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ABOUT THE ASSOCIATION   

  

 

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. 

 

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 ហងរ់ ីកាពីតង ់មតិតភាពផ្នចាបក់មពុជា ប្តូវបានបផ្ងកើតផ្ឡើង ផ្ោយអនក ចាប់ស្ខារ 
ផ្ោយមានការគបំ្ទពីសំណាក ់ សមាគម ហងរ់ ីកាពីតង ់ មតិតភាព 

 វបបធម៌គតិយុតតបារាងំ។ 
 

សមាគម ហងរ់ ីកាពីតង ់ កមពុជា ប្បមលូផតុ ំផ្ៅផ្ោយ អនក ចាបប់្គប ់វស័ិយ 
ស្ លបានទទួល ការបណតុ ុះបណាត ល និង វាយ តផ្មាខពស់ ផ្លើ ប្បព័នធ 

ចាប់ សីុវលិឡ។ 
 
ផ្គលបំណងផ្នសមាគមផ្នុះ សំផ្ៅ ល់  ការ ផ្លើក សទួយ ការ ផេពែផាយ ការ ផ្ធែើ

ទំផ្នើបកមា និង សុខ ុម នីយកមា ផ្នប្បពន័ធ ចាបក់មពុជា។ 
 

 

 

ONGOING PROJECTS AND INITIATIVES 

FOR THE 2016 YEAR 

  

 Legicambodia: Publication of  the first database 

of  legal texts in Cambodia with public access, on 

the Legifrance model and through a collaborative 

work platform. 

 

 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 

 

  

  

 

  

 

គម្រមាងដែលសមាគមបានផតួចម្ផតើមនិងកំពុងបនត
អនុវត្តកនងុឆ្ន ២ំ០១៦ 

 
 

 ចាបក់មពុជាៈ ផេពែ ផាយប្បពន័ធ ទិនននយ័អតែបទចាប ់  ំបូងផ្គ
បងអស់ផ្ៅកមពុជា ផ្ោយអាចផ្ប្បើប្បាស់បានជាសាធារណៈ លំនំ
តាម ស្វបសាយ Légifrance របស់ បារាងំ។ 
 

 តាកស់្តង ផ្សៀវផ្ៅ ស្ លពិពណ៌នអំពីទិ ឋភាពទូផ្ៅផ្នចាប ់   កមពុ
ជា ចាបផ់្ផតើម តាងំពី ប្បវតត ិចាបស់្ខារ។ ផ្សៀវផ្ៅផ្នុះ ជាស្ផនកមយួ ផ្ន
សមូហកមាអនតរជាតិ  ស្ លផ្បាុះពុមពផ្ោយផ្រាងពុមព  Lextenso ផ្ៅ
ឆ្ន ផំ្នុះ។ 
 

 តាក ់ស្តង ផ្សៀវផ្ៅសតីអំពីកសិកមាតាមកិចចសនាផ្ៅកមពុជា ផ្ោយ 
សហការ ជាមយួ ឧតតមប្កុមប្បឹកាផ្ស ឋកិចចជាតិ (SNEC)។ 
 

 ផ្រៀបចំសននសីិទ និងវ គគបណតុ ុះបណាត ល សប្មាបអ់នកវជិាជ ជីវៈស្ផនក
ចាប ់(នីតិរ ឋ, ប្បពន័ធយុតតិធមផ៌្ៅកមពុជា, ការអនុវតតចាប)់។ 
 

 កំណតព់នយល់ និងបកស្ប្បជាភាសាបារាងំនូវប្កមរ ឋបបផ្វ ណី ថារីបស់
កមពុជា និងផ្រៀបចំសិកាា សាលាផ្ោយមានការចូលរមួពីសំណាក ់
មស្រនតីតុលាការ និងអនកអនុវតតចាបន់នផ្ផេងផ្ទៀតផ្ៅកនុង និង
ផ្ប្ៅប្បផ្ទស។ 
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