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េសចក្តីេផ្តើម 
ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុក 

សិទធិមនុស េនកមពុជ សូមផ្តល់ជូននូវករេបះពុមភផ យេនះ ដល់
អនកទងំ យ ែដលមនឆនទៈេមះមុតកនុងករបងក រទរុណកមម 
និងករ្រប្រពឹត្តមនិគបប ី ្រពមទងំេលើកសទួយនីតិរដ្ឋេនកមពុជ។  
េសចក្តីពនយល់េនះ បំភ្លយ៉ឺងចបស់អំពីករអនុវត្តជកែ់ស្តងៃនសិទធិ
មយួកនុងចំេ មសិទធិមនុស ជ រវន្តបំផុតទងំអស់៖ សិទធមិន
េសរភីពនិងសន្តិសុខរបស់មនុស ។ សិទធិេនះមនែចងេនកនុងម្រ  
៩ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ នងិសិទធិនេយបយ 
ែដល ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបនផ្តល់សចច បន័កលពីឆន ១ំ៩៩២។ 

កូនេសៀវេភេនះ នឹងែចកជូនដល់អនក នកមពុជទងំអស់ នូវ 
េគលករណ៍ែណន ំ ែដល កែ់តងេ យគណៈកមម ធិករសិទធិ
មនុស ដល់រដ្ឋភគីទងំ យៃនកតិកសញញ េនះ។  គណៈកមម ធិ
ករសិទធិមនុស  គឺជគណៈកមម ធិករមយួែដលមនសមជិក១៨ 
រូប ជអនកជនំញករឯក ជយ េបះេឆន តេ្រជើស ងំេ យរដ្ឋភគី 
េដើមបី មឃ្ល េំមើលករអនុវត្តកតិកសញញ េនះ េន្រគបរ់ដ្ឋភគី។ 
គណៈកមម ធិករ ពិនិតយេមើលរបយករណ៍ែដលរដ្ឋភគីបន ក់
ជូនេទៀងទត់ មកលកំណត។់ រចួេហើយគណៈកមម ធិករអនុមត័ 
េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នេលើរបយករណ៍េនះ ែដលចតទុ់កជអនុ
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សនរ៍បស់គណៈកមម ធិករចំេពះរដ្ឋភគីពកព់ន័ធ អពំរីេបៀបេធ្វើ
ឲយ្របេសើរដល់ករេគរព មកតព្វកចិចរបស់រដ្ឋភគីេនះ ចំេពះ
កតិកសញញ ។ ចំេពះរដ្ឋភគី  ែដលបនផ្តល់សចច បន័េលើពីធ ី

របែនថមទី១ៃនកតិកសញញ េនះែដរ គណៈកមម ធិករនឹងមន
សិទធិពិនិតយេមើលបណ្តឹ ងែដលប្តឹងេ យបុគគលនន ឬ្រកុម ែដល
បនេចទថមនករបំពនេលើសិទធិរបស់ពួកេគ េ យរដ្ឋភគី។  
មន រៈសំខន់ ស់ែដលរដ្ឋភគី ្រតូវយល់ពីទំហំៃនកតព្វកិចច
របស់ខ្លួនេ្រកមកតិកសញញ េនះ។ េដើមបជីួយ ដល់រដ្ឋភគីេលើករណី 
េនះ គណៈកមម ធិករអនុមត័េសចក្តពីនយល់ទូេទែដលពនយល់កន ់
ែតពិ ្ត រពីកតព្វកិចចរបស់រដ្ឋភគី មម្រ នីមយួៗ ៃនកតិក
សញញ េនះ។ េសចក្តីពនយល់ទូេទទងំេនះ េធ្វើេឡើងេ យឈរេលើ
មូល ្ឋ នៃនបទពិេ ធនយ៉៍ងទូ យរបស់គណៈកមម ធិករ កនុង
ករ មឃ្ល េំមើលពីករអនុវត្ត មកតិកសញញ េនះ េនទូទងំពិភព
េ ក ែដលបនជែផ្លផក ដល់គណៈកមម ធិករ មរយៈេសចក្តី
សេងកតសននិ ្ឋ ន និងេសចក្តីសេ្រមចរបស់គណៈកមម ធិករេលើេរឿង 
ក្តីនីមយួៗ ែដលបុគគលបនប្តឹងមក។ 

សិទធិមនេសរភីព និងសន្តិសុខរបស់មនុស  គឺមន រៈ
សំខនដ់ល់ករបងក រទរុណកមម និងករ្រប្រពឹត្តមនិគបប ី ្រពមទងំ
ដល់កិចចករពរនីតិរដ្ឋទងំមូលេនកនុងរដ្ឋភគី។ េហតុេនះេហើយ
បនជគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  បនអនុមត័េសចក្តីពនយល់
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ទូេទេលខ៣៥ ស្តីពីម្រ ៩ កលពីែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ េដើមបផី្តល់
ករែណនបំែនថមេទៀតថេតើសិទធិដស៏មុគ ម ញេនះ ជកែ់ស្តងពក់
ពន័ធនឹងអ្វខី្លះេទ។ ល់កចិចធនករពរមនែចងកនុងម្រ ៩ ្រតូវ
យកមកអនុវត្តេន្រគបរ់ដ្ឋភគី េ យមនិគិតថរដ្ឋេនះេដើរ ម
្របពន័ធចបបប់ ងំ ឬ្របពន័ធចបបអ់ងេ់គ្លសេឡើយ។ 

េនកនុងេសចក្តីពនយល់ទូេទេនះ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  
បនពនយល់ពិ ្ត រអំពីកិចចធនករពរ និងរក កិចចករពរេផ ងៗ
ដល់េសរភីព និងសន្តសុិខរបស់មនុស ដូចមនែចងកនុងម្រ ៩។ 
សិទធិមនេសរភីពរបស់មនុស  ពកព់ន័ធនឹងកររចួផុតពីករឃុំឃងំ 
ងកយ សិទធិមនសន្តិសុខរបស់មនុស ពកព់ន័ធនឹងកររចួផុតពី

ករបងករបសួ ន មេលើ ងកយ និងផ្លូវចិត្ត ឬបូរណភព ងកយ 
និងផ្លូវចិត្ត។ 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  បនផ្តល់ករពនយល់យ៉ងេកបះ 
កបយអំពីសិទធិមនេសរភីពរបស់មនុស ។ ពកយ “ចបខ់្លួន / ឃត់
ខ្លួន” សំេ ដល់ករចបខ់្លួនមនុស មន ក ់ ែដលចបេ់ផ្តើមពីករ
ដកហូតេសរភីព េហើយពកយ "ឃុំខ្លួន" សំេ ដល់ករដកហូតេសរ ី
ភពចបព់កីរចបខ់្លួន រហូតដល់េពលេ ះែលងវញិ។ គម នករ
ដកហូតេសរភីព ចេធ្វើ មទំេនើងចតិ្តេនះេទ។ ករដូកហូត  
កេ៏ យ្រតូវែតអនុវត្តេ យេគរព មនីតិរដ្ឋ។  
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គណៈកមម ធកិរសិទធមិនុស កប៏នបំភ្លថឺ ល់ករករចបខ់្លួន 
ឃតខ់្លួន្រតូវែត្របបព់ីមូលេហតុ េហើយករេចទ្របកន់ មយួ
ចំេពះបុគគល មយួ្រតូវែតេធ្វើភ្ល មៗ។ បនទ បម់ក បគុគលេនះ ច 
េ្របើ្របស់មូលេហតុែដលយកមកសំ ងេនះ េធ្វើជមូល ្ឋ នសំ ប់
ែស្វងរកករេ ះែលង។ គណៈកមម ធិករពនយល់បែនថមេទៀតថជន

កេ៏ យែដល្រតូវបនចបខ់្លួន ឬឃំុខ្លួនពីបទេលើមស្រពហមទណ្ឌ  
្រតូវបននខំ្លួនភ្ល មៗេទចំេពះមុខេច្រកម ែដលជករករពរយ៉ង 
ចំបង្របឆងំករេធ្វើ មទំេនើងចិត្ត។ លកខខណ្ឌ ត្រមូវេនះ្រតូវអនុវត្ត
ចំេពះ្រគបក់រណី េ យគម នករេលើកែលង និងមនិ ្រស័យេលើ
ជេ្រមើស ឬលទធភពរបស់ជនជបឃុ់ំេលើកមកអះ ងេនះេទ។ 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ពនយល់ថ មម្រ ៩ ជន  
ែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីពេ យករចបខ់្លួន ឬឃំុខ្លួន មន 
សិទធិត ងំពភីព្រតឹម្រតូវ មចបប ់នងិករេធ្វើ មទំេនើងចិត្តៃនករ 
ចបខ់្លួន ឬករឃំុខ្លួន មនីតិវធិីតុ ករ។ សិទធិេនះ អនុវត្ត្រគប់
ករឃុំខ្លួន រមួទងំ ករឃុំខ្លួនេ យេហតុផលេយធ ករឃុំខ្លួន
េ យេហតុផលសន្តិសុខ ករឃុំខ្លួនេ យេហតុផល្របឆងំនងឹ 
េភវរកមម ករបងខំឲយេដកេពទយ ករឃុំខ្លួនេ យេហតុផលអេន្ត រ
្របេវសន្ត ករឃុំខ្លួនេ យេហតុផលបតយបន័ ករឃុំខ្លួនេ យ រ 
ភពអនថ ឬករេញ នថន  ំ ករឃុំខ្លួនស្រមបេ់គលបំណងអបរ់ ំ
កុមរទំនស់នឹងចបប ់ករចបឃុ់ំខ្លួនេនផទះ ករឃុខំ្លួន ចែ់តឯង 
្រពមទងំករចបខ់្លួនដៃទេទៀតែដលគម នមូល ្ឋ នទល់ែតេ ះ។  



9 

 

គណៈកមម ធិករពនយល់បែនថមេទៀតថ ម្រ ៩ កែ៏ចងពីករ
ជួសជុលករខូចខត នងិសំណងផងែដរ ដល់អនកទងំ យ
ែដលទទួលរងពីករចបខ់្លួន ឬករឃំុខ្លួនេ យមនិ្រតឹម្រតូវ ម
ចបប ់ ឬ មទំេនើងចិត្ត។ រដ្ឋភគី្រតូវបេងកើត្រកបខណ័្ឌ ចបប ់ ែដល
មនែចងពីសំណងដល់ជនរងេ្រគះ ថជបញ្ហ មយួៃនសិទធិែដល
ចអនុវត្តបន មនិែមនជបញ្ហ ៃនករ្របទន ឬឆនទ នុសិទធេិនះ

េទ។ សំណងជក់ កទ់ងំេនះ មនិ ចជំនួសបន ែត្រតូវេធ្វើជ 
មយួសំណងដៃទេទៀត ែដល ចត្រមូវ ម ថ នភពពិេសសមយួ
ចំនួនដល់ជនរងេ្រគះពីករឃុំខ្លួនេ យមនិ្រតឹម្រតូវ មចបប ់ ឬ
មទំេនើងចតិ្ត េ្រកមម្រ ២ ៃនកតិកសញញ េនះ។  

ជទីបញចប ់ េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣៥េនះ បនផ្តល់នូវ
ចំណុចសំខន់ៗ មយួចំននួគួរឲយចងច ំ អំពីទំនកទ់ំនងរ ងម្រ
៩ និងបទបបញញត្តិដៃទេទៀតៃនកតិកសញញ ។ ជពិេសស េសចក្តី
ពនយល់េនះ រលឹំកថ ករពនយរសវនករេ យមនិ្រតឹម្រតូវ មនិ
្រគនែ់តជករបំពនសិទធិទទួលបនសវនករេ យយុត្តិធមេ៌នះ
េទ ែតកប៏ំពនម្រ ៩(៣) ែដលែចងថជន កេ៏ យែដល្រតូវ 
បនចបខ់្លួន ឬឃំុខ្លួនពបីទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  ្រតូវមនសិទធិទទួល
បនសវនករកនុងេពលមយួសមេហតុផល េបើមនិដូេចនះេទ ្រតូវែត
េ ះែលង។ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស កព៏នយល់ផងែដរថ វធិ ី
ចំ តក់រេរឿងក្តី្រពហមទណ្ឌ ចេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់ករអនុវត្ត និង 
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ករទទួលបនសិទធិដៃទេទៀត ែដល្រតូវបនករពរេ យកតិក
សញញ េនះ។ គណៈកមម ធកិរផ្តល់ឧទហរណ៍ពបីទបរ ិ រេករ ្តិ៍ែដល 
្រតូវបនេគទុកមនិចតក់រអស់ជេ្រចើនឆន  ំ េហើយពនយល់ថ ករ
ពនយរេពលេនះមនផលបះ៉ពល់យ៉ងខ្ល ងំដល់ជន្រតូវេចទ េហើយ 
ចរតិតបតិមនិ្រតឹម្រតូវ ដល់សិទធមិនេសរភីពៃនករបេញចញមតិ

របស់គត ់ែដល្រតូវបនករពរ មម្រ ១៩ ៃនកតិកសញញ ។ 

េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣៥េនះ មន រ្របេយជនជ៍
ពិេសស េ យយល់េឃើញពីភពសមុគ ម ញៃនម្រ ៩។ េនកនុង
ឯក រដសំ៏ខនេ់នះ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស បនផ្តល់នូវករ
ែណនយ៉ំងេកបះកបយពីវធិីបក្រ យម្រ ៩ ែដលជសនូលដល់ 
ករផ្តល់េស ធរណៈដសំ៏ខនប់ផុំតមយួកនុងចំេ មេស កមម
សំខន់ៗ ដៃទេទៀត ែដលផ្តល់េ យ ថ បន័ននរបស់រ ្ឋ ភបិល 
ដូចជ្រកសួងយុត្តិធមជ៌េដើម។ ករយិល័យឧត្តមសនងករទទួល
បនទុកសិទធិមនុស មនក្តីេ មនស  កនុងករពនំនូំវ្របភពដម៏ន 
តំៃលេនះដល់កមពុជ។  

 ករយិលយ័ឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតទិទលួបនទកុសិទធមិនសុ  
កមពុជ 

ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៥ 
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កតកិសញញ អន្តរជតសិ្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និង
សិទធិនេយបយ 

maRta 9 
1> CnRKb;rUbmansiTi§manesrIPaB nigsnþisuxpÞal;xøÜn. K μanCnNa 

mñak;RtUvcab;xøÜn b¤XMuxøÜntamGMeBIcitþ)aneLIy. K μanCnNamñak;RtUvdkhUt 
esrIPaB)aneLIy elIkElgEtmanehtupl nigRsbtamnItivíFIEdlmanEcg 
enAkñúgc,ab;. 

2> CnNaEdlRtUv)ancab;xøÜn RtUvmansiT§i[eKR)ab;[dwgenAeBlcab; 
xøÜn GMBImUlehtuénkarcab;xøÜn nigRtÚvR)ab;[dwgPøamGMBIkarecaTRbkan;. 

3> buKÁlNaEdl)ancab;;;xøÜn b¤XMuxøÜnBIbTRBhμTNÐ nwgRtUv)annaMxøÜn 
eTAcMeBaHmuxecARkm b¤GaCaJFrNamYyepSgeTotEdlGnuBaØatedayc,ab;»ü 
bMeBjmuxgartulakarkñúgry³eBlya:gxøIbMput nigRtUv)anCMnMuCMrHkñúgry³eBl 
smRsb b¤RtUvedaHElg. karXMuxøÜnmnusSedIm,Irg;caMkarCMnMuCMrH KWminEmnCa 
víFanTUeTAeT b:uEnþkar»üenAeRkAXMuRtUvEtmankarFanakarcUlxøÜnrbs;CnenaH 
enAeBlsvnakar b¤enARKb;dMNak;kardéTeToténnItivíFI ehIyRtUvmanmux 
kñúgkarGnuvtþn_salRkm. 
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4> CnNaEdlRtUvdkhUtesrIPaB edaykarXat;xøÜn b¤XMuxøÜn RtUvEt 
mansiTi§dak;BakübNþwg edIm,I[tulakarGacseRmcedayminBnüareBlGMBI 
nItüanukUlPaBénkarXMuxøÜn nigkarbgÁab;[enAeRkAXMu ebIkarXuMxøÜnenaHminRsb 
c,ab;. 

5> CnNaEdl)anrgeRKaHedaysarkarXat;xøÜn b¤XMuxøÜnedayxusc,ab; 
mansiTi§TamTarsMNg. 




© 

 



13 

 

េសចក្តពីនយលទ់េូទេលខ៣៥ 

ម្រ ៩៖ េសរភីព និងសន្តិសុខរបស់មនុស  

I. ចំ ប់ រមមណ៍ទេូទ 

១. េសចក្តពីនយល់ទូេទេនះជនួំសឲយេសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ៨ (សមយ័ 
្របជំុេលើកទីដប្់របមំយួ) ែដលបនអនុមត័កលពីឆន ១ំ៩៨២។ 

២. ម្រ ៩ ទទួល គ ល់ និងករពរទងំេសរភីពរបស់មនុស  និង
សន្តិសុខរបស់មនុស ។ េនកនុងេសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិ
មនុស  ម្រ ៣ ្របកសថ មនុស ្រគបរូ់បមនសិទធិរស់ នមន
ជីវតិ មនេសរភីព និងមនសន្តិសុខរបស់មនុស ។ េនះគឺជសិទធិដ៏
សំខនទី់មយួ ែដល្រតូវករពរេ យេសចក្តី្របកសជសកលេនះ 
េ យបង្ហ ញពី រៈសំខនយ៉់ង្រជលេ្រជៃនម្រ ៩ ៃនកតិក
សញញ  ទងំស្រមបបុ់គគល និងសងគមទងំមូល។ េសរភីព និងសន្តិ
សុខរបស់មនុស មនតៃម្លខ្ល ងំ ស់ ស្រមបជ់ផល្របេយជន៍
ផទ ល់របស់ពួកេគ និងេ យ រែតករដកហូតេសរភីព និងសន្តិ
សុខរបស់មនុស កន្លងមក ធ្ល បជ់េដើមេហតុចំបងដល់ករេធ្វើឲយខូច
ខតដល់ករទទួលបនសិទធិដៃទេទៀត។ 
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៣. េសរភីពរបស់មនុស  ទកទ់ងនឹងកររចួផុតពីករឃុំឃងំ ងកយ 
មនិែមនជេសរភីពទូេទចងេ់ធ្វើអ្វី មចិត្តេនះេទ។១ សន្តិសុខរបស់ 
មនុស ទកទ់ងនឹងកររចួផុតពីករបងករបសួ ន មេលើ ងកយ និង
ផ្លូវចិត្ត ឬបូរណភព ងកយ និងផ្លូវចិត្ត ដូចែដល្រតូវបនពិភក
បែនថម េនកនុងកថខណ្ឌ ៩ ខងេ្រកម។ ម្រ ៩ ធនករពរសិទធិ
ទងំេនះដល់ជន្រគបរូ់ប។ "ជន្រគបរូ់ប" រមួទងំ កនុងចំេ មអនកដៃទ 
មនេកមង្រសី និងេកមង្របុស ទ ន ជនពិករ មនុស ្រសី្រស ញ់
េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់
េភទទងំពីរ និងមនុស ប្តូរេភទ ជនចែម្លក ជនេភៀសខ្លួន ជនែស្វង
រកសិទធិ្រជកេកន ជនគម នសញជ តិ ពលករេទសន្តរ្របេវសន ៍ ជន
ែដល្រតូវបន កេ់ទសពីបទឧ្រកិដ្ឋ និងជនែដលពកព់ន័ធេនកនុង
សកមមភពេភរវកមម។ 

៤. កថខណ្ឌ ២ ដល់កថខណ្ឌ ៥ ៃនម្រ ៩ កំណតពី់កិចចករពរជក់
កដ់ល់ករករពរេសរភីពនិងសន្តិសុខរបស់មនុស ។ បទបបញញត្តិ 

ខ្លះៃនម្រ ៩ (មយួែផនកៃនកថខណ្ឌ ២ និងកថខណ្ឌ ៣ទងំមូល)
អនុវត្តចំេពះែតករ កប់នទុកពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ប៉ុេ ្ណ ះ។ ប៉ុែន្ត
ែផនកែដលេនសល់ ជពិេសស កិចចធនករពរយ៉ងសំខន ់ ែដល
បន កេ់ចញកនុងកថខណ្ឌ ៤ តួយ៉ង សិទធិទទួលបនករពិនិតយ 
េឡើងវញិេ យតុ ករ អំពីនីតយនុកូលភពៃនករឃុំខ្លួន អនុវត្ត
ចំេពះបុគគលទងំអស់ែដល្រតូវបនេគដកហូតេសរភីព។ 

១ បណ្តឹ ងេលខ៨៥៤/១៩៩៩ រ ង Wackenheim និង្របេទសប ងំ កថខណ័្ឌ ទី៦.៣។ 
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៥. ករដកហូតេសរភីពពកព់ន័ធនឹងកររតឹបន្តឹងកនែ់តធងនធ់ងរែថមេទៀត 
ៃនចលនេនកនុងលំហកនែ់តតូច ជជង្រគនែ់តករេ្រជ តែ្រជក
ដល់េសរភីពៃនករេដើរេហើរ េ្រកមម្រ ១២។២ ឧទហរណ៍ៃនករ
ដកហូតេសរភីព រមួមន ករឃតខ់្លួនេននគរបល "ករនខំ្លួនមក
េឆ្លើយេនមុខតុ ករ” ៣ ករបញជូ នេទកែន្លងឃុំខ្លួនវញិបនទ បពី់ជំនំុ
ជ្រមះក្តីរចួ ករ កព់នធនគរបនទ បពី់ករកតេ់ទសរចួ ករឃុំខ្លួន
កនុងផទះ៤ ករឃុំខ្លួនែបបរដ្ឋបល ករ កឲ់យស្រមកេពទយេ យមនិ
សម័្រគចិត្ត៥ ករ កកុ់មរឲយសថិតេនកនុងករ្រគប្់រគងជ ថ បន័ និង
ករបងខ ងំេនកនុងកែន្លង កកំ់ហិតមយួៃន កសយន ្ឋ ន៦ និង
រមួទងំករដឹកជញជូ នេ យបងខំផងែដរ។៧ ករដកហូតេសរភីពករ៏មួ
បញចូ លផងែដរនូវករកំហិតបែនថមេទៀតេទេលើបុគគល ែដល្រតូវបន
ឃុំខ្លួនរចួេទេហើយេនះ ឧទហរណ៍ ករឃុំខ្លួនអនកេទស ចេ់ យ
ែឡកែតឯង ឬឧបករណ៍កំហិតផ្លូវកយ។៨ កនុងអំឡុងេពលបេ្រមើកង
ទព័ ករ កកំ់ហិតទងំ យែដលក្ល យជករដកហូតេសរភីព

២. បណ្តឹ ងេលខ២៦៣/១៩៨៧ រ ង González del Río និង្របេទសេបរូ៉ កថខណ្ឌ ៥.១។ បណ្តឹ ងេលខ
៨៣៣/១៩៩៨ រ ងKarker និង្របេទសប ងំ កថខណ្ឌ ៨.៥។ 
៣. សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសមុចិសីុកូ ឆន ២ំ០១០ កថខណ្ឌ ១៥។ 
៤  បណ្តឹ ងេលខ១១៣៤/២០០២ រ ង Gorji-Dinka និង្របេទសកមំរូឺន កថខណ្ឌ ៥.៤។ សូមេមើលផងែដរេសច
ក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ បច់្រកភពអងេ់គ្លស ឆន ២ំ០០៨ កថខណ្ឌ ១៧ (បទបញជ ្រតួតពិនិតយ រមួទងំបំ មេគចរ
េលើសព១ី៦េម៉ង)។ 
៥ បណ្តឹ ងេលខ៧៥៤/១៩៩៧ រ ង A និង្របេទសណូែវលេហ ឡងដ់ ៍កថខណ្ឌ ៧.២ (សុខភពផ្លូវចិត្ត)។ សូម
េមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសម៉លុដូ ៉  ឆន ២ំ០០៩ កថខណ្ឌ ១៣ (ជំងឺឆ្លង)។ 
៦. សូមេមើលេសចក្តសីេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសែបល៊ហ ុកី ឆន ២ំ០០៤ កថខណ្ឌ ១៧ (ករឃុំខ្លួនជនអេន្ត រ
្របេវសនរ៍ងច់កំរបញជូ ន្រតឡបេ់ទវញិ)។ 
៧. បណ្តឹ ងេលខ R.12/52 រ ង Saldías de López និង្របេទសអ៊យុរុយ គ យ កថខណ្ឌ ១៣។ 
៨. សូមេមើលេសចក្តសីេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប់ ធរណរដ្ឋែឆក ឆន ២ំ០០៧ កថខណ្ឌ ១៣។ និងេសចក្តីសេងកត
សននិ ្ឋ នសំ ប់ ធរណរដ្ឋកូេរ ៉ឆន ២ំ០០៦ កថខណ្ឌ ១៣។ 
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ស្រមបជ់នសីុវលិមន កេ់នះ ចមនិែមនជករដកហូតេសរភីព
េនះេទ ្របសិនេបើករ កកំ់ហិតទងំេនះ មនិេលើសពីភពចបំច់
ៃនករបេ្រមើកងទព័ជធមម  ឬមនិខុសពីលកខខណ្ឌ ធមម ៃនជីវតិេន
កនុងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធរបស់រដ្ឋភគីែដលពកព់ន័ធេនះ។៩ 

៦. ករដកហូតេសរភីពបុគគល គឺគម នករយល់្រពមេ យេសរេីនះេទ។ 
បុគគលែដលេទប៉ុស្តិ៍នគរបលេ យសម័្រគចិត្ត េដើមបចូីលរមួកនុងករ
េសុើបអេងកត និងបុគគលែដលដងឹថ ពួកេគមនសិទធេិទេទវញិេនេពល 

កប៏ន គឺមនិ្រតូវបនេគដកហូតេសរភីពរបស់ខ្លួនេឡើយ។១០ 

៧. រដ្ឋភគីមនករណីកិចចចតវ់ធិនករសម្រសប េដើមបកីរពរសិទធិមន 
េសរភីពរបស់មនុស  ្របឆងំនឹងករដកហូតេ យបុគគលទីបី។១១ 
រដ្ឋភគី្រតូវករពរបុគគលពីករចបជំ់រតិ ឬករឃុំខ្លួនេ យឧ្រកិដ្ឋជន 
ឬ្រកុមមនិធមម នន រមួទងំ ្រកុម្រប ប់ វុធ ឬ្រកុមេភរវករែដល
្របតិបត្តិករេនកនុងទឹកដីរបស់ខ្លួន។ រដ្ឋក្៏រតូវករពរបុគគលផងែដរពី
ករដកហូតេសរភីពេ យមនិ្រតឹម្រតូវ េ យអងគករមនិ្រសបចបប់
នន ដូចជ និេយជិក េរៀន និងមនទីរេពទយជេដើម។ រដ្ឋភគី 
គួរខិតខំ្របឹងែ្របងឲយអស់ពីសមតថភព េដើមបចីតវ់ធិនករសម្រសប
កនុងករករពរបុគគលពីករដកហូតេសរភីពេ យអំេពើរបស់រដ្ឋដៃទ
េទៀតេនកនុងែដនដីរបស់ខ្លួន។១២ 

៩. បណ្តឹ ងេលខ ២៦៥/១៩៨៧ រ ង Vuolanne និង្របេទស ្វ ងំឡង ់កថខណ្ឌ ៩.៤។ 
១០. បណ្តឹ ងេលខ១៧៥៨/២០០៨ រ ង Jessop និង្របេទសណូែវលេហ ឡងត់ ៍កថខណ្ឌ ៧.៩-៧.១០។ 
១១. សូមេមើលេសចក្តសីេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសេយែមន៉ ឆន ២ំ០១២ កថខណ្ឌ ២៤។ 
១២. បណ្តឹ ងេលខ៣១៩/១៩៨៨ រ ង Cañón García និង្របេទសេអក្វ ទរ័ កថខណ្ឌ ៥.១-៥.២។ 
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៨. េនេពលបុគគលឯកជន ឬនីតិបុគគល ្រតូវបនផ្តល់សិទធិអំ ចជូន ឬ
អនុញញ តេ យរដ្ឋភគី េដើមបេី្របើ្របស់អំ ចចបខ់្លួន ឬឃុំខ្លួន រដ្ឋ
ភគីេនះេនែតទទួលខុស្រតូវេលើករ្របកនខ់ជ ប ់ និងធនពីករ
្របកនខ់ជ ប់ មម្រ ៩។ រដ្ឋភគី្រតូវែតកំហិតអំ ចទងំេនះ
េ យតឹងរងឹបំផុត េហើយ្រតូវេធ្វើករ្រតួតពិនិតយឲយបនតឹងរងឹ និងមន 
្របសិទធភពេដើមបធីនថ អំ ចទងំេនះមនិ្រតូវបនយកេទេ្របើ
្របស់ខុស និងមនិនេំទរកករចបខ់្លួន ឬឃុំខ្លួនេ យខុសចបបឬ់
មទំេនើងចិត្តេឡើយ។ រដ្ឋភគី្រតូវែតផ្តល់ផងែដរនូវដំេ ះ្រ យ

្របកបេ យ្របសិទធភពដល់ជនរងេ្រគះ ្របសិនេបើករចបខ់្លួន ឬ
ឃុំខ្លួន មទំេនើងចិត្ត ឬេ យខុសចបបេ់នះ េកើតេឡើង។១៣ 

៩. សិទធិទទួលបនសន្តិសុខរបស់មនុស  ករពរបុគគល្របឆងំនឹងករ
បងករបសួេ យេចតនដល់ ងកយ ឬផ្លូវចិត្ត េ យមនិគិតពីជន
រងេ្រគះជបឃុ់ំន ឬមនិជបឃុ់ំេនះេឡើយ។ ឧទហរណ៍ ម្រន្តីរបស់
រដ្ឋភគី រេំ ភសិទធិទទួលបនសន្តិសុខផទ ល់ខ្លួន េនេពលពួកេគ
បងករបសួផ្លូវកយេ យគម នេហតុផល។១៤ សិទធិទទួលបនសន្តិសុខ 
ផទ ល់ខ្លួន កត៏្រមូវផងែដរឲយរដ្ឋភគី ចតវ់ធិនករសម្រសបកនុងករ
េឆ្លើយតបេទនឹងករគំ មសម្ល បម់នុស  េនកនុងទី ធរណៈ និង
កនែ់តទូេទជងេនះ េដើមបកីរពរបុគគលទងំ យពីករគំ ម
កំែហងែដលេមើលេឃើញជមុន ចំេពះ យុជីវតិ ឬបូរណភព ង

១៣ សូមេមើលេសចក្តសីេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទស ក េតម៉  ឆន ២ំ០១២ កថខណ្ឌ ១៦។ 
១៤ បណ្តឹ ងេលខ៦១៣/១៩៩៥ រ ងLeehong និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី៩.៣។ 
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កយែដលបងកេឡើងពីវស័ិយ មយួរបស់រ ្ឋ ភបិល ឬឯកជន។១៥ 
រដ្ឋភគី្រតូវចតវ់ធិនករខងមុខសម្រសបនន េដើមបបីងក រករបងក
របសួនេពលអនគតនិងវធិនករ្របតិសកមមនន ដូចជករអនុវត្ត 
ចបប្់រពហមទណ្ឌ កនុងករេឆ្លើយតបេទនឹងករបងករបសួកលពីអតីត។ 
ឧទហរណ៍ រដ្ឋភគី្រតូវេឆ្លើយតបេ យសម្រសបេទនឹងលំនៃំន
អំេពើហិង ្របឆងំនឹងបុគគលនន ដូចជករបំភតិបំភយ័ដល់អនកករ 
ពរសិទធិមនុស  និងអនក រពត័ម៌ន ករសងសឹកដល់ ក  ី អំេពើ
ហិង េលើ្រស្តី រមួទងំអំេពើហិង កនុង្រគួ រ ករ កទ់ណ្ឌ កមមលត់
ដំដល់កូនទ នែដលជបកំ់ែណនថមី អំេពើហិង េលើកុមរ អំេពើ
ហិង េលើមនុស េ យ រែតទំេនរផ្លូវេភទ ឬអត្តសញញ ណេភទ១៦ 
និងអំេពើហិង េលើជនពិករ។១៧ រដ្ឋភគីគគួ៏របងក រនិងែកស្រមួលករ 
េ្របើ្របស់កម្ល ងំេ យមនិសមេហតុផល េនកនុងករអនុវត្តចបប១់៨ 
និងករពរ្របជជនរបស់ពកួេគពីកររេំ ភបំពនេ យកម្ល ងំសន្តិ 
សុខឯកជន ្រពមទងំ្របឆងំនឹង និភយ័ែដលបងកេឡើងេ យករ

១៥ បណ្តឹ ងេលខ១៥៦០/២០០៧ រ ងMarcellana និង Gumanoy ជមយួ្របេទសហ្វីលីពីន កថខណ័្ឌ ទី៧.៧។ 
រដ្ឋភគីកបំ៏ពនសិទធិទទួលបនសន្តិសុខរបស់មនុស ែដរ ្របសិនេបើរដ្ឋេនះមនបំណងអនុវត្តយុ ្ត ធិកររបស់ខ្លួន
េទេលើបុគគលមន កេ់នះ េនេ្រកែដនដីរបស់ខ្លួន េ យករេ្របើ្របស់េទស្រប រជីវតិ ជភ េដើម fatwa អនុ
ញញ តិឲយសំ បជ់នរងេ្រគះ។ សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប់ ធរណៈរដ្ឋអីុ ្ល មអីុរង៉ ់ ឆន ១ំ៩៩៣ 
កថខណ្ឌ ទី៩។ កសូ៏មេមើលផងែដរកថខណ័្ឌ ទី៦៣ ៃនេសចក្តីពនយល់ទូេទេនះ (ករពិភក ពីករអនុវត្តេ្រកែដន
ដីយុ ្ត ធិករ) 
១៦ សូមេមើលេសចក្តសីេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសែអល ល់ ៉ ឌរ័ ឆន ២ំ០០៣ កថខណ្ឌ ទី១៦។ 
១៧. សូមេមើលេសចក្តសីេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសណ័រេវស ឆន ២ំ០១១ កថខណ្ឌ ទី១០។ 
១៨. បណ្តឹ ងេលខ៦១៣/១៩៩៥ រ ងLeehong និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី៩.៣។ និងសូមេមើលផងែដរ
េគលករណ៍ជមូល ្ឋ នស្តីពីករេ្របើ្របស់កំ ំង និង វុធេ យម្រន្តី្របតិបត្តចិបប ់(១៩៩០)។ 
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េ្របើ្របស់ វុធេ្រចើនហួសេហតុ។១៩ សិទធិទទួលបនសន្តិសុខរបស់
មនុស  មនិែមនេ ះ្រ យេលើ្រគប់ និភយ័ចំេពះសុខភពផ្លូវ
កយ ឬផ្លូវចិត្តេនះេទ េហើយកម៏និពកព់ន័ធនឹងផលបះ៉ពល់េលើសុខ
ភពេ យ្របេយល េ យ រែតបុគគលេនះ ជេគលេ ៃន
ដំេណើ រករក្តីរដ្ឋបបេវណី ឬ្រពហមទណ្ឌ េនះែដរ។២០ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១៩ សូមេមើលេសចក្តសីេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសហ្វីលីពីន ឆន ២ំ០១២ កថខណ្ឌ ទី១៤។ 
២០. បណ្តឹ ងេលខ១១២៤/២០០២ រ ងObodzinsky និង្របេទសក  កថខណ័្ឌ ទី៨.៥។ 
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II. ករឃុខំ្លនួ មទេំនើងចតិ្ត នងិករឃុំ
ខ្លនួេ យមនិ្រតមឹ្រតូវ មចបប់ 

១០. សិទធិទទួលបនេសរភីពរបស់មនុស មនិែមនជសិទធិ ចខ់តេនះ 
េទ។ ម្រ ៩ ទទួល គ ល់ថ ជួនកល ករដកហូតេសរភីព្រតូវ
បនេធ្វើយុត្តិកមម តួយ៉ងេនកនុងករអនុវត្តចបប្់រពហមទណ្ឌ ។ កថ
ខណ្ឌ ទី១ ត្រមូវថ ករដកហូតេសរភីពមនិ្រតូវេធ្វើ មទំេនើងចិត្ត
េនះេទ េហើយ្រតូវអនុវត្ត មេគលករណ៍នីតិរដ្ឋ។ 

១១. ្របេយគទីពីរៃនកថខណ្ឌ ទី១ មឃតក់រចបខ់្លួន និងករឃុំ
ខ្លួន មទំេនើងចិត្ត រឯី្របេយគទីបី មឃតក់រដកហូតេសរភីព
េ យមនិេធ្វើ្រតឹម្រតូវ មចបប ់េពលគឺករដកហូតេសរភីពែដល
មនិែផ្អក មេហតុផលែបបេនះ និង្រសប មនីតិវធីិែដលមន
កំណតក់នុងចបប។់ ករ មឃតទ់ងំពីរេនះមននយ័្រតួតគន ្រតង ់
ថ ករចបខ់្លួន ឬករឃុំខ្លួន ចជកររេំ ភចបបែ់ដលេនជ
ធរមន ប៉ុែន្តមនិ មទំេនើងចិត្ត ឬ្រតូវបនចបបអ់នុញញ ត ប៉ុែន្ត ម
ទំេនើងចិត្ត ឬេធ្វើទងំ មទំេនើងចិត្ត និងមនិ្រតឹម្រតូវ មចបប។់ 
ករចបខ់្លួន ឬករឃុំខ្លួនែដលខ្វះមូល ្ឋ នចបប់ មយួ កជ៏ករ
េធ្វើ មទំេនើងចិត្តែដរ។២១ ករឃុំខ្លួនអនកេទសេ យគម នករអនុ 
ញញ តហួសពីរយៈេពលៃនករផ្តនទ េទសរបស់ពួកេគ គឺជអំេពើេធ្វើ
មទំេនើងចិត្ត េហើយកម៏និ្រតឹម្រតូវ មចបបែ់ដរ២២ កដូ៏ចជករ

២១ បណ្តឹ ងេលខ៤១៤/១៩៩០ រ ងMika Miha និង្របេទសហគេីណេអក្វ ទរ័ កថខណ័្ឌ ទី៦.៥។ 
២២ សូមេមើលេសចក្តសីេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសេ្របសីុល ឆន ២ំ០០៥ កថខណ័្ឌ ទី១៦។ 
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ពនយរេពលេ យគម នករអនុញញ តៃនករឃុំខ្លួន មទ្រមងេ់ផ ងៗ 
េទៀតែដរ។ ករបន្តឃុំខ្លួនជនជបឃុ់ំ េ យរេំ ភេលើេសចក្តី
បងគ បឲ់យេ ះែលងពីតុ ករ កជ៏ករឃុំខ្លួន មទំេនើងចិត្ត និង
មនិ្រតឹម្រតូវ មចបបែ់ដរ។២៣ 

១២. ករចបខ់្លួន ឬករឃុំខ្លួន ច្រតូវបនអនុញញ តេ យចបបជ់តិ
ប៉ុែន្តេទះជយ៉ង  ក៏ េនែត ចេធ្វើេឡើង មទំេនើងចិត្តែដរ។ 
សញញ ណៃនពកយ "ភព មទំេនើងចិត្ត" មនិ្រតូវេធ្វើនយ័ឲយេសមើគន
នឹងពកយ "្របឆងំនឹងចបប"់ េនះេទ ប៉ុែន្ត្រតូវយកមកបក្រ យ
ឲយបនទូលំទូ យជងេនះ េដើមបរីមួបញចូ លធតុផ នំនៃនភព
មនិសម្រសប អយុត្តិធម ៌ កង្វះខតភព ចពយករណ៍បន និង
ដំេណើ រករ្រតឹម្រតូវ មនីតិវធីិចបប២់៤ កដូ៏ចជធតុផ នំនៃន
ភពសមេហតុផល ភពចបំច ់ និងសមម្រត។ ឧទហរណ៍ 
ករបញជូ ន្រតឡបេ់ទឃុំខ្លួនវញិពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  ្រតូវែតសម
េហតុផល និងចបំចក់នុង្រគបក់លៈេទសៈ។២៥ េ្រកពីេទស
ែដល កេ់ យតុ ករស្រមបរ់យៈេពលកំណតម់យួ េសចក្តី
សេ្រមចរក ទុកជន មន កេ់នកនុងឃុំ មទ្រមង់ កេ៏ យ គឺ
ជករេធ្វើ មទំេនើងចិត្ត ្របសិនេបើករឃុំេនះ មនិសថិតេ្រកមករ
យតៃម្លេឡើងវញិជេទៀងទតអ់ំពីយុត្តិកមមៃនករបន្តឃុំខ្លួនេនះ។២៦ 

២៣. បណ្តឹ ងេលខ៨៥៦/១៩៩៩ រ ង Chambala និង្របេទសហ ុេំបៀ កថខណ័្ឌ ទី៧.៣។ 
២៤. បណ្តឹ ងេលខ១១៣៤/២០០២ រ ង Gorji-Dinka និង្របេទសកេំមរូ៉ន កថខណ័្ឌ ទី៥.១។ និងបណ្តឹ ងេលខ
៣០៥/១៩៨៨ រ ង Van Alphen និង្របេទសហុលឡងដ់ ៍កថខណ្ឌ ទី៥.៨។ 
២៥. បណ្តឹ ងេលខ១៣៦៩/២០០៥ រ ង Kulov និង្របេទសេកៀកជី ថ ន កថខណ្ឌ ទី៨.៣។ ករឃុំខ្លួនបេ ្ត ះ
សននកនុងេរឿងក្ត្ីរពហមទណ្ឌ  ្រតូវយកមកពិភក គន បែនថមេទៀត េនកនុងែផនកទី៤ ខងេ្រកម ៃនេសចក្តីពនយល់

ទូេទេនះ។ 
២៦. សូមេមើលឧទហរណ៍ៃនបណ្តឹ ងេលខ១៣២៤/២០០៤ រ ង Shafiq និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ្ឌ ទី៧.២។ 
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១៣. ពកយ "ចបខ់្លួន" សំេ ដល់ករចបខ់្លួនមនុស មន ក ់ ែដល
ចបេ់ផ្តើមពីករដកហូតេសរភីព េហើយពកយ "ឃុំខ្លួន" សំេ ដល់
ករដកហូតេសរភីពែដលចបេ់ផ្តើមេ យករចបខ់្លួន និងែដល
បន្តកនុងេពលចបពី់ករចបខ់្លួន រហូតដល់េពលេ ះែលងវញិ។២៧ 
ករចបខ់្លួនេនកនុងអតថនយ័ៃនម្រ ៩ មនិចបំចព់កព់ន័ធនឹងករ
ចបខ់្លួនផ្លូវករ ដូចែចងកនុងចបបជ់តិេនះេទ។២៨ េនេពលមន
ករដកហូតេសរភីពបែនថមេទៀត ្រតូវបនេធ្វើេឡើងចំេពះមនុស
មន កែ់ដលសថិតកនុងករឃុំខ្លួនរចួេទេហើយេនះ ដូចជ ករឃុំខ្លួន 
េ យ របទ្រពហមទណ្ឌ ែដលមនិពកព់ន័ធ ករចបេ់ផ្តើមៃនករដក
ហូតេសរភីពេនះ កម៏ននយ័ថជករចបខ់្លួនែដរ។២៩ 

១៤. កតិកសញញ េនះ មនិែចងពីករេរៀប បអំ់ពីេហតុផលែដល ចេធ្វើ
បនស្រមបក់រដកហូតេសរភីពរបស់មនុស មន កេ់ឡើយ។ ម្រ  
៩ ទទួល គ ល់យ៉ងចបស់ថ បុគគលនន ច្រតូវបនឃុខំ្លួនពីបទ 
្រពហមទណ្ឌ  េហើយម្រ ១១ មឃតយ៉់ងចបស់ពីករ កព់នធ 
នគរេ យមូលេហតុៃនករមនិ ចបំេពញបន មលកខខណ្ឌ ៃន 
កិចចសនយ។៣០ បទបបញញត្តិដៃទេទៀតែដលពកព់ន័ធនឹងករដកហូត 

២៧. សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៦៣១/១៩៩៥ រ ងSpakmo និង្របេទសណ័រេវស កថខណ័្ឌ ទី៦.៣។ 
២៨. បណ្តឹ ងេលខ១៤៦០/២០០៦ រ ង Yklymova និង្របេទសេតៀកេមនី ថ ន កថខណ្ឌ ៧.២-៧.៣ (ករចប់
ខ្លួនឃុំេនផទះ ម្រពឹត្តេិហតុ) បណ្តឹ ងេលខ១០៩៦/២០០២ រ ង Kurbanova និង្របេទស ជីគី ថ ន កថខណ្ឌ
ទី៧.២ (ករឃុំខ្លួន មុនមនដីកចបខ់្លួន)។ 
២៩. បណ្តឹ ងេលខ៦៣៥/១៩៩៨ រ ង Morrison និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ្ឌ ទី២២.២-២២.៣។ និងបណ្តឹ ង
េលខ១៣៩៧/២០០៥ រ ង Engo និង្របេទសកេំមរូន កថខណ្ឌ ទី៧.៣។ 
៣០. ករឃុំខ្លួនកនុងបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  ដូចជបទឆេបក ែដលពកព់ន័ធនឹងបំណុលៃនចបបរ់ដ្ឋបបេវណី មនិបំពន
ម្រ ១១េទ េហើយកម៏និក្ល យជករឃុំខ្លួន មទំេនើងចិត្តែដរ។ បណ្តឹ ងេលខ១៣៤២/២០០៥ រ ង Gavrilin 
និង្របេទសេបល រូស កថខណ្ឌ ៧.៣ 
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េសរភីព ក្៏រតូវកំណតេ់ យចបបែ់ដរ េហើយ្រតូវែតអមេ យនីតិ
វធីិែដលទប់ ក តក់រឃុំខ្លួន មទំេនើងចិត្ត។ មូល ្ឋ ន និងនីតិវធីិ
ែដលកំណតេ់ យចបប ់ មនិ្រតូវបំផ្ល ញសិទធិមនេសរភីពរបស់
មនុស េឡើយ។៣១ បទបបញញត្តិេនះមនិ្រតូវក្ល យជករេគចេចញពី 
្រពំែដនកំណតៃ់ន្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  េ យករផ្តល់សម
មូលៃនទណ្ឌ កមម្រពហមទណ្ឌ  េ យគម នករករពរជធរមនេនះ
េឡើយ។៣២ េទះបីជលកខខណ្ឌ ៃនករឃុំខ្លួន ្រតូវបនបញជ កជ់
បឋមេ យម្រ ៧ និងម្រ ១០ កេ៏ យ កក៏រឃុំខ្លួន ចមន
មទំេនើងចិត្តែដរ ្របសិនេបើលកខណៈៃនករ្រប្រពឹត្តិេទេលើជន

ជបឃុ់ំមនិ្រតូវគន នឹងេគលបំណងៃនករឃុំខ្លួនេនះ។៣៣ ករ ក ់
េទសដធ៏ងនធ់ងរហួសេហតុឲយជបព់នធនគរ ពីបទ្របមថតុ ករ 
េ យមនិមនករពនយល់្រគប្់រគន ់និងេ យគម នកិចចករពរ ម
នីតិវធីិឯក ជយេនះ គឺមននយ័ថ េធ្វើ មទំេនើងចិត្តេហើយ។៣៤ 

១៥. េនេពល ែដលរដ្ឋភគីេធ្វើករឃុំខ្លួន េ យេហតុផលសន្តិសុខ 
(ជូនកល្រតូវបន គ ល់ថជករឃុំខ្លួនែផនករដ្ឋបល ឬករឃុំខ្លួន

៣១. បណ្តឹ ងេលខ១៦២៩/២០០៧ រ ង Fardon និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ្ឌ ទី៧.៣។ 
៣២. ដូចករណីខងេលើ កថខណ្ឌ ទី៧.៤(ក)-៧.៤(គ)។ សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ បស់ហរដ្ឋ េមរចិ 
ឆន ២ំ០០៦ កថខណ័្ឌ ទី១៩។ និងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣២ កថខណ្ឌ ទី១៥ និង១៨។ 
៣៣ បណ្តឹ ងេលខ១៦២៩/២០០៧ រ ង Fardon និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ្ឌ ទី៧.៤(ក)។ សូមេមើលេសចក្តី
សេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសែបល៊ហ ុកី ឆន ២ំ០០៤ កថខណ្ឌ ទី១៦ (ករ កឲ់យសថិតកនុងពនធនគរឧបសមពនធៃន
អនកវកិលចរកិ)។ េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ បច់្រកភពអងេ់គ្លស ឆន ២ំ០០១ កថខណ្ឌ ១៦ (ករឃុំខ្លួនអនកសំុ
សិទធិ្រជកេកនកនុងពនធនគរ) 
៣៤. បណ្តឹ ងេលខ១១៨៩/២០០៣ រ ង Fernando និង្របេទស្រសីលងក  កថខណ្ឌ ទី៩.២។ និងបណ្តឹ ងេលខ
១៣៧៣/២០០៥ រ ង Dissanakye និង្របេទស្រសីលងក  កថខណ្ឌ ទី៨.៣។ 
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េ យ រេហតុផលគំ មកំែហងដល់សន្តិសុខ) មនិែមនជករ  
ផ្តនទ េទសពីបទ្រពហមទណ្ឌ ៣៥ គណៈកមម ធិករពិចរណថ ករឃុ ំ
ខ្លួនែបបេនះ បងកជ និភយ័ធងនធ់ងរ ចំេពះករដកហូតេសរភីព
មទំេនើងចិត្ត។៣៦ ជធមម  ករឃុំខ្លួនែបបេនះ គឺេសមើនឹងករឃុំ

ខ្លួន មទំេនើងចិត្ត ពីេ្រពះថ មនវធិនករ្របកបេ យ្របសិទធ
ភពេផ ងេទៀតស្រមបអ់នុវត្តេដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ គំ មកំែហង
េនះ រមួទងំ ម្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ ផងែដរ។ ្របសិនេបើ
េ្រកមកលៈេទសៈពិេសសបំផុត មនករេលើកេឡើងថមនករ
គំ មកំែហងបចចុបបនន េ យផទ ល់ និងជក់ ក ់ េដើមបេីធ្វើយុត្តិកមម
ពីករឃុំខ្លួនមនុស  ែដល្រតូវបនចតទុ់កថ បងកករគំ មកំែហង
ែបបេនះ េនះបនទុកៃនភស័្តុ ង្រតូវសថិតេលើរដ្ឋភគីែដល្រតូវបង្ហ ញ 
ថ បុគគលេនះបងកករគំ មកំែហងែបបេនះ េហើយថេគមនិ ច
មនវធិនករអ្វីេផ ងេឡើយ េហើយបនទុកេនះនឹងេកើនេឡើងជមយួ
នឹងរយៈេពលៃនករឃុំខ្លួន។ រដ្ឋភគីក្៏រតូវបង្ហ ញផងែដរថ ករ
ឃុំខ្លួន មនិ្រតូវេលើសពីរយៈេពលចបំចជ់ ចខ់ត េហើយរយៈ
េពលសរុបៃនករឃុំខ្លួនែដល ចេធ្វើេឡើង្រតូវមនក្រមតិ ្រពមទងំ
ថ ខ្លួនេគរពយ៉ងេពញេលញនូវកិចចធនករពរដូចមនែចងកនុង
ម្រ ៩ កនុង្រគបក់រណី។ ករពិនិតយេឡើងវញិជបនទ ន ់ និងេទៀង

៣៥. កថខណ្ឌ េនះពកព់ន័ធនឹងករឃុំខ្លួនេ យ រេហតុផលសន្តិសុខ គឺមនិែមនជទ្រមងៃ់នករឃុំខ្លួនេដើមបបីងក រ 
េ្រកយករផ្តនទ េទស  ដូចមនេរៀប បេ់នកនុងកថខណ្ឌ ទី២១ ខងេ្រកមេនះេទ  ឬករឃុំខ្លួនសំ បេ់ហតុផល  
បតយបន័ ឬករ្រតួតពិនិតយអេន្ត រ្របេវសន។៍ សូមេមើលកថខណ្ឌ ទី១៨ ខងេ្រកម ៃនេសចក្តីពនយល់ទូេទេនះ។ 
៣៦. សូមេមើលេសចក្តសីេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសកូឡំប៊ ី ឆន ២ំ០១០ កថខណ្ឌ ទី២០ សំ ប្់របេទសហ កដង ់
ឆន ២ំ០១០ កថខណ្ឌ ទី១១។ 
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ទតេ់ យតុ ករ ឬ ជ្រមះក្តីដៃទេទៀតែដលមនលកខណៈ 
សមបត្តិដូចគន  ទងំឯក ជយភព និងអនគតិេទនឹងតុ ករ គឺជ
កិចចធនករពរចបំចម់យួស្រមបល់កខខណ្ឌ ទងំេនះ កដូ៏ចជ
ករទទួលបនជំនួយែផនកចបបឯ់ក ជយ ជពិេសស ែដលេ្រជើស
េរ ើសេ យជនជបឃុ់ំ និងករបង្ហ ញដល់ជនជបឃុ់ំ យ៉ងេ ច

ស់ នូវភស័្តុ ងសនូលដល់ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចែបបេនះ។៣៧ 

១៦. ឧទហរណ៍យ៉ងចបស់ៃនករឃុំខ្លួន មទំេនើងចិត្ត រមួមន ករឃុំ
ខ្លួនសមជិក្រគួ ររបស់ឧ្រកិដ្ឋជនជបេ់ចទ ែដលមនិ្រតូវបនេគ
េចទ្របកនពី់ករ្រប្រពឹត្តខុស មយួ ករចបជ់ចំ ចខ់ម ងំ 
និងករចបខ់្លួនស្រមបេ់គលបំណងជំរតិទរសំណូក ឬសំ ប់
េគលបំណងឧ្រកិដ្ឋកមម្រសេដៀងគន ដៃទេទៀត។ 

១៧. ករចប ់ឬករឃុំខ្លួន ទុកជករ កទ់ណ្ឌ កមមចំេពះករេ្របើ្របស់ 
សិទធិ្រសបចបបដូ់ច្រតូវបនធនករពរេ យកតិកសញញ េនះ គឺ
ជករេធ្វើ មទំេនើងចិត្ត រមួទងំេសរភីពៃនគំនិត និងករបេញចញ
មតិ (ម្រ ១៩)៣៨ េសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុ ំ (ម្រ ២១) េសរ ី
ភពសមគម (ម្រ ២២) េសរភីព សន (ម្រ ១៨) និង
សិទធិជឯកជន (ម្រ ១៧)។ ករចបខ់្លួន ឬករឃុំខ្លួនេ យ រ
ករេរ ើសេអើង ែដលរេំ ភេលើម្រ ២ កថខណ្ឌ ទី១ ម្រ ៣ ឬ

៣៧. អំពីទំនកទំ់នងរ ងម្រ ៩ និងម្រ ៤ ៃនកតិកសញញ េនះ  និងចបបម់នុស ធមអ៌ន្តរជតិ សូមេមើលកថ
ខណ្ឌ ទី៦៤ និង៦៧ ខងេ្រកមៃនេសចក្តីពនយល់ទូេទេនះ។ 
៣៨. បណ្តឹ ងេលខ៣២៨/១៩៨៨ រ ង Zelaya Blanco និង្របេទសនីក ៉ហគ័រ កថខណ្ឌ ទី១០.៣។ 
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ម្រ ២៦ កជ៏ករេធ្វើ មទំេនើងចិត្តែដរជេគលករណ៍។៣៩ ករ
កេ់ទស្រពហមទណ្ឌ ្របតិសកមមេ យករឃុំខ្លួន ែដលរេំ ភេលើ

ម្រ ១៥ កជ៏ករឃុំខ្លួន មទំេនើងចិត្ត។៤០ ករបតខ់្លួនេ យបងខ ំ
បំពនបទបបញញត្តិសំខន ់ និងនីតិវធីិជេ្រចើនៃនកតិកសញញ  និង
បេងកើតជទ្រមងធ់ងនធ់ងរេ យែឡកមយួៃនករឃុំខ្លួន មទំេនើងចិត្ត។ 

ករ កព់នធនគរ បនទ បពី់ករជំនំុជ្រមះេ យមនិយុត្តិធមយ៉៌ង
ចបស់្រកែឡត គឺជករេធ្វើ មទំេនើងចិត្ត ប៉ុែន្តមនិែមន ល់ករ
រេំ ភេលើករធន មនីតិវធីិជក់ ក ់ ស្រមបចុ់ងេចទៃនបទ
្រពហមទណ្ឌ កនុងម្រ ១៤ ក្ល យជករឃុំខ្លួន មទំេនើងចិត្តេនះ
េឡើយ។៤១ 

១៨. ករឃុំខ្លួនកនុងេពលដំេណើ រករក្តសី្រមបក់រ្រគប្់រគងអេន្ត រ្របេវសន ៍
មនិែមនជករេធ្វើ មទំេនើងចិត្តេ យផទ ល់េនះេទ ប៉ុែន្តករឃុំ
ខ្លួន្រតូវែតមនេហតុផលសម្រសប ចបំច ់និងសមម្រតេទ ម
កលៈេទសៈ និងេធ្វើករ យតៃម្លេឡើងវញិេទ មេពលេវ ។៤២ 

៣៩. បណ្តឹ ងេលខ១៣១៤/២០០៤ រ ង O’Neill & Quinn និង្របេទសេអៀកឡងដ់ ៍ កថខណ្ឌ ទី៨.៥ (រកមនិ
េឃើញមនកររេំ ភបំពន)។ សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសហុងឌុយ ៉ ស់ ឆន ២ំ០០៦ កថ
ខណ្ឌ  ទី១៣ (ករឃុខំ្លួនេ យ រនិនន ករផ្លូវេភទ)។ េសចក្តសីេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសកមំរូឺន ឆន ២ំ០១០ 
កថខណ្ឌ ទី១២ (ករ កព់នធនគរចំេពះអនកេពញវយ័ែដល្រស ញ់េភទដូចគន េ យសម័្រគចិត្ត)។ 
៤០. បណ្តឹ ងេលខ១៦២៩/២០០៧ រ ង Fardon និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ្ឌ ទី៧.៤(ខ)។ 
៤១. បណ្តឹ ងេលខ១០០៧/២០០១ រ ង Sineiro Fernández និង្របេទសេអសប៉ញ កថខណ្ឌ ទី៦.៣ (អវត្តមន
ៃនករពិនិតយេឡើងវញិអពីំករផ្តនទ េទស េ យតុ ករជនខ់ពស់ បនបំពនកថខណ្ឌ ៥ ៃនម្រ ១៤ មនិែមន
កថខណ្ឌ ទី១ ៃនម្រ ៩េទ) 
៤២. បណ្តឹ ងេលខ៥៦០/១៩៩៣ រ ងA និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ្ឌ ទី៩.៣-៩.៤។ បណ្តឹ ងេលខ
៧៩៤/១៩៩៨ រ ង Jalloh និង្របេទសហូឡងដ់ ៍ កថខណ្ឌ ទី៨.២។ និងបណ្តឹ ងេលខ១៥៥៧/២០០៧ រ ង 
Nystrom និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ្ឌ ទី៧.២-៧.៣ 
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អនកសំុសិទធិ្រជកេកន ែដលចូលមកកនុងទឹកដីរបស់រដ្ឋភគីេ យមនិ 
្រសបចបប ់ ច្រតូវបនឃុំខ្លួនមយួរយៈេពលខ្លីជដំបូង េដើមបេីធ្វើ
កំណតេ់ហតុពីករចូលរបស់ពួកេគ កត្់រ ទុកនូវករទមទររបស់
ពួកេគ េហើយកំណតពី់អត្តសញញ ណរបស់ពួកេគ ្របសិនេបើមន
ករសង យ័។៤៣ ករឃុំខ្លួនពួកេគបែនថមេទៀត ខណៈែដលកំពុង
េ ះ្រ យករទមទររបស់ពួកេគ គឺជករឃុំខ្លួន មទំេនើងចិត្ត
ែដរ េ យេហតុថពុំមនេហតុផលេ យែឡកៗ ជក់ កស់្រមប ់
បុគគលមន ក់ៗ  ដូចជ ភពដូចគន ជបុគគលៃនកររតេ់គច េ្រគះថន ក់
ៃនអំេពើេលមើសចំេពះអនកដៃទ ឬ និភយ័ៃនអំេពើ្របឆងំសន្តិសុខ
ជតិ។៤៤ េសចក្តីសេ្រមច ្រតូវែតពិចរ េទេលើក ្ត ពកព់ន័ធ
នន ម្តងមយួករណីៗ និងមនិែផ្អកេលើវធិនជកតព្វកិចចស្រមប់
្របេភទទូ យមយួេឡើយ ្រតូវពិចរ អំពីមេធយបយែដលមនិ
មនលកខណៈ្របទូស្ត យ ចំេពះករសេ្រមចបនេគលេ ដូចគន  
ដូចជ កតព្វកិចច យករណ៍ សិទធិ្របតយក  ឬលកខខណ្ឌ េផ ងេទៀត
េដើមបទីប់ ក តក់ររតេ់គច និង្រតូវសថិតេ្រកមករ យតៃម្លេឡើងវញិ 
និងករពិនិតយេឡើងវញិ មផ្លូវតុ ករ ឱយបនេទៀងទត ់ ។៤៥ 

៤៣. បណ្តឹ ងេលខ១០៦៩/២០០២ រ ង Bakhtiyari និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ័្ឌ ទី៩.២-៩.៣។ 
៤៤. បណ្តឹ ងេលខ១៥៥១/២០០៧ រ ង Tarlue និង្របេទសក  កថខណ័្ឌ ទី៣.៣-៧.៦។ បណ្តឹ ងេលខ
១០៥១/២០០២ រ ងAhani និង្របេទសក  កថខណ័្ឌ ទី១០.២។ 
៤៥. បណ្តឹ ងេលខ១០១៤/២០០១ រ ង Baban និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ័្ឌ ទី៧.២។ បណ្តឹ ងេលខ
១០៦៩/២០០២ រ ង Bakhtiyari និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ័្ឌ ទី៩.២-៩.៣។ សូមេមើលេគលករណ៍ែណនំ
របស់ឧត្តមសនងករជនេភៀសខ្លួន ស្តីពីលកខណៈវនិិចឆយ័ និងបទ ្ឋ នែដល ចអនុវត្តបន ទកទ់ងនឹងករឃុំខ្លួន
ជនែស្វងរកសិទធិ្រជកេកន និងជំេរ ើសេផ ងេ្រកពីករឃុំខ្លួន(២០១២) េគលករណ៍ែណន៤ំ.៣ និងឧបសមពន័ធ ក 
(ករបរយិយពជំីេរ ើសេផ ងេ្រកពីករឃុំខ្លួន)។ 
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េសចក្តីសេ្រមចអំពីករឃុំខ្លួនជនេទសន្តរ្របេវសន ៍្រតូវយកចិត្តទុក 
កអំ់ពីផលបះ៉ពល់ៃនករឃុំខ្លួន េលើសុខភពផ្លូវករ និងផ្លូវចិត្ត

របស់ពួកេគ។៤៦ ល់ករឃុំខ្លួន មយួែដលចបំច ់ គួរែតេធ្វើ
េឡើងេនកនុងទីកែន្លងែដលសម្រសប អនមយ័ មនិ កទ់ណ្ឌ កមម 
េហើយមនិគួរ កេ់នកនុងពនធនគរេឡើយ។ ករមនិមនលទធភព
របស់រដ្ឋភគី េដើមបបីញជូ នជន មយួ េ យ រែតភពគម នរដ្ឋ 
ឬឧបសគគេផ ងៗេទៀត មនិ្រតូវយកេធ្វើយុត្តិកមមៃនករឃុំខ្លួនមនិ
កំណតេ់នះេទ។៤៧ កុមរមនិ្រតូវបនដកហូតេសរភីពេនះេទ 
េលើកែលងែតេនះជវធិនករចុងេ្រកយបំផុត និងស្រមបែ់តរយៈ 
េពលសម្រសបខ្លីបំផុត េ យពិចរ អំពីឧត្តម្របេយជនរ៍បស់
កុមរ ថជករពិចរ បឋម ទកទ់ងេទនឹងរយៈេពល និង
លកខខណ្ឌ ៃនករឃុំខ្លួន កដូ៏ចជពិចរ អំពីភពងយរងេ្រគះ
ហួសេហតុ និងត្រមូវករែថទអំនីតិជនែដលគម នមនុស េពញវយ័
េនជមយួ។៤៨ 

១៩. រដ្ឋភគីគួរែកស្រមួលចបប ់ និងករអនុវត្តនន៍នែដលហួសសមយ័ 
េនកនុងវស័ិយសុខភពផ្លូវចិត្ត េដើមបបីេញជ សករឃុំខ្លួន មទំេនើង
ចិត្ត។ គណៈកមម ធិករគូសបញជ កពី់េ្រគះថន កែ់ដលមនជបជ់ 

៤៦. បណ្តឹ ងេលខ១៣២៤/២០០៤ រ ងShafiq និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ័្ឌ ទី៧.៣។ បណ្តឹ ងេលខ
៩០០/១៩៩៩ រ ង C និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ័្ឌ ទី៨.២-៨.៤។ 
៤៧. បណ្តឹ ងេលខ២០៩៤/២០១១ រ ង F.K.A.G និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ័្ឌ ទី៩.៣។ 
៤៨. បណ្តឹ ងេលខ១០៥០/២០០២ រ ង D. & E. និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ័្ឌ ទី៧.២។ បណ្តឹ ងេលខ
៧៩៤/១៩៩៨ រ ង Jalloh និង្របេទសហូឡងដ់ ៍កថខណ័្ឌ ទី៨.២-៨.៣។ សូមេមើលផងែដរអនុសញញ ស្តីពីសិទធិ
កុមរ ម្រ ៣(១) និងម្រ ៣៧(ខ)។ 
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មយួនឹងករដកហូតេសរភីព មយួ និងគូសបញជ កផ់ងែដរពី
េ្រគះថន កេ់ យែឡក ែដល ចប ្ត លឲយេទជ ថ នភពៃន
ករស្រមកេពទយេ យមនិសម័្រគិចត្ត។ រដ្ឋភគីគួរែតេរៀបចំឲយមន
េស ែថទសំងគមេន មសហគមន ៍ ឬជជេ្រមើសននឲយបន
្រគប្់រគនដ់ល់ជនពិករែផនកចិត្តសងគម េដើមបផី្តល់ជជេ្រមើសជំនួស
ែដលមនលកខណៈ្រ លជងករឃុំខ្លួន។៤៩ ពិករភពមនិ្រតូវ
េ្របើ្របស់ជេហតុផលេដើមបដីកហូតេសរភីពេនះេទ ប៉ុែន្តករដក
ហូតេសរភីព ្រតូវែតមនលកខណៈចបំច ់និងសមម្រត ស្រមប់
េគលបំណងករពរបុគគលែដលពកព់ន័ធេនះ ពីេ្រគះថន កធ់ងនធ់ងរ 
ឬបងក រពីករបងករបសួ ន មដល់អនកដៃទ។៥០ េគ្រតូវែតអនុវត្ត ជ
វធិនករចុងេ្រកយបំផុតប៉ុេ ្ណ ះ និងស្រមបរ់យៈេពលខ្លីសមរមយ 
និង្រតូវែតអមេ យកិចចធនករពរចំបងៗ និង មនីតិវធីិ្រគប់
្រគនែ់ដលបេងកើតេ យចបប។់៥១  នីតិវធីិគួរធនដល់ករេគរព 
ទស នៈរបស់បុគគល និងគួរធនថ អនកតំ ង កេ៏ យ ្រតូវ
ែតជអនកតំ ងយ៉ងពិត្របកដ និងករពរបំណង្របថន  និង
ផល្របេយជនរ៍បស់បុគគលេនះ។៥២ រដ្ឋភគី្រតូវផ្តល់កមមវធីិឲយេទ
ជ ថ បន័ៃនករពយបល និងករ ្ត រនីតិសមបទដល់បុគគលេនះ 

៤៩. សូមេមើលេសចក្តសីេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទស តវ ីឆន ២ំ០១៤ កថខណ័្ឌ ទី១៦។ 
៥០. បណ្តឹ ងេលខ១០៦២/២០០២ រ ង Fijalkowska និង្របេទសប៉ូឡូញ កថខណ័្ឌ ទី៨.៣។ បណ្តឹ ងេលខ
១៦២៩/២០០៧ រ ង Fardon និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ្ឌ ទី៧.៣។ សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ ន     
សំ បស់ហពន័ធរុស ុ ីឆន ២ំ០០៩ កថខណ័្ឌ ទី១៩។ អនុសញញ ស្តីពីសិទធិជនពិករ ម្រ ១៤(១)(ខ)។ 
៥១. បណ្តឹ ងេលខ១០៦២/២០០២ រ ង Fijalkowska និង្របេទសប៉ឡូូញ កថខណ័្ឌ ទី៨.៣។ 
៥២. សូមេមើលេសចក្តសីេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប់ ធរណៈរដ្ឋែឆក ឆន ២ំ០០៧ កថខណ័្ឌ ទី១៤។ សូមេមើលផងែដរ
េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៩ របស់គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ កថខណ័្ឌ ទី៤៨។ 
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ែដលបេ្រមើឲយេគលបំណងននែដល្រតូវបនអះ ង េដើមបេីធ្វើ
យុត្តិកមមដល់ករឃុំខ្លួន។៥៣ ករដកហូតេសរភីព ្រតូវែតេធ្វើករ
យតៃម្លេឡើងវញិឲយបនេទៀងទត ់សម្រសបទកទ់ងេទនឹងភព 

ចបំចៃ់នករបន្តឃុំខ្លួនេនះ។៥៤ បុគគល្រតូវទទួលបនករគ្ំរទ 
កនុងករទទលួបនដំេ ះ្រ យ្របកបេ យ្របសិទធភពស្រមប ់
ែថរក សិទធិរបស់ពួកេគ រមួទងំករពិនិតយេឡើងវញិដំបូង និងេទៀង
ទត់ មផ្លូវតុ ករពីភព្រសបចបបៃ់នករឃុំខ្លួន និងេដើមបបីងក រ 
លកខខណ្ឌ ៃនករឃុំខ្លួន មនិផទុយនឹងកតិកសញញ េនះ។៥៥ 

២០. កតិកសញញ េនះ មនសងគតិភពជមយួភពេផ ងៗៃនគំេ ង ក់
េទស្រពហមទណ្ឌ ។ អនកេទសែដលបនកតេ់ទសរចួ ្រតូវទទួល
េទស មរយៈេពលៃនករផ្តនទ េទស ែដលបនកំណត្់រសប ម 
ចបបជ់តិ។ ករពិចរ ស្រមបក់រេ ះែលងេ យមនលកខ 
ខណ្ឌ  ឬទ្រមងេ់ផ ងេទៀតៃនករេ ះែលងមុនេពលកំណត ់ ្រតូវែត
្រសប មចបប៥់៦ េហើយករេ ះែលងែបបេនះ មនិ្រតូវបនបដិ- 
េសធ េ យេហតុផលែដលមនលកខណៈ មទំេនើងចិត្តេនកនុង
អតថនយ័ៃនម្រ ៩ េនះេឡើយ។ ្របសិនេបើករេ ះែលងែបប

៥៣. សូមេមើលេសចក្តសីេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសប៊ុល គ រ ីឆន ២ំ០១១ កថខណ័្ឌ ទី១០។ 
៥៤. បណ្តឹ ងេលខ៧៥៤/១៩៩៧ រ ង A និង្របេទសណូែវលេហ ឡងដ់ ៍ កថខណ័្ឌ ទី៧.២។ សូមេមើលផងែដរ  
េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៩ របស់គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ កថខណ័្ឌ ទី៥០។ 
៥៥. បណ្តឹ ងេលខ១០៦២/២០០២ រ ង Fijalkowska និង្របេទសប៉ូឡូញ កថខណ័្ឌ ទី៨.៣-៨.៤។ បណ្តឹ ងេលខ
៧៥៤/១៩៩៧ រ ង A និង្របេទសណូែវលេហ ឡងដ់ ៍កថខណ័្ឌ ទី៧.៣។ សូមេមើលផងែដរេសចក្តីពនយល់ទូេទ
េលខ៣១ កថខណ័្ឌ ទី១៥។ 
៥៦. បណ្តឹ ងេលខ១៣៨៨/២០០៥ រ ង De Léon Castro និង្របេទសេអសប៉ញ កថខណ័្ឌ ទី៩.៣។ 
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េនះ្រតូវបនផ្តល់ឲយេ យមនលកខខណ្ឌ  េហើយេ្រកយ ករេ ះ
ែលង្រតូវបនលុបេចល េ យ រែតមនករេចទ្របកនថ់
មនករបំពនលកខខណ្ឌ  េពលេនះករលុបេចលេនះក្៏រតូវេធ្វើ
េឡើង្រសប មចបបែ់ដរ េហើយមនិ្រតូវេធ្វើ មទំេនើងចិត្ត និងជ
ពិេសស មនិ្រតូវមនិសមម្រតេទនឹងភពធងនធ់ងរៃនករបំពនេនះ 
េឡើយ។ ករពយករណ៍ពីឥរយិបថអនគតរបស់អនកេទស ចជ 
ក ្ត ពកព់ន័ធមយួេនកនុងករសេ្រមច ថេតើ្រតូវផ្តល់ករេ ះែលង
មុនេពលកំណតឬ់េទ។៥៧ 

២១. េនេពលែដលករផ្តនទ េទស្រពហមទណ្ឌ មយួ រមួបញចូ លរយៈេពល
កទ់ណ្ឌ កមមបនទ បពី់រយៈេពលមនិែមនទណ្ឌ កមម មនបំណងករ 

ពរសុវតថិភពរបស់បុគគលដៃទេទៀត៥៨ បនទ បម់ក េនេពលែដល  
រយៈេពលទណ្ឌ កមមឲយជបព់នធនគរ ្រតូវបនអនុវត្តចប ់ េដើមប ី   
បេញជ សភព មទំេនើងចិត្តេនះ ករឃុខំ្លួនបែនថម្រតូវែតេធ្វើយុត្តិ
កមម េ យមនេហតុផលចបស់ ស់េកើតេចញពីភពធងនធ់ងរៃន
បទេលមើសែដលបន្រប្រពឹត្ត និងភពដូចគន ៃនករ្រប្រពឹត្តិបទេលមើស
្រសេដៀងគន កនុងេពលអនគត។ រដ្ឋគួរេ្របើករឃុំខ្លួនែបបេនះសំ ប់
ែតជដំេ ះ្រ យចុងេ្រកយប៉ុេ ្ណ ះ េហើយករពិនិតយេឡើង
វញិ មេពលកំណតជ់េទៀងទតេ់ យ ថ បន័ឯក ជយ ្រតូវែតេធ្វើ

៥៧. បណ្តឹ ងេលខ១៤៩២/២០០៦ រ ង Van der Plaat និង្របេទសណូែវលេហ ឡងដ់ ៍កថខណ័្ឌ ទី៦.៣។ 
៥៨. េនកនុង្របពន័ធចបបេ់ផ ងៗ ករឃុំខ្លួនែបបេនះ ្រតូវបនដឹងថជករឃុំខ្លួន មភ ប ងំ “Rétention 
sûreté” ឬភ ឡឺមង៉ត់ ៍ “Sicherungsverwahrung” ឬជភ អងេ់គ្លស “preventive detention”។    
សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ១០៩០/២០០២ រ ង Rameka និង្របេទសណូែវលេហ ឡងដ់។៍ 
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េឡើង េដើមបសីេ្រមចថេតើករឃុំខ្លួនបន្តមនេហតុផលសម្រសបឬ
េទ។៥៩ រដ្ឋភគី្រតូវ្របុង្របយត័ន និងផ្តល់ករធនសម្រសបេនកនុង
ករ យតៃម្លពីេ្រគះថន កន់េពលអនគត។៦០ លកខខណ្ឌ កនុងករ
ឃុំខ្លួនែបបេនះ ្រតូវែតខុសគន ពីលកខខណ្ឌ ស្រមបទ់ណ្ឌិ តែដលបំេរ ើ 
េទសែបបទណ្ឌ កមម និង្រតូវមនេគលេ ្ត រនីតិសមបទ និង 
សមហរណកមមរបស់ជនជបឃុ់ំ េទកនុងសងគមវញិ។៦១ ្របសិនេបើ
អនកេទសមន ក ់បនបំេរ ើេទសេពញេលញេហើយ ម្រ ៩ និង១៥ 

មឃតក់របេងកើនេទសេ យ្របតិសកមម េហើយរដ្ឋភគីមនិ្រតូវ
េគចេចញពីករ មឃតេ់នះ េ យេធ្វើករឃុំខ្លួនមយួែដលេសមើ
គន នឹងករ កព់នធនគរពីបទ្រពហមទណ្ឌ  េ្រកម ្ល កឃុំខ្លួនរដ្ឋ
បបេវណីេឡើយ។៦២ 

២២. ្របេយគទីបីៃនកថខណ្ឌ ទី១ ែចងថ គម នជន មន ក្់រតូវបនេគ
ដកហូតេសរភីពេឡើយ េលើកែលងែតែផ្អកេលើមូល ្ឋ នែបបេនះ 
និងេធ្វើ្រសប មនីតិវធីិដូចែដលបនកំណតេ់ យចបប។់ មូល
្ឋ ន រធតុ មយួស្រមបក់រចបខ់្លួន ឬឃុំខ្លួន ្រតូវែតែចង

េ យចបប ់ េហើយគួរ្រតូវបនកណំតេ់ យមនភពចបស់ ស់
្រគប្់រគន ់ េដើមបេីជៀស ងករបក្រ យ ឬករអនុវត្ត មទំេនើង

៥៩. ដូចខងេលើ កថខណ្ឌ ទី៧.៣។ 
៦០. សូមេមើលេសចក្តសីេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទស លឺមង៉ត់ ៍ឆន ២ំ០១២ កថខណ្ឌ ទី១៤។ 
៦១. បណ្តឹ ងេលខ១៥១២/២០០៦ រ ងDean និង្របេទសណូែវលេហ ឡងដ់ ៍កថខណ្ឌ ទី៧.៥។ 
៦២. បណ្តឹ ងេលខ១៦២៩/២០០៧ រ ង Fardon និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ្ឌ ទី៧.៤។ 
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ចិត្ត ឬទូលំទូ យេពក។៦៣ ករដកហូតេសរភីពេ យគម នករ
អនុញញ ត មផ្លូវចបបែ់បបេនះ គឺមនិ្រតឹម្រតូវ មចបបេ់ទ។៦៤ ករ 
ឃុំខ្លួនបន្ត េទះបីជមនេសចក្តីបងគ បឲ់យ្របតិបត្តិពីតុ ករពីករ
េ ះែលង ឬករេលើកែលងេទសែដលមនសុពលភពកេ៏ យ 
កម៏និ្រតឹម្រតូវ មចបបែ់ដរ។៦៥ 

២៣. ម្រ ៩ ែចងថ នីតិវធីិស្រមបអ់នុវត្តករដកហូតេសរភីពេ យ
មនករអនុញញ ត មចបប ់ គួរ្រតូវបនកំណតេ់ យចបប ់ េហើយ
រដ្ឋភគីគួរធនករអនុវត្ត មនីតិវធីិែដលមនែចង មផ្លូវចបប។់ 
ម្រ ៩ ត្រមូវបែនថមឲយមនករអនុវត្ត មវធិនកនុង្រសុក ែដល 
កំណតពី់នីតិវធីិស្រមបក់រចបខ់្លួន  េ យកំណតអ់ត្តសញញ ណ 
ម្រន្តីែដលមនអំ ចចបខ់្លួន៦៦ ឬេ យបញជ កពី់េពលេវ
ែដល្រតូវករដីក។៦៧ ម្រ េនះកត៏្រមូវឲយអនុវត្ត មចបបជ់តិ 
ែដលកំណតឲ់យបន្តករឃុំខ្លួន ្របសិនេបើអនុញញ តិ ្រតូវែតទទួល

៦៣. សូមេមើលេសចក្តសីេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសហ្វីលីពីនឆន ២ំ០០៣ កថខណ្ឌ ទី១៤ (ចបប្់រគប្់រគងជន
អនថទូលំទូ យេពក) សូមេមើលេសចក្តសីេងកតសននិ ្ឋ នសំ បេ់កះម៉ូរសី ឆន ២ំ០០៥ កថខណ្ឌ ទី១២ (ចបប់
្របឆងំេភវរកមម) សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ បស់ហពន័ធរុស ុ ីឆន ២ំ០០៩ កថខណ្ឌ ទី២៥ (សកមមភព
របស់្រកុម្រជុលនិយម) សូមេមើលេសចក្តសីេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសហុងឌុយ ៉ ស់ ឆន ២ំ០០៦ កថខណ្ឌ ទី១៣  
(ករបេងកើតសមគមែដលមនិ្រតឹម្រតូវ មផ្លូវចបប)់។ 
៦៤. បណ្តឹ ងេលខ៧០២/១៩៩៦ រ ង McLawrence និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ្ឌ ទី៥.៥ (េគលករណ៍នីតយនុ
កូល ្រតូវបនបំពន ្របសិនេបើបុគគល មយួ្រតូវបនចបខ់្លួន ឬឃុំខ្លួន េ យឈរេលើមូល ្ឋ នែដលមនិមនែចង
ចបស់ ស់េនកនុងចបបជ់ត)ិ។ 
៦៥. បណ្តឹ ងេលខ៨៥៦/១៩៩៩ រ ង Chambala និង្របេទសហ បំ៊ ី កថខណ្ឌ ទី៧.៣។ បណ្តឹ ងេលខ
១៣៨/១៩៨១ រ ង Mpandanjila et al និង្របេទសហ េអៀ កថខណ្ឌ ទី១០។ 
៦៦. បណ្តឹ ងេលខ៤៦១/២០០៦ et al រ ង Maksudov et al និង្របេទសេកៀកជី ថ ន កថខណ្ឌ ទី១២.២។ 
៦៧. បណ្តឹ ងេលខ១១១០/២០០២ រ ង Rolando  និង្របេទសហ្វីលីពីន កថខណ្ឌ ទី៥.៥។ 
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បនពីេច្រកម ឬម្រន្តីេផ ងេទៀត៦៨ ែដល ចឃុំខ្លួនបុគគលេនះ៦៩ 
េនេពលែដលបុគគលជបឃុ់ំេនះ ្រតូវបននខំ្លួនេទតុ ករ៧០ 
និងកំហិត មផ្លូវចបបេ់ទេលើរយៈេពលៃនករឃុំខ្លួន។៧១ ម្រ
េនះកត៏្រមូវផងែដរឲយេគរព មចបបជ់តិ ែដលផ្តល់កិចចករពរ
សំខន់ៗ ដល់បុគគលជបឃុ់ំ ដូចជ ករេធ្វើកំណត្់រ អំពីករចប់
ខ្លួន៧២ និងករអនុញញ តឲយមនទី្របឹក ចបប។់៧៣ កររេំ ភេលើ
វធិននីតិវធីិកនុង្រសុក ែដលមនិទកទ់ងនឹងបញ្ហ ែបបេនះ ចមនិ
សុទធែតេចទជបញ្ហ េនះេទ េនេ្រកមម្រ ៩។៧៤ 

 

 

 

 

 

៦៨. បណ្តឹ ងេលខ៧៧០/១៩៩៧ រ ង Gridin និងសហពន័ធរុស ុ ីកថខណ្ឌ ទី៨.១។ 
៦៩. បណ្តឹ ងេលខ១៤៤៩/២០០៦ រ ង Umarov និង្របេទសអ៊យុេបគី ថ ន កថខណ្ឌ ទី៨.៤។ 
៧០. បណ្តឹ ងេលខ៩៨១/២០០១ រ ង Gómez Casafranca និង្របេទសេបរូ៉ កថខណ្ឌ ទី៧.២។ 
៧១. បណ្តឹ ងេលខ២០២៤/២០១១ រ ង Israil និង្របេទសកហ ក់ ថ ន កថខណ្ឌ ទី៩.២។ 
៧២. បណ្តឹ ងេលខ១២០៨/២០០៣ រ ង Kurbonov និង្របេទស ជីគី ថ ន កថខណ្ឌ ទី៦.៥។ 
៧៣. បណ្តឹ ងេលខ១៤១២/២០០៥ រ ង Butovenko និង្របេទសអ៊យុែ្រកន កថខណ្ឌ ទី៧.៦។ 
៧៤. សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ១៤២៥/២០០៥ រ ង Marz និងសហពន័ធរុស ុ ីកថខណ្ឌ ទី៥.៣ ជឧទហរណ៍។ 
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III. ករជនូដណឹំងអពំមីលូេហតៃុនករចប ់
ខ្លនួ នងិករេចទ្របកនព់បីទ្រពហម
ទណ្ឌ មយួ 

២៤. កថខណ្ឌ ទី២ ៃនម្រ ៩ កល់កខខណ្ឌ ត្រមូវពីរស្រមបជ់អតថ
្របេយជនដ៍ល់ជនែដល្រតូវបនេគដកហូតេសរភីព។ ទីមយួ 
ពួកេគ្រតូវបនជូនដំណឹងអំពីមូលេហតុៃនករចបខ់្លួន េនេពល
មនករចបខ់្លួន។ ទីពីរ ពួកេគ្រតូវបនដឹងភ្ល មៗអំពីករេចទ
្របកន់ មយួ្របឆងំនឹងពួកេគ។ លកខខណ្ឌ ត្រមូវទីមយួ អនុវត្ត
ជទូេទចំេពះេហតុផលៃនករដកហូតេសរភីព។ េ យ រែត 
"ករចបខ់្លួន" មននយ័ថជករចបេ់ផ្តើមៃនករដកហូតេសរភីព 
លកខខណ្ឌ ត្រមូវេនះ្រតូវអនុវត្ត េ យមនិគិតពីភព្រតឹម្រតូវ ម
ទ្រមង ់ឬមនិ មទ្រមងៃ់នករចបខ់្លួនេនះេទ និងេ យមនិគិតពី
មូលេហតុ្រសបចបប ់ ឬមនិ្រតឹម្រតូវៃនករចបខ់្លួនេនះែដរ។៧៥ 
ទីពីរ លកខខណ្ឌ ត្រមូវបែនថមអនុវត្តចំេពះែតពត័ម៌នអំពីករេចទ
្របកនប់ទ្រពហមទណ្ឌ ។៧៦ ្របសិនេបើមនុស មន កែ់ដល្រតូវបនឃុំ
ខ្លួនរចួេទេហើយពីបទេចទ្រពហមទណ្ឌ មយួ ្រតូវបនបញជ ឲយឃុំ

៧៥. បណ្តឹ ងេលខ១៤៦០/២០០៦ រ ង Yklymova និង្របេទសេទៀកេមនី ថ ន កថខណ្ឌ ទី៧.២ (ករចបខ់្លួនឃុំ
េនផទះ ម្រពឹត្តេិហតុ)។ បណ្តឹ ងេលខ៤១៤/១៩៩០ រ ង Mika Miha និង្របេទសេអក្វ ទរ័ហគីេណ កថខណ្ឌ ទី
៦.៥ (បទបញជ ្របធនធិបតី)។ 
៧៦. សូមេមើល ជឧទហរណ៍ ករណីពកព់ន័ធនឹង Ahmadou Dadio Diallo (រ ង ធរណៈរដ្ឋហគីេណ និង    

ធរណៈរដ្ឋ្របជធិបេតយយកុងេ គ ។ របយករណ៍ ICJ ឆន ២ំ០១០ ទំពរ័ទី៦៣៩ កថខណ្ឌ ទី៧៧ (ស្រមង់
េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៨ របស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ។ 
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ខ្លួនេដើមប្ីរបឈមមុខនឹងករេចទ្របកនពី់បទ្រពហមទណ្ឌ  ែដលមនិ 
ពកព់ន័ធមយួ េគ្រតូវែតផ្តល់ដំណឹងភ្ល មៗ អំពីករេចទ្របកន់
ែដលមនិពកព់ន័ធេនះ។៧៧ 

២៥. េគលបំណងធំមយួែដលត្រមូវថ ្រតូវ្របបពី់មូលេហតុៃនករចប់
ខ្លួនដល់ជនែដល្រតូវបនចបខ់្លួនទងំអស់េនះ គឺេដើមបជួីយ ពួក
េគែស្វងរកករេ ះែលង ្របសិនេបើពួកេគេជឿថ មូលេហតុែដល
ផ្តល់ឲយ មនិមនសុពលភពឬគម នមូល ្ឋ ន។៧៨ មូលេហតុ្រតូវែត 
បញចូ ល មនិ្រតឹមែតមូល ្ឋ នចបបទូ់េទៃនករចបខ់្លួនប៉ុេ ្ណ ះេទ 
ប៉ុែន្ត្រតូវមនេសចក្តីជក់ កពិ់ត្របកដ្រគប្់រគនេ់ដើមបបីង្ហ ញពី 

រធតុៃនបណ្តឹ ង ដូចជអំេពើខុសឆគង និងអត្តសញញ ណរបស់ជន
ែដលបនអះ ងថរងេ្រគះ។៧៩ "មូលេហតុ" គឺទកទ់ងេទនឹង
មូល ្ឋ នផ្លូវករស្រមបក់រចបខ់្លួន មនិែមនក ្ត ជំរុញអត្តេនមត័
របស់ម្រន្តីទទួលបនទុកខងករចបខ់្លួនេនះេទ។៨០ 

២៦. ករជូនដំណឹងេ យផទ ល់មតអំ់ពីមូលេហតុស្រមបក់រចបខ់្លួនគឺ 
្រសប មលកខខណ្ឌ ត្រមូវ។ មូលេហតុ្រតូវែតផ្តល់ជភ ែដល
ជន្រតូវបនចបខ់្លួនេនះ យល់បន។៨១ 

៧៧. បណ្តឹ ងេលខ៦៣៥/១៩៩៨ រ ង Morrison និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ្ឌ ទី២២.២-២២.៣។ បណ្តឹ ងេលខ
១៣៩៧/២០០៥ រ ង Engo និង្របេទសកមរូឺន កថខណ្ឌ ទី៧.៣។ 
៧៨. បណ្តឹ ងេលខ២៤៨/១៩៨៧ រ ង Cambell និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ្ឌ ទី៦.៣។ 
៧៩. បណ្តឹ ងេលខ១១៧៧/២០០៣ រ ង Wenga & Shandwe និង ធរណៈរដ្ឋ្របជធិបេតយយកុងេ គ  កថ
ខណ្ឌ ទី៦.២។ 
៨០. បណ្តឹ ងេលខ១៨១២/២០០៨ រ ង Levinov និង្របេទសែបល៊ រូស កថខណ្ឌ ទី៧.៥។ 
៨១. បណ្តឹ ងេលខ៨៦៨/១៩៩៩ រ ង Wilson និង្របេទសហ្វីលីពីន កថខណ្ឌ ទី៣.៣ និង៧.៥។ 
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២៧. ពត័ម៌នេនះ ្រតូវែតផ្តល់ភ្ល មៗបនទ បពី់ករចបខ់្លួន។ ប៉ុែន្តេនកនុង
កលៈេទសៈពិេសស ករផ្តល់ពត័ម៌នភ្ល មៗែបបេនះ ចេធ្វើមនិ
បនេទ។ ឧទហរណ៍ េគ ច្រតូវករពនយរេពល មុនេពលអនក
បកែ្របភ មកដល់ ប៉ុែន្តករពនយរេពលែបបេនះ្រតូវែតមន
លកខណៈចបំចបំ់ផុតែតប៉ុេ ្ណ ះ។៨២ 

២៨. ស្រមបជ់នងយរងេ្រគះ្របេភទខ្លះ ករផ្តល់ពត័ម៌នេ យផទ ល់
ចបំច្់រតូវែតេធ្វើដល់ជនែដល្រតូវបនចបខ់្លួន ប៉ុែន្តេនមនិទន់
្រគប្់រគនេ់នេឡើយេទ។ េនេពលកុមរ្រតូវបនចបខ់្លួន េគគួរែត 
ជូនដំណឹងេ យផទ ល់អំពីករចបខ់្លួន និងមូលេហតុៃនករចប ់
ខ្លួន េទឪពុកម្ត យ ពយបល ឬតំ ង្រសបចបបរ់បស់
ពួកេគ។៨៣ ស្រមបបុ់គគលខ្លះែដលពិករផ្លូវចិត្ត ករជូនដំណឹង
អំពីករចបខ់្លួន និងមូលេហតុ គួរផ្តល់េ យផទ ល់េទជនែដល
្រតូវបនចត់ ងំ ឬសមជិក្រគួ រទមករសម្រសប។ េគ ច
្រតូវករេពលេវ បែនថមេទៀត េដើមបកំីណត ់ និងទកទ់ងតតិយ
ជនែដលពកព់ន័ធ ប៉ុែន្តករជូនដំណឹងគួរផ្តល់ឲយបនឆបបំ់ផុត
មែត ចេធ្វើេទបន។ 

២៩. លកខខណ្ឌ ត្រមូវទីពីរៃនកថខណ្ឌ ទី២ ទកទ់ងនឹងករជូនដំណឹង
អំពីបទេចទ្របកន្់រពហមទណ្ឌ ។ ជនែដល្រតូវបនចបខ់្លួន

៨២. បណ្តឹ ងេលខ៥២៦/១៩៩៣ រ ង Hill & Hill និង្របេទសេអសប៉ញ កថខណ្ឌ ទី១២.២។ 
៨៣. បណ្តឹ ងេលខ១៤០២/២០០៥ រ ង Krasnova និង្របេទសេកៀកជី ថ ន កថខណ្ឌ ទី៨.៥។ េសចក្តីពនយល់
ទូេទេលខ៣២ កថខណ្ឌ ទី៤២។ សូមេមើលផងែដរេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ១០ កថខណ្ឌ ទី៤៨ របស់គណៈ  
កមម ធិករសិទធិកុមរ។ 
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ស្រមបេ់គលបំណងៃនករេសុើបអេងកតបទេលមើស ែដលពួកេគ
បន្រប្រពឹត្ត ឬស្រមបេ់គលបំណងឃុំខ្លួនពួកេគេដើមបជំីនំុជ្រមះ
ក្តី្រពហមទណ្ឌ  ្រតូវែតជូនដំណឹងភ្ល មៗអំពីបទេលមើសែដលពួកេគ
ជបស់ង យ័ ឬ្រតូវេចទ្របកន។់ សិទធិេនះអនុវត្តទកទ់ងេទនឹង
ករផ្តនទ េទស្រពហមទណ្ឌ ធមម  និងទកទ់ងផងែដរេទនឹងករ 
ផ្តនទ េទសេ យតុ ករេយធ ឬរបបពិេសសេផ ងេទៀត
សំេ ដល់ករផ្តនទ េទស្រពហមទណ្ឌ ។៨៤ 

៣០. កថខណ្ឌ ទី២ ែចងថ ជនែដល្រតូវបនចបខ់្លួន្រតូវែតបនទទួល
ពត័ម៌ន "ភ្ល មៗ" អំពីបទេចទ្របកន់ មយួ ែដលមនិចបំច់
ែត "េនេពលចបខ់្លួនេនះេទ"។ ្របសិនេបើបទេចទ្របកន្់រតូវ
បនពិចរ រចួេទេហើយ ម្រន្តីខងចបខ់្លួន ចជូនដំណឹងដល់
ជនេនះអំពីមូលេហតុេចទ និងបទេចទ្របកន ់ ឬ ជញ ធរ ច
ពនយល់អំពីមូល ្ឋ នចបបៃ់នករឃុំខ្លួន កនុងរយៈេពលប៉ុនម នេម៉ង
េ្រកយមកេទៀត។ មូលេហតុ្រតូវេធ្វើជភ មយួែដលជនែដល
្រតូវបនចបខ់្លួនេនះ ចយល់បន។៨៥ ករជូនដំណឹងអំពីបទ
េចទ្របកនេ់្រកមកថខណ្ឌ ទី២ មនេគលបំណងស្រមួលដល់

៨៤. បណ្តឹ ងេលខ១៧៨២/២០០៨ រ ង Aboufaied និង្របេទសលីប៊ ី កថខណ្ឌ ទី៧.៦។ លកខខណ្ឌ ត្រមូវពីករ
្រតូវជូនដំណឹងអំពីបទេចទ្របកន់ មយួ អនុវត្តចំេពះករឃុខំ្លួន េ យ រករេចទ្របកនពី់បទេលមើសេយធ
ែដល ចមន េ យមនិគិតថេតើសវនករកតេ់ទសជនជបេ់ចទេ យតុ ករេយធនឹង្រតូវបន មឃត់
េ យម្រ ១៤ ៃនកតិកសញញ េនះ។ បណ្តឹ ងេលខ១៦៤៩/២០០៧ រ ង El Abani និង្របេទស ល់េហ រ៊ ី
កថខណ្ឌ ទី៧.៦ និង៧.៨។ 
៨៥. បណ្តឹ ងេលខ៤៩៣/១៩៩២ រ ង Griffin និង្របេទសេអសប៉ញ កថខណ្ឌ ទី៩.២។ 
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ករកំណតពី់ភព្រតឹម្រតូវៃនករឃុំខ្លួនបេ ្ត ះ សនន ដូេចនះ កថ
ខណ្ឌ ទី២ មនិត្រមូវឲយមនេសចក្តីពិ ្ត រែថមេទៀតអំពីបទេចទ
្របកនទ់ងំេនះេនះេទ េ យ រែតត្រមូវករៃនពត័ម៌នលំអិត
ទងំេនះគងែ់ត្រតូវមនេនេពលេ្រកយមកេទៀត េដើមបេីរៀបចំ
ស្រមបស់វនករ៨៦ ្របសិនេបើ ជញ ធរបន្របបដ់ល់បុគគល
មន កអំ់ពីបទេចទ្របកនែ់ដលកំពុង្រតូវបនេសុើបអេងកត មុនេធ្វើករ
ចបខ់្លួន េពលេនះកថខណ្ឌ ទី២ មនិត្រមូវឲយេធ្វើករបញជ កេ់ឡើង
វញិភ្ល មៗអំពីបទេចទ្របកនជ់ផ្លូវករេនះេទ ដ ប ជញ ធរ
ផ្តល់ពត័ម៌នអំពីករចបខ់្លួនេនះ។៨៧ ករពិចរ ដូចគន េនកនុង
កថខណ្ឌ ទី២៨ អនុវត្តចំេពះករផ្តល់ពត័ម៌នភ្ល មៗទកទ់ងេទ
នឹងបទេចទ្របកន្់រពហមទណ្ឌ មយួ េនេពលអនីតិជន ឬជន
ងយរងេ្រគះដៃទេទៀត្រតូវបនចបខ់្លួន។ 

 

 

 

 

៨៦. េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣២ កថខណ្ឌ ទី៣២។ បណ្តឹ ងេលខ៧០២/១៩៩៦ រ ង McLawrence និង
្របេទសចៃមក៉ កថខណ្ឌ ទី៥.៩។ 
៨៧. បណ្តឹ ងេលខ៧១២/១៩៩៦ រ ង Smirnova និងសហពន័ធរុស ុ ីកថខណ្ឌ ទី១០.៣។ 
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IV. ករ្រគប្់រគងករឃុខំ្លនួេ យតុ ករ 
ទកទ់ងនងឹបទេចទ្របកន្់រពហមទណ្ឌ  

៣១. ្របេយគទីមយួៃនកថខណ្ឌ ទី៣ អនុវត្តចំេពះជន "ែដល្រតូវបន
ចបខ់្លួន ឬឃុំខ្លួនពីបទ្រពហមទណ្ឌ " រឯី្របេយគទីពីរទកទ់ងេទ
នឹងជន "ែដលរងច់កំរជំនំុជ្រមះក្តី" ពីបទ្រពហមទណ្ឌ ។ កថខណ្ឌ
ទី៣ អនុវត្តទកទ់ងេទនឹងករផ្តនទ េទស្រពហមទណ្ឌ ធមម  ករផ្ត
នទ េទសេយធ និងបទបបញញត្តិពិេសសេផ ងេទៀតែដលសំេ េលើ
ករ កេ់ទស្រពហមទណ្ឌ ។៨៨ 

៣២. កថខណ្ឌ ទី៣ ត្រមូវឲយ ទីមយួ ្រតូវនខំ្លួនភ្ល មៗជនែដល្រតូវបន
ចបខ់្លួន ឬឃុំខ្លួនពីបទ្រពហមទណ្ឌ  មកកនតុ់ ករ ឬម្រន្តីេផ ង
េទៀតែដលអនុញញ តេ យចបបឲ់យេ្របើអំ ចតុ ករ។ លកខ 
ខណ្ឌ ត្រមូវេនះអនុវត្តចំេពះ្រគបក់រណី េ យគម នករេលើកែលង 
និងមនិ ្រស័យេលើករេ្រជើសេរ ើស ឬសមតថភពរបស់ជនជបឃុ់ំ
បញជ កអ់ះ ងេឡើយ។៨៩ លកខខណ្ឌ ត្រមូវេនះអនុវត្ត សូមបែីតមុន

៨៨. បណ្តឹ ងេលខ១៧៨២/២០០៨ រ ង Aboufaied និង្របេទសលីប៊ ីកថខណ្ឌ ទី៧.៦។ កថខណ្ឌ ទី៣ អនុវត្ត
ចំេពះករឃុំខ្លួន េ យ រករេចទ្របកនពី់បទេលមើសេយធែដល ចមន េ យមនិគិតថេតើសវនករកត់
េទសជនជបេ់ចទេ យតុ ករេយធនឹង្រតូវបន មឃតេ់ យម្រ ១៤ ៃនកតិកសញញ េនះ។ បណ្តឹ ង
េលខ១៨១៣/២០០៨ រ ង Akwanga និង្របេទស ល់បនី កថខណ្ឌ ទី៧.៤-៧.៥។ េនកនុងជំេ ះ្រប ប់
វុធអន្តរជតិ វធិនពិ ្ត រៃនចបបម់នុស ធមអ៌ន្តរជតិ ស្តីពីករេចទ្របកនប់ទេលមើសេយធ កព៏កព់ន័ធនឹងករ

បក្រ យម្រ ៩ កថខណ្ឌ ទី៣ ែដល្រតូវបន្តអនុវត្ត។ សូមេមើលផងែដរ កថខណ្ឌ ទី៦៤ ខងេ្រកម ៃនេសចក្តី
ពនយល់ទូេទេនះ។ 
៨៩. បណ្តឹ ងេលខ១៧៨៧/២០០៨ រ ង Kovsh និង្របេទសែបល៊ រូស កថខណ្ឌ ទី៧.៣-៧.៥។ 
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េពលករេចទ្របកនជ់ផ្លូវករ្រតូវបនបញជ ក ់ ដ ប ជនេនះ
្រតូវបនចបខ់្លួន ឬឃុំខ្លួនេ យសង យ័ថបន្រប្រពឹត្តសកមមភព
្រពហមទណ្ឌ ។៩០ សិទធិេនះ មនបំណងយកករឃុំខ្លួនជន មន ក់
មកេសុើបអេងកត ឬផ្តនទ េទស្រពហមទណ្ឌ  េ្រកមករ្រតួតពិនិតយ
របស់តុ ករ។៩១ ្របសិនេបើជនមន ក្់រតូវបនជបឃុ់ំរចួេទេហើយ
ពីបទ្រពហមទណ្ឌ មយួ េហើយ្រតូវបនបញជ ឲយឃុំខ្លួនផងែដរពីបទ
េចទ្របកន្់រពហមទណ្ឌ មយួែដលមនិពកព់ន័ធ ជនេនះ្រតូវបននំ
ខ្លួនភ្ល មៗមកកនតុ់ ករ េដើមប្ីរតួតពិនិតយពីករឃុំខ្លួនជេលើក
ទីពីរេនះ។៩២ សថិតេនេលើករេ្របើ្របស់េ យ្រតឹម្រតូវនូវអំ ច 
តុ ករ ែដល្រតូវអនុវត្តេ យ ជញ ធរមយួែដលឯក ជយ មន
េគលេ ជក់ ក ់ និងមនិលំេអៀងទកទ់ងេទនឹងបញ្ហ ែដល
កំពុង្រតូវបនេធ្វើករេ ះ្រ យ។៩៣ ដូចគន េនះែដរ អយយករមនិ
ច្រតូវបនចតទុ់កជម្រន្តីមន ក ់ែដលេ្របើអំ ចតុ ករេ្រកម

កថខណ្ឌ ទី៣ េនះេឡើយ។៩៤ 

៩០. បណ្តឹ ងេលខ១១២៨/២០០២ រ ង Marques de Morais និង្របេទសអងេ់ គ  កថខណ្ឌ ទី៦.៣-៦.៤។ 
បណ្តឹ ងេលខ១០៩៦/២០០២ រ ង Kurbanova និង្របេទស ជីគី ថ ន កថខណ្ឌ ទី៧.២។ 
៩១. បណ្តឹ ងេលខ១៩១៤/២០០៩ រ ង Musaev និង្របេទសអ៊យុេបគី ថ ន កថខណ្ឌ ទី៩.៣។ 
៩២. បណ្តឹ ងេលខ៦៣៥/១៩៩៨ រ ង Morrison និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ្ឌ ទី២២.២-២២.៣។ បណ្តឹ ងេលខ
៧៦២/១៩៩៧ រ ង Jensen និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ្ឌ ទី៦.៣។ 
៩៣. បណ្តឹ ងេលខ៥២១/១៩៩២ រ ង Kulomin និង្របេទសហុង្រគី កថខណ្ឌ ទី១១.៣។ 
៩៤. ដូចខងេលើ។ បណ្តឹ ងេលខ១៥៤៧/២០០៧ រ ង Torobekov និង្របេទសេកៀកជី ថ ន កថខណ្ឌ ទី៦.២។ 
បណ្តឹ ងេលខ១២៧៨/២០០៤ រ ង Reshetnikov និងសហពន័ធរុស ុ ីកថខណ្ឌ ទី៨.២។ សូមេមើលេសចក្តសីេងកត
សននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទស ជីគី ថ ន ឆន ២ំ០០៥ កថខណ្ឌ ទី១២។ 
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៣៣. ខណៈែដលអតថនយ័ពិត្របកដៃន"ភ្ល មៗ" ចែ្រប្របួល ្រស័យ 
េលើកលៈេទសៈ៩៥ ករពនយរេពលមនិគួរេលើសពីពីរបីៃថងចបពី់
េពលចបខ់្លួនេឡើយ។៩៦ គណៈកមម ធិករយល់េឃើញថរយៈេពល 
៤៨េម៉ង ជធមម គឺ្រគប្់រគនេ់ដើមបដឹីកជញជូ នជនេនះ និងេរៀប 
ចំសវនករតុ ករ៩៧ ល់ករពនយរ មយួេលើសពី៤៨េម៉ង 
្រតូវែតមនលកខណៈពិេសស ចខ់ត និង្រតូវមនេហតុផលសម
្រសប មកលៈេទសៈេនះ។៩៨ ករឃុំខ្លួនយូរជងេនះេ យម្រន្តី
អនុវត្តចបបេ់ យគម នករ្រតួតពិនិតយពីតុ ករ បេងកើន និភយ័ 
ៃនករ្រប្រពឹត្តិមនិគបប ីែដលមនិគួរេកើតេឡើង។៩៩ ចបបេ់នកនុងរដ្ឋ
ភគីភគេ្រចើន កំណតពី់ករកំរតិេពលេវ ជក់ ក ់ ជួនកល 
ខ្លីជង៤៨េម៉ងផង េហើយមនិគួរេលើសពីរយៈេពលេនះេឡើយ។ 
ស្តង់ រៃនភពបនទ នដ់តឹ៏ងរងឹពិេសសមយួ ដូចជរយៈេពល២៤
េម៉ង ក្៏រតូវអនុវត្តេនកនុងករណីអនីតិជនែដរ។១០០ 

៩៥. បណ្តឹ ងេលខ៧០២/១៩៩៦ រ ង McLawrence និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ្ឌ ទី៥.៦។ បណ្តឹ ងេលខ
២១២០/២០១១ រ ង Kovalev និង្របេទសែបល៊ រូស កថខណ្ឌ ទី១១.៣។ 
៩៦. បណ្តឹ ងេលខ១១២៨/២០០២ រ ង Marques de Morais និង្របេទសអងេ់ គ  កថខណ្ឌ ទី៦.៣។       
បណ្តឹ ងេលខ២៧៧/១៩៨៨ រ ង Terán Jijón និង្របេទសេអក្វ ទរ័ (៥ៃថង មនិមននយ័ថភ្ល មៗេទ)។ បណ្តឹ ង
េលខ៦២៥/១៩៩៥ រ ង Freemantle និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ្ឌ ទី៧.៤ (៤ៃថង មនិមននយ័ថភ្ល មៗេទ)។ 
៩៧. បណ្តឹ ងេលខ១៧៨៧/២០០៨ រ ង Kovsh និង្របេទសែបល៊ រូស កថខណ្ឌ ទី៧.៣-៧.៥។ 
៩៨. ដូចខងេលើ។ សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៣៣៦/១៩៨៨ រ ង Fillastre និង្របេទសបូលីវ ី កថខណ្ឌ ទី៦.៤ 
(េ យ រកង្វះថវកិ មនិ ចេធ្វើយុត្តកិមមពនយេពល១០ៃថងបនេទ)។ 
៩៩. សូមេមើលេសចក្តសីេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសហុង្រគី ឆន ២ំ០០២ កថខណ្ឌ ទី៨។ 
១០០. សូមេមើលេសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ១០ កថខណ្ឌ ទី៨៣ របស់គណៈកមម ធិករសិទធកុិមរ។ 
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៣៤. ជនេនះ្រតូវបននមំកបង្ហ ញខ្លួនេនចំេពះមុខេច្រកម ឬម្រន្តី
េផ ងេទៀតែដល្រតូវបនអនុញញ តេ យចបប ់ េដើមបេី្របើ្របស់
អំ ចតុ ករ។១០១ វត្តមនរបស់ជនជបឃុ់ំេនសវនករ  
ផ្តល់ឱកសឲយមនករ កសួរអំពីករ្រប្រពឹត្តិនន ែដលជន
េនះបនទទួលេនកែន្លងឃុំខ្លួន១០២ និងជួយ ស្រមួលដល់ករ
េផទរភ្ល មៗេទកនម់ណ្ឌ លឃុំខ្លួនេឡើងវញិ ្របសិនេបើមនបញជ
ឲយឃុំខ្លួនបន្ត។ ដូេចនះ េនះគឺជកិចចករពរមយួដល់សិទធិទទួល
បនសន្តិសុខរបស់មនុស  និងករ មឃតម់និឲយេធ្វើទរុណ 
កមម និងករ្រប្រពឹត្តិេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ ឬបនទ ប បេនថ ក។ 
េនកនុងសវនករែដលេធ្វើេឡើងកនុងេពលបនទ ប ់ កដូ៏ចជេនកនុង
សវនករកនុងេពលខងមុខ ែដលេច្រកមេធ្វើករ យតៃម្លពីនីតយ
នុកូលភព ឬភពចបំចៃ់នករឃុំខ្លួន ជនេនះមនសិទធិទទួល
បនជំនួយែផនកចបប ់ ែដល មេគលករណ៍ គឺជេមធវ ី ម
ករេ្រជើសេរ ើសរបស់ខ្លួន។១០៣ 

១០១. បណ្តឹ ងេលខ២៨៩/១៩៨៨ រ ង Wolf និង្របេទសប៉ ម៉ កថខណ្ឌ ទី៦.២។ បណ្តឹ ងេលខ
៦១៣/១៩៩៥ រ ង Leehong និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ្ឌ ទី៩.៥។ ចំេពះឃ្ល  “ ម្រន្តីដៃទេទៀតែដលអនុ
ញញ តិេ យចបប ់េដើមបអីនុវត្តអំ ចតុ ករ” េមើលកថខណ័្ឌ ទី៣២ ខងេលើៃនេសចក្តីពនយល់ទូេទេនះ។ 
១០២ សូមេមើលក្រមងេគលករណ៍សំ បក់រករពរជន្រគបរូ់បពីករឃុំខ្លួន ឬករ កព់នធនគរ ម្រគបទ់្រមង ់  
េគលករណ៍៣៧ ្រតូវបនអនុមត័េ យម សននបិតអងគករសហ្របជជត ិេសចក្តសីេ្រមចេលខ៤៣/១៧៣។ 
១០៣. សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសេកនយ៉ ឆន ២ំ០១២ កថខណ្ឌ ទី១៩។ សូមេមើលផងែដរ
ម្រ ១៤ កថខណ្ឌ ៣(ឃ)។ ក្រមងេគលករណ៍ (សំគល់ េលខេយង១០២ខងេលើ) េគលករណ៍១១។ 
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៣៥. ករឃុខំ្លួន ចេ់ យែឡកពីអនកដៃទ ែដល ងំមនិឲយមនករ
បង្ហ ញខ្លួនភ្ល មៗេនចំេពះេច្រកម ជធមម  បំពនកថខណ្ឌ
ទី៣។១០៤ ្រស័យេលើរយៈេពលរបស់  និងអងគេហតុដៃទ
េទៀត ករឃុខំ្លួន ចេ់ យែឡកពីអនកដៃទ ក៏ ចរេំ ភសិទធិ
េផ ងេទៀត េ្រកមកតិកសញញ េនះែដរ រមួទងំម្រ ៦ ៧ ១០ 
និងម្រ ១៤។១០៥ រដ្ឋភគីគួរអនុញញ ត និងស្រមួលឲយមនករ
ទទួលបនជំនួយែផនកចបបដ់ល់ជនជបឃុ់ំ េនកនុងេរឿងក្តី្រពហម
ទណ្ឌ  ងំពីេពលចបេ់ផ្តើមឃុំខ្លួនេម្លះ៉។១០៦ 

៣៦. េនេពលជនេនះ្រតូវបននខំ្លួនមកចំេពះមុខេច្រកម េច្រកម្រតូវ 
ែតសេ្រមចថេតើជនេនះគួរ្រតូវបនេ ះែលង ឬបញជូ ន្រតឡបេ់ទ 
ឃុំខ្លួនវញិ េដើមបេីធ្វើករេសុើបអេងកតបែនថម ឬ្រតូវរងច់ជំំនំុជ្រមះក្តី។ 
្របសិនេបើគម នមូល ្ឋ ន្រសបចបបស់្រមបប់ន្តករឃុំខ្លួនេទ េច្រកម 
្រតូវបញជ ឲយេ ះែលង។១០៧ ្របសិនេបើ្រតូវេធ្វើករេសុើបអេងកតបែនថម 
ឬជំនំុជ្រមះក្តី េច្រកម្រតូវសេ្រមចថេតើជនេនះ គួរ្រតូវបនេ ះ
ែលង (េ យមន ឬគម នលកខខណ្ឌ ) ខណៈេពលរងច់ដំំេណើ រករ
ក្តីបន្តេទៀត ពីេ្រពះករឃុំខ្លួនគឺជេរឿងមនិចបំច។់ េនះគឺជបញ្ហ

១០៤. បណ្តឹ ងេលខ១២៩៧/២០០៤ រ ង Medjnoune និង្របេទស ល់េហ រ៊ ីកថខណ័្ឌ ទី៨.៧។ 
១០៥. បណ្តឹ ងេលខ១៧៨១/២០០៨ រ ង Berzig និង្របេទស ល់េហ រ៊ ីកថខណ័្ឌ ទី៨.៤-៨.៥-៨.៨។ បណ្តឹ ង
េលខ១៧៦/១៩៨៤ រ ង Lafuente Peñarrieta  និង្របេទសបូលីវ ីកថខណ័្ឌ ទី១៦។ 
១០៦. សូមេមើលេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣២ កថខណ្ឌ ទី៣២ ៣៤ និង៣៨។ េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប់
្របេទសតូហគូ ឆន ២ំ០១១ កថខណ្ឌ ទី១៩។ សូមេមើលកថខណ្ឌ ទី៥៨ ខងេ្រកមៃនេសចក្តីពនយល់េនះ។ 
១០៧. េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទស ជីគី ថ ន ឆន ២ំ០០៥ កថខណ្ឌ ១២។ បណ្តឹ ងេលខ៦៤៧/១៩៩៥ 
រ ង Pennant និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ្ឌ ទី៨.២។ 
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មយួែដលមនែចងេពញេលញបែនថមេទៀត េនកនុង្របេយគទីពីរ
ៃនកថខណ្ឌ ទី៣។ គណៈកមម ធិករយល់េឃើញថ ករឃុខំ្លួនេឡើង
វញិ មនិគួរពកព់ន័ធនឹងករវលិ្រតឡបេ់ទកនក់ែន្លងឃុំខ្លួនរបស់
នគរបលេនះេឡើយ ប៉ុែន្តគួរបញជូ នេទកនក់ែន្លង ចេ់ យែឡក 
មយួសថិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់ ជញ ធរេផ ង ជកែន្លងែដលមនិ
សូវមន និភយ័ដល់សិទធិរបស់ជនជបឃុ់ំ។ 

៣៧. លកខខណ្ឌ ត្រមូវទីពីរែដលែចងេនកនុង្របេយគទី១ ៃនកថខណ្ឌ ទី
៣ គឺថជនជបឃុ់ំមនសិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះកនុងរយៈេពល 
មយួសម្រសប ្របសិនេបើមនិដូេចនះេទ ្រតូវេ ះែលង។ លកខខណ្ឌ
ត្រមូវេនះ អនុវត្តយ៉ងជក់ កចំ់េពះរយៈេពលៃនករឃុំខ្លួន   
បេ ្ត ះ សនន គឺជករឃុំខ្លួនរ ងេពលចបខ់្លួន និងេពលេចញ

ល្រកមេន ដំបូង។១០៨ ករឃុំខ្លួនបេ ្ត ះ សននយូរ
េពក ចេធ្វើឲយខូចខតដល់សចច ធរណ៍ៃនភពគម នេទសេ្រកម 
ម្រ ១៤ កថខណ្ឌ ទី២។១០៩ ជនែដលមនិ្រតូវបនេ ះែលង
េ យរងច់កំរជំនំុជ្រមះក្តី ្រតូវែតជំនំុជ្រមះឲយបនឆបបំ់ផុត ម
ែដល ចេធ្វើេទបន កនុងក្រមតិែដលមនសងគតិភពជមយួសិទធិ
ទទួលបនករករពរក្តីរបស់ពួកេគ។១១០ ភពសមេហតុផលៃន

១០៨. បណ្តឹ ងេលខ១៣៩៧/២០០៥ រ ង Engo និង្របេទសកមំរូឺន កថខណ្ឌ ទី៧.២។ អំពីទំនកទំ់នងរ ង
ម្រ ៩ កថខណ្ឌ ទី៣ និងម្រ ១៤  កថខណ្ឌ ទី៣(គ) កនុងករណីេនះ សូមេមើលេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣២ 
កថខណ្ឌ ទី៦១។ 
១០៩. បណ្តឹ ងេលខ៧៨៨/១៩៩៧ រ ង Cagas និង្របេទសហ្វីលីពីន កថខណ្ឌ ទី៧.៣។ 
១១០. េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣២ កថខណ្ឌ ទី៣៥។ បណ្តឹ ងេលខ៨១៨/១៩៩៨ រ ង Sextus និង្របេទស្រទីនី
ត កថខណ្ឌ ទី៧.២។ 
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ករពនយរេពលកនុងករបញជូ នសំណំុេរឿងេទជំនំុជ្រមះ ្រតូវយកមក
យតៃម្លេទ មកលៈេទសៈៃនករណីនីមយួៗ េ យពិចរ

អំពីភព ំញំុៃនសំណំុេរឿង ចរយិមយទរបស់ជនជបេ់ចទ
កនុងអំឡុងេពលដំេណើ រករក្តី និងវធិីៃនចំ តក់រេទេលើបញ្ហ េនះ 
េ យ ជញ ធរនីតិ្របតិបត្តិ និងតុ ករ។១១១ ឧបសគគដល់ករ
បញចបក់រេសុើបអេងកត ចេធ្វើយុត្តិកមមឲយមនរយៈេពលបែនថម១១២ 
ប៉ុែន្តលកខខណ្ឌ ទូេទៃនករខ្វះខតបុគគលិក ឬថវកិមនិ ចេធ្វើជ
យុត្តិកមមបន។១១៣ េនេពលករពនយរេពលក្ល យជករចបំច់
េច្រកម្រតូវពិចរ េឡើងវញិពីជេ្រមើសេផ ងៗេ្រកពីករឃុំខ្លួន
បេ ្ត ះ សនន។១១៤ ករឃុំខ្លួនបេ ្ត ះ សននចំេពះអនីតិជន 
គួរែតេជៀស ង ប៉ុែន្តេបើេជៀសមនិបន ពួកេគមនសិទធិ្រតូវបននំ
ខ្លួនមកជំនំុជ្រមះេទសេ យឆបបំ់ផុត េ្រកមម្រ ១០ កថ
ខណ្ឌ ទី២(ខ)។១១៥ 

១១១. បណ្តឹ ងេលខ១០៨៥/២០០២ រ ង Taright និង្របេទស ល់េហ រ៊ ីកថខណ្ឌ ទី៨.២-៨.៤។ បណ្តឹ ងេលខ
៣៨៦/១៩៨៩ រ ង Koné និង្របេទសេសេណ គ ល់ កថខណ្ឌ ទី៨.៦។ បណ្តឹ ងេលខ៧៧៧/១៩៩៦ រ ង 
Teesdale និង្របេទស្រទីនី ត&តូបហគូ កថខណ្ឌ ទី៩.៣ (ករពនយរេពល១៧ែខ បនបំពនកថខណ្ឌ ទី៣)។  
បណ្តឹ ងេលខ៦១៤/១៩៩៥ រ ង Thomas និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ្ឌ ទី៩.៦ (ករពនយរេពលេសទើរែត១៤ែខ 
មនិបនបំពនកថខណ្ឌ ទី៣េទ)។ េសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ៣២ កថខណ្ឌ ទី៣៥ (ករពិភក ក ្ត ននពកព់ន័ធ
នឹងភពសមេហតុផលៃនករពនយរេពលេនកនុងដំេណើ រករេរឿងក្តី្រពហមទណ្ឌ )។ 
១១២. បណ្តឹ ងេលខ៧២១/១៩៩៧ រ ង Boodoo និង្របេទស្រទីនី ត&តូបហគូ កថខណ្ឌ ទី៦.២។ 
១១៣. បណ្តឹ ងេលខ៣៣៦/១៩៨៨ រ ងFillastre និង្របេទសបូលីវ ីកថខណ្ឌ ទី៦.៥។ បណ្តឹ ងេលខ៨១៨/១៩៩៨ 
រ ង Sextus និង្របេទស្រទីនី ត&តូបហគូ កថខណ្ឌ ទី៤.២&៧.២។ 
១១៤. បណ្តឹ ងេលខ១០៨៥/២០០២ រ ង Taright និង្របេទស ល់េហ រ៊ ីកថខណ្ឌ ទី៨.៣។ 
១១៥. េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២១ កថខណ្ឌ ទី១៣។ េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣២ កថខណ្ឌ ទី៤៥។ េសចក្តី
ពនយល់ទូេទេលខ១០ កថខណ្ឌ ទី៨៣ របស់គណៈកមម ធិករសិទធកុិមរ។ 
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៣៨. ្របេយគទីពីរៃនកថខណ្ឌ ទី៣ ត្រមូវថ ករឃុំខ្លួនមនុស រងច់កំរ
ជំនំុជ្រមះក្តី ្រតូវែតជករណីេលើកែលង មនិែមនជវធិនេនះេទ។ 
ម្រ េនះកែ៏ចងផងែដរថ ករេ ះែលងពីករឃុំខ្លួនែបបេនះ ច 
្រតូវមនករធនពីករបង្ហ ញខ្លួន រមួទងំករបង្ហ ញខ្លួនេនេពល
សវនករ ករបង្ហ ញខ្លួនេន មដំ កក់លេផ ងៗេទៀតៃន
ដំេណើ រករនីតិវធីិ មផ្លូវតុ ករ និង(្របសិនេបើ េកើតេឡើង) ករ
បង្ហ ញខ្លួនេនេពលអនុវត្ត ល្រកម។ ្របេយគេនះអនុវត្តចំេពះ
ជនែដលរងច់កំរជំនំុជ្រមះពីបទ្រពហមទណ្ឌ  េពលគឺ បនទ បពី់ចុង
េចទ្រតូវបនេចទ្របកន ់ ប៉ុែន្តលកខខណ្ឌ ត្រមូវ្រសេដៀងគន មុន
េពលេចទ្របកន ់ េកើតេចញពីបំ មៃនករឃំុខ្លួន មទំេនើងចិត្ត
កនុងកថខណ្ឌ ទី១។១១៦ ករឃុំខ្លួនចុងេចទបេ ្ត ះ សនន មនិគួរ
ជករអនុវត្តទូេទេនះេឡើយ។ ករឃុំខ្លួនរងច់ជំំនំុជ្រមះក្តី ្រតូវែត
ែផ្អកេលើករកំណតេ់ទ មករណីនីមយួៗ េ យមនសំ ងេហតុ
និងចបំច ់កនុង្រគបក់លៈេទសៈ កនុងេគលបំណងេដើមបបីងក រករ
រតេ់គច ករេ្រជ តែ្រជកភស្តុ ង និងបទេលមើសេកើតេឡើងវញិ។១១៧ 
ក ្ត ពកព់ន័ធគួរមនបញជ កក់នុងចបប ់ េហើយមនិគួរ កប់ញចូ លបទ 
្ឋ នមនិចបស់ ស់ និងទូលំទូ យេពក ដូចជ "សន្តិសុខ

ធរណៈ"។១១៨ ករឃុំខ្លួនបេ ្ត ះ សនន មនិគួរជកតព្វកិចចដល់
ចុងេចទ្រគបរូ់ប  ែដល្រតូវេចទ្របកនពី់បទេលមើសជក់ កម់យួ 

១១៦. បណ្តឹ ងេលខ១១២៨/២០០២ រ ង Marques de Morais និង្របេទសអងេ់ គ  កថខណ្ឌ ទី៦.១-៦.៤។ 
១១៧. បណ្តឹ ងេលខ១៥០២/២០០៦ រ ង Marinich និង្របេទសែបល រូស កថខណ្ឌ ទី១០.៤។ បណ្តឹ ងេលខ
១៩៤០/២០១០ រ ង Cedeño និង្របេទសេវេណហ ៊ុយេអ  កថខណ្ឌ ទី៧.១០។ បណ្តឹ ងេលខ១៥៤៧/ 
២០០៧ រ ង Torobekov និង្របេទសេគៀកជី ថ ន កថខណ្ឌ ទី៦.៣។ 
១១៨. សូមេមើលេសចក្តសីេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសបូេសន  និងែអេហ េ គ វ ី  ឆន ២ំ០០៦ កថខណ្ឌ ទី១៨។ 
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េ យមនិគិតេទ មកលៈេទសៈនីមយួៗេនះេឡើយ១១៩ េហើយ
ករឃុំខ្លួនបេ ្ត ះ សនន កម៏និ្រតូវបនបញជ ឲយេធ្វើេឡើងសំ បរ់យៈ 
េពលមយួ េ យែផ្អកេលើេទសែដលជនេនះ ចនឹងទទួលចំេពះ 
បទេលមើសែដល្រតូវេចទ្របកនេ់នះែដរ ប៉ុែន្ត្រតូវែផ្អកេលើករកំណត ់
ពីភពចបំច។់ តុ ករ្រតូវពិនិតយថេតើជេ្រមើសេផ ងេ្រកពីករឃុំ
ខ្លួន ដូចជករេ ះែលងេ យមន្របកធ់ន ែខ ៃដេអឡិច្រតូនិក 
ឬលកខខណ្ឌ ដៃទេទៀត នឹង កក់រឃុំខ្លួនេទជមនិចបំចក់នុងករណី 
ជក់ កែ់ដរឬេទ។១២០ ្របសិនេបើចុងេចទគឺជជនបរេទស េគមនិ 
្រតូវចតទុ់កអងគេហតុេនះថ្រគប្់រគន ់េដើមបកំីណតថ់ចុងេចទេនះ 
ចេគចខ្លួនពីយុ ្ត ធិករេនះេឡើយ។១២១ បនទ បពី់មនករកំណត ់

បឋមថ ករឃុំខ្លួនបេ ្ត ះ សនន គឺជករចបំច ់ គួរែតមនករ
ពិនិតយេឡើងវញិេទៀងទតេ់ទេលើ ថេតើ េនែតសមេហតុផល និង
ចបំចែ់ដរឬេទ ្របសិនេបើ ចមនជេ្រមើសេផ ង។១២២ ្របសិនេបើ
រយៈេពលែដលចុងេចទ្រតូវបនឃុំខ្លួន ឈនដល់រយៈេពលអតិ
បរមិៃនេទស ែដល ច្រតូវផ្តនទ ស្រមបប់ទេលមើសែដល្រតូវេចទ
ចុងេចទគួរែត្រតូវបនេ ះែលង។ ករឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សននចំេពះ 
អនីតិជនគួរ្រតូវេជៀស ងឲយបនេ្រចើនបំផុត មែត ចេធ្វើបន។

១២៣ 
១១៩. សូមេមើលេសចក្តសីេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទស ហ ងទី់ន ឆន ២ំ០០០ កថខណ្ឌ ទី១០។ សូមេមើលេសចក្តី
សេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទស្រសីលងក  ឆន ២ំ០០៣ កថខណ្ឌ ទី១៣។ 
១២០. បណ្តឹ ងេលខ១១៧៨/២០០៣ រ ង Smantser និង្របេទសែបល រូស កថខណ្ឌ ទី១០.៣។ 
១២១. បណ្តឹ ងេលខ៥២៦/១៩៩៣ រ ង Hill & Hill និង្របេទសេអសប៉ញ កថខណ្ឌ ទី១២.៣។ 
១២២. បណ្តឹ ងេលខ១០៨៥/២០០២ រ ង Taright និង្របេទស ល់េហ រ៊ ីកថខណ្ឌ ទី៨.៣-៨.៤។ 
១២៣. េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣២ កថខណ្ឌ ទី៤២     និងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ១០ កថខណ្ឌ ទី៨០ របស់ 
គណៈកមម ធិករសិទធកុិមរ។ 
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V.  សទិធកិនងុករេធ្វើចំ តក់រ េដើមបេី ះ
ែលងពកីរឃុខំ្លនួមនិ្រតមឹ្រតូវ មចបប់ 
ឬ មទេំនើងចតិ្ត 

៣៩. កថខណ្ឌ ទី៤ ផ្តល់សិទធិដល់ជន ែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព 
េ យករចបខ់្លួន ឬឃុំខ្លួន ឲយចតក់រេរឿងក្តីរបស់ខ្លួនេទតុ ករ 
េដើមបឲីយតុ ករ ចសេ្រមចេ យគម នករពនយរេពល អំពីភព
្រតឹម្រតូវ មចបបៃ់នករឃុំខ្លួនេនះ និងបញជ ឲយេ ះែលង ្របសិន 
េបើករឃុំខ្លួនេនះមនិ្រសបចបប។់ កថខណ្ឌ េនះតំកល់េគលករណ៍ 
habeas corpus។១២៤ ករពិនិតយេឡើងវញិេលើមូល ្ឋ នអងគេហតុៃន
ករឃុំខ្លួន េនកនុងកលៈេទសៈសម្រសប ច្រតូវបនក្រមតិ្រតឹម
ករពិនិតយេឡើងវញិេលើភពសមេហតុផលៃនករកំណតពី់មុន។១២៥ 

៤០. សិទធិេនះអនុវត្តចំេពះ្រគបក់រឃុំខ្លួនេ យវធិនករផ្លូវករ ឬេយង
មករអនុញញ តជផ្លូវករ រមួទងំករឃំុខ្លួនែដលទកទ់ងនឹងដំេណើ រ 

ករក្តី្រពហមទណ្ឌ  ករឃុំខ្លួនេ យេយធ ករឃុំខ្លួនេ យេហតុ
ផលសន្តិសុខ ករឃុំខ្លួនេ យេហតុផល្របឆងំេភរវកមម ករបងខំ
ឲយស្រមកេពទយ ករឃុំខ្លួនេ យេហតុផលអេន្ត រ្របេវសន ៍ករឃុំ
ខ្លួនស្រមបេ់ធ្វើបតយបន័ និងករចបខ់្លួនេ យគម នមូល ្ឋ នទងំ

១២៤. បណ្តឹ ងេលខ១៣៤២/២០០៥ រ ង Gavrilin និង្របេទសែបល រូស កថខណ្ឌ ទី៧.៤។ 
១២៥. បណ្តឹ ងេលខ១០៥១/២០០២ រ ង Ahani និង្របេទសក  កថខណ្ឌ ទី១០.២។ បណ្តឹ ងេលខ
៧៥៤/១៩៩៧ រ ង A និង្របេទសណូែវលេហ ឡងដ់ ៍កថខណ្ឌ ទី៧.៣។ 



54 

 

្រសុង។១២៦ សិទធិេនះកអ៏នុវត្តផងែដរចំេពះករឃុំខ្លួនេ យ រភព 
អនថ ឬករេញ នថន  ំ និងករឃុំខ្លួនស្រមបេ់គលបំណងអបរ់ ំ
កុមរទំនស់នឹងចបប១់២៧ និងទ្រមងេ់ផ ងេទៀតៃនករឃំុខ្លួនែបបរដ្ឋ 
បល។១២៨ ករឃុំខ្លួនេនកនុងអតថនយ័ៃនកថខណ្ឌ ទី៤ ករ៏មួបញចូ ល 
ផងែដរករឃតខ់្លួនកនុងផទះ និងករបងខ ងំឲយេនែតឯង។១២៩ េន
េពលអនកេទសមន ក ់ កំពុងបំេរ ើេទសជបព់នធនគរបនរយៈេពល
អបបបរម មករសេ្រមចពីតុ ករបនទ បពី់ករផ្តនទ េទស េទះ 
ជេទសស្រមបរ់យៈេពលកំណតម់យួ ឬជែផនកមយួៃនេទសែវង
ជងេនះ កថខណ្ឌ ទី៤ មនិបនត្រមូវឲយមនករពិនិតយេឡើងវញិពី
ករឃុំខ្លួនេនះេទ េនេពលេ្រកយមកេទៀត។១៣០ 

១២៦. បណ្តឹ ងេលខ២៤៨/១៩៨៧ រ ង Campbell និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ្ឌ ទី៦.៤។ បណ្តឹ ងេលខ
៩៦២/២០០១ រ ង Mulezi និង ធរណៈរដ្ឋ្របជធិបេតយយកុងេ គ  កថខណ្ឌ ទី៥.២។ បណ្តឹ ងេលខ
១០៥១/២០០២ រ ង Ahani និង្របេទសក  កថខណ្ឌ ទី១០.២។ បណ្តឹ ងេលខ១០៦២/២០០២ រ ង 
Fijalkowska និង្របេទសប៉ូឡូញ កថខណ័្ឌ ទី៨.៤។ បណ្តឹ ងេលខ២៩១/១៩៨៨ រ ង Torres និង្របេទស  
្វ ងំឡង ់ កថខណ្ឌ ទី៧.៤។ បណ្តឹ ងេលខ៤១៤/១៩៩០ រ ង Mika Miha និង្របេទសេអក្វ ទរ័ហគីេណ កថ

ខណ្ឌ ទី៦.៥។ 
១២៧ បណ្តឹ ងេលខ២៦៥/១៩៨៧ រ ង Vuolanne និង្របេទស ្វ ងំឡង ់ កថខណ័្ឌ ទី៩.៥។ េសចក្តីសេងកត
សននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសរ ៉ ៉ ន់  ឆន ២ំ០០៩ កថខណ្ឌ ទី១៦ (ែដលបនផ្តល់អនុ សនឲ៍យលបេ់ចលករឃុខំ្លួនពី
ភព ៉ ែស)។ 
១២៨. េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសម៉លុដូ ៉  ឆន ២ំ០០២ កថខណ្ឌ ទី១១។ 
១២៩. បណ្តឹ ងេលខ១១៧២/២០០៣ រ ង Madani និង្របេទស ល់េហ រ ី កថខណ័្ឌ ទី៨.៥។ បណ្តឹ ងេលខ
២៦៥/១៩៨៧ រ ង Vuolanne និង្របេទស ្វ ងំឡង ់កថខណ័្ឌ ទី៩.៥។ 
១៣០. បណ្តឹ ងេលខ៩៥៤/២០០០ រ ង Minogue និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ័្ឌ ទី៦.៤។ បណ្តឹ ងេលខ
១៣៤២/២០០៥ រ ង Gavrilin និង្របេទសែបល រូស កថខណ្ឌ ទី៧.៤។ េទះយ៉ង កេ៏ យ ម្រ ១៤ 
កថខណ័្ឌ ទី៥ ធនដល់ជនជបេ់ចទពីសិទធបិ្តឹងឧទធរណ៍ម្តងពីករផ្តនទ េទសេន ក្តថីន កដំ់បូង េទតុ ករ
ជនខ់ពស់មយួ។ េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣២ កថខណ្ឌ ទី៤៥។ 
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៤១. កមមវតថុៃនសិទធិេនះ គឺករេ ះែលង (េទះជគម នលកខខណ្ឌ ក្តី ឬមន
លកខខណ្ឌ ក្ត)ី១៣១ ពីករឃុំខ្លួនបន្តែដលមនិ្រតឹម្រតូវ មចបប ់សំណង 
ស្រមបក់រឃុំខ្លួនមនិ្រតឹម្រតូវ មចបបែ់ដលបនបញចប ់ មនែចង
កនុងកថខណ្ឌ ទី៥។ កថខណ្ឌ ទី៤ ត្រមូវថតុ ករែដលមនតួនទ ី
ពិនិតយេឡើងវញិ ្រតូវមនអំ ចបញជ ឲយេ ះែលងពីករឃុំខ្លួនមនិ
្រតឹម្រតូវ មចបប។់១៣២ េនេពលដីកបងគ បតុ់ ករឲយេ ះែលង 
េ្រកមកថខណ្ឌ ទី៤ ចអនុវត្តបន ដីកេនះ្រតូវែតអនុវត្តភ្ល មៗ 
េបើមនិដូេចនះេទ ករឃុំខ្លួនបន្តនឹងក្ល យជ មទំេនើងចិត្ត េ យ
រេំ ភបំពនម្រ ៩ កថខណ្ឌ ទី១។១៣៣ 

៤២. សិទធិប្តឹងឲយមនដំេណើ រករក្តីអនុវត្ត មេគលករណ៍ ចបពី់េពល
ចបខ់្លួន និងរយៈេពលរងច់សំំខន់ៗ មយួមុនេពលជនជបឃុ់ំ
ចប្តឹងជេលើកទី១ ពីករឃុំខ្លួន មនិ ចអនុញញ តិបនេទ។១៣៤ 

ជទូេទ ជនជបឃុ់ំមនសិទធិបង្ហ ញមុខេនតុ ករ ជពិេសស
េនេពលែដលវត្តមនែបបេនះ ចជួយ ដល់ករេសុើបសួរពីភព
្រតឹម្រតូវ មចបបៃ់នករឃុំខ្លួន ឬេនេពលេកើតមនបញ្ហ ទកទ់ង
នឹងករ្រប្រពឹត្តមនិគបបេីទេលើជនជបឃុ់ំ។១៣៥ តុ ករ្រតូវមន
អំ ចបញជ ឲយនជំនជបឃុ់ំចូលមកតុ ករ េ យមនិគិតថ
េតើជនជបឃុ់ំបនេសនើសំុចូលខ្លួន ឬមនិចូលខ្លួនកេ៏ យ។ 

១៣១. បណ្តឹ ងេលខ៤៧៣/១៩៩១ រ ង Barroso និង្របេទសប៉ ម៉ កថខណ្ឌ ទី២.៤ និង៨.២។ 
១៣២. បណ្តឹ ងេលខ១៣២៤/២០០៤ រ ង Shafiq និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ្ឌ ទី៧.៤។ 
១៣៣. បណ្តឹ ងេលខ៨៥៦/១៩៩៩ រ ង Chambala និង្របេទសហ បំ៊ ីកថខណ្ឌ ទី៧.២។ 
១៣៤. បណ្តឹ ងេលខ២៩១/១៩៨៨ រ ង Torres និង្របេទស ្វ ងំឡង ់កថខណ្ឌ ទី៧.២ (្របពីំរៃថង)។ 
១៣៥. សូមេមើលក្រមងេគលករណ៍ (កំណតសំ់គល់កនុងេលខ១០២ ខងេលើ) េគលករណ៍៣២(២)។ េសចក្តី
ពនយល់ទូេទេលខ២៩ កថខណ័្ឌ ទី១៦។ 
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៤៣. ករឃុំខ្លួនមនិ្រតឹម្រតូវ មចបប ់ រមួមន ករឃុំខ្លួនែដលពីដំបូងទី
្រតមឹ្រតូវ មចបប ់ប៉ុែន្តបនក្ល យជមនិ្រតឹម្រតូវ មចបបវ់ញិពេី្រពះ 
ជនេនះបនបំេរ ើេទសគុករចួ ល់េហើយ ឬពីេ្រពះកលៈេទសៈ
ែដលេធ្វើយុត្តិកមមដល់ករឃុំខ្លួនេនះបនផ្ល ស់ប្តូរ។១៣៦ បនទ បពី់
តុ ករបនសេ្រមចថ កលៈេទសៈត្រមូវឲយមនករឃុំខ្លួនេនះ 
រយៈេពលសម្រសបមយួ ចកន្លងផុតេទ ្រស័យេលើចរកិលកខណៈ 
ៃនកលៈេទសៈពកព់ន័ធ មុនេពលបុគគលេនះមនសិទធិប្តឹងឲយមន
ដំេណើ រករក្តីម្តងេទៀតេ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ ន្រសេដៀងគន ។១៣៧ 

៤៤. ករឃុំខ្លួន "មនិ្រតឹម្រតូវ មចបប"់ រមួបញចូ លទងំករឃុំខ្លួនែដល
រេំ ភេលើចបបជ់តិ និងករឃុំខ្លួនែដលមនិ្រសប មលកខខណ្ឌ
ត្រមូវៃនម្រ ៩ កថខណ្ឌ ទី១ ឬបទបបញញត្តិពកព់ន័ធដៃទេទៀតៃន
កតិកសញញ េនះ។១៣៨ ខណៈែដល្របពន័ធចបបជ់តិ ចបេងកើតវធីិ

្រស្តខុសគន  េដើមបធីនឲយតុ ករពិនិតយេឡើងវញិអំពីករឃុំខ្លួន 
កថខណ្ឌ ទី៤ ត្រមូវឲយមនដំេ ះ្រ យមយួពីតុ ករស្រមប ់
ករឃុំខ្លួន ែដលមនិ្រតឹម្រតូវ មចបប ់េ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ ន
មយួកនុងចំេ មមូល ្ឋ នទងំេនះ។១៣៩ ឧទហរណ៍ អំ ចរបស់ 
តុ ករ្រគួ រ បញជ ឲយេ ះែលងកុមរមន ក ់ ពីករឃុំខ្លួនែដល
មនិែមនជឧត្តម្របេយជនរ៍បស់កុមរ ចបំេពញលកខខណ្ឌ ត្រមូវ 

១៣៦. បណ្តឹ ងេលខ១០៩០/២០០២ រ ង Rameka និង្របេទសណូែវលេហ ឡងដ់ ៍កថខណ្ឌ ទី៧.៣-៧.៤។ 
១៣៧. ដូចខងេលើ។ បណ្តឹ ងេលខ៧៥៤/១៩៩៧ រ ង A និង្របេទសណូែវលេហ ឡងដ់ ៍ កថខណ្ឌ ទី៧.៣។      
បណ្តឹ ងេលខ២៩១/១៩៨៨ រ ង Torres និង្របេទស ្វ ងំឡង ់កថខណ្ឌ ទី៧.៤ (ករពិនិតយេរៀង ល់ពីរសប្ត ហ៍
អំពីករឃុំខ្លួនសំ បក់រេធ្វើបតយបន័)។ 
១៣៨. បណ្តឹ ងេលខ១២៥៥/២០០៤ et al., រ ង Shams et al និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ្ឌ ទី៧.៣។ 
១៣៩. ដូចខងេលើ។ 
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ៃនកថខណ្ឌ ទី៤ េនកនុងករណីពកព់ន័ធនន។១៤០ 

៤៥. កថខណ្ឌ ទី៤ ផ្តល់សិទធិឲយជនេនះ ចតក់រ មនីតិវធីិេនចំេពះ
មុខ "តុ ករ" ែដលជធមម គួរែតជតុ ករមយួេនកនុង្របពន័ធ
យុត្តិធម។៌ កនុងករណីពិេសស ស្រមបទ់្រមងខ់្លះៃនករឃុខំ្លួន ចបប ់
ចអនុញញ តឲយមនដំេណើ រករក្តី េនចំេពះមុខ ក្តីឯកេទស

មយួ ែដល្រតូវបេងកើតេឡើងេ យចបប ់និង្រតូវែតឯក ជយពីអងគនីតិ
្របតិបត្តិ និងអងគនីតិបញញត្តិ ឬ្រតូវែតមនឯក ជយភពតុ ករកនុង
ករសេ្រមចពីបញ្ហ ចបប ់ កនុងដំេណើ រករក្តីែដលមនចរកិលកខណៈ
ជយុ ្ត ធិករសុទធ ធ។១៤១ 

៤៦. កថខណ្ឌ ទី៤ ផ្តល់ជេ្រមើសៃនករចតក់រ មនីតិវធីិេទឲយជនែដល 
កំពុងជបឃុ់ំ ឬអនកែដលេធ្វើករកនុងនមពួកេគ មនិដូចកថខណ្ឌ ទី៣ 
េទ មនិត្រមូវឲយមនករផ្តួចេផ្តើមេ យស្វ័យ្របវត្តិ ៃនករពិនិតយ 
េឡើងវញិេ យ ជញ ធរែដលមនអំ ចឃុំខ្លួនេនះេទ។១៤២ ចបប ់
ែដលផតេ់ចញជនជបឃុ់ំ្របេភទខ្លះ ពីករពិនិតយេឡើងវញិ ែដល
ត្រមូវេ យកថខណ្ឌ ទី៤ បំពនកតិកសញញ េនះ។១៤៣ ករអនុវត្ត

១៤០. បណ្តឹ ងេលខ១០៦៩/២០០២ រ ង Bakhtiyari និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ័្ឌ ទី៩.៥។ 
១៤១. បណ្តឹ ងេលខ១០៩០/២០០២ រ ង Rameka និង្របេទសណូែវលេហ ឡងដ់ ៍ កថខណ្ឌ ទី៧.៤។ បណ្តឹ ង
េលខ២៩១/១៩៨៨ រ ង Torres និង្របេទស ្វ ងំឡង ់កថខណ្ឌ ទី៧.២។ បណ្តឹ ងេលខ២៦៥/១៩៨៧ រ ង 
Vuolanne និង្របេទស ្វ ងំឡង ់ កថខណ័្ឌ ទី៩.៦។ សូមេមើលេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣២ កថខណ្ឌ ទី១៨-
២២។ 
១៤២. បណ្តឹ ងេលខ៣៧៣/១៩៨៩ រ ង Stephens និង្របេទសចៃមក៉ កថខណ័្ឌ ទី៩.៧។ 
១៤៣. បណ្តឹ ងេលខR.1/4 រ ង Torres Ramírez និង្របេទសអ៊យុរុយ គ យ កថខណ័្ឌ ទី១៨។ បណ្តឹ ងេលខ
១៤៤៩/២០០៦ រ ង Umarov និង្របេទសអ៊យុេបគី ថ ន កថខណ័្ឌ ទី៨.៦។ 
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ែដលផ្តល់ឲយមនករពិនិតយេឡើងវញិដម៏ន្របសិទធភព មនិ ចមន 
ដល់បុគគល មយួ រមួទងំករឃុំខ្លួន ចេ់ យែឡកពីអនកដៃទ
ផង កម៏ននយ័ថជកររេំ ភបំពនែដរ។១៤៤ េដើមបសី្រមួលដល់
ករពិនិតយេឡើងវញិដម៏ន្របសិទធភព ជនជបឃុ់ំគួរែត ចែស្វងរក 
េមធវបីនភ្ល មៗ និងេទៀងទត។់ ជនជបឃុ់គួំរ្រតូវបនជូនដំណឹង 
មភ មយួែដលខ្លួនយល់ អំពីសិទធិចតក់រ មនីតិវធីិេដើមបឲីយ

មនករសេ្រមចអំពីភព្រតឹម្រតូវ មចបបៃ់នករឃុំខ្លួនពួកេគ។១៤៥ 

៤៧. ជនែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព មនសិទធមិនិ្រតឹមែតចតក់រ ម 
នីតិវធីិេនះេទ ប៉ុែន្តមនសិទធិទទួលបនេសចក្តីសេ្រមចមយួពីបញ្ហ  
េនះ េ យគម នករពនយរេពល។ ករបដិេសធរបស់តុ ករមន 
សមតថកិចច កនុងករេចញេសចក្តីសេ្រមចេលើបណ្តឹ ងសំុេ ះែលងរបស់ 
ជនជបឃុ់ំ រេំ ភេលើកថខណ្ឌ ទី៤។១៤៦ ករវនិិចឆយ័េលើសំណំុ
េរឿងេនះគួរែតចតក់រឲយបនរហ័សបំផុត មែត ចេធ្វើបន។១៤៧ 
ករពនយរេពលេ យ រែតអនកប្តឹង មនិ្រតូវបនចតទុ់កថជករ
ពនយរេពលរបស់តុ ករេឡើយ។១៤៨ 

១៤៤. បណ្តឹ ងេលខR.1/5 រ ង Hernández Valentini de Bazzano និង្របេទសអ៊យុរុយ គ យ កថខណ័្ឌ ទី១0។ 
បណ្តឹ ងេលខ១៧៥១/២០០៨ រ ង Aboussedra និង្របេទសសីុរ ី ៉ ប ់ កថខណ័្ឌ ទី៧.៦។ បណ្តឹ ងេលខ
១០៦២/២០០២ រ ង Fijalkowska និង្របេទសប៉ូឡូញ កថខណ័្ឌ ទី៨.៤។ 
១៤៥. ក្រមងេគលករណ៍ (សំគល់ េលខេយង១០២ខងេលើ) េគលករណ៍១៣-១៤។ 
១៤៦. បណ្តឹ ងេលខ១១២៨/២០០២ រ ង Marques de Morais និង្របេទសអងេ់ គ  កថខណ្ឌ ទី៦.៥។ 
១៤៧. បណ្តឹ ងេលខ២៩១/១៩៨៨ រ ង Torres និង្របេទស ្វ ងំឡង ់កថខណ្ឌ ទី៧.៣។ 
១៤៨. បណ្តឹ ងេលខ១០៥១/២០០២ រ ង Ahani និង្របេទសក  កថខណ្ឌ ទី១០.៣។ 
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៤៨. កតិកសញញ េនះ មនិបនត្រមូវថ េសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករ
ែដលតមកល់ភព្រតឹម្រតូវ មចបបៃ់នករឃុំខ្លួន ចប្តឹងឧទធរណ៍
េនះេទ។ ្របសិនេបើរដ្ឋភគី អនុញញ តឲយមនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ឬ
បញជូ នេទតុ ករមយួក្រមតិេទៀត ករពនយរេពល ចឆ្លុះបញច ំង 
ពីករផ្ល ស់ប្តូរចរកិលកខណៈៃនដំេណើ រករក្តី េហើយេទះកនុងករណី

កេ៏ យ កម៏និ្រតូវមនលកខណៈហួសេហតុេពកែដរ។១៤៩ 

 

 

 

 

 

 

១៤៩. បណ្តឹ ងេលខ១៧៥២/២០០៨ រ ង J.S និង្របេទសណូែវលេហ ឡងដ់ ៍កថខណ្ឌ ទី៦.៣-៦.៤។ 
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VI. សទិធទិទួលបនសណំងចំេពះករចប ់
ខ្លនួ ឬករឃុខំ្លនួែដលមនិ្រតមឹ្រតូវ
មចបប ់ឬ មទេំនើងចតិ្ត 

៤៩. កថខណ្ឌ ទី៥ ម្រ ៩ ៃនកតិកសញញ  ែចងថ ជន ែដលបន
ក្ល យជជនរងេ្រគះៃនករចបខ់្លួន ឬករឃុំខ្លួនេ យមនិ្រតឹម្រតូវ
មចបប ់្រតូវមនសិទធិទទួលបនសំណង។ ដូចកថខណ្ឌ ទី៤ ែដរ 

កថខណ្ឌ ទី៥ ែចងអំពីឧទហរណ៍ជក់ កៃ់នសំណង្របកបេ យ 
្របសិទធភពមយួចំេពះអំេពើរេំ ភសិទធិមនុស  ែដលរដ្ឋភគី្រតូវផ្តល់ 
ជូន។ សំណងជក់ កទ់ងំេនះ ្រតូវរមួបញចូ លជមយួសំណងដៃទ 
េទៀត មនិជំនួសឲយសំណងេផ ងេទៀតែដល ចត្រមូវ េនកនុង ថ ន 
ភពពិេសសមយួដល់ជនរងេ្រគះៃនករចបខ់្លួន ឬករឃុំខ្លួនេ យ 
មនិ្រតឹម្រតូវ មចបប ់ឬ មទំេនើងចិត្ត មម្រ ២ កថខណ្ឌ ទី៣ 
ៃនកតិកសញញ េនះេឡើយ។១៥០ ខណៈកថខណ្ឌ ទី៤ែចងអំពីសំណង 
ភ្ល មៗមយួ ស្រមបក់រេ ះែលងពីករបន្តករឃុំខ្លួនេ យមនិ្រតឹម
្រតូវ មចបប ់កថខណ្ឌ ទី៥ បញជ កថ់ ជនរងេ្រគះៃនករចបខ់្លួន
ឬករឃុំខ្លួនេ យមនិ្រតឹម្រតូវ មចបប ់ កម៏នសិទធិទទួលបន
សំណងហិរញញ វតថុែដរ។ 

១៥០. េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣១ កថខណ្ឌ ទី១៦ និង១៨។ បណ្តឹ ងេលខ២៣៨/១៩៨៧ រ ង Bolaños និង
្របេទសេអក្វ ទរ័ កថខណ្ឌ ទី១០។ បណ្តឹ ងេលខ៩៦២/២០០១ រ ង Mulezi និង ធរណៈរដ្ឋ្របជធិបេតយយ
កុងេ គ  កថខណ្ឌ ទី៧។ 
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៥០. កថខណ្ឌ ទី៥ ត្រមូវឲយរដ្ឋភគី បេងកើត្រកបខណ័្ឌ ចបបស់្រមបផ់្តល់
សំណងដល់ជនរងេ្រគះ េទជបញ្ហ ៃនសិទធិែដល ចអនុវត្តបន 
នងិមនិែមនជបញ្ហ ៃនករ្របទន ឬឆនទ នុសិទធេិនះេឡើយ។ សំណង 
មនិ្រតូវមនែតកនុង្រទឹស្តីេនះេទ ប៉ុែន្ត្រតូវអនុវត្តេ យ្របសិទធភព 
និង្រតូវបង្់របកេ់នកនុងរយៈេពលសម្រសបមយួ។ កថខណ្ឌ ទី៥ 
មនិបនបញជ កព់ីទ្រមងជ់ក់ កៃ់ននីតិវធិី ែដល ចរមួបញចូ លទងំ 
សំណងននពីរដ្ឋផទ ល់ ឬពីម្រន្តីមន ក់ៗ របស់រដ្ឋែដលទទួលខុស្រតូវ 
ចំេពះកររេំ ភេនះ េធ្វើយ៉ង ឲយមន្របសិទធភព។១៥១ កថ
ខណ្ឌ ទី៥ មនិត្រមូវថ ្រតូវែតបេងកើតនីតិវធីិែតមយួសំ បសំ់ណង
ចំេពះ្រគបទ់្រមង ់ៃនករចបខ់្លួនេ យមនិ្រតឹម្រតូវ មចបបេ់នះេទ 
ប៉ុែន្ត្រគនែ់តត្រមូវឲយមន្របពន័ធនីតិវធីិ្របកបេ យ្របសិទធភពមយួ 
ែដលផ្តល់សំណងកនុង្រគបក់រណីែដលមនែចងកនុងកថខណ្ឌ ទី៥។ 
កថខណ្ឌ ទី៥ មនិត្រមូវឲយរដ្ឋភគី ផ្តល់សំណងដល់ជនរងេ្រគះ

មឆនទៈរបស់េគេនះេទ ប៉ុែន្តអនុញញ តឲយពួកេគទុកករចបេ់ផ្តើម
ៃនដំេណើ រករទមទរសំណងឲយជនរងេ្រគះជអនកផ្តួចេផ្តើម។១៥២ 

១៥១. េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសកមំរូឺន ឆន ២ំ០១០ កថខណ្ឌ ១៩។ េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប់
្របេទសហគុយយ៉  ឆន ២ំ០០០ កថខណ្ឌ ១៥។ េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ បស់ហរដ្ឋ េមរចិ ឆន ១ំ៩៩៥ 
កថខណ្ឌ ៣៤។ េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទស ហ ងទី់ន ឆន ១ំ៩៩៥ A/50/40 កថខណ្ឌ ១៥៣។      
បណ្តឹ ងេលខ១៨៨៥/២០០៩ រ ង Horvath និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ្ឌ ទី៨.៧។ បណ្តឹ ងេលខ
១៤៣២/២០០៥ រ ង Gunaratna និង្របេទស្រសីលងក  កថខណ្ឌ ទី៧.៤។ េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣២ កថ
ខណ្ឌ ទី៥២។ 
១៥២. បណ្តឹ ងេលខ៤១៤/១៩៩០ រ ង Mika Miha និង្របេទសេអក្វ ទរ័ហគីេណ កថខណ្ឌ ទី៦.៥។ បណ្តឹ ងេលខ
៩៦២/២០០១ រ ង Mulezi និង ធរណៈរដ្ឋ្របជធិបេតយយកុងេ គ  កថខណ្ឌ ទី៥.២។ 
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៥១. ករចបខ់្លួន និងករឃុំខ្លួនេ យមនិ្រតឹម្រតូវ មចបប ់ េនកនុងអតថ
នយ័ៃនកថខណ្ឌ ទី៥ រមួបញចូ លទងំករចបខ់្លួន ឬករឃុំខ្លួនែដល
េកើតេឡើងេនកនុងដំេណើ រករក្តី្រពហមទណ្ឌ  ឬមនិែមន្រពហមទណ្ឌ  ឬ
គម នដំេណើ រករក្តីេ ះែតម្តង។១៥៣ ចរកិលកខណៈ "មនិ្រតឹម្រតូវ
មចបប"់ ៃនករចបខ់្លួន ឬករឃុំខ្លួន ចប ្ត លមកពីករ

រេំ ភចបបជ់តិ ឬរេំ ភកតិកសញញ េនះែតម្តង ដូចជ ករឃុំ
ខ្លួន មទំេនើងចិត្តជ រធតុ និងករឃុំខ្លួនែដលបំពនលកខខណ្ឌ
ត្រមូវ មនីតិវធីិៃនកថខណ្ឌ ដៃទេទៀតៃនម្រ ៩។១៥៤ េទះជ
យ៉ង ក្តី ករែដលថចុងេចទមន កៃ់នបទ្រពហមទណ្ឌ េនទីបំផុត 
្រតូវបនេ ះែលង េទះេន ដំបូង ឬេន ឧទធរណ៍ មនិ 
មននយ័ថ ករឃុំខ្លួនពីមុន មយួ ឬករសេ្រមចេ យខ្លួនឯង
ពីករឃុំខ្លួនពីមុន មយួ"មនិ្រតឹម្រតូវ មចបប"់េនះេឡើយ។១៥៥ 

 

១៥៣. បណ្តឹ ងេលខ៧៥៤/១៩៩៧ រ ង A និង្របេទសណូែវលេហ ឡងដ់ ៍កថខណ្ឌ ទី៦.៧ និង៧.៤។ បណ្តឹ ង
េលខ១៨៨/១៩៨៤ រ ង Martínez Portorreal និង ធរណៈរដ្ឋដូមនិីចកងំ កថខណ្ឌ ទី១១។ បណ្តឹ ងេលខ
៩៦២/២០០១ រ ង Mulezi និង ធរណៈរដ្ឋ្របជធិបេតយយកុងេ គ  កថខណ្ឌ ទី៥.២។ 
១៥៤. បណ្តឹ ងេលខ១១២៨/២០០២ រ ង Marques de Morais និង្របេទសអងេ់ គ  កថខណ្ឌ ទី៦.៦។      
បណ្តឹ ងេលខ៣២៨/១៩៨៨ រ ង Zelaya Blanco និង្របេទសនីក ៉ហគ័រ កថខណ្ឌ ទី១០.៣ (ករឃុំខ្លួន ម
ទំេនើងចិត្ត)។ បណ្តឹ ងេលខ៧២៨/១៩៩៦ រ ង Sahadeo និង្របេទសហគយ៉ី  កថខណ្ឌ ទី១១ (ករបំពន
ម្រ ៩(៣))។ បណ្តឹ ងេលខ R.2/9 រ ង Santullo Valcada និង្របេទសអ៊យុរុយ គ យ កថខណ្ឌ ទី១៣ (ករ
បំពនម្រ ៩(៤))។ 
១៥៥. បណ្តឹ ងេលខ៤៣២/១៩៩០ រ ង W.B.E និង្របេទសហូឡងដ់ ៍ កថខណ្ឌ ទី៦.៥។ បណ្តឹ ងេលខ
៩៦៣/២០០១ រ ង Uebergang និង្របេទសអូ្រទីស កថខណ្ឌ ទី៤.៤។ 
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៥២. សំណងែផនកហិរញញ វតថុែដលត្រមូវេ យកថខណ្ឌ ទី៥ ទកទ់ងជក់
កេ់ទនឹងករខូចខតែដលពកព់ន័ធនឹង្របកក់ស និងមនិែមន

្របកក់ស ែដលេកើតេចញពីករចបខ់្លួន ឬករឃុំខ្លួនេ យមនិ
្រតឹម្រតូវ មចបប។់១៥៦ េនេពលែដលភពមនិ្រតឹម្រតូវ មចបប់
ៃនករចបខ់្លួនេកើតេចញពីកររេំ ភសិទធិមនុស េផ ងេទៀត ដូចជ 
េសរភីពៃនករសំែដងមតិ រដ្ឋភគី ចមនកតព្វកិចចបែនថមេទៀត 
កនុងករផ្តល់សំណង ឬករជួសជុលករខូចខតេផ ងេទៀត ទកទ់ង 
នឹងអំេពើរេំ ភទងំេនះ ដូចែដលត្រមូវេ យម្រ ២ កថខណ្ឌ
ទី៣ ៃនកតិកសញញ េនះ។១៥៧ 

 

 

 

 

 

 

១៥៦. បណ្តឹ ងេលខ១១៥៧/២០០៣ រ ង Coleman និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ្ឌ ទី៦.៣។ 
១៥៧. ដូចខងេលើ កថខណ្ឌ ទី៩។ បណ្តឹ ងេលខ១១២៨/២០០២ រ ង Marques de Morais និង្របេទសអង់
េ គ  កថខណ្ឌ ទី៨។ េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣១ កថខណ្ឌ ទី១៦។ 
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VII.  ទនំកទ់នំងៃនម្រ ៩ ជមយួម្រ  
េផ ងេទៀតៃនកតកិសញញ  

៥៣. ករធនែផនកនីតិវធីិ និង រធតុៃនម្រ ៩ ្រតួតគន  និងមនអន្តរ
កមមជមយួករធនេផ ងេទៀតៃនកតិកសញញ េនះ។ ទ្រមងៃ់នករ
្របតិបត្តិខ្លះ កក៏្ល យជកររេំ ភបំពនម្រ ៩ និងម្រ មយួ
េទៀតេ យឯកឯង ដូចជ ករពនយរេពលកនុងករនខំ្លួនចុងេចទ
ៃនបទ្រពហមទណ្ឌ ែដលជបឃុ់ំេទជំនំុជ្រមះក្តី ែដល ចបំពនកថ 
ខណ្ឌ ទី៣ ៃនម្រ ៩ និងកថខណ្ឌ ទី៣(គ) ៃនម្រ ១៤។ េន
េពលខ្លឹម រៃនម្រ ៩ កថខណ្ឌ ទី១ ្រតូវបន្រជួត្រជប មខ្លឹម 

រៃនម្រ េផ ងេទៀត ឧទហរណ៍ ករឃុំខ្លួន ចមនលកខណៈ
មទំេនើងចិត្ត េ យេហតុថ គឺជតំ ងឲយករ កទ់ណ្ឌ កមម

ចំេពះេសរភីពៃនករសំែដងមតិ េ យរេំ ភេលើម្រ ១៩។១៥៨ 

៥៤. ម្រ ៩ កព៏្រងឹងកតព្វកិចចរបស់រដ្ឋភគីផងែដរ េ្រកមកតិកសញញ  
និងេ្រកមពិធី របែនថម េដើមបកីរពរបុគគលពីករសងសឹក ចំេពះ
ករសហករ ឬទកទ់ងជមយួគណៈកមម ធិករ ដូចជ ករបំផិត
បំភយ័ឬគំ មកំែហងផ្លូវកយ េទេលើេសរភីពបុគគល។១៥៩ 

១៥៨. សូមេមើលកថខណ្ឌ ទី១៧ ខងេលើ ៃនេសចក្តីពនយល់ទូេទេនះ។ 
១៥៩. េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣៣ កថខណ្ឌ ទី៤។ បណ្តឹ ងេលខ២៤១/១៩៨៧ និងបណ្តឹ ងេលខ២៤២/១៩៨៧ 
រ ង Birindwa ci Birhashwirwa & Tshisekedi wa Mulumba និង្របេទសហ េអៀ កថខណ្ឌ ទី១២.៥។ 
សូមេមើលេសចក្តសីេងកតសននិ ្ឋ នសំ បេ់កះម៉ល់ឌីវ ឆន ២ំ០១២ កថខណ្ឌ ទី២៦។ 
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៥៥. សិទធិរស់ នមនជីវតិ ែដល្រតូវបនធនករពរេ យម្រ ៦ ៃន
កតិកសញញ  រមួទងំសិទធិទទួលបនករករពរ យុជីវតិ េ្រកម
ម្រ ៦ កថខណ្ឌ ទី១ ច្រតួតគន ជមយួសិទធិទទួលបនសន្តិសុខ 
របស់មនុស  ែដលធនករពរេ យម្រ ៩ កថខណ្ឌ ទី១។ 
សិទធិទទួលបនសន្តិសុខផទ ល់ខ្លួន ច្រតូវបនពិចរ កនែ់ត
ទូ យ រហូតដល់ក្រមតិែដលម្រ េនះេ ះ្រ យផងែដរនូវ
របសួ ន មទងំ យ ែដលមនិបងកករគំ មកំែហង យុជីវតិ។ 
ទ្រមងធ់ងនធ់ងរៃនករឃុំខ្លួន មទំេនើងចិត្ត ែដលមនលកខណៈគំ ម
កំែហងដល់ជីវតិ រេំ ភេលើសិទធិទទួលបនេសរភីពផទ ល់ខ្លួន និង
សន្តិសុខផទ ល់ខ្លួន កដូ៏ចជ សិទធិទទួលបនករករពរជីវតិ ជ
ពិេសស េនកនុង ថ នភពបតខ់្លួនេ យបងខំ។១៦០ 

៥៦. ករឃុំខ្លួន មទំេនើងចិត្ត បេងកើត និភយ័ៃនករេធ្វើទរុណកមម និង
ករ្រប្រពឹត្តិមនិគបប ី និងករធនៃននីតិវធីិជេ្រចើនេនកនុងម្រ ៩ 
ជួយ កតប់នថយភពដូចគន ៃន និភយ័ែបបេនះ។ ករឃុំខ្លួន ច់
េ យែឡកពីេគែដលេចះែតពនយរេពលយូរ គឺជកររេំ ភេលើ
ម្រ ៩ េហើយជទូេទ្រតូវបនចតទុ់កថជកររេំ ភេលើម្រ  
៧។១៦១ សិទធិទទួលបនសន្តិសុខផទ ល់ខ្លួន ករពរផល្របេយជន៍
េនកនុងបូរណភពែផនក ងកយនិងផ្លូវចិត្ត ែដល្រតូវបនករពរ
េ យម្រ ៧។១៦២ 

១៦០. បណ្តឹ ងេលខ៤៤៩/១៩៩១ រ ង Mojica និង ធរណៈរដ្ឋដូមនិីចកងំ កថខណ្ឌ ទី៥.៤។ បណ្តឹ ងេលខ
១៧៥៣/២០០៨ រ ង Guezout និង្របេទស ល់េហ រ៊ ីកថខណ្ឌ ទី៨.៤ និង៨.៧។ 
១៦១. បណ្តឹ ងេលខ១៧៨២/២០០៨ រ ង Aboufaied និង្របេទសលីប៊ ីកថខណ្ឌ ទី៧.៤ និង៧.៦។ បណ្តឹ ងេលខ
៤៤០/១៩៩០ រ ង El-Megreisi និង្របេទសលីប៊ី ៉ ប ់ចម៉ហុរីយ៉ី កថខណ្ឌ ទី៥.៤។ 
១៦២. េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២០ កថខណ្ឌ ទី២។ 
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៥៧. ករបញជូ នជនមន ក្់រតឡបេ់ទកន្់របេទសមយួ ែដលមនមូល ្ឋ ន
យ៉ងរងឹម ំ កនុងករេជឿថ ជនេនះ្របឈមមុខនឹង និភយ័ពិត
្របកដៃនកររេំ ភធងនធ់ងរេទេលើេសរភីព ឬសន្តិសុខរបស់មនុស  
ដូចជ ករឃុំខ្លួន មទំេនើងចិត្តែដលេចះែតពនយរេពលយូរ ច
មននយ័ថជករ្រប្រពឹត្តិអមនុស ធម ៌ ែដល្រតូវបន មឃត់
េ យម្រ ៧ ៃនកតិកសញញ េនះ។១៦៣ 

៥៨. កិចចករពរមយួចំនួនែដលសំខនដ់ល់ករបងក រទរុណកមមកច៏បំច ់
ផងែដរ ដល់ករករពរមនុស េនកនុងឃុំ មទ្រមង់ កេ៏ យ 
ពីករឃុំខ្លួន មទំេនើងចិត្ត និងកររេំ ភសន្តិសុខផទ ល់ខ្លួន។១៦៤ 
ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍ខ្លះៗប៉ុេ ្ណ ះ។ ជនជបឃុ់ំគួរ្រតូវ
បន កេ់នកនុងកែន្លងែដល្រតូវបនទទួល គ ល់ជផ្លូវករថ ជ
កែន្លងឃុំខ្លួន។ គួរមនេសៀវេភបញជ ីផ្លូវករមយួែដលមនេឈម ះ និង 
កែន្លងឃុំខ្លួន េពលេវ ៃនករមកដល់និងករេចញេទវញិ ្រពមទងំ 
េឈម ះរបស់អនកែដលទទួលខុស្រតូវពីករឃុំខ្លួនពួកេគ េហើយេបើក
ចំហជេ្រសច និងបងកករងយ្រសួលឲយេមើលដល់បុគគលពកព់ន័ធ 
រមួទងំ ចញ់តិរបស់ជនជបឃុ់ំ។១៦៥ ករចូលជួបជនជបឃុ់ំ 
ភ្ល មៗ និងេទៀងទត ់គួរអនុញញ តឲយដល់បុគគលិកេពទយឯក ជយ និង 
េមធវ ី  ្រពមទងំដល់សមជិក្រគួ រផង ែដល្រតូវសថិតេ្រកមករ
្រតួតពិនិតយសម្រសប ្របសិនេបើេគលបំណងធមម នុរូបៃនករឃុំ

១៦៣. មរយៈេសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ៣១ កថខណ្ឌ ទី១២។ 
១៦៤. សូមេមើលេសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ២០ កថខណ្ឌ ទី១១ និងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២ កថខណ្ឌ ទី១៣
របស់គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម។ 
១៦៥. សូមេមើលេសចក្តសីេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទស ល់េហ រ៊ ីឆន ២ំ០០៧ កថខណ្ឌ ទី១១។ 



68 

 

ខ្លួនត្រមូវដូេចន ះ។១៦៦ ជនជបឃុ់ំ គួរែត្រតូវបន្របបអំ់ពីសិទធិរបស់
ពួកេគ មភ មយួែដលពួកេគយល់បន។

១៦៧ ករផ្តល់ខិត្តបណ័្ណ  
ពត័ម៌នជភ សម្រសប រមួទងំអក រ ទ បស្រមបជ់នពិករផង 
ជេរឿយៗ ចជួយ ជនជបឃុ់ំកនុងករទទួលបនពត័ម៌ន។ ជន
បរេទសែដលជបឃុ់ំ គួរ្រតូវបន្របបអំ់ពីសិទធិរបស់ពួកេគ កនុងករ
ទកទ់ងជមយួ ជញ ធរកុងសុ៊លរបស់ខ្លួន ឬកនុងករណីជនែស្វងរក
សិទធិ្រជកេកន ទកទ់ងជមយួសនងករជនខ់ពស់អងគករសហ្របជ
ជតិទទួលបនទុកជនេភៀសខ្លួន។១៦៨ យន្តករឯក ជយ និងមនិលំេអៀង 
គួរ្រតូវបនបេងកើតេឡើងស្រមបចុ់ះេទេមើល និងអធិករកិចចកែន្លងឃុំ 
ខ្លួនទងំអស់ រមួទងំ ថ បន័ពយបលជំងឺវកិលចរកិផង។ 

៥៩. ម្រ ១០ ៃនកតិកសញញ េនះ ែដលែចងអំពីលកខខណ្ឌ ៃនករឃុខំ្លួន 
ស្រមបជ់នែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព បំេពញបែនថមឲយម្រ
៩ ែដលែចងជចមបងអំពីអងគេហតុៃនករឃុំខ្លួន។ ទនទឹមនឹងេនះ 
សិទធិទទួលបនសន្តិសុខផទ ល់ខ្លួនកនុងម្រ ៩ កថខណ្ឌ ទី១ ពក់
ពន័ធនឹងករ្រប្រពឹត្តិេលើទងំជនជបឃុ់ំ ទងំជនមនិជបឃុ់ំ។ ភព
សម្រសបៃនលកខខណ្ឌ ែដលេកើនេឡើងកនុងករឃុំខ្លួន ចំេពះេគល
បំណងៃនករឃុំខ្លួន ជួនកល គឺជក ្ត មយួកនុងករកំណតថ់េតើ

១៦៦. សូមេមើលក្រមងេគលករណ៍ (កំណតសំ់គល់កនុងេលខ១០២ ខងេលើ) េគលករណ៍១៧ ១៩ និង២៤។  
េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ១០ កថខណ្ឌ ទី៨៧ របស់គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ។ 
១៦៧. សូមេមើលក្រមងេគលករណ៍ (កំណតសំ់គល់កនុងេលខ១០២ ខងេលើ) េគលករណ៍១៣ និង១៤។ វធិន
របស់អងគករសហ្របជជតសិ្រមបក់រករពរអនីតិជនែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព កថខណ្ឌ ទី២៤ និង២៥ 
ែដល្រតូវបនអនុមត័េ យេសចក្តីសេ្រមចេលខ៤៥/១១៣ របស់ម សននបិតអងគករសហ្របជជត ិ (ស្តីពីករ
ពនយល់អំពីសិទធរិបស់អនីតិថិជនែដលជបឃុ់ំ)។ 
១៦៨. សូមេមើលក្រមងេគលករណ៍ (កំណតសំ់គល់កនុងេលខ១០២ ខងេលើ) េគលករណ៍១៦ កថខណ្ឌ ទី២។ 
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ករឃុំខ្លួន េធ្វើ មទំេនើងចិត្ត កនុងអតថនយ័ៃនម្រ ៩។១៦៩ លកខ 
ខណ្ឌ ៃនករឃុំខ្លួនខ្លះ (ដូចជ ករបដិេសធពីករទទួលបនជំនួយ
ែផនកចបប់ និងករជួបជមយួ្រគួ រ) ចប ្ត លឲយមនករបំពន 
ែផនកនីតិវធីិៃនកថខណ្ឌ ទី៣ និងទី៤ ៃនម្រ ៩។ ម្រ ១០ កថ 
ខណ្ឌ ទី២(ខ) ព្រងឹងបែនថមដល់អនីតិជន នូវលកខខណ្ឌ ត្រមូវកនុង
ម្រ ៩ កថខណ្ឌ ទី៣ ែដលជនជបឃុ់ំបេ ្ត ះ សនន ្រតូវនខំ្លួន 
មកជំនំុជ្រមះេទសឲយបនឆបបំ់ផុត។ 

៦០. េសរភីពកនុងករេដើរេហើរ ែដលករពរេ យម្រ ១២ ៃនកតិក
សញញ  និងេសរភីពរបស់បុគគល ែដលករពរេ យម្រ ៩ បំេពញ 
ឲយគន េទវញិេទមក។ ករឃុំខ្លួន គឺជទ្រមងៃ់នកររតិតបតិធងនធ់ងរ
ពិេសសមយួៃនេសរភីពកនុងករេដើរេហើរ ប៉ុែន្តកនុងកលៈេទសៈខ្លះ 
ម្រ ទងំពីរ ចមនតួនទីរមួគន ។១៧០ ជេរឿយៗ ករឃុំខ្លួនេន 
កនុងករណីដឹកជញជូ នជនេទសន្តរ្របេវសនម៍ន ក ់ េ យមនិសម័្រគចិត្ត 
្រតូវបនេ្របើ្របស់ជមេធយបយមយួ ៃនករអនុវត្តកររតិតបតិេសរ ី
ភពកនុងករេដើរេហើរ។ ម្រ ៩ ែចងអំពីករេ្របើករឃុំខ្លួនែបបេនះ
កនុងករអនុវត្តករបេណ្ត ញេចញ ករនិរេទសខ្លួន ឬករេធ្វើបតយបន័។ 

៦១. ចំេពះករជំនំុជ្រមះេរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណី និងេរឿងក្តី្រពហមទណ្ឌ  ទំនក់
ទំនងរ ងម្រ ៩ និងម្រ ១៤ ៃនកតិកសញញ េនះ បនពនយល់

១៦៩. សូមេមើលកថខណ្ឌ ទី១៤ ១៨ និង២១ ខងេលើ ៃនេសចក្តីពនយល់ទូេទេនះ។ 
១៧០. េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២៧ កថខណ្ឌ ទី៧។ បណ្តឹ ងេលខ១១៣៤/២០០២ រ ង Gorji-Dinka និង
្របេទសកមំរូឺន កថខណ្ឌ ៥.៤-៥.៥ (ករឃុខំ្លួនកនុងផទះ)។ បណ្តឹ ងេលខ១៣៨/១៩៨១ រ ង Mpandanjila et al 
និង្របេទសហ េអៀ កថខណ្ឌ ទី៨ និង១០។ 
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រចួមកេហើយ។១៧១ ម្រ ៩ ែចងអំពីករដកហូតេសរភីព។ មន 
ែតករដកហូតមយួចំនួនប៉ុេ ្ណ ះែដលេធ្វើេឡើង េ យទកទ់ងេទ
នឹងដំេណើ រករក្តីរដ្ឋបបេវណី ឬ្រពហមទណ្ឌ  កនុងវ ិ លភពៃនម្រ
១៤។ លកខខណ្ឌ ត្រមូវែផនកនីតិវធីិៃនកថខណ្ឌ ២ ដល់កថខណ្ឌ ៥ 
ៃនម្រ ៩ ្រតូវយកមកអនុវត្ត ទកទ់ងនឹងដំេណើ រករក្តីែដលសថិត
េនកនុងវ ិ លភពៃនម្រ ១៤ ែតេនេពល ែដលករចបខ់្លួន 
ឬករឃុំខ្លួនជកែ់ស្តង េកើតេឡើង។១៧២ 

៦២. ម្រ ២៤ កថខណ្ឌ ទី១ ៃនកតិកសញញ  ផ្តល់សិទធិឲយកុមរ្រគបរូ់ប 
"ទទួលបនវធិនករករពរែបបេនះ េទ មករត្រមូវ ម នៈ
របស់ពួកេគជអនីតិជនេនកនុង្រគួ រ សងគម និងរដ្ឋ"។ ម្រ េនះ
ត្រមូវឲយអនុមត័វធិនករពិេសស េដើមបកីរពរេសរភីពនិងសន្តិសុខ 
ផទ ល់ខ្លួនរបស់កុមរ្រគបរូ់ប បែនថមេលើវធិនករែដលត្រមូវេឡើងជ
ទូេទកនុងម្រ ៩ ស្រមបម់នុស ្រគបរូ់ប។១៧៣ កុមរ ច្រតូវបន
ដកហូតេសរភីព ែតជមេធយបយចុងេ្រកយបំផុតប៉ុេ ្ណ ះ និង
ស្រមបរ់យៈេពលខ្លីែដលសម្រសបបំផុត។

១៧៤ បែនថមេលើលកខខណ្ឌ  
ត្រមូវេផ ងេទៀត ែដលអនុវត្តចំេពះ្របេភទនីមយួៗៃនករដកហូត
េសរភីព ឧត្តម្របេយជនរ៍បស់កុមរ្រតូវែតជករពិចរ ដចំ៏បង

១៧១. សូមេមើលកថខណ្ឌ ទី៣៨ និង៥៣ ខងេលើ ៃនេសចក្តីពនយល់ទូេទេនះ។ 
១៧២. បណ្តឹ ងេលខ២៦៣/១៩៨៧ រ ង González del Río និង្របេទសេបរូ៉ កថខណ្ឌ ៥.១។ បណ្តឹ ងេលខ
១៧៥៨/២០០៨ រ ង Jessop និង្របេទសណូែវលេហ ឡងត់ ៍កថខណ្ឌ ៧.៩-៧.១០។ 
១៧៣. េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ១៧ កថខណ្ឌ ទី១ និងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣២ កថខណ្ឌ ទី៤២ និង៤៤។ 
១៧៤. េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប់ ធរណៈរដ្ឋែឆក ឆន ២ំ០១៣ កថខណ្ឌ ទី១៧។ ម្រ ៣៧(ខ) ៃនអនុ
សញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ។ 
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កនុង្រគបេ់សចក្តីសេ្រមច ផ្តួចេផ្តើម ឬបន្តករដកហូតេសរភីពេនះ។១៧៥ 
គណៈកមម ធិករទទួល គ ល់ថ ជួនកល ករដកហូតេសរភីព
េ យែឡក មយួេនះ គឺជឧត្តម្របេយជនរ៍បស់កុមរេទវញិ។ 

ករ កកុ់មរេនកនុងមណ្ឌ លែថទ ំ កជ៏ករដកហូតេសរភីព ម
អតថនយ័ៃនម្រ ៩ែដរ។១៧៦ េសចក្តីសេ្រមចដកហូតេសរភីពពី
កុមរមន ក ់្រតវូសថិតេ្រកមករពិនតិយេឡើងវញិ មេពលកណំតព់កីរបន្ត 
ភពចបំច ់និងភពសម្រសបរបស់ខ្លួន។១៧៧ កុមរមនសិទធិឲយេគ 
ដឹងឮ េ យផទ ល់ ឬ មរយៈជំនួយែផនកចបប ់ឬជំនួយសម្រសប
េផ ងេទៀត ទកទ់ងនឹងករសេ្រមច មយួអំពីករដកហូតេសរភីព 
េហើយនីតិវធីិែដលយកមកេ្របើ គួរែតសម្រសបស្រមបកុ់មរ។១៧៨ 
សិទធិទទួលបនករេ ះែលងពីករឃុំខ្លួន េ យមនិ្រតឹម្រតូវ ម
ចបប ់ ចជលទធផលមកពីករវលិ្រតឡបេ់ទកន្់រគួ ររបស់
កុមរេនះវញិ ឬករ កកុ់មរេនកនុងទ្រមងែ់ថទំ មជេ្រមើសេផ ង 
ែដល្រសប មឧត្តម្របេយជនរ៍បស់កុមរ    ជជង្រគនែ់តេ ះ 

១៧៥. បណ្តឹ ងេលខ១០៦៩/២០០២ រ ង Bakhtiyari និង្របេទសអូ្រ ្ត លី កថខណ័្ឌ ទី៩.៧។ សូមេមើលម្រ
៣(១) ៃនអនុសញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ។ 
១៧៦. សូមេមើលេសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ១០ កថខណ្ឌ ទី១១ របស់គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ។ វធិនរបស់
អងគករសហ្របជជតសិ្រមបក់រករពរអនីតិជនែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព(១៩៩០) កថខណ្ឌ ទី១១(ខ)។ 
ផទុយេទវញិ ករ្រតួតពិនិតយធមម េលើកុមរេ យឪពុកម្ត យ ឬ្រគួ រ ចពកព់ន័ធនឹងកំរតិៃនករ្រគប្់រគងេទ
េលើករបម្ល ស់ទី ជពេិសសកុមរតូចៗ ែដលមនិសម្រសបស្រមបម់នុស េពញវយ័ ប៉ុែន្តេនះមនិបេងកើតជករដក
ហូតេសរភីពេទ េហើយលកខខណ្ឌ ត្រមូវធមម ៃនករ្រសងវ់ត្តមន្របចៃំថងេន  កម៏និបេងកើតជករដកហូត
េសរភីពែដរ។ 
១៧៧. សូមេមើលកថខណ្ឌ ទី១២ ខងេលើ ៃនេសចក្តីពនយល់ទូេទេនះ។ ម្រ ៣៧(ឃ) និងម្រ ២៥ ៃនអនុ
សញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ។ 
១៧៨. សូមេមើលេសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ៣២ កថខណ្ឌ ទី៤២-៤៤ និងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ១២ កថខណ្ឌ ទី 
៣២-៣៧ របស់គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ។ 
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 ែលងធមម  ឲយកុមរេទែថទខំ្លួនឯងេនះ។១៧៩ 

៦៣. េយង ម ម រតីៃនម្រ ២ កថខណ្ឌ ទី១ ៃនកតិកសញញ េនះ 
រដ្ឋភគីមនកតព្វកិចចេគរព និងធនសិទធិេ្រកមម្រ ៩ ដល់
មនុស ទងំអស់ែដល ចសថិតេនកនុងែដនដី និងេ្រកមយុ ្ត ធិករ 
របស់ខ្លួន។១៨០ េ យ រែតករចបខ់្លួន និងករឃុំខ្លួន គឺជករ
កឲ់យមនុស មន កស់ថិតេនកនុងករ្រគប្់រគងដម៏ន្របសិទធភពរបស់ 

រដ្ឋមយួ រដ្ឋភគីមនិ្រតូវចបខ់្លួន ឬឃុំខ្លួនមនុស មទំេនើងចិត្ត ឬ
េ យមនិ្រតឹម្រតូវ មចបប ់ េនេ្រកែដនដីរបស់ខ្លួនេឡើយ។១៨១ 
រដ្ឋភគីមនិ្រតូវ កម់នុស ែដលេនេ្រកែដនដីរបស់ខ្លួន ឲយសថិត
កនុងករឃុំខ្លួន ចេ់ យែឡកពីេគរយៈេពលយូរហួសេហតុ ឬដក
ហូតសិទធិពួកេគពីករទទួលបនករពិនិតយេឡើងវញិ េលើភព្រតឹម
្រតូវ មចបបៃ់នករឃុំខ្លួនរបស់ពួកេគេឡើយ។១៨២ ទី ងំេនេ្រក 
ែដនដីៃនករចបខ់្លួន ចជកលៈេទសៈែដលទកទ់ងនឹងករ
យតៃម្លពីភពបនទ ន ់េ្រកមកថខណ្ឌ ទី៣។ 

១៧៩. មរយៈេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករឃុខំ្លួនរបស់សនងករជនខ់ពស់ទទួលបនទុកជនេភៀសខ្លួន(កំណតស់មគ ល់ 
េលខ៤៥ខងេលើ) កថខណ្ឌ ទី៥៤ (“េនេពល េធ្វើេទបន [កុមរែដលគម នអនកអមជមយួ ឬែបកបក្់រគួ រ] 
គួរ្រតូវបនេ ះែលងឲយទទួលករែថទពីំសមជិក្រគួ រ ែដលមនលំេន ថ នរចួេទេហើយេនកនុង្របេទស្រជក
េកនេនះ។ េបើសិនជមនិ ចេធ្វើេទបន ករេរៀបចំឲយមនករែថទជំំនួស ដូចជករ កក់នុងកែន្លងចិញច ឹម ឬផទះ
រស់េន គួរេធ្វើេឡើងេ យ ជញ ធរែថទកុំមរែដលមនសមតថកិចច េ យធនថកុមរទទួលបនករ្រតួតពិនិតយ 
សម្រសប")។ 
១៨០. េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣១ កថខណ្ឌ ទី១០។ 
១៨១. ដូចខងេលើ។ បណ្តឹ ងេលខ 12/52 រ ង Saldías de López និង្របេទសអ៊យុរុយ គ យ កថខណ្ឌ ទី១២.១
-១៣។ បណ្តឹ ងេលខ R.13/56 រ ងCeliberti de Casariego និង្របេទសអ៊យុរុយ គ យ កថខណ្ឌ ទី១០.១-
១១។ បណ្តឹ ងេលខ៦២៣/១៩៩៥ et al. រ ង Domukovsky et al.និង្របេទសចចេចៀ កថខណ្ឌ ទី១៨.២។ 
១៨២. សូមេមើលេសចក្តសីេងកតសននិ ្ឋ នសំ បស់ហរដ្ឋ េមរកិ ឆន ២ំ០០៦ កថខណ្ឌ ទី១២ និង១៨។ 
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៦៤. ពកព់ន័ធនឹងម្រ ៤ ៃនកតិកសញញ េនះ គណៈកមម ធិករសេងកត
េឃើញជបឋមថ ដូចម្រ ដៃទេទៀតៃនកតិកសញញ ែដរ ម្រ ៩ 
កយ៏កមកអនុវត្តេនកនុង ថ នភពៃនជេម្ល ះ្រប ប់ វុធែដរ ែដល
វធិនៃនចបបម់នុស ធមអ៌ន្តរជតិ្រតូវបនអនុវត្ត។១៨៣ ខណៈែដល 
វធិនៃនចបបម់នុស ធមអ៌ន្តរជតិ ចពកព់ន័ធដល់េគលបំណង
ៃនករបក្រ យម្រ ៩ ែផនកទងំពីរៃនចបប ់បំេពញឲយគន េទវញិ 
េទមក មនិ ចេ់ យែឡកពីគន េទ។១៨៤ ករឃុំខ្លួនេ យេហតុ 
ផលសន្តិសុខែដលអនុញញ តេ យ និងបញញត្តិេ យ និង្រសប ម
ចបបម់នុស ធមអ៌ន្តរជតិ ជេគលករណ៍ គឺមនិែមនជករឃុំខ្លួន
មទំេនើងចិត្តេទ។ េនកនុង ថ នភពមនជេម្ល ះ ករចូលេទពិនិតយ 

កែន្លងឃុំខ្លួនទងំអស់ េ យគណៈកមម ធិករកកបទ្រកហមអន្តរ 
ជតិ ក្ល យជកិចចករពរបែនថមយ៉ងសំខនម់យួស្រមបសិ់ទធិមន
េសរភីព និងសន្តិសុខរបស់មនុស ។ 

៦៥. ម្រ ៩ មនិ្រតូវបន កប់ញចូ លកនុងបញជ ីៃនសិទធិែដលមនិ ចពយួរ
បន កនុងម្រ ៤ កថខណ្ឌ ទី២ ៃនកតិកសញញ េនះេទ ប៉ុែន្តមន
ែដនកំណតេ់ទេលើអំ ចរបស់រដ្ឋភគី កនុងករពយួរសិទធិេនះ។ រដ្ឋ
ភគី ែដលបដិបបញញត្តិេចញពីនីតិវធិីធមម ត្រមូវ មម្រ ៩ កនុង 
កលៈេទសៈមនជេម្ល ះ្រប ប់ វុធ ឬ ថ នភព្រគ សននដៃទ
េទៀត ្រតូវធនថ បដិបញញត្តិែបបេនះមនិេលើសពីអ្វីែដលបនត្រមូវ 

១៨៣. េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣១ កថខណ្ឌ ទី១១ និងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២៩ កថខណ្ឌ ទី៣។ 
១៨៤. េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣១ កថខណ្ឌ ទី១១។ េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២៩ កថខណ្ឌ ទី៣ ១២និង១៦។ 
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យ៉ងតឹងរងឹេ យភពបនទ នៃ់ន ថ នភពជកែ់ស្តងេនះេឡើយ។
១៨៥ 

វធិនករបដិបញញត្តិ្រតូវមនសងគតិភពជមយួកតព្វកិចចេផ ងេទៀត 
របស់រដ្ឋភគី េ្រកមចបបអ់ន្តរជតិ រមួទងំបទបបញញត្តិៃនចបប់
មនុស ធមអ៌ន្តរជតិ ែដលទកទ់ងនឹងករដកហូតេសរភីព និង
ករមនិេរ ើសេអើង។១៨៦ ដូេចនះ ករ មឃត្់របឆងំនឹងករចបជ់
ចំ បខ់ម ងំ ករចបជំ់រតិ ឬករឃុំខ្លួនេ យគម នករទទួល គ ល់ 
មនិែមនជកមមវតថុៃនករេធ្វើបដិបបញញត្តិេឡើយ។១៨៧ 

៦៦. មទស នៈរបស់គណៈកមម ធិករ មនធតុផ េំផ ងេទៀតេនកនុង
ម្រ ៩ ែដលមនិ ចេធ្វើជកមមវតថុដល់បដិបបញញត្តិ្រសបចបប ់េ្រកម 
ម្រ ៤។ ករធនជមលូ ្ឋ ន្របឆងំនឹងករឃុំខ្លួន មទំេនើងចិត្ត 
មនិ ចេធ្វើបដិបបញញត្តិបនេទ សូមបែីត ថ នភពែដលមនែចងកនុង
ម្រ ៤ កម៏និ ចេធ្វើយុត្តិកមមដល់ករដកហូតេសរភីព ែដលមនិ
សមេហតុផលឬមនិចបំច ់ េ្រកមកលៈេទសៈទងំេនះែដរ។១៨៨ 
េទះជយ៉ង ក្តី អត្តិភព និងចរកិលកខណៈៃន្រគ សននែដល
គំ មកំែហងដល់ យុជីវតិ្របេទសជតិ ចពកព់ន័ធនឹងករសេ្រមច 
ថេតើករចបខ់្លួន ឬករឃុំខ្លួន មយួ មនលកខណៈ មទំេនើង

១៨៥. េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២៩ កថខណ្ឌ ទី៤-៥។ េនេពលែដលមនភព សនន ករេធ្វើយុត្តកិមមដល់វធិន
ករបដិបបញញត្ត ិ េកើតេឡើងេចញពីករចូលរមួរបស់កម្ល ងំ្រប ប់ វធុរបស់រដ្ឋភគី េនកនុងេបសកកមមរក សន្តិភព
េ្រក្របេទស វ ិ លភពជកែ់ស្តង និង មភូមិ ្រស្ត ៃនវធិនករបដិបបញញត្ត ិ ្រតូវែតក្រមតិ្រតឹមែតភពចបំច់
ៃនេបសកកមមរក សន្តភិពេនះប៉ុេ ្ណ ះ។ 
១៨៦. េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២៩ កថខណ្ឌ ទី៨-៩។ 
១៨៧. ដូចខងេលើ  កថខណ្ឌ ទី១៣(ខ)។ 
១៨៨. ដូចខងេលើ កថខណ្ឌ ទី៤ និង១១។ 
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ចិត្ត។ បដិបបញញត្តិែដលមនសុពលភពពីសិទធិបដិបបញញត្តិដៃទេទៀត 
ក៏ ចពកព់ន័ធផងែដរ េនេពលករដកហូតេសរភីព្រតូវចតទុ់ក
ថមនលកខណៈ មទំេនើងចិត្ត េ យ រែតមនជបព់កព់ន័ធនឹង 
សិទធិមយួេទៀត ែដលករពរេ យកតិកសញញ េនះ។ កនុងអំឡុង
េពលមនជេម្ល ះ្រប ប់ វុធអន្តរជតិ វធិន រធតុ និងនីតិវធីិ
ៃនចបបម់នុស ធមអ៌ន្តរជតិេនែត ចអនុវត្តបន និងកំហិតដល់
លទធភពេធ្វើបដិបបញញត្តិ ដូេចនះ ជួយ កតប់នថយ និភយ័ៃនករឃុំ
ខ្លួន មទំេនើងចិត្ត។១៨៩ េ្រកពីបរបិទេនះ លកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនភព
ចបំចដ់តឹ៏ងរងឹ និងភពសមម្រត កកំ់ហិតដល់វធិនករបដិ
បបញញត្តិ មយួ ែដលពកព់ន័ធនឹងករឃុំខ្លួនេ យេហតុផលសន្តិ
សុខ ែដល្រតូវែតកំរតិរយៈេពល និងអមេ យនីតិវធីិ េដើមបបីងក រ
ករអនុវត្ត មទំេនើងចិត្ត ដូចែដលបនពនយល់េនកនុងកថខណ្ឌ ទី
១៥ ខងេលើៃនេសចក្តីពនយល់េនះ១៩០ រមួទងំករពិនិតយេឡើងវញិ
េ យតុ ករ េនកនុងអតថនយ័ៃនកថខណ្ឌ ទី៤៥ ខងេលើ។១៩១ 

៦៧. ករធនែផនកនតីវិធិែីដលករពរេសរភីពរបស់មនុស  ចមនិែដល 
សថិតេ្រកមវធិនករបដិបបញញត្តិ ែដលេគចេចញពីករករពរសិទធិ
ែដលមនិ ចពយួរបន។១៩២ េដើមបកីរពរសិទធិែដលមនិ ចពយួរបន 
រមួទងំសិទធិែដលមនែចងកនុងម្រ ៦ និងម្រ ៧ សិទធិចតក់រ

១៨៩. ដូចខងេលើ កថខណ្ឌ ទី៣។ 
១៩០. ដូចខងេលើ កថខណ្ឌ ទី៤ ១១ និង១៥។ 
១៩១. ដូចខងេលើ កថខណ្ឌ ទី១៦។ សូមេមើលផងែដរ កថខណ័្ឌ ទី៦៧ ខងេ្រកម ៃនេសចក្តីពនយល់ទូេទេនះ។ 
១៩២. េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣២ កថខណ្ឌ ទី៦។ 
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មនីតិវធីិេនចំេពះមុខតុ ករ េដើមបី ចឲយតុ ករេធ្វើករ
សេ្រមចេ យគម នករពនយរេពល ពីភព្រតឹម្រតូវ មចបបៃ់នករ
ឃុំខ្លួនមនិ្រតូវបនកតប់នថយេ យវធិនករបដិបបញញត្តេិឡើយ។១៩៣ 

៦៨. េទះជករ កខ់លកខខណ្ឌ ចំេពះ្របករមយួចំនួនៃនម្រ ៩ ច 
ទទួលយកបន ែត នឹងមនិ្រសប មកមមវតថុ និងេគលបំណងៃន
កតិកសញញ ចំេពះរដ្ឋភគីេនះេឡើយ កនុងករ កល់កខខណ្ឌ រក
សិទធិមនិចូលរមួកនុងករចបខ់្លួន និងករឃុំខ្លួនមនុស ។១៩៤ 

* 

១៩៣. េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២៩ កថខណ្ឌ ទី១៦។ 
១៩៤. េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២៤ កថខណ្ឌ ទី៨។ 


