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ករណីទី្៩
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ទ្ំរង់ម្ូលដ្ឋា នននសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មរបស់ម្ចា ស់បំណុល
លទ្ធភា កនុងការទាម្ទារឲ្យសងម្កខលួន
អានុភា ននការអនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្ម
ទំ្នក់ទំ្នងជាម្យួនឹងម្ចា ស់បំណុលទផេងទទ្ៀត
ទ្ំហំននឧបាទទ្សកម្ម
ករណីកូនបំណុលម្ចនធនធានហរញិ្ញ វតថុ
សិទ្ធិផ្តត ច់មុ្ខ
សិទ្ធិទលើបំណុលដែលពាក់ ន័ធជ៉ា ងខាល ងំនឹងសិទ្ធិទលើ
បំណុលរបស់ម្ចា ស់បំណុល
ម្ុនទ លសងននសិទ្ធិដែលប្តូវរកាការពារ
ការតតំងននកូនបំណុលទី្៣

សិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឱ្យខូចខាតផលប្បទជនន 
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ករណីទី្១២

ករណីទី្១៣
ករណីទី្១៤
ករណីទី្១៥
ករណីទី្១៦
ករណីទី្១៧
ករណីទី្១៨
ករណីទី្១៩

ករណីទី្២០
ករណីទី្២១ក

ទ្ំរង់ម្ូលដ្ឋា នននសិទ្ធិលុបទោលអំទ ើដែលនំឱ្យខូចខាតផល
ប្បទជនន 
រទបៀបអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឱ្យខូចខាតផល
ប្បទជនន 
ករណីអនកដែលទ្ទួ្លបានផលប្បទជនន ម្និបានែឹង ីទហតុ
ករណីម្ចនអនកដែលបានទ្ទួ្លបនត
អនកដែលបានទ្ទួ្លបនតម្និបានែឹងអំ ីស្ថថ នភា 
ករណីប្បទានកម្ម
ករណីកូនបំណុលម្ចនធនធានហរិញ្ញ វតថុ
សកម្មភា ដែលម្ចនកម្មវតថុម្និដម្នជាសិទ្ធិទលើប្ទ្ យសម្បតតិ
អានុភា ននសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនឱំ្យខូចខាតផល
ប្បទជនន 
លទ្ធភា កនុងការទាម្ទារឲ្យប្បគល់វតថុដែលទ្ទួ្លបាន
ករណីអនុប្បទានដីជាន់គ្នា

ដខ ម្នីឆ្ន ំ២០១៤
ការជិល័យទំ្នក់ទំ្នងអនតរជាតិននប្កសួងយុតតនិនប្បទទ្សនប៉ាុន



ររណីទី១

[ររណីសរិា]
A បានឲ្យB ខាីលុយចំននួ១០០០$។
ទទាោះបីជាកំឡុងទ លប្តូវសងបានកនលងហួសកទ៏ដ្ឋយ，ក៏B ទៅដតម្និទ ើញសងប្បាកចំ់ននួ
១០០០$ ទនោះទៅA វញិដែរ។

B ម្ចនសិទ្ធិទលើបំណុលចំទពាោះC ចំននួ១០០០$ ទហើយទប្ៅ ីទនោះ B គ្មម នប្ទ្ យសម្បតតិអវីទផេងទទ្
ដែម្ទាងំម្ចនបញ្ហា នីវភា ទទ្ៀតផង។
ឧទាហរណ ថាB បានគិតថាវាគ្មម នប្បទជនន ទនោះទទ្ ទទាោះបីជាទ្ទ្លួបានលុយ១០០០$  ីC ក៏
ទដ្ឋយកប៏្តូវយកលុយទនោះទៅសងA វញិទហើយម្និអាចទុ្កទៅនឹងខលួនបានទនោះទទ្។
ែូទចនោះទហើយ B បានទុ្កទោល ទដ្ឋយម្និទធវើការទាម្ទារឲ្យសងប្បាក់១០០០$  ីC ទនោះទទ្។

ទតើA អាចទាម្ទារឲ្យC សងលុយ១០០០$ ទនោះទៅB បានដែរឬទទ្?

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
វាកយខណឌ ១ កថាខណឌ ១ននម្ចប្ត៤២២

？

A

B C
សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$

ទតើអាចទាម្ទារឲ្យសងចំទពាោះB បានដែរឬទទ្?

សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$



[វសចរតីប្រក្ាយ]
ទែើម្ទឡើយសិទ្ធិទលើបំណុលគឺជាសិទ្ធិដែលម្ចា ស់បំណុលអាចអនុវតតបានដតចំទពាោះកូនបំណុល
ប៉ាុទ ណ្ ោះ ទហើយជាទគ្មលការណ ទប្ៅ ីកូនបំណុលអនក្ ក៏ម្និអាចទាម្ទារបានដែរ។
ប៉ាុដនតករណីដែលែូចនឹងករណីសិកាខាងទលើទនោះប្បសិនទបើA ម្និអាចទាម្ទារចំទពាោះC បានទទ្វា
គរួឲ្យអាណិត្ស់ចំទពាោះ A។
ទហតុទនោះទហើយបានជា ប្កម្រែាបបទវណីម្ចប្ត៤២២បានបញ្ញតតិអំ ីសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មរបស់ម្ចា ស់
បំណុលទែើម្បីទ្លើយតបទៅនឹងករណីទនោះ។
A អាចអនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មទហើយទាម្ទារC ឲ្យសងប្បាក់១០០០$ ទៅ B បាន។

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
វាកយខណឌ ១ កថាខណឌ ១ននម្ចប្ត៤២២

ររណីសរិាទី១

សិទ្ធិទលើបំណុលចំននួ១០០០$

A

B C

សិទ្ធិទលើបំណុលចំននួ១០០០$

ឧបាទទ្សកម្មសិទ្ធិទលើបំណុល

សិទ្ធិទលើបំណុលដែលប្តូវបានរកាការពារ

កូនបំណុលទី្៣

ម្ចា ស់បំណុល

កូនបំណុល

ទតើអាចទាម្ទារឲ្យសងចំទពាោះ Bបានដែរឬទទ្?



ររណីសរិាទី២

[ររណីសរិា]
ែូចគ្មន ទៅនឹងករណីសិកាទី្១។
B ម្និម្ចនបំណងទាម្ទារឲ្យC សងលុយ១០០០$ ទនោះទទ្ ទហើយម្និអាចទាក់ទ្ងបានទទ្ៀត។

ទតើA អាចទាម្ទារទៅC ឲ្យសងប្បាក់១០០០$ ទនោះម្កខលួនទទ្។

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
កថាខណឌ ២ននម្ចប្ត៤២៦

A

B C

សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$
ម្និអាចទាកទ់្ងបាន

សិទ្ធិទលើបំណុល ១០០០$

ទតើអាចទាម្ទារឲ្យសង១០០០$ ម្កខលួនផ្តា ល់បានទទ្?
？



ររណីទី២

[វសចរតីប្រក្ាយ]

ទយើងម្និអាចរ ឹំងថាB នឹងទាម្ទារឲ្យC សងប្បាក់១០០០$ ទនោះទទ្។
ែូទចនោះករណីទនោះប្តូវនឹងកថាខណឌ ២ម្ចប្ត៤២៦«កនុងករណីដែលកូនបំណុលម្និអាចទ្ទ្ួល
តវកាលិក ីកូនបំណុលទី្៣បាន» A អាចទាម្ទារទៅC ឲ្យសងប្បាក់១០០០$ ម្កឲ្យខលួនបាន។
ប៉ាុដនតA អាចប្តឹម្ដតទ្ទ្លួប្បាក់១០០០$ ទនោះ ីC នំនសួB ប៉ាុទ ណ្ ោះ ដតម្និអាចទប្បើប្បាស់ប្បាក់
១០០០$ ទនោះទដ្ឋយទសរបីានទទ្ទហើយប្តូវប្បគល់ប្បាក់១០០០$ ទនោះប្តលបទ់ៅBវញិ។A អាច
រកាការពារសិទ្ធិទលើបំណុលនូវប្បាក់១០០០$ របស់B បានតម្រយៈការរបឹអូសការប្បគល់សង
១០០០$ ចំទពាោះB។ទនោះជាវធីិទែើម្របស់សិទ្ធិឧបាទទ្សកម្ម។

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
កថាខណឌ ២ននម្ចប្ត៤២៦

A

B C

សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$

សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$

ទតើអាចទាម្ទារឲ្យសង១០០០$ ម្កខលួនផ្តា ល់បានទទ្?
②ប្បគល់ប្តលប់

①សង

③របឹអូស



ររណីសរិាទី៣

[ររណីសរិា]
ករណីសិកាទនោះគឺបនត ីករណីទី្២។
A បានអនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មទដ្ឋយម្ចា ស់បំណុលទហើយទ្ទ្លួបានប្បាក់១០០០$  ីC ទ ល
ទនោះA កំ ុងប្គបប់្គងប្បាក់១០០០$ ទនោះកនុងនែ។

ទប្កាយម្កទតើB អាចទាម្ទារឲ្យC សងប្បាក់១០០០$ បានទទ្?

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
កថាខណឌ ១ននម្ចប្ត៤២៦

ប្បាក់១០០០$

A

B C
③ត ើអាចទាម្ទារឲ្យសងប្បាក់១០០០$ បានទទ្?

សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$

②សង

①អនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្ម

？



ររណីទី៣

[វសចរតីប្រក្ាយ]
កនុងករណីដែលម្ចា ស់បំណុលអនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មអានុភា ប្តូវទកើតទឡើងចំទពាោះកូនបំណុល។
ម្ចននយ័ថាអានុភា ននការសងប្បាក់១០០០$  ីC ទៅA ប្តូវម្ចនអានុភា ចំទពាោះB ផងដែរ
ែូទចនោះសិទ្ធិទលើបំណុលរបស់B ចំទពាោះC ប្តូវរលតត់ម្រយៈការសង។
ទហតុទនោះB ម្និអាចទាម្ទារឲ្យC សងប្បាក់១០០០$ បានទទ្។

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
កថាខណឌ ១ននម្ចប្ត៤២៦

A

B C
③ទតើអាចទាម្ទារឲ្យសងប្បាក់១០០០$ បានទទ្?

ប្បាក់១០០០$

សិទ្ធិទលើបំណុល ១០០០$

②សង

①អនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្ម



ររណីទី៤

[ររណីសរិា]
ករណីសិកាទនោះបនត ីករណីទី្២ខាងទលើ។
A អនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សរបស់ម្ចា ស់បំណុលទហើយទ្ទ្លួយកប្បាក់១០០០$  ី C ម្កប្គបប់្គងកនុង
នែ។ ទដ្ឋយស្ថរដតA ម្ចនសិទ្ធិប្តឹម្ដតទ្ទ្លួយកប្បាក់១០០០$  ីC នំនសួឲ្យ B ប៉ាុទ ណ្ ោះ ែូទចនោះA
ប្តូវដតប្បគល់ប្បាក់ទនោះប្តលបទ់ៅ B វញិ។
និជយប្តលបម់្កវញិគឺB ម្ចនសិទ្ធិទាម្ទារឲ្យសងប្តលបម់្កវញិនូវប្បាក់១០០០$ ចំទពាោះA។

ទហើយទប្ៅ ីម្ចា ស់បំណុលA, B ម្ចនម្ចា ស់បំណុលទផេងទទ្ៀត គឺX និងY។

ទតើA អាចទធវើការទូ្ទាតជ់ាម្យួ B ទដ្ឋយយកប្បាក់១០០០$ ទនោះ ម្កទធវើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខលួនដតម្ចន ក់
ឯងបានដែរឬទទ្?

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]

①អនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្ម

X
សិទ្ធិទលើបំណុល ៦០០០$

A

B C

ប្បាក់ ១០០០$

សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$

សិទ្ធិទាម្ទារឲ្យប្បគល់ប្បាក់១០០០$ វញិY
សិទ្ធិទលើបំណុល៣០០០$

ទតើអាចទធវើការទូ្ទាត់បានទទ្?

②សង

？

សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$



ររណីសរិាទី៤

[វសចរតីប្រក្ាយ]
សិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មរបស់ម្ចា ស់បំណុលគឺជាប្ប ន័ធដែលម្ចនទគ្មលបំណងការពារប្ទ្ យសម្បតតិរបស់កូន
បំណុល ទែើម្បដីចកទៅម្ចា ស់បំណុលទាងំអស់ទហើយម្និដម្នជាប្ប ន័ធដែលអនុញាតឲ្យម្ចា ស់បំណុល
ម្ចន កទ់្ទ្លួបានដតឯងទនោះទទ្។
ម្ចននយ័ថា A ម្និអាចទធវើការទូ្ទាត់បានទទ្ ទហើយប្តូវប្បគល់ប្បាក់១០០០$ ទនោះប្តលប់ទៅB វ ិ
ញ។

ទៅទ លដែលA ប្បគល់ប្តលប់នូវលុយ ១០០០$ ទនោះទៅB វញិប្បាកប់្តូវដបកដចកទៅតម្ភាគនន
សិទ្ធិទលើបំណុលគឺ X ៦០០$, Y ៣០០$ និងA ១០០$។

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]

សិទ្ធិទលើបំណុល៣០០០$

A

B

ប្បាក់១០០០$

X

Y

សិទ្ធិទលើបំណុល៦០០០$

ទតើA អាចទូ្ទាត់បានដែរឬទទ្?

សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$

សិទ្ធិទាម្ទារប្បគល់ប្តលបនូ់វប្បាក់ ១០០០$

③ប្បគល់

④ដបងដចក

④ដបងដចក

④ដបងដចក



[ររណីសរិា]
ករណីសិកាទនោះគឺែូចគ្មន ទៅនឹងករណីទី្១ផងដែរដែលជាករណីសិកាធម្មត។
ប៉ាុដនតB ម្ចនសិទ្ធិទលើបំណុលចំទពាោះC ចំននួ ២០០០$។

ទតើA អនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្ម ទហើយអាចទាម្ទារប្បាក់ចំននួប៉ាុនម ន ី C ?

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
វាកយខណឌ ១កថាខណឌ ១ននម្ចប្ត៤២២

ររណីទី៥

A

B C

សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$

សិទ្ធិទលើបំណុល២០០០$

ទតើអាចទាម្ទារបានប៉ាុនម ន?
？



[វសចរតីប្រក្ាយ]
សិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មគឺជាសិទ្ធិដែលម្ចនអនុភា ខាល ងំអនុវតតទៅទលើសិទ្ធិរបស់អនកែន៏ទ្ែូទចនោះ សិទ្ធិទនោះ
ម្និអាចអនុវតតបានទដ្ឋយគ្មម នកំណតប់្ ំដែនននការអនុវតតទនោះទទ្ទហតុទនោះទហើយម្ចា ស់បំណុលឧបា
ទទ្សកម្មអាចអនុវតតបានប្តឹម្ដតទំ្ហំននប្បាក់ដែលជាសិទ្ធិទលើបំណុលរបស់ខលួនប៉ាុទ ណ្ ោះ។

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
វាកយខណឌ ១ម្ចប្ត៤២២
កនុងម្ចប្តម្និម្ចនបញ្ញតតិទនោះទទ្ដតអាចសននិដ្ឋា នបានតម្រយៈការបកប្ស្ថយ។

A

B C

សិទ្ធិទលើបំណុល ១០០០$

សិទ្ធិទលើបំណុល២០០០$

អាចទាម្ទារបានប្តឹម្ដត១០០០$ ប៉ាុទ ណ្ ោះ

ររណីទី៥



A

B C

[ររណីសរិា]
ករណីសិកាទនោះែូចទៅនឹងករណីទី្ ១ដែរទហើយជាករណីសិកាដែលស្ថម្ញ្ញ បំផុត។
ប៉ាុដនតB ម្ចនប្បាក់កនុងនែដែលជាប្បាក់សនេំទលើស ី ១០០០០$។

ទតើA អាចអនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មបានដែរឬទទ្?

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
វាកយខណឌ ១កថាខណឌ ១ននម្ចប្ត៤២២

សិទ្ធិទលើបំណុល ១០០០$

សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$

ទតើអាចអនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មបានទទ្?

ររណីទី៦

？



A

B C

[វសចរតីប្រក្ាយ]
កនុងករណីដែលកូនបំណុលម្ចនប្ទ្ យសម្បតតិប្គប់ប្គ្មន់គឺម្ចា ស់បំណុលអាចទ្ទ្លួបានការសង ី
ប្ទ្ យសម្បតតិទនោះបាន ទហតុទនោះទហើយម្និអាចអនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មបានទទ្ទដ្ឋយស្ថរដតម្និ
សបប្សបទៅនឹងអតថនយ័ថា「ករណីោំបាច់ទែើម្បីរកាការពារសិទ្ធិទលើបំណុលរបស់ខលួន」។

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
វាកយខណឌ ១កថាខណឌ ១ននម្ចប្ត៤២២

សិទ្ធិទលើបំណុល ១០០០$

សិទ្ធិទលើបំណុល ១០០០$

ទតើអាចអនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មបានដែរ ឬទទ្?

ររណីទី៦



A

B C

[ររណីសរិា]
ប្ប នធ B និងបតីC បានដលងលោះគ្មន ។
ប្ប នធB គឺម្ចនសិទ្ធិទាម្ទារឲ្យដបងដចងប្ទ្ យសម្បតតិចំននួ ១០០០$ ចំទពាោះបតីC។

ទតើA អាចអនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មបានដែរ ឬទទ្?

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
វាកយខណឌ ២កថាខណឌ ១ននម្ចប្ត៤២២

①សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$

③សិទ្ធិទាម្ទារដបងដចកប្ទ្ យសម្បតតិ ១០០០$

④ទតើអាចអនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មបានដែរ ឬទទ្?

ររណីទី៧

②ដលងលោះ

？



A

B C

[វសចរតីប្រក្ាយ]
ទទាោះបីជាប្ប នធទាម្ទារឬក៏ម្និទាម្ទារឲ្យដបងដចកប្ទ្ យសម្បតតិជាម្យួបតីដែលបានដលងលោះគ្មន គឺ
ជាបញ្ហា ឯកននសុទ្ធស្ថធទហើយអនកទផេងម្និអាចចូលម្កទប្នៀតដប្នកបានទនោះទទ្។ទហតុទនោះ សិទ្ធិ
ទាម្ទារឲ្យដបកដចងប្ទ្ យសម្បតតិដែលទកើតទឡើងទដ្ឋយស្ថរការដលងលោះគ្មន គឺជាសិទ្ធិផ្តត ចមុ់្ខដែល
ម្ចនដតស្ថមុ្ីខលួនប៉ាុទ ណ្ ោះអាចអនុវតតបាន។
ែូចទនោះA ម្និអាចអនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មបានទទ្។

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
វាកយខណឌ ២កថាខណឌ ១ននម្ចប្ត៤២២

①សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$

③សិទ្ធិទាម្ទារដបងដចកប្ទ្ យសម្បតតិ ១០០០$

④ទតើអាចអនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មបានដែរឬទទ្?

ររណីទី៧

②ដលងលោះ



[ររណីសរិា]
A បានរងរបសួទដ្ឋយស្ថរដតប៉ាោះទ្ងគិចជាម្យួរែយនតរបស់B ទហតុទនោះទហើយទទ្ើបA ម្ចនសិទ្ធិ
ទាម្ទារសំនងការខូចខាត ី B ចំននួ១០០០$។
ទដ្ឋយស្ថរដតB ម្ចនធានរ៉ា ប់រងរែយនតែូទចនោះទហើយ B ម្ចនសិទ្ធិទាម្ទារនែលធានរ៉ា ប់រង ីប្កុម្ហ ុន
C បាន។

B ជាអនកម្ចនទហើយម្ចនប្បាក់សនេទំលើស ី ១០០០០$ ទទ្ៀត។
ទតើA អាចអនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មទៅប្កុម្ហ ុនធានរ៉ា បរ់ងC បានដែរឬទទ្?
ប្បសិនទបើA អាចអនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មបាន ទតើA អាចយកប្បាក់១០០០$ ដែលទ្ទ្លួបាន ី
ប្កុម្ហ ុនធានរ៉ា បរ់ងC ម្កទធវើជារបស់ខលួនបានដែរឬទទ្?

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
កថាខណឌ ២ននម្ចប្ត៤២២

សិទ្ធិទាម្ទារសំនងការខូចខាត១០០០$

សិទ្ធិទាម្ទារប្បាក់ធានរ៉ា បរ់ង ១០០០$

ទតើអាចអនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មបានដែរ ឬទទ្?

ររណីទី៨៖សទិធិវ ើប្ំណុ ដដ្ ពារ់ព័ន្ធ
យ៉ា ងខ្ល ងំន្ឹងសទិធិវ ើប្ំណុ រប្ស់ម្ចា ស់ប្ំណុ 

B

ននរងទប្គ្មោះថាន ក់ចរចរណ A

ប្កុម្ហ ុនធានរ៉ា បរ់ងC
ោរីB

？



[វសចរតីប្រក្ាយ]
សិទ្ធិទាម្ទារប្បាក់ធានរ៉ា ប់រងរបស់B គឺជាសិទ្ធិដែលA ប្តូវអនុវតតទែើម្បីទាម្ទារសំណងការ
ខូតខាត ីB។កនុងករណីដបបទនោះវាសម្ប្សបទៅនឹងកថាខណឌ ២ននម្ចប្ត៤២២「សិទ្ធិទលើ
បំណុលដែលម្ចនភា ពាក់ ន័ធជ៉ា ងខាល ងំទៅនឹងសិទ្ធិរបស់កូនបំណុល」។
កនុងកថាខណឌ ២បានបញ្ញតតិថា「កនុងករណីោបំាច់ទែើម្បីទ្ទ្លួបានការបំទ ញចំទពាោះសិទ្ធិទលើបំណុល
របស់ខលួន」 ម្ចា ស់បំណុលអាចអនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មបាន។ ទហើយភា ោំបាច់ដែលប្តូវរកា
ការពារម្និដម្នជាលកខខណឌ ទទ្ៀតទនោះទទ្ទហតុទនោះទហើយកូនបំណុលម្ចនធនធានហិរញ្ញ វតថុក៏
ទដ្ឋយក៏អាចអនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មបានដែរ។

ទហើយប្បាកធ់ានរ៉ា បរ់ង១០០០$ ដែលទ្ទ្លួបាន ីប្កុម្ហ ុនធានរ៉ា បរ់ងC ចុងទប្កាយបំផុតA 
នឹងទ្ទ្លួបានប្បាក់ទនោះែដែលទហតុទនោះទហើយA អាចទុ្កកនុងនែរបស់ខលួនទដ្ឋយម្និោំបាច់សង
ទៅB វញិទនោះទទ្។
ែូទចនោះទហើយ បានជាវាកយខណឌ ២ននម្ចប្ត៤២៧បានបញ្ញតតិដបបទនោះ។
[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]

សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$

សិទ្ធិទាម្ទារប្បាក់ធានរ៉ា ប់រង ១០០០$

①ទតើអាចអនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មបានឬទទ្?

ររណីទី៨៖សទិធិវ ើប្ំណុ ដដ្ ពារ់ព័ន្ធ
យ៉ា ងខ្ល ងំន្ឹងសទិធិវ ើប្ំណុ រប្ស់ម្ចា ស់ប្ំណុ 

B

ននរងទប្គ្មោះថាន ក់ចរចរណ A

ប្កុម្ហ ុនធានរ៉ា ប់រងC
ោរីB

សិទ្ធិទាម្ទារឲ្យសងប្តលប់ ១០០០$

③អាចទូ្ទាត់បាន

②សង



A

B C

[ររណីសរិា]
ករណីសិកាទនោះែូចទៅនឹងករណីទី្១ដែរទហើយជាករណីសិកាដែលស្ថម្ញ្ញ។
ប៉ាុដនតទ លកំណត់សងននសិទ្ធិទលើបំណុលរបស់A ចំទពាោះB គឺទៅនែៃទី្ ១ដខម្ែុិនឆ្ន ំ២០១៤
ទហតុទនោះទហើយទៅចំណុចទ លនននែៃទី្១៤ដខម្នីគឺទៅម្និទាន់ែល់ទ លកំណត់ប្តូវសងទៅ
ទឡើយទទ្។

ទតើA អាចអនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មបានដែរឬទទ្?

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
វាកយខណឌ ២ននម្ចប្ត៤២៣

សិទ្ធិទលើបំណុល ១០០០$

សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$

ទតើអាចអនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មបានដែរ ឬទទ្?

ររណីទី៩

？



ទ លកំណតស់ង：

នែៃទី្១៤ដខម្នីឆ្ន ំ ២០១៤

A

B C

[វសចរតីប្រក្ាយ]
មុ្នទ លកំណត់សងននសិទ្ធិទលើបំណុលដែលប្តូវរកាការពារម្ចា ស់បំណុលម្និអាចអនុវតតសិទ្ធិឧបា
ទទ្សកម្មបានទឡើយ។
ប៉ាុដនតម្ចា ស់បំណុលអាចអនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មបានប្បសិនទបើម្ចនការអនុញ្ញត ីតុលាការ។ទហើយ
ទទាោះបីជាម្និទាន់ែល់ទ លកំណត់ប្តូវសងកទ៏ដ្ឋយ ក៏អាចអនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មទែើម្បីរកាការពារ
បាន។
សកម្មភា រកាការពារម្ចនែូចជាករណីទាម្ទារឲ្យសងទែើម្បីផ្តា កអាជាា យុកាលជាទែើម្( ចំណុចក
ននម្ចប្ត៤៨៩)

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
វាកយខណឌ ១កថាខណឌ ២ននម្ចប្ត៤២៣

សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$

សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$

ររណីទី៩
មុន្វព សងនន្សទិធិដដ្ ក្រូេររាការពារ

អាចអនុវតតបានទបើទ្ទ្លួបានការអនុញ្ហញ ត ីតុលាការ

ទតើអាចអនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មបានដែរ ឬទទ្?

អាចទាម្ទារឲ្យសងទែើម្បី



A

B C

ររណីទី១០
ការរតងំនន្រនូ្ប្ំណុ ទី៣

[ររណីសរិា]
ករណីសិកាទនោះែូចទៅនឹងករណីទី្១ដែរទហើយជាករណីសិកាដែលស្ថម្ញ្ញ។
ប៉ាុដនតC ម្ចនសិទ្ធិទលើបណុល ១០០០$ ចំទពាោះB។
A បានអនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មទហើយទាម្ទារឲ្យ C សងប្បាក់១០០០$។

ទតើC អាចទាម្ទារចំទពាោះA ឲ្យទូ្ទាត់បានដែរឬទទ្?

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
ម្ចប្ត៤២៤

សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$

សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$

សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$

①អនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មរចួទហើយ

②ទតើអាចទាម្ទារឲ្យទូ្ទាតប់ានដែរទទ្?
？



A

B C

ររណីទី១០
ការរតងំនន្រនូ្ប្ំណុ ទី៣

[វសចរតីប្រក្ាយ]
C អាចអោះអាងចំទពាោះ A នូវសិទ្ធិតតងំដែលខលួនម្ចនចំទពាោះ B បាន។

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
ម្ចប្ត៤២៤

សិទ្ធិទលើបំណុល ១០០០$

សិទ្ធិទលើបំណុល ១០០០$

សិទ្ធិទលើបំណុល ១០០០$

អនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មរចួទហើយ

ទតើអាចទាម្ទារឲ្យទូ្ទាត់បានដែរឬទទ្?



A

B C

ររណីទី១១៖ទំរង់មូ ដ្ឋឋ ន្នន្សទិធិ បុ្វោ 
អំវពើដដ្ នំឲ្យខូចខ្រផ ក្ប្វយជន្៍

[ររណីសរិា]
A ម្ចនសិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$ ចំទពាោះ B។
ប្ទ្ យសម្បតតិរបស់B គឺគ្មម នប្ទ្ យសម្បតតិអវីទផេងទប្ៅ ីែីម្យួតនម្ល១០០០$ ទនោះទទ្។
A រ ឹំងថានឹងរបឹអូសែីរបស់B ម្កលក់ទដ្ឋយបងខំទែើម្បីសងបំណុលរបស់ខលួន។
B ទហើយនឹងC ជាម្តិតភកិតនឹងគ្មន ទហើយB បានប្បាប់ទៅC នូវស្ថថ នភា ទាងំអស់ែូចជាបំណុល
ដែលខលួនម្ចនចំទពាោះA និងការបារម្ភថាA នឹងរបឹអូសយកែីរបស់ខលួនជាទែើម្។
B បានគិតថាែីរបស់ខលួនគងដ់តប្តូវA របឹអូសែដែលែូទចនោះលក់ឲ្យC ដែលជាម្តិតភកិតកនុងតនម្លទថាក
លាជាងទហើយទ លទនោះA កប៏ានលក់ែីរបស់ខលួនទៅ C កនុងតនម្ល៥០០$ និងចុោះបញ្ជ ីទផារទៅC
រចួរល់ទទ្ៀតផង។
ទតើA ទប្បើវធីិស្ថស្តសតដបប្ ទទ្ើបអាចយកបាន?

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
កថាខណឌ ១ននម្ចប្ត ៤២៨

សិទ្ធិទលើបំណុល ១០០០$

លក់កនុងតនម្ល ៥០០$

ទតើទប្បើប្បាស់វធីិស្ថស្តសតដបប្ ទទ្ើបអាចយកបាន?

ែីតនម្ល ១០០០$

ែឹង ីស្ថថ នភា របស់A និងB

？
អនកទ្ទ្លួផលប្បទជនន 

ចុោះបញ្ជ ី



A

B C

ររណីទី១១៖ទំរង់មូ ដ្ឋឋ ន្នន្សទិធិ បុ្វោ អំវពើ
ដដ្ នំឲ្យខូចខ្រផ ក្ប្វយជន្៍

[វសចរតីប្រក្ាយ]
សិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន អាចទ្ទ្លួស្ថគ ល់បានលុោះប្តដត①
សកម្មភា ទនោះទម្ើលជាសោា នុម្ត័ទៅគឺជាសកម្មភា (សកម្មភា ទធវើឲ្យខូចខាត) ដែលទធវើឲ្យប៉ាោះ
ពាល់ែល់ម្ចា ស់បំណុលនិង② កូនបំណុលបានែឹងថាសកម្មភា ទនោះជាសកម្មទធវើឲ្យខូចខាត។
ទែើម្បីអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន ទនោះចំទពាោះអនកទ្ទ្លួផល
ប្បទជនន បានលុោះប្តដតអនកទ្ទ្លួផលប្បទជនន បានែឹងថាសកម្មភា ទនោះជាសកម្មភា ដែល
ទធវើឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន ។

កនុងករណីសិកាទនោះ ទដ្ឋយស្ថរដតែីតនម្ល១០០០$ លក់កនុងតនម្ល៥០០$ ជាទហតុទធវើឲ្យប្ទ្ យសម្បតតិ
របស់A ធាល កចុ់ោះែូទចនោះការទិ្ញលករ់វាងB និងC ជាសកម្មភា ដែលទធវើឲ្យខូចខាតជាសោា នុម្ត័។
ទហើយទាងំ B ទាងំC សុទ្ធដតបានែឹងថាសកម្មភា ទនោះជាសកម្មភា ដែលទធវើឲ្យខូចខាត។
ទហតុទនោះ A អាចអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យខូចខាតប្បទជនន ទែើម្បីលុបទោលនូវកិចា
សនាទិ្ញលករ់វាងB និងCបានទហើយA អាចទាម្ទារឲ្យC ប្បគល់ែីនិងប្បគល់ការចុោះបញ្ជ ី
ប្តលបម់្កB វញិបាន។
[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]

សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$

លកត់នម្ល ៥០០$

ែីតនម្ល ១០០០$

ចុោះបញ្ជ ី

ែឹង ីស្ថថ នភា រវាងA និងB

អាចទាម្ទារឲ្យប្បគល់ែីនិងការចុោះបញ្ជ ីទៅ B វញិបាន

អាចលុបទោលកិចាសនាលករ់វាងA និងB បាន



A

B C

ររណីទី១២
រវប្ៀប្អន្ុេរតសទិធិ បុ្វោ អំវពើដដ្ នំឲ្យខូចខ្រផ ក្ប្វយជន្៍

[ររណីសរិា]
ករណីសិកាទនោះ ែូចគ្មន នឹងករណីទី្១១ផងដែរ។
ម្ចននយ័ថាករណីដែលB បានលកែី់កនុងតនម្ល៥០០$ ទៅឲ្យC ទហើយC បានែឹង ីស្ថថ នភា ទាងំ
អស់។កនុងករណីដបបទនោះ A អាចអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន បា
ន។

ទបើែូទចនោះ ទតើA ទតើអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន ទដ្ឋយរទបៀប្ ? 
ទតើអាចទាម្ទារទដ្ឋយផ្តា ល់ចំទពាោះC បានឬទទ្? ទតើោបំាច់ប្តូវទាម្ទារទៅតុលាការឬទទ្?

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
កថាខណឌ ១ននម្ចប្ត ៤២៨

សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$

លកត់នម្ល៥០០$ 

ែីតនម្ល១០០០$

ចុោះបញ្ជ ី

ទតើអាចទាម្ទារទដ្ឋយផ្តា ល់ ឬទទ្?

ទតើប្តូវទាម្ទារទៅតុលាការឬទទ្?

？
？



A

B C

ររណីទី១២
រវប្ៀប្អន្ុេរតសទិធិ បុ្វោ ន្ូេអំវពើដដ្ នំឲ្យខូចខ្រផ ក្ប្វយជន្៍

[វសចរតីប្រក្ាយ]
កនុងករណីអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន ោបំាច់ប្តូវតម្ទាម្ទារ
ទៅតុលាការ។
 ីទប្ពាោះដតប្ប នធទ័នោះម្ចនអានុភា ជ៉ា ងខាល ងំដែលអាចលុបទោលនូវសកម្មភា គតិយុតតិរបស់អនក
ែនទ្ទហតុទនោះទហើយតុលាការប្តូវទធវើការវនិិចឆយ័ទដ្ឋយម្៉ាត់ចត។់

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
កថាខណឌ ១ននម្ចប្ត៤២៨

[ឯកស្ថរទជង]
សិទ្ធិលុបទោលរបស់ម្ចា ស់បំណុលម្និោំបាច់ប្តូវទាម្ទារទៅតុលាការទនោះទទ្គឺអាចទាម្ទារទដ្ឋយ
ផ្តា ល់ទៅភាគីម្ចខ ងទទ្ៀតបាន។

សិទ្ធិទលើបំណុល ១០០០$

លក់តនម្ល៥០០$

ែីតនម្ល១០០០$

ចុោះបញ្ជ ី

ទតើអាចទាម្ទារទដ្ឋយផ្តា ល់ ឬទទ្?

ទតើប្តូវទាម្ទារទៅតុលាការឬទទ្?



A

B C

ររណីទី១៣
ររណីអនរដដ្ ទទួ បាន្ផ ក្ប្វយជន្៍មិន្បាន្ដ្ឹងពីាា ន្

[ររណីសរិា]
ករណីសិកាទនោះ ែូចគ្មន នឹងករណីទី្១១ផងដែរ។
ប៉ាុដនតB និងC ម្និដម្នជាម្និភកតិនឹងគ្មន ទទ្ទហើយC ម្និបានែឹងអំ ីស្ថថ នភា របស់A និងB។

ទតើA អាចអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន បានដែរឬទទ្?

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
វាកយខណឌ ១កថាខណឌ ២ននម្ចប្ត៤២៨

សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$

លកត់នម្ល ៥០០$

ែីតនម្ល១០០០$

ចុោះបញ្ជ ី

អតែឹ់ងអំ ីស្ថថ នភា 

ទតើអាចអនុវតតសិទ្ធិឧបាទទ្សកម្មបានឬទទ្?

？



A

B C

ររណីទី១៣
ររណីអនរដដ្ ទទួ បាន្ផ ក្ប្វយជន្៍មិន្បាន្ដ្ឹងពីាា ន្

[វសចរតីប្រក្ាយ]
ប្បសិនទបើC ម្និបានែឹងអំ ីស្ថថ នភា រវាងA និងB ទនោះទទ្ A ម្និអាចអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវ
អំទ ើដែលនំឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន បាទទ្។

កនុងករណីដបបទនោះC ម្និម្ចនកំហុសទនោះទទ្ទហើយោបំាច់ប្តូវការពារការទនឿជាក់របស់C ។

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
វាកយខណឌ ១កថាខណឌ ២ននម្ចប្ត៤២៨

សិទ្ធិទលើបំណុល ១០០០$

លកត់នម្ល ៥០០$

ែីតនម្ល១០០០$

ចុោះបញ្ជ ី

ម្និែឹង ីស្ថថ នភា 

អាចអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលអំទ ើដែលនំឲ្យខូចខាតផល



A

B C

ររណីទី១៤
ររណីម្ចន្អនរទទួ ប្ន្ត

[ររណីសរិា]
ករណីសិកាទនោះ ែូចគ្មន នឹងករណីទី្១១ផងដែរ។
ម្ចននយ័ថាA ម្ចនសិទ្ធិទលើបំណុលចំននួ១០០០$ ចំទពាោះB ទហើយB បានលក់ែីទនោះកនុងតនម្ល
៥០០$ ទៅC។ទប្កាយម្កC បានលក់ែីទនោះទៅអនកទ្ទ្លួបនតD កនុងតនម្ល៧០០$។
D បានែឹងអំ ីស្ថថ នភា រវាងA និងB ទហើយបានែឹងថាការទិ្ញលក់ែីរបស់B និងC ជាអំទ ើដែល
នំឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន ផងដែរ។

ទតើA អាចអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន ដែរឬទទ្?
ប្បសិនទបើអាច ទតើA អាចទាម្ទារអវីខលោះចំទពាោះC និងD ?

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
កថាខណឌ ១ និងវាកយខណឌ ១កថាខណឌ ២ននម្ចប្ត៤២៨

លក់តនម្ល ៥០០$

ែីតនម្ល ១០០០$

ចុោះបញ្ជ ី

ម្និែឹង ីស្ថថ នភា 

ទតើអាចអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យខូចខាត
ផលប្បទជនន បានឬទទ្? អាចទាម្ទារអវីខលោះ?

សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$

D
លក់តនម្ល៧០០$

ែឹង ីស្ថថ នភា 

？
អនកទ្ទ្លួបនត



A

B C

ររណីទី១៤

[វសចរតីប្រក្ាយ]
A អាចលុបទោលកិចាសនាលកទិ់្ញរវាងC និងD ទហើយទាម្ទារឲ្យអនកទ្ទ្លួបនតD ប្បគល់ម្ក
វញិនូវែីនិងការចុោះបញ្ជ ីប្តលបម់្កB វញិ។

 ីទប្ពាោះ ែីម្និសថិតកនុងែីរបស់C ទហតុទនោះទហើយC ម្និអាចប្បគល់ែីប្តលបម់្កB បានទទ្។
ែូទចនោះA អាចលុបទោលកិចាសនាលកទិ់្ញរវាងB និងC ទហើយទាម្ទារឲ្យ C ប្បគល់ប្បាក់នែលែី
ចំននួ១០០០$ ម្កB វញិ។

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
កថាខណឌ ១និងវាកយខណឌ ១កថាខណឌ ២ននម្ចប្ត៤២៨

លកត់នម្ល៥០០$

ែីតនម្ល១០០០$

ចុោះបញ្ជ ី

ដឹងពីស្ថា នភាព

ទតើអាចអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនឲំ្យខូចខាតផល
ប្បទជនន បានឬទទ្? ទតើអាចទាម្ទារអវីខលោះ?

សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$

D
លក់តនម្ល៧០០$

ែឹង ីស្ថថ នភា 

ប្បាក់១០០០$



A

ររណីទី១៥
ររណីអនរទទួ ប្ន្តមិន្បាន្ដ្ឹងអំពីាា ន្ភាព

[ររណីសរិា]
ករណីសិកាទនោះ ែូចគ្មន ទៅនឹងករណីទី្១៤ផងដែរ។
ប៉ាុដនតD ម្និបានែឹងអំ ីស្ថថ នភា រវាងA និងB ទទ្។
ទតើA អាចអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន បានឬទទ្?
ប្បសិនទបើអាចទតើA ទាម្ទារអវីចំទពាោះC និងD ?

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
កថាខណឌ ១និងវាកយខណឌ ១កថាខណឌ ២ននម្ចប្ត៤២៨

លក់តនម្ល៥០០$

ែីតនម្ល១០០០$

ចុោះបញ្ជ ី

ម្និែឹង ីស្ថថ នភា 

ទតើអាចអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យខូចខាត
ផលប្បទជនន បានឬទទ្? ទតើអាចទាម្ទារអវីខលោះ?

សិទ្ធិទលើបំណុល ១០០០$

D
លក់តនម្ល ៧០០

ែឹង ីស្ថថ នភា 

B C

？



A

B C

ររណីទី១៥
ររណីអនរទទួ ប្ន្តមិន្ដ្ឹងអំពីាា ន្ភាព

[វសចរតីប្រក្ាយ]
អាចអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន បាន ឬម្និបានគឺអាប្ស័យទៅ
ទលើភាគីនីម្យួៗ។
A អាចអនុវតតបានចំទពាោះអនកដែលែឹងអំ ីស្ថថ នភា C ដតម្និអាចអនុវតតចំទពាោះអនកដែលម្និបានែឹង
ស្ថថ នភា D ទនោះទទ្។

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
កថាខណឌ ១និងវាកយខណឌ ១កថាខណឌ ២ននម្ចប្ត៤២៨

លកត់នម្ល៥០០$

ែីតនម្ល ១០០០$

ចុោះបញ្ជ ី

ម្និែឹងអំ ីស្ថថ នភា 

ទតើអាចអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យខូចខាត
ផលប្បទជនន ឬទទ្? ទតើអាចទាម្ទារអវីខលោះ?

សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$

D
លក់តនម្ល៧០០$

ែឹង ីស្ថថ នភា 

ប្បាក់១០០០$



A

B C

ររណីទី១៦

[ររណីសរិា]
B បានឲ្យែីទនោះទៅ C (ប្បទានកម្ម)។ B និងC ម្និដម្នជាម្តិតភកតិនឹងគ្មន ទទ្ ទហើយC ម្និបានែឹង
អំ ីស្ថថ នភា អវីទាងំអស់រវាងA និងB។

A អាចអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន បានឬទទ្?

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
វាកយខណឌ ២កថាខណឌ ២ននម្ចប្ត៤២៨

សិទ្ធិទលើបំណុល ១០០០$

ប្បទានកម្ម

ែីតនម្ល១០០០$

ចុោះបញ្ជ ី

ម្និែឹងអំ ីស្ថថ នភា 

ទតើអាចអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែល
នឲំ្យខូចខាតផលប្បទជនន បានឬទទ្?

？



A

B C

ររណីទី១៦
ររណីក្ប្ទាន្រមម

[វសចរតីប្រក្ាយ]
ទដ្ឋយស្ថរ C ទ្ទ្លួបានទដ្ឋយប្បទានកម្មនិងម្និម្ចនបងត់នម្លតបែូចទនោះC ជាអនកទ្ទ្លួផល
ប្បទជនន ទដ្ឋយម្និបងន់ែល។
កនុងករណីទនោះទទាោះបីជាទ្ទ្លួស្ថគ ល់ការអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យខូចខាតផល
ប្បទជនន កទ៏ដ្ឋយក៏ម្និទធវើឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន ប្តឹម្ប្តូវរបស់C ដែរ។
ម្ចននយ័ថាទទាោះបីជាC ម្និបានែឹងអំ ីស្ថថ នភា កទ៏ដ្ឋយក៏A អាចអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើ
ដែលនំឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន បានដែរ។

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
វាកយខណឌ ២កថាខណឌ ២ននម្ចប្ត៤២៨

សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$

ប្បទានកម្ម

ម្និបានែឹងអំ ីស្ថថ នភា 

ែីតនម្ល១០០០$

ចុោះបញ្ជ ី

អាចអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំ
ឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន បានឬទទ្?

អនកទ្ទ្ួលផលប្បទជនន ទដ្ឋយ



A

B C

ររណីទី១៧

[ររណីសរិា]
ករណីសិកាទនោះ ែូចគ្មន នឹងករណីទី្១១ផងដែរ។
ម្ចននយ័ថាB លក់ែីទៅឲ្យC កនុងតនម្ល៥០០$ ទហើយC បានែឹងអំ ីស្ថថ នភា ។
ប៉ាុដនតB ជាអនកម្ចនទហើយទប្ៅ ីែីទនោះគ្មត់ទៅម្ចនប្បាក់សនេំ១០០០០$ ទទ្ៀត។

ទតើA អាចអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន បានឬទទ្?

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
កថាខណឌ ១ននម្ចប្ត៤២៨

សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$

លក់តនម្ល៥០០$

ែីតនម្ល១០០០$

ចុោះបញ្ជ ី

ែឹង ីស្ថថ នភា 

ទតើអាចអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំ
ឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន បានឬទទ្?

？



A

B C

ររណីទី១៧
ររណីរនូ្ប្ំណុ ម្ចន្ធន្ធាន្ហរិញ្ញេរាុ

[វសចរតីប្រក្ាយ]
សិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន គឺជាប្ប ន័ធដែលការពារម្និអាចកូន
បំណុលកាល យទៅជាគ្មម នធនធានហិរញ្ញ វតថុទែើម្បីធានថាសិទ្ធិទលើបំណុលរបស់ម្ចា ស់បំណុល ិតជា
អាចសង
បាន។
ម្ចននយ័ថា ទបើកូនបំណុលម្ចនធនធាហិរញ្ញ វតថុគឺម្និអាចអនុវតតបានទនោះទទ្។
ចំណុចទនោះម្និម្ចនបញ្ញតតិចាស់លាស់កនុងម្ចប្ត ៤២៨ទនោះទទ្ប៉ាុដនតពាកយថា«ទធវើឲ្យខូចខាត
ប្បទជនន ែល់ម្ចា ស់បំណុល» គឺបូករមួ្ទាងំអតថនយ័ថាកូនបំណុលកាល យជាគ្មម នធនធានហិរញ្ញ វតថុ
ផងដែរ។

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
កថាខណឌ ១ននម្ចប្ត៤២៨

សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$

ែីតនម្ល ១០០០$

ចុោះបញ្ជ ី

ែឹងអំ ីស្ថថ នភា 

ទតើអាចអនុវតតសិទ្ធិលុបនូវអំទ ើដែលនំឲ្យ



A

B

ររណីទី១៨
សរមមភាពដដ្ ម្ចន្រមមេរាុមិន្ដមន្ជាសទិធិវ ើក្ទពយសមបរតិ

[ររណីសរិា]
A ម្ចនសិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$ ចំទពាោះB។
ប្ទ្ យសម្បតតិរបស់B គឺម្ចនដតប្បាក់ ១០០០$ ប៉ាុទ ណ្ ោះ។
B និងC បានទរៀបការជាម្យួគ្មន ។
C គឺជាស្តសតីដែលម្ចនកូន៣នក់ទហើយជាម្នុសេម្ចននីវភា ប្កីប្កខាល ងំ។
B បានចំ្យប្បាក់ ១០០០$ ទែើម្បចិីញ្ា ឹម្បីបាច់C និងកូនៗ។

ទតើA អាចអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន ទហើយលុបការទរៀបអាពា
ហ  ិពាហ រវាងB និងC បានឬទទ្?

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
កថាខណឌ ៣ននម្ចប្ត៤២៨

សិទ្ធិទលើបំណុល ១០០០$

ទរៀបការ
C

ម្ចនកូនមុ្ន៣នក់
ទហើយប្កីប្កខាល ងំ

ប្បាក់១០០០$

ទតើអាចអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យ

？



A

B

[វសចរតីប្រក្ាយ]
សកម្មភា ទាកទ់្ងជាម្យួឋានៈ ែូចជាការទរៀបការជាទែើម្គឺជាទរឿងដែលប្តូវសទប្ម្ចទដ្ឋយ
្នាៈផ្តា ល់ខលួនរបស់ស្ថមុ្ីខលួនទដ្ឋយបុគគលែន៏ទ្ម្និអាចទប្នៀតដប្នកបានទឡើយ។
ម្ចននយ័ថាសកម្មភា ដបបទនោះម្និដម្នជាកម្មវតថុននសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនឲំ្យខូចខាតផល
ប្បទជនន ទទ្។

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
កថាខណឌ ៣ ននម្ចប្ត៤២៨

សិទ្ធិទលើបំណុល ១០០០$

ទរៀបការ
C

កូនមុ្ន ៣នក់
ទហើយប្កីប្កខាល ងំ

ប្បាក់១០០០$

ររណីទី១៨
សរមមភាពដដ្ ម្ចន្រមមេរាុមិន្ដមន្ជាសទិធិវ ើក្ទពយសមបរតិ

ទតើអាចអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យ



A

B C

ររណីទី១៩៖អាន្ុភាពនន្សទិធិ បុ្វោ ន្ូេអំវពើ
ដដ្ នំឲ្យខូចខ្រផ ក្ប្វយជន្៍

[ររណីសរិា]
ករណីសិកាទនោះែូចគ្មន នឹងករណីទី្១១ផងដែរ។
ម្ចននយ័ថា ករណីដែលB បានលក់ែីកនុងតនម្ល៥០០$ ទៅឲ្យC។
A បានអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យខូចខាតប្បទជនន ទែើម្បីលុបកិចាសនាលក់ទិ្ញរវាង
B និងC ទហើយែីនិង ការចុោះបញ្ជ ីបានទផារប្តលប ី់C ទៅB វញិ។
A បានរបឹអូសនិងលក់ទដ្ឋយបងខំនូវែីរបស់B ទហើយទ្ទ្លួបានប្បាក់១០០០$។
ទប្ៅ ីម្ចា ស់បំណុលA, B ទៅម្ចនម្ចា ស់បំណុលទផេងទទ្ៀតគឺX ៦០០០$ និងY ៣០០០$។

ទតើA អាចយកប្បាក់១០០០$ ដែលបាន ីការលកែី់ទនោះម្កទធវើលទ្ធកម្មម្ចន ក់ឯងបានទទ្?

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
ម្ចប្ត៤៣១

①សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$

②លក់តនម្ល៥០០$

ែីតនម្ល១០០០$

ចុោះបញ្ជ ី

③អនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែល
នំឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន 

X
Y

សិទ្ធិទលើបំណុល ៦០០០$
សិទ្ធិទលើបំណុល៣០០០$

ប្បាក់១០០០$

④សងប្តលប់

⑤លក់ទដ្ឋយបងខំ

ទតើអាចទធវើលទ្ធកម្មម្ចន កឯ់ងបានទទ្？

？



A

B C

ររណីទី១៩៖អាន្ុភាពនន្សទិធិ បុ្វោ ន្ូេអំវពើ
ដដ្ នំឲ្យខូចខ្រផ ក្ប្វយជន្៍

[វសចរតីប្រក្ាយ]
សិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន គឺជាប្ប ន័ធសប្ម្ចប់ម្ចា ស់បំណុលទូ្ទៅ
ែូទចនោះម្និអាចយកជាកម្មសិទ្ធិម្ចន ក់ឯងបានទទ្។
X Y និងA ប្តូវទ្ទ្លួបានចំដណកតម្សម្ចម្ចប្តននសិទ្ធិទលើបំណុលរបស់ខលួនគឺ៦០០$, 
៣០០$ និង១០០$។

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
ម្ចប្ត៤៣១

①សិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$

②លក់តនម្ល៥០០$

ែីតនម្ល១០០០$

ចុោះបញ្ជ ី

X
Y

សិទ្ធិទលើបំណុល ៦០០០$
សិទ្ធិទលើបំណុល៣០០០$

⑤លក់ទដ្ឋយបងខំ
ប្បាក់១០០០$

④សងប្តលប់

⑥ដបងដចក
③អនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែល
នំឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន 

⑥ដបងដចក

⑥ដបងដចក



ររណីទី២០
 ទធភាពរនងុការទាមទារឲ្យក្ប្គ ់េរាុដដ្ ទទួ បាន្

[ររណីសរិា]
A ម្ចនសិទ្ធិទលើបំណុល១០០០$ ចំទពាោះB។
ប្ទ្ យសម្បតតិរបស់ B ម្ចនដតប្ទ្ យសម្បតតិ១០០០$ ប៉ាុទ ណ្ ោះ។
B បានប្បទានកម្មប្បាក់១០០០$ ឲ្យទៅC ទហើយកប៏ាតខ់លួនទៅ។
ែូចទនោះA បានអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន ទហើយលុបទោលកិចា
សនាប្បទានកម្មរវាងB និងC។
ទដ្ឋយស្ថរដតB បានបាតខ់លួនជាទហតុទធវើឲ្យC សថិតកនុងស្ថថ នភា ដែលម្និអាចប្បគល់ប្បាក់
១០០០$ ទនោះប្តលបទ់ៅB វញិបាន។
ទប្ៅ ីម្ចា ស់បំណុលA, B ទៅម្ចនម្ចា ស់បំណុលទផេងទទ្ៀតគឺX ៦០០០$ និងY ៣០០០$។

ទតើ A អាចទាម្ទារឲ្យC ប្បគល់ប្បាក់១០០០$ ទនោះម្កខលួនបានទទ្?
[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]

A

B C
②ប្បទានកម្ម

ទតើអាចទាម្ទារឲ្យប្បគល់ម្កឲ្យខលួនបានឬទទ្?

X

Y

សិទ្ធិទលើបំណុល៦០០០$

សិទ្ធិទលើបំណុល ៣០០០$

ប្បាក់១០០០$

①សិទ្ធិទលើបំណុល ១០០០$

③បាតខ់លួន

④ត ើអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែល
នំឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន 

？



ររណីទី២០

A

B C
②ប្បទានកម្ម

X

Y

សិទ្ធិទលើបំណុល ៦០០០$

សិទ្ធិទលើបំណុល៣០០០$

①សិទ្ធិទលើបំណុល ១០០០$

③បាត់ខលួន

[វសចរតីប្រក្ាយ]
សិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យខូចខាតនូវផលប្បទជនន គឺជាប្ប ន័ធសប្ម្ចប់ម្ចា ស់បំណុលទូ្ទៅ
ែូទចនោះទហើយ ទទាោះបីជាB បាតខ់លួនទហើយម្និអាចទ្ទ្លួយកប្បាក់កទ៏ដ្ឋយ ក៏A ម្និអាចទាម្ទារឲ្យ
ប្បគល់ប្បាក់ទនោះម្កខលួនដែរ។
កនុងករណីដបបទនោះA អាចទាម្ទារឲ្យC តំកល់ប្បាក់១០០០$ ទនោះបាន។ប្បាក់១០០០$ ដែលតំ
កល់ទនោះចុងទប្កាយបំផុតគឺប្តូវដបងទៅសម្ចម្ចប្តននសិទ្ធិទលើបំណុលគឺ X ៦០០$, Y ៣០០$ និង
A ១០០$។

[ម្ចប្តទប្បើប្បាស់]
ម្ចប្ត៤៣០

④អនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែល

ទតើអាចទាម្ទារឲ្យប្បគល់ម្កឲ្យខលួនបានទទ្?

⑤តម្កល់

⑥ដបងដចក
⑥ដបងដចក

⑥ដបងដចក



A

B C

ររណីសរិា២១
ររណីអន្ុប្បទាន្ដ្ីជាន្់គ្នន

[ររណីសរិា]
B ម្ចនកម្មសិទ្ធិទលើែី។B បានចុោះកិចាសនាលកែ់ីតនម្ល១០០០$ ជាម្យួA ។（①） ទហើយB បានបង់ប្បាក់
១០០០$ ទៅA។（②）តម្រយៈទនោះ ទធវើឲ្យA ម្ចនសិទ្ធិទាម្ទារឲ្យB ប្បគល់ែីនិងទផារការចុោះបញ្ជ ី។（③）

បនា បម់្កB ក៏បានចុោះកិចាសនាលកែ់ីតនម្ល ១០០០$ ជាម្យួC ែូចគ្មន ។ （④） ទហើយB បានប្បគល់ែីទនោះ
ប្ ម្ទាងំការទផារការចុោះបញ្ជ ីទៅ C ។（⑤）

ទតើA អាចអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន ទែើម្បលុីបទោលកិចាសនាទ្ិញ
លករ់វាងA និងB ទហើយទាម្ទារឲ្យC ប្បគល់ែីនិងការចុោះបញ្ជ ីប្តលបម់្កB វញិបានឬទទ្?

[អវីទៅជាបញ្ហា ?]
ទែើម្ទឡើយសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន គឺជាប្ប ន័ធដែលការពារប្ទ្ យសម្បតតិ
របស់កូនបំណុលសំរប់ម្ចា ស់បំណុលទូ្ទៅ។ម្ចននយ័ថាម្ចនដតម្ចា ស់បំណុលដែលម្ចនសិទ្ធិទលើបំណុលជា
ប្បាក់ចំទពាោះកូនបំណុលប៉ាុទ ណ្ ោះទទ្ដែលអាចអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនឲំ្យខូចខាតផលប្បទជនន 
បាន។
ប៉ាុដនតករណីសិកាទនោះ គឺករណីដែលA ម្ចនសិទ្ធិទលើបំណុលទប្ៅ ីប្បាកច់ំទពាោះB ែូទចនោះទហើយបញ្ហា ប្តងថ់ា
ទតើករណីដបបទនោះអាចអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យខូចផលប្បទជនន បានឬទទ្?

④កិចាសនាលកទិ់្ញែី តនម្ល១០០០$

ែីតនម្ល១០០០$

ចុុះប្ញ្ជ ី

ែឹង ីស្ថថ នភា 

⑤ប្បគល់ែី និងទផារការចុោះបញ្ជ ី

②បង់១០០០$

អាចអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យ
ខូចខាតផលប្បទជនន បាន ឬទទ្?

③ម្ចនសិទ្ធិទាម្ទារឲ្យប្បគល់ែី
និងទាម្ទារឲ្យទផារការចុោះបញ្ជ ី

①កិចាសនាលកទិ់្ញែីតនម្ល១០០០$



A

B C

ររណីសរិា២១

[វសចរតីប្រក្ាយ]
ទៅទ លដែលB បានទផារការចុោះបញ្ជ ីទៅC ទធវើឲ្យC ម្ចនអានុភា ជាងA ទលើបញ្ហា ែី ទហើយA ម្និអាចទធវើ
លទ្ធកម្មែីទនោះបានទទ្។
ម្ចននយ័ថាសិទ្ធិទាម្ទារឲ្យប្បគល់ែី និងទផារការចុោះបញ្ជ ីរបស់A កាល យជាអលទ្ធភា កនុងការអនុវតតទហើយដប្ប
កាល យទៅជាសិទ្ធិទាម្ទារសំណងការខូចខាតវញិ។ទហើយទនោះជាសិទ្ធិទលើបំណុលដែលម្ចនទគ្មលបំណងជា
ប្បាក។់តម្រយៈទនោះA អាចអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន បាន។

[អវីទៅជាបញ្ហា ?]
ទែើម្ទឡើយសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន គឺជាប្ប ន័ធដែលការពារប្ទ្ យសម្បតតិ
របស់កូនបំណុលសំរប់ម្ចា ស់បំណុលទូ្ទៅ។ម្ចននយ័ថាម្ចនដតម្ចា ស់បំណុលដែលម្ចនសិទ្ធិទលើបំណុលជា
ប្បាក់ចំទពាោះកូនបំណុលប៉ាុទ ណ្ ោះទទ្ដែលអាចអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនឲំ្យខូចខាតផលប្បទជនន 
បាន។
ប៉ាុដនតករណីសិកាទនោះ គឺករណីដែលA ម្ចនសិទ្ធិទលើបំណុលទប្ៅ ីប្បាកច់ំទពាោះB ែូទចនោះទហើយបញ្ហា ប្តងថ់ា
ទតើករណីដបបទនោះអាចអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែលនំឲ្យខូចផលប្បទជនន បានឬទទ្?

④កិចាសនាលក់ទិ្ញតនម្លែី ១០០០$

ែីតនម្ល១០០០$

ចុោះបញ្ជ ី

ែឹង ីស្ថថ នភា 

⑤ប្បគល់ែី និងទផារការចុោះបញ្ជ ី

②បង់១០០០$

ទតើអាចអនុវតតសិទ្ធិលុបទោលនូវអំទ ើដែល
នំឲ្យខូចខាតផលប្បទជនន បាន ឬទទ្?

③ម្ចនសិទ្ធិទាម្ទារឲ្យប្បគល់ែី
និងសិទ្ធិទាម្ទារឲ្យទផារការចុោះបញ្ជ ី

①កិចាសនាលក់ទិ្ញែីតនម្ល១០០០$

⑥ដប្បទៅជាសិទ្ធិទាម្ទារ
សំណងការខូចខាត






