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នឹងលាងមានបញ្ហាអ្វីទៀតហើយនៅទីនាះ។” 
(បាភព៖ កិច្ចសមា្ភាសន៍របស់ការិយាល័យOHCHRនៅកម្ពុជា។

១ ឈ្មាះទាំងអស់នៅក្នុងឯកសារនាះ តាូវបានដូរ ដើមាបីការពារ
ភពជាឯកជនរបស់បុគ្គលនោះ។.

ស្រចក្តីសង្ខ្រប



2 តុលាការប្រជាជនការបង្ការ និងការឆ្លើយតបចំពោះ“ការកាត់ទោសដោយមហាជន” នៅកម្ពុជា

យន្តការដាលនាំឱាយមានអំពើហិងាសា សំដៅចំពោះអ្នក 
ដាលតាូវបានចោទពីការធ្វើអំពើអាបធ្មប់នៅកម្ពុជា។

“ការកាត់ទោសដោយមហាជន” នៅកម្ពជុាក៏ដូច 
ជានៅក្នងុបាទាសដទាជំុវិញពិភពលោក រីកធំធាត់ដោយ 
សារតាការខូចខតដាលមានជាយូរមកហើយ ភព 
តានតឹង និងការខកចិត្តកាន់តាកើនឡើង ដោយសារ 
កង្វះជំនឿទុកចិត្តលើបាព័ន្ធយុត្តិធម៌ និងនីតិរដ្ឋ ឥរិយា 
បទរីសអើងនៅក្នុងសង្គម ភពកាីកា និងកង្វះការអប់រំ  
ជាពិសាស ការអប់រំសិទ្ធមិនុសាស។ ឧបាបដិហាតុ ឬពាកាយ 
ចចាមអារាមជាយូរមកហើយ ឬសា្ថានភពសា្វាសីុបាយ 
រួចលាបមាត់ពពា អាចមានលក្ខណៈគាប់គាាន់បញ្ឆាះ 
ភពតានតឹងទាំងនាះ។ អសមត្ថភព និងជួនកាល  
ភពគា្មានឆន្ទៈរបស់អាជា្ញាធរដើមាបីឆ្លើយតបនឹងអំពើ “ការ 
កាត់ទោសដោយមហាជន” អាចបដិសាធសិទ្ធមិនុសាស 
ទាំងអស់ រួមទាំងសិទ្ធិទទួលបានដំណះសាាយតាឹម 
តាវូដល់ជនរងគាាះពីអំពើបាបនាះ។ វាក៏អាចនំាទៅរក 
និទណ្ឌភព បាហាលជាអាចកើនឡើងនាការបាពាឹត្ត ិ
អំពើ “ការកាត់ទោសដោយមហាជន” នៅថ្ងាអនាគត។

របាយការណ៍នាះ ធ្វើសាចក្តីសន្និដា្ឋានដោយមាន 

អនុសាសន៍នានាដាក់ជូនរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុា ទាកទង 
នឹង៖ 

• ចាបាប់ និងគោលនយោបាយ
• ការសុើបអង្កាត និងការចោទបាកាន់ចំពោះគាប់

បទល្មើសពាហ្មទណ្ឌទាំងអស់
• ពងាឹងសា្ថាប័នយុត្តិធម៌
• ចំណាះដឹងរបស់សាធារណៈជន តុលាការ និង 

មន្តាីនគរបាល។ 

២. ស្រចក្តីផ្តើម

អំពើហិងាសា នាអ្វដីាលហៅថា “ការកាត់ទោសដោយ 
មហាជន” ដូចជាការសមា្លាប់ ឬការវាយដំអ្នកដាល 

តាូវបានចោទថាបានបាពាឹត្តបទល្មើសណាមួយ នៅ 
តាបន្តកើតមាននៅពាះរាជាណាចកាកម្ពជុា។ ជាធម្មតា  

ជនល្មើស គឺជាជនសាមញ្ញដាលជាទូទៅតាវូបានមើល 
ឃើញថាជាអ្នកសងសឹក ជាជាងឧកាិដ្ឋជន។ ពួកគា 
កមាតាូវបានសុើបអង្កាត ចាប់ខ្លួន និងផ្តនា្ទាទោស 
ណាស់។ 

ពាកាយ “ការកាត់ទោសដោយមហាជន” សំដៅដល់ 
អំពើមួយដាលបាជាជនយកចាបាប់មកអនុវត្តដោយខ្លនួ 
ឯង ជាទូទៅ ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិងាសា ជារឿយៗដោយ 
ការសងសឹកចំពោះជនល្មើស។ នៅកម្ពុជា វាអាចជា 
បាតិកម្មភ្លាមៗពីហ្វូងមនុសាស បនា្ទាប់ពីហាតុការណ៍ 
មួយភ្លាមៗ ឬក៏ជាឃាតកម្មគិតទុកជាមុន បាពាឹត្ត ិ
ដោយមនុសាសមា្នាក់ ឬចាើននាក់បណា្តាលមកពី ជួន 
កាល ការភ័យខ្លាច និងភពជូរចត់ជាចាើនឆា្នាំ។ ក្នុង 
គាប់ករណី ជនល្មើសមានអារម្មណ៍ថា អ្វីដាលពួកគា 
កំពុងធ្វើ/បាពាឹត្ត គឺតាឹមតាូវ ហើយថា អ្នកដទានឹងឯក 
ភពតាមនូវសកម្មភពរបស់ខ្លួន។

អំពើនាអ្វដីាលហៅថា “ការកាត់ទោសដោយមហា 
ជន” គឺជាអំពើពាហ្មទណ្ឌតាមចាបាប់កម្ពជុា។ តាមចាបាប់ 

សិទ្ធមិនុសាសអន្តរជាតិ រដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចការពារបុគ្គល 
ពីឧកាិដ្ឋកម្មទាំងនាះ ពាមទាំងសុើបអង្កាត និងកាត ់
ទោសជនល្មើស បាសិនបើអំពើនាះកើតឡើង។ បាសិន 
បើរដ្ឋ មិនបានបំពាញតាមកាតព្វ កិច្ចនាះទា វាអាច 
កា្លាយជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមានជីវិត សិទ្ធិមិនតាូវ 
បានធ្វើទារុណកម្ម និងការបាពាឹត្តមិនគបាបី សិទ្ធិទទួល 
បានការជំនុំជមាះក្តីបាកបដោយយុត្តិធម៌ និងគោល 
ការណ៍សន្មត់ជាមុនថាគា្មានទោស ពាមទំាងសិទ្ធទិទួល 
បានដំណះសាាយតាមឹតាវូ។ វាក៏អាចប៉ះពាល់យ៉ាាង 
ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់កិច្ចខិតខំបាឹងបាាងដើមាបីលប់បំបាត់រាល់ 
ទមាង់នាការរីសអើង។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆា្នាំ១៩៩៣ និង 
កាមពាហ្មទណ្ឌកម្ពជុាឆា្នា២ំ០០៧ ទទួលសា្គាល់កាតព្វ 
កិច្ចទំាងនាះរបស់រដ្ឋ សាបតាមសន្ធសិញ្ញាសិទ្ធមិនុសាស 
អន្តរជាតិ ជាពិសាសកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធ ិ



3តុលាការប្រជាជនការបង្ការ និងការឆ្លើយតបចំពោះ“ការកាត់ទោសដោយមហាជន” នៅកម្ពុជា

ពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយ។2 

ចាប់ពីដើមទសវតាសឆា្នាំ២០០០មក យន្តការសិទ្ធិ 
មនុសាសរបស់អង្គការសហបាជាជាតិបានចាប់ ផ្តើមលើក 
ឡើងពីកង្វល់អំពី “ការកាត់ទោសដោយមហាជន” ជា 
ពិសាសការសមា្លាប់ដោយហ្វងូមហាជន និងការខ្វះខត 
ពីការឆ្លើយតបពីអាជា្ញាធរកម្ពជុាដើមាបីដោះសាាយបញ្ហា 
នាះ នៅក្នុងរបាយការណ៍ និងសាចក្តីថ្លាងការណ៍ជា 
បន្តបនា្ទាប់របស់ខ្លួន។

នៅក្នងុរបាយការណ៍ជាសាធារណៈ ផាសព្វផាសាយក្នងុ 
ឆា្នា២ំ០០២3 អតីតតំណាងពិសាសរបស់អគ្គលាខធិការ 
អង្គការសហបាជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុសាសនៅ 
កម្ពុជា លោកសាស្តាាចារាយ ភីតធឺ ឡឺពាាច បានទាញ 
ការចាប់អារម្មណ៍ពីចំនួនដ៏ខ្ពស់នាករណីហិងាសាដោយ 
ហ្វូងមនុសាសនៅតាមផ្លូវ ដាលតាូវបានកត់តាាទុកនៅ 
កម្ពជុាចាប់ពីឆា្នា១ំ៩៩៩ ដល់ពាក់កណា្តាលឆា្នា២ំ០០២  
និងបានលើកឡើងពីកង្វល់ អំពីការខ្វះខតនាការ 
បង្ការ និងបាតិកម្មដ៏មានបាសិទ្ធភពពីនគរបាល និង 
តុលាការ។ ក្នុងកំឡុងពាលនោះ មានករណីសមា្លាប់  
និងវាយដំដោយហ្វងូមនុសាសចំនួន ៦៥ករណី ក្នងុនោះ  
៥០ករណី បាពាតឹ្តនិៅភ្នពំាញ។ អតីតតំណាងពិសាស 
បានកត់សមា្គាល់ថា ទន្ទឹមនឹងនគរបាល បានបង្ហាញ 
ពីឆន្ទៈជួយអន្តរាគមន៍ក្នងុករណីខ្លះក្នងុករណី “ជាចាើន”  
នគរបាលមិនបានជួយអន្តរាគមន៍ ដើមាបីការពារមនុសាស 
ដាលតាូវគាវាយដំនោះទា ហើយថាមទាំងបានចូល 
រួមក្នងុការញុះញុងឱាយមានអំពើហិងាសាដោយហ្វងូមនុសាស 
ផងដារ។ អតីតតំណាងពិសាសរបស់អគ្គលាខធិការ 
អង្គការសហបាជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុសាសនៅ 
កម្ពុជាបាន អំពាវនាវឱាយរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចាត ់

2 រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចូលជាសមាជិកនៅថ្ងាទី២៦ ខាឧសភ ឆា្នាំ១៩៩២។
3 ការចងកម្មពៀតាមដងផ្លូវ តំណាងពិសាសរបស់អគ្គលាខធិការអង្គការសហបាជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុសាសនៅកម្ពុជា ខាមិថុនា ឆា្នាំ២០១២ 

(cambodia.ohchr.org/sites/default/files/Thematic-reports/Thematic_CMB06062002E.pdf)
4 បាបផាននីទណ្ឌភពនៅតាបន្តមាននៅកម្ពុជា របាយការណ៍របស់តំណាងពិសាសរបស់អគ្គលាខធិការអង្គការសហបាជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិ

មនុសាសនៅកម្ពុជា ខាតុលា ឆា្នាំ២០០៥។
5 ស្ថិតិផ្លូវការអំពីអំពើហិងាសាដោយហ្វូងមហាជន មិនអាចរកមានទា ដោយសារតាករណីទាំងនាះ ជារឿយៗ មិនតាូវបានរាយការណ៍ ឬកត់តាាទុក

ដោយមន្តាីនគរបាលនោះទា។
6 អង្គការលីកាដូ បានធ្វើបញ្ជីនាករណីសមា្លាប់ដោយហ្វូងមនុសាស មានចំនួន ៥៥ករណី ចាប់ពីឆា្នាំ២០០៤ ដល់ឆា្នាំ២០១៥។

គាប់វិធានការចាំបាច់ដើមាបីទប់សា្កាត់អំពើបាបនាះ រួម 
ទាំងឱាយពិចារណាបង្កើតសា្ថាប័នសុើបអង្កាតឯករាជាយ 

មួយ ដោយមានសមាសភពមកពីតំណាងគណបកាស 
នយោបាយ អង្គការមិនមានរដា្ឋាភិបាល និងអង្គការ 
សាសនានានា ដើមាបីពិនិតាយមើលគាប់អំពើហិងាសាដោយ 
ហ្វងូមនុសាស ថាហាតុអ្វបីានជាកើតមានការវាយបាហារ 
បាបនាះ ថាតើតាូវទប់សា្កាត់យា៉ាងដូចម្តាចនិងធ្វើការ 
ពិនិតាយឱាយបានល្អតិល្អន់ពីចំណាត់ការនគរបាល និងការ 
ចោទបាកាន់ចំពោះការវាយបាហារទាំងនាះ។ នៅក្នុង 
របាយការណ៍ឆា្នា២ំ០០៥4 តំណាងពិសាសរបស់អគ្គល 
េខធិការអង្គការសហបាជាជាតិទទួលបន្ទកុសិទ្ធមិនុសាស 
នៅកម្ពជុាបានគូសបញ្ជាក់ជាថ្មអំីពីសំណើរបស់លោក  
ឱាយបង្កើតគណៈកម្មការសុើបអង្កាតមួយ។ រហូតមក 
ដល់ពាលនាះ មិនទាន់មានការបង្កើតគណៈកម្មការ 
បាបនាះមួយនៅឡើយទា។ តំណាងពិសាសរបស់អគ្គ
លាខធិការអង្គការសហបាជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិ 
មនុសាសនៅកម្ពុជា ក៏បានគូសបញ្ជាក់ផងដារថា ការ 
កាលំអស្តង់ដារបាតិបត្តិចាបាប់គួរតាជាអាទិភពខ្ពស់ 
បំផុត។ តាំងពីពាលនោះមកការិយាល័យ OHCHR  
បានរៀបចំកម្មវិធីបណ្តុះបណា្តាលជាហូរហារអំពីការ 
បង្ការទារុណកម្ម ការបាពាតឹ្តមិិនគបាបី ការការពារសិទ្ធិ 
កាាយការចាប់/ឃាត់ខ្លួន និងការបាើបាាស់កំលាំង  
ដល់មន្តាីនគរបាល និងអាវុធហត្ថ ដោយមានកិច្ច 
សហការយា៉ាងពាញលាញពីរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ 

យោងតាមទិន្នន័យ5ដាលការិយាល័យ OHCHR  

បានបាមូលបាន និងបាភពដទាទៀត6 ចំនួនករណីន 
ៃអំពើហិងាសាដោយហ្វូងមហាជនបានថយចុះ បនា្ទាប ់
ពីរបាយការណ៍ឆា្នាំ២០០៥ របស់តំណាងពិសាស 



4 តុលាការប្រជាជនការបង្ការ និងការឆ្លើយតបចំពោះ“ការកាត់ទោសដោយមហាជន” នៅកម្ពុជា

របស់អគ្គលាខធិការអង្គការសហបាជាជាតិទទួលបន្ទកុ 
សិទ្ធិមនុសាសនៅកម្ពុជា។ មានហាតុផលជាក់ ស្តាង 

មួយចំនួន អាចយកមកពនាយល់ពីការធា្លាក់ចុះនាះ។  
កម្ពុជា បានងើបចាញពីសងា្គាមសុីវិល និងអំពើហិងាសា 
ជាចាើនទសវតាស បនា្ទាប់ពីការចុះចូលចុងកាាយរបស់ 
ពួកខ្មារកាហមក្នុងឆា្នាំ១៩៩៨ ដាលបនា្ទាប់មកទៀត 
មានការកាត់រំសាយកងកំលាំងបាដាប់អាវុធ។ រាជ 
រដា្ឋាភិបាល កប៏ានផ្តចួផ្តើមគនំតិនវូកម្មវិធបីផំ្លាញអាវុធ 
ធុនតូច និងសពា្វាវុធធុនសាាលដាលកំពុងចរាចរ និង 
បានបង្កើនការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនចំពោះបទល្មើសជា 
ទូទៅ។ កតា្តាទាំងនាះ បានជួយកាត់បន្ថយយា៉ាងធ ំ
ធាងដល់ការបាពាឹត្តបទល្មើស។ អំឡុងពាលសន្តិភព 
នាះ ក៏បានឆ្លើយតបដល់ការបើកចំហទីផាសារសាដ្ឋកិច្ច  
និងការកើនឡើងយ៉ាាងគំហុកដល់វឌាឍនភពសាដ្ឋកិច្ច។

ក៏បុន្តា ទោះបីជាមានការថយចុះអំពើនា“ការកាត់ 
ទោសដោយមហាជន” ដាលនំាឱាយមានការសមា្លាប់កាា 
ចាបាប់ក៏ដោយក៏វានៅតាជាបញ្ហាកង្វល់ដដាល។ ពីមួយ 
ថ្ងាទៅមួយថ្ងា ករណីនាការសមា្លាប់ ឬការវាយដំដោយ 
ហ្វូងមហាជនទៅលើអ្នកដាលតាូវបានចោទបាកាន់ពី 
ការបាពាឹត្តបទប្លន់ តាូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងសារ 
ព័ត៌មាន ហើយវីដាអូនាអំពើនាះ តាវូបានចាកចាយនៅ 
ក្នុងបណា្តាញផាសព្វផាសាយសង្គម។7 ក្នុងករណីជាចាើន  
អាជា្ញាធរតុលាការ នៅតាខកខនចាត់វិធានការដើមាបីនំា 
ខ្លនួជនល្មើសនាអំពើបាបនាះមកផ្តនា្ទាទោសតាមចាបាប់។  
ករណីបាបនាះ ចិញ្ចឹមបាបផាននានីទណ្ឌភព ដោយ 
សារតាវាបង្ហាញដល់ជនល្មើសថា អំពើរបស់ពួកគា  
នឹងមិនតាូវទទួលបានការផ្តនា្ទាទោសនោះទា ហើយ 
ហាតុដូច្នាះ លើកទឹកឱាយពួកគាជឿជាក់ថា អំពើបាប 
នាះអាចទទួលយកបាន និងអាចធ្វើបានតទៅទៀត។  
ហាតុដូច្នាះ កិច្ចខិតខំបាឹងបាាងនៅតាតមាូវជាដរាប  

7 ការផ្ទុកទិន្នន័យតាមបាព័ន្ធកុំពាយូទ័រ គឺជាវិស័យថ្មីមួយដាលរូបភពនាអំពើហិងាសាតាូវចាកចាយ និងផ្តល់យោបល់។ យោបល់ខ្លះដាលតាូវសរសារ
នៅក្នុងបណា្តាញផាសព្វផាសាយសង្គម ផ្តល់នូវយោបល់ និងការឆ្លើយតបតាមបាបបង្កហាតុ។

8 សូមមើល: https://phnompenhpost.com/national/rare-call-end-mob-justice-after-brutal-beating-cpp-aligned-professor,
 http://en.freshnewsasia.com/index.php/en/8116-2018-03-21-08-43-22.html and 
 https://www.khmertimeskh.com/50298772/sar-kheng-condemns-unjust-mob-violence.

ដើមាបីលើកកំពស់នីតិរដ្ឋ ការពារដល់ជនរងគាាះពីអំពើ 
ហិងាសាដោយហ្វងូមហាជន និងចាប់ឱាយជនល្មើសទទួល 

ខុសតាូវចំពោះអំពើរបស់ខ្លួន។

ក្នងុឆា្នា២ំ០១៦ ការិយាល័យ OHCHR បានចាប់ 
ផ្តើមការងរឡើងវិញអំពី “ការកាត់ទោសដោយមហា 
ជន” ដាលបានធ្វើកាលពីដើមទសវតាសឆា្នាំ២០០០ និង 
បានចាប់ផ្តើមចងកាងជាឯកសារករណីនាការសមា្លាប់ 
ដោយហ្វូងមនុសាស ដើមាបីស្វាងយល់ពីបរិបទដាល 
ករណីទាំងនាះកើតឡើង និងផ្តល់អនុសាសន៍ អំព ី
របៀបដោះសាាយសា្ថានភពទាំងនាះ។ 

នៅពាលដាលបាមូលទិន្នន័យអំពីអំពើហិងាសានៅ 
តាមដងផ្លវូដាលជាទមាង់មួយនា “ការកាត់ទោសដោយ 
មហាជន” ទមាង់ករណីថ្មមួីយទៀតបានលាចឡើងនោះ 
គឺការវាយដំលើអ្នកដាលបង្កគាាះថា្នាក់ចរាចរណ៍ ហើយ 
បនា្ទាប់មកពាយាយាមបើករត់ពីកន្លាងកើតហាតុ ដោយ 
សារតាភ័យខ្លាចពីការសងសឹកពីហ្វូងមហាជនដាល 
នៅជុំវិញកន្លាងកើតហាតុ។ ជាពិសាស ហ្វូងមនុសាស 
ឃាត់ឡានឱាយឈប់ វាយដំលើអ្នកបើកបរ ហើយថាម 
ទាំងវាយកំទាចរថយន្តនោះទៀត។ ករណីទាំងនាះ  
ជាទូទៅ តាូវបានទុកចោល ដោយមិនយកអ្នកបង្ក 
ហិងាសាវាយដំគាមកផ្តនា្ទាទោសនោះទា។

ទោះជាយ៉ាាងណាក៏ដោយកាលពីខាមីនា ឆា្នា២ំ០១៨8   
បនា្ទាប់ពីការវាយដំយ៉ាាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសាស្តាាចារាយមា្នាក់  
ដាលតាវូបានចោទថាពាក់ព័ន្ធនៅក្នងុការបង្កគាាះថា្នាក់ 
ចរាចរណ៍រួចហើយបើករត់ នាយករដ្ឋមន្តាីបានអំពាវ 
នាវឱាយបញ្ចប់យុត្តធិម៌ដោយហ្វងូមនុសាស និងសំុឱាយមាន 
ការសុើបអង្កាត ហើយតាូវចាប់ខ្លួនជនល្មើសមកផ្តនា្ទា 
ទោស។ មន្តាីនគរបាល បានចាប់ខ្លួនជនសងាស័យ 
ដាដល់ចំនួន៣នាក់ ដាលបនា្ទាប់មកតាូវផ្តនា្ទាទោស 



5តុលាការប្រជាជនការបង្ការ និងការឆ្លើយតបចំពោះ“ការកាត់ទោសដោយមហាជន” នៅកម្ពុជា

ពីបទហិងាសាដោយចាតនាមានសា្ថានទម្ងន់ និងបំផ្លាញ 
ទាពាយសមាបត្តិអ្នកដទាដោយចាតនា។ ពួកគា តាូវបាន 

ផ្តនា្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន៣ឆា្នា ំ ហើយតាវូបន្ថយ 
ទោសមកតាឹម១៨ខា និងតាូវបង្គាប់ឱាយសងសំណង 
ការខូចខតដល់ជនរងគាាះ។ សំណងនាះ មិនទាន ់
បានបង់នៅឡើយទា។ រដ្ឋមន្តាីកាសួងមហាផ្ទា បាន 
អំពាវនាវឱាយបាជាពលរដ្ឋកុំបាើហិងាសា និងបញ្ជាដល់ 
មន្តាីនគរបាលទាំងអស់ឱាយរាយការណ៍ សុើបអង្កាត  
និងនាំខ្លួនជនល្មើសនាអំពើបាបនាះមកផ្តនា្ទាទោស។  
កាលពីខាកញ្ញា ឆា្នាំ២០១៨ មានអ្នកភូមិមួយកាុមនៅ 
ខាត្តសា្វាយរៀង បានវាយដំទៅលើអ្នកបើកបរតាក់សុី 
ដាលបង្កគាាះថា្នាក់ចរាចរណ៍ធ្វើឱាយបុរសអ្នកបើកម៉ូតូ 
មា្នាក់សា្លាប់។ មន្តាីនគរបាល បានបើកការសុើបអង្កាត  
និងបានចាប់ខ្លួនមនុសាសចំនួន ៤នាក់។ សកម្មភព 
ទាំងនាះ គួរតាូវបានលើកទឹកចិត្ត និងគួរបើកផ្លូវដល ់
ការលើកកំពស់ការយល់ដឹងថាមទៀតអំពីនីតិរដ្ឋ និង 
ធ្វើឱាយបាជាជនយល់ថា “ការកាត់ទោសដោយមហា 
ជន” មិនអាចជំនួសឱាយបាព័ន្ធយុត្តិធម៌ផ្លូវការនោះទា។

“ការកាត់ទោសដោយមហាជន” មិនកមាតិតាមឹតា 
ករណីនាការសងសឹកតាមដងផ្លូវដោយកំហឹងរបស់ 

9 កាលពីខាកញ្ញា ឆា្នាំ២០១៧ សិកា្ខាសាលាអន្តរជាតិមួយរៀបចំដោយអង្គការសហបាជាជាតិស្តីពីអំពើអាបធ្មប់ និងសិទ្ធិមនុសាស បានបើកឱកាស 
ឱាយមានការពិភកាសា អំពីអំពើហិងាសាទាក់ទងនឹងការចោទបាកាន់ពីអំពើអាបធ្មប់។ មន្តាីអង្គការសហបាជាជាតិ អ្នកជំនាញ និងអ្នកសិកាសាសាាវជាាវ  
បានចាករំលាកព័ត៌មានពីករណីនានានៅជុំវិញពិភពលោករបស់អ្នកដាលតាូវបានគារីសអើង អ្នកតាូវរងគាាះ អ្នកតាូវគាសមា្លាប់ ដោយសារតា 
ការចោទបាកាន់ពីការធ្វើអំពើអាបធ្មប់។ អ្នកជំនាញ នៅសិកា្ខាសាលាបានផ្តល់អនុសាសន៍ឱាយបាើបាាស់ “អំពើអាបធ្មប”់ ថាជានិយមន័យមា 
នៅថា្នាក់អន្តរជាតិ ដាលគាបដណ្តប់លើពហុភពនាការបង្ហាញពីអំពើអាបធ្មប់ដោយផ្តាតទៅលើការអនុវត្តន៍ដ៏គាាះថា្នាក់ និងកាតព្វកិច្ចរបស ់
រដ្ឋភគី ដូចដាលបានកំណត់ន័យដោយចាបាប់សិទ្ធិមនុសាសអន្តរជាត”ិ។ ហាតុដូច្នាះ អំពើអាបធ្មប់ តាូវបានកំណត់ថាជា “តថភពដាលបានចាក ់
ឬសយា៉ាងជាានៅក្នុងសង្គម ដាលបំរីជាបាព័ន្ធនាការពនាយល់ និងការធ្វើអាជីវកម្មពីគាាះកាចអកុសល។ វាតាូវបានបញ្ឆាះដោយជំនឿមិនតាឹ
មតាូវតាមអំណាចអធិធម្មជាតិ និងទសាសនៈមិនតាឹមតាូវអំពីបញ្ហាសុខភពសាធារណៈ។ សូមមើល៖ http://www.ohchr.org/EN/Issues/

Albinism/Pages/Witchcraft.aspx.
10 ឆ្អឹង សាបាក និងសក់របស់មនុសាសភឿក តាូវបានជឿជាក់ថានាំមកនូវលាភ និងសំណាង។ នៅក្នុងរបាយការណ៍ឆា្នាំ២០១៦ របស់លោកសាី 

ជូនមហាសន្និបាតអង្គការសហបាជាជាតិ ដាលផ្តាតលើទិដ្ឋភពនាអំពើអាបធ្មប់ទាក់ទងនឹងការសមា្លាប់មនុសាសភឿកតាមបាបសាសនា ដើមាប ី
យករាងកាយមកបាើបាាស់ អ្នកជំនាញការឯករាជាយស្តីពីការការទទួលបានសិទ្ធិមនុសាសរបស់មនុសាសភឿក បានកត់សមា្គាល់ថា ការវាយបាហារលើ 
មនុសាសភឿក តាូវបានរាយការណ៍ថាកើតមានរហូតមកដល់ពាលនាះ មានទាំងអស់ ២៦បាទាស ស្ថិតនៅក្នុងអនុតំបន់សាហារា ទ្វីបអាហ្វាិក។ 
របាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញការឯករាជាយស្តីពីការការទទួលបានសិទ្ធិមនុសាសរបស់មនុសាសភឿក A/71/255, para 37។ 

 សូមមើលផងដារ Gettleman, Jeffrey. មនុសាសភឿក,បាឈមការគំរាមកំហាងមិនអាចចៀសបានក្នុងរយៈពាលយូរអង្វាងនៅបាទាសតង់ហាសានី,  
កាសាត N.Y. Times (June 8, 2008), អាចរកបាននៅ៖ http://www.nytimes.com/2008/06/08/world/africa/08albino.html; សូម 
មើលផងដារ Obulutsa, George. មនុសាសភឿករស់ក្នុងភពភ័យខ្លាចបនា្ទាប់ពីគាពន្លះយកផ្នាកណាមួយនាសរីរាង្គ កាសាត The Guardian 
(Nov. 4, 2008), អាចរកបាននៅ៖ http://www.guardian.co. uk/world/2008/nov/04/tanzania-albinos-murder-witchcraft; និង 
សូមមើលផងដារ ការសំលាប់មនុសាសភឿកតាមបាបសាសនានៅបាទាសមា៉ាឡាវី (Feb. 2, 2017) អាចរកបាននៅ៖ https://www.amnesty.

org.uk/ritual-murders-people-albinism-malawi. 
11 របាយការណ៍ស្តីពីអំពើអាបធ្មប់ និងសិទ្ធិមនុសាសរបស់មនុសាសភឿក ដោយអ្នកជំនាញការឯករាជាយស្តីពីការការទទួលបានសិទ្ធិមនុសាសរបស់មនុសាស

មហាជន ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការបាពាឹត្តិអំពើល្មើស 
មួយនោះទា។ ទមាង់មួយទៀតនាការផ្តនា្ទាទោសដោយ 

មហាជនដាលបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍តិចតួចនៅ 
ឡើយ គឺការសមា្លាប់ ការវាយដំ ការបណ្តាញចាញ  
និង/ឬការធ្វើទុក្ខបុកម្នាញដល់អ្នកដាលតាូវបានចោទ 
ថាចាះអំពើអាបធ្មប់។ បាភាទនា“ការកាត់ទោសដោយ 
មហាជន” នាះ បាពាឹត្តិដោយបុគ្គលនានា ឬកាុមអ្នក 
ភូមិ ដាលតាូវបានលឺជាទូទៅក្នុងអំឡុងទសវតាសរ៍ទី 
៨០ និង៩០នោះ នៅតាកើតមាននៅតាមតំបន់ជន 
បទនានាក្នុងពាលសព្វថ្ងានាះ។

ការចោទបាកាន់ និងការធ្វើទុក្ខបុកម្នាញដល់អំពើ 
អាបធ្មប់ គឺជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុសាសដាលកំពុងតាតាដាត 
ឡើងមិនតាមឹតានៅកម្ពជុានោះទា។9 ករណីជាចាើនតាវូ 
បានរាយការណ៍នៅក្នុងបណា្តាបាទាសអាហ្វាិកដោយ 
ផ្តាតជាក់លាក់ទៅលើមនុសាសភឿក ដាលតាូវបាន 
កំណត់ជាគោលដៅពិសាសដោយ សារពួកគាតាូវ 
បានសមា្លាប់ ឬរងគាាះធ្ងន់ធ្ងរ ដើមាបីបាើបាាស់ផ្នាក 
ណាមួយនារាងកាយរបស់ពួកគា បំផ្លាងទៅជាថា្នាំ 
ពាយាបាល ឬវត្ថសុក្តសិិទ្ធដិើមាបីការពារខ្លនួ10 ដោយគាជឿ 
ថា “នាំលាភ និងផ្តល់សំណាង”11។ នៅអាសុីអាគ្នាយ៍  
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និងតំបន់បា៉ាសុីហ្វិក អំពើហិងាសា តាូវបានដៅចំពោះ 
អ្នកដាលចាះអំពើអាបធ្មប់។ ករណីជាចាើនតាូវបាន 

ចងកាងជាឯកសារនៅបាទាសបា៉ាពួញូហ្គីណា12 ឥណ្ឌ ូ
ណាសីុ13 និងថា14 ហើយតាវូបានចុះផាសាយដោយបាព័ន្ធ 
ផាសព្វផាសាយនៅកម្ពុជា។

ក្នងុឆា្នា២ំ០១៨ ការសមា្លាប់ ការវាយដំ និងការយាយី 
ដាលទាក់ទងនឹងអំពើអាបធ្មប់ និងករណីនីទណ្ឌភព 
កើតចាញពីអំពើទំាងនាះ នៅតាជាបញ្ហាកង្វល់នៅផ្នាក 
ខ្លះនាកម្ពជុា។ អំពើទំាងនាះ បានទាញការចាប់អារម្មណ៍ 
ជាសាធារណៈតិចតួចនៅឡើយ។ រាជរដា្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុសាស បានលើកឡើង 
ដោយកមានូវករណីទាំងនាះ។ សូមាបីតាអ្នកសាាវជាាវ  
ក៏មិនបានធ្វើអ្វីចាើនលើបាធានបទនាះដារ។15 របាយ 
ការណ៍នាះ គឺជាការប៉ុនប៉ងលើកទីមួយ វិភគពីយន្ត 
ការដាលនាំឱាយមានអំពើហិងាសា បាឆាំងនឹងអ្នកចាះ 
អំពើអាបធ្មប់នៅកម្ពុជា។

ភឿក A/HRC/34/59, 10 January 2017, para. 27.
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បាមាញ់អាបធ្មប់ឥណ្ឌូណាសុី, 34 Asian Journal of Social Science 360 (2006), អាចរកបាននៅ៖ http://arts.monash.edu.au/
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14  Golomb, Louis. Supernaturalist Curers and Sorcery Accusations in Thailand, 27 Soc Sci Med 437.
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ស្តីពីការចោទបាកាន់ពីអ្វីដាលហៅថាការបាើមន្តអាគមផ្លូវងងឹត។ នរវិទូសង្គមចង្អុលបង្ហាញថា ការអនុវត្តន៍នាះមានលក្ខណៈពិបាកធ្វើការសិកាសា 
សាាវជាាវ ដោយសារតាវាតាូវបានទុកជាអាថ៌កំបាំង ហើយថា “រឿងរា៉ាងទាំងអស់នឹងលាចចាញមក នៅពាលដាលគាូអាបធ្មប់តាូវបានសមា្លាប”់  
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វិទាយាសាស្តា, série 4, III, pp.129-136, ANG Choulean, (1986), Les êtres surnaturels dans la religion populaire khmère, Paris, 

Cedorek, EISENBRUGH, Maurice, (1992), “លំហតាមបាបសាសនារបស់អ្នកជំងឺ និងគាូថា្នាំបូរាណនៅកម្ពុជា”។ ក្នុងពាឹត្តិប័តារបស់សា
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ង្គមកម្ពុជាសព្វថ្ងា”, in Aigle D et alii, La politique des esprits: chamanisme et religions universalistes. Presses Universitaires 

de Nanterre, p 125-150.

របាយការណ៍នាះ រៀបចំឡើងដោយផ្អាកលើការងរ  
និងរបាយការណ៍របស់តំណាងពិសាសរបស់អគ្គល 

េខធិការអង្គការសហបាជាជាតិទទួលបន្ទកុសិទ្ធមិនុសាស 
នៅកម្ពជុា លោកភីតធើរ ឡឺពាាច និងមានគោលបំណង 
បាយុទ្ធបាឆាំងនឹងការរីសអើង និងនីទណ្ឌភព និង 
ពងាឹងគណនាយាយភព និងនីតិរដ្ឋ។ របាយការណ៍នាះ  
ចងកាងសា្ថានភពនានាជាចាើនចាប់ពីអំពើហិងាសាតាម 
ដងផ្លវូ រហូតឃាតកម្មគិតទុកជាមុន និងពីមធាយាបាយ 
ដាលអាជា្ញាធរដោះសាាយករណីទាំងនាះ។ របាយ 
ការណ៍ ពិនិតាយពីបាតុភូតនាការសមា្លាប់ ការវាយដំការ 
បណ្តាញចាញ និងការធ្វើទុក្ខបុកម្នាញដោយហ្វូង 
មហាជន ទៅលើបុគ្គលដាលសងាស័យថាចាះអំពើអាប 
ធ្មប់ ពាមទាំងបាតិកម្មពីអាជា្ញាធរ។ របាយការណ៍នាះ  
ក៏កំណត់ពីកតា្តាខ្លះៗ និងបុព្វហាតុជារចនាសម្ពន័្ធដាល 
នំាឱាយមានអំពើបាបនាះ និងបាវត្តរិបស់ជនរងគាាះខ្លះ។  
របាយការណ៍ នាះគូសបញ្ជាក់ពីកង្វល់ផ្នាកសិទ្ធមិនុសាស 
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ពាក់ព័ន្ធនឹងបាតុភូតនា “ការកាត់ទោសដោយមហាជន”  
នៅកម្ពុជា និងការទទួលខុសតាូវរបស់រដ្ឋ ឆ្លើយតប 

ទៅនឹងអំពើទាំងនាះ និងបង្ការកុំឱាយកើតឡើង។ របាយ 
ការណ៍នាះ ក៏បានផ្តល់អនុសាសន៍ដល់រាជរដា្ឋាភិបាល 
ឱាយជួយទប់សា្កាត់អំពើហិងាសាថាមទៀត និងបញ្ចប ់
នីទណ្ឌភព។

៣. វិធីសាស្ត្រ

របាយការណ៍នាះ រៀបរៀងឡើងដោយផ្អាកលើការ 
ធ្វើបាសកកម្មចុះដល់ទីកន្លាងនៅកម្ពជុា ចាប់ពីខាមករា  
ឆា្នាំ២០១៧ ដល់ខាធ្នូ ឆា្នាំ២០១៨។ ទិន្នន័យបឋម  
បានមកពបីាពន័្ធផាសព្វផាសាយនានា រួមទាំងសារព័តម៌ាន 
ជាតិ និងអន្តរជាតិ ពាមទំាងបណា្តាញផាសព្វផាសាយសង្គម 
រវាងឆា្នា២ំ០១០ និងឆា្នា២ំ០១៨ ពីកិច្ចបាជំុនានាជាមួយ 
មន្តាីនគរបាលមូលដា្ឋាន និងមន្តាីតុលាការ ពាមទាំង 
អង្គការមិនមានរដា្ឋាភិបាលសិទ្ធមិនុសាសដាលមានសា្នាក់ 
ការនៅតាមខាត្តនានា។

ផ្អាកលើព័ត៌មានដាលបាមូលបាន ការិយាល័យ  
OHCHR បានធ្វើបញ្ជីនាករណីពីឆា្នាំ២០១០ ដល ់
ឆា្នាំ២០១៨ សរុបទាំងអស់មាន ៧៣ករណី។ ក្នុង 
ចំណម៥៧ករណី មាន២២ករណី តាូវបានសមា្លាប់ 
បនា្ទាប់ពីមានការចោទបាកាន់ពីការបាពាឹត្តិមិនល្អនៅ 
ក្នុងសង្គម លួច ឬបទល្មើសដទាទៀត រួមទាំងគាាះ 
ថា្នាក់ចរាចរណ៍ផង និងមាន៣៥ករណី តាូវបានសមា្លាប់ 
បនា្ទាប់ពីមានការចោទបាកាន់ពីអំពើអាបធ្មប់។ ចំពោះ 
១៦ករណីទៀតដាលនៅសល់ តាូវបានរងរបួស ឬតាូវ 
បានយាយី។ កាសួងមហាផ្ទាបានរាយការណ៍ ១៦ករណី 
ពីអំពើហិងាសាដោយមហាជន និងឃាតកម្មចំនួន៨ករណី 

16 អ្នកផ្តល់សមា្ភាសន៍បានផ្តល់ព័ត៌មានអំពីរបៀប និងមូលហាតុនាអំពើ “ការកាត់ទោសដោយមហាជន” បានកើតឡើង និងពីរបៀបដាលពួកគ 
េយល់ និងធា្លាប់ឆ្លងកាត់។

ដាលកើតឡើងពីការ ចោទបាកាន់ចាះអំពើអាបធ្មប់រវាង 
ចនោ្លាះខាមករា ឆា្នាំ២០១៧ ដល់ខាមិថុនា ឆា្នាំ២០១៩។  

តួរលាខជាក់ស្តាង ទំនងជាចាើនជាងនាះ ដោយសារ 
តាគា្មានទិន្នន័យរួមផ្លូវការអំពី “ការកាត់ទោសដោយ 
មហាជន”។

ការិយាល័យ OHCHR បានធ្វើទសាសនកិច្ចចំនួន 
៣៩ដង ចុះដល់ទីកន្លាងកើតហាតុនា “ការកាត់ទោស 
ដោយមហាជន”។ មានកិច្ចសមា្ភាសន៍យកព័ត៌មាន 
ជាង១៩០លើក ជាមួយជនរងគាាះ គាួសារជន 
រងគាាះ អ្នកជិតខង សាកាសី និងជនល្មើសដាលតាូវ 
ចោទបាកាន់។16 ការិយាល័យ OHCHR ក៏បានពិភកាសា 
ករណីទាំងនាះ និងបានលើកកំពស់ការយល់ដឹងអំព ី
ការបាយុទ្ធបាឆំាងនឹងនីទណ្ឌភព និងការការពារដល់ 
ជនរងគាាះ ជាមួយអាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន រួមទាំងមាភូមិ  
និងមាឃុំ ពាមទាំងជាមួយមន្តាីយុត្តិធម៌ (ដូចជា 
នគរបាលប៉ុស្តិ៍ នគរបាលសាុក និងនគរបាលខាត្ត  
ពាមទាំងពាះរាជអាជា្ញា និងចៅកាមនៅសាលាដំបូង 
ខាត្តទាំងនោះ) ផងដារ។ សាចក្តីសង្ខាបនាករណ ី
ជាក់លាក់ និងសមាង់ផ្ទាល់ តាូវយកមកបាើដោយ 
មានការយល់ព្រមជាក់លាក់ពីអ្នកទាំងឡាយដែល 
បានផ្តល់សមា្ភាសន៍ ឬដកចាញពីបាភពចំហ។

ដោយសារតាបាភាទផាសាងៗនាជនរងគាាះពាក់ព័ន្ធ  
និងមធាយាបាយនានាដាលបាជាជនមូលដា្ឋាន និងមន្តា ី
យុត្តិធម៌ យល់ និងចាត់ចាងករណី “ការកាត់ទោស 
ដោយមហាជន” លទ្ធផលពីទសាសនកិច្ចដល់ទីកន្លាង 
តាូវបានបង្ហាញជូនជាពីរផ្នាកផាសាងគា្នា៖ ទី១ គឺការ 
សមា្លាប់ និងការវាយដំដោយហ្វូងមនុសាសនាអ្នកដាល 
តាូវបានចោទបាកាន់ពីការខុសសីលធម៌សង្គម ឬ 
បទល្មើសផាសាងៗ រួមានចោរ និងការបុករួចរត់ និងទី២  
គឺការសមា្លាប់ការវាយដំការបណ្តាញចាញ និងការយាយី 
ដល់អ្នកដាលតាូវបានចោទពីការធ្វើអំពើអាបធ្មប់។



8 តុលាការប្រជាជនការបង្ការ និងការឆ្លើយតបចំពោះ“ការកាត់ទោសដោយមហាជន” នៅកម្ពុជា

៤. អំពើន្រ “ការកាត ់
ទោសដោយមហា 
ជន” នៅកម្ពុជា

៤.១.  ការបង្ហាញពីអំពើនា “ការកាត 
់ទោសដោយមហាជន” ភ្លាមៗ 
ចំពោះជនដាលតាូវបានចោទព ី
បទលួច ប្លន់ បទល្មើស 
ពាហ្មទណ្ឌ ឬពីការបង្ក 
គាាះថា្នាក់ចរាចរណ៍នៅតាម 
ដងផ្លូវ 

៤.១.១.  ករណីនាអំពើហិងាសា 
ដោយមហាជន

ការិយាល័យ OHCHR បានចងកាជាបញ្ជ ីនិងចង 
កាងទុកជាឯកសារ នូវការសមា្លាប់ដោយមហាជនចំនួន  

២២ ករណីដាលបានកើតឡើងនៅចនោ្លាះឆា្នា២ំ០១០ និង 
ឆា្នាំ២០១៨ នៅតំបន់ទីកាុង និងជនបទ។ នៅក្នុង 
ករណីចំនួន ១៤ ករណី ជនរងគាាះពីការសមា្លាប់ 
ដោយមហាជន គឺតាូវបានគាអះអាងថាជាចោរ តាូវ 
ចាប់ខ្លួនបាននៅទីកន្លាងកើតហាតុ ជនរងគាាះចំនួន  
២ នាក់តាូវបានចោទបាកាន់ពីបទរំលោភសាពសន្ថវៈ  
ជនរងគាាះមា្នាក់តាូវចាប់ខ្លួនបាន បនា្ទាប់ពីតាូវបាន 
គាអះអាងថាបានបាពាឹត្តអំពើឃាតកម្ម ជនរងគាាះ 
ចំនួន ៣ នាក់ តាូវចាប់ខ្លួនបាន នៅពាលមាន 
ជម្លាះនៅតាមដងផ្លូវ ជនរងគាាះមា្នាក់តាូវបានចាប ់
ខ្លនួ បនា្ទាប់ពីបានបង្កគាាះថា្នាក់ចរាចរណ៍ដោយរថយន្ត  
ហើយនិងជនរងគាាះមា្នាក់តាវូបានចាប់ខ្លនួបនា្ទាប់ពីមាន 
ការអះអាងថា បានចាប់ជមាិតក្មាងតាមហ្វាសប៊ុក។  
កាន់តាមានជនរងគាាះចាើនឡើង បានទទួលរងនូវ 
ការវាយដំទាត់ធាក់។ ជនរងគាាះពីការសមា្លាប់ និង 

ការវាយដំទាត់ធាក់ដោយមហាជន គឺជាមនុសាសបាុស 
ទាំងអស់។ ការទាត់ធាក់កាបាល និងខ្នងផ្នាកខង 

កាាមដងខ្លួន ការដាល់កាបាលពោះ និងការវាយដំទាត ់
ធាក់នឹងដំបងឈើ ឬដុំថ្ម គឺជាមធាយាបាយធម្មតា 
បំផុតទៅហើយ ដើមាបីដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ជនរងគាាះ  
ដាលតាូវចាប់ខ្លួនបាននៅទីកន្លាងកើតហាតុ។ 

ផ្អាកតាមដំណើររឿងនាការសមា្លាប់ចោរដោយមហា 
ជនជាចាើនករណី ដាលតាូវបានឃា្លាំមើល និងសុើប 
អង្កាត សាណារិយូ៉មួយលាចចាញជារូបរាងឡើង៖ ការ 
សមា្លាប់ដោយមហាជន គឺជាបាតិកម្ម ភ្លាមៗពីមហាជន  
ឬហ្វូងមនុសាស បនា្ទាប់ពីមានការចោទបាកាន់ថាមាន 
អំពើល្មើសពាហ្មទណ្ឌ ដោយជនរងគាាះ ស្ទើរតាគា្មាន 
ឱកាសទាល់តាសោះ ដើមាបីអះអាងអំពីភពគា្មានទោស 
ពារ៍របស់ពួកគា។ មនុសាសដាលតាូវបានចោទបាកាន ់
ថាបានបាពាឹត្តចោរកម្ម គឺកា្លាយជាជនរងគាាះជា 
ធម្មតាបំផុតទៅហើយ។ គាាន់តាជាការចោទបាកាន ់
សាមញ្ញបុ៉ណ្ណាះ គឺមានលក្ខណៈគាប់គាាន់ដើមាបីបញ្ឆាះ 
ហ្វូងមហាជន ឲាយបាពាឹត្តអំពើហិងាសាយា៉ាងបាល័យ។  
បាជាពលរដ្ឋដាលចូលរួមក្នុងការវាយដំទាត់ធាក់ គ ឺ
ជាបាជាពលរដ្ឋសាមញ្ញ ដាលតាមធម្មតាជាអ្នកឈរ 
មើល ហើយភគចាើនជាយុវជនវ័យក្មាង ដាលឃើញ 
ឧបាបត្តិហាតុនឹងភ្នាក លឺ សម្លាងសាាកថា “ចោរ”។  
មនុសាសផាសាងទៀតទទួលការហៅទូរស័ព្ទ ឬសារតាម 
ទូរស័ព្ទ ដោយជូនដំណឹងដល់ពួកគាអំពីឧបាបត្តិហាត ុ
នាះ។ ជនដាលតាូវបានគាអះអាងថាជាចោរក្នុងករណ ី
នាអំពើប្លន់ តាូវគាចាប់ខ្លួនបានភ្លាមៗបនា្ទាប់ពីមាន 
អំពើប្លន់ ឬជាញឹកញាប់បនា្ទាប់ពីមានការដាញតាម 
បាមា៉ាញ់រយៈពាលខ្លី។ បាសិនបើចោរមិនទាន់តាូវ 
ចាប់ខ្លួនបានភ្លាមៗ ហើយនិងបាសិនបើចោររត់គាច 
ខ្លួន បាជាពលរដ្ឋដាលមានវត្តមាននៅទីកន្លាងកើត 
ហាតុ រត់ដាញតាមពីកាាយដោយសាាកថា “ចោរ  
ចោ” សុំឲាយអ្នកឈរមើលជួយរាំងខ្ទប់កុំឲាយចោររត់គាច 
ខ្លនួរួច។ សាមគ្គភីពគា្នាក្នងុការដាញតាមបាម៉ាាញ់ចោរ  
គឺធ្វើឡើងភ្លាមៗ និងមានកំរិតខ្ពស់។ តាមធម្មតានៅ 
ពាលចាប់ខ្លនួបាន បាជាពលរដ្ឋជាចាើននាក់ (បាជា 



9តុលាការប្រជាជនការបង្ការ និងការឆ្លើយតបចំពោះ“ការកាត់ទោសដោយមហាជន” នៅកម្ពុជា

ពលរដ្ឋខ្លះមិនទំាងបានឃើញឧបាបត្តហិាតុនោះផងទា)  
វាយដំទាត់ធាក់ជនសងាស័យជាចាើនដង តាមរបៀប 

មួយដាលមានអ្នកបាពាតិ្តចាើននាក់ អាចជាអ្នកទទួល 
ខុសតាវូរួមគា្នាចំពោះការសមា្លាប់នាះ។ ក្នងុករណីនាការ 
កាត់ទោសដោយមហាជននៅតាមដងផ្លវូ អ្នកបាពាតិ្ត 
អំពើទាំងនាះក្នុងចំនួនដ៏ចាើនលើសលុប មិនធា្លាប ់
សា្គាល់គា្នានោះទា។ និគមន៍ជាតិសាសន៍ក៏អាចជាកតា្តា 
មួយភ្ជាប់ទៅនឹងករណីបាបនាះដារ។ មនោសញ្ចាតនា 
បាឆំាងវៀតណាម មានអាតាាបាាវ៉ាាឡង់ខ្ពស់នៅកម្ពជុា 
អស់ជាចាើនទសាសវតាសរ៍មកហើយ បានស្វាងរកវិធ ី
បញ្ចាញនូវមនោសញ្ចាតនាបាបនាះតាមពាកាយពាជន៍ 
ហិងាសាក្នុងរយៈកាលថ្មីៗចុងកាាយនាះ រួមទាំងករណ ី
ចំនួនពីរនាការកាត់ទោសដោយមហាជនដាលការិយា 
ល័យ OHCHR17 បានចងកាងទុក។ មានការបារម្ភថា  
ការរីសអើងដោយសារពូជសាសន៍ និង/ឬសញ្ជាតិ អាច 
នំាឱាយមានអំពើហិងាសាដោយមហាជននាពាលអនាគត។  
ការតាមឃា្លាមំើលអំពើណាមួយដាលញុះញុងនំាឱាយមាន 
អំពើហិងាសាបាឆំាងនឹងកាមុទំាងនាះ គឺជាបាការសំខន់។ 

បាជាពលរដ្ឋកាន់តាចាើនចោមរោមហ្វងូមហាជន  
បើទុកជាពួកគាមិនបានចូលរួមក្នងុការវាយដំទាត់ធាក់ 
ក៏ដោយ។ ពួកគាថតរូប និងថតវីឌីអូ ហើយនិង 
បង្ហាះរូបថត និងរូបភពវីឌីអូទាំងនាះតាមបណា្តាញ 
ផាសព្វផាសាយសង្គម18 ដាលអាចបញ្ឆាះជាសកា្ដានុពលឲាយ 
បាើអំពើហិងាសាតាមដងផ្លវូ ទាក់ទងនឹងបទល្មើសពាហ្ម 
ទណ្ឌជាបទលហុ ដោយសារតាបាជាពលរដ្ឋ បាន 
ឃើញហ្វូងមនុសាសផាសាងទៀតកំពុងបាពាឹត្ត។ នៅពាល 
មើលរូបភពវីឌីអូទាំងនាះ គាអាចកត់សមា្គាល់ឃើញ 

17 ដោយសារតាទំនាក់ទំនងនយោបាយ និងជាបាវត្តិសាស្តាដ៏ស្មុគសា្មាញ និងយូរអង្វាងរវាងបាទាសវៀតណាម និងកម្ពុជា កំហឹងចំពោះនិគម 
ជនវៀតណាមភគតិចដាលរស់នៅកម្ពុជា បាននាំឱាយមានការរីសអើង ការធ្វើទុក្ខបុកម្នាញ អំពើហិងាសា និងការធ្វើឱាយពួកគាខ្ចាត់ពាាត់ ក្នុងទាុ
ងទាាយធំដាលនាំឱាយពួកគាស្ទើរតាវិនាស ជាពិសាសក្នុងរបបលន់ ណុល និងរបបខ្មារកាហមក្នុងទសាសវតាសទី៧០។ ក្នុងទសាសវតាសទី៨០ និគម 
ជនវៀតណាមបានវិលមកវិញ។ នៅក្នងុអតីតកាលថ្មីៗ នាះ គណៈបកាសបាឆំាងមួយចំនួនបានបាើបាាស់វោហាសាសន៍ស្អប់ខ្ពើមវៀតណាមបាឆំាង 
នឹងនិគមជនវៀតណាមដាលរស់នៅកម្ពុជា។

18 វីឌីអូស្ដីពីការវាយដំទាត់ធាក់/ការសមា្លាប់ចោរដោយមហាជន ដាលតាូវបានអ្នកឈរមើលថតផាសាយបន្តផ្ទាល់ បង្ហាះតាមបណា្តាញផាសព្វផាសាយ 
សង្គម ។

19 ក្នុងវបាបធម៌កម្ពុជា កាបាលគាចាត់ទុកជាផ្នាកមួយនាខ្លួនមនុសាស ដាលខ្ពស់បំផុត បរិសុទ្ធបំផុត និងស័ក្ដិសិទ្ធបំផុត។ គាមានជំនឿថាពាលឹងស្ថិតនៅ
ក្នុងកាបាលមនុសាស។ គាហាមមិនឲាយប៉ះកាបាលគា្នានោះទា។ ដូច្នាះតាមវបាបធម៌ខ្មារ ទាត់ធាក់កាបាលរបស់បុគ្គលណាមា្នាក់ គឺជាអំពើហិងាសាហួសហាតុ 
ការទាត់ធាក់កាបាលនឹងជើង ចាត់ទុកជាផ្នាកមួយនាខ្លួនមនុសាស លាងមានភពបរិសុទ្ធបំផុត ហើយជាក់ស្ដាងមានឆន្ទះកំទាច ឬសមា្លាប់បុគ្គល 
នោះចោល។ 

ថា មហាជនដាលវាយដំទាត់ធាក់ជនសងាស័យ មិន 
ពាយាយាមគាចមុខពីមា៉ាសុីនថតឡើយ ហាក់ដូចជាពួក 

គាមិនចាត់ទុកសកម្មភពរបស់ពួកគាថាជាសកម្មភព  
ដាលអាចផ្ដនា្ទាទោសបានឡើយ។ ការវាយដំទាត់ធាក់  
អាចបញាឈប់នៅតាឹមដំណាក់កាលនាះ នៅពាលដាល 
បុគ្គលណាមា្នាក់ ពាយាយាមគាប់គាងហ្វងូមហាជន ការពារ 
ជនរងគាាះពីការវាយដំទាត់ធាក់ ហើយសុំឲាយមនា្ត ី
នគរបាលចាត់ការករណីបាបនាះ អាចជាមនា្តនីគរបាល 
ស្លៀកពាក់ឯកសណា្ឋានសុីវិល ឬជាបុគ្គលសាមញ្ញ 
មា្នាក់។ បុគ្គលនាះ ពិនិតាយមើលហោប៉ារបស់ចោរ ដើមាបី 
រកមើលផលចោរកម្ម និងអត្តសញ្ញាណកម្ម។ ទោះប ី
យា៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងករណីខ្លះ បាសិនបើការ 
ខឹងសមាបាមានកមាិតខ្ពស់ពាក អំពើហិងាសាក៏កាន់តា 
មានកមាិតធ្ងន់ធ្ងរឡើងរហូតដល់ជនសងាស័យតាូវបាន 
សមា្លាប់។ មហាជនបន្តវាយដំទាត់ធាក់ចោរ បើទោះ 
បីនៅពាលចោរសុំក្ដីមាតា្តា និងមានឈាមកំពុងហូរក ៏
ដោយ។ បាជាពលរដ្ឋអាចមានបាើអាវុធផងដារ ដាល 
ជាអាវុធបាភាទអ្វីក៏ដោយដាលពួកគាអាចសាវាចាប់ 
បាន ដូចជាដំបងឈើ មួកសុវត្ថិភព ដុំឥដ្ឋ ទុយោ 
ផ្លាស្ទិក ឬដាកបំពង់ទីប ដើមាបីវាយដំទាត់ធាក់ជន 
សងាស័យថាចោរ។ សា្ថានភពកាន់តាធ្ងន់ធ្ងរទៅៗ នៅ 
ពាលជនរងគាាះដាកដួលលើដី។ បនា្ទាប់មកមហាជន 
ទាត់ធាក់កាបាល19 របស់ជនរងគាាះជាចាើនដង បើទុក 
ជាជនរងគាាះបាត់បង់សា្មារតីទៅហើយក៏ដោយ។ ក្នងុ 
ករណីមួយដាលតាូវបានថតជាប់ក្នុងវីឌីអូ និងចាក 
ផាសព្វផាសាយតាមបណា្តាញសង្គម បុរសមា្នាក់តាូវបាន 
គាឃើញគប់បំណាកថ្មប៉ាតុងយា៉ាងធំ និងធ្ងន់ទៅលើ 



10 តុលាការប្រជាជនការបង្ការ និងការឆ្លើយតបចំពោះ“ការកាត់ទោសដោយមហាជន” នៅកម្ពុជា

កាបាលរបស់ជនសងាស័យថាចោរ ដាលកំពុងដាកបាត់  
បង់សា្មារតី ដោយមានចាតនាជាក់ស្ដាងចង់សមា្លាប ់

ជនសងាស័យនោះ។ ដើមាបីពនាយល់អំពីអំពើហិងាសាទាំង 
នាះ បាជាពលរដ្ឋពនាយល់ថា កំហឹងធ្វើឲាយពួកគាភ្លាច 
លាងគឹត៖ “នៅពាលពួកយើងចាប់បានចោរ ពួកយើង 
ខឹងសមាបាខ្លាំងណាស់ ដាលមិនអាចគាប់គាងលើខ្លួន 
ឯងបាន”។

នៅពាលចុះបំពាញបាសកកម្មនៅមូលដា្ឋានជាទី 
កន្លាងដាលការសមា្លាប់ចោរដោយមហាជនបានកើត 
ឡើងការិយាល័យឧត្ដមស្នងការ អង្គការសហបាជាជាតិ 
ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុសាសបាចាំកម្ពុជា បានសួរបាជា 
ពលរដ្ឋមូលដា្ឋានថា តើពួកគាចាត់ទុកមហាជន ដាល 
បានចូលរួមក្នុងការវាយដំទាត់ធាក់ ជាមនុសាសរបៀប 
ណា។ បាជាពលរដ្ឋដាលបានផ្ដល់កិច្ចសមា្ភាសន៍  
បដិសាធ និងគាចវាះមិនឆ្លើយនឹងសំណួរ ដោយធ្វើ 
ការពនាយល់ថា ជនល្មើសគឺជាចោរដាលបង្កការឈឺចាប់ 
ដល់បាជាពលរដ្ឋ។ ដូច្នាះ អ្នកចូលរួមក្នុងការវាយ 
ដំទាត់ធាក់ដាលបណា្តាលឲាយសា្លាប់ជនសងាស័យថាចោរ  
មិនតាូវបានគាចាត់ទុកថាជាឃាតករទា តាចាត់ទុក 
ថាជាអ្នកបង្កាាប ឬជាអ្នកបាយុទ្ធបាឆំាងនឹងបទល្មើស 
ពាហ្មទណ្ឌចាើនជាងដាលជួយកំចាត់ជនល្មើស ហើយ 
និងជួយសា្ដារឡើងវិញនូវសន្តិសុខ និងសន្តិភពក្នុង 
ភូមិ។ តាមកិច្ចសមា្ភាសន៍ដាលបានធ្វើឡើង នៅតាម 
ទីកន្លាងដាលការសមា្លាប់ដោយមហាជន ឬទីកន្លាង 
ដាលការវាយដំទាត់ធាក់បានកើតឡើង វាទំនងដាល 
ថា សូមាបីតាមនា្តីនគរបាលខ្លះដាលផ្ដល់កិច្ចសមា្ភាសន៍  
បានយល់ដឹងជាទូទៅថា មហាជនទំាងនាះជាអ្នកបាន 
សា្ដារឡើងវិញនូវសន្តសុិខ ហើយមិនគួរចាត់ទុកពួកគា 
ថាជាជនល្មើសនោះឡើយ។ ទោះបីយា៉ាណាក៏ដោយ  
បាជាពលរដ្ឋខ្លះ សម្ដាងនូង “ការអាណិតអាសូរ” ចំពោះ 
ជនរងគាាះ ដាលតាូវបានគាវាយដំទាត់ធាក់រហូត 
ដល់សា្លាប់ នៅពាលមានអំពើហិងាសាដោយមហាជន 
នៅតាមដងផ្លូវ។ និនា្នាការមួយដាលគួរលើកទឹកចិត្ត 
ពីការបានឃើញតាមរូបភពវីឌីអូ ដាលបានបង្ហាះ 
តាមហ្វាសប៊ុក គឺការធ្វើអន្តរាគមន៍ពីអ្នកឈរមើល  

ដាលសុំឲាយបញាឈប់ការវាយដំទាត់ធាក់ដោយនិយាយ 
ថា៖ “បានហើយ”។ 

៤.១.២. មូលហាតុនាំឲាយឈានដល់អំពើនា “ការ 
កាត់ទោសដោយមហាជន” ភ្លាមៗ 

ផ្អាកតាមរបកគំហើញរបស់ការិយាល័យOHCHR  
ទំនងជាមានកតា្តាជាចាើនចូលរួមចំណាកក្នុង “ការ 
កាត់ទោសដោយមហាជន” ធ្វើឡើងបាឆំាងនឹងបុគ្គល 
ទាំងឡាយ ដាលតាូវបានគាអះអាងថាជាអ្នកបាពាឹត្ត 
បទល្មើសពាហ្មទណ្ឌ។ ដូចដាលបានកត់សមា្គាល់ក្នងុ 
ផ្នាកវិធីសាសា្ត ការិយាល័យOHCHR មិនអាចធ្វើ 
ការពនិតាយនូវគាប់ករណីទាំងអស់នា “ការកាត់ទោស 
ដោយមហាជន” បានឡើយ ដោយសារមិនមានទិន្ន 
ន័យជាផ្លូវការ។ ដូច្នាះការវិភគខងកាាមនាះ តាូវ 
បានធ្វើឡើងដោយផ្អាកលើកិច្ចសមា្ភាសន៍បាកបដោយ 
គុណភព ដាលការិយាល័យOHCHR បានធ្វើក្នុង 
ករណីទាំងឡាយ ដាលបានសិកាសាសាាវជាាវ ហើយ 
ការវិភគនាះគា្មានគោលបំណងធ្វើឲាយទូលំទូលាយ ឬ 
កើនបរិមាណនោះទា។ ទោះជាយ៉ាាងណាក៏ដោយ ការ 
វិភគនាះ ពិតជាបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញរបស់អ្នក 
ទាំងឡាយ ដាលបានផ្ដល់កិច្ចសមា្ភាសន៍ ដោយផ្ដល់ 
នូវការយល់ដឹងកាន់តាទូលំទូលាយនូវហាតុផលទាំង 
ឡាយ ដាលនាំឲាយមាន “ការកាត់ទោសដោយមហា 
ជន”។ 

អ្នកផ្ដល់កិច្ចសមា្ភាសន៍ជាចាើននាក់ បានបង្ហាញ 
ពីភពគា្មានទំនុកចិត្តលើមនា្តនីគរបាល បាព័ន្ធតុលាការ  
និងបាព័ន្ធគាប់គាងពន្ធនាគារ។ ឧទា៖ អ្នកផ្ដល់កិច្ច 
សមា្ភាសន៍មួយចំនួនបានបង្ហាញថា ពួកគាមានអារម្មណ៍ 
ថា គា្មានសុវត្ថិភព ដោយសារមើលឃើញពីកង្វះខត 
នាវិធានការពីមនា្តីនគរបាល។ បាជាពលរដ្ឋ បាន 
រាយការណ៍ពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគាថា មនា្ត ី
នគរបាលមិនអាច ឬគា្មានឆន្ទៈការពារបាជាពលរដ្ឋព ី
អំពើប្លន់ និងការវាយបាហាដោយហិងាសា ដាលកើត 
ឡើងក្នងុជីវិតបាចំាថ្ងារបស់ពួកគាឡើយ។ ជាលទ្ធផល  
បាជាពលរដ្ឋជឿជាក់ថា ពួកគាមានសិទ្ធិការពារខ្លួន  



11តុលាការប្រជាជនការបង្ការ និងការឆ្លើយតបចំពោះ“ការកាត់ទោសដោយមហាជន” នៅកម្ពុជា

តាមមធាយាបាយបាើបាាស់អំពើហិងាសានា “ការកាត់ 
ទោសភ្លាមៗ” នៅពាលពួកគាចាប់បានជនទំាងឡាយ  

ដាលតាូវបានគាអះអាងថាជាជនល្មើស។ អ្នកផ្ដល ់
កិច្ចសមា្ភាសន៍មួយចំនួនបានបង្ហាញថា បាព័ន្ធតុលាការ  
តាូវការចំណាយលុយកាក់ចាើន បាើពាលវាលាយូរ  
មានលក្ខណៈស្មុគាសា្មាញ និងគា្មានភពបាាកដបាជា  
ធ្វើឲាយ “ការកាត់ទោសដោយមហាជន” ជាជមាើសមួយ 
ពាញនិយម ដើមាបីដោះសាាយនូវការអះអាងថាជាបទ 
ល្មើសពាហ្មទណ្ឌ ដាលកើតមានឡើងរាល់ថ្ងា។  

អ្នកផ្ដល់កិច្ចសមា្ភាសន៍ទំាឡាយ បានរំលាចឡើង 
នូវការយល់ឃើញផងដារអំពីអំពើពុករលួយ ដាលជា 
បច្ចយ័ជំរុញអំពើនា “ការកាត់ទោសដោយមហាជន”។  
អ្នកផ្ដល់កិច្ចសមា្ភាសន៍ខ្លះបានអះអាងថា បាសិនបើ 
ពួកគាចាប់ចោរបាន ហើយបាគល់ចោរទៅឲាយមនា្ត ី
នគរបាល ពួកគាជឿជាក់ថា ២ ឬ ៣ ថ្ងាកាាយមក  
មនា្តីនគរបាលនឹងដោះលាងពួកចោរទាំងនោះ ពីពាាះ 
ពួកចោរផ្ដល់សំណូក។ បាសិនបើករណីបាបនាះ 
បញ្ជូនទៅតុលាការ បាជាពលរដ្ឋមានជំនឿផងដារថា  
ពួកចោរនឹងតាូវបានដោះលាង បនា្ទាប់ពីពួកចោរសូក 
បា៉ាន់មនា្តីតុលាការ។ ដូច្នាះ បាជាពលរដ្ឋខ្លះគាគិតថា  
ការបាគល់ជនទាំងឡាយដាលតាូវគាអះអាងថា ជា 
ជនល្មើសទៅឲាយមនា្តីនគរបាល នឹងមិនទទួលបាននូវ 
ការផ្ដនា្ទាទោសតាមចាបាប់ឡើយ។  

ក្នងុបរិបទសាដៀងគា្នានាះដារអ្នកផ្ដល់កិច្ចសមា្ភាសន៍ 
ខ្លះបញ្ចាញទសាសនៈថា មនា្តីនគរបាល និងបាព័ន្ធ 
យុត្តិធម៌ មិនបានបំរីការងរជាសាវាសាធារណៈ ជា 
មួយនឹងការបាពាតឹ្តទៅ និងការឲាយរួចផុតពីការបង់ថ្លា 
សាវាដោយស្មើភព សមាាប់បាជាពលរដ្ឋទាំងអស ់
ឡើយ ប៉ុន្តាបានបំរីការងរជាបាព័ន្ធពីបុគ្គលមា្នាក់ទៅ 
បុគ្គលមា្នាក់ទៀតចាើនជាងដាលដើមបណ្តឹងចំណាយ 
បាាក់ទៅឲាយមនា្តីនគរបាល និងតុលាការ ដើមាបីទទួល 

20 មនា្តីតុលាការថ្លាងបញ្ជាក់ថា៖ “វាមានការលំបាកធ្វើការសុើបអង្កាត ដោយសារខ្ញុំគា្មានលុយចំណាយលើសាំង មធាយាបាយដឹកជញ្ជូន និងចំណាយ 
លើអាហារហូបចុក”។ នៅពាលករណីមានការវិវត្តន៍ល្អសមាាប់ដើមបណ្តឹង ពាលនោះដើមបណ្តឹងអាចផ្ដល់បាាក់បន្ថាមជា “បាាក់សងគុណ”។

បានលទ្ធផល ហើយដាលជនល្មើសអាចចំណាយ 
បាាក់សូកបា៉ាន់ ដើមាបីទទួលបានការដោះលាង។ ហាត ុ

ដូច្នាះជនកាកីា និងបាជាពលរដ្ឋដាលមិនសូវមាន “ខ្នង 
បង្អាក” ទំនងជាមានលទ្ធភពតិចតួចបាើបាាស់បាព័ន្ធ 
តុលាការ ហើយក៏បារមកបាើបាាស់មធាយាបាយផាសាង 
ពីនាះ ដូចជាមធាយាបាយ “កាត់ទោសដោយមហាជន”។

ពិតបាាកដណាស់ អ្នកផ្ដល់កិច្ចសមា្ភាសន៍ភគ 
ចាើន រាប់ទំាងបាជាពលរដ្ឋមូលដា្ឋាន និងមនា្តតុីលាការ 
ផង បានអះអាងថា នៅពាលបាជាពលរដ្ឋដាក់ពាកាយ 
បណ្តងឹ ដើមបណ្តងឹគួរតាផ្ដល់បាាក់ទៅឲាយមនា្តនីគរបាល  
ឬតុលាការសមាាប់ “ចំណាយលើការសុើបអង្កាត”។20 

អ្នកផ្ដល់កិច្ចសមា្ភាសន៍ទាំងឡាយ បានបង្ហាញ 
នូវការកង្វះទំនុកចិត្ត ទៅលើតុលាការក្នងុការដាក់ទោស 
ទណ្ឌ ដាលមានកមាតិទោសធួនល្មមទៅនឹងបទល្មើស 
ដាលបាពាឹត្ត។ បាជាពលរដ្ឋដាលផ្ដល់កិច្ចសមា្ភាសន៍ 
ជាចាើននាក់បានយល់ថា បើទុកជាតុលាការបានរក 
ឃើញចោរជាប់ពិរុទ្ធ ហើយកាត់ទោសចោរនោះក៏ដោយ  
ក៏ទោសនោះមានកមាិតសាាលពាក បើបាៀបធៀប 
ទៅនឹងការឈឺចាប់ និងការបាត់ បង់ដាលពួកគា 
ទទួលរង។ ពួកគាចង់ឲាយមនា្តីនគរបាល និងតុលាការ  
ចាត់វិធានការឲាយបានតឹងរឹងជាងនាះ។ បាជាពលរដ្ឋ 
ដាលផ្ដល់កិច្ចសមា្ភាសន៍ជាចាើននាក់បានពនាយល់ថា  
ជនល្មើសទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពាលខ្ល ីដាល 
ពួកគាជឿជាក់ថា នឹងមិនអាចធ្វើឲាយជនល្មើសរាងចាល 
ក្នុងការបាពាឹត្តបទល្មើសទៀត បនា្ទាប់ពីពួកគាតាូវបាន 
ដោះលាង។

អ្នកផ្ដល់កិច្ចសមា្ភាសន៍ទំាងឡាយបានបង្ហាញផង 
ដារ នូវការកង្វះទំនុកចិត្តលើបាព័ន្ធគាប់គាងពន្ធនាគារ  
ដាលជាមធាយាបាយមួយសមាាប់ទណ្ឌិត ឬជនជាប ់
ឃុំធ្វើការកាបាាខ្លួន។ ជំនឿពលរដ្ឋមួយគឺថា៖ ការ 
កាបាាខ្លួនដោយគាាន់តាចំណាយរយៈពាលខ្លីនៅក្នុង 



12 តុលាការប្រជាជនការបង្ការ និងការឆ្លើយតបចំពោះ“ការកាត់ទោសដោយមហាជន” នៅកម្ពុជា

ពន្ធនាគារ មិនអាចកាបាាខ្លនួទៅរួចបានទា ដូចសុភសិត 
ខ្មារបានពោលមកថា៖ ឆ្កាកន្ទុយខ្វៀន នៅតាខ្វៀន 

ដដាល។ 

បាជាពលរដ្ឋខ្លះបាននិយាយថា ពួកគាមានការ 
ភ័យខ្លាចថា ជនទាំងឡាយដាលបំរីទោសជាប់ពន្ធ 
នាគាររយៈពាលខ្លី អាចនឹងធ្វើការសងសឹកទៅលើ 
អ្នកធ្វើការចោទបាកាន់ ពាមទាំងទៅលើសាកាសីទាំង 
ឡាយ។ ដូច្នាះ សមាាប់បាជាពលរដ្ឋមួយចំនួន ការ 
កំចាត់ចោលជាក់ស្ដាង21 នូវជនទាំងឡាយដាលធ្វើឲាយ 
ប៉ះពាល់សណា្តាប់ធា្នាប់សង្គម គឺជាមធាយាបាយតាមួយ 
គត់ដើមាបីសា្ដារឡើងវិញ នូវសន្តិសុខ និងសន្តិភព 
យូរអង្វាង។ 

យា៉ាងហោចណាស់ការយល់ឃើញ អំពីផ្នាក 
កង្វះខតទំនុកចិត្តលើមនា្តីនគរបាល តុលាការ និង 
ពន្ធនាគារ អាចតាវូបានពនាយល់តាមហាតុការណ៍ដាល 
ថា ចំណាះដឹងផ្នាកចាបាប់ ចំណាះដឹងផ្នាកនីតិរដ្ឋ និង 
ចំណាះដឹងខងសិទ្ធមិនុសាស មានលក្ខណៈទន់ខាសាយ។  
បាជាពលរដ្ឋដាលចូលរួមក្នុង “ការកាត់ទោសដោយ 
មហាជន” មិនយល់ទាដាលថា បុគ្គលគាប់រូបមាន 
សិទ្ធទិទួលបាននូវការជំនំុជមាះក្ដបីាកបដោយយុត្តធិម៌  
និងសិទ្ធិទទួលបាននូវការសន្មត់ជាមុនថាជាជនគា្មាន 
ទោស។ ពួកគាក៏មិនបានយល់ដឹងថា អំពើឃាតកម្ម 
បាពាតឹ្តដោយបាជាពលរដ្ឋ ដាលចូលរួមក្នងុការសមា្លាប់ 
ដោយហ្វូងមហាជន គឺជាអំពើអាចមានទោសតាម 
ចាបាប់។ 

21 វាយចោល គឺជាសំនួនសាចក្ដីភសាខ្មារ ដាលតាូវបានគាយកមកបាើ សមាាប់សមា្លាប់មនុសាសដោយហ្វូងមហាជន ឬហ្វូងមនុសាសតាមដងផ្លូវ 
ដាលមានអំពើចំនួន ២៖ វាយ និង ចោល។

22 បាទាសកម្ពុជាបានលុបបំបាត់ទោសបាហារជីវិតក្នុងឆា្នាំ១៩៨៩។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនាពាះរាជាណាចកាកម្ពុជា (ឆា្នាំ១៩៩៣) តាង់មាតាា ៣២ ចាងថា៖ 
“ជនគាប់រូបមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិត មានសារីភព និងមានសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួន។ ទោសបាហារជីវិត មិនតាូវឲាយមានឡើយ”។ នៅក្នុងឆា្នាំ១៩៩៥ 
នាយករដ្ឋមនា្តី សម្ដាចកាុមពាះនរោត្ដមរណឫទ្ធិ លើកពាះរាជសំណើធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងដាក់បញ្ចូលទោសបាហារជីវិតឡើងវិញ 
ចំពោះឃាតករ និងឈ្មួញជួញដូរគាឿងញៀន ប៉ុន្តាពាះរាជសំណើរបស់ពាះអង្គតាូវបានបដិសាធចោល៖ (http://www.phnompenhpost.

com/national/why-capital-punishment-bad-idea-cambodia)។

លើសពីនាះទៅទៀតពួកគាមិនបានដឹងថា បាទាស 
កម្ពជុាបានលុបបំបាត់ទោសបាហារជីវិតក្នងុឆា្នា១ំ៩៨៩  

ឬពួកគាមិនបានយល់ពាមចំពោះការលប់ទោសបាហា 
ជីវិតឡើយ។22 ផ្ទយុទៅវិញអ្នកផ្ដល់កិច្ចសមា្ភាសន៍ខ្លះមាន 
ជំនឿថា ការអនុវត្តទោសបាហារជីវិតភ្លាមៗ (ការសមា្លាប់ 
កាាចាបាប់) ចំពោះជនល្មើសដាលតាូវបានចាប់ខ្លួន  
ក្នុងករណីបាពាឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដាងអាចទទួលយក 
បានពីសំណាក់បាជាពលរដ្ឋមូលដា្ឋាន ហើយនិងមនា្ត ី
នគរបាល ជាពិសាសអនុវត្តទោសនាះចំពោះចោរ។  
តាមកិច្ចសមា្ភាសន៍ដាលបានធ្វើនៅទីកន្លាងដាលការ 
សមា្លាប់ដោយមហាជនបានកើតឡើង ជាទូទៅអ្នក 
សងសឹកតាូវបានគាចាត់ទុកថា ជាអ្នកធ្វើគុណ 
បាយោជនច៍ាើន ជាជាងតាូវបានគាចាត់ទុកថាជាជន
ល្មើស។ 

ហាតុផលមួយទៀតទំនងជាបច្ច័យដាលជមាុញ 
ឲាយកើត “ការកាត់ទោសដោយមហាជន” នោះគ ឺ
សា្ថានភពកាកីា។ នៅក្នងុបាទាសមួយដូចជាបាទាស 
កម្ពុជា ដាលបាជាពលរដ្ឋភគចាើនយកខ្លួនជាទីពឹង 
តាលើការដោះសាាយនូវសា្ថានភពពិតនាជីវិតបុ៉ណ្ណាះ  
ការបាត់បង់លុយកាក់ ឬម៉ូតូរបស់ពួកគា អាចមាន 
អានុភពមហន្តរាយទៅលើជីវិតបាចំាថ្ងារបស់ពួកគា។  
បាជាពលរដ្ឋដាលផ្ដល់កិច្ចសមា្ភាសន៍ បានបង្ហាញ 
អារម្មណ៍ស្អប់ខ្ពើមខ្លាងំចំពោះពួកចោរ។ នៅពាលចាប់ 
បានចោរ ការខឹងសមាបា និងការខកចិត្តដាលពុះកញា្ជោល 
ឡើង ក៏មានអារម្មណ៍រំសាយដោយការវាយដំ និង 
ទាត់ធាក់ពួកចោរទាំងនោះ ជួនកាលវាយដំ ទាត់ធាក ់
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ពួកចោររហូតដល់សា្លាប់ក៌មាន។ ជាលទ្ធផល ការធ្វើ 
ទោសតាមរយៈ “ការកាត់ទោសដោយមហាជន” អាច 

គា្មានភពសមាមាតាទៅនឹងអំពើល្មើសទាល់តាសោះ។  
បុគ្គលមា្នាក់ អាចនឹងតាវូបានហ្វងូមនុសាសសមា្លាប់ ដោយ 
សារតាអំពើអ្វីមួយដាលចាបាប់កំណត់តាឹមតាជាបទល្មើ 
សលហុប៉ុណ្ណាះ។23    

៤.២.  ការបង្ហាញពីអំពើនា “ការកាត់ 
ទោសដោយមហាជន” បាឆាំង
នឹងអ្នកដាលតាូវបានចោទថាធ្វើ
អំពើអាបធ្មប់

៤.២.១.  ការចោទបាកាន់ពីការបាពាឹត្តអំពើអាប
ធ្មប់ និងការធ្វើទុក្ខបុកម្នាញ24  

“ការកាត់ទោសដោយមហាជន” មួយបាភាទទៀត  
ដាលមិនទាន់បានសាាវជាាវចាបាស់លាស់តាមទសាសនៈ 
សិទ្ធិមនុសាស គឺជាការសមា្លាប់ ការវាយដំទាត់ធាក់  
កាយាយីរំខន និង/ឬការបណ្តាញចាញនូវជនទាំង 
ឡាយ ដាលតាូវបានចោទថាបាពាឹត្តអំពើអាបធ្មប់។ 

ការមានជំនឿទៅលើកមា្លាំងអធិធម្មជាតិ ដាល 

មនុសាសមួយចំនួនបានបាើ ដើមាបីធ្វើអំពើល្អ ឬអំពើអាកាក់  
គឺជារឿងធម្មតាទៅហើយនៅបាទាសកម្ពុជា ហើយ 
ក៏មានផលប៉ះពាល់សំខន់ក្នងុជីវភពសាធារណៈ និង 
ឯកជន។ ពាះសងាឃ ឬអាចារាយ ដាលមានចំណាះដឹង 
ពិសាសខង “មន្តអាគមក្នងុផ្លវូល្អ” រៀបចំពិធីសាសនា  
ធ្វើវត្ថុផាសាងៗឧបកិច្ច ឬគូររូបផាសាងៗលើផ្ទាំងកាណាត់  
ឬចារលើដងខ្លនួ ដើមាបីការពារមនុសាសឲាយរួចផុតពីឥទ្ធពិល 

23 នៅក្នុងឆា្នាំ២០១៣ អ្នកឈរមើលមួយកាុមនៅរាជធានីភ្នំពាញ បានវាយដំទាត់ធាក់យុវជនវ័យក្មាង ជាចោរមា្នាក់រហូតដល់សា្លាប់ កាាយពី 
យុវជននាះលួចបាាក់ ២០ ដុលា្លារអាមារិកពីហោប៉ាអ្នកទាសចរណ៍មា្នាក់។

24 ពាកាយថាអំពើអាបធ្មប់ តាូវបានកំណត់និយមន័យដោយបណា្តាញព័ត៌មានស្ដីពីសិទ្ធិមនុសាស និងអំពើអាបធ្មប់ តាមរយៈរបាយកាណ៍ដាលបានប
ង្ហាញជូននៅក្នុងសម័យបាជុំលើកទី ២៥ នាកាុមបាឹកាសាសិទ្ធិមនុសាសនៅខាមីនាឆា្នាំ២០១៤: http://www.whrin.org/whrin-publications/.។

25 ចៅកាមសាលាដំបូងខាត្ត និងមន្តាីនគរបាលភគចាើន ដាលបានបំពាញមុខងរនៅចនោ្លាះទសវតាសរ៍ឆា្នាំ១៩៨០ និងទសវតាសរ៍ឆា្នាំ១៩៩០ បាន 
រាយការណ៍ថា បទល្មើសទាំងនាះ មានចំនួនចាើននៅអំឡុងពាលអតីតកាល បើទុកជាពុំមានស្ថិតិជាផ្លូវការក៏ដោយ។  មនា្តីនគរបាលមា្នាក់នៅ
ខាត្តកំពង់ស្ពឺបានរាយការណ៍ថា នៅទសវតាសរ៍ឆា្នាំ១៩៩០ មនា្តីនគរបាល មិនបានធ្វើការសុើបអង្កាតបទល្មើសទាក់ទងនឹងអំពើអាបធ្មប់ឡើយ  
ដោយសារបទល្មើសបាបនាះមានចំនួនចាើនពាក។ 

អធិធម្មជាតិមិនល្អពីខងកាា។ ផ្ទុយទៅវិញ មនុសាស 
មួយចំនួនតាូវបានគាសងាស័យថា មានការបាាសា័យ 

ទាក់ទងជាមួយកមា្លាំងអំពើអាបធ្មប់ ឬ “មន្តអាគម 
ក្នុងផ្លូវអាកាក”់ ដាលបាើដើមាបីធ្វើបាបអ្នកដទា។ 

ការសមា្លាប់ ការវាយដំទាត់ធាក់ ការរំខនយាយី  
ឬការបណ្តាញចាញនូវជនទាំងឡាយ ដាលតាូវបាន 
ចោទថាបាើ “មន្តអាគមក្នងុផ្លវូអាកាក់” ឬធ្វើអំពើអាបធ្មប់  
គឺជារឿងធម្មតាទៅហើយនៅកម្ពជុា ដាលមនុសាសដាល 
តាូវគាកំណត់ថាជាអាបធ្មប់ កា្លាយទៅជាសត្វសា្វាសុី 
បាយលាបមាត់ពពា សមាាប់បញ្ហា ផាសាងៗនៅក្នុង 
ភូមិ។ បាការទាំងនាះ រាប់បញ្ចូលទាំងគាាះកាច 
អកុសល ដាលគួរឲាយសងាស័យ ការឈឺចាប់ ជម្ងឺឈ ឺ
ថា្កាត់ និងមរណៈភព។ ក្នុងពិភពលោកដាលគាចាត ់
ទុកថាជាការគំរាមកំហាង ក្នងុករណីដាលបាជាពលរដ្ឋ 
ខ្វះសំណាញ់សុវត្ថិភពសង្គម អាចមានអារម្មណ៍ 
តាលតោលគា្មានទីពឹង នៅពាលបាឈមមុខនឹងដំណើរ 
បាាបាួលនាជីវិតបាចាំថ្ងា ដោយស្វាងរកមនុសាសដើមាបី 
ស្ដីបនោ្ទាស អាចជាចម្លើយដើមាបីជួយបាជាពលរដ្ឋ 
ពុះពារនឹងការភ័យខ្លាចដោយផ្ទាល់។ 

ពំុមានស្ថិតិចាបាស់លាស់ស្ដីពីចំនួនឧបាបត្តិហាតុនា 
អំពើហិងាសា ដាលទាក់ទងនឹងអំពើអាបធ្មប់នៅបាទាស 
កម្ពុជាឡើយ។ ទោះបីយា៉ាងណាក៏ដោយ ផ្អាកតាម 
ព័ត៌មានដាលទទួលបានពីមនា្តនីគរបាលនៅថា្នាក់មូល 
ដា្ឋាន និងព័ត៌មានដាលទទួលបានពីមនា្តីតុលាការ 
សាលាដំបូងខាត្ត ចំនួនការសមា្លាប់ជនរងគាាះ ដាល 
តាូវបានចោទពីអំពើអាបធ្មប់ គឺមានសារៈសំខន់នៅ 
ក្នងុអំឡុងពាលកន្លងទៅថ្មីៗ នាះ។25 បច្ចបុាបន្ននាះ ចំនួន 
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ករណីរំលោភសិទ្ធិមនុសាស ទាក់ទងនឹងអំពើអាបធ្មប់  
តាូវបានគារាយការណ៍មកថា មានចំនួនថយចុះ ក ៏

ប៉ុន្តានៅតាជាបញ្ហាកង្វល់ដដាល នៅក្នុងតំបន់ដាច ់
សាយាលមួយចំនួនក្នុងបាទាសកម្ពុជា។ នៅចនោ្លាះ 
ឆា្នាំ២០១២ និងឆា្នាំ២០១៨ ការិយាល័យ OHCHR  
បានចងកាងទុកជាឯកសារនូវករណី ទាក់ទងនឹង 
អំពើអាបធ្មប់ចំនួន ៤៩ ករណី ក្នុងចំណមករណ ី
ទាំងនាះមាន ៣៥ ករណីទាក់ទងនឹងការសមា្លាប់ 
ដោយមហាជន ហើយនិង ១៤ ករណីជាការប៉ុនប៉ង 
សមា្លាប់ ឬជាករណីនាការរំខនយាយី។

ដោយកត់សមា្គាល់មើលលើការអនុវត្តជាក់ស្តាង  
អំពើអាបធ្មប់នៅកម្ពុជា ជាអាទិ៍មានជាទមាង់នាការ 
ចោទបាកាន់ ដាលធ្វើឡើងចំពោះបាជាពលរដ្ឋមួយ 
ចំនួន។26 តាមកិច្ចសមា្ភាសន៍ដាលធ្វើឡើងជាមួយបាជា 
ពលរដ្ឋ ដាលតាូវបានគាចោទថាជាអាបធ្មប់ ហើយ 
និងជាមួយសមាជិកគាួសាររបស់ជនរងគាាះ ដាល 
តាូវបានគាសមា្លាប់តាមការចោទបាកាន់ ដាលមាន 
ភស្តុតាងតិចតួចបំផុត តាូវបានគារកឃើញថាពួកគ 
េគាំទាគំនិតដាលថា បុគ្គលទាំងនាះកំពុងរៀបចំពិធ ី
សាសនា ឬពិធីសានពាានបាភាទអ្វីមួយ។ ទោះបីជា 
យា៉ាងណាក៏ដោយ ការចោទបាកាន់ជារឿងពិត ហើយ 
ការចោទបាកាន់ទំាងនាះ នំាឲាយមានសា្លាក សា្នាមទុរយស 
ដល់សាមីជន ដាលបានធ្វើឡើងពីអ្នកភូមិដទាទៀត។

26 គាូខ្មារដាល “ កា ” គាាះបង្កឡើងពីអង្គអធិធម្មជាតិ ខ្មាចពាាយបីសាច ឬអាបធ្មប់ អនុវត្តជាចំហនៅតាមផ្ទះ ឬនៅក្នុងវត្ត។ ផ្ទុយទៅវិញគា្មានអ្នក
ណានិយាយជាចំហថា គាូខ្មារទាំងនាះធ្វើមន្តអាគមក្នុងផ្លូវអាកាក់នោះឡើយ។

27 គាអាចសុំឲាយអ្នកស្នងរូបរៀបចំពិធីសាសនា ដើមាបីកំណត់ឈ្មាះរបស់ខ្មាចពាាយបីសាច ដាលខឹងសមាបាចូលក្នុងរូប ហើយសួរខ្មាចពាាយប ី
សាចដាលចូលរូបថា ហាតុអ្វីក៏ធ្វើឲាយកូនចៅឈឺ។ តាមធម្មតា ខ្មាចពាាយបីសាចនោះនឹងពនាយល់ថា អ្នកជម្ងឺរំលោភបំពានលើទំនៀមទមា្លាប ់
សង្គម ដូចជាចោលកាកសំណល់ទៅលើទីកន្លាងខ្មាចពាាយបីសាចរស់នៅ ឬសង់ផ្ទះខុសទៅនឹងទិសតាមបាពាណី។ គារៀបចំពិធីសាសនា 
ឬពិធីសានពាានដើមាបីផ្គាប់ចិត្តខ្មាចពាាយបីសាច។ ឥទ្ធិពលអាកាក់ក្នុងខ្លួនអ្នកជម្ងឺ តាូវបំប្លាងទៅជារូបតំណាង ដាលសូនរូបពីម៉ាសៅអង្ក រួច 
យកទៅបោះចោលនៅខងកាាភូមិករ។ តួអង្គតំណាងសភវៈអាកាក់ នឹង “ សាបសោយ” រូបតំណាងជំនួស ហើយទុកអ្នកជម្ងឺនោះឲាយរស ់
នៅក្នុងភពសុខសាន្ត។ ភពសាបគា្នាមួយចំពោះពិធីសាសនា ឬពិធីសានពាានបណ្តាញរូប ឬបណ្តាញខ្មាចពាាយបីសាច  អាចតាូវធ្វើឡើង 
ដោយសមា្លាប់មនុសាស ដាលមានអាកបាបកិរិយាមិនល្អ (មនុសាសដាលតាូវបានចោទបាកាន់ពីបទប្លន់ អាកបាបកិរិយាមិនល្អក្នុងសង្គម។ល។) ឬ 
នាំយកឥទ្ធិពលអាកាក់ចាញ (មនុសាសដាលតាូវបានចោទបាកាន់ពីអំពើអាបធ្មប់)។

៤.២.២. ទិដ្ឋភពទូទៅនាពាឹត្តិការណ៍វាយ 
បាហារបាឆាំងនឹងអ្នកដាលតាូវបាន 
ចោទថាធ្វើអំពើអាបធ្មប់

បច្ចបុាបន្ន មានធាតុផាសំមួយចំនួននៅក្នងុពាតឹ្តកិារណ៍ 
ជាបន្តបនា្ទាប់ ដាលនាំឲាយមានការចោទបាកាន់មនុសាស 
ថាជាអាបធ្មប់។ តាមធម្មតាការចោទបាកាន់នាះ ផ្ដើម 
ចាញពីពាកាសចចាមអារា៉ាម។ នៅពាលសា្ថានភពមួយ 
មានលក្ខណៈគំរាមកំហាងជាសកា្ដានុពល បាជាពល 
រដ្ឋដាលទទួលរងការប៉ះពាល់ ពាយាយាមស្វាងរកការ 
ពនាយល់ និងស្វាងរកអ្នកទទួលខុសតាូវ។ នៅតាមជន 
បទនាបាទាសកម្ពជុា បាការនាះតាមធម្មតា វាផ្ដើមចាញ 
ពីជម្ងជឺាបន្តបនា្ទាប់ គាាះកាចអកុសល និងមរណៈភព  
ដាលតាវូបានគាមើលឃើញដោយសងាស័យថាកំពុងកើត 
ឡើងនៅទីកន្លាងមួយ។ បាសិនបើគា្មានការពនាយល ់
ចាបាស់លាស់ទា បាជាពលរដ្ឋអាចចាត់ទុកថាវាអាច 
ជាអន្តរាគមន៍អធិធម្មជាតិ។ 

នៅពាលមានមនុសាសឈឺ តាមធម្មតាដំបូងឡើយ  
តាូវពឹងផ្អាកទៅលើថា្នាំពាទាយជាបាភាទថា្នាំមកពី បស្ចឹម 
បាទាស ដើមាបីស្វាងរកដំណះសាាយយ៉ាាងរហ័ស 
ចំពោះបញ្ហាសុខភព។ ក្នុងករណីដាលបាជាពលរដ្ឋ  
មិនមានអារម្មណ៍ធូរសាបើយគាាន់បើទា ដោយសារ 
គាូពាទាយមិនអាចពាយាបាលពួកគាឲាយជាសះសាបើយបាន  
អ្នកជម្ងឺអាចនឹងទៅរកគាូខ្មារ ឬហៅថាគាូសោ្ដាះ ដាល 
ជាអ្នកអាចពនាយល់អំពីបញ្ហា ដាលបង្កឡើងពីខ្មាច 
បីសាចដាលចូលរូប27 ឬអាបធ្មប់។



15តុលាការប្រជាជនការបង្ការ និងការឆ្លើយតបចំពោះ“ការកាត់ទោសដោយមហាជន” នៅកម្ពុជា

នៅឆា្នាំ២០១៧ មនុសាសភគចាើនសា្លាប់ដោយសារជម្ងឺផាសាងៗ ក្នុងរយៈពាលខ្លីនៅក្នុងភូមិមួយនៅខាត្ត 
កំពង់ស្ពឺ។ ពាឹត្តិ ការណ៍ខុសធម្មតា បានកើតឡើងផងដារ ដូចជារន្ទះបាញ់ផ្ទះ។ មនុសាសមា្នាក់ទៅរកគាូទាយ  
និងពាះសងាឃ ដើមាបីស្វាងរកការពនាយល់ចំពោះពាឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲាយពាួយបារម្ភនាះ។ ពាះសងាឃមានសងាឃដីកា 
សន្មត់ថា ពាឹត្តិ ការណ៍ទាំងនាះ គឺបណា្តាលមកពីវត្តមាន “តួអង្គតំណាងសភវៈអាកាក”់ នៅក្នុងភូមិ ហើយ 
ស្នើសុំឲាយរៀបចំពិធីសាសនាមួយ ដើមាបីកំចាត់សភវៈអាកាក់នាះ។ មានពាកាយចចាមអារា៉ាមនិយាយតៗគា្នាថា  
វត្តមាន “តួអង្គតំណាងសភវៈអាកាក”់ អាចជាបុរសមា្នាក់ឈ្មាះ ភព ភ័កា្ត ជាគាូខ្មារ ដាលមកកាន់ភូមិនាះ 
ជារឿយៗ ដើមាបីមកជួបបាពន្ធចុងទី២របស់គាត់។ គាទូាយរស់នៅក្នងុតំបន់នោះបានបញ្ជាក់ថា តួអង្គតំណាង 
សភវៈអាកាក់ គឺបុរសមា្នាក់នាះ។ ការចោទបាកាន់ឈ្មាះ ភ័កា្ត ថាជាអាបធ្មប់ កើតមានជាយូរលង់ណាស់ 
មកហើយ នៅពាលបាជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមសួនាំពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកបាបកិរិយាបាពន្ធចុងទី២របស់គាត់ឈ្មាះ  
សុខ ផន់នី ដាលតាមការរាយការណ៍មកថា គាត់ចាប់ផ្ដើមផឹកសាា និយាយសំដីអសុរសទៅកាន់បាជា 
ពលរដ្ឋជិតខង រហូតដល់ជារបាទាចពួកគា ដោយនិយាយយោងដល់ “មន្តអាគមអូមអាម” បនា្ទាប់ពីជួប 
ប្ដីរបស់គាត់។ តាមការរាយការណ៍មក សុខ ផន់នី ជាមនុសាសតាមា្នាក់គត់នៅក្នុងភូមិ មានអាកបាបកិរិយា 
ខុសប្លាក ប្ដូរមកកាន់សាសនាគាិស្ត ហើយមានកូនចូលរៀនក្នុងមណ្ឌលកុមារកំពាា-សាសនាគាិស្ត។ ឈ្មាះ  
ភ័ក្ដា តាូវបានគារាយការណ៍មកថា ជាបុរសមានសណា្តានចិត្តល្អ ប៉ុន្តាហាតុការណ៍ពិតដាលថាគាត់ចាះរបៀប 
បាើបាាស់រុក្ខជាតិផាសំធ្វើជាឧសថ រូបមន្តមន្តអាគម ហើយនិងចាះរបៀបធ្វើយ័ន្ត និងខាសាកថាសមាាប់ក្មាងៗ 
ការពារខ្លួន បង្កើនការសងាស័យកាន់តាចាើនឡើង។ បុរសឈ្មាះ ភ័ក្ដា រស់នៅក្នុងភូមិជិតខងគា្នា ប៉ុន្តា 
គាត់បងាៀនបាពន្ធឈ្មាះ សុខ ផន់នី ពីរបៀបបាើរុក្ខជាតិផាសំធ្វើឧសថលក់ទៅឲាយអ្នកភូមិ។ អំពើហិងាសាទៅ 
លើឈ្មាះ ភ័កា្ត បានផ្ទុះឡើងក្នុងខាមិនា ឆា្នាំ២០១៧ នៅពាលពិធីសាសនាមួយតាូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុង 
ភូមិ ដើមាបីកំចាត់ឥទ្ធិពលសភវៈអាកាក់ (ពិធីបណ្តាញខ្មាចពាាយបីសាច) និងសា្ដារឡើងវិញនូវភពសុខ 
ដុមរមាយនា។ ទីកន្លាងស័ក្ដិសិទ្ធិមួយតាូវបានរៀបចំឡើង។ ចៅអធិការវត្តចំនួន ៨ អង្គបាចាំវត្តចំនួន ៨ វត្តតាូវ 
បានដាក់ពងាាយនៅជុំវិញភូមិ តាមចំណុចសំខន់ៗចំនួន ៨ កន្លាង ហើយនិងអន្តរការី។ អំបោះ តាូវបាន 
ដាក់រាយនៅជំុវិញភូមិ ហើយចៅអធិការវត្តមួយអង្គ ដាលមានកិត្តនិាមលាបីលាបាញ តាវូគង់នៅចំកណា្តាលភូមិ។  
ពាះសងាឃគាប់អង្គធ្វើពិធីសូតាធម៌ ដោយពាះហស្ថកាន់អំបោះ។ ឈ្មាះ ភ័កា្ត បានមកដល់នៅពាលកំពុងធ្វើពិធី  
នៅពាលនោះគាត់តាូវបានហាមឃាត់មិនឲាយចូល និងចាកចាញពីភូមិនោះ។ តាមការរាយការណ៍មកគឺថា  
ឈ្មាះ ភ័កា្ត មានចាតនាវាយកំទាចជើងទមាអំបោះ ដាលរៀបពិធីចូលទៅក្នុងភូមិ។ ការអុកឡុកនាះតាូវបាន
អ្នកភូមិមើលឃើញ ដាលជាភស្តុតាងយា៉ាងចាបាស់បញ្ជាក់ថាឈ្មាះ ភ័គា្ត ពិតជាអាបធ្មប់ដាលបៀតបៀនអ្នក
ភូមិមាន។ ភ្លាមៗនោះ មហាជនដាលខឹងសមាបាចំនួន ២០០ នាក់ទៅ ៣០០ នាក់ ដាលដឹកនាំដោយមាភូមិ 
នាគំា្នាសមាកុចូលទៅកាន់ផ្ទះឈ្មាះ សខុ ផន់នី ជាបាពន្ធចុងទី ២ របសឈ់្មាះ ភ័កា្ត។ នៅទីនោះទាងំប្ដ ីនិងបាព
ន្ធតាូវបានរារាំងមិនឲាយចាញចូលក្នុងផ្ទះក្នុងរយៈពាលមួយ ដោយមានរបងពាត់ជុំវិញផ្ទះនោះ។ នៅពាលហ្វូង 
មហាជនមានមនុសាសមកចូលរួមកាន់តាចាើនឡើង និងកាន់តាមានភពគឃ្លើនឡើង មនា្តីនគរបាលប៉ុស្តិ៍ 
រដ្ឋបាលឃុំ ក៏សុំជំនួយគាំទាពីមនា្តីនគរបាលនៅអធិការដា្ឋាននគរបាលសាុក និងស្នងការដា្ឋាននគរបាល 
ខាត្ត។ គាួសារឈ្មាះ ភ័កា្ត និងឈ្មាះ សុខ ផន់នី ដាលមានសមាជិកចំនួន ៨ នាក់តាូវបានសង្គាាះជីវិតព ី
សំណាក់មនា្តីនគរបាល ដាលបាននាំពួកគាទៅកាន់អធិការដា្ឋាននគរបាលសាុក។ (បាភព៖ កិច្ចសមា្ភាសន ៍
ដាលបានធ្វើឡើងដោយការិយាល័យOHCHR)។ 



16 តុលាការប្រជាជនការបង្ការ និងការឆ្លើយតបចំពោះ“ការកាត់ទោសដោយមហាជន” នៅកម្ពុជា

នៅក្នុងករណីដាលពិបាក និងមិនអាចពាយាបាល 
ជាបាន គាូខ្មារបុរាណអាចបាាប់ថា គាត់មិនអាច 

ពាយាបាលអ្នកជម្ងឺឲាយជាសះសាបើយបានទា ដោយសារ 
ជម្ងឺនាះកើតមកពីអាបធ្មប់ ដាល “មានកមា្លាំងមន្ត 
អាគមខ្លាំងក្នុងផ្លូវអាកាក”់។ បនា្ទាប់មក គាូខ្មារបុរាណ 
នោះ អាចកំណត់អត្តសញ្ញាណមនុសាសមិនចាបាស់លាស់  
ដោយបង្ហាញនូវតមាុយដូចជា “មនុសាសដាលធ្វើឲាយអ្នក 
មានជម្ងឺ គឺរស់នៅទិសខងជើងផ្ទះរបស់អ្នកឯង” ឬ  
“មនុសាសនោះរាងខ្ពស់ ហើយមានមាាមដាតូចៗ”។ គា ូ
ខ្មារបុរាណ កមានឹងបាាប់ឈ្មាះពិតបាាកដរបស់មនុសាស 
ណាមា្នាក់ណាស់។ ក្នុងករណីមួយនៅខាត្តកំពង់ចាម  
គាូខ្មារ បានបាាប់ឈ្មាះពិតបាាកដរបស់មនុសាសមា្នាក់ 
ដាលជាជនសងាស័យថាជាអាបធ្មប់។28 បនា្ទាប់ពីមានការ 
ចោទបាកាន់រួចមក មនុសាសដាលគាចោទបាកាន់ តាូវ 
បានគាបណ្តាញចាញពីភូមិករជាចាើនឆា្នាំ និងទទួល 
រងនូវការវាយបាហារ ពាមទាំងទទួលរងនូវរបួសសា្នាម 
ចំនួន ២ លើក ដោយសារគាលួចកាប់នឹងពូថៅ។ 

មនុសាសដាលតាូវគាចោទថា បានបាពាឹត្តអំពើ 
អាបធ្មប់ តាូវបានគានិយាយថា “ធ្វើអំពើ ឬដាក់អំពើ”  
លើបាជាពលរដ្ឋបណា្តាលឲាយពួកគាមានជម្ងឺរហូតដល់ 
សា្លាប់។ មនុសាសដាលតាូវគាចោទថាចាះធ្វើអំពើធ្មប់ គា 
ហៅថា ធ្មប់ បាសិនបើគាត់ជាមនុសាសបាុស ហើយគ 
េហៅថា អាប បាសិនបើគាត់ជាមនុសាសសាី។ នៅក្នុង 
ចំណម ៣៥ ករណីដាលតាូវបានចងកាងទុកជា 
ឯកសារ មាន ៣ ករណី ដាលអ្នកចាះធ្វើអំពើជា 
មនុសាសសាី។  

28 នៅក្នុងសតវតាសរ៍ទី១៩ មានមាតាាមួយចំនួននាកាមចាបាប់ទាក់ទងនឹងការធ្វើអំពើអាបធ្មប់ ដាលអាចកាត់ទោសបាហារជីវិត បាសិនបើមានភស្ត ុ
តាងបញ្ជាក់។ គាូខ្មារ មានភរកិច្ចកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងប្ដឹងបរិហារបាឆាំងនឹងអាបធ្មប់ទៅកាន់មនា្តីតុលាការ។ គាទទួលសា្គាល់ថាគាូខ្មារ អាច
ទទួលយកព័ត៌មានពីខ្មាចពាាយបីសាចបាន (LECLERE, les Codes Cambodgiens, vol 2, Paris, Ersnerst Leroux, 1898, p.41)។

29 ពុទ្ធិបដិមាករ គាឿងរបៀន (កនាសាងយ័ន្ត ខាសាកថា) បាទាលមានមហិទ្ធីឫទ្ធិ។ 
30 ក្នុងករណីមួយ បុរសមា្នាក់ដាលតាូវបានគារាយការណ៍អះអាងថាជាធ្មប់ បានយកដារបស់គាត់ដាក់លើបាដាប់ភាទរបស់បុរសមា្នាក់ផាសាងទៀត 

ហើយបុរសមា្នាក់នោះ ក៏បានទទួលមរណៈភពនៅថ្ងាបនា្ទាប់។ ក្នុងករណីំមួយទៀត បុរសជាធ្មប់នោះ តាូវបានគានិយាយថា គាត់បានប៉ះជើង 
របស់ក្មាងសាីមា្នាក់។ នៅក្នុងខាត្តកំពង់ស្ពឺ បាជាពលរដ្ឋភគចាើនបានរាយការណ៍ថា ពួកគាបានទទួលដំណឹងថាជនដាលតាូវបានគាអះអាងថា
ជាធ្មប់ បានធ្វើសាច់ជាូកដាក់ក្នុងចានឲាយកា្លាយទៅជាដង្កូវរស់រវីក។ រឿងរា៉ាវនាះតាូវបានគានិយាយបាាប់តៗគា្នា ហើយវាជារឿងរា៉ាវតាូវបានគាបំភ្លា
គាប់ពាលវាលា។

31 នៅក្នុងខាត្តកំពង់ចាម ជីវិតរស់នៅរបស់ជន ដាលគាអះអាងថាជាអាប/ធ្មប់ ជួបការលំបាក។ អស់រយៈពាលជាចាើនឆា្នាំ បាជាពលរដ្ឋ មិន 
ចង់អង្គុយនៅជិត ឬនិយាយរកបុគ្គលនោះទា ពីពាាះពួកគាខ្លាចគាត់អាចដាក់អំពើលើពួកគា។ នៅក្នុងសាុកកណ្តៀង ខាត្តពោធិសាត់ សា្តីមា្នាក ់
បានបាាប់ពួកយើងថា ចាប់តំាងពីគាត់នៅវ័យជាកុមារភព បាជាពលរដ្ឋបាននិយាយថា មា្ដាយរបស់គាត់គឺជាអាប ដាលបណា្តាលឲាយសា្តនីាះទទួល 
រងនូវការឈឺចាប់ខងផ្លូវចិត្ត។

តាមធម្មតាអាប/ធ្មប់តាូវបានរាយការណ៍មកថា  
ជាមនុសាសដាលចាះរូបមន្តមន្តអាគមអូមអាមចារជា 

សំណារដោយដារកាសាទុកជាការសមា្ងាត់ ឬកាន់កាប ់
វត្ថុមន្តអាគមមានមហិទ្ធីឫទ្ធិ29 ដើមាបីជួយពួកគាបង្កនូវ 
គាាះថា្នាក់ដល់បាជាពលរដ្ឋដទា។ មនុសាសមួយចំនួន 
តាវូបានគានិយាយថាជា ធ្មប់អាប ជាប់ពីកំណើតដោយ 
ស្នងមត៌កពីជីដូនជីតាមក ឬទើបតាកា្លាយខ្លួនជាអាប 
ធ្មប់បនា្ទាប់ពីមានជម្ងឺ។ ការចោទបាកាន់ថាចាះអំពើ 
អាបធ្មប់ជាសាសាឡាយ អាចនាំឲាយសមា្លាប់កូនៗ ឬ 
រហូតដល់សមា្លាប់សហព័ទ្ធមា្ខាងទៀតរបស់បុគ្គល ដាល 
តាូវបានគាចោទថាជាអាបធ្មប់។ ការសមា្លាប់បាបនាះ 
តាូវបានគាដឹងជាទូទៅថា “សមា្លាប់ទាំងពូជ“។ 

នៅពាលបុគ្គលណាមា្នាក់តាូវបានគាកំណត់អត្ត 
សញ្ញាណថាជាធ្មប់ ពាកាយចចាមអារ៉ាាមអំពីអំពើអាកាក់ 
ជាក់លាក់ទាំងនាះរបស់ពួកគា នឹងកា្លាយជាដំណឹង 
លាចឮតៗគា្នា។30 នៅក្នុងករណីភគចាើន ការចោទ 
បាកាន់ពីអំពើអាប ដំបូងឡើយគាាន់តាតាវូបានធ្វើឡើង 
ពីមនុសាសចំនួន ២ ឬ ៣ នាក់បុណ្ណាះចាើនតាជា 
សាច់ញាតិរបស់ពួកគា។ កាាយមក ការចោទបាកាន ់
បានលាចឮដល់ភូមិទាំងមូល ហើយក្នុងករណីខ្លះ 
លាចឮដល់ភូមិជាចាើន។ ពាកាយចចាមអារ៉ាាមជួយបង្កើត 
សាមគ្គីភពរួមគា្នា ដាលបង្កលក្ខណៈឲាយមានបណ្តឹង 
បរិហារ និងពលីកម្មរបស់ជនរងគាាះ។ ពាកាយចចាម 
អារ៉ាាមទំាងឡាយពោពាញទៅដោយរឿងរ៉ាាវបំភ្លា ដាល 
តាូវបានបាមូលផ្ដុំបង្កើតជាការចោទបាកាន់មានពិរុទ្ធ។  
ដំបូងឡើយបុគ្គលតាូវបានគាបណ្តាញចាញ31 ហើយ 
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រហូតដល់តាវូគាឲាយចាកចាញពីភូមិករ។32 កាាយពីមាន 
រឿងរា៉ាវ និងកំហឹងបានពុះកញ្ជាោលកាន់តាចាើនឡើង  
ឧបាបត្តហិាតុតិចតួចបំផុតអាចនំាឲាយផ្ទះុអំពើហិងាសាយ៉ាាង 
រាលដាលនៅកមាិតឃុំ សង្កាត់។   

ជនល្មើសទំាងឡាយអាចជាហ្វងូមហាជន (ហ្វងូ 
មនុសាស) ដាលមានភូមិទាំងមូល ឬក្នុងករណីនាអំពើ 
ឃាតកម្មគាាងទុកជាមុន មនុសាសមួយកាុមតូច ដាល 
ជាញឹកញាប់តាវូជាសាច់ញាតិជនរងគាាះ។ ការសមា្លាប់ 

32 ករណីជាចាើននាជនដាលគាអះអាងថាជាអាប/ធ្មប់ ដាលគាបណ្តាញចាញពីភូមិករ តាូវគារាយការណ៍មកថា បានកើតឡើងក្នុងខាត្តរតនគិរី។ 
នៅឆា្នាំ២០១៣ និងឆា្នាំ២០១៥ ជនជាតិដើមភគតិចចារា៉ាយចំនួន ២ នាក់បានរត់ចាញពីភូមិរបស់ពួកគា ដោយមានការភ័យខ្លាចចំពោះអាយុ 
ជីវិតរបស់ពួកគា។

មនុសាសដាលតាវូបានចោទថាជាអ្នកធ្វើអំពើអាបធ្មប់ ជា 
ធម្មតាតាូវបានបាពាឹត្តដោយបាើដំបង កាំបិតខ្វាវ ឬ 
កាំាបិតផ្គាក់ ឬកាំភ្លើង។ តាមសាចក្ដីរាយការណ៍ សា្ត ី
ក៏ជាអ្នកចូលរួមផងដារ។ គារកឃើញជនរងគាាះមួយ 
ចំនួន តាូវបានគាសមា្លាប់កាត់កាបាល។ បាជាពលរដ្ឋខ្លះ 
លើកអំណះអំណាងថា ការសមា្លាប់កាត់កាបាលគឺជា 
វិធានការមួយ ដើមាបីបង្ការមិនឲាយមនា្តីនគរបាលរក 
ឃើញជនល្មើស ពីពាាះពួកគាជឿថារូបភពរបស់ជន  

នៅថ្ងាទី២៦ ខាមាសា ឆា្នាំ២០១៤ នៅខាត្តកំពង់ស្ពឺ បាជាពលរដ្ឋមួយកាុមចំនួន៦០០នាក់ បាដាប ់
ដោយដំបងឈើ និងដុំថ្ម បានមកដល់ផ្ទះរបស់ចាក ដោយចោទបាកាន់គាត់អំពីអំពើអាបធ្មប់។ គាត់បាន 
សា្លាប់កាាយពីការរងរបួសជាចាើនកន្លាង បនា្ទាប់ពីទទួលរងការគប់ដោយដំថ្ម និងការវាយតប់រួចមក។ ចាក គ ឺ
ជាគាូខ្មារ។ តាមដឹង គាត់បានពាយាយាមរកអតិថិជនថ្មីៗ ដោយនិយាយបាាប់អ្នកដាលធា្លាក់ខ្លួនឈឺថា បាសិន 
បើ ពួកគាមិនមកជួបគាត់ សមាាប់ទទួលការពាយាបាលសមរមាយទា ពួកគានឹងសា្លាប់ឆាប់ៗ។ មនុសាសមួយ 
ចំនួន បានសា្លាប់ដោយសារជម្ងឺ ដាលនគរបាល និងបាជាពលរដ្ឋអ្នកចាះដឹងបានរៀបរាប់ថា ជាជម្ងឺអាដស៍  
មហារីក ឬ ទឹកនោមផ្អាម។ ប៉ុន្តា សមាាប់បាជាពលរដ្ឋសាមញ្ញក្នុងភូមិ ក៏ដូចជាបាជាពលរដ្ឋតាមភូមិជុំវិញ  
យល់ថាបាជាពលរដ្ឋទាំងនាះបានសា្លាប់ដោយសារបណា្តាសាររបស់ចាក។ ដោយសារបាជាពលរដ្ឋមួយចំនួន  
បានសា្លាប់កាលពី២ ឬ ៣ ខាមុនវិញ អ្នកភូមិបានចាប់ផ្តើមភ័យខ្លាចចាក ពាមទាំងបានចោទគាត់ពីអំពើ 
អាបធ្មប់។ បនា្ទាប់ពីមានការសងាស័យចំពោះការសា្លាប់របស់បុរសមា្នាក់ គាទូាយមា្នាក់ បានសំដៅដោយបាយោល 
ទៅលើឈ្មាះចាក ថាជាអ្នកទទួលខុសតាវូនោះ។ ព័ត៌មានតាវូបានផាសព្វផាសាយយ៉ាាងទូលំទូលាយក្នងុភូមិក្នងុ 
រយៈពាល២ ឬ ៣ម៉ាងកាាយមក។ បាជាពលរដ្ឋ ចាប់ផ្តើមគិតថា ដល់ពាលដាលតាូវនៅឆា្ងាយពីចាក។  
នៅពាលចាប់ផ្តើមនារសៀលមួយ មានមនុសាសមា្នាយា៉ាងចាើន បានមកជួបជុំគា្នានៅមុខផ្ទះរបស់ចាក រហូតកើន 
ចំនួនដល់៥០០នាក់។ ចាក បាននៅក្នុងផ្ទះ ពាាះពាួយបារម្ភក្នុងការចាញទៅកាា។ មហាជនដាលខឹង 
សមាបារ បានចាប់ផ្តើមចោលដុំថ្មទៅលើដំបូល និងជញ្ជាំងផ្ទះបាក់សាបូវរបស់គាត់។ មានមនា្តីនគរបាល 
បាហាល១៥-២០នាក់ ពីសាុកជុំវិញ បានមកដល់កន្លាងកើតហាតុ។ ពួកគា បានពាយាយាមជន្លៀសចាកតាម 
រថយន្តរបស់គា តាមហាជនដាលខឹងសមាបារនោះ បានបញាឈប់ពួកគា។ បនា្ទាប់មក បាជាពលរដ្ឋមួយកាុម  
បានចូលក្នុងផ្ទះ ពាមទាំងអូសចាកចាញមកកាា។ បាជាពលរដ្ឋ បានគប់ដុំថ្ម វាយ ទាត់ធាក់គាត់រហូតដល ់
គាត់សា្លាប់។ មនា្តីនគរបាល បានបើកការសុើបអង្កាតមួយ ហើយពាះរាជអាជា្ញាមកពីសាលាដំបូងខាត្ត 
តាកាវ បានចាញដីកាចាប់ខ្លួនបុរស១១ នាក់។ មានតាជនសងាស័យមា្នាក់ប៉ុណ្ណាះ តាូវបានចាប់ខ្លួន ហើយ 
កាាយមកតាូវបានដោះលាងវិញ តាមដីកាតុលាការ។ ជនសងាស័យនៅសាសសល់ តាូវបានរាយការណ៍ថា 
បានរត់គាចខ្លួន និង មិនតាូវបានគាចាប់ខ្លួនឡើយ។ (បាភព៖ បទសមា្ភាសន៍ធ្វើឡើងដោយការិយាល័យ 
OHCHR-កម្ពុជា)
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ដាលបានសមា្លាប់អាបធ្មប់ តាូវបានផ្ដិតជាប់ក្នុងបាសា ី
ភ្នាករបស់សាកសព។ 

៤.២.៣.  មូលហាតុនាំឲាយមានការចោទបាកាន ់
ពីអំពើអាបធ្មប់ និងការធ្វើទុក្ខបុក 
ម្នាញ

ជាទូទៅ អំពើហិងាសាទាក់ទងនឹងអាបធ្មប់ មាន 
និនា្នាការជាអំពើគាាងទុកជាមុន ហើយផ្តាតលើជន 
ងយរងគាាះ និងជនរងគាាះបំផុតនៅក្នងុសហគមន៍ 
រួមទាំងជនពិការរាងកាយ ឬ សា្មារតី។ 

ជារឿយៗអ្នកផ្ដល់កិច្ចសមា្ភាសន៍ បានរៀបរាប់ 
បុគ្គលដាលតាវូបានចាត់ទុកជាអាបធ្មប់ ថាមានអាកបាប 
កិរិយាខុសប្លាក ឬមានអត្តចរិតខុសប្លាកពីគា (ធ្វើអ្វ ី
ប្លាកៗ)។ អាកបាបកិរិយា ឬអត្តចរិតខុសប្លាក តាូវ 
បានបង្ហាញតាមរយៈពាកាយសំដីរបស់ពួកគា ឬតាម 
របៀបបរិភោគអាហារហើយ និងតាមរបៀបដើរហើរ។ 33 
តាមសាចក្ដីរាយការណ៍ ជាធម្មតា ពួកគាពុំមាន 
ទំនាក់ទំនងល្អក្នុងសង្គមជាមួយមនុសាសដទាឡើយ។  
ពួកគាមួយចំនួន តាូវបានគាពិពណ៌នាថា ជាអ្នកមាន  
“អារម្មណ៍ឆាវឆាវ“ “ជារបាទាចអ្នកដទា” ឬ “គំរាម 
កំហាងពួកគា” (នៅពាលសាវឹងសាា) និងមានបំណង 
រស់នៅដាច់ដោយឡាកពីគាឯង។ រីឯពួកគាមួយចំនួន 
ផាសាងទៀតមានអារម្មណ៍ស្ងប់សា្ងាត់ជាង ប៉ុន្តាពួកគា  
“មិនសំឡឹងភ្នាកតាង់ឆ្ពាះទៅមុខទា” “មានភ្នាកទាំង 
គូពណ៌កាហម” ឬ “មិនអាចបារមុខចំពន្លឺពាះអាទិតាយ 
ឡើយ”។ ចំណាកឯពួកជាចាើនទៀត មានពិការភព 
ពីកំណើត ឬមានសញ្ញាសមា្គាល់ពិសាស (ខ្នា/ផ្នូក)  
ដាលជាបាពាណីបង្ហាញពីលទ្ធផលនាបាបកម្ម ដោយ 
សារសកម្មភពអាកាក់ដាលបានសាងឡើងនៅក្នុង 
អតីតជាតិ (ឧទា៖ ជនដាលតាូវបានគាអះអាងថាជា 
ធ្មប់ ឬអាបមា្នាក់ គឺជាមនុសាសគមខ្នង ជនដាលកើតមក 

33 ពួកគានិយាយមានសម្លាងខុសប្លាក មានន័យថាពួកគាអាចមានដើមកំណើតមកពីទីកន្លាងផាសង ឬតួអង្គអធិធម្មជាតិចូលសណ្ឋិតរូបពួកគា។  
ពួកគាខ្លះតាូវបានរាយការណ៍មកថាហុតឈាមសាស់។

34 ពន្លឺនៅតាមដើមឈើធំៗ នៅពាលយប់បង្ហាញពីវត្តមានរបស់ពាលឹងខ្មាច។
35 បាភព៖ បទសមា្ភាសន៍របស់ការិយាល័យ OHCHR កម្ពុជា

មានភ្នាកតាមា្ខាង)។ ពួកគាមួយចំនួនទៀត មាន 
លក្ខណៈពិសាសខងរាងកាយ ដាលអាចផាសារភ្ជាប ់

នឹងជំនឿអរូបី (ឧទា៖ ជនដាលតាូវបានគាអះអាងថា 
ជាធ្មប់ ឬអាបមា្នាក់ មានសក់កណា្តាញ់នៅពីកាាយ 
កាបាលរបស់គាត់)។

លើសពីនាះទៀត វាក៏អាចជាបញ្ហានាការរំពឹងទុក 
នាការបាកាន់ខ្ជាប់ ទៅនឹងបទដា្ឋានវបាបធម៌មួយចំនួន 
ផងដារ។ សញ្ញាមួយដាលបង្ហាញថា បុគ្គលមា្នាក់ 
អាចចាត់ទុកជាអាបធ្មប់បាន គឺដោយសារអវត្តមាន 
របស់គាក្នុងពិធីបុណាយពាះពុទ្ធសាសនា ដាលទំនងជា 
ដោយសារពួកគា មិនអាចចូលរួមក្នុងតំបន់ស័ក្តិសិទ្ធ 
ក្នងុវត្តបាន ដោយសារតាថាមពលអាកាក់របស់គាតាវូ 
បាឈមនឹងបារមី ដាលស្ថិតនៅទីនោះ។ ជួនកាល 
មានការរាយការណ៍មកថា មានភ្លើងចំលាកហោះជុ ំ
វិញផ្ទះរបស់គា។34 ក្នុងករណីភគចាើនដាលតាូវបាន 
គាសុើបអង្កាត អាបធ្មប់ដាលតាូវបានគាចោទបាកាន់  
បានកើតនៅភូមិផាសាងមួយទៀត។

ការចោទបាកាន់អំពីអំពើអាបធ្មប់ គឺផ្តាតលើជន 
ទាំងឡាយណា ដាលដើរគា្មានទិសដៅតាមផ្លូវដាល 
មនុសាសតាងតាដើរញឹកញាប់។35 ការផ្លាស់ប្តរូក្នងុជីវភព 
បាចាំថ្ងារបស់មនុសាសមា្នាក់ អាចបង្កើតឱាយមានការ 
ចាណាន និង/ឬតាូវបានចាត់ទុកថាជាការរំខនដាល 
មានលក្ខណៈគាាះថា្នាក់ជាសកា្តានុពលដល់អ្នកភូមិ។  
ជាបាពាណី ការគោរពបទដា្ឋានសង្គម និងការរកាសាភព 
ស្ងៀមសា្ងាត់ គឺមានតម្លាចាើនជាងការអភិវឌាឍគំនិត 
ថ្មីៗ ដាលអាចរំខនដល់ស្ថារភពសង្គម។

បន្ថាមពីលើការរីសអើង និងការរំពឹងទុកស្តីព ី
អនុលោមភពទៅតាមបទដា្ឋានវបាបធម៌ ការសាាវជាាវ  
មួយបានចង្អុលបង្ហាញឲាយឃើញនូវកតា្តាផាសាងៗទៀត  
ដាលទាក់ទងគា្នាជាមួយនឹងហាតុផលនានាដាលជា 



19តុលាការប្រជាជនការបង្ការ និងការឆ្លើយតបចំពោះ“ការកាត់ទោសដោយមហាជន” នៅកម្ពុជា

បច្ច័យជំរុញឱាយកើតមានអំពើនាការកាត់ទោសដោយ 
មហាជនដោយបើកចំហរ ដូចបានរៀបរាប់នៅផ្នាក 

មុន។ កតា្តាទី១ អ្នកសមា្ភាសន៍បានគូសបញ្ជាក់ការ 
ពិតថា បាព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅតាខ្វះខតធនធាន ខង 
ហិរញ្ញវត្ថុ និងមនុសាស ដើមាបីការពារមនុសាស ដាលជំរុញ 
ឲាយពួកគាស្វាងរកយុត្តិធម៌សមាាប់ខ្លួនឯង។ កតា្តាទី២  
ការអប់រំផ្នាកសិទ្ធមិនុសាសនៅមានកមាតិទាប មានន័យ 
ថាជនល្មើស មិនបានចោទសួរពីទង្វើរបស់ពួកគា ទោះ 
បីជាពួកគានំាឱាយមានការរីសអើង និងការផត់ចាញពី 
សង្គមក៏ដោយ។

បញ្ហានាះក៏អាចផាសារភ្ជាប់ទៅនឹងភពកាីកា និង 
ការផត់ចាញពីសង្គមផងដារ។ ករណីជាចាើនបាន 
កើតមានឡើង នៅតាមទីតាំងភូមិសាស្តាជាក់លាក ់
មួយចំនួន ដាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកមាិតនាការអភិវឌាឍ 
សាដ្ឋកិច្ច និងសង្គមមានកំរិតទាប ឬ ជាតំបន់ដាល 
ពិបាកក្នងុការចូលទៅដល់ទីកន្លាង។ ឧទាហរណ៏ មាន 
ករណីមួយចំនួនធំនៅតាមបណា្តាសាុកមួយចំនួនក្នុង 
ខាត្តតាកាវ កំពង់ស្ពឺ និងពោធិ៍សាត់ ដាលនៅតាមាន 
ការពិបាកក្នុងការចូលទៅដល់កន្លាងកើតហាតុទាំង 
នោះ។ នៅតំបន់ដាច់សាយាលទាំងនាះ អតាានា 
ភពកាីកានៅមានកមាិតខ្ពស់នៅឡើយ។ យោងទៅ 
តាមអ្នកសាាវជាាវជនជាតិអាឡឺម៉ង់២នាក់ ការលំបាក 
ផ្នាកសាដ្ឋកិច្ច ដើរតួនាទីយា៉ាងសំខន់ក្នុងការបាមាញ់ 
អាបធ្មប់។ ពួកគាបានសង្កាតឃើញថា នៅទូទាំង 
ពិភពលោក ការចោទបាកាន់ពីមនុសាសមួយកាមុ ទៅលើ 
មនុសាសមា្នាក់ផាសាងទៀតថាជាអាបធ្មប់ ជាហាតុនាំឲាយ 
ឈានដល់ការកាប់សមា្លាប់ និងកើនឡើងនូវបញ្ហាសាដ្ឋ 
កិច្ច។36 លើសពីនាះទៅទៀត អតាាចុះឈ្មាះចូល 
រៀននៅអនុវិទាយាល័យនៅមានកមាិតទាប ដោយមាន 
៥៥.៧% បានចុះឈ្មាះចូលរៀននៅថា្នាក់កាាម 
អនុវិទាយាល័យ និង២៥.១% បានចុះឈ្មាះចូលរៀន 

36 ការបោះពុម្ពផាសាយរបស់ Baten, Jörg, and Ulrich Woitek, (2001)៖ “កតា្តាកំណត់សាដ្ឋកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងការបាមាញ់អាបធ្មប”់។ Baumes, 

Jeff, Mark Goldberg, Malik Magdon-Ismail, and William Al Wallace. 2004.
37 ស្ថិតិ និង សូចនាករអប់រំសាធារណៈឆា្នាំ ២០១៥-២០១៦។ កាសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា។ ខា មីនា ឆា្នាំ ២០១៧ ទំព័រ ៤១។
38 សាចក្តីពនាយល់ទូទៅលាខ ២០ (ឆា្នាំ ២០០៧) តាង់មាតាា ៧ (ការហាមឃាត់ការធ្វើទារុណកម្ម ឬ បាពាឹត្តកម្ម ឬ ការដាក់ទណ្ឌកម្មដទាទៀត 

នៅថា្នាក់លើអនុវិទាយាល័យ។37 អស់រយៈពាលជាចាើនឆា្នាំ  
បាជាជននៅតាមភូមិទាំងនាះ ខ្វះផ្លូវថ្នល់ សាលារៀន  

និង មណ្ឌលសខុភព។      អតាានាការសាពគាឿងសាវងឹ 
ហាក់ដូចជាមានកមាិតខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់ទាំងនាះ។

៥.  កាតព្វកិច្ចរបស ់
រដ្ឋដើម្របីបង្ក្ររ និង 
ការពារប្រឆាំងនឹង 
"ការកាត់ទោស 
ដោយមហាជន"

ផ្នាកមុន បានបង្ហាញពីរបៀបដាលអំពើនា "ការ 
កាត់ទោសដោយមហាជន" ដាលជាលទ្ធផលនាការ 
ចោទបាកាន់ជាបទល្មើសពាហ្មទណ្ឌ ឬ អាបធ្មប់ អាច 

លើកឡើងជាកង្វល់ចំពោះសិទ្ធិមនុសាស។ "ការកាត់ 
ទោសដោយមហាជន" គឺជាអំពើមួយដាលនំាឲាយឈាន 
ដល់ការសមា្លាប់ ដាលរំលោភលើសិទ្ធិរស់រានមានជីវិត  
បាសិនបើ រដ្ឋមិនបានធ្វើសកម្មភពដើមាបីទប់សា្កាត់ ឬ  
ផ្តល់សំណងសមរមាយនោះទា។ អំពើនា"ការកាត់ទោស 
ដោយមហាជន" បានប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិដទាទៀត រួម 
ទាងំសទិ្ធរិចួផុតពីទារណុកម្ម និងបាពាតឹ្តកិម្មមិនគមាប។ី  
រដ្ឋ មានកាតព្វកិច្ចការពារបុគ្គលគាប់រូបបាឆាំងនឹង 
បាពាឹត្តិកម្មបាបនាះ "ទោះបីបាពាឹ្តត្តដោយបុគ្គលដាល 
ធ្វើសកម្មភពក្នុងសមត្ថភពជាផ្លូវការ ឬ កាាផ្លូវការ  
ឬ ក្នុងលក្ខណៈឯកជនក៏ដោយ"។38 
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ទង្វើរបស់សមាជិកនាកាុមណាមួយ ដាលយក 
យុត្តិធម៌មកគាប់គាងក្នុងដារបស់គាផ្ទាល់គឺរំលោភលើ 

សិទិ្ធរបស់បុគ្គលមា្នាក់ៗក្នុងការទទួលបាននូវការជំនុំ 
ជមាះក្តបីាកបដោយយុត្តធិម៌ និងជាសាធារណៈ ដោយ 
តុលាការមានសមត្ថកិច្ច ឯករាជាយ និងមិនលំអៀង 
ដាលតាូវបានបង្កើតឡើងដោយចាបាប់ សមភពនៅ 
ចំពោះមុខចាបាប់ និងចំពោះមុខតុលាការ និងសាលា 
ក្ត ីនិងការសន្មត់ជាមុនថាគា្មានទោស។ អ្វដីាលសំខន់ 
បំផុត គឺការសន្មត់ជាមុនថាគា្មានទោស "តមាូវថា 
អយាយការ តាវូមានបន្ទកុក្នងុការបង្ហាញភស្តតុាងចំពោះ 
បទចោទបាកាន់ធានាថាគា្មានទោសណាអាចតាូវបាន 
សន្មត់ជាមុននោះទា រហូតទាល់តាបទចោទបាកាន ់
នោះតាូវបានបង្ហាញឱាយលើសពីវិមតិសងាស័យ ពាមទាំង 
ធានាថា ក្នុងករណីវិមតិសងាស័យបានជាបាយោជន ៍
ដល់ជនជាប់ចោទ"។39 

លើសពីនាះទៀត ការចោទបាកាន់ និងការធ្វើ 
ទុក្ខបុកម្នាញមកលើអាបធ្មប់ បង្ហាញអំពីក្តីពាួយបារម្ភ 
នាការរីសអើង ការជាើសរីសអ្នកទំាងឡាយណាដាល 
មានលក្ខណៈ "ខុសពីគា" ដោយសារតាខ្លាច ឬ មិន 
ចូលចិត្ត។40 អ្នករាយការណ៍ពិសាសស្តីពីការសមា្លាប់ 
កាាបាព័ន្ធតុលាការ ឬ សមា្លាប់ភ្លាមៗ ឬ តាមទំនើងចិត្ត  
បានរាយការណ៍ថា ជាញឹកញាប់ ការឆ្លើយតបចំពោះ 
អំពើអាបធ្មប់នៅក្នងុបាទាសជាចាើន ពាក់ព័ន្ធនឹងទមាង់ 
នាការរីសអើងយា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ និងជាបាព័ន្ធ ជាពិសាស 
ឈរលើមូលដា្ឋានយ៉ានឌ័អាយុ និងពិការភព។41 

ដាលឃោរឃៅ អមនុសាសធម៌ ឬ បនោ្ថាកបនា្ទាប) CCPR/C/GC/20 កថាខ័ណ្ឌ២។
39 សាចក្តីអតា្ថាធិបាបាយទូទៅលាខ ៣២ (២០០៧) តាង់មាតាា ១៤៖ សិទិ្ធទទូលបានសមភព នៅចំពោះមុខតុលាការនិងសាលាក្តី និង ការទទួល

បានការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ CCPR/C/GC/32 កថាខ័ណ្ឌ ៣០។
40 សូមមើលតាង់ផ្នាក ៣.១.៣។ ហាតុផលនានាដាលនាំឱាយមានការចោទបាកាន់ និង ការធ្វើទុក្ខបុកម្នាញមកលើអំពើអាបធ្មប់។
41 A/HRC/11/2 កថាខ័ណ្ឌ ៥១។
42 សាចក្តីពនាយល់ទូទៅលាខ ៣១ (៨០) ស្តីពីបាភាទនាកាតព្វកិច្ចផ្លូវចាបាប់ ដាលតាូវបានដាក់លើរដ្ឋភគី ចំពោះកតិកាសញ្ញា CCPR/C/21/

Rev.1/Add.13 កថាខ័ណ្ឌ ៧។
43 សាចក្តីពនាយល់ទូទៅលាខ ៣១ (៨០) កថាខ័ណ្ឌ ៨។
44 បានធ្វើបច្ចុបាបន្នភពនូវគោលការណ៍សមាាប់ការពារ និង ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុសាសតាមរយៈវិធានការ ដើមាបីបាយុទ្ធបាឆាំងនឹងនិទណ្ឌភព E/

CN.4/2005/102/Add.1 កថាខ័ណ្ឌ ៦។
45 សាចក្តីពនាយល់ទូទៅលាខ ៣១ (៨០) កថាខ័ណ្ឌ ១៥ និង ១៨។

កាាមចាបាប់សិទ្ធិមនុសាសអន្តរជាតិ គាប់សា្ថាប័ន 
របស់រាជរដា្ឋាភិបាល និងអាជា្ញាធរដទាទៀតរួមទាំង 

អាជា្ញាធរនៅថា្នាក់មូលដា្ឋាន តាូវតាមិនតាឹមតារារាំងព ី
ការបាពាឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិទាំងនាះទា ប៉ុន្តាថាមទាំង 
អនមុត័វិធានការនានា ដចូជាវិធានការខងនតីបិាបញ្ញត្ត ិ
តុលាការ រដ្ឋបាល អប់រំ និងវិស័យដទាទៀត ដើមាប ី
ការពារ និងបំពាញសិទ្ធិមនុសាសទាំងនាះ។42 

កាតព្វកិច្ចទំាងនាះ លាតសន្ធងឹលើអំពើទំាងឡាយ  
រាប់ទំាងអំពើនា "ការកាត់ទោសដោយមហាជន" ដាល 
តាូវបានបាពាឹត្តដោយតួអង្គមិនមានរដ្ឋ ដូចជាបុគ្គល 
ដាលបាតិកម្មទៅនឹងបទល្មើសពាហ្មទណ្ឌដាលអាច 
កើតមានឡើង ឬធ្វើទុក្ខបុកម្នាញលើនរណាមា្នាក់ដាល 
តាូវបានចោទពីអំពើអាបធ្មប់។ ក្នុងសា្ថានភពនានា  
ដាលរាជរដា្ឋាភិបាលអនុញ្ញាត ឬ ខកខនក្នុងការចាត់ 
វិធានការសមសាប ឬអនុវត្តនីតិវិធីតាឹមតាូវតាមចាបាប់  
ដើមាបីបង្ការ ការដាក់ទណ្ឌកម្ម ការសុើបអង្កាត ឬការ 
ដោះសាាយបញ្ហាហានិភ័យដាលបង្កឡើងដោយបុគ្គល  
ឬអង្គភពឯកជន នោះអាចជាការនាំឲាយរំលោភសិទ្ធ ិ
មនុសាស។43 ការបរាជ័យបាបនាះក៏អាចបណា្តាលឱាយមាន 
និទណ្ឌភពផងដារ ពាាះជនល្មើសនាការរំលោភសិទ្ធ ិ
មនុសាសមិនតាវូបានយកមកឲាយទទួលខុសតាវូ ពាមទំាង 
ក៏ខកខនផ្តល់សំណងដល់ជនរងគាាះផងដារ។44 ជាក់ 
ស្តាងនិទណ្ឌភពចំពោះការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុសាស  
ក៏ជាធាតុផាសំដ៏សំខន់ ចំពោះការកើតឡើងនូវការរំលោភ 
បំពានផាសាងៗផងដារ។45 
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លើសពីនាះទៀត ចាបាប់សិទិ្ធមនុសាសអន្តរជាតិ ចាង 
ពីកាបខ័ណ្ឌដូចខងកាាម ដើមាបីស្វាងយល់ពីកាតព្វ 

កិច្ចរបស់រដ្ឋនៅក្នុងវិស័យនាះ។

ទី១ រដ្ឋតាូវតាអនុម័តកាបខ័ណ្ឌចាបាប់ការពារ រួម 
ទាំង ការហាមឃាត់បទល្មើសពាហ្មទណ្ឌដាលមាន 
បាសិទ្ធិភពលើគាប់រូបភពនាអំពើហឹងាសា ឬញុះញង ់
ឱាយមានអំពើហឹងាសា ដាលទំនងជានំាឱាយមានការដកហូត 
យកជីវិត46 ឬអាចនាំឱាយមានទារុណកម្ម ឬការបាពាឹត្ត ិ
កម្មមិនគបាបី។ ការការពារផ្នាកចាបាប់ តាវូតាអនុវត្តដូចគា្នា  
ចំពោះបុគ្គលទំាងអស់ និងផ្តល់ការធានាបាកបដោយ 
បាសិទ្ធភពបាឆាំង នឹងរាល់ទមាង់នាការរីសអើង។47  
កាបខ័ណ្ឌបាបនាះ តាូវចាត់វិធានការការពារពិសាស 
សមាាប់បុគ្គល ដាលស្ថិតក្នុងសា្ថានភពដាលងយ 
រងគាាះ ដាលជីវិតរបស់គាបាឈមនឹងហានិភ័យ  
ពិសាសរួមទំាងអ្នកដាលសងាស័យថាជាអាបធ្មប់។48 កាប 
ខ័ណ្ឌចាបាប់ ក៏តាូវបង្កើតឱាយមានផងដារនូវតុលាការ 
ដាលមានសមត្ថភព ឯករាជាយ និងមិនលំអៀង ដាល 
លើកកម្ពស់សិទ្ធទិទួលបានការជំនំុជមាះក្តបីាកបដោយ 
យុត្តិធម៌ និងសាធារណៈ និងការសន្មត់ជាមុនថា 
គា្មានទោស។

ទី២ រដ្ឋ ក៏តាូវអនុវត្តនីតិវិធីតាឹមតាូវតាមចាបាប់  
ដើមាបីបង្ការអំពើនា "ការកាត់ទោសដោយមហាជន" ពី 
ការកើតមានឡើង ហើយក្នុងការអនុវត្តដូចោ្នាះ ដើមាប ី
ការពារជីវិតរបស់បុគ្គលពី ការដកហូតជីវិត ដាល 
បណា្តាលមកពីទង្វើរបស់បុគ្គលដាលមិនទាក់ទងទៅ 
នឹងរដ្ឋ។49 វិធីមួយ គឺតាមរយៈការលើកកំពស់ការយល់ 
ដឹងរបស់សាធារណៈជននៅថា្នាក់មូលដា្ឋានស្តីពីគោល 

46 សាចក្តីពនាយល់ទូទៅលាខ ៣៦ តាង់មាតាា ៦ នាកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ និង សិទ្ធិនយោបាយ ពាមទាំងសិទ្ធិរស់រានមានជីវិត 
CCPR/C/GC/36 កថាខ័ណ្ឌ ២០។

47 សាចក្តីពនាយល់ទូទៅលាខ ៣៦ កថាខ័ណ្ឌ ៦១។
48 សាចក្តីពនាយល់ទូទៅលាខ ៣៦ កថាខ័ណ្ឌ ២៣។
49 សាចក្តីពនាយល់ទូទៅលាខ ៣៦ កថាខ័ណ្ឌ ៧។
50 សាចក្តីពនាយល់ទូទៅលាខ ៣៦ កថាខ័ណ្ឌ ២៧។
51 សាចក្តីពនាយល់ទូទៅលាខ ៣៦ កថាខ័ណ្ឌ ២៧។

ការណ៍សិទ្ធិមនុសាស និងនីតិរដ្ឋ ជាពិសាស អំពើខុស 
ចាបាប់នាការកាត់ទោសដោយមហាជន ពាមទាំងសិទ្ធ ិ

របស់មនុសាសគាប់រូបក្នុងការទទួលបានការជំុនំុជមាះក្តី 
បាកបដោយយុត្តិធម៌ និងការសន្មត់ជាមុនថាគា្មាន 
ទោស។

ទី៣ កាលណាវិធានការបង្ការដើមាបីបញាឈប់ "ការ 
កាត់ទោសដោយមហាជន" មិនទទួបានជោគជ័យទា 
នោះ រដ្ឋតាូវតាធ្វើការសុើបអង្កាត និងចោទបាកាន់  
ក្នុងករណី ដាលអាចនាំអោយមានការដកហូតជីវិត 
ដោយខុសចាបាប់ ទារុណកម្ម ឬបាពាឹត្តិកម្មមិនតាឹម 
តាូវ។ វិធានការទាំងនាះ តាូវតាមានគោលបំណង 
ក្នុងការធានាថា អ្នកទាំងឡាយដាលទទួលខុសតាូវ 
នោះ តាូវបាននាំយកមកាត់ទោសក្នុងការលើកកម្ពស ់
គណនាយាយភព ការបង្ការនិទណ្ឌភព និងការចៀស 
វាងការបដិសាធយុត្តធិម៌ និងចងកាងជាបទពិសោធន៍  
ដើមាបីជៀសវាងការរំលោភបំពានម្តងហើយម្តងទៀត។  50 
ការសុើបអង្កាត តាូវតាធ្វើឡើងដោយ "ឯករាជាយ មិន 
លំអៀងទាន់ពាល ហ្មត់ចត់ មានបាសិទ្ធភព គួរ 
អោយទុកចិត្តបាន និងមានតមា្លាភព..."51។

ជាចុងកាាយ រដ្ឋ តាូវផ្តល់ដំណះសាាយដ៏មាន 
បាសិទ្ធិភព ដល់ជនរងគាាះដោយសារការរំលោភ 
បំពានសិទ្ធិមនុសាស។ ដំណះសាាយ គួរតាតាូវបាន 
កាសមាួល ដើមាបីពិចារណាអំពីភពងយរងគាាះនា 
បាភាទបុគ្គលជាក់លាក់មួយចំនួន។ ដំណះសាាយ  
អាចរួមបញ្ចូលទាំងការជួសជុលសំណង ការសា្តារនីតិ 
សមាបទា និងវិធានការនាការពាញចិត្ត ដូចជាការ 
ធានាមិនឲាយមានការបាពាតឹ្តចាដំាលៗ និងការផ្លាស់ប្តរូ 



22 តុលាការប្រជាជនការបង្ការ និងការឆ្លើយតបចំពោះ“ការកាត់ទោសដោយមហាជន” នៅកម្ពុជា

ចាបាប់ និងការអនុវត្តពាក់ព័ន្ធ និងការនាំខ្លួនជនល្មើស 
មកផ្ទនា្ទាទោសតាមចាបាប់។52 

៦. ការឆ្លើយតប 
ដោយអាជា្ញ្រធរ 
ពាក់ព័ន្ធ

៦.១  កាបខ័ណ្ឌចាបាប់ និងគោល 
នយោបាយ ការពារនៅកម្ពុជា

រដ្ឋធម្មនុញ្ញនាពាះរាជាណាចកាកម្ពុជា ជារួមមាន 
ជំពូកមួយ ស្តីពីសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់បាជាពល 
រដ្ឋខ្មារ ដាលទទួលសា្គាល់ និងគោរពសិទ្ធិមនុសាសដូច 
ដាលបានចាងនៅក្នុងសាចក្តីបាកាសជាសកលស្តីពី 
សិទ្ធិមនុសាស និងសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុសាសអន្តរជាតិទាំង 
អស់។53 រដ្ឋធម្មនុញ្ញនាះ ទទួលសា្គាល់ ជាពិសាស 
សិទ្ធិជាក់លាក់ ដូចជាសមភពនៅចំពោះមុខចាបាប់  
ការហាមបាាមមិនឲាយមានការរីសអើង សិទ្ធិរស់រាន 
មានជីវិត សារីភព និងសន្តិសុខ ការហាមបាាមមិន 
ឲាយមានការរំលោភបំពានលើរាងកាយលើបុគ្គលណា 
មួយ សិទ្ធិក្នុងការសន្មត់ជាមុនថាគា្មានទោស និងសិទ្ធ ិ
ការពារក្តីតាមផ្លូវចាបាប់។ កាមនីតិវិធីពាហ្មទណ្ឌ ចាង 
បន្ថាមទៀតនូវសិទ្ធិជាចាើនទាក់ទងនឹងដំណើរការនីតិ 
វិធីតាឹមតាូវ។ កាមពាហ្មទណ្ឌរួមបញ្ចូលបទល្មើស 
ពាហ្មទណ្ឌទំាងអស់ ដាលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើនាការកាត់ 
ទោសដោយមហាជន ដាលរួមមានមនុសាសឃាត  
ទារុណកម្ម និងអំពើឃោរឃៅ អំពើហឹងាសាដោយ 
ចាតនា និងការគំរាមកំហាង ទោះបីជាអំពើទំាងនាះមិន 

52 សាចក្តីពនាយល់ទូទៅលាខ ៣១ (៨០) ស្តីពីបាភាទនាកាតព្វកិច្ចផ្លូវចាបាប់ ដាលតាូវបានដាក់លើរដ្ឋភគី ចំពោះកតិកាសញ្ញា CCPR/C/21/

Rev.1/Add.13 កថាខ័ណ្ឌ ១៦។
53 រដ្ឋធម្មនុញ្ញនាពាះរាជាណាចកាកម្ពុជា ជំពូក III។

សាបតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិទំាងសាងុក៏ដោយ (ឧ. បទ 
ឧកាដិ្ឋស្តពីីទារុណកម្ម)។ កាមនាះក៏កំណត់និយមន័យ 
ផងដារ អំពីជនល្មើសជាចារី សហចារី អ្នកផ្តើមគំនិត  
និងជនសមគំនិតនាបទល្មើសពាហ្មទណ្ឌ។ ថ្វបីើ មាន 
ការការពារពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនឲាយមានការរីសអើង និងបទ 
បាបញ្ញត្តិមួយចំនួននៅក្នុងកាមពាហ្មទណ្ឌ ដាលហាម 
ឃាត់ការរីសអើងក៏ដោយ ក៏មិនមានចាបាប់បាឆំាងនឹង 
ការរីសអើងគាប់ជាងុជាាយនៅក្នងុបាទាសកម្ពជុាដារ។

ហាន ហាវា៉ា អាយុ៥០ឆា្នាំ ភាទសាី តាូវបាន 
ចោទពីការបាពាឹត្តអំពើអាបធ្មប់ អស់រយៈពាលជា 
ចាើនឆា្នាំ នៅខាត្តពោធិ៍សាត់។ សា្ថានភពកាន់តា 
អាកាក់ នៅឆា្នាំ២០១៥ នៅពាលដាលមនុសាស 
៥នាក់មកពីភូមិសៀនជ័យបានសា្លាប់ ដោយសារ 
អ្វីដាលគាហៅថា ជម្ងឺទាចទឹក។ គាូមា្នាក់បាន 
និយាយថា ហាន បានដាក់បណា្តាសារពួកគា។  
នារាតាមួីយ នៅម៉ាង១១.៣០យប់ មានបុរស២  
ទៅ៣នាក់បានពាយាយាមទំលាយទា្វារផ្ទះរបស់ហាន  
ដើមាបីសមា្លាប់គាត់។ កាាយពីការប៉ុនប៉ងនាះ កូន 
សាីរបស់ហាន បានដាក់ពាកាយបណ្តឹងទៅមាប៉ុស្ត 
នគរបាល មាភូមិ និងអធិការដា្ឋាននគរបាលសាកុ។  
នៅខាវិច្ឆិកា ឆា្នាំ២០១៥ មាភូមិបានរៀបចំពិធ ី
សមាបថ ដោយអញ្ជើញហាន និងអ្នកភូមិចូលរួម។  
យោងតាមមាភូមិ សា្ថានភពបានស្ងប់សា្ងាត់វិញ  
បនា្ទាប់ពីហានបានសាបថថា គាត់មិនមានជាអាបធ្មប់ 
នោះទា។ ហាន បានសមាាចចិត្តចាកចាញពីភូមិ 
សា្ងាត់ៗ។ តាមកូនសាីរបស់គាត់ ឥឡូវនាះ គាត់ 
កំពុងតាធ្វើការនៅក្នុងចំការមាាចមួយ នៅខាត្ត  
រតនគិរី។ បុរស៣នាក់ ដាលពាយាយាមទំលាយទា្ធារ 
ផ្ទះរបស់ហាន មិនតាវូបានកោះហៅដោយនគរបាល 
ឡើយ (បាភព៖ បទសមា្ភាសន៍ដោយការិយាល័យ 
OHCHR កម្ពុជា)
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គោលបំណងជាយុទ្ធសាសា្តមួយ នាគោលបំណង 
ជាយុទ្ធសាសា្ត៤ នាគោលនយោបាយរបស់រាជរដា្ឋា 

ភិបាលដំណាក់កាលទី៤ គឺពងាឹងសមត្ថភព និង  
អភិបាលកិច្ចនាសា្ថាប័នសាធារណៈ ទាំងនៅថា្នាក់ជាតិ  
និងថា្នាក់កាាមជាតិ ដើមាបីធានាការបំរីសាវាសាធារណៈ 
បាកបដោយបាសិទ្ធភព និងបាសិទ្ធផល ដោយមាន 
គោលបំណងបំរីបាជាពលរដ្ឋឲាយកាន់តាបាសើរឡើង។54  
ចំណុចសំខន់នាយុទ្ធសាសា្តចតុកោណ ដំណាក ់
កាលទី៤ គឺពន្លឿនកំណាទមាង់អភិបាលកិច្ច ដាល 
ជារួមមានរាប់បញ្ចូលសមធម៌ និងយុត្តិធម៌។ រាជរដា្ឋា 
ភិបាលក៏ពាយាយាមផងដារ ដើមាបីពងាងឹការលើកកម្ពស់ 
ការយល់ដឹងស្តពីីការបង្ការ និងការបង្កាាបសកម្មភព 
ពុករលួយ ការពងាងឹ និងពងាកីការផាសព្វផាសាយព័ត៌មាន 
ជាសាធារណៈ ទាក់ទងទៅនឹងសាវាសាធារណៈ និង 
លិខិតុបរណ៍ចាបាប់ និងការលើកកម្ពស់ការអនុវត្តយន្ត 
ការ សមាាប់ទទួលយកមតិឆ្លើយតប និងចាត់ចាង 
ពាកាយបណ្តងឹពីអ្នកបាើបាាស់សាវាសាធារណៈ។55 លើស 
ពីនាះទៀត រាជរដា្ឋាភិបាល ក៏ពាយាយាមលើកកម្ពស ់
សាវាយុត្តធិម៌ តាមរយៈការពងាងឹបាសិទ្ធភពការងរ  
ការពងាឹងទំនុកចិត្តសាធារណៈក្នងុបាព័ន្ធយុត្តធិម៌ និង 
បាយុទ្ធបាឆាំងការរំលោភបំពានគាប់បាភាទទាំងអស់ 
នៅក្នុងសង្គម។56 

វិធានការផាសាងៗទៀត រួមមានការពងាឹងនីតិរដ្ឋ  
និងការគោរពសិទ្ធិមនុសាស និងសាចក្តីថ្លាថ្នូរ ក៏ដូចជា 
អនុវត្តវិធានការបង្ការ និងវិធានការផាសាងៗទៀត ដើមាប ី
បងា្កាបសកម្មភពឧកាិដ្ឋគាប់បាភាទទាំងអស់។57

ចាបាប់ជាធរមាននៅកម្ពុជា ចាងពីមូលដា្ឋានរឹងមា ំ
មួយដើមាបីបង្ការនិទណ្ឌភពពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនា"ការ 
កាត់ទោសដោយមហាជន"។ ទោះយា៉ាងណាក៏ដោយ  
នៅក្នុងការតាក់តាងរបាយការណ៍នាះ ការិយាល័យ 

54 យុទ្ធសាស្តាចតុកោណ—ដំណាក់កាលទី IV ទំព័រ ១៤។
55 យុទ្ធសាស្តាចតុកោណ—ដំណាក់កាលទី IV ទំព័រ ២០។
56 យុទ្ធសាស្តាចតុកោណ—ដំណាក់កាលទី IV ទំព័រ ២១
57 យុទ្ធសាស្តាចតុកោណ—ដំណាក់កាលទី IV ទំព័រ ២៤។

OHCHR មិនអាចកំណត់បាននូវគោលនយោបាយ 
ជាក់លាក់ណាមួយដាលមានសាាប់ ដើមាបីលើកឡើង 

ជាដំណះសាាយទៅនឹងអំពើនា "ការកាត់ទោសដោយ 
មហាជន" ឡើយកាាតាពីមានបទបញ្ជាដូចបាន 
រៀបរាប់ខងលើចាញពីកាសួងមហាផ្ទាដាក់ឱាយកមា្លាំង 
នគរបាលទាំងអស់ ធ្វើការរាយការណ៍ សាាវជាាវ  
និងចាប់ខ្លួនជនដាដល់នាអំពើទាំងនាះយកមកផ្តនា្ទា 
ទោសតាមចាបាប់។ ជាក់ស្តាង វាហាក់ដូចជាថា  
ការងរបង្ការដាលបំពាញដោយមនា្តីនគរបាល និង 
អាជា្ញាធរមូលដា្ឋានដទាទៀត នៅមានកមាតិខ្លាងំណាស់  
ដោយហាតុថា ការសុើបអង្កាតជាបនា្ទាន់ និងមាន 
បាសិទ្ធភព ការចោទបាកាន់ និងការដាក់ទណ្ឌកម្ម  
ជាពិសាសនៅក្នុងករណីហឹងាសាដោយមហាជន នៅ 
មានលក្ខណៈខ្វះចនោ្លាះក្នុងករណីភគចាើន។ កង្វះ 
ខតនាការបង្ការ និងកំរិតនានិទណ្ឌភព ដាលជន 
ល្មើសបានទទួល កា្លាយជាកតា្តាជាចាើនសមាាប់ករណី 
នាការកាត់ទោសដោយមហាជន ដាលនៅតាបន្ត 
រាយការណ៍។

៦.២ ការបង្ករ

របាយការណ៍នាះរកឃើញថា ឧបសគ្គចមាបងៗ 
សមាាប់អាជា្ញាធរ ដើមាបីទប់សា្កាត់អំពើនា "ការកាត់ទោស 
ដោយមហាជន" ហាក់ដូចជាតាូវបានជឿជាក់យា៉ាង 
ខ្លាងំពីទសាសនៈរបស់ជនល្មើសថា "ការកាត់ទោសដោយ 
មហាជន" គឺមានលក្ខណៈតាឹមតាូវ និងសាបចាបាប ់
ទំាងសាងុ។ មានតាមនា្តនីគរបាលមា្នាក់ដាលបានផ្តល់ 
សមា្ភាសន៍ប៉ុណ្ណាះ បានរាយការណ៍មកថា បាជា 
ពលរដ្ឋ មិនពឹងផ្អាកទៅលើសមត្ថភពរបស់នគរបាល 
ក្នុងការចាត់ការបាកបដោយបាសិទ្ធភពបាឆាំងនឹង 
ចោរឡើយ ពាាះពួកគាយល់ថា ចាបាប់ហាមឃាត ់
មិនឱាយបាពាឹត្តចំពោះចោរតាមអ្វីដាលពួកគាសមនឹង 
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ទទួលបាននោះទា មានន័យថា ហាមឃាត់នូវបាពាតឹ្ត ិ
កម្មមិនគបាបីចំពោះពួកគា។ ក្នុងករណីបាបនាះ ជន 

ល្មើសតាងតាគាចវាះពីអាជា្ញាធរជាដរាប។ ការសាាវជាាវ 
បានបង្ហាញថា ក្នុងករណីខ្លះ ជំនឿនាះតាូវគាជឿ 
ជាក់យា៉ាងមុតមាំថា មនា្តីនគរបាលមានអារម្មណ៍ថា 
តាូវបានគំរាមកំហាងដោយមហាជន បាសិនបើពួក 
គាធ្វើអន្តរាគមន៍។ ពិតណាស់ មនា្តីនគរបាលមួយ 
ចំនួនបានបង្ហាញថា ពួកគាមិនបានពាយាយាមបញាឈប ់
ការសមា្លាប់ដោយមហាជនឡើយ នៅពាលពួកគា 
មានវត្តមាននៅកន្លាងកើតហាតុនោះ ពាាះសា្ថានភព 
អាចបង្កគាាះថា្នាក់ដល់ពួកគាផងដារ។ ក្នុងករណីខ្លះ  
មនា្តីនគរបាលបានពាយាយាមទប់សា្កាត់អំពើហឹងាសា តា 
មហាជនបានតបតពួកគាវិញ។58 

លើសពីនាះទៀត ការសាាវជាាវបានចង្អលុបង្ហាញ 
ថា សូមាបីតាតំណាងពីសា្ថាប័ននីមួយៗរបស់អាជា្ញាធរ  
ក៏មិនបានចាត់ទុក ការកាត់ទោសដោយមហាជន ថា 
ជាការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិមនុសាសដារ។ ក្នុងករណ ី
ខ្លះ ការិយាល័យ OHCHR បានពិនិតាយឃើញថា  
មនា្តីនគរបាល បានសម្តាងនូវការគាំទាដោយចំហរ  
ចំពោះអ្នកទំាងឡាយណា ដាលគាប់គាងយុត្តធិម៌ក្នងុ 
ដារបស់ពួកគាផ្ទាល់។ នៅពាលតាូវបានសួរនាំអំព ី
ចំណាត់ការរបស់មនា្តីនគរបាលនៅឆា្នាំ២០១៨ ដាល 
បានសមា្លាប់ចោរលួចមូ៉តូមា្នាក់ បាពាតឹ្តឡើងដោយកាមុ 
មហាជន មន្តាីនគរបាលមា្នាក់បាននិយាយថា "បាជា 
ពលរដ្ឋ ចង់ឲាយគាសមា្លាប់ចោរនោះចោល"។ ខ្ញុំក៏ចង ់
ឱាយគាសមា្លាប់ចោរនោះចោលផងដារ។ ខ្ញុំសបាបាយចិត្ត 
នឹងរឿងនោះ។ តើអ្នកចង់បានអ្វីថាមទៀត? "

ទសាសនៈ ជឿជាក់យា៉ាងមុតមាំក្នុងចំណមជន 
ល្មើសដាលថា អំពើរបស់ពួកគា គឺជាអំពើសាបចាបាប់  
ហើយក៏តាូវបានអនុវត្តដូចគា្នាផងដារចំពោះបទល្មើស 

58 មនា្តីនគរបាលនៅសាុកមួយនាខាត្តកំពង់ស្ពឺ បានរំលឹកពីករណីមួយកាលពីអតីតកាល នៅពាលដាលពួកគាបានចាប់ចោរបាន២នាក់ ហើយ 
បញ្ជូនពួកគាទៅប៉ុស្តនគរបាល។ មានមនុសាសរាប់រយនាក់ បានបាមូលផ្តុំគា្នានៅទីនោះ ដាលបានសុំឱាយនគរបាលបោះបង់ចោលចោរពីរនាក់នោះ។  
មន្តាីនគរបាល នៅតាចាក់សោរចោរ២នាក់ទុកនៅក្នុងប៉ុស្តនគរបាលដោយបដិសាធមិនពាមបើកទា្វារឡើយ។ កាុមមហាជនដាលខឹងសមាបារ 
បានពាយាយាមទំលាយទា្វារ និង ជញ្ជាំងឈើដាលផុយសាួយ រហូតដល់រថយន្តមួយចាញពីការិយាល័យនគរបាលសាុក បានដឹកចោរ២នាក់នោះ
ចាញដោយសុវត្ថិភព។

ដាលទាក់ទងនឹងអំពើអាបធ្មប់។ នៅពាល ផ្តល ់
សមា្ភាសន៍ មន្តាីនគរបាលជាចាើនបានរាយការណ៍ថា  

សា្ថានភពបាបនាះពិបាកដោះសាាយ។ បញ្ហាចមាបង 
មួយដាលពួកគាបាឈម គឺនៅពាលដាលបាជាពល 
រដ្ឋសំុជំនួយពីនគរបាល ហើយបានដាក់ពាកាយបណ្តងឹ 
ចោទបាកាន់បាឆាំងនឹងជនមា្នាក់អំពើការធ្វើអំពើអាប 
ធ្មប់។ ដោយសារការធ្វើអំពើអាបធ្មប់ មិនតាូវគាបាន 
ចាត់ទុកថាជាបទល្មើសនៅកាាមចាបាប់កម្ពុជា ដូចជា 
ករណីកើតឡើងនៅមុនឆា្នាំ១៩៩២ នោះទា មនា្ត ី
នគរបាល មិនអាចឆ្លើយតបតាមការទាមទារជាបឋម 
របស់បាជាពលរដ្ឋបានទា។ ការខកខនក្នងុការបាតិកម្ម 
របស់មនា្តីនគរបាលដាលគាបានដឹងជាទូទៅថា នាះ 
បង្កឱាយមានការមិនសបាបាយចិត្តដាលបញ្ឆាះកំហឹងក្នុង 
ចំណមបាជាជន។ ការនាះបញ្ជាក់ឲាយឃើញពីតមាវូការ 
ក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងកាន់តាទូលំទូលាយ 
ថាមទៀត អំពីសិទ្ធមិនុសាសក្នងុចំណមបាជាជន និង 
ការគោរពកាន់តាទូលំទូលាយចំពោះគោលការណ៍ និង 
សា្ថាប័ននានានានីតិរដ្ឋ។

ទោះជាយា៉ាងណាក៏ដោយ ការសាាវជាាវក៏បានរក 
ឃើញផងដារថា ក្នុងករណីខ្លះ អាជា្ញាធរមានលទ្ធភព 
ធ្វើអន្តរាគមន៍ ហើយមានឱកាសជាចាើន មនា្តនីគរបាល  
និង អាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន បានដើរតួនាទីយា៉ាងសំខន់  
ក្នុងការទប់សា្កាត់អំពើហិងាសាបន្ថាមទៀត។ នៅពាល 
កមាិតនាកំហឹងបានឡើង ដល់កំរិតខ្ពស់ ការគំរាម 
កំហាង ដល់អំពើហិងាសាកាន់តាកើតមានបន្ថាមទៀត  
មនា្តីនគរបាល និងអាជា្ញាធរមូលដា្ឋានបានបាើបាាស ់
ទមា្លាប់អនុវត្តន៍ ការសមាុះសមាួលតាមបាបបាពាណី 
(Somrohsomruel) ដើមាបីធ្វើឱាយសា្ថានការណ៍ស្ងប់ 
សា្ងាត់។ ពួកគាបានសា្ដាប់ភគីទំាងសងខង ហើយបាន 
ស្នើសុំឱាយពួកគាជួបជុំគា្នា និងផ្តិតមាដាលើលិខិតកិច្ច 



25តុលាការប្រជាជនការបង្ការ និងការឆ្លើយតបចំពោះ“ការកាត់ទោសដោយមហាជន” នៅកម្ពុជា

ពាមពាៀងមួយដាលចាងថា ភគីទាំងពីរនឹងបញាឈប ់
សកម្មភពរបស់ពួកគា - អ្នកចោទបាកាន់តាូវសាបថថា 

នឹងបញាឈប់ការបន្តចោទបាកាន់អំពីអាបធ្មប់ រីឯដាល 
ជនដាលរងការចោទបាកាន់តាូវសាបថថា ឈប់បាើ 
ពាកាយអសុរសបាឆាំងនឹងបាជាពលរដ្ឋ។

បាសិនបើវិធីនាះមិនបន្ធូរបន្ថយភពតានតឹងទា  
ជំហានគឺរៀបចំនូវពិធីសាបថ។ បុគ្គលដាលតាវូបានចោទ 
បាកាន់ ថាជាអាបធ្មប់ តាូវបានគាសុំឲាយសាបថថា ខ្លួន 
មិនមានជាអាបធ្មប់ទា។ ពិធីសាបថនាះ តាូវបានចាត ់
ចាងរៀបចំឡើងនៅឯប៉ុស្តនគរបាល ឬសាលាឃុំ ឬ 
នៅចំពោះពាះភក្តាពុទ្ធបដិមាករ ឬអារុក្ខអារកាស ដូចជា 
អ្នកតា។ តាមបាពាណី ជនដាលគាចោទថាជា 
អាបធ្មប់អាចសា្លាប់ភ្លាមៗ ឬរងទុក្ខវាទនាយ៉ាាងធ្ងន់ធ្ងរ  
បាសិនបើពួកគាកុហក។ ទោះបីជាយ៉ាាងណាក៏ដោយ  
ខណៈដាលពិធីសាបថសាបា អាចបន្ធូរបន្ថយភពតាន 
តឹងបានមួយរយៈ ការចោទបាកាន់អាចនៅតាបន្តកើត 
មានពាមទាំងឈានដល់ការរំខនយាយី។ ជួនកាល  
វិធីដាលល្អតាមួយ គឺចាកចាញពីភូមិដាលអាចបណា្តាល 
ឲាយមានការប៉ះពាល់នូវសិទ្ធិមួយចំនួន ដោយហាតុថា 
បាជាពលរដ្ឋ តាូវបានបង្ខំឲាយចាកចាញពីភូមិ គាូសារ  
និងចាកចោលការងររបស់គា។

ក្នុងករណីមួយចំនួន បាជាពលរដ្ឋនៅតាមមូល 
ដា្ឋានសុំឲាយបណ្តាញចាញពីភូមិ ចំពោះជនដាលគា 
ចោទថាជាអាបធ្មប់។ នៅក្នុងករណីទាំងឡាយដាល 
តាូវបានពិនិតាយមើល អាជា្ញាធរមូលដា្ឋានបានឆ្លើយតប 
ចំពោះការទាមទារបាបនោះ ក៏ប៉ុន្តា ក្នុងករណីមួយ 
ចំនួនផាសាងទៀត ដាលហានិភ័យនាអំពើហិងាសានៅតា 
មានកមាិតខ្ពស់ ពួកគាបានស្នើសុំឲាយមានដំណះ 
សាាយជាបណ្តាះអាសន្ន ដូចជាកន្លាងសា្នាក់នៅខង 
កាា។ ទោះបីជាយ៉ាាងណាក៏ដោយ ក្នងុករណីមួយនៅ 
ខាត្តរតនគិរី អ្វីដាលគាសន្មត់ថាជាកន្លាងសា្នាក់នៅ 
បណ្តាះអាសន្ននោះ បានកា្លាយជាកន្លាងអចិន្តាាយ៍។  
មនា្តីនគរបាលសាុកបរកាវ បានផ្តល់កន្លាងសា្នាក់នៅ 
ដល់បុរសមា្នាក់ និងគាួសាររបស់គាត់ (ចំនួន១០នាក់)  

ក្នុងអង្គភពនគរបាលតាំងពីឆា្នាំ២០១៥។ អាជា្ញាធរ 
សាុកបានពាយាយាមរកកន្លាងផាសាងជំនួសដាលគាូសារ 
នាះអាចទៅសា្នាក់នៅបាន តាកិត្តិយសរបស់ជនដាល 
គាចោទថាជាអាបធ្មប់នោះ តាូវបានដឹងឮ ដាលធ្វើឲាយ
ការផ្លាស់ប្តូរទីកន្លាងរបស់គាត់មានការពិបាក។

នៅខាត្តរតនគិរី អាជា្ញាធរមូលដា្ឋានបានបាើលាបិច 
ទុច្ចរិត ដើមាបីធ្វើសមាហរណកម្មបុរសមា្នាក់ ដាល 
តាវូគាចោទបាកាន់ថាជាអាបធ្មប់ចូលទៅក្នងុភូមិ។ នៅ 

សា្តីមា្នាក់រស់ នៅខាត្តរតនគិរី បានធា្លាក់ខ្លួន 
ឈឺអស់រយៈពាលយា៉ាងយូរ។ នៅឆា្នាំ២០១៥ គាូ 
បូរាណមា្នាក់ នៅបាទាស វៀតណាម បានកំណត់ 
នូវជម្ងឺរបស់គាត់ថាជាលទ្ធផលនាការដាក់ បណា្តា 
សារ។ អ្នកភូមិមា្នាក់ទៀតបានពិគាាះយោបល់ជា 
មួយគាូនោះ អំពីចៅបាុសរបស់គាត់ដាលធា្លាក់ខ្លួន 
ឈឺ ដាលបានអះអាងថា ផងដារថា អាបធ្មប់ បាន 
ធ្វើឲាយក្មាងបាសុនាះឈឺ។ ទោះបីជា ក្មាងបាសុនាះ 
បានជាសះសាបើយឡើងវិញពីជម្ងក៏ឺដោយ បាជា 
ពលរដ្ឋ បានចាប់ផ្តើមផាសព្វផាសាយ ពាកាយចចាម 
អារ៉ាាមថា បុរសក្នងុភូមិនាះ មានឈ្មាះថា ពិទូ គឺ 
ជាអាបធ្មប់ ពាាះគាត់បានសួរថា តើចៅបាុស 
របស់អ្នកបានធូរសាបើយពីជម្ងឺហើយឬនៅ នៅមុន 
ពាលសុខភពរបស់ក្មាងបាសុនាះចាប់ផ្តើមធ្ងន់ធ្ងរ។  
អ្នកភូមិ បានបណ្តាញគាត់ចាញពីភូមិ។ មាភូមិ  
បានពាយាយាមស្វាងរកការផាសះផាសារ ដោយសុំឲាយ 
ពិទូចូលរួម ក្នុងពិធីសាបថតាមបាពាណីចំនួន៣ដង  
តាគាត់បានចាានចោលនូវសំណើនោះ។ ពិទូបាន 
ដាក់ពាកាយបណ្តងឹទៅតុលាការ បាឆំាងនឹងមនុសាស 
៥ នាក់ចំពោះការបរិហារការ្តិ៍។ តុលាការ បាន 
កោះហៅពួកគា តាពួកគាមិនបានចូលខ្លួនទា។  
សា្ថានភព បានស្ងប់សា្ងាត់វិញ ដោយសារតាខ្លាចរ 
អារនឹងការនំាខ្លនួ ឡើងតុលាការ តានៅឆា្នា២ំ០១៧  
បាជាពលរដ្ឋនៅតាបង្ហាញពីការស្អប់ខ្ពើម ចំពោះ 
ពិទូ (បាភព៖ បទសមា្ភាសន៍របស់ការិយាល័យ  
OHCHR កម្ពុជា)
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ឆា្នាំ២០១៥ បុរសមា្នាក់តាូវបានគាបណ្តាញចាញពីភូម ិ
របស់គាត់ដោយកាមុមនុសាសបាហាល៤០០នាក់ ដាល 

តាវូគាចោទបាកាន់ថាធ្វើអំពើអាបធ្មប់។ មនា្តនីគរបាល  
បានឆ្លៀតឱកាសនាដំណើរទសាសនៈកិច្ចរបស់មនា្តីរាជ 
រដា្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់មួយនៅក្នុងតំបន់នាះ ដើមាបីជួយ 
គាត់ក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មចូលទៅក្នុងភូមិរបស់ 
គាត់ឡើងវិញ។ អ្នកភូមិ មិនហា៊ានជំទាស់នឹងឆន្ទៈ 
របស់អ្នកមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ និងទទួលយកការវិល 
តាឡប់របស់គាត់មកភូមិវិញ។ ទោះយ៉ាាងណាក៏ដោយ  
ក្នុងករណីមួយចំនួន ជនដាលតាូវបាគាចោទថាជា 
អាបធ្មប់មិនចង់អនុវត្តតាមការណានាំ របស់មនា្ត ី
នគរបាល និងអាជា្ញាធរមូលដា្ឋានទា។

៦.៣  ការសុើបអង្កាត និងការចោទ 
បាកាន់

ក្នុងចំណមករណីនាការសមា្លាប់ដោយមហាជន  
ចំនួន២២ករណី ដាលបានចងកាង មានតា២ករណី 
ប៉ុណ្ណាះ ដាលតាូវបានតាមដានជាមួយនឹងការសុើប 
អង្កាតដ៏មានបាសិទ្ធិភព ចំពោះឧបាបត្តិហាតុនាអំពើ 
ហឹងាសាដោយមហាជន ដាលឈានទៅដល់ការចាប់ 
ខ្លួនជនល្មើស។ ក្នុងចំណមទាំង១៤ករណីនាអំពើ 
ចោរកម្ម ដាលឈានដល់ការសមា្លាប់ជនដាលរងការ 
ចោទបាកាន់ថាជាចោរដោយមហាជន មន្តានីគរបាល  
បានធ្វើការសុើបអង្កាតតាលើករណីចោរកម្ម តាមិន 
បានអង្កាតលើករណីសមា្លាប់នោះទា។ នៅស្នងការ 
នគរបាលខាត្ត អង្គភពនគរបាលដាលទទួលបន្ទុក  
គឺ “អង្គភពទទួលបន្ទុកបទល្មើសពាហ្មទណ្ឌកមាិត 
សាាល” ជាអ្នកគាប់គាងលើករណីទាំងនាះ59 មាន 
ន័យថា មានតាករណីចោរកម្មប៉ុណ្ណាះ ដាលតាូវ 

59 ការងររបស់នគរបាលពាហ្មទណ្ឌតាូវបានបាងចាកជាពីរផ្នាកនៅថា្នាក់ខាត្ត និងសាុក៖ “អង្គភពទទួលបន្ទុកបទល្មើសពាហ្មទណ្ឌកមាិតធ្ងន”់ 
តាូវបានគាហៅថា “បទឧកាិដ្ឋ” ដាលមានបទល្មើស៤បាភាទគឺអំពើចោរកម្ម ឃាតកម្ម អំពើភារវកម្ម និង ការរំលោភផ្លូវភាទ។ និង “អង្គភព
ទទួលបន្ទុកបទល្មើសពាហ្មទណ្ឌកមាិតសាាល” ក៏តាូវបានគាសំដៅថាជា “បទមជាឈឹម” ដាលមានបទល្មើស៥បាភាទគឺចោរកម្ម ការលួចបន្លំ/
ការរំលោភបំពានលើសាចក្តីទុកចិត្ត ការបង្ករបួសសា្នាម ការបាើអាវុធខុសចាបាប់ និងផាសាងៗទៀត។

60  សូមមើល https://www.phnompenhpost.com/national/violence-begets-violence.
61 យោងតាមវបាបធម៌របស់កម្ពុជាដាលទទួលឥទ្ធិពលពីសាសនាពាះពុទ្ធ ជនដាលបានបាពាឹត្តអំពើអាកាក់ នឹងតាូវទទួលបាននូវបាបកម្មនៅជីវិត 

ជាតិខងមុខ ឬ ជាតិនាះ (កមា្មា វដ្ដសង្ឋា)។ ការសា្លាប់ដោយហិងាសាបាបនាះ មានន័យថា វាជាកម្មរបស់គាត់ដាលបានសាងមក ឬជា 
ភ័ព្វវាសនារបស់គាត់។ ពួកគាបានមកដល់ថ្ងាសា្លាប់របស់ពួកគា “ដល់ថ្ងាអនាសា” “វាជាថ្ងាសា្លាប់របស់ពួកគា”. ដូច្នាះ មានការយល់ឃើញថា វា 
ជាវាសនា ហើយមិនមានអ្នកណាមា្នាក់អាចទទួលខុសតាូវនោះទា។

បានគិតគូរពិចារណាចាត់ការ ហើយករណីឃាតកម្ម  
មិនតាូវបានពិចារណានោះទា។ នៅពាលដាលលើក 

បញ្ហានាះជាមួយមន្តាីនគរបាលមួយចំនួន មានការ 
លាចឡើងថា ការសមា្លាប់ដោយមហាជន ទៅលើចោរ  
គឺជាញឹកញាប់មិនតាូវបានយល់ថាជាករណីឃាតកម្ម  
ដាលតាូវទទួលការផ្តនា្ទាទោសនោះទា។ កាសួងមហា 
ផ្ទាបានរាយការណ៍ថា ជនដាដល់ចំនួន១៤នាក់ តាូវ 
បានចាប់នាំខ្លួនទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចំនួន 
៤ នាអំពើហិងាសា និងកាាយមកដោះលាង៦នាក់វិញ  
បនា្ទាប់ពីបានធ្វើការអប់រំ។ ក្នុងករណីឃាតកម្ម ដាល 
កើតឡើងពីការចោទបាកាន់ថាចាះអំពើអាបធ្មប់ មាន 
ជនដាដល់ ៦នាក់តាូវបានចាប់ខ្លួនក្នុង ៥ករណី។  
ទិន្នន័យនាះទទួលបានចនោ្លាះពីខាមករា ឆា្នាំ២០១៧  
ដល់ខាមិថុនា ឆា្នាំ២០១៩។  

“យើងនឹងមិនចាប់ខ្លួន ឬ សួរចម្លើយអ្នក 
ភូមិណាមួយទា ពីពាាះមានអ្នកភូមិបាហាលជា 
៥០០នាក់ ហើយដាលចំនួននាះ គឺវាចាើនណាស់។  
យើងមិនអាចសួរចម្លើយពួកគាត់ទាំងអស់បាន 
ទា។ យើងខ្លាចអ្នកភូមិទាំងនោះ គាត់ខឹង បាសិន 
បើយើងធ្វើការសុើបអង្កាតលើករណីនាះ”60។

“ខ្ញុំគាាន់តាបានទាត់គាត់មួយជើង ដើមាបីដាក ់
ទោសគាត់។ មិនមាននរណាមា្នាក់ បានសមា្លាប់ 
គាត់ទា។ វាជារឿងធម្មតា ក្នុងការផ្តល់មារៀន 
ចំពោះមនុសាសបាភាទនាះ។ បាសិនជាគាត់បាន 
សា្លាប់ មានន័យថា វាជាថ្ងាអនាសារ61 របស់គាត់ 
ហើយ។ (បាភព៖ កិច្ចសមា្ភាសន៍របស់ការិយាល័យ  
OHCHR)។



27តុលាការប្រជាជនការបង្ការ និងការឆ្លើយតបចំពោះ“ការកាត់ទោសដោយមហាជន” នៅកម្ពុជា

នៅក្នុង ករណីមួយដាលចងកាងដោយការិយា 
ល័យឧត្តម ស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុសាសបាចា ំ

កម្ពុជា (OHCHR-កម្ពុជា) ការអន្តរាគមន៍របស ់
មន្តាីនគរបាល បានធ្វើឲាយបុរសមា្នាក់រស់រានមានជីវិត  
កាាយពីការវាយដំដោយមហាជន បើទោះបីជាបច្ចបុាបន្ន 
នាះ គាត់មានពិការភពផ្នាកសា្មារតី ដាលជាលទ្ធផល 
នាការវាយដំនាះក៏ដោយ។ គាត់តាវូបានផ្តនា្ទាទោសឲាយ 
ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពាល៣ឆា្នា ំ សមាាប់បទល្មើសដាល 
គាត់បានបាពាឹត្ត ប៉ុន្តាមិនមានជនណាមា្នាក់តាូវបាន 
ចាប់ខ្លនួទាក់ទងនឹងការវាយដំនោះទា។ នៅក្នងុករណី 
ដោយឡាកមួយទៀត ដាលចងកាងដោយការិយាល័យ  
OHCHR បុរសមា្នាក់ដាលបានផាសព្វផាសាយព័ត៌មានដាល 
ធ្វើឲាយមានការវាយដំ តាូវបានចាប់ខ្លួន និងតាូវបាន 
ដោះលាងវិញកាាយពីបានសរសារលិខិតសុំទោស។  
ករណីនាះ បនា្ទាប់មកតាវូបានបិត។ នៅក្នងុករណីទី៣62   
ដាលចងកាងដោយការិយាល័យ OHCHR ហើយគ ឺ
ជាករណីតាមួយគត់ដាលឈានដល់ការជំនំុជមាះដាល 
ក្នងុនោះមនុសាសចំនួន ៣រូប តាវូបានផ្តនា្ទាទោសឲាយជាប់ 
ពន្ធនាគារ រយៈពាល៣ឆា្នាំ ដោយចោទបាកាន់ពីបទ 
អំពើហឹងាសាដោយចាតនា និងបង្ករការខូចខតដោយ 
ចាតនា ដោយមានសា្ថានទម្ងន់ទោស។ ពួកគាទាំង៣  
តាូវបានផ្តនា្ទាទោសពាយួរទោសរយៈពាល១៨ ខា និង 
បង្គាប់ឲាយសងជំងឺចិត្ត និងការខូចខតចំនួនបាហាល 
១២៥.០០០ ដុលា្លាអាមារិក។ នៅក្នុងករណីមួយទៀត  
មនា្តីនគរបាល បានចាប់ខ្លួនជនសងាស័យចំនួន៣រូប  
និងពួកគាតាូវបានឃុំខ្លួនបណ្តាះអាសន្ន។ ប៉ុន្តាទោះ 
ជាយា៉ាងណាក៏ដោយ ពួកគាតាូវបានដោះលាងដោយ 
សារតារឿងក្តីនាះតាូវបានរាយការថា បានដោះសាាយ 
ដោយថវិការជាមួយនឹងគាសួាររបស់ជនរងគាាះ។ មិន 
មានចំណាត់ការផាសាងទៀត តាូវបានធ្វើឡើងដោយ 
តុលាការទៀតទា។ 

នៅក្នងុករណីនាអំពើហឹងាសាដោយមហាជនបាឆំាង 

62 សូមមើល footnote 8.
63 នៅក្នុងករណីមួយចំនួន អត្តសញ្ញាណរបស់សាកសពដាលតាូវបានចោទថាជាចោរ មិនតាូវបានរកឃើញទា។

នឹងជនដាលរងការចោទបាកាន់ថាជាចោរ មានការ 
រាយការណ៍ថា ជនរងគាាះ និង/ឬគាួសាររបស់ជន 

ដាលរងការចោទបាកាន់ថាជាចោរ63 កមាដាក់ពាកាយ 
បណ្តឹងទៅមនា្តីនគរបាល ឬ តុលាការណាស់។ ទ ី
មួយ ពួកគាមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនចំពោះការមាន
ការពាក់ព័ន្ធជាមួយករណីអំពើចោរកម្ម។ ទីពីរ ពួកគា 
ខ្លាចមានការសងសឹកពីជនដាលតាូវបានឆក់ប្លន់ ពី 
ជនដាលបានចូលរួមនៅក្នងុការសមា្លាប់ដោយមហាជន  
ឬ សូមាបីតាពីអ្នកសាុកភូមិដទាទៀត។ ទីបី ពួកគា 
ជឿជាក់ថា មនា្តីនគរបាលអាចសុំថវិកាសមាាប់ការ 
សុើបអង្កាត ដាលនៅក្នុងករណីខ្លះទំនងជាមិនឈាន 
ដល់ការចាប់ខ្លនួនោះទា ដោយសារមនា្តនីគរបាលអាច 
មានការសា្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងមិនល្អជា 
មួយអ្នកភូមិទាំងមូល។

បញ្ហាមួយនាបញ្ហាចមាបងដាលអជា្ញាធរបានជួប 
បាទះនៅក្នងុការសុើបអង្កាតករណីនាអំពើហឹងាសាដោយ 
មហាជន គឺការលំបាកនៅក្នុងការកំណត់ការទទួល 
ខុសតាូវរបស់បុគ្គល ដោយសារតាមានចំនួនដ៏ចាើន 
នាជនល្មើស ដាលអាចមានរហូតដល់រាប់រយនាក់។  
បើទោះបីជា អ្នកចូលរួមនីមួយៗ អាចជាផ្នាកមួយនា 
អំពើហឹងាសា វាអាចមានការលំបាកនៅក្នងុការកំណត់ព ី
កមាតិនាការទទួលខុសតាវូរបស់បុគ្គលមា្នាក់ៗ។ បន្ថាម 
ពីនាះ និងជាពិសាស នៅក្នុងករណីដាលចំនួនជន 
ដាលចូលរួម មានចំនួនកាន់តាចាើន មនា្តីនគរបាល  
មានអារម្មណ៍ថាមានបន្ទុកលើសលុប និងមិនមាន 
លទ្ធភពនៅក្នុងការសួរចម្លើយជនដាលបានចូលរួម 
ទំាងអស់នោះ។ មនា្តនីគរបាលមួយចំនួន បានបញ្ជាក់ 
ថា ពួកគាត់ខ្លាចបាជាជនទំាងអស់នោះបាឆំាងនឹងពួក 
គាត់ បាសិនបើពួកគាត់ចាប់ផ្តើមការសុើបអង្កាត។ 

បញ្ហាបន្ថាមមួយទៀតទាក់ទងនឹងការទទួលខុស 
តាូវចំពោះករណីរនា “ការកាត់ទោសដោយមហាជន”  
តាូវបានរាយការណ៍ថា មានការខ្វះការសហបាតិបត្ត ិ



28 តុលាការប្រជាជនការបង្ការ និងការឆ្លើយតបចំពោះ“ការកាត់ទោសដោយមហាជន” នៅកម្ពុជា

ការរវាងមន្តាីនគរបាល និងតុលាការ។ យោងទៅតាម 
កាមនីតិវិធីពាហ្មទណ្ឌ មនា្តីនគរបាលយុត្តិធម៌ តាូវ 

បំពាញមុខងរនៅកាាមពាះរាជអាជា្ញាសាលាឧទ្ធរណ៍។  
ទោះជាយា៉ាងនាះក្តី នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តាង មនា្ត ី
នគរបាល មិនបានបញ្ជូនសំណុំរឿងទាំងអស់ទៅ 
តុលាការនោះទា។ នៅក្នុងករណីខ្លះ មនា្តីនគរបាល  
អាចធ្វើការសមាបសមាួល ឬ ដោះសាាយទំនាស់/ 
ជម្លាះបាន។ ប៉ុន្តានៅក្នុងករណីខ្លះផាសាងទៀត មនា្ត ី
នគរកាលយុត្តិធម៌ បានបង្ហាញពីកង្វល់របស់ពួកគា 
ថា បាសិនបើជនដាលបានរងការចោទបាកាន់ថាបាន 
បាពាឹត្តបទល្មើសមួយចំនួន (ដូចជា អំពើប្លន់ មនុសាស 
ឃាត រំលោភសាពសន្ធវៈ ការបង្កគាាះថា្នាក់ចរាចរ)  
តាូវបានដោះលាងដោយតុលាការ ហើយមិនតាូវបាន 
ឃំុខ្លនួនោះ បាជាពលរដ្ឋ នឹងធ្វើការវាយបាហារជាមួយ 
នឹងមនា្តនីគរបាល ដោយចោទបាកាន់ថាពុករលួយ ឬ  
មិនបានបំពាញការងររបស់ពួកគាឲាយបានតាឹមតាូវ។  
តាមទសាសនៈរបស់ពួកគាត់ មនា្តីតុលាការ បានត្អូញ 
ត្អារអំពីកង្វះខត នាភស្តុតាងដាលផ្តល់ដោយមនា្ត ី
នគរបាល ដើមាបីចោទបាកាន់បាឆំាងនឹងជនសងាស័យ។  
មូលហាតុមួយចំនួននាបញ្ហានាះ គឺកង្វះថវិកា ជំនាញ  
និងសមត្ថភព នៅក្នុងការសុើបអង្កាត បាាក់បៀវតាសរ ៍
តិច និងកង្វះវគ្គបណ្តះុបណា្តាលស្តពីីនីតិវិធីតុលាការ។

ភ្ជាប់ជាមួយនឹងករណីនាះ បាាក់បៀវតាសរ៍ទាបក្នុង 
ចំណមមនា្តីនគរបាល ក៏អាចពនាយល់ផងដារអំពីភព 
សា្ទាក់ស្ទើរនៅក្នងុការសុើបអង្កាតឲាយបានហ្មត់ចត់ចំពោះ 
ករណរីឿងក្តនីា “ការកាត់ទោសដោយមហាជននាះ”។  
ជាក់ស្តាង ដោយហាតុថា មនា្តីនគរបាល បានទទួល 
បាាក់បៀវតាសរ៍ទាប មានការរាយការណ៍ថា ពួកគាត ់
ពឹងផ្អាកការសុើបអង្កាត ដើមាបីអាចរកលុយបន្ថាម។  
ការសុើបអង្កាតចំពោះករណីប្លន់ម៉ូតូ អាចមានកមាា 
កាក់កបខ្លាំង ដោយសារតា មា្ចស់ម៉ូតូ ផ្តល់រង្វាន់ទៅ 
មនា្តនីគរបាលនៅពាលដាលពួកគាបានមូ៉តូតាលប់មក 
វិញ។ អធិការរងប៉ូលីសសាុកមា្នាក់ បានពនាយល់ថា  
មន្តាីនគរបាលនឹងមិនធ្វើការសុើបអង្កាតចំពោះករណី 
វាយដំដោយកំហឹងមហាជនទា ពីពាាះកាមុគាសួារ មិន 

បានដាក់ពាកាយបណ្តឹងដោយសារតាភពអាមា៉ាស់ និង 
ខ្លាចការសងសឹកវិញ។ លោកបានបន្ថាមថា បាសិនបើ 

គាត់ធ្វើការសុើបអង្កាតទៅលើការសមា្លាប់ដោយមហា 
ជន គាត់“នឹងខតពាលវាលា និងមិនអាចរកលុយ 
បានទា”។ បន្ថាមពីនាះ គាត់បានជឿជាក់ថា បាជា 
ជននឹងមិនយល់អំពីមូលហាតុដាលជនមា្នាក់ដាលបាន 
ជួយចាប់ចោរ អាចនឹងតាូវបានចាប់ខ្លួន ដោយសារតា 
ការដាក់ទោសចោរ គឺជារឿងតាឹមតាូវដាលតាូវធ្វើ។ 

ផ្អាកលើព៍ត៌មានដាលបាមូលបាន វាជាភស្តុតាង 
បង្ហាញថា ជាទូទៅ មនា្តីនគរបាលមានការទទួលខុស 
តាូវនៅក្នុងការសុើបអង្កាត និងចាប់ខ្លួនជនដាលបាន 
ចូលរួមនៅក្នងុការបង្កអំពើហឹងាសាលើករណីអាបធ្មប់ ជា 
ជាងករណីរឿងក្តីនា ”ការកាត់ទោសដោយមហាជន”  
បាឆាំងនឹងជនដាលចោទថាបានបាពាឹត្តអំពើល្មើស ឬ 
បានជឿជាក់ថា បានបណា្តាលឲាយមានគាាះថា្នាក់ 
ចរាចរណ៍។ នៅកន្លាងខ្លះ មនា្តីនគរបាល មានភព 
សកម្មខ្លាំងនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ 
បាជាពលរដ្ឋមូលដា្ឋាន និងការពាយាយាមក្នកុកិច្ចការពារ 
ជនសងាស័យជាអាបធ្មប់ ដោយផ្អាកលើការអនុវត្តការ 
ផាសះផាសារតាមបាពាណី។ 

នៅឆា្នាំ២០១៥ យុវជនចំនួន៣រូប បានវាយ  
និងសមា្លាប់ពូរបស់ពួកគាឈ្មាះវីរិទ្ធ ដោយបាន 
ចោទបាកាន់គាត់ថាបានធ្វើអំពើអាបធ្មប់ ឲាយសាច់ 
ញាតិរបស់គាឈឺ។ វីរិទ្ធ មានការ្តិ៍ឈ្មាះមិនល្អ 
ទានៅក្នុងភូមិ។ គាត់ធា្លាប់ផឹកសាាស និងវាយ 
ដំបាពន្ធរបស់គាត់ ដោយចោទថាបានគាងជាមួយ 
បុរសផាសាងទៀត។ នៅពាលដាលមន្តាីនគរបាល 
បានចាប់ខ្លួនជនល្មើសទាំង៣ បាជាជនបាមាណ 
ជា២០០នាក់ បានផ្តិតមាដាលើញត្តិមួយ ដើមាបី 
ស្នើសុំមនា្តីនគរបាលឲាយដោះលាងពួកគា។ នៅ 
ឆា្នាំ២០១៦ ពួកគាទាំង៣ តាូវបានជំនុំជមាះ និង 
ផ្តនា្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារមា្នាក់ៗរយៈពាល៣០ឆា្នាំ  
(បាភព៖ កិច្ចសមា្ភាសន៍របស់ការិយា ល័យ 
OHCHR-Cambodia).



29តុលាការប្រជាជនការបង្ការ និងការឆ្លើយតបចំពោះ“ការកាត់ទោសដោយមហាជន” នៅកម្ពុជា

ទោះជាយា៉ាងណាក៏ដោយ បើទោះបីជាមនា្ត ី
នគរបាលមានភពសកម្មខ្លាំងនៅក្នុងការសុើបអង្កាត 

ចំពោះករណីដាលពាក់ព័ន្ធនឹងការសមា្លាប់អាបធ្មប់ក៏ 
ដោយ ចំនួនករណីដាលបានរាយការណ៍ បានបនាសល ់
ទុកនូវការមិនបានដាក់ទោសទណ្ឌមានចាើន បើទោះ 
បីជាចំនួនស្ថតិិផ្លវូការមិនអាចរកបាន។ មនា្តនីគរបាល  
និងអាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន បានរាយការណ៍ថាការសុើប 
អង្កាតលើករណីនាការសមា្លាប់ទាក់ទងនឹងអំពើអាបធ្មប់  
អាចជាការពិបាក ពាាះបាជាពលរដ្ឋនៅមូលដា្ឋាន 
មានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការការពារជនល្មើសដាលតាូវបាន 
ចោទបាកាន់ ជាជាងជួយសុើបអង្កាតករណីនាះ និង 
ចាប់ខ្លួនពួកគា។ ការរកសាកាសីក៏អាចជាបញ្ហាបាឈម 
ដ៏លំបាកផងដារ ជាពិសាសនៅពាលគា្មានភស្តុតាង 
រឹងមាំ ដាលឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនជនល្មើសដាល 
បានចោទបាកាន់។

ជាទូទៅ បាជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដា្ឋាន មានការ 
សា្ទាក់ស្ទើរផ្តល់ព័ត៌មានឱាយមនា្តីនគរបាលដាលឈាន 
ទៅដល់ការចាប់ខ្លនួជនទំាងឡាយដាលគាជឿថា បាន 
សមា្លាប់ជនដាលសងាស័យថាចាះអាបធ្មប់។ ក្នុងករណ ី
ខ្លះ ពួកគាថាមទាំងអាចចាត់វិធានការរួមគា្នា ដើមាប ី
គាំទាជនសងាស័យ។ នៅឆា្នាំ២០១៦ សាក សពដាល 
គាកាត់កាបាលរបស់លោកវាសនា តាូវបានរកឃើញ 
នៅក្នុងចំការមួយក្នុងខាត្តកំពង់ស្ពឺ។ មនា្តីនគរបាល  
បានធ្វើការសុើបអង្កាត ហើយបានចាប់ខ្លួនស្តាី២នាក់  
ដាលបានសារភពថា បានបាពាឹត្តបទល្មើសនាះ។  
សា្តវ័ីយចំណាស់មា្នាក់បានពនាយល់ថា វាសនាបានធ្វើឲាយ 
សាច់ញាតិរបស់គាត់មា្នាក់សា្លាប់កាលពីបុ៉នា្មានឆា្នាមុំន។  
ជំងឺមាយ៉ាាងដាលសាច់ញាតិមា្នាក់ផាសាងទៀតទទួលរងគាាះ  
តាូវបានចាត់ទុកដោយអ្នកភូមិថាបណា្តាលមកពីគាត់ 
ដារ។ កាាយមក ពួកគាបានអះអាងថា មនា្ត ី
នគរបាលបាន ធ្វើការគំរាមកំហាងឲាយឆ្លើយសារភព 
កាាមការដាក់សមា្ពាធ និងបាជាពលរដ្ឋចំនួន១៨៨ នាក់  
ដាលរស់នៅក្នងុភូមិ ជាទីដាលឃាតកម្មនាះបានបាពាតឹ្ត 
ឡើង បានដាក់ពាកាយបណ្តឹងទៅមនា្តីនគរបាលខាត្ត  
ដើមាបីសំុឱាយដោះលាងស្តាទំីាង២នាក់។ តុលាការ បាន 

ដោះលាងស្តាទំីាង២នាក់ ដោយលើកឡើងថាមិនមាន 
ភស្តតុាងគាប់គាាន់ដើមាបីរកាសាទុកការចោទបាកាន់។ នៅ 

ក្នុងបរិបទនាះផងដារ អ្នកភូមិបានបណ្តញចាញ និង  
គំរាមកំហាងភរិយារបស់បុរសមា្នាក់ដាលតាូវបានគា 
សមា្លាប់ ដោយចោទបាកាន់គាត់ពីការដាក់ពាកាយ   បណ្តងឹ 
ដាលឈានដល់ការចាប់ខ្លួនស្តាីទាំង ២នាក់។ គាត ់
បានដកពាកាយបណ្តឹងរបស់គាត់ ហើយមនា្តីនគរបាល 
មិនបានធ្វើការសុើបអង្កាតអ្វីបន្ថាមទា។

ការពិតទៅ ការសមា្លាប់ដោយមហាជន កមាតាូវ 
បានគាសុើបអង្កាតណាស់ហើយ ជនល្មើសរួចផុតព ី
ការផ្តនា្ទាទោស ដាលមានន័យស្មើនឹងការទទួលយក 
ដោយសា្ងាត់ស្ងៀមចំពោះទមា្លាប់អនុវត្តនាះដោយអាជា្ញាធរ 
រដ្ឋ។ ជាលទ្ធផល បាជាពលរដ្ឋ អាចទទួលបាន 
ការលើកទឹកចិត្តឱាយបន្តទមា្លាប់អនុវត្តនាះទៀត។ រដ្ឋ មាន 
កាតព្វកិច្ចមួយ នៅកាាមចាបាប់អន្ដរជាតិ ដើមាបីផ្តល ់
សន្តិសុខដល់បាជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទាំងអស់ រួមទាំង 
អ្នកដាលសងាស័យថាបាពាឹត្តបទល្មើសពាហ្មទណ្ឌ។

៦.៤  ដំណះសាាយ និងការ 
ជួសជុលសំណង

ផ្អាកលើករណីដាលបានសុើបអង្កាត វាបានបង្ហាញ 
ថាសិទ្ធទិទួលបានដំណះសាាយ និងសំណងសមាាប់ 
ជនរងគាាះ កមានឹងបានបំពាញណាស់ ដាលក្នុង 
នោះមួយផ្នាកដោយសារតាមានចំនួនករណីតិចតួច 
ណាស់ដាលបានទៅដល់តុលាការ ដូចដាលបាន 
ពនាយល់ខងលើ និងដោយសារតាជនរងគាាះភគ 
ចាើនមិនហា៊ានទាមទារសំណង ពីពាាះភពអាមា៉ាស់  
និងសា្លាកសា្នាមទុរយស។

ក្នុងចំណមករណីនាការសមា្លាប់ដោយមហាជន 
ចំនួន ២២ករណីដាលចងកាងដោយការិយាល័យ 
OHCHR តំាងពីឆា្នា២ំ០១០ មានតា៥ករណីបុ៉ណ្ណាះ 

ដាលឈានដល់ការចាប់ខ្លួនជនសងាស័យ ហើយ 
សំណងតាូវបានផ្តល់ឲាយកាុមគាួសារជនរងគាាះ មាន 
តាមួយករណីប៉ុណ្ណាះ។ ករណីចំនួន២ ក្នុងចំណម 
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៥ គឺជាករណីថ្មីៗ (ឆា្នាំ២០១៨ - ២០១៩)។ ការ 
វិវឌាឍដ៏តិចតួចនៅក្នុងការសុើបអង្កាត និងនាំជនល្មើស 

ទៅកាន់បាព័ន្ធយុត្តធិម៌ អាចជាការកំណត់លើការអំពាវ 
នាវពីសំណាក់នាយករដ្ឋមនា្តី ដើមាបីបញាឈប់អំពើហឹងាសា 
ដោយមហាជននៅឆា្នា២ំ០១៨។64 ចំណាត់ការបាបនាះ  
និងការងរបង្ការបន្ថាមទៀត គួរតាតាូវបានលើកទឹក 
ចិត្ត និងបន្ទរដោយសាចក្តីថ្លាងការណ៍ជាសាធារណៈ 
បន្ថាមទៀតដោយអាជា្ញាធរនៅគាប់លំដាប់ថា្នាក់។ 

ក្នុងចំណមករណីដាលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហឹងាសា 
លើអាបធ្មប់ចំនួន៣៥ករណី ដាលបានចងកាងដោយ 
ការិយាល័យ OHCHR មាន១០ករណីបានឈាន 
ដល់ការចាប់ខ្លួនជនសងាស័យ។ ក្នុងចំណមករណ ី
ទំាង៥នាះ ជនលើ្មស១រូប ឬមួយចំនួនតាវួបានបញ្ជនូ 
ទៅពន្ធនាគារ។ ជនសងាស័យចំនួន ២រូប តាូវបាន 

64 សូមមើល footnote 8.

ដោះលាងពីការឃុំខ្លួនបណ្តាះអាសន្ន បនា្ទាប់ពីមាន 
ការផាសះផាសារផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុរវាងកាុមគាួសាររបស់ជនរង 

គាាះ និងជនល្មើស។ នៅក្នុងករណីចំនួន៣ទៀត  
ជនសងាស័យ១រូប ឬមួយចំនួនតាួវបានទទួលការចោទ 
បាកាន់ ប៉ុន្តាមិនតាូវបានចាប់ខ្លួនទា ដាលធ្វើឲាយកាុម 
គាួសារជនរងគាាះមិនទទួលបានសំណងផ្លូវចិត្ត និង 
ឃើញឃាតករដាលសមា្លាប់សាច់ញាតិគាត់មិនទទួល 
បានការផ្តនា្ទាទោសតាមចាបាប់។ ជាមួយនឹងសិទ្ធទិទួល 
បានយុត្តិធម៌មិនមានបាសិទ្ធភពសមាាប់ជនរងគាាះ  
និងសំណងតិចតួច ឬមិនគាប់គាាន់ មិនមានបាសិទ្ធ 
ភព មិនសមសាប ចំពោះភពរងគាាះនោះ ជនរង 
គាាះភគចាើន មិនទទួលបានការអនុវត្តសិទ្ធិទទួល 
បានដំណះសាាយរបស់ពួកគាទា។
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៧. ស្រចក្តីសន្និដ្ឋ្រន

“ការកាត់ទោសដោយមហាជន” នៅកម្ពជុា ក៏ដូច 
ជានៅក្នុងបាទាសដទាជុំវិញពិភពលោក រីកធំធាត ់
ដោយសារតាការខូចខតដាលមានជាយូរមកហើយ  
ភពតានតឹង និងការខកចិត្តកាន់តាកើនឡើង ដោយ 
សារកង្វះជំនឿទុកចិត្តលើបាព័ន្ធយុត្តិធម៌ និងនីតិរដ្ឋ  
ឥរិយាបទរីសអើងនៅក្នុងសង្គម ភពកាីកា និងកង្វះ 
ការអប់រំ ជាពិសាស ការអប់រំសិទ្ធមិនុសាស។ ឧបាបដិហាតុ  
ឬពាកាយចចាមអារាមជាយូរមកហើយ ឬសា្ថានភពសា្វា 
សីុបាយរួចលាបមាត់ពពាអាចមានលក្ខណៈគាប់គាាន់ 
បញ្ឆាះភពតានតឹងទាំងនាះ។ អសមត្ថភព និងជួន 
កាល ភពគា្មានឆន្ទៈរបស់អាជា្ញាធរដើមាបីឆ្លើយតបនឹង 
អំពើ “ការកាត់ទោសដោយមហាជន” អាចបដិសាធ 
សិទ្ធមិនុសាសទំាងអស់ រួមទំាងសិទ្ធទិទួលដំណះសាាយ 
តាឹមតាូវដល់ជនរងគាាះពីអំពើបាបនាះ។ វាក៏អាចនា ំ
ទៅរកនិទណ្ឌភព បាហាលជាអាចកើនឡើងនាការ 
បាពាឹត្តិអំពើ “ការកាត់ទោសដោយមហាជន” នៅថ្ងា 
អនាគត។  

អតីតតំណាងពិសាសរបស់អគ្គលាខធិការអង្គ 
ការសហបាជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុសាសនៅកម្ពុជា  
លោកសាស្តាាចារាយ ភីតធឺ ឡឺពាាច បានគូសបញ្ជាក ់
ពីកង្វល់នា “ការកាត់ទោសដោយមហាជន” ជិត២០ឆា្នា ំ
កន្លងមកនាះ។ ថ្វីបើករណីនា “ការកាត់ទោសដោយ 
មហាជន” មានការថយចុះ បើបាៀបធៀបទៅដើម 
ឆា្នាំ២០០០ វានៅតាជាបញ្ហាសង្គម និងចាបាប់ដាលនៅ 
តាបន្តជាបញ្ហាកង្វល់នៅក្នុងបាទាសកម្ពុជានាពាល 
បច្ចុបាបន្ន។ សាចក្តីថ្លាងការណ៍របស់លោកនាយករដ្ឋ 
មនា្តី និងរដ្ឋមនា្តីកាសួងមហាផ្ទាកាលពីឆា្នាំ២០១៨ គ ឺ
ជាសញ្ញាមួយដ៏សំខន់ដាល “ការកាត់ទោសដោយ 
មហាជន” មិនតាូវបានទទួលយកបាននៅក្នុងសង្គម  

ដោយផ្អាកលើនីតិរដ្ឋ និងសិទ្ធិមនុសាស។ ការកសាង 
ចំណាត់ការរួមគា្នា គឺមានភពចាំបាច់ណាស់ ដើមាប ី
ឆ្លើយតបនឹងសាចក្តីថ្លាងការណ៍ទាំងនាះ។ ចំណាត ់
ការនាះ រួមបញ្ចូលទាំងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង 
នាគោលការណ៍សិទ្ធមិនុសាស និងនីតិរដ្ឋ ដាលវាសំខន់ 
ណាស់ក្នងុការបាឆំាងនឹងជំនឿថា សមាជិកសហគមន៍  
អាចស្វាងរកយុត្តធិម៌នៅក្នងុដារបស់ពួកគា រួមបញ្ចលូ 
ទាំងការសមា្លាប់ជនណាមា្នាក់ ដោយបដិសាធនូវសិទ្ធ ិ
ទទួលបានការជំនំុជមាះក្តដីោយយុត្តធិម៌ និងការសន្មត 
ជាមុនថាគា្មានទោស។ 

របាយការណ៍នាះ ក៏បានបញ្ជាក់ផងដារថា កតា្តា 
ជាមូលដា្ឋានមួយចំនួនដាលឈានទៅ ដល់ការចោទ 
បាកាន់ និងធ្វើទុក្ខបុកម្នាញអំពើអាបធ្មប់ មានការ 
ពាក់ព័ន្ធនឹងបាបញ្ញត្ត ិ និងផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានរបស់មនុសាស 
ជាមួយនឹងពិការភពរូបរាងកាយ និងសា្មារតីដាលអាច 
កា្លាយជារបាំងមួយដ៏សំខន់ចំពោះការចូលរួមពាញ 
លាញនៅក្នុងសង្គមរបស់មនុសាសទាំងនាះ ដោយផ្អាក 
លើមូលដា្ឋានស្មើភពគា្នាជាមួយមនុសាសដទាទៀត។ ការ 
អប់រំសិទ្ធិមនុសាស ក៏គួរតាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងផង 
ដារអំពីសារីភពពីការរីសអើង ជាពិសាសនៅលើ 
មូលដា្ឋាននាពិការភព សិទ្ធិវបាបធម៌ និងគោលការណ៍ 
បរិយាប័នសមាាប់មនុសាសទាំងអស់នៅក្នុងសង្គម បើ 
ទោះបីជាមនុសាសភគចាើនបានដឹងថាពួកគាមានភព 
ខុសគា្នា ឬ មិនបាតិបត្តិតាមវបាបធម៌ និងបាបញ្ញត្តិសង្គម  
ពាមទាំងបាពាណីមួយចំនួនក៏ដោយ។ 

ការបង្កើតទំនុកចិត្តនៅក្នុងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងបាទាស 
កម្ពុជា និងក្នុងសា្ថាប័ននានា គឺមានសារៈសំខន់ដូច 
គា្នា។ ម៉ាយាងវិញទៀត ករណីនាះរួមទាំងការបង្កើន 
សមត្ថភពបច្ចាកទាស និងថវិការបស់បាព័ន្ធតុលាការ  
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និងនគរបាល ដើមាបីបង្ការទប់សា្កាត់ និងឆ្លើយតបទៅ 
នឹងអំពើ “ការកាត់ទោសដោយមហាជន”។ ជាពិសាស  

តមាូវការធនធានបន្ថាម គឺមានភពចាំបាច់ ដើមាប ី
ធានាការសុើបអង្កាតតាមឹតាវូ ការចោទបាកាន់ និងការ 
ផ្តនា្ទាទោសនៅគាប់ករណីទាំងអស់។ ម៉ាយាងវិញទៀត  
ការខិតខំបាឹងបាាងដើមាបីបំបាត់អំពើពុករលួយ គួរតា 
តាូវបានកសាងឡើងឲាយរឹងមាំ និងមានទំនុកចិត្ត 
បន្ថាមទៀតលើបាព័ន្ធតុលាការ។

មានភស្តុតាងបង្ហាញថា ការបង្ការទប់សា្កាត់ និង 
បំបាត“់ការកាត់ទោសដោយមហាជន គឺជាដំណើរ 

ការមួយដ៏ស្មុគាសា្មាញ និងចំណាយពាលវាលាយូរ  
ដាលតមាូវឲាយមានការចូលរួម យា៉ាងពាញលាញព ី
សំណាក់ដាគូរខុសៗគា្នា ដូចជា រាជរដា្ឋាភិបាល  
តុលាការ នគរបាល អង្គការសង្គមសុីវិល ពាមទាំង 
សហគមន៍មូលដា្ឋាន និងបាជាពលរដ្ឋខ្លនួឯងផងដារ។  
សហគមន៍អន្តរជាតិ ក៍អាចផ្តល់ការគំាទាផងដារនីក្នងុ 
ករណីនាះ។
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៨. អនុសាសន៍ដក់ជូនរាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា

ច្របាប់ និងគោលនយោបាយ

• បង្កើតគោលនយោបាយ ដើមាបីដោះសាាយអំពើ “ការកាត់ទោសដោយមហាជន” និងកាសមាួលគោល 
ការណ៍ ឬសារាចរដាលមានសាាប់ សមាាប់ការអន្តរាគមរបស់មនា្តីនគរបាល ក្នុងករណីមានអំពើហឹងាសា 
ដោយមហាជន។

ការសុើបអង្ក្រត និងការចោទប្រកាន់ចំពោះគ្រប់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទាំងអស់

• អាជា្ញាធរនានាដាលស្ថិតនៅលំដាប់ខ្ពស់បំផុត គួរតាថ្កាលទោសជាសាធារណៈរាល់អំពើ “ការកាត់ទោស 
ដោយមហាជន” នៅពាលវាកើតឡើង

• ធានាថា រាល់ “ការកាត់ទោសដោយមហាជន” ដោយការសមា្លាប់ និងបាើហឹងាសា តាូវតាបានសុើបអង្កាតឲាយ 
បានតាឹមតាូវ ចោទបាកាន់ និងទទួលបានការផ្តនា្ទាទោសដោយចាបាប់។

• ធានាថា កងកមា្លាំងនគរបាល មានធនធានមនុសាស និងថវិកាគាប់គាាន់ ដើមាបីធ្វើការសុើបអង្កាតឲាយបានតាឹម
តាូវ និងមានបាសិទ្ធភពនៅក្នុងករណីនា “ការកាត់ទោសដោយមហាជន”។

• បង្កើតទិន្នន័យផ្លវូការគាប់ជាងុជាាយអំពីការកើតឡើងនា “ការកាត់ទោសដោយមហាជន” ក៏ដូចជាសា្ថានភព 
នាការសុើបអង្កាត និង/ឬការផ្តនា្ទាទោស។

• លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្នុងចំណមមនា្តីនគរបាលនៅមូលដា្ឋានគាប់លំដាប់ថា្នាក់ អំពីភពខុសចាបាប់នាអំពើ  
“ការកាត់ទោសដោយមហាជន”។ ការលើកកម្ពស់នាះ គួរតាតាូវបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពាលធ្វើបទបង្ហាញ 
ខ្លីៗ/វាទិការសាធារណៈសមាាប់មនា្តីនគរបាល ដាលតាូវបានរៀបចំឡើងជាបាចាំនៅថា្នាក់ឃុំ-សង្កាត់ ដោយ 
មនា្តីនគរបាល។

• ធានាថា វគ្គបណ្តះុបណា្តាលសមាាប់មនា្តតុីលាការ និងនគរបាលមានរាប់បញ្ចលូនូវធាតុផាសំដើមាបីដោះសាាយ 
និងឆ្លើយតបចំពោះកាតព្វកិច្ចនាការសុើបអង្កាតរាល់បទឧកាិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់ បើទោះបីជាមានបណ្តឹង ឬ 
អត់ និងធានាថា រាល់ជនសងាស័យទាំងអស់ដាលជាជនរងគាាះនាបទល្មើសនាអំពើហឹងាសា មានសិទ្ធិទទួល 
បានដំណើរក្តីតាឹមតាូវតាមនីតិវិធី នៅក្នុងបាព័ន្ធយុត្តិធម៌។

• ធានាថា មនា្តីអនុវត្តចាបាប់ ទទួលបានការបណ្តុះបណា្តាលគាប់គាាន់ ស្តីពីសកម្មភពសុើបអង្កាតក្នុងរឿង 
ពាហ្មទណ្ឌ។ 

• ពិចារណាក្នងុការបង្កើតកាមុការងរពិសាសនៅតាមបណា្តាខាត្តពាក់ព័ន្ធ ដាលទទួលខុសតាវូសមាាប់ការសុើប 
អង្កាតករណីនា “ការកាត់ទោសដោយមហាជន”។
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ពង្រឹងសា្ថ្រប័នយុត្តិធម៌

• ធ្វើការស្ទង់មតិអំពីបច្ចុបាបន្នភពនាការបង់បាាក់កាាផ្លូវការនៅក្នុងបាព័ន្ធយុត្តិធម៌ ដើមាបីជាមធាយា បាយមួយនា
ការស្វាងយល់អំពីបញ្ហានាអំពើពុករលួយ និងកសាងទំនុកចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍។

• ធ្វើការសិកាសាអំពីសុចរិតភពតុលាការ ដូចដាលបានពាមពាៀងនៅក្នងុសូចនាករតាមដានរួមរបស់កាមុការងរ 
បច្ចាកទាសស្តីពីកំណាទមាង់បាព័ន្ធចាបាប់ និងយុត្តិធម៌។

ចំណ្រះដឹងរបស់សាធារណៈជន និងដ្រគូរថ្ន្រក់ជាតិ

• ផលិតយុទ្ធនា្នាការផាសព្វផាសាយការយល់ដឹងជាសាធារណៈនៅក្នងុទមាង់ខុសៗគា្នា នៅថា្នាក់ជាតិ (បាព័ន្ធផាសព្វផាសាយ 
សង្គម វីដាអូ ផ្ទាំងបដា ចមាៀងខ្លីៗតាមវិទាយុ និងសារPSA សាប៉តទូរទសាសន៍ ការបាើបាាស់អ្នកដាលមាន 
ឥទ្ធិពល។ល។) ដោយធ្វើការគូសបញ្ជាក់ថា សកម្មភពនា “ការកាត់ទោសដោយមហាជន” ជាអំពើខុស 
ចាបាប់ និងថាជនគាប់រូបតាូវទទួលបានផលបាយោជន៍ពីការសន្មតទុកជាមុនថាគា្មានទោស និងការជំនុំជមាះ 
ក្តីដោយយុត្តិធម៌ ហើយជនល្មើសនា “ការកាត់ទោសដោយមហាជន” នឹងតាូវបានសុើបអង្កាត ចោទបាកាន់  
និងផ្តនា្ទាទោសដោយចាបាប់។ 

• លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់បាជាពលរដ្ឋជាសាធារណៈ នៅថា្នាក់មូលដា្ឋាន អំពីបាបញ្ញត្តិនាការរីសអើងក្នុង 
សង្គមគោលការណ៍សិទ្ធមិនុសាស និងនីតិរដ្ឋជាពិសាសអំពីអំពើខុសចាបាប់នា “ការកាត់ទោសដោយមហាជន”  
ក៏ដូចជាសិទ្ធរិបស់បុគ្គលគាប់រូបក្នងុការទទួលបានការជំនំុជមាះក្តដីោយយុត្តធិម៌ និងការសន្មតទុកជាមុនថា 
គា្មានទោស។ 

• លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនៅថា្នាក់មូលដា្ឋាន អំពីសិទ្ធិរបស់ជនមានពិការភពរូបកាយ និងសា្មារតី និងសិទ្ធ ិ
របស់ពួកគាដាលតាូវបានដាក់បញ្ចូល និងចូលរួមពាញលាញក្នុងសង្គមដោយគា្មានការរីសអើង។ 

• រៀបចំសន្នសីិទ ឬកិច្ចពិភកាសាថា្នាក់ជាតិ ដោយរួមបញ្ចលូអាជា្ញាធររាជរដា្ឋាភិបាលដាលពាក់ព័ន្ធ អង្គការសង្គម 
សុីវិល សហគមន៍មូលដា្ឋាន អ្នកដឹកនាំសាសនា និងតួអង្គបាពាណីបុរាណ ដូចជាគាូថា្នាំខ្មារ ដើមាបីលើក 
កម្ពស់ការយល់ដឹងស្តីពីអំពើហឹងាសាលើអាបធ្មប់ និងជាមធាយាបាយដើមាបីដោះសាាយបញ្ហាអំពើហឹងាសារ ក៏ដូច 
ជាបញ្ហាឫសគល់របស់វា។ 






