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ចាបស់នតត្កិមមកមពុជាកនងុទិដ្ឋភាពអនតរជាត្(ិភាគ ១) 

 

មលាក្ស ដក្ស ប៊នុមធឿន   
 

១. មសចក្សថមីផថើម 
 សនថតិក្សមមចបម់ផថើមមៅមពលមតក្សជនបានទទួលមរណភាព ឬសនមតថាបានទទួល
មរណភាពក្សបុងក្សរណីបុគគលមនាះបានបាត់ខលួនមោយមានការរបកាសពីតុលាការ មនាះរទពយ
សមផតថិរបស់មខាម ច (មតក្សជន) នឹងរតូវបានចតដ់ចងតាមបណាថ  ំ(មតក្សសាសន)៍ ឬតាមផលូវចាប។់ 
មៅក្សបុងពិភពមលាក្ស របពន័នននការដបងដចក្សរទពយរបស់មតក្សជនមានពីររបមភទគឺ តាមរបពន័ន
ជរមះបចជ ី និងតាមរបពន័នទទួលបនថមោយសវ័យរបវតថ។ិ ចំមពាះរបពន័នោងំពីរមនះមានគុណ
សមផតថិ និងគុណវបិតថិរបស់វាមរៀងៗខលួន។  

ចំមពាះរបពន័នទទួលរទពយសមផតថិតាមរយៈជាជរមះបចជ ី គឺរតូវជរមះបចជ ីោងំអ្ស់នូវ
សិទនិមលើបំណុល នងិកាតពវក្សិចចរបស់មតក្សជន មាននយ័ថា មៅមពលដដលសនថតិក្សមមចបម់ផថើម 
(មពលមតក្សជនទទួលមរណភាព) មនាះមគរតូវជួលសវនក្សរមក្សមធវើការជរមះបចជ ីថាមតើរទពយរបស់
មតក្សជនមនាះមានរទពយសក្សមមប៉ុនាម ន រទពយអ្ក្សមម (បណុំល) ប៉ុនាម ន។ ក្សបុងក្សរណីរក្សមឃើញថា 
រទពយអ្ក្សមមមរចើនជាងរទពយសក្សមម មនាះមគនឹងរបកាសក្សសយ័ធន ដូមចបះអ្បក្សសបងមតក៌្ស (សនថតិជន) 
មនិអាចទទួលបានរទពយសមផតថិពីមតក្សជនបានម ើយ។ ប៉ុដនថមបើក្សបុងក្សរណីអ្បក្សជរមះបចជ ីរក្ស
មឃើញថា រទពយសក្សមមមានមរចើនជាងរទពយអ្ក្សមម មនាះសនថតិជនមាប ក្ស់ៗ នងឹទទួលបានរទពយ
សក្សមមមនាះ មោយពុំមានជាបក់ាតពវក្សិចចអ្វីមទៀតម ើយ។ របពន័នមនះរតូវចំណាយរបាក្សក់ាស និង
មពលមវលាមរចើនណាស់ក្សបុងការមធវើការដបងដចក្សរទពយរបស់មតក្សជន។ 
                                                 
 មលាក្ស ដក្ស ប៊ុនមធឿន ជារបធាននាយក្សោឌ នរសាវរជាវ មបាះពុមភ និងផសពវផាយននគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្ស  
ក្សមពុជា។ មលាក្សមានតនួាទីជាទីរបឹក្សាចាបម់ៅការោិល័យអ្ងគការស របជាជាតិរបយុទន របឆ្ងំមរគឿងមញៀន និង
ឧរកិ្សដឌក្សមម (UNODC)។ មលាក្សក្សជ៏ាសាស្រសាថ ចរយមៅសាក្សលវទិាល័យក្សមពុជាបមរងៀនមលើមុខវជិាជ នីតិសិទនិមនុសស 
និងនីតិអ្នថរជាតិឯក្សជន។ មលាក្ស ប៊ុនមធឿន មានបទពិមសាធនក៍ារងារដផបក្សចាបជ់ាង១០ឆ្ប  ំ ដដលមៅក្សបុងមនាះ
មលាក្សជាអ្តីតមស្រនថីជាន់ខពស់ទទួលបនធុក្សក្សមមវធីិចាប់ និងសិទនិមនុសសមៅអ្ងគការមូលនិធិអាសីុ និងជាជំនួយការ
គមរមាងរបស់ JICA សរមាបប់ណថុ ះបណាថ លមៅរក្សម និងរពះរាជអាជាញ មលើរក្សមរដឌបផមវណី និងរក្សមនីតិវធីិរដឌបផមវណី
មៅសាលាភូមនិធមៅរក្សមននរាជបណឍិ តសភាវជិាជ ជីវៈតុលាការ។ ក្សបុងឆ្ប ២ំ០១៥ មលាក្សបានទទលួអាហារូបក្សរណ៍មៅ
សិក្សាមៅរបមទស ឡាត មវៀ (Latvia) មោយបានបចចបថ់ាប ក្សអ់្នុបណឍិ ត នីតិអ្នថរជាតិសាធារណៈ និងសិទនិមនុសស។     
ឆ្ប ២ំ០១៣ មលាក្សក្សប៏ានបចចបថ់ាប ក្សអ់្នុបណឍិ តសថីពី នីតិឯក្សជនមៅសាក្សលវទិាល័យនីតិសាស្រសថ និងវទិាសាស្រសថ 
មសដឌកិ្សចចផងដដរ។   



 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៣ ដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប ២ំ០១៧ 
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មោយដ ក្សចំមពាះរបពន័នទទលួមតក៌្សបនថមោយសវ័យរបវតថិវញិ គឺសនថតិជនទទួលរទពយ
ពីមតក្សជនោងំរទពយសក្សមម និងរទពយអ្ក្សមម។ មាននយ័ថា មបើសនថតិជនយល់រពមទទលួមតក៌្សពី
មតក្សជនម ើយមនាះ ចំដណក្សដដលសនថតិជនដដលទទួលគឺោងំរទពយសក្សមម និងរទពយអ្ក្សមម។ 
មពលខលះរទពយអ្សក្សមមមរចើនជាងរទពយសក្សមម មនាះវាជាបនធុក្សសរមាបស់នថតជិនរតូវមចញសងនូវ
ចំដណក្សននបណុំលដដលខលួនសបងមតក៌្សពីមតក្សជនផងដដរ។ គុណសមផតថិននរបពន័នមនះ គមឺនិ
ចំណាយមពលមវលាមរចើនក្សបុងការចតដ់ចងរទពយរបស់មតក្សជនមទ។ មាង៉មទៀត តាមសីលធម ៌
សនថតិជនគួរជួយ លាងបណុំលដល់មតក្សជនរបស់ខលួន មៅមពលដដលខលួនរពមទទួលយក្សមតក៌្ស
ោងំមនាះ។ មបើតាមជំមនឿដខមរវញិ គឺមនិចងឲ់្យមតក្សជនខលួនទទួលរងទុក្សេក្សមមមៅឋានអ្វចីីណា
មយួម ើយ មៅមពលដដលមតក្សជនមនាះមនិបានសងបណុំលមៅមាច ស់បំណុលមុន ឬមរកាយ
មពលសាល បម់នាះ។  

មៅក្សបុងរក្សមរដឌបផមវណីក្សមពុជាឆ្ប ២ំ០០៧ ដដលមានរបមទសជប៉ុនជួយ ោពំារក្សបុងការមធវើ 
មសចក្សថីរពាងរក្សមមនះបានយក្សរបពន័នទី២ (ការទទួលមតក៌្សបនថមោយសវ័យរបវតថិ) មក្សអ្នុវតថ 
ពីមរពាះ របពន័នមនះមានភាពងាយរសួលសរមាបប់របិថក្សមពុជា។  

ក្សបុងការអ្នុវតថរស់មៅរបចនំថង រគួសារខលះបានបចជូ នកូ្សនមៅរបស់ខលួនមៅមរៀនសូរត ឬ
ឲ្យមៅរស់មៅមរៅរបមទស មពលខលះពកួ្សោតក់្សទ៏ទួលបាននូវសញ្ជ តិពីរបមទសដដលពកួ្សោតរ់ស់
មៅដដរ។ មៅក្សបុងចាបស់ញ្ជ តិក្សមពុជា មនិបានហាមឃាតច់ំមពាះជនជាតិដខមរតរមូវឲ្យមានដត
សញ្ជ តិដខមរដតមយួម ើយ មលើក្សដលងដតមានចាបដ់ចងពមិសសប៉ុមណាត ះ។71  

ក្សបុងក្សរណីសនថតិជនជាជនបរមទស ឬមានសញ្ជ តិបរមទស មតើរក្សមរដឌបផមវណីអ្នុញ្ដ ត
ឲ្យសនថតិជនមនាះអាចទទួលមត៌ក្ស ពីមតក្សជនជាជនជាតិដខមរដដលមានសញ្ជ តិជាដខមរបាន   
ដដរឬមទ?  

 
២. ក្សបុងទិដឌភាពអ្នថរជាតិ 

មៅក្សបុងអ្តទបទមនះ  អ្បក្សនពិននមនិមលើក្សយក្សទរមងន់នការមធវើសនថតិក្សមមមក្សពិភាក្សាម ើយ  
ដតអ្បក្សនិពននមធវើការសិក្សាមលើក្សរណីពាក្សព់ន័ននឹងអ្នុភាពននសាលរក្សមបរមទស នងិសាលរក្សមនន
តុលាការដខមរមលើមរឿងសនថតិក្សមមប៉ុមណាត ះ។  

                                                 
71 ឧោ រណ៍ ចាបស់ឋីពីការមរៀបចំ និងការរបរពឹតថមៅននគណៈក្សមាម ធិការជាតិមរៀបចំការមបាះមឆ្ប តឆ្ប ២ំ០១៥ ដដល
តរមូវឲ្យសមាសភាពគណៈក្សមាម ធិការមរៀបចំការមបាះមឆ្ប តរតូវដតមានសញ្ជ តិដខមរពីកំ្សមណើ ត និងមានសចជ តិដខមរ
មយួគតក់្សបុងមពលបំមពញការងារ (មារតា ៥)។ 



 
 
 

ចាបស់នថតិក្សមមក្សមពុជាក្សបុងទិដឌភាពអ្នថរជាតិ 
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ក្សបុងក្សរណីសនថតជិនមានសញ្ជ តិបរមទស មនាះោតម់និអាចទទួលបានមតក៌្ស ឬអ្ចចយ័-
ោន72ជាដីធលពីមីតក្សជនជាជនជាតិដខមរបានម ើយ ប៉ុដនថដីដដលជាមតក៌្សមនាះនងឹកាល យមៅជានីត-ិ
បុគគល73 ម ើយការរគបរ់គង នងិការចតដ់ចងដីធលីមនាះ រតូវមធវើម ើង មោយសនថតិជនដដលមាន
លំោបស់នថតិក្សមមមុន។74 មៅមពលដីមនាះកាល យជានីតបិុគគល មៅក្សបុងរក្សមរដឌបផមវណីអ្នុញ្ដ តឲ្យ
សនថតិជនជាជនបរមទសមនាះអាចលក្សដ់ីក្សបុងអ្ំ ុងមពលបីដខ មរកាយពីខលួនយល់រពមទទួលមតក៌្ស
ពីមតក្សជន។ ក្សបុងក្សរណីសនថតជិនមនិបានលក្សដ់ីក្សបុងអ្ ុំងមពលបីដខមនះមទ សនថតិជនដដល
មានសញ្ជ តបិរមទសមនាះមនិអាចចតដ់ចងរទពយមតក៌្ស(ដី)មនាះម ើយ ដូមចបះដីមនាះនងឹកាល យមៅ
ជាោម នមាច ស់ (ក្សបុងក្សរណីោម នសនថតិជនលំោបប់នាធ ប)់ ម ើយធាល ក្សម់ៅជាក្សមមសិទនិរបស់រដឌមោយ
សវ័យរបវតថិ។ មានក្សរណីមលើក្សដលង ចំមពាះជនបរមទសអាចទទួលបាននូវក្សមមសិទនិអាោរស 
ក្សមមសិទនិចបព់ីជានទ់១ីម ើងមៅ។75 ដូមចបះសនថិជនបរមទសអាចទទួលបានមតក៌្សពីមតក្សជនរបស់
ខលួនបានដដរ។  

ក្សបុងក្សរណីខលះ មតក្សជនដខមរមានសនថតិជនមានសញ្ជ តិបរមទសមរចើននាក្សរ់ស់មៅមរៅរបមទស 
ម ើយពួក្សមគមានជមមាល ះពាក្សព់ន័ននឹងមតក៌្ស ថាមតើតុលាការមយួណាមានសមតទក្សិចចមោះរសាយមរឿងក្សថី 
(តុលាការក្សមពុជា ឬតុលាការបរមទសសទិតមៅទីលំមៅរបស់សនថតិជន)មនះ ឬោ៉ងណា។ របសិនមបើ 
មតក្សជនបានទទួលមរណភាពមៅក្សមពុជា មនាះតុលាការននលំមៅឋាន ឬទីសំណាក្សរ់បស់មតក្ស-
ជនមានសមតទក្សិចចមោះរសាយមលើជមមាល ះមតក៌្សមនាះ76 មោយតរមូវឲ្យសនថតិជនោងំមនាះោក្សព់ាក្សយ
បណថឹ ងមក្សតុលាការក្សមពុជាមដើមផមីោះរសាយ។ សនថតិជនដដលជាជនជាតិបរមទសមនាះ រតូវមាន
លិខិតបញ្ជ ក្សថ់ា ពួក្សមគមានជាបព់ាក្សព់ន័ននឹងមតក្សជន ដូចជា កូ្សនបមងេើត កូ្សនសមុំ ឬជាជនដដលមាន
ឧបនិសសយ័ពិមសស77ដដលអាចទទួលមតក៌្សពមីតក្សជនបាន។  

                                                 
72 អ្ចចយ័ោនជារបោនក្សមមដដលមាច ស់បណាថ ំមធវើមៅឲ្យមនុសសមាប ក្ស ់ ឬមរចើននាក្សនូ់វរទពយសមផតថិរបស់ខលួន តាមរយៈ 
មតក្សសាសន។៍ ដក្សរសងម់ចញពីសនាធ នុរក្សមដផបក្សរដឌបផមវណី មបាះពុមពមោយរក្សសួងយុតថិធមឆ៌្ប ២ំ០១០។ 

73  នីតិបុគគល ជារក្សរមមនុសស ឬមូលនិធិដដលមានបុគគលភាពគតិយុតថ ម ើយជាមាច ស់ននសិទនិ និងកាតពវកិ្សចច។ ដក្សរសង ់
មចញពីសនាធ នុរក្សមដផបក្សរដឌបផមវណី មបាះពុមពមោយរក្សសួងយុតថិធមឆ៌្ប ២ំ០១០។ 

74   មារតា ១១៥៥ ក្សថាខណឍ ទី៣ រក្សមរដឌបផមវណី។  
75  មារតា ៦ ននចាបស់ថីពី ការផថល់ក្សមមសិទនិមលើចំដណក្សឯក្សជនននអាោរស ក្សមមសិទនិដល់ជនបរមទសចុះនថងទី២៤ 
ដខឧសភា ឆ្ប ២ំ០១០ “អ្នុញ្ដ តឲ្យជនបរមទសមានក្សមមសិទនិមលើចំដណក្សឯក្សជនននអាោរស ក្សមមសិទនិចបពី់
ជានទី់១មៅ”។ 

76   មារតា ៩ (ឈ) រក្សមនីតិវធីិរដឌបផមវណី។ 
77 បុគគលដដលមនិដមនជាសនថតិជន ដតមានជីវភាពរស់មៅជាមយួោប នឹងមតក្សជន ឬជាបុគគលដដលបានខិតខំមមើល 
ពាបាលមតក្សជនជាអាទិ៍។ ដក្សរសងម់ចញពីសនាធ នុរក្សមដផបក្សរដឌបផមវណី មបាះពុមពមោយរក្សសួងយុតថិធមឆ៌្ប ២ំ០១០។ 
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មៅក្សបុងទិដឌភាពអ្នថរជាតិ ចាបក់្សមពុជាទទួលសាគ ល់មសចក្សថសីមរមចរបស់តុលាការបរមទស 
កាលមបើសាលរក្សមននតុលាការបរមទសមនាះបានបញ្ជ ក្សថ់ា បានចូលជាសាទ ពរ ម ើយរតូវមាន
អានុភាព លុះរតាដតបំមពញតាមលក្សេខណឍ ដូចដចងមៅក្សបុងមារតា ១៩៩ ននរក្សមនីតិវធិីរដឌមបផវណី។ 
ក្សបុងមារតា ១៩៩ បានក្សណំតថ់ាៈ  

ក្ស- មបើសិទនិជរមះក្សឋីរបស់តុលាការបរមទសរតូវបានទទួលសាគ ល់ មោយចាប ់ឬសននិសញ្ដ  
ឬ អ្នុសញ្ដ ដដលរពះរាជាណាចរក្សមពុជាជាភាគី។  

ខ- មបើចុងចមមលើយដដលចញ់ក្សឋី បានទទួលការបចចូ នដីកាមកាះមៅ ឬដីកាបងាគ បដ់ដល
ចបំាចម់ដើមផីចប់មផឋើមនីតិវធីិ ឬមិនបានទទួលមទ ដតបានមឆលើយមោះសារតប
ចំមពាះបណថឹ ងមនាះ។  

គ- មបើខលឹមសារននសាលរក្សម និងនីតិវធីិននបណឋឹ ងមនាះ មិនបះ៉ពាល់សណាឋ បធ់ាប ប់
សាធារណៈ ឬទំមនៀមទមាល ប់លាននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា។ 

ឃ- មបើមានការធានាមៅវញិមៅមក្សរវាងរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា និងបរមទស។ 
មបើខលឹមសារននសាលរក្សមបរមទសមនាះ បានបំមពញតាមលក្សេខណឍ តាមមារតាខាងមលើ 

ភាគីដដលពាក្សព់ន័នអាចសំុឲ្យតុលាការក្សមពុជាអាចអ្នុវតថបាន មោយតុលាការក្សមពុជាមនិពិចរណា
អ្ំពីភាពរតមឹរតូវ ឬមនិរតមឹរតវូននការមចញសាលរក្សមរបស់តុលាការបរមទសម ើយ។78 ចាបក់្សមពុជា 
មនិោមោរឲ្យភាគីចញ់ក្សថី ឬកូ្សនបណុំលបញ្ជ ក្សថ់ា សាលរក្សមតុលាការបរមទសមនាះមចញមសចក្សថ ី
សមរមចមោយខុសចាបឬ់ោ៉ងណាម ើយ ពីមរពាះតុលាការក្សមពុជាមនិមានសមតទក្សិចចក្សបុងការ 
វនិិចឆយ័ពីភាពរសបចាប ់ឬមនិរសបចាបន់នការមចញសាលរក្សមរបស់តុលាការបរមទសមនាះមទ 
មោយសារតុលាការបរមទសបានបំមពញក្សិចចនីតិវធិីរបស់ខលួន មៅក្សបុងចាបជ់ាតិរបស់ពួក្សមគរចួរាល់ 
ម ើយ។ មៅក្សបុងខលឹមសារននមារតាខាងមលើមនះ មបើមយើងពិនិតយមមើលចណុំច (ក្ស) ខាងមលើបាន
ក្សំណតថ់ា “មបើសិទនិជរមះក្សឋីរបស់តុលាការបរមទសរតូវបានទទួលសាគ ល់មោយចាប ់ ឬសននិសញ្ដ  
ឬអ្នុសញ្ដ ដដលរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាជាភាគី។”  ក្សបុងឃាល មនះមាននយ័ថា មបើក្សមពុជាមនិបាន
ចូលជាសមាជិក្សននសននិសញ្ដ ណាមយួមទ មនាះក្សមពុជានឹងមនិទទួលសាគ ល់នូវសាលរក្សមរបស់
តុលាការបរមទសមនាះម ើយ។ ឧោ រណ៍ ក្សមពុជាមនិបានចូលជាសមាជិក្សននអ្ងគសនបិសីទឡាមអ្ 
សថីពី នីតអិ្នថរជាតិឯក្សជន  (តមៅមនះមៅកាតថ់ា សនបិសីទឡាមអ្) មនាះរបមទសដដលជាសមាជិក្ស
ននអ្ងគសនបិសីទមនះមនិអាចយក្សសាលរក្សមរបស់ខលួនមក្សឲ្យតុលាការក្សមពុជាអ្នុវតថម ើយ។ ផធុយមក្សវញិ 
                                                 
78  មារតា ៣៥២ ននរក្សមនីតិវធីិរដឌបផមវណី។ ចាបក់្សមពុជា (រពះរាជរក្សមមលខនស/រក្សម/០៧០១/១០ ចុះនថងទី២៣ 
ដខក្សក្សេោ ឆ្ប ២ំ០០១ ចាបស់ថីពី ការយល់រពម និងការអ្នវុតថអ្នុសញ្ដ អ្ងគការស របជាជាតិដចងអំ្ពីការទទលួ
សាគ ល់ និងការរបតិបតថិមសចក្សថីសមរមចមជឈតថិក្សរបរមទស) ក្សម៏ានការទទលួសាគ ល់នូវមសចក្សថីសមរមចមជឈតថិក្សរបរមទស 
ផងដដរ មោយក្សមពុជាបានយក្សខលឹមសារោងំរសរងននអ្នុសញ្ដ អ្ងគការស របជាជាតិ សថីពីការទទលួសាគ ល់ និង
ការរបតិបតថិនូវមសចក្សថីសមរមចមជឈតថិក្សរបរមទសដដលមធវើមៅទីរក្សរងញូវញ៉ក្សនថងទី១០ ដខមថុិនា ឆ្ប ១ំ៩៥៨។  



 
 
 

ចាបស់នថតិក្សមមក្សមពុជាក្សបុងទិដឌភាពអ្នថរជាតិ 
 

 

42 

 

ក្សមពុជាក្សដូ៏ចោប ដដរ គមឺនិអាចយក្សសាលរក្សមននតុលាការរបស់ខលួនមៅសំុឲ្យតុលាការបរមទសអ្នុវតថ 
មោយោម នការរពមមរពៀងោប រវាងរបមទសក្សមពុជា និងរបមទសមនាះជាមុនម ើយ។  

ក្សបុងក្សរណី មតក្សជនជាជនជាតិដខមររស់មៅក្សមពុជា ដតមានរទពយមៅបរមទស ម ើយ
តុលាការក្សមពុជាបានមធវើការដបងដចក្សរទពយោងំមនាះឲ្យសនថតិជនមរៀងៗខលួន។ សនថតិជនមនាះអាច 
យក្សសាលរក្សមសាទ ពរមនាះមៅសំុឲ្យតុលាការបរមទសអ្នុតថ តាមខលមឹសារននសាលរក្សមតុលាការ
ដខមរមនាះបាន កាលមបើតុលាការបរមទសមនាះទទួលយល់រពមក្សបុងការទទួលយក្សសាលរក្សមតុលាការ 
ក្សមពុជាមៅអ្នុវតថមលើទឹក្សដីរបស់ពួក្សមគដដរ។ មនះជាមោលការណ៍មសមើភាពក្សបុងវស័ិយយុតថិធម ៌
និងនមោបាយបរមទសននរបមទសនីមយួៗមលើពិភពមលាក្ស។  

មដើមផមីានភាពងាយរសួល ក្សបុងការអ្នុវតថសាលរក្សមតុលាការក្សមពុជាមៅបរមទស មលើពភិព-
មលាក្ស ក្សមពុជាគួរចូលជាសមាជិក្សមៅក្សបុងសនបិសីទឡាមអ្មនះ។  ពីមរពាះខលឹមសារននសាលរក្សម     
ក្សមពុជាអាចយក្សមៅអ្នុវតថមៅរបមទសមផសងៗបាន មៅក្សបុងរដឌសមាជិក្សននសនបិសីទឡាមអ្មនះ។    
សនិបសីទឡាមអ្មនះមានមបសក្សក្សមមសំខានគ់ឺ មដើមផមីធវើោ៉ងណា “ឲ្យមានដំមណើ រការននឯក្សភាព
ោប ” មលើវធិានអ្នថរជាតិឯក្សជន។ សនបិសីទមនះជរមរញឲ្យមាននូវក្សិចចឯក្សភាពជាអ្នថរជាតិមលើ
បញ្ា ដូចជា អ្ំណាចយុតាថ ធកិារតុលាការ ចាបដ់ដលអាចអ្នុវតថបាន និងការទទួលសាគ ល់ នងិ
ការអ្នុវតថសាលរក្សមឲ្យមានលក្សេណៈទូលំទូលាយដដលោក្សទ់ងនឹងចាបព់ាណិជជក្សមម ចាបធ់នាោរ 
និងនីតិវធិីរដឌបផមវណីអ្នថរជាត ិនិងការការពារកុ្សមារោក្សទ់ងនងឹអាពា ៍ពិពា ៍ និងឋានៈបគុគល។79 
មៅក្សបុងតបំនអ់ាសីុអាមគបយម៍នះមានរបមទសដតបនួ (ម៉ាម សីុ  វីលីពនី សិងាបុរ ីនងិមវៀតណាម)80 
ប៉ុមណាត ះដដលបានចូលមៅក្សបុងអ្ងគភាពមនះ។ សនបិសីទឡាមអ្មនះជាអ្ងគការអ្នថររោឌ ភបិាលសាក្សល
មយួ81 ដដលមានសមាជិក្សចំនួន ៨២រដឌសមាជិក្ស (៨១រដឌ និងស គមនអ៍្ឺរ ៉បុ) តំណាងឲ្យទវីបោងំអ្ស់
មលើពិភពមលាក្ស។ វាជាការងាយរសួលសរមាបក់្សមពុជាផងដដរក្សបុងការអ្នុវតថវធិានននសនថតិក្សមម ឬ
ចាបម់ផសង មៗទៀតោក្សទ់ងមៅនងឹវស័ិយអ្នថរជាតឯិក្សជន មបើក្សមពុជាចូលជាសមាជិក្សមៅក្សបុងសនបិសីទ
ឡាមអ្មនះ។ មគសមាគ ល់មឃើញថា រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាបានចុះ តទមលខាមលើអ្នុសញ្ដ នថងទី
២៩ ឧសភា ១៩៩៣ សថីពីការការពារកុ្សមារ និងក្សិចចស របតិបតិថការមលើក្សិចចការសមុំកូ្សនអ្នថរ
របមទស82 ននសនបិសីទឡាមអ្មនះផងដដរ។ ផលរបមោជនន៍នការចូលជាសមាជិក្សសនបិសីទឡាមអ្ 
មនះ គឺរាល់មសចក្សថីសមរមចននតុលាការននរដឌសមាជិក្ស អាចយក្សមៅអ្នុវតថមៅរដឌសមាជិក្ស 
                                                 
79 សូមមមើលមគ ទំពរ័ https://www.hcch.net/en/about 
80 រ ូតមក្សដល់ដខមថុិនា ឆ្ប ២ំ០១៧ មៅអាសីុអាមគបយម៍នះមានដតរបមទស៤ប៉ុមណាត ះដដលបានចូលជាសមាជិក្សនន
អ្ងគសនបិសីទឡាមអ្ សូមមមើលមគ ទំពរ័ https://www.hcch.net/en/states/hcch-members 

81 សូមមមើលមគ ទំពរ័ https://www.hcch.net/en/about 
82 សូមមមើលមគ ទំពរ័ https://www.hcch.net/en/states/other-connected-states/details2/?sid=221 



 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៣ ដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប ២ំ០១៧ 
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មផសងៗមទៀត មោយមិនចំបាច់មានការរពមមរពៀងមទវភាគី ឬព ុភាគីរវាងរបមទសោំង      
មនាះម ើយ។83  

របមទសដដលជាសមាជិក្សននស គមនអ៍្ឺរ ៉បុបានចូលរមួមធវើជាសមាជិក្ស ននសនបិសីទ 
ឡាមអ្ោងំអ្ស់ មនិរតមឹដតប៉មុណាត ះស គមនអ៍្ឺរ ៉បុបានពរងីក្សនូវខលឹមសារននចាបអ់្នថរជាតិឯក្ស-
ជនោងំមនាះសរមាបប់មរមើផលរបមោជនដ៍ល់ស គមនរ៍បស់ខលួនផងដដរ មៅក្សបុងមនាះស -
គមនអ៍្ឺរ ៉បុបានអ្នុមត័នូវវធិានមលខ No. 650/2012 ដដលបានអ្នុមត័មោយសភា និងរក្សរម
របឹក្សាអ្ឺរ ៉បុមៅនថងទ៤ី ដខក្សក្សេោ ឆ្ប ២ំ០១២ សថីពី យុតាថ ធកិារចាបអ់ាចអ្នុវតថបាន នងិការអ្នុវតថ  
មសចក្សថីសមរមច និងការទទួលយក្ស និងការអ្នុវតថននលិខិតតូបក្សរណ៍យថាភូតក្សបុងមរឿងសនថតិក្សមម 
និងការបមងេើតវញិ្ដ បនបរតននសនថតិក្សមម។84 ស គមន៍អឺ្រ ៉ុបក្ស៏បានមចញនូវវធិានមលខ No. 
1329/201485 ចុះនថងទ៩ី ដខធបូ ឆ្ប ២ំ០១៤ សថីពី ការបមងេើតនូវទរមងន់នមតក្សសាសនស៍រមាបយ់ក្ស
មៅអ្នុវតថមៅក្សបុងរបមទសសមាជិក្សោងំមូលផងដដរ។ ជាមោលការណ៍ សាលរក្សមននរបមទស
មួយមៅក្សបុងស គមន៍រតូវបានទទួលសាគ ល់ និងយក្សមៅអ្នុវតថជាសវ័យរបវតថិ86 មៅរបមទស
មផសងមទៀតមៅក្សបុងស គមនអ៍្ឺរ ៉បុោងំមូលបាន៕  

                                                      (មៅមានតមៅមលខមរកាយ) 

                                                 
83 មារតា ៣ ននអ្នុសញ្ដ នថងទី១ កុ្សមភៈ ១៩៧១ សថីពីការទទលួសាគ ល់ និងការអ្នុវតថសាលរក្សមតុលាការបរមទសក្សបុង
មរឿងរដឌបផមវណី និងពាណិជជក្សមម។ សូមមមើលមគ ទំពរ័ https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-

text/?cid=78 
84 សូមមមើលមគ ទំពរ័ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012R0650 
85  សូមមមើលមគ ទំពរ័ http://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/25d82b78-8291-11e4-

89f7-01aa75ed71a1/language-en 
86 សូមមមើលមគ ទំពរ័ http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/successions/index_en.htm 




