សាកលវិទាល័យភូមន
ិ ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទាសាស្ត្រស្ដ្ឋកិចច
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សារណាបញ្ច ប់ការ្ិកា
របព័នធស

ោះរសាយវិវាទពាណិជ្ជកមម

អនររជាតិរប្់អងគការពាណិជ្ជកមម
ពិភពសោក
ស្រាវររវពីថ្ងៃទី០១ ខែមមា ឆ្ន២
ាំ ០១៥ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ស្រាវររវមោយ
និសសិតម្មោះ សពរជ្ ្ុផានី

ាស្ត្ាតចារយខែនាំ
មលល ឃឹម គិរ ី

ថ្ននល់បរ ិញ្ញដបរត នីតិាស្ត្សត

ឆ្នាំចូលសិលា

២០១១

ជាំនន់ទី ២០ (អាហារូបលរែ៍)

ឆ្នាំសរមសរារណា

២០១៥

ស្ចករីថ្ថលងអំណរគុណ
ែញាំុបាទម្មោះ មពរជ សុផានី រនិ សសិតថ្ននល់ បរ ិញ្ញដបរតខផនលនីតិាស្ត្សត ជាំ នន់ទី២០ ថ្ន
ាលលវ ិទាល័យភូ មិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និ ងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច ឆ្នាំសិលា ២០១១-២០១៥។
សូមសខមតងនូ វមសចលតីមោរព និងលតញ្ដូ តាធម៌យ៉ាងររលមរៅបាំផុតជូ នចាំ ម

ោះ៖

មលលឪពុល បឹង មពរជ និងអនលម្តតយ មុត ារ៉ា ត់ ខដលមលលអនលម្តនុុែាំាំងពីរ បានផតល់
លាំ មែើត រពមាំាំងចិ ញ្ចឹមបីបាច់ ខងរលា ផគត់ផង
គ ់ និ ងអប់រ ាំរូបលូនាំាំងពី តូចរហូតដល់ធាំមពញវ ័យ និង
ក្លលយរសិសសលអ និ ងពលរដឋលមអ ៅលនុងសងគម។ របសិនមបើមិនម្តនក្លរោាំរទយ៉ា ងមពញទាំ ហឹងាំាំង
ខផនលសម្តារៈ និ ងខផនលាមរតី ពីសាំណាល់រប
ូ មលលាំាំងពី រមទ រូបលូ នល៏មិនអាចមដើ រមលដល់ថ្ងៃមនោះខដរ។
មលើសពី មនោះមទៀត អាស្រស័យមោយម្តនក្លរោាំរទរបស់មលល មទើ បមធវើមអាយលូនខតងខតទទួ លបាននូវ
ភាពមរុជ័ យមៅលនុងរុប់ភារលិ ចច រពិ មសសក្លរសិលារហូតអាចសមរមចលិចក្ល
ច រារណាមនោះ។
បងស្រសីបមងកើត មពរជ ឆវ ី និងាច់ញាតិរបស់ែាំុបា
ញ ទមៅឯស្រសុលលាំ មែើត ខដលមលលាំាំងអស់
ោនខតងខតជួ យជាំ រញ
ុ និ ងផគត់ផង
គ ់ ដល់ក្លរសិលារបស់ែាំុមញ ៅភនាំមពញរហូតទទួ លបានមរុជ័ យ។
ឯលឧតតមាលលវ ិទាធិក្លរ ុែៈរុប់រុងាលលវ ិទាល័យ មលល មលលស្រសីាស្ត្ាតចារយ
ក្លរ ិយល័យស្រាវររវ និងបុុល
គ ល
ិ សិលាមៅលនុងាលលវ ិទាល័យភូ មិនទនីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សត
មសដឋលិចច ខដលបានជួ យសរមួលដល់លិចចក្លររបស់ែាំុបា
ញ ទ។
មលលាស្ត្ាតចារយ ឃឹម ុិរ ី ខដលបានចាំ ណាយមពលមវលដ៏ ម្តនតថ្មល រពមាំាំងលម្តលាំងក្លយ
លម្តលាំងចិ តត លនុងក្លរខែនាំ ពិ និតយ ខលសរមួល និងខលខរបលាំ ហុសឆគងលិចចក្លរារណាមនោះ ខងមាំាំង
ចងអុលបង្ហាញនូវរបភពឯលារ និងព័ត៌ម្តនននខដលាំល់ ទងនឹងរបធានបទារណា រហូតដល់ែាំុញ
អាចចងរលងបានានថ្ដារណាមួ យមនោះមឡើង។
រូបែញាំុបាទមិ នអាចបាំមភលចបានមឡើយនូវុុែូបក្លរៈដ៏ ថ្ងលថ្នលាំាំងមនោះ

មហើយសូមមធវើក្លរមោរព

លាំមអានក្លយវចាចិ តត សខមតងនូ វក្លរដឹងុុ ែ និងសូមរបសិទិព
ធ រជ័ យ បួងសួងដល់ុុែរពោះរតន
រត័ យ និងវតថុស័លិ ស
ត ិទិល
ធ ុងមលល
ន
មអាយតាមជួ យខងរលាមលលាំាំងអស់ោន និងសូមមអាយជួបនិ ង
ពុ ទព
ធ រាំាំងបួនរបក្លរ ុឺ អាយុ វែណ ៈ សុែៈ ពលៈលុាំបីឃ្លលងឃ្លលតមឡើយ។

អារមភកថា
រក្លរពិ ត លនុងអាំ ឡងទសវតសចុ
ងមរក្លយមនោះ លមពុរបាននឹងលាំពុងខលខរបមុែម្តត់ ងីល
ម ុងឆ្ល
ន
ុ
អនតររតិ តាមរយៈក្លរផារភាជប់ទាំនល់ ទាំនងរមួ យនឹ ងរបមទសននមៅលនុងសលលមលល និងក្លរ
ចូ លរួមរសម្តជិ លថ្នអងគក្លរអនតររតិ សាំខាន់ៗ ខដលលនុងមនោះល៏ ម្តនអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល

ផងខដរ ខដលលមពុរបានចូលរសម្តជិ លមៅថ្ងៃទី ១៣ ខែ តុ ល ឆ្នាំ ២០០៤។ ក្លរចូ លរសម្តជិ ល
របស់អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល

ម្តនភាពទន់មែាយ

មធវើឲ្យសលមមភាព

ខបររមលចាប់ មផតើមដាំ មែើរក្លរលអរបមសើរបនតិចមតងៗ

ែិជជលមមយ៉ាងទូ លាំទូលយលនុងរលបែែឌអងគក្លរ
អនុមរោោះមលើខផនល
ល៏ ប៉ាុខនត

ែិជជលមមរបស់លមពុរខដលពីមុនធាលប់ ខត

ែិជជលមមពិភពមលល

មោយលមពុរអាចមធវើ
និ ងមោយម្តនក្លរ

ែិជជលមមមរចើនពី សាំណាល់ របមទសមួ យចាំនួនខដលរសម្តជិ លរបស់អងគក្លរ។

មោយារថ្នរបមទសលមពុរមយើង

ររបមទសម្តនក្លរអភិ វឌឍន៍តិចតួ ចមៅមឡើយ

ដូ មចនោះមហើយក្លរយល់ដឹងពីបញ្ញ
ា ចាប់ ននមៅលនុងអងគក្លរ
ខសតងដូចរ ក្លរខសវងយល់ពីក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ

អាចថ្នមៅម្តនលរមិ តមៅមឡើយ

រល់

ែិជជលមមអនតររតិ របស់រដឋរសម្តជិលអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលលរមដើម។ បញ្ញ
ា មនោះអាចផតល់ផលមិនលអដល់លមពុរ លនុងក្លរក្លរ
និ ងផលរបមយជន៍របស់ែួន
ល លនុងលរែីលមពុរម្តនវ ិវទ

រនូ វសិទិ ធ

ែិជជលមមរមួ យសម្តជិ លដថ្ទមទៀត។

មយងមលើលតាតាំាំងមនោះមហើយ មទើបែញាំុសមរមចមរជើ សមរ ើសយលរបធានបទ “របព័ នមធ ោោះស្រាយ
វ ិវទ

ែិជជលមមអនតររតិ របស់អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល” មធវើរារណាបញ្ចប់ ក្លរសិលាថ្ននល់

បរ ិញ្ញដបរតមនោះ។ ក្លរចងរលងារណាមនោះ ែញាំុបាទពឹងខផអលមលើរបភពឯលាររភាាបរមទសភាុ
មរចើន មោយមហតុ ថ្នម្តនលងវោះខាតនូវឯលាររភាាខែមរ។
សងឈឹមថ្ន

ារណាមនោះនឹ ងក្លលយរក្លររួមចាំ ខែលដល់ក្លរយល់ដឹងមលើខផនលនី តិអនតររតិ

រពិ មសសយនតក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ

ល់ព័នន
ធ ឹងអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលលបខនថមមទៀត មហើយ

ល៏ រ ាំពឹ ងថ្នវនឹងអាចក្លលយរទុ នមួ យសរម្តប់និសសិត និងមិតតអល
ន អានលនុងក្លរសិលាស្រាវររវមលើខផនល
មួ យមនោះ។

មាំោះរយ៉ា ងណាល៏ មោយ

ាវុមន៍ រនិ ចច
ច ាំ ម

ែញាំុមជឿថ្នានថ្ដមនោះមៅម្តនចាំែុចែវោះខាត

ោះក្លររ ិោះុន់លុងន័
ន
យាថបន។

មហើយែញាំុសូម

មាតិកា
ស្ចករីថ្ថលងអំណរគុណ
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មូ ល។ លនុងមនោះម្តនរបព័នធថ្នក្លរមធវើ

ែិជជលមមអនតររតិ សាំខាន់ពីរ ុឺ

ែិជជលមមអនតររតិលុងរលប
ន

ែែឌលិចចរពមមរពៀងទូមៅសតីពីពនធុយ និង

ែិជជលមម មៅក្លត់ ថ្ន GATT ឆ្នាំ១៩៤៧ រហូតដល់

ជាំ នួសមលវ ិញនូវក្លរមធវើ

លនុងរលបែែឌអងគក្លរ

ែិជជលមមអនតររតិ

ខដលរតូវបានបមងកើតមឡើងមៅឆ្នាំ១៩៩៥។ របព័នធថ្នក្លរមធវើ
បមងកើតមឡើងមដើមបីផតល់នូវមសថរភាព សុវតថិភាពថ្នក្លរមធវើ
វ ិញមៅមលរវងភាុី ថ្នក្លរមធវើ

ែិជជលមមពិភពមលល

WTO

ែិជជលមមាំាំងពីរមនោះ សុទធខតរតូវបាន

ែិជជលមមអនតររតិ និងផលរបមយជន៍ មៅ

ែិជជលមម។

ទនទឹមោននឹងារៈសាំខាន់ ថ្នក្លរមធវើ
មដើ រតួ នទី សាំខាន់ មិនអាចែវោះបានផងខដរ

ែិជជលមមអនតររតិ ក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ

ែិជជលមម ល៏

តបិតថ្នមាំោះបី រលិចចរពមមរពៀងអនតររតិមួយរតូវបាន

បមងកើតមឡើងយ៉ា ងលអប៉ាុណាណល៏ មោយ ល៏លិចចរពមមរពៀងមនោះនឹ ងក្លលយរោមនតថ្មលមៅវ ិញ មបើ ភាុី ថ្នលិចច
រពមមរពៀងមនោះមិ នអនុវតតតាម ឬអនុវតតមិនបានមពញមលញនូ វក្លតពវលិចខច ដលម្តនខចងលនុងលិ ចរច ពម
មរពៀង។
មួ យចាំ ម

អវីខដលធៃន់ធៃររងមនោះមទៀតមនោះ
ោះបញ្ញ
ា ក្លររ ាំមលភបាំ

ថ្នក្លរមធវើ

ុឺ លរែីខដលមិ នអាចខសវងរលនូ វដាំ មណាោះស្រាយណា

នមលើលិចរច ពមមរពៀងអនតររតិ មនោះ។

ល់ ព័នន
ធ ឹ ងបញ្ញ
ា មនោះ របព័ នធ

ែិជជលមមអនតររតិ តាម GATT បានបមងកើតមអាយម្តននូ វយនតក្លរថ្នក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ

មដើមបីមោោះស្រាយបញ្ញ
ា ថ្នក្លររ ាំមលភបាំ

នលិចចរពមមរពៀង។ ល៏ប៉ាុខនត របព័នធមោោះស្រាយវ ិវទមនោះ មៅ

ខតម្តនចាំ ែុចែវោះខាត ខដលមិ នអាចអនុ វតតបានរបលបមោយរបសិទិ ភា
ធ ព និងជួយជាំ រញ
ុ នូវក្លរមបតរញ
របស់ភាុីលុងក្លរអនុ
ន
វតតតាមលិចចរពមមរពៀងមៅមឡើយ។
អាស្រស័យមហតុ មនោះមហើយ មទើ បលនុងលិចចរបជុាំតុមូលមៅអុ យរ៉ា ហាកយ សតីពីក្លរចរចា
ពហុភាុី

របមទសរសម្តជិ លបានបមងកើតនូវរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទមួ យ

បាំ មពញបខនថមនូវចាំ ែុចែវោះខាតរបស់របព័នធមោោះស្រាយវ ិវទពីមុន
ែិជជលមមអនតររតិ របស់អងគក្លរ

ែិជជលមម

ខដលមធវើក្លរខលសរមួល

មនោះុឺរបព័ នមធ ោោះស្រាយវ ិវទ

ែិជជលមមពិភពមលល។ វររបព័ នមធ ោោះស្រាយវ ិវទមួ យខដល

លាំ ពុងរតូវបានមរបើ របាស់សរម្តប់ ក្លរមោោះស្រាយវ ិវទលនុងក្លរមធវើ

ែិជជលមមតាមរបព័ នអ
ធ ងគក្លរ WTO

នមពលបចចុបបនន។

និសសិត មពរជ សុផានី

1

ាស្ត្ាតចារយខែនាំ ឃឹម ុិរ ី

ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

ក្លរយល់ដឹងអាំ ពីរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទ

មោយមហតុ ថ្ន

រពិ មសសរបមទសរសម្តជិ លរបស់អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលលដូចរលមពុរ

របព័ នមធ ោោះស្រាយវ ិវទ

ភាពចាាំបាច់លុងក្លរដឹ
ន
ងថ្ន

ែិជជលមមមនោះម្តនារៈសាំខាន់
ដូ ចមនោះ

ែិជជលមមអនតររតិ របស់អងគក្លរ

វម្តន

ែិជជលមម

ពិ ភពមលលម្តនលលខែៈខបបណា មហើយថ្នមតើ ក្លរមោោះស្រាយវ ិវទលនុងរបព័ នមធ នោះ ម្តននី តិវ ិធី និ ង
ដាំ មែើរក្លរខបបណាែលោះ។
រក្លរពិ តលនុងនមររបមទសសម្តជិ លអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល ខដលមធវើ

រមួ យនឹងបណា
ត របមទសរសម្តជិ លដថ្ទមទៀត លមពុរអាចនឹ ងម្តននូវបញ្ញ
ា វ ិវទ

ែិជជលមម

ែិជជលមមមោយ

របក្លរណាមួ យ។ ដូ ចមនោះ មោលបាំ ែងថ្នក្លរស្រាវររវមលើរបធានបទមនោះ ុឺ មដើ មបីរក្លរាំញ
អារមមែ៍ឲ្យមយើងង្ហលមលមធវើក្លរសិលាខសវងយល់ពីរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទមនោះ មដើមបីឲ្យលមពុរអាច
ម្តនមូ លោឋនរ ឹងម្តាំ

លនុងក្លរក្លរ

រនូវសិទិ ធ

ពិ មសសលនុងលរែីខដលលមពុរម្តនបញ្ញ
ា វ ិវទ
ុួ របញ្ញ
ជ ល់ ថ្ន

និ ងផលរបមយជន៍ របស់ែួនមៅលន
ល
ុងអងគក្លរមនោះ

រ

ែិជជលមមរមួ យរបមទសរសម្តជិ លណាមួ យ។

ក្លរសិលាអាំពីរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទ

ែិជជលមមរបស់អងគក្លរ

ែិជជលមម

ពិ ភពមលល ម្តនលលខែៈសុីជមរៅ និងសមុា
ម ញខាលាំង លិ ចចក្លរារណាមនោះ សូមមធវើក្លរមលើលមឡើង
ុ
ខតទិ ដឋភាពទូមៅថ្នរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទ

និងដាំណាល់ ក្លលសាំខាន់ៗ

មៅលនុងនី តិវ ិធីថ្នក្លរមោោះ

ស្រាយវ ិវទលនុងរបព័ នមធ នោះប៉ាុ មណាណោះ។ រមួ យោនមនោះខដរ លិចចក្លរារណាមនោះ សូមលាំ ែត់ យលចាប់ពី
មពលខដលបមងកើតមអាយម្តននូវរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទមនោះ រហូតមលដល់បចចុបបនន ល៏ប៉ាុខនតសូមមផាតត
រសាំខាន់ មៅមលើបចចុបបននភាពថ្នរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទ

ែិជជលមមអនតររតិមនោះ។

របធានបទមនោះររបធានបទមួ យងមី មហើយម្តនលងវោះខាតឯលាររភាាខែមរ មទើបលិ ចចក្លរ
ារណាមនោះពឹ ងខផអលរសាំខាន់ មៅមលើឯលាររភាាបរមទស ខដលរលបានតាមរបព័នធអុីនធឺ មែត
ដូ ចរលិែិតបទោឋនុតិយុតតអនតររតិ ននខដលរុបដែតប់ មលើបញ្ញ
ា មនោះ
លនុងខវ ៉ាបាយរបស់អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលលរមដើម។

រពមាំាំងឯលារមៅ

ែលឹមារាំាំងមូលពឹ ងខផអលមលើក្លរបល

ខរបពី ភាាបរមទសមលរភាាខែមរ រួមបញ្ូច លនឹ ងក្លរខសវងយល់បខនថមរមរចើ នមទៀត។
មៅលនុងលិចចក្លរារណាមនោះ នឹ ងមធវើក្លរខបងខចលរពី រជាំពូលធាំៗមនោះុឺ
បង្ហាញពី សញ្ញដែទូ មៅថ្នរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទ

ែិជជលមមរបស់អងគក្លរ

ជាំពូលទី ១ មធវើក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល

មោយរួមបញ្ូច លាំាំងរបវតតិ មុែង្ហរ និងលលខែៈថ្នរបព័នធមនោះរមដើ ម។ ចាំ ខែលជាំពូលទី ២ នឹងមធវើក្លរ
បង្ហាញអាំពីដាំមែើរក្លរ ឬនីតិវ ិធី ថ្នក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ
និសសិត មពរជ សុផានី
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ែិជជលមមអនតររតិ មៅលនុងរបព័ នមធ នោះ។
ាស្ត្ាតចារយខែនាំ ឃឹម ុិរ ី

ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

ជ្ំពូកទី១

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

្ញ្ញ
ា ណទូសៅអំពីរបព័នធស

ោះរសាយវិវាទពាណិជ្ជកមមអនររជាតិ

រប្់អងគការពាណិជ្ជកមមពិភពសោក
លនុងក្លរខសវងយល់អាំពីសញ្ញដែទូ មៅថ្នរបព័ នមធ ោោះស្រាយវ ិវទ
អងគក្លរ

ែិជជលមមអនតររតិ របស់

ែិជជលមមពិភពមលល មុរតូវដឹ ងអាំ ពីព័ត៌ម្តនទូ មៅសតីពីអងគក្លរមនោះ របវតតិ មុែង្ហរ តួ អងគ

ល់ ព័នធ និ ងបទោឋនុតិយុតតខដល

ល់ព័នន
ធ ឹ ងរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទមនោះ។

១.១. អំពីអងគការពាណិជ្ជកមមពិភពសោក
មុ ននឹ ង្នមៅខសវងយល់អាំពី សញ្ញដែទូ មៅថ្នរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទ
អងគក្លរ

ែិជជលមមរបស់

ែិជជលមមពិភពមលល វពិ តរម្តនារៈសាំខាន់ លុងក្លរយល់
ន
ថ្នមតើអី រ
វ អងគក្លរ

ែិជជលមម

ពិ ភពមលល មហើយអងគក្លរមនោះរតូវបានបមងកើតមឡើងលនុងមោលបាំែងអវី ម្តនមុែង្ហរ និងរចនសមព័នធ
ខបបណាែលោះ។
១.១.១. សតើអងគការពាណិជ្ជកមមពិភពសោកជាអវី?

អងគក្លរ
ក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល មៅថ្នក្លត់ ថ្ន WTO ុឺ រអងគក្លរអនតររតិមួយខដលមធវើលិចច

ល់ ព័នន
ធ ឹ ងវ ិធានថ្នក្លរមធវើ

ាំាំងមបើលឲ្យម្តននូ វក្លរមធវើ

ែិជជលមមរវងរបររតិ នន ខដលម្តនលលខែៈរសលល រពម

ែិជជលមម ខដលអាចផតល់ផលរបមយជន៍ សរម្តប់របររតិ រសម្តជិ ល

ាំាំងអស់ តាមរយៈក្លរបមងកើតមអាយម្តននូ វមវទិ ក្លសរម្តប់ មធវើក្លរចរចាបមងកើតនូ វលិ ចរច ពមមរពៀងនន
លនុងមោលបាំ ែងក្លត់បនថយនូ វឧបសុគមៅលនុងក្លរមធវើ
ចាំ ម

ែិជជលមមអនតររតិ

ោះោនមៅលនុងវ ិស័យដូចោន(Level playing Field) លនុងលិចចក្លរ

ែិជជលមមសរម្តប់ សម្តជិលាំាំង

អស់ ។ រល់ ខសតង តាមលិចចរពមមរពៀង Marrakesh សតីពីក្លរបមងកើតអងគក្លរ
លិ ចរច ពមមរពៀង WTO អងគក្លរ

និងធាននូវក្លរតបត

ែិជជលមមពិភពមលល ឬ

ែិជជលមមពិភពមលល ុឺ រអងគក្លរលាំពូលមួ យទទួ លែុ សរតូវលនុងក្លរ

ពិ និតយមមើ លក្លរអនុវតតន៍លិចចរពមមរពៀងពហុភាុី និ ងមរចើនភាុី ខដលបានមលើលមលចរចាមៅវុគចរចា
មៅអុ យរ៉ា ហាគយ និងែលោះមទៀតរតូវមលើលយលមលចរចានមពលអនុតខាងមុ ែ។
ដូ ចមនោះ

អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល

ុឺ រអងគក្លរមួ យខដលផតល់នូវរលបែែឌុតិ យុតត

និ ងាថប័នសរម្តប់ ក្លរអនុវតត និងដឹ លនាំនូវលិ ចរច ពមមរពៀងខដលរតូវបានបមងកើតមឡើង រពមាំាំងមធវើក្លរ
មោោះស្រាយនូវវ ិវទខដលមលើ តមចញមលពី ក្លរបលស្រាយ
ផងខដរ។1

បចចុបបននមនោះ

ម្តនលិចចរពមមរពៀង

និ ងក្លរអនុ វតតនូវលិចរច ពមមរពៀងាំាំងមនោះ

ែិជជលមមរមរចើនមៅលនុងអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភព

មលលមួ យមនោះ ខដលរួមម្តនលិចចរពមមរពៀងពហុភាុី ចាំនួន១៦មផសងៗោន ខដលម្តនរដឋរសម្តជិ ល
1

លិចចរពមមរពៀងបមងកើតអងគក្លរ

និសសិត មពរជ សុផានី

ែិជជលមមពិភពមលល, 1995, ម្តរតា 2។
3

ាស្ត្ាតចារយខែនាំ ឃឹម ុិរ ី

ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

អងគក្លរាំាំងអស់រភាុី ថ្នលិ ចរច ពមមរពៀង មហើយនិ ងលិ ចរច ពមមរពៀង២មទៀត ខដលម្តនខតសម្តជិ ល
មួ យចាំនួនរបស់អងគក្លរប៉ាុមណាណោះរភាុី ថ្នលិ ចចរពមមរពៀង។
អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល រតូវបានបមងកើតមឡើងមៅឆ្នាំ ១៩៩៥ តាមរយៈលិចចរពមមរពៀង

សតីពីក្លរបមងកើតអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលលមៅទីរលុង Marakesh។ ប៉ាុខនតុួរបញ្ញ
ជ ល់ ថ្ន មៅមុ ន

មពលម្តនអងគក្លរ WTOមនោះ ល៏ ម្តនអងគក្លរមួ យផងខដរ ខដលបមងកើតមឡើងតាមរយៈលិចចរពមមរពៀង
ទូ មៅសតីពី

ែិជជលមម និ ងពនធុយ មៅក្លត់ ថ្ន GATT ខដលមរក្លយមលរតូវបានរួមបញ្ូច លតាមផលូវ

ចាប់ មៅរ WTO។ លនលងមលរង៦០ឆ្នាំមលមនោះ WTO និ ងអងគក្លរពី មុនរបស់វ (GATT) បានជួ យ
បមងកើតនូ វរបព័ នថ្ធ នក្លរមធវើ

ែិជជលមមអនតររតិ ខដលម្តនភាពរ ឹងម្តាំ និងលអរបមសើរមរចើន មហើយខដល

តាមរយៈមនោះ អងគក្លរបានរួមចាំ ខែលមៅលនុងក្លរមធវើឲ្យលូតលស់នូវមសដឋលិចចសលលមលលខដលមិន
ធាលប់ ម្តនពី មុនមល។
១.១.២. សោលបំណងរប្់អងគការ

មៅលនុងបុពវលថ្នថ្នលិ ចរច ពមមរពៀងបមងកើតអងគក្លរ WTO ម្តនខចងអាំពីមោលបាំ ែងរបស់WTO
ដូ ចរ ក្លរមលើលលាំពស់ជីវភាពរស់មៅ និងចាំែូលនន ក្លរធានឲ្យម្តនក្លរង្ហរមធវើមពញមលញ ក្លរ
ពរងី លផលិតលមម

និ ងក្លរមធវើ

ែិជជលមម

មោយអនុ វតតន៍ឲ្យបានរតឹ មរតូវលនុងក្លរមរបើរបាស់ធនធាន

ពិ ភពមលលរបលបមោយរបសិទិ ភា
ធ ព និងអស់សក្លកនុ ពល។
បុ ពល
វ ថ្នបានពរងី លបខនថមមោលបាំ ែងមៅមលើវ ិស័យមួ យចាំនួនមទៀតដូ ចខាងមរក្លម2៖


ែិជជលមមមលើមសវលមម

មសចលតីរតូវក្លរសរម្តប់ជាំរញ
ុ និ រនតរភាពថ្នក្លរអភិ វឌឍន៍ និ ងក្លរ

របរ ិាថនតាមរមបៀបមួ យ

សមស្រសបមៅតាមលរមិ តថ្នក្លរអភិ វឌឍន៍ មសដឋលិចចរតិ នីមួយៗ។
មសចលតីរតូវក្លរចាំម
របមទសរលី រល

ោះក្លរែិតែាំ រវ ិជជម្តន

ម្តនក្លរអភិ វឌឍ

មដើមបីធានថ្នរបមទសលាំពុងអភិ វឌឍន៍

និ ងម្តនលាំ មនើនមសដឋលិចចផងខដរ

និ ង

លនុងក្លរចូលរួមមៅលនុងលិចចចរចា

ែិជជលមមអនតររតិ។
មោលបាំ ែងរបស់ WTO ុឺ ស្រសមដៀងោនមៅនឹង GATT មោយរោន់ខតម្តនក្លរពរងី លលមមវតថុ
មដើមបីផតល់អាំណាចឲ្យអងគក្លរមនោះមោោះស្រាយលិចចក្លរ
2

មៅ សីហា, WTO និងលមពុរ (ភនាំមពញ), ទាំព័រ 7។

និសសិត មពរជ សុផានី

4

ែិជជលមមមលើមសវលមម។

ាស្ត្ាតចារយខែនាំ ឃឹម ុិរ ី

ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

១.១.៣. មុខងាររប្់អងគការ

មយងតាមែលឹមារថ្នលិចចរពមមរពៀងបមងកើតអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល អងគក្លរមនោះម្តន

មុ ែនទី ដូចខាងមរក្លមៈ
សរមួលដល់ក្លរអនុវតត ក្លររុប់ រុងនិងរបតិបតតិក្លរថ្នលិ ចរច ពមមរពៀងបមងកើតអងគក្លរ WTO
លិ ចរច ពមមរពៀង

ែិជជលមមពហុភាុី មផសងមទៀត និ ងលិចចរពមមរពៀង

បមងកើតមវទិ ក្លសរម្តប់ ក្លរចរចារវងសម្តជិ លអងគក្លរ

ែិជជលមមមរចើ នភាុី
ល់ ព័នធនិងទាំ នល់ទាំនង

ពហុភាុី របស់ពួលមុលនុងបញ្ាខដលរតូវមោោះស្រាយមរក្លមលិចចរពមមរពៀង

ែិជជលមម

ខដលម្តនលាំ ែត់ មៅលនុង

ឧបសមព័នថ្ធ នលិចចរពមមរពៀងបមងកើត WTO រពមាំាំងផតល់នូវរលបែែឌសរម្តប់ក្លរអនុ វតតនូវលទធផល
ថ្នលិ ចច
ច រចាខដលរតូវបានសមរមចមោយសននិសីទថ្ននល់ រដឋមន្រនតី
រុប់រុងមលើឧបសមព័នធ 2 (Annex 2) ខដលលាំ ែត់ អាំពីក្លរខសវងយល់អាំពីវ ិធាន និងនីតិវ ិធី
រុប់ រុងមលើក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ ខដលរតូវបានមៅថ្ន ក្លរខសវងយល់ពីក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ DSU
រពមាំាំងឧបសមព័ន3
ធ (Annex 3)ខដលលាំែត់អាំពីយនតក្លររតួតពិនិតយនមយបាយ

ែិជជលមមTPRM

សហក្លររមួ យនឹ ងមូ លនិ ធិរប
ូ ិ យវតថុអនតររតិ IMF ធនោរអនតររតិ សរម្តប់ ក្លរាតរ
មឡើងវ ិញ ក្លរអភិវឌឍ និ ងរួបរួមភានល់ ង្ហររបស់ែួន
ល លនុងទសសនៈថ្នក្លរសមរមចឲ្យបានក្លរាំល់ ទងោន
ក្លន់ ខតខាលាំងមឡើងលនុងក្លរបមងកើតនមយបាយមសដឋលិចស
ច លលមលល
មដើ រតួ នទី រាថប័ នរួមមួយ សរម្តប់ ក្លររបតិបតិន
ត ូវទាំ នល់ទាំនង
របស់អងគក្លរ

លនុងបញ្ញ
ា ខដលាំល់ទងនឹងលិចចរពមមរពៀង

និ ងលិែិតុបលរែ៍ុតិ យុតតខដល

និ ងខដលរតូវបានបញ្ូច លមៅលនុងឧបសមព័នធថ្នលិចចរពមមរពៀងបមងកើតអងគក្លរ
រតូវផតល់រអាទិ ភាពសរម្តប់ ក្លរចរចាបនតមទៀត
បញ្ញ
ា មផសងៗខដលម្តនខចងលនុងលិចចរពមមរពៀង
រពមាំាំងអាំ ពីក្លរមធវើមសរ ីភាវូបនី យលមមខផនល

3

លិចចរពមមរពៀងបមងកើតអងគក្លរ

4

មៅ សីហា, WTO និងលមពុរ (ភនាំមពញ), ទាំព័រ 7។

និសសិត មពរជ សុផានី

ែិជជលមមរវងសម្តជិ ល
ល់ព័នធ

ែិជជលមមពិភពមលល។3

មៅលនុងចាំ មណាមរបមទសរសម្តជិ លនូ វ

និងអាំ ពីបញ្ញ
ា ងមីននខដលសថិតលនុងអាំ ណាចរបស់ែួន
ល

ែិជជលមមបខនថមមទៀត។4

ែិជជលមមពិភពមលល, 1995, ម្តរតា 3។
5

ាស្ត្ាតចារយខែនាំ ឃឹម ុិរ ី

ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

រតូវជួ យសរមួលដល់ក្លរអនុវតត ក្លររុប់ រុង និងរបតិបតតិក្លរថ្នឯលារុតិ យុតតនលិ ចច
របជុាំ ចរចាមៅអុ យរ៉ា ហាគយ និ ងរល់លិចចរពមមរពៀងាំាំងឡាយខដលបានចរចា និ ងបានអនុ ម័តលនុង
លិ ចច
ច រចានមពលអនុត។5
រតូវទទួ លែុ សរតូវមលើក្លរសរមបសរមួលក្លរខែវងុាំនិតោន និងវ ិវទខដលមលើតម្តនមៅលនុង
ចាំ មណាមរបមទសរសម្តជិ ល
រតូវទទួ លែុ សរតូវមលើក្លររតួតពិនិតយររបចាាំ ចាំម

ោះមោលនមយបាយ

ែិជជលមមរបស់

បណា
ត របមទសរសម្តជិល។6
១.១.៤. រចនា្មព័នរធ ប្់អងគការពាណិជ្ជកមមពិភពសោក7

មៅលនុងអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលលម្តនអងគភាពសាំខាន់ ៗរមរចើន

របស់ែួនមៅតាមអវ
ល
ីខដលម្តនលាំ ែត់លុងលិ
ន ចចរពមមរពៀងបមងកើតអងគក្លរ

ខដលបាំ មពញមុែង្ហរ

ែិជជលមមពិភពមលល ខដល

អងគភាពាំាំងមនោះម្តនដូ ចខាងមរក្លម៖
១.១.៤.១. ្ននិ្ទ
ី ថានក់រដ្ឋមស្តនរី

អងគភាពលាំពូលរបស់អងគក្លរ WTO ុឺ សននិសីទថ្ននល់រដឋមន្រនតី ខដលមធវើក្លររបជុាំ រវងពី រឆ្នាំមតង
មដើមបីសមរមចនូវរល់នមយបាយ

ែិជជលមម

និងក្លរចរចាតាមវ ិស័យមផសងៗ

ខដលមលើលមឡើង

មោយអងគភាពថ្ននល់មរក្លម។ សននិសីទថ្ននល់ រដឋមន្រនតីមនោះ ទទួ លបនទុលអនុ វតតមុែង្ហររបស់អងគក្លរ និងមធវើ
សលមមភាពចាាំបាច់ នន។
១.១.៤.២. អគគរកុមរបឹកា

អងគភាពបនទប់ពីសននិសីទថ្ននល់ រដឋមន្រនតីមលុឺ អុគរលុមរបឹ លាខដលមធវើក្លរង្ហរទូ មៅមោយទទួ ល
របាយក្លរែ៍ពីរលុមរបឹ លាថ្ននល់ បនទប់ មផសងមទៀត និងមបើលលិចចរបជុាំមដើមបីមោោះស្រាយវ ិវទ
និ ងរតួតពិនិតយនមយបាយ

ែិជជលមម

ែិជជលមម របស់បណា
ត របមទសរសម្តជិ លនីមួយៗររបចាាំ។

អុគរលុមរបឹ លា ម្តនតាំណាងថ្នរបមទសសម្តជិលាំាំងអស់ មហើយរតូវរបជុាំតាមក្លរសមុួ រ។
អុគរលុមរបឹ លារតូវបាំ មពញមុ ែង្ហររបស់សននិសីទថ្ននល់រដឋមន្រនតី មៅចមនលោះលិ ចរច បជុាំសននិសីទថ្ននល់ រដឋមន្រនតី
នី មួយៗ រពមាំាំងបាំមពញមុ ែង្ហរមផសងមទៀតខដលលាំែត់ មោយលិ ចរច ពមមរពៀងបមងកើតអងគក្លរ WTO

5
6

7

មៅ សីហា, WTO និងលមពុរ (ភនាំមពញ), ទាំព័រ 7។
មៅ សីហា, WTO និងលមពុរ (ភនាំមពញ), ទាំព័រ 7។

មៅ សីហា, WTO និងលមពុរ (ភនាំមពញ), ទាំព័រ 8។

និសសិត មពរជ សុផានី

6
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

ដូ ចរ មធវើក្លរមក្លោះរបជុាំ អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ អងគភាពរតួតពិនិតយនមយបាយ

ែិជជលមម ខដល

សថិតមៅមរក្លមក្លរទទួ លែុសរតូវរបស់ែួន។
ល
១.១.៤.៣. រកុមរបឹកាពាណិជ្ជកមមសលើទំនិញ

រលុមរបឹលា

ែិជជលមមមលើទាំនិញ

មរពៀង GATT និ ងលិ ចរច ពមមរពៀង

រអនលឃ្លលាំមមើ លក្លរអនុវតត

និងលិចចដាំមែើរក្លរលិចចរពម

ល់ ព័នធនន។8

១.១.៤.៤. រកុមរបឹកាពាណិជ្ជកមមសលើស្វាកមម

រលុមរបឹលា

ែិជជលមមមលើមសវលមម រអនលឃ្លលាំមមើ លក្លរអនុវតតន៍ និ ងលិចចដាំមែើរក្លរថ្នលិចច

រពមមរពៀង GATS។9
១.១.៤.៥. រកុមរបឹកាថ្ផនកកមម្ទ
ិ ធិបញ្ញ
ា

រលុមរបឹលាមនោះ ុឺ រអនលឃ្លលាំមមើ លលិ ចដ
ច ាំ មែើរក្លរថ្នលិ ចរច ពមមរពៀង TRIPS។10 មរៅពី រលុម
របឹលាាំាំង ៣ ខាងមលើមនោះ មុម្តនបមងកើតុែៈលម្តមធិ ក្លរមួ យចាំនួនមទៀតតាមក្លរ

ល់ព័នធថ្នលិចច

រពមមរពៀងនីមួយៗ មដើមបីទទួ លយលក្លរង្ហរមលពិនិតយ និ ងមោោះស្រាយមៅតាមលរមិតនីមួយៗថ្នក្លរ
អនុវតតរបស់លិចរច ពមមរពៀង។
១.១.៤.៦. អងគភាពស

ោះរសាយវិវាទ

លិ ចរច ពមមរពៀងអងគក្លរ WTO ម្តនខចងពីរបព័ នវធ ិធាន និងនីតិវ ិធី រម
ួ មួ យសរម្តប់ អនុ វតតមលើ
វ ិវទខដលមលើតមឡើងមៅមរក្លមលិែិតុបលរែ៍ចាប់ណាមួ យរបស់ែួន។
ល

ក្លរទទួ លែុ សរតូវសាំខាន់

សរម្តប់ រុប់រុងវ ិធាន និងនី តិវ ិធី ាំាំងមនោះសថិតមៅមលើអុគរលុមរបឹ លា ខដលរតូវបានលត់ សម្តគល់ថ្ន
ម្តនតួ នទី រអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ (DSB) ។ មោលក្លរែ៍សាំខាន់ មួយចាំនួនលនុងចាំមណាមមោល
ក្លរែ៍សាំខាន់ដថ្ទមទៀតខដលនីតិវ ិធី ាំាំងមនោះបានលាំែត់ ុឺថ្ន រោឋភិ បាលថ្នរបមទសរសម្តជិ លុួ រ
ោល់ វ ិវទជូ នអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទមដើ មបីមោោះស្រាយ

បនទប់ពីបរជ័ យលនុងក្លររបឹ ងខរបងមោោះ

ស្រាយតាមរយៈក្លរពិ មរោោះមយបល់។
១.១.៤.៧. សលខាធិការ ឋ ន WTO

អងគក្លរ WTO ម្តនមលខាធិ ក្លរោឋនមួ យខដលម្តនទីតាាំងមៅទីរលុងហសឺមែវរបមទសសវីស។
មលខាធិ ក្លរោឋនមនោះដឹលនាំមោយអុគនយលមួ យរូបខដលរតូវបានមរជើ សមរ ើសតាមក្លរមបាោះមឆ្នត និ ង
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ែិជជលមមពិភពមលល, 1995, ម្តរតា 4 ចាំែុច 5។
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លិចចរពមមរពៀងបមងកើតអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល, 1995, ម្តរតា 4 ចាំែុច 5។
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និសសិត មពរជ សុផានី

ែិជជលមមពិភពមលល, 1995, ម្តរតា 4 ចាំែុច 5។
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

ម្តនអាែតតិរយៈមពល៥ឆ្នាំ។ អុគនយលអាចមរជើសមរ ើសអុគនយលរងចាំ នួន ៣ រូបមទៀត មដើមបីជួយ
មធវើក្លរមោយម្តនក្លរពិ មរោោះពិ ភាលា និងយល់រពមពីបណា
ត របមទសរសម្តជិ ល។ មន្រនតីចរមុោះរតិ
ាសន៍ ខដលមធវើក្លរមៅមលខាធិ ក្លរោឋនម្តនចាំនួនរបខហល៧០០ នល់ខដលភាុមរចើ នមចោះពី រ ឬបី
ភាា

លនុងចាំ មណាមភាាផលូវក្លរាំាំងបី របស់អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល

ខដលរួមម្តនភាា

អង់មុលស បារាំង និងមអសា៉ា ញ។
១.១.៤.៨. អងគភាពជ្ំនាញរាយរងសផសងៗសទៀត

មរៅពី ាថប័នខដលបានមរៀបរប់ ខាងមលើ មៅម្តនាថប័ នមផសងៗមទៀត លនុងមនោះម្តនដូចរ
ុែៈលម្តមធិ ក្លរ

ែិជជលមមនិងអភិ វឌឍន៍ ុែៈលម្តមធិ ក្លររ ឹតតបិតតុ លយភាពចាំណាយ ុែៈលម្តមធិ ក្លរ

ងវ ិក្ល ហិរញ្ដវតថុ រដឋបាល ខដលុែៈលម្តមធិ ក្លរាំាំងអស់មនោះរតូវបានបមងកើតមឡើងមោយសននិសីទ
ថ្ននល់ រដឋមន្រនតី។
១.១.៥. ្មាជ្ិកភាព និងការ្សរមចស្ចករសី ៅកនង
ុ WTO

របមទសខដលម្តនបាំ ែងចង់ចូលរសម្តជិលអងគក្លរ WTO រតូវោល់

លយសុាំចូល និងមធវើ

ក្លរចរចារលលខែៈមទវ និងពហុភាុី សរម្តប់បង្ហាញពី តម្តលភាព និ ងភាពស្រសបោនថ្នបទបញ្ដ តិច
ត ាប់
របស់រតិមៅនឹងលិចចមផសងៗ ដូចរក្លត់បនថយពនធុយ ក្លរមធវើមសរ ីភាវូបនី យលមមខផនលមសវលមមខដល
របក្លរមនោះ មុមៅថ្ន លថ្រម រតូវបង់ មោយរបមទសសុាំចូល រងនូរនឹ ងក្លរទទួលបានអតថរបមយជន៍
ននពី WTO។ មលដល់បចចុបបននថ្ងៃទី ២៦ ខែ មមា ឆ្នាំ២០១៥ អងគក្លរមួ យមនោះម្តនសម្តជិលសរុប
១៦១របមទស រួមបញ្ូច លាំាំងរបមទសអតី តសម្តជិលរបស់ GATT ខដលលនុងមនោះ ១១៧របមទស រ
របមទសលាំពុងអភិ វឌឍន៍ និងខដនដី រដឋបាលពនធុយោច់ មោយខឡល(Separate customs territories)។
មសចលតីសមរមចរបស់អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល

រទូ មៅមធវើមឡើងមោយលុ ងសុងសុស

រវងសម្តជិលាំាំងមូ លរបស់អងគក្លរ។
១.២. អំពីរបវតរិ និងការវិវតរន៍ននរបព័នធស

ោះរសាយវិវាទ

មៅលនុងរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទរបស់ GATT 1947 ភាុី រម
ួ ោនលនុងក្លរមោោះស្រាយវ ិវទរបស់
ពួ លមុ មោយលនុងមនោះវ ិវទមៅលនុង GATT រតូវបានសមរមចមោយក្លរដឹ លនាំរបស់របធានរលុមរបឹលា
GATT។ បនទប់ មលវ ិវទាំាំងមនោះ រតូវបានោល់ ចូលមៅក្លន់ រលុមក្លរង្ហរមួ យខដលម្តនសម្តសភាព
អនលតាំ ណាងរបស់របមទសភាុី ខដលម្តនផលរបមយជន៍

ល់ ព័នធាំាំងអស់ រួមាំាំងភាុី វ ិវទផងខដរ។

រលុមក្លរង្ហរមនោះ អនុម័តមសចលតីសមរមចរបស់ែួនមោយក្លរសមរមចរលុ
ល
ងសុងសុស។ មរក្លយមល
និសសិត មពរជ សុផានី
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

រលុមក្លរង្ហរមនោះរតូវបានជាំនួសមោយុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ
ខដលម្តនសម្តសភាពអនលជាំ នញឯលរជយ ៣ ឬ
៥នល់ ខដលមិ នម្តនរប់

ល់ ព័នធនឹងភាុី វ ិវទ។ ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ មនោះ មចញនូ វមសចលតីសមរមចឯលរជយ

រួមរមួ យនឹងអនុ ាសន៍ និ ងវ ិធានសរម្តប់ ក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ រួចោល់ ជូនរលុមរបឹលា GATT។
លុោះរតាខតមសចលតីសមរមច អនុ ាសន៍ និ ងវ ិធានាំាំងមនោះ ទទួ លបានក្លរអនុ ម័តយល់រពមពី រលុម
របឹលា GATT មទើបវម្តនអានុ ភាពចាប់ បងខាំមអាយភាុី អនុ វតតតាម។11 ប៉ាុ ខនតរបព័នថ្ធ នក្លរមោោះស្រាយ
វ ិវទរបស់ GATT ម្តននូវចាំ ែុចមែាយមួ យចាំនួនដូចរ ក្លរតរមូវឲ្យម្តនលុងសុងសុសមៅលនុងរលុម
របឹលា GATT មដើ មបីអាចោល់ វ ិវទចូ លមៅុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ
ខដលមនោះម្តនន័ យថ្ន ោមនភាុីណាមួ យ
បដិមសធលនុងក្លរសមរមចោល់ វ ិវទមនោះចូ លមៅក្លន់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ។ បខនថមមលើមនោះមទៀតក្លរសមរមច
ោះក្លរអនុម័តនូវមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ

មោយលុ ងសុងសុសមនោះ

ល៏ រតូវបានអនុ វតតចាំម

ក្លរចាត់ វ ិធានក្លរតបតចាំម

ោះក្លរមិ នអនុ វតតតាមមសចលតីសមរមច ខដលនាំឲ្យចុងចមមលើយអាចររាំងនូ វ

ដាំ មែើរក្លរាំាំងអស់មនោះបាន។ ដូ មចនោះមហើយ មៅទសវតសឆ្នាំ ១៩៨០ របព័នធមោោះស្រាយវ ិវទរបស់
GATT រតូវបានែូចខាតខលងរតូវបានមរបើ របាស់។12 ជាំ នួសមលវ ិញម្តនក្លរចរចាមៅលនុងលិចចរបជុាំ មៅ
អុ យរ៉ា ហាគយ ខដលបាននាំមលនូ វរបព័ នមធ ោោះស្រាយវ ិវទងមីមួយ។
លទធផលថ្នក្លរចរចា
ក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ

មុបមងកើតបានក្លរខសវងយល់អាំពីវ ិធាន

ឬមៅថ្ន

និងនី តិវ ិធី ខដលរុប់រុងមលើ

ក្លរខសវងយល់ពីក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ

Dispute

Settlement

Understanding (DSU)។ DSUមនោះបានឆលុោះបញ្ញ
ច ង
ាំ នូ វលមមវតថុថ្នក្លរចរចាមដើមបីបមងកើតនូ វយនតក្លរមួ យ
ខដលម្តនលលខែៈយុតាតធិក្លរមរចើន

មហើយម្តនក្លររ ាំពឹងទុលថ្នវនឹងម្តនភាពយុតិ ធ
ត ម៌

បានមរចើ នរងរបព័នធថ្នក្លរចរចារលលខែៈក្លរទូ ត។

DSU

និ ងអនុវតត
ោះបញ្ញ
ា វ ិវទ

រតូវយលមៅអនុ វតតចាំម

ាំាំងអស់ខដលមលើ តមឡើងមរក្លមលិចចរពមមរពៀង WTO ឬខដលអាចមៅថ្នលិចចរពមមរពៀង
ម្តនលាំ ែត់ មៅលនុង DSU

ល់ព័នធដូច

មោយម្តនក្លរែុ សខបលលោនបនតិចបនតួចប៉ាុមណាណោះ។13 ដូ ចមនោះ DSU បាន

បង្ហាញនូ វរបព័នធថ្នក្លរមោោះស្រាយវ ិវទខដលម្តនភាពរ ឹងម្តាំមួយុួ រឲ្យលត់ សម្តគល់

11

លិចចរពមមរពៀងទូមៅសតីពី

12

Dispute Settlement System Training Module [ មមមរៀនបែុត ោះបណា
ត លសតីពីរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទ],

មោយវបាន

ែិជជលមម និងពនធុយ GATT, 1947, ម្តរតា 23 ។

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/signin_e.htm (ចូលអាន និងាំញយល ថ្ងៃទី 5
ឧសភា 2015)។
13

Daniel T. Shedd, Brandon J. Murrill, និងJane M. Smith, Dispute settlement in the World Trade Organization:

An overview [ក្លរមោោះស្រាយវ ិវទមៅលនុងអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលលៈ ទិដឋភាពទូមៅ] (USA: Congressional

Research Service, 2012), ទាំព័រ 1, https://www.fas.org/sgp/crs/misc/RS20088.pdf (ចូលអាន និងាំញល ថ្ងៃទី 15
ឧសភា 2015)។
និសសិត មពរជ សុផានី
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

បង្ហាញនូ វនីតិវ ិធី យ៉ាងលាំអិត សរម្តប់ដាំណាល់ ក្លលរមរចើនថ្នក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ រួមាំាំងងិរមវល
រល់ លល់ សរម្តប់ដាំណាល់ក្លលាំាំងមនោះផងខដរ

មដើមបីធាននូវក្លរមោោះស្រាយមួ យរបលបមោយ

ភាពរតឹមរតូវ។
អវីខដលម្តនលលខែៈងមីសរម្តប់ របព័នធមោោះស្រាយវ ិវទមនោះ ុឺ ថ្ន DSU បានលុបមចាលនូវ
សិទិ ធរបស់ភាុីលុងក្លរររាំ
ន
ងនូវក្លរបមងកើតុែៈវ ិនិ ច័យ
ឆ និងក្លរអនុម័តមសចលតីសមរមច រពិ មសសភាុី
ខដលរម្តចស់ថ្នវ ិធានខដលរតូវបានមុបតឹងតវ៉ា ។ បចចុបបននមនោះ អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទបមងកើតនូវ
ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ

រពមាំាំងអនុម័តនូ វមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ

និងអងគភាពឧទធរែ៍មោយ

សវ័យរបវតតិ មលើលខលងខតម្តនលុងសុងសុសរបឆ្ាំង។ លុងសុងសុសបដិ មសធមនោះ ុឺផុយមៅនឹ
ទ
ងក្លរ
អនុវតតក្លរមោោះស្រាយវ ិវទមរក្លម GATT 1947

ល់ ព័នធនឹងក្លរបមងកើតុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
ក្លរអនុម័ត

មសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
និងអងគភាពឧទធរែ៍ និងក្លរចាត់វ ិធានក្លរតបតរបឆ្ាំងនឹងភាុី
ខដលមិនអនុវតតតាមមសចលតីសមរមច។ ចាំ ែុចសាំខាន់ មួយមទៀតុឺ ក្លរបមងកើតមអាយម្តនយនតក្លរថ្ន
ក្លររតួតពិនិតយឧទធរែ៍មៅមលើមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ

ក្លរអនុ វតតតាមមសចលតីសមរមច

របស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ និងអងគភាពឧទធរែ៍បនទប់ពីមសចលតីសមរមចមនោះរតូវបានអនុ ម័តរួច។
មាំោះបី ររបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទរបស់អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល រតូវបានមុឲ្យតថ្មលថ្ន

រក្លរបមងកើតងមីមួយដ៏ ម្តនារៈសាំខាន់ មៅលនុងលិចចរបជុាំ មៅអុ យរ៉ា ហាកយល៏ មោយ ល៏ មុមិនុួរម្តនក្លរ
យល់រចឡាំថ្ន របព័នធមោោះស្រាយវ ិវទមនោះ ុឺ រក្លរបមងកើតងមីាំាំងស្រសុងមនោះមទ តបិតថ្នរបព័នធថ្នក្លរ
មធវើ

ែិជជលមមពហុភាុីពីមុនខដលខផអលមលើ GATT ឆ្នាំ១៩៤៧ ល៏ ម្តនរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទខដរ។

រល់ ខសតងម្តនមោលក្លរែ៍

និងក្លរអនុ វតតរមរចើ នខដលម្តនមៅលនុងរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទរបស់

GATT រតូវបានយលមលមធវើរមូ លោឋនថ្នក្លរបមងកើតរបព័ នធមោោះស្រាយវ ិវទរបស់អងគក្លរ

ែិជជលមម

ពិ ភពមលលបចចុបបនន ដូចរម្តរតា ២២ និង២៣ ថ្ន GATT ឆ្នាំ១៩៤៧មដើម។ មៅលនុងលិចចរបជុាំមៅ
អុ យរ៉ា ហាកយ បាននាំមលនូ វក្លរខលខរបផាលស់បូរត និ ងក្លរពនយល់បលស្រាយបខនថមដ៏ ម្តនារៈសាំខាន់
បខនថមមលើរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទពីមុន។ អាចនិ យយផងខដរថ្ន របព័នធមោោះស្រាយវ ិវទមនោះ រ
លទធផលថ្នក្លរវ ិវតតន៍ថ្នវ ិធាន

នី តិវ ិធី

និ ងក្លរអនុ វតតខដលរតូវបានមធវើក្លរអភិ វឌឍរងលនលោះសតវតស

មរក្លមGATT ឆ្នាំ១៩៤៧។14

14

Dispute Settlement System Training Module [ មមមរៀនបែុត ោះបណា
ត លសតីពីរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទ],

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/signin_e.htm (ចូលអាន និងាំញយល ថ្ងៃទី 5
ឧសភា 2015)។
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

ដូ ចមនោះ របព័ នមធ ោោះស្រាយវ ិវទរបស់អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលលបចចុបបននមនោះ រតូវបាន

បមងកើតមឡើងរខផនលមួ យថ្នលិ ចរច ពមមរពៀង WTO មៅលនុងលិ ចរច បជុាំ មៅអុ យរ៉ា ហាកយ មោយបានោល់
បញ្ូច លមៅលនុងឧបសមព័នធ ២ (Annex 2)ថ្នលិចចរពមមរពៀង WTO ខដលDSU មនោះម្តនលាំ ែត់នូវនី តិវ ិធី
វ ិធាន

និ ងលាំ ែត់ ពីរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទសពវថ្ងៃ។

លនុងមនោះខដរបនទប់ ពីលិចរច ពមមរពៀងអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល បានចូ លរធរម្តនមៅលនុងឆ្នាំ១៩៩៥ ភាលមៗមនោះរបព័ នមធ ោោះស្រាយវ ិវទ
មនោះ បានទទួ លក្លរអនុ វតតុួរមអាយលត់ សម្តគល់
របព័ នធមនោះលនុងក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ

មោយលនុងមនោះសម្តជិ លរញឹលញាប់ពឹងខផអលមលើ

ែិជជលមមអនតររតិ របស់ពួលមុ។

១.៣. អំពីមុខងារ កមមវតាុ និងលកខណៈ្ំខាន់ៗរប្់របព័នធស

ោះរសាយវិវាទ

របព័ នធមោោះស្រាយវ ិវទមនោះ រតូវបានបមងកើតមឡើងមដើមបីបាំមពញមុែង្ហរ និ ងលនុងមោលបាំ ែង

ដូ ចខាងមរក្លម។ របព័នធមោោះស្រាយវ ិវទមនោះ ម្តនលលខែៈសាំខាន់ៗមួ យចាំនួន ខដលែុ សខបលលពី
សាំណាល់ របព័ នមធ ោោះស្រាយវ ិវទដថ្ទផងខដរ។
១.៣.១. មុខងាររប្់របព័នធស

ោះរសាយវិវាទ

លនុងចាំ មណាមមុែង្ហររមរចើន របព័ នមធ ោោះស្រាយវ ិវទមនោះម្តនមុែង្ហរសាំខាន់ៗចាំនួន ៣ ដូ ច
ខាងមរក្លម៖
១.៣.១.១. ផរល្
់ វ
ុ តាិភាព និងភាពអាចពាករណ៍បាន ដ្ល់របព័នធននការសធវើពាណិជ្ជកមម
ពហុភាគី15

មុ ែង្ហរចាំបងរបស់របព័ នមធ ោោះស្រាយវ ិវទ

ែិជជលមមអនតររតិ របស់អងគក្លរ WTO ុឺ ផតល់នូវ

សុវតថិភាព និងភាពអាចពាលរែ៍ទុលបាន ដល់របព័នធថ្នក្លរមធវើ

ែិជជលមមពហុភាុី ។

អនតររតិ រលាំហូរថ្នទាំនិញ និងមសវរវងរបមទសរសម្តជិ លអងគក្លរ ប៉ាុ ខនតរទូ មៅ
មនោះមិ នរតូវបានមធវើមឡើងមោយរដឋមឡើយ ខតរតូវបានមធវើមឡើងមោយ
ាំាំងមនោះមៅវ ិញមទ។ រក្លរពិ ត អនលចូ លរួមលនុងទីផារ

ែិជជលមម
ែិជជលមម

ែិជជលរឯលជនរបស់របមទស

ែិជជលមមអនតររតិ ាំាំងមនោះ ខតងរតូវក្លរនូវ

មសថរភាព សុវតថិភាព និ ងភាពអាចពាលរែ៍ទុលបានលនុងវ ិធាន ចាប់ និ ងបទបញ្ញ
ជ របស់រោឋភិ បាល
ខដលរតូវយលមៅរុប់រុងមលើសលមមភាពថ្នក្លរមធវើ
ខដលពួលមុមធវើរបតិបតតិក្លរ

15

ែិជជលមមរបស់ពួលមុ

រពិ មសសមៅមពល

ែិជជលមមរយៈមពលយូរ។ មៅលនុងបរ ិបទមនោះ DSU ម្តនមោលបាំ ែង

Dispute Settlement System Training Module [ មមមរៀនបែុត ោះបណា
ត លសតីពីរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទ],

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/signin_e.htm (ចូលអាន និងាំញយល ថ្ងៃទី 5
ឧសភា 2015)។
និសសិត មពរជ សុផានី
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

ផតល់នូវរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទមួ យខដលម្តនភាពឆ្ប់ រហ័ស របសិទិ ភា
ធ ព អាចទុ លចិ តតបាន និងម្តន
វ ិធានចាប់ ចាស់លស់

មដើមបីមធវើក្លរមោោះស្រាយវ ិវទអាំពីក្លរអនុ វតតនូវបទបញ្ដតិ ថ្ត នលិចចរពមមរពៀង

ែិជជលមមពិភពមលល មហើយរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទមនោះនឹងមធវើឲ្យរបព័ នថ្ធ នក្លរមធវើ

អងគក្លរ
អនតររតិ

ក្លន់ខតម្តនសុវតថិភាព

និ ងអាចពាលរែ៍ទុ លបាន។

ែិជជលមម

រល់ ខសតងមៅមពលខដលម្តន

សម្តជិ លណាមួ យរបស់អងគក្លរ មិនអនុវតតស្រសបតាមលិចចរពមមរពៀង WTO របព័នធមោោះស្រាយវ ិវទ
មនោះ ផតល់នូវដាំ មណាោះស្រាយតាមរយៈវ ិធានចាប់ឯលរជយ ខដលរតូវបានអនុវតតយ៉ាងរតឹ មរតូវ មហើយ
សម្តជិ លខដលមិ នអនុវតតតាមអាចនឹ ងរតូវរបឈមនឹងទែឌលមម

ែិជជលមមរមដើ មផងខដរ។

១.៣.១.២. ធានា្ិទធិ និងកាតពវកិចចរប្់្មាជ្ិកអងគការពាណិជ្ជកមមពិភពសោក
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រទូ មៅ វ ិវទមលើតម្តនមឡើងមៅមពលខដលម្តនសម្តជិ លណាមួ យ បានអនុម័តវ ិធានចាប់
ឬល៏មោលនមយបាយ

ែិជជលមមណាមួ យ

ខដលសម្តជិលដថ្ទមផសងមទៀតចាត់ទុលថ្នមិនស្រសប

រមួ យនឹងក្លតពវលិចចខដលបានលាំ ែត់លុងលិ
ន
ចរច ពមមរពៀងរបស់អងគក្លរ។ មៅលនុងលរែីមនោះ សម្តជិល
ណាខដលមិនមពញចិតតនឹងវ ិធានចាប់ ខដលបានបមងកើតមឡើងមនោះ ម្តនសិទិ ព
ធ ឹងខផអលមលើនីតិវ ិធី និង
បទបញ្ដ តិថ្ត នរបព័ នមធ ោោះស្រាយវ ិវទមនោះ

មដើមបីមធវើក្លរតវ៉ា ចាំម

ោះវ ិធានចាប់ មនោះ។

របសិនមបើ ភាុី

វ ិវទ មិ នអាច្នមៅរលដាំមណាោះស្រាយរួមោនមទ ក្លរតវ៉ា របស់ភាុីមដើមបែឹ ត ងមៅមលើវ ិធានមនោះ
នឹ ងរតូវបានោល់ ចូលមៅក្លន់ អងគភាពឯលរជយុឺ ុែៈវ ិនិច័ ឆយនិងអងគភាពឧទធរែ៍មដើមបីមធវើក្លរពិ និតយ
និ ងមោោះស្រាយ ខដលមនោះរក្លរធាននូ វសិទិរធ បស់សម្តជិ ល មៅលនុងនី តិវ ិធីរមូ លោឋនរបស់របព័នធ
មោោះស្រាយវ ិវទមនោះ។ លរែីមួ យមទៀត របសិនមបើភាុី មដើមបែឹ ត ង រអនលឈនោះលតី មនោះតរមូវឲ្យម្តន
ក្លរដលមចញនូ វវ ិធាន

ែិជជលមម ខដលរតូវបានរលមឃើញថ្នមិនស្រសបមៅនឹងលិចចរពមមរពៀង WTO

មនោះភាុី ចាញ់លី ម្ត
ត នក្លតពវលិចចរតូវដលមចញនូ វវ ិធានមនោះ
DS406 រវងរបមទសឥែូឌ មនសុី និ ងសហរដឋអាមមរ ិល

ឧាំហរែ៍

មៅលនុងលរែីវ ិវទមលែ

ល់ព័នន
ធ ឹ ងវ ិធានចាប់ អាមមរ ិលខដលមធវើក្លរ

ហាមឃ្លត់ ក្លរនាំចូល និងមរបើ របាស់នូវបារ ី Clove របស់ឥែូឌ មនសុីមៅលនុងទឹ លដី សហរដឋអាមមរ ិល
អាមមរ ិលខដលរភាុី ចាញ់លី យ
ត ល់រពមមធវើក្លរខលខរបនូវវ ិធានរបស់ែួន
ល
មិ នស្រសបមៅនឹងម្តរតា២ថ្នលិចចរពមមរពៀងTBT
មរ

មដើមបីលុាំមអាយវ ិធានរបស់ែួន
ល

ល់ ព័នធនឹងក្លតពវលិចចសីព
ត ីរបរពឹ តល
ត មមចាំម

ោះរតិ

ោះថ្ន វ ិធានចាប់ របស់ែួនបានផត
ល
ល់ភាពអនុ មរោោះដល់បារ ីcloveតិ ចរងបារ ីMenthol។ រមួ យោន

មនោះខដរ ល៏ អាចម្តនផងខដរក្លរផតល់នូវសាំែងក្លរែូចខាត ក្លរោល់មចញនូ វវ ិធានចាប់ងី ខម ដលផទុយ
16

Dispute Settlement System Training Module [ មមមរៀនបែុត ោះបណា
ត លសតីពីរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទ],

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/signin_e.htm (ចូលអាន និងាំញយល ថ្ងៃទី 5
ឧសភា 2015)។
និសសិត មពរជ សុផានី

12

ាស្ត្ាតចារយខែនាំ ឃឹម ុិរ ី

ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

នឹ ងវ ិធានចាប់ ខដលរតូវបានដលមចញ ឬក្លរពយួរនូវសិទិ ធ និងក្លតពវលិចចរបស់សម្តជិ លខដលបាំ
ក្លតពវលិចដ
ច ូចម្តនខចងលនុងលិ ចរច ពមមរពៀង
រពមមរពៀងអងគក្លរ

មដើមបីរក្លរមឆលើយតបចាំ ម

ោះក្លររ ាំមលភបាំ

នមលើ

នមលើលិចច

ែិជជលមមពិភពមលល។

ស្រសបរមួ យោនមនោះ

របព័ នមធ នោះល៏ ម្តនារៈសាំខាន់ដូចោនចាំ ម

ោះភាុី ខដលវ ិធានចាប់របស់

ែលួនរតូវបានមុតវ៉ា ផងខដរ មោយលនុងមនោះរបព័នធមនោះបានផតល់នូវមវទិ ក្លមួ យសរម្តប់ ឲ្យភាុីមនោះ ឬ
មៅថ្ន ចុងចមមលើយ លនុងក្លរក្លរ

រែលួនល៏ ដូចរវ ិធានចាប់របស់ែួន
ល របសិនមបើ បដិ មសធចាំម

មលើលមឡើងរបស់ភាុី មដើមបែឹ ត ង។ មួ យវ ិញមទៀត វ ិធានរបស់អងគភាពខដល

ោះក្លរ

ល់ ព័នធដូចរ អងគភាព

មោោះស្រាយវ ិវទ អងគភាពឧទធរែ៍ ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
និ ងមជឈតតលររមដើម រតូវខតឆលុោះបញ្ចាំងរពមាំាំង
អនុវតតមោយរតឹមរតូវនូ វសិទិ ធ និ ងក្លតពវលិចចខដលម្តនលាំ ែត់មៅលនុងលិ ចចរពមមរពៀង WTO។ អងគភាព
ាំាំងមនោះ មិ នរតូវផាលស់បូរចាប់
ត
របស់អងគក្លរខដលអនុ វតតរវងភាុី បខនថម ឬលុបមចាលនូវសិទិ ធ និង
ក្លតពវលិចខច ដលលាំ ែត់ មៅលនុងលិ ចរច ពមមរពៀងអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលលមឡើយ។

ដូ មចនោះ របព័នធមោោះស្រាយវ ិវទមនោះ ផតល់នូវយនតក្លរមួយ ខដលតាមរយៈមនោះ សម្តជិ លអងគក្លរ
ែិជជលមមពិភពមលលរតូវបានធានថ្ន សិទិរធ បស់មុមរក្លមលិចចរពមមរពៀងអាចរតូវបានធាន និង
មិ នរតូវបានសម្តជិលដថ្ទមទៀតរ ាំមលភបាំ

ន។

១.៣.១.៣. បករសាយបទបញ្ា តរិសៅកនងកិ
ចចរពមសរពៀងនានា ថ្ដ្លពាក់ព័នធនឹងកិចចការ
ុ
ពាណិជ្ជកមមអនររជាតិកង
នុ WTO
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រក្លរពិ ត វ ិាលភាពថ្នសិទិ ធ និ ងក្លតពវលិចចខដលម្តនខចងមៅលនុងលិចចរពមមរពៀង WTO មិ ន
ខមនអាចលាំ ែត់ បានយ៉ា ងចាស់មោយរោន់ ខតអាននូ វអតថបទចាប់មនោះមទ ម
ក្លរបលស្រាយយ៉ា ងចាស់លស់។ រទូ មៅ បទបញ្ដតិ ច
ត ាប់រតូវបានមុរ
មដើមបីអាចអនុ វតតបានរទូ មៅ

លុឺ រតូវាំមាំរនូ វ

ងមឡើងមៅលនុងន័ យទូ មៅ

និងរុបដែតប់ នូវពហុភាពថ្នលរែីនីមួយៗ

មោយវមិ នអាចរតូវ

បានយលមលខចងរវ ិធានពិ មសសរល់លល់ សរម្តប់រុប់ លរែីាំាំងអស់មនោះមទ។ ដូ ចោនខដរ បទ
បញ្ដ តិច
ត ាប់ មៅលនុងលិចចរពមមរពៀងអនតររតិ រទូមៅម្តនក្លរែវោះខាតនូ វភាពចាស់លស់ មរ
មលើតមចញពី ក្លរចរចាពហុភាុី ខដលម្តនក្លរសរមបសរមួលោនមៅវ ិញមៅមល។

ោះថ្នវ

អនលចូ លរួមមៅលនុង

ដាំ មែើរក្លរចរចា រញឹលញាប់ មធវើក្លរសរមុោះសរមួលោនមៅមលើជាំហរមផសងៗោនរបស់ពួលមុ មដើមបីមធវើ

Dispute Settlement System Training Module [ មមមរៀនបែុត ោះបណា
ត លសតីពីរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទ],
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/signin_e.htm (ចូលអាន និងាំញយល ថ្ងៃទី 5
17

ឧសភា 2015)។
និសសិត មពរជ សុផានី

13

ាស្ត្ាតចារយខែនាំ ឃឹម ុិរ ី

ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

ក្លរយល់រពមមៅមលើអតថបទចាប់មួយខដលអាចយល់បានមរចើ នរងមួ យខបប

និ ងមដើមបីបាំមពញនូ វ

តរមូវក្លររបស់អនលខដលបានចូ លរួមមៅលនុងក្លរចរចា។ ក្លរែ៍មនោះមធវើឲ្យអនលចរចាយល់នូវបទបញ្ដ តិ ត
ពិ មសសមួ យលនុងរមបៀបមផសងៗោន និងផទុយោនរមដើម។ ដូ មចនោះមហើយ មៅលនុងលរែីភាុមរចើន មដើ មបី
ដឹ ងថ្នសលមមភាពមួ យ

ម្តនក្លររ ាំមលភបាំ

នមលើបទបញ្ដ តិថ្ត នចាប់ឬអត់ មនោះ

ាំល់ខតម្តនក្លរ

បលស្រាយនូវបទបញ្ដតិ ខត ដលមចាទរបញ្ញ
ា មនោះ។
ាំល់ ទងនឹងក្លរបលស្រាយចាប់ មនោះ ម្តនក្លរយល់ថ្ន ក្លរបលស្រាយមនោះមិនអាចមលើតម្តន
មទមៅលនុងដាំ មែើរក្លរមោោះស្រាយវ ិវទរបស់អងគក្លរ WTO ពីមរ

ោះថ្នលិចចរពមមរពៀងបមងកើតអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលលបានលាំ ែត់ ថ្ន ម្តនខតសននិសីទថ្ននល់ រដឋមន្រនតី និងអុគរលុមរបឹលាថ្នអងគក្លរ
ែិជជលមមពិភពមលល ខដលម្តនសមតថលិចចផាតច់មុែលនុងក្លរមធវើក្លរបលស្រាយលិ ចរច ពមមរពៀងអងគក្លរ
ែិជជលមមពិភពមលល។ ប៉ាុ ខនតមាំោះរយ៉ា ងណាល៏ មោយ DSU បានបញ្ញ
ជ ល់ថ្ន របព័នធមោោះស្រាយ
វ ិវទមនោះ ម្តនមោលបាំែងបញ្ញ
ជ ល់ឲ្យចាស់លស់នូវបទបញ្ដតិ ថ្ត នលិចចរពមមរពៀង WTO ស្រសបតាម
វ ិធានទាំមនៀមទម្តលប់ថ្នក្លរបលស្រាយចាប់ អនតររតិាធារែៈ មទើប DSU បានទទួ លាគល់នូវ
តរមូវក្លរថ្នក្លរបលស្រាយបញ្ញ
ជ ល់ឲ្យចាស់អាំពីវ ិធានរបស់អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល ស្រសបមៅ

តាមវ ិធានទាំ មនៀមទម្តលប់ ថ្នក្លរបលស្រាយ មហើយបានលាំ ែត់ ថ្ន ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ អាចមធវើក្លរបលស្រាយ
ចាប់ បាន។18 ដូ ចមនោះ ក្លរបលស្រាយចាប់ មនោះម្តនពីរ ុឺ ក្លរបលស្រាយចាប់ខដលមធវើមឡើងមោយ
សមតថលិចចផាតច់មុែរបស់ាថប័ នខដលម្តនសមតថលិចច
សម្តជិ លអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល និងក្លរបលស្រាយចាប់មោយុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
និ ងអងគភាព

ឧទធរែ៍ ខដលអាចអនុ វតតបានចាំ ម
ចាំ ម

មហើយខដលម្តនសុពលភាពរទូ មៅសរម្តប់

ោះខតភាុី និ ងបញ្ញ
ា របធានបទថ្នវ ិវទប៉ាុ មណាណោះ។19

ោះរមបៀបថ្នក្លរបលស្រាយ ដូចខដលបានបញ្ញ
ជ ល់ ពីខាងមលើ DSUលាំ ែត់ថ្នក្លរបលស្រាយ

រតូវមធវើតាមវ ិធានទាំ មនៀមទម្តលប់ ថ្នក្លរបលស្រាយថ្នចាប់អនតររតិាធារែៈ។

ប៉ាុ ខនតមោយារខត

វ ិធានទាំមនៀមទម្តលប់អនតររតិ រធមមតា មិ នរតូវបានមុសរមសរ ដូ មចនោះមហើយ ម្តនអនុ សញ្ញដអនតររតិ
មួ យ ខដលលាំ ែត់អាំពីវ ិធានទាំមនៀមទម្តលប់ថ្នក្លរបលស្រាយសនធិសញ្ញដាំាំងមនោះ មនោះុឺ ម្តរតា ៣១
៣២ និ ង៣៣ ថ្នអនុ សញ្ញដទី រលុងវ ីខយ៉ានសតីពីចាប់ សនធិសញ្ញដ។

18

Understanding on rules and procedures governing the settlement of dispute or dispute settlement

understanding (ពីមពលមនោះមៅមៅថ្ន DSU), 1995, ម្តរតា 17 ចាំែុច 6 ។
19

លិចចរពមមរពៀងបមងកើតអងគក្លរ

និសសិត មពរជ សុផានី

ែិជជលមមពិភពមលល, 1995, ម្តរតា 9 ចាំែុច 2។
14

ាស្ត្ាតចារយខែនាំ ឃឹម ុិរ ី

ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

១.៣.២. កមមវតាននរបព័
នធស
ុ

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

ោះរសាយវិវាទ

១.៣.២.១. ថ្្វងរកដ្ំសណាោះរសាយថ្ដ្លមានការរពមសរពៀងទទួលយកពី្ណា
ំ
ក់ភាគី

មាំោះបី ររបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទ

20

ម្តនមោលបាំែងរលានូ វសិទិ រធ បស់សម្តជិ លខដលម្តន

ក្លរមិ នមពញចិតតនឹងវ ិធានចាប់ ណាមួ យខដលរតូវបានបមងកើតមឡើង និងបញ្ញ
ជ ល់បលស្រាយនូវវ ិាល
ភាពថ្នសិទិ ធ និ ងក្លតពវលិចច លនុងមោលមៅសមរមចឲ្យបាននូ វសុវតថិភាព និងភាពអាចពាលរែ៍ទុល
បានលរមិតែពស់លុង
ន

ែិជជលមមអនតររតិល៏មោយ ល៏លមមវតថុចាំ បងរបស់របព័នធមនោះ ុឺ មិនបមងកើតនូ វវ ិធាន

ឬយុតាតធិ ក្លរខដលមធវើក្លរបងខាំឲ្យភាុីទទួ លយលមនោះមទ
វ ិវទ

តាមរយៈក្លរខសវងរលនូវដាំ មណាោះស្រាយមួ យ

ភាុី

មហើយស្រសបតាមលិចចរពមមរពៀងអងគក្លរ

មសចលតីនឹងមធវើមឡើង

ប៉ាុខនតម្តនមោលបាំ ែងមធវើក្លរមោោះស្រាយ

ខដលម្តនក្លររពមមរពៀងមៅវ ិញមៅមលរវងុូ

ែិជជលមមពិភពមលលផងខដរ។

ក្លរជាំនុាំជរមោះក្លត់

មៅមពលខដលភាុីមិនអាចពិ ភាលាោនខសវងរលនូ វដាំ មណាោះស្រាយមួ យខដល

អាចទទួ លយលបានាំាំងសងខាងខតប៉ាុ មណាណោះ។

តាមរយៈលមមវតថុមនោះមហើយ

មទើបម្តនក្លរតរមូវឲ្យ

ម្តននូ វក្លររបឹ លា ខដលរដាំ ណាល់ ក្លលដាំបូងថ្នក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ មហើយ DSU បានលាំ ែត់ថ្ន
ភាុី វ ិវទ យ៉ា ងមហាចណាស់រតូវពាយមចរចាមោោះស្រាយរមុនសិន។ មា៉ា ងមទៀត សូមបីខតមៅ
មពលខដលមរឿងលតី្នចូលដល់ដាំណាល់ ក្លលថ្នក្លរជាំនុាំជរមោះល៏ មោយ
មៅខតអាចមធវើមៅបាន

ល៏ក្លរមោោះស្រាយមទវភាុី

មហើយភាុី មៅខតរតូវបានមលើលទឹ លចិតតមអាយរបឹងខរបងមធវើក្លរមោោះស្រាយ

តាមរយៈក្លរចរចាដខដល។
១.៣.២.២. ការស

ោះរសាយវិវាទរបកបស

យភាពរតឹមរតូវ

21

DSU បានបញ្ញ
ជ ល់ ថ្ន ក្លរមោោះស្រាយវ ិវទមោយរតឹមរតូវ ុឺ ម្តនារៈសាំខាន់ណាស់ មដើមបី
ឲ្យអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលលបាំមពញតួ នទី របលបមោយរបសិទិ ភា
ធ ព

មហើយធាននូ វតុ លយភាព

រវងសិទិ ធ និ ងក្លតពវលិចចរវងសម្តជិ លរបស់អងគក្លរ មោយមិ នម្តនក្លរលាំមអៀងថ្ន របមទសរភាុី
វ ិវទររបមទសអភិវឌឍន៍ របមទសលាំពុងអភិ វឌឍន៍ របមទសអភិ វឌឍន៍ តិចតួច របមទសមហាអាំណាច ឬ
របមទសតូចតាចមឡើយ។ រល់ ខសតង បញ្ញ
ា វ ិវទមលែ DS406 ខដលចាប់ មផតើមថ្ងៃទី ០៧ ខែ មមា ឆ្នាំ
២០១០ រវងរបមទសឥែូឌ មនសុីខដលរមដើ មបែឹ ត ង និងសហរដឋអាមមរ ិលខដលរចុងចមមលើយ មលើ
បញ្ញ
ា
20

ល់ព័នធនិងបារ ី clove របស់ឥែូឌ មនសុីខដលនាំចូលលនុងសហរដឋអាមមរ ិល។ របមទសឥែូឌ មនសុី

Dispute Settlement System Training Module [ មមមរៀនបែុត ោះបណា
ត លសតីពីរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទ],

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/signin_e.htm (ចូលអាន និងាំញយល ថ្ងៃទី 5
ឧសភា 2015)។
21

ដូច 20។

និសសិត មពរជ សុផានី
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

បានមធវើក្លរបតឹងតវ៉ា មៅមលើបទបញ្ដ តិច
ត ាប់ សីព
ត ី ក្លររុប់ រុងថ្ននាំជល់ មដើមបីបង្ហករក្លរជល់ បារ ីលនុងរុួារ
ឆ្នាំ២០០៩របស់សហរដឋអាមមរ ិល ខដលមធវើក្លរហាមឃ្លត់ បារ ី clove របស់ឥែូឌ មនសុី។ ឥែូឌ មនសុី
បានមលើលមឡើងថ្ន មៅលនុងខផនល៩០៧ថ្នចាប់ មនោះ បានមធវើក្លរហាមខាត់នូវក្លរផលិត ឬលល់នូវបារ ី
ខដលម្តនារធាតុមញៀនដូ ចរ បារ ី clove ប៉ាុ ខនតអនុញ្ញដតចាំម

ោះបារ ីមផសងមទៀតរួមាំាំងបារ ីខដលម្តន

រតិ ម៉ាង់តុល (Menthol)។ ក្លរែ៍មនោះមធវើមអាយឥែូឌ មនសុីអោះអាងថ្ន បទបញ្ដ តិ ខត ផនល៩០៧មនោះ មិ ន
ស្រសបមៅនឹ ងម្តរតា៣ ចាំែុច ៤ ថ្ន GATT១៩៤៧ ម្តរតា២ ថ្នលិចចរពមមរពៀង TBT និ ងបទបញ្ដ តិ
រមរចើនមទៀតថ្នលិចចរពមមរពៀង SPS។ ទីបាំផុតមៅក្លរមោោះស្រាយវ ិវទមៅលនុងអងគក្លរ WTO បានរល
មឃើញថ្ន ក្លរហាមឃ្លត់របស់អាមមរ ិលមនោះុឺពិតរមិ នស្រសបមៅនឹ ងម្តរតា ២ ថ្នលិចចរពមមរពៀង
TBT

ល់ ព័នន
ធ ឹងក្លតពវលិចចសីព
ត ី របរពឹតតលមមចាំម

ោះរតិ មរ

ោះថ្ន វផតល់ភាពអនុមរោោះដល់បារ ី clove

តិ ចរងបារ ី Menthol។ ដូចមនោះ របមទសឥែូឌ មនសុីុឺរភាុី ឈនោះលតីលុងមរឿងលត
ន
ីមនោះ ខដលវសបញ្ញ
ជ ល់
ឲ្យក្លរមឃើញថ្ន
ភាពរតឹមរតូវ

របព័នធមោោះស្រាយវ ិវទមនោះបាំមពញបានលមមវតថុថ្នក្លរមោោះស្រាយវ ិវទរបលបមោយ
មោយមិនម្តនភាពលាំមអៀងរវងរបមទសមហាអាំណាចដូ ចរសហរដឋអាមមរ ិល

និង

របមទសមផសងមទៀតដូចរឥែូឌ មនសុីមឡើយ។
មដើមបីធានបាននូ វក្លរមោោះស្រាយវ ិវទរបលបមោយភាពរតឹមរតូវមនោះខដរ
មចញនូវធាតុ លាំអិតសាំខាន់ៗខដលនីតិវ ិធី ថ្នក្លរមោោះស្រាយវ ិវទរតូវមោរពតាម

DSU

បានោល់

ខដលនីតិវ ិធី លាំអិត

មនោះរតូវបានបមងកើតមដើ មបីសមរមចបានរបសិទិ ភា
ធ ពថ្នក្លរមោោះស្រាយ និ ងរួមបញ្ូច លនូ វសិទិរធ បស់មដើម
បែឹ ត ង លនុងក្លរ្នមៅមុ ែរមួ យនឹងក្លរតវ៉ា របស់ែួន
ល មបើ មាំោះបី រោមនក្លរយល់រពម ឬមឆលើយតប
ពី ចុងចមមលើយល៏ មោយ។ រមួ យោនមនោះខដរ DSU ល៏ បានមធវើក្លរលាំែត់ផងខដរមៅលនុងឧបសមព័នធ ៣ សតី
ពី នីតិវ ិធី ក្លរង្ហរ នូ វរយៈមពលសមស្រសបសរម្តប់ដាំណាល់ ក្លលថ្នក្លរមោោះស្រាយនី មួយៗ មជៀសវង
ក្លរអូ សបនលយមពលមវលមោយមិ នសមមហតុ ផល។
ដាំ ណាល់ ក្លលថ្នក្លរជាំនុាំជរមោះ
ដឹ លនាំនីតិវ ិធី

រល់ ខសតង

របសិនមបើ មរឿងលតី្នមៅដល់
សរម្តប់ ុែៈវ ិនិ ច័ ឆយ

រធមមតាវរតូវក្លរមពលមិ នមលើសពី១ឆ្នាំមទ

និ ងមិនមលើសពី ១៦ខែរបសិនមបើ មរឿងលតីរតូវបានបតឹងឧទធរែ៍។

បខនថមមលើមនោះមទៀត

របសិនមបើមដើមបែឹ ត ងចង់ឲ្យមរឿងលតីដាំមែើរក្លរមលឿន ក្លរពិ ចារណាមលើមរឿងលតីុួរចាំ ណាយមពលមវល
ឲ្យតិ ចរងមនោះមទៀត។
ាំល់ ទងនឹងមពលមវលមនោះផងខដរ អាំ ឡុងមពលាំាំងមនោះអាចនឹ ងបនតខវងឆ្ៃយមទៀត មរ
មុរតូវក្លរមពលមវលសរម្តប់ អនុ វតតមទៀត

បនទប់ពីដាំមែើរក្លរមរឿងលតីបានបញ្ចប់ ។

ោះថ្ន

មួ យវ ិញមទៀត

មយើងដឹងមហើយថ្ន រទូមៅភាុី រតូវោល់នូវទិ នន
ន ័ យ និងឯលារសាំខាន់ៗខដលាំល់ ទងមៅនឹ ងមរឿង
និសសិត មពរជ សុផានី
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

លតី រពមាំាំងក្លរអោះអាងផលូវចាប់ ដូ ចមនោះភាុី រតូវក្លរមពលមវលមដើ មបីមរៀបចាំ នូវក្លរអោះអាងអងគមហតុ
និ ងអងគចាប់ ាំាំងមនោះ រពមាំាំងមរៀបចាំមសចលតីមឆលើយតបមៅនឹងភាុី ម្តខងមទៀត។ បខនថមមលើមនោះមទៀត
ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
និ ងអងគភាពឧទធរែ៍ ល៏ រតូវមធវើក្លរពិនិតយពិ ចារណាមលើភសតតាង
និ ងមសចលតីអោះអាង
ុ
ាំាំងអស់របស់ភាុី

មហើយរបសិនមបើ អាចមៅរួចរតូវាតប់ មយបល់របស់អនលជាំនញ

មហើយមធវើក្លរ

ាំញរលមហតុ ផលលាំអិតមដើ មបីោាំរទនូ វមសចលតីសននិោឋនរបស់ែួន
ល
ខដលលិចក្ល
ច រាំាំងអស់មនោះសុទធខត
រតូវក្លរមពលមវល ល៏ប៉ាុខនតវបានធាននូ វភាពរតឹមរតូវថ្នក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ។ មោយពិ ចារណាមលើ
ចាំ ែុចាំាំងអស់មនោះ របព័នធមោោះស្រាយវ ិវទរបស់អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល បាំ មពញនូវតួ នទី

បានឆ្ប់ រហ័សរងរបព័នយ
ធ ុតាតធិ ក្លរលនុងស្រសុលរមរចើន ឬល៏របព័នធមោោះស្រាយវ ិវទរអនតររតិមផសង
មទៀត។
១.៣.២.៣. ហាមឃាត់ការ្សរមចស្ចករីស

សម្តជិ លរបស់អងគក្លរ
សរម្តប់ ក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ

យឯកសតាភាគី

22

ែិជជលមមពិភពមលល បានរពមមរពៀងោនមរបើរបាស់របព័នធពហុភាុី
ែិជជលមមរបស់ពួលមុមៅលនុងអងគក្លរ

ិវទ
ក្លរមរបើរបាស់សលមមភាពឯលមតាភាុី លុងក្លរមោោះស្រាយវ
ន

ែិជជលមមពិភពមលល ររង

មនោះម្តនន័ យថ្នក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ

រតូវខតរបក្លន់ ភាជប់នូវនី តិវ ិធី និងមោរពវ ិធានខដលម្តនក្លររពមមរពៀងោន។
របសិនមបើ សម្តជិ លអងគក្លរមធវើសលមមភាពឯលមតាភាុីលុងក្លរមោោះស្រាយនូ
ន
វបញ្ញ
ា មនោះ វនឹ ង
នាំមលនូ វុុ ែវ ិបតតិយ៉ាងរល់ ខសតង។ ឧាំហរែ៍របសិនមបើ សម្តជិ លមួ យបានមចាទរបក្លន់ សម្តជិល
មួ យមទៀតពី ក្លរបាំ

នវ ិធានរបស់អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល

យលសលមមភាពឯលមតាភាុី មោោះស្រាយបញ្ញ
ា

មនោះសម្តជិ លមដើមមចាទខដលមធវើក្លរតវ៉ា អាចមធវើក្លរ

មឆលើយតបរឯលមតាភាុី មោយសមរមចបមងកើតនូវវ ិធានចាប់មួយងមី
បានមធវើក្លរតវ៉ា មនោះ។ មៅមរក្លមចាប់ទាំមនៀមទាំលប់ អនតររតិ
មុមធវើសលមមភាពមោយស្រសបចាប់ពីមរ

មហើយរបសិនមបើ ភាុី មរជើ សមរ ើស

ោះសលមមភាពរបស់មុ

ផទុយមៅនឹងវ ិធានចាប់ខដលែលួន
សម្តជិលមដើមមចាទអាចអោះអាងថ្ន

ុឺ មឆលើយតបមៅនឹ ងក្លររ ាំមលភបាំ

ន

ចាប់ របស់សម្តជិលមផសងមទៀតខដលបានមលើ តមឡើងមុន។ បខនថមមលើមនោះ របសិនមបើ សម្តជិលខដល
រតូវបានមុមចាទរបក្លន់ របខលលថ្ន

វ ិធានរបស់មុមិ នមលមើសនឹងក្លតពវលិចល
ច ុងអងគ
ន
ក្លរ

ែិជជលមម

ពិ ភពមលល មុនឹ ងមិ នទទួ លាគល់នូវវ ិធានផទុយខដលមលើ តមឡើងមរក្លយមនោះមឡើយ។ ផទុយមលវ ិញ
មុអាចមធវើក្លរអោះអាងថ្ន វ ិធានចាប់ខដលផទុយនឹងវ ិធានចាប់របស់មុ មហើយខដលមលើតមឡើងមរក្លយ
22

Dispute Settlement System Training Module [ មមមរៀនបែុត ោះបណា
ត លសតីពីរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទ],

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/signin_e.htm (ចូលអាន និងាំញយល ថ្ងៃទី 5
ឧសភា 2015)។
និសសិត មពរជ សុផានី
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

មនោះរវ ិធានខដលែុ សចាប់ និ ងក្លតពវលិចចរសម្តជិលរបស់អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល មហើយ

មោយឈរមលើមូលោឋនមនោះដខដល មុនឹងយល់ថ្នរតឹ មរតូវលនុងក្លរយលវ ិធានផទុយមួ យមទៀតរបឆ្ាំង
នឹ ងវ ិធានផទុយទីមួយ។ អនលខដលមធវើក្លរតវ៉ា ពីដាំបូង មោយខផអលមលើទសសនៈផលូវចាប់របស់មុមលើបញ្ញ
ា
ខដលមលើ តមឡើង អាចនឹងរបខលលនឹងវ ិធានផទុយទី ពីរមនោះ មហើយចាត់ ទុលវ ិធានផទុយទីពីរមនោះថ្នែុ ស
ចាប់ ។ រក្លរមឆលើយតបមលវ ិញ មុអាចនឹ ងបមងកើតនូ វវ ិធានផទុយបខនថមមទៀត។ មនោះសបង្ហាញឲ្យមឃើញ
ថ្ន

របសិនមបើ ម្តនទសសនៈយល់មឃើញែុ សោនមហើយមនោះ

មោោះស្រាយវ ិវទមោយសនតិភាពបានមទ។
របសិនមបើ ោមនភាុីណាមួយរពមដលងយ
ម្តន និ ងខដលអាចនឹងនាំឲ្យម្តនសន្រង្ហគម
របព័ នធមោោះស្រាយវ ិវទមនោះមឡើង

សលមមភាពឯលមតាភាុី ពិតរមិនអាច

បខនថមមលើមនោះមទៀត

មរឿងរ៉ា វនឹងមិ នអាចរុប់រុងបាន

មនោះមហនតរយលនុងក្លរមធវើ

ែិជជលមមមទវភាុី នឹងមលើ ត

ែិជជលមម។ អាស្រស័យមហតុ មនោះមហើយ មទើបមុបមងកើតនូ វ

លនុងមោលបាំ ែងមធវើក្លរហាមឃ្លត់នូវក្លរសមរមចមសចលតីមោយ

ឯលមតាភាុី របស់ភាុីថ្នវ ិវទ។ ដូ ចមនោះ សម្តជិលមិ នអាចមធវើសលមមភាពមោយខផអលមលើក្លរសមរមច
មសចលតីរឯលមតាភាុីមឡើយ ប៉ាុ ខនតមុអាចរតឹមមធវើសលមមភាពពឹងខផអលមលើក្លរមោោះស្រាយវ ិវទមរក្លម
វ ិធាន និ ងនី តិវ ិធីថ្ន DSU។
១.៣.៣. លកខណៈ្មាគល់ននរបព័នសធ

ោះរសាយវិវាទ

១.៣.៣.១. យុតារធិការផារច់មុខ

មោយពឹ ងខផអលមលើរបព័ នព
ធ ហុភាពថ្នក្លរមោោះស្រាយវ ិវទរបស់ WTO របព័នធមនោះមិនរតឹ មខត
បានដលមចញនូវសលមមភាពឯលមតាភាុី មនោះមទ

វខងមាំាំងរចានមចាលរមុ នផងខដរនូ វក្លរមរបើ

របាស់ទរមង់មផសងៗ សរម្តប់ ក្លរមោោះស្រាយខដលាំល់ ទងនឹងអងគក្លរ WTO មោយតរមូវឲ្យរបមទស
រសម្តជិ លរបស់ WTO ាំាំងអស់រតូវពឹងខផអលមលើវ ិធាន និងនីតិវ ិធី ដូចម្តនលាំែត់ លុង
ន DSU មៅលនុង
ក្លរតវ៉ា ចាំម

ោះក្លររ ាំមលភបាំ

មៅលនុងលិចចរពមមរពៀងខដល

នមលើក្លតពវលិចច ក្លរមធវើឲ្យែូ ចខាតនូវផលរបមយជន៍ ដូចម្តនលាំ ែត់
ល់ ព័នធ

ឬក្លរររាំងចាំ ម

ោះក្លរសមរមចឲ្យបាននូ វលមមវតថុថ្នលិចចរពម

មរពៀងាំាំងអស់មនោះ។23
១.៣.៣.២. លកខណៈចាប់បងខំ

របព័ នធមោោះស្រាយវ ិវទមនោះុឺ ម្តនលលខែៈចាប់បងខាំ។ សម្តជិ លរបស់អងគក្លរ WTO ាំាំងអស់
រតូវទទួ លយលវ មរ

23

ោះខតរបមទសាំាំងមនោះបានចុោះហតថមលខា និងបានផតល់សចាចប័ នមលើលិចរច ពម

DSU, 1995, ម្តរតា 23 ។

និសសិត មពរជ សុផានី
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

មរពៀងអងគក្លរ

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

ែិជជលមមពិភពមលលខដលលនុងមនោះ

DSU

ល៏ រខផនលមួ យផងខដរ។

DSU

ោល់

សម្តជិ លអងគក្លរ WTO ាំាំងអស់មៅមរក្លមរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទមនោះ សរម្តប់ រល់វ ិវទាំាំងអស់
ខដលមលើ តមឡើងមរក្លមលិចចរពមមរពៀងអងគក្លរ
ស្រាយវ ិវទអនតររតិ មផសងមទៀត
ស្រាយវ ិវទរបស់អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល។

ដូ មចនោះ

ផទុយពីរបព័ នមធ ោោះ

វមិនចាាំបាច់ឲ្យភាុីវ ិវទទទួ លយលយុតាតធិ ក្លរថ្នរបព័នធមោោះ

ែិជជលមមពិភពមលល

មៅលនុងមសចលតីរបក្លសទទួលាគល់

ឬលិ ចរច ពម

មរពៀងោច់ មោយខឡលណាមួ យមនោះមទ។

ក្លរយល់រពមទទួ លនូ វយុតាតធិក្លរថ្នរបព័ នមធ ោោះស្រាយ

វ ិវទរបស់អងគក្លរ

ុឺ ម្តនមហើយរមស្រសចមៅមពលខដលចូ លរួមរសម្តជិ ល

របស់អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល

ែិជជលមមពិភពមលល។ រលទធផល រល់សម្តជិលអាចមរបើរបាស់របព័នធមោោះស្រាយ

វ ិវទមនោះ មហើយោមនសម្តជិ លខដលរចុ ងចមមលើយណាមួ យ អាចមុចពី យុតាតធិ ក្លរមនោះមឡើយ។
១.៣.៣.៣. លកខខណឌបណរឹងថ្ដ្ល្ាត
ិ កនង្មតា
កិចចរប្់របព័នធស
ុ

ោះរសាយវិវាទ

រទូ មៅ វ ិវទមលើ តម្តនមឡើងមៅមពលខដលរបមទសមួ យោល់ មចញនូវ ិធាន
សលមមភាពអវីមួយ ខដលសម្តជិ លដថ្ទមទៀតរបស់អងគក្លរ
រ ាំមលភបាំ

នមៅមលើលិចរច ពមមរពៀងរបស់អងគក្លរ

ែិជជលមម ឬមធវើ

ែិជជលមមពិភពមលលចាត់ទុលថ្ន រក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល

ឬរក្លរែលខានមិ នបាន

24
បាំ មពញនូ វក្លតពវលិចចរបស់ែួន។
ល
តាមរយៈមនោះ មុអាចលាំ ែត់ បានថ្ន ម្តនខតវ ិវទខដលមលើតម្តន

រវងសម្តជិលអងគក្លរ
និ ងក្លរមធវើ

ែិជជលមមពិភពមលល និងខដល

ល់ព័នធមៅនឹងលិ ចរច ពមមរពៀងននាំល់ ទង

ែិជជលមមលុងរលបែែ
ន
ឌ អងគក្លរWTOប៉ាុ មណាណោះ

ខដលអាចោល់ ចូលមៅលនុងរបព័នធមោោះ

ស្រាយវ ិវទមនោះ មដើមបីមធវើក្លរមោោះស្រាយជូ នភាុី វ ិវទបាន។
ដូ ចមនោះ មុអាចលាំ ែត់ បានអាំពីលលខែែឌបែឹ ត ង ខដលសថិតមៅមរក្លមសមតថលិចចរបស់របព័នធ
មោោះស្រាយវ ិវទមនោះដូ ចខាងមរក្លម៖
លលខែែឌភាុីបែឹ ត ង៖ មយងតាម DSU បុ ុគលខដលម្តនសមតថភាពក្លលយរភាុី ថ្នបែឹ ត ង
និ ងមធវើសលមមភាពបែឹ ត ងោល់ ចូលអងគក្លរ
ម

WTO

ុឺ ម្តនខតរដឋរសម្តជិលរបស់អងគក្លរខតប៉ាុមណាណោះ

លុឺ ាំាំងមដើមមចាទនិងចុ ងចមមលើយរតូវខតររដឋសម្តជិ លអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល។ ចាំ ខែល

រដឋខដលមិនខមនរសម្តជិល នី តិបុុគលាធារែៈ និ ងឯលជនមផសងមទៀត រូបវនតបុុគលរមដើមមិន
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និងាំញយល ថ្ងៃទី 15 ឧសភា 2015។
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

ម្តនសមតថភាពរភាុី ថ្នបែឹ ត ង និ ងមិនម្តនសមតថភាពមធវើសលមមភាពបែឹ ត ងមៅក្លន់ អងគក្លរ WTO
មនោះមទ។
លលខែែឌលមមវតថុបែឹ ត ង៖ លមមវតថុថ្នបែឹ ត ងខដលោល់ចូលមៅលនុងអងគក្លរ WTO រតូវខតម្តន
រប់ ាំល់ទងនឹងលិចចរពមមរពៀងខដលសថិតមរក្លមក្លររុប់រុងរបស់អងគក្លរ មហើយមធវើមឡើងរវងរដឋរ
សម្តជិ លរបស់អងគក្លរ។ លនុងមនោះវអាចរក្លរតវ៉ា របស់រដឋមួយចាំ ម
មរពៀងណាមួ យរបស់រដឋមួយមទៀត
មហើយោល់

ោះក្លររ ាំមលភបាំ

ខដលមធវើមអាយែូ ចខាតដល់ផលរបមយជន៍របស់រដឋខដលតវ៉ា

លយបែឹ ត ងាំមាំរមអាយរដឋខដលបាំ

វ ិលមលអនុវតតតាមលិចច

នលិ ចរច ពមមរពៀងមនោះ

រពមមរពៀងវ ិញ។ លរែីមួយមទៀត ុឺ លមមវតថុថ្នបែឹ ត ងមិនខមនរក្លរតវ៉ា ចាំម
ខតរក្លរតវ៉ា ចាំម

នមលើលិចរច ពម

ោះក្លរែូចខាតនូ វផលរបមយជន៍ណាមួ យ

ោះក្លររ ាំមលភបាំ

នមទ

ខដលមលើតមឡើងមោយារសលមមភាព

របស់រដឋមួយ មាំោះបី រវមិនផទុយមៅនឹងលិចចរពមមរពៀងណាមួ យល៏មោយ។
១.៤. តួអងគពាក់ពន
័ ធសៅកនងរបព័
នធ ស
ុ
មៅលនុងរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទ

ខដល

ល់ព័នធដូចរ

ភាុី ថ្នវ ិវទ

ោះរសាយវិវាទ
ែិជជលមមអនតររតិរបស់អងគក្លរ WTO ម្តនតួ អងគរមរចើន

អងគភាពមួ យចាំនួនរបស់អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលលរួមម្តន

អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
អងគភាពឧទធរែ៍ និងមលខាធិ ក្លរោឋនអងគក្លរ WTO។ មរៅ
ពី មនោះល៏ មៅម្តនបុ ុគលមួ យចាំ នួនមទៀតដូចរ អនលជាំ នញ និ ងាថប័នជាំ នញមផសងមទៀតខដរ។
១.៤.១. ភាគី

ភាុី ខដលចូ លរួមលនុងរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទមនោះ
ែិជជលមមពិភពមលល
អងគក្លរ

WTO

រោឋភិ បាលតាំបន់

ុឺ រោឋភិ បាលខដលរសម្តជិ លថ្នអងគក្លរ

ខដលអាចមដើរតួលុងនមរភាុី
ន
ថ្នវ ិវទ

របមទសរសម្តជិ លអមងកតក្លរែ៍របស់អងគក្លរ
ឬរោឋភិបាលលនុងស្រសុល

ឬរភាុីទីបី។
WTO

មលខាធិ ក្លរថ្ន

អងគក្លរអនតររតិមផសងៗ

មិ នម្តនសិទិ ធចូលរួមលនុងដាំ មែើរក្លរមោោះស្រាយវ ិវទលនុង

WTO មឡើយ។ DSU មៅ សម្តជិ លខដលនាំវ ិវទមអាយមោោះស្រាយថ្ន មដើ មបែឹ ត ង មហើយសម្តជិ ល
ខដលរតូវមុបតឹងតវ៉ា មលើវ ិធានរបស់ែួនថ្ន
ល
ចុ ងចមមលើយ។
មោយមហតុ ថ្ន ម្តនខតរោឋភិ បាលខដលរសម្តជិ លថ្នអងគក្លរ
អាចោល់ វ ិវទ

ែិជជលមមពិភពមលល ខដល

ែិជជលមមអនតររតិ មនោះមអាយមោោះស្រាយ ដូ ចមនោះមហើយ បុ ុល
គ ឯលជន ឬរលុមហុន

ឯលជន មិ នអាចមរបើ របាស់របព័ នធមោោះស្រាយវ ិវទមនោះមោយផាទល់មនោះមទ មបើ មាំោះបី របុុគល ឬរលុម
ហុនឯលជនាំាំងមនោះ រល់ ខសតងរអនលនាំមចញ ឬអនលនាំចូល ឬរអនលខដលរងផលប៉ា ោះ
និសសិត មពរជ សុផានី
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

ផាទល់ពីវ ិធានខដលរ ាំមលភបាំ
ផងខដរ

ចាំម

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

នមលើលិចចរពមមរពៀងអងគក្លរ

ោះអងគក្លរមរៅរោឋភិ បាលមផសងៗមទៀត

ែិជជលមមពិភពមលលល៏មោយ។ ដូ ចោន

ខដលម្តនផលរបមយជន៍ ទូមៅមៅលនុងបញ្ញ
ា

ខដលោល់ចូលលនុងរបព័ នមធ ោោះស្រាយវ ិវទមនោះ។ អងគក្លរមរៅរោឋភិ បាលាំាំងមនោះ មិ នអាចចូ លរួម
មៅលនុងដាំ មែើរក្លរមោោះស្រាយវ ិវទរបស់អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលលបានមឡើយ

ពិ តមៅអងគក្លរាំាំងមនោះរញឹលញាប់ ម្តនឥទធិពល
សម្តជិ លរបស់អងគក្លរ

មបើ មាំោះបី ក្លរ

ឬអាចោល់ សម្តពធដល់រោឋភិ បាលខដលរ

ែិជជលមមពិភពមលល មអាយោល់ វ ិវទមនោះដាំ មែើរក្លរមៅមរក្លមរបព័នធមោោះ

ស្រាយវ ិវទមនោះល៏ មោយ។ រក្លរចាាំបាច់ មឆលើយតបនឹងបញ្ញ
ា លលខែែឌភាុីថ្នរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទ
មនោះ សម្តជិលអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលលរមរចើ ន បានអនុ ម័តរផលូវក្លរនូ វចាប់ ថ្ផទលុង
ន ខដលលនុង

មនោះអនុញ្ញដតឲ្យភាុី ឯលជន អាចោល់ លិែិតមសនើសុាំឲ្យរោឋភិ បាលរបស់ពួលមុ ោល់ វ ិវទ
អនតររតិ មនោះចូ លមៅអងគក្លរ
១.៤.២.អងគភាពស

ែិជជលមម

ែិជជលមមពិភពមលលតាំណាងមអាយែលួន។

ោះរសាយវិវាទ

១.៤.២.១. ្មា្ភាព

អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទម្តនសម្តសភាពរតាំណាងថ្នរបមទសាំាំងអស់ ខដលរសម្តជិ ល
ថ្នអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល។ អនលតាំណាងរោឋភិ បាលាំាំងមនោះ ភាុមរចើនុឺ ររបតិ ភូក្លរទូត

ខដលរមន្រនតីថ្នរលសួង

ែិជជលមម

ឬរលសួងក្លរបរមទសថ្នរបមទសសម្តជិ លខដលែលួនតាំ ណាង

មហើយខដលម្តននិ មវសនោឋនមៅលនុងទី រលុងហសឺខែវ
អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល។

រល់ក្លររបក្លន់ជាំហរ

ខដលរទី តាាំងថ្នទីានល់ ក្លរលណា
ត លរបស់

អនលតាំ ណាងាំាំងមនោះទទួ លក្លរខែនាំពីាថប័ នលណា
ត លរបស់មុ

ឬមធវើមសចលតីខងលងក្លរែ៍ណាមួ យមៅលនុងអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ។

ដូមចនោះ

មហើយមទើបអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទរអងគភាពនមយបាយ។
១.៤.២.២. អំពីរបធានអងគភាពស

ោះរសាយវិវាទ

អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ ម្តនរបធានផាទល់របស់អងគភាពខដលរធមមតាុឺ មរជើសមចញពីលុង
ន
ចាំ មណាមឯលអុគរដឋទូតរបស់របមទសរសម្តជិលអងគក្លរ WTO មៅលនុងទី រលុងហសឺខែវ។ របធានរតូវ
បានមរជើ សតាាំងមោយក្លរសមរមចរលុងសុងសុសពីសម្តជិ លអងគក្លរ។ របធានម្តនតួ នទី សាំខាន់ ៗ
ដូ ចរ ក្លរផតល់ព័ត៌ម្តនមៅក្លន់ សម្តជិល ក្លរដឹលនាំលិចចរបជុាំ ក្លរមធវើក្លរមក្លោះមៅ និ ងោល់ចូលនូ វ
ចាំ ែុចមផសងៗលនុងរមបៀបវរៈរបស់អងគភាព

ក្លរផតល់ឱក្លសមអាយរបតិភូខដលម្តនបាំ ែងនិ យយ

និ ងមសនើអីម
វ ួ យ និ ងក្លររបក្លសនូ វមសចលតីសមរមចខដលមសនើមឡើង របសិនមបើ មសចលតីសមរមចមនោះរតូវ
បានទទួ លយលមោយសម្តជិ លខដលម្តនវតតម្តនមៅលនុងអងគរបជុាំ។
និសសិត មពរជ សុផានី
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

បខនថមពី មលើមនោះមទៀត របធានអងគភាពមនោះ ម្តនក្លរទទួ លែុ សរតូវរមរចើនមទៀត ឧាំហរែ៍
មោយម្តនសាំមែើរបស់ភាុី
វ ិធាន និ ងនីតិវ ិធី ចាំម

និ ងមោយម្តនក្លរពិភាលារមួ យភាុី វ ិវទ

របធានមធវើក្លរលាំ ែត់ ពី

ោះវ ិវទខដលម្តនរប់ ាំល់ទងនឹងលិចចរពមមរពៀងមរចើ ន ខដលមយើងអាចមៅថ្ន

វ ិធាន និងនីតិវ ិធីពិមសស ឬនីតិវ ិធី បខនថម របសិនមបើភាុី មិនអាចរពមមរពៀងោនអាំ ពីនីតិវ ិធីមៅលនុងរយៈ
មពល២០ថ្ងៃ។ មួ យវ ិញមទៀត របសិនមបើ ភាុីមិនយល់រពមបញ្ចប់ នូវក្លររបឹ លាមទ បនទប់ ពីម្តនក្លរ
ពិ ភាលារមួ យភាុី

របធានអងគភាពមនោះម្តនសិទិ ធពនារយៈមពលថ្នក្លររបឹលា

ខដលរតូវបានតវ៉ា ថ្នមតើ បាំ

ននឹងលិចចរពមមរពៀងអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលលឬមទ ប៉ាុ ខនតវ ិធានខដល

រតូវបានតវ៉ា មនោះរតូវខតរវ ិធានខដលមធវើមឡើងមោយរបមទសលាំពុងអភិ វឌឍន៍។
វ ិវទខដល

ល់ ព័នន
ធ ឹ ងវ ិធាន

ល់ព័នន
ធ ឹ ងសម្តជិ លររបមទសអភិ វឌឍន៍តិចតួ ច

លនុងក្លរមោោះស្រាយ

របមទសអភិ វឌឍន៍ តិចតួចមនោះអាចមសនើ

សុាំមៅរបធានអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទឲ្យផតល់នូវ Good office ក្លរសរមុោះសរមួល សនធនលមម ដល់
ែលួន មុនមពលខដលមរឿងលតីរបស់ែួនរតូ
ល
វបានបញ្ូជ នមៅក្លន់ ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ ។ សិទិ អ
ធ ាំណាចមួ យមទៀត
របស់របធានអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទមនោះុឺ

អុគនយលអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលលរតូវរបឹលា

រមួ យនឹងរបធានអងគភាពមនោះរមុនសិន មុ ននឹ ងមធវើក្លរលាំ ែត់ អាំពីសម្តសភាពរបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ
មហើយអងគភាពឧទធរែ៍រតូវរបឹលារមួ យនឹងរបធានអងគភាពមនោះផងខដរ

មុននឹងមធវើក្លរអនុម័ត

ឬ

វ ិមាធនលមមមៅមលើនីតិវ ិធីមធវើក្លររបស់ែួន។
ល
១.៤.២.៣. តួនាទី និង្ិទធិអំណាចរប្់អងគភាព

អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ ម្តនតួ នទី និងអាំ ណាចដូចខាងមរក្លម25 ៖
-ក្លរបមងកើតនូ វុែៈវ ិនិ ច័យ
ឆ
-ក្លរអនុម័តនូ វមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
និងអងគភាពឧទធរែ៍ រពមាំាំងតាមោន
ពិ និតយក្លរអនុ វតតនូវមសចលតីសមរមច និ ងអនុាសន៍ របស់អងគភាពាំាំងមនោះ
-ម្តនអាំ ណាចពយួរសមបាំន និងក្លតពវលិចដ
ច ថ្ទមទៀត ខដលម្តនខចងមៅលនុងលិ ចរច ពមមរពៀង
ល់ ព័នធនឹងលិ ចចក្លរ

ែិជជលមម។

មៅលនុងន័ យាមញ្ដ អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ ទទួលែុ សរតូវលនុងក្លរោល់ វ ិវទចូ លមៅលនុង
ក្លរជាំ នុាំជរមោះ (ក្លរបមងកើតុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ) ទទួ លែុ សរតូវបមងកើតនូ វមសចលតីសមរមចខដលម្តនអានុ ភាព
ចាប់ បងខាំ (ក្លរអនុ ម័តនូវមសចលតីសមរមច) ទទួ លែុសរតូវខែនាំអាំពីក្លរអនុវតតនូវមសចលតីសមរមចមនោះ
25
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

រពមាំាំងម្តនអាំណាចមចញវ ិធានក្លរតប លនុងលរែីខដលម្តនសម្តជិ លណាមួយមិ នអនុវតតតាមមសច
លតីសមរមច។
មដើមបីសមរមចនូវលិចចក្លរ និងបាំមពញនូ វតួ នទី របស់ែួន
ល អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទមធវើក្លររបជុាំ
ញឹលញាប់ តាមក្លរចាាំបាច់

មដើមបីឲ្យស្រសបតាមអាំ ឡងមពលខដលផត
ល់ឲ្យអងគភាពសរម្តប់ដាំមែើរក្លរ
ុ

មរឿងលតី ដូ ចម្តនលាំែត់លុង
ន DSU។26 លនុងក្លរអនុ វតតរល់ ខសតង អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទម្តនក្លររបជុាំ
មទៀតាំត់មួយដងលនុងមួ យខែ ប៉ាុ ខនតមៅមពលខដលម្តនសម្តជិលណាមួ យមសនើសុាំ របធានអងគភាពមោោះ
ស្រាយវ ិវទអាចមក្លោះមៅរបជុាំពិមសសបខនថម។ បុុល
គ ិលថ្នមលខាធិ ក្លរោឋនអងគក្លរ WTO រតូវផតល់
នូ វជាំ នួយរដឋបាលដល់អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ។
១.៤.២.៤. ដ្ំសណើរការ្សរមចស្ចករីកងអងគ
នុ
ភាព

វ ិធានទូមៅលនុងក្លរសមរមចមសចលតីននលនុងអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ

ុឺ រតូវមធវើក្លរសមរមច

មសចលតីមោយលុងសុងសុស។27 DSU បានលាំែត់ថ្ន លុ ងសុងសុស រតូវបានសមរមចមោយោមន
សម្តជិ លណាមួ យខដលម្តនវតតម្តនមៅលនុងលិចចរបជុាំមធវើក្លរជាំ ាំស់រផលូវក្លរ
ខដលបានមសនើមឡើង។

មនោះម្តនន័ យថ្ន

ចាំ ម

ោះមសចលតីសមរមច

របធានដឹ លនាំក្លររបជុាំមិនចាាំ បាច់សួររបតិ ភូខដលចូ លរួម

នី មួយៗថ្ន ពួលមុយល់ស្រសបមៅនឹងមសចលតីសមរមចខដលបានមសនើមឡើង ឬអត់ មនោះមឡើយ មហើយល៏
មិ នម្តនក្លរមបាោះមឆ្នតខដរ។ ផទុយមៅវ ិញ របធានដឹលនាំអងគរបជុាំរោន់ ខតសួរថ្ន មសចលតីសមរមចមនោះ
អាចអនុ ម័តបាន ឬមទ ។ របសិនមបើ ោមនសម្តជិលណាម្តនល់ មលើលសមមលងរបឆ្ាំងមនោះ របធានអងគរបជុាំ
នឹ ងរបក្លសថ្ន មសចលតីសមរមចមនោះរតូវបានអនុ ម័ត។ និ យយមួ យខបបមទៀត របសិនមបើ សម្តជិ ល
ណាមួ យចង់ររាំងនូ វមសចលតីសមរមច

សម្តជិលមនោះម្តនក្លតពវលិចចរតូវម្តនវតតម្តនមៅលនុងអងគរបជុាំ

មហើយផតល់សញ្ញដរបឆ្ាំងដល់អងគរបជុាំ

មោយមៅមពលខដលរបធានអងគរបជុាំ មធវើក្លរសួរអាំពីក្លរយល់

រពម សម្តជិលមនោះរតូវមលើលទង់ រតិ និ ងសមមលងរបឆ្ាំងរបស់មុ។ សម្តជិលណាល៏ មោយ ខដលមធវើ
ខបបមនោះ មាំោះបី រម្តនល់ឯងល៏ មោយល៏ អាចររាំងនូវមសចលតីសមរមចខដរ។
ប៉ាុ ខនតមៅមពលខដលអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ អនុម័តសមរមចបមងកើតនូ វុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
មធវើក្លរ
អនុម័តមលើមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
និងអងគភាពឧទធរែ៍ និ ងអនុម័តោល់ មចញនូវវ ិធាន
ក្លរតបតចាំ ម

ោះក្លរមិ នអនុវតតតាមមសចលតីសមរមច អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទមនោះមធវើក្លរអនុម័តមោយ

មិ នាំមាំរឲ្យម្តនលុងសុងសុសពី សាំណាល់ សម្តជិលខដលម្តនវតតម្តនាំាំងអស់មឡើយ។
26
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

របសិនមបើ ម្តនលុ ងសុងសុសពី សាំណាល់ សម្តជិលាំាំងអស់របឆ្ាំងនឹងក្លរអនុម័តមនោះ ឬមៅថ្ន លុ ង
សុងសុសបដិ មសធ អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទមិនអាចមធវើក្លរអនុម័តបានមឡើយ។ ដូចមនោះ រទូ មៅ
ក្លរអនុម័តរបស់អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទដូ ចបានមលើលមឡើងខាងមលើ
សវ័យរបវតតិពីមរ

ោះថ្ន

ុឺ អាចមធវើមៅបានមោយ

សម្តជិ លខតម្តនល់ ល៏អាចររាំងមិនមអាយម្តនលុងសុងសុសបដិ មសធបានខដរ

មោយរោន់ ខតទទូចឲ្យម្តនក្លរអនុម័តរបស់អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ។
ុួ របញ្ញ
ជ ល់ ថ្ន
របមយជន៍

ោមនសម្តជិ លណាមួ យរួមាំាំងភាុីខដលរងផលប៉ា ោះ

ល់

និ ងភាុី ម្តនផល

ល់ព័នល
ធ ុងវ
ន ិវទ រតូវបានដលមចញពី ដាំមែើរក្លរមៅលនុងក្លរសមរមចមសចលតីមឡើយ។ រល់

ខសតង សម្តជិ លាំាំងមនោះអាចមសនើបមងកើតុែៈវ ិនិ ច័យ
ឆ
មសនើឲ្យម្តនក្លរអនុម័តនូ វមសចលតីសមរមច និង
មសនើឲ្យម្តនចាត់វ ិធានក្លរតបត មោយោល់នូវសាំមែើមនោះមៅលនុងរមបៀបវរៈថ្នលិចចរបជុាំ របស់អងគភាព
មោោះស្រាយវ ិវទ មហើយខដលរទូ មៅក្លរមសនើសុាំរបស់ពួលមុទទួ លបានមរុជ័យ មលើលខលងខតម្តន
លុ ងសុងសុសបដិ មសធ។ ផទុយមៅវ ិញ របសិនមបើ ភាុី ណាខដលចង់ររាំងនូ វក្លរអនុ ម័តននរបស់
អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ ភាុី មនោះរតូវបញ្ុច ោះបញ្ូច លមអាយសម្តជិ លដថ្ទមទៀតចូ លរួមរបឆ្ាំងរមួ យ
ែលួន ឬយ៉ា ងមហាចណាស់មៅមសៃៀមមៅមពលខដលែលួនមធវើក្លររបឆ្ាំងនឹ ងក្លរអនុម័តមនោះ។ តាមរយៈ
មនោះ មយើងមឃើញថ្ន លុ ងសុងសុសបដិ មសធអាចមធវើមៅបានតាមរទឹ សី ត ល៏ប៉ាុខនតមៅលនុងក្លរអនុ វតតរល់
ខសតងមិនខដលមលើ តម្តនមទមលដល់បចចុបបននមនោះមរ

ោះថ្ន DSU មិនផតល់ឱក្លសដល់សម្តជិលមធវើក្លរ

ររាំង
ាំ នូវក្លរសមរមចមសចលតីមលើបញ្ញ
ា សាំខាន់ៗខតម្តនល់ ឯងមឡើយ។

មោយារមូ លមហតុ មនោះមហើយ

មទើបមុនិ យយថ្ន មសចលតីសមរមចមៅលនុងអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទុឺ

ល់លណា
ត លអាចមធវើមៅបាន

មោយសវ័យរបវតតិ។ ប៉ាុ ខនតុួរបញ្ញ
ជ ល់ ថ្ន លុងសុងសុសបដិ មសធមនោះ រតូវបានមរបើ ខតលនុងបរ ិបទថ្នក្លរ
សមរមចមសចលតីមៅលនុងរបព័ នមធ ោោះស្រាយវ ិវទ ដូ ចបានមលើលមឡើងពី ខាងមលើខតប៉ាុមណាណោះ ចាំខែល
ក្លរសមរមចមសចលតីមផសងមទៀតរបស់អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ
បដិមសធមទ

មិនម្តនមលើលមឡើងពីលុងសុងសុស

តបិតថ្នក្លរសមរមចមសចលតីរតូវមធវើមឡើងមោយលុងសុងសុសដូចបានមលើលមឡើងពី វ ិធាន

ទូ មៅថ្នក្លរសមរមចមសចលតីពីខាងមដើ ម។
១.៤.៣. គណៈវិនិចយ
ឆ័
១.៤.៣.១. ្មា្ភាព

ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
មឃើញុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ

ុឺ រអងគភាព

ល់លណា
ត លតុ លក្លរ

ដូចរាលជរមោះលតី

មោយមហតុ ថ្នលនុងរមបៀបែលោះមុមមើ ល

ខដលទទួ លបនទុលមៅលនុងក្លរក្លត់ មសចលតីមលើវ ិវទរវង

សម្តជិ លមៅដាំ ណាល់ ក្លលជាំ នុាំជរមោះមលើលទីមួយ ដូចាលដាំបូងផងខដរ។ រធមមតាុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ
និសសិត មពរជ សុផានី
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

ម្តនសម្តសភាព ៣រូប ប៉ាុ ខនតម្តនលរែីមលើលខលងែលោះម្តនសម្តសភាពរហូតដល់ ៥រូប របសិនមបើ
ម្តនក្លររពមមរពៀងោនពី សាំណាល់ ភាុី លុងអាំ
ន
ឡុងមពល១០ថ្ងៃ បនទប់ពីបមងកើតុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ មហើយ មបើ
មិ នដូ មចានោះមទ

អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទនឹ ងមធវើក្លរលាំ ែត់ សម្តសភាពខត៣រូបប៉ាុមណាណោះ។

សម្តស

ភាពាំាំងមនោះសុទធសឹងខតរអនលជាំ នញ ខដលរតូវបានមរជើ សមរ ើសមឡើងសរម្តប់មរឿងលតីនីមួយៗ ល៏ ប៉ាុខនត
សម្តសភាពមនោះម្តន លលខែៈបមណា
ត ោះអាសននសរម្តប់ មរឿងលតីនីមួយៗប៉ាុ មណាណោះ ម
ោមនសម្តជិលុែៈវ ិនិច័យ
ឆ អចិ ថ្ន្រនតយ៍មៅអងគក្លរ

លុឺ ម្តនន័ យថ្ន

ែិជជលមមពិភពមលលមនោះមទ។

អនលខដលអាចមធវើរសម្តជិលុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ បាន

ាំល់ខតម្តនុុ ែសមបតតិរុប់ រោន់

និង

ម្តនភាពឯលរជយ អាចបាំ មពញមុែង្ហររុែៈវ ិនិ ច័យ
ឆ បាន។ បុ ុគលខដលម្តនលលខែៈសមបតតិលអ
រុប់ រោន់ ាំាំងមនោះ អាចរបុ ុគលលនុងរោឋភិ បាល ឬមិ នខមនរោឋភិ បាល ខដលរួមម្តន អនលខដលធាលប់
ោល់ មរឿងលតីបឹង
ត ចូ លមលុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ អនលខដលធាលប់មធវើរតាំណាងមអាយសម្តជិ លអងគក្លរ

ែិជជលមម

ពិ ភពមលល ឬភាុី ថ្ន GATT 1947 ឬធាលប់ រតាំណាងរបស់រលុមរបឹលា ឬុែៈលម្តមក្លរថ្នលិចចរពម
មរពៀងននខដល

ល់ព័នន
ធ ឹ ងលិ ចចក្លរ

ែិជជលមម

ឬលិ ចរច ពមមរពៀងពី មុនរបស់លិចចរពមមរពៀងាំាំង

មនោះ អនលខដលធាលប់បមរមើក្លរង្ហរមៅលនុងមលខាធិ ក្លរោឋន អនលខដលធាលប់ បមរងៀន ឬមបាោះពុ មផ
ព ាយ
ចាប់ ឬមោលនមយបាយ
នមយបាយ

ែិជជលមមអនតររតិ ឬល៏ ធាលប់ បមរមើ ក្លរង្ហររមន្រនតីរន់ែពស់ខាងមោល

ែិជជលមមរបស់រដឋរសម្តជិល។28

ល់ ព័នធនឹងសម្តសភាពរបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ មនោះខដរ របរពលរដឋថ្នរដឋរភាុីវ ិវទ ឬរដឋរ
ភាុី ទីបីមិនអាចក្លលយរសម្តជិ លថ្នុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ មនោះមទ របសិនមបើ ោមនក្លររពមមរពៀងពី សាំណាល់
ភាុី វ ិវទ។ របសិនមបើវ ិវទមលើ តម្តនរវងភាុី ខដលររបមទសអភិ វឌឍន៍ និ ងរបមទសលាំពុងអភិ វឌឍន៍
មនោះសម្តជិ លុែៈវ ិនិច័យ
ឆ
រតូវខតម្តនបញ្ូច លយ៉ា ងមហាចណាស់សម្តជិ លុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ ម្តនល់ខដល
មលពី របមទសខដលលាំពុងអភិ វឌឍន៍មនោះ

តាមសាំមែើរបស់របមទសលាំពុងអភិវឌឍន៍ ខដលរភាុី វ ិវទ

មនោះ។ រធមមតាសម្តជិលុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
ុឺ ររបតិភូ
ក្លរWTO ឬមន្រនតីទទួ លបនទុលលិចចក្លរ
មន្រនតីរបស់មលខាធិ ក្លរោឋន

ែិជជលមមរបស់របមទសរសម្តជិ លរបស់អងគ

ែិជជលមមមៅលនុងរដឋធានី ថ្នរបមទសរសម្តជិ ល ល៏ ប៉ាុខនតអតី ត

មន្រនតីរោឋភិ បាលខដលចូលនិ វតតន៍

ក្លរង្ហរមៅលនុងុែៈវ ិនិ ច័យ
ឆ បានខដរ។

និងបែិ ឌ តសភាចារយ

ល៏ អាចបមរមើ

បុុគលាំាំងមនោះបមរមើ ក្លរង្ហររសម្តជិលុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ មរៅ

មម្ត៉ា ង បខនថមពី មលើសលមមភាពវ ិរជជីវៈរធមមតារបស់មុ។
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

មលខាធិ ក្លរោឋនអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល

លយមសនើសុាំមធវើរុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ

ាំាំងបុុគលរោឋភិ បាល

រលាទុលនូវបញ្ជីម្មោះបុ ុល
គ ខដលោល់
និងបុ ុគលមិនខមនរោឋភិ បាល

មរជើ សមរ ើសនូវសម្តសភាពរបស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ មចញពីបញ្ជីមនោះ

មដើ មបីទុល

មហើយមលខាធិក្លរោឋនល៏ រអនលមសនើ

នូ វមបលខភាពុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ដល់ភាុី ខដរ។ សម្តជិ លរបស់អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល ខតងខតមសនើ

នូ វម្មោះមដើ មបីោល់បញ្ូច លមៅលនុងបញ្ជីមនោះ មហើយរក្លរអនុវតតរល់ ខសតងុឺ អងគភាពមោោះស្រាយ
វ ិវទ ុឺ រអនលសមរមចយល់រពមោល់បញ្ូច លម្មោះាំាំងមនោះលនុងបញ្ជីមោយមិនម្តនក្លរជខជលមដញ
មោលមឡើយ។ មាំោះរយ៉ា ងណាល៏ មោយ មិ នខមនចាាំបាច់ រតូវខតម្តនម្មោះមៅលនុងបញ្ជីមទើបអាច
រតូវបានមសនើមធវើរុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ របលបមោយសក្លកនុពលលនុងវ ិវទរល់ លល់ណាមួ យមនោះមទ ម
ុឺ អល
ន ខដលមិនម្តនម្មោះលនុងបញ្ជីល៏អាចរតូវបានមរជើសមរ ើសបានផងខដរ។
ក្លរពិ និតយមឡើងវ ិញររបចាាំនូវបញ្ជីម្មោះមនោះ

ល

មលខាធិ ក្លរោឋនរតូវមធវើ

ស្រសបមៅតាមក្លរខលខរបផាលស់បូរត

ឬបខនថមមោយ

សម្តជិ លរបស់អងគក្លរ ។
មៅមពលខដលមលខាធិ ក្លរោឋន WTO មសនើបុុគលខដលម្តនុុ ែសមបតតិមដើ មបីមធវើរសម្តជិល
ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
សម្តជិលខដលរភាុី វ ិវទមិ នរតូវរបឆ្ាំងនឹងក្លរមសនើមឡើងមនោះមទ មលើលខលងខតម្តន
មូ លមហតុថ្នក្លរបងខិតបងខាំ។ មៅលនុងក្លរអនុវតត សម្តជិ លរមរចើនមរបើរបាស់នូវែមលើលខលងមនោះ មដើមបី
មធវើក្លររបឆ្ាំងនឹងក្លរមសនើមឡើងរបស់មលខាធិ ក្លរោឋននូ វមបលខភាពរញឹលញាប់។

មៅលនុងលរែីដូ ច

មនោះ ោមនក្លរពិ និតយមឡើងវ ិញថ្នមតើ មូលមហតុ មនោះពិតរម្តនក្លរបងខិតបងខាំពិតរបាលដខមនឬមទមឡើយ
ដូ ចមនោះ មលខាធិ ក្លរោឋន រតូវមធវើក្លរមសនើនូវម្មោះមបលខភាពមផសងវ ិញ។ មយងតាមវ ិធី មនោះ របសិនមបើ
ោមនក្លររពមមរពៀងោនរវងភាុី វ ិវទ

មលើសម្តសភាពរបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ មៅលនុងអាំ ឡងមពល២០ថ្ងៃ
ុ

បនទប់ពីក្លលបរ ិមចឆទថ្នក្លរបមងកើតុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ មោយអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទមទ

ភាុីណាមួ យ

អាចមសនើមៅក្លន់ អុគនយលអងគក្ល រWTO មអាយមធវើក្លរលាំ ែត់ សម្តសភាពុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ បាន។ លនុង
អាំ ឡុងមពល១០ថ្ងៃបនទប់ពីបញ្ូជ នសាំមែើមនោះមៅក្លន់របធានអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ អុគនយលមធវើ
ក្លរចាត់ តាាំងនូ វសម្តជិ លុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ

មោយម្តនក្លរពិ មរោោះមយបល់រមួយនឹ ងរបធានអងគភាព

មោោះស្រាយវ ិវទ និងរបធានរលុមរបឹលា និងុែៈលម្តមធិ ក្លរខដល

ល់ព័នធ បនទប់ ពីម្តនក្លរពិ មរោោះ

មយបល់រមួ យភាុី។ ក្លរបមងកើតឲ្យម្តននូវនីតិវ ិធីខបបមនោះ ពិតរម្តនារៈសាំខាន់ ណាស់ មរ
ថ្នវបង្ហករមិនឲ្យចុងចមមលើយមធវើក្លរររាំងនូ វនីតិវ ិធី របស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ាំាំងមូ ល

ោះ

មោយមធវើក្លរពនា

រហូតនូវក្លរលាំ ែត់ សម្តសភាពរបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ
ខដលមនោះរអវីខដលមពលែលោះបានមលើតម្តនមឡើង
មៅលនុងរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទរអនតររតិមផសងមទៀត។ មាំោះរម្តនក្លរលាំែត់ដូចខាងមលើល៏មោយ
និសសិត មពរជ សុផានី
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

ល៏ ភាុី ម្តនមសរ ីភាពមៅលនុងក្លរមរបើ របាស់នូវមពលមវលមរចើនរង២០ថ្ងៃ លនុងមោលបាំ ែងមដើមបីរពម
មរពៀងមៅមលើក្លរលាំែត់នូវសម្តសភាពរបស់ុែៈវ ិនិ ច័ ឆយ

មបើ ោមនភាុី ណាមសនើសុាំឲ្យអុគនយល

អងគក្លរ WTO ចូ លអនតរុមន៍លុងក្លរលាំ
ន
ែត់ សម្តសភាពរបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ មនោះមទ។
ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ខដលរតូវបានមរជើ សមរ ើស រតូវបាំ មពញក្លរង្ហររបស់ែួនមោយឯលរជយមពញមលញ
ល
និ ងមិ នខមនរអនលតាំ ណាងរបស់រោឋភិ បាល និងអងគក្លរអនតររតិដថ្ទមទៀត ខដលមុមធវើក្លរង្ហរមអាយ
មឡើយ។ សម្តជិលរតូវបាន ហាមឃ្លត់មិនមអាយផតល់នូវក្លរខែនាំដល់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
ឬខសវងរលនូវ
ឥទធិពលមលើុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ មឡើយ

ល់ ព័នន
ធ ឹ ងបញ្ញ
ា ខដលរតូវបានោល់ ជូនុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ មធវើក្លរមោោះ

ស្រាយ។
១.៤.៣.២. មុខងាររប្់គណៈវិនិចឆ័យ

ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ខដលរតូវបានបមងកើតមឡើងសរម្តប់វ ិវទណាមួ យ រតូវខតពិ និតយមមើលនូ វចាំែុច
អងគមហតុ និងអងគចាប់ ថ្នមរឿងលតី និងមធវើក្លរោល់ ជូនរបាយក្លរែ៍មៅអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ ខដល
បង្ហាញនូ វមសចលតីសននិោឋនថ្នមតើ ក្លរអោះអាងរបស់អនលខដលមធវើក្លរតវ៉ា ពិតររតឹមរតូវឬមទ មហើយវ ិធាន
ចាប់ ឬសលមមភាពខដលរតូវបានមុតវ៉ា ពិ តរមិនស្រសបនឹងលិចចរពមមរពៀងរបស់អងគក្លរ

ែិជជលមម

ពិ ភពមលលខមនឬមទ។ របសិនមបើុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ រលមឃើញថ្ន ក្លរអោះអាងមលើក្លរតវ៉ា ពិ តររតឹមរតូវ
មហើយពិ តរម្តនក្លររ ាំមលភបាំ

នមោយសម្តជិលថ្នអងគក្លរខមនមនោះ

ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ នឹងមចញនូ វ

អនុ ាសន៍ ខដលតរមូវមអាយម្តនក្លរអនុ វតតមោយចុ ងចមមលើយ ឬអនលខដលបាំ

ននូ វក្លតពវលិចច។

មដើមបីបាំមពញមុែង្ហររបស់ែួន
ល
ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ រតូវក្លរជាំ នួយពី មលខាធិ ក្លរោឋនអងគក្លរ WTO
ខដលទទួ លែុ សរតូវផតល់ជាំនួយរដឋបាល និងខផនលចាប់ មៅលនុងនី តិវ ិធីថ្នក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ។ មួ យ
វ ិញមទៀត មលខាធិ ក្លរោឋនមធវើលិចចក្លរ

ល់ព័នន
ធ ឹ ងក្លរមរៀបចាំ មផសងៗមទៀតសរម្តប់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ដូចរ

ក្លរមរៀបចាំនូវក្លរមធវើដាំមែើររបស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ មៅទី រលុងហសឺខែវខដលរទី របជុាំ ជាំនុាំជរមោះ មរៀបចាំ នូវ
លិែិតអមញ្ជើញភាុីឲ្យចូ លរួមរបជុាំ រមួ យុែៈវ ិនិ ច័យ
ឆ
ទទួ លនូវលិែិតមផសងៗ
ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ។

និ ងបញ្ូជ នបនតមៅ

ក្លរផតល់ជាំនួយខផនលចាប់អាចខសតងមឡើងលនុងរូបភាពថ្នក្លរផតល់មយបល់មលើបញ្ញ
ា

ខផនលចាប់ខដលមលចមឡើងមៅលនុងវ ិវទ និងយុតិា
ត
ស្ត្សរត បស់អតីតុែៈវ ិនិច័យ
ឆ និ ងអងគភាពឧទធរែ៍
ផងខដរ។ មោយារខតុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ មិនខមនរអងគភាពអចិ ថ្ន្រនតយ៍ មលខាធិក្លរោឋនបាំមពញតួ នទី
រាថប័ នមួ យខដលធាននូ វនិ រនតរភាពក្លរង្ហររវងុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ នន ខដលចាាំបាច់ មដើមបីសមរមចនូ វ
លមមវតថុរបស់ DSU លនុងក្លរផតល់នូវសុវតថិភាព និងភាពអាចពាលរែ៍ទុលបានដល់របព័ នថ្ធ នក្លរមធវើ
ែិជជលមមពហុភាុី។ មលខាធិ ក្លរោឋនខតងផតល់នូវបុុគលិលចាាំជួយដល់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
ខដលយ៉ា ង
និសសិត មពរជ សុផានី
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

មហាចណាស់ល៏ម្តនមលខាម្តនល់ និ ងមន្រនតីចាប់ ម្តនល់។ លនុងមនោះម្តនល់ ទទួ លែុ សរតូវមលើលិចរច ពមមរពៀង
ខដលភាុី យលមធវើរសាំអាង និងម្តនល់ មទៀតទទួ លែុសរតូវខផនលលិចចក្លរចាប់។
១.៤.៤. អងគភាពឧទធរណ៍
១.៤.៤.១. របវតរិ និងមូលសហតុននការបសងកើតអងគភាពឧទធរណ៍

មៅលនុងរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទចាស់មរក្លម GATT 1947 មិនម្តនអងគភាពឧទធរែ៍មនោះមទ
ដូ មចនោះមហើយ ក្លរបខនថមនូវអងគភាពឧទធែ៍លនុងក្លរជាំនុាំជរមោះមនោះ ុឺ រក្លរបមងកើតងមីមួយដ៏ សាំខាន់ មៅ
លនុងលិ ចរច បជុាំអុ យរ៉ា ហាកយសតីពីក្លរចរចា
ក្លលទី ២

ែិជជលមមពហុភាុី។ ដូ មចនោះអងគភាពឧទធរែ៍ ុឺ រដាំណាល់

និ ងរដាំ ណាល់ក្លលចុ ងមរក្លយលនុងក្លរជាំនុាំជរមោះលនុងរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទរបស់អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល។
មូ លមហតុដ៏សាំខាន់មួយលនុងក្លរបមងកើតនូ វអងគភាពឧទធរែ៍មនោះ ុឺ ភាពសវ័យរបវតតិក្លន់ ខតមរចើ ន
មឡើងថ្នក្លរអនុម័តនូ វមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ
ចាប់ តាាំងពី ចាប់ មផតើមម្តននូ វ DSU។ មៅ
លនុងរបព័ នមធ ោោះស្រាយវ ិវទបចចុបបនន សម្តជិ លនី មួយៗរបស់អងគក្លរ
ររាំងក្លរអនុម័តមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ មទ

ែិជជលមមពិភពមលលមិ នអាច

របសិនមបើពួលមុោមនក្លរចូ លរួមពី សាំណាល់

សម្តជិ លដថ្ទមទៀតខដលតាំណាងមៅលនុងអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ មដើមបីររាំង ឬរបឆ្ាំងនឹ ងមសចលតី
សមរមចរបស់អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ។

ភាពសវ័យរបវតតិថ្នក្លរអនុម័តមលើមសចលតីសមរមចរបស់

ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ បានដលមចញនូ វលទធភាពពី មុន ខដលភាុី ចាញ់លី អា
ត ចររាំងក្លរអនុម័តមសចលតីសមរមច
របស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ មហើយវល៏ដលមចញផងខដរនូវលទធភាពខដលភាុី និងសម្តជិ លដថ្ទមទៀត មធវើក្លរ
បដិមសធនូ វមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិច័ ឆយ។ ផទុយពី របព័នធមោោះស្រាយវ ិវទបចចុបបនន មៅមរក្លម
របព័ នធមោោះស្រាយវ ិវទចាស់របស់ GATT 1947 របាយក្លរែ៍ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ ែលោះមិនរតូវបានអនុ ម័ត
មរ

ោះក្លរបលស្រាយនូ វបទបញ្ដ តិច
ត ាប់ពិមសសៗមួ យចាំ នួន

មោយារខតលទធភាពដូចបានមលើលមឡើងខាងមលើ
ស្រាយវ ិវទបចចុបបនន

មិនអាចទទួ លយលបានមោយភាុី ។

មិ នអាចមៅរួចមទៀតមទមៅលនុងរបព័ នធមោោះ

មទើ បរបព័ នមធ នោះបមងកើតឲ្យម្តនក្លររតួតពិនិតយឧទធរែ៍មោយអងគភាពឧទធរែ៍

ខដលម្តនមុែង្ហរលនុងក្លរខលតរមូវនូ វបញ្ញ
ា ែុ សឆគង

ខផនលចាប់ខដលអាចមលើ តមឡើងមោយក្លររបរពឹ តត

របស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ។

និសសិត មពរជ សុផានី

28

ាស្ត្ាតចារយខែនាំ ឃឹម ុិរ ី

ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

១.៤.៤.២. ្មា្ភាពរប្់អងគភាពឧទធរណ៍

អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទបានបមងកើតអងគភាពឧទធរែ៍មៅឆ្នាំ១៩៩៥ ខដលមៅលនុងមពលមនោះ
សម្តជិ ល៧នល់ ដាំបូងរបស់អងគភាពឧទធរែ៍រតូវបានមរជើ សតាាំងមឡើង។ អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទមធវើ
ក្លរមរជើ សតាាំងសម្តជិលអងគភាពឧទធរែ៍មោយលុ ងសុងសុស សរម្តប់ បមរមើក្លរង្ហរលនុងអាែតតិ៤ឆ្នាំ
ប៉ាុ ខនតអាចរតូវបានមរជើ សតាាំងារងមីបានមួ យមលើលមទៀត។ ដូ មចនោះ សម្តជិលរបស់អងគភាពឧទធរែ៍
អាចបមរមើ ក្លរង្ហរអតិបរម្តរយៈមពល៨ឆ្នាំ ប៉ាុ ខនតរមធយមមរៀងរល់២ឆ្នាំមតង មួ យខផនលថ្នសម្តសភាព
របស់អងគភាពឧទធរែ៍រតូវផាលស់បូរ។
ត
សម្តជិ លាំាំង៧របស់អងគភាពឧទធរែ៍ រតូវខតរតាំណាងរួមរបស់សម្តជិលថ្នអងគក្លរ WTO
ាំាំងមូ ល មោយមិនខមនរតាំ ណាងរបស់របមទសរបស់ពួលមុខតប៉ាុ មណាណោះមទ។ សម្តជិលាំាំង៧ដាំ បូង
ម្តនជនរតិ មអហសុប
ី ជប៉ាុន ញ៉ាូវហសឺខឡន ហវីលីពីន អាមមរ ិល និងអុ យរ៉ា ហាកយ។ សម្តជិ ល ៣ ឬ ៤
នល់ របស់អងគភាពឧទធរែ៍ រធមមតាខតងខតររបរជនថ្នរបមទសសម្តជិលលាំពុងអភិវឌឍន៍។ មយង
តាមនីតិវ ិធី មធវើក្លរថ្នក្លររតួតពិនិតយឧទធរែ៍

សម្តជិ លាំាំង៧របស់អងគភាពឧទធរែ៍

មរជើ សមរ ើស

សម្តជិ លម្តនល់ លុងចាំ
ន
មណាមពួ លមុ មធវើររបធានសរម្តប់ អាែតតិ១ឆ្នាំ ឬមរចើនបាំ ផុត២ឆ្នាំ។ របធានមធវើ
ក្លរដឹ លនាំទូមៅមលើលិចចក្លររបស់អងគភាពឧទធរែ៍ រពិ មសស

ល់ព័នធនឹងមុែង្ហរ និងលិចចក្លរថ្ផទលុង។
ន

សម្តជិ លរបស់អងគភាពឧទធរែ៍ រតូវខតរបុ ុគលខដលរតូវបានមុទទួ លាគល់នូវសមតថភាព
ជាំ នញខផនលចាប់

ែិជជលមមអនតររតិ រពមាំាំងមុែវ ិរជ

រតិ មហើយរតូវខតមិនម្តនរប់

ល់ព័នធនឹងលិចចរពមមរពៀង

ែិជជលមមអនតរ

ល់ព័នន
ធ ឹងរោឋភិ បាលណាមួ យ។ សម្តជិ លថ្នអងគភាពឧទធរែ៍ភាុ

មរចើន ុឺ រាស្ត្ាតចារយាលលវ ិទាល័យ មមធាវ ីខដលលាំពុងបាំ មពញក្លរង្ហរ អតីតមន្រនតីរោឋភិ បាល ឬ
មៅរលមខដលម្តនវ ័យចាំណាស់។ លនុងនមរសម្តជិ លរបស់អងគភាពឧទធរែ៍ ររទឹ សីុ
ត ឺ រោន់ ខតរ
អាជី ពមរៅមម្ត៉ា ង ប៉ាុ ខនតរតូវខតអាចមធវើក្លរង្ហរបានរុប់ មពលមវល មាំោះបី រម្តនក្លរជូ នដាំ ែឹងរមុន
អាំ ពីក្លរង្ហរលនុងរយៈមពលែលីល៏មោយ។
១.៤.៤.៣. សលខាធិការ ឋ នអងគភាពឧទធរណ៍

មលខាធិ ក្លរោឋនអងគភាពឧទធរែ៍ផតល់នូវជាំនួយខផនលចាប់

និងក្លរោាំរទខផនលរដឋបាលដល់

អងគភាពឧទធរែ៍។ មដើមបីធាននូ វឯលរជយភាពរបស់អងគភាពឧទធរែ៍ មលខាធិក្លរោឋនមនោះភាជប់ទាំនល់
ទាំ នងរមួ យមលខាធិ ក្លរោឋនអងគក្លរ WTO ខតមលើខផនលលិ ចចក្លររដឋបាលប៉ាុ មណាណោះ មហើយរតូវខបងខចល
ោច់ មោយខឡលពី ោនរវងមលខាធិ ក្លរោឋនាំាំងពីរ។ មលខាធិ ក្លរោឋនអងគភាពឧទធរែ៍ បមរមើ ក្លរង្ហរ
នូ វទី ានល់ ក្លរលណា
ត លទីរលុងហសឺខែវរមួ យនិ ងមលខាធិ ក្លរោឋនរបស់អងគក្លរ WTO ខដរ។
និសសិត មពរជ សុផានី
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

១.៤.៤.៤. មុខងាររប្់អងគភាពឧទធរណ៍

ែុ សពីុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ ខដលរអងគភាពបមណា
ត ោះអាសនន អងគភាពឧទធរែ៍រអងគភាពអចិ ថ្ន្រនតយ៍
ខដលម្តនសម្តជិ ល៧រូប ខដលរតូវបានរបុល់ភារលិចចមអាយពិនិតយមមើ លនូវចាំែុចចាប់ លុងមសចលត
ន
ី
សមរមចខដលមចញមោយុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ។
របស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ

របសិនមបើ ភាុីបឹ ង
ត ឧទធរែ៍របឆ្ាំងនឹងមសចលតីសមរមច

អងគភាពឧទធរែ៍មធវើក្លរពិនិតយមលើបញ្ញ
ា ចាប់ ខដលមចាទមឡើង

មហើយមចញនូវ

មសចលតីសមរមច ខដលលនុងមនោះអាចរក្លររលាទុ លរបានក្លរនូវមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
ឬល៏ រក្លរមចញមសចលតីសមរមចផទុយពី មសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ឬល៏ មធវើក្លរខលខរបនូ វមសចលតី
សមរមចរបស់ុែៈវ ិនិច័យ
ឆ រមដើ ម។
១.៤.៥. អគគនាយក និងសលខាធិការ ឋ នអងគការពាណិជ្ជកមមពិភពសោក
១.៤.៥.១. អគគនាយក

លនុងរបព័ នមធ ោោះស្រាយវ ិវទរបស់អងគក្លរ
ម្តនភារលិចចរប់

ែិជជលមមពិភពមលល អុគនយលអងគក្លរ WTO

ល់ព័នម
ធ ួយចាំ នួនុួរឲ្យលត់ សម្តគល់មៅលនុងនី តិវ ិធីមោោះស្រាយវ ិវទ

លនុងមនោះម្តន

ដូ ចរ ៖
អុគនយល អាចមដើ រតួនទី លុងនមរអន
ន
លម្តនសមតថភាពខដលផតល់មអាយតាមរយៈតួ នទី
របស់ែួន
ល (ex officio capacity) មដើមបីផតល់នូវ Good Office ក្លរសរមុោះសរមួល សនធនលមម និ ងក្លរ
ិវទ។ លនុងន័ យមនោះ មៅលនុងបញ្ញ
យល់មឃើញរបស់ែួន
ល មដើមបីជួយភាុីលុងក្លរមោោះស្រាយវ
ន
ា វ ិវទខដល
រប់ ាំល់ទងនឹងសម្តជិលររបមទសអភិ វឌឍន៍ តិចតួច មបើ ម្តនសាំមែើពី របមទសមនោះ អុគនយលអាច
ផតល់នូវ Good Office ក្លរសរមុោះសរមួល សនធនលមម មដើមបីជួយភាុី មៅលនុងក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ
បនទប់ពីមិនម្តនដាំ មណាោះស្រាយខដលអាចទទួ លយលបានមោយភាុី

លនុងអាំឡុងមពលថ្នក្លររបឹលា

មុ ននឹ ង្នមៅដល់ក្លរជាំ នុាំជរមោះមៅុែៈវ ិនិ ច័ ឆយ។
អុគនយលដឹលនាំលិចចរបជុាំ របស់អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ
យល់រពមមលើសម្តសភាពុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ

មហើយលនុងលរែីខដលភាុីមិន

ខដលមសនើមឡើងមោយអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទលនុងអាំ ឡុង

មពល២០ថ្ងៃ អុគនយលមធវើក្លរខតងតាាំងនូ វសម្តសភាពរបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ
តបតាមក្លរមសនើសុាំរបស់
ភាុី និងមោយម្តនក្លររបឹលារមួ យនឹងរបធានអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ របធានរលុមរបឹលា
ុែៈលម្តមក្លរខដល

និសសិត មពរជ សុផានី
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

អុគនយលខតងតាាំងមជឈតតលរ

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

មដើ មបីលាំែត់ រយៈមពលសមមហតុផលសរម្តប់ ភាុីលុងក្លរ
ន

អនុវតតតាមមសចលតីសមរមចខដលអនុម័តមោយអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ មបើ ភាុី មិនអាចលាំ ែត់ បាន
ពី រយៈមពលមនោះ ឬមិនមពញចិ តន
ត ឹ ងមជឈតតលរខដលម្តនស្រាប់ ។ ក្លរខតងតាាំងមជឈតតលរមនោះ ល៏ អាច
មធវើមឡើងមដើ មបីជួយលនុងក្លរពិ និតយមឡើងវ ិញមលើសាំមែើពយួរក្លតពវលិចច

មោយមហតុ ផលមិ នម្តនក្លរ

អនុវតតតាមមសចលតីសមរមចខដលអនុម័តមោយអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទផងខដរ។
ថ្ន

ក្លរខតងតាាំងមជឈតតលរមោយអុគនយល

ល៏ ប៉ាុខនតុួរបញ្ញ
ជ ល់

ុឺបខនថមមៅមលើុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ ខដលម្តនស្រាប់

លនុង

លរែីខដលុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ខដលម្តនស្រាប់មនោះរប់ រវល់ប៉ាុមណាណោះ ។
១.៤.៥.២. សលខាធិការ ឋ ន

ចាំ ម

ោះមលខាធិ ក្លរោឋនអងគក្លរ WTO វ ិញល៏ ម្តនក្លររប់

ល់ព័នធមួយចាំ នួននឹងដាំមែើរក្លរ

មោោះស្រាយវ ិវទលនុងរបព័នមធ ោោះស្រាយវ ិវទមនោះខដរ។ លនុងមនោះម្តនដូ ចរ ៖
មលខាធិ ក្លរោឋនជួ យដល់ភាុី វ ិវទខដលមសនើសុាំឲ្យែលួនជួ យ
បណា
ត លពិ មសស (special training courses)
បញ្ញ
ា

ល់ព័នធនឹងវ ិវទរមដើ ម រពិ មសសចាំ ម

ដូចរ

ក្លរបមងកើតវុគបែុត ោះ

រពមាំាំងផតល់នូវជាំនួយ និងដាំ បូនមនខផនលចាប់លុង
ន
ោះភាុី វ ិវទររបមទសលាំពុងអភិវឌឍន៍ ។ រតង់ចាំែុច

មនោះ មលខាធិ ក្លរោឋនរតូវផតល់ជូននូវអនលជាំ នញខផនលចាប់ មលពី ខផនលមសវផតល់លិចចសហរបតិ បតតិក្លរ
បមចចលមទសរបស់អងគក្លរ WTO (the WTO Technical cooperation services) មៅដល់របមទសលាំពុង
អភិវឌឍន៍ ខដលមសនើសុាំមនោះ។ អនលជាំ នញមនោះរតូវជួ យដល់របមទសមនោះ លនុងអាលបបលិ រ ិយខដលធាន
នូ វភាពមិនលាំមអៀងរបស់មលខាធិ ក្លរោឋន។
មលខាធិ ក្លរោឋន ល៏ជួយភាុី មៅលនុងក្លរមរៀបចាំនូវសម្តសភាពរបស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
មោយ
មធវើក្លរមសនើនូវុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ ខដលម្តនសក្លកនុ ពល មដើមបីមោោះស្រាយមរឿងលតី ជួយដល់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ
មៅមពលខដលុែៈវ ិនិ ច័យ
ឆ មនោះរតូវបានខតងតាាំងមឡើង រពមាំាំងផតល់ជាំនួយរដឋបាលដល់អងគភាព
មោោះស្រាយវ ិវទផងខដរ។
១.៤.៦. មជ្ឈតរករ

បខនថមពី មលើុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
និ ងអងគភាពឧទធរែ៍
ចូ លរួមពិ ភាលា
វ ិវទ

ឬក្លត់ មសចលតីមលើវ ិវទណាមួ យ

មជឈតតលរអាចរតូវបានមក្លោះមៅមអាយមៅ

មៅរុប់ ដាំណាល់ ក្លលថ្នដាំមែើរក្លរមោោះស្រាយ

ែិជជលមមអនតររតិ លនុងមនោះអាចរមជឈតតលរម្តនល់ ឬររលុមមជឈតតលរ។ ដូចមនោះ មជឈតតលមមុឺ

រោន់ ខតរជមរមើ សបខនថមមលើុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
ឬអងគភាពឧទធរែ៍ ខដលអាចរតូវបានយលមលមរបើមៅ
និសសិត មពរជ សុផានី
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

លនុងដាំ មណាោះស្រាយវ ិវទប៉ាុមណាណោះតបិតថ្នលនលងមលវលរមរតូវបានយលមលមរបើរបាស់ណាស់។29 លទធ
ផលខដលមលើតមចញពីមជឈតតលមមមិនអាចបតឹងឧទធរែ៍បានមទប៉ាុ ខនតអាចបងខាំឲ្យអនុវតតតាមរយៈDSU។30
មុមឃើញម្តនទរមង់ ថ្នមជឈតតលមមមៅលនុង DSU ចាំនួនពី រទរមង់ ទី មួយុឺ មជឈតតលមមសរម្តប់
ាថនភាពពិ មសស

និងទីពីរុឺ មជឈតតលមមសរម្តប់បញ្ញ
ា មចាទមឡើងមៅលនុងដាំ មែើរក្លរថ្នក្លរអនុ វតត
ោះាថនភាពទី១ ុឺ បនទប់ ពីអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទបានអនុម័ត

មសចលតីសមរមច។ ឧាំហរែ៍ចាំ ម

នូ វមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ ឬមសចលតីសមរមចរបស់អងគភាពឧទធរែ៍រួចមហើយ ភាុី ចាញ់លី ត
ម្តនក្លតពវលិចចរតូវអនុវតតតាមវ ិធាន

និងអនុ ាសន៍ របស់អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ។

ក្លរសមរមច

មៅលនុងាថនភាពមនោះ ុឹ រតូវលាំ ែត់អាំពីអាំឡងមពលសមរមយសរម្តប់
មអាយភាុី ចាញ់លី ត ឬចុងចមមលើយ
ុ
មធវើក្លរអនុវតតតាមមសចលតីសមរមចរបស់អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ ដូចមនោះ មជឈតតលរម្តនល់ អាចរតូវបាន
មក្លោះមៅមដើ មបីមលមធវើក្លរលាំែត់ អាំពីអាំឡុងមពលសមរមយមនោះ។31

ាថនភាពទី ពីរ

ុឺ ភាុីខដលរតូវ

បានមុចាត់ វ ិធានក្លរតបមលមលើែួន
ល
អាចមសនើសុាំឲ្យម្តននូ វមជឈតតលមម របសិនមបើ មុបដិ មសធមៅនឹ ង
លរមិ ត

ឬលលខែៈថ្នក្លរពយួរក្លតពវលិចចខដលបានមសនើមឡើងមោយភាុី ម្តខងមទៀតមនោះ។32

ទរមង់ ាំាំងពីរថ្នមជឈតតលមមមនោះ

ដូ ចមនោះ

រតូវបានលរមិតមោយមធវើក្លរបាំ ភឺប
ល ញ្ញ
ជ ល់ ខតមលើសាំែួរពិ មសសរល់

លល់ មៅលនុងដាំ ណាល់ ក្លលថ្នក្លរអនុវតតតាមមសចលតីសមរមចរបស់ភាុី ខតប៉ាុ មណាណោះ

មហើយមសចលតី

សមរមចរបស់មជឈតតលរមនោះម្តនអានុ ភាពចាប់បងខាំមអាយភាុី អនុ វតត។
ុួ របញ្ញ
ជ ល់ ថ្ន ភាុី រតូវយល់រពមមលើមជឈតតលមម រពមាំាំងនីតិវ ិធី ខដលរតូវអនុ វតត។ ដូមចនោះភាុី
វ ិវទម្តនមសរ ីភាពលនុងក្លរមិ នមរបើរបាស់នីតិវ ិធី សង
ត ់ោរបស់ DSU មហើយយល់រពមមលើវ ិធាន និងនីតិ
វ ិធី ខដលពួលមុយល់ថ្នសមស្រសបសរម្តប់មជឈតតលមម រួមបញ្ូច លាំាំងក្លរមរជើ សមរ ើសមជឈតតលរ។ មុ ន
មពលចាប់មផតើមមជឈតតលមម ភាុី រតូវជូនដាំ ែឹងពី ក្លររពមមរពៀងរបស់ែួនលន
ល ុងក្លរពឹ ងខផអលមលើមជឈតតលមម
មៅក្លន់ សម្តជិលាំាំងអស់របស់អងគក្លរ WTO។ សម្តជិ លដថ្ទមទៀត អាចក្លលយរភាុី ថ្នមជឈតតលមម
លុោះរតាខតម្តនក្លររពមមរពៀងពី ភាុី ខដលម្តនរប់

ល់ ព័នធលុងមជឈតត
ន
លមម។

ភាុី ថ្នមជឈតតលមមរតូវ

យល់រពមមោរពតាមក្លរសមរមចរបស់មជឈតតលមមខដលបានមចញ មហើយខដលក្លរសមរមចមជឈតតលមម
មនោះរតូវជូ នដាំ ែឹងមៅក្លន់អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ

រពមាំាំងរលុមរបឹលា

និ ងុែៈលម្តមក្លរ

ល់ ព័នធខដលរុប់ រុងមលើលិចរច ពមមរពៀងខដលមចាទរបញ្ញ
ា ។
29

DSU,1995, ម្តរតា 25។

30

DSU, 1995, ម្តរតា 21 និង 22។

31

DSU, 1995, ម្តរតា 23 ចាំែុច 3(C)។

32

DSU, 1995, ម្តរតា 22 ចាំែុច 6។
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

មលដល់បចចុបបនន រក្លរអនុ វតត នី តិវ ិធី ថ្នមជឈតតលមមមិនរតូវបានមរបើរបាស់រជមរមើ សបខនថម
មលើនីតិវ ិធីរបស់ុែៈវ ិនិច័យ
ឆ
ដាំ ណាល់ ក្លលថ្នក្លរអនុ វតត

និងអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទមនោះមទ

មពលខដលមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ រតូវបានអនុ ម័តរួចរល់។

ភាុី មសនើសុាំមជឈតតលរមអាយមធវើក្លរលាំ ែត់ អាំពីលរមិតថ្នក្លរែូ ចខាត
ខដលបណា
ត លមលពី ក្លរបាំ

ប៉ាុ ខនតរតូវបានអនុ វតតមៅលនុង

និងក្លរប៉ា ោះ

ល់ផលរបមយជន៍

ន ដូចម្តនលាំ ែត់ មៅលនុងរបាយក្លរែ៍របស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ។

១.៤.៧. អនកជ្ំនាញ

វ ិវទរញឹលញាប់ ម្តនក្លររប់ ាំល់ទងមៅនឹងបញ្ញ
ា
មពលែលោះវម្តនលលខែៈបមចចលមទស

ឬវ ិទាាស្ត្ស។
ត

ខដលម្តនលលខែៈសមុា
ម ញមោយ
ុ

ឧាំហរែ៍

មពលម្តនក្លរមលចមឡើងនូ វ

ហានិ ភ័យសុែភាពខដលាំល់ ទងនឹងផលិតផលមួយ ខដលរលមមវតថុថ្នវ ិវទរវងភាុី វាំមាំរឲ្យ
ម្តនអនលជាំ នញលនុងខផនលវ ិទាាស្ត្សត និងបមចចលមទសលនុងខផនលសុខាភិ បាល ប៉ាុ ខនតុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ ុឺ រ
អនលជាំ នញលនុងខផនល

ែិជជលមមមិនខមនលនុងខផនលវ ិទាាស្ត្សមត នោះមទ ដូ មចនោះមហើយមទើ បDSU អនុ ញ្ញដត

ឲ្យុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ខសវងរលនូវព័ត៌ម្តន

និ ងដាំ បូនមនពីអនលបមចចលមទស

ប៉ាុ ខនតលុងលរែ
ន
ី ុែៈវ ិនិ ច័យ
ឆ ាលសួររលព័ ត៌ម្តនពីបុុគល

ឬអនលជាំនញាំាំងអស់មនោះ។

ឬរលុមណាមួ យខដលសថិតលនុងយុតាតធិ ក្លរ

របស់សម្តជិលណាមួ យ ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ រតូវខតជូនដាំែឹងដល់សម្តជិ លមនោះរមុ នសិន។33
មៅមពលខដលុែៈវ ិនិ ច័យ
ឆ យល់មឃើញថ្នចាាំបាច់ លុងក្លររបឹ
ន
លារមួ យនឹងអនលជាំ នញមដើមបី
ជួ យសរមួលក្លតពវលិចចរបស់ែួនលន
ល ុងក្លរខសវងរលនូ វក្លរពិ ត

ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ អាចមធវើក្លររបឹ លារមួ យ

នឹ ងអនលជាំ នញម្តនល់ ឬចាត់តាាំងនូ វរលុមអនលជាំ នញមួយមដើ មបីមរៀបចាំនូវរបាយក្លរែ៍ផតល់មយបល់។34
រលុមអនលជាំ នញរតួតពិនិតយខដលរតូវបានខតងតាាំងមនោះ

អនុ វតតលិចចក្លររបស់ែួនមរក្លមអាំ
ល
ណាចរបស់

ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
មហើយរតូវមធវើរបាយក្លរែ៍មៅក្លន់ុែៈវ ិនិច័ ឆយ។ ុែៈវ ិនិច័យ
ឆ
មធវើក្លរលាំ ែត់អាំពី
លលខែែឌ

និងអាំពីនីតិវ ិធី មធវើក្លរង្ហរលាំអិតសរម្តប់រលុមអនលជាំ នញមនោះ។

មៅមពលខដលរលុមអនល

ជាំ នញោល់ របាយក្លរែ៍ចុ ងមរក្លយជូនុែៈវ ិនិ ច័យ
ឆ
រលុមអនលជាំ នញមនោះល៏រតូវជូ នព័ ត៌ម្តនមនោះមៅ
ក្លន់ ភាុីផងខដរ។ រលុមអនលជាំ នញ ម្តនតួ នទីរតឹមរអនលផតល់ដាំបូនមន ឬរបឹលាប៉ាុ មណាណោះ មរ

ោះថ្ន

មសចលតីសមរមចចុ ងមរក្លយមលើសាំែួរខផនលចាប់ និ ងក្លររលមឃើញក្លរពិតមផសងៗ មោយឈរមលើមូល
ោឋនថ្នមតិ មយបល់របស់អនលជាំ នញ ុឺមៅខតរសិទិ ធរបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ ។

33

DSU, 1995, ម្តរតា 13 ចាំែុច 1។

34

DSU, 1995, ម្តរតា 13 ចាំែុច 2។
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

ចាំ ម

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

ោះសម្តសភាពរបស់រលុមអនលជាំ នញវ ិញ ុឺ រតូវបានរ ឹតតបិត មោយលាំ ែត់ ចាំម

ខដលម្តនវ ិរជជីវៈ និ ងបទពិ មាធន៍លុងវ
ន ិស័យខដល

ោះខតអនល

ល់ ព័នធនឹងសាំែួរមនោះប៉ាុមណាណោះ។ របរពលរដឋ

ថ្នរដឋខដលរភាុី វ ិវទ មិនអាចចូ លមៅលនុងរលុមអនលជាំ នញមនោះមទរបសិនមបើោមនក្លររពមមរពៀងរួម
មួ យរវងភាុី វ ិវទ

មលើលខលងខតក្លលៈមទសៈពិ មសស

ខដលុែៈវ ិនិច័យ
ឆ មិ នអាចខសវងរលអនល

ជាំ នញបាន។ ុួរបញ្ញ
ជ ល់ថ្ន មន្រនតីរោឋភិ បាលថ្នភាុីវ ិវទ មិនអាចបាំ មពញក្លរង្ហរលនុងរលុមអនលជាំ នញ
មនោះមទ មហើយសម្តជិ លថ្នរលុមអនលជាំ នញ បមរមើ ក្លរង្ហរមោយលនុងនមែលួនផាទល់ មិ នខមនលនុងនមរ
តាំ ណាងរបស់រោឋភិ បាល ឬល៏តាំណាងរបស់អងគក្លរននមនោះមឡើយ។ រោឋភិបាល និ ងអងគក្លរាំាំង
មនោះ

មិនរតូវផតល់នូវក្លរខែនាំដល់រលុមអនលជាំ នញ

ល់ ព័នធនឹងបញ្ញ
ា

ខដលោល់ ចូលមៅរលុមអនល

ជាំ នញមឡើយ។
ល់ របស់ុែៈវ ិនិច័យ
ឆ មលើអនលជាំ នញលនលងមល ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ

លត់ សម្តគល់មឃើញថ្ន ក្លរពឹ ង
មិ នបានបមងកើតរលុមអនលជាំនញមទ
បុ ុគល។

ប៉ាុ ខនតុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ មធវើក្លររបឹលារមួ យអនលជាំ នញរលលខែៈ

ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ មរជើ សមរ ើសអនលជាំ នញមអាយមធវើក្លររបឹលារមួ យនឹងភាុី

សាំែួរោល់ជូនអនលជាំ នញម្តនល់ ៗ

បមងកើតរបញ្ជី

មហើយខដលអនលជាំ នញម្តនល់ៗមនោះរតូវមធវើក្លរមឆលើយតបរលយ

លលខែ៍អលសរ។ លនុងមនោះខដរ ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ មៅរបជុាំ រមួ យនិ ងអនលជាំ នញ និ ងភាុី វ ិវទ មដើ មបីមធវើ
ក្លរពិ ភាលាអាំ ពីសាំែួរាំាំងមនោះនិងសាំែួរដថ្ទមទៀត។ រធមមតាមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ
ខតងខតឆលុោះបញ្ញ
ច ង
ាំ នូ វក្លរមឆលើយតបរលយលលខែ៍អលសររបស់អនលជាំ នញ

ចាំ ម

ោះសាំែួររបស់

ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ និងលិចព
ច ិ ភាលាមៅលនុងក្លររបជុាំរវងុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ អនលជាំ នញ និងភាុី វ ិវទ។
១.៥. បទ ឋ នគតិយត
ុ ្
រ រមាប់ការស

ោះរសាយវិវាទ

មៅលនុងក្លរមោោះស្រាយវ ិវទខដលមលើតម្តនរវងសម្តជិ លអងគក្លរ WTO រតូវមធវើមឡើងមោយ
អនុមលមមៅតាមលិែិតបទោឋនុតិ យុតតរបស់អងគក្លរ WTO ឬលិែិតបទោឋនុតិ យុតតខដលសថិតមៅ
មរក្លមក្លររុប់ រុងរបស់អងគក្លរ WTO ខដលលាំ ែត់អាំពីរមបៀបថ្នក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ និងខដលរតូវ
យលមលមធវើរសាំអាងចាប់សរម្តប់ ដាំមណាោះស្រាយននខដលរលមឃើញ

មដើមបីមអាយភាុី វ ិវទអាច

ទទួ លយលបាននូ វដាំ មណាោះស្រាយាំាំងមនោះ។ លនុងចាំ មណាមលិែិតបទោឋនុតិយុតតរមរចើ ន លិែិត
បទោឋនុតិ យុតតសាំខាន់ៗខដលរតូវបានមរបើ មដើ មបីមោោះស្រាយវ ិវទមនោះម្តនដូចរ៖
១.៥.១. កិចចរពមសរពៀងទីរកុង Marrakesh ្រព
ី កា
ី របសងកើតអងគការពាណិជ្ជកមមពិភពសោក

លិ ចរច ពមមរពៀងមនោះ រតូវបានបមងកើតមឡើងមៅលនុងលិ ចរច បជុាំមៅអុ យរ៉ា ហាកយ ខដលមុអាចមៅ
មា៉ា ងមទៀតថ្ន Uruguay Round Agreement។ លិចចរពមមរពៀងមនោះ សមរមចមឡើងមដើ មបីបមងកើតអងគក្លរ
និសសិត មពរជ សុផានី
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

ែិជជលមមពិភពមលល មៅថ្ងៃទី ០១ ខែមលរ ឆ្នាំ ១៩៩៥ ខដលរួមម្តន ១៦ ម្តរតា លាំ ែត់អាំពីក្លរ
បមងកើតអងគក្លរមនោះមឡើង ខដនលាំ ែត់ មុែង្ហរ និ ងរចនសមព័នធរបស់អងគក្លរ ទាំនល់ ទាំនងរបស់អងគក្លរ
រមួ យនឹងាថប័ នដថ្ទមទៀត ងវ ិក្លរបស់អងគក្លរ និ ងវ ិភាុាំនរបស់សម្តជិ លអងគក្លរ សម្តជិលភាព
ក្លរសមរមចមសចលតីមៅលនុងអងគក្លរ និងចាំ ែុចមផសងៗរមរចើ នមទៀត។ រពិ មសស លិ ចរច ពមមរពៀង
ម្តនភាជប់ រមួ យនូ វឧបសមព័ន(ធ Annex)មួ យចាំនួន ខដលលនុងមនោះម្តនឧបសមព័នធ 2 លាំ ែត់ អាំពីរបព័ នធ
មោោះស្រាយវ ិវទរបស់អងគក្លរ WTO។ មៅលនុងលិ ចរច ពមមរពៀងអងគក្លរ WTO ល៏ ម្តនលាំ ែត់ នូវសិទិ ធ
និ ងក្លតពវលិចចសាំខាន់ៗរបស់សម្តជិ លអងគក្លរ

ខដលភាុី អាចយលមលមធវើរអាំ ែោះអាំណាងមៅលនុង

បញ្ញ
ា វ ិវទរបស់ែួន។
ល
១.៥.២. ឧប្មព័នធ 2 ្រព
ី កា
ី រថ្្វងយល់អំពីវធា
ិ ន និងនីតិវិធរី គប់រគងសលើការស

ោះរសាយ

វិវាទ

ឧបសមព័នធ2 ឬ DSU ម្តនលាំ ែត់ យ៉ាងលាំអិតអាំ ពីវ ិធាន និងនី តិវ ិធីថ្នក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ
ែិជជលមមមៅលនុងអងគក្លរ WTO ខដលមៅលនុងមនោះម្តនលាំ ែត់អាំពី វ ិាលភាព និងក្លរអនុវតតនូវ
វ ិធាន និ ងនីតិវ ិធី ាំាំងអស់មនោះ អងគភាពខដល

ល់ព័នន
ធ ឹ ងក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ រពមាំាំងនីតិវ ិធី ថ្នក្លរ

មោោះស្រាយវ ិវទ។
វ ិធាន និងនីតិវ ិធី ថ្ន DSU រតូវយលមលអនុ វតតចាំម

ោះវ ិវទខដលរតូវបានោល់ ចូលមអាយមោោះ

ស្រាយ ស្រសបតាមបទបញ្ដតិ ស
ត ីព
ត ី ក្លររបឹលា និងក្លរមោោះស្រាយវ ិវទមៅលនុងលិចរច ពមមរពៀងខដលបាន
ោល់ លុងឧបសមព
ន
័ ន១
ធ ថ្ន DSU។ វ ិធាន និងនី តិវ ិធី ថ្នDSU រតូវអនុ វតតចាំម
ស្រាយវ ិវទរវងសម្តជិលខដលម្តនរប់

ោះក្លររបឹលា និ ងក្លរមោោះ

ល់ព័នមធ លើសិទិ ធ និងក្លតពវលិចចរបស់ែួនមរក្លមបទបញ្ដ
ល
តិ ថ្ត ន

លិ ចរច ពមមរពៀងបមងកើតអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល និងមរក្លម DSU ោច់ មោយខឡល ឬមោយរួម

ផសាំរមួ យនឹងលិចចរពមមរពៀង

ល់ព័នមធ ផសងមទៀត។

មរៅពី មនោះ ឧបសមព័នធ2 ល៏ម្តនលាំ ែត់អាំពីនីតិវ ិធីពិមសសចាំ ម
មលើបញ្ញ
ា ខតមួ យ

និងចាំម

ោះបញ្ញ
ា វ ិវទខដលខដលរប់ ាំល់ទងនឹងរបមទសអភិ វឌឍន៍តិចតួច

របមទសលាំពុងអភិ វឌឍន៍ នីតិវ ិធី ចាំម
ស្រសបតាមវ ិធាន
ចាំ ម

ោះលរែីខដលម្តនក្លរតវ៉ា មរចើន
និង

ោះក្លរចូ លរួមរបស់ភាុី ទីបី សិទិ មធ ផសងៗរបស់សម្តជិ ល ក្លរអនុវតត

និ ងអនុាសន៍ ខដលទទួ លបានពីក្លរមោោះស្រាយ

រពមាំាំងវ ិធានក្លរែ៍នន

ោះលរែីមិ នអនុវតតស្រសបតាមវ ិធាន និងអនុាសន៍ ាំាំងមនោះផងខដរ។ បខនថមមលើមនោះមទៀត មៅ

លនុងឧបសមព័នធ2

និសសិត មពរជ សុផានី

មនោះម្តនភាជប់នូវឧបសមព័នម
ធ ួ យចាំនួន
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

របព័ នធមោោះស្រាយវ ិវទមនោះដូ ចរ

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

ឧបសមព័នធសីព
ត ីរយៈមពលសរម្តប់ ក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ

និង

ឧបសមព័នធសីព
ត ីនីតិវ ិធី ក្លរង្ហររមដើម។
១.៥.៣. កិចរច ពមសរពៀងពាណិជ្ជកមមពហុភាគី និងកិចចរពមសរពៀងពាណិជ្ជកមមសរចើនភាគី

មៅលនុងក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ

ែិជជលមម

អងគភាពទទួ លបនទុលមោោះស្រាយវ ិវទ

មរៅពីពឹងខផអលមៅមលើបទោឋនុតិ យុតតខាងមលើ

ល៏រតូវពឹងខផអលមលើបទោឋនុតិ យុតមត ផសងមទៀត

សាំអាងចាប់មៅលនុងមសចលតីសមរមចរបស់ែួន
ល

មោយមលើលយលបទោឋនុតិ យុតណា
ត

បញ្ញ
ា វ ិវទខដលោល់ ចូលលនុងអងគក្លរមដើមបីមធវើក្លរមោោះស្រាយ
ែិជជលមមពហុភាុី

ឬលិ ចរច ពមមរពៀង

ចាំម

ោះលិចចរពមមរពៀង

ែិជជលមម

ែិជជលមមមលើទាំនិញ លិ ចរច ពមមរពៀងពហុភាុី សីព
ត ី

ែិជជលមមមលើមសវលមម និ ងលិ ចរច ពមមរពៀងសតីពី
លិ ចរច ពមមរពៀង

ល់ព័នន
ធ ឹង

លនុងមនោះវអាចរលិចចរពមមរពៀង

ែិជជលមមមរចើនភាុី។

ពហុភាុី អាចម្តនលិចចរពមមរពៀងពហុភាុី សីព
ត ី

មដើមបីមធវើរ

ែិជជលមម

ល់ ព័នធនឹងលមមសិទិ ប
ធ ញ្ញដ។ ចាំ ខែលឯ

ែិជជលមមមរចើនភាុី អាចម្តនលិ ចរច ពមមរពៀងសតីពី

ែិជជលមមអាក្លសចរែ៍សុីវ ិល

លិ ចរច ពមមរពៀងសតីពីសមបាំនរបស់រោឋភិ បាល លិចចរពមមរពៀងអនតររតិ សីព
ត ី ផលិតផលទឹលមោោះមោ
លិ ចរច ពមមរពៀងអនតររតិ សីព
ត ី ផលិតផលាច់ មោរមដើ ម។
១.៥.៤. កិចចរពមសរពៀងទូសៅ្រព
ី ពា
ី ណិជ្ជកមម និងពនធគយ GATT

លិ ចរច ពមមរពៀងមនោះ រលិ ចរច ពមមរពៀងពហុភាុី ខដលមធវើក្លរលាំែត់អាំពីក្លរមធវើ
រតិ ខដលម្តនមោលបាំែងធាននូវមសថរភាពថ្នក្លរក្លត់ បនថយពនធ និងរបាាំង

ែិជជលមមអនតរ

ែិជជលមម រពមាំាំង

លុបបាំ បាត់ នូវភាពលាំមអៀងមៅលនុងក្លរមធវើ

ែិជជលមម មោយឈរមលើមូលោឋនផលរបមយជន៍ មៅវ ិញ

មៅមល

វរតូវបានបមងកើតមឡើងមៅលនុងសននិសីទអងគក្លរសហរបរ

និ ងផលរបមយជន៍ពហុភាុី។

រតិ សីព
ត ី

ែិជជលមម និងក្លរង្ហរ មៅទី រលុងហសឺខែវ ថ្ងៃទី ៣០ ខែតុ ល ឆ្នាំ ១៩៤៧ មហើយចូ លរ

ធរម្តនមៅថ្ងៃទី ០១ ខែ មលរ ឆ្នាំ ១៩៤៨។ ប៉ាុ ខនតលិចរច ពមមរពៀងមនោះ រតូវបានជាំនួសមលវ ិញលិ ចច
រពមមរពៀងមៅទី រលុង Marrakesh បមងកើតនូ វអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល WTO មៅថ្ងៃទី ០១ ខែ

មលរ ឆ្នាំ ១៩៩៥។
១.៥.៥. កិចចរពមសរពៀងទូសៅ្រព
ី ពា
ី ណិជ្ជកមមសលើស្វាកមម

លិ ចរច ពមមរពៀងមនោះ ុឺ រសនធិសញ្ញដមួ យរបស់អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល ខដលចូ លរ

ធរម្តនមៅខែ មលរ ឆ្នាំ១៩៩៥ តាមរយៈក្លរចរចាមៅលិ ចចរបជុាំ Uruguay Round មដើមបីពរងី លរបព័នធ
ថ្នក្លរមធវើ

ែិជជលមមមៅមលើវ ិស័យមសវលមម។

និសសិត មពរជ សុផានី
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

១.៥.៦. កិចចរពមសរពៀងសផសងៗសទៀត

មៅលនុងក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ

ែិជជលមមមៅលនុងអងគក្លរ WTO អាចរតូវមរបើ របាស់នូវបទោឋន

ុតិ យុតតមផសៗរមរចើ នមទៀតខដលសថិតមរក្លមក្លររុប់រុងរបស់អងគក្លរ ឬលិចចរពមមរពៀងមទវភាុីខដល
រតូវបានមធវើមឡើងមោយសម្តជិ លរបស់អងគក្លរ វអាស្រស័យមៅមលើវ ិវទខដលមលើតម្តនមឡើងមនោះម្តន
រប់

ល់ព័នន
ធ ឹងលិែិតបទោឋនុតិ យុតម
ត ួ យណាប៉ាុ មណាណោះ។

និសសិត មពរជ សុផានី
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

ជ្ំពូកទី២ ដ្ំសណើរការស

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

ោះរសាយវិវាទរប្់អងគការពាណិជ្ជកមមពិភពសោក

មៅលនុងដាំ មែើរក្លរថ្នក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ

ែិជជលមមអនតររតិ មៅលនុងអងគក្លរ WTO ម្តន

ដាំ ណាល់ ក្លលរមរចើ ន មដើមបីធានថ្នសម្តជិលអងគក្លរបានមរបើ របាស់សិទិ រធ បស់ែួនយ៉ា
ល
ងមពញមលញ
លនុងលរែីខដលមុមិ នមពញចិ តន
ត ឹ ងដាំ មណាោះស្រាយមៅលនុងដាំ ណាល់ ក្លលណាមួយ។

ល៏ប៉ាុខនត

ភាុី

សុទធខតអាចបញ្ចប់ វ ិវទរបស់ែួន
ល មៅលនុងដាំ ណាល់ ក្លលណាមួ យបានរនិចច របសិនមបើពួលមុមិនចង់
មអាយបញ្ញ
ា វ ិវទរបស់ែួនរតូ
ល
វឆលងក្លត់ ក្លរមោោះស្រាយខវងឆ្ៃយ។
២.១. ការរបឹការវាងភាគី
ក្លររបឹលារវងភាុី ុឺ រដាំណាល់ ក្លលដាំ បូងថ្នក្លរមោោះស្រាយវ ិវទរបស់អងគក្លរ

ែិជជលមម

ពិ ភពមលល ខដលតរមូវមអាយភាុី ាំាំងសងខាងថ្នវ ិវទចូ លែលួនមលមធវើក្លរចរចា របឹ លារមួ យោន
មដើមបីខសវងរលនូវដាំ មណាោះស្រាយចាំ ម

ោះបញ្ញ
ា វ ិវទរបស់ែួន។
ល

២.១.១. កមមវតាននការរបឹ
កា
ុ

លមមវតថុខដល DSU ចង់ បានុឺ សម្តជិលខដលរភាុី វ ិវទមធវើក្លរមោោះស្រាយវ ិវទមោយែលួន
ឯងលនុងអាលបបលិ រ ិយខដលស្រសបមៅនឹ ងលិចចរពមមរពៀងអងគក្លរ
មនោះ

ក្លររបឹលាមទវភាុី រវងភាុី វ ិវទ

ុឺ រដាំណាល់ ក្លលដាំ បូងថ្នក្លរមោោះស្រាយវ ិវទរផលូវក្លរ។

ភាុី ម្តនឱក្លសលនុងក្លរពិភាលាោនអាំ ពីបញ្ញ
ា
មោយមិ នចាាំបាច់ ោល់មរឿងលតីរបស់ែួនលន
ល ុង

ែិជជលមមពិភពមលល។ មយងតាម

និ ងខសវងរលនូ វដាំ មណាោះស្រាយរទី មពញចិតតមួយ

លយបែឹ ត ងបនតមដើ មបីជាំនុាំជរមោះ។ ាំល់ខតក្លររបឹលាមនោះ

មិ នអាចខសវងរលនូ វដាំ មណាោះស្រាយរទី មពញចិតតមៅលនុងអាំ ឡុងមពល៦០ថ្ងៃ

មទើបមដើមបែឹ ត ងអាច

មសនើឲ្យម្តនក្លរជាំ នុាំជរមោះមោយុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ។ មាំោះបី រក្លររបឹ លាបរជ័ យលនុងក្លរមោោះស្រាយបញ្ញ
ា
ល៏ វមៅខតអាចមធវើមៅបានសរម្តប់ ភាុីខសវងរលនូ វដាំ មណាោះស្រាយ

ខដលម្តនក្លររពមមរពៀងោនមៅ

វ ិញមៅមល មៅដាំ ណាល់ ក្លលមរក្លយៗមទៀតថ្នដាំមែើរក្លរមោោះស្រាយវ ិវទផងខដរ។
វ ិវទភាុមរចើនលនលងមលលនុងអងគក្លរ WTO រតូវបានបញ្ចប់ មៅលនុងដាំណាល់ ក្លលថ្នក្លររបឹលា
មនោះល៏ មរ

ោះថ្ន ដាំ មណាោះស្រាយរទី មពញចិតតរតូវបានរលមឃើញ ឬល៏ មរ

ោះខតភាុី ខដលរមដើ មបែឹ ត ង

សមរមចមិនបនតក្លរបតឹងបនតមៅមទៀត។ មនោះបង្ហាញឲ្យមឃើញថ្ន ក្លររបឹលារញឹលញាប់ រមមធាបាយ
ម្តនរបសិទិ ភា
ធ ពសរម្តប់ក្លរមោោះស្រាយវ ិវទលនុងអងគក្លរ មហើយល៏ បង្ហាញឲ្យមឃើញថ្ន មមធាបាយថ្ន
ក្លរក្លត់ មសចលតី និងក្លរបងខាំអនុ វតតមៅលនុងរបព័ នមធ ោោះស្រាយវ ិវទ មិ នខមនខតងខតចាាំបាច់ មនោះមទ។
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

រមួ យនឹង Good Office ក្លរសរមុោះសរមួល និ ងសនធនលមម ក្លររបឹលាុឺ រុនលឹោះថ្នក្លរមោោះ
ស្រាយវ ិវទមៅលនុងរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទរបស់ WTO ខដលមិនម្តនលលខែៈរាលជរមោះលតី ខត
ម្តនលលខែៈរក្លរចរចាក្លរទូ តមរចើ នរង។

ក្លររបឹ លាល៏អនុ ញ្ញដតឲ្យភាុី មធវើក្លរស្រាយបញ្ញ
ជ ល់នូវ

ក្លរពិ តថ្នបញ្ញ
ា និងក្លរអោះអាងរបស់មដើមបែឹ ត ងផងខដរ មហើយល៏ អាចលុបមចាលនូ វក្លរយល់រចឡាំ
មលើលលខែៈពិ តរបាលដរបស់វ ិធានខដលមចាទរបញ្ញ
ា មនោះ។ លនុងន័ យមនោះ ក្លររបឹលាុឺ រមូ លោឋន
សរម្តប់ ក្លរមោោះស្រាយ និងសរម្តប់ដាំមែើរក្លរបនតមៅមទៀតរបស់ DSU ។
២.១.២. មូល ឋ នចាប់ និងលកខខណឌសដ្ើមប ីស្ន្
ើ កា
ំ ុ ររបឹកា

សាំមែើសុាំក្លររបឹ លាពី សាំណាល់ សម្តជិ លរបស់អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល

ុឺ រសញ្ញដ

បង្ហាញឲ្យមឃើញពី ក្លរចាប់មផតើមលមលើតម្តននូ វវ ិវទរវងសម្តជិលមៅលនុងអងគក្លរ និ ងក្លរមរបើរបាស់នូវ
DSUពី សាំណាល់ សម្តជិ លរបស់អងគក្លរ។ ល៏ ប៉ាុខនតមុននឹ ង្នដល់ម្តនក្លរមសនើសុាំក្លររបឹលា រញឹល
ញាប់ ុឺម្តននូ វលិ ចព
ច ិ ភាលាមរៅផលូវក្លរមលើបញ្ញ
ា ខដលមលើ តមឡើងរវងសម្តជិលរបស់អងគក្លរ តាមរយៈ
មន្រនតី ឬរបតិភូរបចាាំមៅទីរលុងហសឺខែវរបស់សម្តជិលខដលម្តនរប់
មុ នមពលម្តនក្លររបឹ លារផលូវមៅលនុងអងគក្លរ

ល់ព័នមធ ៅនឹ ងបញ្ញ
ា មនោះ មៅ

ែិជជលមមពិភពមលល។35 ុួ របញ្ញ
ជ ល់ ថ្ន មាំោះបី រម្តន

នូ វក្លររបឹលារវងភាុីពីមុនមហើយល៏មោយ ល៏ មដើ មបែឹ ត ងចាាំបាច់រតូវឆលងក្លត់នីតិវ ិធី ថ្នក្លររបឹ លាដូច
ម្តនលាំ ែត់ មៅលនុងDSUរមុ នសិន

មុននឹងអាច្នមៅដល់ដាំមែើរក្លរបនតបនទប់មទៀតមៅលនុង

របព័ នធមោោះស្រាយវ ិវទមនោះ។
សម្តជិ លខដលរមដើ មបែឹ ត ង
ចមមលើយ

រតូវមលើលសាំមែើសុាំក្លររបឹលាមៅក្លន់ សម្តជិ លខដលរចុ ង

ប៉ាុខនតល៏រតូវជូ នដាំែឹងអាំពីសាំមែើមនោះមៅក្លន់ អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ និងមៅក្លន់ រលុម

របឹលា និ ងុែៈលម្តមក្លរខដល
មឡើងមនោះផងខដរ។

ល់ព័នធនឹងក្លរទទួលែុ សរតូវមលើលិចចរពមមរពៀងខដលមចាទរបញ្ញ
ា

សម្តជិ លខដលរមដើ មបែឹ ត ង

រតូវមផញើរនូវលិែិតជូនដាំែឹងអាំពីសាំមែើសុាំក្លរ

របឹលាដូ ចខាងមលើខតមួ យចាប់ ប៉ាុមណាណោះមៅក្លន់ មលខាធិ ក្លរោឋន
របឹលា និងុែៈលម្តមក្លរខដល

ល់ព័នមធ ដើមបីឲ្យមលខាធិ ក្លរោឋនមធវើក្លរជូនដាំែឹងបនត។ មដើមបែឹ ត ង

រតូវមធវើសាំមែើមោយស្រសបមៅតាមលិចចរពមមរពៀងមួ យ
តវ៉ា

មោយរោន់ ខតបញ្ញ
ជ ល់អាំពីរលុម

ឬមរចើ នខដលរុប់ រុងមលើបញ្ញ
ា ខដលែលួនបតឹង

រពិ មសសស្រសបតាមបទបញ្ដតិ ស
ត ីព
ត ី ក្លររបឹ លាខដលម្តនខចងលនុងលិ ចរច ពមមរពៀងមនោះ។ ដូមចនោះ

Dispute Settlement System Training Module [ មមមរៀនបែុត ោះបណា
ត លសតីពីរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទ],
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/signin_e.htm (ចូលអាន និងាំញយល ថ្ងៃទី 5
35

ឧសភា 2015)។
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

ក្លររបឹលាុឺ មយងតាមបទបញ្ដ តិ ថ្ត នម្តរតា៤ថ្នDSU និ ងលិ ចរច ពមមរពៀងោច់ មោយខឡលមផសងមទៀត
របស់សម្តជិលថ្នអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល។

សាំមែើសុាំក្លររបឹ លារតូវខតោល់ ជូនរឯលារលយលលខែ៍អលសរ និងរតូវខតផតល់មូលមហតុ
លយមសនើសុាំមនោះរតូវម្តនក្លរលាំែត់ អាំពីវ ិធានខដល

សរម្តប់ ក្លរមសនើសុាំ។ រមួយោនមនោះខដរ មៅលនុង

មចាទរបញ្ញ
ា មឡើង និងមធវើក្លរចងអុលបង្ហាញពីមូលោឋនចាប់ សរម្តប់ ក្លរតវ៉ា ាំមាំរ និងក្លរអោះអាង
របស់ែួន។
ល 36 មៅលនុងក្លរអនុ វតត

លយមសនើសុាំក្លររបឹ លាមនោះុឺ រតូវមធវើមោយសមងខបបាំផុត រទូ មៅមិន

មលើសពី មួយ ឬពី រទាំព័រមទ ប៉ាុ ខនតវរតូវខតម្តនភាពចាស់លស់រុប់ រោន់។
សុាំក្លររបឹលា

ុឺ រឯលារផលូវក្លរដាំបូងរបស់អងគក្លរ

មោយារថ្ន

លយមសនើ

ែិជជលមមពិភពមលលខដលបញ្ញ
ជ ល់អាំពីក្លរ

មលចមឡើងនូវវ ិវទរល់ លល់ មួយ ដូ មចនោះមហើយបញ្ញ
ា វ ិវទនី មួយៗរតូវម្តននូវWT/DS number របស់
វ។

មុនមពលចាប់ មផតើមក្លររបឹលា

សម្តជិលម្តនក្លតពវលិចរច តូវមរបើ នូវក្លរវ ិនិច័ យ
ឆ ផាទល់ែួន
ល

សលមមភាពមរក្លមរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទអាចផតល់នូវលទធផលខផលផាកខដរឬមទ។

មោលបាំែងរបស់

យនតក្លរថ្នក្លរមោោះស្រាយវ ិវទមនោះុឺ ធាននូ វដាំមណាោះស្រាយរវ ិជជម្តនសរម្តប់វ ិវទ
តាមក្លរបង្ហាញន័ យថ្នម្តរតា៣

ចាំ ែុច

៧

ថ្នDSU

ថ្នមតើ

ែិជជលមម។37

ម្តរតាមនោះផទុលផាទល់ ឲ្យសម្តជិ លថ្នអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល នូ វក្លរទទួ លែុ សរតូវលនុងក្លរម្តនវ ិធានផាទល់ែួនលន
ល ុងក្លរវ ិនិច័ យ
ឆ ក្លរសមរមច
ថ្នមតើ ពួលមុអាចទទួ លបានលទធផលរខផលផាកមទ មបើោល់ មរឿងលតីចូលមៅលនុងយនតក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ
មនោះ។
២.១.៣. នីតវ
ិ ិធីននការរបឹកា

ចុ ងចមមលើយ ម្តនក្លតពវលិចចរតូវស្រសបមៅតាមក្លររបឹលា និងរតូវបានផតល់នូវឱក្លសសមរមយ
សរម្តប់ ក្លរចូ លរួមមៅលនុងក្លររបឹលា។ ក្លររបឹលាមធវើមឡើងមៅលនុងទី រលុងហសឺខែវ និងរតូវបានរលា
ក្លរសម្តៃត់

មហើយមលខាធិ ក្លរោឋនអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល

មិនម្តនរប់

ល់ព័នន
ធ ឹងក្លរ

របឹលាមនោះមទ។ មា៉ា ងមទៀត ក្លរែ៍ខដលក្លររបឹលាមធវើមឡើងមៅលនុងបនទប់បិទាំវរជិ ត ល៏ ម្តនន័ យថ្ន
ែលឹមារថ្នក្លររបឹ លា ុឺ មិនរតូវបានមបើលបង្ហាញដល់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ណាមួ យ ខដលអាចនឹ ងរតូវបាន
ចាត់ តាាំងមអាយមធវើក្លរមោោះស្រាយនូ វវ ិវទមនោះនមពលបនទប់ មឡើយ។
ចុ ងចមមលើយរតូវមធវើក្លរមឆលើយតបមៅនឹងសាំមែើសុាំក្លររបឹ លាលនុងអាំ ឡុងមពល១០ថ្ងៃ

និ ងរតូវ

ចូ លរួមមៅលនុងក្លររបឹលាមោយឆនទៈមាមោះរតង់ មៅលនុងអាំ ឡងមពលមិ
នមលើសពី៣០ថ្ងៃ បនទប់ ពីក្លល
ុ
36

DSU, 1995, ម្តរតា 4 ចាំែុច 4។

37

DSU, 1995, ម្តរតា 3 ចាំែុច 7។
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40

ាស្ត្ាតចារយខែនាំ ឃឹម ុិរ ី

ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិមចឆទទទួ លបាននូ វសាំមែើសុាំក្លររបឹលា។38

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

របសិនមបើ ចុងចមមលើយមិ នបានមោរពតាមអាំ ឡងមពល
ុ

ាំាំងមនោះមទ មដើមបែឹ ត ងអាចោល់ដាំមែើរក្លរមរឿងលតីចូលមៅដាំ ណាល់ ក្លលថ្នក្លរជាំ នុាំជរមោះថ្នក្លរមោោះ
ស្រាយវ ិវទភាលមៗខតមតង

មហើយមសនើសុាំបមងកើតុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ ។39

របសិនមបើ ចុងចមមលើយចូ លរួមលនុង

ដាំ ណាល់ ក្លលថ្នក្លររបឹ លា មដើមបែឹ ត ងអាចមសនើសុាំបមងកើតុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ មួ យយ៉ា ងមលឿនបាំផុត ៦០ថ្ងៃ
បនទប់ពីក្លលបរ ិមចឆទថ្នក្លរទទួ លនូ វសាំមែើសុាំក្លររបឹលា

លនុងលរែីខដលមិ នម្តនដាំ មណាោះស្រាយ

រទី មពញចិតតណាមួ យរតូវបានរលមឃើញលនុងមពលថ្នក្លររបឹលា។40
ដាំ ណាល់ ក្លលថ្នក្លររបឹ លាអាចរតូវបានបញ្ចប់មុនមពលលាំ ែត់

មាំោះរយ៉ា ងណាល៏ មោយ

របសិនមបើ ភាុី ម្តនក្លរយល់មឃើញ

រួមោនថ្ន ក្លររបឹ លានឹងមិនអាចមោោះស្រាយវ ិវទរបស់ពួលមុបានមទ។41 មៅលនុងអនុ វតតភាុីវ ិវទរ
ញឹលញាប់ទុលមពលមវលឲ្យែលួនឯងមរចើនរងអបបបរម្ត៦០ថ្ងៃសរម្តប់ ដាំណាល់ក្លលថ្នក្លររបឹលា។
ុួ របញ្ញ
ជ ល់ ថ្ន មៅលនុងលរែីបនទន់ ឬលរែីម្តនក្លររពួយបារមាចាំម
ភាុី រតូវចូ លរួមមៅលនុងក្លររបឹលា

ោះក្លរែូ ចខាតផលិតផល

លនុងអាំ ឡងមពលខដលមិ
នមលើសពី ១០ថ្ងៃ
ុ

បនទប់ពីក្លលបរ ិមចឆទ

ទទួ លបាននូវសាំមែើសុាំក្លររបឹលា។ របសិនមបើ ក្លររបឹ លាបរជ័ យលនុងក្លរខសវងរលនូ វដាំមណាោះស្រាយ
លនុងអាំ ឡុងមពល២០ថ្ងៃ ុិតចាប់ ពីក្លលបរ ិមចឆទថ្នក្លរទទួ លបានសាំមែើសុាំក្លររបឹ លាភាុីមដើមបែឹ ត ង
អាចមសនើសុាំបមងកើតនូវុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ បាន។42
២.១.៤. ភាគីទីបសី ៅកនងការរបឹ
កា
ុ

សម្តជិ លអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលលខដលមិនខមនរមដើមបែឹ ត ង

និងចុងចមមលើយអាច

ចាប់ អារមមែ៍មៅលនុងបញ្ញ
ា ខដលភាុីវ ិវទលាំ ពុងមធវើក្លរពិ ភាលាមៅលនុងក្លររបឹលារបស់ពួលមុ។

ម្តន

មូ លមហតុ រមរចើ នថ្នក្លរចាប់ អារមមែ៍មនោះដូចរ សម្តជិ លដថ្ទមទៀតអាចម្តនផលរបមយជន៍ មៅ
លនុងលិ ចចក្លរ
តវ៉ា
ចាំ ម

38

ែិជជលមម

ឬយល់ស្រសមដៀងោនថ្នរងនូវផលប៉ា ោះ

ល់មោយារវ ិធានខដលរតូវបានមុ

ិញអាចម្តនផលរបមយជន៍ ពីវ ិធានខដលរតូវបានតវ៉ា មនោះ
ឬល៏ផុយមលវ
ទ
ោះក្លរតវ៉ា

ឬម្តនក្លររពួយបារមា

មោយមហតុ ថ្នែលួនម្តនវ ិធានចាប់ ខដលស្រសមដៀងនឹ ងវ ិធានរបស់ចុងចមមលើយខដលរតូវ

Daniel T. Shedd, Brandon J. Murrill, និងJane M. Smith, Dispute settlement in the World Trade Organization:

An overview [ក្លរមោោះស្រាយវ ិវទមៅលនុងអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលលៈ ទិដឋភាពទូមៅ] (USA: Congressional

Research Service, 2012), 5, https://www.fas.org/sgp/crs/misc/RS20088.pdf ( ចូលអាន និងាំញយល ថ្ងៃទី 15
ឧសភា 2015)។
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DSU, 1995, ម្តរតា 4 ចាំែុច 3។

40

ដូច 38 ។

41

DSU, 1995, ម្តរតា 4 ចាំែុច 7។

42

DSU, 1995, ម្តរតា 4 ចាំែុច 8។
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ាស្ត្ាតចារយខែនាំ ឃឹម ុិរ ី

ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

បានមុតវ៉ា ខដរ។ សម្តជិលដូចខដលបានមលើលមឡើងខាងមលើ អាចម្តនចាំ ណាប់ អារមមែ៍មៅលនុងក្លរ
ម្តនវតតម្តនមៅលនុងក្លរពិភាលារលដាំ មណាោះស្រាយខដលម្តនក្លរយល់រពមមទវភាុី
ដាំ មណាោះស្រាយាំាំងមនោះអាចប៉ា ោះ

មោយារខត

ល់ដល់ផលរបមយជន៍របស់ែួន។
ល

សម្តជិ លដថ្ទមទៀតដូចបានមរៀបរប់ ខាងមលើមនោះ អាចមធវើក្លរមសនើសច
ុាំ ូ លរួមមៅលនុងក្លររបឹលា
មបើពួលមុម្តនផលរបមយជន៍ សាំខាន់ ខផនល

ែិជជលមមលុងបញ្ញ
ន
ា ខដលលាំពុងរតូវបានពិ ភាលា

និងមបើ

ក្លររបឹលារតូវបានមសនើសុាំតាមម្តរតា ២២ចាំែុច ១ ថ្ន GATT ម្តរតា ២២ ចាំែុច ១ ថ្ន GATS និ ង
បទបញ្ដ តិខត ដល

ល់ ព័នធមៅលនុងលិ ចរច ពមមរពៀងមផសងមទៀត

ខដលអនុ ញ្ញដតឲ្យម្តនក្លរចូ លរួមរបស់

ភាុី ទីបី។ ក្លរមសនើសុាំរតូវខតជូនដាំែឹងមៅក្លន់ សម្តជិ លថ្នក្លររបឹលា(មដើមបែឹ ត ង និងចុ ងចមមលើយ)
និ ងអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ

លនុងអាំ ឡងមពល១០ថ្ងៃ
ុ

បនទប់ពីក្លលបរ ិមចឆទថ្នក្លរផសពវផាយនូវ

សាំមែើសុាំក្លររបឹ លារបស់មដើ មបែឹ ត ង។ សម្តជិលខដលរចុ ងចមមលើយ រតូវយល់រពមថ្ន ក្លរអោះអាង
មលើផលរបមយជន៍ សាំខាន់មៅលនុង
អាំ ពីអតថិភាពថ្នផលរបមយជន៍ខផនល

ែិជជលមមពិតរម្តនពិតខមន។
ែិជជលមម

ខដលមលើលមឡើងមោយភាុីទីបីមនោះ

អនុ ញ្ញដតឲ្យម្តនក្លរបតឹងឧទធរែ៍ពី សាំណាល់ ភាុីទីបី
ក្លររបឹលាមឡើយ

មិនថ្នផលរបមយជន៍ខផនល

របសិនមបើ ចុងចមមលើយបដិ មសធ
នឹងមិន

មដើមបីាំមាំរឲ្យម្តនវតតម្តនរបស់ែួនមៅលន
ល
ុង

ែិជជលមមខដលមលើលមឡើងម្តនភាពស្រសបចាប់ យ៉ាង

ណាមនោះមទ។
២.២. ការស

ោះរសាយវិវាទសៅកនងគណៈវិ
នច
ិ យ
ឆ័
ុ

របសិនមបើ ក្លររបឹ លាមិនអាចខសវងរលនូ វដាំ មណាោះស្រាយវ ិវទមទ ក្លរមោោះស្រាយវ ិវទមនោះនឹង
្នមៅក្លន់ដាំណាល់ ក្លលបនទប់ុឺ ក្លរមោោះស្រាយវ ិវទមៅលនុងុែៈវ ិនិ ច័យ
ឆ
មោយលនុងមនោះមដើម
បែឹ ត ងមសនើសុាំឲ្យម្តនក្លរបមងកើតនូ វុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ

មដើមបីជាំនុាំជរមោះមលើបែឹ ត ងរបស់ែួន។
ល

ក្លរមសនើសុាំ

មនោះ អាចមធវើមពលណាល៏ បានលនុងអាំ ឡងមពល៦០ថ្ងៃ
បនទប់ ពីក្លលបរ ិមចឆទខដលចុងចមមលើយទទួ លបាន
ុ
នូ វសាំមែើសុាំក្លររបឹលា។
ខាងមលើបានខដរ

ប៉ាុ ខនតមដើ មបែឹ ត ងល៏ អាចសុាំបមងកើតុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ មុនមពលខដលបានលាំ ែត់

លនុងលរែីខដលភាុី ចុងចមមលើយមៅខតមិនមធវើក្លរមឆលើយតបមលើសាំមែើសុាំក្លររបឹលា

បនទប់ពីផុតអាំ ឡុងមពលខដលបានលាំ ែត់ សរម្តប់ ឲ្យភាុី ចុងចមមលើយ មធវើក្លរមឆលើយតបចាំម
មនោះ

ឬលរែីមួ យមទៀតុឺ

ភាុី ាំាំងពី រយល់មឃើញដូ ចោនថ្ន

43
ដាំ មណាោះស្រាយសរម្តប់ វ ិវទរបស់ែួនបាន។
ល

ោះសាំមែើ

ក្លររបឹលានឹងមិនអាចខសវងរលនូ វ

លរែីខដលមដើមបែឹ ត ងម្តនក្លរមិ នមពញចិតតនឹង

លទធផលថ្នក្លររបឹលា ក្លរមបើលផលូវឲ្យមដើ មបែឹ ត ងចាប់ មផតើមដាំ មែើរក្លរមោោះស្រាយលនុងុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ
43
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

ុឺ រក្លរផតល់ឲ្យមដើមបែឹ ត ងនូវសិទិល
ធ ុងក្លររលានូ
ន
វសិទិ ធ
រពមមរពៀងអងគក្លរ
ផងខដរ មរ

ែិជជលមមពិភពមលល។

នីតិវ ិធីមនោះល៏ ម្តនភាពសាំខាន់ដូចោនចាំ ម

ោះវល៏ រឱក្លសរបស់ចុងចមមលើយលនុងក្លរក្លរ

ក្លរមិ នយល់ស្រសបនឹ ងមដើមបែឹ ត ងមលើអងគមហតុ
មរក្លមលិ ចរច ពមមរពៀងអងគក្លរ

ឬធាននូ វផលរបមយជន៍ របស់ែួនលន
ល ុងលិចច
ោះចុងចមមលើយ

រែលួន មោយារថ្នចុ ងចមមលើយអាចម្តន

ក្លរបលស្រាយអាំ ពីក្លតពវលិចចនិងផលរបមយជន៍

ែិជជលមមពិភពមលល។

ដាំណាល់ ក្លលថ្នក្លរជាំនុាំជរមោះលនុងក្លរមោោះ

ស្រាយវ ិវទ ម្តនមោលបាំែងមៅលនុងក្លរមោោះស្រាយវ ិវទខផនលចាប់ មហើយភាុី ាំាំងពី ររតូវទទួ ល
យលនូ វវ ិធានបងខាំនន ខដលរតូវបានោល់មចញលនុងដាំណាល់ ក្លលថ្នក្លរជាំ នុាំជរមោះមនោះ។
ើ (ការបសងកើតនូវគណៈវិនច
២.២.១. ការចាប់សផរម
ិ ឆ័យ)

ក្លរមសនើសុាំបមងកើតុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ
របព័ នធមោោះស្រាយវ ិវទរបស់អងគក្លរ

ុឺ រក្លរចាប់ មផតើមនូ វដាំ ណាល់ ក្លលថ្នក្លរជាំនុាំជរមោះមៅលនុង
ែិជជលមមពិភពមលល។ ក្លរមសនើសុាំបមងកើតុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ រតូវខត

មធវើរលយលលខែ៍អលសរ មហើយរតូវជូនដាំ ែឹងមៅក្លន់ របធានអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ។ ក្លរមសនើ
សុាំមនោះ នឹងក្លលយរឯលារផលូវក្លរមួ យមៅលនុងក្លរមោោះស្រាយបញ្ញ
ា វ ិវទ និងខដលរតូវផសពវផាយ
មៅក្លន់ សម្តជិលាំាំងអស់របស់អងគក្លរ
វ ិនិច័ យ
ឆ មនោះ
ក្លរមសនើសុាំមនោះ

ែិជជលមមពិភពមលល។ មដើមបីឲ្យ

លយមសនើសុាំបមងកើតុែៈ

អាចរតូវបានោល់បញ្ូច លមៅលនុងរមបៀបវរៈថ្នលិចចរបជុាំ របស់អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ
រតូវមធវើមឡើងយ៉ា ងមហាចណាស់១១ថ្ងៃមុនលិចចរបជុាំ របស់អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ។

លយមសនើសុាំមនោះរតូវបង្ហាញថ្នមតើ

ក្លររបឹ លារតូវបានមធវើមឡើងខដរឬមទ

មធវើក្លរបង្ហាញនូ វវ ិធានខដល

មចាទរបញ្ញ
ា មឡើង រពមាំាំងមធវើក្លរមលើលមឡើងមោយសមងខប និងចាស់លស់នូវមូ លោឋនចាប់ ថ្ន
ក្លរបតឹងតវ៉ា មនោះ។44
ែលឹមារថ្នសាំមែើសុាំបមងកើតុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ ម្តនារៈសាំខាន់ មរ

ោះថ្ន សាំមែើសុាំមនោះមធវើក្លរ

លាំ ែត់នូវលលខែែឌសរម្តប់ ក្លររតួតពិនិតយរបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ មៅមលើបញ្ញ
ា វ ិវទ។ និ យយមួ យខបប
មទៀត សាំមែើសុាំបមងកើតនូ វុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ មធវើក្លរលាំ ែត់ និងលរមិតនូ វវ ិាលភាពថ្នវ ិវទខដលតាមរយៈ
មនោះមធវើក្លរលាំ ែត់ នូវយុតាតធិ ក្លររបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ មៅមលើបញ្ញ
ា វ ិវទ។
មៅលនុង

លយមសនើសុាំមទខដលក្លលយរលមមវតថុថ្នក្លររតួតពិនិតយរបស់ុែៈវ ិនិច័យ
ឆ មហើយុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ

នឹ ងមធវើក្លរពិនិតយមៅលនុងទាំហាំថ្នបទបញ្ដ តិ ត

44

ម្តនខតបញ្ញ
ា ខដលលាំ ែត់

ខដលមលើលមឡើងលនុង

លយមសនើសុាំរបស់មដើ មបែឹ ត ងខត
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

ប៉ាុ មណាណោះ។ បខនថមពី មលើមនោះមទៀត

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

លយសុាំមនោះល៏រឧបលរែ៍មួ យខដលអាចមអាយភាុីចុងចមមលើយ

និ ងភាុី ទី៣អាចដឹងអាំ ពីមូលោឋនថ្នក្លរតវ៉ា របស់មដើមបែឹ ត ងផងខដរ។45
ដូ មចនោះ

វម្តនារៈសាំខាន់ ណាស់លុងក្លររ
ន

មុ នមអាយម្តនភាពចាស់លស់រុប់ រោន់
បដិមសធរបឆ្ាំងនឹងក្លរអោះអាងលនុង

ងនូវ

លយមសនើសប
ុាំ មងកើតុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ មនោះរ

មដើមបីមជៀសវងលុាំ ឲ្យចុងចមមលើយមធវើក្លរមលើលមឡើងនូ វក្លរ

លយមសនើសុាំមនោះ និ ងមដើមបីមជៀសវងលុាំឲ្យុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ បដិ មសធ

មិ នមធវើក្លរដឹលនាំរតួតពិ និតយមលើចាំែុចណាមួ យថ្នក្លរអោះអាងតវ៉ា មនោះ។
មសចលតីសមងខបអាំ ពីមូលោឋនចាប់ថ្នក្លរតវ៉ា មៅលនុង
ក្លរបង្ហាញនូវបញ្ញ
ា មអាយចាស់លស់។

លយមសនើសុាំ

មដើមបែឹ ត ងរតូវផតល់នូវ

មដើមបីមធវើឲ្យម្តនភាពរុប់ រោន់លុង
ន

របសិនមបើ សាំមែើសុាំដាំបូងមិ នបញ្ញ
ជ ល់ អាំពីក្លរាំមាំរឲ្យ

ចាស់លស់មទ មនោះមដើមបែឹ ត ងមិ នអាចោល់នូវក្លរាំមាំរមនោះមៅលនុងសាំមែើសុាំមនោះ នមពល
បនទប់ មៅលនុងឯលាររលយលលខែ៍អលសរ
ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ មឡើយ។

និងមសចលតីខងលងក្លរែ៍ផាទល់ម្តត់ របស់ែួនមៅក្លន់
ល

មៅលនុងក្លលៈមទសៈពិមសសថ្នមរឿងលតីមួយចាំនួន ក្លរោល់ បញ្ញ
ជ ល់នូវបញ្ជីថ្ន

ម្តរតាថ្នលិ ចរច ពមមរពៀងខដលទទួ លរងនូ វក្លររ ាំមលភបាំ
នូ វលលខែែឌតរមូវអបបបរម្តថ្នDSU46

ន ុឺ ម្តនភាពរុប់ រោន់ មៅលនុងក្លរបាំ មពញ

ប៉ាុ ខនតបញ្ញ
ា ាំាំងមនោះរតូវបានពិ និតយមោយឈរមលើមូលោឋន

មតងមួ យមរឿងលតីៗ។ លនុងលរែីរមរចើន មពលម្តនក្លរបដិមសធដាំ បូងមោយចុ ងចមមលើយ ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ
និ ងអងគភាពឧទធរែ៍មធវើក្លរាលសួរថ្នមតើ

សមតថភាពរបស់ចុងចមមលើយលនុងក្លរក្លរ

រែលួនមោយមធវើ

ក្លរបដិមសធមនោះ ម្តននូ វបុ មរវ ិនិច័ យ
ឆ មលើក្លរែវោះខាតនូ វភាពចាស់លស់មៅលនុងសាំមែើសុាំក្លរបមងកើត
នូ វុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ របស់មដើមបែឹ ត ងឬមទ។ របសិនមបើភាុី មិនបានរពមមរពៀងោនមលើលលខែែឌលនុងក្លរ
រតួតពិនិតយរបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ លនុងអាំ ឡុងមពល២០ថ្ងៃបនទប់ពីបមងកើតនូ វុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ មទ ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ
ម្តនលលខែែឌសតង់ោរបស់ែួនមដើ
ល
មបីយលមលអនុ វតត។47
លលខែែឌមផសង

ប៉ាុ ខនតរបសិនមបើ ម្តនក្លររពមមរពៀងោនមលើ

សម្តជិលណាល៏ មោយអាចមលើលមឡើងអាំពីចាំែុចមនោះមៅលនុងអងគភាពមោោះស្រាយ

វ ិវទផងខដឬ។48
ក្លរបមងកើតនូ វុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ ុឺ រមុ ែង្ហរមួ យរបស់អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ មហើយវរាថន
ភាពមួ យលនុងចាំ មណាម ាថនភាព៣លនុងអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ ខដលក្លរសមរមចមិ នរតូវក្លរនូ វក្លរ
សមរមចរលុងសុងសុស។

មៅលនុងក្លររបជុាំ ដាំបូងរបស់អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ ខដលម្តនក្លរមសនើ
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

សុាំបមងកើតុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

ចុ ងចមមលើយមៅខតអាចររាំងនូវក្លរបមងកើតុែៈវ ិនិ ច័យ
ឆ

ដូ ចរលរែីថ្ន

របព័ នធថ្នក្លរមោោះស្រាយវ ិវទលនុង GATT ខដរ។ ប៉ាុ ខនតមៅលនុងក្លររបជុាំ ទី២ របស់អងគភាពមោោះស្រាយ
វ ិវទនឹងម្តនក្លរសមរមចបមងកើតុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ មហើយចុ ងចមមលើយមិនអាចររាំងមទៀតមទ មលើលខលងខត
ម្តនក្លរសមរមចរលុងសុងសុសមៅលនុងអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទថ្នមិ នបមងកើតនូ វុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ។49
លិ ចរច បជុាំ ទី២មនោះ រទូ មៅរតូវបានមធវើមឡើងលនុងរយៈមពលរបខហល ១ខែ បនទប់ពីលិចចរបជុាំទី១ ប៉ាុ ខនត
មដើមបែឹ ត ងអាចមសនើសុាំឲ្យម្តនក្លររបជុាំពិមសសមៅលនុងអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ លនុងអាំ ឡុងមពល ១៥
ថ្នក្លរមសនើសុាំរបជុាំ មនោះ របសិនមបើ ម្តនក្លរជូ នដាំ ែឹងរមុ នយ៉ា ងតិ ច១០ថ្ងៃ មុនក្លររបជុាំ ។
វ ិធានថ្នលុងសុងសុសបដិ មសធម្តនន័ យថ្ន មដើ មបែឹ ត ងទទួ លបាននូ វក្លរធានថ្ន សាំមែើ
សុាំបមងកើតុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ នឹងបានសមរមចតាមក្លរចង់បានរបស់ែួន។
ល

លទធភាពខតមួ យុត់ខដលអាច

ររាំងនូវក្លរបមងកើតុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
ុឺ ក្លរសមរមចរលុ ងសុងសុសមៅលនុងអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទថ្ន
មិ នបមងកើតនូ វុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ
ប៉ាុ ខនតមនោះនឹងមិនមលើ តមឡើងមទ របសិនមបើ មដើ មបែឹ ត ងោមនឆនទៈចូ លរួមមៅ
លនុងលុ ងសុងសុសមនោះមទ។ និ យយមា៉ា ងមទៀត ដរបណាមដើមបែឹ ត ង មាំោះបី រម្តនល់ ឯងល៏មោយ មធវើ
ក្លររបឆ្ាំងនឹងក្លរជាំ ាំស់របស់សម្តជិលដថ្ទមទៀត មោយទទូចឲ្យម្តនក្លរបមងកើតនូវុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ វ
នឹ ងមិ នអាចមៅរួចមទ ខដលអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទមធវើក្លរសមរមចរលុងសុងសុសមធវើក្លរបដិ មសធ
នូ វក្លរបមងកើតុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ ។ ដូមចនោះមុសឹងខតអាចនិយយររួមថ្ន ម្តនក្លរសមរមចបមងកើតនូ វុែៈ
វ ិនិច័ យ
ឆ មោយអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទមោយសវ័យរបវតតិ។
២.២.២. ការចូលរ ួមរប្់ភាគីទីបក
ី ងការជ្ំ
នុ
នុំជ្រមោះសៅគណៈវិនិចយ
ឆ័

មដើមបែឹ ត ង និ ងចុងចមមលើយុឺ រភាុី ថ្នវ ិវទ។ សម្តជិ លដថ្ទមទៀតអាចម្តនឱក្លសមៅលនុង
ាតប់ ក្លរជាំ នុាំជរមោះរបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ
និ ងោល់ ជូនឯលាររលយលលខែ៍អលសរលនុងនមរភាុីទី
៣ មាំោះបី មុមិ នបានចូ លរួមមៅលនុងក្លររបឹ លាល៏មោយ។ មដើមបីចូលរួមដាំ មែើរក្លរមៅុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ
សម្តជិ លាំាំងមនោះ
មធវើក្លរជាំ នុាំជរមោះ

រតូវខតម្តនផលរបមយជន៍ សាំខាន់

ល់ព័នន
ធ ឹងបញ្ញ
ា ខដលោល់ ជូនុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ

មហើយរតូវមធវើក្លរបង្ហាញនូ វផលរបមយជន៍ របស់ពួលមុមនោះមៅក្លន់ អងគភាពមោោះ

ស្រាយវ ិវទ។
មៅលនុងក្លរអនុ វតត អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទោល់លាំែត់ រយៈមពល១០ថ្ងៃុិតចាប់ ពីថ្ងៃបមងកើត
ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
ថ្នរក្លលបរ ិមចឆទផុតលាំ ែត់ សរម្តប់ សម្តជិលដថ្ទមទៀត ធាននូ វសិទិរធ បស់ពួលមុ

49

DSU, 1995, ម្តរតា 6 ចាំែុច 1។

និសសិត មពរជ សុផានី

45

ាស្ត្ាតចារយខែនាំ ឃឹម ុិរ ី

ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

លនុងក្លរចូ លរួមរភាុីទីបី។ មៅលនុងលិចចរបជុាំបមងកើតនូ វុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
ភាុី អាចមសនើសុាំមធវើរភាុីទីបី
មោយផាទល់ម្តត់ បាន។ ប៉ាុ ខនតមៅលនុងអាំ ឡុងមពល១០ថ្ងៃបនទប់ ពីបមងកើតុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ សម្តជិ លអងគក្លរ
ែិជជលមមពិភពមលលខដលម្តនបាំ ែងចង់ចូលរួមរភាុី ទីបី

រតូវខតមធវើក្លរជូ នដាំ ែឹងមៅក្លន់

អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទរលយលលខែ៍អលសរ តាមរយៈមលខាធិ ក្លរោឋនអងគក្លរ WTO។
វម្តននូ វភាពែុ សោនរវងផលរបមយជន៍ សាំខាន់ ខផនល

ែិជជលមម

ខដលរលលខែែឌ

សរម្តប់ ក្លរចូ លរួមរភាុីទីបីមៅលនុងក្លររបឹ លា

និងផលរបមយជន៍ សាំខាន់ខដលរលលខែែឌមៅ

លនុងក្លរចូ លរួមរភាុីទីបីមៅលនុងុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ ។

អវីខដលុួរឲ្យលត់ សម្តគល់បាំផុតមនោះុឺ ថ្ន

មដើមបី

អាចចូ លរួមមៅលនុងក្លររបឹលាបានលុោះរតាខតម្តនក្លរយល់រពមពីចុងចមមលើយ មហើយលនុងលរែីខដល
ោមនក្លរយល់រពមមនោះ នឹងមិនម្តនក្លរបតឹងឧបាស្រស័យមដើ មបីបងខាំមអាយម្តនក្លរអនុ ញ្ញដតឲ្យចូ លរួមពី
ភាុី ទីបីមឡើយ។ ផទុយមៅវ ិញ មៅលនុងក្លរអនុ វតតចាំម
របស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ

ោះក្លរចូ លរួមរភាុីទីបីលុងដាំ
ន
មែើរក្លរជរមោះលតី

សម្តជិ លណាល៏មោយខដលខផអលមលើផលរបមយជន៍ ថ្នរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទ

អាចចូ លរួមលនុងនី តិវ ិធីរបស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ លនុងនមរភាុី ទីបីបាន មោយមិ នបាច់ ម្តនក្លររតួតពិនិតយ
ថ្នមតើ ផលរបមយជន៍ សាំខាន់ មនោះម្តនឬមទមឡើយ។
ភាុី ទីបីទទួ លនូ វសាំែុាំលិែិត ខដលភាុីវ ិវទោល់ ចូលរមលើលដាំបូងមៅក្លន់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ
និ ងមធវើក្លរបង្ហាញនូវក្លរយល់មឃើញររួមរបស់ែួន
ល
ភាុី ទីបីោមនសិទិ ធអីមវ ផសងមរៅពី មនោះមទ

មៅក្លន់ ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ មៅលនុងលិ ចរច បជុាំធាំដាំបូង។

មាំោះបី ររញឹលញាប់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ មធវើក្លរពរងី លនូ វសិទិ ធ

របស់ភាុីទីបីមៅលនុងក្លរចូលរួមមៅលនុងលរែីថ្នមរឿងលតីោច់ មោយខឡលមួ យចាំនួនល៏មោយ។
២.២.៣. នីតិវិធីកងគណៈវិ
នុ
និចយ
ឆ័

មៅមពលខដលុែៈវ ិនិ ច័យ
ឆ រតូវបានបមងកើត និងមរៀបចាំ សម្តសភាពរួចមហើយ ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ
អាចចាប់ មផតើមក្លរង្ហររបស់ែួន
ល

ខដលលនុងមនោះក្លរង្ហរដាំ បូងរបស់ុែៈវ ិនិ ច័យ
ឆ

ុឺ មរៀបចាំ នូវតារង

របតិ ទិនក្លរង្ហររបស់ែួន។
ល
នី តិវ ិធី ក្លរង្ហររបឋមរបស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ម្តនលាំែត់ មៅលនុងម្តរតា ១២
និ ងឧបសមព័នធ ៣ ថ្ន DSU ប៉ាុ ខនតល៏ទុលលទធភាពឲ្យម្តនក្លរបត់ខបនលនុងលរមិតរល់ លល់មួយខដរ។
ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ អាចមធវើតាមនី តិវ ិធី មផសងបនទប់ពីម្តនក្លរពិ មរោោះមយបល់រមួយនឹ ងភាុី វ ិវទ។

មៅ

លនុងក្លរអនុ វតត រទូ មៅុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ មធវើមៅតាមនីតិវ ិធីដូចម្តន លាំ ែត់លុងឧបសមព
ន
័ ន៣
ធ ថ្នDSU ប៉ាុ ខនត
រញឹលញាប់មធវើក្លរអនុ ម័តនូ វវ ិធានបខនថមមទៀតខដលវ ិវទរល់ លល់ ណាមួ យរតូវក្លរ មហើយខដលរ
ធមមតាមលើតម្តនបនទប់ពីក្លរពិ មរោោះមយបល់ និងក្លររពមមរពៀងរមួ យនឹងភាុី វ ិវទ មៅលនុងលិចចរបជុាំ
សតីពីក្លរមរៀបចាំុែៈវ ិនិ ច័យ
ឆ រមួ យភាុី។ របសិនមបើ ក្លរែ៍មនោះមិ នអាចមៅរួចមទ ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ មធវើ
និសសិត មពរជ សុផានី
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

ក្លរសមរមចចិ តមត លើនីតិវ ិធី មហើយមធវើក្លរជូនដាំ ែឹងមៅក្លន់ ភាុី។ ដូ មចនោះ របតិ ទិនក្លរង្ហររតូវបាន
អនុម័តមឡើងមោយខផអលមលើមូលោឋនថ្នតារងមពលមវលខដលមសនើមឡើងមៅលនុងឧបសមព័ន៣
ធ ថ្ន DSU
ខដលមធវើក្លរលាំ ែត់នូវក្លលបរ ិមចឆទ និងក្លរផុតលាំែត់ នូវដាំណាល់ ក្លលសាំខាន់ ៗថ្ននី តិវ ិធីលុងុែៈ
ន
វ ិនិច័ យ
ឆ
ឧាំហរែ៍ ក្លលបរ ិមចឆទថ្នក្លរបាំ មពញសាំែុាំឯលារ ក្លរាំញមហតុ ផលផាទល់ម្តត់ និ ង
ក្លរមចញមសចលតីសមរមចរមដើ ម។
២.២.៣.១. ការ
ក. ការ

ក់្ណ
ំ ុ ំ ឯកសារ និងការទាញសហតុផលផាទល់មាត់

50

ក់្ណ
ំ ុ ំ ឯកសារសលើកទីមួយ

ស្រសបតាមរបតិទិនក្លរង្ហររបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ ដាំមែើរក្លរក្លរង្ហររបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ ចាប់ មផតើម
មោយក្លរផាលស់បូរនូ
ត វសាំែុាំឯលាររវងភាុី វ ិវទ មលើបញ្ញ
ា បឋមខដលរតូវបានមលើលមឡើងមោយចុង
ចមមលើយ។ ឧាំហរែ៍ ចុ ងចមមលើយអាចមធវើក្លរតវ៉ា មៅនឹ ងភាពរុប់រោន់
សាំមែើបមងកើតនូវុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ របស់មដើមបែឹ ត ង។

មៅលនុងលរែីដូចមនោះ

និងភាពចាស់លស់ថ្ន
ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ អាចោល់

មចញនូវវ ិធានបឋម មដើ មបីមោោះស្រាយមលើបញ្ញ
ា មនោះ។
មៅមពលោមនបញ្ញ
ា ដាំបូងមចាទមឡើងដូចបានមលើលមឡើងខាងមលើមទ ភាុី អាចចាប់ មផតើមមោយ
ក្លរផាលស់បូរោ
ត ន មៅវ ិញមៅមលនូ វសាំែុាំឯលាររលយលលខែ៍អលសរដាំបូងរបស់ែួន។
ល

លនុងមនោះ

មដើមមចាទរធមមតា ុឺ រអនលោល់ នូវសាំែុាំឯលារមុ ន បនទប់ មលចុ ងចមមលើយ ុឺ រអនលោល់ សាំែុាំ
ឯលារបនទប់

មោយមធវើក្លរមឆលើយតបមៅនឹងមដើ មបែឹ ត ង។51

ចាំ ខែលភាុី ទីបី

រទូ មៅោល់នូវ

សាំែុាំឯលាររបស់ែួនបន
ល
ទ ប់ ពីភាុី មដើ មមចាទ និងចុ ងចមមលើយ ោល់ សាំែុាំឯលាររួចរល់ មហើយភា
ុី ទីបីមនោះម្តនសិទិ មធ ៅលនុងក្លរទទួ លបាននូ វសាំែុាំឯលារដាំ បូងរបស់ភាុីវ ិវទ។ ភាុីទីបីមនោះ រ
ធមមតាខតងខតឈរមៅខាងភាុី ណាមួ យ អាចរខាងមដើមបែឹ ត ង ឬចុងចមមលើយ។
DSU បានមធវើក្លរលាំ ែត់ថ្ន មលខាធិ ក្លរោឋនរអនលទទួ លនូ វសាំែុាំឯលារាំាំងមនោះ មហើយ
មធវើក្លរបញ្ូជ នបនតមៅក្លន់ភាុី ដថ្ទមទៀត ឬភាុី ថ្នវ ិវទ។ ប៉ាុខនតមៅលនុងក្លរអនុវតតរល់ខសតង ភាុី មធវើ
ក្លរោល់ ជូនសាំែុាំឯលារាំាំងមនោះនឹងក្លរ ិយល័យចុោះបញ្ជីរបស់មលខាធិ ក្លរោឋន Secretariat DS
registry ខតមៅលនុងចាំ នួនខដលបានមសនើមឡើងមដើមបីផល
ត ់ជូនុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ ប៉ាុ មណាណោះ ចាំ ខែលឯភាុី និង
ភាុី ទីបី
50

អាចទទួ លបាននូវចាប់ងតចមលងថ្នសាំែុាំឯលារាំាំងមនោះមោយផាទល់ពីភាុីដថ្ទមទៀត

Chapter 3 Settling dispute [ជាំពូលទី 3: ក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ], 57, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/

tif_e/utw_chap3_e.pdf (ចូលអាន និងាំញយល ថ្ងៃទី15 ឧសភា 2015)។
51

DSU, 1995, ម្តរតា 12 ចាំែុច 6។

និសសិត មពរជ សុផានី
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

និ ងភាុី ទីបីតាមរយៈរបអប់ សាំបុរតរបស់របតិភូពួលមុ មៅអាោរអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលលមៅ

ទី រលុងហសឺខែវ។
សាំែុាំឯលាររបស់ភាុី ុឺ រឯលារខដលម្តនទាំហាំធាំខដលមពលែលោះម្តនរប់សិបទាំព័រ អម
រមួ យនឹងអតថបទពនយល់បលស្រាយបខនថមមទៀត។
សាំអាងផលូវចាប់របស់ពួលមុ
ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ

ភាុី មធវើក្លរបញ្ញ
ជ ល់ អាំពីអងគមហតុថ្នមរឿងលតី

មោយរញឹលញាប់ ពួលមុពឹងខផអលរសាំខាន់មលើយុតិ ា
ត
ស្ត្សរត បស់

និងអងគភាពឧទធរែ៍ពី មុន។

សាំែុាំឯលាររបស់មដើមបែឹ ត ងរធមមតាម្តន

មោលបាំ ែងាំមាំរឲ្យម្តនក្លរចងអុលបង្ហាញភសតតាងឲ្យបានចាស់
លស់ ចាំ ម
ុ
មម្តឃៈភាពថ្នក្លរបាំ

និ ង

ន ឬក្លរអោះអាងអាំ ពីក្លរមិនបាំ

នមលើវ ិធាន

ោះក្លរអោះអាងអាំ ពី

ែិជជលមម។ ចុ ងចមមលើយមធវើក្លរ

បដិមសធមៅនឹងសាំអាងមហតុ និងសាំអាងចាប់ ខដលមលើលមឡើងមោយមដើ មបែឹ ត ង។ ផទុយពី ភាុី វ ិវទ
សាំែុាំឯលាររបស់ភាុីទីបី រធមមតាែលីរងរតឹមខតពី រ ឬបី ទាំព័រ មោយរោន់ ខតមធវើក្លរផតល់មយបល់
មលើក្លរអោះអាងអងគមហតុ និងអងគចាប់ របស់ភាុី ប៉ាុមណាណោះ។
សាំែុាំឯលារាំាំងអស់មនោះ

រតូវបានរលាទុ លរក្លរសម្តៃត់52

របស់ុែៈវ ិនិ ច័ ឆយខដលរតូវបានផសពវផាយមៅក្លន់សម្តជិ ល

ប៉ាុ ខនតមៅលនុងរបាយក្លរែ៍

និងាធារែជន

និ ងសមងខបនូវក្លរអោះអាងអងគមហតុ និងអងគចាប់ របស់ភាុី មៅចាំម

ម្តនឆលុោះបញ្ញ
ច ង
ាំ

ោះមុែុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ។ បខនថមមលើ

មនោះមទៀត ភាុី ម្តនមសរ ីភាពមៅលនុងក្លរោល់ បង្ហាញនូ វសាំែុាំឯលាររបស់មុដល់ាធារែៈជន53
សម្តជិ លរមរចើនបានចុ ោះផាយនូ វសាំែុាំឯលាររបស់ែួនមៅលន
ល
ល
ល មៗ បនទប់
ុងខវបាយរបស់ែួនភា
ពី បានបាំ មពញនូវសាំែុាំឯលារ

និងបនទប់ ពីក្លរាំញមហតុ ផលផាទល់ម្តត់

ឬមៅមពលខដលបិទ

បញ្ចប់នូវនី តិវ ិធី។
លនុងក្លរលាំ ែត់ពីនីតិវ ិធី មធវើក្លរង្ហររបស់ែួនសរម្តប់
ល
វ ិវទរល់ លល់ ណាមួ យ
មពលែលោះអាចមសនើភាុី វ ិវទ

និ ងភាុី ទីបី

ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ

ោល់ជូននូវមសចលតីសមងខបអាំពីសាំែុាំឯលាររបស់ែួន។
ល

បខនថមមលើមនោះមទៀត មសចលតីសមងខបមនោះនឹងរតូវបានមរបើរបាស់មៅលនុងក្លររ

ងនូ វមសចលតីពែ៌នថ្ន

របាយក្លរែ៍របស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ផងខដរ។
ខ. ការទាញសហតុផលផាទល់មាត់សលើកទីមួយ

52

DSU, 1995, ម្តរតា 18 ចាំែុច 2 និង Appendix 3 of DSU: working procedure [ឧបសមព័នធ ៣ ថ្ន DSU : នីតិវ ិធី

ក្លរង្ហរ] (ពីមពលមនោះមៅមៅថ្ន ឧបសមព័នធ 3 ថ្ន DSU : នីតិវ ិធីក្លរង្ហរ), 1995, លថ្នែែឌ ៣។
53
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

បនទប់ពីផាលស់បូរនូ
ត វសាំែុាំឯលាររលយលលខែ៍អលសរដាំបូងរបស់ភាុី វ ិវទ ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
ចាប់ មផតើមនី តិវ ិធីថ្នក្លរាំញមហតុ ផលផាទល់ម្តត់ ខដលរតូវបានមៅថ្នរ ក្លររបជុាំ ធាំដាំបូង។ ដូចរ
ក្លររបជុាំ ាំាំងអស់ខដរ

ក្លររបជុាំ មនោះមធវើមឡើងមៅទីានល់ ក្លរលណា
ត លអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល

មៅទី រលុងហសឺខែវ ខដលម្តនលលខែៈស្រសមដៀងោន មៅនឹងក្លរាំញមហតុ ផលផាទល់ម្តត់ លុងនី
ន
តិវ ិធី
តុ លក្លរខដរ ប៉ាុខនតទីលខនលងម្តនលលខែៈមិនផលូវក្លរដូចមៅតុលក្លរមនោះមទ។ ផទុយមៅនឹងក្លរអនុវតត
មៅលនុងយុតាតធិ ក្លរលនុងស្រសុលរមរចើ ន
មនោះមទ

ម

លុឺ ម្តនខតភាុី វ ិវទ

ក្លរាំញមហតុ ផលផាទល់ម្តត់មនោះមិនមធវើមឡើងរាធារែៈ
ភាុី ទីបី

ុែៈវ ិនិច័ ឆយ

បុុគលិលមលខាធិ ក្លរោឋនខដលជួ យ

ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ និងអនលបលខរបប៉ាុ មណាណោះខដលម្តនសិទិច
ធ ូ លរូមមៅលនុងក្លររបជុាំ មនោះ។
មៅលនុងក្លររបជុាំខដលម្តនក្លរងតនូ វសមមលងមនោះ
មោយផាទល់ម្តត់

ភាុី មធវើក្លរបមញ្ចញមតិ មយបល់របស់ែួន
ល

មោយឈរមលើមូលោឋនថ្នមសចលតីខងលងក្លរែ៍រលយលលខែ៍ខដលបានមរៀបចាំ

ទុ លនិ ងខដលបានខចលចាយជូ នមៅក្លន់ុែៈវ ិនិ ច័យ
ឆ
និ ងភាុីដថ្ទមទៀតរួចមហើយ។54 បនទប់ ពីាតប់
មដើមមចាទ

និងចុ ងចមមលើយរួចមហើយ

ុែៈវ ិនិច័យ
ឆ ផតល់ឱក្លសដល់ភាុីទីបីមដើ មបីមធវើក្លរបមញ្ចញ

មយបល់របស់ែួនមោយផា
ល
ទ ល់ម្តត់ មៅលនុងមពលពិមសសមួ យសរម្តប់ ភាុី ទីបី។
បនទប់ពីមសចលតីខងលងក្លរែ៍ផាទល់ម្តត់ ភាុី និងភាុី ទីបីរតូវបានអមញ្ជើញឲ្យមឆលើយតបមៅនឹ ង
សាំែួររបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ និ ងសាំែួររបស់ភាុី ដថ្ទមទៀតមដើ មបីមធវើក្លរបញ្ញ
ជ ល់ឲ្យចាស់អាំពីបញ្ញ
ា អងគ
មហតុ និងអងគចាប់ ។55 បនទប់ ពីក្លរសននិោឋនបិទបញ្ចប់ ក្លរាំញមហតុផលផាទល់ម្តត់ មលើលទីមួយមនោះ
ភាុី រតូវមធវើក្លរមឆលើយតបរលយ លលខែ៍អលសរចាំម

ោះសាំែួររបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ
និងសាំែួររបស់

ភាុី ដថ្ទមទៀត លនុងអាំ ឡុងមពលខដលលាំែត់ មោយុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ
មបើមាំោះបី រសាំែួរាំាំងមនោះរតូវ
បានពិ ភាលាមហើយមៅលនុងក្លរាំញមហតុផលមោយផាទល់ម្តត់ ល៏មោយ។
គ. ការ

ក់្ណ
ំ ុ ំ ឯកសារសលើកទីពីរ

រធមមតា ៤ សបាតហ៍បនទប់ ពីក្លរាំញមហតុផលផាទល់ម្តត់ មលើលទីមួយមៅលនុងុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
ភាុី មធវើក្លរផាលស់បូរនូ
ត វសាំែុាំឯលារមដើមបីមធវើក្លរមឆលើយតប

និ ងជាំ ាំស់អាំពីក្លរមលើលមឡើងរបស់ភាុី

ម្តខងៗ ខដលមៅថ្ន ក្លរោល់ សាំែុាំឯលារមលើលទី២ ។ មៅលនុងក្លរោល់ នូវសាំែុាំឯលារាំាំងមនោះ

54

ឧបសមព័នធ 3 ថ្ន DSU : នីតិវ ិធីក្លរង្ហរ, 1995, លថ្នែែឌ 9។

55

ឧបសមព័នធ 3 ថ្ន DSU : នីតិវ ិធីក្លរង្ហរ, 1995, លថ្នែែឌ 8។
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

ភាុី វ ិវទមធវើក្លរមឆលើយតបចាំម

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

ោះក្លរោល់ សាំែុាំឯលារមលើលទី ១

និ ងមសចលតីខងលងក្លរែ៍ផាទល់ម្តត់

មៅលនុងក្លរាំញមហតុផលផាទល់ម្តត់ របស់ោនមៅវ ិញមៅមល ។
ឃ. ការទាញសហតុផលផាទល់មាត់សលើកទីពីរ

បនទប់ពីភាុីមធវើក្លរោល់ សាំែុាំឯលាររមលើលទីពីរមហើយ ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ ចាប់មផតើមនី តិវ ិធីថ្ន
ក្លរាំញមហតុផលមោយផាទល់ម្តត់ រមលើលទី ពីររមួ យនឹងភាុី។ រងមីមង
ត មទៀត ភាុីមធវើក្លរបង្ហាញ
នូ វសាំអាងមហតុ និងសាំអាងចាប់មោយផាទល់ម្តត់ មៅលនុងក្លរាំញមហតុផលមោយផាទល់ម្តត់ មលើល
ទី ២មនោះ រពមាំាំងមធវើក្លរមឆលើយតបមៅនឹ ងសាំែួរបខនថមរបស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
និងភាុីដថ្ទមទៀត ដាំបូង
មឆលើយតបមោយផាទល់ម្តត់បនទប់មលរលយលលខែ៍អលសរ។

ុួរបញ្ញ
ជ ល់ថ្ន

ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ម្តន

អាំ ណាចមរៀបចាំនូវលិចចរបជុាំទីបី និងលិចចរបជុាំ រមរចើ នមទៀតលនុងក្លរមោោះស្រាយបញ្ញ
ា វ ិវទមួ យ។ មពល
ែលោះុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ មរៀបចាំនូវលិ ចរច បជុាំ ទីបី មោយម្តនក្លរចូ លរួមាតប់ មរឿងលតីមោយអនលជាំ នញ។
លនុងលរែីម្តនក្លរតវ៉ា មរចើនមៅមលើបញ្ញ
ា ខតមួ យ មហើយខដលម្តនក្លរបមងកើតុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ ខត
មួ យ សាំែុាំឯលាររលយលលខែ៍របស់មដើមបែឹ ត ងនីមួយៗរតូវខតអាចជូ នដល់មដើ មបែឹ ត ងមផសង
មទៀត

មហើយមដើមបែឹ ត ងនី មួយៗម្តនសិទិ ម្ត
ធ នវតតម្តន

មសចលតីខងលងក្លរែ៍របស់ែួនមៅចាំ
ល
ម

មៅមពលខដលមដើ មបែឹ ត ងមផសងមទៀតមធវើ

ោះមុែុែៈវ ិនិ ច័យ
ឆ ។

២.២.៣.២. ការពិភាការប្់គណៈវិនិចឆ័យ

បនទប់ពីក្លរាំញមហតុ ផលផាទល់ម្តត់ រតូវបានបិ ទបញ្ចប់

ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ នឹ ង្នដល់ក្លរ

ពិ ភាលាថ្ផទលុង
ន មដើមបីរតួតពិ និតយមមើ លបញ្ញ
ា និ ង្នមៅមធវើមសចលតីសននិោឋនសមរមចអាំពីលទធផល
ថ្នវ ិវទ និ ងមូ លមហតុ ខដលោាំរទដល់លទធផល។ ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ រតូវបានរបុល់សិទិ ធលុងក្លរពិ
ន
និតយ
មមើ លនូវសាំែួរអងគមហតុខដល

ល់ព័នធ និងបញ្ញ
ា អងគចាប់ មដើ មបីមធវើមអាយម្តនភាពស្រសបោនរវងវ ិធាន

ខដលរតូវបានតវ៉ា និ ងលិចរច ពមមរពៀង

ល់ព័នធខដលមដើ មបែឹ ត ងយលមធវើរមូ លោឋនមធវើក្លរតវ៉ា ។56 រ

ធមមតា ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ មធវើក្លររតួតពិនិតយអាំ ពីភាពរតឹ មរតូវថ្នក្លរអោះអាងរបស់មដើមបែឹ ត ងខដលថ្ន ចុង
ចមមលើយមធវើសលមមភាពមិ នស្រសបមៅនឹងក្លតពវលិចរច បស់ែួនមៅលន
ល
ុងអងគក្លរ

WTO។

សិទិ ខធ ដលមុ

របុល់ឲ្យុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ
ុឺ មធវើក្លរអនុ វតតចាប់ ខដលម្តនស្រាប់ មៅលនុងអងគក្លរ មិនខមនបមងកើតចាប់

56

DSU, 1995, ម្តរតា 11។
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

មនោះមទ។ ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ និងអងគភាពឧទធរែ៍មិ នរតូវបខនថម ឬបនថយនូ វសិទិ ធ និងក្លតពវលិចចខដលម្តន
ខចងមៅលនុងលិ ចរច ពមមរពៀងខដលរុប់រុងមលើលិចចក្លរ

ែិជជលមមមនោះមទ។57

ក្លរពិ ភាលារបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ រតូវបានរលានូវក្លរសម្តៃត់
ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ល៏ រតូវបានរ

មហើយមសចលតីសមរមចរបស់

ងមឡើងមោយអវតតម្តនរបស់ភាុីផងខដរ។ រមួយោនមនោះខដរ DSU ល៏

ហាមឃ្លត់ មិនឲ្យក្លរទាំ នល់ ទាំនងមោយអវតតម្តនរបស់ភាុី ម្តខងមទៀត (ex parte communications)
រមួ យនឹងុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ មលើបញ្ញ
ា ខដលលាំពុងសថិតមៅលនុងក្លរពិ ចារណាមនោះមទ ម្តនន័ យថ្ន ុែៈ
វ ិនិច័ យ
ឆ ោមនសិទិ មធ ៅលនុងក្លរាំល់ ទងរមួ យនឹងភាុីរលលខែៈបុុគលមទ មលើលខលងខតម្តនវតតម្តន
របស់ភាុីដថ្ទមទៀត ឬភាុី ម្តខងមទៀតថ្នវ ិវទ។58
២.២.៣.៣. ការសរៀបចំនូវស្ចករី្សរមចរប្់គណៈវិនិចឆ័យ

របាយក្លរែ៍របស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ រតូវបានខបងខចលរពី រខផនលធាំៗ ុឺ ខផនលអតាថធិបាយ និង
ខផនលមសចលតីសមរមច។ ខផនលអតាថធិ បាយ រទូ មៅុឺរខផនលខវង ខដលម្តននូវមសចលតីមផតើម ចាំ ែុចអងគ
មហតុ ក្លរាំមាំររបស់ភាុី (មពលែលោះមៅថ្ន ែលឹមារមសចលតីសមរមចខដលភាុី មសនើសុាំឲ្យុែៈ
វ ិនិច័ យ
ឆ មចញ) មហើយអវីខដលសាំខាន់ មនោះុឺ មសចលតីសមងខបថ្នសាំអាងមហតុ និងសាំ អាងចាប់ របស់
ភាុី និងភាុីទីបី។
ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ដាំបូងោល់ មចញនូ វពរង្ហងខផនលមសចលតីអតាថធិ បាយ
មយបល់រលយលលខែ៍អលសរមៅមលើខផនលមនោះ។59
ដូ ចម្តនលាំែត់មៅលនុងឧបសមព័ន៣
ធ ថ្នDSU

មដើមបីឲ្យភាុី ម្តនមតិ

ស្រសបតាមរបតិទិនក្លរង្ហររបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ

ភាុី រតូវបានអមញ្ជើញឲ្យម្តនមតិមយបល់មលើពរង្ហង

ខផនលមសចលតីអតាថធិបាយមនោះមៅលនុងអាំ ឡុងមពល២សបាតហ៍។ មនោះរក្លរផតល់ឲ្យភាុី នូវឱក្លសមដើ មបី
ធានថ្ន អាំ ែោះអាំណាងសាំខាន់ ៗរបស់មុ រតូវបានបង្ហាញមៅលនុងខផនលមសចលតីអតាថធិ បាយ និងមដើ មបី
មធវើក្លរខលតរមូវនូ វចាំែុចែុសឆគងឲ្យម្តនភាពចាស់លស់រតឹមរតូវមឡើងវ ិញ។
២.២.៣.៤. ស្ចករី្សរមច ស្ចករី្ននិ ឋ ន អនុសា្ន៍ និងការថ្ណនា ំសលើការអនុវតរ

មៅលនុងមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
រទូមៅម្តនខផនលមសចលតីសមរមច ខដលរខផនល
ោល់ មចញនូ វមូ លមហតុ ោាំរទនូវមសចលតីសននិោឋនចុ ងមរក្លយរបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ ថ្នមតើ

ក្លរាំមាំរ

របស់មដើ មបែឹ ត ងអាចទទួលបាន ឬល៏រតូវមលើលមចាល។ មូ លមហតុមនោះ ុឺរក្លរពិ ភាលារុប់ រជុង
57

DSU, 1995, ម្តរតា 19 ចាំែុច 2។

58

DSU, 1995, ម្តរតា 18 ចាំែុច 1។

59

DSU, 1995, ម្តរតា 15 ចាំែុច 1។
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

មររយមលើចាប់ ខដលរតូវយលមលអនុ វតតលុងអងគ
ន
មហតុ បមងកើតមឡើងមោយុែៈវ ិនិច័ ឆយ
មលើមូលោឋនថ្នភសតតាងចាំ
ម
ុ

ោះមុ ែ និងមលើអាំែោះអាំណាងខដលមលើលមឡើងមោយភាុី ។

មៅមពលខដលម្តនក្លរតវ៉ា ចាំម
ក្លររ ាំមលភបាំ

មោយឈរ

ោះក្លររ ាំមលភបាំ

ន ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ រតូវសមរមចថ្ន ពិតរម្តន

ន មលើបទបញ្ដ តិ ថ្ត នលិ ចរច ពមមរពៀងមួយ ឬមរចើ នខដលរុប់ រុងមលើលិចចក្លរ

ខមនឬមទ។ ចាំ ខែលលរែីថ្នក្លរតវ៉ា ចាំម

ោះក្លរមិនរ ាំមលភបាំ

មតើផលរបមយជន៍ របស់មដើមបែឹ ត ងមៅមរក្លមលិចចរពមមរពៀង
មោយារខតលទធផលថ្នវ ិធានមនោះឬមទ

នវ ិញ ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ រតូវសមរមចថ្ន
ែិជជលមម

ពិតរម្តនក្លរបាត់ បង់

មបើមាំោះបីរវ ិធានមនោះមិ នម្តនក្លររ ាំមលភបាំ

ប៉ាុ ខនតមនោះរលរែីខដលលរមនឹងមលើ តម្តនខាលាំងណាស់។

ែិជជលមម

នល៏ មោយ

សម្តជិលុែៈវ ិនិច័យ
ឆ ម្តនល់ ៗម្តនសិទិ មធ ៅ

លនុងក្លរបមញ្ចញមតិមយបល់លុនងមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ។
មសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ភាុមរចើនម្តនលលខែៈលាំអិត និងរល់ លល់ មហើយរ
ញឹលញាប់ រក្លរពិ ភាលាចាប់ យ៉ាងខវងថ្នមតើ
លិ ចរច ពមមរពៀង
ចាំ ម

ល់ព័នធនឹងលិ ចចក្លរ

ចុ ងចមមលើយពិតរម្តនមធវើសលមមភាពមិនស្រសបមៅនឹង

ែិជជលមមខដលមលើលមឡើងមោយមដើមបែឹ ត ងឬមទ។ មោយខឡល

ោះក្លរមោោះស្រាយវ ិវទមរក្លម GATT 1947 មសចលតីសននិោឋនរបស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
មិនម្តនភាព

រល់ លល់ និ ងបង្ហាញនូ វលទធផលខផនលចាប់ ចាស់លស់ដូចរលរែីមរឿងលតីបចចុបបននមនោះមទ។ ដូ មចនោះ
មហើយម្តនក្លរមលើលមឡើងថ្ន របព័នធមោោះស្រាយវ ិវទមនោះរតូវបានវ ិវតតន៍រមរចើ នឆ្នាំ ពី លលខែៈមវទិ ក្ល
ក្លរទូ ត មលរលលខែៈរបព័ នធយុតាតធិ ក្លរមរចើនមឡើង។
មៅមពលខដលុែៈវ ិនិ ច័យ
ឆ មធវើក្លរសននិោឋនបញ្ចប់ថ្ន វ ិធានខដលម្តនក្លរតវ៉ា មនោះ ពិតរ
មិ នស្រសបមៅនឹងលិចចរពមមរពៀង

ល់ព័នន
ធ ឹងលិចចក្លរ

ែិជជលមមមនោះ

ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ល៏ ោល់មចញនូ វ

មដើមបីតរមូវឲ្យចុងចមមលើយមធវើមអាយវ ិធានខដលម្តនក្លរតវ៉ា មនោះវ ិលមលស្រសបមៅនឹង

អនុ ាសន៍

ចាប់ របស់អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលលវ ិញ។60

មៅលនុងក្លរអនុ វតតអនុ ាសន៍ ខដលមចញមោយ

ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ មនោះ ុឺដូចរអនុ ាសន៍ ខដលមចញមោយអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទខដរ មដើ មបីមសនើមៅ
ក្លន់ សម្តជិលខដល
នឹ ងលិ ចចក្លរ

ល់ព័នធ

មធវើក្លរខលខរបនូ វវ ិធានរបស់ែួនឲ្យមលស្រសបតាមលិ
ល
ចចរពមមរពៀង

ល់ ព័នធ

ែិជជលមម។ រមួ យោនមនោះខដរ ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ អាចខែនាំរមបៀបអនុវតតនូវអនុាសន៍

ាំាំងមនោះដល់ភាុី ខដល

ល់ ព័នធផងខដរ។61

មាំោះបីរយ៉ា ងណាល៏ មោយ

ុែៈវ ិនិច័ ឆយមិនម្តន

ក្លតពវលិចល
ច ុងក្លរខែនាំ
ន
នូវរមបៀបអនុ វតតាំាំងមនោះមទ មាំោះបី ម្តនក្លរមសនើសុាំពីមដើ មបែឹ ត ងល៏មោយ។
60

DSU, 1995, ម្តរតា 19 ចាំែុច 1។

61

DSU, 1995, ម្តរតា 19 ចាំែុច 1។

និសសិត មពរជ សុផានី
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

មបើុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ មរបើរបាស់សិទិ រធ បស់ែួនលន
ល ុងក្លរខែនាំនូវរមបៀបអនុវតតអនុាសន៍ មនោះ ក្លរខែនាំ
មនោះមិ នម្តនលលខែៈចាប់បងខាំមលើភាុីចុងចមមលើយមឡើយ។
មរជើ សមរ ើសនូវជមរមើ សមផសងៗខដលម្តនស្រាប់

ភាុី ចុងចមមលើយម្តនមសរ ីភាពលនុងក្លរ

មដើមបីអនុ វតតតាមអនុ ាសន៍។

ម្តនក្លតពវលិចចរតូវមធវើុឺមធវើឲ្យវ ិធានរបស់ែួនស្រសបនឹ
ល
ងចាប់ របស់អងគក្លរ
ចាំ ម

ោះក្លរតវ៉ា ចាំម

ោះវ ិធានខដលោមនក្លររ ាំមលភបាំ

របសិនមបើ ក្លរតវ៉ា មនោះទទួលបានមរុជ័ យ

ន

អវីខដលចុងចមមលើយ

ែិជជលមមពិភពមលល។

(Non-violation

complaint)

វ ិញ

ចុងចមមលើយោមនក្លតពវលិចចលុងក្លរដលនូ
ន
វវ ិធានខដលរតូវ

បានរលមឃើញថ្ន ម្តនក្លរប៉ា ោះ

ល់ដល់ផលរបមយជន៍ ឬជាំ ាំស់នឹងលមមវតថុថ្នលិចចរពមមរពៀង

នឹ ងលិ ចចក្លរ

ែិជជលមមខដល

ល់ ព័នធមឡើយ។ មៅលនុងលរែីមនោះ ុែៈវ ិនិច័យ
ឆ ផតល់រអនុ ាសន៍

មអាយភាុី

ល់ព័នមធ ធវើក្លរសរមបសរមួលមដើ មបីមអាយម្តនក្លរមពញចិតតសងខាង។

សរមបសរមួលអាចរ

ល់ ព័នធ

ទរមង់ថ្នក្លរ

ក្លរខដលចុងចមមលើយប៉ា ោះប៉ាូវដល់មដើមបែឹ ត ងមោយផតល់នូវជមរមើ សឱក្លស

ែិជជលមមមដើមបីប៉ាោះប៉ាូ វនូ វផលរបមយជន៍ខដលរតូវរងនូវក្លរប៉ា ោះ

ល់។

២.២.៣.៥. ការរតួតពិនិតយអនររកាល Interim Review

ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ មចញមសចលតីសមរមចមួ យមៅក្លន់ ភាុីលុងទរមង់
ន
បមណា
ត ោះអាសនន ឬអនតរក្លល
និ ងលនុងទរមង់ រឯលារសម្តៃត់ ខដលម្តននូវចាំែុចខាងមលើាំាំងអស់

លនុងមពល២មៅ៤សបាតហ៍

បនទប់ពីទទួ លបានមតិ របស់ភាុី មលើខផនលមសចលតីអធិបាយ។ មសចលតីសមរមចអនតរក្លលមនោះម្តននូវ
ខផនលមសចលតីអធិបាយបានពិ និតយមឡើងវ ិញរួច មសចលតីសមរមច មសចលតីសននិោឋន និ ងអនុាសន៍ និង
លនុងលរែីែលោះម្តនក្លរខែនាំនូវរមបៀបអនុវតតអនុាសន៍ ផងខដរ

។

ដូមចនោះវមរបៀបដូចរមសចលតី

សមរមចមពញមលញផងខដរ មាំោះបីវមិនាំន់ រមសចលតីសមរមចចុ ងមរក្លយល៏មោយ ដូ មចនោះមហើយវ
មិ នង្ហយមទខដលភាុី អាចមសនើសុាំុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ
ឲ្យបដិ មសធនូ វមសចលតីសមរមចអនតរក្លលរបស់ែួលន។
រងមីមង
ត មទៀត ភាុី ម្តនសិទិ ល
ធ ុងក្លរបមញ្
ន
ច ញមតិ មយបល់ មសនើសុាំឲ្យម្តនក្លររបជុាំ ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ បខនថម
មទៀត មដើមបីមធវើក្លរជខជលមដញមោលនូ វបញ្ញ
ា ខដលមលចមឡើងនូ វលនុងមសចលតីសមរមចអនតរក្លលមនោះ
ខដលមនោះរដាំណាល់ ក្លលថ្នក្លររតួតពិនិតយអនតរក្លល។ ក្លររតួតពិនិតយអនតរក្លលមនោះរតូវបានបមងកើត
មដើមបីមធវើក្លរពិ ចារណាមឡើងវ ិញនូវចាំែុចសាំខាន់ ៗថ្នមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ ។ ភាុី អាច
មសនើឲ្យុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ
មធវើក្លរពិ និតយមឡើងវ ិញនូ វចាំែុចសាំខាន់ៗលនុងមសចលតីសមរមចអនតរក្លលមនោះ។
អាំ ឡុងមពលថ្នក្លរពិ និតយមឡើងវ ិញមនោះមិនរតូវមលើស២សបាតហ៍មឡើយ។ ុួ របញ្ញ
ជ ល់ ថ្ន ក្លររតួតពិនិតយ
អនតរក្លល

ុឺ រឱក្លសចុ ងមរក្លយរបស់ភាុី លុងក្លរខលតរមូ
ន
វនូ វលាំ ហុសខផនលអងគមហតុ ននមៅលនុង

មសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិ ច័ ឆយ មហើយភាុី ុួរខតមរបើនូវឱក្លសមួ យមនោះ តបិតថ្នក្លររតួតពិនិតយ
និសសិត មពរជ សុផានី
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

មលើអងគមហតុុឺរ សិទិ ផា
ធ ត ច់ មុែរបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ
មហើយភាុីមិនអាចមសនើសុាំខលខរបនូ វលាំ ហុសឆគង
ខផនលអងគមហតុ មៅលនុងក្លរបតឹងឧទធរែ៍មឡើយ

មរ

ោះអងគភាពឧទធរែ៍អាចពិនិតយខតមលើខផអលចាប់

ប៉ាុ មណាណោះ។
មសចលតីសមរមចអនតរក្លល ុឺ រក្លរសូចនលរដាំ បូងដ៏សាំខាន់ មួយ ខដលបង្ហាញពី លទធផលថ្ន
មសចលតីសមរមចចុ ងមរក្លយខដលភាុី អាចនឹ ងទទួ លបាន។

មាំោះបី រមសចលតីសមរមចអនតរក្លលមនោះ

រតូវបានរលារក្លរសម្តៃត់ល៏មោយ ភាុី មួយ ឬមរចើ ន រញឹលញាប់ ខតងខតបមញ្ចញនូវែលឹមារថ្ន
មសចលតីសមរមចមនោះមៅក្លន់ ារព័ ត៌ម្តន។ មោយមិនុិតថ្នមតើ ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ នឹ ងខលខរបនូ វមសចលតី
សមរមចរបស់ែួនឬអត់
ល

បនទប់ពីក្លររតួតពិនិតយអនតរក្លល

មយងនូ វអាំ ែោះអាំ ណាង

មសចលតីសមរមចចុងមរក្លយរតូវខតម្តន

ខដលមលើលមឡើងមោយភាុី លុងដាំ
ន
ណាល់ ក្លលថ្នក្លររតួតពិនិតយអនតរក្លល

មនោះ។
២.២.៣.៦. ការ

ក់សចញ និងការផសពវផាយនូវស្ចករី្សរមចចុងសរកាយរប្់គណៈវិនិចឆ័យ

ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ុួ រខតោល់ ជូននូវមសចលតីសមរមចចុងមរក្លយរបស់ែួនមៅក្លន់
ល
ភាុី វ ិវទ មៅលនុង
អាំ ឡុងមពល២សបាតហ៍

បនទប់ពីក្លរបិ ទបញ្ចប់នូវក្លររតួតពិនិតយអនតរក្លលមនោះ។

មៅមពលខដល

មសចលតីសមរមចរតូវបានបលខរបរភាាផលូវក្លរមផសងមទៀតរបស់អងគក្លរ វនឹ ងរតូវបានផសពវផាយមៅ
ក្លន់ សម្តជិលាំាំងអស់របស់អងគក្លរ និងក្លលយរឯលារាធារែៈ។
មៅលនុងលរែីខដលម្តនក្លរតវ៉ា មរចើ នមលើបញ្ញ
ា ដូចោន មហើយខដលម្តនុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ខតមួ យ
រតូវបានបមងកើតមឡើង ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ ផតល់ជូននូ វមសចលតីសមរមចោច់ មោយខឡលពី ោន របសិនមបើ ភាុី
ណាមួ យខដល

ល់ព័នធមសនើសុាំ។

២.២.៣.៧. ការអនុម័តនូវស្ចករី្សរមចរប្់គណៈវិនិចឆ័យ

មាំោះបី រលនុងមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ
សននិោឋនល៏ មោយ

ម្តននូវខផនលមសចលតីសមរមច

និ ងមសចលតី

ល៏ មសចលតីសមរមចមនោះនឹងម្តនអនុ ភាពចាប់បងខាំាំល់ខតរតូវបានអនុ ម័តមោយ

អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ។ មនោះរមូ លមហតុខដល DSU មធវើក្លរពែ៌នតួ នទី របស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ ថ្ន
ម្តនតួ នទី រជាំនួយក្លររបស់អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ
DSU និងមៅលនុងលិ ចរច ពមមរពៀង

ែិជជលមមខដល

ទទួ លបនទុលលិចចក្លរខដលម្តនលាំ ែត់ លុង
ន

ល់ ព័នធ ដូចរ ក្លរបមងកើតនូ វអនុ ាសន៍ និ ងផតល់

វ ិធានខដលម្តនមៅលនុងលិចរច ពមមរពៀង។62 អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ រតូវអនុម័តនូ វមសចលតីសមរមច
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ាស្ត្ាតចារយខែនាំ ឃឹម ុិរ ី

ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

មនោះ លនុងអាំ ឡងមពលខដលមិ
នមុ ន២០ថ្ងៃ និ ងមិនមរក្លយ៦០ថ្ងៃ បនទប់ ពីមសចលតីសមរមចមនោះ រតូវ
ុ
បានផសពវផាយដល់សម្តជិ លាំាំងអស់របស់អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល

ក្លរជូ នដាំ ែឹងរផលូវក្លរមៅក្លន់ អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ

មលើលខលងខតភាុីមធវើ

អាំពីក្លរសមរមចរបស់ែួនថ្ននឹ
ល
ងបតឹង

ឧទធរែ៍ ឬអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទសមរមចរលុងសុងសុសថ្ន មិ នអនុម័តនូវមសចលតីសមរមចរបស់
ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ។
របសិនមបើ ភាុី មធវើក្លរជូ នដាំែឹងអាំពីក្លរសមរមចចិ តល
ត ុងក្លរបត
ន
ឹងឧទធរែ៍
របស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ មិ នអាចរតូវបានអនុ ម័តមទ

មសចលតីសមរមច

មោយមហតុ ថ្នអងគភាពឧទធរែ៍អាចខលខរប

ឬ

បដិមសធនូ វមសចលតីសមរមចមនោះ។ មៅលនុងលរែីដូចមនោះ មសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
អាច
រតូវបានយលមលអនុ ម័តលុោះរតាខតបានបញ្ចប់ ក្លរបតឹងឧទធរែ៍មហើយ។ មបើ ោមនក្លរបតឹងឧទធរែ៍មោយ
ភាុី ណាមួ យមទ

អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទម្តនក្លតពវលិចល
ច ុងក្លរអនុ
ន
ម័តនូវមសចលតីសមរមចមនោះ

មលើលខលងខតម្តនលុ ងសុងសុសរបឆ្ាំងនឹងក្លរអនុម័តនូវមសចលតីសមរមចមនោះ។
មដើមបីអាចរតូវបានអនុម័តមៅលនុងលិ ចរច បជុាំ របស់អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ
របស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ

មសចលតីសមរមច

រតូវខតោល់ ចូលមៅលនុងរមបៀបវរៈថ្នលិចចរបជុាំ របស់អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ។

ដូ មចនោះ របសិនមបើ ោមនសម្តជិ លណាមួ យោល់ នូវមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ មៅលនុងរមបៀបវរៈ
ថ្នលិ ចចរបជុាំ របស់អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទមទ មនោះក្លរអនុម័តនូវមសចលតីសមរមចមនោះមិនរតូវបានមធវើ
មឡើងមទ មាំោះបី រមនោះមិ នស្រសបមៅនឹ ងម្តរតា ១៦.៤ ថ្នDSUល៏ មោយ ។ មៅលនុងរបវតតិរបស់អងគក្លរ
ែិជជលមមពិភពមលល ម្តនខតមតងុត់ ខដលមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិច័យ
ឆ មិ នរតូវបានអនុម័ត
មរ

ោះខតមូ លមហតុ មនោះ។
មៅមពលមធវើក្លរអនុម័ត សម្តជិ លម្តនវតតម្តនមៅលនុងលិចចរបជុាំរបស់អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ

រពិ មសសសម្តជិលខដលរប់

ល់ព័នន
ធ ឹងវ ិវទ រញឹលញាប់មរបើ របាស់សិទិរធ បស់ែួន
ល
លនុងក្លរម្តន

មតិមយបល់មលើមសចលតីសននិោឋន

និងមូ លមហតុ ខដលម្តនលនុងមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ។

លនុងក្លលៈមទសៈខដលុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ ោល់មចញនូ វមសចលតីសមរមច

និ ងសាំអាងមហតុ ោាំរទមសចលតី

សមរមចខដលមិនដូចក្លររ ាំពឹ ងទុ លរបស់ែួន
ល ភាុី និងសម្តជិ លដថ្ទមទៀតអាចបង្ហាញក្លររបឆ្ាំងរបស់
មុមលើមសចលតីសមរមច និងសាំអាងមហតុ មនោះ។ លនុងរបព័ នធមោោះស្រាយវ ិវទរបស់អងគក្លរ

ែិជជលមម

ពិ ភពមលលពី មុន របធានអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ ាលសួរមដើមបីដឹងថ្នម្តនលុ ងសុងសុសរបឆ្ាំង
នឹ ងក្លរអនុ ម័តមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ខដលោល់ ចូលមដើមបីអនុម័តខដរឬមទ។
បចចុបបននរបធានអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ
និសសិត មពរជ សុផានី

រោន់ខតទុ លឱក្លសឲ្យភាុី វ ិវទ
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ប៉ាុ ខនត

និ ងសម្តជិ លដថ្ទមទៀត
ាស្ត្ាតចារយខែនាំ ឃឹម ុិរ ី

ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

បង្ហាញនូ វក្លរយល់មឃើញរបស់ពួលមុ។ មពលែលោះម្តនសម្តជិលម្តនល់បញ្ុច ោះបញ្ូច លសម្តជិ លដថ្ទមទៀត
មដើមបីរបឆ្ាំងនឹងមសចលតីសមរមចមនោះ ប៉ាុ ខនតក្លរែ៍មនោះោមនផលវ ិបាលអវីមទ តបិតថ្នក្លរបដិមសធមិ ន
ទទួ លយលមសចលតីសមរមចមនោះ

ាំមាំរឲ្យម្តនលុងសុងសុសពី សាំណាល់ សម្តជិ លាំាំងអស់ខដល

ម្តនវតតម្តនមៅលនុងក្លររបជុាំ ។ ដូ មចនោះរបធានអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទរោន់ ខតមលើលមឡើងថ្ន អងគភាព
លត់ចាំណាាំនូវមសចលតីខងលងក្លរែ៍ាំាំងអស់ និងអនុម័តនូ វមសចលតីសមរមចមនោះ។ របសិនមបើ ោមនក្លរ
វ ិវទនឹ ងបនតមៅក្លន់ដាំណាល់ ក្លលថ្នក្លរអនុ វតតបនទប់ពីអងគភាពមោោះស្រាយ

បតឹងឧទធរែ៍មទមនោះ

វ ិវទមធវើក្លរអនុម័តនូ វមសចលតីសរមចមនោះ។
ល់ ព័នធនឹងក្លរអនុម័តមលើមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ មនោះខដរ

មាំោះបីរភាុី ម្តន

សិទិ មធ ពញមលញលនុងក្លរចូលរួមលនុងក្លរពិ ចារណា របស់អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទមលើមសចលតីសមរមច
របស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ប៉ាុ ខនតក្លរអនុម័តមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ មិនាំមាំរលុងសុងសុសមទ
លនុងរបព័ នមធ ោោះស្រាយវ ិវទរបស់អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល។ សម្តជិ លខតម្តនល់ ឯង រពិ មសស

ភាុី ខដលចាញ់លី ត ឬសម្តជិ លភាុមរចើ ន មិនអាចមធវើក្លរររាំងនូ វក្លរអនុម័តនូវមសចលតីសមរមចរបស់
ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ មទ

លុោះរតាខតម្តននូ វលុងសុងសុសរបឆ្ាំងពី សាំណាល់ សម្តជិលាំាំងអស់ខដលម្តន

វតតម្តនមៅលនុងលិ ចរច បជុាំ របស់អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ។ និ យយមួ យ ខបបមទៀត សម្តជិលខតមួ យ
ខដលទទូចសុាំ មអាយម្តនក្លរអនុម័តនូវមសចលតីសមរមច ុឺ រុប់ រោន់ មដើមបីធានថ្នមសចលតីសមរមច
មនោះរតូវបានអនុម័ត។
២.៣. ការជ្ំនជ្
ុំ រមោះករីសៅកនងអងគ
ភាពឧទធរណ៍
ុ

ក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ មពលែលោះមិនអាចរតូវបានបញ្ចប់ លុងដាំ
ន
ណាល់ ក្លលុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ មឡើយ

មោយភាុី វ ិវទមិ នមពញចិតតមៅនឹងមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ មហើយមធវើក្លរបតឹងឧទធរែ៍មៅ
ក្លន់ អងគភាពឧទធរែ៍ មដើមបីសមរមចមសចលតីបនត។
២.៣.១. ការ

ក់ពាកយបណរឹងឧទធរណ៍ និងលកខខណឌបណរឹង

មសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ រតូវខតអនុម័តមោយអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ លនុងអាំ ឡង
ុ
មពល៦០ថ្ងៃ

បនទប់ពីក្លរផសពវផាយនូ វមសចលតីសមរមចមនោះមៅក្លន់ សម្តជិ លអងគក្លរ

ែិជជលមម

ពិ ភពមលល មលើលខលងខតភាុី សមរមចបតឹងឧទធរែ៍។ ក្លរបតឹងឧទធរែ៍រតូវចាប់ មផតើមមឡើង មោយក្លរ
ជូ នដាំ ែឹងរលយលលខែ៍អលសរមៅក្លន់អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ និ ងស្រសបមពលរមួ យោនរតូវមធវើ
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

ក្លរបាំ មពញនូវក្លរជូនដាំ ែឹងអាំពីក្លរបតឹងឧទធរែ៍ រមួ យនឹងមលខាធិ ក្លរោឋនថ្នអងគភាពឧទធរែ៍។63
ភាុី ខដលបាំ មពញនូវក្លរជូនដាំ ែឹងអាំ ពីក្លរបតឹងឧទធរែ៍មៅថ្ន មដើមបែឹ ត ងឧទធរែ៍។ វ ិធានទី ២០ថ្ន
នី តិវ ិធី ក្លរង្ហររតួតពិ និតយឧទធរែ៍

បានលាំែត់អាំពីអីខវ ដលរតូវោល់ បញ្ូច លមៅលនុងក្លរជូនដាំ ែឹងអាំពី

ក្លរបតឹងឧទធរែ៍។64
មៅថ្ងៃរមួ យោនថ្នក្លរបាំមពញ
រតូវបាំ មពញ

លយជូនដាំ ែឹងអាំ ពីក្លរបតឹងឧទធរែ៍

មដើមបែឹ ត ងឧទធរែ៍ល៏

លយសុាំរលយលលខែ៍អលសរផងខដរស្រសបតាមវ ិធានទី ២១ (១) ថ្ននីតិវ ិធី ក្លរង្ហររតួត

ពិ និតយឧទធរែ៍។

ភាុី វ ិវទខដលម្តនបាំ ែងមឆលើយតបមៅនិង

ឧទធរែ៍ អាចបាំមពញនូ វ
រតួតពិនិតយឧទធរែ៍
ឧទធរែ៍ និង

ក្លរមលើលមឡើងរបស់មដើមបែឹ ត ង

ិធាន ២២ ថ្ននី តិវ ិធី ក្លរង្ហរ
លយសុាំរលយលលខែ៍អលសររបស់ែួនមរក្លមវ
ល

មៅលនុងអាំ ឡុងមពល

១៨ថ្ងៃបនទប់ ពីក្លលបរ ិមចឆទថ្នក្លរជូ នដាំ ែឹងអាំពីក្លរបតឹង

លយសុាំរបស់មដើ មបែឹ ត ងឧទធរែ៍ រតូវបានបាំ មពញ។ ភាុី ខដលបាំ មពញ

លយសុាំស្រសប

តាមវ ិធាន២២មនោះមៅថ្នចុ ងបែឹ ត ងឧទធរែ៍។65
នី តិវ ិធី ក្លរង្ហររតួតពិ និតយឧទធរែ៍ទទួ លាគល់ថ្ន

វ ិវទមួ យចាំនួនអាចម្តនរប់

ល់ព័នន
ធ ឹង

ក្លរបតឹងឧទធរែ៍មរចើន ដូមចនោះមហើយ មរក្លមវ ិធាន២៣ ភាុី ថ្នវ ិវទមួ យមរៅពី មដើមបែឹ ត ងឧទធរែ៍មដើ ម
អាចបតឹងឧទធរែ៍មោយខផអលមលើមូលោឋនដូ ចោន ឬមោយមលើលមឡើងនូ វបញ្ញ
ា មផសងមទៀត មោយមធវើក្លរ
បាំ មពញនូ វក្លរជូនដាំែឹងអាំពីក្លរបតឹងឧទធរែ៍មផសងមទៀត

និង

លយសុាំរលយលលខែ៍អលសរ

អាំ ឡុងមពល៥ថ្ងៃថ្នក្លរបាំមពញក្លរជូនដាំ ែឹងអាំពីក្លរបតឹងឧទធរែ៍។

ភាុីមនោះមៅថ្ន

លនុង

មដើមបែឹ ត ង

ឧទធរែ៍មផសងមទៀត។ ភាុី ខដលម្តនបាំ ែងមធវើក្លរមឆលើយតបមៅនឹ ងក្លរមលើលមឡើងរបស់មដើមបែឹ ត ង
ឧទធរែ៍មផសងមទៀតមនោះ អាចបាំ មពញនូ វ

លយសុាំរលយលលខែ៍អលសរលនុងអាំឡុងមពល១៨ថ្ងៃថ្នក្លរ

បាំ មពញនូ វក្លរជូនដាំែឹងអាំពីក្លរបតឹងឧទធរែ៍។66
សម្តជិ លខដលរភាុីទីបីមៅលនុងដាំ ណាល់ ក្លលថ្នក្លរជរមោះលតីមៅុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ
អាចបាំ មពញ
នូ វ

លយសុាំលុងអាំ
ន
ឡុងមពល២១ថ្ងៃ

បនទប់ ពីក្លលបរ ិមចឆទថ្នក្លរបាំមពញក្លរជូនដាំ ែឹងអាំ ពីក្លរបតឹង

ឧទធរែ៍ ស្រសបតាមវ ិធាន២៤ថ្ននីតិវ ិធី ក្លរង្ហររតួតពិនិតយឧទធរែ៍។ មាំោះបី រភាុី ខដលម្តនបាំ ែង
ចូ លរួមមៅលនុងក្លរជាំ នុាំជរមោះរបស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
63

រតូវបានមលើលទឹលចិតតមអាយបាំ មពញនូ វ

លយសុាំល៏

Dispute settlement: appellate procedures [ក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ: នីតិវ ិធីបែឹត ងឧទធរែ៍],

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ab_procedures_e.h tm(ចូលអាន និងាំញយលថ្ងៃទី15 ឧសភា 2015)។
64

ដូច 63។

65

ដូច 63។

66

ដូច 63។
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

មោយ ផទុយមៅវ ិញពួលមុមធវើក្លរជូនដាំ ែឹងមៅក្លន់មលខាធិ ក្លរោឋនអងគភាពឧទធរែ៍ មៅលនុងអាំ ឡុង
មពល២១ថ្ងៃមនោះ អាំ ពីបាំែងរបស់ែួនលន
ល ុងក្លរចូ លរួមលនុងាំញមហតុ ផលផាទល់ម្តត់ ។ មាំោះរយ៉ា ង
ណា ភាុីទីបីខដលមិនបាំ មពញនូ វ
មពល២១ថ្ងៃ

លយសុាំរលយលលខែ៍អលសរ ឬមធវើក្លរជូនដាំ ែឹងមៅលនុងអាំ ឡង
ុ

អាចចូ លរួមមៅលនុងក្លរាំញមហតុផលផាទល់ម្តត់ មៅលនុង

the

discretion

of

the

Appellate Body Division ខដលម្តនសម្តជិលអងគភាពឧទធរែ៍៣រូប មធវើក្លរជាំ នុាំជរមោះមលើបែឹ ត ង
ឧទធរែ៍មនោះ។ ភាុី ទីបីខដលបាំ មពញនូ វ

លយសុាំរលយលលខែ៍អលសរ ឬខដលម្តនវតតម្តនមៅលនុង

ក្លរាំញមហតុផលផាទល់ម្តត់ រតូវបានមៅថ្ន អនលចូ លរួមទីបី។67
ភាុី ថ្នវ ិវទអាចបតឹងឧទធរែ៍មលើមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ មពលណាល៏ បាន មអាយ
ខតមុ នមពលខដលមសចលតីសមរមចមនោះរតូវបានអនុម័តមោយអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ។
ោមនសិទិល
ធ ុងក្លរបត
ន
ឹងឧទធរែ៍មទ។

ភាុីទីបី

ក្លរបតឹងឧទធរែ៍មនោះ

រតូវបានលរមិ តរតឹមខតមលើបញ្ញ
ា ខផនលចាប់

ខដលរុប់ដែតប់ មលើមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិច័យ
ឆ

និងក្លរបលស្រាយចាប់ ខដលមធវើមឡើង

មោយុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ ប៉ាុ មណាណោះ ។
២.៣.២. នីតិវិធនី នការជ្ំនុំជ្រមោះ

ក្លរាំញមហតុផលផាទល់ម្តត់
ាំញមហតុ ផលផាទល់ម្តត់ មនោះ

រតូវបានមធវើមឡើងសរម្តប់ រល់ក្លរបតឹងឧទធរែ៍។

មដើមបែឹ ត ងឧទធរែ៍

មដើមបែឹ ត ងឧទធរែ៍មផសងមទៀត

មៅលនុងក្លរ
ចុងបែឹ ត ង

ឧទធរែ៍ និងអនលចូ លរួមទីបី រតូវបានផតល់ឱក្លសមដើមបីមធវើមសចលតីខងលងក្លរែ៍ផាទល់ម្តត់ និងមធវើក្លរ
មឆលើយតបមៅនឹងសាំែួរខដលោល់ ជូនមោយអងគភាពឧទធរែ៍ ខដលជាំនុោះជរមោះបែឹ ត ងឧទធរែ៍។ ក្លរ
ជាំ នុាំជរមោះរទូមៅមធវើមឡើងលនុងអាំ ឡុងមពល៣០មៅ៤៥ថ្ងៃ បនទប់ ពីក្លរជូនដាំែឹងពី ក្លរបតឹងឧទធរែ៍។
នី តិវ ិធីជាំនុាំជរមោះមៅលនុងអងគភាពឧទធរែ៍ុឺ រតូវបានរលាក្លរសម្តៃត់
ែិជជលមមពិភពមលលខដលរមដើ មបែឹ ត ងឧទធរែ៍
ឧទធរែ៍

និ ងអនលចូ លរួមទីបី

មាំោះរយ៉ា ងណា

មោយម្តនខតសម្តជិលអងគក្លរ

មដើមបែឹ ត ងឧទធរែ៍មផសងមទៀត

ចុ ងបែឹ ត ង

ខដលម្តនសិទិច
ធ ូលរួមមៅលនុងក្លរាំញមហតុ ផលផាទល់ម្តត់ មនោះ។

ម្តនលរែីមួ យចាំនួនខដលក្លរាំញមហតុ ផលផាទល់ម្តត់ របស់អងគភាពឧទធរែ៍

រតូវបានមបើ លចាំ ហដល់ាធារែៈជនតាមសាំមែើរបស់ភាុី ។68
បនទប់ពីក្លរាំញមហតុ ផលផាទល់ម្តត់

និងមុនមពលមចញមសចលតីសមរមចរបស់អងគភាព

ឧទធរែ៍ Appellate Body Division ខដលជាំនុាំជរមោះបែឹ ត ងឧទធរែ៍ មធវើក្លរផាលស់បូរមយបល់
ត
ោនមៅ
67

ដូច 63 ។

68

ដូច 63។

និសសិត មពរជ សុផានី
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ាស្ត្ាតចារយខែនាំ ឃឹម ុិរ ី

ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

វ ិញមៅមលរវងសម្តជិ លរបស់អងគភាពឧទធរែ៍ស្រសបតាម វ ិធាន៤(៣) ថ្ននីតិវ ិធី ក្លរង្ហររតួតពិ និតយ
ឧទធរែ៍។
២.៣.៣. អំពីស្ចករី្សរមចរប្់អងគភាពឧទធរណ៍

មសចលតីសមរមចរបស់អងគភាពរតូវបានផសពវផាយមៅក្លន់ សម្តជិលរបស់អងគក្លរ WTO មៅ
លនុង៣ភាាផលូវក្លររបស់អងគក្លរ (អង់ មុលស បារាំង និងមអសា៉ា ញ) មៅលនុងអាំ ឡុងមពល៩០ថ្ងៃបនទប់ ពី
ក្លលបរ ិមចឆទថ្នក្លរបាំ មពញ

លយជូនដាំ ែឹងអាំពីក្លរបតឹងឧទធរែ៍ មហើយមសចលតីសមរមចមនោះនឹងក្លលយ

រឯលារាធារែៈភាលមៗ បនទប់ ពីរតូវបានផសពវផាយដល់សម្តជិល។ មៅលនុងមសចលតីសមរមច
របស់ែួន
ល អងគភាពឧទធរែ៍អាចរលា ខលខរប ឬបដិ មសធនូ វក្លរសមរមច និងក្លរសននិោឋនខផនលចាប់
របស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ។69
មៅលនុងអាំ ឡងមពល៣០ថ្ងៃ
ថ្នក្លរផសពវផាយនូវមសចលតីសមរមចរបស់អងគភាពឧទធរែ៍ មសចលតី
ុ
សមរមចមនោះ រួមាំាំងមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិច័យ
ឆ
ខដលរតូវបានរលាទុ លដខដល ខលខរប ឬ
បដិមសធមនោះ

នឹងរតូវបានោល់ចូលមៅលនុងរមបៀបវរៈថ្នក្លររបជុាំរបស់អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ

មដើមបីមធវើក្លរអនុម័ត។ អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទនឹងមធវើក្លរអនុម័តនូ វមសចលតីសមរមចមនោះ មលើលខលង
ខតអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទមធវើក្លរសមរមចរលុងសុងសុសថ្ន
ខដលក្លរែ៍មនោះមិ នខដលមលើ តម្តនមទលនលងមល។

មិនអនុម័តនូវមសចលតីសមរមចមនោះ

មសចលតីសមរមចរបស់អងគភាពឧទធរែ៍

និ ង

ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ខដលរតូវបានអនុ ម័ត រតូវខតបានទទួលយលមោយភាុី វ ិវទមោយោមនលលខែែឌ។70
២.៣.៤. ការអនុម័តនូវស្ចករី្សរមចរប្់អងកភាពឧទធរណ៍

អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ រតូវមធវើក្លរអនុម័តមលើមសចលតីសមរមចរបស់អងគភាពឧទធរែ៍ មហើយ
បនទប់ពីក្លរអនុម័តភាុី រតូវទទួ លយលនូ វមសចលតីសមរមចមនោះមោយោមនលលខែែឌ
អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ

មលើលខលងខត

សមរមចលុងសុងសុសមិ នអនុម័តមសចលតីសមរមចរបស់អងគភាពឧទធរែ៍

មៅលនុងអាំ ឡងមពល៣០ថ្ងៃ
បនទប់ពីក្លរផសពវផាយពីមសចលតីសមរមចមនោះមៅក្លន់ សម្តជិល។ នីតិវ ិធី
ុ
ថ្នក្លរអនុម័តមនោះ
ស្រាយវ ិវទដូ មចានោះខដរ

ុឺដូចោននឹងក្លរអនុម័តមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិច័យ
ឆ មោយអងគភាពមោោះ
ដូ ចរ

លលខែៈសវ័យរបវតតិថ្នក្លរអនុម័តក្លរបង្ហាញមតិ មយបល់របស់

សម្តជិ លអងគក្លរ និ ងក្លរតរមូវឲ្យោល់ មសចលតីសមរមចរបស់អងគភាពឧទធរែ៍ចូ លមៅលនុងរមបៀបវរៈថ្ន
លិ ចរច បជុាំ របស់អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ
69

ដូច 63។

70

ដូច 63។

និសសិត មពរជ សុផានី

មដើមបីទទួលបានក្លរអនុម័តរមដើម។
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មាំោះរយ៉ា ងណា

ាស្ត្ាតចារយខែនាំ ឃឹម ុិរ ី

ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

រយៈមពលផុ តលាំ ែត់ សរម្តប់ ក្លរអនុម័តមសចលតីសមរមចរបស់អងគភាពឧទធរែ៍ុឺ
ប៉ាុ មណាណោះ

មរ

រតឹមខត៣០ថ្ងៃ

ោះថ្នភាុីមិនចាាំបាច់ សមរមចចិតតថ្នរតូវបតឹងឧទធរែ៍ឬអត់ដូចរលរែីមសចលតីសមរមច

របស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ មឡើយ។

រពិ មសសរងមនោះមទៀត

ភាុី រតូវខតទទួ លយលនូ វមសចលតីសមរមច

របស់អងគភាពឧទធរែ៍មោយោមនលលខែែឌ និ ងមោយោមនសិទិប
ធ ឹង
ត ឧទធរែ៍បនតមទៀតមឡើយ។71
មាំោះបី រម្តរតា ១៧ ចាំែុច ១៤ថ្នDSU មិ នបានមលើលមឡើងអាំ ពីមសចលតីសមរមចរបស់
ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ល៏ មោយ

ល៏ វរតូវបានមុយល់ថ្ន

មសចលតីសមរមចរបស់អងគភាពឧទធរែ៍រតូវអនុ ម័ត

រមួ យោននឹងមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
រតាខតអាននូវមសចលតីសមរមចាំាំងពីរ។
សមរមចរបស់ុែៈវ ិនិច័យ
ឆ ចាំ ម

មរ

ោះថ្នមុអាចយល់វ ិធានាំាំងមូ លបានលុោះ

អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទនឹ ងមធវើក្លរពិ ចារណាមលើមសចលតី

ោះក្លរអនុម័ត បនទប់ ពីបញ្ចប់នូវក្លរបតឹងឧទធរែ៍។72 ដូ មចនោះ មសចលតី

សមរមចាំាំងពី ររតូវបានោល់ ចូលលនុងរមបៀបវរៈរបស់អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ
មហើយអងគភាពមនោះមធវើក្លរអនុ ម័តមលើមសចលតីសមរមចរបស់អងគភាពឧទធរែ៍

មដើ មបីមធវើក្លរអនុម័ត

រពមរមួ យនិងមសចលតី

សមរមចរបស់ុែៈវ ិនិច័យ
ឆ
ខដលរតូវបានរលាមៅដខដល ខលខរប ឬបដិ មសធមោយមសចលតីសមរមច
របស់អងគភាពឧទធរែ៍។

លនុងលរែីខដលមសចលតីសននិោឋនរបស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ

មិ នរតូវបានខលខរប

ឬបដិ មសធ ឬបតឹងឧទធរែ៍ មនោះមសចលតីសននិោឋនរបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ មនោះម្តនអានុ ភាពចាប់បងខាំឲ្យ
ភាុី អនុ វតត។
អនុ ាសន៍ និ ងវ ិធានរបស់អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ មិនអាចបខនថម ឬលុបមចាលនូ វសិទិ ធ
និ ងក្លតពវលិចច

ខដលរតូវបានផតល់មៅលនុងលិចចរពមមរពៀង

ល់ព័នធនឹងលិចចក្លរ

ែិជជលមមមឡើយ។73

មួ យវ ិញមទៀត ភាពស្រសបរមួ យរវងអនុ ាសន៍ វ ិធានរបស់អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ និងបទបញ្ដ តិ ត
ខដលម្តនខចងលនុងលិ ចរច ពមមរពៀង

ល់ ព័នន
ធ ឹ ងលិ ចចក្លរ

ែិជជលមម

ពិ តរម្តនារៈសាំខាន់ លុងក្លរ
ន

ធាននូ វរបសិទិ ភា
ធ ពថ្នដាំមណាោះស្រាយវ ិវទ និងមដើមបីអាចផតល់នូវផលរបមយជន៍មៅក្លន់ សម្តជិល
អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលលាំាំងអស់។74 អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ ទទួ លែុសរតូវលនុងក្លរពិនិតយ

មមើ លនូវក្លរអនុវតតវ ិធាន និងអនុ ាសន៍ របស់ែួនមោយសម្តជិ
ល
លអងគក្លរ

71

DSU, 1995, ម្តរតា 17 ចាំែុច 14។

72

DSU, 1995, ម្តរតា 16 ចាំែុច 4។

73

DSU, 1995, ម្តរតា 3 ចាំែុច 2។

74

DSU, 1995, ម្តរតា 21 ចាំែុច 1។
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ែិជជលមមពិភពមលល។

ាស្ត្ាតចារយខែនាំ ឃឹម ុិរ ី

ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

២.៤. អានុភាពននស្ចករី្សរមចថ្ដ្លអនុម័តស

យអងគភាពស

ោះរសាយជ្សមាលោះ

ាំាំងមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ
និ ងអងគភាពឧទធរែ៍ ខដលរតូវបានអនុម័តរួចរល់
មោយអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ
មនោះ

នឹងបមងកើតអានុភាពមអាយភាុីមធវើក្លរអនុ វតតតាមមសចលតីសមរមច

មហើយលនុងលរែីខដលភាុី មិនអនុ វតតតាមមសចលតីសមរមចមនោះមទ

មសចលតីសមរមចមនោះល៏ នឹង

បមងកើតអានុ ភាពមោយអនុញ្ញដតឲ្យអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទម្តនចាំ ណាត់ ក្លរចាំ ម

ោះក្លរមិ នអនុ វតត។

២.៤.១. ការអនុវតរតាមស្ចករី្សរមចរប្់ភាគី

មៅមពលខដលអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ

មធវើក្លរអនុម័តមសចលតីសមរមចរបស់ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ

និ ងអងគភាពឧទធរែ៍ អងគភាពមនោះល៏ផតល់នូវអនុ ាសន៍ និងវ ិធានសរម្តប់អនុ វតតមៅក្លន់ ភាុី ខដល
ចាញ់លី ត មដើ មបីមរៀបចាំ វ ិធាន
របស់អងគក្លរ

ែិជជលមមរបស់ែួនខដលរតូ
ល
វបានតវ៉ា មនោះ មអាយវ ិលមលស្រសបនឹ ងចាប់

ែិជជលមមពិភពមលលវ ិញ មៅមពលខដលក្លរតវ៉ា អាំពីក្លររ ាំមលភបាំ

ន បានសមរមច

ឬខសវងរលនូ វក្លរសរមុោះសរមួលខដលម្តនក្លរមពញចិតតមៅវ ិញមៅមល លនុងលរែីខដលក្លរតវ៉ា ខដល
មិ ន

ល់ ព័នន
ធ ឹ ងក្លរមិនរ ាំមលភបាំ

នបានមរុជ័ យ។

លនុងលរែីខដលអវតតម្តននូវដាំ មណាោះស្រាយវ ិវទខដលម្តនក្លររពមមរពៀងមៅវ ិញមៅមល លមម
វតថុចាំ បងថ្នយនតក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ ុឺ ធានអាំពីក្លរដលមចញនូ វវ ិធានខដលរតូវបានរលមឃើញថ្នមិន
ស្រសបមៅនឹ ងចាប់ របស់អងគក្លរ WTO។75 មហើយក្លររបរពឹ តឲ្
ត យស្រសបតាមអនុ ាសន៍ និ ងវ ិធានរបស់
អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទឲ្យបានរតឹ មរតូវ

ពិតរម្តនារៈសាំខាន់ មដើមបីធានអាំ ពីរបសិទិ ភា
ធ ពថ្ន

ដាំ មណាោះស្រាយវ ិវទ។76
អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ

ុឺ រអងគភាពមួ យរបស់អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល

ទទួ លែុ សរតូវលនុងក្លរខែនាំពីក្លរអនុ វតតមសចលតីសមរមចុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ

ខដល

និ ងអងគភាពឧទធរែ៍។77

ចាំ ខែលភាុី ចាញ់លី ត ឬចុងចមមលើយ ម្តនក្លតពវលិចជ
ច ូ នដាំ ែឹងមៅក្លន់អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ លនុង
អាំ ឡុងមពល៣០ថ្ងៃ បនទប់ពីក្លរអនុម័តនូ វមសចលតីសមរមចអាំពីឆនទៈមៅលនុងក្លរអនុ វតតតាមអនុាសន៍
និ ងវ ិធានខដលោល់មចញមោយអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ។78

75

DSU, 1995, ម្តរតា 3 ចាំែុច 7។

76

DSU, 1995, ម្តរតា 21 ចាំែុច 1។

77

DSU, 1995, ម្តរតា 2។

78

DSU, 1995, ម្តរតា 21 ចាំែុច 3។
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ាស្ត្ាតចារយខែនាំ ឃឹម ុិរ ី

ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

២.៤.២. ចំណាត់ការចំសពាោះការមិនអនុវតរតាមស្ចករី្សរមច

របសិនមបើ ភាុី ចាញ់លី ត ឬចុងចមមលើយមិ នអាចមធវើឲ្យវ ិធានរបស់ែួនវ
ល ិលមលស្រសបតាមក្លតពវលិចច
និ ងចាប់ មរក្លមអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលលលនុងអាំឡុងមពលសមរមយខដលបានផតល់ឲ្យមទ

មនោះ

មដើមបែឹ ត ង ឬភាុី ឈនោះលតីម្តនសិទិ មធ របើរបាស់នូវវ ិធានបមណា
ត ោះអាសនន ខដលអាចរក្លរសងសាំែង
ែូ ចខាត ឬក្លរពយួរក្លតពវលិច។
ច ប៉ាុ ខនតវ ិធី ាំាំងពី រមនោះ មិ នរតូវបានមុជាំ រញ
ុ ឲ្យមរបើ ដូចក្លរអនុវតតមោយ
មពញមលញនូ វអនុ ាសន៍ និ ងវ ិធានរបស់អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទមឡើយ។79
២.៤.២.១. អំពី្ណ
ំ
ងការខូចខាត

របសិនមបើ ភាុី ខដលរតូវអនុ វតតតាមអនុាសន៍ និងវ ិធានខដលោល់ មចញមោយអងគភាពមោោះ
ស្រាយវ ិវទ មិនអាចមធវើក្លរអនុ វតតតាមបានមៅលនុងអាំឡុងមពលសមរមយខដលបានផតល់ជូនមនោះ ភាុី
មនោះរតូវមធវើក្លរចរចារមួយនឹ ងមដើមបែឹ ត ង

ឬភាុី ឈនោះលតី

អាំពីសាំែងថ្នក្លរែូ ចខាតខដលអាច

ទទួ លយលបានមោយភាុីាំាំងសងខាង។80

សាំែងមនោះមិ នសាំមៅមលើសាំែងររបាល់ ក្លសមនោះ

មទ ប៉ាុ ខនតចុងចមមលើយឬភាុីចាញ់លី ត រតូវផតល់នូវអតថរបមយជន៍ ណាមួ យ ឧាំហរែ៍ ក្លរក្លត់ បនថ យ
ពនធនាំចូល ខដលមសមើនឹងអតថរបមយជន៍ ខដលចុងចមមលើយបានមធវើឲ្យមដើ មបែឹ ត ងបាត់ បង់ ឬងមងយ
មោយារខតក្លរអនុ វតតនូវវ ិធានរបស់ចុងចមមលើយមនោះ។
មា៉ា ងមទៀត ភាុី ថ្នវ ិវទរតូវមធវើក្លរយល់រពមមៅមលើសាំែងថ្នក្លរែូ ចខាតមនោះ ខដលរតូវខត
ស្រសបមៅនឹ ងលិចចរពមមរពៀងខដលរុប់ រុងមលើលិចចក្លរ
មួ យ

ែិជជលមម។81

មនោះរបខហលរមូ លមហតុ

ខដលភាុីពិបាលមៅលនុងក្លរលាំ ែត់ នូវសាំែងថ្នក្លរែូចខាតមៅមពលខដលមរឿងលតី្នដល់

ដាំ ណាល់ ក្លលមនោះ។ បខនថមមលើមនោះមទៀត មបើ សាំែងរតូវបានផតល់ជូនមៅលនុងទរមង់ រក្លត់ បនថយនូវ
ពនធនាំចូល មនោះសម្តជិ លអងគក្លរ
របមយជន៍ ខដរ
ាំាំងពី រ

។

ែិជជលមមពិភពមលល មរៅពីមដើមបែឹ ត ងល៏ អាចទទួ លបានផល

ក្លរែ៍មនោះនាំមអាយសាំែងថ្នក្លរែូចខាតមិនសូវម្តនក្លរាំល់ ាំញដល់ភាុី

ាំាំងចុងចមមលើយខដលរអនលមលើលមឡើងនូវតថ្មលថ្នសាំែងថ្នក្លរែូចខាត

បែឹ ត ងខដលមិនអាចទទួលបាននូ វផលរបមយជន៍ផាតច់ មុែ។
មរជើ សមរ ើសយលផលរបមយជន៍

មាំោះរយ៉ា ងណាល៏ មោយ

មបើ ភាុី

ែិជជលមម(ក្លរក្លត់ បនថយពនធនាំចូល) លនុងផលរបមយជន៍ ថ្នវ ិស័យ
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

នាំមចញរល់លល់ណាមួយរបស់មដើ មបែឹ ត ង មហើយសម្តជិ លដថ្ទមទៀតម្តនផលរបមយជន៍តិចតួច
លនុងវ ិស័យ ឬផលិតផលមនោះ ឧបសុគាំាំងមនោះអាចជមនោះបាន។
២.៤.២.២. វិធានការតបត(ការពយរកាតពវ
កិចច)
ួ

របសិនមបើលុងអាំ
ន
ឡងមពល២០ថ្ងៃ
ុ

បនទប់ ពីថ្ងៃផុតលាំ ែត់អាំឡងមពលសមមហតុ
ផលមហើយ
ុ

ភាុី វ ិវទមិ នម្តនក្លររពមមរពៀងមលើសាំែងក្លរែូ ចខាតមទ
អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ

មដើ មបីោល់មចញនូ វទែឌលមម

មដើ មបែឹ ត ងអាចមសនើសុាំក្លរអនុ ញ្ញដតពី
ែិជជលមមរបឆ្ាំងនឹ ងចុ ងចមមលើយខដលមិន

អនុវតតតាមមសចលតីសមរមច។ រលលខែៈបមចចលមទស មនោះមៅថ្ន ក្លរពយួរសមបាំន ឬក្លតពវលិចច
ដថ្ទមទៀតមៅលនុងលិចចរពមមរពៀងខដល

ល់ព័ន។
ធ

សមបាំនមនោះ ម្តនរឧាំហរែ៍ ក្លរមបតរញក្លត់បនថយពនធុយ ខដលសម្តជិលអងគក្លរបាន
មធវើមៅលនុងក្លរចរចា

ែិជជលមមពហុភាុី និងខដលសថិតមៅមរក្លមអានុ ភាពម្តរតា ២ ថ្ន GATT។

សមបាំនខដលចងភាជប់ ាំាំងមនោះ

ុឺ សិត
ថ មៅលនុងទរមង់ មួយថ្នក្លតពវលិចរច បស់អងគក្លរ

ែិជជលមម

ពិ ភពមលល។ ក្លរពយួរក្លតពវលិចល
ច ុងទាំ
ន
នល់ ទាំនងរមួ យនឹងសម្តជិលដថ្ទមទៀត ាំមាំរនូ វក្លរផតល់
អាំ ណាចពីអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទរមុន។

ដូ មចនោះ

មចញនូវវ ិធានក្លរតបត មដើ មបីរក្លរមឆលើយតបចាំម

មដើ មបែឹ ត ងរតូវបានក្លរអនុញ្ញដតមអាយោល់

ោះក្លររ ាំមលភបាំ

នរមុន មទើ បអាចមរបើ វ ិធានមនោះ

បាន។ មនោះរតូវបានមៅមរៅផលូវក្លរថ្ន ក្លរតបត ឬទែឌលមម។ ក្លរពយួរក្លតពវលិចដ
ច ូ ចមនោះ មធវើមឡើង
ចាំ ម

ោះខតសម្តជិលខដលបរជ័ យលនុងក្លរអនុ វតតខតប៉ាុមណាណោះ។
ក្លរតបតុឺ រវ ិធានក្លរចុងមរក្លយ និ ងធៃន់ធៃរបាំផុតខដលភាុីមិនអនុ វតតតាមមសចលតីសមរមច

រតូវរបឈមមៅលនុងរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទរបស់អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល។82

មាំោះបី រក្លរ

តបតមនោះ រតូវទទួ លបានក្លរយល់រពមរមុនពីអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទល៏មោយ ល៏ វ ិធានក្លរតបត
មនោះរតូវបានអនុ វតតខតចាំម

ោះសម្តជិ លម្តនល់ ទល់នឹងម្តនល់ ប៉ាុមណាណោះ។

២.៥. ការអនុសរោោះពិស្្កនងដ្ំ
សណើរការស
ុ

ោះរសាយវិវាទចំសពាោះរបសទ្កំពុងអភិវឌ្ឍ

និងរបសទ្មានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចថ្ដ្លជាប់ពាក់ព័នក
ធ ងបញ្ញ
នុ
ា វិវាទ
មៅលនុងរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទរបស់អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល ម្តនបទបញ្ដ តិ ព
ត ិ មសស

ិវទខដលម្តនរប់
សរម្តប់ ក្លរអនុវតតលុងក្លរមោោះស្រាយវ
ន

ល់ព័នន
ធ ឹងរបមទសលាំពុងអភិវឌឍន៍

និ ង

របព័ នអ
ធ ភិវឌឍន៍តិចតួច។ មៅលនុងលិចចរពមមរពៀងអងគក្លរ WTO ម្តនរួមបញ្ូច លនូ វបទបញ្ដ តិ រ
ត មរចើន
82
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

ខដលផតល់មអាយរបមទសលាំពុងអភិវឌឍន៍ និ ងរបមទសអភិវឌឍន៍តិចតួចនូ វសិទិព
ធ ិ មសស ឬក្លរអត់ មអាន
បខនថម ខដលរក្លរអនុ មរោោះពិ មសស និ ងោច់ មោយខឡល។ លនុងចាំ មណាមមនោះ ម្តនបទបញ្ដ តិខត ដល
អនុ ញ្ញដតមអាយរបមទសអភិ វឌឍន៍អនុ មរោោះមរចើនចាំ ម

ោះរបមទសលាំពុងអភិ វឌឍន៍

រងសម្តជិលដថ្ទ

របស់អងគក្លរ WTO។
២.៥.១. ការអនុសរោោះចំសពាោះរបសទ្កំពុងអភិវឌ្ឍន៍

រទូ មៅម្តនក្លរយល់ថ្ន រល់របព័នធមោោះស្រាយវ ិវទពហុភាុី ខដលម្តនស្រាប់ ផតល់ផល
របមយជន៍ ដល់របមទសលាំពុងអភិវឌឍន៍ និងសម្តជិ លតូ ចតាច លនុងលលខែៈរតង់ថ្នសម្តជិ លាំាំងអស់
អាចមរបើ របាស់នូវរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទមនោះដូ ចោន មហើយមសចលតីសមរមចុឺ រតូវបានមធវើមឡើងមោយ
ខផអលមលើវ ិធានចាប់ ររងអាំ ណាចខាងមសដឋលិច។
ច
របមទសលាំពុងអភិ វឌឍន៍

លលខែៈខបបមនោះបានផតល់សិទិ អ
ធ ាំណាចឲ្យ

និ ងរបមទសខដលម្តនមសដឋលិចចតូចតាច

អាចឈរមសមើភាពោនរមួ យនឹង

របមទសខាលាំង។ លនុងន័ យមនោះ របព័នអ
ធ នុ វតតចាប់ រមរចើន ផតល់ផលរបមយជន៍ដល់របមទសទន់ មែាយ
មរចើនររបមទសខាលាំង ពី មរ

ោះថ្នរបមទសខាលាំងខតងខតម្តនមមធាបាយមផសងមទៀត លនុងក្លរក្លរ

រផល

របមយជន៍ របស់ពួលមុមាំោះបី ោមនរបព័ នថ្ធ នក្លរអនុ វតតចាប់ ាំាំងមនោះល៏មោយ។
មាំោះរយ៉ា ងណាល៏ មោយ មយើងអាចមមើ លមឃើញយ៉ា ងចាស់ថ្ន សម្តជិ លររបមទសលាំពុង
អភិវឌឍន៍ ខដលចង់ ាំញយលផលរបមយជន៍ ពីរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទមនោះ

ុឺរតូវជួ បរបទោះនូ វផល

វ ិបាលុួរឲ្យលត់ សម្តគល់។ ឧាំហរែ៍ របមទសាំាំងមនោះ មិនម្តនធនធានមនុសសខដលម្តនជាំ នញ
ខាងចាប់របស់អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល

និ ងខាងនី តិវ ិធីមោោះស្រាយវ ិវទរុប់ រោន់ មឡើយ។

លាំ មនើ នមឡើងនូ វយុតិា
ត
ស្ត្សរត បស់ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ និងអងគភាពឧទធរែ៍ បានមធវើឲ្យមន្រនតី
ពិ ភពមលល

ពិ បាលលនុងក្លរយល់ដឹងនូ វចាប់

បខនថមមលើមនោះមទៀត

វម្តនក្លរលាំបាលចាំ ម

របស់ែួនមៅចូ
ល
លរួមលនុងក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ
ោនរប់អាំពីរល់បញ្ញ
ា របស់អងគក្លរ។

និងនីតិវ ិធី របស់អងគក្លរ
ោះរដឋបាល

ែិជជលមមជុាំវ ិញ

ែិជជលមមពិភពមលល។

ែិជជលមមតូចតាចលនុងក្លរចាត់បញ្ូជ នមន្រនតី

តបិតថ្នពួ លមុរតូវរបឈមនឹ ងក្លរលាំបាលលនុងក្លរតាម

វ ិវទមួ យអាចមធវើឲ្យមន្រនតីរបស់របមទសរភាុី វ ិវទរប់រវល់

រហូតដល់២ឆ្នាំ ខដលមនោះវផតល់ផលលាំបាលដល់របមទសលាំពុងអភិ វឌឍន៍ លនុងក្លរធានចាំ ម
ខាតមសដឋលិចចខដលមលចមឡើងពី របាាំង

ែិជជលមមរបស់សម្តជិ លម្តខងមទៀត

ដាំ មែើរក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ។ របសិនមបើ របាាំង
របស់របមទសលាំពុងអភិ វឌឍ

និសសិត មពរជ សុផានី

ោះក្លរែូ ច

មៅលនុងអាំ ឡុងមពលថ្ន

ែិជជលមមមនោះ មធវើឲ្យអនតរយដល់ឱក្លសនាំមចញ

មហើយរបសិនមបើ វរតូវបានរលមឃើញថ្នវមិ នស្រសបមៅនឹងចាប់អងគក្លរ
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

ែិជជលមមពិភពមលល ក្លរដលមចញនូ វរបាាំង

ែិជជលមមមនោះ នឹងអាចមលើតមឡើងលនុងរយៈមពល ២

មៅ៣ឆ្នាំ បនទប់ពីក្លរបតឹងតវ៉ា ឲ្យមធវើក្លរមោោះស្រាយវ ិវទតាមអងគក្លរ។
ដូ មចនោះមហើយ DSU បានផតល់នូវ ិធានពិ មសសសរម្តប់អនុវតត ចាំ ម

ោះជមម្តលោះខដលម្តនរប់

ព័ នន
ធ ឹ ងសម្តជិលររបមទសលាំ ពុងអភិ វឌឍន៍ ។ លនុងមនោះអងគក្លរ WTO មោោះស្រាយចាំ ម

ល់

ោះតរមូវក្លរ

ពិ មសសរបស់របមទសលាំពុងអភិ វឌឍន៍ លុងវ
ន ិធី ៣យ៉ា ងដូ ចខាងមរក្លម83៖
លិ ចចរពមមរពៀង WTO ម្តនបទបញ្ដតិព
ត ិ មសសសតីពីរបមទសលាំពុងអភិ វឌឍន៍
ុែៈលម្តមធិ ក្លរ
លនុងខផនលមនោះលនុងអងគក្លរ

ែិជជលមម និងអភិ វឌឍន៍ ុឺរអងគភាពចាំបងខដលមផាតតមលើលិចច ក្លរមៅ

WTO

រពមាំាំងក្លរមោោះស្រាយែលោះៗមផសងមទៀតមៅមលើរបធានបទដូចរ

ែិជជលមម និ ងបាំ ែុល ក្លរមផទរបមចចលវ ិទា រមដើម។
មលខាធិ ក្លរោឋនអងគក្លរ WTO ផតល់នូវជាំ នួយបមចចលមទស (ក្លរបែុត ោះបណា
ត លចាំ បងៗលនុង
ខផនលរមរចើ ន)សរម្តប់ របមទសលាំពុងអភិ វឌឍន៍។
មបើ សមងកតមមើ លមៅមលើរបព័ នមធ ោោះស្រាយវ ិវទរបស់ WTO មឃើញថ្ន ម្តនលាំ ែត់អាំពីក្លរ
អនុមរោោះពិមសស

និងោច់ មោយខឡលចាំ ម

ោះរបមទសលាំពុងអភិ វឌឍន៍

ខដលរប់

ល់ព័នមធ ៅលនុង

បញ្ញ
ា ជមម្តលោះ ខដលក្លរអនុមរោោះពិ មសស និងោច់មោយខឡលមនោះមៅលនុង DSU ម្តនទរមង់ ែុសោនពី
ក្លរអនុមរោោះមៅលនុងលិចចរពមមរពៀងខដល

ល់ព័នមធ ផសងមទៀត ខដលម្តនវ ិធានសាំខាន់ ៗរុប់ រុងមលើ

ក្លរមធវើ

បានទទួលាគល់នូវាថនភាពពិ មសសរបស់សម្តជិលរ

ែិជជលមមអនតររតិ ។

DSU

របមទសលាំពុងអភិ វឌឍន៍ និងរបមទសម្តនក្លរអភិវឌឍន៍ តិចតួច ដូចរក្លរផតល់ជូននូ វនី តិវ ិធីបខនថម ឬ
នី តិវ ិធីពិមសស និ ងជាំនួយខផនលចាប់ដល់របមទសាំាំងមនោះ។
របមទសលាំពុងអភិ វឌឍន៍ មរជើសមរ ើសនូ វនីតិវ ិធី ខដលម្តនភាពឆ្ប់ រហ័ស
ខដលម្តនរយៈមពលខវង

មសនើសុាំជាំនួយខផនលចាប់ ។

រតូវបានមលើលទឹលចិតតមអាយផតល់ក្លរយលចិ តទ
ត ុលោល់

សម្តជិ លរបស់អងគក្លរ

មសនើនូវក្លលលាំ ែត់
ែិជជលមមពិភពមលល

និ ងពិ ចារណារពិមសសចាំ ម

ោះាថនភាព

របស់សម្តជិលររបមទសលាំ ពុងអភិ វឌឍន៍។ ម្តនវ ិធានមួ យចាំ នួនរតូវបានមរបើ របាស់ររបចាាំ ប៉ាុ ខនតមួយ

83

Dispute Settlement System Training Module [ មមមរៀនបែុត ោះបណា
ត លសតីពីរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទ],

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/signin_e.htm (ចូលអាន និងាំញយល ថ្ងៃទី 5
ឧសភា 2015)។
និសសិត មពរជ សុផានី

65

ាស្ត្ាតចារយខែនាំ ឃឹម ុិរ ី

ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

ចាំ នួនមទៀតមិនាំន់ បានអនុ វតតនូវវ ិធានពិ មសសាំាំងមនោះមៅមឡើយមទ។ ម្តនក្លររ ិោះុន់ រទូមៅមួ យ
ថ្ន វ ិធានាំាំងមនោះមិនម្តនលលខែៈរល់លល់ចាស់មនោះមទ។
២.៥.១.១. ការអនុសរោោះពិស្្ និង

ច់ស

យថ្ែកសៅកនងការរបឹ
កា
ុ

មៅលនុងមពលថ្នក្លររបឹលា សម្តជិ លរតូវយលចិតទ
ត ុ លោល់ ពិមសសចាំ ម
ផលរបមយជន៍របស់សម្តជិ លខដលររបមទសលាំពុងអភិវឌឍ។84

ោះបញ្ញ
ា រល់ លល់ និ ង

របសិនមបើលមមវតថុថ្នក្លររបឹ លាុឺ រ

វ ិធានរបស់សម្តជិលររបមទសលាំពុងអភិ វឌឍន៍ សម្តជិ លអាចមធវើក្លររពមមរពៀង លនុងក្លរបខនថមរយៈ
មពលសរម្តប់ ក្លររបឹ លាមលើសពី រយៈមពលធមមតា។

របសិនមបើមៅចុងបញ្ចប់ ថ្នអាំ ឡងមពលរបឹ
លា
ុ

ភាុី មិនអាចរពមមរពៀងោនបិ ទបញ្ចប់ ក្លររបឹ លាមនោះមទ របធានអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ អាចបខនថម
រយៈមពលសរម្តប់ ក្លររបឹលាបខនថមមទៀត។85
២.៥.១.២. ការអនុសរោោះពិស្្ និង

ច់ស

យថ្ែកសៅកនងដ្ំ
ណាក់កាលគណៈវិនិចឆ័យ
ុ

ក្លរអនុមរោោះពិ មសសនិងោច់ មោយខឡល ល៏ ម្តនផងខដរមៅលនុងដាំ ណាល់ ក្លលុែៈវ ិនិ ច័យ
ឆ
មៅមពលខដលវ ិវទរវងសម្តជិ លររបមទសលាំពុងអភិវឌឍន៍ និងរបមទសអភិ វឌឍន៍ តាមសាំមែើររបស់
របមទសលាំពុងអភិ វឌឍន៍

ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ រតូវខតម្តនរួមបញ្ូច លយ៉ា ងមហាចណាស់សម្តសភាពុែៈ

វ ិនិច័ យ
ឆ ម្តនល់ ខដលមលពី សម្តជិ លររបមទសលាំពុងអភិវឌឍន៍ ។86
របសិនមបើរបមទសលាំ ពុងអភិ វឌឍន៍ រចុងចមមលើយ

ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ រតូវផតល់នូវមពលមវលរុប់

រោន់ មដើ មបីមអាយចុងចមមលើយ មធវើក្លរមរៀបចាំ និងបង្ហាញក្លរក្លរ

ររបស់ែួន
ល ប៉ាុ ខនតមិនរតូវប៉ា ោះ

ល់ដល់

រយៈមពលររួមសរម្តប់ ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ
លនុងក្លរបិទបញ្ចប់ នូវនីតិវ ិធី មោោះស្រាយវ ិវទលនុងដាំណាល់ ក្លល
ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ មនោះមទ។87
មៅមពលខដលរបមទសលាំពុងអភិ វឌឍន៍ រភាុី ថ្នវ ិវទ
អនុមរោោះពិមសស

មនោះុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ រតូវចងអុលបង្ហាញឲ្យរល់លល់នូវទរមង់ ខដលវ ិធានាំាំងមនោះ

រតូវបានយលមលពិ ចារណា។88

84

មហើយមលើលមឡើងពីវ ិធានសតីពីក្លរ

មនោះម្តនមោលបាំែងមដើ មបីបមងកើតឲ្យម្តនភាពចាស់លស់អាំពី

DSU, 1995, ម្តរតា 4 ចាំែុច 10។

DSU, 1995, ម្តរតា 12 ចាំែុច 10។

85
86

DSU, 1995, ម្តរតា 8 ចាំែុច 10។

87

DSU, 1995, ម្តរតា 12 ចាំែុច 10។

88

DSU, 1995, ម្តរតា 12 ចាំែុច 11។
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

របសិទិ ភា
ធ ពថ្នវ ិធានាំាំងមនោះមៅលនុងមរឿងលតីណាមួ យ និ ងមដើមបីបង្ហាញថ្ន វ ិធានាំាំងមនោះពិ តររតូវ
បានអនុ វតត។
២.៥.១.៣. ការអនុសរោោះពិស្្ និង

ច់ស

យថ្ែកសៅកនងដ្ំ
ណាក់កាលអនុវតរ
ុ

មៅដាំ ណាល់ ក្លលអនុ វតត DSU បានលាំ ែត់ ថ្ន រតូវម្តនក្លរយលចិតតទុលោល់រពិ មសសមលើ
បញ្ញ
ា ខដលប៉ា ោះ

ល់ដល់

ផលរបមយជន៍របស់របមទសលាំពុងអភិ វឌឍន៍ ។89

អនុវតតរញឹលញាប់មោយមជឈតតលរ

បទបញ្ដតិ មត នោះរតូវបាន

មៅលនុងក្លរលាំែត់ អាំពីអាំឡុងមពលសមរមយសរម្តប់ ក្លរអនុ វតត។

មជឈតតលរម្តនល់ ផតល់រយៈមពលបខនថម៦ខែសរម្តប់ ក្លរអនុវតតមៅលនុងលរែីមរឿងលតីពិមសស។90
អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ

មៅលនុងរលបែែឌថ្នក្លរខែនាំអាំពីក្លរអនុ វតត

រតូវពិ ចារណា

សលមមភាពបខនថម និងសមស្រសបខដលែលួនរតូវមធវើបខនថមមៅមលើក្លរមធវើមអាយស្រសបតាម និងឋានៈរបស់
របាយក្លរែ៍ របសិនមបើ របមទសលាំពុងអភិ វឌឍន៍មលើលមឡើងអាំពីបញ្ញ
ា មនោះ។ មៅលនុងក្លរពិ ចារណាអាំពី
វ ិធានក្លរសមស្រសបមៅលនុងមរឿងលតីខដលបតឹងមលមោយរបមទសលាំពុងអភិ វឌឍន៍
វ ិវទរតូវពិ ចារណាមិ នរតឹមខតទាំ ហាំ
ផលប៉ា ោះ

អងគភាពមោោះស្រាយ

ែិជជលមមថ្នវ ិធានខដលមចាទរបញ្ញ
ា មទ ខតល៏រតូវពិ ចារណាអាំពី

ល់របស់វមលើមសដឋលិចចរបស់របមទសលាំពុងអភិ វឌឍន៍ ខដល

ល់ព័នធខដរ។91

របសិនមបើរបមទសលាំ ពុងអភិ វឌឍន៍បឹ ង
ត របឆ្ាំងនឹ ងរបមទសអភិ វឌឍន៍ ភាុីមដើមបែឹ ត ងម្តនសិទិ ធ
សមរមចមធវើក្លរអោះអាងនូ វនីតិវ ិធី ពមនលឿនថ្នមសចលតីសមរមចចិ តច
ត ុ ោះថ្ងៃទី ៥ ខែ មមា ឆ្នាំ ១៩៦៦
បខនថមមលើបទបញ្ដតិ ថ្ត នម្តរតា ៤ ៥ ៦ និង ១២ ថ្ន DSU។ វ ិធាន និ ងនី តិវ ិធីថ្ន មសចលតីសមរមចឆ្នាំ
១៩៦៦ បានបង្ហាញពី ភាពែុ សោននិងវ ិធាន និ ងនីតិវ ិធី ខដល

ល់ព័នល
ធ ុងម្តរតា
ន
៤ ៥ ៦ និង ១២ ថ្ន

DSU។
ទី មួយ មសចលតីសមរមចមនោះបានផតល់ថ្ន អុគនយលអាចមរបើ របាស់ Good office របស់ែួន
ល
និ ងមធវើក្លររបឹលាតាមសាំមែើរបស់របមទសលាំពុងអភិវឌឍន៍
សរមួលលនុងក្លររលដាំ មណាោះស្រាយវ ិវទ
របឹលារវងភាុី។

ទីពីរ

ខដលភាុីមិនអាចខសវងរលបានដាំ មណាោះស្រាយមៅលនុងក្លរ

របសិនមបើ ក្លររបឹលាខដលមធវើមោយអុគនយលមនោះ

ដាំ មណាោះស្រាយខដលម្តនក្លរមពញចិ តតាំាំងសងខាង
របាយក្លរែ៍សលមមភាពរបស់ែួន
ល
89

DSU, 1995, ម្តរតា 21 ចាំែុច 2។
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DSU, 1995, ម្តរតា 21 ចាំែុច 2។
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DSU, 1995, ម្តរតា 21 ចាំែុច 8។

និសសិត មពរជ សុផានី

រមួ យនឹងទសសនៈថ្នក្លរជួ យសរមប

លនុងអាំ ឡុងមពល២ខែ

តបតាមសាំមែើរបស់ភាុីណាមួ យ។
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មិ នអាចនាំមលនូវ

អុគនយលោល់ជូននូ វ
បនទប់ មលអងគភាពមោោះ

ាស្ត្ាតចារយខែនាំ ឃឹម ុិរ ី

ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

ស្រាយវ ិវទបមងកើតនូ វុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ខដលម្តនក្លរយល់រពមពី សាំណាល់ ភាុី ។ ទី បី ុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ រតូវ
ុិ តពិ ចារណាមលើក្លលៈមទសៈ
រពមាំាំងផលប៉ា ោះ
ប៉ា ោះ

និ ងក្លរពិ ចារណាាំាំងអស់ខដល

ល់របស់វមលើ

ែិជជលមម

ល់ ព័នធនឹងវ ិធានខដលរតូវបានតវ៉ា

និងក្លរអភិ វឌឍន៍ មសដឋលិចចរបស់សម្តជិ ខដលរងផល

ល់។ ទី បួន មសចលតីសមរមចផតល់រតឹមរយៈមពល ៦០ថ្ងៃ សរម្តប់ ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ លនុងក្លរោល់ជូន

នូ វក្លររលមឃើញរបស់ែួន
ល

ុិ តចាប់ពីក្លលបរ ិមចឆទខដលបញ្ញ
ា រតូវបានោល់ជូនមលុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ ។

លរែីខដលុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ពិ ចារណាមឃើញថ្ន រយៈមពលមនោះមិនរុប់រោន់ ុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ អាចពនា
មពលមោយម្តនក្លររពមមរពៀងពី ភាុី មដើ មបែឹ ត ង។ រយៈមពលថ្នមសចលតីសមរមច រតូវបានអនុ វតតមតង
ុត់មៅលនុង GATT 1947 ល៏ប៉ាុខនតមិនាំន់រតូវបានអនុ វតតមៅលនុង WTO មនោះមទ។ មៅលនុងអនុ វតត
របមទសលាំពុងអភិ វឌឍន៍ មរជើសយលក្លរម្តនមពលមវលមរចើន មដើមបីមរៀបចាំនូវសាំែុាំឯលាររបស់ែួន។
ល
មាំោះរយ៉ា ងណាល៏ មោយ

របមទសលាំពុងអភិ វឌឍន៍រញឹលញាប់ទទួ ចមអាយុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ មោរពនូវ

រយៈមពលររួមមដើ មបីបញ្ចប់ ដាំមែើរក្លរនីតិវ ិធី។
មរៅពី មនោះ អងគក្លរ WTO បានពាយមជួ យដល់របមទសលាំពុងអភិ វឌឍន៍មលើខផនលមផសងមទៀត
ផងខដរ ដូចរក្លរផតល់ជាំនួយខផនលចាប់។ លនុងមនោះមលខាធិ ក្លរោឋន WTO ម្តននូ វអនលផតល់របឹលា
ខផនលចាប់ពិមសសសរម្តប់ ជួយ របមទសលាំពុងអភិ វឌឍន៍ មៅលនុងបញ្ញ
ា វ ិវទននមៅលនុងអងគក្លរ WTO
សរម្តប់ ផតល់ឲ្យរបមទសលាំពុងអភិវឌឍន៍ ាំាំងមនោះនូ វក្លររបឹលាខផនលចាប់ ។ មសវលមមមនោះរតូវបានផតល់
ជូ នមោយវ ិទាាថនបែុត ោះបណា
ត ល

និងសហរបតិបតតិក្លរបមចចលមទស

របស់អងគក្លរ

ែិជជលមម

ពិ ភពមលល។ បខនថមមលើមនោះមទៀត មៅលនុងឆ្នាំ ២០០១ រោឋភិ បាលថ្នអងគក្លរ WTO ចាំនួន ៣២ បាន
បមងកើតនូ វមជឈមែឌលផតល់របឹលាមលើចាប់អងគក្លរ WTO មួ យ។ សម្តជិលរបស់មជឈមែឌលមនោះ រួម
ម្តនរបមទសខដលរួមចាំ ខែលលនុងក្លរផតល់មូលនិធិ

និងរបមទសខដលទទួលក្លររបឹលាខផនលចាប់ ។

រុប់ របមទសអភិ វឌឍន៍តិចតួ ចាំាំងអស់ម្តនសិទិល
ធ ុងក្លរមសន
ន
ើសុាំក្លររបឹ លារសវ័យរបវតតិ។

របមទស

លាំ ពុងអភិ វឌឍន៍ មផសងមទៀត រតូវបង់ចាំណាយមដើមបីទទួលបាននូ វក្លររបឹ លា។
២.៥.២. របសទ្មានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចពាក់ពន
័ ធកងវិ
នុ
វាទ

របមទសម្តនក្លរអភិ វឌឍន៍តិចតួ ចទទួ លបានក្លរយលចិ តទ
ត ុ លោល់បខនថមមទៀតមៅលនុង WTO។
ចាប់ តាាំងពី លិចចរពមមរពៀងអុ យរ៉ា ហាកយ បានចុ ោះហតថមលខាមៅឆ្នាំ ១៩៩៤ មល ម្តនមសចលតីសមរមច
រមរចើនខដលផតល់អតថរបមយជន៍ដល់របមទសអភិ វឌឍន៍តិចតួ ច។
វ ិធានថ្នរបរពឹ តល
ត មមពិមសស និងមផសងោន ខដលអនុវតតចាំម
ចាំ ម

ោះរបមទសខដលម្តនក្លរអភិវឌឍតិចតួ ចខដរ។

និសសិត មពរជ សុផានី

ោះរបមទសលាំពុងអភិវឌឍ ល៏អនុ វតត

បខនថមមលើមនោះមទៀត
68
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បានលាំ ែត់ វ ិធាន

ាស្ត្ាតចារយខែនាំ ឃឹម ុិរ ី

ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

ពិ មសសមួ យចាំនួនខដលអនុ វតតចាំម

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

ោះខតរបមទសខដលម្តនក្លរអភិ វឌឍតិ ចតួច។ មៅមពលខដលម្តន

សម្តជិ លររបមទសខដលម្តនក្លរអភិ វឌឍតិ ចតួចរប់
បានផតល់ចាំម

ក្លរពិ ចារណាពិ មសសរតូវ

ោះាថនភាពពិ មសសថ្នសម្តជិលមនោះរុប់ដាំណាល់ ក្លលាំាំងអស់ថ្នវ ិវទ។

រតូវម្តនក្លរបនធូរបនថយ ចាំម
និ ងចាំ ម

ល់ព័នន
ធ ឹងវ ិវទ

ោះក្លរោល់

សម្តជិល

លយបែឹ ត ងរបឆ្ាំងនឹ ងរបមទសខដលម្តនក្លរអភិ វឌឍតិចតួច

ោះក្លរាំមាំរឲ្យម្តនសាំែងក្លរែូចខាត

និ ងក្លរពយួរក្លតពវលិចចរបស់របមទសម្តនក្លរ

អភិវឌឍតិចតួចខដលចាញ់លី ។
ត
DSU ល៏ ម្តនលាំែត់មុនរពិ មសស

ល់ព័នធនឹង Good Office ក្លរ

ោះវ ិវទខដលរប់

ល់ព័នន
ធ ឹងរបមទសខដលម្តនក្លរ

សរមុោះសរមួល

និងសនធនលមមផងខដរ

ចាំ ម

អភិវឌឍតិចតួច។ មៅមពលខដលក្លររបឹលាមិ នម្តនលទធផលរខផលផាក លនុងក្លរខសវងរលដាំ មណាោះស្រាយ
រទី មពញចិតត អុគនយល ឬរបធានអងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ រតូវផតល់នូវ Good Office ក្លរ
សរមុោះសរមួល និ ងសនធនលមមតាមសាំមែើររបមទសខដលម្តនក្លរអភិ វឌឍតិ ចតួច។ មោលបាំែងុឺ
ិវទមុ នមពលបមងកើតនូ វុែៈវ ិនិ ច័ យ
មដើមបីជួយដល់ភាុីលុងក្លរមោោះស្រាយវ
ន
ឆ ។
២.៦. ចំណុចខាល ំង និងចំណុចសខាយរប្់របព័នធស

ោះរសាយវិវាទ

របព័ នធមោោះស្រាយវ ិវទមនោះ ម្តនាំាំងភាពខាលាំង និ ងភាពមែាយ។ ឧាំហរែ៍ មបើុិតពី ភាព
មែាយ ុឺ ក្លរចាំ ណាយមពលមវលមរចើនមៅលនុងដាំ មែើរក្លរថ្នក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ ខដលលនុងអាំ ឡង
ុ
មពលមនោះ មដើមបែឹ ត ងនឹងមៅបនតទទួ លរងក្លរែូចខាតខាងមសដឋលិចប
ច នតមទៀត របសិនមបើ វ ិធានចាប់
ខដលរងក្លរបតឹងតវ៉ា មនោះ
មទៀត
និ ង

ពិ តរមិ នស្រសបមៅនឹងអងគក្លរ

ោមនវ ិធានណាមួយរបមណា
ត ោះអាសនន

ែិជជលមមពិភពមលល។

ខដលអាចមធវើក្លរក្លរ

បខនថមមលើមនោះ

រនូ វផលរបមយជន៍ មសដឋលិចច

ែិជជលមមសរម្តប់ មដើមបែឹ ត ងខដលឈនោះលតីមោយមរុជ័ យ មៅលនុងអាំ ឡងមពលថ្ននី
តិវ ិធី មោោះ
ុ

ស្រាយវ ិវទ។ មួ យវ ិញមទៀត បនទប់ពីបានមរុជ័ យមៅលនុងក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ

ភាុី ចាញ់លី ម្ត
ត ន

អាំ ឡុងមពលសមរមយមួ យ មដើមបីអនុវតតតាមមសចលតីសមរមចខដលរតូវបានអនុម័តមោយអងគភាពមោោះ
ស្រាយវ ិវទ

ចាំ ខែលភាុី ខដលឈនោះលតីនឹងមិនទទួ លបាននូ វសាំែងណាមួយសរម្តប់ ក្លរែូ ចខាត

ខដលទទួ លរងលនុងអាំ ឡុងមពលមនោះមឡើយ។ របក្លរមួ យមទៀត ភាុី ខដលឈនោះលតី ល៏មិនទទួ លបាននូ វ
សាំែងណាមួ យពី ភាុី ម្តខងមទៀត
ស្រាយវ ិវទមឡើយ។

សរម្តប់ ក្លរចាំណាយមលើលិចចក្លរចាប់ មៅលនុងដាំ មែើរក្លរមោោះ

មៅលនុងលរែីខដលភាុី ចាញ់លី តមិនអនុ វតតតាមមសចលតីសមរមចវ ិញ

សម្តជិ លខដលរភាុីឈនោះលតីាំាំងអស់

មិ នខមន

សុទធខតម្តនសមតថភាពដូ ចោនលនុងក្លរពឹ ងខផអលមលើក្លរពយួរ

ក្លតពវលិចមច ឡើយ។ ចុងមរក្លយម្តនលរែីមួ យចាំ នួនខដលក្លរពយួរសមបាំន ឬពយួរក្លតពវលិចច មិនម្តន
របសិទិ ភា
ធ ពមៅលនុងក្លរមធវើមអាយម្តនក្លរអនុ វតតនូវមសចលតីសមរមចពី សាំណាល់ ភាុី ចាញ់លី។
ត
និសសិត មពរជ សុផានី
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

ផទុយមៅវ ិញ

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

របសិនមបើ មរបៀបមធៀបរវងរបព័ នមធ ោោះស្រាយវ ិវទរបស់អងគក្លរ

ែិជជលមម

ពិ ភពមលល និងរបព័នធថ្នក្លរមោោះស្រាយវ ិវទរបស់GATT 1947 ពីមុន មឃើញថ្នរបព័នធមោោះស្រាយ
វ ិវទបចចុបបននម្តនរបសិទិភា
ធ ពមរចើ នរង។ មលើសពីមនោះមទៀត លលខែៈ

ល់លណា
ត លតុ លក្លរ និង

ល់ លណា
ត លសវ័យរបវតតិថ្នក្លរអនុម័តមសចលតីសមរមចនន អាចមធវើឲ្យរបព័ នមធ នោះមធវើក្លរមោោះស្រាយ
មរឿងលតីខដលលាំបាលៗបានមរចើន មហើយល៏ បានផតល់នូវក្លរធានសរម្តប់ សម្តជិលខដលចង់ ក្លរ

រសិទិ ធ

របស់ពួលមុផងខដរ។ របសិនមបើមរបៀបមធៀបរមួ យនឹ ងរបព័ នថ្ធ នក្លរមោោះស្រាយវ ិវទពហុភាុី មផសង
មទៀតមៅលនុងចាប់អនតររតិ
វ ិវទរបស់អងគក្លរ

និសសិត មពរជ សុផានី

លលខែៈចាប់ បងខាំ

និ ងយនតក្លរថ្នក្លរអនុវតតរបស់របព័នធមោោះស្រាយ

ែិជជលមមពិភពមលលុឹ មលចមធាលរងមុ។
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

ស្ចករី្ននិ ឋ ន
តាមរយៈក្លរខសវងយល់អាំពីរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទ

ែិជជលមមអនតររតិ

របស់អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល សមងកតមឃើញថ្នរបព័ នមធ នោះរចាំ ខែលមួ យថ្នក្លរបាំ មពញមុ ែង្ហររបស់អងគក្លរ
ែិជជលមមពិភពមលល

ល់ ព័នធនឹងក្លរជួ យសរមបសរមួល

និ ងមោោះស្រាយវ ិវទខដលមលើតម្តន

រវងរបមទសរសម្តជិ លរបស់អងគក្លរ និងជួ យធានដល់ក្លរអនុ វតតលិចចរពមមរពៀងននរបស់អងគក្លរ
រួមាំាំងធានបាននូវសុវតថិភាពថ្នក្លរមធវើ

ែិជជលមមរអនតររតិ របស់សម្តជិល។

ដូចខដលបាន

បង្ហាញខាងមលើ របព័ នមធ ោោះស្រាយវ ិវទរបស់អងគក្លរ WTO រតូវបានបមងកើតមឡើង មដើមបីមោោះស្រាយ
នូ វបញ្ញ
ា ខដលរចាំ ែុចែវោះចមនលោះរបស់របព័នធមោោះស្រាយវ ិវទ តាមលិ ចរច ពមមរពៀងសតីពី

ែិជជលមម

និ ងពនធុយ មោយម្តនបញ្ូច លមៅចាំ ែុចងមីមួយចាំនួន ខដលមធវើមអាយរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទរបស់
អងគក្លរ WTO បចចុបបននម្តនភាពរ ឹងម្តាំ និ ងអាចមជឿទុ លចិតតបានលនុងក្លរមោោះស្រាយវ ិវទជូនសម្តជិល
របស់អងគក្លរ

ធានយ៉ា ងណាបាំ មពញឲ្យបាននូ វមុែង្ហរ

និងមោលបាំ ែងរបស់របព័នធមោោះស្រាយ

វ ិវទមនោះ។ រមួ យោនមនោះខដរ របព័នធមោោះស្រាយវ ិវទរបស់អងគក្លរ WTO ម្តនក្លរចូ លរួមពី សាំណាល់
ភាុី រមរចើ ន រួមម្តនាំាំងភាុី វ ិវទ ភាុីទីបី អងគភាពមួ យចាំ នួនរបស់អងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល

បុ ុគលខាងមរៅដូ ចរ មជឈតតលរ និ ងអនលជាំ នញរមដើម។
ក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ

តាមរយៈរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទរបស់អងគក្លរ

ែិជជលមមអនតររតិ

WTO ម្តនាំាំងលលខែៈក្លរទូ ត និងលលខែៈររបព័នធយុតាតធិ ក្លរ មហើយម្តនដាំណាល់ ក្លលមរចើន
ខដលអាចផតល់លទធភាពដល់សម្តជិ លរបស់អងគក្លរ មរបើ របាស់សិទិ ធ និ ងក្លរ

រផលរបមយជន៍របស់

ែលួន លនុងលរែីខដលភាុីថ្នវ ិវទម្តនក្លរមិ នមពញចិតតនូវដាំ មណាោះស្រាយវ ិវទលនុងដាំណាល់ ក្លលណា
មួ យ ឬមិ នរពមបញ្ចប់ វ ិវទរបស់ែួនមៅលន
ល
ុងដាំណាល់ក្លលមនោះ។ លនុងមនោះដាំណាល់ ក្លលដាំ បូង ុឺ ក្លរ
របឹលារវងភាុី
វ ិញមៅមល

ខដលដាំណាល់ ក្លលមនោះផតល់លទធភាពមអាយភាុីថ្នវ ិវទមធវើក្លរចរចារមួ យោនមៅ

មដើ មបីខសវងរលនូ វដាំមណាោះស្រាយខដលអាចទទួ លយលបានមោយភាុី ាំាំងសងខាង។

រមួ យោនមនោះខដរ ល៏ អាចម្តនក្លរចូ លរួមពី សាំណាល់ភាុី ទីបី និងបុុគលសាំខាន់ណាមួ យចូ លរួមមៅ
លនុងដាំ មែើរក្លររបឹ លាមនោះ ដូ ចរ ក្លរចូ លរួមពី សាំណាល់ អុគនយលអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល

លនុងក្លរមធវើនូវសលមមភាព Good Office សនធនលមម និងក្លរសរមុោះសរមួលរមដើម។ លនុងលរែីខដល
ភាុី ជមម្តលោះមិនអាចខសវងរលនូវដាំ មណាោះស្រាយមៅលនុងដាំណាល់ ក្លលថ្នក្លររបឹលាមនោះមទ

មនោះភាុី

អាចោល់បែឹ ត ងរបស់ែួនមដើ
ល
មបីមោោះស្រាយលនុងដាំណាល់ ក្លលមួ យមទៀត មៅុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ
ខដលរតូវ
បានមោោះស្រាយមោយសម្តសភាពុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ អាដហុលចាំ នួន៥រូប
និសសិត មពរជ សុផានី
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

ដាំ ណាល់ ក្លលមនោះ

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

រតូវឆលងក្លត់ នីតិវ ិធី រមរចើនដូចបានបង្ហាញពី ខាងមដើម

ខដលម្តនលលខែៈ

ស្រសមដៀងនឹ ងក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ មៅលនុងរបព័ នធយុតាតធិ ក្លរលនុងស្រសុលផងខដរ ប៉ាុ ខនតល៏មៅម្តនចាំ ែុច
របនទប់ របសិនមបើ

ភាុី ថ្នវ ិវទមៅខតមិ ន

មពញចិតន
ត ឹ ងដាំ មណាោះស្រាយខដលរលមឃើញមៅដាំណាល់ ក្លលុែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ

ឬមិនរពមបញ្ចប់ វ ិវទ

រមរចើនខដលមធវើមអាយម្តនលលខែៈែុ សោនផងខដរ។

របស់ែួនមៅដាំ
ល
ណាល់ ក្លលមនោះមទ របព័នធមនោះផតល់នូវលទធភាពមួ យមទៀតសរម្តប់ ភាុី មរបើរបាស់នូវ
សិទិ ធ

និងក្លរ

រផលរបមយជន៍របស់ែួនមអាយអស់
ល
លទធភាព

មនោះុឺក្លរបតឹងឧទធរែ៍មៅក្លន់

អងគភាពឧទធរែ៍របស់អងគក្លរ WTO។ ក្លរមោោះស្រាយវ ិវទមៅអងគភាពឧទធរែ៍ ុឺ រដាំ ណាល់ ក្លល
ចុ ងមរក្លយ
មាំោះបី រ

ខដលភាុីមិនអាចបតឹងតវ៉ា មទៀតមនោះមទ។

អវីខដលុួ រមអាយលត់ សម្តគល់មនោះុឺ ថ្ន

បញ្ញ
ា វ ិវទរតូវបានមោោះស្រាយមោយុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ

និ ងអងគភាពឧទធរែ៍ល៏មោយ

ល៏

ដាំ មណាោះស្រាយឬមសចលតីសមរមចាំាំងមនោះ នឹ ងម្តនអានុ ភាពចាប់បងខាំមអាយភាុី អនុ វតត លុោះណាខត
រតូវបានទទួ លក្លរអនុម័តពី អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទ។
មាំោះបី ររបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទមនោះ

មៅម្តនចាំែុចមែាយមួ យចាំនួនល៏មោយ

សមងកតមឃើញថ្ន តាមរយៈរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទ
ក្លរមធវើ

ែិជជលមមរបស់អងគក្លរ

ល៏ មយើង

ែិជជលមមពិភពមលល

ែិជជលមមរអនតររតិ លុងរលបែែ
ន
ឌ អងគក្លរ WTO ម្តនភាពលអរបមសើរមឡើង មោយមហតុ ថ្ន

របព័ នធមនោះបានជួ យបង្ហករនូវក្លរែូចខាតរបមយជន៍

ខដលមលើតមចញពីវ ិវទ

ែិជជលមមអនតររតិ

ខដលមិនរតូវបានមោោះស្រាយ និងជួ យសរមួលដល់បញ្ញ
ា អតុ លយភាពរវងរបមទសខាលាំង និ ងរបមទស
មែាយ

មោយតរមូវមអាយរបមទសាំាំងមនោះោល់វ ិវទរបស់ែួនចូ
ល
លមលអងគក្លរមដើមបីមោោះស្រាយ

មហើយមិ នអនុ ញ្ញដតមអាយរដឋរសម្តជិលមធវើក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ

មោយសលមមភាពឯលមតាភាុី

មឡើយ។ របក្លរ មួ យមទៀត ក្លរមោោះស្រាយវ ិវទមោយឈរមលើមូលោឋនថ្នចាប់ ររងអាំ ណាចមល
មធវើក្លរលាំ ែត់ ពីលទធផលរបស់របព័នធមនោះ និ ងក្លរផតល់ក្លរអនុមរោោះមរចើនដល់របមទសលាំពុងអភិ វឌឍន៍
និ ងរបមទសម្តនក្លរអភិ វឌឍន៍តិចតួ ចរមរចើ នបានចូលរសម្តជិ លរបស់អងគក្លរ
ជាំ រញ
ុ មអាយសលមមភាព

ែិជជលមមអនតររតិ ក្លន់ ខតម្តនសនទុោះ

ខដលក្លរែ៍មនោះ

ខដលររបក្លរលអសរម្តប់ មសដឋលិចច

ពិ ភពមលល។
ដូ ចមនោះ របមទសរសម្តជិ លអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល ខដលម្តនលមពុរផងខដរមនោះ

ុបបីរតូវសិលាខសវងយល់អាំពីរបព័ នមធ ោោះស្រាយវ ិវទមនោះ រពមាំាំងក្លតប់ មអាយបាននូ វរុប់ ក្លរវ ិវឌឍន៍
របស់អងគក្លរ ក្លរមលើ តម្តននូវលិែិតបទោឋនុតិ យុតតងីៗ
ម បខនថមពី មលើក្លរជួយរជុមខរជងពី សាំណាល់
អងគក្លរ

មដើ មបីមអាយលមពុរអាចាំញយលនូវផលរបមយជន៍ បានមរចើនពី ក្លរចូ លរសម្តជិលរបស់
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

អងគក្លរ

និងអាចមអាយលមពុរក្លរ

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

រនូវសិទិ ធ

រពមាំាំងផលរបមយជន៍ របស់ែួនមៅលន
ល
ុងលិចចក្លរ

ែិជជលមមអនតររតិ រមួយបណា
ត របមទសរសម្តជិ លដថ្ទមទៀត។

រមួ យោនមនោះខដរ

មដើមបីឲ្យ

លមពុរអាចមធវើដូមចានោះបាន វាំមាំរឲ្យរោឋភិ បាលយលចិតតទុលោល់ លុងក្លរជួ
ន
យជរមុញឲ្យមន្រនតីទទួ ល
បនទុលិ ចចក្លរ

ែិជជលមម និងលិចចក្លរអនតររតិ ខសវងយលឲ្យបានមរចើ ន

ល់ ព័នន
ធ ឹ ងបញ្ញ
ា មនោះ រពមាំាំង

ជរមុញឲ្យម្តនក្លរសិលាយ៉ា ងទូ លាំទូលយមលើវ ិស័យមនោះ លនុងរុឹ ោះាថនសិលា

ាធារែៈ និង

ឯលជននន។ ចាំខែលឯលូ នខែមរខដលរអនលសិលា ល៏ រតូវម្តនឆនទៈ និងសវ័យសិលាស្រាវររវបខនថម
មោយែលួនឯងផងខដរមលើបញ្ញ
ា ាំាំងអស់មនោះ
មរ

សរម្តប់ រចាំ មែោះដឹងផាទល់ែួន
ល

លនុងបញ្ញ
ា អនតររតិ

ោះថ្នរបមទសលមពុរលាំពុងខតមបាោះជាំហានយ៉ា ងខាលាំងចូ លមៅលនុងឆ្លអនតររតិ។
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

អនុសា្ន៍
មយងតាមក្លរសិលាមលើរបព័នធមោោះស្រាយវ ិវទ

ែិជជលមមអនតររតិ របស់អងគក្លរ WTO

ខាងមលើ មយើងសមងកតមឃើញថ្ន របព័នធមោោះស្រាយវ ិវទមនោះ ម្តនលលខែៈលអរបមសើរមរចើន មបើ មរបៀប
មធៀបមៅនឹ ងរបព័ នមធ ោោះស្រាយវ ិវទ

ែិជជលមមតាមលិចចរពមមរពៀងសតីពី

ែិជជលមម និ ងពនធុយ ឆ្នាំ

១៩៤៧ និ ងរបព័ នមធ ោោះស្រាយវ ិវទអនតររតិ មួយចាំនួនមទៀត។ ប៉ាុខនតយ៉ាងណាល៏ មោយ ដូចខដល
បានបង្ហាញពី ខាងមលើស្រាប់ របព័នធមោោះស្រាយវ ិវទមនោះ មៅខតម្តនចាំ ែុចែវោះចមនលោះ និងចាំ ែុច
មែាយមួ យចាំ នួន

ល់ព័នមធ ៅនឹងរយៈមពលថ្នក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ

ក្លរមិនម្តននូ វចាំ ណាត់ ក្លរ

បមណា
ត ោះអាសននណាមួ យ មដើមបីក្លរ

រផលរបមយជន៍ របស់ភាុី លុងអាំ
ន
ឡងមពលថ្នក្លរមោោះស្រាយ
ុ

វ ិវទ ក្លរមិនទទួ លបាននូ វសាំែងចាំម

ោះក្លរចាំណាយមផសងៗលនុងដាំមែើរក្លរបែឹ ត ង បនទប់ ពីឈនោះលតី

រពមាំាំងភាពខដលអាចរបឈមនូវក្លរបនតទទួ លរងផលប៉ា ោះ
ឈនោះលតីមហើយល៏ មោយ។ មឆលើយតបនឹ ងបញ្ញ
ា អងគក្លរ

ល់ មាំោះបី ម្តនមសចលតីសមរមចថ្នែលួន

ែិជជលមមពិភពមលលុួ រពិ ចារណា យលនូ វយនត

ក្លរមួ យចាំនួនខដលមរបើ សរម្តប់ ក្លរមោោះស្រាយវ ិវទឯលជន

មលអនុ វតតមៅលនុងរបព័នធមោោះស្រាយ

វ ិវទមនោះ ខដលម្តនដូ ចខាងមរក្លម៖
របព័ នធមនោះុួ រយលយនតក្លរថ្នក្លរមរបើ មពលមវលតិចលនុងក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ
លនុងតុ លក្លរមជឈតតលមមមលមរបើ
ស្រាយវ ិវទលនុងអងគក្លរ

មដើ មបីក្លត់បនថយនូ វក្លរអូ សបនលយមពលមវលមរចើនលនុងក្លរមោោះ

ែិជជលមមពិភពមលល

ឬល៏ពាយមបរងួញមពលមវលថ្នដាំណាល់ ក្លល

នី មួយៗថ្នក្លរមោោះស្រាយមអាយែលីរងមុន ដូចរ
និ ងក្លរមរៀបចាំ នូវមសចលតីសមរមចរមដើ ម មរ
ខតបនតទទួ លផលប៉ា ោះ
រមួ យោនមនោះ

ែិជជលមម មៅ

ល់ ព័នធនឹងក្លរមរៀបចាំ សម្តសភាពុែៈវ ិនិច័ យ
ឆ

ោះថ្នលនុងអាំ ឡុងមពលថ្នក្លរមោោះស្រាយ ភាុី ខដលមៅ

ល់ពីបញ្ញ
ា ខដលោល់ ចូលមោោះស្រាយ។
មដើមបីមជៀសវងក្លរបនតរងផលប៉ា ោះ

ល់ដូចបានមលើលមឡើងខាងមលើ

មនោះ ុួរបមងកើតមអាយម្តននូ វយនតក្លរណាមួ យ ខដលអនុ ញ្ញដតមអាយភាុី រងផលប៉ា ោះ
រពួយបារមាអាំពីក្លរែូ ចខាត

អាចមសនើសុាំនូវវ ិធានក្លរណាមួ យរបមណា
ត ោះអាសនន

របព័នធ

ល់ ឬម្តនក្លរ

មដើមបីក្លរ

រផល

របមយជន៍ របស់ែួន។
ល
លនុងមនោះរបព័នធមនោះអាចស្រសង់ យលុាំ និតពី ក្លរមចញដីក្លចាត់ ខចងរលាក្លរ
ខដលម្តនមរបើ របាស់មៅលនុងរបព័នធយុតាតធិ ក្លរលនុងស្រសុល
មដើមបីក្លរ

រ

ល់ព័នធនឹងក្លរមោោះស្រាយវ ិវទរដឋបបមវែី

រផលរបមយជន៍ ភាុី របមណា
ត ោះអាសនន។

មួ យវ ិញមទៀត មឆលើយតបនឹងបញ្ញ
ា ថ្នក្លរមិនទទួ លបាននូវសាំែងចាំ ម

ោះក្លរចាំណាយមផសងៗ

លនុងដាំ មែើរក្លរបែឹ ត ងលនុងអងគក្លរ របព័ នមធ ោោះស្រាយវ ិវទមនោះ អាចស្រសង់ យលនីតិវ ិធី ខដលបានមរបើ
និសសិត មពរជ សុផានី
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ាលលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ីតិាស្ត្សត និងវ ិទាាស្ត្សមត សដឋលិចច

បរ ិញ្ញដបរតនីតិាស្ត្សត

លនុងរបព័ នធយុតាតធិ ក្លរលនុងស្រសុលមលើបែឹ ត ងរដឋបបមវែី

ខដលតរមូវមអាយភាុីចាញ់លី ត

រអនលទទួ ល

បនទុលរល់មាហុយចាំណាយមផសងៗមៅលនុងដាំមែើរក្លរនី តិវ ិធី។ តាមរយៈមនោះ របព័នធមោោះស្រាយ
វ ិវទរបស់អងគក្លរ WTO អាចខសវងរលនូ វលទធភាពណាមួ យមដើមបីជួយមោោះស្រាយជូ នភាុី វ ិវទ

ល់

ព័ នន
ធ ឹ ងក្លរចាំណាយមៅលនុងនីតិវ ិធី បែឹ ត ង។
ចុ ងមរក្លយុឺ

ល់ ព័នន
ធ ឹ ងភាពខដលអាចរបឈមនូវក្លរបនតក្លរែូចខាត

មាំោះបី រម្តនមសចលតីសមរមចអាំ ពីក្លរឈនោះលតីមហើយល៏មោយ។

ឬរងផលប៉ា ោះ

ល់

ដូចខដលបានមលើលមឡើងមៅលនុងលិចច

ក្លរខាងមលើ បនទប់ពីម្តនមសចលតីសមរមចអាំ ពីក្លរឈនោះលតីមហើយ ភាុី ចាញ់លី រត តូវទទួ លបាននូ វមពល
មវលសមរមយមដើ មបីមធវើក្លរខលខរបនូវវ ិធានរបស់ែួនខដលរ
ល
ាំមលភបាំ

នមលើលិចចរពមមរពៀង WTO ឲ្យ

វ ិលមលស្រសបតាមលិចចរពមមរពៀងវ ិញ ឬល៏ អាចម្តនលរែីខដលភាុី ចាញ់លីម
ត ិ នរពមអនុវតតតាមមសចលតី
សមរមច ខដលាំមាំរមអាយភាុី ឈនោះលតីរតូវមធវើក្លរតវ៉ា មៅក្លន់អងគភាពមោោះស្រាយវ ិវទអាំពីក្លរមិ ន
អនុវតតតាមមសចលតីសមរមចមនោះ។ អាំ ឡុងមពលមនោះភាុី ឈនោះលតីអាចថ្ននឹ ងបនតរងផលប៉ា ោះ

ល់ ពីវ ិធាន

ខដលតរមូវឲ្យដលមចញ ឬខលតរមូវមនោះ។ ដូ មចនោះ របព័នធមនោះុួរម្តនរយនតក្លរមួ យ ខដលតរមូវឲ្យ
ភាុី ចាញ់លី មត ធវើក្លរទូ ាំត់នូវក្លរសាំែងក្លរែូចខាត ខដលភាុី ឈនោះលតីអាចទទួ លរងលនុងអាំ ឡងមពល
ុ
មនោះ។
ដូ មចនោះមហើយ របមទសរសម្តជិ លអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល រពិមសសរបមទសលាំពុង

អភិវឌឍន៍ និ ងរបមទសម្តនក្លរអភិ វឌឍន៍តិចតួ ច ខដលរញឹលញាប់រតូវបានរ ាំមលភបាំ
អភិវឌឍន៍

រតូវមលើលមឡើងពី បញ្ញ
ា ាំាំងអស់មនោះមៅក្លន់ អងគក្លរ

នពី របមទស

មដើ មបីឲ្យអងគក្លរខសវងរលនូ វយនតក្លរ

ណាមួ យ មឆលើយតបនឹ ងបញ្ញ
ា មនោះ លនុងមោលមៅក្លត់បនថយនូ វចាំ ែុចែវោះខាតរបស់របព័នធមោោះស្រាយ
វ ិវទមនោះនិងលនុងមោលមៅធានសិទិ ធនិងផលរបមយជន៍របស់រុប់ សម្តជិលាំាំងអស់របស់អងគក្លរ។

និសសិត មពរជ សុផានី
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ឯកសារសោង
លិែិតបទោឋនុតិយត
ុ អ
ត នតររតិ
-លិ ចចរពមមរពៀងបមងកើតអងគក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលល, 1995។

-Understanding on rules and procedures governing the settlement of dispute or dispute
settlement understanding (DSU) [ក្លរខសវងយល់ពីវ ិធាន និ ងនី តិវ ិធីរុប់ រុងមលើក្លរមោោះ
ស្រាយវ ិវទ ឬក្លរខសវងយល់ពីក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ], 1995 ។
-Appendix 3 of Dispute settlement understanding: working procedure [ឧបសមព័ន៣
ធ ថ្ន ក្លរ
ខសវងយល់ពីក្លរមោោះស្រាយវ ិវទ DSU: នី តិវ ិធី ក្លរង្ហរ], 1995។
-លិ ចចរពមមរពៀងទូ មៅសតីពី

ែិជជលមម និ ងពនធុយ GATT, 1947។

មសៀវមៅ
-មៅ សីហា. WTO និ ងលមពុរ. ភនាំមពញ។
ឯលារលនុងអុីនធឺមែត
-Dispute Settlement System Training Module [មមមរៀនបែុត ោះបណា
ត លសតីពីរបព័នធមោោះស្រាយ
វ ិវទ], https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/signin_e.htm
-Shedd, Daniel T., Murrill, Brandon J. និ ងSmith, Jane M. November 26, 2012. Dispute

settlement in the World Trade Organization: An overview [ក្លរមោោះស្រាយវ ិវទមៅលនុងអងគ
ក្លរ

ែិជជលមមពិភពមលលៈ ទិ ដឋភាពទូមៅ]. USA:

Congressional Research Service.

https://www.fas.org/sgp/crs/misc/RS20088.pdf ។
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