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I. The Quest for "Good" Legislation 

1. Introduction

"Laws are Like Sausages. Better Not to See Them Being Made."
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I. The Quest for "Good" Legislation 

1. Introduction

"Regulatoy

Tsunami"
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I. The Quest for "Good" Legislation 

1. Introduction

"From all Western States we clearly hear the 

same lament: There are too many laws and 

the ones made are bad." (Markus Lammer)*

*Aus allen westlichen Industriestaaten ertönt deutlich vernehmbar 

ein Klagelied des immer gleichen Inhalts: Es gibt zu viele 

Gesetze, und sie sind auch noch schlecht gemacht.
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I. The Quest for "Good" Legislation 

2. Criteria for Good Legislation

Good legislation …

… is clearly and understandably drafted (drafting quality),

… solves the problem it targets (effectiveness),

… does not have negative side effects, 

… is cost-efficient,

… is accepted by everybody,

… is fair and just.
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I. The Quest for "Good" Legislation 

2. Criteria for Good Legislation

There is no generally accepted benchmark for "good legislation".
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I. The Quest for "Good" Legislation 

2. Criteria for Good Legislation

Quelle: http://www.legislation.gov.uk/ukia/2015/226/pdfs/ukia_20150226_en.pdf
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II. Function and Limitation of Legislation

1. Function of Legislation

- Stabilization (e.g. Civil Code) 

- Problem Solving

- Legitimacy and Discourse

Function of Legislation



II. Function and Limitation of Legislation

2. Problem Solving Capacity
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II. Function and Limitation of Legislation

2. Problem Solving Capacity

The problem solving capacity of legislation is limited because …

… legislation is language and language is never perfectly clear,

… a legislator cannot anticipate all possible cases under a given law,

… legislation must be open for tailor-made solution,

… of negative and evasive behavior of the citizens,

… of practical limitations (costs for control etc.),

… of bad implementation.

Felix Uhlmann



III. Goals in Legislation

1. ???

Felix Uhlmann
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III. Goals in Legislation
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III. Goals in Legislation

Felix Uhlmann

Goals in legislation matter because …

… they reveal legislative preferences,

… they set priorities over conflicting goals,

… they enhance statutory interpretation,

… they enhance proper implementation,

… they serve as a benchmark for legislative success (accountability)
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IV. Regulatory Instruments

1. Prohibitions and Sanctions

"Thou shalt not kill"

"Thou shalt not steal"
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IV. Regulatory Instruments

2. Targets and Principles
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IV. Regulatory Instruments

2. Targets and Principles
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IV. Regulatory Instruments

3. Incentives (negative)
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IV. Regulatory Instruments

3. Incentives (positive)
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IV. Regulatory Instruments

3. Incentives (positive)
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IV. Regulatory Instruments

4. Information (and Nudging)
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IV. Regulatory Instruments

4. Information (and Nudging)
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IV. Regulatory Instruments

5. Public Services
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IV. Regulatory Instruments

5. Public Services
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IV. Regulatory Instruments

5. Public Services
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IV. Regulatory Instruments

6. Cooperation and Self-Regulation
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IV. Regulatory Instruments

7. Compensation Rules
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IV. Regulatory Instruments

8. Choice between Regulatory Instruments

1. The optimal instrument is the most effective, least intrusive 

with minimal cost ( possible trade-offs)

2. Instruments may be used in sequence (e.g. warning – fine).

3. Instruments may be used combined (e.g. information – fine).

4. The optimal instrument may change over time ( evaluation)
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V. Legislative Process

1. "Due Process of Lawmaking" (LINDE)?
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V. Legislative Process

1. "Due Process of Lawmaking" (LINDE)?

U.S. Supreme Court, Fullilove v. Klutznick, 

(448 U.S. 448 at 550 (1980), Stevens, J., dissenting)

"Although it is traditional for judges to accord the same presumption of

regularity to the legislative process no matter how obvious it may be that a

busy Congress has acted precipitately, I see no reason why the character of

their procedures may not be considered relevant to the decision whether the

legislative product has caused a deprivation of liberty or property without due

process of law."

"The Lawmaker owes nothing but the law."

(CHRISTIAN WALDHOFF: "Der Gesetzgeber schuldet nichts als das Gesetz." Zu alten und

neuen Begründungspflichten des parlamentarischen Gesetzgebers. In: Festschrift für

Josef Isensee, 2007, S. 325 ff.)
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V. Legislative Process

2. Model of the Legislative Process

Mandate Analysis Design Drafting Decision
Imple-

mentation

Fact Finding

Evaluation

Public Consultation

Political Political
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V. Legislative Process

3. Fact Finding

Fact Finding …

… may be crucial for the outcome,

… requires resources and time,

… is hence difficult for single MPs,

… may be hampered by biased data,

… should be transparent and well documented,

… may go hand in hand with evaluation.
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V. Legislative Process

4. Public Consultation (Participation)
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V. Legislative Process

4. Public Consultation (Participation)
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V. Legislative Process

4. Public Consultation (Participation)
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V. Legislative Process

4. Public Consultation (Participation)

Participation (Functions)

- Information and Transparency

- Legitimacy

- Political Feasibility

- Fact Finding

- Implementation and Practicability

- Drafting
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V. Legislative Process

4. Public Consultation (Participation)

Participation (Characteristics)

- The object of participation is a draft law.

- Participation has no binding effect on government.

- The typical participants are private individuals.

- Participation is a formalized process.

- There is no standard format for participation.

- Participation is not an opinion poll.

- Participation is not an expert opinion.

- Participation is not lobbying.
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VI. Publication and Consolidation

1. Publication

*"A state in which there are more laws than a citizen can remember is 

a poorly organized state, and a citizen who does not know all the 

laws by heart is a bad citizen."

*"Tout État où il y a plus de lois que la mémoire de chaque citoyen n’en peut contenir est un État mal constitué, 

et tout homme qui ne sait pas par coeur les lois de son pays est un mauvais citoyen." 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU, Fragments politiques
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VI. Publication and Consolidation

1. Publication

Publication …

… is essential for the validity of the law,

… must be up to date,

… must be easily accessible for everybody (internet),

… may be supplemented by explanatory materials.
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VI. Publication and Consolidation

2. Consolidation (Techniques of Amendments)

ARTICLE (3): The Publications Law No. 3/75 and any other 

regulations in contradiction or contravention of the provisions of the 

attached law are deemed null and void

Royal Decree No. 49/84 on the promulgation of the 

Publications and Publishing Law (Oman)
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VI. Publication and Consolidation

2. Consolidation (Techniques of Amendments)

Old Law New Law

Indirect Method

Newer 

Law

Latest 

Law
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VI. Publication and Consolidation

2. Consolidation (Techniques of Amendments)
Direct Method
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VI. Publication and Consolidation

2. Consolidation (Techniques of Amendments)
Direct Method
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VI. Publication and Consolidation

2. Consolidation (Techniques of Amendments)

The direct method is preferable over the indirect method of 

amendment because …

… the user reading the original text may overlook later amendments,

… several amendments make the original text illegible, 

… legislator must dilligently consider all possible effects to existing law 

when enacting new legislation, 

… legislation is consolidated and there is no need for special 

consolidation,

… legislator "learns" the technique easily. 
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VII. Implementation and Supervision

1. Implementation



VII. Implementation and Supervision

1. Implementation
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VII. Implementation and Supervision

2. Supervision
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VII. Implementation and Supervision

2. Supervision

Legislator must not "forget" its law once passed but …

… consider effective implementation early in the process,

… foresee possible costs and opposition, 

… establish adequate processes for supervision ( evaluation),

… reconsider and amend (or abolish) the law if necessary.
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VII. Implementation and Supervision

2. Supervision
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II. Befristungen
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VII. Implementation and Supervision

3. Sunset and Experimental Clauses
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VII. Implementation and Supervision

3. Sunset and Experimental Clauses
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VII. Implementation and Supervision

3. Sunset and Experimental Clauses
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VII. Implementation and Supervision

3. Sunset and Experimental Clauses

Reasons for Sunset Clauses

- Temporary Problem

- Temporal Public Commitment

- Political Compromise

- Need for confirmation

- Experiment 
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VII. Implementation and Supervision

3. Sunset and Experimental Clauses

Experimental Clauses must clearly state

… competencies for the experiment,

… goals of the experiment,

… guard railing (safeguards),

… time limits,

… evaluation,

… form of the experiment (if necessary).
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VIII. Education
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(IX. Practical Questions

Read the Federal Act on Data Protection.

1. What are the goals (explicit and implicit) of this law? What 

problems are addressed?

2. What regulatory instruments are used in this law? Would 

other or additional instruments be possible?

3. If you had to write regulation on data protection from 

scratch: what are the facts and data you would interested 

in? How would you gather these facts?

4. Do you see room for evaluation, sunset, or experimental 

clauses?

5. What other remarks do you have?)

Federal Act on Data Protection 
(https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19920153/index.html)



Prof. Dr. Felix Uhlmann 1

ដណំ ើ រការនៃការតាក់តែងច្បាប់ (វធិើសាស្រ្ត)
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I. ណបរ្កកម្មណឆ្ព ោះណៅរកការតាក់តែងច្បាប់ «ល្អ»ង
១. ណរ្ច្បកតើណ ត្ើម្

«ច្បាប់រដូឺច្បជាសាសច់្បម្រកក ។ វាជាការម្របណរ្ើរណ យម្ិៃ ៃណ ើញណេល្ណរវា» ។
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I. ណបរ្កកម្មណឆ្ព ោះណៅរកការតាក់តែងច្បាប់ «ល្អ»
១. ណរ្ច្បកតើណ ត្ើម្

"«ការម្ររប់ម្ររង
េយុោះរូ្ណាម្ើ» "
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I. ណបរ្កកម្មណឆ្ព ោះណៅរកការតាក់តែងច្បាប់ «ល្អ»
១. ណរ្ច្បកតើណ ត្ើម្

“ណយើង ៃឮោ៉ា ងច្បារ់្ៃូវការែអូញតែអរដូច្បោន េើបណាត
រដឋទងំអរ់្ណៅបរ្ចឹម្ម្របណទ្យរ្ថា៖ ច្បាប់មាៃណម្រច្បើៃណេក
ណហើយច្បាប់តដល្ ៃតាក់តែងទងំណនាោះមិ្ៃល្អណទ្យ» ។
(Markus Lammer)*

*Aus allen westlichen Industriestaaten ertönt deutlich vernehmbar 

ein Klagelied des immer gleichen Inhalts: Es gibt zu viele 

Gesetze, und sie sind auch noch schlecht gemacht.
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I. ណបរ្កកម្មណឆ្ព ោះណៅរកការតាក់តែងច្បាប់ «ល្អ»
២. ល្កខែ ឌ រ្ម្រមាប់ការតាក់តែងច្បាប់ល្អ

ការតាក់តែងច្បាប់ល្អ…
… ម្រែូវ ៃម្រាងោ៉ា ងច្បារ្់លារ្់ ៃិងអាច្បយល់្ ៃ (រុ ភាេនៃការម្រាង)
… ណ ោះម្រសាសយបញ្ហា តដល្ច្បាប់ណៃោះមាៃណោល្ណៅ (ម្របរិ្ទ្យភភាេ)
… មិ្ៃមាៃ្ល្ប៉ាោះាល់្អវជិជមាៃ
… មាៃម្របរិ្ទ្យភភាេចំ្បណាយ
… អាច្បទ្យទ្យលួ្យក ៃណ យម្ៃុរ្សម្ររបោ់ន
… ម្រែឹម្ម្រែូវ ៃិងយុែតិធម៌្ ។
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I. ណបរ្កកម្មណឆ្ព ោះណៅរកការតាក់តែងច្បាប់ «ល្អ»
២. ល្កខ ៈវៃិិច្បឆ័យរ្ម្រមាប់ការតាក់តែងច្បាប់ល្អ

ជាទូ្យណៅ «ការតាកត់ែងច្បាបល់្អ» មិ្ៃមាៃកម្រមិ្ែរ្តង់ រណនាោះណទ្យ ។
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I. ណបរ្កកម្មណឆ្ព ោះណៅរកការតាក់តែងច្បាប់ «ល្អ»

២. ល្កខែ ឌ រ្ម្រមាប់ការតាក់តែងច្បាប់ល្អ

Quelle: http://www.legislation.gov.uk/ukia/2015/226/pdfs/ukia_20150226_en.pdf
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II. មុ្ែងារ ៃិងការកម្រម្ិែការតាក់តែងច្បាប់
១. មុ្ែងារនៃច្បាប់

- ណធែើឲ្យមាៃរ្ាិរភាេ (ឧ. ម្រកម្រដឋបបណវ ើ )
- ណ ោះម្រសាសយបញ្ហា
- ណធែើឲ្យមាៃភាេម្ររ្បច្បាប់ ៃិងដំណណាោះម្រសាសយ

មុ្ែងារនៃច្បាប់



II. មុ្ែងារៃិងការកម្រមិ្ែដល្់ការតាកត់ែងច្បាប់
២. រ្ម្ែាភាេណ ោះម្រសាសយបញ្ហា

ការតាក់តែងច្បាប់

េ័ែ៌មាៃ

ធៃធាៃ

ត្ៃការ

បញ្ហា ការអៃុវែត

បញ្ហា



II. មុ្ែងារ ៃិងតដៃកំ ែ់នៃការតាក់តែងច្បាប់
២. រ្ម្ែាភាេណ ោះម្រសាសយបញ្ហា

រ្ម្ែាភាេណ ោះម្រសាសយបញ្ហា នៃការតាកត់ែងច្បាប់ ណៅមាៃកម្រមិ្ែណៅណ ើយ ណ យសាសរ
តែ …..
… ច្បាប់ រឺជាភាសាស ណហើយភាសាសណៃោះមិ្ៃតដល្ច្បារ់្លារ់្ឥែណ ជ្ ោះណនាោះណទ្យ
… អនកតាក់តែងច្បាប់មិ្ៃអាច្បម្របណម្ើល្ណម្ើល្ទុ្យកជាមុ្ៃៃូវរាល់្ករ ើ តដល្អាច្បណកើែ
ណោងតាម្ច្បាប់តដល្ ៃតច្បងណនាោះណទ្យ
… ច្បាប់ម្រែូវតែណបើកចំ្បហណដើម្បើឲ្យមាៃដំណណាោះម្រសាសយម្យួតដល្រ្ម្ម្ររ្ប
… ឥរោិបងតដល្មាៃល្កខ ៈអវជិជមាៃ ៃិងណរច្បណវោះរបរ់្េល្រដឋ
… ការកម្រមិ្ែជាក់តរ្តង (ចំ្បណាយរ្ម្រមាប់ការម្រែួែេិៃិែយ ។ល្។)
… ការអៃុវែតមិ្ៃ ៃល្អ ។

Felix Uhlmann



III. ណោល្បំ ងនៃការតាក់តែងច្បាប់
1. ???

Felix Uhlmann



III. ណោល្បំ ងនៃការតាក់តែងច្បាប់

Felix Uhlmann



III. ណោល្បំ ងកនុងការតាកត់ែងច្បាប់

Felix Uhlmann



III. ណោល្បំ ងនៃការតាក់តែងច្បាប់

Felix Uhlmann

ណោល្ប ំងនៃការតាកត់ែងច្បាបម់ាៃសាសរៈរ្ំ្ ៃណ់ យ
សាសរតែ …
… វាបងាា ញេើទ្យំណនារនៃការតាក់តែងច្បាប់

… វាកំ ែ់អាទ្យិភាេណល្ើណោល្បំ ងតដល្មាៃវវិាទ្យ
… វាណធែើឲ្យម្របណរ្ើរណ ើងៃូវការបកម្រសាសយច្បាប់

… វាបណងកើៃការអៃុវែតច្បាប់ឲ្យ ៃម្រែមឹ្ម្រែវូ

… វាជាល្កខ ៈវៃិិច្បឆ័យណដើម្បើកំ ែ់ភាេណជារជ័យកនុងការតាក់តែងច្បាប់ (រ ណៃយយភាេ)
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IV. ល្ិែិែុបករ ៍ៃិយែ័កម្ម
១. ការហាម្ឃាែ់ ៃិងទ្យ ឌ កម្ម

"Thou shalt not kill"

"Thou shalt not steal"
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IV. ល្ិែិែុបករ ៍ៃិយែ័កម្ម
២. ណោល្ណៅ ៃិងណោល្ការ ៍
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IV. ល្ិែិែុបករ ៍ៃិយែ័កម្ម
២. ណោល្ណៅ ៃិងណោល្ការ ៍
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IV. ល្ិែិែុបករ ៍ៃិយែ័កម្ម

៣. ការណល្ើកទឹ្យកចិ្បែត (អវជិជមាៃ)



Felix Uhlmann 20

IV. ល្ិែិែុបករ ៍ៃយិែ័កម្ម
៣. ការណល្ើកទឹ្យកចិ្បែត (វជិជមាៃ)
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IV. ល្ិែិែុបករ ៍ៃិយែ័កម្ម

៣. ការណល្ើកទឹ្យកចិ្បែត (វជិជមាៃ)
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IV. ល្ិែិែុបករ ៍ៃយិែ័កម្ម
៤. េ័ែ៌មាៃ ៃិង(កតាត ជំរុញ) (Nudging)



Felix Uhlmann 23

IV. ល្ិែិែុបករ ៍ៃិយែ័កម្ម
៤. េ័ែ៌មាៃ ៃិង(កតាត ជំរុញ) (Nudging)
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IV. ល្ិែិែុបករ ៍ៃិយែ័កម្ម

៥. ណរ្វាសាសធារ ៈ
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IV. ល្ិែិែុបករ ៍ៃិយែ័កម្ម
៥. ណរ្វាសាសធារ ៈ
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IV. ល្ិែិែុបករ ៍ៃិយែ័កម្ម
៥. ណរ្វាសាសធារ ៈ



Felix Uhlmann 27

IV. ល្ិែិែុបករ ៍ៃិយែ័កម្ម
៦. កិច្បចរ្ហការ ៃិងការម្ររប់ម្ររងណ យែលួៃឯង
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IV. ល្ិែិែុបករ ៍ៃិយែ័កម្ម
៧. វធិាៃនានាកនុងការជរួ្ជុល្រំ្ ង
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IV. ល្ិែិែុបករ ៍ៃិយែ័កម្ម
៨. ជណម្រម្ើរ្រវាងលិ្ែិែុបករ ៍ៃិយែ័កម្ម

១. លិ្ែិែុបករ ៍ល្អបំ្ុែ រឺមាៃម្របរ្ទិ្យភភាេែពរ្់ មាៃការរ ំ្ ៃែិច្បែចួ្បម្រេម្ទងំមាៃ
ច្បណំាយអបបបរមា (អាច្បមាៃការរ្ម្រម្បរ្ម្រមួ្ល្)
២. លិ្ែិែុបករ ៍អាច្បម្រែូវ ៃណម្របើតាម្លំ្ ប់ (ឧ. ការ រ្ណ់ែឿៃ - េិៃ័យ)
៣. លិ្ែិែុបករ ៍អាច្បម្រែូវ ៃបញ្ចូល្ោន (ឧ. េែ័ម៌ាៃ - េិៃ័យ)
៤. លិ្ែិែុបករ ៍ល្អបំ្ុែអាច្បផ្លល រ់្បតូរេើណេល្ម្យួណៅណេល្ម្យួណទ្យៀែ (ការវាយ
ែនម្ល)
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V. ដំណ ើ រការនៃការតាកត់ែងច្បាប់
១. «ដំណ ើ រការម្រែឹម្ម្រែូវនៃការតាក់តែងច្បាប់» (LINDE)?
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V. ដំណ ើ រការនៃការតាក់តែងច្បាប់
១. «ដំណ ើ រការម្រែឹម្ម្រែូវនៃការតាក់តែងច្បាប់» (LINDE)?

ែុលាការកេូំល្រ្ហរដឋអាណម្រកិ Fullilove v. Klutznick, 

(448 U.S. 448 at 550 (1980), Stevens, J., dissenting)

«ណទោះបើវាជាទ្យំណៃៀម្ទ្យំលាប់តដល្ណៅម្រកម្យល់្ម្រេម្ណល្ើរ្ច្បចធារ ៍នៃភាេម្របម្រកែើច្បំណាោះដណំ ើ រ
ការនៃការតាក់តែងច្បាប់ក៏ណ យ ម្ៃិថាវាជាក់តរ្តងប៉ាុណាា ណទ្យ ក៏រ្ភាតដល្ម្មាញឹកមួ្យ ៃណធែើ
រ្កម្មភាេភាល ម្ៗ ណហើយែ្ុ ំណម្ើល្ម្ៃិណ ើញេើមូ្ល្ណហែុតដល្ណរម្ៃិេចិារណាណល្ើៃើែិវធិើាក់េ័ៃភ
ៃងឹណរ្ច្បកតើរ្ណម្រម្ច្បច្បែិត ថាណែើឯកសាសរច្បាប់ ៃបងកឲ្យមាៃការដកហូែណរ្រ ើភាេ ឬម្រទ្យេយរ្ម្បែតិ
ណ យោម ៃដំណ ើ រការច្បាប់ម្រែមឹ្ម្រែវូ ឬោ៉ា ងណាណនាោះណទ្យ» ។

«អនកណធែើច្បាប់ម្ៃិជាំក់អែើទងំអរ់្ ប៉ាុតៃតច្បាប់» ។
(CHRISTIAN WALDHOFF: "Der Gesetzgeber schuldet nichts als das Gesetz." Zu alten und

neuen Begründungspflichten des parlamentarischen Gesetzgebers. In: Festschrift für

Josef Isensee, 2007, S. 325 ff.)
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V. ដំណ ើ រការនៃការតាកត់ែងច្បាប់
២. រំរូនៃដំណ ើ រការនៃការណធែើច្បាប់

អំណាច្ប
ៃណោ យ ការវភិារ ការបណងកើែ ម្រាង

ណរ្ច្បកតើ
រ្ណម្រម្ច្បច្បិែត
ត្នក

ៃណោ យ
ការអៃុវែត

ការតរ្ែងរកការេិែ

ការវាយែនម្ល

ការេិណម្រោោះណោបល់្សាសធារ ៈ
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V. ដំណ ើ រការនៃការតាក់តែងច្បាប់
៣. ការតរ្ែងរកការេិែ

ការតរ្ែងរកការេិែ…
… អាច្បមាៃសាសរៈរ្ំ្ៃ់ច្បំណាោះល្ទ្យភ្ ល្
… ែម្រម្ូវឲ្យមាៃធៃធាៃ ៃិងណេល្ណវលា
… ដូណច្បនោះ វាេិ ករ្ម្រមាប់ែំណាងរា្រ្តមាន ក់ៗ
… អាច្បម្រែូវ ៃរ ំ្ ៃណ យទិ្យៃនៃ័យល្ណម្អៀង
… ររួតែមាៃែមាល ភាេ ៃិងច្បងម្រកង ៃម្រែឹម្ម្រែូវ
… អាច្បជយួដល់្ការវាយែនម្ល ។
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V. ដំណ ើ រការនៃការតាកត់ែងច្បាប់
៤. ការេិណម្រោោះណោបល់្ជាសាសធារ ៈ (ការចូ្បល្រមួ្)
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V. ដំណ ើ រការនៃការតាក់តែងច្បាប់
៤. ការេិណម្រោោះណោបល់្ជាសាសធារ ៈ (ការចូ្បល្រមួ្)
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V. ដំណ ើ រការនៃការតាកត់ែងច្បាប់
៤. ការេិណម្រោោះណោបល់្ជាសាសធារ ៈ (ការចូ្បល្រមួ្)
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V. ដំណ ើ រការនៃការតាកត់ែងច្បាប់
៤. ការេិណម្រោោះណោបល់្ជាសាសធារ ៈ (ការចូ្បល្រមួ្)

ការចូ្បល្រមួ្ (តាម្មុ្ែងារ)
- េ័ែ៌មាៃ ៃិងែមាល ភាេ
- ភាេម្ររ្បច្បាប់
- ល្ទ្យភភាេត្នកៃណោ យ
- ការតរ្ែងរកការេិែ
- ការអៃុវែត ៃិងការអៃុវែតជាក់តរ្តង
- ណធែើណរ្ច្បកតើម្រាង
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V. ដំណ ើ រការនៃការតាក់តែងច្បាប់
៤. ការេិណម្រោោះណោបល់្ជាសាសធារ ៈ (ការចូ្បល្រមួ្)

ការចូ្បល្រមួ្ (តាម្ល្កខ ៈ)
- កម្មវែាុនៃការចូ្បល្រមួ្ រឺណរ្ច្បកតើម្រាងច្បាប់
- ការចូ្បល្រមួ្មិ្ៃមាៃអំណាច្បរែិយុែតណិល្ើរ ឋ ភិ្ ល្ណ ើយ
- ែោួ៉ា ង អនកចូ្បល្រមួ្ រឺជារូបវៃតបុរគល្ឯកជៃ
- ការចូ្បល្រមួ្ រឺជាដំណ ើ រការ ល្ូវការម្យួ
- ោម ៃទ្យម្រម្ង់រ្តង់ រណាម្យួរ្ម្រមាប់ការចូ្បល្រមួ្ណនាោះណទ្យ
- ការចូ្បល្រមួ្មិ្ៃតម្ៃជាការរ្ទង់ម្ែិណទ្យ
- ការចូ្បល្រមួ្មិ្ៃតម្ៃជារំៃិែរបរ់្អនកជំនាញណនាោះណទ្យ
- ការចូ្បល្រមួ្មិ្ៃតម្ៃជាការបញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល្ណទ្យ ។
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VI. ការណ ោះេុម្ព ៃិងការបញ្ចូ ល្ោន
១. ការណ ោះេុម្ព

«រដឋម្ួយតដល្មាៃច្បាប់ណម្រច្បើៃតដល្េល្រដឋម្ៃិអាច្បច្បងចា ំៃ
រឺជារដឋតដល្មាៃការណរៀបច្បំអៃ់ណែាយ ណហើយេល្រដឋតដល្ម្ិៃ
ដឹងច្បាប់ទងំអរ់្ឲ្យ ៃល្អ រឺជាេល្រដឋម្ិៃល្អ» ។

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
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VI. ការណ ោះេុម្ព ៃិងការរមួ្បញ្ចូ ល្ោន

១. ការណ ោះេុម្ព

ការណ ោះេុម្ព…
… រឺរំ្្ៃ់រ្ម្រមាប់រុ្េល្ភាេនៃច្បាប់
… ម្រែូវតែមាៃបច្បចុបបៃនភាេ
… ម្ៃុរ្សម្ររប់រូបម្រែូវតែរកច្បាប ់ៃណ យងាយម្ររ្លួ្ (អិុៃធឺ ិែ)
… អាច្បបំណេញបតៃាម្ណ យឯកសាសរេៃយល្់ ។
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VI. ការណ ោះេុម្ព ៃិងការបញ្ចូ ល្ោន
២. ការបញ្ចូ ល្ោន (បណច្បចកណទ្យរ្នៃការណធែើវណិសាសធៃកម្ម)

មាម្រតា (៣)៖ ច្បាប់រ្តើេើការណ ោះេុម្ព្ាយ ណល្ែ ៣/៧៥ ៃិងបទ្យបបញ្ញែតណិ្សងៗ

តដល្្ទុយ ឬបំាៃៃងឹបទ្យបបញ្ញែតនិៃច្បាប់តដល្ភាជ ប់ណៃោះ ម្រែូវចាែ់ទុ្យកជាណមា ៈ ។

ម្រេោះរាជម្រកែឹយណល្ែ ៤៩/៨៤ ម្របការ្ឲ្យណម្របើច្បាប់រ្តើេើការណ ោះេុម្ព្ ាយ
(Oman)
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VI. ការណ ោះេុម្ព ៃិងការបញ្ចូ ល្ោន
២. ការបញ្ចូ ល្ោន (បណច្បចកណទ្យរ្នៃការណធែើវណិសាសធៃកម្ម)

ច្បាប់ចារ់្ ច្បាប់ងមើ

វធិើសាស្រ្តណ យម្របណោល្

ច្បាប់ងមើ
ច្បាប់ងមើ
បំ្ ុែ
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VI. ការណ ោះេុម្ព ៃិងការបញ្ចូ ល្ោន
២. ការបញ្ចូ ល្ោន (បណច្បចកណទ្យរ្នៃការណធែើវណិសាសធៃកម្ម)

វធិើសាស្រ្តណ យផ្លទ ល់្
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VI. ការណ ោះេុម្ព ៃិងការបញ្ចូ ល្ោន
២. ការបញ្ចូ ល្ោន (បណច្បចកណទ្យរ្នៃការណធែើវណិសាសធៃកម្ម)

វធិើសាស្រ្តណ យផ្លទ ល់្
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VI. ការណ ោះេុម្ព ៃិងការបញ្ចូ ល្ោន

២. ការបញ្ចូ ល្ោន (បណច្បចកណទ្យរ្នៃការណធែើវណិសាសធៃកម្ម)

វធិើសាស្រ្តណធែើវណិសាសធៃកម្មណ យផ្លទ ល្ម់្រែូវ ៃណរៃិយម្ណម្របើជាងវធិើសាស្រ្តណ យម្របណោល្
ណ យសាសរតែ…
… អនកណម្របើតដល្អាៃអែាបទ្យណដើម្ អាច្បណម្ើល្រលំ្ងការណធែើវណិសាសធៃកម្មបនាទ ប់
… ការណធែើវណិសាសធៃកម្មណម្រច្បើៃដងណធែើឲ្យអែាបទ្យណដើម្ម្ៃិម្ររ្បច្បាប់
… អនកតាក់តែងច្បាប់ម្រែវូតែេចិារណាណ យណ្លៀវឆ្ល ែៃូវរាល់្្ល្ប៉ាោះាល្់ទងំអរ់្តដល្អាច្ប
មាៃណល្ើច្បាប់តដល្មាៃជាធរមាៃ ណៅណេល្អៃុម័្ែច្បាប់ងមើ

… ច្បាប់ម្រែូវ ៃបញ្ចូ ល្ោន ណហើយម្ិៃចា ំច់្បមាៃការបញ្ចូ ល្េណិរ្រ្ណាមួ្យណទ្យ
… អនកតាក់តែងច្បាប់ «ណរៀៃ» បណច្បចកណទ្យរ្ណ យងាយម្ររ្ួល្ ។
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VII. ការអៃុវែត ៃិងការម្រែួែេៃិែិយ
១. ការអៃុវែត



VII. ការអៃុវែត ៃិងការម្រែួែេិៃិែយ
១. ការអៃុវែត
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VII. ការអៃុវែត ៃិងការម្រែែួេិៃែិយ
២. ការម្រែួែេិៃិែយ
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VII. ការអៃុវែត ៃិងការម្រែួែេិៃិែយ
២. ការម្រែួែេិៃិែយ

អនកតាក់តែងច្បាប់ម្ៃិម្រែូវ«ណភ្លច្ប» ច្បាប់របរ់្ែលួៃឯង ណៅណេល្តដល្ច្បាប់ណនាោះអៃុម័្ែរចួ្ប ប៉ាុតៃត …
… ម្រែូវេិចារណាេើការអៃុវែតឲ្យមាៃម្របរិ្ទ្យភភាេេើដបូំងណៅកនុងដណំ ើ រការរបរ់្វា
… ម្រែូវម្របណម្ើល្ណម្ើល្េើការច្បណំាយ ៃិងការជំទរ់្តដល្អាច្បមាៃ
… ម្រែូវបណងកើែដណំ ើ រការម្រែែួេៃិែិយឲ្យ ៃម្ររប់ម្រោៃ់ ( ការវាយែនម្ល)
… ម្រែូវេិចារណាណ ើងវញិ ៃិងណធែើវណិសាសធៃកម្ម (ឬលុ្បណចាល្)ច្បាប់ណាមួ្យ ម្របរិ្ៃណបើចា ំច់្ប ។
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VII. ការអៃុវែត ៃិងការម្រែួែេៃិែិយ
២. ការម្រែួែេិៃិែយ
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II. Befristungen
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VII. ការអៃុវែត ៃិងការម្រែួែេិៃិែយ
៣. បញ្ញែតិអរ្តងគែ ៃិងសាសកល្បង (Sunset and Experimental Clauses)
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VII. ការអៃុវែត ៃិងការម្រែួែេៃិែិយ
៣.បញ្ញែតិអរ្តងគែ ៃិងសាសកល្បង
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VII. ការអៃុវែត ៃិងការម្រែួែេិៃិែយ
៣.បញ្ញែតិអរ្តងគែ ៃិងសាសកល្បង
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VII. ការអៃុវែត ៃិងការម្រែួែេៃិែិយ
៣.បញ្ញែតិអរ្តងគែ ៃិងសាសកល្បង

មូ្ល្ណហែុនៃបទ្យបបញ្ញែតបិណណាត ោះអារ្ៃន មាៃដូច្បជា៖
- បញ្ហា បណណាត ោះអារ្ៃន
- ការណបតជ្ាចិ្បែតសាសធារ ៈជាកាលិ្ក
- ការរ្ម្រម្បរ្ម្រម្ួល្ត្នកៃណោ យ
- ែម្រម្ូវការបញ្ហជ ក់អោះអាង
- ការសាសកល្បង
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VII. ការអៃុវែត ៃិងការម្រែួែេិៃិែយ
៣.បញ្ញែតិអរ្តងគែ ៃិងសាសកល្បង

ែសាសកល្បងម្រែូវតែបញ្ហជ កឲ់្យ ៃច្បារ្ល់ារ្អំ់េើ៖
… រ្ម្ែាភាេណដើម្បើសាសកល្បង
… ណោល្បំ ងនៃការសាសកល្បង
… រ ងំការារ (ការការារ) 
… ណេល្ណវលាកំ ែ់
… ការវាយែនម្ល
… ទ្យម្រម្ង់នៃការសាសកល្បង (ម្របរិ្ៃណបើចា ំច់្ប) ។
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VIII. ការអប់រ ំ
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IX. រ្ំ ួរអៃុវែតៃ៍

ចូ្បរអាៃច្បាប់រ្ហេ័ៃភរ្តើេើការការារទិ្យៃនៃ័យ
១. ណែើច្បាប់ណៃោះមាៃណោល្បំ ងអែើែលោះ (ណ យជាក់លាក់ ៃិងណ យណរ្ៃៀម្សាសៃ ែ់)? ណែើ
ម្រែូវណ ោះម្រសាសយបញ្ហា អែើែលោះ?  
២. ណែើលិ្ែិែុបករ ៍ៃយិែ័កម្មតដល្ណម្របើណៅកនុងច្បាប់ណៃោះមាៃអែើែលោះ? ណែើអាច្បមាៃលិ្ែិែុ
បករ ៍ណ្សងណទ្យៀែ ឬបតៃាម្តដរឬណទ្យ?
៣. ណបើរិ្ៃជាអនកម្រែវូរ្រណរ្របទ្យបបញ្ញែតិរ្តើេើការការារទ្យៃិនៃ័យណ យោម ៃេ័ែ៌មាៃអែើទងំ
អរ្់៖ ណែើអនកចាប់អារម្ម ៍ៃងឹអងគណហែុ ៃិងទ្យិៃនៃ័យអែើែលោះ? ណែើអនកម្របមូ្ល្អងគណហែុទងំ
ណៃោះណ យរណបៀបណា? 
៤. ណែើអនកណ ើញច្ប ុំច្បណដើម្បើការវាយែនម្ល បញ្ញែតិអរ្តងគែ ឬសាសកល្បងតដរឬណទ្យ?  
៥. ណែើអនកមាៃណោបល់្ណ្សងណទ្យៀែតដរឬណទ្យ?

ច្បាប់រ្ហេ័ៃភរ្តើេើការការារទិ្យៃនៃ័យ


