
កររបឹអូសជបេ ្ដ ះ សនននូវចលនវតថុ
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្រកសួងយុត្តិធម៌ នយក ្ឋ នសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ
វទិយ ថ ន្រ វ្រជវទូេទអំពីកិចចករចបប់

្រ ្ត ចរយ Yukawa Ryo



ករណីសិក
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A បន ក់ពកយបណ្ដឹ ងទមទរឱយ B សង្របក់កមចី េ យ
អះ ងថ គត់បនឱយ B ខចី 10 មុឺនដុ ្ល រ េហើយបនទទួល

ល្រកមឈនះក្ដីចំេពះ B។ B មន្រទពយសមបត្តិែតមួយគត់
គឺ េ្រគ ងម៉សុីនស្រមប់េ្របើកនុងេ ងច្រក។

→ កនុងករណីែដល B បនលក់ម៉សុីនេនះេទឱយ C 
បត់  េតើចុងបញច ប់ មរយៈករឈនះក្ដីចំេពះ B េនះ  
េតើ A ចលក់ម៉សុីនេនះ ប្ដូរជ្របក់េដើមបីឱយ្រសប
ចិត្ត (ករែចកចំែណក) ខ្លួនបនឬេទ ?
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A B

B មនែតម៉សុីនេនះមួយគត់ែដល
ជ្រទពយសមបត្តិ ចលក់ប្ដូរជ
្របក់បន។
A ចលក់ម៉សុីនេនះ យក្របក់
េដើមបីែចកចំែណកបន។

ម៉សុីនេនះបនធ្ល ក់េទេលើៃដអនកដៃទ ....... ?
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A B

េដើមបីរក ទុកនូវតៃម្ល្រទពយសមបត្តិ 10 មុឺនដុ ្ល រេនះ  ្រតូវេធ្វើយ៉ង កុំឱយ
ម៉សុីនេនះធ្ល ក់េទេលើៃដអនកដៃទ។
＝េដើមបីរក ករពរសិទធិេលើបំណុលជ្របក់  ្រតូវរបឹអូសចលនវតថុជ
បេ ្ដ ះ សនន។

B អស់្រទពយសមបត្តិែដល ចប្ដូរជ
្របក់បន។

→ A មិន ចទទួលបនករែចក
ចំែណកេទ។

（A មិន ចទទួល្របក់បនេទ។）



● នុភពែដលទមទរ
→ចង់េធ្វើយ៉ង កុំឱយបត់បង់្រទពយសមបត្តិ

(ចលនវតថុ) របស់កូនបំណុល ＝ រក ថ ន
ភពបចចុបបនន

●សិទធិែដលនឹង្រតូវបនរក ករពរ
→សិទធិេលើបំណុលជ្របក់

●ខ្លឹម រៃនដីកសេ្រមចរក ករពរែដលអនក
ក់ពកយសុំទមទរ

→កររបឹអូសជបេ ្ដ ះ សនននូវចលនវតថុ
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កររក ករពរ
រដ្ឋបបេវណី

កររបឹអូសជ
បេ ្ដ ះ សនន

ករចត់ែចងជ
បេ ្ដ ះ សនន

ករចត់ែចងជ
បេ ្ដ ះ សនន
ចំេពះវតថុែដលជ
កមមវតថុៃនវ ិ ទ

ករចត់ែចងជ
បេ ្ដ ះ សនន
ែដលកំណត់ នៈ
ជបេ ្ដ ះ សនន

ករចត់ែចងជ
បេ ្ដ ះ សនន

ែដល មឃត់ករ
េផទរករកន់កប់

ករចត់ែចងជ
បេ ្ដ ះ សនន

ែដល មឃត់ករ
ចត់ែចង

អចលនវតថុ

ចលនវតថុ

សិទធិេលើបំណុល ជ
េដើម

※1 េនកនុង ងេនះ មិនបនសរេសរេទ  ែតេ្រកពីេនះ មនកររបឹអូសជបេ ្ដ ះ សនននូវន ែដរ។

※1
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នីតិវធិីៃនកររក
ករពររដ្ឋបបេវណី

Ⅰ នីតិវធិីេចញដីក
សេ្រមចរក ករពរ

＝ជំនុំជ្រមះ - វនិិចឆ័យ

Ⅱ នីតិវធិីអនុវត្ត
រក ករពរ

＝ អនុវត្ត

លំហូរមូល ្ឋ ន គឺដូចគន នឹងកររបឹអូសជបេ ្ដ ះ
សននចំេពះអចលនវតថុែដរ

※ចំេពះចលនវតថុ  គម នវធិី្របកសជ ធរណៈ ដូច
ករ “ចុះបញជ ី” អចលនវតថុេទ។

→ស្ដីពីករកំណត់ជក់ ក់ ឬ វធិីអនុវត្ត គឺមនចំណុច
ខុសគន ។



Ⅰ ពកយសុំដីកសេ្រមចរក ករពរ
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【ចំណុចែដល្រតូវសរេសរកនុងពកយសុំ (CCP ម្រ  541 
កថខណ្ឌ ទី 1)】

1. េឈម ះ ឬនមករណ៍ និង សយ ្ឋ នរបស់ភគី េហើយ
និង  េឈម ះ និង សយ ្ឋ នរបស់អនកតំ ងែដល
ចបប់បនកំណត់

2. ខ្លឹម រៃនដីកសេ្រមចរក ករពរែដលអនក ក់ពកយ
សុំទមទរ

3. សិទធិែដលនឹង្រតូវបនរក ករពរ

4. ភពចំបច់ៃនកររក ករពរ
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1．េឈម ះជ ទិ៍ របស់ភគី និងអនកតំ ងែដល
ចបប់បនកំណត់

ដូចគន នឹងឯក រេមេរៀនស្ដីពី “្រទឹស្ដីទូេទ”
 ៃស្លដ៍េលខ 25



２．ខ្លឹម រៃនដីកសេ្រមចរក ករពរែដលអនក
ក់ពកយសុំទមទរ

ឧទហរណ៍ៃនេសចក្ដីសេ្រមចបញច ប់：ទ្រមង់
មូល ្ឋ ន（មិនមនករកំណត់េទ）

“របឹអូសជបេ ្ដ ះ សនននូវចលនវតថុែដលជកមម
សិទធិរបស់កូនបំណុល េដើមបីរក ករពរករអនុវត្ត
សិទធិេលើបំណុលែដលសរេសរេនកនុងឧបសមព័នធស្ដី
ពីសិទធិេលើបំណុលែដលទមទរ របស់មច ស់
បំណុលចំេពះកូនបំណុល រហូតដល់បនសង្រគប់
ចំនួនទឹក្របក់ៃនសិទធិេលើបំណុលែដលទមទរ
ខងេលើេនះ”
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េបើសិនជេយើងេធ្វើករវភិគេសចក្ដីសេ្រមចបញច ប់េទ 
េឃើញថ ......

１ “សិទធិេលើបំណុលែដលសរេសរេនកនុងឧបសមព័នធស្ដីពី
សិទធិេលើបំណុលែដលទមទរ របស់មច ស់បំណុលចំេពះ
កូនបំណុល”

２ “េដើមបីរក ករពរករអនុវត្ត”

３ “រហូតដល់បនសង្រគប់ចំនួនទឹក្របក់ៃនសិទធិេលើ
បំណងែដលទមទរខងេលើេនះ”

４ “ចំេពះចលនវតថុែដលជកមមសិទធិរបស់កូនបំណុល”

５ “របឹអូសជបេ ្ដ ះ សនន”
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１ “សិទធិេលើបំណុលែដលសរេសរេនកនុងឧបសមព័នធស្ដីពី
សិទធិេលើបំណុលែដលទមទរ េ យមច ស់បំណុល
ចំេពះកូនបំណុល”

ដូចគន នឹងឯក រេមេរៀនស្ដីពី “កររបឹអូសជបេ ្ដ ះ សនន
នូវអចលនវតថុ” ៃស្លដ៍េលខ10～13

＝ករកំណត់ជក់ ក់ៃនសិទធិែដលនឹង្រតូវបនរក ករពរ
(សិទធិេលើបំណុលជ្របក់)

・ភគី（មច ស់បំណុល,  កូនបំណុល）

・មូលេហតុៃនកំេណើ តសិទធិ
・ទឹក្របក់

→្រតូវករេនេពលេធ្វើករវនិិចឆ័យអំពីភពដូចគន ែតមួយេទនឹង
បណ្ដឹ ងអងគេសចក្ដី
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ដូចគន នឹងឯក រេមេរៀនស្ដីពី “កររបឹអូស
ជបេ ្ដ ះ សនននូវអចលនវតថុ” 

ៃស្លដ៍េលខ14

13

２ “េដើមបីរក ករពរករអនុវត្ត”



３ “រហូតដល់បនសង្រគប់ចំនួនទឹក្របក់ៃន
សិទធិេលើបំណងែដលទមទរខងេលើេនះ”

・ចំេពះដីកសេ្រមចរបឹអូសចលនវតថុជបេ ្ត ះ សនន 
ចេចញបនេ យមិនចំបច់កំណត់ជក់ ក់នូវ 

កមមវតថុ（CCP ម្រ  546 កយខ័ណ្ឌ ទី ២） េហតុេនះ
េហើយ ចំបច់្រតូវមនវធិីអ្វីមួយេដើមបីក្រមិតនូវទំហំៃន
ចលនវតថុែដល្រតូវរបឹអូសជបេ ្ដ ះ សនន។

・កររបឹអូសជបេ ្ដ ះ សនន គឺជរបបធននូវតៃម្លៃន
្រទពយសមបត្តិឱយេសមើនឹងទឹក្របក់ៃនសិទធិេលើបំណុល
ែដលទមទរ។

→ចំបច់្រតូវសរេសរបង្ហ ញអំពីករក្រមិត្រតឹមែតទំហំ
ែដល្រគប់្រគន់ស្រមប់ធននូវតៃម្លៃន្រទពយសមបត្តិ
ែដលេសមើនឹងទឹក្របក់ៃនសិទធិេលើបំណុលែដល
ទមទរ
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４ “ចលនវតថុែដលជកមមសិទធិរបស់កូនបំណុល”

េបើសិនជមិនែមនជ្រទពយសមបត្តិរបស់កូនបំណុល（＝
ែដលជកមមសិទធិកូនបំណុល）េទ  េពលអនុវត្តេ យបងខំ 
មិន ចរបឹអូសបនេទ （CCP ម្រ  379）

↓
េនះគឺចំបច់្រតូវសរេសរេដើមបីបញជ ក់ចបស់ ស់ថ 
មិន ចរបឹអូស “ចលនវតថុែដលកូនបំណុលកន់កប់ ែត
មិនែមនជវតថុរបស់គត់”

＜ចលនវតថុែដលជកមមវតថុៃនកររបឹអូស＞

➀ វតថុែដលជរបស់កូនបំណុល
➁ វតថុែដលមិនែមនជចលនវតថុែដល មឃត់មិនឱយ
របឹអូស
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ចលនវតថុែដលជកមមវតថុៃនកររបឹអូស➀

➀វតថុែដលជរបស់កូនបំណុល 

・កូនបំណុលកន់កប់
（CCP ម្រ  565 កថខណ្ឌ ទី 4,  ម្រ  385 កថខណ្ឌ ទី1）
※េ យ រែតវតថុែដលកូនបំណុលកន់កប់ ភគេ្រចើន គឺជ

របស់កូនបំណុល
・មច ស់បំណុលកន់កប់,  តតិយជនកន់កប់（ករណីែដល
អនុញញ តឱយ ក់）

（CCP ម្រ  565 កថខណ្ឌ ទី 4,  ម្រ  386）
※េ យ រែតេ្រប បេធៀបអំពីភពចបស់ ស់េទនឹងករណី
ែដលកូនបំណុលកន់កប់វញិ េឃើញថ មនក្រមិតមិនសូវ
ខពស់  េហតុេនះេហើយ មិនទទួល គ ល់នូវករេ្របើអំ ចបងខំ
េទ （សូមេមើល CCP ម្រ  385 កថខណ្ឌ ទី 2） 16



＜ឯក រេយង＞ ករបញជ ក់ (ភស្តុ ង) 
ម្រ  ១០៧ និង េសចក្តីបញជ ក់ដំបូង ម្រ  

៥៤១ កថខណ្ឌ ទី៣
※អងគេហតុស្ដីពី “កមមសិទធិរបស់កូនបំណុល” គឺជកមមវតថុៃនករបញជ ក់

○ស្ដីពីករបញជ ក់ភស្តុ ង ជេគលករណ៍ ្រតូវេធ្វើ “ករបញជ ក់
ឱយចបស់ ស់”

＝ ថ នភពែដលេច្រកម ចមនជំេនឿជក់ ក់
○ករណីេលើកែលង : ស្ដីពី
・សិទធិ ឬទំនក់ទំនងគតិយុត្តែដលនឹង្រតូវបនរក ករពរ
・ភពចំបច់ៃនកររក ករពរ

្រគន់ែតេធ្វើ “េសចក្តីបញជ ក់ដំបូង” (ករបញជ ក់្រតសួៗ)
េទបនេហើយ។

（CCP ម្រ  541 កថខណ្ឌ ទី 3）

មូលេហតុ ៖ ភពបេ ្ដ ះ សនន  ភពបនទ ន់  ភពសមង ត់ៃនរបបរក ករពរ
រដ្ឋបបេវណី
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េសចក្តីបញជ ក់ដំបូង
＝ ថ នភពែដលេច្រកមមន “ជំេនឿលមមៗអំពី
អតថិភពៃនអងគេហតុ”

※មិនែមនជ “ករបញជ ក់េលើកដំបូង”េទ។

→េធៀបនឹង “ករបញជ ក់” គឺក្រមិតៃនករបញជ ក់
ភស្តុ ងខុសគន

18

０％ １００％

េសចក្តី
បញជ ក់
ដំបូង

ករ
បញជ ក់

＜ឯក រេយង＞ ករបញជ ក់ (ភស្តុ ង) 
ម្រ  ១០៧ និង េសចក្តីបញជ ក់ដំបូង ម្រ  

៥៤១ កថខណ្ឌ ទី៣



“ចលនវតថុ” ែដលជកមមវតថុៃនកររបឹអូស➁

➁ ចលនវតថុែដល មឃត់មិនឱយរបឹអូស （CCP ម្រ
380） កនុងចំេ មរបូ្រទពយ េ្រកពីអចលនវតថុ

※្រទពយែដលជកមមវតថុៃនកររបឹអូស （CCP ម្រ  379）
＝ ្រទពយទំងអស់ ែដលជរបូ្រទពយ ឬអរបូ្រទពយ ែដលធ្ល ក់
េទេលើកូនបំណុលៃនករអនុវត្ត

※ស្ដីពីន （CCP ម្រ  568, ម្រ  455）, ្រទពយែដលនឹង
្រតូវបនចុះបញជ ី （CCP ម្រ  565, ម្រ  387）គឺ មន
នីតិវធិីពិេសសេផ ង។
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“ករកំណត់ជក់ ក់” ៃនចលនវតថុ
ជេគលករណ៍ មិនចំបច់កំណត់ជក់ ក់េទ （CCP 
ម្រ  546 កយខ័ណ្ឌ ទី ២）

※ ជញ នឹងចូលេទែឆកេឆរ េហើយេ្រជើសេរ ើស។
（CCP ម្រ  565 កថខណ្ឌ ទី 4, ម្រ  385 ពីកថខណ្ឌ ទី
1 ដល់ទី ３）

※ ចេធ្វើករកំណត់ជក់ ក់ មរយៈទី ំង លកខណៈ
ពិេសស  ឬចលនវតថុពិេសសនីមួយៗក៏បន។
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ឧទហរណ៍ៃនេសចក្ដីសេ្រមចបញច ប់：្របេភទ
ពិេសស（មនករកំណត់ជក់ ក់）

“របឹអូសជបេ ្ដ ះ សនននូវចលនវតថុែដលជ
កមមសិទធិរបស់កូនបំណុលែដលសរេសរេនកនុង
ឧបសមព័នធស្តីពីចលនវតថុ េដើមបីរក ករពរករ
អនុវត្តសិទធិេលើបំណុលែដលសរេសរេនកនុង
ឧបសមព័នធស្ដីពីសិទធិេលើបំណុលែដលទមទរ 
របស់មច ស់បំណុលចំេពះកូនបំណុល។”
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●្របេភទទូេទ
“រហូតដល់បនសង្រគប់ចំនួនទឹក្របក់ៃនសិទធិេលើ
បំណុលែដលទមទរ”
＝េ យ រែតមិនបនកំណត់ជក់ ក់នូវចលនវតថុ េហតុេនះេហើយ្រតូវែតសរេសរែបបេនះ
●្របេភទពិេសស
“របឹអូសជបេ ្ដ ះ សនននូវចលនវតថុែដលជកមមសិទធិ
របស់កូនបំណុលែដលសរេសរេនកនុងឧបសមព័នធស្តីពី
ចលនវតថុ”
＝កំណត់ជក់ ក់នូវចលនវតថុែដល្រតូវរបឹអូសជ
បេ ្ដ ះ សនន
※សរេសរដូចគន នឹងករសរេសរស្ដីពីកររបឹអូសជ

បេ ្ដ ះ សនននូវអចលនវតថុែដរ
22



ឧទហរណ៍ៃនករសរេសរេនកនុង
“ឧបសមព័នធ” (ករណីរថយន្ត)

23

ឧបសមព័នធស្តីពីរថយន្ត
មច ស់កមមសិទធិ ：

សយ ្ឋ ន ：

េលខម៉សុីន ：

្ល កេលខ ：

※ករណីរថយន្ត មិនែមនសរេសរថ “ឧបសមព័នធស្តីពីកមមវតថុ” 
េទ គួរែតសរេសរថ “ឧបសមព័នធស្តីពីរថយន្ត” េទើប្រសួលយល់
ជង។ កនុងករណីេនះ េសចក្តីសេ្រមចបញច ប់ នឹងសរេសរថ 
“ែដលសរេសរេនកនុងឧបសមព័នធស្ដីពីរថយន្ត”។ 



５ “របឹអូសជបេ ្ដ ះ សនន”

ដូចគន នឹងឯក រេមេរៀនស្ដីពី 
“កររបឹអូសជបេ ្ដ ះ សនននូវអចលនវតថុ”  

ៃស្លដ៍េលខ21 និង 22 ។

＝បញជ ក់ឱយចបស់ ស់អំពី្របេភទៃនករចត់ 
ែចងរក ករពរ។
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３．សិទធិែដលនឹង្រតូវបនរក ករពរ

25

ដូចគន នឹងឯក រេមេរៀនស្ដីពី
 “កររបឹអូសជបេ ្ដ ះ សនននូវអចលនវតថុ” 

 ៃស្លដ៍ េលខ24 និង 25។



４ ភពចំបច់រក ករពរ
●ភពសម្រសបកនុងករេ្រជើសេរ ើសវតថុែដលជកមមវតថុ
＝េតើបនេ្រជើសេរ ើសវតថុែដលជកមមវតថុ មួយែដលកូន

បំណុលនឹង ចទទួលឥទធិពលពីករខូចខតតិចឬេទ ?

ជទូេទ កនុងករណីែដលចលនវតថុគឺជកមមវតថុៃនកររបឹអូស  
គបបីេធ្វើករវនិិចឆ័យេ យ្របយ័តនជងករណីែដលអចលនវតថុ
ជកមមវតថុ  ែតេនះ្រតូវពិចរ េទ ម្របេភទ ឬ ថ នភព
ៃន ជីវកមមរបស់កូនបំណុលែដរ ។
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Ⅱ ពកយសុំអនុវត្តរក ករពរ
្រតូវសរេសរអំពីទីកែន្លងែដលចលនវតថុេនះសថិតេន
（CCP ម្រ  565 កថខណ្ឌ ទី 4, ម្រ  384 កថ
ខណ្ឌ ទី ２）
※េគមិនកំណត់ជក់ ក់េទ  គឺ្រតូវ្របគល់ករងរេនះ

េទឱយ ជញ ែដលេទដល់ទីកែន្លងរបឹអូស
េនះេធ្វើករវនិិចឆ័យ។

※្រតូវេធ្វើជ យលកខណ៍អក រ ដូចករណីៃនអចលន
វតថុែដរ （CCP ម្រ  534 ចំណុច ច）
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វធិីអនុវត្តរក ករពរ
េគលករណ៍＝កន់កប់េ យ ជញ

（CCP ម្រ 565 កថខណ្ឌ ទី 1）

ករណីពិេសស＝ែថរក ្រគប់្រគងេ យកូន
បំណុល＋បិទ ្ល ករបឹអូសជបេ ្ដ ះ សនន

（CCP ម្រ  565 កថខណ្ឌ ទី 4, ម្រ  
385 កថខណ្ឌ ទី 4）

※ករេផញើ្របក់（CCP ម្រ  565 កថខណ្ឌ ទី 2）
※មនករណីពិេសស ែដល ចលក់ជ
បេ ្ដ ះ សននបន （ម្រ ដែដល កថ
ខណ្ឌ  ទី3）
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ចំណុចែដល្រតូវ្របយ័តនេនេពលអនុវត្ត

※ពឹងែផ្អកខ្ល ំងេទេលើឆនទ នុសិទធិរបស់ ជញ

・្រតូវពិចរ ដល់ផល្របេយជន៍របស់កូនបំណុល
（CCP ម្រ  565 កថខណ្ឌ ទី 4, ម្រ  385 កថខណ្ឌ ទី 3）
＝ចលនវតថុ ែដលមិនប៉ះពល់ខ្ល ំងេទេលើជីវភពរស់េនរបស់
កូនបំណុល េហើយងយ្រសួលប្ដូរជ្របក់
※កនុងក្រមិតែដលមិនេធ្វើឱយខូច្របេយជន៍របស់មច ស់បំណុល

・មិន្រតូវរបឹអូសឱយហួស្របមណ  កុំឱយេនសល់
→ជមូលេហតុៃនករលុបេចល

（CCP ម្រ  565 កថខណ្ឌ ទី 4, ម្រ  391 កថខណ្ឌ ទី 1, ទី 2, 
ម្រ  392 កថខណ្ឌ ទី 1, ទី 2）
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រថយន្ត ជ ទិ៍（ចលនវតថុែដលចុះបញជ ី）

 ជញ → ថ ប័នមនសមតថកិចច
ផទុកផ្ដ ក់ឱយសរេសរថ “របឹអូសជបេ ្ត ះ សនន” 

េនកនុងេសៀវេភចុះបញជ ី
（CCP ម្រ  565 កថខណ្ឌ ទី 4, ម្រ  387）

→េពលចុះេទកនុងេសៀវេភចុះបញជ ី នុភពៃនករ
របឹអូសជបេ ្ដ ះ សនននឹងេកើតមនេឡើង។

※ចំបច់្រតូវមននីតិវធិីផទុកផ្ដ ក់ ?
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សូមអរគុណចំេពះករយកចិត្ត
ទុក ក់របស់េ កអនក !
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