមម វត្ថុ សប្ម្ខរ ់ខរកខចក 
ប្ទពយ សមបត្តិ នោយ ជប្មះននាះនទ ប្រសិននរីកូនបាន សន ាំពី
ក្ខ ន វ្ីក្ខ នប្ៅនម្ខ ង ឬ បានពីក្ខ ន វ្ីក្ខ ងា រនតិចរនតួច។

 រ ុខនត ក ែី ប្បាកស់ន ាំខែលរតីប្រពនធន ៀរចាំ សប្ម្ខរ់ ក្ខ រនត
ក្ខ សិកា   រស់ កូននៅនពលអ្នាគត្ គឺជា កមម វត្ថុ ថ្នក្ខ ខរង
ខចក ប្ទពយ សមបត្តិ។
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 ម ាងនទៀត្ ្នធាន ថ្ននីតិ្រុគគល (ប្កុមហ ុន) ខែល រតីប្រពនធ 
ណាម្ខា ងប្គរប់្គង ជានគ្នលក្ខ ែ៍ប្ត្ូវ កាំែត្់ថាជាប្ទពយ 
សមបត្តិ នោយខែក រស់នីតិ្រុគគលខែលម្ខន លកាែៈ សមបត្តិ 
ននាះ។

 រ ុខនត កនុង ក ែី ខែល លកាែសមបត្តិ រស់នីតិ្រុគគលម្ខនខត្
ទប្មងខ់ាងនប្ៅ និង ្នែល់ ក្ខ នប្រីប្បាស់ នោយ រាំពាន 
ម្ខនក ែីែាះនយងីអាច សនមត្ថាជា ប្ទពយ សមបត្តិ  រស់រុគគល
ខែល ប្គរ់ ប្គងននាះ។
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ក្ខ ខរងខចក ប្ទពយ សមបត្ត ិនោយ អាហា ក្ខត្ពវកិចច
 ន ះរីជាគ្នម ន ក្ខ ខរកខចកប្ទពយ សមបត្តិនោយ ជប្មះ ក៏នោយ យា ង
នហាចណាស់នយងីគួ ទទួ ល សាគ ល់ ក្ខ ផ្តល់ អាហា ក្ខត្ពវកិចច ពី 
សហព័ទធ ខែលម្ខន ជីវភាព្ូធា  ចាំនពាះ សហព័ទធ ខែលម្ខន ក្ខ 
លាំបាក និង ប្តូ្វ ក្ខ  ជាំនួយែល់ ជីវភាព ខែ ។

 ចាំែុចខែល ប្តូ្វ ពិច ណាម្ខន ្នធាន និង ចាំែូល រស់ រតី 
ប្រពនធ  ាំង សងខាង ក្ខ ងា  អាយុ សាថ នភាពសុែភាព សាម នអ្ាំពី
ជីវភាព នប្ក្ខយនពល ខលងលះ លទធភាព ខែល អាចន វ្ីក្ខ ងា  និង 
ន ៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍សា ជាងមី ម្ខនឬគ្នម នកូន និងសាថ នភាព ថ្នក្ខ  
ខង កាកូន ក្ខ សហក្ខ  និង ជាំនួយពីប្គួសា  ជាំនួយពីសហគមន៍ 
និង ប្បាក់នសា្ននិវត្តន៍ និង សាថ នភាព  ាំងអ្ស់។
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 នៅកនុងសាលប្កមមុនៗកន៏ោយ កែុ៏សគ្នន តាមក ែី
នីមយួៗនោយ ខផ្ែក នលីអាយុ សាថ នភាព សុែភាព និង 
លទធភាព ន វ្ីក្ខ ងា ជានែីម ខត្តុ្លាក្ខ ខត្ង ពិច ណា យៈ
នពលចរពី់នពល 2～3ឆ្ន ាំ ហូត្ែល់ ភាគី ខែលខលងលះ
អាច ប្ទប្ទង ់ជីវភាព ែាួនឯង នហយីវ ិ្ ីរងប់្បាក់ ជានគ្នល
ក្ខ ែ៍គឺរងផ់្ទត ច ់រ ុខនតកនុងក ែី ខែលភាគីម្ខា ងនទៀត្ ែវះ
្នធានសប្ម្ខររ់ង ់ កម៏្ខន ឲ្យ រង ់តាម  យៈនពលកាំែត្់
ណាមយួខែ ។
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ក្ខ ក្ខ ពា អាពាហ៍ពាហ៍ ជាក់ខសតង នៅកមពុជា
 នៅនពល តាក់ខត្ង ប្កម  ែារបនវែី កមពុជា នយងីបានែឹងអ្ាំពីគូនសនហ៍ន ៀរ 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ ជាក់ខសតងម្ខនចាំនួននប្ចីន   ខែលបាន  ស់ នៅជីវភាព មួ
គ្នន  និង ម្ខនកូនកនុងនាមជារតីប្រពនធតាមក្ខ ជាក់ខសតង នោយ មិន បាន 
ប្រក្ខសផ្ាយជាសាធា ែនូវអាពាហ៍ពិពាហ៍ និង មិនបាន ចុះ រញ្ជ ី អា
ពាហ៍ ពិពាហ៍ តាមចារ់សតីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងប្គួ សា   ម្ខប្តា12 និង 14
ជាអាទិ៍។ នប្ក្ខយនពល អ្នុវត្ត ប្កម  ែារប នវែី  ងមី រស់កមពុជាក៏នោយ ក៏
គូនសនហ៍ខែល ស់នៅ ជីវភាព  មួ គ្នន  នោយ មិនបាន ន្វីតាម នីត្ិវ ិ្ ី អាពាហ៍
ពិពាហ៍ ប្ត្ឹមប្ត្ូវ ម្ខន ចាំនួន មិនត្ចិននាះនទ។  នយងីអាច នោះប្សាយ តាម
ទស នអ្នីត្ិសងាវ សប្សនែៀង អាពាហ៍ពិពាហ៍បាន។
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 ជាក់ខសតងមុន ក្ខ  អ្នុវត្ត ប្កម  ែារបនវែីងមី នៅកនុង សាលប្កមក៏
នោយ ក៏ ម្ខនទទួល សាគ ល់ជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ ប្សរ ចារ់ និងអ្នុវត្ត 
ែូចគ្នន  តាមរញ្ញត្តិ សតីពី ក្ខ ខលងលះ នហយី សនប្មច អ្ាំពី ក្ខ ខរងខចក 
ប្ទពយ សមបត្តិ អ្នក ម្ខន សិទធិ អ្ាំណាចនមបា នលីកូន និង នសាហ ុយ 
ចិញ្ច ឹមរីបាច់ ខង  កាជានែីម ចាំនពាះ ភាគី ខែលបាន ន ៀរចាំមងគលក្ខ 
តាម ប្រថ្ព ែី និង បាន  ស់នៅជីវភាព  មួ គ្នន  កនុងនាម ជារតី ប្រពនធ 
ន ះរីជា មិនបាន ចុះ រញ្ជ ី អាពាហ៍ពពិាហ៍  និង គ្នម នលិែិត្ រញ្ជ ក់ 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ ក៏នោយ (សាលែីក្ខ តុ្លាក្ខ កាំពូលកមពុជា៖ カン
ボジア最高裁判所民事事件第75号1996年3月14日判決、
同第6号1999年1月12日判決)។
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 ផ្ទុយមកវ។ិ នប្ក្ខយនពល អ្នុវត្ត អ្នុប្កឹត្យ សតីពីក្ខ ក្ខ ចុះ 
រញ្ជ ី អាប្តានុកូោា ន កម៏្ខន ន ឿងកតី នកីត្នែងីចាំនពាះក ែី 
មិន បាន ចុះ រញ្ជ ីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ប្តឹ្មប្តូ្វ តុ្លាក្ខ  មិន 
ទទលួ សាគ ល់ ជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ ប្សរ ចារ ់និង មិន សនប្មច 
ឲ្យ ខលងលះ រ ុខនត បាន សនប្មចអ្ាំពី អ្នក ម្ខន អ្ាំណាច នមបា
នលីកូន និង ក្ខ ខរងខចក ប្ទពយ សមបត្តិ នែីមប ីនោះប្សាយ 
រញ្ា នោយសា ពកួនគម្ខន កូន និង ប្ទពយ សមបត្តិ មួ 
(សាលែីក្ខ តុ្លាក្ខ កាំពូលកមពុជា៖カンボジア最高裁判
所民事事件第23号2003年1月29日判決)។
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 សាលប្កម ងមីៗននះ កម៏្ខនចាំនពាះ ក ែីខែលមិន ទទលួ 
សាគ ល់ អាពាហ៍ពិពាហ៍ ប្សរ ចារន់ោយ សា  មិនបាន ចុះ 
សាំរុប្ត្ អាពាហ៍ពិពាហ៍ ប្តឹ្មប្តូ្វ រ ុខនត ទទលួ សាគ ល់ អ្ាំពី 
ទាំនាកទ់ាំនង អ្នីតិ្ សងាវ ស និង សនប្មច អ្ាំពី អ្ាំណាចនមបា 
និង ក្ខ ខរងខចក ប្ទពយ សមបត្តិ (សាលប្កមសាលាែាំរូង៖
2015年1月15日プノンペン始審裁判所民事事件判
決第41号、2015年5月5日プノンペン始審裁判所民
事事件判決第558号)។
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ថ្ងាអាហា ក្ខត្ពវកិចច នពលខលងលះ （Alimony）
 តាាំងពីមុនមក ម្ខន ក្ខ ទទលួ សាគ ល់ក្ខ រងថ់្ងា អាហា 
ក្ខត្ពវកិចចនពលខលងខលះ នប្ក្ខម លកាែែឌ  កាំែត្់ មួយ 
ចាំនពាះ សហពទ័ធ ខែល ម្ខន ភាព លាំបាក សប្ម្ខរ ់ជីវភាព 
នប្ក្ខយខលងលះ។

 នៅកនុងចារស់តីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងប្គួ សា  ឆ្ន ាំ1989 កនុង 
ក ែី ខែល ភាគីមិនម្ខន កាំហុស ខែលនាាំឲ្យម្ខនក្ខ លាំបាក 
នៅនពលខលងលះ រតីប្រពនធណាម្ខា ងប្តូ្វ ជយួ សនស្រងាគ ះភាគី
ម្ខា ង នទៀត្ខែលម្ខន ភាពលាំបាក នៅតាមលទធភាព នហយី 
ភាគី ម្ខា ងនទៀត្អាច ម  ថ្ងាអាហា ក្ខត្ពវ កិចច បាន។
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 ចាំននួថ្នត្ថ្មាអាហា ក្ខត្ពវកិចច ប្តូ្វ កាំែត្ន់ោយ នគ្ន ពតាម
ក្ខ ប្ពមនប្ពៀង រស់ភាគី ាំងសងខាង រ ុខនតនរីមិនអាច
ប្ពមនប្ពៀងបាន នទ តុ្លាក្ខ ប្តូ្ វសនប្មច។ កនុងក ែី ន ៀរ
អាពាហ៍ពិពាហ៍ ងមី ថ្ងាអាហា ក្ខត្ពវកិចច មិនអាចទទលួ បាន
នទៀត្នទ (ចារ់ ែខែល ម្ខប្តា76)។
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 តុ្លាក្ខ អាច រខនថម ឬ រនថយថ្ងាអាហាក្ខត្ពវកិចចនពល ខលងលះបាន 
តាមពាកយ សុាំ  រស់ ភាគី។ ថ្ងាអាហាក្ខត្ពវកិចចអាចនកីននែងី ឬ ងយ
ចុះ អាប្ស័យ នលីលទធភាព រង់ថ្ងាអាហាក្ខត្ពវកិចចនពល ខលងលះ និង 
ភាព ចាំបាច់ថ្ងាអាហាក្ខត្ពវកិចចនពល ខលងលះ។ ថ្ងាអាហាក្ខត្ពវកិចច
អាចរង់ ជា ប្បាក់ ក៏បាន ឬ ផ្តល់ ជាប្ទពយ សមបត្តិក៏បាន (ចារ់ ែខែល 
ម្ខប្តា77)។

 ក្ខ មិនរង់ថ្ងាអាហាក្ខត្ពវកចិចនពល ខលងលះប្ត្ូវ ម្ខន រទនលមីស
ប្ពហម ទែឌ  ប្រសិននរី ម្ខនេសតុតាង ជាក់ខសតងថាន្វសប្រនហសកនុង
ក្ខ  អ្នុវត្ត ក ែីយកិចច នោយ គ្នម ន នហតុ្ផ្លសម មយ (ចារ់ ែខែល 
ម្ខប្តា78)។
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 ជាពិនសស រញ្ញត្តិ អ្ាំពីថ្ងាអាហាក្ខត្ពវកិចចនពល ខលងលះកនុងម្ខប្តា76
និង 77 ថ្នចារ់សតីពីអា ពាហ៍ពិពាហ៍ និងប្គ ួសា មិនម្ខន កនុងរញ្ញត្តិថ្ន
ប្កម  ែារបនវែីងមីនទ នហយីននះ ជារញ្ញត្តិខែលម្ខន សា ៈ សាំ ខាន់
សប្ម្ខរ់ក្ខ ពា សហព័ទធ ខែល ម្ខន ជីវភាព លាំបាក ជាមួយនឹងក្ខ ខរក
ខចកប្ទពយ សមបត្តិនៅនពល ខលងលះ។

 ែូចននះ នយងីបានរកប្សាយឲ្យម្ខប្តា76 និង 77 ថ្នចារ់សតីពី
អា ពាហ៍ពិពាហ៍ និងប្គួ សា នៅខត្រនតម្ខនអានុភាព នែីមបបីាន រាំនព។
មុែងា ែូចរញ្ញត្តិអ្ាំពអីាហា ក្ខត្ពវកិចច នពលខរកខចក ប្ទពយ សមបត្តិកនុង
ប្កម  ែារបនវែី ជរ ុន ម្ខប្តា768 និង ក្ខ ផ្តល់តាវក្ខលិកជាសាំែង
កនុងចារ់បារា ាំង។
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សាលប្កម សាលាែាំរូងេនាំនព។ ចុះថ្ងៃទ២ី៤ ខែវចិឆកិ្ខ ឆ្ន ាំ២០១៧
 រតីប្រពនធបាន ន ៀរ ក្ខ កនុង ឆ្ន ាំ2001 នហយីបានចុះសាំរុប្ត្អាពាហ៍ពិពាហ៍
ប្ត្ឹមប្ត្ូវ នៅខែតុ្លា ឆ្ន ាំ2006 នហយីនៅចននាា ះឆ្ន ាំ2002 ពួកនគម្ខន
កូនប្សីចបង ឆ្ន ាំ2004ម្ខនកូន ប្សីរនាទ រ់ និង ឆ្ន ាំ2006 ម្ខនកូន ប្រុស
នៅ។ ន ឿងកតីខែល ម   ខលងលះ នសាហ ុយចិញ្ច ឹមរីបាច់ និងខរក
ខចក ប្ទពយ សមបត្តិ  មួ នហយីប្ទពយ សមបត្តិ  មួ  រស់ រតីប្រពនធ មួម្ខន ែី
ខែលម្ខន រ័ែណកមមសិទធិរញ្ជ ក់ម្ខច ស់ អ្ចល ន  វត្ថុចុះ ខែកញ្ញ  ឆ្ន ាំ2015
តូ្រ4ជារ់គ្នន លក់ទាំនិ។កនុងផ្ា  និង  ងយនត1 នប្គឿង។



 ភាគី  ាំង សងខាងបានប្ពមនប្ពៀងគ្នន  នហយី ខផ្ែកតាមប្ពម
នប្ពៀងននះ តុ្លាក្ខ  សនប្មចអ្ាំពី នសា ហ ុយសិកាម្ខន ក ់
៥០% នហយីរតីប្តូ្វ រង ់1លានន ៀល ន ៀងរាល់ខែ នហយីែី
ខែលម្ខន រែ័ណកមមសិទធិរញ្ជ កម់្ខច ស់ អ្ចល ន  វត្ថុប្តូ្វ ន វ្ី
លទធកមម ឲ្យកូន 3នាក ់នហយីតូ្រ4ជារ់គ្នន ប្ត្ូវ ខរកខចកជា5
ប្រគល់ឲ្យ នែីមនចទ ចុងចនមាីយ និង កូន 3នាក ់(សាល
ប្កមសាលាែាំរូង ៖ 2017年11月24日プノンペン始審
裁判所民事事件判決第2563号)។
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 ស ុរមក ែញុ ាំបានរកប្សាយអ្ាំពីសញ្ញ ែ ថ្ន ប្កម  ែារបនវែី 
ងមី ន ឿងកតីជាក ់ខសតងអ្ាំពី ក្ខ រកប្សាយនិងក្ខ អ្នុវត្តជានែីម 
នោយ ខផ្ែក ជាចាំរង តាមក្ខ អ្នុ វត្ត និង ប្ទឹសតី រស់ ចារ ់
ជរ ុន នៅកនុង ទាំនាក ់ទាំ នង ថ្ន ប្រពន័ធប្ទពយ សមបត្តិ  មួ  រស់ រតី
ប្រពនធននះ។ ែញុ ាំយល់ថា ទនទឹមនឹងក្ខ អ្េិវឌ្ឍន ៍សងគមនិង
នសែាកិចច រស់កមពុជា ក្ខ ខប្រប្រួលកនុងប្គួសា កម៏្ខនឥទធិពល
ខាា ាំង នហយី ក្ខ វនិសា្នកមមប្កម  ែារបនវែីជានែីម ក្ខនខ់ត្
ម្ខន ភាព ចាំបាច់។
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棚村政行ほか『家族法実務講義』87～102
頁(有斐閣、2012年)

棚村政行「離婚の際の財産分与と債務の取
り扱い」『家事事件の理論と実務』156～181
頁(勁草書房、2016年)

新田和憲「財産分与の調停・審判事件野実
務」法曹時報66巻7号27～70頁、2014年)

神野泰一「人事訴訟事件の審理」法曹時報
67巻3号1～39頁(2015年)
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 松谷佳樹「婚姻費用・養育費の調停・審判事件
の実務」法曹時報66巻6号41～67頁(2014年)

 日弁連両性の平等に関する委員会編『養育費・
婚姻費用の新算定表マニュアル』2頁以下(日本
加除出版、2017年)

 犬伏由子ほか「家族法改正ー婚姻法」戸籍時報
751号2頁以下(2017年)

 棚村政行ほか「家族法改正ー離婚法」戸籍時報
751号20頁以下(2017年)等
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