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េសចក្តីេផ្តើម 
ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនផ្តល់សចច បន័េលើកតិកសញញ

អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ កលពីឆន ១ំ៩៩២។ 
កតិកសញញ េនះ ករពរសិទធិសំខន់ៗ ជេ្រចើន។ កនុងចំេ ម 
សិទធិទងំេនះ គឺមនសិទធិេសមើភពគន េនចំេពះមុខតុ ករ និង

ជ្រមះក្តី នងិសិទធិទទួលបនសវនករ្របកបេ យយុត្តិធម៌
ដូចមនែចងកនុងម្រ ១៤។ 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  គឺជគណៈកមម ធកិរមយួ 
ែដលមនសមជិក១៨រូប ជអនកជំនញករឯក ជយ េបះេឆន ត
េ្រជើស ងំេ យរដ្ឋភគី េដើមបី មឃ្ល េំមើលករអនុវត្តកតិកសញញ  
េនះ។ គណៈកមម ធិករពិនិតយេមើលរបយករណ៍ែដលរដ្ឋភគីបន
កជូ់នេទៀងទត ់ មកលកំណត។់ រចួេហើយ គណៈកមម ធិករ

អនុមត័េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នេលើរបយករណ៍េនះ ែដលចត់
ទុកជអនុ សនរ៍បស់គណៈកមម ធិករចំេពះរដ្ឋភគី អំពីរេបៀប
េធ្វើឲយ្របេសើរដល់ករេគរព មកតព្វកិចចរបស់រដ្ឋភគីេនះ ចំេពះ
កតិកសញញ ។ ចំេពះរដ្ឋភគី  ែដលបនផ្តល់សចច បន័េលើពីធ ី

របែនថមទី១ៃនកតិកសញញ េនះែដរ គណៈកមម ធិករនឹងមន
សិទធិពិនិតយេមើលបណ្តឹ ងែដលប្តឹងេ យបុគគលនន ឬ្រកុម ែដល
បនេចទថមនករបំពនេលើសិទធិរបស់ពួកេគ េ យរដ្ឋភគី។  
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មន រៈសំខន់ ស់ែដលរដ្ឋភគី ្រតូវយល់ពីទំហំៃនកតព្វកិចច
របស់េគេ្រកមកតិកសញញ េនះ។ េដើមបជីួយ ដល់រដ្ឋភគីេលើករណី
េនះ គណៈកមម ធិករអនុមត័េសចក្តពីនយល់ទូេទ ែដលពនយល់
ពិ ្ត រម្តងមយួម្រ ៗ ពីកតព្វកិចចរបស់រដ្ឋភគីេ្រកមកតិកសញញ
េនះ។ េសចក្តីពនយល់ទូេទទងំេនះ េធ្វើេឡើងេ យឈរេលើមូល
្ឋ នៃនេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នកន្លងមក នងិេសចក្តីសំេរចរបស់  

គណៈកមម ធិករ េលើេរឿងក្តីនីមយួៗ ែដលបុគគលបនប្តឹងមក។ 

សិទធិេសមើភពគន េនចំេពះមុខតុ ករ និង ជ្រមះក្ត ី
និងសិទធិទទលួបនសវនករេ យយុត្តិធម ៌ គឺមន រៈសំខន់
ដល់កិចចករពរនីតិរដ្ឋេនកនុង្របេទស កេ៏ យ។ េហតុេនះ
េហើយបនជគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  បនអនុមត័េសចក្តី
ពនយល់ទូេទេលខ៣២ ស្តីពីម្រ ១៤ កលពីែខកកក  ឆន ២ំ០០៧ 
េដើមបផី្តល់ករែណនបំែនថមេទៀតថេតើសិទធិដស៏មុគ ម ញេនះ ជក់
ែស្តងពកព់ន័ធនឹងអ្វីខ្លះេទ។ គណៈកមម ធិករ បនសងកតធ់ងនថ់ 
ល់កិចចធនករពរមនែចងកនុងម្រ ១៤ ្រតូវយកមកអនុវត្តេន 

្រគបរ់ដ្ឋភគី េ យមនិគិតថរដ្ឋេនះេដើរ ម្របពន័ធចបបប់ ងំ ឬ
្របពន័ធចបបអ់ងេ់គ្លសេឡើយ។ 

េនកនុងេសចក្តីពនយល់ទូេទេនះ គណៈកមម ធិករសិទធិ
មនុស បនពនយល់ពិ ្ត រពីកិចចករពរេផ ងៗៃនដំេណើ រនីតិវធិី្រតឹម
្រតូវដូចមនែចងកនុងម្រ ១៤។ េ យចបេ់ផ្តើមពីសិទធិេសមើភពគន
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េនចំេពះមុខតុ ករ និង ជ្រមះក្តី គណៈកមម ធិករសិទធិ
មនុស  បនគូសបញជ កថ់ កិចចករពរទូេទេនះ ្រតូវយកមកអនុ
វត្ត មនិ្រតឹមែតេនកនុង្របពន័ធតុ ករេនះេទ ែតក្៏រតូវអនុវត្តផង
ែដរេនកនុងដំេណើ រករយុត្តិធមទ៌ងំអស់ ដូចជ តយ៉ួង នីតិវធិី ក ់
វនិយ័ម្រន្តី ជករ ធរណៈជេដើម។ គណៈកមម ធិករ កប៏ន
សងកតធ់ងនព់សិីទធិទទួលបនេស យុត្តិធមេ៌ យេសមើភពគន ។ េទះ 
បីយ៉ង កេ៏ យ សិទធិទទួលបនេស យុត្តិធមដ៌ល់ជន្រកី្រក 
ជេរឿយៗ ្រតូវបន ងំេ យករខ្វះជំនួយែផនកចបប។់ ករផ្តល់
ជំនួយែផនកចបបេ់ យមនិគិតៃថ្លដល់ជន្រកី្រក គួរ្រតូវធនថ ជន
្រកី្រកមនសិទធិទទួលបនេស យុត្តិធមក៌នែ់ត្របេសើរ។ 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  បនផ្តល់ករពនយល់យ៉ង
េកបះកបយអំពីសិទធិទទលួបនសវនករេ យយុត្តិធម ៌និងជ
ធរណៈ េ យ ក្តីមនសមតថកចិច ឯក ជយ នងិមនិលំេអៀង។ 
គណៈកមម ធិករ បនសងកតធ់ងនជ់ពិេសសពីឯក ជភពរបស់
េច្រកម ែដល្រតូវធនករពរ មរយៈ ជតួយ៉ង វធិីៃនករែតង 
ងំ សន្តិសុខៃនមុខតំែណង វធិនៃនករតំេឡើងស័ក្តិ៍ ករេផទរ ករ

ពយួរ និងករចូលនិវត្តន។៍ ជ ណត្តិ ចខ់តែដលេច្រកម្រតូវ
រចួផុតពីករេ្រជ តែ្រជកខងនេយបយ ពីអំ ចនីតិ្របតិបត្តិ។ 
កិចចធនករពរេដើមបរីក ឯក ជភពរបស់េច្រកម គួរ្រតវូបន
តមកល់េនកនុងចបប។់ 
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េនកនុងេសចក្តីពនយល់ទូេទេនះ គណៈកមម ធិករសិទធិ
មនុស  កប៏នពនយល់ផងែដរពីេគលករណ៍អនគតិ។ ទស នៈៃន
ឯក ជភពរបស់េច្រកម សំេ ដល់សមតថភពរបស់េច្រកម កនុង
ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេ យេសរ ី រចួផុតពទី្រមង់ មយួៃនឥទធិ
ពលនេយបយ រឯីទស នៈៃនអនគតិ សំេ ដល់សមតថភព
របស់េច្រកម មនិ្រតូវទទួលឥទធពិលេ យមនភពលំេអៀង ឬករ
េរ ើសេអើសផទ ល់ខ្លួន ឬេ យបុេរនិចឆយ័ មយួ អំពីេរឿងក្តេីន
ចំេពះមុខខ្លួនេនះេទ េហើយមនិ្រតូវលំេអៀងេទរកភគី មយួ
ៃនេរឿងក្តីេឡើយ។ េច្រកមមនិ្រតឹមែតមនិលំេអៀងេនះេទ កប៏៉ុែន្ត
គត្់រតូវបង្ហ ញឲយេគេឃើញថ គតព់តិជមនិលំេអៀងែមន។ 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  បនពនយល់ថ សវនករ
េ យយុត្តិធម ៌គួរ្រតូវបនេរៀបចំឲយបនរហ័សនិងជ ធរណៈ។ 
េនេពលែដលបុគគលមន ក្់រតូវជបេ់ចទពីបទ្រពហមទណ្ឌ  ម្រ ១៤ 
ធនករពរេគលករណ៍សចចធរណ៍។ េគលករណ៍េនះ ្រតូវ
បនគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  ចតទុ់កថជេគលករណ៍្រគឹះ
កនុងករករពរសិទធិមនុស  កប់នទុកេទេលើ្រពះ ជ ជញ កនុងករ 
បង្ហ ញភស្តុ ងពីករេចទ្របកនរ់បស់ខ្លួនឲយហួសពីវមិតិសង យ័។ 
េហតុដូេចនះ គឺមនិែមនជនជបេ់ចទ ជអនក្រតូវបង្ហ ញភស្តុ ងថ
គតជ់ជនគម នកំហុសេនះេទ។ 
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្រគបជ់នជបេ់ចទពីបទ្រពហមទណ្ឌ គួរទទួលបន្របេយជន ៍
ពីករករពរមយួចំនួន ដូចជសិទធិ្រតូវដឹងភ្ល មៗពកីរេចទ្របកន់
នឹងខ្លួន សិទធិទទួលបនេមធវ ី មករេ្រជើសេរ ើសរបស់ខ្លួន សិទធិ
ទទួលបនជំនួយែផនកចបបេ់ យមនិបងៃ់ថ្ល េនកនុងេរឿងក្តីមយួចំនួន 
និងសិទធិទទលួបនសមភពៃនភគីកនុងេរឿងក្តី រ ងករករពរ និង
ករេចទ្របកន។់ ម្រ ១៤ កក៏រពរមនិឲយមនករេឆ្លើយ

រភពេ យបងខំែដរ។ កិចចករពរខ្លះកនុងចំេ មកិចចករពរ
ទងំេនះ កម៏នែចងេនកនុងម្រ ៣៨ ៃនរដ្ឋធមមនុញញកមពុជ និង
កនុងបទបបញញត្តិៃន្រកមនីតវិធិី្រពហមទណ្ឌ ។ 

េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣២ ពន្ល តេគលករណ៍ជមូល
្ឋ នេនះ ដល់យុត្តិធមអ៌នីតិជនែដរ។ ជករពិត ស់ អនីតជិនក៏

គួរទទួលបនកិចចករពរដូចគន  ដូចមនុស េពញវយ័ែដរ។ បែនថម 
ពីេនះ អនតីជិនគួរមនកិចចករពរពិេសស។ គណៈកមម ធិករសិទធិ
មនុស បនសងកតធ់ងនថ់ ករឃុំខ្លួនអនីតិជន មុនេពលសវនករ 
និងេនេពលសវនករ គួរែតេចៀស ងឲយបនេ្រចើនបំផុត មែត
ចេធ្វើបន។ ជទូេទ រដ្ឋគួរស្វះែស្វងបេងកើត្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហម

ទណ្ឌ អនីតិជនឲយបន្រតឹម្រតូវមយួ។ កនុងករណីេនះ ជរ ្ឋ ភបិល 
កមពុជ កំពុងែតចតទុ់កករអនុមត័ចបបស់្តីពីយុត្តធិមអ៌នីតជិន ថ
ជជំ នដំបូងមយួ េឆព ះេទរកករបេងកើត្របពន័ធមយួែបបេនះ។   
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េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣២េនះកម៏ននិយយពីសិទធិប្តឹង 
ឧទធរណ៍ និងសិទធិទទួលសំណងពីយុត្តិនិេសធ។ េសចក្តីពនយល់េនះ 
រលឹំកេឡើងវញិពីេគលករណ៍េទ្វទណ្ឌ ភព ែដល មមនិឲយជន

មយួ្រតូវបនកតេ់ទស និងផ្តនទ េទសពីរដងចំេពះបទេលមើស    
ដែដល។ 

ជទីបញចប ់េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣២េនះ បនផ្តល់នូវ
ចំណុចសំខន់ៗ មយួចំននួគួរឲយចងច ំ អំពីទំនកទ់ំនងរ ងម្រ
១៤ និងបទបបញញត្តិដៃទេទៀតៃនកតិកសញញ ។ ជពិេសស េសចក្តី
ពនយល់េនះ រលឹំកថ ចំេលើយ រភពេ យបងខំគជឺករបំពននឹង
ម្រ ១៤ និងម្រ ១៧ អពំីករ ម្របមទរុណកមម និងករ
្រប្រពិត្តេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ និងបនទ បបេនថ ក។ ករពនយរ 
េពលសវនករេ យមនិ្រតឹម្រតូវ គឺមនិ្រតឹមែតបំពនេលើសិទធិ
ទទួលបនសវនករេ យយុត្តិធមេ៌នះេទ ែតែថមទងំបពំនេលើ
ម្រ ៩(៣) ែដលែចងថបុគគលទងំ យ ែដល្រតូវបនចប ់
ខ្លួន ឃុំខ្លួន េ យជបេ់ចទពីបទ្រពហមទណ្ឌ មយួ ្រតូវមនសិទធិ
ទទួលបនករជំនុំជ្រមះកនុងេពលេវ មយួសម្រសប េបើមនិដូេចនះ
េទ ្រតូវែតេ ះែលង។ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  កប៏នពនយល់
ថ វធិីែដលដំេណើ រករេរឿងក្តី្រពហមទណ្ឌ  ចបះ៉ពល់ដល់ករអនុ
វត្ត និងករទទួលបនសិទធិដៃទេទៀត ែដល្រតូវបនករពរេ យ
កតិកសញញ េនះ។ គណៈកមម ធិករផ្តល់ឧទហរណ៍ពីបទបរ ិ រ
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េករ ្តិ៍ ែដល្រតូវបនេគទុកមនិចតក់រអស់ជេ្រចើនឆន  ំេហើយពនយល់
ថ ករពនយរេពលេនះ មនផលបះ៉ពល់យ៉ងខ្ល ងំដល់ជន្រតូវ
េចទ េហើយ ចរតិតបតិមនិ្រតឹម្រតវូដល់សិទធិមនេសរភីពៃនករ
បេញចញមតិរបស់គត ់ ែដល្រតូវបនករពរ មម្រ ១៩ ៃន
កតិកសញញ ។ 

សរុបេសចក្តីមក េសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ៣២េនះ មន
រ្របេយជនជ៍ពិេសស េ យចតទុ់កថ ម្រ ១៤ គឺជបទ

បបញញត្តិមយួសមុគ ម ញ។ េនកនុងឯក រដសំ៏ខនេ់នះ គណៈកមម
ធិករសិទធិមនុស  បនផ្តល់នូវករែណនយ៉ំងេកបះកបយពីវធិិបក
្រ យម្រ ១៤ - ្របករេនះគួរែតជ្របេយជនដ៍ល់អនក្របតិបត្ត ិ
ទងំ យ  ែដលមនករេប្តជញ ខពស់ ដល់ករអនុវត្តសិទធិទទួល
បនសវនករេ យយុត្តិធមេ៌នកមពុជ។ 

 
ករយិល័យឧត្តមសនងករ 

អងគករសហ្របជជតិ 
ទទួលបនទុកសិទធិមនុស េនកមពុជ 

ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៣ 
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maRta 14 
1> CnRKb;rUb RtUvmanPaBesμ IKñacMeBaHmuxtulakar nigsalaCMrHkþI . 

CnRKb;rUbRtUvmansiTi§[salakþImansmtßkic© ÉkraCü nigminlMeGog Edl 
begáIteLIgedayc,ab; CMnMuCMrHerOgkþIrbs;xøÜnedayyutþiFm’’ nigCasaFarN³ 
kñúgkarseRmcesckþIelIkarecaTRbkan;RbqaMgmkelIxøÜn kñúgerOgkþIRBhμTNÐ 
b¤elIIsiTi§ nigkrNIykic©kñúgerOgkþIrdæb,evNI. sarB½t’man nigsaFarN³Cn 
Gacmin[cUlrYmTaMgRsug b¤EpñkmYyénsvnakar edaysarmUlehtusIlFm’ 
sNþab;Fñab;saFarN³ b¤sniþsuxCati kñúgsgÁmRbCaFibetyü b¤enAeBlpl 
RbeyaCn_énCÍvítÉkCnrbs;KUPaKItRmUv[eFVIdUecñH b¤kñúgkRmitEdlcaM)ac;bMput 
tamkaryl;eXIjrbs;tulakar kñúgsßanPaBBiess EdlfakareFVICasaFa 
rN³ nwgnaM[xUcdl;plRbeyaCn_yutþiFm’. b:uEnþ karecjsalRkmTaMg 
Gs; kñúgerOgRBhμTNÐ b¤rdæb,evNI RtUvRbkasCasaFarN³ elIkElgEt 
plRbeyaCn_GnItiCntRmÚvepSgBIenH b¤erOgkþITak;TgnwgTMnas;matuPaB b¤ 
GaNaBüa)alPaBrbs;kumar . 

2> CnNaEdlCab;ecaTBIbTRBhμTNÐ RtUvmansiT§isnμt;Camunfa 
CaCnK μaneTas rhUtdl;RtUv)anbgðajBIBiruT§PaB Rsbtamc,ab;. 

3> kñúgkarseRmcesckþI elIkarecaTRbkan;BIbTRBhμTNÐNamYy 
RbqaMgmkelIxøÜn CnRKb;rUbRtUvmansiT§iTTYl)ankarFanakarBarCaGb,brima 
edayesμ IPaBKñay:ageBjelj dUcxageRkam³ 
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¬k¦ RtUv)anR)ab;Pøam² nigedaylMGit GMBIRbePT nigmUlehtuén 
karecaTRbkan;mkelIxøÜn CaPasaEdlCnenaHecH . 

¬x¦ RtUvmaneBlevla nigmeFüa)ayRKb;RKan; sRmab;erobcMkarBar 
xøÜn nigeqøIyqøgCamYyemFavÍtamkareRCÍserIsrbs;xøÜn. 

¬K¦ RtÚv)anCMnuMCMrHeday\tBnüareBlyUrhYsehtu . 
¬X¦ RtUv)anCMnuMCMrHedaymanvtþmanrbs;xøÜn nigkarBarxøÜnedaypÞal; 

xøÜnÉg b¤tamry³CMnYykarc,ab;tamkareRCÍserIsrbs;xøÜn nigRtUv)anR)ab;»ü 
dwgGMBIsiTi§enH RbsinebIxøÜnK μanCMnYykarc,ab; ehIyRtUvTTYl)anCMnYykar 
c,ab;pþl;[xøÜn kñúgkrNINak¾edayEdlplRbeyaCn_yutþiFm’tRmUv[eFVIdUecñH 
nigeday\tbg;éfø enAkñúgkrNIEbbenH ebICnCab;ecaTK μanmeFüa)ayRKb; 
RKan; edIm,IcMNayeTAelICMnYykarc,ab;eTenaH . 

¬g¦ RtUvmankarsYrcemøIy b¤sMu[sYrcemøIysakSIdak;bnÞúk nig 
TTYl)ankarcUlrYmBI nigkarsYrcemøIysakSIedaHbnÞúk kñúglkçxNÐdUcKñanwg 
sakSIdak;bnÞúkEdr . 

¬c¦ RtUvTTYl)anGñkbkERbPasaeday\tKitéfø ebICnCab;ecaT 
minyl; b¤minecHPasaEdleRbIR)as;enAtulakar . 

¬q¦ minRtÚv)anbgiçtbgçM [eqøIydak;kMhuselIxøÜnÉg b¤sarPaBfa 
manBiruT§ . 
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4> enAkñúgkrNIGnItiCn nItiviFIRtUvykcitþTukdak;eTAelIGayurbs;BYk 
eK nigesckþIRtUvkarkñúgkarelIksÞÜykarsþarnitism,TaBYkeKeLIgvíj . 

5> CnRKb;rUbEdlCab;BiruT§BIbTelμ IsRBhμTNÐ RtUvmansiTi§suM»üsala 
kþImYyx<s;Cag BinitüeTAelIkarRbkasBiruT§PaB nigkarpþnÞaeTaseLIgvíj 
Rsbtamc,ab; . 

6> enAeBlCnNamñak;RtUv)anRbkas[Cab;BiruT§BIbTRBhμTNÐeday 
esckþIsMercsaßBr ehIyeRkaymk karRbkas[Cab;BiruT§enHRtUv)anbdiesF 
b¤RtUv)anelIkElgeTas edayehtufaGgÁehtufμI b¤Edl)anrkeXIjf μI bBa¢ak; 
y:agc,as;fakarpþnÞaeTasenHmanyutþiniesF CnEdlTTYlrgeRKaHedaysar 
kardak;eTasenH RtUvTTYlsMNgRsbtamc,ab; elIkElgEtmankarbgðaj 
fa karminlatRtdagGaf’kM)aMgénkarBitTan;eBl bNþalmkBICnenaH 
TaMgRsug b¤mYyEpñk . 

7> K μanCnNamñak;RtUvykmkkat;eTas b¤ykmkpþnÞaeTasmþgeTot 
cMeBaHbTelμIsEdl)anpþnÞaeTasCasßaBr b¤)anelIkElgecaTrYcehIy Rsb 
tamc,ab; nignitivíFIRBhμTNÐrbs;rdænImYy²enaHeLIy . 




© 
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េសចក្តីពនយលទូ់េទេលខ៣២ 
កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសទិធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ 

ម្រ ១៤៖ សិទធិេសមើភពគន េនចេំពះមុខតុ ករ និង
ជ្រមះក្តី និងសិទធិទទួលបនករជនុំំជ្រមះេ យយុត្តិធម៌ 

I-កំណត់សំគល់ទូេទ 

១. េសចក្តីពនយល់ទូេទេនះជំនួសឲយេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ១៣ 
(សមយ័្របជំុេលើកទី២១)។ 

២. សិទធិេសមើភពគន ចំេពះមុខតុ ករនិង ជ្រមះក្តី និងសិទធិ 
ទទួលបនករជំនុំជ្រមះេ យយុត្តិធម ៌ គឺជធតុផ ដំសំ៏ខនម់យួ
ៃនករករពរសិទធិមនុស  និងេ្របើជមេធយបយ មនីតិវធិ ី េដើមប ី
ធនករពរដល់នីតិរដ្ឋ។ ម្រ ១៤ ៃនកតិកសញញ េនះ មន
េគលេ ធនដល់ករ្រគប្់រគង្របពន័ធយុត្តិធមឱ៌យបន្រតឹម្រតូវ និង 
េដើមបសីេ្រមចបនេគលេ េនះ ្រតូវធនករពរដល់សិទធិជក ់

កម់យួចំនួន។ 

៣. ម្រ ១៤ មនលកខណៈសមុគ ម ញេ យែឡកមយួ េ យរមួ
បញចូ លនូវកិចចធនករពរេផ ងៗ េ្រកមវ ិ លភពៃនករអនុវត្ត
ខុសៗគន ។ ឃ្ល ទី១ ៃនកថខណ័្ឌ ទី១ ែចងពីកចិចធនករពរជ
ទូេទៃនភពេសមើគន េនចំេពះមុខតុ ករ និង ជ្រមះក្តី 
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េ យមនិគិតពីលកខណៈចរតិៃននីតិវធិី េនចំេពះមុខអងគជនុំំជ្រមះ
ទងំេនះេឡើយ។ ឃ្ល ទី២ ៃនកថខណ័្ឌ ដែដល ផ្តល់សិទធិឲយបុគគល
្រគបរូ់ប ទទលួបនសវនករជ ធរណៈ និងយុត្តិធមព៌ី  
ជ្រមះក្តីែដលមនសមតថកចិច ឯក ជ និងមនិលំេអៀង េហើយែដល
្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យចបប ់្របសិនេបើបុគគលេនះ ្របឈមមុខ
នឹងករេចទ្របកនព់ីបទ្រពហមទណ្ឌ មយួ ឬ្របសិនេបើសិទធិនិង 
កតព្វកិចចរបស់បុគគលេនះ ្រតូវបនសេ្រមចេ យបណ្តឹ ង មផ្លូវ
តុ ករ។ កនុងនីតិវធិីែបបេនះ ធរណជន និង្របពន័ធ រពត័ ៌
មន ចមនិ្រតូវបនអនុញញ តឱយចូល ្ត បស់វនករ ែតកនុងករណី 
ននែដលបនបញជ កក់នុងលបះទ៣ីៃន កថខណ័្ឌ ទ១ី ែតប៉េុ ្ណ ះ។ 
កថខណ័្ឌ ទី២ ដល់ទី៥ ៃនម្រ េនះ មនែចងពីកិចចករពរ ម
នីតិវធិីសំ បជ់នែដល្រតូវេចទពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ។ កថខណ័្ឌ
ទី៦ មនែចងពីសិទធិដសំ៏ខនម់យួ កនុងករទទួលបនសំណងសម
រមយ កនុងករណីយុត្តិនិេសធកនុងេរឿងក្តី្រពហមទណ្ឌ ។ កថខណ័្ឌ ទី៧ 

មឃតេ់ទ្វទណ្ឌ ភព េហតុដូេចនះេហើយ កថខណ័្ឌ េនះ ធន
ករពរេសរភីពជ រវន្ត េពលគឺសិទធិរចួផុតពកីរជំនុំជ្រមះ ឬ 
ករផ្តនទ េទសម្តងេទៀត ចំេពះបទេលមើសមយួែដលបុគគលេនះ ្រតូវ
បនផ្តនទ េទស ឬសេ្រមចឲយរចួពីករេចទ្របកនជ់ ថ ពរេហើយ
េនះ។ េនកនុងរបយករណ៍របស់ខ្លួន រដ្ឋភគីៃនកតិកសញញ  គួរ
ែតែបងែចងឲយចបស់ ស់ រ ងទិដ្ឋភពេផ ងៗទងំេនះ ៃនសិទធិ
ទទួលបនករជំនុំជ្រមះេ យយុត្តិធម។៌ 
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៤. ម្រ ១៤ មនែចងពីកិចចធនករពរនន ែដលរដ្ឋភគី្រតូវ
ែតេគរព មេ យមនិគិតពី្របៃពណីគតិយុត្ត និងចបបជ់តិរបស់
រដ្ឋភគីេនះេឡើយ។ េនេពលែដលរដ្ឋភគីេធ្វើរបយករណ៍អំពីវធិី
អនុវត្តកិចចធនករពរទងំេនះ ឱយ្រសប ម្របពន័ធគតិយុត្តរបស់
ខ្លួន គណៈកមម ធិករកេ៏ធ្វើករកតសំ់គល់ថ ចបបជ់តមិនិ ចមន 
ឆនទ នុសិទធិ ចម់ុខ កនុងករកំណតខ់្លឹម រជ រវន្ត ៃនកិចចធន
ករពរ មកតិកសញញ េនះេឡើយ។ 

៥. េទះបីជករ កខ់លកខខណ្ឌ េលើ្របករមយួចំនួនៃនម្រ ១៤ 
ចទទួលយកបនកេ៏ យ កក៏រ កខ់លកខខណ្ឌ ជទូេទេលើសិទធិ 

ទទួលបនករជំនុំជ្រមះេ យយុត្តិធម ៌នឹងមនវសិមតិភពជមយួ 
កមមវតថុ និងេគលបំណងៃនកតិកសញញ េនះ។១ 

៦. េទះបជីម្រ ១៤ មនិ្រតូវបន កប់ញចូ លកនុងបញជ ីៃនសិទធិ 
ននែដលមនិ ចេធ្វើបដបិបញញត្តិបន មម្រ ៤ កថខណ័្ឌ ទ២ី 
ៃនកតិកសញញ េនះកេ៏ យ ករ៏ដ្ឋននែដលកំពុងេធ្វើបដិបបញញត្តិពី
នីតិវធិីធមម  ែដលតំរូវ មម្រ ១៤ េនកនុងកលៈេទសៈៃន្រគ
សននជ ធរណៈ គួរែតធនថ បដិបបញញត្តិែបបេនះ កពុ៏ំ្រជុល

១ េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២៤ (១៩៩៤) ស្តីពបីញ្ហ ននទកទ់ងនឹងករ កខ់លកខខណ្ឌ  បនទ បព់ី
ករផ្តល់សចច បន័ ឬករចូលជសមជិកៃនកតិកសញញ  ឬពិធី របែនថមៃនកតិកសញញ  ឬទកទ់ង
នឹងេសចក្តី្របកស េ្រកមម្រ ៤១ ៃនកតិកសញញ េនះ ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី៨។ 
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ហួសពី ថ នតំរូវយ៉ងតឹងរងឹ មសភពករណ៍ជកែ់ស្តងេនះ 
េឡើយ។ កិចចធនករពរននៃនករជ្រមះក្តីេ យយុត្តិធមពុ៌ំ ច 
កឲ់យសថិតេ្រកមវធិនករៃនបដិបបញញត្តិ ែដល ចនឹងេធ្វើឲយ   

អន្ត យដល់ករករពរសិទធិ ែដលមនិ ចេធ្វើបដបិបញញត្តិបនេនះ  
េឡើយ។ ្រស័យេហតុេនះ តួយ៉ងដូចជម្រ ៦ ទងំមូល ៃន
កតិកសញញ េនះ គឺមនិ ចេធ្វើបដិបបញញត្តិបនេឡើយ។ េនះមន
នយ័ថ សវនករ កេ៏ យ ែដលនេំទដល់ករ កេ់ទស
្រប រជីវតិ េនកំឡុងរដ្ឋមន្រគ សនន ្រតវូែតអនុេ ម ម
បបញញត្តិននៃនម្រ េនះ េ យរមួបញចូ ល ល់លកខខណ្ឌ តំរូវៃន
ម្រ ១៤ ផង។២ ដូចគន េនះែដរ ដូចជម្រ ៧ ទងំ្រសុង កម៏និ
ចេធ្វើបដិបបញញត្តិបនផងែដរ មននយ័ថ ជេគលករណ៍ពុំមន

កំណតេ់ហតុយកចេម្លើយ ឬចេម្លើយ រភព ឬភស្តុ ងេផ ងេទៀត 
ែដលទទួលបនេ យរេំ ភបំពននឹងបបញញត្តិៃនម្រ េនះ  ច 
យកមកេ្របើជភស្តុ ង េនកនុងេរឿងក្តី មយួ ែដលសថិតេន
េ្រកមម្រ ១៤ េនះេឡើយ រមួទងំកនុងេពល្របេទសមន្រគ
សនន៣ េលើកែលងែតកនុងករណីែដលកណំតេ់ហតុយកចេម្លើយ ឬ

២ េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២៩ (២០០១) េលើម្រ ៤៖ បដិបបញញត្តេិនកឡុំងរដ្ឋមន្រគ សនន ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី
១៥។ 

៣ េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២៩ (២០០១) េលើម្រ ៤៖ បដិបបញញត្តេិនកំឡុងរដ្ឋមន្រគ សនន ្រតងក់ថខណ្ឌ
ទី៧ និងទី១៥។ 
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ចេម្លើយ រភព ែដលទទួលបនេ យបំពនេលើម្រ ៧ េនះ 
្រតូវបនយកេទេ្របើ្របស់ ជភស្តុ ងថទរុណកមម ឬករ្រប្រពឹត្ត
មនិគបបដីៃទេទៀត ែដល្រតូវបន មឃតេ់ យបទបបញញត្តិេនះ 
បនេកើតមនេឡើង។៤ ករអនុវត្តខុសពីេគលករណ៍្រគឹះនន ៃន
ករជ្រមះក្តីេ យយុត្តិធម ៌រមួទងំសចចធរណ៍ៃននិរេទស្រតូវ ម
ឃត្់រគបេ់ពលេវ ។៥ 

 

 

 

 

 

 

៤ សូមេមើលអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម និងករ្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស
ធម ៌ឬបេនថ កបនទ ប ្រតងម់្រ ១៥។ 
៥ េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២៩ (២០០១) េលើម្រ ៤៖ បដិបបញញត្តេិនកំឡុង្រគ សននរបស់រដ្ឋ ្រតងក់ថខណ្ឌ
ទី១១។ 
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II. េសមើភពគន េនចំេពះមុខតុ ករ និង ជ្រមះក្តី 
៧. កយខណ្ឌ ទី១ៃនម្រ ១៤ កថខណ្ឌ ទី១ធនករពរជទូេទ
នូវសិទធិេសមើភពគន  េនចំេពះមុខតុ ករ និង ជ្រមះក្តី។ 
ករធនករពរេនះ ពុំ្រគនែ់តអនុវត្តចំេពះតុ ករ និង
ជ្រមះក្តីនន ែដលមនែចងេនកនុង កយខណ្ឌ ទី២ ៃនកថខណ្ឌ េនះ 
ៃនម្រ ១៤ េនះេទ ប៉ែុន្តក្៏រតូវយកមកអនុវត្តផងែដរ េនេពល

ែដលចបបជ់ត ិ ្របគល់តួនទយុី ្ត ធិករ ឲយដល់ ថ បន័ 
យុ ្ត ធិករ មយួ េធ្វើករជំនុំជ្រមះក្តី។៦ 

៨. កនុងនយ័ទូេទ សិទធិេសមើភពគន េនចំេពះមុខតុ ករ និង
ជ្រមះក្តី ធនករពរជបែនថមេទៀតេលើេគលករណ៍នន 

ែដលមនែចងកនុង កយខណ្ឌ ទី២ៃនម្រ ១៤ កថខណ្ឌ ទី១ពីសិទធ ិ
ទទួលបនេ យសមភព និងសិទធិេសមើគន ៃនភគីកនុងេរឿងក្តី ្រពម
ទងំធនថ ភគីននកនុងដំេណើ រករនីតិវធិី ្រតូវបន្រប្រពឹត្តេលើ
េ យគម នករេរ ើសេអើង មយួេឡើយ។ 

៩. ម្រ ១៤ េក្ត បនូវសិទធិទទួលបនេស កមមយុត្តិធមព៌តុី ករ 
េនកនុងេរឿងក្តីនន ែដលមនករសេ្រមចេសចក្តីពបីទេចទ្របកន ់
្រពហមទណ្ឌ  ្រពមទងំសិទធ ិនិងកតព្វកចិចនន េនកនុងបណ្តឹ ង ម
៦ បណ្តឹ ងេលខ១០១៥/២០០១ រ ងPerterer និង្របេទសអូ្រទីស កថខណ្ឌ ទី៩.២ (នីតិវធិីេរឿងក្តី
ទណ្ឌ កមមខងវនិយ័ ្របឆងំនឹងម្រន្តី ធរណៈ) បណ្តឹ ងេលខ ៩៦១/២០០០  រ ងEverett និង
្របេទសេអសប៉ញ កថខណ័្ឌ ទី៦.៤ (ស្តីពីករេធ្វើបតយបន័)។ 
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ផ្លូវតុ ករ។ សិទធិទទលួបនេស កមមពីរដ្ឋបលយុត្តិធម ៌ ្រតូវែត
ធនករពរ្របកបេ យ្របសិទធភព េនកនុងេរឿងក្តីែបបេនះទងំ
អស់ េដើមបធីនថ មនយ័នីតិវធិ ីពុំមនបុគគល មន ក្់រតូវបន 
ដកហូតសិទធកិនុងករទមទររកយុត្តិធមេ៌ឡើយ។ សិទធិទទលួបន
េស កមមយុត្តិធមព៌ីតុ ករ និង ជ្រមះក្តី ្រពមទងំសិទធេិសមើ
ភពគន េនចំេពះមុខ ថ បន័ទងំេនះ មនិ្រតូវកំរតិ្រតឹមែតពលរដ្ឋ 
ៃនរដ្ឋភគីេនះេទ ប៉ុែន្ត្រតូវែតផ្តល់ឲយបុគគល្រគបរូ់ប េ យមនិគិតពី
សញជ តិ ឬនិេបតិកជន ឬ នៈអ្វីេផ ងេទៀតកេ៏ យរបស់ពួកេគ
េនះេទ េទះបីជជនែស្វងរកសិទធិ្រជកេកន ជនេភៀសខ្លួន ពលករ 
េទសន្តរ្របេវសន ៍ កុមរគម ន ពយបល ឬបុគគលេផ ងេទៀត
ែដលចូលេទកនុងែដនដី ឬសថិតេ្រកមយុ ្ត ធិករៃនរដ្ឋភគីេនះ។ 
ថ នភពមយួែដលករប៉ុនបង៉របស់បុគគលមន ក ់ េដើមបទីទលួបន 

េស កមមយុត្តិធមព៌ីតុ ករ ឬ ជ្រមះក្តីែដលមនសមតថកិចច 
្រតូវបនបដិេសធជ្របពន័ធ ម្រពឹត្តនយ័ ឬ ម្រពតឹ្តេហតុ គឺជករ 
អនុវត្តផទុយនងឹករធនករពរ មម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី១       
វកយខណ័្ឌ ទី១។៧ ករធនករពរេនះ ក៏ មឃតផ់ងែដរ នូវករ
ែបងែចក មយួអំពសិីទធិទទួលបនេស កមមយុត្តិធម ៌ពីតុ ករ 
និង ជ្រមះក្តីនន េ យគម នមូល ្ឋ នចបប ់និងមនិ ចេធ្វើ
យុត្តិកមមបនេ យមូល ្ឋ នសតយនុមត័ និងសមេហតុផលនន។ 
៧ បណ្តឹ ងេលខ៤៦៨/១៩៩១ រ ងOló Bahamonde និង្របេទសេអក្វ ទរ័ហគីេណ កថខណ័្ឌ ទី៩.៤ 
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ជកររេំ ភបំពនេលើករធនករពរេនះ ្របសិនេបើបុគគលមយួ
ចំនួន ្រតូវបន ងំមនិឲយ កប់ណ្តឹ ង្របឆងំនឹងបុគគល មយួ 
េផ ងេទៀត េ យសំ ងេលើេហតុផលពូជ សន ៍ ពណ៌សមបុរ 
េភទ ភ  សន មតិនេយបយ ឬមតិេផ ងៗ េដើមកំេណើ ត
ជតិឬសងគម ្រទពយសមបត្តិ នៈពីកំេណើ ត ឬ នៈេផ ងៗេទៀត។៨ 

១០. ករទទួលបន ឬមនិទទួលបនជំនួយផ្លូវចបប ់ ជនិចចកល
កំណតថ់េតើបុគគលមន ក ់ ចទទួលបននីតិវធិីេរឿងក្តីពកព់ន័ធនន 

ឬ ចចូលរមួេនកនុងនីតវិធិីទងំេនះ បន្របកបេ យអតថនយ័។ 

េទះបីជម្រ ១៤ ែចងយ៉ងចបស់អំពីករធនករពរឱយមន
ជំនួយែផនកចបប ់េនកនុងនីតិវធិីេរឿងក្តី្រពហមទណ្ឌ  េនកនុងកថខណ័្ឌ
ទី៣(ឃ) កេ៏ យ ករ៏ដ្ឋ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តឲយផ្តល់ជំនួយែផនកចបប ់
េ យឥតគិតៃថ្ល េនកនុងេរឿងក្តីេផ ងេទៀត ដល់បុគគលទងំ យ
ែដលពុំមនលទធភព្រគប្់រគន ់ កនុងករបងៃ់ថ្លេស េនះ។ េនកនុង
េរឿងក្តីមយួចំនួន រដ្ឋ្រតូវមនកតព្វកចិចេធ្វើយ៉ងដូេចន ះែតម្តង។ ឧ. 
េនេពលជនែដល្រតូវផ្តនទ េទស្រប រជីវតិមន ក ់ស្វះែស្វងរកលទធ
ភព កប់ណ្តឹ ង ឱយេសើេរ ើពីភពមនិ្រប្រកតីេនកនុងសវនករ្រពហម
ទណ្ឌ  ប៉ុែន្តពុមំនលទធភព្រគប្់រគនក់នុងករបងៃ់ថ្លជំនួយែផនកចបប ់
៨ បណ្តឹ ងេលខ២០២/១៩៩១ រ ងAto del Avellanal និង្របេទសេបរ៉ ូកថខណ័្ឌ ទី១០.២ (ករ
កំណតសិ់ទធិតំ ង្រទពយសមបត្តិសហពទ័ធបនចំេពះែតប្តីេនចំេពះមុខតុ ករ ្រស័យេហតុ
េនះ បនបដិេសធេចលសហពទ័ធជ្រសីមនិឲយប្តឹងេទតុ ករ)។ សូមេមើលផងែដរេសចក្តីពនយល់
ទូេទេលខ១៨ (១៩៨៩) ស្តីពីករមនិេរ ើសេអើង កថខណ័្ឌ ទី៧។ 
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េដើមបេីធ្វើបណ្តឹ ងេសើេរ ើែបបេនះបន រដ្ឋ្រតូវមនកតព្វកិចច ្រតូវផ្តល់
ជំនួយែផនកចបប ់អនុេ ម មម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី១ ្រសបគន
នឹងសិទធិទទលួបនករេ ះ្រ យ្របកបេ យ្របសិទធភព ម
ម្រ ២ កថខណ័្ឌ ទី៣ ៃនកតិកសញញ េនះ។៩ 

១១. ដូចគន េនះែដរ ករត្រមូវឱយភគីៃនេរឿងក្តីបង្់របក្់រប បក់្តី 
ចនឹង ងំ ម្រពឹត្តិេហតុដល់ពួកេគកនុងករែស្វងរកយុត្តិធម ៌និង 
ចបងកជបញ្ហ នន មម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទ១ី។១០ និយយ 

េ យែឡក ភរកិចចដត៏ងឹរងឹមយួ មផ្លូវចបបក់នុងករសងសំណង
ដល់ភគីឈនះក្តី េ យគម នករពិចរ អំពីកមមវបិករបស់  ឬ
េ យគម នបនផ្តល់ជំនយួែផនកចបបេ់ យឥតគិតៃថ្ល ចផ្តល់ 
ឥទធិពល ្រកកដ់ល់លទធភពរបស់បុគគលទងំ យ កនុងករែស្វង
រកដំេ ះ្រ យអំពីសិទធិននរបស់ពួកេគ េ្រកមកតិកសញញ
េនះ េនកនុងដំេណើ រករនីតិវធិីែដលមនចំេពះពួកេគ។១១ 

៩ បណ្តឹ ងេលខ៣៧៧/១៩៨៩ រ ងCurrie និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី១៣.៤  
  បណ្តឹ ងេលខ៧០៤/១៩៩៦ រ ងShaw និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី៧.៦  
  បណ្តឹ ងេលខ៧០៧/១៩៩៦ រ ងTaylor និង្របេតសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី៨.២  
  បណ្តឹ ងេលខ៧៥២/១៩៩៧ រ ងHenry និង្របេទស្រទីណី ត និង តូបហគូ កថខណ័្ឌ ទី៧.៦ 
  បណ្តឹ ងេលខ៨៤៥/១៩៩៨ រ ងKennedy និង្របេទស្រទីណី ត និងតូបហគូ កថខណ័្ឌ ទី៧.១០ 
១០ បណ្តឹ ងេលខ៦៤៦/១៩៩៥ រ ងLindon និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ័្ឌ ទី៦.៤។ 
១១ បណ្តឹ ងេលខ៧៧៩/១៩៩៧ រ ងÄärelä and Näkkäläjärvi និង្របេទស ្វ ងំឡង ់កថខណ័្ឌ ទី
៧.២ 
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១២. សិទធិទទួលបនេស កមមយុត្តិធមព៌ីតុ ករេ យេសមើភពគន  
ែដលមនែចងកនុងម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី១ ែចងែតពីសិទធិទទួល
បននីតិវធិីេន ដំបូងប៉ុេ ្ណ ះ េហើយមនិមនែចងពីសិទធិេធ្វើ 
បណ្តឹ ងឧប្រស័យ ឬសិទធិែស្វងរកករេ ះ្រ យេផ ងេទៀតេនះ
េទ។១២ 

១៣. សិទធិេសមើភពគន េនចំេពះមុខតុ ករ និង ជ្រមះក្តី ក៏
ធនអំពីសិទធិេសមើគន ៃនភគី កនុងេរឿងក្តីផងែដរ។ េនះមននយ័ថ 
សិទធិទទួលបននីតិវធិីដូចគន  ្រតូវផ្តល់ជូនភគទីងំអស់ េលើកែលង 
ែតករែបងែចក ្រតូវបនេធ្វើេ យមនមូល ្ឋ នចបប ់ និង ចេធ្វើ
យុត្តិកមមបនេ យមនមូល ្ឋ នសតយនុមត័ និងសមេហតុផល 
េ យពុំ កគុ់ណវបិត្តិជកែ់ស្តង ឬភពមនិ្រតឹម្រតវូេផ ងេទៀតដល់ 
ភគីចុងចេម្លើយ។១៣ ពុំមនសិទធិេសមើគន ៃនភគីកនុងេរឿងក្តីេនះេទ ឧ.
្របសិនេបើមនែត្រពះ ជ ជញ ប៉ុេ ្ណ ះ ្រតូវបនអនុញញ តឲយប្តឹង
ឧទធរណ៍េលើេសចក្តីសេ្រមចមយួចំនួន រឯីភគីចុងចេម្លើយគម នសិទធិ
ែបបេនះ។១៤ េគលករណ៍សមភពរ ងភគីនន កអ៏នុវត្តផង
១២ បណ្តឹ ងេលខ៤៥០/១៩៩១ រ ងI.P. និង្របេទស ្វ ងំឡង ់កថខណ័្ឌ ទី៦.២។ 
១៣ បណ្តឹ ងេលខ១៣៤៧/២០០៥ រ ងDudko និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ័្ឌ ទី៧.៤។ 
១៤ បណ្តឹ ងេលខ១០៨៦/២០០២ រ ងWeiss និង្របេទសអូ្រទីស កថខណ័្ឌ ទី៩.៦។ ឧទហរណ៍
មយួេទៀតៃនកររេំ ភបំពនេលើេគលករណ៍សមភពៃនគូភគីកនុងេរឿងក្តី សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ
២២៣/១៩៨៧ រ ងRobinson និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី១០.៤ (ករបង្អងស់វនករ)។ 
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ែដរកនុងដំេណើ រេរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណី និងទមទរជ ទិ៍ ភគីនមីយួៗ 
្រតូវបនផ្តល់ឱកសជំទស់ ល់ករទញេហតុផល និងភស្តុ ង 
ែដលបនេលើកបង្ហ ញេ យភគីមខ ងេទៀត។១៥ កនុងករណីអញញ ្រត 
កមម អនកបកែ្រប ច្រតូវបនផ្តល់ជូនេ យឥតគិតៃថ្លផងែដរ 
្របសិនេបើពុំដូេចន ះេទ ភគី្រកី្រកពុំ ចចូលរមួកនុងដំេណើ រករក្តីបន
េ យេសមើភពគន  ឬ ក រីបស់ខ្លួន ្រតូវបនសួរេដញេ លេនះ
េទ។ 

១៤. សិទធិេសមើគន េនចំេពះមុខតុ ករ និង ជ្រមះក្តី កត៏ំរូវ
ផងែដរថ េរឿងក្តី្រសេដៀងគន  ្រតូវេ ះ្រ យេទ មនីតិវធិី
្រប ក្់របែហលគន ។ ឧ. ្របសិនេបើអនុវត្ត មនីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ  
ពិេសស ឬតុ ករ ឬ ជ្រមះក្តីែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងជ
ពិេសស េដើមបសីេ្រមចេសចក្តីេលើ្របេភទេរឿងក្តីមយួចំនួន១៦ េគ
្រតូវែតផ្តល់មូល ្ឋ នជសតយនុមត័ និងសមេហតុផលនន េដើមបី
េធ្វើយុត្តិកមមពកីរអនុវត្តេផ ងេនះ។ 

១៥ បណ្តឹ ងេលខ៨៤៦/១៩៩៩ រ ងJansen-Gielen និង្របេទសហូឡង ់ កថខណ័្ឌ ទី៨.២ និង    
បណ្តឹ ងេលខ៧៧៩/១៩៩៧ រ ង Äärelä និងNäkkäläjärvi និង ្របេទស ្វ ងំឡង ់កថខណ័្ឌ េលខ
៧.៤។ 
១៦ឧ. ្របសិនេបើសវនករេ យគណៈវនិិចឆយ័្រតូវបនផតេ់ចញពី្របេភទមយួចំនួនៃនជនជបេ់ចទ 
ឬបទេលមើស (សូម នេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ បស់ហ ជ ច្រកៃនច្រកភពអងេ់គ្លស និង 
េអៀកឡងខ់ងេជើង CCPR/CO/73/UK (2001) កថខណ័្ឌ ទី១៨)  
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III. ករជំនំុជ្រមះេ យយុត្តធិម៌ និងជ ធរណៈ េ យ ជ្រមះក្តី
មួយមនសមតថកិចច ឯក ជយ និងអនគតិ 

១៥. សិទធិទទលួបនករជំនុំជ្រមះេ យយុត្តិធមន៌ងិជ ធរណៈ 
េ យ ជ្រមះក្តីមយួ មនសមតថកិចច ឯក ជយ និងអនគត ិ
ែដលបេងកើតេឡើងេ យចបប ់ ្រតូវបនធនករពរ ្រសប ម      
វកយខណ័្ឌ ទី២ ៃនម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី១ េនកនុងេរឿងក្តីននទក ់
ទងនឹងករសេ្រមចេសចក្ត ី ពកីរេចទ្របកនព់ីបទ្រពហមទណ្ឌ
្របឆងំនឹងបគុគល មយួ ឬពីសិទធិ និងកតព្វកចិចរបស់ពួកេគ េន 
កនុងបណ្តឹ ង មផ្លូវចបប។់ ជេគលករណ៍ ករេចទ្របកនព់ីបទ
្រពហមទណ្ឌ ទកទ់ងនឹងអំេពើនន ែដល្រតូវ្របកសផ្តនទ េទស ម
ចបប្់រពហមទណ្ឌ ជតិ។ ពកយេនះក៏ ច្រគបដណ្ត បផ់ងែដរេលើអំេពើ 
នន ែដលមនចរតិលកខណៈជបទឧ្រកិដ្ឋ ជមយួនឹងករផ្តនទ
េទសែដល្រតូវចតទុ់កថជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  េ យ រែត
េគលបំណង ចរតិលកខណៈ ឬភពធងនធ់ងរៃនអំេពើទងំេនះ េ យ
ពុំគិតពីលកខណៈត្រមូវៃនអំេពើទងំេនះេនកនុងចបបជ់តិេឡើយ។១៧ 

១៦. ទស នៈៃនករកំណតសិ់ទធ ិនងិកតព្វកចិច “េនកនុងបណ្តឹ ង ម 
ផ្លូវចបប ់” មនលកខណៈកនែ់តសមុគ ម ញ។ េយង មម្រ ៥៣ 
កតិកសញញ េនះ្រតូវបន កែ់តងេឡើងខុសៗគន  េទ មភ  
១៧ បណ្តឹ ងេលខ១០១៥/២០០១ រ ងPeterer និង្របេទសអូ្រទីស កថខណ័្ឌ ទី៩.២។ 
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េផ ងៗគន  ែដលមនតំៃលជយថភូតេសមើគន  េហើយករងរេ្រត ម
េរៀបចំ  ពុំទនប់នេ ះ្រ យ  ពីភពខុសគន េនកនុងអតថបទែដល 
េ្របើភ េផ ងៗគន េនះេទ។ គណៈកមម ធិករេនះ កតសំ់គល់ថ 
ទស នៈៃន “បណ្តឹ ង មផ្លូវចបប ់ ” ឬសមមូលរបស់  េនកនុង   
អតថបទែដលេ្របើភ េផ ងៗគន  ្រតូវែផ្អកេលើចរតិលកខណៈៃនសិទធិ
ែដលកំពុង្រតូវពិចរ  ជជងែផ្អកេលើ នៈរបស់ភគី មយួ 
ៃនេរឿងក្តី ឬែផ្អកេលើេវទិកេ យែឡក មយួ ែដលបេងកើតេ យ
្របពន័ធគតិយុត្តកនុង្រសុក កនុងករកំណតព់ីសិទធិេ យែឡកេនះ។១៨ 
ទស នៈេនះ្រគបដណ្ត បេ់លើ៖ 

(ក) នីតិវធិតុី ករែដលមនេគលេ កំណតព់ីសិទធិ នងិកតព្វ 
កិចចននពកព់ន័ធនឹងែផនកកិចចសនយ េបតិកភណ័ និងករទទួល
ខុស្រតូវរដ្ឋបបេវណី កនុងវស័ិយចបបឯ់កជន   កដូ៏ចជ  

(ខ) ពកយសមមូលននេនកនុងវស័ិយចបបរ់ដ្ឋបល ដូចជករបញចប់
មុខងរម្រន្តី ធរណៈេ យ រមូលេហតុននេ្រកពីមូលេហតុ 
ទណ្ឌ កមមខងវនិយ័១៩  ករកំណតព់ីផល្របេយជនខ៍ងសន្តសុិខ
សងគម២០ ឬសិទធិទទួលបនេ ធននិវត្តនរ៍បស់េយធនិ២១ ឬនតីវិធិ ី

១៨ បណ្តឹ ងេលខ១១២/១៩៨១ រ ងY.L. និង្របេទសក  កថខណ័្ឌ ទី៩.១ និង៩.២។ 
១៩ បណ្តឹ ងេលខ៤៤១/១៩៩០ រ ងCasanovas និង្របេទសប ងំ កថខណ័្ឌ ទី៥.២។ 
២០ បណ្តឹ ងេលខ៤៥៤/១៩៩១ រ ងGarcia Pons និង្របេទសេអសប៉ញ កថខណ័្ឌ ទី៩.៣។ 
២១ បណ្តឹ ងេលខ១១២/១៩៨១ រ ងY.L. និង្របេទសក  កថខណ័្ឌ ទី៩.៣។ 
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ទកទ់ិននឹងករេ្របើ្របស់ដីធ្លី ធរណៈ២២ ឬករដកហូត្រទពយ
សមបត្តិឯកជន។ េលើសពីេនះេទៀត ទស នៈេនះ ច (គ) េទះជ
យ៉ង កេ៏ យ ្រគបដណ្ត បេ់លើនីតិវធិីេផ ងៗ េទៀតែដល្រតូវែត
យតំៃលេ យឈរេលើមូល ្ឋ នេទ មករណីមយួៗ ម ម រតី

ៃនចរកិលកខណៈៃនសិទធិែដល្រតូវពិចរ ។ 

១៧. ផទុយេទវញិ សិទធិទទួលបនេស កមមយុត្តធិមព៌ីតុ ករ ឬ
ជ្រមះក្តីដូចមនែចងកនុងម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី១ កយខណ័្ឌ  

ទី២ ពុំមនអនុភពអនុវត្តេនះេទ ្របសិនេបើចបបជ់តិពុំផ្តល់សិទធ ិ
មយួ ឱយដល់បុគគលែដលពកព់ន័ធ។ េហតុដូេចន ះេហើយ េទើប   

គណៈកមម ធិករេនះបនតំកល់បទបបញញត្តិេនះថ មនិ ចអនុវត្ត
បនេទ ្របសិនេបើចបបជ់តិពុំបនអនុញញ តឲយបុគគលេនះមនសិទធិ
ែបបេនះ ដូចជ សិទធិទទួលបនករតំេលើង នន្តរស័ក្តេនកនុង  
មុខងរ ធរណៈ២៣ សិទធិទទួលបនករែតង ងំជេច្រកម២៤ 
ឬសិទធិសំុបនធូរបនថយេទស្រប រជីវតិ េ យ ថ បន័នីតិ្របតិបត្តិ

២២ បណ្តឹ ងេលខ៧៧៩/១៩៩៧ រ ងÄärelä និង Näkkäläjärvi និង្របេទស ្វ ងំឡង ់កថខណ័្ឌ ទី
៧.២ ដល់ ៧.៤។ 

២៣ បណ្តឹ ងេលខ៨៣៧/១៩៩៨ រ ងKolanowski និង្របេទសប៉ូឡូញ កថខណ័្ឌ ទី៦.៤។ 
២៤ បណ្តឹ ងេលខ៩៧២/២០០១ រ ងKazantzis និង្របេទស យ្របឹស កថខណ័្ឌ ទី៦.៥  បណ្តឹ ង
េលខ៩៤៣/២០០០ រ ង Jacobs និង្របេទសែបលហ ុកិ កថខណ័្ឌ ទី៨.៧ និងបណ្តឹ ងេលខ
១៣៩៦/២០០៥ រ ងRivera Fernández និង្របេទសេអសប៉ញ កថខណ័្ឌ ទី៦.៣។ 
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ជេដើម។២៥ េលើសពីេនះេទេទៀត គម នករកណំតសិ់ទធិ និង
កតព្វកិចចេនកនុងបណ្តឹ ង មផ្លូវចបបេ់នះេទ ្របសិនេបើបុគគលេនះ 
្រតូវ្របឈមមុខនឹងវធិនករនន ែដល្រតូវបនចតេ់ឡើង េ យ
ម្រន្តីែដលមន ននុ្រកមរដ្ឋបលខពស់ជងគត ់ ដូចជ វធិនករ 
វនិយ័ ែដលមនិក្ល យជករ កេ់ទសែផនក្រពហមទណ្ឌ  ្របឆងំនងឹ  
ម្រន្តី ធរណៈ២៦ សមជិកកងកំ ំង្រប ប់ វុធ ឬអនកេទស
ជេដើម។ បែនថមពីេនះ ករធនករពរេនះមនិអនុវត្តចំេពះនីតិវធិី
ៃនករេធ្វើបតយបន័ ករបេណ្ត ញេចញ និងនិរេទសេនះេទ។២៧ 
េទះបីជគម នសិទធិទទួលបនេស កមមយុត្តិធមព៌តុី ករ ឬ 

ជ្រមះក្តី ដូចមនែចងកនុងម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី១        
កយខណ័្ឌ ទី២ កេ៏ យ កក៏នុងេរឿងក្តីទងំអស់ខងេលើ និងេរឿងក្តី

្រប ក្់របែហល េនែតមនករធនករពរ មនីតិវធិីេផ ង
េទៀត ែដល ចយកមកអនុវត្តបនែដរ។២៨ 

២៥ បណ្តឹ ងេលខ៨៤៥/១៩៩៨ រ ងKennedy និង្របេទស្រទីណី ត និងតូបហគូ កថខណ័្ឌ ទី
៧.៤។ 
២៦ បណ្តឹ ងេលខ១០១៥/២០០១ រ ងPerterer និង្របេទសអូ្រទីស កថខណ័្ឌ ទី៩.២ (បេណ្ត ញ
េចញេ យទណ្ឌ កមមវនិយ័)។ 

២៧ បណ្តឹ ងេលខ១៣៤១/២០០៥ រ ងZundel និង្របេទសកន  កថខណ័្ឌ ទី៦.៨ និងបណ្តឹ ង
េលខ១៣៥៩/២០០៥ រ ងEsposito និង្របេទសេអសប៉ញ កថខណ័្ឌ ទី៧.៦។ 
២៨ សូមេមើលកថខណ័្ឌ ទី៦២ ខងេ្រកម ៃនេសចក្តីពនយល់េនះ។ 
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១៨. ពកយ “ ជ្រមះក្តី” េនកនុងម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី១ 
េ យមនិគិតពីករេ េឈម ះ ថ បន័េនះ គឺជ ថ បន័មយួែដល
បេងកើតេឡើងេ យចបប ់ ឯក ជយពីអងគនីតិ្របតិបត្តិ និងនតីិបញញត្ត ិ
ឬមនឯក ជភពខងយុ ្ត ធិករេលើេរឿងក្តីជក់ កន់នកនុងករ
សេ្រមចេសចក្តីេលើបញ្ហ ចបប ់ េនកនុងដំេណើ រករៃនេរឿងក្តីែដល
មនចរកិលកខណៈជករវនិិចឆយ័។ ម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី១   
កយខណ័្ឌ ទី២ ធនករពរសិទធិទទួលបនេស កមមយុត្តធិមព៌ ី

ជ្រមះក្តីែបបេនះ ចំេពះជន្រគបរូ់បែដល្របឈមនឹងករ
េចទ្របកនព់ីបទ ជញ ។ សិទធិេនះមនិ ច្រតូវបនរតឹតបតិេនះេទ 
េហើយករផ្តនទ េទស្រពហមទណ្ឌ មយួ េ យ ថ បន័ែដលមនិ
បេងកើតជ ជ្រមះក្តី គឺមនិ្រសបនងឹបទបបញញត្តេិនះេទ។ ដូចគន
េនះែដរ េនេពល ែដលសិទធិ និងកតព្វកិចច េនកនុងបណ្តឹ ង ម
ផ្លូវចបប ់ ្រតូវបនកំណតក់រសេ្រមចេនះ ្រតូវែតេធ្វើយ៉ងេ ច

ស់កេ៏ន្រតឹមដំ កក់ល មយួៃនដំេណើ រករេរឿងក្តី េ យ 
ជ្រមះក្តីេទ មខ្លឹម រៃន កយខណ័្ឌ េនះែដរ។ ករខកខន

របស់រដ្ឋភគី កនុងករបេងកើត ជ្រមះក្តីមយួ ែដលមនសមតថ
ភព េដើមបកីំណតព់ីសិទធិ និងកតព្វកចិចនន ឬេដើមបផី្តល់សិទធិឲយ
ទទួលបនេស កមមយុត្តធិមព៌ី ជ្រមះក្តីែបបេនះ េនកនុងេរឿង
ក្តីជក់ កន់ន នឹង្រតវូចតទុ់កថជកររេំ ភបំពនេលើម្រ
១៤ កនុង ថ នភពននដូចតេទ៖  
 ្របសិនេបើកររតឹតបតិទងំេនះ មនិពឹងែផ្អកេលើចបបក់នុង្រសុក  
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 ្របសិនេបើកររតឹតបតិទងំេនះ មនិចបំចេ់ធ្វើ មេគលបំណង 
ចបប ់ដូចជរដ្ឋបលយុត្តិធម្៌រតឹម្រតូវ ឬ 

 ្របសិនេបើកររតឹតបតិទងំេនះ មនិពឹងែផ្អកេលើអញញ ្រតកមមពី
យុ ្ត ធិករែដលេកើតេចញពីចបបអ់ន្តរជតិ ឧ. ដូចជអភយ័
ឯកសិទធិ ឬ 

 ្របសិនេបើសិទធិទទួលបនេនះ ទុកសំ បែ់តបុគគល មន ក ់
ចនឹង្រតូវរតឹតបតិកនុងវ ិ លភពមយួ ែដលនឹងេធ្វើឱយអន្ត យ

ដល់ខ្លឹម រជ រវន្តៃនសិទធិេនះ។ 

១៩. លកខខណ្ឌ តំរូវៃនសមតថកិចច ឯក ជភព នងិអនគតិរបស់
ជ្រមះក្តី េនកនុងខ្លមឹ រៃនម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី១ គជឺ

សិទធិ ចខ់ត ែដលមនិអនុញញ តឲយេធ្វើអញញ ្រតកមមេនះេទ។២៩  
លកខខណ្ឌ តំរូវៃនឯក ជភព សំេ ជពិេសស េទេលើនីតិវធីិ និង   
លកខណៈសមបត្តិស្រមបក់រែតង ងំេច្រកម និងសំេ េទេលើករ
ធន ករពរទកទ់ិននឹងសុវតថិភពកនម់ុខតំែណងរបស់ពួកេគ 
រហូតដល់ យុចូលនិវត្តន៍ មចបបក់ំណត ់ ឬចប់ ណត្តិកន់
តំែណងរបស់ពួកេគ ្របសិនេបើករណីែបបេនះមន និងសំេ េទ
េលើលកខខណ្ឌ ស្តីពីករតំេលើង នន្តរសក្តិ៍ ករផ្ល ស់ប្តូរ ករពយួរ  
មុខងរ និងករបញឈបព់ីមុខងររបស់ពួកេគ ្រពមទងំសំេ ដល់   
ឯក ជភពពិត្របកដរបស់តុ ករ ពីករេ្រជ តែ្រជកខង
២៩ បណ្តឹ ងេលខ២៦៣/១៩៨៧ រ ងGonzalez del Rio និង្របេទសេបរ៉ូ កថខណ័្ឌ ទី៥.២។ 
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នេយបយ េ យអំ ចនីតិ្របតិបត្តិ និងអំ ចនីតិបញញត្តិ។ 
រដ្ឋគួរែតចតវ់ធិនករជក់ កន់ន កនុងករធន ករពរដល់ 
ឯក ជភពរបស់តុ ករ ករពរេច្រកមពីឥទធពិលនេយបយ 
មទ្រមង់ មយួ េនកនុងករេធ្វើសេ្រមចេសចក្តីរបស់ខ្លួន ម   

រយៈរដ្ឋធមមនុញញ  ឬករអនុមត័ចបបន់នែដលែចងចបស់ ស់ពី
នីតិវធិី នងិលកខណៈវនិិចឆយ័ឥតលំេអៀង ស្រមបក់រែតង ងំ 

ភករ ណត្តិមុខងរ ករដំេលើង នន្តរសក្តិ ករពយួរមុខងរ 
និងករបេណ្ត ញេចញពីមុខតំែណង និងករ កទ់ណ្ឌ កមមខង      
វនិយ័េលើពួកេគ។៣០ ្របសិនេបើសថិតកនុង ថ នភពមយួែដលមុខងរ 
និងសមតថកចិចរបស់តុ ករ និងអងគនីតិ្របតិបត្ត ិមនិ្រតូវបនែញក
ចព់ីគន ចបស់ ស់េទ ឬ្របសិនេបើអងគនីតិ្របតិបត្ត ិ ច្រគប ់

្រគង ឬដឹកនតុំ ករបន េនះមននយ័ថ មនិ្រសប មពកយ 
“ ជ្រមះក្តីមយួ” ឯក ជយេឡើយ។៣១ កិចចករពរេច្រកម ពី
ទំនស់ផល្របេយជនន៍ិងករគំ មកែំហងគឺជករចបំច់ ស់។ 
េដើមបកីរពរឯក ជភពរបស់តុ ករ នៈជេច្រកម រមួមន 
អណត្តិកនម់ុខដំែណង ឯក ជភព សុវតថិភព ភករសមរមយ 
លកខខណ្ឌ ករងរ ្របកេ់ ធននិវត្តន ៍ និង យុៃនករចូលនិវត្តន៍
របស់េច្រកម ្រតូវែតធនឱយបន្រគប្់រគនេ់ យចបប។់ 

៣០ េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសស្លូ ៉ គី CCPR/C/79/Add.79 (1997), កថខណ័្ឌ ទី១៨។ 
៣១ បណ្តឹ ងេលខ៤៦៨/១៩៩១ រ ងOló Bahamonde និង្របេទសេអក្វ ទរ័ ហគីេណ កថខណ័្ឌ ទី
៩.៤។ 
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២០. េច្រកម ច្រតវូបនបញឈបព់ីមុខតំែណង ែតកនុងករណី
្រប្រពឹត្តកំហុសធងនធ់ងរ ឬអសមតថភព េយង មនីតិវធិី្រតឹម្រតូវ
ធនដល់ភពជសតយនុមត័ និងអនគតិ ែដលមនែចងកនុង     
រដ្ឋធមមនុញញ  ឬចបប។់ ករបញឈបេ់ច្រកមេ យអងគនីតិ្របតិបត្តិ ឧ. 
មុនេពលចប់ ណត្តិែដលពួកេគ្រតូវបនែតង ងំ េ យគម នេហតុ 
ផលជក់ ក់ មយួ និងេ យគម នករករពរ មផ្លូវតុ ករ 
្របកបេ យ្របសិទធភព េដើមបបី្តឹងត ៉ ចំេពះករបញឈបេ់នះេទ 
មននយ័ថ មនិ្រសបនឹងឯក ជភពរបស់តុ ករេឡើយ។៣២ 

ករណី្រសេដៀងគន េនះ កម៏និ្រសបនងឹឯក ជភពរបស់តុ ករ
ែដរ តួយ៉ង អងគនីតិ្របតិបត្តិ បញឈបេ់ច្រកមែដល្រតូវបនេចទ
្របកនេ់ យគម នភស្តុ ងពីបទពុករលួយ េ យពុំេគរព មនីតិ
វធិី មយួ ែដលកំណតេ់ យចបបេ់ឡើយ។៣៣ 

២១. លកខខណ្ឌ តំរូវៃនអនគតិមនទដិ្ឋភពពីរ។  

 ទីមយួៈ េច្រកមមនិ្រតូវអនុញតឲយករសំេរចេសចក្តីរបស់ខ្លួន  
 ទទួលរងឥទធពិលេ យភពលំេអៀង ឬ 
 ករេរ ើសេអើងផទ ល់ខ្លួន ឬ 
 កម៏និ្រតូវេធ្វើបុេរវនិិចឆយ័េលើេរឿងក្តីជក់ ក់ មយួ ែដលខ្លួន

កំពុងចតក់រេនះេទ ឬ 
៣២ បណ្តឹ ងេលខ៨១៤/១៩៩៨ រ ងPastukhov និង្របេទសែបល រំូស កថខណ័្ឌ ទី៧.៣។ 
៣៣ បណ្តឹ ងេលខ៩៣៣/២០០០ រ ងMundyo Busyo et al និង ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយ   
កុងេ គ  កថខណ័្ឌ ទី៥.២។ 
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 កម៏និ្រតូវ្រប្រពឹត្ត មវធិីែដលេលើកកំពស់មនិ្រតឹម្រតូវ នូវផល
្របេយជនៃ៍នភគីមយួ េ យេធ្វើឱយខូច្របេយជនភ៍គីមយួ
េផ ងេទៀត។៣៤  

 ទីពីរៈ ជ្រមះក្តីក្៏រតូវែតបង្ហ ញថខ្លួនជអនកពិនិតយេរឿងក្តី
មយួដស៏មេហតុផល េធ្វើឱយេឃើញពីភពមនិលំេអៀងរបស់ខ្លួន 
ែដរ។ ឧ.សវនករមយួែដលទទួលរងឥទធិពលជ រវន្តេ យ 
ករចូលរមួពីេច្រកមែដល្រតូវបនប្តឹងដិតចិត្ត េ្រកមលកខន្តិកៈ
េច្រកម ជធមម  មនិ ច្រតូវចតទុ់កថមនអនគតិេទៀត
េនះេទ។៣៥ 

២២. បទបបញញត្តិៃនម្រ ១៤ អនុវត្តចំេពះតុ ករ និង
ជ្រមះក្តីទងំអស់េនកនុងវ ិ លភពៃនម្រ េនះ េទះជតុ ករ 
ធមម  ឬតុ ករឯកេទស តុ ករសីុវលិ ឬេយធ។ គណៈ   
កមម ធិករេនះកតសំ់គល់ពីអត្តិភពៃនតុ ករេយធ ឬតុ ករ 
ពិេសសែដលជំនុំជ្រមះជនសីុវលិ មនេនកនុង្របេទសជេ្រចើន។ 
េទះជកតិកសញញ េនះ មនិ មឃតឲ់យជំនុំជ្រមះជនសីុវលិ េន
កនុងតុ ករេយធ ឬតុ ករពិេសស កក៏តិកសញញ េនះតំរូវថ 
សវនករែបបេនះ ្រតូវអនុេ មទងំ្រសុង មលកខខណ្ឌ តំរូវៃន

៣៤ បណ្តឹ ងេលខ៣៨៧/១៩៨៩ រ ងKarttunen និង្របេទស ្វ ងំឡង ់កថខណ័្ឌ ទី៧.២។ 
៣៥ ដូចគន ពីខងេលើ។ 
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ម្រ ១៤ េហើយថ ករធនករពរ មម្រ េនះ មនិ ច្រតូវ
បនរតឹតបតិ ឬែកស្រមួល េ យ រែតចរតិលកខណៈជេយធ ឬ
ពិេសសៃនតុ ករ មេីនះេឡើយ។ គណៈកមម ធិករេនះកត៏ក់
សំគល់ផងែដរថ ករជំនុំជ្រមះជនសីុវលិេនកនុងតុ ករេយធ 

ឬតុ ករពិេសស ចេកើតេឡើងនូវបញ្ហ ធងនធ់ងរជេ្រចើន ដ ប
មនករពកព់ន័ធដល់រដ្ឋបលយុត្តិធម្៌របកបេ យសមធម ៌អនគតិ 
និងឯក ជយ។ េហតុដូេចន ះេហើយ សំខន់ ស់ែដល្រតូវចត់
ល់វធិនករចបំច ់ េដើមបធីនថ ករជំនុំជ្រមះែបបេនះ ្រប្រពឹត្ត

េទេ្រកមលកខខណ្ឌ  ែដលេគរពបនទងំ្រសុង មករធន
ករពរដូចមនែចងកនុងម្រ ១៤។ ករជំនុំជ្រមះជនសីុវលិេ យ
តុ ករេយធ ឬតុ ករពិេសស គួរែតជករណីអញញ ្រតកមម៣៦ 

ឧ. មនសមតថកិចចែតេលើេរឿងក្តី  ែដលរដ្ឋភគី ចបង្ហ ញថ 
ជេ្រមើសេ្របើ្របស់ករជំនុំជ្រមះែបបេនះ គឺជករចបំច ់ និង្រតូវ
េធ្វើយុត្តិកមមេ យេហតុផលជសតយនុមត័ និងសមេហតុផលបំផុត 
េហើយ្រតូវអនុវត្តែតកនុងករណីៃន្របេភទបុគគល នងិបទេលមើសជក់

កន់ន ែដលតុ ករសីុវលិធមម  មនិ ចយកេទជំនុំជ្រមះ
បន។៣៧ 

៣៦ សូមេមើលអនុសញញ ទកទ់ិននឹងករករពរជនសីុវលិកនុងេពលស្រងគ ម ចុះៃថងទី១២ ែខសី  ឆន ំ
១៩៤៩ ម្រ ៦៤ និងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣១ (២០០៤) ស្តីពី ចរតិលកខណៈៃនកតព្វកិចច
គតិយុត្តទូេទែដលបន កេ់លើរដ្ឋភគីៃនអនុសញញ េនះ កថខណ័្ឌ ទី១១។ 
៣៧ សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ១១៧២/២០០៣ រ ងMadani និង្របេទស ល់េហ រ ីកថខណ័្ឌ ទី៨.៧ 
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២៣. ្របេទសមយួចំនួន បនេ្រជើសយក ជ្រមះក្តីពិេសសៃន 
“េច្រកម កម់ុខ” ែដលមនសមសភពេច្រកមអនមកិ ឧ. េន 
កនុងវធិនករ្របយុទធ្របឆងំនឹងសកមមភពេភវរកមមជេដើម។ េទះ 
បីជអត្តសញញ ណ និង នៈរបស់េច្រកមទងំេនះ្រតូវបនបញជ ក់
េ យ ជញ ធរឯក ជយមយួកេ៏ យ កតុ៏ ករែបបេនះជនិចចកល 
មនិ្រគនែ់តរងផលបះ៉ពល់ពីតថភពែដល នៈ និងអត្តសញញ ណ 
របស់េច្រកម មនិ្រតូវបនបង្ហ ញឲយជនជបេ់ចទដឹងប៉ុេ ្ណ ះេទ 
ប៉ុែន្តករ៏ងផលបះ៉ពល់ពភីពមនិ្រប្រកតីនន ដូចជករផតេ់ចញ

ធរណជន ឬសូមបែីតជនជបេ់ចទ និងអនកតំ ងរបស់ពួកេគ៣៨ 
ពីដំេណើ រករនីតិវធិី៣៩ កររតឹតបតិសិទធិទទួលបនេមធវ ី មករ
េ្រជើសេរ ើសផទ ល់ខ្លួន៤០ កររតឹតបតិដត៏ឹងរងឹ ឬករបដិេសធសិទធិកនុង
ករ្រប្រស័យទកទ់ងជមយួេមធវរីបស់ពួកេគ ជពិេសសេន
េពលជបឃុ់ំេ យេន ចែ់តឯង៤១ ករគំ មកំែហងេមធវ៤ី២ ពុំ
មនេពលេវ ្រគប្់រគនក់នុងករេរៀបចំករពរេរឿងក្តី៤៣ ឬកររតឹ 
តបតិដត៏ឹងរងឹ ឬករបដិេសធសិទធិកនុងករេកះេ  និង្រតួតពិនតិយ 
៣៨ បណ្តឹ ងេលខ១២៩៨/២០០៤ រ ងBecerra Barney និង្របេទសកូឡំុប៊ ីកថខណ័្ឌ ទី៧.២។ 
៣៩ បណ្តឹ ងេលខ៥៧៧/១៩៩៤ រ ងPolay Campos និង្របេទសេបរ៉ូ កថខណ័្ឌ ទី៨.៨   បណ្តឹ ង
េលខ៦៧៨/១៩៩៦ រ ងGutierrez Vivanco និង្របេទសេបរ៉ូ កថ ខណ័្ឌ ទី៧.១  និងបណ្តឹ ងេលខ
១១២៦/២០០២ រ ងCarranza Alegre និង្របេទសេបរ៉ូ កថខណ័្ឌ ទី៧.៥។ 
៤០ បណ្តឹ ងេលខ៦៧៨/១៩៩៦ រ ងGutierrez Vivanco និង្របេទសេបរ៉ូ កថខណ័្ឌ ទី៧.១។ 
៤១ បណ្តឹ ងេលខ៥៧៧/១៩៩៤ រ ងPolay Campus និង្របេទសេបរ៉ូ កថខណ័្ឌ ទី៨.៨ 
    បណ្តឹ ងេលខ១១២៦/២០០២ រ ងCarranza Alegre និង្របេទសេបរ៉ូ កថខណ័្ឌ ទី៧.៥។ 
៤២ បណ្តឹ ងេលខ១០៥៨/២០០២ រ ងVargas Mas និង្របេទសេបរ៉ូ កថខណ័្ឌ ទី៦.៤។ 
៤៣ បណ្តឹ ងេលខ១១២៥/២០០២ រ ងGuispe Roque និង្របេទសេបរ៉ូ កថខណ័្ឌ ទី៧.៣។ 
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ក  ី រមួទងំករ មឃតម់និឲយសួរេដញេ ល្របេភទ ក ី
មយួចំនួន ឧ. ម្រន្តីនគរបលែដលទទួលខុស្រតូវកនុងករឃតខ់្លួន 
និងសួរចេម្លើយជនជបេ់ចទ។៤៤ ជ្រមះក្តី មន ឬពុំមន 
“េច្រកម កម់ុខ” េនកនុងកលៈេទសៈែបបខងេលើេនះពំុបំេពញ 
បន មស្តង់ រមូល ្ឋ ន ៃនករជនុំំជ្រមះេ យយុត្តិធមេ៌នះេទ 
និងជពិេសសពុំបំេពញបន មលកខខណ្ឌ តំរូវែដលែចងថ  
ជ្រមះក្តី្រតូវែតឯក ជយ នងិអនគតិេនះេទ។៤៥ 

២៤. ម្រ ១៤ កព៏កព់ន័ធផងែដរ េនេពលែដលរដ្ឋទទួល គ ល់
តុ ករែដលែផ្អកេលើចបប្់របៃពណី ឬតុ ករ សន េនកនុង
ស ្ត បធ់ន បគ់តិយុត្តរបស់ខ្លួន កនុងករអនុវត្ត ឬផ្តល់សិទធិឲយ  
តុ ករែបបេនះ នូវភរកិចចយុ ្ត ធិករ។ រដ្ឋេនះ្រតូវធនថ 
តុ ករែបបេនះ ពុំ ចេចញ ល្រកម ែដលមន នុភពយក
េទអនុវត្តបនេទ ្របសិនេបើលកខខណ្ឌ តំរូវននដូចខងេ្រកម មនិ
្រតូវបនេគរព មេទេនះ៖  

 នីតិវធិីេនចំេពះមុខតុ ករែបបេនះ មនកំរតិ្រតឹមែតជេរឿង 
ក្តីរដ្ឋបបេវណី ឬ្រពហមទណ្ឌ តូច ច  

៤៤ បណ្តឹ ងេលខ៦៧៨/១៩៩៦ រ ងGutierrez Vivanco និង្របេទសេបរ៉ូ កថខណ័្ឌ ទី៧.១  
    បណ្តឹ ងេលខ១១២៦/២០០២ រ ងCarranza Alegre និង្របេទសេបរ៉ូ កថខណ័្ឌ ទី៧.៥  
    បណ្តឹ ងេលខ១១២៥/២០០២ រ ងQuispe Roque និង្របេទសេបរ៉ូ កថខណ័្ឌ ទី៧.៣ និង 
    បណ្តឹ ងេលខ១០៥៨/២០០២ រ ងVargas Mas និង្របេទសេបរ៉ូ កថខណ័្ឌ ទី៦.៤។ 
៤៥ បណ្តឹ ងេលខ៥៧៧/១៩៩៤ រ ងPolay Campos និង្របេទសេបរ៉ូ កថខណ័្ឌ ទី៨.៨ 
    បណ្តឹ ងេលខ៦៧៨/១៩៩៦ រ ងGutierrez Vivanco និង្របេទសេបរ៉ូ កថខណ័្ឌ ទី៧.១។ 
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 បំេពញ មលកខខណ្ឌ តំរូវជមូល ្ឋ ន ៃនករជំនុំជ្រមះេ យ
យុត្តិធម ៌ និងករធនករពរែដលពកព់ន័ធដៃទេទៀតៃនកតិក
សញញ េនះ និង 

 ល្រកមៃនតុ ករទងំេនះ ្រតូវផ្តល់សុពលភពេ យ
តុ ករជតិ កនុង ម រតីៃនករធនករពរ ដូចមនែចងកនុង
កតិកសញញ េនះ េហើយ ល្រកមេនះ ច្រតូវបនប្តឹង    
ឧប្រស័យេ យភគីននែដលពកព់ន័ធកនុងនតីិវធិី អនុេ ម
មលកខខណ្ឌ តំរូវៃនម្រ ១៤ ៃនកតិកសញញ េនះ។  

េទះជដូេចន ះកេ៏ យ េគលករណ៍ទងំេនះគឺជកតព្វកិចចទូេទ
របស់រដ្ឋ កនុងករករពរសិទធិននេ្រកមកតិកសញញ េនះ របស់
បុគគល មយួែដលរងបះ៉ពល់ េ យ្របតិបត្តកិររបស់តុ ករ
្របៃពណី ឬតុ ករ សនេនះ។ 

២៥. ពកយ “ករជំនុំជ្រមះេ យយុត្តិធម”៌ រមួមនករធនករពរ
សវនករេ យយុត្តិធម ៌និងជ ធរណៈ។ ភព្រតឹម្រតូវៃននីតិ
វធិី រមួមន៖  
 អវត្តមនៃនឥទធិពលេ យផទ ល់ ឬមនិផទ ល់ មយួ 

 ករ កស់មព ធ ឬករបភំតិបំភយ័ ឬ 

 កររេំ ភបំពនពីសំ កភ់គី មយួ និង 

 េដើមបបីុព្វេហតុអី្វមយួកេ៏ យ។  
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សវនករមយួពុំមនភពយុត្តិធមេ៌ទ ឧ. ្របសិនេបើភគីចុងចេម្លើយ 
កនុងេរឿងក្តី្រពហមទណ្ឌ  ្រតូវ្របឈមនឹងករសំែដងឥរយិបទអរភិព
ពី ធរណជន ឬកក៏រគ្ំរទែតភគីមខ ង េនកនុងបនទបស់វនករ 
ែដលទទួលបនករអធយ្រស័យពីតុ ករ ជេហតុនឲំយមនករ
រេំ ភបំពនេលើសិទធិកនុងករករពរ៤៦ ឬ្រតូវ កឲ់យ្របឈមនងឹ
ករសំែដងឥរយិបទអរភិពេផ ងៗេទៀត ែដលមនផលបះ៉ពល់
្រប ក្់របែហលគន ។ ករសំែដងឥរយិបទេរ ើសេអើងពូជ សន៍
េ យគណៈវនិិចឆយ័៤៧ ែដល្រតូវបនអធយ្រស័យេ យ
ជ្រមះក្ត ី ឬករេ្រជើសេរ ើសគណៈវនិិចឆយ័ែដលមនលកខណៈលំេអៀង 
ខងពូជ សន ៍ គឺជឧទហរណ៍មយួេទៀត ែដលបះ៉ពល់យ៉ង
ធងនធ់ងរដល់ភព្រតឹម្រតូវៃននីតិវធិី។ 

២៦. ម្រ ១៤ ្រគនែ់តធនករពរសមភព និងភព្រតមឹ្រតូវ
ខងនីតិវធិីែតប៉ុេ ្ណ ះ នងិពុំ ច្រតូវបនបក្រ យថជករធន
ពីភពគម នកហុំស របស់ ជ្រមះក្តីមនសមតថកិចចេឡើយ។៤៨ 
ជទូេទ គឺជសមតថកិចចរបស់តុ ករៃនរដ្ឋភគីរបស់កតិក
សញញ េនះ កនុងករពិនិតយេលើអងគេហតុ និងភស្តុ ងនន ឬករ  
អនុវត្តចបបជ់តិ េនកនុងេរឿងក្តីជក់ ក់ មយួ លុះ្រ ែតេគ
៤៦ បណ្តឹ ងេលខ៧៧០/១៩៩៧ រ ងGridin និងសហពន័ធរសុ ុ ីកថខណ័្ឌ ទី៨.២។ 
៤៧ សូមេមើលគណៈកមម ធិករស្តីពីករបំបតក់រេរ ើសេអើងពូជ សន ៍បណ្តឹ ងេលខ៣/១៩៩១ រ ង
Narrainen និង្របេទសណរេវស កថខណ័្ឌ ទី៩.៣។ 
៤៨ បណ្តឹ ងេលខ២៧៣/១៩៨៨ រ ងB.d.B និង្របេទសហូឡង ់ កថខណ័្ឌ ទី៦.៣។ បណ្តឹ ងេលខ
១០៩៧/២០០២ រ ងMartinez Mercader et al និង្របេទសេអសប៉ញ កថខណ័្ឌ ទី៦.៣។ 
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ចបង្ហ ញឲយេឃើញថ ករ យតំៃល ឬករអនុវត្តែបបេនះ ជករ
្រប្រពឹត្ត មទំេនើងចិត្តយ៉ងចបស់្រកែឡត ឬឈនដល់ករបង្ហ ញ
កំហុសយ៉ងជក់ ក ់ ឬយុត្តិនិេសធ ឬមយ៉ងវញិេទៀត តុ ករ
្រតូវបនរកេឃើញថ បនរេំ ភេលើកតព្វកិចច្របកនឯ់ក ជភព 
និងភពមនិលំេអៀងរបស់ខ្លួន។៤៩ េច្រកម្រតូវផ្តល់ករែណនជំក់

កដ់ល់គណៈវនិិចឆយ័េ្រកមស្តង់ រដូចគន េនះ េនកនុងសវនករ
ែដលមនគណៈវនិិចឆយ័។៥០ 

២៧. ទិដ្ឋភពសំខនម់យួៃនភព្រតឹម្រតូវៃនសវនករ គឺភពឆប់
រហ័សរបស់ ។ ទនទឹមនងឹបញ្ហ ៃនករពនយេពលមនិ្រតឹម្រតូវ េន
កនុងដំេណើ រករនីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ  ្រតូវបនេលើកេឡើងយ៉ងចបស់ 

ស់ េនកនុងកថខណ័្ឌ ទី៣(គ) ៃនម្រ ១៤ ករពនយេពលេន
កនុងដំេណើ រករនីតិវធិីរដ្ឋបបេវណី ែដលពុំ ចេធ្វើយុត្តិកមមបនេ យ 

រភពសមុគ ម ញៃនេរឿងក្តី ឬឥរយិបទរបស់ភគីននគឺជទេង្វើ 
ងកេចញពីេគលករណ៍ៃនករជំនុំជ្រមះេ យយុត្តិធម ៌ែដលមន
ែចងកនុងកថខណ័្ឌ ទី១ ៃនបទបបញញត្តេិនះ។៥១ ្របសិនេបើករពនយ

៤៩ បណ្តឹ ងេលខ១១៨៨/២០០៣ រ ងRiedl-Riedestein et al. និង្របេទស ឡឺមង៉ ់ កថខណ័្ឌ ទី៧.៣។       
បណ្តឹ ងេលខ៨៨៦/១៩៩៩ រ ងBondarenko និង្របេទសែបល៊ រូស កថខណ័្ឌ ទី៩.៣ បណ្តឹ ងេលខ 
១១៣៨/២០០២រ ងArenz et al.និង្របេទស ឡឺមង៉ស់្តីពីករសេ្រមចេសចក្ត្ីរបេវស នីយ ៍កថខណ័្ឌ ទី៨.៦។ 
៥០ បណ្តឹ ងេលខ២៥៣/១៩៨៧ រ ងKelly និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី៥.១៣ 
    បណ្តឹ ងេលខ៣៤៩/១៩៨៩ រ ងWright និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី៨.៣ 
៥១ បណ្តឹ ងេលខ២០៣/១៩៨៦ រ ងMunoz Hermoza និង្របេទសេបរូ៉ កថខណ័្ឌ ទី១១.៣ 
    បណ្តឹ ងេលខ៥១៤/១៩៩២ រ ងFei និង្របេទសកូឡុំបី កថខណ័្ឌ ទី៨.៤។ 
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េពលែបបេនះ ្រតូវបនបងកេឡើងេ យកង្វះធនធន និងករផ្តល់
មូលនិធិ មនិ្រគប្់រគនជ់្របច ំ េគគួរែតៃលទុកធនធនហិរញញ វតថុ
បំេពញបែនថមឲយបនេ្រចើន មែដល ចេធ្វើេទបន ស្រមបរ់ដ្ឋ
បលយុត្តិធម។៌៥២ 

២៨. ្រគបក់រជំនុំជ្រមះេរឿងក្តី្រពហមទណ្ឌ  ឬទកទ់ិននឹងបណ្តឹ ង ម 
ផ្លូវចបប ់ជេគលករណ៍ ្រតូវែត្រប្រពឹត្តេទេ យផទ ល់មត ់និងជ 

ធរណៈ។ សវនករជ ធរណៈ ធនដល់តម្ល ភពៃន
ដំេណើ រករនីតិវធិី េហតុដូេចន ះ ភពជ ធរណៈេនះ ផ្តល់ករ
ករពរជ រវន្តដល់ផល្របេយជនរ៍បស់ឯកត្តបុគគល នងិសងគម
ជទូេទ។ តុ ករ ្រតូវែតជូនដំណឹងអំពីេពលេវ  និងទីកែន្លង
ៃនសវនករផទ ល់មត ់ ដល់ ធរណជន ្រពមទងំផ្តល់មេធយ 
បយ្រគប្់រគន ់ស្រមបក់រចូលរមួរបស់ ធរណជន ែដលចប់
រមមណ៍ េនកនុងកំរតិដស៏មេហតុផល ជ ទិ៍ េ យគិតេទដល់

ផល្របេយជនជ៍សក្ត នុពលកនុងេរឿងក្តីនិងរយៈេពលៃនសវនករ 
ផទ ល់មត។់៥៣ លកខខណ្ឌ ត្រមូវឱយមនសវនករ ធរណៈ មនិ
ចបំចអ់នុវត្ត េលើ្រគបន់ីតិវធិីឧទធរណ៍ ែដលសវនករ ច្រប្រពឹត្ត
េទែតេនេលើកំណតេ់ហតុយកចំេលើយ ឬសំេ ជ យលកខណ៍ 
៥២ សូមេមើលឧទហរណ៍. េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ ន សំ ប់ ធរណៈរដ្ឋ្របជធិបេតយយកុងេ គ  
CCPR/C/COD/CO/3 (2006), កថខណ័្ឌ ទី២១ េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប់ ធរណៈរដ្ឋ   
្រហ្វិចក ្ត ល CCPR/C/CAF/CO/2 (2006), កថខណ័្ឌ ទី១៦។ 

៥៣ បណ្តឹ ងេលខ២១៥/១៩៨៦ រ ងVan Meurs និង្របេទសហូឡង ់កថខណ័្ឌ ទី៦.២ 



42 

 

អក រេនះេទ៥៤ ឬកក៏រេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច មនុអងគេសចក្តីេ យ
្រពះ ជ ជញ  និង ជញ ធរ ធរណៈដៃទេទៀត។៥៥ 

២៩. ម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី១ ទទួល គ ល់ថ តុ ករមន
អំ ចកនុងករផត់ ធរណជនេចញទងំអស់ ឬែផនក មយួ 
េ យេហតុផលសីលធម ៌ ស ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ ឬសន្តិសុខ
ជតិេនកនុងសងគម្របជធិបេតយយ ឬេនេពលែដលផល្របេយជន ៍
ៃនជីវតិឯកជនរបស់ភគីនន តំរូវឱយេធ្វើយ៉ងដូេចន ះ ឬដល់កំរតិ
មយួែដលចបំចប់ំផុត េនកនុងកលៈេទសៈពិេសសែដលតុ ករ 
យល់េឃើញថ សវនករជ ធរណៈ ចនឹងេធ្វើឲយខូច្របេយជន ៍
ដល់យុត្តិធម។៌ េ្រកពីកលៈេទសៈពិេសសែបបេនះ សវនករ្រតូវ
ែតេបើកចំហដល់ ធរណជនទូេទ រមួទងំ សមជិកៃន្របពន័ធ
ផ ព្វផ យ និងជឧទហរណ៍ មនិ្រតូវកំរតិ្រតឹមែតបុគគល្របេភទ
ជក់ ក់ មយួេនះេទ។ េទះបីជកនុងករណីែដល ធរណ
ជន្រតូវបនផតេ់ចញពីសវនករកេ៏ យ ក៏ ល្រកម រមួទងំ
កររកេឃើញភស្តុ ង និងករទញេហតុផលគតិយុត្តសំខន់ៗ  
្រតូវែតេធ្វើជ ធរណៈ េលើកែលងែតផល្របេយជនរ៍បស់អនីតិ
ជនតំរូវេផ ងពីេនះ ឬដំេណើ រករនីតិវធិីទកទ់ិននឹងវ ិ ទ ពហ៍ 
ពិពហ៍ ឬ ពយបលភពេលើកូន។ 
៥៤ បណ្តឹ ងេលខ៣០១/១៩៨៨ រ ងR.M និង្របេទស ្វ ងំឡង ់កថខណ័្ឌ ទី៦.៤ 
៥៥ បណ្តឹ ងេលខ៨១៩/១៩៩៨ រ ងKavanagh និង្របេទសេអៀកឡង ់កថខណ័្ឌ ទី១០.៤ 



43 

 

IV. សចចធរណ៍ៃននិរេទស 
៣០. េយង មម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី២ ជន មន កែ់ដល្រតូវ
បនេចទ្របកនព់ីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  ្រតូវមនសិទធិទទួលបន
ករសនមតជ់មុនថគម នេទស រហូត្រតូវបនបង្ហ ញថមនពិរុទធ
ភព មចបប។់ សចចធរណ៍ៃននិរេទស ែដលជមូល ្ឋ ន្រគឹះ
មយួកនុងករករពរសិទធិមនុស  កប់នទុកេលើអយយករឲយផ្តល់ភស្តុ
ងពីបទេចទរបស់ខ្លួន។ សចចធរណ៍េនះ ធនករពរថគម ន

ពិរុទធភព មយួ ច្រតូវបនសនមតទុ់កជមនុេនះេទ ដ ប
បទេចទ ្រតូវបនផ្តល់ភស្តុ ងេលើសពីវមិតិសង យ័ ធនថជន
ជបេ់ចទទទួលបន្របេយជនព៍ីវមិតិសង យ័ េហើយតំរូវថ ជន

ែដលជបេ់ចទពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ េនះ ្រតូវែតទទួលបន
ករ្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួន ្រសប មេគលករណ៍េនះ។ ជញ ធរ   

ធរណៈទងំអស់ មនភរកិចចេជៀស ងពីករេធ្វើបុេរវនិិចឆយ័េលើ
លទធផលៃនករជំនុំជ្រមះ ឧ. េ យមនិេធ្វើេសចក្តីែថ្លងករណ៍ជ

ធរណៈេដើមបបីញជ កអ់ះ ងពីពិរុទធភពរបស់ជនជបេ់ចទ។៥៦ 
ជនជបេ់ចទ ជធមម  ពុំគួរ្រតូវបន កេ់ខន ះ ឬ កក់នុង្រទុងេន    
កំឡុងេពលសវនករេឡើយ ឬេបើពុំដូេចន ះេទ ្រតូវែតបង្ហ ញដល់
តុ ករ េនកនុងសភពមយួែដលបញជ កថ់ ពកួេគ ចជឧ្រកិដ្ឋ
៥៦ បណ្តឹ ងេលខ៧៧០/១៩៩៧ រ ងGrindin និងសហពន័ធរុស ុ ីកថខណ័្ឌ ទី៣.៥ និង៨.៣ 
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ជន្របកបេ យេ្រគះថន ក។់ ្របពន័ធផ ព្វផ យគួរេជៀស ងនូវករ
ផ យពត័ម៌ន  ែដលេធ្វើឲយអន្ត យដល់សចចធរណ៍ៃននិរេទស
េនះ។ េលើសពីេនះេទេទៀត រយៈេពលៃនករឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន 
ពុំគួរយកមកអនុវត្តេធ្វើជករចង្អុលបង្ហ ញៃនពិរុទធភព និងកំរតិៃន
េទសេនះេទ។៥៧ ករបដិេសធមនិឲយ ក្់របកធ់នេនេ្រកឃុំ៥៨ 
ឬករែស្វករកករទទួលខុស្រតូវេនកនុងនីតិវធិីរដ្ឋបបេវណី៥៩ ពុំបះ៉
ពល់ដល់សចចធរណ៍ៃននិរេទសេនះេទ។ 

 

 

 

 

៥៧ ស្តីពីទំនកទ់ំនងរ ងម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី២ និងម្រ ៩ ៃនកតិកសញញ េនះ (ករឃំុខ្លួន      
បេ ្ត ះ សនន) សូមេមើលឧទហរណ៍េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសអីុ លី CCPR/C/
ITA/CO/5(2006), កថខណ័្ឌ ទី១៤ និងេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទស ហ ងទ់ីន CCPR/
CO/70/ARG (2000), កថខណ័្ឌ ទី១០។ 
៥៨ បណ្តឹ ងេលខ៧៨៨/១៩៩៧ រ ងCagas, Butin and Astilleroនិង្របេទសហ្វីលីពីន កថខណ័្ឌ
ទី៧.៣។ 
៥៩ បណ្តឹ ងេលខ២០៧/១៩៨៦ រ ងMorael និង្របេទសប ងំ កថខណ័្ឌ ទី៩.៥ 
    បណ្តឹ ងេលខ៤០៨/១៩៩០ រ ងW.J.H. និង្របេទសហូឡង ់កថខណ័្ឌ ទី៦.២ 
    បណ្តឹ ងេលខ៤៣២/១៩៩០ រ ងW.B.E. និង្របេទសហូឡង ់កថខណ័្ឌ ទី៦.៦។ 
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V. សិទធិរបស់ជនជប់េចទពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  
៣១. សិទធិរបស់ជនជបេ់ចទពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ កនុងករទទួល
បនករជូនដំណឹងភ្ល មៗ និងលំអិត កនុងភ មយួែដលពួកេគយល់ 
បនពី្របេភទ និងបុព្វេហតុៃនករេចទ្របកនព់ីបទ្រពហមទណ្ឌ ដូច 
មនែចងកនុងកថខណ័្ឌ ទី៣(ក) គឺជករធនករពរជអបបបរម
ដំបូងេគ េនកនុងដំេណើ រករនីតិវធិីេរឿងក្តី្រពហមទណ្ឌ ៃនម្រ ១៤។ 
ករធនករពរេនះ អនុវត្តចំេពះ្រគបេ់រឿងក្តីៃនបទេចទ្របកនព់ី
្រពហមទណ្ឌ  រមួទងំេរឿងក្តីទងំ យែដលជនជបេ់ចទ មនិសថិត
កនុងករឃុំខ្លួនបេ ្ត ះ សននផង ប៉ុែន្តមនិអនុវត្តចំេពះករេសុើប
សួរ្រពហមទណ្ឌ  មុនករេចទ្របកនេ់នះេទ។៦០ ករជូនដំណឹងអំពី
មូលេហតុៃនករឃតខ់្លួន ្រតូវបនធនករពរ ចេ់ យែឡក 
េនកនុងម្រ ៩ កថខណ័្ឌ ទី២ ៃនកតិកសញញ េនះ។៦១ សិទធិ្រតូវ
បនជូនដណឹំង “ភ្ល មៗ” អំពីបទេចទ្របកនត់ំរូវថ ពត័ម៌ន្រតូវ
បញជូ នេទ មជីនេនះភ្ល មៗ បនទ បព់ីជនេនះ ្រតូវបនេចទ
្របកនជ់ផ្លូវករពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ មយួ េ្រកមចបបជ់តិ៦២ ឬ
េនេពលបុគគលេនះ ្រតូវបនបង្ហ ញេឈម ះជ ធរណៈពីបទ
េចទេនះ។ លកខខណ្ឌ តំរូវជក់ កៃ់នអនុកថខណ័្ឌ ទី៣(ក) ច
៦០ បណ្តឹ ងេលខ១០៥៦/២០០២ រ ងKhachatrian និង្របេទស េមនី កថខណ័្ឌ ទី៦.៤។ 
៦១ បណ្តឹ ងេលខ២៥៣/១៩៨៧ រ ងKelly និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី៥.៨ 
៦២ បណ្តឹ ងេលខ១១២៨/២០០២ រ ងMárques de Morais និង្របេទសអងេ់ គ  កថខណ័្ឌ ទី
៥.៤ និងបណ្តឹ ងេលខ២៥៣/១៩៨៧ រ ងKelly និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី៥.៨ ។ 
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្រតូវបនបំេពញ េ យគូសបញជ កព់ីបទេចទេនះេ យផទ ល់មត់
ក្តី ្របសិនេបើេ្រកយមក្រតូវបនបញជ កជ់ យលកខណ៍អក រ ឬក៏
គូសបញជ កព់ីបទេចទេនះជ យលកខណ៍អក រែតម្តង ឲយែត
ពត័ម៌នេនះ ចង្អុលបង្ហ ញទងំអងគចបប ់នងិអងគេហតុទូេទែដល
បទេចទ្របកនេ់នះបនសំ ងេលើ។ កនុងករណីៃនសវនករ
កំបងំមុខ ម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី៣(ក) តំរូវថ េទះបីជអវត្តមន
ជនជបេ់ចទកេ៏ យ ក្៏រគបដ់ំ កក់រៃននីតិវធិី ្រតូវេធ្វើឱយបន
្រតឹម្រតូវ េដើមបជូីនដំណឹងដល់ជនជបេ់ចទពីបទេចទ្របកន ់និង
ជូនដំណឹងពកួេគ អំពីដំេណើ រករនីតិវធិី។៦៣ 

៣២. អនុកថខណ័្ឌ ទី៣(ខ) ែចងថជនជបេ់ចទ្រតូវមនេពលេវ  
និងមេធយបយ្រគប្់រគន ់ ស្រមបេ់រៀបចំករពរខ្លួន និងទកទ់ង
ជមយួេមធវែីដលេ្រជើសេរ ើសេ យខ្លួនេគ។ បទបបញញត្តិេនះ គឺជ
ធតុផ មំយួដសំ៏ខន ់ៃនករធនករពរសវនករ េ យយុត្តិធម ៌
និងករអនុវត្តេគលករណ៍សមភពៃនភគីកនុងេរឿងក្តី។៦៤ េនកនុង
ករណីែដលជនជបេ់ចទ្រកី្រក ករទកទ់ងជមយួេមធវ ី ច្រតូវ
បនធន ែតកនុងករណីែដល្រតូវផ្តល់អនកបកែ្របេ យឥតគិតៃថ្ល 

៦៣ បណ្តឹ ងេលខ១៦/១៩៧៧ រ ងMbenge និង្របេទសហ េអៀ កថខណ័្ឌ ទី១៤.១ 
៦៤ បណ្តឹ ងេលខ២៨២/១៩៨៨ រ ងSmith និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី១០.៤ 
    បណ្តឹ ងេលខ២២៦/១៩៨៧ និងបណ្តឹ ងេលខ២៥៦/១៩៨៧ រ ងSawyers, Mclean និង 
Mclean និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី១៣.៦។ 
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េនកំឡុងេពលមុនសវនករ និងេពលសវនករប៉ុេ ្ណ ះ។៦៥ អ្វី
ែដលចតទុ់កថជ “េពលេវ ្រគប្់រគន”់ ្រស័យេលើកលៈ  
េទសៈៃនេរឿងក្តីនីមយួៗ។ ្របសិនេបើ េមធវយីល់េ យសមេហតុ
ផលថ េពលេវ ស្រមបេ់រៀបចំករពរមនិ្រគប្់រគន ់ គឺជ  
ភរកិចចរបស់ពួកេគកនុងករេសនើពនយសវនករ។៦៦ រដ្ឋភគីមនិ្រតូវ
ចបឱ់យទទួលខុស្រតូវ ចំេពះករ្រប្រពឹត្តរបស់េមធវកីរពរេនះេទ 
លុះ្រ ែត ្រតូវបន ឬគួរែត្រតូវបនបង្ហ ញដល់េច្រកមថ ឥរយិ
បទរបស់េមធវេីនះ មនិ្រសបនឹងផល្របេយជនយុ៍ត្តិធម។៌៦៧ 
តុ ករមនកតព្វកិចចផ្តល់ករយល់្រសប មករេសនើសំុពនយ 
សវនករ ជពិេសស េនេពលែដលជនជបេ់ចទ ្រតូវបនេចទ
្របកនព់ីបទឧ្រកិដ្ឋ េហើយេពលេវ បែនថមស្រមបេ់រៀបចំករ
ករពរក្តី ត្រមូវជចចំច។់៦៨ 

៦៥ សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៤៥១/១៩៩១ រ ងHarward និង្របេទសណរេវស កថខណ័្ឌ ទី៩.៥។ 
៦៦ បណ្តឹ ងេលខ១១២៨/២០០២ រ ងMorais និង្របេទសអងេ់ គ  កថខណ័្ឌ ទី៥.៦។ ដូចគន
េនះែដរ បណ្តឹ ងេលខ៣៤៩/១៩៨៩ រ ង Wright និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី៨.៤ ។ 
    បណ្តឹ ងេលខ២៧២/១៩៨៨ រ ង Thomas និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី១១.៤ 
    បណ្តឹ ងេលខ២៣០/៨៧ រ ងHenry និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី៨.២ 
    បណ្តឹ ងេលខ២២៦/១៩៨៧ និងបណ្តឹ ងេលខ២៥៦/១៩៨៧ រ ងSawyers, Mclean និង 
Mclean និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី១៣.៦។ 
៦៧ បណ្តឹ ងេលខ១១២៨/២០០២ រ ង Márques de Morais និង្របេទសអងេ់ គ  កថខណ័្ឌ ទី
៥.៤។ 
៦៨ បណ្តឹ ងេលខ៩១៣/២០០០ រ ងChan និង្របេទសហគុយយ៉  កថខណ័្ឌ ទី៦.៣។ 
    បណ្តឹ ងេលខ៥៩៤/១៩៩២ រ ងPhillip និង្របេទស្រទីនី ត និងតូបេ គ  កថខណ័្ឌ ទី៧.២។ 
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៣៣. “មេធយបយ្រគប្់រគន”់ ្រតូវរមួបញចូ លសិទធិទទួលបនសំណំុ
េរឿង និងភស្តុ ងេផ ងៗ។ សិទធិទទលួបនេនះ្រតូវរមួបញចូ ល្រគប ់
ឯក រសំភរៈ៦៩ ែដលអយយករមនែផនករ កជូ់នតុ ករ 
្របឆងំនឹងជនជបេ់ចទឬជភស្តុ ងេ ះបនទុក។ ឯក រសំភរៈ 
េ ះបនទុក គរួ្រតូវបនយល់ថ មនរមួបញចូ ល មនិ្រគនែ់តឯក រ
សំភរៈែដលបេងកើតពីភពគម នេទសេនះេទ ប៉ែុន្តកជ៏ភស្តុ ង 
េផ ងៗេទៀតែដល ចជួយ ដល់ជនជបេ់ចទ (ឧ.ករចង្អុលបញជ ក ់
ពីចេម្លើយ រភពែដលមនិបនេធ្វើេ យសម័្រគចិត្ត)។ កនុងករណី
ែដលមនករអះ ងថ ភស្តុ ងទទួលបន េ យរេំ ភេលើ
ម្រ ៧ ៃនកតិកសញញ េនះ ពត័ម៌នជុវំញិកលៈេទសៈននែដល 
ភស្តុ ងែបបេនះទទួលបន ្រតូវែតមនេនកនុងសំណំុេរឿង េដើមបី
ទុកលទធភពឱយមនករ យតំៃលពីករអះ ងែបបេនះ។ ្របសិន 
េបើជនជបេ់ចទពំុនិយយភ ែដលេ្របើ្របស់េនកនុងដំេណើ រករ
នីតិវធិី ប៉ុែន្ត្រតូវបនករពរេ យេមធវែីដលេចះភ េនះ គឺ
្រគប្់រគនេ់ហើយ េបើេមធវេីនះបនទទួលឯក រពកព់ន័ធនន 
េនកនុងសំណំុេរឿងេនះ។៧០ 

៦៩ សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសក , CCPR/C/CAN/CO/5 (2005), 
កថខណ័្ឌ ទី១៣។ 
៧០ បណ្តឹ ងេលខ៤៥១/១៩៩១ រ ង Harward និង្របេទសណរេវស កថខណ័្ឌ ទី៩.៥។ 
    បណ្តឹ ងេលខ៧៧០/១៩៩៧ រ ងGridin និងសហពន័ធរសុ ុ ីកថខណ័្ឌ ទី៨.៥។ 
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៣៤. សិទធិ្រប្រស័យទកទ់ងជមយួេមធវ ី តំរូវថ ជនជបេ់ចទ 
្រតូវបនផ្តល់ឱយនូវសិទធិទទួលបនេមធវភី្ល មៗ។ េមធវគីួរែត ច
ជួបកូនក្តីរបស់ខ្លួនកនុងលកខណៈជឯកជនបន និង្រប្រស័យទកទ់ង 
ជមយួជនជបេ់ចទេនះ េនកនុងលកខខណ្ឌ ែដលេគរពបនទងំ 
្រសុង ដល់ករសមង តៃ់នករ្រប្រស័យទកទ់ងគន េនះ។៧១ េលើស
ពីេនះេទៀត េមធវគីួរែត ចផ្តល់្របឹក  និងេធ្វើជតំ ងជនែដល
្រតូវេចទ្របកនព់ីបទ្រពហមទណ្ឌ មយួ ្រសប ម្រកមវជិជ ជីវៈែដល
្រតូវបនទទួល គ ល់ជទូេទ េ យគម នកររតឹតបតិ រងឥទធិពល 
សមព ធ ឬករេ្រជ តែ្រជកេ យពំុ្រតឹម្រតូវពីខង មយួេឡើយ។ 

៣៥. សិទធិរបស់ជនជបេ់ចទ្រតូវបនជំនុំជ្រមះេ យគម នករពនយ 

េពលមនិ្រតឹម្រតូវ ដូចមនែចងកនុងម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី៣(គ) មនិ
្រគនែ់ត្រតូវបន កែ់តងេឡើងេដើមបបីេញជ សកររក ទុកជននន 
យូរេពក េនកនុង ថ នភពមយួមនិ្របកដ្របជ អំពីេជគ សន
របស់ពួកេគ ្របសិនេបើពួកេគ្រតូវបនឃំុខ្លួនជបេ ្ត ះ សនន និង
មនិ្រគនែ់តធនថ ករដកហូតេសរភីពែបបេនះមនិ្រតូវមនរយៈ 
េពលយូរជងភពចបំច ់ េនកនុងកលៈេទសៈៃនេរឿងក្តីជក់ ក់
េនះេទ ប៉ុែន្តកប៏េ្រមើដល់ផល្របេយជនយុ៍ត្តិធមផ៌ងែដរ។ អ្វីែដល
សមេហតុផល ្រតូវែតេធ្វើករ យតំៃល កនុងកលៈេទសៈៃនេរឿងក្ត ី
៧១ បណ្តឹ ងេលខ១១១៧/២០០២ រ ងKhomidova និង្របេទស កជ់ីគី ថ ន កថខណ័្ឌ ទី៦.៤ 
    បណ្តឹ ងេលខ៩០៧/២០០០ រ ង Siragev និង្របេទសអ៊ុយេបគី ថ ន កថខណ័្ឌ ទី៦.៣ 
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នីមយួៗ៧២ េ យពិចរ ជចមបង ពីភពសមុគ ម ញៃនេរឿងក្តី
េនះ ករ្រប្រពឹត្តរបស់ជនជបេ់ចទ និងរេបៀបែដលេរឿងក្តីេនះ
្រតូវបនចតក់រេ យ ជញ ធររដ្ឋបល និងតុ ករ។ េនកនុង
ករណីនន ែដលជនជបេ់ចទ្រតូវបនតុ ករបដិេសធមនិឲយ
េនេ្រកឃុំេ យ ក្់របកធ់ន ពួកេគ្រតូវែតទទួលបនករជំនុំ
ជ្រមះយ៉ងឆបរ់ហ័សបំផុត មែដល ចេធ្វើេទបន។៧៣ ករ
ធនករពរេនះ ពកព់ន័ធនឹង មនិ្រតឹមែតេពលេវ រ ងករេចទ
្របកនជ់នជបេ់ចទជផ្លូវករ និងេពលេវ ែដលករជំនុំជ្រមះ
្រតូវចបេ់ផ្តើមេនះេទ ប៉ែុន្តក្៏រតូវពកព់ន័ធនឹងេពលេវ រហូតដល់
មន លដីក ថ ពរផងែដរ។៧៤ េន្រគបដ់ំ កក់ល េទះជ

៧២ សូមេមើលឧទហរណ៍បណ្តឹ ងេលខ៨១៨/១៩៩៨ រ ងSextus និង្របេទស្រទីណី ត និងតូប
េ គ  កថខណ័្ឌ ទី៧.២ ស្តីពីករពនយេពល២២ែខ រ ងករេចទ្របកនជ់នជបេ់ចទពីបទឧ្រកិដ្ឋ
ែដល្រតូវទទួលេទស្រប រជីវតិ និងករចបេ់ផ្តើមសវនករេ យពុំមនកលៈេទសៈជក់ ក ់
េដើមបផី្តល់យុត្តិកមមចំេពះករពនយេពលេនះ។ េនកនុងបណ្តឹ ងេលខ៥៣៧/១៩៩៣ រ ង Kelly និង
្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី៥.១១ ករពនយេពល១៨ែខ រ ងករ កក់រេចទ្របកន ់ និងករ
ចបេ់ផ្តើមសវនករ ពុំបនរេំ ភម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី៣ (គ)េនះេទ។ សូមេមើលផងែដរ បណ្តឹ ង
េលខ៦៧៦/១៩៩៦ រ ង Yasseen & Thomas និង្របេទសហគ៊ីយ៉  កថខណ័្ឌ ទី៧.១១ (ករ 
ពនយេពល២ឆន  ំ រ ងេសចក្តីសេ្រមចេ យ ឧទធរណ៍ និងករចបេ់ផ្តើមសវនករម្តងេទៀត) 
និងបណ្តឹ ងេលខ៩៣៨/២០០០ រ ង Siewpersaud, Sukhram និង Persaud និង្របេទស្រទីនី
តនិងតូបេ គ  កថខណ័្ឌ ទី៦.២ (រយៈេពលសរបុៃនដំេណើ រករនីតិវធិីសីុេពលេសទើរែត៥ឆន  ំេ យ 

ពុំមនករពនយល់ មយួពីរដ្ឋភគីេនះ េដើមបផី្តល់យុត្តិកមមចំេពះករពនយេពលេនះេទ)។ 
៧៣ បណ្តឹ ងេលខ៨១៨/១៩៩៨ រ ងSextus និង្របេទស្រទីនី តនិងតូបេ គ  កថខណ័្ឌ ទី៧.២។ 
៧៤ បណ្តឹ ងេលខ១០៨៩/២០០២ រ ងRouse និង្របេទសហ្វីលីពិន កថខណ័្ឌ ទី៧.៤ 
    បណ្តឹ ងេលខ១០៨៥/២០០២ រ ងTaright, Touadi Remli និង Yousfi និង្របេទស ល់េហ រ ី
កថខណ័្ឌ ទី៨.៥។ 
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េន ដំបូង ឬេន ឧទធរណ៍្រតូវែត្រប្រពឹត្តេទ “េ យ
គម នករពនយេពលមនិ្រតឹម្រតូវ” េឡើយ។ 

៣៦. ម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី៣(ឃ) មនករធនករពរបីខុសៗ
គន ។ ទី១ បទបបញញត្តិេនះតរូំវថ ជនជបេ់ចទមនសិទធមិនវត្តមន 
េនកនុងសវនករជំនុំជ្រមះក្តីខ្លួន។ េនកនុងកលៈេទសៈមយួចំនួន 
ដំេណើ រករនីតិវធិីេ យកំបងំមុខជនជបេ់ចទ ច្រតូវបនអនុ
ញត េដើមបជី្របេយជនដ៍ល់រដ្ឋបល្រតឹម្រតូវៃនយុត្តិធម ៌ ឧ. េន
េពលែដលជនជបេ់ចទ េបះបងក់រអនុវត្តសិទធមិនវត្តមនរបស់
ខ្លួន េទះបជី្រតូវបនជូនដំណឹង្រគប្់រគនជ់មុនពីដំេណើ រករនីតិ
វធិីកេ៏ យ។ េហតុេនះេហើយ សវនករែបបេនះគឺ្រសបនឹងម្រ
១៤ កថខណ័្ឌ ទី៣(ឃ) ែតកនុងករណីែដលវធិនករចបំចន់ន្រតូវ 
បនអនុវត្ត េដើមបេីកះេ ជនជបេ់ចទ មេពលេវ មយួសម
្រសប និងជូនដំណឹងដល់ពួកេគជមុនអំពីកលបរេិចឆទ នងិទកីែន្លង 
ៃនសវនករជំនុំជ្រមះក្តពីកួេគ និងេសនើសំុឲយពួកេគចូលខ្លួន។៧៥ 

៣៧. ទីពីរ សិទធិរបស់ជនជបេ់ចទ្រគបរូ់ប ែដល្រតូវជបេ់ចទពី
បទ្រពហមទណ្ឌ  េដើមបកីរពរខ្លួនេ យខ្លួនឯង ឬ មរយៈជំនួយ
ករចបប់ មករេ្រជើសេរ ើសរបស់ខ្លួន និង្រតូវបនទទួលដណឹំង
អំពីសិទធិេនះ ដូចមនែចងកនុងម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី៣(ឃ) សំេ
៧៥ បណ្តឹ ងេលខ១៦/១៩៧៧ រ ងMbenge និង្របេទសហ េអៀ កថខណ័្ឌ ទី១៤.១ 
    បណ្តឹ ងេលខ៦៩៩/១៩៩៦ រ ងMaleki និង្របេទសអីុ លី កថខណ័្ឌ ទី៩.៣។ 
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េលើករករពរពីរ្របេភទែដលមនិ ចែចក ចព់ីគន េទវញិេទមក
បនេនះេទ។ បុគគលែដលទទួលបនជំនួយពីេមធវមីនសិទធិ្របប ់
េទេមធវរីបស់ខ្លួន អំពីចំ តក់រៃនេរឿងក្តីរបស់ខ្លួន កនុងកំរតិៃន
ករទទួលខុស្រតូវខងវជិជ ជីវៈ និងផ្តល់សកខីកមមជនំួសខ្លួន។ ទនទឹម
នឹងេនះ ពកយេពចនៃ៍នកតិកសញញ េនះ មនលកខណៈចបស់ 

ស់ េន្រគបភ់ ផ្លូវករ ែដលែចងថករករពរខ្លួនេ យខ្លួន
ឯង “ឬ” មរយៈជំនួយករចបប ់ មករេ្រជើសេរ ើសរបស់ខ្លួន។ 
ដូេចន ះ បទបបញញត្តិេនះផ្តល់លទធភពឲយជនជបេ់ចទ បដិេសធមនិ
ទទួលយកជនំួយករចបប់ មយួ។ េទះបីយ៉ង កេ៏ យ 
សិទធិករពរខ្លួនេ យខ្លួនឯង េ យគម នេមធវ ី ពុំមនលកខណៈ
ចខ់តេនះេទ។ កនុងករណីៃនករជំនុំជ្រមះជក់ កម់យួ ផល

្របេយជនយុ៍ត្តិធម ៌ ចតំរូវឲយមនករចត់ ងំេមធវ្ីរបឆងំនឹង
ឆនទៈរបស់ជនជបេ់ចទ ជពិេសស កនុងករណីែដលជនជបេ់ចទ
េនះ បងកករ ងំសទះជ រវន័្ត និងម្តងេហើយម្តងេទៀត ដល់ករ
្រប្រពឹត្តេទដ្៏រតឹម្រតូវៃនករជំនុំជ្រមះ ឬ្របឈមនឹងករេចទ
្របកនព់ីបទឧ្រកិដ្ឋ ប៉ុែន្តមនិ ចករពរផល្របេយជនរ៍បស់ខ្លួន
បន ឬកនុងករណីចបំច ់ េដើមបកីរពរ ក ែីដលងយរងេ្រគះពី
កររុកគួន ឬករបំភតិបៃំភបែនថមេទៀត ្របសិនេបើពួកេគ្រតូវបន

កសួរេ យជនជបេ់ចទ។ េទះជដូេចនះកេ៏ យ កររតឹតបតិ
មយួេលើឆនទៈរបស់ជនជបេ់ចទ េដើមបកីរពរខ្លួនេ យខ្លួន
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ឯង ្រតូវែតមនេគលេ  និងេគលបំណង្រគប្់រគនធ់ួនលមម និង
មនិ្រតូវេទហួសពីអ្វីែដលជភពចបំច ់ េដើមបតីំកល់្របេយជន ៍
យុត្តិធមេ៌នះេទ។ េហតុដូេចនះេហើយ ចបបជ់តិគួរែតេជៀស ងនូវ
ករ មឃត់ ចខ់ត មយួ ្របឆងំនឹងសិទធកិរពរខ្លួនេ យ
ខ្លួនឯង េនកនុងដំេណើ រករនីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ  េ យពុំមនជំនយួពី 
េមធវ។ី៧៦ 

៣៨. ទបីី ម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី៣(ឃ) ធនករពរសិទធិទទួល
បនជំនួយផ្លូវចបប ់ ែដល្រតូវផ្តល់ឲយជនជបេ់ចទ េនេពល
ែដល្របេយជនយុ៍ត្តិធមត៌ំរូវយ៉ងដូេចនះ នងិេ យពុំយកកំៃរពីពួក
េគ េនកនុងករណីែបបេនះ ្របសិនេបើពួកេគ ពុំមនលទធភព្រគប់
្រគនប់ងៃ់ថ្លេទេនះ។ ភពធងនធ់ងរៃនបទេលមើសមន រសំខនក់នុង
ករសេ្រមចថេតើជំនួយករចបបគ់ួរ្រតូវបនចត់ ងំ ឬអត ់ “េដើមប ី
ជ្របេយជនយុ៍ត្តិធម”៌៧៧ េ យ រថ េនះគឺជអត្តិភពៃនឱកស 
ជក់ កម់យួចំនួនៃនជយ័ជំនះេនដំ កក់លឧទធរណ៍។៧៨ កនុង 
ករណីននែដលពកព់ន័ធនឹងេទស្រប រជីវតិ គឺជករពិតែដល 
ថ ជនជបេ់ចទ ្រតូវែតទទួលបនជំនួយែផនកចបប ់ យ៉ងមន

៧៦ បណ្តឹ ងេលខ១១២៣/២០០២ រ ងCorreia de Matos និង្របេទសពរ័ទុយេហគ កថខណ័្ឌ ទី
៧.៤ និងកថខណ័្ឌ ទី៧.៥។ 
៧៧ បណ្តឹ ងេលខ៦៤៦/១៩៩៥ រ ងLindon និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ័្ឌ ទី៦.៥។ 
៧៨ បណ្តឹ ងេលខ៣១៤/១៩៨៨ រ ងZ.P. និង្របេទសក  កថខណ័្ឌ ទី៥.៤។ 
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្របសិទធភពពីេមធវេីន្រគបដ់ំ កក់លៃនដំេណើ រករនីតិវធិ។ី៧៩ 
ជំនួយករចបបែ់ដលផ្តល់ឲយេ យ ជញ ធរមនសមតថកិចច េ យ
ឈរេលើមូល ្ឋ នៃនបទបបញញត្តិេនះ ្រតូវែតមន្របសិទធភពកនុងករ
តំ ងឱយជនជបេ់ចទ។ មនិដូចកនុងករណីៃនេមធវែីដលេ្រជើស
េរ ើសេ យខ្លួនឯងេនះេទ៨០ ករ្រប្រពឹត្តខុស ឬអសមតថភពជក់
ែស្តង ឧ. ករដកបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ េ យគម នពិេ្រគះេយបល់កនុង
ករណីេទស្រប រជីវតិ៨១ ឬអវត្តមនេនកំឡុងេពលសវនករ
សួរេដញេ ល ក កីនុងករណីែបបេនះ៨២ ចត្រមូវឱយមនករ 
ទទួលខុស្រតូវពីរដ្ឋ មចីំេពះករបំពនេលើម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ  
ទី៣(ឃ) ឲយែតករណីេនះ្រតូវបនបង្ហ ញជូនេច្រកមថ ករ្រប្រពឹត្ត
របស់េមធវេីនះ មនិ្រសបនឹង្របេយជនយុ៍ត្តិធម។៌៨៣ កជ៏ករ 
៧៩ បណ្តឹ ងេលខ៩៨៥/២០០២ រ ងAliboeva និង្របេទស កជ់ីគី ថ ន កថខណ័្ឌ ទី៦.៤ 
    បណ្តឹ ងេលខ៩៦៤/២០០១ រ ងSaidova និង្របេទស កជ់ីគី ថ ន កថខណ័្ឌ ទី៦.៨ 
    បណ្តឹ ងេលខ៧៨១/១៩៩៧ រ ងAliev និង្របេទសអ៊ុយែ្រកន កថខណ័្ឌ ទី៧.៣ 
    បណ្តឹ ងេលខ៥៥៤/១៩៩៣ រ ងLaVande និង្របេទស្រទីនី ត និងតូបេ គ  កថខណ័្ឌ ទី៥៨ 
៨០ បណ្តឹ ងេលខ៣៨៣/១៩៨៩ រ ងH.C. និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី៦.៣។ 
៨១ បណ្តឹ ងេលខ២៥៣/១៩៨៧ រ ងKelly និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី៩.៥។ 
៨២ បណ្តឹ ងេលខ៨៣៨/១៩៩៨ រ ងHedricks និង្របេទសហគីយ  កថខណ័្ឌ ទី៦.៤។ ស្រមប់
ករណីៃនអវត្តមនរបស់តំ ងផ្លូវចបបៃ់នមច ស់បណ្តឹ ង កនុងកំឡុងសវនករសួរេដញេ ល ក  ី
េពលសវនករបឋម សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៧៧៥/១៩៩៧ រ ងBrown និង្របេទសចៃមក៉ កថ
ខណ័្ឌ ទី៦.៦។ 
៨៣ បណ្តឹ ងេលខ៧០៥/១៩៩៦ រ ងTaylor និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី៦.២ 
    បណ្តឹ ងេលខ៩១៣/២០០០ រ ងChan និង្របេទសហគីយ  កថខណ័្ឌ ៦.២ 
    បណ្តឹ ងេលខ៩៨០/២០០១ រ ងHussain និង្របេទសេកះម៉ូរសី កថខណ័្ឌ ទី៦.៣។ 
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បំពនេលើបទបបញញត្តិេនះផងែដរ ្របសិនេបើតុ ករ ឬ ជញ ធរ 
ពកព់ន័ធេផ ងេទៀត ងំេមធវែីដល្រតូវបនែតង ងំ មនិឲយ 
បំេពញកិចចកររបស់ខ្លួនបនេ យ្របសិទធភព។៨៤ 

៣៩. កថខណ័្ឌ ទី៣(ង) ៃនម្រ ១៤ ធនករពរសិទធិរបស់ជន
ជបេ់ចទកនុងករ កសួរ ឬឲយមនករសួរេដញេ ល ក ី ក់
បនទុក ្រពមទងំទទួលបនករចូលរមួ និងករ កសួរ ក េី ះ 
បនទុក េ្រកមលកខខណ្ឌ ដូចគន នឹង ក ី កប់នទុកែដរ។ ដូចជករ
អនុវត្តេគលករណ៍សមភពៃនភគីេនកនុងេរឿងក្តី ករធនករ 
ពរេនះ មន រៈសំខនដ់ល់ករធនឱយមនករករពរដម៏ន
្របសិទធភពេ យជនជបេ់ចទ នងិជំនួយករចបបរ់បស់ពកួេគ 
េហើយេនះគឺជករធនករពរជនជបេ់ចទ ឱយមនអំ ច ម
ផ្លូវចបប ់ ដូចគន នឹងអំ ចែដលអយយករមនែដរ កនុងករបងគ ប់
ឲយមនករចូលខ្លួនរបស់ ក  ី កសួរ ឬសួរេដញេ ល ក ី

មយួ។ េទះជដូេចន ះកេ៏ យ កេ៏គលករណ៍េនះពំុផ្តល់សិទធិ
ឥត្រពំែដនកនុងករទទួលបនករចូលរមួពី ក ី មយួ មករ
េសនើសំុរបស់ជនជបេ់ចទ ឬជនំួយករចបបរ់បស់េគេនះេទ ប៉ុែន្ត
្រគនែ់តជសិទធិមន ក  ីែដល្រតូវទទួលយក េនកនុងសំណំុេរឿង 
េហើយែដលសម្រសបស្រមបក់រករពរក្តីខ្លួន េហើយ្រតូវទទួល
បនក នុវត្តភព្រតឹម្រតូវេដើមបី ងំសំនួរ និងសួរត ងំ ក ី
៨៤ បណ្តឹ ងេលខ៩១៧/២០០០ រ ងArutyunyan និង្របេទសអ៊ុយេបគី ថ ន កថខណ័្ឌ ទី៦.៣។ 
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កប់នទុកេនដំ កក់លមយួចំនួនៃនដំេណើ រករនីតិវធិី។ សថិត
កនុង្រពំែដនកំណតទ់ងំេនះ និងសថិតេ្រកមករ កក់ំរតិេលើករេ្របើ
្របស់កំណតេ់ហតុយកចំេលើយ ចេម្លើយ រភព នងិភស្តុ ង
េផ ងេទៀតែដលទទួលបនេ យបំពននឹងម្រ ៧៨៥ ដំបងូបំផុត 
គឺ ្រស័យេលើចបបជ់តរិបស់រដ្ឋភគី េដើមបកីំណតព់ីករទទួលយក 
ភស្តុ ងនិងអំពីរេបៀបែដលតុ ករ យតំៃលភស្តុ ងទងំេនះ។ 

៤០. សិទធិទទួលបនជំនយួពីអនកបកែ្របេ យឥតគិតៃថ្លកនុងករណី 
ែដលជនជបេ់ចទេនះពំុ ចយល់ ឬនិយយភ ែដលេ្របើ្របស់ 
េនកនុងតុ ករ ដូចមនែចងកនុងម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី៣(ច) មន
ែចងពីទិដ្ឋភពមយួេទៀតៃនេគលករណ៍ភព្រតឹម្រតូវនិងសមភព 
ៃនភគីកនុងេរឿងក្តីេនកនុងដំេណើ រករនីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ ។៨៦ សិទធិេនះ 
្រតូវផ្តល់ឲយេន្រគបដ់ំ កក់ល ៃនដំេណើ រករនីតិវធិីផទ ល់មត។់ 
េគលករណ៍េនះ អនុវត្តចំេពះជនបរេទសដូចគន នឹង្របជពលរដ្ឋ
ៃនរដ្ឋ មែីដរ។ េទះជដូេចន ះកេ៏ យ ជនជបេ់ចទែដលមន
ភ កំេណើ ត ខុសពីភ ផ្លូវករែដលេ្របើ្របស់កនុងតុ ករ ជ
េគលករណ៍ ពុ្ំរតូវបនផ្តល់សិទធិឲយទទួលបនអនកបកែ្របេ យ
ឥតគិតៃថ្លេនះេទ ្របសិនេបើពួកេគេចះភ ផ្លូវករេនះ្រគប្់រគន ់
េដើមបនីឹងករពរខ្លួនឯងបនេ យ្របសិទធភពេហើយេនះ។៨៧ 
៨៥ សូមេមើលកថខណ័្ឌ ទី៦ ខងេលើ។ 
៨៦ បណ្តឹ ងេលខ២១៩/១៩៨៦ រ ងGuesdon និង្របេទសប ងំ កថខណ័្ឌ ទី១០.២។ 
៨៧ សូមេមើលពីខងេលើ។ 
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៤១. ជទីបញចប ់ ម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី៣(ឆ) ធនករពរសិទធិមនិ្រតូវ
បនបងខំឲយេឆ្លើយ្របឆងំនឹងខ្លួនឯងឬ រភពថមនពិរុទធ។ ករធនករ 
ពរេនះ ្រតូវបនយល់កនុងនយ័ៃនករមនិ កស់មព ធេ យផទ ល់ ឬេ យ 
្របេយលេលើផ្លូវកយ ឬផ្លូវចិត្ត េ យមនិ្រតឹម្រតូវពី ជញ ធរេសុើបអេងកត
េលើជនជបេ់ចទេដើមបទីទួលបនចេម្លើយ រភពពីពិរុទធភពេនះេឡើយ។ 
ជមយួនឹងេហតុផលរងឹម ំករ្រប្រពឹត្តេលើជនជបេ់ចទកនុងលកខណៈផទុយ 
នឹងម្រ ៧ ៃនកតិកសញញ េនះ េដើមបទីញយកចេម្លើយ រភពមនិ
ចទទួលយកបនេនះេទ។៨៨ ចបបជ់តិ្រតូវែតធនថ កំណតេ់ហតុ

យកចំេលើយឬចេម្លើយ រភព ែដលទទួលបនេ យបំពននឹងម្រ ៧ 
ៃនកតិកសញញ េនះ ្រតូវបនផតេ់ចញពីភស្តុ ង េលើកែលងែតកនុង
ករណីែដលឯក រែបបេនះ ្រតូវបនេ្របើ្របស់ជភស្តុ ងថ អំេពើ
ទរុណកមម ឬករ្រប្រពឹត្តមនិគបបេីផ ងេទៀត ែដល្រតូវបន មឃត់
េ យបទបបញញត្តិេនះ បនេកើតមន៨៩ េហើយថេនកនុងករណីែបបេនះ 
រដ្ឋ្រតូវមនបនទុកផ្តល់ភស្តុ ងថ កំណតេ់ហតុយកចំេលើយពីជនជប់
េចទ ្រតូវបនេធ្វើេទ មឆនទៈេ យេសររីបស់ជនជបេ់ចទផទ ល់។៩០ 
៨៨ បណ្តឹ ងេលខ១២០៨/២០០៣ រ ងKurbonov និង្របេទស កជី់គី ថ ន កថខណ័្ឌ ទី៦.២-៦.៤ 
    បណ្តឹ ងេលខ១០៤៤/២០០២ រ ងShukurova និង្របេទស កជី់គី ថ ន កថខណ័្ឌ ទី៨.២ 
    បណ្តឹ ងេលខ១០៣៣/២០០១ រ ងSingarasa និង្របេទស្រសីលងក  កថខណ័្ឌ ទី៧.៤ 
    បណ្តឹ ងេលខ៩១២/២០០០ រ ងDeolall និង្របេទសហគយី  កថខណ័្ឌ ទី៥.១ 
    បណ្តឹ ងេលខ២៥៣/១៩៨៧ រ ងKelly និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី៥.៥។ 
៨៩

 សូមេមើលអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម និងករ្រប្រពឹត្តឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬបេនថ ក
បនទ ប ម្រ ១៥។ ចំេពះករេ្របើ្របស់ភស្តុ ងដៃទ េទៀត ែដលទទួលបនេ យរេំ ភនឹងម្រ ៧ ៃនកតិក
សញញ េនះ សូមេមើលកថខណ័្ឌ ទី៦ខងេលើ។ 
៩០ បណ្តឹ ងេលខ១០៣៣/២០០១ រ ងSingarasa និង្របេទស្រសីលងក  កថខណ័្ឌ ទី៧.៤ 
    បណ្តឹ ងេលខ២៥៣/១៩៨៧ រ ងKelly និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី៧.៤។ 
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VI. អនីតិជន 
៤២. ម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី៤ ែចងថេនកនុងេរឿងក្តីអនីតជិន នីតិ
វធិីគួរែតពិចរ េលើ យុរបស់ពួកេគ និងត្រមូវករេលើកសទួយ
ករ ្ត រនីតិសមបទរបស់ពួកេគ។ អនីតិជន្រតូវទទួលបន យ៉ង 
េ ច ស់ កក៏រធន នងិកចិចករពរដូច្រតវូបនផ្តល់ឱយនតីជិន 
េ្រកមម្រ ១៤ ៃនកតិកសញញ េនះ។ េលើសពេីនះេទៀត អនតីជិន 
្រតូវករកិចចករពរពិេសស។ េនកនុងដំេណើ រករនីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ  
និយយេ យែឡក អនីតិជនគួរ្រតវូបនជូនដណឹំងេ យផទ ល់ពី
ករេចទ្របកនច់ំេពះេគ និង្របសិនេបើសម្រសប មរយៈឪពុក
ម្ត យ ឬ ពយបល្រសបចបបរ់បស់ពួកេគ។ អនីតិជន គួរ្រតូវ
បនផ្តល់ជំនយួសម្រសបកនុងករេរៀបចំករពរខ្លួន គួរ្រតូវបនជំនុំ
ជ្រមះ ឱយបនឆប់ មែត ចេធ្វើបន កនុងសវនករមយួ្រតឹម្រតូវ 
េនចំេពះមុខវត្តមនេមធវ ី ជំនួយសម្រសបដៃទេទៀត និងឪពុក- 
ម្ត យ ឬ ពយបល្រសបចបបរ់បស់េគ លុះ្រ ែតទេង្វើេនះ
្រតូវបនចតទុ់កថ មនិបេ្រមើឲយឧត្តម្របេយជនរ៍បស់កុមរ ជ
ពិេសស ្រតូវពិចរ េលើ យុ ឬ ថ នភពរបស់េគ។ ករឃុំខ្លួន
បេ ្ត ះ សនន គួរែត្រតូវេជៀស ងឲយអស់ពីលទធភពបំផុត។៩១ 

៩១ សូមេមើលេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ១៧(១៩៨៩) ស្តីពីម្រ ២៤ (សិទធិកុមរ) កថខណ័្ឌ ទី៤។ 
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៤៣. រដ្ឋគរួែតចតវ់ធិនករនន េដើមបបីេងកើត្របពន័ធយុត្តិធម ៌ 
្រពហមទណ្ឌ អនីតិជនដស៏ម្រសបមយួ េដើមបធីនថ អនីតិជន្រតូវ
បន្រប្រពឹត្តេលើកនុងលកខណៈមយួ ែដលសមម្រតគន នឹង យុរបស់
េគ។ ករកំណត់ យុេ្រកមអបបបរមសំ បកុ់មរ និងអនតីិជន 
មនិ្រតូវយកេទជំនុំជ្រមះពីបទេលមើស្រពហមទណុ្ឌ  មន រៈសំខន់

ស់។ យុេនះ គួរែត្រតូវពិចរ េលើភពចស់ទុំខង ង
កយ និងផ្លូវចិត្តរបស់ពួកេគ។ 

៤៤. េនេពល សម្រសប ជពិេសសកនុងករណីែដលករ ្ត រ
នីតិសមបទអនីតិជន ែដល្រតូវបនេចទ្របកនថ់បន្រប្រពឹត្តអំេពើ
ែដលចបប្់រពហមទណ្ឌ មឃត ់គួរែត្រតូវបនេលើកតេមកើង េហើយ 
វធិនករននេ្រកពីដំេណើ រករនីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ  ដូចជករស្រមុះ 
ស្រមួលរ ងជនេលមើស និងជនរងេ្រគះ ករពិភក ជមយួ្រកុម
្របឹក ញត្តរបស់ជនេលមើស ករផ្តល់្របឹក េយបល់ ឬករបេ្រមើ 
សហគមន ៍ឬករ កឲ់យសថិតេ្រកមកមមវធិីអបរ់ ំគួរ្រតូវបនយកមក
ពិចរ  ឱយែតវធិនករទងំេនះ ្រសបនឹងលកខខណ្ឌ តំរូវៃន
កតិកសញញ េនះ និងបទ ្ឋ នសិទធិមនុស ពកព់ន័ធដៃទេទៀត។ 
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VII. ករពិនិតយេឡើងវិញេ យ ជ្រមះក្តីជន់ខពស់ 
៤៥. ម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី៥ៃនកតិកសញញ េនះែចងថជន កេ៏ យ 
ែដល្រតូវបនផ្តនទ េទសពីបទ្រពហមទណ្ឌ  ្រតូវមនសិទធិសំុឲយ ជ្រមះ 
ក្តីជនខ់ពស់ ពិនិតយេឡើងវញិេទេលើករផ្តនទ េទស និងករកតេ់ទសេនះ
្រសប មចបប។់ ដូចែដលករេ្របើ្របស់ កយស័ពទខុសៗគន  បង្ហ ញករ
ធនករពរ មនិកំរតិ្រតឹមែតបទេលមើសធងនធ់ងរបំផុតេនះេទ។ ឃ្ល  “្រសប
មចបប”់ េនកនុងបទបបញញត្តិេនះ ពំុមននយ័ថសិទធិសំុឲយពិនិតយេឡើង

វញិេនះជឆនទ នុសិទធិរបស់រដ្ឋភគីេនះេទ េ យ រែតសិទធិេនះ ្រតូវ
បនទទួល គ ល់េ យកតិកសញញ េនះ និងមនិ្រតឹមែតេ យចបបជ់តិ
េនះេទ។ កយស័ពទេនះ អនុេ ម មចបប ់ ជជងទកទិ់ននឹងករ
កំណតពី់ែបបបទ ែដល្រតូវយកេទអនុវត្តកនុងករពិនិតយេឡើងវញិ េ យ

ជំនំុជ្រមះក្តីជនខ់ពស់៩២ និងតុ ករ ទទួលខុស្រតូវអនុវត្ត
ករពិនិតយេឡើងវញិេនះ អនុេ ម មកតិកសញញ េនះ។ ម្រ ១៤ 
កថខណ័្ឌ ទី៥ ពំុតំរូវឲយរដ្ឋភគី ្រតូវផ្តល់ឱយមនបណ្តឹ ងេទតុ ករជន់
ខពស់ជេ្រចើនដងេ្រចើនថន កេ់នះេទ។៩៣ េទះជដូេចនះកេ៏ យ ករេយង
េទរកចបបជ់តិកនុងបទបបញញត្តិេនះ្រតូវបក្រ យកនុងអតថនយ័ថ ្របសិន 
េបើចបបជ់តិផ្តល់ឱយមនបណ្តឹ ងែបបេនះ េនះជនជបេ់ចទ្រតូវមនសិទធិ
ទទួលបនេ យ្របសិទធភព នូវសិទធិេធ្វើបណ្តឹ ងែបបេនះ។៩៤ 
៩២ បណ្តឹ ងេលខ១០៩៥/២០០២ រ ងGomariz Valera និង្របេទសេអសប៉ញ កថខណ័្ឌ ទី៧.១  
និងបណ្តឹ ងេលខ៦៤/១៩៧៩ រ ងSalgar de Montejo និង្របេទសកូឡំប៊ ីកថខណ័្ឌ ទី១០.៤។ 
៩៣ បណ្តឹ ងេលខ១០៨៩/២០០២ រ ងRouse និង្របេទសហ្វីលីពិន កថខណ័្ឌ ទី៧.៦។ 
៩៤ បណ្តឹ ងេលខ២៣០/១៩៨៧ រ ងHenry និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី៨.៤។ 
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៤៦. ម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី៥ មនិអនុវត្តចំេពះនីតិវធីិកនុងករកំណត ់
ពីសិទធិ និងកតព្វកិចចេនកនុងបណ្តឹ ង មផ្លូវចបបេ់ឡើយ៩៥ ឬនីតិវធីិ
េផ ងេទៀត ែដលពំុែមនជែផនកៃនដំេណើ រករបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ កនុងេរឿង
្រពហមទណ្ឌ េទ ដូចជញញ ត្តប្តឹងពីធមមនុញញភពជេដើម។៩៦ 

៤៧. ម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី៥ ្រតូវបនបំពនមនិ្រតឹមែតេនកនុងករណី 
ែដលករសេ្រមចរបស់ ដំបូង ចូលជធរមនេនះេទ ប៉ុែន្តកេ៏ន
កនុងករណីែដលពិរុទធភព្រតូវបន្របកសេ យ ឧទធរណ៍៩៧ ឬ
េ យតុ ករមយួែដលបិតផ្លូវត ៉ ផងែដរ៩៨ បនទ បពី់ករសេ្រមចឲយ
រចួខ្លួនេ យតុ ករជនទ់បមយួ្រសប មចបបជ់តិេនះ មនិ ច 
្រតូវបនពិនិតយេឡើងវញិ េ យតុ ករជនខ់ពស់មយួេនះេទ។ េន
កនុងករណីែដលតុ ករកំពូលៃន្របេទសមយួ េដើរតួនទីជ
ដំបូងផង ជតុ ករែតមយួថន កផ់ង េគមនិ្រតូវសនមតថ់ សិទធិសំុឲយ
ពិនិតយេឡើងវញិេ យតុ ករជនខ់ពស់ ្រតូវបនអនុវត្តរចួ េ យ
សំ ងេហតុថេរឿងក្តីេនះ ្រតូវបនជំនំុជ្រមះេ យតុ ករកំពូល
ៃនរដ្ឋភគី មេីនះ រចួេហើយេនះេទ ផទុយេទវញិ្របពន័ធែបបេនះមនិ 
្រសបនឹងកតិកសញញ េនះេឡើយ ្របសិនេបើរដ្ឋេនះ ពំុបន កខ់លកខ 
ខណ្ឌ េលើសិទធិ មបទបបញញត្តិេនះ។៩៩ 
៩៥ បណ្តឹ ងេលខ៤៥០/១៩៩១ រ ងI.P. និង្របេទស ្វ ងំឡង ់កថខណ័្ឌ ទី៦.២។ 
៩៦ បណ្តឹ ងេលខ៣៥២/១៩៨៩ រ ងDouglas, Gentles, Kerr និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី១១.២។ 
៩៧ បណ្តឹ ងេលខ១០៩៥/២០០២ រ ងGomariz Valera និង្របេទសេអសប៉ញ កថខណ័្ឌ ទី៧.១។ 
៩៨ បណ្តឹ ងេលខ១០៧៣/២០០២ រ ងTerrón និង្របេទសេអសប៉ញ កថខណ័្ឌ ទី៧.៤។ 
៩៩ សូមេមើលពីខងេលើ។ 
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៤៨. សិទធិទទួលបនករពិនិតយេឡើងវញិពីករផ្តនទ េទស និងករ
កតេ់ទសរបស់ខ្លួនេ យតុ ករជនខ់ពស់មយួ ែដលបេងកើតេឡើង
មម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី៥ កក់តព្វកិចចេលើរដ្ឋភគីឲយពិនិតយ 

េឡើងវញិយ៉ងសីុជំេ  ទងំមូល ្ឋ នៃនភព្រគប្់រគនរ់បស់ភស្តុ ង 
និងអងគចបប ់ ទងំករផ្តនទ េទសនិងករកតេ់ទស ែដលនីតិវធីិេនះ 
អនុញញ តឲយមនករពិចរ យ៉ង្រតឹម្រតូវ អំពចីរតិលកខណៈៃន
េរឿងក្តីេនះ។១០០ ករពិនិតយេឡើងវញិមយួ ែដល្រតូវបនកំរតិ្រតឹម 
អងគចបបៃ់នករផ្តនទ េទស េ យពុំពិចរ េលើអងគេហតុ មយួ
ទល់ែតេ ះេនះគឺមនិ្រគប្់រគន់ មកតិកសញញ េនះេឡើយ។១០១ 

េទះជដូេចន ះកេ៏ យ ម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី៥ ពុំតំរូវឲយមនករ
ជំនុំជ្រមះេឡើងវញិទងំ្រសុង ឬេបើក “សវនករ” ទងំ្រសុងេនះេទ 
ដ ប ជ្រមះក្តីែដលអនុវត្តករពិនិតយេឡើងវញិេនះ ច
ពិនិតយេមើលេលើទិដ្ឋភពអងគេហតុៃនេរឿងក្តីេនះ។១០២ េហតុដូេចន ះ 
១០០បណ្តឹ ងេលខ១១០០/២០០២រ ងBandajevskyនិង្របេទសែបល រូស កថខណ័្ឌ ទី១០.១៣ 
     បណ្តឹ ងេលខ៩៨៥/២០០១ រ ងAliboeva និង្របេទស កជ់ីគី ថ ន កថខណ័្ឌ ទី៦.៥ 
     បណ្តឹ ងេលខ៩៧៣/២០០១ រ ងKhalilova និង្របេទស កជ់ីគី ថ ន កថ ខណ័្ឌ ទី៧.៥ 
     បណ្តឹ ងេលខ៦២៣-៦២៧/១៩៩៥ រ ងDomukovsky et al. និង្របេទសហ កហ ុ ីកថខណ័្ឌ ទី១៨.១១ 
    បណ្តឹ ងេលខ៩៦៤/២០០១ រ ងSaidova និង ្របេទស កជ់ីគី ថ ន កថខណ័្ឌ ទី៦.៥ 
    បណ្តឹ ងេលខ៨០២/១៩៩៨ រ ងRogerson និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ័្ឌ ទី៧.៥ និង 
    បណ្តឹ ងេលខ៦៦២/១៩៩៥ រ ងLumley និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី៧.៣។ 
១០១ បណ្តឹ ងេលខ៧០១/១៩៩៦ រ ងGómez Vázquez និង្របេទសេអសប៉ញ កថខណ័្ឌ ទី១១.១ 
១០២ បណ្តឹ ងេលខ៧០១/២០០២ រ ងRolando និង្របេទសហ្វីលីពីន កថខណ័្ឌ ទី៤.៥ 
     បណ្តឹ ងេលខ៩៨៤/២០០១ រ ងJuma និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ័្ឌ ទី៧.៥ 
      បណ្តឹ ងេលខ៥៣៦/១៩៩៣ រ ងPerera និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ័្ឌ ទី៦.៤។ 
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ឧ. កនុងករណីែដលតុ ករជនខ់ពស់ ពិនិតយេមើលករេចទ្របកន់
ពិរុទធជនយ៉ងល្អិតល្អន ់ ពិចរ េលើភស្តុ ង ែដល្រតូវបន ក់
បញជូ នេទសវនករ និង្រតូវបនេយងដល់ េនកនុងដំេណើ រករ
ឧទធរណ៍ េហើយរកេឃើញថមនភស្តុ ង កប់នទុក្រគប្់រគនេ់ដើមប ី
ផ្តល់យុត្តិកមមចំេពះកររកេឃើញពិរុទធភព េនកនុងេរឿងក្តីជក់ ក់
េនះ នឹងពុមំនករបំពនេលើកតិកសញញ េនះេទ។១០៣ 

៤៩. សិទធសំុិឲយពិនិតយករផ្តនទ េទសខ្លួនេឡើងវញិ ច្រតូវបន 
អនុវត្តេ យ្របសិទធភព ្របសិនេបើពិរុទធជនមនសិទធិទទួលបន

ល្រកមជ យលកខណ៍អក រ ែដលមនសំ ងេហតុ្រតឹម្រតូវ
របស់ ដំបូង និងយ៉ងេ ច ស់ក្៏រតូវបនពិនិតយេ យ

ឧទធរណ៍ជនទ់ីមយួ កនុងករណីែដលចបបជ់តិបេងកើត
ឧទធរណ៍េ្រចើនជន១់០៤ កដូ៏ចជសិទធិទទួលបនឯក រេផ ងៗ ដូច
ជកំណតេ់ហតុសវនករ េពលគឺ ល់ឯក រែដលចបំចេ់ដើមបី
អនុវត្តសិទធិប្តងឹឧទធរណ៍ឱយមន្របសិទធភព។១០៥ ្របសិទធភពៃនសិទធ ិ
េនះក្៏រតូវបនេធ្វើឲយខូចខតផងែដរ េពលគឺម្រ ១៥ កថខណ័្ឌ
ទី៥ ក្៏រតូវបនបំពន ្របសិនេបើករពិនិតយេឡើងវញិេ យតុ ករ
១០៣ ឧ.  បណ្តឹ ងេលខ១១៥៦/២០០៣ រ ងPérez Escolar និង្របេទសេអសប៉ញ កថខណ័្ឌ ៣ 
     បណ្តឹ ងេលខ១៣៨៩/២០០៥ រ ងBertelli Gálvez និង្របេទសេអសប៉ញ កថខណ័្ឌ ទី៤.៥។ 
១០៤ បណ្តឹ ងេលខ៩០៣/១៩៩៩ រ ងVan Hulst និង្របេទសហូឡង ់កថខណ័្ឌ ទី៦.៤  
     បណ្តឹ ងេលខ៧០៩/១៩៩៦ រ ងBailey និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី៧.២ 
    បណ្តឹ ងេលខ៦៦៣/១៩៩៥ រ ងMorrison និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី៨.៥។ 
១០៥ បណ្តឹ ងេលខ៦៦២/១៩៩៥ រ ងLumley និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី៧.៥។ 
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ជនខ់ពស់េនះ ្រតូវបនពនយេពល េ យមនិ្រតឹម្រតូវ ផទុយនឹង  
កថខណ័្ឌ ទី៣(គ) ៃនបទបបញញត្តិម្រ េនះ។១០៦ 

៥០. ្របពន័ធៃនករពិនិតយេឡើងវញិេ យមនករ្រតួតពិនិតយពថីន ក់
េលើ ែដលអនុវត្តែតចំេពះករកតេ់ទស េហើយេទសេនះ្រតូវបន
ចបេ់ផ្តើមអនុវត្តេហើយ មនិបំេពញ មលកខខណ្ឌ តំរូវៃនម្រ ១៤ 
កថខណ័្ឌ ទី៥ េទ េ យមនិគិតថករពិនិតយេឡើងវញិេនះ ច្រតូវ
បនេសនើសំុេ យពិរុទធជន ឬ ្រស័យេលើអំ ចឆនទ នុសិទធរិបស់
េច្រកម ឬ្រពះ ជ ជញ ។១០៧ 

៥១. សិទធិប្តងឹឧទធរណ៍មន រៈសំខនជ់ពិេសសកនុងករណីេទស 
្រប រជីវតិ។ ករបដិេសធមនិផ្តល់ជំនួយែផនកចបប ់េ យឥតបង់
ៃថ្ល េ យតុ ករកនុងករពិនិតយេឡើងវញិនូវករកតេ់ទស្រប រ
ជីវតិដល់ពិរុទធជន្រកី្រក មនិ្រតឹមែតបំពនេលើម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ
ទី៣(ឃ) ប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ែុន្តទនទឹមគន េនះ កប៏ំពនេលើម្រ ១៤   
១០៦ បណ្តឹ ងេលខ៨៤៥/១៩៩៨ រ ងKennedyនិង្របេទស្រទីនី តនិងតុបេ គ  កថខណ័្ឌ ទី៧.៥   
      បណ្តឹ ងេលខ៨១៨/១៩៩៨ រ ងSextus និង ្របេទស្រទីនី តនិងតុបេ គ  កថខណ័្ឌ ទី៧.៣ 
      បណ្តឹ ងេលខ៧៥០/១៩៩៧ រ ងDaley និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី៧.៤ 
      បណ្តឹ ងេលខ៦៦៥/១៩៩៥ រ ងBrown and Parish និង ្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី៧.៣ 
      បណ្តឹ ងេលខ៧៥០/១៩៩៧ រ ងDaley និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី៩.៥ 
      បណ្តឹ ងេលខ៦១៤/១៩៩៥ រ ងThomas និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី៩.៥    និង 
      បណ្តឹ ងេលខ៥៩០/១៩៩៤ រ ងBennet និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី១០.៥។ 
១០៧ បណ្តឹ ងេលខ១១០០/២០០២រ ងBandajevskyនិង្របេទសែបល រូស កថខណ័្ឌ ទី១០.១៣ 
      បណ្តឹ ងេលខ៨៣៦/១៩៩៨ រ ងGelazauskas និង្របេទសលីទុយ នី កថខណ័្ឌ ទី៧.២។ 
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កថខណ័្ឌ ទី៥ ផងែដរ េ យ រេនកនុងករណីែបបេនះ ករ
បដិេសធផ្តល់ជំនួយែផនកចបបេ់ យឥតបងៃ់ថ្ល កនុងបណ្តឹ ង ទុកខ 
ជករ្រចនេចលដម៏ន្របសិទធភពដល់ករពិនិតយេឡើងវញិនូវករ 
ផ្តនទ េទស និងករកតេ់ទសឱយមន្របសិទធភព េ យតុ ករ
ជនខ់ពស់។១០៨ សិទធិសំុឲយពិនិតយេលើករផ្តនទ េទសខ្លួនេឡើងវញិ ក៏
្រតូវបនបំពនផងែដរ ្របសិនេបើជនជបេ់ចទពំុ្រតូវបនជូនដណឹំង 
អំពីេចតនៃនេមធវរីបស់ខ្លួន កនុងករមនិ កអ់ំណះអំ ង
មយួេទតុ ករ ្រស័យេហតុេនះ េធ្វើឱយជនជបេ់ចទបតប់ង ់
ឱកសកនុងករែស្វងរកតំ ងផ្លូវចបបេ់ផ ងេទៀត េដើមបឲីយពកួគត់
ចបង្ហ ញកង្វល់ននរបស់ខ្លួន េន ឧទធរណ៍េនះ។១០៩ 

 

 

 

 

១០៨ បណ្តឹ ងេលខ៥៥៤/១៩៩៣ រ ងLaVande និង្របេទស្រទីនី តនិងតូបេ គ  កថខណ័្ឌ ទី
៥.៨។ 
១០៩ សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៧៥០/១៩៩៧ រ ងDaley និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី៧.៥ 
      បណ្តឹ ងេលខ៦៨០/១៩៩៦ រ ងGallimore និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី៧.៤ 
      បណ្តឹ ងេលខ៦៦៨/១៩៩៥ រ ងSmith and Stewart និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី៧.៣ 
និងកសូ៏មេមើលផងែដរ  
    បណ្តឹ ងេលខ៩២៨/២០០០ រ ង Sooklal និង្របេទស្រទីនី តនិងតុបេ គ  កថខណ័្ឌ ទី៤.១០ 
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VIII. សំណងជមងឺចិត្តកនុងករណីយុត្តិនិេសធ 
៥២. េយង មកថខណ័្ឌ ទី៦ ម្រ ១៤ ៃនកតិកសញញ េនះ 
សំណង មផ្លូវចបប ់ ្រតូវផ្តល់ជូនជន ែដល្រតូវបនផ្តនទ េទស
ពីបទ្រពហមទណ្ឌ េ យេសចក្តីសេ្រមច ថ ពរ េហើយបនទទួលរង
ទណ្ឌ កមមេនះ មរយៈករផ្តនទ េទសែបបេនះ ្របសិនេបើករផ្តនទ
េទសេនះ ្រតូវបនបដិេសធេនេពលេ្រកយមក ឬបុគគលេនះ្រតូវ 
បនេលើកែលងេទសេ យេហតុថ អងគេហតុថមី ឬអងគេហតុែដល
េទើបរកេឃើញថមីបញជ កយ៉់ងចបស់ថ មនយុត្តិនិេសធ។១១០ ជករ 
ចបំច់ ស់ ែដលរដ្ឋភគីអនុមត័ចបបែ់ដលធនថ សំណង
មផ្លូវចបបដូ់ចបនតំរូវេ យបទបបញញត្តិេនះ ច្រតូវបនទូទត់

ជូនេ យពិត្របកដ េហើយថករទូទតស់ងេនះ ្រតូវបនេធ្វើេន
កនុងរយៈេពលដស៏មេហតុផលមយួ។ 

៥៣. ករធនករពរេនះពុំអនុវត្តេនះេទ ្របសិនេបើមនភស្តុ ង
បង្ហ ញថជនជបេ់ចទ រមួចំែណកទងំ្រសុង ឬេ យអេន្លើ ចំេពះ 
ករមនិេបើកបង្ហ ញអងគេហតុថមីែបបេនះឲយទនេ់ពលេវ ។ េន
កនុងករណីែបបេនះ រដ្ឋមនបនទុកបង្ហ ញភស្តុ ង។ េលើសពីេនះ ពុំ
មនករផ្តល់សំណង មផ្លូវចបបេ់នះេទ ្របសិនេបើករផ្តនទ េទស
១១០ បណ្តឹ ងេលខ៩៦៣/២០០១ រ ងUebergang និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ័្ឌ ទី៤.២ 
      បណ្តឹ ងេលខ៨៨០/១៩៩៩ រ ងIrving និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ័្ឌ ទី៨.៣ 
      បណ្តឹ ងេលខ៤០៨/១៩៩០ រ ងW.J.H. និង្របេទសហូឡង ់កថខណ័្ឌ ទី៦.៣។ 
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េនះ ្រតូវបនទុកជេមឃៈ េ យ ឧទធរណ៍ ឧ.មុនេពល 
ល្រកមចូលជ ថ ពរ១១១ ឬ្រតូវបនេលើកែលងេទសេ យមលូ 

េហតុមនុស ធម ៌ ឬ មអំ ចឆនទ នុសិទធិ ឬេ យេហតុផលៃន
ករពិចរ េលើសមធម ៌ េ យពុសំំេ ថ មនយុត្តិនិេសធេនះ 
េទ។១១២ 

 

 

 

 

 

 

 

 

១១១ បណ្តឹ ងេលខ៨៨០/១៩៩៩ រ ងIrving និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ័្ឌ ទី៨.៤ 
      និងបណ្តឹ ងេលខ៨៦៨/១៩៩៩ រ ងWilson និង្របេទសហ្វីលីពីន កថខណ័្ឌ ទី៦.៦។ 
១១២ បណ្តឹ ងេលខ៨៩១/១៩៨១ រ ងMuhonen និង្របេទស ្វ ងំឡង ់កថខណ័្ឌ ទី១១.២។ 
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IX. េទ្វទណ្ឌ ភព 

៥៤. ម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី៧ ៃនកតិកសញញ េនះែចងថគម នជន 
មន ក្់រតូវយកមកកតេ់ទស ឬផ្តនទ េទសម្តងេទៀតចំេពះបទ

េលមើសែដលខ្លួន្រតូវបនផ្តនទ េទសជ ថ ពរ ឬ្រតូវបនសេ្រមចឲយ
រចួខ្លួន ្រសប មចបប ់នងិនីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ របស់រដ្ឋនីមយួៗេនះ
េទ។ ម្រ េនះ តំ ងឱយេគលករណ៍ៃនេទ្វទណ្ឌ ភព។ បទ 
បបញញត្តេនះ មឃតក់រយកបុគគល មន ក ់ ែដល្រតូវបនផ្តនទ  
េទស ឬសេ្រមចឲយរចួខ្លួនពីបទេលមើសជក់ ក់ មយួេហើយ 
េនះ មកជំនុជំ្រមះជថមីម្តងេទៀត េនចំេពះមុខតុ ករដែដល ឬ

ជ្រមះក្តីមយួេផ ងេទៀត ចំេពះបទេលមើសដែដលេនះេទ។ 
េហតុដូេចន ះ ជឧទហរណ៍ បុគគលមន ក្់រតូវបនសេ្រមចឲយរចួខ្លួន
េ យតុ ករសីុវលិ ពុំ ច្រតូវបនជំនុំជ្រមះម្តងេទៀត ចំេពះ
បទេលមើសដែដល េ យតុ ករេយធ ឬតុ ករពិេសស
មយួេនះេទ។ ម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទ៧ី ពុំ មឃតក់រជនុំជំ្រមះ 
េឡើងវញិៃនបុគគល ែដល្រតូវបនផ្តនទ េទសេ យកំបងំមុខ ម
ករេសនើសំុរបស់បុគគលេនះេឡើយ ប៉ុែន្ត មឃតច់ំេពះករផ្តនទ
េទសជេលើកទីពីរ។ 

៥៥. ករ កទ់ណ្ឌ កមម ម្តងេហើយម្តងេទៀត េលើអនកជំទស់ ម   
សមបជញញ ៈចំេពះករមនិេគរព មបទបញជ  ម្តងេហើយម្តងេទៀត
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ឲយចូលបេ្រមើកនុងេយធ ចចតទុ់កជករ កទ់ណ្ឌ កមមចេំពះ
បទេលមើសដែដល ្របសិនេបើករបដិេសធជបន្តបនទ បែ់បបេនះ 
្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យែផ្អកេលើមូលេហតុសមបជញញ ៈដែដល។១១៣ 

៥៦. ករ មឃតៃ់នម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី៧ ពុំេចទជបញ្ហ
េនះេទ ្របសិនេបើតុ ករជនខ់ពស់ បដិេសធករផ្តនទ េទសេនះ 
េហើយបងគ បឲ់យជំនុំជ្រមះេឡើងវញិ។១១៤ េលើសពីេនះេទេទៀត បទ 
បបញញត្តិេនះ ពុំ មឃតក់រចបេ់ផ្តើមជថមីៃនករជំនុំជ្រមះេរឿងក្តី
្រពហមទណ្ឌ ែដល្រតូវបនេធ្វើយុត្តិកមម េ យកលៈេទសៈពិេសស

មយួ ដូចជកររកេឃើញភស្តុ ងថមែីដលរកមនិបន ឬមនិបន
ដឹង កលពីេពលែដលសេ្រមចឲយរចួខ្លួន។ 

៥៧. មអតថនយ័ៃនម្រ ១៤ ៃនកតិកសញញ េនះ ករធន  
ករពរេនះ អនុវត្តែតចំេពះបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ប៉ុេ ្ណ ះ និងមនិ
អនុវត្តចំេពះវធិនករវនិយ័ ែដលនឹងក្ល យេទជករ កទ់ណ្ឌ កមម
សំ បប់ទេលមើស្រពហមទណ្ឌ េនះេទ។១១៥ េលើសពីេនះ បទបបញញត្តិ
េនះពំុធនករពរេគលករណ៍េទ្វទណ្ឌ ភព ទកទ់ិននឹងយុ ្ត ធិ
១១៣ សូមេមើល ្រកុមករងរអងគករសហ្របជជតិស្តីពីករឃំុខ្លួន មទំេនើងចិត្ត, េសចក្តីផ្តល់មតិ
េលខ៣៦/១៩៩៩ សំ ប្់របេទសទួរគី, E./CN.4/2001/14/Add. 1, កថខណ័្ឌ ទី៩ និងេសចក្តីផ្តល់
មតិេលខ២៤/២០០៣ សំ ប្់របេទសអីុ្រ ែអល, E/CN.4/2005/6/Add. 1, កថខណ័្ឌ ទី៣០។ 
១១៤ បណ្តឹ ងេលខ២៧៧/១៩៨៨ រ ងTerán Jijón និង្របេទសេអក្វ ទរ័ កថខណ័្ឌ ទី៥.៤។ 
១១៥ បណ្តឹ ងេលខ១០០១/២០០១ រ ងGerardus Strik និង្របេទសហូឡង ់កថខណ័្ឌ ទី៧.៣។ 
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ករជតិ ៃនរដ្ឋពីរ ឬេ្រចើនេនះេទ។១១៦ េទះជដូេចន ះកេ៏ យ ករ
បក្រ យេនះ ពុគំួរេធ្វើឲយអន្ត យដល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រដ្ឋ
នន េដើមបទីប់ ក តម់និឱយមនករជំនុំជ្រមះេឡើងវញិ ចំេពះបទ
េលមើស្រពហមទណ្ឌ ដែដល មរយៈអនុសញញ អន្តរជតិននេនះ
េទ។១១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

១១៦ បណ្តឹ ងេលខ៦៩២/១៩៩៦ រ ងA.R.J និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ័្ឌ ទី៦.៤ 
      បណ្តឹ ងេលខ២០៤/១៩៨៦ រ ងA.P. និង្របេទសអីុ លី កថខណ័្ឌ ទី៧.៣។ 
១១៧ សូមេមើលឧទ. លកខន្តិកៈទី្រកុមរ ៉មូស្តីពីតុ ករឧ្រកិដ្ឋកមមអន្តរជតិ ម្រ ២០ កថខណ័្ឌ ទី៣ 



71 

 

X. ទំនក់ទំនងរ ងម្រ ១៤ ជមួយនឹងបទបបញញត្តិេផ ងៗេទៀត          
ៃនកតិកសញញ េនះ 

៥៨. ជបណ្តុ ំ ៃនករធនករពរ មនីតិវធិ ី ម្រ ១៤ ៃនកតិក
សញញ េនះ ជនិចចកលេដើរតួរយ៉ងសំខន ់កនុងករអនុវត្តករធន
ករពរសំខន់ៗ បែនថមេទៀតៃនកតិកសញញ េនះ ែដល្រតូវយកេទ 
ពិចរ េនកនុងបរបិទៃនករសេ្រមចពីករេចទ្របកនខ់ង្រពហម 
ទណ្ឌ  ្រពមទងំករកណំតព់ីសិទធិ និងកតព្វកិចចរបស់បុគគល េន
កនុងបណ្តឹ ង មផ្លូវចបប។់ មនយ័នីតិវធិី ទំនកទ់ំនងជមយួសិទធិ
ទទួលបនករេ ះ្រ យ្របកបេ យ្របសិទធភព ែដលបនែចង
េ្រកមម្រ ២ កថខណ័្ឌ ទី៣ ៃនកតិកសញញ េនះ កម៏នករពក់
ពន័ធែដរ។ ជទូេទ េគ្រតូវករេគរពបទបបញញត្តិេនះ េនេពល
ែដលករធនករពរ មយួៃនម្រ ១៤ ្រតូវបនបំពន។១១៨ 
េទះជដូេចន ះកេ៏ យ ទកទ់ិននឹងសិទធិសំុឲយពិនិតយេឡើងវញិនូវករ 
ផ្តនទ េទស និងករកតេ់ទសេ យតុ ករជនខ់ពស់ ម្រ ១៤ 
កថខណ័្ឌ ទី៥ ៃនកតិកសញញ េនះ គឺជចបបព់ិេសស ទកទ់ងេទ
នឹងម្រ ២ កថខណ័្ឌ ទ៣ី េនេពលែដលសំ ងដល់សិទធិទទលួ
បនករជ្រមះក្តីេ យតុ ករថន កឧ់ទធរណ៍។១១៩ 
១១៨ ឧទហរណ៍ បណ្តឹ ងេលខ១០៣៣/២០០១ រ ងSingarasa និង្របេទស្រសីលងក  កថខណ័្ឌ ទី
៧.៤     និងបណ្តឹ ងេលខ៨២៣/១៩៩៨ រ ងCzernin និង ធរណរដ្ឋែឆក កថខណ័្ឌ ទី៧.៥។ 
១១៩ បណ្តឹ ងេលខ១០៧៣/២០០២ រ ងTerrón និង្របេទសេអសប៉ញ កថខណ័្ឌ ទី៦.៦។ 
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៥៩. េនកនុងករណីៃនករជំនុំជ្រមះ ែដលនដំល់ករ កេ់ទស
្រប រជីវតិ ករេគរពយ៉ងមុងឺម៉តៃ់នករធនករពរពីជំនុំជ្រមះ
េ យយុត្តិធមជ៌បញ្ហ សំខនខ់្ល ងំ ស់។ ករកតេ់ទស្រប រ 
ជីវតិេ យករជំនុំជ្រមះជ ថ ពរមយួ ែដលពុំេគរពបទបបញញត្តិ  
ននរបស់ម្រ ១៤ ៃនកតិកសញញ េនះ គជឺកររេំ ភបំពន
េលើសិទធិរស់ នមនជីវតិ (ម្រ ៦ ៃនកតិកសញញ េនះ)។១២០ 

៦០. ្រប្រពឹត្តមនិគបបេីលើជនជបេ់ចទពីបទ្រពហមទណ្ឌ  និងបងខំជន
ជបេ់ចទឲយ រភព ឬចុះហតថេលខេលើចេម្លើយ រភពេ យ
ករេកៀបសងកតឱ់យទទួលយកពិរុទធភព គឺជករបពំនេលើម្រ ៧ 
ៃនអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម និងករ្រប្រពឹត្ត ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀត
ែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ ឬបេនថ កបនទ ប និងម្រ ១៤   
កថខណ័្ឌ ទី៣(ឆ) ៃនកតិកសញញ េនះ ែដល មឃតក់របងខិតបងខំ
ឲយេធ្វើសកខីកមម្របឆងំនឹងខ្លួនឯង ឬ រភពពីពិរុទធេនះេទ។១២១ 
១២០ ឧ. បណ្តឹ ងេលខ១០៤៤/២០០២ រ ងShakurova និង្របេទស កជី់គី ថ ន កថខណ័្ឌ ទី៨.៥ (ករបំពន
េលើម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី១ និងទី៣ (ខ) (ឃ) និង(ឆ)) 
     បណ្តឹ ងេលខ៩១៥/២០០០ រ ងRuzmetov និង្របេទសអ៊យុេបគី ថ ន កថខណ័្ឌ ទី៧.៦ (ករបំពនេលើ
ម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី១ ទី២ និងទី៣ (ខ) (ឃ) (ង) និង(ឆ)) 
     បណ្តឹ ងេលខ៩១៣/២០០០ រ ង Chan និង្របេទសហគយី  កថខណ័្ឌ ទី៥.៤ (ករបំពនេលើម្រ ១៤ 
កថខណ័្ឌ ទី៣ (ខ) និង(ឃ)) 
     បណ្តឹ ងេលខ១១៦៧/២០០៣ រ ងRayos និង្របេទសហ្វលីីពីន កថខណ័្ឌ ទី៧.៣ (ករបំពនេលើម្រ ១៤ 
កថខណ័្ឌ ទី៣ (ខ))។ 
១២១ បណ្តឹ ងេលខ១០៤៤/២០០២ រ ងShakurova និង្របេទស កជី់គី ថ ន កថខណ័្ឌ ទី៨.២ 
     បណ្តឹ ងេលខ៩១៥/២០០០រ ងRuzmetov និង្របេទសអ៊យុេបគី ថ ន កថខណ័្ឌ ទី៧.២និងកថខណ័្ឌ ទី៧.៣ 
     បណ្តឹ ងេលខ១០៤២/២០០១ រ ងBoimurodov និង្របេទស កជី់គី ថ ន កថខណ័្ឌ ទី៧.២ និងបណ្តឹ ងេផ
ងៗជេ្រចើនេទៀត។  អំពីករ មឃតទ់ទួលយកភស្តុ ងែដលបំពនេលើម្រ ៧ សូមេមើលកថខណ័្ឌ ទី៦ និង
ទី៤១ ខងេលើ។ 
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៦១. ករ មឃតច់ំេពះករពនយេពលជំនុំជ្រមះ េ យមនិ្រតឹម
្រតូវដូចមនែចងកនុងម្រ ៩ កថខណ័្ឌ ទី៣ និងម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ
ទី៣(គ) ៃនកតិកសញញ េនះ ច្រតូវបនបំពនដូចគន  ្របសិនេបើ 
ជន ែដលជបស់ង យ័ពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  និង្រតូវបនឃំុខ្លួន
េ យែផ្អក មម្រ ៩ ៃនកតិកសញញ េនះ ្រតូវបនេចទ្របកន់
ពីបទ្រពហមទណ្ឌ  ប៉ុែន្តមនិ្រតូវបននយំកេទជំនុំជ្រមះេនះ។១២២ 

៦២. ករធនករពរ មនីតិវធិីៃនម្រ ១៣ ៃនកតកិសញញ េនះ 
មនបញចូ លសញញ ណៃននីតិវធិី្រតឹម្រតូវ កប៏នឆ្លុះបញច ំងផងែដរ
កនុងម្រ ១៤១២៣ េហើយេហតុដូេចនះ គួរ្រតូវបនបក្រ យ ម
ម រតីៃនបទបបញញត្តិម្រ ១៤េនះ។ ករធនករពរេគលករណ៍ 

ៃនភពេសមើគន របស់បុគគល្រគបរូ់ប េនចំេពះមុខតុ ករ និង
ជ្រមះក្តីដូចបនតកំល់ទុកកនុងម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី១ និង 

េគលករណ៍អនគតិ ភព្រតឹម្រតូវ និងសមភពៃនភគីកនុងេរឿងក្តី 
ែដលមនែចងយ៉ងចបស់េនកនុងករធនករពរេនះ ្រតូវយកមក
អនុវត្ត េលើកែលងែតកនុងករណីែដលចបបជ់តិផ្តល់ករទុកចិត្តដល់ 
ថ បន័យុ ្ត ធិករមយួនូវេបសកកមមកនុងករសេ្រមចេសចក្តីេលើករ 

១២២បណ្តឹ ងេលខ៩០៨/២០០០ រ ងEvans និង ្របេទស្រទីនី តនិងតុបេ គ  កថខណ័្ឌ ទី៦.២ 
    បណ្តឹ ងេលខ៨៣៨/១៩៩៨ រ ងHendricks និង្របេទសហគីយ  កថខណ័្ឌ ទី៦.៣ និង 
បណ្តឹ ងជេ្រចើនេផ ងេទៀត។ 
១២៣ បណ្តឹ ងេលខ១០៥១/២០០២ រ ងAhani និង្របេទសក  កថខណ័្ឌ ទី១០.៩។ 
សូមេមើលផងែដរ បណ្តឹ ងេលខ៩៦១/២០០០ រ ងEverett និង្របេទសេអសប៉ញ កថខណ័្ឌ ទី៦.៤ 
(ស្តីពីករេធ្វើបតយបន័)   និងបណ្តឹ ងេលខ១៤៣៨/២០០៥ រ ងTaghi Khadje និង្របេទសហូឡង ់
កថខណ័្ឌ ទី៦.៣។ 
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បេណ្ត ញេចញពី្របេទស ឬករេធ្វើនិរេទស។១២៤ េទះជដូេចន ះក្តី 
ករធនករពរទងំអស់េ្រកមម្រ ១៤ ្រតូវយកេទអនុវត្តកនុង 
ករណីែដលករបេណ្ត ញេចញពី្របេទស ្រប្រពឹត្តេទេ្រកមទ្រមង់
ៃនករ កទ់ណ្ឌ កមម្រពហមទណ្ឌ  ឬកនុងករណីែដលករបំពនេលើបទ
បញជ បេណ្ត ញេចញ ្រតូវផ្តនទ េទសេ យចបប្់រពហមទណ្ឌ ។ 

៦៣. ែបបបទែដលដំេណើ រករនីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ  ្រតូវបនចតក់រ
ចបះ៉ពល់ដល់ករអនុវត្ត នងិករេ្របើ្របស់សិទធិ និងករធន

ករពរននៃនកតិកសញញ ែដលមនិទកទិ់ននឹងម្រ ១៤។ ដូេចនះ 
េហើយ ជឧទហរណ៍ ករបង្អងដ់កីេចទ្របកនជ់េ្រចើនឆន ចំំេពះ
បណ្តឹ ងបរ ិ រេករ ្តិ៍្របឆងំនឹងអនក រពត័ម៌ន ែដលបនចុះផ យ
អតថបទមយួចំនួនេ យបំពនេលើម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី៣(គ) ច 
កជ់នជបេ់ចទ ឱយសថិតេនកនុង ថ នភពមយួមនិ្របកដ្របជ 

និងបំភតិបំៃភ េហតុដូេចន ះេហើយ ប ្ត លឱយមនករបះ៉ពល់ធងន ់
ធងរ ែដលរតឹតបតិេ យមនិ្រតឹម្រតូវេលើករអនុវត្តសិទធិមនេសរភីព
ខងករបេញចញមតិរបស់អនក រពត័ម៌នេនះ (ម្រ ១៩ ៃន
កតិកសញញ េនះ)។១២៥ ដូចគន ផងែដរ ករពនយេពលៃនដំេណើ ករ
នីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ អស់ជេ្រចើនឆន  ំ េ យេលមើសនឹងម្រ ១៤   
កថខណ័្ឌ ទី៣(គ) ចបពំនេលើសិទធិរបស់បុគគល កនុងករចកេចញ
ពី្របេទសកំេណើ ត ដូចបនែចងកនុងម្រ ១២ កថខណ័្ឌ ទី២ ៃន
១២៤សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៩៦១/២០០០ រ ងEverett និង្របេទសេអសប៉ញ កថខណ័្ឌ ទី៦.៤។ 
១២៥ បណ្តឹ ងេលខ៩០៩/២០០០ រ ងMujuwana Kankanamge និង្របេទស្រសីលងក  កថខណ័្ឌ
ទី៩.៤។ 
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១២៦ បណ្តឹ ងេលខ២៦៣/១៩៨៧ រ ងGonzales del Rio និង្របេទសេបរូ៉ កថខណ័្ឌ ទី៥.២ និង៥.៣ 
១២៧ បណ្តឹ ងេលខ៩៣៣/២០០០ រ ងMundyo Busyo et al.និង ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយ 
កុងេ គ  កថខណ័្ឌ ទី៥.២ 
      បណ្តឹ ងេលខ៨១៤/១៩៩៨ រ ងPastukhov និង្របេទសែបល រូស កថខណ័្ឌ ទី៧.៣។ 
១២៨ បណ្តឹ ងេលខ២០២/១៩៨៦ រ ងAto del Avellanal និង្របេទសេបរូ៉ កថខណ័្ឌ ទី១០.១ និង១០.២។ 

កតិកសញញ េនះ េ យ រែតជនជបេ់ចទ ្រតូវែតសថិតេនកនុង 
្របេទសេនះរហូតដ ប ដំេណើ ករេរឿងក្តីេនះេនមនិចប។់១២៦ 

៦៤. ទកទ់និនឹងសិទធិទទួលបនេស ធរណៈកនុងនយ័ទូេទៃន 
សមភព ដូចមនែចងកនុងម្រ ២៥(គ) ៃនកតិកសញញ េនះ ករ  
បេណ្ត ញេច្រកមពីមុខដំែណង េ យបំពនេលើបទបបញញត្តិេនះ ច
មននយ័េសមើនឹងករបំពនេលើករធនករពរេនះែដរ េបើេយើង 
នេ យភជ បេ់ទនឹងម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ទី១ ែដលែចងពី    

ឯក ជភពរបស់តុ ករ។១២៧ 

៦៥. ចបបន់តីិវធិី ឬករអនុវត្តចបបទ់ងំេនះ ែដលេធ្វើឲយមនករ
ែបងែចក េ យែផ្អកេលើលកខណៈ វនិិចឆយ័ មយួ ដូចបន
េរៀប បជ់បញជ ីកនុងម្រ ២ កថខណ័្ឌ ទី១ ឬម្រ ២៦ ឬករមនិ
ចតទុ់ក សិទធិេសមើគន រ ងបុរស និង្រស្តី ្រសប មម្រ ៣ េដើមបី
ទទួលបនករធនករពរនន ដូចមន ែចងកនុងម្រ ១៤ ៃន
កតិកសញញ េនះ មនិ្រគនែ់តបំពនេលើលកខខណ្ឌ តំរូវៃនកថខណ័្ឌ
ទី១ ៃនបទ បបញញត្តិេនះ ែដលថ“បុគគល្រគបរូ់ប ្រតូវែតេសមើភពគន
េនចំេពះមុខតុ ករ និង ជ្រមះក្តី” េនះេទ ែតែថមទងំ
ចមននយ័េសមើនឹងករេរ ើសេអើងផងែដរ។១២៨ 
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