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នូវភាកាែស្រាវស្រាវទៅតាម្សាំទណីែបសរាសមាលិកសមាលិល និងឺណមកម្មលែលាំនាញែបសរា ែយឋសភាស្ររឹទ្យធសភា
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ឹ លែងាែសភា នង
ិ លែងាែម្ណឌល ឬភូម្ភា
ិ ឺែបសរា សមាលិក-សមាលិលែសភា ក៏ បតខន្
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ី ។

ែ្ឹម្ាែននភាកាែទាំងទនុះមានកាំណជារា នូវលលបែទច្េ
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១. ង្សកតីង្្តើម
ភាក់លដភារននស្របរម្ នធាំតជា្ិ្ម្៌ មានាែមសាំាននរា សស្រមាបរា នីជាិែយឋ]1[។ ភាក់លដភារែបសរា ជាតលាលែមានលកេណម
សាំាននរា ៗច្ាំនទ្នរែី ឺ]គ 1[ ទ្យីម្ទ្ាំ ម្ន
ម្ទ្ាំាាងភាឺម្
ិ ស្របលនរា បកេរទ្ក]1[ ម្ន
ិ លាំទអ្ៀងទៅែកភាឺណ្ត
ី
ី ទ្ាំទ់េង

ទទ្យៀជា និង់្លរាភារាំតជា្ិ្ម្៌ តាម្ែាំមលែរិជា និងភស្តតាង ទ្យីរីែ លែសទស្រម្ច្ច្ិជា្ែបសរា ទៅស្រកម្ ស្រជាូវទ្វីទោាំ
ដមនលែដបសងកជារា ឬលែទស្រលៀជាខស្រលករប
ី តឺគលខយលទៅកនតង ឬទស្រៅស្របរម្ នធជាតលាលែ]1[ ។ ទទុះាោងណ្តក៏

ទោាំកនតងលែអ្នតវជា្ លែធានាភាក់លដភារជាតលាលែម្ិនមានភារងាាំស្រសួលទទ្យ ទោាំាែមានបញ្ហាស្របឈម្
ាទស្រច្ន
ី ែទ្ម្មានលែទស្រលៀជាខស្រលកខ់នកនទោបាាំ ភាក់លដភារប្វ ិល នង
ិ លែែងឥទ្យធរ
ិ លែវាងទៅស្រកម្ទៅទលដ
ី ន
ទៅវ ិញទៅម្ក។

ស្របរម្ នធាំតជា្ិ្ម្៌ ទៅស្របទទ្យសនប្ ស្រជាូវបានទ្វីកាំខណទ្យស្រម្ងរាទ ីងវ ិញ ទ ីាំតាម្ែាំមែយឋ្ម្មនតញ្ា មានអ្ាំណ្តច្ោច្រា
ទោាំខ

ករ់
ី លែោឋភបា
ិ ល។ ទដលបាំណងននកាំខណទ្យស្រម្ងរាស្របរម្ នធជាតលាលែ ឺទគ យីម្ប់
ី ្លរាឲ្ដមានភាក់លដភារ

ាាបម្ នជាតលាលែ តាម្ែាំមលែទលីកកម្ពសរាឺណទនាំដភារ លែទ្យទ្យទ្លបានទសវាាំតជា្ិ្ម្៌ និងស្របសិទ្យធិភារែបសរា
ាាបម្ នជាតលាលែ។ ទលស
ី រទី នុះទៅទទ្យៀជា

កាំខណទ្យស្រម្ងរាបានោករា បញ្ចូ លាំន្លែទោុះស្រាាំវ ិវាទ្យទស្រៅស្របរម្ នធ

ជាតលាលែ (ADR) ខយលាាំន្លែលអម្ទ្ាំ ទយីម្បីទោុះស្រាាំលទមា្ុះទៅទស្រៅស្របរម្ នធជាតលាលែ។

ចាបរា តាង
ាំ រីឆ្ន ាំ ២០១៤ ម្ក ែបបទោធាបានស្រឺបរា ស្រឺង់លែោឋភិបាល ទ្វីកាំខណទ្យស្រម្ងរា និងទែៀបច្ាំែយឋ្ម្មនតញ្ា

ទ ង
្ ុះអាសននឆ្ន២
ាំ ០១៦ ស្របរម្ នធ
ី វ ិញ]1[។ ទោងតាម្មាស្រតា២៧៧ នង
ិ មាស្រតា២៧៩ ននែយឋ្ម្មនតញ្ាបទណ្ត

ជាតលាលែ ស្រជាូវបានចាជារា ទ្យតកថាមាន្ម្មនតញ្ាភារ មានភារស្រសបច្ាបរា នឹងបន្មានអ្នតភារទស្រលម្ែយឋ្ម្មនតញ្ាឆ្ន ាំ
២០១៦]3[ ។ ទោាំខ់អកតាម្ភាកាែខយលមានស្រាបរា ភាកាែសទងេបទនុះ នឹងទឆ្ីាំសាំណទ្ែស្រាវស្រាវច្ាំនទ្ន
រីែយូច្ានងទស្រលម្:

១. ទជាីស្របរម្ នធជាតលាលែស្របទទ្យសនប្មានភាក់លដភារោងយូច្ទម្្ច្រីស្រកសទ្ងាំតជា្ិ្ម្៌ ?
២. ទជាស្រី បទទ្យសនប្អ្នតវជា្លែទោុះស្រាាំវ ិវាទ្យទស្រៅស្របរម្ នធជាតលាលែោងយូច្ទម្្ច្?

២. ស្របព័នធត្ុោការស្របង្ទសនៃ
ស្របទទ្យសនប្ស្របលនរា ាំកស្របរម្ នធច្ាបរា សវតី ិល។ ទៅកនតងបែបទ្យស្របទទ្យសនប្
ស្រកម្ច្ាបរា បានាំកលាំនាតា
ាំ ម្ឺាំែូែបសរា
ិ
ស្របទទ្យសបា់ ាំង អា គម្ងរា និងលបតន ស្ររម្ទាំងទ្យទ្យទ្លឥទ្យធិរលរីស្របនរណី និងទ្យាំទនៀម្ទ្យាំលាបរា ែបសរា ស្របទទ្យសនប្
]4[។

ទលស
ី រទី នុះទទ្យៀជា

មាជាល
ិ ភាឺទស្រច្ន
ី ននច្ាបរា

ស្រជាូវបានាំកទច្ញរច្
្ ស្របទទ្យសយនទ្យទទ្យៀជា
ី ាបរា ននបណ្ត

ទ ីាំក៏ ទ្យទ្យទ្លឥទ្យធិរល ច្ាបរា ននស្របទទ្យសខយលស្របលនរា ាំកស្របរម្នធច្ាបរា ែម្ិន
ច្ស្រកភរអ្ងរាទឺ្ស ាទយីម្[4]។

ន៍ (common law) យូច្ា

ស្របរម្ នធាំតជា្ិ្ម្៌ ែបសរា ស្របទទ្យសនប្ ខបងខច្កជាតលាលែាបីថានករា (ែូបភារទ្យី១ ានងទស្រលម្) ខយលស្រជាូវបានទឺាគលរា

ាទ្យូទៅថាាជាតលាលែាំតជា្ិ្ម្៌ [5] ។ ជាតលាលែកាំរូល ឺគាជាតលាលែានរា ែពសរា បនាាបរា ម្ក ាលាឧទ្យធែណ៍ និង
1

ជាតលាលែាលាយាំបូងខយលាជាតលាលែានរា ទប[3] ។ ទស្រៅរីជាតលាលែាំតជាដិ្ម្៌ ទៅមានជាតលាលែបីស្របទភទ្យ

ទ់េងដន ឺគជាតលាលែែយឋបាល[6] ជាតលាលែ្ម្មនតញ្ា[7] និងជាតលាលែទោធា។ ទលីសរីទនុះទៅទទ្យៀជាក៏ មាន
ជាតលាលែភាកទទ្យសាទស្រច្ីនទទ្យៀជាខយលទោុះស្រាាំបញ្ហាាករា លាករា ម្ទ្ាំច្ាំនទ្ន

យូច្ាជាតលាលែលែងាែកណ្ត
្ ល

ជាតលាលែរនធោែកណ្ត
្ ល ជាតលាលែកម្មសទ្យ
ធិ ញ្ហាកណ្ត
្ ល ជាតលាលែពាណិលជកម្មអ្ន្ែាជាិ នង
ិ ប
ិ ជាតលាលែកេ ម្ាំ
្ន (ទម្ីលែូបភារទ្យី១ ានងទស្រលម្)[5] ។ ាលាឧទ្យធែណ៍ែទ្ម្មាន ាលាឧទ្យធែណ៍ និងាលាឧទ្យធែណ៍ជាាំបនរា
មានច្ាំនទ្នស្របាាំបទ្ន[5] ខយលមានទ្យីតាង
ាំ ែតសៗដនទៅតាម្ជាាំបនរា នីម្ទ្ាំៗ។
តា់ងទ្យី១៖ ែច្នាសម្ពម្នធជាលា
ត លែាំតជា្
្ិ ម្៌] 8[

ជាតលាលែកាំរូល

ាលាឧទ្យធែណ៍ជាាំបនរា

ាលាឧទ្យធែណ៍

(ជាាំបនរា ១-៩)

ជាតលាលែាលាយាំបូង

ជាតលាលែាលាយាំបូងទ្យីស្រកុងបាងកក

ជាតលាលែាលាយាំបូងទៅតាម្ទែជា្

- ជាតលាលែែយឋបបទវណី ជាតលាលែែយឋបបទវណីភាឺានងជាបង
ូ

- ជាតលាលែទែជា្ននជាាំបនរា១-៩

- ជាតលាលែស្ររ មទ្យណឌ ភាឺានងជាបង
ិ ទែជា្្តនបតែ ី
ូ នង

- ជាតលាលែថានករាទែជា្អ្នជា
ី ល
ិ ន នង
ិ ស្រឺួាែ

បាងកក ជាតលាលែែយឋបបទវណី្តនបតែ ី

- ជាតលាលែទែជា្ ម្ន
Buri) Taling Chan
ី បតែ(Min
ី

- ជាតលាលែជាាំបនរា Kwaeng១-៩

កណ្ត
្ ល

និងខេត្ត Phra Khanong

- ជាតលាលែទ្យទ្យទ្លបនាតកអ្នជា
ី ល
ិ ន នង
ិ ស្រឺួាែ

បាងកកភាឺានងជាបងKwaeng
ជាតលាលែ Kwaeng
ូ

ជាត លា លែភាកទទ្យស

- ជាតលាលែបាងកកភាឺានងទលីង Kwaeng ជាតលាលែ

្តនបតែ ី ជាតលាលែDusit Kwaeng ជាតលាលែ Pathum

Wan Kwaeng
- ជាតលាលែអ្នីជាិលន និងស្រឺួាែកណ្ត
្ ល

ជាត លា លែភាកទទ្យស

- ជាតលាលែលែងាែកណ្ត
្ ល

- ជាតលាលែរនធោែកណ្ត
្ ល

- ជាតលាលែកម្មសិទ្យធិបញ្ហាកណ្ត
្ ល និងជាតលាលែពាណិលជ
កម្មកណ្ត
្ ល

- ជាតលាលែកេម្ាំ្នកណ្ត
្ ល
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កណ្ត
្ ល

- ជាតលាលែលងាែថានករាជាាំបនរា១-៩

៣. ង្ោលការណ៍ាម៉ូលដាានននឯករាជ្យភាពត្ុោការ
ចាបរា តាង
ាំ រីស្របរម្ នធាំតជា្ិ ្ម្៌ ាខ់នកម្ទ្ ាំកនតងលែ់្លរាាំតជា្ិ្ម្៌ និងលែពាែសិទ្យិធម្នតសេ ភាក់លដភារជាត លាលែរិជាា
មានាែមសាំាននរា ណ្តសរា ។ កនតងឆ្ន ាំ១៩៨៥ ម្ហាសននិ បាជាអ្ងគ លែស ស្របាាជាិ បានបទងកី ជាទដលលែណ៍ាម្ូល

ោឋនស្រឺឹុះ ស្ីរី ភាក់លដភារែបសរា ជាតលាលែ]9[។ ទដលលែណ៍ទនុះអាច្ស្រជាូវបានទស្របី ាឺាំែូសស្រមាបរា ស្រ បទទ្យសនីម្ទ្ ាំៗ
ទយីម្បអ្
ី នតម្ម្ជាទៅកនត ងែយឋ ្ម្មនតញ្ា]9[ ។ ទបទី ទុះាោងណ្តក៏ ទ ោាំ ទៅកនត ងាានភារាករា ខស្ង ទដលលែណ៍

ទនុះ ម្ិនស្រជាូវបានអ្នត វជា្ទរញទលញទៅទ ី ាំទទ្យ]10[។ ទយីម្បីវាសរា ខ វងភាក់លដភារស្របរម្ នធាំតជា្ិ្ម្៌ លកេ ណមវ ិនិច្ម្ ាំ
េ
ម្ទ្ាំច្ាំនទ្នស្រជាូវបានបទងកីជាទ ង
ី ខយលអាច្សទងេបាបទ្នខ់នកយូច្ានងទស្រលម្៖

- លម្ កេែម្ណឌខយលស្រជាូវបានធានា៖ ាទ្យូទៅែយឋ្ម្មនតញ្ាននស្របទទ្យសនីម្ទ្ាំៗបានខច្ងថា លែខបងខច្កអ្ាំ ណ្តច្ទាំងបី
ឺគអ្ាំណ្តច្នីជាិស្របជាិបជា្ិ អ្ាំ ណ្តច្នីជាិប បញ្ាជា្ិ និងអ្ាំណ្តច្ជាតលាលែ។ យូទច្ន ុះអ្ាំណ្តច្នីម្ទ្ាំៗ ារិទ សសអ្ាំណ្តច្

ជាតលាលែស្រជាូ វបានធានាឲ្ដមានភាក់លដទោាំែយឋ្ម្មនតញ្ា។ ទយីម្បី ធានាថាជាទ្នាទ្យី នង
ិ ភាែកច្
ិ ចជាតលាលែម្ិ នសាជា
ិ ទៅ
ទស្រលម្ឥទ្យធិរលែបសរា អ្ាំណ្តច្ានងទស្រៅទ់េងទ ីាំ។

- លែសទស្រម្ច្ច្ិជា្ និងសិទ្យធិអ្ណ្ត
ាំ
ច្៖ ស្របរម្ នធជាតលាលែមានអ្ាំណ្តច្ និងសិទ្យធិទយីម្បីទ្វីលែសទស្រម្ច្ច្ិជា្ទោាំភាក់លដ។
លែសទស្រម្ច្ច្ជា
្
ណ្តច្ានងទស្រៅទ់េងទ ី ាំ។
ិ ្ច្តងទស្រលាំម្ន
ិ ស្រជាូវផ្ទ្សរា បូ ែទោាំអ្ាំ

- ភាក់លដភារប្វ ិល៖ ទនុះឺគាកតា្សាំាននរា ខយលធានាថាស្របរម្ នធជាតលាលែ មាន្នធានប្វ ិលស្រឺបរា ស្រ ដនរា ទយីម្បី
បាំទរញជាទ្នាទ្យី នង
្
ិ ភាែកច្
ិ ចឱ្ ដមានស្របសទ្យ
ិ ធភារ។ ស្របសិ នទបីអ្ងគជាតលាលែម្ន
ិ មានសវម្ាំភារទលប្
ី វ ិលែបសរា ែទ្ នទទ្យ
ទនាុះ អ្ាំណ្តច្យនទ្យទទ្យៀជាអាច្នឹងទស្រលៀជាខស្រលក យលរា លែទ្វីទសច្ក្ីសទស្រម្ច្ច្ិជា្ែបសរា ជាតលាលែ។
-ឺតណសម្បជា្ែិ បសរា ទៅស្រកម្៖

លែទស្រលីសទែសទៅស្រកម្អាស្រសម្
ាំទលស
ី
ី ម្ជាា ភារ

នង
ិ ឺត ណសម្បជា្ិ ែបសរា ទ ៅស្រកម្។

ស្របសិនទបី់លែោឋភិ បាល ឺគាអ្នកខយលខជាងតាាំងទៅស្រកម្ ែយឋ្ម្មនតញ្ា ឬច្ាបរា ាករា លាករា ណ្តម្ទ្ាំឺទ្ែខជាធានាឱ្ដ

មានជាមា្ភារ នង
េ ច្ាសរាលាសរាសស្រមាបរាលែខជាងតាាំង។ ទយីម្បធា
ិ កាំណជារាលកេណមវ ិនច្
ិ ម្ ាំ
ី នាថា ទៅស្រកម្មានសម្ជាាភារ
អ្នតវជា្ជាទ្នាទ្យី ភាែកិច្ច និងទ្វីលែសទស្រម្ច្ច្ិជា្ស្របកបទោាំស្របសិទ្យធភារ។

ស្រពះរាាណាចស្រកនៃ ៖ ឯករាជ្យភាពត្ុោការ [3, 11, 12]
ស្របទទ្យសនប្ ធា្បរា ាស្របទទ្យសស្របា្ិបទជាាំដខយលទដែរទដលលែណ៍ននលែខបងខច្កអ្ាំណ្តច្]3[។ ទទុះបីាោង

ណ្តក៏ ទោាំ ចាបរា តាង
ាំ រែី បបទោធាបានស្រឺបរា ស្រឺងស្របទទ្យសនប្ទៅកនតងខែឧសភាឆ្ន ាំ២០១៤ អ្ាំណ្តច្ជាតលាលែស្រជាូវ
បានលជារា បនាាំ។ ទទុះាោ ងទនុះក៏ ទោាំ ទដលឺាំនិជាននលែខបងខច្កអ្ាំ ណ្តច្ ឺគ មានាែមសាំាននរា ណ្តសរា

សស្រមាបរា ភាក់លដភារជាត លាលែ ទយីម្បី ែកាបាននូ វ ”ស្របរម្ នធស្រជាួ ជារន
ិ ជា
ិ ដ និ ងជាតលដភារអ្ាំណ្តច្” ែវាងអ្ាំ ណ្តច្ទាំងបី
]13[ ។ រិជាាមានាែមសាំាននរា ណ្តសរា ខយលថាលែសទស្រម្ច្ច្ិជា្ែបសរា ទ ៅស្រកម្ ម្ិនស្រជាូវបានទស្រលៀជាខស្រលកទោាំ

បតឺគល ឬាាបម្ នណ្តម្ទ្ាំទ ី ាំ នង
ិ ម្ន
ិ មានលែដបសងកជារាណ្តម្ទ្ ាំទៅទលជា
ី តលាលែទោាំ់លែោឋភបា
ិ ល ឬ
សភា។ ទដលលែណ៍ាម្ូលោឋ នស្រឺឹ ុះ ស្ីរី ភាក់លដភារែបសរា ជាតលាលែ]14[ ស្រជាូវបានអ្នតវជា្ ទយីម្បីរិនិជា ដទម្ីលភាក
់លដភារជាតលាលែទៅកនតងស្របទទ្យសនប្់ងខយែ។

3

ខ់នកានងទស្រលម្ទនុះបងាាញរី ភាក់លដភារែបសរា ជាតលាលែាំតជា្ិ្ម្៌ ន ប្។ ទដលលែណ៍ភាក់លដភារននជាត លាលែអាច្
ខបងខច្ការីែស្របទភទ្យឺគ ៖ ភាក់លដភារាាបម្ ន និងភាក់លដភារែបសរា ទៅស្រកម្]14[។

ក .ឯករាជ្យភាពសាាប័ន
ភាក់លដភារាាបម្ ន ឆ្តុះបញ្ហចង
ាំ រទី ដលលែណ៍ននលែខបងខច្កអ្ាំណ្តច្ យូច្ខយលបានខច្ងទៅកនងែយឋ
្ម្មនតញ្។
ា
ត
ទោាំទម្ីលទ ីញរីាែមសាំាននរា ននភាក់លដភារែបសរា ស្របរម្ នធជាតលាលែ
personnel)

នង
ិ ប្វ ិលែបសរា ស្របរម្ នធជាតលាលែ

ស្រជាូវខជាមានភាក់លដភារ

ម្ន្តន្ីែយឋបាល

(administrative

ទយីម្បល
ី ជារា បនាាំនូវលែស្រឺបរា ស្រឺងរី

សាំណ្តករា ាាបម្ ននីជាិបញ្ាជា្ិ និងនីជាិស្របជាិបជា្ិ ទៅទលីស្របជាិបជា្ិលែែបសរា ជាតលាលែ និងែយឋបាលែបសរា ជាលា
ត លែ
[15]។ ស្របរម្ នធជាតលាលែ ឺទ្ែខជាមានភាក់លដភារ នង
ិ ម្ន
ិ ទ្យទ្យទ្លឥទ្យធរ
ិ លរភា
ី ឺាន
ី ងទស្រៅ ែទ្ម្ទាំងអ្ាំណ្តច្ស្របជាប
ិ ជា្ិ
និងអ្ាំណ្តច្នីជាិបបញ្ាជា្ិ។

ែយឋ្ម្មនតញ្ាននស្ររុះ់ាណ្តច្ស្រកនប្ បានខបងខច្កអ្ាំណ្តច្ាបីឺ៖
គ អ្ាំណ្តច្នជា
ី ស្រិ បជាប
ិ ជា្ិ អ្ាំណ្តច្នជា
ី ប
ិ ញ្ាជាដិ

និងអ្ាំណ្តច្ជាតលាលែ[3]។ ទៅកនតងឆ្ន១
ាំ ៨៩២ ស្រកសទ្ងាំតជា្ិ្ម្៌ ស្រជាូវបានបទងកីជាទ ីង ទោាំជាតលាលែទាំងអ្សរា
សាជា
្ិ ម្៌[2]។ ស្រកសទ្ងាំតជា្
្ិ ម្៌ ស្រជាូវបានទ្វក
ិ ទៅទស្រលម្លែស្រឺបរា ស្រឺងែបសរា ស្រកសទ្ងាំតជា្
ី ាំខណទ្យស្រម្ងរាទៅកនតងឆ្ន ាំ
១៩៩១ ែណមទរលខយលភានករា ងាែ់លែោឋភិបាល a ម្ទ្ាំច្ាំនទ្ន សាិជាទៅទស្រលម្ស្រកសទ្ងាំតជា្ិ្ម្៌ ទោាំខ

ក

ជាតលាលែទាំងអ្សរា មានភាក់លដភាររស្រី កសទ្ងាំតជា្
្ិ ម្៌ ទលក
ី ខលងខជាជាតលាលែទោធា[3]។ ទលស
ី រទី នុះទៅ
ទទ្យៀជា មាស្រតា១៩៣ ននែយឋ្ម្មនតញ្ាឆ្ន២
ាំ ០១៦ បានខច្ងថា ស្របរម្ នធជាតលាលែ មានភាក់លដភារខ់នកែយឋបាលរី

ស្រកសទ្ងាំតជា្
្ិ ម្៌ ែទ្ម្មានម្ន្តន្ែី យឋបាល (administrative personnel) នង
ិ ប្វ ិល ទលក
ី ខលងខជាជាតលាលែ
ទោធា[3]។ ទោងតាម្មាស្រតា៣២ ននច្ាបរា ស្ីរែី យឋបាលជាតលាលែននជាតលាលែាំតជា្ិ្ម្៌ (Act of Judicial
Administration of the Courts of Justice) បានខច្ងថា “លែោលម្
ាំននស្របរម្ នធាំតជា្្
ិ
ិ ម្៌ (Office of the
Judiciary)

ស្រជាូវទសនប្
ី វ ិលច្ាំណ្តាំទៅឺណមែយឋម្ន្តន្ី

ទយីម្បីខបងខច្កប្វ ិលទៅជាតលាលែាំតជា្ិ្ម្៌

និង

លែោលម្
ាំជាតលាលែ (Office of Judiciary)[12]”។ ទដលបាំណងននលែផ្ទ្ច្រា ស្របរម្ នធជាតលាលែរីស្រកសទ្ង
ិ
ាំតជា្ិ្ម្៌ ឺគទយីម្បីធានាយាំទណីែលែជាតលាលែស្របកបទោាំស្របសិទ្យធភារ ឺណទនាំដភារ ជាមា្ភារ និងភាក់លដភារ។

ទោងតាម្មាស្រតា១៤ នង
្ី ទី សវាាំតជា្
្ិ ម្៌ (Act of Judicial Service) ទៅកនតង
ិ មាស្រតា២៦ ននច្ាបរា សរ
ជាតលាលែាំតជា្ិ្ម្៌ ទៅស្រកម្ខយលាសិលេលម្ ស្រជាូវឆ្ងលជារា លែស្រប

ង ខយលទែៀបច្ាំទ ីងទោាំឺណមកម្មលែ

ជាតលាលែ (Judicial Commission) ម្តនទរលស្រជាូវបានខជាងតាាំងទោាំស្របធានជាតលាលែកាំរូល[11]។ យូទច្នុះ
ទៅស្រកម្ទៅកនតងជាតលាលែាំតជា្ិ្ម្៌

ស្រជាូវទ្យទ្យទ្លលែខជាងតាាំងទោាំឺណមកម្មលែជាតលាលែ

(Judicial

Commission)[11]។ ទោងតាម្ច្ាបរា យខយលទនុះ ម្ន
ិ មានបតឺគលណ្តមានករា ទៅកនតងាាបម្ ននជា
ី ស្រិ បជាប
ិ ជា្ិ ឬនជា
ី -ិ

a

ភានករា ងាែខយលសាិជាទៅទស្រលម្ស្រកសទ្ងាំត ជា្ិ្ម្៌ ែម្
ទ្ មាន៖ នាាំកោឋនទសត ីបអ្ទងកជារិទសស នាាំកោឋនទសត ីបអ្ទងកជានិងលែពាែអ្នីជាិ

លន លែោលម្
ាំកិច្ចលែាំត ជា្ិ្ម្៌ លែោលម្
ាំអ្ឺគទលាន្ិលែោឋន នាាំកោឋនលែអ្នត វជា្ច្ាបរា នាាំកោឋនទសត ីបអ្ទងកជារិទសស
ិ
ិ
ម្លឈម្ណឌលវ ិទ្យាាន្តស្ទលសលដវ ិច្ចម្ាំ(CIFS ) នាាំកោឋនលែពាែសិទ្យធិនិងទសែភារ
និងលែោលម្
ាំស្រកសទ្ង។
ី
ិ

4

បញ្ាជា្ិ ច្ូលែទ្ម្ទោាំផ្ទាលរា ទៅកនតងលែខជាងតាាំងទៅស្រកម្ទ ីាំ។ ាលទ្យធ់ល យាំទណីែលែននលែខជាងតាាំងទៅ
កនតងស្របរម្ នធជាតលាលែ ឺគភាក់លដរីអ្ាំណ្តច្នទោបាាំ ភាទៅស្រកម្ទាំងអ្សរា អាច្មានទ្យាំនតកច្ជា
ន
ទរញ
ិ ្កត ងលែបាំ
ម្តែងាែែបសរា ែទ្ ន។
្

ឺណកម្មលែជាតលាលែ (Judicial Commission) ធានានូវលែលែពាែទៅស្រកម្ ខយលបាំទរញម្តែងាែ និងភាែ
កច្
្
ទលស
ិ ចែបសរា ែទ្ ន។
ី រទី នុះទៅទទ្យៀជា ែយឋ្ម្មនតញ្ា បានខច្ងថា លែទ់ាែទៅស្រកម្ ទោាំដមនលែស្ររម្ទស្ររៀងា

ម្តន ម្ិនស្រជាូវបានអ្នតញ្ហាជាិទ ីាំ ទលីកខលងខជាកនតងកែណីខយលលែទ់ាែស្រជាូវបានខច្ងទោាំច្ាបរា ែទ្ម្មានលែ
យាំទ ង
ី ឋានម លែោករា ទ្យណឌកម្មវ ិនម្ ាំ ឬលែទចាទ្យស្របលនរា រីលែស្របស្ររជា
ឹ ្បទ្យទលមស
ី ស្ររ
ទ្យណឌកម្មវ ិនម្ ាំ មាន៥ស្របទភទ្យ យូច្ាលែបទណ្ញទច្ញរីលែងាែ លែយក
រនាទរលទ ង
ី យាំខណង ឬជាទម្្ង
ី ស្របាករា ទបៀវជាេ នង
ិ លែស្ប
ី ទនាាស[11]។

មទ្យណឌ[11]។ លែោករា

ូជាយាំខណង លែែ ាំលជារា លជារវកិច្ច លែ

ខ. ឯករាជ្យភាពរបស់ង្ៅស្រកម

លែកជារា សមាគលរា ែវាងភារែតសដនននភាក់លដភារែបសរា ទៅស្រកម្កនងលែទ្វ
ីទសច្ក្ីសទស្រម្ច្ច្ិជា្ និងភាក់លដភារ
ត
ែបសរា ស្របរម្ នធជាតលាលែរអ្
ី ាំណ្តច្យនទ្យទទ្យៀជា មានាែមសាំាននរា ណ្តសរា[15]។ ទៅស្របទទ្យសនប្ ច្ាបរា ធានានូវភាក
់លដភារែបសរា ាាបម្ ន
ទ ាំ
ី [15]។

ាទ្យូទៅ

បតខន្ច្ាបរា

ម្ន
ិ បានធានានូវភាក់លដភារែបសរា ទៅស្រកម្កនតងលែទ្វីទសច្ក្ីសទស្រម្ច្ច្ជា
ិ ្

ទៅស្រកម្ានរា ែពសរាននជាតលាលែាំតជា្
្ិ ម្៌

មានឥទ្យធរ
ិ លទៅទលទី ៅស្រកម្ានរា ទប

ា

រិទសសពាករា រម្នធលែទ្វីទសច្ក្ស
ព រា
ី ទស្រម្ច្ច្ិជា្។ យូទច្នុះ ទៅស្រកម្ានរា ទប អាច្មានសមាព្រីទៅស្រកម្ានរា ែស

ពាករា រម្នធនង
ឹ លែសទស្រម្ច្ច្ជា
ិ [្ 15]។ ទៅស្រកម្ានរា ទប ខយលងាាំនង
ឹ ទ្យទ្យទ្លឥទ្យធរ
ិ លទនុះ ែ ាំរង
ឹ ថានង
ឹ ស្រជាូវបាន
ជាទម្្ីងឋានម និង់្លរា លែវាាំជានម្្ទៅទលីឺតណសម្បជា្ិ[15]។ កតា្ទនុះ អាច្លុះឥទ្យធិរលទៅទលី ភាក់លដភារ
ននលែសទស្រម្ច្ច្ជា
ិ ្។ ទទុះាោងណ្តក៏ ទោាំ

ទៅស្រកម្ននជាតលាលែាំតជា្
្ិ ម្៌ ស្រជាូវបានខជាងតាាំងទោាំឺណម

កម្មលែជាតលាលែ (Judicial Commission) តាម្ែាំមយាំទណីែលែននលែស្របលង[11]។

ទយីម្បធា
ី ទ ង
ី នាភាក់លដភារជាតលាលែ ឺណមកម្មលែជាតលាលែ (Judicial Commission) ស្រជាូវបានបទងកជា
ី
ទយីម្បីស្រជាួជារិនិជាដទៅទលល
ី ែខជាងតាាំង លែជាទម្្ីងឋានម និងលែោករា វ ិនម្ ាំទៅស្រកម្[11]។ ឺណមកម្មលែជាតលាលែ

(Judicial Commission) យឹកនាាំទោាំស្របធានជាតលាលែកាំរូល នង
ិ មានទៅស្រកម្ច្ាំនទ្ន១២ែូប ខយលជាាំណ្តង

ឲ្ដជាតលាលែស្រឺបរា កស្រម្ិជា (ទៅស្រកម្៤ែូបម្ករីជាតលាលែកាំរូល ទៅស្រកម្៤ែូបម្ករីាលាឧទ្យធែណ៍ និង៤ែូបទទ្យៀជា
ម្ករា
ី
ី លាយាំបូង) នង
ិ សមាលិកឺណមកម្មលែ ២ែូប ម្ករស្រី រទ្យ
ឹ ធសភា។ ឺណមកម្មលែទនុះ ស្រជាូវបានបទងកជា
ទ ីង ទយីម្បីធានាភាក់លដភារែបសរា ទៅស្រកម្[11]។

5

តា់ងទ្យី២៖ ភាក់លដភារជាតលាលែ]16[

ភាក់លដភារជាតលាលែទៅស្របទទ្យសនប្
៥.
៤.៧២
៤.៥

៤.៤៣

រិ នត ា

៤.២

៤.៣២

៤.២

៤.០៨ ៤.០២

៤.០១

៤.

៣.៨

៣.៨

៣.៥

៣.

២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦

តា់ងទ្យី២ ទនុះបងាាញរីភាក់លដភារែបសរា ជាតលាលែទៅស្របទទ្យសនប្ រីសមាលិកែោឋភិបាល អ្ងគលែ ឬស្របាលន
រឆ្
ាំ ០០៧ យលរា ២០១៦ (រន
ាំ នង
ី ន២
ិ ត ា១៖ ឥទ្យធរ
ិ លាន្ង
ិ រន
ិ ត ា៧៖ ភាក់លដទាំងស្រសុង) ។ កនតងអ្ាំ

ងម្ទ្
ត ាំ

ទ្យសវជាេែ ៍ រិនត ននភាក់លដភារជាត
ា
លាលែទៅស្របទទ្យសនប្មានលែប្ាំច្តុះាលាំោបរា រី ៤.៧២ ទៅកនតងឆ្ន២
ាំ ០០៧

ម្កស្រជាម្
ាំ ០១៦ ។ ទៅទយីម្ឆ្ន២
ាំ ០១៤ ែបបទោធាបានស្រឺបរា ស្រឺងស្របទទ្យសនប្ទាំងម្ូល ោង
ឹ ៤.០២ទៅឆ្ន២

ណ្តម្តិញ រិនត ននភាក់លដភារជាត
ា
លាលែបានធា្ករា ច្តុះម្កស្រជាឹម្ខជា៣.៨០ ។ ទបីទទុះាោងណ្តក៏ ទោាំ ទៅឆ្ន ាំ
២០១៦ រន
ា
លាលែមានលែទកន
ិ ត ននភាក់លដភារជាត
ី ទ ង
ី បន្ច្
ិ ម្្ងៗម្កស្រជាម្
ឹ ៤.០២ ។
៤. ការង្ដាះស្រសាយវិវាទង្ស្រៅស្របព័នធត្ុោការ
បណ្ឹងវ ិវាទ្យ

(Litigation)

ឺា
គ វ ិ្ទី ោុះស្រាាំវ ិវាទ្យទាំងទៅកនតងវ ិសម្ ាំាធាែណម

ទោាំាែខជាវ ិវាទ្យទៅកនតងស្របទទ្យសនប្ មានលែទកីនទ ីង

នង
ិ វ ិសម្ ាំភាកលន។

ទ ីាំស្របរម្ នធជាតលាលែ មានលែលាំបាកកនតងលែទោុះ

ស្រាាំវ ិវាទ្យទាំងអ្សរា ស្របកបទោាំស្របសទ្យ
ិ ធភារ ខយលកនតងកែណីែ្ុះ នាាំឲ្ដមានលែច្ាំណ្តាំែាំមទរលាំូែ ទយីម្បី
បញ្ច បរា ទែឿងក្ី[17]។

ទឆ្ីាំជាបទៅនឹងបញ្ហាទនុះ លែទោុះស្រាាំវ ិវាទ្យទស្រៅស្របរម្ នធជាតលាលែ (ADR) ស្រជាូវបានអ្នតវជា្ទៅកនតងស្របទទ្យសនប្
តាាំងរ២
ាំ តន [18]។ ADRs ទយីែជាទ្ោងសាំាននរា ទៅកនតងស្របរម្ នធច្ាបរា ែបសរា ស្របទទ្យសនប្។ ់លែោឋភបា
ី ០ឆ្នម្
ិ លនប្

បានលស្រម្ុញស្របារលែយឋនប្ឲ្ដទស្របីស្របាសរា យាំទណ្តុះស្រាាំស្របទភទ្យទនុះ ម្តនទរលខយលទែឿងក្ីទ ីងយលរា ជាលា
ត លែ
ទយីម្បីឲ្ដភាឺីវ ិវាទ្យ

អាច្សនេាំសាំនច្ទរលទវលា

និងលែច្ាំណ្តាំ។

ទយីម្បីធានានូវលែអ្នតវជា្

ADRទនុះ

លែោលម្
ាំទោុះស្រាាំវ ិវាទ្យទស្រៅស្របរម្ នធ (Alternative Dispute Resolution Office) ស្រជាូវបានបទងកីជាទ ីង
ិ
ទោាំលែោលម្
ាំទនុះ
ិ
Judiciary)[17]។

សាជា
ាំជាតលាលែ
ិ ទៅទស្រលម្លែស្រឺបរា ស្រឺងែបសរា លែោលម្
ិ
6

(Office

of

the

ADR មាន ២ស្របទភទ្យ ឺស
គ នាធនកម្ម និង ម្លឈជា្កម្ម។ សនាធនកម្ម និង ម្លឈជា្កម្ម ែទ្ម្មានទាំងនីជាិវ ិ្ីទៅកនតង
ជាតលាលែ នង
ិ ទស្រៅជាតលាលែ[19]។

៤.១. សនាធនកមម
សនាធនកម្ម ស្រជាូវបានទស្របីស្របាសរា ាាំូែម្កទ ីាំទៅកនតងស្របទទ្យសនប្ បតខន្ស្រជាូវបានទឺទស្របីស្របាសរា ាញឹកញាបរា ទៅ

កនតងវ ិវាទ្យជាូច្ៗ។ ស្រកម្នីជាិវ ិ្ីែយឋបបទវណី ខយលស្រជាូវបានអ្នតម្ម្ជាាទលីកយាំបូងទៅកនតងឆ្ន១
ាំ ៩៣៥ បានខច្ងថា
ាំ តាំលស្រម្ុះ ឬអាច្ទ្វទី ង
សនាធនកម្ម អាច្ទ្វទី ង
ី ខយលជាស្រម្ូវទោាំទៅស្រកម្លន
ី តាម្ែាំមកច្
ិ ចស្ររម្ទស្ររៀងែវាងភាឺី
វ ិវាទ្យទាំងរីែ[19]។ ទយីម្បីលជារា បនាាំលែច្ាំណ្តាំែបសរា ភាឺទ
ាំ រីែ លែោលម្
ាំជាតលាលែ (Office of the
ី ង
ិ
Judiciary) ឧបជាាម្ភប្វ ិលយលរា យាំទណីែលែននសនាធនកម្មទនុះ[17]។

ច្ាំទពាុះសនាធនកម្មទៅកនតងជាតលាលែ ទៅស្រកម្លាំនតាំលស្រម្ុះ ខជាងខជាខណនាាំភាឺីវ ិវាទ្យឲ្ដរាោម្ទស្របីស្របាសរា សនាធន
កម្ម ម្តនទរលយាំទណីែលែនីជាិវ ិ្ីបន្ទទ្យៀជា[19]។ យាំទណីែលែនននីជាិវ ិ្ីអាច្ស្រជាូវបានបញ្ឈបរា ទៅទរលណ្តខយល

ភាឺីវ ិវាទ្យសទស្រម្ច្ច្ិជា្ទោុះស្រាាំបញ្ហាតាម្ែាំមលែទស្របីស្របាសរា សនាធនកម្មទនុះ ទោាំកនតងទនាុះភាឺីវ ិវាទ្យ អាច្
ទស្របស្រី បាសរា លែសនាធនលែែបសរា
ជាតលាលែ (ខជាងតាាំងទោាំជាតលាលែ) ឬសនាធនលែទស្រៅជាត
លាលែ[19]។
ី
ី
លាំនទ្សឲ្ដលែទៅជាតលាលែ ភាឺីវ ិវាទ្យ អាច្ខសវងែកទសវាសនាធនកម្មទស្រៅស្របរម្ នធជាលា
ត លែទៅ

ម្លឈម្ណឌល

សនាធនកម្ម ខយលសាជា
ិ ទៅទស្រលម្ម្លឈម្ណឌលទោុះស្រាាំវ ិវាទ្យទស្រៅស្របរម្ នធជាតលាលែ (Mediation Center in
the Alternative Dispute Resolution Center) លែោលម្
ាំជាតលាលែ (Office of the Judiciary)
ិ

ស្រកសទ្ងាំតជា្
្ិ ម្៌ ម្លឈម្ណឌលសនាធនកម្ម THAC (THAC Mediation Center) នង
ិ ស្រកុម្ស្របក
ឹ ាទម្ធាវ ីនន

ស្របទទ្យសនប្ (Lawyer Council of Thailand)[19]។ សនាធនលែ ី លទ្ាំខសវងែកយាំទណ្តុះស្រាាំសម្ែម្ដ

សស្រមាបរា ភាឺទ
ាំ រែី ។ បនាាបរា ម្ក ភាឺវី ិវាទ្យ អាច្ច្ែចាដន ទោាំខ់អកទលយ
ី ង
ី ាំទណ្តុះស្រាាំ់្លរាទោាំសនាធនលែ ី
ខយលនាាំឲ្ដភាឺីវ ិវាទ្យឈានយលរា កិច្ចស្ររម្ទស្ររៀងម្ទ្ាំ ទៅច្តងបញ្ច បរា ននយាំទណីែលែសនាធនកម្មទនុះ។ ស្របសិនទបីម្ិន
សទស្រម្ច្បាននូវកិច្ចស្ររម្ទស្ររៀងទទ្យទនាុះ ភាឺីណ្តម្ទ្ាំ អាច្ប្ឹងទៅយលរា ជាតលាលែ[17]។

៤ .២. មជ្ឈត្តកមម
់ាតាំរីសនាធនកម្ម ម្លឈជា្កម្ម ស្រជាូវបានទស្របីស្របាសរា ទៅកនតងវ ិវាទ្យពាណិលជកម្ម្ងនរា្ងែ និងមានជានម្្ែពសរា។ ទលីសរី
ទនុះទទ្យៀជា ភាឺីវ ិវាទ្យ ស្រជាូវច្ាំណ្តាំប្វ ិលោងទស្រច្ន
ាំ ម្លឈជា្កែ នង
ី ទៅទលទ
ី ង
ិ ាាបម្ នខយល់ដលរាទសវាម្លឈជា្កម្ម
ទនុះ។

់លែោឋភិបាលនប្

បានបទងកីជាច្ាបរា ឺាំែូ

UNCITRAL

ស្ីរម្
ី លឈជា្កែកនតងពាណិលជកម្មអ្ន្ែាជាិ

(UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration) សស្រមាបរា ាាំន្លែាករា លាករា
ទយីម្បីអ្នតវជា្ស្រកបែម្ ណឌម្លឈជា្កម្មអ្ន្ែាជាិច្ាំទពាុះវ ិវាទ្យទកីជាមានកនតងស្របទទ្យសនប្។

ទៅកនតងយាំទណីែលែម្លឈជា្កម្ម

ភាឺវី ិវាទ្យ អាច្ទែៀបច្ាំនជា
ី វិ ិ្ច្
ី ែចាទោាំែ្ទ្នភាង ទយីម្បធា
ី នាថា សាំទណីែបសរា ភាឺន
ី ម្
ី ទ្ាំៗអាច្ស្រជាូវបានទ្យទ្យទ្ល
យឹងលគទោាំភាឺីមាេងទទ្យៀជា[17]។

7

ជាតលាលែ

ាជាទ្អ្ងគយ៏សាំាននរា កត ងលែោករា
ន
ឲ្ដអ្នតវជា្នូវកិច្ចស្ររម្ទស្ររៀង

ខយលទកីជាទច្ញរីយាំទណីែលែម្លឈជា្កម្ម

ទាំងម្លឈជា្កម្មទៅកនតងជាតលាលែ និងម្លឈជា្កម្មទស្រៅជាតលាលែ។ ស្របសិនទបីភាឺីណ្តម្ទ្ាំ ម្ិនាំលរា ស្ររម្ច្ាំទពាុះ
បញ្ាជា្ិណ្តម្ទ្ាំទៅកនតងកិច្ចស្ររម្ទស្ររៀងទនាុះ ជាតលាលែ មានសិទ្យធិអ្ាំណ្តច្ចាជារា តាង
ាំ ម្លឈជា្កែ ទយីម្បីលទ្ាំសស្រម្ួល
នង
ាំ រែី [17]។
ិ ែកយាំទណ្តុះស្រាាំសម្ែម្ដសស្រមាបរា ភាឺទ
ី ង
ទស្រៅរីលែទស្របីស្របាសរា ម្លឈជា្កម្មទៅកនតងវ ិវាទ្យពាណិលជកម្ម

ភានករា ងាែ់លែោឋភិបាលាទស្រច្ីន

យូច្ានាាំកោឋន

ធានា់បរា ែង (Department of Insurance) នាាំកោឋនកម្មសទ្យ
ិ ធប
ិ ញ្ហា (Department of Intellectual

Property) និងឺណមកម្មលែទ្យី់ាម្ូលបស្រជា (Security and Exchange Commission) ក៏ បានទស្របីស្របាសរា
យាំទណីែលែម្លឈជា្កម្មទនុះ់ងខយែ[17]។
ទសវាម្លឈជា្កម្មទស្រៅជាតលាលែ

អាច្ែកបានទៅវ ិទ្យាាានម្លឈជា្កម្មននស្របទទ្យសនប្

(Thai

Arbitration

Institute) ម្លឈម្ណឌលម្លឈជា្កម្ម THAC (THAC Arbitration Center) លែោលម្
ាំននឺណមកម្មលែ
ិ
ធានា់បរា ែង (Office of Insurance Commission) ទ្យី់ាែភាឺ

តននប្(Stock Exchange of Thailand)

នង
ិ សភាពាណិលជកម្មអ្ន្ែាជាិ (International Chamber of Commerce)។ ម្លឈជា្កម្មទស្រៅជាតលាលែ សាជា
ិ

ទៅទស្រលម្ច្ាបរា ស្ីរីម្លឈជា្កម្មឆ្ន២
ាំ ០០២ (1001 Arbitration Act)។ ែាំមទរលាម្្ដម្សស្រមាបរា យាំទណីែ
លែម្លឈជា្កម្មទស្រៅជាតលាលែ ឺគស្របខ លម្ទ្ាំឆ្ន ាំ ភាជានម្្ ឺគអាស្រសម្ ាំទៅទលីទ្យីតាង
ាំ និងនីជាិវ ិ្ីខយលាំកម្កទស្របី
ស្របាសរា ។ ឧទ

ែណ៍ លែច្ាំណ្តាំទៅទលីលែទោុះស្រាាំវ ិវាទ្យ ទោាំទស្របីស្របាសរា ទសវាម្លឈជា្កម្មទៅវ ិទ្យាាាន

ម្លឈជា្កម្មននស្របទទ្យសនប្ (Thai Arbitration Institute) អាច្ម្ន
ិ ទលស
ី រី ២លានបាជា (ស្របខ ល៦០,០០០

យតលា្ែអាទម្ែក)
ខយលកនតងទនាុះមានជានម្្ឈលម្លឈជា្
កែ ស្របខ ល៣០,០០០បាជា (ស្របខ ល៩០០យតលា្ែអា
ិ
ទ្ ន
ទម្ែក)[17]
ទ ីាំនប្្ឈទ្ លខយលទៅន
ន
ិ
ឹងស្រជាូវាកម្មសិទ្យធែបសរា ាាបម្ នម្លឈជា្កម្ម ។
ម្លឈជា្កម្មទស្រៅជាតលាលែមានរីែស្របទភទ្យ ឺគម្លឈជា្កម្មអាយ
(institutional

arbitration)។

ម្លឈជា្កម្មអាយ

តក

តក (ad hoc arbitration) និងម្លឈជា្កម្មាាបម្ ន

(ad

hoc

arbitration)

ម្ន
ិ ច្ាំណ្តាំទស្រច្ន
ី ទទ្យ

ទោាំាែភាឺីវ ិវាទ្យ ស្រឺបរា ស្រឺងយាំទណីែលែនីជាិវ ិ្ីទង
ាំ អ្សរា ទោាំែ្ទ្នភាង និងអាច្រិភាកាជានម្្ាម្ទ្ាំម្លឈជា្កែ
បានស្រឺបរា ទរល។ កនតងកែណីននម្លឈជា្កម្មាាបម្ ន (institutional arbitration) ភាឺវី ិវាទ្យ ស្រជាូវច្ាំណ្តាំប្វ ិល
ោងទស្រច្ីន ទោាំាែខជារទ្កទឺ ស្រជាូវទដែរតាម្បទ្យបញ្ហជ និងនីជាិវ ិ្ីែបសរា ាាបម្ នខយលរទ្កឺទស្របីស្របាសរា [17] ។
៥. ង្សចកតីសននិដាាន

ស្របទទ្យសនប្ មានកាំខណទ្យស្រម្ងរាសាំាននរា ទៅទលីស្របរម្ នធជាតលាលែ ទៅទរលខយលែយឋ្ម្មនតញ្ាឆ្ន១
ាំ ៩៩៧ កាំរតងស្រជាូវ
បានអ្នតវជា្។ កាំខណទ្យស្រម្ងរាទនុះ បានផ្ទ្ច្រា ជាតលាលែរីស្រកសទ្ងាំតជា្ិ្ម្៌ អ្នតទលាម្ទៅតាម្ទដលឺាំនិជាឺន្ឹុះននភាក
់លដភារននស្របរម្ នធជាតលាលែ

ារទិ សសភាក់លដភាររអ្
ី ាំណ្តច្នជា
ី ិស្របជាប
ិ ជា្។
ិ

ទលស
ី រទី នុះ

ឺណមកម្មលែ

ជាតលាលែ (Judicial Commission) ទយីែជាទ្នាទ្យីោងសាំាននរា កត ងលែស្រជាួ
ន
ជារិនិជាដទៅទលីែយឋបាលែបសរា ជាលា
ត លែ
ាំតជា្
្ិ ម្៌ នង
ន ពាករា រម្នធនង
ិ ធានាទៅទលល
ី ែអ្នតវជា្បទ្យបញ្ហជន់ាកត ង
ឹ លែខជាងតាាំង លែជាទម្្ង
ី ឋានម នង
ិ លែោករា

ទ្យណឌកម្មវ ិនម្ ាំទៅទលីទៅស្រកម្។ ភាក់លដភារាាបម្ ន និងភាក់លដភារែបសរា ទៅស្រកម្ ស្រជាូវបានធានាទោាំែយឋ
8

្ម្មនតញ្ា និងច្ាបរា ។ ទស្រៅរីលែទោុះស្រាាំវ ិវាទ្យកនតងស្របរម្ នធជាតលាលែ លែទោុះស្រាាំវ ិវាទ្យទស្រៅស្របរម្ នធជាតលាលែ

(ADR) ឺគាម្ទ្ាបាាំម្ទ្ាំ ខយលអ្នតវជា្ទៅកនតងស្របទទ្យសនប្ ទយីម្បីទោុះស្រាាំវ ិវាទ្យសតីវ ិល ស្រឺួាែ លាំនទ្ញ នង
ិ

ពាណិលជកម្ម។ ADR ខ់អកទៅទលីកិច្ចស្ររម្ទស្ររៀង ទ ីាំស្របសិនទបភា
ាំ រីែ ម្ិនសបាាំច្ិជា្នឹងលែសទស្រម្ច្
ី ឺីទង
ច្តងទស្រលាំ ភាឺវី ិវាទ្យអាច្ទៅជាតលាលែខយលាលទស្រម្ស
ី ច្តងទស្រលាំ។
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ឧបសមព័នធ ១

10

១. រដ្ាសភាស្របង្ទសនៃ
ទោងតាម្មាស្រតា៧៩ ននែយឋ្ម្មនតញ្ាឆ្ន២
ាំ ០១៧ ស្របទទ្យសនប្ មានសភាច្ាំនទ្នរែី ឺគ សភាជាាំណ្តង់ន្តស្(សភា
ានរា ទប) និងស្ររឹទ្យធសភា(សភាានរា ែពសរា)។ ម្ាងវ ិញទទ្យៀជា ខ់នកទ្យី៨៣ ននែយឋ្ម្មនតញ្ាឆ្ន២
ាំ ០១៧ ច្ាំនទ្ន
សមាលិកសភាជាាំណ្តង់ន្តស្មានច្ាំនទ្ន៥០០នាករា
ម្ណឌលនីម្ទ្ាំៗ

និងតាម្ែាំមបញ្ជ ីទឈាមុះទបកេលនននឺណបកេនទោបាាំ។

ជាាំណ្តង់ន្តស្មានសមាលិកច្ាំនទ្នស្របាាំែាំនាករា
(១)

ខយលស្រជាូវបានទស្រលីសទែសតាម្ែាំមលែទបាុះទឆ្
ន ជាទៅតាម្
ី

សមាលិកច្ាំនទ្ន៣៥០នាករា

ែយឋ្ម្មនតញ្ាជាស្រម្ូវឱ្ដសភា

ស្រជាូវបានទបាុះទឆ្នជាទស្រលីសទែសតាម្ែាំមលែទបាុះទឆ្
ន ជាាសកល
ី

ស្រជាូវបានទបាុះទឆ្នជាទស្រលីសទែសតាម្ែាំមលែឈែទឈា
ម ុះទោាំផ្ទាលរា ទៅតាម្
ី

ម្ណឌលទបាុះទឆ្នជា (២) សមាលិកច្ាំនទ្ន១៥០នាករា ឺគ ទបកេភារខយលឈែទឈាមុះម្ករីឺណបកេខយលស្រជាូវ
ទបាុះទឆ្នជាទោាំស្របទោលតាម្ែាំមភាឺែាំននសទម្្ងទឆ្នជា។
២០១៧

សមាលិកស្ររទ្យ
ឹ ធសភាមានច្ាំនទ្ន២០០នាករា

ទោងតាម្ខ់នកទ្យ១
ី ០៧

ននែយឋ្ម្មនតញ្ាឆ្ន ាំ

ស្រជាូវបានទស្រលីសទែសទច្ញរ
ប
ី
ី តឺគលខយលមានច្ាំទណុះយឹង

លាំនាញ និងបទ្យរិទា្ន៍ លែងាែ តាម្ែាំមស្ររុះ់លស្រកឹជាដ។

ទៅខែឧសភាឆ្ន ាំ២០១៤ មានែយឋស្រ បហាែទោធាម្ទ្ាំទៅកនតងស្របទទ្យសនប្។ រទ្ កទោធាបានែ ាំលាាំសភាទ ី ាំបាន
បទងកីជាែយឋសភានជា
ី ប
ិ បញ្ាជា្ិ ាជាិ (NLA) ខយលសាជា
ិ ទៅទស្រលម្ែយឋ្ម្មនតញ្ាឆ្ន ាំ២០១៤ ទយីម្បល
ី ាំនទ្សឲ្ដែយឋសភានន

ស្របទទ្យសនប្(NAT)ខយលែទ្ម្មាន សភាជាាំណ្តង់ន្តស្ និ ងស្ររឹទ្យធសភាb។ ែយឋសភានីជាិបបញ្ាជា្ិ ាជាិ សាិជាទៅទស្រលម្លែ
ស្រឺបរា ស្រឺងែបសរា ស្រកុម្ស្របក
្ បរា ធានបរា ។ ែ ូ ជាម្កយលរា ឆ្ន ាំ២០១៧ ឺណមកមាម្ិ លែរស្រងាង
ឹ ាាជាស
ិ ន្ិ ភារ និ ងសណ្ត

ែយឋ្ម្មនតញ្ា បានបទងកី ជាឲ្ដមានែយឋ្ម្មនតញ្ាបទណ្ត
្ ុះអាសននឆ្ន ាំ២០១៧ ។ តាម្ែាំមែយឋ្ម្មនតញ្ាទនុះ ែយឋសភានន
ស្របទទ្យសនប្ នង
ឹ ស្រជាូ វបានបទងកី ជាទ ង
ី វ ិញទៅទរលមានលែទបាុះទឆ្នជាាជាិនាទរលានងម្តែទនុះ។ យូទច្ន ុះ ែយឋសភានជា
ី ិ
បបញ្ាជា្ិាជាិ ទៅខជាយាំទណីែលែទៅកនតងស្របទទ្យសនប្c។
២. ដ្ំង្ណើរការង្ធវើចាប់របស់ស្របង្ទសនៃ
ទោាំាែខជារតាំមានស្ររឹទ្យធសភា និងែយឋសភាាជាិ សភានីជាិបបញ្ាជា្ិាជាិ បានទយីែជាទ្នាទ្យីាសភាននស្របទទ្យសនប្
យូច្ទនុះ យាំទណីែលែទ្វច្
ាំ ០០៧ នង
្ ុះអាសនន
ី ាបរា ានងទស្រលម្ទនុះ ឺខគ ់អកទលែី យឋ្ម្មនតញ្ាឆ្ន២
ិ ែយឋ្ម្មនតញ្ាបទណ្ត
ឆ្ន២
ាំ ០១៧។

ទោងតាម្ខ់នកទ្យី១៤២ ននែយឋ្ម្មនតញ្ាឆ្ន២
ាំ ០០៧ បតឺគល ឬភានករា ងាែណ្តខយលអាច្ទ្វីទសច្ក្ីទសនីច្ាបរា ឬទ្វី
ទសច្ក្ីស្រពាងច្ាបរា ែទ្ម្មាន៖(១)ទ្យីស្ីលែឺណមែយឋម្ន្តន្ី

(២)សមាលិកសភាជាាំណ្តង់ន្តស្ទស្រច្ីនាង២០ែូប

(៣)ជាតលាលែ ឬទ្យីភានករា ងាែច្ាបរា និង(៤)ស្របារលែយឋទស្រច្ីនាង១០.០០០នាករា ខយលមានសិទ្យធិទបាុះទឆ្នជា។
កនតងកែណីខយលទសច្ក្ីទសនីច្ាបរា

ឬទសច្ក្ីស្រពាងច្ាបរា ពាករា រម្នធនឹង

b

ិែញ្ាវជាាត ខយលទសនីម្ករីសមាលិកសភា

National Legislative Assembly. 2017. History of the National Legislative Assembly.
http://w3c.senate.go.th/main.php?url=content&id=513 [Access on 23 August 2017].
c
National Council for Peace and Order. 2017.
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ជាាំណ្តង់ន្តស្ ជាតលាលែ និងស្របារលែយឋ នាាំកែយឋម្ន្តន្ីស្រជាូវទ្វីលែសទស្រម្ច្ច្ិជា្ថាទជាីស្រជាូវដាំស្រទ្យ ឬបយិទស្។
ទៅកនតងខ់នកទនុះក៏ បានបញ្ហជករា ់ងខយែថា ស្រឺបរា ច្ាបរា ទង
ាំ អ្សរា ស្រជាូវខជារិនិជាដទោាំសភាជាាំណ្តង់ន្តស្ាម្តន។
ច្ាបរា ខយលស្រជាូ វចាជារា ទ្យតកាច្ាបរា

ិែញ្ា វជាាត ស្រជាូវមានលកេ ណ មម្ទ្ាំ កនត ងច្ាំទណ្តម្លកេណ មទាំងទនុះ៖(១)រនធ (២)

ប្វ ិលែយឋ (៣)ស្រទ្យរដសកម្ម ែបសរា ែយឋ នង
ម្ ថាច្ាបរា ណ្តម្ទ្ ាំ ាច្ាបរា
ិ (៤)ែូបាំ
ិ បម្ ណណ។ ស្របសន
ិ ទបី មានលែសងេ ាំ
ិែញ្ាវជាាត ឬអ្ជារា ខយលជាស្រម្ូវឱ្ដមានលែសទស្រម្ច្រីនាាំកែយឋម្ន្តន្ី

ស្របធានសភាជាាំណ្តង់ន្តស្ និងស្របធានឺណម

កមាម្ិលែអ្ច្ិនន្តន្ាំ៍ ស្រជាូ វែទ្ម្ដនសទស្រម្ច្ទៅកនតងកិច្ចស្រ បលតាំ ថាទជាច្
ី ាបរា ទនាុះាច្ាបរា

ិែញ្ា វជាាត ឬទទ្យ កនតងែាំមទរល១៥

នប្ង តាម្ែាំមលែទបាុះទឆ្នជាម្ជាិ ភាឺទស្រច្ី ន។ កនតងកែណីលែទបាុះទឆ្នជាមានច្ាំនទ្នទសមដ
ី ន ស្របធានសភាជាាំ ណ្តង់ន្តស្ក៏
ស្រជាូវទបាុះទឆ្នជា់ងខយែ(ខ់នកទ្យ១
ី ៤៣ ននែយឋ្ម្មនតញ្ា)។

ទោងតាម្ខ់នកទ្យី ១៤៦ ននែយឋ ្ម្មនតញ្ាឆ្ន២
ាំ ០០៧ បនាាបរា រីសភាជាាំណ្តង់ន្តសដទបាុះទឆ្នជាដាំស្រទ្យទសច្ក្ីទសនី ឬទសច្

ក្ស្រី ពាងច្ាបរា ច្ាបរា ទនុះស្រជាូ វោករា លូ នទៅស្ររទ្យ
ឹ ធសភា។ ស្ររទ្យ
ឹ ធសភាស្រជាូវរន
ិ ជា
ិ ដទម្ល
ី កនតងែាំមទរល៦០នប្ង និ ងកនតងែាំម
ទរល៣០នប្ង ច្ាំទពាុះច្ាបរា ស្ីរី

ិែញ្ាវជាាត។ ទទុះាោ ងណ្តក៏ ទ ោាំ កនតងកែណីែ្ុះ ស្ររឹទ្យធសភាអាច្រនាែទរល ខជា

ម្ន
ិ ឲ្ដទលស
ី រី៣០នប្ង។ ច្ាបរា ទនុះស្រជាូ វចាជារា ទ្យតកថា បានអ្នតម្ម្ជាទោាំស្ររទ្យ
ឹ ធសភា កនតងកែណីស្ររទ្យ
ឹ ធសភាែកាននទ្វី
ទសច្ក្ីសទស្រម្ច្កនតងែាំមទរលខយលបានកាំ ណជារា ។

ទោងតាម្ខ់នកទ្យី ១៤៧ នង
ន ាំទណី ែលែទ្វច្
ិ ខ់ន កទ្យី ១៥០ ែយឋ ្ម្មនតញ្ាឆ្ន ាំ២០០៧ យាំ ណ្តករា លលបនាាបរា កត ងយ
ី ាបរា
មានយូច្ានងទស្រលម្៖
១.

ស្របសន
ិ ទបស្រី រទ្យ
ឹ ធសភាអ្នតម្ម្ជា

ទសច្ក្ទី សនច្
ី ាបរា ឬទសច្ក្ស្រី ពាងច្ាបរា ទនាុះ ស្រជាូវបញ្ជូ នទៅសភា

ជាាំណ្តង់ន្តសដ បនាាបរា ម្កបញ្ជូ នទៅនាាំកែយឋម្ន្តន្ី។ កនតងែាំមទរល២០នប្ង នាាំកែយឋម្ន្តន្ីទសនីសស្រតាំ រុះម្ហា
កេស្រជាឡាាំស្ររុះ សាទលាន។ បនាាបរា រស្រី រុះម្ហាកេស្រជាឡាាំស្ររុះ សាទលានែទ្ច្ ច្ាបរា ទនាុះស្រជាូវទបាុះរតម្ព
់ាាំទៅទលីលខសជា់លែោឋភិបាលទយីម្បីច្ូលា្ែមាន។

២. កនតងកែណីស្ររឹទ្យធសភាទ្វវី ិទា្នកម្មទលីច្ាបរា នង
ិ មានលែដាំស្រ ទ្យរស
ី ភាជាាំ ណ្តង់ន្តស្ យាំទណី លែទ្វី
ច្ាបរា អ្នតវជា្យូច្ដននឹងច្ាំនតច្ទ្យី១ានងទលី ។

៣.ស្របសន
ិ ទបស្រី រទ្យ
ឹ ធសភាម្ន
ិ ដាំស្រ ទ្យទលីទសច្ក្ទី សនច្
ី ាបរា ឬទសច្ក្ស្រី ពាងច្ាបរា ទនាុះទទ្យ ទសច្ក្ទី សនច្
ី ាបរា ឬ
ទសច្ក្ីស្រពាងច្ាបរា ទនាុះ នឹងស្រជាូវបញ្ជូ នទៅសភាជាាំណ្តង់ន្តស្ទយីម្បីទ្វីលែរិ ចាែណ្តាែាប្ម។
ី
៤.

កនតងកែណីច្ាំនតច្ទ្យី៣ានងទលី

ស្របសន
ិ ទបីសភាជាាំណ្តង់ន្តស្ម្ន
ិ ដាំស្រទ្យលែទ្វវី ិទា្នកម្មែបសរា

ស្ររឹទ្យធសភា ឺណមកមាម្ិលែែទ្ម្ (Joint Committee) ស្រជាូវបានបទងកីជាទ ីង ទោាំមានសមាលិកម្ករី
សភាទាំងរែី នង
ិ មានច្ាំនទ្នទសមដ
ី ន ខយលកាំណជារា ទោាំសភាជាាំណ្តង់ន្តស្។ ឺណមកមាម្ល
ិ ែែទ្ម្ទនុះ

នឹងរិនិជាដទ ីងវ ិញនូវច្ាបរា ទនាុះ ទ្វីែបាាំលែណ៍ នឹងោករា លូនទៅសភាជាាំណ្តង់ន្តស្ និងស្ររឹទ្យធសភា។
ឺណមកមាម្ល
ិ ែែទ្ម្

មានអ្ាំណច្កនតងលែទលុះទៅអ្នកពាករា រម្នធ

ទយីម្បទ្យ
ី ទ្យទ្លបានរជា៌ មានបខនាម្

(ទ្យិនននម្ាំ និងភស្តតាង) ទករា ទ្យងនឹងច្ាបរា ទនាុះ។ ស្របសិនទបី ទសច្ក្ីទសនីច្ាបរា ឬទសច្ក្ីស្រពាងច្ាបរា
ទនាុះស្រជាូវបានដាំស្រទ្យទោាំសភាទាំងរីែ

យាំទណីែលែទ្វីច្ាបរា យូច្ដននឹងច្ាំនតច្ទ្យី១ខយែ។
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ស្របសិនទបី

ស្ររឹទ្យធសភា និងសភាជាាំណ្តង់ន្តស្ម្ិនដាំស្រទ្យ ទសច្ក្ីទសនីច្ាបរា ឬទសច្ក្ីស្រពាងច្ាបរា ទនាុះ នឹងស្រជាូវបាន
បយិទស្។

៥. ទោងតាម្ខ់នកទ្យី ១៤៨ ទសច្ក្ីទសនីច្ាបរា ឬទសច្ក្ីស្រពាងច្ាបរា ខយលស្រជាូវបានបយិទស្ទនាុះ នឹ ងស្រជាូវ
រចា
ិ ែណ្តទ

ង
ី វ ិញបនាាបរា រីែាំមទរល១៨០នប្ង។

កនតងកែណី ខយលសភាជាាំណ្តង់ន្តស្ ទៅខជាដាំស្រទ្យទលី
ច្ាបរា យខយលទនាុះ ឬមានលែដាំស្រទ្យទោាំច្ាំនទ្នភាឺទស្រច្ី នននឺណមកមាម្ិ លែែទ្ ម្ យាំទណី ែលែទ្វីច្ាបរា ទនាុះ
យូច្ដននឹងច្ាំនតច្ទ្យី១។

៦.ទោងតាម្ខ់នកទ្យី១៤១ ននែយឋ្ម្មនតញ្ាឆ្ន ាំ២០០៧ ម្តនទរលច្ាបរា អ្ងគលែ ស្រជាូ វបញ្ជូ នទៅស្ររុះម្ហាកេស្រជា
ទយីម្បីឡាាំស្ររុះ សាទលាន នាាំកែយឋម្ន្តន្ីស្រជាូ វទ់ញីច្ាបរា ច្ម្្ង ទៅជាតលាលែ្ម្មនតញ្ា ទយីម្បី ធានាថាច្ាបរា
ទនាុះស្រសបនឹងែយឋ្ម្មនតញ្ា។

មានភារែតសដនជាិច្ជាទ្ ច្ែវាងែយឋ្ម្មនតញ្ាឆ្ន ាំ២០០៧ និ ងែយឋ្ម្មនតញ្ា បទណ្ត
្ ុះអាសននឆ្ន ាំ២០១៧ (សូម្ទម្ីលែូប

ភារទ្យី១ានងទស្រលម្)។ ភារែតសដនទនុះទករា ទ្យងនឹ ងបតឺគលខយលអាច្ទសនី ឬទ្វីទសច្ក្ីស្រពាងច្ាបរា ។ ទោងតាម្
ខ់នកទ្យី១៣៣ ែយឋ្ម្មនតញ្ាឆ្ន ាំ២០១៧ ឺណមែយឋម្ន្តន្ី សមាលិកសភាជាាំណ្តង់ន្តស្ទស្រច្ីនាង២០ែូប និងស្របា
រលែយឋខយលមានសិទ្យធិទបាុះទឆ្ន ជាទលីសរី១០.០០០នាករា អាច្ទ្វីទ សច្ក្ីទសនីច្ាបរា បាន។ ច្ាំទពាុះច្ាបរា អ្ងគលែ មាន
ខជាឺណមែយឋម្ន្តន្ី d និងសមាលិ កសភាជាាំ ណ្តង់ន្តស្ទទ្យខយលអាច្ទ្វីទសច្ក្ីទសនច្
ី ាបរា ទៅែយឋសភាាជាិ។ ទបីទស្របៀប

ទ្ៀបទៅនឹងែយឋ ្ម្មនតញ្ាឆ្ន ាំ២០០៧ ជាតលាលែ ឬភានករា ងាែច្ាបរា ក៏អាច្ទ្វីទសច្ក្ីទសនច្
ី ាបរា ទករា ទ្យងនឹ ងភាែកិច្ច និង
ជាទ្នាទ្យែី បសរា ែទ្ ន។
្
ទស្រៅរភា
ី រែតសដនទនុះយាំទណី ែលែទ្វច្
ី ាបរា ទ ាំងអ្សរា ឺទគ ៅយខយលែវាងែយឋ្ម្មនតញ្ាឆ្ន ាំ២០០៧
និងែយឋ្ម្មនតញ្ាឆ្ន២
ាំ ០១៧ ។

d

ឺណមែយឋម្ន្តន្ី ទ្វីទសច្ក្ីទសនីច្ាបរា អ្ងគលែ ទោាំមានលែ់្លរាទោបលរា រីជាតលាលែកាំរូល ឬជាត លាលែ្ម្មនតញ្ា។
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តា់ងទ្យី ១៖ យាំ ទណីែលែទ្វីច្ាបរា ែបសរា ស្របទទ្យសនប្
e
ជាតលាលែ នង
ិ ភានករាងាែច្ាបរា

សមាលិកសភាជាាំណ្តង់ន្តស្

ឺណមែយឋម្ន្តន្ី

សភាជាាំណ្តង់ន្តស្
២.ទ់ញីស្រជា បរាម្កសភា
ជាាំណ្តង់ន្តស្

១.ទ់ញីលូនស្ររឹទ្យធសភា

ស្ររឹទ្យធសភា
នាាំកែយឋម្ន្តន្ី

ស្ររុះម្ហាកេស្រជា

ទបាុះ់ាាំកនតងលែខសជា់លែោឋភបា
ិ ល

ច្ាបរា ច្ូលា្ែមាន

e

e

មានខច្ងទៅកនតងខ់នកទ្យី១៤២ ននែយឋ្ម្មនតញ្ាស្ររុះ់ាណ្តច្ស្រកនប្ ឆ្ន២
ាំ ០០៧។
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ស្របារលែយឋមានសទ្យ
ិ ធទបាុះទឆ្នជា

ឧបសមព័នធ ២
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បនាាបរា រីបទ្យបងាាញខយលបានស្របស្ររឹជា្ទៅទៅនប្ងទ្យី៦ ខែកញ្ហា

ឆ្ន២
ាំ ០១៧

សស្រមាបរា ឺណមកម្មលែទ្យី៦ នន

ស្ររឹទ្យធសភា ឺណមកម្មលែ មានសាំណទ្ែច្ាំនទ្ន៤យូច្ានងទស្រលម្។ ឧបសម្ពម្នធ២ទនុះ ់្លរាច្ទម្្ីាំច្ាំទពាុះសាំណទ្ែ
ទាំងអ្សរា ទនុះ។

សាំ ណទ្ ែ
១ .ទជាីស្ររុះម្ហាកេស្រជាននស្ររុះ់ាណ្តច្ស្រកនប្ មានអ្ាំណ្តច្ទលីកខលងទទសយលរា អ្នកទទសឬទទ្យ?
២. កនតងកែណីស្របធានជាតលាលែកាំរូល មានកាំ

តស ទជាីនែណ្ត ាអ្នកោករា ទ្យណឌកម្ម?

៣ .ទជាែី យឋ្ម្មនតញ្ាឆ្ន២
ាំ ០០៧ នង
្ ុះអាសននឆ្ន២
ាំ ០១៧ មានលកេណមែតសដនោងយូច្ទម្្ច្
ិ ែយឋ្ម្មនតញ្ាបទណ្ត
ែ្ុះ?

៤. ទជាីជាតលាលែាំតជា្ិ្ម្៌ ទៅកនតងស្របទទ្យសនប្ ស្រជាូវបានខបងខច្កាបតនាមនខ់នក?
ច្ទម្្ី ាំ
១ .ទោងតាម្មាស្រតា២ ននែយឋ្ម្មនតញ្ាបទណ្ត
្ ុះអាសននឆ្ន២
ាំ ០១៧ ស្ររុះម្ហាកេស្រជា ាស្របម្តែែយឋ។ មាស្រតា៨
បានបញ្ហជករា ថា ស្ររុះម្ហាកេស្រជា ក៏ ាអ្ឺគបញ្ហជលែកងកមា្ង
ាំ ស្របោបរា អាវត្ែបសរា ស្របទទ្យសនប្។ បខនាម្រីទនុះទទ្យៀជា

ទោងតាម្មាស្រតា១៧៩ ស្ររុះម្ហាកេស្រជា មានអ្ាំណ្តច្ទលក
ី ខលងទទស។ ទោាំាែស្របទទ្យសនប្ ាស្របទទ្យស
ស្របលនរា ់ា្ិបទជាាំដអាស្រសម្ ាំែយឋ្ម្មនតញ្ា អ្ាំណ្តច្ែបសរា ស្ររុះម្ហាកេស្រជា មានកស្រម្ិជា។ ទទុះាោងណ្តក៏
ទោាំ ស្ររុះម្ហាកេស្រជា ទៅខជាមានអ្ាំណ្តច្ទលក
ន ទទស។ ឧទ
ី ខលងទទសយលរា អ្ក

ែណ៍ ទៅកនតងឆ្ន២
ាំ ០១៦

ស្ររុះម្ហាកេស្រជា បានស្របលសទលីកខលងទទសយលរា អ្នកទទសច្ាំនទ្ន១៥០,០០០នាករា និងបនធូែបនាាំែាំមទរល
ាបរា រនធនាដែែបសរា អ្នកទទស់បរា ពានរា នាករា ។ លែទលក
ី ខលងទទស មានរែី ស្របទភទ្យ យូច្ានងទស្រលម្៖

ក. លែទលក
ី ខលងទទសាែទ្ម្៖ លែទលីកខលងទទសាែទ្ម្ ស្រជាូវបានទ្វីទ ីងទៅទរលមានស្ររឹជា្ិលែណ៍
ាជារ
ិ ទិ សសៗ យូច្ាស្ររុះ់លរ្
ិ ច្
ី ទស្រម្ន
ី ស្ររុះលនមែបសរា ស្ររុះម្ហាកេស្រជា នង
ិ ស្ររុះម្ហាកេស្រជាី។ យាំទណីែ
លែននលែទលីកខលងទទសាែទ្ម្

ស្រជាូវបានទសនីទៅលនរា ស្ររុះម្ហាកេស្រជាទោាំឺណមែយឋម្ន្តន្ី

ស្របលសា់្ូវលែសូម្ទម្ល
ី ែូប)ភារទ្យី១ានងទស្រលម្ចាបរា រច្
ី ាំណតច្ឺណមែយឋម្ន្តន្ី(។
ែ .លែទលីកខលងទទសាភាកជា្បតឺល
គ ៖ អ្នកទទស ឬលនខយលពាករា រម្នធ

ទយីម្បី

យរតកមា្ាំ)កូនែបសរា អ្នក

ទទសនង
ិ ស្របរនធ ឬប្(
ី ។ យាំទណីែលែននលែទសនីទលក
ី ខលងទទសរស្រី រុះម្ហាកេស្រជា មានយូច្ែូបភារានង
ទស្រលម្។

២. ទោងតាម្លាំរូកទ្យ៥
ី ស្ីរ«
ី វ ិនម្ ាំ លែែកាវ ិនម្ ាំ ទ្យណឌកម្ម និងភារែតសស្របស្រកជាី »ននច្ាបរា ស្ីរីទសវា
ាំតជា្ិ្ម្៌ ែបសរា ជាតលាលែាំតជា្ិ្ម្៌

ម្ិនមានមាស្រតាាករាលាករា ណ្តម្ទ្ាំបញ្ហជករា រីលែោករា ទ្យណឌកម្មទៅទលីស្របធាន

ជាតលាលែកាំរូល) ស្របធានឺណមកម្មលែជាតលាលែ( ស្របសិនទបីស្របធានជាតលាលែកាំរូល បានទ្វីកាំ

តសឆគងណ្ត

ម្ទ្ាំទ ីាំ។ ទៅកនតងច្ាបរា ស្ីរីទសវាាំតជាដិ្ម្៌ ែបសរា ជាលា
ត លែាំតជា្ិ្ម្៌ បានខច្ងរីលែោករា ទ្យណឌកម្មទ្យូទៅ ទៅ
ទលទី ៅស្រកម្ ទោាំលែោករា ទ្យណឌកម្មទនុះ យឹកនាាំទោាំស្របធានឺណមកម្មលែជាតលាលែ និងតាម្ែាំមលែទសតីប
អ្ទងកជា។
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៣.

ែយឋ្ម្មនតញ្ាបទណ្ត
្ ុះអាសននឆ្ន២
ាំ ០១៧

ម្ិនែតសដនរីែយឋ្ម្មនតញ្ាឆ្ន២
ាំ ០០៧ទ ីាំ។

ែយឋ្ម្មនតញ្ាឆ្ន ាំ

២០១៧ ស្រដនរា ខជាាវ ិទា្នកម្មននែយឋ្ម្មនតញ្ាឆ្ន ២
ាំ ០០៧ ខយលខ់នកែ្ុះននែយឋ្ម្មនតញ្ា ស្រជាូវបានោករា បញ្ចូ ល

ដន។ ទៅកនតងែយឋ្ម្មនតញ្ាឆ្ន២
ាំ ០០៧ សមាលិកសភាជាាំណ្តង់ន្តស្ មានច្ាំនទ្ន៤៨០ែូប ច្ាំខណកែយឋ្ម្មនតញ្ាឆ្ន ាំ
២០១៧ សមាលិក មានច្ាំនទ្ន៥០០ែូប។ ស្ររទ្យ
ទ្ ១៥០ែូប ទោាំទ្វទី ង
ឹ ធសភា មានសមាលិកច្ាំនន
ី តាម្ែាំមលែ

ទបាុះទឆ្នជារីទែជា្នីម្ទ្ាំៗ ែយឋ្ម្មនតញ្ាឆ្ន)
ាំ ២០០៧) ភាែយឋ្ម្មនតញ្ាឆ្ន២
ាំ ០១៧ សមាលិកស្ររឹទ្យធសភា ស្រជាូវបាន
ទស្រលីសទែសរ
ី
ីបតឺគល ខយលមានច្ាំទណុះយឹង វ ិាជលីវម និងបទ្យរិទា្ន៍ ។ ទោងតាម្មាស្រតា ១០៧ ននែយឋ្ម្មនតញ្ា

ឆ្ន២
ាំ ០១៧ បានខច្ងថា «លែទស្រលីសទែសសមាលិ
កស្ររទ្យ
ី
ឹ ធសភា ស្រជាូវទ្វតា
ី ម្ស្ររុះ់លស្រកឹជាដនង
ិ កនតងែាំមទរល៥នប្ង

ចាបរា រីនប្ងខយលស្ររុះ់លស្រកឹជាដ ច្ូលា្ែ ឺណមកម្មលែទបាុះទឆ្នជា f ស្រជាូវកាំណជារា លលបែទច្េ
ិ ទ្យននលែចាបរា ទ់ដីម្លែ
ទស្រលីសទែស
ី និងម្ិនទលីសរី៣០នប្ង ចាបរា រីនប្ងខយលស្ររុះ់លស្រកឹជាដ ច្ូលា្ែមាន»។ លកេណមែតសដនសាំាននរា
ទនាុះ ឺគលាំរូកទ្យី១៦ ស្ីរីកាំខណទ្យស្រម្ងរាាជាិ ខយលទផ្ទ្ជាទៅទលីសន្ិភារ និងសណ្ត
្ បរា ធានបរា ែបសរា ស្របទទ្យសាជាិ។

៤. ជាតលាលែននស្ររុះ់ាណ្តច្ស្រកនប្ មាន៣កស្រម្ជា
្ិ ម្៌។
ិ ខយលស្រជាូវបានទឺាគលរា ាទ្យូទៅថាាជាតលាលែាំតជា្

ជាតលាលែកាំរូល ឺគាជាតលាលែ ខយលមានកស្រម្ិជាែពសរាបាំ់តជា ភាកស្រម្ិជាបនាាបរា ឺគាលាឧទ្យធែណ៍ និងកស្រម្ជា
ិ ទប

បាំ់តជា ឺគាលាយាំបូង។ ាលាយាំបូង ស្រជាូវបានខបងខច្កា ជាតលាលែទ្យូទៅg ជាតលាលែអ្នជា
ី ល
ិ ន នង
ិ ស្រឺួាែ នង
ិ
ជាតលាលែរិទសស។

f

ឺណមកម្មលែទបាុះទឆ្នជា មានសមាលិក៧ែូប ខយលខជាងតាាំងទោាំស្ររុះម្ហាកេស្រជា តាម្ម្ជាិទោបលរា ែបសរា ស្ររឹទ្យធសភា។

ជាត លាលែទ្យូ ទៅ មានអ្ាំណ្តច្លាំនតាំលស្រម្ុះទែឿងក្ីស្ររ

g

មទ្យណឌ និងែយឋបបទវណី
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ែូ ប ភារទ្យី ១យាំទណីែលែននលែោករា ញជា្ិ :ទលីកខលងទទសាភាកជា្លនh
អ្នកទទស ឬលនខយលពាករារម្នធ

ទ្យណិឌ ជា/ ាាបម្នរនធនាដែ

លែោលម្
ាំទលានផ្ទាលរា
ិ

ស្រកសទ្ងាំតជា្ិ្ម្៌

ែបសរាស្ររុះម្ហាកេស្រជា

ទលាន្ិលែោឋននាាំកែយឋម្

(ទ្យ

ណិឌ ជាាលនបែទទ្យស)

នាាំកោឋនអ្បរាែ ាំខកខស្រប

ភានករាងាែាធាែណមពាករារន
ម្ ៖ធ
ស្រកសទ្ងម្ហាន់ា លែោលម្
ាំ
ិ

ស្រកសទ្ងលែបែទទ្យស

ទ្យណិឌ ជា/ ាាបម្នរនធនាដែ

ន្តន្ី ាទយីម្

នាាំកោឋនអ្បរាែ ាំខកខស្រប

់លរាញជា្ស្រិ ជាូវបញ្ជូ នបន្

ទៅាាបម្នរនធនាដែ
ខយលអ្នកទទសទនាុះ
ាបរារនធនាដែទយីម្បី

ស្រកសទ្ងាំតជា្
្ិ ម្៌

បញ្ហជករារីរម្ជា៌មាន

ទលាន្ិលែោឋនែតទ្យាលលម្ាំ

លែោលម្
ាំទលានផ្ទាលរាែបសរា
ិ

ស្ររុះម្ហាកេស្រជា

ញជា្ិស្រជាូវបានបញ្ជូ នទៅ
ស្ររុះម្ហាកេស្រជា

ទសច្ក្ីសទស្រម្ច្ទៅទលីញជា្ិ

ាាបម្នរនធនាដែ / ាាបម្អ្បរាែ ាំខកខស្រប

នង
ិ ភានករាងាែពាករារម្នធទ់េងទទ្យៀជាស្រជាូវ
បានលូនយាំណឹងអ្ាំរីលទ្យធ់ល

h

Thai Prison Life .(2017). Royal Pardon,Thailand. Available http://www.thaiprisonlife.com/royal -pardon/ [Accessed 12
September.2017]

18

ឯកសារង្ោខ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

WORLD BANK. Judicial Independence: What It Is, How It Can Be Measured, Why It Occures.
Available:
http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/JudicialIndependence.pdf
[Accessed 15 August 2017].
THE NATIONAL LEGISLATIVE ASSEMBLY. (2017). History of the National Legislative
Assembley [Online]. Thailand. Available: http://w3c.senate.go.th/main.php?url=content&id=513
[Accessed 7 August 2017].
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ELECTORAL ASSISTANCE,
UNITED NATIONS RESIDENT COORDINATOR IN THAILAND & INTERNATIONAL
COMMISSION OF JUSRISTS (2016). Consitution of Thailand United Nations
NGAMNET, T., SANSANEE, P. & SIRIKANANG, C. (2004). Overview of Legal Systems in the
Asia-Pasific Region: Thailand. Harriet Stein Mancuso Amphitheater Cornell Law School
COURT OF JUSTICE. (2017). Judicial System [Online]. Thailand. Available:
http://www.coj.go.th/en/judicialsystem.html
THE ADMINSTRATIVE COURT OF THAILAND. (2017). Brief Overview [Online]. Thailand.
Available: http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/?lang=en&page=03brief [Accessed 10
August 2017].
THE CONSTITUTIONAL COURT OF KINGDOM OF THAILAND (2017). Power and Duties
of Constitutional Court The Constitutional Court of Thailand.
JUSTICE, C. O. (2017). Structure of the Courts of Justice [Online]. Thailand. Available:
http://www.coj.go.th/en/cojstructure.html [Accessed 16 August 2017].
LINDA CAMP, K. (2002). Judicial Independence and Human Rights Protection Around the World.
Judicature 85.
UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS. (2017). Basic Principles on the Independence of the
Judiciary
[Online].
Available:
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx [Accessed 23
August 2017].
(2000). Act on the Judicial Service of the Courts of Justice. Thailand: Royal Gazette
COMMISSION FOR JUDICIAL SERVICE (2000). Act on Judicial Administration of the Court of
Justice. Thailand.
TEJ BAHADUR, S. (1996). Principle of Separation of Powers and Concentration of Authority.
UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL (2006). Strengthening Basic
Principle of Judicial Conduct United Nation
DAVID, P. (2016). Balancing Judicial Independence and Accountability in a Transitional State: The
Case of Thailand. Available: http://escholarship.org/uc/item/6gr416nk#page-1.
WORLD BANK. (2017). Judicial Independence [Online]. World Bank. Available:
http://tcdata360.worldbank.org/indicators/jud.ndep?country=THA&indicator=669&countries=KH
M&viz=line_chart&years=2007,2016 [Accessed 23 August 2017].
SIAM LEGAL. (2017). Arbitration [Online]. Thailand. Available: http://www.siamlegal.com/litigation/arbitration-in-thailand.php [Accessed 10 August 2017].
THE ADMINSTRATIVE COURT OF THAILAND (2016). Alternative Dispute Resolution in
Administrative Matters. Istanbul Turkey: the Administrative Court.
DEJ-UDOM ASSOCITES. (2017). Arbitration and Mediation in Thailand [Online]. Thailand.
Available:
https://www.aihja.org/images/users/114/files/Thailand_-_Report_2016_Thailand__Report_2016.pdf [Accessed 10 August 2017].

19

