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យុ ្ត ធិកររបសត់ុ ករ កនងុបណ្តឹ ងបញជូនវិ ទេទ                
មជឈត្តករពណិជជកមម 

 
េ ក សឹម សុរយ៉ិ  

 
អត្តបទេនះ ចបេ់ផ្តើមពីករវវិឌ ន ៍ និងករ កម់ជឈត្តករកនុងបញញត្តិចបប ់ យុ ្ត ធិករជរមួ

របស់តុ ករ ្រពមទងំបង្ហ ញបញញត្តិ និងយុត្តិ ្រស្តស្តីពី ករចតក់ររបស់តុ ករ ករណីភគី
មនិបន ឬបន កប់ណ្តឹ ងបញជូ នេរឿងេទមជឈត្តករ។  

 
១. ករវវិឌឈនន៍ងិករ កម់ជឈត្តករកនុងបញញត្តចិបប ់

ករេ ះ្រ យវ ិ ទពណិជជកមម មមជឈត្តករមននយ័ថ ភគី្រពមេ្រព ងេ ះ្រ យ
កនុងលកខណៈឯកជនេរ ើស េ យខ្លួនឯងនូវបុគគលមន ក ់ ឬេ្រចើននកម់កេធ្វើជ ជញ ក ្ត ល ឬ    

មជឈតករ េហើយសនយេគរព មេសចក្តីសេ្រមចរបស់មជឈត្តករ។ ពីមុនដំេណើ រករករេនះ
្រប្រពឹត្តេ យ មនិមនករករពរពី្របពន័ធតុ ករ មចបបរ់បស់រដ្ឋេទ ែតេ្រកយមកប ្ត រដ្ឋ
ននបនបញញ តិ្តឲយតុ ករមនយុ ្ត ធិករមយួចំនួនែតមនក្រមតិកនុងបំណងករពរ ឆនទៈភ
គីែដលបន្រពមេ្រព ងេធ្វើមជឈត្តករផង េហើយរក ទុកនូវសមតថកិចចតុ ករមយួចំនួន្រសប
មរដ្ឋធមមនុញញផង។  

មជឈត្តករេ យលកខណៈស្វ័យភពភគីដូចខងេលើេនះ បនេកើតមន បព់នឆ់ន ំ
កន្លងមក ពីេ្រពះេបើភគីមកតុ ករ្រតូវ្របឈមនឹងេ្រគះថន ក ់ និងចំ យេ្រចើន េហើយ
តុ ករមនិបនផ្តល់េស ឆបរ់ហ័ស និងខ្វះជំនញពណិជជកមម មត្រមូវករជកែ់ស្តងរបស់

                                                 
  េ កសឹម សុរយ៉ិ ពែីខវចិឆិកឆន ២ំ០១៧ដល់បចចុបបនន មននទីជ អនក្របឹក ករៃន ក្តីែខមរ្រកហម និងជ Senior 
Associate  ៃន ្រកុមហុ៊ន Meng & Associates។ មុនេនះ គតជ់្របធន្រកុមវភិគករយិល័យសហេច្រកមេសុើបអេងកត
ៃន ក្តីែខមរ្រកហម ទី្របឹក បេចចកេទសៃន្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល នងិជនយករងៃនមជឈមណ្ឌ លឯក រ       
កមពុជ។ េនកនុងវស័ិយជមឈត្តករពណិជជកមម គតប់នទទួលចំ តថ់ន កខ់ពស់បំផុតកនុងចំេ មនិស តិ កល  
វទិយល័យភមូនិទនតីិ ្រស្តនិងេសដ្ឋកិចច (សភនស) ែដលចូលរមួ្របកួត្របែជងកមមវធិីសវនករតុ ករ្របឌិត 
Willem Vis Moot Court ឆន ២ំ០១៦។ េ កនិងនិស តិ៤នកេ់ទៀតបនបន្តេទ្របកួតកនុងកមមវធិីេនះេនទី្រកុង
ហុងកុង។ អនុ រណៈរបស់្រកុមនិស តិសភនស បនទទួល រង្វ នក់ិត្តយិសHonorable Mention របស់ Eric 
Bergsten Award។ េ កទទួលបរញិញ ប្រតនីតិ ្រស្តឆន ២ំ០១៧ពី កលវទិយល័យភមូនិទនីតិ ្រស្ត បរញិញ ប្័រត
អបរ់ភំ អងេ់គ្លស ពIីFL ៃន កលវទិយល័យភមូនិទភនេំពញឆន ១ំ៩៩៤ និង អនុបណ្ឌិ តទំនកទ់ំនងអន្តរជតពិ ី

កលវទិយល័យែយលYale University ឆន ១ំ៩៩៧ ( របូករណ៍Fulbright និង Yale)។ 



 
្រពឹត្តិប្រតេមធវ្ីរតីមសទី២ េលខ១៧ ែខេម -មថុិន ឆន ២ំ០១៨ 
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ពណិជជករ។1 ជមយួគន េនះ េ យ រែតស្វ័យភពរបស់ភគីកនុងករេរ ើសយកមជឈត្តករ គឺ
បនមកពីករករ្រពមេ្រព ង និងករេជឿជករ់បស់េគ ពណិជជករមនិរពឹំងថនឹងមនវ ិ ទេ្រចើន
ែដលេ ះ្រ យមនិបន េហើយ្រតូវត ៉ មកដល់តុ ករេនះេទ។ តុ ករភគេ្រចើនមនិមន
យុ ្ត ធិករអនុវត្តេសចក្តីបងគ បរ់បស់មជឈត្តករេទ េហើយ កម់ជឈត្តករឲយេនេ្រក្របពន័ធតុ - 

ករែតម្តង រហូតមកេនសតវត ទី២០ េទើបមនចបេ់ផ្តើមពីចបបម់ជឈត្តករសហពន័ធឆន ១ំ៩២៥ 
របស់សហរដ្ឋ េមរកិ បន្តបនទ បេ់នអឺរ ៉ុប និងេន សីុ។2 ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ កដូ៏ចគន ។ 

េនឆន ១ំ៩៥៤ ្រពះម ក ្រតកមពុជបន្រ ស់បងគ ប ់ ្រពះ ជ្រកមស្តីពី ងំបទបញជ  
អំពីទ្រមង ់ និងផលៃនកិចចសនយស្រមបនឹងអនុញញ តឲយមន ខ ស្រមបកនុងេរឿងជំនួញ ែចងពី 
កមមវតថុែដលមនិ ចេធ្វើកិចចស្រមបបន  )ម្រ២(   ជន ល់រូប ចេធ្វើស្រមបនូវសិទធិរបស់ខ្លួន
បន (ម្រ ៣)  សមតថកិចចរបស់តុ ករ (ម្រ ២១ដល់៣០)។ បននយ័ថ ងំពីឆន ំ
១៩៥៤មក មនបញញត្តិចបបែ់ដលអនុញញ តឲយជន ល់រូប ចេធ្វើស្រមបនូវសិទធិរបស់ខ្លួន ភ  

បចចុបបននេ ថ កិចច្រពមេ្រព ងរបស់ភគីកនុងករេធ្វើមជឈត្តករេ យមនិចបំចេ់ ះ្រ យវ ិ ទ
របស់ខ្លួនឆ្លង មតុ ករេទ េលើកែលងែតេយងម្រ ២ និងម្រ ២១ដ ់ ម្រ ៣០ កនុង
លកខណៈ្រប ក្់របែហលគន នឹងចបបស់្តីពី មជឈត្តករែផនកពណិជជកមមឆន ២ំ០០៦ែដលអនកនិពនធ 
សេងខបទងំ្រសុង កក់នុងែផនកខងេ្រកម។ ម្រ ទងំេនះ បនបញញត្តិ្រសបេទនឹងរដ្ឋធមមនុញញ
កមពុជម្រ ១២៩ ថមី ែដលែចងថ មនែតេច្រកមេទែដលមនសិទធិជ្រមះក្តី។ េច្រកម្រតូវ
បំេពញភរកិចចេនះេ យេគរពចបប់យ៉ងមុឺងម៉ត់ និងឲយអស់ពីដួងចិត្ត និងសមបជញញ ៈ
របស់ខ្លួន េ យ រ េយងបញញត្តិទងំេនះ េច្រកមេនែតមនសិទធិជ្រមះក្តី េហើយេយងរដ្ឋ
ធមមនុញញ េច្រកមក្៏រតូវអនុវត្ត មចបបែ់ដរ ទនទឹមគន េនះមជឈត្តករក៏ ចសេ្រមចក្តីបនែដរ ម
កិចច្រពមេ្រព ងេធ្វើមជឈត្តករ។ 

េដើមបជីឯក រពិេ្រគះឲយេឃើញរូបភពទងំមូលៃន យុ ្ត ធិកររបស់តុ ករកនុង     
មជឈត្តករពណិជជកមម ែផនកខងេ្រកមេនះ បនសេងខប មខ្លឹម រេដើមរបស់ចបបស់្តីមជឈត្ត-
ករែផនកពណិជជកមមឆន ២ំ០០៦។ េទះជយ៉ង  ករបក្រ យទងំ យ ្រតូវែតេយង  
អតថបទចបបេ់ដើមទងំ្រសុង។ 

 

                                                 
1 Austermiller, Steven. ករេ ះ្រ យទំនស់េ្រក្របពន័ធតុ ករកនុង្របេទសកមពុជ. American Bar 
Association, 2009. Printed in Cambodia, p. 138, para.1 
2 Id., p. 138-139 



 
 

យុ ្ត ធិកររបស់តុ ករ កនុងបណ្តឹ ងបញជូ នវ ិ ទេទមជឈត្តករពណិជជកមម 
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២. យុ ្ត ធកិររបស់តុ ករ កនុងករអនុវត្តកចិច្រពមេ្រព ងមជឈត្តករ 
េយងចបបស់្តីមជឈត្តករែផនកពណិជជកមម ឆន ២ំ០០៦ 

ជទូេទតុ ករមនិ្រតូវអន្ត គមនេ៍ឡើយ េលើកែលងែតមនលកខខណ្ឌ ដូចកនុងម្រ
ខងេ្រកម។ ប ្ត ្របេទសែដលបនទទួលឥទធិពល ឬមនចបប្់រសេដៀងគន  ឬចម្លងយក
ចបបស់្តីពីមជឈត្តករពណិជជកមមអន្តរជតិរបស់អងគករសហ្របជជតិបន្របកនេ់គលករណ៍ 
ដូច្រពះ ជ ច្រកកមពុជែដរ េពលគឺ តុ ករអន្ត គមន ៍ លុះ្រ មនវកិរៈទកទ់ងនឹង   
និតីភពៃន៖ សមតថភព ឬសមបទភគី អតថិភព និងកមមវតថុកិចចសនយមជឈត្តករ នីតិវធីិនិង
សមសភពេវទិកមជឈត្តកមម សិទធិកនុងករបង្ហ ញករណីរបស់ភគី ករជូនដំណឹងដល់ភគី និង
វសិមតិភពជមយួនេយបយ ធរណៈ េយងម្រ ៤៤ និង៤៦ៃនចបបស់្តីពីមជឈត្តករ
ពណិជជកមម។ ្របពន័ធចបប់ កេ៏ យ សុទធែតេលើកទឹកចិត្តឲយមនភពេទៀងទត ់ភពទុកចិត្ត 
និងករយកចិត្តទុក ករ់បស់តុ ករថន កេ់្រកម កំុឲយវ ិ ទមកគរចល់េនតុ ករថន កេ់លើ 
េហតុដូចេនះ េហើយបនជ កនុងករពិនិតយវកិរៈេនះ តុ ករថន កេ់លើ កំណតយ់កស្តង់ រ ជ
ទូេទមនិពិនិតយេឡើងវញិនូវតៃម្លៃនករសេ្រមចរបស់តុ ករថន កេ់្រកម ឬេវទិកមជឈត្តកមម
េនះេទ បននយ័ថ មនិលូកៃដេ យ រែតតុ ករថន កេ់្រកម ឬេវទិកមជឈត្តកមមែដល
យល់េឃើញខុសពីខ្លួនេនះេឡើយ េលើកែលងែតមនកំហុសជកែ់ស្តងេននឹងមុខចបស់្រកែឡត
េលើបញ្ហ ចបប ់ឬភគីទងំពីរ្រពមឧទធរណ៍ ឬបញ្ហ េនះមន រៈសំខនជ់ ធរណៈ េហើយ
ករសេ្រមចរបស់េវទិកមជឈត្តកមមេធ្វើឲយមនករសង យ័។ ករណីេលើកែលងេនះ មនេន្របពន័ធ
ខមមនិឡ យ៉ងេ ច ស់េនអងេ់គ្លសនិងអូ្រ ្ត លីែដរ។3  

ពក់ព័នធនឹងករអនុវត្តកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តករ មម្រ ៨ ករណីមនភគីប្តឹងសំុ
បញជូ នេទមជឈត្តករ តុ ករមនិ្រតឹមែតពិចរ េលើលកខណៈរបស់កិចច្រពមេ្រព ង (សុពល
ភពៃនកិចច្រពមេ្រព ង ករ្រប្រពឹត្តេទ លទធភពែដល ចយកមកអនុវត្តនប៍ន4ែតប៉ុេ ្ណ ះេទ 
ប៉ុែន្តែថមទងំពិចរ ថ េតើកមមវតថុែដលប្តឹងចំេពះមុខតុ ករេនះ សថិតកនុងវ ិ លភពកិចច
្រពមេ្រព ងេហើយ្រសបចបបឬ់យ៉ង  ្រពមទងំគិតពីេពលកំណតៃ់នករប្តឹងបញជូ នេនះ    

                                                 
3 ចបបម់ជឈត្តករអងេ់គ្លសឆន ១ំ៩៩៦ Section 69(1), 69(2), 69(3)។ លដីកតុ ករជនខ់ពស់អ្ូរ ្ត លី 
  House v. The King (1936) 55 CLR 499។ 
4ស្រមបអ់ងគេហតុឬកលៈេទសៈេផ ងៗែដលមនិបនបំេពញលកខណៈកិចច្រពមេ្រព ងេហើយែដលតុ ករមនិបញជូ ន
វ ិ ទេទមជឈត្តករ សូម នUNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International 
Commercial Arbitration ទំពរ័៣៨ដល់៤៣ 
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ផងែដរ5 មនិមនយុត្តិ ្រស្តដូចៗគន េទ ចំេពះស្តង់  ឬទំហំែដលតុ ករ្រតូវពិនិតយ        
លកខណៈកិចច្រពមេ្រព ង មសំេណើ ភគីសំុបញជូ នេទមជឈត្តករេនះ េពលគឺមន យឡំ
ទងំ ករបង្ហ ញជដំបូង6 និងទងំករពិនិតយពិ ្ត រ ្រពមទងំ ្រស័យេ យ្របេភទបញ្ហ ែដល
ភគីមខ ងេទៀតេលើកជំទស់ករបញជូ នេនះផងែដរ។7 

 

ម្រ ៥ តុ ករមនិ្រតូវអន្ត គមនេ៍ឡើយ េលើកែលងែតបនបញញត្តិកនុងចបបេ់នះ។ 

ម្រ ៨ )១(  តុ ករ ្រតូវបញជូ នភគីេទខងមជឈត្តកមម កនុងករណីៈ 
 កមមវតថុែដលប្តឹងតុ ករ ជកមមវតថុសថិតេ្រកមកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តកមម និង 

 ភគីមខ ងបនប្តឹងមនិយឺតយ៉វជងេពលខ្លួនបន កេ់សចក្តីសននិ ្ឋ នបឋមស្តី
ពីកមមវតថុៃនវ ិ ទ និង 

 កិចច្រពមេ្រព ងេនះ មនសុពលភព និង ច កឲ់យអនុវត្តបន។ 

ម្រ ៨ )១(  តុ ករ មនិ្រតូវបញជូ នភគីេទខងមជឈត្តកមមេទ េបើខ្លួនសេ្រមចថ 
លកខខណ្ឌ មយួខងេលើ មនិបនបំេពញ។ 

ម្រ ៨ )២(  តុ ករ ចបញជូ នបញ្ហ មយួេទឲយអងគមជឈត្តកមមពិនិតយបន េទះជ
បញ្ហ េនះ បនកំពុងផ្អ កេ យអងគមជឈត្តកមមកេ៏ យ កនុងករណីៈ 

 មនបណ្តឹ ងពកព់ន័ធនឹងកមមវតថុៃនកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តកមម េយងម្រ ៨ )១ (
និង 

 ដំេណើ រករមជឈត្តកមមេនែតចបេ់ផ្តើមឬបន្ត។ 

ម្រ ៩ តុ ករ ចសេ្រមចេលើបណ្តឹ ងសំុវធិនកររក ករពរបេ ្ត ះ សនន 
េហើយខ្លឹម រៃនវធិនកររក ករពរេនះ មនិមនវសិមតិភពជមយួកិចច្រពមេ្រព ង
មជឈត្តកមមេទ ករណីភគីបនប្តឹងដូចេនះមុនឬកនុងេពលដំេណើ រករមជឈត្តកមម។ 

 

                                                 
5 UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration 
ទំពរ័៤៣ក ខណ្ឌ េលខ២៨ 
6 ករបង្ហ ញជដំបងូ មននយ័ថ មនិបចព់ចិរ ពិ ្ត រ េហើយេបើ មេហតុផលសតយនុមត័ េតើមនុស ទីបី ែដល
មនេហតុផល គតិថ មនកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តករ េនះឬេទ។   
7 Margaret L. Moses, “The Principles and Practices of International Commercial Arbitration,” New 
York: Cambridge University Press, 2012, pp. 87-95, 211-229។ UNCITRAL 2012 Digest of Case 
Law on the Model Law on International Commercial Arbitration, pp. 44-47 
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ម្រ ១៩ )៣)(៤( តុ ករ ចចតវ់ធិនករចបំច់ មសំេណើ ភគី មយួកនុងករ
បេងកើតេវទិកមជឈត្តកមម កនុងករណី ភគីឬមជឈត្តករ េរ ើសនិងបេងកើតអងគមជឈត្តរមនិ្រសប
មខៃនកិចច្រពមេ្រព ងភគីនិងនីតិវធីិែចងកនុងម្រ ១៩ )៣)(៤(  

ម្រ ២១ តុ ករ ចសេ្រមចេ យបិទផ្លូវត ៉ បនេលើ បណ្តឹ ងដិតចិត្តមជឈត្តករ 
ករណីវធីិជំទស់ែដលភគីបន្រពមេ្រព ងគន  ឬវធីិននែដលមនេយង មម្រ ២១ (២) 
មនិបនេជគជយ័។    

ម្រ ២២ តុ ករ ចចតក់រ មសំេណើ របស់ភគី េហើយេសចក្តីសេ្រមចេនះ
បិទផ្លូវត ៉  ចំេពះករណីមជឈត្តករចប់ ណត្តិ េ យមូលេហតុ និងនីតិវធីិ មយួេយង ម
ម្រ ២១និង២២ េហើយភគីមនិយល់្រសបចំេពះមូលេហតុទងំេនះ ។ 

ម្រ ២៤ )១(  េវទិកមជឈត្តកមម ចសេ្រមចេលើយុ ្ត ធិកររបស់ខ្លួន េ យែផ្អកេលើ
ទំហំៃនអំ ចែដលកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តករបនផ្តល់ឲយ និងែផ្អកេលើសុពលភពៃនកិចចសនយ  

ម្រ ២៤(៣) េវទិកមជឈត្តកមម ចសេ្រមច កនុងនីតិវធីិមុនសវនករ ឬកនុងេសចក្តី
បងគ បចំ់េពះករត ៉ថ េវទិកមជឈត្តកមមមនិមនយុ ្ត ធិករ ឬកំពុងចតក់រហួសពីទំហំៃន
អំ ចរបស់ខ្លួនេយងនីតិវធីិម្រ ២៤(២)។ កនុងករណីនីតិវធីិមុនសវនករ  េបើេវទិក         

មជឈត្តកមមបនសេ្រមចថខ្លួនមនយុ ្ត ធិករេលើវ ិ ទេនះ េហើយមនភគី មយួប្តឹងមក
តុ ករ តុ ករ្រតូវសេ្រមចេលើបណ្តឹ ងេនះថេវទិកេនះមនយុ ្ត ធិករ ឬគម ន  េហើយ      

េសចក្តីសេ្រមចេនះ្រតូវបិទផ្លូវត ៉ ។ 

ម្រ ៣៥ តុ ករ កនុងសមតថកិចចរបស់ខ្លួន មវធិនភស្តុ ងរបស់ខ្លួន ចចតក់រ
មសំេណើ ែដលភគីេសនើឲយជួយ រកភស្តុ ង។ 

ម្រ ៤៤ ឧទធរណ៍ និងតុ ករកំពូល ចសេ្រមចទតេ់ចលេសចក្តីបងគ ប់
របស់េវទិករមជឈត្តករែតកនុងពីរករណីដូចខងេ្រកមៈ 

ករណីទីមយួ ភគីប្តឹង បនផ្តល់ភស្តុ ង ថៈ 
 ម្រ ៤៤(២)(ក)(១) ភគីកិចច្រពមេ្រព ងមនសមបទមនិ្រគប្់រគន ់ ឬកិចច

្រពមេ្រព ងមនិមនសុពលភព េយង មចបបែ់ដលភគីបនេ្រជើសេរ ើសឲយ
្រគប្់រគងេលើកិចច្រពមេ្រព ងេនះ ឬេបើភគីមនិបនែចង េយងចបបៃ់ន្រពះ
ជ ច្រកកមពុជ ឬ 

 ម្រ ៤៤(២)(ក)(២) ភគីប្តឹងមនិ្រតូវបនជូនដំណឹង្រតឹម្រតូវពីករែតង ងំ
មជឈត្តករ ឬពីដំេណើ រករមជឈត្តកមម ឬមនិបនបង្ហ ញេ យ ្របសិទធិភពនូវ
ករណីរបស់គត ់ឬ 
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 ម្រ ៤៤(២)(ក)(៣) េសចក្តីបងគ ប ់បនេ ះ្រ យវ ិ ទែដលខទងំ យ
របស់កិចច្រពមេ្រព ងមនិបនគិតដល់ ឬែដលេនេ្រករង្វងខ់ទងំេនះ ឬមន
បញចូ លេសចក្តីសេ្រមចេលើកមមវតថុ ែដលសថិតេ្រកវ ិ លភពកិចច្រពមេ្រព ង 
ករណីេសចក្តីសេ្រមចខ្លះេលើកមមវតថុែដលបន កស់្រមបម់ជឈត្តកមម និងមនិ
បន ក់ ចបំែបកេចញពីគន បន ្រតូវទត់េចលែតែផនកែដលមិន ក់
ប៉ុេ ្ណ ះ ឬ 

 ម្រ ៤៤(២)(ក)(៤) សមសភពៃនេវទិកមជឈត្តកមម នីតិវធីិមជឈត្តកមមមនិ
បនអនុេ ម មកិចច្រពមេ្រព ងរបស់ភគី េលើកែលងែតកិចច្រពមេ្រព ងេនះ
ផទុយពីបញញត្តិ មយួៃនចបបេ់នះែដលភគីមនិ ចបដិេសធបន ឬ គម នកិចច
េ្រព ងដូចេនះេទ មនិបនអនុេ ម មចបបេ់នះ ឬករណីទីពីរ       
ឧទធរណ៍ និងតុ ករកំពូលសេ្រមចថ៖ 

 ម្រ ៤៤(២)(ខ)(១) កមមវតថុៃនវ ិ ទមនិ ចេ ះ្រ យបន មមជឈត្តកមម 
េយងចបបៃ់ន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ឬ 

 ម្រ ៤៤(២)(ខ) ករទទួល គ ល់េសចក្តីបងគ បេ់នះ នឹងផទុយជមយួេគល
នេយបយ ធរណៈៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ម្រ ៤៤ និងម្រ ៤៤ )៤(  ភគី ចប្តឹងទតេ់ចលនូវេសចក្តីបងគ បរ់បស់េវទិក      

មជឈត្តកមម េហើយ ឧទធរណ៍ និងតុ ករកំពូល េនេពលទទួលបណ្តឹ ងេនះ ករណីយល់
ថសមរមយេហើយភគីមយួបនេសនើផ្អ ក ្រតូវផ្អ កករនីតិវធីិទតេ់ចលេនះមយួរយៈ មករ
កំណតរ់បស់ ឧទធរណ៍ និងតុ ករកំពូលេដើមបទុីកឪកសឲយេវទិកមជឈត្តកមមបន្តនីតិវធីិ 
ឬចត់វធិនករណ៍ ែដលេវទិកមជឈត្តកមមយល់ថ នឹងលុបេចលនូវមូល ្ឋ នស្រមប់
ទតេ់ចល។ 

ម្រ ៤៥ បញញត្តិឲយតុ ករមនសមតថកិចច ទទួល គ ល់ និងអនុវត្តេសចក្តីបងគ ប់
េ យមនិគិតពី្របេទសែដលេធ្វើេសចក្តីបងគ ប។់  

ម្រ ៤៦ ឧទធរណ៍ េ យមនិគិតពី្របេទសែដលេធ្វើេសចក្តីបងគ ប ់ ច
បដិេសធទទួល គ ល់ឬអនុវត្តេសចក្តីបងគ បេ់នះ បនែតកនុងពីរករណីដូចខងេ្រកមៈ  

 ម្រ ៤៦-១ (ក) ភគីៃនកិចច្រពមេ្រព ងេយងម្រ ៧  មនសមបទមនិ្រគប្់រគន ់ឬ
កិចច្រពមេ្រព ងេនះមនិមនសុពលភព េយងចបបែ់ដលភគីបនេ្រជើសេរ ើសឲយ
្រគប្់រគងេលើកិចច្រពមេ្រព ងេនះ ឬេបើភគីមនិបនបញជ ក ់ េយង មចបបៃ់ន្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ ឬ 



 
 

យុ ្ត ធិកររបស់តុ ករ កនុងបណ្តឹ ងបញជូ នវ ិ ទេទមជឈត្តករពណិជជកមម 
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 ម្រ ៤៦-១ (ខ) ភគីប្តឹង មនិ្រតូវបនជូនដំណឹង្រតឹម្រតូវពីករែតង ងំមជឈត្តករ ឬពី
ដំេណើ រករមជឈត្តកមម ឬមនិបនបង្ហ ញេ យ្របសិទធិភពនូវករណីរបស់គត ់ឬ 

 ម្រ  ៤៦-១(គ) េសចក្តីបងគ ប ់បនេ ះ្រ យវ ិ ទែដលខទងំ យរបស់កិចច្រពម
េ្រព ងមនិបនគិតដល់ឬែដលេនេ្រករង្វងខ់ទងំេនះ ឬមនបញចូ លេសចក្តីសេ្រមច
េលើកមមវតថុែដលសថិតេ្រកវ ិ លភពកិចច្រពមេ្រព ង ករណីេសចក្តីសេ្រមចខ្លះេលើកមម
វតថុែដលបន កស់្រមបម់ជឈត្តកមម និងមនិបន ក ់ ចបំែបកេចញពីគន បន្រតូវ
ទតេ់ចលែតែផនកែដលមនិ កប់៉ុេ ្ណ ះ ឬ 

 ម្រ  ៤៦-១ (ឃ) សមសភពៃនេវទិកមជឈត្តកមម ឬនីតិវធីិមជឈត្តកមម មនិបន
អនុេ ម មកិចច្រពមេ្រព ងរបស់ភគី ឬគម នកិចចេ្រព ងដូចេនះេទ មនិបនអនុេ ម
មចបបៃ់នែដនដីែដលមជឈត្តកមមេនះបន្រប្រពឹត្តេទ ឬ 

 ម្រ  ៤៦-១(ង) េសចក្តីបងគ បេ់នះ មនិទនចូ់លជធរមនចងកតព្វកិចចចំេពះភគី
េនកនុង្របេទស ឬ មចបបៃ់ន្របេទសែដលេសចក្តីបងគ បប់នេធ្វើេឡើង ឬបនទត់
េចល ឬផ្អ កេ យតុ ករកនុង្របេទសែដលេសចក្តីបងគ បប់នេធ្វើេឡើង ឬ 

 ករណីទីពីរ ឧទធរណ៍សេ្រមចថ៖ 
o ម្រ  ៤៦-២ (ក) កមមវតថុៃនវ ិ ទ មនិ ចេ ះ្រ យបន មមជឈត្តកមម 

េយងចបបៃ់ន្រពះ ជ ច្រកកមពុជឬ 

o ម្រ  ៤៦-២ (ខ) ករទទួល គ ល់េសចក្តីបងគ បេ់នះ នឹងផទុយជមយួេគល
នេយបយ ធរណៈៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ម្រ ៤៦ ករណីមនបណ្តឹ ងទតេ់ចល ឬផ្អ កេសចក្តីបងគ ប ់ បន កេ់នតុ ករដូច
េយងកនុងក ខណ្ឌ ៤៦-១ (ង) តុ ករែដលទទួលបណ្តឹ ងសំុទទួល គ ល់ ឬអនុវត្ត ចេបើ
ខ្លួនយល់ថ្រតឹម្រតូវផ្អ កេសចក្តីសេ្រមចរបស់ខ្លួន េហើយ ច មបណ្តឹ ងរបស់ភគីសំុទទួល
គ ល់េសចក្តីបងគ បេ់ចញបញជ ឲយភគីេនះផ្តល់នូវកិចចធនសមរមយ។ 

 

៣. បញ្ហ ទកទ់ងនងឹករចតក់ររបស់តុ ករ កនុងករណីគម នបណ្តឹ ងសំុឲយតុ ករ
បញជូ នវ ិ ទ្រតឡបេ់ទមជឈត្តករ ឬមនកចិច្រពមេ្រព ងមជឈត្តករ 

្របវត្តិបញ្ហ  សមតថកិចចតុ ករ និង ករស្រមបសិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋមកទទួលយក  

មជឈត្តករ 
េ យ រ្របវត្តិមជឈត្តករបនវវិត្តន ៍ ពីដំ កក់លមនិមនចបបែ់ចងចបស់ ស់ 

ដូចតុ ករមកជមនចបបប់ញញត្តិ េហើយមជឈត្តករពណិជជកមមកេ៏នេកមងខចីេនេឡើយេន    



 
្រពឹត្តិប្រតេមធវ្ីរតីមសទី២ េលខ១៧ ែខេម -មថុិន ឆន ២ំ០១៨ 
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កមពុជ នឲំយ រធរណជនមនទំេនរគិតថ តុ ករេ្រចើនែតរេំ ភ ឬចតក់រហួសពីតួនទី
របស់ខ្លួនមកេលើមជឈត្តករ ខណៈែដលកិចចេនះ មពិត្រតឹម្រតូវ្រសបចបប ់ េបើពិនិតយេមើល
ចបបឲ់យបនចបស់ ស់។ ជឧទហរណ៍ េនសិកខ អន្តរជតិ េន កលវទិយល័យ
្រគប្់រគងឆន ២ំ០១៦ អនកចូលរមួមន កប់នសួរេទ គមិនថេតើ េហតុអ្វីបនជតុ ករេនែតបន្ត
កិចចនីតិវធីិេទៀតេនេពលបនេឃើញរចួេហើយថ មនកិចចសនយរ ងភគីថនឹងេ ះ្រ យវ ិ ទ
មេនមជឈត្តករ។8 ចេម្លើយេឆ្លើយថ មកពីភគីមនិមនភគី មយួបនប្តឹងឲយតុ ករ

បញជូ នវ ិ ទេទេ ះ្រ យេនមជឈត្តករវញិ។ េទះជករបក្រ យ្រតឹម្រតូវ មចបប ់ ែតេន
េពលេនះ អនកចូលរមួ កដូ់ចមនិអស់ចិត្តថ តុ ករពិតជបនយល់ចបស់ពីមជឈត្តករ។  

្រសេដៀងនឹងអនកចូលរមួេនះែដរ ្រកុមហុ៊នអន្តរជតិវស័ិយចបបដ់ធំ៏មយួ េឈម ះ នរ័តុន      
រ ៉ូស ហ្វុលៃ្របថ ៍ (Norton Rose Fulbright) េនឆន ២ំ០១៣ បនចុះផ យនអំតថបទ ថ េពលេនះ  
មនិ ចនិយយបនេទថ សញញ ណមជឈត្តិករ មរេបៀបឯកជន មនករគ្ំរទយ៉ងទូលំទូ យ
ពី្របពន័ធតុ ករេនកមពុជេនះេទ។  អនកនិពនធអតថបទេនះ យល់ថ “មយួៃថងេ្រកយពីបនេរៀបចំ
ពិធីសេមព ធជផ្លូវករៃន មជឈមណ្ឌ លមជឈត្តករជតិៃនកមពុជមនតុ ករេខត្តមយួ បនបដិេសធ
សំេណើ ភគីេសនើសំុផ្អ កនីតិវធីិតុ ករេដើមបគី្ំរទដំេណើ រករមជឈត្តករ  េទះបីជមនកិចច្រពម
េ្រព ងេធ្វើមជឈត្តករេហើយចងកតព្វកិចចកេ៏ យ”។  េទះជ កលេនះករយល់ដឹងេនមនភព
ច្រមូងច្រមស អំពីសមតថកិចចរបស់តុ ករពកព់ន័ធនឹងវ ិ ទែដលបន ខ មជឈត្តករ កេ៏ យ ក៏
មនិ្របកដជបង្ហ ញថ តុ ករបនចតក់រ្រសបចបបេ់នះ ែដរ។9 មកដល់បចចុបបនន ឆន ២ំ០១៨ 
មននិស តិ និងមជឈត្តករ បនទទួលករសិក េ្រចើនជងមុនឆង យ េហើយចំនួនសំណំុេរឿងមជឈត្ត
ករកេ៏កើនដល់ចំនួន១០េហើយ។ ចំេពះករេលើកេឡើងរបស់អនកនិពនធអតថបទខងេលើថ តុ -

ករបនបដិេសធសំេណើ ភគីេសនើសំុបញជូ នវ ិ ទេទមជឈត្តករេនះ មពិតកម៏នបញញត្តិ និងយុត្តិ
្រស្តគ្ំរទកិចចេនះែដរ។ ្រស័យេហតុេនះ បញ្ហ គឺ្រតូវេឆ្លើយនឹងសំណួរដូចខងេ្រកមៈ 

                                                 
8 ខញុបំនចូលរមួផទ ល់ កនុងសិកខ េនះ េនភនេំពញ។  សិកខ េលើកទ៤ីស្រមបន់សិ តិកមពុជ កូេរ ៉នងិ  
េមរកិ ស្តីអពំចីបបន់ងិករអភវិឌឈន ៍ េនៃថងទី៤ដល់៥ ែខមក ឆន ២ំ០១៦ េរៀបចំេ យ កលវទិយល័យជតិ
្រគប្់រគងនិង ចបបអ់ន្តរជតៃិន កលវទិយល័យ នដុង ។ 

9 ពេី្រពះកនុងឆន ២ំ០១៥ ខញុបំនសួរ ្រ ្ត រចរចបបម់ន កអ់ពំទីំនកទ់នំងរ ងតួនទីមជឈត្តករខងវស័ិយករងរ
( ជញ ក ្ត ល) និងតុ ករេហើយគតប់នេលើកេឡើងនូវបញញត្តមិយួថ មនែតតុ ករេទ  េទើប ចជ្រមះក្តី
េយង មរដ្ឋធមមនុញញ  ្រពមទងំបនសមគ ល់ថ មជឈត្តករមនិជំនញែផនកភស្តុ ងឧទហរណ៍ែផនកកុសលវចិយ័ជ 
េដើម។ អនកចូលរមួមន ក ់បនសំ ងេលើបញញត្តដូិចគន េនះែដរ  េនកនុងករជែជកពភិក គន យ៉ងេ្រចើនេលើ្របធនបទ
េនះ េនឯសិកខ ថន កជ់តសិ្តីអពំទីំនកទ់ំនងវជិជ ជីវៈ កលពៃីថងទី២៧-២៨ែខកុមភៈឆន ២ំ០១៧ ពកព់ន័ធនងឹ   
កមមវតថុ លកខខណ្ឌ  និងនីតវិធិី ែដលភគីវ ិ ទ ចឧទធរណ៍េទតុ ករ ។ 
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បញ្ហ ៈ 
េតើករែដលតុ ករចតក់រេ ះ្រ យវ ិ ទ េ យខ្លួនផទ ល់មនិបញជូ នេទមជឈត្តករ 

(ជកិចច្រតឹម្រតូវ ្រសបចបបេ់ទ) កនុងករណីេនសិកខ ែដលមនករណីអងគេហតុទងំពីរ
ខងេលើ៖ 

1. តុ ករទទួលបណ្តឹ ងភគីមខ ងឲយចតក់រវ ិ ទ មផ្លូវតុ ករ 
2. ភគីមខ ងេទៀត មិនបន ក់ចំេពះមុខតុ ករនូវបណ្តឹ ងសំុបញជូ នវ ិ ទេទេ ះ

្រ យេនមជឈត្តករវញិ  
 

កនុងករណីអតថបទណ័រតុនរ ៉ូស ែដលមនករណីអងគេហតុទងំពីរបនេលើ៖ 

1. តុ ករទទួលបណ្តឹ ងភគីមខ ងឲយចតក់រវ ិ ទ មផ្លូវតុ ករ 
2. មនកិចច្រពមេ្រព ងេធ្វើមជឈត្តករ 

តុ ករបនចតក់រ្រសបចបបក់រណីេនសិកខ  េ យ រភគីមនិបនប្តឹង
េយងម្រ ៨ )១(  ៃនមជឈត្តករែផនកពណិជជកមមឆន ២ំ០០៦ ែដលត្រមូវជចបំចឲ់យភគីបឹ្តង
មេពលកំណត ់ េហើយបញញត្តិ ចខ់តៃនម្រ េនះមនិផ្តល់ឆនទ នុសិទធិឲយតុ ករ ចបញជូ ន

មកមជឈត្តករេ យខ្លួនឯងេទៀត។ ករណីអតថបទណ័រតុនរ ៉ូស តុ ករកប៏នចតក់រ្រសប
ចបបែ់ដរ េបើតុ ករសេ្រមចថ កមមវតថុែដលប្តឹងមកតុ ករសថិតេ្រកវ ិ លភពកិចច្រពម
េ្រព ង ឬថកិចច្រពមេ្រព ង្រតូវចតទុ់កជេមឃៈ មនិ ច្របតិបត្តិ ឬមនិមនលទធភព កនុងករ 
អនុវត្តេទបន។10 

 

ចបបែ់ដលយកមកអនុវត្ត 
េ យ រេគលេ ៃនមជឈត្តករ ដូចជ ភពរពឹំងទុកជមុនបន និង លទធផលចុង

េ្រកយេជៀស ងករត ៉  េយើងេឃើញមនយុត្តិ ្រស្តជទូេទ បនបក្រ យម្រ ពកព់ន័ធ
យុ ្ត ធិករតុ ករនយ័ចេង្អ ត ែតមនិែមនមននយ័ថ គម នេ ះេនះេទ។    ខងេ្រកមេនះ 
ខញុ ំនឹងេលើកេឡើងែតយុត្តិ ្រស្តមយួចំនួនទកទ់ងលកខខណ្ឌ ខងេលើ ែដលតុ ករមនិបញជូ ន
វ ិ ទេទមជឈត្តករ។ 

ចបបស់្តីពីមជឈត្តករែផនកពណិជជកមមឆន ២ំ០០៦ របស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជទទួល
ឥទធិពលេសទើរទងំ្រសុងពី ចបបម់ជឈត្តករពណិជជកមមអន្តរជតិឆន ១ំ៩៨៦ ជពិេសសគឺម្រ ៨
                                                 
10 ចំេពះទនំកទ់នំងលកខខណ្ឌ ទី៣នងិទី៤្រតូវមនទនទមឹគន  សូម ន UNCITRAL 2012 Digest of Case Law 
on the Model Law on International Commercial Arbitration ទំពរ័៤៣ ក ខណ្ឌ ២៨  



 
្រពឹត្តិប្រតេមធវ្ីរតីមសទី២ េលខ១៧ ែខេម -មថុិន ឆន ២ំ០១៨ 
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(១) ែដលយកមកអនុវត្តកនុងអតថបទេនះដូចគន េបះបិត។ ករអនុវត្តម្រ េនះ គឺសថិតកនុងវ ិ ល
ភពៃនប ្ត ចបបព់កព់ន័ធែដលមនសុពលភពេនកមពុជមន ម្រ ៦ និង៧ៃនចបបស់្តីពី
ករអនុមត័ និងអនុសញញ អងគករសហ្របជជតិស្តីពីករទទួល គ ល់ និងអនុវត្តេសចក្តីបងគ ប ់ 
មជឈត្តករអន្តរជតិឆន ២ំ០០១ កម៏នសុពលភព េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ម្រ ៣៥៣ៃន
្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណីឆន ២ំ០០៦ អនុ្រកឹតយស្តីករករករេរៀបចំនិង្រប្រពឹត្តេទរបស់មជឈ-
មណ្ឌ លជតិៃនមជឈត្តករែផនកពណិជជកមមឆន ២ំ០០៩។ ្រស័យេហតុេនះ បញញត្តិ និងយុត្តិ-

្រស្តែដលមនលកខណៈ និងសុពលភពដូចគន េនប ្ត ្របេទសេផ ងៗ បនេលើកយក
ពិភក ទីេនះផងែដរ។11 

ចបបស់្តីពីមជឈត្តករែផនកពណិជជកមម ឆន ២ំ០០៦ 

ម្រ  ៨ កិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តករ និងបណ្តឹ ងទកទ់ងកមមវតថុចំេពះមុខតុ ករម្រ  

៨(១) តុ ករចំេពះមុខខ្លូន មនបណ្តឹ ងអំពីបញ្ហ ែដលជកមមវតថុកិចចេ្រព មេ្រព ងមជឈត្តករ 
ករណីមនភគីមយួបនប្តឹងសំុបញជូ នមនិយតឺជងេពលគត់ កេ់សចក្តីសននិ ្ឋ នកមមវតថុៃនវ ិ ទ 
បញជូ នប ្ត ភគីេទមជឈត្តករ េលើកែលងែតតុ ករសេ្រមចថ កិចច្រពមេ្រព ងេនះចត់
ទុកជេមឃៈ មនិ ច្របតិបត្តិ ឬមនិមនលទធភព កនុងករអនុវត្តេទបន។ 

ករវភិគបញ្ហ  

មករ នអក រ ្រស្តអតថបទ ម្រ ៨(១)មននយ័ថ តុ ករ ្រតូវបញជូ នភគីេទ
ខងមជឈត្តកមម កនុងលកខខណ្ឌ ទងំបនួបនេកើតេឡើង េហើយមនិ្រតូវបញជូ នេទ េបើខ្វះលកខខណ្ឌ

មយួ។ 

ភគីមខ ងបនប្តឹងមកតុ ករ 
1. ភគីមខ ងបនប្តឹងសំុបញជូ នេទមជឈត្តករ មនិយតឺយ៉វជងេពល កេ់សចក្តីសននិ ្ឋ នពី

កមមវតថុៃនវ ិ ទ 

2. កមមវតថុែដលប្តឹងតុ ករ ជកមមវតថុសថិតេ្រកមកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តកមម និង 

                                                 
11 “Introductory Guide: Commericial Arbitration in Cambodia,” Bun & Associates Publication Series, 
Phnom Penh: Bun & Associates, 2014, pp.1-11; Alex Larkin & Ly Sambo, “Recent Developments 
in Commercial Arbitration in Cambodia,” Asian Dispute Review, Hong Kong: HKIAC, January 2015, 
pp. 12-15; Darwin Hem & Bo Chankoulika, “Commericial Arbitration in Cambodia,” BNG Legal 
Newsletter, Phnom Penh: BNG Legal, February 2017, pp.1-3 
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3. តុ ករសេ្រមចចតទុ់កកិចចេ្រព មេ្រព ងថ មនិមនេមឃភព ច្របតិបត្តិ ឬមន
លទធភពកនុងករអនុវត្តេទបន12 

អនកចបបជ់ទូេទ បនចតទុ់កម្រ ៨-១ ជវធិន ចខ់ត បននយ័ថ តុ ករ
ចខ់ត ឬគម នឆនទ នុសិទធិេទ ្រតូវែតបញជូ នវ ិ ទេទមជឈត្តករ េបើលកខណខណ្ឌ ទងំបនួ បន

បំេពញ។ យុត្តិ ្រស្តបនចង្អុលថ េបើខ្វះលកខខណ្ឌ មយួតុ ករគម នកតព្វកិចចបញជូ ន
វ ិ ទេទមជឈត្តករ។ 
 អំពីអងគេហតុេនសិកខ  

េយើងេឃើញថ អងគេហតុែដលបនេលើកេឡើងេនសិកខ េនះ មនិបនបំេពញ
លកខខណ្ឌ ទី២េទ េពលគឺ ម៨ )១(  ករណី មន ខ ្រពមេ្រព ងេធ្វើមជឈត្តកររចួេហើយកេ៏ យ           
កភ៏គី មយួ ្រតូវប្តឹងចំេពះមុខតុ ករសំុបញជូ នវ ិ ទេទមជឈត្តករែតមនិបនភគី បន
ប្តឹងេនះេទ។  

េយង មករអ ថ ធិបបយយុត្តិ ្រស្តម្រ ៨ របស់គណៈកមម ធិករចបប់
ពណិជជកមមអន្តរជតិៃនអងគករសហ្របជជតិ តុ ករមនិ ចេចញដីកបញជូ នវ ិ ទេទ        
មជឈត្តករបនេទ េបើតុ ករមនិបនទទួលបណ្តឹ ងសំុបញជូ ន។13 មខ្លឹម រឯក រករងរ
េរៀបចំ ម្រ ៨ និងករអធិបបយរបស់គណៈកមម ធិករ លកខខណ្ឌ ចខ់តៃនម្រ េនះ ត្រមូវ
ឲយតុ ករ្រតូវែត េពលគឺគម នឆនទ នុសិទធិេទ ្រតូវែតបញជូ នេទមជឈត្តករ េបើបនបំេពញ្រគប់
លកខខណ្ឌ  ផទុយមកវញិ កគ៏ម នឆនទ នុសិទធិបញជូ នបណ្តឹ ងមកមជឈត្តករវញិែដរ មនិមនបណ្តឹ ងសំុ
បញជូ ន។14 

តុ ករជនខ់ពស់ែផនកពណិជជកមមៃន្របេទស្រកូ ត េនៃថងទី២៩ែខេម ឆន ២ំ០០១ 
បនសេ្រមចកនុងសំណំុេរឿងេលខ Pz-5168/01 ថ ប ្ត ភគីកនុងវ ិ ទចំេពះមុខតុ ករ ច
នឹងលះបង់នូវកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តករផងែដរ មរយៈទេង្វើរបស់ពួកេគ េពលគឺទីមួយ      

                                                 
12 ចំេពះទនំកទ់នំងលកខខណ្ឌ ទី៣នងិទី៤្រតូវមនទនទមឹគន  សូម ន UNCITRAL 2012 Digest of Case Law 
on the Model Law on International Commercial Arbitration ទំពរ័៤៣ ក ខណឌ២៨  
13UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration 
ទំពរ័៣៤ក ខណ្ឌ េលខ៤ 
14 ឯក រេលខ A/CN.9/264 េសចក្តីអ ថ ធិបបយវភិគេលើអតថបទ្រពងៃនចបបគ់្រមមូជឈត្តករពណិជជកមមអន្តរ
ជត ិម្រ ៨ ក ខណ្ឌ ៣ មនេនេគហទំពរ័ 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/sessions/18th.html ។ NCITRAL 2012 Digest of Case 
Law on the Model Law on International Commercial Arbitration ទំពរ័៣ក ខណ្ឌ ៧និង៨ 
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េដើមបណ្តឹ ងបន កេ់សចក្តីសននិ ្ឋ នទមទរមកតុ ករ (មនិបនប្តឹងពីមជឈត្តករ) េហើយទី
ពីរ ចុងចេម្លើយបនចូលកនុងដំ កក់លត ៉ ពីកមមវតថុៃនវ ិ ទ មនិបនបដិេសធយុ ្ត ធិករ        
ពីដំបូងលុះដល់េពលឧទធរណ៍េទើបេលើកពីបញ្ហ មជឈត្តករ។ កនុងករណីេនះ តុ ករបន្តថ 
តុ ករ ចទទួលករត ៉ ពីមជឈត្តករ បនលុះ្រ ែតចុងចេម្លើយបនេលើកេឡើងបញ្ហ េនះ 
យ៉ងយូរបំផុត្រតឹមនីតិវធីិេ្រត ម ឬកនុងសវនករ មុនចូលដល់ករត ៉ អំពីកមមវតថុៃនវ ិ ទ។     
តុ ករដែដលបនេចញេសចក្តីសេ្រមចដូចគន ឈរេលើមូលេហតុដូចគន   យ៉ងេ ច ស់
កនុងសំណំុេរឿងពីរេទៀត ឆន ២ំ០០៤និង២០០៧។15  

តុ ករហុងកុងតំបនរ់ដ្ឋបលពិេសសរបស់្របេទសចិនេនៃថងទី៣ែខមក ឆន ២ំ០០៤ 
បនសេ្រមចលកខណៈដូចខងេលើែដរ កនុងសំណំុេរឿង Kolinker Industrial Equipment Ltd. 

ទល់នឹង Longhill Industries Ltd. & another។ តុ ករេនះ បនអនុេ ម មចបបម់ជឈត្ត
កររបស់ខ្លួនែដលបញញត្តិដូចម្រ ៨ ៃនចបបម់ជឈត្តករពណិជជកមមអន្តរជតិរបស់គណៈកមម -  
ធិករចបបព់ណិជជកមមអន្តរជតិៃនអងគករសហ្របជជតិ េហើយេ យភគីខកខនមនិបន
ប្តឹងសំុបញជូ នេទមជឈត្តករ មនិមនអ្វី មមនិឲយតុ ករបន្តកិចចេចញ ល្រកមេនះេទ។16  

ឧទធរណ៍្របីថីសកូឡុមេបៀ ៃន្របេទសក  េនៃថងទី២៣ ែខកុមភៈ ឆន ១ំ៩៩៨ 
កនុងសំណំុេរឿង Nutrasweet Kelco Co. ទល់នឹង Royal-Sweet International Technologies 

Ltd. Partnership បនបដិេសធចុងចេម្លើយែដលសំុបញជូ នវ ិ ទេទមជឈត្តករ េ យ រេទះជ
មនកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តករ ចុងចេម្លើយបន កេ់សចក្តីសននិ ្ឋ នមុនករសំុបញជូ នរចួេទេហើយ 
ដូចេនះ េយងម្រ ៨ ៃនចបបស់្តីពីមជឈត្តករពណិជជកមមអន្តរជតិ ភគីេនះបនបតប់ងសិ់ទធិ
កនុងករេយងេទេលើ ខ ៃនមជឈត្តករេទៀតេហើយ។17 

                                                 
15CLOUT Case 657  េនេគហទពំរ័ http://www.uncitral.org/clout/clout/data/hrv/clout_case_657_leg-
1904.html 
CLOUT Case 1071  េនេគហទំពរ័ http://www.uncitral.org/clout/clout/data/hrv/clout_case_1071_leg-
2609.html 
16 ល្រកមៃថងទ៣ីែខមថុិនឆន ២ំ០០៤ សំណំុេរឿងេលខ DCCJ005052/2002  ភគី Kolinker Industrial 
Equipment Ltd. ទល់នងឹ Longhill Industries Ltd. & another េនេគហទំពរ័ 
https://www.hongkongcaselaw.com/kolinker-industrial-equipment-ltd-v-longhill-industries-ltd-
another/ 
17 CLOUT Case 352  េនេគហទពំរ័ http://www.uncitral.org/clout/clout/data/can/clout_case_355_leg-
1579.html 
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តុ ករជនខ់ពស់ អនថរយី៉ូ ៃន្របេទសក  េនៃថងទី៨ ែខតុ  ឆន ២ំ០០២ 
បនសេ្រមចដូចគន ែដរេនកនុងសំណំុេរឿង United Laboratories, Inc. ទល់នឹង Abraham។ ចុង
ចេម្លើយត ៉ មនិឲយតុ ករេនះបំេពញកិចចរបស់ខ្លួនេទ េ យេហតុថ មនកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្ត
កររ ងភគី។ ភគីបនតទល់គន េនចំេពះមុខតុ កររដ្ឋអីុលីណយ ែតមនិបនេលើកេឡើងពី
កិចច្រពមេ្រព ងេនះេទ េហើយចុងចេម្លើយេនះ អវត្តមនចំេពះមុខតុ ករអីុលីណយេទៀតផង
រហូតដល់មន ល្រកមកំបងំមុខ។ តុ ករអនថរយី៉ូសេ្រមចថ ម្រ ៨ ៃនចបបម់ជឈត្ត-
ករពណិជជកមមអន្តរជតិែដលមនសុពលភពេនអនថរយី៉ូ មនិបនផ្តល់កតព្វកិចច ឬអំ ច
ឲយតុ ករ បញជូ នភគីេទមជឈត្តករេទ ករណីភគី មយួមនិបនេសនើេទេនះ។18 

េហតុផលខងេលើេនះ បង្ហ ញថលកខខណ្ឌ ទី២ មនិបនបំេពញេទ េ យ រភគីខក
ខនត ៉  ឬត ៉ មនិទនេ់ពលេវ ។ មននយ័ថ ដូចករណីេនសិកខ  តុ ករមនិបន
រេំ ភេលើនីតិវធីិ ឬបញញត្តិចបបេ់ទ ពីេ្រពះចបបអ់នុញញ តឲយតុ ករបន្តកិចចខ្លួន កល
មនលកខខណ្ឌ មយួមនិបនបំេពញ។ 

 អំពីអងគេហតុកនុងអតថបទណ័រតុនរ ៉ូស ហ្វុលៃ្របថ ៍

មយ៉ងវញិេទៀត អតថបទ នរ័តុន រ ៉ូស ហ្វុៃ្របយ ៍មនិបនបញជ កថ់មនអងគេហតុភគីបន
ប្តឹង ឬអតេ់ទ ែតេទះជភគីបនប្តឹងបំេពញលកខខណ្ឌ ទី២ េហើយមនកិចច្រពមេ្រព ងដូចកនុងអងគ
េហតុទី៣កេ៏ យ ែតេបើតុ ករសេ្រមចថកិចច្រពមេ្រព ងេនះមនិបនបំេពញលកខខណ្ឌ ទី៣ 
ឬទី៤ខងេលើេនះ តុ ករកេ៏នែតមនិបនរេំ ភចបបេ់ទ កនុងករបន្តចតក់រេ ះ្រ យ
វ ិ ទេ យមនិបញជូ នេទមជឈត្តករេនះ។ លកខខណ្ឌ េនះ បនបក្រ យ និងេយងយុត្តិ ្រស្ត
យ៉ងេ្រចើន េនកនុងករអ ថ ធិបបយយុត្តិ ្រស្តម្រ  ៨ របស់គណៈកមម ធិករចបបព់ណិជជ-
កមមអន្តរជតិៃនអងគករសហ្របជជតិ និង្របភពេផ ងៗ។19  

លកខខណ្ឌ ទី៣មនិបនបំេពញ៖ កមមវតថុប្តឹងមកតុ ករសថិតេនេ្រកវ ិ លភពកិចច
្រពមេ្រព ងមជឈត្តករ20 

                                                 
18 CLOUT Case 1071  េនេគហទំពរ័ http://www.uncitral.org/clout/clout/data/can/clout_case_508_leg-
1733. html 

19 UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration 
ទំពរ័៣៧ដល់៤៣។ Margaret L. Moses, “The Principles and Practices of International Commercial 
Arbitration,” New York: Cambridge University Press, 2012, pp. 205-229 
20 សូម នសំណំុេរឿងទងំ យែដលបនេយងេនេជើងទំពរ័េលខ១៩៧ ទំពរ័៤៣ ក ខណ្ឌ ២៨ UNCITRAL 
2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration  
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តុ ករយុត្តិធមអ៌នថរយី៉ូ ្របេទសក  កលពីៃថងទី១០ ែខវចិឆិកឆន ១ំ៩៩៤ 
កនុងសំណំុេរឿង T1T2 Limited Partnership ទល់នឹង Canada បនបដិេសធមនិបញជូ នេទ         
មជឈត្តករ កនុងករណីេទះជចុងចេម្លើយបនប្តឹងបញជូ ន េហើយមនវត្តមន ខ មជឈត្តករ ែត
េ យ របញ្ហ ែដលេដើមបណ្តឹ ងទមទរឲយេ ះ្រ យ “ពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ ចបប”់ ែដលកិចច
្រពមេ្រព ងេនះបនែចងេលើកែលង។21  

ឧទធរណ៍្របីធីសកូឡុមេបៀ ៃន្របេទសក  េនៃថងទី១៨ែខតុ ឆន ១ំ៩៩៥ 
កនុងសំណំុេរឿង Traff ទល់នឹង Evancic et al បនសេ្រមចមនិបញជូ នវ ិ ទេលើកមមវតថុ ករលួចបន្ល ំ
េទមជឈត្តករេទ កនុងករណីមនកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តករមនចុងចេម្លើយបនប្តឹងសំុបញជូ នពីរ
កមមវតថុគឺ ករលួចបន្លំ និងគណេនយយែដលចុងេម្លើយយល់ថ សុទធែតជកមមវតថុៃនកិចច្រពមេ្រព ង
េនះ។ តុ ករមនិយល់្រសបជមយួចុងចេម្លើយេលើ ករលួចបន្លំ េ យឈរេលើមូល ្ឋ នថ 
ម្រ ៨(១) ៃនចបបម់ជឈត្តករពណិជជកមមអន្តរជតិ ករលួចបន្លំមនិែមនជកមមវតថុៃនមជឈត្តករ
េទ េ យ រធតុរបស់ មនិ ចចុះកិចចសនយ្រសបចបបប់នេនះេទ េហើយសេ្រមចថ ករ
ទមទរកនុងបណ្តឹ ងេនះមនិសថិតកនុង្រកបខណ្ឌ សុពលភពៃនកិចចសនយេនះ   េឡើយ។22 

ឧទធរណ៍អនថរយី៉ូ ្របេទសក  េនៃថងទី២៣ែខធនូឆន ២ំ០០៨ កនុងសំណំុ
េរឿង Patel ទល់នឹង Kanbay International Inc. បនសេ្រមចថ ករទមទររបស់េដើមបណ្តឹ ង
ពកព់ន័ធនឹងករបញឈបពី់តួនទី មនិមនលកខណៈជបញ្ហ ពណិជជកមមសមរមយនឹងអនុវត្តចបប ់ 
មជឈត្តករពណិជជកមមអន្តរជតិេនះេទ។ ដូចមុនៗ ឧទធរណ៍បនទទួល គ ល់ថបញ្ហ
យុ ្ត ធិករជធមម គួរែតបញជូ នេទខងមជឈត្តករជមុន េទះជយ៉ង  បនសេ្រមចថ 
ករណីវ ិ ទ បនបង្ហ ញចបស់្រកែឡតថមនិេនកនុង្រកបខណ្ឌ កិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តករជក់

កេ់នះេទ ឧទធរណ៍គួរែតសេ្រមចភ្ល មៗេទ មហនឹងែដរ។23 

តុ ករកំពូល ្របីថីសកូឡុមេបៀ ៃន្របេទសក  កលពីៃថងទី២៨ ែខវចិឆិក ឆន ំ
១៩៩៨ កនុងសំណំុេរឿង ODC Exhibit Systems Ltd. ទល់នឹង Lee, Expand International et al. 

                                                 
21 CLOUT Case 355  េនេគហទពំរ័ http://www.uncitral.org/clout/clout/data/can/clout_case_355_leg-
1579.html 
22 CLOUT Case 350 េនេគហទំពរ័ http://www.uncitral.org/clout/clout/data/can/clout_case_355_leg-
1579.html 
23 CLOUT Case 1048  េនេគហទំពរ័ 
http://www.uncitral.org/clout/clout/data/can/clout_case_1048_leg- 2766. html 
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បនសេ្រមចមនិបញជូ នវ ិ ទេទមជឈត្តករ េ យ រអំេពើអនីតយនុេគលមនិ ចជកមមវតថុៃន
កិចចសនយមជឈត្តកមមបនេទ ែដលជលកខខណ្ឌ ្រតូវបំេពញមុននឹងបញជូ នេទបន។24  

លកខខណ្ឌ ទី៤មនិបនបំេពញ៖ តុ ករសេ្រមចចតទុ់កកិចចេ្រព មេ្រព ងជេមឃៈ 
មនិ ច្របតិបត្តិ ឬមនិមនលទធភព កនុងករអនុវត្តេទបន25  

តុ ករឧទធរណ៍ចុងេ្រកយ ៃនតំបនរ់ដ្ឋបលពិេសសហុងកុង ្របេទសចិន កលពីៃថង
ទី២៨ ែខេម ឆន ២ំ០០៨ េនកនុងសំណំុេរឿង Paquito Lima Buton ទល់នឹង Rainbow Joy 

Shipping Ltd. Inc. ្រតូវសេ្រមចថ េតើទមទររបស់េដើមបណ្តឹ ង្រតូវចតក់រេនតុ ករ្រសុក
របស់ហុងកុង ឬបញជូ នេទមជឈត្តករ េយងម្រ ៨របស់ចបបម់ជឈត្តករពណិជជកមមអន្តរជតិ
របស់អងគករសហ្របជជតិ េ្រកយពីតុ ករ្រសុកបនសេ្រមចរចួេហើយថ មនខមជឈត្តករ
កនុងកិចចសនយករងរ។ តុ ករឧទធរណ៍ចុងេ្រកយេនះ បនសេ្រមចថ បញញត្តិ ចខ់តរបស់
ម្រ ៨(១) មនិ ច្របតិបត្តិេទបនេទ កល មនចបបេ់ផ ងដកសុពលភព  ចំេពះ
បញ្ហ វ ិ ទ េហើយថ ចបបស់្តីពីសំណងកមមករនិេយជិត្រតងែ់ផនក១៨(១) បន្របគល់សមតថកិចច
ផ្ត ចមុ់ខេទឲយតុ ករ្រសុករបស់ហុងកុង ពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ សំណងកមមករនិេយជិតទងំអស់
េលើកែលងែតមនករណីែចងចបស់ ស់ថបនេលើកែលង។26 

តុ ករកំពូល ្របីថីសកូឡុមេបៀ ៃន្របេទសក  េនៃថងទី៩ែខតុ ឆន ២ំ០០៩ 
កនុងសំណំុេរឿង H & H Marine Engine Service Ltd. v. Volvo Penta of the Americas Inc. 
បនសេ្រមចមនិបញជូ នវ ិ ទេទមជឈត្តករ េ យ រភគីមនិបនចុះកិចចសនយមជឈត្តករពិត
្របកដ ែផ្អកេលើករបង្ហ ញជដំបូងពីភស្តុ ងឯក រែដលបន ក។់ េនចំេពះមុខតុ ករ
កំពូលេនះ េដើមបណ្តឹ ងបដិេសធករបញជូ នេទមជឈត្តករ ចំែណកឯចុងចេម្លើយសំុបញជូ នេទ។ 
ចុងចេម្លើយត ៉ ថ បញ្ហ អតថិភពរបស់កិចចសនយមជឈត្តករជ ទិភពរបស់េវទិករមជឈត្តកមម 
ប៉ុែន្តតុ ករកំពូល្របីថីសកូឡុមេបៀ បនេលើកយុត្តិ ្រស្តៃនតុ ករកំពូលក       
ថេគលករណ៍យុ ្ត ធិករស្វយត័េនះ គឺេវទិកមជឈត្តកមមមន ទិភពសេ្រមចេលើករជំទស់

                                                 
24 CLOUT Case 65  េនេគហទំពរ័ http://www.uncitral.org/clout/clout/data/can/clout_case_65_leg-
1166.html 
25 សូម នសំណំុេរឿងទងំ យែដលបនេយងេនេជើងទំពរ័េលខ១៥៩ដល់១៩៦ ពទីំពរ័៣៨ដល់៤៨ ទំពរ័៤៣ 
UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration  
26 CLOUT Case 1073  េនេគហទំពរ័ 
http://www.uncitral.org/clout/clout/data/hkg/clout_case_1073_leg-2735.html 
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យុ ្ត ធិកររបស់ខ្លួនជមុនែមន ប៉ុែន្តមនិែមនកនុងករណីែដលករជំទស់ពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ ចបប ់
ឬបញ្ហ ចបប់ យឡំ បញ្ហ អងគេហតុែដល្រតូវករ្រតឹមែតករពិចរ េលើភស្តុ ងបន្តិចបន្តួច 

ប៉ុេ ្ណ ះេនះេទ។27 

ឧទធរណ៍អនថរយី៉ូ ្របេទសក  េនៃថងទី២៩ែខេម ឆន ២ំ០០៩ កនុង
សំណំុេរឿង Jean Estate ទល់នឹង Wires Jolley LLP បនទទួល គ ល់ថ ជធមម េវទិកមជឈត្ត
កមម្រតូវចតក់រជមុនចំេពះបណ្តឹ ងជំទស់នឹងយុ ្ត ធិកររបស់ខ្លួន ែតមនករណីេលើកែលង
តុ ករ ចចតក់រភ្ល មៗេនេពលែដលបណ្តឹ ងជំទស់េនះពកព់ន័ធែតនឹងបញ្ហ ចបប ់ េយង
មយុត្តិ ្រស្តតុ ករកំពូលក ។ ឈរេលើមូលេហតុៃនករសេ្រមចែផនកចបបេ់នះ 

ឧទធរណ៍េនះ បនសេ្រមចថ េវទិកមជឈត្តករ ចេ ះ្រ យចំេពះវ ិ ទៃនកិចច្រពម
េ្រព ងបងៃ់ថ្លេស យថេហតុបន ប៉ុែន្តកល មនបណ្តឹ ងមកតុ ករ តុ ករមនសមតថ
កិចចផ្ត ចមុ់ខ េយងចបបជ់ធរមន ្រតូវកំណតថ់ េតើៃថ្លេស េនះ សមរមយ ឬយ៉ង  េហើយ
កិចច្រពមេ្រព ងេនះ្រតូវចតទុ់កជេមឃៈ េ យ រភគីមនិ ចចុះកិចចសនយេគចពីករពរ ឬ
នុភពរបស់ចបបប់នេឡើយ។28 

េ យេហតុផលខងេលើេនះ ករណីមនកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តករកេ៏ យ តុ ករេន
ចតក់រកិចចរបស់ខ្លួន េ យ្រសបចបប ់ កល លកខខណ្ឌ មយួមនិបនបំេពញ ដូចជ    
ភគីមិនបនប្តឹងបញជូ នេទមជឈត្តករ(លកខខណ្ឌ ទី២) ឬកមមវតថុប្តឹងមកតុ ករមិនសថិតកនុង
វ ិ លភពកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តករ (លកខខណ្ឌ ទី៣) ឬកិចច្រពមេ្រព ងែដលភគីអះ ងេនះ 
្រតូវបនចតទុ់កជេមឃៈ ឬមនិ ច្របតិបត្តិបន ឬមនិមនលទធភព កនុងអនុវត្តេទបន 
(លកខខណ្ឌ ទី៤)។ 

 

៤. េសចក្តសីននិ ្ឋ ន 
ជសរុប សំ ងេហតុេរៀប បខ់ងេលើ បញជ កថ់ តុ ករមនិ្របកដថ បន្រប្រពឹត្ត

ខុសេគលករណ៍ ឬចបបេ់ទ េបើ្រគនែ់តេយងេលើអងគេហតុដូចេនកនុងសិកខ និងេនកនុង

                                                 
27 CLOUT Case 1011  េនេគហទំពរ័ 
http://www.uncitral.org/clout/clout/data/can/clout_case_1011_leg-2763.html 
28 CLOUT Case 1044 េនេគហទំពរ័ 
http://www.uncitral.org/clout/clout/data/can/clout_case_1048_leg-.2766html េសចក្តីស្រមង ់នងិ ល
ដីកទងំ្រសងុ្រតង់ ខណ្ឌ ៧និង២២ 
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អតថបទនរ័តុនរ ៉ូសហ្វុលៃ្របថ ៍ េពលគឺ្រគនែ់តដឹងថ េនចំេពះមុខតុ ករភគីមនិបនប្តឹង
បញជូ ន ឬមនកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តកមមេនះ។ 

អតថបទេនះ កប៏នបង្ហ ញផងែដរ នូវសមតថកិចចរបស់េច្រកម ្រពមទងំសិទធិរបស់្របជ
ពលរដ្ឋែដលជពណិជជករ េនកនុងករវវិឌ នម៍ជឈត្តកមមពណិជជកមមកដូ៏ចជប ្ត បញញត្តិែដល
ពកព់ន័ធរមួ។


