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កាំហុ្សមោយខ ក សាំណខ នខិ ការេនិទទួេខសុព្ត្វូកនខុ
អាំមរើអនតី្ានុកេូ 

 
មោយមេធាវ ីមាស បូរា  

១. មសចក្សតីម្តើេ 
ក្សនុងរភិរមោក្សមៃះ មាៃការបងកក្សំ ុសមក្សើតមាៃម ើង ដែលក្សំ ុសខលះមក្សើតមាៃម ើង

មោយសារអ្ំមរើេយួរបស់បុគាលដតមាន ក្សឯ់ង។ ខណៈមរលខលះ ្លវបិាក្សបងកមោយទ្មងវើរបស់
េៃុសសជាមព្ចើៃ។ មែើេបោីក្សម់ទាសបុគាលណាេយួ ក្សនុងក្សរណីខលះតព្េូវឲ្យមាៃការបគា ញរីចំណង 
ម តុ ៃិង្ល (linkage between cause and effect)។16 អ្ំមរើេយួអាចចូលេក្សដព្ជក្សក្សនុង
ទ្ំនាក្សទ់្ំៃងរវាងអ្ំមរើេយួ ៃងិ្លវបិាក្សរបស់វា ដែលមធវើឲ្យមាៃសំណួរថា៖ មតើទ្មងវើបគែ ក្សម់ៃះ 
ចូលរេួនាឲំ្យមាៃ្លវបិាក្សដែរឬមទ្? ម ើយព្បសិៃមបើដេៃ មតើមាច ស់ទ្មងវើៃងឹទ្ទ្ួលខុសព្តូវ ៃិង
ព្តូវសងក្សនុងក្សព្េតិណា? អ្តថបទ្មៃះ ៃងឹរាយាេបគា ញខលឹេសាររេួនៃព្បធាៃបទ្មៃះ។ 

២. ខលេឹសារ 
បុគាលមាន ក្ស ់ មលើក្សែំបងវាយមាន ក្សម់ទ្ៀត នាឲំ្យដបក្សក្សាលមចញឈាេ។ វាយជាអ្ំមរើ 

ដែលនាឲំ្យដបក្សក្សាលដែលជា្លវបិាក្សនៃអ្ំមរើ។ មៃះមាៃដតទ្មងវើដតេយួគត ់ ៃិងគយរក្សអ្នក្ស
ដែលទ្ទ្ួលខុសព្តូវ។ 

មព្ោះថាន ក្សច់រាចរេយួបាៃមក្សើតម ើង នាឲំ្យបុគាលមបើក្សបរេ ូតូមាន ក្សរ់បសួធៃៃធ់ៃរ។ ឡាៃ
សមស្ត្គា ះបនាា ៃប់ាៃេក្សទ្ទ្ួល។ មោយសារសាះចរាចរ្ង ឡាៃែកឹ្សអ្នក្សរបសួ មាៃភារយឺតយា វ
ក្សនុងការមៅែល់េៃាីរមរទ្យ។ មព្កាេការរិៃតិយរបស់មរទ្យធេមតាព្បោកំារ១៥នាទ្ី មព្កាយេក្ស 
អ្នក្សរងរបសួបាៃសាល ប។់ ក្សនុងក្សរណីមៃះ មាៃមព្ោះថាន ក្សច់រាចរ (ទ្មងវើែំបូង) ដតេៃិទាៃប់ងករឲ្យ

                                                 
  អ្នក្សៃិរៃធជាសមាជិក្សគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា សមាជិក្សព្ក្សរេព្បឹក្សាអាជាា ក្សណាត ល េជឈតតក្សរពាណិជជក្សេម 
ៃិងសាស្ត្សាត ោរយចាប់។ 
16 David G. Owen, the five elements of negligence, 35 Hofstra Law Review, 2007, p.1673; see 
generally Paul J. Zwier, ‘Cause in Fact’ in Tort Law-A Philosophical and Historical Examination, 31 
(4) DePaul Law Review, 1982. 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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សាល បម់ទ្។ បដៃថេរមីលើមៃះ មាៃទ្មងវើរបស់ឡាៃសមស្ត្គា ះបនាា ៃស់ាះចរាចរ ៃិងទ្មងវើរបស់មរទ្យ 
ដែលចូលរួេជាដ្នក្សនាំឲ្យជៃរងមព្ោះសាល ប់។ ទ្មងវើខាងមព្កាយទាំងមៃះ ជាទ្មងវើបគែ ក្ស់ 
(intervening act) ដែលនាមំាៃការផ្ទត ចច់ំណងទ្មងវើមព្ោះថាន ក្សច់រាចរ ៃងិការសាល ប។់ 

ក្សនុងៃយ័មៃះ មាៃទ្មងវើជាមព្ចើៃបាៃចូលរេួនាឲំ្យមាៃ្លវបិាក្ស។ តំណាងជៃរងមព្ោះ 
អាចបតឹងអ្នក្សបងករម តុទាងំអ្ស់ ឲ្យរកួ្សមគទ្ទ្លួខុសព្តូវតាេចំដណក្សក្សំ ុសនាឲំ្យមាៃការខូច
ខាតតាេទ្មងវើមរៀងៗខលួៃ។  

១. មបើការខូចខាតបាៃមក្សើតម ើង មោយសារអ្ំមរើរបស់បុគាលមព្ចើៃនាក្សរ់េួោន  
អ្នក្សព្បព្រឹតតអ្ំមរើបំពាៃៃីេយួៗ ព្តូវទ្ទ្ួលខុសព្តូវក្សនុ ងការសងការខូចខាត
មោយសាេគាី។ ២. ក្សនុ ងក្សរណីដែលបាៃក្សំណតម់ៅក្សនុ ងក្សថាខណឌ ទី្១ ខាង
មលើមៃះ ព្បសិៃមបើអ្នក្សព្បព្រឹតតអ្ំមរើបំពាៃៃីេយួៗបាៃបញ្ជ ក្សអ់្ំរីភាគនៃអ្មំរើ
ដែលខលួ ៃបាៃបងកឲ្យមាៃការខូចខាត ជៃមនាះព្តវូទ្ទ្ួលខុសព្តូវក្សនុ ងការសង
ការខូចខាតតាេសមាមាព្ត នៃភាគដែលខលួ ៃបាៃបងក។ ប ុដៃត បចញតតិមៃះ េិៃ
ព្តូវយក្សេក្សអ្ៃុវតតម ើយ ចំមពាះក្សរណីដែលទ្ទ្លួសាា ល់ថា មាៃការសេ
គំៃិត ឬមាៃទ្ំនាក្សទ់្ៃំងស ការយា ងជិតសនិទ្ធក្សនុ ងចំមណាេអ្នក្សព្បព្រឹតតអ្ំមរើ
បំពាៃ។ ៣. មបើជៃមាន ក្សក់្សនុ ងចំមណាេអ្នក្សព្បព្រឹតតអ្ំមរើអ្ៃីតាៃុកូ្សលរេួបាៃ
សងការខូចខាតទាងំអ្ស់ មោយមចញចំណាយរបស់ខលួ ៃ ជៃមនាះអាចទាេ
ទារសំណងរីអ្នក្សម្សងមទ្ៀត ដែលព្បព្រឹតតអ្ំមរើអ្ៃីតាៃុកូ្សលរួេមនាះបាៃ 
តាេសមាមាព្ត នៃភាគដែលជៃមាន ក្ស់ៗ បាៃបងក។17  

 សាលែីកាតុោការក្សំរូលេុៃឆ្ន  ំ ២០០៩ ក្សប៏ាៃអ្ះអាងបញ្ជ ក្សរ់ចីំដណក្សទ្ទ្ួលខុស
ព្តូវក្សនុងសំណង៖  

១. យល់មឃើញថា ការដែលតុោការ (ជាៃទ់ាប) សំមរចោក្សប់ៃាុ ក្សដតមៅមលើ
ជៃជាបម់ោទ្មោយរុំរិោរណាអ្រីំក្សំ ុស្ាងរបស់ជៃរងមព្ោះ្ងមនាះ 
(អ្នក្សមបើក្សេ ូតូជាអ្ៃីតជិៃ មបើក្សឌុ្បមលើសចំណុះ ៃិងរុំមាៃបណ័ា មបើក្សបរ)..   
ទ្មងវើមៃះ ជាការរមំោភ មៅៃឹងមាព្តា ១០ ៃិង មាព្តា ៣០ នៃចាបស់តី រី
ចរាចរមជើងមោក្ស... ែូមចនះជៃរងមព្ោះក្សព៏្តូវរេួចំដណក្សក្សនុ ងការទ្ទ្ួលខុសព្តូវ

                                                 
17 ព្ក្សេរែឋបបមវណីក្សេពុជា ឆ្ន  ំ២០១១ មាព្តា ៧៥៤។ 



 
កំ្ស ុសមោយដ ក្ស សំណង ៃិងការេៃិទ្ទួ្លខុសព្តូវក្សនុងអំ្មរើអ្ៃីតាៃុកូ្សល 
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អ្ំរីរយសៃក្សេមដែលបណាត លេក្សរីមព្ោះថាន ក្សច់រាចរមៃះដែរ តាេមាព្តា 
១៣២ នៃព្កិ្សតយចាបម់លខ៣៨ ព្ក្សច។ ២. យល់មឃើញថា...ជៃជាបម់ោទ្ 
មបើក្សបររងយៃត ុងោអាកូ្សរា ព្ជរលមៅបុក្សជៃរងមព្ោះមនាះ គឺបណាត លេក្សរី
ជៃជាបម់ោទ្ខវះការព្តតួរិៃិតយក្សងរ់ងយៃត របស់ខលួ ៃបណាត លមអាយ្ាុ ះក្សង់
េុខទាញចងកូ តមៅបុក្សជៃរងមព្ោះ។18 
បទ្បបចញតតនិៃចាបប់ាៃដចងឲ្យបុគាល (អ្នក្សព្បព្រតឹត)ទ្ទ្ួលខុសព្តូវ ៃងិមេ ឬសាថ បៃ័ 

របស់អ្នក្សព្បព្រតឹត អ្នក្សទ្ទ្ួលខុសព្តូវ្ងដែរ។ មាព្តា ៧៤៧ នៃព្ក្សេៃីតិរែឋបបមវណី បាៃដចងឲ្យ
ៃិមយាជក្សទ្ទ្ួលខុសព្តូវចំមពាះទ្មងវើរបស់ៃិមយាជកិ្ស។19 ៃិមយាជក្សអាចជាបុគាល ឬជាៃតីិបុគាល 
(ព្ក្សរេ  ុៃ)។20 ចំណុចខាងមព្កាយ បទ្បបចញតតិមោយដ ក្សដែលមាៃអាចអ្ៃុវតតចំមពាះការ
ទ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់ៃីតបុិគាលឯក្សជៃ ៃិងៃតីិបុគាលសាធារណៈ (មាៃក្សព្េតិ)។21  

ជាការម្លើយតបៃឹងបណតឹ ង ភាគីចុងចមេលើយៃេីយួៗមែើេបរីចួរីការទ្ទ្ួលខុសព្តូវអាច
មលើក្សយក្សការមោះសារ ែូចជាសាថ ៃភារោបំាច ់ៃិងការការពារជាធមាម ៃុរូប22ក្សព្េតិវទិ្ាសាស្ត្សត
នៃបមចចក្សមទ្សដែលមាៃមៅមរល្លិត (ការទ្ទ្ួលខុសព្តូវចំមពាះ្លិត្លរបស់អ្នក្ស្លិត 
វតថុ)23 ការព្តួតរៃិិតយមោយព្តឹេព្តវូ (ការទ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់ៃិមយាជក្ស ៃងិការទ្ទ្ួលខុសព្តូវ

                                                 
18សាលែីកាតុោការក្សំរូល សំណំុមរឿងព្រ មទ្ណឌ  សាលែកីាមលខ ២៩ ចុះនងៃទ្ី ២៣ ដខ ក្សញ្ញ  ឆ្ន  ំ១៩៩៨។ 
19 មាព្តា ៧៤៧ ព្ក្សេរែឋបបមវណីឆ្ន  ំ២០១១។ 
20 មាព្តា ៧៤៨ ព្ក្សេរែឋបបមវណីឆ្ន  ំ២០១១។ សព្មាប់ក្សំ ុសដ្នក្សមរទ្យ (medical malpractice) វាអាចនាឲំ្យមាៃ

ការទ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់េៃាីរមរទ្យ។ 
21 ព្ក្សេរែឋបបមវណីឆ្ន  ំ២០១១ មាព្តា ៧៤៩។  
22 ព្ក្សេរែឋបបមវណីឆ្ន  ំ២០១១ មាព្តា ៧៥៥។ 
23 ព្ក្សេរែឋបបមវណីឆ្ន  ំ២០១១ មាព្តា ២០១០ មាព្តា ៧៥១។ ១. ក្សនុ ងក្សរណីដែលមាៃវកិារៈនាឲំ្យមាៃមព្ោះថាន ក្ស់

េិៃសេម តុក្សនុ ងចលៃវតថុ ដែលព្តូវបាៃ្លិត ម ើយបាៃបណាត ល ឲ្យមាៃការខូចខាតែល់អ្នក្សែនទ្មោយវកិារៈ
មនាះ ្លិតក្សរនៃចលៃវតថុ មនាះ ព្តូវទ្ទ្ួលខុសព្តូវក្សនុ ងការសងៃូវការខូចខាតមនាះ។ ប ុដៃតបចញតតិមៃះេិៃព្តូវ    
អ្ៃុវតតម ើយចំមពាះក្សរណីដែលេិៃអាចព្បមាណៃូវវកិារៈមនាះ តាេក្សព្េិតវទិ្ាសាស្ត្សត នៃបមចចក្សមទ្ស ដែលមាៃ
មៅសេ័យដែល្លិតមនាះ។ 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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ចំមពាះសំណងដ់ែលជាបៃ់ងឹែី)24 ការទ្ទ្ួលយក្សមព្ោះថាន ក្សរ់ីសំណាក្សជ់ៃរងមព្ោះ25 អ្សេតថ
ភារក្សនុងការទ្ទ្ួលខុសព្តូវ។26  

េូលម តុនាំឲ្យេិៃមាៃការទ្ទ្ួលខុសព្តូវខាងមលើ មាៃដចងក្សនុងព្ក្សេរែឋបបមវណី។ 
មទាះបីជាយា ងមៃះក្សតី េូលម តុេយួចៃំួៃមទ្ៀតអាចព្តូវបាៃមលើក្សយក្សេក្សសំអាងេុៃតុោការ 
មែើេបមីោះសាររចួ្ុតរីការទ្ទ្ួលខុសព្តូវ។ អ្វដីែលសំខាៃថ់ាមតើ មៅព្ក្សេយក្សេក្សរិោរណា ឬ
េៃិយក្ស មោយឈរមលើេូលម តុថា េៃិមាៃដចងក្សនុងព្ក្សេរែឋបបមវណីក្សេពុជា។ មទាះបីជាយា ង
មៃះក្សតី មគគួរក្សតសំ់ោល់ថា ព្ក្សេរែឋបបមវណីក្សេពុជាមាៃព្បភរេក្សរីព្ក្សេរែឋបបមវណីជប ុៃ ដែល
មៅព្ក្សេេយួចៃំួៃមៅព្បមទ្សមៃះ ហាក្សព់្បកាៃៃូ់វជំ រទូ្ោយព្សមែៀងៃងឹមៅព្ក្សេព្បមទ្ស 
Common Law ក្សនុងការបក្សព្សាយចាប។់27  

សព្មាបទ់្មងវើទ្េីយួ (មព្ោះថាន ក្សច់រាចរ) ព្បសិៃមបើរបសួមៃះ វាធៃៃធ់ៃរមរក្ស មទាះបីជាេៃិ
មាៃក្សតាត បគែ ក្ស ់ ែូចជា សាះចរាចរក្សតីនាឲំ្យយឺតក្សនុងការែឹក្សមៅេៃាីរមរទ្យ ក្សអ៏្នក្សរបសួៃឹងសាល ប់
តាេធេមតា (natural course of dying) អ្នក្សបងករមព្ោះថាន ក្សច់រាចរៃឹងទ្ទ្ួលខុសព្តូវចំមពាះការ
សាល បដ់តឯង។28 តុោការក្សំរូលក្សេពុជាក្សធ៏ាល បប់ាៃដងលងេូលម តុមៃះដែរ៖ 

 

                                                 
24 ព្ក្សេរែឋបបមវណីឆ្ន ២ំ០០៧ មាព្តា ៧៤៧ ៃិង ៧៥៣។ មាព្តា ៧៤៧ (២)៖ បុគាលដែលសថិតក្សនុ ងឋាៃៈ ព្តូវព្តួត 

រិៃិតយៃិមយាជិតជៃំួសៃិមយាជក្សព្តូវទ្ទ្ួលខុសព្តូវែូចោន ៃឹងៃិមយាជក្សដែរ។ ប ុដៃតបចញតតិមៃះេិៃព្តូវអ្ៃុវតត
ម ើយ ចំមពាះក្សរណីដែលបុគាលមនាះបាៃព្តួតរិៃិតយមោយព្តឹេព្តូវ។ មាព្តា ៧៥៣ (១)៖ ក្សនុ ងក្សរណីដែលការ
សាងសង់សំណង់ដែលជាប់ៃឹងែី ឬការព្គប់ព្គងសំណង់មនាះមាៃវកិារៈ ម ើយបាៃបណាត លឲ្យមាៃការខូច
ខាតែល់អ្នក្សែនទ្ អ្នក្សព្គប់ព្គងសំណង់ ៃិងក្សេមសិទ្ធិក្សរនៃសំណង់មនាះព្តូវទ្ទ្ួលខុសព្តូវមោយសាេគាីក្សនុ ងការ
សងការខូចខាតមនាះ។ ប ុដៃតក្សនុ ងក្សរណីដែលអ្នក្សព្គប់ព្គងបាៃបញ្ជ ក្ស់ថា ខលួ ៃបាៃព្គប់ព្គងមោយព្តឹេព្តូវអ្នក្ស
ព្គប់ព្គងមនាះ អាចរចួ្ុតរីការ្ុតរីការទ្ទ្ួលខុសព្តូវបាៃ។ 

25 ព្ក្សេរែឋបបមវណីឆ្ន  ំ២០១១ មាព្តា ៧៥៦។  
26 ព្ក្សេរែឋបបមវណីឆ្ន  ំ២០១១ មាព្តា ៧៤៥។ 
27 Craig P. Wagnild, Civil Law Discovery in Japan: A Comparison of Japanese and U.S. Methods of 

Evidence Collection in Civil Litigation, 3(1) Asian-Pacific Law & Policy Journal, 2002, p. 5. John 
O. Haley, the Role of Courts in ‘Making’ Law in Japan: the Communitarian Conservatism of 
Japanese Judges, Pacific Rim Law & Policy Journal Association, 2013, p.6. 

28 ឧទា រណ៍ ការោងំមបះែូង ជាការបងកឲ្យសាល ប់តាេសភារធេមតា ( heart failure would be listed as having 
died from natural causes)។ 



 
កំ្ស ុសមោយដ ក្ស សំណង ៃិងការេៃិទ្ទួ្លខុសព្តូវក្សនុងអំ្មរើអ្ៃីតាៃុកូ្សល 
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យល់មឃើញថា ការដែលសាោឧទ្ធរណ៍ ក្សែូ៏ចអ្យយការអ្េតុោការមខតត...
ដែរ ដែលតេកល់មរឿងេរណៈភារនៃកុ្សមារទាងំរីរនាក្សម់ៃះ រុំោតក់ារមនាះ គឺ
ជាការរុំព្តឹេព្តវូមទ្ រីមព្ពាះថា រុំមាៃភសតុតាងណាេយួបញ្ជ ក្សថ់ា េរណៈ
ភារនៃកុ្សមារទាងំរីរជាេរណៈភារតាេសភាវៈនៃអ្នក្សជងឺំ ឬ បណាត លេក្សរី
ការមធវសព្បដ សជាបទ្អាជាា របស់អ្នក្សរាបាល ឬអាណារាបាលម ើយ។29 
យុតតិសាស្ត្សតខលះបាៃមយាងែល់ ភារជតិនៃអ្ំមរើចំមពាះ្លវបិាក្ស(proximate cause30) 

មែើេបកី្សំណតថ់ា អ្នក្សណាជាអ្នក្សទ្ទ្ួលខុសព្តូវ ៃងិទ្ទ្ួលខុសព្តវូក្សព្េតិណា។ មព្ោះថាន ក្សច់រាចរ 
បងកឲ្យេៃុសសរងរបសួធៃៃធ់ៃរអាចបណាត លឲ្យសាល ប ់ ព្បសិៃមបើេៃិទ្ទ្ួលបាៃការសមស្ត្គា ះបនាា ៃ ់
ជាម តុបងកក្សនុងព្បមភទ្មៃះ។  ការអ្ះអាងថា ជៃរងមព្ោះសាល បត់ាេធេមតា ឬេៃិដេៃ វាដ្ែក្ស
តាេឯក្សសារបញ្ជ ក្សរ់បស់អ្នក្សជំនាញវជិាជ ជីវៈមរទ្យ។  

តំណាងជៃរងមព្ោះអាចបតងឹព្បឆ្ងំៃឹងេៃាីរមរទ្យ មោយអ្ះអាងថា ជៃរងមព្ោះេៃិ
ទាៃស់ាល បម់ទ្ ម ើយក្សៃ៏ងឹេៃិសាល បដ់ែរ ព្បសិៃមបើនាមរលេក្សែល់េៃាីរមរទ្យភាល េ ោតទ់្ទ្ួល
បាៃការសមស្ត្គា ះបនាា ៃរ់ីមវជជបណឌិ តជំនាញ។ មេធាវរីបស់េៃាីរមរទ្យ ឬតំណាង អាចអ្ះអាងថា 
ក្សនុងក្សរណីែូចោន មៃះ ៃិងសាថ ៃភារនៃរបសួែូចោន  តាេទ្ិៃនិៃយ័ ឬបទ្រិមសាធៃែ៍ម៏ព្ចើៃក្សៃលង
េក្សជៃរងមព្ោះក្ស៏មៅដតសាល ប់ដែរ មទាះបីមព្កាយរីទ្ទ្ួលបាៃៃូវការសមស្ត្គា ះរីមវជជបណឌិ ត
ជំនាញភាល េៗក្សតី។ វាក្សអ៏ាចមាៃការមលើក្សម ើងៃូវព្ទ្ឹសតីនៃការសាល បត់ាេធេមតាដែរ។ មៃះជាបញ្ា  
ពាក្សរ់ៃ័ធៃងឹភសតុតាង ៃិងក្សព្េតិភសតុតាងដែលព្តវូបគា ញមែើេបឲី្យមៅព្ក្សេមជឿបាៃ។ 

សព្មាបឡ់ាៃសមព្គះបនាា ៃ ់ ឬការសាះចរាចរ អ្ណំះអ្ំណាងព្សមែៀងោន  មែើេបនីាឲំ្យ
រចួរីការទ្ទ្ួលខុសព្តូវ ក្សអ៏ាចព្តវូបាៃមលើក្សយក្សេក្សបញ្ជ ក្ស់្ ងដែរ។ មគអាចអ្ះអាងថា អ្នក្សរង
របសួ រងរបសួធៃៃធ់ៃរមរក្ស។ បដៃថេរមីលើមៃះ ចុងចមេលើយក្សអ៏ាចមលើក្សថា ក្សតាត បគែ ក្សដ់ែលមោទ្
ម ើង េៃិជាបព់ាក្សរ់ៃ័ធៃឹង្លវបិាក្សនៃអ្ំមរើមទ្។ ជាចុងមព្កាយ ក្សំ ុសរបស់ជៃរងមព្ោះ ក្សៃ៏ងឹ
ជាក្សតាត េយួចូលរេួ្ងដែរ ក្សនុងការសមព្េចថា អ្នក្សណាទ្ទ្ួលខុសព្តវូ ៃិងទ្ទ្ួលខុសព្តូវក្សព្េតិ
ណា ែូចខលេឹសារែក្សព្សងខ់ាងមលើបាៃបគា ញ។ 

                                                 
29 សាលែីកាតុោការក្សំរូលមលខ ៨១ ចុះនងៃទ្ី ១២ ដខ តុោ ឆ្ន  ំ២០០៥។ 
30 Leon Green, Contributory Negligence and Proximate Cause, 1927, Faculty Scholarship Series. 

Paper 4457, http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/4457, p. 11. 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/4457
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៣. សមងេប 
ទាងំព្ទ្ឹសតី ៃិងចាបប់ាៃដចងរចួម ើយអ្ំរីភាគនៃសំណង ចំមពាះចំដណក្សខុស្ាងរបស់

បុគាលណាេយួដែលចូលរេួខុស នាឲំ្យមាៃការខូចខាតែល់ជៃរងមព្ោះ។ ក្សំ ុសរបស់ជៃរង
មព្ោះ ក្សៃ៏ឹងព្តូវបាៃយក្សេក្សរិោរណា្ងដែរ។ មាៃវធិាៃចំៃួៃ២ ដែលគួរចងោ៖ំ ទ្ី១. ្ល
វបិាក្សជាធេមតាមក្សើតម ើង មោយសារអ្ំមរើែំបូងនៃអ្នក្សបងកម តុែំបូងដែលក្សតាត បគែ ក្ស់ ឬ
អ្ៃតរាគេៃេ៍ៃិដេៃជាក្សតាត ចេបងមទ្ នាឲំ្យមាៃ្លវបិាក្ស ៃិងទ្ី២. អ្ំមរើបគែ ក្សព់្តូវដតមាៃភារ
ពាក្សរ់ៃ័ធមទ្ើបនាឲំ្យមាៃការទ្ទ្ួលខុសព្តូវ។ 


