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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 
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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 
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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 
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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។




