ស្សែងយល់បស្នែមអំពីសមាគម សមាជិក

Découvrez davantage l’Association, les
membres du bureau, les personnalités
composant le conseil scientifique, ainsi
que nos activités sur:

គណៈកមាាធកា
ិ រប្បតប
ិ តតិ សមាសភាព

ប្កុមប្បក
ប្ពមទំងសកមាភាពផ្ផេងៗផ្ទៀត
ិ
ឹ ាវទាសាស្រសត
របស់សមាគម តាមរយៈផ្គហទំពរ័

www.henricapitant-cambodia.org

www.henricapitant-cambodia.org

ផ្ ម
ើ បកា
ិ របស់សមាគម
ី ា យផ្ៅជាសមាជក

សូ មទក់ទងតាមរយៈសារផ្អឡច
ិ ប្តូនច
ិ ឬផ្លខទូរស័ពទ

Et devenez membre de l’Association
en nous contactant
par courriel ou téléphone:

contact@henricapitant-cambodia.org

contact@henricapitant-cambodia.org

+៨៥៥ (០)៧៧ ៨២ ២៤ ២៤

+855 (0)77 82 24 24
+855 (0)23 67 67 388

សមាគម ហង់រ ី កាពត
ី ង់ កមពុជា បានចុុះបញ្ជ ី

Association enregistrée auprès du Ministère
de l’Intérieur du Royaume du Cambodge
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ខាងផ្ប្កាម៖

+៨៥៥ (០)២៣ ៦៧ ៦៧ ៣៨៨

ផ្ៅប្កសួ ងមហាផ្ផទផ្នប្ពុះរាជាណាចប្កកមពុជា
.

Association Henri Capitant
Cambodge

des Amis
du droit cambodgien

PARTENAIRES

ើ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
កមពុជា

ស្ លពព
ឋ ពទូផ្ៅផ្នចាប់
ិ ណ៌នអំពីទិ ភា

ចាប់ផ្ផតើមតាំងពប្បវតត
ចាប់
ស្ខារ។
ី
ិ

មួយផ្នសមូហកមាអនតរជាតិ

ផ្សៀវផ្ៅផ្នុះជាស្ផនក

ស្ លផ្បាុះពុមផ្ព ោយផ្រាងពុមព

Lextenso ផ្ៅឆ្នផ្ំ 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 (នត
ធ ុតធ
ី រិ ,ឋ ប្បព័នយ
ិត ម៌ផ្ៅកមពុជា, ការអនុវតតចាប់)។

 កំណត់ពនយល់ នង
ឋ បផ្វណីថារី បស់
ិ បកស្ប្បជាភាសាបារាំងនូវប្កមរ ប

កមពុជា នង
ិ ផ្រៀបចំសិកាាសាលាផ្ោយមានការចូលរួមពស
ី ំ ណាក់
មស្រនតត
ី ុលាការ នង
ិ អនកអនុវតតចាប់ននផ្ផេងផ្ទៀតផ្ៅកនុង នង
ិ
ផ្ប្ៅប្បផ្ទស។

A PROPOS DE L’ASSOCIATION
L’Association Henri Capitant des amis du droit
cambodgien a été fondée par des juristes cambodgiens,
sous l’égide de l’Association Henri Capitant des Amis
de la Culture Juridique Française.
La section cambodgienne réunit des juristes de tous
horizons amis de la culture juridique civiliste.
Son but est d’œuvrer à la promotion, la diffusion, la
modernisation et l’harmonisation du droit
cambodgien.
អំពីសមាគម
សមាគម ហង់រ ី កាពត
ី ង់ មត
ិ តភាពផ្នចាប់កមពុជា ប្តូវបានបផ្ងកើតផ្ឡង
ើ ផ្ោយអនក
ចាប់ស្ខារ 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
ការផ្ធែទ
ធ ាប់កមពុជា។
ើ ផ្ំ នប
ើ កមា នង
ិ សុ ខ ុមនយ
ី កមា ផ្នប្បព័នច

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

INITIATIVES ET PROJETS EN COURS POUR
L’ANNE 2016
 Legicambodia: Publication de la première base de
données juridiques au Cambodge en accès public,
sur le modèle de Légifrance par le biais d’une plateforme collaborative de travail.
 Rédaction d'un ouvrage présentant l’ensemble du
droit cambodgien incluant l’histoire du droit
khmer. Il appartient à une collection internationale
publiée par l’éditeur Lextenso (2016).
 Rédaction d'un manuel sur l'Agriculture
contractuelle au Cambodge en partenariat avec le
Conseil National Économique Suprême (SNEC) au
Cambodge.
 Organisation de conférences et de formations
pour les professionnels du droit (Etat de droit,
justice au Cambodge, application de la loi).
 Annotation et traduction du nouveau Code civil
cambodgien en français et organisation de
séminaires de travail avec les officiers judiciaires et
praticiens du droit présents dans le pays.

