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ការននអ្បក្សសិក្សាចាប។់ មទាះបីមនិដមនជាអ្បក្សជំនាញក្សម៏ដ្ឋយ ខញុ ំសូមមលើក្សទកឹ្សចិតថដល់មមធាវ ី



 

vi 

 

និងអ្បក្សសិក្សាទូមៅចូលរមួវភិាគទានអ្តទបទមដើមផចុីះផាយក្សបុងរពឹតថិបរតមមធាវ។ី គណៈមមធាវ ី
សាវ គមនជ៍ានិចចដល់ការចូលរមួដចក្សរដំលក្សអ្តទបទរបស់ខលួនមៅក្សបុងរពឹតថិបរតមនះ។ ចំមពាះអ្បក្ស
ដដលមានបំណិនខាងសរមសរមានក្សរមតិ គណៈមមធាវមីានរក្សរមបណាត ធិការមយួដដលនឹងជួយ 
ផថល់ការដណនាដំល់អ្បក្សចូលរមួ និងជួយ ដក្សសរមួលអ្តទបទ។ មោលមៅននការបមងកើតរពឹតថិបរត
មនះ មនិរតមឹដតផសពវផាយអ្តទបទននអ្បក្សនិពននមជើងចាស់ដតប៉ុមណាត ះមទ ប៉ុដនថដថមទាងំជយួ មលើក្ស
សធួយបំណិនខាងសរមសរដល់អ្បក្សនិពននជំនានម់រកាយផងដដរ។ 

ខញុ ំយល់មឃើញថា ថវីមបើរក្សរមបណាត ធិការបានផចតិផចងក់្សបុងការមធវើឲ្យរពឹតថិបរតទទួលបាន
គុណភាពមយួដខ៏ពស់ក្សម៏ដ្ឋយ ការខវះខាតគងដ់តមជៀសមនិផុត។ មដើមផមីរជាមដរជងឲ្យរពឹតថិបរត
មនះមានគុណភាពកានដ់តរបមសើរ ខញុ ំសូមអ្ំពាវនាវដល់អ្បក្សអានមមតាថ សរមសរតប និងរះិគនស់ាទ បនា 
មធវើអ្តាទ ធិបាយ ឬបំមពញបដនទមមៅមលើអ្តទបទនីមយួៗដដលបានមបាះពុមពផាយ។ ខញុ ំសងឃមឹ
ថា ស ភាតា ឯក្សឧតថម មលាក្សជំទាវ និងអ្ស់មលាក្ស មលាក្សរសីនឹងបានរកី្សរាយក្សបុងការអាន
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខមនះ។ 
  ចំមពាះការចូលរួមវភិាគអ្តទបទ សូមមធវើការទាក្ស់ទងមក្សការយិល័យគណៈមមធាវ ី    
មដ្ឋយផ្ទធ ល់តាមអ្ុីដមល៉ info@bakc.org.kh ឬតាមរយៈមលាក្សមមធាវ ីកុ្សយ នាម តាមអ្ុីដមល៉ 
neam130@bakc.org.kh នងិមលាក្ស ដក្ស  ប៊នុមធឿន  តាមអ្ុីដមល៉ bunthoeurn@bakc.org.kh  

ក្សប៏ាន។ 
 ជាទបីចចប ់ខញុ ំសូមជូនពរដល់ស ភាតា ឯក្សឧតថម មលាក្សជំទាវ និងអ្ស់មលាក្ស មលាក្ស
រសីទាងំអ្ស់ សូមជួបដតមជាគជយ័រគបរ់បការ។ 

 
សូមអ្រគុណ! 

 

 

      
  

          សនួ វសិាល 
                                                             របធានគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា
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មោលការណ៍្ ននភាពព្ាកដព្បជាននចាប់  និងផលវាិក
ពាក់ព័នធ 

 

មដ្ឋយមមធាវ ីមាស បរ៉ូា 

១. មសចក្សថមីផថើម 
 មោលការណ៍ននភាពរបាក្សដរបជាននចាប ់(គ.ប.ច) (Legal Certainty)ជាមោលការណ៍
សំខានម់យួដដលគួរមលើក្សយក្សមក្សពិភាក្សាមដើមផដីសវងយល់ជាពិមសសនូវខលឹមសារ នងិភាពជាប់
ពាក្សព់ន័នជាមយួនឹងរទឹសថីដនទមទៀត ក្សបុងវស័ិយបក្សរសាយចាប ់ ឬមោលការណ៍ចាប។់ គ.ប.ច. 
ពាក្សព់ន័នទាងំរទឹសថី នងិការអ្នុវតថ។ ដផែក្សមលើមូលដ្ឋឌ នមនះ អ្តទបទមនះរតូវបានសរមសរម ើង
មដ្ឋយមផ្ទថ តមលើរទឹសថី ក្សបុងមោលបំណងបង្ហហ ញពីខលមឹសារននមោលការណ៍ និងចណំងទាក្សទ់ង
ដដលមាន។ អ្តទបទរសាវរជាវមនះ មានបីដផបក្សជាសំខានដ់ដលរាបប់ចចូ លទាងំដផបក្សមនះ ខលឹមសារ
ដដលបរយិយអ្ំពីមោលការណ៍រពមទាងំរទឹសថីដដលពាក្សព់ន័ន នងិចុងបចចបជ់ាខលមឹសារសមងខប 
ដដលមានអ្នុសាសន ៍សរមាបធ់ានាតាមផលូវចាបនូ់វមោលការណ៍មនះ។ 

២. មោលការណ៍ និងរទឹសថីពាក្សព់ន័ន 
 គ.ប.ច សំមៅថា ខលមឹសារចាបរ់តូវមានភាពចាស់លាស់ដដលរបធានននចាប ់ (subject 
of law) អាចដឹងពីខលឹមសារននចាប ់តាមរយៈការអាន ឬ ឮនូវទមងវើណាដដលចាបហ់ាមោត ់
ឬមនិហាមោត ់ មដើមផងី្ហយរសួលដល់បុគគលណាមាប ក្សរ់តវូមធវើ ឬមនិរតូវមធវើនូវអ្ំមពើណាមយួ។ 
របសិនមបើ បុគគលមធវើតាមឆនធៈតាមទមងវើអ្វដីដលចាបហ់ាមោតដ់ដលមានមទាស ម ើយមៅដតមធវើ
តាមឆនធៈនូវទមងវើខុសមនាះ ោតន់ឹងរបឈមនងឹការទទួលខុសរតូវ និងទទួលមទាសតាមចាប។់    

                                                 
      ធាវ ី មាស បូរ៉ា បានបចចបប់រញិ្ដ បរតចាបម់ៅមហាវទិាល័យចាប ់ និងវទិាសាស្រសថមសដឌកិ្សចចភបមំពញ     
ឆប ១ំ៩៩៨។  ឆប ២ំ០០៧ មលាក្សទទលួបានបណឍិ តចាប ់ ជំនាញចាបអ់្នថរជាតិ ពីសាក្សលវទិាល័យ ណា គូយ៉ 
របមទសជប៉ុន។ 
   មរៅពីការបមរងៀនចាបសិ់ទនិមនុសស និងចាបអ់្នថរជាតិ មលាក្សជាសាក្សលវទិាធិការរង ននសាក្សលវទិាល័យ     
ឯក្សមទសននក្សមពុជា (CUS) ទទួលបនធុក្សកិ្សចចការង្ហររសាវរជាវ និងជារបធានរក្សរមអ្បក្សចាបន់នការយិល័យស 
មៅរក្សមមសុើបអ្មងកតរបស់អ្ងគជំនំុជរមះវសិាមចដក្សបុងតុលាការក្សមពុជា (អ្.វ.ត.ក្ស)។ 
  មលាក្សមមធាវបីានសិក្សារសាវរជាវ និងសរមសរអ្តទបទជាមរចើន ពាក្សព់ន័ន   ចាបរ់ព មទណឍ ជាតិ និងអ្នថរជាតិ  
សិទនិមនុសស ចាបអ់្នថរជាតិទូមៅ និងបតាបន័។  
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ជាទូមៅ វាមនិមានចាបម់រចើនដចងអ្ំពី គ.ប.ច មទ ដតមានចាបដ់ចងអ្ំពី មោលការណ៍នីតានុកូ្សល។1 
គ.ប.ច មនះរតូវមរបើមៅក្សបុងមសចក្សថីសមរមច និងសាលរក្សមរបស់តុលាការជាតិ2 ឬអ្នថរជាតិ។3    
មោលការណ៍មនះ មរបើសរមាបរ់គបវ់ស័ិយចាបទ់ាងំអ្ស់ ផធុយពីមោលការណ៍នីតានុកូ្សលដដល
អ្នុវតថជាចមផងក្សបុងវស័ិយរព មទណឍ ។4 

មដើមផដីឹងថាអ្វីមយួរតូវហាមោត ់ម ើយដងឹតាមវធិីណា (Accessibility) និងដឹងទមងវើ
ដដលបុគគលមធវើក្សបុងនថងមនះនាមពលមនះមនិខុសចាប ់ និងមនិរតូវទទួលការកាតម់ទាសនាមពល
ខាងមុខ (Foreseeability) ដដលតាមរយៈមនះ ចាបន់ាមពលមុខមនិអ្នុវតថថយមរកាយចំមពាះ
អ្ំមពើមនិខុសមុនវតថមានននចាប ់(Retroactive Application of Law) ធាតុផសនំន គ.ប.ច មាន
ចំណុចជានោ់ប នឹងមោលការណ៍នីតានុកូ្សលភាព (the Principle of Legality)5 ដដលមានរបភព
មចញពីរបមទសសីុវលី  (Civil Law)។6 មោលការណ៍នីតានុកូ្សលជាឧទា រណ៍ដចងថា៖ ១. 
ោម នជនណាមាប ក្សរ់តូវជាបពិ់រទុនភាពពីបទមលមើសរព មទណឍ  ចំមពាះអ្ំមពើ ឬការខក្សខានណាមយួ 
ដដលមិនបានចាតជ់ាបទមលមើសរព មទណឍ រសបតាមចាបជ់ាតិ ឬចាបអ់្នថរជាតិ ក្សបុ ងខណៈមពល 
របរពឹតថមនាះម ើយ។ ដូចោប មនះមិនរតូវដ្ឋក្សម់ទាសឲ្យធងនជ់ាងមទាសដដលបានអ្នុវតថក្សបុ ងខណៈ
មពលរបរពឹតថបទមលមើសម ើយ។ របសិនមបើ មរកាយពីការរបរពឹតថបទមលមើសម ើយ ចាបប់ាន
បចដតថិឲ្យមានការដ្ឋក្សម់ទាសរសាលជាងមុន ជនមលមើសរតូវទទួលអ្តទរបមយជនពី៍ការដ្ឋក្សម់ទាស
រសាលជាងមនះ។ ២. ោម នបចដតថិណាមយួក្សបុ ងមារតាមនះ របឆងំនឹងការជនុំំជរមះក្សថី ឬការផថនាធ មទាស

                                                 
1 ក្សតិកាសញ្ដ សថីពី សិទនិរបជាពលរដឌ និងនមយបាយ ឆប  ំ១៩៧៧, មារតា ១៥។ ចាបស់ថីពី អ្ងគជំនំុជរមះវសិាមចដ
ក្សបុងតុលាការក្សមពុជា ឆប ២ំ០០៤, មារតា ២៣ ថមី។ ចាបរ់ដឌធមមនុចដ  ឆប  ំ១៩៩៣, មារតា ៣៨។ Bas Van Bockel, 
មោលការណ៍ the ni bis in idem ក្សបុងចាបស់ គមនអឺុ៍្រ ៉ុប, European Monographs, ឆប  ំ២០១០, ទំ.២៣០។  

2 Conjoined cases C-187/01 and C-385/01, Huseyin Gözütok and Klaus Brügge, [2003] ECR I-
5689 at para 40. 

3 អ្ងគបុមរជំនំុជរមះ អ្វតក្ស, មសចក្សថីពិចារណារបស់អ្ងគបុមរជំនំុជរមះពាក្សព់ន័ននឹងបណថឹ ងឧទនរណ៍ជំទាស់នឹងដីកាសមរមច 
សថីពី ភាពអាចទទលួយក្សបានននពាក្សយសំុតាងំខលួនជាមដើមបណថឹ ងរដឌបផមវណីរបស់ម ម្ ះ..., D11/3/4/2, ១៣ ដខ
កុ្សមភៈ ឆប  ំ២០១៣, ក្សថាខណ័ឍ  ១៧។ Ion PREDESCU and Marieta SAFTA, the Principle of Legal 
Certainty, Basis for the Rule of Law, Landmark Case-Law, 
https://www.ccr.ro/ccrold/publications/buletin/8/predescuen.pdf,  

4 ICCPR, supra note 1, Art. 15. 
5 Kenneth S. Gallant, the Principle of Legality in International and Comparative Criminal Law, 2008; 

Gabriel Hallevy, A Modern Treatise on the Principle of Legality in Criminal Law, 2010. 
6 សីុវលិ  នាទីមនះ មនិដមនសំមៅដល់ ចាបរ់គបរ់គងទំនាក្សទំ់នងបុគគល ដូចជាចាបឯ់ក្សជន (ចាបអ់ាពា ៍ពិពា ៍
មទ)។ សីុវលិ  គឺសំមៅដល់របពន័ន ដដលមានកំ្សមណើ តមចញមក្សពី រ ៉មូង៉ ់ ម ើយដដលសពវនថងមរចើននិយយ ដល់
របពន័នចាបប់ារាងំ។ ក្សបុងពិភពមលាក្ស របមទសភាគមរចើនរបកានត់ាមរបពន័នសីុវលិ  (យ៉ងតិច១២៩ របមទស), 
see Ruth A. Kok, Statutory Limitations in International Criminal Law, 2007, p. 34.។ 

https://www.ccr.ro/ccrold/publications/buletin/8/predescuen.pdf
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ដល់ជនណាមាប ក្ស ់ចំមពាះអ្ំមពើជាបទមលមើសរព មទណឍ  រសបតាមមោលការណ៍ទូមៅននចាប ់ដដល
ទទួលសាគ ល់មដ្ឋយស គមនន៍នរបជាជាតិ។7   គ.ប.ច ក្សម៏ានទំនាក្សទ់ំនងនឹងមោលការណ៍ននការ
ហាមោតក់ារកាតម់សចក្សថីពីរដងផងដដរ។8 ក្សបុងនយ័មនះ អ្បក្សរសាវរជាវ និងយុតថិសាស្រសថបានមសបើ
ឲ្យមរបើពាក្សយ «ការហាមោតក់ារកាត់មសចក្សថីពីរដងក្សបុងអ្ងគម តុដូចោប » ជំនួសឲ្យ «ការហាម
ោតក់ារកាតម់សចក្សថីពីរដងមលើបទមលមើសដតមយួ» មដ្ឋយសារបទមលមើសជាមរចើនអាចរតូវបានចាត់
មចញពីអ្ងគម តុដតមយួតាមចាបរ់បមទសនីមយួៗ។9 អារស័យម តុមនះ បគុគលអាចជួបនឹងភាព
មនិរបាក្សដរបជា មដ្ឋយសារមនិដឹងថា ខលួននងឹទទួលរងនូវការកាតម់សចក្សថីប៉ុនាម នដង។ 
 «មោលការណ៍ (ហាមោតក់ារកាតម់សចក្សថីពីរដង ne bis in idem) សទិតមៅមលើសរសរសថមភ

ពីរននរបពន័នចាបន់ីមយួៗ។ មយួ គឺមោលការណ៍ននភាពរបាក្សដរបជា និងទីពីរគឺ 
សមធម ៌(Equity)។ មៅមពលជនមលមើសរតូវបានកាត់មសចក្សថី និងផថនាធ មទាស ោតរ់តូវ
ដឹងថា តាមការអ្នុវតថមទាសពិរុទនភាពនឹងរលាយ (expiated) ម ើយនឹងមនិចាបំាច់
ភយ័ខាល ចនូវមទាសថមីណាមយួមទ។ របសិនមបើ ោតរ់តូវបានមដ្ឋះដលង ោត់មានភាព
របាក្សដរបជាថា ោតន់ឹងមនិរតូវបានកាត់មសចក្សថីជាថមីក្សបុងដំមណើ រការមផសងណាមយួមទ»។10  

 
ភាពអាចរបមមើលមឃើញននចាប ់(Foreseeability) 

 គ.ប.ច មានវសិាលភាពទូលាយ។ ចាបម់និបានដចងចាស់លាស់អ្ំពីក្សតាថ យក្សមក្ស
ពិចារណាសរមាប់ការដ្ឋក្ស់មទាស ក្ស៏បះ៉នឹងមោលការណ៍មនះផងដដរ។11 វាទាមទារឲ្យអ្បក្សមធវើ
ចាប់ក្សំណតន់ិយមន័យ និងមទាសឲ្យបានជាក្សល់ាក្ស ់ មដើមផមីជៀសបាននូវការមរបើរបាស់មដ្ឋយ
បំពាន ធានាថាចាបម់និរតូវអ្នុវតថរបតិសក្សមម ម ើយការមផធរអ្ំណាចមធវើចាបដ់ល់នតីិរបតិបតថ ិ

                                                 
7 ក្សតិកាសញ្ដ សថីពី សិទនិរបជាពលរដឌ និងនមយបាយ, មារតា ១៥។ ចាបរ់ដឌធមមនុចដ  ឆប  ំ១៩៩៣, មារតា ៣៨។  
8 Scottish Law Commission, Discussion Paper No 141 on Double Jeopardy, 2009, p. 14; Bas Van 

Bockel, supra note 1, 6.10.3. 
9 Bas Van Bockel, supra note 1, 6.10.3. 
10 Conjoined cases C-187/01 and C-385/01, Huseyin Gözütok and Klaus Brügge, [2003] ECR I-

5689, para. 40។ រសមដៀងោប មនះ អាចមឃើញមានក្សបុងមារតា ២១ ននរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ ឆប  ំ ២០០៩ របស់ 
ក្សមពុជា។ មារតា ៨ ននរក្សមរព មទណឍ គំរូបានដចងថា៖ បុគគលមាប ក្សម់និអាចរតូវបានកាតម់ទាសចំមពាះបទមលមើស
រព មទណឍ  ដដលោតរ់តូវបានកាតម់ទាស ឬឲ្យរចួមទាសរចួម ើយ លុះរតា៖ ក្ស. ក្សបុងមោលបំណងននការបិទបាងំបុគគល 
ដដលពាក្សព់ន័ន ពីការទទលួខុសរតូវរព មទណឍ  ឬមនិរតូវបានមធវើម ើងមដ្ឋយឯក្សរាជយ និងមនិលំមអ្ៀង អ្នុមលាមតាម
វធិានរតឹមរតូវទទលួសាគ ល់មដ្ឋយ ចាបអ់្នថរជាតិ និងរបរពឹតថក្សបុងលក្សខណៈដដលមរកាមសាទ នភាពមនិរសបតាមមចតនា 
ក្សបុងការនាបុំគគលពាក្សព់ន័នឲ្យទទលួខុសរតូវ។ សូមមមើល Vivienne O‟Connor, Model Codes for Post-Conflict 
Criminal Justice, 2007. 

11 Silvia D‟Ascoli, Sentencing in International Criminal Law: the UN ad hoc Tribunals and Future 
Perspectives for the ICC, 2011,p. 42. 



 

រពឹតថបិរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 

4 

រតូវមានតិចតួចបំផុតតាមដតអាចមធវើបាន។12 ក្សបុងនយ័មនះម ើយ រដ្ឋឌ ភបិាលមនិអាចមធវើឯក្សសារ
ដ្ឋក្សម់ទាសទណឍ ធងនធ់ងរដល់ជនណាមយួ មលើក្សដលងបទល ុ  ឬបទមលមើសដដលទទួលពិនយ័
អ្នថរការណ៍។ លិខិតគតិយុតថរបស់រដ្ឋឌ ភិបាលអាចរតឹមរតូវនិយយមយងដល់បទមលមើស និង
មទាសទណឍ ដដលមានក្សបុងចាបជ់ាធរមានដតប៉ុមណាត ះ។ ខលឹមសារដក្សរសងម់នះ បង្ហហ ញនូវការអ្ះអាង
ដដលមទើបបង្ហហ ញជូន។ ក្សបុ ងក្សរណីចាបំាចប់ទដ្ឋឌ នគតិយុតថដដលមចញមដ្ឋយអ្ងគការនីតិរបតិបតថិ 
អាចដចងពីបទល ុដដលរតូវផថនាធ មទាសរតឹមដតពិនយ័ជារបាក្សប់៉ុមណាត ះ។13...រតូវទទួលពិនយ័
អ្នថរការណ៍ពីរដឌបាលជលផលជារបាក្ស ់៥០០.០០០ មរៀល មៅ ៥.០០០.០០០ មរៀល ឯវតទុតាង
ទាងំអ្ស់រតូវរបគល់ឲ្យសាមីជនវញិ ចំមពាះជនណាដដលបានរបរពឹតថបទមលមើសមួយដូចខាង
មរកាម៖ ១. មិនរះុមរ ើ និងដក្សមចញពីទីតាងំមនសាទក្សបុ ង ូតម៍នសាទ តាមកាលក្សំណតក់្សបុ ងចាប់
មនះ។...ជនណារបរពឹតថបទមលមើស ដូចមានដចងក្សបុ ងមារតាមនះចាបពី់ពីរដងម ើងមៅរតូវទទួល
ការពិនយ័អ្នថរការណ៍ពីរដឌបាលជលផលមទវដង ននរបាក្សដ់ដលរតូវពិនយ័អ្នថរការណ៍ក្សបុ ងមារតា
មនះ។14 ការមធវើ ួសពីសមតទក្សចិចមនះ វាមនិរោនដ់តបះ៉ពាល់ដល់មោលការណ៍មនះមទ វាក្សន៏ឹង
បះ៉នូវមោលការណ៍ននការដបងដចក្សអ្ំណាចផងដដរ។ 

គ.ប.ច តរមូវឲ្យមានចាបដ់ដលអ្នុមត័មដ្ឋយសភាដដលមានភាពលមែតិ15 ម ើយខលឹម
សារននបទបផចដតថិរតូវមានភាពជាក្សល់ាក្ស1់6 សីុសង្ហវ ក្ស ់និងង្ហយយល់ដដលសាធារណជនអាច
ដឹងថា មានចាបដ់ដលហាមោតអ់្ំមពើតាមមមធាបាយ ឬយនថការមផសងៗ ដូចជាការផសពវផាយ
ចាប។់ តុលាការសិទនមិនុសសអ្ុឺរ ៉បុបានមរបើរបាស់ពាក្សយ «គុណភាពននចាប»់។17បដនទមពីមលើមនះ 
តុលាការមនះបានអ្ះអាងថា៖ ចាបរ់តូវដតអាចទទួលបានរគបរ់ោន៖់ របជាពលរដឌរតូវដតអាចមាន
ការចងែុលបង្ហហ ញថា វារគបរ់ោនក់្សបុ ងកាលៈមទសៈដដលវធិានចាបអ់្នុវតថចំមពាះក្សរណីណាមយួ...
វធិានណាមយួនឹងមិនអាចចាតថ់ាជាចាបម់ទ លុះរតាវារតូវបានមរៀបចំម ើងក្សបុ ងភាពជាក្សល់ាក្ស់
រគបរ់ោន ់ មដើមផីជួយ ឲ្យរបជាពលរដឌ ដក្សសរមួលអ្ំមពើរបស់ពួក្សមគ៖ របសិនមបើ រតូវការការរបឹក្សា

                                                 
12 Robert J. Reinstein, the Limits of Executive Power, 59 (2) American University Law Review, 336 

(2009). 
13 រក្សមរព មទណឍ ឆប  ំ២០០៩,ក្សមពុជា, មារតា ១។ 
14 ចាបស់ថីពី ជលផល ឆប  ំ២០០៦ របស់ក្សមពុជា, មារតា ៩៧។  
15 Taha Ayhan, the Principle of Legal Certainty in EU Case Law, 4 (3) Today‟s Review of Public 

Administration, 2010, p. 12. 
16 Sunday Times v. the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 1979, para. 49. 
17 Malone v. United Kingdom, (1985) 7 EHRR 14, para.67. 
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មយបល់សមរសប របជាពលរដឌរតូវដតអាចមមើលមឃើញក្សបុ ងក្សរមិតសមម តុផលក្សបុ ងកាលៈមទសៈ 
ដដលផលវបិាក្សដដលទមងវើណាមយួអាចមាន។18 

មារតា ២៤ ននចាបរ់បស់របមទស រ ៉ម៉ូាន ីដចងថា ចាបរ់តូវដតសរមសរម ើង មដ្ឋយមរបើ
របាស់ភាសាចាបជ់ាក្សល់ាក្សក់្សបុងទរមងដ់ដលបានដចង មដើមផបីំបាតនូ់វភាពមនធិល។19 តុលាការ
សិទនមិនុសសរបស់ទវីបអ្ឺរ ៉បុក្សប៏ាន អ្ះអាងផងដដរថា៖ «វធិានមិនអាចរតូវបានចាតថ់ាជាចាបម់ទ លុះរតា
ដត វារតូវបានបមងកើតម ើងជាមយួភាពជាក្សល់ាក្សរ់គបរ់ោន ់ជយួ ឲ្យរបជាពលរដឌដក្សតរមងទ់មងវើរបស់
ពួក្សមគ»។20 វធិានដដលអាចពាក្សរណ៍ (Foreseeable) បាន មៅមពលដដលវាបានផថល់នូវការ
ការពាររគប់រោនទ់ល់នឹងការមរជៀតដរជក្សមដ្ឋយបំពារបំពានមដ្ឋយ អាជាញ ធរសាធារណៈ។ ជា
របមយល គ.ប.ច ហាមនូវការដក្សដរបចាបត់ាមដតទំមនើងចិតថមដ្ឋយ ោម នម តុផលសមរសប។21

របសិនមបើ មានការមលើក្សដលង ការក្សរមតិ ការដក្សដរប មដ្ឋយមនិចាបំាច ់វាមនិគួរដ្ឋក្សក់្សបុងចាប់
មទ...។22 មទាះបីជាយ៉ងមនះក្សថ ី មគមនិរតូវរពំឹងថា ចាបរ់តូវដតមានភាពចាស់លាស់ដ្ឋចខ់ាតមទ។ 
អ្បក្សមធវើចាបម់និអាចទាយទុក្សជាមុន នូវរគបស់ាទ នភាពដដលចាបន់ងឹអ្នុវតថបានមទ។23 ការមនិ
ទាមទារនូវជាក្សល់ាក្សដ់្ឋចខ់ាតមនះ មដើមផកុី្សឲំ្យរងឹក្សំរពឹស (rigidity) ពិបាក្សបតដ់បនមពក្ស។24 

មារតានិរាក្សរណ៍ក្សរ៏តូវមានភាពជាក្សល់ាក្ស ់ មដើមផឲី្យដឹងថាចាបណ់ាមយួ ឬមារតាណា
មយួរតូវបាននិរាក្សរណ៍ ឬដលងមានសុពលភាពរចួម ើយ។25 ក្សបុងនយ័មនះ មារតាដដលដចង
ទូលាយ៖ បទបផចដតថិទាងំឡាយណាដដលផធុយនឹងចាបម់នះ រតូវទុក្សជានិរាក្សរណ៍26 ទំនងជា

                                                 
18 Silver v. United Kingdom (1983) 5 EHRR 347, paras. 87-88, …the law must be adequately 

accessible: the citizen must be able to have an indication that it is adequate, in the 
circumstances, of the legal rules applicable in a given case…a norm can not be regarded as a 
„law‟ unless it is formulated with sufficient precision to enable the citizen to regulate his conduct: 
he must be able-if need be with appropriate advice-to foresee, to a degree that is reasonable in 
the circumstances, the consequences which a given action my entail, quoted in Richard Gordon 
and Tim Ward, Judicial Review and the Human Rights Act, 2000, p. 65. 

19 Ion PREDESCU and Marieta SAFTA, supra note 3, p. 11. 
20 Sunday Times v. the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, supra note 16, para. 

49. 
21 Ion PREDESCU and Marieta SAFTA, supra note 3, p.9. 
22 Ion PREDESCU and Marieta SAFTA, supra note 3, p. 18. 
23 Gabriel Hallevy, supra note 5, p. 140. 
24 Ion PREDESCU and Marieta SAFTA, supra note 3, p. 12. 
25 Venice Commission of the Council of Europe, the Rule of Law Checklist, 2016, p. 27. 
26 ចាបស់ថីពី ជលផល ឆប  ំ២០០៦ របស់ក្សមពុជា, មារតា ១០៨។  
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មនិរតឹមរតូវមទ មបើអ្នុមលាមមៅតាម គ.ប.ច។ អ្វីដដលនឹងរបមសើរជាងមនះ អាចដចងថា៖ បទបផចដតថិ
ដូចតមៅមនះ រតូវទុក្សជានិរាក្សរណ៍៖ -រាល់បទបផចដតថិសថី ពី នីតិវធីិរព មទណឍ មុនឆប  ំ១៩៩២...
បទបផចដតថិសថី ពី នីតិវធីិននចាបស់ថី ពីការចាតត់ាងំ និងសក្សមមភាពរបស់សាលាជរំះក្សថី ននរដឌក្សមពុជា 
ដដលរបកាសឲ្យមរបើមដ្ឋយរកឹ្សតយមលខ ០៦ រក្ស ចុះនថងទី ០៨ ដខ កុ្សមភៈ ឆប  ំ១៩៩៣ ពុំអាចអ្នុវតថ
ចំមពាះមរឿងរព មទណឍ បានម ើយ។27 

មដ្ឋយសារមានក្សរណីមិនចាស់លាស់មនះម ើយ មទើបទាមទារឲ្យមានការបក្សរសាយ
ចាបម់ដ្ឋយតុលាការ រពមទាងំមានការសនមតថា តុលាការរតូវដតមរបើរបាស់ចាប ់ឬបក្សរសាយ
ចាប ់ មដ្ឋយមនិអាចនិយយថា ោម នចាបដ់ចង ដូចមនះោតប់ដិមសធបណថឹ ងមដ្ឋយង្ហយៗ
មនាះមទ។ តួនាទសីមរមចមសចក្សថរីតូវបានជូនដល់តុលាការ មដើមផដីក្សមចញនូវភាពមនធិលក្សបុង
ចាបដ់ដលមក្សើតមានតាមរយៈការបក្សរសាយវធិាន។28 ក្សរណីដដលមៅរក្សមបដិមសធការពិចារណា 
មដ្ឋយមលសថា ចាបម់និដចង ឬដចងមនិចាស់អាចរតូវបានមចាទពីបទបដិមសធយុតថធិម ៌ (denial 
of justice)។29 មៅរក្សមបក្សរសាយចាប ់ដតមនិបមងកើតចាបជ់ំនួសសភាមទ។30 របសិនមបើវធិាន
ចាបរ់ព មទណឍ រតូវបានដចងមិនចាស់ ម ើយការបក្សរសាយនាឲំ្យមានការបក្សរសាយដដល   
ផថល់របមយជនដ៍ល់បុគគលនងឹរតូវមចាទរបកាន។់31 

បដនទមពីមលើភាពរបាក្សដរបជាននបទបចដ តថិននចាប់ ទាំង គ.ប.ច និងមោលការណ៍    
នីតានុកូ្សលទាមទារឲ្យមានការបក្សរសាយចាបម់ដ្ឋយតងឹរងឹ ជាពិមសសក្សបុងវស័ិយរព មទណឍ ។ 
ក្សបុ ងមរឿងរព មទណឍ  ចាបរ់តូវបក្សរសាយយ៉ងតឹងរងឹ។ មៅរក្សមមិនអាចពរងីក្សវសិាលភាពអ្នុវតថ 
ឬរបរពឹតថតាមសទិសភាពបានម ើយ។32 មរៅពីមនះ វាពាក្សព់ន័នការដ្ឋក្សក់្សរមតិមលើសិទនិមសរភីាព
បុគគល ក្សបុងមរឿងរព មទណឍ  តាមរយៈការចាបខ់លួន ឬឃំុខលួនបមណាថ ះអាសនប ការបក្សរសាយចាប់
មដ្ឋយតុលាការ ឬអាជាញ ធរ មថងយ៉ងមនះ មថងយ៉ងមនាះ មដ្ឋយសារមនិបានដងឹខលឹមសារចាប ់
ឬមដ្ឋយសារខវះនូវលិខិតគតយុិតថដណនាពំីការបក្សរសាយចាប ់ នឹងនាឲំ្យបុគគលពិបាក្សដឹងអ្ពំី
ការដរបរបួលនូវខលមឹសារចាប។់ មនះអាចមក្សពីមៅរក្សមបក្សរសាយ ួសពវីសិាលភាពននចាប ់
ឬ ួសពីមចតនារបស់អ្បក្សមធវើចាប ់ នាមំៅដល់ការបមងកើតបទមលមើស ឬទរមងន់នការទទួលខុស
រតូវថមីដដលបគុគលមនិអាចពាក្សរណ៍ជាមនុបាន។ ក្សបុងទមងវើរបស់តុលាការអាចបមងកើតជាបទមលមើស
ថមីដដលជាសមតទក្សិចចរបស់សភាអាចបះ៉នឹងមោលការណ៍ ននការដបងដចក្សអ្ំណាច។ មៅរក្សម

                                                 
27 រក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ ឆប  ំ២០០៧ ក្សមពុជា មារតា ៦១១ សថីពី និរាក្សរណ៍ននអ្តទចាបស់ថីពី នីតិវធីិពីមុន។ 
28 Ion PREDESCU and Marieta SAFTA, supra note 3, p. 12. 
29 Ion PREDESCU and Marieta SAFTA, supra note 3, p. 15. 
30 Ion PREDESCU and Marieta SAFTA, supra note 3, p. 16. 
31 Gabriel Hallevy, supra note 5, p. 138។ ចាបរ់ដឌធមមនុចដឆប  ំ១៩៩៣, ក្សមពុជា, មារតា ៣៨។  
32 រក្សមរព មទណឍ ឆប  ំ២០០៩ ក្សមពុជា, មារតា ៥។  
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តុលាការក្សំពូលមានកាតពវក្សិចចធានានូវការបក្សរសាយចាប ់ របក្សបមដ្ឋយសីុសង្ហវ ក្សោ់ប (Unitary)។33 
មនះអាចនឹងកានដ់តធងនធ់ងរសរមាបម់ៅរក្សមរបមទសសីុវលិ  ដដលមានការហាមោតក់ារបរសាយ 
តាមសទិសភាព។34 ការទាមទារឲ្យបមងកើតចាបម់ានវធិានជាក្សល់ាក្ស ់ គឺជាតរមូវការចាបំាចម់ដើមផី
ឲ្យបុគគលដឹងអ្ំពីចាបដ់ដលនឹងនាឲំ្យមានរបសិទនផលននការអ្នុវតថចាបរ់ព មទណឍ ។35  

 ក្សបុងក្សរមតិអ្នុវតថ ជាពិមសស មដ្ឋយតុលាការ វាទាមទារការបក្សរសាយតុលាការមាន 
ភាពសីុង្ហវ ក្សោ់ប ឲ្យបានជាអ្តិបរមាមលើខលឹមសារននមារតាដដដល អ្នុវតថក្សបុងអ្ងគម តុមដ្ឋយដ ក្សៗ។ 
មោលការណ៍មនះក្សអ៏្នុវតថផងដដរ ចំមពាះមសចក្សថីសមរមចរបស់អាជាញ ធរដដលទាមទារឲ្យការ
សមរមចមានភាពសីុសង្ហវ ក្សោ់ប មដើមផងី្ហយរសួលដល់បុគគល ដឹងថាការមធវើទមងវើមនះនងឹមនិផធុយ
មសចក្សថីសមរមចក្សនលងមក្សមចញមដ្ឋយអាជាញ ធរ (legitimate expectation) ម ើយខលួនខាល ចនឹង
មានការដ្ឋក្សម់ទាសទណឍ ។ 36  

ការអ្នុវតថរបមទសខលះ ពាក្សព់ន័ននឹងការរតួតពនិិតយមដ្ឋយតុលាការជានខ់ពស់ (Judicial 
Review) តុលាការបានរបកានថ់ា ចាបម់និចាស់នាឲំ្យមានអ្សុពលភាព (Void for vagueness)37។ 
តុលាការធមមនុចដ របស់ រ ៉ម៉ូាន ីទាក្សទ់ងនឹងការពិចារណាចាបស់ថីព ីលក្សខនថកិ្សៈមស្រនថីរាជការសីុវលិ
បានបដិមសធមមាឃភាពមដ្ឋយបានអ្ះអាងថា៖ ចាបស់ទិតមៅមរកាមដដលជាក្សមមវតទុននការពិនិតយ 
មនះ ..ការមធវើមសចក្សថរីពាងមនិបានលែ មនិបានរតមឹរតូវតាមលក្សខខណឍ ននបមចចក្សមទស ក្សបុងការមធវើ
ចាបជ់ាក្សល់ាក្សស់រមាបវ់ធិានចាប។់38  

មោលការណ៍ននភាពរបាក្សដរបជាមនះ នងឹមនិមានបញ្ហ មរចើនសរមាបរ់បពន័នសីុវលិ មទ 
របសិនមបើចាបម់ានភាពលមែតិ និងជាក្សល់ាក្ស។់ ផធុយមៅវញិរបសិនមបើ ចាបម់និជាក្សល់ាក្ស ់និង
លមែតិ ម ើយសាលរក្សមមនិរតូវបានផសពវផាយខុសពីរបមទសកុ្សំមនិ  (Common Law) 
ដដលចាបម់យួចំនួនមនិដមនជាចាបស់រមសរ (Unwritten Law) បមងកើតម ើងមដ្ឋយមៅរក្សម 

                                                 
33 Ion PREDESCU and Marieta SAFTA, supra note 3, p. 17. 
34 ចាបរ់ក្សមរព មទណឍ ឆប  ំ២០០៩ ក្សមពុជា, មារតា ៥។ 
35 Gabriel Hallevy, supra note 5, p. 139. 
36 Ion PREDESCU and Marieta SAFTA, supra note 3, p.9. 
37 Robert Batey, Vagueness and the Construction of Criminal Statutes-Balancing Acts, 5 Va. J. 

Soc. Pol‟ y & L. 1(1997); Ernst Freund, the Use of Indefinite Terms in Statutes, 30 Yale L. J. 
437 (1921). 

38 Ion PREDESCU and Marieta SAFTA, supra note 3, p.11. 
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(Judge Made Law)39 សាធារណៈជនពតិជាពិបាក្សដឹងនូវខលឹមសារននចាប ់ម ើយមនះនងឹមនិ
បំមពញនូវសមាសធាតុននការរបមមើលទុក្សជាមុន (Forese-eability) នន គ.ប.ច ម ើយ។ 

 
ការទទលួបានចាប ់(Accessibility)  

 ការផសពវផាយមដ្ឋយវធិីណាក្សម៏ដ្ឋយ ពិតជាចាបំាចម់ដើមផមីឆលើយតបមៅនឹងការអ្ះអាង
ថា មិនបានដឹងចាបដ់ដលដតងដតមលើក្សម ើងជាការមដ្ឋះសារមដ្ឋយអ្បក្សដដលរតូវបានមចាទថា
បានរមំលាភចាប។់40 គ.ប.ច ក្សអ៏ាចពាក្សព់ន័ន មពលណាដដលចាបរ់តូវចូលជាធរមាន ពមីរពាះ
ថា របជាពលរដឌគួររតូវបានទុក្សមពលមដើមផអីាចដឹងអ្ំពីវតថមាន និងខលឹមសារចាប ់ម ើយអាជាញ ធរ
ក្សរ៏តូវដតមានមពលរគបរ់ោនក់្សបុងការដឹង មដើមផជីួយ ធានាកុ្សំឲ្យមសចក្សថីសមរមចដដលនឹងរតូវមធវើមនិ
ផធុយនឹងចាប។់ ក្សបុងនយ័មនះ ការរបកាសចាបជ់ាការរបញាប ់មលើក្សដលងចាបដ់្ឋក្សរ់បមទសក្សបុង
ភាពអាសនបអាចមនិមានមូលដ្ឋឌ នរងឹមាមំទ ក្សបុងរក្សបខណ័ឍ ននភាពជាក្សល់ាក្ស។់ និយយជាសាមចដ  
មនិដមនចាបទ់ាងំអ្ស់គួរដតរតូវបានដ្ឋក្សឲ់្យអ្នុវតថជាលក្សខណៈរបញាបម់ទ មដ្ឋយសារ វាតរមូវឲ្យ
មានមពលមវលាសរមាបស់ាធារណៈជនបានដឹងឮអ្ំពខីលឹមសារននចាប ់តាមរយៈការបណថុ ះបណាថ ល
ចាបម់ដ្ឋយអាជាញ ធរមានសមតទក្សិចច។ មារតា ១៣០៥ ននរក្សមរដឌបផមវណីរបស់ក្សមពុជា មដ្ឋយ
របមយល ទុក្សមពលមវលាសរមាបម់ោលមៅមនះ៖ រក្សមមនះរតូវអ្នុវតថចាបត់ាងំពីនថងដដលក្សំណត់
មដ្ឋយចាបម់ផសង។ ខលឹមសារកានដ់តចាស់ជាងមនះគ៖ឺ មរកាយមពលចូលជាធរមានមៅទូទាងំ
របមទស ចាបម់នះរតូវផសពវផាយក្សបុ ងរយៈមពល ៦ (របាមំយួ) ដខ មទើបរតូវអ្នុវតថ។41 

ពាក្សព់ន័នការទទួលបានពត័ម៌ានសថីពីចាប ់ វាមានការពិបាក្សសូមផសីរមាបរ់ដឌដឹងអ្ំពីចាប់
អ្នថរជាតិដដលយនថការននការផសពវផាយមិនមានភាពជាក្ស់លាក្ស់ និងទូលំទូលាយ។ ដូចមនះ 

                                                 
39 Because abstract of unwritten law, common law seems to follow Civil law approach, the common 
law and civil law traditions, see 
https://www.law.berkeley.edu/library/robbins/pdf/CommonLawCivilLawTraditions.pdf p. 4 
(accessed on 14 July 2017)។សរមាបក់្សរណី ចុងមរកាយមនះ មដើមផឲី្យដឹងថា មតើយុតថិសាស្រសថណាមយួ រតូវបាន
លុបរចួ ម ើយ (Precedent), except strong reason, as well settled jurisprudence in Civil Law makes 
law; that is why we have common law crime and statutory crime, common law, Statutory law, and 
administrative law, www.swlearning.com/pdfs/chapter/0324016581_3.PDF, p. 8 (accessed on 15 
July 2017). 
40 Wikipedia, Ignorantia juris non excusat (ignorance of the law is no excuse), 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ignorantia_juris_non_excusat (accessed on 17 July); S.S. 
Peloubet, Collection of Legal Maxim in the law and Equity with English Translations, 1880, p. 
99. 

41 ចាបស់ថីពី ការអ្នុវតថរក្សមរដឌបផមវណី ឆប  ំ២០១១, ក្សមពុជា, មារតា ៨៤។  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ignorantia_juris_non_excusat
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បុគគលពិតជាមនិអាចដឹងចាស់ពីចាប់អ្នថរជាតិមទ។ បញ្ហ មក្សើតមានកាន់ដតខាល ងំ របសិនមបើ 
និយយមយងដល់ការដឹងឮអ្ំពីវតថមានននចាបទ់ំមនៀមទមាល បអ់្នថរជាត ិ (ចាបម់និក្សបុងទរមងជ់ា
លាយលក្សខណ៍អ្ក្សសរ)។ មទាះបីជាយ៉ងមនះក្សថី ក្សបុងរបមទសខលះពាក្សព់ន័នជាមយួនឹងសស្រង្ហគ ម មាន
ចាប់ក្សបុងរសរក្សដដលនិយយអ្ំពីវធិីសាស្រសថ វនិ័យ ឬវធិានននការមធវើសស្រង្ហគ ម ដដលមគអាច
និយយថា ទាហាន ឬ មមបញ្ជ ការ អាចដងឹអ្ំពអី្វីដដលរតូវ ឬខុសនងឹចាបទ់ាហាន ដដលអាច
នាឲំ្យមានការទទួលខុសរតូវមរកាមចាបម់នុសសធមអ៌្នថរជាតិ។ បដនទមពីមនះ មគអាចអ្ះអាងថា 
សមយ័មនះ របពន័នផថល់ពត័ម៌ាន ដូចជា Internet ទូលំទូលាយ ដដលបុគគលអាចដឹងអ្ំពចីាប់
អ្នថរជាតិ។ មទាះបីជាយ៉ងមនះ ក្សម៏និមានអ្បក្សដឹងយ៉ងមរចើនមទ ម ើយក្សម៏និអាចដឹងចាបអ់្នថរ-
ជាតិមសធើររគបទ់ាងំអ្ស់ផងដដរមទ។ អ្បក្សរសាវរជាវ ឬមៅរក្សមបានទាញសនបិដ្ឋឌ ន មដ្ឋយរបមយលថា 
មទាះបបីុគគលមនិបានដងឹចាបអ់្នថរជាតិ ក្សប៏៉ុដនថទមងវើណាមយួ មនាះរតូវបានដចងមដ្ឋយចាប់
ជាតិ (ឧទា រណ៍ ការសមាល បម់នុសស) ដូចមនះបុគគលអាចដឹងថា ទមងវើសមាល បជ់នសីុវលិដដល
មនិចូលរមួផ្ទធ ល់ក្សបុងជមមាល ះរបដ្ឋបអ់ាវធុរតូវទទលួខុសរតូវ ពីមរពាះការសមាល បម់ានដូចោប  ម ើយ
មនិអាចមដ្ឋះសារថា មនិបានដឹងថាចាបម់នុសសធមអ៌្នថរជាតិបានដចងហាមអ្ំមពើទាងំមនាះមទ។42 

៣. សនបដិ្ឋឌ ន និងអ្នុសាសន ៍
គ.ប.ច រតូវបានមឃើញ ឬនយិយទូមៅក្សបុងមសចក្សថសីមរមចរបស់តុលាការ។ មោល

ការណ៍មនះមានទំនាក្សទ់ំនងោប ជាមយួនឹងរទឹសថី ឬមោលការណ៍ជាមរចើន ដូចជា ការហាមោត់
ការកាត់មសចក្សថីពីរដង និងមោលការណ៍នីតានុកូ្សលជាមដើម។ មោលការណ៍មនះពាក្ស់ព័នន
ជាមយួនឹងរទឹសថី ការអ្នុវតថ និងខលមឹននយនថការអ្នុវតថចាប ់ ការមធវើចាបម់ដើមផធីានាឲ្យចាប់
ចាស់លាស់ និងការអ្នុវតថចាបឲ់្យមានសងគតភាព។ ជាសរបុ វាទាមទារឲ្យចាបម់ានគុណភាព 
ជួយ ធានានូវមសទរភាព និងរបសិទនផលននចាប។់ មនះទាមទារនូវវធិីសាស្រសថអ្នុមត័ចាបស់ម
រសប។43 ជាលមែតិវាពាក្សព់ន័ននឹងសក្សមមភាពននការពនយល់ពាក្សយមពចន ៍ ការមធវើវមិសាធនក្សមមចាប ់
ការដចងពីនរិាក្សរណ៍ននចាប ់ការមរៀបចំចាបឲ់្យមានលក្សខណៈជារបពន័នរសួលរក្សបាន។ ជាក្សល់ាក្ស់
ជាងមនះ មៅក្សបុងក្សរមតិននការអ្នុវតថ វាទាមទារឲ្យមានរបពន័នននការបក្សរសាយចាបឯ់ក្សភាពមយួ។44 

អ្បក្សនិពននយល់ថា មោលការណ៍មនះ ជាពាក្សយខលី ង្ហយរសួលនិយយ ក្សប៏៉ុដនថមនិង្ហយ
នឹងអ្នុវតថមទ។ មទាះបីជាយ៉ងមនះក្សថ ីភាគីពាក្សព់ន័នរតូវដតខតិខំ មរៀបចំយនថការ ដក្សសរមលួមដើមផី
ឲ្យរបពន័នចាបប់ានលែរបមសើរ ជាបមណថើ រៗ។ របសិនមបើ មនិដូចមនះមទ ៥ ឬ១០ឆប មំរកាយអាច

                                                 
42 R v. Imre Finta, Canada Supreme Court, 24 March 1994, Cory J, para. 215.  
43 Ion PREDESCU and Marieta SAFTA, supra note 3, p.2. 
44 Ion PREDESCU and Marieta SAFTA, supra note 3, p.4. 
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នឹងមនិមានអ្វីដរបរបួល ម ើយនឹងពបិាក្សរបក្សតួរបដជង ឬមដើរឲ្យទានភ់ាពរកី្សចមរមើនននវស័ិយចាប់
ក្សបុងពិភពមលាក្ស។ មដើមផជីួយ ជាគំនិត អ្តទបទនងឹបង្ហហ ញជូននូវអ្នុសាសនម៍យួចំននួដូចខាង
មរកាម៖  

១. វធិានរគបរ់គង និងនីតិវធិនីនការមរៀបចំចាប៖់ មនុនងឹសមរមចមរៀបចចំាបណ់ាមយួ 
ទាមទារឲ្យមានការសិក្សាលមែតិននផលវបិាក្ស ផលចំមណញ និងខាតការអាចអ្នុវតថបាន រពម
ទាងំ ការសិក្សាមរបៀបមធៀបជាមយួចាបម់ុន  ៗមដើមផបីមចច ៀសកុ្សំឲ្យមានទំនាស់រវាងលិខតិគតិយុតថ។  

២. អ្បក្សចូលរមួមរៀបចំចាប ់ យ៉ងមហាចណាស់មានសមតទភាព ឬចំមណះដងឹចាបជ់ា
មូលដ្ឋឌ ន និងដឹងអ្ពំវីធិីសាស្រសថមធវើចាប។់  

៣. ក្សិចចរបជុពំិភាក្សាចាបន់មីយួៗ រតូវបានក្សំណតរ់តាឲ្យបានលមែតិជាក្សល់ាក្ស ់ និង
ចងរក្សង45 នូវខលឹមសារវវិតថ ពាក្សយមពចន ៍និងបទបផចដតថិ ឬមចតនារបស់អ្បក្សមធវើចាប ់សរមាបជ់ួយ 
ក្សបុងការបក្សរសាយចាប ់មៅមពលមានខលឹមសារមនិចាស់។ ជាក្សដ់សថងមារតា ៣១ ននចាបរ់ដឌ-
ធមមនុចដក្សមពុជា ឆប ១ំ៩៩៣ មរបើពាក្សយ «របជាពលរដឌដខមរ» ដដលមធវើឲ្យអ្បក្សបក្សរសាយខលះថា មាន
ចរតិមរ ើសមអ្ើងមលើជនបរមទស។ មរកាយពីពិនិតយមមើល ក្សំណតរ់តាននការតាក្សដ់តងចាបធ់មមនុចដ  
អ្បក្សរសាវរជាវបានរក្សមឃើញថា ពាក្សយមនះមាននយ័ទូលាយ មដ្ឋយរាបប់ចចូ លទាងំការធានាសិទនិ
ដល់ជនបរមទសផងដដរ។  

៤. វាក្សទ៏ាមទារផងដដរ នូវការចូលរមួទូលំទូលាយពី ភាគីពាក្សព់ន័នរមួទាងំ អ្បក្សសិក្សា
រសាវរជាវចាប។់  

៥. វាទាមទារឲ្យមានវធិានរគបរ់គង ចងែុលបង្ហហ ញនូវនីតវិធិីមធវើចាប។់ ខលឹមសារចាប់
ចុងមរកាយមុននឹងអ្នុមត័សមរមច រតូវជាក្សល់ាក្ស ់លមែតិ និងមានសនាធ នុរក្សមននពាក្សយ របសិនមបើ
ចាបំាច។់ ចុងបចចប ់បទបផចដតថិសថីពី និរាក្សរណ៍ រតូវដតមានភាពជាក្សល់ាក្ស ់ចងែុលបង្ហហ ញចាបអ់្វ ី
បទបផចដតថិណាដដលនឹងរតូវបាននិរាក្សរណ៍។ 

៦. មោលការណ៍ននភាពរបាក្សដរបជា ទាមទារឲ្យខលឹមសារចាបជ់ាមូលដ្ឋឌ នបានដឹងដល់
សាធារណជន អារស័យម តុមនះ វាទាមទារឲ្យមានការផសពវផាយចាប។់ វាជាការផសពវផាយ
ចាប់ មដ្ឋយសាទ ប័នមួយជាក្ស់លាក្ស់បនថជារ ូតរគប់ចាប់ចមផងទាងំអ្ស់ ដល់រគប់រសទាប់
សាធារណជន។  អ្បក្សបណថុ ះបណាថ លរតូវមានជំនាញ មានឯក្សសារបណថុ ះបណាថ លសមរសប
រគបរ់ោនស់រមាបដ់ចក្សជូន នងិមធវើម ើងក្សបុងមពលមវលាសមរសប មនុមពលចាបដ់្ឋក្សឲ់្យអ្នុវតថ។ 
ពាក្សព់ន័ននងឹចណុំចមនះ ការរបកាសចាបជ់ាការរបញាបគ់រួមជៀសមវៀង របសិនមបើអាចមធវើបាន។ 

                                                 
45 Kai Hauerstein, ed., Introduction to Legislative Drafting: References and Techniques, 2016, p. 

63. 
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៧. ចាប់មានម ើយ របជាជនដឹងចាប់ម ើយ ក្ស៏ប៉ុដនថតួនាទីរបស់តុលាការ មៅដត
សំខានម់ជៀសមនិរចួក្សបុងការបក្សរសាយចាប ់ ជួយ រសាយបំភលខឺលឹមសារចាប។់ មទាះបជីាយ៉ង
ណាក្សថី មបើការបក្សរសាយនាឲំ្យមានភាពកាន់ដតមនិចាស់លាស់ វានឹងនាឲំ្យសាធារណជន
កានដ់តរច ំខលឹមសារ។ អារស័យម តុមនះគួរដតមានវធិាន ឬចាបស់រមាបដ់ណនាកំារបក្សរសាយ 
ចាប។់ មៅមពលចាបម់ានចមនាល ះរបមហាងដដលទាមទារឲ្យសភាមធវើចាប ់ តុលាការរតូវជូន
ដំណឹងដល់សភា ម ើយសភារតូវមធវើចាបប់ដនទមឲ្យបានឆប។់ 

៨. ការចូលរមួពសីាទ បន័រសាវរជាវ ពិតជាមានសាររបមយជន។៍ អារស័យម តុមនះ
សាលរក្សម គួររតូវបានមបាះពុមពផាយ មដើមផឲី្យអ្បក្សរសាវរជាវទទួលបាន យក្សមក្សវភិាគ ផថល់ជា
អ្នុសាសនល៍ែៗ  ក្សបុងនយ័សាទ បនា។ 

៩. ជាចុងមរកាយ ការបណថុ ះបណាថ លចាប ់ មៅតាមសាក្សលវទិាល័យ ឬជាពិមសស 
សាលាបណថុ ះបណាថ លមមធាវ ី មៅរក្សម និងរពះរាជអាជាញ  រតូវផថល់ការបណថុ ះបណាថ លពួក្សមគឲ្យ
បានសីុជមរៅ ជាពិមសសមលើរទឹសថី ម តុផលចាប ់ វធិសីាស្រសថគតិតយុតថិ ការបក្សរសាយចាប ់
ជាជាងមផ្ទថ តមលើការអ្នុវតថ។ ឯក្សសារចាប ់រតូវបានផថល់រគបរ់ោនដ់ល់ មៅរក្សម និងរពះរាជអាជាញ ។ 
ភាពបុិនរបសពវ និងពូដក្សរបស់ដផបក្សណាមយួនឹងជំរញុឲ្យយនថការទាងំមូលរបរពឹតថមដ្ឋយរបសិទនភាព 
និងរបសិទនផល។ 
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មូលមហ្ត្ុនន បណ្តឹ ងសាទុកខ កនងុនីត្វិិធីព្ពហ្មទណ្ឌ កមពជុា   
(ត្ចប់) 

         សូ មមូសសនបី 
 

១. អ្សមតទកិ្សចចននតុលាការ 
សមតទក្សិចចតុលាការរព មទណឍ តុលាការសំមៅមលើ សមតទក្សិចចដដនដ4ី6 និងសមតទក្សិចចសមាភ រៈ 

(រមួមាន ចំណាត់ថាប ក្ស់បទមលមើស47 ដូចជា បទមលមើសឧរកិ្សដឌ ឬមជឈមិ និងរបមភទននបទមលមើស 
ដូចជាបទមលមើសសាមចដ  ឬមយធា48)។ មសចក្សថីសមរមចដដលមចញមដ្ឋយ តុលាការដដលមនិមាន
សមតទក្សិចចដូចខាងមលើ អាចនងឹរតូវបដិមសធមចាលមដ្ឋយតុលាការក្សំពូល មដ្ឋយមូលម តុអ្សមតទក្សិចច
ននតុលាការ49។  

កាលណាតុលាការជានម់រកាម ទទួលចាតក់ារមរឿងក្សថីមរៅពីសមតទក្សចិចរបស់ខលួន ដូចជា
តុលាការមយធាកាតម់សចក្សថីបទមលមើសសាមចដ  មធវើឲ្យតុលាការក្សំពូលបដិមសធមចាលមសចក្សថីសមរមច
របស់តុលាការមនះមដ្ឋយ មូលម តុអ្សមតទក្សចិចននតុលាការ50។ មា៉ងមទៀត ចាបក់្សំណតអ់្ំពី

                                                 
 មលាក្ស សូ មូមសសនបី បចចុបផនបគឺជាស មមធាវកីារពារក្សថីជាតិក្សបុងសំណំុមរឿង០០៤ មៅអ្ងគជំនំុជរមះវសិាមចដក្សបុង
តុលាការក្សមពុជា ម ើយក្សជ៏ាសាទ បនិក្ស និងជាមមធាវមីៅការយិល័យមមធាវ ី មអ្សភដីខមរម ហាគ ល ដដលមាន
អាសយដ្ឋឌ នផធះមលខ ១៥អា ផលូវ   ៣២០ សង្ហក តបឹ់ងមក្សងក្សង៣ ខណឍ ចំការមន រាជធានីភបមំពញ។ 

46 សូមមមើលមារតា ២៩០ និង២៨៧ រក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ ។ សូមមមើលផងដដរ រក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ១២៣ 
អំ្ពីសមតទកិ្សចចមសុើបសួរតាមដដនដីរបស់មៅរក្សមមសុើបសួរ, មារតា ៣៩ អំ្ពីសមតទកិ្សចចតាមដដនដីរបស់រពះរាជអាជាញ  
និងមារតា ២៩០ អំ្ពីសមតទកិ្សចចតាមដដនដីរបស់សាលាដំបូង។   

47
 សូមមមើលមារតា២៨៩ រក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ ។ សូមមមើលផងដដរ សមតទកិ្សចចមសុើបសួរតាមក្សរណីឧរកិ្សដឌ និងមជឈមឹ 
មារតា ១២២ រក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ ។ 

48
 សូមមមើល មារតា ៨៩ ចាបស់ថីពីការមរៀបចំអ្ងគការតុលាការ ចុះនថងទី ១៦ ដខក្សក្សកដ្ឋ ឆប ២ំ០១៤ (“ចាបច់ាតត់ាងំ
តុលាការ ឆប ២ំ០១៤”) ។ មារតាមនះក្សំណតថ់ាចាបពី់មុនចាបទ់ាក្សទ់ងនឹងតុលាការមយធា និងអ្យយការអ្ម
តុលាការមយធា និងបចដ តិថនីតិវធីិ និងសមតទកិ្សចចននមរឿងក្សថីបទមលមើសមយធា មៅបនថមានអានុភាពមរកាយចាប់
មនះចូលជាធរមាន។ ពាក្សព់ន័ននឹងតុលាការមយធា និងបទមលមើសមយធា សូមមមើលផងដដរ មារតា ១១ ននចាប់
សថីពី របពន័នតុលាការ ចាបរ់ព មទណឍ  និងនីតិវធីិរព មទណឍ  សរមាបអ់្នុវតថមៅរបមទសក្សមពុជាក្សបុងសមយ័អ្នថរកាល 
ចុះនថងទី ១០ ដខក្សញ្ដ  ឆប ១ំ៩៩២  (ដដលមគសាគ ល់ផងដដរថា ជា”ចាបអ់្៊ុនតាក្ស”់) និង មារតា ២ និងមារតា ៩ នន
ចាបស់ថីពីការចាតត់ាងំ និងសក្សមមភាពរបស់សាលាជំរះក្សថីននរដឌក្សមពុជា ចុះនថងទី ៨ ដខកុ្សមភៈ ឆប  ំ ១៩៩៣ (“ចាប់
ចាតត់ាងំតុលាការរដឌក្សមពុជា១៩៩៣”)។ 

49
 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៤១៩ ចំណុចទី ២។ 

50
 ដូចមយងខាងមលើ។ សរមាបប់ទមលមើសអ្វីដដលកំ្សណតប់ានជាបទមលមើសមយធា សូមមមើលមារតា ២ ននចាបអ់្៊ុន
តាក្ស ់និងមារតា ៩ ននចាបច់ាតត់ាងំតុលាការរដឌក្សមពុជា១៩៩៣។ 



 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 
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សមតទក្សិចចរបស់តុលាការមខតថរក្សរង មៅតាមដដនដីដដលតុលាការមនាះតាងំមៅ51។ មលើសពីមនះ
ចាបក់្សំណតថ់ា កាលណាបទមលមើសដដលបានរបរពឹតថម ើងចូលជាបទមលមើសឧរក្សដិឌ រពះរាជ-
អាជាញ មនិអាចបចជូ នមរឿងមៅជំនុំជរមះមដ្ឋយមនិបានឆលងកាត ់ មៅរក្សមមសុើបសួរបានម ើយ52។ 
តុលាការដដលទទួលបណថឹ ងឱ្យជំនំុជរមះផ្ទធ ល់ ឬតាមនីតិវធិីននការបង្ហហ ញមុខភាល ម កាលណា
មរឿងមនាះជាបទឧរក្សិដឌរតូវបងវិលមរឿងមៅឱ្យរពះរាជអាជាញ មដើមផមីបើក្សការមសុើបសួរ53។ មបើសិនជា
តុលាការមធវើមផសងពីមនះ បនថចាតក់ារជំនុំជរមះមលើបណថឹ ងរបស់រពះរាជអាជាញ បចជូ នជនជាបម់ចាទ
មៅជំនុំជរមះមលើក្សរណីបទឧរក្សិដឌ មដ្ឋយមនិបានឆលងកាតត់ាមការមសុើបសួរ ក្សរណីមនះតុលាការ
ក្សំពូលនឹងរចានមចាលមដ្ឋយមូលម តុអ្សមតទក្សិចច54។ 

២. ការរមំលាភអំ្ណាច 
តុលាការក្សំពូលអាចបដិមសធសាលដីកាសាលាឧទនរណ៍ ដដលសមរមចមដ្ឋយរមំលាភ

អ្ំណាច55។ ការរមំលាភអ្ំណាចមក្សើតមានម ើង មពលដដលតុលាការអ្នុវតថអ្ណំាចរបស់ខលួនមលើសពី
ចាបប់ានក្សំណតឱ់្យ។ ឧទា រណ៍៖ មៅក្សបុងក្សរណីមរឿងមៅមុនអ្ងគមសចក្សថីដដលពាក្សព់ន័ននឹងការ
សមរមចឃំុខលួន ឬមៅមរៅឃំុ តុលាការទទួលបណថឹ ងឧបារស័យពីការសមរមចមនះមនិអាចសមរមច
បះ៉ពាល់មៅមលើអ្ងគមសចក្សថីបានម ើយ ដូចជាការសនបិដ្ឋឌ នថា បទមលមើសមចាទរបកានពុ់មំានភសថុតាង
រគបរ់ោនជ់ាអាទិ៍ មរពាះតុលាការជានម់រកាមពុំទានស់មរមចដល់អ្ងគមសចក្សថ ី ម ើយការសមរមច
ផធុយពីមនះជាការរមំលាភអ្ណំាច។ ជាក្សដ់សថង តុលាការក្សំពូលបានបដិមសធសាលដីកាសាលា
ឧទនរណ៍ មដ្ឋយសារមូលម តុរមំលាភអ្ំណាច មដ្ឋយម តុថា “ការដដលសាលាឧទនរណ៍សមរមច
បដិមសធដីកាមលខ...របស់មៅរក្សមមសុើបអ្មងកតតុលាការមខតថមសៀមរាប ម ើយសមរមចឱ្យជន
ជាបម់ចាទម ម្ ះ...មៅមរៅឃំុបមណាថ ះអាសនបមដ្ឋយសំអាងម តុថា ពុំមានភសថុតាងដ្ឋក្សប់នធុក្ស
រោនរ់ោនក់្សបុងបទឧរក្សិដឌ ដូចការមចាទរបកាន ់ម ើយអាចមានអ្ំមពើមបៀតមបៀនមក្សរ ថិ៍ខាម ស់ ដដលជា
បទមជឈមិប៉ុមណាត ះ មនះគឺជាការខុសឆគងមយួដធ៏ងនធ់ងរ ពមីរពាះសាលាឧទនរណ៍បានរមំលាភអ្ំណាច

                                                 
51

 សូមមមើលមារតា ១២ ននចាបច់ាតត់ាងំតុលាការ ២០១៤ ។ សូមមមើលផងដដរ មារតា ៣៥ ននចាបម់នះ ដដល
កំ្សណតពី់សមតទកិ្សចចសាលាឧទនរណ៍តំបន។់ សូមមមើលផងដដរ មារតា ២៨៧ ននរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ ។ 

52
 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៤៤។ រក្សមមនះកំ្សណតថ់ា មរៅពីបទមលមើសឧរកិ្សដឌ រពះរាជអាជាញ អាចមាន
ជមរមើស មដ្ឋយមបើក្សការមសុើបសួរ ឬ បចជូ នជនជាបម់ចាទមៅជំនំុជរមះផ្ទធ ល់មៅមុខតុលាការជានដំ់បូង តាម
មារតា៤៦ ឬបង្ហគ បឲ់្យនាជំនជាបម់ចាទចូលបង្ហហ ញខលួនភាល មមៅមុខតុលាការជានដំ់បូង តាមមារតា៤៧ និង៤៨។ 
សូមមមើលផងដដរ មារតា ៣០៤។  

53
 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៤៨ និង មារតា ៣០៤។  

54
 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៤១៩ ចំណុចទី ២។ 

55
 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៤១៩ ចំណុចទី ៣។ 



 
មូលម តុនន បណថឹ ងសាទុក្សខ ក្សបុងនីតិវធិីរព មទណឍ ក្សមពុជា (តចប)់ 
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មៅមលើអ្ងគមសក្សថដីដលសទិតមៅក្សបុងសមតទក្សិចចតុលាការមខតថមសៀមរាបមៅម ើយ”56។ ម ើយមា៉ង
វញិមទៀត តុលាការក្សំពូលយល់មឃើញថា “ជនជាបម់ចាទម ម្ ះ... រតូវមចាទពីបទមលមើសជាមរចើន 
រមួមានទាងំបទមជឈមិ និងបទឧរក្សិដឌ គឺបទមលមើសដដលមានដចងក្សបុងមារតា៧ និងមារតា៨ នន
ចាបស់ថីព ីការបស្រង្ហក បអ្ំមពើពរងត ់និងលក្សដូ់ចមនុសស និងមធវើអាជីវក្សមមមលើមនុសស និងមារតា៣៣
និង៤២ននចាបរ់ព មទណឍ អ្នថរកាល57រពមទាងំមារតា៩៨ ននចាបស់ថីពី ការរតួតពិនិតយមរគឿង
មញៀន ប៉ុដនថមៅរក្សមមសុើបអ្មងកតតុលាការមខតថមសៀមរាបមនិទានប់ចចបក់ារមសុើបអ្មងកតផង ដបរជា
សាលាឧទនរណ៍យល់ថា ពុំមានភសថុតាងដ្ឋក្សប់នធុក្សរគបរ់ោនម់លើជនជាបម់ចាទមៅវញិ”58។  

ដូមចបះការសមរមចមសចក្សថមីដ្ឋយរមំលាភអ្ំណាចដដលចាបរ់បគល់ឱ្យ គឺមូលម តុដដល
នាតុំលាការក្សំពូលបដិមសធមសចក្សថីសមរមចតុលាការថាប ក្សម់រកាម។ 

៣.ការបំពានចាប ់ឬការអ្នុវតថខុសចាប ់
មសចក្សថីសមរមចតុលាការជានម់រកាមអាចរតូវបានរចានមចាល មដ្ឋយតុលាការក្សពូំល មដ្ឋយ 

សារមសចក្សថសីមរមចទាងំមនាះមធវើម ើងមដ្ឋយបំពានចាប ់ឬអ្នុវតថខុសចាប5់9។ ការបពំានចាប ់ឬ
អ្នុវតថខុសចាបម់ានជាអាទិ៍ មៅមពលដដលសាលាឧទនរណ៍មចញមសចក្សថីសមរមចបង្ហគ បឱ់្យមាន
ការអ្នុវតថភាល មៗនូវខលឹមសារននមសចក្សថីសមរមចរបស់ខលួន មទាះបីជាចាបម់ានដចងមផសងពីមនះថា 
ការបថឹងសាទុក្សខមានអានុភាពផ្ទែ ក្សការអ្នុវតថសាលដីកាសាលាឧទនរណ៍ក្សម៏ដ្ឋយ។ ជាឧទា រណ៍ 
តុលាការក្សំពូលបានយល់មឃើញថា “ការបង្ហគ បឲ់្យមដ្ឋះដលងជនជាបម់ចាទម ម្ ះ...  ជាបនាធ នម់ចញ 
ពីមនធីឃំុោងំដដលសទិតក្សបុងរយៈមពលបថឹងសាទុក្សខ គឺរមំលាភមលើមារតា២១៧ ននចាបស់ថីពី នីតិវធិី
រព មទណឍ 60 មដ្ឋយមារតាមនះដចងចាស់ថាបណថឹ ងសាទុក្សខ និងរយៈមពលសរមាបប់ថឹងសាទុក្សខ
មានអានុភាពផ្ទែ ក្សការអ្នុវតថសាលដីកាសាលាឧទនរណ៍ រ ូតដល់មចញសាលដីកាតុលាការក្សំពូល 
ប៉ុដនថមដ្ឋយក្សំ ុសមនះជាក្សំ ុសអ្ងគចាបសុ់ទនសាធ។ ដូមចបះតុលាការក្សំពូលទុក្សជាមមាឃៈ  មដ្ឋយ 
ឥតបងវិលនូវចំណុចទី៤មនះ61”។ មា៉ងវញិមទៀត ជាការបពំានចាប ់ ឬការអ្នុវតថខុសចាប ់ មៅ
មពលដដលចាបដ់ចងឲ្យការមដ្ឋះដលងជនជាបម់ចាទមៅមរៅឃំុបមណាថ ះអាសនប មៅក្សបុងលក្សខខណឍ
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 សូមមមើល សាលដីកាតុលាការកំ្សពូលមលខ ០៩ ចុះនថងទី២៦ ដខមនីា ឆប ២ំ០០៣ សំណំុមរឿងរព មទណឍ មលខ ១៥ 
ចុះនថងទី១៤ ដខកុ្សមភៈ ឆប ២ំ០០៣ ទំពរ័ ៨ (“សាលដីកាមលខ ០៩, ២៦.០៣.០៣”)។ 

57
 ចាបម់នះគឺសំមៅមលើចាបអ់្៊ុនតាក្សដ់ដលបានមយងខាងមុខ។ 

58
 ដចួមយងខាងមលើ។ 

59
 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៤១៩ ចំណុចទី ៤។ 

60
 ចាបម់នះគឺសំមៅមលើចាបនី់តិវធីិរព មទណឍ  (រដឌក្សមពុជា) ចុះនថងទី២៩ ដខមក្សរា ឆប ១ំ៩៩៣ (“ចាបនី់តិវធីិរព ម
ទណឍ រដឌក្សមពុជា១៩៩៣”)។ 

61
 សូមមមើល សាលដីកាមលខ ០៩, ២៦.០៣.០៣ ទំពរ័ ៨។ 



 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 

16 

ដូចជា ជនជាបម់ចាទមានការង្ហរមធវើ មានរគួសារ មានទីលំមៅពិតរបាក្សដជាអាទិ៍។ ជាឧទា រណ៍ 
តុលាការក្សំពូលបានយល់មឃើញថា ខណៈដដល “ជនជាបម់ចាទ ពុំមានទីលំមៅអ្ចិនស្រនថយ ៍និងពិត 
របាក្សដមលើទឹក្សដីននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាមទ ម ើយក្សពុ៏មំានរទពយសមផតថិ ឬរបាក្សក់ាសសរមាប់
ធានាសំណងដល់ជនរងមរោះមដើមផសំុីមៅមរៅឃំុដដរ ជាក្សដ់សថងមពលដដលសាលាឧទនរណ៍សមរមច
ឱ្យជនមនះមៅមរៅឃំុ ជនមនះបានមគចខលួន និងពុំបានមក្សចូលរមួសវនាការមនះមទ។ ដូមចបះការ
ដដលសាលាឧទនរណ៍សមរមចឱ្យជនជាបម់ចាទម ម្ ះ...មៅមរៅឃំុបមណាថ ះអាសនប គជឺាការរមំលាភ
មលើលក្សខខណឍ ដដលមានដចងក្សបុងមារតា១៤ ននចាបរ់ព មទណឍ អ្នថរកាល62 រពមទាងំពុំបានសមរមច
ឱ្យជនជាបម់ចាទដ្ឋក្សរ់បាក្សធ់ានាមដើមផឲី្យមដើមបណថឹ ងរដឌបផមវណី មានការទុក្សចិតថមៅមពលដដល
តុលាការសមរមចមសចក្សថីជាសាទ ពរដដរ63”។ 

៤. ការបំពាន ឬមភលចទរមងក់ារដដលចាបប់ចដតថថិារតវូទុក្សជាមមាឃៈ64 
កាលណាមសចក្សថីរបស់តុលាការជានម់រកាមមធវើម ើងមដ្ឋយបំពាន ឬមភលចទរមងក់ារដដល 

ចាបប់ចដតថថិា រតូវទុក្សជាមមាឃៈ65 តុលាការអាចនងឹបដិមសធមចាលមសចក្សថីសមរមចទាងំមនាះ66។ 
ក្សរណីមយួចំនួនចាបក់្សំណតថ់ាមមាឃៈភាព វសិមតិភាពរវាងមុខង្ហរបណថឹ ងអាជាញ  មុខង្ហរមសុើបសួរ 
និងមុខង្ហរជំនុំជរមះ67ជាអាទិ៍ ដូចជា មៅរក្សមដដលទទួលមសុើបសួរក្សបុងមរឿងរព មទណឍ មយួមនិ
អាចទទួលជំនុជំរមះក្សបុងមរឿងដដដលមនះបានមទ។ ម តុដូមចបះ មសចក្សថីសមរមចទាងំឡាយរបស់
តុលាការជានម់រកាមដដលមធវើម ើង មដ្ឋយមៅរក្សមដដលមានវសិមិតភាពមធវើឲ្យមសចក្សថីសមរមច 
មនាះអាចរតូវបដិមសធមចាលមដ្ឋយតុលាការក្សំពូល មដ្ឋយមូលម តុដបបមនះ។ 
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 ចាបម់នះគឺសំមៅមលើចាបអ់្៊ុនតាក្សដ់ដលបានមយងខាងមុខ។ 
63

 សូមមមើល សាលដីកាមលខ ០៩, ២៦.០៣.០៣ ទំពរ័ ៨។ 
64 សូមមមើលមារតា ៧៨ ចាបច់ាតត់ាងំតុលាការ ២០១៤។ 
65 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៣០៤, មារតា ៣៤២ ជាអាទិ៍។ គរួក្សតស់មាគ ល់ផងដដរថា រក្សមនីតិវធីិ
រព មទណឍ កំ្សណតថ់ា ដីកាដំមណាះរសាយលុបលាងមមាឃៈភាពននកិ្សចចនីតិវធីិក្សបុងអំ្ ុងមពលមសុើបសួរ រារាងំការ
មលើក្សម ើងអំ្ពីមមាឃៈភាពមៅចំមពាះមុខតុលាការជំនំុជរមះ ប៉ុដនថមនិមានដចងថា កិ្សចចនីតិវធីិមធវើម ើង មៅមុនកិ្សចច
មសុើបសួរ អាចរតូវបានលុបលាងមដ្ឋយដីកាដំមណាះរសាយដដរឬអ្ត។់ សូមមមើលផងដដរ រក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  
មារតា ២៥៦ និងមារតា ២៥២។ 

66 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៤១៩ ចំណុចទី ៥។ 
67 សូមមមើល ចាបច់ាតត់ាងំតុលាការ២០១៤ មារតា ៧៤ ។ សូមមមើលផងដដរមារតា ៧៤ ដល់ ៧៨ ននចាបដ់ដដល។ 
សូមមមើលផងដដរ មារតា ៥៥៥ ដល់៥៦៥ ននរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ ។ សូមមមើលមារតា ៥៤, មារតា ៥៥, 
មារតា ២៨៨,  មារតា ៣៧៤ ។ 



 
មូលម តុនន បណថឹ ងសាទុក្សខ ក្សបុងនីតិវធិីរព មទណឍ ក្សមពុជា (តចប)់ 
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៥. ការមនិបានសមរមចមលើពាក្សយសំុរបស់អ្យយការ ឬភាគី កាលណាពាក្សយបថងឹសំុមនះ មធវើ
ជាលាយលក្សខណ៍អ្ក្សសរ និងមាននយ័យ៉ងចាស់លាស់68 

មសចក្សថីសមរមចរបស់តុលាការជានម់រកាមដដលមនិបានពចិារណា និងសមរមចមលើការ
មសបើសំុរបស់ភាគី ខណៈដដលការមសបើសំុបានមធវើជាលាយលក្សខណ៍អ្ក្សសរ69 និងមាននយ័ចាស់លាស់ 
មធវើឲ្យតុលាការក្សំពូលអាចសមរមចបដិមសធមសចក្សថីសមរមចដបបមនះ របស់តុលាការជានម់រកាមបាន
ដដរ។ 

ជាក្សដ់សថង តុលាការក្សំពូលបានរចានមចាលមសចក្សថីសមរមចរបស់សាលាឧទនរណ៍ មដ្ឋយ
ម តុថា ”កាលពីមៅសាលាឧទនរណ៍ ជនជាបម់ចាទម ម្ ះ...បានមសបើសំុដល់មហាអ្យយការអ្ម
សាលាឧទនរណ៍ឲ្យមធវើការសាក្សសួរសាក្សសរីបស់ខលួនចំនួន៣របូ តាមលិខិតចុះនថងទ.ី...ម ើយក្សដូ៏ច
ជាមៅមពលសវនាការជានស់ាលាឧទនរណ៍កាលពីនថងទ.ី..ដដរ គឺជនជាបម់ចាទមៅដតសំណូមពរ
ដដដល ដតសាលាឧទនរណ៍ពុំបានមលើក្សយក្សមៅពិចារណា និងសមរមចម ើយ ចំណុចមនះបាន
បំពានមលើមារតា២០៩70 ចំណុចទ៣ី ននចាបន់ីតិវធិីរព មទណឍ  ចុះនថងទ២ី៩ ដខមក្សរា ឆប ំ
១៩៩៣ ម ើយ”71។ 

 
៦. ការបំនភលអ្ងគម តុ72 

តុលាការក្សំពូលអាចរចានមចាលមសចក្សថីសមរមចរបស់តុលាការជានម់រកាម មដ្ឋយមូលម តុ
ការបំនភលអ្ងគម តុ។ អ្ងគម តុ73គឺជាធាតុមយួសំខានម់ដើមផកី្សំណតអ់្ំពីអ្ងគចាប ់ ដូចជាធាតុផសំ

                                                 
68 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៤១៩ ចំណុចទី ៦។ 
69 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៣៥៧។ 
70 ចាបនី់តិវធីិរព មទណឍ រដឌក្សមពុជា១៩៩៣ ។ ចំណុចទី៣ ននមារតា២០៩ មនះ គឺមានខលឹមសាររបហាក្សរ់បដ លនឹង
មារតា ៤១៩ចំណុច៦ ននរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ ដដរ។ មារតា ២០៩ ននចាបនី់តិវធីិរព មទណឍ រដឌក្សមពុជា១៩៩៣ 
មនះដចងថា៖ ក្សរណីដដលមបើក្សឲ្យតុលាការកំ្សពូលសមរមចបដិមសធមនាះគឺ៖ ១. សមាសភាពននសាលាជំរះក្សថីមនិ
រតឹមរតូវតាមចាប ់ មដ្ឋយោម នចំនួនមៅរក្សមរគបរ់ោនក់្សថី មដ្ឋយមានម តុដនទមទៀតក្សថីដដលមក្សើតមចញពីការមនិ
មោរពបចដតថិចាប។់ ២. ការបំពាន ឬការខវះចមនាល ះមនិបានបំមពញនូវទរមងច់ាបដ់ដលចាបច់ាតទុ់ក្សជាមមាឃៈ 
ដូចជា សវនាការមនិបានមធវើជាសាធារណៈ។ ៣. ការរបដក្សក្ស ឬការខវះខាតមិនបានសមរមចមលើពាក្សយសំុ ឬមសចក្សថី
សនបិដ្ឋឌ នមយួ ឬមរចើនរបស់ភាគីណាមយួ រមួមានអ្យយការផង ដដលមរបើសិទនិ ឬមសរភីាពរបស់ខលួ នរតឹមរតូវតាមចាប ់
ឬដដលចាបរ់បគល់ឲ្យ។ ៤. អ្សមតទកិ្សចច។ ៥. ការោម នសំអាងម តុ ឬភាពផធុយរវាងសំអាងម តុ និងមសចក្សថី 
សមរមច។ ៦. ការបំពាន ឬការអ្នុវតថខុសចាបន់នអ្ងគមសចក្សថី។ ៧. ការបំពានអ្តទនយ័ននអ្ងគម តុ។ ៨. ការ
រមំលាភអំ្ណាច។ (គូសបញ្ជ ក្សប់ដនទម)។ 

71 សូមមមើល សាលដីកាតុលាការកំ្សពូលមលខ ១៩ ចុះនថងទី៣០ ដខមនីា ឆប ២ំ០០៥ សំណំុមរឿងរព មទណឍ មលខ ១៩ 
ចុះនថងទី៣០ ដខមនីា ឆប ២ំ០០៤ ទំពរ័ ៧ ។ 

72 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៤១៩ ចំណុចទី ៧។ 



 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 
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ននបទមលមើសជាអាទិ៍។ ការដរបរបួលននអ្ងគម តុមធវើឲ្យមានការសនបិដ្ឋឌ នមលើអ្ងគចាប់មផសងដដរ 
ដូចជា ពីមានបទមលមើសមៅជាោម នបទមលមើស។  

ជាឧទា រណ៍ តុលាការក្សពូំលបានបដិមសធសាលដីកាសាលាឧទនរណ៍ មដ្ឋយឈរ
មលើមូលដ្ឋឌ នននការបំនភលអ្ងគម តុ មរពាះថា “ការដដលសាលាឧទនរណ៍ សមរមចមលើក្សដលងមចាទ
របកានម់លើជនជាបម់ចាទម ម្ ះ....មដ្ឋយសំអាងថា ជនជាបម់ចាទពុំមានបំណងអ្សុទនចិតថណា
មួយមធវើឲ្យបះ៉ពាល់ដល់ក្សិតថិយសកូ្សនរសីរបស់មដើមបណថឹ ងរដឌបផមវណី ម ើយជាមរឿងក្សបុងរងវង់
រគួសារមនាះ មានក្សំ ុសឆគងដូចមានដចងក្សបុងមារតា៤១៩ ននរក្សមនីតិវធិីរព មទណឍ  ដដលជា
ការបំនភលអ្ងគម តុម ើយ មរពាះថា ការមពាលអ្ះអាងរបស់ជនជាបម់ចាទ របាបដ់ល់សាក្សសពីីររបូ
ម ម្ ះ...នូវពាក្សយដដលថា “កូ្សនរសីជនរងមរោះក្សំពុងកាចក់្សកូ្សនមៅផធះយយមប៉ ដតកាចម់និធាល ក្ស ់
ម ើយឥ ូវក្សំពុងរមលះរលួយមនាះ” ជាការទំលាក្សក់្សំ ុសមធវើឲ្យបះ៉ពាល់ដល់ក្សិតថិយសកូ្សនរសី
មដើមបណថឹ ងរដឌបផមវណីម ើយ”74។ 
 
៧.ការោម នសំអាងម តុ75 

មសចក្សថីសមរមចរបស់តុលាការជានម់រកាម ដដលមធវើម ើងមដ្ឋយោម នសំអាងម តុ អាច
រតូវបានបដិមសធមចាលមដ្ឋយ តុលាការក្សំពូល។ ជាមោលការណ៍ រគបក់ារសមរមចមសចក្សថី
របស់តុលាការរតូវមានសំអាងម តុ76។ សំអាងម តុគឺសំមៅមៅមលើអ្ំណះអ្ណំាងននអ្ងគម តុ 
និងអ្ំណះអ្ំណាងននអ្ងគចាប7់7។ ការសមរមចមសចក្សថីមដ្ឋយ មានសំអាងម តុមធវើឲ្យមគមាន

                                                                                                                                     
73 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៣៥៧។ 
74 សូមមមើល សាលដីកាតុលាការកំ្សពូលមលខ ៩៧ ចុះនថងទី៧ ដខវចិឆិកា ឆប ២ំ០០៧ សំណំុមរឿងរព មទណឍ មលខ ១១ 
ចុះនថងទី១២ ដខមក្សរា ឆប ២ំ០០៧ ទំពរ័ ៤ ។ 

75 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៤១៩ ចំណុចទី ៨។ អ្បក្សនិពននយល់ថា មបើបក្សរសាយតាមពាក្សយមពចន ៍
“ោម នសំអាងម តុ” គឺមសមើនឹងមសចក្សថសីមរមចមយួដដលោម នសំអាងម តុមសាះមពាលគឺ ោម នអំ្ណះអំ្ណាងអ្ងគម តុ 
និងអ្ងគចាប។់ ការបក្សរសាយដបបមនះហាក្សម់ានលក្សខណៈតឹងរងឹ មរពាះថាចំណុចទី៨ននមារតា ៤១៩ គឺមរបើ
របាស់ដតមៅមលើក្សរណីដដលមសចក្សថីសមរមចរបស់តុលាការជានម់រកាម សមរមចមដ្ឋយោម នសំអាងអ្វីទាងំអ្ស់ ចុះមបើ
ក្សរណី ដដលមានដតសំអាងម តុដដលមានដតទ ហីក្សរណ៍អ្ងគចាប ់ ដតខវះទ ហីក្សរណ៍អ្ងគម តុវញិ គឺមគមនិអាច
មរបើមារតាមនះបានម ើយ។ ដតមបើមគបក្សរសាយតាមរយៈការពិនិតយមលើមោលគំនិតរបស់អ្បក្សតាក្សដ់តងចាប ់ គឺមយើង
អាចពិនិតយមមើលមលើអ្តទបទមដើមននមសចក្សថីរពាងរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ មនះ ជាភាសាបារាងំមដ្ឋយម តុថា រដ្ឋឌ ភបិាល
បារាងំបានជយួ ដល់ក្សមពុជាក្សបុងការតាក្សដ់តងរក្សមមនះ។ ក្សបុងមសចក្សថីរពាងជាភាសាបារាងំ គឺមគមរបើពាក្សយ “defaut 
de motif” ឬបក្សដរបថា “ក្សងវះសំអាងម តុ”។ ម តុដូមចបះតាមរយៈការបក្សរសាយតាមមោលគំនិតមដើមរបស់អ្បក្ស
តាក្សដ់តងចាប ់ មគគរួបក្សរសាយថា “ោម នសំអាងម តុ” មៅជា “ក្សងវះសំអាងម តុ” វាហាក្សដូ់ចជាសមម តុផល
ជាង។ 

76 មារតា ៧ វាក្សយខណឍ ៥ ចាបច់ាតត់ាងំតុលាការ ២០១៤។ 
77 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៣៥៧។ 



 
មូលម តុនន បណថឹ ងសាទុក្សខ ក្សបុងនីតិវធិីរព មទណឍ ក្សមពុជា (តចប)់ 
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ទំនុក្សចតិថមៅមលើមសចក្សថីសមរមចមនាះ មដ្ឋយម តុថាជាការសមរមចមសចក្សថីដដលមានម តុផល 
ម ើយមធវើឲ្យអ្បក្សដដលមនិមពញចិតថនឹងការសមរមចមសចក្សថីមនាះ មានមូលដ្ឋឌ នមដើមផអីាចបថឹងតវ៉ា
មៅតុលាការជានខ់ពស់។ ឧទា រណ៍ តុលាការជានម់រកាមបានសមរមចមធវើសវនាការជាអ្សាធារណៈ 
មដ្ឋយសារសាធារណៈភាពមនះអាចមានមរោះថាប ក្សដ់ល់សណាថ បធ់ាប បស់ាធារណៈ78 ប៉ុដនថតុលាការ
ជានម់រកាមមនិផថល់ទ ហីក្សរណ៍អ្ងគម តុអ្វីដដលនាឲំ្យខលួនយល់មឃើញថា មតើក្សតាថ អ្វីបងកជាមរោះថាប ក្ស់
មដ្ឋយសារសវនាការជាសាធារណៈ។ ដូមចបះ ភាគមីនិអាចដឹងថាមតើមូលម តុមនាះរតឹមរតូវ ឬសម
ម តុផលដដរឬអ្ត ់ មបើសិនតុលាការមិនបង្ហហ ញម តុផលមនាះផង។ ក្សរណីមួយមទៀតគឺ ការ
សមរមចឃំុខលួនមដ្ឋយរោនដ់តមយងមលើ លក្សខខណឍ ដដលមានដចងក្សបុងមារតា២០៥ ននរក្សមនីតិ
វធិីរព មទណឍ ដូចជា ថាការឃំុជាក្សរណីចាបំាច់មដើមផបីង្ហក កុ្សំឲ្យជនជាប់មចាទោបសងកត់ បំភិត
បំភយ័សាក្សស ីឬក្សថ៏ាការឃំុខលួនគឺ ជាជមរមើសដតមយួគតម់ដើមផរីក្សាសណាថ បធ់ាប បស់ាធារណៈជាអាទិ៍79 
មពាលគឺជាអ្ំណះអ្ំណាងអ្ងគចាបប់៉ុមណាត ះ ប៉ុដនថវាពុំដមនជាមសចក្សថីសមរមចដដលមានសំអាង
ម តុរគបរ់ោនម់ ើយ មដ្ឋយម តុថា តុលាការដដលមចញមសចក្សថីសមរមចពុំផថល់អ្វីដដលខលួនជា
ទ ហីក្សរណ៍អ្ងគម តុសរមាបក់ារពិចារណានិងសមរមចឃំុខលួន តាមមារតា២០៥មនះម ើយ80 ។ 

 
៨. ការផធុយោប រវាងសំអាងម តុ និងមសចក្សថសីមរមច 

ការផធុយោប រវាងសំអាងម តុ និងមសចក្សថីសមរមច ក្សជ៏ាមូលម តុមយួដដលតុលាការ
ក្សំពូលអាចរចានមចាលមសចក្សថីសមរមចរបស់តុលាការជានម់រកាម81។ សំអាងម តុ ជាការយល់
មឃើញរបស់តុលាការ តាមរយៈការសនបិដ្ឋឌ នមៅមលើអ្ងគម តុ អ្ងគចាប ់ មដើមផី្ នមៅដល់
ការសមរមចមសចក្សថីមយួ82។ ជាទូមៅ មដើមផឲី្យមគយល់បានពមីូលម តុដដលនាឲំ្យដល់ការ
សមរមចមសចក្សថីមយួគឺ មគមតាងមមើលមៅមលើការយល់មឃើញ ឬសំអាងម តុននមសចក្សថីសមរមចមនាះ។ 
សំអាងម តុរតូវដតសីុសង្ហវ ក្ស់ោប ជាមួយនឹងមសចក្សថីសមរមច។ កាលណាការសមរមចមសចក្សថី
ដដលផធុយោប ពីសំអាងម តុមធវើឲ្យមគមិនអាចដឹងថា មតើមសចក្សថីសមរមចឈរមលើមូលដ្ឋឌ នអ្វីពិត
របាក្សដ។  

                                                 
78 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៣១៦។ 
79 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ២០៥ ចំណុចទី ២ និង៦។ 
80 សរមាបមូ់លម តុននការឃុំខលួន ដដលអ្នុវតថមៅអ្ងគជំនំុជរមះវសិាចដក្សបុងតុលាការក្សមពុជា និងក្សរណីមៅអ្នថរជាតិ  
សូមមមើល មសចក្សថីពនយល់ននរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ ក្សមពុជា៖ មសចក្សថីពនយល់សថីពីក្សរណីយុតថិសាស្រសថ (អ្.វ.ត.ក្ស) និង
អ្នថរជាតិសរមាងំ, មបាះពុមពផាយមលើក្សទីពីរ មៅដខធបូ ឆប ២ំ០១៥ ទំពរ័ ១៣០ ដល់១៤២។ 

81 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៤១៩ ចំណុចទី ៩។ 
82 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៣៥៧។ 



 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 
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តុលាការក្សំពូលបានរចានមចាលមសចក្សថីសរមចតុលាការជានម់រកាម មដ្ឋយសារមានភាព
ផធុយោប ពីមសចក្សថីសមរមចរបស់សាលាឧទនរណ៍ ដដលសមរមចមនិមធវើការចាតរ់មបៀប (អ្ចដ រតក្សមម) 
មដើមផរីងច់ាមំសចក្សថីសមរមចបនាធ នប់ងខំមលើមរឿងក្សថីរដឌបផមវណីអ្ំពីក្សមមសិទនិ មនុនឹងសមរមចមៅមលើ
ការរមំលាភបំពានមៅមលើក្សមមសិទនិដដលជាបទមលមើសរព មទណឍ  ដដលសាលាឧទនរណ៍យល់មឃើញ
ក្សបុងសំអាងម តុរបស់ខលួនពីបញ្ហ វវិាទក្សមមសិទនិ83។ ក្សបុងមរឿងក្សថីមនះ តុលាការក្សំពូលយល់មឃើញថា 
ការណ៍ដដលសាលាឧទនរណ៍មានសំអាងម តុថា “មរឿងមនះមានលក្សខណៈជាមរឿងរព មទណឍ រងច់ាំ
មរឿងរដឌបផមវណីដដលគបផមីដ្ឋះរសាយមរឿងក្សថីរដឌបផមវណីសិន ប៉ុដនថដបរជាសមរមចតមកល់ដីកាសមរមច
មលខ...របស់តុលាការមខតថបាតដ់ំបង84មនាះ ជាការបំពានមលើមារតា៤១៩ ចណុំចទី៩ ននរក្សម
នីតិវធិីរព មទណឍ ។ ....ការដដលតុលាការមខតថបាតដ់ំបង សមរមចមនិមលើក្សយក្សបញ្ហ បនាធ នប់ងខំ
ចំមពាះបណថឹ ងក្សបុងមរឿងមនះ មដ្ឋយសំអាងម តុថា ជនជាបម់ចាទម ម្ ះ...ពុំមានលិខិតសាប មរតឹម
រតូវ និងរគបរ់ោនម់ៅតាមចាបម់នាះ ជាការពុំរតឹមរតូវមទ ពីមរពាះតាមការបញ្ជ ក្សរ់បស់គូភាគ ី
នាមពលសវនាការមៅតុលាការក្សំពូលថា ដទីំនាស់ដដលម ម្ ះ...បានសងផ់ធះចូលមនាះមានបថឹង
ោប តាងំដតពីឆប ១ំ៩៩៣មក្សមមលះ៉ ដូចមនះគបផមីានការសមរមចពវីវិាទសិទនមិលើ សិទនិកានក់ាបព់ី
តុលាការរដឌបផមវណីជាមុនសិន”85។ 
 
៩. មសចក្សថសីនបដិ្ឋឌ ន  

មដ្ឋយម តុថា តាមរយៈបណថឹ ងសាទុក្សខមៅតុលាការក្សំពូល មមធាវ ី (ឬភាគី) មាន
ឱ្កាសដតមយួគត8់6មដើមផមីសបើសំុឲ្យតុលាការក្សំពូល បដិមសធមចាលមសចក្សថសីមរមចតុលាការជាន់
មរកាម មរពាះថា មសចក្សថសីមរមចតុលាការក្សពូំលគ ឺជាមសចក្សថសីមរមចចុងមរកាយ ម ើយបិទផលូវតវ៉ា។ 
ដូមចបះម ើយ ការយល់ដឹងបដនទមអ្ពំមីូលដ្ឋឌ នដដលនាឲំ្យតុលាការក្សំពូលបដិមសធមសចក្សថសីមរមច 
តាមមារតា ៤១៩ ននរក្សមនីតវិធិីរព មទណឍ  គមឺានសារៈសំខាន ់។ យ៉ងណាក្សម៏ដ្ឋយ មនិដមន
មូលម តុទាងំ ៩ ននមារតា ៤១៩ នឹងមក្សើតមានរគបក់្សរណីមនាះមទ។ ការក្សំណតច់ាស់លាស់អ្ំពី
មូលម តុណាមួយ ក្សបុងចំមណាមមូលម តុទាងំ៩ ក្សបុងសារណាននបណថឹ ងសាទុក្សខជួយ ដល់
តុលាការមដើមផពីិនិតយពិចារណាមលើបណថឹ ងសាទុក្សខឲ្យបានឆប ់និងរតមឹរតូវ ចំមណញមពលមវលា 
និងសនសសំំនចដល់តុលាការ និងរដឌ ។ 

                                                 
83 សូមមមើល សាលដីកាតុលាការកំ្សពូលមលខ ៨៩ ចុះនថងទី ២៦ ដខក្សញ្ដ  ឆប ២ំ០០៧ សំណំុមរឿងរព មទណឍ មលខ 
១៦ ចុះនថងទី ២០ ដខកុ្សមភៈ ឆប ២ំ០០៦ ទំពរ័ ៥ ។ 

84 ដូចមយងខាងមលើ  ទំពរ័ ៥។ តុលាការមខតថបាតដំ់បងមចញដីកាសមរមចមនិមលើក្សបញ្ហ បនាធ នប់ងខំក្សបុងមរឿងរព មទណឍ ។ 
85 ដូចមយងខាងមលើ  ។ 
86 សរមាបក់្សរណីពិមសសមផសងពីមនះ សូមមមើល មសចក្សថីមផថើមខាងមដើម។ 



 

 

 
 
 
 
 

ខផនកពាណិ្ជជកមម 
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ភត្ិសនាហ្រិញ្ាវត្ថុ 
 

         កុ្សយ គននី   
 
១. មសចក្សថមីផថើម 

បដនទមពីមលើក្សមាល ងំពលក្សមម អាជីវក្សមមរតូវការឧបក្សរណ៍ សមាភ រៈមផសងៗមដើមផផីលិតរបស់
របរ ឬមសវាក្សមមរបស់ខលួនមដើមផមីធវើឲ្យសមរមចបានមោលមៅរបស់ខលួន។ ឧបក្សរណ៍ទាងំមនាះមាន
ដូចជា ម៉ាសីុន រថយនថ រតាក្សទ់រ័ ម៉ាសីុនឈូស ម៉ាសីុនមបាះពុមពល។ល។ ឧបក្សរណ៍ នងិសមាភ រៈ
ទាងំមនះអាចបានមក្សពីការទិញ ការខចី ឬការជួលពីបុគគល ឬពីរក្សរម ុ៊នណាមយួ។ ឧបក្សរណ៍ខលះ
មានតនមលខពស់ ជាម តុមធវើឲ្យអាជីវក្សមមមយួរតូវចំណាយមដើមទុនមរចើន មដើមផទីិញឧបក្សរណ៍មនាះ
យក្សមក្សមរបើការ។ មបើចណំាយរបាក្សម់រចើនមដើមផទីិញឧបក្សរណ៍មក្សមរបើរបាស់ មនាះអាជវីក្សមមនឹង
រតូវមខើចមដើមទុនមដើមផយីក្សមៅចំណាយសរមាបរ់បតិបតថកិារមផសងៗ។ មដើមផកីាតប់នទយការមរបើ
របាស់មដើមទុនមរចើនមៅក្សបុងការទិញឧបក្សរណ៍ អាជីវក្សមមអាចទិញមដ្ឋយ បងជ់ាវគគៗ។ ប៉ុដនថការ
ទិញលក្សជ់ាវគគៗមនះ ទាមទារឲ្យអាជីវក្សមមមានជំ រឥណទានលែ មាននយ័ថា អាជីវក្សមមមាន
សាទ នភាព ិរចដ វតទុមយួដដលឲ្យអ្បក្សលក្សម់ជឿថា អាជីវក្សមមអាចមានរបាក្សប់ងរ់មំលាះដល់ចបចុ់ង
ចបម់ដើមននការទិញឧបក្សរណ៍មនាះ។ ជនំួសឲ្យការទិញផ្ទថ ច ់ ឬការទិញមដ្ឋយបងន់ថលទញិជាវគគ 
អាជីវក្សមមមៅមានវធិីជំនួសមយួ គឺការជួលឧបក្សរណ៍មរបើ។  ការជួលឧបក្សរណ៍មរបើមនះមានពីររបមភទ៖ 
ការជួលរបតិបតថិការ នងិការជួល ិរចដ វតទុ ឬមៅតាមភាសាចាបថ់ា ភតិសនារបតិបតថិការ នងិ 
ភតិសនា ិរចដ វតទុ។ 

 
២. ភតិសនារបតិបតថកិារ 

ភតិសនារបតបិតថិការដដលភាសាអ្ងម់គលស មៅថា  Operating Lease  គឺជាភតិសនា 
ឬជាក្សិចចសនាជួលមយួដដលមៅក្សបុងមនាះមាច ស់របស់ ឬភតបិតីជួលឧបក្សរណ៍មៅឲ្យមនុសសមាប ក្ស់
មទៀតជាអ្បក្សជលួ ឬភតិក្សៈសរមាបម់របើ ម ើយភតិបតីមានសិទនិក្សមមសិទនិមលើឧបក្សរណ៍មនាះរចួម ើយ 
ភតិក្សៈមានកាតពវក្សិចចរតូវរបគល់ឧបក្សរណ៍មៅឲ្យភតិបតីវញិមៅដំណាចរ់យៈមពលននក្សិចចសនា។ 
មបើនិយយឲ្យង្ហយសាថ ប ់ ភតិសនារបតបិតថិការមាននយ័មសមើនឹងភតិសនាធមមតាដដលដចងមៅ

                                                 
 មលាក្ស កុ្សយ គននី ជាមមធាវមីៅការយិល័យមមធាវ ីមខអិ្ន ពិមរោះចាប។់ មលាក្ស កុ្សយ គននី របក្សបវជិាជ ជីវៈមមធាវមីៅក្សបុង
វស័ិយភតិសនា ិរចដ វតទុ, របតិបតថិការអ្ចលនវតទុ, ការសាងសង,់ រដឌបផមវណី និងរព មទណឍ ។  



 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 
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ក្សបុងមារតា៥៩៦ ននរក្សមរដឌបផមវណី។ ភតកិ្សៈមានកាតពវក្សចិចរតូវបងន់ថលជួលឧបក្សរណ៍ជាវគគៗមៅ
តាមការក្សំណតម់ៅក្សបុងក្សិចចសនា។ 

មៅក្សបុងភតិសនារបតិបតថិការ មដ្ឋយសារភតិក្សៈមនិដមនជាមាច ស់ឧបក្សរណ៍ ភតិក្សៈរតវូ
ចុះក្សបុងគណមនយយរបស់ខលួននូវរបាក្សន់ថលជួលថា ជាការចំណាយ ម ើយគណមនយយរបស់ភតិក្សៈ
មនិបង្ហហ ញឧបក្សរណ៍មនាះមៅក្សបុងខធងរ់ទពយសក្សមមរបស់ភតកិ្សៈមទ។ តាមគណមនយយដបបមនះ ភតិក្សៈ
រតូវចុះនថលជួលជាការចំណាយ។ ជាមយួនងឹការចំណាយមផសងៗមទៀត មគយក្សការចណំាយមលើ
នថលជួលមនះមៅកាត់មចញពីរបាក្ស់ចំណូល ដដលនាឲំ្យមានកាតប់នទយចំណូលដដលជាបព់នន។     
ភតិក្សៈមានអ្តទរបមយជនម៍យួមទៀត គឺការជួសជុលជាមលូដ្ឋឌ ន (ដូចជាការជួសជុលរបចា)ំ ការ
ចុះបចជ ី ឬមសា ុ៊យដផបក្សរដឌបាលនានាមលើឧបក្សរណ៍ (ដូចជាការបងព់ននរបចាឆំប  ំ មបើមាន) រតូវ
ជាបនធុក្សរបស់ភតិបត។ី ភតបិតីរតូវចុះឧបក្សរណ៍មៅក្សបុងខធងរ់ទពយសក្សមមរបស់ខលួន។ ភតិបតីទទួល
បានអ្តទរបមយជនន៍នការចុះតនមលរទពយដដលរតូវគិតជាការចំណាយ នងិដដលនាឲំ្យមានការកាត់
បនទយចណូំលដដលជាបព់នន។ 

 
 

៣. ភតិសនា រិចដ វតទុ 
ភតិសនា ិរចដ វតទុជាក្សចិចសនាកូ្សនកាតរ់វាងការទិញមដ្ឋយ បងជ់ាវគគៗ  និងភតិសនា

របតិបតថិការ។ តាមនិយមនយ័ ននចាបស់ថីពភីតិសនា ិរចដ វតទុ ដដលរបកាសឲ្យមរបើមដ្ឋយរពះ
រាជរក្សមមលខនស/រក្សម/០៦០៩/០០៨ចុះនថងទ២ី០មថុិនាឆប ២ំ០០៩ ភតិសនា ិរចដ វតទុគឺជា
ក្សិចចសនាជួលឧបក្សរណ៍រវាងភតិបតី និងភតិក្សៈដដលភតិក្សៈមានកាតពវក្សិចចរតូវបងន់ថលជួលឧបក្សរណ៍ 
ជាវគគៗ ក្សបុងរយៈមពលមយួមនិតិចជាងមយួឆប  ំម ើយមៅដំណាចរ់យៈមពលននក្សិចចសនា ភតិក្សៈ
រតូវមានសិទនិទិញ ឬមនិទិញឧបក្សរណ៍ដដលជួលមនាះ។  

មដើមផមីធវើឲ្យសមរមចបានភតសិនា ិរចដ វតទុមានតួអ្ងគបីដដលមដើរតួ គឺ(១) អ្បក្សផគតផ់គង់
ឧបក្សរណ៍ (២) ភតិបតី និង (៣) ភតិក្សៈ ម ើយរតូវមធវើតាមនីតិវធិីដូចមានមៅក្សបុងឌីយ៉រកាមខាង
មរកាមមនះ៖ 

 

ភតិក្សៈ 

ភតិបតី អ្បក្សផគតផ់គង ់

១ 

២ 

៣ 

៤ 

៥ 

៦ 

៧ 

៨ 
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មៅក្សបុងជហំានទ ី ១ ភតិក្សៈរតូវចរចាជាមយួអ្បក្សផគតផ់គងម់ដើមផមីរជើសមរ ើសយក្សឧបក្សរណ៍
ណាដដលខលួនមពញចិតថសរមាបយ់ក្សមក្សមរបើរបាស់ឲ្យរតូវមោលបំណងននអាជីវក្សមមរបស់ខលួន។ 

មៅក្សបុងជហំានទ ី ២ ភតកិ្សៈរតូវចរចាសំុចុះភតិសនាជួលឧបក្សរណ៍ (ភតិសនា ិរចដ
វតទុ) ជាមយួភតិបតី មដ្ឋយចងែុលរបាបព់ីឧបក្សរណ៍ នងិ អ្បក្សផគតផ់គងរ់បាបភ់តបិត។ី 

មៅក្សបុងជហំានទ ី ៣  ភតកិ្សៈ និង ភតិបតី្ នដល់ក្សចិចរពមមរពៀងនិងចុះភតិសនា
 ិរចដ វតទុ។ 

មៅក្សបុងជហំានទ ី ៤ ភតិបត ី និង អ្បក្សផគតផ់គងចុ់ះក្សិចចសនាទិញលក្សឧ់បក្សរណ៍សរមាប់
យក្សមក្សជួលឲ្យភតិក្សៈ។ 

មៅក្សបុងជហំានទ ី៥ អ្បក្សផគតផ់គងដ់ឹក្សជចជូ ន ឬ របគល់ឧបក្សរណ៍មក្សឲ្យភតិក្សៈ។ 
មៅក្សបុងជហំានទ ី ៦ ភតិក្សៈចុះ តទមលខាទទួលយក្សឧបក្សរណ៍ រចួមចញមសចក្សថីបញ្ជ ក្ស់

មយួឲ្យ ភតិក្សៈថា ខលួនបានទទួលឧបក្សរណ៍ម ើយ។ 
មៅក្សបុងជហំានទ ី៧ ភតបិតី បងន់ថលទិញឧបក្សរណ៍ឲ្យអ្បក្សផគតផ់គង។់ 
មៅក្សបុងជហំានទ ី៨ អ្បក្សផគតផ់គងន់ិង ភតិក្សៈចុះ តទមលខាមលើក្សិចចសនាដថទា ំឧបក្សរណ៍ 

ជាមយួភតិក្សៈ (របសិនជាមគចងម់ធវើដូមចបះ)។ 
គួរក្សតសំ់ោល់ថា មៅក្សបុងភតិសនា រចិដ វតទុ ភតិក្សៈជាអ្បក្សមរជើសមរ ើសយក្សអ្បក្សផគតផ់គង ់

និងឧបក្សរណ៍ដដលខលួនឯងចងប់ានមដ្ឋយខលួនឯង។ ភតកិ្សៈមនិពឹងដផែក្សមលើការវនិិចឆយ័ ឬជំនាញ
របស់ភតិបតីម ើយ។ ម តុដូមចបះ មបើឧបក្សរណ៍មនាះដបរជាមរបើការមនិមក្សើត មដ្ឋយសារលក្សខណៈ
បមចចក្សមទសរបស់វា មនិរតូវនឹងក្សិចចការដដលឧបក្សរណ៍មនាះ រតូវបំមពញមៅក្សបុងអាជីវក្សមមរបស់ភតិក្សៈ  
ភតិក្សៈមនិអាចមៅរក្សមរឿងភតបិតថីា ទិញឧបក្សរណ៍មនិរតវូម ើយទាមទារលុបមចាលក្សិចចសនា 
ឬទាមទារឲ្យភតិក្សៈសងការខូចខាតមទ។ មៅមពលចរចាជលួឧបក្សរណ៍ ភតិបតី ឬភាប ក្សង់្ហរ ឬ
បុគគលិក្សរបស់ខលួនមនិរតូវឲ្យឱ្វាទ ឬក្សិចចរបឹក្សាណាមយួដល់ភតិក្សៈអ្ពំីលក្សខណៈបមចចក្សមទស ឬ
លក្សខណៈមរបើរបាស់របស់ឧបក្សរណ៍ម ើយ។ មនះជាមរឿងមយួសំខានម់ដ្ឋយសារ ឧបក្សរណ៍ខលះ
មានតនមលដល់មៅរាបដ់សន ឬរាបល់ានដុលាល រ។ មៅមពលដដលយក្សមក្សមរបើមនិរតូវតាមមោលមៅ
របស់ខលួន ភតិក្សៈអាចបថឹងទាមទាររលំាយក្សិចចសនា ឬទាមទារសំណងខូចខាត។ មដើមផកីារពារ
ទបទ់ល់នងឹបញ្ហ ដដលអាចមក្សើតម ើងជាយថាម តុ មៅក្សបុងភតិសនា ិរចដ វតទុ មគដតងដតដចង
របការមយួ មដើមផឲី្យភតិបតបីដិមសធការធានាថាឧបក្សរណ៍មៅនឹងមោលបំណងមរបើរបាស់របស់
វា មរពាះការមរជើសមរ ើសឧបក្សរណ៍ គឺជាវនិិចឆយ័របស់ភតិក្សៈខលួនឯង។ មគអាចដចងខបដិមសធមយួ
ដដលអាចមានមសចក្សថីថា៖ 

ភតិក្សៈជួលឧបក្សរណ៍ក្សបុងសភាពជាក្សដ់សថង ម ើយមដ្ឋយសារភតិបតីមនិដមនជាអ្បក្ស 
ផលិតឧបក្សរណ៍ ឬជាភាប ក្ស់ង្ហររបស់អ្បក្សផលិត ឬជាភាប ក្ស់ង្ហរននអ្បក្សលក្សឧ់បក្សរណ៍ 
ភតិបតីមនិមធវើការធានា ឬការអ្ះអាងដបបណាមយួ មទាះបីជាក្សច់ាស់ក្សថី មដ្ឋយ   



 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 
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តុណហី ភាពក្សថី ថាឧបក្សរណ៍មនាះអាចយក្សមៅលក្សដូ់របាន ឬឧបក្សរណ៍មនាះសក្សថិសម
នឹងយក្សមៅមរបើបានសរមាប់មោលបំណងណាមយួម ើយ។ ភតិបតីមនិទទួលខុសរតូវ 
ចំមពាះការខូចខាតណាមយួ មដ្ឋយផ្ទធ ល់ក្សថី មដ្ឋយរបមយលក្សថី ឬមដ្ឋយសារផល
វបិាក្សក្សថី ដដលមក្សើតមចញពីការកានក់ាប ់ឬការមរបើរបាស់ឧបក្សរណ៍មនះមទ។ 

 
ចំមពាះរយៈមពលននការជួលវញិ មៅក្សបុងចាបដ់ខមរ មគមនិរតូវក្សំណតត់ិចជាងមយួឆប មំទ 

(មារតា ១០)។ មៅក្សបុងចាបន់នរបមទសខលះ មគក្សំណតថ់ា រយៈមពលននភតិសនា រចិដ វតទុមនិ
រតូវតិចជាង៧៥% ននអាយុកាលននឧបក្សរណ៍មទ។ រយៈមពលតិចជាងមនះ មគចាតទុ់ក្សជាការ
លក្សម់ដ្ឋយបងជ់ាវគគ។ ឧបមាថា ម៉ាសីុនមយួដដលមានអាយុមរបើការបានរបស់វា ១០ ឆប  ំរយៈមពល
ននភតិសនា ិរចដ វតទុមនិរតូវតិចជាង៨ឆប បំានមទ។ ការចាតចូ់លជាការលក្សឧ់បក្សរណ៍តាមការ
បងជ់ាវគគ ឬជាភតិសនា ិរចដ វតទុគឺ ជាសំខានម់រពាះវាផលបះ៉ពាល់ដល់គណមនយយឧបក្សរណ៍ 
និងការក្សំណតព់ននដ្ឋរមលើរបាក្សច់ំមណញននអាជីវក្សមមទាងំរបស់ភតិបត ីទាងំរបស់ភតិក្សៈ។ 

សមងខបមក្សវញិ ភតិសនា ិរចដ វតទុមានធាតុផសដូំចតមៅមនះ៖ 
១. ភតិបតីមនិដមនជាអ្បក្សលក្សវ់តទុដដលរតូវជួលមនាះមទ 
២. ភតិបតីជាអ្បក្សមធវើ ិរចដបផទានមដើមផអីាចឲ្យភតិក្សៈទទលួបានវតទុជួលមនាះ 
៣. ភតបិតីជាមាច ស់ក្សមមសិទនិមលើវតទុដដលជួល 
៤. ក្សិចចសនាជួល ឬភតិសនាមនះមនិអាចតិចជាងមយួឆប មំ ើយ  
៥. ភតិក្សៈជាអ្បក្សបងន់ថលជួលវតទុ 
៦. ភតិក្សៈមានសិទនិទិញ ឬមនិទិញវតទុដដលជួលមនាះ 
៧. ភតិបតីមានសិទនិកានក់ាបម់ ើងវញិនូវវតទុជួលមនាះ របសិនមបើភតិក្សៈមនិមោរពកាតពវក្សិចច 
របស់ខលួនមៅមរកាមភតិសនា ិរចដ វតទុមនាះ។ 

 
ការចាតដ់ចងភតិសនា ិរចដ វតទុដដលមនិរតឹមរតូវតាមចាប ់ អាចមធវើឲ្យភតិបតីបាតប់ង ់

ឋានៈជាអ្បក្សជួល/ភតិបតី ម ើយកាល យមៅជាអ្បក្សលក្សជ់ាវគគៗវញិ។ កាលណាភតិបតីកាល យជាអ្បក្ស
លក្ស ់ភតិបតីអាចបាតប់ងអ់្តទរបមយជន ៍និងក្សិចចការពារតាមផលូវចាបម់ផសងៗ ដដលចាបស់ថីពីភតិ-
សនា ិរចដ វតទុផថល់ឲ្យ។ ឧទា រណ៍ ភតិបតីអាចបាតប់ងអ់្តទរបមយជនខ៍ាងពននដ្ឋរ និងក្សិចច
ការពារតាមផលូវចាបម់ៅមពលទាមទារការកានក់ាបម់ ើងវញិជាមដើម។  
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កិចចព្ពមមព្ពៀងមជឈត្តការ 
 

កុ្សយ នាម    
 

១.របភពននមជឈតថការ 

 ការមដ្ឋះរសាយជមមាល ះមៅតុលាការ សទិតមរកាមនីតិវធិីចាបដ់ដលភាគីជមមាល ះរតូវដតមោរព
តាម មទាះបជីានតីិវធិីមនាះសមុរគសាម ញយ៉ងណាក្សម៏ដ្ឋយ។ ការមនិមោរពតាមនីតិវធិីដដលចាប់
បានក្សំណតម់ក្សរសាបម់នាះ អាចមធវើឲ្យភាគីមថាល ះសិទនិមៅក្សបុងការទាមទាររបស់ខលួន។ មវទិកាមជឈតថការ
គឺជាមវទិកាដសវងរក្សយុតថិធមម៌ដ្ឋយ ការរពមមរពៀងោប  (Consensual Justice) ដដលខុសោប ពនីីតិវធិី
តុលាការដដលភាគីោម នការរតួតរតាមលើដំមណើ រការរក្សយុតថិធមម៌ទ។ យុតថិធមម៌ដ្ឋយការរពមរពៀង 
ជាមូលដ្ឋឌ នគឺ យុតថិធម៌មួយដដលភាគីជាអ្បក្សក្សំណត់មវទិកា និងរតួតរតានីតិវធិី។ ផធុយពីនីតិវធិី
តុលាការដដលមានភាពរងឹក្សំរពឹសដដលមនិអាចដក្សដរបបាន នីតិវធិីមៅក្សបុងមជឈតថការមានភាព
ទនភ់លនដ់ដលអាចបតដ់បនបានមរចើនមៅតាមការចងប់ានរបស់ភាគី។ មដ្ឋយសារភាគីជាអ្បក្សក្សំណត់
មវទិកា មវទិកាមជឈតថការមក្សើតមចញមក្សពីការរពមមរពៀងរបស់ភាគីននជមមាល ះ តាមរយៈការរពម
មរពៀងបមងកើតមវទិកាមជឈតថការ។  ភាគមីានការរពមមរពៀងោប ក្សបុងការបមងកើតមវទិកាមនះ ដដលផធុយ
ពីមវទិកាតុលាការ ដដលចាបជ់ាអ្បក្សក្សំណតឲ់្យ។ 

 មគអាចរក្សមឃើញការរពមមរពៀងបមងកើតមវទិកាមជឈតថការមនះមៅក្សបុងក្សិចចសនាមោល និង
ក្សិចចរពមមរពៀងមដ្ឋយដ ក្សមយួ។  ក្សិចចសនាមោលគឺជាក្សិចចសនាដដលបមងកើតសិទនិ និងកាតពវក្សិចច
មៅក្សបុងរបតិបតថិការណាមយួ ឧទា រណ៍ ក្សិចចសនាផគតផ់គងទ់ំនិញ ក្សិចចសនាការង្ហរ ក្សចិចសនា
ជួលមរាងចរក្ស។ល។ មៅក្សបុងក្សិចចសនាមោលមនះ មរៅពីមានខដចងពីសិទនិនងិកាតពវក្សិចចផថល់
ទំនិញ និងសិទនទិទួលការបងរ់បាក្សម់ដើម ក្សិចចសនាផគតផ់គងម់នាះអាចដចងពខីមដ្ឋះរសាយជមមាល ះ
មយួ (Dispute Resolution Clause) ដដលបញ្ជ ក្សព់ីរមបៀបមដ្ឋះរសាយជមមាល ះដបបទូលំទូលាយ 
រមួមានការមដ្ឋះរសាយជមមាល ះជាដំណាក្ស់ៗ  ចាបព់ីការចរចាោប មដ្ឋយផ្ទធ ល់ រ ូតការផសះផាោប
មដ្ឋយមានជំនួយពីភាគទីីបី និងទីបចចប ់ការមដ្ឋះរសាយតាមមវទិកាមជឈតថការ។ ជួនកាលភាគី
មនិបានដចងពីខមដ្ឋះរសាយជមមាល ះដបបទូលំទូលាយមទ ដតមគដចងពីខមជឈតថការ (Arbitration 

Clause) ដតមថង។  មដ្ឋយការមភលច ឬមដ្ឋយរបការណាមួយ ភាគីមិនបានដចងខមដ្ឋះរសាយ
ជមមាល ះមទ ដូមចបះមៅមពលមានជមមាល ះមរកាយពីចុះក្សិចចសនាមោល ភាគបីានរពមមរពៀងោប មរជើស
មរ ើសយក្សមវទិកាមជឈតថការមដើមផមីដ្ឋះរសាយជមមាល ះរបស់ខលួន។ មដើមផអីាចឲ្យមវទិកាមជឈតថការ

                                                 
 កុ្សយ នាម ជាមជឈតថក្សរពាណិជជក្សមម, អាជាញ ក្សណាថ លការង្ហរ និងជាមមធាវមីៅការយិល័យ KN Legal Consulting. 



 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧  
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មានសមតទក្សចិចមលើជមមាល ះរបស់មគបាន ភាគីរតូវចុះក្សិចចរពមមរពៀង មដ្ឋយដ ក្សមយួមដើមផមីដ្ឋះ
រសាយជមមាល ះ។ ក្សចិចរពមមរពៀងមដ្ឋយដ ក្សមនាះអាចជាខមដ្ឋះរសាយជមមាល ះដបបទូលំទូលាយ 
ឬអាចជាក្សិចចរពមមរពៀងមធវើមជឈតថការដតមថង (Agreement to arbitrate)។ 

មទាះបីខមដ្ឋះរសាយជមមាល ះរតូវបានបចចូលមៅក្សបុងក្សចិចសនាមោល ឬ មៅក្សបុងក្សិចចរពម
មរពៀងមដ្ឋយដ ក្សក្សថី ចាបទ់ទួលសាគ ល់ការមរជើសមរ ើសរបស់ភាគីជានិចច។ ឧទា រណ៍ មារតា ៧ 
ននចាបស់ថីពមីជឈតថការក្សមពុជាដចងថា៖ 

 

ក្សិចចរពមមរពៀងផសះផា [មជឈតថការ] [Arbitration Agreement or 

Agreement to arbitrate] រមួមានខដចងសថីពីមជឈតថការដដលបាន
ដចងមៅក្សបុងក្សិចចសនា ឬ មៅក្សបុងក្សិចចរពមមរពៀងមដ្ឋយដ ក្ស។ 

 មារតា ៧ ខាងមលើមនះដចងថា “ក្សិចចរពមមរពៀងផសះផា” ដដលអាចជាការរច ំក្សបុងការ
បក្សដរបពីភាសាអ្ងម់គលស Arbitration Agreement មរពាះមសចក្សថីននមារតាមនះចងន់យិយដល់ 
ក្សិចចរពមមរពៀងមធវើមជឈតថការ។  

ខននការមដ្ឋះរសាយជមមាល ះដបបទូលំទូលាយ 

ឧទា រណ៍ ខ ននការមដ្ឋះរសាយជមមាល ះទូមៅ៖ 
“មបើសិនជាជមមាល ះមក្សើតមចញពី ឬទាក្សទ់ងនឹងក្សិចចសនាមនះ ឬមក្សើត
មចញពីការមលមើសក្សិចចសនាមនះ ម ើយមបើសិនជាជមមាល ះមនិអាច
មដ្ឋះរសាយតាមរយៈការចរចាបានមទ ភាគីរពមមរពៀងមដ្ឋះរសាយ
តាមរយៈសនាន នក្សមមមដ្ឋយសុទនចិតថ ដដលរតូវចាតម់ធវើមដ្ឋយ[សាទ ប័ន 

ឬបុគគលដដលមរជើសមរ ើស] រសបតាមនីតិវធិនីនសនាន នក្សមមនន[សាទ បន័
ឬបុគគលដដលមរជើសមរ ើស] មុននឹងបចជូ នមៅមដ្ឋះរសាយមដ្ឋយ   
មជឈតថការមដ្ឋយ [សាទ បន័ឬ បុគគលដដលមរជើសមរ ើស]”។ 

ដូចបានពពិណ៌នាខាងមលើ មគអាចរបមូលផថុមំមធាបាយមដ្ឋះរសាយជមមាល ះនានា មៅ
ក្សបុងខននការមដ្ឋះរសាយជមមាល ះដតមយួ មដ្ឋយឆលងពីមមធាបាយមយួមៅមមធាបាយមយួកាល
ណាការមដ្ឋះរសាយមនាះរតូវបរាជយ័ក្សបុងមមធាបាយណាមយួ។ ប៉ុដនថមៅទីបចចបម់គមរបើមមធាបាយ 
មដ្ឋះរសាយមដ្ឋយ មជឈតថការ។ 
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ខ មជឈតថការ 
ឧទា រណ៍ មៅក្សបុងក្សិចចសនាផគតផ់គងទ់ំនិញមយួ ភាគីអាចបចចូលខមជឈតថការដដល

ដចងថា មៅមពលណាមានជមមាល ះ ភាគីរតូវយក្សជមមាល ះមនាះមៅមដ្ឋះរសាយមៅឯមវទិកាមជឈតថការ
ដតមថង។  ខមជឈតថការជាទូមៅមានមសចក្សថីជាសថងដ់្ឋដូចខាងមរកាមមនះ៖ 

វវិាទ ឬការទាមទារណាមយួដដលមក្សើតមចញពី ឬ ទាក្សទ់ងនងឹក្សិចចសនា
មនះ ឬការមលមើសក្សិចចសនាមនះ រតូវមដ្ឋះរសាយមដ្ឋយមជឈមណឍ ល 

ជាតិននមជឈតថការពាណិជជក្សមមរសបតាមវធិានននមជឈមណឍ លមនះ។ 

គរំ ូខ មជឈតថការននសមាគមមជឈតថការអាមមរកិ្សកាងំ 

Any controversy or claim arising out of or relating to this 
contract, or the breach thereof, shall be settled by arbitration 
administered by the American Arbitration Association in 
accordance with its Commercial [or other] Arbitration Rules, and 
judgment on the award rendered by the arbitrator(s) may be 
entered in any court having jurisdiction thereof. 

 

២.ធាតុផសនំនការបមងកើតកិ្សចចរពមមរពៀងមជឈតថការ 
មដ្ឋយសារខមជឈតថការជារបមភទ ននក្សិចចសនាមយួដដរមនាះ ដូមចបះខមជឈតថការមនះរតូវ

បំមពញតាមធាតុផសនំនការបមងកើតក្សិចចសនា។ របសិនមបើ ខមជឈតថការមរជើសមរ ើសយក្សចាបដ់ខមរ
ជាចាបស់រមាបរ់គបរ់គង (Governing law) មនាះធាតុផសនំនការបមងកើតក្សិចចសនារតូវរសបតាម
រក្សមរដឌបផមវណីដខមរ៖ (១) ភាគីបានរពមមរពៀងោប មដ្ឋយមសរមីដើមផបីមងកើតខមជឈតថការមនះ,ខមនះ
រសបចាប ់ឬមនិផធុយនងឹចាប,់ ភាគីមានសមតទភាពក្សបុងការបមងកើតក្សិចចសនា, ខមនាះរសបតាម
ទរមងដ់ដលចាបក់្សណំត។់  

 

ក្ស. ក្សចិចរពមមរពៀងមដ្ឋយមសរ ី
ក្សិចចរពមមរពៀងមដ្ឋយមសរមីនះ មក្សើតម ើងមដ្ឋយសំមណើ  និងសវីការរសបតាមរក្សមរដឌបផមវណី 

មារតា៣៣៦ និងមារតា៣៣៧)។ សវីការរតូវសីុោប ជាមយួនឹងសំមណើ ។ ការសីុោប មនះបមងកើតបាន
ជាក្សិចចរពមមរពៀងមដ្ឋយមសរ។ី ក្សិចចរពមមរពៀងមក្សើតម ើងមដ្ឋយមសរ ីកាលណាោម នវកិារៈមៅក្សបុង
ការមធវើសំមណើ  និងការមធវើសវីការ។ តឹក្សតាងមយួននការរពមមរពៀងមដ្ឋយមសរគីឺការចុះ តទមលខា
មលើក្សិចចរពមមរពៀងមធវើមជឈតថការ ឬមលើក្សិចចសនាមោលដដលមានខមជឈតថការ។ ប៉ុដនថមដ្ឋយសារ
ទំមនើបក្សមមននគមនាគមន៍ ជួនកាលការមធវើសំមណើ  និងការមធវើសវីការអាចរបរពឹតថមៅមៅក្សដនលង
មផសងោប  ជាពិមសស មៅមពលដដលភាគីមៅក្សបុងរបមទសមផសងោប ។ ភាគីអាចរពមមរពៀងោប ចុះ  
ក្សិចចសនា ឬក្សិចចរពមមរពៀង មដ្ឋយផ្ទល ស់បថូរឯក្សសារតាមរយៈមមធាបាយមអ្ ិចរតូនិច។ មដើមផី
សរមួលដល់ការមធវើរបតិបតថិការពាណិជជក្សមម ចាប់សថីពី មជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមមមនិតរមូវថា  
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ក្សិចចសនា ឬក្សិចចរពមមរពៀងរតូវដតមាន តទមលខារបស់ភាគីមទើបចាតទុ់ក្សថាក្សិចចសនា ឬក្សិចចរពម
មរពៀងមនាះមានសុពលភាពមនាះមទ។ ភាគីអាចមផ្ទថ ះបថូរឯក្សសារោប តាមមមធាបាយមអ្ ិចរតូនិច។ 
មារតា៧ ននចាបស់ថីព ី មជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមម សំមណើ  នងិសវីការរតូវបានសនមតថា បាន
មក្សើតមានមៅមពលដដលភាគី៖ 

 ភាគីបានឆលងមឆលើយោប  តាមរយៈការមផញើលិខិតមៅោប មៅវញិមៅមក្សម ើយមទាះបី
មៅក្សបុងលិខិតឆលងមឆលើយមនាះោម ន តទមលខាចុះរមួោប ក្សម៏ដ្ឋយ ដតមបើលិខិតឆលង
មឆលើយទាងំមនាះបញ្ជ ក្សឲ់្យមឃើញថា ភាគីបានរពមមរពៀងថានឹងមដ្ឋះរសាយជមមាល ះ
មដ្ឋយមវទិកាមជឈតថការមនាះលិខិតឆលងមឆលើយ មនាះបមងកើតបានជាក្សិចចរពមមរពៀង
មធវើមជឈតថការ។ ឧទា រណ៍ ភាគីមយួបានសរមសរមៅភាគីមយួមទៀតមសបើសំុ
មដ្ឋះរសាយជមមាល ះតាមមវទកិាមជឈតថការ។ រចួម ើយភាគីមយួមទៀតមឆលើយខលួន
មនិយល់ទាស់មទ។ ដូមចបះ ក្សចិចរពមមរពៀងមជឈតថការបានមក្សើតម ើង។ 

 សារឆលងមឆលើយតាមមមធាបាយមអ្ ិចរតូនិច ដូចជាអ្ុីដមល ឬ ហាវ ក្សសីុ់មលីី ក្ស៏
បមងកើតជាក្សិចចរពមមរពៀងមជឈតថការបានដដរ 

 ការដដលភាគីមយួបានដ្ឋក្សព់ាក្សយទាមទារមយួ ម ើយភាគីមយួមទៀតមនាះបាន
មផញើពាក្សយមឆលើយតបមក្សវញិ ម ើយភាគីមយួបានរបកានថ់ា មានការរពមមរពៀងោប
មៅក្សបុងពាក្សយទាមទារ ឬពាក្សយមឆលើយតបថានឹងមលើក្សមរឿងមៅមជឈតថការ ម ើយ 

ភាគីមយួមទៀតមនិបានរបដក្សក្ស។ សូមមមើលទពំរ័២៥៖ UNCITRAL 2012 

Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration 
ដដលអាចទាញយក្សព៖ី 
http://www.uncitral.org/pdf/english/clout/MAL-digest-2012-e.pdf  

 ក្សិចចសនានិយយមយងមៅឯក្សសារណាមយួ ដូចជាក្សចិចសនាធានារ៉ាបរ់ង
ដដលមយងមៅឯក្សសារដដលដចងពីលក្សខខណឍ ទូមៅ ម ើយក្សបុងលក្សខខណឍ ទូមៅ
មនាះមានដចងពីខមជឈតថការ។ 

ខ. ក្សមមវតទុរសបចាប ់

ដូចក្សិចចសនាដនទមទៀតដដរ ខ មជឈតថការមនិអាចដចងពី ការមដ្ឋះរសាយជមមាល ះដដល
ខុសចាបប់ានមទ។ ឧទា រណ៍ ការមធវើមជឈតថការមលើជមមាល ះននការដបងដចក្សរទពយដដលបានមក្ស
ពីការលួច ឬពុក្សរលួយ។  ចមំពាះជមមាល ះមលើក្សមមវតទុណាចាបដ់ចងថារតូវដតមដ្ឋះរសាយតាមផលូវ
តុលាការ ខមជឈតថការមនិអាចរគបដ់ណថ បម់លើក្សមមវតទុននជមមាល ះដបបមនាះបានមទ។ 
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គ. ភាគមីានសមតទភាពចុះខមជឈតថការ 
ដូចមានដចងក្សបុងរក្សមរដឌបផមវណី ភាគីរតូវដតមានសមតទភាពក្សបុងការសំដដងឆនធៈ(មារតា ១៤ 

និងមារតា១៥)។ មនះមាននយ័ថា ភាគីរតូវសទិតមៅក្សបុងសាទ នភាពដដលខលួនអាចយល់ដឹង និង 
វនិិចឆយ័បានអ្ំពីលទនផលផលូវចាបន់នការចុះក្សចិចសនា ឬក្សចិចរពមមរពៀងមធវើមជឈតថការ ឬទទួល
យក្សខមជឈតថការមនាះ។ 

 

ឃ. លក្សខខណឍ ននទរមង ់

ដូចមានដចងមៅក្សបុងមារតា ៧ ខាងមលើ ខមជឈតថការរតូវដតសរមសរ។  ប៉ុដនថក្សចិចរពមមរពៀង
មនិចាបំាចទ់ាល់ដតមានចុះ តទមលខាមទ ដូចជាការឆលងមឆលើយដដលបានមពាលខាងមលើមនិចាបំាច់
មាន តទមលខាមទ ជាពិមសសការឆលងមឆលើយតាមមមធាបាយមអ្ ិចរតូនិច។  

ង. ភាពដ្ឋចម់ចញពកី្សចិចសនាមោល 

មទាះបីក្សិចចសនាមោលបានបចចូលនូវខមជឈតថការ ម ើយក្សិចចសនាមោលមនាះរតូវ
បានវនិិចឆយ័ ឬចាតថ់ា ោម នសុពលភាពក្សម៏ដ្ឋយ ខ មជឈតថការមៅដតមានសុពលភាព ឬអាយុ
បនថមៅមទៀត ដដលមបើក្សឲ្យមជឈតថការរបរពឹតថមៅបាន (មារតា ២៤ ននចាប់សថីពីមជឈតថការ
ដផបក្សពាណិជជក្សមម)។ មនះជាមោលការណ៍ននភាពដ្ឋចម់ដ្ឋយដ ក្សននខមជឈតថការ (Separability of 

the arbitration clause)។  ឧទា រណ៍ មៅក្សបុងក្សិចចសនាផគតផ់គងទ់ំនិញមយួ ភាគីមជឈតថការអាច
មធវើមសចក្សថីវនិិចឆយ័បនថមៅមទៀតថា មតើខមជឈតថការមាន ឬោម នសុពលភាព។  

 
៣. យុតាថ ធិការ(សមតទកិ្សចច)ននមជឈតថការ 

       ៣.១ យុតាថ ធិការកំ្សណតម់ដ្ឋយកិ្សចចរពមមរពៀង 

យុតាថ ធិការននមជឈតថការគឺជា ទំ ំននអ្ំណាចដដលមវទកិាមជឈតថការមយួអាចសមរមច
មលើជមមាល ះមយួបាន។ យុតាថ ធិការននមជឈតថការមនះរតូវបានក្សំណតម់ដ្ឋយខមជឈតថការ និងចាប។់ 
ខមជឈតថការក្សណំតវ់សិាលភាពននការមធវើមជឈតថការ (Scope of arbitration)។ មៅមពលមានជមមាល ះ 
ភាគីដតងបក្សរសាយអ្តទបទនន ខមជឈតថការមដើមផសីនបិដ្ឋឌ នថា មតើមជឈតថក្សរមានអ្ណំាចមដ្ឋះរសាយ
ជមមាល ះបានរតឹមក្សរមតិណា។ ឧទា រណ៍ កាលណាខមជឈតថការសរមសរថា “វវិាទទាងំឡាយណា
ដដលមក្សើតម ើងមៅមរកាមក្សចិចសនាមនះ រតូវមដ្ឋះរសាយមដ្ឋយមជឈតថការ...” (Dispute arising “under” 

this contract) មដ្ឋយសារមានពាក្សយ “មៅមរកាម” មគអាចបក្សរសាយថា ខមជឈតថការមនាះមបើក្ស
អ្ំណាចឲ្យមជឈតថក្សរមដ្ឋះរសាយវវិាទទាក្សទ់ងដតនឹងសិទនិ និងកាតពវក្សិចចដដលភាគីបានបមងកើតមៅ
ក្សបុងក្សិចចសនាមនាះប៉ុមណាត ះ។ និយយមា៉ងមទៀត កាលណាវវិាទដដលភាគីណាមយួមលើក្សម ើង
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32 

 

ដដលមនិដមនជាវវិាទទាក្សទ់ងមដ្ឋយផ្ទធ ល់នឹងសិទនិ និងកាតពវក្សិចចដដលដចងក្សបុងក្សិចចសនាមនាះមទ 
មជឈតថក្សរមនិអាចមដ្ឋះរសាយវវិាទមនាះបានមទ។ មបើមជឈតថក្សរមៅដតទទូចមដ្ឋះរសាយវវិាទមនាះ មគ
មចាទថា មជឈតថការមនាះរតូវបានមធវើ ួសពីអ្ំណាចដដលភាគីបានរបគល់ឲ្យ។ 

ឧទា រណ៍មយួមទៀត កាលណាខមជឈតថការសរមសរថា “វវិាទទាងំឡាយណាដដល
មក្សើតម ើងទាក្សទ់ងនឹងក្សចិចសនាមនះ” (Dispute arising “in connection with” or “in relation 

to” this contract) មនាះមានការបក្សរសាយថា វវិាទដដលមក្សើតម ើងមនិរតមឹដតវវិាទទាក្សទ់ងនឹង
សិទនិ និងកាតពវក្សិចចដដលក្សិចចសនាបានបមងកើតប៉ុមណាត ះមទ ដតរមួបចចូ លទាងំបញ្ហ នានាមុនមពល
មក្សើតក្សិចចសនាមនាះមទៀតផង (ដូចជាក្សបុងតំណាក្សក់ារចរចាជាមដើម)។  ឧទា រណ៍មយួមទៀត 
កាលណាខមជឈតថការសរមសរថា “វវិាទទាងំឡាយណាដដលមក្សើតមចញពីក្សិចចសនាមនះ” (Dispute 

“arising of” or “arising from”) មនាះមគអាចបក្សរសាយថា វវិាទដដលមក្សើតម ើងមនិរតឹមដតទាក្សទ់ង
នឹងការទាមទារតាមក្សិចចសនាប៉ុមណាត ះមទ ដតដថមទាងំការទាមទារដផែក្សមលើអ្ំមពើអ្នតីានុកូ្សល
(ជាឧទា រណ៍)ដដលមានចំណងទាក្សទ់ងជតិសបិទនិនងឹការទាមទារមរកាមក្សិចចសនាផងដដរ។  

មដើមផជីាឧទា រណ៍ ននការបក្សរសាយខមជឈតថការទាក្សទ់ងនងឹអ្ំណាចរបស់មវទិកា      

មជឈតថការ សូមពិចារណាមលើវវិាទមយួ Fiona Trust v. Privalov (2015)។ អ្ងគម តុននវវិាទ
មនះមានដូចខាងមរកាម៖ 

ជមមាល ះមយួបានមក្សើតម ើងរវាងបណថុំ រក្សរម ុ៊នរសុសុមី ម្ ះ Sovcomflot ដដលជាមាច ស់
ក្សប៉ាល់ និងរក្សរម ុ៊នបីដដលជាអ្បក្សជួលក្សប៉ាល់។ មាច ស់ក្សប៉ាល់ និងអ្បក្សជួលក្សប៉ាល់បានចុះក្សចិច
សនាជួលក្សប៉ាល់ចំនួនរបាបំីក្សិចចសនា។ បនាធ បម់ក្សមានការមចាទរបកានថ់ា ក្សិចចសនាមនាះ
មក្សើតម ើងមដ្ឋយសារ ការសូក្សប៉ានអ់្ភិបាលរក្សរម ុ៊នជាមាច ស់ក្សប៉ាល់មដើមផទីទួលបានខ និង
លក្សខខណឍ ជួលដដលលំមអ្ៀង និងផថល់ផលរបមយជនខ៍ាល ងំមៅឲ្យរក្សរម ុ៊នជួល។ ក្សបុងក្សចិចសនា
ជួលក្សប៉ាល់ទាងំអ្ស់មានខដចងព ី មជឈតថការដដលតរមូវឲ្យភាគីមដ្ឋះរសាយជមមាល ះ ក្សបុងមវទិកា  
មជឈតថការរក្សរង ុងរបមទសអ្ងម់គលស។  មដ្ឋយសារដតមានភាពមនិរបរក្សតមីៅក្សបុងការមធវើក្សិចចសនា
ទាងំមនះ មទើបរក្សរម ុ៊នជាមាច ស់ក្សប៉ាល់បានលុបក្សចិចសនាទាងំមនាះមចាល ជាម តុនាឲំ្យមាន
ជមមាល ះមនះមក្សើតម ើង។ 

ក្សិចចសនាជួលក្សប៉ាល់មនះមានខមដ្ឋះរសាយជមមាល ះមយួដដលដចងថា៖  
“ [...] (ខ) ជមមាល ះដដលមក្សើតម ើងមរកាមក្សចិចសនាជលួក្សប៉ាល់មនះរតូវមដ្ឋះរសាយ

មដ្ឋយតុលាការជានខ់ពស់ (High Court) មៅទីរក្សរង ុង ដដលភាគីទាងំពីរទទួលសាគ ល់យុតាថ -   
ធិការតុលាការមនះ...។ 

(គ) មទាះជាមានមសចក្សថីដចងដូចខាងមដើមមនះក្សម៏ដ្ឋយ ...ភាគីណាមយួអាចមរជើសមរ ើស
យក្សជមមាល ះដបបមនាះដ្ឋក្សជូ់ន...ឲ្យមជឈតថការមៅរក្សរង ុងមដ្ឋះរសាយ តាមរយៈការជូនដំណឹង



 
ក្សិចចរពមមរពៀងមជឈតថក្សមម 
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ជាលាយលក្សខណ៍អ្ក្សសរអ្ំពីការមរជើសមរ ើសមនាះមៅភាគីមាខ ងមទៀត មដ្ឋយមជឈតថក្សរមយួរតវូមរជើស
មរ ើសមដ្ឋយមាច ស់ក្សប៉ាល់ នងិមជឈតថក្សរមាប ក្សម់ទៀតមរជើសមរ ើសមដ្ឋយអ្បក្សជួលក្សប៉ាល់...។  មជឈតថការ
រតូវមធវើមៅរក្សរង ុងរសបតាម...។ 

 (១) ភាគីមយួរតូវបាតប់ងសិ់ទនិមធវើការមរជើសមរ ើស[យក្សមជឈតថការ] លុះរតាណាដត៖  
(1)ខលួនទទួលពីភាគីមាខ ងមទៀត នូវមសចក្សថីជូនដណឹំងអ្ពំីជមមាល ះដដលដចងជាក្សច់ាស់ថាជមមាល ះ
មយួបានមក្សើតម ើងមចញពកី្សិចចសនាជួលក្សប៉ាល់មនះ...” 

រក្សរម ុ៊នជួលក្សប៉ាល់បានដ្ឋក្សព់ាក្សយបថងឹមៅមជឈតថការរក្សរង ុង មដើមផមីដ្ឋះរសាយជមមាល ះ
មនះ ប៉ុដនថរក្សរម ុ៊នមាច ស់ក្សប៉ាល់ដបរជាដ្ឋក្សព់ាក្សយបថឹងមៅតុលាការអ្ងម់គលស មដើមផសំុីបចឈបន់ីតិ
វធិីមជឈតថការ មដ្ឋយសំអាងថាខលួនបានលុបក្សិចចសនាមនាះរចួអ្ស់ម ើយ មដ្ឋយសារក្សិចចសនា
មនាះពាក្សព់ន័ននងឹការសូក្សប៉ាន ់ ម ើយការលុបមចាលក្សិចចសនារតូវបានមធវើមដ្ឋយម តុផលរតឹម
រតូវ។ ជាការមឆលើយតប រក្សរម ុ៊នជួលក្សប៉ាល់ ដ្ឋក្សព់ាក្សយមៅតុលាការមដើមផសំុីបចឈបន់ីតិវធិី
តុលាការ រចួសំុឲ្យបនថដំមណើ រការនីតិវធិីមជឈតថការ។  

តុលាការបដិមសធសំមណើ សំុរបស់រក្សរម ុ៊នជួលក្សប៉ាល់ នងិហាមោតក់ារដំមណើ រការ
នីតិវធិមីជឈតថការ ប៉ុដនថមសចក្សថសីមរមចមនះរតូវបានរក្សរម ុ៊នជួលក្សប៉ាល់បថឹងឧទនរណ៍។ តុលាការ
ឧទនរណ៍រចានមចាលមសចក្សថសីមរមចរបស់តុលាការថាប ក្សម់រកាមមដ្ឋយ ដផែក្សមលើសំអាងដូចខាង
មរកាមមនះ87៖ 

១. ខមជឈតថការមៅក្សបុងក្សិចចសនាទាងំមនាះមានោល ពីរដដលក្សំណតវ់សិាលភាពននជមមាល ះ 
មដ្ឋយមថងដចងថា “ជមមាល ះមក្សើតមៅមរកាមក្សិចចសនា” (disputes arising under this charter) រតូវ
មដ្ឋះរសាយមដ្ឋយ តុលាការជានខ់ពស់មៅរក្សរង ុង និងមថងមទៀតដចងថា “ជមមាល ះដដលបានមក្សើត
មចញពីក្សិចចសនា”  (disputes which have arisen out of this charter)។ មដ្ឋយ សារខមជឈតថការ
មានរបូមនថពីរខុសោប ដូមចបះ មតើរបូមនថមយួណាដដលមានអានុភាពធំជាងមគ។ 

២. តុលាការមចាទជាសំណួរថា មតើភាគីចងឲ់្យជមមាល ះទាងំអ្ស់រតូវមដ្ឋះរសាយមដ្ឋយ
សាលាដតមយួ ឬក្សជ៏មមាល ះខលះមដ្ឋះរសាយមៅសាលាមយួ ម ើយជមមាល ះខលះមទៀត មដ្ឋះរសាយ
មៅសាលាមផសង? 

៣. តុលាការសរបុមក្សថា ពាណិជជក្សរធមមតា របដ លជាមនិរតូវអ្ំពល់ទុក្សខខលួនឯងអ្ំពី
ភាសាជាក្សល់ាក្សន់នខមជឈតថការមទ។ ខមជឈតថការមៅក្សបុងក្សិចចសនាពាណិជជក្សមមអ្នថរជាតិរតូវដត

                                                 
87 ចំមពាះមសចក្សថីសមរមចរបស់តុលាការឧទនរណ៍សូមមមើល៖ 

http://www.nadr.co.uk/articles/published/ArbitLRe/Fiona%20v%20Privalov%202007.pdf 



 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 
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បក្សរសាយឲ្យទូលាយមដើមផមីលើក្សសធួយភាពរបាក្សដរបជាដផបក្សគតិយុតថ (legal certainty) ម ើយការ
បក្សរសាយដបបមនះរតូវបានសទិតមៅជាបម់ុងឺជាដផបក្សមយួននចាបព់ាណិជជក្សមមអ្នថរជាត។ិ 

     ៣.២ យុតាថ ធិការដដលកំ្សណតម់ដ្ឋយចាប ់
មានជមមាល ះខលះអាចមដ្ឋះរសាយមដ្ឋយមជឈតថការ (Arbitrability of disputes) ប៉ុដនថមាន

មរឿងខលះមទៀតដដល ចាបហ់ាមោតម់និឲ្យមដ្ឋះរសាយមដ្ឋយមជឈតថការ។ មារតា១ ក្សថាខណឍ ទ២ី 
ននចាបស់ថីពមីជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមមដចងថា៖ 

ចាបម់នះមនិបះ៉ពាល់ដល់អានុភាពគតិយុតថ ននចាប់នានាឯមទៀត
របស់រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាដដលមៅក្សបុងមនាះ ក្សរណីវវិាទខលះផសះផា 
[មធវើមជឈតថការ]បាន ឬមដ្ឋះរសាយបានតាមនីតិវធិីមផសងៗមទៀត និង
វវិាទខលះមទៀតផសះផា [មធវើមជឈតថការ] មនិបាន។ 

 

ឧទា រណ៍ ភាគីពីរបានចុះក្សិចចសនាលក្សទ់ិញអ្ចលនរទពយ។ ក្សិចចសនាមនះបាន
ដចងថា ជមមាល ះដដលមក្សើតមចញពី ឬទាក្សទ់ងនឹងក្សិចចសនាមនះរតូវមដ្ឋះរសាយមដ្ឋយ មជឈតថការ។ 
បនាធ បព់ចុីះក្សិចចសនារចួម ើយ ភាគីទិញបានបងរ់បាក្សន់ថលទិញចំននួ ២០% នននថលលក្ស។់ មៅ
មពលចាបម់ផថើមមផធរអ្ចលនរទពយរសាបដ់តមានភាគទីីបី ទាមទារក្សមមសិទនិមលើអ្ចលរទពយមនាះ
ដដរ ជាម តុឲ្យការមផធរក្សមមសិទនិមចាទជាបញ្ហ ។ សំណួរសួរថា មតើមវទិកាមជឈតថការមានសមតទក្សិចច
មដ្ឋះរសាយមលើវវិាទននការមផធរក្សមមសិទនិមលើអ្ចលនវតទុបានដដរឬមទ?។ ជាវធិានទូមៅននរក្សមនីតិ
វធិីរដឌបផមវណី មរឿងក្សថីរដឌបផមវណីរតូវអ្នុវតថតាមបចដតថិននរក្សមរដឌបផមវណី មលើក្សដលងដតមាន
ចាបព់ិមសសក្សណំតម់ផសង។ មារតា ១ ននរក្សមនតីិវធិីរដឌបផមវណីដចងថា៖ 

 

នីតិវធិីដដលទាក្ស់ទងមៅនឹងបណថឹ ងរដឌបផមវណី រតូវមធវើតាមបចដតថិននរក្សម
មនះ មលើក្សដលងដតក្សបុងក្សរណីដដលចាបម់ផសងបានក្សំណតព់ិមសស។ 

   
មលើសពីមនះមទៀត រក្សមនីតិវធិីរដឌបផមវណីមនះ បានដចងជាមោលការណ៍ទូមៅថា បណថឹ ង

រដឌបផមវណីរតូវមដ្ឋះរសាយមដ្ឋយតុលាការ។ មារតា ២ ដចងថា៖ 
១.  បណថឹ ងរដឌបផមវណីមានមោលបំណងឲ្យតុលាការមដ្ឋះរសាយ
វវិាទរដឌបផមវណី មដ្ឋយដផែក្សមលើចាប ់ មដើមផកីារពារសិទនិរបស់បុគគល
ឯក្សជន។ 

២.  ជនរគបរូ់បរតូវបានធានានូវសិទនិពឹងពាក្សតុ់លាការចំមពាះវវិាទ
រដឌបផមវណី។ 
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មដ្ឋយដផែក្សមលើមារតាទាងំពីរ មគហាក្សដូ់ចជាមឃើញថា វវិាទមលើបញ្ហ ក្សមមសិទនិមនះមនិ
អាចមដ្ឋះរសាយមដ្ឋយមជឈតថការបានមទ។ ជាងមនះមទៀត មារតា១ននចាបស់ថីពីមជឈតថការដផបក្ស
ពាណិជជក្សមមអ្នុញ្ដ តឲ្យមវទកិាមជឈតថការមានសមតទក្សិចចមលើមរឿង “ពាណិជជក្សមម” ប៉ុមណាត ះ ម ើយ
មារតា ២.ឈ ក្សណំតន់ិយមនយ័ននពាក្សយ “ពាណិជជក្សមម” ថាជា៖ 

...ធុរក្សិចច[transactions]ដដលមានរបមភទជាពាណិជជក្សមម មទាះបីជា
មានក្សិចចសនាក្សថី ឬោម នក្សិចចសនាក្សម៏ដ្ឋយ។ ធុរក្សិចចដដលមាន
របមភទជាពាណិជជក្សមម មានជាអាទិ៍៖ ក្សិចចការជំនួញមដើមផផីគតផ់គង ់
ឬការផ្ទល ស់បថូរទំនិញ ឬមសវាមផសងៗ, ក្សិចចរពមមរពៀងននការដចក្ស
ចាយ, តំណាង ឬទីភាប ក្សង់្ហរពាណិជជក្សមម, ការទិញ-លក្សគ់ណនីរក្សរម
 ុ៊ន, ការជួលទីតាងំ ឬសមាភ រៈវតទុ, ការង្ហរសាទ បនា, ការពិមរោះ
មយបល់វសិវក្សមម, ការមចញអាជាញ បណ័ត , ការវនិិមយគទុន,ការផថល់
 ិរចដ វតទុ, ការមធវើអាជីវក្សមមធនាោរ, ការធានារ៉ាប់រង, ក្សិចចរពមមរពៀង
មធវើអាជីវក្សមម ឬសមផទានរក្សរម ុ៊នចរមរះ និងរបមភទមផសងមទៀតនន
ស របតិបតថិការឧសា ក្សមម ឬពាណិជជក្សមម និងការដឹក្សជចជូ ន
ទំនិញ ឬអ្បក្សដំមណើ រ តាមផលូវអាកាស ផលូវទឹក្ស ផលូវមោក្ស។ 

មៅក្សបុងក្សរណីសមមតិក្សមមខាងមលើ ធុរក្សិចចរវាងអ្បក្សទិញ និងអ្បក្សលក្សដ់ីគ ឺ ជាធុរក្សិចចធមមតា 
ដដលមនិមានលក្សខណៈជាពាណិជជក្សមម ម ើយអ្បក្សទាងំពីរមនិដមនជាពាណិជជក្សរមទៀតផង។ 

ដតមទាះជាយ៉ងណាក្សថីមារតា២.ឈ ខាងមលើទាមទារឲ្យមានការបក្សរសាយទូលំទូលាយ
ចំមពាះពាក្សយ “ពាណិជជក្សមម”។ មបើសិនជាបចជ ីសក្សមមភាពដដលមរៀបរាប់ខាងមលើមនិអាចរគប     

ដណថ បម់លើរបតបិតថិការខលះ មតើមគអាចពឹងដផែក្សមលើនិយមនយ័ននពាក្សយ “ពាណិជជក្សចិច” ដដលមាន
ដចងមៅក្សបុងចាបស់ថីពីវធិានពាណិជជក្សមម នងិបចជ ីពាណិជជក្សមមបានដដរឬមទ?។ មារតា១ ននចាប់
មនះដចងថា៖ 

ពាណិជជក្សិចចជាសក្សមមភាព ទិញលក្សទ់ំនិញ ឬ មសវាដដលរតូវបាន
អ្នុវតថជារបចាកំ្សបុងមោលមៅមធវើការមដ្ឋះដូរនិងដសវងរក្សចំមណញ។ 

មារតា២ ននចាបស់ថីពីវធិានពាណិជជក្សមម នងិបចជ ីពាណិជជក្សមមលំអ្ិតបដនទមអ្ំពសីក្សមមភាព
ជាទមាល បខ់លះ (មនិដមនមធវើមថងមាក ល) ដដលចាតទុ់ក្សថាជាពាណិជជក្សចិចគ៖ឺ 
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 ការទិញមដើមផលីក្សម់ៅវញិ រមួទាងំការទិញលក្សអ់្ចលនវតទុ 
 សក្សមមភាពននស រោសជួល88, ស រោសការណក្សមម89, ស រោសយក្សក្សនរមមជើង
សារ, ស រោសដឹក្សជចជូ ន, ស រោសមបាះពុមពផាយ, និង មសវាដនទមទៀត 

 របតិបតថិការននធនាោរបថូររូបិយវតទុ 
 ការផថល់មសវាអ្នថរការ, មសវាទីភាប ក្សង់្ហរ, ការយិល័យសរមបសរមួលក្សិចចការមសវាវបផធម ៌
និងការចាតដ់ចងនូវទសសនីយភាពជាសាធារណៈ 

 របតិបតថិការននស រោសសំណង,់ ការទិញឬការជួលក្សប៉ាល់ដឹក្សជចជូ នក្សបុងរបមទស ឬ
មរៅរបមទស, ការដឹក្សជចជូ ននិងការមផញើបចជូ នតាមផលូវមោក្ស ផលូវទឹក្ស ឬផលូវអាកាស 

 ការធានារ៉ាបរ់ងរគបរ់បមភទ 

 អាជីវក្សមមមនសាទ, អាជីវក្សមមនរពមឈើនិងដរ។៉ 

មយួវញិមទៀត រក្សមនីតិវធិីរដឌបផមវណី អ្នុញ្ដ តឲ្យភាគីមរជើសមរ ើសយក្សតុលាការដដល
មានសមតទក្សចិចមដើមផវីនិិចឆយ័បណថឹ ងរបស់ខលួន ប៉ុដនថលុះរតាណាវវិាទមនាះជាវវិាទរវាងពាណិជជក្សរ
និងពាណិជជក្សរ/នតីិបុគគល មៅក្សបុងការជំនុជំរមះក្សថីមលើក្សទ១ី។ មារតា១៣ ននរក្សមនតីិវធិីរដឌបផមវណី
ដចងថា៖ 

១.ការរពមមរពៀងដដលក្សំណត់តុលាការ ដដលមានសមតទក្សិចច
ជរមះក្សថី នឹងមានអានុភាព លុះរតាដតការរពមមរពៀងមនាះ រតូវបាន
មធវើម ើងរវាងពាណិជជក្សរ និងពាណិជជក្សរ ឬនីតិបុគគលនិងនីតិបុគគល 
ឬពាណិជជក្សរនិងនីតិបុគគល ចំមពាះដតការជំនុំជរមះក្សថីមលើក្សទី ១។ 

២. ការរពមមរពៀងដដលបានក្សំណតក់្សបុងក្សថាខណឍ ទី១ ខាងមលើ
នឹងមានអានុភាព លុះរតាដតការរពមមរពៀងមនាះរតូវបានមធវើម ើង 
ចំមពាះបណឋឹ ងដដលដផែក្សមលើទំនាក្សទ់ំនងគតិយុតថដដលបានក្សំណត ់
ម ើយរតូវបានមធវើម ើងជាលាយលក្សខណ៍អ្ក្សសរ។ 

 

មារតាមនះមានអ្តទនយ័រសមដៀងោប នឹង មារតា ១ នងិ២.ឈ ននចាបស់ថីពីមជឈតថការ
ដផបក្សពាណិជជក្សមមដដរ។ ប៉ុដនថមានពាក្សយមួយដដលគួរឲ្យក្សត់សំោល់គឺ “តុលាការដដលមាន   

សមតទក្សិចច”។ មតើតុលាការមានសមតទក្សិចចមនះសំមៅដល់ “សាលាជរមះក្សថី” ទូមៅ ដដលរមួទាងំ
                                                 
88 ជាការជលួស រោសមយួមដើមផយីក្សមក្សចាតក់ារ និងមធវើអាជីវក្សមមមលើស រោសមនាះ មដើមផបីានចំមណញ រចួឲ្យ
របាក្សឈ់បួលជាថបូរនឹងការជលួមនាះ។ ឧទា រណ៍ ការជលួសណាឌ ោរពីមាច ស់ រចួយក្សមក្សចាតដ់ចងទទលួមភញៀវខលួន
ឯង។ មនះជាស រោសជលួ។ 

89 ជាស រោសក្សមមនថសាល ដូចជាស រោសផលិតដសផក្សមជើងផ្ទធ ត ់មៅសូ៊ក្សងឡ់ាន។ល។ 
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មវទិកាមជឈតថការដដរ ឬមទ?។ មារតា៧ ននរក្សមនីតិវធិីរដឌបផមវណីឲ្យនិយមនយ័ននពាក្សយ “តុលាការ
មានសមតទក្សចិច” ថាជា “តុលាការដដលអាចទទួលមដ្ឋយរសបចាបនូ់វពាក្សយបណថឹ ង វនិិចឆយ័មលើ
មរឿងក្សថ ីម ើយអាចមចញសាលរក្សម ឬសាលដីកាបាន”។ មៅក្សបុងមសចក្សថីអ្ធបិាយននមារតាមនះ 
តុលាការដដលមានសមតទក្សិចច គឺសាលាជរមះក្សថីដដលមានសមតទក្សិចច។ ដូមចបះ មារតា១៣ ដចងថា 

ការក្សំណតស់មតទក្សិចចរបស់សាលាជរមះក្សថីអាចមធវើបានលុះរតាដត ភាគីជាពាណិជជក្សរ ឬជាពាណិជជក្សរ 
និងនីតបិុគគល។ អារស័យម តុមនះ មយងតាមមារតា១៣ ននរក្សមនីតិវធិីរដឌបផមវណី ភាគីក្សបុង
ក្សរណីជាសមមតកិ្សមមខាងមលើ មនិអាចដ្ឋក្សព់ាក្សយបណថឹ ងមៅមវទិកាមជឈតថការបានមទ។ 

មរឿងមយួមទៀតដដលសមុរគសាម ញចំមពាះក្សរណីមនះ គឹភាគីទបីី ដដលមនិដមនជាភាគីនន
ខមជឈតថការ។ ដូចបានមពាលខាងមដើម មជឈតថការគ ឺជាមវទិកាយុតថិធមដ៌ដលមានការរពមមរពៀង។ 
មដ្ឋយសារ ភាគីទីបីមនិដមនជាភាគីននខមជឈតថការ មវទិកាមជឈតថការមនិអាចបងខំឲ្យភាគីមនាះ
មក្សមឆលើយមៅក្សបុងនតីិវធិីរបស់ខលួនបានម ើយ។ 

ក្សមមវតទុននជមមាល ះណាដដលមនិអាចយក្សមក្សមដ្ឋះរសាយតាមមវទិកាមជឈតថការ គឺជាមូលដ្ឋឌ ន
សរមាបឲ់្យភាគីណាមយួមសបើសំុតុលាការកុ្សំឲ្យទទួលសាគ ល់មជឈតថវនិិចឆយ័បាន(មារតា៤៤ខ.ខ-១ 
ននចាបស់ថីពមីជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមម)។ 

      ៣.៣ ការកំ្សណតយុ់តាថ ធិការននមជឈតថការ 
មៅមពលដដលភាគីណាមយួបានដ្ឋក្សម់សចក្សថីជូនដណឹំងពមីជឈតថការ (Notice of arbitration) 

ឬពាក្សយទាមទារ (Statement of claim) ភាគីមាខ ងមទៀតអាចមធវើការជំទាស់ចំមពាះយុតាថ ធកិារនន 

មជឈតថការ (Jurisdictional challenge) មបើសិនមគយល់ថាខមជឈតថការមនិបានអ្នុញ្ដ តឲ្យមាន
ការមធវើមជឈតថក្សមមមលើក្សមមវតទុននជមមាល ះមនាះ។ ដតមទាះជាយ៉ងណាក្សថី ការជំទាស់នឹងយុតាថ ធិការ
មនះ រតូវមធវើម ើងមៅមុនមពល ដដលភាគីមនាះ ដ្ឋក្សព់ាក្សយការពារ (Statement of defense) របស់
ខលួន មបើពុំមនាះមទ ភាគីមនាះរតូវបានសនមតថាទទួលសាគ ល់យុតាថ ធិការរបស់មជឈតថការ។ 

ដូចបានពពិណ៌នាខាងមលើ ក្សិចចសនាភាគមរចើនបានបចចូលខមជឈតថការជាដផបក្សមយួនន
ក្សិចចសនាមោល។ ភាគីដដលជំទាស់យុតាថ ធិការ មនិអាចមលើក្សយក្សអ្សុពលភាពននក្សិចចសនា
មដើមផទីាញយក្សលទនផល (Imply) ថាខមជឈតថការក្សប៏ាតប់ងសុ់ពលភាពជាមយួក្សចិចសនាមោល
ដដរមនាះមទ (មារតា ២៤.១ ចាបស់ថីពីមជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមម)។ មដ្ឋយសារខមជឈតថការរតូវ
បានការពារមដ្ឋយចាប ់ មជឈតថការអាចបនថមធវើមជឈតថការបាន និងមានអ្ណំាចសមរមចពីយុតាថ ធិការ
ននមវទិកាមជឈតថការមលើជមមាល ះដដលដ្ឋក្សជូ់នមជឈតថការមធវើមសចក្សថីសមរមច។ 

មជឈតថការអាចមធវើមសចក្សថីសមរមចថាខលួនមានយុតាថ ធិការមលើជមមាល ះមនាះបាន ឬមនិបាន។ 
មសចក្សថីសមរមចពីយុតាថ ធិការមនះ អាចមធវើម ើងមៅមពលនតីវិធិីមរតៀមក្សប៏ាន (មាននយ័ថានីតិវធិី



 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 

38 

 

មុនការមធវើសវនាការ) មដ្ឋយចាតទុ់ក្សជាការសមរមចមលើបញ្ហ ដំបងូ (Preliminary question) ឬមៅ
មពលមចញមសចក្សថីបង្ហគ បក់្សប៏ាន (មារតា ២៤.៣ចាបស់ថីពី មជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមម) ។   

ភាគដីដលជំទាស់នឹងមសចក្សថីសមរមចរបស់មជឈតថក្សរថាមានយុតាថ ធិការមនះ អាចបថឹងមៅ
តុលាការពាណិជជក្សមម/ឧទនរណ៍/ក្សំពូល) (មារតា ២៤(៣)) មដើមផសីមរមចជាចុងមរកាយ។ 

ការសមរមចពីយុតាថ ធិការមនះជាមរឿងសំខាន ់ មរពាះមជឈតថការដដលរបរពឹតថមៅមដ្ឋយ
ោម នយុតាថ ធិការគឺជា មូលដ្ឋឌ នមួយដដលមបើក្សឲ្យតុលាការរចានមចាលមជឈតថវនិិចឆ័យ(មារតា 
៤៤.ក្ស.ក្ស-៣)។  

 

៤.ចាបរ់គបរ់គងជមមាល ះ 
មារតា ៣៦ ននចាបស់ថីពីមជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមមដចងថា ភាគីមានមសរភីាពក្សបុងការ

មរជើសមរ ើសយក្សវធិានចាបណ់ាមយួក្សប៏ាន មដើមផអី្នុវតថមៅមលើអ្ងគមសចក្សថីននជមមាល ះរបស់មគ។ 
មនះជាវធិានចាបស់ារធាតុននយុតាថ ធិការណាមយួមៅក្សបុងពភិពមលាក្សមនះ។ ឧទា រណ៍ ភាគី
ពីរននក្សិចចសនា ដដលមានសញ្ជ តិដខមរ នងិ នថ អាចមរជើសមរ ើសយក្សចាបរ់បមទសដខមរ នថ ឬ 
សិងហបូរ ី មដើមផយីក្សមក្សអ្នុវតថមលើជមមាល ះរបស់មគ មដ្ឋយដចងជមរមើសមនះមៅក្សបុងខមជឈតថការ។ 

មនិរតឹមដតវធិានននចាបជ់ាតបិ៉ុមណាត ះមទ ភាគីអាចមរជើសមរ ើសយក្សវធិានននចាបអ់្នថរជាតិបាន
ផងដដរ ដូចជាអ្នុសញ្ដ ននអ្ងគការស របជាជាតិសថីពីការទិញលក្សទ់ំនិញជាអ្នថរជាត ិ(United 

Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods--CISG) ជាមដើម។ 

ប៉ុដនថ មានមពលខលះ ភាគីមនិបានដចងបញ្ជ ក្សព់ីវធិានចាបម់ៅក្សបុងខមជឈតថការមទ។ ក្សបុង
ក្សរណីដបបមនះ មជឈតថក្សរគឺជាអ្បក្សសមរមច ថាមតើវធិានចាប់ណាមួយដដលសមរសបជាងមគ 
មៅក្សបុងជមមាល ះមនះ។ មៅក្សបុងមសចក្សថពីនយល់មលើមារតា ២៨ នន UNCITRAL Model Law on 

International Commercial Arbitration មជឈតថការរតូវអ្នុវតថចាបជ់ាតិដដលក្សណំតព់វីធិាន នន
ចាបទ់ំនាស់ោប  (Conflict-of-law rules)។ 

មជឈតថការអាចសមរមចមរឿងក្សថីបានតាមមោលការណ៍ណាមយួ ដដលមជឈតថក្សរយុតថិធម ៌
មដ្ឋយមនិបាចម់យងមៅមលើអ្ងគចាបណ់ាមយួ (ex aequo et bona or amicable compositeur) 
មបើសិនជាភាគីអ្នុញ្ដ តយ៉ងចាស់ៗមៅក្សបុងខមជឈតថការឲ្យមជឈតថក្សរសមរមច តាមមោល-

ការណ៍មនាះ។  មាននយ័ថាជាមោលការណ៍ដដលឈរមលើយុតថិធម ៌និងសមរមយដដលរសមតាម    
សមធមន៌ងិមនសិកាលែ។ 

 

៥. វធិានរគបរ់គងនីតិវធីិមជឈតថការ 
មារតា២៧ ននចាបស់ថីពី មជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមមដចងថា ភាគីមានមសរភីាពមដើមផី

មរជើសមរ ើសយក្សវធិាន នននីតិវធិីមដើមផដីំមណើ រការមជឈតថការ។ ដូចោប នឹងការមរជើសមរ ើសចាបស់ារធាតុ



 
ក្សិចចរពមមរពៀងមជឈតថក្សមម 
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មដើមផអី្នុវតថមៅមលើជមមាល ះរបស់មគដដរ កាលមបើភាគីមនិបានមរជើសមរ ើសមៅក្សបុងខមជឈតថការ ម ើយ
មនិរពមមរពៀងមលើវធិាននីតិវធិីណាមយួមនាះ មនាះមជឈតថក្សរជាអ្បក្សមរជើសមរ ើសយក្សវធិានណាមយួ
ដដលមគចាតទុ់ក្សថាសមរសបចំមពាះមរឿងក្សថីមៅចំមពាះមុខ ឧទា រណ៍ វធិានសថីពីការទទួលយក្ស
បានននភសថុតាង (admissibility) ភាពទាក្សទ់ងននភសថុតាង (relevance), ភាពសំខានន់ន ភសថុតាង 
(materiality), និងទមងនន់នភសថុតាង (weight)។ វធិាននតីិវធិីមនិចាបំាចជ់ាវធិានដដលដចងមៅ
ក្សបុងចាបរ់ដឌ/អ្នថរជាតិមនាះមទ ដតអាចជាវធិានននសាទ បន័ឯក្សជនណាមយួក្សប៏ាន ដូចជាវធិាននន
មជឈមណឍ លជាតិននមជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមមជាមដើម។ 

 
៦. អាសនៈននមជឈតថការ 

អាសនៈននមជឈតថការ (seat or locus arbitri) ជាធាតុមយួដសំ៏ខានន់នមជឈតថការ មរពាះ
វាក្សំណតព់ីចាបស់ថីពីមជឈតថការដដលអ្នុវតថមក្សមលើជមមាល ះមៅចំមពាះមុខ និងតុលាការដដលមាន
សមតទក្សិចចមលើការរចានមចាលមជឈតថវនិិចឆយ័ ឬមរឿងមផសងមទៀតដដលចាបម់ជឈតថការក្សណំត(់ដូច
ជាការជំទាស់មជឈតថក្សរជាមដើម)។ ឧទា រណ៍ មបើរបមទសក្សមពុជាជាអាសនៈននមជឈតថការ មនាះ
ចាបស់ថីពមីជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមមរបស់របមទសក្សមពុជានឹងអ្នុវតថមលើការដំមណើ រការមជឈ
តថការ និងអ្ំណាចរបស់តុលាការក្សមពុជាក្សបុងការរចានមចាលមជឈតថវនិិចឆយ័។ 

មទាះជាយ៉ងណាក្សម៍ដ្ឋយ មគមនិរតូវរច ំរវាងអាសនៈមជឈតថការ ជាមយួនឹងទីក្សដនលង
មធវើមជឈតថការមទ (venue of arbitration) ។ ទីក្សដនលងមធវើមជឈតថការោម នអានុភាពគតិយុតថមលើ           
មជឈតថវនិិចឆ័យម ើយ។ ទីក្សដនលងមនាះរោន់ជាក្សដនលងសរមាប់សរមួលដល់ នីតិវធីិមជឈតថការ
ប៉ុមណាត ះ  ដូចជាការយក្សក្សដនលងមយួមៅក្សបុងរបមទសដដលមនិដមនជាអាសនៈមជឈតថការ (មារតា 
២៨ ក្សថាខណឍ  ២)។ 

ប៉ុដនថ មានមពលខលះភាគីននក្សិចចសនាមនិបានបញ្ជ ក្សព់ីអាសនៈននមជឈតថការ ក្សបុងក្សរណី
មនះមវទិកាមជឈតថការជាអ្បក្សសមរមច មដ្ឋយពិចារណាមទាះមលើកាលៈមទសៈននជមមាល ះ រមួទាងំ
ភាពង្ហយរសួលននភាគី (Convenience)។ មយងតាមមសចក្សថពីនយល់មលើមារតា ២០ នន UNCITRAL 

Model Law on International Commercial Arbitration ការពិចារណាមលើកាលៈមទសៈមនះ
សំមៅដល់ការដដលមវទិកាមជឈតថការធានាដល់ការរបរពឹតថមដ្ឋយ មសមើភាពោប ចំមពាះភាគ ី(equal 

treatment of the parties) និងមធវើឲ្យមានមសចក្សថីសមរមចមដ្ឋយ យុតថិធមស៌មរមយ (fair decision)។ 
មា៉ងមទៀត ដដលមៅថា “ពចិារណាដល់កាលៈមទសៈននជមមាល ះមាននយ័ថា មវទិការតូវគិតដល់
ការជាបទ់ាក្សទ់ង (១) របស់ភាគីជាមយួរបមទសមយួ (២) ការទាក្សទ់ងននជមមាល ះមនាះមៅនឹង
របមទសមយួ (៣) ការជាបទ់ាក្សទ់ងនននីតិវធិមីជឈតថការជាមយួរបមទសមយួ (៤) ក្សដនលងមធវើសវ
នាការ (៥) ការជាបទ់ាក្សទ់ង ននមជឈតថវនិិចឆយ័ជាមយួរបមទសមយួ។ 



 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 
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ចាបស់ថីព ី មជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមមដខមរ មារតា ២.ជ.២ក្សំណតថ់ា ទីក្សដនលងដដល
កាតពវក្សិចចមយួចំដណក្សធំននទនំាក្សទ់ំនងពាណិជជក្សមមដដលរតូវអ្នុវតថគឺ ជាអាសនៈននមជឈតថការ 
ឬមបើពុំមនាះមទ អាសនៈគ ឺទកី្សដនលង ននរបមទសមយួដដលមានចណំងទាក្សទ់ងយ៉ងជតិសបិទនជាមយួ
នឹងក្សមមវតទុននជមមាល ះមនាះ។ 
 
៧. ភាសា 

ភាគីអាចមរជើសមរ ើសភាសាណាមក្សមរបើក្សប៏ាន ប៉ុដនថមបើភាគីមនិដចង ម ើយមនិរពមមរពៀង
ោប ពីភាសាដដលរតូវមរបើរបាស់ក្សបុងនីតិវធិមីជឈតថការមទមនាះ មនាះមវទិកាមជឈតថការជាអ្បក្សសមរមច
ពីភាសាដដលសមរសបជាមយួនឹងជមមាល ះមនាះ។ 

 
៨. ការដតងតាងំមជឈតថក្សរ 

ខមជឈតថការអាចដចងឲ្យរចួមរសចពីរមបៀបដតងតាងំមជឈតថក្សរ មដើមផមីចៀសវាងទំនាស់
មលើការដតងតាតំមនះ មៅមពលជមមាល ះមក្សដល់។ ភាគីមានមសរភីាពក្សបុងការដតងតាងំមជឈតថក្សរ 
ប៉ុដនថចំនូនមជឈតថក្សររតូវជាចនំួនមសស។ មបើភាគមីនិបានបញ្ជ ក្សព់ីចំននួមជឈតថក្សរមៅក្សបុងខមជឈតថការមទ 
មនាះចាបក់្សំណតថ់ាចំនួនមជឈតថក្សររតូវមានបីរបូ (មារតា១៨ ចាបស់ថីពីមជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមម)។ 

ភាគីអាចមានការសមុរគសាម ញ មដើមផរីក្សចំណុចរពមមរពៀងមលើការដតងតាំងមជឈតថក្សរ  
ជាពិមសស មៅក្សបុងមជឈតថការដដលមានមជឈតថក្សរមួយរូប។  ដូចមនះ ភាគីអាចរពមមរពៀងោប
ដចងពីនីតិវធីិសរមាបរ់គបរ់គងការដតងតាងំមជឈតថក្សរ។ មបើោម នការរពមមរពៀងមនះមទ ចាប់ជា
អ្បក្សក្សណំតព់នីីតិវធិីននការដតងតាងំ។ មៅក្សបុងមជឈតថការដដលមានមជឈតថក្សរបីរបូ ភាគីមាប ក្ស់ៗ រតូវ
មរជើសតាងំមជឈតថក្សរមរៀងខលួន។ បនាធ បម់ក្សមជឈតថក្សរទាងំពីរដតងតាងំមជឈតថក្សរទីប។ី 

តុលាការនឹងចូលអ្នថរាគមក្សបុងការដតងតាងំមជឈតថក្សរកាលណា៖ 
១.ក្សបុងក្សរណីមជឈតថការដដលមានមជឈតថក្សរមយួរបូ ភាគមីនិរពមមរពៀងោប  ម ើយភាគី

មយួសំុឲ្យតុលាការដតងតាងំជំនួស។ 

២.ក្សបុងក្សរណីមជឈតថការដដលមានមជឈតថក្សរបីរបូ មជឈតថក្សរទាងំពីរដដលដតងតាងំមដ្ឋយ
ភាគី មនិរពមមរពៀងោប ក្សបុងការដតងតាងំមជឈតថក្សរទបីីក្សបុងរយៈមពល ៣០ នថង ម ើយភាគីមយួសំុ
ឲ្យតុលាការដតងតាងំជំនួស 

៣. ក្សបុងក្សរណីមជឈតថការដដលមានមជឈតថក្សរបីរបូ ភាគីណាមយួមនិបានដតងតាងំ 
មជឈតថក្សររបស់ខលួនក្សបុងរយៈមពល៣០នថង ចាប់ពីនថងទទួលសំមណើ ឲ្យដតងតាងំពីភាគីមួយមទៀត   
ភាគីមយួមទៀតមនាះសំុឲ្យតុលាការដតងតាងំជនំួស។
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ចាំណុ្ចវិវាទខដលអាចសមព្មចមសចកតីានមដាយមវទិកា                     
មជឈត្តការពាណិ្ជជកមមកមពុជា 

 

មដ្ឋយមមធាវ ីគឹម សាន  
 

១.មសចក្សថមីផថើម 
មទាះបីជាចាបស់ថីពី មជឈតថការពាណិជជក្សមមរបស់ក្សមពុជា មានសុពលភាពអ្នុវតថជាង

១០ឆប មំ ើយក្សម៏ដ្ឋយ ក្សព៏ាណិជជក្សរ ឬអ្បក្សមធវើពាណិជជក្សមមតិចតួចណាស់ដដលសាគ ល់ពមីជឈតថការ
ដផបក្សពាណិជជក្សមមចាស់។ ជាឧទា រណ៍ សាធារណជនទូមៅគិតថា មវទិកាមជឈតថក្សមមដផបក្ស
ពាណិជជក្សមមង្ហយនឹងរច ំបំផុត ជាមួយរក្សរមរបឹក្សាអាជាញ ក្សណាថ លមដ្ឋះរសាយវវិាទការង្ហរ។ 
ដដលមវទិកាពីរមនះមានចារកិ្សខុសោប រតង់ មវទិកាមជឈតថការពាណិជជក្សមមមដ្ឋះរសាយដតមរឿង 
ពាណិជជក្សមម ដតមវទិកាមជឈតថការការង្ហរមដ្ឋះរសាយដតមរឿងការង្ហរ។ មទាះបយ៉ីងណាក្សម៏ដ្ឋយ 
មរឿងដដលមវទិកាមជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមមអាចសមរមចបាន តាមចាប់ក្សមពុជាមិនមានរាប់
បចចូ លមរឿងដនទមទៀត មរៅពីពាណិជជក្សមមមទផើយ ម ើយចំណុចវវិាទរតូវដតជាមរឿងពាណិជជក្សមម។ 
ដូមចបះមៅក្សបុងអ្តទបទមនះមយើងនឹងពិភាក្សាសីុជមរៅពីពាក្សយ “ពាណិជជក្សមម” ដដលមារតា២(ឈ) 
ននចាបស់ថីព ីមជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមម ក្សមពុជាបានដចង។ 
 
២. សញ្ដ ណទូមៅ ននពាក្សយ “ពាណិជជក្សមម” 

ការសមរមចមលើ ចំណុចវវិាទដដលមនិអាចមធវើមជឈតថការបាន នឹងមធវើឲ្យមានការជំទាស់
ពីសំណាក្សតុ់លាការសាលាឧទនរណ៍ និងតុលាការក្សពូំលមៅតំណាក្សក់ាលអ្នុវតថ។90 ការក្សំណត ់
ថាមតើចំណុចវវិាទណាមយួ អាចសមរមចមដ្ឋយមវទិកាមជឈតថក្សមមបានឬមទ មានទនំាក្សទ់ំនង
ផ្ទធ ល់នឹងមពលអ្នុវតថមសចក្សឋសីមរមចមនាះមៅយុតាថ ធិការ ដដលភាគីឈបះមសបើសំុឲ្យអ្នុវតថមសចក្សថី
សមរមច។ ដូមចបះ ចំណុចវវិាទដដលជាមរឿង “ពាណិជជក្សមម” គឺអារស័យមលើ ១) មតើវវិាទមនាះមាន

                                                 
 មលាក្សមមធាវ ី គឹម សាន បានបចចបថ់ាប ក្សអ់្នុបណឍិ តចាបម់សដឌកិ្សចចអ្នថរជាតិ ពីសក្សលវទិាល័យ Victoria 

University of Wellington (VUW) របមទសណូមវល៉ម សទផង។់ បចចុបផនបមលាក្សក្សជ៏ាមបក្សខជន មជឈតថក្សរពាណិជជក្សមម 
ននមជឈមណឍ លជាតិ ននមជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមម (ម.ជ.ម.) និងជាមស្រនថីផថល់មយបល់ដផបក្សចាបម់លើកិ្សចចការរដឌបាល 
ននអ្ងគជំនំុជរមះវសិាមចដក្សបុងតុលាការក្សមពុជា។ មលាក្សធាល បជ់ាអ្បក្សផថល់មយបល់ចាប ់ ដល់គមរមាងចាបរ់បឆងំការ
ជញួដូរកុ្សមារ អ្បក្សផថល់មយបល់ចាបដ់ផបក្សបទបចដតថិពាណិជជក្សមមរបស់រក្សរម ុ៊ន Development Alternatives Inc.  
អ្បក្សផថល់មយបល់ចាបព់ាណិជជក្សមមក្សបុងរក្សរមមមធាវ ី(មខមលី គល អាសីុ Camlegal Asia)។។  

90 មារតា ៤៤.២.ខ ននចាបស់ថីពីមជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមម ដដលរតូវបានអ្នុមត័ មៅនថងទី ៦ ដខមនីា ឆប ២ំ០០៦ 



 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 

42 

 

ដចងថាជាវវិាទពាណិជជក្សមម អ្នុមលាមតាមសននសិញ្ដ អ្នថរជាតិ មរបើសរមាបអ់្នុវតថមសចក្សថីសមរមច
មជឈតថការឬមទ? នងិ ២) មតើវវិាទមានដចងមៅក្សបុងចាបជ់ាតិណាមយួថាមនិអាចមធវើមជឈតថការ
បានឬមទ (មនិថាចាបជ់ាតិមៅរបមទសដដលមវទិកាមជឈតថក្សមមរបរពឹតថមៅ ឬមៅរបមទស ននក្សដនលង
អ្នុវតថមសចក្សថសីមរមចមទ)?91   

របមទសក្សមពុជាជា តទមលខី ននសននិសញ្ដ ទីរក្សរង ញូយក៉្ស (New York) សថីពីការ
ទទួលសាគ ល់ និងការអ្នុវតថមសចក្សថីសមរមចមជឈតថការបរមទស នាឆប ១ំ៩៦០។92 មយើងសមងកត
មឃើញថា មារតា១ ក្សថាខណឍ ១ ននសននិសញ្ដ មនះ តរមូវឲ្យមានការបក្សរសាយទនំាស់មនាះ
យ៉ងទូលំទូលាយ “ទំនាស់មក្សើតមចញពី ការដខវងគំនតិោប រវាងបុគគលមរចើននាក្ស ់មនិថាមានលក្សខណៈ
ជារបូវនថ ឬមានលក្សខណៈចាបម់ទផើយ”។ មារតា ២ (ឈ) ននចាបម់ជឈតថការក្សមពុជា ឆប ២ំ០០៦ 
មានដចងពីភាពទូលាយននចណុំចវវិាទដដរ ប៉ុដនថមដ្ឋយដណនាពំាក្សយ”ពាណិជជក្សមម” មដ្ឋយតរមូវ
ឲ្យមានការបក្សរសាយពាក្សយ “ពាណិជជក្សមម” “ឲ្យបានទូលំទូលាយ មដើមផរីគបដណថ បរ់បមភទ     
ធុរក្សិចចដដលមានរបមភទជា ”ពាណិជជក្សមម” មទាះបីជាមានក្សចិចសនា ឬោម នក្សចិចសនាក្សម៏ដ្ឋយ”។ 
មារតា ១ ក្សថាខណឍ  ៣ ននសននិសញ្ដ មនះអ្នុញ្ដ តឲ្យរបមទសសមាជិក្ស តទមលខីមរបើរបាស់ នយ័ 
“ពាណិជជក្សមម” ដដលជាពាក្សយមយួសងកតន់យ័ដដលមានលក្សខណៈចមងែៀត និងចាស់លាស់ ជាងក្សថា
ខណឍ ១ខាងមលើ ជាមយួរបមទសណាមយួដដលខលួនរពមមរពៀងជាមយួមៅមពលអ្នុវតថមសចក្សថី
សមរមចដផែក្សមលើមោលការណ៍បំមពញឲ្យោប មៅវញិមៅមក្ស (Principle of Reciprocity) ។ មទាះបី
មានការអ្នុញ្ដ តដបបមនះក្សម៏ដ្ឋយ មានរបមទសតិចតួច (របដ ល ៤៤)  ប៉ុមណាត ះដដលបានមរបើ
មោលការណ៍មនះ។93 របមទសក្សមពុជាមនិសទិតក្សបុងចំមណាមរបមទសននការមរបើនិយមនយ័ដបបចមងែៀត
មនាះមទ ប៉ុដនថបានមរបើការពនយល់ពាក្សយ “ពាណិជជក្សមម” តាមការវាស់ដវង ដដលមានដចងក្សបុងចាប់
គរមូ ដូចមានមលើក្សមទផើងខាងមលើ។  

មដ្ឋយដទផក្ស ចាបស់ថីពីរមជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមម ឆប ២ំ០០៦ ដដលជាចាបម់យួយក្ស
គរមូមសធើរដតទាងំរសរងពីចាបគ់រមូឆប ១ំ៩៨៥របស់ UNCTRAL94 ពនយល់ថាមវទិកាមជឈតថការ
អាចសមរមចបានដតមរឿងដដលទាក្សទ់ង នងឹពាណិជជក្សមមដតប៉ុមណាត ះ។ មារតា ២(ឈ) ននចាប់

                                                 
91 Dasteel, Jeffrey, International Commercial Arbitration for Law Students, Amazon, 2nd Edition, 

2016, ទ ២៣១០ 
92 http://www.newyorkconvention.org/countries 
93 http://www.newyorkconvention.org/countries 
94 ជាចាបដ់ដលអ្ងគការស របជាជាតិបានបមងកើតមទផើងមៅនថងទី ២១ ដខមថុិនា ឆប ១ំ៩៨៥ និងវមិសាធនក្សមមមៅនថងទី
០៧ ដខក្សក្សកដ្ឋ ឆប ២ំ០០៦ មដើមផរីបមទសនីមយួៗអាចយក្សជាគរមូមៅក្សបុងការដ្ឋក្សប់ចដតថិចូលមៅក្សបុងចាបជ់ាតិ
របស់ខលួន។ 



 
ចំណុចវវិាទដដលអាចសមរមចមសចក្សថីបានមដ្ឋយ មវទិកាសមជឈតថការពាណិជជក្សមមក្សមពុជា 
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មនះបានឲ្យនិយមនយ័ “ពាណិជជក្សមម” មៅតាមរបមភទ ននសក្សមមភាពជួញដូរនីមយួៗ95 ដូចោប
ទាងំរសរងនឹងមារតា ១ (១) ននចាបគ់រមូមនះ។ មទាះបីចាបម់នះ មនិបានក្សណំតដ់ដនក្សំណត ់
ននរបមភទននការជួញដូរក្សម៏ដ្ឋយ ក្សប៏ញ្ហ មយួចនំួនដូចជា ១) ទំនាក្សទ់ំនងជាមយួបុគគល នងិសាទ បន័
ពាណិជជក្សមម ២)ចំនួនទឹក្សរបាក្សដ់ដលមវទិកាទទួលមដ្ឋះរសាយវវិាទ ឬ ៣) លក្សខខណឍ  ឬលក្សខណៈ
វនិិចឆយ័ដនទមទៀត ដដលមវទិកាមយួរតូវបដិមសធមនិសមរមចមសចក្សថីមៅក្សបុងមនាះមទផើយ។  

សទិតក្សបុងល័ក្សខខណ័ឍ ទរមងធ់មមតា វវិាទពាណិជជក្សមមដដលអាចមដ្ឋះរសាយបានតាមចាប់
ក្សមពុជាទាមទារឲ្យមានដូចខាងមរកាម៖ 

១. មានការរពមមរពៀងតាមក្សិចចសនាជាលាយលក្សខណ៍អ្ក្សសរ96 ថានឹងមរបើមវទិកាមជឈតថក្សមម
ដផបក្សពាណិជជក្សមម97 

២. ជាមរឿងពាណិជជក្សមម98 
មារតា ២(ឈ) ននចាបម់ជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមម ទាមទារឲ្យមានការបក្សរសាយ

ទូលាយ មដើមផរីគបដណថ បម់លើរគបទ់ំនាក្សទ់នំងទាងំអ្ស់ននរបមភទពាណិជជក្សមម មនិថាទំនាក្ស់
ទំនងមនាះសទិតក្សបុងក្សចិចសនា ឬមរៅក្សិចចសនាក្សម៏ដ្ឋយ។ ជាតួយ៉ង ទំនាក្សទ់ំនងរវាងភាគីអ្បក្ស
ដឹក្សជចជូ ន (ភាគីទី៣) ដដលមនិសទិតមៅក្សបុងក្សិចចសនាពាណិជជក្សមមផគតផ់គងរ់បស់គូភាគីវវិាទ មនិ
អាចជាមរឿងសរមាបម់ធវើមជឈតថការបានមទ។ ប៉ុដនថក្សរណីក្ស ុំសដដលមក្សើតមទផើងពីគូភាគ ី ននក្សិចច
សនាផគតផ់គងដ់ដលក្សំ ុសមនាះមនិមានដចងក្សបុងក្សិចចសនា (ឧទា រណ៍ ក្សរណីអ្ំមពើអ្និតានុកូ្សល) 
អាចរតូវសមរមចបានមដ្ឋយមជឈតថការ មទាះបីជាបញ្ហ មនាះអាចរតូវមដ្ឋះរសាយមដ្ឋយយុតាថ ធិការ
របស់តុលាការជាតិក្សម៏ដ្ឋយ។ មូលម តុគឺថា មគអាចមធវើការបក្សរសាយបញ្ហ បនាធ បខ់ាងមលើថា 
ជាទំនាក្សទ់ំនងមរៅក្សិចចសនា ប៉ុដនថមានលក្សខណៈពាណិជជក្សមម ចំមពាះគូភាគី។   

 
 
 

  
                                                 
95 មារតា ២ (ឈ) ននចាបស់ថីពីមជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមម (LCA) 
96 មារតា ៧ ននចាបស់ថីពីមជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមម (ច.ម.ព.) 
97 មារតា ២ (ឃ) ននចាបស់ថីពីមជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមម 
98 មារតា ២ (ឈ) ននចាប ់សថីពីមជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមម កំ្សណតថ់ាធុរកិ្សចចដដលមានរបមភទជាពាណិជជក្សមមមានជា
ជាទិ៖៏ កិ្សចចការជំនញួមដើមផផីគតផ់គង ់ឬការផ្ទល ស់បថូរទំនិញ ឬមសវាមផសងៗ កិ្សចចរពមមរពៀងននការដចក្សចាយតំណាង ឬ
ទីភាប ក្សង់្ហរពាណិជជក្សមម ការទិញ-លក្សគ់ណនីរក្សរម ុ៊ន ការជលួទីតាងំឬសមាភ រៈវតទុ ការង្ហរសាទ បនា ការពិមរោះ
មយបល់វសិវក្សមម ការមចញអាជាញ បណ័ត  ការវនិិមយគទុន ការផថល់ ិរចដ វតទុ ការមធវើអាជីវក្សមមធនាោរ ការធានា
រ៉ាបរ់ង កិ្សចចរពមមរពៀងមធវើអាជីវក្សមម ឬសមផទានរក្សរម ុ៊នចំរុះ និងរបមភទមផសងៗមទៀតននស របតិបតថិការឧសា ក្សមម 
ឬពាណិជជក្សមម និងការដឹក្សជចជូ នទំនិញ ឬអ្បក្សដំមណើ រតាមផលូវអាកាស ផលូវទឹក្ស ផលូវមោក្ស។”  



 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 
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៣. សញ្ដ ណមនិដមន “ពាណិជជក្សមម” 
ផធុយពីតុលាការជាតិ ដដលអាចមដ្ឋះរសាយមរឿងទូមៅ ដដលសទិតមៅក្សបុងវសិាលភាពនន

ទឹក្សដី ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា ដដលជាយុតាថ ធិការដដនដី មវទិកាពាណិជជក្សមម រតមឹដតមាន
យុតាថ ធិការមលើមរឿងក្សថីដផបក្សពាណិជជក្សមមប៉ុមណាត ះ ម ើយរតូវឈរមលើការបក្សរសាយតាមចាបដ់ត
មយួគតរ់បស់ចាបស់ថីពមីជឈការពាណិជជក្សមមមនះ។ សំនួរសួរថា មតើចាបស់ថីពី ការចុះបចជ ីពាណិជជក្សមម 
ចាបស់ថីពី ស រោសពាណិជជក្សមម នងិចាបដ់នទមទៀតអាចយក្សមក្សមរបើ ឬជាជំនួយក្សបុងការយល់
បដនទមពីពាក្សយ “ពាណិជជក្សមម” ក្សបុងវវិាទពាណិជជក្សមម របស់មវទិកាមជឈតថក្សមម ដដរឬមទ? ការពនយល់
បដនទមអ្ំពបីញ្ហ មនះទំនងជាអាចរក្សមឃើញ ក្សបុងការចងែុលបង្ហហ ញរបស់មារតា៣៦(២) និងមារតា 
៣៦(៤) ននចាបស់ថីព ី មជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមម។ មារតា ៣៦(២) ននចាបម់នះ តរមូវឲ្យ
មវទិកាមជឈតថក្សមមមរបើរបាស់ “ចាបណ់ាដដលយល់ថាអាចអ្នុវតថបាន ក្សបុងក្សរណីដដលភាគ ីវវិាទមនិ
បានមធវើការក្សំណតម់លើរបពន័នចាបម់ទមនាះ។” មារតា៣៦(៤) ននចាបដ់ដដលបានក្សណំតព់ីកាតពវក្សចិច 
ក្សបុងការសមរមចរបស់មវទិកាមជឈតថក្សមម មដ្ឋយរតូវយក្សចតិថទុក្សដ្ឋក្ស ់ “ដល់ទមាល បដ់ផបក្សពាណិជជក្សមម”។ 
មនាះមាននយ័ថា ការដសវងរក្សការពនយល់បដនទមអាចទាក្សទ់ងដល់ការបក្សរសាយចាបដ់ផបក្សពាណិជជក្សមម
នានារបស់ក្សមពុជាមដើមផជីួយ ក្សំណតព់ីអ្តទិភាពននសញ្ដ ណ “ពាណិជជក្សមម”។ 

មារតា ១ នន ចាបស់ថីព ីវធិានពាណិជជក្សមម នងិបចជ ីពាណិជជក្សមម បានក្សណំត ់“ពាណិជជក្សរ” 
ថាជា “របូវន័ថបុគគល ឬនីតិបុគគលទាងំទាយណាដដលមធវើពាណិជជក្សចិច ម ើយដដលយក្សពាណិជជក្សចិច
មនះជាមុខរបរខលួនជារបចា”ំ។ ចំដណក្ស “ពាណិជជក្សចិច” គឺជា “សក្សមមភាពទិញលក្សទ់ំនិញ ឬមសវា 
ដដលរតូវបានអ្នុវតថជារបចា ំក្សបុងមោលមៅមធវើការមដ្ឋះដូរ និងដសវងរក្សចំមណញ” ។99 ចាបស់ថី
ពីមជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមមមនិបានក្សណំតព់ីអ្ចដតថក្សមម សក្សមមភាពដដលចាតទុ់ក្សថាជា មនិ
ដមនពាណិជជក្សមមមទផើយ និងមនិក្សណំតថ់ាមតើទំនាក្សទ់ំនងរវាងសាទ បន័ពាណិជជក្សមម និងបុគគល
អាចយក្សមក្សសមរមចមសចក្សថីបានដដរ ឬមទ។ មារតា ២(ឈ) ននចាប់មជឈតថការសំមៅមលើ
សក្សមមភាពដដលចាតថ់ាជាទនំាក្សទ់នំងពាណិជជក្សមម ជាជាងភាពទទួលរសបចាបថ់ាជាពាណិជជក្សរ 
ដដលជាបុគគលដដលមធវើពាណិជជក្សមម។  ឈរមលើការបក្សរសាយកានដ់តទូលាយមទៀតមនាះ និង
ផធុយពីចាប់សថីពីវធិានពាណិជជក្សមម និងបចជ ីពាណិជជក្សមម ចាប់មជឈតថការដផបក្សពាណិជមក្សមមមនិ
មានក្សំណតដ់ដនក្សណំត ់“ពាណិជជក្សមម” មៅរតឹម “ការមដ្ឋះដូរ” ឬ “ការដសវងរក្សចំមណញ” ដដល
ជាទិសមៅជាទូមៅរបស់ស រោសពាណិជជក្សមមមទ។ ដូមចបះមៅមពលដដលចាប់មជឈតថការ
អ្នុញ្ដ តឲ្យមានការបក្សរសាយទូលំទូលាយ និងខវះខាតការដសវងយល់ពាក្សយ ”ពាណិជជក្សមម” 

                                                 
99 ចាបស់ថីពីវធិានពាណិជជក្សមម និងបចជ ីពាណិជជក្សមម ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា អ្នុមត័មៅនថងទី២៦  ដខមថុិនា ឆប ំ
១៩៩៥ 



 
ចំណុចវវិាទដដលអាចសមរមចមសចក្សថីបានមដ្ឋយ មវទិកាសមជឈតថការពាណិជជក្សមមក្សមពុជា 
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រគបរ់ោនម់ៅក្សបុងចាបម់នះ ចាបដ់នទមទៀតដដលមានរាយខាងមលើអាចផថល់ជាការដណនាំ
សរមាបម់វទិកាមជឈតថការពាណិជជក្សមមសមរមចពីដដនក្សំណតន់នទំនាក្សទ់នំងរបស់គូភាគ។ី  

មដ្ឋយដទផក្សចាបម់នះ មនិតរមូវឲ្យមានការចុះបចជ ី សរមាបប់ំមពញល័ក្សខខណ័ឍ មលើទនំាស់
ដដលអាចមវទិកាអាចសមរមចបានមនាះមទផើយ ប៉ុដនថសំមៅមលើរបមភទសក្សមមភាពអាជីវក្សមម។ 
ដូមចបះរបសិនមបើមគរក្សមឃើញថា មានទំនាក្សទ់នំងរវាងសាទ បន័ពាណិជជក្សមម ដដលមនិបានចុះបចជ ី
រតឹមរតូវតាមចាបព់ាណិជចក្សមមជាមយួសាទ បន័មយួមទៀត មនិបានចុះបចជ ីដដរ ឬជាមយួបុគគល
សុទនសាទ (រមួទាងំជាអ្បក្សមរបើរបាស់ផង) ម តុផលមនះមនិអាចមធវើឲ្យកិ្សចចរពមមរពៀងមជឈតថក្សមម100

ោម នរបសិទនិភាពមទផើយ។  
មលើសពីមនះ ចាបម់ជឈតថការពាណិជជក្សមម ននរបមទសក្សមពុជា មនិមានដចងពីអ្ចដ រតក្សមម

ក្សមម (ភាពមលើក្សដលង) មលើចំណុចដដលមនិអាចមដ្ឋះរសាយបានមទផើយ។ មទាះជាយ៉ងណាក្ស ៏
មារតា ១ ក្សថាខណឍ ២ ននចាបម់នះ មានក្សណំតព់ីដដនសមតទក្សិចចក្សបុងការសមរមចរបស់ខលួន មនិ
ឲ្យមរជៀតដរជក្សចូល បញ្ហ ដដលមដ្ឋះរសាយមដ្ឋយតុលាការ តាមអ្ណតថិចាបដ់នទមទៀត។ មនះ
ជាចំណុចសំខានម់យួមដើមផពីចិារណា មពលមវទិកាពាណិជជក្សមមសមរមចថា ខលួនមានយុតាថ ធិការ  
ឬមទ។ ប៉ុដនថ ទាមទារឲ្យពិនិតយមមើលមតើចាបដ់នទមទៀតបាន ចាតទុ់ក្សបញ្ហ ណាខលះជាបញ្ហ ដដលខលួន
មានសមតទក្សិចច និងមដ្ឋយពចិារណាយ៉ងមត៉ច់តថ់ា ខលួនពិតជាមានសមតទក្សិចចមលើបញ្ហ ដនទមនាះ
ដមន។101  

 
៤. ការឆលុះបញ្ច ងំបទពិមសាធនក៍្សមពុជា ជាមយួ របមទសសឹងហបូរ ី(Singapore) និង          
     អា សងទី់ន (Argentina) 

ទាក្សទ់ងនងឹការក្សំណតស់ញ្ដ ណមនិដមនពាណិជជក្សមម តុលាការសាលាឧទនរណ៍មៅ
របមទសសឹងហបុរ ី102 (Singapore)  បានមចញមសចក្សថីសមរមចមយួមៅក្សបុងឆប ២ំ០១១ អ្ំពីអ្វី

                                                 
100 ពាក្សយ “កិ្សចចរពមមរពៀងមជឈតថក្សមម” រតូវបានមរបើមៅក្សបុងចាបស់ថីពីមជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមម ថាជា”កិ្សចចរពមមរពៀង
ផសះផារ”។  

101 មារតា ១ ក្សថាខណ័ឍ ២ ននចាបស់ថីពីមជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមម ដចងថា “ចាបម់នះ មនិបះ៉ពាល់ដល់អានុភាពគតិ
យុតថិននចាបន់ានា ឯមទៀត របស់រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាដដលមៅក្សបុងមនាះ ក្សរណីវវិាទខលះផសះផាបាន ឬមដ្ឋះរសាយ
បានតាមនីតិវធីិមផសងៗមទៀត និងវវិាទខលះមទៀតផសះផាមនិបាន។”  

102 របមទសសីុងហាក ពរួ តំណាងឲ្យរបមទសខាមំនិទផ និងសទិតក្សបុងចំមណាមរបទសទាងំ៥ ដដលមគចូលចិតថមរបើជា
ក្សដនលងមធវើមជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមមបំផុត ដផែក្សតាមការរសាវរជាវដផបក្សមជឈតថការអ្នថរជាតិមយួ របស់សក្សលវទិា
ល័យ Queen Mary University of London ឆប  ំ២០១៥ ,Queen Mary University of London - White & 
Case, 2015 International Arbitration Survey: Improvements and Innovations in International 
Arbitration (www.singaporelaw.sg) 



 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 
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ដដលមគចាត់ទុក្សថា មវទិកាមជឈតថការមិនអាចសមរមចបាន មដ្ឋយមូលម តុបះ៉ពាល់ដល់
របមយជនស៍ាធារណៈមៅមពលដដលចាបដ់ដលមានរសាបម់និបានឲ្យនិយមនយ័ចាស់លាស់ 
សពវរគបអ់្ំពអី្វីដដលមវទិកាមជឈតថការអាចសមរមចបាន ដដលរមួមាន103៖ 

 បញ្ហ ទាក្សទ់ងនងឹពលរដឌ ឬភាពរសបចាបន់នអាពា ៍ពពិា ៍ (Matters relating to 
citizenship or legitimacy of marriage.) 

 ការផថល់ជូន អាជាញ បណ័ត នានា តាមផលូវចាប ់(Grants of statutory licences). 
 សុពលភាពននការចុះ ពាណិជជនាម ឬប៉ាតង ់(Validity of registration of trade 

marks or patents). 
 សិទនិថតចមលង (Copyrights) 
 ការជរមះបចជ ីរក្សរម ុ៊ន (Winding-up of companies) 
 ក្សសយ័ធនរបស់កូ្សនបណុំល (Bankruptcies of debtors) 
 ការរគបរ់គងមលើរទពយសមផតថិ (Administration of estates.) 

 
មដ្ឋយដទផក្សតាមចាបម់ជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមមក្សមពុជា ទនំាស់ពាណិជជក្សមមរវាងរដឌ និង

ឯក្សជនក្សអ៏ាចចាតចូ់លក្សបុងទនំាស់ដដលអាចមដ្ឋះរសាយ ក្សបុងមវទិកាមជឈតថការបានដដរ មដ្ឋយ
ដផែក្សមលើសារធាតុពាណិជជក្សមមមនះ។ មទាះបីជាយ៉ងណាក្សម៏ដ្ឋយ មារតា ២ (ឈ) ននចាបស់ថីព ី
មជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមម បានក្សណំត ់ទំនាក្សទ់នំងពាណិជជក្សមមថារមួទាងំ “ការមចញអាជាញ បណ័ត ”។ 
មដ្ឋយដទផក្សរបសិនមបើមានរក្សរម ុ៊នរដឌមយួដដលមានភាគ ុ៊នរដឌ នងិឯក្សជនដដលភាគីសាទ បន័ 
រក្សសួងដដលរគបរ់គងមលើភាគ ុ៊នរបស់រដឌ មនាះរតូវអ្នុវតថកាតពវក្សចិចផថល់អាជាញ បណ័ត រកុ្សរក្សដរ ៉
ដល់ភាគខីាងឯក្សជន។  មតើមរឿងមនះអាចមៅរចួដដរ ឬមទ? មតើមវទិកាមជឈតថក្សមមអាចបញ្ជ ឲ្យសាទ បន័
រដឌមនាះមចញ អាជាញ បណ័ត ឲ្យភាគីអ្បក្សឈបះដដរ ឬមទ? 

ដូមចបះ “ការមចញអាជាញ បណ័ត ” សទិតក្សបុងនយ័អាជីវក្សមម អាចមានភាពមនិចាស់លាស់មយួ
ចំនួន មដ្ឋយសារោម នភាគីឯក្សជនណា (ជាតយ៉ួង មវទិកាមជឈតថការពាណិជជក្សមម) មានសិទនិបញ្ជ
ឲ្យសាទ បន័រដឌមចញអាជាញ បណ័ត មទ។ អាចនយិយមា៉ងមទៀតថា ការសមរមចឲ្យអាជាញ ធរជាតិមចញ 
អាជាញ បណ័ត ដដលជាតតិយជន ក្សម៏និអាចមៅរចួដដរ។ ការសមរមចឲ្យផថល់អាជាញ បណ័ត  ក្សជ៏ាការ
រមំលាភដល់មោលការណ៍មោលនមយបាយសាធារណៈដដលមានដចងក្សបុងមារតា៤៤(ខ)២   

                                                 
103 the Court of Appeal in Larsen Oil and Gas Pte Ltd v Petropord Ltd (2011) SGCA 

21 www.singaporelaw.sg 
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ននចាបម់នះ104ដដលមធវើឲ្យការទទលួសាគ ល់ នងិការអ្នុវតថមនិអាចមធវើមៅបាន។ មដ្ឋយម តុថា 
មទាះបីជា ចាបម់ជឈតថការរបស់ក្សមពុជាមនិមានក្សំណតន់ិយមនយ័ពាក្សយ “មោលនមយបាយសាធារណៈ”
ការអ្នុវតថសិទនិជំនួស និងសិទនិចាប់បងខំសាទ ប័នរដឌដបបមនះនឹងមធវើឲ្យបះ៉ពាល់ដល់របមយជន៍  
សាធារណៈ របសិនណាមបើ សាទ ប័នជំនាញរបស់រដឌយល់ថា ការផថល់មនាះជាអ្ំមពើបំពានមលើ
ផលវបិាក្សបមចចក្សមទស។  

រក្សមរដឌបផមវណី និងពាណិជជក្សមម ដខសីហា ឆប ២ំ០១៥ នន របមទសអា សងទ់ីនដដលជា
របមទសរបកានរ់បពន័នសីុវលិលរ (ដផែក្សមលើការដចងរបស់ចាប)់ដូចរបមទសក្សមពុជាដដរបានក្សណំតព់ី
បញ្ហ មយួចំនួន ដដល មវទិកាមនិអាចសមរមចបាន ដដលមានដូចជា105៖ 

 ឋានៈសីុវលិ ឬសមតទភាពរបស់បុគគល (the civil status or capacity of 
persons;) 

 បញ្ហ រគសួារ (family matters;) 
 អ្បក្សមរបើរបាស់ និងអ្តថិិជន (users and consumers;)  
 ក្សិចចសនាតាមទរមងគ់រមូ (standard form contracts;) 
 ចាបក់ារង្ហរ (labor law) និង 
 ភាគីដដលជារដឌស ពន័ន ឬរដឌក្សបុងរសរក្សទាងំទាយ (Federal State or local 

states parties) 
របមទសក្សមពុជាមនិទានម់ាន ចាបក់ារពារអ្បក្សមរបើរបាស់ ដដលការពារអ្បក្សមរបើរបាស់មទ។ 

ដូមចបះ និយមនយ័ ឬលក្សខណៈសមាគ ល់អ្បក្សមរបើរបាស់មនិមានការក្សំណតជ់ាផលូវការមទ។ ម តុផល
មនះ ក្សិចចសនាដដលបមងកើតទំនាក្សទ់ំនងរវាងរក្សរម ុ៊នមយួ និងអ្បក្សមរបើរបាស់មាប ក្ស ់ ឬមយួរក្សរម 
មៅមានភាពមនិចាស់លាស់ ថាជាភាគកី្សបុងទំនាក្សទ់ំនងពាណិជជក្សមម ឬមទ? ឧទា រណ៍ ក្សិចចសនា
មរបើរបាស់មសវាទូរស័ពធ អាចថាមធវើមទផើងរវាងរក្សរម ុ៊ន និងអ្បក្សមរបើមសវា ដដលអ្បក្សមរបើរបាស់អាច
មរបើអ្ស់របាក្ស២់០ដុលាល ជាក្សមមវតទុដដលមនិមានម តុផលដផបក្សលទនភាព ក្សបុងការសមរមចមដ្ឋយមវទិកា
មជឈតថការមទ។ ប៉ុដនថក្សិចចសនាមយួដដលអ្បក្សមរបើរបាស់ជាមរាងចរក្សម ើយមរបើអ្គគិសនមីយួដខអ្ស់
២០មុនឺដុលាល  ម ើយអ្បក្សមរបើរបាស់បានជំពាក្សប់ណុំលមនះរយៈមពល៣ដខម ើយ។  ក្សិចចសនាមនះ
                                                 
104 មារតា ៤៤ (ខ) ២ ននចាបស់ថីពីមជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមមដចងថា “ភាគីវវិាទអាចបថឹងជំទាស់មៅនឹងមជឈតថវនិិចឆយ័
តាមរទង់រទាយជាបណថឹ ងបដិមសធ និងតាមដបបបទដូចខាងមរកាមៈ មជឈតថវនិិចឆ ័យមនាះផធុយនឹងនមយបាយ   
សាធារណៈ ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា”។ 

105 www.lexology.com, First-instance Court in Civil Proceedings 104; Court of Appeals in Civil 
Proceedings, Chamber F, Blanco Rodriguez, María de las Mercedes v Madero Urbana SA s/ 
Cumplimiento de contrato (Case 71416/2014)  

http://www.lexology.com/


 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 

48 

 

ទំនងជាបងកបក់ារយល់មឃើញរបស់មវទិកាថា មានលទនភាពក្សបុងការមដើរនីតិវធិីមជឈតថការខាល ងំជាង
ក្សិចចសនាមុន។ ក្សតាថ ក្សណំតម់ៅរតងថ់ា ពាក្សយ “អ្បក្សមរបើរបាស់” មានវសិាលភាពប៉ណុាត ដដរ។  

មលើសពីមនះមៅមទៀត មវទិកាមជឈតថក្សមមពាណិជជក្សមម ក្សមពុជាអាចបដិមសធ មនិសមរមច
មលើក្សិចចសនារវាងរក្សរម ុ៊ន និងអ្បក្សមរបើរបាស់ របសិនមបើខលួនយល់ថាទំនាក្សទ់ំនងមនាះមនិដមន
ជាទំនាក្សទ់ំនងពាណិជជក្សមម។ ប៉ុដនថ មូលដ្ឋឌ នផលូវចាបដ់ដលក្សំនតព់ីភាពដដលអាចសមរមចបាន ក្ស៏
អាចរតូវមគបក្សរសាយដូចោប មនះដដរ របសិនណាមបើមគយល់ថាមនិអាចសមរមចបាន។ មៅ  
យុតាថ ធិការននរបមទសដនទមទៀត អាចសមរមចមផសងពីមនះដដរ អារស័យមលើលក្សខខណឍ ចាបន់ីមយួ  ៗ
(របមទសសីុវលិទផ) និងមសចក្សថីសមរមចរបស់មៅរក្សម (របមទសកុ្សំមនិ )៕  

យ៉ងណាមុញិ មទាះបីជាវវិាទការង្ហរមានភាពចាស់លាស់ថាមនិរតូវចាតចូ់ល មៅក្សបុង
វវិាទពាណិជជក្សមមក្សម៏ដ្ឋយ ក្សទ៏ំនាក្សទ់ំនងការង្ហរដដលនិមយជិក្សទទួលពនីិមយជក្សខលះ មានភាព
មជឿនមលឿន និងរបរពឹតថមៅមលើសពីចាបក់ារង្ហរបចចុបផនបរបស់ក្សមពុជា106។ ជាតយ៉ួង មតើមគអាច
បក្សរសាយថា បុគគលិក្សលក្សដ់ដលទទួលរបាក្សដ់ខ ១០០ដុលាល ក្សបុង១ដខ (របាក្សដ់ខមថរ) ម ើយទទួល
បានរបាក្សក់្សនរមមជើងសារគិតជាភាគរយ ជាមធយម ១០.០០០ដុលាល ក្សបុង១ដខថា ជាទំនាក្សទ់ំនងនន
ក្សិចចសនាមនិដមនពាណិជជក្សមមសុទនសាធឬមទ មៅមពលដដលភាប ក្សង់្ហរលក្សម់នាះមានភាពមាច ស់ការ
មរចើន (Autonomy) តាមរយៈចំណូលឯក្សរាជយមយួចំនួនធ ំ (របាក្សក់្សនរមមជើងសារគិតជាភាគរយ 
ជាមធយម ១០.០០០ដុលាល ) ។ មតើមគអាច យក្សចណុំចវវិាទ មលើមូលដ្ឋឌ នទឹក្សរបាក្ស ់២មុនឺដុលាល
ក្សបុង១ដខមនាះ មនាះថាអាចមដ្ឋះរសាយមដ្ឋយមជឈតថការពាណិជជក្សមមក្សមពុជាដដរ ឬមទ?  

៥. មសចក្សថសីនបដិ្ឋឌ ន 
  របមទសក្សមពុជា របកានម់ោលការណ៍បក្សរសាយ នងិអ្នុវតថតាមខលមឹសារននចាបទ់ាក្សទ់ង 

នឹងពាក្សយ “ពាណិជជក្សមម” ដដលមានដចង ដដលខុសពីរបមទសកុ្សំមនិ  (Common Law) ដដលមាន
ការបតដ់បនតាមបណថុំ ននគនំតិរបស់សាទ បន័តុលាការ មៅមពលដដលចាបម់ានការខវះចមនាល ះ ឬ
បំមពញនយ័ឲ្យចាប។់ មារតា ២ (ឈ) ដដលក្សំណតព់សីញ្ដ ណពាណិជជក្សមមរបក្សបមដ្ឋយភាព
ទូលំទូលាយផថល់ភាពង្ហយរសួលក្សបុងចំណាតថ់ាប ក្សច់ំណុចវវិាទឲ្យចូលក្សបុងសមតទក្សិចចមដ្ឋះរសាយ
របស់មវទិកាមជឈតថក្សមម។ ប៉ុដនថ ក្សផ៏ថល់ភាពលំបាក្សដដរចំមពាះទំនាស់តូចតាច ឬទំនាស់ដដលភាគី
តូចតាច មនិមានអាចរគបរ់គងពីមជាគវាសនាននទំនាស់របស់ខលួនបាន (ឧទា រណ៍៖ អ្បក្សមរបើ
របាស់មសវាទូរស័ពធមយួរបូ នងិរក្សរម ុ៊នទូរគមនាគមន)៍។  

                                                 
106 ចាបក់ារង្ហរ ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា អ្នុមត័មៅនថងទី ១៣ ដខមនីា ឆប ១ំ៩៩៧ ដដលមានអាយុជាង១០ឆប ំ
ចាបត់ាងំពីរដឌសភាពបានអ្នុមត័ និងដ្ឋក្សឲ់្យមរបើរបាស់។ 



 
ចំណុចវវិាទដដលអាចសមរមចមសចក្សថីបានមដ្ឋយ មវទិកាសមជឈតថការពាណិជជក្សមមក្សមពុជា 
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មៅមពលដដលចាបស់ថីពី មជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមមសពវនថងមនិមានដចងពីអ្ចដ រតក្សមម
មលើទំនាស់ដដលមនិអាចមដ្ឋះរសាយបាន កាតពវក្សចិចរបស់មវទិកាមជឈតថក្សមមនងឹរតូវសមរមចមដ្ឋយ
ខលួនឯង មលើយុតថិការដផបក្សចណុំចវវិាទមដ្ឋយខលួនឯង និងអាចដផែក្សមលើការដណនារំបស់ចាបក់្សបុង
រសរក្សមយួចំនួនមដើមផពីនយល់បដនទមពីសញ្ដ ណពាណិជជក្សមម មដើមផសីមរមចបាននូវយុតថិធម ៌(natural 
justice) សរមាបគូ់ភាគី។ ចំមពាះការចូលរមួរបស់មជឈតថក្សរពាណិជជក្សមមបរមទស មៅក្សបុងមវទិកា
មជឈតថក្សមមពាណិជជក្សមមណាមយួ វាមានភាពមជៀសមនិផុតមទ ក្សបុងការមរបើការពិចារណាមលើមរឿងក្សថី 
របស់របមទសមរៅក្សបុងការពភិាក្សា និងការរះិរក្សម តុផលចុងមរកាយ និងមដើមផបីំមពញយុតថិធម ៌
ឲ្យរគបភ់ាគី។  ការដសវងរក្សមយបល់បដនទមពីការសមរមច ក្សបុងមរឿងក្សថីមរៅរបមទសគឺ អាចបូក្សរមួ
ទាងំមូលម តុដដលរបមទសក្សមពុជាមទើបដតមានមវទិកាមជឈតថក្សមម ដដលមានបទពិមសាធនជ៍រមះ
មរឿងក្សថីតិចតួចបផុំតក្សបុងរយៈមពលជាង១០ឆប  ំ បនាធ បព់ីចាបម់ជឈតថការដផបក្សពាណិជជក្សមមរបស់ខលួន
ចូលជាធរមានមក្ស។   

មា៉ងវញិមទៀត មដ្ឋយសារសញ្ដ ណននពាក្សយ “ពាណិជជក្សមម” មនះមានទំនាក្សទ់នំងផ្ទធ ល់
ជាមួយចាប់ជាតិរបស់របមទសដដលមវទិកាមជឈតថក្សមមតាំងមៅ និងរបមទស ននក្សដនលងអ្នុវតថ    
មសចក្សថីសមរមចតាងំមៅ ការសមរមចចិតថទទួលយក្សវវិាទមយួមក្សសមរមច រតូវពាយមធានាឲ្យ
បានថាភាគីណាមយួនឹងមនិពាយមជំទាស់ការអ្នុវតថ ដផែក្សមលើលក្សខខណ័ឍ  មនិដមនពាណិជជក្សមម 
មៅមពលមរកាយមទ។



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

សទិធិមនុសសននអងគការសហ្ព្បជាជាត្ិ
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យនតការសទិធិមនសុសននអងគការសហ្ព្បជាជាត្ ិ
 

មលាក្សមមធាវ ីវង ់តុន   
 

១. មសចក្សថមីផថើម 
មរកាយសស្រង្ហគ មមលាក្សមលើក្សទី២ (១៩៣៩-១៩៤៥) មានសនបិសីទអ្នថរជាតិមយួរតូវបាន

មរៀបចំម ើងចាបព់ីដខមមសា-មថុិនា ១៩៤៥ មៅទីរក្សរងសានស់្រហាវ នសីុ់សកូ ស រដឌអាមមរចិ មដើមផី
ពិភាក្សាមលើអ្តទបទចាបម់យួដដលមរកាយមក្សរតូវបានសាគ ល់ជាទូមៅថា ធមមនុញ្ដ ស របជា- 
ជាតិ។ ក្សបុងឱ្កាសបិទសមយ័របជុំននអ្ងគសនបិសិទនិមនះមៅនថងទី២៦ ដខមថុិនា ឆប ១ំ៩៤៥ ធមមនុចដ
ស របជាជាតិរតូវបានមបើក្សឱ្យចុះ តទមលខា ម ើយធមមនុចដ មនះបានចូលជាធរមានមៅនថងទី២៤ 
ដខតុលា ឆប ១ំ៩៤៥ គឺជានថងដដលអ្ងគការស របជាជាតិរតូវបានបដិសននិម ើង។ សពវនថងមនះ 
អ្ងគការស របជាជាតិមានសមាជិក្សចំនួន១៩៨រដឌ។ សសរសថមភននធមមនុចដស របជាជាតិមានបីគឺ៖ 

 សនថិភាព និងសនថិសុខពភិពមលាក្ស 

 សិទនិមនុសស និងនតីិរដឌ 
 ការអ្ភវិឌណន ៍

សសរសថមភទាងំបីមនះមរបៀបបាននឹងមុចំស្រង្ហក នដដលរតូវពងឹអារស័យោប មៅវញិមៅមក្ស។ 
ធមមនុចដ មនះ បានបមងកើតសាទ បន័ស របជាជាតិធំៗ ចំននួ៦ គឺមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាត ិ
រក្សរមរបឹក្សាសនថិសុខអ្ងគការស របជាជាតិ រក្សរមរបកឹ្សាមសដឌក្សិចច និងសងគម តុលាការយុតថិធម៌
អ្នថរជាតិ រក្សរមរបឹក្សាអាណាពាបាល និងមលខាធិការដ្ឋឌ នអ្ងគការស របជាជាតិ។ មលខាធិការដ្ឋឌ ន
គឺជាមសនាធកិាររបតបិតថិរបស់ស របជាជាត។ិ មលខាធកិារដ្ឋឌ នមដើរតនួាទយ៉ីងសំខានក់្សបុងការ
ក្សំណតរ់មបៀបវរៈពីការរបជុំពភិាក្សា និងការរបជុំមធវើមសចក្សថីសមរមចរបស់មហាសនបិបាតអ្ងគការ
ស របជាជាតិ រក្សរមរបកឹ្សាសនថិសុខនិងរក្សរមរបឹក្សាមសដឌក្សិចច និងសងគម នងិការអ្នុវតថមសចក្សថី
សមរមចរបស់សាទ បន័ទាងំមនះ។ អ្គគមលខាធិការអ្ងគការស របជាជាតិ ដដលរតូវមបាះមឆប ត
មរជើសតាំងមដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិ គឺជារបធានមលខាធិការដ្ឋប នមនះ។  

មលខាធិការដ្ឋឌ នស របជាជាតិ រតូវបានដបងដចក្សជា១០ការយិល័យ៖ 
១. ការយិល័យរបតិបតថិរបស់អ្គគមលខាធិការ 

                                                 
 មលាក្ស វង ់តុន មមធាវមីៅការយិល័យ Legal Town Law Firm  
 



 

រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 
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២. ការយិល័យរតតួពិនតិយមសវានផធក្សបុង 

៣. ការយិល័យក្សចិចការនីតកិ្សមម (ជាការយិល័យមយួមធវើការជាមយួសាលាក្សថីដខមររក្ស ម) 
៤. ការយិល័យក្សិចចការរសំាយអាវធុ 

៥. ការយិល័យសរមបសរមលួក្សិចចការមនុសសធម ៌

៦. ការយិល័យឧតថមសបងការសិទនិមនុសស (មានការយិល័យមៅភបមំពញ) 
៧. ការយិល័យឧតថមសបងការជនមភៀសខលួន (មានការយិល័យមៅភបមំពញ) 
៨.ការយិល័យមរគឿងមញៀន និងឧរក្សិដឌក្សមម (មានការយិល័យមៅភបមំពញ) 
៩.ការយិល័យតំណាងជានខ់ពស់សរមាបរ់បមទសតតិយមលាក្ស របមទសមនិសូវអ្ភវិឌណន ៍ 
និងរបមទសជាមកាះ តូចៗក្សពុំងអ្ភវិឌណន ៍

១០. ការយិល័យក្សិចចការអ្វកាស 

 

មរៅពីទីសាប ក្សក់ារធំមៅបូរញូីយក្ស ស របជាជាតិក្សម៏ានទីសាប ក្សក់ារមៅទីរក្សរង សុដឺណវ 
របមទសសវីស ទីសាប ក្ស់ការមៅទីរក្សរងនណរ ៉ូប៊ី របមទសមក្សនយ៉ និងទីសាប ក្ស់ការមៅទីរក្សរងដវយ៉ន 
របមទសអ្ូរទីស។ មរៅពីទសីាប ក្សក់ារខាងមលើមនះ ស របជាជាតិក្សម៏ៅមានសាប ក្សក់ាររក្សរមរបឹក្សា
មសដឌក្សិដឌ និងសងគមមៅតាមតំបនម់យួចំនួន ដូចជាមៅបាងក្សក្សជាមដើម។  

ខាងមលើមនះ រោនដ់តចងរ់មំលចពីទីតាងំននការយិល័យឧតថមសបងការអ្ងគការស របជាជាតិ
ទទួលបនធុក្សសិទនិមនុសសដដលមានទីសាប ក្ស់ការមៅទីរក្សរង សុដឺណវ មដ្ឋយសារដតការយិល័យ
ឧតថមសបងការគឺជាមលខាធិការដ្ឋឌ នននយនថការ ឬសាទ បន័សិទនិមនុសសស របជាជាតិទាងំអ្ស់។ 

 យនថការសិទនិមនុសសស របជាជាតិ រតូវបានបមងកើតម ើង មដ្ឋយឈរមលើមូលដ្ឋឌ នពីរ៖  

- សាទ បន័ដដលបមងកើតម ើងមដ្ឋយឈរមលើមូលដ្ឋឌ នធមមនុចដ  គឺមានរក្សរមរបឹក្សាសិទនិមនុសស 
- សាទ បន័ដដលបមងកើតម ើងមដ្ឋយឈរមលើមូលដ្ឋឌ នសននិសញ្ដ  គសឺាទ បន័សននិសញ្ដ  

 

២. រក្សរមរបឹក្សាសិទនមិនុសស   
គឺជាសាទ បន័អ្នថររដ្ឋឌ ភបិាល មៅក្សបុងរបពន័នស របជាជាតទិទួលខុសរតូវពរងឹងការមលើក្ស

សធួយ និងការការពារសិទនិមនុសស មៅជុំវញិពិភពមលាក្ស នងិមដ្ឋះរសាយសាទ នភាពននការរមំលាភ
បំពានសិទន ិ និងផថល់អ្នុសាសនព៍ីដំមណាះរសាយមនាះ។ រក្សរមរបកឹ្សាមនះមានសមតទភាពពិភាក្សា
រគបប់ញ្ហ  និងសាទ នភាពសិទនមិនុសស។ 



 
យនថការសិទនិមនុសសនន អ្ងគការស របជាជាតិ 
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គួរក្សតសំ់ោល់ថា កាលពមីនិទានម់ានរក្សរមរបកឹ្សាសិទនមិនុសស អ្ងគការស របជាជាតិ
មានគណៈក្សមមការសិទនិមនុសស (កុ្សំរច ំជាមយួគណៈក្សមាម ធិការសិទនិមនុសសដដលជាសាទ បន័សននិ
សញ្ដ មយួបមងកើតម ើងមដ្ឋយក្សតិកាសញ្ដ  សថីពីសិទនិពលរដឌ និងសិទនិនមយបាយ)។ គណៈក្សមម-
ការមនះ រតូវបានបមងកើតម ើងតាងំពីឆប ១ំ៩៤៦ គឺមយួឆប មំរកាយពីការបមងកើតអ្ងគការស របជា-

ជាតិ។ គណៈក្សមមការមនះរតូវបានបមងកើតមដើមផកីារពារសិទនិ និងមសរភីាពជាមូលដ្ឋឌ នរបស់មនុសស
រគបរ់បូ។ គណៈក្សមមការមនះ មានសមាជិក្សចំនួន៥៣រដឌសមាជិក្ស មបាះមឆប តមរជើសតាងំមដ្ឋយ
រក្សរមរបឹក្សាមសដឌក្សិចចនងិសងគម។ ក្សបុងចំមណាមសមាជកិ្សទាងំអ្ស់ ោម នសមាជិក្សណាមយួជាសមាជិក្ស
អ្ចិនស្រនថយម៍នាះមទ។ ការមបាះមឆប តរតូវមធវើមរៀងរាល់ដខឧសភា មដ្ឋយមបាះមឆប តមរជើសយក្ស១/៣
ននសមាជកិ្សគណៈក្សមមការមដើមផជីំនួសសមាជិក្សដដលរតូវដល់មវនចាក្សមចញ។ សមាជិក្ស មាប ក្ស់ៗ មាន
អាណតថិរយៈមពល៣ឆប  ំ ម ើយអាចឈរម ម្ ះឱ្យមគមបាះមឆប តជាថមីបាន។ ចំននួសមាជិក្សទាងំ
៥៣រដឌមនះរតូវបានដបងដចក្សមៅតាមតំបនភ់ូមសិាស្រសថដូចខាងមរកាម៖ 

រដឌមៅអាស្រ វិចៈ ១៥រដឌ 
រដឌមៅអាសីុៈ ១២រដឌ 
រដឌមៅអ្ឺរ ៉បុខាងមក្សើតៈ ៥រដឌ 
រដឌមៅអាមមរចិឡាទីន នងិតបំនក់ារ៉ាប៊នីៈ ១១រដឌ 
រដឌមៅអ្ឺរ ៉បុខាងលិច និងរដឌដនទមទៀតៈ ១០រដឌ  (បចចឹមមលាក្ស) 
ក្សបុងអ្ំ ុងសមយ័របជុំរបចាឆំប រំបស់ខលួន មានរបតិភូមនិតិចជាង៣០០០នាក្ស ់ បានមក្ស

ចូលរមួជាមទៀងទាត់ ភាគមរចើនមក្សពីរដឌសមាជិក្ស រដឌសមងកតការណ៍ និងតំណាងអ្ងគការមរៅ      

រដ្ឋឌ ភបិាល។ ជាមរៀងរាល់ឆប  ំ គណៈក្សមមការមនះបានអ្នុមត័មសចក្សថីសមរមចមនិតចិជាង១០០
មសចក្សថសីមរមចមនាះមទ អ្ពំបីញ្ហ នានាពាក្សព់ន័ននឹងបគុគលមៅក្សបុងរគបត់ំបនន់ិងរគបក់ាលៈមទសៈ។ 
រាល់សមយ័របជុ ំ មានការជយួ មរជាមដរជងពីអ្នុគណៈក្សមមការសថីពីការមលើក្សសធួយ នងិការការពារ
សិទនិមនុសស រក្សរមការង្ហរមយួចំនួនធំ និងបណាថ ញននអ្បក្សរាយការណ៍ អ្បក្សតណំាង អ្បក្សជនំាញជា
ឯក្សតថបុគគល ដដលមានអាណតថរិតូវរាយការណ៍មក្សគណៈក្សមមការពីបញ្ហ ជាក្សល់ាក្សន់ានា។ គណៈក្សមម
ការក្សម៏ធវើជាមវទិកាមយួដដលរបមទសនានាទាងំតូចទាងំធំ រក្សរមអ្ងគការមនិដមនរដ្ឋឌ ភបិាល និងអ្បក្ស
ការពារសិទនិមនុសសមក្សពីរគបទ់ិសទ ី សំដដងពីការរពួយបារមភរបស់ពួក្សមគ។ នាសមយ័របជុំមថងៗ
មានដតសាទ នភាពសិទនិមនុសសរបស់រដឌមយួចំនួនប៉ុមណាត ះ រតូវបានយក្សមក្សពិនិតយ។ 

មពលដដលរក្សរមរបឹក្សាសិទនមិនុសសរតូវបានបមងកើតម ើង គណៈក្សមមការមនះ ដលងមានអ្តថិ
ភាពតមៅមទៀតម ើយ។  



 

រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 
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រក្សរមរបឹក្សាសិទនិមនុសសរតូវបានបមងកើតម ើងមដ្ឋយ មហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិ 
មៅនថង១៥ មនីា ២០០៦ តាមរយៈមសចក្សថីសមរមចរបស់ខលួនមលខ៦០/២៥១ ដដលទនធមឹោប មនាះ
ក្សប៏មងកើតយនថការននការរតួតពនិិតយជាសក្សលតាមកាលក្សណំត។់ សមយ័របជុំមលើក្សទ១ីរបស់រក្សរម
របឹក្សាមនះ របរពតឹថមៅពីនថង១៩ ដល់៣០ ដខមថុិនា ឆប ២ំ០០៦។ 

រក្សរមរបឹក្សាសិទនមិនុសស មានសមាជិក្សចំននួ៤៧រដឌសមាជកិ្សស របជាជាតិ ដដលរតូវ
បានមបាះមឆប តមរជើសតាងំមដ្ឋយផ្ទធ ល់ និងសមាង តម់ដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិ។ 
មហាសនបិបាត ដតងដតគិតគូរដល់រដឌមបក្សខភាព ដដលបានចូលរមួយ៉ងសក្សមម ក្សបុងការមលើក្សសធួយ 
និងការការពារសិទនិមនុសស និងរដឌមបក្សខភាពណាដដលមានការតាងំចិតថ និងការបថជាញ ចិតថមដ្ឋយ
សម័រគចិតថដល់ការមលើក្សសធួយ និងការការពារសិទនិមនុសស។ 

មទាះជាយ៉ងណាក្សម៏ដ្ឋយ សមាជិក្សរក្សរមរបឹក្សារតូវបានមបាះមឆប តមរជើសមរ ើសតាមចំននួ
កូ្សតាននតំបនភ់ូមសិាស្រសថដូចខាងមរកាម៖ 

រដឌមៅអាស្រ វិច៖ ១៣រដឌ 
រដឌមៅអាសីុប៉ាសីុ វិច៖ ១៣រដឌ 
រដឌមៅអាមមរចិឡាទីន នងិតបំនក់ារ៉ាប៊នី៖ ៨រដឌ 
រដឌមៅអ្ឺរ ៉បុខាងលិច និងរដឌដនទមទៀត៖ ៧រដឌ 
រដឌមៅអ្ឺរ ៉បុខាងមក្សើត៖ ៦រដឌ 
សមាជិក្សទាងំអ្ស់មានអាណតថិរយៈមពល៣ឆប  ំ ម ើយមនិអាចឈរម ម្ ះឱ្យមគមបាះ

មឆប តបានភាល មមទ មរកាយពីបានកាន២់អាណតថិជាប់ៗ ោប ម ើយមនាះ។ 
គួរក្សតសំ់ោល់ថា សមាជិក្សទាងំ៤៧របូមនះ គឺជាឯក្សអ្គគរាជទូត/រដឌទូតតណំាងឱ្យរដឌ

សមាជិក្សទាងំមនះ។ មដ្ឋយដ ក្ស របធានរក្សរមរបឹក្សាសិទនមិនុសសគ ឺជារបធានដូរមវនមរៀងរាល់ឆប  ំ
និងមានអ្នុរបធាន៥របូតណំាងឱ្យតំបនទ់ាងំ៥ខាងមលើ។  

រ ូតដល់១ឆប មំរកាយមក្ស គឺមៅនថងទី១៨ ដខមថុិនា ឆប ២ំ០០៧ មទើបរក្សរមរបឹក្សាមនះ បាន  
អ្នុមត័មសចក្សថីសមរមចមលខ៥/១ មដើមផបីមងកើតនតីិវធិីនិងយនថការមធវើការរបស់ខលួន រមួទាងំនីតិវធិ ី
បណថឹ ង និងគណៈក្សមាម ធិការរបឹក្សាមយបល់។ មលើសពីមនះ រក្សរមរបឹក្សាមនះក្សប៏ានអ្នុមត័បនថ
យក្សនីតិវធិីពិមសសរបស់អ្តតីគណៈក្សមមការសិទនិមនុសសផងដដរ។ 
ក្ស. គណៈក្សមាម ធកិាររបកឹ្សាមយបល់៖ មានអ្បក្សជំនាញ១៨របូ បមងកើតម ើងមដើមផបីំមពញភារ

ក្សិចចជា “រក្សរមផថល់គនំិត”ដល់រក្សរមរបឹក្សានងិមធវើការមរកាមការដណនាពំីរក្សរមរបឹក្សា។ គួរក្សតសំ់ោល់
ជាថមីមថងមទៀតថា សមាជកិ្សរក្សរមរបឹក្សាសិទនមិនុសសមនិដមនសុទនដតជាអ្បក្សជំនាញខាងសិទនិមនុសស
មនាះមទ ពួក្សោតគ់ឺជាឯក្សអ្គគរាជទូត/រដឌទូតននរបមទសដដលរតូវមបាះមឆប តមរជើសមរ ើសជាសមាជិក្ស 



 
យនថការសិទនិមនុសសនន អ្ងគការស របជាជាតិ 
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រក្សរមរបឹក្សាមនះដតប៉ុមណាត ះ។ ដូមចបះ គណៈក្សមាម ធិការរបកឹ្សាមយបល់មនះ មដើរតួនាទមីយួយ៉ង
សំខាន ់ជួយ ដល់សមាជិក្សរក្សរមរបឹក្សា មលើរគបទ់ិដឌភាពសិទនិមនុសស និងក្សបុងរគបក់ាលៈមទសៈ។  
គណៈក្សមាម ធិការមនះបមងកើតម ើងមដើមផជីំនួសអ្នុគណៈក្សមមការសថីពីការមលើក្សសធួយ និងការការពារ 
សិទនិមនុសស របស់អ្តីតគណៈក្សមមការសិទនិមនុសស។ 
ខ. នតីវិធិបីណថឹ ង៖ រតូវបានបមងកើតម ើង មដើមផមីដ្ឋះរសាយក្សរណីរមំលាភបំពានសិទនិមនុសស

ធងនធ់ងរ ឬជារបពន័នដដលមក្សើតមានម ើងមៅដផបក្សណាមយួក្សបុងពិភពមលាក្សមនះ ឬក្សបុងកាលៈមទសៈ
ណាមយួ។ នតីិវធិីបណថឹ ង មបើក្សឱ្យមានការបថងឹផ្ទធ ល់មៅរក្សរមរបឹក្សាសិទនមិនុសសមដ្ឋយបុគគល 
រក្សរមបុគគល ឬអ្ងគការមនិដមនរដ្ឋឌ ភបិាលដដលអ្ះអាងថាខលួនជាជនរងមរោះ ននការរមំលាភបំពាន
សិទនិមនុសស ឬក្សដ៏ងឹមដ្ឋយផ្ទធ ល់ មជឿជាក្សព់ីការរមំលាភបំពានដបបមនះ។ ដូចនីតិវធិីមលខ១៥០៣ 
របស់អ្តីតគណៈក្សមមការសិទនមិនុសសដដរ គឺជានីតិវធិមីយួសំង្ហត ់ មដើមផមីលើក្សក្សំពស់ក្សចិចស ការ
ជាមយួរដឌសមាជិក្សពាក្សព់ន័ន។ នីតិវធិបីណថឹ ងថមីមនះ រតូវបានដក្សសរមួលម ើងវញិតាមការចាបំាច ់
មដើមផធីានាថា នីតិវធិីមនះមនិលំមអ្ៀង សតានុមត័ មានរបសិទនភាព មដ្ឋយគិតគូរដល់ជនរង
មរោះ និងអ្នុវតថបានឆបរ់ ័ស។ ចំមពាះការអ្នុវតថនតីិវធិីបណថឹ ងមនះ អ្បក្សដ្ឋក្សព់ាក្សយបថឹងរតូវ
មោរពតាមលក្សខខណឍ តរមូវននការដ្ឋក្សព់ាក្សយបណថឹ ង មដើមផឱី្យបណថឹ ងអាចទទួលយក្សបានមដ្ឋយ
រក្សរមរបឹក្សា។ លក្សខខណឍ តរមូវទាងំមនះរមួមាន៖ 

- មនិរតូវបានបង្ហហ ញថាបណថឹ ងមនះមានមចតនាមក្សងចំមណញនមយបាយ ម ើយក្សមមវតទុនន 
បណថឹ ងរតូវរសបនងឹធមមនុចដស របជាជាតិ មសចក្សថីរបកាសជាសក្សលសថីពីសិទនិមនុសស និង
លិខិតុបក្សរណ៍ដនទមទៀតដដលមៅជាធរមានក្សបុង  វស័ិយចាបសិ់ទនមិនុសស 

- រតូវផថល់ការអ្ធិបាយពអី្ងគម តុននការមចាទរបកានព់ីការរមំលាភបំពានរមួទាងំ សិទនិ
ទាងំឡាយដដលរតូវបានអ្ះអាងថារតូវបានរមំលាភបំពាន 

- ពាក្សយបណថឹ ង មនិរតូវសរមសរមដ្ឋយវាយរបហារ។ មទាះជាយ៉ងណា ពាក្សយមពរជវាយ
របហារទាងំមនះ នឹងមនិទុក្សជាលក្សខខណឍ ទាតម់ចាលបណថឹ ងមទ មបើសិនជាមពលដដលលុបមចញ
មៅ ពាក្សយបណថឹ ងមៅដតបំមពញបានតាមលក្សខ ខណឍ តរមូវននការដ្ឋក្សព់ាក្សយបណថឹ ង 

- ពាក្សយបណថឹ ងមនះ អាចដ្ឋក្សជ់ាឯក្សតថបុគគល ឬជារក្សរមននបុគគលដដលអ្ះអាងថា ជាជន    
រងមរោះននការរមំលាភបំពានសិទនិមុនសស នងិមសរភីាពជាមូលដ្ឋឌ ន ឬបណថឹ ងមនះអាចដ្ឋក្សម់ដ្ឋយ
បុគគលណាមាប ក្ស ់ ឬរក្សរមបគុគលណាមយួ ឬអ្ងគការមនិដមនរដ្ឋឌ ភបិាល មធវើម ើងមដ្ឋយសុទនចិតថ
រសបតាមមោលការណ៍សិទនមិនុសស 
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- មនិរតូវពឹងអារស័យទាងំរសរងមលើពត័ម៌ាន ឬរបាយការណ៍ដដលមានមៅតាមរបពន័ន
ផសពវផាយ គឺរតូវដតមាន   ភសថុតាងចាស់លាស់ 

- មនិដមនសំមៅដល់ដតមយួក្សរណីដដលបានមដ្ឋះរសាយ ឬក្សំពុងមដ្ឋះរសាយមដ្ឋយនតីិវធិី
ពិមសស សាទ បន័សននិសញ្ដ  ឬសាទ បន័សិទនិមនុសសដនទមទៀតទាងំមៅស របជាជាត ិ ទាងំមៅ
ថាប ក្សត់ំបន ់

- ជាក្សរណីដដលបានមរបើរបាស់អ្ស់ដំមណាះរសាយក្សបុងរសរក្ស វាដលងដតក្សរណីមនះ ដសថង
មក្សថានឹងមនិមានរបសិទនភាព ឬមានការពនារមពលយូរ ួសម តុមពក្សមៅក្សបុងយនថការក្សបុង 
រសរក្ស។ 

មបើពាក្សយបណថឹ ង បំមពញបានតាមលក្សខខណឍ តរមូវមនះម ើយ អ្បក្សដ្ឋក្សព់ាក្សយបណថឹ ងអាច
មផញើរសារមអ្ ិចរតូនិចមៅកាន៖់ E-mail: CP@ohchr.org ឬទូរសារ Fax: (41 22) 917 90 
11  ឬដ្ឋក្សព់ាក្សយមៅកានអ់ាស័យដ្ឋឌ ន៖  
Complaint Procedure Unit 
Human Rights Council Branch  
Office of the High Commissioner for Human Rights 
CH-1211 Geneva 10, Switzerland 

ចំមពាះរបូមនថននពាក្សយបណថឹ ងអាចទាញយក្សបានតាមរយៈមគ ទំពរ័៖ 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintPro
cedureIndex.aspx 
 

គ. យនថការរតតួពនិតិយជាសក្សលតាមកាលក្សណំត ់(UPR) 
 យនថការពិនិតយជាសក្សលតាមកាលក្សំណត ់ (UPR) គជឺាដំមណើ រការដតមយួគតអ់្ពំី
ក្សំណតរ់តាសិទនិមនុសសរបស់រដឌសមាជិក្សនីមយួៗ ទាងំ១៩៣របមទសននអ្ងគការស របជាជាតិ។ 
មដ្ឋយមានមោលមៅខពស់បំផុត ក្សបុងការមធវើឲ្យកានដ់តរបមសើរដល់សាទ នភាពសិទនិមនុសសមៅរគប់
រដឌដដលសទិតមៅមរកាមការពិនិតយ UPR រតូវបានបមងកើតម ើង មដើមផបីមងកើន ោរំទ និងពរងីក្សការ
មលើក្សសធួយ និងការការពារសិទនិមនុសសមៅតាមរបមទសនមីយួៗ។ UPR គឺជាដំមណើ រការខិតខំ
របឹងដរបងរបស់រដឌ ដដលផថល់ឱ្កាសដល់រដឌនីមយួៗ របកាសពីការចាតវ់ធិានការនានា មដើមផមីធវើ
ឲ្យរបមសើរដល់សាទ នភាពសិទនមិនុសសមៅក្សបុងរបមទស និងបមំពញកាតពវក្សិចចសិទនិមនុសសរបស់ខលួន
មៅចំមពាះមុខរដឌដនទមទៀត និងចំមពាះមខុសាធារណៈជនទូមៅ។ UPR បមងកើតឱ្កាសផថល់
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ជំនួយបមចចក្សមទសដល់រដឌនានា និងមលើក្សក្សំពស់សមតទភាព របស់ពកួ្សមគក្សបុងការមដ្ឋះរសាយ
បញ្ហ របឈមសិទនិមនុសសរបក្សបមដ្ឋយរបសិទនភាព និងដចក្សរដំលក្សការអ្នុវតថនល៍ែៗ មៅក្សបុងវស័ិយ
សិទនិមនុសស រវាងរដឌនានានងិនដគូដនទមទៀត។ ជាទិដឌភាពចំបងមយួរបស់រក្សរមរបឹក្សាសិទនិមនុសស 
UPRរតូវបានបមងកើតម ើង មដើមផធីានាឲ្យមានការពិនិតយមដ្ឋយមសមើភាពោប ដល់រដឌទាងំអ្ស់ មៅ
មពលសាទ នភាពសិទនិមនុសសរបស់ពួក្សមគរតូវបានយក្សមក្សវាយតនមលមថងៗ។ រគបរ់ដឌរតូវសទិតមៅ
មរកាមដំមណើ រការដូចោប  នងិការពិនិតយដូចោប មដ្ឋយមនិគិតពីការផថល់សចាច បន័មលើសននិសញ្ដ
សិទនិមនុសសមនាះមទ។ សពវនថងមនះ មនិមានយនថការសក្សលដនទណារមបៀបមនះមនាះមទ។ 

ទិដឌភាពដតមយួគតន់នដំមណើ រការ UPR គឺថាវាឆលុះបញ្ច ងំនូវការរបមូលផថុ ំននទសសនៈ
អ្នថរជាតិអ្ំពសីាទ នភាពសិទនមិនុសសមៅតាមរបមទសនីមយួៗដដលសទិតមរកាមការពនិិតយ ម ើយអ្នុ-
សាសនដ៍ដលជាលទនផលពីការពិនិតយមនះ រតូវបានទទួលយក្សមដ្ឋយសម័រគចិតថ និងជាសាធារណៈ 
មដ្ឋយរដឌដដលសទិតមរកាមការពិនិតយ។ 

សមយ័របជុំរបស់រក្សរមរបឹក្សាសិទនិមនុសស រតូវមធវើមទៀងទាត ់៣ដង ក្សបុងមយួឆប  ំជាទូមៅ 
ក្សបុងដខមនីាមានរយៈមពល៤សបាថ  ៍ ក្សបុងដខមថុិនា មានរយៈមពល៣សបាថ  ៍ និង ក្សបុងដខក្សញ្ដ
មានរយៈមពល៣សបាថ  ៍។ ក្សបុងក្សរណីមានការមសបើសំុពីរដឌសមាជិក្សយ៉ងតិច១/៣ រក្សរមរបឹក្សា
សិទនិមនុសសអាចសមរមចមកាះរបជុំពិមសសមៅមពលណាមយួក្សប៏ាន មដើមផមីដ្ឋះរសាយពីភាព
អាសនប និងការរមំលាភបំពានសិទនិមនុសស។ 
 

ដមំណើ រការUPR 
ការពិនិតយរតូវមធវើម ើងមរៀងរាល់៤.៥ឆប មំថង មដ្ឋយរក្សរមការង្ហរ UPR  ដដលមានសមាជកិ្ស

ចំនួន៤៧រដឌននរក្សរមរបកឹ្សាសិទនិមនុសស មទាះជាយ៉ងមនះក្សម៏ដ្ឋយ រដឌសមាជិក្សដនទមទៀតរបស់
អ្ងគការស របជាជាត ិ ក្សអ៏ាចចូលរមួក្សបុងក្សិចចពិភាក្សា/សនធនាជាមយួរដឌដដលសទិតមៅមរកាមការ
ពិនិតយផងដដរ។ រដឌនីមយួៗដដលសទិតមរកាមការពិនិតយ រតវូបានជួយ មដ្ឋយរក្សរមននរដឌបីដដលដឹង
ថាជា“troikas”មធវើជាអ្បក្សរាយការណ៍។ ការមរជើសមរ ើស troikas សរមាបរ់ដឌនីមយួៗ រតូវមធវើ 
តាមរយៈការចាបម់ឆប ត បនាធ បព់ីការមបាះមឆប តមរជើសមរ ើសសមាជកិ្សរក្សរមរបកឹ្សាសិទនិមនុសសមៅក្សបុង  
មហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិ។ 
 ការរតួតពិនិតយមនះ ដផែក្សមលើឯក្សសារចំននួប៖ី 

១. ពត័ម៌ានដដលផថល់ឲ្យមដ្ឋយរដឌដដលសទិតមរកាមការពិនិតយដដលអាចមធវើតាមទរមងជ់ា 
"របាយការណ៍ជាតិ" 



 

រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 

60 

 

២. ពត័ម៌ានដដលមានមៅក្សបុងរបាយការណ៍របស់អ្បក្សជំនាញការ និងរក្សរមឯក្សរាជយខាង
សិទនិមនុសស រមួមាននីតិវធិពីមិសស សាទ បន័សននិសញ្ដ សិទនិមនុសស និងសាទ បន័ស 
របជាជាតិដនទមទៀត។  
៣. ពត័ម៌ានពីនដគូដនទមទៀត រមួទាងំសាទ បន័សិទនិមនុសសជាតិ និងអ្ងគការមនិដមនរដ្ឋឌ ភ-ិ 
បាល។  
UPR វាយតនមលពីវសិាលភាពដដលរដឌមោរពកាតពវក្សិចចសិទនិមនុសសរបស់ខលួនដូចមាន 
ដចងក្សបុង៖ 
(១). ធមមនុចដស របជាជាត ិ 
(២). មសចក្សថីរបកាសជាសក្សលសថីពីសិទនិមនុសស 
(៣). លិខិតុបក្សរណ៍សិទនិមនុសស/សននិសញ្ដ សិទនិមនុសសដដលរដឌមនាះជាភាគី/បានផថល់
សចាច បន័ 
(៤). ការសនា នងិការមបថជាញ ចិតថមដ្ឋយសម័រគចិតថមធវើមដ្ឋយរដឌមនាះ និង 
(៥). ចាបម់នុសសធមអ៌្នថរជាតិដដលមៅជាធរមាន។ 
 

ការពិនិតយរបរពឹតថមៅតាមរយៈក្សិចចសនធនាោប ជាអ្នថរក្សមម រវាងរដឌសទិតមៅមរកាមការពិនិតយ 
និងសមាជិក្សដនទមទៀតរបស់ស របជាជាតិ។ ក្សិចចពិភាក្សាមនះរបរពឹតថមៅក្សបុងអ្ំ ុងមពលក្សិចច
របជុំរបស់រក្សរមការង្ហរ UPR ដដលសមា ជកិ្សណាក្សម៏ដ្ឋយរបស់អ្ងគការស របជាជាតអិាចតាងំ
សំណួរ មយបល់ នងិ/ឬមធវើអ្នុសាសនដ៍ល់រដឌដដលសទិតមៅមរកាមការពិនិតយ។ រយៈមពលនន
ការរតួតពិនិតយ គ៣ឺមម៉ាង និង៣០នាទ។ី 

បនាធ បព់ីការពិនតិយមដ្ឋយរក្សរមការង្ហរ troikaនឹងមរៀបចំរបាយការណ៍មយួ មដ្ឋយមាន
ការចូលរមួពីរដឌដដលសទិតមរកាមការពិនិតយ និងជនំួយពកីារយិល័យឧតថមសបងការអ្ងគការស 
របជាជាតិទទួលបនធុក្សសិទនមិនុសស។ របាយការណ៍មនះដដលរតូវទុក្សជា "របាយការណ៍លទនផល" 
មរៀបរាបយ៉់ងសមងខបពីក្សិចចសនធនាោប មនាះ។ ដូមចបះរបាយការណ៍មនះ មានសំណួរ មយបល់ និង
អ្នុសាសនដ៍ដលដ្ឋក្សម់ដ្ឋយរដឌនានាដល់រដឌដដលសទិតមរកាមការពិនិតយ រពមទាងំការមឆលើយតប
របស់រដឌដដលសទិតមរកាមការពិនិតយ។ 

មពលមវលារតូវបានផថល់ឲ្យរក្សរមការង្ហរមដើមផអី្នុមត័ "របាយការណ៍លទនផល" នីមយួៗ
របស់រដឌដដលសទិតមរកាមការពិនិតយក្សបុងអ្ំ ុងសមយ័របជុំមនាះ។ រដឌដដលសទិតមរកាមការពិនិតយ 



 
យនថការសិទនិមនុសសនន អ្ងគការស របជាជាតិ 
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មានឱ្កាសផថល់មយបល់បឋមមៅមលើអ្នុសាសនន៍ានា មរជើសមរ ើសថារពមទទួលយក្សឬរោន់
ដតមធវើការក្សតសំ់ោល់មលើអ្នុសាសនទ៍ាងំមនាះ។ ទាងំអ្នុសាសនដ៍ដលបានទទួលយក្ស និងអ្នុ-
សាសនដ៍ដលរោនដ់តមធវើការក្សតសំ់ោល់ រតូវបានដ្ឋក្សប់ចចូ លមៅក្សបុងរបាយការណ៍មនះ។ 
 បនាធ បម់ក្ស របាយការណ៍មនះ រតូវដ្ឋក្សជូ់នសមយ័របជុំមពញអ្ងគរបស់រក្សរមរបកឹ្សាសិទនិ
មនុសសមដើមផទីទួលការអ្នុមត័។ មៅមពលមនាះ រដឌដដលសទិតមរកាមការពិនិតយអាចមឆលើយតបមៅ
នឹងសំណួរ និងបញ្ហ នានាដដលមនិទានប់ានមឆលើយរគបរ់ោនម់ៅអ្ំ ុងមពលរក្សរមការង្ហរ និង
មឆលើយតបចំមពាះអ្នុសាសន ៍ ដដលរតូវបានមលើក្សម ើងមដ្ឋយ រដឌនានាក្សបុងអ្ំ ុងមពលននការរតួត
ពិនិតយ។ មពលមវលាក្សម៏ានផថល់ជូនរដឌសមាជកិ្ស និងរដឌសមងកតការណ៍ដដរដដលចងសំ់ដដងមតិ
របស់ខលួនអ្ំពីលទនផលននការរតួតពិនតិយមនះ និងក្សម៏ានផថល់ជូនសាទ បន័សិទនមិនុសសជាតិ អ្ងគការ
មនិដមនរដ្ឋឌ ភបិាល នងិនដគូដនទមទៀត មដើមផផីថល់មយបល់ជាទូមៅដដរ។ 

រដឌដដលសទិតមរកាមការពិនិតយ ដតងដតមានការទទួលខុសរតូវបឋម មដើមផអី្នុវតថអ្នុសាសន៍
នានាដដលមានមៅក្សបុងរបាយការណ៍លទនផលចុងមរកាយ។ UPR ធានាថារគបរ់បមទសរតូវ
ទទួលខុសរតូវចំមពាះការរកី្សចមរមើន ឬការខក្សខានក្សបុងការអ្នុវតថអ្នុសាសន៍ទាងំមនះ។ ក្សបុង
អ្ំ ុងការរតួតពិនតិយមលើក្សមរកាយ រដឌរតូវបានរពំឹងថា នឹងផថល់ពត័ម៌ានអ្ំពីវធិានការនានាដដល
ខលួនបានចាតម់ ើង មដើមផអី្នុវតថអ្នុសាសនន៍ានាដដលបានផថល់ឲ្យកាលពីមលើក្សមុន រពមទាងំ
អ្ំពីការវវិតថនណ៍ាមយួ មៅក្សបុងវស័ិយសិទនិមនុសស។ ស គមនអ៍្នថរជាតិមានតួនាទីជយួ អ្នុវតថ       
អ្នុសាសនទ៍ាងំមនះ តាមរយៈការផថល់ជំនួយបមចចក្សមទស នងិការក្សសាងសមតទភាព មដ្ឋយពិមរោះ
មយបល់ជាមយួរដឌសាម។ី 

ក្សមពុជារតូវបានពិនតិយដំបូងមរកាមដំមណើ រការ UPR កាលពីដខធបូ ឆប ២ំ០០៩។ មៅចុង
បចចបន់នការពិនិតយមលើក្សដបំងូរបស់ខលួន ក្សមពុជាបានទទលួយក្សទាងំ៩១អ្នុសាសន ៍ ដដលមធវើ
ម ើងមដ្ឋយរដឌនានា។107 ជុំដបំូងននដំមណើ រការ UPR បានចបស់ពវរគបក់ាលពីដខតុលា ឆប ២ំ០១១ 
មៅមពលដដលរដឌសមាជិក្សទាងំអ្ស់១៩៣របស់អ្ងគការស របជាជាតិរតូវបានពិនិតយ។ បនាធ ប់
មក្សជុំទពីីរ បានចាបម់ផថើម ម ើយក្សមពុជារតូវបានពិនតិយជាមលើក្សទីពីរ កាលពីនថងទី២៨ ដខមក្សរា ឆប ំ
២០១៤។ រគបទ់និបនយ័ពត័ម៌ាន រតូវបានដ្ឋក្សចូ់លសរមាបក់ាររតួតពិនិតយមលើក្សទ២ីមនះ រមួមាន
របាយការណ៍ជាតិរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល នងិក្សរមងពត័ម៌ានពីយនថការសិទនិមនុសសស របជាជាត ិ

                                                 
107 អ្នុសាសនទ៍ាងំមនះ អាចរក្សបានមៅមគ ទំពរ័៖ 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/KHSession6.aspx 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/KHSession6.aspx
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និងអ្ងគការមនិដមនរដ្ឋឌ ភបិាល ម ើយពត័ម៌ានទាងំមនះ សុទនដតអាចរក្សបានមៅក្សបុងមគទំពរ័របស់
រក្សរមរបឹក្សាសិទនមិនុសស។108 ក្សចិចសនធនាននការពិនិតយមនះ ក្សអ៏ាចរក្សមមើលផងដដរមៅក្សបុងមគ 
ទំពរ័មនះ។109  

ឃ. នតីវិធិពីមិសស 
នីតិវធិីពិមសសននរក្សរមរបឹក្សាសិទនិមនុសសគឺជាអ្បក្សជំនាញការសិទនិមនុសសឯក្សរាជយ ឬរក្សរម

ននអ្បក្សជំនាញដបបមនះដដលរាយការណ៍ និងរបឹក្សាមយបល់អ្ំពីសិទនិមនុសសតាមទសសនៈវស័ិយ
របធានបទ ឬទសសនៈវស័ិយតាមរបមទសជាក្សល់ាក្ស។់ អ្បក្សជំនាញការទាងំមនះរមួមាន អ្បក្សរាយ-
ការណ៍ពិមសស តំណាងពិមសស រក្សរមការង្ហរ និងអ្បក្សជំនាញឯក្សរាជយ។ គិតរតឹមដខសីហា ឆប ២ំ០១៧ 
រក្សរមរបឹក្សាសិទនមិនុសស មមើលខុសរតូវមលើអាណតថិអ្បក្សរាយការណ៍ពិមសសតាមរបធានបទចនំួន
៤៤ រគបដណថ បម់លើសិទនមិនុសសទាងំអ្ស់ មពាលគឺសិទនិពលរដឌ នមយបាយ មសដឌក្សិចច សងគម
ក្សិចច និងសិទនវិបផធម ៌និងអ្បក្សរាយការណ៍ពិមសសតាមរបមទស ចំនួន១២។  

ក្សនលងមក្សមានអ្បក្សរាយការណ៍ពិមសស តាមរបធានបទមយួចំនួនបានមក្សបំមពញទសសន
ក្សិចចមៅក្សមពុជាមរៅផលូវការ ឬធាល បព់ាក្សព់ន័ននឹងក្សមពុជា រមួមានរក្សរមការង្ហរសថីពី ការឃំុខលួនតាម
ទំមនើងចិតថ អ្បក្សរាយការណ៍ពិមសសសថីពី ការមលើក្សសធួយ នងិការការពារសិទនិមសរភីាពននគំនិតនងិ
ការសំដដងមតិ អ្បក្សរាយការណ៍ពិមសសសថីព ីសាទ នភាពអ្បក្សការពារសិទនិមនុសស អ្បក្សរាយការណ៍
ពិមសសសថីព ី សិទនិមសរភីាពននការជួបរបជុំមដ្ឋយសនថិវធិី និងសមាគម អ្ុបក្សរាយការណ៍ពិមសស
សថីពីលំមៅដ្ឋឌ នសមរមយ និងអ្បក្សរាយការណ៍ពិមសសសថីពី ការបង្ហក រទារណុក្សមម។ 

អ្បក្សកានអ់ាណតថិនតីិវធិីពិមសសបំមរ ើការង្ហរក្សបុងសមតទភាពផ្ទធ ល់របស់ខលួន មាននយ័ថា 
ពួក្សមគមិនដមនជាបុគគលិក្សស របជាជាតិ មិនទទួលរបាក្ស់មបៀវតសសរមាប់ការង្ហរ ម ើយមិន
តំណាងឱ្យរបមទសរបស់ពួក្សមគឬផលរបមយជន៍ ពិមសសសរមាប់រក្សរមណាមួយ។ អ្បក្សកាន់
អាណតថិនមីយួៗ អាចបំមរ ើការង្ហរយ៉ងយូរ៦ឆប ។ំ ឋានៈឯក្សរាជយមនះ មានបណំងអ្នុញ្ដ តឱ្យ
អ្បក្សជំនាញទាងំមនះ អ្នុវតថមខុង្ហររបស់ខលួនមដ្ឋយមនិលំមអ្ៀង។ ក្សបុងការបំមពញការង្ហររបស់ខលួន 
អ្បក្សកានអ់ាណតថ ិ ទទួលបានការោរំទពីការយិល័យឧតថមសបងការអ្ងគការស របជាជាតិទទួល
                                                 
108 ឯក្សសារទាងំមនះអាចរក្សបានមៅមគ ទំពរ័ 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/KHSession18.aspx. មដើមផរីក្សមមើលការដ្ឋក្សឯ់ក្សសារ
របស់អ្ងគការមនិដមនរដ្ឋឌ ភបិាល និងទីភាប ក្សង់្ហរស របជាជាតិនីមយួៗ សូមចុចមលើរមឹទំពរ័ននគ ទំពរ័មនាះ។ 

109 សូមមមើលមគ ទំពរ័៖ http://webtv.un.org/watch/cambodia-review-18th-session-of-universal-
periodic-view/3119784522001/ 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/KHSession18.aspx
http://webtv.un.org/watch/cambodia-review-18th-session-of-universal-periodic-review/3119784522001/
http://webtv.un.org/watch/cambodia-review-18th-session-of-universal-periodic-review/3119784522001/
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បនធុក្សសិទនមិនុសស(OHCHR)។ ភារក្សិចចរបស់អ្បក្សកានអ់ាណតថិ រតូវបានក្សណំតម់ៅក្សបុងមសចក្សថី
សមរមចបមងកើត ឬបនថអាណតថិនីមយួៗរបស់ពួក្សមគ។ អ្បក្សកានអ់ាណតថិតាមនតីិវធិីពិមសសរតូវ 
រាយការណ៍របចាឆំប ជូំនរក្សរមរបឹក្សាសិទនិមនុសស។ ភាគមរចើនននអ្បក្សកានអ់ាណតថិមនះ ក្សរ៏តូវរាយការណ៍
ជូនមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិដដរ។  

• ោល មំមើលសិទនិមនុសសមៅក្សបុងរបមទសតាមអាណតថិមរៀងៗខលួន ឬតាមរបធានបទជាក្សល់ាក្ស ់
• រសាវរជាវបញ្ហ ដដលជាក្សងវល់ និងមកាះរបជុពំិមរោះមយបល់អ្បក្សជំនាញ 
• ទសសនក្សិចចតាមរបមទស។  ជាទូមៅ ទសសនក្សិចចនីមយួៗ រតូវដតទទួលបានការអ្នុញ្ដ ត
ពីរបមទសមនាះ មបើមនិមានការអ្នុញ្ដ តមទ អ្បក្សកានអ់ាណតថិមនិអាចមៅទសសនក្សិចចជា
ផលូវការមទ ដតជាទសសនក្សិចចមរៅផលូវការ។ 

• ទទួល និងពិចារណាបណថឹ ងមដ្ឋយផ្ទធ ល់ ពាក្សព់ន័ននឹងការមចាទរបកានថ់ាមានការ
រមំលាភបំពានសិទនមិុនសសដដលសទិតក្សបុងដដនអាណតថិរបស់ខលួន 

• អ្ំពាវនាវដល់រដ្ឋឌ ភបិាលនានា 
• មឆលើយតបចំមពាះសាទ នភាពបនាធ ន ់
• ចូលរមួវភិាគទានដល់ការអ្ភវិឌណនសិ៍ទនិមនុសស  
• ចូលរមួដល់ការតសូ៊មត ិ មលើក្សក្សំពស់ការយល់ដងឹជាសាធារណៈ នងិផថល់របឹក្សាមយបល់
អ្ំពីក្សិចចស ការបមចចក្សមទស 
ក្សបុងចំមណាមតួនាទីទាងំអ្ស់ខាងមលើមនះ ខញុ ំសូមមលើក្សយក្សតួនាទីមយួមក្សអ្ធិបាយ គឺ

យនថការបណថឹ ង។ 
បណថឹ ងតាមយនថការនីតិវធិពីិមសស អាចអ្នថរាគមនម៍ដ្ឋយផ្ទធ ល់ជាមយួរដ្ឋឌ ភបិាល នន

រដឌភាគអី្ំពីការមចាទរបកានព់កីាររមំលាភបំពានសិទនិមនុសស ដដលសទិតមៅមរកាមអាណតថកិារង្ហរ
របស់ខលួនតាមមមធាបាយដ្ឋក្សលិ់ខិតជូនរដឌភាគី ដដលរមួមានការអ្ំពាវនាវបនាធ ន ់ និងបណថឹ ង
ដនទមទៀត។ ក្សិចចអ្នថរាគមនអ៍ាចទាក្សទ់ងនឹងការរមំលាភបពំានសិទនិមនុសសដដលបានមក្សើតម ើង
ម ើយ ឬក្សំពុងដតមក្សើតម ើង ឬដដលមានហានិភយ័ខពស់ននការមក្សើតម ើង។ ដំមណើ រការមនះ រមួ
មានការមផញើលិខិតមៅរដឌភាគសីាម ីការក្សំណតព់ីអ្ងគម តុននការមចាទរបកាន ់ វធិាន និងបទដ្ឋឌ ន
សិទនិមនុសសអ្នថរជាតិដដលមៅជាធរមាន ក្សងវល់នងិបញ្ហ នានារបស់អ្បក្សកានអ់ាណតថ ិ នងិសំមណើ
សំុឱ្យមានការចាតវ់ធិានការតាមោល មំមើល។ បណថឹ ងអាចមដ្ឋះរសាយតាមក្សរណីជាឯក្សតថបុគគល 
ជាការរមំលាភបំពានសិទនិមនុសសជារបពន័ន ឬជាក្សរណីដដលបះ៉ពាល់ដល់រក្សរមណាមយួ ឬស -
គមនម៍ដ្ឋយដ ក្សណាមយួ ឬក្សជ៏ាបណថឹ ងទាក្សទ់ងនងឹខលឹមសារននមសចក្សថីរពាងចាប ់ ឬចាប់
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ដដលចូលជាធរមាន មោលនមយបាយ ឬការអ្នុវតថណាមយួដដលរតូវចាតទុ់ក្សថា មនិរសប
ទាងំរសរងតាមបទដ្ឋឌ នសិទនិមនុសសអ្នថរជាត។ិ 

ការសមរមចថារតូវអ្នថរាគមន ៍គឺអារស័យតាមឆនាធ នុសិទនិរបស់អ្បក្សកានអ់ាណតថ ិនិងរតូវ
អារស័យមលើគុណវឌុណនន៍ានាដដលបមងកើតម ើងតាមអាណតថិរបស់មគមរៀងៗខលួន រពមទាងំគុណវឌុណន៍
ដដលមានដចងមៅក្សបុងរក្សមរបតិបតថ។ិ ជាទូមៅ គុណវឌុណនរ៍តូវទាក្សទ់ងនងឹភាពដដលអាចទុក្សចិតថ
បានននរបភព និងភាពមជឿជាក្សប់ានននពត័ម៌ានដដលបានទទួល ភាពពិសាថ រននពត័ម៌ាន និងដដន
សមតទក្សិចចននអាណតថិរបស់ខលួន។  

មដើមផឱី្យបណថឹ ងអាចយក្សមក្សវាយតនមលបាន ពាក្សយបណថឹ ងរតូវមាន៖ 
- អ្តថសញ្ដ ណជនរងមរោះ 
- អ្តថសញ្ដ ណជនជាបម់ចាទ ដដលរតូវមចាទរបកានព់ីការរមំលាភបំពានមនាះ (របសិនជា
សាគ ល់) រមួទាងំពត័ម៌ានសំខាន់ៗ អ្ំពតីួអ្ងគពាក្សព់ន័នទាងំអ្ស់ រាបទ់ាងំតអួ្ងគមនិដមនជា
រដឌ របសិនមបើមាន។ 

- អ្តថសញ្ដ ណជន ឬអ្ងគការដដលដ្ឋក្សព់ាក្សយបណថឹ ង របសិនមបើមផសងពជីនរងមរោះ 
(ពត័ម៌ានមនះ នងឹរតូវរក្សាជាការសមាង ត)់ 

- កាលបរមិចឆទ ទីក្សដនលង នងិការអ្ធិបាយពិសាថ រពីកាលៈមទសៈននមរឿងម តុ ឬការរមំលាភ 
បំពាន 

- រតូវចងចាថំា មៅក្សបុងពាក្សយបណថឹ ង ជនរងមរោះ រគួសារជនរងមរោះ ឬតំណាង គូស
បង្ហហ ញឱ្យបានចាស់ថា ខលួនបានយល់រពម ឬមនិយល់រពម 

o ឱ្យបង្ហហ ញអ្តថសញ្ដ ណជនរងមរោះដល់រដ្ឋឌ ភបិាល មៅក្សបុងសំមៅមឆលើយឆលង
រវាងនីតិវធិីពិមសស នងិរដឌភាគី 

o អ្តថសញ្ដ ណរបស់ជនរងមរោះមានដ្ឋក្សម់ៅក្សបុង របាយការណ៍ជាសាធារណៈ
ដ្ឋក្សម់ៅរក្សរមរបឹក្សាសិទនមិនុសស។ 

- ពត័ម៌ានពសិាថ រដនទមទៀតអាចនឹងតរមូវឱ្យបំមពញបដនទម មៅតាមរបមភទជាក្សល់ាក្សន់ន
ការរមំលាភបំពាន អារស័យមៅតាមការទាមទាររបស់អាណតថិនមីយួៗ 
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- បណថឹ ងទាងំឡាយណាដដលមរបើរបាស់ពាក្សយមពជនវ៍ាយរបហារ ឬមានម តុផលនមយបាយ
យ៉ងជាក្សច់ាស់មនិរតូវយក្សមក្សពិចារណាមទ។  ពាក្សយបណថឹ ងមនិរតូវពឹងដផែក្សទាងំរសរង
ដតមលើពត័ម៌ានដដលមានមៅតាមសារពត័ម៌ានមនាះមទ។ 

ទរមងន់នពាក្សយបណថឹ ង អាចរក្សបានតាមមគ ទពំរ័ដូចមានភាជ បម់ក្សមនះ ម ើយមដើមផជីួយ 
សរមួលដល់ការដ្ឋក្សព់ាក្សយបណថឹ ង មពលបំមពញតាមការទាមទារននទរមងម់នះម ើយ រោនដ់ត
ចុចរតងដ់្ឋក្សព់ាក្សយបណថឹ ងជាការមរសច៖ 
https://spsubmission.ohchr.org/    

ពាក្សយបណថឹ ងក្សអ៏ាចទទួលបានដដរ មទាះបីមនិបានមធវើតាមទរមងដ់ដលផថល់ឱ្យមនះក្ស៏
មដ្ឋយ ដតរតូវមផញើតាមសារមអ្ ិចរតូនិចមៅកាន៖់urgent-action@ohchr.org ឬមផញើតាម     
នរបសណីយម៍ៅ៖ 
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8-14 Avenue de la Paix 

1211 Geneva 10 

Switzerland 
 

មដ្ឋយដ ក្សអាណតថិរបស់អ្បក្សរាយការណ៍ពិមសសសថីពសីាទ នភាពសិទនិមនុសសមៅក្សមពុជា
ក្សដូ៏ចអ្បក្សកានអ់ាណតថិ ពិមសសដនទមទៀតដដរ គឺរតូវបានមបាះមឆប តមរជើសតាងំមដ្ឋយរក្សរមរបឹក្សា
សិទនិមនុសស រោនដ់តអាណតថសិរមាបក់្សមពុជាគឺរតូវបានបមងកើតម ើងមដ្ឋយដផែក្សមលើក្សិចចរពមមរពៀង
សនថិភាពទីរក្សរងប៉ារសី ដដលបានចុះ តទមលខាកាលពីឆប ១ំ៩៩១។ តួនាទីរបស់អ្បក្សរាយការណ៍
ពិមសស គឺវាយតនមលអ្ពំីសាទ នភាពសិទនិមនុសស រាយការណ៍ជាសាធារណៈពសីាទ នភាពមនះ នងិ
មធវើការជាមយួរដ្ឋឌ ភបិាល សងគមសីុវលិនិងអ្បក្សដនទមទៀត មដើមផជីំរញុក្សិចចស របតិបតថកិារអ្នថរ
ជាតិមៅក្សបុងវស័ិយមនះ។ អ្បក្សរាយការណ៍ពិមសសមធវើទសសនក្សិចច ឬបំមពញមបសក្សក្សមមមទៀងទាត់
មក្សកានក់្សមពុជា និងរាយការណ៍របចាឆំប ជូំនរក្សរមរបឹក្សាសិទនិមនុសស។ អ្បក្សរាយការណ៍ពិមសស
សពវនថងគ ឺ លោកររីសាស្ត្សាា ចារ្យ រ្  ៉ូណា រមីត (ជនជាតិអ្ងម់គលស) មលាក្សរសីរតូវបានដតងតាងំជាអ្បក្ស
រាយការណ៍ពិមសស កាលពីដខមនីា ឆប ២ំ០១៥។ មុនអាណតថិរបស់មលាក្សរសី គឺមលាក្សសូរយិ 
របាសាទ សូ៊ដបឌ៊ី (ជនជាតិមនប៉ាល់) មលាក្សជាសាស្រសាថ ចារយសក្សលវទិាល័យ លីដ ចរក្សភពអ្ង់
មគលស។ មលាក្សកានអ់ាណតថិមនះពីឆប ២ំ០០៨ ដល់ឆប ២ំ០១៥។ 

មុនអ្បក្សរាយការណ៍ពិមសសទាងំពីររបូមនះ អ្បក្សកានអ់ាណតថិមនះសរមាបក់្សមពុជា រតូវបាន
ដតងតាងំមដ្ឋយមលាក្សអ្គគមលខាធិការអ្ងគការស របជាជាតិ ម តុដូមចបះមានម ម្ ះមៅផលូវការ

https://spsubmission.ohchr.org/
mailto:urgent-action@ohchr.org
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ថា តំណាងពិមសសរបស់អ្គគមលខាធិការអ្ងគការស របជាជាតិ ដដលមានអាណតថិជាបនថ
បនាធ បដូ់ចខាងមរកាម៖ 

១- មលាក្សមៅរក្សម នមមឃើល ឃឺប៊ ី(ជនជាតិអ្ូស្រសាថ លី)៖ ១៩៩៣-១៩៩៦ 
២- មលាក្ស តូម៉ាស់ ហាម៉ំាប៊ ឺគ (ជនជាតិសុ៊យដអ្ត៊)៖ ១៩៩៦-២០០០ 
៣- មលាក្សសាស្រសាថ ចារយ ភតីធឺ ឮយមរពច (ជនជាតអិ្ូរទសី)៖ ២០០០-២០០៥ មលាក្ស

ក្សជ៏ារពឹទនបុរសននសក្សលវទិាល័យចាបម់ៅ កាណាដ្ឋ 
៤- មលាក្សសាស្រសាថ ចារយ យ៉ស់ ហាគ យ (ជនជាតិមក្សនយ៉)៖ ២០០៥-២០០៨ មលាក្សជា

សាស្រសាថ ចារយចាបសិ់ទនិមនុសសអ្នថរជាតិមៅសក្សលវទិាល័យ  ុងកុ្សង។ 

៣. សាទ បន័សននសិញ្ដ  
ជាថមីមថងមទៀត សាទ បន័សននសិញ្ដ គឺជាសាទ បន័ដដលបមងកើតម ើងមដ្ឋយសននិសញ្ដ សិទនិ

មនុសសនីមយួៗ។ សននិសញ្ដ  ចងកាតពវក្សិចចផលូវចាបដ់ល់រដឌនានាដដលទទួលយក្សមដ្ឋយសម័រគចតិថ 
និងអ្នុមត័មដ្ឋយរដឌសមាជិក្សនានាក្សបុងរក្សបខណ័ឍ មហាសនបបិាតអ្ងគការស របជាជាតិ។ ជាទូមៅ 
រដឌភាគីរតូវជាបក់ាតពវក្សចិចសបូលចំនួនបីតាមសននិសញ្ដ សិទនិមនុសស៖ 

- កាតពវក្សិចចមោរព៖ មនិមធវើអ្វឱី្យបះ៉ពាល់ដល់ការមរបើរបាស់សិទនិនានា មដ្ឋយមជៀសវាង
ការរមំលាភសិទន ិ

- កាតពវក្សិចចការពារ៖ គឺបង្ហក រការរមំលាភសិទនិនានា តាមរយៈការអ្នុមត័មោលនមយបាយ 
ចាប ់ឬលិខិតបទដ្ឋឌ ននានាមដើមផធីានាការពារដល់ការអ្នុវតថសិទនិនានា 

- កាតពវក្សិចចបមំពញ៖ ចាតវ់ធិានការមដើមផធីានាការសមរមចបានសិទនិនានា 
រ ូតមក្សដល់មពលមនះ សននសិញ្ដ សិទនិមនុសសសំខាន់ៗ ទាងំអ្ស់មាន៩ នងិមានអ្ម

មដ្ឋយពិធីសារបដនទមមយួ ឬមរចើន។ សននិសញ្ដ សិទនមិនុសសទាងំមនះ រមួមាន៖ 

        ៣.១. អ្នុសញ្ដ អ្នថរជាតិសថីពីការលុបបំបាតរ់ាល់ទរមងន់នការមរ ើសមអ្ើងពូជ
សាសន ៍ 
រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិមៅនថងទី២១ ដខធបូ ឆប ១ំ៩៦៥ 

និងចូលជាធរមានមៅនថងទ៤ី ដខមក្សរា ឆប ១ំ៩៦៩។ ក្សមពុជាកាល យជារដឌភាគីមៅនថងទី២៨ ដខវចិឆិកា 
ឆប ១ំ៩៨៣។ អ្នុសញ្ដ មនះ បមងកើតសាទ បន័សននិសញ្ដ មយួ តាមមារតា៨ គឺគណៈក្សមាម ធិការ
លុបបំបាតរ់ាល់ទរមងន់នការមរ ើសមអ្ើងពូជសាសន ៍មានសមាជិក្ស១៨របូ។ រដឌភាគីជាបក់ាតពវក្សចិច 
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រតូវដ្ឋក្សរ់បាយការណ៍បឋមក្សបុងរយៈមពល១ឆប  ំមរកាយពីចូលជារដឌភាគី និងរបាយការណ៍បនាធ ប ់
មៅមរៀងរាល់ពីរឆប ។ំ  

      ៣.២ ក្សតិកាសញ្ដ អ្នថរជាតិសថីពីសិទនពិលរដឌ និងសិទននិមយបាយ  
រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិមៅនថងទី១៦ ដខធបូ ឆប ១ំ៩៦៦ 

និងចូលជាធរមានមៅនថងទ២ី៣ ដខមនីា ឆប ១ំ៩៧៦។ ក្សមពុជាកាល យជារដឌភាគីមៅនថងទី២៦ ដខ
ឧសភា ឆប ១ំ៩៩២។ ក្សតិកាសញ្ដ មនះ បមងកើតសាទ បន័សននសិញ្ដ មយួ តាមមារតា២៨ គឺគណៈ  
ក្សមាម ធិការសិទនិមនុសសមានសមាជិក្ស១៨របូ។ រដឌភាគីជាបក់ាតពវក្សិចច រតូវដ្ឋក្សរ់បាយការណ៍បឋម 
ក្សបុងរយៈមពល១ឆប  ំមរកាយពចូីលជារដឌភាគី និងរបាយការណ៍បនាធ ប ់មៅមរៀងរាល់៤ឆប មំថង។ 

o ពិធីសារបដនទមទី១ ននក្សតកិាសញ្ដ អ្នថរជាតិសថីព ីសិទនពិលរដឌនិងសិទននិមយបាយទាក្សទ់ង 
នឹងការទទួលយក្សនីតិវធិីបណថឹ ងរតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយ មហាសនបិបាតអ្ងគការស របជា-
ជាត ិមៅនថងទី១៦ ដខធបូ ឆប ១ំ៩៦៦ នងិចូលជាធរមានមៅនថងទី២៣ ដខមនីា ឆប ១ំ៩៧៦។ 
ក្សមពុជាបានចុះ តទមលខាមលើពិធីសារបដនទមមនះ មៅនថងទ២ី៧ ដខក្សញ្ដ  ឆប ២ំ០០៤ 

o ពិធីសារបដនទមទី២ ននក្សតិកាសញ្ដ អ្នថរជាតិសថីព ី សិទនិពលរដឌ និងសិទនិនមយបាយ
សំមៅលុបបំបាតម់ទាសរបហារជីវតិរតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហា សនបិបាតអ្ងគការស -

របជាជាតិមៅនថងទ១ី៥ ដខធបូ ឆប ១ំ៩៨៩ នងិចូលជាធរមានមៅនថងទ១ី១ ដខក្សក្សកដ្ឋ ឆប ១ំ៩៩១។ 
ក្សមពុជាមនិទានប់ានផថល់សចាច បន័មៅម ើយមទ។ 

៣.៣ ក្សតិកាសញ្ដ អ្នថរជាតិសថីពី សិទនិមសដឌកិ្សចច សងគមកិ្សចច និងវបផធម ៌ 
រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិមៅនថងទី១៦ ដខធបូ ឆប ១ំ៩៦៦ 

និងចូលជាធរមានមៅនថងទី៣ ដខមក្សរា ឆប ១ំ៩៧៦។ ក្សមពុជាកាល យជារដឌភាគីមៅនថងទ២ី៦ ដខឧសភា 
ឆប ១ំ៩៩២។ ក្សតិកាសញ្ដ មនះបានរបគល់តួនាទីឱ្យរក្សរមរបឹក្សាមសដឌក្សចិច និងសងគម ជាអ្បក្សោល ំ
មមើលការអ្នុវតថក្សតិកាសញ្ដ មនះ តាមមារតា១៦ និងមារតា១៧។ រ ូតដល់នថងទី២៨ ដខឧសភា 
ឆប ១ំ៩៨៥ មទើបគណៈក្សមាម ធកិារសិទនិមសដឌក្សិចច សងគមក្សិចច និងវបផធមរ៌តូវបានបមងកើតម ើង មដើមផី
អ្នុវតថមុខង្ហរមនះតាមមសចក្សថសីមរមចមលខ១៩៨៥/១៧ របស់រក្សរមរបឹក្សាមសដឌក្សិចច និងសងគម។ 
គណៈក្សមាម ធិការមនះមានសមាជិក្ស១៨របូ។ រដឌភាគីជាបក់ាតពវក្សិចចរតូវដ្ឋក្សរ់បាយការណ៍បឋមក្សបុង   
រយៈមពល១ឆប  ំមរកាយពីចូលជារដឌភាគី និងរបាយការណ៍បនាធ ប ់មៅមរៀងរាល់៥ឆប មំថង។ 

o ពិធីសារបដនទមននក្សតិកាសញ្ដ អ្នថរជាតិសថីពីសិទនិមសដឌក្សចិច សងគមក្សចិច និងវបផធម ៌ទាក្សទ់ង
នឹងការទទួលយក្សនីតិវធិីបណថឹ ងរតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជា-



 

រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 
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ជាតិមៅនថងទ១ី០ ដខធបូ ឆប ២ំ០០៨ នងិចូលជាធរមានមៅនថងទ៥ី ដខឧសភា ឆប ២ំ០១៣។    
ក្សមពុជាមនិទានប់ានផថល់សចាច បន័មៅម ើយមទ។ 

៣.៤ អ្នុសញ្ដ អ្នថរជាតិសថីពី ការលុបបំបាតរ់ាល់ទរមងន់នការមរ ើសមអ្ើងរបឆងំនារ ី
មភទ  
រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិមៅនថងទ១ី៨ ដខធបូ ឆប ១ំ៩៧៩ 

និងចូលជាធរមានមៅនថងទី៣ ដខក្សញ្ដ  ឆប ១ំ៩៨១។ ក្សមពុជាកាល យជារដឌភាគីមៅនថងទី១៥ ដខតុលា 
ឆប ១ំ៩៩២។ អ្នុសញ្ដ មនះ បមងកើតសាទ បន័សននិសញ្ដ មយួ តាមមារតា១៧ គគឺណៈក្សមាម ធិការ
លុបបំបាតរ់ាល់ទរមងន់នការមរ ើសមអ្ើងរបឆងំនារមីភទមានសមាជិក្ស១៨របូ។ រដឌភាគីជាបក់ាតពវក្សិចច 
រតូវដ្ឋក្សរ់បាយការណ៍បឋមក្សបុងរយៈមពល១ឆប  ំមរកាយពីចូលជារដឌភាគី និងរបាយការណ៍បនាធ ប ់
មៅមរៀងរាល់៤ឆប ។ំ 

o ពិធីសារបដនទមននអ្នុសញ្ដ អ្នថរជាតិសថីពីការលុបបំបាតរ់ាល់ទរមងន់នការមរ ើសមអ្ើង
របឆងំនារមីភទ រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិមៅនថងទី៦ 
តុលា ឆប ១ំ៩៩៩ និងចូលជាធរមាន មៅនថងទី២២ ដខធបូ ឆប ២ំ០០០។ ជាពិធសីារ
បដនទមមយួដដលមបើក្សសិទនិឱ្យមានការបថឹងផ្ទធ ល់មៅគណៈក្សមាម ធិការសថីពី ការលុបបំបាត់
រាល់ទរមងន់នការមរ ើសមអ្ើងនារមីភទ។ ក្សមពុជាកាល យជារដឌភាគីមៅនថងទី១៣ តុលា ឆប ២ំ០១០។ 

៣.៥ អ្នុសញ្ដ របឆងំទារុណក្សមម និងការរបរពឹតថ ឬទណឍ ក្សមមឯមទៀតដដលមោរមៅ 
អ្មនុសសធម ៌ឬបនាធ បបមនាទ ក្ស  
រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិមៅនថងទ១ី០ ដខធបូ ឆប ១ំ៩៨៤ 

និងចូលជាធរមានមៅនថងទី២៦ ដខមថុិនា ឆប ១ំ៩៨៧។ ក្សមពុជាកាល យជារដឌភាគីមៅនថងទ១ី៥ ដខតុលា 
ឆប ១ំ៩៩២។ អ្នុសញ្ដ មនះ បមងកើតសាទ បន័សននិសញ្ដ មយួ តាមមារតា១៧ គគឺណៈក្សមាម ធិការ
របឆងំទារណុក្សមម មានសមាជិក្ស១០របូ។ រដឌភាគីជាបក់ាតពវក្សិចច រតូវដ្ឋក្សរ់បាយការណ៍បឋម 
ក្សបុងរយៈមពល១ឆប  ំមរកាយពីចូលជារដឌភាគី និងរបាយការណ៍បនាធ ប ់មៅមរៀងរាល់៤ឆប មំថង។ 

o ពិធីសារបដនទមននអ្នុសញ្ដ របឆងំទារណុក្សមមនិងការរបរពឹតថ ឬទណឍ ក្សមមឯមទៀត
ដដលមោរមៅ អ្មនុសសធម ៌ ឬបនាធ បបមនាទ ក្ស រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាត
អ្ងគការស របជាជាតិមៅនថងទី១៨ ដខធបូ ឆប ២ំ០០២ និងចូលជាធរមានមៅនថងទី២២ 
ដខមថុិនា ឆប ២ំ០០៦។ គឺជាពិធសីារបដនទមមយួដដលមនិបានបមងកើតនីតិវធិបីណថឹ ងមទ 
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ដតបានបមងកើតអ្នុគណៈក្សមាម ធិការបង្ហក រទារណុក្សមមដដលមានតួនាទី នងិអាណតថិចុះ
មៅរតួតពិនិតយក្សដនលងដក្ស ូតមសរភីាពទាងំអ្ស់របស់រដឌភាគ។ី ក្សមពុជាកាល យជារដឌភាគី
មៅនថងទី៣០ ដខមនីា ឆប ២ំ០០៧ ម ើយអ្នុគណៈក្សមាម ធកិារបង្ហក រទារណុក្សមម ធាល ប់
ចុះមក្សទសសនក្សិចចក្សមពុជាមយើងចំនួន២ដងរចួមក្សម ើយ។ 

  ៣.៦ អ្នុសញ្ដ សថីពីសិទនកុិ្សមារ  
រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិមៅនថងទី២០ ដខវចិឆិកា ឆប ១ំ៩៨៩ 

និងចូលជាធរមានមៅនថងទ២ី ដខក្សញ្ដ  ឆប ១ំ៩៩០។ ក្សមពុជាកាល យជារដឌភាគីមៅនថងទី១៥ ដខតុលា 

ឆប ១ំ៩៩២។ អ្នុសញ្ដ មនះ បមងកើតសាទ បន័សននិសញ្ដ មយួ តាមមារតា៤២ គគឺណៈក្សមាម ធិការ
សថីពីសិទនិកុ្សមារ មានសមាជិក្ស១០របូ។ រដឌភាគីជាបក់ាតពវក្សិចច រតូវដ្ឋក្សរ់បាយការណ៍បឋមក្សបុងរយៈ
មពល២ឆប  ំមរកាយពចូីលជារដឌភាគី នងិរបាយការណ៍បនាធ ប ់មៅមរៀងរាល់៥ឆប មំថង។ 

o ពិធីសារបដនទមទ១ីននអ្នុសញ្ដ សថីព ី សិទនិកុ្សមារពាក្សព់ន័ននឹងការចូលរមួរបស់កុ្សមារ
ក្សបុងជមមាល ះរបដ្ឋបអ់ាវធុ រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិ
មៅនថងទី២៥ ដខឧសភា ឆប ២ំ០០០ នងិចូលជាធរមានមៅនថងទី១២ ដខកុ្សមភៈ ឆប ំ
២០០២។ ក្សមពុជាកាល យជារដឌភាគីមៅនថងទី១៦ ដខក្សក្សកដ្ឋ ឆប ២ំ០០៤។ 

o ពិធីសារបដនទមទី២ននអ្នុសញ្ដ សថីព ី សិទនិកុ្សមារពាក្សព់ន័ននឹងការលក្សកុ់្សមារ មពសា
ក្សមមកុ្សមារ និងរបូភាព/សមាភ រៈអាសអាភាសកុ្សមារ រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយ មហា     
សនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិមៅនថងទី២៥ ដខឧសភា ឆប ២ំ០០០ និងចូលជា
ធរមានមៅនថងទី១៨ ដខមក្សរា ឆប ២ំ០០២។ ក្សមពុជាកាល យជារដឌភាគីមៅនថងទី៣០ ដខ
ឧសភា ឆប ២ំ០០២។ 

o ពិធីសារបដនទមទី៣ ននអ្នុសញ្ដ សថីពី សិទនិកុ្សមារពាក្សព់ន័ននឹងការទទួលយក្សនីតិវធិ ី  
បណថឹ ង រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិមៅនថងទី១៩ 
ដខធបូ ឆប ២ំ០១១ និងចូលជាធរមានមៅនថងទី១៤ ដខមមសា ឆប ២ំ០១៤។ ក្សមពុជាមនិ
ទានប់ានផថល់សចាច បន័មៅម ើយមទ។ 
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៣.៧ អ្នុសញ្ដ សថីពីការការពារសិទនរិបស់ពលក្សរមទសនថររបមវសនរ៍គបរូ់បនិង
សមាជិក្សរគសួាររបស់ពកួ្សមគ  
រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិមៅនថងទ១ី៨ ដខធបូ ឆប ១ំ៩៩០ 

និងចូលជាធរមានមៅនថងទ១ី ដខក្សក្សកដ្ឋ ឆប ២ំ០០៣។ ក្សមពុជាបានចុះ តទមលខា មៅនថងទី២៧ ដខ
ក្សញ្ដ  ឆប ២ំ០០៤។ អ្នុសញ្ដ មនះបមងកើតសាទ បន័សននិសញ្ដ មយួ តាមមារតា៧២ គឺគណៈក្សមាម ធិការ
សរមាបក់ារពារសិទនិរបស់ពលក្សរមទសនថររបមវសនរ៍គបរ់បូ និងសមាជកិ្សរគសួាររបស់ពួក្សមគមាន
សមាជិក្ស១៤របូ។ រដឌភាគីជាបក់ាតពវក្សចិច រតូវដ្ឋក្សរ់បាយការណ៍បឋមក្សបុងរយៈមពល១ឆប  ំមរកាយ
ពីចូលជារដឌភាគី នងិរបាយការណ៍បនាធ បម់ៅមរៀងរាល់៥ឆប មំថង។ 

៣.៨ អ្នុសញ្ដ សថីពីសិទនជិនពិការ  
រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិមៅនថងទ១ី៣ ដខធបូ ឆប ២ំ០០៦ 

និងចូលជាធរមានមៅនថងទី៣ ដខឧសភា ឆប ២ំ០០៨។ ក្សមពុជាកាល យជារដឌភាគីមៅនថងទ២ី០ ដខធបូ 
ឆប ២ំ០១២។ អ្នុសញ្ដ មនះ បមងកើតសាទ បន័សននិសញ្ដ មយួ តាមមារតា៣៤ គឺគណៈក្សមាម ធិការ
សថីពីសិទនិជនពិការ មានសមាជិក្ស១៨ របូ។ រដឌភាគីជាបក់ាតពវក្សចិចរតូវដ្ឋក្សរ់បាយការណ៍បឋម 
ក្សបុងរយៈមពល២ឆប  ំមរកាយពីចូលជារដឌភាគី និងរបាយការណ៍បនាធ ប ់មៅមរៀងរាល់៤ឆប មំថង។ 

o ពិធសីារបដនទមននអ្នុសញ្ដ សថីពីសិទនិជនពកិារ រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាត
អ្ងគការស របជាជាតិមៅនថងទី១៣ ដខធបូ ឆប ២ំ០០៦ នងិចូលជាធរមានមៅនថងទី៣ 
ដខឧសភា ឆប ២ំ០០៨។ ក្សមពុជាបានចុះ តទមលខា មៅនថងទ១ី ដខតុលា ឆប ២ំ០០៧។ 

៣.៩ អ្នុសញ្ដ សថីពីការការពារជនរគបរូ់បពីការបាតខ់លួនមដ្ឋយបងខ ំ 
រតូវបានអ្នុមត័មដ្ឋយមហាសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិមៅនថងទី២០ ដខធបូ ឆប ២ំ០០៦ 

និងចូលជាធរមានមៅនថងទី២៣ ដខធបូ ឆប ២ំ០១០។ ក្សមពុជាកាល យជារដឌភាគី មៅនថងទី២៧ ដខមថុិនា 
ឆប ២ំ០១៣។ អ្នុសញ្ដ មនះ បមងកើតសាទ បន័សននិសញ្ដ មយួ តាមមារតា២៦ គឺគណៈក្សមាម ធិការ
ទទួលបនធុក្សការបាតខ់លួនមដ្ឋយបងខំ មានសមាជិក្ស១០របូ។ រដឌភាគីជាបក់ាតពវក្សិចចរតូវដ្ឋក្សរ់បាយ-
ការណ៍មរៀងរាល់២ឆប មំថង មរកាយពីចូលជារដឌភាគ។ី 

ដូមចបះ តាមសននិសញ្ដ ទាងំ៩ខាងមលើ សាទ បន័សននិសញ្ដ ក្សរ៏តូវមាន៩សាទ បន័ដដរ មដ្ឋយបូក្ស
រមួនឹងអ្នុគណៈក្សមាម ធិការបង្ហក រទារណុក្សមម ដដលបមងកើតម ើងមដ្ឋយពិធីសារបដនទមននអ្នុសញ្ដ
របឆងំទារណុក្សមមផង សរបុទាងំអ្ស់មានសាទ បន័សននិសញ្ដ ចំននួ១០។ 
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ជារមួសាទ បន័សននិសញ្ដ មានសមាសភាពជា 
- អ្បក្សជំនាញឯក្សរាជយដដលបានចាតត់ាងំ នងិមរជើសតាងំមដ្ឋយរដឌភាគីសរមាបអ់ាណតថ៤ិ
ឆប ។ំ 

- សមាជិក្សភាព៖ ចាបព់១ី០ មៅ ២៥នាក្ស ់ អារស័យតាមគណៈក្សមាម ធិការនីមយួៗ។ 
បចចុបផនបមានសមាជិក្សសរបុចនំួន១៧២នាក្ស ់ក្សបុងសាទ បន័សននិសញ្ដ ចនំួន១០។ 

- លក្សខណៈវនិិចឆយ័៖ ជំនាញ ការដចងដចក្សមសមើោប តាមភមូសិាស្រសថ ភាពជាតំណាងនន
របពន័នចាបច់មផងៗ នងិទរមងម់ផសងៗោប ននអារយធម ៌ និងភាពជាតណំាងមយនឌរ័ដដលមាន
តុលយភាពោប  

- មនិយក្សរបាក្សម់បៀវតស ម ើយបមរមើការដផែក្សមលើសមតទភាពរបស់ខលួនផ្ទធ ល់ 

សាទ ប័នសននិសញ្ដ ទាងំមនះ រតូវបានបមងកើតម ើងមដើមផោីល ំមមើលការអ្នុវតថកាតពវក្សិចចតាម
សននិសញ្ដ របស់រដឌភាគីតាមរយៈ៖ 

- ការពិនិតយរបាយការណ៍របស់រដឌភាគី 
- ការពិនិតយមលើបណថឹ ង 

- ការចុះមៅទសសនក្សចិចរដឌភាគតីាមរយៈបណថឹ ង។ មពលទទលួបានបណថឹ ង សាទ បន័សនន-ិ
សញ្ដ អាចមបើក្សការមសុើបសួរ។ ការមសុើបសួរអាចមធវើបានមលើឯក្សសារភសថុតាងដដលផថល់ 

ឱ្យ ឬចុះមៅទសសនក្សចិចដល់ទកី្សដនលង របស់រដឌភាគី។ មបើរដឌភាគីមនិអ្នុញ្ដ ត ការចុះមៅ
មសុើបសួរដល់ក្សដនលងក្សម៏និអាចមធវើបានដដរ។ 

` មរៅពីមនះ សាទ បន័សននិសញ្ដ  មានក្សិចចការពីរធំមទៀត គឺការពិមរោះមយបល់មលើរបធាន
បទដដលជាក្សងវល់របស់ខលួន និងការអ្នុមត័មសចក្សថពីនយល់ទូមៅននបទបផចដតថិនានារបស់សនន-ិ
សញ្ដ ដដលខលួនទទួលបនធុក្ស។ 
 ចំមពាះយនថការបណថឹ ងតាមសាទ បន័សននិសញ្ដ  គណៈក្សមាម ធិការនីមយួៗអាចពិចារណា
មលើពាក្សយបណថឹ ងរបស់បុគគលដដលមជឿថាសិទនិរបស់ខលួនរតូវបានមគរមំលាភបំពាន។ លក្សខខណឍ ទូមៅ
ននការទទួលយក្សបានននបណថឹ ង៖  

• រដឌរតូវដតជារដឌភាគីននសននិសញ្ដ មនាះ 
• រដឌរតូវដតជារដឌភាគីដដលបានយល់រពមទទួលយក្សនីតិវធិីបណថឹ ងលក្សខណៈជា
បុគគល 



 

រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 
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• ការមរបើរបាស់អ្ស់មមធាបាយ ឬលទនភាពក្សបុងការមដ្ឋះរសាយបណថឹ ងមនះមៅ
ថាប ក្សជ់ាតិ ឬមៅក្សបុងរសរក្ស ឬការមដ្ឋះរសាយមនាះ មរបើមពលយូរ ួសម តុមពក្ស។ 

• មនិធាល បប់ថងឹមៅយនថការអ្នថរជាតិណាមយួ ឬសាទ បន័សននសិញ្ដ អ្នថរជាតិមផសង
មទៀត 

• ការរមំលាភបំពានមនះ រតូវដតមក្សើតម ើងមៅមពលដដលរដឌមនាះកាល យជារដឌភាគ ី
ឬបានមក្សើតម ើងម ើយបនថរ ូតដល់មពលរដឌមនាះកាល យជារដឌភាគី។ 

• និងមានលក្សខខណឍ ជាមរចើនមទៀត អារស័យតាមលក្សខណៈវនិចិឆយ័របស់សននិសញ្ដ
នីមយួៗ។ 

ក្សបុងចំមណាមសាទ បន័សននិសញ្ដ ទាងំ១០ មានដតអ្នុគណៈក្សមមការបង្ហក រទារណុក្សមម (SPT) 
មយួគតដ់ដលមនិទទួលពាក្សយបណថឹ ង។ វាជាសាទ បន័មយួបមងកើតម ើងមដ្ឋយពិធសីារបដនទម នន 
អ្នុសញ្ដ របឆងំទារណុក្សមម មានអាណតថិការង្ហរចុះមៅពិនិតយមមើលទីក្សដនលងដក្ស ូតមសរភីាព
ទាងំអ្ស់មៅរគបរ់ដឌភាគី ក្សបុងមោលបំណងបង្ហក រទារណុក្សមម។ ទកី្សដនលងដក្ស ូតមសរភីាពមាន
ដូចជាពនននាោរ មណឍ លឃំុខលួនរបស់នគរបាលយុតថធិម ៌ មណឍ លសងគមក្សិចច មណឍ លបនាប
មរគឿងមញៀន មនធីរមពទយឆកួត ក្សដនលងដ្ឋក្សវ់និយ័-ទណឍ ក្សមមមៅតាមសាលា...។ល។    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បណ្តឹ ងឧបាស្រ័យលក្ខណ្ៈ

ជាបុគ្គល 
ការពិចារណាអពីំការទទួលយក្ 

ដែលអាចទទួលយក្

បាន 

ដែលមនិអាចទទួលយក្បាន 

ការបញ្ចបន់នបណ្តឹ ង ការពិចារណាអពីំអងគសរចក្ត ី

ការមនិរសំោភបពំាន ការរសំោភបពំាន 

ស្ថា បន័នីតិវធីិផតល់ការសោោះស្ស្ថយស្បក្បសោយស្បរិទធភាព ស ើយស្បាបស់ៅគ្ណ្ៈក្ម្មា ធិការអពីំវធិានការ
ដែលបានចាត ់

ការតាមោនបនតរ ូតទាល់ដតទទួលបានែសំណាោះស្ស្ថយមួយគួ្រជាទីគាបច់តិត 
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ឯក្សសារមយង៖ 
- http://www.un.org/en/index.html 

- http://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx 

- http://cambodia.ohchr.org/ 

- ធមមនុចដស របជាជាត ិ

- ក្សតិកាសញ្ដ អ្នថរជាតិសថីពីសិទនិពលរដឌ និងសិទនិនមយបាយ 

- ក្សតិកាសញ្ដ អ្នថរជាតិសថីពីសិទនិមសដឌក្សិចច សងគមក្សិចច និងវបផធម ៌

- អ្នុសញ្ដ អ្នថរជាតិសថីពីការលុបបំបាតរ់ាល់ទរមងន់នការមរ ើសមអ្ើងពូជសាសន ៍

- អ្នុសញ្ដ អ្នថរជាតិសថីពីការលុបបំបាតរ់ាល់ទរមងន់នការមរ ើសមអ្ើងរបឆងំនារមីភទ 
- អ្នុសញ្ដ សថីពីសិទនិកុ្សមារ 
- អ្នុសញ្ដ របឆងំទារណុក្សមម និងការរបរពឹតថ ឬទណឍ ក្សមមឯមទៀតដដលមោរមៅ អ្មនុសសធម ៌
ឬបនាធ បបមនាទ ក្ស 

- អ្នុសញ្ដ សថីពីសិទនិជនពិការ 
- អ្នុសញ្ដ សថីពី ការការពារពលក្សរមទសនថររបមវសនរ៍គបរ់បូ និងសមាជិក្សរគសួារទាងំ
អ្ស់របស់ពួក្សមគ 

- អ្នុសញ្ដ សថីពីការការពារជនរគបរ់បូពីការបាតខ់លួនមដ្ឋយបងខំ

http://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx


 

 

 

 

 

សកមមភាពរបសគ់ណ្ៈមមធាវី 

ននព្ពះរាជាណាចព្កកមពុជា 
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១. ទាំនាក់ទាំនងជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ 
១.១ ទាំនាក់ទាំនងជាត្ ិ

ការចូលជបួសដមថងការគរួសម ជាមយួសមមថចវបិលុមសនាភក្សថ ីសាយ ឈុ ំរបមខុរដឌសថីទ ី
មៅមវលាមម៉ាង ៤ រមសៀល នានថងទ២ី៧ ដខក្សញ្ដ  ឆប ២ំ០១៧ សមមតចវិបលុមសនាភកត ី

សាយ ឈុាំ របមុខរដឌសថីទ ីបានអ្នុញ្ដ តឱ្យមលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីន
រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា សមាជកិ្ស-សមាជិការក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវ ីអ្គគមលខាធិការ អ្គគមលខាធិការរង
គណៈមមធាវ ីចូលជបួសដមថងការគួរសមមៅវមិានរដឌចំការមន។  

ទនធឹមនងឹមនះ មលាក្សមមធាវ ីសួន វសិាល ក្សប៏ានរាយការណ៍ជូនសមមថចវបិុលមសនាភក្សថី
ផងដដរ អ្ំពីក្សចិចខិតខំរបឹងដរបងរបស់គណៈមមធាវកី្សបុងការជួយ ការពារក្សថីជូនជនរក្សីរក្សមដ្ឋយឥត
យក្សក្សនរម។ 

មឆលើយតបមៅនឹងសក្សមមភាពយ៉ងសក្សមម និងមជាគជយ័របស់គណៈមមធាវកី្សបុងអាណតថ ិ 
ទី១១មនះ សមមតចវិបលុមសនាភកតី សាយ ឈុាំ របមុខរដឌសថីទ ី បានសដមថងនូវការោរំទ 
និងជរមរញឱ្យគណៈមមធាវបីនថក្សិចចការង្ហរទាងំមនះឱ្យកានដ់តមានរបសិទនភាពដថមមទៀត ក្សបុងបុពវម តុ
សងគម បុពវម តុជាតិ នងិមាតុភូមនិនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា ម ើយសមមថចបានចូលរមួចំដណក្ស
ថវកិាចំនួន៥០លានមរៀលជូនគណៈមមធាវមីដើមផចីាតដ់ចង និងមរបើរបាស់ជារបមយជនស៍ងគម។ 
ទនធមឹនងឹមនះ សមមថចវបិុលមសនាភក្សថបីានមានរបសាសនោ៍រំទមហាសនបិបាតគណៈមមធាវមីលើក្ស   
ទី២២ ដដលនឹងមរោងមធវើម ើងមៅសណាឌ ោរសុខាភបមំពញនានថងទី១៦ ដខតុលា ឆប ២ំ០១៧ 
ខាងមុខមនះ។ 

មឆលើយតបមៅនងឹទកឹ្សចិតថដន៏ថលថាល របស់ សមមតចវិបលុមសនាភកតី សាយ ឈុាំ  មលាក្ស
មមធាវ ី សួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា តណំាងឱ្យសមាជិក្ស-
សមាជិកាគណៈមមធាវទីាងំអ្ស់បានមោរពដថលងអ្ំណរគុណចំមពាះ សមមតចវិបលុមសនាភកត ី
និងបានមបថជាញ ចិតថបនថរមួចំដណក្សជាមយួនងឹរាជរដ្ឋឌ ភបិាលក្សដូ៏ចជា អ្ងគនតីិបផចដតថិក្សបុងក្សំដណទរមង ់
របពន័នយុតថិធម ៌និងតុលាការ។ 

http://www.bakc.org.kh/index.php/960-2017-09-28-08-13-43
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រក្សសួងមហានផធបានឯក្សភាពតាមការមសបើសំុរបស់របធានគណៈមមធាវ ី
 មរកាយពីការជួបសំដដងការគួរសមរបស់មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល របធានគណៈមមធាវ ី
ជាមយួសមមតចព្កឡាមោម ស មខង ឧបនាយក្សរដឌមរនីថ រដឌមស្រនថីរក្សសួងមហានផធ នានថងទី២៦ 
ដខក្សក្សកដ្ឋ ឆប ២ំ០១៧មក្ស។ កាលពីនថងទី ៣១ ដខក្សក្សកដ្ឋ ឆប ២ំ០១៧ មលាក្សរបធានគណៈមមធាវ ី
បានដ្ឋក្សសំ់មណើ រជាផលូវការមសបើសំុក្សិចចស ការរវាងរក្សសួងមហានផធ និងគណៈមមធាវ ី ដដលមៅក្សបុង
សំមណើ មនាះមផ្ទថ តសំខានម់លើការអ្នុចដតឲ្យមមធាវអីាចថតសំណំុមរឿង បានជួបកូ្សនក្សថី នងិអាចអ្ម
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កូ្សនក្សថកី្សបុងដំណាក្សក់ាលមស្រនថនីគរបាលយុតថធិមប៌ាន។ មឆលើយតបនងឹសំមណើ ទាងំមនះ មៅនថងទី ៦ ដខក្សញ្ដ   
ឆប ២ំ០១៧ រក្សសួងមហានផធបានយល់រពមទាងំរសរង មលើសំមណើ របស់មលាក្សរបធានគណៈមមធាវ ី
ចំមពាះក្សិចចស ការោប រវាងរក្សសួងមហានផធ នងិគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា។ 
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សក្សមមភាពមលាក្សរបធាន នងិរបតភិគូណៈមមធាវ ី ចុះពភិាក្សាការង្ហរជាមយួមលាក្សរបធានសាលា
ដបំងូមខតថនរពដវង នងិមខតថសាវ យមរៀង  

នានថងទ២ី៨ ដខមថុិនា ឆប ២ំ០១៧ មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីន
រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា បានដឹក្សនារំបតិភគូណៈមមធាវ ីរមួមានមលាក្សមមធាវ ីអ្ុឹង ក្សិរយិ មលាក្ស
មមធាវ ី មសង សុខឃីម និងមលាក្សមមធាវ ី ថាន ផ្ទនិត សមាជិក្សរក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវ ី មធវើ
ដំមណើ រមៅកានស់ាលាដំបងូមខតថនរពដវង និងមខតថសាវ យមរៀង មដើមផរីបជុំពិភាក្សាការង្ហរជាមយួ
មលាក្សរបធានតុលាការមខតថ រពះរាជអាជាញ  និងមមធាវរីបចាមំខតថ ពាក្សព់ន័ននឹងបញ្ហ របឈមក្សបុង
ការរបក្សបវជិាជ ជីវៈមមធាវ ីការការពារក្សថី ក្សបុងវស័ិយយុតថិធមរ៌ពមទាងំក្សចិចស ការមផសងៗមទៀត។ 

 
មលាក្សរបធានគណៈមមធាវពីភិាក្សាការង្ហរជាមយួមលាក្សរបធានតុលាការមខតថក្សពំងស់ពឺ នងិមខតថ
រពះសី នុ 

នានថងទ០ី៩ ដខសីហា ឆប ២ំ០១៧ មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីន
រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា បានដឹក្សនារំបតិភគូណៈមមធាវ ីរមួមានមលាក្សមមធាវ ីជូ ចានធ់ីរ៉ា មលាក្ស
មមធាវ ីវ៉ា ពិសី និងមលាក្សមមធាវ ីលីវ សុវណាត  សមាជិក្សរក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវ ីរពមទាងំមលាក្ស
មមធាវ ី មពរជ សូរយិ សមាជិក្សគណៈមមធាវបីានមធវើដំមណើ រមៅកានស់ាលាដំបងូមខតថក្សំពងស់ពឺ 

http://www.bakc.org.kh/index.php/231-2017-08-12-08-55-03
http://www.bakc.org.kh/index.php/231-2017-08-12-08-55-03
http://www.bakc.org.kh/index.php/178-2017-08-11-14-59-55
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និងមខតថរពះសី នុ មដើមផរីបជុំពិភាក្សាការង្ហរជាមយួមលាក្សរបធានតុលាការមខតថ រពះរាជអាជាញ  
និងមមធាវរីបចាមំខតថ ពាក្សព់ន័ននឹងបញ្ហ របឈមក្សបុងការរបក្សបវជិាជ ជីវៈមមធាវ ីការការពារក្សថីជូនជន
រក្សីរក្ស រពមទាងំក្សិចចស ការមផសងៗមទៀត។ 

 
 

  

របជុពំភិាក្សាមលើមសចក្សថរីពាងអ្នុរក្សតឹយសថីព ីការបមងកើតគណៈក្សមាម ធកិារជាតនិនសមាគមចាបអ់ាស៊ាន  
នារពឹក្សនថងទី១២ ដខក្សក្សកដ្ឋ ឆប ២ំ០១៧ មលាក្សមមធាវ ីសួន វសិាល របធានគណៈមមធាវ ី

ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា បានដឹក្សនារំបតភិូគណៈមមធាវ ី រមួមានមលាក្សរសីមមធាវ ី មៅ ក្សញ្ដ  
សមាជិក្សរក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវ ី និងមលាក្សមមធាវ ី រព ម វចិិរតអ្ក្សខរា អ្គគមលខាធិការគណៈ
មមធាវ ី ចូលរមួរបជុំពភិាក្សាការង្ហរជាមយួតុលាការក្សំពូល ពាក្សព់ន័ននឹងមសចក្សថីរពាងអ្នុរក្សឹតយសថីព ី
ការបមងកើតគណៈក្សមាម ធិការជាតិននសមាគមចាបអ់ាស៊ាន។ 
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១.២ ទាំនាក់ទាំនងអនតរជាត្ិ 
មលាក្ស មមធាវ ីសួន វសិាល បានដកឹ្សនាគំណៈរបតភិ ូចូលរមួសនបសីិទ LAWASIA មលើក្សទ៣ី០ ឆប ំ
២០១៧ មៅទរីក្សរងតូក្សយូ របមទសជប៉នុ  

ពីនថងទ១ី៨ ដល់នថងទី២១ ដខក្សញ្ដ  ឆប ២ំ០១៧ មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល របធាន      
គណៈមមធាវ ី ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាបានដកឹ្សនាគំណៈរបតភិូគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្ស 
ក្សមពុជា ចូលរមួសនបិសីទ LAWASIA មលើក្សទី៣០ ឆប ២ំ០១៧ មៅទីរក្សរងតូក្សយូ របមទសជប៉នុ 
មដើមផរីបជុំពិភាក្សាពីបញ្ហ នានា ដដលវជិាជ ជីវៈមមធាវមីៅក្សបុងតំបនក់្សំពុងរបឈម ម ើយស ការ
ោប រក្សដំមណាះរសាយ និងមធវើយ៉ងណាមលើក្សក្សមពស់មោលការណ៍នីតិរដឌមៅក្សបុងតំបន។់ 

មៅក្សបុងមវទិកាននសនបិសីទមនះផងដដរ មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល របធានគណៈមមធាវ ី
ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាបានដថលងផសពវផាយពីវជិាជ ជីវៈមមធាវមីៅក្សមពុជា ក្សបុងមោលមៅមលើក្ស
ក្សមពស់ក្សិតានុភាពមមធាវកី្សមពុជាមលើឆក្សអ្នថរជាតិ ម ើយជាក្សិតថិយស គណៈមមធាវនីនរពះរាជា-
ណាចរក្សក្សមពុជា រតូវបានចាតត់ាងំឲ្យដឹក្សនាសំនបិសីទ LAWASIA សរមាបឆ់ប  ំ២០១៨ ដដលនឹង
មរោងមធវើម ើងមៅមខតថមសៀមរាប ។ 

http://www.bakc.org.kh/index.php/958-lawasias2323
http://www.bakc.org.kh/index.php/958-lawasias2323
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ជនំបួពភិាក្សាការង្ហររវាងគណៈមមធាវ ីជាមយួគណៈក្សមាម ធកិារ កាក្សបាទរក្ស មអ្នថរជាត ិ(ICRC)  
នារពឹក្សនថងទី២៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ ឆប ២ំ០១៧ មលាក្សមមធាវ ីសួន វសិាល របធានគណៈមមធាវ ី

ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា រពមទាងំមលាក្សមមធាវ ី រព ម វចិិរតអ្ក្សខរា អ្គគមលខាធិការគណៈ
មមធាវ ីនិងមលាក្សមមធាវ ីប៊ុន ណាវណីា អ្គគមលខាធិការរងគណៈមមធាវ ីបានទទួលជួបពិភាក្សា
ការង្ហរជាមយួ ICRC ពាក្សព់ន័ននឹងការការពារក្សថីជូនជនរក្សីរក្ស រពមទាងំក្សិចចស ការមផសងៗមទៀត
នានថងអ្នាគត។ 

 

 

 
 

 

 



រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 

86 

 

 

មលាក្សរបធានគណៈមមធាវចូីលរមួក្សចិចរបជុរំក្សរមរសាវរជាវចាបថ់ាប ក្សត់បំន ់ 
កាលពីនថងទ៧ី និងទី៨ ដខក្សញ្ដ  ឆប ២ំ០១៧ មលាក្សមមធាវ ីសួន វសិាល របធានគណៈ

មមធាវ ី និងមលាក្សមមធាវ ី វ៉ា ពិសី សមាជិក្សរក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវ ី ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា
បានចូលរមួ ក្សិចចរបជុំមលើក្សទ៣ី ននរក្សរមការង្ហររសាវរជាវចាបថ់ាប ក្សត់ំបនន់នគមរមាងោពំារកុ្សមារ 
(ការរបឆងំការមក្សងរបវច័ច ផលូវមភទកុ្សមារ ក្សបុងវស័ិយមធវើដំមណើ រ និងមទសចរណ៍) ដដលមរៀបចំម ើង 
មដ្ឋយរក្សសួងយុតថិធម ៌ ស ការជាមយួការយិល័យអ្ងគការស របជាជាតិសថីពី មរគឿងមញៀន 
និងឧរក្សិដឌក្សមម (UNODC)។ សិកាខ សាលាមនះ បានរបរពតឹថមៅ មៅមខតថមសៀមរាប មរកាមអ្ធិបតី
ភាពរបស់ឯក្សឧតថម អ្ងគ វងស វឌានា រដឌមស្រនថីរក្សសួងយុតថិធម។៌ 

ក្សិចចរបជំុមនះមានអ្បក្សចូលរមួចំនួន៧០នាក្ស់ ដដលជាតំណាងមក្សពីរបមទសមហាអ្នុ-
តំបនទ់មនលមមគងគ (ក្សមពុជា ឡាវ មវៀតណាម និងនថ) តំណាងអ្ងគទូត អ្បក្សជំនាញការអ្នថរជាតិ និង
តំណាងរក្សសួងជាមរចើនមផសងៗបានចូលរមួក្សបុងក្សិចចរបជុំមនះផងដដរ។  

http://www.bakc.org.kh/index.php/770-2017-09-09-14-36-03
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មលាក្សរបធានគណៈមមធាវចូីលរមួសនបសីិទ នងិក្សចិចពភិាក្សាចាបព់ាណិជជក្សមមមៅក្សបុងតបំន ់
កាលពីនថងទ ី៤ និងទី៥ ដខសីហា ឆប ២ំ០១៧ ក្សបុងនាមជារបធានសមាគមនច៍ាបអ់ាស៊ាន

ននរបមទសក្សមពុជា មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល និងជារបធានគណៈមមធាវ ី រតូវបានអ្មចជ ើញចូល
រមួសនបិសីទ នងិក្សិចចពិភាក្សាចាបព់ាណិជជក្សមមមៅក្សបុងតបំន។់ អ្ងគសនបិសីទមនះបានរបរពឹតថម ើង
មៅទីរក្សរង បាងក្សក្ស របមទសនថ។ 
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២. សកិាខ សាលា 

សិកាខ សាលាសឋីព ី "កាតពវក្សចិចបងព់នន"   

កាលពីនថងទ០ី៣ ដខសីហា ឆប ២ំ០១៧ មវលាមម៉ាង ៨:០០ រពកឹ្ស មៅទីសាប ក្សក់ារគណៈ
មមធាវ ីបានមរៀបចំសិកាខ សាលាសឋីពី "កាតពវក្សិចចបងព់នន" មរកាមអ្ធិបតីភាព មលាក្សមមធាវ ី សួន 
វសិាល របធានគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា នងិឯក្សឧតឋម អ្៊ ូ រ៉ាសីុ អ្នុរដឌមលខាធិការ
រក្សសួងយុតថិធម ៌តំណាងឯក្សឧតថមរដឌមស្រនថីរក្សសួងយុតថិធម។៌ 

វាគមិនមធវើបទបង្ហហ ញ រមួមានឯក្សឧតឋម វ៉ាន ់ ពុទនពិល អ្គគនាយក្សរង ននអ្គគនាយក្សដ្ឋឌ នពនន
ដ្ឋរ មលាក្សមៅរក្សមតុលាការក្សំពូល គង ់ តារាឆត នងិមលាក្សមមធាវ ី អ្ុីវ ប៉ូលី សមាជិក្សរក្សរម
របឹក្សាគណៈមមធាវ។ី សមាសភាពចូលរួមអ្ងគសិកាខ សាលារួមមានសមាជិក្ស-សមាជិការក្សរម
របឹក្សាគណៈមមធាវ ី នងិសមាជិក្ស-សមាជិកាគណៈមមធាវ ី សរបុចំនួន២០៥របូ។ អ្ងគសិកាខ -
សាលាបានផ្ទល ស់បថូរមយបល់ពាក្សព់ន័ននឹងរបធានបទ និងបានមលើក្សជាសំណូមពរមយួចំនួនជូន
ឯក្សឧតឋម វ៉ាន ់ពុទនពិល អ្គគនាយក្សរង ននអ្គគនាយក្សដ្ឋឌ នពននដ្ឋរ មដើមផពីិចារណាមលើទិដឌភាពចាប់
ពាក្សព់ន័ននានា។ សិកាខ សាលាមនះ បានបចចបម់ៅមវលា មម៉ាង ១២:៣០ មរកាមបរយិកាសសបិត
សាប ល និងមយគយល់។ 
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៣. មសចកតជីូនដាំណឹ្ងអាំពីបណាា លយ័ចាប់ននគណ្ៈមមធាវ ី

គណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា សូមជរមាបជូនមមធាវជីាស ភាតាទាងំអ្ស់ 
និងសាធារណជនទូមៅថា គណៈមមធាវបីានមរៀបចំបណាត ល័យមអ្ ិចរតូនិចដដលចងរក្សងអ្តទ-
បទចាប ់រពះរាជរក្សឹតយ អ្នុរក្សឹតយ របកាស និងអ្តទបទមផសងៗ រពមទាងំរពតឹថិបរតមមធាវ ីមដើមផជីា
គុណរបមយជនដ៍ល់ការរសាវរជាវអ្តទបទទាងំមនាះ។ មនះជាការសមរមចបាននូវសក្សមមភាពទី២ 
សថីពីការផសពវផាយវជិាជ ជីវៈមមធាវ ី ននទិសមៅទី២ សថីព ីការពរងឹង និងការពារវជិាជ ជីវៈមមធាវនីន
ដផនការសក្សមមភាពរបស់គណៈមមធាវឆីប  ំ២០១៦ ដល់ឆប  ំ២០១៨។ 

 អ្ស់មលាក្ស មលាក្សរសីជាស ភាតាទាងំអ្ស់ រពមទាងំសាធារណជនអាចចូលមៅកាន់
មគ ទំពរ័ http://www.bakc.org.kh/ រចួចុចមលើមនុីយ “បណាត ល័យ” និង “រពឹតថិបរត” មដើមផី
ដសវងរក្សឯក្សសារចាប ់នងិអ្តទបទវភិាគនានា។ ចំមពាះបណាត ល័យចាប ់អ្ស់មលាក្ស មលាក្សរសី 
អាចចុចមលើមនុីយមនះ រចួយក្សរពួញចងែុលមៅមលើវស័ិយននចាបណ់ាមយួរចួបនថចងែុលមៅរក្ស 
ចាប ់ អ្នុរក្សឹតយ ឬរបកាស មៅក្សបុងវស័ិយមនាះ។ អ្តទបទចាប,់ អ្នុរក្សឹតយ, ឬរបកាសមនាះនឹង
រតូវបង្ហហ ញមលើបចជ ីមយួ។ ឧទា រណ៍ មបើសិនជាអ្ស់មលាក្ស មលាក្សរសីចងដ់សវងរក្សចាបទ់ាក្ស់
ទងនឹងវស័ិយពាណិជជក្សមម នងិ រក្សរម ុ៊ន អ្ស់មលាក្សមលាក្សរសីអាចចងែុលមៅតាមដំណាក្សក់ារ
ដដលបង្ហហ ញក្សបុងរបូមៅខាងចុងមសចក្សថីជូនដំណឹងមនះ រចួចុចកូ្សនក្សណថុ រមឆវងមដើមផឲី្យបង្ហហ ញបចជ ី
ចាបទ់ាងំអ្ស់ដដលបានអ្នុមត័ចាបត់ាងំពីឆប ១ំ៩៩៣ រ ូតដល់បចចុបផនបទាក្សទ់ងនឹងវស័ិយមនាះ។  

មយើងបានដចក្សជាវស័ិយធំៗចនំួន ២១ និងវស័ិយមផសងៗ។ មៅមពលចងដ់ឹងចាបណ់ា
មយួ មយើងអាចសាម នថាចាបម់នាះមៅក្សបុងវស័ិយណា រចួមយើងចូលមៅក្សបុងវស័ិយមនាះ។ មបើសិន
ជាមនិមឃើញមៅក្សបុងវស័ិយមនាះ មយើងអាចដសវងរក្សក្សបុងវស័ិយមយួមទៀតដដលរសមដៀងោប ។ មបើ
សិនជាមានការលំបាក្សក្សបុងការក្សំណតវ់ស័ិយដដលរតូវដសវងរក្ស អ្ស់មលាក្ស មលាក្សរសីអាចដសវង
រក្សតាមពាក្សយគនលឹះមដើមផដីសវងរក្សអ្តទបទណាមយួក្សបុងមគ ទំពរ័របស់គណៈមមធាវ។ី ឧទា រណ៍ 
មលាក្សអ្បក្សអាចសាក្សដ្ឋក្សព់ាក្សយអាស៊ាន មៅក្សបុងរបអ្បដ់សវងរក្ស មៅខាងសាថ ំដផបក្សមលើននមគ ទំពរ័ 
មដើមផដីសវងរក្សអ្តទបទចាបណ់ាខលះដដលទាក្សទ់ងនងឹអាស៊ាន។ មពលសរមសរពាក្សយគនលឹះចប ់ វា
នឹងបង្ហហ ញបចជ ីអ្តទបទដដលមានពាក្សយ “អាស៊ាន” រចួមលាក្ស មលាក្សរសីអាចចុចមលើពាក្សយ “ដសវង
រក្ស” មនាះបង្ហហ ញ “លទនផលដដលរក្សមឃើញសរបុចំនួន៖ “ ដដលរាយបចជ ីម ម្ ះអ្តទបទទាងំអ្ស់
ដដលមានពាក្សយ “អាស៊ាន”។ បចជ ីទាងំមនាះរាយម ម្ ះអ្តទបទមៅតាមកាលបផវតថលំិដ្ឋបចុ់ះ
មរកាម មាននយ័ថា ពីឆប មំរកាយបងែស់មៅឆប មំុនបងែស់។ 
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ខញុ ំសងឃមឹថា បណាត ល័យចាបម់នះ នងឹបានបមរមើមសចក្សថីរតូវការក្សបុងការរសាវរជាវរបស់
អ្ស់មលាក្ស និងមលារសី និងរមួចំដណក្សក្សបុងការក្សសាងចំមណះដងឹខាងចាប ់ នងិនតីិរដឌមៅ
របមទសក្សមពុជា។ មយើងនងឹរបងឹដរបងក្សសាងបណាត ល័យមនះឲ្យរតឹដតរបមសើរដថមមទៀត។ មឆលៀតឱ្
កាសមនះខញុ ំសូមដថលងអ្ំណរគុណដល់ស ការរីបស់ខញុ ំដដលបានអ្តធ់មតម់ដើមផមីធវើឲ្យបណាត ល័យ
មនះមក្សើតម ើង មានមលាក្ស កុ្សយ នាម មលាក្ស ដក្ស ប៊នុមធឿន មលាក្ស  វ៉ា សំរតិ មលាក្ស  ួត សុវណត  
ក្សញ្ដ  គុណ ថាវ ី មលាក្សរសី រ ីផលាល  ក្សញ្ដ គមឹ រត័បនមិល នងិមលាក្ស វ៉ាត ចានថ់ា។ 

មធវើមៅនថងទី ២៩ ក្សញ្ដ  ២០១៧ 

សួន វសិាល 

របធានគណៈមមធាវ ី

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គណ្ៈកមមការព្ពឹត្តិបព្ត្ 
 

១-ឯកឧត្តម សនួ វិសាល  ចាងោា ងការផាយ 

២-មលាកមមធាវី កយុ នាម  និពនធនាយក 

៣-មលាកមមធាវ ី          មលខាធកិារ 

 
 

នាយកដាា នព្សាវព្ជាវ មាះពុមព និងផសពាផាយ 
 

១-មលាក ខក ប៊ុនមធឿន   ព្បធាននាយកដាា ន 

២-មលាកមមធាវី មសង សខុឃមី  អនុព្បធាននាយកដាា ន 

៣. មលាកព្សមីមធាវី លមឹ ច័នទលដីា   អនុព្បធាននាយកដាា ន 

៣-មលាកមមធាវី  នម៉ ច័នទសត្ា  អនុព្បធាននាយកដាា ន 

៤-មលាកមមធាវី វ៉ា សាំរតិ្   ព្បធានការ.ិ ព្ពឹត្តិបព្ត្ 

៥-មលាកមមធាវី ហួ្ត្ សវុណ្ា   បុគគលកិសមព័្គចិត្ត 

៥-មលាកព្ស ីរ ីសផុលាា    បណាា រកស 

៦- កញ្ញា  គឹម រត័្ននិមល   រដាាលទូមៅ 

៧. មលាក វ៉ាត្ ចនាថ    អនកោត្់ការ 

៦- 

 

 

' 
 

& 

 
 

- 

 
 

, 

 
 ' 
 

, 

 
 

- 

 
 

& 

 
 




	image
	Lawyer Bulletin Issue Jul-Sep 20171010
	image - Copy



