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២. សញ្ញា ណទូទៅ

លក្ខណៈពិទសស

នីតិវធិរីក្ាការពារមានលក្ខណៈបទ ត្ ោះអាសនន និងបន្ទា បប់នសំ មានន័យថា ដំទណើរការនននីតិវិធីរក្ាការពារ មិនអាចសទរមចអំពីសិទធិ

របស់ភាគីជាស្ថា ពរបានទទ វារាន់តតជាវិធានបទ ត្ ោះសននប ៉ុទ ណ្ ោះ ទដើមបីសទរមចទៅសិទធិបាន ភាគីរតូវដាក្់បណត ឹងអងគទសចក្តី។
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មានភាពបន្ទា ន់

រក្ាការពារនឹងមិនមានន័យទបើ ក្ូនបំណ៉ុ លចាត់តចងរទពយសមបតតិរបស់ទគអស់ ឬស្ថា នភាព្មួយរបស់មាា ស់បំណ៉ុ លមិន

រតូវបានការពារ ។

វិធីអន៉ុវតតទដាយស្ថា ត់ៗ

មានក្រណីខ្លោះទបើទអាយក្ូនបំណ៉ុ លបានដឹងម៉ុនទន្ទោះ ការអន៉ុវតតរក្ាការពារនិងមិនអាចទធវើបានទដាយក្ូនបំណ៉ុ លនិងទធវើការ

លាក្់បាំង ឬចាត់តចងរទពយរបស់ពួក្ទគ ។
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ការពនយល់រតួសៗអំពនីតីិវិធរីក្ាការពារ

សមតាក្ិចាត៉ុលាការ

- ត៉ុលាការននបណត ឹងអងគទសចក្តី

- ត៉ុលាការននវតាុតដលរតូវរឹបអូស ឬវតាុតដលជាក្មមវតាុវិវាទតងំទៅ ។
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ដាក្់ពាក្យស៉ុំ ត៉ុលាការទធវើការវិនិច័ឆយ ទតើទទួលស្ថគ ល់ការរឹមអូស ជា
បទ ត្ ោះអាសននតដរ ឬទទ? 

6

មិនទទួលស្ថគ ល់ ទលើក្ទចាលពាក្យស៉ុំ ទទួលស្ថគ ល់ នូវការរបឹអូស រតូវទចញដីការ
សទរមចរក្ាការពារ

នីតិវិធីននការអន៉ុវតត ឧ. សតីពីដីតដលរតូវបានទទួលស្ថគ ល់នូវការរឹបអូសជាបទ ត្ ោះអាសនន រតូវច៉ុោះអំពីការរឹបអូស ជាបទ ត្ ោះអាសននទៅក្នុងទសៀវ
ទាលបញ្ជីដីធលី ។
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នីតិវិធីរក្ាការពារ

នីតិវិធីបណត ឹង

នីតិវិធីអន៉ុវតត

រតូវទធវើយ ង្ក្៉ុំទអាយក្ូនបំណ៉ុ ល លាក្់ ឬ ទរបើរបាស់រទពយ សមបតតិអស់

រឹបអូស-បតូរជារបាក្់-សងបំណ៉ុ ល

រតូវខ្ំរបឹងទាមទារ និងបញ្ញជ ក្់ភសតុតង ទដើមបីទអាយត៉ុលាការទទួលស្ថគ ល់សិទធិ និងបានឈ្នោះក្តី
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ដីការក្ាការពារ
រដឋបបទវណី

ការរឹបអូសជា
បទ ត្ ោះអាសនន

ការចាត់តចងជា បទ ត្ ោះអាសននតដល
ហាមឃាតក់ារចាត់តចង

ការចាត់តចងជាបទ ត្ ោះអាសនន
តដលហាមឃាតក់ារទទារការកាន់

កាប់

ការចាត់តចងជាបទ ត្ ោះ
អាសននចំទពាោះវតាុតដលជាក្មមវតាុវិវាទ

ការចាត់តចងជា បទ ត្ ោះអាសនន តដល
ក្ំណត់ឋានៈជា បទ ត្ ោះអាសនន

ការចាត់តចងជា
បទ ត្ ោះអាសនន

អចលនវតាុ

ចលនវតាុ

សិទធិទលើបំណ៉ុ ល



-ពាក្យស៉ុំ
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ចំណ៉ុ ចតដលរតូវសរទសរទៅក្នុងពាក្យស៉ុំ និងទសចក្តីបញ្ញជ ក្់ដំបូង មានតចងក្នុងមារត ៥៤១ ននរក្មនីតិវិធីរដឋបបទវណី ។

ចំណ៉ុ ចតដលរតវូសរទសរក្នងុពាក្យស៉ុំ

១. ទ ម្ ោះ ឬ ន្ទមក្រណ៍ និងអាសយដាឋ ន របស់ភាគី ទ ើយនឹងទ ម្ ោះ និងអាសយដាឋ នរបស់អនក្តំ្ងតដលចាប់បានក្ំណត់។

(ចំន៉ុចទី១ ទនោះរតូវសរទសរ ទអាយបានជាក្់លាក្់ ទបើមិនអាចក្ំណត់បាន រតូវតក្តរមូវ ទបើមិនអាចតក្រតូវទលើក្ទចាលពាក្យស៉ុំ)
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២. ខ្លឹមស្ថរននដីកាសទរមចរក្ាការពារ តដលអនក្ដាក្់ពាក្យស៉ុំទាមទារ

ក្. ការឹបអូសជាបទ ត្ ោះអាសនន (CCP មារត ៥៣១-ក្)

. ការរឹបអូសជាបទ ត្ ោះអាសនននូវអចលនវតាុ

. ការរឹបជាបទ ត្ ោះអាសនននូវចលនវតាុ

. ការរឹបអូសជាបទ ត្ ោះអាសនននូវសិទធិទលើបំណ៉ុ ល ជាទដើម
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ខ្.ការចាត់តចងជាបទ ត្ ោះអាសននចំទពាោះវតាុតដលជាក្មមវតាុវិវាទ (CCP មារត ៥៣១-ខ្)

. ការចាត់តចងជាបទ ត្ ោះអាសននតដលហាមឃាត់ការទទារការកាន់កាប់

. ការចាត់តចងជាបទ ត្ ោះអាសននតដលហាមឃាត់ការចាត់តចង
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គ. ការចាត់តចងជាបទ ត្ ោះអាសននតដលក្ំណត់ឋានៈជាបទ ត្ ោះអាសនន

. ការចាត់តចងបទ ត្ ោះអាសននទអាយបង់របាក្់ជាបទ ត្ ោះអាសនន

. ការចាត់តចងជាបទ ត្ ោះអាសននតដលហាមឃាត់ការស្ថងសង់ ជាទដើម
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៣. សិទធិ ឬ ទំន្ទក្់ទំនងគតិយ៉ុតតតដលនឹងរតូវបានរក្ាការពារ

អតាិភាពននសិទធិ ឬទំន្ទក្់ទំនងគតិយ៉ុតតតដលរតូវការពារ

៤. ភាពចាំបាច់ននការរក្ាការពារ

ភាពចាំរតូវខ្៉ុសាន ទៅតមស្ថា នភាព និងរបទភទដីកាសទរមចរក្ាការពារ ។
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១. ដីកាសទរមចរបឹអសូជាបទ ត្ ោះអាសនន

ដីកាសទរមចរឹបអូសជាបទ ត្ ោះអាសននជាដីកាសទរមចតដលមានទាលបំណងទអាយសងជារបាក្់។

ខ្លឹមស្ថរ

ចំទពាោះអចលនវតាុ

រឹបអូសជាបទ ត្ ោះអាសនននូវអចលនវតាុរបស់ក្ូនបំណ៉ុ លតដលមានប័ណណសំាល់សិទធិ០០០០០១ សាិតទៅភូម១ិ ទលូវ២ សង្កា ត់ទួលទាក្ ខ្ណឌ ឬសសីតក្វ

។
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ចំទពាោះចលនវតាុ

រឹបអូសជាបទ ត្ ោះអាសនននូវចលនវតាុតដលជាក្មមសិទធិរបស់ក្ូនបំណ៉ុ លរ ូតដល់រគប់នឹងតនមលសិទធិទលើបំណ៉ុ លតដលមាា ស់បំណ៉ុ លមាន

ចំទពាោះក្ូនបំណ៉ុ ល ។

ចំទពាោះសទិធទិលើបណំ៉ុ ល

រឹបអូសជាបទ ត្ ោះអាសនននូវសិទធិទលើបំណ៉ុ លដូចមានក្នុង ឧបសមព័នធតដលក្ូនបំណ៉ុ លមានចំទពាោះក្ូនបំណ៉ុ លទី៣ ទដើមបីរក្ាការពារការ

អន៉ុវតតសិទធិទលើបំណ៉ុ លតដលមាា ស់បំណ៉ុ លមានចំទពាោះក្ូនបំណ៉ុ ល។
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ភាពចាំបាចន់នការរបឹអសូជាបទ ត្ ោះអាសនន

ក្រណីមានការបារមភថា ការអន៉ុវតតទដាយបងខំនឹងមិនអាចទធវើបាន ឬនឹងមានការលំបាក្យ ងខ្ល ំក្នុងការអន៉ុវតតទដាយបងខំ

(CCP មារត ៥៤៥ ក្ថាខ្ណឌ ទី១ )
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ឧទា រណ៍ ក្រណីរបាក្់ក្មាី

A

១.ខ្ាីរបាក្់ពី B

២.មិនរពមសង

B

បតឹងទៅត៉ុលការទដើមបីទាមទាររបាក្់ក្មាី
ពី A

ដីL យក្ដីទៅលក្់ទអាយទគ ទដើមបីបានរបាក្់មក្ចាត់តចង
ការង្ករទទសងៗ
ទរឿងសងរបាក់្B

ទ៉ុក្មតុំសិន
ច៉ុងទរកាយទពលតដល B ឈ្នោះក្តី ទ ើយត៉ុលាការបង្កគ ប់ទអាយ A សងរបាក្់ទន្ទោះមក្ B ប ៉ុតនត
B មិនទទួលបានអវីទរៅពីស្ថលរក្មតដលឈ្នោះក្តីប ៉ុទ ណ្ ោះ ទរពាោះA បានចាត់តចងរទពយសមបតតិ
របស់ាត់អស់ទៅទ ើយ ។
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ទដើមបីបង្កា រក្៉ុំទអាយ A ចាត់តចងរទពយសមបតតិរបស់ខ្លួនអស់ ទ ើយ Bឈ្នោះក្តី តតមិនអាចអន៉ុវតតសិទធិទលើបំណ៉ុ លរបស់ខ្លួនបានទន្ទោះ B រតូវដាក្់រក្ាការពារទដើមបី រឹបអូសនូវ

រទពយរបស់A ជាបទ ត្ ោះអាសននទរមាំការសទរមចក្តីជាស្ថា ពរមក្ដល់ ទ ើយ B អាចទធវើការអន៉ុវតតទដាយបងខំបាន ។

. ខ្្ុំចង់ទាមទារទអាយសងរបាក្់ក្មាី

.ទដាយស្ថរក្ូនបំណ៉ុ លមានរទពយសមបតតិតតមួយគត់ គឺដី(L) ទ ត៉ុទនោះទពលខ្្ុំឈ្នោះក្តី ខ្្ុំចង់ទអាយាត់លក្់ដីទនោះយក្របាក្់មក្សងខ្្ុំ ។

.ចង់ទធវើយ ង្ក្៉ុំទអាយាត់លក់្រទពយតមទំទនើងចិតតរបស់ាត់

.ចង់ទ៉ុក្ដីទៅដូចសពវនងា

. ចង់រក្ាស្ថា នភាព

.ទតើគួរទធវើតបប្?
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សិទធិតដលរតូវរក្ាការពារ ទតើសិទធិទន្ទោះជាសិទធិអវី ?

របសិនទបើទយើងទមើលទលើឧទា រណ៍ខ្ងទលើ គឺ ាត់ទាមទាររបាក្ក់្មាី ទ ើយក្តបីារមភរបសា់ត់ គឺខ្ល ចក្នូបណំ៉ុ ល ចាត់តចងរទពយតដលខ្លនួមាន

អស់

អវីតដល B ចង់រក្ាការពារ គឺ សិទធិទាមទារទអាយសងរបាក្ក់្មាី (ជាសិទធិទលើបំណ៉ុ ល )

ទ ត៉ុទនោះរបទភទននការចាត់តចងរក្ាការពារតដលរតូវទធវើ គឺ ការរឹបអសូជាបទ ត្ ោះអាសនន ។
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ដកីាសទរមចចាតត់ចងជាបទ ត្ ោះអាសននចទំពាោះវតាតុដលជាក្មមវតាវុវិាទ
ដីការបទភទទនោះ គឺមិនមានទាលបណំងទអាយសងជារបាក្ទ់ទ

ខ្លឹមស្ថរ
ហាមឃាតក់ារទទារការកានក់ាប់

១. ចាត់តចងជាបទ ត្ ោះអាសននទដាយហាមឃាត់ក្ូនបំណ៉ុ លមិនទអាយមានការទទារការកាន់កាប់ទអាយអនក្ដនទ ឬបតូរទ ម្ ោះ អនក្កាន់កាប់
ចំទពាោះអចលនវតាុន្ទន្ទដូចជា.........
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២.ចាត់តចងជាបទ ត្ ោះអាសននទដាយទអាយក្ូនបំណ៉ុ លលោះបង់ការកាន់កាប់វតាុខ្ងទលើ ទ ើយរបគល់ទអាយអាជ្ាស្ថលា

ហាមឃាត់មិនទអាយចាត់តចង

ចាត់តចងជាបទ ត្ ោះអាសននទដាយហាមឃាត់មិនទអាយក្ូនបំណ៉ុ ល ទទារ ដាក្់បញ្ញជ ំ  ៉ុីប ូតតក្ ជួល និងចាត់តចងរគប់របទភទទទសងទទៀត

ចំទពាោះអចលវតាុន្ទន្ទដូចមាន.................
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ភាពចាំបាច់ននការចាត់តចងជាបទ ត្ ោះអាសននចំទពាោះវតាុតដល

ជាក្មមវតាុវិវាទ

ទបើមានការបារមភថា មាា ស់បំណ៉ុ លនិងមិនអាចអន៉ុវតតសិទធិ ឬនឹងមានការលំបាក្យ ងខ្ល ំងក្នុងការអន៉ុវតតសិទធិ ទដាយស្ថរមានការតរបរបួលស្ថា នភាព

បចាុបបននននវតាុទន្ទោះ ។(CCP មារត ៥៣១ ចំណ៉ុ ច ខ្ មារត ៥៤៨ ក្ថាខ្ណឌ ទ១ី)
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១. ជួលទាោះមួយខ្នងទអាយទៅ B

២. B មិនបង់នងលឈ្នួល

៣. រំលាយក្ិចាសនា

៤. ទគមិនរបគល់ទាោះមក្វិញ

មានតតដាក្់បណត ឹងទៅត៉ុលាការទទ ទទើប អាច
ទាមទារទអាយ Bរបគល់ទាោះមក្វិញ

ជួលទាោះទអាយ ទៅC ទ ើយរបគល់
ការកាន់កាប់ទៅ C រួចក្៏ចាក្ទចញ

A B
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Aចង់ដាក្់បណត ឹងទៅត៉ុលាការទដើមបីទាមទារទអាយB របគល់ទាោះទអាយខ្លួនវិញ ប ៉ុតនតមិនទាន់បានដាក្់ទង B បានរបគល់ការកាន់កាប់ទាោះទៅCទ ើយចាក្

ទចញបាត់ ។ ច៉ុងបញ្ាប់ B ឈ្នោះក្តី តតមិនអាចអន៉ុវតតបាន

១.ខំុ្្ចង់ទអាយទគទរើទាោះទ ើយរបគល់ទាោះមក្ទអាយខំុ្្វិញ

២. ទបើសិនជាតតិយជនមក្កាន់កាប់ទាោះរបស់ខ្្ុំ តមទំទនើងចិតត ទដើមបទីដញតតិយជនទន្ទោះទចញ រតូវដាក្់បណត ឹងងមីទទៀត ទ ត៉ុទនោះវាលំបាក្

្ស់តដលខ្្ុំរតូវទធវើបណត ឹងងមីរ ូត

៣. ខ្្ុំចង់ទធវើយ ង្ក្៉ុំទអាយមានការបតូរអនក្កាន់កាប់

៤. ចង់ទ៉ុក្ទអាយ B ទៅតតកាន់កាប់ដតដល

៥. ចង់រក្ាស្ថា នភាពបចាុបបនន
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សិទធិតដលរតូវរក្ាការពារ គឺសិទធិទលើបំណ៉ុ លជារបាក្់ ឬយ ង្តដរ?

ចង់រក្ាការពារសិទធិទាមទារទអាយទរើ និងរបគល់ទាោះមក្វិញ ទ ត៉ុទនោះសិទធិតដលរតូវរក្ាការពារមិនតមនជាសិទធិទលើបំណ៉ុ លទទ ។

ទបើវាមិនតមនជាសិទធិទលើបំណ៉ុ ល របទភទននការចាត់តចងរក្ាការពារ តដលរតូវទធវើ គឺ ការចាត់តចងជាបទ ត្ ោះអាសននចទំពាោះវតាតុដលជាក្មមវតាវុវិាទ
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ដកីាសទរមចាតត់ចងជាបទ ត្ ោះអាសនន តដលក្ណំតឋ់ានៈជា

បទ ត្ ោះអាសនន

ដីការបទភទទនោះ គឺមិនមានទាលបណំងទអាយសងជារបាក្ទ់ទ

ខ្លឹមស្ថរ

១. ការចាត់តចងជាបទ ត្ ោះអាសននអពំឋីានៈជាប៉ុគគលកិ្
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២. ការចាត់តចងជាបទ ត្ ោះអាសននទដាយបង្កគ បទ់អាយក្នូ បំណ៉ុ លបងរ់បាក្ត់ខ្ដល់មាា ស់បណំ៉ុ លទរៀងរាល់តខ្ រតឹម នងាទី១០

ចំនួន ៣០០$ ចាប់ពីតខ្ធនូ ឆ្ន ំ២០១៦ រ ូតដល់ ទពលស្ថលរក្មចលូជាស្ថា ពរ ។

៣. ការចាត់តចងជាបទ ត្ ោះអាសននទដាយទអាយ A កាន់កាប់ ទលើដី L ជាបទ ត្ ោះអាសននចាប់ព.ី....... រ ូតដល់

ស្ថល រក្មចលូជាស្ថា ពរ



28

ភាពចាំបាចច់ទំពាោះការចាតត់ចងជាបទ ត្ ោះអាសនន តដលក្ណំតឋ់ានៈជាបទ ត្ ោះអាសនន

ទបើមានភាពចាបំាច់ទដើមបីទជៀសវាងការខ្ូចខ្តធាន់ធារ ឬទរាោះថាន ក្់បន្ទា ន់តដលនឹងទក្ើតទ ើងដល់មាា ស់បំណ៉ុ ល
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1. ទរាោះថាន ក្់ចរាចរណ៍

2.ចូលទពទយ ទ ើយឈ្បស់រមាក្ការង្ករ

3. រគួស្ថរាត់ខ្វោះរបាក្ស់រមាប់ចិញ្ាមឹជីវិត និងទមើលជមាឺ
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ចង់បានរបាក្់សំណងការខ្ូចខ្ត

បតឹងទៅត៉ុលាការទាមទារសំណងការខ្ូចខ្ត

ប ៉ុតនតក្នុងអំ ុងទពលទាមទារមិនដឹងបានរបាក្់ពី្ទដើមបីទគត់ទគង់ជីវភាពមា ងរតូវទមើលតងអនក្ជមាឺ



31

. Aចង់បានរបាក់្សរមាប់ចិញ្ាឹមជីវិតភាល មៗ

. ាត់ចង់ដាក់្បណត ឹងទាមទារសំណងននការខ្ូចខ្តពីB តតទៅទពលតដលាត់រងចាំលទធទល ាត់មិនអាចចិញ្ាឹមជីវិតរបស់ាត់បាន

. ាត់ចង់ទាមទារទអាយទគបង់របាក្់ននសំណងការខ្ូចខ្តតដលនឹងទទួលបានន្ទទពលអន្ទគតមួយភាគជាម៉ុនសិន

. ទពាលគឺាត់ចង់ឲ្យមានការផ្លល ស់បតូរស្ថា នភាពបចាុបបនន

ក្រណីទនោះ របទភទននការចាត់តចងរក្ាការពារតដលរតូវទធវើគឺ ការចាត់តចងជាបទ ត្ ោះអាសននតដលក្ណំតឋ់ានៈជាបទ ត្ ោះអាសនន
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ឯក្ស្ថរទយង

១.រក្មនីតិវិធីរដឋបបទវណី

២. ទសចក្តីពនយល់អំពីរក្មនីតិវិធីរដឋបបទវណី (ភាគ ២ ៖ ការអន៉ុវតតទដាយបងខំ និងការចាត់តចងរក្ាការពារ

៣. ឯក្ស្ថរទមទរៀន របស់ទលាក្ស្ថរស្ថា ចារយ Uchiyama jun

សតីពី រទឹសតីទូទៅននការរក្ាការពាររដឋបបទវណី
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