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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. 
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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។ 

 
 
 



 
ក្សិចចរពមមរពៀងមជឈតថក្សមម 
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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។ 

 

 



 
ក្សិចចរពមមរពៀងមជឈតថក្សមម 

31 

 

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



 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 

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
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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 

34 

 

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
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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។




