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អារេភកថា 
 

របាយការណ៍មៃុះ ប្តូ្វបាៃមគដាកឲ់្យសថិត្មប្កាេខ្នកេយួនៃគមប្មាង Lawyers, Conflict & Transition ខដលជា
គំៃិត្្តួចម្តើេរយៈមពលរីឆ្ន  ំឧរត្ថេភេូលៃិធ្ិមដាយប្កុេប្រឹកាប្ស្គវប្ជាវសងាេ ៃិងមសដាកិចច។ 
 
គមប្មាងខដលធំ្ជាងមៃុះ ខសែងយល់ពីត្ួនាទី្មេធាវមីៅអំឡតងមពលមាៃវវិាទ្ រររផ្តត ចក់ារ ៃិងការផ្តា ស់រតូ ររររ
ៃមោបាយ។ មរើម ុះជាមាៃេជ្ឈការនៃវធិាៃចារចំ់មពាុះប្ទឹ្សតីសហសេយ័ ៃិងការមោរពយតត្តិធ្េស៌េយ័
អៃតរកាលកម៏ដាយ កម៏ាៃការសងកត្ធ់្ងៃតិ់្ចត្ចួខ្នកអកសរស្គស្រសតខដលពាកព់ៃ័ធចំមពាុះត្នួាទី្មេធាវមីៅមប្ៅប្រពៃ័ធ
ត្តលាការ ឬការពិត្ជា “េៃតសសពិត្ប្បាកដ” ខដលរមប្េើការកនតងប្រពៃ័ធមៃុះ។  
  
ការសៃនិដាា ៃពីករណីសិកាសំខាៃ់ៗ ចំៃៃួប្បាេំយួ (កេពតជា ឈលីី អតីប្ស្គខអល បា៉ា មឡសទីៃ ទ្តយមណសតី ៃិង
អាស្រហែិកខាងត្បងូ) មយើងបាៃចារម់្តើេរមងកើត្គមប្មាងមប្រៀរមធ្ៀរ ៃិងអត្ថរទ្ែាីៗសប្មារក់ារមោរពចារក់នតង
ដំណ្តកក់ាលប្រវត្តិស្គស្រសតមៅកនតងសងាេអៃតរកាល ៃិងមាៃវវិាទ្។ មដាយប្រកាៃយ់កវធីិ្ស្គស្រសត ងំេូលចំមពាុះ
ត្នួាទី្ ៃិងេតែងារនៃចារ ់ ៃិងមេធាវ ី គមប្មាងមៃុះមាៃរំណងមធ្ែើជាចំណត ចយតទ្ធស្គស្រសតេយួមៅចមនាា ុះយតត្តិធ្េ៌
សេយ័អៃតរកាល ៃិងសងាេវទិ្ានៃវជិាា ជី្វៈចារ។់ 
រតគាលិកគមប្មាង មាៃេូលដាា ៃមៅេហាវទិ្ាល័យៃីតិ្ស្គស្រសត នៃសកលវទិ្ាល័យ Queen’s University 
Belfast ៃិងមៅវទិ្ាស្គថ ៃយតត្តិធ្េអ៌ៃតរកាល នៃស្គកលវទិ្ាល័យ Ulster University។ 
 
គមប្មាងមៃុះមាៃចំណត ចសំខាៃរ់រស់ែាួៃ ខដលមាៃលំដារខ់ាន ត្ “ពិភពមលាកជាកល់ាក”់ មហើយែិត្ែំមដើេបមីធ្ែើឲ្យ
មាៃភាពែតសខរាកេយួ ចំមពាុះប្ទឹ្សតី ៃិងការអៃតវត្តៃ។៍ មប្ៅពីលទ្ធ្ លនៃការសិកា មយើងតងំចិត្តកនតងការរមងកើត្
គណៈកេមការការងារេយួ ខដលៃឹងជ្យួ ដល់សងាេនានា ខដលមយើងបាៃសិកាប្ស្គវប្ជាវ។ មយើងកប៏ាៃដឹងពី
ដំរូង្ងខដរថា រតគាលិកចតុះប្ស្គវប្ជាវតេេូលដាា ៃជ្ៃួកាលមាៃអារេមណ៍ថាមាៃកំហតស “មពលេកដល់ទី្វាល
ឬតំ្រៃ់ប្ស្គវប្ជាវខដលទ្ទួ្លបាៃអែីប្តូ្វការ” មហើយរនាទ រ់េកវលិប្ត្ឡរ់្ទុះវញិមដាយោម ៃគិត្អំពីត្ប្េូវការ
ប្រជាពលរដាខដលបាៃជ្ួយ ពួកមគប្ស្គវប្ជាវ មដាយមាៃអត្ថប្រមោជ្ៃ៍តិ្ចត្ួចខដលអាចរងាា ញបាៃសប្មារ់
អនកចូលរេួ។ ជាខ្នកេយួនៃមោលៃមោបាយចរោិមាោទ្ររស់មយើង មយើងបាៃរមងកើត្របាយការណ៍ខដល
ត្ប្េងម់ៅមលើការអៃតវត្តៃេ៍យួមស៊េរ ី ខដលមាៃមរៀរចំគមប្មាងោ៉ា ងពិមសសសប្មារយ់តតត ធិ្ការៃីេយួៗខដលសថិត្
មប្កាេការពិៃិត្យពិចយ័ កដូ៏ចជាឯកស្គរសមងេរសប្មារប់្រិយេតិ្តអនកអាៃអៃតរជាតិ្។ 
   
រតគាល ំងឡាយខដលមគបាៃសមាភ សសប្មារ់គមប្មាងធំ្ជាងមៃុះ (ជាង 120 នាក)់ ប្តូ្វបាៃមគអមញ្ា ើញឲ្យ
មលើកជាប្រធាៃរទ្ប្ស្គវប្ជាវ ៃិងអត្ថរទ្ែាីៗ ខដលមាៃការពាក់ព័ៃធពួកមគមដាយផ្តទ ល់ ៃិងរណ្តា អងាការ ៃិង
រណ្តត ញម្សងៗខដលពួកមគមធ្ែើការជាេយួ។ ប្កុេសនូល បាៃទ្ទ្ួលៃិងវភិាគមោរល់ ំងមៃុះ មហើយមធ្ែើការ
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មលើរបាយការណ៍សំខាៃ់ពីរកនតងេយួយតតត ធិ្ការ។ កនតងករណីែាុះ ការងារបាៃរញ្ចរម់ដាយរតគាលិកខាងកនតង 
មហើយករណីែាុះមទ្ៀត្ មយើងដកមចញពីធ្ៃធាៃ ៃិងទី្ប្រឹកាអៃតរជាតិ្ររស់មយើង។  
  

របាយការណ៍ ងំមៃុះ ប្តូ្វបាៃមគមរៀរចំឲ្យមាៃត្នេាសប្មារអ់នកអៃតវត្តភាា េៗ ដូមចនុះមយើងបាៃែិត្ែំរមញ្ច ៀសការ
មប្រើប្បាស់ពាកយមពចៃ ៍ ៃិងភាស្គខដលពិបាកយល់។ មយើងមាៃអត្ថរទ្ជាភាស្គអងម់គាស ៃិងភាស្គតំ្រៃខ់ដល
ពាកព់ៃ័ធ។ 
 

អែីៗខដលប្រិយេតិ្តអនកអាៃរពឹំងទ្តក ឆាតុះរញ្ច ំងពីអនកខដលចូលរេួ្ាល់រទ្សមាភ សៃជ៍ាមប្ចើៃ ដូចជា៖ 
o អនកជំ្នាញខ្នកចារជ់ាតិ្ ៃិងអៃតរជាតិ្ (រេួ ងំមេធាវខីដល កទ់្ងប្រមោជ្ៃស៍្គធារណៈ/ខដល
ពាោេមដាុះប្ស្គយរញ្ា  ៃិង មេធាវរីដា) 

o សិសស ឬៃិសសតិ្ខដលចារអ់ារេមណ៍មលើត្ួនាទី្ររស់មេធាវ ីជាអនកមដើរត្ួខាងៃមោបាយ ៃិងសងាេ 
(មដាយមផ្តត ត្ជាពិមសសមលើយតត្តិធ្េស៌េយ័អៃតរកាល) 

o េស្រៃតីរដាា ភបិាល 
o អនកតកខ់ត្ងមោលៃមោបាយអៃតរជាតិ្ 
o សកេមជ្ៃសងាេសតីវលិ 
o អនកកាខសត្ ៃិងអនកមធ្ែើអតថ ធិ្រាយដនទ្មទ្ៀត្ 

 

មស៊េររីបាយការណ៍ ងំេូលៃឹងអាចរកបាៃមៅតេខវរស្គយថរ៍រស់មយើងខដលមាៃអាសយដាា ៃ 
(www.lawyersconflictandtransition.org) មហើយៃឹង្សពែ្ាយតេរណ្តត ញ ៃិងគណៃី Twitter 
ររស់មយើងម្សងៗោន  (@lawyers_TJ)។ 
 

មយើងសងឃេឹថា មលាកអនកៃឹងរកីរាយអាៃរបាយការណ៍មៃុះ មហើយមយើងសូេមលើកទឹ្កចិត្តឲ្យមលាកអនក ងំអស់
ោន ្សពែ្ ាយរៃតតេរណ្តត ញររស់មលាកអនក្ងខដរ។  
 

សប្មារព់ត័្ម៌ាៃរខៃថេអំពីគមប្មាងធំ្ជាងមៃុះ សូេ កទ់្ងេកមយើងែ្ត ំមដាយមសរ ីតេអាសយដាា ៃ៖ 
www.lawyersconflictandtransition.org/contact 

 
--------------------------------  
Kieran McEvoy PhD 
នាយកប្គរប់្គងគមប្មាង Lawyers, Conflict and Transition Project 
 
ខែធ្នូ 2016 

http://www.lawyersconflictandtransition.org/
http://www.lawyersconflictandtransition.org/contact
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ការទ្ទ្លួស្គា ល់ ៃិងការរដិមសធ្ 

របាយការណ៍មៃុះ បាៃមរៀរចំមឡើងមដាយ Jonathan Porter មប្កាេកិចចសហការជាេយួគមប្មាង Lawyers, 
Conflict and Transition ។ រាល់ទ្សសៃៈ ងំអស់ខដលបាៃរមញ្ចញ ៃិងរាល់កំហតស ងំឡាយ មៅខត្ជាការ
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មសចកតសីមងេរ 
 

 គណៈមេធាវ ី (ខដលមគស្គា ល់្ងខដរថាជា ប្កុេប្រឹកាមេធាវ ី ៃិងសងាេអនកចារ)់ ជាញឹកញារប់្តូ្វបាៃ
មគរមងកើត្មឡើងមដើេប ី្ តល់ជូ្ៃការសខេតងេតិ្មោរល់រេួេួយមៅកនតងវជិាា ជី្វៈចារ់ មហើយក៏មដើរត្ួនាទី្
ម្សងមទ្ៀត្ រេួមាៃ៖ រទ្រញ្ញត្តិនៃវជិាា ជី្វៈចារ ់ការការពារវធិាៃនៃចារ ់ៃិងការចូលរេួកនតងកំខណទ្ប្េង់
ចារ។់  

 សតងដ់ារអៃតរជាតិ្អំពីរទ្រញ្ញ ត្តិ ៃិងប្រសិទ្ធភាពនៃគណៈមេធាវ ី ប្តូ្វបាៃរមងកើត្មឡើងមដាយអងាការ
សហប្រជាជាតិ្ (UN)។ សតងដ់ារ ំងមៃុះ រេួមាៃមោលការណ៍េូលដាា ៃររស់អងាការសហប្រជាជាតិ្ 
អំពីត្ួនាទី្មេធាវ ី ខដលសំមៅសំខាៃម់ៅមលើមេធាវមីាន ក ់ រ៉ាតខៃតកម៏ាៃរញ្ចូ លមោលការណ៍ខណនា ំ ៃិង
អៃតស្គសៃន៍ានាសប្មារគ់ណៈមេធាវ ី្ ងខដរ។ អនករាយការណ៍ពិមសសររស់អងាការសហប្រជាជាតិ្
អំពីឯករាជ្យភាពនៃមេធាវ ីៃិងមៅប្កេ កប៏ាៃរមងកើត្មោលការណ៍ខណនាសំប្មារគ់ណៈមេធាវ ី្ ងខដរ។  

 គណៈមេធាវអីៃតរជាតិ្ មធ្ែើការ្សពែ្ ាយជាមទ្ៀង ត្ៃូ់វរបាយការណ៍ មសចកតីប្រកាស ៃិងមសចកតី
ខណនាអំំពីេតែងារដម៏ាៃប្រសិទ្ធភាពររស់គណៈមេធាវជីាតិ្។  

 សតងដ់ារអៃតរជាតិ្អំពីត្នួាទី្គណៈមេធាវ ីរញ្ា កថ់ា ពួកមគគួរខត្សកេមមលើ៖ 
o ការការពារភាពឯករាជ្យនៃវជិាា ជី្វៈចារ។់ គណៈមេធាវ ី មដើរត្នួាទី្ោ៉ា ងសកេម កនតងការធានាឲ្យ
បាៃថា វជិាា ជី្វៈចារ ់ គឺោម ៃការរខំាៃពីរដាមឡើយ មហើយមេធាវមីាន ក់ៗ  អាចរំមពញការងារររស់
ពួកមគ មដាយោម ៃការមរៀត្មរៀៃរខំាៃ ឬគំរាេកំខហងមឡើយ។ ស្គរៈសំខាៃន់ៃត្ួនាទី្មៃុះ គឺ
 ងំអស់ខដលមកើត្មាៃ មៅមពលមាៃវរិត្តិ ឬវវិាទ្ ខដលអាជ្ាធ្ររដា អាចរ៉ាតៃរ៉ាងប្តួ្ត្ពិៃិត្យ ឬ
មេើលពីមលើការប្គរប់្គងខ្នកយតត្តិធ្េ ៌ៃិងវជិាា ជី្វៈចារជ់ាទូ្មៅ។ 

o ការធានាទ្ទ្លួបាៃយតត្តិធ្េ។៌ សតងដ់ារអៃតរជាតិ្ រងាា ញថា គណៈមេធាវ ីគរួ្តល់ការោបំ្ទ្ដល់
រតគាលខដលខសែងរកជំ្ៃួយ្នូ វចារ់ ជាពិមសសមៅដល់ប្រជាពលរដាប្កីប្ក ៃិងេធ្យេ។ 
ឧ ហរណ៍ តេរយៈការដកយករនាងំឧរសគានានាចំមពាុះការទ្ទ្លួបាៃមសវាកេមខ្នកចារ ់
ៃិងការ្តល់មសវាកេមចារម់ដាយឥត្គិត្ប្បាកក់នប្េ ជាពិមសសអតិ្ថិជ្ៃមាៃប្បាកចំ់ណូល រ។ 
ត្នួាទី្មៃុះ មាៃស្គរៈសំខាៃណ់្តស់មៅមពលមាៃវរិត្តិ មពលប្កុេប្រជាពលរដាខដលមាៃជី្វភាព
េធ្យេ អាចប្តូ្វបាៃមគមផ្តត ត្ជាមោលមៅ មហើយទំ្ៃងជាប្តូ្វការជំ្ៃយួមសវាកេមខ្នកចារ។់  

o រទ្រញ្ញ ត្តិ ៃិងការរណតត ុះរណ្តត ល។ មដាយេៃិគិត្ពីរចនាសេពៃ័ធ ឬយតតត ធិ្ការកនតងការងារ
ររស់ពួកមគ គណៈមេធាវ ីប្តូ្វខត្មធ្ែើៃិយត្កេម មហើយរណតត ុះរណ្តត លសមាជិ្កររស់ពកួគ ខដល
រេួមាៃការមធ្ែើៃិយត្កេមសីលធ្េ ៌ៃីតិ្វធីិ្កនតងការដាកពិ់ៃយ័ ៃិងការ្តល់ការអររ់ខំ្នកចាររ់ៃត។  
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o ការការពារវធិាៃនៃចារ។់ ជាការសខេតងេតិ្មោរល់រេួោន ខាងវជិាា ជី្វៈចារ ់ គណៈមេធាវ ី
រមប្េើការជាអនកមៅជ្រួេតែកនតងការការពារចារ ់ ជាពិមសសកនតងកំឡតងមពលមាៃវរិត្តិ។ មៃុះអាច
ចាបំាចស់ប្មារស់កេមភាពៃមោបាយ ខដលការប្គរប់្គងវស័ិយយតត្តិធ្េ ៌ ៃិងការប្រប្ពឹត្តររស់
មៅប្កេខដលពាកព់ៃ័ធ។  

 រខៃថេមលើសតងដ់ារអៃតរជាតិ្ ងំមៃុះ ទ្មាា រអ់ៃតវត្តលអថាន កជ់ាតិ្ក៏្ តល់ការខណនារំខៃថេអំពីមរសកកេម 
ៃិងអាណត្តិ ការមរៀរចំ ៃិងរចនាសេពៃ័ធ ៃិងកេមវធីិ្្ងខដរ។  

 ទំ្ៃួលែតសប្តូ្វ ៃិងត្ួនាទី្គណៈមេធាវកីនតងយតតត ធិ្ការ ខដលមាៃវរិត្តិ ៃិងវវិាទ្ ជាញឹកញារ ់គឺពិបាក
កំណត្់អត្តសញ្ញ ណខថេមទ្ៀត្។ ភាពឯករាជ្យនៃវជិាា ជី្វៈចារ ់អាចប្តូ្វបាៃមគគំរាេកំខហង ចារម់ាៃ
ភាពទ្ៃម់ែាយ ឬការរាលដាលអំមពើពតករលួយ ខដលរណ្តត លឲ្យមាៃរញ្ា មប្ចើៃសប្មារេ់តែងារដម៏ាៃ
ប្រសិទ្ធភាពររស់គណៈមេធាវ។ី សតងដ់ារអៃតរជាតិ្ មាៃមរៀរចំឯកស្គរមោងតិ្ចត្ចួចំមពាុះស្គថ ៃភាព
 ងំមៃុះ មហើយប្តូ្វបាៃសៃនិដាា ៃោ៉ា ងមប្ចើៃពីករណីសិកា ៃិងការមឆាើយត្រអៃតរជាតិ្។  

 វសិ្គលភាពនៃគណៈមេធាវខីដលគួររកាមោលជំ្ហរអពាប្កិត្ ឬមឆាើយត្រោ៉ា ងសកេមៃឹងវរិត្តិ  
រារ់ ំងការរមំលាភសិទ្ធិេៃតសស ៃិងការគំរាេកំខហងចំមពាុះវធិាៃនៃចារ ់ប្តូ្វបាៃមគពិភាកា។  

 គណៈមេធាវែីាុះ មាៃភាពសកេមជាពិមសស មៅមពលមាៃវវិាទ្ ឬមាៃភាពផ្តត ច់ការៃិយេ។ កខៃាង
ណ្តខដលគណៈមេធាវ ី មាៃភាពសងរស់្គង ត្ចំ់មពាុះេតែនៃការរមំលាភសិទ្ធិេៃតសស ៃិងការវាយប្រហារេក
មលើចារ ់កខៃាងមនាុះពកួមគកំពតងប្រឈេៃឹងការរុិះគៃម់ហើយ។   

 អំមពើពតករលួយកនតងយតតត ធិ្ការ ខដលកំពតងមាៃវរិត្តិ រងករញ្ា ជាពិមសសដល់គណៈមេធាវ ីដូចជាអតិ្ថិជ្ៃ
ៃិយេ អាចមធ្ែើឲ្យរ៉ាុះពាល់ដល់ការប្គរប់្គង ៃិងសកេមភាពនានាររស់គណៈមេធាវែីាួៃឯងផ្តទ ល់។  

 មរើម ុះជាមាៃរញ្ា ប្រឈេ ងំមៃុះកម៏ដាយ ការវភិាគនៃទ្មងែើអសកេម ៃិងការងារមេធាវមីាៃប្រសិទ្ធភាព
កនតងករណីែាុះ កនតងការជំ្រតញគណៈមេធាវឲី្យចូលរេួពាកព់ៃ័ធកាៃខ់ត្សកេមខាា ងំមឡើងកនតងការមឆាើយត្រៃឹង
វរិត្តិ។   

 មៅខត្មាៃត្ប្េូវការសប្មារស់តងដ់ារលេអតិ្រខៃថេ ៃិងការខណនាំអំពីត្ួនាទី្ ៃិងការទ្ទ្ួលែតសប្តូ្វនៃ
គណៈមេធាវកីនតងររោិកាសមាៃវរិត្តិ ឬវវិាទ្។ សតងដ់ារ ំងមៃុះ គួរខត្ប្តូ្វបាៃមគរមងកើត្មឡើង មដាយ
ឈរមលើរញ្ា ដូចជា៖  

o គណៈមេធាវ ី គួរប្រកាៃជំ់្ហរមៅមពលការពារវធិាៃនៃចារ ់ ៃិងការរមំលាភសិទ្ធិេៃតសសមៅ
មពលណ្ត ៃិងរមរៀរណ្ត។ 
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o ការធានាទ្ទ្លួបាៃមសវាកេមខ្នកចារ ់ មដាយឥត្យកប្បាកឈ់នួល ជាពិមសសមៅទី្ណ្តខដល
មាៃវរិត្ត ិ ឬវវិាទ្មកើត្មឡើងចំមពាុះពលរដាខដលមាៃជី្វភាពេធ្យេ ឬសហគេៃជ៍្ៃជាតិ្ភាគតិ្ច 
មហើយសប្េរសប្េួលលទ្ធភាពពកួមគឲ្យទ្ទ្លួបាៃមសវាកេមខររមៃុះ។  

o រមរៀរការពារភាពឯករាជ្យនៃវជិាា ជី្វៈចារពី់ការរខំាៃររស់រដា កនតងមពលមាៃវរិត្តិ។ 

o យៃតការការពារមេធាវ ី ៃិងខសែងរកយតត្តិធ្េស៌ប្មារម់េធាវ ី ខដលអាយតជី្វតិ្ររស់ពួកមគកំពតង
មាៃការគំរាេកំខហងចំមពាុះជ្ៃ ំងឡាយណ្តខដលប្តូ្វបាៃមគសមាា រ ់ មដាយស្គរេូលមហត្ត
ការងារររស់ពួកមគ។ 
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មសចកតមី ត្ើេ 
  

គណៈមេធាវ ី ប្កុេប្រឹកាមេធាវ ី ៃិងសងាេអនកចារ់1 បាៃកាា យជាសតងដ់ារពិមសសេយួនៃប្រពៃ័ធចារស់េយ័
ទំ្មៃើរ។ ជាញឹកញារ ់វាប្តូ្វបាៃមគរមងកើត្មឡើងមដើេប ី្ តល់ជូ្ៃការសខេតងេតិ្រេួោន មៅកនតងវជិាា ជី្វៈចារ ់មហើយមាៃ
ត្ួនាទី្ម្សងមទ្ៀត្ ដូចជារទ្រញ្ញ ត្តិនៃវជិាា ជី្វៈចារ់ ការការពារចារ់ ៃិងការមលើកកេពស់កំខណទ្ប្េង់ចារ់។ 
គណៈមេធាវសីេយ័ទំ្មៃើរភាគមប្ចើៃ មាៃអាណត្តិប្សមដៀងោន  ខដលរមប្េើ្ លប្រមោជ្ៃដ៍ល់ប្កុេមោលមៅរី៖ 
មេធាវផី្តទ ល់ែាួៃ វជិាា ជី្វៈចារ ់ងំអស់ ៃិងស្គធារណៈជ្ៃ ជាទូ្មៅ។2  

  

គណៈមេធាវ ីមាៃទ្ប្េងខ់រររទ្ែតសោន ជាមប្ចើៃ អាប្ស័យមលើយតតត ធិ្កា។ ទ្ប្េងខ់រររទ្ែាុះ គឺជាគណៈមេធាវ ី
ខដលមគត្ប្េូវឲ្យមាៃ ៃិងតេរញ្ញ ត្តិ ខដលសមាជិ្កប្តូ្វខត្មាៃកាត្ពែកិចចមដើេបបី្រករវជិាា ជី្វៈចារ់មដាយ
ប្សរចារ ់ ចំខណកទ្ប្េងខ់រររទ្ែាុះមទ្ៀត្ គឺសម័ប្គចិត្ត ឬមាៃកំណត្ចំ់មពាុះប្កុេពិមសសណ្តេយួ ខដលអាច
រមប្េើវស័ិយចារជ់ាកល់ាកណ់្តេយួ ឬប្តូ្វបាៃមគរប្េុងទ្តកសប្មារប់្កុេភាគតិ្ច នៃអនកជំ្នាញខ្នកចារ។់ 3 

មដាយមសមើៗោន  គណៈមេធាវែីាួៃឯង គឺជាយតតត ធិ្ការ ខដលពកួមគមាៃេតែងារ។ គណៈមេធាវែីាុះ មចញរទ្រញ្ញត្តិ
វជិាា ជី្វៈចារក់នតងររោិកាសៃមោបាយ ៃិងសងាេ ខដលចារម់ាៃកមាា ងំរងឹមា ំ មហើយខដលវជិាា ជី្វៈមេធាវ ីមាៃ
ភាពឯករាជ្យមពញមលញ។ រ៉ាតខៃតគណៈមេធាវដីនទ្មទ្ៀត្ ប្តូ្វខត្រំមពញភារៈកិចចររស់ពកួមគ មៅចំមពលមាៃជ្មមាា ុះ
ប្រដារអ់ាវតធ្ មប្ោុះេហៃតរាយធ្េមជាតិ្ ភាពប្ចរូកប្ចរល់ខាងៃមោបាយ ឬវរិត្តិខដលកំពតងរាលដាលដនទ្មទ្ៀត្ 
ខដលគំរាេកំខហងដល់ចារ ់សិទ្ធិេៃតសស ៃិងភាពឯករាជ្យនៃវជិាា ជី្វៈចារ។់  
 

មដាយគិត្អំពីភាពម្សងៗោន នៃគណៈមេធាវ ី ៃិងវសិ្គលភាពនៃយតតត ធិ្ការ ខដលពួកមគប្រតិ្រត្តិ មត្ើមាៃការ
អៃតវត្តលអជាេូលដាា ៃណ្តេយួ ខដលកំណត្ៃិ់យេៃយ័ ឬរញ្ា កល់កេណៈពីគណៈមេធាវខីដលមាៃប្រសិទ្ធភាព
មទ្? មប្ៅពីមៃុះ កនតងករណីខដលមាៃភារប្ចរូកប្ចរល់ខាងៃមោបាយ ឬសងាេ មត្ើគណៈមេធាវខីដលមាៃ
ប្រសិទ្ធភាព មាៃត្ួនាទី្ ៃិងការទ្ទ្ួលែតសប្តូ្វអែីែាុះ មហើយអៃតវត្តោ៉ា ងដូចមេតច? ឯកស្គរប្ស្គវប្ជាវមៃុះ 
ពិៃិត្យមេើលអំពីសតងដ់ាររេួនៃគណៈមេធាវ ីមដើេបកំីណត្ថ់ា លកេណៈវៃិិចឆយ័អែីែាុះខដលមាៃប្ស្គរ ់មដើេបវីាស់សទង់

                                                 
1 មៅកនតងអត្ថរទ្មៃុះ ពាកយ ងំមៃុះ ៃឹងប្ត្ូវបាៃមគចាត្ទ់្តកថាជាសទ្ិសៃយ័ មហើយពាកយ “គណៈមេធាវ”ី ៃឹងប្ត្ូវបាៃមគមប្រើប្បាស់។  
2 Quintin Johnstone, ‘គណៈមេធាវ៖ី មោលៃមោបាយ ៃិងការអៃតវត្ត’ Yale Law and Policy Review 15(193), 1996 p.195. 
3 យតតត ធ្ិការជាមប្ចើៃ មាៃគណៈមេធាវេីយួ ជាត្ប្េូវការសប្មារ់ការប្រករវជិាា ជ្ីវៈចារ ់មហើយអាចមាៃគណៈមេធាវរីខៃថេ មដាយសម័ប្គ
ចិត្ត មដើេបតី្ំណ្តង្លប្រមោជ្ៃព៍ិមសស។ ឧ ហរណ៍ ប្រមទ្សឥណ្តា  ត្ប្េូវឲ្យមេធាវ ីងំអស់ ចតុះម ម្ ុះជាេយួប្កុេប្រឹកាមេធាវ ី
ឥណ្តា  មដើេបអីាចប្រករវជិាា ជ្ីវៈែាួៃបាៃ ខដលមធ្ែើឲ្យគណៈមេធាវសីថិត្មប្កាេអណត្តិនៃចារ។់ មៅសហរដាអាមេរកិ រដាភាគមប្ចើៃ ត្ប្េូវឲ្យ
មាៃសមាជ្ិកភាពកនតងគណៈមេធាវរីដា មដើេបអីាចប្រករវជិាា ជ្ីវៈបាៃ។ គណៈមេធាវខីដលសម័ប្គចិត្ត មាៃដូចជាគណៈចាត្ត់ងំឯកជ្ៃ 
ខដលេៃិត្ប្េូវមដាយរញ្ញត្តិ ឧ ហរណ៍សហពៃ័ធមេធាវសី្រសតីមៅប្រមទ្សមកៃោ៉ា  សមាគេអារា៉ារស់ប្មារអ់ាជ្ាកណ្តត លអៃតរជាត្ិមៅ
ប្រមទ្សបារាងំ ឬគណៈមេធាវសីម័ប្គចិត្តេយួកនតងចំមណ្តេគណៈមេធាវជីាមប្ចើៃ – គណៈមេធាវអីាមេរកិាងំ។  
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ប្រសិទ្ធភាពររស់ពួកមគ  ំងកនតងមពលមាៃសៃតិភាព ៃិងវវិាទ្។ ខ្នកដំរូង មេើលមៅមលើប្ករែ័ណា ការងារ
អៃតរជាតិ្ មហើយរកមេើលថាសតងដ់ារ ងំមនាុះមាៃមៅកខៃាងណ្ត កទ់្ងៃឹងត្ួនាទី្ ៃិងការទ្ទ្លួែតសប្តូ្វររស់
គណៈមេធាវ ីៃិងកខៃាងណ្តមទ្ៀត្ ខដលប្តូ្វការឲ្យមាៃការអភវិឌ្ឍៃ។៍ ខ្នកទី្ពីរ មេើលមៅមលើៃិនាន ការ ៃិងចំណត ច
រេួនៃភាពែតសខរាកោន  កនតងចំមណ្តេគណៈមេធាវមី្សងៗ មដើេបរីកឲ្យម ើញៃូវការអៃតវត្តៃល៍អ ៃិងសតងដ់ារជាតិ្ 
ខដលមធ្ែើឲ្យគណៈមេធាវខីដលមាៃប្រសិទ្ធភាព។ ខ្នកចតងមប្កាយ វភិាគមៅមលើចមនាា ុះប្រមហាងសប្មារយ់តតត ធិ្ការ 
ខដលជ្ួរប្រទ្ុះវរិត្ត ិ ឬវវិាទ្។ ជាពិមសសខ្នកមៃុះ មផ្តត ត្មៅមលើត្ប្េូវការមដើេបអីភវិឌ្ឍសតងដ់ារ ៃិងរទ្ដាា ៃគតិ្យតត្តិ
សប្មារគ់ណៈមេធាវ ីខដលមដើរត្នួាទី្កនតងមពលមាៃអាសៃន ៃិងកនតងររោិកាស ខដលមាៃហាៃិភយ័ែពស់។ 
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I. សតងដ់ារអៃតរជាតិ្ 

 
ដូចោន ៃឹងអនកជំ្នាញខ្នកមវជ្ាស្គស្រសត្ងខដរ មេធាវគឺីជាវជិាា ជី្វៈខត្េយួគត្ ់ ខដលមាៃសតងដ់ារអភវិឌ្ឍែពស់ ៃិង
មាៃរចនាសេពៃ័ធ មៅប្ករែណ័ា អងាការសហប្រជាជាតិ្។ 4  មោលការណ៍េូលដាា ៃររស់អងាការសហប្រជាជាតិ្ 
អំពីត្នួាទី្ររស់មេធាវ ីខចងពីកាត្ពែកិចចនានាររស់វជិាា ជី្វៈចារ ់កនតងការធានាឲ្យបាៃៃូវេតែងារដម៏ាៃប្រសិទ្ធភាព
ររស់ែាួៃ ៃិងមលើកទឹ្កចិត្តឲ្យមាៃការមោរពសិទ្ធិេូលដាា ៃ។ ជាពិមសស មេធាវ ីប្តូ្វ “មលើកកេពស់សិទ្ធិេៃតសស ៃិង
មសរភីាពេូលដាា ៃ ខដលទ្ទ្លួស្គា ល់មដាយចារជ់ាតិ្ ៃិងអៃតរជាតិ្” មហើយ “មធ្ែើសកេមភាពប្សរតេចារ ់ៃិង
សតងដ់ារខដលមគ ទ្ទ្លួស្គា ល់ ៃិងប្កេសីលធ្េវ៌ជិាា ជី្វៈចារ។់”5 មោលការណ៍េូលដាា ៃ ទ្ទ្លួស្គា ល់ត្នួាទី្ដ៏
សំខាៃន់ៃគណៈមេធាវកីនតង “ការមលើកសទួយសតងដ់ារ ៃិងសីលធ្េវ៌ជិាា ជី្វៈ ការការពារសមាជិ្កររស់ែាួៃពីការ
រំពាររំពាៃ ៃិងការដាកក់ប្េតិ្មដាយេៃិសេរេយ ៃិងការរមំលាភរំពាៃនានា ការ្តល់មសវាខ្នកចារម់ៅដល់អនក
ខដលមាៃត្ប្េូវការ ៃិងការសហការជាេយួរដាា ភបិាល ៃិងស្គថ រៃ័ដនទ្មទ្ៀត្មដើេបយីតត្តិធ្េ ៌ ៃិង្លប្រមោជ្ៃ៍
ស្គធារណៈ។”6 មលើសពីមៃុះ មោលការណ៍េូលដាា ៃ ទ្ទ្លួស្គា ល់្ងខដរថា សិទ្ធ ិៃិងមសរភីាពេូលដាា ៃ ងំមៃុះ 
ត្ប្េូវឲ្យទ្ទ្លួបាៃវជិាា ជី្វៈចារ ់ ខដលមៅខត្ឯករាជ្យប្គរម់ពលមវលា។7  ត្ប្េូវការ ងំមៃុះ ប្តូ្វបាៃអភវិឌ្ឍរខៃថេ 
មដាយអនករាយការណ៍ពិមសសររស់អងាការសហប្រជាជាតិ្ អំពីឯករាជ្យភាពនៃមៅប្កេ ៃិងមេធាវខីដលបាៃ
ពិភាកា ដូចខាងមប្កាេ។  
 
មប្ៅពីមៃុះ គណៈមេធាវអីៃតរជាតិ្ (IBA) ្តល់ការខណនាសំំខាៃ់ៗ ជាមប្ចើៃអំពីការអៃតវត្តៃល៍អ សប្មារគ់ណៈមេធាវ ី
កនតងប្សុក មដើេបអីៃតវត្តតេ។ ជា “ការសខេតងេតិ្មោរល់ជាសកល” នៃវជិាា ជី្វៈចារ ់IBA ែិត្ែំមធ្ែើោ៉ា ងណ្តឲ្យ
មាៃឥទ្ធិពលដល់ការអភវិឌ្ឍៃច៍ារអ់ៃតរជាតិ្ មហើយត្ប្េងទិ់្សមៅអនាគត្នៃវជិាា ជី្វៈចារទូ់្ ងំពិភពមលាក។ 8 
សកេមភាពកនតងចំមណ្តេសកេមភាពសំខាៃ់ៗ ររស់ IBA គឺការោបំ្ទ្គណៈមេធាវទូី្ ងំពិភពមលាក។ ការណ៍មៃុះ
រាររ់ញ្ចូ ល ងំការោបំ្ទ្សប្មារក់ារអភវិឌ្ឍៃគ៍ណៈមេធាវ ី ៃិងការអៃតវត្តៃល៍អៗ កនតងអភបិាលកិចច ៃិងេតែនាទី្
ររស់ពកួមគ។9 សតងដ់ារទូ្មៅ ងំមៃុះ ជាេយួៃឹងសតងដ់ារ ងំឡាយ ខដលមាៃកនតងមោលការណ៍េូលដាា ៃររស់
អងាការសហប្រជាជាតិ្ ប្តូ្វបាៃមគយកេកវភិាគ ដូចខាងមប្កាេ។ 
 

                                                 
4 Kieran McEvoy, ‘មត្ើមេធាវបីាៃមធ្ែើអែីែាុះមៅមពលមកើត្ ”សស្រងាា េ”៖ អពាប្កិត្យភាព វវិាទ្ ៃិងវរបធ្េន៌ៃភាពមសងៀេស្គង ត្់’ The 
Modern Law Review, 74(3), 2001, p.383. 
5 មោលការណ៍េូលដាា ៃររស់អងាការសហប្រជាជាត្ិ សតីអំពីត្ួនាទ្ីររស់មេធាវ ី(7 កញ្ញ  1990), para. 14. 
6 Ibid. រតពែកថា  
7Ibid.  
8 វតរិស្គយថរ៍រស់គណៈមេធាវអីៃតរជាត្ិ, អំពី IBA, អាសយដាា ៃ 
http://www.ibanet.org/About_the_IBA/About_the_IBA.aspx, ចូលទ្សសនាមៅនថងទ្ី 30 ត្តលា 2015។ 
9 Ibid.   

http://www.ibanet.org/About_the_IBA/About_the_IBA.aspx
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ការធានាឯករាជ្យភាពនៃវជិាា ជី្វៈចារ ់
 
ឯករាជ្យភាពនៃវជិាា ជី្វៈចារ ់ គឺជាមោលការណ៍េូលដាា ៃ ខដលចាបំាចស់ប្មារេ់តែនាទី្ដម៏ាៃប្រសិទ្ធភាពររស់
គណៈមេធាវេីយួ មហើយមាៃការការពារោ៉ា ងរងឹមាមំៅថាន កអ់ៃតរជាតិ្។ មោលការណ៍េូលដាា ៃររស់អងាការ
សហប្រជាជាតិ្ខដលគណៈមេធាវ ី មាៃត្នួាទី្ោ៉ា ងសំខាៃក់នតងការការពារមេធាវ ី ៃិងវជិាា ជី្វៈចារជ់ារេួ មដាយ
ោម ៃការរារាងំ ៃិងរមំលាភរំពាៃមឡើយ។ 10  IBA បាៃទ្ទ្លួស្គា ល់ថា ឯករាជ្យភាពនៃវជិាា ជី្វៈមេធាវ ី “រមងកើត្ឲ្យ
មាៃការធានាោ៉ា ងសំខាៃស់ប្មារក់ារមលើកកេពស់ ៃិងការការពារសិទ្ធិេៃតសស ៃិងចាបំាចស់ប្មារម់សវាកេម ខ្នក
ចារប់្រករមដាយប្រសិទ្ធភាព ៃិងប្គរប់្ោៃ។់”11 តេពិត្ IBA មាៃកេមវត្ថតចំរងេយួកនតងចំមណ្តេកេមវត្ថតចំរង ងំ
រី គឺការរកាឯករាជ្យភាពនៃវជិាា ជី្វៈចារ ់ ៃិងសិទ្ធិសប្មារម់េធាវកីនតងការប្រករវជិាា ជី្វៈមដាយោម ៃការមប្ជ្ៀត្ខប្ជ្ក។ 
ដូមចនុះ គណៈមេធាវខីដលមាៃប្រសិទ្ធភាព ប្តូ្វខត្រមប្េើការមដើេបធីានាឲ្យបាៃថា មេធាវអីាចប្រករ វជិាា ជី្វៈមដាយ
ោម ៃការភតិ្ភយ័។ ដូចខដលបាៃពិភាកាខាងមប្កាេមៃុះ ឯករាជ្យភាពនៃវជិាា ជី្វៈចារ ់ មាៃស្គរៈសំខាៃណ់្តស់
មៅមពលមាៃវរិត្តិ ខដលគណៈមេធាវ ី ៃិងអនកប្រករវជិាា ជី្វៈ ងំអស់មាៃត្ួនាទី្កណ្តត លកនតងការរកាឲ្យបាៃ
វធិាៃនៃចារ ់ៃិងការធានាទ្ទ្លួបាៃយតត្តិធ្េ។៌  
 
ការធានាទ្ទ្លួបាៃមសវាកេមចារ ់
 
សតងដ់ារអៃតរជាតិ្ ត្ប្េូវឲ្យគណៈមេធាវ ីមាៃកាត្ពែកិចចធានាទ្ទ្លួបាៃមសវាកេមចារដ់ល់រតគាលប្គររ់រូមៅកនតង
ខដៃសេត្ថកិចច។ មោលការណ៍េូលដាា ៃររស់អងាការសហប្រជាជាតិ្ មាៃរញ្ចូ លមាប្តចំៃៃួរៃួអំពីការទ្ទ្ួលបាៃ
មសវាកេមខ្នកចារម់ដាយោម ៃការមរ ើសមអើង (ខ្អកមលើរញ្ា ីេៃិលេអតិ្នៃស្គថ ៃភាពសងាេ) ៃិងមាៃែខចងជាកល់ាក់
សប្មារជ់្ៃប្កីប្ក។ 12  មប្ៅពីមៃុះ គណៈមេធាវបី្តូ្វសហការជាេយួរដាា ភបិាល មដើេបធីានាឲ្យបាៃថា ប្គររ់តគាល
 ងំអស់ អាចទ្ទ្លួបាៃមសវាកេមខ្នកចារម់ដាយមសមើៗោន  ៃិងមាៃប្រសិទ្ធភាព មហើយមាៃការជ្យួ មប្ជាេខប្ជ្ង
ពីមេធាវ ី មដាយោម ៃការមប្ជ្ៀត្ខប្ជ្កមដាយេៃិសេរេយណ្តេយួមឡើយ។ (មាប្ត 24-25)។13 ការទ្ទ្លួបាៃមសវាកេម
ខ្នកចារ ់ េៃិប្តឹ្េខត្ត្ប្េូវឲ្យមាៃមេធាវ ី ៃិងការដាកឲ់្យមៅជិ្ត្មសវាកេមរំ ត្ត្រ៉ាតមណ្តណ ុះមទ្ ខថេ ងំត្ប្េូវឲ្យមាៃ
ត្នេាសេរេយជាចាបំាចស់ប្មារម់សវាកេមខ្នកចារ ់ ឬការ្តល់មសវាកេមខ្នកចារក់នតងត្នេា រ ឬមដាយឥត្គិត្នថា 
មៅដល់ប្កុេ ៃិងរតគាលនានា ខដលេៃិមាៃលទ្ធភាពចំណ្តយ។ មោលការណ៍េូលដាា ៃអងាការសហប្រជាជាតិ្ 
អំពាវនាវឲ្យរណ្តត រដាា ភបិាលធានាឲ្យបាៃថា មាៃធ្ៃធាៃប្គរប់្ោៃម់ដើេបឲី្យប្បាកដថា ជ្ៃប្កីប្កអាចទ្ទ្ួល

                                                 
10 មោលការណ៍េូលដាា ៃ, រតពែកថា 
11 គណៈមេធាវអីៃតរជាត្,ិ សតងដ់ារ IBA សប្មារឯ់ករាជ្យភាពនៃវជិាា ជ្ីវៈចារ,់ អៃតេត័្ឆ្ន  ំ1990។ 
12 Ibid. paras 1-4. 
13 Ibid. paras 24,25. 
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បាៃមសវាកេម ំងមៃុះ។ 14  រ៉ាត ខៃតពួកមគក៏រញ្ា ក់ពីត្ួនាទី្ដ៏សំខាៃ់ ខដលគណៈមេធាវមីាៃមៅកនតងអងាការ 
ៃិងការ្តល់មសវាកេមខររ ំងមៃុះ មហើយជាពិមសសការ្តល់លទ្ធភាពឲ្យជ្ៃប្កីប្កីទ្ទ្លួបាៃមសវាកេម។15 
 
IBA កប៏ាៃមលើកទ្លាីករណ៍ថា ការទ្ទ្លួែតសប្តូ្វសំខាៃេ់យួកនតងចំមណ្តេការទ្ទ្លួែតសប្តូ្វសំខាៃ់ៗ ជាមប្ចើៃ
ររស់គណៈមេធាវ ី គឺ្សពែ្ាយពីមសវាកេមស្គធារណៈឥត្គិត្នថា ៃិងការទ្ទ្ួលបាៃមសវាកេមមសមើោន សប្មារ់
ស្គធារណៈជ្ៃ ចំមពាុះប្រពៃ័ធយតត្តិធ្េ ៌ រេួ ងំការ្តល់ជំ្ៃយួ ៃិងដំរូនាម ៃខ្នកចារ។់ 16  មដើេបធីានាថា ោម ៃ
រតគាលណ្តមាន ក ់ ប្តូ្វបាៃមគរដិមសធ្ចំមពាុះយតត្តិធ្េ ៌ IBA ករ៏ញ្ា កខ់ដរថា គណៈមេធាវ ី គរួមរៀរចំ្តល់មសវាកេម
មេធាវជូី្ៃដល់អនក ងំឡាយណ្ត ខដលោម ៃលទ្ធភាពរងន់ថាមសវាកេម ងំមៃុះ។ 17  មៅកនតង មសចកតីប្រកាសអំពី
ចារទ់្ទ្លួរា៉ាររ់ងមដាយេៃិគិត្នថាឈនួល ជាពិមសសអតិ្ថិជ្ៃររស់ែាួៃមាៃប្បាកចំ់ណូល រ IBA បាៃមលើក
មឡើងថា មសវាកេមចារទ់្ទ្ួលរា៉ាររ់ងមដាយេៃិគិត្នថាឈនួល ជាពិមសសអតិ្ថិជ្ៃមាៃប្បាកចំ់ណូល រខររមៃុះ 
គឺជាខ្នកដសំ៏ខាៃន់ៃវជិាា ជី្វៈចារ ់មហើយកជ៏ាខ្នកដសំ៏ខាៃន់ៃត្នួាទី្ ៃិងការទ្ទ្ួលែតសប្តូ្វររស់គណៈមេធាវ។ី18  
 
ដូចខដលមោលការណ៍េូលដាា ៃររស់អងាការសហប្រជាជាតិ្ ៃិង IBA មសនើសតំមនាុះ ការ្តល់មសវាកេមចារទ់្ទ្លួ
រា៉ាររ់ងមដាយេៃិគិត្នថាឈនួល ជាពិមសសអតិ្ថិជ្ៃមាៃប្បាកចំ់ណូល រ គរួខត្ប្សរោន  ៃិងជាអចិនស្រៃតយ ៍ ខដល
ជាខ្នកេយួនៃប្គរប់្គងវជិាា ជី្វៈចាររ់េួរញ្ចូ លោន ។ រ៉ាតខៃតការ្តល់មសវាកេមចារទ់្ទ្លួរា៉ាររ់ងមដាយេៃិគិត្នថា
ឈនួល ជាពិមសសអតិ្ថិជ្ៃមាៃប្បាកចំ់ណូល រ មាៃស្គរៈសំខាៃជ់ាពិមសស កនតងមពលមាៃវរិត្តិ ឬវវិាទ្។ 
ដូចខដលៃឹងប្តូ្វពិភាការខៃថេខាងមប្កាេ កខៃាងណ្តខដលយតតត ធិ្ការជ្រួប្រទ្ុះភាពប្ចរូកប្ចរល់ គណៈមេធាវ ី
មាៃត្ួនាទី្សំខាៃ់កនតងការមធ្ែើឲ្យប្បាកដថា រតគាល ៃិងសហគេៃ៍ ំងអស់ មហើយជាពិមសសជ្ៃប្កីប្ក 
មាៃឱកាសទ្ទ្លួបាៃមសវាកេមខ្នកចារ។់  
 
រទ្រញ្ញត្ត ិៃិងការរណតត ុះរណ្តត ល 
គណៈមេធាវខីដលមាៃប្រសិទ្ធភាព មធ្ែើឲ្យប្បាកដថា រទ្រញ្ញត្តិប្គរប់្ោៃស់ប្មារអ់នកជំ្នាញវជិាា ជី្វៈចារ ់ មហើយ
្តល់ឱកាសរណតត ុះរណ្តត លដល់មេធាវ ី ៃិងអនកម្សងមទ្ៀត្ខដលមាៃជំ្នាញវជិាា ជី្វៈចារ ់ ខដលរេួមាៃៃិសសតិ្ 
ៃិងរតគាលខដលបាៃរណតត ុះរណ្តត លខ្នកចារ ់ រ៉ាតខៃតេៃិមាៃលកេណៈប្គរប់្ោៃជ់ាមេធាវ។ី មោលការណ៍េូល
ដាា ៃររស់អងាការសហប្រជាជាតិ្ ខចងថា “មេធាវ ី [គរួខត្] មាៃកប្េតិ្វរបធ្េ ៌ ៃិងការរណតត ុះរណ្តត លសេរេយ 
មហើយឲ្យដឹងពីគំៃិត្ ៃិងភារៈកិចចតេប្កេសីលធ្េម៌េធាវ ី ៃិងមសរភីាពេូលដាា ៃ ខដលទ្ទ្លួស្គា ល់មដាយចារ់
                                                 
14 មោលការណ៍េូលដាា ៃ, paras 1-4. 
15 Ibid. 
16 សតងដ់ារ IBA, supra n. 11, para 18(e). 
17 Ibid. para 15. 
18 IBA, មសចកតីប្រកាសអំពីចារទ់្ទ្ួលរា៉ាររ់ងមដាយេៃិគិត្នថាឈនួល ជាពិមសសអត្ិថិជ្ៃមាៃប្បាកច់ំណូល រររស់ IBA, 16 ត្តលា 
2008, paras 1-2. តេអាសយដាា ៃ http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=C4B06FD6-A807-
44D4-A98A-C73B464589C6 
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ជាតិ្ ៃិងអៃតរជាតិ្។”19 វាទំ្ៃងជាេៃិអាចរមងកើត្ សតងដ់ារអៃតរជាតិ្សប្មារចូ់លមៅកនតងគណៈមេធាវ ី មដាយស្គរ
យតតត ធិ្ការែតសោន មៅតេត្ប្េូវការ ៃិងកប្េតិ្វរបធ្េខ៌្នកចារ។់ រ៉ាតមៃតសតងដ់ារចូល គរួខត្រញ្ចូ លោ៉ា ងមហាច
ណ្តស់ការអររ់េំតៃត្ប្េូវការ រទ្ពិមស្គធ្ៃវ៍ជិាា ជី្វៈ ៃិងការប្រឡង សតងដ់ារខាងសីលធ្េ ៌ ៃិងការមធ្ែើសេបថអំពី
ការប្រប្ពឹត្ត។ 20  IBA ខចងថា មដាយេៃិគិត្ពីវធីិ្ស្គស្រសតខដលមប្ជ្ើសមរ ើស ត្ប្េូវការចូល គរួមលើកកេពស់សតងដ់ារ
ែពស់សប្មារក់ារអររ់ខំ្នកចារ ់ជាត្ប្េូវការេូលដាា ៃ។21  
 
រនាទ រពី់ការអៃតញាត្ឲ្យចូលកនតងគណៈមេធាវមីហើយ គណៈមេធាវខីដលមាៃប្រសិទ្ធភាព ធានាថាការសិការៃត 
ប្តូ្វខត្្តល់ជូ្ៃមៅសមាជិ្កនានា។ ត្ប្េូវការសិកាខ្នកចាររ់ៃត (CLE) សប្មារស់មាជិ្កនៃគណៈមេធាវ ីគឺេៃិ
ប្ោៃខ់ត្ជាការអៃតវត្តលអមៅថាន កជ់ាតិ្រ៉ាតមណ្តណ ុះមទ្ ខថេ ងំជាសតងដ់ារអៃតរជាតិ្ ខដលត្ប្េូវឲ្យមាៃសប្មារគ់ណៈ
មេធាវ ីងំអស់។ IBA បាៃអុះអាងថា ការអររ់រំៃត “ប្តូ្វខត្ជា កាត្ពែកិចចររស់សមាជិ្កមាន ក់ៗ មៅកនតងវជិាា ជី្វៈ
ចារ”់ 22  មហើយគណៈមេធាវ ី ៃិងសងាេអនកចារ ់ មាៃការទ្ទ្លួែតសប្តូ្វចេបង កនតងការមលើកទឹ្កចិត្តសមាជិ្ក
ររស់ពកួមគឲ្យចូលរេួការអររ់រំៃត។23  
 
ប្កេសីលធ្េ ៌ គឺមាៃស្គរៈសំខាៃម់សមើៗោន សប្មារគ់ណៈមេធាវ ី មដើេបរីកាសតចរតិ្ភាពនៃវជិាា ជី្វៈចារ។់ ប្កេ
 ងំមៃុះ គរួមធ្ែើៃិយត្កេមទំ្នាកទំ់្ៃងរវាងមេធាវ ី ៃិងអតិ្ថិជ្ៃ មេធាវមី្សងមទ្ៀត្ ត្តលាការ ៃិងសងាេ ងំេូល។24 
ទី្ណ្តខដលមាៃការប្រប្ពឹត្តែតសមដាយមេធាវ ីសតងដ់ារអៃតរជាតិ្ ខណនាថំាគណៈមេធាវបី្តូ្វខត្ពប្ងឹងមោលការណ៍ 
ៃិងវធិាៃការនៃការអៃតវត្ត។ មោលការណ៍េូលដាា ៃ ររស់អងាការសហប្រជាជាតិ្ ត្ប្េូវឲ្យគណៈមេធាវរីមងកើត្៖ 
ប្កេសីលធ្េ ៌ ៃីតិ្វធីិ្សេរេយសប្មារក់ារដាកពិ់ៃយ័មពលមាៃការរមំលាភរំពាៃ ៃិងយៃតការអៃតវត្តពាកព់ៃ័ធ 
មដើេបធីានាឲ្យមាៃការមោរពចារ។់ 25  IBA បាៃមលើកមឡើងជាមរឿយៗអំពីត្ប្េូវការ ងំមៃុះ មដាយបាៃរខៃថេថា 
ត្នួាទី្សនូលនៃគណៈមេធាវេីយួ គឺប្តូ្វរកា “កិត្តិយស មសចកតីនថាថនូរ សេត្ថភាព សីលធ្េ ៌សតងដ់ារនៃការប្រប្ពឹត្ត 
ៃិងវៃិយ័វជិាា ជី្វៈ។”26  
 
 

                                                 
19 មោលការណ៍េូលដាា ៃ, para 9. 
20 រណ្តត ញអៃតរជាត្ិមដើេបមីលើកកេពស់ចារ ់(INPROL), ‘ការរមងកើត្ ៃិងការមធ្ែើកំខណទ្ប្េងគ់ណៈមេធាវ ីមៅតេរណ្តត រដា មប្កាយ
មាៃវវិាទ្’ េករា 2010 មៅទ្ំពរ័ p.11 
21 សតងដ់ារ IBA, supra n.11, para 18(h). 
22 គណៈមេធាវអីៃតរជាត្,ិ ‘មោលការណ៍ខណនាអំំពីមោលៃមោបាយ IBA សប្មារក់ាររណតត ុះរណ្តត ល ៃិងការអររ់វំជិាា ជ្ីវៈចារ ់(ខ្នក
ទ្ី II),’ 23 ត្តលា 2014, para 5.  
23 Ibid., para 2. 
24 INPROL, supra n.20 at p.19. 
25 មោលការណ៍េូលដាា ៃ, paras 16-19. 
26 សតងដ់ារ IBA, supra n. 11 at para 18(b). 
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ការការពារវធិាៃនៃចារ ់
 

គណៈមេធាវខីដលមាៃប្រសិទ្ធិភាព មាៃតួ្នាទី្ោ៉ា ងចាស់លាស់កនតងការការពារចារ ់  ំងកនតងយតតត ធិ្ការ 

 ំងមៅថាន កអ់ៃតរជាតិ្។ តេពិត្ជាការសខេតងេតិ្មោរល់អំពីវជិាា ជី្វៈចារ ់គណៈមេធាវមីាៃការទ្ទ្លួែតសប្តូ្វ

េយួកនតងការមធ្ែើឲ្យប្បាកដថា វធិាៃនៃចារប់្តូ្វបាៃមគមោរព ៃិងោបំ្ទ្មលើកកេពស់។ មោលការណ៍េូលដាា ៃររស់

អងាការសហប្រជាជាតិ្ មរៀរចំឯកមោងជាមប្ចើៃអំពីត្ួនាទី្ររស់គណៈមេធាវកីនតងការធានា “ការការពារប្គរប់្ោៃ់

មលើរញ្ា សិទ្ធិេៃតសស ៃិងមសរភីាពេូលដាា ៃ ខដលរតគាល ងំអស់ មាៃសិទ្ធិទ្ទ្លួបាៃ” មដាយត្ប្េូវឲ្យ “រតគាល

 ំងអស់ បាៃទ្ទ្ួលមសវាកេមខ្នកចារ់ប្រករមដាយប្រសិទ្ធភាព ខដល្តល់មដាយអនកមាៃវជិាា ជី្វៈចារ់

ឯករាជ្យ។” 27  មលើសពីមៃុះ IBA បាៃអំពាវនាវឲ្យសមាជិ្កររស់ែាួៃ ងំអស់ រមញ្ចញេតិ្ ោបំ្ទ្ចារម់ៅតេ

សហគេៃរ៍រស់ពកួមគ។ ការណ៍មៃុះត្ប្េូវឲ្យមាៃសកេមភាពដម៏ាៃប្រសិទ្ធភាពពីខាងគណៈមេធាវ ី មដើេបមីធ្ែើឲ្យ

ប្បាកដថាមាៃការមោរពចារក់នតងយតតត ធិ្ការ ខដលមគប្តូ្វធានាឲ្យបាៃសិទ្ធិេូលដាា ៃ។  

 

រមរៀរខដលគណៈមេធាវមីធ្ែើឲ្យមចញជាការពិត្ចំមពាុះការោបំ្ទ្មៃុះសប្មារវ់ធិាៃនៃចារ ់ ៃិងប្រកាៃយ់កមោល
ជំ្ហរប្រឆ្ងំការគំរាេកំខហងនានា ប្តូ្វបាៃមគមលើកយកេកពិភាកា ងំខាងកនតង ៃិងជាេយួរណ្តត គណៈមេធាវ។ី 
អាប្ស័យមលើការគំរាេកំខហងខដលកំពតងមាៃ គំៃិត្្តួចម្តើេកនតងការមលើកកេពស់វធិាៃនៃចារ ់អាចប្តូ្វការចាបំាច់
កនតងការប្រកាៃ់យកមោលជំ្ហរស្គធារណៈ អំពីរញ្ា ជាក់លាក់  ឬចារ់ ឬរ៉ាុះពាល់ដល់មោលៃមោបាយ
រដាា ភបិាលេយួចំៃៃួ។ អនកសមងកត្ការណ៍ែាុះ រងាា ញថា គណៈមេធាវែីាុះគរួមជ្ៀសវាង ការែិត្ែំប្រឹងខប្រងមធ្ែើ
កំខណទ្ប្េងច់ារខ់ដលមាៃភាពចប្េូងចប្មាស់ខាា ងំ ជាពិមសសមៅមពលពកួមគ េៃិមាៃ្លរ៉ាុះពាល់ផ្តទ ល់េក
មលើវជិាា ជី្វៈចារ ់ឬទី្កខៃាងខដលពួកមគេៃិអាចរពឹំងោ៉ា ងប្បាកដថាៃឹងមាៃឥទ្ធិពលខាា ងំ។28 ដូមចនុះ គំៃិត្្តួចម្តើេ
វធិាៃនៃចារជ់ាមប្ចើៃររស់គណៈមេធាវ ីបាៃមផ្តត ត្មលើការងារមៅកនតងយតតត ធិ្ការដនទ្ ជាជាងការអភវិឌ្ឍវធិាៃនៃ
ចារ ់ “មៅកនតងប្រមទ្ស”។ ឧ ហរណ៍គំៃិត្្តួចម្តើេចាររ់រស់ ABA (ROLI) បាៃមធ្ែើការមៅកនតងប្រមទ្សជាង 
90 មដើេបពីប្ងឹងសេត្ថភាពររស់គណៈមេធាវ ី មដើេបឲី្យចូលប្រឡូកកនតងកិចចែិត្ែំប្រឹងខប្រង  មដើេប ី្ លប្រមោជ្ៃ៍

                                                 
27 មោលការណ៍េូលដាា ៃ, កថាែ័ណា ទ្ី 9, រតពែកថា 
28 Johnstone, supra n.1 at 240. 
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ស្គធារណៈ មដាុះប្ស្គយរញ្ា នានា ខដល កទ់្ងៃឹងឯករាជ្យភាពនៃវជិាា ជី្វៈចារ ់ ៃិងមធ្ែើការមដាុះប្ស្គយរញ្ា
សិទ្ធិេៃតសស។29  
 

រខៃថេមលើសតងដ់ារអៃតរជាតិ្ ការអៃតវត្តលអថាន កជ់ាតិ្ ្តល់ការខណនារំខៃថេអំពីមរសកកេម ៃិងអាណត្តិ ការ

ប្គរប់្គង ៃិងរចនាសេពៃ័ធ ៃិងកេមវធីិ្។ ជាការពិត្ មៅតេរណ្តត យតតត ធិ្ការ មាៃ ងំចំណត ចរេួ ៃិងចំណត ចែតស

ោន មៅតេលកេណៈគណៈមេធាវ ី ខដល្តល់លទ្ធភាពឲ្យពកួមគអៃតវត្តត្នួាទី្ររស់ែាួៃ។  ខ្នករនាទ រ ់ ពិៃិត្យមេើល

អំពីអាណត្ត ិការប្គរប់្គង ៃិងកេមវធីិ្គណៈមេធាវថីាន កជ់ាតិ្ម្សងៗ មដើេបខីរងខចកឲ្យដាចៃូ់វលកេណៈវៃិិចឆយ័ ៃិង

សតងដ់ារប្រសិទ្ធភាពរខៃថេ។  

                                                 
29 សូេមេើល J. Rasmussen, ‘ប្រវត្តិសមងេរអំពីវធិ្ីស្គស្រសតរកជ្ំៃួយរមចចកមទ្សររស់គំៃិត្្តួចម្តើេនៃចារគ់ណៈមេធាវអីាមេរកិាងំ’ 
Wisconsin Int’l L. J. 31(3), 2013. 
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II. សតងដ់ារជាតិ្ 
 

មរសកកេម ឬអាណត្តិររស់គណៈមេធាវ  ី រមងកើត្បាៃជាេូលដាា ៃប្គឹុះដ៏សំខាៃ់ ខដលមាៃសតង់ដារ ៃិង
មោលរំណងខដលមគរពឹំងទ្តកររស់អងាការចាត្ត់ងំ មហើយជាមាោ៌សប្មារអ់ងាការចាត្ត់ងំកនតងការអៃតវត្ត
សកេមភាពនានា។ ការចាត្ខ់ចង ៃិងដឹកនារំរស់គណៈមេធាវមីៅកនតងយតតត ធិ្ការម្សងៗ ករ៏ងាា ញអំពីត្ប្េូវការ
រចនាសេពៃ័ធដសំ៏ខាៃចំ់មពាុះេតែងារដម៏ាៃប្រសិទ្ធភាពររស់គណៈមេធាវ។ី ចតងរញ្ចរក់េមវធីិ្ ៃិងសកេមភាព
មោលមៅររស់គណៈមេធាវរីងាា ញពីគំរបូ្រសិទ្ធភាព មហើយករ៏ងាា ញពីកប្េតិ្អៃតវត្តសកេមភាព មាៃទំ្នាកទំ់្ៃងជា
េយួោន មៅវញិមៅេកជាេយួអាណត្ត ិៃិងអំណុះអំណ្តងមរសកកេម។  
 
មរសកកេម ៃិងអាណត្ត ិ  
 

មរសកកេមររស់គណៈមេធាវ ី ពប្ងឹងការប្គរប់្គង ៃិងកេមវធីិ្ររស់វា មហើយជ្យួ អងាការចាត្ត់ងំ មលើកការ
កំណត្អ់ាទិ្ភាពសកេមភាពររស់ែាួៃ។ ដូចម ើញកនតងឧ ហរណ៍ខាងមប្កាេ គណៈមេធាវភីាគមប្ចើៃ មាៃ
អាណត្តិប្សមដៀងោន  មហើយប្តូ្វបាៃមគរមងកើត្មឡើងតេមោលការណ៍ខដលពាកព់ៃ័ធ។ ជាទូ្មៅគណៈមេធាវ ី ប្តូ្វ
បាៃមគមរៀរចំចាត្ខ់ចងឲ្យកាា យជាការសខេតងេតិ្មោរល់វជិាា ជី្វៈចារម់ៅកនតងយតតត ធិ្ការ។ គណៈមេធាវចីាបំាច ់
ឬមពញមលញមៅថាន កជ់ាតិ្ ឬថាន ករ់ដា ដឹកនាមំដាយមរសកកេមមប្ចើៃ ខដលសងកត្ធ់្ងៃម់លើចារ ់ រញ្ញត្តិនៃវជិាា ជី្វៈ
ចារ ់ ប្កេសីលធ្េ ៌ ៃិងវជិាា ជី្វៈ។ ជាញឹកញារម់រសកកេម ងំមៃុះ មផ្តត ត្មលើរញ្ា  ដូចជាការកាត្រ់ៃថយការ
លំមអៀង ៃិង ការមរ ើសមអើងកនតងវជិាា ជី្វៈ ចារ ់ ៃិងប្រពៃ័ធយតត្តិធ្េ ៌ឬឱកាសតេរណ្តត ញជាៃែ់ពស់សប្មារម់េធាវ ី
ខាងជំ្នាញចារដូ់ចោន ។30  
 
ឧ ហរណ៍គណៈមេធាវអីាមេរកិាងំ (ABA) ខដលជាគណៈមេធាវសីម័ប្គចិត្តដធំ៏្រំ ត្ត្េយួកនតងចំមណ្តេគណៈមេធាវ ី
ជាមប្ចើៃ ខដលមាៃមៅមលើពិភពមលាក មាៃមោលរំណងររស់ែាួៃ កនតងការ៖ រមប្េើសមាជិ្កររស់ែាួៃតេរយៈ
ឱកាសអភិវឌ្ឍអាជី្ព មធ្ែើឲ្យប្រមសើរមឡើងៃូវវជិាា ជី្វៈចារ់តេរយៈការអរ់រចំារ់ ប្កេសីលធ្េ៌ ៃិងមសវាកេម
ស្គធារណៈ  កាត្រ់ៃថយភាពលំមអៀង ៃិងមលើកកេពស់ភាពម្សងោន កនតងវជិាា ជី្វៈចារ ់  ៃិងប្រពៃ័ធយតត្តិធ្េ ៌ មហើយ
មធ្ែើឲ្យមាៃភាពមជ្ឿៃមលឿៃវធិាៃចារម់ៅទូ្ ងំពិភពមលាក។ 31  ប្សមដៀងោន ខដរ ប្កុេប្រឹកាមេធាវចីប្កភព
                                                 
30 E. Chambliss and B. Green, ‘ត្ថភាពអំពីគណៈមេធាវ’ី Depaul Law Review, 57(2), 2008, p. 425; សូេមេើល្ងខដរ, 
សងាេអនកចាររ់រស់សភាកាណ្តដា, ‘ការសិកាអំពីសងាេអនកចារ ់ៃិងការខសែងរក ការអៃតវត្តៃដ៍ល៏អរំ ត្ត្’ ត្តលា 30, 2014, p.27. 
31 គណៈមេធាវអីាមេរកិាងំ, មសៀវមៅខណនាអំំពីមោលៃមោបាយ ៃិងៃីត្ិវធិ្ ី2014-2015, pp.1-2 មាៃមៅមលើវតរិស្គយថ៍ 
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/ house_of_delegates/2014-
2015_policy_and_procedures_handbook_greenbook1. authcheckdam. pdf  

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/%20house_of_delegates/2014-2015_policy_and_procedures_handbook_greenbook1.%20authcheckdam.%20pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/%20house_of_delegates/2014-2015_policy_and_procedures_handbook_greenbook1.%20authcheckdam.%20pdf
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អងម់គាស មាៃមរសកកេមររស់ែាួៃកនតងការ៖ មលើកកេពស់មសវាកេមគណៈមេធាវ ី មលើកកេពស់ការទ្ទ្ួលបាៃ
យតត្តិធ្េ ៌ មលើកកេពស់ប្កេសីលធ្េ ៌ មសមើភាពោន  ៃិងភាពទី្នទ្ពីោន កនតងវជិាា ជី្វៈ ៃិងមលើកកេពស់រណ្តត ញមេធាវ ី
អងម់គាសកនតងប្សុក ៃិងមៅមប្ៅប្រមទ្ស។32 អគាគណៈមេធាវអីាស្រហែិកខាងត្បងូ ែិត្ែំមដើេប៖ី ការរមប្ងៀៃ ៃិងការ
ប្រករវជិាា ជី្វៈចារ ់ ៃិងការប្គរប់្គងប្រពៃ័ធយតត្តិធ្េ ៌ មដាុះប្ស្គយៃឹងរញ្ា ប្គរជំ់្ពូកខដលមាៃសប្មារវ់ជិាា ជី្វៈ
ចារ ់ មហើយចាត្វ់ធិាៃការចំមពាុះរញ្ា ខដលពាកព់ៃ័ធ មហើយមលើកសទួយ្លប្រមោជ្ៃរ៍រស់មេធាវមីៅអាស្រហែិក
ខាងត្បងូ។ 33  មរើម ុះជាមាៃយតតត ធិ្ការម្សងោន មៅកនតងេតែងារររស់គណៈមេធាវកីម៏ដាយ កម៏ៅមាៃអាណត្តិ
សនូលទូ្មៅររស់គណៈមេធាវ ី ងំកនតងប្រនពណីនៃចាររ់េួ ៃិងចាររ់ដារបមវណី។ ជាឧ ហរណ៍នៃវសិ្គលភាព
ប្គរដណត រ ់គណៈមេធាវៃីីេយួៗមៅ មជ្ើនេ៉ាកា បារាងំ ហតងកតង មកៃោ៉ា  ណ្តេមិរៀ ៃិងអតីប្ស្គខអល មាៃអំណុះ
អំណ្តងមរសកកេម ឬកេមវត្ថត ខដល កទ់្ងៃឹងសតចរតិ្ភាពនៃ វជិាា ជី្វៈចារ ់ ៃិងប្កេសីលធ្េ ៌អររ់សំ្គធារណៈ
សប្មារម់េធាវ ី ៃិងការជ្ួយ ដល់្លប្រមោជ្ៃ ៍ស្គធារណៈតេរយៈគំៃិត្្តួចម្តើេជំ្ៃយួខ្នកចារ ់ ៃិងការមធ្ែើ
ឲ្យមជ្ឿៃមលឿៃមលើចារ។់34 គណៈមេធាវថីាន កជ់ាតិ្ មពញមលញ ឬខដលប្គរដ់ណត រ ់ងំមៃុះ មាៃត្នួាទី្សំខាៃ់
កនតងការមធ្ែើៃិយត្កេមវជិាា ជី្វៈចារ ់ ការធានាប្កេសីលធ្េ ៌ ៃិងការមលើកកេពស់វធិាៃនៃចារជ់ាទូ្មៅ។ 
ឧ ហរណ៍គណៈមេធាវជំី្នាញ ដូចជាគណៈមេធាវមីអសា៉ាញមៅសហរដាអាមេរកិ គណៈមេធាវជី្ៃជាតិ្មដើេ 
មៅកាណ្តដា ៃិងគណៈមេធាវចីារប់្គួស្គរ មៅចប្កភពអងម់គាស ជាញឹកញារម់ាៃមរសកកេមជាកល់ាក ់ ខដល
មផ្តត ត្មលើវស័ិយចារណ់្តេយួ ប្កុេមេធាវណី្តេយួខដលមាៃលកេណៈរេួ ឬមលើរតពែមហត្តសងាេ ៃិងចារ។់ 
  
ការមរៀរចំ ៃិងរចនាសេពៃ័ធគណៈមេធាវ ី 
ការមរៀរចំគណៈមេធាវ ីទ្ទ្ួលរង្លរ៉ាុះពាល់ពីមោលការណ៍ដឹកនា ំឬអាណត្តិររស់វា រចនាសេពៃ័ធ នៃការដឹកនា ំ
ភាពទី្នទ្ពីោន នៃគណៈមេធាវ ី ៃិងគណៈកេមការ ៃិងខ្នកម្សងៗ។ ការមរៀរចំប្តឹ្េប្តូ្វនៃគណៈមេធាវ ី គឺសំខាៃ់

                                                 
32 ប្កុេប្រឹកាគណៈមេធាវចីប្កភពអងម់គាស អំណុះអំណ្តងមរសកកេម មាៃមៅមលើវតរិស្គយថ៍ 
http://www.barcouncil.org.uk/about-us/mission-statement/, បាៃចូលមប្រើមៅនថង 30 ខែត្តលា ឆ្ន  ំ2015។ 
33 វតរិស្គយថអ៍គាគណៈមេធាវអីាស្រហែិកខាងត្បងូ, អំណុះអំណ្តងមរសកកេម, មាៃមៅមលើវតរិស្គយថ ៍
http://www.sabar.co.za/about.html ចូលមៅមេើលមៅនថងទ្ ី30 ត្តលា 2015។ 
34 សូេមេើល, ឧ ហរណ៍, គណៈមេធាវមីជ្ើនេ៉ាកា, ‘អំពី JamBar,’ < 
http://www.jambar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=214>; គណៈមេធាវអីតីប្ស្គខអល, 
‘េតែងារខដលមាៃខចងកនតងលកេៃតិកៈ,’ 31 សីហា 2015 < 
http://www.israelbar.org.il/english_inner.asp?pgId=103336&catId=372>; សងាេមេធាវ ីណ្តេមីរៀ, ‘កេមវត្ថតនៃសងាេមេធាវ ី
ណ្តេមីរៀ’ < http://www.namibianbar.org/About.htm>; សងាេអនកចារ ់មកៃោ៉ា  ‘កេមវត្ថត’ 2016, < 
http://www.lsk.or.ke/index.php/about-lsk>; សងាេអនកចារ ់ហតងកតង ‘ប្រវត្តិ’ មេស្គ 2015 < 
http://www.hklawsoc.org.hk/pub_e/about/>; Conseil National des Barreaux de la France, ‘មរសកកេម’ 10 េករា 
2012, < http://cnb.avocat.fr/Missions-du-Conseil-National-des-Barreaux_a35.html> 

http://www.barcouncil.org.uk/about-us/mission-statement/
http://www.sabar.co.za/about.html
http://www.jambar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=214
http://www.israelbar.org.il/english_inner.asp?pgId=103336&catId=372
http://www.namibianbar.org/About.htm
http://www.lsk.or.ke/index.php/about-lsk
http://www.hklawsoc.org.hk/pub_e/about/
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សប្មារេ់តែនាទី្សកេមភាព ៃិងកេមវធីិ្។ តេពិត្ ការមរៀរចំេៃិបាៃលអ នាឲំ្យមាៃសំណល់ ៃិងោម ៃប្រសិទ្ធភាព 
រ៉ាតខៃតខថេ ងំរមងកើៃលទ្ធភាពនៃការេៃិយល់ប្សរន្ទកនតង្ងខដរ មដាយប្តូ្វលុះរងប់្រសិទ្ធភាពមចាលខថេមទ្ៀត្។35 
 
ជាធ្េមតគណៈមេធាវជីាមប្ចើៃ មធ្ែើតេរចនាសេពៃ័ធអងាការមលែប្សមដៀងោន  ខដលមាៃសមាជិ្ក េៃិមាៃប្បាកខ់ែ 
មធ្ែើការមប្ៅមមា៉ា ង កនតងតំ្ខណងថាន កដឹ់កនាគំណៈកេមការនានា ខដលមផ្តត ត្មលើរញ្ា ជាកល់ាក ់ ៃិងសមាជិ្កខដល
មាៃប្បាកខ់ែកនតងចំៃួៃតិ្ច។ ភាគមប្ចើៃនៃសកេមភាព ងំមៃុះ ប្តូ្វប្តួ្ត្ពិៃិត្យមដាយគណៈកេមការ ៃិងខ្នកខដល
ដំមណើ រការមដាយឯករាជ្យ មហើយមដាុះប្ស្គយរញ្ា ម្សងៗ ៃិងវស័ិយនានានៃចារ់។  Johnstone បាៃមលើក
ទ្ឡាីករណ៍ថា ែណៈខដលថាន កដឹ់កនាកំំពូល មៅខត្តេការប្តួ្ត្ពិៃិត្យែាុះមលើសកេមភាព ៃិងជាញឹកញារ់
ខត្ងតងំសមាជិ្កកនតងខ្នក ៃិងគណៈកេមការែាុះ ជាទូ្មៅការដឹកនាមំនាុះ គឺមដាយសម័ប្គចិត្ត ៃិងពិធី្ការជាង
មដាយមប្រើអំណ្តច។ ោត្់រខៃថេមទ្ៀត្ថា ជាញឹកញារ់ទ្មងែើមៃុះខត្ងនាំមៅរកការដឹកនាំថាន ក់កណ្តត លេួយដ៏
ទ្ៃ់ប្ជាយ មដាយែែុះការសប្េរសប្េួលរវាងគណៈកេមការ ៃិងខ្នកខដលនាឲំ្យមាៃការែិត្ែំប្រឹងខប្រងជាៃោ់ន ។36 
ដូមចនុះ ប្រសិទ្ធភាពមៅកនតងគណៈមេធាវណី្តក៏មដាយ អាចខកលេអឲ្យប្រមសើ រមឡើង ទី្ណ្តមាៃការដឹកនាំថាន ក់ 
កណ្តត លខាា ងំជាង មហើយការសប្េរសប្េួលរងឹមាជំាងរវាងគណៈកេមការ ៃិងខ្នកខដលប្តួ្ត្ពិៃិត្យការមរៀរចំកេមវធីិ្។  
 
ភាពទី្នទ្មៅកនតងការដឹកនា ំ ៃិងសមាជិ្កភាពជារេួ កាា យជារញ្ា សំខាៃម់ៅកនតងការមរៀរចំគណៈមេធាវនីានា។ 
មដាយស្គរគណៈមេធាវជីាមប្ចើៃ រញ្ចូ លមរសកកេមររស់ពកួមគមៅមលើការកាត្រ់ៃថយភាពលំមអៀង ៃិងការ
មរ ើសមអើងកនតងវជិាា ជី្វៈចារ ់គណៈមេធាវភីាគមប្ចើៃមាៃលកេែណា ខាងរចនាសេពៃ័ធនៃ ការដាករ់ញ្ចូ លោន  ៃិងភាព
ទី្នទ្ពីោន ។ ឧ ហរណ៍សងាេអនកចាររ់រស់សភាជាៃែ់ពស់កាណ្តដា រញ្ា កថ់ា “គណៈមេធាវមីាៃមោលជំ្ហរ
ចាស់លាស់ កនតងការមធ្ែើឲ្យមាៃឥទ្ធិពលមៅមលើភាពទី្នទ្ពីោន  មដាយមធ្ែើជាគំរឲូ្យរណ្តត ប្កុេហ៊េតៃ អងាការ ៃិង
រតគាលនានាមធ្ែើតេ។ 37  ABA មាៃគំៃិត្្តួចម្តើេភាពទី្នទ្ជាប្រធាៃ (Presidential Diversity Initiative) 
ខដលរមងកើត្កេមវធីិ្ជាកល់ាក ់ ៃិងគមប្មាងទី្នទ្នានា មដើេបធីានាឲ្យមាៃការរញ្ចូ លប្កុេភាគតិ្ចម្សងៗកនតងវជិាា ជី្វៈ

                                                 
35 Johnstone, supra n.1 at p.199. 
36 Ibid. p.205. 
37 សងាេអនកចាររ់រស់សភាជាៃ់ែពស់កាណ្តដា ‘ការសិកាអំពីសងាេអនកចារ ់ៃិងការខសែងរកការអៃតវត្តៃល៍អរំ ត្ត្’ នាយកដាា ៃ
គំៃិត្្តួចម្តើេសេភាព, ត្តលា 30, 2014, p.27. តេអាសយដាា ៃ 
http://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/Equity_and_Diversity/Members/Challenges_for_Racialized_Licensees/law-
society-studies-and-scan-of-best-practices-racialized-licensees-working-group.pdf  

http://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/Equity_and_Diversity/Members/Challenges_for_Racialized_Licensees/law-society-studies-and-scan-of-best-practices-racialized-licensees-working-group.pdf
http://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/Equity_and_Diversity/Members/Challenges_for_Racialized_Licensees/law-society-studies-and-scan-of-best-practices-racialized-licensees-working-group.pdf
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ចារ។់38  គណៈមេធាវមីអៀរឡងខ់ាងមជ្ើង មាៃមោលៃមោបាយភាពទី្នទ្្ាូ វការ ៃិងប្កុេប្រឹកាគណៈមេធាវ ី
ចប្កភពអងម់គាស មាៃគណៈកេមការទ្ទ្លួរៃទតកភាពមសមើោន  ភាពទី្នទ្ពីោន  ៃិងការប្រេូល្តត ំខ្នកសងាេ។39  
  
ត្នួាទី្មយ៉ាៃឌ្រ័ មាៃស្គរៈសំខាៃចំ់មពាុះេតែនាទី្ដម៏ាៃប្រសិទ្ធភាព ៃិងមដាយសេធ្េរ៌រស់គណៈមេធាវ។ី 
ការណ៍មៃុះ  េ រឲ្យមាៃការដាករ់ញ្ចូ ល ងំមេធាវជីារតរស ៃិងជាស្រសតីមៅកនតងការមរៀរចំ ៃិងការមធ្ែើរចនាសេពៃ័ធ
គណៈមេធាវ ី ប្ពេ ងំការមលើកកេពស់សេភាពមយ៉ាៃឌ្រ័ ងំខាងកនតង ៃិងខាងមប្ៅ។ គណៈមេធាវអីាហែហាា ៃីស្គថ ៃ
ឯករាជ្យ មាៃកូតសប្មារស់្រសតីកនតងត្នួាទី្ដឹកនា ំ ៃិងគណៈកេមការនានា។40 គណៈមេធាវអីាមេរកិាងំ បាៃរមងកើត្
គណៈកមាម ធិ្ការេយួសប្មារស់្រសតីខ្នកវជិាា ជី្វៈ មដើេបរីមប្េើការជាសខេតងេតិ្មោរល់ថាន កជ់ាតិ្សប្មារម់េធាវសី្រសតី 
ៃិងមដើេបធីានាឲ្យមាៃឱកាសមសមើោន សប្មារអ់នកជំ្នាញចារ ់ងំរតរស ៃិងស្រសតី។ 41  តេពិត្គណៈមេធាវដីម៏ាៃ
ប្រសិទ្ធភាព ែិត្ែំឲ្យអនកជំ្នាញចារចូ់លរេួោ៉ា ងសកេមមៅប្គរប់្ស រស់ងាេ មដើេបលីតររំបាត្ម់ចាលអំមពើ
លំមអៀងកនតងប្រពៃ័ធយតត្តិធ្េ ៌ៃិងមដើេបមីលើកកេពស់ការចូលរេួមដាយមសមើភាពោន ។  
 
ការមរៀរចំកេមវធីិ្ 
 

កេមវធីិ្ ៃិងសកេមភាពនានាររស់គណៈមេធាវ ី ត្សមចញពីមរសកកេម ៃិងអាណត្តិររស់ពកួមគ មហើយអាចមាៃ
លកេណៈម្សងពីោន ដូចយតតត ធិ្ការ ខដលគណៈមេធាវមីនាុះដំមណើ រការ។ ដូចបាៃ រងាា ញខាងមលើ គណៈមេធាវជីា
មប្ចើៃមាៃសមាសធាត្តអាណត្តសិនូលប្សមដៀងោន  ខដលនាឲំ្យមាៃកេមវធីិ្ប្សរោន  ខដលមដាុះប្ស្គយត្ប្េូវការ
សប្មារក់ារអររ់រំៃតខ្នកចារ ់ ប្កេសីលធ្េវ៌ជិាា ជី្វៈ ៃិងការដាកវ់ៃិយ័ ៃិងកេមវធីិ្ខដលពាកព់ៃ័ធៃឹងកំខណទ្ប្េង់
ចារ។់ កេមវធីិ្ ងំមៃុះ ៃឹងប្តូ្វបាៃមគវភិាគ មដើេបរីកឲ្យម ើញលកេណៈវៃិិចឆយ័ចំមពាុះប្រសិទ្ធភាព។  
 
ការអររ់រំៃតខ្នកចារ ់ (CLE) គឺចាបំាចចំ់មពាុះគណៈមេធាវខីដលមាៃប្រសិទ្ធភាព មហើយរំមពញ មរសកកេមរេួ 
មដើេបចូីលរេួកនតងការអភវិឌ្ឍៃវ៍ជិាា ជី្វៈសប្មារម់េធាវ។ី តេពិត្ CLE បាៃរញ្ា កថ់ាជា កេមវធីិ្ដសំ៏ខាៃរ់រស់ 

                                                 
38 សូេមេើល ABA Presidential Diversity Initiative, ‘ភាពទ្ីនទ្ពីោន  កនតងវជិាា ជ្ីវៈចារៈ់ ជ្ំហាៃរនាទ រ’់ មេស្គ 2010។  
39 វតរិស្គយថរ៍រស់គណៈមេធាវចីប្កភពអងម់គាស, ‘E&D ៃិងការប្រេូល្តត ំខ្នកសងាេ,’ ចូលមេើលមៅនថង 30 ត្តលា 2015។ 
40 រណ្តត ញអៃតរជាត្ិសប្មារក់ារមលើកកេពស់ចារ់ (INPROL), ‘ការរមងកើត្ ៃិងកំខណទ្ប្េងគ់ណៈមេធាវ ីកនតងរណ្តត រដា មប្កាយមាៃ
វវិាទ្’ េករា 2010, p.10 
41 គណៈមេធាវអីាមេរកិាងំ, ‘ស្រសតីកនតងវជិាា ជ្ីវៈ’ 2015, មាៃមៅមលើវតរិស្គយថ៍ http://www.americanbar.org/groups/women.html 
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គណៈមេធាវ ី មៅទូ្ ងំពិភពមលាក។ វគាសិកា CLE គរួខត្ កទ់្ង ៃិងមាៃប្រមោជ្ៃស៍ប្មារទ់្សសៃិកជ្ៃ
 ងំអស់ ខដលរេួមាៃមេធាវចូីលរេួតេរដូវកាល។42 មលើសពីមៃុះ គណៈមេធាវគីួរខត្ែិត្ែំជ្យួ ដល់ស្គលា 
ៃីតិ្ស្គស្រសត មដើេបឲី្យឥទ្ធិពលដល់ការអររ់ខំ្នកចារ ់សប្មារម់េធាវមីាន ក់ៗ ។43 គណៈមេធាវែីាុះ េកពីយតតត ធិ្ការ
ធំ្ៗ ខដលមាៃជំ្ៃយួហិរញ្ញ វត្ថតសំខាៃ់ៗ  អាច្តល់កេមវធីិ្សិកាអៃឡាញឬតេរណ្តត ញមអឡិកប្តូ្ៃិក ឬកេមវធីិ្
សិកាពីចមាង យ ែណៈខដលគណៈមេធាវដីនទ្មទ្ៀត្ សប្េរតេកាលៈមទ្សៈ ៃិងធ្ៃធាៃកនតងប្សុក។  
 
ប្កេសីលធ្េវ៌ជិាា ជី្វៈ មាៃស្គរៈសំខាៃស់ប្មារគ់ណៈមេធាវ ី កនតងការមធ្ែើៃិយត្កេមផ្តទ ល់ែាួៃអំពីឥរោិរថររស់
មេធាវ ី ៃិងដាកពិ់ៃយ័មលើការប្រប្ពឹត្តែតស មដើេបរីកាភាពសតចរតិ្ ៃិងមករ តិ៍ម ម្ ុះនៃវជិាា ជី្វៈចារក់នតងយតតត ធិ្ការ
មនាុះ។44 កនតងសហរដាអាមេរកិ Devlin យល់ម ើញថា យតតត ធិ្ការ ងំអស់ បាៃខចងថាការដាកម់ សទ្ណា  គឺ
េៃិខេៃជាមោលរំណងររស់សវនាការដាកពិ់ៃយ័ រ៉ាតខៃតវាមាៃមោលរំណង មដើេបកីារពារស្គធារណៈជ្ៃ ៃិង
វជិាា ជី្វៈពីការអៃតវត្តែតស រ៉ាតខៃតការពារការប្រប្ពឹត្តែតសប្សមដៀងោន ពីមេធាវដីនទ្មទ្ៀត្។ 45  មដើេបឲី្យមាៃប្រសិទ្ធភាព 
ប្តូ្វខត្មាៃយៃតការេយួមដើេបអីៃតវត្តវធិាៃការដាកពិ់ៃយ័ ៃិងធានាការមោរពៃិងការអៃតវត្ត។ វធិាៃ ៃិងៃិតិ្វធីិ្ដាក់
ពិៃយ័ម្សងមទ្ៀត្ តេរណ្តត យតតត ធិ្ការ គឺេៃិអាចមជ្ៀសវាងបាៃមទ្ មដាយស្គរលទ្ធ្ លនៃវរបធ្េ ៌ ៃិង
ររោិកាសចារែ់តសោន ។ មៅកខៃាងណ្តខដលសមាជិ្កភាពកនតងគណៈមេធាវ ី េៃិមាៃការត្ប្េូវចាបំាច ់ ដូចជា
គណៈមេធាវ ីឯករាជ្យេតកិសតិកូ មប្ត្រ៊េឡីក (Trebilock) ៃិង ដាៃីមអល (Daniels) មលើកទ្ឡាីករណ៍ថា ោម ៃ 
យៃតការកនតងការអៃតវត្តរទ្រញ្ញត្តិមឡើយ។ 46  មរើម ុះជាមៅកខៃាងណ្តខដលសមាជិ្កភាពររស់គណៈមេធាវ ី មាៃ
ត្ប្េូវការចាបំាច ់ មហើយគណៈមេធាវ ីងំមនាុះ មាៃការទ្ទ្លួែតសប្តូ្វកនតងការមធ្ែើៃិយត្កេមគតណភាពររស់មេធាវ ី
យៃតការដាកពិ់ៃយ័ ខដលជាញឹកញាររ់ងាា ញថាោម ៃលកេណៈប្គរប់្ោៃក់នតងការអៃតវត្តៃ។៍ 47  កនតងយតតត ធិ្ការែាុះ 
ដូចជា ប្រមទ្សអាកាែ ឌ្រ័ មប្ត្រ៊េឡីក (Trebilock) ៃិងដាៃីមអល (Daniels) មលើកទ្ឡាីករណ៍ថា ការដាកទ់្ណា កេម

                                                 
42 Johnstone, supra n.1 at p.210, 236. 
43 Ibid. at p.208. 
44 សូេមេើល, ឧ ហរណ៍, អគាគណៈមេធាវអីាស្រហែិកខាងត្បតូ្, ‘វធិាៃប្រត្ិរត្តិវជិាា ជ្ីវៈរេួ,’  អាសយដាា ៃវតរិស្គយថ៍ 
http://www.sabar.co.za/GCB-UniformRules-of-Ethics-updated-July2012.pdf; គណៈមេធាវ ីកូសូវ ៉ា,ូ ‘ប្កេសីលធ្េវ៌ជិាា ជ្ីវៈ
មេធាវ,ី’ 01 ធ្នូ 2012, អាសយដាា ៃវតរិស្គយថ៍ http://www.oak-
ks.org/repository/docs/Code_of_Ethics_2012_(ENG)_(update_January_2014)_638576.pdf; គណៈមេធាវឥីណ្តា , 
‘វធិាៃនៃគណៈមេធាវឥីណ្តា ,’ មធ្ែើវមិស្គធ្ៃកេមនថង 30 កញ្ញ  2009, អាសយដាា ៃ http://www.barcouncilofindia.org/wp-
content/uploads/2010/05/BCIRulesPartItoIII.pdf 
45 Mary Devlin, ‘ការរមងកើត្ៃីត្ិវធិ្ីដាកវ់ៃិយ័មេធាវ ីមៅសហរដាអាមេរកិ’, Georgetown Journal of Legal Ethics, Spring 1994, 
p.385 
46 M. Trebilock ៃិង R. Daniels, កំខណទ្ប្េង ់ៃិងអភិវឌ្ឍចារ៖់ : គំៃូរតងមាោ៌មប្រុះប្សំ្គនៃវឌ្ឍៃភាព (Edward Elgar 
Publishing: 2009), p.320 
47 Ibid. p.321. 

http://www.sabar.co.za/GCB-UniformRules-of-Ethics-updated-July2012.pdf
http://www.oak-ks.org/repository/docs/Code_of_Ethics_2012_(ENG)_(update_January_2014)_638576.pdf
http://www.oak-ks.org/repository/docs/Code_of_Ethics_2012_(ENG)_(update_January_2014)_638576.pdf
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ចំមពាុះការរមំលាភរំពាៃ មាៃចារពី់ការប្ពមាៃរហូត្ដល់ការរងន់ថាឈនួលតិ្ចត្ួច។48 កនតងរណ្តត ប្រមទ្សដនទ្មទ្ៀត្ 
ដូចជាអាស្រហែិកខាងត្បងូ សមាជិ្កភាព គឺត្ប្េូវជាចាបំាចម់ៅកប្េតិ្ថាន កជ់ាតិ្ រ៉ាតខៃតគណៈមេធាវតំី្រៃ ់ 
ប្តួ្ត្ពិៃិត្យការប្រកាៃខ់ាា រម់ៅៃឹងសតងដ់ារថាន កជ់ាតិ្ ខដលនាឲំ្យមាៃភាពែតសោន មលើរទ្រញ្ញត្តិអំពីការប្រប្ពឹត្តរវាង
ថាន កតំ់្រៃ ់អាប្ស័យមៅមលើប្រសិទ្ធភាពនៃគណៈមេធាវតំី្រៃ។់49  
 
ទ្ប្េងន់ានានៃការដាកទ់្ណា កេមខដលខាា ងំជាងមៃុះ រារ ់ងំការរញ្ឈររ់មណ្តត ុះអាសៃន ៃិងការដកហូត្វជិាា ជី្វៈ
មេធាវខីដលអាចមាៃចំមពាុះរទ្មលមើសធ្ងៃធ់្ងររំ ត្ត្ មរើម ុះជាភាពញឹកញារន់ៃការមប្រើប្បាស់ររស់ពកួមគ គឺពិបាក
វាស់សទងក់ម៏ដាយ ឬេៃិអាចមាៃអាជ្ាធ្រដាកពិ់ៃយ័កនតងគណៈមេធាវ។ី មៅកនតងយតតត ធិ្ការម្សងៗ វធិាៃការដាក់
ពិៃយ័មាៃែតសោន ជាមប្ចើៃ មហើយជាញឹកញារផ់្តា ស់រតូរមៅមពលគណៈមេធាវមីាៃការរកីចមប្េើៃ។ ឧ ហរណ៍ 
គណៈមេធាវពីរ័ទ្តយហាា ល់ ពីមដើេប្តូ្វបាៃមគម ើញថា មាៃលកេណៈអាណិត្អាសូរ  កទ់្ងៃឹង “អំមពើបារកេម” 
ររស់មេធាវ។ី រ៉ាតខៃតមៅមពលខដលគណៈមេធាវមីាៃការធំ្ធាត្ ់មាៃសមាជិ្កភាពមប្ចើៃ ៃីតិ្វធីិ្ដាកពិ់ៃយ័ កប៏ាៃ
មលចមចញររូរាងមឡើងជា្ាូវការ មដាយមាៃការប្ពមាៃជាលាយលកេណ៍អកសមកើៃមឡើងេយួជាដរ ់ ការផ្តក
ពិៃយ័មកើៃមឡើងេយួជាស្គេសិរ មហើយការរញ្ឈររ់មណ្តត ុះអាសៃនចំមពាុះវជិាា ជី្វៈមកើៃមឡើងេយួជាខសសិរ។ 50 
ដូចកត្ចំ់ណ្តំខាងមលើ កនតងយតតត ធិ្ការដនទ្ គណៈមេធាវបី្តូ្វបាៃមគកំណត្ ់ឬហាេឃាត្ពី់ការអៃតវត្តវធិាៃការ 
វៃិយ័ចំមពាុះមេធាវ។ី មៅប្រមទ្សៃីមហសរោី៉ា  មរើម ុះជាគណៈមេធាវមីធ្ែើៃិយត្កេមមដាយែាួៃឯងកម៏ដាយ កវ៏ធិាៃការ
ដាកពិ់ៃយ័ប្តូ្វបាៃអៃតវត្តមដាយត្តលាការ្ងខដរ។51 មៅហតងកតង Dikes មលើកមឡើងថា ត្តលាការពិៃយ័កនតង 
គណៈមេធាវ ីមាៃសិទ្ធិអំណ្តចកនតងការជំ្ ស់ ពយរួការងារ លតរមចាល រងាា ររ់ញ្ា ឲ្យរងប់្បាក ់ៃិងមចញនថា 
ចំណ្តយ។52 Devlin ខណនាថំា គណៈមេធាវ ីគរួមដើរត្ួនាទី្ស្គត រ រងាក រ ៃិងរកដំមណ្តុះប្ស្គយ មដើេបកីារពារប្រពៃ័ធ
ចារ ់ជាជាងដាកពិ់ៃយ័ដល់មេធាវ ី ខដលមគរញ្ាូ ៃមៅការពារកតីកនតងត្តលាការ។53 រ៉ាតខៃតគណៈមេធាវ ីមាៃត្នួាទី្
សំខាៃេ់យួកនតងការធានាថា វធិាៃការវៃិយ័មៅខត្ជាអាទិ្ភាពមដើេបធីានាភាពសតចរតិ្នៃវជិាា ជី្វៈចារ ់ មហើយមៅ
ខត្ប្សរជាេយួៃឹងអាណត្តិៃីេយួៗ។  
 
មៅចតងរញ្ចរគ់ណៈមេធាវខីដលមាៃប្រសិទ្ធភាព គឺប្តូ្វសកេម មហើយមាៃឥទ្ធិពលមៅកនតងកំខណទ្ប្េង ់ចារ ់ 

                                                 
48 Ibid. 
49 Ibid. p.324. 
50 Jose Miguel Judice, វធិាៃការវៃិយ័ររស់គណៈមេធាវពីរ័ទ្តយហាា ល់, ៃិមកេរទ្ ខដលមគរងាា ញមៅប្កុេប្រឹកា IBA ពាកក់ណ្តត
លឆ្ន  ំទ្ីប្កុង Lisbon, ឧសភា 2005។ 
51 IBA, ‘គណៈមេធាវ ី– វៃិយ័ ៃិងចារ’់, សេយ័ប្រជ្តំត្ំណ្តងគណៈមេធាវ ី 
, ទ្ីប្កុង Lisbon ប្រមទ្ស ពរ័ទ្តយហាា ល់, 19 ឧសភា 2005។ មាៃមៅមលើវតរិស្គយថ ៍
http://www.ibanet.org/barassociations/bar_associations_disciplinary_measures.aspx 
52 Philip Dikes, វៃិយ័ ៃិងគណៈមេធាវ ីហតងកតង, ៃិមកេរទ្ ខដលមគរងាា ញមៅ IBA ពាកក់ណ្តត លឆ្ន  ំទ្ីប្កុង Lisbon, ឧសភា 2005។ 
53 Mary Devlin, ‘ការអភវិឌ្ឍៃៃ៍ីត្ិវធិ្ីដាកវ់ៃិយ័មេធាវ ីមៅសហរដាអាមេរកិ’, Georgetown Journal of Legal Ethics, Spring 
1994, p.387. 
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ជាញឹកញារ់តេទ្មាា រ់គណៈកេមការម្សងៗ។ ឧ ហរណ៍គណៈមេធាវរីដា New South Wales មាៃ
គណៈកេមការចារប់្ពហមទ្ណា  ខដលសកេមមលើកំខណទ្ប្េងម់ោលៃមោបាយមប្គឿង មញៀៃមៅប្រមទ្សអូស្រស្គត លី។ 
គណៈមេធាវកីាណ្តដា មាៃគណៈកេមការជាមប្ចើៃ ខដលមធ្ែើការខត្មៅ មលើខ្នកចារ ់ៃិងកំខណទ្ប្េងច់ារ។់54  
គណៈមេធាវជីាមប្ចើៃ អាចវាយត្នេាចារ់នានា  េតៃអងាៃីតិ្រញ្ញ ត្តិ មហើយអាចប្រកាៃ់យកមោលជំ្ហរ
ស្គធារណៈ។55 ជាងមៃុះមៅមទ្ៀត្ គណៈមេធាវអីាចរញ្ចត ុះរញ្ចូ លអនកតកខ់ត្ងចារម់ាន ក់ៗ  សប្មារកំ់ខណទ្ប្េង់
ចារ ់ខដលប្សរៃឹងអាទិ្ភាពររស់គណៈមេធាវ ីៃិងចារ។់56 ភាពតៃតឹ្ង ងំមៃុះ ប្តូ្វបាៃមគកត្ចំ់ណ្តំ 
ជាញឹកញាររំ់ ត្ត្ កនតងរររិទ្នៃភាពប្ចរូកប្ចរល់ ៃិងវរិត្តិសងាេ។  
 
ចំមពាុះស្គថ ៃភាពមាៃវរិត្តិ ត្នួាទី្ររស់គណៈមេធាវ ីជាញឹកញារម់ាៃលកេណៈចំរងូចំរាស់ ៃិង ត្យប្សួយខាា ងំ។ 
ជាពិមសសកនតងយតតត ធិ្ការ ខដលសមាជិ្កភាព មាៃត្ប្េូវការចាបំាច ់សមាជិ្ក មាន ក់ៗ  អាចនាយំករញ្ា មដាយឲ្យ
គណៈមេធាវតី្តងំជំ្ៃសួ ជាពិមសសមៅមពលពកួមគេៃិយល់ប្សរមៅៃឹងមោលជំ្ហររេួ។ 57  អនកដនទ្មទ្ៀត្ 
មលើកមឡើងថា ប្ជុ្ងខដលត្ភាា ររ់វាងចារ ់ ៃិងៃមោបាយ គឺជាប្ជុ្ងេយួខដលមេធាវមីាៃភារកិចចៃិោយ មហើយ
ប្រកាៃ់ជំ្ហរេួយចំមពាុះរញ្ា  ខដលចំរូងចំរាស់។ 58  ដូចបាៃពិភាកាកនតងខ្នកចតងមប្កាយ សតង់ដារដឹកនាំ
គណៈមេធាវកីនតងប្សុក កនតងយតតត ធិ្ការនានាខដលជ្រួប្រទ្ុះវរិត្តិសងាេ ឬៃមោបាយ គឺកំពតងខត្ែែុះភាពចាស់លាស់ 
មហើយយកមៅអៃតវត្តឲ្យបាៃ ងំអស់ោន ។  
 
 

                                                 
54 សូេមេើល, គណៈមេធាវកីាណ្តដា, គណៈកេមការៃីត្ិរញ្ញត្តិ ៃិងកំខណទ្ប្េងច់ារ,់ ‘អំពី’, មាៃមៅមលើវតរិស្គយថ៍ 
http://www.cba.org/Sections/Legislation-and-Law-Reform.   
55 Johnstone, supra n.1 at p.228. 
56 Ibid. 
57 សូេមេើល, Keller v. រដាកាលីហែ័រញា៉ា , 496 U.S. 1, No 88-1905 (1990). 
58 ការរងាា ញររស់មេធាវខីដលពាកព់ៃ័ធ ជាអនកមដើរត្ួនាទ្ីខាងសីលធ្េ ៌ជាជាងអនក្តល់មសវាកេម ប្ត្វូបាៃមគចងប្កងកនតងអកសរស្គស្រសត 
អំពីរតពែមហត្តមេធាវ។ី សូេមេើល, ឧ ហរណ៍, Kieran McEvoy ៃិង Rachel Reoubche, ‘ប្រេលូ្តត ំវជិាា ជ្ីវៈ? មេធាវ ីៃមោបាយ 
ៃិងេៃសិការចាររ់េួ,’ មៅកនតង J. Morrison, K. McEvoy ៃិង G. Anthony (eds) មៅប្កេ សិទ្ធិេៃតសស ៃិងអៃតរកាល (Oxford, 
2007), pp275-314. 
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III. តួ្នាទី្គណៈមេធាវមីៅមពលមាៃវវិាទ្ ៃិងវរិត្ត ិ
 
លកេណៈ ៃិងការទ្ទ្លួែតសប្តូ្វនានាររស់គណៈមេធាវ ី ខដលមាៃប្រសិទ្ធភាពកនតងយតតត ធិ្ការខដលកំពតងជ្រួ 
ប្រទ្ុះវវិាទ្ ឬវរិត្ត ិ េៃិខេៃងាយប្សួលកំណត្ប់ាៃជាៃិចចមនាុះមទ្។ តេពិត្ ទី្ណ្តខដលមាៃការរមំលាភរំពាៃ 
សិទ្ធិេៃតសសមប្ចើៃ មហើយជាពិមសសការគំរាេកំខហងខាា ងំដល់សតវត្ថិភាព ៃិងឯករាជ្យនៃវជិាា ជី្វៈចារ ់គណៈមេធាវ ី
មាៃកិចចការដលំ៏បាកកនតងការខសែងរកការមឆាើយត្រឲ្យប្តូ្វៃឹងមហត្តការណ៍ ៃមោបាយ ៃិងសកេមភាព។ ជា
ពិមសស មត្ើទំ្ៃលួែតសប្តូ្វពិត្ប្បាកដររស់មេធាវកីនតងររោិកាសមាៃវរិត្តិមាៃអែីែាុះ? មត្ើវាប្គរប់្ោៃម់ទ្ ខដល
មេធាវរីៃតមធ្ែើការងារ ៃិងរៃតមធ្ែើជាតំ្ណ្តងអតិ្ថិជ្ៃកនតងត្តលាការ ឬមត្ើពកួមគមាៃការទ្ទ្លួែតសប្តូ្វ មៅប្តឹ្េកប្េតិ្
មោលៃមោបាយមដើេបបី្រកាៃយ់កមោលជំ្ហរស្គធារណៈ ឬប្រឆ្ងំៃឹងរញ្ា ខដលរ៉ាុះពាល់ដល់្លប្រមោជ្ៃ៍
ស្គធារណៈ? មត្ើសកេមភាព ងំមៃុះ ប្តូ្វអៃតវត្តមដាយរមរៀរណ្តឲ្យមាៃប្រសិទ្ធភាព?  
 
សតងដ់ារអៃតរជាតិ្រចចតរបៃន មាៃមរៀរចំឯកស្គរមោងតិ្ចត្ចួមៅមលើត្នួាទី្ររស់គណៈមេធាវមីៅមពលមាៃវរិត្តិ។ 
ជំ្ៃសួេកវញិការមប្ជ្ៀត្ខប្ជ្កតេការមឆាើយត្រមដាយប្រសិទ្ធភាព ប្តូ្វខត្ដកប្សងពី់ករណីសិកានានា ៃិងសតង់
ដារអៃតរជាតិ្ ខដលមាៃប្ស្គរន់ៃការអៃតវត្តៃល៍អរំ ត្ត្ សប្មារអ់នកជំ្នាញចារ។់ គួរឲ្យចារអ់ារេមណ៍ណ្តស់ 
មោលការណ៍េូលដាា ៃររស់អងាការសហប្រជាជាតិ្ េៃិមាៃការមលើកខលងសប្មាររ់ដា ងំឡាយណ្ត ខដលមាៃ
វវិាទ្ មាៃៃយ័ថាការទ្ទ្លួែតសប្តូ្វចំមពាុះវជិាា ជី្វៈចារស់ថិត្មៅដូចោន ដខដលមៅកនតងកំឡតងមពលមាៃអាសៃន។ 
មសចកតីប្រកាសទី្ប្កុងមហសខណវររស់ International Commission of Jurists (ICJ) អំពីការមលើកសទួយចារ ់
ៃិងត្នួាទី្មៅប្កេ ៃិងមេធាវមីៅមពលមាៃវរិត្តិ ខថាងថា “ត្នួាទី្ររស់វជិាា ជី្វៈចារ ់មៅខត្មាៃស្គរៈសំខាៃោ់៉ា ង
ធំ្មធ្ង កនតងការការពារសិទ្ធិេៃតសស ៃិងចារម់ៅមពលមាៃវរិត្តិ រារ ់ងំស្គថ ៃភាពអាសៃនខដលបាៃប្រកាស” 59 
មហើយខថាងរៃតមទ្ៀត្ថា “…គណៈមេធាវ ី មាៃទំ្ៃួលែតសប្តូ្វខ្នចារ ់ ៃិងសីលធ្េ ៌ មដើេបមីលើកសទួយ ៃិង
្សពែ្ ាយពីចារ ់ ៃិងសិទ្ធិេៃតសស។”60 ជាពិមសស ទី្ណ្តខដលមេធាវមីាន ក់ៗ ទ្ទ្ួលរងការគំរាេកំខហង សតងដ់ារ
អៃតរជាតិ្ ចាស់ថា គណៈមេធាវ ី មាៃត្នួាទី្េយួកនតងការេកការពារកតីររស់ពកួមគ។ អនករាយការណ៍ពិមសស
ររស់អងាការសហប្រជាជាតិ្អំពីឯករាជ្យភាពររស់មៅប្កេ ៃិងមេធាវ ីបាៃអុះអាងថា អងាការចាត្ត់ងំតេវជិាា ជី្វៈ 
ប្តូ្វបាៃមគត្ប្េូវឲ្យចាត្វ់ធិាៃការចាបំាច ់ កនតងករណីមាៃការចារែ់ាួៃ ឬការ តំែាួៃមេធាវ។ី61 វាពិត្ជាយល់ចាស់
ថា គណៈមេធាវមីាៃត្នួាទី្សំខាៃេ់យួ កនតងរណ្តត រដាខដលជ្រួប្ោអាសៃន ថាជារណតត ំ មេធាវ ីមហើយជាការសខេតង
េតិ្មោរល់អំពីវជិាា ជី្វៈចារ។់ រ៉ាតខៃតកិចចប្ពេមប្ពៀងសកល អំពីសកេមភាពខដលគណៈមេធាវគីរួប្រកាៃយ់ក េៃិ
ប្តូ្វបាៃមគរមងកើត្មៅមឡើយមទ្។  

                                                 
59 International Commission of Jurists, អតថ ធ្ិរាយអំពីចារ់ ចំមពាុះការប្រកាសមៅទ្ីប្កុង មហសខណវ ICJ: មលើកសទួយចារ ់ៃិង
ត្ួនាទ្ីររស់មៅប្កេ ៃិងមេធាវ ីកនតងមពលមាៃវរិត្តិ’ 31 ឧសភា 2011, មោលការណ៍ 1។ 
60 Ibid. មោលការណ៍ 13. 
61 L. Despouy, របាយការណ៍ររស់អនករាយការណ៍ពិមសសសតីពីឯករាជ្យភាពនៃមៅប្កេ ៃិងមេធាវ,ី UN Doc A/64//181, 28 
 កកកដា 2009, para 69. 
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កនតងររោិកាសមាៃវរិត្តិ វជិាា ជី្វៈចារស់កេមខាា ងំកនតងការប្រកាៃយ់កមោលជំ្ហរនានាមលើរញ្ា ៃមោបាយ 
ខដលមាៃភាព ត្យប្សួយខាា ងំ។ ឧ ហរណ៍មៅបា៉ា គីស្គថ ៃ សហគេៃខ៍្នកចារម់ាៃសមេាងដរ៏ងឹមា ំ ៃិង
មជាគជ្យ័កនតងការហា៊េ ៃប្រឈេជាេយួមោលៃមោបាយររស់រដាា ភបិាលកនតងមពល ៃិងមប្កាយមពលមាៃចារ ់
អាជ្ាសឹក។62 គណៈមេធាវ ី កស៏កេម្ ងខដរ កនតងការប្រកាៃម់ោលជំ្ហរចំមពាុះរញ្ា ៃមោបាយ ៃិងជាពិមសស
កនតងការត្តំងៃឹងការខប្រឲ្យមៅជាប្រព័ៃធចារ់អតីស្គា េ។63 មប្ៅពីមៃុះ កនតងមពលមាៃវវិាទ្មៅ Sierra Leone 
គណៈមេធាវជីាតិ្ ជាញឹកញារប់ាៃប្រកាៃយ់កមោលការណ៍សិទ្ធិេៃតសស ៃិងរញ្ា ្លប្រមោជ្ៃស៍្គធារណៈ
ខដលមាៃ្លរ៉ាុះពាល់ដល់ចារ ់ជាពិមសសមៅកនតងការជំ្រតញឲ្យរដាា ភបិាលធានាថា ការកាត្ម់ ស េៃិប្តូ្វបាៃ
អៃតវត្តមដាយមាៃរមរៀរវារៈៃមោបាយ កទ់្ងៃឹងវវិាទ្ ៃិងរមប្េើ្ លប្រមោជ្ៃឲ៍្យប្កុេរញ្ចត ុះរញ្ចូ លសំខាៃ់
ណ្តេយួមឡើយ សប្មាររ់ញ្ា សិទ្ធិេៃតសស។ 64   IBA សកេមជាពិមសសមៅកនតងការគំរាេកំខហងមថាក លម សជា
ស្គធារណៈចំមពាុះវជិាា ជី្វៈចារ ់ វធិាៃនៃចារ ់ ឬចំមពាុះសិទ្ធិេៃតសស។ ឧ ហរណ៍ IBA បាៃរមញ្ចញេតិ្
មោរល់ប្រឆ្ងំៃឹងការគំរាេកំខហងនានា ចំមពាុះឯករាជ្យភាពនៃវជិាា ជី្វៈចារម់ៅប្សុីឡាងំកា មេធាវខីដលបាៃ
ចារែ់ាួៃមៅទ្គីួ ៃិងការគំរាេកំខហងម្សងមទ្ៀត្ប្រឆ្ងំៃឹងមេធាវមីៅប្រមទ្សហសតេីបាមវ។65 
 
មប្ៅពីមៃុះ ទី្ណ្តខដលេៃិមាៃសកេមភាពដប៏្រសិទ្ធភាពេកមលើខ្នកេយួនៃគណៈមេធាវ ីកនតងមពលមាៃវរិត្តិ មនាុះ
ការរុិះគៃោ់៉ា ងមប្ចើៃ បាៃមកើត្មាៃតេមប្កាយ។ ឧ ហរណ៍មៅមពលមាៃវវិាទ្មៅ មអៀរឡងខ់ាងមជ្ើង វជិាា ជី្វៈ
ចារ ់ ររាជ្យ័ោ៉ា ងដំណំកនតងការមឆាើយត្រៃឹងមហត្តការណ៍ៃមោបាយែាួៃឯង។ 66  មរើម ុះជាមាៃការមថាក ល

                                                 
62 R. Mehdi, The Islamization of the law in Pakistan, (Curzon Press: 1994), para 1.8.1. 
63 Ibid. 
64 M. O’Flaherty, ‘ដំមណើ រសៃតិភាពររស់ប្រមទ្ស Sierra Leone’ មៅកនតង E. Lutz ៃិង E. Babbitt (eds), សិទ្ធិេៃតសស ៃិង
ដមំណ្តុះប្ស្គយវវិាទ្កនត ងរររិទ្៖ កូឡំមរៀ មសរា៉ា មឡអូៃ ៃិងមអៀរឡងខ់ាងមជ្ើង។ (Syracuse, 2009), p.95; សូេមេើល្ងខដរ, Niobe 
Thompson, ‘ការរតឹងខសែងរកយតត្តិធ្េ៖៌ របាយការណ៍េយួអំពីត្តលាការមៅប្រមទ្ស មសរា៉ា មឡអូៃ’ របាយការណ៍ររស់គំៃិត្្តួចម្តើេ
សិទ្ធិេៃតសស Commonwealth ៃិងគណៈមេធាវមីសរា៉ា មឡអូៃ, 2002, p.35. មាៃមៅមលើវតរិស្គយថ ៍
http://www.humanrightsinitiative.org/publications/ffm/sierra_leone_report.pdf 
65 សូេមេើល, IBA, ‘IBA រងាា ញកតីកងែល់ចំមពាុះកាត្ម់ សមេធាវរីៃួររូ, ទ្ួរគី, េករា 2004’, 20 េករា 2004, Available at 
http://www.ibanet.org/Human_Rights_Institute/About_the_HRI/HRI_Activities/HRI_Media/HRI_Interventions/arch
ive/200104_Turkey.aspx; IBA, ‘Sri Lanka: IBAHRI មធ្ែើការខណនាឲំ្យមាៃការការពារប្រពៃ័ធយតត្តិធ្េ ៌វជិាា ជ្ីវៈចារ ់ៃិងប្រព័ៃធ
្សពែ្ាយមៅ peril,’ 26 ឧសភា 2009, មាៃមៅមលើ  វតរិស្គយថ ៍
http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=7DF2962F-7769-4FAF-8E16-6371B408C174; IBA, ‘IBAHRI 
បាៃមថាក លម សអំមពើហិងា ៃិងការគំរាេកំខហងថមីមៃុះ ខដលមធ្ែើមឡើងប្រឆ្ងំៃឹងមេធាវហីសតេីបាមវ មដាយរ៉ាូលីស ៃិងេស្រៃតីដនទ្មទ្ៀត្,’ 22 
េនីា 2007, មាៃមៅមលើវតរិស្គយថ ៍http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=2402BBB3-3819-4511-BA6E-
88FE10CAB1F1. 
66 McEvoy, supra n.4 at p.369. 

http://www.ibanet.org/Human_Rights_Institute/About_the_HRI/HRI_Activities/HRI_Media/HRI_Interventions/archive/200104_Turkey.aspx
http://www.ibanet.org/Human_Rights_Institute/About_the_HRI/HRI_Activities/HRI_Media/HRI_Interventions/archive/200104_Turkey.aspx
http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=7DF2962F-7769-4FAF-8E16-6371B408C174
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ម សជា្ាូវការអំពីការសមាា រប់្ទ្ងប់្ យធំ្កម៏ដាយ កស៏ងាេអនកចារ ់ បាៃសមប្េចចិត្តេៃិអំពាវនាវឲ្យមាៃការ
មសតើរអមងកត្ជា្ាូវការ ឬចូលពាកព់ៃ័ធមៅកប្េតិ្ែពស់ជាងមៃុះ ជំ្ៃសួឲ្យការអុះអាងថា មោលៃមោបាយររស់
សងាេអនកចារន់ៃ “អពាប្កិត្យភាព” ហាេេៃិឲ្យចូលពាកព់ៃ័ធកនតងសកេមភាពខដលមគម ើញថាជាមរឿងៃមោបាយ
 ងំប្សុងមៅវញិ។67 ែណៈខដលមេធាវជីាមប្ចើៃ បាៃរៃតការងារររស់ពកួមគ McEvoy កត្ស់មាា ល់ថា អនកខដល
បាៃរមញ្ចញេតិ្មោរល់ប្រឆ្ងំៃឹងការរមំលាភសិទ្ធិេៃតសស ៃិងការគំរាេកំខហងដល់ចារ ់ ប្តូ្វបាៃមគមចាទ្
ប្រកាៃពី់រទ្មធ្ែើឲ្យរ៉ាុះពាល់ដល់អពាប្កិត្យភាពនៃវជិាា ជី្វៈ។ 68  មលើសពីមៃុះ សងាេអនកចារន់ៃមអៀរឡងខ់ាងមជ្ើង 
េៃិបាៃមធ្ែើការរញ្ាូ ៃឲ្យមាៃការមសតើរអមងកត្ណ្តេយួ ខដលបាៃរាយការណ៍មលើប្រពៃ័ធចារអ់ាសៃន។69 អនករាយ
ការណ៍ពិមសសររស់អងាការសហប្រជាជាតិ្ អំពីឯករាជ្យភាពររស់មេធាវ ីៃិងមៅប្កេ បាៃសៃនិដាា ៃថា ការោម ៃ
សកេមភាពនៃសងាេអនកចារ ់ បាៃរមំលាភមលើភារៈកិចចនៃប្កេវជិាា ជី្វៈ មប្កាេមោលការណ៍េូលដាា ៃររស់អងាការ
សហប្រជាជាតិ្ ខដលប្រគល់កាត្ពែកិចចមៅឲ្យគណៈមេធាវ ី មដើេបធីានាថាមេធាវ ីអាចអៃតវត្តភារៈកិចចររស់ពកួមគ 
មដាយោម ៃការមប្ជ្ៀត្ខប្ជ្កខដលេៃិសេរេយ។70  
 
វជិាា ជី្វៈចារម់ៅអាស្រហែិកខាងត្បងូ កប៏្តូ្វបាៃមគរុិះគៃចំ់មពាុះភាពមសងៀេស្គង ត្រ់រស់ែាួៃ កនតងរររមរ ើសមអើងពណ៌ស
េបតរ។ គណៈកមាម ធិ្ការខសែងរកការពិត្ ៃិងសប្េុុះសប្េួល បាៃរកម ើញថាប្កុេប្រឹកាមេធាវមីាៃការ “ពាកព់ៃ័ធ
ៃឹងសកេមភាពែតសចារ”់ តេរយៈភាពមសងៀេស្គង ត្រ់រស់ែាួៃចំមពាុះមោលៃមោបាយមរ ើសមអើងពណ៌សេបតរ 
មហើយេៃិ “មាៃគំៃិត្្តួចម្តើេខដលមាៃប្រសិទ្ធភាពណ្តេយួ មដើេបមីធ្ែើឲ្យការប្គរប់្គងយតត្តិធ្េ ៌អាចទ្ទ្លួយក
បាៃ” មហើយដកហូត្មេធាវណី្ត ខដលជាសកេមជ្ៃប្រឆ្ងំៃឹងការមរ ើសមអើងពណ៌សេបតរមៃុះ។71 វជិាា ជី្វៈចារ ់ ប្តូ្វ
បាៃមគមេើលម ើញថាមាៃៃមោបាយអៃតរបវាទ្ ៃិងមគចពីរញ្ា យតត្តិធ្េ ៌ ខដល កទ់្ងៃឹងប្រពៃ័ធមរ ើសមអើង 
មហើយរដិមសធ្េៃិមប្រើប្បាស់មទ្ពមកាសលយវជិាា ជី្វៈររស់ពកួមគ មដើេបតី្វា៉ា ប្រឆ្ងំៃឹងការមរ ើសមអើងមៃុះ។ 72  មប្ៅពី
មៃុះ មៅមាៃវរបធ្េដ៌រ៏ងឹមាេំយួមទ្ៀត្ កនតងការរារាងំវជិាា ជី្វៈ ចំមពាុះការចូលររស់អាស្រហែិកខសបកមមម មៅកនតងវជិាា ជី្វៈ
ចារ។់73 គណៈមេធាវជីាមប្ចើៃពីយតតត ធិ្ការម្សងមទ្ៀត្ ខដលជ្ួរប្រទ្ុះវវិាទ្ រារ់រញ្ចូ ល ំងប្រមទ្ស កេពតជា 

                                                 
67 Ibid. p.370-1. 
68 Ibid. p.383. 
69 Ibid. p.365. 
70 P. Cumaraswamy, ‘របាយការណ៍អំពីមរសកកេមនៃអនករាយការណ៍ពិមសសប្រចាមំៅចប្កភពអងម់គាស ៃិងមអៀរឡងខ់ាងមជ្ើង’, 
UN Doc E/CN.4/1999/39/Add.4, 5 េនីា 1998។ 
71 ‘គណៈកមាម ធ្ិការខសែងរកការពិត្ ៃិងសប្េុុះសប្េួល, របាយការណ៍ចតងមប្កាយ’, វ ៉ាតលទ្ី 4, ជ្ំពូកទ្ី 4, Subsection 3, paras 29-34. 
72 John Dugard, ‘សិទ្ធិេៃតសស, ការមរ ើសមអើងពណ៌សេបតរ ៃិងមេធាវ។ី មត្ើមាៃមេមរៀៃពីមេធាវណី្ត ខដលេកពីប្រមទ្ស ខដលមប្រើចារ់
ទូ្មៅឬមទ្?’ University of New South Wales Law Journal, 15(2), 1991, pp. 444-445. 
73 Ibid. 
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អតីប្ស្គខអល រដាអាមេរកិឡាទី្ៃ ក៏បាៃទ្ទ្ួលការរុិះគៃ់ចំមពាុះការេិៃប្រកាៃ់ជំ្ហររងឹមាលំមេប្រឆ្ំងៃឹងការ
គំរាេកំខហងេកមលើចារ ់ឬសិទ្ធិេៃតសស។74  
 
រចនាសេពៃ័ធ ៃិងការមរៀរចំនៃគណៈមេធាវ ីអាចរណ្តត លឲ្យមាៃឧរសគាចំមពាុះការចូលរេួររស់ពកួមគ កនតងមពល
មាៃវរិត្តិ មហើយអាចរងាអ កស់េត្ថភាពររស់ពួកមគ កនតងការប្រកាៃម់ោលជំ្ហរប្រករមដាយប្រសិទ្ធភាពប្រឆ្ងំ
ៃឹងការគំរាេកំខហង ងំឡាយចំមពាុះ្លប្រមោជ្ៃស៍្គធារណៈ។ មៅកនតងយតតត ធិ្ការែាុះ ខដលភាពមស្គម ុះប្ត្ង់
ចំមពាុះរដាបាៃករម់ប្ៅកនតងវរបធ្េច៌ារក់នតងប្សុក គណៈមេធាវអីាចស្គទ កម់សទើរកនតងការមធ្ែើការរុិះគៃ។់ 75  ការណ៍មៃុះ
អាចពាកព់ៃ័ធជាពិមសសកនតងវរបធ្េច៌ារ ់ដូចជា មអៀរឡងខ់ាងមជ្ើង ខដល “អពាប្កិត្យភាព” គឺជាមោល ការណ៍ដ៏
សំខាៃេ់យួ។ កនតងយតតត ធិ្ការដនទ្ កិចចប្ពេមប្ពៀងជាសកលមលើមោលជំ្ហរេយួ ជាពិមសសមៅមពល គណៈ
មេធាវេីយួ មាៃភាពទី្នទ្ពីោន ខាងទ្សសៃៈៃមោបាយ ខដលេៃិអាចសប្េុុះសប្េួលបាៃមៅកនតងប្កុេសមាជិ្ក
ររស់ែាួៃ បាៃរញ្ា កថ់ារណ្តត លឲ្យមាៃអសេត្ថភាព ៃិងអសកេមភាព មលើខ្នកេយួនៃគណៈមេធាវ ីមរើម ុះជា
សថិត្កនតងស្គថ ៃភាពមាៃវរិត្តិកម៏ដាយ។ 76   ជាការពិត្ ជាជាងការនាមំៅរកសកេមភាពេយួខដលប្បាកដ មៅមលើ
ខ្នកេយួនៃគណៈមេធាវ ី ដូចជាភាពម្សងោន ទ្សសៃៈ ទំ្មនារមៅរកការជារោ់ងំ ឬមាៃសកេមភាពតិ្ចត្ួច។77 
គណៈមេធាវ ី អាចអៃតេត័្មោលៃមោបាយអពាប្កិត្យ ខដលពកួមគយល់ម ើញថា ពកួមគប្តូ្វខត្ជាតំ្ណ្តងឲ្យ
សមាជិ្ក ងំអស់ មហើយប្តូ្វខត្ែិត្ែំរំមពញតេរំណងសមាជិ្កប្កុេម្សងៗោន ។78 
 

ជាញឹកញារ ់ រញ្ា ប្រឈេចំមពាុះអងាភាព ៃិងរចនាសេពៃ័ធ ៃិងមោលៃមោបាយអពាប្កិត្យ ងំមៃុះ រមងកើត្
បាៃជាភាពតៃតឹ្ងេួយរវាងគណៈមេធាវ  ី ៃិងមេធាវមីាន ក់ៗ ខដលរមប្េើរតពែមហត្តកនតងមពលមាៃវរិត្តិ ឬវវិាទ្
ៃមោបាយ។ មេធាវខីដលរមប្េើរតពែមហត្តែាុះ រំមពញការងារមដើេបរីតពែមហត្តមប្ចើៃ ឬមប្រើប្បាស់លបចិខដលេៃិៃិយេ
កនតងខ្នកៃមោបាយ ខដលរណ្តត លឲ្យមាៃរញ្ា សប្មារគ់ណៈមេធាវ ី ខដលពកួមគជាសមាជិ្ក។ រ៉ាតខៃតមាៃ
ឧ ហរណ៍ជាមប្ចើៃ មេធាវខីដលរមប្េើរតពែមហត្ត អាចជំ្រតញឲ្យគណៈមេធាវនីានាប្រកាៃយ់កមោលជំ្ហរម្សងៗ 
អំពីរញ្ា ៃមោបាយសំខាៃ់ៗ  មរើម ុះជាមពលេៃិមពញៃិយេកម៏ដាយ ឬមៅមពលពកួមគ សប្េរសប្េួលឲ្យមាៃ
អពាប្កិត្យភាពខាងៃមោបាយររស់គណៈមេធាវេីយួ។ ឧ ហរណ៍ Sarat ៃិង Scheingold មលើកមឡើងថា 
ការរមប្េើរតពែមហត្តជាមេធាវ ី មៅសហរដាអាមេរកិ ចតងរញ្ចរប់ាៃជំ្រតញឲ្យគណៈ មេធាវអីាមេរកិាងំ មធ្ែើមសចកតីខថាង
ការ េ រឲ្យមាៃការរញ្ឈរភ់ាា េមលើរញ្ា ការ្តនាទ ម សអស់េយួជី្វតិ្។ 79  ប្សមដៀងោន ខដរ McEvoy ៃិង 
                                                 
74 McEvoy, supra n.4 at p.353. 
75 Ibid. p.380. 
76 Chambliss and Green, supra n.31.  
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 សូេមេើល, A. Sarat ៃិង S. Scheingold, អែីេយួខដលប្ត្ូវមជ្ឿមលើ៖ ៃមោបាយ វជិាា ជី្វៈ ៃិងរតពែមហត្តមេធាវ,ី (Stanford: OUP) 
2004. សូេមេើល្ងខដរ K.McEvoy ៃិង R. Rebouche ‘ការប្រេូល្តត ំវជិាា ជ្ីវៈ មេធាវ ីៃមោបាយ ៃិងេៃសិការចាររ់េួ’។ មៅកនតង 
J. Morrison, K McEvoy ៃិង G. Anthony (eds) មៅប្កេ សិទ្ធិេៃតសស ៃិងអៃតរកាល (Oxford: OUP, 2007) pp.275-314. 
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Rebouche មលើកមឡើងថា ការត្ស៊េូ រវាងសកេមជ្ៃ ៃិងគណៈមេធាវកីនតងររោិកាសមាៃវរិត្តិ មៅទី្រំ ត្ត្នាឲំ្យ
មេធាវខីដលជាសកេមជ្ៃ ញត ុះញងឲ់្យមាៃេៃសិកាចាររ់រស់គណៈ មេធាវមីៅតេទី្កខៃាង ដូចជាមអៀរឡងខ់ាង
មជ្ើង ៃិងអាស្រហែិកខាងត្បងូ មរើម ុះជាមាៃកាលៈមទ្សៈៃមោ បាយផ្តា ស់រតូរកម៏ដាយ។80 
 
មរើម ុះជាមាៃរញ្ា  ងំមៃុះ វាហាកដូ់ចជាមាៃសតងដ់ារអៃតរជាតិ្េយួខដលកំពតងមងើរមឡើងសប្មារស់មាគេ 
វជិាា ជី្វៈមេធាវ ី ចូលរេួកនតងការមឆាើយត្រៃឹងវរិត្តិ មហើយប្រកាៃយ់កមោលជំ្ហរពិបាក ៃិងជាញឹកញារម់ាៃភាព 
ចំរងូចំរាស់ មដើេបកីារពារចារ ់ៃិងសិទ្ធិេៃតសស។ មោលៃមោបាយ្ាូវការនៃ “អពាប្កិត្យភាព” ររស់គណៈ មេធាវ ីឬ
វរបធ្េច៌ារខ់ដលសងកត្ធ់្ងៃម់លើភាពមស្គម ុះប្ត្ងចំ់មពាុះរដា ប្តូ្វបាៃមគរុិះគៃពី់ការេៃិរមញ្ចញេតិ្មោរល់ប្គរប់្ោៃ់
ប្រឆ្ងំៃឹងការគំរាេកំខហងចំមពាុះវធិាៃនៃចារ ់ ៃិងសិទ្ធិេៃតសស។ មរើម ុះជាគណៈមេធាវ ី អាចសខេតងចំណង់
ររស់ែាួៃកនតងការសថិត្មៅអពាប្កិត្យកម៏ដាយ កប៏្ជុ្ងរវាងចារៃិ់ងៃមោបាយ គឺជាត្ថភាពេយួោ៉ា ងសំខាៃ ់
ខដលពាកព់ៃ័ធៃឹងវជិាា ជី្វៈចារក់នតងរញ្ា ៃមោបាយ តេរយៈភាពមសងៀេស្គង ត្រ់រស់ពកួមគ ឬការោបំ្ទ្ររស់ពួកមគ។ 
ទ្ៃទឹេៃឹងមៃុះ ការដាករ់ញ្ចូ លសិទ្ធិេៃតសសមៅកនតងប្កេប្រតិ្រត្តិ ៃិងការសងកត្ធ់្ងៃជ់ាថមីអំពីចារ ់មាៃៃិនាន ការសំខាៃ់
េយួកនតងចំមណ្តេគណៈមេធាវ ីងំមនាុះ។ គណៈមេធាវ ីងំឡាយខដលប្រកាៃយ់កមោលជំ្ហររេួ ជាមរឿយៗអាច
ការពារឯករាជ្យភាពវជិាា ជី្វៈចារ ់ មដាយយកមចញការគំរាេកំខហង ប្រឆ្ងំៃឹងសមាជិ្កមាន ក់ៗ ។ តេពិត្មោល
ជំ្ហររេួពីគណៈមេធាវ ីៃឹងកាត្រ់ៃថយហាៃិភយ័ដល់មេធាវមីាន ក់ៗ  ខដលប្រកាៃយ់កមោលជំ្ហរេយួ ខដលអាចមធ្ែើ
ឲ្យពកួមគប្រឈេៃឹងការគំរាេកំខហង ការរុិះគៃ ់ ឬការបាត្រ់ងអ់តិ្ថិជ្ៃ។ 81  ការណ៍មៃុះមាៃស្គរៈសំខាៃ ់ ជា
ពិមសសកនតងករណីដូចជា មអៀរឡងខ់ាងមជ្ើង ខដលមេធាវទី្ទ្លួរងការគំរាេកំខហងជាមទ្ៀង ត្ ់ សប្មារក់ារមៅ
តំ្ណ្តងអតិ្ថិជ្ៃេយួចំៃួៃ ឬសប្មារទ់្សសៃៈៃមោបាយររស់ពកួមគ ខដល្ទតយៃឹងភាពមសងៀេស្គង ត្រ់រស់
សងាេអនកចារម់លើរញ្ា នានា។ មៅកនតងឧ ហរណ៍េយួចំៃៃួខដលបាៃមលើកមឡើង វាគឺជាការរុិះគៃោ់៉ា ងចាស់
អំពីភាពមសងៀេស្គង ត្ន់ៃវជិាា ជី្វៈចារ ់ មៅមពលមាៃវរិត្តិខដលមដើរត្ជួា ‘មពលមវលាដសំ៏ខាៃ’់ កនតងវរបធ្េច៌ារ់
ៃីេយួៗ មដាយ្តល់ៃូវការមលើកទឹ្កចិត្តសប្មារគ់ណៈមេធាវឲី្យកាៃខ់ត្មាៃសំមឡងកនតងការប្រកាៃយ់កមោល
ជំ្ហរនានា មលើរញ្ា សងាេ ៃិងៃមោបាយ។82 ដូចបាៃ កត្ចំ់ណ្តំខាងមលើ  ងំមអៀរឡងខ់ាងមជ្ើង  ងំអាស្រហែិក
ខាងត្បងូ ជាលទ្ធ្ លនៃការរញ្ចត ុះរញ្ចូ លខាងកនតង ៃិងសមាព ធ្ពីមេធាវ ី មៅទី្រំ ត្ត្បាៃអៃតេត័្យកមោលជំ្ហរ
វឌ្ឍៃភាពខាា ងំជាងេតៃ កនតងរញ្ា ៃមោបាយទំ្មៃើរ មៅតេយតតត ធិ្ការររស់ពកួមគ 

                                                 
80 Ibid. 
81 K. Mills, ការការពារសិទ្ធិេៃតសសកនត ងៃមោបាយសកល៖ ការទ្ទ្លួែតសប្ត្ូវនៃរដា ៃិងត្ួអងាេិៃខេៃជា រដា (Palgrave: 2015), p.196. 
82 Kieran McEvoy ៃិង Rachel Rebouche, ‘ការប្រេូល្តត ំវជិាា ជ្ីវៈ? មេធាវ ីៃមោបាយ ៃិងេៃសិការចាររ់េួ’ មៅកនតង J. 
Morrison, K. McEvoy ៃិង G. Anthony (eds) មៅប្កេ សិទ្ធិេៃតសស ៃិងអៃតរកាល (Oxford: OUP, 2007), pp. 275-314. 
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មរៀងៗែាួៃ។ 83  តេពិត្រដាធ្េមៃតញ្ញ ររស់គណៈមេធាវអីាស្រហែិកខាងត្បងូ ឥឡូវមៃុះរញ្ចូ លជាកេមវត្ថតសនូលររស់ែាួៃ 
គឺការទ្ទ្លួែតសប្តូ្វកនតងការមដើរត្ជួា “ភាន កង់ារផ្តា ស់រតូរមៅអាប្ហិកខាងមជ្ើងមប្កាយមាៃការមរ ើសមអើងពណ៌សេបតរ 
ៃិងែិត្ែំមឆ្ព ុះមៅរកឧត្តេគតិ្នៃការេៃិមរ ើសមអើងពូជ្ស្គសៃ ៍ៃិងមភទ្ កនតងសងាេខដលមរើកចំហ។”84 មោលជំ្ហរ
ខររមៃុះ គឺជាការវវិឌ្ឍៃដ៍សំ៏ខាៃពី់ការមៅមសងៀេស្គង ត្ត់េចរកិលកេណៈ ៃិងអពាប្កិត្យភាពនៃគណៈមេធាវមីៅ
កនតងសេយ័កាលមាៃការមរ ើសមអើង។   
 
រ៉ាតខៃតមៅមាៃត្ប្េូវការោ៉ា ងចាស់េយួសប្មារក់ារអភវិឌ្ឍៃស៍តងដ់ារសតីពីត្នួាទី្ខដលគណៈមេធាវមីាៃមៅកខៃាង
ខដលមាៃអាសៃន។ វាកេ៏ៃិយល់ចាស់ប្គរប់្ោៃ ់ថាមត្ើមពលណ្តគណៈមេធាវ ីគរួអៃតរាគៃម៍លើរញ្ា នានាខដល
មៅមប្ៅវជិាា ជី្វៈចារ។់ ប្រពៃ័ធចារអ់ាមេរកិ បាៃរកម ើញថា គណៈមេធាវអីាចប្រកាៃយ់ក មោលជំ្ហរេួេយួ
មៅមពលរញ្ា មនាុះវា “ពាកព់ៃ័ធ” ៃឹងមោលរំណងររស់គណៈមេធាវ។ី85 ែណៈខដលមាៃសតងដ់ារេយួសប្មារ់
ការវាស់សទងក់ារចូលរេួររស់គណៈមេធាវមីៅកនតងដំមណើ រការៃមោបាយ ខដលមាៃការគំរាេកំខហងដល់សិទ្ធិ
េៃតសស ចារ ់ ឬឯករាជ្យភាពនៃវជិាា ជី្វៈចារ ់ការអៃតវត្តៃល៍អរំ ត្ត្ សប្មារថ់ាន កអ់ៃតរជាតិ្ ៃឹងប្តូ្វដាកព់ប្ងាយ 
មហើយជាញឹកញារ់បាៃកំណត្់ប្តឹ្េរបាយការណ៍ស្គធារណៈ។ សតង់ដារអៃតរជាតិ្ខដលមាៃលកេណៈ
ចាស់លាស់ជាងមៃុះ ប្តូ្វខត្រមងកើត្មឡើងមដើេបកំីណត្ក់ារទ្ទ្លួែតសប្តូ្វ ររស់អងាការចាត្ត់ងំររស់មេធាវមីៅ
មពលមាៃវរិត្តិ។ មដើេបមីធ្ែើដូមចាន ុះ គណៈមេធាវមីាៃកិចចការដពិ៏បាកកនតងការកំណត្អ់ាទិ្ភាពមលើកេមវត្ថត ៃិងអាណត្តិ 
ៃិងការថាឹងខថាងរវាងកេមវត្ថតខដលមាៃវវិាទ្ខាា ងំ។ ឧ ហរណ៍កខៃាងណ្តខដលមាៃទ្សសៃៈៃមោបាយកនតងគណៈ
មេធាវេីយួ ការពារេៃិឲ្យមាៃជំ្ហររេួមលើរញ្ា េយួ ថាន កដឹ់កនារំរស់គណៈមេធាវ ី ប្តូ្វខត្សមប្េចចិត្តថាមត្ើការ
េៃិយល់ប្ពេមនាុះ ទ្រស់្គក ត្េ់ៃិឲ្យមាៃសកេមភាពរេួ តេត្ប្េូវការចាបំាច។់ ឬទី្ណ្តខដលសងាេអនកចារ ់
មាៃមោលការណ៍្ាូវការអំពីអពាប្កិត្យភាព ៃិងឯករាជ្យ រ៉ាតខៃតដំមណើ រការមប្កាេយតតត ធិ្ការខដលចារ ់ ៃិងសិទ្ធិ
េៃតសសទ្ទ្លួរងៃូវការគំរាេកំខហងោ៉ា ងខាា ងំ គណៈមេធាវបី្តូ្វខត្ថាឹងខថាងរវាងមោលការណ៍អពាប្កិត្យររស់ែាួៃ 
ៃិងត្នួាទី្ររស់វាកនតងការការពារមេធាវ ី មដើេបអំីពាវនាវឲ្យមាៃការសួរនា ំ ៃិងមថាក លម សការរមំលាភរំពាៃខដល
រាលដាល។  
 

                                                 
83 Ibid. 
84 អគាប្កុេប្រឹកាមេធាវអីាប្ហិែកខាងត្បងូ, ធ្េមៃតញ្ញ ខដលមាៃវមិស្គធ្ៃកេម ខដលឯកភាពរហូត្េកដល់ ខែកកកដា 2012 ខដលមាៃកនតង 
មាប្ត 2(d), មាៃមៅមលើវតរិស្គយថ ៍http://www.sabar.co.za/about.html 
85 សូេមេើល, Keller v. រដាកាលីហែ័រញា៉ា , 496 U.S. 1, No 88-1905 (1990). 
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ការលំបាកម្សងមទ្ៀត្ កម៏ៅខត្មាៃមៅមពលមាៃវរិត្តិ ៃិងវវិាទ្ ខដលមធ្ែើឲ្យមាៃរញ្ា ប្រឈេចំមពាុះប្រសិទ្ធភាព
នៃគណៈមេធាវ។ី ជាពិមសសរញ្ា ប្រឈេ គឺជារញ្ា អំមពើពតករលួយកកនតងសងាេខដលរាលដាលមៅកនតងយតតត ធិ្ការ
ជាមប្ចើៃ ខដលជ្រួប្រទ្ុះវវិាទ្។ មរើម ុះជាមាៃសតងដ់ារអៃតរជាតិ្ទូ្មៅ ខដលដឹកនាតំ្នួាទី្ ៃិងសកេមភាពររស់ 
គណៈមេធាវសីកេម ងំមៃុះ មាៃការលំបាកអៃតវត្តមៅកខៃាងណ្តខដលមាៃអំមពើពតករលួយមៅកនតងគណៈមេធាវ ី
វជិាា ជី្វៈចារ ់ឬការោិធិ្រមត្យយរដា។ ការអៃតវត្តៃស៍កេមភាពសំខាៃ់ៗ សប្មារគ់ណៈមេធាវ ី គឺមាៃការសមតគស្គម ញ
មៅកខៃាងណ្តខដលអំមពើពតករលួយ មាៃការរាលដាលកនតងសងាេកាៃខ់ត្ធំ្មឡើង មដាយស្គរភាពឯករាជ្យនៃវជិាា ជី្វៈ
ចារ ់ ជាញឹកញារប់្តូ្វបាៃមគសប្េរសប្េួល មហើយគណៈមេធាវ ី គឺចូលលាយឡំខ្នកអតិ្ថិជ្ៃៃិយេខាងៃ
មោបាយ។ មៅកនតងយតតត ធិ្ការេយួចំៃៃួ គណៈមេធាវបី្តូ្វបាៃមគ រុិះគៃថ់ាស្គត ររ់ងាា រស់្គខាប្រតិ្រត្តិ។ គណៈ
មេធាវ ីៃិងវជិាា ជី្វៈចារ ់ជាទូ្មៅមាៃការសមប្េចចិត្តពិបាក ថាមត្ើប្តូ្វចូលរេួកនតងអែីខដលមគមេើលម ើញថាជាទូ្មៅ
ថាជា “ប្រពៃ័ធខដលមប្រើេមធ្ាបាយទ្តចចរតិ្”។ មដាយមោរពតេរញ្ា សឹកអាមេរកិ មដើេបមីប្រើប្បាស់សនងការមោធា
មៅឈូងសេតប្ទ្ Guantanamo កាត្ម់ សមភវរករខដលចារប់ាៃ ឬអនកសហការ មាៃការរុិះគៃខ់ាា ងំមឡើងអំពីៃីតិ្
វធីិ្ររស់សនងការ។86 មោងតេ Cheh បាៃឲ្យដឹងថា គណៈមេធាវអីាមេរកិម្សងៗ បាៃរុិះគៃៃី់តិ្វធីិ្ ៃិងការខណនា ំ
រ៉ាតខៃតេៃិបាៃចូលពាកព់ៃ័ធ ថាមត្ើមេធាវសីតីវលិ គរួចូលរេួកនតងៃីតិ្វធីិ្ត្តលាការឬអត្។់87 រ៉ាតខៃតគណៈមេធាវជីាតិ្ការពារ
មរឿងកតីប្ពហមទ្ណា  ខចងថា លកេែណា ខដលបាៃដាកក់នតងការប្ពមាៃ េៃិអាចដំមណើ រការមៅរចួកនតងការ្តល់រទ្រងាា ញ
ប្គរប់្ោៃ ់ៃិងមាៃសីលធ្េ ៌មហើយខណនាឲំ្យសមាជិ្កររស់ែាួៃ េៃិឲ្យចូលរេួមឡើយ។88  
 

រចនាសេពៃ័ធគណៈមេធាវ ី មរសកកេម ៃិងកេមវត្ថតនានា ត្នួាទី្ររស់ែាួៃកនតងការធានាទ្ទ្លួបាៃ មសវាខ្នកចារ ់
ៃិងរទ្រញ្ញ ត្តិ ៃិងការរណតត ុះរណ្តត ល អាចប្តូ្វបាៃមគសប្េរសប្េួល ំងអស់ មដាយរញ្ា ពតករលួយ ការ
មប្ជ្ៀត្ខប្ជ្កពីថាន កប់្រតិ្រត្តិ ឬកតត ដនទ្មទ្ៀត្ ខដលបាៃពិភាកាខាងមលើ។ មដាយមាៃរញ្ា ប្រឈេ ងំអស់ខាងមលើ 
សប្មារគ់ណៈមេធាវមីៅមពលសថិត្កនតងស្គថ ៃភាពមាៃវរិត្តិ ៃិងវវិាទ្ អាចមាៃត្ប្េូវការេយួកនតងការមដាុះប្ស្គយ
រញ្ា សងាេ ៃិងរចនាសេពៃ័ធខដលកាៃខ់ត្រកីធំ្មឡើង មដើេបអីាចអៃតវត្តសកេមភាពខាងកនតង ខកលេអប្រសិទ្ធភាព
ររស់គណៈមេធាវ។ី គណៈមេធាវ ី អាចមាៃត្ួនាទី្កនតងការរញ្ចត ុះរញ្ចូ លអាជ្ាធ្ររដា មដើេបខីកខប្រឧរសគាខាង
រចនាសេពៃ័ធ ៃិងៃីតិ្វធីិ្ មដើេបធីានាថា ពកួមគអាចអៃតវត្តត្នួាទី្ខដលបាៃពិពណ៌នា ខាងមលើ។ គណៈមេធាវដីនទ្
មទ្ៀត្ ប្រឈេៃឹងការងារលំបាកកនតងការសមប្េចចិត្ត ថាមត្ើប្តូ្វចូលរេួឬអត្ ់កនតងរររិថ ខដលឧរសគាខាងរចនាសេពៃ័ធ 
ៃិងសងាេ គឺជាឧរសគាេយួ ខដលការរតឹងរកយតត្តិធ្េ ៌េៃិអាចមធ្ែើមៅបាៃ។  

                                                 
86 M. Cheh, ‘មត្ើមេធាវគីួរចូលរេួកនតងប្រពៃ័ធខដលមាៃ៖ ករណីសនងការសឹក’ I. J. Nat’l Security & Pol’y 375 (2005), pp 20-21. 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
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សៃនដិាា ៃ – មត្ើមាៃសតងដ់ារសប្មារគ់ណៈមេធាវខីដលមាៃប្រសិទ្ធភាពឬមទ្? 
ដំមណើ រការមដាយប្រសិទ្ធភាពររស់គណៈមេធាវ ីបាៃកាា យមៅជាចំណត ចសំខាៃចំ់មពាុះការមរៀរចំ រទ្រញ្ញត្តិ ៃិង
ឯករាជ្យភាពនៃវជិាា ជី្វៈចារ។់ មាៃកេមវត្ថតខដលបាៃមលើកមឡើងោ៉ា ងចាស់ចំមពាុះការអៃតវត្តៃល៍អ មៅកនតងរណ្តត
គណៈមេធាវបី្គរយ់តតត ធិ្ការ ងំអស់។ រ៉ាតខៃតការមប្រៀរមធ្ៀរកនតងចំមណ្តេគណៈមេធាវ ីងំមនាុះ មៅថាន កតំ់្រៃ ់
ៃិងថាន កជ់ាតិ្ លាត្ប្ត្ដាងឲ្យម ើញ ងំចំណត ចរេួ ៃិងែតសោន ខាងអាណត្ត ិការមរៀរចំ ៃិងការមរៀរចំកេមវធីិ្។ ការ
អៃតវត្តលអរំ ត្ត្ គឺប្តូ្វបាៃមគវាយត្នេាជាទូ្មៅកនតងយតតត ធិ្ការប្រជាធិ្រមត្យយ មដាយមោងមៅមលើសតងដ់ារនៃការ
មរៀរចំ ៃិងរចនាសេពៃ័ធ ភាពទី្នទ្ពីោន  ៃិងការដាករ់ញ្ាូ លោន  រទ្រញ្ញត្តិ ៃិងការរណតត ុះរណ្តត ល ៃិងការការពារ
ឯករាជ្យភាពនៃវជិាា ជី្វៈចារ។់ សតងដ់ារ ងំមៃុះ មប្រើជាមោលការណ៍ ខណនាអំៃតរជាតិ្សប្មារគ់ណៈមេធាវដីនទ្
មទ្ៀត្។ មប្ៅពីមៃុះ សតងដ់ារអៃតរជាតិ្ បាៃមលចមឡើងសប្មារក់ារអភវិឌ្ឍៃគ៍ណៈមេធាវដីម៏ាៃប្រសិទ្ធភាព ខដល
អៃតញ្ញ ត្ឲ្យមាៃកប្េតិ្ប្តូ្វោន េយួមៅតេរណ្តត យតតត ធិ្ការ ប្សរមពលមៃុះខដរ កអ៏ៃតញ្ញ ត្ឲ្យមាៃភាពែតសោន  
មៅកនតងវរបធ្េច៌ារក់នតងតំ្រៃ់្ ងខដរ។ រ៉ាតខៃតមៅខត្មាៃចមនាា ុះដសំ៏ខាៃេ់យួ កនតងសតងដ់ារនានាសប្មារគ់ណៈ
មេធាវ ី ខដលមាៃេតែងារកនតងររោិកាសខដលមាៃវរិត្តិ ឬវវិាទ្។ ការអៃតវត្តៃជ៍ាអៃតរជាតិ្ ខណនាោំ៉ា ងចាស់ពី
ការទ្ទ្លួែតសប្តូ្វោ៉ា ងចាស់កនតងការចូលរេួកនតងកប្េតិ្ែាុះ មដើេបកីារពារចារ ់ ៃិងឯករាជ្យភាពនៃវជិាា ជី្វៈចារ។់ 
ការពិត្កខៃាងណ្តខដលគណៈមេធាវ ី ែកខាៃេៃិបាៃចូលរេួ ល់ខត្មស្គុះ ការរុិះគៃខ់ាា ងំបាៃមកើត្មាៃ។ រ៉ាតខៃត
មាៃទិ្សមៅចាស់ពីររីចំមពាុះគណៈមេធាវ ី អំពីប្រមភទ្ ៃិងអំណ្តចនៃការចូលរេួជាេយួរញ្ា ៃមោបាយ ឬ
សងាេកនតងយតតត ធិ្ការផ្តទ ល់ែាួៃររស់ពួកមគ មពលសថិត្កនតងស្គថ ៃភាពមាៃវវិាទ្។ ការប្សរេតិ្ជាទូ្មៅកាៃខ់ត្ខាា ងំ
េកមលើសតងដ់ារសប្មារក់ារចូលរេួខដលមាៃប្រសិទ្ធភាពនៃវជិាា ជី្វៈចារ ់ គឺសំខាៃក់នតងការធានាឲ្យមាៃការមោរព
សិទ្ធិេៃតសសេូលដាា ៃ។ សតងដ់ារអៃតរជាតិ្ អាចមាៃប្រមោជ្ៃក៍នតងការរមងកើត្ត្នួាទី្សប្មារគ់ណៈមេធាវមីៅមពល
មាៃវរិត្តិ ៃិងវវិាទ្ ដូចជា៖  

 គណៈមេធាវគីរួប្រកាៃជំ់្ហរមៅមពលការពារចារ ់ ៃិងមឆាើយត្រៃឹងគណៈកេមការរមំលាភសិទ្ធិេៃតសសមៅ
មពលណ្ត ៃិងមដាយរមរៀរណ្ត  

 ការធានាទ្ទ្លួបាៃមសវាកេមចារត់េរយៈមសវាកេមចារទ់្ទ្លួរា៉ាររ់ងឥត្េៃិគិត្នថាឈនួល ជាពិមសស
អតិ្ថិជ្ៃមាៃប្បាកចំ់ណូល រ ជាពិមសសមៅកខៃាងណ្តខដលវរិត្តិ ឬវវិាទ្ មាៃ្លរ៉ាុះពាល់ដល់
សហគេៃភ៍ាគតិ្ច មហើយសប្េរសប្េួលសេត្ថភាពររស់ពកួមគ មដើេបទី្ទ្លួបាៃមសវាកេមខររមនាុះ។  

 រមរៀរការពារឯករាជ្យភាពនៃវជិាា ជី្វៈចារពី់ការមប្ជ្ៀត្ខប្ជ្កពីរដា មៅមពលមាៃវរិត្តិ។ 
 យៃតការការពារមេធាវ  ី ៃិងខសែងរកយតត្តិធ្េ៌សប្មារ់មេធាវ  ី ខដលជី្វតិ្ររស់ពួកមគ ទ្ទ្ួលបាៃការ
គំរាេកំខហង ឬខដលប្តូ្វបាៃមគសមាា រ ់មដាយស្គរការងារររស់ពកួមគ។  
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ែណៈមពលខដលមាៃការទ្ទ្លួែតសប្តូ្វ ងំមៃុះ អាចប្តូ្វបាៃមគអៃតវត្តពីសតងក់ារ ៃិងមោលការណ៍អៃតរជាតិ្ 
យៃតការនានាអំពីរមរៀរ ៃិងមពលមវលាខដលគណៈមេធាវ ី គរួចូលរេួកនតងរញ្ា ខាងមលើ មៅខត្េៃិចាស់លាស់។ 
ែណៈខដលការអភវិឌ្ឍៃឲ៍្យមាៃការប្សរេតិ្ទូ្មៅមលើត្នួាទី្ររស់គណៈមេធាវមីៅមពលមាៃវវិាទ្ ៃឹងអាចជ្រួ
ការលំបាក ជាពិមសសសប្មារ់យតតត ធិ្ការខដលមាៃវរិត្តិ ៃិងអំមពើពតករលួយរកីរាលដាល ដូចជាសតងដ់ារ 
មាៃស្គរៈសំខាៃ ់ងំអស់កនតងរររិថ ងំមនាុះ មដើេបធីានាភាពទ្ទ្លួែតសប្តូ្វ ៃិងមលើកកេពស់យតត្តិធ្េ។៌  
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