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ខ�ឹមសារៃនេមេរៀន 

I. អ�ីេ�អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស？ 

II. នីតិវ�ធីៃនេរឿងក�ីរដ�ប្បេវណី និង អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 

III. តុលាការ និង អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 

IV. េមធាវ� និង អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 

V. អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំសក��ងការអប់រ�អំពីច្បោប់ 
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I. អ�ីេ�អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្សំ？ 

A) អ�ីេ�អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្សំ？ 

 

 គឺជ្រទឹស�ីស្រមាប់ពិចារណអំពីខ�ឹមសារ និងទ្រមង់ៃន្រកមរដ�ប្បេវណី ឬអំពីទ្រមង់ៃនការពិនិត្យនិងវ�និច�័យេរឿងក�ីរដ�

ប្បេវណី េដយឈរេលើការយល់ដឹងអំពីលក�ណៈពិេសសៃនអង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្សំ 
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I. អ�ីេ�អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស？ 
B) ច្បោប់សារធាតុ (្រកមរដ�ប្បេវណ)ី ែដលជគំរូៃនការជំនុំជ្រមះ  
 

ករណសីិក្សោ 

 X បានលក់្រគាប់ត្ប�ងក��ងតៃម�១មុឺនដុលា� រ េ�ឱ្យ Y។ ក៏ប៉ុែន� Yមិនបានបង់ៃថ�ទិញ ដូេច�ះ X កំពុងពិចារណអំពីការដក់ពាក្យបណ� ឹងទាមទារៃថ�លក់ េដយែផ�កេលើកិច�សន្យោលក់ទិញ។ 

 រ�ឯ Yវ�ញ បានអះឣងថ កិច�សន្យោលក់ទិញៃនេរឿងក�ីេនះ្រត�វចាត់ទុកជេមាឃៈ េដយសារការបង� ញឆន�ៈមិនពិត េដយមានការឃុបឃិត។ 
 

្រកមរដ�ប្បេវណ ីមា្រតា 353 កថខណ័� ទី 1 

ការបង� ញឆន�ៈមិនពិត េដយមានការឃុបឃិតនឹងភាគីមា� ងេទៀត ្រត�វចាត់ទុកជេមាឃៈ។ 
 

ែផ�កេលើមា្រតា 353 កថខណ័� ទី 1  េយើងមិនឣចដឹងេទថ ① េតើXមានបន��កេធ�ើការអះឣងនិងប�� កភ់ស��តាងអំពីការបេង�ើតកិច�សន្យោលក់ទិញ ្រពមទាំងការបង� ញឆន�ៈមិនពតិ

េដយមានការឃុបឃិតឬេទ? ឬក៏ ，②X មានបន��កេធ�ើការប�� ក់ភស��តាងអពំីការបេង�ើតកិច�សន្យោលកទ់ិញ េហើយ Y មានបន��កេធ�ើការអះឣងនិងប�� កភ់ស��តាងអំពីការបង� ញឆន�ៈមិន

ពិតេដយមានការឃុបឃិត 

→ ្រកមរដ�ប្បេវណ ីមិនឣចេធ�ើជគំរូៃនការជំនុំជ្រមះបានេឡើយ 
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B) ច្បោប់សារធាតុជគំរូៃនការជំនំុជ្រមះ（្រកមរដ�ប្បេវណ）ី 

 ល័ក�ខ័ណ� គតិយុត�ិែដលមានែចងក��ងច្បោបស់ារធាតុ គឺមិនបានពិចារណដល់ការទទួលខសុ្រត�វក��ងការអះឣងនិងប�� កភ់ស��តាងក��ងបណ� ឹងេទ េហតុេនះ

េហើយ េពលយកមកេ្របើក��ងបណ� ឹង  ចំាបាច់្រត�វែតេរៀបចំទ្រមង់េឡើងវ�ញ។ 

 

 ល័ក�ខ័ណ� គតិយុត�ិេលើច្បោប់សារធាតុ（្រកមរដ�ប្បេវណី） 

                ＋ 

 ែបងែចកេ�តាមអង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស េដយពិចារណដល់ការទទួលខុស្រត�វក��ងការអះឣងនិងប�� ក់ភស��តាង 

      

  ច្បោប់សារធាតុជគំរូៃនការជំនុំជ្រមះ（្រកមរដ�ប្បេវណី） 

＝ 
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I. អ�ីេ�អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស？ 



C) េគាលការណ៍ស�ីពីអង�េហតុ និង ភស��តាងក��ង្រកមនីតិវ�ធីរដ�ប្បេវណី 

a. េគាលការណ៍ៃនការទាញេហតុផល 

 តុលាការមិនឣចយកអង�េហតុណ ែដលភាគីណមួយមិនបានអះឣង មកេធ�ើជមូលដ� នៃនសាល្រកមបានេឡើយ ។  

（្រកមនីតិវ�ធីរដ�ប្បេវណ ីមា្រតា 95） 
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I. អ�ីេ�អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស？ 



C) េគាលការណ៍ស�ីពីអង�េហតុ និង ភស��តាងក��ង្រកមនីតិវ�ធីរដ�ប្បេវណី 

a. េគាលការណ៍ៃនការទាញេហតុផល 

 ឧទាហរណ៍ស�ីពីការទទួលខុស្រត�វក��ងការអះឣង ៖ 

េដើមេចាទបានទាមទារឱ្យសង្របាក់កម�ី ១០០មឺុនេយន េហើយចុងចេម�ើយបានទទួលសា� ល់អង�េហតុៃនការបេង�ើតកិច�សន្យោខ�ីបរ�េភាគ  សូមពិចារណ

អំពីការអះឣងពាក់ព័ន�នឹងការសង  

 ក��ងករណីែដលចុងចេម�ើយមិនបានអះឣងអំពីអង�េហតុសងេហើយ តុលាការមិនឣចចាត់ទុកថ មានអង�េហតសងេហើយ តាមផ��វបណ� ឹងបានេឡើយ 

ដូេច�ះ មិនឣចទទួលសា� ល់នូវកំេណើតៃនឣនុភាពគតិយុត�ិៃនការរ�លត់កាតព�កិច� េដយែផ�កេលើអង�េហតុសងេហើយបានេឡើយ។ 

7 

I. អ�ីេ�អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស？ 



C) េគាលការណ៍ស�ីពីអង�េហតុ និង ភស��តាងក��ង្រកមនីតិវ�ធីរដ�ប្បេវណី 

b. ការទទួលខុស្រត�វក��ងការប�� ក់ភស��តាង 

 ឧទាហរណ៍ៃនការទទួលខុស្រត�វក��ងការប�� ក់ភស��តាង 

េដើមេចាទបានទាមទារឱ្យសង្របាក់កម�ី ១០០មឺុនេយន េហើយចុងចេម�ើយបានទទួលសា� ល់អង�េហតុៃនការបេង�ើតកិច�សន្យោខ�ីបរ�េភាគ  សូមពិចារណអំពី

ការអះឣងពាក់ព័ន�នឹងការសង  

 ចុងចេម�ើយបានអះឣងអំពីអង�េហតុបានសងេហើយ ក៏បុ៉ែន� ចុងប��ប់ មិនដឹងថ អង�េហតុេនះមានច្បោស់លាស់ឬេទ  តុលាការមិនឣចចាត់ទុកថ 

មានអង�េហតសងេហើយ បានេឡើយ ដូេច�ះមិនឣចទទួលសា� ល់នូវការរ�លត់កាតព�កិច� ែដលជឣនុភាពគតិយុត�ិៃនអង�េហតុសងបានេទ េហតុេនះេហើយ ្រត�វ

ទទួលសា� ល់នូវការទាមទាររបស់េដើមេចាទ។ 
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I. អ�ីេ�អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស？ 



ការណ៍ពិត ការណ៍មិនពិត 

100％ 0％ 
ប�� ក់ 

អង�េហតុេនះមានពិត ឬមិនពិត មិនច្បោស់លាស់ 

េបើសិនជអង�េហតុេនះពំុទាន់្រត�វបាន “ប�� ក់ដល់ក្រមិតែដលឣចទទួលបាន” េទ  
េតើមានឣនុភាពគតិយុត�ិយ៉ងណែដរ ? 
→្រត�វចាត់ទុកថ ពំុមានឣនុភាពគតិយុត� ិ

C) េគាលការណ៍ស�ីពីអង�េហតុ និង ភស��តាងក��ង្រកមនីតិវ�ធីរដ�ប្បេវណី 

b. ការទទួលខុស្រត�វក��ងការប�� ក់ភស��តាង 
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I. អ�ីេ�អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស？ 



D) ស�ង់ដរៃនការែបងែចកអង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 

  ឣចែបងែចកប��ត�ិៃនច្បោប់សារធាតុ េ�តាមមុខងរៃនឣនុភាពគតិយុត�ិ ជ៤្របេភទ ដូចតេ� ៖ 

a. ប��ត�ិែចងអំពីកំេណើតៃនសិទ�ិ 

 ប��ត�ិែចងស�ីពីល័ក�ខ័ណ� ៃនកំេណើតសិទ�ិ ឬទំនក់ទំនងគតិយុត�ិ 

b. ប��ត�ិែចងអំពីឧបស័គៃនកំេណើតសិទ�ិ 

 ប��ត�ិែចងស�ីពីល័ក�ខ័ណ� ៃនឧបស័គៃនកំេណើតសិទ�ិ 

c. ប��ត�ិែចងអំពីការរលត់ៃនសិទ�ិ 

 ប��ត�ិែចងស�ីពីល័ក�ខ័ណ� ៃនការរលត់សិទ�ិែដលបានេកើតេឡើង 

d. ប��ត�ិអពំីការររំងមិនឱ្យអនុវត�ិសិទ�ិ 

 ប��ត�ិែចងស�ីពីល័ក�ខ័ណ� ៃនការររំងនូវការអនុវត�សិទ�ិមួយរយៈេពល 

ដូេច�ះ ភាគីៃនបណ� ឹងមានបន��ក ក��ងការអះឣងនិងប�� កភ់ស��តាងអំពីអង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំសៃនកំេណើតនូវឣនុភាពគតយិុត�ិែដលមាន្របេយជន៍ចំេពាះខ��ន។ 

ក៏ប៉ុែន� មានការែកែ្របមួយភាគ េដើម្បីឱ្យមានសមភាព 
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I. អ�ីេ�អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស？ 



D) ស�ង់ដរៃនការែបងែចកអង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 

    េពលមួយនអតីតកាល            បច��ប្បន� 

 

a. កំេណើត  ○     ○ 

b. ឧបស័គ ×     × 

c. រលត់   ○    ×     × 

d. ររងំ      ○         △ 
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I. អ�ីេ�អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស？ 



D) ស�ង់ដរៃនការែបងែចកអង�េហតុចបំងែដលជធាតុផ្ំស   

a. ប��ត�ិែចងអំពីកំេណើតៃនសិទ�ិ 

្របសិនជេ�េពលមយួនអតីតកាល មានអង�េហតុែដលជមូលេហតុេធ�ើឱ្យសិទ�ិកេកើតេឡើង  ដូេច�ះសិទ�ិក៏េកើតមានេឡើង（○） ្រត�វចាត់ទុកថ សិទ�ិែដលេកើតមាន

េឡើងម�ងេហើយ មានអត�ិភាពេ�បច��ប្បន�េនះ（○） 

b. ប��ត�ិែចងអំពីឧបស័គៃនកំេណើតសិទ�ិ 

េទាះជេ�េពលមួយនអតីតកាល មានអង�េហតុែដលជមូលេហតុៃនកំេណើតសិទ�ិក៏េដយ （ ）្របសិនជមានអង�េហតុែដលជឧបស័គៃនកំេណើតសិទ�ិ ក��ងករណី

េនះ សិទ�ិនឹងមិនេកើតេឡើងេទ （×） េហតុេនះេហើយ ្រត�វចាត់ទុកថ បច��ប្បន�េនះ គា� នសិទ�ិេនះេទ （×） 

c. ប��ត�ិែចងអំពីការរលត់ៃនសិទ�ិ 

េទាះជសិទ�ិបានេកើតេឡើងម�ងេហើយក៏េដយ （○） ែតេ្រកាយមក ្របសិនជ មានអង�េហតុែដលរ�លត់សិទ�ិេនះេ�វ�ញ  េពលេនះ សិទ�ិនឹង្រត�វរលត់ 

（×） ដូេច�ះ ្រត�វចាត់ទុកថ គា� នសិទ�ិេនះេទ （×） 

d. ប��ត�ិអពំីការររំងមិនឱ្យអនុវត�ិសិទ�ិ 

េទាះជសិទ�ិបានេកើតេឡើងម�ងេហើយ （○） េហើយបច��ប្បន�េនះ បានចាត់ទកុថ សិទ�ិេនះេ�មានអត�ិភាពដែដល （○）ក៏េដយ  ែត្របសិនជមានអង�

េហតុររំងមិនឱ្យអនុវត�សិទ�ិេនះ  មិនឣចអនុវត�សិទ�ិេនះបានេឡើយ （△） 
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I. អ�ីេ�អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស？ 



D) ស�ង់ដរៃនការែបងែចកអង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្សំ 

a. ប��ត�ិែចងអំពីកំេណើតៃនសិទ�ិ 

  ប��ត�ិែចងស�ីពីល័ក�ខ័ណ� ៃនកំេណើតសិទ�ិ ឬទំនក់ទំនងគតិយុត�ិ 

ឧទាហរណ៍：ការបេង�ើតកិច�សន្យោខ�ីបរ�េភាគ（្រកមរដ�ប្បេវណ ីមា្រតា 578）, អំេពើអនីត្យោនុកូល（មា្រតា 743 កថខ័ណ� ទី1） 

b. ប��ត�ិែចងអំពីឧបស័គៃនកំេណើតសិទ�ិ 

  ប��ត�ិែចងស�ីពីល័ក�ខ័ណ� ៃនឧបស័គៃនកំេណើតសិទ�ិ 

ឧទាហរណ៍：េមាឃភាពេដយសារការភាន់្រចឡំ（មា្រតា 346 កថខ័ណ� ទី1）, ការលុបេចាលេដយសារការឆេបាក（មា្រតា 347 កថខ័ណ� ទី1） 

c. ប��ត�ិែចងអំពីការរលត់ៃនសិទ�ិ 

  ប��ត�ិែចងស�ីពីល័ក�ខ័ណ� ៃនការរលត់សិទ�ិែដលបានេកើតេឡើង 

ឧទាហរណ៍：ការសង（មា្រតា 433 កថខណ័� ទី1）, ឣជ� យុកាលៃនការរ�លត់សិទ�ិ（មា្រតា 480） 

d. ប��ត�ិអពំីការររំងមិនឱ្យអនុវត�សិទ�ិ 

  ប��ត�ិែចងស�ីពលី័ក�ខ័ណ� ៃនការររំងនវូការអនុវត�សិទ�ិមួយរយៈេពល 

ឧទាហរណ៍：ការតវ� ឱ្យអនុវត�្រពមគា�（មា្រតា 386, មា្រតា 551 កថខ័ណ� ទី1）, ការតវ� េដយមានការបារម�（មា្រតា 387, មា្រតា 551 កថខ័

ណ� ទី2）, សិទ�ិឃាត់ទុក（មា្រតា 774 កថខណ័� ទី1 វក្យខ័ណ� ទី 1） 
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I. អ�ីេ�អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស？ 



II. នីតិវ�ធីបណ� ឹងរដ�ប្បេវណ ីនិង អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 

A) េសចក�ីពន្យល់ទូេ� 

a. េគាលគំនិតៃនការទាមទារ（Antrag） （”សាល្រកមែដលទាមទារ”្រកមនីតិវ�ធីរដ�ប្បេវណី មា្រតា75 កថខ័ណ� ទី2 ចំណុច ខ. 

វក្យខ័ណ� ដំបូង）, េសចក�ីសេ្រមចប��ប់（មា្រតា189 កថខ័ណ� ទី1 ចំណុច ច.） 

→េ�ក��ងេមេរៀនេផ្សង 

b. កម�វត��ៃនបណ� ឹង（Streitgegenstand） 

 សិទ�ិ ឬទំនក់ទំនងគតិយុត�ិែដលជកម�វត��ៃនការជំនំុជ្រមះ 

c. មេធ្យោបាយតទល់និងការពារខ��ន（”អង�េហតុចំាបាច់ េដើម្បីប�� ក់ការទាមទារ” មា្រតា 75 កថខ័ណ� ទី2 ចំណុច ខ. វក្យខ័ណ� េ្រកាយ, ពី

មា្រតា 93េ�, មា្រតា 101 កថខ័ណ� ទី2 និងទី3） 

 មូលេហតុៃនការទាមទារ, ការតវ� , ការតវ� ចំេពាះការតវ� , ការតវ� ចំេពាះការតវ� ែថមេទៀត, ការតវ� ពីេលើការតវ� េនះេទៀត .......... 

d. ការទទួលសា� ល់ឬមិនទទួលសា� ល់（មា្រតា 101 កថខ័ណ� ទី2, ទី3） 
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II. នីតិវ�ធីបណ� ឹងរដ�ប្បេវណី និង អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្សំ 

A) េសចក�ីពន្យល់ទូេ� 

c. មេធ្យោបាយតទល់និងការពារខ��ន 

i. មូលេហតុៃនការទាមទារ（Klagegrund）（ ”អង�េហតុចំាបាច់ េដើម្ីបប�� ក់នូវការទាមទារ” មា្រតា 75 

កថខ័ណ� ទី2 ចំណុច ខ. វក្យខ័ណ� េ្រកាយ ） 

អង�េហតុែដលភាគី（ជេគាលការណ៍ គឺេដើមេចាទ）មានបន��កេធ�ើការអះឣងនិងប�� ក់ភស��តាង េដើម្ីបបេង�ើតជមូលដ� នៃនកម�វត��ៃន

បណ� ឹង 

 

＊មូលេហតុៃនការទាមទារ ្រត�វបានកំណត់េដយកម�វត��ៃនបណ� ឹង 
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II. នីតិវ�ធីបណ� ឹងរដ�ប្បេវណ ីនិង អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 

A) េសចក�ីពន្យល់ទូេ� 
c. មេធ្យោបាយតទល់និងការពារខ��ន 

ii. ការតវ�（Einrede）（្រកមនីតវិ�ធីរដ�ប្បេវណ ីមា្រតា101 កថខ័ណ� ទី3） 

អង�េហតុេនះេផ្សងពីមូលេហតុៃនការទាមទារ  េហើយឣចជអង�េហតមុានអត�ិភាព្រពមគា� នឹងមូលេហតុៃនការទាមទារែដរ  ្រពមទាំងជអង�េហតុឣចបំបាត់នូវឣនុភាព

គតិយុត�ិែដលេកើតេឡើងេដយមូលេហតុៃនការទាមទារ ជការ្រគប្់រគាន់ 

iii. ការតវ� ចំេពាះការតវ�（Replik） 

េនះខុសពីការតវ�  េហើយឣចមានអត�ិភាព្រពមគា� នងឹការតវ� ែដរ ្រពមទាំងជអង�េហតុឣចបំបាត់នូវឣនុភាពគតិយុត�ែិដលេកើតេឡើងពីការតវ�  ជការ្រគប្់រគាន់ 

iv. ការតវ� ចំេពាះការតវ� ែថមេទៀត（Duplik） 

v. ការតវ� ពីេលើការតវ� េនះេទៀត（Triplik） 
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II. នីតិវ�ធីបណ� ឹងរដ�ប្បេវណ ីនិង អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 

A) េសចក�ីពន្យល់ទូេ� 

d. ការទទួលសា� ល់ឬមិនទទួលសា� ល់ 
i. ការសារភាព 

គឺជសកម�ភាពបណ� ឹងេ�ក��ងកាលបរ�េច�ទទាញេហតុផល ឬកាលបរ�េច�ទេ្រត�មស្រមាប់ការទាញេហតុផល ែដលទទួលសា� ល់នូវអង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស េហើយែដលភាគីមា� ងេទៀតមានការ

ទទួលខុស្រត�វក��ងការអះឣងនិងប�� ក់ភស��តាង 

→ការសារភាពនឹងចងភាគីនិងតុលាការ 

 ・តុលាការ（្រកមនីតិវ�ធីរដ�េប�ណី មា្រតា 123 កថខ័ណ� ទី2） 

 ・ភាគី（មា្រតាដែដល កថខ័ណ� ទី3） 

ii. ការមិនបង� ញឆន�ៈច្បោស់លាស់（មា្រតា 96 កថខ័ណ� ទី1 វក្យខ័ណ� ទី1） 

iii. ការមិនដឹងអំពីអង�េហតុ（មា្រតា 96 កថខ័ណ� ទី2）  

iv. ការមិនទទួលសា� ល់ 

 គឺជសកម�ភាពបណ� ឹងេ�ក��ងកាលបរ�េច�ទទាញេហតុផល ឬកាលបរ�េច�ទេ្រត�មស្រមាប់ការទាញេហតុផល ែដលមិនទទួលសា� ល់នូវអង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស េហើយែដលភាគីមា� ងេទៀត

មានការទទួលខុស្រត�វក��ងការអះឣងនិងប�� ក់ភស��តាង 

→តុលាការ：ក��ងករណីែដលមានការទទួលសា� ល់នូវអង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំសេនះ ្រត�វេធ�ើការប�� ក់េដយភស��តាង（មា្រតា123 កថខ័ណ� ទី1） 

 ភាគី：មានបន��កក��ងការប�� ក់េដយភស��តាងស�ីពីអង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំសេនះ 
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II. នីតិវ�ធីបណ� ឹងរដ�ប្បេវណ ីនិង អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 

18 

B) េសចក�ីពន្យល់លំអិត 
ករណសីិក្សោទី 1 

ការអះឣងរបស់ X 

េ�ៃថ�ទី1 ែខធ�� ឆា� ំ 2013  ខ��ំបានបេង�ើតកិច�សន្យោលក់ចិេ���នＡែដលខ��ំបានទទួលេដយសន�តិកម�ពីមុន េ�ឱ្យ Y េដយសារគាត់ចង់បាន ក��ងតៃម�១

មុឺនដុលា� រ េហើយបាន្របគល់ឱ្យគាត់េ�ៃថ�េនះ េដយកំណត់ៃថ�ទី6 ែខមករ ឆា� ំ 2014 ជៃថ�បង់្របាក់។ 

ក៏ប៉ុែន� Y បានេលើកមូលេហតុេនះមូលេហតុេនះ មិន្រពមបង់ៃថ�ទិញេសាះ។ ខ��ំក៏ទាមទារឱ្យគាត់បងៃ់ថ� ១មុឺនដុលា� រេនះ។ 

ការអះឣងរបស់ Y 

ស�ីពីការលក់ចិេ���ន  គា� នវ�វទអ�ីេទ  ក៏ប៉ុែន�តៃម�មិន្រត�វរ�ូវគា� ។ ម្៉យោងេទៀត ខ��ំបានឮថ Xបានទញិចេិ���នេនះពីមា� យមីងរបស់គាត់ មិនែមនបានេដយសន�តិកម�

េទ។ 



II. នីតិវ�ធីបណ� ឹងរដ�ប្បេវណ ីនិង អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 
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B) េសចក�ីពន្យល់លំអិត 

ករណីសិក្សោទី 1 

a. កម�វត��ៃនបណ� ឹង 

i. សិទ�ិ្របត្យ័ក្ស 

→្រត�វបានកំណត់េដយ្របធានៃនសិទ�ិ និងខ�ឹមសារ 

ii. សិទ�ិេលើបំណុល（្រកមរដ�ប្បេវណី មា្រតា 309） 

① កិច�សន្យោ 

② សកម�ភាពឯកេតាភាគី 

③ ការ្រគប់្រគងេដយឈឺឆា� ល 

④ េសចក�ីចេ្រមើនឥតេហតុ 

⑤ អំេពើអនីត្យោនុកូល 



II. នីតិវ�ធីបណ� ឹងរដ�ប្បេវណ ីនិង អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 
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B) េសចក�ីពន្យល់លំអិត 

ករណីសិក្សោទី 1 

a. កម�វត��ៃនបណ� ឹង 

ii. សិទ�ិេលើបំណុល 

① កិច�សន្យោ 

→ជពិេសស ្រត�វបានកំណត់េ�េដយខ�ឹមសារ និងមូលេហតុៃនកំេណើតៃនសិទ�ិ 

 
សិទ�ិទាមទារ .........  េដយែផ�កេលើកិច�សន្យោ ........... 

 
  ខ�ឹមសារៃនសិទ�ិ              មូលេហតុៃនកំេណើតៃនសិទ�ិ 

កម�វត��ៃនបណ� ឹងៃនករណីសិក្សោទី 1     សិទ�ិទាមទារឱ្យបង់្របាក់េដយែផ�កេលើកិច�សន្យោលក់ទិញ 



II. នីតិវ�ធីបណ� ឹងរដ�ប្បេវណ ីនិង អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 
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B) េសចក�ីពន្យល់លំអិត 
ករណសីិក្សោទី 1 

b. មូលេហតុៃនការទាមទារ 

្រកមរដ�ប្បេវណ ីមា្រតា 515 

ការលក់ទិញសំេ�េ�េលើកិច�សន្យោមួយែដលភាគីមា� ងេ�ថ អ�កលក់មានករណីយកិច�្រត�វេផ�រកម�សិទ�ិ ឬ សិទ�ិេផ្សងេទៀតេលើ្រទព្យសម្បត�ិ ឱ្យេ�ភាគីមា� ងេទៀតេ�ថ អ�កទិញ េហើយអ�កទិញមានករណីយកិច�្រត�វ

េចញៃថ�ជ្របាក់ឱ្យអ�កលក់ ។ 

្រកមរដ�ប្បេវណ ីមា្រតា 516 វក្យខ័ណ� ទី１ 

កិច�សន្យោលក់ទិញឣច្រត�វបានបេង�ើតេឡើង េដយមានការ្រពមេ្រព�ងគា� រវងភាគី ទំាងសងខាងែតប៉ុេណ� ះ ............ ។ 

្រកមរដ�ប្បេវណ ីមា្រតា 554 

អ�កទិញ្រត�វមានករណីយកិច�បង់ៃថ�ជ្របាកែ់ដលសន្យោ និង ករណីយកិច�ទទួលវត�� ែដលខ��នបានទិញ ។ 

្រកមរដ�ប្បេវណ ីមា្រតា 555 កថខណ័� ទី3 

ក��ងករណីែដល ........ មិនបានកំណត់េពលបង់ៃថ�ផង អ�កទិញមានករណីយកិច�បង់ៃថ�េ�អ�កលក់ េ�េពលែដលអ�កលកទ់ាមទារឱ្យអ�កទិញបង់ ។ 



II. នីតិវ�ធីបណ� ឹងរដ�ប្បេវណ ីនិង អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 
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B) េសចក�ីពន្យល់លំអិត 
ករណីសិក្សោទី 1 

b. មូលេហតុៃនការទាមទារ 

  េតើអ�ីេ� អង�េហតុចំបងែដលធាតុផ្ំសៃនកិច�សន្យោលកទ់ិញ ? 

 →េដើម្បីបេង�ើតកិច�សន្យោលក់ទិញ េតើ្រត�វការអង�េហតុចំបងែដលជធាតផុ្ំសែដលចាំបាច់យ៉ងតិចអ�ីខ�ះ ? 

i. ការកំណតច់្បោស់លាស់នូវវត��ែដលជកម�វត�� 

ii. ទឹក្របាក់ៃថ�លក់（្រកមរដ�ប្បេវណ ីមា្រតា 521 កថខណ័� ទី1） 

iii. ការបរ�េច�ទៃនការបង់ៃថ�លក់（មា្រតា 555 កថខ័ណ� ទី3） 

iv. វត��ែដលជកម�វត�� ្រត�វជកម�សិទ�ិរបសអ់�កលក់（មា្រតា 531 កថខណ័� ទី2） 

v. េហតុែដលជ្រម�ញឱ្យបេង�ើតកិច�សន្យោលក់ទិញ 

vi. ការ្របគលវ់ត��ែដលជកម�វត��ៃនការលក់ទិញ（មា្រតា 346） 

vii. អង�េហតុៃនការមិនបានបង់ៃថ�លក់（មា្រតា 554） 



II. នីតិវ�ធីបណ� ឹងរដ�ប្បេវណ ីនិង អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 
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B) េសចក�ីពន្យល់លំអិត 
ករណីសិក្សោទី 1 

b. មូលេហតុៃនការទាមទារ 

   េតើអ�ីេ� អង�េហតុចំបងែដលធាតុផ្សំៃនកិច�សន្យោលក់ទិញ ? 

i. ការកំណត់ច្បោស់លាស់នូវវត��ែដលជកម�វត�� 

ii. ទឹក្របាក់ៃថ�លក់ 

ឱ្យែតបានកំណត់ថ ①លក់អ�ី  ②ក��ងតៃម�បុ៉ន� ន បានេហើយ 

 

◎ ស�ីពីអង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្សំ  សំខាន់គឺ មិន្រត�វសរេសរអំពីអង�េហតុអ�ីែដលមិន្រត�វការេទ។ 



II. នីតិវ�ធីបណ� ឹងរដ�ប្បេវណ ីនិង អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 
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B) េសចក�ីពន្យល់លំអិត 

ករណីសិក្សោទី 1 

b. មូលេហតុៃនការទាមទារ 

   

i. េ�ៃថ�ទី1 ែខធ�� ឆា� ំ 2013  េដើមេចាទបានលក់ចិេ���នＡ េ�ឱ្យចុងចេម�ើយ ក��ងតៃម�១មឺុនដុលា� រ។ 

ii. ដូេច�ះ េដើមេចាទទាមទារចំេពាះចុងចេម�ើយ ឱ្យបង់្របាក់១មឺុនដុលា� រ េដយែផ�កេលើកិច�សន្យោលក់ទិញេនះ។ 



II. នីតិវ�ធីបណ� ឹងរដ�ប្បេវណ ីនិង អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 
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B) េសចក�ីពន្យល់លំអិត 

ករណីសិក្សោទី 1 

b. មូលេហតុៃនការទាមទារ 

   
 េ�ៃថ�ទី1 ែខធ�� ឆា� ំ2013  េដើមេចាទបាន ....... ចំេពាះចុងចេម�ើយ 

    
     កំណត់ច្បោស់លាស់អំពីកាលបរ�េច�ទ   កំណត់ច្បោស់លាស់អំពីភាគីៃនកិច�សន្យោ 

 

កំណត់ច្បោស់លាស់អំពីកចិ�សន្យោ（ឣចកំណត់ច្បោសល់ាស់អំពីកិច�សន្យោបានេដយ ①ភាគី, ②ការបរ�េច�ទបេង�ើតកិច�សន្យោ។） 
 

 បានលក់      ចិេ���នA     ក��ងតៃម�១មឺុនដុលា� រ។ 

  កិច�សន្យោលក់ទិញ   វត��ែដលជកម�វត��        ៃថ�លក់ 



II. នីតិវ�ធីបណ� ឹងរដ�ប្បេវណី និង អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 
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B) េសចក�ីពន្យល់លំអិត 

ករណីសិក្សោទី 1 

b. មូលេហតុៃនការទាមទារ 

 ស�ីពីការសរេសរសេង�ប (សរុបេសចក�ី） 

 
  ្រកមនីតវិ�ធីរដ�ប្បេវណ ីមា្រតា 189 កថខណ័� ទី2 

   ចំេពាះអង�េហតុ និង ចំណុចវ�វទ ្រត�វសរេសរខ�ឹមសារសខំាន់ៗេដយែផ�កេលើេសចក�ីែថ�ងការណ៍របស់ភាគី ។ 

 
ការសរេសរអំពីអង�េហតុ (សូមេមើលមា្រតាដែដល កថខ័ណ� ទី1 ចំ,ណុច ឃ.) ក��ងលិខិតសាល្រកមជបុ៉ន តាមធម�តា បន� ប់ពីមូលេហតុៃនការទាមទារ េគែតងែតសរេសរសេង�បសរុបេសចក�ីផ្សោរភា� ប់

េ�នឹងេគាលគំនិតៃនការទាមទារ ។ ការសរុបេសចក�ីេនះ មានមុខងរប�� ក់ឱ្យបានច្បោស់លាស់អំពីការអះឣងតាមផ��វច្បោប់របស់េដើមេចាទ េដយែផ�កេលើមូលេហតុៃនការទាមទារ េដយមានចំណុចស�ីពី ①
វត��ែដលជកម�វត��, ②្របេភទបណ� ឹងផ�ល់តាវកាលិក ឬទាមទារការប�� ក់ ឬបេង�ើតទំនក់ទំនងគតិយុត� ិ，③ការទាមទារទំាង្រស�ង ឬការទាមទារមួយភាគ, ④ការរួមប���លនូវការទាមទារ។  

ក��ងេនះ សូមជូនជឧទាហរណ៍មួយស�ីពីការសរុបេសចក� ីក��ងការអនុវត�ជក់ែស�ងេ�ជបុ៉ន។ 

េ�ជបុ៉ន  េទាះជក��ងពាក្យបណ� ឹងក៏ដូចគា� ែដរ  េគេ្រចើនែតសរេសរសរុបេសចក�ី បន� ប់ពីមូលេហតុៃនការទាមទារ។ 
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B) េសចក�ីពន្យល់លំអិត 

ករណសីិក្សោទី 1 

c. ការទទួលសា� ល់ ឬមនិទទួលសា� ល់ចំេពាះមូលេហតុៃនការទាមទារ 

i. ការអះឣងរបស់ Y គឺ “ៃថ�លក់មិនទាន់្រត�វរ�ូវគា� ” 

ii. ការអះឣងរបស់ Y “ចិេ���ន A េនះ X មិនែមនបានេធ�ើលទ�កម�េដយសន�តិកម�េទ” 

 

 ការទទួលសា� ល់ ឬមនិទទួលសា� ល់នូវមូលេហតុៃនការទាមទារក��ង ករណសីិក្សោទី 1 

 

  មិនទទួលសា� ល់នវូមូលេហតុៃនការទាមទារ 

 

d. ការតវ�  
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B) េសចក�ីពន្យល់លំអិត 

ករណីសិក្សោទី 1 

e. ឧទាហរណ៍ៃនការសរេសរអំពីអង�េហតុ 

1. មូលេហតុៃនការទាមទារ 

i. េ�ៃថ�ទី1 ែខធ�� ឆា� ំ 2013  េដើមេចាទបានលក់ចិេ���នＡ េ�ឱ្យចុងចេម�ើយ ក��ងតៃម�១មឺុនដុលា� ។ 

ii. ដូេច�ះ េដើមេចាទទាមទារចំេពាះចុងចេម�ើយ ឱ្យបង់្របាក់១មឺុនដុលា� រ េដយែផ�កេលើកិច�សន្យោលក់ទិញេនះ។ 

2. ការទទួលសា� ល់ ឬមិនទទួលសា� ល់នូវមូលេហតុៃនការទាមទារ 

  ការទទួលសា� ល់ ឬមិនទទួលសា� ល់នូវមូលេហតុៃនការទាមទារⅰ។ 
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B) េសចក�ីពន្យល់លំអិត 

ករណីសិក្សោទី 1 

f. ដ្យោ្រកាម 

a X・Y ៃថ�ទី 1 ែខធ�� ឆា� ំ 2013  លក់ចិេ���ន Ａ ក��ងតៃម� ១មឺុនដុលា� រ 

×
 

Ｋｇ 
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B) េសចក�ីពន្យល់លំអិត 
ករណីសិក្សោទី 1 

f. ដ្យោ្រកាម 

   

  គំរូៃនដ្យោ្រកាម 

×
 

Ｋｇ 

a 

ｂ 

ｃ 

○ 

ជក់ែស�ង 

α 

β 

γ 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ｅ1 

Ｅ2 

Ｒ 

×
 

○ 

△ 

○ 

△ 

តារងពាក្យកាត់ 
Ｋｇ មូលេហតុៃនការទាមទារ       ○ សារភាព 
Ｅ  ការតវ�      × មិនទទួលសា� ល់ 
Ｒ  ការតវ� ចំេពាះការតវ�          △ មិនដឹងអំពីអង�េហតុ 
Ｄ  ការតវ� ចំេពាះការតវ� ែថមេទៀត  ជក់ែស�ង   អង�េហតុជក់ែស�ង 
Ｔ  ការតវ� ពីេលើការតវ� េទៀត 
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B) េសចក�ីពន្យល់លំអិត 

ករណីសិក្សោទី 2 

ការអះឣងរបស់ X 

េ�ៃថ�ទ1ីធ�� 2006  Y ែដល្រត�វជប�ីរបស់កូន្រសីខ��ំេឈា� ះ A បានេស�ើសំុខ�ី្របាក់ 30មុឺនដុលា� រ ពីខ��ំ េដើម្ីប្របកបឣជីវកម�របស់គាត់។ េ�ៃថ�បន� ប់ ក៏បាន្រពមេ្រព�ងនងឹ Y បេង�ើតកិច�សន្យោ្របាក់កម�ី

ចំនួន 20មុឺនដុលា� រ េដយយកការ្របាក ់6% ក��ង១ឆា� ំ េហើយ្រត�វសងេ�ៃថ�ទី 3 ែខធ�� ឆា� ំ2008។ េ�ៃថ�បន� ប់ពីៃថ�្រពមេ្រព�ង  ខ��ំបានេ�ធនគារ B េបើក្របាក់ េហើយ្របគល់ 20មុឺនដុលា� រេ�ឱ្យ Y 

។ តាមការពិត គាតច់ង់ខ�ី 30មុឺនដុលា� រ ែតេពលេនះ ខ��ំមានមិន្រគប់ែដរ ក៏បានពន្យល់គាត់ េហើយគាត់ក៏យល់្រពមខ�ី្រតឹម 20មុឺនដុលា� រ។ 

ក៏ប៉ុែន� Y មិន្រពមសងេទ េដយនិយយថ “្របាក់េនះមិនចំាបាច់សងេទ” ។ ដូេច�ះ ខ��ំក៏បានទាមទារឱ្យសង្របាក់េដើម20មុឺនដុលា� រែដលបានឱ្យគាត់ខ�ីេនះ។ 

ការអះឣងរបស់ Y 

X ែដលជឪពុកេក�កខ��ំ ពិតជបាន្របគល់្របាក់ចំនួន 20មុឺនដុលា� រមកខ��ំែមន។ ែត X បានឱ្យមកខ��ំ េដយនិយយថ ្របាក់េនះស្រមាប់េ្របើក��ងការឈរេឈា� ះេបាះេឆា� ទេ�។ េ�ៃថ�ទ ី1 ែខធ�� ឆា� ំ

2006 ខ��ំបាននិយយ្របាប់គាត់ថ ខ��ំ្រត�វការមូលធនខ�ង់ 20 េ�30មុឺនដុលា� រក��ងការឈរេឈា� ះេបាះេឆា� ទរបស់ខ��ំ េហើយសំុឱ្យគាត់ជួយ។ េ�ៃថ�បន� ប់ គាតប់ានេធ�ើ្របទានកម�មកខ��ំចំនួន 20មុឺនដុលា� រ 

េហើយបាន្របាប់ឱ្យខ��ំេ្របើេដយេសរ�េ�។ ដូេច�ះ មិនចំាបាច់សងេ�ឱ្យ X វ�ញេទ។ គាតទ់ាមទារឱ្យខ��ំសងេនះ គឺ្របែហលជ ខ��ំនិង្របពន�ខ��ំ A មិន្រត�វគា�  េហើយកំពុងែតនិយយគា� អំពកីារែលងលះ បានជគាត់ទារខ��ំ

ែបបេនះ េមើលេ�។ 

េលើសពីេនះ  េទាះជ្របាក់េនះ្រត�វសងក៏េដយ  ែតកាតព�កិច�ែដល្រត�វសងេនះ្រត�វបានរលត់េដយឣជ� យុកាលបាត់េ�េហើយ។ 
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B) េសចក�ីពន្យល់លំអិត 

ករណីសិក្សោទី 2 

a. កម�វត��ៃនបណ� ឹង    សិទ�ិទាមទារឱ្យសង្របាក់កម�ីេដយែផ�កេលើកិច�សន្យោខ�ីបរ�េភាគ 
 

b. មូលេហតុៃនការទាមទារ 
  

្រកមរដ�ប្បេវណី មា្រតា 578（និយមន័យអំពីការខ�ីបរ�េភាគ） 

ការខ�ីបរ�េភាគ សំេ�េ�េលើកិច�សន្យោមួយ ែដលភាគីមា� ង េ�ថអ�កឱ្យខ�ី មានករណយីកិច�្របគល់ការេ្របើ្របាស់េដយេសរ� នូវ្របាក់េស្ប�ងឣហារ ្រស�វ ឬ វត��ជំនួសេផ្សងេទៀត ក��ងអំឡ�ងេពលែដលមានកំណត់ ឱ្យេ�ភាគី

មា� ងេទៀត េ�ថអ�កខ�ី េហើយេ�េ្រកាយេពលែដលអំឡ�ងេពលេនះបានកន�ងផុត អ�កខ�ីមានករណីយកិច�សងេ�ឱ្យអ�កឱ្យខ�វី�ញ នូវវត��ែដលមាន្របេភទ គុណភាព និង ចំនួនេស�ើគា� នឹងវត��ែដលបានទទួលពីអ�កឱ្យខ�េីនះ ។ 
 

្រកមរដ�ប្បេវណី មា្រតា 591（ករណីយកិច�្រត�វសង្របាក់េដើម និង បង់ការ្របាក់របស់អ�កខ�ី） 

（1）អ�កខ� ីមានករណីយកិច�្រត�វសងេ�អ�កឱ្យខ� ីនូវវត��ែដលមាន្របេភទ គុណភាព និង ចំនួន េស�ើគា� នឹងវត��ែដលបានទទួលការ្របគល់េ�ៃថ�ែដល្រត�វសង ។ 

→①ការបេង�ើតកិច�សន្យោខ�ីបរ�េភាគ（មា្រតា578）, ②ការ្របគល់្របាក់េដយែផ�កេលើកិច�សន្យោ（មា្រតា591 កថខ័ណ� ទី1）, ③ៃថ�្រត�វសងបានចូលមកដល់（កថខ័

ណ� ដែដល） 
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II. នីតិវ�ធីបណ� ឹងរដ�ប្បេវណ ីនិង អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 

B) េសចក�ីពន្យល់លំអិត 

ករណសីិក្សោទី 2 

b. មូលេហតុៃនការទាមទារ 

  េតើអង�េហតុចំបងែដលជធាតផុ្ំស ក��ងកិច�សន្យោខ�ីបរ�េភាគ មានអ�ីខ�ះ ? 
  

្រកមរដ�ប្បេវណ ីមា្រតា 578（និយមន័យៃនការខ�ីបរ�េភាគ） 

 ការខ�ីបរ�េភាគ សំេ�េ�េលើកិច�សន្យោមួយ ែដលភាគីមា� ង េ�ថអ�កឱ្យខ� ីមាន ករណីយកិច�្របគល់ការេ្របើ្របាស់េដយេសរ� នូវ្របាក់េស្ប�ងឣហារ ្រស�វ ឬ វត��ជំនួសេផ្សងេទៀត ក��ង

អំឡ�ងេពលែដលមានកំណត់ ឱ្យេ�ភាគីមា� ងេទៀត េ�ថអ�កខ� ីេហើយេ�េ្រកាយេពលែដលអំឡ�ងេពលេនះបានកន�ងផុត អ�កខ�ីមានករណីយកិច�សងេ�ឱ្យអ�កឱ្យខ�ីវ�ញ នូវវត��ែដលមាន្របេភទ 

គុណភាព និង ចំនួនេស�ើគា� នឹងវត��ែដលបានទទួលពីអ�កឱ្យខ�ីេនះ ។ 
 

i. អ�កឱ្យខ�ី → អ�កខ�ី  សន្យោ្របគល្់របាក់ 

ii. អ�កខ�ី  → អ�កឱ្យខ�ី  សន្យោសង 

iii. ្រពមេ្រព�ងអំពីៃថ�សង 
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II. នីតិវ�ធីបណ� ឹងរដ�ប្បេវណ ីនិង អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 

B) េសចក�ីពន្យល់លំអិត 

ករណីសិក្សោទី 2 

b. មូលេហតុៃនការទាមទារ 

 អង�េហតុែដលជមូលេហតុៃនការទាមទារ ៃនសិទ�ិទាមទារឱ្យសង្របាក់កម�ី េដយែផ�កេលើកិច�សន្យោខ�ីបរ�េភាគ  

i. អ�កឱ្យខ�ី → អ�កខ�ី  សន្យោ្របគល់្របាក់ 

ii. អ�កខ�ី → អ�កឱ្យខ�ី  សន្យោសង 

iii. ការ្រពមេ្រព�ងអំពីៃថ�សង 

iv. ការ្របគល់្របាក់េដយែផ�កេលើកិច�សន្យោ 

v. ៃថ�សងបានមកដល់ 
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II. នីតិវ�ធីបណ� ឹងរដ�ប្បេវណ ីនិង អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 
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B) េសចក�ីពន្យល់លំអិត 

ករណីសិក្សោទី 2 

b. មូលេហតុៃនការទាមទារ 

   

i. េ�ៃថ�ទី 2 ែខធ�� ឆា� ំ2006 េដើមេចាទបាន្រពមេ្រព�ងឱ្យចុងចេម�ើយខ�ី្របាក់ 20មឺុនដុលា� រ េដយកំណត់ឱ្យសងេ�ៃថ�ទី 3 ែខធ�� ឆា� ំ2008។ 

ii. េ�ៃថ�ទី 3 ែខធ�� ឆា� ំ2006  េដើមេចាទបាន្របគល់្របាក់ 20មឺុនដុលា� រ េ�ឱ្យចុងចេម�ើយ េដយែផ�កេលើកិច�សន្យោខ�ីបរ�េភាគៃន i។ 

iii. ៃថ�ទី3 ែខធ�� ឆា� ំ2008បានមកដល់។ 

iv. ដូេច�ះ  េដើមេចាទទាមទារឱ្យចុងចេម�ើយសង្របាក់កម�ី 20មឺុនដុលា� រ េដយែផ�កេលើកិច�សន្យោខ�ីបរ�េភាគ។ 



II. នីតិវ�ធីបណ� ឹងរដ�ប្បេវណ ីនិង អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 
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B) េសចក�ីពន្យល់លំអិត 

ករណីសិក្សោទី 2 

c. ការទទួលសា� ល់ ឬមិនទទួលសា� ល់នូវមូលេហតុៃនការទាមទារ 

i. មិនទទួលសា� ល់នូវមូលេហតុៃនការទាមទារៃនⅰ។ 

ii. ក��ងចំេណមមូលេហតុៃនការទាមទារៃនⅱ ទទួលសា� ល់នូវអង�េហតុៃនការ្របគល់្របាក់េ�ៃថ�ែដលមានសរេសរក��ង ⅱ ែតមិនទទួលសា� ល់

នូវអង�េហតុេ្រ�ពីេនះ។ 

   



II. នីតិវ�ធីបណ� ឹងរដ�ប្បេវណ ីនិង អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 

B) េសចក�ីពន្យល់លំអិត 

ករណីសិក្សោទី 2 

d. ការតវ�  (ឣជ� យុកាលៃនការរ�លត់សិទ�ិ) 

េតើឣជ� យុកាលៃនការរ�លត់សិទ� ិជការមិនទទួលសា� ល់ ឬក៏ជការតវ�  ? 

 
   េពលមួយនអតីតកាល              បច��ប្បន� 

េកើតេឡើង○       ○ 

 
រលត់   ○    ×       × 
 

◎ការវ�និច�័យអំពីភាពមិនសមេហតុសមផល ្រត�វេធ�ើេឡើងមិនែមនេមើលេ�េលើឣនុភាពគតិយុត�ិេទ  គឺ្រត�វេមើលេ�េលើអង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្សំ 
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ឣជ� យុកាលៃនការរ�លត់សិទ� ិមូលេហតុៃនការទាមទារ 



II. នីតិវ�ធីបណ� ឹងរដ�ប្បេវណ ីនិង អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 

B) េសចក�ីពន្យល់លំអិត 

ករណីសិក្សោទី 2 

d. ការតវ�  (ឣជ� យុកាលៃនការរ�លត់សិទ�)ិ  

្រកមរដ�ប្បេវណី មា្រតា 480 

ឣជ� យុកាលៃនការរ�លត់សិទ�ិេលើបំណុល សំេ�េ�េលើការរលត់សិទ�ិេលើបំណុល េដយែផ�កេលើការណ៍ែដលមា� ស់បំណុលមិនអនុវត�សិទ�ិ ក��ងអំឡ�ងេពលែដល្រត�វបាន

កំណត់ ។ 

្រកមរដ�ប្បេវណី មា្រតា 486 កថខ័ណ� ទី1 

តុលាការមិនឣចសេ្រមចេសចក�ីេដយយកឣជ� យុកាលៃនការរលត់សិទ�ិេលើបំណុលបានេឡើយ េលើកែលងែតភាគីបានេលើកេឡើងនូវឣជ� យុកាលៃនការរ�លត់សិទ�ិេលើ

បំណុលេនះ។ 
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II. នីតិវ�ធីបណ� ឹងរដ�ប្បេវណ ីនិង អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 

B) េសចក�ីពន្យល់លំអិត 

ករណីសិក្សោទី 2 

d. ការតវ�  (ឣជ� យុកាលៃនការរ�លត់សិទ�)ិ  

្រកមរដ�ប្បេវណី មា្រតា 480 

ឣជ� យុកាលៃនការរ�លត់សិទ�ិេលើបំណុល សំេ�េ�េលើការរលត់សិទ�ិេលើបំណុល េដយែផ�កេលើការណ៍ែដលមា� ស់បំណុលមិនអនុវត�សិទ�ិ ក��ងអំឡ�ង

េពលែដល្រត�វបានកំណត់ ។ 

→①អំឡ�ងេពលកំណត់មួយបានកន�ងផុតេ� 

 ②ក��ងអំឡ�ងេពលេនះ មា� ស់បំណុលមិនអនុវត�សិទ�ិ 
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II. នីតិវ�ធីបណ� ឹងរដ�ប្បេវណ ីនិង អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 

B) េសចក�ីពន្យល់លំអិត 

ករណីសិក្សោទី 2 

d. ការតវ�  (ឣជ� យុកាលៃនការរ�លត់សិទ�)ិ  

 ①អំឡ�ងេពលកំណត់មួយបានកន�ងផុតេ� 

្រកមរដ�ប្បេវណី មា្រតា 481 

ឣជ� យុកាលៃនការរ�លត់សិទ�ិេលើបំណុល ្រត�វគិតចាប់ពីេពលែដលឣចអនុវត�សិទ�ិេលើបំណុលេនះបាន ។ 

្រកមរដ�ប្បេវណី មា្រតា 482 

 ឣជ� យុកាលៃនការរ�លត់សិទ�ិេលើបំណុល មានអំឡ�ងេពល ៥ឆា� ំ េលើកែលងែត ...... ។ 
→ⅰ មានសា� នភាពឣចអនុវត�សិទ�ិេលើបំណុលបាន 

 ⅱ ៥ឆា� ំបានកន�ងផុតពីេពលេនះ 
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II. នីតិវ�ធីបណ� ឹងរដ�ប្បេវណ ីនិង អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 

B) េសចក�ីពន្យល់លំអិត 

ករណីសិក្សោទី 2 

d. ការតវ�  (ឣជ� យុកាលៃនការរ�លត់សិទ�)ិ 

 ②ក��ងអំឡ�ងេពលេនះ មា� ស់បំណុលមិនអនុវត�សិទ�ិ 

→េតើេនះក៏ជអង�េហតុតវ� ែមនឬេទ ? 

 េតើឣចប�� ក់ភស��តាងអំពី “ការមិនអនុវត�សិទ�ិ” ែដរឬេទ ? 

 តុល្យភាពនឹងេហតុៃនការផ� កឣជ� យុកាល ែដលមានែចងក��ង្រកមរដ�ប្បេវណី មា្រតា 489 

→មិនចំាបាច់និយយអំពីអង�េហតុ “មា� ស់បំណុលមិនបានអនុវត�សិទ�ិក��ងអំឡ�ងេពលេនះ” ជការតវ� េទ បុគ�លែដលអះឣងអំពីការផ� កឣជ� យុកាល 

្រត�វែតេធ�ើការអះឣងនិងប�� ក់ភស��តាងៃនអង�េហតុៃនការអនុវត�សិទ�ិ ែដលជការតវ� ចំេពាះការតវ� ។ 
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II. នីតិវ�ធីបណ� ឹងរដ�ប្បេវណ ីនិង អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 

B) េសចក�ីពន្យល់លំអិត 

ករណីសិក្សោទី 2 

d. ការតវ�  (ឣជ� យុកាលៃនការរ�លត់សិទ�)ិ  

i. （មានសា� នភាពឣចអនុវត�សិទ�ិេលើបំណុលបាន） 

→មានេ�ក��ងមូលេហតុៃនការទាមទារេហើយ មិនចំាបាច់អះឣងេទ 

 （េគាលការណ៍ៃនការអះឣងរួម） 

ii. អំឡ�ងេពល៥ឆា� ំបានកន�ងផុត ពីេពលេនះ 

iii. ភាគីបានបង� ញឆន�ៈេលើកេឡើងនូវឣជ� យុកាល（្រកមរដ�ប្បេវណី មា្រតា 486 កថខ័ណ� ទី1） 
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II. នីតិវ�ធីបណ� ឹងរដ�ប្បេវណ ីនិង អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 

B) េសចក�ីពន្យល់លំអិត 

ករណីសិក្សោទី 2 

d. ការតវ�  (ឣជ� យុកាលៃនការរ�លត់សិទ�)ិ  

i. ៃថ�ទី 3 ែខធ�� ឆា� ំ2013 បានកន�ងផុតេ�។ 

ii. េ�ៃថ�ទី០ ែខ០ ឆា� ំ 2014 ែដលជកាលបរ�េច�ទៃនការទាញេហតុផលេដយផ� ល់មាត ់Yបានបង� ញឆន�ៈេលើកេឡើងនូវឣជ� យុកាលខាងេលើេនះ។ 

 

 វ�ធីគណនៃថ�ប��ប់ៃនអំឡ�ងេពល 

ៃថ�ចាប់េផ�ើមគណនអំឡ�ងេពល：ៃថ�ទី4 ែខធ�� ឆា� ំ2008（្រកមរដ�ប្បេវណ ីមា្រតា 334 កថខណ័� ទី1 វក្យខ័ណ� ទី1） 

ៃថ�ប��ប់ៃនអំឡ�ងេពល：ៃថ�ទី 3 ែខធ�� ឆា� ំ2013 

 （ៃថ�ទី4ែខធ�� គឺជមួយៃថ�មុនៃនៃថ�ចាប់េផ�ើមរប់（មា្រតា335 កថខ័ណ� ទី1, និងកថខ័ណ� ទី2 វក្យខ័ណ� ទី1)) 

→អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស គឺការកន�ងផុតេ�ៃនៃថ�ទី 3 ែខធ�� ឆា� ំ2013 

（មា្រតា 334 កថខណ័� ទី2） 

 

e. ការទទួលសា� ល់ ឬមិនទទួលសា� ល់ចំេពាះការតវ�  
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II. នីតិវ�ធីបណ� ឹងរដ�ប្បេវណ ីនិង អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 
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B) េសចក�ីពន្យល់លំអិត 

ករណីសិក្សោទី 2 

f. ឧទាហរណ៍ៃនការសរេសរអង�េហតុ 
1. មូលេហតុៃនការទាមទារ 

i. េ�ៃថ�ទី 2 ែខធ�� ឆា� 2ំ006 េដើមេចាទបាន្រពមេ្រព�ងឱ្យចុងចេម�ើយខ�ី្របាក់ 20មឺុនដុលា� រ េដយកំណត់ឱ្យសងេ�ៃថ�ទី 3 ែខធ�� ឆា� ំ2008។ 
ii. េ�ៃថ�ទី 3 ែខធ�� ឆា� 2ំ006  េដើមេចាទបាន្របគល់្របាក់ 20មឺុនដុលា� រ េ�ឱ្យចុងចេម�ើយ េដយែផ�កេលើកិច�សន្យោខ�ីបរ�េភាគៃន i។ 
iii. ៃថ�ទី3 ែខធ�� ឆា� 2ំ008បានមកដល់។ 
iv. ដូេច�ះ  េដើមេចាទទាមទារឱ្យចុងចេម�ើយសង្របាក់កម� ី20មឺុនដុលា� រ េដយែផ�កេលើកិច�សន្យោខ�ីបរ�េភាគ។ 

2. ការទទួលសា� ល់ ឬមិនទទួលសា� ល់នូវមូលេហតុៃនការទាមទារ 
i. មិនទទួលសា� ល់មូលេហតុៃនការទាមទារⅰ 
ii. ក��ងចំេណមមូលេហតុៃនការទាមទារៃនⅱ ទទួលសា� ល់នូវអង�េហតុៃនការ្របគល់្របាក់េ�ៃថ�ែដលមានសរេសរក��ង ⅱ ែតមិនទទួលសា� ល់នូវអង�េហតុេ្រ�ពីេនះ។ 

3. ការតវ�  
i. ៃថ�ទី3 ែខធ�� ឆា� 2ំ013 បានកន�ងផុតេ�។ 
ii. េ�ៃថ�ទី០ ែខ០ ឆា�  ំ2014 ែដលជកាលបរ�េច�ទៃនការទាញេហតុផលេដយផ� ល់មាត់ Yបានបង� ញឆន�ៈេលើកេឡើងនូវឣជ� យុកាលខាងេលើេនះ។ 
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B) េសចក�ីពន្យល់លំអិត 

ករណីសិក្សោទី 2 

g. ដ្យោ្រកាម 

   

    

×
 

Ｋｇ 

ជក់ែស�ង 

α ៃថ�ទី3 ែខធ�� ឆា� ំ2013បានកន�ងផុតេ� 

β 
Y→X ៃថ�ទី០ ែខ០ ឆា� ំ2014  េ�កាលបរ�េច�ទៃន
ការទាញេហតុផលេដយផ� លមាត ់បានបងេលើកេឡើងនូវឣជ� យុ
កាល 

Ｅ（ឣជ� យុកាលៃនការរ�លត់សិទ�ិ） 

○ 

a 
X・Y េ�ៃថ�ទី2 ែខធ�� ឆា� 2ំ006  បាន្រពមេ្រព�ងគា� អំពី្របាក់កម� ី

េដយសងេ�ៃថ�ទី 3 ែខធ�� ឆា� 2ំ008 

ｂ X→Y ៃថ�ទី3 ែខធ�� ឆា� 2ំ006  បាន្របគល់ 20មឺុនដុលា� រ 

ｃ បាន្របគល់្របាក់ៃនｂ េដយែផ�កេលើការ្រពមេ្រព�ងៃនa 

ｄ ៃថ�ទី 3 ែខធ�� ឆា� 2ំ008 បានមកដល់ 

×
 

ជក់ែស�ង 

ជក់ែស�ង 



III. តុលាការ និង អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស 

A) ការេរៀបចំចំណុចវ�វទ 

 អ�ីេ� ចំណុចវ�វទ ? 

  ការអះឣងអំពីអង�េហតុចំបង និងអង�េហតុ្របេយលែដលឣចសន�ិដ� ននូវអង�េហតុចំបងរបស់ភាគី មិន្រត�វគា�  

 េតើមានវ�ធីយ៉ងណែដរ េដើម្ីបេរៀបចំចំណុចវ�វទក��ងនីតិវ�ធីេ្រត�មស្រមាប់ការទាញេហតុផល（្រកមនីតិវ�ធីរដ�ប្បេវណី ពីមា្រតា 103េ�）? 

 ការែបងែចកឱ្យច្បោស់លាស់នូវអង�េហតុចំបងែដលមានវ�វទ និងគា� នវ�វទ 

  →បេង�ើតដ្យោ្រកាម 

 េរៀបចំនូវអង�េហតុ្របេយល េដើម្ីបប�� ក់ភស��តាងអង�េហតុចំបងែដលមានវ�វទ 

  →េ�ក��ងដ្យោ្រកាម  ស�ីពីអង�េហតុែដលមានស��  × និង △ ្រត�វេរៀបចំេមើលថ េតើមានភស��តាងអ�ីខ�ះ ? 

 សកម�ភាពទំាងេនះ ្រត�វេធ�ើេដយការដក់ពាក្យបណ� ឹង（មា្រតា75） ឯកសារចេម�ើយ និងឯកសារេ្រត�មេផ្សងេទៀត （មា្រតា101） និង្រត�វេធ�ើការពិនិត្យភស��តាងជឯកសារក��ងក្រមិតែដល

ចំាបាច（់មា្រតា106） 

 ការពារកំុឱ្យមានការវយឆ�ក់ 

B) ការពិនិត្យភស��តាងេដយសមូហវ�ធី（្រកមនីតវិ�ធីរដ�ប្បេវណ ីមា្រតា127 កថខណ័� ទី2） 

C) លិខិតសាល្រកម 
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IV. េមធាវ� និង អង�េហតុចំបងែដលជធាតផុ្ំស 

 
V.  អង�េហតុចំបងែដលជធាតុផ្ំស ក��ងការអប់រ�អំពីច្បោប់ 
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