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អារមភក្សថា 

 ថ្វ៊ីតែិតមតរចចុរែនន  ិនទាន់ម្លនស្ថក្សេវិទ្ាេ័យណ្ឋ ួយលៅក្ស ពុជាដ្ឋក់្ស

រញ្ចូេន៊ីតិស  ទ្ទលៅក្សនុងក្ស មវិធ៊ីសិក្សាថ្នន ក់្សររិញ្ញា រប្ត ជា  ខវិជាា ឯក្សរាជយព្៊ី  ខវិជាា

ន៊ីតិអនតរជាតិស្ថនរណៈក្សដ៊ី លសម រយេ់លឃើញថ្ន សព្វនថ្ារណដុ ាំ វិននអនតរជាតិដមាម្លនវយយ

ចាំណ្ឋស់ យួលនោះ ទ្ទ្ួេបានការចារ់អារ មណ៍ខ្នា ាំងព្៊ីសាំណ្ឋក្ស់សិសែ និសែិត និង

អនក្សប្ស្ថវប្ជាវជាតិ និងអនតរជាតិ។  

 ក្ស ពុជាគឺជារដាជារ់លននរស  ទ្ទ និងម្លនរញ្ញា ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទដមាសមុគស្ថម ញជា យួ

ប្រលទ្សជិតខ្នងពិ្បាក្សលដ្ឋោះប្ស្ថយនប្ក្សមេង លដ្ឋយស្ថរថ្នវា ក្ស់ព័្នធលៅនឹងក្សត្តត

ភូ ិស្ថស្តសត  ប្រវតតិស្ថស្តសត  និងក្សត្តត នលោបាយលៅប្រទាក្ស់ប្ក្សឡាោន ។ ទ្នទឹ នឹងលនោះ 

ប្រលទ្សនានាលៅអាស ៊ីអាលគនយ៍  ម្លនការលេើក្សក្ស ពស់កាសិក្សាប្ស្ថវប្ជាវ  ខវិជាា លនោះ 

ោ៉ែ ងែ េែ ស រហូតដេ់ម្លនធននន ន សែមដេក្សាំព្ ងរលប្ ើការារជាលៅប្ក្ស  លៅ

ស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិសប្ម្លរ់ន៊ីតិស  ទ្ទលទ្ៀតែង។  

 ក្សនុងលោេរាំណងសប្ ួេ និងលេើក្សទ្ឹក្សចិតតសិសែ និសែិត និងអនក្សប្ស្ថវប្ជាវ

ជាតកិ្សនុងវិស័យលនោះ ខ្ុាំបានខិតខាំប្ស្ថវប្ជាវ និងសរលសរលសៀវលៅន៊ីតិស  ទ្ទល ើង។  

លសៀវលៅមដេលលាក្សអនក្សក្សាំព្ ងកាន់ក្សនុងនដលនោះ គឺជាស្ថន នដទ្៊ី ួយក្សនុងវិស័យចារ់អនតរ

ជាតិររសខ់្ុាំ។ លហត លនោះ ចលនាា ោះខវោះខ្នតចាស់ជាលក្សើតម្លនលដ្ឋយអលចតនា។ ខ្ុាំរង់ចាាំ

ទ្ទ្ួេរាេ់ តិរិោះគន់ស្ថា រនា ព្៊ីប្គរ់ ជឈដ្ឋា ន។  

        នូ ចនាា   

        ទ្ាំនាក្ស់ទ្ាំនង៖ ០៨៩ ៧៨៨ ០៤៨  

      E-mail: chanthanou.law@gmail.com   

  

mailto:chanthanou.law@gmail.com
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បុព្វក្សថា 

  ស  ទ្ទ គឺជានែទទ្ឹក្សនប្រដមាធាំេវឹងលេវើយ លៅព័្ទ្ធជ ាំវិញនែទដ៊ី និងជាមែនក្សដមា

សាំខ្នន់ ននសក្ស មភាព្ជាំនួញ ការលធវើដាំលណើរ ការទាញយក្សមរ៉ែ ការរាំមរាងថ្ន ព្េ

សប្ម្លរ់ ន សែជាតិ លហើយក្សមាជាប្រភព្ដមាសាំខ្នន់ននលសដាក្សិចចនរតងែងមដរ។ ក្សាំលណើន

តប្ ូវការ និងសក្ស មភាព្ទាញយក្សប្រលោជន៍ព្៊ី  ស្ថគរលដ្ឋយ ន សែជាតិ និង

ក្សត្តត ធ មជាតិលែែងៗ ជាលហត នាាំឱ្យលក្សើតម្លនទ្ាំនាស់លេើការកាន់ការ់ ការវាតទ្៊ីតាំរន់

ប្គរ់ប្គង ការរងកជាក្សងវក្ស់ដេ់ររិស្ថា ន និងទ្ាំនាស់ជាលប្ចើនលទ្ៀត។   លហត លនោះលហើយ

បានជាលគប្តូវរលងកើត វិននប្គរ់ប្គង និងលដ្ឋោះប្ស្ថយទ្ាំនាស់ទាាំងឡាយមដេលក្សើត

ល ើងព្៊ីសក្ស មភាព្ទាក្ស់ទ្ងនឹងស  ទ្ទ។  

ន៊ីតិស  ទ្ទ គឺជាម ក្សនងមដេម្លនវយយចាំណ្ឋស់ ួយននន៊ីតិអនតរជាតិស្ថ-

នរណៈ ដចូោន លៅនឹងចារ់សស្តាគ   និងចារ់ការទ្ូតែងមដរ។ និោយលដ្ឋយម ក្ស 

ន៊ីតិស  ទ្ទ គឺជាវិស័យដមាម្លនឥទ្ធិព្េ ួយននន៊ីតិអនតរជាតិ ដូចោន លៅនឹងន៊ីតិសិទ្ធិ

 ន សែអនតរជាតិ និងន៊ីតិររិស្ថា នអនតរជាតិមដរ។   វិននប្គរ់ប្គងស  ទ្ទលក្សើតលចញព្៊ី

ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ លហើយលប្កាយ ក្ស  វិននទាាំងលនោះ ប្តូវបានយក្ស ក្សចងប្ក្សងលៅ

ក្សនុងេិខិតូរក្សរណ៍អនតរជាតិជារនតរនាទ រ់។  

ខាឹ ស្ថរទ្ូលៅននលសៀវលៅលនោះ សិក្សាអាំព្៊ីប្រវតត ិ ការអភវិឌ្ឍ នងិស្ថរសាំខ្នន់

ននន៊ីតសិ  ទ្ទ និង លោេការណស៍ាំខ្នន់ៗក្សនុងន៊ីតសិ  ទ្ទ (ជាំពូ្ក្សទ្៊ី១) រនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន 

រួ ម្លនរនាទ ត់ េូដ្ឋា នធ មត្ត រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់ និងរនាទ ត់ េូដ្ឋា នប្រជ ាំលកាោះ 
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(ជាំពូ្ក្សទ្៊ី២) តាំរនស់  ទ្ទ និងយ ត្តត ធិការររសរ់ដា មដេនឹងសិក្សាលៅលេើ មដនទ្ឹក្សនែទ

ក្សនុង ស  ទ្ទមដនដ៊ី ស  ទ្ទតភាា រ់ តាំរន់លសដាកិ្សចចផ្ដដ ច់  ខ ខពង់រារបាតស  ទ្ទ និងស  ទ្ទ

អនតរជាតិ (ជាំពូ្ក្សទ្៊ី៣) ការក្សាំណតប់្ព្ាំមដនស  ទ្ទ លដ្ឋយសិក្សាលៅលេើដាំលណើរការ

លឆ្ព ោះលៅរក្សការក្សាំណត់វិននអនតរជាតិ សដ ៊ីព្៊ីការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ វិននគតិយ តត

រចចុរែននសដ ៊ីព្៊ីការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ វិធ៊ីស្ថស្តសតក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ កាេៈលទ្សៈ

នានា ក្ស់ព័្នធលៅនឹងការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ និងដាំលណើរការនានាលៅក្សនុងការក្សាំណត់

ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទជាក្ស់មសដង (ជាំពូ្ក្សទ្៊ី៤) ររសិ្ថា នស  ទ្ទ លដ្ឋយសិក្សាលេើ សញ្ញា ណទ្ូលៅ 

ប្រភព្ននក្សងវក្ស់ររិស្ថា នស  ទ្ទ និងប្ក្សរខណឌ ចារ់អនតរជាតិ ក់្សព័្នធនឹងការការ ររ

 រិស្ថា នស  ទ្ទ (ជាំពូ្ក្សទ្៊ី៥) ការលដ្ឋោះប្ស្ថយវវិាទ្មដនស  ទ្ទ លដ្ឋយសិក្សាលេើ 

កាតព្វកិ្សចចជាទ្ូលៅក្សនុងការលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្លដ្ឋយសនតិវិធ៊ី និងការលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្

ត្ត ប្រព័្នធត លាការ (ជាំពូ្ក្សទ្៊ី៦) សនតិស ខមដនស  ទ្ទ លដ្ឋយសិក្សាលេើ សញ្ញា ណ 

ទ្ាំនាក្ស់ទ្ាំនង និងរញ្ញា សាំខ្នន់ៗមដេគប្ម្ល ក្សាំមហងដេ់សនតិស ខមដនស  ទ្ទ (ជាំពូ្ក្ស

ទ្៊ី៧)។ 
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ប្បវតតិរូបអនក្សនិព្នធ 

ន ូចនាា  (NOU Chantha) លក្សើតលៅនថ្ាទ្៊ី ០៧ ត លា ១៩៩០ 

លៅភូ ិប្ររ សរេួយ ឃ ាំរនាទ យចប្ក្ស៊ី ប្សុក្សប្ព្ោះលសដច លខតតនប្ព្មវង។ 

១-ប្រវតតសិកិ្សា៖  

−  ធយ សិក្សាទ្ តិយភូ ិ (២០១០) 

− ររិញ្ញា រប្តរដាបាេស្ថនរណៈ (២០១៤)  

− ររិញ្ញា រប្តជាន់ខពស់ន៊ីតិស្ថស្តសតជាំនាញន៊ីតិអនតរជាតិស្ថនរណៈ

(២០២១)  

២- ប្រវតតិការារ៖  

− ជាអនក្សប្ស្ថវប្ជាវ និងជាប្គូរលប្ងៀនន៊ីតិអនតរជាតិស្ថនរណៈ  

− ជាសម្លជិក្សស្ថា រនិក្សសម្លគ អនក្សប្ស្ថវប្ជាវចារ់អនតរជាតិននក្ស ពុជា 

និងជាអន ប្រននប្កុ្ស ប្ស្ថវប្ជាវន៊ីតិស  ទ្ទប្រចាាំសម្លគ លនោះ។ 

៣- ស្ថន នដលបាោះព្  ពែាយ៖  

− “ការច ោះរញ្ា ៊ីម្ល៉ែ ក្សត្ត ពិ្ធ៊ីស្ថរម្ល៉ែ ប្ឌ្៊ីដ” (២០១៤), ស្ថរណ្ឋររិញ្ញា -

រប្តស្ថក្សេ វិទ្ាេ័យភូ ិនទន៊ីតិស្ថស្តសត  និងវិទ្ាស្ថស្តសត លសដាកិ្សចច។ 

− “ដាំលណើរការែដេ់សចាច រ័នលេើសនធិសញ្ញា អនតរជាតិលៅក្ស ពុជា (២០២១) 

និលក្សខររទ្ររិញ្ញា រប្តិជាន់ខពស់, ស្ថក្សេវិទ្ាេ័យឯក្សលទ្សននក្ស ពុជា។ 

− “រររលកាោះ៖ លកាោះ ថ្ម ឬដ៊ីដ ោះ?” (ស៊ី  ២០២១), អតារទ្

ប្ស្ថវប្ជាវ,សម្លគ អនក្សប្ស្ថវប្ជាវចារ់អនតរជាតិននក្ស ពុជា។ 

៤- ស តាភាព្ភាស្ថររលទ្ស៖ ភាស្ថមខមរ ភាស្ថជរ៉ែ ន និងភាស្ថអង់លគាស។  

៥-ទ្ាំនាក្សទ់្ាំនង៖  

− លេខទ្ូរសព្ទ៖ (855)89 788 048 

− អ ៊ីម ៉ែេ៖ chanthanou.law@gmail.com  

mailto:chanthanou.law@gmail.com
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ជំព្ូក្សទ្ ី១៖ សសចក្សដីស ដ្ើមទ្ូសៅ 

 

✍ ខាឹ ស្ថរសាំខ្នន់ៗក្សនងុជាំព្ូក្សលនោះ 

− សិក្សាអាំព្៊ីសញ្ញា ណទ្ូលៅ និងនិយ ន័យននន៊ីតិស  ទ្ទ។ 

− មសវងយេ់អាំព្៊ីប្រភព្ននន៊ីតិស  ទ្ទ រួ ម្លន (១) ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ 

(២) សនធិសញ្ញា អនតរជាតិ (៣) លោេការណ៍ទ្ូលៅននន៊ីតិ (៤) លសចក្សដ៊ី

សលប្ ចររស់ត លាការឬស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិ (៥) លសចក្សដ៊ីព្នយេ់រក្ស-

ប្ស្ថយររស់អនក្សនិព្នធេែ៊ីេាញ និង (៦) ប្រភព្ដនទ្លទ្ៀត ដចូជា

លសចក្សដ៊ីសលប្ ចររស់អងគការអនតរជាតិ ឬក្សិចចឯក្សលត្តភាគ៊ីររស់រដាជា

លដើ ។  

− សិក្សាអាំព្៊ីប្រវតតិនិងដាំលណើរការអភិវឌ្ឍន៊ីតិស  ទ្ទ រួ ទាាំងដាំលណើរការ

ចងប្ក្សងជាអន សញ្ញា អនតរជាតិលែែងៗ លប្កា ការែដួចលែដើ ររស់សងគ 

ប្រជាជាតនិិងអងគការសហប្រជាជាតិ។  

− មសវងយេ់អាំព្៊ីលោេការណ៍សាំខ្នន់ៗននន៊ីតិស  ទ្ទរួ ម្លន លោេការណ៍

លសរីភាព្ស  ទ្ទ លោេការណ៍អធិរលតយយ និងលោេការណ៍លរតិក្សភណឌ

រួ ររស់ ន សែជាតិ។  
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ផ្ ន្ក្សទី្១៖ សញ្ញា ណ និងប្បភព្នីតិសមុទ្ទ 

១-សញ្ញា ណ 

ន៊ីតសិ  ទ្ទ 1  គឺជារណដុ ាំវិននទាាំងឡាយ មដេប្គរ់ប្គងទ្ាំនាក់្សទ្ាំនងរដានិងរដា 

រដានិងអងគការអនតរជាតិ និងតួអងគននន៊ីតិអនតរជាតិដនទ្លទ្ៀត ក្ស់ព័្នធនឹងសក្ស មភាព្

នានាលៅស  ទ្ទ។  ន៊ីតិស  ទ្ទ គឺជាម ក្សនងម្លនវយយចាំណ្ឋស់ ួយននន៊ីតិអនតរជាតិ

ស្ថនរណៈ ដូចោន លៅនឹងន៊ីតសិស្តាគ   និងន៊ីតិការទ្ូតែងមដរ។ និោយលដ្ឋយម ក្ស 

ន៊ីតិស  ទ្ទ ជា វិស័យដមាម្លនឥទ្ធិព្េ ួយននន៊ីតិអនតរជាតិស្ថនរណៈ ដូចោន លៅនឹង

ន៊ីតសិិទ្ធិ ន សែអនតរជាតិ និងន៊ីតិររិស្ថា នអនតរជាតិមដរ។2  

លលាក្សរ៉ែូតមវេ និងលលាក្សលសត មហវ៊ែន បានឱ្យនិយ ន័យន៊ីតិស  ទ្ទថ្ន៖  

“ន៊ីតិស  ទ្ទ គឺជាប្រព័្នធវិននគតិយ តត មដេប្គរ់ប្គងវិស្ថេ

ភាព្អធិរលតយយររស់រដាលននរស  ទ្ទលេើមដនស  ទ្ទ ប្គរ់ប្គងសិទ្ធិ និង

កាតព្វក្សិចចររស់រដាលននរស  ទ្ទ និងប្រននដនទ្លទ្ៀតននន៊ីតិអនតរជាតិ ទ្ាំនាក្ស់

ទ្ាំនងោន លៅវញិលៅ ក្សននរដា និងប្រននននន៊ីតិអនតរជាតិ ក្ស់ព័្នធនឹងការ

រ ក្សរក្សនិងការលធវើអាជ៊ីវក្ស មលេើធនននម្លនជ៊ីវតិ និងឥតជ៊ីវតិននស  ទ្ទ និង

 

1 លោងត្ត វចនាន ប្ក្ស មខមរ  ក្សយ “ស  ទ្ទ” និង ក្សយ “ស  ប្ទ្” លប្រើបានដូចោន ។ វចនាន ប្ក្ស លនោះព្នយេ់

 ក្សយខ្នងលេើថ្ន ជា “អនាង់ទ្ឹក្សធាំលធងប្ជាេលប្ៅេាលេាវេនាឹ បាត់លប្តើយ មដេម្លនអាំរិេឬរសជាតិនប្រលសម ើ

ភាគោន នឹងទ្ឹក្ស, ស្ថគរ, លននរស  ទ្ទ, ម្លត់ស  ប្ទ្”។ 

2 Yoshifumi Tanaka, The International Law of the Sea (Tanaka), Cambridge: Cambridge 
University Press, 2012, p.3.  
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បាតស  ទ្ទ កាតព្វ-ក្សិចច ក្ស់ព័្នធនឹងក្សិចចការ រររិស្ថា នស  ទ្ទ ប្ព្ ទាាំង

សិទ្ធិ និងកាតព្វក្សិចចជាលប្ចើនលទ្ៀត។3” 

 ចាំមណក្សស្ថស្តស្ថត ចារយ យូហែុ៊ីហវុឺ ៊ី ថ្នណ្ឋកា (Yoshifumi Tanaka) បាន

ព្នយេ់ថ្ន “ន៊ីតិស  ទ្ទលដើរតសួាំខ្នន់ព្៊ីរោ៉ែ ងក្សនុងទ្ាំនាក្ស់ទ្ាំនងអនតរជាតិ” 4  គឺ៖  

(១) ប្គរ់ប្គងរាំមណងមចក្សយ ត្តត ធិការររសរ់ដាលេើស  ទ្ទ ៖ ន៊ីតិស  ទ្ទទ្ាំលនើរ

បានមរងមចក្ស  ស  ទ្ទឱ្យសា ិតលប្កា យ ត្តត ធិការលែែងៗ ដចូជា មដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង 

ស  ទ្ទមដនដ៊ី ស  ទ្ទតភាា រ់ តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ មដនទ្ឹក្សប្រជ ាំលកាោះ ខពង់រារបាត

ស  ទ្ទ ស  ទ្ទអនតរជាតិ និងតាំរន់លប្ៅយ ត្តត ធិការជាតិ (area)។ ន៊ីតិស  ទ្ទក្សាំណត់

អាំព្៊ីសិទ្ធិ និងកាតព្វក្សិចចននរដាលននរស  ទ្ទ និងរដាទ្៊ីរ៊ី លេើតាំរន់ស  ទ្ទនានាដូចលរៀររារ់

ខ្នងលេើ។ 

 (២) ក្សិចចសហប្រតិរតតិការអនតរជាតិលដើ ែ៊ីការ រ  ស  ទ្ទ៖    

ស  ទ្ទគឺមដនទ្ឹក្សមដេតប្ ូវឱ្យម្លនក្សិចចសហប្រតិរតតិការរវាងរដានិងរដា លដើ ែ៊ីននា

ការប្គរ់ប្គងដមាប្តឹ ប្តូវលេើ  ស្ថគរ ួយលនោះ។ ន៊ីតិស  ទ្ទក្សាំណត់ប្ក្សរខណឌ គតិយ តត 

មដេននាក្សិចចសហប្រតិរតតិការអនតរជាតិ ក្ស់ព័្នធនឹងក្សិចចការស  ទ្ទ មដេជាក្សិចច

ការ រែេប្រលោជន៍ននសហគ ន៍អនតរជាតិទ្ូលៅ។ 

 
3 Rothwell and Stephens, The International Law of the Sea (Rothwell and Stephens), 
Oxford and Portland, Oregon, 2010, p.1. 
4 Tanaka, supra note 2, p.2-3. 
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លដើ ែ៊ីជាសញ្ញា ណខាោះៗ សូ លេើក្សយក្សតាំរន់ស  ទ្ទន៊ី ួយៗ ក្សរាា ញលដ្ឋយ

សលងខរដចូខ្នងលប្កា ៖  

មដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង (Internal Water) គឺជាមដនទ្ឹក្សមដេលៅលកាដ រលដ្ឋយ

រនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន លាតសនធឹងលៅរក្សមដនដ៊ីលោក្សររស់រដា។ រដាម្លនអធិរលតយយលព្ញ

លេញលេើមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុងដូចជាមដនដ៊ីលោក្សររស់ខាួនមដរ ល េគឺរដាម្លនអាំណ្ឋច

លព្ញទ្៊ីក្សនុងការអន វតតចារ់ជាតិររស់ខាួនលេើសក្ស មភាព្នានាក្សនុងមដនទ្ឹក្សលនោះ។  

ស  ទ្ទមដនដ៊ី (Territorial sea) គឺជាមដនស  ទ្ទមដេលាតសនធឹងលចញព្៊ី

រនាទ ត់ េូដ្ឋា នលឆ្ព ោះលៅឯនាយស  ទ្ទ ិនហួស ១២ ន ៉ែេស៍  ទ្ទ។ រដាម្លច ស់ស  ទ្ទ

មដនដ៊ី ម្លនអធិរលតយយលេើតាំរន់លនោះរួ ទាាំងេ ាអាកាសព្៊ីលេើ ក្សមាដូចជាបាតស  ទ្ទ 

និងដ៊ីលប្កា បាតស  ទ្ទននតាំរន់លនោះែង។  

✍ ន ៉ែេស៍  ទ្ទ (nautical  mile) គឺជាខ្នន តរាវ ស់ យួមដេលគនិយ 

លប្រើប្បាស់ក្សនុងវិស័យស  ទ្ទ និងអាកាសចរណ៍។ ត្ត ន័យលដើ  

“nautical mile” លនោះគឺមែែក្សលៅលេើររិ ណឌ េននភព្មែនដ៊ី។ មែនដ៊ី

ម្លនរាង ូេលហើយប្រសិនលរើលយើងកាត់មែនដ៊ីជាព្៊ីររាំមណក្សលសម ើោន ប្តង់

មខែលអកាវ ទ្័រ លនាោះលយើងនឹងបានរងវង់មដេម្លន  ាំ៣៦០ដឺលប្ក្ស។ ត្ត រយៈ

លនោះ លគក្សាំណត់ថ្នរាវ ស់ ួយដឺលប្ក្សននរយៈទ្ទ្ឹងននភព្មែនដ៊ីគឺលសម ើនឹង “1 
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nautical mile” មដេម្លនតន ាលសម ើនឹង១៨៥២ ម ៉ែប្ត។ លដ្ឋយស្ថរ ១ 

ន ៉ែេ៍ដ៊ីលោក្ស លសម ើនឹង១៦០៩ ម ៉ែប្ត លនាោះ៖  

   ១ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ =
១៨៥២ម ៉ែប្ត

១៦០៩ម ៉ែប្ត
១.១៥០៨ន ៉ែេ៍ដ៊ីលោក្ស។ 

ស  ទ្ទតភាា រ ់ (Contiguous zone) គឺជាតាំរន់ស  ទ្ទមដេរនតព្៊ីស  ទ្ទ

មដនដ៊ីលឆ្ព ោះលទាោះឯនាយស  ទ្ទរមនា ចាំនួន ១២ ន ៉ែេស៍  ទ្ទលទ្ៀត ល េគឺតាំរន់

លនោះលាតសនធឹងលៅឯនាយស  ទ្ទ ិនលេើសព្៊ី ២៤ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទលរើវាស់ព្៊ីរនាទ ត់

 ូេដ្ឋា ន។ ស  ទ្ទតភាា រ់លៅប្តួតោន ជា ួយនឹងមែនក្សខាោះននតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ 

និងខពង់រារបាតស  ទ្ទ។ ក្សនុងតាំរន់លនោះរដាម្លនសិទ្ធិលប្រើប្បាស់លដើ ែ៊ីការ រការរំលលាភ

ចារ់ និងរទ្រែញ្ាតតិររស់ខាួន ក់្សព័្នធនឹងព្នធ គយ អលនាត ប្រលវសន៍ និងអនា ័យ។ 

តាំរនល់សដាក្សចិចផ្ដដ ច់  ខ (Exclusive Economic Zone) គឺជាតាំរន់មដេ

លាតសនធឹងលចញព្៊ីស  ទ្ទមដនដ៊ី លហើយម្លនប្រមវងទ្ទ្ឹង ិនលេើស ២០០ ន ៉ែេ៍

ស  ទ្ទ វាស់ព្៊ីរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន។ លៅតាំរន់លនោះ រដាម្លនសិទ្ធិអធិរលតយយក្សនុងការរ ក្សរក្ស

និងលធវើអាជ៊ីវក្ស ម ការអភិរក្សែនិងប្គរ់ប្គងធនននធ មជាតិម្លនជ៊ីវិត និងឥតជ៊ីវិត និង

សិទ្ធិដនទ្លទ្ៀត។ លៅតាំរន់លនោះ រដាទ្៊ីរ៊ីក្សមាម្លនសិទ្ធិលប្រើប្បាស់ែងមដរ ដូចជាលសរីភាព្

នាវាចរណ៍និងការល ោះលហើរព្៊ីលេើ ការដ្ឋក្ស់ព្ប្ាយមខែការាិ៍ឬរាំព្ង់លប្កា បាតស  ទ្ទ 

និងសិទ្ធិដនទ្លទ្ៀត។ 
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ខពងរ់ារបាតស  ទ្ទ (Continental shelf) គឺជាបាតស  ទ្ទ និងដ៊ីបាត

ស  ទ្ទមដេលាតសនធឹងលប្កា ទ្ឹក្សព្៊ីរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នលៅឯនាយស  ទ្ទរហូតដេ់ ២០០ 

ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ ឬអាចរហូតដេ់៣៥០ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ លដ្ឋយមែែក្សលៅត្ត េក្សខណៈភូ ិ-

ស្ថស្តសត  និងភូគព្វស្ថស្តសត។ លៅតាំរន់លនោះ រដាម្លនសិទ្ធិអធិរលតយយក្សនុងការរ ក្សរក្ស និង

លធវើអាជ៊ីវក្ស មលេើធនននធ មជាតិម្លនដចូជាមរ៉ែ និងលប្រងកាតជាលដើ ។ 

ស  ទ្ទអនតរជាតិ (High Seas/ International Waters) គឺជាតាំរន់

ស  ទ្ទមដេសា ិតលៅក្សនុង និងលាតសនធឹងហួសព្៊ីតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខររស់រដាលននរ

ស  ទ្ទ។  ិនម្លនរដាណ្ឋ យួម្លនយ ត្តត ធិការផ្ដដ ច់  ខលេើស  ទ្ទអនតរជាតិល ើយ រ៉ែ មនត

គឺជាតាំរន់លសរីសប្ម្លរ់ប្គរ់រដាទាាំងអស់ លទាោះរ៊ីជារដាលនាោះម្លនលននរស  ទ្ទ ឬោម នលននរ

ស  ទ្ទក្សមាលដ្ឋយ។ រដាទាាំងអស់ម្លនសិទ្ធិដចូៗោន ក្សនុងការលប្រើប្បាស់ស  ទ្ទអនតរជាតិ ម្លន

ដចូជាលសរីភាព្នាវាចរណ៍ លសរីភាព្ល ោះលហើរព្៊ីលេើ លសរីភាព្ដ្ឋក់្សព្ប្ាយមខែការាិ៍

និងរាំព្ង់លប្កា បាតស  ទ្ទ លសរីភាព្ស្ថងសង់លកាោះសិរែនិ មិតនិងឋរន៊ីយភណឌ  លសរី

ភាព្ប្ស្ថវប្ជាវវិទ្ាស្ថស្តសតស  ទ្ទជាលដើ ។ 

✍ ទ្ឹក្សស  ទ្ទ (the waters of the seas) សា ិតលៅប្គរ់តាំរន់ទាាំងអស់គឺ មដន

ទ្ឹក្សនែទក្សនុង ស  ទ្ទមដនដ៊ី ស  ទ្ទតភាា រ់ (តាំរន់តភាា រ់) តាំរន់លសដាកិ្សចចផ្ដដ ច់  ខ ស  ទ្ទ

អនតរជាត ិនិងតាំរន់លែែងៗលទ្ៀតននស  ទ្ទ។  
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តាំរនល់ប្ៅយ ត្តត ធកិារជាត ិ(The Area) គឺជាតាំរន់មដេលៅបាតស  ទ្ទ លធនើរ

  ស  ទ្ទ និងដ៊ីលប្កា បាតស  ទ្ទហួសព្៊ីតាំរន់ខពង់រារបាតស  ទ្ទ និងលៅលប្ៅ

យ ត្តត ធិការជាតិ។ អន សញ្ញា សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីន៊ីតិស  ទ្ទ 5  ឆ្ន ាំ១៩៨២ លៅតាំរន់

លនោះជាភាស្ថអង់លគាសោ៉ែ ងខា៊ីថ្ន “the Area” មដេលយើងពិ្បាក្សនឹងរក្សមប្រត្ត 

 ក្សយលនោះថ្ន “តាំរន់” លប្ ោះអាចយេ់ប្ច ាំជា ួយនឹងតាំរន់ស  ទ្ទដនទ្លទ្ៀត។ 

តាំរន់លប្ៅយ ត្តត ធិការជាតិ និងធនននធ មជាតិលៅទ្៊ីលនាោះ ប្តូវបានលគចាត់ទ្ ក្សថ្ន

ជាលរតិក្សភណឌ រួ ររស់ ន សែជាតិ លហើយការលប្រើប្បាស់តាំរន់ និងធនននធ មជាតិ

លៅទ្៊ីលនាោះប្តូវលោរព្លោេការណ៍សនតិភាព្និងសនតិស ខស្ថក្សេ។ ការរ ក្សរក្ស និង

ការលធវើអាជ៊ីវក្ស មលេើធនននននតាំរន់លប្ៅយ ត្តត ធិការជាតិ ប្តូវលធវើល ើងលដ្ឋយអាជ្ាធរ

បាតស  ទ្ទអនតរជាតិមដេជាតាំណ្ឋងននប្រជាជាតិនានា។ 

 វិននប្គរ់ប្គងលេើវិស័យស  ទ្ទជាចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ លហើយវិនន

ទាាំងលនោះ ប្តូវបានយក្ស ក្សចងប្ក្សងលៅក្សនុងេិខិតូរក្សរណ៍អនតរជាតិជារនតរនាទ រ់។ 

អន សញ្ញា សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីន៊ីតិស  ទ្ទ អន  ័តលៅឆ្ន ាំ១៩៨២ និងបានចូេជា

ធរម្លនលៅឆ្ន ាំ ១៩៩៤6 មចងអាំព្៊ីសិទ្ធិ និងទ្ាំនួេខ សប្តូវររស់ប្រជាជាតិ ក្ស់ព័្នធនឹង

ការលប្រើប្បាស់ស  ទ្ទអនតរជាតិ លោេការណ៍នានាទាក្ស់ទ្ងនឹង ណិជាក្ស មស  ទ្ទ ការ

ការ រររិស្ថា ន ការប្គរ់ប្គងធនននធ មជាតិស  ទ្ទ សនតិស ខស  ទ្ទ ការក្សាំណត់

 
5 The United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.  

6 ក្ស ពុជា បានច ោះហតាលេខ្នលេើអន សញ្ញា លនោះលៅនថ្ាទ្៊ី១ ក្សក្សកដ្ឋ ឆ្ន ាំ ១៩៨៣ រ៉ែ មនត ិនទាន់បានែដេ់សចាច រ័នលទ្។ 
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ប្ព្ាំមដន និងការលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្មដនស  ទ្ទ មដេទាាំងលនោះគឺជា ប្រននរទ្សាំខ្នន់ៗ

ននន៊ីតិស  ទ្ទ។ 

 លប្ៅព្៊ីអន សញ្ញា ខ្នងលេើ ម្លនសនធិសញ្ញា ជាលប្ចើនលទ្ៀតប្គរ់ប្គងលេើមែនក្ស

លែែងៗននន៊ីតិស  ទ្ទ មដេបានអន  ័តលៅឆ្ន ាំ១៩៥៨ ម្លនដូចជា អន សញ្ញា សដ ៊ីព្៊ី

ស  ទ្ទមដនដ៊ីនិងស  ទ្ទតភាា រ់ អន សញ្ញា សដ ៊ីព្៊ីស  ទ្ទអនតរជាតិ អន សញ្ញា សដ ៊ីព្៊ីការ

លនស្ថទ្និងការអភិរក្សែធនននម្លនជ៊ីវិតននស  ទ្ទអនតរជាតិ អន សញ្ញា សដ ៊ីព្៊ីខពង់រារ

បាតស  ទ្ទ ពិ្ធ៊ីស្ថររមនា សដ ៊ីព្៊ីការលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្លដ្ឋយរងខាំជាលដើ ។ 

ស ូរញ្ញា ក់្សថ្ន ក្ស ពុជាបានច ោះហតាលេខ្នលេើ អន សញ្ញា សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ី

ន៊ីតិស  ទ្ទ ១៩៨២ លៅនថ្ាទ្៊ី១ មខក្សក្សកដ្ឋ ឆ្ន ាំ ១៩៨៣ រ៉ែ មនតរហូត ក្សដេ់កាេររិលចឆទ្

លបាោះព្  ាលសៀវលៅលនោះ លយើង ិនទាន់បានែដេ់សចាច រ័នល ើយ។ ចាំមណក្សឯនថ្ និង

លវៀតណ្ឋ បានកាា យជា ភាគ៊ីននអន សញ្ញា ខ្នងលេើ លដ្ឋយលវៀតណ្ឋ  បានែដេ់សចាច -

រ័នលៅឆ្ន ាំ ១៩៩៤ លហើយនថ្ែដេ់សចាច រ័នលៅឆ្ន ាំ ២០១១។ រ៉ែ មនត ក្ស ពុជាបានចូេ

រួ អន សញ្ញា ចាំនួន៤ មដេបានអន  ័តលៅទ្៊ីប្កុ្សងហែមឺណវ ឆ្ន ាំ១៩៥៨ លៅនថ្ាទ្៊ី ១៨ 

មខ  ៊ីនា ឆ្ន ាំ ១៩៦០។ អន សញ្ញា ទាាំង៤លនាោះម្លនដូចជា អន សញ្ញា សដ ៊ីព្៊ីស  ទ្ទមដនដ៊ី

និងស  ទ្ទតភាា រ់7 អន សញ្ញា សដ ៊ីព្៊ីស  ទ្ទអនតរជាតិ8 អន សញ្ញា សដ ៊ីព្៊ីការលនស្ថទ្និងការ

 
7 UNITED NATIONS Treaty Collection, Status of Treaties, Convention on the Territorial 
Sea and the Contiguous Zone Geneva, 29 April 1958, Availble at: 
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-
1&chapter=21 
8 UNITED NATIONS Treaty Collection, Status of Treaties, Convention on the High Seas 
Geneva, 29 April 1958, Available at: 
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អភិរក្សែធនននម្លនជ៊ីវិតននស  ទ្ទអនតរជាតិ 9  និងច ងលប្កាយគឺអន សញ្ញា សដ ៊ីព្៊ីខពង់រារ

បាតស  ទ្ទ 10 ។ ក្ស ពុជា បានច ោះហតាលេខ្នលេើពិ្ធ៊ីស្ថររមនា សដ ៊ីព្៊ីការលដ្ឋោះប្ស្ថយ

 វិវាទ្លដ្ឋយរងខាំ លៅនថ្ាទ្៊ី២២ មខ ក្សរា ឆ្ន ាំ១៩៧០។11  

២-ប្បភព្នីតិសមុទ្ទ 

 លៅលេើពិ្ភព្លលាក្ស ស  ទ្ទម្លនតួនាទ្៊ីដមាសាំខ្នន់ជាប្រវតតិស្ថស្តសតចាំនួន២ គឺ ទ្៊ី

 ួយ ជា លធាបាយទ្ាំនាក់្សទ្ាំនង និងទ្៊ីព្៊ីរ ជាឃ្ា ាំងសតុក្សដមា ហិម្លននធនននធ មជាតិ

ម្លនជ៊ីវិតនិងឥតជ៊ីវិត។ តនួាទ្៊ីទាាំងព្៊ីរលនោះ ជាក្សត្តត មដេនាាំឱ្យម្លនការអភិវឌ្ឍនូវ

រទ្ដ្ឋា ន 12ន៊ីតអិនតរជាតិ ក្ស់ព័្នធនឹងស  ទ្ទ។ ន៊ីតិស  ទ្ទ ក់្សព័្នធោ៉ែ ងជិតសន ិទ្ធ លៅ

នឹងសណ្ឋដ រ់នន រ់ស្ថនរណៈលៅក្សនុងស  ទ្ទ លហើយភាគលប្ចើននន វិននគតិយ តតអនតរ

ជាតិ ួយលនោះ ប្តូវបានចងប្ក្សងលៅក្សនុងអន សញ្ញា សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីន៊ីតិស  ទ្ទ ឆ្ន ាំ

១៩៨២។ 

 
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-
2&chapter=21  
9 UNITED NATIONS Treaty Collection, Status of Treaties, Convention on Fishing and 

Conservation of the Living Resources of the High Seas, Geneva, 29 April 1958, Available 

at: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXI-
3&chapter=21&clang=_en  
10 UNITED NATIONS Treaty Collection, Status of Treaties, Convention on the 
Continental Shelf, Geneva, 29 April 1958, Available at: 
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-
4&chapter=21&clang=_en  
11 UNITED NATIONS Treaty Collection, Status of Treaties, Optional Protocol of 

Signature concerning the Compulsory Settlement of Disputes Geneva, 29 April 1958, 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-
5&chapter=21&clang=_en 

12 សូ អាន “រ៉ែៈ-ទ្័ត-ឋាន”លទ្ើរប្តឹ ប្តូវត្ត ការចងែុេរាា ញក្សនុងវចនាន ប្ក្ស មខមរ។  
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 ន៊ីតិស  ទ្ទ គឺជាមែនក្ស យួននន៊ីតិអនតរជាតិស្ថនរណៈ។ កាេណ្ឋលគនិោយ

អាំព្៊ីប្រភព្ននន៊ីតិអនតរជាតិ លគមតងមតមែែក្សលេើម្លប្ត្ត ៣៨ (១) ននេក្សខនតិក្សៈត លាការ

យ តតិធ ៌អនតរជាតិ រ៉ែ មនតសូ រញ្ញា ក្ស់ថ្ន ម្លប្ត្តខ្នងលេើបានមចងអាំព្៊ីប្រភព្ននន៊ីតិ

អនតរជាតិក្សមាពិ្តម ន រ៉ែ មនតក្សមាម្លនប្រភព្ននន៊ីតិអនតរជាតិដនទ្លទ្ៀតមដេ ិនបានមចង

ក្សនុងម្លប្ត្តលនោះែងមដរ។ ម្លប្ត្តលនោះមចងថ្ន៖  

“ត លាការមដេជាអនក្សម្លនស តាក្សិចចសលប្ ចលសចក្សដ៊ីលដ្ឋយអន 

លលា ត្ត ន៊ីតិអនតរជាតិចាំល ោះវវិាទ្មដេបានដ្ឋក់្សឱ្យលដ្ឋោះប្ស្ថយប្តូវ

អន វតត៖ (ក្ស) អន សញ្ញា អនតរជាតិ លទាោះរ៊ីជាម្លនវសិ្ថេភាព្ទ្លូៅ 

ប្តឹ តាំរន់ណ្ឋ ួយ ឬប្តឹ ក្សប្ ិតជាក្ស់លាក្ស់ណ្ឋ ួយ រលងកើតវនិនមដេ

ទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ោ៉ែ ងចាស់លាស់ព្៊ីរដាភាគ៊ី (ខ) ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ 

មដេជាភសដុត្តងននការអន វតតជាទ្លូៅលហើយម្លនការទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ដចូ

ជាចារ់ (គ) លោេការណ៍ទូ្លៅននន៊ីតិមដេទ្ទ្ួេស្ថគ េ់លដ្ឋយ

ប្រជាជាតិទ្ាំលនើរ (ឃ) លសចក្សដ៊ីសលប្ ចររស់ស្ថា រ័នយ ត្តត ធិការ ត្ត 

រញ្ាតតិម្លប្ត្ត ៥៩ (លសចក្សដ៊ីសលប្ ចររស់ត លាការ ម្លនអាន ភាព្គតិ-

យ តតចាំល ោះមតភាគ៊ីវិវាទ្រ៉ែ លណ្ឋណ ោះ) និងលសចក្សដ៊ីព្នយេ់ររស់អនក្សនិព្នធ

មដេម្លនស តាភាព្ខពង់ខពស់ននប្រជាជាតិនានា អាចចាត់ទ្ ក្សជា

 លធាបាយរនាទ រ់រនែ ាំ សប្ម្លរ់ការសលប្ ចអាំព្៊ីវនិនននន៊ីតិ។” 
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ជារួ  ប្រភព្ន៊ីតិស  ទ្ទ ម្លនព្៊ីរប្រលភទ្ គឺប្រភព្ទ្ប្ ង់ និងប្រភព្សម្លា រ។13 

ប្រភព្ទ្ប្ ង់ និងប្រភព្សម្លា រម្លនន័យដូចល ដច? ប្រភព្ទ្ប្ ង់ទ្៊ីលនោះ សាំលៅដេ់

ប្រភព្ វិននមដេម្លនអាំណ្ឋចគតិយ តត ឬចងកាតព្វក្សិចច។ លោងត្ត ម្លប្ត្តខ្នងលេើ 

ប្រភព្ទ្ប្ ង់ននន៊ីតិអនតរជាតិស្ថនរណៈ ក្សមាដចូជាន៊ីតិស  ទ្ទ ម្លន៣ គឺសនធិសញ្ញា  

ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់ និងលោេការណ៍ទ្ូលៅននន៊ីតិ។ ចាំមណក្សប្រភព្សម្លា រ សាំលៅដេ់

ប្រភព្មដេស្ថរនត ររស់វា ិនម នជាវិននគតិយ តត និង ិនម្លនេក្សខណៈចង

កាតព្វក្សិចចល ើយ រ៉ែ មនតវាជាលហត មដេនាាំឱ្យលក្សើតវិននគតិយ តត។ ប្រភព្សម្លា រននន៊ីតិ

អនតរជាតិ ម្លនលសចក្សដ៊ីសលប្ ចររស់ត លាការអនតរជាតិ លសចក្សដ៊ីព្នយេ់ររស់អនក្សនិព្នធ

េែ៊ីេាញនានា លសចក្សដ៊ីសលប្ ចររស់អងគការអនតរជាតិ និងក្សិចចឯក្សលត្តភាគ៊ីររស់រដា។ 

តលៅ សូ លេើក្សយក្សប្រភព្ន៊ី ួយៗ ក្សសិក្សាេ ែិតដូចខ្នងលប្កា ៖ 

 ក្ស-ប្រភព្ទ្ប្ ងន់នន៊ីតសិ  ទ្ទ 

លោងត្ត ម្លប្ត្ត ៣៨ (១) ននេក្សខនតិក្សៈត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ ប្រភព្

ទ្ប្ ង់ននន៊ីតិអនតរជាតិម្លនរ៊ីគឺ សនធិសញ្ញា  (ក្ស១) ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ (ក្ស២) 

និងលោេការណ៍ទ្ូលៅននន៊ីតិ (ក្ស៣)។  

 
13 Tanaka, supra note 2, p.8-13. 
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ក្ស១-ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាត ិ  

េក្សខនតិក្សៈត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិបានមចងថ្ន “ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ គឺ

ជាការអន វតតជាទ្ូលៅ មដេប្តូវបានទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ថ្នជាចារ់”។ 14  ត្ត ខាឹ ស្ថរខ្នង

លេើ លយើងអាចមញក្សបានថ្ន ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិម្លននត ែែ ាំព្៊ីរ គឺការអន វតត

ររស់រដា (State Practice) និង សចចនរណធ៍ម្លម ន ររូ15 (Opinio juris)។ 

ការអន វតតររស់រដា សាំលៅដេ់សក្ស មភាព្ ឬទ្លងវើនានាររស់រដា លទាោះរ៊ីជា

សក្ស មភាព្ឬទ្លងវើទាាំងលនាោះសក្ស មក្សដ៊ី ឬអក្ស មក្សដ៊ី។ សក្ស មភាព្ ឬទ្លងវើររស់រដាមសដង

ល ើងត្ត រយៈសក្ស មភាព្ររស់តាំណ្ឋងប្សរចារ់ររស់ខាួនក្សនុងកិ្សចចការអនតរជាតិ ឬ

ត្ត រយៈចារ់ជាតិ និងលសចក្សដ៊ីសលប្ ចររស់អងគការយ ត្តត ធិការមដេ ក្ស់ព័្នធនឹង

ទ្ាំនាក្ស់ទ្ាំនងអនតរជាតិ។ ការអន វតតររស់រដា ប្តូវមតម្លនេក្សខណៈទ្ូលៅនិងម្លនការ

អន វតតជារ់លារ់លដ្ឋយរដានានា។ ការអន វតតលនោះ ិនប្តូវមតជាេក្សខណៈស្ថក្សេល ើយ 

លហើយលដើ ែ៊ីវាយតន ាថ្នការអន វតតលនាោះម្លនេក្សខណៈទ្ូលៅឬោ៉ែ ងណ្ឋលនាោះ ប្តូវ

ពិ្និតយល ើេការអន វតតជាក្ស់មសដង។ 

សចចនរណ៍ធម្លម ន រូរ ម្លនន័យថ្ន ការសនមតឬលជឿថ្នជាចារ់។ ការអន វតត

ររស់រដា ឬររស់អងគការអនតរជាតិ អាចចាត់ទ្ ក្សថ្នជាវិននទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិថ្ម៊ី

 
14 Satute of the Iinternational Court of Justice (SICJ), Art. 38 (1) (b). 

15 សចចនរណ៍ធម្លម ន រូរ ម្លនន័យថ្ន “ការសនមតថ្នជាចារ់”។  ក្សយលនោះ ជារនែ ាំ ក្សយព្៊ីរ គឺ “សចចនរណ”៍ 

មដេម្លនន័យថ្ន “ការសនមត” ចាំមណក្ស ក្សយ “ធម្លម ន រូរ” ម្លនន័យថ្ន “ប្សរត្ត ចារ់”។ 
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បាន េ ោះប្ត្តមតម្លនការសនមតឬចាត់ទ្ ក្សថ្នការអន វតតលនាោះចងភាា រ់កាតព្វក្សិចចគតិយ តត

លដ្ឋយរដានានា។ 

ការអន វតតររស់រដា និងសចចនរណ៍ធម្លម ន រូរ ជានត ែែ ាំព្៊ីរមដេម្លនទ្ាំនាក្ស់

ទ្ាំនងោន ោ៉ែ ងជិតសន ិទ្ធ និង ិនអាចខវោះោន បានក្សនុងដាំលណើរការរលងកើតជាវិននទ្ាំលនៀ 

ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ។ ម្លនន័យថ្ន ម្លនមតការអន វតតររស់រដា លដ្ឋយ ិនម្លនសចច-

នរណ៍ធម្លម ន រូរ  ិនអាចរលងកើតបានជាវិននទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិបានល ើយ។ 

ជាក្ស់មសដងលោេគាំនិត “ខពងរ់ារបាតស  ទ្ទ 16 ” បានលក្សើតល ើង លដ្ឋយលែដើ ព្៊ីការ

ទា ទារររស់រដា យួ (លសចក្សដ៊ីមថ្ាងការណ៍ ររស់ប្រននធិរត៊ីអាល រិក្ស  រី ប្ទ្ូម្ល៉ែ ន់ 

ឆ្ន ាំ១៩៤៥) លហើយរនាទ រ់ ក្សម្លនរដាដនទ្លទ្ៀតជាលប្ចើនបានោាំប្ទ្ និងបានទា ទារ

ជារនតរនាទ រ់ រហូតដេ់ម្លនការទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ក្សនុងសនធិសញ្ញា អនតរជាតិជារនតរនាទ រ់។ 

 វិននទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិអាចអន វតតបានទ្ូេាំទ្ូលាយជាងសនធិសញ្ញា ។ 

ឧទាហរណ៍ថ្ន ប្រសិនលរើរញ្ាតតិក្សនុងសនធិសញ្ញា  ួយ ម្លនវិននមដេលគអាចទ្ទ្េួ

អន វតតជាទ្ូលៅបានលដ្ឋយរដា ិនម នជាភាគ៊ី លហើយគួរែែ ាំនឹងសចចនរណ៍ធម្លម ន រូរ ឬ

ឥរិោរថ្ររស់រដាភាគ៊ីមដេរាា ញសក្សខ៊ីក្ស មអាំព្៊ីជាំលនឿជាក់្សថ្ន វិននននសនធិសញ្ញា

លនាោះជាតាំណ្ឋងឱ្យ វិននទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់  វិននលនាោះអាចចងភាា រ់កាតព្វកិ្សចចក្សនុងនា ជា

ចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ។  ជាទ្ូលៅ ចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ គឺជាលោេ-

 

16 ខពង់រារបាតស  ទ្ទ (Continental Shelf) ជាផ្ដទ ាំងដ៊ីលៅបាតស  ទ្ទ មដេតភាា រ់ោន ព្៊ីផ្ដទ ាំងទ្វ៊ីរ (ឬមដនដ៊ី

លោក្ស) លឆ្ព ោះលៅឯនាយស  ទ្ទរហូតដេ់ ២០០ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ ឬរហូតដេ់៣៥០ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទព្៊ីរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន ។  
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ការណ៍មដេចងភាា រ់កាតព្វក្សិចចប្គរ់រដាទាាំងអស់។ រ៉ែ មនត តនួាទ្៊ីជាស្ថរវនតននការប្ព្ 

លប្ព្ៀង នាាំឱ្យការរលងកើតចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិម្លនវិបាក្សសាំខ្នន់ៗព្៊ីរ។ 

 វបិាក្សទ្៊ី យួ៖  ប្រសិនលរើរដា យួបានជាំទាស់ជាអចិនស្តនតយ៍ចាំល ោះការក្សលក្សើត

 វិននចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតណិ្ឋ យួ រដាលនាោះនឹង ិនប្តូវបានចងភាា រ់កាតព្វក្សិចច

លដ្ឋយ វិននលនាោះល ើយ។ ការជាំទាស់ ប្តូវមតម្លនេក្សខណៈអចិនស្តនតយ៍ មដេម្លនន័យ

ថ្ន រដា ិនប្តូវបានអន ញ្ញា តឱ្យទ្ទ្ួេស្ថគ េ់វិននចារ់ លហើយលប្កាយ ក្សមររជាដក្ស

ការទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ វិញល ើយ។ ចាំណ ចលនោះ នា រ់លក្សើតម្លនក្សនុងវិវាទ្លនស្ថទ្រវាង

អង់លគាសនិងណ័រលវ៉ែ ឆ្ន ាំ១៩៥១ មដេអង់លគាសបានរាា ញថ្នការអន វតតររស់រដាបាន

រលងកើតឱ្យម្លនវិននទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់ មដេតប្ ូវឱ្យក្សប្ ិតប្តឹ មត១០ន ៉ែេ៍ រ៉ែ លណ្ឋណ ោះ

ចាំល ោះមខែមដេគូសកាត់ម្លត់នក្ស មដេមខែលនាោះចាត់ទ្ ក្សថ្នជារនាទ ត់ េូដ្ឋា នសប្ម្លរ់

វាស់ប្រមវងទ្ទ្ឹងស  ទ្ទមដនដ៊ី។ 

អង់លគាសលព្េលនាោះ  ិនអាចរាា ញសក្សខ៊ីក្ស មប្គរ់ប្ោន់អាំព្៊ីភាព្ទ្ូលៅននការ

អន វតតលេើការក្សប្ ិតប្តឹ ១០ន ៉ែេ៍ លដើ ែ៊ីចាត់ទ្ ក្សថ្នជាចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ

ល ើយ លហើយត លាការបានគូសរញ្ញា ក្ស់ថ្ន៖ “ក្សនុងក្សរណ៊ីណ្ឋក្សមាលដ្ឋយ  វនិនក្សាំណត់

មខែ ១០ ន ៉ែេ៍  ិនអាចអន វតតចាំល ោះណរ័លវ៉ែល ើយ លប្ ោះថ្នណ័រលវ៉ែមតងមតបានតវា៉ែ

ប្គរ់ការរ៉ែ នរ៉ែងលប្រើប្បាស់ វនិនលនោះចាំល ោះលននរររសខ់ាួន។”17  លទាោះរ៊ីជាការអន វតតជា

ទ្លូៅរលងកើតឱ្យម្លនវិននទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ មដេជាលោេការណ៍ចងកាតព្វក្សិចច

 
17 North Sea Fisheries Cases (United Kingdom V. Norway) 1951 (Fishery Cases), ICJ 
report 116, at 131.  
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ប្គរ់រដាក្សដ៊ី រដា ួយចាំនួនលៅមតអាចប្រឆ្ាំងនឹងវិននលនាោះត្ត រយៈការជាំទាស់ជា

អចិនស្តនតយ៍។ 

ទាក្សទ់្ងនឹងក្សរណ៊ីលនោះមដរ លៅ  នឆ្ន ាំ ១៩៨០ អាល រិក្សនា រ់ប្រឆ្ាំងរហូតនឹង

ការទា ទារស  ទ្ទមដនដ៊ីលេើសព្៊ី៣ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ លហើយជាេទ្ធែេ លៅលព្េលនាោះ 

អាល រិក្ស ិនបានចងភាា រ់កាតព្វកិ្សចចនឹងវិននទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់ថ្ម៊ី ក់្សព័្នធនឹងប្រមវងទ្ទ្ឹង

ស  ទ្ទមដនដ៊ីល ើយ លទាោះរ៊ីជាម្លនរដាោ៉ែ ងលប្ចើនលេើសេ រទ្ទ្ួេយក្សលោេគាំនិត

ស  ទ្ទមដនដ៊ី ១២ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទក្សដ៊ី។  

 វបិាក្សទ្៊ីព្៊ីរ៖ តួនាទ្៊ីននការប្ព្ លប្ព្ៀង មដេជា ូេដ្ឋា នននកាតព្វក្សិចចក្សនុង

ចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ គឺ ិនចាាំបាច់ទាេ់មតពឹ្ងមែែក្សលេើការអន វតតជាទ្ូលៅ

ររស់រដា លដើ ែ៊ីសនមតថ្នរដាណ្ឋ ួយប្តូវចងភាា រ់កាតព្វក្សិចចលដ្ឋយវិននលនាោះល ើយ 

ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេអាចរាា ញសក្សខ៊ីក្ស មថ្នរដាលនាោះពិ្តជាបានយេ់ប្សរលៅនឹងវិនន

លនាោះម ន។ ជាងលនោះលៅលទ្ៀត រដា ួយអាចយេ់ប្សរលៅនឹងវិនន មដេ ិនបាន

ទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ជាទ្ូលៅ លហើយជាេទ្ធែេវិននលនាោះនឹងចងកាតព្វកិ្សចចរវាងប្កុ្ស រដា

មដេបានយេ់ប្សរនឹងវិននលនាោះ។ 

ជារួ  លោងត្ត វិបាក្សទាាំងព្៊ីរខ្នងលេើលនោះ លគអាចមរងមចក្សចារ់ទ្ាំលនៀ 

ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិជាព្៊ីរ។ ទ្៊ី ួយគឺចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិជាទ្ូលៅ និងទ្៊ីព្៊ីរគឺ
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ចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិពិ្លសស ឬប្រចាាំតាំរន់។18 ចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ

ទ្ូលៅ សាំលៅដេ់វិននននទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិជាទ្លូៅមដេទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ជាស្ថក្សេ 

និងចងភាា រ់សិទ្ធិនិងកាតព្វក្សិចចលេើប្គរ់រដាទាាំងអស់លៅក្សនុងសហគ អនតរជាតិ។ ចាំល ោះ

ចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិពិ្លសស ឬប្រចាាំតាំរន់វិញអន វតតបានចាំល ោះមតប្កុ្ស រដា

ជាក្ស់លាក្ស់ណ្ឋ ួយរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ។ 

ក្ស២-សនធសិញ្ញា   

អន សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សងវមីយ៉ែនឆ្ន ាំ១៩៦៩សត ៊ីព្៊ីចារ់សនធិសញ្ញា មចងថ្ន “សនធិសញ្ញា គឺ

ជាក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងអនតរជាតិរវាងរដា និងរដា ក្សនុងទ្ប្ ង់ជាលាយេក្សខណ៍អក្សែរ ប្គរ់ប្គង

លដ្ឋយចារអ់នតរជាត ិ នងិលធវើល ើងលដ្ឋយេខិតិរូក្សរណ៍មត យួ ឬលប្ចើនរ ួរញ្ចូេោន  

លទាោះរ៊ីជាដ្ឋក្សល់ ម្ ោះមររណ្ឋក្សមាលដ្ឋយ”19។ សនធិសញ្ញា អនតរជាតិ អាចលក្សើតល ើងរវាង

តអួងគននន៊ីតិអនតរជាតិ ល េគឺ រវាងរដានិងរដា រវាងរដានិងអងគការអនតរជាតិ ឬរវាង

អងគការអនតរជាតិនិងអងគការអនតរជាតិែងមដរ។ អន សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សងវមីយ៉ែនច ោះនថ្ាទ្៊ី២១ 

មខ ៊ីនា ឆ្ន ាំ១៩៨៦ ម្លនមចង ក់្សព័្នធនឹងសនធិសញ្ញា រវាងរដានិងអងគការអនតជាតិ ឬ

រវាងអងគការអនតរជាតិនិងអងគការអនតរជាតិ រ៉ែ មនតរហូត ក្សដេ់លព្េលនោះ អន សញ្ញា

លនោះ ិនទាន់ចូេជាធរម្លនលៅល ើយលទ្។ សនធិសញ្ញា ប្តូវបានលគលៅល ម្ ោះលែែងៗ

ោន លៅត្ត ការលប្រើប្បាស់ដូចជាអន សញ្ញា  ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងអនតរជាតិ ក្សតិកាសញ្ញា  ធ ម-

ន ញ្ា េក្សខនតិក្សៈលសចក្សត៊ីប្រកាសជាលដើ ។ លទាោះរ៊ីជាម្លនការលប្រើប្បាស់ល ម្ ោះលែែងៗ

 
18 Tanaka, supra note 2, P9-10. 
19 Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT), 1969, Art.2(1).  
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ោន ក្សត៊ី រ៉ែ មនត ន៊ីត ិវិធ៊ីច ោះ និងអាន ភាព្គតិយ តតចាំល ោះរដាភាគ៊ី  ិនខ សោន ល ើយ។ សនធិ

សញ្ញា អាចមរងមចក្សជាព្៊ីរប្រលភទ្ធាំៗគឺ សនធិសញ្ញា រលងកើតវិននចារ់ មដេម្លន

លោេគាំនិតក្សនុងការភាា រ់ទ្ាំនាក់្សទ្ាំនងជាស្ថក្សេ ឬជាទ្ូលៅ និងសនធិសញ្ញា មដេម្លន

ទ្ប្ ង់ជាក្សិចចសនា មដេម្លនអាន ភាព្អន វតតចាំល ោះមតរដាព្៊ីរ ឬរដា យួចាំនួនតូច

រ៉ែ លណ្ឋណ ោះ។20  

ជាំ ៊ែ នដាំរូងននការច ោះសនធិសញ្ញា  គឺការចរចានិងច ោះហតាលេខ្នលេើសនធិ

សញ្ញា លនាោះ។ ជាទ្ូលៅ ចាំល ោះសនធិសញ្ញា ព្ហ ភាគ៊ី ការចរចា និង ការច ោះហតាលេខ្ន

មត ួយ  ខ  ិនម នម្លនន័យថ្នរដា យួបានកាា យជាភាគ៊ី ននសនធិសញ្ញា លនាោះលទ្ 

លេើក្សមេងមតម្លនការមចងលដ្ឋយម ក្សលៅក្សនុងសនធិសញ្ញា ព្ហ ភាគ៊ីលនាោះ។ រ៉ែ មនត ចាំល ោះ

សនធិសញ្ញា លទ្វភាគ៊ីវិញ ការច ោះហតាលេខ្នអាចជាកិ្សចចមដេចងភាច រ់សិទ្ធិ និងកាតព្វកិ្សចច

ររស់រដាលៅនឹងសនធិសញ្ញា  ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេសនធិសញ្ញា បានមចងោ៉ែ ងចាស់អាំព្៊ីការ

ចូេជាធរម្លនលនោះ។ លប្ៅព្៊ីលនោះ រដាអាចភាា រ់ខាួនលៅនឹងសនធិសញ្ញា  ួយ លដ្ឋយការ

ែដេ់សចាច រ័ន ការចេូជាសម្លជិក្ស និងការអន  ័តទ្ទ្េួយក្សជាលដើ ។  

ក្ស៣-លោេការណទ៍្លូៅននន៊ីត ិ

 លប្ៅព្៊ីចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ និងសនធិសញ្ញា  លយើងម្លនប្រភព្ទ្ប្ ង់

 យួលទ្ៀតគឺ លោេការណ៍ទ្ូលៅននន៊ីតិ។ ត្ត ម្លប្ត្ត ៣៨ (១) ននេក្សខនតិក្សៈត លាការ

 
20 Shaw, M., International Law (Shaw), Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 
P.94. 
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អនតរជាតិ លោេការណ៍ទ្ូលៅននន៊ីតិ មដេអាចឱ្យត លាការយក្ស ក្សពិ្ចារណ្ឋបាន 

ទាេ់មតជាលោេការណ៍មដេម្លនការទ្ទ្ួេស្ថគ េ់លដ្ឋយប្រជាជាតិទ្ាំលនើរ។ លោេ

ការណ៍ទ្ូលៅននន៊ីតិអាចម្លនប្រភព្លចញព្៊ីចារ់ជាតិណ្ឋ ួយ លហើយរាំមរាងខាួនលៅ

ជាលោេការណ៍លៅក្សនុងចារ់អនតរជាតិ។ ជាក្ស់មសដងលោេការណ៍ស ននទៈ (Principle 

of good faith) គឺជាលោេការណ៍លៅក្សនុងន៊ីតិកិ្សចចសនា និងបានកាា យជាលោេ

ការណ៍ក្សនុងន៊ីតិអនតរជាតិ ប្ព្ ទាាំងប្តូវបានយក្ស ក្សមចងក្សនុងអន សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សងវីមយ៉ែន 

សដ ៊ីព្៊ីចារ់សនធិសញ្ញា  ឆ្ន ាំ១៩៦៩ ប្តង់ម្លប្ត្ត ២៦ 21ែងមដរ។ លោេការណ៍ស ននទៈ 

លនោះប្តូវបានត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិលេើក្សយក្ស ក្សសាំអាងលៅក្សនុងលរឿងជាលប្ចើន។ 

ជាក្ស់មសដង ក្សនុងលរឿងស្ថក្សេែងអាវ ធន យលក្សាមអ៊ែរឆ្ន ាំ១៩៧៤ ត លាការបានលេើក្សល ើង

ថ្ន “ក្សនុងចាំលណ្ឋ លោេការណ៍នានា លោេការណ៍ េូដ្ឋា នមដេប្គរ់ប្គងការ

រលងកើត និងការអន វតតកាតព្វក្សិចច...គឺលោេការណ៍ស ននទៈ 22 ”។ លប្ៅព្៊ីលោេការណ៍

ស ននទៈ លយើងលឃើញម្លនលោេការណ៍ដមាសាំខ្នន់ យួលទ្ៀតគឺលោេការណ៍ស ធ ៌ 

(Principle of Equity)លោេការណ៍លថ្នា ោះសិទ្ធិ (estoppel) លោេការណ៍អាជ្ា

អស់ជាំន ាំ (res judicata) ជាលដើ មដេលប្រើប្បាស់លៅក្សនុងចារ់ជាតិននប្រជាជាតិជា

លប្ចើន លហើយក្សមាម្លនលប្រើប្បាស់លៅក្សនុងន៊ីតិអនតរជាតិែងមដរ ជាពិ្លសសលៅក្សនុងន៊ីតិ

ស  ទ្ទលនោះ។  

 
21 Article 26 of VCLT 1969: Every treaty in force is binding upon the parties to it and 
must be performed by them in good faith. 
22 Nuclear Tests Case (Australia V. France), ICJ Judgement of 20 December 1974, Para 46.   
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ជាទ្លូៅ លៅលព្េមដេត លាការរក្ស ិនលឃើញថ្ន  ិនម្លនរញ្ាតតិមចងលដ្ឋយ

សនធិសញ្ញា  ឬ ិនម្លនចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិណ្ឋ ួយអាចអន វតតបានលៅក្សនុង

លរឿងណ្ឋ ួយ ត លាការអាចាក្ស ក្សល ើេលោេការណ៍លៅលៅននន៊ីតិ លដើ ែ៊ីមសវង

រក្សដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយចាំល ោះវិវាទ្ក្សនុងលរឿងលនាោះ។ លៅក្សនុងដាំលណើរការទ្ូលៅននការលដ្ឋោះ-

ប្ស្ថយ វិវាទ្អនតរជាតិ ដាំរូងរាំែ ត ត លាការប្តូវរក្សប្ស្ថយរញ្ាតតិម្លនប្ស្ថរ់មដេ

អាចអន វតតបានចាំល ោះភាគ៊ីដចូជាសនធិសញ្ញា ព្ហ ភាគ៊ី ឬលទ្វភាគ៊ី ឬេិខិតូរក្សរណ៍ជា

លាយេក្សខណ៍អក្សែរមដេម្លនព្៊ី  នរាា ញព្៊ីលោេជាំហរររស់ភាគ៊ី វិវាទ្។ ក្សនុងក្សរណ៊ី

មដេ ិនម្លនមចងក្សនុងសនធិសញ្ញា  ឬេិខិតូរក្សរណ៍ដចូរញ្ញា ក្ស់ខ្នងលេើលទ្ ត លាការ

នឹងាក្សលៅរក្សចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ មដេអាចអន វតតបានចាំល ោះភាគ៊ី វិញ។ 

រ៉ែ មនត ប្រសិនលរើ លៅក្សនុងស្ថា នភាព្ យួមដេ ិនម្លនសនធិសញ្ញា  ឬចារ់ទ្ាំលនៀ 

ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិណ្ឋ ួយអាចអន វតតបានចាំល ោះវិវាទ្លនាោះ ប្បាក្សដណ្ឋស់ថ្ន ត លាការ

 ិនអាច ិនលដ្ឋោះប្ស្ថយលរឿងលនាោះបានលទ្ គឺប្តូវមតលដ្ឋោះប្ស្ថយលដ្ឋយាក្សលៅរក្ស

លោេការណ៍ទ្ូលៅនានាននន៊ីតិ មដេអាចអន វតតក្សនុងដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយលរឿងលនាោះបាន។  

ប្រព័្នធចារ់លៅក្សនុងពិ្ភព្លលាក្សរួ ម្លន អាល រិក្សឡាទ្៊ីន រណ្ឋដ ប្រលទ្សអ ៊ីស្ថា  

ស្ថសនិក្ស រណ្ឋដ ប្រលទ្សអាប្ហិក្ស ប្រលទ្សមដេនា រ់សា ិតក្សនុងអត៊ីតរាុក្សសលូវៀត ឥណ្ឋឌ  

ចិន និងជរ៉ែ នម្លនឥទ្ធិព្េោ៉ែ ងខ្នា ាំងលដ្ឋយស្ថរការអភិវឌ្ឍលជឿនលេឿនននប្រជាជាតិ

ទាាំងលនាោះ  ិនថ្នពួ្ក្សលគប្រកាន់ប្រព័្នធចារ់ក្ស ាំ  ន  ឬស ៊ីវិេ ល ើយ។23 ជាេទ្ធែេ 

 
23 C. Wilfred Jenks, The Common Law of Mankind (Wilfred), London Institute of World 
Affairs, 1958. 
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ម្លនលោេការណ៍ន៊ីតិជាលប្ចើនបានកាា យជាលោេការណ៍រួ  សប្ម្លរ់ប្រព័្នធចារ់

ទាាំងលនោះ លហើយប្រព័្នធចារ់ទាាំងលនោះ (ក្ស ាំ  ន និងស ៊ីវិេ ) បានែដេ់នវូប្ក្សរខណឌ

 េូដ្ឋា នោ៉ែ ងលប្ចើនសប្ម្លរ់លោេការណ៍ទ្ូលៅននន៊ីតិ មដេរាំលព្ញក្សងវោះខ្នតក្សនុងន៊ីតិ

អនតរជាតិ។  

ខ-ប្រភព្សម្លា រននន៊ីតសិ  ទ្ទ 

 លប្ៅព្៊ីទ្ប្ ង់ ឬប្រភព្ចងកាតព្វក្សិចច ទាាំងរ៊ី ដូចបានសិក្សាខ្នងលេើ ម្លប្ត្ត 

៣៨ (១) ក្សមាបានរាា ញព្៊ីប្រភព្ព្៊ីរលែែងលទ្ៀតននន៊ីតិអនតរជាតិែងមដរ រ៉ែ មនត ិនម ន

ជាប្រភព្មដេចងកាតព្វក្សិចចល ើយ។ ប្រភព្ទាាំងព្៊ីរលនាោះគឺលសចក្សដ៊ីសលប្ ចររស់ស្ថា រ័ន

យ ត្តត ធិការ និងលសចក្សដ៊ីព្នយេ់ររស់អនក្សនិព្នធេែ៊ីេាញ។24  

ខ១-លសចក្សដ៊ីសលប្ ចររសស់្ថា រ័នយ ត្តត ធិការ  

លសចក្សដ៊ីសលប្ ចររស់ស្ថា រ័នយ ត្តត ធិការ ជាប្រភព្ដមាសាំខ្នន់ ួយ មដេចូេ

រួ អភិវឌ្ឍចារ់អនតរជាតិ ក្សមាដូចជាចារ់ស  ទ្ទ។ ការរក្សប្ស្ថយររស់លៅប្ក្ស អនតរ-

ជាតិ លៅក្សនុងយ តតិស្ថស្តសតជាលប្ចើន ប្តូវបានលគទ្ទ្ួេយក្ស ក្សអន វតតជាទ្ូលៅ និងចង

ប្ក្សងជាចារ់អនតរជាតិ។ 

គួររញ្ញា ក្ស់ថ្ន លោងត្ត ម្លប្ត្ត ៣៨ (១) ដចូបានលេើក្សល ើងខ្នងលេើ 

ត លាការ ឬ ជឈតតការអនតរជាតិអាចអន វតតលសចក្សដ៊ីសលប្ ចព្៊ី  ន មដេលគចាត់ទ្ ក្សថ្ន

 
24 SICJ, supra note 14, Art. 38 (1) (d).  
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ជាភសដុត្តងរាា ញព្៊ីអតាិភាព្ននន៊ីតិអនតរជាតិ។ រ៉ែ មនត អញ្ាប្តក្ស មចាំល ោះក្សរណ៊ីលនោះប្តូវ

បានលេើក្សល ើងលដ្ឋយម្លប្ត្ត ៥៩ ននេក្សខខនតិក្សៈត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ លដ្ឋយ

ម្លប្ត្តលនោះបានក្សាំណត់ថ្ន “លសចក្សដ៊ីសលប្ ចត លាការ (យ តតិធ ៌អនតរជាត)ិ ម្លន

អាន ភាព្គតយិ តតចាំល ោះមតភាគ៊ីវវិាទ្រ៉ែ លណ្ឋណ ោះ25”។  ម្លប្ត្តលនោះ បានចងែុេរាា ញព្៊ី

 វិនន ួយថ្ន ត លាការ ិនជារ់កាតព្វក្សិចចលដ្ឋយយ តតិស្ថស្តសត ល ើយ រ៉ែ មនតព្ាំនឹងមែែក្ស

លេើយ តតិស្ថស្តសត លៅមតម្លន លដ្ឋយស្ថរថ្នលសចក្សដ៊ីសលប្ ចអាជ្ាអស់ជាំន ាំ និងគាំនិត

លោរេ់ (advisory opinions) ររស់ស្ថា រ័នយ ត្តត ធិការគឺជាភសដុត្តង ួយមដេ

រាា ញអាំព្៊ីជាំហរគតិយ តតក្សនុងវិវាទ្ ក់្សព័្នធ។ 

លរឿង ួយលទ្ៀតមដេលយើងប្តូវក្សត់សម្លគ េ់លនាោះគឺថ្ន ម្លនអនតរក្ស មជាស្ថរវនត

ក្សនុងប្រតិរតតិការស្ថលាក្សដ៊ីជាតិ និងស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិ លប្ ោះថ្នម្លនមតលសចក្សដ៊ីសលប្ ច

ស្ថា រ័នយ ត្តត ធិការអនតរជាតិរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ មដេអាចរញ្ញា ក្ស់ឱ្យចាស់អាំព្៊ីរញ្ញា ក្សនុងចារ់

អនតរជាតិ និងក្សនុងចារ់ជាតិែងមដរ ចាំមណក្សលសចក្សដ៊ីសលប្ ចស្ថា រ័នយ ត្តត ធិការជាតិ

អាចលធវើដូចោន លនោះបាន លៅលព្េមដេវាលដ្ឋោះប្ស្ថយរញ្ញា ទាក្ស់ទ្ងនឹងចារ់អនតរ-

ជាតិ។26 

លៅក្សនុងប្រព័្នធចារ់ក្ស ាំ  ន  (មដេជាប្រព័្នធលៅក្សនុងន៊ីតិជាតិ) ចាត់ទ្ ក្សយ តតិ-

ស្ថស្តសតជាចារ់ ឬក្សមាថ្ន ចងកាតព្វក្សិចចត លាការឱ្យប្តូវមតអន វតតត្ត ចាំល ោះលរឿងដូច

 
25 SICJ, supra note 14, Art. 59.  
26 C.H. Schreuer, The Authority of International Judicial Practice in Domestic Courts 
(Schreuer), 24, International and Comparative Law Quarterly (1975) pp. 180-183. 
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ោន  នឹងលសចក្សដ៊ីសលប្ ចព្៊ី  ន។ សូ រញ្ញា ក្ស់ថ្ន ក្សនុងន៊ីតិអនតរជាតិ យ តតិស្ថស្តសត  (ឬ

លសចក្សដ៊ីសលប្ ចររស់ស្ថា រ័នយ ត្តត ធិការ)  ិនម នជាចារ់ល ើយ។ 

ក្សនុងដាំលណើរការលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្ ត លាការយ តតិធ ៌មតងមតពិ្និតយោ៉ែ ងេែិត

េែន់លេើលសចក្សដ៊ីសលប្ ចររស់ខាួនមដេនា រ់បានលចញព្៊ី  ន ក្ស និងវិភាគោ៉ែ ងប្រុង

ប្រយ័តនអាំព្៊ីភាព្ខ សោន ននលរឿងន៊ី យួៗ លដើ ែ៊ីក្សាំណត់រញ្ញា មដេខាួនគិតថ្ន ិនអាចអន 

វតតបានចាំល ោះលរឿងលៅក្សនុងនដ។ 27  យ តតិស្ថស្តសតត លាការអនតរជាតិ  ួយចាំនួនប្តូវបាន

លគទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ជាទ្ូលៅ និងរហូតដេ់យក្ស ក្សមចងលៅក្សនុងសនធិសញ្ញា ែងមដរ។ 

ជាក្ស់មសដង ក្សនុងវិវាទ្លនស្ថទ្រវាងអង់លគាសនិងណ័រលវ ឆ្ន ាំ១៩៥១ ត លាការបានទ្ទ្េួ

ស្ថគ េ់ការគូសរនាទ ត់ េូដ្ឋា នប្តង់ ជាំនួសឱ្យការគូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នធ មត្ត (មខែ

ទ្ឹក្សនាច) មដេអន វតតលដ្ឋយណ័រលវ៉ែ 28  លប្កាយ ក្សលោេការណ៍រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់ 

ប្តូវបានយក្ស ក្សមចងក្សនុងអន សញ្ញា ហែឺមណវឆ្ន ាំ ១៩៥៨ សដ ៊ីព្៊ីស  ទ្ទមដនដ៊ី និងស  ទ្ទ

តភាា រ់ (ប្តង់ម្លប្ត្ត ៣) លហើយលប្កាយ ក្សលទ្ៀតប្តូវបានយក្ស ក្សមចងក្សនុងអន សញ្ញា

សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីចារ់ស  ទ្ទ ឆ្ន ាំ១៩៨២ (ប្តង់ម្លប្ត្ត៧)។ 

ជារួ  លទាោះរ៊ីជាយ តតិស្ថស្តសតស្ថា រ័នយ ត្តត ធិការអនតរជាតិ ចងកាតព្វក្សិចចចាំល ោះ

មតភាគ៊ីវិវាទ្ក្សដ៊ី វាប្តូវបានទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ថ្នជា លធាបាយរនាទ រ់រនែ ាំសប្ម្លរ់ស្ថា រ័ន

យ ត្តត ធិការនានារួ ម្លន ត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ ស្ថា រ័ន ជឈតតការអនតរជាតិ និង

 
27  Shaw, supra note 20, p.82. 
28 Fishery Cases, supra note,17, p.128. 
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ស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិសប្ម្លរ់ចារ់ស  ទ្ទជាលដើ យក្សជា ូេដ្ឋា នសលប្ ចក្សដ៊ីលេើវិវាទ្

 ក់្សព័្នធ។ 

ខ២-ប្ទ្សឹដ ៊ីអនក្សនិព្នធ (Doctrine)  

 ម្លប្ត្ត ៣៨ (១) ននេក្សខនតិក្សៈត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ បានចងែុេរាា ញ

ោ៉ែ ងចាស់ថ្ន ប្ទ្ឹសដ ៊ីររស់អនក្សនិព្នធ ឬអនក្សចារ់ គឺជា លធាបាយរនាទ រ់រនែ ាំ យួក្សនុង

ចាំលណ្ឋ ប្រភព្ដនទ្លទ្ៀតននន៊ីតិអនតរជាតិ។ ដចូបានរក្សមប្រជូនខ្នងលេើ ម្លប្ត្តលនោះ

បានលប្រើឃ្ា ថ្ន“លសចក្សដ៊ីព្នយេ់ររស់អនក្សនិព្នធ មដេម្លនស តាភាព្ខពង់ខពស់នន

ប្រជាជាតិនានា29”។ ប្ទ្ឹសដ ៊ីអនក្សនិព្នធ (លសៀវលៅន៊ីតិអនតរជាតិ លៅក្ស ពុជា ួយចាំនួន លប្រើ

 ក្សយ “េទ្ធិ”) សាំលៅដេ់លសចក្សដ៊ីព្នយេ់ររស់អនក្សនិព្នធឬអនក្សចារ់លៅក្សនុងលសៀវលៅ 

ឬក្សនុងអតារទ្ប្ស្ថវប្ជាវនានា។ 

ប្ទ្ឹសដ ៊ីអនក្សនិព្នធ ឬអនក្សចារ់  ិនម នជាប្រភព្ចងកាតព្វក្សិចចននន៊ីតិអនតរជាតិ

ល ើយ រ៉ែ មនតត លាការអនតរជាតិអាចយក្សប្ទ្ឹសដ ៊ីររស់អនក្សនិព្នធេែ៊ីេាញ ួយចាំនួនមដេ

ម្លនការទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ព្៊ីប្រជាជាតិទ្ូលៅ លដើ ែ៊ីជារមងែក្ស ឬជា េូដ្ឋា នលៅលព្េ

សលប្ ចលរឿងណ្ឋ យួបាន។  ិនមតរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ ក្សនុងមែនក្សន៊ីតិស  ទ្ទ ម្លនប្ទ្ឹសដ ៊ីររស់អនក្ស

និព្នធេែ៊ីេាញជាលប្ចើន ប្តូវបានយក្ស ក្សមចងក្សនុងសនធិសញ្ញា ។ ជាក់្សមសដង អនក្សនិព្នធ

 យួចាំនួន ដចូជា Hugo Grotius, John Shelden, Bynkershoek និង 

 
29 the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations. 
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Emmerich de Vattel ម្លនឥទ្ធិព្េោ៉ែ ងខ្នា ាំងលៅក្សនុងដាំលណើរការអភិវឌ្ឍចារ់

អនតរជាតិ៖  

− លលាក្ស ហ៊ែូល គ  ប្កូ្សលទ្ៀស (Hugo Grotius) ជាអនក្សចារ់ជនជាតិហូ ង់ដមា

េែ៊ីេាញ យួរូរ លៅចលនាា ោះសតវតែរ៍ទ្៊ី១៦ និងទ្៊ី១៧។ ោត់បានសរលសរ

លសៀវលៅជាលប្ចើន មដេក្សនុងលនាោះម្លនលសៀវលៅ ួយដ្ឋក្ស់ចាំណងលជើងថ្ន 

“Mare Liberum” ម្លនន័យជាមខមរ ថ្ន “ស  ទ្ទលរើក្ស” ឬ “លសរីភាព្ស  ទ្ទ” 

បានលបាោះព្  ពលេើក្សទ្៊ី ១ លៅឆ្ន ាំ១៦០៩។ លសៀវលៅលនោះ ម្លនភាព្េែ៊ីេាញ

ខ្នា ាំង លហើយប្ទ្ឹសដ ៊ីររស់ោត់ជាលប្ចើន ក្ស់ព័្នធនឹងលសរីភាព្ស  ទ្ទ ប្តូវបានលគ

ទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ និងយក្ស ក្សចងប្ក្សងលៅក្សនុងេិខិតរទ្ដ្ឋា នគតិយ តតអនតរជាតិ

 ក់្សព័្នធនឹងស  ទ្ទ។ 

− លលាក្ស ចន មស៊ែេឌ្ិន (John Selden) ជាអនក្សចារ់ជនជាតិអង់លគាសដមាេែ៊ី-

េាញ យួរូរ។ លលាក្សបានសរលសរលសៀវលៅជាលប្ចើន មដេក្សនុងលនាោះម្លន

លសៀវលៅ ួយបានដ្ឋក់្សចាំណងលជើងថ្ន “Mare Clausum” មដេម្លនន័យ

ជាមខមរថ្ន “ស  ទ្ទរិទ្” លបាោះព្  ពលៅឆ្ន ាំ ១៦៣៥។ លសៀវលៅលនាោះ រក្សប្ស្ថយ

ប្ទ្ឹសដ ៊ីចារ់ប្រឆ្ាំងនឹងប្ទ្ឹសដ ៊ីររស់លលាក្ស ហ៊ែូល គ  ប្កូ្សលទ្ៀស។ លនាើយតរនឹង

Grotius អនក្សចារ់អង់លគាសរូរលនោះបានព្នយេ់ថ្នស  ទ្ទអាចយក្ស ក្សលធវើជា

ទ្ឹក្សដ៊ី (terri-torial territory) បានលដ្ឋយអាំណ្ឋចអធិរលតយយ 

(sovereign powers )។ លលាក្ស Seldenជាំទាស់នឹងគាំនិតររស់លលាក្ស 



សសចក្សដសី្ ដើមនីតសិមទុ្ ទ 

នូ ចន្ថា  25 

 

Grotius លដ្ឋយលេើក្សល ើងថ្ន  ិនម្លន េូដ្ឋា នប្រវតតិស្ថស្តសតណ្ឋ យួមដេ

រញ្ញា ក្ស់ថ្នស  ទ្ទខ សព្៊ីមដនដ៊ីល ើយ លហើយក្សមា ិនម្លនភសដុត្តងរាា ញថ្នរដា

 ិនអាចទ្ទ្ួេបានមែនក្សណ្ឋ យួ ននស  ទ្ទ ក្សជាក្ស មសិទ្ធិល ើយ។ 

− លលាក្សកូ្សល េ៊ីស វា៉ែន់រ៊ែ៊ីនគឺសកូ្ស (Cornelis van Bijnkershoek) ជាអនក្ស

ចារជ់នជាតិហូ ង់។ លសៀវលៅចារ់ររស់ោត់ ួយមដេដ្ឋក្ស់ល ម្ ោះថ្ន 

“De Dominio Maris Dissertatio (លបាោះព្  ពឆ្ន ាំ ១៧០២)” និងលសៀវលៅ

 យួចាំនួនលទ្ៀតបានចូេរួ ោ៉ែ ងខ្នា ាំងក្សនុងដាំលណើរការអភិវឌ្ឍចារ់អនតរជាតិ។ 

− លលាក្ស លអ ឺរកី្ស ដឺវា៉ែ ត់មតេ (Emmerich de Vattel) លក្សើតលៅឆ្ន ាំ ១៧១៤ 

និងជាអនក្សចារ់ជនជាតិសវ ៊ីសដមាេែ៊ីេាញម្លន ក្ស់។ ត្ត រយៈលសៀវលៅររស់

ោត់លប្កា ចាំណងលជើងថ្ន “Le Droit des gens (ចារ់ប្រជាជាតិ)” លបាោះព្  ព 

ឆ្ន ាំ ១៧៥៨ បាននាាំយក្សនូវប្ទ្ឹសដ ៊ីចារ់ធ មជាតិ លៅក្សនុងទ្ាំនាក្ស់ទ្ាំនងអនតរជាតិ។ 

ជារួ  លទាោះរ៊ីជាវាជាក្សរណ៊ីក្សប្  រ៉ែ មនតជាការពិ្តមដេថ្ន ប្ទ្ឹសដ ៊ីអនក្សនិព្នធ

មដេម្លនស តាភាព្ខពង់ខពស់ម្លនការទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ព្៊ីប្រជាជាតិនានា អាចប្តូវបាន

ត លាការយក្ស ក្សលធវើជា ូេដ្ឋា នក្សនុងការសលប្ ចលសចក្សដ៊ីលេើវិវាទ្បាន។ 

គ-ប្រភព្ដនទ្លទ្ៀត 

 ដចូបានសិក្សាខ្នងលេើ ម្លប្ត្ត៣៨ (១) ននេក្សខនតិក្សៈត លាការយ តតិធ ៌អនតរ-

ជាតិ បានមចងអាំព្៊ីប្រភព្ននន៊ីតិអនតរជាតិចាំនួន ៥ មដេក្សនុងលនាោះម្លនប្រភព្ទ្ប្ ង់ 
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(ឬប្រភព្ចងកាតព្វក្សិចច) ចាំនួនរ៊ីគឺ ចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ សនធិសញ្ញា  និង

លោេការណ៍ទ្ូលៅននន៊ីតិ លហើយប្រភព្សម្លា រ (ឬប្រភព្ ិនចងកាតព្វក្សិចច) ម្លន

ចាំនួនព្៊ីរគឺលសចក្សដ៊ីសលប្ ចររស់ស្ថា រ័នយ ត្តត ធិការ និងប្ទ្ឹសដ ៊ីអនក្សនិព្នធ។ រ៉ែ មនត លប្ៅព្៊ី

ប្រភព្ទាាំង៥ខ្នងលេើ លគសលងកតលឃើញម្លនប្រភព្ដនទ្លទ្ៀត ននន៊ីតិអនតរជាតិមដេ

អនក្សសិក្សាប្តូវដឹង លនាោះគឺេិខិតូរក្សរណ៍ ិនចងកាតព្វក្សិចចររស់អងគការអនតរជាតិ និង

ក្សិចចឯក្សលត្តភាគ៊ីររស់រដា។ 

គ១-េខិតិូរក្សរណ៍ និចងកាតព្វក្សចិចររសអ់ងគការអនតរជាត ិ

ខណៈមដេម្លប្ត្ត ៣៨ (១) ននេក្សខនតិក្សៈត លាការអនតរជាតិ ិនបានចាត់ទ្ ក្ស

េិខិតូរក្សរណ៍អងគការអនតរជាតិជាប្រភព្ននន៊ីតិអនតរជាតិក្សដ៊ី រ៉ែ មនតរញ្ាវនតន៊ីតិអនតរ-

ជាតិទ្ាំលនើរក្សមាបានទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ែងមដរថ្នលសចក្សដ៊ីសលប្ ចររស់អងគការអនតរជាតិ ួយ

ចាំនួនអាចជាប្រភព្ ួយនាាំឱ្យលក្សើតម្លនសិទ្ធិ និងកាតព្វក្សិចចជាអនតរជាតិ។  ជាក្ស់មសដង 

លសចក្សដ៊ីសលប្ ចររស់ប្កុ្ស ប្រឹក្សាសនតិស ខអងគការសហប្រជាជាតិ លប្កា ជាំពូ្ក្សទ្៊ី៧ នន

ធ មន ញ្ាអងគការសហប្រជាជាតិ ត្ត នត ពិ្តររស់វាគឺចងកាតព្វក្សិចច។ ដចូោន មដរ 

លៅលព្េមដេប្កុ្ស ប្រឹក្សាសហភាព្អឺរ៉ែ រលចញលសចក្សដ៊ីសលប្ ច ក់្សព័្នធនឹងរញ្ញា ជាំនញួ 

លសចក្សដ៊ីសលប្ ចលនាោះម្លនេក្សខណៈដូចជាចារ់អនតរជាតិសប្ម្លរ់តាំរន់អឺរ៉ែ រអញ្ច ឹង

មដរ។ 
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រ៉ែ មនតអវ៊ីមដេប្តូវក្សត់សម្លគ េ់លនាោះគឺ រដាន៊ី យួៗម្លនអធិរលតយយ 30 លរៀងៗខាួន 

លហត លនោះក្សប្ ណ្ឋស់មដេថ្នអងគការអនតរជាតិម្លនស តាក្សិចចលេើរណ្ឋដ រដា។ អងគការ

អនតរជាតិជាលប្ចើនរួ ទាាំង  សននិបាតអងគការសហប្រជាជាតិែង  ិនម្លនអាំណ្ឋច

លចញលសចក្សដ៊ីសលប្ ចចងកាតព្វក្សិចចចាំល ោះរដាល ើយ។ 

នា រ់ម្លនការលេើក្សល ើងថ្ន លសចក្សដ៊ីសលប្ ចររស់  សននិបាតអងគការសហ-

ប្រជាជាតិ គួរមតប្តូវបានទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ថ្នជាប្រភព្ យួននន៊ីតិអនតរជាតិ។ លសចក្សដ៊ី

សលប្ ចររស់  សននិបាត  ិនចងកាតព្វក្សិចចដេ់រដាល ើយ លហើយភាគលប្ចើនវា ិន

 ក្ស់ព័្នធនឹងន៊ីតិអនតរជាតិល ើយ។ រ៉ែ មនត ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេលសចក្សដ៊ីសលប្ ចលនាោះ ក្ស់-

ព័្នធជា ួយនឹងរទ្ដ្ឋា នទ្ូលៅននន៊ីតិអនតរជាតិ វានឹងែដេ់ជា ូេដ្ឋា នសប្ម្លរ់ដាំលណើរ

ការអភិវឌ្ឍន៊ីតិ និងអាចមប្រកាា យចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិោ៉ែ ងឆ្រ់រហ័ស លៅ

លព្េមដេរដាជាលប្ចើននាាំោន អន វតត។ 31  ក្សនុងវិវាទ្ទាក់្សទ្ងនឹងន៊ីតាន កូ្សេភាព្ននការ

ស្ថក្សេែងអាវ ធន យលក្សាមអ៊ែរ ឆ្ន ាំ ១៩៩៦ ត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិបានលេើក្សល ើង

ថ្ន32៖   

 

30 ប្តង់លនោះ លសម រសូ រញ្ញា ក្ស់ថ្ន ម្លនលសៀវលៅចារ់ នលោបាយ ឬអតារទ្ប្ស្ថវប្ជាវជាលប្ចើន និយ លប្រើ ក្សយ 

“អធិរលតយយភាព្” រ៉ែ មនត រដាធ មន ញ្ា ឆ្ន ាំ១៩៩៣  ិនលប្រើ ក្សយលនោះល ើយ គឺលប្រើ ក្សយ “អធិរលតយយ”។ 

ចាំមណក្សវចនាន ប្ក្ស មខមរ ក្សមាបាន  ោ៉ែ ងចាស់ែងមដរ ថ្ន “ក្ស ាំលប្រើជា អធរិលតយយភាព្...ល ើយ”។ 

31 Sloan, “General Assembly Resolutions Revisited”, 1987, 58. 
32 Legality of the Threat and Use of Nuclear Weapons case (Nuclear Weapons Case), 
Advisory Opinion, (1996) ICJ Rep. Para 70. 



សសចក្សដសី្ ដើមនីតសិមទុ្ ទ 

នូ ចន្ថា  28 

 

លទាោះរ៊ីជា ិនចងកាតព្វក្សិចចក្សដ៊ីលសចក្សដ៊ីសលប្ ចររស់  សននិបាត

ម្លនតន ាជាធ មនិោ  (normative value)។ លសចក្សដ៊ីសលប្ ចទាាំង

លនាោះអាច...ែដេ់ជាភសដុត្តងជាស្ថរវនតសប្ម្លរ់ការរលងកើតសចចនរណ៍ធ

ម្លម ន រូរ... លហើយរណដុ ាំននលសចក្សដ៊ីសលប្ ចអាចរាា ញព្៊ីដាំលណើរការវវិតតន៍

រនតិច ដងៗននសចចនរណ៍ធម្លម ន រូរ សប្ម្លរ់រលងកើតបានជាចារ់ទ្ាំលនៀ 

ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ។33 

សរ រ ក្ស លសចក្សដ៊ីសលប្ ចនានាររស់អងគការអនតរជាតិ តែិតមត ិនចងកាតព្វក្សិចច

ទ្ូលៅក្សមាពិ្តម ន វាក្សមាអាចនឹងវិវតតន៍ខាួនលៅជាប្រភព្ ួយននន៊ីតិអនតរជាតិែងមដរ ត្ត 

រយៈការទ្ទ្ួេយក្ស ក្សអន វតតលដ្ឋយស ទ្ធចិតតររស់រដា លហើយការអន វតតលនាោះប្តូវបាន

ចាត់ទ្ ក្សដូចជាចារ់។ ម្លនន័យថ្ន លសចក្សដ៊ីសលប្ ចចិតតររស់អងគការអនតរជាតិអាច

រាំមរាងខាួនជាចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ និងកាា យជាប្រភព្ននន៊ីតិអនតរជាតិ។ 

គ២-ក្សិចចឯក្សលត្តភាគ៊ី  

លទាោះរ៊ីជា ិនម្លនមចងក្សនុងម្លប្ត្ត ៣៨ (១) ននេក្សខនតិក្សៈត លាការយ តតិធ ៌

អនតរជាតិក្សដ៊ី ក្សនុងស្ថា នភាព្ យួចាំនួន ក្សិចចឯក្សលត្តភាគ៊ីររស់រដា រួ ទាាំងលសចក្សដ៊ីមថ្ាង-

ការណ៍មដេលធវើល ើងលដ្ឋយ ស្តនត៊ីែាូវការររស់រដាែង អាចចងកាតព្វកិ្សចចរដាជាអនតរជាតិ

ែងមដរ។ 

 
33 Nuclear Weapons Case, supra note 32. 
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លៅឆ្ន ាំ១៩៥៧ រដ្ឋា ភិបាេលអហែុ៊ីរបានលចញលសចក្សដ៊ីប្រកាស ួយក្សាំណត់

សក្ស មភាព្ ួយចាំននួមដេខាួនបានយេ់ប្ព្ ទ្ទ្ួេយក្សប្រតិរតតិការ និងការប្គរ់ប្គង

ររស់អាជ្ាធរមប្ព្ក្សជ៊ីក្សស៊ែ យលអហែ៍ (Suez Canal Authority)  មដេរលងកើតល ើង

លៅនថ្ាទ្៊ី២៦ មខក្សក្សកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៥៦។ ត្ត រយៈលសចក្សដ៊ីប្រកាសលនោះ លអហែុ៊ីរ បានមថ្ាង

រញ្ញា ក្ស់ជាថ្ម៊ីលៅកាន់សហគ ន៍អនតរជាតិអាំព្៊ីការប្រកាន់ខ្នា រ់ខាួននូវេក្សខខណឌ  និង

ស្ថម រត៊ីននអន -សញ្ញា ក្ស ងសតង់ទ្៊ីណូរា៍ (Constantinople Convention)។ លអហែុ៊ីរ

បានលរដជ្ាជាឯក្សលត្តភាគ៊ីននាលសរីភាព្នាវាចរណ៍ត្ត មប្ព្ក្សជ៊ីក្សលនោះ និងបានសងកត់

ធាន់ែងមដរថ្នរដ្ឋា ភិបាេររស់ខាួនម្លនអធិរលតយយលេើមប្ព្ក្សជ៊ីក្សលនោះ។
34  

ដូចោន លនោះមដរ ចាំណងគតិយ តតននក្សិចចឯក្សលត្តភាគ៊ីក្សមាប្តូវបានទ្ទ្ួេស្ថគ េ់

លដ្ឋយត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិែងមដរក្សនុងលរឿងស្ថក្សេែងន យលក្សាមអ៊ែរ ឆ្ន ាំ១៩៧៤។ 

ក្សនុងលរឿងលនោះ អូស្តស្ថត េ៊ី និងញូហែុ៊ីមេន បានដ្ឋក្ស់ ក្សយរណដ ឹងលៅត លាការយ តតិធ ៌

អនតរជាតិ  ក់្សព័្នធនឹងការស្ថក្សេែងន យលក្សាមអ៊ែរររស់បារាាំង។ អវ៊ីមដេគួរឱ្យចារ់

អារ មណ៍លនាោះគ ឺត លាការបានសននិដ្ឋា នថ្នបារាាំងប្តូវចងកាតព្វក្សិចចលដ្ឋយលសចក្សដ៊ីមថ្ាង-

ការណ៍ជាស្ថនរណៈមដេបានលចញលដ្ឋយឥសែរជនែាូវការររស់ខាួនក្សនាង ក្ស លដ្ឋយ

រញ្ញា ក់្សថ្នខាួននឹងឈរ់ស្ថក្សេែងន យលក្សាមអ៊ែរក្សនុងររិោកាសនា  ស  ទ្ទបា៉ែស ៊ីហវិក្ស

ខ្នងតែូង។35  

 
34 Declaration on the Suez Canal and the Arrangements for its operation, Letter dated 24 
April 1957 from the Minister for Foreign Affairs of Egypt, addressed to the Secretary-
General. 
35 Nuclear Tests Case, supra note 22, Para. 43 and 44.  
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ត លាការក្សនុងលរឿងខ្នងលេើបានព្នយេ់ថ្ន កិ្សចចឯក្សលត្តភាគ៊ីម្លនវិបាក្សគតិយ តត

បានេ ោះប្ត្តមត៖  

− ក្សិចចលនាោះប្តូវែាយជាស្ថនរណៈ និងដឹងេឺជាទ្លូៅ  

− ក្សិចចលនាោះប្តូវរាា ញននទៈររស់រដាក្សនុងការចងកាតព្វក្សិចច។36 

រមនា លេើលនោះ ក្សនុងលរឿងប្ព្ាំមដនរវាងរឺគ៊ីណ្ឋ វ សូ និងម្ល៉ែេ៊ីឆ្ន ាំ១៩៨៦ 37 

ត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិបានរញ្ញា ក្ស់ថ្ន “លដើ ែ៊ីម្លនអាន ភាព្គតយិ តតបាន ក្សិចច

ឯក្សលត្តភាគ៊ីនិងលសចក្សដ៊ីមថ្ាងការណ ៍  និចាាំបាច់ប្តូវមតលធវើល ើងសាំលៅលដ្ឋយផ្ដទ េល់ៅ

កានរ់ដាណ្ឋ ួយ ឬលប្ចើនលនាោះលទ្” 38។ 

ជារួ  លៅលព្េមដេរដា យួបានសនមតយក្សកាតព្វក្សិចចណ្ឋ ួយលដ្ឋយឯក្សលត្ត

ភាគ៊ី ក្សិចចលនាោះនឹងម្លនឥទ្ធិព្េដេ់សហគ ន៍អនតរជាតិទាាំង េូ លៅលព្េលនាោះ

លហើយមដេលគអាចចាត់ទ្ ក្សថ្នក្សិចចឯក្សលត្តភាគ៊ីលនាោះជាប្រភព្ននន៊ីតិអនតរជាតិ។ ប្តង់

លនោះ លសម រសូ ព្ញ្ញា ក្ស់អារ មណ៍រនតិចថ្ន លសចក្សដ៊ីមថ្ាងការណ៍ ឬក្សិចចនានាររស់រដា 

មដេប្រឆ្ាំងនឹងប្រលោជន៍ខាួនឯង ឧទាហរណ៍ដចូជាមែនទ្៊ីែាូវការមដេរាា ញថ្ន

មែនក្សណ្ឋ យួននទ្ឹក្សដ៊ីររសខ់ាួនសា ិតលៅលប្កា អធរិលតយយររស់ប្រលទ្សដនទ្ជាអាទ្ិ៍ 

គឺជាភសដុត្តងដមា  តប្សួចមដេភាគ៊ីរដិរក្សខអាចលេើក្ស ក្សសាំអាងលៅ  ខត លាការ ឬ

ស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិ។ ជាក្ស់មសដង ក្សរណ៊ីម្ល៉ែ ល ស ៊ី និងសិងារ រី ក្សនុងលរឿងលកាោះលរ៉ែប្ត្ត-

 
36 Nuclear Tests Case, supra note 22, para. 50.  
37 Frontier Dispute Case (Burkina Faso v. Mali), ICJ Judgment of 22 December 1986. 
38 Id, para. 39 and 40. 
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ប្បាាំងកា មដេលដើ ល ើយលកាោះលនោះ ជាក្ស មសិទ្ធិររស់ម្ល៉ែ ល ស ៊ី រ៉ែ មនតលៅលព្េម្លន

 វិវាទ្ លៅចាំល ោះ  ខត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ សិងារ រី បានរាា ញមែនទ្៊ីមដេ

លចញែាយលដ្ឋយម្ល៉ែ ល ស ៊ី លដ្ឋយក្សនុងលនាោះបានចាត់ទ្ ក្សលកាោះលរ៉ែប្ត្តប្បាាំងកាថ្ន លៅ

លប្កា អធិរលតយយររស់សិងារ រលីៅវិញ។ លដ្ឋយលហត លនោះ ត លាការបានចាត់ទ្ ក្សថ្ន 

លរ៉ែប្ត្តប្បាាំងការ ប្តូវសា ិតលប្កា អធិរលតយយររស់សិងារ រី។39  

ផ្ ន្ក្សទ្ី២៖ ប្បវតតិ និងការអភិវឌ្ឍនីតិសមុទ្ទ 

១-ប្បវតតិនីតិសមុទ្ទ 

  នលព្េម្លនការចងប្ក្សងេិខិតូរក្សរណ៍អនតរជាតិឆ្ន ាំ១៩៣០ រហូតដេ់ការ

រលងកើតអន សញ្ាសហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីចារ់ស  ទ្ទ១៩៨២ ន៊ីតិស  ទ្ទម្លនការអភិវឌ្ឍ

រនតិច ដងៗលៅត្ត ស ័យកាេនានា។ លៅយ គគស ័យក្សណ្ឋដ េ លគម្លនចារ់

ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រទ់ាក្ស់ទ្ងលៅនឹងការលប្រើប្បាស់ស  ទ្ទ។ លៅលព្េលនាោះ លគចាត់ទ្ ក្សថ្ន 

ស  ទ្ទអនតរជាតិ  ិនម នជាក្ស មសិទ្ធិររស់នរណ្ឋទាាំងអស់ រ៉ែ មនតលដ្ឋយស្ថរការ

អភិវឌ្ឍវិស័យ ណិជាក្ស ម នាាំឱ្យលគរលងកើតវិនន និងសដ ង់ដ្ឋរនានាលដើ ែ៊ីប្គរ់ប្គង

 

39 សូ អានេ ែិតអាំព្៊ីលរឿងលនោះ៖ Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle 

Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore), Judgment, I.C.J. Reports 2008; ឬអានអតា

រទ្សលងខរ៖ គង់ ស វណណរងែ៊ី, វិវាទ្អធិរលតយយលេើលកាោះលរ៉ែប្ត្តប្បាាំងកា/ព្េូូបាទូ្ព្លូតហ ថ្មក្សណ្ឋដ េ និងថ្ម

ខ្នងតែូង (ម្ល៉ែ ល ស ៊ី/សិងារ រ)ី, សម្លគ អនក្សប្ស្ថវប្ជាវចារ់អនតរជាតិននក្ស ពុជា, មខក្សក្សកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០២១, តាំណ

ភាា រ់សប្ម្លរ់អតារទ្៖ https://tinyurl.com/29fh4wxj។ 

https://tinyurl.com/29fh4wxj
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សក្ស មភាព្ទាាំងលនាោះ។  វិននប្គរ់ប្គងសក្ស មភាព្លេើមដនស  ទ្ទនាយ គគស ័យ

ក្សណ្ឋដ េគឺ Rhodian Sea Law ជាចារ់សរលសរ យួ មដេបានរលងកើតល ើងលដ្ឋយ

ចប្ក្សភព្Byzantine លហើយប្ក្ស ចារ់លនោះ ប្តូវបានលគយក្ស ក្សមចងល ើងវិញលៅក្សនុង

ចារ់េែ៊ីៗ រួ ម្លនប្ក្ស ចារ់ Rolls of Oleron លៅក្សនុងក្សាំ ុងសតវតែរ៍ទ្៊ី១២ 

លសៀវលៅលមម អាំព្៊ីក្សងទ្័ព្លជើងទ្ឹក្សអង់លគាស (English Black Book of the 

Admiralty) ប្ក្ស ចារ់ស  ទ្ទវសីរ៊ែ៊ី (Maritime Code of Visby) មដេបានរលងកើត

ល ើងសតវតែរ៍ទ្៊ី១៣ និងលសៀវលៅល ម្ ោះ Consolato del mare មដេនិោយអាំព្៊ី

ការប្គរ់ប្គងវិស័យជាំនញួស  ទ្ទ លៅ ក់្សក្សណ្ឋដ េសតវតែរ៍ទ្៊ី១៤។ លប្កាយៗ ក្ស

លទ្ៀត ម្លនអនក្សចារ់េែ៊ីៗជាលប្ចើនបានរលងកើតប្ទ្ឹសដ ៊ីន៊ីតិស  ទ្ទត្ត រយៈស្ថន នដររស់

ខាួន ក្សនុងលនាោះម្លនលលាក្ស ហ៊ែូល គ  ប្កូ្សលទ្ៀស (១៦០៩) លលាក្ស ចន មស៊ែេដិន 

(១៦៣៥) លលាក្ស កូ្សល េ៊ីស វា៉ែន់រ៊ែ៊ីនគឺសូក្ស(១៧០២) លលាក្ស លអ ឺរិច ដឺវា៉ែតមតេ 

(១៧៥៨) ជាលដើ ។ 

 ចាំល ោះការលក្សើតល ើងននន៊ីតសិ  ទ្ទស្ថនរណៈ (public international law 

of the sea) ដាំរូងលគគឺលៅសតវតែរ៍ទ្៊ី១៧ លៅក្សនុងទ្វ៊ីរអឺរ៉ែ រ មដេលគលឃើញម្លន

សក្ស មភាព្នាវាចរណ៍ ការរ ក្សរក្ស និងការលធវើជាំនួញនាងកាត់  ស  ទ្ទ។ ព័្រទ្ យកាេ់ 

និងលអសា៉ែ ញ ជាអនក្សនាាំ  ខលគនននិនាន ការលនោះលដ្ឋយការអោះអាងទា ទារទាាំងមដនដ៊ី

លោក្ស និងស  ទ្ទ មដេពួ្ក្សលគបានរក្សលឃើញ។ លអសា៉ែ ញ បានចាត់ទ្ ក្សថ្ន   ស  ទ្ទ

បា៉ែស ៊ីហវិក្ស គឺជាស  ទ្ទរិទ្ (mare clausum) លដ្ឋយបានក្សប្ ិតសិទ្ធិនាវាចរណ៍ដនទ្
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លទ្ៀត លដើ ែ៊ីការ រមដនដ៊ីសា ិតលៅលប្កា ការប្តួតប្ត្តររស់ខាួនលៅអាស ៊ី។ ដូចោន លនោះ

ែងមដរ លៅ  ស  ទ្ទអាតាង់តិច ប្ចក្សម្ល៉ែ មហកេ (Strait of Magellan) ប្តូវបាន

ប្គរ់ប្គងលដ្ឋយក្សងនាវាលអសា៉ែ ញ លដើ ែ៊ីទ្រ់ស្ថក ត់ ិនឱ្យនាវាររលទ្សចូេបាន។ 

 លប្កាយ ក្ស អនក្សចារ់ និងជាទ្សែនវិទ្ជូនជាតិហ េ ង់ Hugo Grotius 

បានសរលសរលសៀវលៅ ួយល ម្ ោះថ្ន Mare Liberum (លសរីភាព្ស  ទ្ទ ឬស  ទ្ទ

លរើក្ស- The Freedom of the Sea) និងបានលបាោះព្  ពលៅឆ្ន ាំ១៦០៩ បានរលងកើត

ប្ទ្ឹសដ ៊ីថ្ន ស  ទ្ទគឺជាស្ថគរននសហគ ន៍អនតរជាតិ លហើយប្រជាជាតិទាាំងអស់ម្លនសិទ្ធិ

លប្រើប្បាស់សប្ម្លរ់រលប្ ើក្សិចចការជាំនួញ។ ោត់បានសាំអាងគាំនិតររស់ោត់ថ្ន “រាេ់

ប្រជាជាតិទាាំងអស់ម្លនសិទ្ធិ លធវើដាំលណើរលដ្ឋយលសរីលៅប្រជាជាតិដនទ្ និងលធវើជាំនួញ

លេើស  ទ្ទ”។ ឥទ្ធិព្េននប្ទ្ឹសដ ៊ីររស់លលាក្ស Hugo Grotius នាាំឱ្យលក្សើតម្លនសិទ្ធិនាង

កាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ន (Right of innocent passage40) លៅក្សនុងស  ទ្ទ។ Grotius 

បានក្សត់សម្លគ េ់ថ្នលៅលេើមដនដ៊ីលោក្ស រដាអធិរលតយយអាចក្សាំណត់យ ត្តត ធិការររស់

ខាួនបាន ចាំមណក្សស  ទ្ទ លប្រៀរបានលៅនឹងខយេ់មដរ គឺជាស ែតតិររស់ ន សែជាតិទ្ូ

លៅ។  េូលហត មដេខយេ់ជាក្ស មសិទ្ធិរួ  លដ្ឋយស្ថរម្លនលហត ែេ ២ោ៉ែ ង។ ទ្៊ី១ 

 

40 រចចុរែនន សិទ្ធិនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ន់ ម្លនមចងលៅក្សនុងអន សញ្ញា អងគការសហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីចារ់ស  ទ្ទ

ឆ្ន ាំ ១៩៨២ មដេអន ញ្ញា តឱ្យនាវាររលទ្សនាងកាត់ស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់រដាលននរស  ទ្ទ លដ្ឋយ ិនរងកជាទ្ ក្សខលទាស

ដេ់រដាលនាោះ។  ក្សយ “innocent passage”ប្តូវបានរញ្ាវនតចារ់អនតរជាតិលៅក្ស ពុជា រក្សមប្រជាលខ រភាស្ថ

ខ សៗោន ដូជា៖ ការររកាត់លដ្ឋយសាូតប្តង់, ការនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរងខទ្ ក្សខលទាស, ការនាងកាត់លដ្ឋយោម នរងក

 និភ័យ... ។ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Grotius
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គឺ  ិនអាចយក្ស ក្សលធវើជាក្ស មសិទ្ធិបាន និងទ្៊ី២ គឺប្តូវបានលគលប្រើជារួ  សប្ម្លរ់ប្គរ់

ោន ។ ក្សនុងលហត ែេដចូោន លនោះមដរ ស  ទ្ទគឺជាស ែតតិរួ ររស់ ន សែទាាំងអស់ោន  

លប្ ោះោម នមដនក្សាំណត់ និង ិនអាចកាា យលៅជាក្ស មសិទ្ធិនននរណ្ឋម្លន ក្ស់ល ើយ លហើយ

ស  ទ្ទប្តូវបានលប្រើប្បាស់សប្ម្លរ់ទាាំងអស់ោន លដ្ឋយរួ រញ្ចូេទាាំងសក្ស មភាព្នាវា-

ចរណ៍ និងសក្ស មភាព្លនស្ថទ្ែង។ 

 លនាើយតរនឹងGrotius អនក្សចារ់អង់លគាសម្លន ក្ស់ល ម្ ោះ John Selden បាន

រដិលសធប្ទ្ឹសដ ៊ីលនោះ លៅក្សនុងលសៀវលៅល ម្ ោះ “ស  ទ្ទរិទ្-Mare Clausum” ថ្ន

ស  ទ្ទអាចយក្ស ក្សលធវើជាទ្ឹក្សដ៊ី (territorial territory) បានលដ្ឋយអាំណ្ឋច

អធិរលតយយ (sovereign powers )។ លលាក្ស Seldenជាំទាស់នឹងគាំនិតររស់លលាក្ស 

Grotius លដ្ឋយលេើក្សល ើងថ្ន  ិនម្លន ូេដ្ឋា នប្រវតតិស្ថស្តសតណ្ឋ ួយមដេរញ្ញា ក្ស់

ថ្ន ស  ទ្ទខ សព្៊ីមដនដ៊ីលោក្សល ើយ លហើយក្សមា ិនម្លនភសដុត្តងរាា ញថ្នរដា ិនអាច

ទ្ទ្ួេបានមែនក្សណ្ឋ យួ ននស  ទ្ទ ក្សជាក្ស មសិទ្ធិល ើយ។ 

 លដ្ឋយម្លនការលក្សើនល ើងនវូប្រជាជាតិ មដេចារ់លែដើ ព្ប្ង៊ីក្សវតតម្លនក្សងទ្័ព្

លជើងទ្ឹក្សររស់ខាួនលេើពិ្ភព្លលាក្ស ការរ៉ែោះទ្ងគិចលេើការទា ទារក្ស មសិទ្ធិលេើស  ទ្ទ ម្លន

ចាំនួនកាន់មតលប្ចើនល ើង។ ប្រការលនោះបាននាាំឱ្យរដាលននរស  ទ្ទចាត់វិននការ និង

ក្សាំណត ់វិស្ថេភាព្ននយ ត្តត ធិការររស់ពួ្ក្សលគចាំល ោះស  ទ្ទលចញព្៊ីមដនដ៊ី។ សិទ្ធិររស់

រដា ប្តូវបានក្សាំណត់លៅប្តឹ ក្សប្ ិត យួលចញព្៊ីលននរ ជាទ្លូៅលៅលព្េលនាោះគឺ ៣ ន ៉ែេ៍
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ស  ទ្ទ 41  លដ្ឋយលោងលៅត្ត ការបាញ់កាាំលភាើងធាំ (cannon shot)។ រាេ់ស្ថគរ

មដេសា ិតលៅលប្ៅប្ព្ាំមដនររស់រដាប្តូវបានចាត់ទ្ ក្សថ្ន ស  ទ្ទអនតរជាតិ គឺលសរី

សប្ម្លរ់រាេ់រដាទាាំងអស់ រ៉ែ មនត ិនម នជាក្ស មសិទ្ធិររស់ព្ួក្សលគល ើយ (លោេការណ៍

ស  ទ្ទលរើក្ស-mare liberum លដ្ឋយអនក្សចារ់ហូ ង់ ល ម្ ោះHugo Grotius)។ 

លៅលដើ សតវតែរ៍ទ្៊ី ២០ ម្លនប្រជាជាតិ យួចាំនួនបានរាា ញរាំណងររស់

ខាួន ក្សនុងការទា ទារសិទ្ធិលេើធនននមរ៉ែ ការការ រែេសតុក្សប្ត៊ី (fish stocks)និង

ែដេ់ លធាបាយសប្ម្លរ់ការប្គរ់ប្គងក្សងវក្ស់ររិស្ថា នស  ទ្ទ នាាំឱ្យលគរួ  តិោន ចងប្ក្សង

ប្ក្ស ចារស់  ទ្ទទ្ាំលនើរ លដ្ឋយចារ់លែដើ ព្៊ីឆ្ន ាំ១៩៣០ រហូតដេ់ឆ្ន ាំ១៩៨២។ 

២-ដំសណើរការអភិវឌ្ឍនីតិសមុទ្ទទំ្សនើប 

 ក្សនុងប្រវតតិស្ថស្តសតទ្ាំលនើរននការអភិវឌ្ឍន៊ីតិស  ទ្ទ ម្លនប្ពឹ្តតការណ៍សាំខ្នន់ៗ

ចាំនួន៤ គឺ៖  

− សននិស៊ីទ្ទ្៊ីប្កុ្សងឡាលអសដ ៊ីព្៊ីការចងប្ក្សងចារ់អនតរជាតិ ឆ្ន ាំ១៩៣០42  

− សននិស៊ីទ្អងគការសហប្រជាជាតិលេើក្សទ្៊ី១ សដ ៊ីព្៊ីចារ់ស  ទ្ទ ឆ្ន ាំ១៩៥៨43  

− សននិស៊ីទ្អងគការសហប្រជាជាតិលេើក្សទ្៊ី២ សដ ៊ីព្៊ីចារ់ស  ទ្ទ ឆ្ន ាំ១៩៦០44 និង  

 

41 ១ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ=១.១៥០៨ ន ៉ែេ៍ដ៊ីលោក្ស=១.៨៥២គ៊ី ូម ៉ែប្ត ( ១ន ៉ែេ៍ដ៊ីលោក្ស= ១.៦០៩៣៤គ៊ី ូម ៉ែប្ត )។  

42 League of Nations Codification Conference, 1930.  
43 First United Nations Conference on the Law of the Sea, 1958.  
44 Second United Nations Conference on the Law of the Sea, 1960. 
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− សននិស៊ីទ្អងគការសហប្រជាជាតិលេើក្សទ្៊ី៣សដ ៊ីព្៊ីចារ់ស  ទ្ទ ឆ្ន ាំ១៩៧៣ ដេ់

ឆ្ន ាំ១៩៨២45។ 

មែនក្សលនោះនឹងសិក្សាលផ្ដដ តសាំខ្នន់លេើសននិស៊ីទ្ទាាំងរួនខ្នងលេើ។ 

ក្ស-សននសិ៊ីទ្ទ្៊ីប្ក្សងុឡាលអ សដ ៊ីព្៊ីការចងប្ក្សងចារ់អនតរជាតិ ឆ្ន ាំ១៩៣០  

ក្សិចចចងប្ក្សងជាេិខិតូរក្សរណ៍អនតរជាតិ មដេ ក្ស់ព័្នធនឹងន៊ីតសិ  ទ្ទទ្៊ី ួយ គឺ

សននសិ៊ីទ្ទ្៊ីប្ក្សុងឡាលអសដ ៊ីព្៊ីការចងប្ក្សងចារអ់នតរជាតិ ឆ្ន ាំ១៩៣០។ ការលធវើចារ់ចារ់

លែដើ ល ើងលៅឆ្ន ាំ ១៩២៤ លដ្ឋយអងគការសងគ ប្រជាជាតិ មដេបានរលងកើតគណៈ-

ក្សម្លម ធិការជាំនាញនានា លដើ ែ៊ីលធវើការារចងប្ក្សងចារ់អនតរជាតិ។ ភារក្សិចចររស់គណៈ

ក្សម្លម ធិការទាាំងលនោះ គឺប្តូវលប្ជើសលរីស និងបានលេើក្សសាំលណើលរៀរចាំសននិស៊ីទ្ ួយសដ ៊ីព្៊ី

ការចងប្ក្សងេិខិតូរក្សរណ៍ លេើម ក្សនង ួយចាំនួនននវិស័យចារ់អនតរជាតិ។ 

ការចងប្ក្សង ប្តូវបានលធវើល ើងលដ្ឋយអងគការលប្ៅរដ្ឋា ភិបាេ ួយចាំនួន ដចូជា 

សម្លគ ចារ់អនតរជាតិ (International Law Association) វិទ្ាស្ថា នចារ់

អនតរជាតិ (institut de droit international) និងស្ថលាចារ់ លវីត (Harvard 

Law School)។46  

សននិស៊ីទ្ទ្៊ីប្កុ្សងឡាលអសដ ៊ីព្៊ីការចងប្ក្សងចារ់អនតរជាតិ ឆ្ន ាំ១៩៣០ ប្តូវបានលធវើ

ល ើងលប្កា ការែដួចលែដើ ររស់អងគការសងគ ប្រជាជាតិ ព្៊ីនថ្ាទ្៊ី១៣ មខ ៊ីនា រហូតដេ់

 
45 Third United Nations Conference on the Law of the Sea, 1973-1982.  
46 Tanaka, supra note 2, p. 22.  
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នថ្ាទ្៊ី ១២ មខល ស្ថ ឆ្ន ាំ១៩៣០ លហើយម្លនរដាចាំនួន៤៧ ចូេរួ ។ សននិស៊ីទ្លនោះ 

ម្លនលោេរាំណងចងប្ក្សងជាេិខិតូរក្សរណ៍នូវ វិនននានាននចារ់អនតរជាតិ។ ស ិទ្ធ-

ែេច ែងររស់សននិស៊ីទ្លនោះគឺរលងកើតបានជា “អន សញ្ញា អនតរជាតិសដ ៊ីព្៊ី វិវាទ្ននចារ់

សញ្ញា ត“ិ។ 

សននិស៊ីទ្ជាប្រវតតិស្ថស្តសត ួយលនោះ បានលធវើល ើងលដ្ឋយលផ្ដដ តលេើរញ្ញា សាំខ្នន់ៗ 

៣ គឺ៖  

✓ ចារ់សញ្ញា តិននរដាលែែងៗ  

✓ ស  ទ្ទមដនដ៊ី  

✓ ទ្ាំនួេខ សប្តូវររស់រដាលេើការខូចខ្នតលដ្ឋយការប្រប្ពឹ្តតក្សនុងមដនដ៊ី

ររស់ខាួនលេើរ គគេ ឬប្ទ្ព្យស ែតតិររស់ជនររលទ្ស។ 

សននិស៊ីទ្លនោះ បានលេើក្សល ើងរញ្ញា ព្៊ីរ ទាក់្សទ្ងនឹងស  ទ្ទមដនដ៊ី ក្សពិ្ភាក្សាគឺ 

សិទ្ធិររស់រដាលេើស  ទ្ទមដនដ៊ីមដេសា ិតលប្កា ការកាន់ការ់ររស់ខាួន និងប្រមវងទ្ទ្ឹង

ស  ទ្ទមដនដ៊ី។ 

ទាក្សទ់្ងនឹងសិទ្ធិររស់រដាលននរស  ទ្ទលេើស  ទ្ទមដនដ៊ី ម្លនរដាភាគលប្ចើនបាន

ោាំប្ទ្លេើលោេការណ៍ថ្ន រដាលននរស  ទ្ទម្លនអធិរលតយយមដនដ៊ីលេើស  ទ្ទមដនដ៊ី លេើ

េ ាអាកាសព្៊ីលេើស  ទ្ទមដនដ៊ី បាតស  ទ្ទ និងប្សទារ់លប្កា ដ៊ីប្ក្សរដណដ រ់លដ្ឋយ

ទ្ឹក្ស លហើយក្សនុងលព្េជា យួោន លនោះ សិទ្ធិនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ននននាវាររលទ្ស 
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ក្សនុងស  ទ្ទមដនដ៊ី ប្តូវបានទ្ទ្េួស្ថគ េ់ជាទ្លូៅ លប្ ោះជាភាព្ចាាំបាច់ននលសរភីាព្

នាវាចរណ៍។ 

ចាំល ោះរញ្ញា ប្រមវងទ្ទ្ឹងស  ទ្ទមដនដ៊ីប្តូវបានយក្ស ក្សពិ្ភាក្សាលដញលដ្ឋេ

ោ៉ែ ងែ េែ សក្សនុងសននិស៊ីទ្ឆ្ន ាំ១៩៣០។ ម្លនការអន វតតលែែងៗោន សាំខ្នន់ព្៊ីរោ៉ែ ង 

ប្តូវបានលេើក្សយក្ស ក្សពិ្ភាក្សាគឺ៖  

− ចាំល ោះវិននបាញ់ក្សាំលភាើងធាំ លគក្សាំណត់យក្សចម្លា យបាញ់កាាំលភាើងលចញព្៊ី

ប្ចាាំងស  ទ្ទ។  វិននលនោះ ប្តូវបានអន វតតលដ្ឋយរដាជាលប្ចើន លៅ  

ស  ទ្ទល ឌ្៊ីមទ្រា៉ែលន និងលៅហូ ង់ ក្សនុងស ័យសស្តាគ  ។ 

− ការអន វតត ួយ មដេលប្ជើសលដ្ឋយប្កុ្ស ប្រលទ្សសកង់ឌ្៊ីណ្ឋ វ ី លដ្ឋយ

ប្រមវងទ្ទ្ឹងស  ទ្ទមដនដ៊ី ប្តូវក្សាំណត់ប្តឹ  ៣ន ៉ែេស៍  ទ្ទ។ ការក្សាំណត់

យក្សប្រមវងទ្ទ្ឹង៣ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទលនោះ ប្តូវបានប្រឆ្ាំងោ៉ែ ងខ្នា ាំងលៅ

សននិស៊ីទ្ទ្៊ីប្កុ្សងឡាលអ សដ ៊ីព្៊ីការចងប្ក្សងចារ់អនតរជាតិឆ្ន ាំ១៩៣០។ 

ខណៈលព្េលនាោះមដរ សហរដាអាល រិក្ស និងចប្ក្សភព្អង់លគាស បាន

អោះអាងថ្នប្រមវងទ្ទ្ឹងននស  ទ្ទមដនដ៊ី គឺ៣ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ លហើយរដា

លននរស  ទ្ទលែែងៗលទ្ៀត បានលសន ើយក្សប្រមវងទ្ទ្ឹងលែែងៗោន លេើសព្៊ី 

៣ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ។  
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✍ Scandinavian ឬសក ង់ឌ្៊ីណ្ឋវ ី គឺជាប្កុ្ស ប្រលទ្ស ួយលៅទ្វ៊ីរអឺរ៉ែ រភាគ

ខ្នងលជើង មដេរួ ម្លន ដ្ឋណឺម្ល៉ែ ក្ស ន័រមវសនិងស៊ែ យមអត។ លព្េខាោះ លគលៅប្កុ្ស 

ប្រលទ្សលនោះថ្ន ប្កុ្ស ភាស្ថសក ង់ឌ្៊ីណ្ឋវី ឬប្កុ្ស ភាស្ថអាេាឺ ៉ែង់ខ្នងលជើង លដ្ឋយរួ 

ម្លនភាស្ថដ្ឋណឺម្ល៉ែ ក្ស ភាស្ថន័រមវស និងភាស្ថស៊ែ យមអតលនោះឯង។ 

ជារួ សននិស៊ីទ្ឆ្ន ាំ១៩៣០  ិនបានរលងកើតប្ក្ស ចារ់អនតរជាតិក្សនុងវិស័នន៊ីតិ

ស  ទ្ទល ើយ លដ្ឋយស្ថរថ្ន សននិស៊ីទ្លនោះម្លនរយៈលព្េខា៊ី និងម្លនលរឿងចប្ ូង

ចប្ម្លសជាលប្ចើនលក្សើតល ើង ជាពិ្លសសទាក់្សទ្ងនឹងប្រមវងទ្ទ្ឹងស  ទ្ទមដនដ៊ី។ ថ្វ៊ីតែិត

មត ិនបានរលងកើតប្ក្ស ចារ់ក្សដ៊ី េទ្ធែេមដេបានពិ្ភាក្សារួចក្សនុងសននិស៊ីទ្លនោះជា

 េូដ្ឋា នសប្ម្លរ់ការរនតដាំលណើរអភិវឌ្ឍន៊ីតិស  ទ្ទលៅលព្េលប្កាយ ជាពិ្លសសក្សនុង

សននិស៊ីទ្ឆ្ន ាំ១៩៥៨។  

ខ-សននសិ៊ីទ្អងគការសហប្រជាជាតលិេើក្សទ្៊ី១ សដ ៊ីព្៊ីន៊ីតិស  ទ្ទ ឆ្ន ាំ១៩៥៨  

លៅនថ្ាទ្៊ី២៩ មខល ស្ថ ឆ្ន ាំ១៩៥៨ សននិស៊ីទ្អងគការសហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីន៊ីតិ

ស  ទ្ទប្តូវបានលរៀរចាំល ើង ប្ព្ ទាាំងបានអន  ័តអន សញ្ញា ចាំនួន៤ និងពិ្ធ៊ីស្ថរ ួយ 

លនាោះគឺ៖  

− អន សញ្ញា សដ ៊ីព្៊ីស  ទ្ទមដនដ៊ីនិងស  ទ្ទតភាា រ់ (The Convention on 

the Territorial Sea and the Contiguous Zone-CTSCZ) ចូេ

ជាធរម្លនលៅនថ្ាទ្៊ី១០ មខ ក្សញ្ញា  ឆ្ន ាំ១៩៦៤ 
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− អន សញ្ញា សដ ៊ីព្៊ីស  ទ្ទអនតរជាតិ (The Convention on the High 

Seas-CHS)  ចូេជាធរម្លនលៅនថ្ាទ្៊ី៣០ មខក្សញ្ញា  ឆ្ន ាំ១៩៦២ 

− អន សញ្ញា សដ ៊ីព្៊ីការលនស្ថទ្និងការអភិរក្សែធនននម្លនជ៊ីវិតននស  ទ្ទអនតរ

ជាត ិ(The Convention on Fishing and Conservation of the 

Living Resources of the High Seas-CFCLR) ចូេជាធរម្លន

លៅនថ្ាទ្៊ី២០ មខ ៊ីនា ឆ្ន ាំ ១៩៦៦ 

− អន សញ្ញា សដ ៊ីព្៊ីខពង់រារបាតស  ទ្ទ (The Convention on the 

Continental Shelf-CCS) ចូេជាធរម្លនលៅនថ្ាទ្៊ី១០  ិថ្ នា ឆ្ន ាំ 

១៩៦៤ និង 

− ពិ្ធ៊ីស្ថររមនា សដ ៊ីព្៊ីការការលដ្ឋោះប្ស្ថយ វិវាទ្លដ្ឋយរងខាំ (The Optional 

Protocol of Signature concerning the Compulsory 

Settlement of Disputes) ចូេជាធរម្លនលៅនថ្ាទ្៊ី៣០ មខក្សញ្ញា  ឆ្ន ាំ

១៩៦២។ 

អន សញ្ញា និងពិ្ធ៊ីស្ថរទាាំងអស់ខ្នងលេើ គឺជាស ិទ្ធែេននសននិស៊ីទ្ររស់អងគ

ការសហប្រជាជាតិជាលេើក្សដាំរូងក្សនុងវិស័យន៊ីតិស  ទ្ទ មដេបានប្រប្ពឹ្តតលៅ ព្៊ីនថ្ាទ្៊ី

២៤ ដេ់នថ្ាទ្៊ី២៧ មខក្ស  ាៈឆ្ន ាំ១៩៥៨។ ស ិទ្ធែេលនោះ ម្លនដាំមណេ ក្សព្៊ីស ិទ្ធ-

ែេននសននិស៊ីទ្ទ្៊ីប្កុ្សងឡាលអសដ ៊ីព្៊ីការចងប្ក្សងចារ់អនតរជាតិ មដេបានលធវើល ើងលៅ

ឆ្ន ាំ១៩៣០ លប្កា ការឧរតា ាររស់អងគការសម្លគ ប្រជាជាតិ។ 
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លទាោះរ៊ីជា ិនទាន់ម្លនការប្ព្ លប្ព្ៀងោន លេើប្រមវងទ្ទ្ឹងននស  ទ្ទមដនដ៊ីក្សដ៊ី 

រ៉ែ មនតព័្ត៌ម្លន ក្ស់ព័្នធនឹងការចរចាប្តូវបានច ោះក្សនុងរបាយការណ៍ មដេម្លនលសចក្សដ៊ី

ប្ ងចាំនួន១៣ ម្លប្ត្ត រាា ញអាំព្៊ីសញ្ញា ននការប្ព្ លប្ព្ៀងោន  លៅលេើទ្ិដាភាព្ជាលប្ចើន

ននប្រននរទ្លនោះ។ 

ម្លប្ត្តទាាំងលនោះ បានកាា យជា េូដ្ឋា នសប្ម្លរ់ការាររនត។ លៅក្សនុងប្ក្សរខណឌ

ននអងគការសហប្រជាជាតិលនោះ គណៈក្សម្លម ធិការចារ់អនតរជាតិ (The Interna-

tional Law Commission-ILC) បានរាា ញត្តាំងព្៊ីលព្េចារ់លែដើ ការារររស់

ខាួនលៅឆ្ន ាំ១៩៤៩ អាំព្៊ីរររននស  ទ្ទអនតរជាតិ និងរររននស  ទ្ទមដនដ៊ី ក្សនុងចាំលណ្ឋ 

ប្រននរទ្មដេចាាំបាច់ប្តូវចងប្ក្សងជាេិខិតូរក្សរណ៍ននចារ់អនតរជាតិ។ អនក្សរាយ-

ការណ៍ពិ្លសសម្លន ក្ស់ ប្តូវបានចាត់ត្តាំងលដើ ែ៊ីលធវើការរាយការណ៍លេើទ្ិដាភាព្លែែងៗ នន

ន៊ីតសិ  ទ្ទ។ 

រហូតដេ់ច ងរញ្ចរ់ការារររស់ខាួន គណៈក្សម្លម ធិការចារ់អនតរជាតិ នងិ

  សននិបាត បានរលងកើតលសចក្សដ៊ីប្ ង ួយចាំនួន ក្ស់ព័្នធនឹងន៊ីតិស  ទ្ទលៅឆ្ន ាំ១៩៥៦។ 

លៅក្សនុងរបាយការណ៍ច ងលប្កាយ មដេបានដ្ឋក្ស់ជូន  សននិបាតនាឆ្ន ាំ១៩៥៦ 

លសចក្សដ៊ីប្ ងប្គរ់ម្លប្ត្តប្តូវបានដ្ឋក្ស់ចេូត្ត េាំដ្ឋរ់េាំលដ្ឋយ។ របាយការណ៍ច ង

លប្កាយលនោះ ប្តូវបានលប្រើប្បាស់ជា ូេដ្ឋា នសប្ម្លរ់សននិស៊ីទ្ទ្៊ីប្កុ្សងវមីយ៉ែនឆ្ន ាំ១៩៥៨។ 
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សននិស៊ីទ្មដេម្លនរាំណងពិ្និតយលេើរញ្ញា ន៊ីតិស  ទ្ទលនោះបានយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក្ស់

ជាច ែង ិនម នមតលេើរញ្ញា ចារ់រ៉ែ លណ្ឋណ ោះលទ្ រ៉ែ មនតលគពិ្ភាក្សាោន ែងមដរលេើរញ្ញា

រលចចក្សលទ្ស ជ៊ីវស្ថស្តសត  លសដាកិ្សចច និងនលោបាយែងមដរ លហើយជាេទ្ធែេលគ

ទ្ទ្ួេបានអន សញ្ញា អនតរជាតិ ួយចាំនួន រ៉ែ មនត ិនបានសលប្ ចការរញ្ចូេរទ្ដ្ឋា ន

ន៊ីតិស  ទ្ទលៅក្សនុងេិខិតូរក្សរណ៍អនតរជាតិមត ួយលទ្។ 

លៅក្សនុងសននិស៊ីទ្លនោះ ម្លនរដាចាំនួន ៨៦ ចូេរួ  លហើយបានលរៀរចាំជាគណៈ

ក្ស មការចាំនួន៥ និងអងគប្រជ ាំ ១ លហើយបានលោរព្លៅត្ត រញ្ាតតិន៊ីត ិវិធ៊ីមដេប្សលដៀង

ោន លៅនឹង   សននិបាតអងគការសហប្រជាជាតិែងមដរ។ លហត លនោះ លៅខណៈ

លព្េមដេគណៈក្ស មការន៊ី ួយលធវើការអន  ័តរទ្រែញ្ាតតិណ្ឋ យួ លដ្ឋយលប្រើសាំល ង

ភាគលប្ចើន ៥០%+១ អងគប្រជ ាំអន  ័តលដ្ឋយលប្រើសាំល ង២/៣ លៅលព្េមដេរញ្ាតតិ

លនាោះប្តូវអន  ័តលដ្ឋយក្សិចចប្រជ ាំលព្ញអងគ។ ការយក្សសាំល ងដមាលប្ចើនមររលនោះ ជាលហត 

នាាំឱ្យសននិស៊ីទ្លនោះ ិនអាចសលប្ ចបានលេើប្រមវងទ្ទ្ឹងននស  ទ្ទមដនដ៊ី។ លទាោះរ៊ីជា

ការក្សាំណត់ប្រមវងទ្ទ្ឹងស  ទ្ទមដនដ៊ីចាំនួន ១២ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ អាចទ្ទួ្េបានការ

អន  ័តព្៊ីគណៈក្ស មការក្សដ៊ី រ៉ែ មនត ម្លនការពិ្បាក្សក្សនុងការទ្ទ្ួេបានការអន  ័តលៅក្សនុង

ក្សិចចប្រជ ាំលព្ញអងគ។ លនោះជារញ្ញា ចប្ ូងចប្ម្លស ួយលៅក្សនុងអន សញ្ញា សដ ៊ីព្៊ីស  ទ្ទ

មដនដ៊ី ឆ្ន ាំ ១៩៥៨។ ក្សត្តត  យួមដេអន សញ្ញា លនោះ បានមចងថ្នស  ទ្ទតភាា រ់ ិនប្តូវ

លាតសនធឹងហួសព្៊ី ១២ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ លចញព្៊ីរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន ក្សមាលប្ ោះមតលគល ើេ
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លឃើញថ្ន ការក្សាំណត់យក្សប្រមវងទ្ទ្ឹងហួសព្៊ី ១២ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ នឹង ិនអាចទ្ទ្ួេ

បានការអន  ័តយេ់ប្ព្ ល ើយ។ 

លៅក្សនុងចាំលណ្ឋ សាំលណើជាលប្ចើន មដេម្លនចារ់ព្៊ី ៣ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ រហូតដេ់

២០០ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ សាំលណើក្សាំណត់យក្សស  ទ្ទមដនដ៊ី ៦ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ និងរមនា តាំរន់

លនស្ថទ្ចាំនួន ៦ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ ទ្ទ្ួេបានការអន  ័តយេ់ប្ព្ ព្៊ីគណៈក្ស មការ រ៉ែ មនត

លៅលព្េមដេនាងកាត់ក្សិចចប្រជ ាំលព្ញអងគ  ិនទ្ទ្ួេបានសាំល ងប្គរ់ប្ោន់ (២/៣)

ល ើយ។ 

អន សញ្ញា សដ ៊ីព្៊ីស  ទ្ទមដនដ៊ី និងស  ទ្ទតភាា រ់ បានក្សាំណត់នូវ វិននសាំខ្នន់ៗ 

លេើមដនស  ទ្ទទាាំងព្៊ីរលនោះ។  វិននទាាំងលនាោះ លេើក្សល ើងជាពិ្លសសអាំព្៊ីរនាទ ត់ េូដ្ឋា ន 

នក្ស ការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទចាំល ោះរដាមដេម្លនលននរស  ទ្ទជារ់ោន  ឬទ្េ់  ខោន  

ការនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ន និងរទ្រែញ្ាតតិអាំព្៊ីស  ទ្ទតភាា រ់។ 

លៅក្សនុងចាំលណ្ឋ វិននមដេបានក្សាំណត់ខ្នងលេើ អវ៊ីមដេលគក្សត់សម្លគ េ់ថ្ន

ម្លនរញ្ញា ចប្ ូងចប្ម្លសលប្ចើនជាងលគ គឺរញ្ញា  ក់្សព័្នធនឹងម្លប្ត្ត១៦ មដេមចងអាំព្៊ី

សិទ្ធិនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ន។ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី៤ ននម្លប្ត្តខ្នងលេើ បានក្សាំណតថ់្ន៖  

 “ ិនប្តូវឃ្ត់ល ើយចាំល ោះ ការនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ន មដេ

លធវើដាំលណើរលៅក្សនុងប្ចក្សស  ទ្ទលប្រើប្បាស់សប្ម្លរ់នាវាចរណ៍អនតរជាតិ 
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មដេភាា រ់មែនក្ស ួយលៅមែនក្ស ួយលទ្ៀតននស  ទ្ទអនតរជាត ិ និងភាា រ់លៅនឹង

ស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់រដាររលទ្ស”។47  

រ៉ែ មនតម្លប្ត្តលនោះ ិនបានក្សាំណត់ឱ្យចាស់អាំព្៊ីការនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ន

លដ្ឋយនាវាចាំបាាំងលនាោះល ើយ លហត លនោះ នាាំឱ្យម្លនការយេ់ជាទ្ូលៅថ្ន ការនាងកាត់

លដ្ឋយ ិនរាំ នលនាោះ គឺសប្ម្លរ់ប្គរ់នាវាទាាំងអស់ រួ ទាាំងនាវាច ាាំងែង។ ការណ៍

លនោះរណ្ឋដ េឱ្យរាេ់រដាមដេចង់បានការជូនដាំណឹងជា  ន និងប្តូវម្លនការអន ញ្ញា ត

ព្៊ីរដាលននរស  ទ្ទ លទ្ើរនាវាអាចនាងកាត់បាន  ិនបានោាំប្ទ្លេើម្លប្ត្តលនោះល ើយ។ 

អន សញ្ញា សដ ៊ីព្៊ីស  ទ្ទអនតរជាតិ បានក្សាំណត់ថ្នស  ទ្ទអនតរជាតិជាមែនក្សននស  ទ្ទ

មដេ និរញ្ចូេលៅក្សនុងស  ទ្ទមដនដ៊ី នងិមដនទ្កឹ្សនែទក្សនុងររសរ់ដា។
48  អន សញ្ញា លនោះ

មចង ក់្សព័្នធជាពិ្លសសលៅនឹងលសរីភាព្ននស  ទ្ទអនតរជាតិ សិទ្ធិ និងកាតព្វក្សិចចររស់

រដាម្លច ស់នាវាលេើនាវា រញ្ញា រាន់នាវា សិទ្ធិប្តួតពិ្និតយ (the right of visit) សិទ្ធិ

លដញចារ់ (hot pursuit) និងការដ្ឋក្ស់ព្ប្ាយមខែការាិ៍និងរាំព្ង់លប្កា បាតស  ទ្ទ។ 

អន សញ្ញា លនោះ ក្សមាម្លនមចង ក្ស់ព័្នធនឹងក្សងវក់្សលដ្ឋយការនា យលប្រង និងសាំណេ់វិទ្យុ

សក្ស មែងមដរ។  

 
47 Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone (CTSCZ), 1958, Art.16 (4).  

48 ចាំមណក្សអន សញ្ញា សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីចារ់ស  ទ្ទឆ្ន ាំ១៩៨២ ប្តង់ម្លប្ត្ត ៨៦  ិនបានែដេ់និយ ន័យ

ស  ទ្ទអនតរជាតិល ើយ រ៉ែ មនត ក្ស់រាា ញថ្ន ស  ទ្ទអនតរជាតិ ជាតាំរន់ស  ទ្ទលៅហួសព្៊ីតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ

លៅវិញ។  
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អន សញ្ញា សដ ៊ីព្៊ីការលនស្ថទ្ និងការអភិរក្សែធនននម្លនជ៊ីវិតលៅក្សនុងស  ទ្ទអនតរ

ជាត ិ បានរញ្ាតតិអាំព្៊ីលោេការណ៍ និងយនតការសប្ម្លរ់ការប្គរ់ប្គងលដ្ឋយស ប្សរ

ននការលនស្ថទ្ លៅក្សនុងស  ទ្ទអនតរជាតិ។ អន សញ្ញា លនោះ ទ្ទ្ួចឱ្យម្លនការសហការរវាង

រដា ក្ស់ព័្នធ ទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ែេប្រលោជន៍ពិ្លសសននរដាលននរស  ទ្ទ លៅលព្េមដេ

ការលនស្ថទ្លៅក្សនុងស  ទ្ទអនតរជាតិជារ់លៅនឹងស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់ខាួន ប្ព្ ទាាំងបាន

មចងអាំព្៊ីការលដ្ឋោះប្ស្ថយ វិវាទ្លដ្ឋយរងខាំ ចាំល ោះវិននមដេបានរញ្ាតតិែងមដរ។ រញ្ាតតិ

 យួចាំនួន ម្លនភាព្ប្សលដៀងោន លៅនឹងរញ្ាតតិមដេបានអន  ័តលៅឆ្ន ាំ ១៩៩៥ ក្សនុង

ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងអងគការសហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីែេសតុក្សប្ត៊ី (United Nations Fish 

Stocks Agreement)។ 

លៅលព្េលនាោះ អន សញ្ញា សដ ៊ីព្៊ីការលនស្ថទ្ និងការអភិរក្សែធនននម្លនជ៊ីវិត

ននស  ទ្ទអនតរជាតិ ម្លនរញ្ញា ចប្ ូងចប្ម្លសជាលប្ចើន មដេជាលហត នាាំឱ្យម្លនការែដេ់

សចាច រ័ននិងចេូជាសម្លជិក្សដមាតិចតួច។  ា៉ែងលទ្ៀត រដាជាលប្ចើនចង់បានការព្ប្ង៊ីក្ស

សិទ្ធិលនស្ថទ្ផ្ដដ ច់  ខហួសព្៊ីស  ទ្ទមដនដ៊ី។ 

អន សញ្ញា សដ ៊ីព្៊ីខពង់រារបាតស  ទ្ទ បានរញ្ាតតិអាំព្៊ីវិនន មដនក្សាំណត់ និងរររ

ននខពង់រារបាតស  ទ្ទ។ លោេគាំនិត ូេដ្ឋា ននន សិទ្ធិអធិរលតយយននរដាលននរស  ទ្ទ 

 ក់្សព័្នធនឹងធនននននតាំរន់បាតស  ទ្ទ ហួសព្៊ីមដនក្សាំណត់ខ្នងលប្ៅ (External 

Limits) ននស  ទ្ទមដនដ៊ី បានរលងកើតល ើងលៅក្សនុងការអន វតតររស់រដាត្តាំងព្៊ីឆ្ន ាំ

១៩៤៥។ 
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សរ រ ក្ស សននិស៊ីទ្អងគការសហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីន៊ីតិស  ទ្ទឆ្ន ាំ១៩៥៨បានអន -

 ័តអន សញ្ញា និងពិ្ធ៊ីស្ថរ សរ រទាាំងអស់៥ក្សមាពិ្តម ន រ៉ែ មនត ិនបានសលប្ ចរាំណង

ចងប្ក្សងក្សនុងេិខិតូរក្សរណ៍មត ួយនវូវិននន៊ីតិស  ទ្ទ។  ូេលហត ននររាជ័យលនោះ គឺ

ការ ិនច ោះសប្ ុងោន លេើរញ្ញា ជាលប្ចើនរួ ម្លនប្រមវងទ្ទ្ឹងស  ទ្ទមដនដ៊ី លសរីភាព្

ស  ទ្ទ (ការនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ន និងលសរីភាព្ដនទ្លទ្ៀត)  វិស្ថេភាព្តាំរន់

លនស្ថទ្ផ្ដដ ច់  ខ49 រញ្ញា ជាលប្ចើនលទ្ៀត។   សននិបាតអងគការសហប្រជាជាតិ បាន

ពិ្ចារណ្ឋលេើគនាឹោះមដេនាាំឱ្យម្លនរញ្ញា  ិនអាចលដ្ឋោះប្ស្ថយបានទាាំងលនោះ ដ្ឋក់្សរញ្ចូេ

លៅក្សនុងរលរៀរវារៈសាំខ្នន់ លៅក្សនុងសននិស៊ីទ្លេើក្សទ្៊ី២ សដ ៊ីព្៊ីន៊ីតិស  ទ្ទប្រប្ពឹ្តតលៅលៅ

ទ្៊ីប្កុ្សងវមីយ៉ែន ចារ់ព្៊ីនថ្ាទ្៊ី ១៧ មខ ៊ីនា ដេ់នថ្ាទ្៊ី ២៦ មខល ស្ថ ឆ្ន ាំ១៩៦០។ 

គ-សននសិ៊ីទ្អងគការសហប្រជាជាតលិេើក្សទ្៊ី២ សដ ៊ីព្៊ីន៊ីតសិ  ទ្ទ ឆ្ន ាំ១៩៦០  

រនាទ រ់ព្៊ីការអន  ័តអន សញ្ញា  ួយចាំនួន សដ ៊ីព្៊ីន៊ីតិស  ទ្ទត្ត រយៈសននិស៊ីទ្

លេើក្សដាំរូងររស់អងគការសហប្រជាជាតិឆ្ន ាំ១៩៥៨   សននិបាតបានលសន ើអគគលេខ្ន

ធិការដ្ឋា នឱ្យលរើក្សសននិស៊ីទ្អងគការសហប្រជាជាតិលេើក្សទ្៊ី២ លដើ ែ៊ីពិ្ចារណ្ឋលេើ

ប្រននរទ្ ក្ស់ព័្នធនឹងប្រមវងទ្ទ្ឹងស  ទ្ទមដនដ៊ី និងមដនក្សាំណត់ននការលនស្ថទ្មដេ

 ិនទាន់ទ្ទ្ួេបានការប្ព្ លប្ព្ៀងោន លនាោះ។ 50  សននិស៊ីទ្លនោះបានប្រប្ពឹ្តតលៅលៅទ្៊ី

ប្កុ្សងហែមឺណវ ចារ់ព្៊ីនថ្ាទ្៊ី ១៧ មខ ៊ីនា រហូតដេ់នថ្ាទ្៊ី ២៦ មខល ស្ថ ឆ្ន ាំ១៩៦០ 

 

49 ត្ត រយសននិស៊ីទ្លេើក្សទ្៊ី៣ លគរលងកើតលោេគាំនិតននតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ ២០០ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទជាំនួស

តាំរន់លនស្ថទ្ផ្ដដ ច់  ខ។ 

50 Resolution 1307 (XIII) of 10 December 1958. 

http://legal.un.org/docs/?path=../diplomaticconferences/1960_los/docs/english/vol_1/a_res_1307_xiii.pdf&lang=E
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លដ្ឋយម្លនតាំណ្ឋងប្រលទ្សចាំនួន ៨៨ ចូេរួ  ក្សនុងលនាោះក្សមាម្លនតាំណ្ឋងព្៊ីក្ស ពុជា នថ្ 

និងលវៀតណ្ឋ ចូេរួ ែងមដរ។51 

លប្ៅព្៊ីម្លនរដាទាាំង៨៨ចូេរួ  លៅក្សនុងសននិស៊ីទ្លេើក្សទ្៊ី ២ លនោះ ក្សមាម្លនការ

ចូេរួ ក្សនុងនា ជាអនក្សសលងកតការណ៍ព្៊ីសាំណ្ឋក្ស់អងគការអនតរជាតិ ួយចាំនួនែងមដរ 

ដចូជា អងគការព្េក្ស មអនតរជាតិ (ILO) អងគការលសែៀងអា រនិងក្សសិក្ស ម (FAO) 

អងគការអាកាសចរណ៍ស ៊ីវិេអនតរជាតិ (ICAO) អងគការស ខភាព្ពិ្ភព្លលាក្ស 

(WHO) សហភាព្ទ្ូរគ នាគ ន៍អនតរជាតិ (ITU) អងគការឧទ្ និយ ពិ្ភព្លលាក្ស 

(WMO) អងកការពិ្លប្ោោះលោរេ់ស  ទ្ទអនតររដ្ឋា ភិបាេ (IMCO52) និងអងគការ

លែែងៗលទ្ៀត។53 

សននិស៊ីទ្ខ្នងលេើបានលចញលសចក្សដ៊ីសលប្ ចចាំនួនព្៊ីរ រ៉ែ មនត ិនម្លនអន  ័ត

អន សញ្ញា អនតរជាតិណ្ឋ ួយល ើយ។ 54  ចាំមណក្សការសលប្ ចលេើប្រននរទ្ ប្រមវង

ទ្ទ្ឹងស  ទ្ទមដនដ៊ី និងមដនក្សាំណត់ននការលនស្ថទ្ ប្តូវបានលេើក្សទ្ ក្សសប្ម្លរ់ពិ្ភាក្សា

លេើក្សលប្កាយលទ្ៀត។   

ជារួ  សននិស៊ីទ្លេើក្សទ្៊ីព្៊ីរលនោះម្លនរយៈលព្េខា៊ីជាងលេើក្សទ្៊ី ួយលហើយេទ្ធែេ

ក្សមាបានតិចតួចែងមដរ។  ិនមតរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ ម្លនអនក្សនិព្នធ ួយចាំនួនបានរិោះគន់ថ្ន 

 
51 Final Act of the Second United Nations Conference on the Law of the Sea (Final Act), 
OCUMENT A/CONF.19/L.15f, 26 April 1960, Para. 2 and 3.  

52 ចារ់ព្៊ីឆ្ន ាំ១៩៨២ ក្ស អងគការបានដរូល ម្ ោះ ក្សជា “អងគការស  ទ្ទអនតរជាតិ (IMO)”  វិញ ។ 

53 Final Act, supra note 45, Para. 4 and 5. 
54 Id, Para.13. 
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សននិស៊ីទ្លនោះ ិនម្លនទ្ទ្ួេបានេទ្ធែេអវ៊ីលស្ថោះល ើយ លហើយក្សមាជាររាជ័យដមាជរូចត់

ក្សនុងលរសក្សក្ស មត្តក្ស់មតងចារ់អនតរជាតិែងមដរ។ ជាការពិ្តណ្ឋស់ វតាុរាំណងសលប្ ច

បានការប្ព្ លប្ព្ៀងប្រមវងទ្ទ្ឹងស  ទ្ទមដនដ៊ី និងមដនក្សាំណត់តាំរន់លនស្ថទ្ផ្ដដ ច់

  ខ ិនទ្ទ្ួេបានលជាគជ័យល ើយក្សនុងសននិស៊ីទ្លនោះ។ រ៉ែ មនត  ិនម នម្លនន័យថ្ន 

សននិស៊ីទ្លនោះោម នន័យអវ៊ីទាាំងអស់សប្ម្លរ់ការអភិវឌ្ឍន៊ីតិស  ទ្ទល ើយ លប្ ោះថ្ន ត្ត 

រយៈការពិ្ភាក្សាលដញលដ្ឋេក្សនុងសននិស៊ីទ្ និងរញ្ញា ប្រឈ នានា នាាំឱ្យលគអាចយក្ស

លៅពិ្ចារណ្ឋរនត សប្ម្លរ់ជា ូេដ្ឋា នមដេអាចទ្ទ្ួេបានលជាគជ័យក្សនុងសននិស៊ីទ្

លេើក្សទ្៊ី៣ មដេប្រប្ពឹ្តតលៅព្៊ីឆ្ន ាំ ១៩៧៣ ដេ់ឆ្ន ាំ១៩៨២។ 

ឃ-សននសិ៊ីទ្អងគការសហប្រជាជាតលិេើក្សទ្៊ី៣ សដ ៊ីព្៊ីចារស់  ទ្ទ ឆ្ន ាំ១៩៧៣ 

ដេឆ់្ន ាំ១៩៨២ 

លប្កាយរទ្ពិ្លស្ថធររាជ័យក្សនុងសននិស៊ីទ្លេើក្សទ្៊ី១ និងលេើក្សទ្៊ី២ លដ្ឋយអងគការ

សហប្រជាជាតិបានសិក្សាេទ្ធភាព្លរៀរចាំសននិស៊ីទ្រយៈលព្េមវង យួក្សនុងលោេរាំណង

សលប្ ចបានលជាគជ័យលេើការត្តក់្សមតងចារ់អនតរជាតិក្សនុងវិស័យស  ទ្ទ។ សននិស៊ីទ្

ទ្៊ី៣លនោះ បានដាំលណើរការរយៈលព្េជិត ួយទ្សវតែ គឺព្៊ីឆ្ន ាំ១៩៧៣ រហូតដេ់ឆ្ន ាំ

១៩៨២ លដ្ឋយម្លន ១៦០ រដាចូេរួ ។ 

អន លលា ត្ត លសចក្សដ៊ីសលប្ ចលេខ ២៣៤០ (XXII) ច ោះនថ្ាទ្៊ី១៨ មខធនូ ឆ្ន ាំ

១៩៦៧   សននិបាត បានរលងកើតគណៈក្សម្លម ធិការព្ិលសស (Ad Hoc 
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Committee) លដើ ែ៊ីសិក្សាលេើការលប្រើប្បាស់បាតស  ទ្ទនិង  ស  ទ្ទ (the Sea-

Bed and the Ocean Floor) មដេលាតសនធឹងហួសព្៊ីមដនក្សាំណត់ ននយ ត្តត ធិការ

ជាតិប្រក្សរលដ្ឋយសនតិភាព្ មដេគណៈក្សម្លម ធិការពិ្លសសលនោះ ម្លន ៣៦ រដាជា

សម្លជិក្ស។ គណៈក្សម្លម ធិការពិ្លសសលនោះបានប្រជ ាំចាំនួន ៣ ដងក្សនុងឆ្ន ាំ ១៩៦៨ និង

បានលធវើរទ្រាា ញអាំព្៊ីការសិក្សាររស់ខាួន លៅចាំល ោះ  ខ  សននិបាត លៅក្សនុងកិ្សចច

ប្រជ ាំលេើក្សទ្៊ី ២៣ លៅឆ្ន ាំ ១៩៦៨។ 

  សននិបាត បានអន  ័តលសចក្សដ៊ីសលប្ ចលេខ២៤៦៧A (XXIII) ច ោះនថ្ា

ទ្៊ី២១ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៦៨ លដ្ឋយសលប្ ចរលងកើតគណៈក្សម្លម ធិការសដ ៊ីព្៊ីការលប្រើប្បាស់បាត

ស  ទ្ទនិង  ស  ទ្ទ (the Sea-Bed and the Ocean Floor) មដេហួសព្៊ីមដន

ក្សាំណត់ននយ ត្តត ធិការជាតិប្រក្សរលដ្ឋយសនតិភាព្ មដេម្លនចាំនួន ៤២រដាជាសម្លជិក្ស។ 

រនាទ រ់ ក្ស លៅនថ្ាទ្៊ី១៧ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៧០   សននិបាតបានលចញលសចក្សដ៊ី

សលប្ ចលេខ ២៧៥០C (XXV) រលងកើតសននិស៊ីទ្លេើក្សទ្៊ី ៣ សដ ៊ីព្៊ីចារ់ស  ទ្ទលៅឆ្ន ាំ

១៩៧៣ លហើយបានរាគ រ់ឱ្យគណៈក្សម្លម ធិការពិ្លសសសិក្សាលេើការលប្រើប្បាស់បាត

ស  ទ្ទ និង  ស  ទ្ទ ជាអនក្សលរៀរចាំសននិស៊ីទ្លនោះ។ គណៈក្សម្លម ធិការលនោះ បាន

លរៀរចាំស ័យប្រជ ាំចាំននួ៦ដង និងម្លនកិ្សចចប្រជ ាំរមនា ជាលប្ចើនលទ្ៀតលៅទ្៊ីប្កុ្សងញូយ៉ែក្ស 

និងទ្៊ីប្កុ្សងហែឺមណវរវាងឆ្ន ាំ១៩៧១ និងឆ្ន ាំ១៩៧៣។ លៅនថ្ាទ្៊ី១៨ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៧២ 

លដ្ឋយបានពិ្ចារណ្ឋលេើរបាយការណ៍ការារររស់គណៈក្សម្លម ធិការក្សនុងក្សាំ ុងស ័យ

ប្រជ ាំឆ្ន ាំ១៩៧២   សននិបាតបានលសន ើលៅអគគលេខ្នធិការដ្ឋា ន ឱ្យលរៀរចាំស ័យ
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ប្រជ ាំលេើក្សទ្៊ី១ ននសននិស៊ីទ្អងគការសហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីចារ់ស  ទ្ទ លៅឆ្ន ាំ ១៩៧៣ 

លដើ ែ៊ីលដ្ឋោះប្ស្ថយលេើការលរៀរចាំអងគការ និងស ័យប្រជ ាំលេើក្សទ្៊ី២ លៅឆ្ន ាំ១៩៧៤ 

និងស ័យប្រជ ាំលែែងៗលទ្ៀត ក្សនុងក្សរណ៊ីចាាំបាច់ លដើ ែ៊ីលដ្ឋោះប្ស្ថយលេើការារជា

ស្ថរនត  (លសចក្សដ៊ីសលប្ ចលេខ ៣០២៩ (XXVII))។ 

  សននិបាតបានលសន ើលៅអគគលេខ្នធិការដ្ឋា ន ឱ្យអលញ្ា ើញរដាទាាំងអស់ ក្ស

ចូេរួ សននស៊ីទ្ និងសលប្ ចចិតតថ្នអាណតតិននសននិស៊ីទ្លនោះ គឺលដើ ែ៊ីអន  ័តអន -

សញ្ញា សដ ៊ីព្៊ីន៊ីតសិ  ទ្ទ (លសចក្សដ៊ីសលប្ ចលេខ ៣០៦៧ (XXVIII) ច ោះនថ្ាទ្៊ី១៦ វិចឆកា 

ឆ្ន ាំ១៩៧៣)។ 

លៅស ័យប្រជ ាំលេើក្សទ្៊ី២ សននិស៊ីទ្ បានសលប្ ចស តាក្សិចចររស់គណៈក្សម្លម -

ធិការច ែងទាាំង៣ លដ្ឋយគណៈក្សម្លម ធិការទ្៊ី១ បានទ្ទ្ួេក្សិចចការ ក្ស់ព័្នធនឹងប្រនន

រទ្ “រររននបាតស  ទ្ទនិង  ស  ទ្ទមដេហសួព្៊ីមដនក្សាំណត់ននយ ត្តត ធិការជាតិ” 

 រីឯគណៈក្សម្លម ធិការទ្៊ី២ បានទ្ទ្ួេក្សិចចការ ក្ស់ព័្នធនឹងប្រននរទ្ “ស  ទ្ទមដនដ៊ី 

ស  ទ្ទតភាា រ់ ខពង់រារបាតស  ទ្ទ តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ ស  ទ្ទអនតរជាតិ រដា ិន

ជារ់មដនស  ទ្ទ រដាមដេម្លនរាងតចូចលងែៀត ម្លនលននរស  ទ្ទខា៊ី និងរញ្ញា  ក្ស់ព័្នធ

ដនទ្លទ្ៀត” ចាំមណក្សគណៈក្សម្លម ធិការទ្៊ី៣ ទ្ទួ្េក្សិចចការ ក្ស់ព័្នធនឹង “ការអភិរក្សែ

រ រិស្ថា នស  ទ្ទ”។ 
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ត្ត រយៈសននិស៊ីទ្ដមាមវងអនាា យខ្នងលេើ ប្រជាជាតិទាាំង១៦០ប្រលទ្ស បាន

អន  ័តអន សញ្ញា សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីន៊ីតិស  ទ្ទ លៅនថ្ាទ្៊ី១០ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៨២។ 

អន សញ្ញា លនោះម្លនចាំនួន៣២០ម្លប្ត្ត និងម្លនឧរស ព័នធចាំនួន៩។ រយៈលព្េ ១២

មខលប្កាយ ក្ស អន សញ្ញា លនោះ បានចូេជាធរម្លន រនាទ រ់ព្៊ីការត កេ់េិខិតូរក្សរណ៍

សចាច រ័នទ្៊ី ៦០ លៅនថ្ាទ្៊ី១៦ មខវិចឆកា ឆ្ន ាំ១៩៩៤។ គិតប្តឹ នថ្ាទ្៊ី ៣០ មខក្សញ្ញា  ឆ្ន ាំ 

២០២១ អន សញ្ញា លនោះម្លន ភាគ៊ីចាំនួន ១៦៨ រួ ទាាំងសហភាព្អរឺ៉ែ រែង55។ 

✍ ប្រលទ្សទ្៊ី ៦០ មដេបានែដេ់សចាច រ័ន លេើអន សញ្ញា លនោះ គឺ គូោ៉ែណ្ឋ 

(Guyana) មដេបានែដេ់សចាច រ័នលៅនថ្ាទ្៊ី ១៦ មខ វិចឆិកា ឆ្ន ាំ ១៩៩៣។ 

ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងសដ ៊ីព្៊ីការអន វតតមែនក្សទ្៊ី១១ ( ក្ស់ព័្នធនឹងតាំរន់លប្កា ទ្ឹក្សហួស

យ ត្តត -ធិការជាតិ) ននអន សញ្ញា លនោះ បានចូេជាធរម្លនលៅនថ្ាទ្៊ី ២៨ មខក្សក្សកដ្ឋ ឆ្ន ាំ

១៩៩៦ លៅរយៈលព្េ ៣០ នថ្ាលប្កាយការត កេ់េិខិតូរក្សរណ៍សចាច រ័នទ្៊ី ៤០។56 

ចាំមណក្សក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងសប្ម្លរ់អន វតតរទ្រែញ្ាតតិននអន សញ្ញា លនោះ ទាក្ស់ទ្ងនឹងការ

 
55United Nations, Treaty Collection, Status of Treaties, United Nations Convention on 
the Law of the Sea, Montego Bay, 10 December 1982: available at: https://rb.gy/ty6lqd, 
[accessed on December 7, 2020]. 
56 Agreement relating to the implementation of part xi of the convention, 
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm 
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ប្គរ់ប្គង និងការអភិរក្សែែេសតុក្សប្ត៊ីផ្ដា ស់ទ្៊ី ធយ  និងែេសតុក្សប្ត៊ីផ្ដា ស់ទ្៊ីឆ្ា យ
57 

បានចូេជាធរម្លនលៅនថ្ាទ្៊ី១១ មខ ធនូ ឆ្ន ាំ២០០១58។ 

✍ក្ស ពុជាបានច ោះហតាលេខ្នលេើអន សញ្ញា លៅនថ្ាទ្៊ី ១ មខក្សក្សកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៨៣ 

លដ្ឋយ ិនទាន់បានែដេ់សចាច រ័នលៅល ើយ។ រ៉ែ មនត ក្ស ពុជា បានចូេរ ួជាសម្លជិក្ស

ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀង សប្ម្លរ់អន វតតរទ្រែញ្ាតតិននអន សញ្ញា លនោះ ទាក្ស់ទ្ងនឹងការប្គរ់ប្គង 

និងការអភិរក្សែែេសតុក្សប្ត៊ីផ្ដា ស់ទ្៊ី ធយ  និងែេសតុក្សប្ត៊ីផ្ដា ស់ទ្៊ីឆ្ា យលៅនថ្ាទ្៊ី ៦  ៊ីនា 

២០២០។59 

អន សញ្ញា អងគការសហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីន៊ីតិស  ទ្ទ ឆ្ន ាំ១៩៨២ ប្តូវបានលគចាត់

ទ្ ក្សថ្នជា “ធ មន ញ្ា  ស  ទ្ទ60” លហើយជាតាំណ្ឋងឱ្យេទ្ធែេមដេ ិននា រ់ម្លន

ព្៊ី  ន ក្ស លដ្ឋយការខិតខាំប្រឹងមប្រងចងប្ក្សង និងជាស ិទ្ធែេននការអភិវឌ្ឍចារ់

អនតរជាតិ។ អតារទ្មដេម្លន៣២០ម្លប្ត្ត និងឧរស ព័នធចាំនួន៩ គឺជាែេិតែេ 

 
57 Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention 
on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and 
Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (UNFSA). 
58 United Nations, The United Nations Agreement for the Implementation of the 
Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 
relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly 
Migratory Fish Stocks (in force as from 11 December 2001) Overview, 
https://rb.gy/sn2guf [accessed: April 20, 2022]. 
59 UN, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Chronological lists of 
ratifications of, accessions and successions to the Convention and the related 
Agreements, Agreement relating to the implementation of Part XI of the Convention of 
10 December 1982, No.91, Available at: https://rb.gy/bfpw67 [accessed: April 20, 2022].  
60 constitution of the oceans.  
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និងជាភាព្លជាគជ័យ ួយររស់រណ្ឋដ រដាទាាំងឡាយ លប្កា ប្ក្សរខណឌ អងគការសហ-

ប្រជាត។ិ 

ដាំលណើរការជា ួយ  សននិបាតអងគការសហប្រជាជាតិ ប្តូវបានចារ់លែដើ 

លៅឆ្ន ាំ១៩៦៧ ជា ួយនឹងសនទរក្សថ្នដមាេែ៊ីេាញររស់លលាក្សអាវឌី្ បា៉ែ ដូ ឯក្សអគគរដា-

ទ្ូតររស់ប្រលទ្សម្ល៉ែេ់ត្ត។ សនទរក្សថ្នលនាោះ លផ្ដដ តសាំខ្នន់លេើ ធនននមរ៉ែលប្កា បាត

ស  ទ្ទ ហួសព្៊ីមដនក្សាំណត់ននយ ត្តត ធិការជាតិ ជាពិ្លសសដ ាំរ៉ែូេ៊ីល ត្តេ៊ីក្ស61 មដេរក្ស

លឃើញលៅក្សនុងបាតលប្ៅននស  ទ្ទ លហើយអនក្សរក្សលឃើញវតាុលនោះបានសននិដ្ឋា នថ្នវានឹង

អាចជួយដេ់ប្រលោជន៍លសដាក្សិចចជាពិ្លសស។ 

អន សញ្ញា មដេលគលៅថ្នជាធ មន ញ្ា  ស  ទ្ទ ួយលនោះ មចក្សលចញជា ១៧ 

ជាំពូ្ក្ស និងម្លនឧរស ព័នធចាំនួន៩ និងម្លនខាឹ ស្ថរសលងខរខា៊ីដចូខ្នងលប្កា ៖  

− ជាំពូ្ក្សទ្៊ី១ ដេ់១១  ក្ស់ព័្នធនឹងតាំរន់ស  ទ្ទ និងរញ្ញា  ក្ស់ព័្នធលែែងៗ

មដេម្លនដូចជា៖ មដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង រនាទ ត់ េូដ្ឋា ន ស  ទ្ទមដនដ៊ី 

ស  ទ្ទតភាា រ់ ប្ចក្សស  ទ្ទមដេលប្រើប្បាស់សប្ម្លរ់នាវាចរណ៍អនតរជាតិ 

មដនទ្ឹក្សប្រជ ាំលកាោះ តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ ខពង់រារបាតស  ទ្ទ ស  ទ្ទ

អនតរជាតិ តាំរន់បាតស  ទ្ទអនតរជាតិ រទ្រែញ្ាតតិពិ្លសសសដ ៊ីព្៊ីរររនន

លកាោះ ស  ទ្ទ ក់្សក្សណ្ឋដ េរិទ្ជិត (semi-enclosed seas) និងការ

ក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ។ 

 
61 Polymetallic. 
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− ជាំពូ្ក្សទ្៊ី១២ ដេ់ទ្៊ី ១៤  ក់្សព័្នធនឹងសក្ស មភាព្ស  ទ្ទ និងរញ្ញា លៅ

ប្គរ់វិស័យ ដូចជា ការការ រររិស្ថា នស  ទ្ទ ការប្ស្ថវប្ជាវវិទ្ាស្ថ

ស្តសត  ការអភិវឌ្ឍ និងរលចចក្សវិទ្ាស  ទ្ទ។ 

− ជាំពូ្ក្សទ្៊ី១៥ (និងឧរស ព័នធទ្៊ី៥ ដេ់ឧរស ព័នធទ្៊ី ៨) មចង ក្ស់ព័្នធ

នឹងការលដ្ឋោះប្ស្ថយ វិវាទ្មដនស  ទ្ទ។  

− ជាំពូ្ក្សទ្៊ី១៦ មចងអាំព្៊ីរទ្រែញ្ាតតិទ្ូលៅ ចាំមណក្សឯជាំពូ្ក្សទ្៊ីទ្៊ី១៧ មចង

អាំព្៊ីអវស្ថនរែញ្ាតតិ។ 

សរ រ ក្ស សននិស៊ីទ្អងគការសហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីន៊ីតស  ទ្ទលេើក្សទ្៊ី៣ គឺជា

ដាំលណើរការអភិវឌ្ឍន៊ីតិស  ទ្ទទ្ាំលនើរសាំខ្នន់ជាលេើក្សណ្ឋទាាំងអស់មដេនា រ់ម្លនព្៊ី  ន

 ក្ស លប្ ោះវាបានចងប្ក្សងន៊ីតិស  ទ្ទលៅក្សនុងប្ក្ស ចារ់អនតរជាតិមត យួ មដេប្ក្ស 

ចារ់ទ្ាំលនើរលនាោះប្តូវបានរញ្ាវនតន៊ីតិអនតរជាតិននប្រជាជាតិនានាទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ថ្នជា

ធ មន ញ្ា  ស  ទ្ទ។ 
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ផ្ ន្ក្សទី្៣៖ សោលការណ៍សំខាន់ៗនននីតិមុទ្ទ 

 ន៊ីតិស  ទ្ទគឺជាវិននចារ់អនតរជាតិ មដេប្គរ់ប្គងសណ្ឋដ រ់នន រ់ស្ថនរណៈ

ស្ថក្សេក្សនុងវិស័យស  ទ្ទ មដេលក្សើតលចញព្៊ីលោេការណ៍ជាលប្ចើន ននន៊ីតិអនតរជាតិ

ស្ថនរណៈ។ រ៉ែ មនតលោេការណ៍សាំខ្នន់ៗ មដេអនក្សសិក្សាន៊ីតិស  ទ្ទគួរមសវងយេ់

  ននឹងសិក្សាស ៊ីជលប្ៅលេើ  ខវិជាា  ួយលនោះ ម្លន៣ធាំៗគឺ លោេការណ៍លសរភីាព្

ស  ទ្ទ លោេការណ៍អធិលរតយ និងលោេការណ៍លរតិក្សភណឌ រួ ររស់ ន សែជាតិ។ 

មែនក្សលនោះនឹងសិក្សាេ ែិតលោេការណ៍ទាាំងរ៊ីខ្នងលេើលនោះដូចខ្នងលប្កា ។ 

១- សោលការណ៍សសរីភាព្សមុទ្ទ  

លោេការណ៍លសរីភាព្ស  ទ្ទសាំលៅលេើលោេការណ៍លសរីភាព្នានា ក្ស់ព័្នធ

នឹងសក្ស មភាព្ក្សនុងស  ទ្ទ មដេម្លនដូចជាលសរីភាព្នាវាចរណ៍ លសរីភាព្ល ោះលហើរ

ព្៊ីលេើ លសរីភាព្ដ្ឋក់្សព្ប្ាយមខែការាិ៍និងរាំព្ង់លប្កា បាតស  ទ្ទ លសរីភាព្ស្ថងសង់

លកាោះសិរែនិ មិតនិងឋរន៊ីយភណឌ ដនទ្លទ្ៀត លសរីភាព្លនស្ថទ្ និងលសរីភាព្ប្ស្ថវប្ជាវ

 វិទ្ាស្ថស្តសត។  ក្ស់ព័្នធនឹងលោេការណ៍លនោះ លលាក្ស ហូគូ ប្ក្សូលទ្ៀស (Hugo 

Grotious)  មដេជាអនក្សចារ់ជនជាតិហូ ង់ បានរលងកើតប្ទ្ឹសដ ៊ី យួ ល ម្ ោះថ្ន 

“ស  ទ្ទលរើក្ស ឬលសរីភាព្ស  ទ្ទ” លដ្ឋយបានព្នយេ់ថ្ន   ស  ទ្ទគឺជាស ែតតិរួ 

ររស់ ន សែជាតិ លហើយប្គរ់ប្រជាជាតិអាចចូេលៅទ្៊ីលនាោះបាន រ៉ែ មនត ិនអាចយក្ស

ជាក្ស មសិទ្ធិផ្ដដ ច់  ខររស់ខាួនបានល ើយ។ លប្កាយ ក្ស លោេការណ៍លនោះ ប្តូវបាន
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លគយក្ស ក្សមចងលៅក្សនុងអន សញ្ញា អងគការសហ-ប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីន៊ីតិស  ទ្ទឆ្ន ាំ ១៩៨២ 

លដ្ឋយមចងលៅក្សនុងម្លប្ត្ត ៨៧ ចាត់ទ្ ក្សស  ទ្ទអនតរជាតិជាស  ទ្ទមដេលរើក្សសប្ម្លរ់

ប្គរ់រដាទាាំងអស់ លទាោះរ៊ីជារដាម្លនលននរស  ទ្ទ ឬ ិនម្លនលននរស  ទ្ទក្សដ៊ី។ 

លសរីភាព្នាវាចរណ៍ សាំលៅដេ់លសរីភាព្ររស់នាវាក្សនុងការលធវើដាំលណើរនាង

កាត់តាំរន់នានាក្សនុងមដនស  ទ្ទ លដ្ឋយ ិនម្លនរ៉ែោះ េ់ដេ់ការអន វតតសិទ្ធិ និងលសរី

ភាព្ដនទ្លទ្ៀតប្សរត្ត ចារ់អនតរជាតិ។ លទាោះម្លនការក្សាំណត់ថ្ន លៅក្សនុងស  ទ្ទអនតរ

ជាតិរណ្ឋដ រដាទាាំងឡាយម្លនលសរីភាព្ទាាំងអស់ខ្នងលេើក្សដ៊ី ការអន វតតនូវលសរីភាព្

ទាាំងលនោះ ប្តូវសា ិតលៅលប្កា េក្សខខណឌ  ួយ គឺការលោរព្សិទ្ធិររស់រដាដនទ្លទ្ៀត 

មដេអន វតតសិទ្ធិររស់លគលៅក្សនុងតាំរន់ស  ទ្ទអនតរជាតិលនាោះ។ លោេការណ៍លនោះ  ិន

មរាក្សោន ព្៊ីលោេការណ៍លសរីភាព្រ គគេរ៉ែ នាម នល ើយ គឺក្សនុងន័យថ្ន រ គគេម្លនលសរី

ភាព្លព្ញលេញលេើសក្ស មភាព្ប្គរ់ោ៉ែ ងររស់ខាួន លដ្ឋយម្លនេក្សខខណឌ  ួយគឺប្តូវ

 ិនឱ្យរ៉ែោះ េ់ដេ់សិទ្ធិអនក្សដនទ្ និងលោរព្ចារ់រដាជាធរម្លន។ ចាំមណក្សលៅក្សនុង

ន៊ីតិស  ទ្ទវិញ លោេការណ៍លសរីភាព្ក្សនុងស  ទ្ទអនតរជាតិលនោះ គឺរដាទាាំងឡាយម្លន

សិទ្ធិលប្រើប្បាស់ស  ទ្ទអនតរជាតិលព្ញទ្៊ី រ៉ែ មនតសា ិតលៅក្សនុងេក្សខខណឌ  ិនឱ្យរ៉ែោះ េ់

ដេ់សិទ្ធិររស់រដាដនទ្ និងលោរព្រទ្ដ្ឋា នអនតរជាតិ ម្លនអន សញ្ញា អនតរជាតិសដ ៊ីព្៊ីន៊ីតិ

ស  ទ្ទ ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងអនតរជាតិលែែងៗលទ្ៀត ក្សមាដូចជាចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ

ែងមដរ។ 
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លសរីភាព្នាវាចរណ៍ គឺជាលោេការណ៍ននចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ លដ្ឋយ

នាវាមដេម្លនដ្ឋក្ស់ទ្ង់ជាតិននរដាអធិរលតយយ ួយ  ិនប្តូវរងការរាំ នព្៊ីសាំណ្ឋក្ស់រដា

ដនទ្ល ើយ។ លសរីភាព្នាវាចរណ៍លព្ញលេញ ម្លនមតលៅក្សនុងស  ទ្ទអនតរជាតិ

រ៉ែ លណ្ឋណ ោះ។ លប្ៅព្៊ីលនោះ លសរីភាព្នាវាចរណ៍ប្តូវបានក្សប្ ិតលៅត្ត តាំរន់ន៊ី ួយៗនន

ស  ទ្ទ មដេក្សនុងលនាោះម្លនស  ទ្ទមដនដ៊ី តាំរន់លសដាកិ្សចចផ្ដដ ច់  ខ ស  ទ្ទអនតរជាតិ និង

ការនាងកាត់ត្ត ប្ចក្សស  ទ្ទលប្រើប្បាស់សប្ម្លរ់នាវាចរណ៍អនតរជាតិ។  

ក្សនុងស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់រដាលននរស  ទ្ទ ួយ នាវាម្លនសិទ្ធិនាងកាត់បានលដ្ឋយ

លសរី រ៉ែ មនតប្តូវម្លនេក្សខខណឌ  ួយគឺ ការនាងកាត់លនាោះប្តូវមតជាការនាងកាត់លដ្ឋយ

 ិនរាំ ន លហើយប្តូវលោរព្ចារ់ររស់រដាលននរស  ទ្ទ។ ការនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ន

លនោះម្លនក្សាំណត់ក្សនុងម្លប្ត្ត១៨ និងម្លប្ត្ត១៩ ននអន សញ្ញា សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីន៊ីតិ

ស  ទ្ទឆ្ន ាំ១៩៨២ លដ្ឋយរញ្ាតតិថ្នកានាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ នជាសិទ្ធិមដេនាវារួ 

ម្លន នាវាជាំនញួ នាវាដឹក្សអនក្សដាំលណើរ នាវាច ាាំងប្គរ់ប្រលភទ្ នាវា  ជទ្ឹក្ស ទ្កូ្ស

ក្សាំស្ថនត និងវិទ្ាស្ថស្តសតទ្ទ្ួេបានលៅលព្េនាងកាត់ស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់រដាលននរស  ទ្ទ

 យួ។ 

រ៉ែ មនត លគអាចចាត់ទ្ ក្សថ្នជាការនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ នេ ោះប្ត្តមត៖  

− លធវើដាំលណើរលៅ  ខ ិនម្លនឈរ់ និងឆ្រ់រហ័ស  
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− នាវាអាចព្នាត់ម្ល៉ែស ៊ីន ឬលបាោះយ ថ្នក បានមតក្សនុងក្សរណ៊ីម្លនអាសនន

រ៉ែ លណ្ឋណ ោះ   

− នាវាអាចលធវើដាំលណើរកាត់ស  ទ្ទមដនដ៊ីបាន រ៉ែ មនត ិនអាចកាត់មដនទ្ឹក្ស

នែទក្សនុងននប្រលទ្សដនទ្បានល ើយ  

− នាវាប្តូវម្លនទ្ិសលៅចេូលៅ ឬលចញព្៊ីឋរន៊ីយភណឌ ក្សាំព្ង់មែ  

− នាវា  ជទ្ឹក្សប្តូវមតលងើរល ើង និងរាា ញទ្ង់ជាតិររស់ខាួន  

−  ិនលធវើឱ្យម្លនការរ៉ែោះ េ់ដេ់អធិរលតយយររស់រដាលននរស  ទ្ទ។ 

ការនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ន គឺជាសិទ្ធិននរដា ួយមដេលប្រើស  ទ្ទមដនដ៊ី នន

រដា យួលែែងលទ្ៀត លដ្ឋយ ិនម្លនរងកែេរ៉ែោះ េ់ដេ់រដាលននរស  ទ្ទលនាោះល ើយ។ 

រ៉ែ មនត អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ បានែដេ់ស វតាិភាព្ដេ់យ ត្តត ធិការររស់រដាលននរស  ទ្ទ 

ប្សរត្ត អវ៊ីមដេរដាលននរស  ទ្ទអាចលធវើលៅបាន ល េគឺ៖  

− ការចាត់វិននការចាាំបាច់រាក រការនាងកាត់មដេ ិនម នជាការនាង

កាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ន  

− ការព្យួរសិទ្ធិការនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ នជារលណ្ឋដ ោះអាសនន និងលៅ

ក្សនុងតាំរន់ជាក់្សលាក្ស់ណ្ឋ ួយ លដ្ឋយ ូេលហត ស វតាិភាព្ជាតិ ឬក្សនុង

ក្សរណ៊ីអន វតតសក្ស មភាព្លោន លដ្ឋយប្តូវជូនដាំណឹងជា  នលៅរដា

ដនទ្  
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− ការអន វតតមរងមចក្សប្ចក្សរលរៀង និងវិននមរងមចក្សចរាចរណ៍ស  ទ្ទ 

លដើ ែ៊ីននាបានសក្ស មភាព្នាវាចរណ៍ប្រក្សរលដ្ឋយស វតាិភាព្។ រ៉ែ មនត 

រាេ់ប្ចក្សរលរៀង និងវិននននការមរងមចក្សចរាចរណ៍លៅក្សនុងមែនទ្៊ីរដា

លននរស  ទ្ទ ប្តូវមតលធវើការែែព្វែាយ និងជូនដាំណឹងដេ់រដាដនទ្លទ្ៀត។ 

ចាំណ ចសាំខ្នន់ ួយលទ្ៀត គឺ ក្ស់ព័្នធនឹងការនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ននន

នាវាច ាាំង កាត់ត្ត ស  ទ្ទមដនដ៊ីននរដាដនទ្។ ដូចបានលរៀររារ់ខ្នងលេើ ចាំល ោះ

នាវា  ជទ្ឹក្ស អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨២ បានក្សាំណត់ឱ្យលងើរល ើងលេើនែទទ្ឹក្ស។ ចាំមណក្ស

នាវាច ាាំងវិញ បានកាា យជាប្រននរទ្ មដេយក្ស ក្សពិ្ភាក្សាក្សនុងចាំលណ្ឋ រដា

ទាាំងឡាយលៅក្សនុងសននិស៊ីទ្ទ្៊ីប្កុ្សងវីមយ៉ែន ក្សមាដចូជាសននិស៊ីទ្អងគការសហប្រជាជាតិសដ ៊ី

ព្៊ីន៊ីតសិ  ទ្ទ លេើក្សទ្៊ី៣មដរ  លហើយម្លនការជាំទាស់លោរេ់ោន ោ៉ែ ងលប្ចើនលៅលព្េ

លនាោះ។ ម្លនរដាជាលប្ចើនបានទ្ទ្ួេយក្សនូវសិទ្ធិររស់នាវាច ាាំង ក្សនុងការនាងកាត់

លដ្ឋយ ិនរាំ ន ត្ត ស  ទ្ទមដនដ៊ី។ រ៉ែ មនត ម្លនរដា យួចាំនួនបានទា ទារឱ្យនាវា

ច ាាំងររលទ្ស មដេនឹងលធវើដាំលណើរនាងកាត់ស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់រដាដនទ្ ប្តូវជនូ

ដាំណឹង និងស ាំការអន ញ្ញា តព្៊ីរដាលនាោះ។ ការ ិនច ោះសប្ ុងោន លនោះ  ិនអាច្ន

ដេ់ការប្ព្ លប្ព្ៀងោន ណ្ឋ យួស ប្សរល ើយ លហើយជាេទ្ធែេ អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ

១៩៨២ បានទ្ ក្សរញ្ញា លនោះ លៅក្សនុងភាព្ ិនចាស់លាស់ដមដេ។ 

អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨២ ប្តង់ម្លប្ត្ត៨៧ បានរញ្ញា ក្ស់ថ្ន ប្គរ់នាវាទាាំងអស់ម្លន

លសរីភាព្នាវាចរណ៍លព្ញទ្៊ី ចារ់ព្៊ីតាំរន់ហួសព្៊ីស  ទ្ទមដនដ៊ីលៅ។ លសរីភាព្នាវា-
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ចរណល៍េើស  ទ្ទអនតរជាតិ និងតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខប្តូវបានលគទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ លហើយ

ការអន វតតសិទ្ធិលនោះ ប្តូវលោរព្ដេ់សិទ្ធិររស់រដាដនទ្ែងមដរ។ 

ប្ចក្សស  ទ្ទ មដេលប្រើសប្ម្លរ់នាវាចរណ៍អនតរជាតិនាងកាត់ត្ត ស  ទ្ទមដនដ៊ី

លៅចលនាា ោះមែនក្សណ្ឋ យួននស  ទ្ទអនតរជាតិ ឬតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ និងមែនក្សលែែង

លទ្ៀតននស  ទ្ទអនតរជាតិ ឬតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ គឺសា ិតលៅលប្កា រររគតិយ តតនន

ការនាងកាត់។ រររននការនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ន ប្តូវបានអន វតតលៅក្សនុងប្ចក្ស

ស  ទ្ទលប្រើសប្ម្លរ់ការលធវើនាវាចរណ៍ជាអនតរជាតិ មដេភាា រ់ មែនក្ស យួននស  ទ្ទអនតរ

ជាតិ ឬតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខជា ួយនឹងស  ទ្ទមដនដ៊ីននរដាលននរស  ទ្ទ ួយ  និងលៅ

ក្សនុងប្ចក្សស  ទ្ទមដេរលងកើតល ើងលដ្ឋយលកាោះននរដា ួយមដេហ៊ែ ៊ុំព័្ទ្ធលដ្ឋយប្ចក្សស  ទ្ទ 

និងដ៊ីលោក្ស ប្រសិនលរើម្លនមែនក្សមដេលឆ្ព ោះលៅកាន់ស  ទ្ទននលកាោះ ែាូវកាត់ត្ត ស  ទ្ទ

អនតរជាតិ ឬកាត់ត្ត តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខមដេម្លនភាព្ាយប្សួេប្សលដៀងោន  

 ក្ស់ព័្នធនឹងនាវាចរណ៍ និងេក្សខណៈជេស្ថស្តសត។ 

ជារួ លសរីភាព្នាវាចរណ៍ គឺជាលោេការណ៍ចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ 

និងប្តូវយក្ស ក្សមចងក្សនុងសនធិសញ្ញា អនតរជាតិនានា ននាសក្ស មភាព្លធវើដាំលណើរ និង

ដឹក្សជញ្ាូនក្សនុងតាំរន់នានាននស  ទ្ទលដ្ឋយលសរី លប្កា េក្សខខណឌ លោរព្សិទ្ធិលសរីភាព្

ររស់រដាដនទ្ និង ិនរាំ នចារ់អនតរជាតិ។លសរីភាព្នាវាចរណ៍ ប្តូវបានក្សប្ ិតលៅ

ស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់រដាលននរស  ទ្ទ លដ្ឋយនាវាប្តូវលោរព្លោេការណ៍នាងកាត់លដ្ឋយ

 ិនរាំ ន។ ចាំល ោះមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុងវិញ លសរភីាព្នាវាចរណ៍ ិនប្តូវបានែដេ់ឱ្យដេ់
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នាវាល ើយ លេើក្សមេងមតម្លនក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងលដ្ឋយម ក្ស ឬលៅក្សនុងកាេៈលទ្សៈ

ពិ្លសសលែែងៗ មដេលយើងនឹងសិក្សាលៅជាំព្ូក្សទ្៊ី៣។ 

លោងត្ត អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ៩៨២ ប្តង់ម្លប្ត្ត៨៧ អាកាសោនននរដាទាាំងឡាយ 

អាចល ោះលហើរបានលដ្ឋយលសរីលៅលេើស  ទ្ទអនតរជាតិ។ 62  ដចូបានសិក្សាខ្នងលេើ 

ការនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ នត្ត ស  ទ្ទមដនដ៊ី គឺជាសិទ្ធិនាវាចរណ៍មដេអាចប្តូវបាន

 រតតតែិត ឬប្តូវបានព្យួរ លហើយអាកាសោន ិនទ្ទ្ួេបានលសរីភាព្ល ោះលហើរព្៊ីលេើ

ស  ទ្ទមដនដ៊ីល ើយ។ ដូចោន មដរ លស រីភាព្ល ោះលហើរព្៊ីលេើក្សមា ិនម្លនែដេ់ឱ្យមដរ លៅ

មដនទ្ឹក្សប្រជ ាំលកាោះ។ ម្លនន័យថ្ន ការល ោះលហើរព្៊ីលេើស  ទ្ទមដនដ៊ី ឬលេើមដនទ្ឹក្ស

ប្រជ ាំលកាោះប្តូវប្គរ់ប្គងលដ្ឋយចារ់ររស់រដាលននរស  ទ្ទ ឬរដាប្រជ ាំលកាោះ។ 

ចាំមណក្សម្លប្ត្ត ៥៨ (១) ននអន សញ្ញា ដមដេបានមចងថ្ន៖  

“លៅតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ ប្គរ់រដាទាាំងអស់លទាោះរ៊ីជារដាលនាោះ

ម្លនលននរឬឥតលននរស  ទ្ទក្សដ៊ី ទ្ទ្ួេបានលសរីភាព្នាវាចរណ៍និងការល ោះ

លហើរព្៊ីលេើ លសរីភាព្ដ្ឋក្ស់ព្ប្ាយមខែការាិ៍និងរាំព្ង់លប្កា បាតស  ទ្ទ 

ដូចម្លនក្សាំណត់ក្សនុងម្លប្ត្ត ៨៧ និងការលប្រើប្បាស់ស  ទ្ទលដ្ឋយប្សរ

ចារ់ដនទ្លទ្ៀត ក្ស់ព័្នធនឹងលសរីភាព្ទាាំងលនោះ ដូចជាប្រតិរតតិការនាវា 

 
62 UNCLOS, supra note 5, Art. 87. 
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អាកាសោន មខែការាិ៍និងរាំព្ង់ លដ្ឋយ ិនរាំ នរញ្ាតតិដនទ្លទ្ៀតនន

អន សញ្ញា លនោះ។”63 

លោងត្ត រញ្ាតតិម្លប្ត្តខ្នងលេើ អន សញ្ញា លនោះ ិនបានមចងអាំព្៊ីេក្សខខណឌ

េ ែិតទាក្ស់ទ្ងនឹងលសរីភាព្ល ោះព្៊ីលេើល ើយ មដេតប្ ូវឱ្យលយើងាក្សលៅរក្សសញ្ញា ណ

លនោះលៅក្សនុងន៊ីតិអាកាស មដេជាវិស័យលដ្ឋយម ក្សក្សនុងប្ក្សរខណឌ ន៊ីតិអនតរជាតិ។ ម្លន

ន័យថ្ន លសចក្សដ៊ីេ ែិត ក្ស់ព័្នធនឹងលសរីភាព្ល ោះលហើរព្៊ីលេើមដនស  ទ្ទ ប្តូវមែែក្ស

ត្ត អន សញ្ញា ឈ៊ីកាល គ ឆ្ន ាំ១៩៤៤លៅវិញ។64 

ទាក្ស់ទ្ងនឹងលសរីភាព្ល ោះលហើរព្៊ីលេើតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខលនោះ នា រ់ម្លន

លរឿងចប្ ូងចប្ម្លសរវាងចិន និងសហរដាអាល រិក្សក្សនុងឆ្ន ាំ២០១៨ លដ្ឋយលោងត្ត 

ការច ោះែាយររស់ព័្ត៌ម្លនCNN ច ោះនថ្ាទ្៊ី១០ មខស៊ី ឆ្ន ាំលនាោះ និងព័្ត៌ម្លន The 

Diplomat លៅនថ្ាទ្៊ី១៦ មខឆ្ន ាំដមដេ បានែាយថ្នយនតល ោះនារយក្សការណ៍

 ួយលប្គឿងររស់ អាល រិក្ស បានល ោះលហើរព្៊ីលេើសណ្ឋា នស  ទ្ទចាំនួន ៤ ក្សនុងមដន

លកាោះស្តស្ថព តេ៊ីលៅស  ទ្ទចិនខ្នងតែូង។ 65  ការណ៍លនោះនាាំឱ្យម្លនទ្ាំនាស់រវាងអាល រិក្ស 

និងចិន ក្ស់ព័្នធនឹងការអន វតតលសរីភាព្ល ោះលហើរព្៊ីលេើលដ្ឋយរាំ នលៅនឹងចារ់

ស  ទ្ទ។ លព្េលនាោះ អាល រិក្សបានលនាើយតរនឹងការលចាទ្ប្រកាន់ររស់ចិនថ្ន “យនត

 
63 UNCLOS, supra note 5, Art. 58 (1).  
64 Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944, 15 UNTS 296. 
65 The Diplomat, The South China Sea: Freedom of Overflight or ‘Unlawful Activities’? 
(A critique of recent U.S. military reconnaissance activities in South China Sea from the 
Chinese perspective.), Para. 1.  
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ល ោះលនាោះបានលធវើសក្ស មភាព្លោនលដ្ឋយប្សរចារ់ហួសព្៊ីមដនអាកាសជាតិននរដា

លននរស  ទ្ទ”66។ ទាក្ស់ទ្ងនឹងក្សរណ៊ីលនោះ ចិនបានរក្សប្ស្ថយម្លប្ត្ត ៥៨ ននអន សញ្ញា

ឆ្ន ាំ១៩៨២ថ្ន៖ “ការលប្រើសិទ្ធិលៅតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខលទាោះជា លធាបាយណ្ឋក្សមា

លដ្ឋយ  ិនម នលដ្ឋយោម នេក្សខខណឌ អវ៊ីលស្ថោះល ើយ រ៉ែ មនតវាម្លនេក្សខខណឌ  ួយចាំនួន

មដេប្តូវលោរព្ ។” 67  ចិនបានរមនា ថ្ន រដាប្តូវអន វតតសិទ្ធិររស់ខាួនលដ្ឋយស ទ្ធចិតត 

និង ិនរាំ ន ដចូម្លនមចងក្សនុងម្លប្ត្ត ៣០០ ននអន សញ្ញា លនោះ។ លដ្ឋយចង់សាំលៅ

ថ្ន លសរីភាព្ល ោះលហើរព្៊ីលេើ ម្លនន័យអាកាសោនររស់រដាររលទ្សែដេ់សិទ្ធិឱ្យលធវើ

ដាំលណើរនាងកាត់តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ លដ្ឋយ ិនម្លនរងែង់ និង ិនប្តូវលធវើសក្ស មភាព្

ដនទ្លទ្ៀតមដេ ិន ក្ស់ព័្នធល ើយ។ ចិនចាត់ទ្ ក្សការអន វតតសក្ស មភាព្លោនលេើ

តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខថ្នជាការរាំ នសិទ្ធិ។ 

អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ បានមចងអាំព្៊ីលសរីភាព្ដ្ឋក្ស់ព្ប្ាយមខែការាិ៍ និង

រាំព្ង់លប្កា បាតស  ទ្ទ លៅម្លប្ត្ត យួចាំនួន រ៉ែ មនត  ិនបានរញ្ញា ក្ស់អាំព្៊ីនិយ ន័យ

ររស់ឃ្ា លនោះល ើយ។ ជាទ្ូលៅ ម្លនមខែការាិ៍លប្កា បាតស  ទ្ទចាំនួនព្៊ីរគឺ ៖  

− មខែការាិ៍គ នាគ ន៍ មដេលប្រើសប្ម្លរ់រញ្ាូនទ្ិននន័យទ្ាំនាក់្សទ្ាំនង 

និង 

− មខែការាិ៍អគគិសន៊ី មដេលប្រើសប្ម្លរ់រញ្ាូនថ្ន ព្េអគគិសន៊ី។ 

 
66 The Diplomat, supra note 65, Para 2. 
67 Id, Para 6. 
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ចាំមណក្សរាំព្ង់លប្កា បាតស  ទ្ទវិញ លគលប្រើសប្ម្លរ់ការរងារូធនននលប្រង និង

ឧសម ័ន។ 

លសរីភាព្ស្ថងសង់លកាោះសិរែនិ មិត ឋរន៊ីយភណឌ និងលប្ោងសាំណង់លែែងៗ 

ប្តូវបានយក្ស ក្សមចងលៅក្សនុងម្លប្ត្ត៦០ ម្លប្ត្ត៨០ និងម្លប្ត្ត៨៧។ លទាោះជាម្លនមចង

លៅក្សនុងម្លប្ត្ត ួយចាំនួនក្សដ៊ី រ៉ែ មនត ិនម្លនការក្សាំណត់អាំព្៊ីនិយ ន័យល ើយ។ អន សញ្ញា

លនោះបានមចងមតអាំព្៊ីសិទ្ធិ និងក្សរណ៊ីយក្សិចច ក្ស់ព័្នធនឹងលសរីភាព្ក្សនុងការស្ថងសង់

លកាោះសិរែនិ មិត និងឋរន៊ីយភណឌ ដនទ្លទ្ៀតរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ។ Encyclopedia of Public 

International Law បានឱ្យនិយ ន័យ ក្សយ “លកាោះសិរែនិ មិត” ថ្នជា េូដ្ឋា ន

ត្តាំងលៅរលណ្ឋដ ោះអាសនន ឬជាអចិនស្តនតយ៍ មដេរលងកើតល ើងលដ្ឋយ ន សែ ហ៊ែ ៊ុំព័្ទ្ធ

លដ្ឋយទ្ឹក្ស និងលងើរែ តព្៊ីទ្ឹក្សលៅលព្េម្លនទ្ឹក្សនាច។ 

លសរីភាព្លនស្ថទ្លៅក្សនុងស  ទ្ទអនតរជាតិ គឺជាលោេការណ៍ យួសាំខ្នន់លៅ

ក្សនុង អន សញ្ញា សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីន៊ីតសិ  ទ្ទ លហើយ ិនម នម្លនមចងមតលៅក្សនុងអន 

សញ្ញា  យួលនោះលទ្ លដ្ឋយស្ថរថ្នការលនស្ថទ្គឺជាសក្ស មភាព្លសដាក្សិចចដមាសាំខ្នន់សប្ម្លរ់

រដានានា លសរីភាព្លនស្ថទ្ប្តូវបានលគយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក់្សោ៉ែ ងខ្នា ាំង និងម្លនការរលងកើត

េិខិតូរក្សរណ៍អនតរជាតិ ក់្សព័្នធដនទ្លទ្ៀតជាលប្ចើន លដើ ែ៊ីប្គរ់ប្គងលេើរញ្ញា លនោះ។  

 ក់្សព័្នធនឹងការប្ស្ថវប្ជាវវិទ្ាស្ថស្តសត លៅក្សនុងស  ទ្ទ លទ្ើរមតម្លនការលេើក្ស

 ក្សពិ្ចារណ្ឋ លដើ ែ៊ីមចងលៅក្សនុងេិខិតូរក្សរណ៍អនតរជាតិជាលេើក្សដាំរូង លៅក្សនុង
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សននិស៊ីទ្អងគការសហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីន៊ីតិស  ទ្ទឆ្ន ាំ១៩៥៨។ លប្កាយ ក្ស លសរីភាព្

ប្ស្ថវប្ជាវវិទ្ាស្ថស្តសត លនោះប្តូវបានយក្ស ក្សមចងលៅក្សនុងម្លប្ត្ត៨៧ និងម្លប្ត្ត២៥៧ 

ននអន សញ្ញា  ឆ្ន ាំ១៩៨២។ 

ជារួ  លោេការណ៍លសរីភាព្ស  ទ្ទ រួ ម្លនលសរីភាព្នាវាចរណ៍ លសរីភាព្

ល ោះលហើរព្៊ីលេើ លសរីភាព្ដ្ឋក់្សព្ប្ាយមខែការាិ៍និងរាំព្ង់លប្កា បាតស  ទ្ទ លសរីភាព្

ស្ថងសង់លកាោះសិរែនិ មិត ឋរន៊ីយភណឌ និងលប្ោងសាំណង់លែែងៗ លសរីភាព្លនស្ថទ្ 

និងលសរីភាព្ប្ស្ថវប្ជាវវិទ្ាស្ថស្តសតក្សនុងស  ទ្ទ ប្តូវបានយក្ស ក្សមចងក្សនុងអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ

១៩៨២ ក្សនុងេក្សខខណឌ  និងការក្សប្ ិតលែែងៗោន ។ លសរីភាព្នាវាចរណ៍ប្តូវបាន

អន ញ្ញា តទ្ូេាំទ្ូលាយជាងលគ ខណៈមដេលសរីភាព្ដនទ្លទ្ៀតម្លនការរតតតែិតលប្ចើន 

លហើយលសរភីាព្ខាោះលទ្ៀត ិនប្តូវបានអន ញ្ញា តល ើយលៅក្សនុងស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់រដាលននរ

ស  ទ្ទ។ 

២-សោលការណ៍អធិបសតយ្យ  

អធិរលតយយ គឺជាលោេការណ៍មដេប្តូវបានលគក្សាំណត់និងែដេ់ចរិតេក្សខណៈ

ថ្ន រដា ិនសា ិតលៅលប្កា អាំណ្ឋចប្គរ់ប្គងននអងគភាព្ដនទ្។ 68  លោេការណ៍លនោះ 

សាំលៅដេអ់ាំណ្ឋចខពង់ខពស់ លហើយ ិនម្លនអាំណ្ឋចណ្ឋ ួយខពស់ជាងអាំណ្ឋចអធិរ-

 
68 Ian Brownlie, Principles of Public International Law (Brownlie), Oxford, Clarendon 
Press, 1990, 107. 
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លតយយររស់រដាល ើយ។ រដាម្លនសិទ្ធិផ្ដដ ច់  ខរលងកើតវិននចារ់ និងននាការប្រតិរតតិ

ប្រក្សរលដ្ឋយប្រសិទ្ធភាព្ននវិននចារ់អនតរជាតិ។ 

ក្សនុងន៊ីតសិ  ទ្ទ អធិរលតយយររស់រដា សាំលៅដេ់ស តាកិ្សចចគតិយ តតិផ្ដដ ច់  ខ

ររស់រដា លេើមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង និងស  ទ្ទមដនដ៊ី។ ចារ់អនតរជាតិបានែដេ់សិទ្ធិ

អធិរលតយយដេ់រដាលននរស  ទ្ទ ហួសព្៊ីស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់ខាួន លដ្ឋយឱ្យរដាម្លនសិទ្ធិ

លនាោះលេើធនននធ ម-ជាតិលៅក្សនុងខពង់រារបាតស  ទ្ទនិងតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខររស់

ខាួន។ ម្លនន័យថ្ន លៅមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង និងស  ទ្ទមដនដ៊ី រដាម្លនអធិរលតយយលេើតាំរន់

ទាាំងលនោះ រ៉ែ មនត លៅតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ អធិរលតយយររស់រដាប្តូវបានក្សប្ ិត លដ្ឋយ

ម្លនប្តឹ មតសិទ្ធិអធិរលតយយរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ។  ួយវិញលទ្ៀត ការអន វតតអធិរលតយយររស់រដា 

ម្លនទ្ាំនាក់្សទ្ាំនងោ៉ែ ងជិតសន ិទ្ធលៅនឹងយ ត្តត ធិការររស់រដា។ ខ្នងលប្កា នឹងលេើក្សយក្ស

ទ្ាំនាក្ស់ទ្ាំនងរវាងអធិរលតយយ និងសិទ្ធិអធិរលតយយ (ក្ស) និងទ្ាំនាក្ស់ទ្ាំនងរវាង

អធិរលតយយ និងយ ត្តត ធិការ ក្សសិក្សា (ខ)។ 

ក្ស-អធរិលតយយ នងិសិទ្ធអិធិរលតយយ  

 ក្សយ “អធិរលតយយ” និង “សិទ្ធិអធិរលតយយ” គឺជា ក្សយព្៊ីរម្លនន័យប្សលដៀង

ោន  មត ិនអាចជាំនួសោន បានល ើយ។ 

ដចូបានព្នយេ់ខ្នងលេើ អធិរលតយយ ជាអាំណ្ឋចខពស់ជាងលគទាាំងអស់ ដ្ឋច់

ខ្នត និង ិនសា ិតលប្កា ការប្គរ់ប្គង មដេរដាឯក្សរាជយប្តូវមតម្លន លហើយលចញព្៊ី
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អាំណ្ឋចលនោះ ម្លនអាំណ្ឋចនលោបាយជាក្ស់លាក្ស់ ួយចាំនួនលក្សើតល ើង។ ជាទ្លូៅ 

អធិរលតយយគឺសិទ្ធិ និងអាំណ្ឋចលព្ញលេញននអងគការប្គរ់ប្គង ឬតួអងគនលោបាយ 

ល េគឺរដា លេើខាួនឯងលដ្ឋយ ិនម្លនការលប្ជៀតមប្ជក្ស និងការដ្ឋក្ស់ក្សប្ ិតព្៊ីប្រភព្

ខ្នងលប្ៅណ្ឋ ួយល ើយ។ លៅក្សនុងររិរទ្ន៊ីតសិ  ទ្ទ អធិរលតយយសាំលៅដេ់ស តាក្សិចច

គតិយ តតផ្ដដ ច់  ខររស់រដាលេើមដនទ្ឹក្សររស់ខាួន ជាពិ្លសសគឺមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង និង

ស  ទ្ទមដនដ៊ី។ រដា ម្លនអធិរលតយយមដនដ៊ី លេើមដនទ្ឹក្សទាាំងព្៊ីរលនោះ។ 

 ា៉ែងលទ្ៀត ចាំល ោះសិទ្ធិអធិរលតយយវិញ គឺជា ក្សយមដេលគលប្រើលៅក្សនុងអន -

សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ ក្សនុងលោេរាំណងែដេ់សិទ្ធិ ឬរ ព្វសិទ្ធិននរដាលេើតាំរន់ស  ទ្ទជាក្ស់

លាក្ស់ ួយគឺ តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ។ និោយលដ្ឋយម ក្ស អន សញ្ញា ខ្នងលេើ លប្រើ

 ក្សយសិទ្ធិអធិរលតយយលនោះ លដើ ែ៊ីសាំលៅដេ់សិទ្ធិម្លនមដនក្សាំណត់ររស់រដា លៅលេើ

តាំរន់លសដាកិ្សចចផ្ដដ ច់  ខររស់ខាួន។ អន សញ្ញា លនោះ បានក្សាំណត់ថ្ន លៅតាំរន់លសដាក្សិចច

ផ្ដដ ច់  ខ រដាម្លនសិទ្ធិអធិរលតយយក្សនុងការ “រ ក្សរក្ស និងអាប្សយ័ែេ អភរិក្សែ នងិ

ប្គរប់្គង លេើធនននធ ម-ជាត.ិ..ននមដនទ្ឹក្សមដេលៅជារខ់្នងលេើនងឹបាតស  ទ្ទ 

ប្ព្ ទាាំងបាតស  ទ្ទ និងដ៊ីលប្កា បាតស  ទ្ទ 69 ” ។ ត្ត រយៈខាឹ ស្ថរម្លប្ត្តលនោះ 

ការណ៍មដេរដាម្លនសិទ្ធិអធិរលតយយ លេើតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ  ិនម នម្លនន័យ

ថ្នរដាម្លនអធិរលតយយលេើតាំរន់លនាោះល ើយ។ លនោះម្លនន័យថ្ន តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ 

 ិនម នជាមដនអធិរលតយយររស់រដាលននរស  ទ្ទល ើយ។ 

 
69 UNCLOS, supra note 5, Art.56 (1) (a). 
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ជារួ  អធិរលតយយ គឺជាអាំណ្ឋចលព្ញលេញ និងខពស់រាំែ តររស់រដា លេើ

តាំរន់ប្គរ់ប្គងររស់ខាួនខណៈមដេសិទ្ធិអធិរលតយយប្ោន់មតជាសិទ្ធិមដេម្លន

មដនក្សាំណត់ យួរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ។ 

ខ-អធិរលតយយ និងយ ត្តត ធិការ  

យ ត្តត ធិការ សាំលៅដេ់េទ្ធភាព្ររស់រដា ក្សនុងការរលងកើត និងអន វតតចារ់ររស់

ខាួន។ លគមរងមចក្សយ ត្តត ធិការជារ៊ីប្រលភទ្គឺយ ត្តត ធិការរញ្ាតតិចារ់ (prescriptive 

jurisdiction) យ ត្តត ធិការប្រតិរតតិចារ់ (enforcement jurisdiction) និងយ ត្តត -

ធិការត លាការ (adjudicative jurisdiction)។  

យ ត្តត ធិការរញ្ាតតិចារ់ សាំលៅដេ់សិទ្ធិររស់អងគការន៊ីតិរញ្ាតតិររស់រដាក្សនុង

ការរលងកើត លធវើវិលស្ថធនក្ស ម ឬនិរាក្សរណ៍ចារ់។ លយើងអាចលៅ ា៉ែងលទ្ៀតថ្ន 

អាំណ្ឋចន៊ីតិរែញ្ាតតិ។ ចាំមណក្សយ ត្តត ធិការប្រតិរតតិចារ់វិញគឺសាំលៅដេ់សិទ្ធិររស់

រដាក្សនុងការប្រតិរតតិចារ់ មដេខាួនបានរលងកើតត្ត រយៈ នគរបាេ ប្ព្ោះរាជយអាជ្ា 

លដ្ឋយការលស ើរអលងកត និងការឃ្ត់ខាួនជនសងែ័យលេើរទ្ឧប្កិ្សដាណ្ឋ ួយជាលដើ ។ 

លយើងអាចលៅ ា៉ែងលទ្ៀតថ្ន អាំណ្ឋចន៊ីតិប្រតិរតតិ។ ច ងលប្កាយគឺ យ ត្តត ធិការ

ត លាការ គឺជាេទ្ធភាព្ររស់ត លាការ អងគជាំន ាំជប្ ោះ ឬរ គគេលែែងៗលទ្ៀតមដេ

អន វតត  ខារររស់ត លាការ ក្សនុងការជាំន ាំជប្ ោះ និងសលប្ ចលសចក្សដ៊ីលេើរញ្ញា ណ្ឋ

 យួ (អាំណ្ឋចត លាការ)។ 
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សរ រ ក្ស លោេការណ៍អធិរលតយយ និងលោេការណ៍យ ត្តត ធិការ ម្លនទ្ាំនាក្ស់

ទ្ាំនងោន ោ៉ែ ងជិតសន ិទ្ធ រ៉ែ មនតលោេការណ៍ទាាំងព្៊ីរលនោះម្លនភាព្ខ សោន ោ៉ែ ងដ្ឋច់

ប្ស ោះ។ អធិរលតយយ គឺសាំលៅដេ់ការម្លនស តាកិ្សចចគតិយ តតខពស់រាំែ ត លេើទ្ឹក្សដ៊ី

ជាក្ស់លាក្ស់ណ្ឋ ួយ។ ចាំមណក្សឯ យ ត្តត ធិការវិញ សាំលៅដេ់ស តាកិ្សចចក្សនុងការអន វតត

អាំណ្ឋចគតិយ តត។ អធិរលតយយ គឺជាលោេការណ៍រទ្ដ្ឋា ន មដេលក្សើតលចញព្៊ីទ្សែនៈ

ស៊ីេធ ៌ និងប្ទ្ឹសដ ៊ីចារ់ មដេប្តូវបានលគលប្រើសប្ម្លរ់ការអោះអាងថ្នលតើប្រព័្នធ

នលោបាយនិងចារ់ប្តូវលរៀរចាំោ៉ែ ងដូចល ដចខណៈលព្េមដេយ ត្តត ធិការគឺជាលោេ

គាំនិតជាក្ស់មសដង មដេប្តូវបានលគលប្រើលដើ ែ៊ីររិោយព្៊ីរលរៀរននការលរៀរចាំប្រព័្នធ

ខ្នងលេើ។ 

៣-សោលការណ៍សបតិក្សភណឌ រួមរបស់មនុសសជាតិ 

លរតិក្សភណឌ រួ ររស់ ន សែជាតិក្សនុងររិរទ្ន៊ីតិស  ទ្ទ គឺជាលោេគាំនិតមដេ

លគលជឿជាក្ស់ថ្ននឹងម្លនធនននមដេប្តូវមតជាស ែតតិររស់ ន សែជាតិទ្ូលៅ លហើយ ិន

ម្លនប្រជាជាតិណ្ឋ យួអាច ក្សទា ទារអធិរលតយយលេើធនននលនាោះបានល ើយ។ 70 

ត្ត ការរក្សប្ស្ថយររស់រដា និងអនក្សចារ់ជាលប្ចើនបានឱ្យដឹងថ្ន លោេការណ៍

លរតិក្សភណឌ រួ ររស់ ន សែជាតិ ប្តូវអន វតតចាំល ោះមតតាំរន់ជាក្ស់លាក្ស់មដេសា ិតលៅ

លប្ៅមដនក្សាំណត់យ ត្តត ធិការជាតិ និងចាំល ោះធនននធ មជាតិលៅទ្៊ីលនាោះរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ។ 71 

 
70 Martin Harry, The Deep Seabed: The Common Heritage of Mankind or Arena for 
Unilateral Exploitation?, (1992), P.40 . 
71 H. Caminos and M Molitor, Progressive Development of International law and the 
Package Deal, (1985), P.79.  
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លគចាត់ទ្ ក្សធនននលៅបាតស  ទ្ទលប្ៅ ថ្នជាស ែតតិរួ ររស់ប្រជាជាតិ រ៉ែ មនតលដ្ឋយ

ស្ថរភាព្ខ សោន នន លនាគ វិជាា ររស់រដាអភិវឌ្ឍ និងរដាក្សាំព្ ងអភិវឌ្ឍ នាាំឱ្យម្លនការ

ប្ស្ថយខ សៗោន  មដេជាលហត នាាំឱ្យលោេការណ៍ យួលនោះ  ិនទាន់ម្លនរររគតិ-

យ តតចាសល់ាស់ល ើយ ក្សនុងន៊ីតិអនតរជាតិ។ 

លោេការណ៍លរតិក្សភណឌ រួ ររស់ ន សែជាតិ ម្លននត សាំខ្នន់ៗដូចខ្នង

លប្កា ៖  

−  ិនម្លនរដា ឬរូរវនតរ គគេណ្ឋ ួយកាន់ការ់តាំរន់ឬធនននមដេ

ជាលរតិក្សភណឌ រួ ។ ប្រជាជាតិនានាអាចលប្រើប្បាស់ មត ិនអាចកាន់

ការ់បានល ើយ លហើយក្សនុងក្សរណ៊ីមដេស ែតតិរួ សា ិតលៅក្សនុងមដន

ស តាក្សិចចជាតិ ការអន វតតអធិរលតយយប្តូវមតប្រក្សរលដ្ឋយការទ្ទ្ួេ

ខ សប្តូវក្សនុងការការ រស ែតតិរួ លនាោះ 

− ការលប្រើប្បាស់លរតិក្សភណឌ រួ ប្តូវមតលធវើល ើងលដ្ឋយអន លលា ត្ត 

ប្រព័្នធសហប្រតិរតតិការប្គរ់ប្គង លដើ ែ៊ីជាប្រលោជន៍ដេ់ ន សែ

ជាតិ 

− លរតិក្សភណឌ រួ  ប្តូវមតលប្រើប្បាស់ក្សនុងលោេលៅសនតិភាព្រ៉ែ លណ្ឋណ ោះ 

(លជៀសវាងការលប្រើប្បាស់ក្សម្លា ាំងលោន)  

− លរតិក្សភណឌ រួ  ប្តូវលែទរលៅ ន សែជាំនាន់លប្កាយក្សនុងេក្សខខណឌ មដេ

 ិនម្លនលធវើឱ្យខូចខ្នតអវ៊ីល ើយ 
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− ការមរងមចក្សែេប្រលោជន៍ប្រក្សរលដ្ឋយស ធ ៌ព្៊ីការលធវើអាជ៊ីវក្ស ម

លេើធននន ប្តូវយក្សចិតទ្ ក្សដ្ឋក្ស់ពិ្លសសចាំល ោះែេប្រលោជន៍ និង

តប្ ូវការររស់ប្រលទ្សក្សាំព្ ងអភិវឌ្ឍ។ 

នត ទ្៊ី យួ និងទ្៊ីព្៊ីរខ្នងលេើ  ក់្សព័្នធលៅនឹងឋានៈគតិយ តតននតាំរន់មដេជា

លរតិក្សភណឌ រួ ។ សញ្ញា ណមដេលគទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ថ្ន សិទ្ធិលេើលរតិក្សភណឌ រួ ប្តូវ

ប្រគេ់ឱ្យ ន សែជាតិទ្ូលៅលនាោះ វាខ សោន ប្ស ោះព្៊ីលោេគាំនិតលសរីភាព្ស  ទ្ទអនតរ

ជាតិមដេអន ញ្ញា តឱ្យរ គគេឯក្សជនម្លនសិទ្ធិលនស្ថទ្ និងទ្ទ្ួេបានធនននដនទ្

លទ្ៀត។ ចាំមណក្សនត រ៊ីខ្នងលប្កា   ក្ស់ព័្នធលៅនឹងការលប្រើប្បាស់តាំរន់ និងធននន

មដេជាលរតិក្សភណឌ រួ ។ េក្សខខណឌ ននការលប្រើប្បាស់លរតិក្សភណឌ រួ គឺប្តូវទ្ទ្ួេខ ស

ប្តូវរួ លេើររិស្ថា ន និងទ្ទ្ួេប្រលោជន៍រួ ោន 72 លហើយអវ៊ីមដេលយើងប្តូវក្សត់សម្លគ េ់

លនាោះគឺការការ រររិស្ថា នលនាោះ គឺជាកាតព្វក្សិចចក្សនុងការយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក់្សចាំល ោះែេ

ប្រលោជន៍ររស់ ន សែជាំនាន់លប្កាយ73។ 

អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ គឺជាសនធិសញ្ញា អនតរជាតិដមាសមុ គស្ថម ញ ួយ ក្ស់ព័្នធ

នឹងរញ្ញា អធិរលតយយររស់រដា ការអភិវឌ្ឍធននន  ណិជាក្ស មអនតរជាតិ ក្សិចចការ រ

ររិស្ថា ន និងសក្ស មភាព្លោន។ ក្ស់ព័្នធនឹងលរតិក្សភណឌ រួ  អន សញ្ញា លនោះបានរញ្ាតតិ

លោេការណ៍ប្គឹោះចាំនួនរ៊ីគឺ៖  

 
72 Baslar, The Concept of the Common Heritage of Mankind in International Law, 1998, 
PP. 99-103. 
73 Joyner, Legal Implications of the Concept of the Common Heritage Mankind, P.35. 
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− រដាម្លនអធិរលតយយ និងសិទ្ធិអធិរលតយយលេើមែនក្សខាោះននស  ទ្ទ 

− មែនក្សខាោះននស  ទ្ទ និងបាតស  ទ្ទគឺជាលរតិក្សភណឌ រួ ររស់ ន សែ

ជាតិ  

− ទ្ទ្ឹ នឹងការទ្ទ្ួេបានសិទ្ធិ រដាក្សមាម្លនកាតព្វក្សិចចប្តូវលោរព្សិទ្ធិររស់

រដាដនទ្លេើមដនស  ទ្ទមដរ។74 

អន សញ្ញា ខ្នងលេើ លប្រើ ក្សយ “តាំរន់ (Area)”សាំលៅដេ់បាតស  ទ្ទ លធនើរ

  ស  ទ្ទ និងដ៊ីបាតស  ទ្ទមដេលៅហួសព្៊ីមដនក្សាំណត់យ ត្តត ធិការជាតិ។75  តាំរន់

មដេមចងក្សនុងម្លប្ត្ត ១ (១) និងក្សនុងជាំព្ូក្សទ្៊ី១១ ននអន សញ្ញា លនោះ ប្តូវប្គរ់ប្គង

លដ្ឋយលោេការណ៍លរតិក្សភណឌ រួ ររស់ ន សែជាតិ មដេរដា ិនអាចទា ទារអធិរ-

លតយយលេើតាំរន់ ឬមែនក្សណ្ឋ យួននតាំរន់លនោះបានល ើយ។76 លប្ៅព្៊ីលនោះ អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ

១៩៨២ បានែដេ់ស តាក្សិចចឱ្យអាជ្ាធរខពង់រារបាតស  ទ្ទអនតរជាតិ 77 ជាតាំណ្ឋងឱ្យ

 ន សែជាតិទ្ូលៅ ក្សនុងកិ្សចចការ ក់្សព័្នធនឹងតាំរន់ និងធនននក្សនុងតាំរន់។ 

ជារួ  លយើងនា រ់េឺ ក្សយថ្ន “លរតិក្សភណឌ ពិ្ភព្លលាក្ស” មដេភាគលប្ចើន

សាំលៅដេ់លរតិក្សភណឌ វរែធ ៌សា ិតលៅក្សនុងមដនអធិរលតយយររស់រដានានា លហើយ

រាេ់ែេប្រលោជន៍ (ត្ត រយៈលទ្សរណ៍ជាលដើ ) ទ្ទ្ួេបានព្៊ីលរតិក្សភណឌ លនាោះ

 
74 Brownlie, supra note 68, P.173. 
75 UNLCOS, supra note 5, Art.1(1). 
76 Shaw, supra note 20, p.561. 

77 International Seabed Authority. អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ លប្រើ ក្សយ “Authority” មដេរក្សមប្រជាមខមរ

ថ្ន “អាជ្ាធរ”លដ្ឋយសាំលៅដេ់ “International Seabed Authority” ឬ “អាជ្ាធរបាតស  ទ្ទអនតរជាតិ”។ 
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ប្តូវបានលៅរដា រ៉ែ មនតក្សនុងររិរទ្ន៊ីតិស  ទ្ទ លគលប្រើ ក្សយ “លរតិក្សភណឌ រួ ររស់ ន សែ

ជាតិ” សាំលៅដេ់តាំរន់ និងធនននក្សនុងតាំរន់លប្ៅមដនយ ត្តត ធិការជាតិ។ លរតិក្ស-

ភណឌ រួ  គឺជាររស់ ន សែជាតិទ្ូលៅ និង ន សែជាំនាន់លប្កាយ លដ្ឋយម្លនអាជ្ាធរ

បាតស  ទ្ទអនតរជាតិជាតាំណ្ឋង។ 
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សំណួរ 

 លដើ ែ៊ីជាជាំនួយស្ថម រត៊ីចងចាាំ ការរក្សប្ស្ថយ និងការវិភាគលប្កាយការសិក្សា

ជាំពូ្ក្សទ្៊ី១ទាាំង ូេរួច សូ នាាំអនក្សសិក្សា ក្សស្ថក្សេែងលនាើយសាំណួរដចូខ្នងលប្កា ៖  

១. ចូរស្ថក្សេែងឱ្យនិយ ន័យន៊ីតិស  ទ្ទ។ លតើន៊ីតិស  ទ្ទសិក្សាអាំព្៊ីអវ៊ីខាោះ?  

២. ន៊ីតិស  ទ្ទគឺជាម ក្សនង យួននន៊ីតិអនតរជាតិស្ថនរណៈ លហើយប្រភព្

ររស់វា ដចូោន នឹងប្រភព្ន៊ីតិអនតរជាតិស្ថនរណៈមដរ។ ចូរលរៀររារ់លដ្ឋយសលងខរ

អាំព្៊ីប្រភព្ននន៊ីតិស  ទ្ទ។ 

៣. ន៊ីតិស  ទ្ទទ្ាំលនើរបានអភិវឌ្ឍខាួនត្ត រយៈដាំលណើរការជាប្រវតតិស្ថស្តសត ដ៍

មវងអនាា យ ជាពិ្លសសក្សនុងប្ពឹ្តតិការណ៍ចងប្ក្សងចារ់អនតរជាតិចារ់ព្៊ីឆ្ន ាំ១៩៣០ ក្ស។ 

ចូរស្ថក្សេែងសលងខរដាំលណើរការអភិវឌ្ឍន៊ីតិស  ទ្ទចារ់ព្៊ីប្ពឹ្តតការណ៍ខ្នងលេើ។ 

៤. លសរីភាព្ស  ទ្ទម្លនន័យដូចល ដច? លសរីភាព្ស  ទ្ទម្លនអវ៊ីខាោះ?  

៥. អធិរលតយយម្លនន័យដចូល ដច? អធិរលតយយ និងសិទ្ធិអធិរលតយយម្លន

ន័យដូចោន  ឬខ សោន ? ចូររក្សប្ស្ថយ។ 

៦. លរតិក្សភណឌ រួ ររស់ ន សែជាតិ ម្លនន័យដូចល ដច?  

៧. អនក្សចារ់ជនជាតិហូ ង់លលាក្ស ហ៊ែូល គ  ប្ក្សូលទ្ៀស បានលេើក្សល ើងថ្ន 

“ស  ទ្ទ ិនអាចយក្សជាក្ស មសិទ្ធិបានលទ្” ចាំមណក្សអនក្សចារ់អង់លគាស លលាក្ស ចន មស៊ែ

េឌ្ិន បានលេើក្សល ើងថ្ន “ស  ទ្ទអាចយក្សជាក្ស មសិទ្ធិបាន”។ លតើអនក្សយេ់ោ៉ែ ងដូច

ល ដច? ចូររក្សប្ស្ថយ។ 
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ជំព្ូក្សទ្២ី៖ បន្ថទ ត់មលូដ្ឋា ន 

        ខាឹ ស្ថរសាំខ្នន់ៗក្សនុងជាំព្កូ្សលនោះ 

- សិក្សាអាំព្៊ីសញ្ញា ណ ប្រលភទ្ និងស្ថរសាំខ្នន់ននរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន។ 

- មសវងយេ់អាំព្៊ីរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នធ មត្ត និងក្សត្តត  ក្ស់ព័្នធម្លនថ្មរ៉ែប្រោះទ្ឹក្ស 

និងដ៊ីដ ោះ។  

- មសវងយេ់អាំព្៊ីរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់ និងក្សត្តត  ក្ស់ព័្នធរួ ម្លនម្លត់ទ្លនា 

នក្ស នក្សប្រវតតិស្ថស្តសត  ែាូវចាំណតនាវា ក្សាំព្ង់មែ ដ៊ីដ ោះ លកាោះ និងថ្ម។  

- មសវងយេ់ចរិក្សេក្សខណៈននរនាទ ត់ េូដ្ឋា នប្រជ ាំលកាោះ។ 

រនាទ ត់ េូដ្ឋា ន គឺជា ូេដ្ឋា នសាំខ្នន់សប្ម្លរ់ការអោះអាងអាំព្៊ីយ ត្តត ធិការលេើ

តាំរន់ស  ទ្ទនានា ម្លនដូចជាស  ទ្ទមដនដ៊ី ស  ទ្ទតភាា រ់ តាំរន់លសដាកិ្សចចផ្ដដ ច់  ខ និង

ខពង់រារបាតស  ទ្ទ ក្សមាដូចជាសប្ម្លរ់ក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទែងមដរ។ ម្លនន័យថ្ន លដើ ែ៊ី

ក្សាំណត់តាំរន់ស  ទ្ទលប្កា មដនយ ត្តត ធិការររស់រដា និងក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទជា ួយ

ប្រលទ្សជិតខ្នង លគប្តូវក្សាំណត់រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នឱ្យបានចាស់លាស់ជា  នសិន។ 

នាងត្ត ការអន វតតររស់រដានានា ក្សមាដចូជាការអន វតតយ ត្តត ធិការររស់ត លាការ 

ឬស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិ ក្ស់ព័្នធ រាា ញឱ្យលឃើញថ្ន ការគូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នររស់រដា

លននរស  ទ្ទម្លនរញ្ញា ចប្ ូងសប្ម្លសោ៉ែ ងលប្ចើន លដ្ឋយស្ថរការ ិនច ោះសប្ ុងោន

លេើការលប្ជើសលរីសចាំណ ច េូដ្ឋា ន និងក្សត្តត  ក្ស់ព័្នធលែែងៗលទ្ៀត ដូចជាេក្សខខណឌ
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ភូ ិស្ថស្តសត  នលោបាយ លសដាក្សិចច និងជាពិ្លសសក្សត្តត ប្រវតតិស្ថស្តសត ។ លប្ៅព្៊ីលនោះ 

ការគូសរនាទ ត់ េូដ្ឋា នក្សមា ក់្សព័្នធលៅនឹងការលប្រើប្បាស់រលចចក្សវិទ្ា វិទ្ាស្ថស្តសតែង

មដរ ដចូជាការលប្រើប្បាស់ទ្ិននន័យភូ ិស្ថស្តសត  រលចចក្សវិទ្ាមែនទ្៊ីជាលដើ  មដេកិ្សចចការ

ទាាំងលនោះ ិនម នមតអនក្សជាំនាញន៊ីតិស្ថស្តសតអាចលធវើបានលនាោះលទ្ គឺប្តូវម្លនក្សិចចសហការ

រវាងអនក្សជាំនាញក្សនុងវិស័យនានា ដូចជាអនក្សជាំនាញមែនទ្៊ី អនក្សជាំនាញភូ ិស្ថស្តសត  អនក្ស

ជាំនាញនរាស្ថស្តសតជាលដើ ។ 

រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នម្លនទ្ាំនាក់្សទ្ាំនងោន ោ៉ែ ងជិតសន ិទ្ធលៅនឹងេក្សខណៈភូ ិស្ថស្តសត  

ននលននរស  ទ្ទររស់រដា មដេលនោះម្លនន័យថ្ន ប្រសិនលរើភូ ិស្ថស្តសត លននរររស់រដាម្លន

េក្សខណៈសមុគស្ថម ញលដ្ឋយស្ថរម្លនក្សាំហូង ភាព្ែតលប្ៅ ឬម្លនសណ្ឋា នស  ទ្ទលែែងៗ

ដូចជាលកាោះ កូ្សនលកាោះ ថ្មរ៉ែប្រោះទ្ឹក្ស ដ៊ីដ ោះជាលដើ  លនាោះនាាំឱ្យការគូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នក្សមា

ម្លនភាព្សមុគស្ថម ញលៅត្ត លនាោះមដរ។ ការគូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ននឹងកាន់មតម្លនភាព្

សមុ គស្ថម ញខ្នា ាំងលៅលព្េមដេេក្សខណៈភូ ិស្ថស្តសតម្លនទ្ាំនាក្ស់ទ្ាំនងជា ួយក្សត្តត

ប្រវតតិស្ថស្តសត  ដូចជាលកាោះម្លនវិវាទ្ ឬវិវាទ្លេើមដនទ្ឹក្សប្រវតតិស្ថស្តសតជាលដើ ។ 

លដើ ែ៊ីលដ្ឋោះប្ស្ថយរញ្ញា នានាខ្នងលេើ ជាំពូ្ក្សលនោះនឹងលេើក្សយក្សសញ្ញា ណ និង

ប្រលភទ្រនាទ ត់ េូដ្ឋា ន (មែនក្សទ្៊ី១) រនាទ ត់ េូដ្ឋា នធ មត្តនិងក្សត្តត  ក្ស់ព័្នធ (មែនក្សទ្៊ី

២) រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់និងក្សត្តត  ក្ស់ព័្នធ (មែនក្សទ្៊ី៣) និងរនាទ ត់ េូដ្ឋា នប្រជ ាំលកាោះ 

(មែនក្សទ្៊ី៤)  ក្សសិក្សា។ 
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ផ្ ន្ក្សទី្ ១ ៖ សញ្ញា ណ និងប្បសភទ្  

រនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន គឺជាមខែមដេលគគូសភាា រ់ចាំណ ច ូេដ្ឋា ន នានាក្សនុងលោេ

រាំណងយក្សវាជាចាំណ ចលែដើ សប្ម្លរ់វាស់ប្រមវងតាំរន់ស  ទ្ទនានា មដេសា ិតលប្កា 

យ ត្តត ធិការររស់រដា ក្សមាដចូជាសប្ម្លរ់ជា ូេដ្ឋា នក្សនុងការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទជា ួយ

ប្រលទ្សជិតខ្នងែងមដរ។ លគមតងមតលៅរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នថ្ន “រនាទ ត ់ូេដ្ឋា នស  ទ្ទ

មដនដ៊ី” ក្សមារ៉ែ មនតគួរក្សត់សម្លគ េ់ថ្ន វា ិនម នប្ោន់មតជា េូដ្ឋា នសប្ម្លរ់ការអោះអាង

ស  ទ្ទមដនដ៊ី ួយ  ខរ៉ែ លណ្ឋណ ោះលទ្ រ៉ែ មនតក្សមាជា ូេដ្ឋា នសប្ម្លរ់ការអោះអាងលេើតាំរន់

ស  ទ្ទលែែងៗលទ្ៀតទាាំងអស់ដចូជាស  ទ្ទតភាា រ់  ខពង់រារបាតស  ទ្ទ តាំរន់លសដាក្សិចច

ផ្ដដ ច់  ខ និងខពង់រារបាតស  ទ្ទែងមដរ។ លហត លនោះ ការក្សាំណត់យក្សទ្៊ីត្តាំងរនាទ ត់

 ូេដ្ឋា នររស់រដាលននរស  ទ្ទពិ្តជាក្សិចចចាាំបាច់ សប្ម្លរ់ការក្សាំណត់វិស្ថេភាព្នន

យ ត្តត ធិការ លេើមដនស  ទ្ទន៊ី ួយៗ លប្ ោះលគចាាំបាច់ប្តូវក្សាំណត់ប្រមវងននតាំរន់ទាាំង

លនាោះ លដ្ឋយវាស់លចញព្៊ីចាំណ ចទ្៊ីត្តាំងននរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នលនាោះឯង។  ិនមតរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ 

រនាទ ត់ េូដ្ឋា ន ចារ់វាស់តាំរន់ស  ទ្ទលចញព្៊ីប្ចាាំង មដេលនោះម្លនន័យថ្ន ជារនាទ ត់

 ួយសប្ម្លរ់វាស់មដនក្សាំណត់ខ្នងលប្ៅននមដនដ៊ីររស់រដា ឬជាមខែក្សាំណត់មដនទ្ឹក្សនែទ

ក្សនុងែងមដរ។ 

ជាងលនោះលៅលទ្ៀត ចាំណ ចន៊ី ួយៗលៅលេើរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន ម្លនស្ថរសាំខ្នន់

សប្ម្លរ់ការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទជា ួយនឹងប្រលទ្សជិតខ្នងែងមដរ។ ក្សនុងការអន វតត

ជាក់្សមសដង ការគូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន ម្លនភាព្ចប្ ូងចប្ម្លសលប្ចើន លដ្ឋយស្ថរការ
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អោះអាងររស់រដាលននរស  ទ្ទលេើរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នររស់ខាួនម្លនការតវា៉ែព្៊ីរដាជិតខ្នង 

ប្សរជា យួោន នឹងការក្សាំណត់ ិនចាស់លាស់ ួយចាំនួនក្សនុងេិខិតូរក្សរណ៍អនតរ-

ជាតិ ក្សត្តត ភូ ិស្ថស្តសត  និងក្សត្តត ប្រវតតិស្ថស្តសតជាលដើ ។ 

ម្លន តិមខវងោន ព្៊ីរ  ក់្សព័្នធនឹងការមរងមចក្សប្រលភទ្ននរនាទ ត់ េូដ្ឋា ន ក្សនុង

ន៊ីតសិ  ទ្ទ។ 

 តទិ្៊ី១៖ មរងមចក្សរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នជាព្៊ីរប្រលភទ្ គឺរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នធ មត្ត 

និងរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់។ 

 តទិ្៊ី២៖ មរងមចក្សរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នជារ៊ីប្រលភទ្ គឺ រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នធ មត្ត 

រនាទ ត់ េូដ្ឋា នប្តង់ និងរនាទ ត់ េូដ្ឋា នប្រជ ាំលកាោះ។ 

រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នធ មត្ត គឺជាមខែទ្ឹក្សនាច ម្លនន័យថ្នលគក្សាំណត់រនាទ ត់ េូដ្ឋា ន

ររស់រដាលននរស  ទ្ទ យួ លដ្ឋយយក្សចាំណ ចមខែទ្ឹក្សនាចជាលោេ។ ចាំមណក្សរនាទ ត់

 េូដ្ឋា នប្តង់វិញ គឺជារនាទ ត់មដេលគគូសភាា រ់ចាំណ ចច ងស ប្សរណ្ឋ ួយ ក្សនុង

ក្សរណ៊ីមដេការគូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នធ មត្ត ិនអាចលធវើបាន លដ្ឋយស្ថរក្សត្តត ភូ ិស្ថស្តសត  

ឬក្សត្តត ដនទ្លទ្ៀត។  រីឯរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្រជ ាំលកាោះវិញ គឺជារនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់មដេ

លគភាា រ់ចាំណ ចច ងស ប្សរននលកាោះនានាររស់រដាប្រជ ាំលកាោះ។ 

ក្សនុង តិទ្៊ី ១ មដេមរងមចក្សរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នជាព្៊ីរប្រលភទ្លនាោះគឺលដ្ឋយស្ថរ

មតលគគិតថ្នរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្រជ ាំលកាោះ សា ិតលៅក្សនុងប្រលភទ្រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់។ 
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ចាំមណក្សលៅក្សនុង តិទ្៊ី២  វិញ  ិនគិតថ្នរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់ និងរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន

ប្រជ ាំលកាោះ សា ិតលៅក្សនុងប្រលភទ្មត ួយលនាោះលទ្។ លនោះលដ្ឋយស្ថរថ្ន រនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន

ប្រជ ាំលកាោះ និងរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់ម្លនភាព្ខ សោន ជាលប្ចើនមដេ ិនអាចចាត់ទ្ ក្ស

ថ្នជាប្រលភទ្មត យួបាន។ 

ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេ ិនម្លនលហត ែេលែែង រដាលននរស  ទ្ទ នឹងលប្រើរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន

ធ មត្ត មដេលក្សើតល ើងជា ួយោន នឹងមខែទ្ឹក្សនាចលៅត្ត រលណ្ឋដ យលននរ។ រ៉ែ មនតក្សនុង

ក្សរណ៊ីខាោះ លគអាចគូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់បាន លដ្ឋយអន លលា ត្ត ចារ់អនតរជាតិ 

រមនា លេើរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នធ មត្តលនោះ។ “រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់” ម្លនការលព្ញនិយ 

ខ្នា ាំង លៅក្សនុងការអន វតតររស់រដាលននរស  ទ្ទ។ 

ជារួ  រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នគឺជាមខែមដេលគចាត់ទ្ ក្សជាទ្៊ីត្តាំងចារ់លែដើ សប្ម្លរ់

វាស់តាំរន់ស  ទ្ទនានា និងសប្ម្លរ់ក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ លដ្ឋយមចក្សលចញជារ៊ី

ប្រលភទ្គឺរនាទ ត់ េូដ្ឋា នធ មត្តគូសត្ត មខែទ្ឹក្សនាច រនាទ ត ់ូេដ្ឋា នប្តង់ គូសភាា រ់

ចាំណ ចស ប្សរនានាក្សនុងក្សរណ៊ីរនាទ ត់ េូដ្ឋា នធ មត្ត ិនអាចអន វតតបាន និងរនាទ ត់

 េូដ្ឋា នប្រជ ាំលកាោះមដេគូសភាា រ់ចាំណ ចស ប្សរននលកាោះនានាររស់រដាប្រជ ាំលកាោះ។ 

រដា ួយអាចគូសប្រលភទ្មខែ េូដ្ឋា នព្៊ីរ ឬទាាំងរ៊ីភាា រ់ោន បាន។ សូ ល ើេរូរភាព្

រាា ញប្រលភទ្រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នខ្នលប្កា ៖  
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រូបភាព 1 
Source: Donald R Rothwell, the oxford handbook of The Law Of 
The Sea, Oxford University Press, 2015, p. 73. 
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ផ្ ន្ក្សទី្ ២ ៖ បន្ថទ ត់មូលដ្ឋា នធមមតា 

១-និយ្មន័យ្បន្ថទ ត់មូលដ្ឋា នធមមតា    

ម្លប្ត្ត ៥ ននអន សញ្ញា សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីន៊ីតិស  ទ្ទ ឆ្ន ាំ១៩៨២ និងម្លប្ត្ត 

៣ ននអន សញ្ញា សដ ៊ីព្៊ីស  ទ្ទមដនដ៊ីនិងស  ទ្ទតភាា រ់ ឆ្ន ាំ១៩៥៨  បានក្សាំណត់ថ្ន 

“រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នធ មត្តររសរ់ដា រលងកើតល ើងលដ្ឋយមខែទ្ឹក្សនាចត្ត រលណ្ឋដ យលននរ

មដេក្សាំណតក់្សនុងមែនទ្៊ីខ្នន តធាំទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ជាែាូវការលដ្ឋយរដាលននរស  ទ្ទ” 78 ។ ម្លប្ត្ត

ខ្នងលេើលប្រើ ក្សយគនាឹោះរ៊ីមដេប្តូវសិក្សាេ ែិតគឺ “មខែទ្ឹក្សនាច” “មែនទ្៊ីខ្នន តធាំ” 

និង “ទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ជាែាូវការលដ្ឋយរដាលននរស  ទ្ទ”។ លយើងនឹងសិក្សាអាំព្៊ី ក្សយគនាឹោះ

ទាាំងលនោះដូចខ្នងលប្កា ៖  

ក្ស-មខែទ្កឹ្សនាច 

មខែទ្ឹក្សនាច  គឺជាចាំណ ចប្រសព្វនែទរារននទ្ឹក្សនាចជា ួយនឹងលននរ។ 79  ម្លន

ន័យថ្ន មខែទ្ឹក្សនាចមែែក្សលេើនែទរារននទ្ឹក្សនាច និងទ្ប្ ង់ននលននរ។ ចាំណ ចទ្ឹក្សនាច

លៅលេើមែនទ្៊ី គឺជាមខែមដេរាា ញអាំព្៊ីក្សប្ ិតក្ស ពស់ទ្ឹក្ស(chart datum)។ 80 

លសចក្សដ៊ីសលប្ ចមែនក្សរលចចក្សលទ្សននអងគការជេនរស្ថស្តសតអនតរជាតិ ( International 

 
78 UNCLOS, supra note 5, Art.5.  
79 IHO, Hydrographic Dictionary, vol. I (5th edn. 1994), No. 2951. 
80 UNITED NATIONS, Office of Ocean Affairs and the Law of the Sea, Baselines: An 
Examination of the Relevant Provisions of the United Nations Convention on the Law of 
the Sea (UNITED NATIONS), 1989, P. 3.  
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Hydrographic Organization-IHO) រាា ញថ្នក្សប្ ិតមដេលគលប្រើជាទ្ិននន័យ

មែនទ្៊ី ប្តូវមតជានែទរារទារមដេជាំលនារឬេាំនាច ិននា ក្ស់លប្កា លនាោះ។81  

មខែទ្ឹក្សនាច គឺជាមខែមដេមែែក្សលៅលេើទ្ិននន័យរនាទ ត់រញ្ឈរ (Verticle 

Datum)។ សូ ល ើេរូរភាព្ខ្នងលប្កា ៖  

 

 
81 Resolutions of the International Hydrographic Organization, Technical Resolution A 
2.5 (3). Datum and Benchmarks, Miscellaneous Publication MP-003.  

រូបភាព 2 
Source: IHO, A Manual on the Technical Aspects of the United 
Nations Convention on the Law of the Sea –1982, Special 
Publication No. 51 (4th edn. 2006), Chapter 2–19 (Fig. 2.9). 
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ក្សនុងវិវាទ្លនស្ថទ្រវាងអង់លគាស និងណ័រលវ៉ែ ឆ្ន ាំ១៩៥១ ត លាការយ តតិធ ៌អនតរ

ជាតិលេើក្សល ើងថ្ន៖  

“លដើ ែ៊ីវាស់ប្រមវងស  ទ្ទមដនដ៊ី លគលប្រើចាំណ ចទ្ឹក្សនាច មដេ

ែទុយព្៊ីចាំណ ចទ្ឹក្សលជារឬក្សមាចាំណ ច ធយ ននជាំលនារនិងេាំនាច មដេប្តូវ

បានទ្ទ្ួេយក្សជាទ្លូៅក្សនុងការអន វតតររស់រដា។ េក្សខណៈ វនិិចឆយ 82 លនោះ

ម្លនការលព្ញនិយ រាំែ តព្៊ីសាំណ្ឋក្ស់រដាលននរស  ទ្ទ និងរាា ញោ៉ែ ងចាស់

ព្៊ីចរិតេក្សខណៈននស  ទ្ទមដនដ៊ីមដេលៅជាចាំណ ោះមដនដ៊ីលោក្ស។”83 

លៅលព្េទា ទារមដនស  ទ្ទ ជាទ្ូលៅរដាលននរស  ទ្ទនិយ លប្រើទ្ិននន័យរនាទ ត់

រញ្ឈរមដេទាររាំែ ត លប្ ោះថ្នកាេណ្ឋមខែទ្ឹក្សនាចកាន់មតទារ លនាោះរនាទ ត់ ូេ-

ដ្ឋា នធ មត្តកាន់មតខិតលៅនាយស  ទ្ទ មដេលនោះម្លនន័យថ្នរដានឹងទ្ទ្ួេបានមដន

ស  ទ្ទសា ិតលប្កា យ ត្តត ធិការររស់ខាួនកាន់មតធាំ។
84  រ៉ែ មនត ការណ៍លនោះនឹងនាាំឱ្យម្លន

ការតវា៉ែព្៊ីរដាដនទ្ លហើយអាចនាាំឱ្យម្លនវិវាទ្លក្សើតល ើង។ 

 

82  ក្សយ “ វិនិចឆយ” ឬ “ វិនិចឆ័យ” សរលសរបានដូចោន ។  ក្សយលនោះម្លនន័យថ្ន ការព្ិចារណ្ឋលដ្ឋយេែិត, ការ

ព្ិនិតយល ើេឲ្យលឃើញព្ិត; ដាំលណើរកាត់សងែ័យ, ការរ ា៊ីងលសចក្សដ៊ីឲ្យអស់សងែ័យ; ការជាំន ាំជប្ ោះលសចក្សដ៊ី, ការ

កាត់លសចក្សដ៊ី។ 

83 Fishery Cases, supra note 17,p.128. 
84 Victor Prescott and Clive Schofield, The Maritime Political Boundaries of the World, 
Martinus Nijhoff Publisher (Prescott and Schofield), Second Edition,P. 95. 
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ខ-មែនទ្៊ីខ្នន តធាំ 

ម្លប្ត្តខ្នងលេើ លប្រើ ក្សយថ្ន “មែនទ្៊ីខ្នន តធាំ” គឺចង់សាំលៅដេ់មែនទ្៊ីមដេ

ម្លនទ្ាំហាំធាំ និងម្លនេក្សខណៈស ែតតិប្គរ់ប្ោន់អាចរាា ញេ ែិតអាំព្៊ីរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន

ធ មត្ត លប្ ោះថ្នកាេណ្ឋម្លប្តដ្ឋា នមែនទ្៊ីកាន់មតធាំ លនាោះការរាា ញអាំព្៊ីរនាទ ត់ ូេ-

ដ្ឋា នកាន់មតម្លនភាព្ស ប្កឹ្សត។ ម្លប្តដ្ឋា នននមែនទ្៊ីរាា ញអាំព្៊ីទ្ាំនាក្ស់ទ្ាំនងរវាងចម្លា យ

មដេវាស់លេើនែទមែនដ៊ី និងប្រមវងមដេរាា ញជាតាំណ្ឋងលៅក្សនុងមែនទ្៊ី។  

ឧទាហរណ៍ ម្លប្តដ្ឋា ន ១/៥០,០០០ម្លនន័យថ្នរាវ ស់ ១ ឯក្សត្តត  មដេ

រាា ញលេើមែនទ្៊ីម្លនតន ាលសម ើនឹងរាវ ស់ ៥០,០០០ ឯក្សត្តត លៅលេើមែនដ៊ី។ ត្ត ន័យ

លនោះ លយើងអាចទាញថ្ន ម្លប្តដ្ឋា នកាន់មតធាំទ្ាំហាំមែនទ្៊ីកាន់មតធាំ ឬលយើងអាចនិោយ

ឱ្យប្សួេស្ថដ រ់ថ្នទ្ាំហាំមែនទ្៊ីមដេម្លនម្លប្តដ្ឋា ន ១/៥០,០០០ ធាំជាងទ្ាំហាំមែនទ្៊ី

មដេម្លនម្លប្តដ្ឋា ន១/១០០,០០០។ 

ការិោេ័យក្សិចចការ  ស  ទ្ទ និងន៊ីតិស  ទ្ទននអងគការសហប្រជាជាតិបាន

ែដេ់អន ស្ថសន៍ទាក្ស់ទ្ងលៅនឹងម្លប្តដ្ឋា នមែនទ្៊ីសប្ម្លរ់គូសរាា ញរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន

ត្ត រលណ្ឋដ យលននរ ថ្ន “គួរមតយក្សម្លប្តដ្ឋា នចលនាា ោះព្៊ី ១/៥០,០០០ លៅ១/

២០០,០០០” 85 ។  េូលហត មដេស្ថា រ័នខ្នងលេើែដេ់អន ស្ថសន៍ឱ្យលប្ជើសលរសី

ម្លប្តដ្ឋា នមររលនោះ លប្ ោះថ្ន ក្សនុងចលនាា ោះម្លប្តដ្ឋា នខ្នងលេើ មែនទ្៊ីម្លនទ្ាំហាំធាំេម 

អាចរាា ញរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នបានចាស់។ ម្លនន័យថ្ន ប្រសិនលរើមែនទ្៊ីម្លនម្លប្ត

 
85 UNITED NATIONS, supra note 80, P. 2. 
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ដ្ឋា នធាំលព្ក្ស នាាំឱ្យទ្ាំហាំមែនទ្៊ីក្សមាធាំលព្ក្សពិ្បាក្សទ្ ក្សដ្ឋក្ស់ ចាំមណក្សម្លប្តដ្ឋា នតូចលព្ក្សនាាំ

ឱ្យទ្ាំហាំមែនទ្៊ីតូចលព្ក្ស  ិនអាចរាា ញចាំណ ចនានាបានចាស់ និងម្លនស ប្ក្សឹតភាព្

ល ើយ។ 

គ. ការទ្ទ្េួស្ថគ េ់ជាែាូវការចាំល ោះមែនទ្៊ី 

លគលប្រើ ក្សយ “មែនទ្៊ីខ្នន តធាំទ្ទ្ួេស្ថគ េល់ដ្ឋយរដាលននរស  ទ្ទ” សាំលៅដេ់

មែនទ្៊ីស  ទ្ទ (nautical chart) មដេលគលប្រើសប្ម្លរ់ជាជាំនួយក្សនុងសក្ស មភាព្នាវា-

ចរណ៍។ ម្លនមតមែនទ្៊ីស  ទ្ទរ៉ែ លណ្ឋណ ោះមដេរាា ញបានេ ែិតអាំព្៊ីសណ្ឋា នស  ទ្ទ

នានាដូចជាមខែទ្ឹក្សនាច ដ៊ីដ ោះ ថ្មរ៉ែប្រោះទ្ឹក្សសាួ តជាលដើ ។ 

ប្គរ់លននរទាាំងអស់លៅលេើពិ្ភព្លលាក្សស ទ្ធមតប្តូវបានដ្ឋក់្សរញ្ចូេក្សនុងមែនទ្៊ី 

រ៉ែ មនត ិនម នស ទ្ធមតជាមែនទ្៊ីខ្នន តធាំ ឬជាមែនទ្៊ីមដេម្លនស ប្ក្សឹតភាព្ទាាំងប្សុង ឬក្សមា

ប្តូវបានទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ជាែាូវការលនាោះលទ្។ ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេរដា យួ បានលបាោះព្  ពែាយ

មែនទ្៊ីននលននរររស់ខាួន លគសននិដ្ឋា នថ្នរដាបានទ្ទួ្េស្ថគ េ់មែនទ្៊ីលនាោះជាែាូវការរួច

លហើយ។ មែនទ្៊ីលនោះ គឺជា េូដ្ឋា នសប្ម្លរ់រលងកើតមែនទ្៊ីននតាំរន់ដនទ្លទ្ៀត។ 

ប្តង់លនោះសូ ទាញអារ មណ៍អនក្សអាន ក្សសិក្សាលរឿង ួយលៅឆ្ន ាំ២០០៨ គឺ

 វិវាទ្មដនលកាោះលែប្ដ្ឋប្បាាំងកា (Pedra Branca) រវាងម្ល៉ែ ល ស ៊ីនិងសិងារ រី86។ ក្សនងុ

 
86 Case Concerning Sovereignty Over, Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks 
and South Ledge 
(Malaysia/Singapore)(Pedra Banca Case), ICJ Judgment of 23 May 2008. 
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លរឿងលនោះ លដើ ល ើយលកាោះលែប្ដ្ឋប្បាាំងកា ជាក្ស មសិទ្ធិររស់ម្ល៉ែ ល ស ៊ី រ៉ែ មនតសិងារ រីបាន

ប្គរ់ប្គងលកាោះលនោះត្តាំងព្៊ីរ៉ែ រាំភាែឺាូវនាវា
87 ហតលសែ៊ែ៊ីក្ស(Horsburgh) ប្តូវបានស្ថង

សង ់ លដ្ឋយអនក្សប្គរ់ប្គង  នររស់ខាួន គឺចប្ក្សភព្អង់លគាសរវាងឆ្ន ាំ ១៨៥០និង

១៨៥១។ លប្កាយ ក្សម្លនេិខិត ួយលចញលដ្ឋយរដាលេខ្នធិការចប្ក្សភព្ចូហូ 

(Johor88) ច ោះនថ្ាទ្៊ី២១ មខក្សញ្ញា  ឆ្ន ាំ១៩៥៣ ម្លនខាឹ ស្ថរថ្ន៖  “ខ្ុាំសូ លនាើយតរនឹង

េិខិតររស់លលាក្ស...ច ោះនថ្ាទ្៊ី១២ មខ  ិថ្ នា ឆ្ន ាំ១៩៥៣ មដេបានលែ្ើជូនទ្៊ីប្រឹក្សា

ចប្ក្សភព្អង់លគាស ក្ស់ព័្នធឋានៈននថ្មលែប្ដ្ឋប្បាាំងកា មដេម្លនចម្លា យប្រម្លណ៤០

ន ៉ែេ៍ព្៊ីសិងារ រីថ្ន រដ្ឋា ភិបាេចូហូ ិនទា ទារក្ស មសិទ្ធិលេើលកាោះលនោះល ើយ។” 89  

រនាទ រ់ព្៊ីលនាោះ ក្ស ម្លនមែនទ្៊ី យួចាំនួនមដេបានលបាោះព្  ាលដ្ឋយ ម្ល៉ែ ល ស ៊ី រវាងឆ្ន ាំ

១៩៦២ និង ឆ្ន ាំ១៩៧៥ បានដ្ឋក្ស់លកាោះPedra Branca សា ិតលប្កា អធិរលតយយររស់

សិងារ រី។ 90  ការណ៍លនោះ នាាំឱ្យត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ បានកាត់លសចក្សដ៊ីែដេ់

លកាោះលែប្ដ្ឋ-ប្បាាំងកាឱ្យលៅសិងារ រី។ ម្លនន័យថ្ន មែនទ្៊ីមដេលបាោះព្  ពែាយលដ្ឋយ

រដា ួយ លគនឹងសនមតថ្ន មែនទ្៊ីលនាោះបានទ្ទ្េួស្ថគ េ់ជាែាូវការព្៊ីរដាលនាោះលហើយ។ 

ចាំល ោះក្សរណ៊ីមដេរដា ិនទាន់បានលបាោះព្  ពមែនទ្៊ីលននរស  ទ្ទររស់ខាួន ការិ-

ោេ័យក្សិចចការ  ស  ទ្ទនិងន៊ីតិស  ទ្ទ ននអងគការសហប្រជាជាតិបានែដេ់អន -

 

87  ក្សយអង់លគាសគឺ Lighhouse។  

88 សព្វនថ្ាគឺ ម្ល៉ែ ល ស ៊ី។ 

89 Pedra Banca Case, supra note 86, Para.196. 
90 Id, Para.269. 
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ស្ថសន៍ថ្ន “ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេរដា ួយ ិនបានលបាោះែាយមែនទ្៊ីលននរររស់ខាួនលទ្ រដា

លនាោះគួរមតរាា ញព្៊ីមែនទ្៊ីណ្ឋ ួយមដេខាួនទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ជាែាូវការ”91។ 

 ជារួ រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នធ មត្ត គឺជាមខែទ្ឹក្សនាចលដ្ឋយមែែក្សត្ត ទ្ិននន័យរនាទ ត់រ

ញ្ឃរឬចាំណ ច ធយ ននទ្ឹក្សនាចនិងទ្ឹក្សលជារ មដេមខែទ្ឹក្សនាចលនាោះគួរគូសតាំណ្ឋង

លៅក្សនុងមែនទ្៊ីខ្នន តធាំ ម្លនម្លប្តដ្ឋា នចលនាា ោះព្៊ី១/៥០,០០០ លៅ១/២០០,០០០ និង

ម្លនការទ្ទ្េួស្ថគ េ់ជាែាូវការលដ្ឋយរដាលននរស  ទ្ទ។ រនាទ ត់ េូដ្ឋា នធ មត្តក្សមាម្លនទ្ាំនាក្ស់

ទ្ាំនងជា ួយសណ្ឋា នស  ទ្ទនានាែងមដរ លដ្ឋយលយើងសិក្សាអាំព្៊ីទ្ាំនាក្ស់ទ្ាំនងលនោះ លៅ

ចាំណ ច២ ខ្នងលប្កា ។  

២-បន្ថទ ត់មូលដ្ឋា នធមមតា និងក្សតាត ពាក់្សព្័នធ 

 ដចូសិក្សាខ្នងលេើ ការគូសរនាទ ត់ េូដ្ឋា នធ មជាប្តូវមែែក្សលេើមខែទ្ឹក្សនាចនន

លននរ រ៉ែ មនតមខែលនោះក្សមាអាចគូសភាា រ់មខែទ្ឹក្សនាចននសណ្ឋា នស  ទ្ទ ួយចាំនួនែងមដរ។ 

សណ្ឋា នស  ទ្ទទាាំងលនាោះ ម្លនថ្មរ៉ែប្រោះទ្ឹក្ស (reef) និងដ៊ីដ ោះ (low-tide elevation)។ 

ខ្នងលប្កា លយើងនឹងសិក្សាអាំព្៊ីរនាទ ត់ េូដ្ឋា នននសណ្ឋា នស  ទ្ទទាាំងព្៊ីរលនោះ។ 

ក្ស-ថ្មរ៉ែប្រោះទ្កឹ្ស  

ម្លប្ត្ត ៦ ននអន សញ្ញា សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីន៊ីតិស  ទ្ទឆ្ន ាំ ១៩៨២ បានមចង

ថ្ន “ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេលកាោះត្តាំងលៅលេើលកាោះផ្ដក ថ្ម (Atolls)  ឬក្សរណ៊ីមដេលកាោះម្លនថ្ម

 
91 UNITED NATIONS, supra note 80, P.1. 
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រ៉ែប្រោះទ្ឹក្ស រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នមដេលប្រើសប្ម្លរ់វាស់ប្រមវងទ្ទ្ឹងស  ទ្ទមដនដ៊ី គឺជាមខែ

ទ្ឹក្សនាច ននថ្មរ៉ែប្រោះទ្ឹក្សលនាោះ ដចូរាា ញភាា រ់លដ្ឋយសញ្ញា ស ប្សរលៅលេើមែនទ្៊ី

ខ្នន តធាំទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ជាែាូវការលដ្ឋយរដាលននរស  ទ្ទ”។92  ម្លប្ត្តលនោះ ម្លន ក្សយគនាឹោះព្៊ីរ 

មដេលយើងប្តូវមសវងយេ់ លនាោះគ ឺ ក្សយ “លកាោះត្តាំងលៅលេើលកាោះផ្ដក ថ្ម” និង “លកាោះ

ម្លនថ្មរ៉ែប្រោះទ្កឹ្ស”។ 

លកាោះផ្ដក ថ្ម លៅ  ស  ទ្ទ ជាទ្ូលៅម្លនប្រភព្ ក្សព្៊ីភនាំលភាើង  ម្លនបាតប្គឹោះ

លៅជលប្ៅោ៉ែ ងតិច ៥៥០ ម ៉ែប្ត។ លកាោះផ្ដក ថ្ម ម្លនលប្ចើនលៅ  ស  ទ្ទបា៉ែស ៊ីហវិក្ស 

ភាគខ្នងេិច។ លធនើរលកាោះផ្ដក ថ្ម ជាទ្លូៅសា ិតលៅលេើខពង់រារបាតស  ទ្ទ និងម្លនបាត

ប្គឹោះលៅជលប្ៅរាក្ស់ជាង ៥៥០ ម ៉ែប្ត។ លកាោះផ្ដក ថ្ម ក្សមាម្លនេក្សខណៈចប្ ុោះមដរ លដ្ឋយ

ម្លនរចនាស ព័នធននលកាោះផ្ដក ថ្មថ្ម៊ីៗលៅព័្ទ្ធជ ាំវិញលកាោះផ្ដក ថ្មចាស់។ ក្សនុងភូ ិសណ្ឋា នវិទ្ា 

លគរក្សប្ស្ថយ ក្សយ “ថ្មរ៉ែប្រោះទ្ឹក្ស” ថ្នលក្សើតលចញព្៊ីដាំលណើរការជ៊ីវស្ថស្តសត ក់្សព័្នធនឹង

ផ្ដក ថ្ម ខយងស  ទ្ទ ឬដងកូវផ្ដក ថ្ម ា៉ែង
93។ 

 
92 Article 6 of UNCLOS 1982 provided that: “In the case of islands situated on atolls or of 
islands having fringing reefs, the baseline for measuring the breadth of the territorial sea 
is the seaward low-water line of the reef, as shown by the appropriate symbol on charts 
officially recognized by the coastal State.” 
93 Lime-secreting worm. 
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ម្លប្ត្តខ្នងលេើ អន ញ្ញា តឱ្យរដាយក្ស មខែទ្កឹ្សនាច ននថ្មរ៉ែប្រោះទ្ឹក្សដ្ឋក់្សរាា ញ

ក្សនុងមែនទ្៊ីខ្នន តធាំលធវើជាមខែ េូដ្ឋា ន។ ថ្មរ៉ែប្រោះទ្ឹក្ស ឬមែនក្សននថ្មរ៉ែប្រោះទ្ឹក្ស មដេសា ិត

លៅទារជាងក្សប្ ិតក្ស ពស់ទ្ឹក្ស (chart datum)  ិនអាចប្តូវបានលប្រើប្បាស់ជា

ចាំណ ច េូដ្ឋា នល ើយ។ សូ ល ើេមែនទ្៊ីរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នលកាោះផ្ដក ថ្មខ្នងលប្កា ៖  

រូបភាព 3 
 Source: Victor Prescott and Clive Schofield, The Maritime 
Political Boundaries of the World, Martinus Nijhoff Publisher, 
Second Edition, p. 554. 



សសចក្សដសី្ ដើមនីតសិមទុ្ ទ 

នូ ចន្ថា  90 

 

ខ-ដ៊ីដ ោះ  

លោងត្ត ម្លប្ត្ត ១៣ ខ្នងលេើ ដ៊ីដ ោះ គឺជាដ៊ីមដេដ ោះលដ្ឋយធ មជាតិ ព័្ទ្ធជ ាំ

 វិញលដ្ឋយទ្ឹក្សលហើយសា ិតលៅលេើនែទទ្ឹក្សលៅលព្េទ្ឹក្សនាចនិងេិចបាច់លៅលព្េទ្ឹក្ស

លជារ។ ដ៊ីដ ោះអាចនឹងយក្សលធវើជាចាំណ ចមដេប្តូវគូសរនាទ ត់ េូដ្ឋា នបាន ក្សនុងក្សរណ៊ី

មដេដ៊ីដ ោះលនាោះទាាំងប្សុង ឬមែនក្សននដ៊ីដ ោះលនាោះ លាតសនធឹងភាា រ់ជា ួយនឹងប្រមវង

ស  ទ្ទមដនដ៊ី វាស់លចញព្៊ីដ៊ីលោក្ស ឬលចញព្៊ីលកាោះណ្ឋ ួយ94។  

ស ូល ើេររូភាព្រាា ញស  ទ្ទមដនដ៊ីននដ៊ីដ ោះ៖  

 
94 UNCLOS, supra note 5, Art.13(1). 

រូបភាព 4 
Source: Victor Prescott and Clive Schofield, The Maritime 
Political Boundaries of the World, Martinus Nijhoff Publisher, 
Second Edition, p. 556. 
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ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេដ៊ីដ ោះលាតសនធឹងលៅខ្នងលប្ៅស  ទ្ទមដនដ៊ីទាាំងប្សុងវាស់

លចញព្៊ីដ៊ីលោក្ស ឬលកាោះណ្ឋ ួយ លយើង ិនអាចយក្សចាំណ ចននដ៊ីដ ោះលនាោះ គូស

រនាទ ត់ េូដ្ឋា នល ើយ។ 95  លហត លនោះ លគប្តូវពិ្និតយពិ្ច័យោ៉ែ ងេែិតេែន់ថ្នដ៊ីដ ោះ

មដេនឹងលប្រើជាចាំណ ច ននរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នម្លនេក្សខណៈវិនិចឆយប្គរ់ប្ោន់មដរឬ

ោ៉ែ ងណ្ឋ។  

 ា៉ែងលទ្ៀត ដ៊ីដ ោះ និងលកាោះ គឺជាសណ្ឋា នស  ទ្ទ មដេម្លនភាព្ប្រ ក់្ស

ប្រមហេោន  លហើយចាំណ ចខ សោន លនាោះគឺ ប្តង់ថ្ន ដ៊ីដ ោះេិចបាត់លៅលព្េទ្ឹក្សលជារ 

ចាំមណក្សលកាោះវិញគឺត្តាំងលៅខពស់ជាងជាំលនារ។ រ៉ែ មនត រញ្ញា គឺលៅប្តង់ថ្ន រដាលននរស  ទ្ទ

មតងទា ទារសណ្ឋា នស  ទ្ទ លនាោះថ្នជា “លកាោះ” ជាជាងការចាត់ទ្ ក្សថ្នជា “ដ៊ីដ ោះ” 

លដើ ែ៊ីទ្ទ្ួេបានស  ទ្ទមដនដ៊ី និងតាំរន់ស  ទ្ទដនទ្លទ្ៀត ខណៈមដេរដាដនទ្ប្រឆ្ាំអ

នឹងការទា ទារលនោះ។ ទ្៊ីលនោះ ស ូលេើក្សយក្សវិវាទ្ព្៊ីរ  ក្សសលងខរជនូដូចខ្នងលប្កា ៖  

ទ្៊ី យួ៖  វិវាទ្ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទរវាង ក ត្តនិងបាមរ៉ែន ឆ្ន ាំ២០០១ 96  មដេមែនក្ស

 ួយននលរឿងលនោះគឺវិវាទ្ទាក្ស់ទ្ងនឹងឋានៈគតិយ តតននសណ្ឋា នស  ទ្ទ ួយល ម្ ោះ ហគ៊ីអា

ត៍ចារា៉ែដ្ឋហ៍ ( Qit ’at Jaradah) សា ិតលៅទ្ិសឦស្ថនតននលកាោះ វ សត ៍អាេ់អាហែ ៍ 

(Fasht al Azm) ថ្នលតើវាជាលកាោះ ឬប្ោន់មតជាដ៊ីដ ោះ។ បាមរ៉ែនបានរាា ញសក្សខ៊ីក្ស ម

ោ៉ែ ងរតងម្ល ាំថ្ន ហគ៊ីអាត៍ចា-រា៉ែដ្ឋហ៍ គឺជាលកាោះ មដេម្លនថ្មសាួ តលៅលព្េទ្ឹក្សលជារ។ 

ចាំមណក្សខ្នង ក ត្ត បានជាំទាស់ថ្ន ហគ៊ីអាត៍ចារា៉ែដ្ឋហ៍ ជានិចចកាេម្លនរាា ញក្សនុង

 
95 Ibid, Art.13(2). 
96 Qatar V. Bahrain Case, supra note 87.  
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មែនទ្៊ីស  ទ្ទ ថ្នជាដ៊ីដ ោះ។ រមនា លេើលនោះ  ក ត្តក្សមាបានប្រឆ្ាំងនឹងសក្សខ៊ីក្ស មររស់បាមរ៉ែន

មដរថ្ន លទាោះរ៊ីម្លនលព្េខាោះ សណ្ឋា នស  ទ្ទខ្នងលេើ ិនេិចលៅលព្េទ្ឹក្សលជារក្សមាពិ្ត

ម ន រ៉ែ មនតេក្សខណៈរូរររស់វាម្លនការមប្រប្រួេ ិនលទ្ៀងទាត់ លហត លនោះវា ិនអាច

ចាត់ទ្ ក្សជាអវ៊ីឱ្យលេើសព្៊ីដ៊ីដ ោះល ើយ។ លដ្ឋយពិ្ចារណ្ឋោ៉ែ ងហមត់ចត់លេើភសដុត្តង

មដេបានដ្ឋក់្សជូនលដ្ឋយភាគ៊ី និងលសចក្សដ៊ីសននិដ្ឋា នររស់អនក្សជាំនាញនានា ត លាការ

យ តតិធ ៌អនតរជាតិបានប្រកាសថ្ន ហគ៊ីអាត៍ចារា៉ែដ្ឋហ៍ គជឺាលកាោះ។97  

ទ្៊ីព្៊ីរ៖ លរឿង ួយលទ្ៀត  ក់្សព័្នធនឹងដ៊ីដ ោះលនោះ គឺលរឿងខពង់រារបាតស  ទ្ទរវាង

អង់លគាសនិងបារាាំង ឆ្ន ាំ១៩៧៧98 ប្រលទ្ស  អាំណ្ឋចទាាំងព្៊ីរម្លនវិវាទ្ ក់្សព័្នធនឹង

ការលប្រើថ្មលអដឌ្៊ីសដូ ន ( Eddystone Rocks) ជាចាំណ ច ូេដ្ឋា នក្សនុងការក្សាំណត់

ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទលៅប្ចក្សអង់លគាស (English Channel)។ អង់លគាសបានលេើក្សសក្សខ៊ី

ក្ស មថ្ន ថ្មលអឌ្៊ីសតូ នប្តូវចាត់ទ្ ក្សថ្នជាលកាោះ លហើយប្តូវលប្រើជាចាំណ ច ូេដ្ឋា នសប្ម្លរ់

គូសមខែល ដាន (median line) ក្សនុងប្ចក្សអង់លគាស។ អង់លគាសរនតថ្ន ថ្មលអដឌ្៊ីសតូ

នេិចបាត់ទាាំងប្សុងលៅលព្េទ្ឹក្សលជារនាស រាប្ត៊ីនននិទាឃរដូវ 99 រ៉ែ លណ្ឋណ ោះ ម្លន

ន័យថ្នេិចបាត់មតលៅលព្េទ្ឹក្សលជារខពស់រាំែ តប្រចាាំឆ្ន ាំ លហើយវា ិនេិចបាត់លៅ

លព្េទ្ឹក្សលជារ ធយ នានិទាឃរដូវល ើយ មដេលនោះវាប្សរលៅនឹងេក្សខខណឌ ក្សាំណត់

និយ ន័យលកាោះ មដេម្លនមចងក្សនុងរទ្រញ្ញា សដ ៊ីព្៊ីស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់ចប្ក្សភព្អង់លគាស 

 
97 Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar 
and Bahrain Case), Merits, Judgment, 1. C. J. Reports 2001, para. 195.  
98 Anglo-French Arbitration 1977.  

99 ស រាប្ត៊ីនននិទាឃរដូវ ម្លនន័យថ្ន និទាឃរដូវមដេម្លនរយលព្េលៅលព្េនថ្ានិងលព្េយរ់លសម ើោន  ។ 
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ឆ្ន ាំ១៩៦៤ និងប្សរលៅនឹងការអន វតតជាអនតរជាតិែងមដរ។  ក្ស់ព័្នធនឹងទ្ិននន័យ

រនាទ ត់រញ្ឈរ អង់លគាសបានទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ថ្ន លទាោះរ៊ីជាលៅក្សនុងចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់

អនតរជាតិ ឬលៅក្សនុងម្លប្ត្ត១០ ននអន សញ្ញា សដ ៊ីព្៊ីស  ទ្ទមដនដ៊ីនិងស  ទ្ទតភាា រ់ ឆ្ន ាំ

១៩៥៨100 ក្សដ៊ី មខែទ្ឹក្សលជារ ក់្សព័្នធគឺជាមខែទ្ឹក្សលជារ ធយ ននទ្ឹក្សលជារនានិទាឃរដូវ។ 

ត្ត ការយេ់លឃើញររស់អង់លគាស ទ្ឹក្សលជារ ធយ នានិទាឃរដូវគឺជាចាំណ ចមដេ

ម្លនតន ាពិ្ចារណ្ឋ លហើយការលប្រើទ្ឹក្សលជារស រាប្ត៊ីនននិទាឃរដូវ ជាលរឿងមដេ ិន

អាចទ្ទ្ួេយក្សបានល ើយក្សនុងររិរទ្លនោះ។ លោងត្ត សក្សខ៊ីក្ស មររស់អង់លគាស ក្ស ពស់

ននថ្មធ មជាតិលៅត្ត ប្គឹោះននរ៉ែ រាំភាឺែាូវនាវា ួយល ម្ ោះសម ៊ីនត ន (Smeanton 

lighthouse) គឺលៅខពស់ជាងទ្ឹក្សប្រម្លណ២ហវុ៊ីត (feet 101 )។ ត្ត រយៈលហត ែេ

ទាាំងអស់ខ្នងលេើ អង់លគាសសននិដ្ឋា ន និងអោះអាងថ្នថ្មលអដឌ្៊ីសដូ ន ិនអាចចាត់

ទ្ ក្សជាដ៊ីដ ោះល ើយ។ ចាំមណក្សខ្នងបារាាំងបានប្រឆ្ាំងនឹងការលប្រើថ្មលអដឌ្៊ីសដូ នជា

ចាំណ ច ូេដ្ឋា នលដ្ឋយស្ថរថ្នវាប្ោន់មតជាដ៊ីដ ោះរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ  ិនម នជាលកាោះល ើយ។ 

លនាើយតរនឹងសក្សខ៊ីក្ស មររស់អង់លគាស បារាាំងបានលេើក្សល ើងថ្ន លៅលព្េមដេ ិន

ម្លនមែនក្សណ្ឋ ួយលងើរែ តព្៊ីទ្ឹក្សលព្ញ ួយឆ្ន ាំ ម្លនន័យថ្នថ្មលនាោះជាដ៊ីដ ោះ  និង ិន

ម នជាលកាោះល ើយ។ រ៉ែ មនត ជឈតតការអនតរជាតិក្សនុងលរឿងលនោះ បានរញ្ញា ក្ស់ថ្ន រញ្ញា

មដេប្តូវសលប្ ចលៅលព្េលនោះ  ិនម នជាលរឿងឋានៈគតិយ តតននថ្មលអដឌ្៊ីសតូនលទ្ 

រ៉ែ មនតគឺវា ក្ស់ព័្នធនឹងការក្សាំណត់មខែល ដានក្សនុងប្ចក្សអង់លគាស។ ស្ថា រ័នខ្នងលេើរនត

 

100 កាេលនាោះ  ិនទាន់ម្លនអន សញ្ញា សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីន៊ីតិស  ទ្ទ ល ើយ។ 

101 ១ ហវុ៊ីត=០.៣០៤៨ម ៉ែប្ត។ 
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ថ្ន បារាាំងនា រ់បានទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ចាំណ ច េូដ្ឋា ន ក់្សព័្នធ ននថ្មលអដឌ្៊ីសតូ នសប្ម្លរ់

ការក្សាំណត់មដនលនស្ថទ្ររស់អង់លគាសលប្កា អន សញ្ញា លនស្ថទ្អឺរ៉ែ រឆ្ន ាំ១៩៦៤ ក្សមា

ដូចជាលៅក្សនុងក្សិចចចរចាឆ្ន ាំ១៩៧១  ក្ស់ព័្នធនឹងខពង់រារបាតស  ទ្ទ។ ម្លនន័យថ្ន 

ស្ថលាក្សដ៊ី ជឈតតការក្សនុងលរឿងខ្នងលេើ បានទ្ទួ្េស្ថគ េ់ការយក្សថ្មលអដឌ្៊ីសតូ នលធវើជា

ចាំណ ច េូដ្ឋា ន លដ្ឋយឈរលេើលោេការណ៍លថ្នា ោះសិទ្ធិ (Estoppel) លដ្ឋយស្ថា រ័ន

លនោះបានព្ាោ លគចលចញព្៊ីការក្សាំណត់ឋានៈគតិយ តតននសណ្ឋា នស  ទ្ទខ្នងលេើ។ 

 សរ រ ក្ស តែិតថ្នរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នធ មត្ត ជាមខែទ្ឹក្សនាចក្សមាពិ្តម ន រ៉ែ មនតម្លន

រញ្ញា  យួចាំនួន ក្ស់ព័្នធនឹងសណ្ឋា នស  ទ្ទនានា ដូចជាថ្មរ៉ែប្រោះទ្ឹក្ស និងដ៊ីដ ោះជាលដើ  

លហើយការសលប្ ចអាំព្៊ីចាំណ ចសប្ម្លរ់គូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នក្សមានឹងនាាំឱ្យម្លនវិវាទ្លក្សើត

ល ើងែងមដរ។ 
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ផ្ ន្ក្សទី្ ៣ ៖ បន្ថទ ត់មូលដ្ឋា នប្តង់  

តែិតមតថ្ន មខែទ្ឹក្សនាចគឺជាវិននទ្ូលៅ រ៉ែ មនតលៅលព្េអន វតតជាក់្សមសដង វិនន

លនាោះ ិនអាចអន វតតបានលេើក្សរណ៊ី ួយចាំនួន លដ្ឋយស្ថរភាព្សមុ គស្ថម ញខ្នា ាំងនន

សណ្ឋា នលននរ។ ក្សនុងក្សរណ៊ីលនោះ លគប្តូវលប្រើរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់ជាំនសួវិញ។ រនាទ ត់

 េូដ្ឋា នប្តង់សាំលៅដេ់ប្រព័្នធមខែប្តង់ភាា រ់ចាំណ ចជាក្ស់លាក្ស់នានារនតោន  ឬដ្ឋច់ព្៊ី

ោន លេើមខែទ្ឹក្សនាច។ ចាំណ ចទាាំងលនាោះលគលៅថ្នចាំណ ចររត់ននរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់។ 

រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់អាចលប្រើបានមតលៅទ្៊ីត្តាំងមដេម្លនភាព្ែតលប្ៅនិងចូេលៅ

ក្សនុង ឬក្សនុងក្សរណ៊ីមដេម្លនលកាោះរាយបា៉ែយលៅជិតៗត្ត រលណ្ឋដ យលននរ ឬក្សរណ៊ី

ពិ្លសសដនទ្លទ្ៀតដូចជានក្ស និងម្លត់ទ្លនាជាលដើ ។ ចាំណ ចខ សោន ជាស្ថរវនតរវាង

ប្រព័្នធរនាទ ត់ េូដ្ឋា នប្តង់ និងប្រព័្នធរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នធ មត្តលៅប្តង់ថ្ន ក្សនុងប្រព័្នធ

រនាទ ត់ េូដ្ឋា នប្តង់ គូសរនាទ ត់ េូដ្ឋា នកាត់ទ្ឹក្សលប្ៅ  ិនម នត្ត រលណ្ឋដ យលននរ

ដចូប្រព័្នធរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នធ មត្តលនាោះលទ្។ 

លៅលព្េនិោយអាំព្៊ីវិនន ក់្សព័្នធនឹងរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់ អនក្សសិក្សាន៊ីតិ

អនតរជាតិមតងមតរ ាឹក្សដេ់លសចក្សដ៊ីសលប្ ចររស់ត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ ក្សនុងវិវាទ្

លនស្ថទ្រវាងអង់លគាសនិងណ័រលវ៉ែ ឆ្ន ាំ១៩៥១ លប្ ោះថ្នលសចក្សដ៊ីសលប្ ចលនោះគឺជាប្រភព្

ក្សាំលណើតវិននខ្នងលេើ។ ក្សាំលណើតរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់ក្សនុងលរឿងលនោះ ក្ស់ព័្នធលៅនឹង

លននរររស់ណ័រលវ៉ែមដេម្លនលកាោះ ក្សនូលកាោះ ថ្ម ថ្មរ៉ែប្រោះទ្ឹក្ស លដ្ឋយណ័រលវ៉ែលៅថ្ន 

skjoergaard (រក្សមប្រជាមខមរថ្ន “របាយថ្ម”)។ លដ្ឋយស្ថររបាយថ្មមដេលក្សើតល ើង
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ព្៊ីលកាោះ ក្សូនលកាោះ ថ្ម និងសណ្ឋា នស  ទ្ទដនទ្លទ្ៀតជាលប្ចើនលនោះ នាាំឱ្យរដ្ឋា ភិបាេ

ណ័រលវ៉ែ បានលចញប្កឹ្សតយ ួយច ោះនថ្ាទ្៊ី ១២ មខក្សក្សកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៣៥ រលងកើតតាំរន់លនស្ថទ្

ររស់ខាួន មដេក្សនុងប្ក្សឹតយលនាោះប្រលទ្ស យួលនោះបានលប្រើរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់គូសព្៊ី

ចាំណ ចលៅលេើមដនដ៊ីលោក្សភាា រ់លេើលកាោះ និងថ្មនានា។ ការណ៍លនោះនាាំឱ្យម្លនវិវាទ្

លក្សើតល ើង លដ្ឋយស្ថរអង់លគាសជាំទាស់នឹងរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នលនោះ លប្ ោះថ្នត្ត រយៈការ

អន វតតប្កឹ្សតយឆ្ន ាំខ្នងលេើ នាវាអង់លគាសជាលប្ចើនប្តូវបានឃ្ត់ទ្ ក្ស។ អង់លគាសបានរដឹង

លៅត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិលៅឆ្ន ាំ១៩៤៩ លហើយត លាការបានលចញលសចក្សដ៊ីសលប្ ច 

លៅឆ្ន ាំ១៩៥១ លដ្ឋយប្រកាស ក្ស់ព័្នធរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នថ្ន៖ “លៅលព្េមដេលនន រ

ែតលប្ៅ នងិចេូលៅក្សនុង...រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តូវឯក្សរាជយព្៊ីមខែទ្ឹក្សនាច លហើយអាច

ក្សាំណតល់ដ្ឋយវធិ៊ីលរខ្នគណិត។” 102  រមនា លេើលនោះត លាការបានគសូរញ្ញា ក្ស់ថ្ន 

រនាទ ត់ េូដ្ឋា នប្តង់ ប្តូវអន លលា ត្ត ទ្ិសលៅទ្ូលៅននលននរ។103  

  មែនក្សលនោះនឹងសិក្សាេ ែិតអាំព្៊ីេក្សខណៈទ្ូលៅននរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់ (១) 

រនាទ រ់ ក្សនឹងសិក្សាអាំព្៊ីរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ននិងក្សត្តត  ក្ស់ព័្នធនានា (២)។ 

១-លក្សខណៈទូ្សៅននបន្ថទ ត់មូលដ្ឋា នប្តង់  

 ដូចបានលរៀររារ់ខ្នងលេើ រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់ទ្ាំលនើរប្តូវបានរលងកើតល ើង

លដ្ឋយប្កឹ្សតយចារ់ររស់ប្រលទ្សណ័រលវ៉ែ ច ោះនថ្ាទ្៊ី១២ មខក្សក្សកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៣៥104 និងប្តូវ

 
102 Fishery Cases, supra note 17, P. 129 
103 Id. 
104Norwegian Royal Decree, Dated 12 July 1935. 
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បានត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិទ្ទួ្េស្ថគ េ់ថ្នប្សរលៅនឹងន៊ីតិអនតរជាតិ លៅឆ្ន ាំ

១៩៥១ លដ្ឋយគូសរញ្ញា ក្ស់ដចូខ្នងលប្កា ៖  

− លៅលព្េមដេលននរម្លនភាព្ែតលប្ៅនិងចូេលៅក្សនុង...រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តូវ

ឯក្សរាជយព្៊ីចាំណ ចទ្ឹក្សនាច និងអាចសលប្ ចលដ្ឋយ លធាបាយលរខ្នគណិត 

លហើយ 

− ការគូសរនាទ ត់ េូដ្ឋា ន ិនប្តូវាក្សលចញព្៊ីទ្ិសលៅទ្ូលៅននលននរល ើយ។105 

លប្កាយ ក្ស ម្លប្ត្ត៧ ននអន សញ្ញា សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីន៊ីតិស  ទ្ទ ឆ្ន ាំ១៩៨២ 

អន ញ្ញា តឱ្យរដាលននរស  ទ្ទគូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់ជាំនួស ឬភាា រ់ោន ជា ួយរនាទ ត់

 ូេដ្ឋា នធ មត្តក្សនុងក្សរណ៊ីមដេលននរម្លនភាព្ែតលប្ៅ និងចូេលៅក្សនុង (deeply 

indented and cut into) ឬក្សនុងក្សរណ៊ីមដេម្លនរបាយលកាោះ(fring of island)

លៅជារ់មក្សែរលននរ 106 ។ រមនា លេើលនោះរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់ប្តូវគូសប្សរលៅនងឹ

េក្សខខណឌ  ួយចាំនួនមដេក្សាំណត់ក្សនុងអន សញ្ញា ខ្នងលេើ លនាោះគឺ៖ 

−  ិនប្តូវាក្សលចញព្៊ីទ្ិសលៅទ្លូៅននលននរ(general direction of 

the coast)107  

− តាំរន់ស  ទ្ទមដេលាតសនធឹងជា ួយនឹងមខែប្តូវភាា រ់ោ៉ែ ងជិតសន ិទ្ធ

លៅនឹងមដនដ៊ីលោក្ស មដេប្តូវចាត់ទ្ ក្សក្សនុងរររមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង108  

 
105 Fishery Cases, supra note 17, P. 129 and P.142.  
106 UNCLOS, supra note 5, Art.7(1).  
107 Id, Art.7(3). 
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−  ិនប្តូវគូសលៅកាន់ ឬលចញព្៊ីដ៊ីដ ោះ109 និង 

−  ិនប្តូវកាត់ស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់រដាដនទ្លចញព្៊ីស  ទ្ទអនតរជាតិ ឬ

តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ110។ 

 វិននរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់ម្លនលរឿងសមុគស្ថម ញ ួយចាំននួមដេប្តូវពិ្ភាក្សា 

លនាោះគឺ លននរែតលប្ៅនិងចូេលៅក្សនុង (ក្ស) របាយលកាោះលៅជារ់មក្សែរលននរ (ខ) ទ្ិសលៅ

ទ្លូៅននលននរ (គ) និងដ៊ីសណដ  (ឃ) ការលប្ជើសលរសីទ្៊ីត្តាំងចាំណ ច ូេដ្ឋា ននិងដ៊ីដ ោះ 

(ង)។ 

ក្ស-លននរែតលប្ៅនិងចូេលៅក្សនងុ 

លននរែតនិងចូេលៅក្សនុងសាំលៅដេ់លននរ មដេែតចូេលៅរក្សដ៊ីលោក្ស។រ៉ែ មនតអវ៊ី

មដេប្តូវពិ្ភាក្សាលនាោះគឺថ្ន លតើលននរមររណ្ឋមដេអាចចាត់ទ្ ក្សជា លននរែតលប្ៅ? 

លននរែតលប្ៅ ប្តូវបានរក្សប្ស្ថយខ សៗោន ព្៊ីសាំណ្ឋក្ស់អនក្សចារ់អនតរជាតិ។ 

អនក្សចារ់ខាោះយេ់ថ្ន “ភាព្ែតត្ត រលណ្ឋដ យលននរប្តូវមតម្លនលេើសព្៊ី ួយ លហើយ

ក្សរណ៊ីមដេវាែតមត យួ លគប្តូវអន វតតមខែកាត់នក្សគតិយ តត(Juridical Bay) 

 វិញ” 111  ខណៈមដេអនក្សចារ់ខាោះលទ្ៀតរក្សប្ស្ថយថ្ន “ ក្សយែតលប្ៅ អាចឈរលៅ

 
108UNCLOS, supra note 5, Art.7(3). 
109 Id Art.7(4). 
110 Id Art.7(6). 
111 Reisman and Westerman, Straight Baselines in International Maritime Boundary 
Delimitation, 1992, P.81.   
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មតឯង ឬភាា រ់ជា ួយនឹង ក្សយថ្នចូេលៅក្សនងុ លហើយ ក្សយថ្នែតលប្ៅលនោះ សាំលៅដេ់

ការែតលែដក្សននដ៊ីលហើយ ក្សយចេូលៅក្សនុងសាំលៅដេ់រងវោះព្ ោះរញ្ឈរ”112។ 

សហរដាអាល រិក្ស បានរក្សប្ស្ថយអាំព្៊ីេក្សខណៈសម្លគ េ់លននរែតលប្ៅដូចខ្នង

លប្កា 113៖ 

− លៅប្តង់ទ្៊ីត្តាំងមដេប្តូវពិ្ចារណ្ឋ ក្សាំណ្ឋត់រនាទ ត់ េូដ្ឋា នប្តូវម្លន

ោ៉ែ ងតិច៧០%ននប្រមវងសរ រននប្រមវងរនាទ ត់ េូដ្ឋា ន ក្ស់ព័្នធ

មដេក្សាំណ្ឋត់រនាទ ត់ន៊ី ួយៗប្តូវម្លនអន បាតលធៀរនឹងព្ាំន ោះចូេក្សនុង

ននលននរោ៉ែ ងតិច ៦:១០  

− ប្តូវម្លនមែនក្សែតោ៉ែ ងតិច៣ក្សមនាងលៅប្តង់ទ្៊ីត្តាំង ក្ស់ព័្នធ 

− ក្សាំណ្ឋត់រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់ន៊ី ួយៗ ិនប្តូវម្លនប្រមវងលេើសព្៊ី៤៨

ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទល ើយ។ 

អវ៊ីមដេគួរក្សត់សម្លគ េ់លនាោះគឺថ្ន ឃ្ា  “ែតលប្ៅនិងចូេលៅក្សនុង” ម្លនលដើ 

ក្សាំលណើតព្៊ីេក្សខណៈ វិនិចឆយននលននរ ួយររស់ណ័រលវ៉ែ លេើក្សល ើងក្សនុងវិវាទ្លនស្ថទ្ជា យួ

អង់លគាស។ លៅលព្េលនាោះ ត លាការបានពិ្ចារណ្ឋលដ្ឋយមែែក្សលេើក្សត្តត ភូ ិស្ថស្តសត

មដេ ក្ស់ព័្នធោ៉ែ ងលប្ចើន 114 ។ លហត លនោះ ការពិ្ចារណ្ឋថ្នលតើលននរ ួយជា “លននរែត

 
112 Prescott and Schofield, supra note 84, P.145.   
113 US Department of State, Developing standard guidelines for evaluating straight 
baselines, limit in the seas, No. 106, 1987, P.5. 
114 Fisheries cases, supra note 13, P.116 and 141.   
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លប្ៅនិងចូេលៅក្សនុង” ប្តូវមតម្លនការ ក្ស់ព័្នធនឹងក្សត្តត ភូ ិស្ថស្តសតនានា លហើយមដេ

ប្តូវអន វតតលតសតសម្លម្លប្តភាព្ 115 ។ ក្សនុងលរឿងលនោះ នដស  ទ្ទមដេណ័រលវ៉ែលៅថ្ន 

“Fjords” សា ិតលៅត្ត រលណ្ឋដ យលននរគឺជាសណ្ឋា នមដេម្លនជលប្ៅលប្ៅ និងព្ ោះ

ចូេលៅក្សនុង។ 

រ៉ែ មនតសូ រញ្ញា ក្ស់ថ្ន អស់រយៈលព្េជាលប្ចើនទ្សវតែ ក្សលហើយលប្កាយវិវាទ្

លនស្ថទ្ខ្នងលេើ សហគ ន៍អនតរជាតិ ិនទាន់ទ្ទ្ួេបានវិននរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់

 យួមដេម្លនភាព្ចាស់លាស់ល ើយ នាាំឱ្យម្លនការអន វតតររស់រដា យួចាំនួនបាន

គូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់កាត់លននរមដេប្ោន់មតែតធ មត្តរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ។ 

ខ-របាយលកាោះលៅជារម់ក្សែរលននរ 

ដចូោន នឹងឃ្ា  “ែតលប្ៅនិងចូេលៅក្សនុង”មដរ  ិនម្លនលតសតណ្ឋ ួយប្តូវបាន

ទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ជាទ្លូៅល ើយថ្នលកាោះណ្ឋមដេអាចចាត់ថ្នលៅរាយជារ់មក្សែរលននរ។ 116 

ម្លនស្ថា នភាព្ព្៊ីរមដេអាចចាត់ទ្ ក្សថ្នជាស្ថា នភាព្របាយលកាោះលៅជារ់មក្សែរលននរ។ 

 
115 Fisheries cases, supra note 13, P.116 and 141.   
116 UNITED NATIONS, supra note 80, P.21. 
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ទ្៊ី ួយ គឺវា ក់្សព័្នធោ៉ែ ងជិតសន ិទ្ធជា ួយនឹងលសចក្សដ៊ីសលប្ ចក្សនុងវិវាទ្

លនស្ថទ្ណ័រលវ៉ែនិងអង់លគាស  ក់្សព័្នធនឹងលកាោះនានាមដេម្លនេក្សខណៈឯក្សសណ្ឋា ន

ភាព្ជា ួយនឹងដ៊ីលោក្ស។ លកាោះទាាំងលនាោះលៅរនតជា យួនឹងលននរ លហើយលៅលព្េគូស

ក្សនុងមែនទ្៊ីខ្នន តតូចនឹងលឃើញថ្នវាលៅជារ់ោន ជា ួយនឹងដ៊ីលោក្ស។ 117   សូ ល ើេររូ

ខ្នងលប្កា ៖  

 

 
117 UNITED NATIONS, supra note 80, P.21. 

រូបភាព 5 
Source: Reisman and Westerman, Straight Baselines in International 
Maritime Boundary Delimitation, 141. 
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ទ្៊ីព្៊ីរ គឺស្ថា នភាព្លនោះលក្សើតល ើងលៅលព្េមដេលកាោះនានាសា ិតលៅចម្លា យ

ស ប្សរណ្ឋ យួលចញព្៊ីលននររលងកើតបានជារបាាំងរិទ្មែនក្សភាគលប្ចើនននលននរទ្េ់នឹង

ស  ទ្ទ។ 118  ជាក់្សមសដង លកាោះត្ត រលណ្ឋដ យលននរអត៊ីតយលូ គ ស្ថា វ ី (Yugoslavia) 

មដេលាតសនធឹងលចញព្៊ីពូ្ឡា (Pula) លៅស ៊ីលរន៊ីក្ស(Sibenik) លគចាត់ទ្ ក្សថ្នជា

របាយលកាោះលៅមក្សែរលននរ។ សូ ល ើេរូរភាព្ខ្នងលប្កា ៖   

 
118 UNITED NATIONS, supra note 80, P.21. 

រូបភាព 6 
Source: Geographic Guide, Maps of Europe, Former Yugoslavia 
Political Map, available at: 
https://www.geographicguide.com/europe-maps/yugoslavia.htm 
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រ៉ែ មនតលននរក្សមាអាចបាាំងលដ្ឋយក្សនូលកាោះតូចៗមដេលៅក្សក្សក្ស ញ លហើយម្លនចាំនួន

ស ប្សរអាចចាត់ទ្ ក្សជារបាយលកាោះបាន។ 

ចាំល ោះចម្លា យមដេអាចចាត់ទ្ ក្សថ្ន“លៅជារម់ក្សែរ” ក្សមា ិនម្លនលតសតរញ្ញា ក្ស់

ណ្ឋ យួចាស់លាស់មដរ។ ខណៈមដេលកាោះមដេសា ិតលៅចម្លា យប្រម្លណ៣ន ៉ែេ៍

ស  ទ្ទព្៊ីលននរលគអាចនឹងចាត់ទ្ ក្សថ្នជាលកាោះលៅជារ់មក្សែរលននរ រ៉ែ មនតចាំល ោះលកាោះមដេលៅ

រាយបា៉ែយចម្លា យប្រម្លណ១០០ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ ប្បាក្សដណ្ឋស់ថ្នពិ្តជា ិនអាចចាត់ទ្ ក្ស

ថ្នលៅជារ់មក្សែរលននរល ើយ។ 

ទាក្ស់ទ្ងនឹងរញ្ញា ខ្នងលេើ សហរដាអាល រិក្សបានរក្សប្ស្ថយថ្ន119៖  

− លដ្ឋយមែែក្សលេើរញ្ាតតិមដេថ្ន “រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់ ិនប្តូវគូសាក្ស

លចញព្៊ីទ្ិសលៅស ប្សរណ្ឋ យួននលននរ (ម្លប្ត្ត ៧ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី៣ 

ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២)” ទ្ាំលនារទ្ិសលៅលកាោះខ្នងលប្ៅ (ឧទាហរណ៍ 

លកាោះមដេចាំណ ចររត់ននរនាទ ត់ េូដ្ឋា នត្តាំងលៅ)  ិនប្តូវាក្សលចញ

លេើសព្៊ី ២០ដឺលប្ក្សព្៊ីលននរដ៊ីលោក្សមដេលៅទ្េ់  ខលនាោះល ើយ  

− ប្តូវមតម្លនការពិ្ចារណ្ឋអាំព្៊ីចម្លា យព្៊ីរលណ្ឋដ យលននរដ៊ីលោក្ស លៅលកាោះ

នានាមដេលៅខ្នងលប្ៅរាំែ ត 

− លកាោះមដេចាត់ទ្ ក្សថ្នជាមែនក្សននរបាយលៅមក្សែរលននរ ិនប្តូវម្លន

ចម្លា យឃ្ា តព្៊ីោន លេើសព្៊ី ២៤ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទល ើយ  

 
119 US Department of State, supra note 113. P.17-21. 
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− លកាោះនានាមដេចាត់ទ្ ក្សជារបាយលកាោះលៅមក្សែរលននរប្តូវរិទ្នែទលននរ

ស  ទ្ទោ៉ែ ងតិច៥០%  

− ក្សាំណ្ឋត់រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់ន៊ី ួយៗ ិនប្តូវម្លនប្រមវងលេើសព្៊ី ៤៨

ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទល ើយ  

− លកាោះទាាំងលនាោះ ិនប្តូវម្លនចម្លា យលេើសព្៊ី ៤៨ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទព្៊ីប្ចាាំង

ល ើយ។ 

គ-ទ្សិលៅទ្លូៅននលននរ 

 ដចូម្លនរាា ញខ្នងលេើ ម្លប្ត្ត ៧ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី៣ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ 

បានមចងថ្ន “រនាទ ត់ េូដ្ឋា នប្តង ់និប្តូវគសូាក្សលចញព្៊ីទ្សិលៅស ប្សរណ្ឋ

 ួយននលននរល ើយ 120 ” មដេ ក្សយលព្ចន៍ននម្លប្ត្តលនោះប្សង់លចញព្៊ីលសចក្សដ៊ីសលប្ ច

ក្សនុងវិវាទ្លនស្ថទ្ណ័រលវ៉ែនិងអង់លគាសឆ្ន ាំ១៩៥១។ រ៉ែ មនត ក្សាំណ្ឋត់រនាទ ត់ េូដ្ឋា នប្តង់

ររស់ណ័រលវ៉ែភាគលប្ចើនម្លន  ាំ ិនលេើសព្៊ី១៥ដឺលប្ក្ស។121  

 
120 UNCLOS, supra note 5, Art. 7(3).  
121 UNITED NATIONS, supra note 80, 25.  
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លនាើយតរនឹងការណ៍លនោះ សហរដាអាល រិក្សបានរក្សប្ស្ថយតល ាើងេាំាក្ស  ាំគ

ម្លា តទ្ិសលៅទ្ូលៅននលននរ ក្ស ិនលេើសព្៊ី ២០ ដឺលប្ក្សវិញ។ សហរដាអាល រិក្សក្សមាបាន

រមនា ែងមដរថ្ន ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេរបាយលកាោះ ក្ស់ព័្នធជាទ្ូលៅលៅប្សរនឹងលននរ លនាោះ

មខែភាា រ់របាយលកាោះលៅនឹងលននរដ៊ីលោក្សអាចនឹងម្លនរាវ ស់  ាំលេើសព្៊ី២០ដឺលប្ក្ស។ ស ូ

ល ើេររូខ្នងលប្កា ៖  

  

រូបភាព 7 
Source: US Department of State, 1987a. 
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រ៉ែ មនតស ូរញ្ញា ក់្សថ្ន ក្សនុងវិវាទ្លនស្ថទ្ឆ្ន ាំ១៩៥១ ត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ

បានគូសរញ្ញា ក្ស់ទាក់្សទ្ងនឹងលោេគាំនិត “ទ្ិសលៅទ្ូលៅននលននរ”ថ្ន ិនជារ់ ក់្សព័្នធ

នឹងការគណនាត្ត មររគណិតវិទ្ាល ើយ។122  

ឃ-ដ៊ីសណដ  (delta) 

ដ៊ីសណដ  គឺជាេក្សខខណឌ រមនា  ួយលែែងលទ្ៀតសប្ម្លរ់ការគូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន

ប្តង់។ ម្លប្ត្ត ៧ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី២ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ មចងថ្ន៖  

“ក្សរណ៊ីមដេលននរម្លនភាព្ ិនលទ្ៀងទាត់ខ្នា ាំងលដ្ឋយស្ថរវតតម្លន

ននដ៊ីសណដ  និងេក្សខខណឌ ធ មជាតិដនទ្លទ្ៀត លនាោះលគអាចលប្ជើសលរីស

ចាំណ ចស ប្សរណ្ឋ ួយ លៅត្ត មខែទ្ឹក្សនាចខ្នងច ងរាំែ តលៅរក្ស

ស  ទ្ទ លហើយលេើក្សមេងមតម្លនការថ្យ ក្សលប្កាយវញិននមខែទ្ឹក្សនាច

លនាោះ លនាោះរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់នឹងម្លនស ព្េភាព្ រហូតដេ់ម្លនការ

មក្សមប្រលដ្ឋយរដាលននរស  ទ្ទលដ្ឋយអន លលា ត្ត អន សញ្ញា លនោះ។” 123 

 ត្ត ពិ្តលៅក្សថ្នខណឌ លនោះលៅចាំណ ោះនឹងក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី១ មដេមចងទាក្ស់ទ្ងនឹង

លននរែតលប្ៅនិងចូេលៅក្សនុង ឬរបាយលកាោះលៅជារ់មក្សែរលននរ។ រ៉ែ មនតលោងត្ត រញ្ាតតិ

ននក្សថ្នខណឌ លនោះ រដាអាចគូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់ជ ាំវិញមខែទ្ឹក្សនាចននដ៊ីសណដ  ប្តង់

លននរមដេម្លនភាព្ ិនលទ្ៀងទាត់ខ្នា ាំង លហើយក្សមា ិនម្លនកាតព្វក្សិចចប្តូវមក្សមប្រចាំណ ច

 
122 Fishery Cases, supra note 17, P.141-142.  
123 UNCLOS, supra note 5, Art 7(2).  
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 េូដ្ឋា នលៅលព្េលប្កាយមដរ 124  ខណៈមដេចាំណ ច េូដ្ឋា នអាចនឹងមក្សមប្រលដ្ឋយ

អន លលា ត្ត ចារ់អនតរជាតិ។ 

 គួររញ្ញា ក្ស់មដរថ្ន  ក្សយ “ដ៊ីសណដ ” ម្លនលប្រើក្សនុងអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ មដេ

លសចក្សដ៊ីប្ ងម្លប្ត្ត ៧ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី២ បានលេើក្សយក្សព័្ត៌ម្លន ក់្សព័្នធនឹងដ៊ីសណដ

ទ្លនា Ganges/Brahmaputra។ វាគឺជាដ៊ីសណដ ធាំជាងលគលេើពិ្ភព្លលាក្ស មដេ

ម្លននែទប្រម្លណ៦០,០០០គ៊ី ូម ៉ែប្តប្ក្សឡា លហើយនែទជាង ក្ស់ក្សណ្ឋដ េប្តូវេិចលដ្ឋយ

ទ្ឹក្ស។125 រូរភាព្ខ្នងលប្កា រាា ញអាំព្៊ីដ៊ីសណដ លៅទ្លនាGanges/Brahmaputra)៖  

 
124 UNITED NATIONS, supra note 80, 24.  
125 Id. 
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រូបភាព 8 
Source: Semantic Scholar, Historical Changes in the Ganges-
Brahmaputra Delta Front, Available at: 
https://www.semanticscholar.org/paper/Historical-Changes-in-the-
Ganges-Brahmaputra-Delta-
Allison/0c3324d7502fd62a784a226427fe2937c8e94b73 
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ង-ទ្៊ីត្តាំងចាំណ ច េូដ្ឋា ន  និងដ៊ីដ ោះ 

 ម្លប្ត្ត៧ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ ក្សមាបានមចងែងមដរថ្ន រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់

ប្តូវភាា រ់ “ចាំណ ចស ប្សរ (appropriate points)”។  លតើចាំណ ចណ្ឋមដេលគ

ចាត់ទ្ ក្សថ្នស ប្សរសប្ម្លរ់ភាា រ់រនាទ ត់ េូដ្ឋា នប្តង់?  

 ត្ត រយៈការសិក្សាររស់ការិោេ័យក្សិចចការ  ស  ទ្ទនិងន៊ីតិស  ទ្ទ ននអងគ

ការសហប្រជាជាតិបានរាា ញថ្នចាំណ ចស ប្សរលនាោះ ប្តូវមតលៅលេើមខែទ្ឹក្សនាច

រាា ញក្សនុងមែនទ្៊ី (charted low-water line)។ ប្តង់លនោះម្លនន័យថ្ន ប្រព័្នធ

រនាទ ត់ េូដ្ឋា នប្តង់ប្តូវចារ់លែដើ គូសលេើមខែទ្ឹក្សនាច លហើយលៅលព្េរញ្ចរ់ក្សមាលៅ

លេើមខែទ្ឹក្សនាចមដរ។ 

 ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី៤ ននម្លប្ត្ត ៧ បានក្សាំណត ់ិនឱ្យគូសរនាទ ត់ េូដ្ឋា នប្តង់លៅ

រក្សឬលចញព្៊ីដ៊ីដ ោះ លេើក្សមេងមតម្លនក្សរណ៊ីណ្ឋ ួយក្សនុងចាំលណ្ឋ េក្សខខណឌ ទាាំងព្៊ីរ

ខ្នងលប្កា លនោះ៖ 

− ទ្៊ី យួ លរើដ៊ីដ ោះ ក់្សព័្នធម្លនសាំណង់រ៉ែ រាំភាែឺាូវនាវា (lighthouse) 

ឬរចនាស ព័នធប្រ ក្ស់ប្រមហេ  

− ទ្៊ីព្៊ីរ ការលប្រើដ៊ីដ ោះជាចាំណ ច ូេដ្ឋា នសប្ម្លរ់គូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន

ប្តង់ម្លនទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ជាអនតរជាតិ។ 
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២- បន្ថទ ត់មូលដ្ឋា នប្តង់ និងក្សតាត ពាក់្សព្័នធ 

 រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់ លដើរតួជាអនក្សជាំនួសឱ្យរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នធ មត្តក្សនុងស្ថា ន

ភាព្ភូ ិស្ថស្តសតសមុគស្ថម ញនានា នដទ្លនា នក្ស នក្សប្រវតតិស្ថស្តសត  ទ្ឹក្សប្រវតតិស្ថស្តសត  

ក្សាំព្ង់មែ ែាូវចាំណតនាវា និងលកាោះជាលដើ ។ លយើងនឹងសិក្សាក្សត្តត ន៊ី យួៗខ្នងលប្កា ។ 

ក្ស-ម្លតទ់្លនា 

ម្លប្ត្ត៩ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ បានមចងថ្ន “លៅលព្េមដេទ្លនា ហូរចូេ

លដ្ឋយផ្ដទ េ់លៅក្សនុងស  ទ្ទ រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នជារនាទ ត់ប្តង់កាត់ម្លត់ទ្លនារវាងចាំណ ច

លៅលេើមខែទ្ឹក្សនាចននប្ចាាំងទ្លនាលនាោះ” 126។ ម្លប្ត្តលនោះ ិនបានែដេ់ការមណនាាំជាក្ស់

លាក្ស់ណ្ឋ ួយ ក្ស់ព័្នធនឹងការលប្ជើសលរីសចាំណ ច ូេដ្ឋា ន ននមខែរិទ្ម្លត់ទ្លនាល ើយ

រ៉ែ មនតអន សញ្ញា លនោះបានែដេ់េក្សខខណឌ ថ្នចាំណ ចលនាោះប្តូវមតលៅលេើ“មខែទ្ឹក្សនាចនន

ប្ចាាំងទ្លនា”។ ម្លនក្សរណ៊ីខាោះ ម្លត់ទ្លនាក្សមាជាតាំរន់ ួយមដេពិ្បាក្សក្សាំណត់ែងមដរ ជា

ពិ្លសសលៅត្ត រលណ្ឋដ យលននរមវងមដេម្លនក្សប្ ិតជាំលនារឬេាំនាចខពស់។ 

លរើនិោយព្៊ីការរក្សមប្រែាូវការរវាងភាស្ថបារាាំង និងភាស្ថអង់លគាសចាំល ោះ

ម្លប្ត្តខ្នងលេើលនោះវិញ លយើងលឃើញថ្ន ម្លនចាំណ ចខ សោន រនតិច។ ភាស្ថបារាាំងលប្រើ

ឃ្ា ថ្ន “si un fleuve se jette dans lamer sans former estuaire ...

(ប្រសិនលរើទ្លនាហូរចូេលៅក្សនុងស  ទ្ទលដ្ឋយ ិនម្លនរលងកើតបានជា  )”ចាំមណក្ស

 
126 UNCLOS, supra note 5, Art. 9.  
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ភាស្ថអង់លគាសវិញលប្រើឃ្ា ថ្ន “If a river flows directly into the sea…

(ប្រសិនលរើទ្លនាហូរចូេលដ្ឋយផ្ដទ េ់លៅក្សនុងស  ទ្ទ)”។ ចាំណ ចខ សោន គឺប្តង់ថ្ន ឃ្ា

ភាស្ថបារាាំងម្លន ក្សយថ្ន “រលងកើតបានជា  ” ចាំមណក្សភាស្ថអង់លគាស លប្រើ ក្សយ

ថ្ន “ហូរចូេលៅក្សនុងស  ទ្ទលដ្ឋយផ្ដទ េ់” លដ្ឋយ ិនបានលប្រើ ក្សយ “  ”ល ើយ។ 

ប្តង់លនោះសូ រញ្ញា ក្ស់ព្៊ីភាព្ខ សោន រវាង ក្សយ “ម្លត់ទ្លនា” និង ក្សយ “  ”។ 

 ក្សយ “ម្លត់ទ្លនា”  ភាស្ថអង់លគាសលៅថ្ន “River Mouth” ចាំមណក្ស ក្សយ “  ”

ភាស្ថអង់លគាសលប្រើ ក្សយថ្ន “esturies” ចាំមណក្សភាស្ថបារាាំងមដេលប្រើក្សនុងអន -

សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ គឺ “estuaire”។ វចនាន ប្ក្ស សល ដចជួនណ្ឋត បានរក្សប្ស្ថយ

 ក្សយ “  ”ថ្នជាម្លត់មប្ព្ក្ស ឬម្លត់សទ ឹងមដេមរក្សលចញព្៊ីទ្លនាលៅ, ម្លត់ទ្លនាមដេ

ហូរលៅជារ់នឹងស  ទ្ទ ដូចោ៉ែ ង  ផ្ដក យលប្ ច,   រ, ឬ  មសន,   ក្សលញ្ា ើ 

(លៅក្ស ពុជាលប្កា ) ជាលដើ ។ ក្សនុងររិរទ្ន៊ីតិស  ទ្ទ ជាទ្លូៅ លៅក្សនុង  ម្លនលាយ

ចប្ ុោះោន រវាងទ្ឹក្សនប្រននស  ទ្ទ និងទ្ឹក្សស្ថរននទ្លនា។ េទ្ធែេននការលាយោន រវាង

ទ្ឹក្សស  ទ្ទ និងទ្ឹក្សទ្លនាលនោះ នាាំឱ្យទ្ឹក្សលៅ   ិននប្រខ្នា ាំងដចូទ្ឹក្សស  ទ្ទល ើយ។ ម្លន

ន័យថ្ន លៅ   ទ្ឹក្សអាចហូរលចញ និងចេូបាន ចាំមណក្សម្លត់ទ្លនារងារូទ្ឹក្សស្ថរភាគ

លប្ចើនរាំែ តលៅក្សនុងស  ទ្ទ។ លយើងអាចនិោយបានថ្ន   គឺជាតាំរន់អនតរក្ស ម ឬលាយ

ោន រវាងទ្ឹក្សស្ថរ និងទ្ឹក្សនប្រ ខណៈមដេម្លត់ទ្លនាប្តូវរក្សប្ស្ថយោ៉ែ ងចលងែៀតថ្នជា

ទ្៊ីត្តាំងមដេជាចាំណ ចរញ្ចរ់ននទ្លនា និងជាចាំណ ចចារ់លែដើ ននមដនទ្ឹក្សដនទ្លទ្ៀត

មដេទ្ទ្ួេទ្ឹក្សព្៊ីទ្លនាលនាោះ។ 
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អនក្សជាំនាញននអងគការសហប្រជាជាតិ បានែដេ់អន ស្ថសន៍ថ្ន ឃ្ា ភាស្ថ

អង់លគាស គួរមតរក្សប្ស្ថយក្សនុងន័យប្សរោន នឹងឃ្ា ជាភាស្ថបារាាំង សប្ម្លរ់ម្លប្ត្ត

លនោះ។ 127  ម្លប្ត្ត៩ អាចអន វតតបានមតចាំល ោះក្សរណ៊ីមដេអវតតម្លន  រ៉ែ លណ្ឋណ ោះ។ 

ចាំមណក្ស  ប្តូវអន វតតប្សរត្ត រញ្ាតតិននម្លប្ត្ត១០ មដេមចង ក្ស់ព័្នធនឹងនក្ស។ 

រមនា លេើលនោះ ម្លប្ត្ត៩  ិនបានដ្ឋក្ស់ក្សប្ ិតអាំព្៊ីប្រមវងរនាទ ត់រិទ្ម្លត់ទ្លនា

ល ើយ លហើយវា ក្ស់ម្លនភាព្រត់មរន ក្ស់ព័្នធនឹងការលប្ជើសលរីសចាំណ ច ូេដ្ឋា ន

សប្ម្លរ់គូសមខែរិទ្ម្លត់ទ្លនាលនាោះ។ លនោះអាចថ្ន  ក្សព្៊ីភាព្េាំបាក្សក្សនុងការក្សាំណត់ទ្៊ី

ត្តាំងជាក្ស់លាក្ស់ននម្លត់ទ្លនា។មខែរិទ្ម្លត់ទ្លនាប្តូវលៅរាា ញក្សនុងមែនទ្៊ី ឬច ោះក្សនុងរញ្ា ៊ី

ក្សអូរលដ្ឋលន។128 

ខ-នក្ស 

រញ្ញា នានា ក្ស់ព័្នធនឹងនក្ស ប្តូវបានលេើក្ស ក្សមចងក្សនុងម្លប្ត្ត ១០ ននអន សញ្ញា

ឆ្ន ាំ១៩៨២។ រ៉ែ មនត អន សញ្ញា លនោះ ិនបានមចងលេើប្គរ់រញ្ញា នននក្សទាាំងរ៊ីប្រលភទ្

ល ើយ។ នក្សទាាំងរ៊ីប្រលភទ្ទ្៊ីលនោះ សាំលៅដេ់នក្សជាក្ស មសិទ្ធិររស់រដា ួយ នក្សជាក្ស ម

សទិ្ធរិរស់រដាលប្ចើន និងនក្សប្រវតតិស្ថស្តសត។ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី១ ននម្លប្ត្តលនោះ មចងអាំព្៊ី

អញ្ាប្តក្ស ម 129 ចាំល ោះនក្សមដេជាក្ស មសិទ្ធិរួ ររស់រដាព្៊ីរឬលប្ចើន។ រមនា លេើលនោះ 

ក្សថ្នខណឌ ច ងលប្កាយ ក្សមាបានមចងអាំព្៊ីអញ្ាប្តក្ស មចាំល ោះនក្សប្រវតតិស្ថស្តសត  និងនក្ស

 
127 United Nations, supra note 80, P.26. 
128 UNCLOS, supra note 5, Art. 16.  

129 អញ្ាប្តក្ស ម ម្លនន័យថ្ន ក្សរណ៊ីលេើក្សមេង។  
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មដេប្តូវបានរដូរ ក្សជាមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុងលដ្ឋយរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់លប្កា ម្លប្ត្ត៧។ 

ម្លនន័យថ្ន ម្លប្ត្ត១០ មចងមតអាំព្៊ីនក្សក្ស មសិទ្ធិននរដា យួរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ លដ្ឋយលគលៅថ្ន 

“នក្សគតិយ តត (Juridical Bay)”។ 

ចាំមណក្សក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី២ ននម្លប្ត្តខ្នងលេើបានមចងថ្ន៖ 

 “នក្ស គឺជាមែនក្សែតល ើេលឃើញចាស់ លដ្ឋយមែនក្សេយចូេលៅ

ដ៊ីលោក្សសម្លម្លប្តលៅនឹងទ្ទ្ឹងររស់វា រលងកើតបានជានែទទ្ឹក្សព័្ទ្ធលដ្ឋយដ៊ី

លោក្ស និងរលងកើតជាក្សាំលណ្ឋងខ្នា ាំងននលននរស  ទ្ទ។ រ៉ែ មនត មែនក្សែតលនោះ ិន

ប្តូវចាត់ទ្ ក្សជានក្សលទ្ប្រសិនលរើនែទររស់វាម្លនទ្ាំហាំលសម ើ ឬធាំជាង ក្ស់

ក្សណ្ឋដ េរងវង់មដេម្លនអងកត់ែចិតជាមខែគូសកាត់ម្លត់ ននមែនក្សែត

លនាោះ។”130  

ការក្សាំណត់មររលនោះនាាំឱ្យម្លនការរក្សប្ស្ថយប្រក្សរលដ្ឋយភាព្រត់មរន។ ការ

លធវើលតសធរណ៊ីវិទ្ាដមាម្លនភាព្ចាស់លាស់ និងពិ្តប្បាក្សដសប្ម្លរ់ស្ថា នភាព្គតិយ តត

នននក្សប្តូវបានរលងកើតល ើងែងមដរ មដេលនាោះលគល ោះថ្ន “ការលធវើលតសដ ក្ស់ក្សណ្ឋដ េ

រងវង់ (Semicircle test)”។ 

លយើងលឃើញថ្ន ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី២ មចងសាំលៅដេ់ “មែនក្សែតល ើេលឃើញចាស់” 

មដេលយើងអាចសនមតថ្ន នក្ស ិនម នប្ោន់មតជាក្សាំលណ្ឋងធ មត្តននលននរល ើយ។ គួរ

 
130 UNCLOS, supra note 5, Art.10 (2).  
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រញ្ញា ក់្សថ្ន លោេគាំនិតនននក្ស គឺសាំលៅដេ់មដនទ្ឹក្សចេូលប្ៅលៅរក្សមដនដ៊ីលោក្សលសទ ើរ

មតរិទ្ជិតលៅប្តង់ម្លត់ររស់វា។ ប្តង់លនោះលហើយមដេនាាំឱ្យម្លនការរក្សប្ស្ថយខ សៗ

ោន អាំព្៊ីឋានៈនននក្សលនោះ។ លហត លនោះ លដើ ែ៊ីលដ្ឋោះប្ស្ថយលេើរញ្ញា ខ្នងលេើ លគរមនា 

លតសត យួលទ្ៀតលេើលតសត ក់្សក្សណ្ឋដ េរងវង់ លនាោះគឺលតសតត្ត មររគណិតស្ថស្តសត។ 

រូរ នតលនោះម្លនមចងេ ែិតក្សនុងក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី៣ ននម្លប្ត្តខ្នងលេើ លដ្ឋយបានក្សាំណត់

ថ្ន “ក្សនុងលោេរាំណងវាស់មវង លគក្សាំណត់ថ្ននែទននមែនក្សែតប្តូវលាតសនធឹងចលនាា ោះ

ចាំណ ចទ្ឹក្សនាចជ ាំវញិប្ចាាំងននមែនក្សែតលនាោះ និងមខែតភាា រ់ចាំណ ចទ្ឹក្សនាចននប្ចក្សចូេ

ធ មជាតរិរស់វា។ ក្សរណ៊ីមដេមែនក្សែតម្លនម្លត់លប្ចើនលដ្ឋយស្ថរវតតម្លនលកាោះ  ក់្ស-

ក្សណ្ឋដ េរងវង់ប្តូវគូសលេើមខែមដេម្លនប្រមវងលសម ើនឹងប្រមវងសរ រននមខែកាត់ម្លត់

លែែងៗោន ។ លកាោះក្សនុងមែនក្សែតប្តូវរារ់រញ្ចូេដូចជាមែនក្សននមដនទ្ឹក្សននមែនក្សមដេ

ែតចេូលនាោះ”។ ចាំមណក្សក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី៤ បានក្សាំណត់ថ្ន “ប្រសិនលរើចម្លា យរវាង

ចាំណ ចទ្ឹក្សនាចននប្ចក្សចូេធ មជាតិររស់នក្សស  ទ្ទ  ិនលេើសព្៊ី២៤ន េ៍ស  ទ្ទលទ្

លនាោះ មខែរិទ្អាចគូសរវាងចាំណ ចទ្ឹក្សនាចព្៊ីរ លហើយនែទទ្ឹក្សមដេហ៊ែ ៊ុំព័្ទ្ធលដ្ឋយមខែ

លនាោះ ប្តូវចាត់ទ្ ក្សថ្នមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង”។ រមនា លេើលនោះ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី៥ ក្សមាបានក្សាំណត់

ែងមដរថ្ន “លៅលព្េចម្លា យរវាងចាំណ ចទ្ឹក្សនាច ននប្ចក្សចូេធ មជាតិលេើសព្៊ី

២៤ន េ៍ស  ទ្ទ រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់មដេម្លនប្រមវង២៤ន េ៍ស  ទ្ទ ប្តូវគូស

ក្សនុងនក្សស  ទ្ទ លដ្ឋយលធវើោ៉ែ ងណ្ឋលដើ ែ៊ីព័្ទ្ធរញ្ចូេនែទទ្ឹក្សអតិររម្ល មដេអាចលធវើលៅ

បានជា យួនឹងប្រមវងមខែលនាោះ”។ 
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 សូ ល ើេរូរភាព្លតសដ ក់្សក្សណ្ឋដ េរងវង់ទាាំងរ៊ីខ្នងលប្កា ៖  

រូបភាព 9៖ ផ្ទៃពាកក់ណ្ដា លរង្វង្ ់ធជំាង្ផ្ទៃឆក 
Source: Francalanci, G. and Scovazzi, T. (1994) (eds) Lines in 
the Sea, Dordrecht: MartinusNijhoff. 
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រូបភាព 11៖ ផ្ទៃពាក់កណ្ដា លរង្វង្់=ផ្ទៃឆក 
Source: Francalanci, G. and Scovazzi, T. (1994) (eds) Lines in the 
Sea, Dordrecht: MartinusNijhoff. 

រូបភាព 10៖ ផ្ទៃពាក់កណ្ដា លរង្វង្់ តចូជាង្ផ្ទៃឆក 
Source: Francalanci, G. and Scovazzi, T. (1994) (eds) Lines in 
the Sea, Dordrecht: MartinusNijhoff. 
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លទាោះជាោ៉ែ ងលនោះក្សដ៊ី លយើងលៅមតម្លនភាព្ ិនចាស់លាស់ ក្ស់ព័្នធនឹងឃ្ា

ថ្ន “ចាំណ ចប្ចក្សចូេធ មជាតិ”ននលននរ។  ក្ស់ព័្នធនឹងក្សរណ៊ីលនោះ របាយការណ៍ររស់

ការិោេ័យក្សិចចការ  ស  ទ្ទនិងន៊ីតិស  ទ្ទននអងគការសហប្រជាជាតិបានរញ្ញា ក្ស់

ថ្ន នក្សខាោះអាចរលងកើតចាំណ ច យួចាំនួនមដេអាចចាត់ទ្ ក្សជាប្ចក្សចេូធ មជាតិ ខណៈ

មដេនក្សខាោះលទ្ៀតម្លនប្ចក្សចូេជាក្សាំលណ្ឋងរារលសម ើ មដេលយើងពិ្បាក្សនឹងក្សាំណត់

ចាំណ ចប្ចក្សចូេធ មជាតិលេើមែនក្សម្លខ ង ឬទាាំងសងខ្នង។131  

ចាំល ោះក្សរណ៊ីមដេចាំណ ចចូេធ មជាតិ លៅមែនក្សម្លខ ងប្តូវបានក្សាំណត់ចាស់-

លាស់ ខណៈមដេចាំណ ចលៅម្លខ ងលទ្ៀត ិនអាចក្សាំណត់បានលដ្ឋយស្ថរលននររារលសម ើ 

លគអាចវាស់ចម្លា យរវាងចាំណ ចប្ចក្សចូេធ មជាតិ និងចាំណ ចមដេលប្ជាយភាា រ់ជា យួ

នឹងលននររារលសម ើលៅក្សនុងជលប្ៅននលននរ។ ចម្លា យលនោះអាចលាតសនធឹងត្ត លននររារលសម ើ

លដើ ែ៊ីមក្សតប្ ូវចាំណ ចប្ចក្សចូេមដេ ិនស ប្សរ។ ស ូល ើេឧទាហរណខ៍្នង

លប្កា  អាំព្៊ីចាំណ ចប្ចក្សចេូនក្សPort Waitangi។ 

 
131 United Nations, supra note 80, P.28. 
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គ-នក្សប្រវតតសិ្ថស្តសត  នងិទ្កឹ្សប្រវតតសិ្ថស្តសត  

លទាោះរ៊ីជាក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី៦ នន អន សញ្ញា  ឆ្ន ាំ១៩៨២ បានមចងអាំព្៊ី “នក្សប្រវតតិ

ស្ថស្តសត ”ក្សដ៊ី  រ៉ែ មនតលគ  ិនបានែដេ់និយ ន័យលេើ ក្សយលនោះល ើយ។ ចាំមណក្សលលាក្ស 

Bouchez បានឱ្យនិយ ន័យ ទ្ឹក្សប្រវតតិស្ថស្តសត  ថ្នគឺជាមដនទ្ឹក្សមដេរដាលននរស  ទ្ទ

បានអន វតតអធិរលតយយលេើលនាោះ លដ្ឋយជាក់្សមសដង ប្រក្សរលដ្ឋយប្រសិទ្ធភាព្ រនដឥត-

ដ្ឋច់ នាងកាត់រយៈលព្េស ប្សរ យួ ប្ព្ ទាាំងប្តូវបានទ្ទ្ួេស្ថគ េ់លដ្ឋយសហ-

គ ន៍ននរដា។ ក្សនុងវិវាទ្រវាងប្រលទ្ស មអ៊ែេស្ថេវា៉ែឌ្័រ ជា ួយនឹង ហង់ដរូា៉ែស 

(១៩៩២) ត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិបានឱ្យនិយ ន័យថ្ន “ទ្ឹក្សប្រវតតិស្ថស្តសត  គឺជា

រូបភាព 12 
Source: Prescott, 1985a. 
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មដនទ្ឹក្សមដេរដាចាត់ទ្ ក្សវាដូចជាមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង រ៉ែ មនត ិនម្លនចរិតេក្សខណៈមររ

លនាោះល ើយប្រសិនលរើរដា ិនម្លនសិទ្ធិប្រវតតិស្ថស្តសត លេើតាំរន់លនាោះ”។ 

លោងត្ត និយ ន័យទាាំងអស់ខ្នងលេើម្លនទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ជាទ្ូលៅថ្នោ៉ែ ង

ល ចណ្ឋស់ម្លនស្ថា នភាព្៣ោ៉ែ ងមដេនាាំឱ្យលគពិ្ចារណ្ឋថ្ន រដា ួយម្លនសិទ្ធិ

ប្រវតតិស្ថស្តសត លេើតាំរន់ស  ទ្ទណ្ឋ យួ។ ស្ថា នភាព្ទាាំងលនាោះគឺ៖ 

✓ ការអន វតតអាំណ្ឋចប្គរ់ប្គងលេើតាំរន់ មដេរដាលនាោះទា ទារ  

✓ ការរនតអន វតតអាំណ្ឋចប្គរ់ប្គងលនោះោ៉ែ ងជារ់លារ់  

✓ ឥរិោរថ្ររស់រដាររលទ្ស។ 

ដាំរូងរដាប្តូវអន វតតអាំណ្ឋចប្គរ់ប្គង លេើតាំរន់ស  ទ្ទក្សនុងលោេរាំណងទ្ទ្ួេ

បានសិទ្ធប្រវតតិស្ថស្តសត។ រនាទ រ់ ក្ស ការអន វតតអាំណ្ឋចប្គរ់ប្គង ប្តូវមតរនតឥតអាក្ស់

ខ្នន ក្សនុងកាេក្សាំណត់ណ្ឋ យួ។ ជាច ងលប្កាយ លហើយមដេជារញ្ញា ចប្ ូងចប្ម្លស

លនាោះគឺ ជាំហរររស់រដាររលទ្ស ជាំល ោះការអន វតតអាំណ្ឋចប្គរ់ប្គងលនាោះ។ អនក្សនិព្នធ

 យួចាំនួនអោះអាងថ្ន ការយេ់ប្ព្ ព្៊ីសាំណ្ឋក្ស់រដាដនទ្ ជាតប្ ូវការចាាំបាច់ លដើ ែ៊ី

រលងកើតបានជាសិទ្ធិប្រវតតិស្ថស្តសត។ ចាំមណក្សអនក្សនិព្នធលែែងលទ្ៀត យេ់ថ្នអវតតម្លននន

ការជាំទាស់ព្៊ីសាំណ្ឋក្ស់រដាដនទ្គឺប្គរ់ប្ោន់សប្ម្លរ់ការរលងកើតសិទ្ធិប្រវតតិស្ថស្តសត។  
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ឃ-ក្សាំព្ង់មែ (port) នងិែាូវចាំណតនាវា(Roadsteads) 

ម្លប្ត្ត១១ និងម្លប្ត្ត ១២ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ បានមចង ក្ស់ព័្នធនឹង

ក្សាំព្ងមែ និងែាូវចាំណតនាវា។ ម្លប្ត្ត ១១ មចងថ្ន “ចាំណ ចច ងរាំែ តននសក្ស មភាព្

ក្សាំព្ង់មែ រលងកើតបានជាមែនក្សទាាំងប្សងុននប្រព័្នធក្សាំព្ង់មែ ប្តូវចាត់ទ្ ក្សដូចជាមែនក្ស ួយ

ននលននរស  ទ្ទ។ រ៉ែ មនត ឋរន៊ីយភណឌ  និងលកាោះសិរែនិ មិត ឯនាយស  ទ្ទ  ិនចាត់

ទ្ ក្សជាសក្ស មភាព្អចិនស្តនតយ៍ននក្សាំព្ង់មែល ើយ។132” ចាំមណក្សម្លប្ត្ត ១២ មចងថ្ន “ែាូវ

ចាំណតនាវា មដេជាទ្ូលៅលប្រើសប្ម្លរ់ការលេើក្ស ដ្ឋក់្សទ្ាំនិញ និងលបាោះយ ថ្នក នាវា និង

សា ិតលៅខ្នងលប្ៅចាំណ ចច ងរាំែ តននស  ទ្ទមដនដ៊ី ប្តូវចាត់ទ្ ក្សថ្នជាមែនក្សននស  ទ្ទ

មដនដ៊ី។” 

លប្កា ម្លប្ត្ត ១១ សណ្ឋា នមដេម្លនេក្សខណៈអចិនស្តនតយ៍មដេរលងកើតបានជា

ប្រព័្នធក្សាំព្ង់មែទាាំងប្សុង ប្តូវលគចាត់ទ្ ក្សថ្នជាមែនក្សននលននរ។ សណ្ឋា នលនោះអាចគិត

ទាាំងទ្ាំនរ់ទ្ឹក្សទាាំងប្សុងននប្រព័្នធក្សាំព្ង់មែែងមដរ។  ា៉ែងលទ្ៀត ឋរន៊ីយភណឌ  និងលកាោះ

សិរែនិ មិតលៅឯនាយស  ទ្ទ ិនប្តូវបានចាត់ទ្ ក្សថ្នជាក្សិចចការអចិនស្តនតយ៍ននក្សាំព្ង់មែ

ល ើយ។ ម្លប្ត្តលនោះលប្រើ ក្សយថ្ន “ចាត់ទ្ ក្សជាមែនក្សននលននរ” គឺសាំលៅថ្ន អាចយក្សលធវើជា

ចាំណ ច េូដ្ឋា នសប្ម្លរ់ការគូសរនាទ ត់ េូដ្ឋា នបាន។ ដចូោន មដរ ម្លប្ត្ត៥០ នន

អន សញ្ញា លនោះ ក្សមាអន ញ្ញា តែងមដរដេ់រដាប្រជ ាំលកាោះគូសមខែរិទ្រលងកើតមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង

ប្សរត្ត ម្លប្ត្ត៩ ម្លប្ត្ត១០ និងម្លប្ត្ត១១។ 

 
132 UNCLOS, supra note 5, Art.11. 
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ត្ត ពិ្តម្លប្ត្ត១២ ខ្នងលេើ  ិនម្លន ក់្សព័្នធជា ួយរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នល ើយ 

រ៉ែ មនតវា ក់្សព័្នធជា ួយនឹងមដនក្សាំណត់ខ្នងលប្ៅននស  ទ្ទមដនដ៊ី។ អាចថ្ន លៅឆ្ន ាំ

១៩៥៨ មដេលព្េលនាោះម្លនរដាជាលប្ចើនលៅមតទា ទារស  ទ្ទមដនដ៊ីចាំននួ៣ន ៉ែេ៍

ស  ទ្ទ លហើយលៅក្សនុងប្រមវងលនាោះម្លនែាូវចាំណតនាវា ួយចាំនួនមដេអាចនឹងលាត

សនធឹងហួសព្៊ីស  ទ្ទមដនដ៊ី (៣ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទលៅលព្េលនាោះ)។ លប្កាយព្៊ីស  ទ្ទមដនដ៊ីប្តូវ

បានតល ាើង ក្ស ១២ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ ចាំនួនែាូវចាំណតនាវាមដេលាតសនធឹងហួសស  ទ្ទ

មដនដ៊ី ប្តូវកាត់រនាយមដរ។ លៅលព្េមដេមែនក្សណ្ឋ ួយននែាូវចាំណតនាវាសណដូ ក្ស

ប្តួតជា ួយនឹងស  ទ្ទមដនដ៊ី លនាោះលគប្ោន់មតព្ប្ង៊ីក្សប្ក្សវា៉ែ ត់ស  ទ្ទមដនដ៊ីលដើ ែ៊ីលកាដ រ

យក្សមែនក្សននែាូវចាំណតនាវា មដេលាតសនធឹងហួសមដនក្សាំណត់ធ មត្ត ននស  ទ្ទមដន

ដ៊ីរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ។ ប្រសិនលរើ ិនម្លនមែនក្សណ្ឋ ួយននែាូវចាំណតនាវាលាតសនធឹងហួស

ស  ទ្ទមដនដ៊ី លគសនមតថ្នវាជាមែនក្សទាាំងប្សុងននស  ទ្ទមដនដ៊ី។ 

ង- លកាោះ  

រររលកាោះគឺជាក្សត្តត នាាំ ក្សនូវភាព្ចប្ ូងចប្ម្លសោ៉ែ ងលប្ចើនក្សនុងការគូសរនាទ ត់

 េូដ្ឋា ន និងការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ លដ្ឋយស្ថរថ្នចារ់អនតរជាតិបានអន ញ្ញា តឱ្យ

លកាោះមដេម្លនេក្សខណៈស ែតតិប្គរ់ប្ោន់ ម្លនស  ទ្ទមដនដ៊ី តាំរន់លសដាកិ្សចចផ្ដដ ច់  ខ 

និងខពង់រារបាតស  ទ្ទដូចមដនដ៊ីលោក្សធ មត្តមដរ។ រររលកាោះម្លនមចងក្សនុងម្លប្ត្ត

១២១ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ រ៉ែ មនតរញ្ាតតិននម្លប្ត្តលនោះ ិនម្លនភាព្ចាស់លាស់

ប្គរ់ប្ោន់ល ើយ មដេជាលហត នាាំឱ្យម្លនការរក្សប្ស្ថយខ សៗោន ជាលប្ចើនលក្សើតល ើង។ 
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  ននឹងសិក្សាេ ែិតព្៊ីរររលកាោះ និងការគូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន សូ លេើក្សម្លប្ត្ត ខ្នង

លេើ ក្សរាា ញជូនដូចខ្នងលប្កា ៖  

 ម្លប្ត្ត ១២១៖ រររលកាោះ 

 ១. លកាោះគឺជានែទដ៊ីមដេលក្សើតល ើងលដ្ឋយធ មជាតិ ព័្ទ្ធជ ាំវិញលដ្ឋយទ្ឹក្ស និង

ត្តាំងលៅខពស់ជាងទ្ឹក្សលៅលព្េទ្ឹក្សលជារ។ 

 ២. លេើក្សមេងមតក្សរណ៊ីដូចម្លនមចងក្សនុងក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី៣ ស  ទ្ទមដនដ៊ី តាំរន់

តភាា រ់ តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ និងខពង់រារបាតស  ទ្ទននលកាោះ យួ ប្តូវក្សាំណត់ប្សរ

ត្ត រញ្ាតតិននអន សញ្ញា លនោះមដេអន វតតចាំល ោះមដនដ៊ីលោក្សដនទ្លទ្ៀត។ 

 ៣. ថ្មមដេ ិនអាចប្ទ្ប្ទ្ង់ជ៊ីវភាព្ ន សែ និងលសដាកិ្សចចលដ្ឋយខាួនឯង  ិន

អាចម្លនតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ និងខពង់រារបាតស  ទ្ទល ើយ។133  

ង១-នែទដ៊ីមដេលក្សើតល ើងលដ្ឋយធ មជាត ិ

 កាេណ្ឋលយើងនិោយអាំព្៊ី “នែទដ៊ីមដេលក្សើតល ើងព្៊ីធ មជាតិ” លយើងគិតលៅ

លេើទ្សែនៈព្៊ីរោ៉ែ ង។ ទ្៊ី យួ គឺអាំព្៊ីភាព្ែទុយោន រវាងការលក្សើតល ើងលដ្ឋយធ មជាត ិ

និងការលក្សើតល ើងលដ្ឋយសរិែនិ មតិ។ ម្លនន័យថ្ន រញ្ាតតិម្លប្ត្តខ្នងលេើលប្រើ ក្សយថ្ន 

“លក្សើតល ើងលដ្ឋយធ មជាត”ិ គឺម្លនរាំណងរាា ញថ្ន លកាោះសិរែនិ មិត (លកាោះមដេ

 
133 UNCLOS, supra note 5, Art.121.  
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ចាក់្សដ៊ី ឬស្ថងសង់ត្ត វិធ៊ីលែែងៗលដ្ឋយ ន សែ)  ិនទ្ទួ្េបានឋានៈជាលកាោះ

ល ើយ134។  

 ក់្សព័្នធនឹងក្សរណ៊ីលនោះ ក្សនុងដាំលណើរការចរចាននសននិស៊ីទ្ឆ្ន ាំ១៩៣០ អា ឺ ៉ែង់ 

និងហូ ង់បានទ្ទូ្ចឱ្យម្លនការែដេ់ឋានៈជាលកាោះដេ់លកាោះសិរែនិ មិត រ៉ែ មនតគាំនិត

ប្តូវបានលគជាំទាស់។ រមនា លេើលនោះ ក្សនុងវិវាទ្ស  ទ្ទចិនខ្នងតែូង ឆ្ន ាំ២០១៦ 

ស្ថលាក្សដ៊ី ជឈតតការអនតរជាតិ បានគសូរាា ញថ្ន៖  

“លដ្ឋយស្ថរការរញ្ចូេរលចចក្សសព្ទ “លក្សើតល ើងលដ្ឋយធ មជាតិ” 

ក្សនុងនិយ ន័យននដ៊ីដ ោះ និងលកាោះ រាា ញឱ្យលឃើញថ្ន ឋានៈននសណ្ឋា ន

ស  ទ្ទលនោះប្តូវវាយតន ា លដ្ឋយមែែក្សលេើេក្សខខណឌ ធ មជាតិររស់វា។ 

ចាំល ោះរញ្ញា ចារ់ សក្ស មភាព្មក្សមប្រលដ្ឋយ ន សែ  ិនអាចផ្ដា ស់រដូរ

បាតស  ទ្ទ ឱ្យកាា យលៅជាដ៊ីដ ោះ លហើយក្សមា ិនអាចផ្ដា ស់រដូរដ៊ីដ ោះឱ្យកាា យ

លៅជាលកាោះបានល ើយ។ ដ៊ីដ ោះនឹងលៅមតជាដ៊ីដ ោះលប្កា អន សញ្ញា លនោះ 

 ិនខវេ់ល ើយថ្នម្លនលកាោះឬឋរន៊ីយភណឌ ស្ថងសង់លេើវាម្លនទ្ាំហាំធាំ

ោ៉ែ ងណ្ឋលនាោះលទ្។”135   

 
134 Article 60(8): “Artificial islands, installations and structures do not possess the status 
of islands. They have no territorial sea of their own, and their presence does not affect 
the delimitation of the territorial sea, the exclusive economic zone or the continental 
shelf.” 
135 South China Sea 2016 Award,PCA Case No. 2013-19, Para. 305.  
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លនោះម្លនន័យថ្ន រចនាស ព័នធសិរែនិ មិតដចូជា រ៉ែ រាំភាែឺាូវនាវា និងលប្គឿងរ

ងគុាំដនទ្លទ្ៀតប្តូវចាត់ទ្ ក្សថ្នជាលកាោះសិរែនិ មិត។ លហត ែេលនោះលហើយ រចនាស ព័នធ

សិរែ-និ មិតទាាំងលនាោះ ិនអាចទ្ទ្ួេបានឋានៈជាលកាោះល ើយ។ 

ទ្៊ីព្៊ីរ គឺ ក់្សព័្នធនឹងការរណដុ ោះទ្ប្ ង់លដើ  ឬការលាតសនធឹងនននែទដ៊ី ក្សមាដូចជា

ដាំលណើរការននការក្សលក្សើតែងមដរ។ ក្សនុងលរឿងដមដេ  ជឈតតការអនតរជាតិបានគូសរញ្ញា ក្ស់

ថ្ន៖  

“…សណ្ឋា នស  ទ្ទជាលប្ចើនលៅស  ទ្ទចិនខ្នងតែូងម្លនការមក្ស

មប្រជាលប្ចើនដាំណ្ឋក្ស់កាេលដ្ឋយ ន សែ លដ្ឋយម្លនលកាោះធាំៗ ភាា រ់

ជា ួយឋរន៊ីយភណឌ នានា និងវាេសប្ម្លរ់ច ោះចតយនតល ោះស្ថងសង់

ព្៊ីលេើផ្ដក ថ្មរ៉ែប្រោះទ្ឹក្ស (coral reef)។ ក្សនុងក្សរណ៊ីខាោះ លយើង ិនអាចសលងកត

លឃើញសណ្ឋា នលដើ ររស់វាលដ្ឋយផ្ដទ េ់ល ើយ លដ្ឋយស្ថរថ្នរូររាងននថ្ម

រ៉ែប្រោះទ្ឹក្សប្តូវបានក្សរ់បាត់ទាាំងប្សងុលដ្ឋយដ៊ី និងលរត ងរារ់លានលត្តន

ចាក់្សព្៊ីលេើវា។ ក្សនុងកាេៈលទ្សៈលនោះ ស្ថលាក្សដ៊ីពិ្ចារណ្ឋលឃើញថ្ន អន -

សញ្ញា តប្ ូវឱ្យរក្សឱ្យលឃើញព្៊ីសភាព្លដើ  ននសណ្ឋា នស  ទ្ទត្ត េក្សខ-

ខណឌ ធ មជាតិររស់វា   នលព្េមដេប្តូវបានមក្សមប្រលដ្ឋយ ន សែ។ 

លហត លនោះ ស្ថលាក្សដ៊ីនឹងសលប្ ចលសចក្សដ៊ីលដ្ឋយមែែក្សលេើភសដុត្តងជាក់្សមសដង
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អាំព្៊ីស្ថា នភាព្ននផ្ដក ថ្មរ៉ែប្រោះទ្ឹក្ស មដេប្តូវបានមក្សមប្រោ៉ែ ងសល ែើ លដ្ឋយ

 ន សែ។”136 

  ក្សយលព្ចន៍ររស់ស្ថលាក្សដ៊ី ជឈតតការអនតរជាតិខ្នងលេើ ចង់រាា ញថ្ន ការ

រានសណ្ឋា នស  ទ្ទលដ្ឋយការរណដុ ោះររូរាងលដើ ររស់វា គឺជាការណ៍មដេចាត់ទ្ ក្សថ្ន

ប្សរលៅនឹងរញ្ាតតិថ្ន “លក្សើតល ើងលដ្ឋយធ មជាតិ”។ រមនា លេើលនោះ ប្ោន់មត

សលប្ ចបានេក្សខខណឌ ថ្ន ិនេិចទ្ឹក្សលៅលព្េទ្ឹក្សលជារ លនាោះម្លនន័យថ្នប្សរត្ត 

េក្សខខណឌ ក្សាំណត់លនោះលហើយ។  

   ក់្សព័្នធនឹងក្សរណ៊ីខ្នងលេើ លៅឆ្ន ាំ១៩៧១ ប្ព្ោះរាជាណ្ឋចប្ក្សត ង ក  បាន

លេើក្សផ្ដក ថ្មរ៉ែប្រោះទ្ឹក្ស ួយល ម្ ោះថ្ន Minerva មដេជាប្រលភទ្ដ៊ីដ ោះ ឱ្យល ើងខពស់

ជាងន៊ីវ៉ែូទ្ឹក្សស  ទ្ទលៅលព្េទ្ឹក្សលជារ។ លប្កាយ ក្ស ផ្ដក ថ្មរ៉ែប្រោះទ្ឹក្សធ មជាតិ ួយលនោះ 

ប្តូវបានដ្ឋក្ស់ល ម្ ោះថ្ន “Teleki Tokelau និង Teleki Tonga” លដ្ឋយឱ្យឋានៈជា

លកាោះរ៉ែប្រោះទ្ឹក្ស។ លប្កាយ ក្ស ប្ព្ោះរាជាណ្ឋចប្ក្ស ួយលនោះ បានទា ទារតាំរន់លសដាក្សិចច

ផ្ដដ ច់  ខជ ាំវិញលកាោះរ៉ែប្រោះទ្ឹក្ស ួយលនោះ។137  

រ៉ែ មនត រញ្ញា និងការតវា៉ែនឹងលក្សើតម្លនលៅលព្េមដេស្ថា នភាព្លដើ ននសណ្ឋា ន

ស  ទ្ទណ្ឋ យួប្តូវបានមក្សមប្រលដ្ឋយរងខាំ។ ឧទាហរណ៍ ការស្ថងសង់ជញ្ញា ាំងលរត ង

ជ ាំវិញដ៊ីដ ោះ រនាទ រ់ ក្សបាចទ្ឹក្សចលចញព្៊ីដ៊ីដ ោះលនាោះទាាំងអស់ គឺជាដាំលណើរការមដេ ិន

 
136 South China Sea 2016 Award,PCA Case No. 2013-19, Para. 306. 
137 Columbia Journal of Transnational Law, 12, 520. 
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អាចចាត់ទ្ ក្សថ្ន “លក្សើតល ើងលដ្ឋយធ មជាតិ”ល ើយ។138 រមនា លេើលនោះ នា រ់ម្លនលរឿង

លែែងលទ្ៀត មដេគួរឱ្យចារ់អារ មណ៍លនាោះគ ឺ ម្លនរដាមដេត្តាំងលៅលេើលកាោះតូច ួយ

ចាំនួន ក្សាំព្ ងម្លនការប្ពួ្យបារ ាលដ្ឋយការប្រឈ នឹងការេិចបាត់លៅក្សនុងទ្ឹក្សលដ្ឋយ

ស្ថរក្សាំលណើនក្ស ពស់ន៊ីវ៉ែូទ្ឹក្សស  ទ្ទ (sea level rise)ទ្ូទាាំងស្ថក្សេលលាក្ស។139 លហត 

លនោះ លរឿងមដេលយើងប្តូវពិ្ចារណ្ឋក្សនុងររិរទ្អភិវឌ្ឍន៊ីតិអនតរជាតិគឺ ក្ស់ព័្នធលៅនឹង

ការរាំ នលៅលេើេក្សខខណឌ លដើ  និងវិស្ថេភាព្ននការរាំមរាងសណ្ឋា នស  ទ្ទឱ្យខ ស

ព្៊ីេក្សខខណឌ ធ មជាតិររស់វា។ 

ង២-ព្័ទ្ធជ ាំវញិលដ្ឋយទ្កឹ្ស  

ឃ្ា ថ្ន“ព្័ទ្ធជ ាំវញិលដ្ឋយទ្កឹ្ស”សាំលៅដេ់េក្សខខណឌ តប្ ូវមែនក្សទ្៊ីត្តាំងភូ ិស្ថស្តសត  

មដេលនោះម្លនន័យថ្ន លកាោះប្តូវមតឯក្សរាជយព្៊ីលននរដ៊ីលោក្ស។ រមនា លេើលនោះ នែទដ៊ីលៅ

ឆ្ា យព្៊ីលននរមដេភាា រ់ជា ួយនឹងមដនដ៊ីលោក្សលដ្ឋយននុក្សខាច់ (sandbar)  ិនប្តូវ

ចាត់ទ្ ក្សថ្នជាលកាោះល ើយរ៉ែ មនតលគចាត់ទ្ ក្សថ្នជាមែនក្សទាាំងប្សុងននមដនដ៊ីលោក្ស។ 140  

ក្សរណ៊ីលនោះ លគអាចគូសរនាទ ត់ េូដ្ឋា នភាា រ់សណ្ឋា នស  ទ្ទលនាោះ លហើយទ្ទ្ួេបាន

តាំរន់ស  ទ្ទនានា ដចូោន នឹងលកាោះមដេម្លនេក្សខណៈស ែតតិប្គរ់ប្ោន់មដរ។ 

 
138 Kwiatkowska, B., & Soons, A. H,  Entitlement to maritime areas of rocks which cannot 
sustain human habitation or economic life of their own, Netherlands Yearbook of 
International Law, 1990, 21. 
139 Gagain, M, Climate change, sea level rise, and artificial islands: Saving the Maldives' 
statehood and maritime claims through the constitution of the oceans, 2012.  77. 
140 Schofield, C. H, The trouble with islands (Doctoral dissertation, University of British 
Columbia), 2009, P. 80.  
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ង៣-ត្តាំងលៅខពស់ជាងទ្កឹ្សលៅលព្េទ្កឹ្សលជារ   

េក្សខណៈ វិនិចឆយលនោះចង់សាំលៅថ្ន សណ្ឋា នស  ទ្ទ ួយ អាចទ្ទ្េួបានឋានៈ

ជាលកាោះ េ ោះប្ត្តមតវាប្តូវសា ិតលៅខពស់ជាងន៊ីវ៉ែូទ្ឹក្សស  ទ្ទជានិចចលទាោះរ៊ីជាលៅលព្េទ្ឹក្ស

លជារក្សមាលដ្ឋយ។ រ៉ែ មនតរញ្ញា លៅប្តង់ថ្ន  ិនម្លនការក្សាំណត់ជាក់្សលាក់្សអាំព្៊ីវិធ៊ីស្ថស្តសត

វាស់ក្សប្ ិតជាំលនារឬេាំនាចល ើយ។ ជាទ្ូលៅក្សប្ ិតជាំលនារឬេាំនាចម្លនការមប្រប្រួេ

លៅត្ត នថ្ា និងត្ត រដូវ។ រមនា លេើលនោះ  ិនម្លនវិធ៊ីស្ថស្តសតក្សាំណត់ចាំណ ចទ្ឹក្សលជារ

ណ្ឋ យួ មដេប្តូវបានទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ជាស្ថក្សេល ើយ។ ប្តង់លនោះ អវ៊ីមដេសាំខ្នន់

លនាោះគឺ ប្តូវសននិដ្ឋា នព្៊ីចាំណ ចទ្ឹក្សលជារ លដើ ែ៊ីអាចក្សាំណត់បានថ្នសណ្ឋា នស  ទ្ទ យួ

ជាលកាោះ ឬ ិនម ន។ 

ក្សនុងស្ថា នភាព្ជាក្ស់មសដង លគលប្រើប្បាស់សដង់ដ្ឋរជេនរស្ថស្តសត លែែងៗោន ។ 

 ិនម្លនសនធិសញ្ញា  ឬវិនន មដេក្សាំណត់យក្សសដង់ជាក់្សលាក្ស់ណ្ឋ យួល ើយ។ លហត 

លនោះ រដាលននរស  ទ្ទអាចលប្ជើសលរសីសដ ង់ដ្ឋរស ប្សរណ្ឋ ួយលដ្ឋយខាួនឯង រ៉ែ មនតការ

លធវើមររលនោះនឹងនាាំ ក្សនវូវិវាទ្លក្សើតល ើង។ ជាក់្សមសដង វិវាទ្ប្ព្ាំប្រទ្េ់ខពង់រារបាត

ស  ទ្ទរវាងអង់លគាសនិងបារាាំងឆ្ន ាំ១៩៧៧ មដេអង់លគាសបានអោះអាងថ្ន “ជាំលនារ

 ធយ នននទិាឃរដូវ” គឺជាជលប្ ើសមដេអាចអន វតតបានសប្ម្លរ់ថ្មលអដឌ្៊ីសដូន រ៉ែ មនត

បារាាំងបានប្រឆ្ាំងនឹងការលេើក្សល ើងលនោះ លដ្ឋយរញ្ញា ក្ស់ថ្ន សដង់ដ្ឋរមដេប្តូវអន វតត

គឺ “ជាំលនារខពស់រាំែ តអចិនស្តនតយ៍”។ 141  ត្ត រយៈលសចក្សដ៊ីសលប្ ចខ្នងលេើ លគចាត់ទ្ ក្ស

 
141 Anglo-French Continental Arbitration, 1977, Para. 124, 125 and 138.  
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ថ្នថ្មលអដឌ្៊ីសដូនគឺជាដ៊ីដ ោះ មដេលនោះម្លនន័យថ្ន  វិធ៊ីស្ថស្តសត ររស់បារាាំងប្តូវបានទ្ទ្ួេ

ស្ថគ េ់។ 

ចាំមណក្សក្សនុងវិវាទ្រវាងន៊ី ក រា៉ែគ័រ និងគូ ុាំរ៊ែ៊ីឆ្ន ាំ២០១២ កូ្ស ុាំរ៊ែ៊ីបានលប្រើវិធ៊ី-

ស្ថស្តសតជាំលនារត្តរាស្ថស្តសតខពស់រាំែ ត (Highest Astronomical Tide) សប្ម្លរ់

សណ្ឋា នស  ទ្ទម្លនវិវាទ្ម្លនល ម្ ោះថ្ន ឃវ ៊ីត្តស៊ែលូអណូ (Quita Sueño)។ រ៉ែ មនតការ

គណនាលដ្ឋយវិធ៊ីស្ថស្តសតខ្នងលេើ ប្តូវត លាការវាយតន ាថ្ន ិនប្គរ់ប្ោន់សប្ម្លរ់

រាា ញទ្ិននន័យក្សប្ ិតទ្ឹក្សស  ទ្ទលៅលព្េទ្ឹក្សលជារល ើយ។ ជាេទ្ធែេត លាការ

យ តតិធ ៌អនតរជាតិបានលប្រើវិធ៊ីស្ថស្តសតដនទ្លទ្ៀតមដេលប្រើប្បាស់លដ្ឋយន៊ី ក រា៉ែគ័រលនាោះ

គឺវិធ៊ីស្ថស្តសត“គាំរូជាំលនារស  ទ្ទសរ រ (Admiralty Total Tide Model)”។142  

ត្ត រយៈក្សរណ៊ីសិក្សាខ្នងលេើ លយើងលឃើញថ្ន លទាោះរ៊ីជាម្លប្ត្ត ១២១ (១)

តប្ ូវឱ្យសា ិតលៅខពស់ជាងចាំណ ចទ្ឹក្សលជារក្សដ៊ី រ៉ែ មនតលៅមតម្លនលរឿង ិនចាស់ប្តូវ

ពិ្ភាក្សាលដើ ែ៊ីសលប្ ចព្៊ីក្សប្ ិតជាំលនារនិងេាំនាច។ លនោះគឺជារញ្ញា  យួមដេប្តូវមសវង

រក្សដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយក្សនុងន៊ីតិស  ទ្ទ។ 

ង៤-ថ្ម 

 ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី៣ ននម្លប្ត្តខ្នងលេើ មចងថ្ន “ថ្មមដេ និអាចប្ទ្ប្ទ្ងជ់៊ីវភាព្

 ន សែ នងិលសដាក្សិចចលដ្ឋយខាួនឯង  និអាចម្លនតាំរនល់សដាក្សិចចផ្ដដ ច ់ ខ នងិខពងរ់ារ

 
142 Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua V. Colombia), ICJ Report, 2012, Para 30, 
31, and 36.  
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បាតស  ទ្ទល ើយ”។ ថ្មគឺជាប្រលភទ្ យួននលកាោះ លប្ ោះថ្នវាម្លនមចងលៅក្សនុងម្លប្ត្ត 

មដេដ្ឋក់្សចាំណងលជើងថ្ន “រររលកាោះ” រ៉ែ មនតម្លប្ត្តលនោះបានមរងមចក្សអន ប្រលភទ្នន

លកាោះគឺលកាោះមដេម្លនេក្សខណៈស ែតតិប្គរ់ប្ោន់ក្សនុងការទ្ទ្ួេបានមដនស  ទ្ទផ្ដទ េ់

ខាួនលព្ញលេញ និងលកាោះមដេទ្ទ្ួេបានមដនស  ទ្ទផ្ដទ េ់ខាួន ិនលព្ញលេញ លដ្ឋយ

ដ្ឋក់្សល ម្ ោះថ្ន “ថ្ម”លនោះឯង។ ប្តង់លនោះសូ រញ្ញា ក្ស់ថ្ន លកាោះមដេម្លនេក្សខណៈ

ស ែតតិប្គរ់ប្ោន់ ល េគឺអាចប្ទ្ប្ទ្ង់ជ៊ីវភាព្ ន សែ និងលសដាកិ្សចចលដ្ឋយខាួនឯង 

ទ្ទ្េួបានមដនស  ទ្ទមដេម្លនដូចជាស  ទ្ទមដនដ៊ី តាំរន់លសដាកិ្សចចផ្ដដ ច់  ខ និង

ខពង់រារបាតស  ទ្ទ។ ម្លនន័យថ្ន ប្រសិនលរើលកាោះលនាោះលៅដ្ឋច់មតឯង ិនម្លនមដនដ៊ី

លោក្ស ឬលកាោះររស់រដាដនទ្លៅមក្សែរក្សនុងចម្លា យ ៤០០ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ លនាោះលកាោះលនាោះនឹង

ទ្ទ្ួេបានស  ទ្ទមដនដ៊ី ១២ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ និងតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ ក្សមាដូចជាខពង់រារ

បាតស  ទ្ទ ២០០ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ (ឬខពង់រារបាតស  ទ្ទហួសលនោះ)។ 

 ែទុយលៅវិញ ប្រសិនលរើសណ្ឋា នស  ទ្ទ ួយប្តូវបានលគចាត់ទ្ ក្សប្តឹ មតជា “ថ្ម” 

លនាោះវា ិនទ្ទ្ួេបានតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ និងខពង់រារបាតស  ទ្ទល ើយ។ រ៉ែ មនត ថ្ម

លនាោះទ្ទ្ួេបានស  ទ្ទមដនដ៊ី លប្ ោះថ្ន លគគូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នភាា រ់ច ងស ប្សរនន

លកាោះលនាោះ។ 

 សរ រ ក្ស រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់ម្លនជារ់ ក្ស់ព័្នធនឹងក្សត្តត ភូ ិស្ថស្តសតនានា

ជាលប្ចើន រ ួម្លន ម្លត់ទ្លនា នក្ស នក្សប្រវតតិស្ថស្តសត  ក្សាំព្ង់មែ ែាូចាំណតនាវា និងលកាោះ

ជាលដើ ។ ក្សត្តត ភូ ិស្ថស្តសតទាាំងលនោះ គឺជាេក្សខខណឌ ចាាំបាច់សប្ម្លរ់អាចគូសរនាទ ត់
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 េូដ្ឋា នប្តង់បាន លដ្ឋយស្ថរថ្ន  ខារននរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់គឺសប្ម្លរ់សប្ ួេ

ដេ់ស្ថា នភាព្នានាមដេនាាំឱ្យការគូសរនាទ ត់ េូដ្ឋា នធ មត្ត ិនអាចលធវើលៅរួច។ 

ផ្ ន្ក្សទី្ ៤៖ បន្ថទ ត់មូលដ្ឋា នប្បជុំសកាោះ   

ម្លប្ត្ត៤៧ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី១ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ បានក្សាំណត់ថ្ន “រដាប្រជ ាំ

លកាោះ អាចគូសរនាទ ត់ េូដ្ឋា នលដ្ឋយភាា រ់ចាំណ ចខ្នងលប្ៅរាំែ តននលកាោះខ្នងលប្ៅ

រាំែ ត និងថ្មរ៉ែប្រោះទ្ឹក្សសាួ តននប្រជ ាំលកាោះលនាោះ”។ ខណៈមដេវិននចារ់អនតរជាតិ

 ក់្សព័្នធប្តូវបានចងប្ក្សងល ើងក្សនុងអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ ឥណឌូ លនស ៊ី គឺជាអនក្សប្តួស

ប្ត្តយែាូវដាំរូងលគ សប្ម្លរ់លោេគាំនិតប្រជ ាំលកាោះ លហើយជាលរឿងគួរឱ្យក្សត់សម្លគ េ់

មដេថ្ន រញ្ាតតិប្គរ់ប្គងលេើការគូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នទាាំងលនាោះក្សនុងម្លប្ត្ត៤៧ ននអន 

សញ្ញា ខ្នងលេើ លក្សើតល ើងលដ្ឋយការពិ្ចារណ្ឋលេើគាំរូលដើ  ននការអោះអាងរនាទ ត់

 ូេដ្ឋា នររស់ឥណឌូ លនស ៊ីលៅឆ្ន ាំ១៩៦០។ 

មែនក្សលនោះនឹងសិក្សាអាំព្៊ីរដាប្រជ ាំលកាោះនិងរនាទ ត់ េូដ្ឋា ន(១) និងការគូសរនាទ ត់

 េូដ្ឋា នប្រជ ាំលកាោះ(២)។  

១- រដាប្បជុំសកាោះ និងបន្ថទ ត់មូលដ្ឋា នប្បជុំសកាោះ 

  នសននិស៊ីទ្ចងប្ក្សងចារ់អនតរជាតិ ឆ្ន ាំ១៩៣០  ិនសូវម្លនលគយក្សចិតតទ្ ក្ស

ដ្ឋក់្សលេើលោេគាំនិតប្រជ ាំលកាោះល ើយ។ សននិស៊ីទ្ឡាលអ យួលនោះក្សមា ិនអាច្នដេ់
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ក្សាំណតរ់ទ្រែញ្ាតតិ ក្ស់ព័្នធនឹងលោេគាំនិត យួលនោះែងមដរ។ 143  លៅលព្េលនាោះ លគ

 ិនទាន់អាចមរងមចក្សបានល ើយព្៊ីភាព្ខ សោន ននប្រជ ាំលកាោះននលននរ (Coastal Archi-

pelagos) និងប្រជ ាំលកាោះ  ស  ទ្ទ (Mid-Ocean Archipelagos)។ រមនា លេើ

លនោះ ភាព្ចប្ ូងសប្ម្លសក្សនុងក្សិចចពិ្ភាក្សាបានលក្សើតល ើង ក្ស់ព័្នធនឹងប្រព័្នធរនាទ ត់

 េូដ្ឋា ន មដេប្តូវអន វតតចាំល ោះប្រជ ាំលកាោះទាាំងព្៊ីរប្រលភទ្លនោះ។ លប្កាយ ក្សម្លនអនក្ស

ចារ់អនតរជាតិ ួយចាំនួនបានព្ាោ រក្សប្ស្ថយគាំនិតនានា ក្ស់ព័្នធនឹងរររប្រជ ាំ

លកាោះ។ ក្សនុងលនាោះ អនក្សចារ់ជនជាតិណ័រលវ៉ែម្លន ក្ស់ គឺលលាក្ស លជនស៍ លអមវនមស៊ែន (Jens 

Evensen) បានលរៀរចាំឯក្សស្ថរលប្តៀ  យួសប្ម្លរ់ការចរចាក្សនុងសននិស៊ីទ្ឆ្ន ាំ១៩៥៨ 

មដេក្សនុងឯក្សស្ថរលនាោះោត់បានព្ាោ ឱ្យនិយ ន័យប្រជ ាំលកាោះត្ត មររភូ ិវិទ្ា។ 

លលាក្សបានមរងមចក្សប្រជ ាំលកាោះជាព្៊ីរប្រលភទ្គឺ៖  

✓ ប្រជ ាំលកាោះននលននរ៖ សាំលៅដេ់ប្រជ ាំលកាោះលៅឆ្ា យព្៊ីលននរ 

✓ ប្រជ ាំលកាោះ  ស  ទ្ទ៖ សាំលៅដេ់មខែននលកាោះ ក្សូនលកាោះ ឬថ្មនានា

រលងកើតបានជារបាាំងននលននរដ៊ីលោក្សទ្េ់នឹង  ស  ទ្ទ ឬមខែលកាោះ កូ្សន

លកាោះ ឬថ្មទាាំងលនាោះអាចកាត់មក្សងជា ួយនឹងលននរដ៊ីលោក្សរលងកើតបានជា

រូរសណ្ឋា នមដេលាតសនធឹងមវងលៅស  ទ្ទដូចជាឧរទ្វ៊ីរ។144 

 
143 Alexander, Lewis M. "Baseline Delimitations and Maritime Boundaries" Virginia 
Journal of International Law Vol. 23 No.4 (1983) pp. 503-536. 
144 Evensen, Jens, Certain Legal Aspects concerning the Delimitation of the Territorial 
Waters of Archipelagos, U.N. Prep. Document, No. 15, Nov. 1957. 
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លប្កាយ ក្ស លោេគាំនិតននរររគតិយ តតរដាប្រជ ាំលកាោះ ប្តូវបានយក្ស ក្សមចង

លៅក្សនុងម្លប្ត្ត ៤៦ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២។ ម្លប្ត្តលនោះឱ្យនិយ ន័យរដាប្រជ ាំលកាោះ

ថ្ន “ជារដាមដេលក្សើតល ើងទាាំងប្សងុលដ្ឋយប្រជ ាំលកាោះ ួយឬលប្ចើន លហើយអាចរ ួ

រញ្ចូេជា ួយនឹងលកាោះដនទ្លទ្ៀត” 145 ។ លៅឆ្ន ាំ២០០៧ ការិោេ័យន៊ីតិក្ស ម នន

អងគការសហប្រជាជាតិបានរាា ញថ្ន ម្លនរដាប្រជ ាំលកាោះចាំនួន២០រដា 146  មដេបាន

ទា ទារឋានៈរដាប្រជ ាំលកាោះជាែាូវការត្ត រយៈការលចញែាយប្កឹ្សតយចារ់ររស់ខាួន។ 

លៅលព្េមដេរដាណ្ឋ ួយម្លនឋានៈជារដាប្រជ ាំលកាោះ ម្លនន័យថ្នរដាលនាោះអាចគូស

រនាទ ត់  េូដ្ឋា នប្រជ ាំលកាោះប្សរត្ត ចារ់អនតរជាតិ។ 

  នម្លនអន សញ្ញា សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីន៊ីតិស  ទ្ទ លគ ិនបានក្សត់សម្លគ េ់ល ើយ

ព្៊ីចរិតេក្សខណៈពិ្លសស ប្ព្ ទាាំងសិទ្ធិនិងកាព្តវក្សិចចននរដាប្រជ ាំលកាោះ។ 147  ក្សនុង

សននិស៊ីទ្លេើក្សទ្៊ី១ សដ ៊ីព្៊ីន៊ីតិស  ទ្ទ (១៩៥៨) ម្លនរដាជាលប្ចើនបានជាំទាស់លៅនឹង

រររពិ្លសស យួលនោះ លប្ ោះពួ្ក្សលគបារ ាថ្ន រររថ្ម៊ីលនោះអាចនឹងម្លនឥទ្ធិព្េដេ់រររ

គតិយ តតននមដនស  ទ្ទមដេនា រ់ម្លនព្៊ី  ន ល េគឺអាចថ្នមដនទ្ឹក្សមដេនា រ់ជាស  ទ្ទ

មដនដ៊ី ឬស  ទ្ទអនតរជាតិ មររជាមប្រកាា យ ក្សជាមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុងររស់រដា ួយលៅវិញ 

លហើយការណ៍លនោះនឹងនាាំឱ្យបាត់រង់សិទ្ធិនាវាចរណ៍មដេនា រ់ម្លនលេើមដនទ្ឹក្សលនាោះ

 
145 UNCLOS, supra note 5, Art.46.  
146 Antigua and Barbuda, Bahamas, Cape Verde, Comoros, Dominican Republic, Fiji, 
Indonesia, Jamaica, Kiribati, Maldives, Marshal Islands, Papua New Guinea, Philippines, 
St. Vincent and the Grenadines, Sao Tome and Principe, Seychelles, Solomon Islands, 
Trinidad and Tobago, Tuvalu, and Vanuatu. 
147 Natasha, supra note 150, PP.8-10. 



សសចក្សដសី្ ដើមនីតសិមទុ្ ទ 

នូ ចន្ថា  133 

 

ែងមដរ ជាពិ្លសសក្សរណ៊ីប្រជ ាំលកាោះបា ម្ល៉ែស (Bahamas ហវុ៊ីជ៊ី (Fiji) ឥណឌូ លនស ៊ី 

និងហវ៊ីេ៊ីព្៊ីន។148 

ជារួ  រដាប្រជ ាំលកាោះ គឺជារដាមដេម្លនប្រជ ាំលកាោះ ួយឬលប្ចើន រកូ្សរួ នឹងលកាោះ

ដនទ្លទ្ៀត មដេរដាប្រជ ាំលកាោះប្តូវបានអន ញ្ញា តឱ្យគូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្រជ ាំលកាោះ 

ប្សរត្ត វិននន៊ីតិអនតរជាតិ។ ការគូសរនាទ ត់ េូដ្ឋា នប្រជ ាំលកាោះ ម្លនមចងក្សនុង

ម្លប្ត្ត៤៧ ននអន សញ្ញា  ឆ្ន ាំ១៩៨២។ 

២- ការគូសបន្ថទ ត់មូលដ្ឋា នប្បជុំសកាោះ  

 ម្លប្ត្ត៤៧ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ បានមចងព្៊ីេក្សខខណឌ នានា  ក់្សព័្នធនឹង

ការគូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្រជ ាំលកាោះ។ ប្តង់លនោះចាាំបាច់ប្តូវលេើក្សយក្សខាឹ ស្ថរម្លប្ត្តខ្នង

លេើទាាំងប្សុង ក្សរាា ញ   ននឹងលធវើការរក្សប្ស្ថយលេើេក្សខខណឌ ទាាំងឡាយក្សាំណត់

លដ្ឋយម្លប្ត្តលនោះ។ 

 ម្លប្ត្ត៤៧ មចងថ្ន៖  

 ១. រដាប្រជ ាំលកាោះអាចគូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្រជ ាំលកាោះភាា រ់ចាំណ ចខ្នងលប្ៅ

រាំែ តននលកាោះមដេលៅខ្នងលប្ៅរាំែ ត និងថ្មរ៉ែប្រោះទ្ឹក្សសាួ តននប្រជ ាំលកាោះ លដ្ឋយក្សនុង

រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នទាាំងលនាោះប្តូវរញ្ចូេលកាោះច ែងនានា លហើយអន បាតនែទទ្ឹក្សលធៀរ

ជា ួយនឹងនែទដ៊ី រកូ្សទាាំងលកាោះផ្ដក ថ្មែង ប្តូវម្លនចលនាា ោះព្៊ី ១:១ លៅ៩:១។ 

 
148 Churchill and Lowe, supra note 138, P. 119. 
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 ២. ប្រមវងននរនាទ ត់ េូដ្ឋា នទាាំងលនាោះ ិនប្តូវលេើសព្៊ី១០០ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ

ល ើយ លេើក្សមេងមតរនាទ ត់  ិនលេើស៣%ននចាំនួនរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នសរ រគូសលកាដ រ

ប្រជ ាំលកាោះណ្ឋ យួរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ មដេអាចម្លនប្រមវងលេើសប្រមវងក្សាំណត់ខ្នងលេើ រហូត

ដេ់ ិនលេើសព្៊ី១២៥ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ។ 

 ៣. ការគូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នទាាំងលនោះ ិនប្តូវាក្សលចញឆ្ា យក្សនុងវិស្ថេភាព្

ស ប្សរណ្ឋ យួព្៊ីរូរសណ្ឋា នទ្ូលៅននប្រជ ាំលកាោះល ើយ។ 

 ៤. រនាទ ត់ េូដ្ឋា នទាាំងលនោះ ិនប្តូវគូសលៅកានន់ិងលចញព្៊ីដ៊ីដ ោះលទ្ លេើក្ស

មេងមតលៅលេើដ៊ីដ ោះលនាោះម្លនស្ថងសង់រ៉ែ រាំភាែឺាូវនាវា ឬឋរន៊ីយភណឌ ប្សលដៀងោន

លនោះត្តាំងលៅខពស់ជាងន៊ីវ៉ែូទ្ឹក្សស  ទ្ទជាអចិនស្តនតយ៍ ឬលេើក្សមេងមតដ៊ីដ ោះលនាោះទាាំងប្សុង 

ឬលដ្ឋយមែនក្សសា ិតលៅចម្លា យ ិនហួសព្៊ីប្រមវងស  ទ្ទមដនដ៊ីវាស់លចញព្៊ីលកាោះមដេ

លៅជិតរាំែ ត។ 

 ៥. រដាប្រជ ាំលកាោះ ិនប្តូវបានអន ញ្ញា តឱ្យគូសប្រព័្នធរនាទ ត់ េូដ្ឋា នទាាំងលនោះ

លដ្ឋយកាត់លចញព្៊ីស  ទ្ទអនតរជាតិ ឬព្៊ីតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ នូវស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់

រដាដនទ្ល ើយ។ 

 ៦. ប្រសិនលរើមែនក្ស ួយននមដនទ្ឹក្សប្រជ ាំលកាោះររស់រដាប្រជ ាំលកាោះលាតសនធឹង

ចលនាា ោះមែនក្សព្៊ីរននរដាជិតខ្នងមដេលៅជារ់ោន លដ្ឋយផ្ដទ េ់ លនាោះសិទ្ធិមដេម្លនប្ស្ថរ់ 

និងប្រលោជន៍ប្សរចារ់លែែងលទ្ៀតមដេរដាលនាោះម្លនជាប្រនព្ណ៊ីក្សនុងមដនទ្ឹក្សទាាំង

លនាោះ និងសិទ្ធិមដេម្លនមចងក្សនុងកិ្សចចប្ព្ លប្ព្ៀងរវាងរដាទាាំងលនាោះប្តូវលៅរនត និងប្តូវ

បានលោរព្។ 
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 ៧. លដើ ែ៊ីគណនាអន បាតននមដនទ្ឹក្សលធៀរនឹងមដនដ៊ីលោក្សលប្កា ម្លប្ត្ត១ 

មដនដ៊ីលោក្សប្តូវរូក្សរញ្ចូេទាាំងមដនទ្ឹក្សមដេលៅលាតសនធឹងជា ួយថ្មរ៉ែប្រោះទ្ឹក្សនន

លកាោះ និងលកាោះផ្ដក ថ្ម និងរួ ទាាំងខពង់រារ  ស  ទ្ទលចាទ្ខ្នា ាំង មដេប្តូវលកាដ រឬលសទ ើរ

មតលកាដ រលដ្ឋយជរួននលកាោះថ្មក្សាំលបារ និងថ្មរ៉ែប្រោះទ្ឹក្សសាួ តមដេសណដូ ក្សលេើររិលវណនន

ខពង់រារលនាោះ។ 

 ៨. រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នមដេគូសលដ្ឋយអន លលា ត្ត ម្លប្ត្តលនោះ ប្តូវម្លន

រាា ញក្សនុងមែនទ្៊ីមដនម្លនម្លប្តដ្ឋា នស ប្សរអាចរញ្ញា ក្ស់ចាស់ព្៊ីទ្៊ីត្តាំងររស់វា។ 

លរើ ិនដលូចាន ោះលទ្ លគអាចជាំនួសមែនទ្៊ីខ្នងលេើលដ្ឋយរញ្ា៊ីចាំណ ចក្សអូរលដ្ឋលនភូ ិស្ថស្តសត  

មដេរញ្ញា ក្សច់ាស់ព្៊ីទ្ិននន័យប្រថ្ព្៊ីវិភាគ។ 

 ៩. រដាប្រជ ាំលកាោះប្តូវលធវើការែែព្វែាយជាស្ថនរណៈោ៉ែ ងប្តឹ ប្តូវអាំព្៊ីមែនទ្៊ី 

ឬរញ្ា ៊ីក្សអូរលដ្ឋលនភូ ិស្ថស្តសតទាាំងលនាោះ និងប្តូវដ្ឋក្ស់ត កេ់រាេ់មែនទ្៊ី ឬរញ្ា ៊ីទាាំងលនាោះ

លៅអគគលេខ្នធិការដ្ឋា នអងគការសហប្រជាជាតិ។ 

 ម នមទ្នលៅម្លប្ត្ត ខ្នងលេើ ក្សាំណត់េក្សខខណឌ មដេម្លនភាព្តឹងមតង និង

អាចថ្នរដាមដេម្លនរាំណងគូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្រជ ាំលកាោះនឹងពិ្បាក្សរាំលព្ញត្ត េក្សខ-

ខណឌ ទាាំងលនាោះ។ ក្សនុងចាំលណ្ឋ េក្សខខណឌ ទាាំងលនាោះ ម្លនេក្សខខណឌ  យួចាំនួនមដេ

សមុគស្ថម ញ និងប្តូវលេើក្សយក្ស ក្សសិក្សាដចូខ្នងលប្កា ។ 
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ក្ស-ការគសូភាា រច់ាំណ ចខ្នងលប្ៅរាំែ តននលកាោះមដេលៅខ្នងលប្ៅរាំែ ត 

ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី១ ននម្លប្ត្តលនោះ លប្រើឃ្ា ថ្ន “រដាប្រជ ាំលកាោះអាចគូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន

ប្រជ ាំលកាោះភាា រ់ចាំណ ចខ្នងលប្ៅរាំែ តននលកាោះមដេលៅខ្នងលប្ៅរាំែ ត និងថ្មរ៉ែប្រោះ

ទ្ឹក្សសាួ តននប្រជ ាំលកាោះ”។ “ថ្មរ៉ែប្រោះទ្ឹក្សសាួ ត” គឺជាមែនក្សននថ្មរ៉ែប្រោះទ្ឹក្សមដេលៅហួសព្៊ី

ទ្ឹក្សលៅលព្េទ្ឹក្សនាច លហើយវានឹងេិចទ្ឹក្សលៅលព្េទ្ឹក្សលជារ។149 ក្សថ្នខណឌ ដមដេក្សមា

បានរញ្ញា ក្ស់ែងមដរថ្ន “រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្រជ ាំលកាោះប្តូវរញ្ចូេលកាោះច ែងនានា”ខណៈ

មដេ ក្សយ “ច ែង”  ិនប្តូវបានក្សាំណត់ឱ្យចាស់លាស់ល ើយ លហើយលយើងប្តូវការ

លតសដវតាុវិស័យ (objective test) លដើ ែ៊ីរញ្ញា ក្ស់ឱ្យចាស់លេើរលចចក្សសព្ទ ួយ

លនោះ។150 អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ បានទ្ ក្សរលចចក្សសព្ទ ួយលនោះក្សនុងភាព្ ិនចាស់ មដេ

ជាេទ្ធែេលគអាចរក្សប្ស្ថយត្ត មររភូ ិស្ថស្តសតថ្ន ជាលកាោះមដេម្លនទ្ាំហាំធាំ លហើយ

ក្សមាអាចរក្សប្ស្ថយត្ត មររនលោបាយថ្ន ជាលកាោះសាំខ្នន់។ រ៉ែ មនតអងគការសហប្រជា

ជាតិ បានរក្សប្ស្ថយថ្ន “លកាោះច ែងអាចម្លនន័យថ្នជាលកាោះធាំជាងលគ លកាោះមដេ

ម្លនប្រជាព្េរដារស់លៅលប្ចើនជាងលគ លកាោះមដេម្លនែេិតភាព្លសដាក្សិចចលប្ចើនជាង

លគឬលកាោះមដេម្លនឥសែរភាព្ខពង់ខពស់ជាងលគក្សនុងប្រវតតិស្ថស្តសត និងវរែធ ៌”។ 151 

រ៉ែ មនតក្សនុងការអន វតតជាក់្សមសដងលយើងលឃើញថ្ន ម្លនរដាប្រជ ាំលកាោះជាលប្ចើនរ ួម្លន ឥណឌូ

 
149 Myron H. Nordquist, Shabtai Rossene and Satya N. Nandan, United Nations 
Convention on the Law of the Sea 1982: A Commentary, Boston:Martinus Nijhoff 
Publishers, 1985 P.430. 
150 Natasha Turnquest, Delimitation of the Maritime Boundary Between the 
Commonwealth of the Bahamas and the United States of America: A Case Study, pp.8-10. 
151 United Nations Publication, Sales no. E. 88. V.5 Baselines: An Examination of the 
Relevant Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea, para. 82. 
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លនស ៊ី ហវ៊ីេ៊ីព្៊ីន ប្ទ្៊ីន៊ីដ្ឋត និងថ្បូាល គ  ម្ល៉ែេ់ឌ្៊ីវនិងអង់ទ្៊ីហគ័រ និងបារ៊ែូដ្ឋ អាច

រញ្ចូេលកាោះច ែងររស់ខាួនលៅក្សនុងរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន។152 

ខ- អន បាតលធៀររវាងនែទទ្ឹក្ស នងិនែទដ៊ី 

         ក្សយ“អន បាតលធៀរ”ម្លនន័យថ្នជាែេលធៀរននចាំនួនព្៊ីរ។  

ឧទាហរណ៍នែទទ្ឹក្ស ១០០ម ៉ែប្តប្ក្សឡា លធៀរនឹងនែទដ៊ី ១២០ម ៉ែប្តប្ក្សឡា លគបានែេ

លធៀរ 
១០០

១២០
 លហើយលយើងអាចសប្ ួេប្រភាគលនោះលដ្ឋយមចក្សនឹង ១០ទាាំងភាគយក្សនងិ

ភាគមរងលនាោះលយើងបាន 
១០

១២
។ ម្លនន័យថ្ន អន បាតនែទទ្ឹក្ស លធៀរនឹងនែទដ៊ីគឺ ១០:១២ 

ឬ ៥:៦ (សប្ ួេលដ្ឋយមចក្សនឹង២ រមនា លទ្ៀត)។ 

េក្សខខណឌ ម្លនមចងក្សនុងក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី១ ននម្លប្ត្តខ្នងលេើ អាចនាាំឱ្យរដា យួ

ចាំនួន ិនអាចទ្ទ្ួេបានេក្សខណៈស ែតតិប្គរ់ប្ោន់ លដ្ឋយស្ថរថ្នអន បាតលធៀរ

រវាងនែទដ៊ីជា ួយនែទទ្ឹក្ស ិនប្សរនឹងរញ្ាតតិក្សាំណត់លដ្ឋយចារ់។ ដូចម្លនរាា ញ

ខ្នងលេើ “រដាប្រជ ាំលកាោះអាចគូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្រជ ាំលកាោះ...លហើយអន បាតនែទទ្ឹក្ស

លធៀរជា ួយនឹងនែទដ៊ីរូក្សទាាំងលកាោះផ្ដក ថ្មែង ប្តូវម្លនចលនាា ោះព្៊ី ១:១ លៅ៩:១។” ម្លន

មតរដាមដេរាំលព្ញបានេក្សខខណឌ ទាាំងឡាយជាពិ្លសសេក្សខខណឌ អន បាតលធៀរនែទដ៊ី

និងនែទទ្ឹក្សរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ មដេអាចលគទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ជារដាប្រជ ាំលកាោះ លហើយអញ្ាប្តក្ស មនន

ក្សរណ៊ីលនោះគឺប្រជ ាំលកាោះមដេជាក្ស មសិទ្ធិននរដាឧរទ្វ៊ីរ និងរលងកើតបានជាមែនក្សទាាំងប្សុង

 
152 Natasha, supra note 150, PP.8-10. 
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ននមដនដ៊ីររស់រដាលនាោះ របាយលកាោះនិងសណ្ឋា នភូ ិស្ថស្តសត ប្សលដៀងោន លនោះដនទ្

លទ្ៀត។153  

 លហត លនោះរញ្ញា  ក្ស់ព័្នធនឹងលកាោះលៅឆ្ា យ ឬលៅដ្ឋច់ព្៊ីលគ ក្សមា ក្ស់ព័្នធនឹង

េក្សខណៈ វិនិចឆយននអន បាតនែទដ៊ីលធៀរនឹងនែទទ្ឹក្ស ក្សមាដូចជាប្រមវងរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន

អតិររម្លែងមដរ។ 154  េក្សខណៈ វិនិចឆយលនោះក្សមាជាឧរសគគសប្ម្លរ់រដាមដេចង់បាន

ឋានៈជារដាប្រជ ាំលកាោះែងមដរ។ រ៉ែ មនតរដា យួចាំនួនដូចជា ឥណឌូ លនស ៊ី និងហវ៊ីេ៊ីព្៊ីន

អាចរាំលព្ញត្ត េក្សខខណឌ អន បាតនែទដ៊ីលធៀរនឹងនែទទ្ឹក្ស។ ប្រលទ្សទាាំងព្៊ីរលនោះម្លន

ចាំនួនលកាោះធាំៗ ួយចាំនួន និងម្លនលកាោះតូចៗរារ់ ន់លកាោះ មដេអន បាតនែទដ៊ីលធៀរ

នឹងនែទទ្ឹក្សប្រ ក់្សប្រមហេោន  គឺឥណឌូ លនស ៊ីម្លនអន បាត ១:១.២ ចាំមណក្សហវ៊ីេ៊ីព្៊ីន 

ម្លនអន បាត ១:១.៨។155 

 រ៉ែ មនតចាំល ោះក្សរណ៊ី ស្ថនរណរដាម្ល៉ែ វរីតែឹស(Mauritius) មដេនា រ់ជា

សម្លជិក្សប្កុ្ស រដាប្រជ ាំលកាោះលនាោះ មររជា ិនអាចគូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នជ ាំ វិញខាួនឯង

បាន។156 ចាំមណក្សស្ថនរណរដាស៊ីមឈេស ៍ (Seychelles) លៅភាគខ្នងេិច  

ស  ទ្ទឥណ្ឋឌ  និងប្ព្ោះរាជាណ្ឋចប្ក្សត ង ក  លៅបា៉ែស ៊ីហវិក្សខ្នងតែូង ក្សមា ិនអាចលកាដ រ

 
153 Myron H. Nordquist, supra note 139, PP.401-402. 
154 Muhammad Munawwar, Ocean States: Archipelagic Regimes in the Law of the Sea, 
London: Martinus Nijhoff Publishers, 1995 P. 111.  
155 Churchill and Lowe, supra note 138, p. 123.  
156 Natasha, supra note 150, P20.  
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ប្រជ ាំលកាោះររស់ខាួនលដ្ឋយប្រព័្នធរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន ួយមដេប្សរលៅនឹងអន បាត

អតិររម្ល ក្សាំណត់លដ្ឋយម្លប្ត្តខ្នងលេើមដរ។157 

គ-ររូសណ្ឋា នទ្លូៅននលននរ  

េក្សខណៈ វិនិចឆយលដ្ឋយម ក្ស ួយលទ្ៀតសប្ម្លរ់ការគូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្រជ ាំ

លកាោះប្តូវបានមចងក្សនុងក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី៣ ននម្លប្ត្តខ្នងលេើ លហើយវាប្រ ក្ស់ប្រមហេោន

នឹងរញ្ាតតិក្សនុងម្លប្ត្ត ៧ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី៣ែងមដរ។ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី៣ ននម្លប្ត្ត ៧ មចង

  ឃ្ត់ ិនឱ្យគូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់ាក្សលចញព្៊ីទ្ិសលៅទ្ូលៅននលននរ ចាំមណក្ស

ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី៣ ននម្លប្ត្តលនោះ   ឃ្ត់ ិនឱ្យគូសរនាទ ត់ េូដ្ឋា នប្រជ ាំលកាោះាក្ស

លចញព្៊ីរូរសណ្ឋា នទ្ូលៅននប្រជ ាំលកាោះ។ 

ឃ-រនាទ ត់ េូដ្ឋា នប្រជ ាំលកាោះ នងិដ៊ីដ ោះ 

 ចាំមណក្សក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី៤វិញ មចង ក់្សព័្នធនឹងដ៊ីដ ោះ លដ្ឋយក្សាំណត់កាេៈលទ្សៈ

ព្៊ីរមដេអាចយក្សវាជាចាំណ ច េូដ្ឋា នសប្ម្លរ់គូសរនាទ ត់ េូដ្ឋា នប្រជ ាំលកាោះបាន។ 

ទ្៊ី យួ  រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្រជ ាំលកាោះ អាចគូសលៅកាន់ និងលចញព្៊ីដ៊ីដ ោះបាន

ប្រសិនលរើម្លនរ៉ែ រាំភាឺែាូវនាវា ឬ ឋរន៊ីយភណឌ ប្សលដៀងលនោះត្តាំងលៅលេើវាជាអ

ចិនស្តនតយ។៍  េូលហត មដេក្សរណ៊ីលនោះជារ់ ក្ស់ព័្នធជា ួយនឹងឋរន៊ីយភណឌ អាចថ្ន 

លដ្ឋយស្ថរមតប្ទ្ង់ប្ទាយ ឬ  ខារននរ៉ែ រាំភាែឺាូវនាវាលនាោះ។ ជាទ្លូៅលភាើងរញ្ញច ាំងលៅ

 
157 Muhammad, supra note 154, P.131.  
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ក្សាំពូ្េននរ៉ែ  លហើយត្ត រយៈលនោះប្រសិនលរើរ៉ែ ប្តូវបានស្ថងសង់លេើដ៊ីដ ោះ លនាោះវា

នឹងកាា យជាក្សមនាងមដេអាចយក្សលធវើជាចាំណ ច ូេដ្ឋា នសប្ម្លរ់គូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន

ប្រជ ាំលកាោះបាន។ លទាោះរ៊ីជារ៉ែ អាចនឹងស្ថងសង់លេើអវ៊ីក្សមាលដ្ឋយ រ៉ែ មនត  ខារអាទ្ិ

ភាព្ររស់វាគឺសប្ម្លរ់ប្បារ់នាវិក្សឱ្យលគចលចញព្៊ីទ្៊ីទ្ួេលប្កា ទ្ឹក្ស ឬទ្៊ីក្សមនាងមដេ

ម្លនដ៊ីដ ោះ។ តួនាទ្៊ីររស់រ៉ែ រាំភាែឺាូវនាវា គឺជាការប្ព្ម្លនអាំព្៊ីភាព្លប្ោោះថ្នន ក្ស់នានា 

ចាំមណក្សឋរន៊ីយភណឌ ប្សលដៀងោន លនោះសាំលៅដេ់ស ៊ីលែា និងរា៉ែដ្ឋរញ្ញច ាំងព្នាឺជាលដើ ។ 

ទ្៊ីព្៊ីរ ខ សព្៊ីក្សរណ៊ី ក់្សព័្នធរនាទ ត់ េូដ្ឋា នប្តង់ រនាទ ត់ េូដ្ឋា នប្រជ ាំលកាោះ

អាចគូសលៅលេើដ៊ីដ ោះបានប្រសិនលរើដ៊ីដ ោះលនាោះសណដូ ក្សទាាំងប្សុង ឬលដ្ឋយមែនក្សលៅ

ក្សនុងស  ទ្ទមដនដ៊ីវាស់លចញព្៊ីលកាោះមដេលៅជិតរាំែ ត។ប្តង់លនោះ សូ នាាំអនក្សអាន ក្ស

លប្រៀរលធៀររញ្ាតតិក្សនុងម្លប្ត្ត ៧ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី៤ មដេនិោយ ក់្សព័្នធនឹងការគូស

រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់លៅកាន់និងលចញព្៊ីដ៊ីដ ោះ និងម្លប្ត្ត ៤៧ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី៤ មដេ

និោយអាំព្៊ីការគូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្រជ ាំលកាោះលៅកាន់និងលចញព្៊ីដ៊ីដ ោះ។ ម្លប្ត្ត ៧ 

ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី៤ មចងថ្ន ៖ “រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់ ិនប្តូវគូសលៅកាន់ ឬលចញព្៊ីដ៊ីដ ោះ

ល ើយ លេើក្សមេងមតម្លនរ៉ែ រាំភាឺែាូវនាវាឬឋរន៊ីយភណឌ ប្សលដៀងោន ស្ថងសង់លេើ

លនាោះ និងមដេត្តាំងលៅខពស់ជាងន៊ីវូទ្ឹក្សស  ទ្ទជាអចិនស្តនតយ៍ ឬលេើក្សមេងមតក្សរណ៊ី

មដេការគូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នលៅកាន់ឬលចញព្៊ីដ៊ីដ ោះលនាោះប្តូវបានទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ជា

អនតរជាតិ”។158  ចាំមណក្សម្លប្ត្ត ៤៧ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី៤ មចងថ្ន “រនាទ ត់ េូដ្ឋា នទាាំង

 
158 UNCLOS, supra note 5, Art.7(4).  
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លនោះ ិនប្តូសគូសលៅកាន់និងលចញព្៊ីដ៊ីដ ោះលទ្ លេើក្សមេងមតលៅលេើដ៊ីដ ោះលនាោះម្លន

ស្ថងសង់រ៉ែ រាំភាឺែាូវនាវា ឬឋរន៊ីយភណឌ ប្សលដៀងោន លនោះត្តាំងលៅខពស់ជាងន៊ីវ៉ែូទ្ឹក្ស

ស  ទ្ទជាអចិនស្តនតយ៍ ឬលេើក្សមេងមតដ៊ីដ ោះលនាោះទាាំងប្សុង ឬលដ្ឋយមែនក្សសា ិតលៅ

ចម្លា យ ិនហួសព្៊ីប្រមវងស  ទ្ទមដនដ៊ីវាស់លចញព្៊ីលកាោះមដេលៅជតិរាំែ ត”។159 ម្លន

ន័យថ្ន ត្ត រយៈម្លប្ត្ត៧ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី៤ រដាអាចគូសរនាទ ត់ េូដ្ឋា នប្តង់លៅកាន់ 

ឬលចញព្៊ីរដ៊ីដ ោះបានមតក្សនុងក្សរណ៊ីមដេម្លនរ៉ែ រាំភាឺែាូវនាវា ឬឋរន៊ីយភណឌ ប្ស

លដៀងោន ត្តាំងលៅលេើន៊ីវូទ្ឹក្សស  ទ្ទអចិនស្តនតយ៍រ៉ែ លណ្ឋណ ោះ រ៉ែ មនតត្ត រយៈ៤៧ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី

៤ រដាប្រជ ាំលកាោះអាចគូសរនាទ ត់ េូដ្ឋា នប្រជ ាំលកាោះលៅកាន់ ឬលចញព្៊ីដ៊ីដ ោះបានឱ្យមត

ដ៊ីដ ោះលនាោះទាាំងប្សុង ឬលដ្ឋយមែនក្សសា ិតលៅក្សនុងចម្លា យ ិនហួសស  ទ្ទមដនដ៊ីវាស់

លចញព្៊ីលកាោះមដេលៅជិតរាំែ ត។ លរើលយើងាក្ស ក្សម្លប្ត្ត ១៣ ននអន សញ្ញា ខ្នងលេើ

 វិញ តែិតមតថ្ន រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់ ិនបានអន ញ្ញា តឱ្យគូសលៅកាន់ និងលចញព្៊ីដ៊ី

ដ ោះក្សដ៊ី រ៉ែ មនតលគអាចគូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នធ មត្ត (មខែទ្ឹក្សនាច) លៅកាន់និងលចញព្៊ីដ៊ី

ដ ោះលនាោះបាន។ 

ង-ប្រមវងរនាទ ត ់េូដ្ឋា នប្រជ ាំលកាោះ  

ម្លប្ត្ត៤៧ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី២ បានក្សាំណត់ប្រមវងអតិររម្លននរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន

ប្រជ ាំលកាោះប្តឹ ១០០ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ ខណៈមដេបានអន ញ្ញា តឱ្យចាំនួន ៣% ោ៉ែ ងលប្ចើន

ននចាំនួនរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្រជ ាំលកាោះសរ រអាចម្លនប្រមវងចលនាា ោះព្៊ី ១០០ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ 

 
159 UNCLOS, supra note 5, Art. 47 (4).  
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លៅ១២៥ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ ។ 160  ចាំនួនរនាទ ត់ េូដ្ឋា នសរ រ មដេមចងក្សនុងក្សថ្នខណឌ

លនោះ គឺសាំលៅដេ់ក្សាំណ្ឋត់រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នសរ រ។ លនោះម្លនន័យថ្ន ៣%ននរនាទ ត់

 េូដ្ឋា ន ១០០ក្សាំណ្ឋត់គឺ ៣ក្សាំណ្ឋត់រនាទ ត់។ លហើយឧទាហរណ៍ថ្ន លរើរដា ួយគូស

រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្រជ ាំលកាោះររស់ខាួនម្លនចាំនួន ១០០ក្សាំណ្ឋត់រនាទ ត់ លនាោះក្សាំណ្ឋត់

រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នមដេអាចម្លនប្រមវងចលនាា ោះព្៊ី ១០០ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ លៅ ១២៥ ន ៉ែេ៍

ស  ទ្ទ ម្លនប្តឹ មត ៣ក្សាំណ្ឋត ់រ៉ែ លណ្ឋណ ោះ។161  

ជារួ  រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្រជ ាំលកាោះ មដេលប្រើសប្ម្លរ់គូសលកាដ រប្រជ ាំលកាោះ ួយ 

ប្តូវគូសលដ្ឋយអន លលា ត្ត វិននន៊ីតិអនតរជាតិ លហើយលរើមែែក្សលេើអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ

១៩៨២ វាម្លនេក្សខខណឌ តឹងរតងជាលប្ចើនមដេរដាជាលប្ចើនពិ្បាក្សនឹងរាំលព្ញបាន ក្សនុង

លនាោះម្លនដូចជាេក្សខខណឌ អន បាតលធៀរនែទទ្ឹក្សនិងនែទដ៊ី េក្សខខណឌ ប្រមវងក្សាំណ្ឋត់

រនាទ ត់ ជាលដើ ។ 

សំណួរ 

 លដើ ែ៊ីសប្ ួេដេ់ការចងចាាំ ការមសវងយេ់ និងការវិភាគលប្កាយអានជាំពូ្ក្ស

លនោះរួច សូ អនក្សអានស្ថក្សេែងលនាើយសាំណួរដូចខ្នងលប្កា ៖  

 ១. អន សញ្ញា សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីន៊ីតិស  ទ្ទ (១៩៨២) បានមចងអាំព្៊ីរនាទ ត់

 េូដ្ឋា នទាាំង ៣ ប្រលភទ្ មដេម្លនស្ថរសាំខ្នន់ោ៉ែ ងខ្នា ាំងសប្ម្លរ់ជា ូេដ្ឋា នវាស់

 
160 Prescott and Schofield, supra note 84, P.174.  
161 Id. 
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តាំរន់ស  ទ្ទលប្កា យ ត្តត ធិការររស់រដា ក្សមាដចូជាសប្ម្លរ់ក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ។ លតើ

រនាទ ត់ េូដ្ឋា នទាាំង ៣ប្រលភទ្លនាោះម្លនអវ៊ីខាោះ? ចូរឱ្យនិយ ន័យខា៊ីៗព្៊ីរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន

ន៊ី ួយៗ។ 

 ២. អវ៊ីជាដ៊ីដ ោះ? លតើដ៊ីដ ោះអាចយក្សលធវើជាចាំណ ច ូេដ្ឋា នសប្ម្លរ់គូសរនាទ ត់

 េូដ្ឋា នប្រលភទ្ណ្ឋខាោះ? ចូរព្នយេ់។ 

 ៣. អវ៊ីជាលននរែតលប្ៅ? ក្សរណ៊ីមដេលននរម្លនភាព្ែតលប្ៅ លតើលគគូសរនាទ ត់

 េូដ្ឋា នប្រលភទ្ណ្ឋ?  

 ៤. របាយលកាោះលៅមក្សែរលននរ គឺជាេក្សខខណឌ  ួយ មដេលគអាចគូសរនាទ ត់

 ូេដ្ឋា នប្តង់លកាដ រលកាោះទាាំងលនាោះលដ្ឋយភាា រ់ច ងស ប្សរនានាររស់វា។ លតើស្ថា ន

ភាព្ណ្ឋខាោះមដេអាចចាត់ទ្ ក្សថ្នជារបាយលកាោះលៅមក្សែរលននរ?  

 ៥. លតើលកាោះ និងថ្ម ដូចោន  និងខ សោន ប្តង់ណ្ឋខាោះ?  

 ៦. លដ្ឋយស្ថរការរីក្សចលប្ ើនននរលចចក្សវិទ្ា រដា ួយចាំនួនបានស្ថងសង់លកាោះ

លៅក្សណ្ឋដ េស  ទ្ទ និង  ស  ទ្ទ។ ចាំមណក្សអន សញ្ញា សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីន៊ីតិ

ស  ទ្ទឆ្ន ាំ១៩៨២ អន ញ្ញា តឱ្យលកាោះទ្ទ្េួបានស  ទ្ទមដនដ៊ី (១២ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ) 

តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ (២០០ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ) និងខពង់រារបាតស  ទ្ទ (២០០ ន ៉ែេ៍

ស  ទ្ទអាចរហូតដេ់ ៣៥០ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ )។ លតើអនក្សយេ់ថ្ន លកាោះមដេស្ថងសង់
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លដ្ឋយរលចចក្សវិទ្ាទាាំងលនាោះ ប្តូវទ្ទ្េួបានតាំរន់ស  ទ្ទទាាំងអស់ខ្នងលេើមដរឬលទ្? 

ចូររក្សប្ស្ថយ។ 

 ៧. រដាប្រជ ាំលកាោះ អាចគូសរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្រជ ាំលកាោះ លដ្ឋយអន វតតត្ត 

េក្សខខណឌ អវ៊ីខាោះ?  
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ជំព្ូក្សទ្៣ី ៖ តំបន់សមុទ្ទ និងយ្ុតាត ធិការរបស់រដា 

        ខាឹ ស្ថរសាំខ្នន់ៗក្សនុងជាំព្កូ្សលនោះ 

- សិក្សាអាំព្៊ីរររគតិយ តត ននតាំរន់ស  ទ្ទនានា រួ ម្លនមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង 

ស  ទ្ទមដនដ៊ី ស  ទ្ទតភាា រ់ តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ ខពង់រារបាតស  ទ្ទ 

និងស  ទ្ទអនតរជាតិ។  

- មសវងយេ់អាំព្៊ីសិទ្ធិ និងកាតព្វក្សិចចររស់រដាលននរស  ទ្ទ លេើតាំរន់ស  ទ្ទ

នានាដូចលរៀររារ់ខ្នងលេើ។  

- សិក្សាអាំព្៊ីសិទ្ធិ និងកាតព្វក្សិចចររស់រដាដនទ្លទ្ៀតលទ្ៀត ក្សនុងការលប្រើប្បាស់

តាំរន់ស  ទ្ទនានា។  

- សិក្សាអាំព្៊ីទ្ាំនាក់្សទ្ាំនងលសរីភាព្នាវាចរណ៍ និងសិទ្ធិររស់រដា ក់្សព័្នធ។ 

- សិក្សាអាំព្៊ីការលប្រើប្បាស់ស  ទ្ទសប្ម្លរ់សក្ស មភាព្ប្សរចារ់លែែងៗ

លទ្ៀត។ 

ស  ទ្ទប្តូវបានមរងមចក្សជាតាំរន់លែែងៗ រ ួម្លនមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង ស  ទ្ទមដនដ៊ី 

ស  ទ្ទតភាា រ់ តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ ខពង់រារបាតស  ទ្ទ ស  ទ្ទអនតរជាតិ និងបាត

ស  ទ្ទហួសយ ត្តត ធិការជាតិ។ ក្សនុងន៊ីតិអនតរជាតិ តាំរន់ស  ទ្ទម្លនរររគតិយ តតលែែងៗ

ោន  លហើយស ទ្ធមតម្លនទ្ាំនាក់្សទ្ាំនងជា យួនឹងយ ត្តត ធិការររស់រដា។ លគមតងមតលប្រើ

 ក្សយថ្ន “មដនដ៊ីលោក្ស ប្គរ់ប្គងស  ទ្ទ (The land dominates the sea)” មដេ

លនោះម្លនន័យថ្ន លននរមដនដ៊ីលោក្ស ម្លនទ្ាំនាក់្សទ្ាំនងោ៉ែ ងជិតសន ិទ្ធក្សនុងការរលងកើតតាំរន់
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ស  ទ្ទនានាខ្នងលេើ លហើយតាំរន់ស  ទ្ទសា ិតលៅកាន់មតជិតលននរមដនដ៊ីលោក្ស រដា

កាន់មតម្លនសិទ្ធិអាំណ្ឋចប្គរ់ប្គងលេើតាំរន់លនាោះកាន់មតលប្ចើន។  

ជាក់្សមសដង មដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង មដេលកាដ រលដ្ឋយរនាទ ត់ េូដ្ឋា ន និងលាតសនធឹង

 ក្សរក្សលននរមដនដ៊ីលោក្ស ប្តូវបានលគចាត់ទ្ ក្សដូចជាដ៊ីលោក្សររស់រដាអញ្ច ឹងមដរ ល េគឺ

រដាម្លនអធិរលតយយលព្ញលេញលេើមដនទ្ឹក្ស ួយលនោះ លេើក្សមេងមតសិទ្ធិ ួយចាំនួន

ក្សាំណត់ក្សនុង វិននននន៊ីតិអនតរជាតិ។ ចាំមណក្សស  ទ្ទមដនដ៊ី មដេលាតសនធឹង ិនលេើស

១២ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទលចញព្៊ីរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន ប្តូវបានលគចាត់ទ្ ក្សថ្នសា ិតលប្កា អធិរលតយយ

ររស់រដាមដរ រ៉ែ មនតន៊ីតិអនតរជាតិអន ញ្ញា តឱ្យម្លនសិទ្ធិនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ នដេ់

នាវាររលទ្ស។ លប្ៅព្៊ីលនោះ លៅតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ រដាម្លនប្តឹ មតសិទ្ធអធិរលតយយ 

លហើយលៅស  ទ្ទអនតរជាតិ គជឺាតាំរន់លរើក្សលសរីសប្ម្លរ់ប្គរ់រដាទាាំងអស់។ 

នាងកាត់ដាំលណើរការអភិវឌ្ឍោ៉ែ ងឆ្រ់រហ័សននន៊ីតិស  ទ្ទ ក្សនុងទ្សែវតែច ង

លប្កាយលនោះ រញ្ញា  ក្ស់ព័្នធនឹងសិទ្ធិ និងកាតព្វក្សិចចររស់រដាលេើតាំរន់នានា រលងកើតជា

 វិវាទ្ និងការរក្សប្ស្ថយខ សៗោន ជាលប្ចើន ជាពិ្លសស ក់្សព័្នធនឹងរររគតិយ តតស  ទ្ទ

មដនដ៊ី រញ្ញា លសរីភាព្នាវាចរណ៍នននាវាច ាាំង នាវា  ជទ្ឹក្ស ការលប្រើប្បាស់ប្ចក្ស

សប្ម្លរ់នាវាចរណ៍អនតរ ជាតិជាលដើ ។ លយើងនឹងសិក្សាអាំព្៊ីតាំរន់ស  ទ្ទន៊ី ួយៗខ្នង

លេើជារនតរនាទ រ់ លដ្ឋយភាា រ់ជា ួយនឹងសិទ្ធិនិងកាតព្វក្សិចចររស់រដាលេើតាំរន់ទាាំង

លនោះ។ 
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ផ្ ន្ក្សទី្១ ៖ ផ្ដនទឹ្ក្សន ទ្ក្សនុង 

ម្លនទ្សែនៈ ួយចាំននួលេើក្សល ើងថ្ន មដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង ជាមដនទ្ឹក្សក្សនុងមដនដ៊ី។

 ក្ស់ព័្នធនឹងឋានៈគតិយ តតននមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុងលនោះ លៅឆ្ន ាំ ១៩៦៥ ស្ថស្តស្ថត ចារយ 

Vladimir Ibler បានលេើក្សល ើងថ្ន គឺជាទ្ឹក្សក្សនុងមដនដ៊ី មដេប្តូវបានក្សាំណត់ជា

ទ្ូលៅលដ្ឋយវិននននន៊ីតិជាតិ លហើយក្សមាម្លនការក្សាំណត់លៅក្សនុងន៊ីតិអនតរជាតិតិចតួច

រាំែ តមដរ។ អនក្សនិព្នធ ួយចាំននួបានទ្ទ្េួស្ថគ េ់ថ្ន ទ្ឹក្សក្សនុងមដនដ៊ី គឺជាមែនក្សសាំខ្នន់

 យួររស់រដាលននរស  ទ្ទ  ិនអាចប្រមក្សក្សបាន។ លហត ែេលនោះលហើយ បានជាទ្ឹក្សក្សនុង

មដនដ៊ី  ិនប្តូវបានយក្ស ក្សមចងេ ែិតលៅក្សនុងអន សញ្ញា ន៊ីតសិ  ទ្ទលែែងៗ។ 

ក្សនុងអន សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សងវមីយ៉ែន ឆ្ន ាំ១៩៥៨ និង អន សញ្ញា សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ី

ន៊ីតសិ  ទ្ទឆ្ន ាំ១៩៨២ បានលេើក្សល ើងលដើ ែ៊ីមតរញ្ញា ក្ស់ឱ្យចាស់លេើរញ្ញា  ួយចាំនួន 

 ក់្សព័្នធលៅនឹងស  ទ្ទមដនដ៊ីរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ  ិនម នសប្ម្លរ់ពិ្ភាក្សាេ ែិតអាំព្៊ីមដនទ្ឹក្ស

នែទក្សនុងលនោះល ើយ។ លទាោះជាោ៉ែ ងលនោះក្សដ៊ី ក្សនុងររិរទ្ន៊ីតិស  ទ្ទ លយើងម្លនលរឿងប្តូវ

ពិ្ភាក្សាលប្ចើនអាំព្៊ីមដនទ្ឹក្ស យួលនោះ។ មែនក្សលនោះ លយើងនឹងសិក្សាអាំព្៊ីសញ្ញា ណទ្ូលៅនន

មដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង(១) ឋានៈគតិយ តតននមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង (២) យ ត្តត ធិការររស់រដាលននរ

ស  ទ្ទលេើមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង (៣) និងច ងលប្កាយសិក្សាអាំព្៊ី សិទ្ធិចូេក្សាំព្ង់មែ (៤)។
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១-សញ្ញា ណទូ្សៅននផ្ដនទឹ្ក្សន ទ្ក្សនុង 

មដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង ជាមដនទ្ឹក្សទាាំងឡាយមដេលាតសនធឹងលៅរក្សដ៊ីលោក្ស លចញព្៊ី

រនាទ ត់ េូដ្ឋា ន។162  សូ ល ើេរូរភាព្ខ្នងលប្កា ៖ 

មដនទ្ឹក្សនែទក្សនុងរួ ម្លន៖  

 
162 UNCLOS, supra note 5, Art. 8(1); CTSCZ, supra note 47, Art.5.  

រូបភាព 13 
Source: IILSS–INTERNATIONAL INSTITUTE FOR LAW OF THE 
SEA STUDIES, what is the meaning of INTERNAL WATERS in 
law of the sea and cases?, Available at: http://iilss.net/what-is-the-
meaning-of-internal-waters-in-law-of-the-sea-and-cases/ 
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− មែនក្ស ួយននស  ទ្ទ ត្ត រលណ្ឋដ យលននរ លឆ្ព ោះលៅកាន់ចាំណ ចទ្ឹក្សនាច  

− ក្សាំព្ង់មែ (ports and harbours)  

−    (estuaries)  

− មដនទ្ឹក្សលឆ្ព ោះ ក្សកាន់មដនដ៊ីលចញព្៊ីមខែកាត់នក្ស និង  

− មដនទ្ឹក្សមដេលកាដ រលដ្ឋយរនាទ ត់ េូដ្ឋា នប្តង់។ 

មដនទ្ឹក្សនែទក្សនុងននន៊ីតិស  ទ្ទ  ិនរារ់រញ្ចូេតាំរន់ទ្ឹក្សមដេសា ិតក្សនុងមដនដ៊ី 

និងតាំរន់ទ្ឹក្សរិទ្ជិត ឬរឹងល ើយ។163  

និោយលដ្ឋយម ក្ស ក្សនុងទ្សែនៈន៊ីតិស  ទ្ទ លគរារ់រញ្ចូេ នក្ស ម្លត់ទ្លនា 

ក្សាំព្ង់មែ និងមដនទ្ឹក្សមដេលកាដ រលដ្ឋយរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់លៅក្សនុងមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង។ 

មដនទ្ឹក្សមដេលកាដ រលដ្ឋយរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នគូសជ ាំវិញច ងរាំែ ត ននលកាោះទាាំងឡាយ

ររស់រដាប្រជ ាំលកាោះ ម្លនេក្សខណៈពិ្លសសលដ្ឋយម ក្ស រ៉ែ មនតលកាោះដ្ឋច់មតឯង លៅក្សនុង

ប្រជ ាំលកាោះ ប្តូវគូសរនាទ ត់ ូេ-ដ្ឋា នលដ្ឋយអន លលា ត្ត លោេការណ៍ទ្ូលៅ មដេ

ក្សាំព្ង់មែ នក្ស និងមដនទ្ឹក្សលែែងៗលទ្ៀត អាចចាត់ទ្ ក្សថ្នជាមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង។164  

 
163 G. Gidel, Le droit international public de la mer: le temps de paix , vol.1,  Introduction, 
la haute mer  (reprint, Paris, Duchemin, 1981), pp. 40–41; P. Vincent,  Droit de la mer  
(Brussels, Larcier, 2008), p. 33.  
164 UNCLOS, supra note 154, art. 50.  
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២-ឋានៈគតិយុ្តតននផ្ដនទឹ្ក្សន ទ្ក្សនុង 

សក្ស មភាព្ររស់រដា អាចក្សាំណត់បានថ្នសា ិតលៅលប្កា វិស្ថេភាព្ជាតិ ឬអនតរ

ជាតគឺិមែែក្សលេើលោេការណ៍អធិរលតយយ។ មដនទ្ឹក្សលចញព្៊ីរនាទ ត់ េូដ្ឋា ន  ក្សរក្ស

មដនដ៊ីររស់រដាលននរស  ទ្ទ គឺជាមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុងររស់រដាលននរស  ទ្ទ មដេលៅលេើមដន

ទ្ឹក្សនែទក្សនុងលនោះ រដាអាចអន វតតអធិរលតយយររស់ខាួនលដ្ឋយអន លលា ត្ត ចារ់អនតរ

ជាត។ិ លៅជារ់នឹង រនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន គឺជាប្ក្សវា៉ែ ត់ស  ទ្ទ មដេលគលៅថ្ន ស  ទ្ទមដនដ៊ី។ 

លទាោះរ៊ីជាអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៥៨ និងអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២  ិនបានមចងរញ្ញា ក្ស់

ចាស់អាំព្៊ីឋានៈគតិយ តតររស់មដនទ្ឹក្សនែទក្សនុងក្សដ៊ី លរើលោងត្ត ខាឹ ស្ថរម្លប្ត្ត២ នន

អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ (មចងអាំព្៊ីឋានៈគតិយ តតននស  ទ្ទមដនដ៊ី) លយើងអាចយេ់

បានថ្ន អធិរលតយយររស់រដាលននរស  ទ្ទប្តូវលាតសនធឹងលេើតាំរន់លនោះ រួ ទាាំងបាត

ស  ទ្ទ និងមដនអាកាសលេើតាំរន់លនោះែង។ សូ លេើក្សយក្សម្លប្ត្តលនោះ  ក្សរាា ញដចូ

ខ្នងលប្កា ៖  

ម្លប្ត្ត ២៖ ឋានៈគតិយ តតននស  ទ្ទមដនដ៊ី េ ាអាកាសព្៊ីលេើស  ទ្ទ

មដនដ៊ី និងបាតស  ទ្ទនិងដ៊ីលប្កា បាតស  ទ្ទននស  ទ្ទមដនដ៊ី  

១. អធិរលតយយររស់រដាលននរស  ទ្ទ លាតសនធឹងហួសព្៊ីដ៊ីលោក្សនិង

មដនទ្ឹក្សនែទក្សនងុ និងមដនទ្ឹក្សប្រជ ាំលកាោះររស់រដាប្រជ ាំលកាោះ រហូតលៅជារ់នឹងប្ក្ស

វា៉ែត់ស  ទ្ទ មដេតាំរន់លនោះលគលៅថ្នស  ទ្ទមដនដ៊ី។ 
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២. អធិរលតយយលនោះលាតសនធឹងលៅដេ់េ ាអាកាសព្៊ីលេើស  ទ្ទ

មដនដ៊ី ក្សមាដូចជាបាតស  ទ្ទ និងដ៊ីលប្កា បាតស  ទ្ទ ននមដនស  ទ្ទលនោះ។ 

៣. អធិរលតយយលេើស  ទ្ទមដនដ៊ី ប្តូវអន វតតប្សរត្ត អន សញ្ញា លនោះ 

និងវនិនដនទ្លទ្ៀតននន៊ីតិអនតរជាតិ។ 

រញ្ាតតិននម្លប្ត្តខ្នងលេើ មចងអាំព្៊ីឋានៈគតិយ តតិននស  ទ្ទមដនដ៊ីក្សមាពិ្តម ន 

រ៉ែ មនតក្សនុងលនាោះក្សមារញ្ចូេមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង និងមដនទ្ឹក្សប្រជ ាំលកាោះក្សនុងលនាោះមដរ លដ្ឋយ

មចងថ្ន “អធិរលតយយររសរ់ដាលននរស  ទ្ទ លាតសនធឹងហសួព្៊ីដ៊ីលោក្សនិងមដនទ្ឹក្សនែទ

ក្សនុង និងមដនទ្ឹក្សប្រជ ាំលកាោះររសរ់ដាប្រជ ាំលកាោះ រហតូលៅជារន់ឹងប្ក្សវា៉ែតស់  ទ្ទ”។ លនោះ

ម្លនន័យថ្ន ឋានៈគតិយ តតររស់មដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង គឺសា ិតលប្កា អធិរលតយយននរដាលននរ

ស  ទ្ទ។ 

រ៉ែ មនត អធិរលតយយររស់រដាលននរស  ទ្ទលេើមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង ប្តូវមតម្លនលេើសព្៊ីអវ៊ី

មដេស  ទ្ទមដនដ៊ីម្លន លប្ ោះថ្នលរើលប្រៀរលធៀរជា ួយស  ទ្ទមដនដ៊ី មដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង

សា ិតលៅជិតនិងភាា រ់ោន លដ្ឋយផ្ដទ េ់ជា ួយនឹងមដនដ៊ីលោក្ស។ ម្លនន័យថ្ន រដាលននរ

ស  ទ្ទនឹងទ្ទ្ួេបានែេប្រលោជន៍ចាាំបាច់ជាលប្ចើនព្៊ីមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង រួ ម្លនររូណ-

ភាព្មដនដ៊ី កិ្សចចការ រជាតិ  ណិជាក្ស ម និងឧសាហក្ស ម ។165  

 
165 Lagoni, 'Internal Waters, Seagoing Vessels in' in Bernhardt (ed.), EPIL (1989), 153. 
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លគមតងមតនិោយថ្ន មដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង និងមដនដ៊ីលោក្សម្លនរររគតិយ តតដូច

ោន  ឬនិោយ ា៉ែងលទ្ៀតថ្ន ម្លនឋានៈគតិយ តតដូចោន ។ 166  ជាការពិ្ត លប្កា ចារ់

ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិសដ ៊ីព្៊ីស  ទ្ទ រដាលននរស  ទ្ទទ្ទ្ួេបានអធិរលតយយលព្ញលេញ

លេើមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង។ លេើក្សមេងមតក្សរណ៊ីពិ្លសសខាោះ សិទ្ធិនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ន

មដេអន ញ្ញា តឱ្យម្លនក្សនុងស  ទ្ទមដនដ៊ី  ិនប្តូវបានអន ញ្ញា តល ើយចាំល ោះមដនទ្ឹក្ស

នែទក្សនុង។ ម្លនន័យថ្ន រដាម្លនសិទ្ធិផ្ដដ ច់  ខក្សនុងការក្សាំណត់រទ្រែញ្ាតតិប្គរ់ប្គងសក្ស ម-

ភាព្នានា ក្សមាដចូជាអន វតតចារ់ជាតិ ក្ស់ព័្នធលេើតាំរន់លនោះ។ រ៉ែ មនតអធិរលតយយលេើ

មដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង ិនដ្ឋច់ខ្នតលនាោះលទ្។ ម្លនន័យថ្ន ការអន វតតយ ត្តត ធិការររស់រដាលននរ

ស  ទ្ទលទាោះរ៊ីជាក្សនុងរូរភាព្យ ត្តត ធិការរញ្ាតតិចារ់ យ ត្តត ធិការប្រតិរតតិចារ់ ឬ 

យ ត្តត ធិការត លាការក្សដ៊ី សា ិតក្សនុងក្សប្ ិតណ្ឋ យួក្សាំណត់លដ្ឋយវិននចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់

អនតរជាតិនិងសនធិសញ្ញា អនតរជាតិមដេរដាលននរស  ទ្ទបានទ្ទ្ួេស្ថគ េ់។167 

៣-យុ្តាត ធិការរបស់រដាសននរសមុទ្ទសលើផ្ដនទឹ្ក្សន ទ្ក្សនុង  

លៅមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង  ិនែដេ់សិទ្ធិនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ នដូចស  ទ្ទមដនដ៊ី

ល ើយ រ៉ែ មនត លដ្ឋយលោងលេើម្លប្ត្ត ៨(២) ននអន សញ្ញា  ឆ្ន ាំ១៩៨២ ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេ

តាំរន់មដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង  ិននា រ់បានចាត់ថ្នជាមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុងព្៊ី  ន ក្ស ប្តូវអន ញ្ញា ត

ឱ្យម្លនសិទ្ធិនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ន។168 រដាលននរស  ទ្ទ ក្សមាម្លនយ ត្តត ធិការរដារែលវណ៊ី 

 
166 Sohn/Gustafson, The Law of the Sea in A Nutshell (1984), 79; Lagoni, 'Internal 
Waters' in Bernhardt (ed.), EPIL (1989),153; Fisheries case, supra note 13, P.133 
167 Brown, The International Law of the Sea, (1994), vol. I, P.38 
168 UNCLOS, supra note 5, Art.8 (2).  
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និងប្ព្ហមទ្ណឌ លេើមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុងររស់ខាួនែងមដរ។ ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេចារ់ និងរទ្-

រែញ្ាតតិប្គរ់ប្គងលេើមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុងប្តូវបានរាំ ន រដាលននរស  ទ្ទអាចអន វតតយ ត្តត ធិការ

ប្ព្ហមទ្ណឌ លេើរទ្លេមើសលនាោះបាន។  

ជាទ្ូលៅ យ ត្តត ធិការររស់រដាលននរស  ទ្ទ  ិនអន វតតចាំល ោះ វិវាទ្ននរ គគេឯក្សជន 

មដេលក្សើតល ើងរវាងសម្លជិក្សនននាវិក្សល ើយ។ 169   ក្ស់ព័្នធលៅនឹងយ ត្តត ធិការប្ព្ហមទ្ណឌ  

ម្លនជាំហរព្៊ីរលែែងោន រវាងអនក្សប្រកាន់យក្សជាំហរមររ Anglo-American និងអនក្ស

ប្រកាន់ជាំហរមររបារាាំង។ 170  លោងត្ត ជាំហរអនក្សនិយ  Anglo-American រដា

លននរស  ទ្ទម្លនយ ត្តត ធិការប្គរ់មររោ៉ែ ងចាំល ោះនាវាររលទ្សលៅក្សនុងក្សាំព្ង់មែររស់ខាួ

ន។ លទាោះជាោ៉ែ ងលនោះក្សដ៊ី លដ្ឋយស្ថរការលោគយេ់ រដាលននរស  ទ្ទអាចនឹង ិនអន 

វតតយ ត្តត ធិការររស់ខាួន ចាំល ោះនាវាទាាំងលនាោះ។ ចាំល ោះជាំហរ អនក្សនិយ ប្រព័្នធចារ់

បារាាំងវិញ រដាលននរស  ទ្ទ ិនម្លនយ ត្តត ធិការលេើកិ្សចចការនែទក្សនុង ររស់នាវាររលទ្សលៅ

ក្សនុងក្សាំព្ង់មែររស់ខាួនល ើយ។ 

ក្សនុងការអន វតតស ័យទ្ាំលនើរ វិស្ថេភាព្ននយ ត្តត ធិការប្ព្ហមទ្ណឌ ររស់រដាលននរ

ស  ទ្ទ លេើនាវា ណិជាក្ស មររលទ្ស ប្តូវក្សាំណត់លដ្ឋយអន សញ្ញា ក្ស ងស៊ែ េជាក្ស់លាក្ស់

ណ្ឋ យួ។ លោងត្ត ម្លប្ត្ត ៣២ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ នាវាច ាាំង និងនាវារដ្ឋា -

ភិបាេ មដេប្រតិរតតិការលដ្ឋយ ិនម្លនលោេលៅ ណិជាក្ស ម ទ្ទ្ួេបានអភ័យ

ឯក្សសិទ្ធិរដា។ សម្លជិក្សនាវិក្សមដេល ើងប្ចាាំងលដើ ែ៊ីរាំលព្ញការារ ឬលរសក្សក្ស ម ប្តូវ

 
169 Tanaka, supra note 2, P.78.  
170 Brownlie, supra note 68, P. 319. 
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ទ្ទ្ួេបានអភ័យឯក្សសិទ្ធិរួចែ តព្៊ីយ ត្តត ធិការមដនដ៊ី លៅលព្េមដេពួ្ក្សលគប្រប្ពឹ្តត

ែទុយលៅនឹងចារ់មដនដ៊ី។ សម្លជិក្សនាវិក្ស មដេប្រប្ពឹ្តតែទុយលៅនឹងចារ់មដនដ៊ី លៅ

លព្េមដេពួ្ក្សលគចាក្សលចញព្៊ី ឬចេូ ក្សក្សនុងនាវាវិញ ក្សមារចួែ តព្៊ីយ ត្តត ធិការមដនដ៊ី

ែងមដរ។  

ការអន វតតអភ័យឯក្សសិទ្ធិលនោះ ប្តូវលជៀសវាងការប្រប្ពឹ្តតអាក្សរែកិ្សរិោអរិភាព្ 

ឬប្រប្ពឹ្តតអាំលព្ើលឃ្រលៅណ្ឋ យួ។171ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេនាវាលនាោះ បានប្រប្ពឹ្តតអាំលព្ើដូច

ខ្នងលេើ រដាលននរស  ទ្ទអាចអន វតតសិទ្ធិការ រខាួន។
172  

លហត លនោះ រដាលននរស  ទ្ទ  ិនអាចលធវើអនតរាគ ន៍អវ៊ីទាាំងអស់លៅលេើរញ្ញា មដេ

 ក់្សព័្នធទាាំងប្សុងលៅនឹងសម្លជិក្សនាវិក្ស នននាវាច ាាំង ឬនាវាររស់រដ្ឋា ភិបាេដនទ្ 

ឬលៅលព្េមដេម្លនរទ្លេមើសលក្សើតល ើងលៅក្សនុងនាវាលនាោះ។ រ៉ែ មនតរដាម្លនស តាក្សិចច

លព្ញទ្៊ីក្សនុងក្សរណ៊ីមដេទាាំងអនក្សប្រប្ពឹ្តតរទ្លេមើស និងជនរងលប្ោោះ ិនម នជាសម្លជិក្ស

នាវិក្ស។ 173  ប្តង់លនោះ ម្លនការលចាទ្ជាសាំណួរថ្ន លតើនឹងម្លនការែដេ់សិទ្ធិប្ជក្សលកាន

មែនក្សនលោបាយមដរឬលទ្ លៅក្សនុងនាវាទាាំងព្៊ីរប្រលភទ្លនោះ លោងត្ត ចារ់អនតរជាត?ិ174  

 
171 Anne Bardin,Coastal State's Jurisdiction over Foreign Vessels, 14 PaceInt'lL. Rev. 27 
(2002), P5.  
172 Laurent Lucchini & Michel Voeckel, DROIT DE LA MER, 1990, P. 155. 
173 Id. 
174 Brownlie, supra note 68, P. 372.  



សសចក្សដសី្ ដើមនីតសិមទុ្ ទ 

នូ ចន្ថា  155 

 

លទាោះជាោ៉ែ ងលនោះក្សដ៊ី ចាំល ោះរញ្ញា ទាសក្សរលៅក្សនុងនាវា គឺប្តូវមតបានលដ្ឋោះមេង លប្ ោះ

ទាសភាព្ ប្តូវបាន  ឃ្ត់លដ្ឋយចារ់អនតរ ជាតិ។175  

 ក្ស់ព័្នធនឹងរញ្ញា លនោះ ម្លប្ត្ត ១៣ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៥៨ សដ ៊ីព្៊ីស  ទ្ទអនតរជាតិ 

និងម្លប្ត្ត ៩៩ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨២ បានមចងោ៉ែ ងចាស់ថ្ន រាេ់នាវាមដេម្លន

ែទុក្សទាសក្សរ លទាោះរ៊ីជានាវាលនាោះម្លនទ្ង់ជាតិអវ៊ីក្សមាលដ្ឋយ ប្តូវលដ្ឋោះមេងទាសក្សរលនាោះ

ភាា  ។ 

៤-សិទ្ធិចលូក្សនុងកំ្សព្ង់ផ្្  

 ក្សនុងការអន វតតជាក្ស់មសដង រដាលននរស  ទ្ទមតងមតទ្ទ្ួេនាវាររលទ្សចូេលៅកាន់

ក្សាំព្ង់មែស  ទ្ទ និងែាូវទ្ឹក្សមដេលរើក្សចាំហរសប្ម្លរ់ ណិជាក្ស ម និងនាវាចរណ៍អនតរ-

ជាតិ។ រ៉ែ មនត រញ្ញា លៅប្តង់ថ្ន លតើក្សនុងចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ ម្លនែដេ់សិទ្ធិចូេ

លៅកាន់ក្សាំព្ង់មែ ឬក្សមាការចូេលៅកាន់ក្សាំព្ង់មែលនោះមែែក្សលេើមតននាទ ន សិទ្ធិររស់រដាលននរ

ស  ទ្ទ?  

 ក្ស់ព័្នធនឹងរញ្ញា លនោះ អនក្សចារ់អនតរជាតិបានែដេ់ចល ាើយលែែងៗោន ។ អនក្ស

ចារ់ខាោះយេ់ថ្ន ជាទ្លូៅប្តូវម្លនសិទ្ធិចូេលៅកាន់ក្សាំព្ង់មែលៅលព្េម្លនសនតិភាព្ 

លហើយរដាប្តូវមតលរើក្សក្សាំព្ង់មែររស់ខាួនសប្ម្លរ់នាវាររលទ្ស។ 176  លប្ៅព្៊ីលនោះ អនក្ស

 
175 Tanaka, supra note 2, P.79.  
176 Colombos, The International Law of the Sea (1967), P.176. 
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ចារ់ខាោះយេ់ថ្ន សិទ្ធិចូេក្សាំព្ង់មែ ប្តូវមែែក្សលេើលសរីភាព្នាវាចរណ៍ និង ណិជា

ក្ស មស  ទ្ទ ខណៈមដេអនក្សខាោះយេ់ថ្នវាមែែក្សលេើសនធិសញ្ញា លទ្វភាគ៊ី។177  

 ោ៉ែ ងល ចណ្ឋស់ចារ់ត្តាំងព្៊ីសននិស៊ីទ្ឆ្ន ាំ១៩៥៨ ក្ស លគចារ់លែដើ មរងមចក្ស

ចាស់ថ្ន  ិនម្លនលសរភីាព្នាវាចរណ៍ល ើយលៅស  ទ្ទមដនដ៊ី និងមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង 

លហើយក្សមា ិនម្លនសិទ្ធិនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ នមដរសប្ម្លរ់មដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង។178  

 លដ្ឋយស្ថរក្សាំព្ង់មែសា ិតលៅលប្កា យ ត្តត ធិការមដនដ៊ីររស់រដាលននរស  ទ្ទ រដាលនាោះ

អាចក្សាំណត់វិននចាំល ោះនាវាររលទ្ស មដេចេូ ក្សកាន់ក្សាំព្ង់មែររស់ខាួន។ នាវា

ររលទ្សម្លនសិទ្ធិចូេក្សនុងក្សាំព្ង់មែ ននរដាលននរស  ទ្ទ។ រ៉ែ មនត រដាលននរស  ទ្ទអាចរិទ្

ក្សាំព្ង់មែររស់ខាួនបានក្សនុងក្សរណ៊ីចាាំបាច់លដើ ែ៊ីការ រស វតាិភាព្នាវាចរណ៍ លដ្ឋយ

លហត ែេការ រសណ្ឋដ រ់នន រ់ស្ថនរណៈ ឬលដើ ែ៊ីការ រររិស្ថា នស  ទ្ទ ក្សមាដចូជា

ែេប្រលោជន៍ចាាំបាច់ររស់ខាួន។  

ក្សនុងវិវាទ្ ក្ស់ព័្នធនឹងសក្ស មភាព្លោនរ និងលោនប្រតិព័្នធក្សនុងនិងប្រឆ្ាំង

ន៊ីការា៉ែហគ័រ ឆ្ន ាំ១៩៨៦ ត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិបានសលប្ ចថ្ន “លដ្ឋយមែែក្សលេើ

អធិរលតយយ រដាលននរស  ទ្ទអាចក្សាំណត់រទ្រែញ្ាតតិសដ ៊ីព្៊ីការចូេលៅកាន់ក្សាំព្ង់មែររស់

 
177 Brugmann, Access to Maritime Ports, 2003,P.6.  
178 Convention on the high seas, 1958, Arts. 1 and 2; UNCLOS, supra note 5, Art. 86 and 
87.   
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ខាួនបាន” 179។  លនោះម្លនន័យថ្ន  ិនម្លនល ើយសិទ្ធចូេលៅក្សនុងក្សាំព្ង់មែររស់នាវា

ររលទ្ស ក្សនុងចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ។ 

 ា៉ែងលទ្ៀត ចាំល ោះនាវាថ្ន ព្េន យលក្សាមអ៊ែរ និងនាវាដឹក្សជញ្ាូនន យលក្សាមអ៊ែរ 

ឬស្ថរនត ព្ េ ប្បាក្សដណ្ឋស់ថ្ន ិនអាចចូេលៅក្សាំព្ង់មែររស់រដាលននរស  ទ្ទណ្ឋ

 យួបានល ើយ ប្រសិនលរើ ិនម្លនការអន ញ្ញា តព្៊ីរដាលនាោះ។ រដាលននរស  ទ្ទទ្ទ្ួេបាន

អាំណ្ឋចក្សនុងការក្សាំណត់េក្សខខណឌ នានាសប្ម្លរ់នាវាររលទ្ស មដេម្លនរាំណងចូេ

លៅក្សាំព្ង់មែររស់ខាួន ក្សនុងលោេរាំណងរាក រក្សងវក់្សលក្សើតលចញព្៊ីនាវាលែែងៗ លដ្ឋយ

អន លលា ត្ត ម្លប្ត្ត ២១១ (៣) ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២។ ចាំល ោះនាវាច ាាំង  ិន

អាចទ្ទ្ួេបានសិទ្ធិចូេមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង ឬក្សាំព្ង់មែននរដាដនទ្បានល ើយ ល េគឺប្តូវ

មតម្លនការអន ញ្ញា តែាូវទ្ូត (diplomatic clearance)។ 

ក្សនុងការអន វតតជាក្ស់មសដង ទ្ាំនាក្ស់ទ្ាំនងត្ត ស  ទ្ទអាចជួរការេាំបាក្សខ្នា ាំង

ប្រសិនលរើ ិនម្លនការចូេដេ់ក្សាំព្ង់មែ។ លហត លនោះ លគអាចច ោះសនធិសញ្ញា លទ្វភាគ៊ី

មដេែដេ់សិទ្ធិដេ់នាវាននភាគ៊ីម្លខ ងលទ្ៀតចូេ ក្សកាន់ក្សាំព្ង់មែររស់ខាួន។ ជាក្ស់មសដង 

សនធិសញ្ញា  ិតតភាព្  ណិជាក្ស ម និងនាវាចរណ៍រវាងហូ ង់ និងសហរដាអាល រិក្សឆ្ន ាំ

១៩៥៦ ប្តង់ម្លប្ត្ត ១៩ (២) មចងថ្ន “នាវាររស់ភាគ៊ីទាាំងព្៊ីរភាា រ់ជា ួយនឹងទ្ាំនិញ

ែង ទ្ទ្ួេបានលសរីភាព្...ចូេលៅកាន់ក្សាំព្ង់មែ ទ្៊ីក្សមនាងនានា និងមដនទឹ្ក្សទាាំង

អស់ននភាគ៊ីមដេលរើក្សសប្ម្លរ់ ណិជាក្ស ម និងនាវាចរណ៍អនតរជាតិ”។ 

 
179 Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaraqua 
(Nicaragua v. United States of America, Judgement of 27 June 1986 (Merit), Para. 213.  
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ដូចោន មដរ ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងរវាងរដ្ឋា ភិបាេននប្រលទ្សសម្លជិក្សសម្លគ 

ប្រជាជាតិអាស ៊ីអាលគនយ៍ និងរដ្ឋា ភិបាេននស្ថនរណរដាប្រជាម្លនិតចិន សដ ៊ីព្៊ីការដឹក្ស

ជញ្ាូនត្ត ែាូវស  ទ្ទ ឆ្ន ាំ ២០០៧ ប្តង់ម្លប្ត្ត ៤ មចងថ្ន ៖ “ភាគ៊ីក្សិចចសនាន៊ី ួយៗ 

ប្តូវែដេ់ឱ្យនាវាសម្លជិក្សនាវិក្ស អនក្សដាំលណើរ និងទ្ាំនិញលៅលេើនាវាររស់ភាគ៊ីកិ្សចច

សនាម្លខ ងលទ្ៀត នូវប្រប្ពឹ្តតក្ស ម  ិនតិចជាងប្រប្ពឹ្តតក្ស ម មដេបានែដេ់ឱ្យនាវា

ររស់តតិយប្រលទ្សល ើយ ក្ស់ព័្នធនឹង៖  

ក្ស. ការចូេលៅកាន់ក្សាំព្ង់មែមដេបានលរើក្សឱ្យលប្រើប្បាស់សប្ម្លរ់នាវាចរ

ណ៍ជាេក្សខណៈអនតរជាតិ 

ខ. ការស្ថន ក្ស់អាប្ស័យលៅក្សាំព្ង់មែ និងការចាក្សលចញព្៊ីក្សាំព្ង់មែ  

គ. ការលប្រើប្បាស់ឋរន៊ីយភណឌ មែ និងឋរន៊ីយភណឌ លែែងលទ្ៀតលៅក្សាំព្ង់

មែសប្ម្លរ់ការដកឹ្សជញ្ាូនទ្ាំនិញ និងអនក្សដាំលណើរ ក្សមាដូចជាការទ្ទ្េួលស

វានានា  

ឃ. ការប្រ េូនថ្ាឈនួ េ និងក្សនប្ មែ។” 180 

 ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេនាវាក្សាំព្ ងលធវើដាំលណើរលៅកាន់មដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង ឬចូេលៅកាន់

លប្គឿងែគុាំននក្សាំព្ង់មែលប្ៅមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង លនាោះរដាលននរស  ទ្ទម្លនសិទ្ធិចាត់វិននការ

នានាលដើ ែ៊ីរាក រការរាំ នេក្សខខណឌ មដេបានក្សាំណត់ ក្ស់ព័្នធនឹងការអន ញ្ញា តឱ្យ

 

180 ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងរវាងរដ្ឋា ភិបាេននប្រលទ្សសម្លជិក្សសម្លគ ប្រជាជាតិអាស ៊ីអាលគនយ៍ និងរដ្ឋា ភិបាេនន

ស្ថនរណរដាប្រជាម្លនិតចិន សដ ៊ីព្៊ីការដឹក្សជញ្ាូនត្ត ែាូវស  ទ្ទ ឆ្ន ាំ ២០០៧, ម្លប្ត្ត ៤។ 
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ចូេលនាោះ។ 181  រ៉ែ មនតក្សរណ៊ីមដេនាវាលនាោះជួររញ្ញា លប្ោោះអាសននលែែងៗ រដាអាច

ពិ្ចារណ្ឋែដេ់ការប្ជក្សលកានដេ់នាវាលនាោះក្សនុងន័យសហមែនក្ស ន សែធ ៌ និងការ

ការ រសនតិស ខមដនស  ទ្ទ។ ក្ស់ព័្នធរញ្ញា លនោះ ម្លនក្សរណ៊ីថ្ម៊ី ួយមដេអនក្សចារ់

អនតរជាតិខាោះចាត់ទ្ ក្សថ្នជា វិញ្ញា ស្ថរសប្ម្លរ់រដាក្សនុងការលដ្ឋោះប្ស្ថយរញ្ញា ចាំល ោះ  ខ 

លនាោះគឺលរឿងនាវាលទ្សចរណ៍សញ្ញា តិហូ ង់ យួលប្គឿងល ម្ ោះ Ms Westerdam 

ម្លនែទុក្ស ន សែសរ រ២២៥៧នាក់្ស មដេបានចារ់លធវើដាំលណើរក្សាំស្ថនតមខ ក្សរា ឆ្ន ាំ

២០២០ មដេ  នលនាោះរនតិចម្លនការែទុោះជាំងឺកូ្សវដី-១៩ (មខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ លៅចិន) 

លហើយនាវាលនោះ ប្តូវរដិលសធ ិនឱ្យចូេក្សាំព្ងមែននរដានិងលកាោះនានាជាលប្ចើនរួ ម្លន 

ហវ៊ីេ៊ីព្៊ីន លកាោះ គ ាំររស់អាល រិក្ស លកាោះនតវា៉ែន់ ជរ៉ែ ន និងប្រលទ្សនថ្ែងមដរ។182 ែទយុ

នឹងការសលប្ ចចិតតររស់រដា និងលកាោះទាាំងអស់ខ្នងលេើ រដ្ឋា ភិបាេក្ស ពុជា បាន

សលប្ ចចិតតទ្ទ្ួេយក្សនាវាឱ្យចូេចតលៅក្សាំព្ង់មែសវយ័តប្កុ្សងប្ព្ោះស៊ីហន  នាប្ពឹ្ក្ស

នថ្ាទ្៊ី១៣ មខក្ស  ាៈ ឆ្ន ាំ២០២០ លដ្ឋយរញ្ញា ក្ស់ថ្ន ជាដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយក្សនុងស្ថម រត៊ីទ្ទ្ួេ

ខ សប្តូវមែនក្ស ន សែធ ៌។183  

 
181 UNCLOS, supra note 5, Art. 25 (2).  

182 ែេព្ិស្ថេ, <<រទ្វិចារណក្សថ្នសដ ៊ីព្៊ីនាវាលទ្សចរណ៍ Ms Westerdam៖ រទ្ដ្ឋា នសិទ្ធិ ន សែ និង

 ន សែធ ៌អនតរជាតិក្សនុងររិរទ្ក្សូវីដ ១៩>>, ការែាយររស់សម្លគ ស្ថលាប្ត្តជូ, មខក្សញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០២០, < 

https://salatraju.com/post/541> , ទ្ាំ. ១ និង ៨,ចូេទ្សែនានថ្ាទ្៊ី ៩ មខ ិថ្ នា ឆ្ន ាំ២០២១។  

183 រួររួ , <<ជាតិនាវាលទ្សចរណ៍ Westerdam  ក្សដេម់ែប្ព្ោះស៊ីហន >>, លគហទ្ាំព្័រស្ថរព្័ត៌ម្លនថ្ម៊ីៗ, នថ្ាទ្៊ី

១៣ មខក្ស  ា ឆ្ន ាំ២០២០, 

<https://thmeythmey.com/?page=detail&id=88225&fbclid=IwAR3sOlBX1aqX2vtFCKE

lKbRlXcmbWOvABULG_8zMYQ5Sz8McjK7gAJgve4c> ចូេទ្សែនា នថ្ាទ្៊ី ៩ មខ ិថ្ នា ឆ្ន ាំ 

២០២១ ។  

https://salatraju.com/post/541
https://thmeythmey.com/?page=detail&id=88225&fbclid=IwAR3sOlBX1aqX2vtFCKElKbRlXcmbWOvABULG_8zMYQ5Sz8McjK7gAJgve4c
https://thmeythmey.com/?page=detail&id=88225&fbclid=IwAR3sOlBX1aqX2vtFCKElKbRlXcmbWOvABULG_8zMYQ5Sz8McjK7gAJgve4c
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 ជាច ងលប្កាយ សូ លេើក្សយក្សលរឿងថ្ម៊ី យួលទ្ៀត  ក់្សព័្នធនឹងសិទ្ធិចូេក្សាំព្ង់

មែ។ នានថ្ាទ្៊ី ២០ មខ ៊ីនា ឆ្ន ាំ ២០២១ មថ្ាងក្សនុងសននិស៊ីទ្លេើក្សទ្៊ី២០សដ ៊ីព្៊ីអនាគត

អាស ៊ី សល ដច ហ៊ែ ន មសន នាយក្សរដា ស្តនត៊ីននប្ព្ោះរាជាណ្ឋចប្ក្សក្ស ពុជា បានលេើក្សល ើង

ថ្ន “…រនាទ រ់ព្៊ីលនោះ ខ្ុាំក្សមាគួរមតនិោយថ្ន ម្លនរបាយការណ៍ខាោះលេើក្សល ើងរហូត

ដេ់លៅថ្ន ក្ស ពុជាែដេ់នូវទ្៊ីត្តាំងឱ្យប្រលទ្សចិនលប្រើប្បាស់ជា ូេដ្ឋា នក្សងទ្័ព្លជើង

ទ្ឹក្ស។ ខ្ុាំសូ រញ្ញា ក្ស់ ដងលហើយ ដងលទ្ៀតថ្ន រដាធ មន ញ្ាររស់ក្ស ពុជា ិនែដេ់ការ

អន ញ្ញា តឱ្យនរណ្ឋ ួយ…លបាោះទ្៊ីត្តាំងលេើទ្ឹក្សដ៊ីររស់ខាួនលទ្ លហើយក្សមា ិនអន ញ្ញា ត

ឱ្យក្ស ពុជាលៅលបាោះទ្៊ីត្តាំងលៅលេើប្រលទ្សលែែង លេើក្សមេងមតក្សនុងប្ក្សរខណឌ អងគការ

សហប្រជាជាតិ…លហើយចាំល ោះ េូដ្ឋា នស  ទ្ទររសល់យើងលនោះ លយើងស្ថវ គ នទ៍ាាំង

អស់នននាវាររលទ្ស មដេចង់ចេូចតលៅក្សនងុក្សាំព្ង់មែប្រលទ្សលយើង  ិនម នមតចិន

លទ្មដេអាចចូេបាន នាវាជរ៉ែ នក្សមានា រ់ចូេក្សាំព្ង់មែររស់លយើង…”។  

ផ្ ន្ក្សទី្ ២៖ សមុទ្ទផ្ដនដី  

 លោេគាំនិតស  ទ្ទមដនដ៊ី ម្លនការមប្រប្រួេលៅត្ត ស ័យកាេ។ ការមប្រ-

ប្រួេទាាំងលនាោះម្លន ដូចជារញ្ញា ប្រមវងទ្ទ្ឹង រញ្ញា លសរីភាព្នាវាចរណ៍ និងសិទ្ធិ

ររស់រដាលននរស  ទ្ទ។ លប្កាយលព្េមដេម្លនការជាំនួសចប្ក្សភព្រ៉ែូម្ល ាំងលដើ  (Holy 

Roman Empire) លដ្ឋយប្រព័្នធរដាអធិរលតយយ រដាទាាំងលនាោះម្លនប្ព្ាំមដនចាស់លាស់ 

មដេលព្េលនាោះលគលប្រើ ក្សយថ្ន “ក្សាំលណើតភាព្ជាមដនដ៊ី (birth of territoriality)”។ 

លៅសតវតែរ៍ទ្៊ី១៩ លគបានទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ជាទ្លូៅថ្ន រដាលននរស  ទ្ទទ្ទ្ួេបានសិទ្ធិក្សនុង
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ការក្សាំណត់រទ្រែញ្ាតតិប្គរ់ប្គងសក្ស មភាព្នានាលេើមដនស  ទ្ទលៅជារ់នឹងលននរររស់

ខាួន។ លៅលព្េមដេម្លនការតស៊ែូ តិរវាងប្កូ្សលទ្ៀស មដេលេើក្សល ើងព្៊ីលសរីភាព្

ស  ទ្ទ និងមស៊ែេឌ្ិន មដេលេើក្សល ើងព្៊ីស  ទ្ទរិទ្ អនក្សទាាំងព្៊ីរក្សមា ក្ស់យេ់ដូចោន

លេើក្សរណ៊ីលនោះមដរ។ ជាក់្សមសដង ប្ក្សូលទ្ៀស  ិនបានអោះអាងល ើយថ្នប្គរ់មដនស  ទ្ទ

ទាាំងអស់ប្តូវលរើក្សលសរីដេ់ ន សែជាត។ិ ោត់ប្ោន់មតលេើក្សល ើងថ្ន  ិនម្លនសទិ្ធិ

ក្ស មសិទ្ធិល ើយលៅស  ទ្ទអនតរជាតិ រ៉ែ មនតោត់ ក្ស់បានទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ព្៊ីអតាិភាព្ននយ ត្តត -

ធិការ លដ្ឋយ ិនម្លនសិទ្ធិក្ស មសិទ្ធិចាំល ោះមដនទ្ឹក្សជារ់លននរ មដេតប្ ូវឱ្យម្លនការ

ប្គរ់ប្គងប្រក្សរលដ្ឋយប្រសិទ្ធភាព្ព្៊ីមដនដ៊ីលោក្ស។ 

 លប្កាយ ក្សលគចារ់លែដើ មរងមចក្សចាស់លាស់រវាងស  ទ្ទអនតរជាតិ និងស  ទ្ទ

មដនដ៊ី ក្សមារ៉ែ មនតលគលៅម្លនការមខវងគាំនិតោន លេើរញ្ញា ព្៊ីរ ទ្៊ី ួយ  ក់្សព័្នធនឹងប្រមវង

ស  ទ្ទមដនដ៊ី និងទ្៊ីព្៊ីរ  ក់្សព័្នធនឹងរញ្ញា យ ត្តត ធិការជាក់្សលាក្ស់ររស់រដាលននរស  ទ្ទលេើ

មដនទ្ឹក្ស យួលនោះ។ អធិរលតយយលេើស  ទ្ទមដនដ៊ី  ិនលព្ញលេញល ើយ លប្ ោះថ្នលៅ

តាំរន់លនោះក្សមាតប្ ូវឱ្យម្លនលសរីភាព្ស  ទ្ទខាោះៗមដរ ជាពិ្លសសសិទ្ធិនាងកាត់លដ្ឋយ ិន

រាំ ន។ 

 លដើ ែ៊ីេ ែិតលៅលេើប្រននរទ្នានាខ្នងលេើ មែនក្សលនោះនឹងសិក្សាអាំព្៊ីសញ្ញា ណ

ននស  ទ្ទមដនដ៊ី (១) រនាទ រ់ ក្សនឹងសិក្សាអាំព្៊ីឋានៈគតិយ តតននតាំរន់លនោះ (២) សិទ្ធិ

នាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ន (៣) កាព្តវកិ្សចចររស់រដាលននរស  ទ្ទ (៤) យ ត្តត ធិការប្ព្ហម-



សសចក្សដសី្ ដើមនីតសិមទុ្ ទ 

នូ ចន្ថា  162 

 

ទ្ណឌ  (៥) យ ត្តត ធិការរដារែលវណ៊ី (៦) លហើយជាច ងលប្កាយនឹងសិក្សាអាំព្៊ីនាវាច ាាំង

និងនាវា ិនម្លនសក្ស មភាព្ជាំនួញ (៧)។ 

១-សញ្ញា ណ 

ស  ទ្ទមដនដ៊ី គឺជាមដនស  ទ្ទររស់រដា មដេលាតសនធឹងលចញព្៊ីរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន 

លឆ្ព ោះលៅឯនាយស  ទ្ទ ម្លនប្រមវង ិនលេើស ១២ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ។184 ក្សនុងស  ទ្ទមដនដ៊ី

ររស់ខាួន រដាលននរស  ទ្ទ អាចអន វតតអធិរលតយយទាាំងលេើមដនទ្ឹក្ស មដនអាកាសព្៊ីលេើ 

ធនននក្សនុងទ្ឹក្ស ក្សនុងបាតស  ទ្ទ ប្ព្ ទាាំងលប្កា បាតស  ទ្ទែង។ លទាោះជាោ៉ែ ងលនោះក្សដ៊ី

ម្លប្ត្ត ១៧ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ បានអន ញ្ញា តឱ្យម្លនសិទ្ធិនាងកាត់លដ្ឋយ ិន

រាំ ន (Innocent Passage) ររស់នាវានានា ត្ត មដនស  ទ្ទលនោះ។185 លយើងនងឹ

សិក្សាអាំព្៊ីសិទ្ធិលនោះលៅចាំណ ចទ្៊ី៣។ 

លដើ ល ើយ លោេការណ៍ប្រមវងស  ទ្ទមដនដ៊ី ិនទាន់ម្លនការប្ព្ លប្ព្ៀងោន

លនាោះលទ្ លហើយ  នលព្េម្លនអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ រដាភាគលប្ចើនយក្សត្ត លោេការណ៍

បាញ់កាាំលភាើងធាំ (canon shot rule) លដ្ឋយចម្លា យមដេប្ោរ់កាាំលភាើងលនាោះលៅដេ់ 

រារ់រញ្ចូេថ្នជាស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់រដា។ លៅលព្េមដេប្ទ្ឹសដ ៊ីលនោះបានរលងកើតល ើង 

ជាទ្លូៅ កាាំលភាើងធាំបាញ់បានចម្លា យប្តឹ ប្រម្លណ ៣ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ។ សព្វនថ្ា 

 
184 UNCLOS, supra note 5, Art. 3.  
185 UNCLOS Art. 17 provided that: “Subject to this Convention, ships of all States, 
whether coastal or land-locked, enjoy the right of innocent passage through the 
territorial sea.” 
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ម្លនប្រលទ្សតិចតួចណ្ឋស់លៅប្រកាន់យក្សលោេការណ៍ស  ទ្ទមដនដ៊ី ៣ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ

លនោះ។ 

✍  ក្សយ “៣ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ” ជាភាស្ថអង់លគាសសរលសរថ្ន “3 nautical 

miles”។ រ៉ែ មនតលព្េខាោះ ម្លនលគសរលសរថ្ន “1 league”។ ក្សនុងលរឿងក្សដ៊ីឈូងស  ទ្ទ

ហវនុលសកា (Gulf of Fonseca) រវាងហ ងដូរា៉ែស និងមអ៊ែេស្ថេវា៉ែឌ្័រ (ម្លនការ

អនតរាគ ន៍ររស់ន៊ី គ រា៉ែគ័រ) សភាជាំន ាំជប្ ោះននត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ (ICJ) 

មតងមតលប្រើ ក្សយ “1 league” លនោះជាំនួសឱ្យ ក្សយ “3 nautical miles”។ អតាន័យ

ររស់ ក្សយព្៊ីរឃ្ា លនោះគឺដូចោន  លហើយជាំនសួោន លៅវិញលៅ ក្សបាន លប្ ោះថ្នរាវ ស់1 

league លសម ើនឹង៣ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ។ 

ម្លប្ត្ត ១១ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ មចងថ្ន “ចាំណ ចច ងរាំែ តននសក្ស មភាព្

ក្សាំព្ង់មែ រលងកើតបានជាមែនក្សទាាំងប្សងុននប្រព័្នធក្សាំព្ង់មែ ប្តូវចាត់ទ្ ក្សដូចជាមែនក្ស ួយ

ននលននរស  ទ្ទ។ រ៉ែ មនត ឋរន៊ីយភណឌ  និងលកាោះសិរែនិ មិត ឯនាយស  ទ្ទ  ិនចាត់

ទ្ ក្សជាសក្ស មភាព្អចិនស្តនតយ៍ននក្សាំព្ង់មែល ើយ។ 186  ” ម្លនន័យថ្ន តែិតមតក្សាំព្ង់មែ 

មដេលកាដ រលដ្ឋយរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន ប្តូវសា ិតលៅលប្កា រររគតិយ តតននមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង

ក្សដ៊ី រ៉ែ មនតមែនក្សខាោះននក្សាំព្ង់មែលនាោះអាចសា ិតលៅលប្កា រររគតិយ តតននស  ទ្ទមដនដ៊ី។ 

ចាំមណក្សម្លប្ត្ត១២ ននអន សញ្ញា ខ្នងលេើបានយក្សម្លប្ត្ត ៩ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ

១៩៥៨  ក្សមចងល ើងវិញ លដ្ឋយក្សាំណត់ថ្ន “ប្ចក្សែាូវចាំណតនាវា មដេប្តូវបានលប្រើ

 
186 UNCLOS, supra note 5. Art.11. 
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ប្បាស់ជាធ មត្ត សប្ម្លរ់លេើក្ស-ដ្ឋក្ស់ទ្ាំនិញ ឬការលបាោះយ ថ្នក ររស់ក្សបា៉ែេ់ និង ា៉ែង

លទ្ៀត មដេសា ិតលៅខ្នងលប្ៅទាាំងប្សុង ឬលដ្ឋយមែនក្ស ព្៊ីមដនក្សាំណត់ខ្នងលប្ៅនន

ស  ទ្ទមដនដ៊ី ប្តូវដ្ឋក់្សរញ្ចូេលៅក្សនុងស  ទ្ទមដនដ៊ី” 
187។  

២-ឋានៈគតិយុ្តតននសមុទ្ទផ្ដនដី   

 លគលជឿថ្ន រររគតិយ តតននស  ទ្ទមដនដ៊ី ចារ់លែដើ ចាក់្សឬសលៅសតវតែរ៍ទ្៊ី១៤ 

នាលព្េមដេម្លនគាំនិតថ្នរដាលននរស  ទ្ទអាចលប្រើអាំណ្ឋចររស់ខាួនហួសមដនដ៊ីលោក្ស 

លៅកាន់មដនស  ទ្ទមដេលៅជារ់លនាោះ។ 188  លៅលព្េលនាោះ ចារ់រ៉ែូម្ល ាំងរ រាណបាន

រាា ញព្៊ីការអភិវឌ្ឍលេើជាំលនឿជាក្ស់ថ្នអធិរាជ ប្ព្ោះរាជា ឬរដាម្លនសិទ្ធិក្ស មសិទ្ធិលេើ

មដនស  ទ្ទលៅជារ់នឹងមដនដ៊ីលោក្ស។ 189  ដចូលេើក្សល ើងខ្នងលេើ លប្កាយម្លនការ

ជាំនួសចប្ក្សភព្រ៉ែូម្ល ាំងលដើ  (Holy Roman Empire) លដ្ឋយរដាឯក្សរាជយនិងម្លន

អធិរលតយយនានា គាំនិតមដេលទ្ើរនឹងចារ់ក្សាំលណើតល ើង ក់្សព័្នធនឹងក្ស មសិទ្ធិលេើមដន

ស  ទ្ទលនោះ បានចារ់លែដើ អភិវឌ្ឍោ៉ែ ងលេឿនលៅសតវតែរ៍ទ្៊ី១៦។ លប្កាយ ក្សលទ្ៀត 

លោេគាំនិតស  ទ្ទមដនដ៊ីបានអភិវឌ្ឍោ៉ែ ងខ្នា ាំងលៅសតវតែរ៍ទ្៊ី២០ ត្ត រយៈការចង-

ប្ក្សងចារ់អនតរជាតិ លរៀរចាំល ើងលដ្ឋយសងគ ប្រជាជាតិ (១៩៣០) និងអងគការសហ

ប្រជាតិ (១៩៥៨-១៩៨២)។ 

 
187 Id, Art.12.  
188 Ngantcha, The Right of Innocent Passage and the Evolution of the International Law 
of the Sea (1990), 10. 
189 Fenn, Origins of the Theory of Territorial Waters, 1926, P.467.  
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ជាេទ្ធែេ រញ្ញា ស  ទ្ទមដនដ៊ីប្តូវបានយក្ស ក្សពិ្ភាក្សាោ៉ែ ងែ សែ េក្សនុង

សននិស៊ីទ្នានា និងបានចងប្ក្សងជាសនធិសញ្ញា អនតរជាតិ។ ដាំរូង ស  ទ្ទមដនដ៊ីប្តូវបាន

មចងក្សនុងអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៥៨ សដ ៊ីព្៊ីស  ទ្ទមដនដ៊ីនិងស  ទ្ទតភាា រ់ លហើយលប្កាយ ក្ស

បានមចងក្សនុងអន សញ្ញា សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីន៊ីតិស  ទ្ទ ឆ្ន ាំ១៩៨២។ 

ម្លប្ត្ត ២(១) ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ បានក្សាំណត់ថ្ន “អធិរលតយយររស់រដា

លននរស  ទ្ទ លាតសនធឹងហួសមដនដ៊ី និងមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង និងមដនទ្ឹក្សប្រជ ាំលកាោះ 

(ចាំល ោះរដាប្រជ ាំលកាោះ) លឆ្ព ោះលៅកាន់ប្ក្សវា៉ែ ត់ស  ទ្ទជារ់នឹងលននរ មដេលគលៅថ្នស  ទ្ទ

មដនដ៊ី។” 190  អធិរលតយយលនោះ លាតសនធឹងដេ់េ ាអាកាស ក្សមាដចូជាបាតស  ទ្ទ 

និងដ៊ីបាតស  ទ្ទែងមដរ។191 អធិរលតយយលេើស  ទ្ទមដនដ៊ី ប្តូវអន វតតលដ្ឋយអន លលា 

ត្ត អន សញ្ញា  ឆ្ន ាំ ១៩៨២ និងវិននដនទ្លទ្ៀតននន៊ីតអិនតរជាតិ។192 ប្ក្សវា៉ែ ត់ខ្នងលប្ៅ

ននស  ទ្ទមដនដ៊ី ប្តូវលាតសនធឹង ិនលេើស១២ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ ចាំមណក្សមដនក្សាំណត់លឆ្ព ោះ

លៅរក្សដ៊ីលោក្សគឺលៅប្តឹ រនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន។ ចាំល ោះក្សរណ៊ីរដាប្រជ ាំលកាោះវិញ មដន

ក្សាំណត់ ក្សរក្សដ៊ីលោក្សននប្រជ ាំលកាោះគឺរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្រជ ាំលកាោះ។ 

៣-សិទ្ធិនលងកាត់សដ្ឋយ្មិនបំពាន  

 ការនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ន ជាភាស្ថអង់លគាសគឺ “Innocent Passage” 

សាំលៅដេ់ការនាងកាត់មដេ ិនរងកទ្ ក្សខភ័យដេ់រដាលននរស  ទ្ទ មដេជាម្លច ស់ស  ទ្ទ

 
190 UNCLOS, supra note 5, Art.2 (1).  
191 Id, Art. 2 (2).  
192 Id, Art.2 (3). 



សសចក្សដសី្ ដើមនីតសិមទុ្ ទ 

នូ ចន្ថា  166 

 

មដនដ៊ី។ ម្លប្ត្ត១៧ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ បានមចងថ្ន នាវាររស់រដាទាាំងឡាយរួ 

ម្លននាវាររស់រដាលននរស  ទ្ទ និងនាវាររស់រដា ិនម្លនលននរស  ទ្ទ ទ្ទ្ួេបានសិទ្ធិនាង

កាត់លដ្ឋយ ិនរាំ នត្ត ស  ទ្ទមដនដ៊ី។ 

ការនាងកាត់គឺជាសក្ស មភាព្នាវាចរណ៍កាត់ត្ត ស  ទ្ទមដនដ៊ី ក្សនុងលោេ-

រាំណង៖  

− លធវើដាំលណើរកាត់ត្ត មដនស  ទ្ទលនាោះលដ្ឋយ ិនចេូលៅក្សនុងស  ទ្ទមដនដ៊ី ឬ

ចេូលៅក្សនុងែាូវចាំណតនាវា ឬក្សមាររិកាខ ក្សាំព្ង់មែលៅលប្ៅមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង ឬ 

− លឆ្ព ោះលៅកាន់ ឬលចញព្៊ីមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង ឬចេូលៅក្សនុងែាូវចាំណតនាវា ឬររិកាខ

ក្សាំព្ង់មែលនាោះ។ 

ការនាងកាត់ប្តូវមតរនតលៅ  ខ និងលដ្ឋយរួសរាន់ ( ិនរងែង់)។ រ៉ែ មនត ការនាង

កាត់មដេម្លនការឈរ់ ការលបាោះយ ថ្នក  លដ្ឋយស្ថរក្សរណ៊ីប្រននសក្សដិលែែងៗ ក្សនុង

លោេរាំណងែដេ់ជាំនួយដេ់រ គគេ នាវាឬអាកាសោនមដេជួរលប្ោោះថ្នន ក្ស់ជាក្សរណ៊ី

លេើក្សមេង។193  

ចាំមណក្សម្លប្ត្ត ១៩ (១) បានក្សាំណត់អតាន័យនន “ការនាងកាត់លដ្ឋយ ិន

រាំ ន” ថ្ន ជាការនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរ៉ែោះ េ់ដេ់សនតិភាព្ សណ្ឋដ រ់នន រ់ ឬសនតិ

ស ខននរដាលននរស  ទ្ទ។ សក្ស មភាព្នាងកាត់លនោះ ប្តូវមតប្សរលៅនឹងអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ 

 
193 UNCLOS, supra note 5, Art.18 (2).  
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១៩៨២ និងវិននដនទ្លទ្ៀតននន៊ីតិអនតរជាតិ។ ការលធវើដាំលណើរនាងកាត់មដនទ្ឹក្ស 

ររស់ប្រលទ្សដនទ្ មដេម្លនស ព្េភាព្គឺប្តូវមត194៖  

✓ លៅ  ខ ិនម្លនឈរ់ និងឆ្រ់រហ័ស 

✓ នាវាអាចព្នាត់ម្ល៉ែស ៊ីន ឬលបាោះយ ថ្នក បានមតក្សនុងក្សរណ៊ីម្លនអាសននរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ  

✓ នាវាអាចលធវើដាំលណើរកាត់ស  ទ្ទមដនដ៊ីបាន រ៉ែ មនត ិនអាចកាត់មដនទ្ឹក្សនែទ

ក្សនុងននប្រលទ្សដនទ្បានល ើយ 

✓ នាវា  ជទ្ឹក្សប្តូវមតលងើរល ើង និងរាា ញទ្ង់ជាតិររស់ខាួន 

✓  ិនលធវើឱ្យម្លនការរ៉ែោះ េ់ ដេ់អធិរលតយយររស់ដាលននរស  ទ្ទ។ 

សក្ស មភាព្ររស់នាវាច ាាំងនាងកាត់ស  ទ្ទមដនដ៊ី មដេលធវើឱ្យម្លន និភ័យ

ដេស់នតិស ខររស់រដាលននរស  ទ្ទ  ិនចាត់ចូេជាការអន វតតសិទ្ធិនាងកាត់លដ្ឋយ ិន

រាំ នល ើយ។ 195  ការនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ន គឺជាសិទ្ធិននរដា យួមដេលប្រើស  ទ្ទ

មដនដ៊ីររសរ់ដា ួយលែែងលទ្ៀត លដ្ឋយ ិនម្លនរងកែេរ៉ែោះ េ់ដេ់រដាលននរស  ទ្ទ

លនាោះល ើយ។ រ៉ែ មនត អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨២ បានែដេ់នូវស វតាិភាព្ដេ់យ ត្តត ធិការ

ររស់រដាលននរស  ទ្ទ ប្សរត្ត អវ៊ីមដេរដាលននរស  ទ្ទអាចលធវើលៅបាន។ អន សញ្ញា លនោះ 

បានែដេ់ស តាក្សិចចដេ់រដាលននរស  ទ្ទ ដចូជា196៖  

✓ ការចាត់វិននការចាាំបាច់រាក រនវូការនាងកាត់មដេ ិនម នជាការ

នាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ន 

 
194 UNCLOS, supra note 5, Art. 18, 20 and 25 (2).  
195 Id, Art. 19 (2).  
196 Id, Art. 22 and 25.  
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✓ ការព្យួសិទ្ធិនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ នជារលណ្ឋដ ោះអាសនន និងលៅក្សនុង

តាំរន់ជាក់្សលាក្ស់ណ្ឋ យួ លដ្ឋយ េូលហត ស វតាិភាព្ជាតិ ឬក្សនុង

ក្សរណ៊ីអន វតតសក្ស មភាព្លោន លដ្ឋយប្តូវជូនដាំណឹងជា  នលៅរដា

ដនទ្ 

✓ ការអន វតតមរងមចក្សប្ចក្សរលរៀង និងវិននមរងមចក្សចរាចរណ៍ស  ទ្ទ

លដើ ែ៊ីននាឱ្យបាននូវនាវាចរណ៍ប្រក្សរលដ្ឋយស វតាិភាព្។ រ៉ែ មនត រាេ់

ប្ចក្សរលរៀង និងវិននមរងមចក្សចរាចរណ៍ក្សនុងមែនទ្៊ី រដាលននរស  ទ្ទប្តូវ

មតលធវើការែែព្វែាយ និងជូនដាំណឹងដេ់រដាដនទ្លទ្ៀត។  

ដចូបានលរៀររារ់ខ្នងលេើ ចាំល ោះនាវា  ជទ្ឹក្ស អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ បាន

ក្សាំណត់ឱ្យលងើរល ើងលេើនែទទ្ឹក្ស។ ចាំមណក្សនាវាច ាាំងវិញ បានកាា យជាប្រននរទ្ 

មដេយក្ស ក្សពិ្ភាក្សាក្សនុងចាំលណ្ឋ រដាទាាំងឡាយលៅក្សនុងសននិស៊ីទ្ឆ្ន ាំ១៩៥៨ ក្សមាដូចជា

សននិស៊ីទ្អងគការសហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីន៊ីតសិ  ទ្ទលេើក្សទ្៊ី៣មដរ  លហើយម្លនការជាំទាស់

លោរេ់ោន ោ៉ែ ងលប្ចើនលៅលព្េលនាោះ។ ម្លនរដាជាលប្ចើនបានទ្ទ្ួេយក្សសិទ្ធិររស់

នាវាច ាាំង ក្សនុងការនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ នត្ត ស  ទ្ទមដនដ៊ី។ រ៉ែ មនត ម្លនរដា យួ

ចាំនួនបានទា ទារឱ្យនាវាច ាាំងររលទ្ស មដេក្សាំព្ ងលធវើដាំលណើរនាងកាត់ស  ទ្ទមដន

ដ៊ីររស់រដាដនទ្ ប្តូវជូនដាំណឹងនិងស ាំការអន ញ្ញា តព្៊ីរដាលនាោះ។ ការ ិនច ោះសប្ ុងោន

លនោះ  ិនអាច្នដេ់ការប្ព្ លប្ព្ៀងោន ណ្ឋ ួយស ប្សរល ើយ លហើយជាេទ្ធ

ែេ អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨២ បានទ្ ក្សរញ្ញា លនោះ លៅក្សនុងភាព្ ិនចាស់លាស់ដមដេ។ 



សសចក្សដសី្ ដើមនីតសិមទុ្ ទ 

នូ ចន្ថា  169 

 

៤-កាតព្វកិ្សចចរបស់រដាសននរសមុទ្ទ 

 លប្ៅព្៊ីម្លនយ ត្តត ធិការផ្ដដ ច់  ខលេើស  ទ្ទមដនដ៊ី រដាលននរស  ទ្ទ ម្លនក្សរណ៊ីយ-

ក្សិចច ក្ស់ព័្នធលៅនឹងការនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ នែងមដរ។ ក្សរណ៊ីយក្សិចចទាាំងលនាោះរួ 

ម្លន ការអន  ័តចារ់មដេចាាំបាច់ ក្ស់ព័្នធនឹងការអន វតតសិទ្ធិនាងកាត់លដ្ឋយ ិន

រាំ ន 197  ការននាស វតាិភាព្នាវាមដេអន វតតសិទ្ធិលនោះ 198  និងការចាត់វិននការ

ការ រនាវាររលទ្សក្សនុងក្សរណ៊ីម្លនអាសនន199។ ការក្សាំណត់ក្សនុងអន សញ្ញា  ឆ្ន ាំ១៩៨២ 

មររលនោះ គឺ ក់្សព័្នធលៅនឹងសិទ្ធិទ្ទ្ួេបានការការ រ។ រមនា លេើលនោះ រដាលននរស  ទ្ទ 

ក្សមាប្តូវមតចាត់វិននការចាាំបាច់សប្ម្លរ់ការរាក រសក្ស មភាព្នាងកាត់ ួយចាំនួន មដេ

 ិនម នជាការនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ នែងមដរ។  ិនមតរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ រដាលននរស  ទ្ទប្តូវ 

ប្តូវព្យួរការនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ នក្សនុងក្សរណ៊ីចាាំបាច់លេើតាំរន់ជាក់្សលាក្ស់ណ្ឋ យួ 

លដើ ែ៊ីការ រសនតិស ខររស់ខាួន រួ ម្លនសក្ស មភាព្ស មយ ទ្ធលោនជាលដើ ។200  

 រដាម្លច ស់ស  ទ្ទមដនដ៊ី  ិនប្តូវរំខ្ននដេ់សក្ស មភាព្លធវើដាំលណើរនាងកាត់លដ្ឋយ

 ិនរាំ នររស់នាវាររលទ្ស និង ិនប្តូវម្លនការលរីសលអើងលទាោះក្សនុងទ្ប្ ង់មររណ្ឋ

ក្សមាលដ្ឋយចាំល ោះនាវាដឹក្សទ្ាំនិញ ឬនាវាដនទ្លទ្ៀតររស់រដាដនទ្។ 201  រមនា លេើលនោះ 

រដាម្លច ស់ស  ទ្ទមដនដ៊ី ក្សមាម្លនកាតព្វក្សិចចពិ្លសស ួយលទ្ៀតមដរគឺ ការែែព្វែាយជា

 
197 UNCLOS, supra note 5, Art. 21. 
198 Id, Art. 22. 
199 Id, Art. 25. 
200 Id, Art. 25(3). 
201 Id, Art. 24 (1).  
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ស្ថនរណៈលដើ ែ៊ីឱ្យនាវានានាដឹងអាំព្៊ីព្៊ីទ្៊ីត្តាំងនានា មដេម្លនលប្ោោះថ្នន ក្ស់ដេ់នាវា-

ចរណ៍។ 202   ា៉ែងលទ្ៀត រដាលននរស  ទ្ទមដេជាម្លច ស់ស  ទ្ទមដនដ៊ី  ិនម្លនសិទ្ធិទារ

ក្សនប្ ព្៊ីនាវាមដេនាងកាត់ស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់ខាួនល ើយ។
203 

៥- យ្ុតាត ធិការប្ព្ហ្មទ្ណឌ  

 ម្លប្ត្ត២៧ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ បានមចង ក់្សព័្នធនឹងយ ត្តត ធិការររស់រដា

លននរស  ទ្ទចាំល ោះនាវាររលទ្ស លដ្ឋយក្សាំណត់លៅក្សនុងវាក្សយខណឌ ទ្៊ី១ ថ្នរដាលននរស  ទ្ទ

 ិនប្តូវអន វតតយ ត្តត ធិការររស់ខាួន ក្សនុងនាវាររលទ្ស មដេនាងកាត់ត្ត ស  ទ្ទមដនដ៊ី

ររស់ខាួន លដើ ែ៊ីចារ់រ គគេណ្ឋម្លន ក់្ស ឬលធវើការលស ើរអលងកត ក់្សព័្នធនឹងលរឿងឧប្កិ្សដា 

មដេបានប្រប្ពឹ្តតលៅក្សនុងនាវា ក្សនុងខណៈលព្េមដេនាងកាត់តាំរន់លនាោះ លេើក្សមេង

មតក្សនុងក្សរណ៊ីមដេ៖  

− ែេវិបាក្សននអាំលព្ើឧប្កិ្សដាលនាោះរាេដ្ឋេលៅរក្សរដាលននរស  ទ្ទ  

− អាំលព្ើឧប្ក្សិដាលនាោះជាប្រលភទ្ននអាំលព្ើមដេរ៉ែោះ េ់ដេ់សនតិស ខជាតិ 

ឬសណ្ឋដ រ់នន រ់ននស  ទ្ទមដនដ៊ី  

− ម្លនការលសន ើស ាំព្៊ីម្លច ស់នាវាឬភាន ក្ស់ារទ្ូតឬ ស្តនត៊ីក្ស ងស៊ែ េននរដាម្លច ស់

ទ្ង់ដេ់អាជ្ាធរ ូេដ្ឋា នជួយ ឬ  

−  វិននការលនាោះចាាំបាច់សប្ម្លរ់ការរាក រចរាចរណ៍លដ្ឋយខ សចារ់នន

លប្គឿងលញៀន ឬស្ថរនត រ៉ែោះ េ់ដេ់សរនសប្រស្ថទ្។ 

 
202 UNCLOS, supra note 5, Art. 24 (2). 
203 Id, Art. 26.  
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រញ្ាតតិខ្នងលេើ  ិនម្លនឥទ្ធិព្េលៅលេើសិទ្ធិររស់រដាលននរស  ទ្ទ ក្សនុងការចាត់

 វិននការមដេក្សាំណត់លដ្ឋយចារ់ររស់ខាួន លដើ ែ៊ីឃ្ត់ខាួនររូវនតរ គគេណ្ឋម្លន ក់្សក្សនុង

នាវា មដេក្សាំព្ ងមតនាងកាត់ស  ទ្ទមដនដ៊ី លប្កាយលព្េមដេចាក្សលចញព្៊ីមដនទ្ឹក្សនែទ

ក្សនុងររស់ខាួនល ើយ។
204 ក្សនុងការពិ្ចារណ្ឋថ្នលតើគួរឃ្ត់ខាួន ឬ ិនឃ្ត់ខាួន អាជ្ាធរ

 ូេដ្ឋា នប្តូវ លោរព្លៅលេើែេប្រលោជន៍នាវាចរណ៍។205 

៦-យ្ុតាត ធិការរដាបបសវណី 

 ម្លប្ត្ត២៨ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ បានមចង ក្ស់ព័្នធនឹងយ ត្តត ធិការរដារែលវណ៊ី

ររស់រដាលននរស  ទ្ទ លេើនាវាររលទ្ស លដ្ឋយក្សាំណត់ថ្ន៖  

− រដាលននរស  ទ្ទ ិនប្តូវរញ្ឈរ់ ឬរមងវរទ្ិសនាវាររលទ្សមដេនាងកាត់ស  ទ្ទ

មដនដ៊ី ក្សនុងលោេរាំណង អន វតតយ ត្តត ធិការរដារែលវណ៊ី  ក់្សព័្នធនឹងរូរវនត

រ គគេលៅក្សនុងនាវាល ើយ  

− រដាលននរស  ទ្ទ  ិនប្តូវអន វតតការដក្សហូតលេើនាវា ឬឃ្ត់នាវាក្សនុងលោេរាំណង

អន វតតន៊ីតិវិធ៊ីរដារែលវណ៊ីណ្ឋ យួលៅក្សនុងដាំលណើរនាងកាត់មដនទ្ឹក្សររស់រដាលនាោះ

បានល ើយ លេើក្សមេងមត ក់្សព័្នធលៅនឹងកាតព្វក្សិចច ឬរាំណ េមដេនាវាលនាោះ

ម្លនចាំល ោះរដាលននរស  ទ្ទលនាោះ។ 

 
204 UNCLOS, supra note 5, Art. 27 (2).  
205 Id, Art. 27 (4). 
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 រដាលននរស  ទ្ទម្លនសិទ្ធិអន វតតការដក្សហូតឬឃ្ត់ទ្ ក្សសប្ម្លរ់ន៊ីតិវិធ៊ីរដារែលវណ៊ី

ររស់ខាួន ចាំល ោះនាវាររលទ្ស ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេនាវាសា ិតលៅក្សនុង ឬក្សាំព្ ងនាងកាត់

ស  ទ្ទមដនដ៊ី លប្កាយលព្េចាក្សលចញព្៊ីមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុងររស់ខាួន។ 

៧-ន្ថវាចមបងំនិងន្ថវាមិនមានសក្សមមភាព្ជំនួញ  

 ម្លប្ត្ត ៣០ បានមចង ក្ស់ព័្នធនឹងសក្ស មភាព្ររស់នាវាច ាាំងលដ្ឋយក្សាំណត់

ថ្ន ប្រសិនលរើនាវាច ាាំងណ្ឋ ួយ  ិនអន លលា ត្ត ចារ់ និងរទ្រែញ្ាតតិននរដា

លននរស  ទ្ទ ក្ស់ព័្នធនឹងការនាងកាត់ស  ទ្ទមដនដ៊ី និង ិនលោរព្ត្ត សាំលណើររស់រដា

លននរស  ទ្ទឱ្យអន លលា លៅលេើចារ់និងរទ្រែញ្ាតតិលនាោះ រដាលននរស  ទ្ទអាចរាគ រ់ឱ្យ

នាវាលនាោះចាក្សលចញព្៊ីស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់ខាួនឱ្យបានឆ្រ់រហ័ស។ រដាម្លច ស់ទ្ង់ប្តូវ

ទ្ទ្ួេខ សប្តូវចាំល ោះការខូចខ្នត មដេលក្សើតម្លនចាំល ោះរដាលននរស  ទ្ទ លដ្ឋយស្ថរ

ការ ិនអន លលា ត្ត ចារ់ និងរទ្រែញ្ាតតិររស់រដាលននរស  ទ្ទ ឬរញ្ាតតិននចារ់

ស  ទ្ទ ក្សមាដូចជាចារ់អនតរជាតិ ក់្សព័្នធនឹងការនាងកាត់ស  ទ្ទមដនដ៊ី។  

សិទ្ធិនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ននននាវាច ាាំង គឺជាលរឿងដមាសាំខ្នន់ ួយមដេ

វា ក្ស់ព័្នធលៅនឹងស វតាិភាព្នាវាចរណ៍ និងអធិរលតយយររស់រដា។ ម្លនន័យថ្ន ការ

នាងកាត់ររស់នាវាច ាាំងររលទ្សត្ត ស  ទ្ទមដនដ៊ី អាចនឹងម្លនរ៉ែោះ េ់ដេ់ស វតាិ

ភាព្ររស់រដាលននរស  ទ្ទ។ លគបានលេើក្សយក្សរញ្ញា  ួយ ក្សពិ្ភាក្សា លនាោះគឺថ្ន លតើនាវា

ច ាាំងទ្ទ្ួេបានសិទ្ធិនាងកាត់លដ្ឋយរាំ នមដរឬោ៉ែ ងណ្ឋ?  ក្ស់ព័្នធនឹងរញ្ញា លនោះ 
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ប្រការ៥ ននលសចក្សដ៊ីសលប្ ចររស់វិទ្ាស្ថា នចារ់អនតរជាតិ (Institut de droit 

international) ឆ្ន ាំ ១៨៩៤ បានរាា ញថ្ន នាវាទាាំងអស់ប្តូវទ្ទ្ួេបានសិទ្ធិនាង

កាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ន ត្ត ស  ទ្ទមដនដ៊ី លដ្ឋយ ិនម្លនការលរសីលអើងល ើយ។ ា៉ែង

លទ្ៀត ប្រការ១១ ននលសចក្សដ៊ីសលប្ ចលចញលដ្ឋយវិទ្ាស្ថា នខ្នងលេើ លៅឆ្ន ាំ១៩២៨ 

បានរញ្ញា ក្ស់រមនា ថ្ន ដាំលណើរនាងកាត់លដ្ឋយលស រីររស់នាវាច ាាំងររលទ្ស អាច

ប្តូវក្សាំណត់លដ្ឋយ វិននពិ្លសសនានាររស់រដាលននរស  ទ្ទ។ លៅឆ្ន ាំ១៩២៩ ស្ថលា

ចារ់ លវតី (Harvard Law School) បានរាា ញត្ត រយៈការប្ស្ថវប្ជាវចារ់

អនតរជាតិររស់ខាួនថ្ន៖ អធិរលតយយររស់រដាលននរស  ទ្ទ ប្តូវបានក្សប្ ិតលដ្ឋយសិទ្ធិ

នាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ន លដ្ឋយស្ថរម្លនការទ្ទ្ួេស្ថគ េ់លសរីភាព្ស  ទ្ទសប្ម្លរ់

 ណិជាក្សិចចររស់រដាទាាំងឡាយ។ លហត លនោះលហើយ  ិនម្លនលហត ែេអវ៊ីល ើយមដេ

ប្តូវម្លនលសរីភាព្នាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ នសប្ម្លរ់នាវាច ាាំង។ ក្សនុងសននិស៊ីទ្ទ្៊ីប្កុ្សង

ឡាលអ ឆ្ន ាំ១៩៣០ ប្រការ ១២ និងប្រការ ១៣ មដេមចងអាំព្៊ីឋានៈគតិយ តតននស  ទ្ទ

មដនដ៊ី ភាា រ់ក្សនុងរបាយការណ៍ររស់គណៈក្សម្លម ធិការលៅនថ្ាទ្៊ី១០ ល ស្ថ ឆ្ន ាំ១៩៣០ 

បានលេើក្សល ើងដចូខ្នងលប្កា ៖ 

ត្ត វនិនទ្ូលៅ រដាលននរស  ទ្ទ នឹង ិន  ឃ្ត់នាវាច ាាំង

ររលទ្សនាងកាត់ស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់ខាួនល ើយ លហើយក្សមា ិនទា ទារការ

អន ញ្ញា តជា  ន ឬការជូនដាំណឹង  នលនាោះមដរ។ រដាលននរស  ទ្ទ ម្លនសិទ្ធិ

ក្សាំណត់េក្សខខណឌ នានា សប្ម្លរ់ការនាងកាត់លនាោះ។ នាវា  ជទ្ឹក្ស ប្តូវមត
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លងើរលចញលៅលេើនែទទ្ឹក្ស។ ប្រសិនលរើនាវាច ាាំងររលទ្សនាងកាត់ត្ត 

ស  ទ្ទមដនដ៊ី  ិនអន លលា ត្ត ត្ត រទ្រែញ្ាតតិររស់រដាលននរស  ទ្ទ លនាោះ

រដាលននរស  ទ្ទអាចតប្ ូវឱ្យនាវាលនាោះចាក្សលចញព្៊ីស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់ខាួន

បាន។ 

លប្កាយ ក្ស រញ្ញា  ក្ស់ព័្នធនឹងសិទ្ធិនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ននននាវាច ាាំង 

ប្តូវបានលេើក្សល ើងក្សនុងលរឿងប្ចក្សកូ្សរហវួ ឆ្ន ាំ ១៩៤៩ រវាងអង់លគាស និងអាេ់បាន៊ី។
206 

ក្សនុងលរឿងលនោះ អាេ់បាន៊ី បានលេើក្សល ើងថ្ន ខាួនអាចរលងកើតរទ្រែញ្ាតតិ ក់្សព័្នធនឹង

នាវាច ាាំងររលទ្សលៅស  ទ្ទមដនដ៊ី។ ប្រឆ្ាំងនឹងការលេើក្សល ើងលនោះ អង់លគាសបាន

អោះអាងថ្ន នាវាច ាាំងម្លនសិទ្ធិនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ន កាត់ត្ត ស  ទ្ទមដនដ៊ី

ររស់រដាដនទ្។ លៅលព្េលនាោះត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិបានទ្ទ្ួេស្ថគ េ់សិទ្ធិនាង

កាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ន នននាវាច ាាំងកាត់ត្ត ប្ចក្សលប្រើប្បាស់សប្ម្លរ់នាវាចរណ៍

អនតរជាតិ លដ្ឋយត លាការលនោះ ិនបានរញ្ញា ក្ស់ថ្នលតើ នាវាច ាាំងម្លនសិទ្ធិនាងកាត់

លដ្ឋយ ិនរាំ នកាត់ត្ត ស  ទ្ទមដនដ៊ីលនាោះលទ្។ 

ចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ  ិនបានរញ្ញា ក្ស់ចាស់លាស់ល ើយលេើក្សរណ៊ី

លនោះ។ ចាំមណក្ស អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៥៨ ក្សមា ិនម្លនម្លប្ត្តណ្ឋ យួមចងអាំព្៊ីសិទ្ធិនាងកាត់

លដ្ឋយ ិនរាំ ននននាវាច ាាំងមដរ។ រ៉ែ មនតម្លប្ត្ត១៤ (១) ននអន សញ្ញា លនោះ បាន

មចងថ្ន “នាវាររស់រដាទាាំងអស់លទាោះរ៊ីជារដាលនាោះជារដាលននរស  ទ្ទក្សដ៊ី ឬ ិនម នជារដា

 
206 Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), 
ICJ Judgement of 1949.  
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លននរស  ទ្ទក្សដ៊ី ទ្ទ្ួេបានសិទ្ធិនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ នត្ត ស  ទ្ទមដនដ៊ី” 207។ ប្តង់

លនោះ គួររញ្ញា ក្ស់ែងមដរថ្ន លដ្ឋយមែែក្សលេើ ក្សយលព្ចន៍ននម្លប្ត្តខ្នងលេើ ម្លនរដាជា

លប្ចើនរក្សប្ស្ថយថ្ន វាអន វតតចាំល ោះប្គរ់នាវាទាាំងអស់រួ ទាាំងនាវាច ាាំងែង។ រមនា 

លេើលនោះ ម្លប្ត្ត ១៤ (២) បានក្សាំណត់ឱ្យនាវា  ជទ្ឹក្សប្តូវលងើរល ើងលេើនែទទ្ឹក្ស និង

រាា ញទ្ង់ជាតិររស់ខាួនលៅលព្េចូេដេ់ស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់រដាណ្ឋ ួយ។ លគសនមត

ថ្ន រញ្ាតតិប្តង់លនោះ  ក្ស់ព័្នធជាពិ្លសសជា យួនឹងនាវា  ជទ្ឹក្សមែនក្សលោន។ ជាង

លនោះលៅលទ្ៀត ក្សនុងសននិស៊ីទ្លេើក្សទ្៊ី១ រញ្ាតតិម្លប្ត្តមដេមចងអន ញ្ញា តឱ្យរដាក្សាំណត់

រទ្រែញ្ាតតិឱ្យនាវាច ាាំងររលទ្ស មដេប្តូវនាងកាត់ស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់ខាួនស ាំការ

អន ញ្ញា តឬប្តូវជូនដាំណឹងជា  នលនាោះ  ិនប្តូវបានអន  ័តលនាោះល ើយ។ ចាំមណក្ស

ម្លប្ត្ត២៣ បានរញ្ាតតិថ្ន ប្រសិនលរើនាវាច ាាំង ិនលោរព្ត្ត រទ្រែញ្ាតតិររស់រដា

លននរស  ទ្ទ រដាលនោះអាចតប្ ូវឱ្យនាវាច ាាំងលនាោះចាក្សលចញព្៊ីស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់ខាួន

បាន។ 

ជារួ អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៥៨ និងអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២  ិនម្លនរញ្ាតតិណ្ឋ ួយ

មចងចាស់លាស់ល ើយ ក្ស់ព័្នធនឹងសិទ្ធិនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ននននាវាច ាាំង ត្ត 

ស  ទ្ទមដនដ៊ី។ លទាោះជាោ៉ែ ងលនោះក្សដ៊ី ម្លនចាំណ ចគួរក្សត់សម្លគ េ់ចាំនួន៣។ ទ្៊ី ួយ៖ 

ម្លប្ត្ត១៤ (១) ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៥៨ និងម្លប្ត្ត១៧ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨២ 

ក្សាំណត់ថ្ននាវាទាាំងអស់ទ្ទ្ួេបានសិទ្ធិនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ន មដេជាលហត នាាំឱ្យ

 
207 TSCZ, supra note 42, Art. 14 (1).  



សសចក្សដសី្ ដើមនីតសិមទុ្ ទ 

នូ ចន្ថា  176 

 

លគរក្សប្ស្ថយថ្ន នាវាច ាាំងក្សមាប្តូវម្លនសិទ្ធិលនោះមដរ។ ទ្៊ីព្៊ីរ៖ ម្លប្ត្ត ១៤ (២) នន

អន សញ្ញា  ឆ្ន ាំ១៩៥៨ និងម្លប្ត្ត ២០ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨២ តប្ ូវឱ្យនាវា  ជទ្ឹក្ស

លងើរលេើនែទទ្ឹក្សលៅស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់រដាដនទ្។ ទ្៊ីរ៊ី៖ ម្លប្ត្ត ១៩ (២) ននអន សញ្ញា

ឆ្ន ាំ១៩៨២ ចងែុេរាា ញសក្ស មភាព្ ួយចាំនួនមដេ ិនអាចចាត់ទ្ ក្សថ្នជាការនាង

កាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ន។ សក្ស មភាព្ទាាំងលនាោះម្លនដចូជា ការអន វតតឬប្រតិរតតិលដ្ឋយ

ភាា រ់ជា ួយស វ វ ធ ការចារ់លែដើ ល ោះ ឬការច ោះចតននអាកាសោន ការលរៀរចាំឬ

ទ្ទ្ួេឧរក្សរណ៍លោន ជាលដើ ។ សក្ស មភាព្ទាាំងលនោះ ម្លនទ្ាំនាក់្សទ្ាំនងលៅនឹងនាវា

ច ាាំង។ 
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ផ្ ន្ក្សទី្ ៣៖ សមុទ្ទតភាា ប់  

១-សញ្ញា ណ 

ស  ទ្ទតភាា រ់ គឺជាមែនក្ស ួយននមដនស  ទ្ទមដេហួសនិងជារ់នឹងស  ទ្ទមដន

ដ៊ី ននរដាលននរស  ទ្ទលាតសនធឹង ិនហួស ២៤ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទព្៊ីរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន។208 អនក្ស

ចារ ់ួយចាំនួនបានចាត់ទ្ ក្សលោេការណ៍ស  ទ្ទតភាា រ់ថ្នហួសស ័យ លដ្ឋយស្ថរ

មដនស  ទ្ទលនោះ គឺជាមែនក្ស ួយននតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ លហើយក្សមានឹងសា ិតលៅក្សនុង

ស  ទ្ទអនតរជាតិមដរ លៅលព្េមដេលគអន វតតលោេការណ៍លសរីភាព្នាវាចរណ៍។209 

រដា ិនអន វតតអធិរលតយយលព្ញលេញលៅក្សនុងស  ទ្ទតភាា រ់ល ើយ រ៉ែ មនតរដាម្លន

ស តាកិ្សចចជាក្ស់លាក់្ស យួចាំនួនលេើតាំរន់លនោះ។ រដាលននរស  ទ្ទ ម្លនសិទ្ធិលប្រើប្បាស់

តាំរន់តភាា រ់ក្សនុងេក្សខខណឌ ក្សាំណត់ ួយចាំនួន។210 ម្លប្ត្ត ៣៣ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ 

ប្តង់វាក្សយខណឌ ទ្៊ី១ បានមចងថ្ន តាំរន់មដេរនតព្៊ីស  ទ្ទមដនដ៊ី គឺជាតាំរន់តភាា រ់ 211 

លហើយរដាលននរស  ទ្ទអាចការ រការរំលលាភចារ់ និងរទ្រែញ្ាតតិមដនដ៊ីឬស  ទ្ទមដនដ៊ី

ររស់ខាួន ក់្សព័្នធនឹងស្ថរលព្ើព្នធ គយ អលនាត ប្រលវសន៍ ឬអនា ័យ ប្ព្ ទាាំងដ្ឋក្ស់

ទ្ណឌ ក្ស មលេើការរលំលាភចារ់ និងរទ្រែញ្ាតតិខ្នងលេើ ប្រប្ពឹ្តតលៅលេើមដនដ៊ី ឬ

 
208 UNCLOS, supra note 5, Art. 33 (2).  
209 Anne Bardin, supra note 171, P39.  
210  Dixon. M., Textbook on international law.  Oxford: Oxford University Press, 2005, P. 
202. 
211 in a zone contiguous to its territorial sea, described as the contiguous zone. 



សសចក្សដសី្ ដើមនីតសិមទុ្ ទ 

នូ ចន្ថា  178 

 

ស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់ខាួន។
212  ប្រសិនលរើរដាលននរស  ទ្ទក្សត់សម្លគ េ់លឃើញថ្ន ម្លនការ

រលំលាភសិទ្ធិររស់ខាួន ឬរ គគេក្សាំព្ ងរត់លគចរនាទ រ់ព្៊ីប្រប្ពឹ្តតរទ្លេមើសណ្ឋ ួយ ឬ

រងក និភយ័ដេ់ចារ់ និងរទ្រញ្ញា ររស់ខាួនលៅក្សនុងតាំរន់ស  ទ្ទតភាា រ់ រដាលននរ

ស  ទ្ទអាចលចាទ្ប្រកាន់ និងដ្ឋក្ស់ទ្ណឌ ក្ស មដេ់ចារីមដេប្រប្ពឹ្តតក្សាំហ សលនាោះ។ 

២-ឋានៈគតិយ្ុតតននសមុទ្ទតភាា ប់ 

ដចូបានលេើក្សល ើងខ្នងលេើ ស  ទ្ទតភាា រ់ គឺជាតាំរន់ស  ទ្ទមដេភាា រ់និង

ហួសព្៊ីស  ទ្ទមដនដ៊ី លហើយរដាម្លនអាំណ្ឋចម្លនក្សប្ ិតក្សនុងការអន វតតចារ់ព្នធ គយ 

អនា ័យ និងអលនាត ប្រលវសន៍។ លោេគាំនិតមដនស  ទ្ទ យួលនោះ ចារ់ក្សាំលណើតលៅ

សតវតែរ៍ទ្៊ី១៨ លៅលព្េមដេម្លនប្កឹ្សតយចារ់ ួយររស់អង់លគាស ួយល ម្ ោះថ្ន 

Hovering Acts មដេបានរលងកើតល ើងក្សនុងលោេរាំណងប្រឆ្ាំងនឹងនាវាលគចព្នធ

គយ ក្សនុងចម្លា យរហូតដេ់ ៨ េ៊ីគ លចញព្៊ីលននរ។ ប្កឹ្សតយចារ់ខ្នងលេើបានចូេជា

ធរម្លនលៅឆ្ន ាំ ១៧៣៦ រហូតដេ់ម្លនការេ រលចាេលដ្ឋយប្ក្សឹតយចារ់ឆ្ន ាំ១៨៧៦ 

សដ ៊ីព្៊ីការព្ប្ងឹងកាតព្វកិ្សចចគយ (Customs Consolidation Act)។ 

✍ ដូចបានជប្ម្លរជនូក្សនុងមែនក្សទ្៊ី២ សដ ៊ីព្៊ីស  ទ្ទមដនដ៊ី ខ្នន ត១េ៊ីគ =៣ ន ៉ែេ៍

ស  ទ្ទ។ ម្លនន័យថ្ន ប្រមវង៨េ៊ីគ ខ្នងលេើគឺលសម ើនឹង២៤ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ (១េ៊ីគ=៣

ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ => ៨េ៊ីគ=៨x៣ =២៤ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ) ។ 

 

212 សូ ល ើេែងមដរ CTSCZ, supra note 47, Art.24(1).  
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ម្លនវិវាទ្ ួយលក្សើតល ើងលៅលដើ សតវតែរ៍ទ្៊ី១៩  ក្ស់ព័្នធនឹងការដក្សហូតនាវា

អង់លគាសក្សនុងមដនគយ៦ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទររស់លអសា៉ែ ញ  មដេលៅលព្េលនាោះលគបានលផ្ដដ ត

អារ មណ៍លៅលេើការទា ទារព្ប្ង៊ីក្សប្រមវងតាំរន់ស  ទ្ទលប្កា យ ត្តត ធិការជាតិ។ រនាទ រ់

 ក្ស ម្លនការដក្សហូតនាវាបារាាំងល ម្ ោះថ្នPetit Jules ក្សនុងមដនស  ទ្ទប្រមវង ២៣

ន ៉ែេ៍ លចញព្៊ីលកាោះWight នាឆ្ន ាំ១៨៥០ គឺជាការអន វតតប្ក្សឹតយចារ់Hovering 

Acts ជាលេើក្សច ងលប្កាយប្រឆ្ាំងនឹងនាវាររលទ្ស។ រ៉ែ មនតលៅលព្េលនាោះ  ស្តនត៊ីចារ់

អង់លគាសបានែដេ់លោរេ់ថ្ន ការដក្សហូតលៅលព្េលនាោះ ិនប្សរនឹងចារ់អនតរ-

ជាតិល ើយ លទ្ើរនាវិក្សនិងសម្លជិក្សទាាំងអស់ប្តូវបានលដ្ឋោះមេង។ ចារ់ព្៊ីលព្េលនាោះ

 ក្ស វិនន៣ន ៉ែេ៍ ប្តូវបានអន វតតលៅអង់លគាស និងប្រលទ្សនានាសា ិតលប្កា ការ

ប្គរ់ប្គង និងលប្កា អាណ្ឋនិគ ររស់ខាួន។  

ក្សិចចឯក្សលត្តភាគ៊ីររស់រដាដាំរងូ ក្ស់ព័្នធនឹងស  ទ្ទតភាា រ់គឺការទា ទារសិទ្ធិ

រញ្ាតតិចារ់សប្ម្លរ់ប្រតិរតតិការលេើតាំរន់ ប្ព្ ទាាំងសិទ្ធិក្សនុងអន វតតរទ្រែញ្ាតតិលនាោះ

ែង ល េគឺជាការទា ទារទាាំងយ ត្តត ធិការរញ្ាតតិចារ់ និងយ ត្តត ធិការអន វតតចារ់។ 

រ៉ែ មនតលប្កាយ ក្ស ម្លប្ត្ត២៤ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៥៨ និងម្លប្ត្ត៣៣ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ

១៩៨២ បានែដេ់ដេ់រដាប្តឹ មតយ ត្តត ធិការអន វតតចារ់រ៉ែ លណ្ឋណ ោះ។ ការអន វតតចារ់ 

អាចលធវើលៅបានចាំល ោះមតអាំលព្ើណ្ឋមដេបានប្រប្ពឹ្តតលៅលេើមដនដ៊ីលោក្ស ឬស  ទ្ទមដន

ដ៊ីររស់រដារ៉ែ លណ្ឋណ ោះ  ិនអាចអន វតតចាំល ោះអាំលព្ើមដេប្រប្ពឹ្តតលៅស  ទ្ទតភាា រ់ល ើយ។ 
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ត្ត ពិ្តលៅ គណ:ក្សម្លម ធិការចារ់អនតរជាតិបានដ្ឋក្ស់លសន ើលសចក្សដ៊ីប្ ងម្លប្ត្ត

មដេម្លនខាឹ ស្ថរដចូខ្នងលេើ រ៉ែ មនតរ៉ែ ូូញបានមក្សលដ្ឋយេ រឃ្ា មដេថ្ន “អាំលព្ើ

លេមើសចារ់ប្រប្ពឹ្តតលៅលេើមដនដ៊ីលោក្សឬស  ទ្ទមដនដ៊ី” លដើ ែ៊ីរលងកើតរញ្ាតតិ ួយ មដេ

អាចអន វតតចាំល ោះអាំលព្ើលេមើសប្រប្ពឹ្តតលៅស  ទ្ទតភាា រ់ែងមដរ លហើយក្សមាទ្ទ្ួេបាន

ការអន  ័តព្៊ីគណៈក្សម្លម ធិការទ្៊ី ួយ។ ម្លប្ត្ត មដេបានមក្សមប្រលនាោះ ក្សមារញ្ចូេរញ្ាតតិ

 ក់្សព័្នធសិទ្ធិក្សនុងការការ រស វតាិភាព្ររស់រដាែងមដរ រ៉ែ មនតម្លនការជាំទាស់ព្៊ីរណ្ឋដ

រដាដនទ្លទ្ៀត លប្ ោះលគយេ់ថ្ននឹងរ៉ែោះ េ់ដេ់លសរីភាព្នាវាចរណ៍លេើតាំរន់លនោះ។ 

ជាេទ្ធែេ ម្លប្ត្តមដេបានមក្សមប្រលដ្ឋយរ៉ែ ូូញ ប្តូវបានប្ចានលប្ចាេ នាស ័យ

ប្រជ ាំលព្ញអងគ លហើយក្សមាបានជាំនសួ ក្សវិញលដ្ឋយអតារទ្លដើ ររស់គណៈក្សម្លម ធិការ

ចារ់អនតរជាតិ និងរមនា រញ្ញា អលនាត ប្រលវសន៍ ក្សនុងលោេរាំណងការ រែេ

ប្រលោជន៍ររស់រដាលននរស  ទ្ទ។ ម្លនន័យថ្ន ស  ទ្ទតភាា រ់គឺជាមដនស  ទ្ទសប្ម្លរ់មត

អន វតតយ ត្តត ធិការរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ។ ច ងលប្កាយ ម្លប្ត្ត១៩(៥)ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៥៨ និង

ម្លប្ត្ត២៧ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២  ិនអន ញ្ញា តឱ្យឃ្ត់ទ្ ក្សនាវាមដេប្រប្ពឹ្តតអាំលព្ើ

លេមើសណ្ឋ ួយ  នចូេដេ់ស  ទ្ទមដន លហើយលធវើដាំលណើរនាងកាត់មដនស  ទ្ទលនោះ

ល ើយ។213  

 
213 CTSCZ, supra note 47, Art. 19 (5); UNCLOS, supra note 5, Art. 27.  
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ផ្ ន្ក្សទី្ ៤៖ តំបន់សសដាក្សិចចផ្ដដ ច់មុខ 

 តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខគឺជាលោេគាំនិតដមាសាំខ្នន់ ួយ ក្សនុងចាំលណ្ឋ លោេ-

គាំនិតដនទ្លទ្ៀតននន៊ីតិស  ទ្ទ។ ការអភិវឌ្ឍលោេគាំនិត យួលនោះ ម្លនភាព្សមុគស្ថម ញ

ខ្នា ាំង និងម្លនទ្សែនៈលែែងៗោន លក្សើតល ើងនាលព្េចរចាអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២។ ជា

ទ្ូលៅ តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ ម្លនប្រមវង ិនលេើស២០០ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ លចញព្៊ី

រនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន លហើយរដាលននរស  ទ្ទម្លនសិទ្ធិជាអាទ្ិភាព្លេើធនននម្លនជ៊ីវិត និង

ម្លនសិទ្ធិផ្ដដ ច់  ខលេើធនននឥតជ៊ីវិត។ 

 ក្សនុងតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ សិទ្ធិររស់រដាលាតសនធឹងព្៊ីនែទទ្ឹក្សខ្នងលេើរហូត

ដេ់ដ៊ីបាតស  ទ្ទ។ ជាងលនោះលៅលទ្ៀត លោេគាំនិតតាំរន់លនោះ ម្លនលចតនាការ រ

ធនននស  ទ្ទររស់រដា បាតស  ទ្ទ និងដ៊ីលប្កា បាតស  ទ្ទ លដ្ឋយ ិនគិតព្៊ីភាព្ទ្៊ីនទ្

ោន ននកាេៈលទ្សៈភូ ិស្ថស្តសត  លសដាក្សិចច ឬភូគព្វស្ថស្តសត ល ើយ។214  

 មែនក្សលនោះ នឹងសិក្សាេ ែិតលេើសញ្ញា ណ (១) ឋានៈគតិយ តតននតាំរន់លសដាក្សិចច

ផ្ដដ ច់  ខ (២) និងច ងលប្កាយសិក្សាអាំព្៊ីសិទ្ធិររស់រដាដនទ្ក្សនុងតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ 

(៣)។ 

 
214 D. O'Connell, The International Laws of the Sea, Vol. 1, 1982, P.552. 
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១-សញ្ញា ណ  

រដាលននរស  ទ្ទអាចរលងកើតតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ ិនលេើសព្៊ី ២០០ ន ៉ែេ៍

ស  ទ្ទព្៊ីរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន ឬ ១៨៨ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទព្៊ីស  ទ្ទមដនដ៊ី។ ក្សនុងមដនស  ទ្ទលនោះ រដា

ម្លនសិទ្ធិអធិរលតយយ លេើការរ ក្សរក្ស ការលធវើអាជ៊ីវក្ស ម ការអភិរក្សែ ការប្គរ់ប្គងធននន

ម្លនជ៊ីវិតនិងឥតជ៊ីវិតននមដនទ្ឹក្សមដេជារ់នឹងបាតស  ទ្ទ ក្សនុងបាតស  ទ្ទនិងដ៊ីលប្កា 

បាតស  ទ្ទ។ លប្ៅព្៊ីលនោះ រដាម្លនយ ត្តត ធិការ ក្ស់ព័្នធនឹងការរលងកើតនិងលប្រើប្បាស់លកាោះ

សិរែនិ មិត ឋរន៊ីយភណឌ  រចនាស ព័នធប្ស្ថវប្ជាវវិទ្យស្ថស្តសតស  ទ្ទ ការការ រ និង

ការអភិរក្សែររិស្ថា នស  ទ្ទ។ ចាំមណក្សរដាដនទ្ទ្ទ្ួេបានលសរីភាព្នាវាចរណ៍ ការ

ល ោះលហើរព្៊ីលេើ និងការដ្ឋក់្សព្ប្ាយមខែការាិ៍និងរាំព្ង់លប្កា បាតស  ទ្ទ។ 

តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ គឺជាលោេគាំនិតដមាថ្ម៊ីប្សឡាង យួននន៊ីតិអនតរជាតិ។ 

វាអភិវឌ្ឍត្ត ក្សនុងដាំលណើរប្រវតតិស្ថស្តសតចារ់ព្៊ីឆ្ន ាំ១៩៤៥ ក្សនុងការព្ប្ង៊ីក្សមដនយ ត្តត ធិការ

ជាតិលេើតាំរន់ស  ទ្ទ ជាពិ្លសសត្ត រយៈលសចក្សដ៊ីមថ្ាងការណ៍ររស់ប្រននាធិរត៊ី

អាល  រិក្ស លលាក្ស  រី ប្ទ្ូម្ល៉ែ ន់ អាំព្៊ីខពង់រារបាតស  ទ្ទ និងការទា ទារររស់រណ្ឋដ រដា

លៅអាល រិក្សឡាទ្៊ីន និងរណ្ឋដ រដាអាប្ហិក្សឱ្យម្លនការព្ប្ង៊ីក្សប្រមវងស  ទ្ទមដនដ៊ី និង

តាំរន់លនស្ថទ្ លហើយក្សមាប្តូវបានយក្ស ក្សពិ្ចារណ្ឋក្សនុងដាំលណើរការចរចាអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ

១៩៨២។ 
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លោេគាំនិតលនោះចារ់លែដើ លេើក្សល ើងដាំរងូលដ្ឋយលក្សនោ៉ែ  មដេបានដ្ឋក់្សលសន ើ

លៅគណៈក្សម្លម ធិការប្រឹក្សាចារ់អាស ៊ី-អាប្ហិក្ស (Asian-African Legal 

Consultative Committee) លៅមខ ក្សរា ឆ្ន ាំ ១៩៧១ រួចបានដ្ឋក្ស់លៅគណៈ-

ក្សម្លម ធិការបាតស  ទ្ទននអងគការសហប្រជាជាតិលៅឆ្ន ាំរនាទ រ់លនាោះ។ សាំលណើររស់

លក្សនោ៉ែ  ទ្ទ្ួេបានការោាំប្ទ្ោ៉ែ ងលប្ចើនព្៊ីសាំណ្ឋក្ស់រដាអាស ៊ី និងអាប្ហិក្ស។ លៅលព្េ

ដាំណ្ឋេោន លនាោះ រណ្ឋដ ប្រលទ្សអាល រិក្សឡាទ្៊ីន ក្សមាបានចារ់លែដើ អភិវឌ្ឍលោេគាំនិត

ប្សលដៀងោន លនោះមដេម្លនល ម្ ោះថ្ន ស  ទ្ទ រតក្ស (patrimonial sea)។ លោេ-

គាំនិតទាាំងព្៊ីរលនោះទ្ទ្ួេបានការោាំប្ទ្ព្៊ីរណ្ឋដ ប្រលទ្សអភិវឌ្ឍ យួចាំនួនលទ្ៀត លហើយ

ក្សមាប្តូវបានរលងកើតល ើងក្សនុងអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ លប្កា ល ម្ ោះថ្ន “តាំរន់លសដាក្សិចច

ផ្ដដ ច់  ខ”។ លោេគាំនិតតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ ទ្ទ្ួេបានការោាំប្ទ្ោ៉ែ ងខ្នា ាំងព្៊ី

រណ្ឋដ រដាក្សាំព្ ងអភិវឌ្ឍ លប្ ោះពួ្ក្សលគម្លនរាំណងព្ប្ង៊ីក្សមដនប្គរ់ប្គងធនននលសដាក្សិចច

លចញព្៊ីលននរររស់ខាួន រ៉ែ មនតក្សមាម្លនការប្រឆ្ាំងព្៊ីរណ្ឋដ រដា ិនជារ់លននរស  ទ្ទែងមដរ 

លប្ ោះថ្ន ការព្ប្ង៊ីក្សមដនយ ត្តត ធិការជាតិកាន់មតធាំ នឹងនាាំឱ្យស  ទ្ទអនតរជាតិមដេ

លរើក្សលសរីសប្ម្លរ់ប្រជាជាតិទាាំងអស់កាន់មតរួ តចូ។ 

២-ឋានៈគតិយ្ុតតននតំបន់សសដាក្សិចចផ្ដដ ច់មុខ 

ដចូជប្ម្លរជូនខាោះៗខ្នងលេើ លោេគាំនិតតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ គឺជាលោេ

គាំនិតមដេអភិវឌ្ឍថ្ម៊ីលដ្ឋយមែែក្សលៅលេើការអន វតតររស់រដា មដេរលងកើតបានជាចារ់
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ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ។ 215  ការទ្ទ្េួស្ថគ េ់ការព្ប្ង៊ីក្សមដនស  ទ្ទនានា ម្លនស  ទ្ទ

មដនដ៊ី ស  ទ្ទតភាា រ់ ខពង់រារបាតស  ទ្ទ និងតាំរន់លនស្ថទ្ គឺជា េូដ្ឋា ន មដេលគ

យក្ស ក្សអោះអាងសប្ម្លរ់ព្ប្ង៊ីក្សមដនយ ត្តត ធិការររស់រដា លដ្ឋយមែែក្សលេើតប្ ូវការ

លសដាក្សិចច។ លហត លនោះការទា ទារមដនអធិរលតយយជាតិលដើ ែ៊ីការ រធនននក្សនុង

ប្រមវង ២០០ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ ក្សនុងលសចក្សដ៊ីមថ្ាងការណ៍ទ្៊ីប្កុ្សងសង់ទ្៊ីអាល គ  ឆ្ន ាំ១៩៥២ 

(the 1952 Declaration of Santiago) និងការទា ទារមដនស  ទ្ទ រតក្ស 

(patrimonial sea) ២០០ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទសប្ម្លរ់ប្គរ់ប្គងធនននធ មជាតិលៅ

តាំរន់លនាោះ ត្ត រយៈលសចក្សដ៊ីមថ្ាងការណ៍ទ្៊ីប្កុ្សងស្ថន់តូដូ ៊ីងល គ  ឆ្ន ាំ១៩៧២ (the 

1972 Declaration of Santo Domingo) គឺជាលតសត ៍មដេរាា ញឱ្យដឹងថ្ន 

សហគ អនតរជាតិបានទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ការព្ប្ង៊ីក្សមដនយ ត្តត ធិការររស់រដា។ 

 ក្សនុងដាំលណើរការចងប្ក្សងចារ់អនតរជាតិ “ការទា ទារ និងការលនាើយតរ” គឺជា

ដាំលណើរមដេនាាំឱ្យម្លនការទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ការទា ទារររស់រដា លដ្ឋយសនធិសញ្ញា ។ លហត 

លនោះលហើយ ការសលប្ ចបានទ្ប្ ង់ច ងលប្កាយននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ គឺជាការទ្ទ្ួេ

ស្ថគ េ់រររគតិយ តតតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខោ៉ែ ងសក្ស ម ក្សនុងចារ់អនតរជាតិ។  

 អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ មចងថ្ន “តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ ិនប្តូវលាតសនធឹង

ហួស២០០ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទល ើយ វាស់លចញព្៊ីរនាទ ត់ េូដ្ឋា ន”។216 ចាំមណក្សម្លប្ត្ត ៥៦ 

(១) ននអន សញ្ញា លនោះក្សាំណត់ថ្ន រដាលននរស  ទ្ទ ម្លនសិទ្ធិលេើការប្ស្ថវប្ជាវ ការលធវើ

 
215 D. O'Connell, supra note 204, P.557. 
216 UNCLOS, supra note 5, Art. 57.  
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អាជ៊ីវក្ស ម ការអភិរក្សែ និងការប្គរ់ប្គងលេើធនននធ មជាតិម្លនជ៊ីវិត និងឥតជ៊ីវិត 

ននមដនទ្ឹក្សមដេជារ់ខ្នងលេើបាតស  ទ្ទ ក្សនុងបាតស  ទ្ទ និងដ៊ីលប្កា បាតស  ទ្ទ 

ប្ព្ ទាាំងសក្ស មភាព្ដនទ្លទ្ៀតសប្ម្លរ់ការប្ស្ថវប្ជាវ និងអាជ៊ីវក្ស មលេើតាំរន់លនោះ ដូច

ជាការែេិតថ្ន ព្េព្៊ីចរនតទ្ឹក្ស និងខយេ់។ ម្លប្ត្តលនោះ ក្សមាបានែដេ់យ ត្តត ធិការដេ់

រដាលននរស  ទ្ទែងមដរ ក់្សព័្នធនឹងលកាោះសិរែនិ មិត និងឋរន៊ីយភណឌ  ការប្ស្ថវប្ជាវ

 វិទ្ាស្ថស្តសតស  ទ្ទ ក្សមាដូចជាការការ រ និងអភិរក្សែររិស្ថា នស  ទ្ទ។ រ៉ែ មនត ការអន វតត

សិទ្ធិររស់រដាលននរស  ទ្ទ ប្តូវមតលោរព្សិទ្ធិររស់រដាដនទ្លទ្ៀតែងមដរលៅក្សនុងតាំរន់

លនោះ។217  

រដាលននរស  ទ្ទ ម្លនសិទ្ធិរលងកើតវិននអន ញ្ញា ត និងអន វតតការប្ស្ថវប្ជាវ វិទ្ា

ស្ថស្តសតក្សនុងតាំរន់លសដាកិ្សចចផ្ដដ ច់  ខររស់ខាួន និងលៅខពង់រារបាតស  ទ្ទ។ រដាដនទ្  ិន

អាចអន វតតការប្ស្ថវប្ជាវវិទ្ាស្ថស្តសតក្សនុងតាំរន់លនោះ លដ្ឋយ ិនម្លនការអន ញ្ញា តព្៊ីរដា

លននរស  ទ្ទបានល ើយ។218  រ៉ែ មនតក្សនុងក្សរណ៊ីមដេការប្ស្ថវប្ជាវលធវើល ើងលដ្ឋយរដា ឬអងគ

ការអនតរជាតិម្លនស តាកិ្សចច ក្សនុងលោេរាំណងសនតិភាព្ ព្ប្ង៊ីក្សចាំលណោះដឹងលេើវិស័យ

 វិទ្ាស្ថស្តសតស  ទ្ទលដើ ែ៊ីជាប្រលោជន៍ដេ់ស  សែជាតិទាាំងអស់ លនាោះរដាលននរស  ទ្ទ

ប្តូវយេ់ប្ព្ និង ិនអាចព្នារឬជាំទាស់បានលដ្ឋយោម នលហត ែេប្តឹ ប្តូវល ើយ។219  

 
217 Ibid, Art.56 (2).  
218 Ibid, Art.246 (2). 
219 Ibid, Art.246 (3). 
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លទាោះជាោ៉ែ ងលនោះក្សដ៊ី លោងត្ត ម្លប្ត្ត២៤៦ (៥) រដាលននរស  ទ្ទអាចដក្សការ

យេ់ប្ព្ ព្៊ីការប្ស្ថវប្ជាវវិទ្ាស្ថស្តសត  លៅក្សនុងតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ និងខពង់រារ

បាតស  ទ្ទររស់ខាួនបានក្សនុងក្សរណ៊ីមដេគលប្ម្លងលនាោះ៖  

- ម្លនស្ថរសាំខ្នន់លដ្ឋយផ្ដទ េ់លេើការលធវើអាជ៊ីវក្ស មលេើធនននធ មជាតិ

ស  ទ្ទ  

-  ក់្សព័្នធនឹងការខងួលៅក្សនុងខពង់រារបាតស  ទ្ទ ការលប្រើរលំសវែទុោះ ឬការ

នាាំយក្ស ក្សនូវស្ថរនត មដេែដេ់លប្ោោះថ្នន ក្ស់ដេ់ររិស្ថា នស  ទ្ទ  

-  ក់្សព័្នធនឹងការស្ថងសង់ ប្រតិរតតិការ និងការលប្រើប្បាស់ននលកាោះ

សិរែនិ មិត និងឋរន៊ីយភណឌ  ដចូម្លនមចងក្សនុងម្លប្ត្ត ៦០ និង ៨០ 

ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ 

- ម្លនែទុក្សព័្ត៌ម្លនទ្ាំនាក់្សទ្ាំនងអន លលា ត្ត ម្លប្ត្ត ២៤៨  ក់្សព័្នធ

នឹងេក្សខណៈ និងក្ស មវតាុននគលប្ម្លងមដេម្លនភាព្ប្តឹ ប្តូវ ឬប្រសិន

លរើរដា ឬអងគការអនតរជាតិម្លនស តាក្សិចចលធវើការប្ស្ថវប្ជាវលនាោះ ម្លន

ក្សរណ៊ីយក្សិចចសាំខ្នន់ចាំល ោះរដាលននរស  ទ្ទ ព្៊ីគលប្ម្លងប្ស្ថវប្ជាវព្៊ី  ន។ 

រមនា លេើលនោះ លោងត្ត ម្លប្ត្ត ២៤៦ (៨) រដាររលទ្ស ម្លនក្សរណ៊ីយក្សិចច 

លជៀសវាងការលប្ជៀតមប្ជក្សសិទ្ធិ និងកាតព្វក្សិចចររស់រដាលននរស  ទ្ទក្សនុងលព្េអន វតត

សក្ស មភាព្ប្ស្ថវប្ជាវវិទ្ាស្ថស្តសតស  ទ្ទត្ត ការប្ព្ លប្ព្ៀងររស់រដាលននរស  ទ្ទលនាោះ។ 

 ិនមតរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ រដាររលទ្សប្តូវលោរព្ត្ត េក្សខខណឌ ក្សាំណត់លដ្ឋយម្លប្ត្ត ២៤៩ 
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មដេមចងអាំព្៊ីេក្សខខណឌ  ួយចាំនួនដូចជាការលោរព្សិទ្ធិររស់រដាលននរស  ទ្ទ ការលធវើ

របាយការណ៍រឋ ជូនរដាលននរស  ទ្ទ ែដេ់ឯក្សស្ថរចាាំបាច់សប្ម្លរ់រដាលននរស  ទ្ទ និង

ការែដេ់ព័្ត៌ម្លនអាំព្៊ីការមក្សមប្រចាំល ោះគលប្ម្លងប្ស្ថវប្ជាវជាលដើ ។ ជាច ងលប្កាយ 

ត្ត ម្លប្ត្ត ២៥៣ រដាលននរស  ទ្ទ អាចរាគ រ់ឱ្យផ្ដែ ក្សការប្ស្ថវប្ជាវណ្ឋ ួយ 

ប្រសិនលរើការប្ស្ថវប្ជាវលនាោះលធវើល ើងលដ្ឋយែទុយលៅនឹងព័្ត៌ម្លនមដេបានែដេ់ជនូ

ខាួន   នលព្េមដេខាួនបានែដេ់ការយេ់ប្ព្  ឬក្សនុងក្សរណ៊ីមដេ ិនលោរព្ត្ត សិទ្ធិ 

និងកាតព្វក្សិចចររស់រដាលននរស  ទ្ទ ដូចម្លនក្សាំណត់ក្សនុងម្លប្ត្ត២៤៩។ 

 ក់្សព័្នធនឹងលកាោះសិរែនិ មិត ឋរន៊ីយភណឌ  និងរចនាស ព័នធលែែងៗ រដាលននរ

ស  ទ្ទម្លនសិទ្ធិផ្ដដ ច់  ខ ក្សនុងការស្ថងសង់ និងអន ញ្ញា តការស្ថងសង់ ប្រតិរតតិការ 

ក្សមាដូចជាការលប្រើប្បាស់វតាុទាាំងលនោះ។220 រ៉ែ មនត រដាលននរស  ទ្ទ ប្តូវរាា ញសញ្ញា ព័្ត៌ម្លន

អាំព្៊ីវតតម្លនននរចនាស ព័នធទាាំងលនោះ ប្ព្ ទាាំងរលងកើតតាំរន់ស វតាិភាព្លៅជ ាំ វិញលនាោះ 

លហើយនាវាររលទ្សប្តូវមតលោរព្តាំរន់លនោះ។ 221  លកាោះសិរែនិ មិត គឺជាសាំណង់ យួ 

មដេព័្ទ្ធជ ាំវិញលដ្ឋយស  ទ្ទ លហើយសាំណង់លនាោះ  ិនប្តូវបានលគចាត់ទ្ ក្សថ្នជាលកាោះ 

ឬក្សមាជានាវាល ើយ។ រដាម្លនលសរីភាព្ស្ថងសង់លកាោះសិរែនិ មិតលនោះ រ៉ែ មនតលសរីភាព្

លនោះ ម្លនេក្សខខណឌ ក្សាំណត់ ួយចាំនួនលដ្ឋយចារ់អនតរជាតិ។  ា៉ែងលទ្ៀត ក្សនុងក្សរណ៊ី

មដេឋរន៊ីយភណឌ មដេប្តូវស្ថងសង់ល ើងក្សនុងលោេរាំណងប្ស្ថវប្ជាវ ឬរ ក្សរក្សធននន 

មដេជាមែនក្សននលរតិក្សភណឌ រួ ររស់ ន សែជាតិ ប្តូវស ាំការអន ញ្ញា តិព្៊ីអាជ្ាធរបាត

 
220 UNCLOS, supra note 5, Art.60(1). 
221 Ibid, Art. 60 (3)-(7).  
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ស  ទ្ទអនតរជាតិ។ លប្ៅព្៊ីលនោះ រដាប្តូវមតននានូវការអន វតតលសរីភាព្នាវាចរណ៍ និង

ននាការការ រររិស្ថា នស  ទ្ទ លៅលព្េស្ថងសង់លកាោះសិរែនិ មិត និងឋរន៊ីយភណឌ ។ 

៣-សិទ្ធិរបស់រដាបរសទ្សក្សនុងតំបន់សសដាកិ្សចចផ្ដដ ច់មុខ  

រដាររលទ្សទ្ទ្ួេបានសិទ្ធិ ក់្សព័្នធនឹងនាវាចរណ៍ និងការលប្រើប្បាស់ ិនម ន

លសដាក្សិចចលៅក្សនុងតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ។ ម្លនន័យថ្ន ក្សនុងតាំរន់លនោះ រដាររលទ្ស

ទ្ទ្ួេបានលសរីភាព្ដចូជា នាវាចរណ៍ ការល ោះលហើរនាងកាត់ ការដ្ឋក្ស់ព្ប្ាយមខែ

កាលរា៍ និងរាំព្ង់លប្កា បាតស  ទ្ទ និងការលប្រើប្បាស់ដនទ្លទ្ៀតប្សរលៅនឹងចារ់

អនតរជាតិ។222  

ចាំល ោះសិទ្ធិល ោះលហើរនាងកាត់ ថ្ម៊ីៗលនោះម្លនលរឿងចប្ ូងចប្ម្លស យួ មដេ

អនក្សសិក្សាគួរដឹង គឺ ក់្សព័្នធនឹងការល ោះលហើរនាងកាត់លេើប្កុ្ស លកាោះស្តស្ថព តេ៊ី លដ្ឋយ

អាកាសោនសហរដាអាល រិក្ស  លៅនថ្ាទ្៊ី១០ មខស៊ី  ឆ្ន ាំ២០១៨ លដ្ឋយចិនបាន

លចាទ្ថ្ន ជាសក្ស មភាព្ខ សចារ់។223 អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨២ ប្តង់ម្លប្ត្ត ៥៨ បាន

មចងថ្ន រដាទាាំងអស់ម្លនសិទ្ធិល ោះលហើរលដ្ឋយលសរី នាងកាត់តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ 

ខណៈមដេបានក្សាំណត់េក្សខខណឌ ថ្ន ការអន វតតសិទ្ធិលនោះប្តូវលោរព្ដេ់សិទ្ធិ និង

កាតព្វក្សិចចររស់រដាដនទ្ែងមដរ។ ចាំល ោះម្លប្ត្តខ្នងលេើ ចិនបានរក្សប្ស្ថយថ្ន “ការ

 
222 UNCLOS, supra note 5, Art. 58 and 87.  
223 THE DIPLOMAT, supra note 55. 
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អន វតតសិទ្ធិលៅក្សនុងតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ គឺប្តូវមតសា ិតលៅេក្សខខណឌ ក្សាំណត់ ួយ

ចាំនួនដូចជា៖  

− ការអន វតតសិទ្ធិប្តូវមតលធវើល ើងលដ្ឋយលស្ថម ោះប្តង់ និង  ិនរំលលាភចារ់ 

ដចូម្លនក្សាំណត់លៅក្សនុងម្លប្ត្ត ៣០០ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២។ លហត 

លនោះ លសរីភាព្ល ោះលហើរនាងកាត់ ម្លនន័យថ្ន អាកាសោនររលទ្ស 

ម្លនសិទ្ធិល ោះលហើរ កាត់ត្ត តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ លដ្ឋយ ិនអាច

រងែង់លព្េ លដ្ឋយោម នក្សរណ៊ីចាាំបាច់ណ្ឋ យួល ើយ។ លហត លនោះ 

ចាស់ណ្ឋស់ថ្ន អាកាសោន មដេអន វតតលរសក្សក្ស មលោន លេើ

តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ គឺជាអាំលព្ើរំលលាភសិទ្ធិ មដេបានែដេ់ឱ្យ។ 

− លសរីភាព្ល ោះលហើរនាងកាត់  ិនបានែដេ់ឱ្យសប្ម្លរ់ការរងែួតអាំណ្ឋច

លោន និងសក្ស មភាព្មដេគាំរា ក្សាំមហងដេ់សនតិភាព្ និងសនតិស ខ

ននរដាលននរស  ទ្ទល ើយ។ ចិនប្រកាន់ទ្សែនៈថ្ន លសរីភាព្ល ោះលហើរ

នាងកាត់ ិនអាចរារ់ចូេសក្ស មភាព្ មដេរ៉ែោះ េ់ដេ់ែេ

ប្រលោជន៍ររស់រដាលននរស  ទ្ទល ើយ។ 

− ការអន វតតលសរីភាព្ល ោះលហើរនាងកាត់ ិនប្តូវរំលលាភដេ់ចារ់ និង

រទ្ដ្ឋា ននែទក្សនុងររស់រដាលននរស  ទ្ទល ើយ។”224 

 
224 Ibid. 
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ប្រឆ្ាំងនឹងទ្សែនៈខ្នងលេើ សហរដាអាល រិក្សបានលេើក្សល ើងថ្ន សក្ស មភាព្

លោនខ្នងលេើ ជាសក្ស មភាព្ប្សរលៅនឹងការក្សាំណត់ននលសរីភាព្ល ោះលហើរនាងកាត់។ 

អនក្សចារ់អនតរជាតិអាល រិក្ស បានសាំអាងថ្ន “ប្រតិរតតិសក្ស មភាព្លោនដូចជាការឃ្ា ាំ

ល ើេ និងការរណដុ ោះរណ្ឋដ េ ិនម នជាសក្ស មភាព្មដេប្រឆ្ាំងនឹងសនតិភាព្ល ើយ 

រ៉ែ មនតសា ិតក្សនុងប្ក្សរខណឌ ននការ លប្រើប្បាស់ស  ទ្ទលដ្ឋយប្សរចារ់ដនទ្លទ្ៀត មដេម្លន

មចងលៅក្សនុងម្លប្ត្ត៥៨ននអន សញ្ញា អងគការសហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីចារ់ស  ទ្ទ។  ិន

មតរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ សក្ស មភាព្ប្ស្ថវប្ជាវមែនក្សលោន  ិនម នជាសក្ស មភាព្ប្ស្ថវប្ជាវវិទ្ា-

ស្ថស្តសតស  ទ្ទល ើយ។ លហត លនោះ សក្ស មភាព្លនោះ  ិនសា ិតលប្កា យ ត្តត ធិការ ររស់រដា

លននរស  ទ្ទល ើយ។”225 

ផ្ ន្ក្សទី្ ៥៖ សមុទ្ទអនតរជាតិ  

១-សញ្ញា ណ 

ក្សនុងស  ទ្ទអនតរជាតិ ប្គរ់រដាទាាំងអស់ម្លនលសរីភាព្នាវាចរណ៍ ល ោះលហើរនាង

កាត់ ដ្ឋក់្សព្ប្ាយមខែការាិ៍ និងរាំព្ង់លប្កា ស  ទ្ទស្ថងសងល់កាោះសិរែនិ មិត និង

ឋរន៊ីយភណឌ  លនស្ថទ្ និងសក្ស មភាព្ប្ស្ថវប្ជាវស  ទ្ទ។ លសរីភាព្ទាាំងលនោះ ប្តូវលប្រើ

ប្បាស់លដ្ឋយលោរព្ែេប្រលោជន៍ររស់រដាដនទ្លទ្ៀតលៅក្សនុងមដនស  ទ្ទលនោះ។  

 
225 THE DIPLOMAT, supra note 55. 
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ទាក្ស់ទ្ងនឹងមែនក្សននស  ទ្ទ មដេប្តូវចាត់ទ្ ក្សជាស  ទ្ទអនតរជាតិ ម្លនការមប្រ

ប្រួេព្៊ីរគួរក្សត់សម្លគ េ់គឺ (១) អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៥៨ សដ ៊ីព្៊ីស  ទ្ទអនតរជាតិ បានចាត់

ទ្ ក្សស  ទ្ទអនតរជាតិ ថ្នជាមែនក្សទាាំងឡាយននស  ទ្ទ មដេ ិនរារ់រញ្ចូេលៅក្សនុងស  ទ្ទ

មដនដ៊ី និងមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុងររស់រដា226  ចាំមណក្ស (២) អន សញ្ញា សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ី

ចារ់ស  ទ្ទ ១៩៨២ ប្តង់ម្លប្ត្ត ៨៦ បានចងែុេរាា ញថ្ន រទ្រែញ្ាតតិទាក់្សទ្ងនឹង

ស  ទ្ទអនតរជាតិ ប្តូវអន វតតចាំល ោះមែនក្សទាាំងឡាយននស  ទ្ទមដេ ិនរារ់រញ្ចូេលៅ

ក្សនុងតាំរន់លសដាកិ្សចចផ្ដដ ច់  ខ ស  ទ្ទមដនដ៊ី មដនទ្ឹក្សប្រជ ាំលកាោះ ឬមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុងររស់

រដា។ សូ លេើក្សយក្សការអភិវឌ្ឍលោេគាំនិតសដ ៊ីព្៊ីស  ទ្ទអនតរជាតិ ក្សរាា ញលដ្ឋយ

សលងខរខ្នងលប្កា ។ 

ក្សនុងដាំលណើរការចងប្ក្សងចារ់អនតរជាតិ លដ្ឋយសងគ ប្រជាជាតិ និងអងគការ

សហប្រជាជាតិលៅសតវតែរ៍ទ្៊ី២០ លគបានព្ាោ ក្សាំណត់និយ ន័យននស  ទ្ទអនតរ

ជាតិ លហើយលៅឆ្ន ាំ១៩៥៦  គណ:ក្សម្លម ធិការចារ់អនតរជាតិ បានលសន ើលោរេ់ថ្ន “ទ្ឹក្ស

ស  ទ្ទ រ ួម្លនលៅក្សនុងស  ទ្ទអនតរជាតិ ស  ទ្ទមដនដ៊ី និងលៅមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង” 227 ។  

រនាទ រ់ ក្ស លគលឃើញម្លនក្សាំណត់អាំព្៊ីមែនក្សននស  ទ្ទមដេប្តូវចាត់ជាស  ទ្ទអនតរជាតិ 

លៅក្សនុងអន សញ្ញា សដ ៊ីព្៊ីស  ទ្ទអនតរជាតិ ឆ្ន ាំ១៩៥៨ ថ្ន “ស  ទ្ទអនតរជាត ិ គជឺាមែនក្ស

ទាាំងឡាយននស  ទ្ទមដេ ិនរារ់រញ្ចូេក្សនងុស  ទ្ទមដនដ៊ី ឬលៅមដនទ្កឹ្សនែទក្សនុងររស់

 
226 HSC, Art. 1. 
227 ‘Commentary to the ILC Articles concerning the Law of the Sea’, United Nations 
General Assembly Official Records (UNGAOR), 11th Sess, Supp No 9, UN Doc A/3159 
(1956), (1956) II Yearbook of the International Law Commission 253, 277. 



សសចក្សដសី្ ដើមនីតសិមទុ្ ទ 

នូ ចន្ថា  192 

 

រដា 228 ”។  រ៉ែ មនតលប្កាយព្៊ីលនាោះ សហគ ន៍អនតរជាតិបានរលងកើតលោេគាំនិតថ្ម៊ី យួ

លទ្ៀតគឺ តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ  មដេជាលហត នាាំឲ្យម្លនការជមជក្សលដញលដ្ឋេោន

ជាថ្ម៊ី អាំព្៊ីមែនក្សននស  ទ្ទមដេប្តូវចាត់ទ្ ក្សថ្នជាស  ទ្ទអនតរជាតិ។ 229  លៅក្សនុងសននសិ៊ីទ្

លេើក្សទ្៊ីរ៊ីសដ ៊ីព្៊ីចារ់ស  ទ្ទ  លគបានជមជក្សលដញលដ្ឋេអាំព្៊ីរញ្ញា ថ្នលតើ ប្តូវចាត់ទ្ ក្ស

តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ លៅក្សនុងស  ទ្ទអនតរជាតិមដរឬោ៉ែ ងណ្ឋ។ 230  លោេគាំនតិ

មដេបានរលងកើតថ្ម៊ីលព្េលនាោះគឺថ្ន តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ  ិនម នជាស  ទ្ទអនតរ

ជាតិ លហើយក្សមា ិនម នជាការព្នាា តវិស្ថេភាព្ននស  ទ្ទមដនដ៊ីមដរ រ៉ែ មនត វាគឺជា

តាំរន់ដ្ឋច់លដ្ឋយម ក្ស ួយ (a zone sui generis)។231 

បាតស  ទ្ទ និង  ស  ទ្ទ និងដ៊ីលប្កា បាតស  ទ្ទ ហួសព្៊ីមដនក្សាំណត់នន

យ ត្តត ធិការជាតិ ប្តូវបានលគលៅថ្ន “តាំរន់ (The area)”។ អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ 

បានក្សាំណត់ថ្ន តាំរន់ និងធនននររស់វា គឺជាលរតិក្សភណឌ រួ នន ន សែជាតិ។ 

ធនននរួ ម្លនដូចជា “ រតង រាវឬធនននមរ៉ែប្រលភទ្ គ ស រួ ទាាំងរ៉ែេូ៊ីល ត្តេ៊ីក្សែង”។ 

រដាទាាំងឡាយ ិនអាចអោះអាង ឬអន វតតអធិរលតយយ ឬសិទ្ធិអធិរលតយយលេើមែនក្សនន

តាំរន់ ឬធនននននតាំរន់លនោះបានល ើយ។ ែទុយលៅវិញសិទ្ធិលេើធនននទាាំងអស់លៅ

ក្សនុងតាំរន់លនោះ ជាក្ស មសិទ្ធិរួ ររស់ ន សែជាតិ។ អងគការមដេបានរលងកើតល ើងលដ្ឋយ

 
228 HSC, Art. 1. 
229 Donald R Rothwell (ed), The Law of the Sea, 2015, p. 205.  
230 P Allott, ‘Power Sharing in the Law of the Sea’ (1983) 77 American Journal of 
International Law 1, p.15. 
231 ‘Introductory Note to the Revised Single Negotiating Text’, UN Doc A/ 
CONF.62/WP.8/Rev.1/Part II (1982) V Official Records of UNCLOS III 153 [17]; 
Rothwell, supra note 230. 
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អន សញ្ញា លនោះល ម្ ោះថ្ន “អាជ្ាធរបាតស  ទ្ទអនតរជាតិ” ជាអនក្សលរៀរចាំនិងប្គរ់ប្គង

សក្ស មភាព្លៅក្សនុងតាំរន់លនោះ ជាពិ្លសសគឺក្សនុងលោេគាំនិតននការប្គរ់ប្គងធននន

លៅទ្៊ីលនាោះ។ សក្ស មភាព្លៅក្សនុងតាំរន់ ប្តូវលធវើល ើងលដើ ែ៊ីជាែេប្រលោជន៍នន ន សែ

ជាតិ។ ទាាំងស  ទ្ទអនតរជាតិ និងតាំរន់ អាចលប្រើប្បាស់បានសប្ម្លរ់មតក្សនុងលោេ

រាំណងសនតិភាព្រ៉ែ លណ្ឋណ ោះ។ 

✍អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨២ លប្រើ ក្សយ “the area” មដេទ្៊ីលនោះ ខ្ុាំរក្សមប្រថ្ន 

“តាំរន់” សប្ម្លរ់សាំលៅដេ់តាំរន់បាតស  ទ្ទមដេហួសព្៊ីមដនយ ត្តត ធិការជាតិ។  

២-សសរីភាព្សមុទ្ទអនតរជាតិ 

លសរីភាព្ស  ទ្ទអនតរជាតិ ប្តូវបានលេើក្សយក្ស ក្សមចងលៅក្សនុងអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ

១៩៨២ ជាពិ្លសសគឺលៅក្សនុងម្លប្ត្ត៨៦ ម្លប្ត្ត៨៧ និងម្លប្ត្ត៨៩។ 232  លដើ ែ៊ីាយ

យេ់ ខ្នងលប្កា លនោះ សូ លេើក្សយក្សរញ្ាតតិននម្លប្ត្តន៊ី ួយៗ ក្សរាា ញ និងមសវង

យេ់។ 

 

232 លទាោះរ៊ីជាលយើងសាំអាងលៅម្លប្ត្តទាាំងឡាយលៅក្សនុងអន សញ្ញា ចារ់ស  ទ្ទឆ្ន ាំ ១៩៨២ ក្សដ៊ី រ៉ែ មនត ិនគួរលភាច

ល ើយថ្ន ម្លនរដា ួយចាំននួ  ិនទាន់បានែដេ់សចាច រ័នលេើអន សញ្ញា លនោះល ើយ មដេក្សនុងលនាោះក្សមាម្លនក្ស ពុជា 

និងសហរដាអាល រិក្សែងមដរ។ និោយលដ្ឋយម ក្ស គឺរញ្ាតតិលៅក្សនុងអន សញ្ញា លនោះ  ិនអាចអន វតតចាំល ោះរដា

មដេ ិនបានែដេ់សចាច រ័នទាាំងលនាោះល ើយ។ លហត លនោះ លរើនិោយអាំព្៊ីលសរីភាព្ស  ទ្ទអនតរជាតិ ជា ួយនឹង

រដាទាាំងអស់លនោះ លយើងប្តូវសាំអាងដេ់វិននទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ។  
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ម្លប្ត្ត៨៦ បានមចងថ្ន៖ “រទ្រែញ្ាតតិននមែនក្សលនោះ ប្តូវអន វតតចាំល ោះមែនក្ស

ទាាំងអស់ររស់ស  ទ្ទ មដេ ិនសា ិតលៅក្សនុងតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ ស  ទ្ទមដនដ៊ី ឬ

មដនទ្ឹក្សនែទក្សនុងននរដា យួ ឬមដនទ្ឹក្សប្រជ ាំលកាោះននរដាប្រជ ាំលកាោះ។ ម្លប្ត្តលនោះ  ិននាាំឱ្យ

រដាទាាំងអស់បាត់រង់លសរីភាព្ក្សនុងតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ ដចូម្លនមចងលៅក្សនុងម្លប្ត្ត

៥៨ ល ើយ។”  

ត្ត រយៈការក្សាំណត់លៅក្សនុងម្លប្ត្តលនោះ លយើងអាចយេ់បានថ្ន ស  ទ្ទអនតរជាតិ 

គឺជាមែនក្សននស  ទ្ទ មដេ ិនសា ិតក្សនុងតាំរន់លសដាកិ្សចចផ្ដដ ច់  ខ ស  ទ្ទមដនដ៊ី មដនទ្ឹក្ស

នែទក្សនុង ឬមដនទ្ឹក្សប្រជ ាំលកាោះររស់រដា។ ជាទ្ូលៅ ស  ទ្ទអនតរជាតិ គឺចារ់លែដើ លាត

សនធឹងចារ់ព្៊ីចាំណ ចទ្៊ីត្តាំង ២០០ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទននលននរររស់រដាលននរស  ទ្ទ លដ្ឋយស្ថរ

ថ្នចាំណ ចលនាោះគឺជាចាំណ ចខ្នងលប្ៅននតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខររស់រដា។ 

 ក់្សព័្នធនឹងលសរីភាព្ស  ទ្ទ អនតរជាតិម្លប្ត្ត៨៧ បានមចងថ្ន៖  

“រដាទាាំងអស់រារ់ទាាំងរដាលននរស  ទ្ទនិងរដា ិនជារ់លននរស  ទ្ទប្តូវម្លនសិទ្ធិលប្រើ

ប្បាស់ស  ទ្ទអនតរជាតិលដ្ឋយលសរី។ សិទ្ធិលសរីភាព្លេើស  ទ្ទអនតរជាតិ ប្តូវអន វតតឱ្យ

ប្សរត្ត េក្សខខណឌ មដេម្លនមចងលប្កា អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ និងលប្កា វិននចារ់

អនតរជាតិលែែងៗលទ្ៀត។ 

សិទ្ធិលសរីភាព្ទាាំងលនាោះ គឺ៖  

− លសរីភាព្នាវាចរណ៍ 
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− លសរីភាព្ល ោះលហើរព្៊ីលេើ 

− ការដ្ឋក់្សព្ប្ាយរណ្ឋដ ញមខែការាិ៍ និងរាំព្ង់រញ្ាូនលប្រង  

− ការស្ថងសង់លកាោះសិរែនិ មិត និងឋរន៊ីយភណឌ ដនទ្លទ្ៀតមដេចារ់

អនតរជាតិអន ញ្ញា ត  

− លសរីភាព្លនស្ថទ្។ 

ចាំមណក្សម្លប្ត្ត៨៩ វិញបានមចងអាំព្៊ីអស ព្េភាព្ននការទា ទារអធិរលតយយ

លេើ ស  ទ្ទអនតរជាតិថ្ន “ោម នរដាណ្ឋ យួអាចយក្សមដនស  ទ្ទអនតរជាតិ  ក្សដ្ឋក្ស់ឱ្យ

សា ិតលៅលប្កា អធិរលតយយររស់ខាួនល ើយ។”  

ក្ស-អាំព្៊ីលសរភីាព្នាវាចរណ៍ក្សនងុស  ទ្ទអនតរជាត ិ 

លសរីភាព្នាវាចរណ៍ ប្តូវបានលគចាត់ទ្ ក្សថ្នជាលសរីភាព្ យួដមាសាំខ្នន់លៅក្សនុង

 វិស័យស  ទ្ទ និងប្តូវបានលេើក្សយក្ស ក្សមចងក្សនុងម្លប្ត្ត៨៧ (ដចូរញ្ញា ក្ស់ខ្នងលេើ) 

និងរមនា េ ែិតលដ្ឋយម្លប្ត្ត៩០ មដេក្សាំណត់ថ្ន រដាន៊ី ួយៗ លទាោះជារ់លននរស  ទ្ទ 

ឬ ិនជារ់លននរស  ទ្ទក្សដ៊ី ម្លនសិទ្ធិក្សនុងការលធវើនាវាចរណ៍ លដ្ឋយម្លនរាំ ក់្សទ្ង់ជាតិ

ររស់ខាួន លៅលេើស  ទ្ទអនតរជាតិ។
233  

ត្ត ពិ្តលៅ លសរីភាព្ ួយលនោះ  ិនម នលទ្ើរមតម្លនមចងលៅក្សនុង អន សញ្ញា

ឆ្ន ាំ ១៩៨២លនោះលទ្ រ៉ែ មនតប្តូវបានទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ជាក់្សលាក្ស់លៅក្សនុងចារ់អនតរជាតិ ត្តាំងព្៊ី

 
233 UNCLOS, supra note 5, Art. 90.  
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ឆ្ន ាំ ១៩១៩ ត្ត រយៈសនធិសញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សងមវ៉ែនសេ៍ ច ោះនថ្ាទ្៊ី២៨ មខ ិថ្ នា ឆ្ន ាំ ១៩១៩ 

ប្តង់ ម្លប្ត្ត២៧៣។234  

លរឿងសាំខ្នន់ ួយមដេអនក្សសិក្សាប្តូវដឹងគឺថ្ននាវាមដេប្តូវលធវើដាំលណើរត្ត 

ស  ទ្ទអាចទ្ទ្ួេបានសញ្ញា តិននរដា ួយ។ រ៉ែ មនតប្រសិនលរើនាវាលនាោះម្លនសញ្ញា តិលប្ចើន 

នាាំឱ្យលគចាត់ទ្ ក្សថ្នជានាវាលនាោះោម នសញ្ញា ត ិ (Stateless Vessel)។235 

រណ្ឋដ រដាន៊ី យួៗ ប្តូវក្សាំណត់អាំព្៊ីេក្សខខណឌ សប្ម្លរ់ការែដេ់សញ្ញា តិនាវា នន

ប្រលទ្សររស់ខាួន ប្ព្ ទាាំងការច ោះរញ្ា ៊ីនាវា លៅក្សនុងមដនដ៊ីររស់ខាួន និងសដ ៊ីព្៊ីសិទ្ធិ

ក្សនុងការដ្ឋក់្សទ្ង់ជាតិររស់ខាួន។ នាវាប្តូវម្លនសញ្ញា តិននរដាមដេនាវាលនាោះប្តូវទ្ទ្ួេ

សិទ្ធិឱ្យចងទ្ង់។ រដា និងនាវាប្តូវម្លនទ្ាំនាក្ស់ទ្ាំនងោន លដ្ឋយពិ្តប្បាក្សដ។ 236    ិនមត

រ៉ែ លណ្ឋណ ោះ រដាទាាំងអស់ប្តូវែដេ់ឯក្សស្ថរ ក្ស់ព័្នធនឹងការែដេ់សិទ្ធិដ្ឋក្ស់ទ្ង់ជាតិដេ់នាវា 

មដេខាួនបានែដេ់សិទ្ធិលនាោះ។
237  លេើក្សមេងមតក្សនុងក្សរណ៊ីពិ្លសស មដេម្លនមចង

ក្សនុងសនធិសញ្ញា អនតរជាតិនានា ឬលៅក្សនុងអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨២ នាវាអាចលប្រើទ្ង់ជាតិ

ររស់រដាមត យួរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ សប្ម្លរ់ការលធវើនាវាចរណ៍ លហើយនាវាលនាោះ ប្តូវសា ិតលៅ

លប្កា យ ត្តត ធិការររស់រដាលនាោះទាាំងប្សុង លៅស  ទ្ទអនតរជាតិ។  

 
234 Treaty of Versailles, 28th June 1919, Art. 273.   
235 UNCLOS Art. 92 Para 2 :“A ship which sails under the flags of two or more states, 
using them according to convenience, may not claim any of the nationalities in question 
with respect to any other state and may be assimilated to a ship without nationality.” 
236 UNCLOS, supra note 5, Art.91 (1).  
237 Ibid, Art.91 (2) 
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នាវា  ិនអាចផ្ដា ស់រដូរទ្ង់ររស់ខាួនបានល ើយ ក្សនុងអាំ ុងលព្េលធវើនាវាចរណ៍ 

ឬខណៈមដេចូេចតលៅក្សាំព្ង់មែលោេលៅណ្ឋ ួយ លេើក្សមេងមតក្សនុងក្សរណ៊ីមដេ

ម្លនការលែទរក្ស មសិទ្ធិ ឬការផ្ដា ស់រដូររញ្ា ៊ីនាវា មែែក្សត្ត ក្សរណ៊ីជាក់្សមសដងន៊ី ួយៗ។238 

រណ្ឋដ រដាន៊ី យួៗប្តូវអន វតតត្ត យ ត្តត ធិការររស់ខាួន និងប្គរ់ប្គរ់ប្គងលេើ

រញ្ញា មែនក្សរដាបាេ រលចចក្សលទ្ស និងសងគ ប្រក្សរលដ្ឋយប្រសិទ្ធភាព្លេើនាវាមដេ

លប្រើទ្ង់ររស់ខាួន។ ជាពិ្លសសរណ្ឋដ រដាន៊ី យួៗ ប្តូវ៖  

− មថ្រក្សាទ្ ក្សនូវរញ្ា ៊ីមដេក្សនុងលនាោះម្លនល ម្ ោះ និងភិនភាគជាក្ស់លាក្ស់

ររស់នាវា លេើក្សមេងមត នាវាខ្នន តតូចមដេសា ិតលប្កា ការលេើក្ស

មេង លប្កា រទ្រែញ្ាតតិអនតរជាតិ មដេទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ជាទ្ូលៅ និង 

− ទ្ទ្ួេយក្សយ ត្តត ធិការលប្កា ចារ់នែទក្សនុងររស់ខាួនលេើនាវាន៊ី យួៗ 

មដេលប្រើទ្ង់ររស់រដាលនាោះ និងម្លនម្លច ស់នាវា រ គគេិក្សនិងប្កុ្ស នាវិក្ស

ននរដាររស់ខាួនទាក់្សទ្ងនឹងមែនក្សរដាបាេ រលចចក្សលទ្ស និងសងគ ក្សិចច

មដេ ក់្សព័្នធនឹងនាវាលនាោះ។239 

រណ្ឋដ រដាន៊ី ួយៗ ប្តូវចាត់វិននការមដេចាាំបាច់ ចាំល ោះនាវា មដេលប្រើទ្ង់

ររស់ខាួន លដើ ែ៊ីននាបាននវូស វតាិភាព្នាវាចរណ៍ លៅមដនស  ទ្ទ មដេវិននការ

ទាាំងលនាោះម្លនដូចជា៖  

 
238 UNCLOS, supra note 5,  Art. 92, Para 1.  
239 Ibid, Art. 94 (1 and 2).  
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− មែនក្សសាំណង់ ការរាំ ក្ស់លប្គឿងររិកាខ រ និងេទ្ធភាព្នាវាចរណ៍ររស់

នាវា  

− ការលប្រើប្បាស់ក្សម្លា ាំងព្េក្ស មលេើនាវា េក្សខខណឌ ការារ និងការរាំ ក្ស់

រាំរ៉ែនប្កុ្ស នាវិក្ស លដ្ឋយមែែក្សលៅលេើេិខិតរទ្ដ្ឋា នអនតរជាតិជាធរម្លន 

− ការលប្រើប្បាស់សញ្ញា សម្លគ េ់ ការរក្សាឱ្យម្លនប្រព័្នធទ្ាំនាក្ស់ទ្ាំនង និង

ការការ រការរ៉ែោះទ្ងគិចនាវា។240 

 វិននការទាាំងអស់ខ្នងលេើ ប្តូវលធវើល ើងជាចាាំបាច់ លដើ ែ៊ីននាបានថ្ន៖  

− នាវា ន៊ី ួយៗលៅ  នលព្េច ោះរញ្ា ិកា និងលៅក្សនុងអាំ ុងលព្េអនតរកាេ 

មដេស ប្សរ ប្តូវលធវើការពិ្និតយ អលងកត លដ្ឋយអនក្សជាំនាញខ្នងពិ្និតយ

នាវា និងប្តូវម្លនលៅលេើនាវា នូវរាេ់មែនទ្៊ី ឯក្សស្ថរលបាោះព្  ពែាយ

មែនក្សនាវាចរណ៍ សម្លា រររិកាខ នាវាចរណ៍មដេស ប្សរសប្ម្លរ់ស វតាិ-

ភាព្នាវាចរណ៍។ 

− នាវាន៊ី ួយៗ សា ិតលប្កា ការប្គរ់ប្គងររស់ម្លច ស់នាវា ប្ព្ ទាាំង

រ គគេិក្ស មដេម្លនគ ណវ ឌ្ឍិស ប្សរជាពិ្លសស ជាំនាញរលចចក្សលទ្ស

ខ្នងប្រតិរតតិការនាវា មែនក្សនាវាចរណ៍ ប្រព័្នធទ្ាំនាក់្សទ្ាំនង និងវិសវក្ស ម

ស  ទ្ទ ប្ព្ ទាាំងលដើ ែ៊ីននាថ្ន ប្កុ្ស នាវិក្សម្លនគ ណវ ឌ្ឍិ និងចាំននួ

 
240 Ibid, Art. 94, Para 3.  
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ប្គរ់ប្ោន់ស ប្សរលៅត្ត ប្រលភទ្ ទ្ាំហាំ លប្គឿងចប្ក្ស និងលប្គឿង 

ររិកាខ ររស់នាវា។ 

− ម្លច ស់នាវា រ គគេិក្ស រួ ទាាំងប្កុ្ស នាវិក្ស មែែក្សត្ត ក្សរណ៊ីមដេស ប្សរ 

ប្តូវម្លនការយេ់ដឹងចាស់លាស់ និងប្តូវប្រតិរតតិឱ្យបានប្តឹ ប្តូវ 

ត្ត រទ្រែញ្ាតតិអនតរជាតិទាក្ស់ទ្ងនឹងស វតាិភាព្ ននធនននម្លនជ៊ីវិត

លៅក្សនុងមដនស  ទ្ទ ការការ រការរ៉ែោះទ្ងគិចរវាងនាវា ការរាក រ ការ

កាត់រនាយ និងទ្រ់ស្ថក ត់ក្សងវក់្សស  ទ្ទ ប្ព្ ទាាំងរក្សាបាននូវប្រព័្នធវិទ្យុ

ទ្ាំនាក្ស់ទ្ាំនង។241 

ក្សនុងការចាត់វិននការដូចលេើក្សល ើងខ្នងលេើ រដាន៊ី ួយៗប្តូវលោរព្លៅត្ត 

រទ្រែញ្ាតត ិន៊ីតិវិធ៊ី និងទ្ម្លា រ់អន វតតជាអនតរជាតិ មដេទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ជាទ្ូលៅ និងប្តូវ

ចាត់វិននការមដេចាាំបាច់ លដើ ែ៊ីននាបាននូវការប្រតិរតតិត្ត ។242នាវាច ាាំង នងិ

នាវាមដេជាក្ស មសិទ្ធិ ឬលប្កា ការរញ្ញា ប្រតិរតតិការលដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាេ លហើយមដេ

លប្រើសប្ម្លរ់មតរាំលព្ញ  ខារស្ថនរណៈ  និម នសប្ម្លរ់លោេរាំណង ណិជាក្ស ម

មដេលធវើដាំលណើរ លៅលេើមដនស  ទ្ទអនតរជាតិ ម្លនអភ័យឯក្សសិទ្ធិទាាំងប្សុង ព្៊ីយ ត្តត ធិ

ការននរដាលែែងៗ លប្ៅព្៊ីរដាច ោះរញ្ា ៊ីនាវា។243 

 
241 UNCLOS, supra note 5, Art. 94, Para 4.  
242 Ibid, Art. 94, Para 5.  
243 Ibid, Art. 95 and 96.  
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ខ-លសរីភាព្លនស្ថទ្  

លសរីភាព្លនស្ថទ្ ប្តូវបានលេើក្សយក្ស ក្សមចងលៅក្សនុងអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨២ 

ប្តង់ម្លប្ត្ត ១១៦ លដ្ឋយក្សាំណត់ថ្ន៖ “រដាទាាំងអស់ម្លនសទិ្ធិអន ញ្ញា តឱ្យព្េរដា

ររស់ខាួនលធវើការលនស្ថទ្ លៅស  ទ្ទអនតរជាត.ិ..”។  

រ៉ែ មនត ចាំល ោះកិ្សចចការប្គរ់ប្គងធនននម្លនជ៊ីវិតលនោះប្តូវបានព្នយេ់េ ែិត

ក្សនុងអន ញ្ញា សដ ៊ីព្៊ីការលនស្ថទ្ និងការអភិរក្សែធនននម្លនជ៊ីវិត ននស  ទ្ទអនតរជាតិឆ្ន ាំ

១៩៥៨។244 សូ រញ្ញា ក្ស់ថ្នអន សញ្ញា លនោះ  បានចូេជាធរម្លនលៅនថ្ាទ្៊ី២០ មខ ៊ីនា ឆ្ន ាំ

១៩៦៦។ ប្ព្ោះរាជាណ្ឋចប្ក្សក្ស ពុជាបានចេូជាភាគ៊ីអន សញ្ញា លនោះ (Accession) លៅ

នថ្ាទ្៊ី១៨ មខ ៊ីនា ឆ្ន ាំ ១៩៦០។245  

លប្ៅព្៊ីលនោះ ម្លនអងគការថ្នន ក្ស់តាំរន់និងអន តាំរន់ជាលប្ចើន ប្តូវបានរលងកើតល ើង

ែងមដរ ក្សនុងលោេរាំណងប្គរ់ប្គង និងអភិរក្សែធនននម្លនជ៊ីវិតក្សនុងស  ទ្ទ។ ភារក្សិចច

ច ែងររស់អងគការទាាំងលនោះរួ ម្លនការប្ស្ថវប្ជាវ វិទ្ាស្ថស្តសតនិងការលធវើនិយតក្ស ម

លេើសក្ស មភាព្លនស្ថទ្ក្សនុងតាំរន់ររស់ខាួន លដ្ឋយការលចញលសចក្សដ៊ីសលប្ ច និងការ

ែដេ់អន ស្ថសន៍លែែងៗ។ 

 
244 Convention of Fishing and Conservation of Living Resources of the High Sea, Geneva, 
1958.  
245 United Nations Treaty Collection, Status of Treaties, Convention of Fishing and 
Conservation of Living Resources of the High Sea, Geneva, 1958, Available at: 
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-
3&chapter=21, last search: May 25, 2020.  

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-3&chapter=21
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-3&chapter=21
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គ-លសរភីាព្ព្ប្ាយមខែការាិ៍ និងរាំព្ងល់ៅបាតស  ទ្ទ 

 លសរីភាព្ព្ប្ាយមខែការាិ៍ និងរាំព្ង់លប្រងលៅបាតស  ទ្ទ ប្តូវបានក្សាំណត់

លដ្ឋយម្លប្ត្ត ១១២ ដេ់ម្លប្ត្ត ១១៥ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២។ រដាទាាំងអស់ម្លន

សិទ្ធិដ្ឋក្ស់ព្ប្ាយមខែការាិ៍ និងរាំព្ង់លៅលេើបាតស  ទ្ទហួសព្៊ីខពង់រារបាតស  ទ្ទ

លហើយលៅលព្េដ្ឋក់្សព្ប្ាយ រដាប្តូវពិ្ចារណ្ឋឱ្យបានប្តឹ ប្តូវលៅលេើរណ្ឋដ ញមខែ-

ការាិ៍ ឬរាំព្ង់ មដេម្លនប្ស្ថរ់ ជាពិ្លសស ិនប្តូវឱ្យរ៉ែោះ េ់ដេ់េទ្ធភាព្ក្សនុងការ

ជួសជ េរណ្ឋដ ញការាិ៍ ឬរាំព្ង់មដេម្លនប្ស្ថរ់លនាោះល ើយ។246  

 រដាម្លនកាតព្វក្សិចចអន  ័តចារ់ និងរទ្រែញ្ាតតិចាាំបាច់ ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេនាវា

មដេចងទ្ង់ជាតរិរស់ខាួន ឬលដ្ឋយរ គគេណ្ឋ ួយ មដេសា ិតលៅក្សនុងយ ត្តត ធិការ

ររស់ខាួនបានលធវើឱ្យម្លនការមរក្សបាក្ស់ ឬការខូចខ្នតរណ្ឋដ ញមខែការាិ៍ ឬរាំព្ង់ លដ្ឋយ

លចតនា ឬលដ្ឋយការលធវសប្រមហសនាាំឱ្យម្លនការទ្ទ្ួេខ សប្តូវចាំល ោះការរំខ្នន ឬ

រអាក្ស់រអេួដេ់ប្រព័្នធទ្ូរគ នាគ ន៍ ត្ត ទ្ូរលេខ ឬទ្ូរសព្ទ និងក្សរណ៊ីប្សលដៀង

នឹងការមរក្សបាក្ស់ ឬការខូចខ្នតខ្នងលេើ លដ្ឋយចាត់ទ្ ក្សអាំលព្ើលនោះជារទ្លេមើស និងប្តូវ

ទ្ទ្ួេការពិ្ន័យ។ រ៉ែ មនត ចាំល ោះក្សរណ៊ីមដេម្លនការខូចខ្នតលដ្ឋយស្ថរសក្ស មភាព្ 

មដេលធវើល ើងក្សនុងលោេរាំណងប្សរចារ់ដូចជាការជួយសលស្តាគ ោះជ៊ី វិត ន សែ ឬ

 
246 UNCLOS, supra note 5, Art. 112 and Art. 79, Para 5.  
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នាវាលប្កាយលព្េបានចាត់វិននការប្រុងប្រយ័តនចាាំបាច់នានា លដើ ែ៊ីរលញ្ចៀសការ

មរក្សបាក់្ស ឬខូចខ្នតលនាោះលហើយ។247  

ត្ត ពិ្តលៅ លដើ ល ើយ ការដ្ឋក់្សព្ប្ាយមខែការាិ៍  ិនទ្ទ្ួេបានការយក្សចិតត

ទ្ ក្សដ្ឋក្ស់ល ើយក្សនុងវិស័យចារ់អនតរជាតិ លដ្ឋយស្ថរថ្នជាប្រនព្ណ៊ី មខែការាិ៍មតងមត

ដ្ឋក់្សមតលៅក្សនុងដ៊ីរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ។ លប្កាយ ក្ស លដ្ឋយស្ថរម្លនការរកី្សចលប្ ើនរលចចក្សវិទ្ា នាាំ

ឱ្យម្លនការលក្សើនល ើងនូវមខែការាិ៍ លៅតាំរន់លប្រងកាតឯនាយស  ទ្ទ និងលៅបាត

ស  ទ្ទ មដេជាលហត នាាំឱ្យលគចារ់លែដើ ចារ់អារ មណ៍លៅលេើលសរីភាព្ យួលនោះ។248 

ឃ-លសរីភាព្ល ោះលហើរនាងកាត ់  

 លសរីភាព្ល ោះលហើរនាងកាត់ គឺជាលសរីភាព្មដេសា ិតក្សនុងវិស័យន៊ីតិអាកាស 

រ៉ែ មនតក្សមា ក្ស់ព័្នធខាោះៗមដរ ក្សនុងន៊ីតិស  ទ្ទ។  វិននសដ ៊ីព្៊ីលសរីភាព្ល ោះលហើរនាងកាត់  ិន

បានេ ែិតលប្ចើនល ើយក្សនុងន៊ីតិស  ទ្ទ រ៉ែ មនត ម្លនក្សាំណត់ោ៉ែ ងស ៊ីជលប្ៅក្សនុងរទ្ដ្ឋា ន

អនតរជាតិនានាសដ ៊ីព្៊ីន៊ីតិអាកាស។ 

 អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨២ បានក្សាំណត់ោ៉ែ ងខា៊ីថ្ន េ ាអាកាសមដេសា ិតលៅខ្នង

លេើមដនស  ទ្ទអនតរជាតិគឺជាេ ារួ  សប្ម្លរ់រដាទាាំងអស់ក្សនុងការអន វតតលសរីភាព្

 
247 UNCLOS, supra note 5, Art. 113, Art. 114 and Art. 115.  
248 J. CROWLEY, “International law and coastal state control over the laying of 
submarine pipelines on the continental shelf – The Ekofisk-Emden gas pipeline”, Nordic 
Journal of International Law, vol. 56, issue 1, 1987, PP. 39.  
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ល ោះលហើរ លដ្ឋយសនតិភាព្។ 249  ប្តង់លនោះ គួរក្សត់សម្លគ េ់ថ្ន ក្សនុងន៊ីតិស  ទ្ទ ម្លន

លោេការណ៍ទ្ូលៅ ួយ មដេរដា ិនអាចយក្សមែនក្សណ្ឋ យួ ននស  ទ្ទអនតរជាតិ ដ្ឋក្ស់

ឱ្យសា ិតលៅលប្កា អធិរលតយយររស់ខាួនល ើយ។ ដូចោន លនោះមដរ ត្ត រយៈការក្សាំណត់

ក្សនុង ម្លប្ត្ត ៨៧ និង៨៨ ននអន សញ្ញា ខ្នងលេើ លោេការណ៍ទ្ូលៅលនោះ ក្សមាយក្ស ក្ស

អន វតតចាំល ោះេ ាអាកាសលេើស  ទ្ទអនតរជាតិែងមដរ ល េគឺរដា ិនអាចយក្សេ ា

អាកាស មដេសា ិតលៅលេើ ស  ទ្ទអនតរជាតិ ដ្ឋក្ស់ឱ្យសា ិតលប្កា អធិរលតយយររស់ខាួន

បានល ើយ។ 

 លទាោះជាោ៉ែ ងលនោះក្សដ៊ី ការល ោះលហើរនាងកាត់ម្លនការក្សប្ ិតលសរីភាព្ខាោះែង

មដរ គឺ រដាម្លនសិទ្ធិចារ់ និងរតរអសូអាកាសោន មដេលធវើសក្ស មភាព្រាន់ ឬ មដេ

ប្តូវបានរាន់លដ្ឋយសា ិតលប្កា ការប្គរ់ប្គងររស់លចារស  ទ្ទ ប្ព្ ទាាំងម្លនសិទ្ធិ រតរ-

អសូប្ទ្ព្យស ែតតិលៅលេើអាកាសោនលនាោះែងមដរ។250   

ង-លសរភីាព្ប្ស្ថវប្ជាវវទិ្ាស្ថស្តសត   

 លសរភីាព្ប្ស្ថវប្ជាវវិទ្ាស្ថស្តសត  ម្លនមចងព្៊ីម្លប្ត្ត២៣៨ ដេ់ម្លប្ត្ត ២៥៧

ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២។ រដាលននរស  ទ្ទ និងរដាមដេ ិនម្លនលននរស  ទ្ទក្សមាដូចជាអងគការ

 
249 UNCLOS, supra note 5,  Art. 87 and Art. 88.  
250 Ibid, Art. 105.  
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អនតរជាតិ ក្ស់ព័្នធ ម្លនសិទ្ធិលធវើការប្ស្ថវប្ជាវវិទ្ាស្ថស្តសតស  ទ្ទ រ៉ែ មនត  ននឹងលធវើការ

ប្ស្ថវប្ជាវលនោះ រដា ឬអងគការអនតរជាតិប្តូវលធវើការែែព្វែាយដាំណឹងជា  នសិន។251  

 លទាោះរ៊ីជា ម្លនការែដេ់លសរភីាព្ក្សនុងការប្ស្ថវប្ជាវវិទ្ាស្ថស្តសតស  ទ្ទក្សដ៊ី ក្សមា

លសរីភាព្លនោះម្លនការក្សាំណត់េក្សខខណឌ  យួចាំនួនែងមដរ។ េក្សខខណឌ ទាាំងលនាោះរួ 

ម្លន252៖  

− ប្តូវមតលធវើល ើង លដ្ឋយ ិនគាំរា ក្សាំមហងដេ់សនតិភាព្  

− ប្តូវលធវើល ើងត្ត េក្សខណៈវិទ្ាស្ថស្តសត  និងត្ត  លធាបាយស ប្សរ 

−  ិនប្តូវរំខ្នន លដ្ឋយ ិនស លហត ែេ ដេ់ការលប្រើប្បាស់ស  ទ្ទ

លដ្ឋយប្សរចារ់លែែងលទ្ៀត 

− ប្តូវលោរព្ត្ត រញ្ាតតិ ក់្សព័្នធទាាំងអស់ ននន៊ីតិអនតរជាតិ រួ ទាាំងរទ្-

រែញ្ាតតិសដ ៊ីព្៊ី ការការ រ និងមថ្រក្សាររិស្ថា នែងមដរ។ 

 

 
251 Ibid, Art. 238 and Art. 239.  
252 UNCLOS, supra note 5, Art. 240.  
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ផ្ ន្ក្សទី្ ៦៖ ខពង់រាបបាតសមុទ្ទ   

១-សញ្ញា ណ  

លដ្ឋយស្ថរថ្ន និយ ន័យមដេក្សាំណត់ក្សនុងអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ ចាំល ោះ ក្សយ

ខពង់រារបាតស  ទ្ទ ជានិយ ន័យែាូវចារ់ និងម្លនភាព្សមុគស្ថម ញខាោះៗ លហត លនោះ 

លដើ ែ៊ីសប្ េួដេ់អនក្សសិក្សា ដាំរងូ សូ លេើក្សយក្សសញ្ញា ណនិងនិយ ន័យ ខពង់រារ

បាតស  ទ្ទ លៅក្សនុងររិរទ្មែនដ៊ីវិទ្ា  ក្សសិក្សាជា  នសិន។ 

 ក្សយថ្ន “ខពង់រារបាតស  ទ្ទ” រលងកើតល ើង លដ្ឋយការែគុាំ ក្សយព្៊ីរ គឺ 

“ខពង់រារ=តាំរន់ខពស់”+ “បាតស  ទ្ទ=នែទខ្នងលប្កា ទ្ឹក្សស  ទ្ទ”។ អតាន័យធ មត្តនន

 ក្សយ “ខពង់រារបាតស  ទ្ទ” គឺ តាំរន់ខពស់ លៅនែទខ្នងលប្កា ទ្ឹក្សស  ទ្ទ។ រ៉ែ មនត លរើ

លយើងាក្ស ក្សល ើេ ការលប្រើប្បាស់ ក្សយ លៅក្សនុងភាស្ថអង់លគាសវិញ គឺលគលប្រើ ក្សយថ្ន 

“Continental Shelf” មដេ ក្សយថ្ន “Continental” ម្លនន័យថ្ន  “ននទ្វ៊ីរ” 

លហើយ ក្សយ “Shelf” ម្លនន័យថ្ន “លធនើរ”។ លហត លនោះ លរើលយើងរក្សមប្រប្តង់ ក្ស

ភាស្ថមខមរ គឺ “លធនើរទ្វ៊ីរ”។  េូលហត មដេ  ិនរក្សមប្រ ក្សយ “Continental Shelf” 

 ក្សថ្ន “លធនើរទ្វ៊ីរ” លដ្ឋយស្ថរមែែក្សលេើសណ្ឋា ន ននបាតស  ទ្ទ គឺលប្រៀរបានដចូជា 

សណ្ឋា នលៅលេើដ៊ីលោក្សអញ្ច ឹងមដរ គឺម្លនតាំរន់ទ្ាំនារ តាំរន់ខពង់រារ ប្ព្ ទាាំងម្លនភនាំ 

និងជួរភនាំែងមដរ។ 
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ប្សរោន លនោះ លរើល ើេលៅក្សនុងរូរភាព្ខ្នងលប្កា  លនាោះលយើងលឃើញថ្ន លចញ

ព្៊ីរលណ្ឋដ យលននរ នឹងម្លនទ្ឹក្សស  ទ្ទ ប្ព្ ទាាំងដ៊ី មដេលៅលប្កា ទ្ឹក្សលនាោះ លាត

សនធឹងលឆ្ព ោះលៅរក្សឯនាយស  ទ្ទ។ ស្ថា នភាព្ដ៊ីលប្កា ទ្ឹក្សស  ទ្ទ មដេលាតសនធឹង

លនោះ  ិនលសម ើោន រហូតលនាោះលទ្ គឺកាន់មតលប្ៅលៅៗ។ 

 

ដ៊ីលប្កា ទ្ឹក្សស  ទ្ទ មដេលាតសនធងឹលចញព្៊ីរលណ្ឋដ យលននរ លឆ្ព ោះលៅឯនាយ

ស  ទ្ទរហូតដេទ់្៊ីត្តាំងមដេកាន់មតលប្ៅ ប្តងម់ែនក្សខ្នងច ងននជប្ម្លេខពងរ់ារ  ដូច

រាា ញក្សនុងររូ គជឺាខពងរ់ារបាតស  ទ្ទ។ 

រូបភាព 14:អំពីខ្ពង់រាបបាតសមុទ្ទ 
Source: Solangi, Sarfraz & Nazeer, Adeel & Ahmed, 
Shabeer & Zulkifil Ahmad, Mian Muhammad. 
(2018). Morphological features of continental shelf 
margin; examples from Pakistan Offshore. Geodesy 
and Geodynamics. 10. 10.1016/j.geog.2018.09.004. 
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អន លលា ត្ត អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨២ ខពង់រារបាតស  ទ្ទររស់រដា រួ ម្លនបាត

ស  ទ្ទ និងដ៊ីបាតស  ទ្ទននតាំរន់លប្កា ស  ទ្ទ មដេហួសព្៊ីស  ទ្ទមដនដ៊ីននរដាលននរ

ស  ទ្ទ រហូតដេ់២០០ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទលចញព្៊ីរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន។ ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេ រត ទ្វ៊ីរ

លាតសនធឹងហួសព្៊ី ២០០ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ រដាអាចអោះអាងយ ត្តត ធិការរហូតដេ់៣៥០

ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ លចញព្៊ីរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន ឬ ១០០ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទលចញព្៊ីមខែភាា រ់ប្តង់

ជលប្ៅ២៥០០ម ៉ែប្ត (isobath)។253 

ក្សនុងក្សរណ៊ីលនោះ រដាលននរស  ទ្ទប្តូវដ្ឋក់្សការទា ទារជាែាូវការជូនគណៈក្សម្លម ធិការ

ខពង់រារបាតស  ទ្ទ លដើ ែ៊ីឱ្យគណៈក្ស មការលនោះពិ្ចារណ្ឋ។ គណៈក្ស មការនឹងែដេ់

អន ស្ថសន៍ជូនរដាលននរស  ទ្ទ  ក្ស់ព័្នធនឹងការរលងកើតខពង់រារបាតស  ទ្ទលៅមដនក្សាំណត់

លប្ៅននខពង់រារបាតស  ទ្ទររស់ពួ្ក្សលគ។ មដនក្សាំណត់ននខពង់រារបាតស  ទ្ទ មដេ

រលងកើតល ើងលដ្ឋយរដាលននរស  ទ្ទ លដ្ឋយមែែក្សលេើសាំលណើលោរេ់ររស់គណៈក្សម្លម ធិ

ការគឺជាកិ្សចចច ងលប្កាយ និងចងភាា រ់កាតព្វក្សិចចគតិយ តតិ។254 

ក្សនុងនិយ ន័យខ្នងលេើ លយើងលឃើញ ក្សយថ្ម៊ី យួលទ្ៀត គឺ ក្សយ “ រត ទ្វ៊ីរ 

(Continental Margin)”។ លតើអវ៊ីលៅជា រត ទ្វ៊ីរ?  

 រត ទ្វ៊ីរ គឺជាតាំរន់បាតស  ទ្ទ មដេលចញព្៊ីលននរលឆ្ព ោះលៅឯនាយស  ទ្ទ រួ ម្លន

មែនក្សេយលចញនននែទដ៊ីមដេេិចបាត់ក្សនុងស  ទ្ទររស់រដាលននរស  ទ្ទ ក្សមាដូចជាបាត

 
253 UNCLOS, supra note 5, Art. 76.  
254 Id, para.8. 
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ស  ទ្ទ និងដ៊ីលប្កា បាតស  ទ្ទននលធនើរ (shelf) ទ្៊ីចាំលណ្ឋត និងទ្៊ីទ្ួេលៅបាតស  ទ្ទ។ 

ចាំល ោះ បាតស  ទ្ទលប្ៅ (deep ocean floor) និងជួរភនាំ  ស  ទ្ទ (Oceanic 

Ridge) មដេលៅជារ់បាតស  ទ្ទលប្ៅ ិនរារ់រញ្ចូេជារត ទ្វ៊ីរលនាោះលទ្។
255  

រដាជារ់លននរ ប្តូវរលងកើតជាយខ្នងលប្ៅ (outer edge)ននរត ទ្វ៊ីរ មដេលាត

សនធឹងហួសព្៊ី ២០០ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ ព្៊ីរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នស  ទ្ទមដនដ៊ី លដ្ឋយលប្រើ៖256 

− មខែលដ្ឋយលោងលៅត្ត ចាំណ ចនឹងថ្កេ់មែនក្សខ្នងលប្ៅរាំែ ត មដេ

ចាំណ ចន៊ី ួយៗ ម្លនក្សប្ម្លស់ថ្មេាយភក់្ស ោ៉ែ ងតិច១% ននរយៈ

ចម្លា យជិតជាងលគ គិតចារ់ព្៊ីចាំណ ចលនាោះ ដេ់លជើងជប្ម្លេននទ្វ៊ីរ

(foot of continental slope) ឬ 

− មខែមដេលោងត្ត ចាំណ ចនឹងថ្កេ់ មដេម្លនចម្លា យលេើសព្៊ី ៦០

ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ គិតចារ់ព្៊ីលជើងជប្ម្លេននទ្វ៊ីរ។ 

ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេ ិនម្លនភសដុត្តងលែែងព្៊ីលនោះ លនាោះលជើងជប្ម្លេននទ្វ៊ីរប្តូវ

ក្សាំណត់លៅត្ត ចាំណ ចជប្ម្លេ មដេម្លនការមប្រប្រួេ ជាអតិររម្ល លៅឯបាតននទ្៊ី

ជប្ម្លេលនាោះ។ 

 
255 UNCLOS, supra note 5, Art. 76 (3), Collins Dictionary, Penguin Random House LLC 
and HarperCollins Publishers Ltd, 
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/continental-margin  
256 UNCLOS, supra note 5,  Art. 76 (4).  

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/continental-margin
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ចាំណ ចនឹងថ្កេ់ មដេរួ ម្លនមខែប្ព្ាំប្រទ្េ់ខ្នងលប្ៅនន ខពង់រារបាតស  ទ្ទ 

លៅខ្នងលេើបាតស  ទ្ទ ដូចបានលរៀររារ់ខ្នងលេើ  ិនប្តូវម្លនប្រមវងលេើសព្៊ី ៣៥០

ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ គិតចារ់ព្៊ីមខែ ូេដ្ឋា នស  ទ្ទមដនដ៊ី ឬ ិនប្តូវលេើសព្៊ី ១០០ន ៉ែេ៍

ស  ទ្ទ គិតចារ់ព្៊ីនែទទ្ឹក្សជលប្ៅ ២៥០០ម ៉ែប្ត មដេម្លនមខែភាា រ់នឹងជលប្ៅ ២៥០០ 

ម ៉ែប្ត។257 

លទាោះជាោ៉ែ ងលនោះក្សដ៊ី លៅលេើជួរភនាំបាតស  ទ្ទ (Submarine ridge258) ប្ព្ាំ-

មដនខ្នងលប្ៅននខពង់រារបាតស  ទ្ទ  ិនប្តូវលាតសនធឹងហួសព្៊ី ៣៥០ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ 

គិតចារ់ព្៊ីចាំណ ចមខែ ូេដ្ឋា នស  ទ្ទមដនដ៊ី។ ក្សរណ៊ីលនោះ  ិនអន វតតល ើយ ចាំល ោះ

រយៈក្ស ពស់នន តាំរន់បាតស  ទ្ទ មដេត្ត ធ មជាតិ ជាមែនក្ស ួយននរត ទ្វ៊ីរ ដូចជាទ្៊ី

ទ្ួេ (Plateaux) ទ្៊ីជប្ម្លេ (Rises) តាំរន់ខពស់ (caps) ែនូក្ស (Bank) និង មខនងភនាំ 

(mountain)។ រដាជារ់លននរស  ទ្ទ ប្តូវក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់ខ្នងលប្ៅ ននខពង់រារបាត

ស  ទ្ទររស់ខាួន ក្សរណ៊ីមដេតាំរន់ខពង់រារបាតស  ទ្ទលនាោះលាតសនធឹងលេើសព្៊ី ២០០ 

ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ គិតចារ់ព្៊ីរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នស  ទ្ទមដនដ៊ី លដ្ឋយមខែប្តង់ មដេម្លន

 
257 UNCLOS, supra note 5, Art. 76(5). 
258  Submarine ridge is an elongated steep-sided elevation of ocean and sea floors. 
Submarine ridges extend hundreds and thousands of kilometers in length and reach 
widths of several hundred km. Some peaks often rise above sea level to form islands. In 
the submarine continental margins, submarine ridges are relatively rare, and their 
structure is analogous to the structure of mountains on the adjacent parts of the 
continents. On the ocean floor, submarine ridges may be block, block-folding, or 
volcanic ridges. Volcanic ridges usually result from the concretion of volcanic cones. The 
largest submarine ridges are mid-ocean ridges. These differ from the submarine ridges 
on the ocean floor and in transition zones with respect to the morphology and structure 
of the earth’s crust. 
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ប្រមវង ិនលេើសព្៊ី ៦០ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ គូសភាា រ់ជា ួយនឹងចាំណ ចនឹងថ្កេ់ ួយ មដេ

បានក្សាំណត់លៅក្សនុងក្សអូរលដ្ឋលនននរយៈទ្ទ្ឹង និងរយៈរលណ្ឋដ យ។259 

រដាជារ់លននរ ប្តូវរញ្ាូនព្័ត៌ម្លនសដ ៊ីព្៊ីប្ព្ាំប្រទ្េ់ខពង់រារបាតស  ទ្ទ មដេលាត

សនធឹងលេើសព្៊ី២០០ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ គិតចារ់ព្៊ីរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នស  ទ្ទមដនដ៊ី លៅឱ្យ

គណៈក្សម្លម ធិការក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់ខពង់រារបាតស  ទ្ទ សប្ម្លរ់ជា េូដ្ឋា នតាំណ្ឋង

ភូ ិស្ថស្តសត  ប្រក្សរលដ្ឋយស ធ ៌។  

គណៈក្សម្លម ធិការ ប្តូវែដេ់អន ស្ថសន៍ ដេ់រដាជារ់លននរលេើរញ្ញា មដេ

ទាក្ស់ទ្ងលៅនឹង ការក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់ខ្នងលប្ៅននតាំរន់ខពង់រារបាតស  ទ្ទររស់រដា

ទាាំងលនាោះ។ ប្ព្ាំប្រទ្េ់ តាំរន់ខពង់រារបាតស  ទ្ទ មដេបានក្សាំណត់លដ្ឋយរដាជារ់លននរ 

លដ្ឋយមែែក្សលេើអន ស្ថសន៍ទាាំងលនោះ ប្តូវចាត់ទ្ ក្សជាការបាន និងចងភាា រ់កាតព្វក្សិចច 

ចាំល ោះរដាជារ់លននរ។ 

រដាជារ់លននរប្តូវដ្ឋក់្សត កេ់មែនទ្៊ី និងព័្ត៌ម្លនមដេ ក់្សព័្នធ រារ់រញ្ចូេទាាំង

ការវិភាគ មដេរាា ញអាំព្៊ីប្ព្ាំប្រទ្េ់ខ្នងលប្ៅអចិនស្តនតយ៍ ននខពង់រារបាតស  ទ្ទររស់

ខាួនជនូអគគលេខ្នធិការអងគការសហប្រជាជាតិ។ អគគលេខ្នធិការ ប្តូវលធវើការែែព្វ-

ែាយព័្ត៌ម្លន មដេបានដ្ឋក់្សជូនឱ្យបានប្តឹ ប្តូវ។ 

 
259 UNCLOS, supra note 5, Art. 76 (7).  
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២-សិទ្ធិ និងកាតព្វកិ្សចចរបស់រដាជាប់សននរ សលើខពង់រាបបាតសមុទ្ទ 

រដាជារ់លននរ ម្លនសិទ្ធិអធិរលតយយ លេើតាំរន់ខពង់រារបាតស  ទ្ទ ក្សនុងលោេ-

រាំណងរ ក្សរក្ស និងលធវើអាជ៊ីវក្ស មធនននធ មជាតិ ក្សនុងតាំរន់ទាាំងលនាោះ។ លទាោះរ៊ីជា រដា

ជារ់លននរ  ិនលធវើការរ ក្សរក្ស ឬលធវើអាជ៊ីវក្ស មលេើតាំរន់លនោះក្សដ៊ី ក្សមារដាដនទ្  ិនអាចលធវើ

សក្ស មភាព្ទាាំងលនោះ លេើខពង់រារបាតស  ទ្ទលដ្ឋយ ិនម្លនការយេ់ប្ព្ ព្៊ីរដាជារ់លននរ

បានមដរ។ 260    ិនមតរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ  សិទ្ធិររស់រដាជារ់លននរ លៅលេើតាំរន់ខពង់រារបាត

ស  ទ្ទ  ិនមែែក្សលៅលេើការកាន់ការ់ល ើយ។ 

អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ បានអន ញ្ញា តឱ្យរដាទាាំងអស់ ម្លនសិទ្ធិដ្ឋក្ស់ព្ប្ាយ

រណ្ឋដ ញមខែការាិ៍ និងរាំព្ង់ លៅតាំរន់ខពង់រារបាតស  ទ្ទ 261  រ៉ែ មនត រដាជារ់លននរម្លន

សិទ្ធិរលងកើតេក្សខខណឌ សប្ម្លរ់ការដ្ឋក់្សព្ប្ាយមខែការាិ៍ ឬរាំព្ង់ក្សនុងមដនដ៊ីលោក្សឬមដន

ស  ទ្ទររស់ខាួនឬមដេខាួនម្លនយ ត្តត ធិការលេើការស្ថងសង់ ឬលប្រើប្បាស់រណ្ឋដ ញ

មខែការាិ៍ និងរាំព្ង់សប្ម្លរ់លប្រើដេ់លោេរាំណងននការរ ក្សរក្ស ឬលធវើអាជ៊ីវក្ស មលេើ

ធនននធ មជាតិ ឬក្សិចចប្រតិរតតិការលកាោះសិរែនិ មិត ឋរន៊ីយភណឌ  និងលប្ោង

សាំណង់នានា លៅតាំរន់ខពង់រារបាតស  ទ្ទររស់ខាួនែងមដរ។ 

លៅលព្េដ្ឋក្ស់ព្ប្ាយរណ្ឋដ ញមខែការាិ៍ ឬរាំព្ង់លៅបាតស  ទ្ទ រដាប្តូវ

ពិ្ចារណ្ឋឱ្យបានប្តឹ ប្តូវ លៅលេើរណ្ឋដ ញមខែការាិ៍ ឬរាំព្ង់មដេម្លនប្ស្ថរ់។ ជា

 
260 UNCLOS, supra note 5, Art. 77. 
261 Ibid, Art. 79.  
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ពិ្លសស ការដ្ឋក់្សព្ប្ាយលនោះ  ិនប្តូវរ៉ែោះ េ់ដេ់េទ្ធភាព្ ក្សនុងការជួសជ េ 

រណ្ឋដ ញមខែការាិ៍ ឬរាំព្ង់ មដេម្លនប្ស្ថរ់លនាោះល ើយ។  ិនមតរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ ក្សនុងការអន 

វតតសិទ្ធិចាត់វិននការស ប្សរលដើ ែ៊ីរ ក្សរក្ស និងលធវើអាជ៊ីវក្ស មលេើធនននធ មជាតិ រដា

ជារ់លននរ ិនអាចរងកការរាាំងសទោះ ដេ់ការដ្ឋក្ស់ព្ប្ាយ ឬតាំមហទាាំ រណ្ឋដ ញមខែការាិ៍ 

ឬរាំព្ង់ទាាំងលនោះល ើយ។ រាេ់ការក្សាំណត់គនាងែាូវ សប្ម្លរ់ការដ្ឋក្ស់ព្ប្ាយមខែការាិ៍ 

ឬរាំព្ង់លៅតាំរន់ខពង់រារបាតស  ទ្ទ ប្តូវទ្ទ្ួេការឯក្សភាព្ព្៊ីរដាជារ់លននរ។ 

លកាោះសិរែនិ មិត ឋរន៊ីយភណឌ  និងលប្ោងសាំណង់ លៅតាំរន់ខពង់រារបាត

ស  ទ្ទអាចលធវើលៅបាន ដូចោន លៅនឹង តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខអញ្ច ឹងមដរ។ 262  ចាំល ោះ

សក្ស មភាព្ជ៊ីក្ស ខួង លៅតាំរន់ខពង់រារបាតស  ទ្ទ រដាជារ់លននរម្លនសិទ្ធិទាាំងប្សុង ក្សនុង

ការែដេ់សិទ្ធិ និងប្គរ់ប្គងលេើសក្ស មភាព្ទាាំងលនោះ។263 

រដាជារ់លននរ ប្តូវរង់ក្សនប្  ឬវិភាគទានត្ត ររូភាព្ណ្ឋ ួយ លេើការលធវើអាជ៊ីវ

ក្ស មធនននឥតជ៊ីវិត លៅក្សនុងតាំរន់ខពង់រារបាតស  ទ្ទ មដេលាតសនធឹងលេើសព្៊ី 

២០០ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទគិតចារ់ព្៊ីចាំណ ចមខែ ូេដ្ឋា នស  ទ្ទមដនដ៊ី។264 ការរង់ក្សនប្  នងិ

 វិភាគទានទាាំងលនោះ ប្តូវលធវើល ើងជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ សប្ម្លរ់ររិម្លណ មដេបានែេិត

លៅនឹងទ្៊ីត្តាំង រនាទ រ់ព្៊ីចារ់លែដើ ដាំលណើរការែេិតក្ស ម រយៈលព្េប្បាាំឆ្ន ាំដាំរូងលៅនឹង

ទ្៊ីត្តាំង។ អប្ត្តរង់ក្សនប្  ឬវិភាគទានលៅឆ្ន ាំទ្៊ី ៦ នឹងប្តូវបានក្សាំណត់ចាំនួន ១ ភាគ

 
262 Ibid, Art. 60 and Art. 80.  
263 Ibid, Art. 81.  
264 UNCLOS, supra note 5, Art. 82.  
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រយននតន ាឬររិម្លណធនននមដេែេិតបានលៅនឹងទ្៊ីត្តាំង។ អប្ត្តលនោះនឹងលក្សើន

ល ើង ១ ភាគរយជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំរហូតដេ់ឆ្ន ាំទ្៊ី ១២ លហើយរក្សាអប្ត្ត ៧ ភាគរយលៅ

ឆ្ន ាំរនតរនាទ រ់។ រ៉ែ មនត ចាំល ោះរដាក្សាំព្ ងអភិវឌ្ឍមដេនាាំចូេធនននមរ៉ែដ េ មដេទាញ

យក្សព្៊ីតាំរន់ខពង់រារបាតស  ទ្ទររស់ខាួន ប្តូវបានលេើក្សមេងព្៊ីការរង់ក្សនប្ ឬវិភាគ

ទានលេើការទាញយក្សធនននមរ៉ែទាាំងលនោះ។ ក្សនប្  ឬវិភាគទានខ្នងលេើ ប្តូវរង់ជនូ

អាជ្ាធរបាតស  ទ្ទអនតរជាតិ លហើយប្បាក្ស់លនោះនឹងមរងមចក្សជូន រណ្ឋដ រដាភាគ៊ីននអន 

សញ្ញា លនោះ មែែក្សត្ត េក្សខខណឌ ននការមរងមចក្សចាំមណក្ស លដ្ឋយលសម ើភាព្ អាប្ស័យលៅ

ត្ត ែេប្រលោជន៍ និងតប្ ូវការននរដាក្សាំព្ ងអភិវឌ្ឍ ជាពិ្លសសរណ្ឋដ រដា មដេ

ម្លនការអភិវឌ្ឍតិចតចួរាំែ ត និងរដា ិនជារ់លននរស  ទ្ទ។  

-----------------------------------------សំណួរ--------------------------------- 

១. ចរូរាា ញលដ្ឋយសលងខរព្៊ីសញ្ញា ណនន មដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង ស  ទ្ទមដនដ៊ី ស  ទ្ទ

តភាា រ់ តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ ស  ទ្ទអនតរជាតិ និងខពង់រារបាតស  ទ្ទ។ 

២. លតើរដាលននរស  ទ្ទម្លនសិទ្ធិនិងកាតព្វកិ្សចចអវ៊ីខាោះលេើមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង ស  ទ្ទមដនដ៊ី 

ស  ទ្ទតភាា រ់ តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ និងខពង់រារបាតស  ទ្ទ។ 

៣. ចូរលរៀររារ់លដ្ឋយសលងខរអាំព្៊ីលសរីភាព្ស  ទ្ទអនតរជាតិ។ 

៤. អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ ក្សាំណត់ថ្ន “នាវាទាាំងអស់ម្លនសទិ្ធនិាងកាតល់ដ្ឋយ និ

រាំ នកាតត់្ត ស  ទ្ទមដនដ៊ីររសរ់ដាដនទ្”។ រ៉ែ មនត ម្លនរដាខាោះតវា៉ែថ្ន“នាវាច ាាំង
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 ិនប្តវូទ្ទ្េួបានសទិ្ធនិាងកាតល់ដ្ឋយ និរាំ នល ើយ”។  លតើអនក្សយេ់ោ៉ែ ងណ្ឋ

មដរ? ចូររក្សប្ស្ថយ។ 

៥. េ ាអាកាសលេើតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ គឺជាតាំរន់លសរីសប្ម្លរ់ការល ោះលហើរ។ 

រ៉ែ មនត ម្លនក្សរណ៊ី ួយលក្សើតល ើងរវាងសហរដាអាល រិក្សនិងចិន មដេលព្េលនាោះ

អាកាសោនលោនអាល រិក្សបានល ោះលហើរព្៊ីលេើប្កុ្ស លកាោះស្តស្ថត តេ៊ី លហើយចិនបាន

លនាើយតរលៅអាល រិក្សថ្ន “េ ាអាកាសលេើតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខលរើក្សលសរីសប្ម្លរ់

ការល ោះលហើរក្សមាពិ្តម ន រ៉ែ មនត ិនម នសប្ម្លរ់ការសម ង្ក្សម្លា ាំងលោនលនាោះល ើយ 

លប្ ោះថ្នវារ៉ែោះ េ់ដេ់សនតិស ខររស់រដាលននរស  ទ្ទ”។ ចាំមណក្សអាល រិក្ស បានលនាើយ

តរថ្ន “សក្ស មភាព្ររស់ខាួន ិនរ៉ែោះ េ់ដេ់សនតិស ខរដាលននរស  ទ្ទល ើយ លហើយវា

ប្សរលៅនឹងចារ់អនតរជាតិ”។ លតើអនក្សយេ់ោ៉ែ ងណ្ឋមដរ? ចូររក្សប្ស្ថយ។  
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ជំព្ូក្សទ្ី៤ ៖ ការក្សំណត់ប្ព្ំផ្ដនសមុទ្ទ 

✍ខាឹ ស្ថរសាំខ្នន់ៗក្សនងុជាំព្ូក្សលនោះ 

- សិក្សាអាំព្៊ីការអភិវឌ្ឍននវិននក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទព្៊ីរអត៊ីតកាេ 

និងរចចុរែនន 

- មសវងយេ់អាំព្៊ីវិននគតិយ តតអនតរជាតិរចចុរែននសដ ៊ីព្៊ីការក្សាំណត់ប្ព្ាំ-

មដនស  ទ្ទ។ 

- សិក្សាអាំព្៊ី វិធ៊ីស្ថស្តសត  និងក្សត្តត នានា ក់្សព័្នធនឹងការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដន

ស  ទ្ទ នាលព្េរចចុរែនន។  

- មសវងយេ់អាំព្៊ីដាំលណើរការចរចាក្សាំណត់ក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ។ 

ការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ គឺជាដាំលណើរការដមាសមុគស្ថម ញ លប្ ោះម្លនទ្ាំនាក្ស់

ទ្ាំនងលៅនឹងស្ថា នភាព្ជាក្ស់មសដង និងម្លនតកាត សកាដ ន ព្េលែែងៗលៅលេើពិ្ភព្លលាក្ស

រារ់ទាាំងក្សត្តត នលោបាយែង ប្ព្ ទាាំងភាព្ស្ថាំញុាំ ននការអន វតតដាំលណើរការក្សាំណត់

ប្ព្ាំប្រទ្េ់តាំរន់ន៊ី យួៗែង។ ជាកាពិ្ត ការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ លដ្ឋយការប្ព្ 

លប្ព្ៀងគឺជាវិននច ែង ននចារ់អនតរជាតិ។ លហត លនោះ ការចរចា គឺជាដាំលណើរការដមា

ចាាំបាច់ យួលដើ ែ៊ីសលប្ ចលោេលៅ ល េគឺការប្ព្ លប្ព្ៀងលដ្ឋយអន លលា ត្ត 

ចារ់អនតរជាតិមដេម្លនមចងលៅក្សនុងម្លប្ត្ត ៣៨ ននេក្សខនតិក្សៈត លាការយ តតិធ ៌

អនតរជាតិ។265 ក្សមារ៉ែ មនត  ិនម នប្ព្ាំមដនស  ទ្ទទាាំងអស់ស ទ្ធមតអាចក្សាំណត់បានលដ្ឋយ

 
265 UNCLOS, supra note 5, Art. 74 and 83. 
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ការប្ព្ លប្ព្ៀងល ើយ ល េគឺភាគ៊ីអាចនឹងមខវងគាំនិតោន លដ្ឋយស្ថរក្សត្តត លែែងៗ ដចូ

ជាភូ ិស្ថស្តសត  ប្រវតតិស្ថស្តសត  នលោបាយ លសដាកិ្សចច វិធ៊ីស្ថស្តសតក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនជាលដើ ។ 

ក្សរណ៊ីលនោះ ភាគ៊ីអាចមសវងរក្សដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយលដ្ឋយភាគ៊ីទ្៊ីរ៊ី ឬលដ្ឋយស្ថា រ័នយ ត្តត -

ធិការ។ 

 ជាំពូ្ក្សលនោះ នឹងលេើក្សយក្សរញ្ញា ទាាំងឡាយមដេបានលេើក្សល ើងខ្នងលេើ  ក្ស

សិក្សាេ ែិត។ ដាំរងូ លយើងនឹងសិក្សាអាំព្៊ីការអភិវឌ្ឍ វិននអនតរជាតិសដ ៊ីព្៊ីការក្សាំណត់

ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ (មែនក្សទ្៊ី១) រនាទ រ់ ក្សសិក្សាអាំព្៊ីវិននគតិយ តតរចចុរែននសដ ៊ីព្៊ីការក្សាំណត់

ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ (មែនក្សទ្៊ី២) វិធ៊ីស្ថស្តសតក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ (មែនក្សទ្៊ី៣) ក្សត្តត នានា

មដេម្លនឥទ្ធិព្េដេ់ការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ (មែនក្សទ្៊ី៤) ទិ្ននន័យភូ ិស្ថស្តសត  

(មែនក្សទ្៊ី៥) និងការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទលដ្ឋយការប្ព្ លប្ព្ៀង (មែនក្សទ្៊ី៦)។ ចាំមណក្ស

ការលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ នឹងលេើក្សយក្ស ក្សសិក្សាលៅជាំពូ្ក្សលប្កាយ (ជាំពូ្ក្ស

ទ្៊ី៦៖ ការលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្មដនស  ទ្ទ)។  

ផ្ ន្ក្សទី្១៖ ការអភិវឌ្ឍ វិធានអនតរជាតិ សដីព្ីការ  ក្សំណត់ប្ពំ្ផ្ដនសមុទ្ទ  

  វិននអនតរជាតិសដ ៊ីព្៊ីការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទម្លនការអភិវឌ្ឍខាួនលចញព្៊ីចារ់

ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ រនាទ រ់ ក្សម្លនការយក្ស ក្សពិ្ភាក្សាក្សនុងសននិស៊ីទ្នានា មដេ

ក្សនុងលនាោះម្លនសននិស៊ីទ្ទ្៊ីប្កុ្សងឡាលអ ឆ្ន ាំ១៩៣០ (១) សននិស៊ីទ្ទ្៊ីប្កុ្សងហែមឺណវ ឆ្ន ាំ
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១៩៥៨ (២)  និងសននិស៊ីទ្សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីន៊ីតិស  ទ្ទព្៊ីឆ្ន ាំ ១៩៧៣ ដេ់ឆ្ន ាំ

១៩៨២ (៣)។ 

១-សននិសីទ្ទី្ប្កុ្សងឡាសអ ឆ្ន  ំ១៩៣០  

 ដូចបានសិក្សាលៅក្សនុងជាំពូ្ក្ស  ន លទាោះរ៊ីជាសននិស៊ីទ្ទ្៊ីប្កុ្សងឡាលអ ឆ្ន ាំ ១៩៣០ 

 ិនទ្ទ្េួបានលជាគជ័យក្សដ៊ី រ៉ែ មនតសននិស៊ីទ្អនតរជាតិ ួយលនោះបានគូសរាា ញព្៊ីននទៈ 

និងចងែុេែាូវលឆ្ព ោះលៅរក្សភាព្លជាគជ័យលៅសននិស៊ីទ្លប្កាយលទ្ៀត។ សននិស៊ីទ្លនោះ 

បានយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក់្សោ៉ែ ងខ្នា ាំងក្សនុងការក្សាំណត់វិននសដ ៊ីអាំព្៊ីស  ទ្ទមដនដ៊ី និងការ

ក្សាំណតប់្ព្ាំប្រទ្េ់ស  ទ្ទមដនដ៊ីរវាងរដា មដេម្លនលននរទ្េ់  ខោន  ឬលៅជារ់ោន ។ 

លោងត្ត របាយការណ៍ ដ្ឋក្ស់ជូនអន គណៈក្ស មការលធវើលសចក្សដ៊ីប្ ងចារ់អនតរជាតិ 

បានរាា ញថ្នក្សនុងកាេៈលទ្សៈធ មត្ត ការលប្រើប្បាស់មខែស ចម្លា យ គឺជាវិធ៊ីស្ថស្តសត

 យួ មដេទ្ទ្ួេបានការោាំប្ទ្លប្ចើនជាងលគ។266 លទាោះជាោ៉ែ ងលនោះក្សដ៊ី ម្លនលហត ែេ

លែែងៗលទ្ៀតមដេលគប្តូវពិ្ចារណ្ឋមក្សតប្ ូវមខែ ួយលនោះ លនាោះគេឺក្សខណៈភូ ិស្ថស្តសត  

ប្រវតតិស្ថស្តសត  និងកាេៈលទ្សៈលែែងៗលទ្ៀត។ 

 
266 Jagota S. P. Maritime Boundary. PP. 49-50 
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២-គណៈក្សមាម ធិការចបប់អនតរជាតិនិងសននិសីទ្ទី្ប្កុ្សងហ្សឺផ្ណវឆ្ន  ំ

១៩៥៨  

 លៅដាំណ្ឋក្ស់កាេដាំរូង គណៈក្សម្លម ធិការចារ់អនតរជាតិ បានទ្ទ្ួេស្ថគ េ់

ស្ថរសាំខ្នន់ននការចងប្ក្សងចារ់ស  ទ្ទ។ លៅក្សនុងស ័យប្រជ ាំលេើក្សទ្៊ី ួយររស់ខាួន 

គណៈក្សម្លម ធិការចារ់អនតរជាតិ បានប្ ងលចញនូវ រញ្ា ៊ីរលណ្ឋដ ោះអាសនន យួ មដេ

ក្សនុងលនាោះម្លនរញ្ចូេទាាំងរររននេ ាស  ទ្ទអនតរជាតិ និងខពង់រារបាតស  ទ្ទែងមដរ។ 

គណៈក្សម្លម ធិការចារ់អនតរជាតិ បានរលងកើតគណៈក្ស មការជាំនាញ លេើរលចចក្សលទ្ស

ទាក់្សទ្ងលៅនឹងការក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់ស  ទ្ទមដនដ៊ី។ 

 ជាច ងលប្កាយ គណៈក្សម្លម ធិការបានរក្សលឃើញថ្ន ម្លនក្សរណ៊ីលេើក្សមេង និង

កាេៈលទ្សៈព្ិលសសជាលប្ចើន មដេនាាំលៅរក្សការមក្សសប្ ួេមខែលៅក្សនុងវិននស -

ឌ្ឍលរខ្ន / មខែស ចម្លា យ លហើយគណៈ  ក្សម្លម ធិការលនោះ ក្សមាបានរញ្ចូេលសចក្សដ៊ីប្ ង 

លដ្ឋយលប្រើឃ្ា ថ្ន “...លេើក្សមេងមតម្លនកាេៈលទ្សៈព្ិលសសលែែងៗ មដេនាាំលៅរក្ស

ការមក្សសប្ ួេប្ព្ាំប្រទ្េ់...”267។  វិននស ចម្លា យ មែែក្សលៅលេើលោេការណ៍ទ្លូៅ

ននស ចម្លា យនិងអន ញ្ញា តឱ្យម្លនក្សរណ៊ីលេើក្សមេង មដេលប្កាយ ក្សលគលៅថ្ន 

 វិននស ចម្លា យ/កាេៈលទ្សៈពិ្លសស។ ជាេទ្ធែេ លគបានមចងវិននលនោះលៅក្សនុង

អន សញ្ញា សដ ៊ីព្៊ីស  ទ្ទមដនដ៊ី និងស  ទ្ទតភាា រ់ ឆ្ន ាំ១៩៥៨ មដេម្លនខាឹ ស្ថរដូចខ្នង

លប្កា ៖  

 
267 Ibid, P. 55. 
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“ក្សនងក្សរណ៊ី ិនម្លនការប្ព្ លប្ព្ៀង និងក្សនុងក្សរណ៊ីមដេមខែប្ព្ាំ

ប្រទ្េ់ដនទ្លទ្ៀត ិនម្លនការមក្សតប្ ូវលដ្ឋយស្ថរកាេៈលទ្សៈពិ្លសស 

លនាោះប្ព្ាំប្រទ្េ់ប្តូវសលប្ ចលដ្ឋយការអន វតតលោេការណ៍រនាទ ត់ស 

ចម្លា យ/ស ឌ្ឍលរខ្ន លចញព្៊ីចាំណ ចជតិរាំែ តននរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន មដេ

លប្រើសប្ម្លរ់វាស់ប្រមវងស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់រដាន៊ី ួយៗ។” 

៣-សននិសីទ្សហ្ប្បជាជាតិសលើក្សទី្៣ ឆ្ន  ំ១៩៧៣ -១៩៨២  

 ក្សិចចប្រជ ាំរយៈលព្េដមាមវង និងជាេក្សខណៈប្រវតតិស្ថស្តសត យួលនោះបានសលប្ ច

ជាេទ្ធែេជាលប្ចើន ជាពិ្លសសគឺការអន  ័តអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២។ ក្សនុងអន សញ្ញា

លនោះ បានលេើក្សយក្សរញ្ញា ក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ ក្សមចងែងមដរលៅម្លប្ត្តនានា ជា

ពិ្លសស ក់្សព័្នធនឹងការក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់ននតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ និងខពង់រារបាត

ស  ទ្ទននរដាមដេម្លនលននរទ្េ់  ខោន  ឬជារ់ោន   មដេម្លនខាឹ ស្ថរដូចខ្នងលប្កា  ៖   

“ការក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់ តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ/ខពង់រារបាត

ស  ទ្ទរវាងរដាមដេម្លនលននរទ្េ់  ខោន  ឬជារ់ោន  ប្តូវលធវើល ើងលដ្ឋយការ

ប្ព្ លប្ព្ៀងអន លលា ត្ត ចារ់អនតរជាតិ ដចូម្លនក្សាំណត់លៅក្សនុងម្លប្ត្ត

៣៨ ននេក្សខនតិក្សៈត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិក្សនុងលោេរាំណងលដើ ែ៊ីទ្ទ្ួេ

បានដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយប្រក្សរលដ្ឋយស ធ ៌។” 268 

 
268 UNCLOS, supra note 5, Art. 74 and 83. 
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ផ្ ន្ក្សទី្ ២៖  វិធានគតិយុ្តតបចចុបបននសដីពី្ការកំ្សណត់ប្ពំ្ផ្ដនសមុទ្ទ 

១-ការកំ្សណត់ប្ពំ្ប្បទ្ល់សមុទ្ទផ្ដនដី  

 ការក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់ស  ទ្ទមដនដ៊ីរវាងរដាព្៊ីរមដេម្លនលននរស  ទ្ទទ្េ់  ខោន  

ឬជារ់ោន ម្លនមចងក្សនុងម្លប្ត្ត ១៥ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨២។ ម្លប្ត្តលនោះមចងថ្ន 

“ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេរដាព្៊ីរម្លនលននរទ្េ់  ខោន  ឬជារ់ោន  លហើយោម នកិ្សចចប្ព្ លប្ព្ៀងែទុយ

ព្៊ីលនោះ រដាទាាំងលនោះ ិនអាចព្ប្ង៊ីក្សស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់ខាួន ហួសព្៊ីស ឌ្ឍលរ៉ែខ្ន មដេ

ប្គរ់ចាំណ ចររស់វាម្លនចម្លា យលសម ើោន  ព្៊ីចាំណ ចជតិរាំែ តលៅលេើមខែ ូេដ្ឋា នមដេ

លប្រើសប្ម្លរ់វាស់ទ្ាំហាំទ្ទ្ឹងស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់រដាទាាំងព្៊ីរលនាោះបានល ើយ។ រ៉ែ មនតរញ្ាតតិ

លនោះ ិនអន វតតល ើយចាំល ោះក្សរណ៊ីមដេម្លនក្សត្តត ចាាំបាច់ លដ្ឋយស្ថរលហត ែេក្ស ម

សិទ្ធិប្រវតតិស្ថស្តសត  ឬកាេៈលទ្សៈពិ្លសសលែែងលទ្ៀត មដេតប្ ូវឱ្យម្លនការក្សាំណត់

ស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់រដាទាាំងព្៊ីរលដ្ឋយវធិ៊ីលែែងព្៊ីលនោះ”។269  

២-ការក្សំណត់ប្ព្ំប្បទ្ល់ខពង់រាបបាតសមុទ្ទនិងតំបន់សសដាក្សិចចផ្ដដ ច់មុខ 

 អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៥៨ សដ ៊ីព្៊ីខពង់រារបាតស  ទ្ទបានមចងលៅក្សនុងម្លប្ត្ត៦ ថ្ន៖ 

“ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេខពង់រារបាតស  ទ្ទលៅជារ់នឹងស  ទ្ទមដនដ៊ីននរដាព្៊ីរ ឬលប្ចើនមដេ

ម្លនលននរលៅទ្េ់  ខោន  ប្ព្ាំប្រទ្េ់ននខពង់រារបាតស  ទ្ទររស់រដាទាាំងលនាោះ ប្តូវ

ក្សាំណត់លដ្ឋយការប្ព្ លប្ព្ៀងោន ។ ប្រសិនលរើ ិនម្លនការប្ព្ លប្ព្ៀងោន  លហើយលេើក្ស-

 
269 UNCLOS, supra note 5, Art. 15.  
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មេងមតម្លនក្សរណ៊ីមក្សតប្ ូវលដ្ឋយកាេៈលទ្សៈពិ្លសស ប្ព្ាំប្រទ្េ់ខពង់រារបាតស  ទ្ទ

ប្តូវក្សាំណត់លដ្ឋយស ឌ្ឍលរខ្ន មដេម្លនចម្លា យលសម ើោន ប្គរ់ចាំណ ច ព្៊ីចាំណ ចមដេ

លៅជតិរាំែ តននរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នស  ទ្ទមដនដ៊ី។” 270 

អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ មចងទាក្ស់ទ្ងលៅនឹងការក្សាំណត់  ប្ព្ាំប្រទ្េ់ខពង់រារបាត

ស  ទ្ទ លៅម្លប្ត្ត ៨៣ (១) ចាំមណក្សឯការក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ 

ប្តូវលេើក្ស ក្សមចងលៅម្លប្ត្ត៧៤ (១)។ 

ម្លប្ត្តទាាំងព្៊ីរលនោះ លប្រើ ក្សយលព្ចន៍ដចូោន  លដ្ឋយមចងដូចខ្នងលប្កា ៖   

“ប្ព្ាំប្រទ្េ់ខពង់រារបាតស  ទ្ទ/តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខរវាងរដា

មដេម្លនលននរលៅទ្េ់  ខោន  ឬជារ់ោន  ប្តូវក្សាំណត់លដ្ឋយការប្ព្ លប្ព្ៀង 

លដ្ឋយអន លលា ត្ត ចារ់អនតរជាតិដូចម្លនមចងលៅក្សនុងម្លប្ត្ត៣៨ នន

េក្សខនតិក្សៈត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ លដើ ែ៊ីសលប្ ចបាន េទ្ធែេ

ប្រក្សរលដ្ឋយស ធ ៌។”271 

អវ៊ីមដេគួរឱ្យក្សត់សម្លគ េ់លនាោះគ ឺ ម្លប្ត្តទាាំងព្៊ីរខ្នងលេើ ិនបានមចងក្សាំណត់

អាំព្៊ី វិធ៊ីក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់ល ើយ។ ែទុយព្៊ីម្លប្ត្តទាាំងព្៊ីរខ្នងលេើម្លប្ត្ត ១៥ ននអន 

សញ្ញា ដមដេ បានមចងអាំព្៊ីវិធ៊ីក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់ស  ទ្ទមដនដ៊ី លដ្ឋយការលប្រើប្បាស់

 
270 Convention on Continental Shelf, 1958, Art. 6.  
271 UNCLOS, supra note 5, Art. 74(1) and 83 (1). 
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មខែស ចម្លា យ។272 រ៉ែ មនត អវ៊ីមដេម្លប្ត្ត ៧៤ (១) និងម្លប្ត្ត ៨៣ (១) បានសងកត់

ធាន់លនាោះ “លដើ ែ៊ីទ្ទ្ួេបានេទ្ធែេប្រក្សរលដ្ឋយស ធ ៌”លៅវិញ។ ជាំហរលនោះ ប្តូវ

បានលេើក្សយក្ស ក្សពិ្ចារណ្ឋ លដ្ឋយត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិក្សនុងលរឿងក្សដ៊ីេ៊ីរ៊ែ៊ី និងម្ល៉ែ

េ់ត្ត (Libya-Malta Case) លដ្ឋយត លាការបានពិ្ចារណ្ឋថ្ន ៖  

“ការក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់ ប្តូវលធវើល ើងលដ្ឋយអន លលា ត្ត លោេ

ការណ៍ស ធ ៌ និងប្តូវយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក់្សលេើកាេៈលទ្សៈ ក្ស់ព័្នធ លដើ ែ៊ី

ទ្ទ្ួេបានេទ្ធែេប្រក្សរលដ្ឋយស ធ ៌។“ 273 

លប្កាយ ក្ស ស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិសប្ម្លរ់ចារ់ស  ទ្ទ បានពិ្ចារណ្ឋ ក់្សព័្នធ

នឹងការក្សាំណត់តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ និងខពង់រារបាតស  ទ្ទរវាងរង់កាា លដស និង

 ៊ីោ៉ែ ន់ម្ល៉ែ  លៅឆ្ន ាំ២០១២ លដ្ឋយលេើក្សល ើងប្រ ក្ស់ប្រមហេោន នឹង ត លាការ

យ តតិធ ៌អនតរជាតិ លៅក្សនុងលរឿងក្សដ៊ីេ៊ីរ៊ែ៊ី និងម្ល៉ែេ់ត្តមដរ។ ស្ថលាក្សដ៊ីលនោះ បានសលប្ ច

ថ្ន៖ “លដើ ែ៊ីទ្ទ្េួបានេទ្ធែេមដេប្រក្សរលដ្ឋយស ធ  ៌ ការក្សាំណតប់្ព្ាំប្រទ្េ់

តាំរនល់សដាក្សចិចផ្ដដ ច់  ខ និងខពងរ់ារបាតស  ទ្ទរវាងរង់កាា លដស និង ៊ីោ៉ែ ន់ម្ល៉ែ  ប្តូវ

លប្រើប្បាសម់ខែស ចម្លា យ/កាេៈលទ្សៈ ក្ស់ព្ន័ធ (ម្លននយ័ថ្ន លប្រើប្បាសម់ខែស 

ចម្លា យ និងយក្សចតិតទ្ ក្សដ្ឋក្ស់អាំព្៊ីកាេៈលទ្សៈ ក្សព់្័នធ)។” 274 

 
272 Ibid, Art. 15.  
273 Libya/Malta Case, para.29.  
274 ITLOS Case No.16, Maritime Boundary Delimitation between Bangladesh and 
Myanmar in the Bay of Bengal, 2012.  
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៣-ការក្សំណត់ប្ពំ្ប្បទ្ល់ខពង់រាបបាតសមុទ្ទហ្ួស ២០០ នម៉ៃល៍សមុទ្ទ 

 អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨២ មចងអាំព្៊ីខពង់រារបាតស  ទ្ទ ក្សនុងម្លប្ត្ត ៧៦ ដេ់ម្លប្ត្ត 

៨៥ និង ឧរស ព័នធទ្៊ី២ ( ក្ស់ព័្នធលៅនឹងគណៈក្សម្លម ធិការខពង់រារបាតស  ទ្ទ 275 )។ 

លសចក្សដ៊ីមថ្ាងការណ៍ររស់លលាក្សប្រននាធិរត៊ី  រី ប្ទ្ូម្ល៉ែ ន់ នាឆ្ន ាំ១៩៤៥ គឺជា

ចាំណ ចចារ់លែដើ  ួយននការអភិវឌ្ឍលោេគាំនិតគតិយ តតមររទ្ាំលនើរ ននខពង់រារបាត

ស  ទ្ទ។ ក្សនុងលសចក្សដ៊ីមថ្ាងការណ៍ លនាោះ លលាក្សបានរញ្ញា ក្ស់ថ្ន៖  

 “រដ្ឋា ភិបាេសហរដាអាល រិក្សចាត់ទ្ ក្សធនននធ មជាតិលៅបាត

ស  ទ្ទនិងដ៊ីបាតស  ទ្ទ ននខពង់រារបាតស  ទ្ទ លៅខ្នងលប្កា ស  ទ្ទអនតរ

ជាតិ រ៉ែ មនតតភាា រ់ព្៊ីលននរននសហរដាអាល រិក្ស ថ្នជាក្ស មសិទ្ធិ សា ិតលប្កា 

យ ត្តត ធិការ និងការប្គរ់ប្គងររស់ខាួន។” 276 

 លសចក្សដ៊ីមថ្ាងការណ៍លនោះ ជាការភាា រ់យ ត្តត ធិការ និងការប្គរ់ប្គងលេើធននន

ខពង់រារបាតស  ទ្ទ លដ្ឋយមែែក្សលៅលេើការតភាា រ់ននរូរស្ថស្តសត  ការតភាា រ់ននខពង់រារ

បាតស  ទ្ទលៅនឹងផ្ដទ ាំងមែនដ៊ីននលននរររស់រដា។ លប្កាយ ក្ស អន សញ្ញា ចារ់ស  ទ្ទ 

បានមចងថ្ន៖ “សិទ្ធិររស់រដាលននរស  ទ្ទលេើខពង់រារបាតស  ទ្ទ  ិនមែែក្សលេើការ

ប្គរ់ប្គង ប្រសិទ្ធភាព្ ឬការសនមត ឬការទា ទារល ើយ។”277  

 
275 The Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS). 
276 The Truman Proclamation No.2667, 10 Fed. Reg. 12303; (University of Cambridge, 
1992: 3). 
277 Article 2(3) of the 1958 Convention and UNCLOS, supra note 5, Art. 77(3). 
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 ម្លប្ត្ត ៧៦ (១) ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨២ បានឱ្យនិយ ន័យខពង់រារបាត

ស  ទ្ទថ្ន ៖  

“ខពង់រារបាតស  ទ្ទ គឺជាបាតស  ទ្ទ និងដ៊ីបាតស  ទ្ទ ននតាំរន់

បាតស  ទ្ទ មដេលាតសនធឹងហួសស  ទ្ទមដនដ៊ី លដ្ឋយដ៊ីលនាោះលាត

សនធឹងព្៊ីធ មជាតិព្៊ីមដនដ៊ីលោក្សរហូតដេ់មគ ខ្នងលប្ៅននរត ទ្វ៊ីរ ឬរហូត

ដេ់ចម្លា យ ២០០ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ វាស់លចញព្៊ីមខែ ូេដ្ឋា នស  ទ្ទមដនដ៊ី 

លៅលព្េមដេមគ ខ្នងលប្ៅ ននរត ទ្វ៊ីរលាតសនធឹង ិនហួសព្៊ីចម្លា យ

ខ្នងលេើ។”278 

 ចាំមណក្សក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី ៣ ននម្លប្ត្តដមដេ បានមចងថ្ន៖ 

“ រត ទ្វ៊ីរលក្សើតល ើងព្៊ីផ្ដទ ាំងមែនដ៊ីលាតសនធឹងលៅលប្កា ទ្ឹក្សររស់

រដាលននរស  ទ្ទ លហើយរួ ម្លនបាតស  ទ្ទ និងដ៊ីលប្កា បាតស  ទ្ទនន

ខពង់រារ ដ៊ីជប្ម្លេ និងដ៊ីទ្េួ រ៉ែ មនត  ិនរារ់រញ្ចូេ បាតស  ទ្ទលប្ៅ 

មដេម្លនជួរភនាំ និងដ៊ីលប្កា បាតស  ទ្ទលប្ៅលនាោះល ើយ។ “279 

 លទាោះជាោ៉ែ ងលនោះក្សដ៊ី លោងត្ត ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី៥ ននម្លប្ត្តដមដេ បានក្សាំណត់

ថ្ន៖ “ខពង់រារបាតស  ទ្ទ ររស់រដា ិនប្តូវលាតសនធឹងហួស ៣៥០ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទវាស់

លចញព្៊ីរនាទ ត ូ់េដ្ឋា នស  ទ្ទមដនដ៊ី ឬ ិនប្តូវលាតសនធឹងហួស ១០០ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ 

 
278 UNCLOS, supra note 5, Art. 76 (1).  
279 Ibid, Art. 76 (3). 
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វាស់លចញព្៊ីមខែទ្ឹក្សជលប្ៅ ២៥០០ ម ៉ែប្តល ើយ។” 280  ប្ព្ាំមដនខពង់រារបាតស  ទ្ទ

ហួស ២០០ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ ប្តូវក្សាំណត់លដ្ឋយអន លលា ត្ត ម្លប្ត្ត៨៣ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ

១៩៨២ លដើ ែ៊ីននាដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយប្រក្សរលដ្ឋយស ធ ៌។ 

  

 
280 Ibid, Art. 76 (5).  
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ផ្ ន្ក្សទី្ ៣៖ វិធីសា្សតក្សំណត់ប្ព្ំផ្ដនសមុទ្ទ  

១-ផ្ខសសមចមាា យ្  

 អន សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សងហែឺមណវឆ្ន ាំ ១៩៥៨សដ ៊ីព្៊ីស  ទ្ទមដនដ៊ីនិងស  ទ្ទតភាា រ់បាន

ឱ្យនិយ ន័យមខែស ចម្លា យថ្ន“ជាមខែមដេលៅប្គរ់ចាំណ ចររស់វាម្លនចម្លា យលសម ើ

ោន ព្៊ីចាំណ ចជតិរាំែ ត ននរនាទ ត ់េូដ្ឋា នស  ទ្ទមដនដ៊ីននរដាទាាំងព្៊ីរ”281។ អន សញ្ញា

ឆ្ន ាំ ១៩៥៨ សដ ៊ីអាំព្៊ីខពង់រារបាតស  ទ្ទ ក្សមាម្លនមចងអាំព្៊ីនិយ ន័យប្រមហេោន លនោះ

មដរ។ អន សញ្ញា លនោះ លប្រើ ក្សយ “ស ឌ្ឍលរខ្ន” សប្ម្លរ់សាំលៅដេ់មខែស ចម្លា យ 

រវាងរដាមដេលៅទ្េ់  ខោន លហើយមចងអាំព្៊ីការលប្រើប្បាស់មខែស ចម្លា យសប្ម្លរ់

ក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេរដាលៅជារ់ោន ។282  

 ការលប្រើប្បាស់វិធ៊ីស្ថស្តសត មខែស ចម្លា យ ប្តូវមែែក្សលេើរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នលៅត្ត 

រលណ្ឋដ យលននរននរដាន៊ី ួយៗ មដេប្តូវក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ។ ក្សរណ៊ីលនោះ នឹងម្លន

ការេាំបាក្ស ប្រសិនលរើរដា យួ លប្រើប្បាស់រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នធ មត្ត ប្សរលៅត្ត ភាព្

រត់មរនននលននរររស់ខាួន ចាំមណក្សរដាដនទ្លទ្ៀតលប្រើប្បាស់ប្រព័្នធរនាទ ត់ េូដ្ឋា នប្តង់

គូសភាា រ់លកាោះ លប្ជាយខពស់ និងថ្ម មដេលៅខ្នងលប្ៅរងែស់។283  

 
281 CTSCZ, supra note 47, Art.12. 
282 1958 Geneva Convention on the Continental Shelf. Article 6. 
283 Lewis M. Alexander. The delimitation of maritime boundaries. Political geography 
quarterly. 1986. Vol. 5. P. 22. 
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 លោងត្ត អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៥៨ និងអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ ការលប្រើប្បាស់វិធ៊ី

ស្ថស្តសត មខែស ចម្លា យ គឺជាកាតព្វក្សិចច ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេ ិនម្លនការប្ព្ លប្ព្ៀង ក្ស ម-

សិទ្ធិប្រវតតិស្ថស្តសត  ឬកាេៈលទ្សៈពិ្លសស។ ក្សរណ៊ីលនោះលគលៅថ្ន ការរញ្ចូេោន នន 

 វិននមខែស ចម្លា យ/កាេៈលទ្សៈពិ្លសស។284 លដ្ឋយស្ថរកាេៈលទ្សៈពិ្លសស នាាំ

ឱ្យមខែស ចម្លា យប្តូវបានមក្សមប្រ។ លហត លនោះ លគមរងមចក្សមខែស ចម្លា យជារ៊ីប្រលភទ្ 

គឺមខែស ចម្លា យធ មត្ត ឬមខែស ចម្លា យតឹងរតង (Strict Equidistance) មខែស 

ចម្លា យមដេប្តូវបានលគលធវើឱ្យម្លនភាព្ស្ថ ញ្ាជាង  ន ឬលៅថ្នមខែស ចម្លា យ

សប្ ួេ (simplified equidistance) និងមខែស ចម្លា យមក្សមប្រ (modified 

equidistance)។ លយើងនឹងសិក្សាេ ែិតអាំព្៊ីមខែស ចម្លា យទាាំងរ៊ីលនោះ ដចូខ្នង

លប្កា ។ 

 ក្ស. មខែស ចម្លា យធ មត្ត (Strict Equidistance) 

 មខែស ចម្លា យធ មត្តបានយក្ស ក្សមចងលៅក្សនុងអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៥៨ និងអន -

សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ ថ្នជាមខែមដេ “ប្គរ់ចាំណ ចររស់វាម្លនចម្លា យលសម ើោន  លចញព្៊ី

ចាំណ ច េូដ្ឋា នជតិរាំែ តលៅលេើរនាទ ត ់េូដ្ឋា នស  ទ្ទមដនដ៊ី” ននរដា ក្ស់ព័្នធ លហើយ

វាជាការអន វតតត្ត លោេគាំនិតស ឌ្ឍលរខ្ន ននវិទ្ាស្ថស្តសតធរណ៊ីម្លប្ត មដេជាវិធ៊ី

ស្ថស្តសត ួយេែប្រលសើររាំែ តសប្ម្លរ់រាា ញភូ ិស្ថស្តសត ។ សូ ល ើេរូរភាព្ខ្នង

លប្កា ៖  

 
284 CTSCZ, supra note 47, Art.12. 
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មខែស ចម្លា យមដេរាា ញក្សនុងខ្នងលេើ លប្រើសប្ម្លរ់រដាព្៊ីរមដេម្លនលននរលៅ

ទ្េ់  ខោន ។ ចាំណ ច a លៅb តាំណ្ឋងឱ្យមខែព្ ោះមចក្សមខែភាា រ់ចាំណ ច េូដ្ឋា នA និង

Bជាព្៊ីរលសម ើោន ។ ប្គរ់ចាំណ ចលៅលេើមខែព្ ោះមចក្សលនោះ ម្លនចម្លា យលសម ើោន លៅរក្សចាំណ ច

A និងចាំណ ចB។ រ៉ែ មនត លដ្ឋយស្ថរភាព្ ិនលទ្ៀងទាត់ននលននរ មខែប្តង់ ិនអាចលៅមត

ម្លនចម្លា យលសម ើោន ព្៊ីលននរ ក្ស់ព័្នធរហូតល ើយ។ 

រូបភាព 15: ខ្ខ្ែសមចម្ងា យធមមតា 
Source: The International Boundaries Research Unit. After 
Beazley, 1994: 24. 
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 ជាទ្ូលៅ វិធ៊ីស្ថស្តសត លនោះលប្រើបានក្សនុងក្សរណ៊ីមដេលននរ ក់្សព័្នធម្លនប្រមវង

ប្រ ក្សប់្រមហេោន  លហើយ ិនម្លនក្សត្តត លេើក្សមេងលែែងៗ ដចូជាលកាោះជាលដើ មដេ

នឹងលធវើឱ្យមខែស ចម្លា យ ិនអាចែដេ់ដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយប្រក្សរលដ្ឋយស ធ ៌បាន។ 

ខ. មខែស ចម្លា យសប្ េួ (Simplified Equidistance)  

 ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេលននរររស់រដាភាគ៊ីម្លនភាព្សមុគស្ថម ញ និងម្លនចាំណ ច ូេដ្ឋា ន

លប្ចើនទាាំងសងខ្នង ការលប្រើប្បាស់មខែស ចម្លា យធ មត្ត អាចនាាំឱ្យម្លនចាំណ ចរត់

មរន និងក្សាំណ្ឋត់រនាទ ត់លប្ចើន។ ការលប្រើប្បាស់រនាទ ត់ស ចម្លា យធ មត្ត នាាំ ក្សនូវ

រញ្ញា លៅលព្េអន វតតជាក់្សមសដង ក្សនុងការប្គរ់ប្គងស  ទ្ទ ជាពិ្លសស ក់្សព័្នធនឹងនាវា

ចរណ៍ និងការអភិវឌ្ឍធនននម្លនជ៊ីវិត និងឥតជ៊ីវិតលៅឯនាយស  ទ្ទ។ រមនា លេើ

លនោះ រនាទ ត់ស ចម្លា យធ មត្ត មតងមតម្លនរញ្ញា  ក្ស់ព័្នធនឹងការរាា ញរនាទ ត់លេើ

គាំនូសត្តងក្សនុងរញ្ា ៊ីក្សអូរលដ្ឋលន។ 

 ជាទ្លូៅ រញ្ញា ឬភាព្រអាក្ស់រអេួលនោះ ប្តូវបានលដ្ឋោះប្ស្ថយលដ្ឋយសប្ រមខែ

ស ចម្លា យធ មត្តលនោះ លដើ ែ៊ីតប្ ង់ចាំណ ច យួចាំនួនររស់វា មដេការសប្ រមខែ

លនោះ នាាំឱ្យលយើងបានជាមខែស ចម្លា យថ្ម៊ី យួលទ្ៀត លៅថ្ន “មខែស ចម្លា យ

សប្ េួ”។  វិធ៊ីស្ថស្តសត លនោះ លគលប្រើលដើ ែ៊ីកាត់រនាយចាំណ តរត់មរនជាលប្ចើន លដើ ែ៊ីឱ្យ

ម្លនភាព្ាយប្សួេក្សនុងការប្គរ់ប្គង។ ការកាត់រនាយចាំណ ចរត់មរនលនោះ នាាំឱ្យ

ម្លនក្សាំលណើនប្រមវងក្សាំណ្ឋត់មខែប្តង់។ 
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 ចាំល ោះចាំណ ច ូេដ្ឋា នមដេលៅលសសសេ់ ប្តូវបានលគលប្ជើសលរីសយក្ស ក្ស

លប្រើប្បាស់ លដើ ែ៊ីលដ្ឋោះដរូនែទតាំរន់ឱ្យបានលសម ើោន រវាងភាគ៊ីទាាំងព្៊ីរ មដេលគលៅថ្ន មខែ

រ៉ែោះរ៉ែូវ (Compensated line)។285 ជាឧទាហរណ៍ មខែស ចម្លា យមក្សសប្ ួេលនោះ 

ប្តូវបានលប្រើប្បាស់លៅក្សនុងការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនរវាង  ិចស ិចកូ្សនិងសហរដាអាល រិក្ស មដេ

លៅលព្េក្សាំណត់ប្ព្ាំមដន ម្លនចាំនួនចាំណ ចរត់មរនលប្ចើន នាាំឱ្យម្លនការកាត់រនាយ

ចាំណ ចរត់មរនទាាំងលនាោះព្៊ី ៨ ចាំណ ច  ក្ស ៥ ចាំណ ច លៅឈូងស  ទ្ទ  ិចស ិចក្ស ូនិង

កាត់រនាយព្៊ី ១៦ ចាំណ   ក្ស៤ ចាំណ ច លៅលននរបា៉ែស ៊ីហវិក្ស។ ក្សនុងក្សរណ៊ីកាត់រនាយ

ចាំណ ចទាាំងព្៊ីរខ្នងលេើ នាាំឱ្យម្លនការលដ្ឋោះដូរតាំរន់ស  ទ្ទរនតិចរនតួចរ៉ែ លណ្ឋណ ោះរវាង

ភាគ៊ីទាាំងព្៊ីរ។286 សូ ល ើេរូរភាព្ខ្នងលប្កា ៖  

 
285 Legault and Hankey, 1993: 207. 
286 Charney and Alexander, 1993: 427-446. 
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រូបភាព 16:ខ្ខ្ែសមចម្ងា យសម្មួល 
Source:  The International Boundaries Research Unit. See 
Carleton and Schofield, 2002: 10. 
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 វិធ៊ីស្ថស្តសត មដេកាត់មតស្ថ ញ្ាជាងលនោះលៅលទ្ៀតលនាោះ គឺការលប្ជើសលរីសយក្ស

ចាំណ ច េូដ្ឋា នសាំខ្នន់ៗ លហើយេ ររាំបាត់ភាព្សមុគស្ថម ញទាាំងឡាយ លដ្ឋយលប្រើ

ចាំណ ច េូដ្ឋា នអនតរាគ ន៍ (intervening basepoints) រ៉ែ មនតវិធ៊ីស្ថស្តសត  ួយលនោះ 

 ិនសូវម្លនភាព្ស ប្កឹ្សតល ើយ។ 

គ. មខែស ចម្លា យមក្សមប្រ (Modified Equidistance)  

ក្សនុងក្សរណ៊ីអវតតម្លនក្សត្តត ភូ ិស្ថស្តសត លេចលនា លែែងៗ មខែស ចម្លា យធ មត្ត 

គឺជាវិធ៊ីស្ថស្តសត  ួយមដេនាាំ ក្សនូវេទ្ធែេននការខណឌ មចក្សប្ព្ាំប្រទ្េ់មដេប្រក្សរ

លដ្ឋយស ធ ។៌ រ៉ែ មនត ប្រសិនលរើម្លនក្សត្តត ភូ ិស្ថស្តសត លេចលនា លែែងៗលក្សើតល ើង

ចាំល ោះលននរររស់រដាមដេលៅទ្េ់  ខោន  ឬលៅជារ់ោន  លនាោះនឹងជោះឥទ្ធិព្េដេ់មខែ

ស ចម្លា យ និងនាាំឱ្យការក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់  ិនប្រក្សរលដ្ឋយស ធ ៌។ 

. លៅលព្េមដេម្លនេក្សខណៈព្ិលសសលនោះលក្សើតល ើង ដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយមដេប្តូវ

អន វតតជាញឹក្សញរ់គឺ ការលប្រើប្បាស់លោេការណ៍មខែស ចម្លា យ រ៉ែ មនតប្តូវរមនា 

ការមក្សមប្រលេើមខែស ចម្លា យមដេបានគសូរួចលនាោះ លដ្ឋយការកាត់រនាយចាំណ ច

 េូដ្ឋា ន ួយចាំនួន។ ជាទ្លូៅ ការលប្រើប្បាស់វិធ៊ីស្ថស្តសត លនោះនាាំ ក្សនូវការមក្សមប្រ លៅ

លេើមខែស ចម្លា យធ មត្ត លប្ចើនជាងការលប្រើប្បាស់មខែស ចម្លា យសប្ ួេ។ រមនា 

លេើលនោះ ការមក្សមប្រលៅលេើមខែស ចម្លា យក្សនុងក្សរណ៊ីលនោះ នាាំ ក្សនូវការមរងមចក្ស

តាំរន់ស  ទ្ទ  ិនលសម ើោន រវាងភាគ៊ី លរើលប្រៀរលធៀរលៅនឹងការលប្រើប្បាស់មខែស 
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ចម្លា យធ មត្ត។ 287  លធាបាយមដេលគនិយ លប្រើប្បាស់ជាងលគ ក្សនុងការមក្សមប្រមខែ

ស ចម្លា យធ មត្ត គឺការប្រកាន់ខ្នា រ់នូវភាព្រត់មរនខាោះ លៅលព្េលប្ជើសលរីសចាំណ ច

 េូដ្ឋា ន។ ត្ត រយៈវិធ៊ីស្ថស្តសត លនោះ ភាគ៊ីក្សនុងវិវាទ្ អាចម្លនការប្ព្ លប្ព្ៀង កាត់

រនាយចាំណ ច េូដ្ឋា ន ួយចាំនួន លៅលព្េរលងកើតមខែប្ព្ាំប្រទ្េ់ មដេមែែក្សលេើមខែ

ស ចម្លា យ។ ជាក្ស់មសដង ក្សនុងកិ្សចចប្ព្ លប្ព្ៀង រវាងអ ៊ីរ៉ែង់ និងកាត្ត ឆ្ន ាំ ១៩៦៩ សដ ៊ីអាំព្៊ី

ការក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់ខពង់រារបាតស  ទ្ទ រវាងប្រលទ្សទាាំងព្៊ីរ មដេភាគ៊ីទាាំងព្៊ីរបាន

ប្ព្ លប្ព្ៀងោន  ក្សនុងការក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់ លដ្ឋយមែែក្សលេើមខែស ចម្លា យ រ៉ែ មនត ិន

បានយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក្ស់លេើ លកាោះ ថ្ម ថ្មរ៉ែប្រ៉ែោះទ្ឹក្ស និងដ៊ីដ ោះល ើយលៅលព្េលប្ជើសលរីស

ចាំណ ច េូដ្ឋា ន លហើយេទ្ធែេប្ព្ាំប្រទ្េ់មដេទ្ទ្ួេបានគឺមខែ េូដ្ឋា នព្៊ីចាំណ ច

ជិតរាំែ ត លៅលេើមខែលននរដ៊ីលោក្ស ររស់អ ៊ីរ៉ែង់ និងកាត្ត។ 288  សូ ល ើេរូរភាព្ខ្នង

លប្កា ៖  

 
287 Legault and Hankey, 1993: 208. 
288 Charney and Alexander, 1993: 1,511-1,518. 
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រូបភាព 17: ខ្ខ្ែម្ពំម្បទ្លត់ាមកចិចម្ពមពម្ពៀង រវាងកាតា និង អីរ៉ង់ 
Source: The International Boundaries Research Unit. See 
Carleton and Schofield, 2002: 14. 
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២-ប្បសិទ្ធភាព្មិនសព្ញសលញ (partial effect) 

ដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយច ងលប្កាយ ចាំល ោះរញ្ញា  ិនសម្លម្លប្តននេក្សខណៈភូ ិស្ថស្តសត  

លៅលព្េមដេលប្រើវិធ៊ីស្ថស្តសត មខែស ចម្លា យសប្ម្លរ់ក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ គឺការចាត់

ទ្ ក្សថ្នលកាោះ ឬសណ្ឋា នស  ទ្ទលែែងលទ្ៀត ម្លនប្រសិទ្ធភាព្ ិនលព្ញលេញ (partial 

effect)។ 289    វិធ៊ីលនោះ ប្តូវបានលប្រើក្សនុងក្សរណ៊ីក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនរវាងម្ល៉ែេ់ត្ត និងេ៊ីរ៊ែ៊ី 

មដេមខែស ចម្លា យ បានមប្រប្រួេចាំនួន ១៨  ៊ីន ត ននរយៈទ្ទ្ឹង លឆ្ព ោះលៅទ្ិស

ខ្នងលជើង មដេនាាំឱ្យលកាោះររស់ម្ល៉ែេ់ត្ត បាត់រង់ប្រសិទ្ធភាព្ខាោះលេើមខែក្សាំណត់ប្ព្ាំ

ប្រទ្េ់។  

✍ ៊ីន ត ទ្៊ីលនោះ  ក្សព្៊ីភាស្ថអង់លគាស“minute” មដេលគលប្រើក្សនុងគណិត

 វិទ្ា និងភូ ិស្ថស្តសត។ វាគឺជាខ្នន ត យួននរាវ ស់  ាំ។ ជាទ្ូលៅ   ាំ មដេលគលប្រើក្សនុង

រាវ ស់ធរណ៊ីម្លប្តគឺដឺលប្ក្ស (០)  ៊ីន ត (′’) និង សឺក្ស ង (“″)។ រាវ ស់ ១ ដឺលប្ក្ស លសម ើនងឹ 

៦០ ៊ីន ត លហើយ ១ ៊ីន ត លសម ើនឹង ៦០ សឺក្ស ង។ 

សូ ល ើេរូរភាព្ខ្នងលប្កា ៖   

 
289 Prescott and Schofield, supra note 84, p. 226.  
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រូបភាព 18: ម្ពំម្បទ្លខ់្ពង់រាបបាតសមុទ្ទលីប ៊ី និងម្ង៉ា លត់ា) 
Source: The International Boundaries Research Unit. See 
Carleton and Schofield, 2002: 16. 
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ប្សលដៀងោន នឹងក្សរណ៊ីខ្នងលេើមដរ ក្សនុងលរឿងប្ព្ាំមដនស  ទ្ទរវាងដ្ឋណឺម្ល៉ែ ក្ស 

និងណ័រលវ៉ែ  ក្ស់ព័្នធនឹងលកាោះស្តហគ៊ីនមេន (Greenland) និងមជនម្ល៉ែ មយន (Jan 

Mayen) ឆ្ន ាំ ១៩៩៣ 290  មដេដាំរូងលគគូសស ឌ្ឍលរខ្ន លហើយរនាទ រ់ ក្សលគមក្ស

សប្ ួេមខែខ្នងលេើាក្ស

លៅទ្ិសខ្នងលក្សើតលឆ្ព ោះលៅ

រក្សលកាោះមជនម្ល៉ែ មយន 

លដ្ឋយស្ថរថ្នប្រមវងលននរនន

លកាោះលនោះខា៊ីជាងលកាោះស្តហគ៊ីន

មេន។291 ស ូល ើេររូ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
290 Case Concerning Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan 
Mayen (Denmark V. Norway), ICJ Judgement of 1993.  
291 Prescott and Schofield, supra note 84, P. 226.  

រូបភាព 19: ម្បទ្លព់កាោះម្្រីនខ្លន និងពកាោះខ្ែនម្ង៉ា ខ្យន 
Source: International Boundaries Research Unit. 
See Carleton and Schofield, 2002: 52. 
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ក្សរណ៊ីខាោះលទ្ៀត លគអន វតតលោេការណ៍ប្រសទិ្ធភាព្ ក្សក់្សណ្ឋដ េ (half-

effect)។ ជាក់្សមសដង ទាក្ស់ទ្ងនឹងលកាោះស ៊ីេ៊ីអាយស៍ (Scilly Isles) ក្សនុង វិវាទ្រវាង

អង់លគាស និងបារាាំង292 និងលកាោះKerkennah ក្សនុងលរឿងក្សដ៊ីក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនរវាងទ្ យលនស ៊ី 

និងេ៊ីរ៊ែ៊ី293។ សូ ល ើេរូរខ្នងលប្កា ។ 

 

 
292 Anglo-France Arbitration, supra note 121.  
293 Case concerning the continental shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), judgment of 
24 February 1982. 

រូបភាព 20: ខ្ខ្ែម្ពំខ្ែនខ្ែនសមុទ្ទកនុងពរឿងមែឈតតកមមអង់ពលេស និងបារាងំ 
Source: The International Boundaries Research Unit. See Carleton 
and Schofield, 2002: 17. 
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រូបភាព 21: ខ្ខ្ែម្ពំខ្ែនសមុទ្ទរវាងទ្ុយពនសុី និងលីប ៊ី 
Source: case concerning the continental shelf (Tunisia/Libyan 
Arab Jamahiriya), judgment of 24 February 1982. 
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លគអាចលប្រើលោេការណ៍ប្រសិទ្ធភាព្ ក់្សក្សណ្ឋដ េលដ្ឋយវិធ៊ីស្ថស្តសតក្សនាោះ

រនាទ ត់ព្ ោះ  ាំ (bisector) មដេេក្សខណៈភូ ិស្ថស្តសត យួ ឬលប្ចើនប្តូវបានលគកាត់

រនាយឥទ្ធិព្េររស់វា ក្សនុងការក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់លដ្ឋយការលប្រើចាំណ ចតាំណ្ឋងមត ួយ។ 

ត្ត រយៈលនោះ លគអាចគូសមខែស ចម្លា យ លដ្ឋយលប្រើចាំណ ចតាំណ្ឋង និងចាំណ ច

មដេភាគ៊ីប្ព្ លប្ព្ៀងោន ដនទ្លទ្ៀតលៅលេើលននរររស់រដា។ លព្េខាោះ លគគូសមខែស -

ចម្លា យ ួយ លចញព្៊ីមខែស ចម្លា យចាំនួនព្៊ីរ។  វិធ៊ីលនោះ ម្លនលប្រើលៅក្សនុង វិវាទ្រវាង 

អង់លគាស និងបារាាំង (Anglo-French arbitration Case)។ ដាំរងូលគគូសមខែស -

ចម្លា យចាំនួនព្៊ីរ មដេមខែស ចម្លា យទ្៊ី ួយ យក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក់្សលេើប្រសិទ្ធភាព្ទាាំង

ប្សុងចាំល ោះសណ្ឋា នស  ទ្ទនានា ចាំមណក្សមខែស ចម្លា យទ្៊ីព្៊ីរ គូសលដ្ឋយ ិនរារ់

រញ្ចូេេក្សខណៈភូ ិស្ថស្តសតទាាំងលនាោះ។ លប្កាយ ក្ស លគគូសមខែទ្៊ីរ៊ី លចញព្៊ីមខែទាាំងព្៊ីរ

ខ្នងលេើលដ្ឋយែដេ់ប្រសិទ្ធភាព្ ក់្សក្សណ្ឋដ េដេ់េក្សខណៈភូ ិស្ថស្តសត  (សូ ល ើេរូរ

ភាព្ 20: មខែប្ព្ាំមដនមដនស  ទ្ទក្សនុងលរឿង ជឈតតក្ស មអងល់គាស និងបារាាំង)។  

 លគអាចលប្រើវិធ៊ីស្ថស្តសត ប្រសិទ្ធភាព្ ក្ស់ក្សណ្ឋដ េ ចាំល ោះការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដន 

លដ្ឋយ ិនមែែក្សលេើមខែស ចម្លា យែងមដរ។ ជាក់្សមសដងក្សនុងលរឿងទ្ យលនស ៊ី និងេ៊ីរ៊ែ៊ី 

មដេត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ បានគូសមខែចាំនួនព្៊ីរ។ មខែទ្៊ី យួ គូសប្សរត្ត 

ទ្ិសលៅទ្ូលៅ ននលននរររស់ទ្ យលនស ៊ី លហើយមខែទ្៊ីព្៊ីរ គូសប្សរត្ត ទ្ិសលៅប្កុ្ស លកាោះ

ក្សមឺគនណ្ឋហ៍( Kerkennah)។ រនាទ រ់ ក្ស ត លាការគូសមខែស ឌ្ឍ  ាំ (  ាំរ៉ែ នោន ) 

លចញព្៊ីមខែទាាំងព្៊ីរលនោះ លហើយត លាការលប្រើ  ាំននរនាទ ត់លនាោះ លឆ្ព ោះលៅកាន់ស  ទ្ទ 
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មដេមខែលនោះែដេ់ប្រសិទ្ធភាព្ ក់្សក្សណ្ឋដ េចាំល ោះលកាោះ ក្សមឺគនណ្ឋហ៍ ក្សនុងការ

ក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទរវាងប្រលទ្សទាាំងព្៊ីរ (សូ ល ើេរូរភាព្ 21: មខែប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ

រវាងទ្ យលនស ៊ី និងេ៊ីរ៊ែ៊ី)។294  

៣- ការសប្បៀបសធៀបប្បផ្វងសននរ 

 ភាព្ខ សោន ននប្រមវងលននរ ក់្សព័្នធររស់ភាគ៊ី ម្លនឥទ្ធិព្េែងមដរដេ់មខែប្ព្ាំ

មដនស  ទ្ទ។ ជាទ្ូលៅ ក្សនុងដាំលណើការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ ភាគ៊ីមដេម្លនរលណ្ឋដ យ

លននរមវង និងទា ទារតាំរន់ស  ទ្ទមដេម្លនទ្ាំហាំធាំជាងភាគ៊ីមដេម្លនប្រមវងរលណ្ឋដ យ

លននរខា៊ី។ ការលេើក្សអាំណោះអាំណ្ឋងលនោះ នឹងទ្ទ្ួេបានការោាំប្ទ្ប្រសិនលរើលននរលនាោះ

ម្លនភាព្ខ សោន ខ្នា ាំង លហើយរដាមដេម្លនលននរមវងជាងអាចទា ទារឱ្យម្លនេាំាក្សមខែ

ស ចម្លា យ/ស ឌ្ឍលរខ្ន លៅកាន់រដាមដេម្លនលននរខា៊ីជាង លដើ ែ៊ីននាបាននូវការ

ក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនប្រក្សរលដ្ឋយស ធ ៌។295  

អវ៊ីមដេគួរក្សត់សម្លគ េ់ចាំល ោះក្សរណ៊ីលនោះ គឺរញ្ញា  ក់្សព័្នធនឹងការក្សាំណត់ ឬ

គណនាប្រមវងលននរឱ្យបានប្តឹ ប្តូវលដើ ែ៊ីអាចយក្ស ក្សលប្រៀរលធៀររវាងភាគ៊ីទាាំងសង

ខ្នង។ ក្សរណ៊ីមដេលននររារលសម ើ លនាោះការគណនានឹង ិនជួររញ្ញា ល ើយ រ៉ែ មនតអវ៊ីមដេ

ជារញ្ញា លនាោះគឺក្សរណ៊ីមដេលននរម្លនភាព្ ិនលទ្ៀងទាត់ខ្នា ាំង។ ប្រមវងលននរ អាចគណនា

 
294 Case concerning the continental shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), judgment of 

24 February 1982. 

295 International Hydrographic Bureau. ‘A Manual on Technical Aspects of the United 
Convention on the Law of the Sea’ (TALOS), Special Publication No 51, 4th edition, 
(Monaco, International Hydrographic Organization (IHO), 2006).Chapter 6-9. 
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បានលដ្ឋយដ្ឋក្ស់រលណ្ឋដ យលននរ និងរាេ់មខែរិទ្មដេរលងកើតបានជារនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន

 ក្ស់ព័្នធលៅក្សនុងប្រព័្នធឌ្៊ីជ៊ីថ្េ លហើយគណនាប្រមវងលដ្ឋយលប្រើប្រព័្នធឬក្ស មវិធ៊ីក្ស ាំព្យូទ្័រ

 ក់្សព័្នធ។ ជាច ងលប្កាយ លគនឹងលប្រើឧរក្សរណ៍គណនាក្សាំលណ្ឋង (curvometer) 

មដេឧរក្សរណ៍លនោះលគលប្រើសប្ម្លរ់វាស់ក្សាំលណ្ឋងលេើនែទរារដូចជាមែនទ្៊ីជាលដើ ។ 296 

ឧរក្សរណ៍លនោះម្លនក្សង់វិេ ួយ មដេលគរងវិេវារ៉ែោះព្៊ីលេើក្សាំលណ្ឋង។ 

៤- វិធីសា្សតសមចមាា យ្-សមាមាប្តភាព្ (equi-ratio method) 

 មខែស ចម្លា យ-សម្លម្លប្តភាព្ គឺជាមខែមដេរាេ់ចាំណ ចររស់វាលោរព្ោ៉ែ ង

ខ្នា រ់ខាួននូវអន បាតប្រមវងព្៊ីចាំណ ចជិតរាំែ តននរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នររស់រដា ក់្សព័្នធ។ 297 

លៅលព្េមដេអន បាតររស់វា១:១ លនាោះម្លនន័យថ្ន វាគឺជាមខែស ចម្លា យធ មត្ត។ 

រ៉ែ មនតចាំល ោះអន បាត ប្តូវមែែក្សលេើការប្ព្ លប្ព្ៀងររស់រដាភាគ៊ី ក្សនុងលោេលៅសលប្ ច

បានដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយប្រក្សរលដ្ឋយស ធ ៌។ ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេរដា យួម្លនលកាោះ ប្តូវ

ក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទជា ួយរដា យួលទ្ៀតមដេ ិនម្លនលកាោះ លគអាចក្សាំណត់អន បាត

ត្ត ជាក្ស់មសដង។ ក្សនុងការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនរវាងកូ្ស ុាំរ៊ែ៊ី និងន៊ី ក រា៉ែគ័រ លគយក្សអន បាត៣

ចាំល ោះលកាោះររស់ក្សូ ុាំរ៊ែ៊ី ទ្េ់នឹង១ចាំល ោះន៊ី គ រា៉ែគ័រ។298 

 
296 TALOS, supra note 295, Chapter 6-9. 
297 W. Langeraar, “Maritime delimitation: the equiratio method – a new approach”. 
Marine Policy, January 1986. P.7. 
298 Nicaragua v. Colombia Case, supra note 132, Para. 251.  
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៥-ផ្ខសគំនូសព័្ទ្ធ (Enclaving) 

 ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេលកាោះនានា មដេជាក្ស មសិទ្ធិររស់រដា ួយ សា ិតលៅជិតលននរដ៊ី

លោក្សននរដាលៅទ្េ់  ខម្លខ ងលទ្ៀតជាងរដាម្លច ស់លកាោះ លនាោះរដាទាាំងព្៊ីរនឹង ិនសា ិតលៅទ្៊ី

ត្តាំងប្តឹ ប្តូវននមខែស ចម្លា យរវាងលននរដ៊ីលោក្សល ើយ លហើយរដាទាាំងព្៊ីរអាចនឹង ិន

លអើលព្ើចាំល ោះលកាោះទាាំងលនាោះ ក្សនុងលោេរាំណងមរងមចក្សតាំរន់ទាាំង ូេ រវាងលននរដ៊ី

លោក្សររស់ខាួន។ ក្សនុងកាេៈលទ្សៈលនោះ លកាោះ ក់្សព័្នធ អាចជាមដនមដេប្តូវបានលគ

ព័្ទ្ធជ ាំវិញទាាំងប្សុង ឬលដ្ឋយមែនក្សខាោះ មដេជាធ មត្ត វាជាចាំណ ចមដេលគប្ព្ លប្ព្ៀង

ោន រលងកើតប្តឹ មតជាមខែប្ក្សវា៉ែ ត់ យ ត្តត ធិការ លហើយជាលរឿយៗ  ិនហួសព្៊ីស  ទ្ទមដនដ៊ី

ល ើយ។ លចតនា និងឥទ្ធិព្េជា ូេដ្ឋា ន ននវិធ៊ីស្ថស្តសត លនោះ ប្តូវបានលប្រើប្បាស់ជា

ញឹក្សញរ់ក្សនុងការភាា រ់ជា ួយទ្ប្ ង់ យួចាំនួនននមខែស ចម្លា យ លហើយវាម្លនតនួាទ្៊ី

េ ររាំបាត់នូវវិស ភាព្ និងកាត់រនាយនូវតាំរន់ស  ទ្ទ មដេនា ក់្សលៅរដាមដេម្លន

លកាោះនានាប្តូវបានគូសព័្ទ្ធ  ក្ស់ព័្នធលៅនឹងការលប្រើប្បាស់មខែស ចម្លា យធ មត្ត។ 

ជាក្សម់សដងក្សនុងលរឿងក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនរវាងបារាាំង និងអង់លគាស លៅប្ចក្សអង់លគាសត លាការ

 ជឈតត វិនិចឆយ បានលប្រើវិធ៊ីស្ថស្តសត គូសមខែព័្ទ្ធទាាំងប្សុង។ ត លាការ ជឈតត វិនិចឆយ

លៅក្សនុងលរឿងខ្នងលេើបានរក្សលឃើញថ្នរវាងលននរដ៊ីលោក្សននរដាទ្េ់  ខោន ទាាំងព្៊ីរ ភាព្

 ិនលទ្ៀងទាត់ននរលណ្ឋដ យលននរររស់ភាគ៊ី នាាំឱ្យការលប្រើប្បាស់ស ឌ្ឍលរខ្ន រលងកើតបាន

ជាការក្សាំណតប់្ព្ាំមដនស  ទ្ទ  ិនប្រក្សរលដ្ឋយស ធ ៌។ លហត លនោះ ត លាការបាន

សលប្ ចថ្ន ៖  
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“...លកាោះនានាននប្ចក្សលនោះ ិនម នប្តឹ មតលៅទ្៊ីត្តាំង ិនប្តឹ ប្តូវ 

ននស ឌ្ឍលរខ្នចាំក្សណ្ឋដ េប្ចក្សល ើយ រ៉ែ មនតវារាំមរក្សខាួនលចញទាាំងប្សងុព្៊ី

ភូ ិស្ថស្តសត ររស់អង់លគាស។”299 

 លដ្ឋយស្ថរ េូលហត លនោះ ត លាការបានក្សាំណត់ថ្នលកាោះនានាននប្ចក្សលនោះប្តូវ

រិទ្លដ្ឋយមខែគសូព័្ទ្ធ មដេម្លនរាវ ស់អងកត់ធនូប្រមវង ១២ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ លចញព្៊ី

រនាទ ត់ េូដ្ឋា នននប្រលទ្សទាាំងព្៊ីរលៅទ្ិសខ្នងលជើង និងខ្នងេិច។ លៅលព្េមដេ

ម្លនលកាោះតូចលៅជិតស ឌ្ឍលរខ្ន វិធ៊ីស្ថស្តសត មដេលគលប្រើគឺ ការគូសមខែព្័ទ្ធមែនក្សខាោះ

ននលកាោះតូចៗទាាំងលនាោះ (សូ ល ើេរូរភាព្ 20: មខែប្ព្ាំមដនមដនស  ទ្ទក្សនុងលរឿង ជឈតតក្ស ម

អងល់គាស និងបារាាំង)។ 

  វិធ៊ីស្ថស្តសត លនោះ ប្តូវបានលប្រើែងមដរក្សនុងក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់ខពង់

រារបាតស  ទ្ទរវាងអ ៊ីត្តេ៊ី និងអត៊ីតយកូូ្សស្ថា វ ី  (រចចុរែននប្កូ្សអាត) លៅឆ្ន ាំ១៩៦៨។ 

លកាោះររស់អត៊ីតយកូូ្សស្ថា វី  ល ម្ ោះ Pelagruza និងGalijulaប្តូវបានែដេ់សិទ្ធិលេើ

យ ត្តត ធិការស  ទ្ទមដនដ៊ី រ៉ែ មនត ិនម្លនប្រសិទ្ធភាព្ដេ់មខែស ចម្លា យទាាំងប្សុង

ល ើយ។ ជាេទ្ធែេ លគគូសមខែធនូរប្រមវង១២ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ លចញព្៊ីលកាោះលនោះ លហើយ

នាាំឱ្យអ ៊ីត្តេ៊ីចាំលណញប្រម្លណ ១៤០០ គ៊ី ូម ៉ែប្តប្ក្សឡាលរើលប្រៀរលធៀរលៅនឹងការ

លប្រើមខែស ចម្លា យធ មត្ត។ 

 
299 Anglo-French Arbitration, supra note 98, Para 199.  
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        សហព័្នធស្ថនរណរដាសងគ និយ យូល គ ស្ថា វ ី (Socialist Federal 

Republic of Yugoslavia)  គឺជាប្រលទ្ស ួយលៅអឺរ៉ែ រ លហើយរលងកើតល ើងលប្កាយ

សស្តាគ  លលាក្សលេើក្សទ្៊ី២ និងប្តូវបានរំលាយលៅឆ្ន ាំ ១៩៩២។ សហព័្នធ យួលនោះ

ម្លនរដាចាំនួន៦ គឺ រូលសន ៀនិងហឺលហែល គ វីណ្ឋ (Bosnia and Herzegovina) 

ប្កូ្សអាត (Croatia) ម្ល៉ែ លហែដូលនៀ (Macedonia)  ៉ែ ងលតលនប្កូ្ស (Montenegro) 

មស៊ែររ៊ែ៊ី (Serbia) និងសាូ មវលនៀ (Slovenia)។ លប្កាយ ក្ស សហព័្នធ យួលនោះបាន

មរក្សបាក់្ស លហើយរដា ួយចាំនួនបានប្រកាសឯក្សរាជយ។   ប្កូ្សអាត បានប្រកាសឯក្សរាជយ

ែងមដរ លៅនថ្ាទ្៊ី ២៥ មខ ិថ្ នា ឆ្ន ាំ ១៩៩១។ 

៦-ផ្ខសកាត់ (Perpendiculars) 

លៅលព្េមដេលគលប្រើវិធ៊ីស្ថស្តសត មខែត្ត   ាំេាំាក្សប្ត៊ីវិស័យ (line of bearing) 

នឹងម្លនមខែ យួ មដេលគគូសកាត់ជា យួនឹងទ្ិសលៅទ្ូលៅននលននរ លដើ ែ៊ីគិតគូរ

ចាំល ោះម្ល៉ែ ប្ក្សូភូ ិស្ថស្តសត ននតាំរន់។  វិធ៊ីស្ថស្តសត លនោះ គឺជាទ្ប្ ង់ ួយមដេលធវើឱ្យការគូស

មខែស ចម្លា យ កាន់មតម្លនភាព្ាយប្សួេ។ លហត លនោះលហើយ ចាំល ោះរដាមដេលៅ

ជារ់ោន  លហើយម្លនរលណ្ឋដ យលននរ ិនសមុគស្ថម ញ មខែត្ត េាំាក្សប្ត៊ីវិស័យ មដេកាត់

មក្សងជា ួយទ្ិសលៅជាទ្ូលៅននលននរ គឺជាជលប្ ើស ួយមដេម្លនភាព្ាយប្សួេឱ្យ

ភាគ៊ីក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់ប្រក្សរលដ្ឋយស ធ ៌។ ជាក្ស់មសដង ក្សរណ៊ីក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ

រវាងប្រលទ្សហគ៊ីលណ (Ghinea) និងហគ៊ីលណរ៊ែ៊ីសូ (Guinea-Bissau) មដេភាគ៊ីទាាំង

ព្៊ីរបានមខវងគាំនិតោន ក្សនុងការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទររស់ខាួន លដ្ឋយម្លនការទា ទារ
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មដេ ិនច ោះសប្ ុងោន  គឺភាគ៊ីម្លខ ងទា ទារការលប្រើមខែស ចម្លា យ លហើយភាគ៊ីម្លខ ង

លទ្ៀតទ្ទ្ូចឱ្យលប្រើប្រព័្នធមខែប្សរននរយៈទ្ទ្ឹង (parallel of lattitude)។ លហត 

លនោះ ភាគ៊ីបានដ្ឋក់្សវិវាទ្លនោះជនូត លាការ ជឈតត វិនិចឆយអនតរជាតិ។ ត លាការបានរក្ស

លឃើញថ្នលដើ ែ៊ីសលប្ ចបានការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ និងននាយ ត្តត ធិការររស់រដា

ទាាំងព្៊ីរលេើតាំរន់ស  ទ្ទមដេលាតសនធឹងទ្េ់  ខលននរររស់ខាួន ប្ព្ ទាាំងលជៀសវាង

រាេ់ការគូសព័្ទ្ធឬកាត់លចញ (cut off) លនាោះ លយើងប្តូវយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក់្សចាំល ោះរូរ

សណ្ឋា នលននរររស់ភាគ៊ី ក្ស់ព័្នធ។ ជាច ងលប្កាយត លាការបានសលប្ ចថ្ន មខែក្សាំណត់

ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទរវាងប្រលទ្សទាាំងព្៊ីរគឺជាមខែប្តង់ មដេគូសត្ត េាំាក្សប្ត៊ីវិស័យម្លន

រាវ ស់  ាំ ២៣៦ ដឺលប្ក្ស លឆ្ព ោះលៅកាន់មដនក្សាំណត់ខ្នងលប្ៅននតាំរន់ស  ទ្ទ មដេ

ទា ទារលដ្ឋយរដាទាាំងព្៊ីរ ប្សរត្ត ចារ់អនតរជាតិ។300  

លោងត្ត មែនទ្៊ីមដេរាា ញខ្នងលប្កា  គូសមខែប្តង់ ួយតាំណ្ឋងឱ្យទ្ិស

លៅជាទ្ូលៅននរលណ្ឋដ យលននរ លចញព្៊ីចាំណ ចទ្៊ីត្តាំងអាេ់ល ឌ្៊ី (Almedies) និង

ចាំណ ចទ្៊ីត្តាំងម្លខ ងលទ្ៀតលៅលេើលប្ជាយស ៊ីេេ៊ីង (Cape Shilling)  រនាទ រ់ ក្សលគ

គូសមខែប្តង់ យួលទ្ៀត កាត់នឹងមខែប្តង់ខ្នងលេើ រលងកើតជារាវ ស់  ាំ២៣៦ ដឺលប្ក្ស

លហើយមខែប្តង់លនោះគឺជាមខែខណឌ ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទរវាងប្រលទ្សទាាំងព្៊ីរ។សូ ល ើេមែនទ្៊ី

ខ្នងលប្កា ៖  

 

 
300 Guinea V. Guinea-Bissau case concerning delimitation of the Maritime Boundary, 
February 14, 1985. 
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រូបភាព 22: ម្ពំខ្ែនសមទុ្ទរវាង្រីពេ និង្រីពេប ៊ីសូ 
Source: IBRU, 1999. 
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ម្លនវិធ៊ីស្ថស្តសត ប្សលដៀងោន លនោះ ួយលទ្ៀត គឺលគគូសមខែប្តង់ជាតាំណ្ឋងឱ្យ

ទ្ិសលៅជាទ្ូលៅននលននរររស់ភាគ៊ីន៊ី ួយៗ រនាទ រ់ ក្សលគគូសក្សនាោះរនាទ ត់ព្ ោះ  ាំ (bi-

sector) មដេរលងកើតល ើងលដ្ឋយមខែទាាំងព្៊ីរ លធវើជាមខែក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនមត ដង។ 301 

សូ ល ើេឧទាហរណ៍ខ្នងលប្កា ៖    

 

 
301 Kastrisios, Christos. (2015). Methods of Maritime Outer Limits Delimitation. 
Nausivios Chora. 5. 3-22. 10.13140/RG.2.2.28772.22402. 

រូបភាព 23: កនេោះបន្ទទ ត់ពោុះមុំ 
Source: Kastrisios, Christos. (2015). Methods of Maritime Outer 
Limits Delimitation. Nausivios Chora. 5. 3-22. 
10.13140/RG.2.2.28772.22402. 
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ជាក់្សមសដង ត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិបានលប្រើវិធ៊ីស្ថស្តសត លនោះលៅមែនក្ស ួយនន

ឈូងស  ទ្ទម ៉ែន (Gulf of Maine) នាឆ្ន ាំ១៩៨៤ លដ្ឋយស្ថរម្លនចាំនួនថ្ម និងលកាោះ

ោ៉ែ ងលប្ចើនលៅមែនក្សខ្នងក្សនុងលប្ៅនននក្ស លហើយជា ូេលហត ននវិវាទ្លដ្ឋយស្ថរការ

ទា ទារលកាោះនានា រវាងកាណ្ឋដ្ឋ និងសហរដាអាល រិក្ស។  

រូបភាព 24: ម្ពំខ្ែនសមទុ្ទរវាងកាណាដា នងិស្រែឋអាពមរិក 
Source: Delimitation of Maritime Boundary in Gulf of Maine Area 
(Can. v. U.S.), 1984 I.C.J.Report. p.104. 
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៧-ផ្ខសប្សប និងផ្ខសបសដដ យ្ (Parallels and Meridians) 

ក្សនុងក្សរណ៊ីខាោះ រដាច ោះក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទជា ួយភាគ៊ីមដេ

ម្លនលននរស  ទ្ទលៅជារ់ោន លដ្ឋយលប្រើវិធ៊ីស្ថស្តសតដមាស្ថ ញ្ា គឺមែែក្សលេើមខែប្សរននរយៈ

ទ្ទ្ឹង ឬមខែរលណ្ឋដ យននរយៈរលណ្ឋដ យ។ ត្ត រយៈវិធ៊ីលនោះ ភាគ៊ីននក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀង 

គូសមខែប្សរ ឬមខែរលណ្ឋដ យលចញព្៊ីចាំណ ចច ងរាំែ តននប្ព្ាំមដនលោក្សររស់ពួ្ក្សលគ 

លៅលេើលននរ។ ជាក់្សមសដង លៅក្សនុងក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនរវាងឆ្េ (Chile) 

និងលរ៉ែរូ (Peru) ភាគ៊ីទាាំងព្៊ីរបានគូសមខែក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនដចូរូរខ្នងលប្កា ៖   

 

រូបភាព 25: ម្ពំខ្ែនសមទុ្ទរវាងឆាល នងិពប៉ារ ូ
Source: Channey and Allexander 1991. 
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លប្ៅព្៊ីលនោះ ប្រលទ្សមគនោ៉ែ  និងត្តន់ហាលនៀបានលប្រើមខែស ចម្លា យ

លដ្ឋយមែែក្សលេើមែនក្សសាំខ្នន់ៗននប្ព្ាំមដនមក្សែរលននរ លហើយលប្កាយ ក្សលប្រើមខែប្សរ ឬ

មខែរលណ្ឋដ យលៅឯនាយស  ទ្ទ។ សូ ល ើេរូរភាព្ខ្នងលប្កា ៖  

រូបភាព 26: ម្ពំខ្ែនសមទុ្ទរវាងម្បពទ្សខ្លនយ៉ា  នងិតាន់្ ាពនៀ 
ពៅកនុងកិចចម្ពមពម្ពៀងឆាន  ំ១៩៧៦ 
Source: Channy and Allexander 1993. 
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៨- វិធីសា្សតធរណីមាប្តដនទ្សទ្ៀតសប្មាប់ការក្សំណត់ប្ព្ំផ្ដនសមុទ្ទ  

 លប្ៅព្៊ីវិធ៊ីស្ថស្តសត មដេបានលរៀររារ់ខ្នងលេើ លគសលងកតលឃើញម្លនវិធ៊ីស្ថស្តសត

លែែងៗលទ្ៀត មដេលេើក្សល ើងលដ្ឋយគណៈក្សម្លម ធិការជាំនាញរលងកើតល ើងលដ្ឋយគណៈ-

ក្សម្លម ធិការចារ់អនតរជាតិររស់អងគការសហប្រជាជាតិ លៅលព្េលធវើលសចក្សដ៊ីប្ ងអន -

សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សងហែឺមណវឆ្ន ាំ១៩៥៨ សដ ៊ីព្៊ីស  ទ្ទមដនដ៊ី និងស  ទ្ទតភាា រ់។ ខណៈមដេ

គណៈក្សម្លម ធិការជាំនាញចារ់ បានពិ្ចារណ្ឋអាំព្៊ីគ ណស ែតតិ និងគ ណវិរតតិននមខែ

ស ចម្លា យ ក្សមាដចូជាមខែកាត់ជា ួយនឹងទ្ិសលៅជាទ្លូៅននលននរ គណៈក្សម្លម ធិការ

លនោះក្សមាបានវាយតន ាែងមដរអាំព្៊ីេទ្ធភាព្ មដេអាចយក្សទ្ិសលៅរនតព្៊ីមខែប្ព្ាំមដនលោក្ស 

លធវើជា ូេដ្ឋា នលដើ ែ៊ីក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ ឬលដ្ឋយគូសមខែកាត់មក្សងលៅនឹងលននរ លៅ

ប្តង់ចាំណ ចប្រសព្វជា ួយនឹងប្ព្ាំមដនលោក្ស។ រ៉ែ មនត គណៈក្សម្លម ធិការចារ់អនតរជាតិ 

បានរក្សលឃើញថ្ន វិធ៊ីនិងរលចចក្សលទ្សច ងលប្កាយទាាំងព្៊ីរលនោះ ម្លនគ ណវិរតតិជាលប្ចើន 

លហើយគណៈក្សម្លម ធិការ ួយលនោះក្សមាបានែដេ់អន ស្ថសន៍ថ្ន វិធ៊ីស្ថស្តសត មខែស ចម្លា យ

គឺជាជលប្ ើសេែជាងលគ។ 

ក្សនុងលរឿងក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនរវាងេ៊ីរ៊ែ៊ី និងទ្ យលនស ៊ី  ត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ

បានលេើក្សល ើងថ្ន៖ “អន សញ្ញា សដ ៊ីព្៊ីការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនលោក្ស គឺជាក្សត្តត  ក់្សព័្នធលៅ

នឹងការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ លប្ ោះថ្ន អន សញ្ញា លនោះក្សាំណត់អាំព្៊ីចាំណ ចចារ់លែដើ  

សប្ម្លរ់ការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ លៅលេើលននរ លហើយចាំណ ចលនោះលទ្ៀតលស្ថត ម្លនការ
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ទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ព្៊ីសាំណ្ឋក្ស់ភាគ៊ីទាាំងព្៊ីរែងមដរ។”302 រ៉ែ មនត ត លាការ  ិនអាចទ្ទ្ួេយក្ស

ការអោះអាងររស់េ៊ីរ៊ែ៊ី មដេថ្ន ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ ប្តូវគូសត្ត ទ្ិសលៅររស់ប្ព្ាំមដន

លោក្សព្៊ីទ្ិសខ្នងលជើងលៅទ្ិសខ្នងតែូងល ើយ លប្ ោះថ្នវិធ៊ីស្ថស្តសត លនោះ នឹងែដេ់ែេ

ចាំលណញដេ់េ៊ីរ៊ែ៊ីោ៉ែ ងលប្ចើន លហើយនឹងនាាំការខ្នតរង់ដេ់ទ្ យលនស ៊ីោ៉ែ ងខ្នា ាំងែង

មដរ។”  303  

 លទាោះជាោ៉ែ ងលនោះក្សដ៊ី លៅមតម្លនរដាជាលប្ចើនទា ទារ លប្រើប្បាស់វិធ៊ីស្ថស្តសតទាាំង

ព្៊ីរខ្នងលេើ លៅលព្េមដេម្លនកាេៈលទ្សៈភូ ិស្ថស្តសត លែែងៗមដេការលប្រើប្បាស់

 វិធ៊ីស្ថស្តសត លនោះ អាចែដេ់ជាែេវិជាម្លនលប្ចើន។ ចាំមណក្សការគូសមខែកាត់មក្សងលៅនឹង

លននរ ប្តង់ចាំណ ចប្រសព្វននប្ព្ាំមដនលោក្ស ជាវិធ៊ីស្ថស្តសត  ួយដមាស្ថ ញ្ា រ៉ែ មនតក្សមាអាចនាាំ

 ក្សនូវការមរងមចក្សតាំរន់ស  ទ្ទ ិនប្រក្សរលដ្ឋយស ធ ៌ែងមដរ។ 

៩-ប្ព្ំផ្ដនសដ្ឋយ្ធមមជាតិ 

 ក្សនាង ក្ស ម្លនរដាខាោះបានអោះអាងថ្នប្ព្ាំមដនស  ទ្ទររស់ខាួនអាចក្សាំណត់លដ្ឋយ

ប្សរលៅត្ត ក្សត្តត ធ មជាតិ មដេមរងមចក្សដ៊ីលោក្ស ដូចជា ជរួភនាំ និងទ្លនាជាលដើ ។ 

 ក់្សព័្នធលៅនឹងប្ព្ាំប្រទ្េ់ស  ទ្ទមដនដ៊ី ឬខពង់រារបាតស  ទ្ទ លោេការណ៍គូសមខែ

ប្ព្ាំមដនត្ត ចងែូរទ្ឹក្សលប្ៅ ជាទ្លូៅលប្រើចាំល ោះប្ព្ាំប្រទ្េ់ទ្លនា លហើយប្តូវបានយក្ស ក្ស

លប្រើចាំល ោះមដនឯនាយស  ទ្ទ និងអន វតតចាំល ោះស្ថន  លភាា ោះលៅលប្កា បាតស  ទ្ទ (Sub-

 
302 Libya.V.Tunesia Case, supra note 294, Para. 85.  
303 Id, Para. 120 and 121.. 
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marine trenches) និងប្ចក្សស  ទ្ទ។ ដូចោន មដរ រូរសណ្ឋា ន (geomorphology) 

មដេជារូររាងនិងសណ្ឋា ន ននបាតស  ទ្ទនិងេក្សខណៈននភូគគព្វស្ថស្តសត  (geological 

make up) រលងកើតជាក្សត្តត ជាលប្ចើន មដេលគអាចលប្ជើសលរីសយក្សជាសាំអាងក្សនុងការ

ខណឌ មចក្សប្ព្ាំប្រទ្េ់។304  

១០- វិធីសា្សតផ្ខសបីដំដក្ស់កាល  

យ តតិស្ថស្តសតត លាការអនតរជាតិ បានរលងកើតជាវិធ៊ីស្ថស្តសតថ្ម៊ី និងដមាសាំខ្នន់ ួយ

សប្ម្លរ់ការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ។  វិធ៊ីស្ថស្តសត លនោះ ប្តូវបានលគដ្ឋក់្សល ម្ ោះថ្ន “ វិធ៊ី

ស្ថស្តសត មខែរ៊ីដាំណ្ឋក្ស់កាេ (The Three-Stage Approach)”។   ននឹងម្លនការ

រលងកើតវិធ៊ីស្ថស្តសត លនោះ ត លាការអនតរជាតិនា រ់អភិវឌ្ឍយ តតិស្ថស្តសត យួល ម្ ោះថ្ន “មខែ

ព្៊ីរដាំណ្ឋក្ស់កាេ (Two-Stage Approach)” លដើ ែ៊ីក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទប្រក្សរ

លដ្ឋយស ធ ៌ លដ្ឋយលប្រើមខែស ចម្លា យធ មត្ត។ ត្ត រយៈវិធ៊ីស្ថស្តសត លនោះ ដាំរូងលគ

គូសមខែស ចម្លា យធ មត្ត រួចលធវើការមក្សមប្រមខែលនាោះក្សនុងក្សរណ៊ីចាាំបាច់លដ្ឋយពិ្ចារណ្ឋ

អាំព្៊ីកាេៈលទ្សៈ ក្ស់ព័្នធលដើ ែ៊ីទ្ទ្ួេបានដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយប្រក្សរ លដ្ឋយស ធ ៌។ 

ជាក់្សមសដងលៅក្សនុងលរឿងក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនរវាងដ្ឋណឺម្ល៉ែ ក្ស និងណ័រលវ៉ែ លៅឆ្ន ាំ១៩៩៣ 305 

លរឿងក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ រវាងកាត្ត និងបាមរ៉ែនឆ្ន ាំ ២០០១306 និងលៅក្សនុងលរឿងក្សដ៊ី

 
304  Schofield, Clive Howard (1999) Maritime boundary delimitation in the gulf of 
Thailand, Durham theses, Durham University. Available at Durham E-Theses Online: 
http://etheses.dur.ac.uk/4351/ , P. 90.  
305 Denmark v. Norway Case, supra note 290, Para.38.  
306 Qatar V. Bahrain Case, supra note supra note 97, Para. 230. 

http://etheses.dur.ac.uk/4351/
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 ជឈតត វិនិចឆយរវាងគូោ៉ែណ្ឋនិងស៊ែូរីម្ល៉ែ ន់ 307  បានលប្រើប្បាស់វិធ៊ីស្ថស្តសត មខែព្៊ីរដាំណ្ឋក្ស់

កាេលនោះ។ ក្សនុងលរឿងក្សដ៊ីដ្ឋណឺម្ល៉ែ ក្ស និងណ័រលវ៉ែ ត លាការបានសននិដ្ឋា នថ្ន៖ “ដាំណ្ឋក់្ស-

កាេដាំរូងននការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនលនោះ ត លាការគូសស ឌ្ឍលរខ្នជារលណ្ឋដ ោះអាសនន 

សប្ម្លរ់ប្រលទ្សទាាំងព្៊ីរ រនាទ រ់ ក្សលដើ ែ៊ីសលប្ ចបានដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយប្រក្សរលដ្ឋយ

ស ធ ៌ ត លាការនឹងលធវើការមក្សមប្រលេើមខែលនាោះ។”308  

លប្កាយ ក្ស  វិធ៊ីស្ថស្តសត មខែរ៊ីដាំណ្ឋក្ស់កាេប្តូវបានរលងកើតល ើងជាដាំរងូលដ្ឋយ

ត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ ក្សនុងលរឿងស  ទ្ទលមម  រវាងអ៊ែ យមប្ក្សន និងរ៉ែូម្ល៉ែ ន៊ី នាឆ្ន ាំ

២០០៩។  វិធ៊ីស្ថស្តសត លនោះ  ិនខ សោន ព្៊ីវិធ៊ីស្ថស្តសត មខែព្៊ីរដាំណ្ឋក្ស់កាេរ៉ែ នាម នល ើយ 

លដ្ឋយដាំរូងលគគូសមខែស ចម្លា យ លធវើជាមខែរលណ្ឋដ ោះអាសនន យួ រនាទ រ់ ក្ស លៅ

ដាំណ្ឋក់្សកាេទ្៊ីព្៊ីរ លគពិ្ចារណ្ឋលៅលេើកាេៈលទ្សៈព្ិលសស ឬកាេៈលទ្សៈ ក្ស់ព័្នធ 

មដេម្លនឥទ្ធិព្េជាចាាំបាច់តប្ ូវឱ្យម្លនការមក្សមប្រលេើមខែរលណ្ឋដ ោះអាសននលនាោះ។ 

លៅដាំណ្ឋក្ស់កាេទ្៊ីរ៊ី លគពិ្ចារណ្ឋលៅលេើភាព្ ិនសម្លម្លប្តោន  លដើ ែ៊ីននាថ្ន លតើ

ការមក្សមប្រមខែលនាោះ រលងកើតឱ្យម្លនវិស ភាព្មដរឬោ៉ែ ងណ្ឋ។ 

 
307 Arbitral Tribunal Constituted Pursuant to Article 287, and in accordance with Annex 
VII, of the United Nations Convention on the Law of the Sea in the Matter of an 
Arbitration between Guyana and Suriname, Award of the Tribunal of the Permanent 
Court of Arbitration (17 September, 2007), 
available at http://www.pca-cpa.org/showfile.asp?fil_id=664.  
308 Denmark V. Norway Case, supra note 290. Para. 87. 

http://www.pca-cpa.org/showfile.asp?fil_id=664
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ក្សនុងលរឿងក្សដ៊ីស  ទ្ទលមម 309 ត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិបានគូសមខែស ចម្លា យ

រលណ្ឋដ ោះអាសនន ួយ។ សូ ល ើេរូរភាព្ខ្នងលប្កា ៖  

  

 
309 Black Sea Case, ICJ Judgement of 2009, Para. 115-121.  

រូបភាព 27: ខ្ខ្ែសមចម្ងា យបពណាដ ោះអាសនន (Black Sea Case 2009) 
Source: Black Sea Case, ICJ Judement of 2009. Para. 162. 
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លប្កាយព្៊ីគូសមខែខ្នង លេើត លាការចារ់លែដើ ពិ្ចារណ្ឋលៅលេើក្សាំមណមប្រមខែ

លនោះលដ្ឋយស្ថរកាេៈលទ្សៈព្ិលសស ឬកាេៈលទ្សៈ ក្ស់ព័្នធ។” លៅក្សនុងក្សរណ៊ីលនោះ 

អ៊ែ យមប្ក្សន បានអោះអាងថ្នរញ្ញា សម្លម្លប្តប្រមវងលននរប្តូវមតយក្ស ក្សពិ្ចារណ្ឋលដើ ែ៊ី

មក្សមប្រមខែរលណ្ឋដ ោះអាសននលនោះកាច់លឆ្ព ោះលៅកាន់លននរររស់រ៉ែូម្ល៉ែ ន៊ី លដ្ឋយស្ថរថ្នប្រមវង

លននរររស់អ៊ែ យមប្ក្សន មវងជាងលននរររស់រ៉ែូម្ល៉ែ ន៊ី។ រ៉ែ មនតរ៉ែូម្ល៉ែ ន៊ី បានលនាើយតរលៅអ៊ែ យមប្ក្សន

ថ្ន ភាព្ខ សោន ននលននរ មដេលេើក្សល ើងលដ្ឋយអ៊ែ យមប្ក្សន  ិនអាចចាត់ទ្ ក្សជាកាេៈ

លទ្សៈ ក្ស់ព័្នធបានល ើយ។ លប្កាយព្៊ីពិ្ចារណ្ឋ លដ្ឋយមែែក្សលេើអាំណោះអាំណ្ឋងររស់

ភាគ៊ីនិងយ តតិស្ថស្តសត  ត លាការបានសននិដ្ឋា នថ្ន  វសិ ម្លប្តននប្រមវងលននររវាងអ៊ែ យមប្ក្សន

និងរ៉ែូម្ល៉ែ ន៊ី  ិនអាចចាត់ទ្ ក្សថ្នជាក្សត្តត  ក្ស់ព័្នធដេ់ការមក្សមប្រមខែរលណ្ឋដ ោះអាសនន

ល ើយ។ លៅដាំណ្ឋក្ស់កាេទ្៊ីរ៊ី ត លាការបានពិ្ចារណ្ឋអាំព្៊ី វិសម្លម្លប្ត មដេអាច

លក្សើតល ើង លដ្ឋយស្ថរប្រមវង និងរាំមណងមចក្សតាំរន់។ ត លាការបានលប្រៀរលធៀរអន -

បាត ប្រមវងននលននរ ក្ស់ព័្នធ និង អន បាតននតាំរន់ស  ទ្ទ មដេមរងមចក្សឱ្យលៅរ៉ែូម្ល៉ែ ន៊ី 

និងអ៊ែ យមប្ក្សន។ ត លាការបានរក្សលឃើញថ្ន អន បាតប្រមវងននលននរ ក្ស់ព័្នធររស់រ៉ែូម្ល៉ែ ន៊ី 

និងអ៊ែ យមប្ក្សន ម្លនប្រម្លណ១:២.៨ លហើយអន បាតននតាំរន់ស  ទ្ទ ក្ស់ព័្នធម្លន១:

២.១។ ត លាការបានសននិដ្ឋា នថ្ន ភាព្ខ សោន រនតិចរនតួច  ិនរាា ញអាំព្៊ីវិស ម្លប្ត

ល ើយ លហត លនោះ ិនម្លនការមក្សមប្រអវ៊ីល ើយលេើមខែរលណ្ឋដ ោះអាសនន។ 
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លប្កាយ ក្ស វិធ៊ីស្ថស្តសត មខែរ៊ីដាំណ្ឋក្ស់កាេលនោះ ប្តូវបានយក្ស ក្សលប្រើលដ្ឋយ

ស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិសប្ម្លរ់ចារ់ស  ទ្ទក្សនុងលរឿងក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទរវាងរង់កាា មដស 

និង ៊ីោ៉ែ នម្ល៉ែ លៅក្សនុងនក្សស  ទ្ទរង់កាេ់ (Bay of Bengal)នាឆ្ន ាំ ២០១២។ ក្សនុង

លសចក្សដ៊ីសលប្ ចក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ និងខពង់រារបាតស  ទ្ទ រវាង

ប្រលទ្សទាាំងព្៊ីរ ស្ថលាក្សដ៊ីបានគូសមខែស ចម្លា យរលណ្ឋដ ោះអាសនន ួយ លដ្ឋយលប្ជើស

លរីសចាំណ ច េូដ្ឋា ន ក្ស់ព័្នធ លៅខ្នងរង់កាា មដស និង ៊ីោ៉ែ ន់ម្ល៉ែ ។310 

 
310 ITLOS Case No.16, supra note 274, Para. 271-274. 

រូបភាព 28: ខ្ខ្ែសមចម្ងា យបពណាដ ោះអាសនន (ITLOS Case No.16, 2012) 
Source:  ITLOS Case No. 16, Bangladesh V. Myanmar 2012, p. 232. 
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លៅដាំណ្ឋក្ស់កាេរនាទ រ់ ស្ថលាក្សដ៊ីបានពិ្ចារណ្ឋលៅលេើកាេៈលទ្សៈ ក្ស់ព័្នធ 

និងបានរក្សលឃើញថ្នភូ ិស្ថស្តសត ននលននរលនោះម្លនសណ្ឋា នែត មដេនាាំឱ្យមខែស -

ចម្លា យរលណ្ឋដ ោះអាសននលនោះ រលងកើតការខ្នតរង់ដេ់ភាគ៊ីណ្ឋ យួ (cutting-off 

effect)។ 311  ស្ថលាក្សដ៊ី ក្សមាបានមក្សសប្ ួេមខែរលណ្ឋដ ោះអាសននលនាោះ លដើ ែ៊ីេ ររាំបាត់

ការខ្នតរង់លដ្ឋយឥទ្ធិព្េននលននរែតចាំល ោះរង់កាា មដស និង ៊ីោ៉ែ នម្ល៉ែ ។  

ច ងលប្កាយ ស្ថលាក្សដ៊ីបានវាយតន ាថ្នលតើមខែរលណ្ឋដ ោះអាសននលនាោះបានរលងកើត

 វិស ភាព្រវាងតាំរន់ស  ទ្ទ (តាំរន់លសដាកិ្សចចផ្ដដ ច់  ខ និង/ឬខពង់រារបាតស  ទ្ទ) និង

 វិស ភាព្ប្រមវងលននរររស់ប្រលទ្សទាាំងព្៊ីរមដរឬលទ្។ ស្ថលាក្សដ៊ីបានរក្សលឃើញថ្ន ម្លន

 វិស ភាព្លប្ ោះថ្ន អន បាតននតាំរន់ស  ទ្ទរង់កាា មដស និង ៊ីោ៉ែ ន់ម្ល៉ែ ន គឺ ១ ទ្េ់

នឹង ១.៥៤312  លហើយអន បាតប្រមវងននលននរ ក្ស់ព័្នធររស់រង់កាា មដស និង ៊ីោ៉ែ នម់្ល៉ែ

គឺ១ទ្េ់នឹង ១.៤២313។ រ៉ែ មនតស្ថលាក្សដ៊ីលនោះបានលេើក្សល ើងថ្ន ិនម្លនវិស ភាព្ខ្នា ាំង

មដេប្តូវមតមក្សតប្ ូវមខែរលណ្ឋដ ោះអាសននល ើយ។314  

ស ូល ើេររូខ្នងលប្កា ៖  

 

 

 

 
311 ITLOS Case No.16, supra note 274, Para. 297. 
312 Id, Para. 499. 
313 Id, para. 205. 
314 Id, para. 499. 
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រូបភាព 29: ខ្ខ្ែសមចម្ងា យពម្កាយខ្កសម្មួល (ITLOS Case No.16, 2012) 
Source:  ITLOS Case No. 16, Bangladesh V. Myanmar 2012, p. 233. 
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ផ្ ន្ក្សទី្ ៤ ៖ ក្សតាត ផ្ដលមានឥទ្ធិព្លដល់ការក្សំណត់ប្ព្ំផ្ដនសមុទ្ទ   

លោងត្ត អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ គនាឹោះលដើ ែ៊ីទ្ទ្ួេបានេទ្ធែេប្រក្សរលដ្ឋយ

ស ធ ៌គឺ ការក្សាំណត់ឱ្យបានអាំព្៊ីកាេៈលទ្សៈមដេ ក់្សព័្នធ រួចែដេ់ការយក្សចិតត

ទ្ ក្សដ្ឋក្ស់ស ប្សរចាំល ោះកាេៈលទ្សៈទាាំងលនាោះ លៅក្សនុងដាំលណើរការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដន។ 

 ិនម្លនការក្សាំណត់េក្សខណៈ វិនិចឆយឱ្យបានចាស់លាស់ល ើយអាំព្៊ីឃ្ា  “កាេៈលទ្សៈ

 ក្ស់ព្ន័ធ” លហើយម្លនការរក្សប្ស្ថយលែែងៗោន  ចាំល ោះក្សត្តត  យួលនោះ។ 

ត្ត រយៈការអន វតតជាក់្សមសដង លៅលព្េចរចាក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងក្សាំណត់ប្ព្ាំមដន

ស  ទ្ទ ជាទ្ូលៅ រដាមតងមតពិ្ចារណ្ឋជាពិ្លសសលៅលេើក្សត្តត ភូ ិស្ថស្តសត។ លទាោះរ៊ីជា

ម្លនក្សត្តត លែែងលទ្ៀត ដចូជាក្សត្តត លសដាក្សិចច នលោបាយ និងសនតិស ខ ប្តូវបានលគយក្ស

 ក្សពិ្ចារណ្ឋក្សដ៊ី ក្សមាភាគ៊ីមតងមតលប្រើ លធាបាយលដើ ែ៊ីចប្ម្លញ់យក្សមខែមដេនា រ់បាន

រលងកើតល ើងព្៊ី  ន ក្ស លដ្ឋយមែែក្សលេើក្សត្តត ភូ ិស្ថស្តសត   ក្សពិ្ចារណ្ឋមដរ។ 

១-កាល:សទ្ស:ភូមិសា្សត 

  ក់្សព័្នធនឹងក្សត្តត ភូ ិស្ថស្តសត  ម្លននត សាំខ្នន់ៗ ួយចាំនួនមដេលយើងប្តូវយក្ស 

ចិតតទ្ ក្សដ្ឋក់្សពិ្ចារណ្ឋលព្េអន វតតដាំលណើរការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ។ ទាាំងលនាោះគឺ315៖  

 
315 United Nations, Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries, 2000, P. 25. 
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− ភូ ិស្ថស្តសតតាំរន់ រួ ទាាំងចរិតេក្សខណៈទ្ូលៅ និងសណ្ឋា នព្ិលសសនន

តាំរន់ (  ស  ទ្ទ ស  ទ្ទ ក់្សក្សណ្ឋដ េរិតជិត ជាលដើ )  

− រូរសណ្ឋា នននលននរ រួ ទាាំងលននរជារ់ោន  និងលននរទ្េ់  ខោន  ទ្ិសលៅ 

ប្រមវង រាងែត ឬលបា៉ែ ង 

− ចាំណ ច ូេដ្ឋា ន រួ ទាាំងវតាម្លនលកាោះ ែាូវចាំណតនាវា នក្ស ម្លត់ទ្លនា 

លកាោះ ដ៊ីដ ោះ ថ្មរ៉ែប្រោះទ្ឹក្ស និងទ្ាំនាក់្សទ្ាំនងទ្៊ីត្តាំងននសណ្ឋា នទាាំងលនោះ

ជា ួយលននរ 

− វតតម្លនលកាោះ និងថ្ម។ 

ក្ស. តនួាទ្៊ីននលននរ  

ក្សនុងលរឿងស  ទ្ទខ្នងលជើង (North Sea Case) ឆ្ន ាំ ១៩៦៩ ត លាការយ តតិធ ៌

អនតរជាតិ បានចាត់ទ្ ក្សថ្នរូរសណ្ឋា នទ្ូលៅននលននរររស់ភាគ៊ីជាកាេៈលទ្សៈ ក្ស់ព័្នធ 

មដេប្តូវយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក្ស់ជាចាាំបាច។់ ត លាការបានលេើក្សល ើងថ្ន ៖  

“ត លាការចាាំបាច់ប្តូវមតពិ្និតយោ៉ែ ងយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក្ស់ ចាំល ោះ

សណ្ឋា នភូ ិស្ថស្តសត ននលននរររស់ប្រលទ្សទាាំងព្៊ីរ […]លប្ ោះថ្ន ដ៊ីលោក្ស 

គឺជាប្រភព្អាំណ្ឋចគតិយ តត មដេអាចអន វតតចាំល ោះការលាតសនធឹងទ្ឹក្ស

ដ៊ីលឆ្ព ោះលៅកាន់ស  ទ្ទ លហើយត លាការប្តូវមតពិ្និតយឱ្យបានចាស់ថ្នលតើ
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ម្លនេក្សខណៈភូ ិស្ថស្តសត ប្តង់ណ្ឋខាោះ មដេនឹងរងកឱ្យម្លនការលាត

សនធឹងទ្ឹក្សដ៊ី លៅក្សនុងក្សរណ៊ីលនោះ។”316 

ខ. លកាោះ  

 ម្លប្ត្ត ១២១ ននអន សញ្ញា អងគការសហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីចារ់ស  ទ្ទ ឆ្ន ាំ 

១៩៨២ បានមចងថ្ន ៖  

“លកាោះគឺជាដ៊ីដ ោះលដ្ឋយធ មជាតិ ព័្ទ្ធជ ាំវញិលដ្ឋយទ្ឹក្ស មដេ ិន

េិចបាត់លៅលព្េទ្ឹក្សលជារ លហើយម្លនស  ទ្ទមដនដ៊ី តាំរន់លសដាកិ្សចចផ្ដដ ច់

  ខ និងខពង់រារបាតស  ទ្ទ។ ថ្ម មដេ ិនអាចប្ទ្ប្ទ្ង់ជ៊ីវភាព្ររស់

 ន សែ ឬជ៊ីវភាព្លសដាកិ្សចចលដ្ឋយខាួនឯង  ិនអាចទ្ទ្េួបានតាំរន់លសដា

ក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ ឬខពង់រារបាតស  ទ្ទល ើយ។”317 

 វតតម្លនននលកាោះអាចឱ្យលគចាត់ទ្ ក្សថ្នជាកាេៈលទ្សៈ ក្ស់ព័្នធមដេម្លនឥទ្ធិព្េ

ោ៉ែ ងខ្នា ាំងដេ់មខែក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនក្សនុងតាំរន់ស  ទ្ទ។ ក្សនុងការអន វតតជាក្ស់មសដង ការែដេ់

ឥទ្ធិព្េដេ់លកាោះ ចាំល ោះការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ ម្លនភាព្ខ សោន លៅត្ត កាេៈ-

លទ្សៈ។ លកាោះខាោះប្តូវបានែដេ់ឥទ្ធិព្េទាាំងប្សុង លហើយលកាោះខាោះប្តូវបានែដេ់ឥទ្ធិ-

ព្េ ិនលព្ញលេញ ឬមត ក្ស់ក្សណ្ឋដ េ លហើយលៅក្សនងក្សរណ៊ីខាោះលទ្ៀត លគ ិនបាន

 
316 1969 North Sea case. Para. 96. 
317 UNCLOS, supra note 5, Art. 121. 
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លអើលព្ើអាំព្៊ីអតាិភាព្ររស់វាល ើយ។ ក្សនុងក្សរណ៊ីខាោះលទ្ៀត លគគូសមខែក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនព័្ទ្ធ

ជ ាំវិញលកាោះលនាោះ លដ្ឋយចាត់ទ្ ក្សដូចជាោម នលកាោះមត ដង។ 

 ជាទ្លូៅ ត លាការលប្រើប្បាស់ប្ទ្ឹសដ ៊ី ួយមដេលគលៅថ្ន “ក្សត្តត ភូ ិស្ថស្តសត

ពិ្លសស” ចាំល ោះលកាោះ។ ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេលកាោះលដើរតួនាទ្៊ីោ៉ែ ងសាំខ្នន់ ចាំល ោះរូរ

សណ្ឋា នទ្ូលៅននលននរ លនាោះលគនឹងចាត់ទ្ ក្សលកាោះលនាោះដូចជាដ៊ីលោក្សមដរ ក្សនុងការក្សាំណត់

ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ។ រ៉ែ មនត ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេ លកាោះលនាោះម្លនក្សត្តត ភូ ិស្ថស្តសត ិនស ប្សរ

លៅនឹងរូរសណ្ឋា នទ្ូលៅ ឬ ិនសាំខ្នន់លគែដេ់ឥទ្ធិព្េ ិនលព្ញលេញ ឬអាចនឹង ិន

លអើលព្ើមត ដង។  ា៉ែងលទ្ៀតទ្ាំហាំ ចាំនួនប្រជាជន និងលសដាក្សិចចននលកាោះ គឺជាក្សត្តត

សាំខ្នន់ លៅក្សនុងដាំលណើរការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដន ជាពិ្លសសលៅលព្េគូសមខែស ចម្លា យ 

ឬស ឌ្ឍលរខ្ន។ ក្សនុងលរឿងេ៊ីរ៊ែ៊ី និងទ្ យលនស ៊ី ឆ្ន ាំ១៩៨២ ត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ

បានែដេ់ឥទ្ធិព្េប្តឹ  ក្ស់ក្សណ្ឋដ េ់រ៉ែ លណ្ឋណ ោះចាំល ោះលកាោះក្សឺលក្សនណ្ឋហ៍(Kerkennah) 

លដ្ឋយលោងរញ្ញា ទ្ាំហាំ និងទ្៊ីត្តាំងននលកាោះលនាោះ។318 លព្េខាោះ លកាោះប្តូវបានែដេ់ឥទ្ធ-ិ

ព្េសប្ម្លរ់ការគូសមខែក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់ស  ទ្ទមដនដ៊ី រ៉ែ មនត  ិនអាចទ្ទ្ួេបាន

ឥទ្ធិព្េលៅលព្េសប្ម្លរ់ការគូសមខែក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខល ើយ 

លដ្ឋយស្ថរក្សត្តត ទ្៊ីត្តាំងននលកាោះលនាោះ។ ជាក្ស់មសដងក្សនុងលរឿងក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រមដនស  ទ្ទ ឆ្ន ាំ 

២០១២ រវាងរង់កាា មដស និង ៊ីោ៉ែ ន់ម្ល៉ែ  ស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិសប្ម្លរ់ចារ់ស  ទ្ទ 

ែដេ់ឥទ្ធិព្េលកាោះសង់ម្ល៉ែ ទ្៊ីន (St. Martin) ក្សនុងការគូសមខែក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ 

 
318 Tunisia V. Libya case, supra note 294, Para. 128. 
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លដ្ឋយស្ថរថ្នលកាោះលនោះ ម្លនទ្ាំហាំ និងស តាភាព្លសដាក្សិចចប្គរ់ប្ោន់ក្សនុងការចិញ្ច ឹ 

ជ៊ីវិតប្រជាព្េរដា។ លនោះម្លនន័យថ្ន លកាោះលនោះ ម្លនស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់ខាួន។
319  

រ៉ែ មនត ស្ថលាក្សដ៊ីខ្នងលេើ  ិនបានែដេ់ឥទ្ធិព្េដេ់លកាោះលនោះល ើយ លដ្ឋយស្ថរ

ថ្នថ្វ៊ីតែិតមតវាជាលកាោះររស់រង់កាា មដសក្សដ៊ី រ៉ែ មនតទ្៊ីត្តាំងររស់វា សា ិតលៅេយចូេលៅ

រក្ស ៊ីោ៉ែ ន់ម្ល៉ែ ។320 

 ២-កាលៈសទ្សៈមិនមានលក្សខណៈភូមិសា្សត 

ក្ស-ក្សត្តត ភ ូសិណ្ឋា នស្ថស្តសត  នងិ ភូគព្វស្ថស្តសត   

 ត លាការអនតរជាតិ មតងយក្សក្សត្តត ភូ ិសណ្ឋា នស្ថស្តសត  និងភូគព្វស្ថស្តសត ក្ស

ពិ្ចារណ្ឋលៅលព្េសលប្ ចអាំព្៊ីការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនខពង់រារបាតស  ទ្ទលទាោះរ៊ីជាក្សត្តត

ទាាំងលនោះ ិន ក្ស់ព័្នធលដ្ឋយផ្ដទ េ់ជា យួនឹងការគូសមខែក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនក្សដ៊ី។ 

 ក្សត្តត ភូ សណ្ឋា នស្ថស្តសត  និងភូគព្វស្ថស្តសត  អាចជាកាេៈលទ្សៈ ក់្សព័្នធក្សនុង

ការក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់ខពង់រារបាតស  ទ្ទ។ ក្សត្តត ទាាំងលនោះម្លនទ្ាំនាក់្សទ្ាំនងោ៉ែ ងជិត

សន ិទ្ធលៅនឹងលោេគាំនិត“ដ៊ីលាតសនធឹងព្៊ីធ មជាតិ (natural prolongation)” 

មដេប្តូវបានរលងកើតល ើងលដ្ឋយត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិក្សនុងលរឿងស  ទ្ទខ្នងលជើង 

(North Sea Case) នាឆ្ន ាំ ១៩៦៩។ ក្សនុងលរឿងលនោះ ត លាការបានលេើក្សល ើងថ្ន “ក្សនុង

 
319 ITLOS Case No.16, supra note 274. 
320 Id. 
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ដាំលណើរការចរចា រដាប្តូវយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក់្សពិ្ចារណ្ឋលៅលេើរចនាស ព័នធរូរស្ថស្តសតនិង

ភូគព្វស្ថស្តសត 321 ននតាំរន់ ក្ស់ព័្នធររស់ខពង់រារបាតស  ទ្ទ។” 322  

ចាំមណក្ស ក្សនុងលរឿងទ្ យលនស ៊ីនិងេ៊ីរ៊ែ៊ីឆ្ន ាំ១៩៨២ ភាគ៊ីទាាំងព្៊ីរបានលេើក្សយក្ស

ក្សត្តត ដ៊ីលាតសនធឹងព្៊ីធ មជាតិ ជា ូេដ្ឋា នលដើ ែ៊ីទ្ទ្ួេបានក្ស មសិទ្ធិលេើខពង់រារបាត

ស  ទ្ទ លហើយប្សរោន លនោះក្សមាបានលេើក្សយក្សកាេៈលទ្សៈភូ ិសណ្ឋា នស្ថស្តសត  និងភូគព្វ-

ស្ថស្តសត ក្សសាំអាងថ្នជាក្សត្តត  ក់្សព័្នធសប្ម្លរ់ការក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់ខពង់រារបាតស  ទ្ទ

ររស់ខាួនែងមដរ។ 323  ត លាការលៅក្សនុងលរឿងក្សដ៊ីខ្នងលេើ បានរដិលសធការលេើក្សល ើង

ររស់ភាគ៊ី លហើយបានសននិដ្ឋា នថ្ន ៖  

“លទាោះរ៊ីជាម្លនការលេើក្សល ើងលដ្ឋយម្លនទ្ាំន ក្សចិតតព្៊ីភាគ៊ីទាាំងព្៊ីរ

ថ្នតាំរន់ ក្ស់ព័្នធគឺជាដ៊ីលាតសនធឹងោ៉ែ ងពិ្តប្បាក្សដ និងម្លនភសដុត្តង

ជាក់្សលាក្សក់្សដ៊ី លោងត្ត លោេការណ៍គតិយ តតត លាការ ិនអាចក្សាំណត់

យក្សតាំរន់ខពង់រារបាតស  ទ្ទ សប្ម្លរ់ជាក្ស មសិទ្ធិររស់ទ្ យលនស ៊ី និងេ៊ីរ៊ែ៊ី 

លដ្ឋយមែែក្សទាាំងប្សងុ ឬលផ្ដដ តការយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក់្សជាច ែង ចាំល ោះក្សត្តត

ភូគព្វស្ថស្តសត ល ើយ។” 324 

 
321 physical and geological structure. 
322 1969 North Sea cases. Para. 101. 
323 Tunisia V. Libya case, supra note 294,  Para. 63; Tunisian memorial, P.12.  
324 Id, Para 61; Tunisian memorial, P.12.  
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ខ-កាេៈលទ្សៈសងគ -លសដាក្សចិច 

 ក្សត្តត លសដាក្សិចច និងសងគ  អាចលដើរតួោ៉ែ ងសាំខ្នន់ែងមដរ លៅក្សនុងដាំលណើរការ

ចរចាក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទរវាងរដា និងរដា។ រ៉ែ មនត ចាំល ោះជាំហរររស់ស្ថា រ័នយ ត្តត ធិការ

អនតរជាតិ ក្សត្តត លនោះ  ិន ក្ស់ព័្នធល ើយចាំល ោះការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដន លប្ ោះថ្នការ

ពិ្ចារណ្ឋលេើក្សត្តត លនោះនឹងនាាំឱ្យរាំ នដេ់លោេការណ៍ក្សាំណតប់្ព្ាំមដនប្រក្សរលដ្ឋយ

ស ធ ។៌ លៅលព្េមដេលរឿងក្សដ៊ីរញ្ាូនលៅត លាការ ឬ ជឈតត វិនិចឆយអនតរជាតិ ស្ថា រ័ន

យ ត្តត ធិការទាាំងលនោះ នឹងគូសមខែក្សាំណត់ប្ព្ាំមដន លដ្ឋយអន វតតត្ត លោេការណ៍ និង

 វិននននចារ់អនតរជាតិ។ ម្លនន័យថ្ន ត លាការ នឹង ិនពិ្ចារណ្ឋល ើយអាំព្៊ីអតាិភាព្ 

ស្ថរសាំខ្នន់ឬទ្៊ីត្តាំងននធនននធ មជាតិលៅក្សនុងតាំរន់ ក្ស់ព័្នធ។  

 ជាទ្លូៅ  ិនម្លនលហត ែេអវ៊ីមដេប្តូវមក្សមប្រមខែក្សាំណត់ប្ព្ាំមដន លដ្ឋយប្ោន់

សាំអាងលេើ ូេលហត ថ្នម្លនលប្រង ឬធនននលនស្ថទ្លៅជារ់ជា ួយនឹងមខែ ឬក្សមា

លដ្ឋយស្ថរថ្នធនននទាាំងអស់សា ិតលៅលេើទ្៊ីត្តាំងររស់មតភាគ៊ីម្លខ ងលនាោះល ើយ។ ក្សនុង

លរឿងក្សដ៊ីឆ្ន ាំ ១៩៨២ រវាងទ្ យលនស ៊ី និងេ៊ីរ៊ែ៊ី ភាគ៊ីបានលេើក្សសាំអាងអាំព្៊ីតួនាទ្៊ីររស់

ក្សត្តត លសដាក្សិចច លៅក្សនុងដាំលណើរការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដន លដ្ឋយ (ទ្ យលនស ៊ី) បានលេើក្សយក្ស

ព្៊ីក្សងវោះខ្នតមែនក្សលសដាក្សិចច លដ្ឋយស្ថរ ិនម្លនធនននធ មជាតិនិងទា ទារ ឱ្យ

ត លាការយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក់្សលេើធនននលនស្ថទ្ លៅលព្េក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ លដើ ែ៊ី

ជយួសលស្តាគ ោះដេ់លសដាកិ្សចចជាតិររស់ខាួន។ ត លាការបានរដិលសធនឹងសាំលណើររស់

ទ្ យលនស ៊ីឱ្យព្ិចារណ្ឋលេើក្សត្តត ភាព្ប្ក្ស៊ីប្ក្ស លដ្ឋយព្នយេ់ថ្ន៖  
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“លនោះជាក្សត្តត  មដេ ិនម្លនទ្ាំនាក្ស់ទ្ាំនងោន ទាេ់មតលស្ថោះ លប្ ោះថ្ន

ភាព្ខ សោន មដេ ិនអាចទាយទ្ ក្សបានននលជាគវាសនាឬវរិតតិររស់ជាតិ

 យួ ិនម នជាលរឿងសា ិតលសា ររហូតលនាោះលទ្។ ប្រលទ្ស យួ នថ្ាលនោះម្លន

ភាព្ប្ក្ស៊ីប្ក្ស អាចនឹងកាា យជាប្រលទ្សអនក្សម្លនលៅនថ្ាលប្កាយ លដ្ឋយស្ថរ

ប្ពឹ្តតការណ៍លែែងៗរារ់ទាាំងការរក្សលឃើញធនននម្លនតន ាែង។” 325 

 លទាោះជាោ៉ែ ងលនោះក្សដ៊ី លយើង ិនប្តូវ ិនលអើលព្ើចាំល ោះែេរ៉ែោះ េ់ព្៊ីក្សត្តត  ន សែ 

និងធនននលៅលេើការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទល ើយ។ ជាក្ស់មសដង ក្សនុងដាំលណើរការរ ក្សរក្ស

លប្រង លដ្ឋយស្ថរថ្នប្កុ្ស ហ៊ែ នរ ក្សរក្ស អាចនឹងម្លនភាព្ស្ថទ ក្ស់លសទ ើរក្សនុងការអន វតត

ការារររស់ខាួន លៅក្សនុងតាំរន់មដេម្លន វិវាទ្ លហត លនោះរដាព្៊ីរអាចរលងកើតជាតាំរន់

អាជ៊ីវក្ស មរ ួ ឬតាំរន់អភិវឌ្ឍរួ មដេតាំរន់លនោះ ិនរ៉ែោះ េ់ដេ់ការសលប្ ចររស់

ត លាការឬ ជឈតត វិនិចឆយ លៅលព្េអនាគតល ើយ។326 

គ. ការអន វតតររសរ់ដា   

 ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេ ិនម្លនការប្ព្ លប្ព្ៀងជាែាូវការ លេើប្ព្ាំមដនស  ទ្ទរវាងរដា

និងរដា ត លាការអាចពិ្ចារណ្ឋលេើការអន វតតររស់រដា   នលព្េ វិវាទ្លក្សើតល ើង មដេ

ការអន វតតលនោះអាចជាក្សត្តត  ក្ស់ព័្នធក្សនុងការសលប្ ចររស់ត លាការ។ អាក្សរែក្សិោ 

 
325 Tunisia V.Libya case, supra note 294, Para. 107. 
326 Jonathan I. Charney. Progress in international maritime boundary delimitation law. 
American Journal of International Law. Vol. 88. 1994. P. 240. 
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និងការលរៀរចាំររស់រដា អាចទាក្ស់ទ្ងលៅនឹងលោេការណ៍ប្ព្ លប្ព្ៀងលដ្ឋយតណា ៊ីភាព្ 

និងលោេការណ៍លថ្នា ោះសិទ្ធិ។  

        លោេការណ៍ប្ព្ លប្ព្ៀងលដ្ឋយតណា ៊ីភាព្ (Tacit Agreement) សាំលៅ

ដេ់ការក្សាំណត់ថ្ន រ គគេ ឬរដា យួទ្ទ្ួេយក្សអងគលហត ណ្ឋ យួ លដ្ឋយស្ថរការ ិន

បានប្រឆ្ាំង នឹងអងគលហត លនាោះ លទាោះរ៊ីជាខាួនបានដឹងព្៊ីអងគលហត លនាោះក្សដ៊ី។ លោេ-

ការណ៍លថ្នា ោះសិទ្ធិ (Estoppel) សាំលៅដេ់ការរារាាំងដេ់រ គគេ ឬរដា ិនឱ្យលេើក្ស

យក្សសាំអាងណ្ឋ ួយមដេែទុយលៅនឹងសក្ស មភាព្មដេខាួនបានលធវើ ឬែទុយលៅនឹង

ស ដ៊ីមដេខាួនបាននិោយព្៊ី  ន លៅចាំល ោះ  ខត លាការ។ 

រដាមដេបានដឹងអាំព្៊ីការអន វតតជាស្ថនរណៈ ឬការអោះអាងអាំព្៊ីសិទ្ធិររស់ភាគ៊ី

ដនទ្លៅក្សនុង វិវាទ្ លហើយខក្សខ្នន ិនបានតវា៉ែ ប្រឆ្ាំងនឹងការអន វតតលនាោះ អាចប្តូវ

បានចាត់ទ្ ក្សថ្នបានទ្ទួ្េយក្សលដ្ឋយតណា ៊ីភាព្ចាំល ោះឋានៈគតិយ តត មដេមសដង

ល ើងលដ្ឋយការអន វតត ឬការអោះអាងសិទ្ធររស់ភាគ៊ីដនទ្។ ក្សនុងលរឿងក្សដ៊ីឆ្ន ាំ ១៩៨២ រវាង

ទ្ យលនស ៊ីនិងេ៊ីរ៊ែ៊ី ត លាការបានទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ការអន វតតររស់រដាថ្នជាកាេៈលទ្សៈ

 ក់្សព័្នធ មដេអាចអន វតត លដើ ែ៊ីទ្ទ្ួេបានេទ្ធែេក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនប្រក្សរលដ្ឋយ

ស ធ ។៌ ត លាការបានលេើក្សល ើងថ្ន ៖  

  “...មដេ ិនម្លនការជាំទាស់ព្៊ីភាគ៊ីទាាំងព្៊ីរអស់រយៈលព្េជាយូរ

 ក្សលហើយ លនាោះម្លនន័យថ្ន ភាគ៊ីទាាំងព្៊ីរបានទ្ទ្ួេយក្សនូវការមក្សមប្រ
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លដ្ឋយប្រវតតិស្ថស្តសត  ជាវធិ៊ីក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនខពង់រារបាតស  ទ្ទ រវាងរដា

ទាាំងព្៊ីរ លហើយការទា ទារសិទ្ធិប្រវតតិស្ថស្តសត  លដ្ឋយទ្ យលនស ៊ី  ិនអាច

ជាំទាស់បានល ើយព្៊ីសាំណ្ឋក្ស់ េ៊ីរ៊ែ៊ីលៅខ្នងលក្សើតមខែក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនមដេ

បានប្ព្ លប្ព្ៀង។”327 

 ចាំមណក្សក្សនុងលរឿងក្សដ៊ីឆ្ន ាំ២០០២ រវាងកាល រូន និងន៊ីលហែរីោ៉ែ  ត លាការ ិន

បានពិ្ចារណ្ឋការអន វតតររស់រដាលេើស ែទានលប្រង ថ្នជាកាេៈលទ្សៈ ក្ស់ព័្នធមដេ

ចាាំបាច់ប្តូវគិតគូរលដើ ែ៊ីមក្សសប្ ួេមខែរលណ្ឋដ ោះអាសននល ើយ។ ត លាការបានលេើក្ស

ល ើងថ្ន ៖  

“...លោងត្ត យ តតិស្ថស្តសតក្សនាង ក្ស លទាោះរ៊ីជាម្លនការប្ព្ 

លប្ព្ៀងលដ្ឋយ ក្សយលព្ចន៍ ឬលដ្ឋយត ណា ៊ីភាព្រវាងភាគ៊ីលេើការក្សាំណត់ទ្៊ី

ត្តាំងស ែទានលប្រង មដេអាចនឹងរាា ញអាំព្៊ីការប្ព្ លប្ព្ៀងោន លេើក្ស ម-

សិទ្ធិននតាំរន់ស  ទ្ទក្សដ៊ី រ៉ែ មនតស ែទានលប្រង នងិអណដូ ងលប្រង  ិនអាច

ចាត់ទ្ ក្សថ្នជាកាេៈលទ្សៈ ក់្សព័្នធ មដេអាចមក្សមប្រមខែរលណ្ឋដ ោះអាសនន

ល ើយ។ ការមក្សមប្រមខែលៅក្សនុងក្សរណ៊ីលនោះ អាចយក្ស ក្សពិ្ចារណ្ឋបាន 

េ ោះប្ត្តមតម្លនការប្ព្ លប្ព្ៀងលដ្ឋយ ក្សយលព្ចន៍ឬលដ្ឋយត ណា ៊ីភាព្ព្៊ី

ភាគ៊ីមតរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ។”328 

 
327 Tunisia V. Libya case, supra note 294, Para. 95. 
328 2002 Cameroon/Nigeria case. Para. 304-305. 
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ឃ-ែេប្រលោជនរ៍រសរ់ដាទ្៊ីរ៊ី ការគិតគរូព្៊ីរញ្ញា សនតសិ ខ និងនលោបាយ 

 ត្ត រយៈការលេើក្សល ើងររស់ត លាការ និងការអន វតតជាក់្សមសដងររស់រដាស ទ្ធ

មតរាា ញថ្ន ការគិតគូរព្៊ីរញ្ញា សនតិស ខ និងនលោបាយក្សមាដចូជាែេប្រលោជន៍

ររស់រដាទ្៊ីរ៊ីក្សនុងតាំរន់មដេប្តូវក្សាំណត់ប្ព្ាំមដន អាចជាកាេៈលទ្សៈ ក្ស់ព័្នធ មដេ

ប្តូវវាយតន ាការគូសមខែក្សាំណត់ប្ព្ាំមដន។ ការគិតគូរព្៊ីសនតិស ខ និងនលោបាយ គឺ

លរឿងព្៊ីរមដេម្លនទ្ាំនាក់្សទ្ាំនងោន ោ៉ែ ងជិតសន ិទ្ធ។ លៅឆ្ន ាំ១៩៤៥ ប្រននាធិរត៊ីសហ-

រដាអាល រិក្ស លលាក្ស  រី ប្ទ្ូម្ល៉ែ ន់ បានមថ្ាងអាំព្៊ីការប្រកាសអោះអាងសិទ្ធិលេើខពង់រារ

បាតស  ទ្ទថ្ន៖ “ការការ រខាួន រងខាំឱ្យប្រលទ្សលៅត្ត លននស  ទ្ទ ប្តូវឃ្ា ាំល ើេ

សក្ស មភាព្លៅលេើលននរររស់ខាួន មដេចាាំបាច់ប្តូវលប្រើប្បាស់ធនននទាាំងលនោះ។”329 

ង-ក្ស មសទិ្ធបិ្រវតតសិ្ថស្តសត   

 ក្ស មសិទ្ធិប្រវតតិស្ថស្តសត  អាចប្តូវបានលគយក្ស ក្សពិ្ចារណ្ឋក្សនុងការក្សាំណត់ប្ព្ាំ

មដនស  ទ្ទែងមដរ។ ក្ស មសិទ្ធិប្រវតតិស្ថស្តសត លេើតាំរន់ស  ទ្ទប្តូវពឹ្ងមែែក្សលៅលេើការ

ទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ព្៊ីសហគ ន៍អនតរជាតិលដ្ឋយប្តូវម្លនេក្សខណៈស ែតតិដូចខ្នងលប្កា  ៖  

− ការអន វតតអាំណ្ឋចប្គរ់ប្គងរយៈលព្េយូរអមងវង  

− ម្លនការដឹងេ ឺនិងនិរនតរភាព្ននការអន វតតអាំណ្ឋចប្គរ់ប្គង  

− ប្រតិក្ស មររស់រដាដនទ្។330 

 
329 President Truman proclamation No.2667, 28th September, 1945. “Policy of the United 
States with respect to the natural resources of the subsoil and the seabed of the 
continental shelf.” Repr.www.oceanlaw.net.  
330 Nuno Marques Antunes. Towards the conceptualization of maritime delimitation. 
Legal and technical aspects of a political process. 2003. P. 36. 
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សិទ្ធិប្រវតតិស្ថស្តសត ិនម នអន វតតចាំល ោះមត នក្សប្រវតតិស្ថស្តសតរ៉ែ លណ្ឋណ ោះលទ្ រ៉ែ មនត

អាចអន វតតចាំល ោះមដនទ្ឹក្សលែែងៗលទ្ៀតដូចជាប្ចក្សស  ទ្ទប្រជ ាំលកាោះ និងមដនទ្ឹក្សដនទ្

លទ្ៀតមដេអាចដ្ឋក្ស់រញ្ចូេជាមដនស  ទ្ទររស់រដា។331  

ផ្ ន្ក្សទី្៥៖ ទិ្ននន័យ្ភូមិសា្សត  

 អន សញ្ញា សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីចារ់ស  ទ្ទ ឆ្ន ាំ១៩៨២ បានមចង ក់្សព័្នធលៅ

នឹងទ្ិននន័យភូ ិស្ថស្តសត  សាំខ្នន់ៗ ឬទ្សែនៈរលចចក្សលទ្ស ក្សមាដូចជារញ្ញា គតិយ តតអនតរ-

ជាតិនានា។ ការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដន ម្លនការ ក្ស់ព័្នធលៅនឹងនិយ ន័យននចាំណ ចនិងមខែ

រនាទ ត់លៅលេើមែនដ៊ី លហត លនោះទ្សែនៈទ្ិននន័យភូ ិស្ថស្តសត  និងការក្សាំណត់ទ្៊ីត្តាំង

ម្លនស្ថរសាំខ្នន់ោ៉ែ ងខ្នា ាំង។ រញ្ាតតិអន សញ្ញា លនោះ លេើក្សល ើងព្៊ី ក្សយរលចចក្សលទ្ស

ទាក្ស់ទ្ងនឹងទិ្នន័យភូ ិស្ថស្តសត  មដេ ក្សយទាាំងលនាោះម្លនដូចជាមែនទ្៊ីនាវាចរណ៍ 

(Chart) ចម្លា យ (Distance) ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ (Nautical Mile) ក្សូអរលដ្ឋលនភូ ិស្ថស្តសត  

(coordinate) ដ៊ីដ ោះ (low-tide elevation) មខែទ្ឹក្សនាច (low water line) 

ចាំណ ចទ្ឹក្សនាច (low water mark) ស ឌ្ឍលរខ្ន (median line) ជាលដើ ។ 

រមនា លេើលនោះ ម្លប្ត្ត ៧៦ ននអន សញ្ញា លនោះបានលប្រើ ក្សយ “ននភូគព្វស្ថស្តសត  

(geological)”  ក្សយ“ននប្រថ្ព្៊ីវិភាគ (geodetic)” និង ក្សយ “ននភូ ិសណ្ឋា ន

ស្ថស្តសត  (Geomorphological)”។ លហត លនោះ លដើ ែ៊ីាយយេ់ដាំលណើរការក្សាំណត់

 
331 Juridicial Regime of Historic Waters, Including Historic Bays. ILC Yearbook, 1962 (I). 
P. 6. 
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ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ តលៅលនោះសូ លេើក្សយក្ស ក្សយរលចចក្សលទ្សសាំខ្នន់ៗមដេទាក្ស់ទ្ងនឹង

ទ្ិននន័យភូ ិស្ថស្តសត ក្សសិក្សាជារនតរនាទ រ់។ 

 ១-ផ្្នទី្សមុទ្ទ (Chart) 

មែនទ្៊ីស  ទ្ទប្តូវក្សាំណត់រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នដូចម្លនមចងក្សនុងអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ 

មដេក្សនុងលនាោះរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នធ មត្តជាមខែទ្ឹក្សនាចត្ត រលណ្ឋដ យលននររាា ញក្សនុង

មែនទ្៊ីខ្នន តធាំទ្ទ្េួស្ថគ េ់ជាែាូវការលដ្ឋយរដាម្លច ស់លននរ។ មែនទ្៊ីលនោះ គូសរាា ញព្៊ី

ចាំមណក្សនននែទមែនដ៊ី និងប្តូវបានលប្រើប្បាស់សប្ម្លរ់ការគណនា ឬវាស់មវងក្សនុង

លោេរាំណងរាា ញអាំព្៊ីមដនក្សាំណត់នានាននការទា ទារមដនស  ទ្ទ លហើយក្សមាប្តូវ

បានលប្រើប្បាស់សប្ម្លរ់ការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទែងមដរ។ 

លរើលយើងាក្ស ក្សល ើេការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនលោក្សវិញលគអន វតតលដ្ឋយការច ោះផ្ដទ េ់ 

និងការដ្ឋាំរលាគ េ សដូ រ ឬក្សមនាងខាោះម្លនដេ់ការក្សស្ថងជញ្ញា ាំងខណឌ ប្ព្ាំមដនក្សមា

ម្លន។ ចាំមណក្សការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ លយើង ិនអាចលៅសញ្ញា លដ្ឋយផ្ដទ េ់លេើក្ស

មេងក្សរណ៊ីខាោះ (រ៉ែ មនតក្សប្ ណ្ឋស់) ម្លនការរមណដ តល ងខណឌ មចក្សប្ព្ាំប្រទ្េ់

មដនទ្ឹក្ស។ ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ ិនតប្ ូវឱ្យម្លនការគូសមខែប្ព្ាំមដនលដ្ឋយផ្ដទ េ់លនាោះលទ្ 

រ៉ែ មនតជាទ្ូលៅលគគូសលៅលេើមែនទ្៊ីស  ទ្ទម្លនន័យថ្នមែនទ្៊ីលនោះលដើរតួោ៉ែ ងសាំខ្នន់

ក្សនុងការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ។ មែនទ្៊ីនាវាចរណ៍ម្លនេក្សខណៈពិ្លសសព្៊ីរោ៉ែ ងមដេ

លយើងប្តូវក្សត់សម្លគ េ់លនាោះគឺការលប្រើប្បាស់ប្រព័្នធរូរ នតមែនទ្៊ី (projection system) 
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និងខ្នន ត (scale)។ មែនទ្៊ីនាវាចរណ៍មដេម្លនការលប្រើប្បាស់ោ៉ែ ងទ្ូេាំទ្ូលាយក្សនុង

ការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ គឺ រូរ នតល ៉ែកាទ្័រ (Mercator Projection)។ រូរ នតលនោះ 

រាា ញមខែរលណ្ឋដ យ និងមខែប្សរលដ្ឋយមខែប្តង់ មដេរត់លៅកាត់លៅ  ាំខ្នងស្ថដ ាំ។ 

លៅចលនាា ោះមខែរលណ្ឋដ យ ម្លនតន ាលថ្រ លហើយចម្លា យលៅចលនាា ោះមខែប្សរម្លនក្សាំលណើន

លដ្ឋយសម្លម្លប្តលៅនឹងរយៈទ្ទ្ឹង។  

ត លាការអនតរជាតិបានលប្រើរូរ នតខ្នងលេើក្សនុងលរឿងប្ព្ាំមដន យួចាំនួន។ ជាក់្ស-

មសដង ស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិសប្ម្លរ់ចារ់ស  ទ្ទ ក្សនុងលរឿងប្ព្ាំមដនស  ទ្ទរវាង ៊ីោ៉ែ ន់ម្ល៉ែ  

និងរង់កាា មដស ឆ្ន ាំ២០១២ ត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិក្សនុងលរឿងស  ទ្ទលមម ឆ្ន ាំ២០០៩ 

បានលប្រើររូ នតខ្នងលេើសប្ម្លរ់គូសមែនទ្៊ីក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនររស់ភាគ៊ីវិវាទ្។  

ទាក្ស់ទ្ងលៅនឹងខ្នន តមែនទ្៊ី (chart scale) អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២  ិនបាន

មចងអាំព្៊ីេក្សខខណឌ ជាក់្សលាក្ស់ល ើយ។ ក់្សព័្នធនឹងរនាទ ត់ េូដ្ឋា នធ មត្ត អន សញ្ញា

លនោះប្ោន់មតមចងថ្ន “…មែនទ្៊ីខ្នន តធាំ មដេទ្ទ្េួស្ថគ េល់ដ្ឋយរដាលននរស  ទ្ទ 332 ”។ 

រ៉ែ មនតជាទ្លូៅ ខ្នន តននមែនទ្៊ីម្លនការ ក់្សព័្នធលដ្ឋយផ្ដទ េ់លៅនឹងស ប្កឹ្សតភាព្ននទ្៊ីត្តាំង

មដេក្សាំណត់លដ្ឋយមែនទ្៊ី មដេជាលហត នាាំឱ្យម្លនឥទ្ធិព្េដេ់ស ប្ក្សឹតភាព្ននចម្លា យ

និងនែទមដេគណនាលចញព្៊ីមែនទ្៊ី។ ក្សនុងការសិក្សាររស់ខាួន ការិោេ័យជេនរស្ថ

ស្តសតអនតរជាត ិ (International Hydrographic Bureau) បានលសន ើលោរេ់

ទាក្ស់ទ្ងនឹងក្សរណ៊ីលនោះថ្ន ការលប្ជើសលរីសខ្នន តមដេអាចលប្រើប្បាស់បានក្សនុងការ

 
332 UNCLOS, supra note 5, Art.5.  
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ក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ គឺខ្នន តមដេម្លនភាព្ប្តឹ ប្តូវប្គរ់ប្ោន់សប្ម្លរ់លោេរាំណង

គតិយ តត។ សប្ម្លរ់ការក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ និងប្ព្ាំប្រទ្េ់ខពង់រារ

បាតស  ទ្ទខ្នន តមដេស ប្សរសប្ម្លរ់មែនទ្៊ីជាទ្ូលៅគឺ ចលនាា ោះព្៊ី ១/១០០,០០០ 

លៅ ១/១,000,០០០ ខណៈមដេខ្នន តស ប្សរសប្ម្លរ់ការក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់តាំរន់

ស  ទ្ទមដនដ៊ី គឺចលនាា ោះព្៊ី១/៥០,០០០ លៅ ១/១00,០០០។333     

ខ្នន ត១/១០០,០០០ ម្លនន័យថ្ន រាវ ស់១សង់ទ្៊ីម ៉ែប្តលៅលេើមែនទ្៊ី តាំណ្ឋង

ឱ្យឬលសម ើនឹងរាវ ស់ ១០០,០០០សង់ទ្៊ីម ៉ែប្ត លៅលេើនែទដ៊ីឬស  ទ្ទជាក់្សមសដង។ ខ្នន ត១/

៥០,០០០ ម្លនន័យថ្ន រាវ ស់១សង់ទ្៊ីម ៉ែប្ត លេើមែនទ្៊ីតាំណ្ឋងឱ្យរាវ ស់៥០,០០០

សង់ទ្៊ីម ៉ែប្ត លៅលេើនែទដ៊ីឬស  ទ្ទជាក្ស់មសដង។ ដចូលនោះ ទ្ាំហាំខ្នន តកាន់មតធាំ ទ្ាំហាំមែនទ្៊ី

កាន់មតធាំ លហើយទ្ាំហាំខ្នន តកាន់មតតូច លនាោះទ្ាំហាំមែនទ្៊ី នឹងកាន់មតតចូ។  

 េូលហត មដេ ការិោយេ័យជេនរស្ថស្តសតអនតរជាតិ បានលសន ើឱ្យការ

ក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់ស  ទ្ទមដនដ៊ីយក្សខ្នន ត ចលនាា ោះព្៊ី១/៥០,០០០ លៅ ១/១00,០០០ 

លដ្ឋយស្ថរថ្នតាំរន់លនោះប្តូវការមែនទ្៊ីមដេម្លនេក្សខណៈេ ែិតប្គរ់ប្ោន់ លប្ ោះវា

 ក់្សព័្នធនឹងតាំរន់ស  ទ្ទតូចៗមដេសា ិតលប្កា អធិរលតយយររស់រដា។ ប្តង់លនោះសូ 

រញ្ញា ក់្សថ្ន លៅតាំរន់ស  ទ្ទមដនដ៊ី រដាអន វតតធិរលតយយ ចាំមណក្សឯលៅតាំរន់លសដាកិ្សចច

ផ្ដដ ច់  ខ និងខពង់រារបាតស  ទ្ទ រដាអន វតតប្តឹ មតសិទ្ធិអធិរលតយយរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ។ 

អធិរលតយយលេើស  ទ្ទមដនដ៊ីម្លនន័យថ្នរដាម្លនសិទ្ធិលព្ញទ្៊ី និងខពង់ខពស់រាំែ តលេើ

 
333 TALOS, supra note 295, Chapter 3-17. 
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តាំរន់មដេសា ិតលប្កា ការប្គរ់ប្គងររស់ខាួនដូចោន នឹងមដនដ៊ីលោក្សមដរ ខណៈមដេ

សិទ្ធិអធិរលតយយលេើតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ និងខពង់រារបាតស  ទ្ទ គឺសាំលៅដេ់សិទ្ធិ

មដេរដាអាចលប្រើប្បាស់ និងអាប្ស័យែេនានាលេើតាំរន់លនោះ និងសិទ្ធិ យួចាំនួន

លទ្ៀតមដេអន ញ្ញា តលដ្ឋយចារ់អនតរជាតិ រ៉ែ មនត ិនអាចអន វតតអធិរលតយយលព្ញលេញ

លេើតាំរន់ល ើយ។ 

ក្សនុងការអន វតតជាក្ស់មសដង រដានានាបានទ្ទួ្េស្ថគ េ់មែនទ្៊ីមដេម្លនខ្នន ត

លែែងៗោន  រ៉ែ មនតលៅលព្េលធវើការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ ភាគ៊ី (រដាព្៊ីរ ឬលប្ចើន) ប្តូវ

មសវងរក្សការប្ព្ លប្ព្ៀងោន លេើការទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ខ្នន តមែនទ្៊ីរួ ណ្ឋ ួយ។ លៅលព្េ

ចរចា ភាគ៊ីន៊ី ួយៗអាចលសន ើឱ្យលប្រើមែនទ្៊ីមដេខាួនបានទ្ទ្េួស្ថគ េ់សប្ម្លរ់ការក្សាំណត់

ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ ឬក្សមាអាចប្ព្ លប្ព្ៀងោន លប្រើប្បាស់មែនទ្៊ីមដេលបាោះព្  ពលដ្ឋយភាគ៊ីទ្៊ី៣។ 

២-ទិ្ននន័យ្បន្ថទ ត់ស ដ្ក្ស និងទ្ិននន័យ្បន្ថទ ត់បញ្ឈរ 

 ទ្ិននន័យរនាទ ត់លែដក្ស និងទ្ិននន័យរនាទ ត់រញ្ឈរ (Horizontal and vertical 

datums) គឺជានត ព្៊ីរដមាសាំខ្នន់មដេ ក្ស់ព័្នធលដ្ឋយផ្ដទ េ់លៅនឹងជលប្ ើសមខែរនាទ ត់

លែដក្ស ឬរញ្ឈរននចាំណ ចមដេប្តូវរាា ញលៅលេើមែនទ្៊ី។  

 ក្ស-ទ្និនន័យរនាទ តល់ែដក្ស 

ទ្ិននន័យមខែរនាទ ត់លែដក្ស មដេលគស្ថគ េ់ថ្នជាទ្ិននន័ប្រថ្ព្៊ីវិភាគ (geodetic 

datum) គឺជាគាំរូគណិត វិទ្ា (mathematical model) ននមែនដ៊ី សប្ម្លរ់
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គណនាក្សអូរលដ្ឋលនភូ ិស្ថស្តសត។ ទ្ិននន័យលនោះ រាា ញអាំព្៊ីទ្ាំហាំ និងសណ្ឋា នននមែនដ៊ី

ក្សមាដូចជាប្រភព្និងទ្ិសលៅននប្រព័្នធក្សូអរលដ្ឋលនភូ ិស្ថស្តសត។ ក្សូអរលដ្ឋលនភូ ិស្ថស្តសត  

អាចជាកូ្សអរលដ្ឋលនភូ ិស្ថស្តសត ប្រថ្ព្៊ីវិភាគ (geodetic coordinates) មដេរួ ម្លន

ក្សូអរលដ្ឋលនភូ ិស្ថស្តសត លែដក្ស (horizontal coordinates) រយ:ទ្ទ្ឹង (φ) រយៈ

រលណ្ឋដ យ (λ) និង ក្ស ពស់ប្រថ្ព្៊ីវិភាគ (h) ឬ កូ្សអរលដ្ឋលនភូ ិស្ថស្តសតគណិតវិទ្ា 

(Cartesian coordinates) X, Y, Z។ 

លគមតងមតលប្រើក្សអូរលដ្ឋលនភូ ិស្ថស្តសត មខែរនាទ ត់លែដក្ស លៅក្សនុងកិ្សចចប្ព្ លប្ព្ៀង

ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ មដេរាា ញអាំព្៊ីរយៈទ្ទ្ឹង និងរយៈរលណ្ឋដ យ។ ក្សូអរលដ្ឋលនភូ ិស្ថស្តសត

ទាាំងព្៊ីរលនោះ (រយៈទ្ទ្ឹង និងរយៈរលណ្ឋដ យ) នឹង ិនម្លនន័យអវ៊ីល ើយលរើោម ន ការ

ពិ្ព៌្ណនាលដ្ឋយទ្ិននន័យប្រថ្ព្៊ីវិភាគ។  ា៉ែងលទ្ៀត ចាំណ ចមត ួយលនាោះលេើមែនដ៊ី 

អាចរាា ញលដ្ឋយកូ្សអរលដ្ឋលនភូ ិស្ថស្តសត លែែងោន  ជា ួយនឹងទិ្ននន័យប្រថ្ព្៊ីវិភាគ

លែែងោន  លហើយក្សអូរលដ្ឋលនភូ ិស្ថស្តសត មត ួយ អាចចងែុេរាា ញចាំណ ចព្៊ីរលែែងោន

លៅលេើមែនដ៊ីប្រសិនលរើកូ្សអរលដ្ឋលនព្៊ីរលប្រើទ្ិននន័យប្រថ្ព្៊ី វិភាគលែែងោន ។ 334  ប្រព័្នធ

ប្រថ្ព្៊ីវិភាគពិ្ភព្លលាក្សឆ្ន ាំ១៩៨៤ (WGS84) គឺជាទ្ិននន័យមដេម្លនការទ្ទ្ួេ

ស្ថគ េ់ោ៉ែ ងទ្ូេាំទ្ូលាយ លហើយប្តូវបានលគលប្រើប្បាស់សប្ម្លរ់ប្រព័្នធច ចទ្៊ីត្តាំងស្ថក្សេ 

(Global Positioning System-GPS) ការច ចទ្៊ីត្តាំង ូេដ្ឋា នផ្ដក យរណរ 

 
334 Hasanuddin Z. Abidin, Sobar Sutisna, Tri Padmasari, Klaas J. Villanueva and Joenil 
Kahar, ‘Geodetic Datum of Indonesian Maritime Boundaries: Status and Problems’ 
(2005) 28(4) Marine Geodesy, p.293. 
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(satellite-based positioning)និងប្រព័្នធនាវាចរណ៍។335  ក់្សព័្នធនឹងការក្សាំណត់

ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ លគប្តូវក្សាំណត់ឱ្យបានចាស់លាស់ព្៊ីនិយ ន័យននទ្ិននន័យប្រថ្ព្៊ីវិភាគ

ជាក្ស់លាក្ស់ណ្ឋ ួយ។ ការ ិនអាច្នដេ់ការប្ព្ លប្ព្ៀងក្សនុងការលប្រើទ្ិននន័យ

ប្រថ្ព្៊ីវិភាគរ ួណ្ឋ ួយរវាងរដាភាគ៊ី លនាោះដាំលណើរការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទក្សមាពិ្បាក្ស

នឹង្នដេ់ការប្ព្ លប្ព្ៀងោន ែងមដរ។ 

 ខ-ទ្និននយ័រនាទ តរ់ញ្ឈរ  

ទ្ិននន័យរនាទ ត់រញ្ឈរក្សមាជានត ដមាសាំខ្នន់ ួយែងមដរក្សនុងររិរទ្ក្សាំណត់ប្ព្ាំមដន

ស  ទ្ទ។ ទ្ិននន័យរនាទ ត់រញ្ឈរគឺជាក្សប្ ិតមដេរាា ញព្៊ីក្ស ពស់ទ្ឹក្ស លហើយក្សមារាា ញព្៊ី

មខែទ្ឹក្សនាចែងមដរ។ លគម្លនជលប្ ើសជាលប្ចើនសប្ម្លរ់ការក្សាំណត់យក្សមខែទ្ឹក្សនាច 

ត្ត រយៈទ្ិននន័យរនាទ ត់រញ្ឈរ មដេលប្រើប្បាស់សប្ម្លរ់រលងកើត មែនទ្៊ីស  ទ្ទ។ 

កាេណ្ឋលគក្សាំណត់យក្សទ្ិននន័យរនាទ ត់រញ្ឈរកាន់មតទារ លនាោះលគនឹងបានមខែទ្ឹក្ស

នាចកាន់លៅខិតលៅឆ្ា យព្៊ីលននរ មដេជាលហត នាាំឱ្យមខែរនាទ ត់ ូេដ្ឋា នក្សមាឃ្ា តកាន់

មតឆ្ា យព្៊ីលននរ។ 

លៅលព្េមដេរដាព្៊ីរលប្រើទ្ិននន័យរនាទ ត់រញ្ឈរលែែងោន ក្សនុងការគូសមែនទ្៊ីប្ព្ាំ-

មដន លនាោះនឹងអាចម្លនេទ្ធែេមខែរនាទ ត់ប្ព្ាំមដនលែែងោន  លហើយអាចនាាំឱ្យម្លន

 វិវាទ្លៅលព្េលប្កាយ។ ជាក្ស់មសដងក្សរណ៊ីក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងប្ព្ាំមដនប្រលទ្សមរេហែិក្ស 

 
335 Chris Carleton and Clive H. Schofield, ‘Development in the Technical Determination 
of Maritime Space: Charts, Datum, Baselines and Maritime Zones’(2001), p.6. 
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និងបារាាំង336ឆ្ន ាំ១៩៩០ ភាគ៊ីទាាំងព្៊ីរលនោះបានរលងកើតមខែរនាទ ត់ស ចម្លា យ លែែងៗព្៊ី

ោន  លដ្ឋយស្ថរការលប្រើប្បាស់ទ្ិននន័យរនាទ ត់រញ្ឈរលែែងព្៊ីោន ។ លដើ ែ៊ីលដ្ឋោះប្ស្ថយ

រញ្ញា លនោះ លគបានគូសមខែរនាទ ត់ច ងលប្កាយ ួយមដេមរងមចក្សចលនាា ោះរវាងមខែរនាទ ត់

ស ចម្លា យទាាំងព្៊ីរលនាោះជាព្៊ីរ។ 

៣-ផ្ខសបន្ថទ ត់ប្តង់ 

 ក្សនុងសនធិសញ្ញា ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ មតងមតម្លនមចងអាំព្៊ីចាំណ ចររត់មដេភាា រ់លដ្ឋយ

មខែរនាទ ត់ប្តង់។ លដើ ែ៊ីតាំណ្ឋងឱ្យរាងមសវ ៊ែរននមែនដ៊ី មខែរនាទ ត់ប្តង់អាចប្តូវបាន

គូសលដ្ឋយវិធ៊ីស្ថស្តសត លែែងៗលៅលេើមែនទ្៊ីមដេជានែទរារ។ ក្សនុងចាំលណ្ឋ វិធ៊ីស្ថស្តសត

ទាាំងលនាោះ វិធ៊ីស្ថស្តសត មដេអាចចាត់ទ្ ក្សថ្នម្លនភាព្ស ប្កឹ្សតជាងលគក្សនុងការភាា រ់មខែ

រនាទ ត់ប្តង់ជា យួនឹងចាំណ ច េូដ្ឋា ន ឬចាំណ ចររត់ននមខែប្ព្ាំមដន គឺមខែរនាទ ត់

ប្រថ្ព្៊ីវិភាគ (geodesic lines)។337 ត្ត ពិ្តមខែរនាទ ត់ប្រថ្ព្៊ីវិភាគ  ិនម នជាមខែ

រនាទ ត់ប្តង់ល ើយ រ៉ែ មនតវាជាមខែរងវង់ព្ ោះក្សណ្ឋដ េ រាងមសវ ៊ែរ ឬលអេ៊ីព្ (great circle)។ 

មែនដ៊ីម្លនរាងមសវ ៊ែរ មដេមខែលអកាវ ទ្័រ គឺជាមខែរងវង់ព្ ោះក្សណ្ឋដ េ។ 

 

 

 
336 Agreement Between the Kingdom of Belgium and the French Republic Concerning 
the Delimitation 
of the Territorial Sea, 8 October 1990. 
337 S.P Jagota, Maritime Boundary, (Dordrecht, Martinus Nijhoff Publisher, 1985), P.62. 
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 ដូចបានជប្ម្លរជនូខ្នងលេើ មខែរនាទ ត់ប្តង់អាចគូសបានលដ្ឋយវិធ៊ីស្ថស្តសត

លែែងៗ លហត លនោះចាាំបាច់ប្តូវក្សាំណត់ឱ្យបានចាស់លាសថ់្នលតើមខែរនាទ ត់ប្តង់ប្រលភទ្

ណ្ឋមដេលប្រើក្សនុងការក្សាំណត់តាំរន់ស  ទ្ទ និងការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ ឬក្សមាក្សនុងការ

គូសមខែរនាទ ត់ េូដ្ឋា ន។ រមនា លេើលនោះ គួរក្សត់សម្លគ េ់ែងមដរថ្ន ការពិ្ព៌្ណនា

មខែរនាទ ត់ប្តង់ក្សមាមែែក្សត្ត រូរ នតមែនទ្៊ីមដេយក្ស ក្សលប្រើែងមដរ។ ឧទាហរណ៍ មខែ

រនាទ ត់ប្តង់មដេគូសមែែក្សលេើរូរ នតល កាទ្័រ (Mercator projection) ជាមខែ

រនាទ ត់មដេ ិនចាាំបាច់ប្តូវមតប្តង់លនាោះលទ្ លៅក្សនុងភាព្ជាក់្សមសដង។338  

ការ ិនបានរញ្ញា ក្ស់ឱ្យចាស់អាំព្៊ីប្រលភទ្មខែរនាទ ត់ និងរូរ នតមែនទ្៊ី អាចនឹង

នាាំឱ្យម្លនវិវាទ្ក្សនុងការរក្សប្ស្ថយលៅនថ្ាលប្កាយ។ ជាក់្សមសដង ក្សនុងវិវាទ្រវាងអង់លគាស 

និងបារាាំង339 សលប្ ចលដ្ឋយ ជឈតតការអនតរជាតិ ឆ្ន ាំ១៩៧៧ ត លាការម្លនននទៈគូស

មខែរនាទ តឥ់ទ្ធិព្េ ក់្សក្សណ្ឋដ េ ួយ (half-effect line) លៅមែនក្សខ្នងេិច នន

តាំរន់មដេប្តូវបានក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់លៅែាូវចេូខ្នងេិចននប្ចក្សអង់លគាស (English 

Channel) រ៉ែ មនតត លាការ ិនបានែដេ់ព័្ត៌ម្លនចាស់លាស់អាំព្៊ីប្រលភទ្ននមខែរនាទ ត់

ប្តង់ និងរូរ នតមែនទ្៊ីមដេប្តូវលប្រើប្បាស់ល ើយ។ ជាេទ្ធែេ អនក្សជាំនាញររស់

ត លាការបានគូសមខែ ក្ស់ហែូប្ដូ  (loxodrome line) មដេជាមខែរនាទ ត់ប្តងគូ់ស

រាា ញលដ្ឋយរូរ នតល កាទ្័រ មដេក្សនុងភាព្ជាក់្សមសដង មខែលនាោះ ិនប្តង់លទ្។ លៅ

លព្េលនាោះ អង់លគាសបានជាំទាស់នឹងការលប្រើប្បាស់មខែរនាទ ត់ប្តង់ប្រលភទ្លនោះ លហើយ

 
338 TALOS, supra note 295, chapter 3-33. 
339 Anglo-French Arbitration, supra note 98. 
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បានតវា៉ែថ្នមខែរនាទ ត់គួរមតគូសត្ត រូរ នត មប្ទ្នលសវ ើសល កាទ្័រ (Transverse 

Mercator projection)  ិនម នត្ត រូរ នតល កាទ្័រល ើយ។ប្រសិនលរើវិធ៊ីស្ថស្តសត

មដេលេើក្សល ើងលដ្ឋយអង់លគាសប្តូវបានទ្ទ្ួេយក្សលដ្ឋយត លាការ លនាោះមខែរនាទ ត់

ប្តង់នឹងរ ញចូេលៅរក្សលននរររស់បារាាំង៤ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ។ រ៉ែ មនត ត លាការបានជាំទាស់

លៅនឹងការលេើក្សល ើងររស់អង់លគាស លដ្ឋយអោះអាងថ្នការលប្រើប្បាស់មខែ ក្ស់ហែូប្ដូ  

លេើររូ នតល កាទ្័រ ក្សនុងការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ  ិនម នជាវិធ៊ីស្ថស្តសតហួសស ័យ

ល ើយ។ 

៤-ប្បព្័នធព្័ត៌មានភូមិសា្សត (Geographic Information Systems-

GIS) 

ប្រព័្នធព័្ត៌ម្លនភូ ិស្ថស្តសត  (GIS) សាំលៅដេ់ប្រព័្នធប្រ ូេទ្ិននន័យក្ស ាំព្យូទ្័រ 

ទ្ិននន័យភូ ិស្ថស្តសត  ឬរ គគេ លដើ ែ៊ីចារ់បាន រក្សាទ្ ក្ស លរៀរចាំ វិភាគ និងរាា ញ 

ោ៉ែ ងម្លនប្រសិទ្ធភាព្នូវរាេ់ទ្ប្ ង់ននព័្ត៌ម្លនភូ ិស្ថស្តសត។ អនក្សលប្រើប្បាស់ប្រព័្នធ

ព័្ត៌ម្លនភូ ិស្ថស្តសត  អាចប្គរ់ប្គង និងលរៀរចាំទ្ិននន័យភូ ិស្ថស្តសត  (geospartial 

data) លដើ ែ៊ីរលងកើតព័្ត៌ម្លនលដរីលវ (Derivative Information)សប្ម្លរ់ជាំនួយដេ់

ការលធវើលសចក្សដ៊ីសលប្ ចចិតត។  ក្សនុងអាំ ុងទ្សវតែឆ្ន ាំ ១៩៧០ និង១៩៨០ ប្រព័្នធ

ព័្ត៌ម្លនភូ ិស្ថស្តសត ប្តូវបានលប្រើប្បាស់មតលេើវិស័យប្គរ់ប្គងទ្ិននន័យភូ ិស្ថស្តសតដ៊ី

លោក្សរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ 340  លប្កាយ ក្សលដ្ឋយស្ថរលគយេ់លឃើញថ្ន ប្រព័្នធលនោះម្លនស្ថរ

 
340 Carleton and Schofield, p.39. 
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សាំខ្នន់សប្ម្លរ់ជាជាំនួយដេ់ការសលប្ ចចិតតនានា លគចារ់លែដើ លប្រើប្បាស់វាក្សនុវវិស័យ

ជាលប្ចើនលែែងៗលទ្ៀត ដចូជាការវាស់សទង់ (Survey) ររិស្ថា ន លទ្សចរណ៍ នគរូរ-

ន៊ីយក្ស ម ព្នធដ្ឋរ ជាលដើ ។ 

ក្សនុងររិរទ្ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ ប្រព័្នធព័្ត៌ម្លនភូ ិស្ថស្តសត  ម្លនស្ថរសាំខ្នន់សប្ម្លរ់

ការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដន និងរដាបាេឬប្គរ់ប្គង។ អនក្សជាំនាញប្រថ្ព្៊ីវិភាគម្លន ក់្សល ម្ ោះ 

 ក  ូ កាលរ៉ែរា៉ែ (Galo Carrera) ប្តូវបានលគចាត់ទ្ ក្សថ្នជា ន សែដាំរងូមដេបាននាាំ

យក្សប្រព័្នធព័្ត៌ម្លនភូ ិស្ថស្តសត ក្សលប្រើសប្ម្លរ់គណនាមខែក្សាំណត់ប្ព្ាំមដន។ 

         លោងត្ត ប្រវតតិរូរច ោះលដ្ឋយអងគការសហប្រជាជាតិ លលាក្ស  ក  ូ កាលរ៉ែរា៉ែ 

ម្លនសញ្ញា តិ  ិក្សស ិក្សូ លក្សើតលៅឆ្ន ាំ១៩៥៣។ ោត់ ិនប្តឹ មតជាអនក្សជាំនាញប្រថ្ព្៊ី

 វិភាគលនាោះលទ្ រ៉ែ មនតោត់ម្លនជាំនាញោ៉ែ ងចាស់លាស់លេើន៊ីតិស  ទ្ទ និងការក្សាំណត់

ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ ប្ព្ ទាាំងបានចូេរួ ការារជាលប្ចើនជា ួយអងគការសហប្រជាជាតិ 

ជាពិ្លសសស្ថន នដមដេម្លនល ម្ ោះថ្ន៖ “Law of the Sea, The Training 

Manual for Delineation of the Outer Limits of the Continental Shelf 

Beyond 200 Nautical Miles and for Preparation of Submissions to 

the Commission on the Limits of the Continental Shelf” មដេបានលបាោះ

ព្  ពឆ្ន ាំ ២០០៧។ 

ស្ថន នដររស់លលាក្ស  ក  ូ កាលរ៉ែរា៉ែ  ិនម នជាលរឿងថ្ម៊ីលព្ក្សល ើយសប្ម្លរ់ប្រព័្នធ

លនោះ លប្ ោះថ្នវាបានលក្សើតល ើងត្តាំងព្៊ីទ្សវតែឆ្ន ាំ១៩៧០  ក្សល ាោះ។ រ៉ែ មនតលៅលព្េ
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មដេប្រព័្នធលនោះរលងកើតល ើងដាំរូង  ិនទាន់ម្លនការអភិវឌ្ឍលជឿនលេឿន ក្ស់ព័្នធនឹង

ការលប្រើប្បាស់ដូចលៅ ក្ស់ក្សណ្ឋដ េទ្សវតែឆ្ន ាំ១៩៨០ មដេលគបានរលងកើតប្រព័្នធ 

“DELMAR” ល ើយ។  ក្សយថ្ន “DELMAR”  ក្សព្៊ី ក្សយថ្ន DELimitation of 

MARitime Boundaries (ការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ)មដេប្រព័្នធលនោះរលងកើតល ើង

លដ្ឋយ លលាក្ស  ក  ូ កាលរ៉ែរា៉ែ សហការជា ួយប្កុ្ស  Geometrix។   

ប្រព័្នធDELMAR អាចឱ្យលយើងគណនាតាំរន់ស  ទ្ទ សលប្ ចអាំព្៊ីមដន

ក្សាំណត់ននតាំរន់ស  ទ្ទ និងរលងកើតមខែរនាទ ត់ស ចម្លា យ/ស ឌ្ឍលរខ្ន។ 341  រ៉ែ មនត 

លប្កាយ ក្សDELMAR ក្សមា ិនម្លនការអភិវឌ្ឍខាួនរមនា លទ្ៀតមដរ លហើយក្សមា ិនប្តូវ

បានលប្រើប្បាស់លៅក្សនុងវិស័យ ណិជាក្ស មទ្េូាំទ្ូលាយល ើយ។ លប្ៅព្៊ីលនោះ អសូ្តស្ថត េ៊ី 

ក្សមាបានរលងកើតប្រព័្នធព័្ត៌ម្លនភូ ិស្ថស្តសត ររស់ខាួនលដើ ែ៊ីលដ្ឋោះប្ស្ថយលេើការក្សាំណត់ប្ព្ាំ-

មដនស  ទ្ទ និងប្ព្ាំមដនស  ទ្ទែងមដរ។ ប្រព័្នធលនោះល ម្ ោះថ្ន “MarZone” មដេ

រលងកើតល ើងលដ្ឋយអនក្សជាំនាញលៅលដបា៉ែ តឺ ៉ែង់ម្លប្តស្ថស្តសត  (Department of 

Geomatics) ននស្ថក្សេវិទ្ាេ័យម ៊ែរិន (University of Melbourne)។ 

MarZoneអាចលប្រើក្សនុងការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ និងទ្ទ្ួេបានការលព្ញនិយ  និង

ម្លនេក្សខណៈរលចចក្សលទ្សខពស់។342  

 
341 Carleton and Schofield, p. 40. 
342 Collier, P.A., et al, 2002. The Automated Delimitation of Maritime Boundaries : An 
Australian Perspective. International Hydrographic Review, Vol. 3, Iss. 1, pp. 68-80, p. 77. 
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៥-ប្បព្័នធផ្ដា យ្រណបន្ថវាចរណ៍សាក្សល (Global Navigations 

Satellite Systems)  

ប្រព័្នធផ្ដក យរណរនាវាចរណ៍ស្ថក្សេ សាំលៅដេ់ប្រព័្នធនាវាចរណ៍មដេលប្រើ

ប្បាស់វិធ៊ីស្ថស្តសត លៅទ្៊ីត្តាំងលដ្ឋយមែែក្សលេើ ូេដ្ឋា នផ្ដក យរណរ។ ប្រតិរតតិការប្រព័្នធ

ផ្ដក យរណរនាវាចរណ៍ស្ថក្សេមដេម្លនេក្សខណៈ ទ្ាំលនើរខ្នា ាំងគឺ Global 

NAVSTAR Positioning Systems (មដេលយើងមតងលៅខា៊ីថ្ន “GPS”) ររស់

សហរដាអាល រិក្ស។343 លដើ ល ើយ GPS រលងកើតល ើងសប្ម្លរ់លោេរាំណងសក្ស មភាព្

លោន រ៉ែ មនតរដាការររស់ប្រននាធិរត៊ី រ៉ែូណ្ឋេ់ រីមហគន និងលប្កាយ ក្សរដាការប្រន-

នាធិរត៊ីរ៊ែ៊ីេ គា៊ីនត ន បានចារ់លែដើ ដ្ឋក់្សឱ្យម្លនការលប្រើប្បាស់ជាស្ថនរណៈ។344 

 ចាំល ោះការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទលគលប្រើGPS សប្ម្លរ់ក្សាំណត់កូ្សអរលដ្ឋលនភូ ិ

ស្ថស្តសត ននចាំណ ច េូដ្ឋា នត្ត រលណ្ឋដ យលននរ។ GPS គឺជាប្រព័្នធមដេស ប្សរ

 យួ សប្ម្លរ់ការលៅទ្៊ីត្តាំងសប្ម្លរ់ការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ លដ្ឋយស្ថរប្រព័្នធលនោះ

លប្រើប្រព័្នធនិននន័យស្ថក្សេ WGS84345។ 

 

343 លសក្សដ៊ីរមនា សូ ចូេលគហទ្ាំព្័រររស់GPS ផ្ដទ េ់៖ http://www.gps.gov/  

344 Minutes of the Whitehouse, January 2001. Available at 
<http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/PCAST/pcast_final
_meetingminutes_janu 
ary2013.pdf>.  

345 ជា ក្សយកាត់ ក្សព្៊ី “The World Geodetic System 1984” មដេម្លនន័យថ្ន “ប្រព្័នធប្រថ្ព្៊ីវិភាគ

ព្ិភព្លលាក្ស ១៩៨៤” ។  

http://www.gps.gov/
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ផ្ ន្ក្សទី្៦៖ ការក្សំណត់ប្ព្ំផ្ដនសមុទ្ទសដ្ឋយ្ការប្ព្មសប្ព្ៀង 

 ជាទ្លូៅវិវាទ្ប្ព្ាំមដនគឺជារញ្ញា មដេម្លន និភ័យខពស់ដេ់សនតិស ខ។ 

អតាិភាព្ននការទា ទារតាំរន់ស  ទ្ទប្តួតោន 346 ជាលហត នាាំឱ្យលក្សើតវិវាទ្ជាលប្ចើន។ ការ

ទា ទារតាំរន់ស  ទ្ទប្តួតោន នឹងម្លនការរ៉ែោះ េ់ដេ់សក្ស មភាព្លសដាក្សិចចនានាែង

មដរ ដចូជាការលនស្ថទ្ និងការរ ក្សរក្សលប្រងជាលដើ ។ ែទុយលៅវិញ ការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដន

ជាក់្សលាក្ស់នឹងនាាំឱ្យម្លនស្ថា នភាព្គតិយ តតចាស់លាស់ មដេអន ញ្ញា តឱ្យរដាអាចលធវើ

សក្ស មភាព្លសដាកិ្សចច លេើតាំរន់នានាមដេសា ិតលប្កា យ ត្តត ធិការររស់ខាួន។ ការ

ក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនចាស់លាស់ជា ួយប្រលទ្សជិតខ្នង ម្លនប្រលោជន៍ខ្នា ាំងណ្ឋស់ដេ់

នលោបាយក្សនុងប្សុក្ស និងអនតរជាតិ។ ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទអាចលធវើល ើង លដ្ឋយការប្ព្ 

លប្ព្ៀងរវាងរដា និងរដាជាភាគ៊ី និងអាចលធវើល ើងលដ្ឋយយ ត្តត ធិការអនតរជាតិ។ ចាំល ោះ

ការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនមដេលធវើល ើងលដ្ឋយយ ត្តត ធិការអនតរជាតិ នឹងលេើក្សយក្ស ក្សសិក្សា

លៅជាំពូ្ក្សរនាទ រ់។ 

ម្លនលហត ែេជាលប្ចើនមដេលគអាចចាត់ទ្ ក្សថ្ន ការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ

លដ្ឋយការប្ព្ លប្ព្ៀង គឺជា លធាបាយដមាេែ យួ ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយលនោះ

អាចទ្ទ្ួេបានេទ្ធែេប្រក្សរលដ្ឋយស ធ ៌។ ក្សនុងដាំលណើរការលដ្ឋោះប្ស្ថយរញ្ញា

ប្ព្ាំមដនលដ្ឋយការចរចា ភាគ៊ីអាចប្គរ់ប្គងបានេែលេើរញ្ញា សាំខ្នន់ៗនានា ដចូជា

 

346  ក្សយ “តាំរន់ប្តួតោន ” ជាភាស្ថអង់លគាស “overlapping area” លៅក្សនុងលសៀវលៅ ”ប្ព្ាំមដនក្ស ពុជា”ររស់

ស្ថស្តស្ថត ចារយ ឃឹ  ឈ នអ ៊ី លព្េខាោះលប្រើ ក្សយ “តាំរន់ប្តួតោន ” លហើយលព្េខាោះលប្រើ ក្សយ “តាំរន់គងោន ”។ 
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េទ្ធចាស់លាស់ននការចរចាជាពិ្លសសគឺទ្ិសលដើរននមខែប្ព្ាំមដនររស់ខាួន វិធ៊ីស្ថស្តសត

មដេលប្រើសប្ម្លរ់គូសមខែប្ព្ាំមដន េក្សខខណឌ និងលព្េលវលាននក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀង និង

ការទ្ទ្ួេបានលោរេ់ព្៊ីស្ថនរណជន។ 

មែនក្សលនោះ នឹងសិក្សាអាំព្៊ីការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទលដ្ឋយការប្ព្ លប្ព្ៀងរវាង

រដាលននរស  ទ្ទ និងរដាលននរស  ទ្ទ មដេនឹងលេើក្សយក្សរញ្ញា សាំខ្នន់ ក្សសិក្សាដចូជា ៖  

ការអន វតតជាក្ស់មសដង ក្ស់ព័្នធនឹងការចរចាប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ (១) និងការចរចា(២) និង

ការលប្ព្ៀងកិ្សចចប្ព្ លប្ព្ៀង (៣)។ 

១-ការអនុវតតជាក្ស់ផ្សដងពាក់្សព្័នធនឹងការចរចាប្ព្ំផ្ដនសមុទ្ទ 

ការចរចាប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ ទា ទារឱ្យម្លនអនក្សជាំនាញលេើវិស័យសាំខ្នន់ៗដូចជា 

នលោបាយ ចារ់ និងរលចចក្សលទ្ស។ លៅប្គរ់ដាំណ្ឋក្ស់កាេននការចរចាលនោះ ចារ់ព្៊ី

ដាំណ្ឋក់្សកាេលប្តៀ រហូតដេ់ការច ោះក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀង លគប្តូវយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក់្សោ៉ែ ង

ខ្នា ាំងលេើទ្ិដាភាព្ជាក់្សមសដងនានា។ ដាំលណើរការអន វតតជាក់្សមសដងក្សនុងការចរចា អាច

សលងខរខា៊ី ក្សដូចខ្នងលប្កា ៖347  

− ជាទ្លូៅ ដាំលណើរការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនចារ់លែដើ លដ្ឋយម្លនការទ្ទ្ួេ

ស្ថគ េ់ថ្នម្លនការទា ទារតាំរន់ស  ទ្ទប្តួតោន រវាងរដាព្៊ីរ មដេម្លន

លននរជារ់ោន  ឬទ្េ់  ខោន   
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− ដាំលណើរការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនក្សមាអាចែដួចលែដើ ល ើងែងមដរលដ្ឋយតប្ ូវការ

សាំខ្នន់ៗ ួយចាំនួនទាាំងមែនក្សនលោបាយ និងលសដាក្សិចច (ឧទាហរណ៍

សម្លព ធព្៊ីឧសាហក្ស មលប្រងឱ្យក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទលដើ ែ៊ីរលងកើតស្ថា ន

ភាព្គតិយ តតជាក់្សលាក្ស់សប្ម្លរ់ប្រតិរតតិការររស់ប្កុ្ស ហ៊ែ ន ឬសម្លព ធ

ព្៊ីសក្ស មភាព្លនស្ថទ្) 

− លហត លនោះ   នលព្េចារ់លែដើ ការចរចា គរែ៊ីប្តូវពិ្និតយល ើេលោេ

នលោបាយស  ទ្ទទ្ូលៅ និងក្សាំណត់ចាំណ ចសាំខ្នន់ៗមដេប្តូវចរចា

លេើមែនក្សនានាដចូជាចារ់ ភូ ិស្ថស្តសត  លសដាក្សិចច និងប្រវតតិស្ថស្តសត   

− ប្តូវក្សាំណត់ជាអាទ្ិភាព្នូវលោេជាំហរលដើ ែ៊ីសលប្ ចបានការចរចា 

មដេអាចសលប្ ចលោេរាំណងលព្ញលេញ ម្លនភាព្សា ិតលសា រ  

−   ននឹងម្លនការលប្តៀ ចរចា ប្តូវម្លនការសិក្សាប្ស្ថវប្ជាវលេើទ្ិដាភាព្

នានា មដេចាាំបាច់សប្ម្លរ់ការចរចា។ 

ក្ស-ការលប្តៀ ចរចា 

 ការចរចាប្ព្ាំមដនស  ទ្ទមដេអាចទ្ទ្ួេបានលជាគជ័យ េ ោះប្ត្តមតម្លនការ

លប្តៀ ឱ្យបានប្គរ់ប្ោន់ និងស ៊ីជលប្ៅព្៊ីរដាលននរស  ទ្ទមដេជាភាគ៊ីចរចា។ លគអាច

អន វតតជាំ នដូចខ្នងលប្កា លដើ ែ៊ីលប្តៀ   នចរចាប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ៖348  
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- ការរលងកើតប្កុ្ស ចរចា សលប្ ចអាំព្៊ីសម្លសភាព្ប្កុ្ស ចរចា ែដេ់

អាណតតិ និងលសចក្សដ៊ីមណនាាំ ព្ិភាក្សាអាំព្៊ីយ ទ្ធស្ថស្តសតចរចា  

- ការប្រ េូព័្ត៌ម្លន និងការលរៀរចាំឯក្សស្ថរ 

- ការប្រ េូព័្ត៌ម្លនរមនា ដចូជា ទ្ិននន័យត្ត តាំរន់ជាក្ស់មសដង 

(field data) និងទ្ិននន័យលែែងលទ្ៀត ត្ត ជាក្ស់មសដង  

- ប្តូវម្លនឧរក្សរណ៍រលចចក្សលទ្សនិងប្រព័្នធក្ស មវិធ៊ីជាជាំនួយដេ់ការ

ចរចាប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ  

- ការវាយតន ាលេើរញ្ញា ហិរញ្ាវតាុ។ 

ក្សនុងដាំណ្ឋក្ស់កាេលប្តៀ លនោះ លគប្តូវលរៀរចាំលេើចាំណ ចសាំខ្នន់ដចូខ្នងលប្កា 

ែងមដរ៖349  

− ការសលប្ ចអាំព្៊ីទ្៊ីត្តាំង ក្សប្ ិត និងលព្េលវលាននការចរចា  

− ការែាយជាស្ថនរណ: (ការែែព្វែាយព័្ត៌ម្លន) និង 

− ប្តូវរលងកើតររិោកាសទ្ ក្សចិតតោន  និងប្រក្សរលដ្ឋយស ននទៈ។ 

ជាការពិ្ត ការលប្តៀ សប្ម្លរ់ការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទលដ្ឋយការប្ព្ លប្ព្ៀង 

ម្លនលប្ចើនវិធ៊ីខ សៗោន  និងម្លនេក្សខខណឌ ទា ទារលប្ចើនជាងការលប្តៀ សប្ម្លរ់ការ

ចរចាក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងលទ្វភាគ៊ីដនទ្លទ្ៀត។ ក្សត្តត ភូ ិស្ថស្តសត  ប្រវតតិស្ថស្តសត  នលោបាយ 

ចារ់ លសដាក្សិចច និងក្សត្តត លែែងៗលទ្ៀតទាក់្សទ្ងនឹងការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ និងតាំរន់
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ជាក្ស់មសដងមដេប្តូវក្សាំណត់ប្ព្ាំមដន ស ទ្ធមតជាមែនក្សដមាសាំខ្នន់មដេប្តូវយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក្ស់

លៅក្សនុងដាំណ្ឋក្ស់កាេលប្តៀ ។ 

ខ-ប្ក្ស ុចរចា នងិអាណតត ិ

េក្សខណៈព្ហ   ខារននដាំលណើរការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ តប្ ូវឱ្យម្លនការ

រលងកើតប្កុ្ស ការារថ្នន ក់្សជាតិលចញព្៊ីប្កុ្ស អនក្សជាំនាញព្៊ី វិស័យជាលប្ចើន ជាអនក្សតាំណ្ឋង 

ប្កុ្ស អនក្សប្រតិរតតិ ភាន ក្ស់ាររដ្ឋា ភិបាេ ប្ស លៅត្ត ក្សិចចការមដេែដេ់ឱ្យពួ្ក្សលគ។ 

ក្សនុងប្កុ្ស លនោះ ប្តូវម្លន ស្តនត៊ី ភាន ក់្សាររដ្ឋា ភិបាេ ឬទ្៊ីប្រឹក្សា មដេលដើរតួជាអនក្សសប្ រ

សប្ ួេក្សនុងដាំលណើរការលប្តៀ ចរចា។ ដាំណ្ឋក្ស់កាេលប្តៀ ចរចា គឺជាលព្េលវលាស 

ប្សររាំែ តមដេអាចមសវងយេ់ឱ្យចាស់លាស់ព្៊ីរញ្ញា  និងលដ្ឋោះប្ស្ថយទ្ាំនាស់ែេ

ប្រលោជន៍។ សម្លជិក្សប្កុ្ស ន៊ី ួយៗប្តូវទ្ទ្េួបានភារកិ្សចចមដេប្សរលៅនឹងជាំនាញ 

និងស តាភាព្ររស់ខាួន។ 

លគប្តូវលរៀរចាំរលងកើតប្កុ្ស ចរចាលនោះឱ្យបានឆ្រ់ត្ត មដេអាចលធវើលៅបាន 

លប្ ោះថ្នប្រសិនលរើសម្លជិក្សប្កុ្ស ការារបានលធវើការារ ក់្សព័្នធនឹងការចរចាលនោះ

ត្តាំងព្៊ីដាំណ្ឋក្ស់កាេដាំរូង លនាោះការចរចានឹងម្លនភាព្រេូន និងទ្ទួ្េបានមែាផ្ដក

លប្ចើន។ លហត លនោះ ប្សរលព្េមដេរដាបានក្សាំណត់ថ្នប្តូវមតក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ រដា

ប្តូវរសួរាន់រលងកើតប្កុ្ស ការារចរចាលនោះ។ រមនា លេើលនោះប្រ  ខគណៈប្រតិភូ  ប្កុ្ស 

ការារចរចា ប្តូវម្លនទ្៊ីប្រឹក្សាមែនក្សចារ់ អនក្សរលចចក្សលទ្សទ្ាំនាក់្សទ្ាំនងលទ្វភាគ៊ីជា ួយ



សសចក្សដសី្ ដើមនីតសិមទុ្ ទ 

នូ ចន្ថា  290 

 

ប្រលទ្ស ក្ស់ព័្នធ ក្សមាដូចជាអនក្សជាំនាញលេើវិស័យលែែងៗដូចជាមែនទ្៊ីវិទ្ា (carto-

gramphy) ជេនរស្ថស្តសត  (hydrography) ប្រថ្ព្៊ីវិភាគ (geodesy) និងក្សនុង

ក្សរណ៊ីខាោះ អាចប្តូវការប្រព័្នធព័្ត៌ម្លនភូ ិស្ថស្តសត  (GIS) ែងមដរ។ ជាងលនោះលៅលទ្ៀត 

ជាការប្រលសើររាំែ តប្រសិនលរើម្លនការចូេរួ ក្សនុងប្កុ្ស ចរចាព្៊ីអនក្សជាំនាញមដេនា រ់

បានចូេរួ ក្សនុងការរលងកើតរនាទ ត់ េូដ្ឋា ន ឬមដនក្សាំណត់ខ្នងលប្ៅននតាំរន់ស  ទ្ទ។ 

ត្ត ការអន វតតជាក់្សមសដង រាា ញថ្នចាំណ ចទាាំងអស់ខ្នងលប្កា គឺជានត ដមា

សាំខ្នន់សប្ម្លរ់ប្កុ្ស ការារចរចា៖  

− តប្ ូវឱ្យម្លនប្រ  ខប្កុ្ស ការារមដេគួរឱ្យលោរព្ និងម្លនស តា

ភាព្ ក្សនុងក្សប្ ិតជា ស្តនត៊ីជាន់ខពស់ 

− តប្ ូវឱ្យម្លនអនក្សជាំនាញទាាំងអស់លធវើការជាប្កុ្ស  និងលោរព្វិន័យប្កុ្ស   

− តប្ ូវឱ្យម្លនអាណតតិស ប្សរ។ 

ទ្ាំហាំននប្កុ្ស ការារចរចា ប្តូវប្សរលៅនឹងទ្ាំហាំហិរញ្ាវតាុ និងអាចប្គរ់ប្គង

បានលៅលព្េចរចា។ ប្រ  ខគណៈប្រតិភូប្តូវម្លនជាំហរអាចប្គរ់ប្គង និងម្លន

ស តាកិ្សចចលេើសម្លជិក្សទាាំងអស់លៅក្សនុងក្សាំ ុងលព្េចរចា។ លៅលព្េចរចា អាចនឹង

ប្រឈ នឹងរញ្ញា រលសើរ ួយចាំនួនដូចជារញ្ញា នលោបាយ (ឧទាហរណ៍ រញ្ញា

អធិរលតយយលេើមដនលកាោះ) រញ្ញា មខវងគាំនិតោន លរឿងការលប្រើប្បាស់រនាទ ត់ ូេដ្ឋា នប្តង់ 

ការលប្រើប្បាស់ និងការក្សាំណត់ទ្៊ីត្តាំងននធនននម្លនជ៊ីវិត និងឥតជ៊ីវិត ជាលដើ ។ 
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លហត លនោះ ការពិ្ចារណ្ឋលៅលេើអាណតតិ ក្សមាជាលរឿងមដេចាាំបាច់ យួែងមដរ លៅក្សនុង

ក្សាំ ុងលព្េចរចា។ 

ប្កុ្ស ការារចរចា អាចលធវើការប្រជ ាំលប្តៀ ចរចា មដេជាកិ្សចចប្រជ ាំនែទក្សនុងររស់

ប្កុ្ស ចរចា។ លៅលព្េប្រជ ាំលប្តៀ លនោះ ប្កុ្ស ចរចា ប្តូវអន វតតកិ្សចចការនានាដូចខ្នង

លប្កា ៖  

− ពិ្ភាក្សាអាំព្៊ីស្ថា នភាព្ននការលប្តៀ ខាួនររស់ប្កុ្ស ក្សនុងការចរចា  

− ពិ្និតយោ៉ែ ងហមត់ចត់លេើឯក្សស្ថរ ក់្សព័្នធ  

− ពិ្ចារណ្ឋអាំព្៊ីយ ទ្ធស្ថស្តសតចរចា  

− ក្សាំណត់អាំព្៊ីតប្ ូវការឯក្សស្ថររមនា  ឬការសិក្សារមនា  

− សលងខរអាំព្៊ីរញ្ញា នានាទាក្ស់ទ្ិនលៅនឹងជាំហរក្សនុងដាំណ្ឋក្ស់កាេចរចា  

− ពិ្ភាក្សាអាំព្៊ីរញ្ញា មដេអាចែាយជាស្ថនរណៈបាន។ 

លៅលព្េពិ្ចារណ្ឋអាំព្៊ីយ ទ្ធស្ថស្តសតចរចាក្សនុងក្សិចចប្រជ ាំលប្តៀ  លគប្តូវមសវងយេ់

ឱ្យចាស់ព្៊ីលសណ្ឋរីយ៉ែូនែទក្សនុង ួយចាំនួនលេើការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដន លដ្ឋយមែែក្សលៅលេើ

េក្សខណៈ វិនិចឆយលែែងៗ លដើ ែ៊ីដឹងព្៊ីក្សប្ ិតក្សាំណត់ណ្ឋ ួយមដេអាចទ្ទ្ួេយក្ស

បាន។ រមនា លេើលនោះ ក្សមាចាាំបាច់ែងមដរក្សនុងការពិ្និតយល ើងវិញនវូយ តតិស្ថស្តសត  និង

ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទររស់រដានានា មដេនា រ់ម្លន ក្សលហើយលដើ ែ៊ីលធវើ
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ជាឧទាហរណ៍សប្ម្លរ់លសណ្ឋរីយ៉ែូររស់ខាួន ក្សមាដូចជាអាចលប្រើប្បាស់បានក្សនុងការ

ចរចាររស់ខាួន។ 

គ-ព្័ត៌ម្លន នងិឯក្សស្ថរ 

ក្សនុងប្ក្សរខណឌ ននការលប្តៀ ចរចា និងអាចថ្នលៅ  នលព្េចារ់លែដើ ការចរចា 

ប្តូវម្លនការប្រ ូេឯក្សស្ថរ និងទ្ិននន័យ ក់្សព័្នធ។ លដ្ឋយស្ថរថ្ន ក្សត្តត ភូ ិស្ថស្តសត  

ប្រវតតិស្ថស្តសត  នលោបាយ លសដាក្សិចច និងក្សត្តត ដនទ្លទ្ៀត ក់្សព័្នធតាំរន់ស  ទ្ទមដេប្តូវ

ក្សាំណត់ប្ព្ាំមដន អាចជារញ្ញា  ក្ស់ព័្នធ  លហត លនោះលគប្តូវម្លនការសិក្សា និងរបាយ

ការណ៍រឋ នានាអាំព្៊ីតាំរន់ស  ទ្ទលនាោះ។ 

 ក់្សព័្នធនឹងការប្រ ូេឯក្សស្ថរ ជាដាំរូងប្តូវលផ្ដដ តសាំខ្នន់លេើឯក្សស្ថរែាូវការ 

មដេប្តូវបានែាយជាស្ថនរណៈ ទាាំងលៅក្សនុងររិរទ្លទ្វភាគ៊ី និងក្សនុងររិរទ្ទ្ូេាំ

ទ្ូលាយជាងលនោះ ដចូជា៖  

− ឯក្សស្ថរែាូវការលចញលដ្ឋយផ្ដទ េ់ព្៊ីស្ថា រ័នអនតរជាតិ 

− ឯក្សស្ថរែាូវការររស់រដាស្ថ ៊ី (រដាលននរស  ទ្ទ)  

− ឯក្សស្ថរែាូវការលចញលដ្ឋយផ្ដទ េ់ព្៊ីរដាលននរស  ទ្ទមដេជាភាគ៊ីប្តូវ

ក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទជា ួយ  

− ឯក្សស្ថរនែទក្សនុងនានា (ឧទាហរណ៍ដចូជា ការសិក្សា និងរបាយ

ការណ៍មដេរលងកើតល ើងលដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាេ)។  
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 ក្ស់ព័្នធនឹងឯក្សស្ថរមដេលចញលដ្ឋយផ្ដទ េ់ព្៊ីស្ថា រ័នអនតរជាតិ រដាប្តូវលផ្ដដ ត

សាំខ្នន់រាំែ តលេើឯក្សស្ថរមដេលចញលដ្ឋយស្ថា រ័ន មដេម្លនតួនាទ្៊ីលចញលសចក្សដ៊ី

សលប្ ចចងកាតព្វក្សិចច ដចូជាត លាក្សរយ តតិធ ៌អនតរជាតិ  ជឈតតការពិ្លសស និង

ស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិសប្ម្លរ់ចារ់ស  ទ្ទ។ រដាក្សមាប្តូវចងចាាំែងមដរថ្ន មែនក្សទ្ទ្ួេរនទុក្ស

ក្សិចចការ  ស  ទ្ទ និងចារ់ស  ទ្ទ (Division for Ocean Affairs and the 

Law of the Sea)ននការិោេ័យក្សិចចការន៊ីតិក្ស ម មដេសា ិតលប្កា លេខ្នធិការដ្ឋា ន

អងគការសហប្រជាជាតិ អាចែដេ់ឯក្សស្ថរចាាំបាច់នានាត្ត ការលសន ើស ាំ រួ ម្លនឯក្ស

ស្ថរគតិយ តត ក្ស់ព័្នធនឹងរនាទ ត់ េូដ្ឋា ន តាំរន់ស  ទ្ទ និងចារ់ច ាងននមែនទ្៊ី ឬ

រញ្ា ៊ីក្សអូរលដ្ឋលនភូ ិស្ថស្តសតរាា ញរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន មខែមដនក្សាំណត់ខ្នងលប្ៅ និងមខែ

ក្សាំណត់មដនស  ទ្ទនានា ររស់រដាជិតខ្នង ប្រសិនលរើម្លនដ្ឋក់្សត កេ់លៅអគគ

លេខ្នធិការដ្ឋា នអងគការសហប្រជាជាតិ។ 

លៅលព្េមដេម្លនឯក្សស្ថរប្គរ់ប្ោន់ លនាោះប្កុ្ស ការារចរចា ក្សមាម្លន

ព័្ត៌ម្លនប្គរ់ប្ោន់លដើ ែ៊ីលប្តៀ េក្សខណៈបានេែប្រលសើរសប្ម្លរ់ការចរចា។ ព័្ត៌ម្លន

ប្តូវមតជាព័្ត៌ម្លនលេើការអន វតតព្៊ីអត៊ីតកាេនិងរចចុរែនន ជាំហរគតិយ តតនិងជាឯក្សស្ថរ

ជាក្ស់មសដងនានា មដេម្លនប្រលោជន៍ដេ់ការចរចា។ ព័្ត៌ម្លនទាាំងលនាោះម្លនដូចជា៖  

− រនាទ ត់ េូដ្ឋា នសប្ម្លរ់វាស់ប្រមវងស  ទ្ទមដនដ៊ី និង/ឬព័្ត៌ម្លន

 ក់្សព័្នធនឹងចាំណ ច ូេដ្ឋា ន  
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− េិខិតគតិយ តតអាំព្៊ីស  ទ្ទមដនដ៊ី ខពង់រារបាតស  ទ្ទ តាំរន់លសដាកិ្សចច

ផ្ដដ ច់  ខ ឬតាំរន់លនស្ថទ្  

− សនធិសញ្ញា លទ្វភាគ៊ីមដេម្លនប្ស្ថរ់ ជា ួយរដាជិតខ្នង  ក់្សព័្នធនឹង

ស  ទ្ទមដនដ៊ី ខពង់រារបាតស  ទ្ទ តាំរន់លសដាកិ្សចចផ្ដដ ច់  ខ ឬតាំរន់

លនស្ថទ្ និងការក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់ននតាំរន់ស  ទ្ទទាាំងលនាោះ  

− សនធិសញ្ញា ប្រវតតិស្ថស្តសត  សក្ស មភាព្ មែនទ្៊ីនិងឯក្សស្ថរ(ឧទាហរណ៍ 

អាំណ្ឋចអាណ្ឋនិគ )មដេ ក់្សព័្នធនឹងរញ្ញា អធិរលតយយ ការរលងកើត

ប្ព្ាំមដន និងការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ និងអាចប្តូវការសប្ម្លរ់ជាឯក្ស

ស្ថរលោងក្សនុងការចរចាប្ព្ាំមដនស  ទ្ទមដេនឹងអន វតតលៅលព្េខ្នង

  ខ 

−  មែនទ្៊ីែាូវការ មែនទ្៊ី និងរញ្ា ៊ីកូ្សអរលដ្ឋលនភូ ិស្ថស្តសត  រ ួរញ្ចូេទាាំង

ព័្ត៌ម្លនលេើទ្ិននន័យប្រថ្ព្៊ីវិភាគែង  

− លសចក្សដ៊ីមណនាាំ និងការប្ព្ម្លន ក់្សព័្នធនឹងនាវាចរណ៍ដេ់នាវិក្ស  

− ព្ាក្សរណ៍ជេនរស្ថស្តសត  (Hydrographic readings)  

− ការសិក្សាអាំព្៊ីធនននម្លនជ៊ីវិត និងឥតជ៊ីវិត 

− ឯក្សស្ថរលោេជាំហរលេើអន សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សងហែមឺណវ ឆ្ន ាំ១៩៥៨ និងអន 

សញ្ញា សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីចារ់ស  ទ្ទ ឆ្ន ាំ១៩៨២  

− ឯក្សស្ថរលោេជាំហរលចញព្៊ីការចរចាការទ្ូតព្៊ី  ន ក្ស ក្ស់ព័្នធនឹងការ

ក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ (លរើម្លន)  
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− ការអន វតតររស់ភាគ៊ី និងអវ៊ីមដេរាា ញអាំព្៊ីមខែរនាទ ត់ ួយ ឬលប្ចើន

មដេរដា ក្ស់ព័្នធអាចចាត់ទ្ ក្សថ្នប្រក្សរលដ្ឋយស ធ ៌ ឬនា រ់បាន

អន វតតមខែរនាទ ត់លនាោះ និងក្សនុងក្សរណ៊ីមដេដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយរលណ្ឋដ ោះ-

អាសននណ្ឋ ួយម្លនឥទ្ធិព្េដេ់មែនក្សណ្ឋ យួននតាំរន់មដេប្តូវ

ក្សាំណត់ប្ព្ាំមដន ដូចជា៖  

• ការែដេ់អាជ្ារ័ណណ ឬស ែទានលប្រង  

• អតាិភាព្ននមខែរនាទ ត់ប្ពឹ្តតិន័យ (de facto line)មដេជា

េទ្ធែេលចញព្៊ីការែដេ់ស ែទានសប្ម្លរ់ការរ ក្សរក្ស និងលធវើ

អាជ៊ីវក្ស មលប្រងនិងឧសម ័នឯនាយស  ទ្ទ 

• ព័្ត៌ម្លន ក់្សព័្នធនឹងការលនស្ថទ្ រ ួរញ្ចូេទាាំងអាជ្ារ័ណណ

លនស្ថទ្ និងការឃ្ត់នាវាលនស្ថទ្ររលទ្ស 

• ឧរែតតិលហត ក្សនុងតាំរន់ ក់្សព័្នធនឹងក្សងទ្័ព្លជើងទ្ឹក្សជាតិ។ 

រមនា លេើលនោះ រដាក្សមាប្តូវប្រ ូេឯក្សស្ថរលចញព្៊ីធនននខ្នងលប្ៅែងមដរ 

មដេ ក់្សព័្នធនឹងខាួន ដូចជា៖ 

− អតារទ្ជាប្ទ្ឹសដ ៊ី  

− ការសិក្សាលដ្ឋយប្កុ្ស ហ៊ែ នឯក្សជន  

− អតារទ្ព្៊ីស្ថរព័្ត៌ម្លន ក្សមាដចូជា 

− ព័្ត៌ម្លនលចញព្៊ីឃ្ា ាំងទ្ិននន័យអនតរជាតិ(International databases)។ 
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ឃ-ទ្និនន័យប្ស្ថវប្ជាវក្សនុងតាំរន់ជាក្ស់មសដង និងទ្និននយ័ដនទ្លទ្ៀត  

 ការចរចាក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទស ័យទ្ាំលនើរតប្ ូវឱ្យម្លនទ្ិននន័យ មដេម្លន

ភាព្ស ប្ក្សឹតចាំល ោះរូរសណ្ឋា នននលននរ ចាំណ ច េូដ្ឋា នជាលដើ  លហើយក្សមាប្តូវម្លនការ

សិក្សារមនា ែងមដរ។ ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេប្តូវការទ្ិននន័យក្សនុងតាំរន់ជាក់្សមសដង  នលព្េ

ចរចាក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ ការសិក្សាលេើទ្ិននន័យក្សនុងតាំរន់ជាក់្សមសដងគួរមតលធវើល ើង

លដ្ឋយអនក្សជាំនាញរលចចក្សលទ្សក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ រលប្ ើការារក្សនុងជួររដ្ឋា ភិបាេ 

ឬទ្៊ីប្រឹក្សារលចចក្សលទ្ស ក្សព្៊ីខ្នងលប្ៅ។ 

 គួរក្សត់សម្លគ េ់ថ្ន ទ្ិននន័យរលចចក្សលទ្សប្តូវមតម្លនេក្សខណ:ាយយេ់សប្ម្លរ់

អនក្សចរចា លហើយទ្ិនន័យរលចចក្សលទ្ស និងចាំលណោះដឹងប្តូវមតលប្រើប្បាស់ជាច ែង លដើ ែ៊ី

ទ្ទ្ួេបានដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយប្រក្សរភាព្ស លហត ែេ និងលជៀសវាងការភាន់ប្ច ាំ។ 

ការលប្រើប្បាស់រលចចក្សវិទ្ា  ិនម នម្លនន័យថ្នអាចលដ្ឋោះប្ស្ថយបានលដ្ឋយសវ ័យប្រវតតិ

លនាោះលទ្។ ក្សនុងក្សរណ៊ីខាោះ រដាភាគ៊ីអាចអន វតតការលប្តៀ រួ ោន លេើទ្ិននន័យជាក្ស់មសដង។ 

ង-ការទ្ទ្េួបានជាំនយួរលចចក្សវទិ្ា នងិប្រព្ន័ធក្ស មវធិ៊ី (hardware 

និងSoftware)ក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ 

ព្៊ី  ន លគលប្រើឧរក្សរណ៍ប្រថ្ព្៊ីវិភាគរ រាណ រ៉ែ មនតរចចុរែនន លគលប្រើប្រព័្នធច ចទ្៊ី

ត្តាំងស្ថក្សេ (Global Positioning System (GPS)) មដេម្លនប្រលោជន៍ោ៉ែ ង

ខ្នា ាំងលដើ ែ៊ីអាចច ចទ្៊ីត្តាំងបានប្តឹ ប្តូវ លៅតាំរន់បាត  ស  ទ្ទ។ 
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ការទ្ទ្ួេបានទ្ិននន័យមែនទ្៊ីប្គរ់ប្ោន់ និងគលប្ម្លងមែនទ្៊ី មដេរាា ញលស

ណ្ឋរីយ៉ែូនានាលេើការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទក្សនុងក្សាំ ុងលព្េចរចា ក្សមាដូចជាការសលប្ ច

អាំព្៊ីការក្សាំណត់មខែប្ព្ាំមដនច ងលប្កាយ តប្ ូវឱ្យម្លនឧរក្សរណ៍រលចចក្សវិទ្ាលជឿនលេឿន

ជាជាំនួយ។ ក្សនុងក្សរណ៊ីលនោះ រដាក្សមាប្តូវការែងមដរនូវប្រព័្នធព័្ត៌ម្លនភូ ិស្ថស្តសត  (GIS) 

និងក្ស មវិធ៊ី(software)ដនទ្លទ្ៀតមដេជាជាំនួយដេ់ការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ។ 

លៅដាំណ្ឋក់្សកាេលប្តៀ  ប្កុ្ស ការារចរចាប្តូវការសិក្សាប្ស្ថវប្ជាវោ៉ែ ង

លប្ចើន លហើយក្សមាប្តូវការជាំនយួរលចចក្សលទ្សព្៊ីអនក្សជាំនាញ និងក្ស មវិធ៊ីរលចចក្សវិទ្ាទ្ាំលនើរ

នានា។ ក្សរណ៊ីលនោះ នឹងម្លនការចាំណ្ឋយោ៉ែ ងលប្ចើន។រ៉ែ មនតគួរក្សត់សម្លគ េ់ថ្ន អវ៊ីមដេ

សាំខ្នន់លេើសេ រជាងការចាំណ្ឋយថ្វិកាលនោះ គឺភាព្ចាស់ការមែនក្សគតិយ តត  ិតតភាព្ 

និងទ្ាំនាក់្សទ្ាំនងក្សនុងភាព្ជាអនក្សជិតខ្នងេែ ក្សមាដូចជាដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយប្រក្សរលដ្ឋយការ

លោគយេ់ោន ខពស់។ ជាងលនោះលៅលទ្ៀត ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ

លដ្ឋយការប្ព្ លប្ព្ៀង ិនអាចលធវើលៅរចួលនាោះ រដានឹងចាំណ្ឋយថ្វិកាកាន់មតលប្ចើន

លេើសេ រលេើការលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្ត្ត ែាូវត លាការ។ 

២-ការចរចា  

ក្ស-លោេការណន៍នការចរចា 

 លៅប្គរ់ដាំណ្ឋក់្សកាេននការចរចា ប្កុ្ស ចរចាប្តូវប្រកាន់ឱ្យបានខ្នា រ់ខាួននវូ

ភាព្លស្ថម ោះប្តង់ (good faith) លដើ ែ៊ីការចរចាលនាោះម្លនភាព្យ តតិធ ៌ និងប្រសិទ្ធភាព្។ 
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ការនិោយក្សនុងភាព្ ិនចាស់លាស់ ឬ ិនម្លនលោេជាំហររតងម្ល ាំ ( ដងនិោយមររ

លនោះ  ដងនិោយមររលនាោះ) អាចនាាំឱ្យលគយក្សលៅរក្សប្ស្ថយក្សនុងន័យមដេែដេ់ែេ

អវិជាម្លនដេ់អនក្សមដេនិោយលនាោះ។350  

 លោេការណ៍ន៊ីតិអនតរជាតិសប្ម្លរ់ការចរចាម្លនដូចជា351៖  

− រដាអធិរលតយយប្តូវលសម ើភាព្ោន លដ្ឋយ ិនប្រកាន់ព្៊ីភាព្ខ សោន លេើ

ក្សត្តត លសចដាក្សិចច សងគ នលោបាយ និងក្សត្តត ដនទ្លទ្ៀត  

− រដាម្លនកាតព្វក្សិចច ិនប្តូវលប្ជៀតមប្ជក្សក្សិចចការមដេសា ិតលប្កា យ ត្តត ធិ

ការជាតិននរដាដនទ្ 

− រដាម្លនកាតព្វកិ្សចចរាំលព្ញលដ្ឋយស ទ្ធចិតតនវូកាតព្វកិ្សចចររស់ខាួនលប្កា 

ចារ់អនតរជាតិ  

− រដាម្លនកាតព្វក្សិចចលជៀសវាងក្ស ាំឱ្យលក្សើតម្លនការគាំរា ក្សាំមហងដេ់ក្សិចច

ទ្ាំនាក្សទ់្ាំនងអនតរជាតិររស់ខាួន ឬការលប្រើប្បាស់ក្សម្លា ាំងប្រឆ្ាំងនឹងររូ-

ណភាព្មដនដ៊ី ឬឯក្សរាជយភាព្នលោបាយររស់រដាណ្ឋ ួយ ឬឥរិោ-

រថ្ណ្ឋ ួយមដេែទុយលៅនឹងលោេរាំណងររស់សហប្រជាជាតិ  

− ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងទាាំងឡាយប្តូវចាត់ទ្ ក្សជាលម្លឃៈ ប្រសិនការច ោះក្សិចច

ប្ព្ លប្ព្ៀងលនាោះលធវើល ើងលដ្ឋយម្លនការគាំរា ក្សាំមហង ឬម្លនការលប្រើ

ប្បាស់ក្សម្លា ាំងលដ្ឋយរំលលាភលៅនឹងលោេការណ៍ននន៊ីតិអនតរជាតិ  

 
350 United Nations, supra note 315, P. 72. 
351 Resolution adopted by the general assembly, A/RES/53/101, 20 January 1999. 
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− រដាម្លនកាតព្វក្សិចចប្តូវអន វតតកិ្សចចសហប្រតិរតតិការជា យួរដាដនទ្ 

លដ្ឋយ ិនប្រកាន់ព្៊ីភាព្ខ សោន លេើប្រព័្នធនលោបាយ លសដាក្សិចច និង

សងគ  លៅក្សនុងររិោកាសនានាននទ្ាំនាក់្សទ្ាំនងអនតរជាតិ លដើ ែ៊ីរក្សា

សនតិភាព្ និងសនតិស ខអនតរជាតិ និងលដើ ែ៊ីលេើក្សក្ស ពស់ថិ្រភាព្និង

វឌ្ឍនភាព្លសដាក្សិចចអនតរជាតិ ក្សិចចការទ្ូលៅននប្រជាជាតិ និងក្សិចចសហ

ប្រតិរតតិការអនតរជាតិមដេ ិនម្លនការលរីសលអើងលដ្ឋយមែែក្សលេើភាព្

ខ សោន ខ្នងលេើ  

− រដាប្តូវលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្អនតរជាតិររស់ខាួនលដ្ឋយសនតិវិធ៊ីក្សនុងឥរិោ-

រថ្មដេ ិនែដេ់លប្ោោះថ្នន ក្ស់ដេ់សនតិភាព្ សនតិស ខ និងយ តតិធ ៌

អនតរជាតិ។ 

លដើ ែ៊ីឱ្យការចរចាអាចទ្ទ្ួេបានមែាផ្ដក  ការចរចាប្តូវប្រប្ពឹ្តតលៅលដ្ឋយឥរិោ-

រថ្ដូចខ្នងលប្កា 352៖ 

− ការចរចាប្តូវប្រប្ពឹ្តតលៅលដ្ឋយភាព្លស្ថម ោះប្តង់លៅវិញលៅ ក្ស 

(Good faith)  

− រដាប្តូវពិ្ចារណ្ឋលដ្ឋយយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក់្សព្៊ីស្ថរសាំខ្នន់ននការចូេរួ  

លដ្ឋយឥរិោរថ្ស រ យ ក្សនុងកិ្សចចចរចាអនតរជាតិ ព្៊ីសាំណ្ឋក្ស់រដាមដេ

 
352 Resolution adopted by the general assembly, A/RES/53/101, 20 January 1999. 
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អាចរងការរ៉ែោះ េ់ែេប្រលោជន៍លដ្ឋយផ្ដទ េ់ព្៊ីរញ្ញា មដេប្តូវ

ចរចាលនាោះ 

− លោេរាំណង និងក្ស មវតាុននការចរចាទាាំងអស់ប្តូវប្សរលៅនឹងលោេ-

ការណ៍ និងរទ្ដ្ឋា នននន៊ីតិអនតរជាតិ  

− រដាប្តូវប្រកាន់ខ្នា រ់នវូប្ក្សរខណឌ មដេបានប្ព្ លប្ព្ៀងោន លៅវិញលៅ

 ក្ស លៅលព្េអន វតតកិ្សចចចរចា 

− រដាប្តូវខិតខាំលធវើោ៉ែ ងណ្ឋននាឱ្យបាននូវររិោកាសមដេម្លន

ប្រលោជន៍ក្សនុងក្សាំ ុងលព្េចរចា និងលជៀសវាងឥរិោរថ្ទាាំងឡាយ

ណ្ឋមដេលធវើឱ្យដាំលណើរការចរចាម្លនភាព្រអាក្ស់រអួេ  

− រដាប្តូវសប្ រសប្ ួេឱ្យដាំលណើរការរនតលៅ  ខននការចរចា រក្សា

បាននូវការលផ្ដដ តការយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក្ស់លេើក្ស មវតាុច ែងននការចរចា  

− លៅលព្េមដេការចរចាជួរភាព្ទ្័េប្ចក្ស រដាប្តូវប្រឹងមប្រងឱ្យអស់ព្៊ី

េទ្ធភាព្លដើ ែ៊ីរនតលធវើការារលឆ្ព ោះលៅរក្សដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយមដេទ្ទ្ួេ

យក្សបានទាាំងសងខ្នង និងប្រក្សរលដ្ឋយយ តតិធ ៌។ 

ខ-ការទាក្ស់ទ្ងនិងប្រឹក្សាលោរេ់ោន លប្ៅែាូវការ   នលព្េចរចាែាូវការ 

 ជាទ្លូៅ ការចរចាប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ មតងមតចារ់លែដើ ល ើងលដ្ឋយការប្បាប្ស័យ

ទាក់្សទ្ង និងប្រឹក្សាលោរេ់ោន លប្ៅែាូវការ   ននឹងចារ់លែដើ ការជរួចរចាោន ផ្ដទ េ់។ 

លប្កាយ ក្ស ការប្បាប្ស័យទាក្ស់ទ្ង និងប្រឹក្សាលោរេ់លនោះអាច ក្ស់ព័្នធោន ជា យួនឹង
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ដាំណ្ឋក់្សកាេនានាក្សនុងកិ្សចចចរចាែាូវការ លហើយក្សមាអាចជាដាំណឹក្សនាាំ ួយលឆ្ព ោះលៅរក្ស

េទ្ធែេប្រក្សរលដ្ឋយភាព្លជាគជ័យក្សនុងកិ្សចចចរចាែងមដរ។ ទ្ាំនាក្ស់ទ្ាំនងលនោះ  ិន

ម នលធវើល ើងក្សនុងនា ជា ស្តនត៊ីជាន់ខពស់ល ើយ គឺជាក្សិចចទ្ាំនាក់្សទ្ាំនងមដេម្លនេក្សខណៈ

ជារ គគេស ទ្ធស្ថធ លហើយក្សមាោម នការែាយព័្ត៌ម្លនជាស្ថនរណៈល ើយ។ 

គ-ក្ស មវតានុនការចរចា នងិឥរោិរថ្ននភាគ៊ី 

 គួរក្សត់សម្លគ េ់ថ្ន ក្ស មវតាុននការចរចាគឺលដើ ែ៊ី្នដេ់ការប្ព្ លប្ព្ៀងលេើ

ការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ មដេភាគ៊ីទាាំងសងខ្នងចង់បាន ប្រក្សរលដ្ឋយយ តតិធ ៌ និង

ប្រក្សរលដ្ឋយស ធ ៌។ ប្តូវចងចាាំែងមដរថ្ន ក្សត្តត លនោះ នឹងប្តូវយក្ស ក្សរក្សប្ស្ថយ

លដ្ឋយមែែក្សត្ត ទ្សែនៈលែែងៗ ប្សរលៅត្ត ែេប្រលោជន៍ររស់រដា លៅក្សនុងក្សាំ ុង

លព្េចរចា។ លហត លនោះលហើយ លៅលព្េចរចា លគចាាំបាច់ប្តូវយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក់្សលេើ

ក្សត្តត សាំខ្នន់ៗដូចជា ប្រវតតិស្ថស្តសតនិងក្សត្តត ដនទ្លទ្ៀត ក់្សព័្នធលៅនឹងការក្សាំណត់ប្ព្ាំ

មដនស  ទ្ទរវាងរដាទាាំងព្៊ីរ ក្សត្តត សនតិស ខ រញ្ញា ទ្ាំនាក់្សទ្ាំនងររស់រដាទាាំងព្៊ីរ ទ្ាំនាក្ស់

ទ្ាំនងលសដាកិ្សចច និងដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្លែែងៗ រញ្ញា នាវាចរណ៍ ឬអាកាសចរណ៍ 

សិទ្ធិរ ក្សរក្សនិងលធវើអាជ៊ីវក្ស ម រញ្ញា ភូ ិស្ថស្តសតនលោបាយ និងយ ទ្ធស្ថស្តសតស្ថក្សេ។ 

រមនា លៅលេើរញ្ញា ទាាំងអស់ខ្នងលេើ គឺការពិ្ចារណ្ឋមែនក្សលសដាក្សិចចដចូជា ែេ

ប្រលោជន៍ក្សនុងការអភិវឌ្ឍធនននក្សនុងតាំរន់ខពង់រារបាតស  ទ្ទ  និងការអភិវឌ្ឍ

ធនននលនស្ថទ្ មដេក្សរណ៊ីលនោះលគមតងមតយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក្ស់លេើរញ្ញា សិទ្ធិលនស្ថទ្

ប្រវតតិស្ថស្តសត។ 
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  ា៉ែងលទ្ៀត អនក្សចរចាប្តូវចងចាាំថ្ន ការចរចាលទ្វភាគ៊ីក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ គឺ

ជាការចរចាលេើរញ្ញា ដមារលសើរ ួយ ទា ទារននទៈចាស់លាស់ក្សនុងការចរចា និង

រាំណងប្បាថ្នន ចាស់លាស់ររស់ភាគ៊ីក្សនុងការមសវងរក្សដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយប្រក្សរលដ្ឋយ

ស ធ ។៌ ត្ត ពិ្តលៅ  ិនម្លនការក្សាំណត់លដ្ឋយចារ់អនតរជាតិ តប្ ូវឱ្យរដាប្តូវមត

ពិ្ចារណ្ឋលេើរញ្ញា ណ្ឋ ួយលៅលព្េចរចាល ើយ រ៉ែ មនតរដាគួរយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក្ស់លេើ

ក្សត្តត សាំខ្នន់ៗនានា លៅលព្េចរចា និងសលប្ ចថ្នលតើក្សត្តត ណ្ឋ យួប្តូវលប្រើលៅ

ដាំណ្ឋក់្សកាេណ្ឋ លៅលព្េចរចា។ 

 អន សញ្ញា សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីចារ់ស  ទ្ទឆ្ន ាំ១៩៨២ បានរញ្ាតតិលេើក្សទ្ឹក្ស

ចិតតរដាភាគ៊ីឱ្យខិតខាំខនោះមខនងមសវងការយេ់ប្ព្ ោន លេើក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងរលណ្ឋដ ោះអាសនន

ប្សរត្ត ការប្រតិរតតិជាក្ស់មសដង លដើ ែ៊ី្នលៅរក្សការប្ព្ លប្ព្ៀងច ងលប្កាយលេើការ

ក្សាំណត់ប្ព្ាំមដន។ លទាោះរ៊ីជាការលរៀរចាំលនាោះ  ិនរ៉ែោះ េ់លៅដេ់េទ្ធែេច ងលប្កាយ

ននការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទក្សមាលដ្ឋយ រ៉ែ មនតអតាិភាព្អងគលហត នានាននការលរៀរចាំលនាោះ គឺ

ជាតប្ ុយដមាសាំខ្នន់មដេរាា ញអាំព្៊ីស ននទៈររស់ភាគ៊ីក្សនុងការមសវងរក្សដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយ

មដេអាចទ្ទ្ួេយក្សបានទាាំងសងខ្នងលេើការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ។ 

 ភាគ៊ីចរចាអាចពិ្ចារណ្ឋលេើជាំ ននានា មដេជួយឱ្យររិោកាសចរចា

ម្លនភាព្េែប្រលសើ និងលដើ ែ៊ីរលងកើតទ្ាំន ក្សចិតតោន លៅវិលៅ ក្សរវាងប្កុ្ស ចរចាទាាំងសង

ខ្នង។ 
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ឃ- វនិន ក្ស់ព្ន័ធនងឹការចរចា  

 លៅលព្េចរចា អនក្សចរចាប្តូវយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក់្សលេើវិននអនតរជាតិ ក្សមាដូចជា

 វិនននែទក្សនុងររស់ខាួន (ដូចជា រដាធ មន ញ្ា ចារ់ និងរទ្រញ្ញា )  ក់្សព័្នធនឹងការ

ចរចា ការច ោះហតាលេខ្ននិងការទ្ទ្ួេអន វតតសនធិសញ្ញា ។ វិននអនតរជាតិ ក់្សព័្នធ

នឹងការចរចា ការច ោះហតាលេខ្ន និងការអន វតតសនធិសញ្ញា  ម្លនមចងលៅក្សនុងអន សញ្ា

ទ្៊ីប្កុ្សងវីមយ៉ែនសដ ៊ីព្៊ីចារ់សនធិសញ្ញា  ឆ្ន ាំ ១៩៦៩353 និងចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ។ 

ចាំមណក្សវិនននែទក្សនុង ក់្សព័្នធនឹងការចរចា ការច ោះហតាលេខ្ន និងការអន វតតសនធិ

សញ្ញា  សាំលៅដេ់វិននមដេមចងអាំព្៊ីស តាកិ្សចចចរចា និងច ោះហតាលេខ្នលេើសនធិ

សញ្ញា  ស តាក្សិចចចងកាតព្វក្សិចចររស់រដាលៅនឹងសនធិសញ្ញា  ទ្ាំនាក្ស់ទ្ាំនងរវាងសនធិ

សញ្ញា និងក្សិចចមដេម្លនអាន ភាព្លប្កា ចារ់ជាតិ រញ្ាតតិសដ ៊ីព្៊ីេក្សខខណឌ ប្គរ់ប្គងការ

អន វតតសនធិសញ្ញា លប្កា ចារ់ជាតិជាលដើ ។ 

ង-អាំណ្ឋចលព្ញលេញ354 

 លរឿងសាំខ្នន់មដេរដាប្តូវយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក់្ស គឺការែដេ់អាំណ្ឋចលព្ញលេញ 

(សិទ្ធិប្រទាន) ដេ់ ស្តនត៊ីដឹក្សនាាំការចរចា ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេអនក្សចរចាលនាោះ ិនម នជា

ប្រ  ខរដា ប្រ  ខរដ្ឋា ភិបាេ ឬរដា ស្តនត៊ីការររលទ្ស។ 

 

353 រ៉ែ មនតក្ស ពុជា  ិនទាន់ជាភាគ៊ីននអន សញ្ញា លនោះលៅល ើយ គិតប្តឹ នថ្ាលបាោះែាយលសៀវលៅលនោះ។  

354 Full Power. លៅក្ស ពុជាលដើ ែ៊ីរាា ញអាំណ្ឋចលព្ញលេញ ក្សនុងការចរចា និងច ោះហតាលេខ្នលេើសនធិសញ្ញា

អនតរជាតិ  ស្តនត៊ីលប្ៅព្៊ីប្ព្ោះ  ក្សែប្ត នាយក្សរដា ស្តនត៊ី និងរដា ស្តនត៊ីការររលទ្ស ប្តូវម្លនសិទ្ធិប្រទាន។  
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 ជាលោេការណ៍ ការក្សាំណត់រ គគេមដេម្លនអាំណ្ឋចចរចា និងច ោះហតា

លេខ្ន គឺសា ិតលៅលប្កា រញ្ាតតិររស់រដាធ មន ញ្ា និងចារ់នែទក្សនុងននរដាន៊ី ួយៗ 

លហើយម្លនមតអាជ្ាធរមដេែតេ់សិទ្ធិលដ្ឋយរដាធ មន ញ្ា និងចារ់ររស់រដារ៉ែ លណ្ឋណ ោះ 

មដេម្លនសិទ្ធិចរចា និងច ោះហតាលេខ្ន លហើយអាចប្រគេ់សិទ្ធិ ដេ់រ គគេជា

តាំណ្ឋងររស់ខាួនចូេរ ួក្សនុងការចរចា និងច ោះហតាលេខ្នលេើសនធិសញ្ញា ។  

ត្ត ការអន វតតជាទ្លូៅ ននចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ មដេប្តូវបានយក្ស

 ក្សមចងល ើងវិញ លដ្ឋយអន សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សងវមីយ៉ែន សដ ៊ីព្៊ីចារ់សនធិសញ្ញា  ឆ្ន ាំ ១៩៦៩ 

លគទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ថ្ន ប្រ  ខរដា ប្រ  ខរដ្ឋា ភិបាេ ឬរដា ស្តនត៊ីការររលទ្ស ជារ គគេ

មដេម្លនសិទ្ធិចរចា និងច ោះហតាលេខ្នលេើសនធិសញ្ញា  លដ្ឋយព្ ាំចាាំបាច់ម្លន េិខិតូរ-

ក្សរណ៍អាំណ្ឋចលព្ញលេញ (Full Power)/សិទ្ធិប្រទាន លហើយរ គគេទាាំងរ៊ីខ្នងលេើ

លនោះ អាចប្រគេ់សិទ្ធិដេ់រ គគេលែែងលទ្ៀត លដើ ែ៊ីជាតាំណ្ឋងររស់ខាួនក្សនុងការចរចា 

និងច ោះហតាលេខ្នលេើសនធិសញ្ញា បាន។   

រ គគេមដេប្តូវបានប្រគេ់សិទ្ធិលដ្ឋយប្រ  ខរដា ប្រ  ខរដ្ឋា ភិបាេ ឬរដា ស្តនត៊ី

ការររលទ្ស ក្សនុងការចរចា និងច ោះហតាលេខ្នលេើសនធិសញ្ញា  លគលៅថ្ន “រ គគេមដេ

ម្លនអាំណ្ឋចលព្ញលេញ”។ ការប្រគេ់សិទ្ធិលនោះប្តូវលធវើល ើងជាលាយេក្សខណ៍អក្សែរ 

និងច ោះហតាលេខ្នលដ្ឋយអាជ្ាធរណ្ឋ ួយ ក្សនុងចាំលណ្ឋ អាជ្ាធរទាាំងរ៊ីខ្នងលេើ។ 

េិខិតូរក្សរណ៍អាំណ្ឋចលព្ញលេញលនោះ រាា ញអាំព្៊ីភាព្ជាតាំណ្ឋង ក្សនុងការច ោះហតា-

លេខ្ន លេើសនធិសញ្ញាណ្ឋ យួ។ ការតប្ ូវឱ្យម្លនអាំណ្ឋចលព្ញលេញ គឺលដើ ែ៊ី
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ការ រែេប្រលោជន៍ភាគ៊ី មដេចូេរួ ចរចា និងច ោះហតាលេខ្ន លេើសនធិសញ្ញា  ក្សមា

ដចូជារាា ញអាំព្៊ីស ចរិតភាព្ននការច ោះសនធិសញ្ញា ។ 

ការច ោះហតាលេខ្នលេើសនធិសញ្ញា  លដ្ឋយ ិនម្លនអាំណ្ឋចលព្ញលេញស 

ប្សរណ្ឋ យួ  ិនអាចទ្ទ្ួេយក្សជាការបានលទ្។ េិខិតូរក្សរណ៍អាំណ្ឋចលព្ញ

លេញ មដេ ិនម្លនហតាលេខ្នប្សរចារ់ ព្៊ីអាជ្ាធរណ្ឋ ួយ ក្សនុងចាំលណ្ឋ អាជ្ាធរ

ទាាំងរ៊ី ល េគឺ ប្រ  ខរដា ប្រ  ខរដ្ឋា ភិបាេ ឬរដា ស្តនត៊ីការររលទ្សលនាោះលទ្ គឺ ិន

អាចទ្ទ្ួេយក្សបានល ើយ។ 

ទ្ប្ ង់ននេិខិតរូក្សរណ៍ អាំណ្ឋចលព្ញលេញម្លនដចូខ្នងលប្កា  ៖  

− ប្តូវមតច ោះហតាលេខ្នលដ្ឋយអាជ្ាធរណ្ឋ ួយ ក្សនុងចាំលណ្ឋ អាជ្ាធ

រទាាំងរ៊ីគឺប្រ  ខរដា ប្រ  ខរដ្ឋា ភិបាេ ឬរដា ស្តនត៊ីការររលទ្ស និងប្តូវ

ក្សាំណត់ឱ្យបានចាស់លាស់ អាំព្៊ីរ គគេមដេប្តូវបានចាត់ត្តាំងត្ត 

រយៈេិខិតរូក្សរណ៍ឱ្យម្លនអាំណ្ឋចចរចា និងច ោះហតាលេខ្នលេើសនធិ

សញ្ញា ។ េិខិតូរក្សរណ៍អាំណ្ឋចលព្ញលេញអាចលចញលដ្ឋយ រ គគេ

លែែងព្៊ីអាជ្ាធរទាាំងរ៊ីខ្នងលេើបាន លដ្ឋយមែែក្សលេើចារ់នែទក្សនុងននរដា។ 

ក្សរណ៊ីលនោះ ប្តូវរញ្ញា ក្ស់ឱ្យបានចាស់លៅក្សនុងេិខិតូរក្សរណ៍លនាោះ។ 

− ប្តូវរលងកើតល ើងសប្ម្លរ់សនធិសញ្ញា ជាក្ស់លាក្ស់ណ្ឋ ួយ និងប្តូវរញ្ញា ក្ស់

អាំព្៊ីល ម្ ោះននសនធិសញ្ញា លនាោះ។ 
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− ប្តូវមតរញ្ញា ក្ស់អាំព្៊ី ល ម្ ោះលព្ញ និង ឋានៈ ននតាំណ្ឋង មដេប្តូវបាន

ចាត់ត្តាំងត្ត រយៈេិខិតលនាោះឱ្យលធវើការចរចា និងច ោះហតាលេខ្នលេើ

សនធិសញ្ញា ។ ជាទ្ូលៅ េិខិតូរក្សរណ៍លនោះ ប្តូវដ្ឋក់្សល ម្ ោះតាំណ្ឋង

ោ៉ែ ងតិចព្៊ីរនាក្ស់ លដើ ែ៊ីការ រក្សនុងក្សរណ៊ីមដេរ គគេម្លន ក្ស់  ិនអាចលធវើ

ការចរចា និងច ោះហតាលេខ្នបាន លដ្ឋយលហត ការណ៍លែែងៗ លហើយ

ប្តូវម្លនរញ្ញា ក្ស់អាំព្៊ីកាេររិលចឆទ្ និងទ្៊ីក្សមនាងច ោះហតាលេខ្ន។ 

− ប្ត្តែាូវការ ជាជលប្ ើស មដេលគអាចលបាោះលេើេិខិតូរក្សរណ៍ក្សមាបាន 

 ិនបាច់ក្សមាបាន លហើយប្ត្តែាូវការលនោះ  ិនអាចជាំនសួឱ្យហតាលេខ្ន 

ររស់អាជ្ាធរទាាំងរ៊ី ននរដាបានលទ្។ 

ច-លរឿង យួចាំននួប្តវូលជៀសវាង  

 លៅ  ន និងក្សនុងលព្េចរចា អាចនឹងម្លនសញ្ញា  ួយចាំននួបានរញ្ាូនឱ្យោន

លៅវិញលៅ ក្ស លដើ ែ៊ីរាា ញព្៊ីននទៈក្សនុងការចរចាលដ្ឋយហមត់ចត់ រ៉ែ មនតគួរលជៀសវាង

ការប្រកាសជាែាូវការ ឬែែព្វែាយជាស្ថនរណៈ។ ប្តូវចងចាាំថ្ន ការប្រកាសជា

លាយេក្សខណ៍អក្សែរ ឬលដ្ឋយផ្ដទ េ់ម្លត់អាំព្៊ីការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនព្៊ីសាំណ្ឋក្ស់ប្រ  ខរដា 

ប្រ  ខរដ្ឋា ភិបាេ រដា ស្តនត៊ីការររលទ្ស ឬឯក្សអគគរាជទ្ូត លៅកាន់រដា ក្ស់ព័្នធ អាច

កាា យលៅជាលសចក្សដ៊ីប្រកាសជាឯក្សលត្តភាគ៊ីមដេម្លនេក្សខណៈចងកាតព្វក្សិចច លហើយ

អាចប្តូវបានលគយក្សលៅលធវើជាសក្សខ៊ីក្ស មលៅចាំល ោះ  ខអងគជាំន ាំជប្ ោះលៅលព្េអនាគត។ 

រ៉ែ មនត អវ៊ីមដេបាននិោយ ឬបានលធវើលដ្ឋយអនក្សចរចាលៅក្សនុងក្សាំ ុងលព្េចរចា  ិន
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ម្លនជាំហរគតិយ តតណ្ឋ ួយអាចយក្សលៅសាំអាងលៅចាំល ោះ  ខអងគការយ ត្តត ធិការ

ល ើយ។ ការចរចា ប្តូវលធវើល ើងលដ្ឋយសម្លា ត់រវាងភាគ៊ី លហើយប្រសិនលរើភាគ៊ីម្លនការ

ប្ព្ លប្ព្ៀងោន  ភាគ៊ីនឹង ិនលប្រើព័្ត៌ម្លនមដេបានផ្ដា ស់រដូរោន លៅក្សនុងលព្េចរចាលៅ

ក្សនុងន៊ីតិវិធ៊ីចាំល ោះ  ខត លាការ ឬស្ថលាជប្ ោះក្សដ៊ីល ើយ។ 

  ក្ស់ព័្នធនឹងការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទលនោះ លគក្សត់សម្លគ េ់លឃើញម្លនការ

សលប្ ចចិតតមែនក្សនលោបាយលេើរនួចាំណ ចដចូខ្នងលប្កា 355៖  

− ការសលប្ ចចិតតចរចា 

− ការសលប្ ចចិតតដ្ឋក្ស់លសន ើប្ព្ាំមដនជាក្ស់លាក្ស់ណ្ឋ យួ  

− ការសលប្ ចចិតតលធវើស ែទានក្សនុងលោេរាំណងមសវងរក្សការប្ព្ លប្ព្ៀង

ោន   

− ការសលប្ ចចិតតែដេ់ការយេ់ប្ព្ លេើប្ព្ាំមដនជាក់្សលាក្ស់ណ្ឋ យួ។ 

ការសលប្ ចចិតតទាាំងលនោះម្លនការ ក្ស់ព័្នធជា យួនឹងរញ្ញា សមុគស្ថម ញជាលប្ចើន 

ដូចជាព័្ត៌ម្លនទាក្ស់ទ្ងនឹងឥរិោរថ្ររស់ភាគ៊ីម្លខ ងលទ្ៀត ការប្គរ់ប្គងសម្លព ធ

នលោបាយនែទក្សនុង និងយ ទ្ធស្ថស្តសតនិងរលរៀររររននការចរចា។356 

 
355 United Nations, supra note 315, P.74. 
356 B. H. Oxman, "Political, strategic, and historical considerations", lntemational 
Maritime Boundaries (The American Society oflntemational Law), J. L. Charney and L. 
M. Alexander, eds. (Dordrecht, Boston, London; Martinus Nijhoff Publishers, 1993), vol. 
I, pp. 10-11. 
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 ន-យ ទ្ធស្ថស្តសតនិងត្តក្ស់តចិចរចា  

  ិនម្លនយ ទ្ធស្ថស្តសតចរចាប្ព្ាំមដនស  ទ្ទណ្ឋ យួមដេអាចអន វតតជាស្ថក្សេ

ល ើយ រ៉ែ មនតយ ទ្ធស្ថស្តសត លនោះ មែែក្សលៅលេើអាណតតិននប្កុ្ស ចរចា និងអាចជាេទ្ធែេ

ននការលប្តៀ ែងមដរ។ ចាំមណក្សត្តក្ស់តិចននការចរចា ពឹ្ងមែែក្សលៅលេើការអភិវឌ្ឍ

ដាំលណើរការននការចរចា  និងការពិ្ចារណ្ឋរយៈលព្េខា៊ីដនទ្លទ្ៀត។ 

 ការចរចាប្តូវលធវើល ើងលដ្ឋយអស្ថនរណៈ ជាពិ្លសសការចរចាក្សាំណត់ប្ព្ាំមដន

ស  ទ្ទលនោះឯង លប្ ោះម្លនលរឿងរលសើរជាលប្ចើន។ ការប្ព្ លប្ព្ៀង  ិនតប្ ូវឱ្យម្លនការ

រញ្ញា ក្ស់ចាស់លាស់អាំព្៊ីការពិ្ចារណ្ឋមដេនាាំភាគ៊ីលៅរក្សការអន  ័តមខែមរងមចក្ស 

និង/ឬការលរៀរចាំនានា (សហប្រតិរតតិការ/ឬក្សិចចការដនទ្លទ្ៀត) មដេជាមែនក្ស យួ

ននមខែមរងមចក្សលនាោះ ឬក្សមាក្សាំណត់វិធ៊ីស្ថស្តសត មខែរនាទ ត់ប្ព្ាំមដនជាក់្សលាក់្សណ្ឋ ួយ

ល ើយ។ 

 ជាទ្ូលៅការចរចាមតងមតចារ់លែដើ លដ្ឋយការ ត់ស ក្សនុងប្កុ្ស ចរចាន៊ី ួយៗ។ 

លៅលព្េ ត់ស នែទក្សនុងលនោះ លគគូសមខែប្ព្ាំមដននានារ ួរញ្ចូេទាាំង មខែរនាទ ត់

ស ចម្លា យធ មត្ត (Strict Equidistance Line) ែង ក្សនុងលោេរាំណងវាយតន ា

ឥទ្ធិព្េននមខែប្ព្ាំមដនទាាំងលនាោះ លហើយសលប្ ចចិតតថ្នលតើមខែប្ព្ាំមដន យួណ្ឋមដេ

ម្លនែេប្រលោជន៍ខ្នា ាំងជាងលគសប្ម្លរ់ជាតិខាួន។ រ៉ែ មនត លគ ិនប្តូវដ្ឋក់្សសាំលណើ មខែ

ប្ព្ាំមដនមដេម្លនភាព្ហួសលហត ល ើយ លៅក្សនុងលព្េចរចា។ 
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 ប្កុ្ស ចរចា គួរមតរលងកើតប្កុ្ស ការារតូចៗ ឬប្កុ្ស រលចចក្សលទ្សត្ត មែនក្ស (ដូច

ជា រនាទ ត់ េូដ្ឋា ន ធនននលនស្ថទ្ ជាលដើ ) លដើ ែ៊ីសិក្សាេ ែិតត្ត មែនក្សតចូៗទាាំង

លនាោះ ជាពិ្លសសលៅលព្េមដេការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទលនាោះម្លនលរឿងសមុគស្ថម ញ

លប្ចើន។ ប្កុ្ស ការារតូចៗខ្នងលេើ ប្តូវសិក្សាលដ្ឋយហមត់ចត់លេើមដនការារររស់

ខាួន លដើ ែ៊ីមសវងរក្សដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយមដេអាចទ្ទ្េួយក្សបានលេើមដនការារលនាោះ រចួ

រាយការណ៍ជូនប្រ  ខគណៈប្រតិភ។ូ 

 នត សាំខ្នន់រាំែ តក្សនុងការចរចា គឺលដើ ែ៊ីលជៀសវាងការយេ់ប្ច ាំ និងការរក្ស

ប្ស្ថយខ សោន  មដេ៖  

− ការរាា ញអាំព្៊ីលោេជាំហរនិងសាំលណើឱ្យបានចាស់លាស់ ជាក្ស់លាក្ស ់

អាចជាជាំនួយោ៉ែ ងេែប្រលសើរក្សនុងការ្នលៅរក្សេទ្ធែេលជាគជ័យ

ននការចរចា។ 

− សាំលណើនានា ប្តូវម្លនភាា រ់ ក្សជា យួនូវមែនទ្៊ី 

− ប្តូវពិ្ចារណ្ឋលប្រើប្បាស់រលចចក្សវិទ្ាទ្ាំលនើរ។ 

 ខណៈមដេភាគ៊ីម្លនលសរីភាព្ក្សនុងការលប្រើប្បាស់ត្តក្ស់តិចចរចានានាក្សនុងការ

ចរចាប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ លរឿងមដេគួរមតលជៀសវាងលនាោះគឺ ការទា ទារមដេហួសលហត  

លប្ ោះវានឹងនាាំលៅរក្សឥទ្ធិព្េ ិនេែដេ់ដាំលណើរការចរចា។ លៅលព្េមដេម្លនការ

មខវងគាំនិតោន  ដាំលណើរការចរចារនតលៅ  ខបានឬអត់លនាោះគឺអាប្ស័យលៅលេើភាគ៊ីទាាំង

សងខ្នងមដេប្តូវមតពិ្ចារណ្ឋលដ្ឋយប្រុងប្រយ័តនអាំព្៊ីវិវាទ្ក្ស មមដេលេើក្សល ើងលដ្ឋយ



សសចក្សដសី្ ដើមនីតសិមទុ្ ទ 

នូ ចន្ថា  310 

 

ភាគ៊ីម្លខ ងលទ្ៀត។ ការចរចា គឺជាដាំលណើរការមដេ ក់្សព័្នធលៅនឹងការពិ្ចារណ្ឋលេើ

លោរេ់ោន លៅវិញលៅ ក្ស និងមសវងយេ់ព្៊ីការមខវងគាំនិតោន លនាោះឯង។ ភាគ៊ីទាាំង

សងខ្នង ប្តូវម្លនការលប្តៀ ខាួនជាលប្សចក្សនុងការពិ្ចារណ្ឋលេើវិវាទ្ក្ស មររស់ភាគ៊ី

ម្លខ ងលទ្ៀត លដើ ែ៊ីពិ្និតយល ើេថ្នលតើខាួនប្តូវរដូរលោេជាំហរ ឬោ៉ែ ងណ្ឋ។ 

 ក្សនុងដាំលណើរការចរចា ភាគ៊ីទាាំងព្៊ីរប្កុ្ស  ប្តូវក្សស្ថងទ្ាំន ក្សចិតតោន លៅវិញលៅ ក្ស។ 

លហត លនោះ ភាគ៊ីអាចជួរជ ាំោន ពិ្ភាក្សាលប្ៅែាូវការលៅក្សនុងប្ពឹ្តតិការណ៍ ួយចាំននួែងមដរ។ 

ជ-លព្េលវលាចាំណ្ឋយលេើដាំលណើរការចរចា  

ការចរចាប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ ជាដាំលណើរការសមុគស្ថម ញ និងម្លនលប្ចើនដាំណ្ឋក្ស់កាេ។ 

ក្សនុងការអន វតតជាក្ស់មសដងដាំណ្ឋក្ស់កាេន៊ី ួយប្តូចាំណ្ឋយលព្េរារ់មខ ឬរហូតដេ់រារ់

ឆ្ន ាំ។ លទាោះរ៊ីជាម្លនការចាំណ្ឋយលព្េោ៉ែ ងលប្ចើនមររលនោះក្សដ៊ី  ិនប្បាក្សដថ្នការចរចា

លនាោះទ្ទ្ួេបានលជាគជ័យឬអាចលចញជាកិ្សចចប្ព្ លប្ព្ៀងក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទបាន

ល ើយ។ ជាក់្សមសដង ការចរចាប្ព្ាំមដនស  ទ្ទរវាងរង់កាា មដស និង ៊ីោ៉ែ ន់ម្ល៉ែ  បាន

ប្រប្ពឹ្តតលៅត្តាំងព្៊ីឆ្ន ាំ១៩៧៤ រហូតដេ់ឆ្ន ាំ ២០១០ ក្សនុងដាំលណើរការជាលប្ចើនដាំណ្ឋក់្ស

កាេ និងម្លនលប្ចើនលេើក្សលប្ចើនស្ថរ រ៉ែ មនតលៅមត ិនអាចសលប្ ចបានវតាុរាំណងច ង

លប្កាយ ល េគឺក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទរវាងប្រលទ្សទាាំងព្៊ីរល ើយ។ 

រង់កាា មដស និង ៊ីោ៉ែ ន់ម្ល៉ែ  គឺជាប្រលទ្សមដេម្លនប្ព្ាំមដនជារ់ោន លៅទ្វ៊ីរអាស ៊ី។  
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រង់កាា មដស សា ិតលៅភាគខ្នងលជើង និងភាគឥស្ថនត លហើយ ៊ីោ៉ែ ន់ម្ល៉ែ  សា ិត

លៅមែនក្សខ្នងលក្សើតនក្សរង់មក្សេ (Bay of Bangel) មដេនក្សលនោះសា ិតលៅភាគឥស្ថនត

នន  ស  ទ្ទឥណ្ឋឌ  ម្លននែទប្រម្លណ ២.២លានគ៊ី ូម ៉ែប្តប្ក្សឡា លហើយម្លនប្ព្ាំ

ប្រទ្េ់ជារ់ប្រលទ្សប្ស៊ីេាក  ឥណ្ឋឌ  រង់កាា មដសនិង ៊ីោ៉ែ ន់ម្ល៉ែ ។   នរដឹងស្ថលាក្សដ៊ី

អនតរជាតិសប្ម្លរ់ចារ់ស  ទ្ទ ត្ត រយៈការចរចាជាលប្ចើនលេើក្សក្សនុងរយៈដមាយូរដូចលេើក្ស

ល ើងខ្នងលេើ ប្រលទ្សទាាំងព្៊ីរបានលធវើការ បានច ោះហតាលេខ្នលេើក្សាំណត់លហត ប្ព្ 

លប្ព្ៀង ឆ្ន ាំ១៩៧៤ និង ក្សាំណត់លហត ប្ព្ លប្ព្ៀង ឆ្ន ាំ ២០០៨។ រ៉ែ មនត លដ្ឋយ

ក្សាំណត់លហត ប្ព្ លប្ព្ៀងទាាំងព្៊ីរលនោះ  ិនអាចលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទរវាង

ប្រលទ្សទាាំងព្៊ីរលនោះ ភាគ៊ីទាាំងព្៊ីរ បានដ្ឋក់្សវិវាទ្ជូនស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិសប្ម្លរ់ចារ់

ស  ទ្ទ លៅនថ្ាទ្៊ី ១៤ មខធនូ ឆ្ន ាំ ២០០៩។  

៣-ការប្ពាងក្សិចចប្ព្មសប្ព្ៀង  

ក្ស-ទ្ប្ ងន់នក្សចិចប្ព្ លប្ព្ៀងប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ 

 លៅលព្េសលប្ ចអាំព្៊ីទ្ប្ ង់ និងនា រែញ្ាតតិននក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងក្សាំណត់ប្ព្ាំមដន

ស  ទ្ទ ដាំរូងអនក្សចរចាប្តូវពិ្ចារណ្ឋអាំព្៊ីវិននរដាធ មន ញ្ាររស់ខាួនសដ ៊ីព្៊ីការច ោះហតា-

លេខ្ន និងអាន ភាព្ននសនធិសញ្ញា  ក្សមាដូចជាវិននន៊ីតិអនតរជាតិអាំព្៊ីសនធិសញ្ញា  ក្សមាដូច

ជាអន សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សងវមីយ៉ែនសដ ៊ីព្៊ីចារ់សនធិសញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៦៩ និងចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់

អនតរជាតិ។ លទាោះរ៊ីជាម្លនក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀង ួយចាំនួនអាចលធវើល ើងលដ្ឋយផ្ដទ េ់ម្លត់ ឬ
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ក្សិចចឯក្សលត្តភាគ៊ី យួចាំនួនអាចចងកាតព្វក្សិចចរដា រ៉ែ មនតលៅក្សនុងការប្ព្ លប្ព្ៀងប្ព្ាំមដន

ស  ទ្ទភាគលប្ចើនរាំែ ត មតងមតលធវើល ើងជាលាយេក្សខណ៍អក្សែរលទាោះរ៊ីជាលធវើល ើងលដ្ឋយ

េិខិតូរក្សរណ៍ យួ ឬលប្ចើនក្សដ៊ី ឬលទាោះរ៊ីជាម្លននា រែញ្ាតតិមររណ្ឋក្សមាលដ្ឋយ (សនធិ

សញ្ញា  អន សញ្ញា  ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀង េិខិត ក្សាំណត់លហត  អន សារណៈលោគយេ់...)។ 

នា រែញ្ាតតិ  ិនរ៉ែោះ េ់ដេ់ស ព្េភាព្ននក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងល ើយ។ 

 ប្តង់លនោះ សូ រញ្ញា ក្ស់ឱ្យបានចាស់ ដងលទ្ៀតថ្ន ម្លនរញ្ាវនតន៊ីតិអនតរជាតិ

 យួចាំនួនបានរក្សប្ស្ថយថ្ន អន សារណៈលោគយេ់ (MOU)  ិនម នជាសនធិ

សញ្ញា ល ើយ។ ការលេើក្សល ើងមររលនោះ ិនម នជាលរឿងប្តឹ ប្តូវលនាោះលទ្។ លរឿងមដេ

ប្តឹ ប្តូវត្ត ន៊ីតិអនតរជាតិលនាោះគឺ ការចាត់ទ្ ក្សកិ្សចចប្ព្ លប្ព្ៀង ួយ ជាសនធិសញ្ញា  ឬ

អត់លនាោះ  ិនម នមែែក្សលេើល ម្ ោះររស់វាល ើយ រ៉ែ មនតលគប្តូវមែែក្សលេើលចតនានិងខាឹ 

ស្ថរជាក្ស់មសដងលៅក្សនុងក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងលនាោះ។ ជាពិ្លសសក្សនុងលរឿងប្ព្ាំមដនលោក្ស និង

ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ មដេជាលរឿង ក្ស់ព័្នធនឹងអធិរលតយយជាតិ  ិនអាច ិនចាត់ទ្ ក្សថ្នជា

សនធិសញ្ញា ល ើយ ចាំល ោះអន សារណៈលោគយេ់ ឬលសចក្សដ៊ីមថ្ាងការណ៍ ួយចាំនួន។ 

ម្លនន័យថ្ន លរើខាឹ ស្ថរ ក្សនុងអន សារណៈលោគយេ់ ឬលសចក្សដ៊ីមថ្ាងការណ៍រួ  ឬ

ក្សាំណត់លហត លែែងៗរលងកើតល ើងរវាងអនក្សម្លនស តាក្សិចចទ្ទ្ួេស្ថគ េ់លដ្ឋយចារ់អនតរ-

ជាតិ រលងកើតបានជាសិទ្ធិនិងកាតព្វក្សិចចររស់រដា លនាោះវាជាសនធិសញ្ញា លហើយ លទាោះរ៊ីជា

វាម្លនល ម្ ោះអវ៊ីក្សមាលដ្ឋយ។  
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ខ-ខា ឹស្ថរននក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ 

ជាទ្លូៅ ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ ប្តូវលធវើល ើងលដ្ឋយទ្ប្ ង់

ស្ថ ញ្ា លហើយប្តូវកាត់រនាយភាព្សមុគស្ថម ញត្ត មដេអាចលធវើបាន។ ចាំនួនម្លប្ត្ត 

ក្សនុងកិ្សចចប្ព្ លប្ព្ៀងម្លនចលនាា ោះព្៊ី ៣ លៅ ១៥ ម្លប្ត្ត។ លទាោះជាោ៉ែ ងលនោះក្សដ៊ី ក្សនុងក្សរណ៊ី

មដេប្ព្ាំមដនស  ទ្ទររស់រដាព្៊ីរម្លនភាព្សមុគស្ថម ញខ្នា ាំង លនាោះក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងអាចនឹង

មវងជាងលនោះ។ ជាក្ស់មសដង ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងរវាងអាហែង់ទ្៊ីន និងអ៊ែ យរូ ក យ  ក់្សព័្នធ

នឹងRio de la Plata និងការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទច ោះនថ្ាទ្៊ី១៩ មខវិចឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៧៣ 

ម្លនចាំនួន ៩២ម្លប្ត្ត លហើយក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងរវាងអូស្តស្ថត េ៊ី និងឥណឌូ លនស ៊ី ឆ្ន ាំ

១៩៨៩ ម្លនចាំនួន៣៤ម្លប្ត្ត ប្ព្ ទាាំងរមនា ឧរស ព័នធចាំនួន៤លទ្ៀត។ 

លយើងមតងមតលឃើញរទ្រែញ្ាតតិដូចខ្នងលប្កា  ក្សនុងក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងក្សាំណត់ប្ព្ាំ

មដនស  ទ្ទ ៖  

➢ រ ព្វក្សថ្ន  

រ ព្វក្សថ្ន រាា ញអាំព្៊ីននទៈក្សនុងការព្ប្ងឹងអតាិភាព្ចាំណង ិតតភាព្ជាប្រវតតិស្ថស្តសត

រវាងភាគ៊ី និងរាា ញអាំព្៊ីននទៈរលងកើតមខែក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនតាំរន់ស  ទ្ទររស់ភាគ៊ី។ លប្ៅ

ព្៊ីលនោះ រ ព្វក្សថ្នអាចលោងអន សញ្ញា អនតរជាតិ ក់្សព័្នធនឹងចារ់ស  ទ្ទ លោេការណ៍

ស ធ ៌ វិធ៊ីស្ថស្តសត មខែរនាទ ត់ក្សាំណត់ប្ព្ាំមដន (ដូចជាមខែរនាទ ត់ស ចម្លា យជាលដើ ) 

និងរញ្ញា ទ្ូលៅដនទ្លទ្ៀត។ 
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➢ នយិ នយ័ 

ជាទ្លូៅ ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀង ិនសូវម្លនភាព្សមុគស្ថម ញ មដេ

ប្តូវលប្រើប្បាស់វាក្សយសព្ទមដេម្លនព្នយេ់ប្ស្ថរ់ (ឧទាហរណ៍ វាក្សយសព្ទមដេម្លន

ព្នយេ់ក្សនុងអន សញ្ញា សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីចារ់ស  ទ្ទ ឆ្ន ាំ១៩៨២)  ិនចាាំបាច់ប្តូវ

ម្លនម្លប្ត្តមដេមចងអាំព្៊ីនិយ ន័យ ក្សយរលចចក្សលទ្សល ើយ។ រ៉ែ មនត ក្សនុងក្សរណ៊ីការ

ក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទមដេម្លនភាព្សមុគស្ថម ញលប្ចើន ភាគ៊ីចរចាអាចមចងអាំព្៊ីនិយ 

ន័យ ក្សយរលចចក្សលទ្ស (ឧទាហរណ៍ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងប្ព្ាំមដនស  ទ្ទរវាងអូស្តស្ថត េ៊ី និង

បា៉ែ ពូ្ញូហគ៊ីលណ ឆ្ន ាំ១៩៧៨)។ 

➢ េក្សខខណឌ ច ែងនានា ក្ស់ព្ន័ធនងឹមខែក្សាំណតប់្ព្ាំមដនជាក្ស់មសដង  

លៅម្លប្ត្តដាំរងូនានា ននក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ មតងមតរាា ញអាំព្៊ី

តាំរន់ភូ ិស្ថស្តសត ក់្សព័្នធ និងក្សាំណត់អាំព្៊ីតាំរន់មដេសា ិតលប្កា អធិរលតយយ និង/ឬ

យ ត្តត ធិការមដេជាប្រននរទ្ននក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងលនាោះ។ លប្ៅព្៊ីលនោះ ក្សមាអាចម្លនការ

មចងក្សាំណត់អាំព្៊ីវិធ៊ីស្ថស្តសត មខែរនាទ ត់ក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនមដេលប្រើប្បាស់ែងមដរ។ 

លៅក្សថ្នខណឌ រនាទ រ់ ឬម្លប្ត្តរនាទ រ់ អាចជាការមចងអាំព្៊ីចាំណ ចចារ់លែដើ  

ទ្ិសលដើរននមខែប្ព្ាំមដន ចាំណ ចលែែងៗមដេមខែលនាោះរត់កាត់ លដ្ឋយលោងលៅលេើក្សូ-

អរលដ្ឋលនភូ ិស្ថស្តសត ននរយៈទ្ទ្ឹង និងរយៈរលណ្ឋដ យ េក្សខណៈននចាំណ ចមដេភាា រ់

ចាំណ ចលែែងៗ ចាំណ ចមដេប្តូវរញ្ចរ់មខែប្ព្ាំមដន និងទ្ិននន័យរនាទ ត់រញ្ឈរ។  លប្ៅ
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ព្៊ីលនោះអាចម្លនម្លប្ត្តចងែុេរាា ញព្៊ីការទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ស ព្េភាព្គតិយ តតននឧរ-

ស ព័នធរលចចក្សលទ្សមដេលរៀរចាំលដ្ឋយអនក្សជាំនាញ មដេពិ្ព្ណ៌នាអាំព្៊ីចរិតេក្សខណៈ 

និងក្សូអរលដ្ឋលនភូ ិស្ថស្តសត ររស់មខែរនាទ ត់ និង/ឬមែនទ្៊ី មដេភាា រ់ជា ួយនឹងក្សិចច

ប្ព្ លប្ព្ៀងលនាោះ។ 

➢ រញ្ាតតមិចងអាំព្៊ីរញ្ញា ប្រឈ  យួចាំននួ 

លប្ៅព្៊ីរញ្ាតតិអាំព្៊ីមខែប្ព្ាំមដនជាក់្សមសដង អាចម្លនម្លប្ត្ត យួចាំនួនមចងអាំព្៊ី

រញ្ញា ប្រឈ នានា មដេលក្សើតល ើងព្៊ីការក្សាំណត់ និងការសលប្ ចព្៊ីឥទ្ធិព្េលេើមខែ

រនាទ ត់មរងមចក្សលកាោះ កូ្សនលកាោះ ថ្ម ឬដ៊ីដ ោះ។ ម្លប្ត្តទាាំងលនាោះអាចពិ្ព៌្ណនាអាំព្៊ីមខែ

មរងមចង លដ្ឋយរាា ញអាំព្៊ីម្លច ស់ក្ស មសិទ្ធិននលកាោះ កូ្សនលកាោះ ថ្ម ឬដ៊ីដ ោះ មដេនា រ់មត

ម្លន វិវាទ្។ លនោះម្លនន័យថ្ន ម្លប្ត្តទាាំងលនោះគឺ លធាបាយលដ្ឋោះប្ស្ថយទាាំងរញ្ញា

 វិវាទ្អធិរលតយយ និងក្សាំណត់ឱ្យម្លនប្ព្ាំមដនស  ទ្ទរតងម្ល ាំ យួ។ 

ក្សនុងក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ ក្សមាអាចម្លនម្លប្ត្តមដេមចងអាំព្៊ី

រញ្ញា នាវាចរណ៍ និងសិទ្ធិនាវាចរណ៍ែងមដរ។ ម្លប្ត្តទាាំងលនាោះអាចមចងសាំអាងអាំព្៊ី

រររមដេអាចអន វតតបានចាំល ោះនាវាចរណ៍ ការល ោះល ោះព្៊ីលេើ ការទ្ទ្ួេស្ថគ េ់

សិទ្ធិលធវើដាំលណើរនាងកាត់ត្ត ប្ចក្សែាូវមដេលប្រើប្បាស់សប្ម្លរ់នាវាចរណ៍អនតរជាតិលៅ

ក្សនុងតាំរន់ ចលនាា ោះរវាងរដាភាគ៊ី។ លគអាចមចងអាំព្៊ីលសរីភាព្នាវាចរណ៍លៅតាំរន់ជាក្ស់

លាក្សណ់្ឋ យួ សប្ម្លរ់នាវាររស់រដាភាគ៊ី។ លប្ៅព្៊ីលនោះ អាចជាការរញ្ាតតិអាំព្៊ីរញ្ញា



សសចក្សដសី្ ដើមនីតសិមទុ្ ទ 

នូ ចន្ថា  316 

 

សនតិស ខ និងស វតាិភាព្នាវាចរណ៍មដេជាវិននការការ រទ្ ក្សជា  នសប្ម្លរ់ភាគ៊ី

 ក់្សព័្នធ។ 

ក្សនុងក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀង ួយចាំនួន លគអាចលដ្ឋោះប្ស្ថយរញ្ញា នាវាចរណ៍បាន

លដ្ឋយភាគ៊ីម្លខ ង ឬភាគ៊ីទាាំងសងខ្នងសម ័ប្គចិតតក្សប្ ិតលាតសនធឹងននស  ទ្ទមដនដ៊ី

ររស់ខាួន លៅមែនក្សខ្នងស ឌ្ឍលរខ្ន លដើ ែ៊ីឱ្យសេ់តាំរន់ស  ទ្ទអនតរជាតិសប្ម្លរ់

រលប្ ើដេ់លសរីភាព្នាវាចរណ៍។ 

លដ្ឋយស្ថរថ្នភាគលប្ចើនមខែប្ព្ាំមដនប្តូវបានរលងកើតល ើងលដ្ឋយរញ្ា៊ីក្សអូលដ្ឋលន 

មដេលយើងប្តូវមតរញ្ញា ក្ស់ឱ្យចាស់អាំព្៊ីវិធ៊ីស្ថស្តសត  លដើ ែ៊ីក្សាំណត់ទ្៊ីត្តាំងននចាំណ ចជាក្ស់-

មសដង ក្សមាដចូជាប្តូវសលប្ ចថ្ននរណ្ឋជាអនក្សលធវើការារលនោះ។ លហត លនោះលហើយ ក្សនុងកិ្សចច

ប្ព្ លប្ព្ៀងប្តូវមតម្លនម្លប្ត្ត មដេចាត់ត្តាំងអាជ្ាធរម្លនស តាក្សិចចររស់ភាគ៊ីទាាំង

សងខ្នងលដើ ែ៊ីលដ្ឋោះប្ស្ថយជា ួយនឹងរញ្ញា ទាាំងលនាោះ និងរញ្ញា រលចចក្សលទ្សលែែងៗ

លទ្ៀតមដេ ក្ស់ព័្នធ។ 

ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេមខែប្ព្ាំប្រទ្េ់តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ និងខពង់រារបាតស  ទ្ទ

ររស់ភាគ៊ី  ិនម នជាមខែមត ួយ លគប្តូវម្លនម្លប្ត្ត យួ ឬលប្ចើនមដេមចងអាំព្៊ីរររ

ននតាំរន់យ ត្តត ធិការប្តួតោន ។ ជាក់្សមសដង ក្សនុងកិ្សចចប្ព្ លប្ព្ៀងរវាងអូស្តស្ថត េ៊ី និងឥណឌូ -

លនស ៊ី ឆ្ន ាំ១៩៩៧ ម្លនមចងអាំព្៊ីរញ្ញា លនោះ ប្តង់ម្លប្ត្ត ៧។ 
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លៅក្សនុងស្ថា នភាព្ក្សាំណត់ប្ព្ាំមដន យួចាំនួន លដើ ែ៊ីរលងាើយមខែប្ព្ាំមដន លគប្តូវ

មចងលោងលៅដេ់ចាំណ ចមដេមខែរនាទ ត់អាចលៅជួរនឹងមដនក្សាំណត់ខ្នងលប្ៅនន

តាំរន់ស  ទ្ទររស់រដាទ្៊ីរ៊ី។ 

➢ រញ្ាតតសិដ ៊ីព្៊ីការលដ្ឋោះប្ស្ថយវវិាទ្ ក្ស់ព្ន័ធនងឹការរក្សប្ស្ថយ នងិការ

អន វតតក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀង 

ត្ត ការអន វតតជាក់្សមសដងររស់រដានានា ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ

ភាគលប្ចើនម្លនមចងអាំព្៊ីការលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្ ក់្សព័្នធលៅនឹងការរក្សប្ស្ថយ និងការ

អន វតតក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងទាាំងលនាោះ។ ជាទ្ូលៅ រញ្ាតតិទាាំងលនាោះ ិនម នរលងកើតកាតព្វក្សិចច

ថ្ម៊ីមដេ ិនម្លនលៅក្សនុងន៊ីតិអនតរជាតិទ្ូលៅល ើយ។ ល េគឺ លគមចងអាំព្៊ីការលដ្ឋោះ

ប្ស្ថយវិវាទ្លដ្ឋយការប្រឹក្សាលោរេ់ោន លៅវិញលៅ ក្ស ការចរចា ឬក្សមាន៊ីតិវិធ៊ីលដ្ឋោះ

ប្ស្ថយវិវាទ្លដ្ឋយសនតិវិធ៊ីដនទ្លទ្ៀតមដេម្លនមចងក្សនុងម្លប្ត្ត ៣៣ ននធ មន ញ្ាអងគការ

សហប្រជាជាតិ។ 

ក្សនុងកិ្សចចប្ព្ លប្ព្ៀងមដេម្លនរួចលហើយជាលប្ចើន បានមចងអាំព្៊ីេក្សខខណឌ ថ្ន៖ 

“ប្រសិនលរើវវិាទ្ ិនអាចលដ្ឋោះប្ស្ថយបានក្សនុងក្សាំ ុងលព្េក្សាំណត់ណ្ឋ ួយ ភាគ៊ីអាច

ដ្ឋក់្សវវិាទ្លនាោះជនូស្ថលាក្សដ៊ី ជឈតតក្ស ម ឬត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ ឬត លាការលែែង

លទ្ៀត។” 357  ក្សនុងក្សរណ៊ីខាោះលទ្ៀត មដេក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងម្លនភាព្សមុគស្ថម ញ ក្សិចចប្ព្ 

 

357 ឧទាហរណ៍ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងរវាងអាហែង់ទ្៊ីន និងអ៊ែ យរូ ក យ ឆ្ន ាំ១៩៧៣។ 
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លប្ព្ៀងលនាោះអាចនឹងម្លនរញ្ាតតិអាំព្៊ីស្ថលាក្សដ៊ី ជឈតតការពិ្លសស ការមតងត្តាំងសម្លជិក្ស 

 វិននន៊ីតិវិធ៊ី ូេដ្ឋា ន និងអាន ភាព្គតិយ តតននលសចក្សដ៊ីសលប្ ចររស់ស្ថលាក្សដ៊ីលនាោះ។ 

➢ ការរាក រ និងការលដ្ឋោះប្ស្ថយវវិាទ្ដនទ្លទ្ៀត  

ក្សរណ៊ីជាក់្សមសដងលែែងៗលទ្ៀតមដេគួរក្សត់សម្លគ េ់លនាោះគឺ វិវាទ្ ក់្សព័្នធនឹង

មខែប្ព្ាំមដនប្តង់ទ្៊ីត្តាំងននឋរន៊ីយភណឌ  លកាោះសិរែនិ មិត ឬរចនាស ព័នធដនទ្លទ្ៀត 

(ឧទាហរណ៍ តាំរន់ខងួ អណដូ ង ជាលដើ )។ ក្សនុងក្សរណ៊ីលនោះ ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងអាចមចង

ឱ្យភាគ៊ីសលប្ ចចិតតលដ្ឋយការប្ព្ លប្ព្ៀង ឬលដ្ឋយការប្រឹក្សាលោរេ់ោន  ថ្នលតើមខែ

ប្ព្ាំមដនប្តូវរត់លៅខ្នងណ្ឋឋរន៊ីយភណឌ  លកាោះសិរែនិ មិត ឬរចនាស ព័នធដនទ្លទ្ៀត។ 

ក្សរណ៊ីខាោះលទ្ៀត កិ្សចចប្ព្ លប្ព្ៀងប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ អាចរញ្ាតតិអាំព្៊ីការរាក រវិវាទ្

ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេម្លនក្សងវក់្ស ឬការគាំរា ក្សាំមហងនាងមដន។ រញ្ាតតិទាាំងលនាោះរ ួរញ្ចូេ

ទាាំងការរលងកើតកាតព្វកិ្សចចសប្ម្លរ់ភាគ៊ីក្សនុងការចាត់វិននការជាក់្សលាក់្សណ្ឋ ួយ ដូច

ជា ជូនដាំណឹងដេ់ភាគ៊ីម្លខ ងលទ្ៀតក្សនុងក្សរណ៊ីម្លនលប្ោោះថ្នន ក្ស់ ការនា យលប្រង ការែដេ់

ព័្ត៌ម្លនឬទ្ិននន័យចាាំបាច់ ការរលងកើតគណៈក្សម្លម ធិការលស ើរអលងកត ការពិ្ចារណ្ឋការ

អន វតតដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយមដេដ្ឋក់្សជូនលដ្ឋយភាគ៊ីម្លខ ងលទ្ៀត ឬលដ្ឋយរ គគេលែែងលទ្ៀត

ជាលដើ ។ រញ្ាតតិទាាំងលនោះ អាចម្លនេក្សខខណឌ ទាក្ស់ទ្ងនឹងការរក្សាទ្ ក្សធននន 

(resource-deposit clauses) េក្សខខណឌ ឯក្សភាព្ធននន (resource-unity 

clauses) ឬេក្សខខណឌ  ក្ស់ព័្នធនឹងការលរៀរចាំក្សិចចសហប្រតិរតតិការដនទ្លទ្ៀត។ 
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➢ េក្សខខណឌ ទាក្សទ់្ងនងឹការរក្សាទ្ ក្សធននន ឯក្សភាព្ធននន នងិការ

លរៀរចាំក្សិចចសហប្រតរិតតកិារដនទ្លទ្ៀត  

លៅលព្េចរចាក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងក្សាំណត់ប្រទ្េ់ខពង់រារបាតស  ទ្ទ ភាគ៊ីអាចនឹង

ដឹងព្៊ីអតាភិាព្លប្រង ឬឧសម ័នមដេសតុក្សលៅក្សនុងតាំរន់នានាលៅត្ត ទ្៊ីត្តាំងមដេមខែប្ព្ាំ

មដនរត់កាត់ ឬការរំពឹ្ងទ្ ក្សថ្ននឹងម្លនធនននទាាំងលនាោះលៅនថ្ាអនាគត។ ស្ថា នភាព្

មររលនោះ អាចលដ្ឋោះប្ស្ថយបានត្ត រយៈេក្សខខណឌ រក្សាទ្ ក្សធននន។េក្សខខណឌ លនោះ

អាចជា េក្សខខណឌ ធនននរួ  (resourcesharing clauses) េក្សខខណឌ ឯក្សភាព្

ធននន (resource-unity clauses) ឬេក្សខខណឌ សដ ៊ីព្៊ីការអភិរក្សែ ការប្គរ់ប្គង 

និងការលធវើអាជ៊ីវក្ស មធននន។ ជាក្ស់មសដងក្សនុងក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងប្ព្ាំមដនស  ទ្ទរវាងបាមរ៉ែន 

និងស្ថវឌ្៊ីអារា៉ែរ៊ែ៊ី ឆ្ន ាំ១៩៥៨ ស្ថវឌ្៊ីអារា៉ែរ៊ែ៊ី ែដេ់ចាំណូេដ េមដេទ្ទ្ួេបានព្៊ីការលធវើ

អាជ៊ីវក្ស មធនននក្សនុងតាំរន់មដេសា ិតលប្កា អធិរលតយយ និងយ ត្តត ធិការររស់ខាួន

 ក់្សក្សណ្ឋដ េឱ្យបាមរ៉ែន។ 

 ក់្សព័្នធនឹងេក្សខខណឌ រក្សាទ្ ក្សធននន ម្លនក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងជាលប្ចើនបានយក្ស

គាំរូត្ត កិ្សចចប្ព្ លប្ព្ៀងប្ព្ាំប្រទ្េ់ខពង់រារបាតស  ទ្ទរវាងអង់លគាស និងណ័រលវ៉ែ ឆ្ន ាំ

១៩៦៥។ 358  លៅក្សនុងកិ្សចចប្ព្ លប្ព្ៀងប្ព្ាំមដន មតងម្លនេក្សខខណឌ មដេមចងអាំព្៊ីការរក្ស

 
358 B. Kwiatkowska, "Economic and environmental considerations in maritime boundary 
delimitations", Intemational Maritime Boundarics (The American Society of Intemational 
Law), J.I. Chamey & L. M. 
Alexander, eds. (Dordrecht, Boston, London; Martinus NijhoffPublishers), vol. 1, 1993, p. 
87. 
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លឃើញធនននកាត់ប្ព្ាំមដន។  វិននទាាំងលនាោះជាទ្លូៅមចងអាំព្៊ីលោេការណ៍ទ្ូលៅដូច

ជា ការរក្សាទ្ ក្សធនននរួ ោន  និងរលរៀរននការរក្សាទ្ ក្សលនាោះ ឬក្សមាការឯក្សភាព្លេើការ

រក្សាទ្ ក្ស ឬការ  ឃ្ត់ការរ ក្សរក្ស និងការលធវើអាជ៊ីវក្ស មហួសព្៊ីចម្លា យជាក់្សលាក់្សណ្ឋ

 យួព្៊ីមខែប្ព្ាំមដន។359  

ត្ត ពិ្តលៅ  ិនម នរាេ់ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងប្ព្ាំមដនប្តូវមតមចងេក្សខខណឌ ខ្នង

លេើលនាោះលទ្។ ជាក្ស់មសដងម្លនក្សរណ៊ីជាលប្ចើន រដាភាគ៊ីបានសលប្ ចចិតតលដ្ឋោះប្ស្ថយ

រញ្ញា  ក់្សព័្នធនឹងធនននលនោះលៅក្សនុងក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងដ្ឋច់លដ្ឋយម ក្ស។ 

 ក់្សព័្នធនឹងធនននស  ទ្ទម្លនជ៊ីវិតនិងឥតជ៊ីវិត ម្លនរដាជាលប្ចើនរលងកើត

“តាំរន់ររររួ  (joint regime areas)” “តាំរន់អភិវឌ្ឍរួ  (joint development 

areas)” និង “គណៈក្សម្លម ធិការរួ  (joint commissions)” ឬ “អាជ្ាធររួ  

(joint authorities)” លដើ ែ៊ីលដ្ឋោះប្ស្ថយរញ្ញា រ ក្សរក្ស និងប្ស្ថវប្ជាវធនននទាាំង

លនាោះ។ 

➢ េក្សខខណឌ ទាក្សទ់្ងនងឹសទិ្ធលិនស្ថទ្  

ក្សនុងក្សាំ ុងលព្េចរចាក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងប្ព្ាំប្រទ្េ់តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ (ឬ

តាំរន់លនស្ថទ្) ភាគ៊ីអាចពិ្ចារណ្ឋអាំព្៊ីអតាិភាព្សតុក្សធនននលនស្ថទ្ និងសិទ្ធិ

លនស្ថទ្រមនា  ឬការអន វតតក្សនុងតាំរន់មដេមខែមរងមចក្សប្ព្ាំប្រទ្េ់រត់កាត់។ លទាោះជា

 
359 B. Kwiatkowska, supra note 358, p. 87. 
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ោ៉ែ ងលនោះក្សដ៊ី លរើលោងត្ត េក្សខណៈអចិនស្តនតយ៍ននក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ គួរ

លជៀសវាងរញ្ញា ទាក្ស់ទ្ងនឹងការលនស្ថទ្ លៅក្សនុងកិ្សចចប្ព្ លប្ព្ៀងមររលនោះ។ លដ្ឋយ

ស្ថរថ្ន ការលនស្ថទ្ម្លនការមប្រប្រួេព្៊ីលព្េលវលា យួ លៅលព្េលវលា ួយ លនាោះ

នឹងអាចតប្ ូវឱ្យម្លនការចរចា ដងលទ្ៀត លៅលព្េលប្កាយអាំព្៊ីរញ្ញា លនស្ថទ្លនោះ លហើយ

មដេជាលហត នាាំឱ្យម្លនការមចងក្សនុងក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងថ្ម៊ី ួយ រួ ទាាំងមែនក្សនានា ក់្សព័្នធ

នឹងការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនែង។ លហត លនោះ គួរមតម្លនក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀង ួយដ្ឋច់លដ្ឋយ

ម ក្សព្៊ីកិ្សចចប្ព្ លប្ព្ៀងប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ  ក់្សព័្នធនឹងធនននម្លនជ៊ីវិតស  ទ្ទ។ 

លនោះ ិនម នម្លនន័យថ្ន  ិនអន ញ្ញា តឱ្យភាគ៊ីរញ្ចូេេក្សខខណឌ មដេម្លន

េក្សខណៈអចិនស្តនតយ៍ ដូចជា ការលរដជ្ាចិតតរយៈលព្េមវងររស់រដាក្សនុងការអភិវឌ្ឍទ្ាំនាក្ស់

ទ្ាំនងររស់ខាួន ក់្សព័្នធនឹងការលនស្ថទ្ ការរ ក្សរក្ស ឬការលធវើអាជ៊ីវក្ស មធនននស  ទ្ទ

ដនទ្លទ្ៀត និងការប្ស្ថវប្ជាវវិទ្ាស្ថស្តសតស  ទ្ទជាលដើ ល ើយ។ ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងប្ព្ាំ

មដនស  ទ្ទ អាចម្លនម្លប្ត្តមចងអាំព្៊ី “តាំរន់លនស្ថទ្រួ ” ឬទាក្ស់ទ្ងនឹងក្សិចចប្ព្ 

លប្ព្ៀងតាំរន់អភិវឌ្ឍរ ួ ឬការលរៀរចាំដនទ្លទ្ៀតលដើ ែ៊ីលេើក្សក្ស ពស់ភាព្ជាអនក្សជិតខ្នង

េែ និងការរក្សាររិស្ថា ន។ 
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រដាខាោះ  ិនបានមរងមចក្សកិ្សចចប្ព្ លប្ព្ៀងសដ ៊ីព្៊ីធនននម្លនជ៊ីវិតស  ទ្ទលៅក្សនុង

កិ្សចចប្ព្ លប្ព្ៀងលដ្ឋយម ក្សល ើយ គឺដ្ឋក់្សរញ្ចូេោន ជា ួយនឹងកិ្សចចប្ព្ លប្ព្ៀងប្ព្ាំមដន

ស  ទ្ទមត ដង។360 

➢ អវស្ថនរែញ្ាតត ិ

រាេ់ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀង មតងមតរញ្ចរ់លដ្ឋយេក្សខខណឌ ទ្ប្ ង់ ក្ស់ព័្នធនឹងការច ោះ

ហតាលេខ្ន ការែដេ់សចាច រ័ន ការចូេជាធរម្លន ការលធវើវិលស្ថធនក្ស ម ការរញ្ចរ់

សនធិសញ្ញា  ការែ តក្សាំណត់ និងអតារទ្យថ្នភូតជាលដើ ។ អនក្សចរចា ប្តូវលោងដេ់

ន៊ីតិអនតរជាតិសដ ៊ីព្៊ីសនធិសញ្ញា  ឬក្សមាអន សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សងវមីយ៉ែនសដ ៊ីព្៊ីចារ់សនធិសញ្ញា  ឆ្ន ាំ

១៩៦៩ សប្ម្លរ់រញ្ញា  ក្ស់ព័្នធនឹងការច ោះ និងការចូេជាធរម្លនននក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងប្ព្ាំ

មដនស  ទ្ទ។ 

 ក់្សព័្នធនឹងការចូេជាធរម្លន អនក្សចរចាប្តូវចងចាាំថ្ន វាអាប្ស័យលៅនឹង

 វិននរដាធ មន ញ្ាននភាគ៊ី ថ្នលតើកិ្សចចប្ព្ លប្ព្ៀងលនាោះប្តូវែដេ់សចាច រ័នឬ ិនចាាំបាច់

ែដេ់សចាច រ័ន។ ត្ត ការអន វតតជាក្ស់មសដង ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងប្ព្ាំមដនស  ទ្ទអាចចូេជា

ធរម្លន៖  

 

360 ឧទាហរណ៍ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងរវាង ប្ទ្៊ីន៊ីដ្ឋត តូបាល គ  និងលវលណស៊ែ យលអឡា ឆ្ន ាំ១៩៩០ (Treaty between 

Trinidad and Tobago and Venezuela 1990) ។  
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− លៅលប្កាយលព្េច ោះហតាលេខ្ន ឬលៅរយៈលព្េក្សាំណត់ណ្ឋ ួយ

លប្កាយការច ោះហតាលេខ្ន  

− លៅលប្កាយលព្េផ្ដា ស់រដូរេិខិតូរក្សរណ៍សចាច រ័ន ឬ 

− លៅក្សនុងក្សាំ ុងលព្េណ្ឋ ួយលប្កាយកាេររិលចឆទ្មដេរដាន៊ី ួយៗជូន

ដាំណឹងដេ់រដាភាគ៊ីម្លខ ងលទ្ៀតថ្នបានរាំលព្ញេក្សខខណឌ នែទក្សនុងឱ្យក្សិចច

ប្ព្ លប្ព្ៀងចូេជាធរម្លនរួចលហើយ។ 

គួរក្សត់សម្លគ េ់ថ្ន ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ ម្លនេក្សខណៈដចូោន នឹងក្សិចច

ប្ព្ លប្ព្ៀងប្ព្ាំមដនដនទ្លទ្ៀតមដរគឺអចិនស្តនតយ៍ និងម្លនថិ្រភាព្។ ជាទ្ូលៅ លៅលព្េ

មដេប្រលទ្សព្៊ីររលងកើតប្ព្ាំមដនរវាងពួ្ក្សលគ លនាោះវតាុរាំណងច ែងររស់លគគឺប្ព្ាំមដន

មដេម្លនថិ្រភាព្ និងអចិនស្តនតយ៍លនាោះឯង ។ 361  អន សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សងវមីយ៉ែនសដ ៊ីព្៊ីចារ់

សនធិសញ្ញា  ឆ្ន ាំ១៩៦៩ ប្តង់ម្លប្ត្ត ៦២ (២) បានមចងថ្ន លគ ិនអាចរញ្ចរ់ ឬដក្ស

ខាួនលចញព្៊ីសនធិសញ្ញា ប្ព្ាំមដន លដ្ឋយស្ថរការផ្ដា ស់រដូរជា ូេដ្ឋា ន ននកាេៈលទ្សៈ

នានាបានល ើយ។362 

ប្គរ់រដាភាគ៊ីននអងគការសហប្រជាជាតិ មដេច ោះក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ 

ប្តូវដ្ឋក់្សត កេ់ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងលនាោះលៅលេខ្នធិការដ្ឋា នអងគការលនោះ ប្សរត្ត ម្លប្ត្ត 

១០២ ននធ មន ញ្ាអងគការសហប្រជាជាតិ។ 

 
361 Case conceming the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, 
Judgment of 15 June 1962, I.C.J. Reports 1962, PP. 32-35. 
362 VCLT, supra note 19, Art.62 (2).  
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៤-ក្សិចចប្ព្មសប្ព្ៀងធនធានរួម  

 ដចូបានសិក្សាខ្នងលេើ ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ អាចមចងអាំព្៊ីកាតព្វក្សិចច

ប្តូវច ោះក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងដនទ្លទ្ៀត ដចូជាកិ្សចចប្ព្ លប្ព្ៀធនននរួ ជាលដើ ។ ត្ត ការ

អន វតតជាក្ស់មសដង ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងធនននរួ ននខពង់រារបាតស  ទ្ទម្លនដូចជា៖  

− ភាគ៊ីអាចក្សាំណត់តាំរន់អាជ៊ីវក្ស មរ ួ និងមចងព្៊ីការមរងមចក្សធននន ឬែេ

ចាំលណញ និងចាំណ្ឋយប្រក្សរលដ្ឋយស ធ ៌  

− ភាគ៊ីអាចមចងរលងកើតអាជ្ាធររួ មដេទ្ទ្ួេខ សប្តូវក្សនុងការប្គរ់ប្គង អភិរក្សែ 

និងប្គរ់ប្គងការលធវើអាជ៊ីវក្ស មលេើធនននក្សនុងតាំរន់ត្ត រយៈការក្សាំណត់វិនន

សដ ៊ីព្៊ីការលចញេិខិតអន ញ្ញា តប្ស្ថវប្ជាវ និងរ ក្សរក្ស ការការទ្ទ្ួេខ សប្តូវរួ 

លេើចាំណ្ឋយ និងចាំណូេ ឬការលរៀរចាំលប្ៅែាូវការនានា 

− ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងធនននរួ  ក្សមាអាចមចងអាំព្៊ីការលប្រើប្បាស់លហត្តា រចនាស ព័នធ

រួ ោន ែងមដរ។ 

ក្សនុងការក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ ភាគ៊ីក្សមាអាចពិ្ចារណ្ឋព្៊ី

អតាិភាព្ននែេសតុក្សប្ត៊ី និងសិទ្ធិលនស្ថទ្ប្រនព្ណ៊ី ឬការអន វតតនានាក្សនុងតាំរន់មដេ

មខែប្ព្ាំប្រទ្េ់លនាោះរត់កាត់។ ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេភាគ៊ីបានក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់តាំរន់ទាាំងព្៊ីរ 

(តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ និងខពង់រារបាតស  ទ្ទ) លហើយលដ្ឋយមែែក្សលេើអតាិភាព្

ធនននក្សនុងតាំរន់ន៊ី យួៗ ពួ្ក្សលគអាចរមនា លេើក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ និង
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ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងធនននរួ លដ្ឋយក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងលែែងលទ្ៀតដូចជា ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងសដ ៊ី

ព្៊ីការរាក រក្សងវក់្ស និងសដ ៊ីព្៊ីការប្គរ់ប្គងធននន ការអភិរក្សែ និងការលធវើអាជ៊ីវក្ស មលេើ

ធននន។ ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងទាាំងលនោះអាចរលងកើតដ្ឋច់លដ្ឋយម ក្សព្៊ីោន  ចាំល ោះតាំរន់-

ន៊ី ួយៗ។ 

ការចាកិ្សចចប្ព្ លប្ព្ៀងសដ ៊ីព្៊ីធនននលនស្ថទ្រួ ននតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ ជា

ទ្ូលៅម្លនភាព្សមុគស្ថម ញជាងការចរចាលេើក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងសដ ៊ីព្៊ីធនននមរ៉ែ ជាពិ្លសស

ចាំណ ច ក្ស់ព័្នធនឹងរញ្ញា ការអភិរក្សែ និងប្គរ់ប្គងធនននលនស្ថទ្។ ជាក្ស់មសដង ភាគ៊ី

ប្តូវយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក់្សចាំល ោះរទ្រែញ្ាតតិជាលប្ចើនមដេ ក់្សព័្នធនឹងសិទ្ធិ និងកាតព្វក្សិចច

ររស់រដា ក់្សព័្នធនឹងការអភិរក្សែ និងការលធវើអាជ៊ីវក្ស មលេើធនននម្លនជ៊ីវិតននតាំរន់

លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ និងតាំរន់មដេលៅជារ់នឹងស  ទ្ទអនតរជាតិ។ ម្លនការអភិវឌ្ឍគួរ

ឱ្យក្សត់សម្លគ េ់ ួយចាំននួលៅក្សនុងវិស័យរទ្ដ្ឋា នលនស្ថទ្ មដេម្លនកិ្សចចប្ព្ លប្ព្ៀង 

និងការលរៀរចាំថ្នន ក្ស់ស្ថក្សេ ថ្នន ក្ស់តាំរន់ និងអន តាំរន់ជាលប្ចើនបានលក្សើតល ើង។ភាគ៊ីក្សមា

ប្តូវយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក់្សែងមដរអាំព្៊ីសិទ្ធិលនស្ថទ្ប្រនព្ណ៊ី អតាិភាព្ននការលនស្ថទ្លដ្ឋយ

ឧរក្សរណ៍រ រាណនិងការលនស្ថទ្លដើ ែ៊ីចិញ្ច ឹ ជ៊ីវិត និងសិទ្ធិមដេម្លនរ ួោន ជា ួយ

នឹងរដាទ្៊ីរ៊ី។ គួរក្សត់សម្លគ េ់ែងមដរថ្ន រញ្ញា លនស្ថទ្ក្សមា ក្ស់ព័្នធែងមដរលៅនឹងភាព្ជា

អនក្សជិតខ្នងេែនឹងោន ។ 
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សំណួរ 

១. លតើប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ អាចលធវើល ើងលដ្ឋយការលបាោះរលាគ េជាក្ស់មសដងមដរឬលទ្? ចូរ

ព្នយេ់។ 

២. អវ៊ីជាមខែស ចម្លា យ? ចូរព្នយេ់។  

៣. ចារ់អនតរជាតិក្សាំណត់ថ្ន “ការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ ប្តវូននាឱ្យបានេទ្ធែេ

ប្រក្សរលដ្ឋយស ធ ៌”។ លតើអនក្សយេ់ដចូល ដច? ចូរព្នយេ់។ 

៤. វិធ៊ីស្ថស្តសត មខែរនាទ ត់រ៊ីដាំណ្ឋក់្សកាេ គឺជាេទ្ធែេអភិវឌ្ឍច ងលប្កាយននន៊ីតិអនតរ

ជាតិ មដេ ក្ស់ព័្នធលៅនឹងការក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ និងខពង់រារ

បាតស  ទ្ទ។ ចរូព្នយេ់ព្៊ីវិធ៊ីស្ថស្តសត លនោះ។ 

៥. ចូរលរៀររារ់លដ្ឋយសលងខរព្៊ីដាំលណើរការចរចាប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ។ 
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ជំព្ូក្សទ្ ី៥ ៖ បរិសាា នសមុទ្ទ 

✍ខាឹ ស្ថរសាំខ្នន់ៗក្សនងុជាំព្ូក្សលនោះ 

− ក្សាំណត់បានព្៊ីសញ្ញា ណទ្ូលៅអាំព្៊ីររិស្ថា នស  ទ្ទ។ 

− មសវងយេ់ប្រភព្នានា មដេរងកជាក្សងវក្ស់ស  ទ្ទ និងែេរ៉ែោះ េ់។ 

− សិក្សាអាំព្៊ីប្ក្សរខណឌ ចារ់អនតរជាតិ ក្ស់ព័្នធលៅនឹងការការ រររិស្ថា ន

ស  ទ្ទ។ 

− សិក្សាអាំព្៊ីយ ត្តត ធិការររស់រដា ក់្សព័្នធនឹងកិ្សចចការ រររិស្ថា នស  ទ្ទ។ 

  ស  ទ្ទកាន់ការ់៧១%នននែទមែនដ៊ីទាាំង ូេ លហើយវាែដេ់ែេប្រលោជន៍

ោ៉ែ ងលប្ចើន  ស្ថេដេ់ ន សែជាតិ ដចូជាអា រ អ ក្សស ៊ីមសន ធននន

ថ្ន ព្េ មរ៉ែម្លនតន ា និងធនននលែែងៗលទ្ៀត។សក្ស មភាព្នាវាចរណ៍ ការរ ក្សរក្សមរ៉ែ 

សក្ស មភាព្ប្ស្ថវប្ជាវវិទ្ាស្ថស្តសត  លោន និងសក្ស មភាព្ដនទ្លទ្ៀត លេើតាំរន់ស  ទ្ទ

នឹងនាាំ ក្សនូវក្សងវក្ស់ដេ់  ស  ទ្ទ លធវើឱ្យ វិនាសដេ់ធនននម្លនជ៊ីវិតនានា និង

អាចរងកជា ហនតរាយដេ់ ន សែជាតិែងមដរ។ ការណ៍លនោះ តប្ ូវឱ្យម្លនក្សិចចសហការ

ជាអនតរជាតិ អន លលា ត្ត ចារ់ស្ថក្សេ សប្ម្លរ់លរសក្សក្ស មការ រររិស្ថា នស  ទ្ទ។ 

ន៊ីតិររិស្ថា នស  ទ្ទ ប្គរ់ប្គងលដ្ឋយចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ និងម្លនការ

អភិវឌ្ឍខ្នា ាំង ក្សមាដូចជាលក្សើតម្លនសនធិសញ្ញា ជាលប្ចើនលៅសតវតែរ៍ទ្៊ី២០។ ជាំពូ្ក្សលនោះ 

នឹងសិក្សាលផ្ដដ តលៅលេើសញ្ញា ណទ្ូលៅ និងប្រភព្ ក្សងវក្ស់ររិស្ថា នស  ទ្ទ (មែនក្សទ្៊ី១) 
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ប្ក្សរខណឌ ចារ់អនតរជាតិ ក់្សព័្នធនឹងការការ រររិស្ថា នស  ទ្ទ (មែនក្សទ្៊ី២) ច ង

លប្កាយនឹងសិក្សាអាំព្៊ីយ ត្តត ធិការររស់រដា និងររិស្ថា នស  ទ្ទ (មែនក្សទ្៊ី៣)។ 

ផ្ ន្ក្សទី្១៖ សញ្ញា ណទូ្សៅ និងប្បភព្ននក្សងវក្ស់បរិសាា នសមុទ្ទ  

១-សញ្ញា ណ  

  ននឹងសិក្សាអាំព្៊ី ការការ រ និងមថ្រក្សាររិស្ថា នស  ទ្ទ ដាំរូង លយើងគួរដឹង

ថ្ន លតើអវ៊ីជាររិស្ថា ន លហើយអវ៊ីលៅជាររិស្ថា នស  ទ្ទ? 

ជាទ្លូៅ លគមតងមតនិោយថ្ន “ររិស្ថា ន គឺជាអវ៊ីៗ មដេលៅជ ាំវិញខាួនលយើង 

លទាោះរ៊ីជាម្លនជ៊ីវិតក្សដ៊ី ឬឥតជ៊ីវិតក្សដ៊ី” រ៉ែ មនត និយ ន័យគតិយ តតិររស់ ក្សយថ្ន “ររិស្ថា ន”

លនោះ ក្សប្ លឃើញម្លនណ្ឋស់ លៅក្សនុងេិខិតរូរក្សណ៍អនតរជាតិ។ 

ចាំមណក្ស ក្សយថ្ន “ររិស្ថា នស  ទ្ទ” គឺសាំលៅដេ់   ស  ទ្ទ ស  ទ្ទ នក្ស នដ

ស  ទ្ទ និងនែទទ្ឹក្សដនទ្លទ្ៀត រ ួទាាំងនែទខ្នងលេើ និងខ្នងលប្កា  ក្សមាដូចជាដ៊ីមដេ

េយចូេលៅក្សនុងស  ទ្ទែងមដរ។ 363 ររិស្ថា នស  ទ្ទ ម្លនចរិតេក្សខណៈពិ្លសស 

មដេខ សោន ព្៊ីនត ដនទ្លទ្ៀតននធ មជាតិ។ លដ្ឋយស្ថរថ្ន ស  ទ្ទ ប្ក្សរដណដ រ់ជាង២

ភាគ៣ ននមែនដ៊ី លហត លនោះ ស  ទ្ទ លដើរតួនាទ្៊ីោ៉ែ ងសាំខ្នន់ ក្សនុងការសលប្ ចឱ្យបាន

នវូេាំនឹងជ៊ីវស្ថស្តសត  លៅលេើពិ្ភព្មែនដ៊ីររស់លយើង។  ិនមតរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ ស  ទ្ទលដើរតួ

នាទ្៊ីោ៉ែ ងសាំខ្នន់ ក្សនុងការប្ទ្ប្ទ្ង់ជ៊ីវភាព្ររស់ ន សែ ទាាំងការែគត់ែគង់លប្គឿងចិញ្ច ឹ 

 
363 https://www.thefreedictionary.com/marine+environment 

https://www.thefreedictionary.com/marine+environment
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ជ៊ីវិត ក្សមាដូចជាការរលប្ ើដេ់ឧសាហក្ស មប្គរ់មររោ៉ែ ង។ សហគ ន៍អនតរជាតិបាន

ទ្ទ្ួចឱ្យម្លនការការ រររិស្ថា នស  ទ្ទព្៊ីក្សងវក្ស់លែែងៗលប្ ោះថ្នររិស្ថា នស  ទ្ទ ម្លន

ស្ថរសាំខ្នន់ និងម្លនឥទ្ធិព្េោ៉ែ ងខ្នា ាំងចាំល ោះ ន សែជាតិ។  

លប្កាយម្លនសននិស៊ីទ្ ទ្៊ីប្កុ្សងសតុក្សខ  សដ ៊ីព្៊ីររិស្ថា ន ន សែជាតិ
364 មដេបាន

លេើក្សល ើងនូវក្សងវេ់ររស់ព្េរដា និងរដ្ឋា ភិបាេ អាំព្៊ីការច ោះថ្យននធនននលេើមដន

ដ៊ី សននិស៊ីទ្ទ្៊ីរ៊ីររស់អងគការសហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីចារ់ស  ទ្ទ បានទ្ទ្េួយក្សរនទុក្ស

ក្សនុងការ លរៀរចាំនូវប្ក្សរខណឌ ចារ់សប្ម្លរ់កិ្សចចសហប្រតិរតតិការអនតរជាតិលែែងៗ 

មដេចាាំបាច់សប្ម្លរ់ការ រស  ទ្ទ។ ក្សិចចការលរៀរចាំ ប្ក្សរខណឌ ចារ់លនោះ បានតប្ ូវ

ឱ្យម្លនការប្ព្ លប្ព្ៀងជា  ន លេើរញ្ញា សិទ្ធិ និងកាតព្វក្សិចចថ្ម៊ី ររស់រដា លៅលេើស្ថា ន

ភាព្ថ្ម៊ីចាំល ោះររិស្ថា ន។  

២-ប្បភព្ននក្សងវក្ស់បរិសាា នសមុទ្ទ 

ប្រភព្ននក្សងវក្ស់ររិស្ថា នស  ទ្ទ សាំខ្នន់ៗ ម្លន៦ គឺ៖  

− ក្សងវក់្សលដ្ឋយសក្ស មភាព្លៅលេើមដនលោក្ស (Land-Based Sources)  

− ក្សងវក់្សលដ្ឋយស្ថរសក្ស មភាព្លៅបាតស  ទ្ទ (Pollution resulting 

from Seabed Activities) 

− ក្សងវក់្សលដ្ឋយការរលញ្ចញលចាេកាក្សសាំណេ់ (Pollution from 

Dumping)  
 

364 Stockholm Conference on Human Environment. 
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− ក្សងវក់្សលដ្ឋយស្ថរររិោកាស (Pollution from or through 

Atmosphere ) និង 

− ក្សងវក់្សលចញព្៊ីនាវា (Pollution from Ship)។ 

ក្ស-ក្សងវក្សល់ដ្ឋយសក្ស មភាព្លៅលេើមដនលោក្ស  

ក្សងវក់្សររិស្ថា នស  ទ្ទ លដ្ឋយស្ថរសក្ស មភាព្ លៅលេើមដនលោក្ស ឬនិោយ

 ា៉ែងលទ្ៀតថ្ន ជាក្សងវក់្សលចញព្៊ីសក្ស មភាព្លេើដ៊ីលោក្ស ជាក្សងវក់្សមដេខ្នា ាំងកាា ជាងលគ 

ក្សនុងចាំលណ្ឋ ប្រភព្ក្សងវក់្សស  ទ្ទទាាំងអស់។ ថ្ម៊ីៗលនោះ ប្រភព្ក្សងវក់្សខ្នងលេើ បានកាា យ

ជាប្រននរទ្ គួរជាទ្៊ីប្ពួ្យបារ ា ព្៊ីសាំណ្ឋក្ស់សហគ ន៍អនតរជាតិ។ 

សក្ស មភាព្លសដាក្សិចចររស់រដា បានរងកជាក្សងវក់្សោ៉ែ ងលេើសេ រដេ់ស  ទ្ទ 

លហើយការណ៍លនោះជា ូេលហត មដេរដា ប្តូវចាត់វិននការចាាំបាច់ លដើ ែ៊ីលដ្ឋោះប្ស្ថយ

រញ្ញា ក្សងវក្ស់លដ្ឋយស្ថរសក្ស មភាព្ឧសាហក្ស ម ទាាំងលៅក្សនុងប្រលទ្សអភិវឌ្ឍលជឿនលេឿន 

ក្សមាដូចជាលៅក្សនុងប្រលទ្សក្សាំព្ ងអភិវឌ្ឍ។ 

អងគការសហប្រជាជាតិ បានសននិដ្ឋា នថ្ន ប្រម្លណជា៨០% ននក្សងវក់្សស  ទ្ទ 

ទ្ូទាាំងស្ថក្សេលលាក្ស គឺលចញព្៊ីសក្ស មភាព្លេើមដនលោក្ស លហើយវាជាការគាំរា ក្សាំមហង

ដេ់ជ៊ីវិតលៅក្សនុងស  ទ្ទ។ ក្សងវក់្សលចញព្៊ីសក្ស មភាព្លេើមដនលោក្ស លក្សើតលចញព្៊ី ថ្នន ាំ

សម្លា រ់សតវេែិត សាំណេ់គ៊ី ៊ី ស្ថរនត គ៊ី ៊ីសប្ម្លរ់ការលាងសម្លែ ត ែេិតែេ

លប្រងកាត សាំណេ់មរ៉ែ កាក្សសាំណេ់ និងទ្ឹក្សសែុយ។ ស្ថរនត លធវើឱ្យក្សខវក្ស់លែែងលទ្ៀត 
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រលងកើតជាតិព្ េ និងនាាំឱ្យម្លនការបាត់រង់អ ក្សស ៊ីមសន នាាំឱ្យអនតរាយដេ់ធននន

ម្លនជ៊ីវិត និងជ៊ីវស្ថស្តសតចប្ ុោះក្សនុងស  ទ្ទ។ ស្ថរនត ខាោះលទ្ៀតនឹងនាាំ ក្សនូវស្ថនត 

ព្ េប្រឆ្ាំង ន សែលដ្ឋយផ្ដទ េ់។ 

ជាទ្លូៅ ស្ថរនត លប្ោោះថ្នន ក់្សលក្សើតលចញព្៊ីសក្ស មភាព្លៅលេើដ៊ីលោក្ស ហូរចាក់្ស

ចូេលៅកាន់  ស  ទ្ទ ត្ត ៖ 

− លននរ 

− ត្ត ទ្លនា មប្ព្ក្សជ៊ីក្ស និងែាូវទ្ឹក្សលែែងលទ្ៀត រួ ទាាំងែាូវទ្ឹក្សលប្កា ដ៊ីែង 

និង 

− ត្ត ររិោកាស។365 

 ការគាំរា ក្សាំមហងលដ្ឋយក្សងវក់្សលចញព្៊ីមដនដ៊ីលោក្ស ចាំល ោះររិស្ថា នស  ទ្ទ គឺជា

លរឿងដមាធាន់ធារ យួ លដ្ឋយស្ថរថ្នវាម្លនឥទ្ធិព្េខ្នា ាំងដេ់មដនទ្ឹក្សមក្សែរលននរ មដេជា

ក្សមនាងម្លនែេិតភាព្ជ៊ីវស្ថស្តសតខពស់។366  

 
365 Yoshifumi Tanaka, Regulation of Land-Based Marine Pollution, article in “The IMLI 
Manual on International Maritime Law: Vollume III, Marine Environmental Law and 
Maritime Security Law, 2016”, P. 139.  
366 S Kuwahara, The Legal Regime of Protection of the Mediterranean Against Pollution 
from Land-Based Sources (Tycooly International Publishing Limited, 1984) xvii 
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ខ-ក្សងវក្ស់លដ្ឋយស្ថរសក្ស មភាព្លៅបាតស  ទ្ទសា ិតលប្កា មដនយ ត្តត -

ធិការជាត ិ  

សក្ស មភាព្ប្ស្ថវប្ជាវ និងការលធវើអាជ៊ីវក្ស មលេើបាតស ទ្ទ និងដ៊ីលប្កា បាត

ស  ទ្ទ លៅក្សនុងមដនយ ត្តត ធិការររស់រដា លធវើល ើងលៅខពង់រារបាតស  ទ្ទ ឬលៅបាត

ស  ទ្ទននស  ទ្ទមដនដ៊ី ឬមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុងររស់រដា។ 367  ត្ត រយៈសក្ស មភាព្លនោះ នងឹ

នាាំឱ្យម្លនការស្ថយភាយនូវស្ថរនត ព្ េ ឬលធវើឱ្យក្សខវក្ស់ដេ់ស  ទ្ទ។ 

លទាោះរ៊ីជារដាម្លនសិទ្ធិលេើខពង់រារបាតស  ទ្ទររស់ខាួនក្សដ៊ី ក្សមារដាម្លនកាតព្វក្សិចច

ប្តូវរលងកើតនិងអន វតតចារ់ និងវិនន ប្សរត្ត សតង់ដ្ឋអនតរជាតិ  ក់្សព័្នធនឹងការ

ប្ស្ថវប្ជាវ និងការលធវើអាជ៊ីវក្ស មលៅបាតស  ទ្ទ មដេសា ិតលៅលប្កា មដនយ ត្តត ធិការ

ជាតិររស់ខាួនមដរ។ ម្លនន័យថ្ន រដាម្លនសិទ្ធិលប្រើប្បាស់នូវ លធាបាយ និងរលចចក្ស

 វិទ្ាផ្ដទ េ់ខាួន លដើ ែ៊ីប្ស្ថវប្ជាវ និងលធវើអាជ៊ីវក្ស មលេើបាតស  ទ្ទនិងដ៊ីលប្កា បាត

ស  ទ្ទលៅលប្កា មដនយ ត្តត ធិការជាតិ រ៉ែ មនត  លធាបាយ និងរលចចក្សវិទ្ាលនាោះ ប្តូវមត

ប្សរលៅនឹងក្សប្ ិតស វតាិភាព្អរែររម្លមដេទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ជាអនតរជាតិ។368   

 
367 Dubais, Bernard A. "Compensation for Oil Pollution Damage Resulting from 
Exploration and Exploitation of Hydrocarbons in the Seabed." J. Mar. L. & Com. 6 (1974): 
549.   
368 Daoji, Li, and Dag Daler. "Ocean pollution from land-based sources: East China Sea, 
China." AMBIO: A Journal of the Human Environment 33.1 (2004): 107-113. 
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គ-ក្សងវក្សល់ដ្ឋយការរលញ្ចញលចាេកាក្សសាំណេ់ 

អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ បានរាំមរក្សក្សងវក់្សលដ្ឋយការរលញ្ចញលចាេកាក្សសាំណេ់ 

ជាប្រភព្ក្សងវក្សរ់រិស្ថា នស  ទ្ទ លដ្ឋយម ក្ស ួយ ព្៊ីប្រភព្លែែងៗលទ្ៀត។ ការរលញ្ចញ

លចាេកាក្សសាំណេ់លៅក្សនុងស  ទ្ទ ប្តូវបានលគចាត់ទ្ ក្សថ្ន ជា លធាបាយ មដេ

ចាំណ្ឋយតិច និងាយប្សួេជាងលគ។ 

ជារាងរាេ់ឆ្ន ាំ ម្លនកាក្សសាំណេ់រារ់លកាដលត្តន ប្តូវបានលគចាក្ស់ចេូលៅក្សនុង

ស  ទ្ទ លហើយការណ៍លនោះ ប្តូវបានលគប្រល ើេលឃើញថ្ន នឹងរងក និភ័យអាប្ក្សក្ស់ 

ដេ់ជ៊ីវិត ន សែ សតវ នាលព្េរចចុរែនន និងអនាគត។ ក្សនុងចាំលណ្ឋ ប្រលភទ្

សក្ស មភាព្ មដេរងកក្សងវក្ស់ដេ់  ស  ទ្ទ ការរលញ្ចញលចាេកាក្សសាំណេ់ និង

សម្លា រឈរ់លប្រើប្បាស់ ឈរលៅលេខលរៀងទ្៊ី១។ ការរលញ្ចញលចាេកាក្សសាំណេ់លនោះ 

 ក់្សព័្នធដេ់ការរលញ្ចញកាក្សសាំណេ់ព្៊ីលរាងចប្ក្ស និងឧសាហក្ស ម នាវា ឬយនត

ល ោះដឹក្សលប្រង ប្ព្ ទាាំងការលបាោះលចាេ សម្លា រឈរ់លប្រើប្បាស់លៅក្សនុង  ស  ទ្ទ 

និងស  ទ្ទ។ សាំរា ជាលប្ចើន ប្តូវបានរលញ្ចញព្៊ីសក្ស មភាព្ឧសាហក្ស ម លហើយវាែដេ់

នូវែេរ៉ែោះ េ់ោ៉ែ ងខ្នា ាំងដេ់ររិស្ថា នស  ទ្ទ។ 

ឃ- ក្សងវក្សល់ដ្ឋយស្ថរររោិកាស 

ក្សងវក្ស់លដ្ឋយររិោកាស គឺជារញ្ញា  សាំខ្នន់ យួននររិស្ថា ន។    ក្សងវក្ស់ររិស្ថា ន

ស  ទ្ទ មដេលក្សើតលចញព្៊ីររិោកាស ប្តូវបានលេើក្សយក្ស ក្សមចងលៅក្សនុងអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ 
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១៩៨២ ប្តង់ម្លប្ត្ត ២១២។ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី១ ននម្លប្ត្តខ្នងលេើ បានក្សាំណត់កាព្តវក្សិចច

ឱ្យរដា អន  ័តចារ់ និងរទ្ដ្ឋា ន លដើ ែ៊ីរាក រ កាត់រនាយ និងប្គរ់ប្គងក្សងវក្ស់រ រិស្ថា ន

ស  ទ្ទលដ្ឋយររិោកាស មដេចារ់ និងរទ្ដ្ឋា នទាាំងលនាោះ ប្តូវអន វតតចាំល ោះ េ ា

អាកាស លប្កា មដនអធិរលតយយររស់រដា និងអន វតតែងមដរចាំល ោះនាវា មដេដ្ឋក្ស់

ទ្ង់ររស់រដា ឬចាំល ោះអាកាសោនមដេច ោះរញ្ា ៊ី លដ្ឋយរដាលនាោះ។ ក្សថ្នខណឌ លនោះ 

ម្លនវិស្ថេភាព្ទ្េូាំទ្ូលាយណ្ឋស់ លហើយវាប្គរដណដ រ់ដេ់ ក្សងវក់្សខយេ់ មដេ

រលងកើតល ើងលដ្ឋយសក្ស មភាព្ទាាំងឡាយក្សនុងមដនដ៊ីអធិរលតយយររស់រដា ក្សមាដូចជាក្សងវក់្ស

ខយេ់លចញព្៊ីនាវា និងអាកាសោន មដេម្លនសញ្ញា តិររស់រដា លទាោះរ៊ីជានាវា និង

អាកាសោនលនាោះលៅទ្៊ីណ្ឋក្សមាលដ្ឋយ។ 

រដាភាគ៊ី ទាាំងឡាយននអន សញ្ញា ខ្នងលេើ ប្តូវប្គរ់ប្គងប្រភព្ក្សងវក់្សទាាំងលនាោះ 

លដ្ឋយលប្រើចារ់ ក្សមាដូចជាចាត់វិននការមដេចាាំបាច់សប្ម្លរ់រាក រ កាត់រនាយ និង

ប្គរ់ប្គរ់ក្សងវក់្សទាាំងលនាោះ។369 

ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី៣ននម្លប្ត្តដមដេ បានលេើក្សទ្ឹក្សចិតតរដា ឱ្យរលងកើតវិនន សត ង់ដ្ឋរ 

អន ស្ថសន៍ និងន៊ីតិវិធ៊ី ជាស្ថក្សេ និងតាំរន់ លដើ ែ៊ីរាក រ កាត់រនាយ និងប្គរ់ប្គង

ក្សងវក់្សររិស្ថា នស  ទ្ទ លដ្ឋយររិោកាសមដេអន វតតចាំល ោះ េ ាអាកាស សា ិតលប្កា 

មដនអធិរលតយយររស់រដា និងចាំល ោះនាវា មដេដ្ឋក់្សទ្ង់ររស់រដាលនាោះ។ រញ្ាតតិនន

ក្សថ្នខណឌ លនោះ គឺសាំលៅដេ់ក្សិចចសហប្រតិរតតិការ ជាអនតរជាតិ ត្ត រយៈអងគការអនតរ

 
369 UNCLOS, supra note 5, Art.212 (2) .  
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ជាតិនានា ទាាំងជាស្ថក្សេ និងេក្សខណៈតាំរន់ ក្សនុងរ ព្វលហត ការ រក្សងវក្ស់ររិស្ថា ន

ស  ទ្ទ លដ្ឋយស្ថរររិោកាស។ 

មែនក្សទ្ទ្ួេរនទុក្សកិ្សចចការ  ស  ទ្ទ ននអងគការសហប្រជាជាតិ និងចារ់

ស  ទ្ទ  (The UN Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea) 

បានក្សាំណត់សញ្ញា ណននេិខិតូរក្សរណ៍អនតរជាតិនានា មដេ ក្ស់ព័្នធជា ួយនឹង

លោេរាំណងននម្លប្ត្ត២១២ លនោះរ ួម្លន  អន សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សងវមីយ៉ែន សដ ៊ីព្៊ីការការ រ

ប្សទារ់អូហែូន (the Vienna Convention for the Protection of the 

Ozone Layer) និងពិ្ធ៊ីស្ថរទ្៊ីប្កុ្សង  នលប្ទ្ៀេ (Montreal Protocol) អន សញ្ញា

ប្ក្សរខណឌ អងគការសហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីរមប្ រប្ ួេអាកាសនត  (the United 

Nations Framework Convention on Climate Change) និងពិ្ធ៊ីស្ថទ្៊ីប្កុ្សតូក្សយូ 

ប្ព្ ទាាំងកិ្សចចប្ព្ លប្ព្ៀងថ្នន ក្ស់តាំរន់ដនទ្លទ្ៀត។ 

ង-ក្សងវក្សល់ចញព្៊ីនាវា   

ប្រម្លណជា៩០ ភាគរយនន ណិជាក្ស មពិ្ភព្លលាក្ស ប្តូវបានដឹក្សជញ្ាូន

នាងកាត  ស  ទ្ទ លដ្ឋយនាវា។ ភាគលប្ចើននននាវា លប្រើលប្រងឥនធនៈហវសូ ៊ីេ លហើយ

វារលងកើតបានជាការូនឌ្៊ីអ ក្សស ៊ីត មដេជាក្សត្តត  ួយអាចនាាំលៅរក្សការមប្រប្រួេអាកាស

នត ស្ថក្សេ និងអាស ៊ីតក្ស មមដេលប្ោោះថ្នន ក់្សដេ់ភាវៈម្លនជ៊ីវិត។ ការូនឌ្៊ីអ ក្សស ៊ីត 

មដេលចញព្៊ីសក្ស មភាព្នាវាលៅក្សនុង  ស  ទ្ទ ម្លនប្រម្លណជា៣% ននការនូឌ្៊ី
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អ ក្សស ៊ីតទាាំងអស់លៅលេើមែនដ៊ី។ លប្ៅព្៊ីការូនឌ្៊ីអ ក្សស ៊ីត នាវាក្សមារលញ្ចញនូវស្ថរនត 

ក្សខវក្ស់លែែងៗលទ្ៀត មដេរងកជារញ្ញា ជាលប្ចើនដេ់ររិស្ថា នស  ទ្ទ។ 

ផ្ ន្ក្សទី្២៖ ប្ក្សបខណឌ ចបប់អនតរជាតិ ពាក្ស់ព័្នធនឹងការការពារបរិសាា នសមុទ្ទ  

សតវតែរ៍ទ្៊ី២០ គឺជាសក្សរាជថ្ម៊ីមដេរដាចារ់លែដើ អភិវឌ្ឍវិននចារ់អនតរជាតិ

ត្ត រយៈអន សញ្ញា  សនធិសញ្ញា  ពិ្ធ៊ីស្ថរនានា ក្សនុងលោេលៅលដ្ឋោះប្ស្ថយរញ្ញា  ក្ស់ព័្នធ

ររិស្ថា ន និងធនននធ មជាតិ។ ក្សនុងចាំលណ្ឋ សនធិសញ្ញា សាំខ្នន់ៗនានា ប្រម្លណ

១៥២ មដេច ោះក្សនុងក្សាំ ុងឆ្ន ាំ១៩២១ ដេ់ឆ្ន ាំ២០០០ 370 សនធិសញ្ញា ខ្នងលប្កា  ប្តូវ

បានលគចាត់ទ្ ក្សថ្ន ម្លនទ្ាំនាក់្សទ្ាំនងជាស្ថរវនតលៅនឹងររិស្ថា នស  ទ្ទ៖  

- អន សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សង ុងដ៍ ឆ្ន ាំ ១៩៥៤(1954 London 

Convention)  

- អន សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សងហែឺមណវសដ ៊ីព្៊ីស  ទ្ទអនតរជាតិឆ្ន ាំ១៩៥៨ (1958 

Geneva Convention on the High Seas)  

- អន សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សង ៉ែសូគូ  ឆ្ន ាំ ១៩៦៣ សដ ៊ីព្៊ីការ  ឃ្ត់ការស្ថក្ស

េែងអាវ ធន យលក្សាមអ៊ែរ លៅក្សនុងររិោកាស លៅេ ាខ្នងលប្ៅ 

និងលៅលប្កា ទ្ឹក្ស (1963 Moscow Convention Banning 

Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in outer 

space and under water) 

 
370 Morell, James B. The law of the sea: an historical analysis of the 1982 treaty and its 
rejection by the United States. McFarland, 2001.   
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- សនធិសញ្ញា សហប្រជាជាតិ ឆ្ន ាំ១៩៧១ សដ ៊ីព្៊ីការ  ឃ្ត់ការ

រក្សាទ្ ក្សអាវ ធន យលក្សាមអ៊ែរ និងអាវ ធដនទ្លទ្ៀត (1971 UN 

treaty on the prohibition of the emplacement of 

Nuclear weapons and other weapons)  

- អន សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សងអូសាូ  សដ ៊ីព្៊ីការរាក ររងវលក្សើររិស្ថា ន ស  ទ្ទ លដ្ឋយ

ការរលញ្ចញកាក្សសាំណេ់ព្៊ីនាវា និងអាកាសោន (The 1972 

Olso Convention on the Prevention of Marine 

Pollution by Dumping from Ships and aircraft) 

- អន សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សង ុងដ៍ ឆ្ន ាំ ១៩៧២ សដ ៊ីព្៊ីការរាក រក្សងវក់្សស  ទ្ទ 

លដ្ឋយស្ថរកាក្សសាំណេ់ និងវតាុដនទ្លទ្ៀត (The 1972 London 

Convention on the prevention of Marine Pollution 

of wastes and other matter) 

- អន សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សង ុងដ៍ ឆ្ន ាំ១៩៧៣ សដ ៊ីព្៊ីការរាក រក្សងវក់្សលចញព្៊ី

នាវា (The 1973 London International Convention for 

the Prevention of Pollution from Ships) 

- អន សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សងបា៉ែ រសី ឆ្ន ាំ១៩៧៤ សដ ៊ីព្៊ីការរាក រក្សងវក់្សររិស្ថា ន

ស  ទ្ទលចញព្៊ីមដនលោក្ស (The 1974 Paris Convention for 

the Prevention of Marine Pollution from Land-Based 

Sources)  

- អន សញ្ញា សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីចារ់ស  ទ្ទ ឆ្ន ាំ១៩៨២ (Unitet 

Nations Convention on the Law of the Sea 1982)។ 
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១-អនុសញ្ញា ទី្ប្កុ្សងឡុងដ៍ ឆ្ន  ំ១៩៥៤  

 សននិស៊ីទ្លេើក្សដាំរូងសដ ៊ីអាំព្៊ីក្សងវក់្សលដ្ឋយស្ថរលប្រងលេើទ្ឹក្ស បានលធវើល ើងលៅទ្៊ី

ប្កុ្សងវា៉ែស ៊ីនលត្តន លដ្ឋយលផ្ដដ តការយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក់្សលៅលេើ និភ័យមដេរងកល ើងព្៊ីក្ស

ងវក្ស់ររិស្ថា នស  ទ្ទ។ សននិស៊ីទ្លនោះបានប្តួសប្ត្តយែាូវសប្ម្លរ់អន សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សង ុងដ៍ 

ឆ្ន ាំ ១៩៥៤។ ក្សនុងសននិស៊ីទ្ទ្៊ីប្កុ្សង ុងដ៍ ឆ្ន ាំ ១៩៥៤ ម្លនរដាចូេរួ  និងច ោះហតា-

លេខ្នចាំនួន ៤២ រ៉ែ មនតក្សនុងលនាោះម្លនមត ២០ រដារ៉ែ លណ្ឋណ ោះមដេបានែដេ់សចាច រ័នលេើ

អន សញ្ញា លនោះ។ លប្កាយ ក្ស អន សញ្ញា លនោះ ប្តូវបានវិលស្ថធនក្ស ម លៅឆ្ន ាំ ១៩៦២ 

ឆ្ន ាំ ១៩៦៩ និងឆ្ន ាំ ១៩៧១។លគចាត់ទ្ ក្សអន សញ្ញា លនោះថ្នជាអន សញ្ញា ព្ហ ភាគ៊ី ដាំរងូ

លគ មដេនិោយអាំព្៊ីការការ រររិស្ថា នស  ទ្ទ។ អន សញ្ញា ខ្នងលេើ ម្លនរទ្រែញ្ាតតិ

សាំខ្នន់ៗជាលប្ចើន ក់្សព័្នធលៅនឹងការការ រររិស្ថា នស  ទ្ទ លដ្ឋយស្ថរក្សងវក់្សលប្រង។ 

 ម្លប្ត្ត ១ ននអន សញ្ញា លនោះ និោយអាំព្៊ីការ  ឃ្ត់ ការចាក់្សរងារូលប្រង

លចញព្៊ីលននរ លៅកាន់ជលប្ៅ ៥០ ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ។ ម្លប្ត្ត ៨ បាន  ឃ្ត់ ការចាក្ស់

រងារូលប្រង លៅកាន់ជលប្ៅ ១០០ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ លចញព្៊ីស  ទ្ទមដនដ៊ី។ ចាំមណក្សម្លប្ត្ត 

៦ បានមចងោ៉ែ ងចាស់  ឃ្ត់ប្គរ់សក្ស មភាព្ចាក្ស់លប្រង និងនិសែនទវតាុននលប្រង

លនាោះជាអនតរជាតិ លៅលេើមែនក្សណ្ឋ យួននររិស្ថា នស  ទ្ទ។ ម្លប្ត្តដមដេ ចាត់ទ្ ក្ស

ការចាក់្សរងារូលប្រង ជាអនតរជាតិលៅកាន់ស  ទ្ទ គឺជាសក្ស មភាព្ខ សចារ់ លហើយប្តូវ

ចាត់ទ្ ក្សជារទ្លេមើសឧប្ក្សិដា លហើយអនក្សប្រប្ពឹ្តតអាំលព្ើលនោះនឹងប្តូវដ្ឋក់្សទ្ណឌ ក្ស ម លដ្ឋយ

ចារ់ ននរដាមដេទ្ទ្េួរងការចាក់្សរងារូលប្រងលនាោះ។ ការចាក់្សរងារូលប្រងលនោះ ក្សមាប្តូវ
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បានចាត់ទ្ ក្សថ្នជារទ្ឧប្ក្សិដា និងដ្ឋក់្សទ្ណឌ ក្ស មលដ្ឋយរដាម្លច ស់នាវាែងមដរ ចាំល ោះ

ក្សរណ៊ីមដេដឹក្សលប្រងលៅចាក់្សលៅស  ទ្ទអនតរជាតិ។ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី៣ ននម្លប្ត្តលនោះ 

ក្សាំណត់ឱ្យរដាភាគ៊ីទាាំងអស់លធវើរបាយការណ៍ជូនអងគការស  ទ្ទអនតរជាតិ 371  អាំព្៊ីទ្ណឌ -

ក្ស មជាក់្សមសដងមដេបានដ្ឋក់្សចាំល ោះការរំលលាភរាំ នទាាំងឡាយ លដើ ែ៊ីឱ្យអងគការលនោះ 

អាចត្ត ដ្ឋនអាំព្៊ីប្រសិទ្ធភាព្និងការអន វតតចារ់អនតរជាតិននរដាជាសម្លជិក្សអន សញ្ញា

លនោះ។ ម្លប្ត្ត ៩ នន បានមចង ក់្សព័្នធនឹងនាវា មដេសា ិតលប្កា ការប្គរ់ប្គងររស់

អន សញ្ញា លនោះថ្នប្គរ់នាវា មដេលប្រើលប្រងឥនធនៈ និងនាវាដឹក្សលប្រងប្តូវមតម្លន

លសៀវលៅក្សត់ប្ត្ត។ លសៀវលៅក្សត់ប្ត្តលនាោះ ប្តូវមតរាា ញលៅលព្េម្លនអធិការក្សិចច។ 

 រ៉ែ មនតអវ៊ីមដេគួរក្សត់សម្លគ េ់លនាោះគឺ ររាជ័យននអន សញ្ញា លនោះលដ្ឋយស្ថរ ិន

បានមចងអាំព្៊ីការអនតរាគ ន៍រនាទ ន់ ក្សនុងការប្ស្ថវប្ជាវអាំព្៊ីឥទ្ធិព្េននក្សងវក្ស់លដ្ឋយ

លប្រង ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេម្លនលហត ការណ៍លក្សើតល ើង។ ជាក់្សមសដង ក្សរណ៊ីនា យលប្រងលៅ

លននរមែនក្សនិរត៊ី ននប្រលទ្សអង់លគាសនាឆ្ន ាំ ១៩៦៧ មដេជាក្សរណ៊ីធាន់ធារជាងលគ យួ 

លៅលេើពិ្ភព្លលាក្ស មដេបានរនែេ់ទ្ ក្សនវូែេវិបាក្សដេ់ររិស្ថា ន និងរញ្ញា គតិ

យ តតិអស់ជាលប្ចើនទ្សវតែ។ ឧរែតតិលហត  ួយលនោះ បានគូសរញ្ញា ក្ស់អាំព្៊ីក្សងវោះខ្នត

ររស់អន សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សង ុងដ៍ ឆ្ន ាំ ១៩៥៤ ទាក្ស់ទ្ងនឹងការលដ្ឋោះប្ស្ថយរញ្ញា ក្សងវក់្ស

មដេលក្សើតល ើងលៅស  ទ្ទអនតរជាតិ។ 

 
371 International Maritime Organization (IMO). 
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លហត លនោះលហើយ បានជារដាជាលប្ចើនបានប្រញរ់ប្រញេ់រលងកើតអន សញ្ញា

អនតរជាតិថ្ម៊ី ួយ មដេអាចជួយឱ្យពួ្ក្សលគអាចចូេរួ អនតរាគ ន៍លដ្ឋោះប្ស្ថយរញ្ញា

ក្សងវក់្សលៅស  ទ្ទអនតរជាតិបាន  នលព្េមដេរញ្ញា ក្សងវក់្សទាាំងលនាោះ រាេដ្ឋេ ក្សដេ់

លននរស  ទ្ទររស់ខាួន។ 

២-អនុសញ្ញា ទី្ប្កុ្សងហ្សឺផ្ណវសដីព្ីសមុទ្ទអនតរជាតិឆ្ន  ំ១៩៥៨  

 លដ្ឋយស្ថរមតម្លនរញ្ញា គាំរា ក្សាំមហង ព្៊ីការស្ថក្សេែងអាវ ធន យលក្សាមអ៊ែរ មដេ

លធវើល ើងលដ្ឋយប្រលទ្ស ួយចាំនួន លៅ ក្ស់ក្សណ្ឋដ េសតវតែរ៍ទ្៊ី ២០ និងការរលញ្ចញ

លចាេនូវកាក្សសាំណេ់ន យលក្សាមអ៊ែរ លៅស  ទ្ទអនតរជាតិ ប្រលទ្សជាលប្ចើនបានប្រ ូេ

ោន  លដើ ែ៊ីពិ្ភាក្សាក្សនុងសននិស៊ីទ្អនតរជាតិ លដ្ឋយម្លនលោេរាំណង  ឃ្ត់ការ

ស្ថក្សេែងអាវ ធន យលក្សាមអ៊ែរលៅក្សនុងស  ទ្ទអនតរជាតិ លហើយសននិស៊ីទ្អនតរជាតិលនាោះ 

បានប្រប្ពឹ្តតលៅលៅឆ្ន ាំ ១៩៥៦។ សននិស៊ីទ្លនោះ បាន្នលៅដេ់ការអន  ័តអន -

សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សងហែមឺណវ ឆ្ន ាំ ១៩៥៨សដ ៊ីអាំព្៊ីស  ទ្ទអនតរជាតិមដេបានដ្ឋក្ស់រញ្ាតតិឱ្យរដា

ភាគ៊ីការ រររិស្ថា នស  ទ្ទព្៊ីក្សងវក់្សលដ្ឋយន យលក្សាមអ៊ែរ។  

 អន សញ្ញា លនោះ ម្លនរញ្ាតតិសាំខ្នន់ៗោ៉ែ ងលប្ចើន  ក្ស់ព័្នធនឹងការការ រររិស្ថា

នស  ទ្ទ លប្ ោះថ្ន ម្លប្ត្ត ២៤ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី ១ បានែដេ់ស តាក្សិចចដេ់រដាលននរស  ទ្ទ

តាំរន់ស  ទ្ទអនតរជាតិ មដេលៅជារ់នឹងស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់ខាួន លដើ ែ៊ីការ រប្រឆ្ាំង

នឹងការរំលលាភចារ់។ 
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 ម្លប្ត្ត ២៤ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី ២ ននអន សញ្ញា លនោះ បានអន ញ្ញា តឱ្យរដាលននរស  ទ្ទ 

ចាត់វិននការចាាំបាច់ ក្សនុងការការ រប្ត៊ី និងវតាុលែែងៗលទ្ៀតក្សនុងស  ទ្ទប្រឆ្ាំងនឹង

ការគាំរា ក្សាំមហងព្៊ីរញ្ញា ក្សងវក្ស់លៅតាំរន់ស  ទ្ទអនតរជាតិ ជារ់នឹងស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់

ខាួន។ ចាំមណក្សម្លប្ត្ត ២៥ ប្តង់ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី ១ បានមចងថ្ន រដាប្តូវចាត់វិននការ លដើ ែ៊ី

រាក រក្សងវក្ស់ស  ទ្ទព្៊ីកាក្សសាំណេ់វិទ្យុសក្ស ម លដ្ឋយយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក់្សចាំល ោះសដង់ដ្ឋរ 

និងរទ្រញ្ញា នានា មដេដ្ឋក់្សលចញលដ្ឋយអងគការអនតរជាតិម្លនស តាក្សិចច។ ក្សថ្ន

ខណឌ ទ្៊ី ២ ននម្លប្ត្តដមដេ បានរញ្ាតតិឱ្យរដា លធវើកិ្សចចសហប្រតិរតតិការជា យួនឹង

អងគការអនតរជាតិម្លនស តាកិ្សចច ក្សនុងការចាត់វិននការ សប្ម្លរ់ការរាក រក្សងវក់្សតាំរន់

ស  ទ្ទនិងអាកាស មដេលក្សើតលចញព្៊ីវតាុមដេម្លនវិទ្យុសក្ស ម និងស្ថរនត មដេ

ម្លនលប្ោោះថ្នន ក្ស់លែែងៗលទ្ៀត។  

អន សញ្ញា លនោះក្សមាម្លនមចង ក់្សព័្នធនឹង ការទ្ទ្ួេខ សប្តូវជាអនតរជាតិ មដេ

អាចអន វតតចាំល ោះរដាភាគ៊ី លៅក្សនុងក្សរណ៊ីមដេរដាលនាោះ ិនអាចរាំលព្ញបានត្ត អវ៊ី

មដេម្លនក្សាំណត់លៅក្សនុងរញ្ាតតិខ្នងលេើ។ 

៣-អនុសញ្ញា ទី្ប្កុ្សងម៉ៃសូគូឆ្ន ១ំ៩៦៣  

 អន សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សង ៉ែសូគូឆ្ន ាំ ១៩៦៣ សដ ៊ីព្៊ីការ  ឃ្ត់ការស្ថក្សេែងអាវ ធ

ន យលក្សាមអ៊ែរក្សនុងររិោកាស លៅេ ាខ្នងលប្ៅ និងលៅលប្កា ទ្ឹក្ស ប្តូវបានច ោះហតា-
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លេខ្នលៅមខស៊ី  ឆ្ន ាំ១៩៦៣ និងជាសនធិសញ្ញា ដមាម្លនស្ថរសាំខ្នន់ ួយក្សនុងវិស័យ

ការ រររិស្ថា នស  ទ្ទព្៊ីក្សងវក់្សលដ្ឋយស្ថរន យលក្សាមអ៊ែរ។ 

 លៅប្តឹ ឆ្ន ាំ១៩៦៧ ម្លនរដាចាំនួន ១២០ បានច ោះហតាលេខ្ន លហើយម្លនរដា

ចាំនួន ៩៣ បានែដេ់សចាច រ័នលេើអន សញ្ញា លនោះ។ រចចុរែនន (មខ ស៊ី  ឆ្ន ាំ 

២០២១ ) ម្លនរដាចាំននួ ១២៦ ជាសម្លជិក្ស លហើយលៅម្លនរដាមដេបានច ោះហតាលេខ្ន 

មត ិនទាន់បានែដេ់សចាច រ័នចាំនួន ១០ រដាលែែងលទ្ៀត។ ក្ស ពុជា  ិនទាន់កាា យជា

សម្លជិក្សអន សញ្ញា លនោះលៅល ើយ។372  

 រ ព្វក្សថ្ន ននអន សញ្ញា លនោះ បានរញ្ញា ក្ស់ថ្ន រដាភាគ៊ីទ្ទ្ូចឱ្យម្លនការរញ្ឈរ់

រាេ់ការស្ថក្សេែងអាវ ធន យលក្សាមអ៊ែរ និងរញ្ចរ់នូវការលធវើឱ្យក្សខវក្ស់ររិស្ថា នរស់លៅ

ររស់ ន សែជាតិ លដ្ឋយស្ថរស្ថរនត វិទ្យុសក្ស ម។ 

 ម្លប្ត្ត ១ ននអន សញ្ញា លនោះ បានមចងថ្ន រដាភាគ៊ីននអន សញ្ញា លនោះ ប្តូវ  

ឃ្ត់រាក រនិង ិនឱ្យម្លនការស្ថក្សេែងអាវ ធន យលក្សាមអ៊ែរ ឬការរាំែទុោះអាវ ធន យលក្សាមអ៊ែ

រដនទ្លទ្ៀតលៅប្គរ់ទ្៊ីក្សមនាងសា ិតលប្កា យ ត្តត ធិការ ឬលប្កា ការប្គរ់ប្គងររស់ខាួន

លៅក្សនុងររិោកាស  និងហួសព្៊ីមដនក្សាំណត់លនាោះ រួ ម្លនលៅេ ាខ្នងលប្ៅលប្កា 

ទ្ឹក្ស ក្សមាដូចជាលៅស  ទ្ទមដនដ៊ី ឬលៅស  ទ្ទអនតរជាតិ ឬលៅក្សនុងររិស្ថា នដនទ្លទ្ៀត 

 
372 UN Treaties, Treaty banning nuclear weapon tests in the atmosphere, in outer space 
and under water, 
https://treaties.un.org/pages/showDetails.aspx?objid=08000002801313d9  

https://treaties.un.org/pages/showDetails.aspx?objid=08000002801313d9
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ប្រសិនលរើការរាំែទុោះលនាោះរងកឱ្យម្លនសាំណេ់វិទ្យុសក្ស ម លៅលប្ៅមដនដ៊ីររស់រដា 

មដេសា ិតលប្កា យ ត្តត ធិការ ឬលប្កា ការប្គរ់ប្គងររស់រដាលនាោះ។ 

 លទាោះជាោ៉ែ ងលនោះក្សដ៊ី អន សញ្ញា លនោះ ិនបាន  ឃ្ត់ការស្ថក្សេែងអាវ ធ

ន យលក្សាមអ៊ែរលៅលប្កា ដ៊ីមដេជាលហត នាាំឱ្យម្លនការរិោះគន់លេើចាំណ ចលនោះ លប្ ោះថ្នវិទ្យុ

សក្ស មន យលក្សាមអ៊ែរអាចនឹងស្ថយភាយលៅមដនទ្ឹក្សលប្កា ដ៊ី រ ួម្លនទាាំងស  ទ្ទែង។ 

អន សញ្ញា លនោះ មចង ក់្សព័្នធមតការ  ឃ្ត់ការរាំែទុោះអាវ ធន យលក្សាមអ៊ែរ លៅលព្េ

ម្លនសនតិភាព្ រ៉ែ មនត ិនបានមចង  ឃ្ត់ការរាំែទុោះអាវ ធន យលក្សាមអ៊ែរ លៅលព្េ

ម្លនសស្តាគ   មដេនឹងរងក និភ័យោ៉ែ ងខ្នា ាំងដេ់ររិស្ថា នល ើយ។ 

 ចាំណ ចខវោះខ្នត យួលទ្ៀតននអន សញ្ញា លនោះគឺ  ក់្សព័្នធនឹងរញ្ាតតិននម្លប្ត្ត ៤ 

មដេមចងថ្នលដើ ែ៊ីអន វតតអធិរលតយយជាតិររស់ខាួន រដាភាគ៊ីអាចដក្សខាួនលចញព្៊ីអន 

សញ្ញា លនោះបាន ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេភាគ៊ីបានសលប្ ចចិតតថ្នម្លនប្ពឹ្តតិការណ៍ខ សប្រប្ក្សត៊ី

 ក្ស់ព័្នធរញ្ញា ក្សនុងសនធិសញ្ញា លនោះ មដេនាាំឱ្យម្លនែេរ៉ែោះ េ់ដេ់ឧតដ ប្រលោជន៍

ជាតិ។  

៤-សនធិសញ្ញា អងគការសហ្ប្បជាជាតិ ឆ្ន ១ំ៩៧១  

 សនធិសញ្ញា អងគការសហប្រជាជាតិ ឆ្ន ាំ១៩៧១ សដ ៊ីព្៊ីការ  ឃ្ត់ការរក្សាទ្ ក្ស

អាវ ធន យលក្សាមអ៊ែរ និងអាវ ធដនទ្លទ្ៀត ប្តូវបានច ោះហតាលេខ្នលប្កា លសចក្សដ៊ីសលប្ ច
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ររស់  សននិបាតអងគការសហប្រជាជាតិលេខ ១០/១៩៧១ លហើយបានចូេជា

ធរម្លនលៅនថ្ាទ្៊ី ១៨ មខ ៊ីនា ឆ្ន ាំ ១៩៧២។ 

 េិខិតូរក្សរណ៍ប្ក្សរខណឌ អងគការសហប្រជាជាតិខ្នងលេើ បានទ្ទ្ួេស្ថគ េ់

ែេប្រលោជន៍រួ ររស់ ន សែជាតិ ក្សនុងដាំលណើការននការប្ស្ថវប្ជាវរក្ស និងលប្រើ

ប្បាស់បាតស  ទ្ទ (sea-bed) និងបាត  ស  ទ្ទ (Ocean floor) ក្សនុងលោេ

រាំណងសនតិភាព្។ មែែក្សត្ត រ ព្វក្សថ្ន សនធិសញ្ញា លនោះ ម្លនលោេរាំណងរាក រការ

ប្រណ្ឋាំងប្រមជងអាវ ធន យលក្សាមអ៊ែរ លៅលេើបាតស  ទ្ទ និងបាត  ស  ទ្ទ មដេជា

ែេប្រលោជន៍ក្សនុងការរក្សាបាននូវសនតិភាព្ពិ្ភព្លលាក្ស កាត់រនាយភាព្ត្តនតឹងជា

អនតរជាតិ និងព្ប្ងឹងទ្ាំនាក់្សទ្ាំនង ិតតភាព្ រវាងរដា និងរដា។ ម្លប្ត្ត ១ បាន  ឃ្ត់

ការរក្សាទ្ ក្ស ឬរលងកើតអាវ ធន យលក្សាមអ៊ែរ ឬអាវ ធ  ប្រេ័យដនទ្លទ្ៀត លៅបាត

ស  ទ្ទ បាត  ស  ទ្ទ ឬលៅដ៊ីលប្កា បាតស  ទ្ទ។ 

 រ៉ែ មនតចាំណ ចលខាយននសនធិសញ្ញា លនោះ គឺ ិនបានមចងអាំព្៊ីនាវា  ជទ្ឹក្សមដេ

ដឹក្សអាវ ធន យលក្សាមអ៊ែរ និងការរលងកើតជារេក្ស(surfing)ស  ទ្ទ និង  ស  ទ្ទ។ 

 វិស្ថេភាព្ននសនធិសញ្ញា លនោះ គឺស  ទ្ទអនតរជាតិ មដេម្លនន័យថ្ន អន សញ្ញា លនោះ 

 ិនអន វតតចាំល ោះស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់រដាភាគ៊ីល ើយ។373 

 
373 1971 UN treaty on the prohibition of the emplacement of Nuclear weapons and other 
weapons, art. 2.  
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៥-អនុសញ្ញា ទី្ប្កុ្សងអូសលូឆ្ន ១ំ៩៧២  

អន សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សងអូសាូ  សដ ៊ីព្៊ីការរាក ររងវក្ស់ររិស្ថា នស  ទ្ទ លដ្ឋយការរលញ្ចញ

កាក្សសាំណេ់ព្៊ីនាវា និងអាកាសោន ប្តូវបានអន  ័តនានថ្ាទ្៊ី ១៥ មខក្ស  ាៈ ឆ្ន ាំ 

១៩៧២ លដ្ឋយរដាមដេបានចូេរួ ក្សនុងសននិស៊ីទ្សដ ៊ីព្៊ីក្សងវក្ស់ររិស្ថា នស  ទ្ទ មដេបាន

លធវើល ើងលៅទ្៊ីប្កុ្សងអូសាូ  ននប្រលទ្សន័រលវ៉ែ ចារ់ព្៊ីនថ្ាទ្៊ី ៩ ដេ់នថ្ាទ្៊ី ១២ មខត លា ឆ្ន ាំ 

១៩៧១។ អន សញ្ញា លនោះ បានចូេជាធរម្លនលៅនថ្ាទ្៊ី ៧ មខល ស្ថ ឆ្ន ាំ ១៩៧៤។ 

លោេរាំណងននអន សញ្ញា លនោះគឺ ការការ រររិស្ថា នស  ទ្ទព្៊ីក្សងវក្ស់មដេលក្សើត

ល ើងព្៊ីការរលញ្ចញលចាេនូវស្ថរនត មដេម្លនលប្ោោះថ្នន ក្ស់ព្៊ីនាវា និងអាកាសោន។ 

អន សញ្ញា លនោះបានមចងឱ្យម្លនការចាត់វិននការចាាំបាច់ ក្សនុងការរាក ររាេ់ទ្ប្ ង់នន

ការរលញ្ចញលចាេស្ថរនត ម្លនលប្ោោះថ្នន ក្ស់ លចញព្៊ីនាវា និងអាកាសោន លៅក្សនុង

ស  ទ្ទ។ ម្លប្ត្ត ៥ បាន  ឃ្ត់ ការរលញ្ចញលចាេនូវស្ថរនត  មដេម្លនក្សាំណត់

ក្សនុងឧរស ព័នធទ្៊ី១ ននអន សញ្ញា លនោះ លៅក្សនុងររិស្ថា នស  ទ្ទ។ ឧរស ព័នធទ្៊ី១ គឺជាត្ត

រាងក្សាំណត់អាំព្៊ីស្ថរនត លប្ោោះថ្នន ក់្ស លដ្ឋយមរងមចក្សជា ៦ ប្កុ្ស  ដូចខ្នងលប្កា  ៖  

− សម្លសនត អ ូគ ណូ  ូមជន (Organohalogen) និងសម្លសនត 

មដេរលងកើតលចញព្៊ីស្ថរនត លនោះ លៅក្សនុងស  ទ្ទលេើក្សមេងមតវា ិនម្លនជាតិ

ព្ េ (non-toxic) ឬមដេអាចរម ាងលៅក្សនុងស  ទ្ទ ជាសម្លសនត មដេ

ម្លនលប្ោោះថ្នន ក់្សដេ់ជ៊ីវស្ថស្តសត   
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− សម្លសនត  អូ គ ណូស ៊ីេ៊ីក្សូន (Organosilicon) និងសម្លសនត មដេ

រលងកើតព្៊ីស្ថរនត លនោះ លៅក្សនុងររិស្ថា នស  ទ្ទ លេើក្សមេងមតវា ិនម្លនជាតិ

ព្ េ (non-toxic) ឬមដេអាចរម ាងលៅក្សនុងស  ទ្ទ ជាសម្លសនត  មដេ

ម្លនលប្ោោះថ្នន ក់្សដេ់ជ៊ីវស្ថស្តសត   

− សម្លសនត មដេបានប្ព្ លប្ព្ៀងលដ្ឋយរដាភាគ៊ីថ្នជាសម្លសនត មដេរងក

ជាជាំងឺ  រកី្ស (carcinogenic) លៅលព្េរលញ្ចញលចាេ  

− បារត និងសម្លសនត បារត  

− កាត ្៉ែ ូ (Cadmium) និងសម្លសនត កាត ្៉ែ ូ  

− ផ្ដា សទ ិក្ស។ 

៦-អនុសញ្ញា ទី្ប្កុ្សងឡុងដ៍ឆ្ន  ំ១៩៧២  

 អន សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សង ុងដ៍ឆ្ន ាំ ១៩៧២ សដ ៊ីព្៊ីការរាក រក្សងវក់្សស  ទ្ទ លដ្ឋយស្ថរ

កាក្សសាំណេ់ និងវតាុដនទ្លទ្ៀត ម្លនលោេរាំណងការ រររិស្ថា នស  ទ្ទជាទ្ូលៅនិង

រាក រក្សងវក្ស់ររិស្ថា នស  ទ្ទ លដ្ឋយស្ថរការរលញ្ចញលចាេនូវកាក្សសាំណេ់នានា។ អន 

សញ្ញា លនោះបានក្សាំណត់សញ្ញា ណនន ក្សយ “រលញ្ចញលចាេកាក្សសាំណេ់(Dumping)” 

ថ្នជាការចាក់្សលចាេនូវសាំណេ់លៅក្សនុងស  ទ្ទ ឬវតាុដនទ្លទ្ៀតលចញព្៊ីនាវា អាកាស

ោន ឋរន៊ីយភណឌ  ឬរចនាស ព័នធសិរែនិ មិតដនទ្លទ្ៀតលៅក្សនុងស  ទ្ទ។  ា៉ែងលទ្ៀត 

អន សញ្ញា លនោះ បានមចងថ្ន “ការរលញ្ចញលចាេកាក្សសាំណេ់(dumping)”  ិនរារ់

រញ្ចូេការចាក់្សលចាេលៅក្សនុងស  ទ្ទនវូ សាំណេ់ ឬវតាុលែែងលទ្ៀតម្លនេក្សខណៈ
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រនាទ រ់រនែ ាំ ឬលចញព្៊ីការអន វតតដាំលណើរការជាធ មត្តររស់នាវា អាកាសោន 

ឋរន៊ីយភណឌ  ឬរចនាស ព័នធសិរែនិ មិតលៅក្សនុងស  ទ្ទ ឬឧរក្សរណ៍ននរចនាស ព័នធ

ទាាំងលនាោះ លប្ៅព្៊ីសាំណេ់ ឬវតាុមដេដឹក្សជញ្ាូនលដ្ឋយ ឬលៅកាន់នាវា អាកាសោន 

ឋរន៊ីយភណឌ  ឬរចនាស ព័នធសិរែនិ មិតលៅក្សនុងស  ទ្ទ មដេប្រតិរតតិការក្សនុងលោេ

រាំណងចាក្ស់លចាេនូវវតាុទាាំងលនាោះ ឬលចញព្៊ីប្រប្ពឹ្តតក្ស មននសាំណេ់ ឬវតាុទាាំងលនាោះ 

លៅលេើនាវា អាកាសោន ឋរន៊ីយភណឌ  ឬរចនាស ព័នធទាាំងលនាោះ។  ិនរ ួរញ្ចូេ

ែងមដរ នូវការរក្សាទ្ ក្ស ក្សនុងលោេលៅលែែង។ 

៧-អនុសញ្ញា ទី្ប្កុ្សងឡុងដ៍ ឆ្ន ១ំ៩៧៣  

 អន សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សង ុងដ៍ ឆ្ន ាំ១៩៧៣ សដ ៊ីព្៊ីការរាក រក្សងវក់្សលចញព្៊ីនាវា លក្សើត

លចញព្៊ីការអន វតត ិនបានប្រសិទ្ធភាព្ននអន សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សង ុងដ៍ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ សដ ៊ីព្៊ីការ

រាក រក្សងវក់្សលដ្ឋយលប្រង មដេបានលធវើវិលស្ថធនក្ស មលៅឆ្ន ាំ១៩៦២ ឆ្ន ាំ ១៩៦៩ និងឆ្ន ាំ

១៩៧១លហើយក្សមាជាេទ្ធែេននការលក្សើនល ើងននឧរែតតិលហត ធាន់ធាររងកក្សងវក់្សររិស្ថា ន

ស  ទ្ទលដ្ឋយនាវានិងយនតល ោះដឹក្សលប្រងក្សមាដចូជា ូេលហត ក្សងវក់្សស  ទ្ទដនទ្លទ្ៀត

លប្ៅព្៊ីលប្រង។ 

 លនាើយតរនឹងរញ្ញា ខ្នងលេើ អងគការស  ទ្ទអនតរជាតិ(IMO) បានលរៀរចាំ

សននិស៊ីទ្ ួយសដ ៊ីព្៊ីការរាក រ 
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ក្សងវក់្សររិស្ថា នស  ទ្ទលចញព្៊ីនាវា លដើ ែ៊ីជាំនួសឱ្យអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៥៤ មដេលគលៅ

ថ្ន អន សញ្ញា ម្ល៉ែ រ៉ែេូ (the MARPOL Convention)។ 

 រ ព្វក្សថ្ន ននអន សញ្ញា លនោះបានមចងអាំព្៊ីលោេរាំណង ក្សនុងការ  ឃ្ត់ការ

លធវើឱ្យក្សខវក្ស់ររិស្ថា នស  ទ្ទ លដ្ឋយលប្រង និងលដ្ឋយស្ថរនត លប្ោោះថ្នន ក្ស់ដនទ្លទ្ៀត 

ប្ព្ ទាាំងកាត់រនាយការចាក់្សលចាេសាំណេ់រនាទ រ់រនែ ាំលចញព្៊ីនាវា។ ក្សងវក្ស់លចញព្៊ី

នាវា លក្សើតលចញព្៊ីការចាក្ស់លចាេស្ថរនត លប្ោោះថ្នន ក្ស់ លៅក្សនុងស  ទ្ទ មដេអាចរងក

លប្ោោះថ្នន ក្ស់ដេ់ស ខភាព្ររស់ ន សែ លហើយលព្េខាោះក្សមារងកជាលប្ោោះថ្នន ក្ស់ដេ់សតវ 

និងធនននក្សនុងស  ទ្ទែងមដរ។ អន សញ្ញា លនោះ អន វតតចាំល ោះនាវាររស់រដាភាគ៊ី និង

នាវាមដេប្រតិរតតិការរលប្ ើឱ្យ និងលប្កា ស ាក្សិចចររស់រដាភាគ៊ី។ 

លទាោះជាោ៉ែ ងលនោះក្សដ៊ី ម្លប្ត្ត ៣ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី ២ បានមចងថ្ន អន សញ្ញា លនោះ

 ិនអន វតតចាំល ោះនាវាច ាាំងនាវាជាំនួយលោន 374 ឬនាវាដនទ្លទ្ៀតមដេជាក្ស មសទិ្ធិ

ឬប្រតិរតតិការនិងលប្រើប្បាស់លដ្ឋយរដាសប្ម្លរ់សក្ស មភាព្ ិនម្លនេក្សខណៈ ណិជា-

ក្ស ម។ រ៉ែ មនត អន សញ្ញា លនោះបានមចងែងមដរថ្ន ភាគ៊ីទាាំងអស់ប្តូវននាចាត់វិននការ 

 ិនឱ្យម្លនការអន វតតិលដ្ឋយរំលលាភអន សញ្ញា លនោះ លដ្ឋយស្ថរប្រតិរតតិការររស់នាវា

ររស់ខាួន។ 

 

374  ក្សយថ្ន “នាវាជាំនួយលោនរ (Naval Auxiliary)” សាំលៅដេ់នាវាលោនរ (មដេលប្រើប្បាស់សប្ម្លរ់

ដឹក្សលប្រង ឬសប្ម្លរ់ែគត់ែគង់) ជាជាំនយួដេ់នាវាមដេប្រតិរតតិការប្រយ ទ្ធ។  
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 អន សញ្ញា លនោះ បានឱ្យនិយ ន័យនន ក្សយ “រលញ្ចញលចាេ(discharge) ” 

ទាក់្សទ្ងនឹងស្ថរនត លប្ោោះថ្នន ក់្ស ឬវតាុមដេម្លនែទុក្សស្ថរនត លប្ោោះថ្នន ក្ស់ទាាំងលនាោះថ្ន

ជាការរលញ្ចញក្សនុងរូរភាព្មររណ្ឋក្សមាលដ្ឋយលចញព្៊ីនាវារ ួរញ្ចូេទាាំងការររូតលចញ 

ការលបាោះលចាេ ការក្សាំព្រ់ ការលេចនា យ ការរលញ្ចញកាក្សសាំណេ់ ការរងាយុលចញ 

និងការចាក្ស់លចញ។  

 លហត លនោះលហើយ លប្កា អន សញ្ញា លនោះ  ក្សយថ្ន “រលញ្ចញលចាេ”  ិនរួ 

រញ្ចូេ អតាន័យននការរលញ្ចញកាក្សសាំណេ់មដេម្លនមចងលៅក្សនុងអន សញ្ញា សដ ៊ីព្៊ី

ការរាក រក្សងវក្ស់ស  ទ្ទលដ្ឋយការរលញ្ចញលចាេកាក្សសាំណេ់ និងវតាុដនទ្លទ្ៀត (Con-

vention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of 

Wastes and Other Matter ) ឬក្សមាការរលញ្ចញស្ថរនត លប្ោោះថ្នន ក្ស់លដ្ឋយផ្ដទ េ់ 

លចញព្៊ីការប្ស្ថវប្ជាវ និងរ ក្សរក្ស ឬក្សមាលៅជារ់ទាក្ស់ទ្ងនឹងប្រតិរតតិការសក្ស មភាព្មសវង

រក្សធនននមរ៉ែលៅបាតស  ទ្ទមក្សែរលននរ ឬក្សមាការរលញ្ចញស្ថរនត លប្ោោះថ្នន ក្ស់ ក្សនុងដាំលណើរ

ការប្ស្ថវប្ជាវវិទ្ាស្ថស្តសត លដ្ឋយប្សរចារ់លនាោះល ើយ។ 

៨-អនុសញ្ញា ទី្ប្កុ្សងបា៉ៃ រីស ឆ្ន ១ំ៩៧៤ 

 អន សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សងបា៉ែ រសី ឆ្ន ាំ១៩៧៤ សដ ៊ីព្៊ីការរាក រក្សងវក់្សររិស្ថា នស  ទ្ទលចញព្៊ី

មដនលោក្ស បានក្សាំណត់អាំព្៊ីប្រភព្ក្សងវក់្សលនោះ ថ្ន “ជាការលធវើឱ្យតាំរន់ស  ទ្ទក្សខវក្ស់ ត្ត 

រយៈេាំហូរទ្ឹក្សលចញព្៊ីលននរ រ ួទាាំងការហូរចាក់្សចេូត្ត រយៈទ្ឹក្សលប្កា ដ៊ី និងរាំព្ង់
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លែែងលទ្ៀត លចញព្៊ីរចនាស ព័នធសិរែនិ មិត មដេសា ិតលៅលប្កា យ ត្តត ធិការននរដាភាគ៊ី

...”។   

 អន សញ្ញា លនោះ  ិនបាន  ឃ្ត់ក្សងវក្ស់លដ្ឋយអាកាសោនដេ់ស  ទ្ទ ដូច

អន សញ្ញា មហ៊ែេស ៊ីនគ៊ី ឆ្ន ាំ ១៩៧៤ (the 1974 Helsinki Convention) ល ើយ 

លដ្ឋយអន សញ្ញា លនោះ បានមចងឱ្យនិយ ន័យ ក្សងវក្ស់ ថ្ន “ជាការនាាំចូេលដ្ឋយ ន សែ

លដ្ឋយផ្ដទ េ់ ឬ ិនផ្ដទ េ់ នូវស្ថរនត  ឬថ្ន ព្េ លៅក្សនុងររិស្ថា នស  ទ្ទ រួ ម្លនទាាំង

  ស  ទ្ទែង លហើយរងកជាឥទ្ធព្េអាប្ក្សក្ស់ដូចជាលប្ោោះថ្នន ក្ស់ដេ់ស ខភាព្ ន សែ 

គាំរា ក្សាំមហងដេ់ធនននម្លនជ៊ីវិតក្សនុងស  ទ្ទ រលងកើតជាឧរសគគការលប្រើប្បាស់ស  ទ្ទ

លដ្ឋយប្សរចារ់ រួ ទាាំងសក្ស មភាព្លនស្ថទ្ែង រ៉ែោះ េ់ដេ់គ ណភាព្ទ្ឹក្សស  ទ្ទ

សប្ម្លរ់ការលប្រើប្បាស់ និងលធវើឱ្យបាត់រង់លស្ថភណឌ ភាព្”។ 

 ក្សនុងលោេរាំណងអភិរក្សែ និងការលធវើឱ្យប្រលសើរល ើងននគ ណភាព្ររិស្ថា ន

ស  ទ្ទអន សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សងបា៉ែ រសី យួលនោះបានមចងថ្នរដាភាគ៊ីប្តូវខនោះមខនង លដើ ែ៊ីកាត់

រនាយរញ្ញា ក្សងវក់្សមដេលក្សើតម្លន លដ្ឋយស្ថរសក្ស មភាព្លេើមដនលោក្ស និងរាក រក្សងវក់្ស

ថ្ម៊ីៗលចញព្៊ីមដនលោក្សរួ ទាាំងក្សងវក្ស់មដេលក្សើតលចញព្៊ីស្ថរនត ថ្ម៊ីៗលែែងលទ្ៀត។ រដា

ភាគ៊ី ប្ព្ លប្ព្ៀងក្សនុងការប្រតិរតតិការលេើតាំរន់មដេប្គរ់ប្គងលដ្ឋយអន សញ្ញា លនោះ 

នូវប្រព័្នធត្ត ដ្ឋនអចិនស្តនតយ៍ (permanent monitoring system) មដេអាចលធវើ

ការវាយតន ាែេរ៉ែោះ េ់លេើក្សប្ ិតក្សងវក់្សស  ទ្ទ និងការវាយតន ាលេើវិននការកាត់

រនាយក្សងវក់្សស  ទ្ទ លដ្ឋយស្ថរសក្ស មភាព្លៅលេើមដនលោក្សបានោ៉ែ ងឆ្រ់រហ័ស។ 
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 អន សញ្ញា លនោះ បានរញ្ាតតិែងមដរអាំព្៊ីកាតព្វក្សិចចររស់រដាភាគ៊ី ក្សនុងការននា

ការអន វតតឱ្យប្សរត្ត រញ្ាតតិ ននអន សញ្ញា លនោះត្ត រយៈការចាត់វិននការនានានិង

កាតព្វកិ្សចចក្សនុងការរាយការណ៍លៅគណៈក្សម្លម ធិការ អាំព្៊ីវិននការចារ់ និងរដាបាេ

ររស់ខាួន មដេបានដ្ឋក់្សលចញរចួ។  

៨-អនុសញ្ញា សហ្ប្បជាជាតិសដីព្ីចបប់សមុទ្ទ ឆ្ន ១ំ៩៨២  

អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២គឺជាឧរក្សរណ៍គតិយ តតអនតរជាតិដមាសាំខ្នន់ យួសប្ម្លរ់

ក្សិចចការ រររិស្ថា នស  ទ្ទ លហើយអន សញ្ញា លនោះ បានមចងោ៉ែ ងេ ែិតជាពិ្លសសលេើ

ការការ រក្សងវក្ស់ររិស្ថា នស  ទ្ទលដ្ឋយស្ថរសក្ស មភាព្ររស់នាវា និងោនដឹក្សលប្រង។ 

ម្លប្ត្ត១៩២ ននអន សញ្ញា ខ្នងលេើបានមចងអាំព្៊ីកាតព្វររស់រដាក្សនុងការការ រ 

និងអភិរក្សែររិស្ថា នស  ទ្ទ។ ចាំមណក្សម្លប្ត្ត១៩៣ ននអន សញ្ញា លនោះបានមចងថ្ន រដា

ម្លនសិទ្ធិអធិរលតយយក្សនុងការរ ក្សរក្សធនននធ មជាតិររស់ខាួន ឱ្យប្សរត្ត លោេ

នលោបាយររិស្ថា នររស់រដាលនាោះ លដ្ឋយលោរព្កាតព្វក្សិចចក្សនុងការការ រ និងអភិរក្សែ

ររិស្ថា នស  ទ្ទ។ ម្លប្ត្ត ១៩៤ បានរញ្ាតតិអាំព្៊ីកាតព្វក្សិចចររស់រដា ក្សនុងការដ្ឋក្ស់លចញ

នវូវិននការចាាំបាច់ និងប្សរត្ត អន សញ្ញា លនោះ ក្សនុងការរាក រ កាត់រនាយ និង

ប្គរ់ប្គងក្សងវក់្សររិស្ថា នស  ទ្ទ លដ្ឋយស្ថរប្រភព្នានា លដើយលប្រើប្បាស់ លធាបាយ 

ស ប្សរលៅត្ត ស តាភាព្ររស់រដា លហើយរដាប្តូវខិតខាំសប្ រលោេនលោបាយ

ររស់ខាួន ជា ួយនឹងរញ្ញា លនោះ។ 
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អន សញ្ញា លនោះក្សមាបានដ្ឋក់្សកាតព្វដេ់រដាភាគ៊ីែងមដរ អាំព្៊ីការចាត់វិននការ

ចាាំបាច់ក្សនុងការននាសក្ស មភាព្មដេអន វតតលប្កា យ ត្តត ធិការ ឬលប្កា ការប្គរ់ប្គង

ររស់ខាួន  ិនឱ្យរងកជាការខូចខ្នត លដ្ឋយស្ថរការលធវើឱ្យក្សខវក្ស់ដេ់រដាដនទ្ក្សមាដូច

ជារ រិស្ថា នររស់រដាដនទ្ លហើយក្សងវក់្សលនាោះលក្សើតលចញព្៊ីឧរែតតិលហត  ឬសក្ស មភាព្សា ិត

លប្កា យ ត្តត ធិការ ឬការប្គរ់ប្គង មដេ ិនលាតសនធឹងហួសព្៊ីតាំរន់មដេរដាអន វតត

សទិ្ធិអធិរលតយយប្សរត្ត អន សញ្ញា លនោះ។ 

 វិននការ ដូចមដេបានលរៀររារ់ខ្នងលេើ ប្តូវបានររិោយេ ែិតក្សនុងក្សថ្ន

ខណឌ ទ្៊ី ៣ ននអន សញ្ញា លនោះ លដ្ឋយក្សាំណត់ថ្ន វិននការទាាំងលនោះ ប្តូវមតលរៀរចាំល ើង

លដើ ែ៊ីកាត់រនាយនូវ ៖  

− ការស្ថយភាយស្ថរនត ព្ េ ជាតិព្ េ ឬលប្ោោះថ្នន ក្ស់ ជាពិ្លសសស្ថរ

នត សា ិតលៅអចិនស្តនតយ៍ លចញព្៊ីមដនលោក្ស លចញព្៊ី ឬត្ត  រយៈ

ររិោកាស ឬលដ្ឋយការរលញ្ចញកាក្សសាំណេ់ 

− ក្សងវក់្សលក្សើតលចញព្៊ីនាវា ជាពិ្លសសវិននការសប្ម្លរ់ការរាក រនូវ

ឧរែតតិលហត  និងលដ្ឋោះប្ស្ថយរញ្ញា រនាទ ន់លដើ ែ៊ីននាស វតាិភាព្នន

ប្រតិរតតិការក្សនុងស  ទ្ទ រាក រការរលញ្ចញកាក្សសាំណេ់ជាអនតរជាតិ 

និងក្សនុងប្សុក្ស  ប្ព្ ទាាំងការក្សាំណត់វិននចាំល ោះការរចនា លប្ោងនាវា 

ឧរក្សរណ៍ ប្រតិរតតិការ និងការដ្ឋក្ស់ ន សែឱ្យលធវើការ 
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− ក្សងវក់្សលចញព្៊ីឋរន៊ីយភណឌ  និងឧរក្សរណ៍មដេលប្រើប្បាស់សប្ម្លរ់ការ

រ ក្សរក្ស និងលធវើអាជ៊ីវក្ស មធនននធ មជាតិ ននបាតស  ទ្ទ និងដ៊ីបាត

ស  ទ្ទ ជាពិ្លសសវិននការសប្ម្លរ់រាក រឧរែតតិលហត  និងលដ្ឋោះ

ប្ស្ថយរញ្ញា រនាទ ន់ លដើ ែ៊ីននាស វតាិភាព្ ននប្រតិរតតិការក្សនុងស  ទ្ទ 

ប្ព្ ទាាំងការក្សាំណត់វិននចាំល ោះការរចនា លប្ោងនាវា ឧរក្សរណ៍ 

ប្រតិរតតិការ និងដ្ឋក់្ស ន សែឱ្យលធវើការ 

− ក្សងវក់្សលចញព្៊ីឋរន៊ីយភណឌ  និងឧរក្សរណ៍ប្រតិរតតិការក្សនុងររិស្ថា ន

ស  ទ្ទលដើ ែ៊ីននាស វតាិភាព្ ននប្រតិរតតិការក្សនុងស  ទ្ទ ប្ព្ ទាាំងការ

ក្សាំណត់វិននចាំល ោះការរចនា លប្ោងនាវា ឧរក្សរណ៍ ប្រតិរតតិការ 

និងដ្ឋក្ស់ ន សែឱ្យលធវើការ។  

លោងត្ត ម្លប្ត្ត ១៩៥ ននអន សញ្ញា លនោះ រដាភាគ៊ី ម្លនកាតព្វកិ្សចច ចាត់វិនន

ការរាក រ កាត់រនាយ និងប្គរ់ប្គងក្សងវក្ស់ ររិស្ថា ន ស  ទ្ទ លហើយរដា ិនប្តូវលធវើ

សក្ស មភាព្ដូចជាការលែទរលដ្ឋយផ្ដទ េ់ ឬ ិនផ្ដទ េ់ នូវការខូចខ្នត ឬលប្ោោះថ្នន ក្ស់ លចញ

ព្៊ីតាំរន់ យួ លៅតាំរន់ ួយ ឬរាំមរាងក្សងវក់្ស យួ លៅជាក្សងវក់្ស ួយលែែងលទ្ៀតល ើយ។ 

ចាំមណក្សម្លប្ត្ត១៩៧ បានមចងថ្ន រដាប្តូវសហប្រតិរតតិការជាេក្សខណៈស្ថក្សេ 

តាំរន់ ឬជា ួយនឹងអងគការអនតរជាតិម្លនស តាកិ្សចច ក្សនុងការរលងកើតវិនន សត ង់ដ្ឋរ 

អន ស្ថសន៍ និងន៊ីតិវិធ៊ីអនតរជាតិ មដេប្សរលៅនឹងអន សញ្ញា លនោះ សប្ម្លរ់ការ
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ការ រ និងអភិរក្សែររិស្ថា នស  ទ្ទ លដ្ឋយយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក្ស់ខពស់លៅលេើ េក្សខណៈ

ពិ្លសសររស់តាំរន់ន៊ី យួៗ។ 

ម្លប្ត្ត ១៩៨ បានមចងថ្ន រដាមដេបានដឹងថ្នម្លនក្សរណ៊ីមដេររិស្ថា ន

ស  ទ្ទសា ិតក្សនុងភាព្លប្ោោះថ្នន ក្ស់រនាទ ន់ លដ្ឋយស្ថរក្សាំព្ ងរងការខូចខ្នត ឬប្តូវបានខូច

ខ្នតលដ្ឋយស្ថរក្សងវក្ស់ ប្តូវមតែដេ់ដាំណឹងដេ់រដាដនទ្លទ្ៀត មដេអាចនឹងទ្ទ្ួេឥទ្ធិ-

ព្េលដ្ឋយស្ថរការខូចខ្នតលនាោះ ប្ព្ ទាាំងរាយការណ៍ដេ់អងគការអនតរជាតិម្លន

ស តាកិ្សចចែងមដរ។ ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេរដាជួរនឹងរញ្ញា ដូចខ្នងលេើ អងគការអនតរជាតិ

ម្លនស តាក្សិចច ប្តូវសហការជា ួយរដា ក្សនុងការេ ររាំបាត់នូវឥទ្ធិព្េននក្សងវក្ស់ និង

រាក រ ឬកាត់រនាយការខូចខ្នចលនាោះ។375  

ម្លប្ត្ត២០២ បានមចងថ្ន រដាអាចអន វតតសក្ស មភាព្ខ្នងលប្កា លដ្ឋយខាួនឯង 

ឬត្ត រយៈអងគការអនតរជាតិម្លនស តាក្សិចចក្សមាបាន ៖  

− លេើក្សក្ស ពស់ក្ស មវិធ៊ីវិទ្ាស្ថស្តសត  អរ់រ ំរលចចក្សលទ្ស និងក្ស មវិធ៊ីជាំនយួដមា

នទ្លទ្ៀត ដេ់រដាមដេក្សាំព្ ងអភិវឌ្ឍ សប្ម្លរ់ការការ រ និងអភិរក្សែ

ររិស្ថា នស  ទ្ទនិងរាក រ កាត់រនាយ និងប្គរ់ប្គងក្សងវក់្សររិស្ថា ន។ 

ជាំនយួលនាោះរ ួម្លន ការរណដុ ោះរណ្ឋដ េអនក្សវិទ្ាស្ថស្តសត  និងអនក្ស

រលចចក្សលទ្ស ការសប្ រសប្ ួេឱ្យពួ្ក្សលគចូេរ ួក្សនុងក្ស មវិធ៊ីអនតរជាតិ

 ក់្សព័្នធ ការែដេ់ជាជាំនួយឧរក្សរណ៍ និងសម្លា រចាាំបាច់ ការជួយ

 
375 UNCLOS, supra note 5, Art. 199.  
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លេើក្សក្ស ពស់ស តាភាព្ែេិតសម្លា រទាាំងលនាោះ ការប្រឹក្សាលោរេ់លេើ

ការអភិវឌ្ឍ   ររិកាខ សប្ម្លរ់ការប្ស្ថវប្ជាវ ត្ត ដ្ឋន អរ់រ ំនិងក្ស មវិធ៊ី

ដនទ្លទ្ៀត។ 

− ការែដេ់ជាជាំនួយស ប្សរ ជាពិ្លសសចាំល ោះរដាក្សាំព្ ងអភិវឌ្ឍ សប្ម្លរ់

ការកាត់រនាយឥទ្ធិព្េននឧរែតតិលហត ធាំៗ មដេអាចរងកជាក្សងវក្ស់

ធាន់ធារ ដេ់ររិស្ថា នស  ទ្ទ។ 

− ការែដេ់ជាជាំនួយស ប្សរ ជាពិ្លសសចាំល ោះរដាក្សាំព្ ងអភិវឌ្ឍ  ក់្ស

ព័្នធនឹងការលរៀរចាំ ការវាយតន ាររិស្ថា ន។ 

ម្លប្ត្ត ២០៣ ននអន សញ្ញា លនោះ បានមចងថ្ន លដើ ែ៊ីរាក រ កាត់រនាយ និង

ប្គរ់ប្គងលេើក្សងវក់្សររិស្ថា នស  ទ្ទ ឬកាត់រនាយឥទ្ធិព្េននក្សងវក្ស់ស  ទ្ទ រដាក្សាំព្ ង

អភិវឌ្ឍ ប្តូវទ្ទ្ួេបានការយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក់្សព្៊ី អងគការអនតរជាតិ ក្សនុងការ ៖  

− ែដេ់ជាជាំនួយហិរញ្ាវតាុ និងរលចចក្សលទ្សស ប្សរ  

− លប្រើប្បាស់ឱ្យអស់េទ្ធភាព្នូវលសវាក្ស មររស់រដាលនាោះ។ 

ម្លប្ត្ត ២០៤ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី ១ បានមចងថ្ន រដាប្តូវខនោះមខនងលប្រើប្បាស់វិធ៊ីស្ថស្តសត

មដេម្លនការទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ប្តឹ ប្តូវ និង ិនរាំ នសិទ្ធិរដាដនទ្ ក្សនុងការឃ្ា ាំល ើេ ចាត់

 វិននការ វាយតន ា និងវិភាគ លដ្ឋយខាួនឯង ឬត្ត រយៈអងគការអនតរជាតិម្លន

ស តាក្សិចច លេើ និភ័យ ឬឥទ្ធិព្េននក្សងវក់្សររិស្ថា នស  ទ្ទ។ ជាពិ្លសស រដាប្តូវរក្សា
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ការឃ្ា ាំល ើេជានិចច នូវឥទ្ធិព្េននសក្ស មភាព្ មដេខាួនបានអន ញ្ញា ត ឬមដេខាួន

បានចូេរួ  ក្ស់ព័្នធ លដើ ែ៊ីសលប្ ចចិតតថ្នលតើ សក្ស មភាព្ទាាំងលនាោះ អាចនឹងនាាំឱ្យ

ម្លនក្សងវក្ស់ររិស្ថា នស  ទ្ទ មដរឬោ៉ែ ងណ្ឋ។ 

ចាំមណក្សម្លប្ត្ត ២០៥ បានមចងថ្ន រដាប្តូវមតែដេ់របាយការណ៍សដ ៊ីព្៊ីេទ្ធែេ

ននសក្ស មភាព្ ដចូម្លនមចងក្សនុងម្លប្ត្ត ២០៤ ខ្នងលេើជូនដេ់អងគការអនតរជាតិម្លន

ស តាកិ្សចច។ 

ម្លប្ត្ត ២០៦ បានមចងថ្ន លៅលព្េមដេរដាម្លន ូេលហត ស ប្សរអាច

លជឿជាក់្សបានថ្ន សក្ស មភាព្មដេរប្ ុងនឹងអន វតតល ើងលៅលប្កា មដនយ ត្តត ធិការ ឬ

ការប្គរ់ប្គងររស់ខាួន អាចនាាំ ក្សនូវក្សងវក្ស់ធាន់ធារ ឬនាាំឱ្យម្លនការមប្រប្រួេ និង

លប្ោោះថ្នន ក្ស់ដេ់ររិស្ថា នស  ទ្ទ រដាលនាោះប្តូវវាយតន ាអាំព្៊ីឥទ្ធិព្េមដេអាចនឹងលក្សើត

ម្លនលដ្ឋយសក្ស មភាព្លនាោះ លេើររិស្ថា នស  ទ្ទ លហើយប្តូវរាយការណ៍លៅអងគការ

អនតរជាតិម្លនស តាក្សិចច។ 

ម្លប្ត្ត ២០៧ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី ១ បានរញ្ាតតិអាំព្៊ីកាតព្វក្សិចចររស់រដា ក្សនុងការអន 

 ័តចារ់ និងរទ្រញ្ញា  លដើ ែ៊ីរាក រ កាត់រនាយ និងប្គរ់ប្គងក្សងវក្ស់ររិស្ថា នស  ទ្ទ

លចញព្៊ីមដនលោក្សរួ ម្លន ទ្លនា   ស  ទ្ទ រាំព្ង់លប្កា ដ៊ី និងរចនាស ព័នធរងារូទ្ឹក្ស 

លដ្ឋយយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក់្សខពស់លៅលេើ វិនន សដ ង់ដ្ឋរ អន ស្ថសន៍ និងន៊ីតិវិធ៊ីមដេ

ទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ជាអនតរជាតិ។ 
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រដាប្តូវខនោះមខនង ជាពិ្លសសត្ត រយៈអងគការអនតរជាតិ ក់្សព័្នធ ឬសននិស៊ីទ្ការ

ទ្តូ ក្សនុងការរលងកើតវិនន សត ង់ដ្ឋរ អន ស្ថសន៍ និងន៊ីតិវិធ៊ីជាេក្សខណៈស្ថក្សេ នងិ

តាំរន់ លដើ ែ៊ីរាក រ កាត់រនាយ និងប្គរ់ប្គងក្សងវក្ស់ររិស្ថា នស  ទ្ទ លចញព្៊ីមដនលោក្ស 

លដ្ឋយយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក្ស់ខពស់លេើ ចរិតេក្សខណៈតាំរន់ និងស្ថា នភាព្លសដាក្សិចច ស តា-

ភាព្ននរដាក្សាំព្ ងអភិវឌ្ឍ និងតប្ ូវការររស់ព្ួក្សលគសប្ម្លរ់ការអភិវឌ្ឍលសដាក្សិចច។ 

  



សសចក្សដសី្ ដើមនីតសិមទុ្ ទ 

នូ ចន្ថា  358 

 

ផ្ ន្ក្សទី្៣៖ យ្ុតាត ធិការរបស់រដា និងបរិសាា នសមុទ្ទ 

 ម្លនការទ្ទួ្េស្ថគ េ់ជាទ្ូលៅថ្ន យ ត្តត ធិការគឺជាទ្សែនៈចាំណ ោះឱ្យអធិរ-

លតយយ 376  លដើ ែ៊ីអន វតតយ ត្តត ធិការ ក្ស់ព័្នធនឹងក្សិចចការ រ និងអភិរក្សែររិស្ថា នស  ទ្ទ 

រដាប្តូវបានែដេ់ស តាកិ្សចចប្សរត្ត ចារ់អនតរជាតិ ក្សនុងការក្សាំណត់វិននប្គរ់ប្គង

លេើសក្ស មភាព្នានាររស់អងគការជាតិ រូរវនតរ គគេ និងន៊ីតិរ គគេនានាក្សនុងតាំរន់

ស  ទ្ទ។ ម្លនន័យថ្ន រដាម្លនយ ត្តត ធិការរញ្ាតតិចារ់ដូចមដេបានរញ្ញា ក្ស់ខ្នងលេើ 

លហើយក្សមាម្លនយ ត្តត ធិការប្រតិរតតិចារ់ និងអន វតតចារ់មដេខាួនបានរលងកើតប្រឆ្ាំង

នឹងរទ្លេមើស ក់្សព័្នធររិស្ថា នស  ទ្ទែងមដរ។377  

 រដាម្លច ស់នាវា រដាលននរស  ទ្ទ និងរដាម្លច ស់មែ គឺជារដាមដេម្លនយ ត្តត ធិការលេើ

នាវា ក្ស់ព័្នធនឹងក្សិចចការ រ និងអភិរក្សែររិស្ថា នស  ទ្ទ។ លយើងនឹងសិក្សាអាំព្៊ីយ ត្តត -

ធិការ និងកាតព្វក្សិចចររស់រដាទាាំងរ៊ីខ្នងលេើលនោះ ដូចតលៅ។ 

 ១-រដាមាច ស់សញ្ញា តិន្ថវា 

 ទ្ង់ជាតិលៅលេើនាវា ជាសញ្ញា រាា ញឱ្យលឃើញព្៊ីសញ្ញា តិររស់នាវាលនាោះ។ 

ត្ត រយៈការច ោះរញ្ា ៊ីនាវា រដាប្តូវទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ថ្ននាវាណ្ឋ ួយម្លនសញ្ញា តិររស់ខាួន 

 
376 A Mann, ‘The doctrine of international jurisdiction revisited after twenty years’ (1984) 
196 RCADI III, 9-116, 20; C Staker, ‘Jurisdiction’ in MD Evans (ed.), International Law 
(4th edn, Oxford University Press, 2014) 309–335. 
377 J Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law (8th edn, Oxford 
University Press,2012) 456. 
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លហើយប្តូវម្លនទ្ាំនួេខ សប្តូវក្សនុងឆ្ក្សអនតរជាតិចាំល ោះសក្ស មភាព្ររស់នាវា។ 378  រដា

ម្លច ស់សញ្ញា តិនាវាម្លនកាតព្វកិ្សចចច ែងក្សនុងការននាថ្ននាវាររស់ខាួនអន លលា ត្ត 

សដង់ដ្ឋរមដេខាួនបានទ្ទ្ួេអន វតតលប្កា ចារ់អនតរជាតិ។ ឧរស ព័នធទ្៊ី១ និងទ្៊ី២ 

ននអន សញ្ញា ម្ល៉ែ រ៉ែេូ គឺជាឧទាហរណ៍ននសតង់ដ្ឋរអនតរជាតិទាាំងលនាោះ។ អន សញ្ញា

សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីចារ់ស  ទ្ទឆ្ន ាំ១៩៨២ បានក្សាំណត់អាំព្៊ីការពិ្ន័យនានា ប្តូវ

ក្សាំណត់លដ្ឋយចារ់ និងរទ្រែញ្ាតតិររស់រដា លដ្ឋយរញ្ញា ក្ស់ថ្ន ការដ្ឋក់្សពិ្ន័យលនាោះ

ប្តូវមតម្លនភាព្ស េម លៅនឹងទ្ ាន់ននអាំលព្ើរំលលាភចារ់លនាោះ។379 

 រដាម្លច ស់សញ្ញា តិនាវា ប្តូវរលងកើតចារ់លដ្ឋយមែែក្សលេើសដង់ដ្ឋរអនតរជាតិ។ 

ឧទាហរណ៍ សតង់ដ្ឋរ CDEM មដេម្លនន័យថ្ន លប្ោងនាវា (Construction) ការ

រចនា (Design) ការរាំ ក្ស់ឧរក្សរណ៍ និងការលប្រើប្បាស់(Equipment and 

manning) និងប្រតិរតតិការនាវា (Operation of Vessel)។ លប្ៅព្៊ីលនោះ រដាក្សមាអាច

ក្សាំណត់វិននការសប្ម្លរ់រាក រលប្ោោះថ្នន ក់្ស ដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយនានាលព្េម្លនអាសនន 

ការននាស វតាិភាព្លព្េប្រតិរតតិការក្សនុងស  ទ្ទ ក្សមាដូចជាការរាក រការរលញ្ចញកាក្ស

សាំណេ់លដ្ឋយលចតនា និងអលចតនា។380 

 រដាម្លច ស់នាវា ក្សមាអាចអន វតតចារ់ និងអន លលា ភាព្ត្ត ចារ់ររស់ខាួនែង

មដរចាំល ោះនាវា។ ស តាកិ្សចចលនោះរួ រញ្ចូេទាាំងការ ិនអន ញ្ញា តឱ្យនាវាមដេ ិន

 
378 Z.O.Ozcayir, Liability for Oil Pollution and Collisions (Lloyds of London Press, 1998), 
pp 16-19. 
379 UNCLOS, supra note 5, Art. 217(8). 
380 Id, Art. 211(1). 
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ម្លនេក្សខណៈស ែតតិប្គរ់ប្ោន់ លធវើនាវាចរណ៍ក្សនុងស  ទ្ទ។ រដាអាចតប្ ូវឱ្យនាវាម្លន

 វិញ្ញា រនរប្ត លហើយប្តូវទ្ទ្ួេការប្តួតពិ្និតយត្ត លព្េក្សាំណត់ជាក្ស់លាក់្ស។ ប្រសិន

លរើនាវារលំលាភវិនន និងសត ង់ដ្ឋរ លនាោះរដាម្លនកាតព្វក្សិចចប្តូវលធវើការលស ើរអលងកតជា

រនាទ ន់ និងលែដើ ន៊ីតិវិធ៊ីរណដ ឹងក្សនុងក្សរណ៊ីចាាំបាច់។  ិនមតរ៉ែ លណ្ឋណ ោះរដា ក្សមាម្លន

កាតព្វក្សិចចប្តូវជូនដាំណឹងលៅអងគការស  ទ្ទអនតរជាតិ (IMO)។ រដាក្សមាអាចលសន ើស ាំក្សិចច

សហប្រតិរតតិការព្៊ីរដា ក់្សព័្នធលដើ ែ៊ីចាត់វិននការលេើនាវាមដេរំលលាភចារ់ និង

សតង់ដ្ឋរខ្នងលេើែងមដរ។381   

 ការអន វតតចារ់ររស់រដា  ិនម្លនប្ព្ាំមដនក្សាំណត់ល ើយ លទាោះរ៊ីជានាវាលនាោះ

លៅដេ់ណ្ឋក្សមាលដ្ឋយ។ ក្សមារ៉ែ មនត ការអន វតតជាក្ស់មសដង វា ក្ស់ព័្នធនឹងននទៈនលោបាយ

ររស់រដា មដេចារ់ខាោះ រលងកើតល ើងក្សនុងលោេលៅទាក្ស់ទាញចាំណ្ឋរ់អារ មណ៍ព្៊ីម្លច ស់

នាវាលដើ ែ៊ីឱ្យម្លនការច ោះរញ្ា ៊ីនាវាលប្កា សញ្ញា តិខាួនឱ្យបានលប្ចើន។ 

២-រដាសននរសមុទ្ទ  

 រដាលននរស  ទ្ទអន វតតយ ត្តត ធិការ រមនា លេើយ ត្តត ធិការរដាម្លច ស់នាវា លដើ ែ៊ី

រាក រក្សងវក់្សររិស្ថា នស  ទ្ទ លចញព្៊ីនាវា មដេចូេលៅកាន់ស  ទ្ទមដនដ៊ី ឬតាំរន់

លសដាកិ្សចចផ្ដដ ច់  ខររស់ខាួន។ លនោះម្លនន័យថ្ន យ ត្តត ធិការររស់រដាលននរស  ទ្ទ ខ ស

ោន លៅនឹងយ ត្តត ធិការររស់រដាម្លច ស់នាវា លដ្ឋយស្ថរស តាកិ្សចចររស់រដាលននរស  ទ្ទលក្សើត

លចញព្៊ីអធិរលតយយមដនដ៊ី និងការប្គរ់ប្គងលេើប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ។ យ ត្តត ធិការររស់រដា

 
381 UNCLOS, supra note 5, Art. 217(2-7). 
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លននរស  ទ្ទលាតសនធឹងរហូតដេ់ចម្លា យអតិររម្ល ២០០ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ លហើយរដាអាច

ក្សាំណត់សតង់ដ្ឋររិស្ថា នរមនា លទ្ៀតចាំល ោះតាំរន់ពិ្លសស យួចាំនួនលៅតាំរន់លសដាក្សិចច

ផ្ដដ ច់  ខររស់ខាួន។ 

 យ ត្តត ធិការររស់រដាលននរស  ទ្ទក្សនុងលរឿងររិស្ថា នស  ទ្ទ គឺជាយ ត្តត ធិការមដេ

រដាម្លនចាំល ោះនាវាររលទ្សក្សនុងក្សរណ៊ីមដេនាវាលនាោះការរំលលាភចារ់ និងរទ្រែញ្ាតតិ

ររស់ខាួន លហើយអាំលព្ើរំលលាភលនាោះសា ិតលៅក្សនុងតាំរន់ស  ទ្ទលែែងៗលប្កា យ ត្តត ធិការ

ររស់ខាួន។ យ ត្តត ធិការរញ្ាតតិចារ់ និងយ ត្តត ធិការអន វតតចារ់ គឺជាអាំណ្ឋចសាំខ្នន់

ព្៊ីរររស់រដាលននរស  ទ្ទ។ យ ត្តត ធិការរញ្ាតតិចារ់សាំលៅដេ់យ ត្តត ធិការររស់រដា ក្សនុង

ការរលងកើតចារ់ ឬរទ្រែញ្ាតតិសប្ម្លរ់ប្គរ់ប្គងសក្ស មភាព្នានា លដើ ែ៊ីននាក្សិចច

ការ រ និងអភិរក្សែររិស្ថា នស  ទ្ទ ខណៈមដេយ ត្តត ធិការអន វតតចារ់ សាំលៅដេ់

យ ត្តត ធិការមដេរដាអាចយក្សចារ់ មដេខាួនបានរលងកើត ក្សអន វតតចាំល ោះអាំលព្ើលេមើស

នានា។ 

 សិទ្ធិ និងកាតព្វក្សិចចររស់រដា  ក់្សព័្នធនឹងនាវាចរណ៍និងក្សងវក្ស់ររិស្ថា ន ប្តូវ

បានចាត់ទ្ ក្សថ្នជាសិទ្ធិនិងកាតព្វក្សិចចច ែង ត្ត រយៈអន សញ្ញា អនតរជាតិ និងចារ់

ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ។ អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ គឺសនធិសញ្ញា  យួមដេម្លនមចងោ៉ែ ង

េ ែិតអាំព្៊ីកាតព្វក្សិចចការ រររិស្ថា នស  ទ្ទលៅតាំរន់នានា រួ ទាាំងតាំរន់ស  ទ្ទអនតរ-

ជាតិែង លហើយអន សញ្ញា លនោះម្លនរដានិងអងគការអនតរជាតិជាភាគ៊ីលប្ចើនជាងលគក្សនុង

ចាំលណ្ឋ អន សញ្ញា សដ ៊ីព្៊ីររិស្ថា នស  ទ្ទលែែងៗលទ្ៀត។ 



សសចក្សដសី្ ដើមនីតសិមទុ្ ទ 

នូ ចន្ថា  362 

 

 ដូចបានសិក្សាលៅជាំពូ្ក្ស  ន រដាអន វតតយ ត្តត ធិការររស់ខាួនលេើស  ទ្ទមដនដ៊ី 

 ិនលេើស១២ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ ខណៈមដេចារ់អនតរជាតិទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ថ្នតាំរន់លនោះសា ិត

លប្កា អធិរលតយយររស់រដាលននរស  ទ្ទ។ 382  លនោះម្លនន័យថ្ន រដាម្លនសិទ្ធិក្សាំណត់រទ្

រែញ្ាតតិប្គរ់ប្គងនាវាមដេលធវើដាំលណើរត្ត ស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់ខាួន ប្សរត្តររញ្ាតតិ

ម្លប្ត្ត ២៥ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២។ 

         ម្លប្ត្តខ្នងលេើមចងថ្ន៖  

១. រដាលននរស  ទ្ទ អាចចាត់វិននការចាំបាច់លៅស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់ខាួន លដើ ែ៊ី

រារាាំងការនាងកាត់មដេ ិនម នជាការនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ន។ 

២. ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេនាវាក្សាំព្ ងលធវើដាំលណើរលៅកាន់មដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង ឬចូេលៅ

កាន់ឧរក្សរណ៍ក្សាំព្ង់មែលៅលប្ៅមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង រដាលននរស  ទ្ទក្សមាម្លនសិទ្ធិចាត់វិនន

ការចាាំបាច់លដើ ែ៊ីរាក ររាេ់ការរាំ នេក្សខខណឌ សប្ម្លរ់ការអន ញ្ញា តឱ្យនាវាទាាំង

លនាោះចូេលៅកាន់មដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង  ឬសប្ម្លរ់ការចូេចតលនាោះ។ 

៣. រដាលននរស  ទ្ទអាចព្យួរការនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ នលៅតាំរន់ជាក់្សលាក្ស់

ណ្ឋ ួយននស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់ខាួន ជារលណ្ឋដ ោះអាសននសប្ម្លរ់នាវាររលទ្សនានា

លដ្ឋយ ិនម្លនការលរីសលអើង  ប្រសិនលរើការព្យួរលនាោះចាាំបាច់សប្ម្លរ់ការការ រស វតាិ

ភាព្ រួ រញ្ចូេទាាំងស យ ទ្ធលោនែង។ ការព្យួរលនាោះអាចលធវើលៅបានេ ោះប្ត្តមត

ម្លនការែែព្វែាយជាស្ថនរណ:ជា  ន។ 

 
382 UNCLOS, supra note 5, Art. 2 and 3.  
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 រ៉ែ មនត អវ៊ីមដេប្តូវក្សត់សម្លគ េ់លនាោះគឺម្លប្ត្តខ្នងលេើ ម្លនលោេគាំនិតមខវងោន

ជា ួយនឹងម្លប្ត្ត ១៧ មដេមចងអាំព្៊ីការនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ន។ ចាំមណក្សម្លប្ត្ត 

១៨ បានមចងអាំព្៊ីអតាន័យននការនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ន។ រមនា លេើលនោះ ម្លប្ត្ត 

២៤ បាន  ឃ្ត់រដាលននរស  ទ្ទ ិនឱ្យរងកការរំខ្ននដេ់ការនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ន

ររស់នាវាររលទ្ស ខណៈមដេម្លប្ត្ត ២១ បានែដេ់សិទ្ធិដេ់រដាលននរស  ទ្ទក្សនុងការ

រលងកើតចារ់ ក់្សព័្នធនឹងការនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ន លហើយម្លប្ត្ត ២២ (១) ែដេ់

សិទ្ធិឱ្យរដាលននរស  ទ្ទក្សាំណត់រទ្រែញ្ាតតិ ក់្សព័្នធែាូវស  ទ្ទ (sea lanes) និងលប្ោង

មរងមចក្សចរាចរណ៍ក្សនុងមដនស  ទ្ទ។ 

 រដាលននរស  ទ្ទ ិនអាចរលងកើតចារ់មដេ ក្ស់ព័្នធនឹងសតង់ដ្ឋរននការរចនា 

លប្ោងនាវា ររិកាខ  និងការដ្ឋក្ស់ ន សែឱ្យលធវើការក្សមារ៉ែ មនតចារ់អាចរលងកើតចារ់ ក់្សព័្នធ

លរឿងខ្នងលេើ លដ្ឋយែដេ់ឥទ្ធិព្េដេ់វិននសដ ង់ដ្ឋរអនតរជាតិ។383 រដាលននរស  ទ្ទអាច

អន វតតចារ់លដ្ឋយន៊ីតិវិធ៊ីរណដ ឹងក្សរណ៊ីមដេម្លនការរំលលាភចារ់ និងរទ្រែញ្ាតតិ

លដ្ឋយនាវាមដេបានចេូលៅក្សាំព្ង់មែ ឬចាំណតឯនាយស  ទ្ទររស់ខាួន។
384  លៅ

ស  ទ្ទមដនដ៊ី រដាលននរស  ទ្ទអាចលធវើការប្តួតពិ្និតយនាវា ចារ់លែដើ ន៊ីតិវិធ៊ីត លាការ និង

ឃ្ត់ទ្ ក្សនាវាក្សនុងក្សរណ៊ីចាាំបាច់។ លៅតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ រដាលននរស  ទ្ទអាចលសន ើ

ឱ្យែដេ់ព័្ត៌ម្លន ក្ស់ព័្នធនឹងការរំលលាភចារ់ លហើយក្សនុងក្សរណ៊ីមដេការរំលលាភចារ់

លនាោះម្លនភាព្ធាន់ធារនាាំឱ្យម្លនរលញ្ចញកាក្សសាំណេ់រងកឱ្យម្លនក្សងវក្ស់ ឬគាំរា ក្សាំមហង

 
383 UNCLOS, supra note 5, Art. 21 (2).  
384 Id, Art. 220 (1).  
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ររិស្ថា នស  ទ្ទ រដាអាចលធវើការព្ិនិតយនាវាលដ្ឋយផ្ដទ េ់ លហើយក្សរណ៊ីមដេម្លនការ

រដិលសធ ិនប្ព្ ែដេព័្ត៌ម្លនព្៊ីនាវា លនាោះរដាអាចចារ់លែដើ ន៊ីតិវិធ៊ីត លាការប្រសិន

លរើម្លនភសាុត្តងចាស់លាស់។ 

លទាោះជាោ៉ែ ងលនោះក្សដ៊ី ចារ់អនតរជាតិក្សមាការ រនាវាែងមដរចាំល ោះការអន វតត

អាំណ្ឋចររស់រដាលននរស  ទ្ទ។ការអន វតតអាំណ្ឋចររស់រដាអាចលធវើល ើ់ងលដ្ឋយនាវា ឬ

អាកាសោនរដ្ឋា ភិបាេរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ385 លហើយការពិ្ន័យអាចអន វតតប្តឹ មតការពិ្ន័យជា

ទ្ឹក្សប្បាក់្សរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ386។ 

៣-រដាមាច ស់ផ្្  

រដាម្លច ស់មែ ម្លនសិទ្ធិឱ្យនាវាមដេចូេលៅកាន់ក្សាំព្ង់មែ មដនទ្ឹក្សនែទក្សនុង និង

ចាំណតឯនាយស  ទ្ទររស់ខាួនអន លលា ត្ត វិននចារ់ និងសត ង់ដ្ឋរជាតិររស់ខាួន។ 

លោងត្ត អន សញ្ញា ម្ល៉ែ រ៉ែូេ រដាម្លច ស់មែទ្ទ្ួេបានសិទ្ធិអន វតតវិនន និងសត ង់ដ្ឋរ

អនតរជាតិ លៅមដនស  ទ្ទររស់រដាដនទ្ ឬលៅស  ទ្ទអនតរជាតិក្សនុងក្សរណ៊ីមដេម្លន

ប្រតិរតតិការរលញ្ចញកាក្សសាំណេ់ខ សចារ់។ ម្លនន័យថ្ន រដាម្លច ស់មែអាចរាក រក្ស

ងវក់្សធាន់ធារននររិស្ថា នស  ទ្ទ មដេរងកលដ្ឋយនាវា។  

ម្លប្ត្ត ២១១ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ ប្តង់ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី៣ មចងថ្ន៖  

 
385 UNCLOS, supra note 5, Art. 224.  
386 Id, Art. 230.  
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រណ្ឋដ រដាមដេរលងកើតេក្សខខណឌ ជាក់្សលាក្ស់សប្ម្លរ់រាក រ កាត់រនាយ និង

ប្គរ់ប្គងក្សងវក់្សររិស្ថា នស  ទ្ទ សប្ម្លរ់ជាេក្សខខណឌ ក្សនុងការអន ញ្ញា តឱ្យនាវាររលទ្ស

ចូេចតក្សនុងក្សាំព្ង់មែ ឬមដនទ្ឹក្សនែទក្សនុងររស់ខាួន ឬសប្ម្លរ់ការចេូលៅកាន់ចាំណត

លៅឯនាយស  ទ្ទររស់ខាួន ប្តូវលធវើការែែព្វែាយេក្សខខណឌ ទាាំងលនាោះជាស្ថនរណៈ 

ប្ព្ ទាាំងជូនដាំណឹងអាំព្៊ីេក្សខខណឌ ទាាំងលនាោះដេ់អងគការអនតរជាតិម្លនស តាក្សិចចែង

មដរ។ ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេេក្សខខណឌ ទាាំងលនោះប្តូវបានរលងកើតល ើងក្សនុងទ្ប្ ង់ដចូោន លដ្ឋយ

រណ្ឋដ រដាលននរស  ទ្ទចារ់ព្៊ីព្៊ីរល ើង លដើ ែ៊ីសប្ ួេលោេនលោបាយររស់ពួ្ក្សលគឱ្យ

ម្លនេក្សខណៈប្សរោន  លនាោះការែែព្វែាយប្តូវម្លនការរាា ញែងមដរថ្នលតើរដាណ្ឋ

ខាោះក្សាំព្ ងចូេរួ ក្សនុងក្សិចចសហប្រតិរតតិការលនោះ។ រដាន៊ី ួយៗប្តូវតប្ ូវឱ្យប្រនននាវា

មដេចងទ្ង់ររស់ខាួន ឬច ោះរញ្ា ៊ីជា ួយខាួន និងមដេក្សាំព្ ងលរើក្សររក្សនុងមដនស  ទ្ទ

ររស់រដា យួមដេចូេរួ ក្សនុងកិ្សចចសហប្រតិរតតិការ ែដេ់ជូនត្ត ការលសន ើស ាំររស់រដា

លនាោះនូវព័្ត៌ម្លនថ្នលតើនាវាក្សាំព្ ងលធវើដាំលណើរលៅកាន់រដាក្សនុងតាំរន់មដេម្លនក្សាំណត់ក្សនុង

ក្សិចចសហប្រតិរតតិការលនាោះឬោ៉ែ ងណ្ឋ លហើយប្រសិនលរើដលូចនោះម ន ប្តូវរាា ញថ្ន

នាវាបានរាំលព្ញត្ត េក្សខខណឌ ក្សនុងការចូេចតក្សនុងក្សាំព្ង់មែរររស់រដាលនាោះលហើយឬ

ោ៉ែ ងណ្ឋ។ ម្លប្ត្តលនោះ  ិនរ៉ែោះ េ់ដេ់ការអន វតតសិទ្ធិនាងកាត់លដ្ឋយ ិនរាំ ន

ររស់នាវា ឬម្លប្ត្ត ២៥ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី២ ល ើយ។ 
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សំណួរ 

 ១. អវ៊ីជាររិស្ថា នស  ទ្ទ ? ក្សងវក់្សររិស្ថា នស  ទ្ទ លក្សើតលចញព្៊ីប្រភព្ណ្ឋខាោះ? 

ចូរព្នយេ់។ 

 ២. លតើអន សញ្ញា សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីចារ់ស  ទ្ទ ឆ្ន ាំ១៩៨២ មចងដូចល ដច

ខាោះព្៊ីររិស្ថា នស  ទ្ទ?  

 ៣. រដាម្លច ស់នាវា ម្លនយ ត្តត ធិការដូចល ដចខាោះ  ក្ស់ព័្នធនឹងររិស្ថា នស  ទ្ទ?  

 ៤. រដាលននរស  ទ្ទ ម្លនយ ត្តត ធិការដូចល ដចខាោះ  ក្ស់ព័្នធនឹងររិស្ថា នស  ទ្ទ?  

 ៥. រដាម្លច ស់មែ ម្លនយ ត្តត ធិការដូចល ដចខាោះ  ក្ស់ព័្នធនឹងររិស្ថា នស  ទ្ទ?  

 ៦. នាវា ួយលប្គឿងបានច ោះរញ្ា ៊ីលៅរដា “ក្ស” លហើយបានរងកក្សងវក្ស់ររិស្ថា ន

ស  ទ្ទោ៉ែ ងធាន់ធារលៅតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខររស់រដា“ខ” លហើយរដា “ខ”ឃ្ត់នាវា

លនាោះនិងរនតន៊ីតិវិធ៊ីត លាការត្ត ចារ់នែទក្សនុងររស់ខាួន។ ខណៈលនាោះរដា“ក្ស” ក្សមាបាន

ជូនដាំណឹងលៅរដា“ខ” ខាួននឹងលធវើន៊ីតិវិធ៊ីប្សរត្ត ចារ់នែទក្សនុងររស់ខាួន លដើ ែ៊ីដ្ឋក់្ស

ពិ្ន័យចាំល ោះនាវាលនាោះ។ ចារ់អនតរជាតិទ្ទ្ួេស្ថគ េ់យ ត្តត ធិការររស់រដាទាាំងព្៊ីរ

ចាំល ោះនាវា មដេរងកក្សងវក្ស់លនាោះ។ រ៉ែ មនត ក្សនុងក្សរណ៊ីវិវាទ្យ ត្តត ធិការមររលនោះ លតើរដា

 យួណ្ឋម្លនលប្រៀរជាង? ចូរព្នយេ់។ 
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ជំព្ូក្សទ្ី៦ ៖ ការសដ្ឋោះប្សាយ្វិវាទ្ផ្ដនសមុទ្ទ 

✍ខាឹ ស្ថរសាំខ្នន់ៗក្សនងុជាំព្ូក្សលនោះ 

-  មសវងយេ់អាំព្៊ីការលដ្ឋោះប្ស្ថវវិវាទ្លដ្ឋយសនតិវិធ៊ី មដេម្លនដូចជា ការ

ចរចា ការលស ើរអលងកត សនាធ នក្ស ម និងការែែោះែារ។  

- សិក្សាអាំព្៊ីការលដ្ឋោះប្ស្ថវវិវាទ្លដ្ឋយត លាការ ឬស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិ។  

ក្សនុងចារ់អនតរជាតិ រដាមដេជាភាគ៊ីននវិវាទ្ អាចលធវើការលប្ជើសលរសីត្ត វិធ៊ី

លដ្ឋោះប្ស្ថយណ្ឋ យួក្សមាបានដូចជា ត្ត ការចរចាលទ្វភាគ៊ី ម្លនការចូេរួ ព្៊ីភាគ៊ីទ្៊ីរ៊ី 

ឬក្សមានាាំវិវាទ្លៅដេ់ស្ថា រ័នត លាការ ឬស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិណ្ឋ យួមដេម្លនស តា-

ក្សិចចជួយលដ្ឋោះប្ស្ថយ។ 

  វិវាទ្មដនស  ទ្ទ សាំលៅដេ់ការទាស់មទ្ងោន រវាងរដា យួជា ួយរដា ួយលទ្ៀត 

ឬរវាងរដាលប្ចើនមដេទាក្ស់ទ្ងលៅនឹងការប្គរ់ប្គងតាំរន់ស  ទ្ទ។  វិវាទ្មដនស  ទ្ទម្លន

ប្រភព្ និងរូរភាព្លែែងៗដចូជា៖  

−  វិវាទ្ទាក់្សទ្ងនឹងការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ  

−  វិវាទ្ ក់្សព័្នធនឹងមដនលនស្ថទ្  

−  វិវាទ្ ក់្សព័្នធនឹងការរ ក្សរក្ស និងការលធវើអាជ៊ីវក្ស មលេើធនននស  ទ្ទ  

−  វិវាទ្ ក់្សព័្នធនឹងការស្ថក្សេែងអាវ ធន យលក្សាមអ៊ែរ  

−  វិវាទ្ ក់្សព័្នធនឹងការប្ស្ថវប្ជាវវិទ្ាស្ថស្តសត   
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−  វិវាទ្ ក់្សព័្នធនឹងនាវាចរណ៍  

−  វិវាទ្ ក់្សព័្នធនឹងក្សងវក់្សររិស្ថា នស  ទ្ទ និង 

−  វិវាទ្ដនទ្លទ្ៀត។ 

ផ្ ន្ក្សទី្១៖ កាតព្វកិ្សចចសដ្ឋោះប្សាយ្វិវាទ្សដ្ឋយ្សនតិវិធី 

 ត្តាំងព្៊ីលដើ  ក្ស លគចាត់ទ្ ក្សចារ់អនតរជាតិជា លធាបាយលដើ ែ៊ីននានូវការ

រលងកើតនិងរក្សាសនតិភាព្ សនតិស ខពិ្ភព្លលាក្ស។ ការការ រសនតិភាព្ និងសនតិស ខ

អនតរជាតិ គឺជាលោេរាំណងសាំខ្នន់រាំែ តររស់ចារ់អនតរជាតិ និងជាក្ស មវតាុច ែង

លៅព្៊ីលប្កាយការរលងកើតសម្លគ ប្រជាជាតិលៅឆ្ន ាំ១៩១៩ ក្សមាដូចជាអងគការសហប្រជា

ជាតិលៅឆ្ន ាំ១៩៤៥។ លដ្ឋយស្ថរថ្ន  េូលហត ច ែងននសស្តាគ   លក្សើតល ើងព្៊ី វិវាទ្

រវាងរដា និងរដា លនាោះលគប្តូវម្លនយនតការលដ្ឋោះប្ស្ថយរញ្ញា លនោះ លដើ ែ៊ីសនតិភាព្ និង

សនតិស ខ។ 

ចារ់អនតរជាតិ បានរលងកើត លធាបាយ និងន៊ីតិវិធ៊ី ួយចាំនួនសប្ម្លរ់ការ

លដ្ឋោះប្ស្ថយ វិវាទ្មដេលក្សើតល ើងលដ្ឋយសនតិវិធ៊ី។ ម្លប្ត្ត៣៣ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី១ ននធ មន 

ញ្ាធ មន ញ្ាសហប្រជាជាតិ បានមចងថ្ន  លធាបាយ លដើ ែ៊ីលដ្ឋោះប្ស្ថយ វិវាទ្លដ្ឋយ

សនតិវិធ៊ីម្លនដូចជា ការចរចា (negotiation) ការលស ើរអលងកត (enquiry) សនាធ នក្ស ម 

(mediation) ការែែោះែា (conciliation)  ជឈតត វិនិចឆយ (arbitration) ការ

លដ្ឋោះប្ស្ថយត្ត ែាូវត លាការ និងការពឹ្ង ក់្សលៅអងគភាព្ ឬកិ្សចចប្ព្ លប្ព្ៀងក្សនុងតាំរន់។ 
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 លធាបាយលដ្ឋោះប្ស្ថយ វិវាទ្លដ្ឋយសនតិវិធ៊ីទាាំងអស់ខ្នងលេើ លយើងអាចមរង

មចក្សជារ៊ីគឺ  លធាបាយការទ្ូត  លធាបាយយ ត្តត ធិការ និង លធាបាយស្ថា រ័ន។ 

 លធាបាយការទ្ូតសាំលៅដេ់ការលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្លដ្ឋយភាគ៊ីនន វិវាទ្ ឬលដ្ឋយម្លន

ការចូេរួ ព្៊ីអងគភាព្ដនទ្។  លធាបាយយ ត្តត ធិការ សាំលៅដេ់ដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយ

លដ្ឋយស្ថា រ័នត លាការឬលដ្ឋយស្ថា រ័ន ជឈតត វិនិចឆយ។  លធាបាយស្ថា រ័ន សាំលៅ

ដេដ់ាំលណ្ឋោះប្ស្ថយលដ្ឋយអងគការសហប្រជាជាតិ ឬលដ្ឋយអងគការតាំរន់លែែងៗ។ 

ការលដ្ឋោះប្ស្ថយ វិវាទ្ត្ត  លធាបាយការទ្ូតរួ ម្លន ការចរចា ការលស ើរអលងកត 

សនាធ នក្ស ម ការែែោះែា និងការសប្ រសប្ ួេ។ 

១-ការចរចា 

  លធាបាយ ួយលនោះគឺជាវិធ៊ីមដេលគលប្រើប្បាស់សប្ម្លរ់មសវងរក្សការប្ព្ លប្ព្ៀង

និងជាដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយ ួយ លដ្ឋយលជៀសវាងការលក្សើតល ើងនន វិវាទ្ ឬការេែក្ស់ក្សក្សរ

លែែងៗ។ រាេ់ការមខវងគាំនិតោន  ភាគ៊ីន៊ី ួយៗមតងមតខិតខាំជាំនោះរក្សេទ្ធែេេែរាំែ ត

ត្ត  មដេអាចលធវើបានប្សរលៅនឹងជាំហរមដេខាួនម្លន ឬប្សរលៅនឹងជាំហរអងគ

ភាព្ររស់ខាួន។ លទាោះជាោ៉ែ ងលនោះក្សដ៊ី លោេការណ៍ននភាព្លស្ថម ោះប្តង់ ការគិតអាំព្៊ីែេ

ប្រលោជន៍ោន លៅវិញលៅ ក្ស និងការរក្សាទ្ាំនាក់្សទ្ាំនងេែ គឺជាគនាឹោះននេទ្ធែេមដេ

ប្រក្សរលដ្ឋយភាព្លជាគជ័យ។ 
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ការចរចា អាចលប្រើប្បាស់បានលៅប្គរ់ប្រលភទ្នន វិវាទ្ លទាោះរ៊ីជាលៅក្សនុងលរឿង

នលោបាយ ចារ់ ឬលៅក្សនុងរលចចក្សលទ្សក្សដ៊ី។ ខ សព្៊ី លធាបាយដនទ្លទ្ៀតមដេម្លន

មចងលៅក្សនុងម្លប្ត្ត ៣៣ ននធ មន ញ្ាអងគការសហប្រជាជាតិ  លធាបាយលនោះម្លនមត

ភាគ៊ី ក្ស់ព័្នធនឹង វិវាទ្រ៉ែ លណ្ឋណ ោះមដេលរៀរចាំប្គរ់ដាំណ្ឋក្ស់កាេននដាំលណើរការចរចា រហូត

ដេ់សលប្ ចច ងលប្កាយមដេលគគិតថ្នស ប្សររាំែ ត។ ជាទ្ូលៅ ការលដ្ឋោះប្ស្ថយ

 វិវាទ្លដ្ឋយសនតិវិធ៊ីត្ត  រយៈការចរចា ជា លធាបាយមដេលគលប្រើញឹក្សញរ់រាំែ ត

រវាងរដា និងរដា លទាោះរ៊ីជាេទ្ធែេររស់វាក្សប្ នឹងទ្ទ្េួបានលជាគជ័យក្សដ៊ី។ 

២-ការសសុើបអសងាត  

ឧរសគគ យួមដេមតងមតលក្សើតម្លន លហើយមតងមតលធវើឱ្យការលដ្ឋោះប្ស្ថយ វិវាទ្

លដ្ឋយការចរចាទ្ទ្េួបានររាជ័យលនាោះគឺ ភាព្េាំបាក្សក្សនុងការទ្ទ្ួេបានព័្ត៌ម្លន

ពិ្តអាំព្៊ីអងគលហត មដេនាាំឱ្យម្លនការមខវងគាំនិតរវាងភាគ៊ីក្សនុងវិវាទ្។  វិវាទ្អនតរជាតិ

ភាគលប្ចើន ក្ស់ព័្នធលៅនឹងអេទ្ធភាព្ ឬភាព្ោម នននទៈររស់ភាគ៊ីលដើ ែ៊ីទ្ទ្ួេបានការ

ឯក្សភាព្ោន  លេើចាំណ ចណ្ឋ យួននអងគលហត ។ ការណ៍លនោះរាា ញព្៊ីស្ថរសាំខ្នន់នន

ន៊ីតិវិធ៊ីលស ើរអលងកត មដេជា លធាបាយននការលដ្ឋោះប្ស្ថយ វិវាទ្លដ្ឋយសនតិវិធ៊ី។ 

ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងលទ្វភាគ៊ីជាលប្ចើនប្តូវបានច ោះលប្កាយគណៈក្ស មការសិក្សាអងគ

លហត  ប្តូវបានរលងកើតល ើង សប្ម្លរ់ទ្ទ្ួេភារក្សិចចរាយការណ៍លៅភាគ៊ី ក្ស់ព័្នធលេើ
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អងគលហត មដេម្លន វិវាទ្។ លេើសព្៊ីលនោះ ន៊ីតិវិធ៊ីននការលស ើរអលងកតបានមចងលៅក្សនុង

សនធិសញ្ញា  សប្ម្លរ់ជា លធាបាយលដ្ឋោះប្ស្ថយ វិវាទ្លដ្ឋយសនតិវិធ៊ី។ 

អន សញ្ញា ទ្៊ីប្កុ្សងឡាលអចាំនួនព្៊ី គឺឆ្ន ាំ១៨៩៩ និងឆ្ន ាំ១៩០៧ បានរលងកើតគណៈ

ក្ស មការលស ើរអលងកត ជាស្ថា រ័នែាូវការសប្ម្លរ់ការលដ្ឋោះប្ស្ថយ វិវាទ្អនតរជាតិលដ្ឋយ

សនតិវិធ៊ី។ សនធិសញ្ញា ទាាំងព្៊ីរលនោះ បានរលងកើតគណៈក្សម្លម ធិការអចិនស្តនតយ៍ មដេភាគ៊ី

អាចលប្ជើសលរីសអនក្សតាំណ្ឋង(commissioners)បាន។  

ភារក្សិចចននគណក្សម្លម ធិការលស ើរអលងកត គឺសប្ រសប្ ួេដេ់ដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយ

 វិវាទ្ លដ្ឋយការសិក្សាលេើអងគលហត ត្ត រយៈ លធាបាយលស ើរអលងកតលដ្ឋយ ិន

េល ែៀង និងម្លន នសិការខពស់។ របាយការណ៍ននគណៈក្សម្លម ធិការ ប្តូវបានក្សប្ ិត

ប្តឹ ជាការសិក្សាអងគលហត  លហើយ ិនប្តូវបានលគរំពឹ្ងថ្ននឹងម្លនររិោយអាំព្៊ីសាំលណើ

ណ្ឋ យួសប្ម្លរ់ការលដ្ឋោះប្ស្ថយ វិវាទ្លនាោះលទ្។ លៅលព្េសងគ ប្រជាជាតិប្តូវបាន

រលងកើត  លធាបាយលដ្ឋោះប្ស្ថយ វិវាទ្លដ្ឋយការលស ើរអលងកត ចារ់លែដើ ទ្ទ្ួេបានភាព្

លព្ញនិយ ។ 

ការលស ើរអលងកត និងការែែោះែាប្តូវបានលគល ើេលឃើញថ្នជាមែនក្សសាំខ្នន់ ក្សនុង

ដាំលណើរការ វិវាទ្លដ្ឋយសនតិវិធ៊ី លនោះលរើលោងត្ត ការក្សាំណត់លដ្ឋយធ មន ញ្ាអងគការ

សហប្រជាជាតិ។ ការលស ើរអលងកត ជាវិធ៊ីស្ថស្តសតដ្ឋច់លដ្ឋយម ក្ស ួយលទ្ៀតននការ

លដ្ឋោះប្ស្ថយ វិវាទ្លដ្ឋយសនតិវិធ៊ី មដេលោេរាំណងររស់វាគឺលដើ ែ៊ីរក្សឱ្យលឃើញនូវ
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ភាព្ពិ្តននអងគលហត  លដ្ឋយ ិនេល ែៀង និងលដើ ែ៊ីលរៀរចាំែាូវសប្ម្លរ់ការលដ្ឋោះប្ស្ថយ

 វិវាទ្លដ្ឋយសនតិវិធ៊ីលែែងលទ្ៀត។ ភាគ៊ីនន វិវាទ្ ិនម្លនកាតព្វក្សិចចទ្ទ្ួេយក្សអវ៊ីមដេ

ប្តូវបានរក្សលឃើញលដ្ឋយការលស ើរអលងកតលនោះល ើយ។ 

លទាោះជាោ៉ែ ងលនោះក្សដ៊ី ការលប្រើប្បាស់ការលស ើរអលងកតបានរាា ញោ៉ែ ងចាស់លៅ

ក្សនុងការអន វតតការារររស់អងគការអនតរជាតិនានា ដចូជាអងគការសហប្រជាជាតិ និង

ទ្៊ីភាន ក់្សារជាំនាញររស់ខាួន។  

៣-សន្ថធ នក្សមម 

សនាធ នក្ស ម ជាការពឹ្ង ក្សភ់ាគ៊ីទ្៊ីរ៊ី មដេឯក្សរាជយ  ិនេល ែៀង និងមដេគួរ

ឱ្យលោរព្បានក្សនុងការលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្ជាំនសួឱ្យការលប្ជើសលរសីយក្ស ជឈតត វិនិចឆយ ឬ

ការរដឹងលៅត លាការ។ អនក្សមដេ ប្តូវបានលគពឹ្ង ក់្សលធវើជាអនក្សសប្ ុោះសប្ ួេត្ត រយៈ

ដាំលណើរការសនាធ នក្ស ម លគលៅថ្នសនាធ នការី។ ខ សព្៊ី ជឈតតក្សរ សនាធ នការី  ិនម្លន

អាំណ្ឋចែាូវចារ់ លដើ ែ៊ីរងខាំឱ្យទ្ទ្េួយក្សលសចក្សដ៊ីសលប្ ចររស់ខាួនល ើយ រ៉ែ មនត

 លធាបាយលនោះគឺមែែក្សលេើការរញ្ចុោះរញ្ចូេភាគ៊ីឱ្យ្នដេ់ការប្ព្ លប្ព្ៀងោន  ួយ។ 

សនាធ នក្ស ម គឺជាដាំលណើរការប្រក្សរលដ្ឋយថ្ន វនត ម្លនរចនាស ព័នធនិងអនតរ

ក្ស មមដេភាគ៊ីទ្៊ីរ៊ីអព្ាប្កឹ្សតយ ជយួភាគ៊ីវិវាទ្ក្សនុងការលដ្ឋោះប្ស្ថយ វិវាទ្ត្ត រយៈការ

លប្រើប្បាស់រលចចក្សលទ្សទ្ាំនាក់្សទ្ាំនង និងរលចចក្សលទ្សក្សនុងការចរចា។ អនក្សចូេរួ ទាាំង

អស់ក្សនុងដាំលណើរការសនាធ នក្ស ម ប្តូវបានលេើក្សទ្ឹក្សចិតតឱ្យចូេរួ ោ៉ែ ងសក្ស មលដើ ែ៊ីរក្ស



សសចក្សដសី្ ដើមនីតសិមទុ្ ទ 

នូ ចន្ថា  373 

 

ដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយក្សនុងដាំលណើរការលនោះ។ ជាទ្លូៅ ក្សនុងដាំលណើរការសនាធ នក្ស មទាាំង េូ លគ

លផ្ដដ តលៅលេើភាគ៊ីនន វិវាទ្ លហើយមដេសាំខ្នន់រាំែ តលនាោះគឺ សិទ្ធិ និងែេប្រលោជន៍

ររស់ភាគ៊ីលនាោះឯង។ 

សនាធ នការី លប្រើរលចចក្សលទ្សជាលប្ចើប្រលភទ្ លដើ ែ៊ីមណនាាំដាំលណើរការក្សនុងទ្ិស

លៅស្ថា រនា និងលដើ ែ៊ីជួយភាគ៊ីមសវងរក្សដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយ មដេប្រលសើររាំែ ត។ អតា-

ប្រលោជន៍ទ្ទ្ួេបានព្៊ីសនាធ នក្ស ម គឺការចាំណ្ឋយតិច ចាំលណញលព្េលវលា រក្សាការ

សម្លា ត់ ្នដេ់ការប្ព្ លប្ព្ៀងលដ្ឋយភាព្សននិទ្ធស្ថន េោន លៅវិញលៅ ក្ស រក្សា

ចាំណង ិតតភាព្ ការជយួោន លៅវិញលៅ ក្ស និងការលោរព្ត្ត វិននចារ់។ 

៤-ការ្សោះ្ារ 

ការែែោះែា គឺជាដាំលណើរការននការលដ្ឋោះប្ស្ថយ វិវាទ្លដ្ឋយសនតិវិធ៊ី មដេលគ

រញ្ាូនលៅឱ្យអងគការមដេរលងកើតល ើងជាពិ្លសស និងម្លនភារកិ្សចចលធវើឱ្យម្លនភាព្

ប្រលសើល ើងវិញលៅក្សនុងអងគលហត  ប្ព្ ទាាំងលេើក្សសាំលណើដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយសប្ម្លរ់ភាគ៊ី

 ក់្សព័្នធ។ លទាោះជាោ៉ែ ងណ្ឋក្សដ៊ី សាំលណើដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយមដេបានលេើក្សល ើងលដ្ឋយ

អនក្សែែោះែា  ិនម្លនចងកាតព្វក្សិចចដេ់ភាគ៊ីល ើយ គឺភាគ៊ីម្លនលសរីភាព្លព្ញលេញ

ក្សនុងការទ្ទ្ួេយក្ស ឬប្ចានលចាេសាំលណើទាាំងលនាោះ។ 

ដចូលៅក្សនុងក្សរណ៊ីសនាធ នក្ស មមដរ អនក្សែែោះែាអាចជួរជា យួភាគ៊ីទាាំងរួ ោន  

ឬដ្ឋច់លដ្ឋយម ក្ស។ ន៊ីតិវិធ៊ីននការែែោះែា ប្តូវបានចារ់លែដើ ល ើងលៅលព្េមដេភាគ៊ី 
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រញ្ាូនវិវាទ្លៅកាន់អងគការ គណៈក្សម្លម ធិការ ឬអនក្សែែោះែាណ្ឋ ួយ។ ភាគ៊ីទ្៊ីរ៊ី  ិន

អាចចារ់លែដើ ន៊ីតិវិធ៊ីែែោះែាលនោះលដ្ឋយឯក្សឯងបានល ើយ។ អនក្សែែោះែាប្តូវមតងត្តាំង

ល ើងលដ្ឋយភាគ៊ីវិវាទ្។ ម្លន តិខាោះយេ់លឃើញថ្ន ការែែោះែាគឺជាការរ ួរញ្ចូេោន

រវាងដាំលណើរការលស ើរអលងកត និងសនាធ នក្ស ម។ អនក្សែែោះែា គឺជាអនក្សលស ើរអលងកតអងគ

លហត នន វិវាទ្ លហើយលេើក្សសាំលណើដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយជូនដេ់ភាគ៊ី។  

ផ្ ន្ក្សទី្២៖ ការសដ្ឋោះប្សាយ្វិវាទ្សដ្ឋយ្តុលាការ ឬសាលាក្សដីអនតរជាតិ 

 ក្សនុងររិរទ្ន៊ីតិស  ទ្ទ អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ បានមចងអាំព្៊ី លធាបាយច ងលប្កាយ

ចាំននួ ៤ ក្សនុងការលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្មដេទាាំងលនាោះគឺ ត្ត រយៈស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិ

សប្ម្លរ់ចារ់ស  ទ្ទ ត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ ស្ថលាក្សដ៊ី ជឈតត វិនិចឆយ និងស្ថលា

ក្សដ៊ី ជឈតតវិនចិឆយពិ្លសស។387 

១-អំព្ីសាា ប័ន  

ក្ស-ស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតសិប្ម្លរច់ារស់  ទ្ទ 

ស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិសប្ម្លរ់ចារ់ស  ទ្ទ គឺជាស្ថា រ័ន វិនិចឆយអនតរជាតិឯក្សរាជយ

រលងកើតល ើងលដ្ឋយអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨២  មដេរដាភាគ៊ីននអន សញ្ញា លនោះ អាចនាាំយក្ស

លរឿងក្សដ៊ីទាក្ស់ទ្ងនឹងរញ្ញា មដនស  ទ្ទ  ក្សមសវងរក្សដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយ។ ត លាការលនោះ ម្លន

ទ្៊ីត្តាំងលៅទ្៊ីប្កុ្សង មហ៊ែ លរ៊ែ៊ីក្ស ប្រលទ្សអាេា ឺ៉ែង់។ 

 
387 UNCLOS, supra note 5, Art. 287.  
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 គួររញ្ញា ក្ស់ថ្ន អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨២ បានចូេជាធរម្លនលៅនថ្ាទ្៊ី ១៦ មខ វិចឆិកា 

ឆ្ន ាំ ១៩៩៤ លហើយស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិសប្ម្លរ់ចារ់ស  ទ្ទ បានចារ់លែដើ រលងកើតល ើង

លប្កាយលព្េចូេជាធរម្លនននអន សញ្ញា លនោះ លដ្ឋយលបាោះលឆ្ន តលប្ជើសត្តាំងលៅប្ក្ស 

លេើក្សទ្៊ី ួយ លៅនថ្ាទ្៊ី ១ មខស៊ី  ឆ្ន ាំ ១៩៩៦ រចួលប្ជើសលរសីទ្៊ីប្កុ្សងមហ៊ែ លរ៊ែ៊ីក្ស ជាទ្៊ី

ត្តាំងសប្ម្លរ់ស្ថលាក្សដ៊ីលៅ មខត លា ឆ្ន ាំ ដមដេ លហើយបានលរើក្សសលម្លា ធជាែាូវការលៅ

នថ្ាទ្៊ី ១៨ មខឆ្ន ាំ ដមដេ។388 ស្ថលាក្សដ៊ីខ្នងលេើ ម្លនលៅប្ក្ស ចាំនួន ២១ រូរ មដេ

លបាោះលឆ្ន តលប្ជើសត្តាំងលដ្ឋយរដាភាគ៊ី ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២។ 

ការលបាោះលឆ្ន តលនោះ ប្តូវលធវើល ើងក្សនុងរយៈលព្េ ៩ឆ្ន ាំ ដង មដេម្លនន័យថ្ន 

អាណតតិររស់លៅប្ក្ស  គឺម្លនរយៈលព្េ ៩ឆ្ន ាំ។ លៅប្ក្ស ប្តូវលប្ជើសត្តាំងលចញព្៊ី

តាំណ្ឋងននប្រលទ្សមដេជាសម្លជិក្ស មដេប្តូវបានមចក្សលចញជា ៥ភូ ិភាគ ដូច

ខ្នងលប្កា  ៖  

− រណ្ឋដ រដាលៅភូ ិភាគអាប្ហិក្ស  

− រណ្ឋដ រដាលៅភូ ិភាគអាស ៊ី  

− រណ្ឋដ រដាលៅភូ ិភាគអរឺ៉ែ រខ្នងលក្សើត  

− រណ្ឋដ រដាលៅភូ ិភាគអាល រិក្សឡាទ្៊ីន និងការីលរៀន (Latin 

American and Caribbean States)  

− រណ្ឋដ រដាលៅភូ ិភាគអរឺ៉ែ រខ្នងេិច និងរដាលែែងៗលទ្ៀត។ 

 
388 ITLOS, General Information, https://www.itlos.org/general-information/ 
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ប្រលទ្សសម្លជិក្ស ួយ អាចម្លនអាសនៈលៅប្ក្ស មតម្លន ក្ស់រ៉ែ លណ្ឋណ ោះក្សនុងត លាការ

លនោះ លហើយលដើ ែ៊ីននាភាព្ជាតាំណ្ឋងននប្រព័្នធចារ់នានាទ្ូទាាំងពិ្ភព្លលាក្ស ក្សមាដូច

ជាននាស ភាព្លេើរាំមណងមចក្សភូ ិភាគដចូរាា ញខ្នងលេើ ភូ ិភាគន៊ី យួៗ ប្តូវ

ម្លនលៅប្ក្ស តាំណ្ឋងោ៉ែ ងតិច ៣ នាក្ស់។389  

ប្រននលៅប្ក្ស  និងអន ប្រននលៅប្ក្ស  ប្តូវលប្ជើសត្តាំងលដ្ឋយការលបាោះលឆ្ន ត

ជាសម្លា ត់ លដ្ឋយសម្លជិក្សលៅប្ក្ស ទាាំងអស់និងម្លនអាណតតិរយៈលព្េ ៣ឆ្ន ាំ។ 

ប្រននដឹក្សនាាំកិ្សចចការ វិនិចឆយ ចាត់ការលេើក្សិចចការរដាបាេ និងជាអនក្សតាំណ្ឋងក្សនុងកិ្សចច

ទ្ាំនាក្ស់ទ្ាំនងជា យួរដា ឬអងគការលែែងៗ និងជាអធិរត៊ីលៅរាេ់ក្សិចចប្រជ ាំលែែងៗររស់

ស្ថលាក្សដ៊ី។ ក្សនុងការសលប្ ចលដ្ឋយការលបាោះលឆ្ន ត ប្រននម្លនសាំល ង លសម ើនឹង

សម្លជិក្សដនទ្លទ្ៀតមដរ។390 

អងគជាំន ាំជប្ ោះននស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិសប្ម្លរ់ចារ់ស  ទ្ទ ម្លនស តាក្សិចចលដ្ឋោះ

ប្ស្ថយវិវាទ្ទាាំងអស់ ក់្សព័្នធនឹងមដនស  ទ្ទ  លហើយមដេភាគ៊ីននវិវាទ្បានប្ព្ លប្ព្ៀង

ដ្ឋក់្សជូន។ 

អងគជាំន ាំជប្ ោះននស្ថក្សដ៊ីលនោះ មចក្សលចញជាព្៊ីរមែនក្សគឺអងគជាំន ាំជប្ ោះវិវាទ្បាត

ស  ទ្ទនិងអងគជាំន ាំជប្ ោះពិ្លសសមដេរួ ម្លន អងគជាំន ាំជប្ ោះននន៊ីតិវិធ៊ីសលងខរ អងគ

ជាំន ាំជប្ ោះវិវាទ្លនស្ថទ្ អងគជាំន ាំជប្ ោះវិវាទ្ររិស្ថា នស  ទ្ទ អងគជាំន ាំជប្ ោះវិវាទ្ប្ព្ាំមដន

 
389 ITLOS, Members, https://www.itlos.org/en/the-tribunal/members/ 
390 ITLOS, The President: https://www.itlos.org/en/the-tribunal/the-president/ 
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ស  ទ្ទ និងអងគជាំន ាំជប្ ោះមដេរលងកើតល ើងលដ្ឋយម្លប្ត្ត ១៥ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី២ ននេក្សខនតិ

ក្សៈររស់ស្ថលាក្សដ៊ីលនោះ។391  

អងគជាំន ាំជប្ ោះវិវាទ្បាតស  ទ្ទ ប្តូវបានរលងកើតល ើង ប្សរត្ត ជាំពូ្ក្សទ្៊ី១១ 

មែនក្សទ្៊ី ៥ ននអន សញ្ញា អងគការសហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីចារ់ស  ទ្ទ និងម្លប្ត្ត ១៤ នន

េក្សខនតិក្សៈលាស្ថក្សដ៊ីអនតរជាតិសប្ម្លរ់ចារ់ស  ទ្ទ។392 អងគជាំន ាំជប្ ោះលនោះ ម្លនលៅប្ក្ស 

ចាំនួន ១១ នាក់្ស លហើយម្លនយ ត្តត ធិការលេើវិវាទ្ទាាំងឡាយមដេ ក់្សព័្នធលៅនឹងបាត

ស  ទ្ទ រ ួម្លនការរ ក្សរក្ស និងការលធវើអាជ៊ីវក្ស មលៅក្សនុងតាំរន់បាតស  ទ្ទ។ 393  អងគជាំន ាំ

ជប្ ោះលនោះក្សមាម្លនតួនាទ្៊ី ែដេ់ប្រឹក្សាលោរេ់ដេ់អាជ្ាធរបាតស  ទ្ទអនតរជាតិែង

មដរ។394  

អងគជាំន ាំជប្ ោះននន៊ីតិវិធ៊ីសលងខរ រលងកើតល ើងលដ្ឋយអន លលា ត្ត ម្លប្ត្ត ១៥ 

ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី ៣ និងទ្៊ី៤ ននេក្សខនតិក្សៈស្ថលាក្សដ៊ីចារ់ស  ទ្ទ លដើ ែ៊ីលរើក្សសវនាការ និង

សលប្ ចលសចក្សដ៊ីលដ្ឋយអន វតតន៊ីតិវិធ៊ីសលងខរ ប្សរត្ត សាំលណើររស់ភាគ៊ីវិវាទ្។ 395 

 
391 ITLOS, Chambers, https://www.itlos.org/the-tribunal/chambers/ 
392 LOSC 1982, Part XI, Section 5; Statute of the International Tribunal for the Law of the 
Sea, art. 14.  
393 Compact Media GmbH, International Tribunal for the Law of the Sea, Hamburg, 2016, 
PP. 14.  
394 Compact Media GmbH, International Tribunal for the Law of the Sea, Hamburg, 2016, 
PP. 14. 
395 ITLOS, Chambers, https://www.itlos.org/the-tribunal/chambers/ ; Statute of the 
International Tribunal for the Law of the Sea, art. 15 para. 3 and 4.  

https://www.itlos.org/the-tribunal/chambers/
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អងគជាំន ាំជប្ ោះននន៊ីតិវិធ៊ីសលងខរលនោះ ម្លនសម្លជិក្សចាំននួ ៥ ររូ និងសម្លជិក្សរប្ ុង

ចាំនួន ២ រូរលែែងលទ្ៀត។396  

អងគជាំន ាំជប្ ោះវិវាទ្លនស្ថទ្ រលងកើតល ើងប្សរត្ត ម្លប្ត្ត ១៥ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី ១ 

ននេក្សខនតិក្សៈស្ថលាក្សដ៊ី ម្លនសម្លជិក្ស១១ ររូ និងម្លនយ ត្តត ធិការលដ្ឋោះប្ស្ថយលេើវិវាទ្

ទាក់្សទ្ងលៅនឹងការអភិរក្សែ និងការប្គរ់ប្គងធនននម្លនជ៊ីវិត ត្ត សាំលណើររស់ភាគ៊ី

 វិវាទ្។397  

អងគជាំន ាំជប្ ោះវិវាទ្ររិស្ថា នស  ទ្ទ រលងកើតល ើងប្សរត្ត ម្លប្ត្ត ១៥ ក្សថ្ន

ខណឌ ទ្៊ី១ ននេក្សខនតិក្សៈស្ថលាក្សដ៊ី ម្លនសម្លជិក្ស ៩ររូ និងយ ត្តត ធិការលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្

 ក្ស់ព័្នធលៅនឹងការការ រ និងការអភិរក្សែររិស្ថា នស  ទ្ទ ត្ត សាំលណើររស់ភាគ៊ី

 វិវាទ្។398  

 អងគជាំន ាំជប្ ោះវិវាទ្ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ រលងកើតល ើងប្សរត្ត ម្លប្ត្ត ១៥ ក្សថ្ន

ខណឌ ទ្៊ី ១ ននេក្សខនតិក្សៈ ម្លនសម្លជិក្ស ១១ររូ សប្ម្លរ់លដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្ ទាក់្សទ្ងលៅ

នឹងវិវាទ្ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ ត្ត សាំលណើររស់ភាគ៊ីវិវាទ្។399  

 លោងត្ត ម្លប្ត្ត១៥ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី២ ននេក្សខនតិក្សៈស្ថលាក្សដ៊ីចារ់ស  ទ្ទ អងគ

ជាំន ាំជប្ ោះថ្ម៊ី ួយនឹងប្តូវរលងកើតល ើង លដើ ែ៊ីលដ្ឋោះប្ស្ថយលេើលរឿងក្សដ៊ីពិ្លសសណ្ឋ យួ 

 
396  ITLOS, Chambers, https://www.itlos.org/the-tribunal/chambers/ 
397 ITLOS, Chambers, https://www.itlos.org/the-tribunal/chambers/ 
398 ITLOS, Chambers, https://www.itlos.org/the-tribunal/chambers/ 
399 ITLOS, Chambers, https://www.itlos.org/the-tribunal/chambers/ 

https://www.itlos.org/the-tribunal/chambers/
https://www.itlos.org/the-tribunal/chambers/
https://www.itlos.org/the-tribunal/chambers/
https://www.itlos.org/the-tribunal/chambers/
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ត្ត សាំលណើរររស់ភាគ៊ី។ សម្លជិក្សននអងគជាំន ាំជប្ ោះលនោះ នឹងប្តូវសលប្ ចលដ្ឋយ

ស្ថលាក្សដ៊ី លដ្ឋយម្លនការយេ់ប្ព្ ព្៊ីភាគ៊ី ដូចម្លនមចងលៅក្សនុងម្លប្ត្ត ៣០ ននវិនន

ខ្នងលេើ។  តាក្សិចចស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិសប្ម្លរ់ចារ់ស  ទ្ទ ម្លនព្៊ីរគឺស តាកិ្សចចទ្ទ្ួេ

 ក្សយរណដ ឹង និងស តាកិ្សចចយ ត្តត ធិការ។400 

 រដា និងអងគការអនតរជាតិ មដេជាភាគ៊ីននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨២ ម្លនសិទ្ធិដ្ឋក្ស់

 វិវាទ្ជូនស្ថលាក្សដ៊ី លសន ើស ាំអន វតតយ ត្តត ធិការមដេ ក្ស់ព័្នធលៅនឹងការរក្សប្ស្ថយ និង

ការអន វតតអន សញ្ញា លនោះ។401   ស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិសប្ម្លរ់ចារ់ស  ទ្ទម្លនយ ត្តត ធកិារ

ព្៊ីរោ៉ែ ងគឺយ ត្តត ធិការលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្ (contentious Jurisdiction) និងយ ត្តត ធិការ

រក្សប្ស្ថយ (advisory jurisdiction)។402  

  យ ត្តត ធិការលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្ររស់ស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិសប្ម្លរ់ចារ់

ស  ទ្ទ ម្លនដូចជា403 ៖  

− យ ត្តត ធិការលេើវិវាទ្ទាាំងឡាយណ្ឋមដេ ក់្សព័្នធលៅនឹងការរក្ស

ប្ស្ថយ និងការអន វតតអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨២  

− យ ត្តត ធិការលេើវិវាទ្ទាាំងឡាយណ្ឋមដេ ក់្សព័្នធលៅនឹងការរក្ស

ប្ស្ថយ និងការអន វតតសនធិសញ្ញា ដនទ្លទ្ៀត  

 
400 ITLOS, Competence, https://www.itlos.org/jurisdiction/competence/ 
401 UNCLOS, supra note 5, Art. 291 and Statute of the International Tribunal for the Law 
of the Sea, art. 20.  
402 Compact Media GmbH, International Tribunal for the Law of the Sea, Hamburg, 2016, 
PP. 9.  
403 ITLOS, Competence, https://www.itlos.org/jurisdiction/competence/ 
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− យ ត្តត ធិការលេើវិវាទ្បាតស  ទ្ទ  

− យ ត្តត ធិការសលប្ ចលេើយ ត្តត ធិការររស់ខាួនលេើវិវាទ្មដេបានដ្ឋក់្ស

ជូន  

−  វិននការរលណ្ឋដ ោះអាសនន  

− ការលដ្ឋោះមេងនាវា និងនាវិក្សជារនាទ ន់។ 

ស្ថលាក្សដ៊ីក្សមាម្លន យ ត្តត ធិការរក្សប្ស្ថយ ែងមដរលេើរញ្ញា ដូចជា៖  

− ការរក្សប្ស្ថយ  ក្ស់ព័្នធនឹងអន សញ្ញា សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីចារ់

ស  ទ្ទលដ្ឋយអងគជាំន ាំជប្ ោះវិវាទ្បាតស  ទ្ទ ជនូដេ់អងគសននិបាត 

ឬប្កុ្ស ប្រឹក្សាននអាជ្ាធរបាតស  ទ្ទអនតរជាតិ404 

− ការរក្សប្ស្ថយ ព្៊ីរញ្ញា គតិយ តតមដេដ្ឋក់្សជនូដេ់ខាួន មែែក្សលេើ

ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងអនតរជាតិដនទ្លទ្ៀត405។ 

ខ-ត លាការយ តតធិ ៌អនតរជាតិ 

 ត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ គឺជាស្ថា រ័នយ ត្តត ធិការអនតរជាតិមដេម្លនលៅប្ក្ស 

ឯក្សរាជយម្លនស តាភាព្ ស៊ីេធ ៌ និងអាក្សរែក្សិរិោេែ និង ក្សព្៊ីប្រលទ្សលែែងៗ។ 

ត លាការលនោះ រលងកើតល ើងលៅមខ ៊ីនា ឆ្ន ាំ ១៩៤៥ លដ្ឋយធ មន ញ្ាសហប្រជាជាតិ 

 
404 UNCLOS, supra note 5, art, 159. Para. 10 and art. 191.  
405 Rules, article 138, paragraph 1.  
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លហើយបានចារ់លែដើរាំលព្ញការារររស់ខាួនលៅមខល ស្ថ ឆ្ន ាំ ១៩៤៦។ ត លាការលនោះ

ម្លនទ្៊ីត្តាំងលៅទ្៊ីប្កុ្សងឡាលអ ប្រលទ្សហូ ង់។ 

 ត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិម្លនលៅប្ក្ស ចាំនួន ១៥ រូរ និងម្លនស្ថា រ័នរដាបាេ

ជាជាំនួយការែងមដរ។ភាស្ថមដេលប្រើប្បាស់ជាែាូវការក្សនុងត លាការលនោះ គឺភាស្ថ

បារាាំង និងភាស្ថអង់លគាស។ លៅប្ក្ស លៅត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិទាាំង ១៥ រូរ 

ប្តូវលបាោះលឆ្ន តលប្ជើសត្តាំងសប្ម្លរ់រយៈលព្េ ៩ ឆ្ន ាំ លហើយលៅប្ក្ស ទាាំងលនោះអាចឈរ

ល ម្ ោះលបាោះលឆ្ន តស្ថរជាថ្ម៊ីបាន។ លៅប្ក្ស ប្តូវលបាោះលឆ្ន តលប្ជើសលរីសលដ្ឋយ   

សននិបាតអងគការសហប្រជាជាតិ និងប្កុ្ស ប្រឹក្សាសនតិស ខ មដេអាចលធវើល ើង

ដាំណ្ឋេោន ក្សមាបាន ឬលធវើល ើងក្សនុងលព្េខ សោន ក្សមាបាន។ 

ក្សនុងក្សរណ៊ីម្លនលៅប្ក្ស ណ្ឋម្លន ក្ស់ ិនទាន់ែ តអាណតតិ បានទ្ទ្ួេ រណភាព្ 

ឬក្សមារដូរការារថ្ម៊ី ប្តូវមតម្លនការលរៀរចាំឱ្យម្លនការលបាោះលឆ្ន តពិ្លសស ួយឱ្យបាន

លេឿនត្ត មដេអាចលធវើលៅបាន លដើ ែ៊ីលប្ជើសលរីសលៅប្ក្ស ថ្ម៊ី ក្សជាំនួស។ 406  ក្សនងុ

ចាំលណ្ឋ លៅប្ក្ស ទាាំងអស់  ិនអាចម្លនលៅប្ក្ស ព្៊ីរនាក្ស់ មដេ ក្សព្៊ីរដាដចូោន លនាោះ

លទ្។ 

  ប្រនន និងអន ប្រនន ននត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ ប្តូវបានលបាោះលឆ្ន ត

លប្ជើសត្តាំងលដ្ឋយសម្លជិក្សលៅប្ក្ស ជាលរៀងរាេ់ ៣ ឆ្ន ាំ ដង មដេការលបាោះលឆ្ន ត

 
406 The UN Department of Public Information, The International Court of Justice, 
Questions and answers about the principal judicial organ of the United Nations, New 
York, 2000. P.13.  
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លប្ជើសត្តាំងលនោះ ប្តូវលធវើល ើងជាសម្លា ត់ និងលប្ជើសលរីសលដ្ឋយសាំល ងភាគលប្ចើនដ្ឋច់

ខ្នត។ 

 ត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ ម្លនអងគជាំន ាំជប្ ោះអចិនស្តនតយ៍ និងរលណ្ឋដ ោះអាសនន។ 

េក្សខនតិក្សៈននត លាការលនោះ បានរលងកើតឱ្យម្លនជាអងគជាំន ាំជប្ ោះននន៊ីតិវិធ៊ីសលងខរ មដេ

ម្លនលៅប្ក្ស ៥ រូរ សប្ម្លរ់លដ្ឋោះប្ស្ថយរញ្ញា  ណិជាក្ស មែងមដរ។ 

 លរឿងក្សដ៊ីមដេដ្ឋក់្សជូនត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ ប្តូវរញ្ចូេលៅក្សនុងរញ្ា ៊ីទ្លូៅ

 យួររស់ត លាការ។ លៅក្សនុងរញ្ា ៊ីទ្ូលៅលនាោះ ម្លនសរលសរចាំណងលជើងននលរឿងក្សដ៊ី វិវាទ្ 

កាេររិលចឆទ្ទ្ទ្ួេនិងកាេររិលចឆទ្ននសវនាការ។ លៅត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ 

ម្លនយ ត្តត ធិការព្៊ីរប្រលភទ្ គឺយ ត្តត ធិការលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្ និងយ ត្តត ធិការរក្សប្ស្ថយ។ 

 យ ត្តត ធិការលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្ សាំលៅដេ់ការលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្ចារ់ មដេរដា

ភាគ៊ីបានដ្ឋក់្សជនូត លាការ លហើយត លាការលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្លនោះ លដ្ឋយអន លលា 

លៅត្ត ចារ់អនតរជាតិ។ លោងត្ត ម្លប្ត្ត៣៤ ននេក្សខនតិក្សៈត លាការយ តតិធ ៌អនតរ-

ជាត ិ ម្លនមតរដាមដេជាភាគ៊ីននវិវាទ្រ៉ែ លណ្ឋណ ោះ មដេអាចដ្ឋក់្សវិវាទ្ជនូត លាការលនោះ

សលប្ ច។ 

ត លាការ ម្លនយ ត្តត ធិការរក្សប្ស្ថយរញ្ញា ចារ់ទាាំងឡាយមដេដ្ឋក់្សជនូខាួន។ 

លោរេ់ររស់ត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ  ិនម្លនអាំណ្ឋចចារ់រងខាំល ើយ។ 
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គ-ស្ថលាក្សដ៊ី ជឈតត វនិិចឆយ  

 ស្ថលាក្សដ៊ីរជឈតតិ វិនិចឆយ រលងកើតល ើងលដ្ឋយអន លលា លៅត្ត ម្លប្ត្ត ៣ នន

ឧរស ព័នធទ្៊ី៧ ននអន សញ្ញា អងគការសហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីចារ់ស  ទ្ទ។ ស្ថលាក្សដ៊ី-

 ជឈតត វិនិចឆយ ម្លនសម្លជិក្ស ៥ ររូ មដេសម្លជិក្សទាាំងលនោះ ស ទ្ធមតជាជនមដេម្លន

ស តាភាព្ ម្លនចាំលណោះដឹងមែនក្សចារ់ស  ទ្ទ អព្ាប្កឹ្សតយ និងស ចរិត។ 

 ស្ថលាក្សដ៊ី ជឈតត វិនិចឆយម្លនរញ្ា ៊ីល ម្ ោះ ជឈតតក្សរ ួយ មដេរញ្ា ៊ីលនាោះប្តូវ

បានរក្សាទ្ ក្សលដ្ឋយអគគលេខ្នធិការដ្ឋា ន ននអងគការសហប្រជាជាតិ។ ប្គរ់រដាជាភាគ៊ី

ទាាំងអស់ អាចដ្ឋក្ស់ល ម្ ោះ ជឈតតក្សរចាំនួន ៤ រូរ មដេជាជនម្លនរទ្ពិ្លស្ថធន៍

ក្សនុងវិស័យចារ់ស  ទ្ទ និងអព្ាប្កឹ្សតយ ម្លនស តាភាព្ ប្ព្ ទាាំងជាជនស ចរិត។ 

ល ម្ ោះររស់ ជឈតតក្សរ មដេបានដ្ឋក់្សលនាោះ នឹងប្តូវរញ្ចូេលៅក្សនុងរញ្ា ៊ីល ម្ ោះលដ្ឋយ

លេខ្នធិការដ្ឋា នអងគការសហប្រជាជាតិ។ ប្រសិនលរើ ជឈតតក្សរមដេបានដ្ឋក្ស់លៅ ិន

ប្គរ់៤រូរលទ្ រដាភាគ៊ីអាចលប្ជើសលរីសរមនា ។ 

 ស្ថលាក្សដ៊ី ជឈតតវិនិចឆយ អាចលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្មដេភាគ៊ី វិវាទ្ប្រគេ់ជូន 

ត្ត ន៊ីតិវិធ៊ីររស់ខាួន ប្រសិនលរើភាគ៊ីវិវាទ្ោម នការប្ព្ លប្ព្ៀងលែែងព្៊ីលនោះ។ 407 

លសចក្សដ៊ីសលប្ ចររស់ស្ថលាក្សដ៊ី ប្តូវលធវើល ើងត្ត សាំល ងភាគលប្ចើន និងលសចក្សដ៊ី

សលប្ ចស្ថា ព្រ លហើយប្តូវលោរព្។ 

 
407 Annex VII of UNCLOS 1982, Art.5.  



សសចក្សដសី្ ដើមនីតសិមទុ្ ទ 

នូ ចន្ថា  384 

 

 ភាគ៊ីននវិវាទ្អាចលប្ជើសលរីសយក្សយ ត្តត ធិការននស្ថលាក្សដ៊ី ជឈតតវិនិចឆយ លដើ ែ៊ី

លដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្ និងជនូដាំណឹងលនោះលៅកាន់ភាគ៊ីវិវាទ្លែែងលទ្ៀត។ 408  លេើសព្៊ីលនោះ

លទ្ៀតលស្ថត ភាគ៊ីវិវាទ្ប្តូវលរៀរចាំឯក្សស្ថរឬព័្ត៌ម្លន ក់្សព័្នធនានា លដើ ែ៊ីជយួសប្ ួេ

ដេ់ក្សិចចការររស់ស្ថលាក្សដ៊ី។ រាេ់ការចាំណ្ឋយលៅលេើដាំលណើរការក្សដ៊ី ជារនទុក្សររស់ភាគ៊ី

 វិវាទ្ លហើយការចាំណ្ឋយលនាោះ ភាគ៊ីប្តូវចាំណ្ឋយលសម ើៗោន ។ 

ឃ- ជឈតតវនិិចឆយព្លិសស 

 ស្ថលាក្សដ៊ី ជឈតតវិនិចឆយពិ្លសសប្តូវបានរលងកើតល ើងលដ្ឋយអន លលា ត្ត 

ឧរស ព័នធទ្៊ី៨ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨២។ ស្ថលាក្សដ៊ីលនោះម្លនសម្លជិក្សចាំននួ ៥ ររូ។409 

ស្ថលាក្សដ៊ីលនោះម្លនយ ត្តត ធិការលេើវិវាទ្ទាក់្សទ្ងនឹងការរក្សប្ស្ថយ និងការអន វតតម្លប្ត្ត

ក្សនុងអន សញ្ញា ចារ់ស  ទ្ទ មដេទាក់្សទ្ងនឹងវិស័យន៊ី ួយៗដូចជា ការលនស្ថទ្ កិ្សចច

ការ រនិងអភិរក្សែររិស្ថា នស  ទ្ទ ការប្ស្ថវប្ជាវវិទ្ាស្ថស្តសតស  ទ្ទ នាវាចរណ៍ស  ទ្ទ 

ជាលដើ ។ ឧរស ព័នធទ្៊ី៨ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ បានរាា ញរញ្ា ៊ីល ម្ ោះអនក្សជាំនាញ

ការត្ត វិស័យន៊ី ួយៗមដេបានលរៀររារ់ខ្នងលេើ។ រដាភាគ៊ីអាចដ្ឋក់្សអនក្សជាំនាញការ

ររស់ខាួនលៅត្ត វិស័យទាាំងលនោះ។ អនក្សជាំនាញការមដេរដាបានដ្ឋក់្សល ម្ ោះលនាោះប្តូវ

មតជាជនមដេម្លនស តាភាព្មែនក្សចារ់ ឬរលចចក្សវិទ្ា ឬវិទ្ាស្ថស្តសត  លហើយជា

 
408 Annex VII of UNCLOS 1982, Art.1. 
409 Id, Art.3. 
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ជនអព្ាប្កិ្សត ម្លនក្សិតតិយសខពង់ខពស់ និងស ចរិត។ ល ម្ ោះមដេរដាបានដ្ឋក់្សលនាោះ

នឹងប្តូវរលងកើតជារញ្ា ៊ីល ម្ ោះ ួយោ៉ែ ងប្តឹ ប្តូវ ។410  

 ភាគ៊ីវិវាទ្ទាក់្សទ្ងនឹងការរក្សប្ស្ថយ ឬអន វតតម្លប្ត្តក្សនុងអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ 

ក្សមាអាចលសន ើស ាំឱ្យស្ថលាក្សដ៊ី ជឈតតវិនិចឆយពិ្លសសលធវើការលស ើរអលងកតមសវងរក្សការពិ្ត ក្សនុង

លរឿងវិវាទ្បានមដរ។ លប្ៅព្៊ីលនោះ ភាគ៊ីក្សមាអាចលសន ើឱ្យស្ថលាក្សដ៊ីលនោះែដេ់ជាអន ស្ថសន៍ 

រ៉ែ មនតអន ស្ថសន៍លនាោះោម នតន ាចារ់រងខាំលទ្។411 

២-ការសដ្ឋោះប្សាយ្វិវាទ្ផ្ដនសមុទ្ទសដ្ឋយ្តុលាការ ឬសាលាក្សដីអនតរជាតិ 

 ជាំពូ្ក្សទ្៊ី១៥ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨២ ម្លន៣មែនក្ស មដេម្លនទាាំងការចងែុេ

រាា ញឱ្យលប្រើត លាការអនតរជាតិមដេម្លនប្ស្ថរ់ គឺត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ និង

ការរលងកើតស្ថា រ័នយ ត្តត ធិការថ្ម៊ីសប្ម្លរ់ការលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្ ក់្សព័្នធនឹងការរក្សប្ស្ថយ 

និងការអន វតតអន សញ្ញា លនោះ មដេស្ថា រ័នទាាំងលនាោះរ ួរញ្ចូេទាាំងស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិ

សប្ម្លរ់ចារ់ស  ទ្ទែង។ និោយលដ្ឋយសលងខរ ខាឹ ស្ថរននជាំពូ្ក្សលនោះប្តង់មែនក្សទ្៊ី១ 

និោយអាំព្៊ីេក្សខខណឌ សប្ម្លរ់ការរលងកើតជារររគតិយ តតននន៊ីតិវិធ៊ី វិវាទ្ មែនក្សទ្៊ី២ 

និោយអាំព្៊ីការលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្មដេម្លនអាន ភាព្ចារ់រងខាំ និងមែនក្សទ្៊ី៣និោយ

អាំព្៊ីអាណតតិនានាក្សមាដចូជាក្សរណ៊ីលេើក្សមេង ួយចាំនួន។ 

 
410 Annex VII of UNCLOS 1982, Art.2.  
411 Id, Art.5.  
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ក្ស- េក្សខខណឌ យ ត្តត ធកិារ  

 ម្លប្ត្ត ២៧៩ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ មដេជារទ្រែញ្ាតតិដាំរូងលគក្សនុងមែនក្សទ្៊ី

១ ននជាំពូ្ក្សទ្៊ី១៥ បានទ្ទ្េួស្ថគ េកាតព្វកិ្សចចលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្លដ្ឋយសនតិ វិធ៊ី ដូច

ម្លនមចងក្សនុងធ មន ញ្ាសហប្រជាជាតិ។ ចាំមណក្សម្លប្ត្ត ២៨០ បានសងកត់ធាន់ថ្ន ប្គរ់

រញ្ាតតិននអន សញ្ញា លនោះ  ិនរារាាំង ឬរងកជាឧរសគគដេ់រដាក្សនុងការមសវងរក្សដាំលណ្ឋោះ

ប្ស្ថយវិវាទ្លដ្ឋយសនតិវិធ៊ី ត្ត ការលប្ជើសលរសីររស់ខាួនល ើយ។ ម្លប្ត្ត ២៨១ (១) 

បានរញ្ញា ក្ស់រមនា ថ្ន ការលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្មដេម្លនអាន ភាព្ចារ់រងខាំ អាចលធវើលៅ

បានេ ោះប្ត្តមតភាគ៊ី ិនអាចមសវងរក្សការប្ព្ លប្ព្ៀងបាន លដ្ឋយ លធាបាយលែែងៗ 

លហើយក្សនុងកិ្សចចប្ព្ លប្ព្ៀងរវាងភាគ៊ី  ិនបានមចងជាំទាស់លៅនឹងន៊ីតិវិធ៊ីរនតសប្ម្លរ់

មសវងរក្សដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយននវិវាទ្លនាោះ។ រមនា លេើលនោះ លដ្ឋយការទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ថ្ន ភា

គ៊ីមដេម្លនវិវាទ្ ក់្សព័្នធនឹងអន សញ្ញា ខ្នងលេើ អាចជាភាគ៊ីសនធិសញ្ញា ដនទ្លទ្ៀត 

មដេមចងអាំព្៊ី លធាបាយលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្លដ្ឋយសនតិវិធ៊ីលែែងព្៊ីរញ្ាតតិននអន សញ្ញា

លនោះ លនាោះម្លប្ត្ត ២៨២ បានគូសរញ្ញា ក់្សថ្ន ភាគ៊ីអាចលប្រើន៊ីតិវិធ៊ីមដេម្លនមចងក្សនុង

សនធិសញ្ញា លនាោះជាំនួសរញ្ាតតិននជាំពូ្ក្សទ្៊ី១៥ ននអន សញ្ញា  ឆ្ន ាំ១៩៨២ បាន។  ិនមត

រ៉ែ មនត ម្លប្ត្ត ២៨៣ ក្សមាអន ញ្ញា តឱ្យភាគ៊ីមសវងរក្សដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយត្ត រយៈការចរចា

ការទ្ូត ឬ លធាបាយលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្ប្រក្សរលដ្ឋយសនតិវិធ៊ីដនទ្លទ្ៀតដូចជាការ

ែែោះែារលដ្ឋយភាគ៊ីទ្៊ីរ៊ីែងមដរ។ 
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 ក្សរណ៊ីមដេវិវាទ្ ិនអាចលដ្ឋោះប្ស្ថយបានលជាគជ័យ លធាយនានាមដេ

បានលរៀររារ់ខ្នងលេើ លនាោះភាគ៊ីវិវាទ្ ក់្សព័្នធនឹងការរក្សប្ស្ថយ និងការអន វតតអន 

សញ្ញា សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីចារ់ស  ទ្ទ អាចដ្ឋក់្សវិវាទ្លនាោះលៅស្ថា រ័នយ ត្តត ធិការ

មដេម្លនមចងក្សនុងមែនក្សទ្៊ី២ ននជាំពូ្ក្សទ្៊ី១៥ ននអន សញ្ញា លនោះ។ 412   ក្សនុងក្សរណ៊ីលនោះ 

លយើងអាចលចាទ្ជាសាំណួរថ្ន លតើស្ថា រ័នយ ត្តត ធិការអនតរជាតិ ួយណ្ឋមដេម្លន

ស តាកិ្សចចចាំល ោះវិវាទ្មដេលក្សើតម្លនរវាងភាគ៊ី?  

 រញ្ញា លនោះ ប្តូវបានលេើក្សយក្សលៅពិ្ភាក្សាែងមដរលៅលព្េចរចាក្សនុងសននិស៊ីទ្

សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីន៊ីតិស  ទ្ទលេើក្សទ្៊ី៣ មដេលព្េលនាោះម្លនការមខវងគាំនិតោន  ក្ស់ព័្នធ

ស្ថា រ័នសប្ម្លរ់ការលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្ម្លនអាន ភាព្ចារ់រងខាំ សប្ម្លរ់ន៊ីតិស  ទ្ទ។ ក្សនុង

ររិរទ្ទ្ូេាំទ្ូលាយ យួ ខណ:មដេរដាក្សាំព្ ងអភិវឌ្ឍជាលប្ចើនបានោាំប្ទ្ឱ្យម្លនការ

រលងកើតស្ថលាក្សដ៊ីសប្ម្លរ់ចារ់ស  ទ្ទថ្ម៊ី ួយ ចាំល ោះរដាមរ៉ែក្សខ្នងអឺរ៉ែ រឯលនាោះវិញ លេើក្ស

មេងមតបារាាំងនិងប្រលទ្សលៅអាល រិក្សឡាទ្៊ីន ួយចាំនួនលទ្ៀត បានោាំប្ទ្យ ត្តត ធិការ

ននត លាការអនតរជាតិមដេម្លនប្ស្ថរ់គឺ ត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ។ ចាំមណក្សអត៊ីត

រដាសងគ និយ  ួយចាំនួនលៅអរឺ៉ែ រភាគខ្នងលក្សើត និងបារាាំង បានទ្ទ្ួេស្ថគ េ់មត

ស្ថេក្សដ៊ី ជឈតតវិនិចឆយពិ្លសសរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ សប្ម្លរ់ដាំលណ្ឋោះការលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្លដ្ឋយ

ភាគ៊ីទ្៊ីរ៊ី។ 

 
412 UNCLOS, supra note 5, Art.286. 
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 លដើ ែ៊ីទ្ទ្ួេបានការប្ព្ លប្ព្ៀង ខណ:មដេការចរចាលព្េលនាោះជួរប្រទ្ោះនឹង

ភាព្តឹងមតង ម្លប្ត្ត ២៨៧ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨២ បានក្សាំណត់ជលប្ ើសយ តតិធិការ

មដេម្លនភាព្រត់មរន ួយ លហើយមដេលគលៅថ្នយ ត្តត ធិការព្ហ ជលប្ ើស។ 413 

ជលប្ ើសន៊ីតិវិធ៊ីទាាំងលនាោះគឺ៖  

- ស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិសប្ម្លរ់ចារ់ស  ទ្ទ  

- ត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ  

- ស្ថលាក្សដ៊ី ជឈតតវិនិចឆយ និង 

- ស្ថលាក្សដ៊ី ជឈតតវិនិចឆយពិ្លសស។ 

 លប្កា ម្លប្ត្ត ២៨៦ (១) លៅលព្េ ច ោះហតាលេខ្ន ែដេ់សចាច រ័ន ឬចូេជា

ភាគ៊ី ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៨២ រដាម្លនសិទ្ធិលប្ជើសលរីសស្ថា រ័នយ ត្តត ធិការខ្នងលេើ 

លដ្ឋយលសចក្សដ៊ីមថ្ាងការណ៍ជាលាយេក្សខណ៍អក្សែរ  មដេរដាអាចលប្ជើសលរីសស្ថា រ័ន១ 

ឬលប្ចើនត្ត ការលព្ញចិតត។ លោងត្ត រញ្ា ៊ីរចចុរែននភាព្ជលប្ ើសស្ថា រ័នយ ត្តត ធិការ

លរៀរចាំលដ្ឋយអងគការសហប្រជាតិ រាា ញថ្ន ម្លនរដា យួចាំនួន  ិនបានលប្ជើសលរីស

ស្ថា រ័នមដេលរៀររារ់ខ្នងលេើល ើយ លហើយរដាខាោះលទ្ៀតបានលប្ជើសលរីសយក្សស្ថា រ័ន

យ ត្តត ធិការខ្នងលេើទាាំងអស់មត ដង។ ជាក់្សមសដង នថ្  ក ណ្ឋ និងស្ថវឌ្៊ីអារា៉ែរ៊ែ៊ី  ិន

លប្ជើសលរីសស្ថា រ័នយ ត្តត ធិការទាាំងរួនល ើយ លហើយនថ្បានលប្ជើសលរីសយក្សេក្សខខណឌ

 
413 A. O. Adede, The System of Settlement of Disputes under the United Nations 
Convention on the Law of the Sea: A Drafting History and a Commentary (Dordrecht, 
Nijhoff, 1987), p. 243; by the same writer, ‘The Basic Structure of the Dispute Settlement 
Part of the Law of the Sea Convention’ (1982) 11 ODIL pp. 130–131. 
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អញ្ាប្តក្ស មមដេម្លនមចងក្សនុងម្លប្ត្ត២៩៨ ថ្នខណឌ ទ្៊ី១ (ក្ស) (ខ) និង (គ) ចាំមណក្ស 

ទ្៊ី ័រមេស វិញលប្ជើសលរីស្ថា រ័នយ ត្តត ធិការមដេលរៀររារ់ខ្នងលេើទាាំងអស់មត ដង។414 

 ប្រសិនលរើភាគ៊ីននវិវាទ្ បានទ្ទ្េួយក្សន៊ីតិវិធ៊ីដូចោន  ពួ្ក្សលគអាចដ្ឋក់្សវិវាទ្ 

ជូនស្ថា រ័នមដេពួ្ក្សលគបានលប្ជើសលរីសដូចោន លនាោះ លេើក្សមេងមតម្លនការប្ព្ លប្ព្ៀង

ោន លដ្ឋយម ក្ស។415 ប្រសិនលរើ ិនម្លនលសចក្សដ៊ីមថ្ាងការណ៍ទ្ទ្ួេយក្សស្ថា រ័នយ ត្តត ធិការ

ណ្ឋ យួលទ្ លគចាត់ទ្ ក្សថ្នរដាភាគ៊ីបានទ្ទ្េួយក្សន៊ីតិវិធ៊ី ជឈតតវិនិចឆយ ដូចម្លនមចង

ក្សនុងឧរស ព័នធទ្៊ី ៧។416  

 ក្សរណ៊ីមដេភាគ៊ីបានលប្ជើសលរីសយក្សស្ថា រ័នយ ត្តត ធិការលប្ចើន លនាោះប្តូវម្លន

កិ្សចចសហការរវាងភាគ៊ីវិវាទ្លដើ ែ៊ីក្សាំណត់ស្ថា រ័នយ ត្តត ធិការ ក់្សព័្នធ ក្សនុងដាំលណើការ

លដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្ម្លនអាន ភាព្ចារ់រងខាំ។ ជាក់្សមសដង   ិក្សសិក្សកូ្ស បានលប្ជើសលរីស

ស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិសប្ម្លរ់ចារ់ស  ទ្ទ ត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ និងស្ថលាក្សដ៊ី 

 ជឈតតវិនិចឆយពិ្លសស រ៉ែ មនត ិនបានក្សាំណត់ថ្ន ស្ថា រ័ន ួយណ្ឋម្លនអាទ្ិភាព្លនាោះ

លទ្។ ចាំមណក្ស ព័្រទ្ យ គ េ់ បានលប្ជើសលរីសយក្សស្ថា រ័នយ ត្តត ធិការទាាំងអស់មដេ

ម្លនមចងក្សនុងអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ លហើយក្សមា ិនបានក្សាំណត់ថ្នស្ថា រ័នណ្ឋ ួយម្លន

អាទ្ិភាព្មដរ។ ប្រសិនលរើវិវាទ្រវាងរដាទាាំងព្៊ីលនោះលក្សើតល ើង លនាោះតប្ ូវឱ្យពួ្ក្សលគ

 

414 លសចក្សដ៊ីេ ែិតសូ ល ើេ៖ 

https://www.un.org/Depts/los/settlement_of_disputes/choice_procedure.htm  
415 UNCLOS, supra note 5, Art. 287 (4).  
416 Id, Art. 287(3).  

https://www.un.org/Depts/los/settlement_of_disputes/choice_procedure.htm
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ផ្ដា ស់រដូរទ្សែនៈោន លៅវិញលៅ ក្ស លដើ ែ៊ីក្សាំណត់យក្សស្ថា រ័នយ ត្តត ធិការ ក់្សព័្នធក្សនុង

 វិវាទ្។ 

ខ-ចារម់ដេប្តវូអន វតត  

  ក់្សព័្នធនឹងចារ់ប្គរ់ប្គងវិវាទ្ ម្លប្ត្ត ២៩៣ (១) បានមចងថ្ន ត លាការឬ

ស្ថលាក្សដ៊ី មដេម្លនយ ត្តត ធិការលប្កា ជាំពូ្ក្សទ្៊ី១៥ មែនក្សទ្៊ី២ ប្តូវអន វតតអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ

១៩៨២ និងវិននដនទ្លទ្ៀតននន៊ីតិអនតរជាតិមដេ ិនែទុយនឹងអន សញ្ញា លនោះ។  ិន

ម្លនរញ្ាតតិណ្ឋ ួយក្សាំណត់េ ែិតអាំព្៊ីប្រភព្ចារ់ មដេស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិសប្ម្លរ់

ចារ់ស  ទ្ទ អាចយក្ស ក្សសាំអាងដូចមដេេក្សខខនតិក្សៈត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិបាន

ក្សាំណត់ក្សនុងម្លប្ត្ត៣៨ (១) ល ើយ។ រ៉ែ មនត ចាំល ោះត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ លរើ

លោងត្ត ម្លប្ត្ត៣២ (២) ននេក្សខខនតិក្សៈររស់ខាួន ស្ថា រ័នលនោះប្តូវលដ្ឋោះប្ស្ថយ

 វិវាទ្លដ្ឋយមែែក្សលេើលោេការណ៍ស ធ ៌។ លយើងអាចទាញបានថ្ន ត លាការ ឬ

ស្ថលាក្សដ៊ី ដូចម្លនមចងក្សនុងម្លប្ត្ត ២៨៧ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ ប្តូវសលប្ ច

លសចក្សដ៊ីលដ្ឋយមែែក្សលេើលោេការស ធ ៌ (ex aequo et bono) ប្រសិនលរើម្លនការ

ប្ព្ លប្ព្ៀងព្៊ីភាគ៊ីវិវាទ្។417 

 ដចូបានសិក្សាអាំព្៊ីេក្សខខណឌ យ ត្តត ធិការខ្នងលេើ យនតការលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្

មដេម្លនមចងក្សនុងអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ គឺអន វតតបានមតចាំល ោះលរឿង ក់្សព័្នធនឹងអន 

សញ្ញា លនោះ និងសនធិសញ្ញា លែែងៗលទ្ៀតមដេម្លនមចងក្សនុងម្លប្ត្ត ១៨៨ (២) រ៉ែ លណ្ឋណ ោះ។ 

 
417 UNCLOS, supra note 5, Art. 293 (2).  
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លហត លនោះ ស្ថា រ័នខ្នងលេើ ិនម្លនយ ត្តត ធិការលេើវិវាទ្មដេលក្សើតល ើងលប្កា ន៊ីតិអនតរ

ជាតិទ្ូលៅល ើយ។ក្សមារ៉ែ មនត ការសលប្ ចចិតតររស់ស្ថា រ័នទាាំងលនោះ អាចមែែក្សលេើន៊ីតិអនតរ

ជាតិទ្ូលៅ មដេ ិនែទុយនឹងអន សញ្ញា ចារ់ស  ទ្ទ ឬសនធិសញ្ញា  ក់្សព័្នធ។
418 

គ- វនិនការរលណ្ឋដ ោះអាសនន  

 ម្លប្ត្ត ២៩០ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ ក្សមាបានក្សាំណត់ែងមដរ ព្៊ីលសចក្សដ៊ី

សលប្ ចអនតរកាេ លដ្ឋយត លាការ ឬស្ថលាក្សដ៊ីមដេទ្ទ្ួេបានការប្ព្ លប្ព្ៀងព្៊ីភាគ៊ី

 វិវាទ្ ឬក្សនុងក្សរណ៊ីមដេភាគ៊ី ិនម្លនការប្ព្ លប្ព្ៀង លសចក្សដ៊ីសលប្ ចលនាោះអាចលចញ

លដ្ឋយស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិសប្ម្លរ់ចារ់ស  ទ្ទ ក្សនុងលោេរាំណង “ការ រសិទ្ធិររស់

ភាគ៊ី វិវាទ្ ឬលដើ ែ៊ីរាក រអនតរាយធាន់ធារចាំល ោះររិស្ថា នស  ទ្ទក្សនុងលព្េរង់ចាាំលសចក្សដ៊ី

សលប្ ចច ងលប្កាយ។ 419  អវ៊ីមដេគួរក្សត់សម្លគ េ់លនាោះគឺស្ថា រ័នមដេម្លនមចងក្សនុង

ម្លប្ត្ត២៨៧ ម្លនសិទ្ធិលចញវនិនការរលណ្ឋដ ោះអាសនន លហើយ ក្សយលព្ចន៍ក្សនុងម្លប្ត្ត

លនោះ រាា ញថ្នវិននការលនាោះម្លនអាន ភាព្គតិយ តត។ 420  វា ក្ស់ដចូជាែទុយោន នងឹ

រញ្ាតតិមដេម្លនមចងក្សនុងម្លប្ត្ត៤១ ននេក្សខនតិក្សៈត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ ទាក្ស់ទ្ង

នឹងអាំណ្ឋចររស់ត លាការលនោះក្សនុងការលចញវិននការរលណ្ឋដ ោះអាសនន។421 

 
418 Michael Wood, The International Tribunal for the Law of the Sea and General 
International Law (2007), 22.  
419 Shabtai Rosenne, Provisional Measures in International Law: The International Court, 
Justice and the International Tribunal for the Law of the Sea (Oxford, Oxford University 
Press, 2004). 
420 Francisco Orrego Vicuna, The International Tribunal fur the Law of the Sea and 
Provisional Measures: Settled Issues and Pending Problems (2007), 22. 
421 Melbourne Journal of International Law 143, 155-61. 



សសចក្សដសី្ ដើមនីតសិមទុ្ ទ 

នូ ចន្ថា  392 

 

         ម្លប្ត្ត ៤១ ននេក្សខនតិក្សៈត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិមចងថ្ន៖  

១. ត លាការម្លនអាំណ្ឋចរាា ញព្៊ីវនិនការរលណ្ឋដ ោះអាសនន ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេខាួន

ពិ្ចារណ្ឋលឃើញថ្នម្លនកាេៈលទ្សៈតប្ ូវ សប្ម្លរ់អន វតតលដើ ែ៊ីការ រសិទ្ធិររស់

ភាគ៊ីទាាំងសងខ្នង។ 

២. ក្សនុងលព្េរង់ចាាំលសចក្សដ៊ីសលប្ ចច ងលប្កាយ ការជនូដាំណឹងអាំព្៊ីវិននការ

រលណ្ឋដ ោះអាសនន មដេលសន ើដេ់ភាគ៊ី ប្តូវរញ្ាូនលៅភាគ៊ី និងលៅប្កុ្ស ប្រឹក្សាសនតិស ខ។ 

ឃ-ការលដ្ឋោះមេងនាវា នងិនាវកិ្ស (prompt release)  

ម្លប្ត្ត២៩២ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ បានមចងអាំព្៊ីន៊ីតិវិធ៊ីលសន ើលដ្ឋោះមេងនាវា 

និងនាវិក្ស។ ខណៈមដេអន សញ្ញា លនោះ បានែដេ់យ ត្តត ធិការដេ់រដាលននរស  ទ្ទលេើ

តាំរន់លសដាកិ្សចចផ្ដដ ច់  ខររស់ខាួន រ៉ែ មនតចាំល ោះការឃ្ត់ទ្ ក្សនាវា និងនាវិក្ស ប្តូវម្លន

ន៊ីតិវិធ៊ីស ប្សរ។ អន សញ្ញា លនោះបានែដេ់យ ត្តត ធិការឱ្យរដាលននរស  ទ្ទក្សនុងការឃ្ត់

នាវាមដេបានរំលលាភចារ់ និងរទ្រែញ្ាតតិ ក់្សព័្នធនឹងក្សិចចការ រ កាត់រនាយ និង

ប្គរ់ប្គងក្សងវក់្សក្សនុងតាំរន់លសដាកិ្សចចផ្ដដ ច់  ខ ឬស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់ខាួន លដ្ឋយស្ថរ

សក្ស មភាព្រលញ្ចញកាក្សសាំណេ់លប្ោោះថ្នន ក្ស់ឬគាំរា ក្សាំមហងដេ់ររិស្ថា នស  ទ្ទ។422  

ជាពិ្លសស  ក្ស់ព័្នធនឹងការអន វតតយ ត្តត ធិការលនស្ថទ្ម្លប្ត្ត ៧៣ ននអន 

សញ្ញា លនោះ បានទា ទារឱ្យម្លនការសប្ ុោះសប្ ួេោន ក្សនុងទ្ាំនាស់ែេប្រលោជន៍រវាង

រដាម្លច ស់លននរ និងរដាម្លច ស់នាវា។ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី១ ននម្លប្ត្ត លនោះមចងថ្ន ក្សនុងក្សិចចអន វតត

 
422 UNCLOS 1982, Art. 220 (6).  
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សិទ្ធិអធិរលតយយររស់ខាួនសប្ម្លរ់ការរ ក្សរក្ស លធវើអាជ៊ីវក្ស ម ការអភិរក្សែ និងការប្គរ់ប្គង

ធនននម្លនជ៊ីវិតក្សនុងតាំរន់លសដាកិ្សចចផ្ដដ ច់  ខ រដាម្លច ស់លននរអាចចាត់វិននការប្រឆ្ាំង

នឹងនាវា ត្ត ការចាាំបាច់លដើ ែ៊ីននាការលោរព្រទ្រែញ្ាតតិលនស្ថទ្ររស់ខាួន។ រ៉ែ មនត 

ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី ២ននអន សញ្ញា ដមដេបានមចងអាំព្៊ីការការ ររដាម្លច ស់នាវាថ្ន នាវា 

និងម្លច ស់នាវា ប្តូវលដ្ឋោះមេងភាា  ៗ លប្កាយម្លនការរង់ប្បាក្ស់ននា។ 

 ម្លប្ត្ត ២៩២ ប្តូវបានរញ្ចូេក្សនុងជាំពូ្ក្សទ្៊ី១៥ លដើ ែ៊ីមចងអាំព្៊ីន៊ីតិវិធ៊ីការ រ

រដាម្លច ស់នាវា ទ្េ់នឹងការអន វតតយ ត្តត ធិការហួសមដនក្សាំណត់ររស់រដាលននរស  ទ្ទ  ក់្ស

ព័្នធនឹងរញ្ញា លនស្ថទ្ និងរញ្ញា ក្សងវក់្សររិស្ថា នស  ទ្ទ។ 423  លោងត្ត ម្លប្ត្តលនោះ រដា

លននរស  ទ្ទអាចមសវងរក្សដាំលណ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្ ក់្សព័្នធការឃ្ត់នាវា លដ្ឋយស្ថា រ័ន

យ ត្តត ធិការមដេភាគ៊ីវិវាទ្ទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ ឬលដ្ឋយស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិសប្ម្លរ់ចារ់

ស  ទ្ទ។ ម្លនន័យថ្ន ស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិសប្ម្លរ់ចារ់ស  ទ្ទ គឺជាជលប្ ើសច ង

លប្កាយក្សរណ៊ីមដេភាគ៊ី ិនម្លនការប្ព្ លប្ព្ៀងោន  លេើស្ថា រ័នយ ត្តត ធិការសប្ម្លរ់ការ

លដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្មដេបានលក្សើតល ើង ក់្សព័្នធនឹងការលដ្ឋោះមេងនាវា និងនាវិក្ស។ 

 លរឿងក្សដ៊ីទ្៊ី១ សប្ម្លរ់ស្ថលាក្សដ៊ីខ្នងលេើ គឺវិវាទ្M/V Saiga មដេលរឿងលនោះ

 ក់្សព័្នធនឹងការទា ទារររស់រដាសង់វីនមស៊ែន (Saint Vincent and Grenadines) 

ក្សនុងនា ជារដាម្លច ស់នាវាឱ្យម្លនការលដ្ឋោះមេងនាវាដឹក្សលប្រងមដេបានលធវើប្រតិរតតិការ

ែគត់ែគង់លប្រងដេ់នាវាលនស្ថទ្ និងនាវាលែែងលទ្ៀតមដេលៅឆ្ា យព្៊ីលននរររស់ហគ៊ីលណ 

 
423 Natalie Klein, Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea 
(Cambridge, Cambridge University Press, 2005), 86.  



សសចក្សដសី្ ដើមនីតសិមទុ្ ទ 

នូ ចន្ថា  394 

 

លហើយក្សមាប្តូវបានឃ្ត់ទ្ ក្សលៅប្តង់តាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខររស់ហគ៊ីលណ។ 424  លយើង

សិក្សាេ ែិតលេើលរឿងលនោះដចូខ្នងលប្កា ។ 

 នាវានស ក  (Saiga) គឺជានាវា ួយមដេរាំ ក់្សទ្ង់ជាតិសង់វនីមស៊ែន លធវើ

ប្រតិរតតិការែគត់ែគង់លប្រងឥនធនៈដេ់នាវាលនស្ថទ្លែែងៗលៅតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ

ររស់ហគ៊ីលណ។ លោងត្ត លសៀវលៅក្សាំណត់លហត នាវា លៅនថ្ាទ្៊ី២៨ មខត លា ឆ្ន ាំ

១៩៩៧ ទ្ូក្សក្សងេាតររស់ហគ៊ីលណ បានវាយប្រ រលេើនាវាលនោះលប្កាយលព្េមដេ

វាចូេលៅតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខររស់ប្រលទ្សស ៊ីរា៉ែល ឱ្ន (Sierra Leone)។ 

លប្កាយ ក្សនាវា និងនាវិក្សប្តូវបានឃ្ត់ និងនាាំលៅក្សាំព្ង់មែក្ស ងការ ី (Conkary) 

ររស់ហគ៊ីលណ លហើយនាវិក្សប្តូវបានឃ ាំខាួន ចាំមណក្សលប្រងឥនធនៈប្តូវបានដក្សហូត។  

ហគ៊ីលណ បានលចាទ្ថ្ន សក្ស មភាព្ែគត់ែគង់លប្រងដេ់នាវាលនស្ថទ្នានា លធវើ

ល ើងលដ្ឋយនាវានស ក  ជាអាំលព្ើរំលលាភចារ់គយររស់ខាួន លហើយបានដ្ឋក់្សរណដ ឹង

អាជ្ាប្រឆ្ាំងនឹងម្លច ស់នាវា លហើយម្លច ស់នាវាលនាោះប្តូវបានែដនាទ រលទាសជារ់ព្នធនាោរ

រយៈលព្េ៦មខ និងម្លនពិ្ន័យជាប្បាក់្សែងមដរ។ 

 សង់វនីមស៊ែន រដឹងលៅស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិសប្ម្លរ់ចារ់ស  ទ្ទ អន លលា ត្ត 

ជាំពូ្ក្សទ្៊ី១៥ ននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ ប្រឆ្ាំងនឹងការអន វតតយ ត្តត ធិការររស់ហគ៊ីលណ 

(ប្រលទ្សទាាំងព្៊ីរជាភាគ៊ីននអន សញ្ញា លនោះ)។ លៅនថ្ាទ្៊ី១៣ មខវិចឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៩៧ 

 
424 M/V Saiga (No 1) Case (Saint Vincent and the Grenadines v Guinea) (prompt release) 
(1997) 110 ILR 736. 
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សង់វីនមស៊ែន បានដ្ឋក់្សសាំលណើឱ្យម្លនការលដ្ឋោះមេងនាវានស ក  និងនា វិក្សភាា  ៗ 

អន លលា ត្ត ម្លប្ត្ត ២៩២ ននអន សញ្ញា ខ្នងលេើ។ លៅនថ្ាទ្៊ី៤ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ 

បានលចញលសចក្សដ៊ីសលប្ ចឱ្យលដ្ឋោះមេងនាវា និងនាវិក្សជារនាទ ន់លដ្ឋយម្លនការរង់

ប្បាក្ស់ននាចាំនួន៤០០,០០០ដ លាា អាល រិក្ស។ នាវា និងនាវិក្ស ប្តូវបានលដ្ឋោះមេងលៅ

នថ្ាទ្៊ី២៨ មខក្ស  ាៈ ឆ្ន ាំ១៩៩៨ លហើយសម្លជិក្សនាវិក្សលែែងៗលទ្ៀត ក្សមាបានចាក្សលចញព្៊ី

ក្សាំព្ង់មែក្ស ងការីរនាទ រ់ព្៊ីលនាោះមដរ។ លៅនថ្ាទ្៊ី១៣ មខ ក្សរា ឆ្ន ាំ១៩៩៨ លដ្ឋយ

អន លលា ត្ត ម្លប្ត្ត ២៩០ សង់វនីមស៊ែន បានដ្ឋក់្សលសន ើឱ្យម្លនវិននការរលណ្ឋដ ោះ

អាសនន លៅកាន់ស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិសប្ម្លរ់ចារ់ស  ទ្ទ ក្ស់ព័្នធនឹងការឃ្ត់នាវា

នស ក  និងនា វិក្សនននាវាលនោះ។ លៅនថ្ាទ្៊ី១១ មខ ៊ីនា ឆ្ន ាំ១៩៩៨ ស្ថលាក្សដ៊ីបានលចញ

 វិននការរលណ្ឋដ ោះអាសនន លដ្ឋយលសន ើឱ្យហគ៊ីលណផ្ដែ ក្សការអន វតតវិននការប្រឆ្ាំងនឹង

នាវា។ លប្កាយ ក្ស ស្ថលាក្សដ៊ីបានលរើក្សសវនាការ និងលចញលសចក្សដ៊ីសលប្ ចចាំល ោះ

ក្សរណ៊ីលនោះ លដ្ឋយអន លលា ត្ត កិ្សចចប្ព្ លប្ព្ៀងរវាងសង់វនីមស៊ែន និងហគ៊ីលណ ច ោះនថ្ា

ទ្៊ី ២០ មខ១៩៩៨។ 

ក្សនុងសវនាការ សង់វនីមស៊ែន បានលចាទ្ថ្នហគ៊ីលណ បានលប្ជៀតមប្ជក្សសិទ្ធិនាវា

ចរណ៍ររស់នាវាខាួន លៅតាំរន់លសដាកិ្សចចផ្ដដ ច់  ខររស់ហគ៊ីលណ លហើយអាំលព្ើលនោះរលំលាភ

រទ្រែញ្ាតតិននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ មដេមចងអាំព្៊ីសិទ្ធិលដញចារ់ លហើយបានលប្រើ

អាំណ្ឋចទាាំងរាំ នក្សនុងរញ្ឈរ់ និងឃ្ត់នាវាលនាោះ។ ស្ថលាក្សដ៊ីបានលចញលសចក្សដ៊ី

សលប្ ចមដេម្លនខាឹ ស្ថរភាគលប្ចើនោាំប្ទ្ការទា ទារររស់សង់វនីមស៊ែន លៅនថ្ាទ្៊ី១ 
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មខក្សក្សកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៩៩ និងតប្ ូវឱ្យម្លនការរង់សាំណងខចូខ្នតលៅសង់វនីមស៊ែន ជា

ទ្ឹក្សប្បាក់្សចាំនួន ២ ១២៣ ៣៥៧ ដ លាា រអាល រិក្ស។ 

ង-ការលដ្ឋោះប្ស្ថយវវិាទ្ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ 

លោងត្ត ន៊ីតិវិធ៊ីមដេត លាការ និងស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិបានអន វតតក្សនុងវិវាទ្

ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទនានាក្សនាង ក្ស  លគអាចមរងមចក្សដាំលណើរការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនជា៤ដាំណ្ឋក្ស់

កាេធាំៗគឺ៖  

− ការសិក្សាលៅលេើលននរ ក់្សព័្នធ និងរនាទ ត់ ូេដ្ឋា ន  

− ពិ្និតយឱ្យបានចាស់លាស់ថ្នលតើម្លនក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងព្៊ី  ន ក្ស់ព័្នធលៅ

នឹងការក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់តាំរន់ស  ទ្ទនានាមដរឬលទ្  

− ការក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់ស  ទ្ទមដនដ៊ី (ត្ត សាំលណើររស់ភាគ៊ី)លដ្ឋយ

អន វតតត្ត វិននមខែរនាទ ត់ស ចម្លា យនិងកាេៈលទ្សៈ ក់្សព័្នធ  

− ការក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់ខពង់រារបាតស  ទ្ទ ឬតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ

លដ្ឋយអន វតតត្ត លោេការណ៍ស ធ ៌ និងវិននកាេៈលទ្សៈ ក្ស-់

ព័្នធ។  

ភារក្សិចចដាំរូងររស់ត លាការក្សនុងការក្សាំណត់ប្ព្ាំមដនស  ទ្ទ គឺការសលប្ ចអាំព្៊ី

លននរ ក្ស់ព័្នធ មដេប្តូវពិ្ចារណ្ឋលៅលព្េក្សាំណត់ប្ព្ាំមដន។ លទាោះជាោ៉ែ ងលនោះក្សដ៊ី យ តតិ-

ស្ថស្តសតររស់ត លាការអនតរជាតិ ក្ស់ព័្នធមតងមតលេើក្សល ើងថ្ន “មដនដ៊ីលោក្សប្គរ់ប្គង
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មដនស  ទ្ទ” មដេម្លនន័យថ្ន សិទ្ធិលេើមដនស  ទ្ទលក្សើតលចញព្៊ីអធិរលតយយររស់រដា

លននរស  ទ្ទលៅលេើមដនដ៊ីលោក្ស។ លហត លនោះលហើយបានជារាេ់លរឿងក្សាំណត់ប្ព្ាំមដន

ស  ទ្ទ ត លាការប្តូវមតសលប្ ចជាជាំ នដាំរងូនូវរញ្ញា អធិរលតយយលេើមដនលកាោះ

ម្លនវិវាទ្ ឬតាំរន់លននរនានាននមដនដ៊ីលោក្ស។  

លោងត្ត ម្លប្ត្ត១២១ ក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី២ ននអន សញ្ញា សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ី

ចារ់ស  ទ្ទ មដេទ្ទ្ួេឥទ្ធិព្េព្៊ីចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ បានទ្ទ្ួេស្ថគ េ់ថ្ន 

លកាោះម្លនឋាន:គតិយ តត និងទ្ទ្េួបានសិទ្ធិលេើមដនស  ទ្ទដូចោន លៅនឹងមដនដ៊ីលោក្ស

មដរ។ រ៉ែ មនត  ិនម នប្គរ់លកាោះទាាំងអស់ទ្ទ្ួេបានតាំរន់លសដាក្សិចចផ្ដដ ច់  ខ ឬខពង់រារ

បាតស  ទ្ទល ើយ។  
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សំណួរ 

 ១.  វិវាទ្រវាងរដា និងរដាក្សនុងវិស័យស  ទ្ទ អាចលក្សើតល ើងលដ្ឋយស្ថររញ្ញា អវ៊ី

ខាោះ?  

 ២. លៅលព្េម្លនវិវាទ្លក្សើតល ើង លតើរដាប្តូវលដ្ឋោះប្ស្ថយដូចល ដច? ចរូរាា ញ

លដ្ឋយសលងខរព្៊ី លធាបាយលដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្លដ្ឋយសនតិវិធ៊ី។ 

 ៣. ចូររាា ញព្៊ីត លាការ និងស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិទាាំង៤ មដេម្លនស តាក្សិចច

លដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្មដនស  ទ្ទ (លោងត្ត អន សញ្ញា សហប្រជាជាតិសដ ៊ីព្៊ីចារ់ស  ទ្ទ 

ឆ្ន ាំ១៩៨២)។ 

 ៤. អវ៊ីជាវិននការរលណ្ឋដ ោះអាសនន?  

 ៥. ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេនាវា និងនាវិក្សប្តូវបានឃ្ត់លដ្ឋយរដាលននរស  ទ្ទ ួយ លតើ

ម្លច ស់នាវាម្លនសិទ្ធិរដឹងលៅត លាការឬស្ថា រ័នយ ត្តត ធិការទាាំង៤មដេម្លនមចងក្សនុងអន 

សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ មដរឬលទ្? លហត អវ៊ី? លតើនរណ្ឋជាអនក្សម្លនសិទ្ធិរដឹង? លហត អវ៊ី?  

 ៦. រដា “ក្ស”ជាភាគ៊ីននអន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ និងបានលចញលសចក្សដ៊ីមថ្ាងការណ៍

ទ្ទ្ួេស្ថគ េ់យ ត្តត ធិការស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិសប្ម្លរ់ចារ់ស  ទ្ទ ត លាការយ តតិធ ៌អនតរ

ជាតិ និងស្ថលាក្សដ៊ី ជឈតតវិនិចឆយពិ្លសស ចាំមណក្សរដា “ខ” ជាភាគ៊ីអន សញ្ញា ខ្នងលេើ

ដចូោន  លហើយបានលចញលសចក្សដ៊ីមថ្ាងការណ៍ទ្ទ្ួេស្ថគ េ់យ ត្តត ធិការស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិ
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សប្ម្លរ់ចារ់ស  ទ្ទ ត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ និងស្ថលាក្សដ៊ី ជឈតតវិនិចឆយ។ លៅ

លព្េម្លនវិវាទ្រវាងរដាទាាំងព្៊ីរខ្នងលេើ លតើស្ថា រ័នណ្ឋខាោះមដេម្លនយ ត្តត ធិការ? លតើ

ភាគ៊ីអាចលប្ជើសលរសីស្ថា រ័នសប្ម្លរ់លដ្ឋោះប្ស្ថយវិវាទ្ររស់ខាួន លដ្ឋយវិធ៊ីណ្ឋ? ចរូ

រាា ញ។ 

 ៧.  ក់្សព័្នធនឹងការក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់ខពង់រារបាតស  ទ្ទហួស ២០០ន ៉ែេ៍

ស  ទ្ទ ក្សនុងវិវាទ្រង់កាា មដស និង ៊ីោ៉ែ ន់ម្ល៉ែ  ឆ្ន ាំ២០១២  ៊ីោ៉ែ ន់ម្ល៉ែបានលេើក្សល ើងលៅ

ក្សនុងការតវា៉ែ ររស់ខាួន ថ្នស្ថលាក្សដ៊ីអនតរជាតិសប្ម្លរ់ចារ់ស  ទ្ទ  ិនម្លនយ ត្តត ធិការ

ក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់ខពង់រារបាតស  ទ្ទហួស ២០០ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទល ើយ លប្ ោះថ្ន មខែ

រនាទ ត់ក្សាំណត់ប្ព្ាំប្រទ្េ់នឹងរញ្ចរ់  នដេ់ប្តង់ចាំណ ច២០០ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទ ព្៊ីមខែរនាទ ត់

 ូេដ្ឋា នស  ទ្ទមដនដ៊ី លហើយ ា៉ែងលទ្ៀតគណៈក្សម្លម ធិការខពង់រារបាតស  ទ្ទ ិនទាន់

បានែដេ់អន ស្ថសន៍ដេ់ប្រលទ្សទាាំងព្៊ីរល ើយ  ក្ស់ព័្នធនឹងខពង់រារបាតស  ទ្ទហួស

២០០ន ៉ែេ៍ស  ទ្ទលនោះ។ លតើអនក្សយេ់ោ៉ែ ងណ្ឋមដរ? ចូររក្សប្ស្ថយ។ 
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ជំព្ូក្សទ្៧ី៖ សនតិសុខផ្ដនសមុទ្ទ 

✍ ខាឹ ស្ថរសាំខ្នន់ៗក្សនុងជាំព្កូ្សលនោះ 

− សិក្សាអាំព្៊ីសញ្ញា ទ្ូលៅសដ ៊ីព្៊ីសនតិស ខមដនស  ទ្ទ។ 

− សិក្សាព្៊ីក្សត្តត នានាមដេរ៉ែោះ េ់ដេ់សនតិស ខមដនស  ទ្ទ។  

− មសវងយេ់អាំព្៊ីប្ក្សរខណឌ ចារ់អនតរជាតិ  ក់្សព័្នធនឹងសនតិស ខមដន

ស  ទ្ទ។ 

សនតិស ខមដនស  ទ្ទគឺជា ក្សយមដេលគលប្រើញឹក្សញរ់ ួយ នាលព្េរចចុរែនន 

លៅក្សនុងទ្ាំនាក់្សទ្ាំនងអនតរជាតិ។ អនក្សលដើរតួសាំខ្នន់លៅក្សនុងការលរៀរចាំលោេនលោបាយ

ស  ទ្ទ ការប្គរ់ប្គង  ស  ទ្ទ និងសនតិស ខពិ្ភព្លលាក្ស បានចារ់លែដើ ម្លនការ

ចារ់អារ មណ៍ខ្នា ាំង ចាំល ោះវិស័យលនោះ។ លៅលព្េលគពិ្ភាក្សាោន អាំព្៊ីសនតិស ខមដន

ស  ទ្ទ លគមតងមតលេើក្សល ើងអាំព្៊ី “ការគាំរា ក្សាំមហង” លដ្ឋយចាត់ទ្ ក្សថ្នជាលរឿងអាទ្ិ

ភាព្ យួ ក្ស់ព័្នធនឹងសនតិស ខមដនស  ទ្ទ។ 

  ក្សយថ្ន “ការគាំរា ក្សាំមហង” សាំលៅដេ់រញ្ញា ដូចជា  វិវាទ្រវាងរដា និងរដា 

លភរវក្ស មស  ទ្ទ ការរាន់នាវា ការជួញដរូលប្គឿងលញៀន  ន សែ និងទ្ាំនិញខ សចារ់ 

ការជួញដរូអាវ ធ ការលនស្ថទ្ខ សចារ់ រញ្ញា ឧប្ក្សិដាក្ស មររិស្ថា ន លប្ោោះថ្នន ក្ស់ក្សនុង

ស  ទ្ទ និងលប្ោោះធ មជាតិ។ ត្ត រយៈលនោះ លគអាចក្សាំណត់បានថ្ន “សនតិស ខមដន
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ស  ទ្ទ” គឺសាំលៅដេ់ស្ថា នភាព្មដេស  ទ្ទ ិនទ្ទ្ួេរងនូវការគាំរា ក្សាំមហងទាាំងឡាយ 

ដចូម្លនលរៀររារ់ខ្នងលេើ។ 

 សនតិស ខមដនស  ទ្ទ ម្លនការ ក់្សព័្នធោ៉ែ ងខ្នា ាំង ជា យួនឹងការទា ទារនានា

ររស់រដា។ 425  ចាំមណក្សលោនររស់រដា ម្លនតួនាទ្៊ីោ៉ែ ងសាំខ្នន់ ក្សនុងការននា

អធិរលតយយជាតិ ននរដាន៊ី យួៗែងមដរ។ ក្សនុងការអន វតតតួនាទ្៊ីររស់ខាួន លោននន

រដាន៊ី ួយៗ ប្តូវការការអន វតតស យ ទ្ធ និងការស្ថក្សេែងអាវ ធររស់ខាួន លហើយការ

ស្ថក្សេែងលនោះ នឹងលធវើល ើងក្សនុងស  ទ្ទ។  ា៉ែងលទ្ៀត តនួាទ្៊ីសាំខ្នន់ យួររស់រដា គឺ

ការការ រប្ព្ាំប្រទ្េ់ររស់ខាួន ប្រឆ្ាំងនឹងការចូេលដ្ឋយខ សចារ់ សក្ស មភាព្

ររស់នាវាមដេម្លនការរងកជា និភ័យដេ់ររិស្ថា ន នាវាដឹក្សលប្គឿងលញៀន អាវ ធ

  ប្រេ័យ នាវាដឹក្សកាក្សសាំណេ់លប្ោោះថ្នន ក់្សជាលដើ ។ 

 ជាំពូ្ក្សលនោះនឹងសិក្សាអាំព្៊ីរញ្ញា សាំខ្នន់ៗ មដេគាំរា ក្សាំមហងដេ់សនតិស ខមដន

ស  ទ្ទ (មែនក្សទ្៊ី១) រនាទ រ់ ក្សនឹងលេើក្សយក្សរញ្ញា ធាំៗព្៊ីរ ក្សសិក្សា គឺរញ្ញា រាន់នាវា 

(មែនក្សទ្៊ី២ ) និងរញ្ញា លភរវក្ស មស  ទ្ទ (មែនក្សទ្៊ី៣)  ក្សសិក្សាេ ែិត។ 

ផ្ ន្ក្សទី្១៖ បញ្ញា សំខាន់ៗ ផ្ដលគំរាមក្សំផ្ហ្ងដល់សនតិសុខផ្ដនសមុទ្ទ  

 សព្វនថ្ាម្លនការគាំរា ក្សាំមហងជាលប្ចើន មដេម្លនឥទ្ធិព្េលដ្ឋយផ្ដទ េ់លៅនឹង

សនតិស ខមដនស  ទ្ទ ជាអនតរជាតិ។ ក្សត្តត គាំរា ក្សាំមហងទាាំងលនាោះអាចជា៖  

 
425 Natalies Klein, Maritime Security and the Law of the Sea, PP. 17.  
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− ឧប្កិ្សដាក្ស មនាងមដនលដ្ឋយម្លនការចាត់ត្តាំង រួ ម្លនការជួញដរូលប្គឿង

លញៀន អាវ ធជាតិែទុោះ និងការជញួដូរ ន សែខ សចារ់  

− លភរវក្ស ម និង  

− អាំលព្ើរាន់នាវា និងរាន់ប្រដ្ឋរ់អាវ ធលៅក្សនុងមដនស  ទ្ទ។ 

ដចូោន លនោះមដរ ម្លនសក្ស មភាព្ជាលប្ចើនលទ្ៀត មដេរងកការគាំរា ក្សាំមហង ិន

ផ្ដទ េ់ ដេ់សនតិស ខស  ទ្ទ មដេទាាំងលនាោះម្លនដចូជា៖  

− អាវ ធជ៊ីវស្ថស្តសតគ៊ី ៊ី និងន យលគាមអ៊ែរ (BCN) និង 

− ចារ់ និងន៊ីតិវិធ៊ីក្សនុងប្សុក្ស ក់្សព័្នធនឹងការរលងកើតប្កុ្ស ហ៊ែ នស្ថជ៊ីវក្ស ម 

និងការច ោះរញ្ា ៊ីនាវា។ 

  ឧប្កិ្សដាក្សក្ស មនាងមដនលដ្ឋយម្លនការចាត់ត្តាំង គឺជាអាំលព្ើលេមើសចារ់មដេ

ពិ្បាក្សរស្តាក រ និងលធវើឱ្យពិ្ភព្លលាក្សម្លនការឈឺក្សាេោ៉ែ ងខ្នា ាំងនាលព្េរចចុរែនន 

ជាពិ្លសស ក់្សព័្នធនឹងទ្៊ីែារងងឹតននការជញួដូរលប្គឿងលញៀនខ សចារ់។ ទ្ិដាភាព្

ជាក់្សមសដងសព្វនថ្ា មដេសប្ ួេដេ់សក្ស មភាព្ឧប្កិ្សដាក្ស មលដ្ឋយម្លនការចាត់ត្តាំងគឺ 

រណ្ឋដ ញននប្កុ្ស សងគ ងងឹត និងរណ្ឋដ ញព្ ក្សរេួយ។ ឧប្ក្សិដាក្ស មខ្នងលេើ ជាទ្លូៅ

ជាសក្ស មភាព្មដេរងកលប្ោោះថ្នន ក្ស់ខ្នា ាំង ដចូជាសក្ស មភាព្ជួញដរូលប្គឿងលញៀនខ ស

ចារ់ ប្កុ្ស ប្រដ្ឋរ់អាវ ធ រណ្ឋដ ញព្ ក្សរេយួ លាងេ យក្សខវក់្ស លព្សាចារយ ជញួដូរ

 ន សែ មដេទាាំងអស់លនោះម្លនទ្ាំនាក់្សទ្ាំនងោន ោ៉ែ ងជិតសន ិទ្ធ។ 
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 អន សញ្ញា សហប្រជាជាតិប្រឆ្ាំងឧប្កិ្សដាក្ស មនាងមដន លដ្ឋយម្លនការចាត់ត្តាំង 

(CTOC) គឺជាអន សញ្ញា ដមាសាំខ្នន់រាំែ ត សប្ម្លរ់លដ្ឋោះប្ស្ថយរញ្ញា ខ្នងលេើ។ ត្ត 

រយ:អន សញ្ញា លនោះប្រជាជាតិនានា រួ ោន ប្រយ ទ្ធប្រឆ្ាំងឧប្កិ្សដាក្ស មលដ្ឋយម្លនការចាត់

ត្តាំងទាាំងឡាយ ត្ត រយ:ក្សិចចសហប្រតិរតតិការក្សនុងរញ្ញា រតរអូសប្ទ្ព្យស ែតតិ រតារ័ន 

ការជយួោន លៅវិញលៅ ក្សមែនក្សចារ់ ជាំនយួរលចចក្សលទ្ស និងការរណដុ ោះរណ្ឋដ េ។ 

អន សញ្ញា លនោះ ក្សមាតប្ ូវឱ្យរដាភាគ៊ី អន វតតវិននការថ្នន ក់្សជាតិ និងចេូរ ួកិ្សចចសហ

ប្រតិរតតិការអនតរជាតិនានាែងមដរ លដើ ែ៊ីសលប្ ចបាននូវកាត់លទាសប្ព្ហមទ្ណឌ លេើ

សក្ស មភាព្ឧប្កិ្សដាក្ស មម្លនការចាត់ត្តាំងនានា រួ ម្លនការជួញដរូអាវ ធ លប្គឿងលញៀន 

និងការជួញដរូ ន សែខ សចារ់ ជាលដើ ។ 

  ក្សយ “លភរវក្ស ម”  ិនទាន់ម្លនការែដេ់និយ ន័យចាស់លាស់ និងម្លនការ

ឯក្សភាព្ល ើយ។ រ៉ែ មនត លៅក្សនុងទ្ិដាភាព្ជាក្ស់មសដង អាំលព្ើលនោះ ក់្សព័្នធលៅនឹងសក្ស មភាព្

ហិងា រាំែាិចរាំផ្ដា ញលដ្ឋយម្លនការជាំរ ញទ្ឹក្សចិតតលៅខ្នងលប្កាយខនងព្៊ីនលោបាយ។ 

ការវាយប្រ រលដ្ឋយលភរវក្សរ ម្លនទ្ិសលៅលឆ្ព ោះលៅរក្សប្កុ្ស  ន សែមដេម្លនចាំននួ

លប្ចើនលៅក្សនុងលព្េមត ួយ លដ្ឋយរងកជាការអនតរាយធាន់ធារ ក្សនុងលោេរាំណងទាក្ស់

ទាញការយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក់្សមែនក្សនលោបាយ ស្ថសនា ឬក្សនុងលោេរាំណងដ្ឋក់្សរនទុក្ស

ដេ់អងគភាព្នលោបាយណ្ឋ យួ។ 

 អាំលព្ើរាន់នាវា គឺជារទ្លេមើសមដេម្លនវយយចាំណ្ឋស់ ួយក្សនុងពិ្ភព្លលាក្ស។ 

ក្សនុងប្រវតតសិ្ថស្តសត  តាំរន់ការីលរៀន និងល ឌ្៊ីមទ្រា៉ែលណ គឺជាតាំរន់េែ៊ីេាញ ក្សនុង
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សក្ស មភាព្រាន់នាវាជាំនួញ។ តាំរន់សាំខ្នន់ៗ មដេម្លនសក្ស មភាព្រាន់នាវាលប្ចើន 

ម្លនស  ទ្ទចិនខ្នងតែូង ប្ចក្សម្ល៉ែឡាកា អាស្តហវិក្សខ្នងេិច និងស៊ែូម្ល៉ែេ៊ី។ រចចុរែនន 

លននរស៊ែូម្ល៉ែេ៊ី គឺជាតាំរន់មដេលគចាត់ទ្ ក្សថ្ន ទ្ទ្ួេរងអាំលព្ើរាន់នាវាលប្ចើន និងរងការ

ខូចខ្នតលប្ចើនរាំែ តក្សនុងពិ្ភព្លលាក្ស។ 

 ក្សត្តត គាំរា ក្សាំមហង ិនផ្ដទ េ់ចាំល ោះសនតិស ខមដនស  ទ្ទ  ិនម្លនេក្សខណៈ

លប្ោោះថ្នន ក្ស់ ឬខ សចារ់ល ើយ រ៉ែ មនតក្សត្តត លនោះជួយសប្ ួេដេ់ការក្សលក្សើតននការគាំរា 

ក្សាំមហងលដ្ឋយផ្ដទ េ់លែែងៗលទ្ៀត។ 

ផ្ ន្ក្សទី្២៖ អំសព្ើបលន់ន្ថវា  និងបលន់ប្បដ្ឋប់អាវុធប្បឆ្ងំន្ថវា 

 ១-សញ្ញា ណទ្ូសៅ  

 អាំលព្ើរាន់នាវា  ិនម នជាលរឿងលក្សើតថ្ម៊ីៗលនាោះលទ្ គឺវាលក្សើតល ើងត្តាំងព្៊ីស ័យ

រ រាណ ក្សល ាោះ។ លៅលព្េលនាោះ ជនជាតិប្កិ្សចបានលៅឧប្កិ្សដាជនរាន់នាវាថ្ន ជា

សប្តូវននប្រជាព្េរដា (hostes humanis generis)។ ចារ់ទ្ាំលនៀ ទ្ម្លា រ់អនតរជាតិ 

ក្សមាបានចាត់ទ្ ក្សឧប្ក្សិដាជនខ្នងលេើលនោះថ្នជាសប្តូវនន ន សែជាតិែងមដរ។ ឧប្កិ្សដា-

ជនរាន់នាវា ប្តូវបានលគចាត់ទ្ ក្សថ្នជាពួ្ក្សលធវើសស្តាគ  ស ៊ីឈនួ េ លហើយ ិនម នលធវើ

សស្តាគ  ប្រឆ្ាំងនឹងរដាមត យួល ើយ គឺលធវើសស្តាគ  ប្រឆ្ាំងប្គរ់រដាទាាំងអស់។ អាំលព្ើរាន់

នាវា គឺជាឧប្ក្សិដាក្ស មទ្៊ី១ មដេលគចាត់ទ្ ក្សថ្នសា ិតលប្កា យ ត្តត ធិការស្ថក្សេ។ លៅឆ្ន ាំ
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១៩២៧ ក្សនុងវិវាទ្រវាងបារាាំង និងតួគ៊ី (Lotus Case426) ត លាការយ តតិធ ៌អនតរជាតិ

អចិនស្តនតយ៍ (PCIJ) បានរក្សប្ស្ថយថ្ន “លទាោះរ៊ីជាក្សនងុេក្សខនតកិ្សៈអាចមចងអាំព្៊ីការែដនាទ រ

លទាសចាំល ោះអាំលព្ើរានន់ាវាក្សដ៊ី វាគជឺារទ្លេមើសប្រឆ្ាំងនឹងចារ់ប្រជាជាត ិ លហើយទ្៊ី

ក្សមនាងប្រតិរតតិការននអាំលព្ើលនោះ គសឺ  ទ្ទអនតរជាតិ លហើយ និម នជាសទិ្ធ ិឬកាតព្វក្សិចច

ររស់ប្រជាជាតិណ្ឋ យួក្សនុងការប្គរ់ប្គងល ើយ មដេឧប្ក្សដិាជនរានន់ាវាលនាោះបាន

រដលិសធការការ រព្៊ីរដាមដេោត់ម្លនសញ្ញា ត ិ លហើយបានដ្ឋក្សខ់ាួនលៅលប្ៅចារ ់

ជាសប្តវូនន ន សែជាត ិ(hostes humanis generis) ម្លននយ័ថ្ន ប្រជាជាតិណ្ឋ

ក្សមាលដ្ឋយមដេម្លនសទិ្ធិចារ់ខាួន និងែដនាទ រលទាស មដរ” ។ 

 ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងសហប្រតិរតតិការក្សនុងតាំរន់ សដ ៊ីព្៊ីការប្រយ ទ្ធប្រឆ្ាំងនឹងអាំលព្ើ

រាន់នាវា និងាំលព្ើរាន់ប្រដ្ឋរ់អាវ ធ ក្សនុងមដនស  ទ្ទអាស ៊ី ឆ្ន ាំ២០០៥ ប្តង់ម្លប្ត្ត ១ 

បានឱ្យនិយ ន័យ ក្សយ “អាំលព្ើរាន់នាវា”ថ្ន៖  

− អាំលព្ើហិងា ឬឃ ាំឃ្ាំងលដ្ឋយខ សចារ់ ឬអាំលព្ើរាំែាិចរាំផ្ដា ញ លដើ ែ៊ី

ប្រលោជន៍ផ្ដទ េ់ខាួន លដ្ឋយនាវិក្ស ឬអនក្សដាំលណើរត្ត នាវា ឬអាកាស

ោនឯក្សជនលដ្ឋយម្លនលោេរាំណង:  

• ប្រឆ្ាំងនឹងនាវាលែែង ឬរ គគេលែែង ឬប្ទ្ព្យស ែតតិលៅលេើ

នាវា ក្សនុងស  ទ្ទអនតរជាតិ  

 
426 PCIJ Series A No 10 (at 70). 
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• ប្រឆ្ាំងនឹងនាវា រ គគេ ឬប្ទ្ព្យស ែតតិក្សនុងក្សមនាងលៅលប្ៅ

យ ត្តត ធិការននរដា។ 

− រាេ់អាំលព្ើននការចូេរួ លដ្ឋយសម ័ប្គចិតត ក្សនុងកិ្សចចដាំលណើរការនាវា ឬ

អាកាសោន លដ្ឋយបានដឹងព្៊ីអងគលហត មដេនាាំឱ្យលក្សើតជាអាំលព្ើរាន់

នាវា ឬអាកាសោន 

− អាំលព្ើននការញុោះញង់ ឬការសប្ ួេអាំលព្ើលេមើសខ្នងលេើលដ្ឋយលចតនា។ 

ចាំមណក្សក្សថ្នខណឌ ទ្៊ី២ ននក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងដមដេ បានឱ្យនិយ ន័យ ក្សយ 

“អាំលព្ើរាន់ប្រដ្ឋរ់អាវ ធលេើនាវា” ថ្ន៖  

− អាំលព្ើហិងា ឬឃ ាំឃ្ាំងលដ្ឋយខ សចារ់ ឬអាំលព្ើរាំែាិចរាំផ្ដា ញលដើ ែ៊ី

ប្រលោជន៍ផ្ដទ េ់ខាួន សាំលៅប្រឆ្ាំងនឹងនាវា ឬរ គគេ ឬប្ទ្ព្យស ែតតិ

លេើនាវា លៅក្សមនាងមដេរទ្លេមើសលនាោះសា ិតក្សនុងយ ត្តត ធិការររស់ភា

គ៊ី  

− រាេ់អាំលព្ើននការចូេរួ លដ្ឋយសម ័ប្គចិតត ក្សនុងក្សិចចដាំលណើរការនាវា 

លដ្ឋយបានដឹងព្៊ីអងគលហត មដេនាាំឱ្យលក្សើតជាអាំលព្ើរាន់ប្រដ្ឋរ់អាវ ធ

លេើនាវា។ 

− អាំលព្ើននការញុោះញង់ ឬការសប្ ួេអាំលព្ើលេមើសលដ្ឋយលចតនា មដេ

ក្សាំណត់ខ្នងលេើ។  
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ក្សនុងប្រវតតិស្ថស្តសតន៊ីតិស  ទ្ទ  ក្ស់ព័្នធនឹងប្រតិរតតិការប្រឆ្ាំងអាំលព្ើរាន់នាវា 

លដ្ឋយរដាលននរស  ទ្ទ ម្លនលរឿងថ្ម៊ីៗលក្សើតល ើងលប្ចើនគួរស ។427 ទ្៊ី ួយ គឺការលនាើយតរ

លៅនឹងលោេរាំណងននការប្រឆ្ាំងអាំលព្ើរាន់នាវាលៅអាស ៊ីអាលគនយ៍ នាទ្សវតែឆ្ន ាំ

១៩៩០ ជាពិ្លសសលៅប្ចក្សម្ល៉ែឡាកា និងលៅប្រជ ាំលកាោះឥណឌូ លនស ៊ី។
428 ជាទ្លូៅ ភាព្

េាំបាក្សមដេលយើងជួរលដ្ឋយស្ថរឧរែតតិលហត រាន់នាវា និងអាំលព្ើលឃ្រលៅប្រឆ្ាំង

នាវា  ិនម នលដ្ឋយស្ថរភាព្ នទិេ ឬភាព្ ិនច ោះចសប្ ុងោន លេើការក្សាំណត់ចរិត

េក្សខណៈននអាំលព្ើលនាោះលទ្។ រ៉ែ មនត ភាព្េាំបាក្សលនាោះលក្សើតលចញព្៊ី នទិេ និងភាព្ ិន

ចាស់លាស់មែនក្ស វិននការមដេរដាអាចអន វតតបានលដ្ឋយ ិនចាំបាច់ម្លនក្សិចចសហ

ការ ឬប្តូវម្លនក្សិចចសហប្រតិរតតិការ លដើ ែ៊ីលប្រើចារ់ប្រឆ្ាំងនឹងឧរែតតិលហត  ឬអាំលព្ើ

លនាោះ។ ជាការពិ្ត អាំលព្ើលេមើសចារ់នានា មដេបានប្រប្ពឹ្តតល ើងលៅមដនស  ទ្ទក្សនាង

 ក្ស ប្តូវប្រឈ   ខជា យួនឹងសហគ ន៍អនតរជាតិ មដេអាំលព្ើទាាំងលនាោះរួ ម្លន

ឧរែតតិលហត រាន់នាវាលៅឈូងស  ទ្ទហគ៊ីលណ លចញព្៊ីអាប្ហិក្សខ្នងេិច ក្សមាដូចជា

សក្ស មភាព្រាន់នាវានានាលៅប្ចក្សម្ល៉ែឡាកាែង។ 

 ថ្ម៊ីៗលនោះម្លនអាំលព្ើលេមើសកាន់មតធាន់ធារបានរីក្សរាេដ្ឋេលៅតាំរន់ស  ទ្ទ

លចញព្៊ីលននរសូម្ល៉ែេ៊ី និងលៅក្សនុងមដនស  ទ្ទនននក្សលអមឌ្ន។ លៅអាប្ហិក្សខ្នងេិច និង

លៅប្ចក្សម្ល៉ែឡាកា រលរៀររររននអាំលព្ើរាន់នាវា គឺជាសក្ស មភាព្មរររ រាណ។ ពួ្ក្សលគ

លធវើសក្ស មភាព្លដ្ឋយម្លនអងគការចាត់ត្តាំង ប្រឆ្ាំងនឹងនាវាមដេ ិនម្លន លធាបាយ

 
427 Donald R Rothwell, 'Maritime Piracy and International Law' Crimes of War Project at 
www.crimesofwar.org/onnews/news-piracy.html.  
428 Rothwell and Stephens, supra note 3, P433.  

http://www.crimesofwar.org/onnews/news-piracy.html
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ការ រខាួន ក្សនុងមដនស  ទ្ទធាំទ្លូាយ។ រ៉ែ មនតលប្កាយព្៊ីជរួនឹងែេររាជ័យ ួយចាំននួ 

សក្ស មភាព្ចារ់លែដើ ម្លនការគាំរា ក្សាំមហងខ្នា ាំងជាង  ន លរើលទាោះរ៊ីជាម្លនការត្តាំងចិតត

ោ៉ែ ង  តម្ល ាំ និងសក្ស មភាព្ប្រឆ្ាំងប្រក្សរលដ្ឋយប្រសិទ្ធភាព្មែែក្សលេើក្សិចចសហប្រតិ-

រតតិការរវាងរដាលននរស  ទ្ទនានា រដាមដេម្លនែេប្រលោជន៍ ក់្សព័្នធដនទ្លទ្ៀត និង

ឧហាហក្ស មដឹក្សជញ្ាូនែាូវទ្ឹក្សក្សដ៊ី។ 

អាំលព្ើរាន់នាវាមដេម្លនការចាត់ត្តាំង និងម្លនភាព្លឃ្រលៅកាន់មតខ្នា ាំងល ើង

 ិននា រ់ម្លនព្៊ី  ន ក្ស បានចារ់លែដើ លក្សើតម្លនជាលេើក្សដាំរូងលៅមដនទ្ឹក្សសូម្ល៉ែេ៊ី 

លហើយលប្កាយ ក្សលទ្ៀតលៅនក្សលអមឌ្ន។ ការអភិវឌ្ឍឧប្ក្សិដាក្ស មទាាំងលនោះ នាាំ ក្សនូវ

ក្សប្ ិតលប្ោោះថ្នន កាន់មតធាន់ធារដេ់នាវាដឹក្សជញ្ាូននានា។ ឧប្ក្សិដាជនបានរលងកើតស្ថា ន

ការណ៍មរាក្សៗ មដេលព្េខាោះលយើង ិនអាចគិតដេ់។  

អវ៊ីមដេលយើងក្សត់សម្លគ េ់លឃើញ ចាំល ោះស្ថា នការណ៍ថ្ម៊ីលនោះគឺអាំលព្ើរាន់នាវា 

លៅមដនទ្ឹក្សសូម្ល៉ែេ៊ី បានលក្សើតល ើងលៅខណៈលព្េមដេប្រលទ្សលនោះ ិនម្លនរដ្ឋា ភិ

បាេមដេអាចដឹក្សនាាំប្រក្សរលដ្ឋយប្រសិទ្ធភាព្ មដេជាលហត នាាំឱ្យសហគ ន៍អនតរ

ជាតិ ិនអាចពឹ្ងមែែក្ស និងលជឿជាក្ស់ក្សនុងការអន វតតក្សិចចសហប្រតិរតតិក្សប្រឆ្ាំងនឹងរទ្

ឧប្កិ្សដាលនាោះបាន។ ជាេទ្ធែេ ឧប្កិ្សដាជនរាន់នាវា អាចនាាំយក្សនាវាមដេពួ្ក្សលគបាន

ដក្សហូតលនាោះ លៅកាន់ស  ទ្ទមដនដ៊ី ឬក្សាំព្ង់មែររស់សមូ្ល៉ែេ៊ី លដ្ឋយម្លនទ្ាំន ក្សចិតតថ្ន

ពួ្ក្សលគនឹងអាចលធវើវាបានលជាគជ័យ និងរចួព្៊ីលទាសទ្ណឌ ។ 
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លដ្ឋយស្ថររញ្ញា ដចូលរៀររារ់ខ្នងលេើ ប្រលទ្សជាលប្ចើន ិនម្លនននទៈចង់ចូេ

អនតរាគ ន៍ប្រឆ្ាំងរទ្ឧប្កិ្សដាក្សនុងស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់សមូ្ល៉ែេ៊ីល ើយ។ លរឿងអាប្ក្សក់្ស ួយ

លទ្ៀតននស្ថា នការណ៍លនោះគឺឧប្ក្សិដាជនរាន់នាវា  ិនម្លនចាំណ្ឋរ់អារ មណ៍លេើទ្ាំនិញ

មដេដឹក្សលដ្ឋយនាវាដូចមដេឧប្កិ្សដាជនរាន់នាវាព្៊ី  ននា រ់បានលធវើប្រតិរតតិការក្សនុង

នក្សហគ៊ីលណ និងប្ចក្សម្ល៉ែឡាកាល ើយ។ ក្សនុងក្សរណ៊ីលនោះ នាវាប្តូវបានដក្សហូតក្សនុងលោេ

រាំណងទា ទារតន ាលលាោះ។ ការណ៍លនោះ នាាំឱ្យការវាយប្រ រ និងចារ់ខាួនអនក្ស ក់្ស

ព័្នធ ជួរការេាំបាក្ស។ ដាំណ្ឋក្ស់កាេទ្៊ី យួ មដេឧប្កិ្សដាជនរាន់នាវាបានលធវើគឺ នាាំយក្ស

នាវាលនាោះលៅកាន់តាំរន់ស វតាិភាព្សប្ម្លរ់ពួ្ក្សលគក្សនុងមដនដ៊ីសមូ្ល៉ែេ៊ី លហើយលប្កាយ

 ក្សប្រកាសទា ទារប្បាក្ស់លលាោះ។ ពួ្ក្សលគម្លនការលជឿជាក្ស់ខ្នា ាំងណ្ឋស់ចាំល ោះសក្ស ម-

ភាព្ររស់ខាួន លប្ ោះថ្នពួ្ក្សលគដឹងថ្នម្លច ស់នាវា និងរដាម្លច ស់នាវា ដឹងចាស់ថ្នការ

រ៉ែ នរ៉ែងយក្សនាវាប្ត រ់លៅវិញ នឹងនាាំរញ្ញា លប្ោោះថ្នន ក់្សរាំែ តដេ់នាវា  ន សែ និង

ទ្ាំនិញក្សនុងនាវា។ ការលក្សើតល ើងទ្ប្ ង់ថ្ម៊ីននអាំលព្ើរាន់នាវា ជាលហត នាាំឱ្យម្លនការយក្ស

ចិតតទ្ ក្សដ្ឋក្ស់កាន់មតខ្នា ាំងព្៊ីសាំណ្ឋក្ស់សហគ ន៍អនតរជាតិ លហើយក្សមានាាំឱ្យលក្សើតរញ្ញា គតិ

យ តតសមុគស្ថម ញែងមដរ។ 

លទាោះរ៊ីជា លគដឹងចាស់ថ្ន លោេរាំណងច ែងររស់ឧប្កិ្សដាជនរាន់នាវា គឺជា

ប្បាក្ស់ក្សដ៊ី រ៉ែ មនតក្សនុងទ្ប្ ង់សក្ស មភាព្មដេពួ្ក្សលគទា ទារប្បាក្ស់លលាោះនាវា ពួ្ក្សលគបាន

លប្រើ ក្សយថ្ន លគលធវើលនោះ ិនម នលដើ ែ៊ីប្រលោជន៍ផ្ដទ េ់ខាួនល ើយ រ៉ែ មនតសា ិតលប្កា 

លហត ែេនលោបាយលដើ ែ៊ីការ រធនននស  ទ្ទររស់ប្រលទ្សខាួន ជាលដើ ។ ខណៈ
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មដេការទា ទារមររលនោះ អាចចាត់ទ្ ក្សជាភាព្វយយឆ្ា តររស់ឧប្កិ្សដាជនស ័យថ្ម៊ី 

រ៉ែ មនតលព្េលនោះលគបានដឹងចាស់ណ្ឋស់ថ្ន អវ៊ីមដេពួ្ក្សលគលេើក្សល ើង ិនគួរឱ្យលជឿ 

និងប្ោន់មតជាការលាក់្សបាាំងភាព្ខ សចារ់ននសក្ស មភាព្ររស់ខាួនរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ។ 

លទាោះជាោ៉ែ ងលនោះក្សដ៊ី ការអោះអាងមររខ្នងលេើររស់ជនមដេប្តូវបានចារ់ខាួន 

អាចនឹងនាាំឱ្យម្លនភាព្េាំបាក្សមែនក្សគតិយ តតលៅលព្េមដេពួ្ក្សលគប្តូវបានរញ្ាូនលៅ

ជាំន ាំជប្ ោះលហើយម្លនភសដុត្តងមដេអាចពិ្ចារណ្ឋបានថ្ន សក្ស មភាព្ររស់ពួ្ក្សលគ

អាចទ្ទ្ួេបានការរញ្ញា ព្៊ីរដ្ឋា ភិបាេ។ ភាា រ់លៅនឹងរញ្ញា ចរិតេក្សខណៈននរទ្លេមើស 

វា ក់្សព័្នធនឹងរញ្ញា សិទ្ធិររស់រដាក្សនុងការចាត់វិននការរាក រ អន វតតចារ់ និងយ ត្តត ធិការ

ររស់ត លាការប្រឆ្ាំងនឹងរ គគេមដេបានប្រប្ពឹ្តតរទ្លេមើស។ 

លោងត្ត និយ ន័យ អាំលព្ើរាន់នាវា ប្តូវសា ិតលប្កា យ ត្តត ធិការស្ថក្សេ 

ចាំល ោះមតអាំលព្ើមដេលធវើល ើងលៅស  ទ្ទអនតរជាតិ ឬលៅលប្ៅមដនយ ត្តត ធិការរដាណ្ឋ

 ួយរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ។ លៅលព្េមដេអាំលព្ើរាន់ប្រដ្ឋរ់អាវ ធលេើនាវាបានលក្សើតល ើងលៅ

ស  ទ្ទមដនដ៊ីររស់សមូ្ល៉ែេ៊ី លនាោះរដាដនទ្លទ្ៀត ិនម្លនយ ត្តត ធិការលប្កា ចារ់អនតរជាតិ 

លដើ ែ៊ីចាត់វិននការប្រឆ្ាំងនឹងជនលេមើសល ើយ លេើក្សមេងមតម្លនការប្ព្ លប្ព្ៀង ឬ

ម្លនការលសន ើស ាំព្៊ីសូម្ល៉ែេ៊ី។ ជាងលនោះលៅលទ្ៀត ត លាការររស់រដាទាាំងលនាោះ នឹង ិន

ម្លនយ ត្តត ធិការលេើរ គគេមដេប្រប្ពឹ្តតអាំលព្ើលនាោះល ើយ។ លហត លនោះ អវតតម្លនរដ្ឋា ភិ-

បាេមដេអាច ឬម្លនននទៈក្សនុងការអន វតតអាំណ្ឋចអធិរលតយយររស់ខាួនលេើអាំលព្ើ

លេមើស នឹងរលងកើតជារញ្ញា ោ៉ែ ងធាន់ធារ។ 
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ខណៈមដេចារ់អនតរជាតិ បានែដេ់សិទ្ធិដេ់រដាណ្ឋ ួយចូេលៅស  ទ្ទ

មដនដ៊ីររស់សមូ្ល៉ែេ៊ី លដើ ែ៊ីលប្រើប្គរ់ លធាបាយចាាំបាច់ លដើ ែ៊ីរស្តាក រសក្ស មភាព្រាន់

នាវា និងការរាន់ប្រដ្ឋរ់អាវ ធ រ៉ែ មនតការចូេលនាោះប្តូវលោរព្េក្សខខណឌ ចាាំបាច់ យួគឺ 

ប្តូវម្លនការប្ព្ លប្ព្ៀងព្៊ីរដ្ឋា ភិបាេអនតរកាេររស់សូម្ល៉ែេ៊ី។ រមនា លេើលនោះ រដា

ររលទ្ស មដេលធវើប្រតិរតតិការលេើមដនទ្ឹក្សររស់សមូ្ល៉ែេ៊ី ប្តូវមតអន វតតមតវិននការ

ណ្ឋមដេប្សរោន លៅនឹងវិននការមដេអន ញ្ញា តឱ្យលប្រើលៅស  ទ្ទអនតរជាតិរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ 

 ក់្សព័្នធនឹងអាំលព្ើរាន់នាវា។ 

 ២-កាតព្វកិ្សចច និងកិ្សចចសហ្ប្បតិបតតិការប្បឆ្ងំនឹងអំសព្ើបលន់ន្ថវា និង

បលន់ប្បដ្ឋប់អាវុធប្បឆ្ងំន្ថវា 

 រាន់នាវាគឺជារញ្ញា គាំរា ក្សាំមហងដេ់ស វតាិភាព្នាវាចរណ៍ររស់រដា និងប្រជា

ជាតិទាាំង ូេ មដេតប្ ូវឱ្យរដាទាាំងអស់រួ សហការណ៍ការោន លដើ ែ៊ីរាក រ និង

រស្តាក ររទ្លេមើសលនោះឱ្យម្លនប្រសិទ្ធភាព្។ 429  និោយលដ្ឋយម ក្សគឺ ការប្រយ ទ្ធ

ប្រឆ្ាំងនឹងអាំលព្ើរាន់នាវា គឺជាកាតព្វក្សិចចរួ ររស់សហគ ន៍អនតរជាតិ។ លហត លនោះ

លហើយបានជាម្លនេិខិតូរក្សរណ៍អនតរជាតិ យួចាំនួនទាាំងក្សនុងប្ក្សរខណឌ អងគការសហ

ប្រជាជាតិ ក្សមាដូចជាក្សនុងប្ក្សរខណឌ តាំរន់ បានមចងអាំព្៊ីកាតព្វក្សិចចររស់រដាក្សនុងការ

ប្រយ ទ្ធប្រឆ្ាំងនឹងអាំលព្ើឧប្ក្សិដាលនោះ។ ជាក្ស់មសដង អន សញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៨២ ម្លប្ត្ត១០០ 

 
429 UNCLOS, supra note 5, Art. 100; ASEAN, ARF Statement on Cooperation Against 
Piracy and Other Threats to Security 17 June 2003, https://asean.org/?static_post=arf-   
   statement-on-cooperation-against-piracy-and-other-threats-to-security-17-june-2003-2  

https://asean.org/?static_post=arf-%20%20%20%20%20statement-on-cooperation-against-piracy-and-other-threats-to-security-17-june-2003-2
https://asean.org/?static_post=arf-%20%20%20%20%20statement-on-cooperation-against-piracy-and-other-threats-to-security-17-june-2003-2
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ដេ់១០៨ អន សញ្ញា សដ ៊ីព្៊ីការរស្តាក រអាំលព្ើខ សចារ់លៅនឹងស វតាិភាព្នននាវាចរណ៍

ត្ត មដនស  ទ្ទ ឆ្ន ាំ១៩៨៨ 430  ពិ្ធ៊ីស្ថរសដ ៊ីអាំព្៊ីការរស្តាក រអាំលព្ើខ សចារ់លៅនឹងស វតាិ

ភាព្ ននទ្៊ីត្តាំងអចិនស្តនតយ៍មដេសា ិតលៅតាំរន់ខពង់រារបាតស  ទ្ទ 431 ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀង

សហប្រតិរតតិការប្រយ ទ្ធប្រឆ្ាំងនឹងអាំលព្ើរាន់នាវា និងអាំលព្ើរាន់ប្រដ្ឋរ់អាវ ធក្សនុងមដន

ស  ទ្ទអាស ៊ីឆ្ន ាំ២០០៥ 432  ( ក្ស ពុជា នថ្ និងលវៀតណ្ឋ  ជាភាគ៊ីននកិ្សចចប្ព្ លប្ព្ៀង

លនោះ) និងេិខិតូរក្សរណ៍អនតរជាតិ ក្ស់ព័្នធលែែងៗលទ្ៀត បានមចងអាំព្៊ីកាតព្វក្សិចចនានា

ររស់រដា ក្សនុងក្សិចចការប្រឆ្ាំងរទ្លេមើសរាន់នាវា ក្សមាដូចជាក្សិចចសហប្រតិរតតិការប្រឆ្ាំង

នឹងអាំលព្ើលនោះ។ 

អន លលា ត្ត ចារ់ និងេិខិតរទ្ដ្ឋា នជាតិ និងអន លលា ត្ត វិននចារ់

អនតរជាតិ រដាប្តូវអន វតតរាេ់កិ្សចចប្រឹងមប្រងលដើ ែ៊ីចាត់វិននការម្លនប្រសិទ្ធភាព្ ចាំល ោះ

ក្សរណ៊ីដចូខ្នងលប្កា ៖  

− លដើ ែ៊ីទ្រ់ស្ថក ត់ និងរស្តាក រអាំលព្ើរាន់នាវា និងអាំលព្ើរាន់ប្រដ្ឋរ់អាវ ធ

លេើនាវា  

− លដើ ែ៊ីចារ់ខាួនលចាររាន់នាវា ឬជនមដេបានប្រប្ពឹ្តតអាំលព្ើរាន់ប្រដ្ឋរ់

អាវ ធលេើនាវា  

 
430 Convention for the suppression of unlawful Acts against the Safety of Maritime 
Navigation (SUA Convention). 
431 Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms 
Located on the Continental Shelf.  
432 Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Roberry against 
Ship in Asia 2005.  
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− លដើ ែ៊ីឃ្ត់នាវា ឬអាកាសោន មដេប្តូវបានលប្រើប្បាស់សប្ម្លរ់

ប្រប្ពឹ្តតរទ្រាន់ ឬរទ្រាន់ប្រដ្ឋរ់អាវ ធលេើនាវា លដើ ែ៊ីឃ្ត់នាវា 

មដេប្តូវបានរាន់ និងសា ិតលប្កា ការកាន់ការ់ររស់លចាររាន់ ឬជន

មដេបានប្រប្ពឹ្តតអាំលព្ើរាន់ប្រដ្ឋរ់អាវ ធលេើនាវា និងលដើ ែ៊ីរតរអូស

ប្ទ្ព្យស ែតតិមដេែទុក្សលេើនាវាលនាោះ និង 

− លដើ ែ៊ីសលស្តាគ ោះនាវារងលប្ោោះ និងជនរងលប្ោោះព្៊ីអាំលព្ើរាន់នាវា ឬអាំលព្ើ

រាន់ប្រដ្ឋរ់អាវ ធលេើនាវា។ 

ក្សនុងកិ្សចចសហប្រតិរតតិការ ប្រឆ្ាំងអាំលព្ើរាន់នាវា លៅប្ក្សរខណឌ ក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀង

សហប្រតិរតតិការក្សនុងតាំរន់សដ ៊ីព្៊ីការប្រយ ទ្ធប្រឆ្ាំងនឹងអាំលព្ើរាន់នាវា និងអាំលព្ើរាន់

ប្រដ្ឋរ់អាវ ធក្សនុងមដនស  ទ្ទអាស ៊ី ឆ្ន ាំ២០០៥ លគមចក្សជា ជឈ ណឌ េមចក្សរំមេក្ស

ព័្ត៌ម្លន ក្សិចចហការត្ត រយៈ ជឈ ណឌ េមចក្សរំមេក្សព័្ត៌ម្លន និងក្សិចចសហ

ប្រតិរតតិការ។ 

ក្ស- ជឈ ណឌ េមចក្សរមំេក្សព្័តម៌្លន 

 ជឈ ណឌ េមចក្សរំមេក្សព័្ត៌ម្លន មដេលៅកាត់ថ្ន “ ជឈ ណឌ េ”ប្តូវបាន

រលងកើតល ើង លដើ ែ៊ីលេើក្សក្ស ពស់ក្សិចចសហប្រតិរតតិការក្សនុងចាំលណ្ឋ ភាគ៊ីលដើ ែ៊ីទ្រ់ស្ថក ត់ 

និងរស្តាក រអាំលព្ើរាន់នាវា និងអាំលព្ើរាន់ប្រដ្ឋរ់អាវ ធលេើនាវា។ លគបានក្សាំណត់យក្ស

ប្រលទ្សសិងារ រី ជាទ្៊ីត្តាំង ជឈ ណឌ េ។  ជឈ ណឌ េលនោះ ម្លនប្កុ្ស ប្រឹក្សាភិបាេ 



សសចក្សដសី្ ដើមនីតសិមទុ្ ទ 

នូ ចន្ថា  414 

 

មដេម្លនតាំណ្ឋង យួរូរររស់រដាភាគ៊ី និងប្តូវជួរប្រជ ាំោ៉ែ ងល ចណ្ឋស់ ដង ក្សនុង

 ួយឆ្ន ាំ លេើក្សមេងមតប្កុ្ស ប្រឹក្សាលនោះសលប្ ចលែែង។ ប្កុ្ស ប្រឹក្សាភិបាេម្លន

អាំណ្ឋចក្សាំណត់លោេនលោបាយ ក់្សព័្នធនឹងប្គរ់ក្សិចចការររស់ ជឈ ណឌ េ លហើយ

ប្តូវអន  ័តរទ្រញ្ញា នែទក្សនុង រារ់រញ្ចូេទាាំង វិធ៊ីស្ថស្តសត លប្ជើសត្តាំងប្រនន ជឈ ណឌ េ

ែងមដរ។ ចាំមណក្ស នាយក្សប្រតិរតតិ ប្តូវទ្ទ្េួរនទុក្សកិ្សចចការរដាបាេ ប្រតិរតតិការ 

និងរញ្ញា ហិរញ្ាវតាុររស់ ជឈ ណឌ េ លដ្ឋយអន លលា លៅត្ត លោេនលោបាយ 

មដេបានក្សាំណត់លដ្ឋយប្កុ្ស ប្រឹក្សា និងរទ្រញ្ាតតិននកិ្សចចប្ព្ លប្ព្ៀង និងរញ្ញា ដនទ្

លទ្ៀតមដេក្សាំណត់លដ្ឋយប្កុ្ស ប្រឹក្សាភិបាេ។ 

 ជឈ ណឌ េមដេជាអងគការអនតរជាតិ ម្លនស តាភាព្លព្ញចារ់ អភ័យឯក្ស

សិទ្ធិ និងរ ព្វសិទ្ធិសប្ម្លរ់ការរាំលព្ញភារកិ្សចចររស់ខាួន។ ការចាំណ្ឋយទាាំងឡាយ ប្តូវ

ែដេ់លដ្ឋយប្រភព្ដចូខ្នងលប្កា ៖  

− ការែដេ់ហិរញ្ាវតាុ និងការោាំប្ទ្ររស់រដាម្លច ស់ែទោះ  

−  វិភាគទានលដ្ឋយសមប្គចិតតររស់ភាគ៊ីហតាលេខ៊ី  

−  វិភាគទានលដ្ឋយសមប្គចិលតតរស់អងគការអនតរជាតិ និងស្ថា រ័នអនតរជាតិ

លែែងៗ ប្សរត្ត េក្សខណវិនិចឆយមដេអន  ័តលដ្ឋយប្កុ្ស ប្រឹក្សា-

ភិបាេ និង 

− រាេ់វិភាគទានលដ្ឋយសម ប្គចិតតលែែងលទ្ៀត ត្ត ការយេ់ប្ព្ ររស់

ប្កុ្ស ប្រឹក្សាភិបាេ។ 
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ការារររស់ ជឈ ណឌ េម្លនដូចខ្នងលប្កា ៖  

− ចាត់មចង និងលរៀរចាំេាំហរូព្័ត៌ម្លនមដេទាក្ស់ទ្ិននឹងអាំលព្ើរាន់នាវា 

និងអាំលព្ើរាន់ប្រដ្ឋរ់អាវ ធលេើនាវា ឱ្យបានឆ្រ់រហ័សក្សនុងចាំលណ្ឋ រដា

ភាគ៊ី  

− ប្រ ូេ លប្រៀរលធៀរ និងវិភាគព័្ត៌ម្លនមដេែដេ់លដ្ឋយភាគ៊ី ទាក់្សទ្ិន

នឹងអាំលព្ើរាន់នាវា និងអាំលព្ើរាន់ប្រដ្ឋរ់អាវ ធលេើនាវា រួ ទាាំងព័្ត៌ម្លន

លែែងៗលទ្ៀតមដេទាក់្សទ្ងនឹងឧប្កិ្សដាជន និងប្កុ្ស អងគការចាត់ត្តាំង

ឧប្កិ្សដាជន ប្រសិនលរើម្លន 

− លរៀរចាំសា ិតិ និងរបាយការណ៍មែែក្សត្ត  ូេដ្ឋា នព័្ត៌ម្លនមដេប្រ ូេ

បាន និងលធវើការវិភាគ រចួរញ្ាូនលៅឱ្យរដាភាគ៊ី 

− ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេអាចលធវើលៅបាន ែដេ់នូវការប្រកាសអាសននស ប្សរ

ជូនលៅរដាភាគ៊ី ប្រសិនលរើម្លន ូេដ្ឋា នស ប្សរមដេគួរលជឿទ្ ក្សចិតត

បានថ្ន នឹងម្លនអាំលព្ើរាន់នាវា និងអាំលព្ើរាន់ប្រដ្ឋរ់អាវ ធលេើនាវា  

− មចក្សែាយសាំលណើទាាំងឡាយ និងព័្ត៌ម្លន ក់្សព័្នធនឹងវិននការមដេ

បានអន វតតក្សនុងចាំលណ្ឋ រដាភាគ៊ី  

− លរៀរចាំសា ិតិ និងរបាយការណ៍ោម នចាំណ្ឋត់ថ្នន ក្ស់ មែែក្សត្ត  ូេដ្ឋា ន

ព័្ត៌ម្លនមដេប្រ ូេបាន និងលធវើការវិភាគ រចួរញ្ាូនលៅឱ្យសហគ 

ន៍នាវាចរណ៍ និងអងគការអនតរជាតិទ្ទ្េួរនទុក្សកិ្សចចការស  ទ្ទ និង 
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− អន វតត  ខាលែែងៗលទ្ៀត ដូចមដេបានឯក្សភាព្លដ្ឋយប្កុ្ស ប្រឹក្សាភិ

បាេក្សនុងទ្សែនៈទ្រ់ស្ថក ត់ និងរស្តាក រអាំលព្ើរាន់នាវា និងអាំលព្ើរាន់

ប្រដ្ឋរ់អាវ ធលេើនាវា។ 

ប្រតិរតតិការររស់ ជឈ ណឌ េ ប្តូវអន វតតលដ្ឋយលេខ្នធិការដ្ឋា ន លដ្ឋយក្សនុង

ក្សិចចអន វតតការារលនោះ  ជឈ ណឌ េប្តូវមតលោរព្ និងរក្សាការសម្លា ត់ននព័្ត៌ម្លន

មដេែដេ់លដ្ឋយភាគ៊ីណ្ឋ យួ លហើយ ិនប្តូវរលញ្ចញ ឬមចក្សែាយព័្ត៌ម្លនលនាោះ

ល ើយ លេើក្សមេងមតម្លនការយេ់ប្ព្ ជា  នព្៊ីភាគ៊ីលនាោះ។  ិនមតរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ  ជឈ-

 ណឌ េ ប្តូវលធវើប្រតិរតតិការក្សនុងេក្សខណៈមដេម្លនប្រសិទ្ធភាព្ និងម្លនតម្លា ភាព្ 

ប្សរត្ត លោេនលោបាយមដេអន  ័តលដ្ឋយប្កុ្ស ប្រឹក្សាភិបាេ លហើយប្តូវលជៀស

វាងការារមដេប្តួតោន រវាងភាគ៊ី។ 

ខ-ក្សចិចហការត្ត រយៈ ជឈ ណឌ េមចក្សរមំេក្សព្ត័ម៌្លន 

រដាភាគ៊ីននកិ្សចចប្ព្ លប្ព្ៀងឆ្ន ាំ ២០០៥ ប្តូវរលងកើត ជឈ ណឌ េក្សនុងប្សុក្សររស់

ខាួន ួយ មដេទ្ទ្េួរនទុក្សលធវើទ្ាំនាក់្សទ្ាំនងជា ួយ ជឈ ណឌ េព័្ត៌ម្លនតាំរន់ លៅ

លព្េទ្ទ្េួបានព័្ត៌ម្លនរញ្ាូនព្៊ី ជឈ ណឌ េព័្ត៌ម្លនតាំរន់ រដាភាគ៊ីម្លនកាតព្វកិ្សចច

រក្សាការសម្លា ត។់ អវ៊ីមដេរដាភាគ៊ីននក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងខ្នងលេើ ប្តូវលធវើគឺ ការអន វតតរាេ់

ក្សិចចប្រឹងមប្រងលដើ ែ៊ីតប្ ូវឱ្យនាវា ម្លច ស់នាវា ឬអនក្សដាំលណើរការនាវា ែដេ់ដាំណឹងភាា  ៗ

 ក្សអាជ្ាធរជាតិ មដេ ក់្សព័្នធរារ់រញ្ចូេទាាំង ជឈ ណឌ េព័្ត៌ថ្នន ក់្សជាតិ និង
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 ជឈ ណឌ េព័្ត៌ម្លនថ្នន ក្ស់តាំរន់ អាំព្៊ីឧរែតិលហត ននអាំលព្ើរាន់នាវា និងអាំលព្ើរាន់ប្រដ្ឋរ់

អាវ ធលេើនាវា ត្ត មដេអាចលធវើលៅបាន។ លៅលព្េមដេទ្ទ្ួេបានព័្ត៌ម្លនអាំព្៊ីការ

គាំរា ក្សាំមហងជាក់្សមសដង ឬព្៊ីឧរែតតិលហត ននអាំលព្ើរាន់នាវា និងអាំលព្ើរាន់ប្រដ្ឋរ់អាវ ធ

លេើនាវា រដាភាគ៊ីននក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀង ប្តូវមតែដេ់ព័្ត៌ម្លន ក្ស់ព័្នធលៅ ជឈ ណឌ េ 

ត្ត រយៈ ជឈ ណឌ េព័្ត៌ម្លនថ្នន ក្ស់ជាតិររស់ខាួន។ 

ក្សនុងក្សរណ៊ីមដេ ទ្ទ្ួេបានការប្រកាសភាព្អាសននព្៊ី ជឈ ណឌ េព័្ត៌ម្លន

ថ្នន ក្ស់តាំរន់ អាំព្៊ីការគាំរា ក្សាំមហងជាក្ស់មសដង ឬព្៊ីឧរែតតិលហត ននអាំលព្ើរាន់នាវា និងអាំលព្ើ

រាន់ប្រដ្ឋរ់អាវ ធ រដាភាគ៊ីប្តូវែដេ់ព័្ត៌ម្លនអាំព្៊ីប្រកាសអាសននលនាោះភាា  ៗដេ់នាវា

ទាាំងឡាយ មដេសា ិតលៅក្សនុងតាំរន់ម្លនការគាំរា ក្សាំមហងជាក់្សមសដងលនាោះ។ 

រដាភាគ៊ីអាចលសន ើលៅភាគ៊ីដនទ្លទ្ៀត ត្ត រយៈ ជឈ ណឌ េ ឬលដ្ឋយផ្ដទ េ់ 

លដើ ែ៊ីស ាំឱ្យតម្លនក្សិចចសហប្រតិរតតិការក្សនុងការអលងកតត្ត ដ្ឋនលេើរ គគេ នាវា ឬ

អាកាសោនដូចខ្នងលប្កា ៖  

− លចាររាន់នាវា  

− រ គគេមដេបានប្រប្ពឹ្តតរទ្រាន់ប្រដ្ឋរ់អាវ ធលេើនាវា  

− នាវា ឬអាកាសោនមដេប្តូវបានលប្រើលដើ ែ៊ីប្រប្ពឹ្តតរទ្រាន់នាវា និង

រទ្រាន់ប្រដ្ឋរ់អាវ ធលេើនវា និងនាវាមដេបានកាន់ការ់ និងសា ិត
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លប្កា ការប្គរ់ប្គងររស់លចាររាន់នាវា ឬរ គគេមដេបានប្រប្ពឹ្តតរទ្

រាន់ប្រដ្ឋរ់អាវ ធលេើនាវា ឬ 

− នាវារងលប្ោោះ និងជនរងលប្ោោះព្៊ីអាំលព្ើរាន់នាវា និងអាំលព្ើរាន់ប្រដ្ឋរ់

អាវ ធលេើនាវា។ 

រដាភាគ៊ីអាចលសន ើស ាំឱ្យភាគ៊ីលែែងលទ្ៀត ត្ត រយៈ ជឈ ណឌ េ ឬលដ្ឋយផ្ដទ េ់

លដើ ែ៊ីស ាំឱ្យចាត់វិននការស ប្សរ ដូចជាការចារ់ ឬការឃ្ត់ខាួនរ គគេ ឬនាវា ក្សនុង

 វិស្ថេភាព្មដេចារ់ និងរទ្រែញ្ាតតិររស់ខាួនបានអន សញ្ញា ត និងត្ត វិនន

ចារ់អនតរជាតិនានា។ លប្ៅព្៊ីលនោះ រដាភាគ៊ីក្សមាអាចលសន ើស ាំឱ្យចាត់វិននការម្លនប្រសិទ្ធ

ភាព្ លដើ ែ៊ីសលស្តាគ ោះនាវារងលប្ោោះ និងជនរងលប្ោោះព្៊ីអាំលព្ើរាន់នាវា និងអាំលព្ើរាន់

ប្រដ្ឋរ់អាវ ធលេើនាវា ែងមដរ។ ចាំល ោះសាំលណើ ក្ស់ព័្នធនឹងរតារ័ន ឬជាំនួយមែនក្ស

ចារ់លៅវិញលៅ ក្ស ក្សនុងក្សរណ៊ីប្ព្ហមទ្ណឌ  រដាប្តូវមតលធវើលដ្ឋយផ្ដទ េ់លៅភាគ៊ីម្លខ ង

លទ្ៀត និង ិនអាចលធវើល ើងត្ត រយៈ ជឈ ណឌ េព័្ត៌ម្លនថ្នន ក្ស់តាំរន់ខ្នងលេើល ើយ។ 

ភាគ៊ីមដេទ្ទ្ួេបានសាំលណើ ប្តូវអន វតតកិ្សចចប្រឹងមប្រង លដើ ែ៊ីចាត់វិននការ

ម្លនប្រសិទ្ធភាព្ និងជាក់្សមសដង លដើ ែ៊ីអន វតតសាំលណើលនាោះ។ លដើ ែ៊ីអន វតតកិ្សចចការលនោះ 

រដាទ្ទ្ួេសាំលណើអាចមសវងរក្សព័្ត៌ម្លនរមនា ព្៊ីភាគ៊ីមដេបានលសន ើស ាំ លដើ ែ៊ីអន វតត

សាំលណើលនាោះ និងប្តូវជនូដាំណឹងអាំព្៊ីព័្ត៌ម្លនននការចាត់វិននការលៅ ជឈ ណឌ េ ឱ្យ

បានឆ្រ់រាំែ ត។ 
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គ-ក្សិចចសហប្រតរិតតិការ 

អន លលា ត្ត ចារ់ និងរទ្រែញ្ាតតិជាតិររស់ខាួន ភាគ៊ីហតាលេខ៊ី ប្តូវមតអន 

វតតក្សិចចប្រឹងមប្រង លដើ ែ៊ីលធវើរតយរ័នលចាររាន់នាវា ឬរ គគេមដេបានប្រប្ពឹ្តតអាំលព្ើរាន់

ប្រដ្ឋរ់អាវ ធលេើនាវា លហើយមដេក្សាំព្ ងសា ិតលៅក្សនុងទ្ឹក្សដ៊ីររស់ខាួន លៅឱ្យភាគ៊ីមដេ

ម្លនយ ត្តត ធិការលេើជនទាាំងលនាោះ ត្ត សាំលណើររស់ភាគ។ លប្ៅព្៊ីលនោះ រដាក្សមាប្តូវអន វតត

ក្សិចចប្រឹងមប្រងលដើ ែ៊ីែដេ់ជាំនួយមែនក្សចារ់ ក្សនុងក្សរណ៊ីប្ព្ហមទ្ណឌ  ជាអាទ្ិ៍ម្លនការដ្ឋក់្ស

ជនូភសដុត្តងទាក់្សទ្ិននឹងអាំលព្ើរាន់នាវា ឬអាំលព្ើរាន់ប្រដ្ឋរ់អាវ ធលេើនាវា ត្ត សាំលណើ

ររស់ភាគ៊ី យួលែែងលទ្ៀត។ 

លដើ ែ៊ីព្ប្ងឹងស តាភាព្ររស់ភាគ៊ី ក្សនុងការទ្រ់ស្ថក ត់ និងរស្តាក រអាំលព្ើរាន់នាវា 

ឬអាំលព្ើរាន់ប្រដ្ឋរ់អាវ ធលេើនាវា ភាគ៊ីប្តូវអន វតតកិ្សចចប្រឹងមប្រងលដើ ែ៊ីសហការឱ្យបាន

អស់ព្៊ីស តាភាព្មដេអាចលធវើលៅបានជា យួភាគ៊ីលែែងលទ្ៀត មដេបានលសន ើស ាំក្សិចច

សហប្រតិរតតិការ ឬជាំនួយ។ ដចូោន មដរ  ជឈ ណឌ េ ប្តូវអន វតតក្សិចចប្រឹងមប្រងសហ

ការឱ្យបានអស់ព្៊ីស តាភាព្ មដេអាចលធវើលៅបាន លដើ ែ៊ីែដេ់ជាំនួយខ្នងការក្សស្ថង

ស តាភាព្។ ក្សិចចសហប្រតិរតតិការក្សស្ថងស តាភាព្ អាចសា ិតលប្កា រូរភាព្ជាំនួយ

រលចចក្សលទ្ស ដូចជាក្ស មវិធ៊ីអរ់រ ំ និងរណដុ ោះរណ្ឋដ េ លដើ ែ៊ីមចក្សរមំេក្សព័្ត៌ម្លន និង

ទ្ម្លា រ់អន វតតប្រលសើររាំែ ត។ 
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ភាគ៊ីននក្សិចចប្ព្ លប្ព្ៀងខ្នងលេើ ប្តូវលេើក្សទ្ឹក្សចិតតឱ្យនាវា ម្លច ស់នាវា ឬអនក្ស

ដាំលណើរការនាវា ចាត់វិននការការ រប្រឆ្ាំងនឹងអាំលព្ើរាន់នាវ ឬអាំលព្ើរាន់ប្រដ្ឋរ់

អាវ ធលេើនាវា លដ្ឋយលោរព្លៅត្ត សតង់ដ្ឋរ និងទ្ម្លា រ់អន វតតអនតរជាតិមដេ

ទាក្ស់ទ្ិនជាពិ្លសស អន ស្ថសន៍ទាាំងឡាយមដេអន  ័តលដ្ឋយអងគការអនតរជាតិ ទ្ទ្ួេ

រនទុក្សកិ្សចចការស  ទ្ទ។ 

ផ្ ន្ក្សទី្៣៖ សភរវក្សមម  

 ១-សញ្ញា ណទ្ូសៅ 

លោងត្ត របាយការណ៍ឆ្ន ាំ២០០៨ 433  សដ ៊ីព្៊ី  ស  ទ្ទ និងចារ់ស  ទ្ទ 

អគគលេខ្នធិការដ្ឋា នអងគការសហប្រជាជាតិ បានរាា ញអាំព្៊ីក្សត្តត គាំរា ក្សាំមហងចាំនួន

៧ ដេ់សនតិស ខមដនស  ទ្ទ មដេក្សនុងលនាោះម្លន អាំលព្ើរាន់នាវា និងអាំលព្ើរាន់ប្រដ្ឋរ់

អាវ ធលេើនាវា សក្ស មភាព្លភរវក្ស ម ក់្សព័្នធនឹងនាវា ឋរន៊ីយភណឌ ឯនាយស  ទ្ទ និង

រញ្ញា ែេប្រលោជន៍ស  ទ្ទលែែងៗលទ្ៀត ការជួញដរូអាវ ធខ សចារ់ ការជួញដរូ

លប្គឿងលញៀន ការជួញដរូ ន សែ ការលនស្ថទ្ខ សចារ់ និងការរងកក្សងវក់្សររិស្ថា ន

ស  ទ្ទលដ្ឋយខ សចារ់។ 

  ក្សយ “លភរវក្ស ម”  ិនទាន់ម្លនការែដេ់និយ ន័យចាស់លាស់ និងម្លនការ

ឯក្សភាព្ល ើយ។ រ៉ែ មនត លៅក្សនុងទ្ិដាភាព្ជាក្ស់មសដង អាំលព្ើលនោះ ក់្សព័្នធលៅនឹងសក្ស មភាព្

 
433 Report of the United Nations Secretary-General, ‘Oceans and the law of the sea’, 
United Nations General Assembly Resolution A/63/63 (10 March 2008).  
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ហិងា រាំែាិចរាំផ្ដា ញលដ្ឋយម្លនការជាំរ ញទ្ឹក្សចិតតលៅខ្នងលប្កាយខនងព្៊ីនលោបាយ។ 

ការវាយប្រ រលដ្ឋយលភរវក្សរ ម្លនទ្ិសលៅលឆ្ព ោះលៅរក្សប្កុ្ស  ន សែមដេម្លនចាំននួ

លប្ចើនលៅក្សនុងលព្េមត ួយ លដ្ឋយរងកជាការអនតរាយធាន់ធារ ក្សនុងលោេរាំណងទាក្ស់

ទាញការយក្សចិតតទ្ ក្សដ្ឋក់្សមែនក្សនលោបាយ ឬក្សនុងលោេរាំណងដ្ឋក់្សរនទុក្សដេ់អងគ-

ភាព្នលោបាយណ្ឋ យួ ។ 

 ការលប្រើប្បាស់លភរវក្ស មលដើ ែ៊ីរលងកើតឥទ្ធិព្េ ឬលដើ ែ៊ីទ្ទ្េួបានការផ្ដា ស់រដូរ

នលោបាយ និង/ឬស្ថសនា  ិនម នជាលរឿងថ្ម៊ីល ើយ។ លរឿងលភរវក្ស មមដេម្លន

េក្សខណៈជាប្កុ្ស  ពួ្ក្សឃ្តក្សរ បានចារ់លែដើ ម្លនភាព្រីចលប្ ើនលៅ ជឈិ រូ  ៌

ចលនាា ោះព្៊ីសតវតែរ៍ទ្៊ី១១ ដេ់សតវតែរ៍ទ្៊ី១៣។ ពូ្ក្សឃ្តក្សរ បានសម្លា រ់ល ដឹក្សនាាំ

ស្ថសនា និងល ដឹក្សនាាំនលោបាយ។ លព្េម្លនរដិវដដន៍លៅប្រលទ្សបារាាំង ព្៊ីឆ្ន ាំ

១៧៩៣ ដេ់ឆ្ន ាំ១៧៩៤ ម្លនព្េរដាប្រមហេ១២,០០០នាក់្ស ប្តូវបានសម្លា រ់ 

លដ្ឋយស្ថរសងែ័យថ្នជាសប្តូវរដិវដដន៍។ ប្រមហេ១០០ ឆ្ន ាំលប្កាយ ពួ្ក្សអនាធិរ-

លតយយនិយ  បានលក្សើតល ើងលៅសហរដាអាល រិក្ស រ៉ែូសែុ៊ី និងលៅអរឺ៉ែ រ លហើយប្តូវបាន

លគចារ់អារ មណ៍ខ្នា ាំងលៅលព្េមដេម្លនការលធវើឃ្តលសដច តារ អា ិចហាន់ឌ្័រ 

(Tsar Alexander) លៅឆ្ន ាំ១៨៨១ ការរ៉ែ នរ៉ែងសម្លា រ់អនក្សជាំនួញមដក្សមថ្រ ហង់រី 

ប្ហុ៊ីក្ស (Henry Frick) លៅឆ្ន ាំ ១៩៨២ និងការលធវើឃ្តប្រននាធិរត៊ី វលីេៀ  ម្ល៉ែ ក់្ស

ឃ៊ីនេ៊ី (William McKinley) លៅឆ្ន ាំ១៩០១។ 434  សក្ស មភាព្លភរវក្ស ម នងិ

 
434 Michael McNicholas, Maritime Security: An Introduction, 2008, P. 226.  



សសចក្សដសី្ ដើមនីតសិមទុ្ ទ 

នូ ចន្ថា  422 

 

ឃ្តក្ស មលៅឆ្ន ាំ១៩១៤ លេើលលាក្សអាឌ្ូមគ ប្ហង់ស៍ហវឺឌ្៊ីណង់ (Archduke Franz 

Ferdinand) គឺជាក្សត្តត ចូេរួ  ួយែងមដរ ក្សនុងការរលងកើតឱ្យម្លនសស្តាគ  លលាក្ស

លេើក្សទ្៊ី១។ លៅលដើ  និង ក្ស់ក្សណ្ឋដ េសតវតែរ៍ទ្៊ី២០ លគបានចាត់ទ្ ក្សប្កុ្ស អនក្ស

ទា ទារឯក្សរាជយនលោបាយព្៊ីពួ្ក្សអាណ្ឋនិគ ថ្នជាប្កុ្ស លភរវក្ស មែងមដរ។ 

 ប្កុ្ស លភរវក្ស មដូចជា ជ៊ី ត (Islamic Jihad) លអហែរឡូាហ៍ 

(Hezbollah) និងអាេ់នហកដ្ឋ (al Qarda) គឺជាឧទាហរណ៍ននលភរវក្ស មស ័យ

ទ្ាំលនើរ លដ្ឋយស្ថរប្រតិរតតិការររស់វា ម្លនេក្សខណ:ស្ថក្សេអាចជាការប្រឆ្ាំងនឹង

ជនស ៊ីវិេ។ ខ្នងលប្កា  ជាឧទាហរណ៍ យួចាំនួន សប្ម្លរ់លភរវក្ស មទាាំងលនោះ៖435  

− ការរាំែទុោះប្ោរ់មរក្ស លេើអាកាសោនផ្ដន់អា  ១០៣ (Pan Am 

Flight 103) នាឆ្ន ាំ ១៩៨៨ 

− ការរាំែទុោះប្ោរ់មរក្សលេើស្ថា នលរសក្សក្ស មការទ្ូតសហរដាអាល រិក្ស ប្រចាាំ

លៅអាប្ហិក្ស នាឆ្ន ាំ១៩៩៨  

− ការវាយប្រ រលដ្ឋយលភរវជនអាេ់នហកដ្ឋលេើ ជឈ ណឌ េ ណិជា

ក្ស មពិ្ភព្លលាក្ស លៅទ្៊ីប្កុ្សងញូយ៉ែក្ស និងក្សល ទច នទ៊ីររញ្ាលកាណ លៅនថ្ា

ទ្៊ី១១ មខក្សញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០០១  

− ការវាយប្រ រលៅមខឧសភាឆ្ន ាំ២០០៣ លៅអារា៉ែរ៊ែ៊ី ស្ថវអូឌ្៊ី និង

តាំរន់លទ្សចរណ៍ លៅ ៉ែរូ៉ែ ក្សកូ្ស  

 
435 Michael McNicholas, Maritime Security: An Introduction, 2008, p. 227.  
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− ការរាំែទុោះប្ោរ់មរក្ស លៅមខ ៊ីនា ២០០៤ លេើរថ្លភាើងចាំនួន៤ លៅលអ

សា៉ែ ញ នាាំឱ្យជនស ៊ីវិេ ១៩១ នាក់្សស្ថា រ់ និងរងររួសចាំននួ១៧៥៥

នាក់្ស និង 

− ការរាំែទុោះប្ោរ់មរក្សអតតឃ្តលៅទ្៊ីប្កុ្សងេ ងដ៍ នាមខក្សក្សកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០០៥ 

លេើរថ្លភាើងលប្កា ដ៊ីចាំននួ៣ និងរថ្យនតប្កុ្សង ួយលប្គឿង នាាំឱ្យម្លន

 ន សែស្ថា រ់ ៥២ នាក្ស់ និងរងររួស ៧៧០ នាក់្ស។ 

សក្ស មភាព្លភរវក្ស មក្សនុងមដនស  ទ្ទ ម្លនទ្ប្ ង់ធាំៗព្៊ីរគឺ៖  

− ការវាយប្រ រប្រឆ្ាំងនឹងលោេលៅលៅ េូដ្ឋា នស  ទ្ទ  

− ការលប្រើប្បាស់ស  ទ្ទជា លធាបាយដឹក្សជញ្ាូនលប្គឿងស វ វ ធ ប្កុ្ស 

សក្ស មប្រយ ទ្ធ និង លធាបាយែគត់ែគង់លែែងលទ្ៀត លចញព្៊ីក្សមនាង យួ

លៅក្សមនាង យួ។436  

ក្សនុងក្សរណ៊ីទាាំងព្៊ីរខ្នងលេើ ក្សប្ ិតប្រសិទ្ធភាព្ទារននការអន វតតចារ់ នឹង

រលងកើតជាែេប្រលោជន៍ដេ់សក្ស មភាព្លរៀរចាំ និងការអន វតតប្រតិរតតិការររស់ព្ួក្ស

លភរវក្សរ លៅមដនស  ទ្ទ។ ជា ួយោន លនោះ ប្ទ្ព្យស ែតតិ និងរចនាស ព័នធលៅលេើលននរ 

ប្តូវបានលគចាត់ទ្ ក្សថ្នជាលោេលៅសាំខ្នន់ររស់ប្កុ្ស លភរវក្សរ។ ប្រតិរតតិការប្រឆ្ាំង

នឹង នាវាច ាាំងសហរដាអាល រិក្ស ួយល ម្ ោះថ្ន USS Cole នាឆ្ន ាំ២០០០ និងការ

 
436 Marteen van de Voort, Kevin A. O'Brien, "SeaCurity. Improving the security of the 
global sea-container shipping system", RAND Europe, MR-1695-JRC, 2003, 
http://www.rand.org/randeurope/digest/seacurity.html  

http://www.rand.org/randeurope/digest/seacurity.html
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វាយប្រ រនាវាដឹក្សលប្រង Limburg នាឆ្ន ាំ២០០២ លធវើល ើងលដ្ឋយពួ្ក្សអាេ់នហកដ្ឋ 

គឺជាឧទាហរណ៍ជាក្ស់មសដងននសក្ស មភាព្លភរវក្ស មលេើមដនស  ទ្ទ លៅឧរទ្វ៊ីរអារា៉ែរ់ 

មដេលៅលព្េលនាោះអាកាសោនតូច ួយ ម្លនែទុក្សរំលសវែទុោះបានរាា ញភាព្លជាគជ័យ

ររស់ខាួន មដេបានលធវើឱ្យម្លនការខូចខ្នតោ៉ែ ងធាន់ធារ ក្សនុងលនាោះរួ ម្លនទាាំងការបាត់

ខាួន ន សែោ៉ែ ងលប្ចើនែងមដរ។
437 

 ២-ការប្បឆ្ងំអំសព្ើសភរវក្សមម  

 លដ្ឋយសលងកតលឃើញថ្ន រាេ់េក្សខណៈ និងទ្ប្ ង់ប្គរ់ប្រលភទ្ននអាំលព្ើលភរវក្ស ម 

មដេបានលក្សើតល ើង លទាោះជាលៅក្សមនាងណ្ឋ លព្េណ្ឋ និងប្រប្ពឹ្តតលៅលដ្ឋយអនក្សណ្ឋ

ក្សមាលដ្ឋយ គឺជាការគាំរា ក្សាំមហង យួដមាខ្នា ាំងកាា  ដេ់សនតិភាព្ និងសនតិស ខជាេក្សខណៈ

អនតរជាតិ និងគឺជាការប្រឈ លដ្ឋយផ្ដទ េ់ចាំល ោះ  ខ លដើ ែ៊ី្នដេ់លោេលៅ

សលប្ ច ននសនតិភាព្ វឌ្ឍនភាព្ និងវិរ េភាព្ររស់អាស្ថ៊ែ ន សម្លគ  ួយលនោះ 

បានរលងកើតអន សញ្ញា  ួយ មដេម្លនល ម្ ោះថ្ន “អន សញ្ញា អាស្ថ៊ែ នសដ ៊ីព្៊ីការប្រឆ្ាំង

អាំលព្ើលភរវក្ស ម” មដេអន សញ្ញា លនោះ បានច ោះហតាលេខ្នលៅទ្៊ីប្កុ្សង លសរ៊ែ ូ ប្រលទ្សហវ៊ី

េ៊ីព្៊ីន នានថ្ាទ្៊ី ៣ មខ ក្សរា ឆ្ន ាំ ២០០៧។ ក្ស ពុជា បានប្រកាសឱ្យលប្រើចារ់សដ ៊ីព្៊ីការ

 
437  Emilio Bonagiunta, Terrorism Maritime, 2010, P. 1.  
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អន  ័តយេ់ប្ព្ ឱ្យក្ស ពុជាចូេជាភាគ៊ីននអន សញ្ញា ខ្នងលេើ លៅនថ្ាទ្៊ី ២៤ មខ

ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១០។438  

លោងត្ត ម្លប្ត្ត ៦ ននអន សញ្ញា ខ្នងលេើ វិស័យនានាននកិ្សចចសហប្រតិរតតិ

ការប្រឆ្ាំងអាំលព្ើលភរវក្ស មរួ ម្លនទាាំងរណ្ឋដ វិននការស ប្សរលដ្ឋយអន លលា លៅ

ត្ត ចារ់ជាតិររស់ភាគ៊ីន៊ី ួយៗ ក្សនុងលនាោះម្លន៖  

− ចាត់នវូវិននការដមាចាាំបាច់ លដើ ែ៊ីទ្រ់ស្ថក ត់លៅនឹងការប្រប្ពឹ្តតនន

សក្ស មភាព្ររស់ពួ្ក្សលភរវក្សរ រួ ម្លនទាាំងការែដេ់នូវការលប្ក្សើនរំេឹក្ស

ជា  ន ដេ់ភាគ៊ីលែែងៗលទ្ៀត ត្ត រយៈការផ្ដា ស់រដូរព័្ត៌ម្លន  

− ទ្រ់ស្ថក ត់នូវរាេ់ជនទាាំងឡាយណ្ឋមដេែដេ់មែនក្សហិរញ្ាវតាុ លរៀរចាំ

មែនការ ែដេ់េក្សខណៈាយប្សួេ ឬក្សមាប្រប្ពឹ្តតនូវសក្ស មភាព្លភរវ

ក្ស មព្៊ីការលប្រើប្បាស់ទ្ឹក្សដ៊ីន៊ី ួយៗ ររស់ពួ្ក្សលគក្សនុងលោេរាំណង

ប្រឆ្ាំងនឹងភាគ៊ីលែែងៗលទ្ៀត ឬក្សមាប្រជាព្េរដាររស់ពួ្ក្សលគ  

− ទ្រ់ស្ថក ត់ និងរស្តាក រនូវការលធវើហិរញ្ារែទានដេ់សក្ស មភាព្លភរវក្ស ម  

− ទ្រ់ស្ថក ត់នូវចេនាររស់ពួ្ក្សលភរវក្សរ ឬប្កុ្ស ររស់ពួ្ក្សលភរវក្សរ លដ្ឋយ

លធវើការប្តួតពិ្និតយលៅត្ត ប្ព្ាំមដន និងប្តួតពិ្និតយលេើការលចញនូវ

េិខិតរញ្ញា ក្ស់អតតសញ្ញា ណ និងឯក្សស្ថរលធវើដាំលណើរប្រក្សរលដ្ឋយ

 

438 ចារ់សដ ៊ីព្៊ីការអន  ័តយេ់ប្ព្ ឲ្យប្ព្ោះរាជាណ្ឋចប្ក្សក្ស ពុជា ចូេជាភាគ៊ីននអន សញ្ញា អាស្ថ៊ែ នសដ ៊ីព្៊ីការ

ប្រឆ្ាំងអាំលព្ើលភរវក្ស ម នថ្ាទ្៊ី២៤ មខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១០។ 
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ប្រសិទ្ធភាព្ និងត្ត រយៈរណ្ឋដ វិននការសប្ម្លរ់លធវើការទ្រ់ស្ថក ត់

ការមក្សាងរនាាំលេើការលប្រើប្បាស់េិខិតរញ្ញា ក្ស់អតតសញ្ញា ណ និងឯក្ស

ស្ថរលធវើដាំលណើរមក្សាងកាា យ  

− រលងកើនការព្ប្ងឹងស តាភាព្ រ ួម្លនទាាំងការរណដុ ោះរណ្ឋដ េ ការលធវើ

ក្សិចចសហប្រតិរតតិការមែនក្សរលចចក្សលទ្ស និងប្បារព្ធល ើងនូវកិ្សចចប្រជ ាំ

លៅត្ត តាំរន់  

− ជាំរ ញឱ្យម្លនការយេ់ដឹងជាស្ថនរណៈ និងការចូេរួ ក្សនុងក្សិចច

ខិតខាំប្រឹងមប្រង លដើ ែ៊ីប្រឆ្ាំងនឹងអាំលព្ើលភរវក្ស ម ក្សមាដូចជារលងកើននូវ

កិ្សចចពិ្ភាក្សាលេើលសចក្សដ៊ីទ្ ក្សចិតតោន លៅវិញលៅ ក្ស និងក្សនុងមែនក្សេទ្ធិ

ស្ថសនា ប្ព្ ទាាំងលធវើការពិ្ភាក្សាមែនក្សអរិយយធ ៌លជឿនលេឿន  

− រលងកើនក្សិចចសហប្រតិរតតិការលេើការនាងកាត់ប្ព្ាំមដន  

− រលងកើនការផ្ដា ស់រដូរព័្តម្លនចារក្ស ម និងមចក្សរមំេក្សព័្ត៌ម្លន  

− រលងកើនក្សិចចសហប្រតិរតតិការលឆ្ព ោះលៅរក្សការអភិវឌ្ឍប្រព័្នធទ្ិននន័យ

ក្ស ាំព្យូទ្័រ មដេម្លនប្ស្ថរ់ លៅត្ត តាំរន់លប្កា រងវង់ស តាក្សិចច

ររស់គណៈក្ស មការអាស្ថ៊ែ ន មដេ ក់្សព័្នធ  

− ព្ប្ងឹងនវូស តាភាព្ និងការលរៀរចាំទ្ ក្សដ្ឋក់្សជា  ន លដើ ែ៊ីលដ្ឋោះ

ប្ស្ថយលេើអាំលព្ើលភរវក្ស មមែនក្សគ៊ី ៊ីស្ថស្តសត  ជ៊ីវស្ថស្តសត  វិទ្យុសក្ស ម ន យ-

លក្សាមអ៊ែរ អាំលព្ើលភរវក្ស មព័្ត៌ម្លនវិទ្ា និងរាេ់ទ្ប្ ង់ថ្ម៊ីណ្ឋ ួយននអាំលព្ើ

លភរវក្ស ម  
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− ទ្ទ្េួខ សប្តូវ ប្ស្ថវប្ជាវរក្ស និងការរលងកើននវូរណ្ឋដ វិននការ 

លដើ ែ៊ីប្រឆ្ាំងនឹងអាំលព្ើលភរវក្ស ម  

− ជាំរ ញទ្ឹក្សចិតតដេ់ការលប្រើប្បាស់នូវរាេ់ឧរក្សរណ៍ សននិស៊ីទ្ត្ត វលីដ

អ ូ ឬក្សមាសននិស៊ីទ្ត្ត ទ្ូរទ្សែន៍ សប្ម្លរ់ចាំណ្ឋត់ការររស់ត លាការ

លៅលព្េស ប្សរ  

− ននាឱ្យប្បាក្សដថ្ន ជនណ្ឋ យួមដេបានចូេរួ ក្សនុងការលធវើហិរញ្ា-

រែទាន ម្លនមែនការ ការលរៀរចាំ ឬក្សមាការប្រប្ពឹ្តតនូវសក្ស មភាព្លភរវ-

ក្ស ម ឬក្សមាជួយឧរតា ាដេ់សក្ស មភាព្ររស់ព្ួក្សលភរវក្សរ ប្តូវនាាំយក្ស

 ក្សកាត់លទាស។ 

លប្ៅព្៊ីអន សញ្ញា អាស្ថ៊ែ នសដ ៊ីព្៊ីការប្រឆ្ាំងអាំលព្ើលភរវក្ស ម ក្សនុងប្ក្សរខណឌ មដន

ស  ទ្ទ ម្លនេិខិតូរក្សរណ៍អនតរជាតិ យួល ម្ ោះថ្ន “អន សញ្ញា សដ ៊ីព្៊ីការរស្តាក រអាំលព្ើ

ខ សចារ់លៅនឹងស វតាិភាព្ននការលធវើនាវាចរណ៍ត្ត មដនស  ទ្ទ” បានច ោះហតាលេខ្ន

លៅទ្៊ីប្កុ្សងរ៉ែ ូ នានថ្ាទ្៊ី១០ មខ ៊ីនា ឆ្ន ាំ១៩៨៨។ ក្ស ពុជា បានប្រកាសឱ្យលប្រើចារ់សដ ៊ីព្៊ី

ការអន  ័តយេ់ប្ព្ ចូេជាភាគ៊ីននអន សញ្ញា លនោះ លៅនថ្ាទ្៊ី ១៣ មខត លា ឆ្ន ាំ

២០០៥។439 

 

439 ចារ់សដ ៊ីព្៊ីការអន  ័តយេ់ប្ព្ ឲ្យប្ព្ោះរាជាណ្ឋចប្ក្សក្ស ពុជាចូេជាសម្លជិក្សននអន សញ្ញា សដ ៊ីព្៊ីការរស្តាក រ

អាំលព្ើខ សចារ់លៅនឹងស វតាិភាព្ននការលធវើនាវាចរណ៍ត្ត មដនស  ទ្ទ នថ្ាទ្៊ី១៣ មខ ត លា ឆ្ន ាំ២០០៥។  
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អន សញ្ញា ខ្នងលេើម្លនលោេរាំណងរស្តាក រអាំលព្ើខ សចារ់ទាាំងឡាយ មដេ

ប្រឆ្ាំងនឹងស វតាិភាព្នាវាចរណ៍ត្ត មដនស  ទ្ទ លហើយក្សមាម្លនរញ្ាតតិជាលប្ចើន ក្ស់ព័្នធ

អាំលព្ើលភរវក្ស មស  ទ្ទែងមដរ។ រ៉ែ មនតគួរក្សត់សម្លគ េ់ថ្ន អន សញ្ញា លនោះ ិនម្លនវិស្ថេ

ភាព្អន វតតចាំល ោះនាវាច ាាំង ឬក្សបា៉ែេ់មដេជាក្ស មសិទ្ធិររស់រដា ួយ ឬមដេប្តូវ

បានប្រតិរតតិការលដ្ឋយរដា យួ លៅលព្េមដេនាវាទាាំងលនាោះប្តូវបានលប្រើប្បាស់ជា

នាវាច ាាំងជាំនួយ ឬសប្ម្លរ់លោេលៅគយ ឬនគរបាេ ឬនាវាមដេប្តូវបានដក្ស

ហូតលចញព្៊ីការលធវើនាវាចរណ៍ ឬប្តូវបានលគលេើក្សល ើងសប្ម្លរ់ជួសជ េ ល ើយ ។440 

 ិនមតរ៉ែ លណ្ឋណ ោះ អន សញ្ញា លនោះ បាន  ឃ្ត់ការអន វតតនាវា មដេរ៉ែោះ េ់ដេ់

អភ័យឯក្សសិទ្ធិនននាវាច ាាំង និងនាវាលែែងៗលទ្ៀតររស់រដា មដេប្តូវបានលប្រើ

ប្បាស់ក្សនុងលោេរាំណង ិនម ន ណិជាក្ស ម។441 

អន សញ្ញា លនោះ បានចាត់ទ្ ក្សអាំលព្ើទាាំងឡាយខ្នងលប្កា  ជារទ្លេមើសប្ព្ហម-

ទ្ណឌ ៖442 

− ការរតរអូស ឬការប្តួតប្ត្តលៅលេើនាវា លដ្ឋយលប្រើហិងា ឬការគាំរា 

ក្សាំមហងឬរាំែិតរាំភ័យត្ត ប្ទ្ង់ប្ទាយណ្ឋ ួយ ឬ 

 
440 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime 
Navigation, 1988, Art. 2 (1).  
441 Id, Art. 2(2).  
442 Id, 1988, Art. 3.  
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− ប្រប្ពឹ្តតអាំលព្ើហិងាលៅលេើ ន សែលេើនាវា ប្រសិនលរើអាំលព្ើលនាោះអាច

លធវើឱ្យម្លនលប្ោោះថ្នន ក្ស់ដេ់ស វតាិភាព្ននការលធវើនាវាចរណ៍ររស់នាវា

លនាោះ ឬ 

− រាំផ្ដា ញនាវា ឬរងកការខូចខ្នតដេ់នាវា ឬទ្ាំនិញររស់នាវាមដេ

អាចលធវើឱ្យលប្ោោះថ្នន ក្ស់ដេ់ស វតាិភាព្ននការលធវើនាវាចរណ៍ររស់នាវា

លនាោះ ឬ 

− ដ្ឋក់្ស ឬលធវើឱ្យម្លនការដ្ឋក់្សលៅលេើនាវា លដ្ឋយ លធាបាយណ្ឋក្សមា

លដ្ឋយ នូវឧរក្សរណ៍ ឬស្ថរនត មដេអាចរាំែាិចរាំផ្ដា ញដេ់នាវា

លនាោះ ឬមដេអាចរងកការខូចខ្នតដេ់នាវា ឬទ្ាំនិញររស់នាវាលនាោះ 

មដេលធវើឱ្យលប្ោោះថ្នន ក្ស់ ឬអាចលធវើឱ្យលប្ោោះថ្នន ក្ស់ដេ់ស វតាិភាព្នាវាចរ

ណ៍ររស់នាវាលនាោះ ឬ 

− រាំផ្ដា ញ ឬលធវើឱ្យខូចខ្នតោ៉ែ ងធាន់ធារដេ់ឧរក្សរណ៍សប្ម្លរ់ការលធវើ

នាវាចរណ៍ត្ត ស  ទ្ទ ឬលធវើឱ្យរំខ្ននោ៉ែ ងខ្នា ាំងដេ់ប្រតិរតតិការររស់

នាវា ប្រសិនលរើទ្លងវើមររលនាោះអាចលធវើឱ្យលប្ោោះថ្នន ក្ស់ដេ់ស វតាិភាព្នន

ការលធវើនាវាចរណ៍ររស់នាវាលនាោះ ឬ 

− ែដេ់ព័្ត៌ម្លនមដេខាួនដឹងថ្ន ិនពិ្ត មដេជាលហត លធវើឱ្យលប្ោោះថ្នន ក់្ស

ដេ់ស វតាិភាព្នាវាចរណ៍ររស់នាវា ឬ 

− រងកររួសស្ថន   ឬលធវើឃ្តជនណ្ឋម្លន ក្ស់ លរើអាំលព្ើទាាំងលនាោះ ម្លនចាំណង

ទាក្ស់ទ្ងជា ួយនឹងរទ្លេមើស យួននរទ្លេមើសទាាំងឡាយ ឬ 
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− រ៉ែ នរ៉ែងប្រប្ពឹ្តតរទ្លេមើសណ្ឋ យួ ឬ 

− ជាំរ ញជនណ្ឋម្លន ក្ស់លែែងលទ្ៀត ឱ្យប្រប្ពឹ្តតរទ្លេមើសណ្ឋ យួ ឬស 

គាំនិតជា ួយនឹងជនណ្ឋម្លន ក្ស់មដេប្រប្ពឹ្តតរទ្លេមើស 

− គាំរា ក្សាំមហង លដ្ឋយម្លនឬោម នេក្សខខណឌ ដូចម្លនមចងក្សនុងចារ់ជាតិ 

ក្សនុងលោេរាំណងរងខិតរងខាំរូរវនតរ គគេ ឬន៊ីតិរ គគេឱ្យលធវើឬ ិនលធវើនូវ

អាំលព្ើអវ៊ី យួប្រសិនលរើការលធវើត្ត ការគាំរា លនាោះរងកឱ្យម្លនលប្ោោះថ្នន ក្ស់

ដេ់ស វតាិភាព្នាវាចរណ៍។ 

សំណួរ 

 ១. អវ៊ីជាសនតិស ខមដនស  ទ្ទ? លតើរញ្ញា អវ៊ីខាោះមដេគាំរា ក្សាំមហងដេ់សនតិស ខ

មដនស  ទ្ទ?  

 ២. លតើអវ៊ីជាអាំលព្ើរាន់នាវា? អវ៊ីជាអាំលព្ើរាន់ប្រដ្ឋរ់អាវ ធលេើនាវា?  

 ៣. លគចាត់ទ្ ក្សអាំលព្ើរាន់នាវា ជាសប្តូវនន ន សែជាតិ។ លតើអនក្សយេដូច

ល ដច? ចូររក្សប្ស្ថយ។ 

 ៤. ក្សនុងការប្រឆ្ាំងអាំលព្ើរាន់នាវាលតើរដា និងសហគ ន៍អនតរជាតិ ប្តូវលធវើដូច

ល ដចខាោះ?  

 ៥. អវ៊ីជាអាំលព្ើលភរវក្ស ម? អាំលព្ើលភរវក្ស មម្លនចរិតេក្សខណៈដូចល ដចខាោះ?  

 ៦. លដើ ែ៊ីប្រឆ្ាំងនឹងអាំលព្ើលភរវក្ស មស  ទ្ទ លតើរដា និងសហគ ន៍អនតរជាតិ ប្តូវ

លធវើដូចល ដចខាោះ?   
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