ស្សែងយល់បស្នែមអំពីសមាគម សមាជក
ិ

គណៈកមាាធកា
ិ រប្បតប
ិ តតិ សមាសភាព

ប្កុមប្បក
ប្ពមទំងសកមាភាពផ្ផេងៗផ្ទៀត
ិ
ឹ ាវទាសាស្រសត
របស់សមាគម តាមរយៈផ្គហទំពរ័

Discover more about the Association, its
Bureau Members and the personalities
who composed the Scientific council, as
well as our activities on :

www.henricapitant-cambodia.org

www.henricapitant-cambodia.org

ផ្ ម
ើ បកា
ិ របស់សមាគម
ី ា យផ្ៅជាសមាជក

And become member of the association
By contacting us by e-mail or by phone at :

សូ មទក់ទងតាមរយៈសារផ្អឡច
ិ ប្តូនច
ិ ឬផ្លខទូរស័ពទ

Association Henri Capitant
Cambodia

Friends Cambodian
Law

ខាងផ្ប្កាម៖

contact@henricapitant-cambodia.org

contact@henricapitant-cambodia.org
+855 (0)77 82 24 24
+855 (0)23 67 67 388

+៨៥៥ (០)៧៧ ៨២ ២៤ ២៤

+៨៥៥ (០)២៣ ៦៧ ៦៧ ៣៨៨

សមាគម ហង់រ ី កាពត
ី ង់ កមពុជា បានចុុះបញ្ជ ី
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.

PARTNERS

ើមនិងកំពុងបនត
គម្រមាងដែលសមាគមបានផចម្ផត
តួ
អនុវត្តកងឆ្
នុ
ន ំ២០១៦

 ចាប់កមពុជាៈ

ផេពែផាយប្បព័នទ
ធ ន
ន យ
័ អតែបទចាប់
ិ ន

ំបូងផ្គ

បងអស់ផ្ៅកមពុជា ផ្ោយអាចផ្ប្បប្ើ បាស់បានជាសាធារណៈ លំ នំ
តាមស្វបសាយ Légifrance របស់បារាំង។

 តាក់ស្តងផ្សៀវផ្ៅ ស្ លពព
ិ ណ៌នអំពទ
ី ិ ឋភាពទូផ្ៅផ្នចាប់ កមពុ
ជា ចាប់ផ្ផតម
ចាប់
ស្ខារ។ ផ្សៀវផ្ៅផ្នុះជាស្ផនកមួយផ្ន
ើ តាំងពប្បវតត
ី
ិ
សមូហកមាអនតរជាតិ ស្ លផ្បាុះពុមផ្ព ោយផ្រាងពុមព Lextenso ផ្ៅ
ឆ្នផ្ំ នុះ។

 តាក់ស្តងផ្សៀវផ្ៅសតីអំពក
ច នាផ្ៅកមពុជា
ី សិកមាតាមកច
ិ ស

សហការជាមួយឧតតមប្កុមប្បក
ឋ ច
ច តិ (SNEC)។
ឹ ាផ្ស ក
ិ ជា

ផ្ោយ

 ផ្រៀបចំសននស
ត ល សប្មាប់អក
ន វជា
ិ ជ ជីវៈស្ផនក
ិ ីទ នង
ិ វគគបណុ ត ុះបណា
ចាប់ (នីតិរ ,ឋ ប្បព័នយ
ធ ុតិធ
ត ម៌ផ្ៅកមពុជា, ការអនុវតតចាប់)។

 កំណត់ពនយល់ នង
ឋ បផ្វណីថារី បស់
ិ បកស្ប្បជាភាសាបារាំងនូវប្កមរ ប

កមពុជា នង
ិ ផ្រៀបចំសិកាាសាលាផ្ោយមានការចូលរួមពស
ី ំ ណាក់
មស្រនតត
ី ុលាការ នង
ិ អនកអនុវតតចាប់ននផ្ផេងផ្ទៀតផ្ៅកនុង នង
ិ
ផ្ប្ៅប្បផ្ទស។

ABOUT THE ASSOCIATION

ONGOING PROJECTS AND INITIATIVES
FOR THE 2016 YEAR

The Association Henri Capitant of friends Cambodian law
was founded by Cambodian legal experts, under the auspices
of the Association Henri Capitant French Legal Culture.

 Legicambodia: Publication of the first database
of legal texts in Cambodia with public access, on
the Legifrance model and through a collaborative
work platform.

Cambodian section brings together legal experts from all
venues who received and appreciated the civil legal culture.

Its aim is to promote, disseminate, modernize and
harmonize the Cambodian legal system.
អំពីសមាគម
សមាគម ហង់រ ី កាពត
ើ ផ្ឡង
ី ង់ មត
ិ តភាពផ្នចាប់កមពុជា ប្តូវបានបផ្ងកត
ើ ផ្ោយអនកចាប់ស្ខារ
ផ្ោយមានការគំប្ទពស
ី ំ ណាក់សមាគម ហង់រ ី កាពត
ី ង់ មត
ិ តភាព
 វ បបធម៌គ តិ យុ តត បា រាំង ។

សមាគម ហង់រ ី កាពត
ិ យ
ី ង់ កមពុជា ប្បមូលផតុំផ្ៅផ្ោយអនកចាប់ប្គប់វស័
ស្ លបានទទួ ល ការបណុ ត ុះបណា
ត ល និ ង វាយ តផ្មា ខព ស់ ផ្លើ ប្បព័នធ
ចាប់ សុី វ លឡ។
ិ

ផ្គលបំ ណ ងផ្នសមាគមផ្នុះ សំ ផ្ៅ ល់ ការ ផ្លើ ក សទួយ ការ ផេពែ ផាយ ការផ្ធែើ
ទំផ្នប
ើ កមា នង
ិ សុ ខ ុមនយ
ី កមា ផ្នប្បព័នធចាប់កមពុជា។

www.henricapitant-cambodia.org
www.facebook.com/cambodge.henri.capitant

 Writting of a book presenting an overview of
Cambodian Law providing of the Cambodian
legislation including the history of Cambodian
law. It belongs to an international collection
published by Lextenso (2016).

 Writting of a manual on contract farming in
Cambodia in partnership with the Supreme
National Economic Council (SNEC)
 Organization of training and conferences for
legal profesionals
(rule of law, justice in
Cambodia, law enforcement)
 Annotation and translation of the new
Cambodian Civil Code in French and
organization of workshop with court officers and
legal practitioners in the country

