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និយមន័យ 
 
ៃដគូេសនហ៖ 

• បុគគលែដលបចចុបបនន ឬក៏កលពីមុនមនទំនក់ទំនងេសនហ៍ជមួយគន ។ 
 
ចុងចេមលយ៖ 

• បុគគលែដលេដមបណតឹ ងចង់ឱយមនករករពរពីបុគគលេនះ។ 
 
មនុសសេពញវយ័សថិតកនុងបនទុក៖ 

• មនុសសេពញវយ័ែដលមនលកខខណឌ របូរងកយ និងសម រតីមិនរបរកតី េហយមិនអចមនសមតថភពរគប់រគន់
កនុងករបំេពញតរមូវកររបចំៃថងរបស់ខលួន។ 

 
សមជិករគួសរបែនថម៖ 

• មនទំនក់សច់ឈម អពហ៍ពិពហ៍ ឬក៏សមុំ។ 

 
រគួសរ ឬសមជិករគួសរ៖ 

• គូសវ មីភរយិ ឬៃដគូរមួរស់ជមួយគន  េពលបចចុបបននឬពីេពលមុន 

• ឪពុកមត យបេងកតរបស់កូន 

• បុគគលែដលរស់េនជមួយគន  នេពលបចចុបបនន ឬពីេពលមុន 

• ៃដគូរមួេភទ 

• សមជិករគួសរជមនុសសេពញវយ័ ែដលជប់ទក់ទងេដយសច់ឈម ឬេដយអពហ៍ពិពហ៍ ឬ 

• អនីតិជនែដលជកូនរបស់សមជិករគួសរជមនុសសេពញវយ័ណមន ក់។ 

 
អសមតថជន៖ 

• មនុសសេពញវយ័ែដលពិករេដយសរជំងឺសម រតី េខសយបញញ  ជំងឺរងកយ ឬពិករេនកនុងវសិលភពែដលគត់
មិនមនករយល់ដឹងរគប់រគន់ ឬេធវករសេរមចចិតតរបកបេដយករទទួលខុសរតូវពក់ព័នធនឹងខលួនរបស់គត់។ 

 
េដមបណតឹ ង៖ 

• បុគគលែដលចប់េផតមសំណំុេរឿងេសនសុំករករពរេនតុលករ។ 

 
ករឈលបចប់រេំលភ៖ 

• រមួបញចូ លេដយមិនកំណត់រតឹម សកមមភពពីរឬេរចនកនុងករតមដន េរចៀតែរជកេទេលរទពយសមបតតិ េបៀតេបៀន 
ឬគំរមកំែហង ែដលនឹងនំឱយេដមបណតឹ ង៖ 

o រងេរគះេដយមនអរមមណ៍មិនសបបយចិតតខល ំង ឬក៏អរមមណ៍តឹងែតន 

o ខល ចមនរបួសែផនករងគកយ ឬសល ប់ចំេពះខលួនឯងផទ ល់ ឬចំេពះសតវរបស់របស់គត់ឬក៏បុគគលែដលមន
ទំនក់ទំនងជិតសនិទធនឹងគត់ ឬ 

o ខល ចមនករខូចខត បំផលិចបំផល ញ ឬក៏ករអុកឡុករទពយសមបតតិ។ 

 
អនកផតល់ករែថទំែដលមិនទទួលបនកៃរម៖ 

• អនកែថទំែដលផតល់េសវែថទំបុគគលេដយសម័រគចិតត ជបេណត ះអសនន ឬមតងមក ល ដល់េដមបណតឹ ងេនកនុង
េគហដឋ នរបស់េដមបណតឹ ង េហយករែថទំេនះេធវេឡងរសេដៀងគន នឹងករែថទំផតល់េដយសមជិករគួសរ។ 
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ករករពរពីកររេំលភបំពន 
 
េដមបណតឹ ងអចជ៖ 

• មនុសសេពញវយ័ 

• មនុសសេពញវយ័ែដលេធវកិចចករតងនមឲយអនីតិជន េហយទទួលខុសរតូវចំេពះអនីតិជនេនះ 
• អនីតិជនែដលទទួលបនអតត ធីនភព ឬ 

• អណពយបលរសបចបប់ែដលេធវកិចចករតងនមឲយអសមតថជន។ 

 
សមព័នធភពចំបច់រតូវមន 

 
េដមបណតឹ ងនិងចុងចេមលយរតូវមនទំនក់ទំនងណមួយកនុងចំេណមទំនក់ទំនងខងេរកម េលកែលងែតេដមបណតឹ ង
រតូវបនចប់រេំលភ ឬក៏ឈលបចប់រេំលភ េដយចុងចេមលយ៖ 

• រគួសរ ឬសមជិករគួសរ 
• ៃដគូេសនហ ឬ 

• េដមបណតឹ ងមនអយុចប់ពី 60 ឆន ំេឡង មនុសសេពញវយ័សថិតកនុងបនទុក ឬអសមតថជន េហយចុងចេមលយជសមជិក
រគួសរបែនថម ឬក៏អនកផតល់ករែថទំែដលមិនទទួលបនកៃរម របស់េដមបណតឹ ង។ 

 
សថ នភពែដលអចនំឱយមនដីកករពរពីករេបៀតេបៀន 

 
កររេំលភបំពន 

• ករបុ៉នប៉ងេធវឱយមនរបួសេលរងគកយ ឬករប៉ះពល់រងគកយែដលមនលកខណៈជេលមស 

• ករបុ៉នប៉ងដក់ឱយបុគគលណមន ក់សថិតកនុងសថ នភពភ័យខល ចមនរបួសេលរងគកយ 

• ហមឃត់បុគគលណមន ក់េធវអវីមួយែដលគត់មនសិទធិេធវ ឬបងខំ គំរម ឬដក់សមព ធឱយបុគគលណមន ក់េធវ
អវីមួយែដលពួកេគមនសិទធិមិនេធវ  

• ហមឃត់បុគគលមិនឱយេធវចលន 

• េដរតមបុគគលណមន ក់ជបនតបនទ ប់ េដយគម នមូលេហតុ ឬចូលផទះ ឬបរេិវណផទះ សល ឬកែនលងេធវករ
របស់បុគគលណមន ក់ ឬ 

• គំរមេរបអំេពហិងសែដលជបទេលមស។ 

កររេំលភផលូវេភទេដយបងខំ៖ ករប៉ះពល់រងកយ ឬករបងហ ញឥរយិបថផលូវេភទ ែដលេធវេឡងេដយមិនមនករយល់រពម
ចបស់លស់ពីអនកទទួល ដូចែដលមនែចងកនុង 17-A M.R.S. ជំពូកទី 11។ 
ករឈលបចប់រេំលភ៖ សរមប់ករពនយល់ពកយេនះ សូមេមលនិយមន័យ។ 
 

 
ករករពរពីករេបៀតេបៀន 

 
ចុងចេមលយអច៖ 

• មនុសសេពញវយ័ 

• មនុសសេពញវយ័ែដលេធវកិចចករតងនមឲយអនីតិជន េហយទទួលខុសរតូវចំេពះអនីតិជនេនះ 
• អនីតិជនែដលទទួលបនអតត ធីនភព 

• អណពយបលរសបចបប់ែដលេធវកិចចករតងនមឲយអសមតថជន 

• ធុរកិចច។ 
 
សថ នភពែដលអចនំឱយមនដីកករពរពីករេបៀតេបៀន 
 
មិនតរមូវឱយមនទំនក់ទំនងរវងេដមបណតឹ ង និងចុងចេមលយេទ។ 
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ករេបៀតេបៀនតរមូវឱយមនសកមមភពបី ឬេរចនគឺ ករបំភិតបំភ័យ កររបឈមមុខ ករបងខំរបូរងកយ ឬគរមមេរបកមល ំង
បយេលរងកយ។ សកមមភពែតមួយគឺរគប់រគន់ េនេពលែដលករេបៀតេបៀនេនះ េធវេឡង
េដយរេំលភបំពនេទេលចបប់េនកនុងសថ នភពដូចខងេរកម៖ ជួយ ឬជរមុញឱយេធវអតតឃត ចប់រេំលភ 
ករគរមមកំែហង េភវរកមម ទេងវេធវសរបែហស ករបំពនឯកជនភព ករចប់ជរមិត បងខ ំងមនុសសខុសចបប់ 
ករពយបទជបទឧរកិដឋ ករេបៀតេបៀន ករបងកអគគិភ័យេដយេចតន ឬេរជៀតែរជកដល់សិទធិសុីវលិ ឬសិទធិ
ែដលធនេដយរដឋធមមនុញញ។ 

 
េសចកតីជូនដំណឹងឱយឈប់េបៀតេបៀន 
 
មុនេពលដក់ពកយបតឹងេសនសុំករករពរពីករេបៀតេបៀន េដមបណតឹ ងរតូវេសនសុំឱយមនកររពមនពីមរនតីអនុវតតចបប់
ចំេពះចុងចេមលយឲយឈប់េបៀតេបៀនខលួនជមុនសិន។ លិខិតរពមនថតចមលងរតូវភជ ប់េទជមួយេនេពលដក់ពកយបតឹង។ 
 
េដមបណតឹ ងមិនតរមូវឱយមនលិខិតរពមនចំេពះចុងចេមលយពីមរនតីអនុវតតចបប់ជមុនេទ របសិនេប៖ 

• អំេពេបៀតេបៀនេនះមនករពក់ព័នធនឹងអំេពហិងសកនុងរគួសរ ហិងសេលៃដគូេសនហ រេំលភផលូវេភទេដយបងខំ 
ឬអំេពឈលបចប់រេំលភ 

• េដមបណតឹ ងអចបងហ ញមូលេហតុសមរសបចំេពះករមិនរពមនចុងចេមលយ ឬ 

• អំេពេបៀតេបៀននំឱយមនកររេំលភបំពនចបប់កនុងសថ នភពដូចខងេរកម៖ ជួយ ឬជរមុញឱយេធវអតតឃត 
ចប់រេំលភ ករគរមមកំែហង េភវរកមម ទេងវេធវសរបែហស ករចប់ជរមិត បងខ ំងមនុសសខុសចបប់ ករបំពន
ឯកជនភព ករបងកអគគិភ័យេដយេចតន ករេបៀតេបៀន  ករពយបទជបទឧរកិដឋ ឬេរជៀតែរជកដល់សិទធិសុីវលិ 
ឬសិទធិែដលធនេដយរដឋធមមនុញញ។ 
 

ចំណុចខុសគន ចមបងៗរវងករករពរពីកររេំលភបំពន និងករករពរពីករេបៀតេបៀន 
 
េដយបនេលកយកកំណត់សមគ ល់ចំេពះលកខនតិកៈែកសរមួលៃនរដឋ Maine ដីករដឋបលតុលករ និងវធិនតុលករ។ 

 
 ករណីរេំលភបំពន ករណីេបៀតេបៀន 

មុនេពលដក់សំណំុេរឿង មរនតីអនុវតតចបប់មិនតរមូវឱយេធវករ
រពមនចុងចេមលយឱយឈប់
បំពនេដមបណតឹ ងេទ។ 
19-A M.R.S. §4005 

មរនតីអនុវតតចបប់រតូវរពមនចុងចេមលយឱយ
ឈប់េបៀតេបៀនេដមបណតឹ ងជមុនសិន 
(ករណីភគេរចន)។ កររពមនេនះ
រតូវបនេហថករជូនដំណឹងឱយបញឈប់
ករេបៀតេបៀន។ 
5 M.R.S. §4653 
17-A M.R.S. §506-A 

េដមបណតឹ ង ធុរកិចចមិនអចដក់ពកយបតឹងឱយមន
ករករពរពីកររេំលភបនេទ។ 
19-A M.R.S. §§4005& 4005 

ធុរកិចចអចដក់ពកយបតឹងឱយមនករ
ករពរពីករេបៀតេបៀនបន។ 
5 M.R.S. §4653 (1) 

លកខខណឌ តរមូវែផនកសមព័នធភព ចំបច់រតូវមនសមព័នធភព េលកែល
ងែតេដមបណតឹ ងរតូវបនចប់រេំលភ ឬក៏
ឈលបចប់រេំលភ េដយចុងចេមលយ។ ឬ
របសិនេបេដមបណតឹ ង មនអយុចប់ពី 60 

ឆន ំេឡង ឬជនេនេរកមអណពយបល ឬ 
អសមតថជន េហយចុងចេមលយគឺជអនក
ផតល់េសវែថទំេដយឥតគិតៃថលរបស់េដម

មិនចំបច់មនសមព័នធភពេទ។ 
5 M.R.S. §4651 
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បណតឹ ង។ 
19-A M.R.S. §4005 

ៃថលចំណយ មិនមន។ 
AO – JB-05-26 

$30 េលកែលងែតមនករសងស័យ
របរពឹតតអំេពហិងសកនុងរគួសរ ករឈលប
ចប់រេំលភ ឬរេំលភេដយបងខំ ែដល
ជែផនកមួយៃនបណតឹ ងេនះ។ ឬេលកែលង
ែតតុលករសេរមចមិនយកៃថល
ចំណយេនះ េដយសរែតេដមបណតឹ ង
មិនមនលទធភពបង់។ 
AO – JB-05-26 M.R.Civ.P.91 

េថរេវល រហូតដល់ 2 ឆន ំ។ 
19-A M.R.S. §4007 

រហូតដល់ 1 ឆន ំ។ 
5 M.R.S. §4655(2) 

កំេភលង ដីកករពរអចហមចុងចេមលយ
មិនឱយេរបរបស់កំេភលង ឬអវធុេរគះថន ក់
បន។ 
19-A M.R.S. §4007 

កនុងករណីខលះ ដីកករពរករេបៀតេបៀន
អចហមឃត់ចុងចេមលយមិនឱយ
េរបរបស់អវធុបន។ 
15 M.R.S. §393 
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េសវបញជូ នេមធវ ីៃនគណៈេមធវៃីនរដឋ Maine 
អនុញញ តឱយបុគគលរគប់របូរបឹកសជមួយេមធវ។ី បនទ ប់ពីបង់របក់ $25 ៃថលេសវរដឋបល បុគគលនឹងទទួលបន

ករពិេរគះេយបល់ជមួយេមធវរីយៈេពល 30 នទី (ជទូេទតមរយៈទូរស័ពទ)។ 
1-800-860-1460 

http://mainebar.org/lawyer-referral 
lrs@mainebar.org 

 

សមព័នធភពៃនរដឋ Maine េដមបីបញច ប់អំេពហិងសកនុងរគួសរ 

ផតល់ជំនួយ និងធនធនសរមប់ជនរងេរគះពីអំេពហិងសកនុងរគួសរ។ សមព័នធភពេនះមនធនធនពិេសស 

សរមប់ជួយេដមបណតឹ ងកនុងសំណំុេរឿងេសនសុំករករពរ។ េលខទូរស័ពទរបចំកររកសករសមង ត់ 24 េម៉ងេដយឥតគិតៃថល៖ 

1-866-834-4357 
TTY: 1-800-437-1220 

http://mcedv.org 
 

សមព័នធភពៃនរដឋ Maine េដមបីរបឆំងនឹងករេបៀតេបៀនផលូវេភទ 

ផតល់ជំនួយ និងធនធនសរមប់ជនរងេរគះពីករេបៀតេបៀនផលូវេភទ។ េលខទូរស័ពទរបចំកររកសករសមង ត់ 24 

េម៉ងេដយឥតគិតៃថល៖ 

1-800-871-7741 
TTY: 1-888-458-5599 

http://mecasa.org 
 

រកឡបញជ ីតុលករមិនអចផតល់េយបល់ែផនកចបប់ ឬរបប់អនកឱយបំេពញទរមង់ែបបបទេនតុលករេទ។ 

ទរមង់ែបបបទទំងអស់មនេនកនុងេគហទំព័រ http://courts.maine.gov/fees_forms/forms 

ឬក៏េនករយិល័យរកឡបញជ ីតុលករមណឌ ល 
	  


