
 

 

15 

 

េូេោឋ នកនខុការបដមិសធការទទួេសាគ េ ់នខិអនុវត្ត             
េជឈត្តវិនឆិ្ឆ័យបរមទស មៅកនខុចាប់កេពុជ្ញ 

 
មោយមេធាវ ីគឹេ សាៃ 

 

១. មសចក្សតមី ត្ើេ   ការសមព្េចចិតតរបស់គូភាគី ក្សនុងការទ្ទ្ួលយក្សេជឈតតការបរមទ្សេៃិោបំាចទ់ាក្សទ់្ង
ៃឹងព្បាក្សក់ាក្ស ់ ឬមរលមវោមទ្ ប ុដៃតមោយសារេូលម តុដែលគូភាគីព្តូវការឲ្យមាៃ ១. មធវើការ
មោះព្សាយទ្ំនាស់ក្សនុងមវទ្ិការេយួដែលមាៃដតេយួ ព្បក្សបមោយភារឯក្សរាជយ ៃងិេៃិលំមអ្ៀង 
ៃិង ២. ទ្ទ្ួលបាៃលទ្ធ្លេយួដែលអាចយក្សមៅអ្ៃុវតតបាៃមៅយុតាត ធិការដែលពាក្សរ់ៃ័ធទាងំ
អ្ស់។31 ព្បមទ្សក្សេពុជាជារែឋសមាជិក្សេយួនៃអ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្ស32ដែលជាអ្ៃុសញ្ញ េួយ
្តល់ការោពំ្ទ្ែល់ការអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិចិឆយ័មធវើមទ្បើងមៅក្សនុងេជឈតតការអ្ៃតរជាត។ិ ព្បមទ្សជា
សមាជិក្សទាងំអ្ស់នៃអ្ៃុសញ្ញ មៃះ “ព្តូវទ្ទ្ួលសាា ល់េជឈតតវៃិចិឆយ័ទាងំអ្ស់ថា ចងកាតរវក្សិចច 
ៃិងព្តវូអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិចឆយ័ទាងំមនាះ មោយអ្ៃុមោេតាេ វធិាៃៃតីិវធិីរបស់ដែៃែីដែលេជឈតត
វៃិិចឆយ័ព្តូវដ្ែក្សមលើ”33។ 

មលើសរីមៃះមទ្ៀត មាព្តា ៣ នៃអ្ៃុសញ្ញ មៃះក្សប៏ាៃតព្េវូេៃិឲ្យរែឋជា តថមលខីោក្ស់
ល័ក្សេខណ័ឌ តឹងដតងខាល ងំមៅក្សនុងការទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងការអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិចឆយ័ជាងល័ក្សេខណ័ឌ ដែល
បាៃក្សំណតម់ោយអ្ៃុសញ្ញ មៃះ ឬក្សនព្េ ឬបៃាុក្សខពស់មៅមលើការទ្ទ្ួលសាា ល់ ឬការអ្ៃុវតតេជឈតត 
វៃិិចឆយ័ក្សនុងព្សរក្សម ើយ។ មាព្តាមៃះក្សំណតរ់ីដែៃក្សំណតម់ែើេបកីារពារេៃិឲ្យមាៃការទាតម់ោល 

                                                 
  មេធាវ ីគឹេ សាៃ បាៃបចចប់ថាន ក្ស់អ្ៃុបណឌិ ត ដ្នក្សចាប់មសែឋក្សិចចអ្ៃតរជាតិ រីសក្សលវទិ្ាល័យ Victoria 
University of Wellington)VUW) ព្បមទ្សណូមវ  លម សទ្បង់។ បចចុបបៃនមោក្សក្ស៏ជាមបក្សេជៃជឈតតក្សរពាណិជជក្សេម នៃ
េជឈេណឌ លជាតិ នៃេជឈតតការដ្នក្សពាណិជជក្សេម (េ .ជ.េ. )។ មោក្ស គឹេ សាៃ ព្បក្សបវជិាជ ជីវៈចាប់មែើេបកីាត់បៃថយ
ឧបសគានានាដែលធុរជៃជួបព្បទ្ះក្សនុងធុរក្សិចចរបស់ោត ់
31 International Commercial Arbitration for Law Students (2nd Edition, Jeffrey Dasteel), Kindle 

Book, Loc 4500.  
32 អ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្ស សតីរីការទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិចឆ័យបរមទ្ស មធវើមទ្បើងមៅនងៃទ្ី១០ ដខេងុិនា ឆ្ន ំ

១៩៥៨។ ព្បមទ្សក្សេពុជាបាៃទ្ទ្ួលសាា ល់ អ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្ស មៅនងៃទ្ី០៥ ដខេក្សរា ឆ្ន ១ំ៩៦០ 
(www.treaties.un.org)។ អ្ៃុសញ្ញ មៃះមាៃសមាជិក្សចំៃៃួ១៥០ព្បមទ្សជាងគិតេក្សព្តឹេឆ្ន ២ំ០១៨មៃះ ។  

33 មាព្តា ៣ នៃអ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងៃីវ យ ក្ស ១៩៥៨។ 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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េជឈតតវៃិិចឆយ័បរមទ្ស តាេរូបភារបមងកើតទ្ព្េងទ់្ទ្ួលសាា ល់ ឬទ្ព្េងអ់្ៃុវតត មោយការដណនាំ
ឲ្យមព្បើសតងោ់រដតេយួរវាងេជឈតតវៃិិចឆយ័ជាតិ ៃងិអ្ៃតរជាត។ិ មយើងរិៃតិយមឃើញថា ព្ក្សេៃីតវិធិី
រែឋបបមវណីបាៃរាយាេសព្េបសព្េួលមែើេបសីមព្េចមោលបំណងនៃមាព្តា ៣ នៃអ្ៃុសញ្ញ
មៃះ ដែលតព្េូវេៃិឲ្យរែឋជា តថមលខីោក្សល័់ក្សេខណ័ឌ តឹងដតងមរក្សមលើការទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងអ្ៃុវតត 
េជឈតតវៃិិចឆយ័បរមទ្ស ជាងការអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិចិឆយ័ក្សនុងព្សរក្ស។ ចាបដ់ចងរីៃតីិវធិអី្ៃុវតតរបស់
ព្បមទ្សក្សេពុជាបាៃក្សំណតរ់ីល័ក្សេខណ័ឌ ទ្ព្េងេ់យួចំៃួៃ មែើេបទី្ទ្ួលសាា ល់េជឈតតវៃិិចឆយ័េយួ
មែើេបកីារអ្ៃុវតត រេួមាៃ ១. ចាបម់ែើេ នៃមសចក្សតីសមព្េចេជឈតតក្សរ ដែលព្តូវបាៃបញ្ជ ក្សម់ោយ
ព្តឹេព្តូវ.២. ចាបម់ែើេនៃក្សិចចសៃាេជឈតតក្សេម ឬឯក្សសារចេលងនៃក្សិចចសៃាមនាះ ដែលមាៃ  
មសចក្សតីបញ្ជ ក្សព់្តឹេព្តូវ។34 មបើសិៃជាមសចក្សតីសមព្េចរបស់េជឈតតក្សរបរមទ្ស ឬក្សិចចសៃារុំមាៃ
ជាភាសា្លូវការរបស់ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាមទ្ ភាគីដែលមសនើព្តូវដត្តល់ការបក្សដព្បដែលមាៃ
ការបញ្ជ ក្សព់្តឹេព្តូវ។35 ការបក្សដព្បដែលមាៃការបញ្ជ ក្សព់្តឹេព្តូវមៃះេៃិបាៃតព្េូវថាជាការបក្ស
ដព្បព្តវូមធវើមទ្បើងមោយេៃាីរសាការ ី ឬព្ក្សរេ  ុៃបក្សដព្បសុទ្ធសាធ ឬអ្នក្សបក្សដព្បឯក្សជៃមនាះមទ្។ 
ព្បមទ្សក្សេពុជារុំទាៃម់ាៃចាប ់ ឬវធិាៃទាក្សទ់្ងៃឹងការទ្ទ្ួលសាា ល់អ្នក្សបក្សដព្ប្លូវការ រេួទាងំ
អ្នក្សបក្សដព្បការគរតុោការមៅមទ្បើយមទ្។ ការបក្សដព្ប ៃិងបញ្ជ ក្សម់ោយបុគាលឯក្សជៃអាចសថិត
មៅក្សនុងភារេៃិចាស់ោស់ ថាតុោការព្តូវទ្ទ្លួសាា ល់ឬមទ្។ 

មទាះបីជាការយល់ព្រេទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិចឆយ័បរមទ្សជាទ្មាល ប ់ (Norms) 
ជាជាងការមលើក្សដលង(Exception)ដែលមាៃបចញតតិមៅក្សនុងមាព្តា៣ នៃអ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្ស 
ព្ក្សបខណ័ឌ ចាបជ់ាតិ នៃព្បមទ្សក្សេពុជាមាៃការឯក្សភារទាងំព្សរងជាេយួៃឹងមាព្តា៥ នៃអ្ៃុ-
សញ្ញ មៃះ សតីរីល័ក្សេខណ័ឌ ដែលតុោការអ្ៃុវតត (ដែលក្សនុងក្សរណីមៃះជាតុោការនៃព្បមទ្ស   
ក្សេពុជា) អាចបែិមសធេៃិទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិចឆយ័ដែលបាៃសមព្េចម ើយមៅ    
បរមទ្ស។  

 
 

                                                 
34 មាព្តា ៣៥៣.២ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី ៃិងមាព្តា ៧ នៃចាប់សតីរីការយល់ព្រេ ៃិងការអ្ៃុវតតអ្ៃុសញ្ញ អ្ងា

ការស ព្បជាជាតិដចងអ្ំរីការទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងការព្បតិបតតិមសចក្សតីសមព្េចេជឈតតក្សរបរមទ្ស 

35 មាព្តា ៧ នៃចាប់សតីរីការយល់ព្រេ ៃិងការអ្ៃុវតតអ្ៃុសញ្ញ  



េលូោឋ ៃក្សនុងការបែិមសធការទ្ទួ្លសាា ល់ ៃិងអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិ ឆ្យ័បរមទ្ស មៅក្សនុងចាបក់្សេពុជា 
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២. េូលោឋ ៃមែើេបបីែិមសធការទ្ទួ្លសាា ល់ ឬ/ៃិងការព្បតិបតតិ36 
 
 

ការបែិមសធេៃិទ្ទ្ួលសាា ល់ ឬអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិចិឆយ័បរមទ្សទាក្សទ់្ងៃឹងសាថ បៃ័ដែល
មាៃសេតថក្សិចចអ្ៃុវតត ក្សនុងព្សរក្សដែលព្ទ្រយសេបតតិរបស់ភាគីោញ់ក្សតីសថិតមៅចាបៃ់តីិវធិីដែល
មាៃដចងរីេូលម តុនៃការបែិមសធមនាះ ៃិងព្តូវមាៃការមសនើបែិមសធរបស់ភាគីដែលៃឹង
ទ្ទ្ួលការខូចខាត្លព្បមយាជៃរ៏ីការអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិចិឆយ័។ មោយដទ្បក្ស តុោការអ្ៃុវតតអាច
បែិមសធេៃិអ្ៃុវតត េជឈតតវៃិចិឆយ័បរមទ្សមោយេៃិមាៃការមសនើសំុ មោយេូលម តុវវិាទ្នៃេជឈតត
វៃិិចឆយ័បរមទ្សមនាះ េៃិដេៃជាវវិាទ្ដ្នក្សពាណិជជក្សេម ឬការអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិចឆយ័បរមទ្សមនាះ
បំពាៃមលើសណាត បធ់ាន បស់ាធារណៈរបស់ព្បមទ្សដែលតុោការអ្ៃុវតតតាងំមៅ។    

ទាក្សទ់្ងៃងឹសាថ បៃ័អ្ៃុវតតសាោឧទ្ធរណ៍ នៃព្បមទ្សក្សេពុជាមាៃសេតថក្សចិចក្សនុងការ
ទ្ទ្ួលការបតឹងជំទាស់ ទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងការោក្សឲ់្យអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិចឆយ័បរមទ្ស37 មៅក្សនុងខណៈ 
ដែលតុោការក្សំរូលមាៃសេតថក្សិចចក្សនុងការមធវើការរិៃិតយចុងមព្កាយ ដែលមាៃសេតថក្សិចច      
ជំៃុំជព្េះ មលើបណតឹ ងជំទាស់របស់ភាគីវវិាទ្ដែលេិៃសុខចិតតៃឹងមសចក្សតីសមព្េចរបស់សាោ      
ឧទ្ធរណ៍38។ មាព្តា ៣៥៣(៧) នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី បាៃក្សំណតល័់ក្សេខណ័ឌ ដែលតុោការ
អាចមធវើការព្តួតរិៃិតយបាៃយា ងទូ្លំទូ្ោយ មោយមព្បើព្បាស់វធិាៃៃីតិវធិីមែើេបបីែិមសធការ
អ្ៃុវតតេជឈតតវៃិចិឆយ័ែូចជា39៖ 
១. ការសមព្េចរីមមាឃភារនៃក្សចិចសៃាេជឈតតក្សេម (ឬខ នៃេជឈតតក្សេម)  
២. វវិាទ្េៃិដេៃពាណិជជក្សេម ឬ ”វវិាទ្មព្ៅទ្ ំំនៃចំណុចមៃះ” ឬ “មាៃមសចក្សតីសមព្េចអ្ំរី

ចំណុចដែល សួរីទ្ំ ំ នៃចំណុចដែលព្តវូទ្ទ្លួេជឈតតក្សេម” 

                                                 
36 មយើងសមងកតមឃើញមាៃការមព្បើពាក្សយ “អ្ៃុវតត” ខុសោន  រវាងចាប់េយួចំៃៃួទាក្ស់ទ្ងៃងឹការអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិចឆ័យ នៃ

ព្បមទ្សក្សេពុជា។ ពាក្សយ”អ្ៃុវតត” ព្តូវបាៃមព្បើមៅក្សនុងព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី មោយដទ្បក្ស ពាក្សយ “ព្បតិបតតិ” ព្តូវបាៃ
មព្បើមៅក្សនុងចាប់សតីរីការយល់ព្រេ ៃិងការអ្ៃុវតតអ្ៃុសញ្ញ អ្ងាការស ព្បជាជាតិ ដចងអ្ំរីការទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិង
ការព្បតិបតតិមសចក្សតីសមព្េចេជឈតតក្សរបរមទ្ស  អ្ៃុេ័តមៅនងៃទ្ី២៣ ដខក្សក្សកោ ឆ្ន ២ំ០០១។  

37 មយាងតាេមាព្តា ៣៥៣.២ នៃព្ក្សេៃតីិវធិីរែឋបបមវណី  សាោឧទ្ធរណ៍មាៃសេតថក្សិចចសមព្េចមលើពាក្សយសំុមចញ
ែីកាសមព្េចអ្ៃុវតតមសចក្សតីសមព្េចេជឈតតក្សរបរមទ្ស។ ចាប់សតីរីេជឈតតការដ្នក្សពាណិជជក្សេម មាព្តា ៤២។ 

38 ចាប់សតីរេីជឈតតការដ្នក្សពាណិជជក្សេម មាព្តា ៤៣។  
39 មាព្តា ១៥ នៃចាប់សតីរីការយល់ព្រេ ៃិងការអ្ៃុវតតអ្ៃុសញ្ញ អ្ងាការស ព្បជាជាតិ ក្ស៏មាៃដចងេូលោឋ ៃែូចោន  

មៅៃឹងព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណីដែរ ក្សនុងការបែិមសធេៃិទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងការព្បតិបតតិ (អ្ៃុវតត) េជឈតតវៃិិចឆ័យបរទ្ស។ 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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៣. ៃីតិវធិីោបម់្តើេេជឈតតក្សេមេៃិសេព្សប ឬមសចក្សតីជូៃែំណឹងអ្រំីការមព្ជើសតាងំេជឈតតក្សរេៃិ
បាៃមធវើមទ្បើងសេរេយ ឬេៃិអាចការពារខលួៃមោយសារេូលម តុម្សងមទ្ៀត 

៤. មវទ្ិការេជឈតតការ ឬៃីតិវធិី នៃេជឈតតការេៃិព្សបតាេការព្រេមព្រៀងរបស់ភាគី ឬេៃិព្សប
តាេបទ្ោឋ ៃគតិយុតត នៃព្បមទ្សដែលេជឈតតក្សេមព្តូវបាៃមធវើមទ្បើង។ 

៥. េជឈតតវៃិិចឆយ័ដែលេៃិទាៃម់ាៃអ្ៃុភារ ចងកាតរវក្សចិចរបស់គូភាគី ឬព្តូវបាៃលុបមោល 
មោយតុោការនៃព្បមទ្ស ដែលេជឈតតវៃិិចឆយ័ព្តវូបាៃមចញ។ 

១. មមាឃភារនៃកិ្សចចសៃាេជឈតតក្សេម 
 

ជាតួយា ងមាព្តា ៣៥៣.៣.ក្ស នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណីអ្ៃុញ្ញ តឲ្យតុោការមព្បើម តុ
្លដែលភាគីមសនើសំុបាៃមសនើមទ្បើង ក្សនុងការបែិមសធការអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិចិឆយ័ មែើេបសីមព្េចរី
មមាឃភារនៃក្សិចចសៃាេជឈតតក្សេម (ឬខ នៃេជឈតតក្សេម) តាេបទ្ោឋ ៃគតិយុតតដែលភាគីបាៃរេួោន
ក្សំណតជ់ាចាបម់យាង ឬតាេបទ្ោឋ ៃគតិយុតត នៃព្បមទ្សដែលេជឈតតវៃិិចឆយ័ព្តូវបាៃមធវើមទ្បើង40។ 
ជាធេមតាមាៃសាថ ៃភាររីរមែើេបបីែិមសធ ដែលមាៃដចងមៅក្សនុងមាព្តា ៥ (១)(ក្ស) នៃអ្ៃុសញ្ញ
គឺ (១). មាៃអ្សេតថភាររបស់ភាគី ឬ (២). ក្សិចចព្រេមព្រៀងមនាះោម ៃសុរលភារ ដែលមាៃ
ដចងក្សនុងចាបរ់បស់គូភាគី ឬដែលមាៃដចងក្សនុងចាបរ់បស់ព្បមទ្សដែលេជឈតតវៃិចិឆយ័ព្តូវបាៃ
មធវើមទ្បើង ព្បសិៃមបើគូភាគេីៃិបាៃមព្ជើសមរ ើសចាបព់្គបព់្គងមលើក្សិចចព្រេមព្រៀងមនាះ។ ែូមចនះ
ព្បសិៃមបើគូភាគីបាៃមព្ជើសមរ ើសព្គបព់្គងក្សចិចព្រេមព្រៀងតាេចាបក់្សេពុជា បទ្ោឋ ៃក្សនុងការវាយ
តនេលរមីមាឃភារព្តូវក្សំណតម់ោយបចញតតិនានារបស់ចាបក់្សេពុជា។ មាព្តា៣៥៧ នៃព្ក្សេ        
រែឋបបមវណី ដចងរីអ្តថៃយ័នៃពាក្សយ “មមាឃភារ” ក្សិចចព្រេមព្រៀង ថាមធវើមទ្បើងបាៃមៅមលើក្សិចចព្រេ
មព្រៀងេយួដែល្ាុយៃឹងបចញតតិដែលអ្ៃុវតតមោយបងេំ ឬ្ាុយៃងឹសណាត បធ់ាន បស់ាធារណៈ ៃិង
ទ្ំមៃៀេទ្មាល បល់ែ។ មាព្តា ៣៦៤ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណីអាចព្តូវយក្សេក្សមព្បើព្បាស់មែើេបវីាយតនេល
សិទ្ធិជាតំណាងព្សបចាប់របស់បុគាល ដែលចុះ តថមលខាមលើក្សិចចព្រេមព្រៀងមនាះថាមតើមាៃ
សិទ្ធិមរញមលញ ឬបាៃទ្ទ្ួលសិទ្ធិព្បទាៃរពី្ក្សរេ  ុៃរបស់ខលួៃឬមទ្។  

 
 

                                                 
40 មាព្តា ៣៥៣.១.ក្ស នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី 



េលូោឋ ៃក្សនុងការបែិមសធការទ្ទួ្លសាា ល់ ៃិងអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិ ឆ្យ័បរមទ្ស មៅក្សនុងចាបក់្សេពុជា 
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២. វវិាទ្េិៃដេៃពាណិជជក្សេម 
 

 

ទ្ៃាឹេៃឹងមនាះដែរ តុោការអាចបែិមសធេិៃអ្ៃុវតត មសចក្សតីសមព្េចេជឈតតក្សរ      
(េជឈតតវៃិិចឆយ័)ទាក្សទ់្ងៃឹងវវិាទ្េៃិដេៃពាណិជជក្សេម ឬ ”វវិាទ្មព្ៅទ្ំ ំនៃចំៃុចមៃះ” ឬ “មាៃ   
មសចក្សតីសមព្េចអ្ំរចីំណុចដែល សួរីទ្ំ ំ នៃចំណុចដែលព្តវូទ្ទ្ួលេជឈតតក្សេម”។41 មៅ
មរលដែលចាបស់តីរី េជឈតតការដ្នក្សពាណិជជក្សេមេៃិបាៃក្សំណតរ់អី្វីមៅដែលមៅថា វវិាទ្ 
“េៃិដេៃពាណិជជក្សេម” មគអាចដសវងយល់រីពាក្សយ “េៃិដេៃពាណិជជក្សេម” មោយយល់ែឹង
មាព្តា ២ (ឈ) នៃចាបម់ៃះដែល្តល់ការដណនា ំ រីសញ្ញ ណទ្ំនាស់ពាណិជមក្សេម។42 ជា
ឧទា រណ៍ទ្ំនាស់េៃិដេៃពាណិជជក្សេមអាចមាៃរេួទាងំទ្ំនាស់មលើការព្គបព់្គងកូ្សៃ មរឿង
ព្រ មទ្ណឌ  ក្សសយ័ធៃ សុរលភារនៃពាណិជជនាេ ឬបា តង ់ៃិងទ្ំនាស់ែនទ្មទ្ៀតដែលមធវើឲ្យ
ប ះពាល់ែល់តតិយជៃ ឬមាៃ្លប ះពាល់ខលះែល់សណាត បធ់ាន បស់ាធារណៈ។43 គួរក្សត់
សមាា ល់ថា ការក្សំណតថ់ា វវិាទ្េយួជាវវិាទ្ពាណិជជក្សេម ឬមទ្ ជាតួយា ងដតងដតព្តវូបាៃ
សមព្េចរចួម ើយ ោបត់ាងំរីមរលទ្ទ្ួលមរឿងក្សតីមនាះ មៅព្បមទ្សេយួមទ្ៀតដែលេជឈតតការ
បាៃមធវើមទ្បើង។ 

 

៣. ខវះការជូៃែណឹំង ឬយុតតិធេ ៌
 

ចាបជ់ាតិ នៃព្បមទ្សក្សេពុជា ក្សអ៏្ៃុញ្ញ តតឲ្យតុោការសមព្េចបែិមសធមលើេជឈតត
វៃិិចឆយ័ដែលៃតីិវធិីោបម់្តើេេជឈតតក្សេមេៃិសេព្សប ឬមសចក្សតជូីៃែំណឹងអ្រំីការមព្ជើសតាងំ
េជឈតតក្សរេៃិបាៃមធវើមទ្បើងសេរេយ ឬេៃិអាចការពារខលួៃមោយសារេូលម តុម្សងមទ្ៀត។44 

                                                 
41 មាព្តា ៣៥៣.៣ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី   
42 មាព្តា ២ (ឈ) នៃចាប់ សតីរីេជឈតតការដ្នក្សពាណិជជក្សេម ក្សណំត់ថា ធុរក្សិចចដែលមាៃព្បមភទ្ជាពាណិជជក្សេមមាៃជា

ជាទ្ិ៍៖ ក្សិចចការជំៃួញមែើេបី្ ាត់្ាង់ ឬការផ្ទល ស់បតូរទ្ំៃិញ ឬមសវាម្សងៗ ក្សិចចព្រេមព្រៀងនៃការដចក្សោយតំណាង ឬ
ទ្ីភាន ក្ស់គរពាណិជជក្សេម ការទ្ិញ-លក្ស់គណៃីព្ក្សរេ  ុៃ ការជួលទ្ីតាងំ ឬសមាភ រៈវតថុ ការគរសាថ បនា ការរិមព្ោះ
មយាបល់វសិវក្សេម ការមចញអាជាា ប័ណា  ការវៃិិមយាគទុ្ៃ ការ្តល់ ិរចញ វតថុ ការមធវើអាជីវក្សេមធនាោរ ការធានា
រា ប់រង ក្សិចចព្រេមព្រៀងមធវើអាជីវក្សេម ឬសេបទាៃព្ក្សរេ  ុៃចំរះុ ៃិងព្បមភទ្ម្សងៗមទ្ៀត នៃស ព្បតិបតតិការ
ឧសា ក្សេម ឬពាណិជជក្សេម ៃិងការែឹក្សជចជូ ៃទ្ំៃិញ ឬអ្នក្សែមំណើ រតាេ្លូវអាកាស ្លូវទ្ឹក្ស ្លូវមោក្ស។ ” 

43 The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, Margaret L. Moses, 2008, 

Cambridge University Press, ទ្ំរ័រ ២១៦ 

44 មាព្តា ៣៥៣.៣ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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មាព្តា៥.ខ នៃអ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្ស បាៃក្សំណតល័់ក្សេខណ័ឌ បែមិសធព្សបោន ៃឹងចាបជ់ាតិ
សតីរីការជូៃែំណឹងេៃិសេព្សបរេួមាៃ ទាងំការដតងតាងំេជឈតតក្សរ ក្សែូ៏ចជាអ្ំរៃីីតិវធិី     
េជឈតតក្សេម្ ងដែរ។ មលើសរីមៃះមាព្តា១៥.២ នៃចាបស់តីរីការយល់ព្រេ ៃងិការអ្ៃុវតត   
អ្ៃុសញ្ញ អ្ងាការស ព្បជាជាតិបាៃសព្េបតាេមាព្តា ៥.ខ នៃអ្ៃុសញ្ញ ទី្ព្ក្សរងញូយ ក្ស 
មោយ្តល់ឲ្យតុោការៃូវអំ្ណាចបែិមសធេជឈតតវៃិិចឆ័យ ដ ែ្ក្សមលើម តុ្លដែលថា ភាគី
មាេ ងមទ្ៀតេៃិបាៃ្តល់ៃូវឳកាសចូលរេួតវា ក្សតី។ ជាទូ្មៅតុោការអ្ៃុវតតេៃិរាយាេមធវើការ
វាយតនេលមទ្បើងវញិរីការមោះព្សាយបញ្ា ទ្ទ្ួលយក្សភសតុតាងបគា ញមៅេជឈតតក្សេម ឬមលើ
ដែៃក្សំណតម់លើចំៃៃួសាក្សស ី ឬទ្ំ ំនៃសាក្សេីក្សេមរបស់សាក្សសទីាងំទ្ាយ។ ប ុដៃតព្បសិៃរមបៀប
ដែលឈាៃែល់ការមចញមសចក្សតីសមព្េចរបស់េជឈតតក្សេមមលើមរឿងក្សតីេយួ ព្តូវបាៃមេើលមឃើញ
ថា ប ះពាល់ែល់ការ្តល់យុតតិធេយ៌ា ងសំខាៃ ់ មនាះអាចមធវើឲ្យតុោការអ្ៃុវតតេយួយល់ថា
ការសមព្េចមៅេជឈតតក្សេមបាៃបែមិសធមោលការណ៍មសមើភារោន មៅចំមពាះេុខចាប។់45 

មោយដទ្បក្ស ឃាល ដែលមរៀបរាបថ់ា “េៃិអាចការពារខលួៃមោយសារេូលម តុម្សង
មទ្ៀត” នៃមាព្តា៣៥៣.៣ នៃព្ក្សេៃីតវិធិីរែឋបបមវណីជាឧទា រណ៍ េៃិបាៃបមងកើតឲ្យមាៃជា
សតងោ់រសព្មាបប់ក្សព្សាយេយួចាស់ោស់មទ្ ប ុដៃតៃងឹមបើក្ស្លូវឲ្យមាៃការរិៃតិយរតុីោការ 
យា ងទូ្លំទូ្ោយថាមតើមាៃការបំពាៃ ឬបែមិសធមោលការណ៍មសមើភារោន មៅចំមពាះេុខ
ចាប ់ឬមទ្?  ក្សនុងមរលទ្ៃាេឹោន មៃះ មាព្តា ១៥.២ នៃចាបស់តីរីការយល់ព្រេ ៃិងការអ្ៃុវតត
អ្ៃុសញ្ញ អ្ងាការស ព្បជាជាតិេៃិបាៃដចងរេូីលម តុការពារម្សងមទ្ៀត ែូចដែលមាព្តា
៣៥៣.៣ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណីមនាះមទ្។ ម តុ្លខុសោន មៃះអាចមធវើឲ្យតុោការយល់
ខុសោន ក្សនុងការមព្បើអ្ំណាចព្តួតរិៃិតយរបស់ខលួៃ មែើេបសីមព្េចថាព្តូវបែិមសធេជឈតតវៃិចិឆយ័
បរមទ្ស។  

៤. មវទិ្កា ឬៃីតិវធីិ នៃេជឈតតការ េិៃព្សបតាេការព្រេមព្រៀងរបស់ភាគី 
តុោការក្សអ៏ាចសមព្េចេៃិទ្ទ្ួលសាា ល់ ឬព្បតិបតតិេជឈតតវៃិចិឆយ័ ដ្ែក្សមលើម តុ្លនៃ

ក្សំ ុសរីការបមងកើតមវទ្ិការេជឈតតការ ឬៃតីិវធិមីព្បើក្សនុងេជឈតតការមនាះេៃិបាៃព្សបមៅៃឹងបចញតតិ
ដែលគូភាគីបាៃព្រេមព្រៀងោន  បនាា ប់រីភាគីដែលៃឹងខាតព្បមយាជៃ៍បគា ញរីភសតុតាងរី

                                                 
45 The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, Margaret L. Moses, 2008, 

Cambridge University Press, ទ្ំរ័រ ២១១ 



េលូោឋ ៃក្សនុងការបែិមសធការទ្ទួ្លសាា ល់ ៃិងអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិ ឆ្យ័បរមទ្ស មៅក្សនុងចាបក់្សេពុជា 
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ក្សំ ុសមនាះ។ ក្សនុងក្សរណីដែលភាគីេៃិមាៃការព្រេមព្រៀងជាេុៃមទ្ េជឈតតវៃិចិឆយ័េយួអាចេៃិ
ព្តូវទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងព្បតិបតតមិោយដ្ែក្សមលើម តុ្លដែល្ាុយៃឹងចាបន់ៃព្បមទ្សដែលព្តវូ
បាៃមធវើមវទ្ិការេជឈតតការមនាះ(lex arbitri)។46 តុោការព្តូវបក្សព្សាយព្ទ្ឹសតី“ៃីតវិធិីេជឈតតការ” 
ក្សនុងៃយ័ទូ្ោយ មោយរេួបចចូលសាថ ៃភារដែលមក្សើតមទ្បើងោបត់ាងំរីមរលដែលមាៃសំមណើ
មធវើេជឈតតការរ ូតែល់ៃតីិវធិមីព្កាយមរលមចញេជឈតតវៃិិចឆយ័។47 មោយម តុថាការបក្សព្សាយ 
ក្សនុងៃយ័ចមងែៀត ៃិងមធវើឲ្យការបែិមសធេៃិទ្ទ្លួសាា ល់ ឬអ្ៃុវតតមាៃភារ្ុយព្សួយមរក្សជា
ម តុមធវើឲ្យប ះពាល់ែល់ែំមណើ រការេជឈតតការ ៃិងតនេលនៃេជឈតតវៃិិចឆ័យដែលជាដ្លផ្ទក របស់
ែំមណើ រការមនាះ។   

៥. េជឈតតវៃិិចឆយ័ដែលេិៃទាៃម់ាៃអ្ៃុភារ ចងកាតរវកិ្សចចរបស់គូភាគី ឬព្តវូបាៃ  លុប
មោល មោយតុោការនៃព្បមទ្ស ដែលេជឈតតវៃិិចឆយ័ព្តវូបាៃមចញ 

អ្ៃុមោេតាេមាព្តា ៥.១.ង នៃអ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្ស េជឈតតវៃិចិឆយ័េយួេៃិអាច
អ្ៃុវតតបាៃមទ្ មលើក្សដលងដតេជឈតតវៃិចិឆយ័មនាះបាៃចងកាតរវក្សិចចរបស់គូភាគី។ មទាះបីជាពាក្សយ 
“ចងកាតរវក្សចិច” េៃិមាៃរៃយល់មៅក្សនុងអ្ៃុសញ្ញ ក្សែូ៏ចជាមៅក្សនុងចាបដ់ខមរពាក្សរ់ៃ័ធៃងឹេជឈតត-
ការពាណិជជក្សេម ពាក្សយមៃះព្តូវបាៃមគយល់ជាទូ្មៅថា មរឿងអ្ងាមសចក្សតីបាៃចបស់រវព្គបម់ ើយ 
ៃិងឧទ្ធរណ៍មលើមរឿងែដែលេៃិអាចមធវើមទ្បើងមទ្។ មៅមរលដែលតុោការអ្ៃុវតតទ្ទ្ួលសាា ល់   
េជឈតតវៃិិចឆយ័េយួថា មាៃសុរលភារ ៃិងចងកាតរវក្សិចច េជឈតតវៃិិ្ឆយ័មនាះមាៃតនេលមសមើៃងឹ
សាលព្ក្សេរបស់តុោការអ្ៃុវតតមនាះ។48 មោយសារេជឈតតវៃិិ្ឆយ័មាៃឋាៃៈមរញមលញ្លូវការ
តាេចាប ់ បញ្ា ទាងំទ្ាយដែលបាៃសមព្េចរចួម ើយមោយេជឈតតវៃិិចឆយ័ ជាមរឿយៗេៃិអាច
មធវើការបតឹង ឬមធវើេជឈតតវៃិចិឆយ័មទ្បើងវញិមទ្។49 

េ ាងវញិមទ្ៀត អ្ៃុមោេតាេមាព្តា ៥.១.ង នៃអ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្ស ែដែលបាៃ
ដចងថា តុោការអាចអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិចឆយ័បរមទ្សេយួបាៃ មៅមរលដែលេជឈតតវៃិចិឆយ័មនាះ

                                                 
46 មាព្តា ៥.១.ឃ នៃ អ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរង ញូវ យ ក្ស 
47 Jarvin, S. “Irregularity in the Composition of the Arbitral Tribunal and the Procedure.” In: Gaillard, E. 

and D. DiPietro (eds.) Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral Awards. Cameron 

(May 2008), p. 730. ISBN 13:9781905017472. 
48 The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, Margaret L. Moses, 2008, 

Cambridge University Press, ទ្ំរ័រ ២០៣ 
49 Gary Born, International Commercial Arbitration, 916 (2001). 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 

 

22 

 

េៃិព្តវូបាៃជំទាស់ ឬលុបមោលមោយសាថ បៃ័មាៃសេតថក្សចិចដែលបាៃមចញេជឈតតវៃិិចឆយ័មនាះ។ 
មយាងតាេសៃធិសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្ស ក្សែូ៏ចជាចាបស់តីរីការយល់ព្រេ ៃិងការអ្ៃុវតតអ្ៃុសញ្ញ
អ្ងាការស ព្បជាជាតិរបស់ក្សេពុជា តុោការអ្ៃុវតតក្សនុងព្បមទ្សក្សេពុជាមាៃអ្ំណាចក្សនុងការ
ទ្ទ្ួលសាា ល់ ឬអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិចឆយ័ ដតេៃិមាៃអ្ំណាចក្សនុងការលុបមោលេជឈតតវៃិចិឆយ័មនាះ
មទ្។ ែូមចនះ ភាគីដែលៃងឹបាតប់ងព់្បមយាជៃដ៍ែលចងលុ់បមោលេជឈតតវៃិិចឆយ័ ព្តូវោក្សព់ាក្សយ
េក្សតុោការដែលបាៃសមព្េចមចញេជឈតតវៃិិចឆយ័។ ចំដណក្សភាគីដែលឈនះដែលចងអ់្ៃុវតត   
េជឈតតវៃិិចឆយ័ព្តូវោក្សព់ាក្សយមៅតុោការ ដែលព្ទ្រយសេបតតិរបស់ភាគីដែលៃឹងបាតប់ងព់្បមយាជៃ៍ 
(ភាគីោញ់) តាងំមៅ។50  

មទាះបីជាចំៃុចទាងំ ៥ ខាងមលើទាេទារឲ្យមាៃការសំអាងបញ្ជ ក្សម់ោយបគា ញភសតុតាង
រីភាគីដែលៃឹងទ្ទ្ួលការខូចខាតព្បមយាជៃជ៍ាេុៃ51ក្សម៏ោយ ល័ក្សេខណ័ឌ មៃះរតឹដត្តល់ម តុ
្លឲ្យតុោការអ្ៃុវតតមធវើអ្ៃតរាគេៃសីុ៍ជមព្ៅ ក្សនុងការដវក្សដញក្សល័ក្សេខណ័ឌ ៃីតិវធិីនៃេជឈតតវៃិចិឆយ័ 
ក្សនុងព្ក្សបខណ័ឌ ចាបក់្សនុងព្បមទ្សក្សេពុជា។ មោយដទ្បក្សចំណុចខាងមព្កាេ សមាា ល់អ្ំរីអ្ំណាចមធវើ
ការសមព្េចមទ្បើងវញិមោយផ្ទត ច់េុខ52មែើេបីបែិមសធការអ្ៃុវតតមសចក្សតីសមព្េចេជឈតតការ តាេ
ការយល់មឃើញរបស់តុោការអ្ៃុវតតែូចតមៅ53៖ 
១. ចំណុចដែលជាក្សេមវតថុនៃវវិាទ្ េៃិអាចមោះព្សាយបាៃ មោយេជឈតតក្សេម។ 
២. ការទ្ទ្ួលសាា ល់ ឬ ការអ្ៃុវតតមសចក្សតីសមព្េចេជឈតតក្សរ ្ាុយៃងឹសណាត បធ់ាន បស់ាធារណៈ។ 
 

១. ចណុំចវវិាទ្េៃិអាចមោះព្សាយបាៃមោយេជឈតតក្សេម 
មោយម តុថាមាព្តា១ នៃអ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្ស បាៃអ្ៃុញ្ញ តឲ្យរែឋៃីេយួៗ រេួទាងំ

ក្សេពុជាអ្ៃុវតតតាេអ្ៃុសញ្ញ មលើក្សេមវតថុនៃទ្ំនាស់ពាណិជជក្សេម ប ុដៃតទុ្ក្សចំណុចខុសៗោន ដែលព្តូវ
ោតទុ់្ក្សថា “ពាណិជជក្សេម” ឲ្យដព្បព្បួលតាេបទ្ោឋ ៃព្តួតរៃិិតយរបស់ចាបជ់ាតិដែលទាេទារឲ្យ

                                                 
50 The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, Margaret L. Moses, 2008, 

Cambridge University Press, ទ្ំរ័រ ២១៣ 
51 មាព្តា ៣៥៣.៣ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី 
52 មោយេៃិោបំាច់មាៃការសំអាងបញ្ជ ក្ស់អ្ំរីម តុទាងំទ្ាយមាៃមៅក្សនុងចំណុច ក្ស ែល់ខ នៃមាព្តា ៣៥៣.៣ នៃ

ព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី រីភាគីដែលៃឹងទ្ទ្ួលការខូចខាត្លព្បមយាជៃ៍។  
53 មាព្តា ៣៥៣.៤ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី 
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មាៃការរិៃិតយបក្សព្សាយយា ងទូ្លំទូ្ោយ។54 សាថ ៃភារមៃះ ទាក្ស់ទ្ងៃឹងមោលការណ៍       
ៃីតាៃុកូ្សលដែលក្សំណតថ់ា ចំណុចវវិាទ្េយួព្តវូមាៃចាបដ់ចងថាេៃិអាចព្តូវមោះព្សាយ មោយ 
េជឈតតក្សេម។ ចាប់របស់ព្បមទ្សក្សេពុជាេិៃមាៃដចងរីចំណុចដែលេិៃអាចមោះព្សាយបាៃ
មោយមវទ្ិការេជឈតតក្សេមមទ្ ដតមាៃដចងរីអ្តថៃយ័នៃទ្ំនាក្សទ់្ំៃងពាណិជជក្សេម មៅក្សនុងមាព្តា២ 
(ឈ) នៃចាបស់តីរីេជឈតតការដ្នក្សពាណិជជក្សេម។ មគអាចមធវើការក្សតស់មាក ល់ថា ចាបស់តីរីេជឈតត-
ការដ្នក្សពាណិជជក្សេម មធវើមទ្បើងមែើេបមីោះព្សាយទ្ំនាស់ពាណិជជក្សេម ៃិងព្សបតាេការសម័ព្គចតិត
របស់ភាគីវវិាទ្។55  

មោយដទ្បក្សចំមពាះទ្ំនាស់ែនទ្មទ្ៀត ដែលេៃិសថិតមៅក្សនុងដែៃក្សំណតន់ៃទ្ំនាស់ពាណិជជក្សេម 
ៃិងព្សបតាេមោលការណ៍សម័ព្គចិតតមទ្ ៃងឹព្តូវមោះព្សាយមោយសាថ បៃ័មាៃសេតថក្សចិចេៃិ
ដេៃេជឈតតក្សេម។ ចាបស់តីរេីជឈតតការដ្នក្សពាណិជជក្សេមេៃិមាៃអ្ៃុភារ្លូវចាប ់ មលើចាបន់ានា
ែនទ្មទ្ៀត ដែលព្គបព់្គងទ្ំនាស់ពាណិជជក្សេមដែលោម ៃការសម័ព្គចិតតរបស់ភាគីអ្ំរីសេតថក្សិចច
ដែលមគចងឲ់្យមោះព្សាយ ៃិងចាបដ់ែលព្គបព់្គងទ្ំនាស់េៃិដេៃពាណិជជក្សេមមទ្។56 

តុោការអ្ៃុវតតដែលព្តតួរិៃតិយេជឈតតវៃិិចឆយ័ អាចរិៃិតយមេើលថាមតើមវទ្ិការេជឈតតក្សេម
បរមទ្សបាៃមោះព្សាយទ្ំនាស់របស់ភាគីឬមទ្ ឬបាៃសមព្េចរីលទ្ធ្លេយួដែលបាៃប ះ
ពាល់ែល់ព្បមយាជៃរ៍បស់តតីយជៃឬមទ្។57  

 
២. សណាត បធ់ាន បស់ាធារណៈ 
មាព្តា ៥ (២) (ខ) នៃអ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្សរៃយល់ថា ការទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងការ    

អ្ៃុវតតេជឈតតវៃិចិឆយ័អាចព្តូវបាៃជំទាស់ ព្បសិៃមបើតុោការរក្សមឃើញថា ការទ្ទ្ួលសាា ល់ ឬការ
អ្ៃុវតតេជឈតតវៃិចិឆយ័្ាុយៃឹងមោលៃមយាបាយសាធារណៈរបស់ព្បមទ្សមនាះ៕ មទាះបីជាយា ង

                                                 
54 សូេមេើល្ងដែរ មាព្តា ២(ឈ) នៃចាប់សតីរីេជឈតតការដ្នក្សពាណិជជក្សេម។  សូេមេើលអ្តថបទ្ “ចំៃុចវវិាទ្ដែល
អាចសមព្េចមសចក្សតីបាៃមោយមវទ្ិការេជឈតតការពាណិជជក្សេមក្សេពុជា” មោយមេធាវគីឹេ សាៃ នៃព្រឹតតិបព្តមេធាវ ីមលខ 
១៤  ដខ ក្សក្សកោ-ក្សញ្ញ  ឆ្ន  ំ២០១៧។ 
55 មាព្តា ១ ក្សថាខ័ណឌ ១ នៃចាប់សតីរីេជឈតតការដ្នក្សពាណិជជក្សេម ដែលព្តូវបាៃអ្ៃុេ័ត មៅនងៃទ្ី ៦ ដខេនីា ឆ្ន ំ

២០០៦ ។    
56 មាព្តា ១ ក្សថាខ័ណឌ ២ នៃចាប់សតីរីេជឈតតការដ្នក្សពាណិជជក្សេម 
57 មាព្តា១ ក្សថាខ័ណឌ ១ នៃចាប់សតីរីេជឈតតការដ្នក្សពាណិជជក្សេម មធវើមទ្បើង ”......មែើេបកីារពារសិទ្ធិ ៃិង្លព្បមយាជៃ៍

នៃភាគីវវិាទ្ទាងំមៃះ....” ប ុមណាា ះ។  



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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ណាក្សម៏ោយ ការដចងែូមចនះមៅដតមោទ្ជាបញ្ា  នៃការបក្សព្សាយទូ្លំទូ្ោយមលើពាក្សយមោល
ៃមយាបាយសាធារណៈ ដែលនាឲំ្យមាៃការបែិមសធការអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិចិឆយ័បរមទ្ស។58 

មោយដទ្បក្ស  សតងោ់រក្សនុងការក្សំណតថ់ា ការអ្ៃុវតតេយួមធវើឲ្យប ះពាល់ែល់សណាត បធ់ាន ប់
សាធារណៈក្សនុងព្បមទ្សក្សេពុជា ព្តូវរិោរណាមលើសតងោ់រនៃបនាា តៃ់មយាបាយសាធារណៈដែល
បាៃអ្ៃុវតតមោយតុោការនៃរែឋែនទ្មទ្ៀត នៃអ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្ស(ក្សនុងនាេជាភាគី)បាៃ   
អ្ៃុវតត។59 ដ្ែក្សតាេៃយ័មៃះតុោការព្បមទ្សក្សេពុជាអាចមធវើការមព្ជើសមរ ើសបនាា តៃ់មយាបាយ    
សាធារណៈណាេយួឬមព្ចើៃរបស់ព្បមទ្សែនទ្ដែលជាភាគីនៃអ្ៃុសញ្ញ ដែលព្បហាក្សព់្បដ ល 
ៃិងសាថ ៃភាររបស់មោលៃមយាបាយរបស់ព្បមទ្សក្សេពុជា េុៃឈាៃែល់ការសមព្េចេៃិអ្ៃុវតត។ 
ប ុដៃតការមព្ជើសមរ ើសមៃះ គួរសព្េួលែល់ការអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិចឆយ័ ជាជាងបងកឲ្យមាៃជាល័ក្សេខណ័ឌ   
តឹងរងឹជាង ដែលឈាៃែល់ការសមព្េចេៃិអ្ៃុវតតតាេអ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្ស។60 មោយម តុ
ថា ជាមរឿយៗ ភាគីដែលៃឹងទ្ទ្ួលការខូចខាត្លព្បមយាជៃរ៍ីការអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិចឆយ័ មលើក្សរី
េូលម តុទាងំអ្ស់ខាងមលើមៅក្សនុងការមសនើបែិមសធរបស់ខលួៃ ការព្តួតរិៃិតយដ្នក្សតុោការ យា ង
ទូ្លំទូ្ោយេិៃគយមជៀសវាងបាៃមទ្បើយ មៅមរលមាៃភាគីដែលមលើក្សមទ្បើងមនាះ សំអាង
បញ្ជ ក្សអ់្ំរមី តុមនាះ។61  

 
៣. មសចក្សតសីៃនោិឋ ៃ   

• តុោការអ្ៃុវតតអាចបែិមសធការទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិចឆយ័បរមទ្ស
ណាេយួតាេក្សរណីដលក្សដលងប ុមណាា ះ ៃងិព្តវូមធវើមទ្បើងឲ្យព្សបតាេមាព្តា៥.១ 
នៃអ្ៃុសញ្ញ     ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្ស្ងដែរ ដែលមាព្តាមៃះតព្េូវឲ្យភាគីដែលខូចខាត

                                                 
58 The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, Margaret L. Moses, 2008, Page 218.  

59 មាព្តា ១៥.ខ.២ នៃចាប់សតីរីការយល់ព្រេ ៃិងការអ្ៃុវតតអ្ៃុសញ្ញ អ្ងាការស ព្បជាជាតិដចងអ្ំរីការទ្ទ្ួល
សាា ល់ ៃិងការព្បតិបតតិមសចក្សតីសមព្េចេជឈតតក្សរបរមទ្សចុះនងៃទ្ី ២៣ ដខក្សក្សកោ ឆ្ន ២ំ០០១។    

60 មាព្តា ៤ នៃចាប់សតីរីការយល់ព្រេ ៃិងការអ្ៃុវតតអ្ៃុសញ្ញ អ្ងាការស ព្បជាជាតិដចងអ្ំរីការទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិង
ការព្បតិបតតិមសចក្សតីសមព្េចេជឈតតក្សរបរមទ្សចុះនងៃទ្ី ២៣ ដខក្សក្សកោ ឆ្ន ២ំ០០១ ដចងថា “តុោការក្សេពុជាព្តូវដត
សមព្េចឲ្យព្សបតាេអ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្ស ក្សនុងការវៃិិចឆ័មលើការទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងការព្បតិបតតិៃូវមសចក្សតីសមព្េច
េជឈតតក្សរបរមទ្ស។ ”  

61 International Commercial Arbitration for law students, Kindle Edition, Loc 4540 វាក្ស៏ជាការអ្ៃុវតត
មៅក្សនុងតុោការ នៃយុតាត ធិការអ្ៃុវតតភាគមព្ចើៃ ដែលរេួមាៃបញ្ា ទាងំអ្ស់ដែលដចងមៅក្សនុងការមលើក្សដលង។ 



េលូោឋ ៃក្សនុងការបែិមសធការទ្ទួ្លសាា ល់ ៃិងអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិ ឆ្យ័បរមទ្ស មៅក្សនុងចាបក់្សេពុជា 
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ព្បមយាជៃ៍្ តល់ភសតុតាងបគា ញថា មាៃឧបសគាក្សនុងការទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងអ្ៃុ
វតតេជឈតតវៃិិចឆ័យ។62 មាព្តា ៣៥៣.៧ នៃព្ក្សេៃីតិវធិរីែឋបបមវណី េៃិបាៃអ្ៃុ
ញ្ញ តិឲ្យតុោការអ្ៃុវតតក្សនុងព្សរក្ស មធវើការព្សាវព្ជាវអ្ំរីភារព្តឹេព្តូវ ឬភារេៃិព្តឹេ
ព្តូវ នៃខលឹេសារេជឈតតវៃិចិឆយ័បរមទ្សមទ្បើយ។  

• ដ្នក្សតាេព្ក្សបខណ័ឌ ចាបរ់បស់ព្បមទ្សក្សេពុជា តុោការអ្ៃុវតតេៃិមាៃកាតរវក្សិចច 
(ដតមាៃសិទ្ធិ)63 ក្សនុងការជំទាស់េៃិទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិចិឆយ័បរមទ្ស
មទ្បើយ ម ើយក្សេ៏ៃិអាចជំទាស់េៃិអ្ៃុវតតតាេេជឈតតវៃិចិឆយ័បរមទ្ស មោយការ្តួច
ម្តើេផ្ទា ល់ខលួៃ មោយអ្ៃុមោេតាេមាព្តា ៥. ១ នៃអ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្ស។64  

                                                 
62 Non-Recognition of Foreign Arbitral Awards Pursuant to Article V 1 d of the New York 

Convention, Juridiskā zinātne / Law, No. 6, 2014, ទ្ំរ័រ160។ 
63 ែូចខាងមលើ (មលខ៣០)។  
64 មាព្តា ៥.២ នៃអ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូវយ ក្ស តព្េូវឲ្យមាៃល័ក្សេខ័ណឌ ២ មែើេបតុីោការអ្ៃុវតត អាចចូលអ្ៃតរាគេៃ៍បាៃ 

១. មាៃការមសនើរីភាគីដែលៃឹងខាតព្បមយាជៃ៍ ២. ភាគីដែលខាតព្បមយាជៃ៍ព្តូវ្តល់ភសតុតាងនៃឧបសគាទាក្ស់
ទ្ងៃឹងការទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងការអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិចឆ័យបរមទ្សមនាះ។  


