
ការរបឹអូសជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន
នូ្វអចលន្វត្ថុ 
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ក្រសួងយុត្តិធម៌ នាយរដ្ឋា ន្សហក្បតិ្បត្តិការអន្តរជាតិ្ 
វទិ្យាស្ថថ ន្ស្រស្ថវក្ជាវទូ្យណៅអំពីរិចចការចាប់ 
ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ Uchiyama  Jun 
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Ａ Ｂ 

ររណីសិរា 

１）បាន្ឱ្យខ្ចី 10 មុ៉ឺន្ដុល្លា រ 
２）ណពលដល់កាលរំណត់្សង 

ដ្ឋស់ណត្ឿន្ឱ្យសងដដរ  ដត្មិន្
សងណស្ថោះ 

ដី 

３）ណពលថ្មីៗណន្ោះ ក្រុមហ ុន្របស់ B ណន្ោះ 
មិន្សូវមាន្ដំណណើ រការលអណទ្យ 

 
４）B មាន្ក្ទ្យពយសមបត្តិដត្មួយគត់្គ៉ឺ ដី

មួយដំុ សថិត្ណៅជាយក្រងុភ្នំណពញ   

（មាន្ត្ម្មាខ្ទង់ 10មុ៉ឺន្ដុល្លា រ） 

ក្រុមហ ុន្ 

រនុងររណីដបបណន្ោះ  ណត្ើអាចណក្បើនី្តិ្វធីិររាការពារដបប្ខ្ាោះ ? 



【អានុ្ភាពដដលទាមទារ】 ររាស្ថថ ន្ភាពបចចុបបន្ន 
 ・ណបើសិន្ជា B មិន្សងណដ្ឋយសម័ក្គចិត្តណទ្យ  ចុងបញ្ច ប់ ចង់

អនុ្វត្តណដ្ឋយបងខំលរ់ដីរបស់ B ណហើយយរក្បារ់ណនាោះមរ
ទូ្យទាត់្បំណុល។ 

  ណហតុ្ណន្ោះណហើយ  ចង់បាន្ការធានានូ្វត្ម្មាម្ន្ដី (អចលន្ 
វត្ថុ) របស់ B។ 

 
【សិទ្យធិដដលក្ត្ូវបាន្ររាការពារ】 សិទ្យធិណលើបំណុលជាក្បារ់ 
 ・ក្បារ់រមចី 10មុ៉ឺន្ដុល្លា រ 
 
 →ការរបឹអូសជាបណ ដ្ ោះអាសន្ននូ្វអចលន្វត្ថុ 
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រណបៀបគិត្ 



ការររាការពារ 
រដាបបណវណី 

ការរបឹអូសជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន 

ការចាត់្ដចងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន 

ការចាត់្ដចងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន
ចំណពាោះវត្ថុដដលជា
រមមវត្ថុម្ន្វវិាទ្យ 

ការចាត់្ដចងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន
ដដលរំណត់្ឋាន្ៈ
ជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន 

ការចាត់្ដចងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន

ដដលហាមឃាត់្ការ
ណទទរការកាន់្កាប់ 

ការចាត់្ដចងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន

ដដលហាមឃាត់្ការ
ចាត់្ដចង 

អចលន្វត្ថុ 

ចលន្វត្ថុ 

សិទ្យធិណលើបំណុល ជា
ណដើម 

※1 ណៅរនុងតារាងណន្ោះ មិន្បាន្សរណសរណទ្យ  ដត្ណក្ៅពីណន្ោះ មាន្ការរបឹអូសជាបណ ដ្ ោះអាសន្ននូ្វនាវាដដរ។ 

※1 

【ក្បណភ្ទ្យម្ន្ការចាត់្ដចង
ររាការពារ】 
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នី្តិ្វធីិម្ន្ដីកាសណក្មចររាការពារ 



ការដ្ឋរ់ពារយសំុដីកាសណក្មចររាការពារ 
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【ចំណុចដដលក្តូ្វសរណសររនុងពារយសំុ 
 (CCP មាក្តា 541 រថាខ្ណឌ ទី្យ1 ចំណុចនី្មួយៗ)】 
1. ណ ម្ ោះ ឬ នាមររណ៍ និ្ង អាសយដ្ឋា ន្របស់ភាគី ណហើយ

និ្ង ណ ម្ ោះ និ្ង អាសយដ្ឋា ន្របស់អនរតំ្្ងដដលចាប់
បាន្រំណត់្ 
 

2. ខ្ាឹមស្ថរម្ន្ដីកាសណក្មចររាការពារដដលអនរដ្ឋរ់ពារយសំុ
ទាមទារ 
 

3. សិទ្យធិ ឬ ទំ្យនារ់ទំ្យន្ងគតិ្យុត្តដដលនឹ្ងក្ត្ូវបាន្ររាការពារ 
 

4. ភាពចំាបាច់ម្ន្ការររាការពារ 



１.  ណ ម្ ោះ  អាសយដ្ឋា ន្ ជាអាទ្យិ៍ របស់ភាគី 
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ដូចគ្នន នឹ្ងឯរស្ថរណមណរៀន្សដីពី “ក្ទឹ្យសដីទូ្យណៅ”។ 
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【ឧទាហរណ៍ម្ន្ណសចរដីសណក្មចបញ្ច ប់ម្ន្ដីកា
សណក្មច】 

２. ខ្ាឹមស្ថរម្ន្ដីកាសណក្មចររាការពារដដលអនរដ្ឋរ់
ពារយសំុទាមទារ 

“របឹអូសជាបណ ត្ ោះអាសន្ននូ្វអចលន្វត្ថុដដលជារមមសិទ្យធិរបស់
រូន្បំណុល ដដលសរណសរណៅរនុងឧបសមព័ន្ធសតីពីអចលន្វត្ថុ ណដើមបី
ររាការពារការអនុ្វត្តសិទ្យធិណលើបំណុលដដលទាមទារ ដដលសរ
ណសរណៅរនុងឧបសមព័ន្ធសតីពីសិទ្យធិណលើបំណុលដដលទាមទាររបស់
មាច ស់បំណុលចំណពាោះ រូន្បំណុល។” 



9 

ណបើសិន្ជាណយើងណធវើការវភិាគណសចរដីសណក្មចបញ្ច ប់ណៅ ណ ើញ
ថា ...... 
 

１ “សិទ្យធិណលើបំណុលដដលសរណសរណៅរនុងឧបសមព័ន្ធសដីពី
សិទ្យធិណលើបំណុលដដលទាមទារ របស់មាច ស់បំណុល
ចំណពាោះរូន្បំណុល” 

 

２ “ណដើមបីររាការពារការអនុ្វត្តសិទ្យធិណលើបំណុលដដល
ទាមទារ” 

 

３ “ដដលជារមមសិទ្យធិរបស់រូន្បំណុល” 
 

４ “ចំណពាោះអចលន្វត្ថុដដលសរណសរណៅរនុងឧបសមព័ន្ធសដីពី
អចលន្វត្ថុ” 

 

５ “របឹអូសជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន” 
 



１ “សិទ្យធិណលើបំណុលដដលសរណសរណៅរនុងឧបសមព័ន្ធសដីពី
សិទ្យធិណលើបំណុលដដលទាមទារ របស់មាច ស់បំណុល
ចំណពាោះរូន្បំណុល” 
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・សិទ្យធិណលើបំណុលដដលនឹ្ងក្ត្ូវបាន្ររាការពារ គ៉ឺក្ត្ូវបាន្
រក្មិត្ក្តឹ្ម “សិទ្យធិណលើបំណុលដដលមាន្ណគ្នលបំណងឱ្យ 
សងជាក្បារ់” （CCP មាក្តា 531 ចំណុច រ. , មាក្តា 545 
រថាខ្ណឌ ទី្យ1） 
・បទ្យដ្ឋា ន្ម្ន្ការវនិិ្ចឆ័យគ៉ឺដូចគ្នន នឹ្ងបណដឹ ងអងគណសចរដី （CCP 
មាក្តា 557 ជាអាទ្យិ៍） 

 
      ↓ ដូណចនោះ 
 
  ចំាបាច់សរណសរនូ្វចំណុចណន្ោះ ណដើមបីរំណត់្ជារ់ល្លរ់នូ្វ
សិទ្យធិដដលនឹ្ងក្ត្ូវបាន្ររាការពារ 
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・សដីពីវធីិរំណត់្ជារ់ល្លរ់  ការណក្បើ “ឧបសមព័ន្ធ គ៉ឺជាការ
ងាយស្រសួលយល់” 
・ណបើសិន្ជាអនរដ្ឋរ់ពារយសំុ បាន្ណក្ត្ៀមនូ្វ “ឧបសមព័ន្ធសដីពី
សិទ្យធិណលើបំណុលដដលទាមទារ” សក្មាប់ពារយសំុ  
តុ្ល្លការ អាចសរណសរលិខិ្ត្ដីកាសណក្មចបាន្ទាន់្ណពល
ណវល្ល 

 
      ↓ ដូណចនោះ 
 
 គបបីសរណសរណៅរនុង “ឧបសមព័ន្ធ” 

１ “សិទ្យធិណលើបំណុលដដលសរណសរណៅរនុងឧបសមព័ន្ធសដីពី
សិទ្យធិណលើបំណុលដដលទាមទារ របស់មាច ស់បំណុល
ចំណពាោះរូន្បំណុល” 
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・សដីពីខ្ាឹមស្ថរម្ន្ការរំណត់្ជារ់ល្លរ់  ចំាបាច់ក្ត្ូវដបងដចរ
ចាស់ល្លស់ពីសិទ្យធិណលើបំណុលដម្ទ្យណទ្យៀត្ 

  ឧ）ណបើសិន្ជាសិទ្យធិណលើបំណុលដដលទាមទារ ជាសិទ្យធិ
ទាមទារក្បារ់រមចី 

     អនរឱ្យខ្ចី（មាច ស់បំណុល）, អនរខ្ចី（រូន្បំណុល）,  
     ម្ថ្ៃដខ្ឱ្យខ្ចី, កាលរំណត់្សង, ទឹ្យរក្បារ់រមចី ជាណដើម 
 
      ↓ ដូណចនោះ 
 
 សដីពីសិទ្យធិទាមទារ “របស់មាច ស់បំណុលចំណពាោះរូន្បំណុល” 
“ដដលសរណសរណៅរនុងឧបសមព័ន្ធសដីពីសិទ្យធិណលើបំណុលដដល
ទាមទារ”  ចំាបាច់ក្ត្ូវសរណសរលំអិត្ ណដើមបីរំណត់្ជារ់ល្លរ់
អំពីសិទ្យធិណលើបំណុលដដលទាមទារ 

１ “សិទ្យធិណលើបំណុលដដលសរណសរណៅរនុងឧបសមព័ន្ធសដីពី
សិទ្យធិណលើបំណុលដដលទាមទារ របស់មាច ស់បំណុល
ចំណពាោះរូន្បំណុល” 
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ឧបសមព័ន្ធសតីពីសិទ្យធិណលើបំណុលដដលទាមទារ 

【ឧទាហរណ៍ម្ន្ការសរណសរឧបសមព័ន្ធសដីពីសិទ្យធិណលើ
បំណុលដដលទាមទារ】 

ក្បារ់ 10មុ៉ឺន្ដុល្លា រ 
 ក្បារ់ណដើមចំនួ្ន្ 10មុ៉ឺន្ដុល្លា រ ដដលណៅម្ថ្ៃទី្យ12  ដខ្ណមស្ថ 
ឆ្ន ំ 2014 មាច ស់បំណុល A បាន្បណងកើត្រិចចសន្ា ឱ្យរូន្
បំណុល B ខ្ចី ណដ្ឋយរំណត់្ម្ថ្ៃទី្យ 11 ដខ្ណមស្ថ ឆ្ន ំ2015 ជា
កាលរំណត់្សង ណហើយបាន្ក្បគល់ក្បារ់រមចីណន្ោះណៅម្ថ្ៃ
បណងកើត្រិចចសន្ាណន្ោះ។ 



２ “ណដើមបីររាការពារការអនុ្វត្តសិទ្យធិណលើបំណុលដដល
ទាមទារ” 

14 

・ណៅរនុងនី្តិ្វធីិនី្មួយៗណក្កាយការររាការពារ  នឹ្ងមាន្
ណពល ដដលក្តូ្វណធវើការវនិិ្ចឆ័យអំពីភាពដត្មួយណៅនឹ្ងបណដឹ ង
អងគណសចរដី  ណហើយណពលណនាោះ ណបើសិន្ជាមិន្រំណត់្ជារ់
ល្លរ់អំពីសិទ្យធិដដលនឹ្ងក្តូ្វបាន្ររាការពារណទ្យ  មិន្អាច
វនិិ្ចឆ័យបាន្ណទ្យ 

      ↓ ដូណចនោះ 
 
 ចំាបាច់ក្ត្ូវសរណសរអំពីសិទ្យធិដដលនឹ្ងក្ត្ូវបាន្ររាការពារ
ណដ្ឋយសិទ្យធិណលើបំណុលដដលទាមទារ ណៅរនុងចំណុច “ណដើមបី
ររាការពារការអនុ្វត្តសិទ្យធិណលើបំណុលដដលទាមទារ”  



３ “ដដលជារមមសិទ្យធិរបស់រូន្បំណុល” 
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・ ការរបឹអូសជាបណ ត្ ោះអាសន្ន  គ៉ឺជាការចាត់្ដចងដដល
រក្មិត្នូ្វការចាត់្ដចង “ក្ទ្យពយសមបត្តិរបស់រូន្បំណុល” 
ណដើមបីររាការពារការអនុ្វត្តណដ្ឋយបងខំ ចំណពាោះសិទ្យធិណលើ
បំណុលដដលមាន្ណគ្នលបំណងឱ្យសងជាក្បារ់（CCP 
មាក្តា 531 ចំណុច រ） 

  →ក្ទ្យពយសមបតិ្តទ្យទួ្យលខុ្សក្ត្ូវរបស់រូន្បំណុល គ៉ឺជា
រមមវត្ថុម្ន្ការរបឹអូសជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន 

 
※រនុងររណីដដលជាក្ទ្យពយសមបត្តិរបស់ត្តិ្យជន្ណៅវញិ  ត្តិ្យ
ជន្ណនាោះអាចដ្ឋរ់ពារយបណដឹ ងត្វា៉ារបស់ត្តិ្យជន្បាន្（CCP 
មាក្តា 564 , មាក្តា 365） 

 
      ↓  



３ “ដដលជារមមសិទ្យធិរបស់រូន្បំណុល” 
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      ↓ 
 
・ណៅរនុងណសចរដីសណក្មចបញ្ច ប់ តាមរយៈការសរណសរអំពីក្ទ្យពយ 
“ដដលជារមមសិទ្យធិរបស់រូន្បំណុល”  តុ្ល្លការបងាា ញអំពីការ
ទ្យទួ្យលស្ថគ ល់ថា អចលន្វត្ថុដដលមាន្សរណសររនុងឧប សមព័ន្ធ
សដីពីអចលន្វត្ថុណនាោះ គ៉ឺជាក្ទ្យពយរបស់រូន្បំណុល 

 
      ↓ ដូណចនោះ 
 
 ចំាបាច់ក្ត្ូវសរណសរថា “ដដលជារមមសិទ្យធិរបស់រូន្បំណុល” 



４ “ចំណពាោះអចលន្វត្ថុ ដដលសរណសរណៅរនុ ងឧបសមព័ន្ធ
សដីពីអចលន្វត្ថុ ” 

17 

・ តុ្ល្លការក្ត្ូវណចញដីកាសណក្មចរបឹអូសជាបណ ត្ ោះអាសន្ន 
ណដ្ឋយរំណត់្ជារ់ល្លរ់នូ្វរមមវត្ថុ 
 （CCP មាក្តា 546 វារយខ្ណឌ ទី្យ ១） 
 
      ↓ ដូណចនោះ 
 
  ចំាបាច់ក្តូ្វសរណសរថា ណដើមបីរំណត់្ជារ់ល្លរ់នូ្វរមមវត្ថុ 
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 ដូចគ្នន នឹ្ង “ឧបសមព័ន្ធ” ម្ន្ឧបសមព័ន្ធសិទ្យធិណលើបំណុល
ដដលទាមទារណៅរនុងវគគ １ ខាងណលើណន្ោះ។ 
 មា៉ាងណទ្យៀត្  មន្តន្តីចុោះបញ្ជ ីក្គ្នន់្ដត្ណមើលបញ្ជ ីណន្ោះណៅ 
អាចរំណត់្ជារ់ល្លរ់នូ្វអចលន្វត្ថុបាន្  ដូណចនោះអាចចុោះ
បញ្ជ ីបាន្ទាន់្ណពលណវល្លណដ្ឋយគ្នម ន្រំហុស 
       
       ↓ ដូណចនោះ 
 
 គបបីសរណសរណៅរនុង “ឧបសមព័ន្ធ” ជាការលអ 

４ “ចំណពាោះអចលន្វត្ថុ ដដលសរណសរណៅរនុ ងឧបសមព័ន្ធ
សដីពីអចលន្វត្ថុ ” 
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・សដីពីខ្ាឹមស្ថរម្ន្ការរំណត់្ជារ់ល្លរ់  ចំាបាច់ក្ត្ូវដបងដចរចាស់ល្លស់ពី
អចលន្វត្ថុដម្ទ្យណទ្យៀត្ 

  →ការអនុ្វត្តការរបឹអូសជាបណ ដ្ ោះអាសន្ននូ្វអចលន្វត្ថុ ក្ត្ូវណធវើតាមរណបៀបចុោះ
បញ្ជ ីអំពីការរបឹអូសជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន （CCP មាក្តា 567 រថាខ្ណឌ ទី្យ1, 
ក្បកាសអន្តរក្រសួងសដីពីការចុោះបញ្ជ ីអចលន្វត្ថុទារ់ទ្យងនឹ្ងក្រមនី្តិ្វធីិរដា
បបណវណី ក្បការ 32 ចំណុច រ） 

  →សូមណមើលលិខិ្ត្ទទុរផ្ដដ រ់ឲ្យចុោះបញ្ជ ី ណៅណពលចុោះបញ្ជ ីរបឹអូសជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ននូ្វអចលន្វត្ថុ （ក្បកាសអន្តរក្រសួងសដីពីការចុោះបញ្ជ ី
អចលន្វត្ថុទារ់ទ្យងនឹ្ងក្រមនី្តិ្វធីិរដាបប ណវណី ក្បការ 16 ចំណុច រ, ខ្ ：
ក្ត្ូវសរណសរអំពីណលខ្រាលដី ឬណលខ្ប័ណណ, ទី្យតំាងដី, ណ ម្ ោះរមមសិទ្យធិររ, 
អាសយដ្ឋា ន្） 

 
      ↓ ដូណចនោះ 
 
ចំាបាច់ក្ត្ូវសរណសរលំអិត្ណដើមបរំីណត់្ជារ់ល្លរ់នូ្វអចលន្វត្ថុ ណៅរនុងចំណុច  
“ដដលសរណសរណៅរនុងឧបសមព័ន្ធសដីពីអចលន្វត្ថុ” 

４ “ចំណពាោះអចលន្វត្ថុ ដដលសរណសរណៅរនុ ងឧបសមព័ន្ធ
សដីពីអចលន្វត្ថុ ” 



20 

ឧបសមព័ន្ធសតីពីអចលន្វត្ថុ 
ណ ម្ ោះណខ្ត្ត  / រាជធានី្ 
ណ ម្ ោះស្រសុរ / ខ័្ណឌ  / ក្រុង 
ណ ម្ ោះ ំុ / សងាក ត់្ 
ណ ម្ ោះភូ្មិ 
 
ណលខ្រាលដី / ណលខ្ប័ណណ 
ណ ម្ ោះរមមសិទ្យធិររ, អាសយដ្ឋា ន្ 

【ឧទាហរណ៍ម្ន្ការសរណសរឧបសមព័ន្ធសដីពី
អចលន្វត្ថុ】 
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A. ជាណគ្នលការណ៍  ដូចគ្នន នឹ្ងដីដដលបាន្ចុោះបញ្ជ ីរចួណហើយដដរ។ 
  →រ៏ប៉ាុដន្ត  ខ្ាឹមស្ថរម្ន្ការរំណត់្ជារ់ល្លរ់នូ្វអចលន្វត្ថុខុ្សគ្នន  
(ចំណុចដដលសរណសររនុងឧបសមព័ន្ធសដីពីអចលន្វត្ថុ)។ 
   ខ្ាឹមស្ថរលំអិត្  សូមណមើលលិខិ្ត្ទទុរផ្ដដ រ់ឱ្យចុោះបញ្ជ ី ម្ន្ររណីចុោះ
បញ្ជ ីរបឹអូសជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន។ 
   （ក្បកាសអន្តរក្រសួងសដីពីនី្តិ្វធីិម្ន្ការចុោះបញ្ជ ីទារ់ទ្យងនឹ្ងការ
ចាត់្ដចងររាការពារ និ្ង ការរបឹអូសនូ្វអចលន្វត្ថុដដលមិន្ទាន់្បាន្
ចុោះបញ្ជ ី ក្បការ 6 ចំណុច ខ្ និ្ង គ ： សរណសរអំពីទី្យតំាង  ទំ្យហំដី, ណ ម្ ោះ 
និ្ងអាសយដ្ឋា ន្របស់រមមសិទ្យធិររម្ន្ដីដដលក្ត្ូវបាន្សន្មត្） 

Q. ចំណពាោះររណីម្ន្អចលន្វត្ថុ (ដី) មិន្ទាន់្ចុោះបញ្ជ ី  ណត្ើយ៉ាង្ដដរ? 



５ ”របឹអូសជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន” 
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・បញ្ជជ រ់ចាស់ល្លស់អំពីក្បណភ្ទ្យម្ន្ដីកាសណក្មចររា
ការពារ （CCP មាក្តា 531 ចំណុច រ） 
  →ណដ្ឋយស្ថរដត្ខ្ាឹមស្ថរជាណដើម ដដលក្តូ្វសរណសររនុង
លិខិ្ត្ទទុរផ្ដដ រ់ ឱ្យចុោះបញ្ជ ី គ៉ឺខុ្សគ្នន ណៅតាមក្បណភ្ទ្យម្ន្ការ
ចាត់្ដចងររាការពារ （ក្បកាសអន្តរក្រសួងសដីពីការចុោះបញ្ជ ី
អចលន្វត្ថុទារ់ទ្យងនឹ្ងក្រមនី្តិ្វធីិរដាបបណវណី ក្បការ 5～） 
 
      ↓ ដូណចនោះ 
 
ចំាបាច់ក្ត្ូវសរណសរចំណុច “របឹអូសជាបណ ដ្ ោះ អាសន្ន” 
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 × “ហាមមិន្ឱ្យណធវើអនុ្បបទាន្”   × “ហាមមិន្ឱ្យណធវើការ
ចាត់្ដចង” 
   →ររណីទំាងពីរខាងណលើណន្ោះ  គ៉ឺក្គ្នន់្ដត្សរណសរអំពីអានុ្ភាពម្ន្ការ

ចាត់្ដចងររាការពារប៉ាុណ ណ្ ោះ។ 
    ការរបឹអូសជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន និ្ង ការចាត់្ដចងជាបណ ដ្ ោះ អាសន្ន
ហាមការចាត់្ដចង មាន្អានុ្ភាពដូចគ្នន   មិន្អាចដបងដចរបាន្ណទ្យ  ណមាា ៉ា ោះ
ណហើយ  មន្តន្តីចុោះបញ្ជ ីមិន្អាចណធវើនី្តិ្វធីិចុោះបញ្ជ ីបាន្ណទ្យ។    
 × “ណធវើការររាការពារជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន” 
 × “បងាគ ប់ឱ្យណធវើនី្តិ្វធីិររាការពារ” 
   →ររណីទំាងពីរណន្ោះ  មិន្បញ្ជជ រ់ចាស់ល្លស់អំពីក្បណភ្ទ្យម្ន្ការ

ចាត់្ដចងររាការពារណទ្យ  ណមាា ៉ា ោះណហើយ  មន្តន្តីចុោះបញ្ជ ីមិន្អាចណធវើនី្តិ្
វធីិររាការពារបាន្ណទ្យ។ 

 × “បងាគ ប់ឱ្យណធវើការរបឹអូសជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន” 
   →ដីកាសណក្មចចាប់ណទដើមអនុ្វត្តណដ្ឋយបងខំ មិន្ដមន្ជាបញ្ជជ របស់

តុ្ល្លការណទ្យ គ៉ឺជា “ការក្បកាស” （CCP មាក្តា 419 រថាខ្ណឌ ទី្យ 
1）  ណហតុ្ណន្ោះណហើយ  ការរបឹអូសជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន ដដលជា
ជំហាន្មួយម្ន្ការអនុ្វត្តណដ្ឋយបងខំ  រ៏ដូចគ្នន ដដរ  មិន្ដមន្ជាការ
បងាគ ប់ណទ្យ  គ៉ឺជា “ការក្បកាស”។ 

５ ”របឹអូសជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន” 



【ឧទាហរណ៍ម្ន្ការសរណសរ】 
“ណៅណពលរូន្បំណុលណទញើនូ្វចំនួ្ន្ទឹ្យរក្បារ់ម្ន្សិទ្យធិណលើបំណុល
ដដលទាមទារ ដដលសរណសរណៅរនុងឧបសមព័ន្ធសដីពីសិទ្យធិណលើ
បំណុលដដលទាមទារ  ណនាោះ រូន្បំណុលអាចទាមទារឱ្យលុប
ណចាលការចាត់្ដចងការអនុ្វត្តម្ន្ដីកាសណក្មចណន្ោះ” 
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《ឯរស្ថរណយង》 ក្បារ់រណំដ្ឋោះពីការរបឹអូសជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន 

តុ្ល្លការ： ណពលណចញដីកាសណក្មចរបឹអូសជាបណ ត្ ោះអាសន្ន  
ក្ត្ូវរំណត់្ចំនួ្ន្ទឹ្យរក្បារ់ដដលរូន្បំណុលក្ត្ូវណទញើ ណដើមបី
ទ្យទួ្យលបាន្នូ្វការលុបណចាលការអនុ្វត្តការរបឹអូសជា 
បណ ត្ ោះអាសន្ន (ក្បារ់រណំដ្ឋោះពីការរបឹអូសជាបណ ដ្ ោះ
អាសន្ន)  

    （CCP មាក្តា 547 រថាខ្ណឌ ទី្យ 1, ចំណុចចំាបាច់ក្តូ្វសរណសរ） 
 
ភាគី： ណៅរនុងពារយសំុ  មិន្ចំាបាច់សរណសរអំពីខ្ាឹមស្ថរម្ន្ដីកា

សណក្មចររាការពារដដលអនរដ្ឋរ់ពារយសំុទាមទារណទ្យ។ 



ល័រខខ័្ណឌ ម្ន្ការណចញដីកាសណក្មចរបឹអូសជាបណ ដ្ ោះ អាសន្ន គ៉ឺ 
ចំាបាច់ក្ត្ូវមាន្អត្ថិភាពម្ន្សិទ្យធិណលើបំណុលដដលនឹ្ងក្ត្ូវបាន្ររា
ការពារ （សិទ្យធិទាមទារឱ្យសងក្បារ់រមចី） 
 →ណធវើណសចរតីបញ្ជជ រ់ដំបូង អំពី “អងគណហតុ្ដដលជាមូលណហតុ្ម្ន្

ការទាមទារ” 
  （CCP មាក្តា 75 រថាខ្ណឌ ទី្យ 3, មាក្តា 541 រថាខ្ណឌ ទី្យ 3） 
    ・ការក្ពមណក្ពៀងអំពីការសងក្បារ់រមចី 
     “អាចបណងកើត្ណ ើងណដ្ឋយការក្ពមណក្ពៀង” （ក្រមរដាបបណវណី មាក្តា 579） 
    ・ការក្បគល់ក្បារ់ 
     “វត្ថុដដលបាន្ទ្យទួ្យលពីអនរឱ្យខ្ចី” （ក្រមរដាបបណវណី មាក្តា 578） 
    ・ការក្ពមណក្ពៀងអំពីកាលរំណត់្សង 
     “រំ ុងណពលដដលមាន្រំណត់្” （ក្រមរដាបបណវណី មាក្តា 578） 
    ・កាលរំណត់្សងបាន្មរដល់ 
     “រហូត្ដល់ណពលរំណត់្ក្តូ្វសង” （ក្រមរដាបបណវណី មាក្តា 594） 

25 

３. សិទ្យធិដដលនឹ្ងក្ត្ូវបាន្ររាការពារ 



 →ណដើមបីទ្យទួ្យលនូ្វដីកាសណក្មចឱ្យបាន្ណលឿន្  គបបីណធវើណសចរតី
បញ្ជជ រ់ដំបូងអំពីការត្វា៉ាត្ប ចំណពាោះការត្វា៉ាដដលរូន្
បំណុលអាចនឹ្ងណធវើ 

   ឧទាហរណ៍៖ ក្បសិន្ណបើរូន្បំណុលអាចនឹ្ងត្វា៉ាអំពី
អាជាញ យុកាលម្ន្ការរលត់្សិទ្យធិ  គបបីណធវើណសចរតី
បញ្ជជ រ់ដំបូងម្ន្ការត្វា៉ាត្បសដីពីការសងមួយភាគ 
ណៅមុន្ណពលសណក្មចនូ្វអាជាញ យុកាល 
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３. សិទ្យធិដដលនឹ្ងក្ត្ូវបាន្ររាការពារ 



【ឧទាហរណ៍សដីពីស្ថថ ន្ភាពលំអិត្】 
 ・ស្ថថ ន្ភាពសក្មបតាមការទាមទាររបស់មាច ស់បំណុល 
   →ណទាោះជាដ្ឋស់ណត្ឿន្ណៅកាលរំណត់្សងរ៏ណដ្ឋយ រ៏រូន្

បំណុលមិន្សងទាល់ដត្ណស្ថោះ 
 ・ស្ថថ ន្ភាពម្ន្អាជីវរមម, ស្ថថ ន្ភាពបងាា ញអំពីបញ្ជា ណសដារិចច

របស់រូន្បំណុល 
   →បចចុបបន្នណន្ោះ  ក្រុមហ ុន្ដដលដំណណើ រការរបស់ B មាន្

ស្ថថ ន្ភាពធាា រ់ចុោះធៃន់្ធៃរ 
 
【ឧទាហរណ៍ម្ន្ការវាយត្ម្មា】 
 ក្បសិន្ណបើមិន្របឹអូសជាបណ ដ្ ោះអាសន្ននូ្វអចលន្វត្ថុរបស់ B 
ឥ ូវណន្ោះណទ្យ  ណទាោះជាឈ្នោះបណដឹ ងអងគណសចរដីរ៏ណដ្ឋយ  រ៏មាន្ការ
បារមភថា ការអនុ្វត្តណដ្ឋយបងខំនឹ្ងមិន្អាចណធវើបាន្ ឬនឹ្ងមាន្ការ
លំបារយ៉ាងខាា ំងរនុងការអនុ្វត្តណដ្ឋយបងខំដដរ។ 
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４. ភាពចំាបាច់ម្ន្ការររាការពារ 



・ឯរស្ថរសក្មាប់ណសចរតីបញ្ជជ រ់ដំបូង 
  ឧទាហរណ៍៖ សដីពីសិទ្យធិដដលនឹ្ងក្ត្ូវបាន្ររាការពារ 
     លិខិ្ត្ម្ន្រិចចសន្ាខ្ចីបរណិភាគក្បារ់ 
    សដីពីភាពចំាបាច់ម្ន្ការររាការពារ 
     របាយការណ៍សដីពីស្ថថ ន្ភាពម្ន្ក្ទ្យពយសមបត្តិរបស់រូន្បំណុល ជាអាទ្យិ៍ 
・លិខិ្ត្រំណត់្ជារ់ល្លរ់នូ្វអចលន្វត្ថុ （សូមណមើល CCP មាក្តា 546）    
  ឧទាហរណ៍៖ ឯរស្ថរចមាងដដលមាន្ណសចរដីបញ្ជជ រ់ម្ន្ណសៀវណៅណគ្នលបញ្ជ ីដីធាី 
  ※ រូន្បំណុលនិ្ងរមមសិទ្យធិរររនុងណសៀវណៅណគ្នលបញ្ជ ីដីធាី គ៉ឺជាមនុ្សសដត្មួយ 
    × “ណសចរតីបញ្ជជ រ់ដំបូង”→ ○ “ការបញ្ជជ រ់”  
・ឯរស្ថរបញ្ជជ រ់អំពីការវាយត្ម្មាអចលន្វត្ថុ 
  ឧ.៖ របាយការណ៍សដីពីការវាយត្ម្មាអចលន្វត្ថុ 
・លិខិ្ត្បញ្ជជ រ់សិទ្យធិអំ្ចរបស់អនរតំ្្ងណដ្ឋយអាណត្តិ （CCP មាក្តា 53 
រថាខ្ណឌ ទី្យ 2） 

   ឧ.）លិខិ្ត្ក្បគល់សិទ្យធិតំ្្ងណដ្ឋយអាណត្តិ 
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《ឯរស្ថរណយង》 ឯរស្ថរភាជ ប់ 
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នី្តិ្វធីិម្ន្ការអនុ្វត្តររាការពារ 



30 

មាច ស់បំណុលដ្ឋរ់ “ពារយសំុ” អនុ្វត្តររាការពារ 
（CCP មាក្តា  532, មាក្តា 534 ចំណុច ច, ក្បកាសអន្តរក្រសួងសដីពីការចុោះ
បញ្ជ ីអចលន្វត្ថុទារ់ទ្យងនឹ្ងក្រមនី្តិ្វធីិរដាបបណវណី ក្បការ 16） 

ក្រឡាបញ្ជ ីតុ្ល្លការ “ទទុរផ្ដដ រ់” ណៅស្ថថ ប័ន្ចុោះបញ្ជ ី 
（CCP មាក្តា 567 រថាខ្ណឌ ទី្យ 3, ក្បកាសអន្តរក្រសួងសដីពីការចុោះបញ្ជ ី
អចលន្វត្ថុទារ់ទ្យងនឹ្ងក្រមនី្តិ្វធីិរដាបបណវណី ក្បការ 16, ក្បការ 32） 

មន្តន្តីចុោះបញ្ជ ី “ណធវើការចុោះបញ្ជ ី” ណៅរនុងណសៀវណៅណគ្នលបញ្ជ ីដីធាី 
（CCP មាក្តា 567 រថាខ្ណឌ ទី្យ 1, ក្បកាសអន្តរក្រសួងសដីពីការចុោះបញ្ជ ី
អចលន្វត្ថុទារ់ទ្យងនឹ្ងក្រមនី្តិ្វធីិរដាបបណវណី ក្បការ 32 ចំណុច រ） 

លំហូរម្ន្នី្តិ្វធីិ 

↓ 

↓ 

※សិកាខ ស្ថល្លណៅរមពុជា ឆ្ន ំ2015 ដខ្ 7： “ការអនុ្វត្តររាការពារ និ្ង ការចុោះបញ្ជ ី” 
 http://www.jica.go.jp/project/english/cambodia/014/materials/index.html 

មន្តន្តីចុោះបញ្ជ ី “បញ្ជូ ន្ឯរស្ថរចមាងដដលមាន្ណសចរដីបញ្ជជ រ់ម្ន្ណសៀវណៅណគ្នល
បញ្ជ ីដីធាី” ណៅក្រឡាបញ្ជ ីតុ្ល្លការ 
（CCP មាក្តា 567 រថាខ្ណឌ ទី្យ 4, មាក្តា 420 រថាខ្ណឌ ទី្យ 2, ក្បកាសអន្តរ
ក្រសួងសដីពីការចុោះបញ្ជ ីអចលន្វត្ថុទារ់ទ្យងនឹ្ងក្រមនី្តិ្វធីិរដាបបណវណី ក្បការ 38） 

↓ 

http://www.jica.go.jp/project/english/cambodia/014/materials/index.html
http://www.jica.go.jp/project/english/cambodia/014/materials/index.html
http://www.jica.go.jp/project/english/cambodia/014/materials/index.html
http://www.jica.go.jp/project/english/cambodia/014/materials/index.html
http://www.jica.go.jp/project/english/cambodia/014/materials/index.html
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