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បុព្វកថ 

ខញុមំនេសចក្តីេ មនស រកី យ សូមផ្តល់ជូននូវបុព្វកថ ចេំពះេសចក្តីពនយល់ ៃន្រកមនតីវិធិី្រពហម-
ទណ្ឌ  (េសចក្តពីនយល់ៃន្រកម)  —  ករេបះពុមពផ យេលើកទី១ កនុង ្របវត្តិ ្រស្តថមីៗៃន្រពះ ជ -
ច្រកកមពុជ េដើមបពីនយល់អពំចីបបក់មពុជ ែដល្រសេដៀង គន េទនឹងករណីយុត្តិ ្រស្តជត ិនិងអន្តរ- 
ជតិ។ ខណៈែដលេសចក្តីពនយល់ៃន្រកមេនះ ចជធនធនមយួថមី្រស ងស្រមបក់មពុជ េនេលើ
ឆកអន្តរជតិ េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមេនះ ឆ្លុះបញច ំងអពំទីំេនៀមទំ បែ់ដលមន ងំពយូីរមកេហើយ 
ទងំកនុងទំេនៀមទំ បក់នុង្របពន័ធចបបអ់ងគ់្លូ កសុ់ង (Common Law) និងកនុង្របពន័ធចបបសីុ់វលិ-
ឡ (Civil Law) េដើមបី កែ់តងជេសចក្តីពនយល់េនះេឡើង។ មពិតេទ េនេលើពិភពេ ក ែដល    
េសចក្តីពនយល់ៃន្រកម្រតូវបនេគចតទុ់កថ ជលិខិតុបករណ៍មន រសំខន ់ មនិ្រតមឹែតស្រមប់
អនក្របកបវជិជ ជីវៈចបបប់៉ុេ ្ណ ះេទ ែតកស៏្រមបប់ុគគល  ែដលចប់ រមមណ៍ កនុងករែស្វងយល់
អពំរីេបៀបអនុវត្តចបបក់នុងករអនុវត្តនជ៍កែ់ស្តង។ 
 
ម្រ ៣១ៃនរដ្ឋធមមនុញញកមពុជ កប់ញចូ លេ យផទ ល់ នូវសនធិសញញ សិទធិមនុស អន្តរជតិទងំអស់ 
េទកនុងចបបជ់ត ិ ែដល្របេទសកមពុជគឺជសមជិក។ េសចក្តីពនយល់ៃន្រកម គឺជកររមួវភិគទន
ចំេពះករអនុវត្តេលើម្រ េនះ។ េផ្តើមេចញពគីំរូននៃន ករណីយុត្តិ ្រស្តពអីងគជំនុំជ្រមះវ ិ មញញ
កនុងតុ ករកមពុជ អងគករសហ្របជជត ិអរឺ ៉ុប និង្របេទសប ងំ េសចក្តីពនយល់ៃន្រកម  ផ្តល់ជូននូវ
េគលករណ៍ែណនអំពំរីេបៀប ែដលម្រ ទងំ យកនុង្រកមនីតវិធិី្រពហមទណ្ឌ ច្រតូវបនបក្រ យ 
កនុងវធិែីដលអនុវត្ត មបទ ្ឋ នសិទធិមនុស ។ 
 

ខញុគំម នមនទិលសង យ័េទថ េសចក្តីពនយល់ៃន្រកម េនះនឹងេលើកទកឹចិត្តឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរកនុងករអនុ-
វត្តចបបជ់កែ់ស្តងរបស់កមពុជ មរយៈករេលើកសំ ងេហតុផ្លូវចបបក់នែ់ត្របេសើរេឡើង ករេ្របើ-
្របស់េសចក្តីេយងករណីយុត្តិ ្រស្តកនែ់តេកើនេឡើង និងករេរៀបេរៀងនេពលអនគតៃនធនធន
្រសេដៀងគន  ស្រមបវ់ស័ិយចបបេ់ផ ងៗ។ ខញុមំនទំនុកចិត្តថ អស់យៈេពលជេ្រចើនឆន មំកេនះ លិខតុិ-
បករណ៍ដូចេនះនឹងេធ្វើឲយកនែ់ត្របេសើរេឡើង េ យមនិ ចគណនបន កនុងករបំេរ ើេស យុត្តធិមេ៌ន
្របេទសកមពុជ។ 
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េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  vi 

ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតទិទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចកំមពុជ មនេមទនភព
ជខ្ល ងំ ែដលបនរមួវភិគទនកនុងកចិចខតិខ្ំរបឹង្របឺងែដលមនដយូ៏រអែង្វងមកេនះ។ កនុងនមករយិ-
ល័យOHCHR ខញុសូំមទទួល គ ល់នូវករគ្ំរទ្របកបេ យសបបុរស ពី ថ នទូតអងេ់គ្លសេន ជធនី
ភនេំពញ ទីភន កង់រសហរដ្ឋ េមរកិ ស្រមបក់រអភវិឌ នអ៍ន្តរជត ិ កដូ៏ចជ វទិយ ថ ន្រគប្់រគងបូព៌-    
បសចឹម េ យគម ន ថ បន័ទងំេនះេទ ករេបះពុមពផ យេនះមនិ ចដំេណើ រករបនេឡើយ។ ខញុកំ៏
សូមសំែដងនូវករដឹងគុណផងែដរដល់អងគករ និងម្រន្តទីងំ យ ែដលមនិ ចគណនបន ែដល
បនបំេពញករងរេ យគម នេនឿយហត ់កនុងរយៈេពលបីឆន កំន្លងមកេនះ េដើមបែី្របក្ល យគំនតិេនះេទ
ជករពិត។ 
 

ខញុសូំមជំរុញេលើកទកឹ ដល់អនក្របកបវជិជ ជីវៈចបបក់មពុជ េ្របើ្របស់េសចក្តីពនយល់ៃន្រកម េដើមបពីភិក  
និងជែជកេដញេ លអំព្ីរកមេនះ ្រពមទងំបញចូ លទស នទន ដម៏ន្របេយជន ៍ែដល្រកមេនះផ្តល់
ជូនេទកនុងករេលើកទឡ្ហីករណ៍របស់អស់េ ក-េ ្រសី។ េ ក-េ ក្រសីនឹងែស្វងយល់ថ កនុង
ករអនុវត្ត មដូេចនះ េ ក-្រសីនឹង្រប ំង្របែជងជមយួនឹងៃដគូរបស់េ ក-េ ក្រសីឲយេធ្វើ ម
ដូចគន ។ េនទីបំផុត េ ក-្រសីនឹងរមួចំែណកជួយ ្រគបែ់ផនកៃន្របពន័ធយុត្តធិម ៌េដើមបយីល់ដងឹកនែ់ត
្របេសើរ និងអនុវត្ត ម្រកមនីតវិធិី្រពហមទណ្ឌ  ែដលជមូល ្ឋ ន្រគឹះដរ៏ងឹមសំ្រមបក់រករពរសិទធិ
មនុស ។ 
 

 

 

៉ ន-់ហីុ លី 
តំ ង 

ករយិល័យឧត្តមសនងករ អងគករសហ្របជជតទិទួលបនទុកសិទធមិនុស ្របចកំមពុជ 
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េសចក្តីេផ្តើម 

ជទូេទ ទងំកនុង្របពន័ធចបបសីុ់វលិ (Civil Law) និងចបបខ់មំនិ (Common Law) េគែតងែតេឃើញ
មនករេបះពុមពផ យ ែដលពនយល់បង្ហ ញព្ីរកម ឬចបបទ់ងំ យែដលមនយុត្តិ ្រស្តរបស់
តុ ករ និង ក្តីែដលអនុវត្ត្រកម និងចបបទ់ងំេនះ។ េ យ រែត្រកម និងចបបទ់ងំ- 

យ្រតូវបនេរៀបចំ កែ់តងពេីគលករណ៍ទូេទកនុងកំរតិខពស់ ករណីយុត្តិ ្រស្ត ចជឯក រ
េយង ែដលមន្របេយជនដ៍ល់ករអនុវត្ត្រកម និងចបបទ់ងំេនះ េ យ រយុត្តិ ្រស្ត ចផ្តល់
ទស នៈ សីុជេ្រមអពំរីេបៀបៃនករបក្រ យ និងអនុវត្ត្រកម និងចបបទ់ងំេនះេនកនុង ថ នភព   
ខុសៗគន ។ 
 
េសៀវេភស្តីពេីសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតវិធិី្រពហមទណ្ឌ កមពុជ គឺយកលំនំ មទំេនៀមទម្ល បៃ់នកំណត់
ពនយល់អំព្ីរកមេនទូទងំពភិពេ ក។ េសៀវេភេនះពនយល់បង្ហ ញពមី្រ ទងំ យេនកនុង្រកម
នីតវិធិី្រពហមទណ្ឌ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលេទើបែត្រតូវបនអនុមត័នេពលថមីៗ (េ កតថ់ 
្រកម) េ យមនយុតិ្ត ្រស្តែដលពកព់ន័ធ ជពេិសស បប់ញចូ លទងំករណីយុត្តិ ្រស្ត ៃនអងគជំនុំ
ជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ (េ កតថ់ អ.វ.ត.ក)។ ករណីយុត្តិ ្រស្តៃន អ.វ.ត.ក មនករ
ពកព់ន័ធេ យ របទបបញញតិ្តមយួចំនួនធេំនកនុងវធិនៃផទកនុងៃន អ.វ.ត.ក បនយកលំនំ ម្រកម
នីតវិធិីេនះ េហតុដូេចនះេហើយេសចក្តីសេ្រមចទងំ យរបស់ អ.វ.ត.ក ែដលទកទ់ងេទនឹងនីតវិធិី
ែតងែតពកព់ន័ធេទនឹងម្រ ននេនកនុង្រកមនីតវិធិី។ 
 
េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមេនះ បនពចិរ េទេលើេសចក្តីសេ្រមចពកព់ន័ធទងំអស់េនកនុងសំណំុេរឿង
០០១ (្របឆងំនឹងកងំ េហកច ៊ វ េ ឌុច) រហូតេទដល់ និងរមួទងំ លដីកឧទធរណ៍្រពមទងំ
េសចក្តីសេ្រមចមុនអងគេសចក្តទីងំអស់កនុងសំណំុេរឿង០០២ (្របឆងំនឹងនួន ជ និងេខៀវ សំផន 
េហើយកលពមីុន្របឆងំនងឹេអៀង រ ី េអៀង ធីរទិធ និងឌុចផងែដរ)។ ែផ្អក មករណីយុត្តិ ្រស្ត
ទងំេនះ េយើងក៏ ចចង្រកងកំណតព់នយល់អពំីម្រ ចំនួន ៨៥ េនកនុង្រកមនីតវិធិីស្រមបេ់សចក្តី
ពនយល់ៃន្រកមេនះ ជពេិសសម្រ សំខន់ៗ ែដលអនុវត្តកនុងនីតវិធិីមនុអងគេសចក្ត ីនិងនតីវិធិីេលើអងគ
េសចក្តី។ 
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ល់កំណតព់នយល់ អពំីម្រ នីមយួៗចបេ់ផ្តើម
ពីអតថបទ េនកនុងម្រ ៃន្រកមនីតិវធិី េដើមបី
ងយ្រសួលេយង។ បនទ បម់កេយើងបនចង
្រកងកនុងកថខណ្ឌ ចេ់ យែឡក ែដលែចង
ពេីគលករណ៍ខុសគន  ែដលពកព់ន័ធឬកររក
េឃើញកនុងករណីយុត្តិ ្រស្តរបស់ អ.វ.ត.ក។ 
កថខណ្ឌ ទងំេនះ ចបេ់ផ្តើមេ យ្របេយគ
ែដលនិយយពីទស នៈទូេទ ជអក រដិតេខម  
និងមនឃ្ល  ែដលពនយល់ពេីគលករណ៍ពក-់
ពន័ធ ឬកររកេឃើញ។ បនទ ប់ពីកថខណ្ឌ
កំណត់ពនយល់ េយើងមនឃ្ល េយងខ្លី ែដល
ចង្អុលបង្ហ ញពី្របភព េសចក្តសីេ្រមចមយួ ឬ
េ្រចើនែដលជមូល ្ឋ នៃនកំណតព់នយល់េនះ។ 
(ចូរ នខ្លមឹ រគំរូកនុង្របអប)់។ េលើសពេីនះេទៀត បនទ បព់ែីផនកកំណតព់នយល់េយើងមនកថខណ្ឌ
ខ្លីៗ  ែដលកំណតព់វីធិន្រសេដៀងគន មយួ ឬេ្រចើនេនកនុងវធិនៃផទកនុងៃន អ.វ.ត.ក ែដលពកព់ន័ធ និង
មនេសចក្តីអធិបបយអពំភីពខុសគន រ ងវធិនទងំេនះ និងម្រ កនុង្រកមនីតវិធិី។ 
 
ម្រ ៣១ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជធនករទទួល គ ល់ និងករេគរពសនធិសញញ  
សិទធិមនុស ែដលកមពុជជភគី។ សនធិសញញ ទងំេនះរមួមន កតកិសញញ អន្តរជតិស្តីពសិីទធិពលរដ្ឋ 
និងសិទធិនេយបយ (ICCPR) ែដលែចងពេីគលករណ៍ដេ៏្រចើន ែដល្រតូវបនចតទុ់កជមូល ្ឋ ន 
ៃននីតវិធិី្រពហមទណ្ឌ ។ ដូេចនះ េដើមបផី្តល់ករែណនបំែនថមអពំវីធិីបក្រ យ និងអនុវត្តម្រ នន 
េនកនុង្រកមនីតវិធិ ី េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមេនះ កប៏នបញចូ លកំណតព់នយល់បែនថមេទេលើករណីយុត្តិ-

្រស្ត ៃនគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស អងគករសហ្របជជតិ ែដលជ ថ បន័មយួ ម នករអនុ-
វត្តកតកិ សញញ  ICCPR និងែដលែតងែតេចញេសចក្តីសេ្រមចអំពកីរបក្រ យ និងករអនុវត្តបទ
បបញញត្ត ិ ៃនកតកិសញញ  ICCPR ែដលពកព់ន័ធេទនឹងនីតវិធិី្រពហមទណ្ឌ ។ េលើសពេីនះេទេទៀត   
េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមេនះមនកំណតព់នយល់អពំីតុ ករសិទធិមនុស អរឺ ៉ុប េ យ រែតបទបបញញតិ្ត
ៃននីតវិធិី្រពហមទណ្ឌ េនកនុងអនុសញញ ស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមូល ្ឋ ន គឺដូចគន
េទនឹង បទបបញញតិ្តទងំ យេនកនុងកតកិសញញ  ICCPR េហើយតុ ករសិទធិមនុស អរឺ ៉ុបកម៏ន
ករណីយុត្តិ ្រស្តដស៏មបូណ៍ និងរងឹមផំងែដរ។ 

ភពចបំច ់ េដើមបរីក តុលយភពរ ងករឃំុខ្លួន 
នងិេសរភីព៖ តុ ករ្រតូវែតថ្លឹងែថ្លងមូលេហតុ 
ៃនករឃំុខ្លួន េទនឹងសិទធិមនេសរភីពបុគគល។ 
សចចធរណ៍ៃនេសរភីពត្រមូវថ ករឃំុខ្លួន្រតូវ
បញជ កអ់ពំសំី ងេហតុ េនកនុងេសចក្តីសេ្រមច
ឃំុខ្លួន និង្រតូវេធ្វើេឡើងេ យអនុេ មេទ ម
លកខខណ្ឌ ចបប ់និងនីតវិធិី។ 

េរឿងក្ត ី េខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ភ្ល មៗ
សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អងគជនំុំជ្រមះ
តុ ករកពូំល (អ.ជ.ត.ក) ៦ មថុិន 
២០១១ កថខណ្ឌ ៤៧ និង៥៦។ 
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េលើសពេីនះេទេទៀត េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមេនះ កប៏នបញចូ លកំណតព់នយល់អំពកីរណីយុត្តិ ្រស្ត
របស់តុ ករកំពូលប ងំ ែដលជតុ ករខពស់បំផុតរបស់ប ងំ។ ករេធ្វើែបបេនះគឺេ យ រ
្រកមនីតវិធិ ី មនមូល ្ឋ នមកព្ីរកមនីតវិធិី្រពហមទណ្ឌ ប ងំេហតុដូេចនះករបក្រ យ និងករអនុវត្ត
្រកមប ងំ េ យតុ ករកំពូលប ងំ ចផ្តល់ទស នៈសីុជេ្រមបែនថមអពំរីេបៀបៃនករបក្រ យ 
និងអនុវត្ត្រកមនីតវិធិីេនកមពុជ។ កំណតព់នយល់េនះក៏ ចផ្តល់ទស នៈសីុជេ្រមអពំកីរអនុវត្ត្រកម
នីតវិធិីកនុង ថ នភព មញញៗ ែដល ចជទស នវស័ិយមន្របេយជនេ៍ យ រែតករណីយុត្តិ-

្រស្តរបស់ អ.វ.ត.ក្រតូវបនសេ្រមចកនុងបរបិទពេិសសបំផុត។ 
 
េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមេនះ េយងេទរកករណីយុត្តិ ្រស្តរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស អងគករ
សហ្របជជតិ តុ ករសិទធិមនុស អុរឺ ៉ុប នងិរបស់តុ ករកំពូលប ងំរហូតដល់ចុងឆន ២ំ០១១។ 
កប៏៉ុែន្តគួរកតស់មគ ល់ថ កំណតព់នយល់ស្រមបយុ់ត្តិ ្រស្តេនះមនិបនពិ ្ត រទូលំទូ យេទ។ ផទុយ
េទវញិេសចក្តីពនយល់ៃន្រកមេនះ បន កប់ញចូ លែតយុត្តិ ្រស្តែដលេយើងយល់ថមនករពកព់ន័ធ
ខ្ល ងំេទនឹងម្រ ទងំ យេនកនុង្រកមនីតវិធិី និងបនែចងពនយល់ចបស់អពំវីធិីែដលតុ ករ ច
បក្រ យ និងអនុវត្តម្រ េនកនុង្រកមនីតវិធិីបន។ 
 
ជទីបញចប ់ គួរកតស់មគ ល់ផងែដរថេរឿងក្តីទងំអស់ ែដលបនេយងកនុងេសចក្តីពនយល់ៃន្រកម េនះ 
្រតូវបនអធិបបយពិ ្ត រទងំ្រសុង កនុង ងេរឿងក្តីេនទំពរ័ខងេ្រកយ េនកនុងេសចក្តីពនយល់ៃន្រកម
េនះ។ េលើសពេីនះេទៀត អនក ន ចទទួលបនអតថបទទងំ្រសុងៃនេសចក្តីសេ្រមចនីមយួៗេលើ    
េគហទំពរ័ែដលមនផទុកឯក រទងំេនះ ( មរយៈេគហទពំរ័ http://cambodia.ohchr.org) េលើក-
ែលងែតេរឿងក្ត ី េនតុ ករកំពូលប ងំចបព់មីុនឆន ១ំ៩៦២មក េ យ រេយើងមនិ ចទទួល
បននូវេរឿងក្តទីងំេនះ មរយៈ្របពន័ធអុនីេធើេណត និងេ យ រែតេយើង ចទទួលបនឯក រ
ចង្រកងរបស់ប ្ណ ល័យមយួចំនួនតូចប៉ុេ ្ណ ះ។ 
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វិធនទូេទ នងិវិធនពកព់័នធនងឹដំ កក់លមនុ
ករជំនុជំ្រមះ 

ែផនកេនះមនរមួបញចូ លេសចក្តីពនយល់បែនថមេលើម្រ ននេនកនុង្រកមនីតវិធិី្រពហមទណ្ឌ ៃន្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ (្រកម): 

 

• ម្រ  ២ បណ្ដឹ ង ជញ  នងិបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី 
• ម្រ  ១២ ជញ អស់ជំនុំ 
• ម្រ  ១៣ បណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី និងពយសនកមម 
• ម្រ  ១៦ បណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីរបស់សិទធិវន័្ដៃនជនរងេ្រគះ  
• ម្រ  ៤៤ ករេបើកករេសុើបសួរ 
• ម្រ  ៩៣ កំណតេ់ហតុេលើករ ្ដ បច់េម្លើយ 
• ម្រ  ៩៦ ករឃតខ់្លួន 
• ម្រ  ១២១ ករសមង តៃ់នករេសុើបសួរ 
• ម្រ  ១២៤ ដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឱយេសុើបសួរ 
• ម្រ  ១២៥ វ ិ លភពៃនករប្ដឹង 
• ម្រ  ១២៦ ករ កជ់នសង យ័ឲយសថិតេ្រកមករពិនិតយ 
• ម្រ  ១២៧ ករេសុើបសួរ កប់នទុក និងេ ះបនទុក 
• ម្រ  ១២៩ មុខងររបស់្រក បញជ ី 
• ម្រ  ១៣២ ករេសនើសំុឱយបំេពញកិចចេ យ្រពះ ជ ជញ  
• ម្រ  ១៣៣ ករេសនើសំុឱយបំេពញកិចចេ យជន្រតូវេចទ 
• ម្រ  ១៣៤ ករេសនើសំុឱយបំេពញកិចចេ យេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី 
• ម្រ  ១៣៧ ករ ងំខ្លួនជេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី មផ្លូវអន្ត គមន ៍
• ម្រ  ១៣៨ បណ្ដឹ ងេ យមនករ ងំខ្លួនជេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី 
• ម្រ  ១៣៩ ករបញជូ នបណ្ដឹ ងេទ្រពះ ជ ជញ  
• ម្រ  ១៤៣ ករជូនដំណឹងអពំីករ កឱ់យសថិតេនេ្រកមករពិនិតយ 
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• ម្រ  ១៤៥ វត្តមនរបស់េមធវកីនុងេពលសួរចេម្លើយ 
• ម្រ  ១៥០ ករ ្ដ បច់េម្លើយរបស់េដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី 
• ម្រ  ១៥៤ សមបថរបស់ ក  ី
• ម្រ  ១៥៦ ក ែីដលអនុញញ តឱយរចួពសីមបថ 
• ម្រ  ១៥៧ ភពគម នលទធភព ្ដ បច់េម្លើយរបស់ ក មីយួចំនួន 
• ម្រ  ១៦២ ភពចបំចៃ់នករេធ្វើេកសលវចិយ័ 
• ម្រ  ១៦៥ ដីកចត់ ងំអនកជំនញ 
• ម្រ  ១៦៩ ករចត់ ងំអនកជំនញេ្រចើនរបូ 
• ម្រ  ១៧០ ករជូនដំណឹងអពំេីសចក្តីសននិ ្ឋ នៃនេកសលវចិយ័ 
• ម្រ  ១៩៧ ដីកបងគ បឲ់យចបខ់្លួន និងេយបល់របស់្រពះ ជ ជញ  
• ម្រ  ១៩៨ និេទទសែដល្រតូវចុះេលើដីកបងគ បឲ់យចបខ់្លួន 
• ម្រ  ២០៣ េគលករណ៍ៃនករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន 
• ម្រ  ២០៥ មូលេហតុៃនករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន 
• ម្រ  ២០៦ កំណតស់មគ ល់របស់ជន្រតូវេចទ និងករ្របបេ់ហតុផលៃនដីក 
 ម្រ  ២១០ ថិរេវ ៃនករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន េនកនុងករណីបទឧ្រកដិ្ឋ្របឆងំ 

មនុស ជតជិ ទិ៍ 
• ម្រ  ២១១ ករពនយេពលៃនករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន 
• ម្រ  ២១៧ ករេ ះែលងឱយេនេ្រកឃំុ មបណ្ដឹ ងរបស់ជន្រតូវេចទ 
• ម្រ  ២៤៦ ដីកសននិ ្ឋ ន ថ ពររបស់្រពះ ជ ជញ  
 ម្រ  ២៤៧ ដីកដំេ ះ្រ យ 
 ម្រ  ២៤៩ េសចក្តីសេ្រមចៃនដីកដំេ ះ្រ យទកទ់ងនឹងករឃំុខ្លួន 

បេ ្ត ះ សនន និងករ្រតួតពនិិតយ មផ្លូវតុ ករ 
• ម្រ  ២៥០ ករបញជូ នេដើមបេីបើកសវនករជំនុំជ្រមះ 
• ម្រ  ២៥២ េមឃភពៃនករមនិេគរពវធិនបញញត្តិ 
• ម្រ  ២៥៣ ករប្ដឹងេទសភេសុើបសួរ 
• ម្រ  ២៥៧ បញជ ីបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ និងពកយសំុ 
• ម្រ  ២៥៩ ករពេិ្រគះសំណំុេរឿង និង រ  
• ម្រ  ២៦០ ដំេណើ រករៃនកចិចពភិក េដញេ ល 
• ម្រ  ២៦១ ករពនិិតយេលើនិយត័ភពៃននីតិវធិ ី
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• ម្រ  ២៦៦ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ចំេពះដីកសេ្រមចរបស់េច្រកមេសុើបសួរេ យ          
   អគគ្រពះ ជ ជញ អម ឧទធរណ៍ និង្រពះ ជ ជញ  
• ម្រ  ២៦៧ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ចំេពះដីករបស់េច្រកមេសុើបសួរេ យជន្រតូវេចទ 
• ម្រ  ២៦៨ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ចំេពះដីករបស់េច្រកមេសុើបសួរ េ យេដើមបណ្ដឹ ង 
   រដ្ឋបបេវណី      
• ម្រ  ២៧១ សមតថកិចចរបស់សភេសុើបសួរ 
• ម្រ  ២៧៨ លដីកែដលសេ្រមចេលើករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន 
• ម្រ  ២៧៩ ភពែដលមនិ ចទទួលយកបនៃនពកយប្ដងឹសំុេមឃកមម 
• ម្រ  ២៨០ នុភពៃនេមឃកមម 
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ម្រ  ២៖ បណ្តឹ ង ជញ  និងបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី 

បណ្ដឹ ង ជញ  និងបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីគឺជបណ្ដឹ ងពីរេផ ងគន ។ 
 
បណ្ដឹ ង ជញ  មនេគលបំណងពិនិតយអតថិភពៃនបទេលមើសបង្ហ ញឱយេឃើញពិរទុធភព ៃនជនេលមើស

ឧ្រកិដ្ឋ និងផ្ដនទ េទសជនេនះ មចបបកំ់ណត។់ 
 
បណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី មនេគលបំណងេធ្វើឱយបនជសួជុលករខូចខត ែដលប ្ដ លមកពីអំេពើ 

េលមើសដល់ភគីរងេ្រគះ េហើយកនុងេគលបំណងេនះ ឱយអនករងេ្រគះបនទទលួសំណងជំងឺចិត្ដធនួលមមនឹង
ពយសនកមមែដលខ្លួនបនទទលួ។ 
 
ករអនុវត្តកនងុ អ.វ.ត.ក 
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ពក់ព័នធជក់ ក់េទនឹង
សំណង៖ បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីពកព់ន័ធជក់ ក់
េទនឹងករទមទរសំណងរបស់េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋ-
បបេវណី ចំេពះករខូចខតែដលបនប ្ត ល 

មកពីឧ្រកិដ្ឋកមម ដូចបនេចទ្របកន់េនកនុង   
បណ្តឹ ង ជញ ។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ល្រកម អ.វ.ត.ក អងគជនំុំ
ជ្រមះ ដបូំង (អ.ជ.ស.ដ) ២៦ កកក  
២០១០ កថខណ្ឌ ៦៦០។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុង អ.វ.ត.ក៖ វធិន២៣ ២៣សទួន ២៣សទួនបនួ និងវធិន១០០។ វធិន២៣
ែចងថ េគលបំណងមយួែផនករបស់បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី គឺេដើមបទីមទរសំណង។ វធិន២៣សទួន (៥) ែចងថ 
ករេបះបងប់ណ្តឹ ងរបស់េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ពំុមន នុភពបះ៉ពល់េរឿងក្តី្រពហមទណ្ឌ េឡើយ។ វធិន២៣ 
សទួនបនួទមទរលកខខណ្ឌ ថ សំណងគឺជករទទួល គ ល់នូវពយសនកមមែដលេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីបនទទួល 
រង និងជករជួសជុលនូវករខូចខតេនះ។ វធិន១០០ៃនវធិនៃផទកនុងែចងេ យ្របេយលថ ល្រកមេន
កនុងេរឿងក្តីែតមយួ្រតូវេធ្វើេឡើងចំនួនពីរ ប៉ុែន្តពំុែមនេធ្វើេឡើង ចេ់ យែឡកពីគន ទងំ្រសុង ដូចមនែចងេនកនុង
ម្រ ២េនះេទ ពីេ្រពះថ ល្រកមសេ្រមចអំពីបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ្រតូវ្រសបជមយួនឹង ល្រកមសេ្រមច
អំពីបណ្តឹ ង ជញ  ។ 
 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ២ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  5 

ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជមនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគបក
្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
ជនរងេ្រគះកនុងនមជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី៖ ជនរង-
េ្រគះ ៃនបទេលមើសមយួ ច ងំខ្លួនឯង ជេដើម-     
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីបន។ 

េលខ69-92311្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៨២ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៨ មិថុន ១៩៧១។ 

 
ភព ច់េ យែឡកៃនបណ្តឹ ង៖ បណ្តឹ ង ជញ  និង   
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីគឺជបណ្តឹ ង ចេ់ យែឡកពីគន ។ 

េលខ88-86499 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៤៤១ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៨ វចិឆកិ ១៩៨៩។ 

 
សិទធទទួលបនសំណង ចំេពះករខូចខត៖ ជនទងំ

យ ែដលបនទទួលរងេ យផទ ល់ចំេពះករ
ខូចខតប ្ត លមកពីបទេលមើស មនសិទធិទទួលបន
សំណងពីជនែដលបនបងកនូវករខូចខតេនះ។ 

េលខ91-85925្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ  េលខ
៣៤៩ តុ ករ កពូំលប ងំ ២៨ តុ  
១៩៩២។ 

 

េនេពលជនជបេ់ចទ្រតូវបនសេ្រមចឲយរចួផុតពីបទ
េចទេនចំេពះមុខតុ ករ្រពហមទណ្ឌ  តុ កររដ្ឋ
បបេវណី្រតូវពិចរ េលើបទេលមើស ែដល្រតូវបន    
្រប្រពឹត្ត៖ េពលគឺ្រតូវសេ្រមចេលើករទមទរសំណង
របស់ជនរងេ្រគះ។ 

េលខ00-86244 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣៤ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៩ កុមភៈ ២០០២។  

 
ចំណងទកទ់ង េ យផទ ល់រ ងពយសនកមម និងបទ-
េលមើស៖ ពយសនកមមដូចបនេចទ្របកន្់រតូវែតមន
ចំណងទកទ់ងេ យផទ ល់េទនឹងបទេលមើសដូចបន
េចទ្របកន។់ 

េលខ02-81514 តុ ករកពូំលប ងំ ២៦ 
កញញ  ២០០២។ 

ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ១ និងម្រ ២។ ម្រ ទងំេនះែចងអំពីករអនុវត្តបណ្តឹ ង
ជញ ្របឆងំនឹងបទេលមើស មយួដូចជបទឧ្រកិដ្ឋឬបទមជឈមិ (ម្រ ១) និងករអនុវត្តបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីេ យ រជន

រងេ្រគះបនទទួលរងករខូចខត (ម្រ ២)។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១២ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  6 

ម្រ  ១២៖ ជញ អសជ់ំនុ ំ

េ យអនុវត្ដ មេគលករណ៍ ជញ អស់ជំនំុ ជន ែដល្រតូវបនតុ ករសេ្រមចឱយរចួខ្លួន 
ជ ថ ពរេហើយ ម ល្រកមរបស់តុ ករ ជនេនះមនិ ច្រតូវេចទ្របកនចំ់េពះអំេពើដែដលេទៀត
េទ េទះបីជេ្រកមករកំណតេ់ឈម ះបទេលមើសថមីេផ ងកេ៏ យ។ 
 

ករអនុវត្តកនងុ អ.វ.ត.ក 

បទេលមើសដូចបនេចទ្របកន ់្រតូវែតដូចគន យ៉ង
ជក់ ក ់ េទនងឹករសេ្រមចឲយជបព់រិទុធភព/-
ករសេ្រមចឲយរចួផុតពបីទេចទ នេពលកន្លង
មក៖ េគលករណ៍ៃន ជញ អស់ជំនុំ េនកនុង
ចបបក់មពុជ ងំករផ្តួចេផ្តើមកិចចដេំណើ រករ
នីតវិធិីថមីចំេពះអេំពើដូចគន  (ប៉ុែន្ត ពុែំមនចំេពះ
បទេលមើសដូចគន េនះេទ)។ ករណីេនះទមទរ
ឲយបង្ហ ញថ បទេចទដូចែដលបនេចទ  
្របកន់្រតូវែតដូចគន យ៉ងជក់ ក់ េទនឹង
បទេលមើសទំង យ ែដលជនជប់េចទ្រតូវ
បនសេ្រមចឲយជបព់រិុទធភព ឬឲយរចួផុតពបីទ
េចទ នេពលកន្លងមក។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំ
នឹងករឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន អ.វ.ត.ក អងគ-  
បុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ) ១៧ តុ  ២០០៨ 
កថខណ្ឌ ៤១-៥៣។ 

 
េគ ចេ មយង៉េទៀតថ ជេគលករណ៍គម ន
ករកតេ់ទសពរីដង    ចេំពះបទេលមើសែតមយួ 
(ne bis in idem)។ល។៖ េគលករណ៍េនះ (ពុំ
មនជន មន ក ់ ច្រតូវបនកតេ់ទសេលើ

បទេលមើស ែដលខ្លួន្រតូវបនសេ្រមចឲយជបព់រិុទធ-
ភព ឬឲយរចួផុតពបីទេចទរចួេហើយេនះេទ) ក៏
ចេ បនមយ៉ងេទៀតថ ជ ជញ អស់ជំនុ ំ

(res judicata), autrefois acquit/autrefois 
convict (គម នករកតេ់ទសពរីដង) និងdouble 
jeopardy (គម នករកតេ់ទសពរីដង)។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំ
នឹងដកីដេំ ះ្រ យ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ 
១១ េម  ២០១១ េលខេយងេជើងទពំ័រ
២៩។ 

 

ជញ អស់ជនុំជំបទ់កទ់ងជតិដតិ េទនងឹេគល-
ករណ៍គម នករកតេ់ទសពរីដង ចេំពះបទ
េលមើសែតមយួ (ne bis in idem)៖ េនកនុងករណី
ឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន ជញ អស់ជំនុំ ចជ
េហតុផលស្រមប់ករ្រចនេចល កិចចដំេណើ រ
ករនីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ  ចំែណក ne bis in idem 
គឺជករ ងំយុ ្ត ធិករ។ ្របសិនេបើ អងគជំនុំ
ជ្រមះបញជូ នជន មន កេ់ទជំនុំជ្រមះ កិចចេនះ
មនិគួរ្រតូវបន្រចនេចលេឡើយ េហើយកិចចេនះ
បនតមកល់យុ ្ត ធិករ េលើជនជបេ់ចទរចួ
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េហើយ ។ ដូេចនះ េធ្វើឲយបត់ នុភពៃនករ-
ទមទរេលើne bis in idem ឬ ជញ អស់ជំនុំ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំ
នឹងដកីដេំ ះ្រ យ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១១ 
េម  ២០១១ កថ ខណ្ឌ  ៦១-៦២ និង៦៥-
៦៦។ 

 

សំ ងេហតុពុចំណុំះឲយ ជញ អស់ជនុំេំទ៖ សំ ង 
េហតុៃនេសចក្តសីេ្រមច ពុចំំណុះឲយ ជញ អស់ជំនុំ 
េឡើយ េ យ រែតសំ ងេហតុេនះមិន ច
្រតូវបនអនុវត្តឬយកមកបំេពញកិចចបន។ 

េរឿងក្តនួីន ជ៖ សេំណើ របស់េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋ
បបេវណីេសនើសុ ំ ឲយពិចរ េឡើងវញិ អ.វ.-    
ត.ក អ.ប.ជ ២៦ កុមភៈ ២០០៩ កថខណ្ឌ ១០-
១១។ 

 

េសចក្តសីេ្រមចបឋមពំុចណុំះឲយ ជញ អស់ជនុំេំទ
៖ កនុងករណីែដលអងគជំនុំជ្រមះេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច 
បឋមេលើនីតយនុកូលភពៃនដីកចបខ់្លួន េ យ 
ែផ្អកេលើពត័ម៌នតចិតួច និងកនុងករណីែដលអងគ
ជំនុំជ្រមះ បនផ្តល់ឱកសឲយជនជបេ់ចទត ៉  
េលើបញ្ហ ទងំេនះ េនកនុងកិចចដំេណើ រករនតីវិធិី
កនុងដំ កក់លេ្រកយ េនះេសចក្តីសេ្រមច
ចុងេ្រកយពុ្ំរតូវបន ងំ េ យ ជញ អស់ជំនុ ំ

កនុងករេលើកេឡើង អពំបីញ្ហ ទងំេនះ េនកនុង
ដំ កក់លេ្រកយេនះេទ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំ
នឹងដកីដេំ ះ្រ យ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១១ 
េម  ២០១១ កថខណ្ឌ ៦៧។ 

 

ករពិចរ រជថមី ៃនករសេ្រមចឲយជប់
ពរិទុធភពពុចំណុំះឲយ ជញ អស់ជនុំេំទ៖ ម្រ ១២ 

ងំករេ្របើ្របស់ ជញ អស់ជំនុ ំ េនេពលែដល 
េធ្វើករពិចរ រជថមី អំពីករសេ្រមចឲយ
ជបព់រិុទធភព។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំ
នឹងដកីដេំ ះ្រ យ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១១ 
េម  ២០១១ កថខណ្ឌ ១២៣-១២៤។ 

 

ដកីសេ្រមចអពំភីព ចទទួលយកបន ពុចំណុំះ
ឲយ ជញ អស់ជនុំេំទ៖ ដីកសេ្រមចអំពភីព ច
ទទួលយកបនៃនសំេណើ សំុពុែំមនជដីកសេ្រមច 
េលើអងគេសចក្តីៃនសំេណើ សំុេឡើយ។ េហតុដូេចនះ 
ដីកសេ្រមច អពំភីព ចទទួលយកបនពុែំមន
ជេសចក្តីសេ្រមច ថ ពរ ែដល ចអនុវត្ត ជញ
អស់ជំនុំេឡើយ។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំ
នឹងសេំណើ សុេំមឃភព អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៤ 
ឧសភ ២០១០ កថខណ្ឌ ១៣។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុង អ.វ.ត.ក៖ វធិន៤៩។ វធិនេនះបញជ កច់បស់ថ ជញ អស់ជំនំុពំុអនុវត្តេលើ
េសចក្តីសេ្រមចេលើកេចលបណ្តឹ ងេនះេឡើយ។ 
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ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប 
្របេទសកមពុជ គឺជភគីៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ (ICCPR) ែដល
បញញត្តិេគលករណ៍ចបបអ់ន្តរជតិស្តីពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពី
រេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុងកតិកសញញ  ICCPR ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យ
ថ បន័អនុវត្តរបស់ខ្លួន គឺគណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប។ 

 
ជន មន ក ់ ែដល្រតូវបនសេ្រមចឲយមនពិរុទធភពពី
បទេលមើស មយួ មនិ ច្រតូវបនជំនំុជ្រមះេលើបទ
េលមើសេនះ រជថមីបនេទ ជពិេសសេនេពលជំនំុ
ជ្រមះរមួជមយួនងឹបទេលមើសេផ ងេទៀត៖ េនះគឺជ
កររេំ ភេលើសិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះក្តី េ យ
យុត្តិធម ៌ េហើយកររេំ ភែបបេនះកនែ់តមនភព
ធងនធ់ងរ េនេពលែដលយកមកជំនំុជ្រមះេឡើងវញិ ជ 
មយួនឹងបទេលមើសធងនធ់ងរមយួចំនួនេផ ងេទៀត ពីេ្រពះ 
ថគណៈវនិិចឆយ័បន ្ត បព់ត័ម៌នលេម្អ ង ែដលពំុ
ពកព់ន័ធនឹងបទេចទ ែដលជនរូបេនះ្រតូវបនជំនំុជ្រមះ 
យ៉ង្រតឹម ្រតូវរចួេហើយ។ 

េរឿងក្ត ី BABKIN ទល់នឹងសហពន័ធរុស ុ  ីគណៈ-    
កមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ៣ េម  
២០០៨ កថខណ្ឌ ១៣.៦។ 

 
គម នកររេំ ភសិទធ ិ ្របសិនេបើករសេ្រមចឲយរចួផុតពី
បទេចទ្រតូវបន្រចនេចល មុនេពលចូលជ ថ ពរ៖
សិទធិពំុ្រតូវបនេគជំនំុជ្រមះពីរដង ចំេពះបទេលមើស
ដែដលពំុ្រតូវបនរេំ ភេឡើយ េនេពល ក្តី
ជនខ់ពស់ បន្រចនេចលករសេ្រមចឲយរចួផុតពីបទ
េចទ មុនេពលមនករសេ្រមចឲយរចួផុតពីបទេចទ

េនះចូលជ ថ ពរ។ េហតុដូេចនះ បណ្តឹ ង ទុកខពំុ
រេំ ភេលើកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ 
និងសិទធិនេយបយេឡើយ។ 

េរឿងក្ត ី BABKIN ទល់នឹងសហពន័ធរុស ុ  ីគណៈ-    
កមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ៣ េម  
២០០៨ កថខណ្ឌ ១៣.៥។ 

 
កររេំ ភសិទធ៖ិ ករ្រចនេចលេសចក្តសីេ្រមចឲយរចួ
ផុតពីបទេចទ េ យអនុវត្តចបប់ ម នុភព្របតិ-
សកមម៖ សិទធិពំុ្រតូវបនកតេ់ទសពីរដង ចំេពះបទ
េលមើសដែដល្រតូវបនរេំ ភ េនេពលតុ ករ
្រចនេចលេសចក្តីសេ្រមច ឲយរចួផុតពីបទេចទេ យ
ែផ្អកេលើមូល ្ឋ ន ៃនករអនុវត្តចបប់ ម នុភព
្របតិសកមមចំេពះអងគេហតុ ែដលពំុបនបេងកើតជបទ
េលមើស្រពហមទណ្ឌ  េនកនុងេពលែដលអំេពើសកមម/អំេពើ
អកមមបនេកើតេឡើង។ 

េរឿងក្ត ី SOBHRAJ ទល់នឹង្របេទសេណប៉ល់     
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៧         
កកក  ២០១០ កថខណ្ឌ ៧.៦។ 
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ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ៖ ម្រ ១៤(៧)។ ម្រ េនះែចងអំពី
សិទធិពំុ្រតូវបនកតេ់ទសពីរដងចំេពះបទេលមើសដែដល។ 
 
តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករ- 
ពរែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
ជញ អស់ជំនំុ្រតូវអនុវត្ត េនេពលនិយមនយ័្របេភទ 

និងេគលបំណងៃនបទេលមើសមនលកខណៈខុសគន រ ង
្រកមេនកនុង្របពន័ធតុ ករែតមយួ៖ េនេពលេសចក្តី
សេ្រមចពីរ បនែផ្អកេលើមូល ្ឋ នៃនអំេពើដែដល ែដល 
នំដល់ករ្រប្រពឹត្តបទេលមើសែតមួយ េនកនុងេរឿងក្តី
ទំងពីរ េនេពលេនះ ជកររេំ ភេលើ ជញ អស់  
ជំនំុ។ 

េរឿងក្ត ី GRADINGER ទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៣ តុ  ១៩៩៥ 
កថខណ្ឌ ៥៥។ 

 
េនកនុងករណីអំេពើែតមយួ បេងកើតជបទេលមើសេផ ងៗ
គន ជនជបេ់ចទ ច្រតូវបនេថក លេទសពបីទេលមើស
េ្រចើនខុសៗគន ៖ េនកនុងករណីែបបេនះ ពំុមនករ
រេំ ភ ជញ អស់ជំនំុេឡើយ។ េទសធងននឹ់ង្រតូវ្រសូប
េទស្រ ល។ 

េរឿងក្ត ីOLIVEIRA ទល់នឹង្របេទសស្វីស តុ - 
ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ៣០ កកក  ១៩៩៨ កថ
ខណ្ឌ ២៦។ 

 
េនកនុងករណីអំេពើែតមយួ បេងកើតជបទេលមើសេផ ងៗ
គន ករអនុវត្ត ជញ អស់ជំនំុ ្រស័យេលើទំនកទំ់នង
រ ងបទេលមើសេផ ងៗគន ែដលេកើតេចញពីអំេពើដែដល
៖ េនេពលបទេលមើសេផ ងៗគន  ែដលេកើតេចញពី
អំេពើ្រពហមទណ្ឌ ែតមយួ ពំុមនភពខុសគន េនកនុង
ធតុផ សំំខន់ៗ េទេនះ ជនជបេ់ចទពំុ ច្រតូវបន
ជំនំុជ្រមះពីរដង ចំេពះបទេលមើសមយួ និងបនទ បម់ក
្រតូវបនជំនំុជ្រមះ ចំេពះបទេលមើសមយួេផ ងេទៀត  
េឡើយ។ 

េរឿងក្ត ី FRANZ FISCHER ទល់នឹង្របេទស      
អូ្រទីស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៩ឧសភ
២០០១ កថខណ្ឌ ២៩។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ ស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៤េនកនុងពិធី រេលខ៧។ 
ម្រ េនះបនបេងកើតេគលករណ៍ ជញ អស់ជំនំុ។ 
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តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជមនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគបក
្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
តុ ករប ងំពំុ ច ងំ ករអនុវត្ត ជញ អស់ជំនំុ
េនះេទេលើកែលងែតេនកនុងករណីែដលកលៈេទសៈ
ែដលផ្ល ស់ប្តូរ ករកំណតប់ទេលមើសេកើតេឡើងេ្រកយ
ជន មន ក្់រតូវេគបនសេ្រមច ឲយមនពិរុទធភពរួច
េហើយ៖ ពំុ ចឲយតុ ករប ងំេចទ្របកនជ់ន
មន កពី់រដង ចំេពះអំេពើដូចគន េនះេទ េទះបីជអំេពើ
េនះ ច្រតូវបនេគ កំណតប់ទេចទេផ ងកេ៏ យ។ 
េទះបីជយ៉ងេនះក្តី េនេពលជន មន ក្់រតូវបន
សេ្រមចឲយមនពិរុទធភព េលើបទេលមើស មយួ េន
មុនេពលរកេឃើញអំពីកលៈេទសៈ ែដលផ្ល ស់ប្តូរករ
កំណតប់ទេលមើសេនះ ជនេនះ ច្រតូវបនជំនំុជ្រមះ
ពីបទេលមើសែដលេទើប្រតូវបនកំណតថ់មីៗបន។ 

D. 1957. 33 តុ ករកពូំលប ងំ ២០ មីន
១៩៥៦ (តុ ករមិន ច កក់ហិំត ករអនុ-
វត្ត ជញ អស់ជនុំំេឡើយ)។ ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ
េលខ១២១ តុ ករកពូំលប ងំ២៥ មនី 
១៩៥៤ (េចទ្របកន់បុគគល មន ក់េនកនុង
ករណី ែដលកលៈេទសៈផ្ល ស់ប្តូ រករកណំត់
បទេលមើស)។ 

 
 

 
ជនបរេទសរចួផុតពី ជញ អស់ជំនំុ េនកនុង្របេទស  
ប ងំេនកនុងករណី ែដលបទេលមើស្រតូវបន្រប្រពឹត្ត
េឡើងេនកនុង្របេទសប ងំ៖ េនេពលជនបរេទស
្រតូវបនសេ្រមចឲយមនពិរុទធភព េនកនុង្របេទស
របស់ខ្លួនេ្រកយពីមនបណ្តឹ ងបរ ិ រផ្លូវករ ពី ជញ
ធរប ងំ អំពីអំេពើ្រពហមទណ្ឌ  ែដលជនបរេទសរូប
េនះបន្រប្រពឹត្តេនកនុង្របេទសប ងំ ជញ អស់ជំនំុ
ពំុអនុវត្តេនកនុង្របេទសប ងំេឡើយ។ ដូេចនះជន
បរេទសរូបេនះក៏ ច្រតូវបនេចទ្របកន ់ េនកនុង
្របេទសប ងំ ផងែដរ។ 

េលខ98-80413 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៤៤ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៧ មនី ១៩៩៩។ 

 
ជញ អស់ជំនំុអនុវត្ត ចំេពះបទេលមើស ែដល្រតូវបន

្រប្រពឹត្តេឡើងេនេ្រក្របេទសប ងំ៖ េនកនុងករណី
ជន មន ក់្រតូវបនជំនំុជ្រមះ េនបរេទសចំេពះ
បទេលមើសែដល្រតូវបន្រប្រពឹត្តេឡើង េនេ្រកែដនដី
ប ងំ។ 

េលខ97-82424 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
៣៣១ តុ ករកពូំលប ងំ ៣ ធនូ  ១៩៩៨។ 

ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ៦ ម្រ ៣៦៨ និងម្រ ៦៩២។ ម្រ ទងំេនះបេងកើតេគល
ករណ៍ ជញ អស់ជំនំុ និងលទធភពពំុ ចេចទ្របកនជ់នជបេ់ចទពីរដងចំេពះអំេពើែតមយួ។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១៣ 
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ម្រ  ១៣៖ បណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី និងពយសនកមម 

បណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី្រតូវបនអនុវត្ដេ យជនរងេ្រគះៃនបទេលមើស។ េដើមបទីទលួករជសួជុលបន
ពយសនកមម្រតូវែតៈ 

 
• ជផលវបិកផទ ល់ៃនបទេលមើស 
• ជពយសនកមមផទ ល់ខ្លួន 
• បនេកើតេឡើងពិ្របកដ និងនេពលបចចុបបនន។ 

ពយសនកមម ចជពយសនកមមខងសមភ រៈខងរបូកយ ឬខងផ្លូវចិត្ត។ 
 
ករអនុវត្តកនងុ អ.វ.ត.ក 

ពយសនកមមពុចំបំចេ់កើតេឡើង េ យផទ ល់េនះ
េទ៖ ពយសនកមមេនកនុងពកយសំុ ងំខ្លួនជេដើម
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី្រតូវែតេកើតេឡើង ជលកខណៈ
បុគគល ប៉ុែន្តពុចំបំចេ់កើតេឡើងេ យផទ ល់េនះ
េទ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងភព

ចទទួលយកបន ៃនពកយសុំ ងំខ្លួនជ
េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៨៣។ េរឿងក្តឌុីច៖

លដកី អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៣ កុមភៈ 
២០១២ កថខណ្ឌ ៤១៨។ 

 
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី មរយៈពយសនកមម េ យ
្របេយលពំុក្រមតិ្រតឹម ្របេភទបុគគលជក់ ក់
េឡើយ៖ ជឧទហរណ៍ ពុំ្រតូវបនក្រមិត្រតឹម

សមជិក្រគួ រេនះេទ ប៉ុែន្តេនកនុង្របពន័ធចបប់
ខំមិន ចរួមបញចូ លទំងសហព័ទធ ច់
ញតិ ចឆ់ង យ មតិ្តភ្័រក្ត និងឪពុកម្ត យ ឬកូន
ចិញច ឹម ម្រពតឹ្តេហតុ និងសិទធិវន័្ត។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ លដកីអ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៣ 
កុមភៈ ២០១២ កថខណ្ឌ ៤១៨។ 

 
ករបង្ហ ញភស្តុ ងអពំផីលបះ៉ពល់េ យផទ ល់
េលើជនរងេ្រគះមនិផទ ល់៖ ជនរងេ្រគះមនិផទ ល់ 
្រតូវបង្ហ ញចំណង ៃនេសចក្តី្រស ញ់ពេិសស 
និងករពងឹែផ្អក ែដលពកព់ន័ធនឹងខ្លួន មផ្លូវ
រមមណ៍ផ្លូវកយ ឬេសដ្ឋកចិចជមយួនឹងជនរង

េ្រគះផទ ល់។ ្របសិនេបើ ពុមំនចំណងេនះេទ 
គម នពយសនកមម មួយនឹង ចេកើតេចញពី
ករ្រប្រពតឹ្តឧ្រកិដ្ឋកមម មយួេឡើយ។ 
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េរឿងក្តឌុីច៖ លដកី អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក 
៣ កុមភៈ ២០១២ កថខណ្ឌ ៤៤៧។ 

 
ពយសនកមម្រតូវជលទធផលផទ ល់ ពអីេំពើរបស់ជន
ជប់េចទ៖ អនក ក់ពកយសំុ ំងខ្លួន ជេដើម 
បណ្តឹ ង រដ្ឋបបេវណី្រតូវែតបង្ហ ញ នូវពយសនកមម 
ែដលជលទធផល េ យផទ ល់ពីអំេពើរបស់ជន
ជបេ់ចទ ែដលកំពុងសថិត េនេ្រកមករេសុើប-   
អេងកត។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ល្រកម អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ 
២៦   កកក  ២០១០ កថខណ្ឌ ៦៤៧។ 

 
ករ្រចលេចលពកយសំុ ែដលពុបំនបង្ហ ញនូវ
ពយសនកមមេ យផទ ល់៖ េច្រកមេសុើបសួរ ច
្រចនេចលពកយសំុ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋ-
បបេវណីបន ្របសិនេបើ េគរកេឃើញថពកយសំុ
ទងំេនះពុំបនបង្ហ ញពយសនកមម េ យផទ ល់
ពសីកមមភព ែដល្រតូវបនេចទ្របកនេ់លើជន
ជបេ់ចទ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងភព

ចទទួលយកបន ៃនពកយសុំ ងំខ្លួនជ
េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៧ 
េម  ២០១០ កថខណ្ឌ ៤៨។ 

 
ករអនុវត្តសិទធរិបស់ជនរងេ្រគះមនិផទ ល់ េ យ
ស្វ័យភពពសិីទធ ិ របស់ជនរងេ្រគះេ យផទ ល់៖ 
ដូេចនះ ជនរងេ្រគះមនិផទ ល់ ចទទួលបន នៈ 

ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីបន េនកនុងករណី
ែដលជនរងេ្រគះ េ យផទ ល់េនះ េនរស់ ន
មនជីវតិ និងពុបំន្តេធ្វើបណ្តឹ ង របស់ខ្លួនេ យខ្លួន
ឯង។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ លដកី អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៣ 
កុមភៈ ២០១២ កថខណ្ឌ ៤១៨។ 

 
ជនរងេ្រគះ ែដលេចទ្របកនអ់ងគេហតុថម៖ី ជន
រងេ្រគះ ែដលមនបំណងេសនើសំុ នៈ ជេដើម   
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ពុំ ចេចទ្របកនអ់ងគេហតុ
ថមីកនុងេគលបណំង ឲយមនករេសុើបអេងកតេឡើយ 
ប៉ុែន្ត ចេចទ្របកនអ់ងគេហតុថមី ែដលទំនងជ
ចបង្ហ ញចំណងេហតុ និងបចចយ័រ ងករខូច-

ខត ែដលទទួលរងេ យជនរងេ្រគះ និងយ៉ង
េ ច ស់ឧ្រកិដ្ឋកមមមយួ ែដល្រតូវបនេចទ 
្របកន់ កប់នទុក េលើជន្រតូវេចទេនកនុងដកី
បញជូ នេរឿងេទជំនុំជ្រមះរចួ្រ បេ់ហើយ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងភព

ចទទួលយកបន ៃនពកយសុំ ងំខ្លួនជ
េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៤២។ 

 
ទនំកទ់នំងេហតុ នងិបចចយ័េលើជន្រតូវេចទរមួ
ជសមហូភព ចមនលកខណៈ្រគប្់រគន៖់ េន
កនុងបណ្តឹ ងទមទរ ពីជនជប់េចទេ្រចើននក់
កនុងនមបុគគល និងកនុងនមជ្រកុមសមូហភព
ែដលបនេធ្វើសកមមភពរមួគន  េនកនុងសហកមម



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១៣ 
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ឧ្រកិដ្ឋកមមរមួ (ឬទ្រមង ់ៃនករទទួលខុស្រតូវេផ ង
េទៀត) អនក កព់កយសំុ ចបង្ហ ញចំណងេហតុ 
និងបចចយ័ ជមយួនឹងជន្រតូវបនេចទរមួ ជ
សមូហភព ជជងជមយួនឹងជន្រតូវេចទ
មន ក់ៗ ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹង
ភព ចទទួលយកបន ៃនពកយសុំ ងំខ្លួន 
ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី  អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ 
២៤ មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៧១-៧៣។ 

 
ពយសនកមមផ្លូវចតិ្ត្រតូវបនសនមត ចេំពះអេំពើ្របល័យ 
ពូជ សនឧ៍្រកដិ្ឋកមម្របឆងំមនុសជត ិ្របសិនេបើ  
អនក កព់កយសំុជសមជកិ េនកនុង្រកុមែដល្រតូវ
បនេគេ ទុក៖ កនុងករណីពកព់ន័ធនឹងឧ្រកិដ្ឋកមម
ទងំ យ ដូចជអេំពើ្របល័យពូជ សន ៍ ឬ
ឧ្រកិដ្ឋកមម ្របឆងំមនុស ជត ិេនេពលអនក ក់
ពកយសំុ ជជនរងេ្រគះមនិផទ ល់ (ឧទហរណ៍ 
ជ ក  ី ឬបគុគល ែដលបនដឹងអពំឧី្រកិដ្ឋកមម        
ែដល្រតូវបនេចទ្របកន)់ ពយសនកមមផ្លូវចិត្ត
្រតូវបនសនមតថ េកើតេឡើងេលើបុគគលេនះ     
្របសិនេបើ អនក ក់ពកយសំុទំនងជសមជិក
េនកនុង្រកុមឬសហគមន្៍រតូវបនេ ទុក េបើេទះ 
ពុែំមនជជនរងេ្រគះេ យផទ ល់កេ៏ យ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងភព-

ចទទួលយកបន ៃនពកយសុំ ងំខ្លួនជ

េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៩៣។ 

 
ពយសនកមមខងសមភ រៈ៖ ពយសនកមម រមួបញចូ ល
ទងំ ករបតប់ង្់រទពយសមបត្តឬិចំណូល។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ល្រកម អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ 
២៦ កកក  ២០១០ កថខណ្ឌ ៦៤១។ 

 
ពយសនកមមខងផ្លូវចតិ្ត៖ ពយសនកមម ចរមួបញចូ ល
វបិ ្ល ស ម រត ីឬជំងផឺ្លូវចិត្ត ដូចជជំងឺបកស់បត។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ល្រកម អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ 
២៦ កកក  ២០១០ កថខណ្ឌ ៦៤១។ េរឿងក្តី
នួន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង េអៀង-      
ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ្របឆងំនឹងភព ច
ទទួលយកបន ៃនពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើម    
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤       
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៨៣។ 

 
ករខូចខតខងផ្លូវចតិ្ត ចេកើតេចញពឧី្រកដិ្ឋកមម
្របឆងំ្រគួ រ ចជិ់ត និងបុគគលេ្រចើនេទៀត៖ 
ករខូចខតខងផ្លូវចិត្ត ពុគួំរ្រតូវបនបក្រ យ 
េ យចេង្អ តថ េកើតេចញពឧី្រកដិ្ឋកមមទងំ យ 
ែដល្រតូវបន្រប្រពតឹ្ត េលើសមជិក្រគួ រ ច់
ជិតេនះេទ។ កប៏៉ុែន្ត បគុគលជេ្រចើននកេ់ទៀត
្រពមទងំ រមួបញចូ លទងំ្រគួ រ ចឆ់ង យ មតិ្ត-
ភ្័រក្ត អនកជិតខង និងអនកទងំ យែដលបន
បង្ហ ញពចីំណងទកទ់ងេផ ងេទៀត េនកនុងវបប-
ធម ៌និងសងគមកមពុជ។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១៣ 
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េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងភព

ចទទួលយកបន ៃនពកយសុំ ងំខ្លួនជ
េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៤៩ ៨៧ និង៨៨។ 

 
ភពរងេ្រគះខងផ្លូវចតិ្ត ្រតូវពចិរ េទ ម  
បរបិទ៖ េនកនុងករ យតៃម្លអពំីពយសនកមមខង
ផ្លូវចិត្ត េនកនុងពកយសំុ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ង

រដ្ឋបបេវណី មនភពចំបច់ ែដលេគ្រតូវែត
ពចិរ េលើភពរងេ្រគះ េនកនុងបរបិទសងគម 
និងវបបធម៌ េនេពល ែដលឧ្រកិដ្ឋកមមដូចបន
េចទ្របកនេ់នះបនេកើតេឡើង។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ្របឆងំនឹងភព

ចទទួលយកបន ៃនពកយសុំ ងំខ្លួនជ
េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៨៣ និង៨៦។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន២៣ និងវធិន២៣សទួន។ វធិន២៣ែចងអំពី“េគលករណ៍
ទូេទ”ៃនករចូលរមួរបស់ជនរងេ្រគះេន អ.វ.ត.ក េ យបញញត្តិថករចូលរមួេនះមនេគលបំណងទមទរ
សំណងផ្លូវចិត្ត និងសំណងជសមូហភព។ វធិន២៣សទួន មនបទបបញញត្តិ្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងម្រ ១៣
ស្តីពីបទ ្ឋ នៃនភព ចទទួលយកបន ៃនពកយសំុ ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី កប៏៉ុែន្តវធិន២៣សទួនេនះ
ពំុែចងអំពីលកខខណ្ឌ ទមទរថពយសនកមមពិតជបនេកើតេឡើង និងេកើតមនេនេពលបចចុបបននេឡើយ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ ែផ្អកេលើមលូ ្ឋ នៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ របស់ប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺជ
ឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនបក្រ យ 
និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់ប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
ពយសនកមម ែដលជនរងេ្រគះបនេចទ្របកន្់រតូវែត
ជបទ់កទ់ង េ យផទ ល់េទនឹងបទេលមើស ែដល្រតូវ
បនេចទ្របកន៖់ េដើមបទីមទរសំណង។ 

េលខ 00-86244 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ  េលខ៣៤ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៩ កុមភៈ ២០០២។ 

 

បុគគលទងំ យ ែដលទទួលរងករខូចខត េ យ
ផទ ល់ខ្លួនពីបទេលមើស មនសិទធិទទួលបនសំណង៖ 
ករណីេនះមនិគិតពីលកខណៈៃនករខូចខត ឬបុគគល
ែដលបងកករខូចខតេឡើយ។ 

េលខ91-85925 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
៣៤៩ តុ ករកពូំលប ងំ ២៨ តុ  ១៩៩២។ 

 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១៣ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  15 

ពយសនកមម ែដលេកើតេឡើង្រតូវែតជក់ ក ់ និងេកើត
មនេនកនុងេពលបចចុបបនន េដើមបទីទួលបនសំណង៖ 
េទះបីជយ៉ងេនះក្តី តុ ករក៏ ចសេ្រមចផ្តល់នូវ
សំណង ចំេពះករខូចខតនេពលអនគត ែដល  
ប ្ត លមកពីពយសនកមមេលើជនរងេ្រគះ។ 

េលខ80-92326 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៥៨ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៦កុមភៈ ១៩៨១ (ពយស
នកមម្រតវូេកើតេឡើងជក់ ក ់ និងេកើតមនេន
េពលបចចុបបនន)។ េលខ 86-91206 ្រពឹត្តិប្រត្រពហម
ទណ្ឌ េលខ ១៨០ តុ ករ កពូំលប ងំ ៦    
ឧសភ ១៩៨៧ (ពយសនកមមនេពលអនគត)។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ២។ ម្រ េនះបេងកើតបនជសិទធិ កប់ណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី េដើមបី
ទមទរសំណងចំេពះករខូចខត ែដលបនទទួលរងេ យ រ បទឧ្រកិដ្ឋ បទមជឈមិ ឬបទលហុ។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១៦ 
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ម្រ  ១៦៖ បណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីរបសស់ទិធិវន័្ដៃនជនរងេ្រគះ 

កនុងករណីមរណភពៃនជនរងេ្រគះ បណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី ច្រតូវបនេផ្ដើមេធ្វើ ឬបន្ដបនេ យ
សិទធិវន័្ត។ 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

សិទធវិន័្ត ក៏ ចបន្តបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី របស់ជនរង-
េ្រគះ ែដលបនទទួលមរណភពបន៖ ចបប់
កមពុជអនុញញ តឲយសិទធិវន័្ត របស់ភគីេដើមបណ្តឹ ង 
រដ្ឋបបេវណី ែដលទទួលមរណភពបន្តនូវបណ្តឹ ង
រដ្ឋបបេវណីកនុងនមភគី ែដលបនទទួលមរណ-
ភពេនះបន។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ែដលបន
ទទួលមរណភពអ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ១៣     
មនី ២០០៩ កថខណ្ឌ ១០។ 

 
សិទធវិន័្ត ច កប់ណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី កនុងនមខ្លួន
ឯងបន ្របសិនេបើមរណភពរបស់ជនរងេ្រគះ

ជបទ់កទ់ងនងឹបទេលមើស៖ ្របសិនេបើសិទធិវន័្ត
មិន ចបង្ហ ញថ ជនរងេ្រគះបន ក់ពកយ
សំុ ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី មុនេពល
ទទួលមរណភព សិទធិវន័្តរូបេនះ ច កប់ណ្តឹ ង
កនុងនមខ្លួនឯង េដើមបទីមទរសំណងចំេពះករ-
ខូចខតផទ ល់ខ្លួន េ យ រមរណភពៃនជនរង-
េ្រគះេនះបន ដ ប មរណភពេនះជប់
ទកទ់ងេ យផទ ល់េទនឹងបទេលមើស ែដលជន
្រតូវេចទ្រតូវបនេចទ្របកន។់ 

េរឿងក្តឌុីច៖ េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ែដលបន
ទទួល មរណភព អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ១៣ 
មនី ២០០៩កថខណ្ឌ ១២។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុង អ.វ.ត.ក៖ វធិនៃផទកនុងៃនអ.វ.ត.ក ពំុមនែចងវធិនដូចគន េនះេទ។ េទះបី
ជយ៉ងេនះក្តី េគលករណ៍េនះ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនកនុងករណីយុត្តិ ្រស្តៃន អ.វ.ត.ក។ 
 
  



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១៦ 
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ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ ែផ្អកេលើមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ របស់ប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍ បង្ហ ញអំពីរេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនបក្រ យ 
និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់ប ងំ េពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
សិទធវិន័្ត ចផ្តួចេផ្តើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីបន៖ េទះបីជ
សិទធិវន័្តៃនជនរងេ្រគះែដលបនទទួលមរណភពមនិ
ចេធ្វើសំេណើ េ យផទ ល់កនុងករេសនើសំុឲយដំេណើ រករ       

បណ្តឹ ង ជញ កេ៏ យ សិទធិវន័្ត ចេនផ្តួចេផ្តើមបណ្តឹ ង
រដ្ឋបបេវណីបនដែដល។ 

េលខ03-87065 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៩៦ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៧ េម  ២០០៤ (សិទធិ
វន័្តមិន ចេធ្វើសំេណើ សុំ ឲយដំេណើ រករបណ្តឹ ង

ជញ េនះេទ)។ េលខ 05-87379 ្រពឹត្តិប្រត
្រពហមទណ្ឌ េលខ១ តុ ករកពូំលប ងំ ៩ 

ឧសភ ២០០៨ ( ចផ្តួចេផ្តើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវ-             
ណីបន)។ 

 
ភព ចេផទរបនៃនបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី៖ បណ្តឹ ងរដ្ឋ
បបេវណីែដល្រតូវបនផ្តួចេផ្តើម េ យជនរងេ្រគះេន
មុនេពលមរណភពរបស់ខ្លួន ចេផទរេទឲយសិទធិវន័្ត
របស់មរណជនេនះបន។ 

េលខ84-90584 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣០៥ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៩ តុ  ១៩៨៥។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ២។ ម្រ េនះបេងកើតបនជសិទធិេដើមបី កប់ណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី 
េដើមបទីមទរសំណងចំេពះករខូចខត ែដលបនទទួលរងេ យ របទឧ្រកិដ្ឋ មជឈមិ ឬបទលហុ។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៤៤ 
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ម្រ  ៤៤៖ ករេបើកករេសុើបសរួ 

កនុងករណីបទឧ្រកិដ្ឋ្រពះ ជ ជញ ្រតូវែតេបើកករេសុើបសួរ។ ករេសុើបសួរ្រតូវបនេបើក មដីក
បញជូ នេរឿងឱយេសុើបសួរែដល្រតូវប្ដឹងេទេច្រកមេសុើបសួរ។ ករេសុើបសួរ ចេបើក្របឆងំេលើបគុគលមន ក ់ឬ
េ្រចើននកេ់ យមនចង្អុល្របបេ់ឈម ះ ឬ្របឆងំេទេលើអញញ តជន។ 

 
ដីកបញជូ នេរឿងឱយេសុើបសួរេចញេ យ្រពះ ជ ជញ រមួមនៈ 

• េសចក្ដីសេងខបៃនអងគេហតុ 
• ករកំណតេ់ឈម ះបទេលមើស 
• ករបង្ហ ញអតថបទចបបែ់ដលកំណត ់និងប្រងក បបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  និង 
• េឈម ះបគុគលែដល្រតូវរងករេសុើបសួរ្របសិនេបើ ចកំណតប់ន។ 
 

ដីកបញជូ នេរឿងឱយេសុើបសួរ្រតូវចុះកលបរេិចឆទ និងចុះហតថេលខ។ 
 
ទ្រមងក់រេនះមនលកខណៈ ចខ់ត្រតូវែតេគរព េបើពំុដូេចនះេទដីកបញជូ នេរឿងឱយេសុើបសួរេនះ 

្រតូវទុកជេមឃៈ។ 
 
ករអនុវត្តកនងុ អ.វ.ត.ក 

េច្រកមេសុើបសួរ មនឆនទ នុសិទធធិេំធងេលើកចិច
េសុើបសួរ៖ េច្រកមេសុើបសួរមនអំ ចកនុងករ
សេ្រមចេលើភពចំបច់ ឬក នុវត្តភពកនុង
ករសេ្រមចកិចចេសុើបសួររបស់ខ្លួន។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ីេខៀវ សផំន េអៀង-
ធរីទិធ និងឌុច៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើកណំត់-
េហតុ ៃនករ ្ត ប់ចេម្លើយ ស្តីពីករេរៀបករ
េ យបងខ ំ និងករបត់ខ្លួនេ យបងខ ំ អ.វ.ត.ក 
អ.ប.ជ ២១ កកក  ២០១០ កថខណ្ឌ ១៤។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុង អ.វ.ត.ក៖ វធិន៥៣។ វធិនេនះ្រសេដៀងនឹងម្រ ៤៤ ប៉ុែន្ត ទមទរឲយ
្រពះ ជ ជញ ជូនដំណឹងេច្រកមេសុើបសួរអំពីភស្តុ ងេ ះបនទុក។ 
 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៤៤ 
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ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជែផ្អកេលើមលូ ្ឋ នៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ របស់ប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺជ
ឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនបក្រ យ 
និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់ប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
បណ្តឹ ង ជញ  ្រតូវបនផ្តួចេផ្តើមេឡើងយ៉ងេពញេលញ
មរយៈ ដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួររបស់

រដ្ឋ ជញ ៖ បណ្តឹ ង ជញ េនះេគ ចផ្តួចេផ្តើមេឡើងបន
េទះបីជ ពកយសំុ ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី
េនកនុងបណ្តឹ ង ជញ េនះ ្រតូវបនេគ្របកសមនិ ច
ទទួលយកបនកេ៏ យ។ 

េលខ83-92667 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២-
៩០ តុ ករកពូំលប ងំ ៨ វចិឆិក ១៩៨៣។ 

 
វ ិ លភពដក៏្រមតិៃនេច្រកមេសុើបសួរ៖ ច្រតឹម
េសុើបអេងកតអងគេហតុ ែដល្រតូវបនេរៀប បជ់ក់ ក់
េនកនុងដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរែដលខ្លួន
បនទទួលប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េលខ73-90372 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ   ២១
៧ តុ ករកពូំលប ងំ ១០ ឧសភ ១៩៧៣។ 

 
ករលុបេចលដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរ ៖ 
ដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរ ច្រតូវបន

លុបេចល្របសិនេបើដីកេនះពំុបនបំេពញលកខខណ្ឌ
នីតយនុកូលចបំចៃ់នអតថិភពរបស់ ។ 

េលខ01-87656 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១- ២
៩ តុ ករកពូំលប ងំ  ៥ មិថុន ២០០២។ 

 
េច្រកមេសុើបសួរ ្រតូវេចទ្របកនជ់ន មន ក ់ ែដល
មនេឈម ះជក់ ក ់េនកនុងដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿង
ឲយេសុើបសួរ៖ ្របសិនេបើ េច្រកមេសុើបសួរចង់ ្ត ប់
ចេម្លើយជនរូបេនះ។ 

េលខ83-94762 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៥៨ 
តុ ករកពូំលប ងំ  ១៤ កុមភៈ ១៩៨៤។ 

 
ដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរ ែដល្រតូវេធ្វើេឡើង
េ យរដ្ឋ ជញ  េដើមបកី្រមតិអំពីវ ិ លភពៃនេច្រកម
េសុើបសួរ េនកនុងអំឡុងេពល ៃនកិចចេសុើបសួរ៖ ដីក
បញជូ នេរឿងេទជំនំុជ្រមះែបបេនះពំុមន នុភពេទ។ 

េលខ76-91442 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
១១២ តុ ករកពូំលប ងំ ២៤ មីន ១៩៧៧។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ៨០។ ម្រ េនះអនុញញ តឲយអនុវត្តបណ្តឹ ង ជញ  េនកនុង
ដំ កក់លមុនអងគេសចក្ត ី រមួទងំវ ិ លភព ៃនករេសុើបសួរដូចបនេលើកេឡើងេនកនុងដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើប
សួរែដលេធ្វើេឡើងេ យរដ្ឋ ជញ ។ 
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ម្រ  ៩៣៖ កំណត់េហតុេលើករ ្ដ ប់ចេម្លើយ 

ម្រន្ដីនគរបលយុត្ដិធម៌ ចបងគ ប ់ និងនមំកកនអ់ងគភពរបស់ខ្លួននូវបគុគល្រគបរ់បូ ែដលសង យ័
ថ បន្រប្រពឹត្តបទេលមើស។ ម្រន្ដីនគរបលយុត្ដិធមេ៌ធ្វើករ ្ដ បច់េម្លើយជនទងំេនះ។ ករ ្ដ បច់េម្លើយ
នីមយួៗ្រតូវមនេធ្វើកំណតេ់ហតុជ យលកខណ៍អក រ។ 
 

កំណតេ់ហតុជ យលកខណ៍អក រ្រតូវដក្រសង់ មេ យ្រតឹម្រតូវនូវ េសចក្ដី យករណ៍របស់
បគុគលែដលបនផ្ដល់ចេម្លើយ។ កនុងករណីចបំចម់្រន្ដីនគរបលយុត្ដិធម៌ ចរកអនកបកែ្របែដលសបថថ
និយយករពិត្រសប មជំេនឿ ឬ សនរបស់ខ្លួន។ អនកបកែ្របមនិ ចេ្រជើសេរ ើសយកពីកនុងចំេ ម
នគរបលកង ជ វធុហតថ ឬបគុគលែដលទកទិ់នកនុងេរឿងក្តជីមយួគន បនេទ។ 

 
ទំពរ័នីមយួៗៃនកំណតេ់ហតុ្រតូវចុះហតថេលខ ឬផ្ដិត្រមមៃដេ យបគុគលែដលបនេឆ្លើយ។ មនុ 

នឹងចុះហតថេលខឬផ្ដិត្រមមៃដ បគុគលេនះ្រតូវ នកំណតេ់ហតុេឡើងវញិ។ កនុងករណីចបំចម់្រន្ដីនគរបល
យុត្ដិធម្៌រតូវ នេ យសំេលងខ្ល ងំៗនូវ ខ្លឹម រកំណតេ់ហតុ។ ម្រន្ដីនគរបលយុត្ដិធម៌ ចេសនើសំុអនក     
បកែ្របបន។ កល បគុគលេនះមនិ្រពមចុះហតថេលខ ឬមនិ្រពមផ្ដិត្រមមៃដេទ ម្រន្ដីនគរបលយុត្ដិធម៌
្រតូវចុះនិេទទសេនកនុងកំណតេ់ហតុ។ 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

សំេណើ សំុឲយពនិតិយេមើលេឡើងវញិ េលើកហុំសៃន
ករបកែ្រប៖ ករបកែ្របខុស ែដល្រតូវបនរក
េឃើញ ពុំចំបច់ត្រមូវឲយពិនិតយេមើល េឡើងវញិ
េដើមបរីកកំហុស េនកនុងចេម្លើយរបស់ ក ទីងំ
អស់េនះេទ។ េដើមបេី ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 
ែដល ចេកើតេឡើង េ យ រករបកែ្របខុស
អងគជំនុំជ្រមះគួរថ្លឹងែថ្លងធនធន ែដលមន្រ ប់
ទំហំៃនលទធភពពនិិតយេឡើងវញិ និងពយសនកមម
ែដលបះ៉ពល់ ដល់ភគីេសនើសំុពនិិតយេមើលេឡើង 
វញិ។ 

េរឿងក្តេីអៀង ធរីទិធ៖ ករជូនដណឹំងៃនកហុំស
េនកនុងឯក របកែ្រប អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១៧ 
ធនូ  ២០១០ កថខណ្ឌ ៧-៨ និងកថខណ្ឌ ១០-
១១។ 

 
ជន្រតូវេចទ ចពនិតិយេមើល េឡើងវញិនូវលទធផល
ៃនករេសុើបអេងកត ប៉ែុន្តពុែំមននតីវិធិៃីនករេសុើប-
សួរេឡើយ៖ ជន្រតូវេចទមនសិទធិពនិិតយេមើល
េឡើងវញិនូវលទធផល ៃនករេសុើបអេងកតេពល
គឺលទធផល ៃនករេសុើបអេងកតពុែំមនពនិិតយេមើល



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៩៣ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  21 

េឡើងវញិនូវនីតិវធិ ីែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់េ យ 
ជញ ធរេសុើបសួរេនះេទ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ ី៖ ភព ចទទួលយកបន 
ៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ពក់ព័នធនឹងភស្តុ ង
ទទួលបន មរយៈេពើទរុណកមម  អ.វ.ត.ក 
អ.ប.ជ ១០ ឧសភ ២០១០ កថខណ្ឌ ៣១។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុង អ.វ.ត.ក៖ វធិន២៥ និងវធិន៦២។ វធិន២៥ៃនវធិនៃផទកនុងែចងអំពី
កំណតេ់ហតុៃនករ ្ត បច់េម្លើយ និងបនបញញត្តិបែនថមេទៀតថ កនុងករណីែដល ចេធ្វើេទបនករសមភ សនជ៍
មយួនឹងជនសង យ័ ឬជន្រតូវេចទគួរ្រតូវថតែខ តឬ់ែខ វេីដអូផងែដរ។ វធិន៦២ៃនវធិនៃផទកនុង អនុញញ ត
ឲយេច្រកមេសុើបសួរេធ្វើ្របតិភូកមមអំ ចេសុើបសួរឲយេទអងគភពេ្រកមបងគ ប់ៃនអ.វ.ត.ក ដូចជនគរបល
យុត្តិធម៌ និងត្រមូវឲយនគរបលយុត្តិធមេ៌ធ្វើកំណតេ់ហតុៃនករបំេពញកិចចេសុើបសួរ ែដល្រតូវបនេធ្វើ្របតិភូកមម
ជូនខ្លួន។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករ- 
ពរែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
ករសួរចេម្លើយគជឺវធិនករេសុើបសួរមយួ ែដលមន
េគលបណំង្របមូលចង្រកងភស្តុ ង៖ ភស្តុ ងែបប 
េនះនឹងកំណត្់រកបខណ្ឌ  ៃនបទេលមើសដូចបនេចទ
្របកន់នឹង្រតូវយកមកពិចរ  េនកនុងេពលជំនំុ-  
ជ្រមះ។ 

េរឿងក្ត ី CAN ទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស តុ ករ
សិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១២ កកក  ១៩៨៤ កថខណ្ឌ
៥០។ 

 
សិទធរិបស់ជនែដល្រតូវបនសួរចេម្លើយ៖ ជនែដល្រតូវ
បនសួរចេម្លើយ្រតូវបនករពរេ យសិទធិទទួលបន

ករជំនំុជ្រមះក្តីេ យយុត្តិធម ៌ ដូចជសិទធិទទួលបន
ជំនួយ មផ្លូវចបប ់ សិទធិេនេសង មមនិេឆ្លើយតប និង
សិទធិមនិេធ្វើសកខីកមម្របឆងំនឹងខ្លួនឯង។ 

េរឿងក្ត ី IMBRIOSCIA ទល់នឹង្របេទសស្វីស 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៤ វចិឆិក ១៩៩៣ 
កថខណ្ឌ ៣២-៦ (សិទធិទទួលបនករជនុំំជ្រមះ
េ យយុត្តិធម ៌ រួមទងំសិទធិទទួលបនជនួំយ 

មផ្លូ វចបប់្រតូវអនុវត្តភ្ល មៗ េនេពលមន
បទេចទជធរមន)។ េរឿងក្តី JALLOH ទល់នឹង
្របេទស ល្លឺម៉ង់ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៩៣ 
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១១ កកក  ២០០៦ កថខណ្ឌ ១០០ (សិទធិេន
េសង មមិនេឆ្លើយតប និងសិទធិមិនេធ្វើសកខីកមម
្របឆងំនឹងខ្លួនឯង គឺជសិទធិមូល ្ឋ នៃននីតវិធិី

មផ្លូ វចបប់ដយុ៏ត្តិធម)៌។ 
 
ករ្របឹក ផ្លូវចបប ់ មន រៈសំខនជ់មលូ ្ឋ នេន
កនុងអំឡុងេពលសួរចេម្លើយ៖ ករផ្តល់ជំនួយេមធវគួីរ
ទទួលបន ចប់ ំងពីេពលសួរចេម្លើយជនសង ័យ
េលើកដំបូង េលើកែលងែតមនេហតុផលចបប់ងខំ
មយួេនកនុងករកំហិតសិទធិេនះ។ សិទធិទទួលបនជំនួយ
ផ្លូវចបប់ គឺកន់ែតមន រៈសំខន់ជងេនះេទៀតគឺ 
េនេពលជនជបេ់ចទ ពំុ្រតូវបន ជញ ធរមនសមតថ-
កិចចជូនដំណឹងអំពីសិទធិេនេសង មមនិេឆ្លើយតប។ 

េរឿងក្ត ី SALDUZ ទល់នឹង្របេទសទួគី តុ ករ
សិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៧ វចិឆិក ២០០៨ កថខណ្ឌ
៥៥ (ករផ្តល់ជនួំយេនះគួរទទួលបន ងំពី
េពលសួរចេម្លើយេលើកដបូំង េលើកែលងែតមន

េហតុផលចបប់ងខំ មួយ)។ េរឿងក្ត ី BRUSCO 
ទល់នឹង្របេទសប ងំ តុ ករសិទធិមនុស
អឺរ ៉ុប ១៤ តុ  ២០១០ កថខណ្ឌ ៤៥ (ករខក-
ខនកនុងករជូនដណឹំង អពីំសិទធិេនេសង មមិន
េឆ្លើយតប)។ 

 
សិទធទិទួលជនួំយ ពីអនកបកែ្របចបំច្់រតូវផ្តល់ឲយជក់
ែស្តង និងេ យ្របសិទធភព៖ កតព្វកិចចៃន ជញ ធរ
មនសមតថកិចចពំុបនក្រមតិ្រតឹម ករចត់ ងំអនកបក
ែ្របប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្ត ចព្រងីករហូតដល់ក្រមតិៃន
ករ្រគប្់រគងនេពលេ្រកយៗេលើភព្រតឹម្រតូវៃនករ
បកែ្របែដលបនផ្តល់ជូន។ 

េរឿងក្ត ីHERMI ទល់នឹង្របេទសអីុ លី តុ ករ
សិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១៨ តុ  ២០០៦ កថខណ្ឌ
៧០។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៦(១)។ ម្រ េនះ
ករពរសិទធិេផ ងៗរបស់ជនជបេ់ចទ កនុងករទទួលបននូវករជំនំុជ្រមះក្តី េ យយុត្តិធមរ៌មួទងំសិទធិទទួលបនសវនករ    

ធរណៈ និងយុត្តិធមេ៌នកនុងេពលមយួសម្រសប។ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ ែផ្អកេលើមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ របស់ប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍ បង្ហ ញអំពីរេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនបក្រ យ 
និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់ប ងំ េពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
ករសួរចេម្លើយ និងកិចចទងំ យែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើង
ជបន្តបនទ ប ់ ពំុគួរចតទុ់កជេមឃៈេឡើយ ្របសិនេបើ 
ជនែដល្រតូវបនសួរចេម្លើយ្រតូវបន ្ត ប ់ ្រសប ម
នីតិវធីិចបំចេ់នមុនេពលឃំុខ្លួន៖ ករណីេនះរមួទងំ

ករជូនដំណឹង អំពីសិទធិពកព់ន័ធនឹង ថ នភពេនះ។ 
ករពិតេនពីេ្រកយបទេលមើស ែដល្រតូវបនសង យ័
េនះ្រតូវែតេធ្វើករេផទ ងផទ ត។់ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៩៣ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  23 

េលខ95-84446/96-85915 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ  
េលខ៦៦ តុ ករកពូំលប ងំ ១៩ កុមភៈ ១៩៩៧។ 

 
កំណតេ់ហតុជ យលកខណ៍អក រ ៃនករសួរចេម្លើយ
្រតូវចតទុ់កជេមឃៈ េនេពលែដលកត្់រ ទុកចេម្លើយ
ផទ ល់មតទ់ងំ យ  ែដលពំុចបំច៖់ ចេម្លើយទងំ

េនះគឺជចេម្លើយរបស់ជនសថិត េនកនុងករឃុំខ្លួនែដល
ពំុយល់្រពមឲយ ក់បញចូ ល េនកនុងកំណត់េហតុជ

យលកខណ៍អក រ។ 

េលខ07-80807 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១០២ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៣ េម  ២០០៧។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ៦១។ ម្រ េនះែចងអំពីនីតិវធីិឃុខំ្លួនេនកនុងអំឡុងេពលេសុើប
អេងកត ជពិេសសរមួទងំនីតិវធីិទញយកចេម្លើយផទ ល់មត ់និងនីតិវធីិកត្់រ ទុកេនកនុងទ្រមងជ់ យលកខណ៍អក រ។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៩៦ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  24 

ម្រ  ៩៦៖ ករឃត់ខ្លួនេ យនគរបល 

េដើមបេីឆ្លើយតបនឹងត្រមូវករចបំចៃ់នករេសុើបអេងកត ម្រន្ដីនគរបលយុត្ដិធម៌ ចឃតខ់្លួនបគុគល 
ែដលសង យ័ថបនចូលរមួកនុងបទេលមើស។ ម្រន្ដីនគរបលយុត្ដិធមក៌៏ ចឃតខ់្លួនបគុគល ែដល ចផ្ដល់
ពត័ម៌នស្ដីអំពីេរឿងេហតុបនែដរ ្របសិនេបើលកខខណ្ឌ ខងេ្រកមេនះ្រតូវបនបំេពញៈ 

 
• បគុគលែដល ចផ្ដល់ពត័ម៌ន្របែកកមនិ្រពមផ្ដល់ពត័ម៌ន 
• មនករយល់្រពមជ យលកខណ៍អក រឱយេធ្វើករឃតខ់្លួនពី្រពះ ជ ជញ ។ 
 

ម្រន្ដីនគរបលយុត្ដិធម្៌រតូវ យករណ៍ភ្ល មជូន្រពះ ជ ជញ នូវវធិន មយួ ៃនករឃតខ់្លួន 
្រពមទងំ្រតូវបញជូ ន្រគបភ់ស្ដុ ងទងំអស់ ែដលត្រមូវឱយមនករឃតខ់្លួនេនះ។ 

 
ករឃតខ់្លួនមនថិរេវ អតិបរម៤៨ (ែសសិប្របបីំ) េម៉ង។ ថិរេវ ្រតូវចបគិ់តពីេម៉ង

ែដល មខី្លួនមកដល់អងគភពនគរបល ឬកង ជ វធុហតថ។ 
 
ចំេពះបទឧ្រកិដ្ឋ កល មនត្រមុយែដលបង្ហ ញឱយេឃើញថ មនពិរទុធភពេលើបគុគលែដល 

ឃតខ់្លួន ម្រន្ដីនគរបលយុត្ដិធម៌ ចពនយរេពលឃតខ់្លួនបន ្របសិនេបើវធិនករេនះជករចបំច់
េដើមបឱីយករេសុើបអេងកត្រប្រពឹត្ដេទបនល្អ។ ករពនយរេពលេនះ្រតូវសំុេទ្រពះ ជ ជញ ជមនុ ែដល្រតូវ
េផទ ងផទ តេ់មើលមលូកភព។ ករអនុញញ តឱយពនយរេពលឃតខ់្លួនែដលេធ្វើជ យលកខណ៍អក រ និងមន
សំ ងេហតុ ្រតូវ កប់ញចូ លេទកនុងសំណំុេរឿង។ ករពនយរគឺជវធិនករពិេសស។ ករពនយរេនះមនិ
ចឱយេលើសពី២៤ (ៃមភបនួ) េម៉ងេឡើយេ យមនិគិតពីថិរេវ ចបំចក់នុងករដឹកជញជូ ន។ 

 
ករពនយរមនិ ច្រតូវយល់្រពមបនេទ្របសិនេបើបគុគលែដលឃតខ់្លួនេនះជអនីតិជន។ 
 
ចំេពះបទឧ្រកិដ្ឋ អនីតិជនែដលមន យុពី ១៤ឆន  ំដល់េ្រកម ១៦ឆន  ំមនិ ច្រតូវេគឃតខ់្លួន

ហសួរយៈេពល ៣៦េម៉ងេឡើយ។ 
 
ចំេពះបទមជឈមិ អនីតិជនែដលមន យុពី ១៤ឆន  ំដល់េ្រកម ១៦ឆន  ំមនិ ច្រតូវេគឃតខ់្លួន

ហសួរយៈេពល ២៤េម៉ងេឡើយ។ 
 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៩៦ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  25 

ចំេពះបទឧ្រកិដ្ឋ អនីតិជនែដលមន យុពី ១៦ឆន  ំដល់េ្រកម ១៨ឆន  ំមនិ ច្រតូវេគឃតខ់្លួន
ហសួរយៈេពល ៤៨េម៉ងេឡើយ។ 

 
ចំេពះបទមជឈមិ អនីតិជនែដលមន យុពី ១៦ឆន  ំដល់េ្រកម ១៨ឆន  ំមនិ ច្រតូវេគឃតខ់្លួន

ហសួរយៈេពល ៣៦េម៉ងេឡើយ។ 
 
អនីតិជនែដលមន យុេ្រកម ១៤ឆន  ំពំុ ច្រតូវេគឃតខ់្លួនបនេឡើយ។ 

 
ករអនុវត្តកនងុ អ.វ.ត.ក 

ករេ ះែលងេ យេហតុផលមនុស ធម៖៌ បុគគល
ទងំ យ ច្រតូវបនេ ះែលងពីករឃំុខ្លួន
េ យេហតុផលមនុស ធម ៌ កនុងករណីែដលមន
ភស្តុ ងបង្ហ ញថ ថ នភពសុខភពរបស់ជន
េនះ ពុមំនវសិមតិភពនឹងករឃំុខ្លួនេទេនះ។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំ
នឹងករពនយរេពលឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន និង
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ្របឆងំនឹងករបដេិសធ
សេំណើ សុ ំអ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៣ កកក  ២០០៩ 
កថខណ្ឌ ៨១។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុង អ.វ.ត.ក៖ វធិន៥១។ វធិនេនះមនបទបបញញត្តិ្រសេដៀងគន ែមនែទនេទ
នឹងម្រ ៩៦ ប៉ុែន្តវធិនេនះែចងអំពីនីតិវធីិេរៀបចំជក់ កស់្រមបក់រពិនិតយសុខភព និងស្រមបក់រេធ្វើ
របយករណ៍ៃនករឃតខ់្លួន េហើយវធិនេនះបន កកំ់ហិតចំេពះករឃំុខ្លួនជនសង យ័។ ចំែណកម្រ ៩៦
អនុញញ តឲយឃតខ់្លួន ក  ីនិងែចងអំពី្រប្រពឹត្តកមមពិេសសចំេពះអនីតិជន។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប 
្របេទសកមពុជគឺជ ភគីៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ (ICCPR) ែដល
បញញត្តិេគលករណ៍ចបបអ់ន្តរជតិស្តីពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពី
រេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុងកតិកសញញ  ICCPR ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យ
ថ បន័អនុវត្តរបស់ខ្លួនគឺគណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប។ 

 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៩៦ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  26 

កររេំ ភ៖ ករចបខ់្លួនេ យគម នដីក គម នេហតុ-
ផល និងេ យពំុបននខំ្លួនភ្ល មៗមក ចំេពះមុខ
េច្រកម៖ សិទធិទងំ យ្រតូវបនរេំ ភបំពនេន
កនុងករណី ែដលជនជបេ់ចទ្រតូវបនចបខ់្លួនេ យ
គម នដីក គម នករជូនដំណឹង អំពីមូលេហតុៃនករ-
ចបខ់្លួន និងេ យពំុបននខំ្លួនភ្ល មៗមកចំេពះមុខ
េច្រកមេ្រកយេពលចបខ់្លួន។ 

េរឿងក្ត ី WILSON ទល់នឹង្របេទសហ្វីលីពីន         
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ៣០ តុ  
២០០៣ កថខណ្ឌ ៧.៥។ 

 
កររេំ ភ៖ ជបឃុ់រំយៈេពល ៧ៃថងេ យពុមំនដីក
ចបខ់្លួន ឬេ យពំុបននខំ្លួនមកចំេពះមុខេច្រកម៖ 
េ្រកយេពលចបខ់្លួន សិទធិរបស់ជនជបេ់ចទកនុងករ
ទទួលបនករជូនដំណឹងភ្ល មៗ អំពីបទេចទ ក់
បនទុកមកេលើខ្លួន និងកនុងករនខំ្លួនភ្ល មៗមកចំេពះ
មុខេច្រកម្រតូវបនរេំ ភបំពន េនេពលែដល្រតូវ
បនឃុំខ្លួនរយៈេពល ៧ៃថងេ យពុំមនដីកចបខ់្លួន
ឬេ យពំុ្រតូវបននមំកចំេពះមុខេច្រកម។ 

េរឿងក្ត ី KURBANOVA ទល់នឹង្របេទស ជីគ-ី
ថ ន គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ៦     

វចិឆិក ២០០៣ កថខណ្ឌ ៧.២។ 
 
កររេំ ភ៖ ជបឃុ់រំយៈេពល ៧ៃថង ហសួរយៈេពល
កំណត់ មផ្លូវចបប ់ េ យពុមំនដីកចបខ់្លួន៖ សិទធិ
មនេសរភីព និងសន្តិសុខ និងសិទធិ្រតូវនខំ្លួនភ្ល មៗ
មកចំេពះមុខេច្រកមេ្រកយេពល្រតូវចបខ់្លួន និង
េ្រកយេពលឃុំខ្លួន មន នុភពេនេពលជនជប់
េចទ្រតូវបនចបខ់្លួនេ យពំុមនដីកឃុំខ្លួន និង
្រតូវបនឃំុខ្លួនហួសរយៈេពល ១៥ៃថង ដូចមនែចង
មផ្លូវចបប។់ 

េរឿងក្ត ី CASAFRANCA DE GÓMEZទល់នឹង
្របេទសេប៉រូ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស   អ.ស.ប       
២២ កកក  ២០០៣ កថខណ្ឌ  ៧.២។ 

 
កររេំ ភ៖ ដីកឃុខំ្លួនបនេចញេ្រកយរយៈេពល
កំណត់ មផ្លូវចបប៖់ សិទធិមនេសរភីព្រតូវបនេគ
រេំ ភបំពន េនេពលដីកបនេចញេលើសរយៈ
េពល៣ៃថង េ្រកយេពលជនសង យ័្រតូវបនចបខ់្លួន
េ យផទុយនឹងចបប ់កនុង្រសុកែដលកំណតល់កខខណ្ឌ
ទមទរឲយេចញដីកកនុងរយៈេពល ៧២េម៉ងេ្រកយ
េពលចបខ់្លួន។ 

េរឿងក្ត ី GRIDIN ទល់នឹងសហពន័ធរុស  ី គណៈ-     
កមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២០ កកក  
២០០០ កថខណ្ឌ ៨.១។ 

 
កររេំ ភ៖ ករឃុខំ្លួនេលើសរយៈេពលកណំតេ់ យ
ពំុមនេហតុផលេនមុនេពលេចញដីកបញជូ នេរឿងេទ
ជំនំុជ្រមះ៖ ករ មឃតក់រឃុំខ្លួន មទំេនើងចិត្ត
្រតូវបនរេំ ភបំពនេនេពលែដលជន មន កេ់ន
មុនេពលេចញដីកបញជូ នេរឿងេទជំនំុជ្រមះ ្រតូវបន
ឃុំខ្លួនេលើសរយៈេពល ដូចមនែចងេនកនុងចបប់
េ យពុំបនផ្តល់េហតុផល អំពីភពចបំចៃ់នករ
ពនយរេពលឃំុខ្លួន។ 

េរឿងក្ត ី BOLAÑOS ទល់នឹង្របេទសេអក្វ ឌ័រ     
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៦        
កកក  ១៩៨៩ កថខណ្ឌ ៨.៣ និង៩។ 

 
កររេំ ភ៖ ករឆមកចូ់លកនុងេគហ ្ឋ ន និងករឃុខំ្លួន
េ យពុមំនដីកចបខ់្លួន៖ ករឆមកចូ់លកនុងេគហ ្ឋ ន
ឯកជន និងករឃុំខ្លួនជន មន ក ់ នេពលេ្រកយ
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មកគឺជកររេំ ភសិទធិ េ យ រែតគម នដីកែឆក-
េឆរ ឬដីកចបខ់្លួន មផ្លូវចបបេ់នះេទ។ 

េរឿងក្ត ី CORONEL និងជនេផ ងេទៀតទល់នឹង
្របេទសកូឡុបំ៊ ី គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស        
អ.ស.ប ២៤ តុ  ២០០២ កថខណ្ឌ ៩.៤ និង
៩.៧។ 

 
កររេំ ភ៖ ករពនយររយៈេពល ១ ែខ េនកនុងករនំ
ជនជបេ់ចទមកចំេពះមុខេច្រកម៖ ករពនយររយៈ
េពលជង មួយែខ េនកនុងករនំជនជប់េចទមក 
ចំេពះមុខេច្រកម គឺជកររេំ ភលកខខណ្ឌ ែដល
ទមទរឲយនខំ្លួនជន មន ក ់ ែដល្រតូវបនចបខ់្លួន
ឬឲយនំខ្លួនជនជប់េចទមកភ្ល មៗ េនចំេពះមុខ
េច្រកមែដលមនសមតថកិចចសេ្រមច េលើភព្រសប
ចបបៃ់នករឃំុខ្លួនជនជបេ់ចទ។ 

េរឿងក្ត ីKELLY ទល់នឹង្របេទសចៃម៉ក គណៈ-
កមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ៨ េម  ១៩៩១ 
កថខណ្ឌ ៥.៦។ 

 
កររេំ ភ៖ ករឃុខំ្លួនរយៈេពល ២ ែខ មុនេពលនំ
ខ្លួនមកចំេពះមុខេច្រកម៖ ករនខំ្លួនជនជបឃុ់ំមក
ចំេពះមុខេច្រកម ២ ែខ េ្រកយករចបខ់្លួនគឺពំុែមន
ជករនខំ្លួនមកចំេពះមុខេច្រកមភ្ល មៗេទ។ 

េរឿងក្ត ី BIRINDWA និងTSHISEKEDI ទល់នឹង
្របេទសហ េអៀ គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស       
អ.ស.ប ៤ េម  ១៩៨៩ កថខណ្ឌ ១២.៧ និង
១៣(ខ)។ 

 

កររេំ ភ៖ ករឃុខំ្លួនរយៈេពល ៥ ឆន មុំនេពលជំនំុ
ជ្រមះ៖ ករឃុំខ្លួនរយៈេពល ៥ឆន  ំ មុនេពលផ្តួចេផ្តើម
កិចចដំេណើ រករនីតិវធីិ្របឆងំនឹងជន មន ក ់ គឺជ
កររេំ ភសិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះក្តី េ យករ
ពនយរេពលពំុសមេហតុផល។ 

េរឿងក្តី BOLAÑOS ទល់នឹង្របេទសេអក្វ ឌ័រ          
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៦         
កកក  ១៩៨៩ កថខណ្ឌ ៨.៤ និង៩។ 

 
កររេំ ភ៖ ករបន្តករឃុខំ្លួនេ្រកយេពលអនុញញ តឲយ
េ ះែលងមនេសរភីព៖ កររេំ ភសិទធិមនេសរភីព
ចំេពះករដកហូតេសរភីព េនេ្រកវ ិ លភពនីតិ
វធីិចបបជ់ធរមនមន នុភព េនកនុងករណីែដល
េ្រកយេពលឃុំខ្លួនរយៈេពល ១ឆន  ំេច្រកមបនអនុ-
ញញ តេ ះែលងជនជបឃុ់ំឲយមនេសរភីព េ យ
មនលកខខណ្ឌ  ប៉ុែន្តករឃុំខ្លួនេនែតបន្តបែនថមរហូត
ដល់េពលករជំនំុជ្រមះចបេ់ផ្តើម។ 

េរឿងក្តី BAZZANO ទល់នឹង្របេទសអុ៊យ ៉ គ យ 
គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស  អ.ស.ប ១៥ សី  
១៩៧៩ កថខណ្ឌ ១០(i)។ 

 
កិចចករពរពិេសសដល់អនីតិជន៖ ជនជប់េចទជ 
អនីតិជន ្រតូវទទួលបនវធិនករពិេសសស្តីពីកិចច
ករពរ រួមទំងករេ ះែលងឲយមនេសរភីពជ    
បេ ្ត ះ សនន និងកិចច្របឹងែ្របងកនុងករធនសន្តិ-
សុខ និងសុខុមលភព។ 

េរឿងក្ត ី LAUREANO ATACHAHUA ទល់នឹង
្របេទសេប៉រូ គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស  អ.ស
.ប ២៥ មីន ១៩៩៦ កថខណ្ឌ ៨.៧។ 

 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៩៦ 
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ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ៖ ម្រ ៩(១) ម្រ ៩(២) និងម្រ
១៧។ ម្រ ៩(១) និង៩(២) ករពរសិទធមិនេសរភីពនិងសន្តសុិខ និងសិទធិទទួលបនករជូនដំណឹងអំពីេហតុផលៃនករ
ចបខ់្លួន និងបទេចទ។ ម្រ ១៧ ែចងអំពីសិទធទិងំេនះេ យករពរ្របជពលរដ្ឋពីករេ្រជ តែ្រជកេ យខុសចបប ់ និង
មទំេនើងចិត្ត។ 

 
តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករ- 
ពរែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
្រតូវមនមូល ្ឋ ន មផ្លូវចបប ់ ចំេពះករដកហូតេសរ-ី
ភព៖ មូល ្ឋ នចបបៃ់នករដកហូតេសរភីព្រតូវេធ្វើ
យ៉ង ឲយ ចទទួលយកបនេពញេលញ និង
ែផ្អកេលើចបបជ់ក់ កែ់ដលកំណតនិ់យមនយ័ អំពី
បទេលមើសេដើមបេីជៀស ងនូវ និភយ័ៃនភពេធ្វើ ម
ទំេនើងចិត្ត។ 

េរឿងក្ត ី AMUUR ទល់នឹង្របេទសប ងំ តុ
ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៥ មិថុន ១៩៩៦ កថ
ខណ្ឌ ៥០។ 

 
ចំណងទកទ់ងនឹងកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ៖ ករ 
ដកហូតេសរភីព គឺ ចេធ្វើេទបនកនុងករណីែដល
ជបទ់កទ់ងនឹងកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េរឿងក្ត ី CIULLA ទល់នឹង្របេទសអីុ លី តុ -
ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២២ កុមភៈ ១៩៨៩ កថ
ខណ្ឌ ៣៨។ 

 
្រតូវមនភពសង យ័សមេហតុផលថ ជនជបឃុ់ំ
មន កប់ន្រប្រពឹត្តបទេលមើស៖ លកខខណ្ឌ ៃនភពសម
េហតុសមផល ជលកខន័្តត្រមូវសនមតអំពីអតថិភពៃន

អងគេហតុ ឬពត័ម៌នែដលនឹងឲយអនកសេងកតករណ៍
េ យមនិលេម្អ ងេជឿជកថ់ ជនែដលជបព់កព់ន័ធ
ៃនករសននិ ្ឋ នេនះ ចធ្ល បប់ន្រប្រពឹត្តបទេលមើស។ 
អ្វីែដលេគ ចចតទុ់កថ ជភពសមេហតុសមផល
េនះ គឺ ្រស័យេលើកលៈេទសៈទងំអស់។ 

េរឿងក្ត ី FOX, CAMPBELL និងHARTLEYទល់
នឹងច្រកភពអង់េគ្លស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប 
៣០ សី  ១៩៩០ កថខណ្ឌ ៣២។ 

 
ក្រមតិៃនភពសង ័យថ ជន មន ក់ ចធ្ល បប់ន
្រប្រពឹត្តបទេលមើស៖ អងគេហតុពំុចបំចម់នក្រមតិដូច
គន នឹងអងគេហតុទងំ យ ែដលចបំច ់ េដើមប ី 
ផ្តល់យុត្តិកមមេលើករសេ្រមចឲយជបពិ់រុទធភព ឬេលើ
ករេចទ្របកន ់ែដលជដំ កក់លបនទ បម់កេទៀត
េនកនុងករេសុើបអេងកតេនះេទ។ 

េរឿងក្ត ី MURRAY ទល់នឹងច្រកភពអង់េគ្លស 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៨ តុ  ១៩៩៤ 
កថខណ្ឌ ៥៥។ 

 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៩៦ 
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រយៈេពលៃនភពសង យ័៖ ភពសង យ័ថ ជន
មន កប់ន្រប្រពឹត្តបទេលមើស្រតូវែត េនមនអតថិភព 
េ យេហតុថ ជនេនះ្រតូវបនេគឃត់ខ្លួនេ យ
នគរបល។ េនះជលកខខណ្ឌ ត្រមូវមយួ ស្រមបក់រ
បន្តករឃុំខ្លួន។ 

េរឿងក្ត ី STÖGMÜLLER ទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១០ វចិឆិក ១៩៦៩ 
កថខណ្ឌ ៤។ េរឿងក្ត ី DE JONG, BAIJET និង
VAN DEN BRINK ទល់នឹង្របេទសហូឡង ់
តុ -ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២២ ឧសភ ១៩៨៤ 
កថខណ្ឌ ៤៤។ 

 
ករនខំ្លួនមកចំេពះមុខ ជញ ធរមនសមតថកិចចភ្ល មៗ
៖ ជនជប់ឃុំ្រតូវនំយកមក េ យស្វ័យ្របវត្តិេន
ចំេពះមុខ ជញ ធរមនសមតថកិចចភ្ល មៗ។ ករេធ្វើដូេចនះ 

គឺេដើមបកីរពរ កំុឲយមនករេធ្វើទុកខបុកេមនញមកេលើ
ជនជប់ឃុំ និងករបំពនអំ ច េ យ ជញ ធរ។ 
ក្រមតិ ៃនភពបតែ់បនពកព់ន័ធនឹងសញញ ណ ៃនភព
បនទ នភ់្ល មៗេនះមនលកខណៈក្រមតិ។ 

េរឿងក្តី MCKAY ទល់នឹងច្រកភពអង់េគ្លស 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ៣ តុ  ២០០៦ 
កថខណ្ឌ ៣២ (ទមទរលកខខណ្ឌ  ៃនករន ំ
ខ្លួនជបនទ ន ់ ករពិនិតយេមើលេឡើងវញិេ យ
ស្វ័យ្របវត្ត)ិ។ េរឿងក្តBីROGANនិង ជនេផ ង
េទៀតទល់នឹងច្រកភពអង់េគ្លស តុ ករសិទធិ-
មនុស អឺរ ៉ុប ២៩ វចិឆិក ១៩៨៨ កថខណ្ឌ ៥៩ 
(ភពបត់ែបន េនកនុងភពបនទ នភ់្ល មៗមន
លកខណៈក្រមិត)។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពមូល ្ឋ ន៖ ម្រ ៥(១)។ ម្រ េនះធននូវ
សិទធមិនេសរភីព និងសន្តសុិខរបស់បុគគលទងំ យរមួទងំសិទធិទទួលករចបខ់្លួន និងករឃុំខ្លួនជន មន កេ់ យ្រសប
ចបប។់ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ ែផ្អកេលើមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ របស់ប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍ បង្ហ ញអំពីរេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនបក្រ យ 
និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់ប ងំ េពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
េគលបណំងៃនករឃតខ់្លួន៖ េដើមបឲីយម្រន្តីនគរបល
យុត្តិធមសួ៌រចេម្លើយជនែដល្រតូវបនឃតខ់្លួនេនះ។ 

េលខ94-82220 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ  េលខ
២៧៣ តុ ករកពូំលប ងំ  ១១ កកក  
១៩៩៤។ 

 

មនិ្រតូវឃតខ់្លួនជន ែដលពំុែមនជ ឬពំុ្រតូវបន
សង យ័ថបន្រប្រពឹត្តបទេលមើស៖ អំ ចរបស់ម្រន្តី
នគរបលរដ្ឋបល កនុងករ្រតួតពិនិតយអត្តសញញ ណពំុ
ច តសនធឹងរហូតដល់ករណីេនះេឡើយ។ 

េលខ 72-90278 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ  ៧ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៥ មក  ១៩៧៣។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៩៦ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  30 

ជនែដល្រតូវបនឃត់ខ្លួន ច្រតូវេគ ្ត ប់ចេម្លើយ
អំពីអងគេហតុេផ ងេទៀត េ្រកពីអងគេហតុែដលចបេ់ផ្តើ
មវធិនករេនះ៖ ករណីេនះេកើតេឡើងេនេពល ែដល
អងគេហតុទំង យពំុបនបះ៉ពល់ ដល់ទ្រមង់ែបប
បទៃនវធិនករឃតខ់្លួន។ 

េលខ04-83030 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៦២
០០៥ តុ ករកពូំលប ងំ  ១២ មក  ២០០៥។ 

 
ករឃតខ់្លួនពំុចបំចេ់ធ្វើេឡើងេទ េនេពលែដលជន

មន កស់ម័្រគចិត្តចូលខ្លួន េនចំេពះមុខនគរបល៖
ករចូលខ្លួនែបបេនះគឺេធ្វើេឡើង េដើមបឲីយេគ ្ត បភ់ព
ចបំចក់នុងករេសុើបសួរែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េលខ08-81771 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
១៣៨ តុ ករកពូំលប ងំ ៣ មិថុន ២០០៨។ 

 

ករឃតខ់្លួនពំុមនលកខណៈហសួេហតុេឡើយ ្របសិន
េបើពំុេលើសពរីយៈេពល្រសបចបបចំ់នួន២៤េម៉ង៖ េធ្វើ
ដូេចនះបនែតចំេពះកិចច ែដល្រតូវបំេពញេនកនុងរយៈ
េពលេនះគឺេដើមបី ្ត បជ់ន្រតូវេចទែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េលខ98-50007 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
២៥៧ តុ ករកពូំលប ងំ  ៧ កកក  
២០០០។ 

 
ចំេពះអងគេហតុេផ ងៗគន  ជន មន ក់ ចសថិតេន
េ្រកមវធិនករឃតខ់្លួនភ្ល មៗជប់ៗ គន  ឬេ យ ច់
េចញពីគន ៖ េទះបីជយ៉ងេនះក្តី ជន មន កម់និ
ច្រតូវបនបន្តឃតខ់្លួនជប់ៗ គន េលើសពីរយៈេពល

អតិបរមិែដលមនកំណតេ់នកនុងចបបេ់នះេឡើយ។ 

េលខ03-87739 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៦៩ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៧ មនី ២០០៤។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ៦២ និងម្រ ៦៣។ ម្រ ទងំេនះែចងអំពីនីតិវធីិឃតខ់្លួន
រមួទងំលកខណៈ និងេគលបំណងៃនករឃតខ់្លួន និងលទធភពៃនករបន្តឃតខ់្លួនផងែដរ។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ  ម្រ  ១២១ 
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ម្រ  ១២១៖ ករសមង ត់ៃនករេសុើបសរួ 

ករេសុើបសួរ្រតូវែតជករសមង ត។់ 
 

 បគុគលទងំ យែដលចូលរមួកនុងករេសុើបសួរ ជពិេសស្រពះ ជ ជញ  េច្រកម េមធវ ី ្រក - 
បញជ ី ម្រន្តីនគរបលយុត្តិធម ៌និងកង ជ វធុហតថ ម្រន្តី ជករ អនកជំនញ អនកបកែ្រប ្រគូេពទយ និងបុគគល
ែដលមនសមតថកិចចដូចែចងកនុងម្រ ៩៥ (ករ្រតួតពិនិតយខងែផនកបេចចកេទស ឬវទិយ ្រស្ត) ៃន្រកម
េនះ្រតូវរក ករសមង តវ់ជិជ ជីវៈ។ 
 
 ប៉ែុន្ត ករេគរពនូវករសមង តវ់ជិជ ជីវៈមនិ ចជឧបសគគដល់ករេ្របើសិទធិៃនករករពរខ្លួនេឡើយ។ 
 
 មយ៉ងេទៀត ្រពះ ជ ជញ ចេធ្វើេសចក្តីែថ្លងករណ៍ជ ធរណៈ កល ខ្លួនយល់េឃើញថ
ពត័ម៌នែដលផ ព្វផ យពីេរឿងក្តី មយួេនះជពត័ម៌នមនិពិត។ 
 
 ករបំពនេលើករសមង តៃ់នករេសុើបសួរ គឺជបទេលមើសមជឈមឹ ែដល្រតូវផ្តនទ េទស មចបប់
្រពហមទណ្ឌ ជធរមន។ 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

ករដកេចញេសចក្តីសេ្រមច េដើមបធីនថករ
េសុើបសួរមនិ្រតូវបនបះ៉ពល់៖ អងគបុេរជំនុំជ្រមះ
មនសិទធិដកេចញនូវ ស្រមងេ់សចក្ដីសេ្រមចពី
សំេ  ៃនេសចក្តីសេ្រមច ជ ធរណៈ
េដើមបធីនថ កិចចេសុើបសួរមនិ្រតូវបនបះ៉ពល់។ 

េរឿងក្ដ ី េអៀង រ៖ី បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំ
នឹងករឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សនន អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ 
៩ កកក  ២០០៨ កថខណ្ឌ ២៥។ 

 

កចិចេសុើបសួរ នងិភស្តុ ងមនិ្រតូវបង្ហ ញជ -
ធរណៈេទ៖ កចិចេសុើបសួរមនិ្រតូវេធ្វើជ ធរណៈ
េឡើយ។ ភស្តុ ងកនុងសំណំុេរឿងមនិ្រតូវបង្ហ ញ
ជ ធរណៈ។ បុគគលទងំអស់ែដលបនចូល
រមួេនកនុងកចិចេសុើបសួរ្រតូវែតរក  ឱយបននូវករ
សមង ត។់ ប៉ុែន្ត សវនករ្រតូវេធ្វើេឡើង ជ ធ- 
រណៈ។ 

េរឿងក្ដេីខៀវ សផំន៖ សេំណើ សុសំវនករជ
ធរណៈ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៣ មនី 

២០០៨ កថខណ្ឌ ៨-១១។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ  ម្រ  ១២១ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  32 

វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុង អ.វ.ត.ក៖ វធិន៥៦ និង៥៤។ វធិន៥៦ គឺ្រសេដៀងគន ែមនែទនេទ
នឹងម្រ ១២១ ប៉ុែន្តកនុងកលៈេទសៈពិេសស វធិនេនះបនផ្ដល់សមតថកិចចឱយេច្រកមេសុើបសួរអនុញញ តឱយ
អនកដៃទេទៀតែដលមនិែមនជភគីមនលទធភព ពិនិតយកិចចេសុើបសួរេ យមនក្រមតិ។ េលើសពីេនះ វធិន៥៤
អនុញញ តឱយ្រពះ ជ ជញ ជូនដំណឹងដល់ ធរណៈជន អំពីពត័ម៌នសេងខបេ យមនិលេម្អ ង ដូចមនែចង 
េនកនុងដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឱយេសុើបសួរ ដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឱយេសុើបសួរបែនថម និងដីកសននិ ្ឋ ន ថ ពរ
ែដលបនេធ្វើេឡើងេ យ្រពះ ជ ជញ ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន កនងុ្របព័នធយុ ្ដ ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករ- 
ពរែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
េមធវ ី ចមនសិទធ ិ ពិនិតយេមើលសំណំុេរឿងេសុើបសួរ
បន៖ េនះគឺេ យ រែតជនជប់េចទ និងេដើម    
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី គឺជបុគគលឯកជន ែដលមនិសថិត
េ្រកមវធិនរក ករសមង ត់។  ប៉ុែន្ដ ្របសិនេបើជន
ជបេ់ចទេ្រជើសេរ ើស មនិឱយមនេមធវេីធ្វើជតំ ង 
ករបដិេសធមនិ ឱយជនជបេ់ចទេនះមនសិទធិពិនិតយ
សំណំុេរឿង នឹងក្ល យជករបំពនសិទធិរបស់ជនជប់
េចទ។ 

េរឿងក្ដី MENET ទល់នឹង្របេទសប ងំ តុ ករ
សិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១៤ មិថុន ២០០៥ ករណី
ែដលមិនបន យករណ៍ (សិទធិេនះនឹង្រតវូបន
រក ទុកជូនេមធវ)ី។ េរឿងក្ដ ី FOUCHER ទល់
នឹង្របេទសប ងំ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប 
១៨ មីន ១៩៩៧ កថខណ្ឌ ៣៦ (ករណីជន-
ជប់េចទមិនមនេមធវតីំ ង)។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៦(១)។ម្រ េនះែចង
អំពីសិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះ េ យយុត្តិធមរ៌មួមនសិទធិទទួលបនសវនករជ ធរណៈ និងេ យយុត្តិធមក៌នុងេពល
េវ មយួសម្រសប។ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ ែផ្អកេលើមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ របស់ប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍ បងង ញអំពីរេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនបក្រ យ 
និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់ប ងំ េពលគឺតុ ករកំពូល។ 
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េច្រកមេសុើបសួរ ចផ្ដល់សកខកីមមដូច ក ែីដរ កនុង
េរឿងក្តែីដលខ្លួនបនេសុើបអេងកត៖ េទះជយ៉ង ក្ដី
េ យ រកតព្វកិចច ៃនកររក ករសមង តវ់ជិជ ជីវៈ
េច្រកមេសុើបសួរ មិន្រតូវ ត្រត ងព័ត៌មន អំពី
នីតិវធីិ មយួេផ ងេទៀតេ្រកែតពីនីតិវធីិែដលេចទ
ជបញ្ហ េនះេទ។ 

តុ ករកពូំលប ងំ ៥ វចិឆិក ១៩០៣។ 
 
កររក ករសមង តេ់លើករ្រ វ្រជវ និងករេសុើបសួរ
្រតូវបនបំពន មរយៈករ ត្រត ងឯក រែដល
ខ្លួនទទួលបន េ យមនិ ម្រសបចបប៖់ កជ៏ករ
បំពនផងែដរ េទះបីជបញ្ហ េនះ្រតូវបន្រចនេចល
កេ៏ យ។ 

េលខ90-83520 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២០០ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៣ ឧសភ ១៩៩១។ 

 
ព័ត៌មនែដលនំដល់ករកំណត់ អំពីអត្តសញញ ណ
បុគគលែដលពកព់ន័ធកនុងករេសុើបអេងកត មនិ្រតូវ ត
្រត ងេឡើយ៖ ចំណុចេនះ្រតូវបនចតទុ់កថជ អំេពើ
េធ្វស្របែហសយ៉ងខ្ល ងំ។ 

េលខ96-16560 ្រពឹត្តិប្រតរដ្ឋបបេវណី I.៨៤ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៩ មីន ១៩៩៩។ 

 

េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី មនិសថិតេនេ្រកមកតព្វកិចច
រក ករសមង តវ់ជិជ ជីវៈេទ៖ េគលករណ៍េនះ្រតូវបន
បេងកើតេឡើងេ យករណីយុត្តិ ្រស្ត។ 

េលខ76-92075 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
២៦៣ តុ ករកពូំលប ងំ  ៩ តុ  ១៩៧៨។ 

 
េមធវមីនិ្រតូវបំពនេលើទំនុកចិត្ត ចំេពះកររក ករ
សមង តវ់ជិជ ជីវៈ៖ េមធវ្ីរតូវែតេគរពកររក ករសមង ត ់
ៃនករេសុើបសួរ និងជឧទហរណ៍ មិន្រតូវបេញចញ
ពត័ម៌នលម្អតិ អំពីេរឿងក្ដីេទតតិយជនេទ េទះបីកូន
ក្ដីអនុញញ តឱយ ត្រត ងកេ៏ យ។ 

េលខ04-81513 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
២៥៩ តុ ករកពូំលប ងំ  ២៧ តុ  
២០០៤។ 

 
ជនជបេ់ចទ ឬជនសង យ័ មនិ ចពិនិតយសំណំុេរឿង
េ យផទ ល់េទ ប៉ែុន្ត ចេសនើសំុឲយបញជូ នឯក រថត
ចម្លងេដើមបី កប់ញចូ ល កនុងសំណំុេរឿងស្រមបប់ញជូ ន
េទតុ ករ៖ ករេសនើសំុេនះ ្រតូវេធ្វើេឡើង មរយៈ
េមធវរីបស់ពួកេគ េហើយករចំ យគឺជបនទុករបស់
ជនជបេ់ចទ ឬជនសង យ័។ 

េលខ96-80219 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
២៤៨ តុ ករកពូំលប ងំ ១២ មិថុន 
១៩៩៦។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ១១។ ម្រ េនះ ែចងអំពីកររក ករសមង តៃ់នកិចចដំេណើ រករ
នីតិវធីិ្រ វ្រជវ និងេសុើបអេងកត រមួទងំអតថនយ័មនិចបស់ ស់រ ងកររក ករសមង តៃ់ននីតិវធីិេសុើបសួរ និងកររក ករ
សមង តវ់ជិជ ជីវៈ។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១២៤ 
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ម្រ  ១២៤៖ ដីកសននិ ្ឋ នបញជូនេរឿងឱយេសុើបសរួ 

អនុេ ម មម្រ  ៤៤ (ករេបើកករេសុើបសួរ) ៃន្រកមេនះ ករេសុើបសួរ្រតូវេបើកេ យដីក
សននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឱយេសុើបសួររបស់្រពះ ជ ជញ ។ 

 
 េ យអនុេ ម ម កយខណ្ឌ ទី ២ ៃនម្រ  ៤៤ (ករេបើកករេសុើបសួរ) ករេសុើបសួរ ច
េបើក្របឆងំនឹងបគុគលមន ក ់ ឬេ្រចើននកេ់ យមនចង្អុល្របបេ់ឈម ះ េនកនុងដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឱយ
េសុើបសួរ ឬ្របឆងំនឹងអញញតជន។ 
 
 េច្រកមេសុើបសួរ មនិ ចបំេពញកិចចេសុើបសួរ មយួបន េ យគម នដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿង
ឱយេសុើបសួរេឡើយ។ 
 
 កលេបើេច្រកមេសុើបសួរទទលួពកយបណ្តឹ ង េ យមនករ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី 
េច្រកមេសុើបសួរ្រតូវេធ្វើ មនីតិវធីិ ដូចែដលមនែចងកនុងម្រ  ១៣៩ (ករបញជូ នបណ្ដឹ ងេទ្រពះ ជ ជញ ) 
និងម្រ  ១៤០ (ករបង្់របកត់មកល់ទុក)។ 
 
 កល ទទលួពកយប្ដឹង មញញ  េច្រកមេសុើបសួរ្រតូវបញជូ នពកយប្ដឹងេនះេទ្រពះ ជ ជញ ។ 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

ដកីសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឱយេសុើបសួរ ្រតូវសេងខប
អពំអីងគេហតុ នងិបទេចទ ែដលបនេសុើបសួរ៖ 
សិទធិទទួលបននូវករជូនដំណឹង អពំកីរេចទ
្របកន ់គឺជសិទធិមូល ្ឋ នរបស់បុគគល្រតូវេចទ។ 
ដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឱយេសុើបសួរ ្រតូវសេងខប
អពំីអងគេហតុ និង្របេភទៃនបទេលមើសែដលបន
េចទ្របកន្់របឆងំនឹងជន្រតូវេចទ។ អងគេហតុ
ជក់ ក ់ ដូចបនសេងខបេនកនុងដីកសននិ ្ឋ ន
បញជូ នេរឿងឱយេសុើបសួរ្រតូវមនសុពលភព និង

្រតូវអះ ងកនុងដីកដំេ ះ្រ យ។ ករេធ្វើ
ែបបេនះគឺេដើមបធីនថ េមធវកីរពរក្ដីទទួល
បនករជូនដណឹំង្រគប្់រគន ់ អំពបីទេចទែដល
នឹង្រតូវជំនុជំ្រមះ។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ ីេខៀវ សផំន និងេអៀង ធរីទិធ
៖ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ េលើភព ចអនុវត្តបន
នូវសហកមមឧ្រកដិ្ឋកមមរួម អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២០ 
ឧសភ ២០១០ កថខណ្ឌ ៩២ និង៩៥។ 

 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១២៤ 
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ដកីសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឱយេសុើបសួរ េសនើសំុឲយ
េច្រកមេសុើបសួរ េបើកករេសុើបសួរេលើេរឿងក្ត៖ី 
េនេពលដំ លគន េនះែដរ ដំ កក់លេនះ
បញចបនូ់វអំ ចរបស់្រពះ ជ ជញ  េដើមបេីសុើប
សួរនូវអងគេហតុដូចគន ។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ី និងេអៀង ធរីទិធ៖ 
ដកីេសនើសុ ំ ឲយបេំពញកចិចេសុើបសួរបែនថម  
ទក់ទងនឹងភស្តុ ងេ ះបនទុក អ.វ.ត.ក ករ-ិ
យល័យសហេច្រកមេសុើបសួរ ១៩ មថុិន 
២០០៩ កថខណ្ឌ ១៤។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុង អ.វ.ត.ក៖ វធិន៥៣ និង៥៥។ វធិន៥៣(២) ត្រមូវឱយ្រពះ ជ ជញ ក់
ភស្ដុ ងទងំអស់ (រមួទងំភស្តុ ងេ ះបនទុក) េនកនុងដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឱយេសុើបសួរ។ វធិន៥៥ បន
បក្រ យពីទំនកទំ់នងរ ង្រពះ ជ ជញ  និងេច្រកមេសុើបសួរ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន កនងុ្របព័នធយុ ្ដ ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
េមឃភពៃនដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឱយេសុើបសួរ្រតូវ
ែតេលើកេឡើងជអញញត្តកមម៖ េពលគឺមុនេពលឈន
ដល់ករពិភក មយួេលើអងគេសចក្ដី។ 

េលខ94-81397 តុ ករកពូំលប ងំ ១៩ 
តុ  ១៩៩៥។ 

 
ល់សំេណើ មយួ ែដលមនិមនកលបរេិចឆទ្រតូវ

ចតទុ់កជេមឃៈ៖ េ្រពះថ កលបរេិចឆទេនេលើ
សំេណើ គឺមន រៈសំខនចំ់េពះបណ្ដឹ ង។ 

េលខ70-92577 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១១៥ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៣ េម  ១៩៧១។ 

 

េច្រកមេសុើបសួរ ចេធ្វើករេសុើបសួរែតអងគេហតុ  
ែដលមនបញជ កជ់ក់ ក ់ េនកនុងបណ្ដឹ ងែដលបន 
ក់ជូនែតប៉ុេ ្ណ ះ៖ េពលគឺអងគេហតុេនកនុងដីក

សននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឱយេសុើបសួរ។ 

េលខ73-90372 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
២១៧ តុ ករកពូំលប ងំ ១០ ឧសភ 
១៩៧៣។ េលខ 95-84041 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ
េលខ៦០ តុ ករកពូំលប ងំ ៦ កុមភៈ១៩៩៦។ 

 
េច្រកមេសុើបសួរ ្រតូវេចទ្របកន់ ល់បុគគលែដល
មនេឈម ះេនកនុងដីកសននិ ្ឋ ន៖ េនកនុងករណីៃន
ករសួរចេម្លើយ។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១២៤ 
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េលខ83-94762 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៥៨ តុ ករកពូំលប ងំ ១៤ កុមភៈ ១៩៨៤។ 
 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ៨០ និង៨២។ ម្រ ៨០ ត្រមូវឱយេច្រកមេសុើបសួរ បំេពញ
កិចចេសុើបសួរ្រសប មដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឱយេសុើបសួរ ខណៈែដលម្រ ៨២ ផ្ដល់សិទធិអំ ចជូនរដ្ឋ ជញ កនុងករេសនើ
សំុឱយេច្រកមេសុើបសួរបំេពញកិចចេសុើបសួរជក់ ក ់ េដើមបជីចំែណកមយួៃនកិចចេសុើបសួរ មរយៈដីកសននិ ្ឋ នបញជូ ន
េរឿងឱយេសុើបសួរ។ 
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ម្រ  ១២៥៖ វិ លភពៃនករប្តឹង 

េច្រកមេសុើបសួរ ទទលួបណ្ដឹ ងអំពីអងគេហតុែដលមនេនកនុងដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឱយេសុើប
សួររបស់្រពះ ជ ជញ ។ េច្រកមេសុើបសួរ ្រតូវេសុើបសួរែតអំពីអងគេហតុេនះប៉េុ ្ណ ះ។ 

 
្របសិនេបើ មនេលចអងគេហតុថមីែដលជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ េនកនុងេពលេសុើបសួរ េច្រកម

េសុើបសួរ្រតូវជូនពត័ម៌នអំពីអងគេហតុេនះេទ្រពះ ជ ជញ ។ ្រពះ ជ ជញ ចប្ដឹងសំុឱយេច្រកមេសុើបសួរ
េធ្វើករេសុើបសួរអំពីអងគេហតុថមីេនះ មដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឱយេសុើបសួរបែនថម។ េបើគម នដីកសននិ ្ឋ ន
បញជូ នេរឿងឱយេសុើបសួរបែនថមេទ េច្រកមេសុើបសួរគម នអំ ចេសុើបសួរអំពីអងគេហតុថមីេនះេឡើយ។ 

 
ប៉ែុន្តេច្រកមេសុើបសួរមនិចបំចសំុ់ដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឱយេសុើបសួរបែនថមេទ ្របសិនេបើអងគ

េហតុថមីេនះ ជ ថ នទមងនេ់ទសេទេលើអងគេហតុែដលែចងកនុងដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឱយេសុើបសួរដំបងូ។ 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

និយមន័យ ៃនសំេណើ សំុបំេពញកិចចេសុើបសួរ៖ 
សំេណើ សំុបំេពញកិចចេសុើបសួរ ្រតូវបនកំណត់
និយមនយ័ថ ជសំេណើ សំុបំេពញកិចច ែដលនឹង
្រតូវេធ្វើេឡើងេ យេច្រកមេសុើបសួរ ឬ មរយៈ
ករេធ្វើ្របតភិកូមម សំេណើ សំុបំេពញកិចចេនះ្រតូវ
េធ្វើេឡើងេ យអនកេសុើបអេងកតរបស់ អ.វ.ត.ក ឬ
េ យនគរបលយុត្តិធម៌ េដើមបេីធ្វើករ្របមូល
ពត័ម៌នែដលឈនដល់ករបញជ កក់រពតិ។ 

េរឿងក្ដេីអៀង ធរីទិធ៖ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំ
នឹងភស្ដុ ងែដល ចទទួលបនេ យអេំពើ
ទរុណកមម អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១៨ ធនូ  ២០០៩ 
កថខណ្ឌ ១៨។ េរឿងក្ដី េខៀវ សផំន៖ បណ្ដឹ ង
ឧទធរណ៍្របឆងំនឹងភស្តុ ង ែដល ចទទួល        

បនេ យអេំពើទរុណកមម អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ 
២៧ មក  ២០១០ កថខណ្ឌ ១៦។ 

 
្រគបភ់គទីងំអស់ ចេសនើសំុករបេំពញកចិចេសុើប-
សួរ៖ ្រគបភ់គទីងំអស់ មនសិទធិ ចេសនើសំុឲយ
បំេពញកិចចេសុើបសួរ។ សំេណើ សំុឲយបំេពញកិចច
េសុើបសួរ្រតូវបនបក្រ យថ ជករេសនើសំុឱយ
េច្រកមេសុើបសួរចត់វធិនករ េដើមបី្របមូល
យកព័ត៌មន ែដល ចឈនដល់ករបញជ ក់
ករពតិ។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹង
សេំណើ សុឲំយបេំពញកចិចេសុើបសួរ េលើភស្តុ-

ងេ ះបនទុក អ.វ. ត.ក អ.ប.ជ ១២ វចិឆកិ 
២០០៩ កថខណ្ឌ ១៧ និង១៨។ 
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េច្រកមេសុើបសួរ មនឆនទ នុសិទធិធំេធងកនុងករ
សេ្រមចេលើសំេណើ សំុ ឱយបេំពញកចិចេសុើបសួរ ៖ 
េច្រកមេសុើបសួរ មនសិទធសិេ្រមចេលើភស្តុ ង 
ែដលមន រៈ្របេយជន ៍ ឬេលើឱកសបំេពញ
កិចចេសុើបសួរ មយួ។ ភគី ចេសនើសំុ ែតមនិ
ែមន កក់តព្វកិចច ឱយេច្រកមេធ្វើករេសុើបសួរ
េឡើយ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹង
សេំណើ សុឲំយបេំពញកចិចេសុើបសួរ េលើភស្តុ-

ងេ ះបនទុក អ.វ. ត.ក អ.ប.ជ ១២ វចិឆកិ 
២០០៩ កថខណ្ឌ ២១។ េរឿងក្ដនួីន ជ េខៀវ- 
សផំន និងេអៀង ធរីទិធ៖ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ 
្របឆងំនឹងសេំណើ សុ ំ ឲយបេំពញកចិចេសុើបសួរ
េលើភស្តុ ងេ ះបនទុក អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១៨ 
វចិឆកិ ២០០៩ កថខណ្ឌ  ១៧ ១៨ និង២២ 
(ឆនទ នុសិទធិធេំធង និងភគី ចេសនើសុបំន 
បុ៉ែន្តមនិែមន ក់កតព្វកចិច េលើសហេច្រកម
េសុើបសួរេឡើយ) និងេរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ី

េខៀវ សផំន េអៀង ធរីទិធ និង ឌុច៖ បណ្ដឹ ង
ឧទធរណ៍្របឆងំនឹងកចិចសមភ សន៍ ចេំពះករ
បត់ខ្លួនេ យបងខ ំ និងករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍
េ យបងខ ំ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២១ កកក  
២០១០ កថខណ្ឌ ១៤ (អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ មនិ្រតូវ
បងគ ប់ឱយបេំពញកចិចេសុើបសួរេនះេទ)។ 

 
ករ្រតួតពនិតិយេឡើងវញិ េលើភស្តុ ងជសមភ រៈ 
ែដលមនិមន េនកនុងដកីសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឱយ
េសុើបសួរ៖ សំេណើ សំុឱយ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេលើ
ភស្តុ ងសមភ រៈ ែដលមនិមនបញជ កក់នុងដកី
សននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឱយេសុើបសួរ ្រតូវែតចបស់ 

ស់ និង្រតូវមនភពជបទ់កទ់ងេទនឹងករ
បញជ ករ់កករពតិ។ 

េរឿងក្ដ ី េអៀង រ៖ី បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំ
សេំណើ សុឲំយបេំពញកចិចេសុើបសួរ េលើភស្តុ-

ងេ ះបនទុក អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១២ វចិឆកិ 
២០០៩ កថខណ្ឌ ៣៣ ៤៤ និង៤៥។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុង អ.វ.ត.ក៖ វធិន៥៣ និងវធិន៥៥។ វធិនទងំេនះ គឺ្រសេដៀងគន ែមន
ែទនេទនឹងម្រ ១២៥ េលើកែលងែតេ្រកពីពំុត្រមូវឱយមនដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឱយេសុើបសួរបែនថមេលើអងគ
េហតុថមី ែដលជ ថ នទមងនេ់ទសៃនអងគេហតុែដលមនកំនតក់នុងដីកសននិ ្ឋ នែដលមន្រ ប ់ វធិនទងំពីរ
េនះកពំុ៏ទមទរឱយេច្រកមេសុើបសួរ េធ្វើករជូនដំណឹងដល់្រពះ ជ ជញ អំពីអងគេហតុថមីៗទងំេនះែដរ។ 
 
  



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១២៥ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  39 

ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករ- 
ពរែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
ល់ ជញ ធរមនសមតថកិចច ែដលទទួលបនទុកេធ្វើេសច-

ក្ដសីេ្រមច េនដំ កក់លេសុើបសួរ ្រតូវែតឯក ជ 
និងមនិលេម្អ ង៖ េទះបី ជញ ធរទងំេនះជេច្រកម 
ឬករ៏ដ្ឋ ជញ កេ៏ យ។ 

េរឿងក្ដ ី PANTEA ទល់នឹង្របេទសរ ៉ូម៉នី តុ -
ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ៣ មិថុន ២០០៣ កថ-
ខណ្ឌ ២៣៨។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៦(១)។ ម្រ េនះ ផ្ដល់
សិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះេ យយុត្តិធម ៌ រមួមនសិទធទិទួលបនសវនករជ ធរណៈ និងេ យយុត្តិធមក៌នុងេពលេវ
មយួសម្រសប។ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជែផ្អកេលើមលូ ្ឋ ន ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ របស់ប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺជ
ឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនបក្រ យ 
និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់ប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
េច្រកមេសុើបសួរ ជទូេទ ្រតូវបនកំណត្់រតឹមែតអងគ
េហតុដូចមនែចង េនកនុងដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឱយ
េសុើបសួរែតប៉េុ ្ណ ះ៖ ប៉ុែន្ដកនុងករណីែដលេច្រកម
េសុើបសួរបនរកេឃើញនូវអងគេហតុថមី េច្រកមេសុើប-
សួរ ច កប់ញចូ ល នូវអងគេហតុថមីៗទងំេនះ កនុង
កំណត់េហតុៃនកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិ មុននឹងជូន
ដំណឹងដល់រដ្ឋ ជញ  និងកនុងករណីចបំច ់ េច្រកម-
េសុើបសួរ្រតូវបន្ដ យតៃម្លេ យសេងខប េលើភវនីយ-
ភពៃនអងគេហតុទងំេនះជបនទ ន។់ េទះបីជយ៉ង
េនះក្តី េច្រកមេសុើបសួរ មនិ ចបំេពញកិចចេ យ

ចបប់ងខំ ែដលត្រមូវឱយមនករជបព់កព់ន័ធពី ថ បន័
អយយករចំេពះអងគេហតុេនះេឡើយ។ 

េលខ95-84041 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៦០ 
តុ ករកពូំលប ងំ  ៦ កុមភៈ ១៩៩៦។ 

 
ក ្ដ ចបំចស់្រមបប់ញជ កពី់កិចច ែដល្រតូវបំេពញជ
បនទ ន៖់ កិចចទងំេនះមនិ្រតូវបំេពញេ យបងខំេនះេទ 
ប៉ុែន្ដ្រតូវបំេពញឱយចបរ់ចួ ល់កនុងរយៈេពល៣ៃថង និង
្រតូវ កប់ញចូ លកនុងកំណតេ់ហតុ ៃនកិចចដំេណើ រករ
នីតិវធីិ។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១២៥ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  40 

េលខ99-81426 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
១៧៦ តុ ករកពូំល្របេទសប ងំ ៣០    
មិថុន ១៩៩៩។ 

 
បុគគលែដលមនិមនេឈម ះ កនុងដីកសននិ ្ឋ នបញជូ ន
េរឿងឱយេសុើបសួរ៖ បុគគលទំងេនះ ច់ខតមិន្រតូវ
បនេកះ ឬឃំុខ្លួនេឡើយ។ 

េលខ97-84372 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១២៤ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១ េម  ១៩៩៨។ 

 
រដ្ឋ ជញ មនិ ចកំណតវ់ ិ លភព ៃនសំេណើ បនេទ
េនេពល ែដលករេសុើបសួរបនចបេ់ផ្ដើមរចួេហើយ ៖ 

េច្រកមេសុើបសួរ្រតូវពិចរ  េលើ ល់អងគេហតុ 
ទងំអស់ ែដលខ្លួនទទួលបន។ 

េលខ76-91442 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១១២ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៤ មីន ១៩៧៧។ 

 
ថ នភព ែដលេច្រកមេសុើបសួរ ចេសុើបសួរអងគ

េហតុថមែីដល្រតូវបន កប់ញចូ ល កនុងពកយសំុ ងំខ្លួន
ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី៖ ែតកនុងករណីែដលរដ្ឋអជញ
សេ្រមចបញជូ នអងគេហតុថមីៗទងំេនះ ឱយេធ្វើករេសុើប
សួរែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េលខ00-82107 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
២៧៧  ២៦ កញញ  ២០០០។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ៨០ និងម្រ ៨២។ ម្រ ៨០ ត្រមូវឱយេច្រកមេសុើបសួរេធ្វើ
ករេសុើបសួរ េ យ្រសប មដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឱយេសុើបសួរ ខណៈែដលម្រ ៨២ ផ្ដល់សិទធិឱយរដ្ឋ ជញ េសនើសំុឱយេច-
្រកមេសុើបសួរបំេពញកិចចេសុើបសួរជក់ កម់យួចំនួន ែដលជែផនកមយួៃនករេសុើបសួរ មរយៈដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿង
ឱយេសុើបសួរ។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១២៦ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  41 

ម្រ  ១២៦៖ ករ ក់ជនសង យ័ឲយសថតិេ្រកមករពិនិតយ 

េច្រកមេសុើបសួរ ្រតូវ កឲ់យសថិតេ្រកមករពិនិតយនូវបគុគល  ែដលមនករចង្អុល្របបេ់ឈម ះ
េនកនុងដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរ។ 
 

េច្រកមេសុើបសួរ មនអំ ច កឲ់យសថិតេនេ្រកមករពិនិតយនូវបគុគល្រគបរ់បូ ែដលមនត្រមុយ
ចបស់ ស់ េហើយសីុសង្វ កគ់ន យ៉ងខ្ល ងំថបនចូលរមួ្រប្រពឹត្តបទេលើមស េទះបីជគម នករចង្អុល្របប់
េឈម ះេនកនុងដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរកេ៏ យ។ 
 

េច្រកមេសុើបសួរ ច កប់គុគលេនះឲយសថិតេនេ្រកមករពិនិតយកនុង នៈជចរ ី ជអនកេផ្តើម 
គំនិត ឬជអនកសមគំនិត។ 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

ករ កឲ់យសថិតេនេ្រកមករពនិតិយ គជឺេសចក្តី
សេ្រមចមយួេ យែផ្អកេលើភស្តុ ង៖ គជឺេសច- 
ក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករ េធ្វើេឡើងេ យេច្រកម
េសុើបសួរេនេពល  ែដលមនភស្តុ ងចបស់-

ស់ និងសីុសង្វ កគ់ន  កនុងករទទួលខុស្រតូវ
ខង្រពហមទណ្ឌ ្របឆងំនឹងបុគគល មន ក ់ និង
មនិែមនជទ្រមងក់រខងនីតវិធិីេនះេទ។  

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ីេខៀវ សផំន េអៀង- 
ធរីទិធ និងឌុច៖ ដកីបដេិសធន៍ករេចទ-
្របកន់បែនថម អ.វ.ត.ក ករយិល័យសហ-
េច្រកមេសុើបសួរ ១៦ កុមភះ ២០១០ កថខណ្ឌ
១៣។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុង អ.វ.ត.ក៖ វធិន៥៥(៤)។ វធិនេនះគឺ្រសេដៀងគន ែមនែទនេទនឹងម្រ  
១២៦ េលើកែលងែតករណីែដលវធិនៃផទកនុងេនះែចងថ េធ្វើករេចទ្របកនេ់ យមនិ កឲ់យសថិតេ្រកមករពិនិតយ
េឡើយ េហើយទមទរឲយមនភស្តុ ងចបស់ ស់ និងសីុសង្វ កគ់ន  ជជងភស្តុ ងជក់ ក ់និងទកទ់ងគន  
្រពមទងំមនិបនបញជ កអំ់ពីទ្រមងេ់ផ ងៗ ែដលបុគគល មន ក្់រតូវបនេចទ្របកន។់ 
  



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១២៦ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  42 

ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជមនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនបក-
្រ យ និង អនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់ប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
បណ្តឹ ង ជញ  គឺជបណ្តឹ ងផ្តួចេផ្តើមេឡើងេពញេលញ
េ យករេចទ្របកនជ់បឋមរបស់្រពះ ជ ជញ  ៖ 
ករណីេនះ េទះបីជពកយសំុ ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ង
រដ្ឋេវណី្រតូវបន្របកសមនិទទួលយកកេ៏ យ។  

េលខ83-92677 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៩០ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៨ វចិឆិក ១៩៨៣។ 

 
វ ិ លភពមន្រពែំដន របស់េច្រកមេសុើបសួរ៖ េច-
្រកមេសុើបសួរ ចេសុើបសួរបន្រតឹមែតអងគេហតុ
ែដលបនេលើកេឡើងយ៉ងចបស់ េនកនុងដីកេចទ
្របកន្់របឆងំនឹងជនេនះប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េលខ73-90372 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
២១៧ តុ ករកពូំលប ងំ ១០ ឧសភ 
១៩៧៣។  

 
ករទុកជេមឃៈ ៃនដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើប-
សួរ៖ ដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរ ច្រតូវ
បនទុកជេមឃៈ ្របសិនេបើដីកេនះមនិបំេពញបន
នូវលកខខណ្ឌ ត្រមូវែផនកចបប់ចំបច់ ៃនអតថិភព
របស់ខ្លួនេទេនះ។ 

េលខ01-87656 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
១២៩ តុ ករកពូំលប ងំ ៥ មិថុន ២០០២។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ៨០ និង៨០-១។ ម្រ ៨០ ត្រមូវឲយេច្រកមេសុើបសួរេធ្វើករ
េសុើបសួរ េ យអនុេ ម មដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរ រឯីម្រ  ៨០-១ ត្រមូវឲយ េច្រកមេសុើបសួរ កឲ់យសថិត
េ្រកមករពិនិតយ ចំេពះបុគគលទងំ យ មនភស្តុ ង្របឆងំរងឹម ំ និងសីុសង្វ កគ់ន អំពីករចូលរមួរបស់េគបនេចទ
្របកន។់ 
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ម្រ  ១២៧៖ ករេសុើបសរួែស្វងរកភស្តុ ង ក់បនទកុ និង
េ ះបនទុក 

េច្រកមេសុើបសួរ បំេពញកិចចេសុើបសួរទងំអស់ ែដលខ្លួនយល់េឃើញថមន្របេយជនស៍្រមប ់
បង្ហ ញឱយេឃើញករពិតេ យអនុេ ម មចបប។់ 

 
 េច្រកមេសុើបសួរ មនករណីកិចចេសុើបសួរទងំភស្តុ ង កប់នទុក និងេ ះបនទុក។ 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

ចបេំពញ ល់កចិចេសុើបសួរ៖ េច្រកមេសុើបសួរ
ចបំេពញ ល់កិចចេសុើបសួរ េដើមបី ចែស្វងរក

ករពតិ។ េច្រកមេសុើបសួរ ចរក សិទធិេដើមបី
េធ្វើករពចិរ  េលើ រៈ្របេយជន ៍ ៃនភស្តុ-
ង ឬឱកស េដើមបី ចបំេពញ ល់កិចចេសុើប-

សួរ មយួ។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹង
សេំណើ សុឱំយបេំពញកចិចេសុើបសួរ េលើភស្តុ-

ងេ ះបនទុក អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១២ វចិឆកិ 
២០០៩ កថខណ្ឌ ២១ (សិទធិសេ្រមចេន
េពលករបេំពញកចិច ឈនដល់ករែស្វងរក
ករពិត)។ េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍
្របឆងំនឹងសិទធិស្ដីពីករបកែ្រប អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ 
២០ កុមភៈ ២០០៩ កថខណ្ឌ ១៩ ( ចបេំពញ
ល់កចិចទងំ យ ែដល ចឈនដល់ករ

ែស្វងរកករពិត)។ 
 

កតព្វកិចចកនុងករ្រតួតពិនិតយ េលើ ល់ភស្តុ ង
ទងំអស់េឡើងវញិ៖ េច្រកមេសុើបសួរមនកតព្វ-
កិចចកនុងករ្រតួតពិនិតយ េលើ ល់ភស្តុ ងទំង
អស់េឡើងវញិ រួមទំងភស្តុ ងេ ះបនទុក មុន
នឹងសេ្រមចបិទកិចចេសុើបសួរ។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹង
សេំណើ សុឱំយបេំពញកចិចេសុើបសួរ េលើភស្តុ-

ងេ ះបនទុក  អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១២ វចិឆកិ 
២០០៩ កថខណ្ឌ ៣៥។ 

 
េច្រកមេសុើបសួរ ្រតូវែតដេំណើ រករេសុើបសួរឲយ
បនេពញេលញ៖ េច្រកមពុចំបំចេ់ធ្វើករេសុើប-
សួរឲយហួសពវី ិ លភព ៃនេរឿងក្តកីនុងករែស្វង
រកភស្តុ ងេ ះបនទុកេនះេទ។  

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ី និងេអៀង ធរីទិធ៖ 
បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ ្របឆងំនឹងដីក េសនើសុឱំយ
បេំពញកចិចេសុើបសួរ េលើភស្តុ ងេ ះបនទុក 
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អ.វ.ត.ក ករយិល័យសហ េច្រកមេសុើប-
សួរ ១៩ មថុិន ២០០៩ កថខណ្ឌ ១៥។ 

 
សំេណើ សំុឱយបេំពញកចិចេសុើបសួរ គជឺសំេណើ សំុ
ឱយែស្វងរកភស្តុ ង៖ ល់សំេណើ សំុឱយបំេពញ
កិចចេសុើបសួរគួរ្រតូវបនបក្រ យថ ជសំេណើ
សំុឱយសហេច្រកមេសុើបសួរ េធ្វើករ្របមូល និង
ករវភិគេលើភស្ដុ ង កនុងេគលបំណងែស្វងរក
ករពតិ។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំ
នឹងសេំណើ សុំឱយបេំពញ កិចចេសុើបសួររក

ភស្ដុ - ងេ ះបនទុក អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១២ 
វចិឆកិ ២០០៩ កថខណ្ឌ ១៨-១៩។ 

 
ករបកែ្រប មនិែមនជកចិចេសុើបសួរេទ៖ សំេណើ
សំុឱយេធ្វើករបកែ្របភស្តុ ង មនិែមនជសំេណើ
សំុឱយបំេពញកិចចេសុើបសួរេទ។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំ
នឹងសិទធិស្ដីពីករបកែ្រប អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២០ 
កុមភៈ ២០០៩ កថខណ្ឌ ២៥។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុង អ.វ.ត.ក៖ វធិន៥៥(៥)។ វធិនេនះគឺ្រសេដៀងគន ែមនែទនេទនឹងម្រ  
១២៧ េលើកែលងែតករណីែដលវធិនៃផទកនុងេនះបក្រ យពីរេបៀបែដលេច្រកមេសុើបសួរ ចបំេពញកតព្វ-
កិចចទងំេនះ រមួមនករេចញដីកេកះ និងករសួរចេម្លើយជនសង យ័ និងជន្រតូវេចទ ករ ្ដ បច់េម្លើយជនរង-
េ្រគះ និង ក  ីនិងករដកហូតវតថុ ងជ ទិ៍។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប 
្របេទសកមពុជ គឺជភគីៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ (ICCPR) ែដល
បញញត្តិេគលករណ៍ចបបអ់ន្តរជតិស្តីពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពី
រេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុងកតិកសញញ  ICCPR ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យ
ថ បន័អនុវត្តរបស់ខ្លួន គឺគណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប។ 

 
កររេំ ភ៖ ករខកខនកនុងករបេងកើតឯក រេនកនុង
ដំ កក់លនគរបល៖ ករខកខនកនុងករបេងកើត 
ឯក រេនកនុងដំ កក់លនគរបល ែដល ចរមួ
មនភស្ដុ ងេ ះបនទុក គឺជកររេំ ភសិទធិជន-  

ជបេ់ចទ េ យ រទេង្វើេនះ ច ងំដល់ករ
េរៀបចំកិចចករពរខ្លួនរបស់ជនជបេ់ចទ។ 

េរឿងក្ដ ី YASSEEN និងTHOMAS ទល់នឹង
្របេទសហគុយយ៉  គណៈកមម ធកិរសិទធិ-
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មនុស  អ.ស.ប ៣០ មីន ១៩៩៨ កថខណ្ឌ ៧.១០។ 
 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អន្តរជតិស្ដីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ៖ ម្រ ១៤។ ម្រ េនះ្រតូវបនបក
្រ យថ ជលកខខណ្ឌ ទមទរឱយបេងកើតឯក រេ ះបនទុក។ 
 
តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករ- 
ពរែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
ករលួច ្ដ បកិ់ចចសនទន មទូរសពទ្រតូវែតមនមូល
្ឋ នចបបច់បស់ ស់ពិត្របកដ៖ េ្រពះែតទេង្វើេនះ 

បនបង្ហ ញពីករេ្រជ តែ្រជក យ៉ងធងន់ធងរកនុងជីវតិ 
ឯកជន និងករ្រប្រស័យទកទ់ងជឯកជន។ ចបប់
ស្ដី ពីករឮ ម ន េលើករសមង ត់្រតូវែតមនភព
ចបស់ ស់្រគប់្រគន់ស្រមប់្របជពលរដ្ឋ េដើមបី
ចឱយ្របជពលរដ្ឋបនដឹងថ េនេពល ែដល

ករ ម នែបបេនះ ច្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យ
្រសបចបប។់ 

េរឿងក្ដ ីHUVIG ទល់នឹង្របេទសប ងំ តុ ករ
សិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៤ េម  ១៩៩០ កថខណ្ឌ
៣២ (ភពជក់ ក់ៃនចបបក់រេ្រជ តែ្រជក
យ៉ងធងនធ់ងរ)។ េរឿងក្ដីMALONE ទល់នឹងច្រកភព
អង់េគ្លស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២ សី  
១៩៨៤ កថខណ្ឌ ៦៧ (្របជពលរដ្ឋ្រតូវែត
បនដឹងអពីំចបប់)។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៨(១)។ ម្រ េនះែចង
អំពីសិទធេិគរពជីវតិឯកជន និងជីវតិ្រគួ រឯកជន ែដលរមួមន ករេគរពនូវលិខិតឆ្លងេឆ្លើយ   និងលំេន នរបស់បុគគល។ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនបក្រ យ 
និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់ប ងំ េពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
ករថតសេម្លងកិចចសនទន របស់ជនជបេ់ចទេនកនុង
បនទបឃុ់ខំ្លួនែដលមនរបងំបិទ៖ កិចចទងំេនះ ច្រតូវ
បនបងគ បេ់ យេច្រកមេសុើបសួរ ្របសិនេបើ ជន-

ជប់េចទទំងេនះ សថិតេ្រកមសមតថកិចចរបស់េច-
្រកមេសុើបអេងកត និងកនុងករណីែដលមនិបនរេំ ភ
សិទធិរបស់ជនជបេ់ចទ។ 
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េលខ00-83852 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
៣៦៩ តុ ករកពូំលប ងំ ១២ ធនូ  ២០០០។ 

 
ករថតសេម្លងកិចចសនទន មទូរសពទ៖ េច្រកមេសុើប-
សួរជេរឿយៗ ចទមទរឱយថតសេម្លងកិចចសនទន
មទូរសពទឲយបនេទៀងទត់ និងបងគ បឲ់យេធ្វើ្របតិ-

ចរកឹ។ 

េលខ99-85045 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២១០ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៦ តុ  ១៩៩៩។ 

 

កររក ករសមង តវ់ជិជ ជីវៈ ៃនករងរជវជិជ ជីវៈមយួ
ចំនួនគឺជេគលករណ៍ទូេទ និង ចខ់ត៖ ឧទហរណ៍
្រគូេពទយជ ទិ៍។ គម នករណី ចអនុញញ តឱយ្រគូ
េពទយរចួផុត ពីកតព្វកិចចេនះេឡើយ។ ប៉ុែន្តេច្រកម-
េសុើបអេងកត ចរបឹអូសយកភស្ដុ ង ែដលខ្លួនយល់
េឃើញថ មនភពចបំចក់នុងករេសុើបសួរ។ 

្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១២៤ តុ ករកពូំល
ប ងំ ៨ ឧសភ ១៩៤៧ (កររក ករសមង ត់
វជិជ ជីវៈ)។ េលខ66-90067 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ  
េលខ១៦៧ តុ ករកពូំលប ងំ ៨ មិថុន 
១៩៩៦ (កររបឹអូសភស្ដុ ង)។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ៨១។ ម្រ េនះបនអនុញញ តឱយេច្រកមេសុើបសួរ ចបំេពញ
កិចច មយួែដលខ្លួនយល់េឃើញថ មន្របេយជនក៍នុងករែស្វងរកករពិត។ ម្រ េនះចងកតព្វកិចចេច្រកមេសុើបសួរឲយ
ែស្វងរកទងំភស្ដុ ង កប់នទុក និងភស្ដុ ងេ ះបនទុក។ 
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ម្រ  ១២៩៖ មុខងររបស្់រក បញជ  ី

សំណំុេរឿងេសុើបសួរ្រតូវរក ទុកេ យ្រក បញជ ី។ ្រក បញជ ីចម្លងលិខិតនីមួយៗៃនសំណំុ 
េរឿង មលទធភពែដល ចេធ្វើបន។ លិខិតចម្លងេនះ្រតូវែតបញជ កថ់្រតឹម្រតូវ មលិខិតេដើមេ យ ្រក - 
បញជ ី េសចក្តីចម្លង្រតូវេរៀបចំទុកេនកនុងសំណំុេរឿងបងក រទុក។ 

 
្រគបលិ់ខិតៃនសំណំុេរឿង្រតូវែតបងេ់លខេ យ្រក បញជ ី មលំ បៃ់នកលបបវត្តិ។ 
 
សំណំុេរឿង និងសំណំុលិខិតែដលបងក រទុក ្រតូវតមកល់ទុកេនករយិល័យ្រក បញជ ី េនមនទីរ 

េច្រកមេសុើបសួរ ឬេនកនុងបនទប់ មយួៃនតុ ករែដលមនលកខខណ្ឌ សន្តិសុខ្រគប្់រគន។់ 
 
េមធវ ីឬេលខធិកររបស់េមធវ ី្រតូវបនអនុញញ តេ យេច្រកមេសុើបសួរឱយេធ្វើករថតចម្លង 

េ យខ្លួនជអនកេចញេ ហុ៊យ និងេ្រកមករ្រតួតពិនិតយរបស់្រក បញជ ី។ 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

សិទធនិតីវិធិរីបស់ជនជបេ់ចទ េនដំ កក់ល
េសុើបសួរ រមួទងំករពនិតិយេឡើងវញិេលើឯក រ
សំណំុេរឿង៖ ចប់ ងំពេីពលចបេ់ផ្តើមកិចចេសុើប-
សួរ ជន្រតូវេចទទទួលបនសិទធិនីតវិធិីែដលរមួ
ទងំសិទធិពនិិតយឯក រ េដើមបឲីយបនដងឹអពំី
បទេចទ កប់នទុកេលើខ្លួនឯង េដើមបេីរៀបចកំិចច
ករពរខ្លួន និងេដើមបកីរពរខ្លួន។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹង
ករចត់ ងំអនកជនំញ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២២ 
តុ  ២០០៨ កថខណ្ឌ ២៥ និងេលខេយង
េជើងទពំ័រ២៤។ 

 

េមធវរីបស់ជន្រតូវេចទ ចពនិតិយសំណំុេរឿង
បន៖ េ្រកយេពលេចញដីកដំេ ះ្រ យ
្របសិនេបើ មនដីកបញជូ នកូនក្តីរបស់ខ្លួនេទ
ជំនុំជ្រមះ េមធវរីបស់ជន្រតូវេចទ ចេរៀបចំ
ដំ ក់កលជំនុំជ្រមះរបស់ខ្លួនបន េ យ
េធ្វើករពនិិតយភស្តុ ង ែដលមន្រ ប ់ ចំេពះ
មុខ រមួទងំសំណំុេរឿង ែដលរក ទុកេ យ
្រក បញជ ី។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំ
នឹងភព ចទទួលយកបន ៃនភស្តុ ង 
ែដលទទួលបន មរយៈអេំពើទរុណកមម     
អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១០ ឧសភ ២០១០ កថ-
ខណ្ឌ ៣៣ និងេលខេយងេជើងទពំ័រ២៦។ 
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វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុង អ.វ.ត.ក៖ វធិន៥៥(៦)។ វធិនេនះ គឺ្រសេដៀងគន ែមនែទនេទនឹងម្រ  
១២៩ េលើកែលងែតករណីែដល្រក បញជ ីរបស់េច្រកមេសុើបសួរ ជអនករក សំណំុេរឿងជ យលកខណ៍
អក រ។ វធិនៃផទកនុងេផ ងេទៀតែចងបញជ កប់ែនថមអំពីបទបបញញត្តិទងំេនះ រមួទងំវធិន១០(៤) ែដលែចងអំពី
ភពចបំចក់នុងកររក ទុកសំណំុេរឿងេអឡិច្រតូនិក និងវធិន៩(៥) ែដលែចងអំពីកររក ទុកទិនិននយ័សំណំុ 
េរឿង និងវធិន១៤(២) ១៧(៣) និង៣៣(២) ែដលបញជ កប់ែនថមអំពីបទបបញញត្តិទងំេនះ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករ- 
ពរែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
ភគីទងំអស់ េនកនុងករជំនំុជ្រមះ្រតូវមនឱកសដឹង 
និងផ្តល់មតិេយបល់ េលើភស្តុ ងទំងអស់ ែដល
្របមូលបន ឬេធ្វើករ កជូ់នេសចក្តសីេងកត៖ េនះរមួ
ទងំភស្តុ ង/េសចក្តីសេងកត របស់សមជិកឯក ជយ

ៃន ថ ប័នចបប់ជតិ។ បទបបញញ តិ្តេនះ េចញមកពី
េគលករណ៍ ៃនដំេណើ រករក្តីចំេពះមុខ។ 

េរឿងក្ដ ី  MACHADO ទល់នឹង្របេទសព័រទុយ-
ក ល់ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប 

២០ កុមភៈ ១៩៩៦ កថខណ្ឌ ៣១។ 
 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស   និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៦(១)។ ម្រ េនះែចង
ពីសិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះេ យយុត្តិធម ៌ែដលរមួបញចូ លទងំសិទធទិទួលបនសមភពៃនអំ ចរ ងភគី។ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
ឯក រទងំអស់កនុងសំណំុេរឿង ្រតូវចុះេលខេ យ
្រក បញជ ី កនុងខណៈែដលឯក រេនះ្រតូវបន្រពង 
ឬ្រតូវបនទទួល េ យេច្រកមេសុើបសួរ៖ ឯក រ

េនះែដល្រតូវបន្រពងេ យេច្រកមេសុើបសួរនិង/ឬ
េ យបុគគល ែដលទទួលករចត់ ងំ ពីេច្រកម- 
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្រពមទងំឯក រ ែដល្រតូវបន កជូ់នេច្រកម
េសុើបសួរនឹង្រតូវ កចូ់លកនុងសំណំុេរឿង។ 

្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ  េលខ៤០០ តុ ករ
កពូំលប ងំ ១៩ ឧសភ ១៩៥៨។ 

 
្រក បញជ ី្រតូវបញជ កថ់ ឯក រសំណំុេរឿងថតចម្លង
គឺបនថតចម្លង្រតឹម្រតូវ មចបបេ់ដើម៖ ចបបច់ម្លង

ៃនឯក រមយួ ែដលមនិមនហតថេលខេដើម របស់
អនកនិពនធឯក រេនះ និងគម នករបញជ ករ់បស់្រក
បញជ ី មនិមនយថភពេទ។ 

េលខ87-85018 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
២៧៦ តុ ករកពូំលប ងំ ១៧ មិថុន 
១៩៨៨។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនិតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ៨១។ ម្រ េនះកំណតពី់លកខខណ្ឌ ត្រមូវពិ ្ត រស្រមប្់រក
បញជ ីកនុងកររក ទុកសំណំុេរឿង។ 
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ម្រ  ១៣២៖ ករេសនើសុឱំយបំេពញកចិចេ យ្រពះ ជ ជញ  

េន្រគបេ់ពលេវ ៃនករេសុើបសួរ ្រពះ ជ ជញ ចសំុឱយេច្រកមេសុើបសួរេធ្វើកិចចេសុើបសួរ
មយួែដលខ្លួនយល់េឃើញថមន្របេយជន។៍ 

 
្របសិនេបើេច្រកមេសុើបសួរមនិ្រពមេធ្វើ មេសចក្ដីសននិ ្ឋ នរបស់្រពះ ជ ជញ េទេនះ េច្រកម 

របូេនះ្រតូវេចញដីកបដិេសធេនកនុងរយៈេពល ១៥ (ដប្់រប)ំ ៃថង។ ដីកេនះ ្រតូវមនសំ ងេហតុកនុងករ
បដិេសធន ៍េហើយ្រតូវែតជូនដំណឹងដល់្រពះ ជ ជញ កនុងថិរេវ យ៉ងឆបបំ់ផុត។ 

 
្របសិនេបើេច្រកមេសុើបសួរមនិបនសេ្រមចកនុងរយៈេពល ១៥ (ដប្់រប)ំ ៃថងេទ ្រពះ ជ ជញ  

ចប្ដងឹេ យផទ ល់ មរយៈពកយសំុេទសភេសុើបសួរែដលសេ្រមចជំនសួេច្រកមេសុើបសួរ។ 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក  

សំេណើ សំុ្រតូវែតបញជ ក ់ពមីលូេហតុែផ្អក មអងគ
េហតុ៖ សំេណើ សំុឱយេបើកកចិចេសុើបសួរ មយួ
្រតូវែតមនបញជ កព់ ី មូលេហតុៃនភពចបំច ់
េដើមបគី្ំរទសំេណើ របស់ខ្លួន។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពី
សេំណើ សុឲំយ្របមូល ភស្តុ ងេ ះបនទុក អ.វ.-      
ត.ក អ.ប.ជ ១២ វចិឆកិ ២០០៩ កថខណ្ឌ
៤៣។ 

 
សំេណើ សំុ្រតូវែតពកព់ន័ធនងឹបទឧ្រកិដ្ឋ ែដលសថិត
កនុងយុ ្ត ធិកររបស់តុ ករ៖ សំេណើ សំុេបើក
កិចចេសុើបសួរ ្រតូវែតបញជ កអ់ំពកីមមវតថុ ែដលពក់
ពន័ធនឹងបទឧ្រកិដ្ឋ ែដលសថិតកនុងយុ ្ត ធិកររបស់
តុ ករ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីសេំណើ
សុឲំយេសុើបសួរទី១១ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១៨ 
សី  ២០០៩ កថខណ្ឌ ២៤។ 

 
សំេណើ សំុ្រតូវែតសថិត កនុងវ ិ លភពៃនកចិចេសុើប-
សួរ៖ សំេណើ សំុេបើកកិចចេសុើបសួរ មនសុពលភព 
កនុងករណី ែដលកិចចេសុើបសួរ ែដល្រតូវបនេសនើ
សំុគឺសថិតកនុងវ ិ លភព ៃនកិចចេសុើបសួរ ែដល
បនកំណត ់កនុងដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើប-
សួរ និង/ឬដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរ
បែនថម។ 

េរឿងក្ត ី េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពី
សេំណើ សុឲំយេសុើបសួរ ្រទពយសមបត្តរិបស់ជន
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្រតូវេចទ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៤ សី  ២០១០ 
កថខណ្ឌ ១៤។ 

 
សំេណើ សំុ្រតូវែត ចង្អុលបង្ហ ញឲយបនចបស់ ស់
អពំកីចិចេសុើបសួរ នងិមលូេហតុ៖ សំេណើ សំុឲយ
េបើកកិចចេសុើបសួរ ្រតូវែតមនភពជក់ ក្់រគប-់
្រគន ់ និងចង្អុលបង្ហ ញចបស់ ពកីិចចេសុើបសួរ 
ែដល្រតូវេធ្វើ នងិមូលេហតុ ៃនកិចចេសុើបសួរទងំ
េនះ។ លកខខណ្ឌ ត្រមូវេនះ េដើមបធីននូវកចិច
ដំេណើ រករនីតវិធិី មនិ្រតូវបនពនយរ េ យគម ន
មូលេហតុ និងសិទិធរបស់ជនជបេ់ចទ កនុងករ
ទទួលបនករជំនុំជ្រមះទនេ់ពលេវ  ្រតូវបន
ករពរ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន៖        
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ស្តីពីភស្តុ ងបញជ ក់ថជន
្រតូវេចទដងឹឮពីបទេលមើស អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ 
២៧ សី  ២០១០ កថខណ្ឌ ៥៣។ 

 
កចិចេសុើបសួរមន េគលបណំង្របមលូភស្តុ ង
ែដលមន្របេយជន ៍ េនកនុងករែស្វងរកករពិត៖ 
កិចចេសុើបសួរគជឺកិចចករ ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើង
េ យេច្រកមេសុើបសួរ ឬេផទរេទឲយនគរបល
យុត្តិធម៌ េដើមប្ីរបមូលភស្តុ ង ែដលមនផល
្របេយជនក៍នុងករែស្វងរកករពតិ។ 

េរឿងក្ត ីេអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីសិទធិ
ទក់ទងនឹងករបកែ្រប អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២០ 
កុមភៈ ២០០៩ កថខណ្ឌ ២០ និង២៣។ 

 

សិទធិរបស់ភគីនន េដើមបដឹីងអំពីមូលេហតុៃន
េសចក្ដសីេ្រមច៖ ល់ដីករបស់េច្រកមេសុើប-
សួរ េលើសំេណើ សំុឲយបំេពញកិចចេសុើបសួរ ្រតូវ
បញជ កព់មីូលេហតុគ្ំរទ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីសេំណើ សុំ
ឯក រភស្តុ ងបែនថម អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១៥ 
មថុិន ២០១០ កថខណ្ឌ ២៣-២៦។ 

 
េច្រកម្រតូវបញជ ក ់ពមីលូេហតុរមួៃនពត័ម៌នគ្ំរទ
េសចក្ដសីេ្រមច៖ លកខខណ្ឌ  ែដលត្រមូវឲយេច្រកម
េចញេសចក្តីសេ្រមច េ យមនសំ ងេហតុ
េនេពល ែដលបនខ្លួនបដិេសធសំេណើ សំុឲយ
បំេពញកិចចេសុើបសួរមន នយ័ថេច្រកម្រតូវែត
បញជ កព់មីូលេហតុរមួ ៃនពត័ម៌នគ្ំរទេសចក្តី-
សេ្រមចរបស់េគ េ យមនិចបំចព់នយល់្រគប់
ែផនកេនះេទ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង 
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ស្តីពីករទទួល
យកពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបប-   
េវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ មថុិន ២០១១ 
កថខណ្ឌ ៣៨។ 

 
េច្រកមេសុើបសួរ មនឆនទ នុសិទធ ិកនុងករសេ្រមច
េលើសំេណើ សំុឲយបេំពញកចិចេសុើបសួរ៖ េច្រកម 
េសុើបសួរមនឯក ជយភព េនកនុងករអនុវត្ត
កិចចេសុើបសួររបស់ខ្លួន។ េហតុដូេចនះ កល
មនិមនករែណនជំក់ ក ់ េនកនុងចបប ់



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១៣២ 
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េច្រកមេសុើបសួរមនឆនទ នុសិទធិ កនុងករកណំត់
ពភីពមន្របេយជន ៍ៃនសំេណើ សំុឲយបំេពញកិចច
េសុើបសួរ។ សំេណើ សំុ គឺជករេសនើផ្តល់េយបល់ 
មនិែមនជករបញជ េទ ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីករ
េសនើសុឲំយបេំពញកចិចេសុើបសួរ ទក់ទងនឹង    
ភស្តុ ងេ ះបនទុក អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១២     
វចិឆកិ ២០០៩ កថខណ្ឌ ២១។ 

 
េច្រកមេសុើបសួរ្រតូវែត ្រចនេចលករេសនើសំុឲយ
បេំពញកចិចេសុើបសួរ េ យ រសំេណើ ទងំេនះ
មនិ្រតូវបនេជឿជកថ់ នមំកនូវកនុងករែស្វងរក
ករពតិេទ៖ ករណ៍េនះ េ យ រែតករណីយ-
កិចចរបស់េគ មនិ្រតូវបន្តកិចចេសុើបសួរហួសរយៈ
េពលកំណតព់ិត្របកដ េដើមបេីចៀស ងអំពកីរ
រេំ ភបំពនភព្រតមឹ្រតូវ ៃនដេំណើ រករជំនុជំ្រមះ។  

េរឿងក្ត ី នួន ជ េអៀង រ ី និងេអៀង ធរីទិធ៖ 
ដកីស្តីពីករេសនើសុ ំ ឲយបេំពញកចិចេសុើបសួរ
ទក់ទងនឹងភស្តុ ងេ ះបនទុក អ.វ.ត.ក ករ-ិ 
យល័យសហេច្រកមេសុើបសួរ ១៩ មិថុន 
២០០៩ កថខណ្ឌ ១០។ 

 
េ្រកពភីពពកព់ន័ធករក្រមតិ េលើឆនទ នុសិទធមិនិ
្រតូវបនេគអនុញញ តេឡើយ៖ ល់ករក្រមតិេលើ
ឆនទ នុសិទធិកនុងករទទួលយក ឬបដិេសធេចល
សំេណើ សំុឲយបំេពញកិចចេសុើបសួរ មយួេ្រក
ពភីពពកព់ន័ធ េនកនុងវ ិ លភព ៃនកិចចេសុើប-
សួរមនិ្រតូវបនអនុញញ តេឡើយ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី និងេខៀវ សផំន៖   
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ស្តីពីភស្តុ ងបញជ ក់ពីករ-
ដងឹឮអពីំឧ្រកដិ្ឋកមមរបស់ជន្រតូវេចទ អ.វ.ត.ក 
អ.ប.ជ ២៧ កញញ  ២០១០ កថខណ្ឌ ៦០-
៦២។ 

 
សំេណើ សំុ កភ់ស្តុ ងចូលកនុងសំណំុេរឿង មនិ
ែមនជសំេណើ សំុ ឲយបេំពញកចិចេសុើបសួរេឡើយ៖ 
សំេណើ ែបបេនះ គឺស្រមបែ់តឲយេច្រកមេសុើប-
សួរេចញដីក ែដលចបំចស់្រមបន់ីតវិធិីេសុើប-
សួរែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន៖        
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ស្តីពីភស្តុ ងបញជ ក់ ពីករ-
ដងឹឮអពីំឧ្រកដិ្ឋកមមរបស់ជន្រតូវេចទ អ.វ.ត.ក 
អ.ប.ជ ២៧ សី  ២០១០ កថខណ្ឌ ៧។ 

 
សំេណើ សំុបេំពញកចិច កនុងអនគត េ្រកពកីចិចេសុើប-
សួរមនិ្រតូវបនអនុញញ តេឡើយ៖ សំេណើ សំុឲយ
បំេពញកិចចេសុើបសួរ ែដលមនសុពលភពមិន
្រតូវពយយមបងខំឲយេច្រកម អនុវត្តឆនទ នុសិទធិ 
នេពលអនគតេឡើយ។ ្របសិនេបើសំេណើ មនិ
េសនើសំុដីក ឬកិចចេសុើបសួរ មយួេទ ប៉ុែន្ត ក់
កតព្វកិចចឲយេច្រកមេសុើបសួរ បំេពញកិចចករ 
េ្រកពកីិចចេសុើបសួរសំេណើ ែបបេនះ មនិ្រតូវបន
អនុញញ តេឡើយេទះបីជ កិចចករេនះសថិតកនុង 
បរបិទៃនកិចចេសុើបសួរកេ៏ យ។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១៣២ 
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េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ស្តីពី
សេំណើ សុបំញជី វភិគភស្តុ ង អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ 
៨ មថុិន ២០១០ កថខណ្ឌ ១-៤។ 

 
សំេណើ សំុែដលេធ្វើេឡើង េ្រកយករបទិករេសុើប-
សួរ ចទទួលយកបន៖ សំេណើ សំុបំេពញកិចច
េសុើបសួរបែនថម ែដល្រតូវបន កេ់ឡើងកនុងរយៈ
េពល១៥ៃថង េ្រកយពីករបិទករេសុើបសួរ្រតូវ
បនអនុញញ ត។ 

េរឿងក្ត ី នួន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីសេំណើ សុំ
ឯក រភស្តុ ង អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១៥      
មថុិន ២០១០ កថខណ្ឌ ១៣។ 

 
បទ ្ឋ នៃនករពនិតិយសំេណើ សំុ ឲយបេំពញកចិច
េសុើបសួរេឡើងវញិ៖ បទ ្ឋ នពនិិតយ្រតឹម្រតូវ
ែដលេច្រកមេសុើបសួរេ្របើ េដើមបកីំណតឆ់នទ នុ
សិទធិកនុងករទទួលយក ឬបដិេសធសំេណើ សំុឲយ
បំេពញកិចចេសុើបសួរ គឺថេតើសំេណើ េនះពកព់ន័ធ

េទនឹងវ ិ លភព ៃនកិចចេសុើបសួរែដរឬេទ 
េដើមបបីញជ កក់រពតិ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី និងេខៀវ សផំន៖  
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីភស្តុ ង បញជ ក់ថ ជន
្រតូវេចទបនដងឹឮអពីំ្រកដិ្ឋកមម អ.វ.ត.ក អ.-
ប.ជ ២៧ កញញ  ២០១០ កថខណ្ឌ ៤២-៤៥។ 

 
ភពជក់ ក់ និងភពពក់ព័នធមិន្រគប់្រគន់   
កនុងករបង្ហ ញ ពកីរេ្របើឆនទ នុសិទធមិនិ្រតមឹ្រតូវ៖ 
អងគេហតុ ែដលបង្ហ ញថ សំេណើ សំុឲយបំេពញ
កិចចេសុើបសួរ ែដល្រតូវបនេគបដិេសធបំេពញ
លកខខណ្ឌ ស្តីពីភពជក់ ក ់ នងិភពពកព់ន័ធ
គឺមិន្រគប់្រគន់ កនុងករបង្ហ ញថករបដិេសធ 
គឺជករេ្របើឆនទ នុសិទធិមនិ្រតមឹ្រតូវេឡើយ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី និងេខៀវ សផំន៖     
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីភស្តុ ងបញជ ក់ថ ជន
្រតូវេចទដងឹឮពីបទេលមើស អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ 
២៧ កញញ  ២០១០ កថខណ្ឌ ៥៧។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុង អ.វ.ត.ក៖  វធិន៥៥(១០) ៦៦(១) និង៦៦(៣)។ វធិន៥៥(១០) គឺ    
្រសេដៀងគន ែមនែទនេទនឹងម្រ ១៣២ ប៉ុែន្តក៏មិនបនកំណត់នូវរយៈេពល ១៥ៃថង ស្រមប់េធ្វើដីក
សេ្រមចបដិេសធេទ និងបនែចងយ៉ងចបស់ថ ដីកសេ្រមចេនះជកមមវតថុៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍។ វធិន៦៦(១) 
ផ្តល់នូវលទធភពឲយ្រពះ ជ ជញ េសនើសំុកិចចេសុើបសួរបែនថម បនទ បពី់មនេសចក្តីជូនដំណឹងបិទកិចចេសុើបសួរ រឯី
វធិន៦៦(៣) អនុញញ តឲយមនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងករបិទកិចចេសុើបសួរ។ 
 
  



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១៣២ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  54 

ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
ភគីមនិ ចេសនើសំុឲយ ក ផី្តល់ឯក រមកឲយខ្លួនេទ
៖ ភគី ចេសនើសំុឯក រពីភគីេផ ងេទៀតៃនេរឿងក្តី។ 

េលខ96-83118 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១១៨ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៥ មីន ១៩៩៧។ 

 
្របសិនេបើេច្រកមេសុើបសួរមនិេចញដីកេឆ្លើយតបេទ
នឹងសំេណើ របស់រដ្ឋ ជញ ៖ រដ្ឋ ជញ ចបញជូ នសំេណើ
េនះេទសភេសុើបសួរេ យផទ ល់បន។ 

េលខ02-82017 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៩១ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៣០ េម  ២០០២។ 

 

េច្រកមេសុើបសួរ មនឆនទ នុសិទធបិដិេសធសំេណើ របស់
ភគ៖ី តុ ករកំពូលមនិ ច្រតួត្រ បញ្ហ េនះបន
េទ។ 

េលខ96-83118 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១១៨ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៥ មីន ១៩៩៧។ 

 
េមធវរីបស់ភគី ចចូលរួមកនុងកិចចែដលេច្រកម
េសុើបសួរេធ្វើករពិនិតយអនកជំនញ មសំេណើ របស់រដ្ឋ-
ជញ ៖ បទបបញញត្តិេនះេកើតេចញ មកពីេគលករណ៍

ស្តីពីសមភពៃនសិទធិអំ ចរបស់ភគីកនុងេរឿងក្តី។ 

េលខ10-81313 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៧៨ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១១ ឧសភ ២០១០។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ៨០.៣ និង៨២។ ម្រ ៨០.៣ កំណតពី់កលៈេទសៈ និង
នីតិវធីិជធរមនស្រមបក់រ កដី់កសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរបែនថម រឯីម្រ ៨២ ែចងអំពីនីតិវធីិស្រមបឲ់យរដ្ឋ ជញ
កសំ់េណើ សំុកិចចេសុើបសួរជូនេទេច្រកមេសុើបសួរ និងមនសិទធបិញជូ នេរឿងក្ដីេនះេទសភេសុើបសួរ កនុងករណីែដលេច្រកម

េសុើបសួរមនិេចញដីកសេ្រមចេលើេរឿងក្ដីេនះ។ 
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ម្រ  ១៣៣៖ ករេសនើសុឱំយបំេពញកចិចេសុើបសរួេ យជន្រតូវ-
េចទ 

េន្រគបេ់ពលេវ ៃនករេសុើបសួរ ជន្រតូវេចទ ចសំុឱយេច្រកមេសុើបសួរេធ្វើករសួរចេម្លើយ
ខ្លួន ្ដ បច់េម្លើយេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីឬ ក សួីរតទល់គន  ឬចុះេទដល់ទីកែន្លង។ ពកយសំុ្រតូវេធ្វើជ

យលកខណ៍អក រ និង្រតូវមនសំ ងេហតុ។ 
 
្របសិនេបើេច្រកមេសុើបសួរមនិ្រពមេធ្វើ មពកយសំុេនះេទ េច្រកមរបូេនះ្រតូវេចញដីកបដិេសធ

េនកនុងថិរេវ  ១ (មយួ) ែខបនទ បពី់េពលទទលួពកយសំុ។ ដីកេនះ្រតូវែតមនសំ ងេហតុ និង្រតូវជូន
ដំណឹងជបនទ នដ់ល់្រពះ ជ ជញ  និងដល់ជន្រតូវេចទ។ 

 
្របសិនេបើេច្រកមេសុើបសួរមនិបនសេ្រមចកនុងថិរេវ  ១ (មយួ) ែខេទ ជន្រតូវេចទ ចប្ដឹង 

េ យផទ ល់ មរយៈពកយសំុដល់សភេសុើបសួរែដលសេ្រមចជំនសួេច្រកមេសុើបសួរ។ 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

សំេណើ សំុ្រតូវែតបញជ ក ់ ពីករសំុឲយ្របមូលនូវ    
ភស្តុ ង ែដលមន្របេយជន ៍ េនកនុងករែស្វង
រកករពតិ៖ សំេណើ សំុកិចចេសុើបសួរ របស់ជន-
្រតូវេចទ្រតូវែតបញជ ក ់ ពកីរេសនើសំុឲយ្របមលូ
ពត័ម៌ន ែដលមន្របេយជន ៍ កនុងករែស្វងរក
ករពតិ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី ករទទួលយកបននូវ    
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ពក់ព័នធនឹងភស្តុ ង ែដល
ទទួលបនពីអេំពើទរុណកមម អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ 
១០ ឧសភ ២០១០ កថខណ្ឌ ២២-២៣។ 

 
សំេណើ សំុ្រតូវែតមនភពចបស់ ស់ជក់ ក ់
នងិពកព់ន័ធ៖ សំេណើ សំុឲយេបើកកិចចេសុើបសួរ្រតូវ

ែតបញជ កឲ់យចបស់ ស់ពកីិចចេសុើបសួរ ែដល
្រតូវេសនើសំុ និងពនយល់ពមីូលេហតុែដលខ្លួនយល់
ថចបំច្់រតូវែតេសុើបសួរ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពី
សេំណើ សុ្ំរបមូលភស្តុ ងេ ះបនទុក អ.វ.ត.ក 
អ.ប.ជ ១២ វចិឆិក ២០០៩ កថខណ្ឌ ៤៣។ 

 
សំេណើ សំុ្រតូវែតបញជ កព់ចីណុំចសំខន់ៗ ៃនកិចច
េសុើបសួរ នងិពនយល់ពភីពពកព់ន័ធ។ េច្រកម
ចបដេិសធ កល កចិចេនះ ដូចគន េទនងឹ

បញ្ហ  ែដលបនេសុើបសួររចួេហើយ៖ សំេណើ សំុឲយ
េបើកកិចចេសុើបសួរ្រតូវែត បញជ កព់ចីំណុចសំខន់ៗ
ៃនកិចចេសុើបសួរ ឲយបនពិ ្ត រចបស់ ស់ និង
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ពនយល់ឲយល្អិតល្អន ់អពំមីូលេហតុថ ករេសនើសំុ
េនះ គឺពកព់ន័ធេទនឹងករែស្វងរកករពតិ (លកខ-
ខណ្ឌ ត្រមូវ ស្តីពភីស្តុ ងពកព់ន័ធ ែដលបនេឃើញ 
ឬដឹងឮជបឋម)។ លកខខណ្ឌ  ស្តីពេីសចក្តីបញជ ក់
ពភីពពកព់ន័ធមនអនុលកខខណ្ឌ ពរី៖ (១) ពត័ម៌ន
្រតូវែតសថិតកនុងវ ិ លភពៃនកិចចេសុើបសួរ នងិ
(២) ្រតូវែតមនទំនកទ់ំនងជកែ់ស្តង រ ងកិចច 
ែដលបនេសនើសំុ និងបញ្ហ ែដលសថិតេ្រកមករ
េសុើបសួររមួបញចូ លទងំបទេលមើស ែដល្រតូវបន
េចទ្របកន។់ ក្រមតិៃនភពលំអតិ្រតូវមនគឺ
្រស័យេលើអងគេហតុជក់ ក ់ ៃនេរឿងក្ដ ីប៉ែុន្ដ 

្រតូវមនទំនកទ់ំនងផទ ល់ េទនឹងបទេចទែដល
មន។ ជចុងេ្រកយ េច្រកម ចបដិេសធ
បំេពញកិចចេសុើបសួរ ្របសិនេបើគតយ់ល់ថ កិចច
េសុើបសួរ ែដលបនេសនើ េឡើង គឺដូចគន េទនឹង
បញ្ហ ែដលបនេសុើបសួររចួេហើយ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី និងេខៀវ សផំន៖    
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីភស្តុ ងបញជ ក់ថ ជន
្រតូវេចទដងឹឮពីបទេលមើស អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ 
២៧ កញញ  ២០១០ កថខណ្ឌ ៤៧-៥២ និង
៥៧។ 

 
េច្រកមេសុើបសួរ ្រតូវែត្រចនេចលករេសនើសំុឲយ
បេំពញកចិចេសុើបសួរ េ យ រសំេណើ ទងំេនះ
មនិ្រតូវបនេជឿជកថ់ នមំកនូវកនុងករែស្វងរក
ករពតិេទ៖ ករណ៍េនះ េ យ រែតករណីយ-
កិចចរបស់េគ មនិ្រតូវបន្តកិចចេសុើបសួរហួសរយៈ
េពលកំណតព់ិត្របកដ េដើមបេីចៀស ងនូវករ
រេំ ភបំពនភព្រតមឹ្រតូវ ៃនដេំណើ រករជំនុជំ្រមះ។  

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី និងេអៀង ធរីទិធ៖ 
ដកីស្តីពីករេសនើសុ ំ ឲយបេំពញកចិចេសុើបសួរ 
ទក់ទងនឹងភស្តុ ងេ ះបនទុក អ.វ.ត.ក 
ករយិល័យសហេច្រកមេសុើបសួរ ១៩ មថុិន 
២០០៩ កថខណ្ឌ ១០។ 

 
សំេណើ សំុ្រគនែ់តជករេសនើេយបល់; ករពនិតិយ
េឡើងវញិ េលើករបដេិសធ្រតូវបនករំតិ្រតមឹែត
បញ្ហ ថ េតើឆនទ នុសិទធ្ិរតូវបនេ្របើសម្រសប នងិ
្រតមឹ្រតូវ មចបបឬ់េទ៖ សំេណើ សំុឲយបំេពញ
កិចចេសុើបសួរ មនិែមនជករបងខំឲយេបើកកិចច
េសុើបសួរេទ េហើយេច្រកមេសុើបសួរមនឆនទ នុ-
សិទធិដទូ៏ យ េនកនុងករសេ្រមចពីភពមន
្របេយជន ៍និងចតក់រេទេលើសំេណើ េនះ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពី
សេំណើ សុឲំយបេំពញកចិចេសុើបសួរ ទក់ទង
នឹងភស្តុ ងេ ះបនទុក អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១២ 
វចិឆកិ ២០០៩ កថខណ្ឌ ២១ និង២៦។ 

 
វកិរៈៃននតីវិធិអីេំពើពុករលួយ មនិ្រតូវបនអនុ-
ញញ តឲយេឡើយ៖ ភគីមនិ ចេ្របើសំេណើ សំុឲយ
បំេពញកិចចេសុើបសួរ េដើមបេីសុើបសួរអពំីករ  
េ្រជ តែ្រជករដ្ឋបលតុ ករ ឬអេំពើពុករលួយ
េនកនុងតុ ករបនេទ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើ
សេំណើ សុឲំយបេំពញកចិចេសុើបសួរ េលើកទីដប់
មួយរបស់នួន ជ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៥ 
សី  ២០០៩ កថខណ្ឌ ២៥-២៦។ េរឿងក្តី



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ  ម្រ  ១៣៣ 
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នួន ជ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើសំេណើ សុំឲយ
បេំពញកចិចេសុើបសួរ េលើកទីដប់មួយ អ.វ.ត.ក 
អ.ប.ជ ១៨ សី  ២០០៩ កថខណ្ឌ ២៨។ 

 
មនែតេច្រកមេទ ែដលមនអំ ចអនុវត្តកចិច
េសុើបសួរ៖ ភគីមនិ្រតូវបនអនុញញ តឲយចូលរមួ
កនុងកចិចេសុើបសួរេទ ប៉ុែន្ត ចេធ្វើករអេងកតបឋម
បន េដើមបីកំណត់ថេតើគួរែតេធ្វើសំេណើ សំុឲយ
បំេពញកិចចេសុើបសួរ េ យតុ ករែដរឬេទ 

េ យរមួបញចូ ល ទងំករពនិិតយ្របភព ធរណៈ
ពកព់ន័ធ ែដលមនសក្ត នុពល។ េទះបីជយ៉ង

ក្តី ភគីកម៏និ្រតូវបនេគអនុញញ តឲយអេងកត
ចូលេទកនុង្របភពមនិ ធរណៈេឡើយ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីេសនើសុ ំឯក-

រភស្ដុ ងបែនថម អ.វ. ត.ក អ.ប.ជ ១៥ 
មថុិន ២០១០ កថខណ្ឌ ១០-១២។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុង អ.វ.ត.ក៖ វធិន៥៥(១០) ៥៨ ៦៦(១) និង៦៦(៣)។ វធិន៥៥(១០) គឺ
្រសេដៀងគន ែមនែទនេទនឹងបទបបញញត្តិៃនម្រ ១៣៣ ប៉ុែន្តមនិបនកំណតរ់យៈេពល ១៥ៃថង ស្រមបេ់ធ្វើដីក
សេ្រមចបដិេសធេទ និងែចងយ៉ងចបស់ថ ដីកសេ្រមចេនះជកមមវតថុៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍។ វធិន៦៦(១) ផ្តល់
លទធភពឲយជន្រតូវេចទេសនើសំុកិចចេសុើបសួរបែនថម បនទ បពី់មនេសចក្តីជូនដំណឹងបិទកិចចេសុើបសួរ រឯីវធិន
៦៦(៣) អនុញញ តឲយមនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងករបិទកិចចេសុើបសួរ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប 
្របេទសកមពុជគឺជ ភគីៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ (ICCPR) ែដល
បញញត្តិេគលករណ៍ចបបអ់ន្តរជតិស្តីពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពី
រេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុងកតិកសញញ  ICCPR ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យ
ថ បន័អនុវត្តរបស់ខ្លួនគឺគណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប។ 

 
កររេំ ភ៖ ករបដិេសធមនិឲយជន្រតូវេចទេកះេ

ក ែីដលពកព់ន័ធ៖ េទះបីជសិទធិកនុងករបង្ហ ញ  
ភស្តុ ងេ យខ្លួនឯង មនិនឲំយជន្រតូវេចទមន
សិទធិែដលគម ន្រពំែដន កនុងករពិនិតយតទល់េទនឹង

ក េី យខ្លួនឯងក៏េ យ ក៏ករបដិេសធមិនឲយ
ជន្រតូវេចទេកះេ ក  ី ែដលពកព់ន័ធជករ
រេំ ភែដរ។ 

េរឿងក្តី KHUSEYNOVA និងBUTAEVIA ទល់
នឹង្របេទស ជគីី ថ ន គណៈកមម ធិករសិទធិ-
មនុស  អ.ស.ប ២០ តុ  ២០០៨ កថខណ្ឌ
៨.៥។ 

 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ  ម្រ  ១៣៣ 
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មនិ ចដកហូតសិទធជិន្រតូវេចទ កនុងករបង្ហ ញនងិ
ពិនិតយភស្ដុ ងបនេឡើយ៖ េទះបីជរដ្ឋ ចបេងកើត
វធិនស្តី ពីភស្តុ ង េនកនុងចបប់របស់ខ្លួនក៏េ យ 
វធិនចបបជ់តិមនិ ចបំបតសិ់ទធិរបស់ជន្រតូវេចទ
កនុងករបងខំឲយ ក មីនវត្តមន និងសួរផទ ញ់ ក ី

ទងំេនះដូច ែដលខងតំ ងអយយករមនសិទធិេធ្វើ
ដូេចន ះែដរេនះេទ។ 

េរឿងក្តី INDIEVA ទល់នឹង្របេទស ជីគី ថ ន    
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ៣១     
មីន ២០០៩ កថខណ្ឌ  ៩.៦។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ៖ ម្រ ១៤(៣) (ង)។ ម្រ េនះ
ករពរសិទធិរបស់ជន្រតូវេចទ កនុងករពិនិតយតទល់ ក ្ីរបឆងំនឹងខ្លួន និងពិនិតយតទល់នឹង ក េី យខ្លួនឯង។ 
 
តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករពរ 
ែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ ែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
ជន្រតូវេចទមនសិទធេិកះេ  ពិនិតយតទល់ ឬបន
ពិនិតយ ក ី កនុងលកខខណ្ឌ ដូចគន នឹងរដ្ឋ ជញ ែដរ៖ 
វធិនេនះកអ៏នុវត្តផងែដរកនុងនីតិវធីិេសុើបសួរ។ 

េរឿងក្ត ី BÖNISCH ទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស    
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ៦ ឧសភ ១៩៨៥     
កថខណ្ឌ ៣៣។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ៦(៣)។ ម្រ េនះផ្តល់សិទធិ
កនុងករទទួលបនករជំនំុជ្រមះក្តេី យយុត្តិធម ៌ ែដលរមួទងំសិទធិជន្រតូវេចទកនុងអំឡុងេពលជំនំុជ្រមះ ជពិេសសរមួទងំ
សិទធិេកះេ ពិនិតយតទល់ ឬបនពិនិតយ ក  ីកនុងនមខ្លួនកនុងលកខខណ្ឌ ដូចគន នឹងភគីែដលេចទ្របកនខ់្លួនែដរ។ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
ភគីមនិ ចេសនើសំុឲយ ក  ីផ្តល់ឯក រមកឲយខ្លួនេទ
៖ ភគី ចេសនើសំុឯក រ ពីភគីេផ ងេទៀតៃនេរឿងក្តី។ 

េលខ96-83118 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១១៨ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៥ មីន ១៩៩៧។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ  ម្រ  ១៣៣ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  59 

េច្រកមេសុើបសួរ មនឆនទ នុសិទធបិដិេសធនូវសំេណើ
របស់ភគី៖ តុ ករកំពូលមិន ច្រតួត្រ បញ្ហ
េនះបនេទ។ 

េលខ96-83118 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១១៨ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៥ មីន ១៩៩៧។ 

 

េមធវរីបស់ភគី ចចូលរមួ េនេពលេច្រកមេសុើប-
សួរេធ្វើករពិនិតយអនកជំនញ មសំេណើ របស់រដ្ឋ ជញ
៖ បទបបញញត្តិេនះ េកើតេចញមកពីេគលករណ៍ស្តីពី
សមភពៃនសិទធិអំ ចរបស់ភគីកនុងេរឿងក្តី។ 

េលខ10-81313 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៧៨ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១១ ឧសភ ២០១០។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ៨២(១)។ ម្រ េនះ ផ្តល់សិទធិឲយភគីេសនើសំុឲយេច្រកមេសុើប-
សួរេបើកកិចចេសុើបសួរ និងផ្តល់អំ ចឲយេច្រកមេសុើបសួរអនុវត្ត ឬបដិេសធកិចចទងំេនះ មរយៈដីកសេ្រមចែដលមន
សំ ងេហតុ។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១៣៤ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  60 

ម្រ  ១៣៤៖ ករេសនើសុឱំយបំេពញកចិចេ យេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបប-
េវណី 

េន្រគបេ់ពលេវ ៃនករេសុើបសួរ េដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី ចសំុដល់េច្រកមេសុើបសួរឱយ ្ដ ប់
ចេម្លើយខ្លួន ្ដ បច់េម្លើយ ក  ីសួរចេម្លើយជន្រតូវេចទសួរតទល់គន  ឬចុះេទដល់ទីកែន្លង។ ពកយសំុ្រតូវ
េធ្វើជ យលកខណ៍អក រ និងមនសំ ងេហតុ។ 

 
្របសិនេបើេច្រកមេសុើបសួរមនិ្រពមេធ្វើ មពកយសំុេនះេទ េច្រកមរបូេនះ្រតូវេចញដីកបដិេសធ

កនុងថិរេវ ១ (មយួ) ែខ េ្រកយេពលទទលួពកយសំុ។ ដីកេនះ្រតូវែតមនសំ ងេហតុ េហើយ្រតូវជូន
ដំណឹងជបនទ នដ់ល់្រពះ ជ ជញ  និងដល់េដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី។ 

 
្របសិនេបើ េច្រកមេសុើបសួរមនិបនសេ្រមចកនុងថិរេវ ១ (មយួ) ែខេទ េដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី 

ចប្ដឹងេ យផទ ល់ មរយៈពកយសំុដល់សភេសុើបសួរែដលសេ្រមចជំនសួេច្រកមេសុើបសួរ។ 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

ករអេងកតបឋម េលើ្របភព ធរណៈ្រតូវបន
អនុញញ ត៖ ភគីនន ចេធ្វើករអេងកតបឋមេលើ
្របភព ធរណៈែដលចបំច ់ ស្រមបក់រអនុ-
វត្តសិទធិរបស់ខ្លួនឲយមន្របសិទធភព េដើមបេីសនើឲយ
សំុឲយបំេពញកិចចេសុើបសួរ។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន៖        
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ស្តីពីសេំណើ សុឯំក រភស្តុ-

ងបែនថម អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១៥ មថុិន ២០១០ 
កថខណ្ឌ ១១-១២។ 

 
សិទធេិសើ នសំុឲយបេំពញកចិចេសុើបសួរេលើអងគេហតុថម ី
េបើអងគេហតុេនះមន កនុងដកីសននិ ្ឋ នបញជូ ន

េរឿងឲយេសុើបសួរបែនថម៖ េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី 
និងអនក កព់កយសំុ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋ-
បបេវណីមិនមនសិទធិ កនុងករេសនើសំុឲយបំេពញ
កិចចេសុើបសួរេលើអងគេហតុថមី កនុងកលៈេទសៈ 
ែដលមន ថ នទមងនប់នេទ េលើកែលងែតអងគ-
េហតុទងំេនះ្រតូវបន្រពះ ជ ជញ កំណត ់កនុង
ដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរបែនថម។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ីេខៀវ សផំន េអៀង- 
ធរីទិធ និងឌុច៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ស្តីពីករសួរ
យកចេម្លើយ ករណី ពហ៍ពិពហ៍េ យ
បងខ ំ និងករបត់ខ្លួនេ យបងខ ំ អ.វ.ត.ក     
អ.ប.ជ ២១ កកក  ២០១០ កថខណ្ឌ ១១។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១៣៤ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  61 

ភពពកព់ន័ធ៖ ភស្តុ ង្រតូវសថិតកនុង នងិទកទ់ង
េទនងឹវ ិ លភពៃនកិចចេសុើបសួរ៖ េដើមបបីង្ហ ញ
ភស្តុ ងបនេឃើញ ឬដឹងលឺជបឋមថសំេណើ
សំុេបើកកិចចេសុើបសួរមនភពពក់ព័នធ េទនឹង
ករែស្វងរកករពតិ ភគីែដលេសនើសំុ្រតូវបង្ហ ញ
ថ (១) សំេណើ របស់ខ្លួនសថិតកនុងវ ិ លភពៃន
ដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរ របស់្រពះ
ជ ជញ  និង(២) នឲំយមនករែស្វងរកករពតិ

។ េដើមបបីង្ហ ញថ សំេណើ េនះនឹងជួយ ដល់ករ 
ែស្វងរកករពិត សំេណើ េនះ្រតូវបង្ហ ញនូវទំនក-់
ទំនងរ ងពត័ម៌ន ែដលខ្លួនែស្វងរក មរយៈកិចច 
និងបញ្ហ ែដលសថិត កនុងវ ិ លភពៃនកិចចេសុើប-
សួរ។ ករេលើកអះ ងពីភពពកព់ន័ធ ឬភព-
ចបំចគ់ឺមនិ្រគប្់រគនេ់ឡើយ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន៖        
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ស្តីពីភស្តុ ងបញជ ក់ថ ជន
្រតូវេចទដងឹឮពីបទេលមើស អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ 
២៧ កញញ  ២០១០ កថខណ្ឌ ៤៩-៥០។ 

 
េច្រកមេសុើបសួរមនឆនទ នុសិទធទូិ យ កនុងករ
សេ្រមចពីសំណំុសំុកិចចេសុើបសួរ៖ ភគីេសនើជ 
េយបល់ ប៉ុែន្តមនិ កក់តព្វកិចចឲយេច្រកមេសុើប
សួរអនុវត្តកិចចេសុើបសួរេដើមបែីស្វងរកករពតិ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីករ
សុឲំយបេំពញកចិចេសុើបសួរ ទក់ទងនឹងភស្តុ-

ងេ ះបនទុក អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១២ វចិឆកិ 
២០០៩ កថខណ្ឌ ២១។ 

បទ ្ឋ នសម្រសប កនុងករកំណតអំ់ពីសំេណើ សំុ
កិចចេសុើបសួរ ពកព់ន័ធនឹងករែស្វងរកករពិត៖ 
បទ ្ឋ ន េដើមបកីំណតថ់េតើសំេណើ មនពកព់ន័ធ
េទនឹងវ ិ លភព ៃនកិចចេសុើបសួរេដើមបែីស្វង
រកករពតិ េ យមនិចបំចែ់តពកព់ន័ធេទនឹង
អងគេហតុ ែដលមនតៃម្លជភស្តុ ងេទ។  ករ  
កំរតិឲយពិចរ េលើអងគេហតុ ែដលមនតៃម្ល
ជភស្តុ ងេច្រកមេសុើបសួរ ចដកេចញបន
នូវភស្តុ ងែដលពកព់ន័ធ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន៖        
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីភស្តុ ងបញជ ក់ថ ជន
្រតូវេចទដងឹឮពីឧ្រកដិ្ឋកមម អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ 
២៧ កញញ  ២០១០ កថខណ្ឌ ៦០-៦១។ 

 
េច្រកមេសុើបសួរ្រតូវែត្រចនេចលករេសនើសំុឲយ
បេំពញកចិចេសុើបសួរ េ យ រសំេណើ ទងំេនះ
មនិ្រតូវបនេជឿជកថ់ នមំកនូវកនុងករែស្វងរក
ករពតិេទ៖ ករណ៍េនះ េ យ រែតករណីយ-
កិចចរបស់េគ មនិ្រតូវបន្តកិចចេសុើបសួរហួសរយៈ
េពលកំណតព់ិត្របកដ េដើមបេីចៀស ងកនុងករ
រេំ ភបំពនភព្រតឹម្រតូវ ៃនដំេណើ រករជំនុំ   
ជ្រមះ។  

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី និងេអៀង ធរីទិធ៖ 
ដកី ស្តីពីករេសនើសុឲំយបេំពញកចិចេសុើបសួរ 
ទក់ទងេទនឹងភស្តុ ងេ ះបនទុក អ.វ.ត.ក 
ករយិល័យ សហេច្រកមេសុើបសួរ ១៩     
មថុិន ២០០៩  កថខណ្ឌ ១០។ 

 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១៣៤ 
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ក ្ត ែដលេច្រកមេសុើបសួរ ចយកជសំ ង 
ស្រមបក់រេ្របើឆនទ នុសិទិធ បដិេសធសំេណើ សំុ
កចិចេសុើបសួរ៖ ក ្ត ទងំេនះ្រតូវ បប់ញចូ លទងំ
កររកេឃើញ ែដលថសំេណើ មិនពក់ព័នធរ ង
ឯក រេទនឹងកិចចេសុើបសួរ ឬករសេ្រមចថ 
េច្រកមបនអនុវត្តកិចច ែដលបនេសនើសំុេនះរចួ
េហើយ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន៖        
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ស្តីពីភស្តុ ងបញជ ក់ថ ជន
្រតូវេចទដងឹឮពីបទេលមើស អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ 
២៧ កញញ  ២០១០ កថខណ្ឌ ៥៦ និង៥៧។ 

 
ករមនិបនបេំពញ មលកខខណ្ឌ ត្រមូវមយួៃន
ករបញជ កព់ភីស្តុ ងពកព់ន័ធ ែដលបនេឃើញ 
ឬដងឹលឺជបឋម គជឺមលូេហតុ្រគប្់រគន់
ស្រមបប់ដិេសធសំេណើ សំុ៖ សំេណើ សំុ ែដល
មនសុពលភព្រតូវែតកំណត ់ នូវអត្តសញញ ណ 
កិចចេសុើបសួរឲយបនចបស់ ស់ និងបញជ កព់ី
មូលេហតុពិ ្ត រ ែដលថកិចចេសុើបសួរេនះពក-់
ពន័ធេទនឹងករែស្វងរកករពតិ។ េទះបីជបន
បំេពញ មលកខខណ្ឌ ដៃទេទៀតក្តី េបើភគីេសនើសំុ
មិនបនបំេពញ ម លកខខណ្ឌ ត្រមូវ មួយ   
ករខកខនេនះ បេងកើតបនជមូលេហតុមន  
សុពលភព និង្រគប្់រគន ់ស្រមបឲ់យេច្រកម-
េសុើបសួរបដេិសធសំេណើ សំុបន។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវសផំន៖          
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ស្តីពីភស្តុ ងបញជ ក់ថ ជន

្រតូវេចទដងឹឮពីបទេលមើស អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ 
២៧ កញញ  ២០១០ កថខណ្ឌ ៤៧ និង៥២។ 

 
វកិរៈៃននតីវិធិ ី អេំពើពុករលួយមនិ្រតូវបនអនុ-
ញញ តេឡើយ៖ ភគីមនិ ចេ្របើសំេណើ សំុឲយេបើក
កិចចេសុើបសួរ េដើមបេីសុើបសួរកំហុសនីតវិធិី ឬ
អេំពើពុករលួយេនកនុងតុ ករបនេទ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើសេំណើ
សុឲំយេបើកកចិចេសុើបសួរ េលើកទី១១ របស់នួន
ជ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៥ សី  ២០០៩ កថ
ខណ្ឌ ២៦។ េរឿងក្ត ីនួន ជ៖  បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ 
េលើសេំណើ សុ ំ ឲយបេំពញកចិចេសុើបសួរេលើកទី
ដប់មួយ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១៨ សី  ២០០៩ 
កថខណ្ឌ ២៨។ 

 
ដកីសេ្រមចបដេិសធ ្រតូវែតមនសំ ងេហតុ៖ 
ល់េពល ែដលខ្លួនបដិេសធសំេណើ សំុកិចចេសុើប- 

សួរេច្រកមេសុើបសួរ ្រតូវែតបញជ កព់សំី ងេហតុ
េនកនុងករបដិេសធេនះ។ ត្រមូវករែបបេនះគឺ 
េដើមបធីនថ ភគី្រតូវបនជូនដំណឹងពមីូល ្ឋ ន 
ៃនេសចក្ដីសេ្រមច ដូេចនះភគីនឹងមនព័ត៌មន
្រគប្់រគន ់ េដើមបសីេ្រមចថេតើគួរ្រតូវប្ដឹងឧទធរណ៍ 
ឬអត ់និងេ យេយង េលើសំ ងេហតុែបប ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ស្តីពីករេសនើសុំ
ឯក រភស្តុ ងបែនថម អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១៥ 
មថុិន ២០១០ កថខណ្ឌ ២៣-២៤។ 

 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១៣៤ 
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វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៥៥(១០) ៦៦(១) និង៦៦(៣)។ វធិន៥៥(១០) ្រសេដៀង
គន ែមនែទនេទនឹងបទបបញញត្តិៃនម្រ ១៣៣ ប៉ុែន្តមនិបនកំណតរ់យៈេពល ១៥ៃថង ស្រមបេ់ធ្វើដីកសេ្រមច
បដិេសធេទ និងែចងយ៉ងចបស់ថដីកសេ្រមចេនះ ជកមមវតថុៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍។ វធិន៦៦(១) ផ្តល់លទធភព
ឲយភគីេសនើសំុកិចចេសុើបសួរបែនថម បនទ បពី់មនេសចក្តីជូនដំណឹងបិទកិចចេសុើបសួរ ប៉ុែន្តវធិន៦៦(៣) អនុញញ ត
ឲយមនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងករបិទកិចចេសុើបសួរ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
ភគីមនិ ចេសនើសំុឲយ ក ផី្តល់ឯក រមកឲយខ្លួនេទ
៖ ភគី ចេសនើសំុឯក រ ពីភគីេផ ងេទៀតៃនេរឿង-
ក្តី។ 

េលខ96-83118 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១១៨ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៥ មីន ១៩៩៧។ 

 
េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ចេសនើសំុកិចចេសុើបសួរបនទ ប់
ពីករេបើកកិចចេសុើបសួរ៖ ភគីមនិ ចបងខំឲយេច្រកម
េសុើបសួរអនុវត្តកិចចេសុើបសួរបនេទ កល រដ្ឋ-
ជញ បនទទួលពកយបណ្តឹ ង កប៏៉ុែន្តមនិទនប់នេធ្វើ

ករេចទ្របកនេ់នេឡើយ។ 

េលខ05-82807 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
៣០៤ តុ ករកពូំលប ងំ ២២ វចិឆិក 
២០០៥។ 

 

េច្រកមេសុើបសួរ មនឆនទ នុសិទធបិដិេសធសំេណើ របស់
ភគ៖ី តុ ករកំពូលមនិ ច្រតួត្រ  េលើបញ្ហ េនះ
បនេទ។ 

េលខ96-83118 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១១៨ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៥ មីន ១៩៩៧។ 

 
េមធវរីបស់ភគី ចចូលរមួ កនុងករពិនិតយអនកជំនញ 
ែដលេធ្វើេឡើងេ យេច្រកមេសុើបសួរ បនទ បពី់មន
សំេណើ របស់រដ្ឋ ជញ ៖ បទបបញញត្តិេនះេកើតេចញមកពី
េគលករណ៍ស្តីពីសមភពៃនសិទធិអំ ចរបស់ភគី
កនុងេរឿងក្តី។ 

េលខ10-81313 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៧៨ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១១ ឧសភ ២០១០។ 

ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ៨២(១)។ ម្រ េនះ ផ្តល់សិទធិឲយភគីេសនើសំុេច្រកមេសុើបសួរ
េបើកកិចចេសុើបសួរ និងផ្តល់អំ ចឲយេច្រកមេសុើបសួរអនុវត្ត ឬបដិេសធកិចចទំងេនះ មរយៈដីកសេ្រមចែដលមន
សំ ងេហតុ។ 
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ម្រ  ១៣៧៖ ករសុំ ងំខ្លួនជេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី ម
ផ្លូវអន្ដ គមន ៍

កល ករេសុើបសួរ្រតូវបនេបើក បគុគល្រគបរ់បូែដលបន្របកសខ្លួនថជជនរងេ្រគះ ច 
សំុ ងំខ្លួនជេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីេនចំេពះមខុេច្រកមេសុើបសួរបន្រគបេ់ពលេវ ។ 

 
ករ ងំខ្លួនជេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី មផ្លូវអន្ដ គមន ៍ េធ្វើេទបើងេ យគម នត្រមូវ មទ្រមង់

មយួេទបើយ។ 
 
កល ករ ងំខ្លួនជេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី្រតូវបនេធ្វើេឡើង មលិខិត លិខិតេនះ្រតូវ ក ់

បញចូ លកនុងសំណំុេរឿង។ កល ករ ងំខ្លួន្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យផទ ល់មត ់ េច្រកមេសុើបសួរ្រតូវេធ្វើ
កំណតេ់ហតុ។ 

 
េច្រកមេសុើបសួរ ្រតូវជូនដំណឹងអំពីករសំុ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីេនះដល់្រពះ ជ-

ជញ  និងដល់ជន្រតូវេចទ។ 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

លទធភពរបស់ជនរងេ្រគះមនកំរតិកនុងករេចទ
្របកនព់អីងគេហតុថម៖ី ជនរងេ្រគះែដលែស្វងរក
នៈជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី មិន ចេលើក

េឡើងពីអងគេហតុថមី េនកនុងពកយសំុ កនុងេគល
បំណងៃនកិចចេសុើបសួរបនេទ ប៉ុែន្ត ចេលើក
េឡើងពីអងគេហតុថមី ែដល ចបង្ហ ញពីទំនក់
ទំនងេហតុ/ផលពយសនកមម ែដលជនរងេ្រគះ
បនទទួលរង និងយ៉ងេ ច ស់ភជ ប់េទ
នឹងបទេលមើសមួយ ែដល្រតូវបនេចទ្របកន់
្របឆងំនឹងជន្រតូវេចទ កនុងដកីបញជូ នេរឿងេទ
ជំនុំជ្រមះ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ស្តីពីករទទួល
យកពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបប-   
េវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ មថុិន ២០១១ 
កថខណ្ឌ ៤២។ 

 
េច្រកមេសុើបសួរ ្រតូវទទួល គ ល់េដើមបណ្តឹ ង  
រដ្ឋបបេវណី កល េគរកេឃើញមនមូល ្ឋ ន
បេងកើតបនជអងគេហតុ េដើមបបីញជ កអំ់ពី និ-
ភយ័បនទទួលរង ទកទ់ងេទនងឹអងគេហតុនន
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សថិតេ្រកមករេសុើបសួរ៖ េច្រកមេសុើបសួរមនិ
េធ្វើេសចក្តីសេ្រមចជចុងេ្រកយ េលើ និភយ័ 
ែដលទទួលរងេ យជនរងេ្រគះេទ ែតសេ្រមច
េ យអងគជំនុំជ្រមះ ដំបងូ។  

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ ដកី ស្តីពីករទទួលយកពកយសុំ

ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី អ.វ.ត.ក 
ករយិល័យសហេច្រកមេសុើបសួរ ២៥ 
សី  ២០១០ កថខណ្ឌ ៩។ 

 
ភគ្ីរតូវែតេធ្វើឲយអងគជនុំជំ្រមះ េជឿជកេ់លើករណ៍ 
ែដលទនំងជពតិ ែដលគ្ំរទអងគេហតុទងំេនះ
យ៉ងពតិ្របកដ៖ កនុងេពលពចិរ េលើភព
ចទទួលយកបន ៃនពកយសំុ ងំខ្លួនជេដើម

បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ភគី្រតូវែតេធ្វើឲយអងគបុេរជំនុំ
ជ្រមះេជឿជកថ់ អងគេហតុែដលបនេលើកេឡើង
េដើមបគី្ំរទពកយសំុ មនពត័ម៌នពតិេ្រចើនជង
ករមនិពតិ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង 
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ស្តីពីករទទួល
យកពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបប-  
េវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ មថុិន ២០១១ 
កថខណ្ឌ ៩៤។ 

 
អនក កព់កយសំុ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវ-
ណី មន ក់ៗ  ្រតូវែតទទួលបននូវេសចក្តសីេ្រមច

ជក់ ក ់ នងិជលកខណៈបគុគល៖ េច្រកម
េសុើបសួរ្រតូវែតបញជ កព់កីរពិនិតយ េលើពកយសំុ
នីមយួ ។ៗ េសចក្តីសេ្រមច ចមនលកខណៈជ
ទ្រមងរ់មួ ប៉ុែន្ត មនិ ចេ្របើសំ ងេហតុដូចគន
ស្រមបព់កយសំុទងំអស់េទ និងមនិជក់ ក់
ចំេពះពកយសំុនីមយួៗេឡើយ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង 
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ស្តីពីករទទួល
យកពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបប- 
េវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ មថុិន ២០១១ 
កថខណ្ឌ ៣៧ និង៣៩។ 

 
ភស្តុ ងអំពីអត្តសញញ ណ ចបតែ់បនបន៖ 
វធិី ្រស្ត ចបតែ់បនបន ្រតូវបនអនុវត្តចេំពះ
លកខខណ្ឌ  ែដលអនក កព់កយសំុ ងំខ្លួនជេដើម
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី បនបង្ហ ញយ៉ងចបស់អពំី
អត្តសញញ ណរបស់ខ្លួន ឧ. េសចក្តី្របកសពេីម
ភមូ ិ ឬ្របធនឃំុ ចទទួលយកបនថជ      
ភស្តុ ងបញជ ក ់ ពអីត្តសញញ ណរបស់អនក ក់
ពកយសំុ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង 
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីករទទួល
យកពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបប- 
េវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ មថុិន ២០១១ 
កថខណ្ឌ ៩៥។ 
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វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុង អ.វ.ត.ក៖ វធិន២៣សទួន។ វធិនេនះខុសពីម្រ ១៣៧កនុងខ្លឹម រែដល
ថជនរងេ្រគះែដលចងចូ់លរមួកនុងេរឿងក្តី កនុង នៈជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី្រតូវ កព់កយសំុជ យលកខណ៍
អក រមនិឲយេលើសពី១៥(ដប្់រប)ំ ៃថង បនទ បពី់េច្រកមេសុើបសួរជូនដំណឹងេទភគីអំពីករបិទកិចចេសុើបសួរ។ 
វធិន២៣សទួន(២) កប៏នែចងផងែដរថេច្រកមេសុើបសួរ្រតូវជូនដំណឹងេទ្រពះ ជ ជញ  និងជន្រតូវេចទអំពី
ពកយសំុ ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ប៉ុែន្ត្រតូវអនុវត្តវធិនេនះ េ យពិចរ េលើភពចបំចៃ់នករ
ករពរជនរងេ្រគះ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករពរ
ែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួនគឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
កល តុ កររកេឃើញថ ជនជបេ់ចទគម នករ
ទទួលខុស្រតូវ្រពហមទណ្ឌ េទ អនក កព់កយសំុនឹង្រតូវ
អស់សិទធទិរសំណងកនុងតុ កររដ្ឋបបេវណីផងែដរ ៖ 
វធិនេនះ អនុវត្តចំេពះ ថ នភពែដលអនក កព់កយ
សំុបនចបេ់ផ្តើមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ េដើមបទីទួលបននូវ
ករផ្ដនទ េទសមយួ។ លទធផលៃនដំេណើ រករនីតិវធីិ
្រពហមទណ្ឌ  គឺជក ្ត ផទ ល់កនុងករសេ្រមចេលើសិទធិរបស់
អនក កព់កយ កនុងករទទួលបនសំណង កនុងតុ ករ
្រពហមទណ្ឌ  និងតុ កររដ្ឋបបេវណី។ 

េរឿងក្ត ី ACQUAVIVA ទល់នឹង្របេទសប ងំ 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២១ វចិឆកិ ១៩៩៥ 
កថខណ្ឌ ៤៧។ 

 
សិទធរិបស់ជនរងេ្រគះ កនុងករធនករេចទ្របកន់
្រពហមទណ្ឌ  ឬករកំណតេ់ទសរបស់ភគទីីបី មនិ ច
បំែបកេចញ ពីសិទធកិនុងករេធ្វើបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីកនុង

ចបបជ់តបិនេទ៖ សិទធិកនុងករេធ្វើបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី
និងករ កជូ់ននូវេសចក្ដីអេងកត ែដលខ្លួនយល់ថ
ពកព់ន័ធនឹងេរឿងក្ដីសថិតកនុងវ ិ លភពៃនអនុសញញ ។ 
ប៉ុែន្តតុ ករមនិ ចសេ្រមចេលើបញ្ហ  ែដលត្រមូវ
ឲយមនករបក្រ យចបបជ់តិបនេទ េលើកែលង
ែតសិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះក្តី េ យយុត្តិធម ៌
ចបបទ់ំងេនះរេំ ភសិទធិ និងេសរភីពែដល្រតូវ
បនករពរេនកនុងអនុសញញ ។ 

េរឿងក្ត ី PEREZ ទល់នឹង្របេទសប ងំ 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១២ កុមភៈ ២០០៤ 
កថខណ្ឌ ៧០-៧២ និងកថខណ្ឌ ៨០-៨៤។ 

 
រដ្ឋ្រតូវែតធនឲយមនករេគរព នូវសិទិធទទួលបន
ករជំនំុជ្រមះក្តេី យយុត្តធិម៖៌ កតព្វកិចចេនះពន្ល ត
វ ិ លភពេទដល់នីតិវធីិចបបជ់តិ ែដលអនុញញ ត
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ឲយមនករទមទរសំណង ដូចជបណ្ដឹ ងទមទរ
េនកនុងពកយសំុ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី។ 

េរឿងក្ត ីATANASOVA ទល់នឹង្របេទសប៊ុល គ រ ី     
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២ តុ  ២០០៨    
កថខណ្ឌ ៤៦។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៦(១)។ ម្រ េនះែចង
ពីសិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះេ យយុត្តិធមែ៌ដលរមួទងំសិទធិជនជបេ់ចទ និងែចងពីបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី េ យបនែចង
េយងេទរកកតព្វកិចចរដ្ឋបបេវណីរបស់ជនជបេ់ចទផងែដរ។ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
មរយៈករអន្ត គមនរ៍បស់ខ្លួន ជនរងេ្រគះ ចេសនើ

សំុ ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ចំេពះបទេលមើស
មជឈមិ និងបទលហុ៖ វធិនេនះ្រតូវអនុវត្តកនុងអំឡុង
េពលេសុើបសួររបស់រដ្ឋ ជញ ។ 

េលខ74-91732 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣០៤ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៨ តុ  ១៩៧៤។ 

 
គម នអ្វី ច ងំមនិឲយជនរងេ្រគះ កព់កយសំុ ងំ
ខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីបនេឡើយ៖ វធិនេនះ
្រតូវអនុវត្តផងែដរ ចំេពះ ថ នភពែដលមនជនរង
េ្រគះមន កប់ន កព់កយរចួេហើយ ចំេពះអងគេហតុ
ែតមយួ។ 

េលខ81-91392 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
១៨៤ តុ ករកពូំលប ងំ ៩ កកក  ១៩៨២។ 

 
ពកយសំុ ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ចទទួល
យកបន ែតកនុងករណីែដលពកយសំុេនះបនែផ្អកេលើ
អងគេហតុែដលពកព់ន័ធ៖ មននយ័ថអងគេហតុសថិត

កនុងដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរ / ដីកសននិ- 
្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរបែនថម។ 

េលខ94-85057 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
៣៤៥ តុ ករកពូំលប ងំ ៩ វចិឆិក ១៩៩៥។ 

 
ពកយសំុ ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ច កជ់
លិខិតធមម បន៖ េគ ចេធ្វើែបបេនះបនដ ប
គម នករត ៉ េទនឹងលិខិតយថភូតេនះ។ 

េលខ78-93560 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៦៥ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២ តុ  ១៩៧៩។ 

 
េដើមបណ្តឹ ង ែដលមនិបន កព់កយេនចំេពះមុខ
េច្រកមេសុើបសួរ េនែត ច កព់កយសំុេនះបនេន
ចំេពះមុខសភេសុើបសួរ៖ ដ ប កិចចេសុើបសួរមនិ
្រតូវបនបិទ។ 

DP 1938 តុ ករកពូំលប ងំ ២៥ មិថុន 
១៩៣៧។ 
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នៈជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីេនេពល កព់កយសំុ
៖ េដើមបណ្តឹ ងទទួលបន នៈរបស់ខ្លួនភ្ល មៗបនទ ប់
ពីបន កព់កយសំុចំេពះមុខេច្រកមេសុើបសួរ។ 

េលខ67-90121 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៧៦ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៨ ឧសភ ១៩៦៨។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ  ៨៧។ ម្រ េនះ អនុញញ តឲយ កព់កយសំុ ងំខ្លួនជេដើមប
ណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីេនេពល កប៏នកនុងអំឡុងេពលេសុើបសួរ និងែចងពីបទបបញញ តិ្តែដលពកព់ន័ធេទនឹងករជំទស់ពកយសំុ
េនះ។ 
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ម្រ  ១៣៨៖ បណ្ដឹ ងេ យមនករសុំ ងំខ្លួនជេដើមបណ្ដឹ ង
រដ្ឋបបេវណី 

ជនរងេ្រគះៃនបទឧ្រកិដ្ឋឬបទមជឈមិ ច កព់កយបណ្តឹ ងជូនេច្រកមេសុើបសួរមនសមតថកិចច 
េ យមនករ ងំខ្លួនជេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី។ ពកយបណ្តឹ ង ច កក់នុងនមជនរងេ្រគះេ យ      
េមធវ។ី 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

ភគី្រតូវ កព់កយសំុឲយបន មុនកលកំណត៖់ 
ភគី្រតូវ កព់កយសំុ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋ-
បបេវណីឲយបន មុនេពលផុតកលកំណតឲ់យពកយ
សំុ ងំខ្លួន។ 

េរឿងក្តីឌុច៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីករសុំ
ពនយររយៈេពល ក់ពយសុំ ងំខ្លួន ជេដើម
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ១០    
មនី ២០០៩ កថខណ្ឌ ៧។ 

 
េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី គឺជជនរងេ្រគះែដល
តុ ករបនទទួល គ ល់ មពកយសំុ៖ េច-
្រកមេសុើបសួរ្រតូវេធ្វើករសេ្រមច ទទួល គ ល់
េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី េ យអនុេ ម ម
វធិនៃផទកនុង។ 

េរឿងក្តនួីន ជ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីសេំណើ
របស់េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី សុចូំលរួមសវន
ករកនុងរយៈេពលឃុខំ្លួន បេ ្ត ះ សនន      
អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២០ មនី ២០០៨ កថខណ្ឌ
២៦។ េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន 

និងេអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីករ
ទទួលយកពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ង
រដ្ឋបបេវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ មថុិន 
២០១១ កថខណ្ឌ ៨៣។ 

 

លទធភពរបស់ជនរងេ្រគះមនកំរតិ កនុងករេចទ
្របកនព់អីងគេហតុថម៖ី ជនរងេ្រគះែដលែស្វងរក
នៈជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី មិន ចេលើក

េឡើងពីអងគេហតុថមី េនកនុងពកយសំុកនុងេគល
បំណងៃនកិចចេសុើបសួរបនេទ ប៉ុែន្ត ចេលើក
េឡើងពីអងគេហតុថមី ែដល ចបង្ហ ញពីទំនក់-
ទំនងេហតុ/ផលពយសនកមម ែដលជនរងេ្រគះ
បនទទួលរង និងយ៉ងេ ច ស់ភជ ប់េទ
នឹងបទេលមើសមួយ ែដល្រតូវបនេចទ្របកន់
្របឆងំនឹងជន្រតូវេចទ កនុងដកីបញជូ នេរឿងេទ
ជំនុំជ្រមះ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង 
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីករទទួល
យកពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបប-    



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១៣៨ 
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េវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ មថុិន ២០១១  
កថខណ្ឌ ៤២។ 

 
ទនំកទ់នំងេហតុ/ផលេទនងឹជន្រតូវេចទរមួ ច
ជករ្រគប់្រគន់៖ កល ករេចទ្របឆងំ
នឹងជន្រតូវេចទេ្រចើន ទំងជបុគគល និងជរួម
កនុង្រកមុែដល្រប្រពឹត្តបទេលមើស េនកនុងសហកមម-
ឧ្រកិដ្ឋកមមរួម (និងទ្រមង់ៃនករទទួលខុស្រតូវ
េផ ងេទៀត) អនក កព់កយសំុ្រតូវបង្ហ ញទំនក-់
ទំនងេហតុ/ផលេទជន្រតូវេចទរមួ េ យមនិ
សំេ ែតជន្រតូវេចទជបុគគលេឡើយ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង 
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ស្តីពីករទទួល
យកពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបប-          
               

េវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ មថុិន ២០១១ 
កថខណ្ឌ ៧១-៧៣។ 

 
ភស្តុ ងអពំអីត្តសញញ ណ ចបតែ់បនបន៖ វធិី

្រស្ត ចបតែ់បនបន ្រតូវបនអនុវត្តចំេពះ
លកខខណ្ឌ  ែដលអនក កព់កយសំុ ងំខ្លួនជេដើម-
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី បនបង្ហ ញយ៉ងចបស់ពីអត្ត-
សញញ ណរបស់ខ្លួន ឧទហរណ៍េសចក្តី្របកស
ពេីមភមូ ិឬ្របធនឃំុ ចទទួលយកបនថ ជ
ភស្តុ ងបញជ ក ់ ពអីត្តសញញ ណរបស់អនក ក-់
ពកយសំុ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង 
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ស្តីពីករទទួល
យកពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបប-     
េវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ មថុិន ២០១១    
កថខណ្ឌ ៩៥។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុង អ.វ.ត.ក៖ វធិន២៣សទួន និង២៣សទួនពីរ។ ប៉ុែន្តវធិនៃផទកនុង អ.វ.ត.ក 
ខុសគន ពីម្រ  ១៣៨ េ យ រវធិនៃផទកនុង២៣សទួនពីរ ត្រមូវឲយេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីមនេមធវតំី ង 
ផទុយេទវញិម្រ  ១៣៨ ្រគនែ់តត្រមូវឲយមនតំ ងប៉ុេ ្ណ ះ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករ- 
ពរែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១៣៨ 
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កល តុ កររកេឃើញថ ជនជបេ់ចទគម នករ
ទទួលខុស្រតូវេទ អនក កព់កយសំុនឹង្រតូវអស់សិទធិ
ទរសំណងរដ្ឋបបេវណីផងែដរ៖ វធិនេនះអនុវត្ត
ចំេពះ ថ នភព ែដលអនក កព់កយសំុបនចបេ់ផ្តើម
នីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  និងមនបំណងទរនូវសំណងរដ្ឋ
បបេវណីេនេពល ែដលមនេសចក្ដីសេ្រមចែផនក
្រពហមទណ្ឌ កំណតក់រទទួលខុស្រតូវ េនកនុងនីតិវធីិ
រដ្ឋបបេវណី និងេ យអនុេ ម េទ មសិទិធទទួល
បនករជំនំុជ្រមះក្តីេ យយុត្តិធមផ៌ងែដរ។ 

េរឿងក្តី ACQUAVIVA ទល់នឹង្របេទសប ងំ 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២១ វចិឆិក ១៩៩៥ 
កថខណ្ឌ ៤៧។ 

រដ្ឋ្រតូវែតធនឲយមន ករេគរពសិទិធទទួលបនករ
ជំនំុជ្រមះក្តេី យយុត្តធិម៖៌ កតព្វកិចចេនះពន្ល ត      
វ ិ លភពេទដល់នីតិវធីិចបបជ់តិ ែដលអនុញញ ត
ឲយមនករទមទរសំណង ដូចជបណ្ដឹ ងទមទរ
េនកនុងពកយសំុ ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី។ 

េរឿងក្តី ATANASOVA ទល់នឹង្របេទសប៊ុល គ រ ី
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២ តុ  ២០០៨ កថ
ខណ្ឌ ៤៦។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៦(១)។ ម្រ េនះែចង
ពីសិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះេ យយុត្តិធម ៌ ែដលរមួទងំសិទធិជនជបេ់ចទ និងែចងពីបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី េ យបនែចង
េយងេទរកកតព្វកិចចរដ្ឋបបេវណីរបស់ជនជបេ់ចទផងែដរ។ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
បុគគលែដលអះ ងថ ខ្លួនជជនរងេ្រគះ ច ក់
ពកយបណ្តឹ ងេនចំេពះមុខេច្រកមេសុើបសួរ៖ ពកយ 
បណ្តឹ ងេនះ មន នុភពេសមើនឹងេសចក្តីសននិ ្ឋ ន 
របស់រដ្ឋ- ជញ ែដរ។ ប៉ុែន្ត ភគីមនិ ចេ្របើនីតិវធីិេនះ 
ស្រមបប់ទលហុបនេទ។ 

DP1907 តុ ករកពូំលប ងំ ៨ ធនូ  ១៩០៦។ 
េលខ 97-92180 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ  េលខ៥៦ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២១ កុមភៈ ១៩៦៨ 
( នុភពេសមើនឹងេសចក្តីសននិ ្ឋ នរបស់រដ្ឋ ជញ  

ែដរ)។ DP1930.1.40 តុ ករកពូំលប ងំ១៨ 
េម  ១៩២៩ (វធិនគម នសុពលភព ចេំពះបទ
លហុ)។ 

 
នៈជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីទទួលបន េនេពល
កព់កយសំុេនចំេពះមុខតុ ករ ែដលមនសមតថ-

កិចច៖ អនកប្តឹង្រតូវែតបញជ កឲ់យបនចបស់ពីេចតន
ចង់ ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី។ អនកប្តឹង្រតូវ
ែតបង្់របក្់រប បក់្តី េនេពល កព់កយបណ្តឹ ង។ 
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េលខ83-91925 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
៣៣៨ តុ ករកំពូលប ងំ ១៣ ធនូ  
១៩៨៣ (្រតូវ ក់ពកយបណ្តឹ ងជចបំច)់។ 
េលខ 69-93357 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២១៨ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៥ មិថុន ១៩៧០ (មិន
ត្រមូវឲយមនទ្រមង់ជក់ ក់េទ)។ េលខ78-93-
560 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៦៥ តុ ករ
កពូំលប ងំ ២ តុ  ១៩៧៩ (េចតន
ចបស់ ស់)។ 

 
្រតូវមនករពិចរ ថ យ៉ងេ ច ស់ក៏មន
លទធភព ៃនទំនកទំ់នងេហតុ/ផលផទ ល់ រ ងពយសន
កមមេទនឹងបទេលមើស៖ េដើមបអីនុញញ តឲយជនរងេ្រគះ
ចបេ់ផ្ដើមករេធ្វើបណ្ដឹ ង និងករេសុើបសួរ។ 

េលខ66-91626 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៦៦ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៣ តុ  ១៩៦៧។ 

 
េច្រកមេសុើបសួរ្រតូវេសុើបអេងកត្រគបអ់ងគេហតុ ែដល
ជនរងេ្រគះបន យករណ៍ជូន កនុងបណ្តឹ ងទីមយួឬ 
បណ្តឹ ងបែនថម៖ េច្រកម្រតូវអនុវត្តកតព្វកិចចេនះ េទះបី 
ជគម នេសចក្តីសននិ ្ឋ ន បញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួររបស់
រដ្ឋ ជញ កេ៏ យ។ 

េលខ95-82256 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
២៣០ តុ ករកពូំលប ងំ ៤ មិថុន 
១៩៩៦។ 

 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ៨៧។ ម្រ េនះ អនុញញ តឲយ កព់កយសំុ ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ង
រដ្ឋបបេវណីេនេពល កប៏នកនុងអំឡុងេពលេសុើបសួរ និងែចងពីបទបបញញ តិ្ត ែដលពកព់ន័ធេទនឹងករជំទស់ពកយសំុេនះ។ 
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ម្រ  ១៣៩៖ ករបញជូនបណ្ដឹ ងេទ្រពះ ជ ជញ  

េច្រកមេសុើបសួរេធ្វើករកតស់មគ ល់នូវករ កព់កយប្ដឹង េ យមនករ ងំខ្លួនជេដើមបណ្ដឹ ង
រដ្ឋបបេវណី មដីក។ េច្រកមេសុើបសួរបញជូ នបណ្ដឹ ងេនះេទ្រពះ ជ ជញ ។ 

 
េ្រកយពីបនេឃើញពកយប្ដឹងេ យមនករ ងំខ្លួនជេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី ្រពះ ជ ជញ ្រតូវ

ប្ដឹងេទេច្រកមេសុើបសួរ មដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឱយេសុើបសួរ។ ដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឱយេសុើបសួរ
េនះ ចេធ្វើ្របឆងំនឹងអញញ តជន េទះបីជបណ្ដឹ ងេ យមនករ ងំខ្លួនជេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីេចទ
េទេលើេឈម ះបគុគលមន ក ់ឬេ្រចើននកក់េ៏ យ។ 

 
្រពះ ជ ជញ ចសំុដល់េច្រកមេសុើបសួរកំុឱយេសុើបសួរ ្របសិនេបើបណ្ដឹ ង ជញ ្រតូវបនផុតរលត ់

ឬ្របសិនេបើអំេពើេនះ មនិែមនជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ េទ។ 
 
កនុងករណីែដលេច្រកមេសុើបសួរសេ្រមចមនិេសុើបសួរ េច្រកមរូបេនះ្រតូវេចញនូវដីកសេ្រមច

េ យមនសំ ងេហតុែដល្រតូវជូនដំណឹងជបនទ នដ់ល់េដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី។ 
 
កនុងករណីែដលេច្រកមេសុើបសួរេនែតសេ្រមចេសុើបសួរ េច្រកមរូបេនះ្រតូវេចញដីកសេ្រមច

េ យមនសំ ងេហតុ េហើយ្រតូវជូនដំណឹងជបនទ នដ់ល់្រពះ ជ ជញ ។ 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

ករចូលរមួជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ្រតូវេធ្វើេឡើង
បនទ បពី់ករចបេ់ផ្តើមកិចចេសុើបសួរ៖ ករចូលរួម
្រតូវបនអនុញញ ត េនេពលែដលជន្រតូវេចទ
បនប្តឹងឧទធរណ៍្របឆងំករឃំុខ្លួន េ្រពះបណ្ដឹ ង
ឧទធរណ៍េនះជែផនកមយួៃននីតវិធិី្រពហមទណ្ឌ ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់េដើម   
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី សុំចូលរួមសវនករកនុង
រយៈេពលៃនករឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន អ.វ.-
ត.ក អ.ប.ជ ២០ មនី ២០០៨ កថខណ្ឌ ៤១។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុង អ.វ.ត.ក៖ វធិន ៤៩។ វធិនេនះ ែចងបញជ កច់បស់ថករេចទ្របកន់
បទេលមើសកនុងយុ ្ត ធិករៃន អ.វ.ត.ក ច្រតូវបនចបេ់ផ្តើមែតេ យ្រពះ ជ ជញ  េទះបីជ មឆនទ នុសិទធិ
របស់ខ្លួន ឬ មមូល ្ឋ នៃនបណ្តឹ ងក្តី។ 
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ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
េច្រកមេសុើបសួរ្រតូវែតេសុើបសួរ មូលេហតុនន កនុង
េសចក្តជូីនដំណឹង របស់េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ែដល
មនសុពលភព េ យមនិគិតពីេសចក្តសីននិ ្ឋ ន
បញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរ របស់រដ្ឋ ជញ េឡើយ៖ កតព្វ-
កិចចេនះ្រតូវចប ់ ្របសិនេបើគម នករេចទ្របកនេ់លើ
អងគេហតុ ែដលបនអះ ង ឬមនិមនករកំណត ់ 
បទេចទេលើអងគេហតុេនះ។ អវត្តមនៃនកិចចេសុើប-
សួរ ច្រតូវបនបក្រ យថ ជករបដិេសធកិចច-
េសុើបសួរ។ 

េលខ98-84800 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
២៥៩ តុ ករកពូំលប ងំ ១៦ វចិឆិក ១៩៩៩ 
(កតព្វកចិចេសុើបសូរ េលើកែលងែតគម នករេចទ
្របកន ់ គម នករកណំត់បទេចទ)។ េលខ00-
80748 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៥ តុ ករ
កពូំលប ងំ ១១ មក  ២០០១ (កតព្វកិចច
េផទ ងផទ ត់អតថិភព ៃនអងគេហតុែដលបនេចទ
្របកន់ និងករកណំត់បទេចទ ែដលមន
សក្ត នុពល)។ េលខ99-83418 ្រពឹត្តិប្រត្រពហម-
ទណ្ឌ េលខ៧ តុ ករកពូំលប ងំ ១១ មក  
២០០០ (អវត្តមនៃនកិចចេសុើបសួរ្រតូវបនបក-
្រ យថ ជករបដិេសធកិចចេសុើបសួរ)។ 

 
មូលេហតុែដលមនិមនសុពលភព កនុងករបដិេសធ
មនិ្រពមេធ្វើករេសុើបសួរ៖ ្រស័យេ យធតុផ ែំផនក

អងគេហតុ ែដល្រតូវពិនិតយេផទ ងផទ តក់នុងកិចចេសុើបសួរ 
និងេ យ រធតុផ  ំ ៃននីតិវធីិេសុើបសួរ្រតូវបនអនុ-
វត្តេនកនុងេរឿងក្តីេផ ង។ 

េលខ69-91579 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៤៦ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៣ កុមភៈ ១៩៧០ (ធតុផ ំ
ៃនអងគេហតុ ែដល្រតួវេផទ ងផទ ត់)។ េលខ07-
86077 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៨ តុ ករ
កពូំលប ងំ ១៥ មក  ២០០៨ (នីតិវធិីេសុើប-
សួរែដលបនអនុវត្តេនកនុងេរឿងក្តីេផ ង)។ 

 
មូល ្ឋ នដ្៏រតឹម្រតូវ ែដលនឲំយបដិេសធមនិេបើកករ-
េសុើបសួរ៖ កល គម នកររេំ ភចបបែ់ដលេកើត
េចញពីអងគេហតុ ដូចបនេចទ្របកន ់ និងបនទ បពី់
កិចចេសុើបសួរ កល មនភស្តុ ងបញជ កថ់ អងគ-
េហតុែដលបនេចទ្របកនម់និ្រតូវបន្រប្រពឹត្ត។ 

េលខ 79-90062 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
២០៥ តុ ករកពូំលប ងំ ១២ មិថុន ១៩៧
៩ (គម នកររេំ ភចបប់ ្រតវូបនរកេឃើញេទ)។ 
េលខ 09-80720 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៦៤ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៦ តុ  ២០០៩។ 

 
េនេពលេច្រកមេសុើបសួរ ចងេ់បើកករេសុើបសួរ េទះ 
បីករសននិ ្ឋ ន របស់រដ្ឋ ជញ មនិចងច់តក់រកេ៏ យ៖ 
កនុងកលៈេទសៈដូេចនះ េច្រកមេសុើបសួរ្រតូវែតេឆ្លើយ
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តប មដីកសេ្រមច ែដលមនសំ ងេហតុេទនឹង
េសចក្តីសននិ ្ឋ នរបស់រដ្ឋ ជញ ។ 

េលខ88-82856 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
២៧៨ តុ ករកពូំលប ងំ ២០ មិថុន ១៩៨
៨។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ  ៨៦។ ម្រ េនះ កំណតអំ់ពីតួនទីរបស់រដ្ឋ ជញ កនុងកិចចេសុើប
សួរេលើពកយបណ្តឹ ង មយួ ែដលបន កេ់ យេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី មន ក ់ និងករេឆ្លើយតប មរយៈដីកសននិ ្ឋ ន
បញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរ ឬដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរបែនថម។ ម្រ េនះកកំ៏ណតផ់ងែដរ នូវតួនទីរបស់េច្រកម
េសុើបសួរ កនុងករកំណតថ់េតើ្រតូវចតក់រេសុើបសួរ ឬមនិចតក់រ េដើមបេីឆ្លើយតបេទនឹងេសចក្តីសននិ ្ឋ នរបស់រដ្ឋ ជញ  ែដល
បនេធ្វើេឡើងបនទ បពី់មនពកយបណ្តឹ ង។ 
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ម្រ  ១៤៣៖ ករជូនដំណឹងអំពីករ ក់ឲយសថតិេនេ្រកមករ
ពិនិតយ 

 េនេពលចូលបង្ហ ញខ្លួនេលើកដំបងូ េច្រកមេសុើបសួរពិនិតយអត្តសញញ ណជន្រតូវេចទ្របបជ់ន
េនះឲយបនដឹងេរឿង ៉ វែដលេចទ្របកន ់និង្របបអំ់ពីេឈម ះបទេលមើស ែដលកំណតេ់ យចបប។់ េច្រកម
េសុើបសួរ្របបជ់ន្រតូវេចទថខ្លួន ចេឆ្លើយ ឬមនិេឆ្លើយេ យេសរ។ី និេទទសស្តីពីករ្របបេ់នះ្រតូវចុះកនុង
កំណតេ់ហតុេនេពលចូលបង្ហ ញខ្លួនេលើកដំបងូ។ 
 
 ្របសិនេបើជន្រតូវេចទចងេ់ឆ្លើយ េនះេច្រកមេសុើបសួរ្រតូវទទលួចេម្លើយេនះភ្ល ម។ 
 
 េច្រកមេសុើបសួរ្របបជ់ន្រតូវេចទឲយបនដឹងអំពីសិទធិរបស់ខ្លួន កនុងករេ្រជើសេរ ើសេមធវ ីឬកនុង
ករសំុឲយចត់ ងំេមធវឲីយខ្លួនេ យអនុវត្ត មចបបស់្តីពីលកខន្តិកៈេមធវ។ី 
 
 ជន្រតូវេចទជអនីតិជន្រតូវែតមនេមធវអីមជនិចច។ េបើគម នករេ្រជើសេរ ើសេ យជន្រតូវេចទ
េទ េមធវ្ីរតូវបនចត់ ងំេនកនុងលកខខណ្ឌ  ែដលែចងេ យចបបស់្តីអំពីលកខន្តិកៈេមធវ។ី 
 
 េ្រកយពីចូលបង្ហ ញខ្លួនេលើកទីមយួ ជន្រតូវេចទ ែដលេនេ្រកឃំុ្រតូវ្របកស្របបដ់ល់េច-
្រកមេសុើបសួរអំពី សយ ្ឋ នរបស់ខ្លួន។ ជន្រតូវេចទេនះ្រតូវបនទទលួដំណឹងថៈ 
 
• ខ្លួន្រតូវែតជូនពត័ម៌នដល់េច្រកមេសុើបសួរេនេពល ែដលខ្លួនផ្ល ស់ប្តូរ សយ ្ឋ ន 
• ្រគបក់រឲយដំណឹង ែដលបនេធ្វើេឡើង ម សយ ្ឋ នចុងេ្រកយ ែដល្របកសេឡើងេ យជន

្រតូវេចទេនះ ្រតូវចតទុ់កថបនេធ្វើេឡើងដល់ មុខី្លួនផទ ល់។ 
 

ករឲយដំណឹង ្រពមទងំករ្របកសស្តីអំពីករផ្ល ស់ប្តូរ សយ ្ឋ ន ្រតូវចុះកនុងកំណតេ់ហតុេន
េពលចូលបង្ហ ញខ្លួនេលើកដំបងូ។ 
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ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

សិទធដិងឹឮអពំបីទេចទ៖ ជន្រតូវេចទមនសិទធិ
ទទួលបនករជូនដំណឹងទន់េពលេវ  និង
លម្អតិអំពបីទេចទ្របឆងំនឹងរូបគត ់ មរយៈ
ភ ែដលគតយ់ល់ដឹងបន។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ សេំណើ សុឯំក រគ្ំរទ
ដកីដេំ ះ្រ យ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១៥ ធនូ
២០១០ កថខណ្ឌ ៧។ 

 
សិទធេិនេសង មមនិេឆ្លើយតប៖ ជន្រតូវេចទ្រតូវ
ែតទទួលបនកររលឹំក អពំីសិទធិរបស់គត ់ ្រគប់
ដំ កក់ល ៃននីតវិធិី្របឆងំនឹងគត ់ េដើមបី
អនុវត្តសិទធិេនះ។ 

េរឿងក្ត ី ឌុច៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងករ
ឃុខំ្លួន បេ ្ត ះ សនន អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៣ 
ធនូ  ២០០៧ កថខណ្ឌ ៩១០។ 

 

សិទធកិរពរខ្លួន៖ ជន្រតូវេចទ្រតូវមនសិទធិមន
េមធវកីរពរ មករេ្រជើសេរ ើសរបស់ខ្លួន។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងករ
ឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៣ ធនូ  
២០០៧ កថខណ្ឌ ១១។ 

 
ករកណំតច់រកិលកខណៈ ៃនអងគេហតុ្រសបចបប់
មនលកខណៈជបេ ្ត ះ សននប៉េុ ្ណ ះ៖ ចរកិ
លកខណៈផ្លូវចបបគ់ឺែតងែត ជចរកិលកខណៈ    
បេ ្ត ះ សននសថិត កនុងដំ កក់លេសុើប-   
សួរ។ 

េរឿងក្ត ីនួន ជ េអៀង រ ីេខៀវ សផំន េអៀង 
ធរីទិធ និងឌុច៖ ដកីស្តីពីករេសនើសុេំធ្វើករបភំ្លឺ
េលើបទេចទនន អ.វ.ត.ក ករយិល័យ
សហ្រពះ ជ ជញ  ២០ វចិឆកិ ២០០៩ កថ
ខណ្ឌ ១០។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុង អ.វ.ត.ក៖ វធិន២១(១)(ឃ) និង៥៧។ វធិន២១(១)(ឃ) ្រសេដៀងគន
ែមនែទនេទនឹងកថខណ្ឌ ទីមយួៃនម្រ  ១៤៣ ប៉ុែន្តអ្វីែដលខុសគន េនកនុងម្រ  ១៤៣ គឺមនែតលកខខណ្ឌ
ត្រមូវឲយេច្រកមេសុើបសួរជូនដំណឹងដល់ជន្រតូវេចទ អំពីសិទធិេនេសង មមនិេឆ្លើយតបរបស់គតេ់នេពលសវន
ករបឋម។ វធិន៥៧ បញជ ក់ រជថមីអំពីសិទធិទងំេនះែដលែចងថ ្របសិនេបើជន្រតូវេចទយល់្រពមឲយសួរ
េនេពលបង្ហ ញខ្លួនេលើកដំបូង េច្រកមេសុើបសួរ្រតូវេធ្វើកំណតេ់ហតុជបនទ ន ់ ប៉ុែន្តជន្រតូវេចទមនសិទធិពិេ្រគះ 
ជមយួេមធវរីបស់ខ្លួនជមុនសិន។ 
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ករអនុវត្តម្រ ែដល ចេ្របៀបេធៀបបនេនកនងុករណីយតុ្តិ ្រស្តដៃទេទៀត 

គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស  អ.ស.ប 
្របេទសកមពុជ គឺជភគីៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ (ICCPR) ែដល
បញញត្តិេគលករណ៍ចបបអ់ន្តរជតិស្តីពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពី
រេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុងកតិកសញញ  ICCPR ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យ
ថ បន័អនុវត្តរបស់ខ្លួន គឺគណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប។ 

 
កំហុសកនុងករេកះេ មនិែមនជកររេំ ភេលើសិទធិ
ទទួលបនករជូនដំណឹងអំពីបទេចទេទ៖ កំហុស
ខងអងគេហតុេនកនុងករេកះេ  មនិែមនជករ
រេំ ភេលើសិទធិរបស់បុគគល េដើមបទីទួលបនករជូន
ដំណឹងអំពីបទេចទ្របឆងំនឹងខ្លួនគតេ់ឡើយ ដ ប

ករេកះេ េនះ ្រតូវបនែកែ្របទនេ់ពល និង
គម នករយល់្រចឡំ ែដលមនិ្រតឹម្រតូវ។ សិទធិកនុងករ
ទទួលបនករជូនដំណឹងរបស់បុគគលអំពី្របេភទ និង
មូលេហតុៃនបទេចទ្របឆងំនឹងរូបគត ់ រមួមនករ
ជូនដំណឹងអំពីចបបព់កព់ន័ធ ែដលរូបគត្់រតូវបន
េចទ្របកនថ់បនរេំ ភ និងអងគេហតុទូេទ ែដល
បនេចទ្របកន ់ ែដលនឲំយមនបទេចទ្របកន់
េនះេឡើង។ 

េរឿងក្ដី J. O. ទល់នឹង្របេទសប ងំ គណៈកមម -
ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៣ មីន ២០១១ 
កថខណ្ឌ ៩.២-៩.៣។ 

 
សិទធមិនិ្រតូវបនបងខឲំយផ្តល់ភស្តុ ង ្របឆងំនឹង     
ខ្លួនឯង៖ សិទធិេនះមននយ័ថ ជញ ធរមនិ ច ក់
បុគគល មន ក ់ ឲយសថិតេ្រកមករបងខិតបងខំ ខងផ្លូវ-
កយ ផ្លូវចិត្ត ឬខង ម រតីេទះបីេ យផទ ល់/
្របេយលក្តី េដើមបទីទួលបនេសចក្តី រភពពីបុគគល
េនះេឡើយ។ 

េរឿងក្ដី SHARIFOVA និងគូកនទល់នឹង្របេទស
ជីគី ថ ន គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស  អ.ស.ប 

១ េម  ២០០៨ កថខណ្ឌ ៦.៣។ េរឿងក្តី
KHUSEYNOVA ទល់នឹង្របេទស ជីគី ថ ន    
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២០ តុ  
២០០៨ កថខណ្ឌ ៨.៣។ េរឿងក្ដី IDIEVA ទល់
នឹង្របេទស ជគីី ថ ន គណៈកមម ធិករសិទធិ-
មនុស  អ.ស.ប ៣១ មីន ២០០៩ កថខណ្ឌ
៩.៣ ។ េរឿងក្ដ ីBUTOVENKO ទល់នឹង្របេទស
អុ៊យែ្រកន   គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស  អ.ស-.
ប ១៩ កកក   ២០១១  កថខណ្ឌ ៧.៤។ 

 
យុត្តកិមមៃនករណីេលើកែលងចំេពះវធិនទូេទ ែដល
ែចងថបុគគល ែដលកំពុងរងច់កំរជំនំុជ្រមះមនិ្រតូវបន
ឃុខំ្លួនេឡើយ៖ រដ្ឋ្រតូវែតេរៀប បឲ់យបនពិ ្ត រ អំពី
កង្វល់េផ ងៗ ែដលផ្តល់យុត្តិកមមស្រមបប់ន្តករឃុំ
ខ្លួន និងមូលេហតុែដលកង្វល់ទងំេនះមនិ ចេ ះ-
្រ យបន មរយៈលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនករ កឲ់យ
សថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ ឬលកខ-
ខណ្ឌ េ ះែលង ែដលតឹងរុងឹេផ ងេទៀត។ 
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េរឿងក្ដី SMANTSER ទល់នឹង្របេទសែបល រូស  
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៣ តុ  
២០០៨ កថខណ្ឌ ១០.៣។ 

 
ករករពរអនីតិជន កនុងអំឡុងេពលៃនកិចចដំេណើ រករ
នីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ៖ ្រតូវមនករបញជ កជ់ពិេសសអំពី
ករករពរអនីតិជន កនុងកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិ្រពហម- 
ទណ្ឌ ។ ឳពុក ម្ត យ ឬ ពយបលរបស់អនី-
តិជនគួរទទួលបនករជូនដំណឹង អំពីបទេចទ
្របឆងំនឹងអនីតិជនេនះ។ អនីតិជនមនត្រមូវករ
ជពិេសសនូវជំនួយកនុងករេរៀបចំ និងបង្ហ ញករ
ករពរខ្លួន។ អនីតិជនគួរទទួលបនវធិនករករពរ

ពិេសស រមួទងំករេ ះែលង ជបេ ្ត ះ សនន 
និងកិចច្របឹងែ្របង កនុងករធនេលើបញ្ហ សន្តិសុខ 
និងសុខុមលភពរបស់ពួកេគ។ 

េរឿងក្ដី SHARIFOVA និងគូកនទល់នឹង្របេទស
ជីគី ថ ន គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស  អ.ស.ប 

១ េម  ២០០៨ កថខណ្ឌ ៦.៦ (ករជូន
ដណឹំងអពីំបទេចទ ជនួំយកនុងករេរៀបចកំរ-
ករពរក្ត)ី។ េរឿងក្ដី LAUREANO ATACHAHUA
ទល់នឹង្របេទសេប៉រូ គណៈកមម ធិករសិទធិ-
មនុស  អ.ស.ប ២៥ មីន ១៩៩៦ កថខណ្ឌ
៨.៧ (វធិនករករពរពិេសស)។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ៖ ម្រ ៩(៣) ១៤(៣) (ក) ១៤(៣) 
(ខ) ១៤(៣) (ឆ) និង១៤ (៤)។ ម្រ ១៤(៣) (ក) កំណតអំ់ពីសិទធបុិគគលកនុងករទទួលបន “ករជូនដំណឹងទនេ់ពល
េវ ” នូវបទេចទ្របឆងំនឹងរូបគត។់ ម្រ ១៤(៣)(ឆ) ែចងអំពីសិទធិេនេសង មមនិេឆ្លើយតប េហើយម្រ ១៤(៣)(ខ) 
កំណតអំ់ពីសិទធិ កនុងករ្រប្រស័យទកទ់ងជមយួេមធវរីបស់ខ្លួន មករេ្រជើសេរ ើសេ យខ្លួនគតផ់ទ ល់។ ម្រ  ១៤ (៣) 
(ឆ) ែចងអំពីសិទធេិនេសង មមនិេឆ្លើយតប េហើយ ម្រ ១៤ (៣) (ខ) ែចងអំពីសិទធកិនុងករ្រប្រស័យទកទ់ង ជមយួេមធវ ី
មករេ្រជើសេរ ើសរបស់ខ្លួន ម្រ ១៤(៤) ត្រមូវឲយមននីតិវធីិ ែដលមនករយកចិត្តទុក ក ់ ចំេពះ យុរបស់អនីតិជន

េហើយម្រ ៩(៣) ត្រមូវឲយជនែដល្រតូវបនេ ះែលងែដលសថិតេ្រកមករេសុើបអេងកត ជូនដំណឹងដល់េច្រកមេសុើបសួរ
អំពីករផ្ល ស់ប្តូរ សយ ្ឋ ន។ 
 
តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករ- 
ពរែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
សិទធទិទួលបននូវជំនួយែផនកចបប ់ ្រតូវអនុវត្តកនុងកិចច
ដំេណើ រករនីតិវធីិទងំមូល៖ ជពិេសសេនកនុងអំឡុង
េពលៃនកិចចេសុើបសួរ។ 

េរឿងក្ដី IMBRIOSCIA ទល់នឹង្របេទសនូែវល-
េហ ឡង់ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៤ វចិឆិក 
១៩៩៣ កថខណ្ឌ ៣៨ (ករែខ្វងេយបល់របស់
េច្រកម LOPER ROCHA J.)។ 
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ជនជបេ់ចទ្រតូវទទួលបនជំនួយែផនកចបប់ ចបពី់
ដំ កក់លដបូំងបង្អស់៖ មននយ័ថ ចបពី់េពល
នគរបលេធ្វើកំណតេ់ហតុ ឬចបពី់េពលឃតខ់្លួន។ 

េរឿងក្ដី SALDUZ ទល់នឹង្របេទសទួគី តុ ករ
សិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៧ វចិឆិក ២០០៨ កថខណ្ឌ
៥២ (ជនួំយពីេមធវចីប់ពីដំ ក់កលដបូំង
បង្អស់)។ េរឿងក្ដ ីDAYANAN ទល់នឹង្របេទសទួគី 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១៣ តុ  ២០០៩ 
កថខណ្ឌ ៣១ (ករចប់េផ្តើមករឃត់ខ្លួន)។ 

 

តំ ងែផនកចបប ់មនិ្រតូវបនេគបដិេសធេចលេឡើយ
៖ ជនជបេ់ចទ្រតូវែតទទួលបន ករករពរខ្លួន ម
ថ នភពជកែ់ស្តង និងេ យមន្របសិទធភព។ 

េរឿងក្ដី TWALIB ទល់នឹង្របេទស្រកិក តុ ករ
សិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ៩ មិថុន ១៩៩៨ កថខណ្ឌ ៤៦ 
(តំ ងែផនកចបប់)។ េរឿងក្ដី ARTICO ទល់នឹង
្របេទសអីុ លី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១៣ 
ឧសភ ១៩៨០ កថខណ្ឌ ៣៣ (ករករពរខ្លួន
មទម្ល ប់ៃនករអនុវត្ត និងេ យមន្របសិទធ-

ភព)។ 
 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៦(១)។ ម្រ េនះ ែចង
អំពីសិទធិទទួលបនសវនករេ យយុត្តិធម ៌រមួទងំសិទធកិរពរខ្លួន មរយៈជំនួយែផនកចបប ់ែដលេ្រជើសេរ ើសេ យខ្លួនឯង
ផទ ល់ ឬ្របសិនេបើគតម់និមនមេធយបយេដើមបទីទួលបនជំនួយេនះេទ ្រតូវផ្តល់ជូនគតេ់ យមនិគិតកៃ្រម េបើសិនជផល
្របេយជនៃ៍នយុត្តធិមត៌្រមូវឲយមនែបបេនះ។ 
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ម្រ  ១៤៥៖ វត្តមនរបសេ់មធវីកនងុេពលសរួចេម្លើយ 

 កល ជន្រតូវេចទមនេមធវអីម េច្រកមេសុើបសួរ្រតូវេកះេ េមធវយ៉ីងតិចបំផុត៥ 
(្រប)ំ ៃថង មនុករសួរចេម្លើយ។ កនុងថិរេវ េនះ េមធវ ី ចពិនិតយេមើលសំណំុេរឿងៃននីតិវធីិ។ 
 
 ជន្រតូវេចទ ច្រតូវសួរចេម្លើយបនែតេនចំេពះមខុេមធវរីបស់ខ្លួនប៉េុ ្ណ ះ។ ប៉ែុន្ត្របសិនេបើ
េមធវែីដល្រតូវបនេកះេ យ៉ង្រតឹម្រតូវ េហើយមនិចូលបង្ហ ញខ្លួនេនៃថង និងេម៉ងកំណតេ់ទ េច្រកម
េសុើបសួរ ចសួរចេម្លើយជន្រតូវេចទេ យគម នវត្តមនរបស់េមធវ។ី និេទទសស្តីអំពីអវត្តមនេនះ្រតូវចុះ
េនកនុងកំណតេ់ហតុសួរចេម្លើយជន្រតូវេចទ។ 
 
 កនុងករណីពិេសស េច្រកមេសុើបសួរ ចសួរចេម្លើយជន្រតូវេចទ េ យមនិបចេ់កះេ េមធវ ី
្របសិនេបើ ជន្រតូវេចទេបះបងេ់ចលយ៉ងជកែ់ស្តងនូវវត្តមនរបស់េមធវខី្លួន។ ករេបះបងេ់ចលេនះ
្រតូវចុះេនកនុងកំណតេ់ហតុមយួេផ ងពីកំណតេ់ហតុសួរចេម្លើយ និង្រតូវចុះហតថេលខេ យជន្រតូវេចទ។ 
 
 កនុងករណីបនទ ន ់ េច្រកមេសុើបសួរក៏ ចេធ្វើករសួរចេម្លើយេ យមនិបចេ់កះេ េមធវបីនែដរ។ 
ភពបនទ នេ់នះ្រតូវែតប ្ត លមកពីេ្រគះថន កដ់ល់ ្ល ប ់ ឬប ្ត លមកពីករភយ័ខ្ល ចបតប់ងត់្រមុយៃន
ភស្តុ ង។ ្របេភទៃនភពបនទ ន្់រតូវែតចុះនិេទទសេនកនុងកំណតេ់ហតុ។ 
 

េច្រកមេសុើបសួរ ចេ រកអនកែ្រប ដូចមនែចងេនកនុងម្រ ១៤៤ (ជំនយួរបស់អនកបកែ្រប) 
ៃន្រកមេនះ។ 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

សិទធមិនវត្តមនរបស់េមធវែីដល្រតូវទទួលបន
ករជូនដណឹំងជមនុ៖ ជន្រតូវេចទមនសិទធិឲយ
េមធវមីនវត្តមន េនេពលគត្់រតូវបនសួរចេម្លើយ 
្របសិនេបើគតម់នេមធវរីចួេហើយ។ េមធវ្ីរតូវ
បនជូនដំណឹង៥ៃថង មនុករសួរចេម្លើយចបេ់ផ្តើម 

េដើមបឲីយេមធវ ី ចពិនិតយេមើលសំណំុេរឿង និង
េ្រត មខ្លូនស្រមបក់រសួរចេម្លើយ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីករ
បដេិសធេលើពកយសុេំមឃភព អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ       
២៦ សី  ២០០៨ កថខណ្ឌ ៤៦-៤៩។ 
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វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុង អ.វ.ត.ក៖ វធិន៥៨(១) ៥៨(២) ៥៨(៣) និង៣០។ វធិន៥៨(១) ដល់
៥៨(៣) មនលកខណៈ្រសេដៀងគន ែមនែទនេទនឹងម្រ ១៤៥ េលើកែលងែតម្រ ៥៨(៣) ែដលអនុញញ តឲយ
មនករសួរចេម្លើយជន្រតូវេចទ េ យអវត្តមនរបស់េមធវខី្លួនកនុងេពលបនទ ន ់ គឺេពលមនភវនីយភពខពស់
ែដលថភស្តុ ង ែដលនឹង្រតូវបតប់ងម់និ ចរកមកវញិបន េនកនុងអំឡុងេពលៃនកររងច់េំមធវ ី េហើយ 
ែដលកនុង ថ នភពដូេចនះ ត្រមូវឲយមនករយល់្រពមពីជន្រតូវេចទ។ ករបក្រ យបទបបញញត្តិៃនវធិន៣០ ក៏
្រសេដៀងគន ែដរ េលើកែលងែតថ ក  ីឬភគី ចេសនើសំុអនកបកែ្របបនេនេពលចបំច។់ 
 
ករអនុវត្តម្រ ែដល ចេ្របៀបេធៀបបនេនកនងុករណីយតុ្តិ ្រស្តដៃទេទៀត 

គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប 
្របេទសកមពុជ គឺជភគីៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ (ICCPR) ែដល
បញញត្តិេគលករណ៍ចបបអ់ន្តរជតិស្តីពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពី
រេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុងកតិកសញញ  ICCPR ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យ
ថ បន័អនុវត្តរបស់ខ្លួន គឺគណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប។ 

 
កររេំ ភ៖ ករមនិអនុញញ តឲយមនេមធវ ី ម
សំេណើ ៖ សិទធិមនេមធវ្ីរតូវបនរេំ ភ េនេពល

រដ្ឋសួរចេម្លើយជនសង ័យ ែដលពំុទទួលបន
ករអនុញញ ត មសំេណើ  េដើមបជួីបេមធវរីបស់គត។់ 

េរឿងក្តី GRIDIN ទល់នឹងសហពន័ធរុស  ី គណៈ-    
កមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២០ កកក  
២០០០ កថខណ្ឌ ៨.៥។ 

 
កររេំ ភ៖ ករ កស់មព ធ េ យផទ ល់ / េ យ  
្របេយលខងផ្លូវកយ ឬផ្លូវចិត្តេលើជនជបេ់ចទ៖       
វត្តមនៃនសមព ធ មយួ ពីសំ ក់ ជញ ធរេសុើប
សួរេទេលើជនជបេ់ចទកនុងគំនិត េដើមបទីទួលបន
ចេម្លើយ រភពអំពីពិរុទធភព គឺជកររេំ ភ ែដល
កររេំ ភេនះបនបងខំឲយចុងេចទេធ្វើសកខីកមម 

្របឆងំនឹងខ្លួនឯង ឬេដើមបឲីយេឆ្លើយ រភពអំពី    
ពិរុទធភព។ 

េរឿងក្តី KELLY ទល់នឹង្របេទសចៃម៉ក គណៈ-
កមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ៨ េម  
១៩៩១ កថខណ្ឌ ៥.៥។ 

 
កររេំ ភ៖ ករសួរចេម្លើយេ យគម នវត្តមនេមធវ៖ី 
ករសួរចេម្លើយជនជបេ់ចទេ យគម នវត្តមនេមធវ ី
និងែដលពំុមនករេគរពឲយបនេពញេលញនូវវធិន 
ស្តីអំពីដំេណើ រករឆបរ់ហ័សេនមុនេពលេធ្វើករេចទ
្របកនជ់នជបេ់ចទ គឺជកររេំ ភបទបបញញត្តិ ែដល

មឃតក់រឃុំខ្លួន មទំេនើងចិត្ត។ 

េរឿងក្តី CHAPARRO និងគូកនទល់នឹង្របេទស   
កូឡុបំ៊ ីគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស   អ.ស.ប ២៩ 
កកក   ១៩៩៧ កថខណ្ឌ ៨.៧។ 
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ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៩ និង១៤(៣)(ខ)។ 
ម្រ ៩ មឃតក់រឃុំខ្លួន មទំេនើងចិត្ត ខណៈម្រ ១៤(៣)(ខ) ករពរសិទធិជន្រតូវេចទកនុងករ្រប្រស័យទកទ់ងជ
មយួេមធវែីដលខ្លួនបនេ្រជើសេរ ើស។ 
 
តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករពរ
ែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ ែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
េមធវកីរពរ ្រតូវែតមនេពលេវ ្រគប្់រគន ់ េដើមបី
េ្រត មេរៀបចំឲយបន្រតឹម្រតូវ៖ ឧទហរណ៍រយៈេពល
ពីរសប្ត ហ៍ ស្រមបក់រេរៀបចំឯក រចំនួន១៧,០០០
ទំពរ័្រតូវបនតុ កររកេឃើញថ ជេពលេវ មនិ
្រគប្់រគន។់ 

េរឿងក្តី ÖCALAN ទល់នឹង្របេទសទួគី តុ ករ
សិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១២ ឧសភ ២០០៥ កថខណ្ឌ  
១៤២-១៤៤។ 

 
សិទធទិទួលបនជំនួយ ែផនកចបប្់រតូវអនុវត្តេន្រគប់
កិចចដំេណើ រករនីតិវធីិទងំមូល៖ ជពិេសសេនកនុង
អំឡុងេពលៃនកិចចេសុើបសួរ។ 

េរឿងក្តី IMBRIOSCIA ទល់នឹង្របេទសនូែវល-
េហ ឡង់ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៤ វចិឆិក 
១៩៩៣ កថខណ្ឌ  ៣៨ (មតិែខ្វងេយបល់
របស់េច្រកម LOPER ROCHA J.)។ 

 
ជនជបេ់ចទ្រតូវែតទទួលបនជនួំយែផនកចបបច់បពី់
ដំ កក់លដបូំងបង្អស់៖ មននយ័ថចបពី់េពល
សួរចេម្លើយ ឬចបពី់េពលឃតខ់្លួនេ យនគរបល។ 

េរឿងក្តី SALDUZ ទល់នឹង្របេទសទួគី តុ ករ
សិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៧ វចិឆិក ២០០៨ កថខណ្ឌ
៥២ (ជនួំយពីេមធវ ី ចបពី់ដំ ក់កលដបូំង
បង្អស់)។ េរឿងក្ត ីDAYANAN ទល់នឹង្របេទសទួគី 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១៣ តុ  ២០០៩ 
កថខណ្ឌ ៣១ (ករចប់េផ្តើមករឃត់ខ្លួន)។ 

 
តំ ងែផនកចបប ់ មនិ្រតូវបនបដិេសធជ ចខ់ត៖ 
ជនជបេ់ចទ ្រតូវែតទទួលបនករករពរខ្លួន ម
ថ នភពជកែ់ស្តង និងេ យមន្របសិទធភព។ 

េរឿងក្តី TWALIB ទល់នឹង្របេទស្រកិក តុ ករ
សិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ៩មិថុន ១៩៩៨ កថខណ្ឌ ៤៦ 
(តំ ងែផនកចបប់)។ េរឿងក្តី ARTICO ទល់នឹង
្របេទសអីុ លី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១៣ 
ឧសភ ១៩៨០ កថខណ្ឌ ៣៣ (ករករពរខ្លួន

មទម្ល ប់ៃនករអនុវត្ត និងេ យមន្របសិទធ-
ភព)។ 
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ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៦(១)។ ម្រ េនះ ែចង
អំពីសិទធិទទួលបនសវនករេ យយុត្តិធម ៌រមួទងំសិទធកិរពរខ្លួន មរយៈជំនួយែផនកចបប ់ែដលេ្រជើសេរ ើសេ យខ្លួនឯង
ផទ ល់ ឬ្របសិនេបើគតម់និមនមេធយបយេដើមបទីទួលបនជំនួយេនះេទ ្រតូវផ្តល់ជូនគតេ់ យមនិគិតកៃ្រម េបើសិនជផល
្របេយជនៃ៍នយុត្តធិមត៌្រមូវឲយមនែបបេនះ។ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
និយត័ភពៃនករេកះេ េមធវ៖ី ករណ៍េនះ ្រតូវែត
យតៃម្លេនៃថងេចញដីកេកះ។ 

េលខ07-88451 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៤៩ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៦ កុមភៈ ២០០៨។ 

 
េមឃភពៃនករេកះេ េមធវ៖ី ្របសិនេបើថិរេវ
្របៃំថងៃនៃថងេធ្វើករ គិតពីៃថងេចញដីកេកះេ េមធវ ី
ដល់ៃថងសួរចេម្លើយមនិ្រតូវបនេគេគរពេនះ ដីកេកះ
្រតូវបនចតទុ់កជេមឃៈ។ 

េលខ086-93266 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៤៩ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២ កញញ  ១៩៨៦។ 

 
កររេំ ភ៖ ករខកខនមនិបនេកះេ េមធវ ី   
ស្រមបក់រសួរេដញេ លចំេពះមុខ៖ េនះគឺជករ
រេំ ភសិទធិរបស់ជនជបេ់ចទ កនុងករទទួលបន
ជំនួយេដើមបកីរករពរខ្លួន។ 

េលខ07-86794 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
២៩៧ តុ ករកពូំលប ងំ ៤ ធនូ  ២០០៧។ 

 

ករេកះេ េមធវ ី ្រតូវេធ្វើ្រគបេ់ពលែដលជន្រតូវ
េចទ្រតូវបន ្ដ បច់េម្លើយ៖ ដីកេកះពំុចបំច់
បញជ កអំ់ពីកមមវតថុេទ។ 

េលខ85-94010 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៨៨ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១ តុ  ១៩៨៥។ 

 
ករពិនិតយេមើលសំណំុេរឿង៖ ករណ៍េនះ ចេធ្វើបន
ចំេពះែតេមធវរីបស់ភគីប៉ុេ ្ណ ះ េហើយសំណំុេរឿង
្រតូវែតេពញេលញ និងមនឯក រនីតិវធីិទងំអស់
កនុងេពលៃនករពិនិតយ េដើមបេីចៀស ងេមឃភព។ 

េលខ00-82215 តុ ករកពូំលប ងំ ២២ មក  
២០០២ (ករពិនិតយេមើលសណំុំេរឿងរបស់េមធវ)ី។ 
DP. 1937 តុ ករកពូំលប ងំ ៣ សី  
១៩៣៥ (សណំុំេរឿង្រតូវែតេពញេលញ)។ 

 
ឯក រែដលេចញកនុងចេន្ល ះៃថង ៃនករពិនិតយសំណំុ
េរឿងនិងករសួរចេម្លើយ៖ េ យ រែតកិចចេសុើបសួរ
កំពុងដំេណើ រករ ឯក រែដលេចញកនុងចេន្ល ះៃថងៃន
ករពិនិតយសំណំុេរឿង និងៃថងសួរចេម្លើយ ច្រតូវបន 
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បូកបែនថមេទកនុងសំណំុេរឿង ដ ប ជន្រតូវេចទ 
និងេមធវរីបស់គត្់រតូវបនជូនដំណឹងជមុន។ 

េលខ89-86666 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៨៦ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២០ កុមភៈ ១៩៩០។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ  ១១៤។ ម្រ េនះ ែចងអំពីសិទធរិបស់ជនជបេ់ចទ រមួទងំ
សិទធិទទួលបនជំនួយពីេមធវកីនុងេពលសួរចេម្លើយ។ 
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ម្រ  ១៥០៖ ករ ្ត ប់ចេម្លើយេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី 

 េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ច្រតូវបនអមេ យេមធវ។ី 
 
 កនុងករណីេនះ េច្រកមេសុើបសួរ្រតូវេកះេ េមធវរីបស់េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី យ៉ងតិចបំផុត
៥(្រប)ំ ៃថងមនុករ ្ត បច់េម្លើយ។ េនកនុងថិរេវ េនះ េមធវ ី ចពិនិតយសំណំុេរឿងៃននីតិវធីិបន។ 
 
 េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ច្រតូវបនេគ ្ត បច់េម្លើយែតេនចំេពះមខុរបស់េមធវខី្លួនប៉េុ ្ណ ះ។ 
ប៉ែុន្ត្របសិនេបើេមធវ ី ែដល្រតូវបនេកះេ យ៉ង្រតឹម្រតូវ េហើយមនិចូលមកបង្ហ ញខ្លួនេនៃថង និងេម៉ង
មកំណតេ់ទ េច្រកមេសុើបសួរ ចសួរចេម្លើយេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី េ យគម នវត្តមនរបស់េមធវ។ី 

និេទទសស្តីពីអវត្តមនេនះ្រតូវចុះេនកនុងកំណតេ់ហតុ ្ត បច់េម្លើយ។  
 
 កនុងករណីពិេសស េច្រកមេសុើបសួរ ច ្ត បច់េម្លើយេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីបន េ យមនិ
ចបំចេ់កះេ េមធវ ី ្របសិនេបើេដើមបណ្តឹ ងរដបេវណីេបះបងេ់ចលយ៉ងជកែ់ស្តង នូវវត្តមនរបស់
េមធវខី្លួន។ ករេបះបងេ់ចលេនះ ្រតូវចុះនិេទទសេនកនុងកំណតេ់ហតុមយួ េ យែឡកពីកំណតេ់ហតុ  
្ត បច់េម្លើយេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី និង្រតូវចុះហតថេលខេ យេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី។ 

 
 កនុងករណីបនទ ន់ េច្រកមេសុើបសួរក៏ ច ្ត ប់ចេម្លើយេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី េ យមិនបច់
េកះេ េមធវបីនែដរ។ ភពបនទ នេ់នះ ចប ្ត លមកពីេ្រគះថន កដ់ល់ ្ល ប ់ឬប ្ត លមកពី និ-
ភយ័ៃនបតប់ងត់្រមុយភស្តុ ង។ ្របេភទៃនភពបនទ ន្់រតូវែតចុះនិេទទសេនកនុងកំណតេ់ហតុ។ 
 

េច្រកមេសុើបសួរ ចេសនើសំុអនកែ្រប ដូចមនែចងេនកនុងម្រ ១៤៤ (ជំនយួរបស់អនកបកែ្រប) 
ៃន្រកមេនះ។ 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

អនក កព់កយសំុ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវ-
ណី្រតូវបន ្ត បច់េម្លើយ ្រសប មវធិនស្តីពី
េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី៖ វធិនែដល្រគប្់រគង
េលើករ ្ត ប់ចេម្លើយ េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី គឺ

ជវធិនែដល្រគប្់រគង េលើករ ្ត បច់េម្លើយអនក
កព់កយសំុ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី 

ែដលពួកគត្់រតូវបនចតទុ់កថ ជេដើមបណ្តឹ ង
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រដ្ឋបបេវណី រហូតដល់េពល មនេសចក្ដីសេ្រមច
ចុងេ្រកយេលើពកយសំុរបស់ពួកគត។់ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីករទទួល
យកពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបប-
េវណី (មតិរបស់េច្រកមន័យ ថុល េច្រកម 

CATHERINE MARCHI-UHEL និងេច្រកម
ហួត វុទធី េនកនុង លដកី ស្ដីពីករ្របកស
មនិទទួលយក េដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីែដល
្រតូវបនទទួលយក) អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៧    
េម  ២០១០ កថខណ្ឌ ៩។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុង អ.វ.ត.ក៖ វធិន៥៩(១) ៥៩(២) ៥៩(៣) និង៣០។ វធិន៥៩ មនលកខណៈ
្រសេដៀងគន េទនឹងម្រ ១៥០ េលើកែលងែតថម្រ ៥៩(៣) អនុញញ តឲយមនសួរេដញេ លករ ្ត បច់េម្លើយ
េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី េ យមនវត្តមនរបស់ភគីដៃទេទៀត េនេពលេច្រកមសេ្រមចឲយេធ្វើករតទល់គន រ ង

ក នឹីង ក  ី េហើយវធិន៥៩(៦) អនុញញ តឲយេច្រកមេផទរអំ ចៃនកិចចេសុើបសួររបស់ខ្លួនេទឲយអនកេសុើប-
សួរ មរយៈដីកចតឲ់យេសុើបសួរជំនួស។ ករបក្រ យបទបបញញត្តិៃនវធិន៣០ក្៏រសេដៀងគន នឹងម្រ ១៥០
ែដរ េលើកែលងែតថ ក  ីឬភគី ចេសនើសំុអនកបកែ្របបនេនេពលចបំច។់ 
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ម្រ  ១៥៤៖ សមបថរបស់ ក  ី

មនុនឹងេឆ្លើយេទនឹងសំណួរ ក មីន ក់ៗ ្រតូវសបថ្រសប ម សន ឬជំេនឿរបស់ខ្លួនថ       
និយយែតករពិត។ ទ្រមងៃ់នសមបថ្រតូវេធ្វើដូចមនកំណតេ់នកនុងឧបសមពន័ធៃន្រកមេនះ។ 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

្រគប់ ក ទីងំអស់្រតូវែតេធ្វើសមបថ៖ ជន
ែដលចូលបង្ហ ញខ្លួន កនុងនមជ ក ្ីរតូវែតេធ្វើ
សមបថថ ខ្លួននិយយែតករណ៍  ែដលពតិ
ប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ េសចក្តែីណន ំ ស្តីពីកចិច្របជុំ
េរៀបចសំវនករ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៨ េម  
២០១១ ទពំ័រ១។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុង អ.វ.ត.ក៖ វធិន២៤។ វធិនេនះមនលកខណៈ្រសេដៀងគន ែមនែទនេទនឹង
ម្រ ១៥៤ េលើកែលងែតម្រ េនះបែនថមថ ក ្ីរតូវេធ្វើសមបថេនេពលផ្តល់សកខីកមមេនចំេពះមុខអងគជំនំុ
ជ្រមះ ្រពមទងំេនមុនេពល ្ត បច់េម្លើយ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករពរ
ែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ ែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួនគឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
អនកផ្តល់ពត័ម៌នអនមកិ ច្រតូវបនេ្របើជ្របភពកនុង
អំឡុងេពលេសុើបសួរ៖ ប៉ុែន្តករេ្របើកំណតេ់ហតុរបស់
ពួកេគជបន្តបនទ បេ់ យតុ ករ េដើមបកំីណតក់រ
ផ្តនទ េទស ចបេងកើតឲយមនបញ្ហ មយួចំនួន។ 

េរឿងក្ដី DOORSON ទល់នឹង្របេទសហូឡង ់
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៦ មីន ១៩៩៦ 
កថខណ្ឌ ៦៩។ 
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ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៦(៣)។ ម្រ េនះែចង
អំពីសិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះក្តីេ យយុត្តិធម ៌ រមួទងំសិទធិរបស់ជន្រតូវេចទកនុងករសួរេដញេ ល ឬបនសួរេដញេ ល

ក ្ីរបឆងំនឹងខ្លួន។ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
ឪពុកម្ត យ និងសមពន័ធរបស់ជនជបេ់ចទ៖ ្រតូវេធ្វើសមបថ
េនចំេពះមុខេច្រកមេសុើបសួរ។ 

េលខ83-90217 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៨៧ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២២ មីន ១៩៨៣។ 

 
ករលុបេចលសមបថ ឬករេធ្វើសមបថ្រតូវបនពនយរ
េពល៖ មនិ្រតូវជមូលេហតុ ៃនេមឃភពេនះេឡើយ 
កល  មនិេធ្វើឲយខូចដល់សិទធិននរបស់ជនជប-់
េចទ។ 

េលខ90-84412 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
៣២៧ តុ ករកពូំលប ងំ ២ តុ  ១៩៩០។ 

 

អនមកិភពរបស់ ក ៖ី ជន នែដលេធ្វើសមបថ
មនិ ចរក អនមកិភពបនេឡើយ។ 

េលខ83-91283 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៤៤ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៦ មិថុន ១៩៨៤។ 

 
េពលែដល ក មីនិសបថ េនចំេពះមុខេច្រកមេសុើប-
សួរ៖ ករណ៍េនះមនិបនលុបេចលករ ្ត បច់េម្លើយ
េទ។ 

េលខ80-94473 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១១០ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៣១ មីន ១៩៨១។ េលខ
83-90217 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៨៧ តុ ករ
កពូំលប ងំ ២២ មីន ១៩៨៣។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ១០៣ ១០៨ ១០៩ ១១៣-៧ និង១៥៣។ ម្រ ទងំេនះ
កំណតអំ់ពីនីតិវធីិស្រមបក់រ ្ដ បច់េម្លើយ ក  ីរមួទងំបញ្ហ ៃនសមបថរបស់ ក ។ី 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១៥៦ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  90 

ម្រ  ១៥៦៖ ក ែីដលអនុញញ តឲយរចួពសីមបថ 

 ្រតូវបន ្ត បច់េម្លើយេ យមនិចបំចេ់ធ្វើសមបថចំេពះ ក ដូីចតេទេនះ៖ 
 

១- ឳពុកម្ត យ និងបពុ្វជន្រគបរ់បូរបស់ជន្រតូវេចទ។ 
២- កូន្របុសកូន្រសី និងបចឆ ជន្រគបរ់បូេផ ងេទៀតរបស់ជន្រតូវេចទ។ 
៣- បងប្អូន្របុស្រសីរបស់ជន្រតូវេចទ។ 
៤- បងប្អូនៃថ្ល្របុស្រសីរបស់ជន្រតូវេចទ។ 
៥- ប្ត ីឬ្របពនធរបស់ជន្រតូវេចទ េទះបីបនែលងលះគន េហើយកេ៏ យ។ 
៦- កុមរ យុតិចជង១៤ឆន ។ំ 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

ក ែីដលរចួពសីមបថ ចផ្ដល់សកខកីមមមនុ៖ 
សកខីកមមដូេចនះ ្រតូវែត កេ់នចំេពះមុខអងគជំនុំ
ជ្រមះជភស្តុ ង និង្រតូវ យតៃម្លអពំីភពពក-់
ពន័ធ និងតៃម្លភវនីយភព។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ល្រកម អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ 
២៦ កកក  ២០១០ កថខណ្ឌ ៥២។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុង អ.វ.ត.ក៖ វធិន២៤។ វធិនេនះមនលកខណៈ្រសេដៀងគន ែមនែទនេទនឹង
ម្រ ១៥៦ េលើកែលងែតថម្រ  ២៤(៣) កល់កខខណ្ឌ ត្រមូវជចបស់ ស់ឲយេច្រកមេសុើបសួរកំណត ់
ថេតើទំនកទ់ំនងែផនកគុណវុឌ មិនអតថិភព ឬអត។់ វធិន២៤ រួមបញចូ លទំងេឈម ះ ច់ញតិរបស់ជន្រតូវ
េចទ ជនជបេ់ចទ និងេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១៥៦ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  91 

សមបថរបស់ឳពុកម្ត យៃនចុងេចទ៖ ឳពុកម្ត យមនិ
េធ្វើសមបថេនចំេពះមុខ ដំបូងេទ ប៉ុែន្តមនិែមន
ឲយរចួពីករេធ្វើសមបថ កនុងអំឡុងៃនកិចចេសុើបសួរេឡើយ។ 

េលខ83-90217 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៨៧ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២២ មីន ១៩៨៣។ 

 

អនីតិជនមន យុេ្រកមដប្់របមំយួឆន  ំ ្រតូវបនេសនើ
សំុឲយេធ្វើសមបថ៖ ករណ៍េនះមនិែមនជមូលេហតុៃន
េមឃភពេទ។ 

្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ  េលខ៤២៧ តុ ករ
កពូំលប ងំ ២៥ សី  ១៩៥៣។ ្រពឹត្តិប្រត
្រពហម-ទណ្ឌ េលខ២៨៥ តុ ករកពូំលប ងំ 
៣០ សី  ១៩០០។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ១០៣ ១០៨ ១០៩ ១១៣-៧ និង១៥៣។ ម្រ ទងំេនះ
កំណតអំ់ពីនីតិវធីិស្រមប់ ្ដ បច់េម្លើយ ក  ីរមួទងំបញ្ហ ៃនសមបថរបស់ ក ។ី 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១៥៧ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  92 

ម្រ  ១៥៧៖ ភពគម នលទធភព ្ត ប់ចេម្លើយរបស់ ក មីួយ
ចំនួន 

 េដើមបជីផល្របេយជនដ៍ល់ករេគរពសិទធិករពរខ្លួន េច្រកមេសុើបសួរមនិ ច ្ត បច់េម្លើយកនុង 
នៈជ ក នូីវបគុគល មយួ ែដលមនត្រមុយពិរទុធភពថបន្រប្រពឹត្តបទេលមើសេនះេទ។ កនុងករណី

េនះ េច្រកម្រតូវយកនីតិវធីិៃនម្រ ១៤៣ (ករជូនដំណឹងអំពីករ កឲ់យសថិតេនេ្រកមករពិនិតយ) ៃន
្រកមេនះមកអនុវត្ត។ 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

ករ មឃត ់ ចេំពះករេកះេ ក ែីដល
មនភស្តុ ង កប់នទុក្របឆងំនងឹបគុគលេនះ មនិ
ពន្ល តេទដល់បគុគល ែដល្រតូវបនផ្តនទ េទសពី
មនុេទ៖ េទះជករផ្តនទ េទសេនះសថិតេ្រកម
បណ្តឹ ង ទុកខកេ៏ យ។ េបើសិនបណ្តឹ ង ទុកខ
េនះមនិទនប់ញចបេ់នេឡើយេនេពលែដលជន
េនះមកបំភ្លអឺងគជំនុជំ្រមះ េនែត ច ្ត បស់កខី
កមមរបស់ជនេនះបន មរយៈៃនករផ្តល់ករ
ែណនជំក់ ក ់ េដើមបកីរពរសិទធិរបស់ ក ី
រូបេនះកុំឲយេធ្វើសកខីកមម្របឆងំនឹងខ្លួនឯង។ 

េរឿងក្ត ី នួន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ េសចក្តែីណនសំ្តីពីកចិច្របជុំ
េរៀបចសំវនករ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៨      
េម  ២០១១ ទពំ័រ១-២។ 

 

បគុគល ចផ្តល់សកខកីមមបន ចេំពះែតអ្វែីដលខ្លួន
បនេឃើញ ឬបនឮ េ្រកអពំកីរពកព់ន័ធរបស់
ខ្លួន៖ េបើសិនសកខីកមមរបស់ជន មន ក ់ ែដល
មនភស្តុ ង កប់នទុក្របឆងំនឹងខ្លួន ពកព់ន័ធ
នឹង្រពតឹ្តកិរណ៍ ឬសកមមភពរបស់ខ្លួនកនុងេពល
េនះ ក រីូបេនះមនិចបំចេ់ឆ្លើយនឹងសំណួរ

មយួ ឬេធ្វើេសចក្តីែថ្លង មយួទកទ់ងនឹង
អងគេហតុេនះេឡើយ។ ប៉ុែន្ត ក ី ចផ្តល់
េហតុផលេផ ងចំេពះអ្វែីដលខ្លួនបនេឃើញ ឬ
បនឮ េ្រកពសីកមមភពទងំ យែដលខ្លួន
បនេធ្វើ។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងសវន-
ករទី៨ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ២០ េម  
២០០៩ ទពំ័រ៥ បនទ ត់១-៥។ 

វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុង អ.វ.ត.ក៖ វធិន២៤ និងវធិន២៨។ វធិនទងំេនះមនលកខណៈ្រសេដៀង
គន ែមនែទនេទនឹងម្រ ១៥៧ េលើកែលងែតវធិន២៨ មនពត័ម៌នលម្អតិជង អំពីសិទធិរបស់ ក មីនិេធ្វើ



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១៥៧ 
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សកខីកមម្របឆងំនឹងខ្លួនឯង និងក ្ត មយួចំនួនែដល្រតូវពិចរ កនុងករកំណតថ់េតើ ក គួីរ្រតូវបងខំឲយេឆ្លើយ 
ឬកអ៏ត ់រមួទងំ រៈសំខន/់លកខណៈពិេសសែតមយួគតៃ់នភស្តុ ង និងករករពរែដលមនចំេពះ ក ។ី 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
បុគគលែដលមនភស្តុ ង កប់នទុកបង្ហ ញថខ្លួនមន
ពកព់ន័ធេនកនុងបទេលមើស ែដលកំពុងែតសថិតេនេ្រកម 
ករេសុើបសួរ មនិ្រតូវេកះេ មកេធ្វើ ក េីឡើយ កនុង
េពលែដលកិចចេសុើបសួរបនចបេ់ផ្តើម៖ ប៉ុែន្តបុគគលរូប
េនះ ច្រតូវបនេគេកះេ  មកសួរនំផ្តល់បទ
សមភ សន ៍ និងពិភក បនេនកនុងអំឡុងៃនកិចចេសុើប-
សួរបឋម។ 

េលខ86-93091 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៤៧ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២០ សី  ១៩៨៦។ 

 
េច្រកមេសុើបសួរ ចេចទ្របកនេ់លើបុគគល មន ក់
បនែតកនុងករណី ែដលភស្តុ ង កប់នទុក្រគប្់រគន់
បង្ហ ញអពីំករចូលរមួរបស់បុគគលេនះ កនុងបទេលមើស
្រតូវបន្របមូល៖ ភស្តុ ងេនះ ច្រតូវបន្របមូល
មរយៈដំេណើ រករេសុើបសួរ រមួទងំករសួរចេម្លើយ

បុគគលេនះកនុងនមជ ក ី េទះបីជបុគគលេនះ
ចេឆ្លើយ្របឆងំនឹងខ្លួនឯង េនកនុងអំឡុងេពលៃន

ករសួរចេម្លើយេនះកេ៏ យ។ 

េលខ02-88194 តុ ករកពូំលប ងំ ២១     
មក  ២០០៤។ 

កនុង ថ នភព ែដលបុគគលមន ក្់រតូវបន ្ត បច់េម្លើយ 
កនុងនមជ ក  ី បនទ បម់ក រភពថ ខ្លួនគឺជ     
េមគំនិតៃនអំេពើឧ្រកិដ្ឋែដលពកព់ន័ធ៖ ្រតងចំ់ណុចេនះ
អនកេធ្វើសមភ សន្៍រតូវបញឈបជ់បនទ ន។់ 

េលខ70-92605 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៧៨ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៤ កុមភៈ ១៩៧២។ 

 
កនុង ថ នភពែដលបុគគលមន ក ់ ែដលកំពុងសថិតកនុងករ
ឃតខ់្លួន មដីកចតឲ់យេសុើបសួរជំនួស ច្រតូវបន
្ត បច់េម្លើយេ យម្រន្តនីគរបលយុត្តធិម៖៌ បុគគលរូប

េនះ ច្រតូវបន ្ត បច់េម្លើយ បនទ បពី់បនេធ្វើសមបថ
ដ ប េគពំុមនភស្តុ ង្របកដ្របជ ឬភស្តុ ង
បមនីករណ៍ ែដលបញជ កថ់គតប់នចូលរមួកនុងបទ
េលមើស ែដលបន ក់ជូនេច្រកមេសុើបសួរ េហើយ 
េឈម ះរបស់គតម់និមន េនកនុងដីកសននិ ្ឋ នបញជូ ន
េរឿងឲយេសុើបសួរ។ 

េលខ04-80753 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១០២ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៨ េម  ២០០៤។ 

 
េសចក្តី្របកស ៃនករេធ្វើសកខីកមម្របឆងំនឹងខ្លួនឯង
របស់ ក េីកើតេឡើងេ យឯកឯង៖ ម្រន្តីនគរបល



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១៥៧ 
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យុត្តិធម៌ ច្របមូលភស្តុ ង្របកដ្របជ អំពីករ
ចូលរមួកនុងបទេលមើស មយួ ្របឆំងំនឹងបុគគល
មន កែ់ដលបន ្ត បច់េម្លើយ កនុងនមជ ក  ី្របសិនេបើ 
សំណួរទងំេនះ្រគនែ់ត ជេសចក្តីសេងខបៃនេសចក្តី

្របកសេធ្វើេឡើង េ យឯកឯងរបស់បុគគលេនះ េហើយ 
ចេម្លើយតបននមនិបនផ្តល់នូវធតុផ  ំថមី មយួេទ។ 

េលខ85-92518/87-83370 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ
េលខ ៣០៨ តុ ករកពូំលប ងំ ១ កញញ  
១៩៨៧។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ១០១ និង១០៥។ ម្រ ១០១ែចងអំពីករ ្ដ បច់េម្លើយ ក ី
ចំែណកម្រ ១០៥ ែចងអំពីករ មឃតក់រ ្ដ បច់េម្លើយបុគគលជ ក  ី ែដលមនភស្តុ ង្របកដ្របជ និងភស្តុ ង-
បមនីករណ៍បញជ កអំ់ពីករចូលរមួកនុងអំេពើ្រពហមទណ្ឌ ែដលពកព់ន័ធ។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១៦២ 
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ម្រ  ១៦២៖ ភពចបំច់ៃនករេធ្វើេកសលវិច័យ  

 េនកនុងករណី ែដលមនបញ្ហ បេចចកេទសេចទេឡើង េច្រកមេសុើបសួរ ចបងគ បឲ់យេធ្វើេកសល  
វចិយ័េ យឯកឯង ឬ មពកយសំុរបស់្រពះ ជ ជញ របស់ជន្រតូវេចទ ឬេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី។ 
 
 កល េច្រកមេសុើបសួរបដិេសធមនិ្រពមេធ្វើ មពកយសំុេធ្វើេកសលវចិយ័េទ េច្រកមេសុើប-
សួរ្រតូវសេ្រមច មដីកេ យមនសំ ង។ ដីក្រតូវសេ្រមចកនុងរយៈេពល៥ (្រប)ំ ៃថង្របសិនេបើពកយ
សំុេនះេចញមកពី្រពះ ជ ជញ  និង១ (មយួ) ែខ ្របសិនេបើពកយសំុេនះេចញមកពីជន្រតូវេចទ ឬេដើម 
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី។ ដីកសេ្រមចេនះ្រតូវជូនដំណឹងឲយដល់អនកប្តឹងសំុជបនទ ន។់ 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

បញ្ហ បេចចកេទស រមួទងំបញ្ហ សមបទរបស់ជន
ជប់េចទ ឬជន្រតូវេចទ៖ អនកជំនញក៏ ច
បំេពញេលើករងរពនិិតយ ខងែផនកេវជជ ្រស្ត ឬ
ចិត្ត ្រស្តេលើជនជបេ់ចទ ឬជន្រតូវេចទ 
េដើមបកីំណតអ់ំពសីមបទកនុងករចូលរមួសវនករ
របស់ពួកេគ។ ជនជបេ់ចទ ឬជន្រតូវេចទ្រតូវ
មនសមតថភព េដើមបចូីលរមួេ យ្របសិទធភព
េនកនុងដំេណើ រករនីតវិធិី េហើយអនកជំនញក៏
្រតូវេធ្វើករ យតៃម្លេលើសមតថភពេនះេនេពល
មនសំេណើ  េហើយសំេណើ េនះ្រតូវមនយុត្តកិមម
្រតមឹ្រតូវ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ស្តីពីករចត់
ងំអនកជនំញ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២២ តុ  

២០០៨ កថខណ្ឌ ១៨-១៩ និង២៦-២៧។ 
 
េច្រកមេសុើបសួរ្រតូវេឆ្លើយតប េទនងឹសំេណើ សំុ
ចត់ ងំអនកជនំញឲយបនឆប ់ មែដល ច

េធ្វើបន៖ ជអបបបរម សំេណើ ែបបេនះ្រតូវបន
សេ្រមចេឡើងេនមុនេពលបញចបក់ិចចេសុើបសួរ។ 
ជន្រតូវេចទ ច កសំ់េណើ ផទ ល់េទសភ
េសុើបសួរកនុងករណី ែដលេច្រកមេសុើបសួរមិន
បនេធ្វើករេឆ្លើយតបេទនឹង សំេណើ សំុចត់ ងំ
អនកជំនញកនុងរយៈេពល ៣០ៃថង។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីអនក-
ជនំញចតិ្ត ្រស្ត អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២១ 
តុ  ២០០៨ កថខណ្ឌ ២១-២២។ 

 
ករខកខនៃនេច្រកមេសុើបសួរ កនុងករេធ្វើេសច-
ក្ដសីេ្រមចទនេ់ពលេវ  េលើសំេណើ សំុចត់ ងំ
អនកជនំញេ យេច្រកមេសុើបសួរ ច្រតូវបន
បក្រ យថជករបដេិសធ៖ េបើករពនយរេពល 
េធ្វើេសចក្ដីសេ្រមច េធ្វើឲយបះ៉ពល់សិទធិរបស់ជន
្រតូវេចទ នូវលទធភពទទួលបនផល្របេយជន៍
ែដលខ្លួនែស្វងរក ករពនយរេពលេនះចត់ទុក
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ដូចជ ករបដិេសធករេសនើសំុ ែដល ចប្ដឹង  
ឧទធរណ៍បន ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីអនក
ជនំញចតិ្ត ្រស្ត អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២១ 
តុ  ២០០៨ កថខណ្ឌ ២៣-២៤។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុង អ.វ.ត.ក៖ វធិន៣១(១) ៣១(១០) និង៥៥(៥)(ក)។ វធិនទងំេនះមន
លកខណៈទូលំទូ យជងម្រ ១៦២ េ យេនកនុងវធិន៣១(១)ែចងថេកសលវចិយ័ ច្រតូវបនេសនើេឡើង
អំពីកមមវតថុ មយួែដលខ្លួនយល់ថចបំចដ់ល់កិចចេសុើបសួរ ឬកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិេនចំេពះមុខ អ.វ.ត.ក។ 
វធិនទងំេនះកម៏នករកំហិតជង េ យវធិន៣១(១០) កំហិតចំេពះសំេណើ របស់ភគីជជងសំេណើ របស់
េច្រកមេសុើបសួរ ឬអងគជំនំុជ្រមះ ចំេពះអនកជំនញែដលនឹង្រតូវដឹកនេំធ្វើករពិនិតយ ឬពិនិតយេឡើងវញិេលើបញ្ហ  
ែដលជកមមវតថុៃនេកសលវចិយ័រចួេហើយ ខណៈែដលវធិន៥៥(៥)(ក) ែចងថេច្រកមេសុើបសួរ ចចតវ់ធិន
ករេសុើបសួរ ែដលនេំទរកករបង្ហ ញករពិត រមួទងំករទទួលបនេកសលវចិយ័េនេពលសម្រសប។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប 
្របេទសកមពុជគឺជ ភគីៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ (ICCPR) ែដល
បញញត្តិេគលករណ៍ចបបអ់ន្តរជតិស្តីពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពី
រេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុងកតិកសញញ  ICCPR ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យ
ថ បន័អនុវត្តរបស់ខ្លួនគឺគណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប។ 

 
ករបដិេសធមនិេចញដីកបងគ បឲ់យអនកជំនញសំខន ់
ៗផ្តល់សកខកីមម រេំ ភេលើសិទធទិទួលបនករជនំុំជ្រមះ 
ក្តេី យយុត្តធិម៖៌ េពល សកខីកមមរបស់អនកជំនញ
មន រៈសំខនយ៉់ងខ្ល ងំដល់េរឿងក្តី ករបដិេសធ
របស់តុ ករ មនិេចញដីកបងគ បឲ់យផ្តល់សកខីកមម

ទងំេនះ គឺជកររេំ ភេលើសិទធិទទួលបនករជំនំុ
ជ្រមះក្តីេ យយុត្តិធម។៌ 

េរឿងក្តី GARCÍA FUENZALIDA ទល់នឹង
្របេទសេអក្វ ឌ័រ គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស  
អ.ស.ប ១២ កកក  ១៩៩៦ កថខណ្ឌ ៩.៥។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ៖ ម្រ ១៤(៣)(ខ) និង១៤(៣)(ង)។ 
ម្រ ១៤(៣)(ខ) ត្រមូវថជន្រតូវេចទមនេពលេវ  និងឧបករណ៍្រគប្់រគនក់នុងករេ្រត មេរៀបចំករករពរខ្លួនគត ់ ចំែណក 
ម្រ ១៤(៣)(ង) ផ្តល់សិទធិេសមើភពគន កនុងករទទួលបន និងករសួរេដញេ ល ក ។ី 
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តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
ករេលើកេឡើងសំេណើ សំុចត់ ងំអនកជំនញ៖ សំេណើ  
េធ្វើេឡើងេ យភគីៃនេរឿងក្តីពំុចបំច្់រតូវបេញចញេទ
ឲយរដ្ឋ ជញ េទ។ 

េលខ79-90313 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១០០ 
តុ ករ កពូំលប ងំ ២៥ មីន ១៩៨០។ 

 
ករេផទរកិចចករែដលមនស ្ឋ ន ដូចអនកជំនញៃន
ករយិល័យអយយករ កនុងអំឡុងេពលៃនកិចចេសុើបសួរ

បឋម៖ រដ្ឋ ជញ ចេផទរេទឲយបុគគលគុណវុឌ  ិ េដើមបី
បំេពញកិចចករែដលមនលកខណៈ្រសេដៀងគន នឹងកិចច
កររបស់អនកជំនញ ែដលបនចត់ ងំេ យេច្រកម 
េសុើបសួរ។ 

េលខ05-84021 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២២៦ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៤ កញញ  ២០០៥។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ១៥៦។ ម្រ េនះែចងអំពីករចត់ ងំអនកជំនញេដើមបពិីនិតយ
េលើបញ្ហ បេចចកេទសែដលេកើតេចញពីសំេណើ សំុរបស់អងគជំនំុជ្រមះែដលពកព់ន័ធ ឬ មសំេណើ សំុរបស់រដ្ឋ ជញ  ឬរបស់ភគី

មយួ។ 
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ម្រ  ១៦៥៖ ដីកចត់ ងំអនកជំនញ 

 អនកជំនញ្រតូវបនចត់ ងំ មដីករបស់េច្រកមេសុើបសួរ។ ដីក្រតូវបញជ កអំ់ពីេបសកកមម 
របស់អនកជំនញ ្រពមទងំរយៈេពលែដល្រតូវបំេពញេបសកកមមេនះ។ 
 
 េបសកកមម ចទកទ់ងេទនឹងបញ្ហ ែដលមនលកខណៈបេចចកេទសែតប៉េុ ្ណ ះ។ 
  

 ្របសិនេបើជករគួរ េច្រកមេសុើបសួរ្របគល់វតថុែដលចបប់នមយួែផនក ឬទងំអស់េនះជូនអនក
ជំនញ។ េច្រកមេសុើបសួរ្រតូវេធ្វើកំណតេ់ហតុស្តីពីករ្របគល់វតថុែដលចបប់ន។ អនកជំនញ ចបំែបក
្ល កែដលបិទ េដើមបី ចបំេពញករងរជអនកជំនញបន។ ្របសិនេបើ េកសលវចិយ័េនះ ចេធ្វើឲយខូច

ខត ឬវនិសដល់វតថុែដលចបប់នេនះ អនកជំនញ្រតូវជូនពត័ម៌នដល់េច្រកមេសុើបសួរ និងសំុករអនុញញ ត 
ពីេច្រកមេនះមនុនឹងេផ្តើម្របតិបត្តិកររបស់ខ្លួន។ 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

បញ្ហ បេចចកេទស រមួទងំសមបទរបស់ជនជប-់
េចទ ឬជន្រតូវេចទ៖ អនកជំនញ ចេធ្វើករ
ពនិិតយែផនកេវជជ ្រស្ត និងចិត្ត ្រស្តដល់ជន
ជបេ់ចទ ឬជន្រតូវេចទ េដើមបកីំណតអ់ំពី    
សមបទកនុងករចូលរមួសវនករ។ ជនជប់
េចទ ឬជន្រតូវេចទ មនសិទធិេសនើឲយមនករ
យតៃម្ល េ យអនកជំនញ េលើសមតថភពរបស់

ខ្លួនកនុងករចូលរមួ កនុងកចិចដំេណើ រករនីតវិធិី
េ យ្របសិទធភព ្របសិនេបើសំេណើ របស់ខ្លួន
មនយុត្តកិមម្រតឹម្រតូវ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍អពីំករចត់-
ងំអនកជនំញ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២២ តុ  

២០០៨ កថខណ្ឌ ១៨-១៩ និង២៦-២៧។ 

រ របស់អនកែដលមនិែមនជភគីៃនេរឿងក្តី
្រតូវែតឯក ជយ៖ រ ទំងេនះ ច ក់
េ យអនកជំនញ ែដលមិនមនសមព័នធភពជ
មួយតុ ករ ឬករយិល័យរបស់តុ ករ។ 

រ េនះ មិន ច្រតូវបនេគេ្របើជំនួសឲយ
េមធវអីន្តរជតិេទ។ 

េរឿងក្តីឌុច៖ សំេណើ ស្តីពី រ របស់អនក 
ែដលមនិែមនជភគកីនុងេរឿងក្ត ីអ.វ.ត.ក អ.-
ជ.ត.ក ០៩ ធនូ  ២០១០ កថខណ្ឌ ៨-៩។ 

 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១៦៥ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  99 

វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុង អ.វ.ត.ក៖ វធិន៣១(៣) ៣២ និង៣៣។ វធិន៣១(៣) មនលកខណៈ 
្រសេដៀងគន ែមនែទនេទនឹងម្រ ១៦៥ េលើកេលើកែតម្រ េនះមនិក្រមតិ្រតឹមទិដ្ឋភពបេចចកេទសេទ។ វធិន
៣២ អនុញញ តជពិេសសឲយមនករពិនិតយែផនកេវជជ ្រស្ត និងចិត្ត ្រស្តដល់ជនជបេ់ចទ ឬជន្រតូវេចទ 
េដើមបកំីណតថ់េតើបុគគលេនះមនសមតថភពកនុងករចូលរមួសវនករ ឬអត ់ ឬស្រមបមូ់លេហតុេផ ងេទៀត។ 
វធិន៣៣(១) ែចងថេច្រកមេសុើបសួរ ឬអងគជំនំុជ្រមះ ចេសនើឬអនុញញ តឲយអងគករ ឬបុគគល មយួ កជូ់ន

រ របស់អនកែដលមនិែមនជភគីកនុងេរឿងក្តីបន។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
ករពិនិតយែផនកវកិលចរកិេពញេលញ ដល់ជន្រតូវេចទ
កនុងបំណង្រចនេចល នូវករទទួលខុស្រតូវរបស់ជន
េនះ មនិ ងំអនកជំនញឲយ េធ្វើករពិនិតយអងគេហតុ   
េផ ងៗេឡើយ៖ អនកជំនញេនែត ចពិចរ អំពី
ពិរុទធភពនិងលទធភព ៃនេទស្រពហមទណ្ឌ ដែដល។ 

េលខ91-80614 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៦៩ 
តុ ករ កពូំលប ងំ ៩ េម  ១៩៩១។ 

 
អនកជំនញ្រតូវែតេធ្វើរបយករណ៍ ជូនេច្រកមេសុើប
សួរអំពីអងគេហតុ ែដលសង យ័ ែដលបនកតស់មគ ល់
កនុងអំឡុងេពលៃនករពិនិតយឯក រ ែដលបនផ្តល់
ជូនគត៖់ េច្រកមេសុើបសួរ ចចតវ់ធិនករចបំច់

នន រមួទងំករព្រងីកវ ិ លភពេបសកកមមរបស់
អនកជំនញ។ 

េលខ66-90922 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១១ 
តុ ករ កពូំលប ងំ ១០ មក  ១៩៦៧។ 

 
េពល បញជ ីឯក រ ជ យលកខណ៍អក រមនរចួ
េ្រសច េនមុនេពល្រតូវបនផ្តល់ជូនអនកជំនញ៖ េន
កនុងកលៈេទសៈដូេចនះ េច្រកមេសុើបសួរមនិចបំច់
េធ្វើបញជ ីឯក រដូេចនះេទៀតេទ។ 

េលខ02-80721 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១១១ 
តុ ករ កពូំលប ងំ ១៤ ឧសភ ២០០២។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ ៖ ម្រ ១៥៨  ១៥៩ ១៦១  និង១៦៣។ ម្រ ១៥៨ កំណតអំ់ពី  
តួនទីរបស់អនកជំនញ។ ម្រ ១៥៩ ែចងអំពីករផ្តល់អំ ចជូនេច្រកមេសុើបសួរកនុងករចត់ ងំអនកជំនញមយួរូប ឬ
េ្រចើនរូប។ ម្រ ១៦១ កំណតអំ់ពីនីតិវធីិស្រមបអ់នកជំនញែដល្រតូវចូលរមួបំេពញករពិនិតយ និងេធ្វើរបយករណ៍របស់ខ្លួន។ 
ម្រ ១៦៣ ទកទ់ងនឹងករបញជូ នភស្តុ ងេទឲយអនកជំនញេដើមបេីធ្វើករពិនិតយ។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១៦៩ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  100 

ម្រ  ១៦៩៖ ករចត់ ងំអនកជំនញេ្រចើនរបូ 

 ្របសិនេបើកលៈេទសៈត្រមូវ េច្រកមេសុើបសួរ ចចត់ ងំអនកជំនញេ្រចើននក។់ 
 
 េនកនុងករណីេនះ ្របសិនេបើ អនកជំនញេនះមនេយបល់ខុសគន េនះ មន ក់ៗ្រតូវសរេសរអំពី
េយបល់របស់ខ្លួនផទ ល់ ឬករមនិយល់្រពមរបស់ខ្លួន។ 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

អនកជនំញបែនថម ឬ្របតអិនកជនំញ ច្រតូវបន
េកះអេញជ ើញេ យភគៃីនេរឿងក្ត ី បនទ បព់បីន
ដងឹអពំខី្លមឹ រៃនេកសលវចិយ័៖ េមធវរីបស់
ភគី ច កសំ់េណើ សំុឲយែតង ងំអនកជំនញ
បែនថម េដើមបពីនិិតយេឡើងវញិនូវខ្លមឹ រៃនរបយ-
ករណ៍េកសលវចិយ័ ែដលបន កជូ់នតុ ករ
រចួ។ ភគីនន ច អនុវត្តសិទធិេនះបន េនេពល 
ែដលពួកេគមនកង្វល់ពរីបយករណ៍េកសល-
វចិយ័។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពី
សេំណើ សុឲំយែតង ងំ អនកជនំញ្របជ    

្រស្តបែនថម អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៨ មថុិន 
២០១០ កថខណ្ឌ ១៤។ េរឿងក្ដនួីន ជ៖         
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីសេំណើ  សុឲំយែតង ងំ

អនកជនំញ្របជ ្រស្តបែនថម អ.វ.ត.ក អ.-          
ប.ជ ០១ កកក  ២០១០ កថខណ្ឌ ១៥។ 

 
សំេណើ សំុឲយែតង ំងអនកជំនញបែនថម ្រតូវេធ្វើ
េឡើងឲយបនទនេ់ពល៖ េនេពលេមធវកីរពរ
មនបំណងឲយមនករែកែ្រប េលើដីកចត់ ងំ
អនកជំនញបែនថម េមធវេីនះ្រតូវេលើកេឡើងពី
ភពកង្វល់េនះភ្ល មៗ េ្រកយពដីីកេសនើសំុបន
េចញ។ 

េរឿងក្ត ីនួន ជ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ស្តីពីសេំណើ
សុឲំយែតង ងំអនកជនំញ ្របជ ្រស្តបែនថម 
អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ០១ កកក  ២០១០ កថ-
ខណ្ឌ ២៣-២៤។ (សេំណើ េនះ្រតូវបនបដិេសធ
េ យដកី ្រតូវបនេចញជតិមួយឆន មុំន)។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុង អ.វ.ត.ក៖ វធិន៣១(៩) និង៣១ (១០)។ វធិន៣១(៩) មនលកខណៈ   
្រសេដៀងគន ែមនែទនេទនឹងម្រ ១៦៩ េលើកេលើកែតម្រ េនះក្រមតិចំនួនអនកជំនញ្រតឹមចំនួនមយួសម្រសប 
និង កនូ់វលកខខណ្ឌ ត្រមូវឲយអនកជំនញែដលមនេយបល់មនិយល់្រសប ផ្តល់េហតុផលរបស់ខ្លួន។ វធិន៣១
(១០) អនុញញ តឲយភគីេសនើសំុឲយែតង ងំអនកជំនញបែនថម េដើមបដឹីកនកំរពិនិតយជថមីឬពិនិតយេឡើងវញិេលើកមមវតថុ
ៃនរបយករណ៍េកសលវចិយ័ ែដលបនដល់ចំេពះមុខតុ កររចួេហើយ។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១៦៩ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  101 

ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
ករ្របតិបត្តកិរងរ េ យអនកជំនញែតមយួរបូកនុង
ចំេ មអនកជំនញពរីរូបែដលបនចត់ ងំ ចមនិ
ែមនជកររេំ ភសិទធកិនុងករករពរខ្លួនេឡើយ៖ េបើ
សិនជមនករ្រពមេ្រព ងតុណ្ហី  របស់េច្រកមេសុើប-
សួរ។ 

េលខ99-87081 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៤៩ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១ កុមភៈ ២០០០។ 

 
េនេពលអនកជំនញមយួរបូ កនុងចំេ មអនកជំនញ
ពីររូបែដលបនចត់ ងំ បន ្ល បក់នុងអំឡុងៃន

ដំេណើ រករពិនិតយរបស់ខ្លួន៖ របយករណ៍ពិនិតយមយួ 
ែដលបនេធ្វើេឡើង េ យអនកជំនញែតមន ក់េនះ 
មិន ច្រតូវបនលុបេចលេទ េបើសិនេច្រកមេសុើប-
សួរបនដឹង អំពី ថ នករណ៍ េហើយ ច្រគប្់រគង
េលើករវវិឌ នៃ៍នករពិនិតយេនះ។ ករសេ្រមចេដើមបី
ចត់ ំងអនកជំនញទីពីរ ពុំែមនជករចប់បងខំ      
េឡើយ។ 

េលខ02-83270 តុ ករកពូំលប ងំ ២៤      
កកក  ២០០២។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ១៥៦។ ម្រ េនះ ្របគល់អំ ចឲយេច្រកមេសុើបសួរ េដើមបី
ចត់ ងំអនកជំនញមយួរូប ឬេ្រចើនរូប។ 
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ម្រ  ១៧០៖  ករជូនដំណឹងអំពីេសចក្តីសននិ ្ឋ នៃនេកសល  
វិច័យ 

 កល របយករណ៍េកសលវចិយ័្រតូវបន កជូ់នរចួេហើយ េច្រកមេសុើបសួរ្រតូវជូនពត័ម៌ន
ដល់្រពះ ជ ជញ អំពីរបយករណ៍េនះ។ 
 
 របយករណ៍េកសលវចិយ័្រតូវ កចូ់លកនុងសំណំុេរឿងេសុើបសួរ។ 
 
 េច្រកមេសុើបសួរេកះេ ជន្រតូវេចទ និងេមធវ ីេដើមប្ីរបបឲ់យដឹងពីេសចក្តីសននិ ្ឋ នៃនេកសល
វចិយ័េនះ។ 
 
 េច្រកមេសុើបសួរ ចេកះេ េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី និងេមធវផីងែដរ េដើមប្ីរបប់ឲយដឹងពី   
េសចក្តីសននិ ្ឋ នៃនេកសលវចិយ័។ 
 
 េច្រកមេសុើបសួរ កំណតរ់យៈេពលែដលអនុញញ តឲយ្រពះ ជ ជញ  ជន្រតូវេចទ ឬេដើមបណ្តឹ ង  
រដ្ឋបបេវណី កព់កយសំុេធ្វើេកសលវចិយ័បែនថម ចត់ ងំ ឬ្របតិេកសលវចិយ័។ រយៈេពលេនះមនិ ច
តិចជង១០(ដប)់ ៃថងេទ។ កនុងរយៈេពលេនះ សំណំុេរឿងែដលរមួមនរបយករណ៍េកសលវចិយ័ ច្រតូវ
បនពិនិតយេមើលេ យេមធវ។ី 
 
  ្រគបព់កយសំុដីេកសលវចិយ័បែនថម ឬ្របតិេកសលវចិយ័្រតូវែតមនសំ ងេហតុ និងេធ្វើេឡើងជ

យលកខណ៍អក រ។ 
 
 កល េច្រកមេសុើបសួរមនិ្រពមេធ្វើ មពកយសំុេធ្វើេកសលវចិយ័បែនថម ឬ្របតិេកសលវចិយ័េទ
េច្រកមេសុើបសួរ្រតូវសេ្រមច មដីកេ យមនសំ ងេហតុ។ ដីក្រតូវសេ្រមចកនុងរយៈេពល៥ (្រប)ំ ៃថង
្របសិនេបើពកយសំុ េចញមកពី្រពះ ជ ជញ  និង១ (មយួ) ែខ ្របសិនេបើពកយសំុេនះ េចញពីជន្រតូវេចទ 
ឬេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី។ ដីក្រតូវឲយដំណឹងជបនទ នដ់ល់អនកប្តឹងសំុ។ 
 
 ្រគបព់កយសំុេធ្វើេកសលវចិយ័បែនថម ឬ្របតិេកសលវចិយ័ ែដលេធ្វើេឡើងេ្រកយផុតរយៈេពល
ែដលកំណតេ់ យេច្រកមេសុើបសួរ្រតូវ កប់ញចូ លកនុងសំណំុេរឿង។ 
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 ្របសិនេបើេច្រកមេសុើបសួរ ែដលបនទទលួពកយសំុឲយែតង ងំអនកជំនញ េសនើសំុេធ្វើេកសល 
វចិយ័បែនថម ឬ្របតិេកសលវចិយ័ មនិ្រពមសេ្រមចកនុងរយៈេពលែដលបនែចងកនុងកថខណ្ឌ ២ ៃនម្រ  
១៦២ (ភពចបំចៃ់នករេធ្វើេកសលវចិយ័) ៃន្រកមេនះឬែចងកនុងម្រ េនះ អនកសំុ ចេធ្វើពកយប្តឹងេ យ
ផទ ល់ មរយៈពកយសំុដល់សភេសុើបសួរ ែដលសេ្រមចជំនសួេច្រកមេសុើបសួរ។ 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

សិទធឯិកជន របស់ជនជបេ់ចទពកព់ន័ធនងឹ
ពត័ម៌នេវជជ ្រស្ត ស្តីពសីមបទកនុងករចូលរមួ
សវនករ៖ េនេពលជនជប់េចទ ជំទស់
នឹងសមបទ កនុងករចូលរមួសវនករ សិទធិរក
ភពឯកជនៃនពត័ម៌នែផនកេវជជ ្រស្ដ ្រតូវមន
តុលយភព ជមយួនឹងសិទធិរបស់ ធរណជន 
េដើមបឲីយដឹងពមីលូ ្ឋ ន ៃនេសចក្ដីសេ្រមច េលើ
ករជំទស់នឹងសមបទ។ កនុងករណីែបបេនះ ភ
គីទងំអស់្រតូវមនឱកសេដើមបគី្ំរទ ឬជទំស់
េទនឹងកររកេឃើញកនុងេកសលវចិយ័។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ អនុស រណៈ ជូនចេំពះេមធវ ី
របស់   ភគ ី អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៦ កកក  
២០១១ ទពំ័រ១-២។ 

 
េច្រកមេសុើបសួរ ្រតូវែតេឆ្លើយតបេទនងឹសំេណើ
សំុែតង ងំអនកជនំញ ឲយបនឆប់ មែដល
ចេធ្វើបន៖ ជអបបបរម សំេណើ េនះ្រតូវ

សេ្រមចេនមុនេពលបញច ប់ថិរេវ  ៃនកិចច
េសុើបសួរ។ ជន្រតូវេចទ ច កសំ់េណើ ផទ ល់ 
េទសភេសុើបសួរ ្របសិនេបើេច្រកមេសុើបសួរ

បនខកខនមនិបនេឆ្លើយតប េទនឹងសំេណើ សំុ
ែតង ងំអនកជំនញកនុងរយៈេពល៣០ៃថង។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីអនក-
ជនំញចតិ្ត ្រស្ត អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២១ 
តុ ២០០៨ កថខណ្ឌ ២១-២២។ 

 
សំេណើ សំុឲយែតង ំងអនកជំនញបែនថម ឬ្របតិ
អនកជនំញ មនិ ចេកើតេឡើងមនុករបង្ហ ញ
េកសលវចិយ័ដបំងូបនេឡើយ៖ ម្រ ១៧០ ក៏
ផ្តល់អតថនយ័បងកបផ់ងែដរថ មចបបក់មពុជមនិ
ែមនជេរឿងធមម េទ ែដលសំេណើ សំុដូេចនះ្រតូវ
បន ក់ េនមុនេពលមនរបយករណ៍េក-
សលវចិយ័បឋមេនះ។ បនទ បព់រីបយករណ៍
េកសលវចិយ័បឋម ្រតូវបន ករ់ចួ េច្រកម
េសុើបសួរ ចកំណតក់លវភិគ  ស្រមបអ់នក    
ជំនញបែនថម ឬ្របតអិនកជំនញ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពី
សេំណើ សុ ំឲយែតង ងំអនកជនំញបែនថម អ.វ-      
ត.ក អ.ប.ជ ១៤ ធនូ  ២០០៩ កថខណ្ឌ ១២-
១៦។ 
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ករត ៉ ចេំពះគុណវឌុ  ិ របស់អនកជនំញែដល
បនចត់ ងំ៖ ជទូេទករជំទស់េនះ ច
អនុញញ តបនបនទ បព់ ី មនករបង្ហ ញរបយ-
ករណ៍របស់ អនកជំនញប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពី
សេំណើ សុ ំ ឲយែតង ងំអនកជនំញបែនថម  
អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១៤ ធនូ  ២០០៩ កថខណ្ឌ
១៧។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុង អ.វ.ត.ក៖ វធិន៣១(៧) ៣១(៨) និង៣១(១០)។ វធិនទងំេនះ មន
លកខណៈ្រសេដៀងគន ជទូេទេទនឹងម្រ  ១៧០ េទះបីវធិនៃផទកនុងទងំេនះមនិត្រមូវឲយេច្រកមេសុើបសួរ
េកះេ ភគី មយួមក ្ត បល់ទធផល កនុងរបយករណ៍េកសលវចិយ័ មយួកេ៏ យ ផទុយេទវញិេច្រកម-
េសុើបសួរ ចជូនដំណឹងដល់ភគីទងំ យ មរយៈែតករ កប់ញចូ លរបយករណ៍េនះេទកនុងសំណំុេរឿង 
ឬកំណតេ់ហតុៃនកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិប៉ុេ ្ណ ះ (វធិន៣១(៧) ៣១(៨))។ សំេណើ ែដលេធ្វើេឡើងេ យអយយករ 
េមធវកីរពរក្តី ឬេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី សំុេធ្វើេកសលវចិយ័បែនថម្រតូវែតេធ្វើេឡើងជ យលកខណ៍អក រ និង
្រគនែ់ត“បញជ កមូ់លេហតុ” (វធិន៣១(១០))។ ខណៈែដលគម នករ កកំ់ហិតចំេពះេពលេវ  វធិន៣១
(១០) ត្រមូវថេច្រកមេសុើបសួរ ឬអងគជំនំុជ្រមះ្រតូវសេ្រមចេលើសំេណើ សំុឲយបនឆប់ មែដល ចេធ្វើបន 
និងេនមុនេពលបញចបៃ់នកិចចេសុើបសួរ ឬកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិ។ សំេណើ ែដល្រតូវបនបដិេសធ ច្រតូវប្តឹង
ឧទធរណ៍េទអងគបុេរជំនំុជ្រមះ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករ- 
ពរែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
ឱកសសកនុងករេដញេ លភស្តុ ង ែដលពកព់ន័ធ៖ 
ភគីៃនេរឿងក្តី្រតូវមនឱកស េដើមបដឹីង និងផ្តល់
េយបល់េលើ្រគបភ់ស្តុ ង ែដលបនេលើកសំ ង ឬ
េសចក្តីសេងកតែដលបន កទ់ងំអស់ និងចូលរមួ
េ យផទ ល់ កនុងេពល ្ត បច់េម្លើយអនកជំនញ។ 

េរឿងក្ត ីRUIZ-MATEOS ទល់នឹង្របេទសេអសបញ៉ 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៣ មិថុន ១៩៩៣ 

កថខណ្ឌ ៦៣ (ដឹង និងផ្តល់េយបល់េលើភស្តុ-
ង ឬេសចក្តីសេងកតេផ ងៗ)។ េរឿងក្តី MANTO-

VANELLI ទល់នឹង្របេទសប ងំ តុ ករសិទធិ
មនុស អឺរ ៉ុប ១៨ មនី ១៩៩៧ កថខណ្ឌ ៣ 
(ចូលរួមកនុងកចិចសមភ សន)៍។ 

 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១៧០ 
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អនកផ្ល ស់ប្តូរមតិអនកជំនញកនុងអំឡុងេពលសវនករ៖ 
េនេពល ែដលអនកជំនញរបស់ជនជបេ់ចទ ប្ដូរមតិ
របស់ខ្លួនេនេពលជំនុំជ្រមះក្តី េ យ្របកន់យកនូវ
ជំហរមនិគ្ំរទជនជបេ់ចទ េហើយផទុយនឹងមតិែដល
មនកនុងរបយករណ៍ជ យលកខណ៍អក រ សិទធិ

របស់ជនជបេ់ចទ េដើមបទីទួលបនករជំនំុជ្រមះក្តី
េ យយុត្តិធម ៌ ច្រតូវបនរេំ ភបំពន។ 

េរឿងក្ដី G.B. ទល់នឹង្របេទសប ងំ តុ ករ
សិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២ តុ  ២០០១ កថខណ្ឌ
៦៩-៧០។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៦(១)។ ម្រ េនះ ែចង
អំពីសិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះក្តីេ យយុត្តិធម ៌រមួទងំសិទធិទទួលបនសវនករមយួែដល្រតឹម្រតូវ និងមនេពលេវ  និង
ឧបករណ៍្រគប្់រគនស់្រមបក់រេ្រត មេរៀបចំករករពរខ្លួន។ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
េទះបីេច្រកមេសុើបសួរមនកតព្វកិចចជូនដំណឹងដល់
ភគីអំពីេសចក្តីសននិ ្ឋ ន កនុងេកសលវចិយ័កេ៏ យ  
កង្វះករជូនដំណឹងដូេចនះ មនិែមនជកររេំ ភសិទធិ
របស់បុគគល ែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយេនះេឡើយ៖
េនះេ យ រថ ករជូនដំណឹងអំពីករបញច បក់ិចច
េសុើបសួរផ្តល់សិទធិដល់ភគីកនុងរយៈេពល ២០ៃថង នូវ

សិទធិេសនើសំុេធ្វើេកសលវចិយ័ (រមួទងំេកសលវចិយ័ 
បែនថម ឬ្របតិេកសលវចិយ័)។ 

េលខ05-86773 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៤៦ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៥ កុមភៈ ២០០៦។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ១៦៧។ ម្រ េនះ កំណតអំ់ពីនីតិវធីិស្រមបេ់ធ្វើករជូន
ដំណឹងអំពីេសចក្ដសីននិ ្ឋ នេលើេកសលវចិយ័ និងស្រមបេ់ធ្វើសំេណើ សំុេកសលវចិយ័បែនថម ឬ្របតិេកសលវចិយ័។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ១៩៧ 
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ម្រ  ១៩៧៖ ដីកបងគ ប់ឲយចប់ខ្លួន និងេយបលរ់បស្់រពះ ជ-
ជញ  

មនុនឹងេចញដីកបងគ បឲ់យចបខ់្លួន េច្រកមេសុើបសួរ្រតូវែតទទលួយកេយបល់របស់្រពះ ជ ជញ ។ 
េច្រកមេសុើបសួរ្រតូវេចញដីកេនះេ យមនែចងមលូេហតុ េ្រកយពីបនទទលួេយបល់ពី្រពះ ជ ជញ ។ 

 
្រពះ ជ ជញ ធន ៉ បរ់ងផ ព្វផ យដីកបងគ បឲ់យចបខ់្លួន។ 

 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

េច្រកមេសុើបសួរមនេសរភីព េដើមបកីណំតច់រកិ
លកខណៈ ៃនអងគេហតុទងំ យ ែដលខ្លួនយល់
េឃើញថសម្រសប៖ េច្រកមេសុើបសួរមនិជប់
កតព្វកិចចទកទ់ងនងឹករកណំត ់ ចរកិលកខណៈ
ៃនអងគេហតុេ យ្រពះ ជ ជញ េឡើយ េទះបីជ 
ពួកេគ្រតូវេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច អពំីករកំណតច់រកិ
លកខណៈេនះកេ៏ឡើយ។  

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន េអៀង 
ធរីទិធិ និងឌុច៖ ដកីស្តីពីករេសនើសុេំធ្វើ ករបភំ្លឺ
បញជ ក់ អពីំបទទងំ យ អ.វ.ត.ក ករយិ-
ល័យសហេច្រកមេសុើបសួរ ២០ វចិឆិក 
២០០៩  កថខណ្ឌ ១០។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិនៃផទកនុង៤៤។ វធិនេនះ្រសេដៀងគន ែមនែទនេទនឹងម្រ  
១៩៧។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
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េច្រកមេសុើបសួរមនអំ ច កនុងករេចញដីកចប់
ខ្លួន៖ អំ ចេនះ ចអនុវត្តេទបន បនទ បពី់ករ
បញចប់ ល់កិចចេសុើបសួរចបំចទ់ងំអស់។ 

េលខ83-94762 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៥៨ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៤ កុមភៈ ១៩៨៤។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ ៖ ម្រ ៨០ ៨២ និង១២២។ ម្រ  ៨០ ត្រមូវឲយេច្រកមេសុើបសួរ
េបើកកិចចេសុើបសួរ េ យអនុេ ម មដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរ រឯីម្រ  ៨២ផ្តល់សិទធិដល់្រពះ ជ ជញ សំុឲយ
េច្រកមេសុើបសួរបំេពញកិចច មយួជក់ ក ់ែដលជែផនកមយួៃនកិចចេសុើបសួរ មរយៈដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើប-
សួរ េហើយម្រ  ១២២ ែចងអំពីអំ ចរបស់េច្រកមេសុើបសួរកនុងករេចញដីកចបខ់្លួន។ 
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ម្រ  ១៩៨៖ និេទទសែដល្រតូវចុះេលើដីកបងគ ប់ឲយចប់ខ្លួន 

 
ដីកបងគ បឲ់យចបខ់្លួនមននិេទទសដូចតេទ៖ 
 

• អត្តសញញ ណៃនបគុគលែដលពកព់ន័ធ 
• បទេលមើសែដលេចទ្របកន ់និងអតថបទចបបែ់ដលកំណតប់្រងក បបទេលមើសេនះ 
• េឈម ះ និង នៈេច្រកមែដលេចញដីក 
 

ដីកបងគ បឲ់យចបខ់្លួន្រតូវមនចុះកលបរេិចឆទ និងចុះហតថេលខេ យេច្រកមេសុើបសួរ និង្រតូវ
មនេបះ្រ ផង។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

េច្រកមេសុើបសួរមនេសរភីព េដើមបកីណំតច់រកិ
លកខណៈៃនអងគេហតុទងំ យ ែដលខ្លួនយល់
េឃើញថសម្រសប៖ េច្រកមេសុើបសួរមនិជប់
កតព្វកិចច ទកទ់ងនឹងករកណំតច់រកិលកខណៈ
ៃនអងគេហតុេ យ្រពះ ជ ជញ េឡើយ េទះបីជ 
ពួកេគ្រតូវេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច អពំីករកំណតច់រកិ
លកខណៈេនះកេ៏ឡើយ។  

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន េអៀង 
ធរីទិធិ និងឌុច៖ ដកីស្តីពីករេសនើសុេំធ្វើករបភំ្លឺ
បញជ ក់ អពីំបទទងំ យ អ.វ.ត.ក ករយិ-

ល័យសហេច្រកមេសុើបសួរ ២០ វចិឆិក 
២០០៩ កថខណ្ឌ ១០។ 

 
ករកណំតច់រកិលកខណៈ ៃនអងគេហតុ្រសបចបប់
មនលកខណៈបេ ្ត ះ សននែតប៉ុេ ្ណ ះ៖ ចរកិ 
លកខណៈផ្លូ វចបប់ គឺែតងែតជចរកិលកខណៈ     
បេ ្ត ះ សននសថិតកនុងដំ កក់លេសុើបសួរ។ 

េរឿងក្ដ ីជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន េអៀង ធ-ី    
រទិធិ និងឌុច៖ ដកីស្តីពីករេសនើសុេំធ្វើករបភំ្លឺ
បញជ ក់អពីំបទទងំ យ អ.វ.ត.ក ករយ-
ល័យ សហេច្រកមេសុើបសួរ ២០ វចិឆកិ 
២០០៩ កថខណ្ឌ ១០។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិនៃផទកនុង៤៥។ វធិនេនះ្រសេដៀងែមនែទនេទនឹងម្រ ១៩៨ 
ែតខុសគន ្រតងែ់ចងថ ពត័ម៌នចបំចទ់កទ់ងនឹងអត្តសញញ ណ មែត ចេធ្វើបន ជរមួមនៃថង ែខ ឆន  ំកំេណើ ត 
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ស័យ ្ឋ ន និងពត័ម៌នដៃទេទៀតទកទ់ងនឹងករកំណតអ់ត្តសញញ ណ។ វធិនៃផទកនុង៤៥ ក្៏រតូវករចបំច់
ពត័ម៌នបែនថមេ្រចើនេទៀតផងែដរ ដូចជ (១) េយង មដីក និងបទេចទពកព់ន័ធ (២) ទីកែន្លង េពលេវ  
និងកលបរេិចឆទសវនករ មករណីសម្រសបនិមយួៗ និង (៣) បញជ កថ់ បុគគលេនះមនសិទធិទទួលបន
ជំនួយែផនកចបប ់និងកិចចករពរដៃទេទៀត។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប 
្របេទសកមពុជគឺជភគី ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ (ICCPR) ែដល
បញញត្តិអំពីេគលករណ៍ចបបអ់ន្តរជតិស្តីពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញ
អំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុងកតិកសញញ  ICCPR ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្ត
េ យ ថ បន័អនុវត្តរបស់ខ្លួនគឺគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស អ.ស.ប។ 
 
កររេំ ភបំពន៖ ករចបខ់្លួនេ យគម នដីកចប់
ខ្លួន និងមូលេហតុ៖ សិទធិទទួលបនេសរភីព និង 
សន្តិសុខ្រតូវបនបំពនេនេពល ែដលជន្រតូវេចទ
្រតូវបនចបខ់្លួនេ យបងខំ េ យគម នដីកចបខ់្លួន 
្រពមទងំមនិមនករពនយល់ ្រគប្់រគនអំ់ពីករចប់
ខ្លួនេនះ។ 

េរឿងក្ដ ី MEDJNOUNE ទល់នឹង្របេទស ល់-
េហ រ ី   គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ១៤    
កកក  ២០០៦ កថខណ្ឌ ៨.៥។ 

 
កររេំ ភបំពន៖ េទះជមនមលូ ្ឋ នចបប ់ ករ-
រេំ ភបំពនេកើតមន កល ចបខ់្លួនេ យភជង់
កេំភ្លើង និងឃំុខ្លួនេ យមនិបញជ កពី់េហតុផលៃន
ករចបខ់្លួន៖ ករចបខ់្លួនចតទុ់កថ មទំេនើងចិត្ត
បន េទះបីជមនមូល ្ឋ នចបប ់ កនុងករចបខ់្លួនក៏
េ យ កល ជនជបេ់ចទមនិ្រតូវបនជូនដំណឹង
អំពីេហតុផល េនេពលចបខ់្លួន និងករចបខ់្លួនមនិ
ចបំចេ់ យភជងនឹ់ងកេំភ្លើង េ យនគរបល២០   
នក។់ 

េរឿងក្ដ ី RAFAEL MARQUES DE MORAIS 
ទល់នឹង្របេទសអង់ហកូ  គណៈកមម ធិករ
សិទធិមនុស   អ.ស.ប ២៩ មីន ២០០៥ កថ-
ខណ្ឌ ៦.១។ 

 
កររេំ ភបំពន៖ ករចបខ់្លួនេ យគម នដីកចប់
ខ្លួន និងឃំុខ្លួនអស់រយៈេពល៧ៃថង េ យមនិេចទ៖ 
ដីកចបខ់្លួនបនេចញេ្រកយករចបខ់្លួន និងឃំុខ្លួន
៧ៃថង គឺជកររេំ ភសិទធិ េ យ រអវត្តមនៃនដីក
ចបខ់្លួន ែដលជលកខណ័្ឌ ត្រមូវផ្លូវចបប។់ ករពនយរ  
រយៈេពល៧ៃថង មុនេពលជនសង ័យ្រតូវឃុំខ្លួន្រតូវ
បនេចទ គឺជកររេំ ភសិទធិ្រតូវនមំកចំេពះមុខ
េច្រកមភ្ល មៗ បនទ បពី់ករចបខ់្លួន។ 

េរឿងក្ដ ី SAFARMO KURBANOVA ទល់នឹង
្របេទស ជីគី ថ ន គណៈកមម ធកិរសិទធិ-
មនុស  អ.ស.ប ៦ វចិឆិក ២០០៣ កថខណ្ឌ
៧.២។ 
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កររេំ ភបំពន៖ ខកខនជូនដំណឹងអំពីមូលេហតុ
ៃនករចបខ់្លួន និងករឃុខំ្លួន រហូតដល់នមំកចំេពះមុខ 
េច្រកមរយៈេពល៨ែខេ្រកយមក៖ សិទធិរបស់ជន្រតូវ
ជបេ់ចទ្រតូវជូនដំណឹងអំពីមូលេហតុ េនេពលចប់
ខ្លួន និងនមំកចំេពះមុខេច្រកម េកើតមនែតបនទ ប់

ពីរយៈេពល២១៨ៃថង ៃនករជបឃុ់ំ េ យមនិមន
មេធយបយ ឬសិទធិ្រប្រស័យទកទ់ង។ 

េរឿងក្ដ ី MEDJNOUNE ទល់នឹង្របេទស ល់-
េហ រ ី គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ១៤      
កកក  ២០០៦ កថខណ្ឌ ៨.៦។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ៖ ម្រ ៩.១ និង២ និង១៤ (៣) (ក)។ 
ម្រ ៩.១ ែចងអំពីសិទធិទូេទទទួលបនេសរភីព និងសន្តសុិខបុគគល េ យេហតុថ គម នជន មន ក្់រតូវបនេគចប ់ឬឃុំ
ខ្លួន មទំេនើងចិត្ត េហើយថ ករដកហូតេសរភីព ចេធ្វើេទបនលគឹះ  មនមូល ្ឋ នែចងេ យចបប ់ រឯីម្រ  ៩ (២) 
ែចងថ ្រតូវជូនដំណឹងដល់បុគគលអំពីេហតុផលៃនករចបខ់្លួនរបស់េគ និងបទេចទ្របឆងំនឹងបុគគលេនះ។ ម្រ ១៤(៣) 
(ក) ែចងអំពីសិទធិរបស់បុគគល ្រតូវជូនដំណឹងភ្ល មៗអំពីករេចទ្របកន្់របឆងំនឹងជនេនះ។ 
 
តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករ- 
ពរែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
អងគេហតុែដលផ្តល់យុត្តកិមមេលើករចបខ់្លួនមនិចបំច់
មនកំរតិដូចគន នឹងកំរតិ ស្រមបក់រេចទ្របកន ់ឬករ 
ផ្តនទ េទសេឡើយ៖ េនះគឺជដំ ក់កលបនទ ប់ៃន
កិចចេសុើបសួរ។ 

េរឿងក្ដី MURRAY ទល់នឹងច្រកភពអង់េគ្លស 
តុ ករសិទធិមនុស អឺុរ ៉ុប ២៨ តុ  ១៩៩៤ 
កថខណ្ឌ ៥៥ និង៧៨។ 

 
កររេំ ភបំពន៖ េហតុផលផទ ល់មត ់និងេហតុផល
មេគលនេយបយទូលំទូ យ មនិមនលកខណៈ

េពញេលញេឡើយ៖ សិទធិជូនដំណឹងភ្ល មៗអំពីេហតុ
ផលៃនករចបខ់្លួន/ឃុំខ្លួន មនិ្រតូវបនេលើកកមពស់ឲយ 
បនេពញេលញ េ យ្រគនែ់តេយងដល់ករ្របកស
អំពីេគលនេយបយ ឬករផ្តល់េហតុផលផទ ល់មត ់
រយៈេពល្រតឹមែត៧៦េម៉ង ៃនករឃំុខ្លួន បនទ បពី់ចប ់
ខ្លួន។ 

េរឿងក្ដ ី SAADI ទល់នឹង្របេទសអង់េគ្លស 
តុ ករសិទធិមនុស អឺុរ ៉ុប ២៩ មក  ២០០៨ 
កថខណ្ឌ ៨៤។  
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ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៥ (២)។ ម្រ េនះែចង
ថ ជន ែដល្រតូវបនចបខ់្លួននឹង្រតូវជូនដំណឹងភ្ល មៗ អំពីេហតុផលននស្រមបក់រចបខ់្លួនរបស់េគ និងបទេចទ

មយួ្របឆងំនឹងរូបេគ មភ  ែដលេគ ចយល់បន។ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
េច្រកមេសុើបសួរមនអំ ច កនុងករេចញដីក  
ចបខ់្លួន៖ អំ ចេនះ ចអនុវត្តេទបន បនទ ប់
ពីករបញចប់ ល់កិចចេសុើបសួរចបំចទ់ងំអស់។ 

េលខ83-94762 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៥៨ 
តុ ករ កពូំលប ងំ ១៤ កុមភៈ ១៩៨៤។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ៨០ ៨២ និង១២២។ ម្រ ៨០ ត្រមូវឲយេច្រកមេសុើបសួរ
េបើកកិចចេសុើបសួរ េ យអនុេ ម មដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរ រឯីម្រ ៨២ ផ្តល់សិទធិដល់្រពះ ជ ជញ សំុឲយ
េច្រកមេសុើបសួរបំេពញកិចច មយួជក់ ក ់ ែដលជែផនកមយួៃនកិចចេសុើបសួរ មរយៈដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើប-
សួរ េហើយម្រ ១២២ ែចងអំពីអំ ចរបស់េច្រកមេសុើបសួរកនុងករេចញដីកចបខ់្លួន។ 
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ម្រ  ២០៣៖ េគលករណ៍ៃនករឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សនន 

ជេគលករណ៍ ជន្រតូវេចទ្រតូវែតមនេសរភីព។ កនុងករណីពិេសស ជន្រតូវេចទ ច្រតូវឃំុ
ខ្លួនបេ ្ដ ះ សននេនកនុងលកខខណ្ឌ ែដលបនែចងេនកនុងែផនកេនះ។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

ភពចបំច ់ េដើមបេីធ្វើឲយមនតុលយភពរ ងករ
ឃំុខ្លួន និងេសរភីព៖ តុ ករ្រតូវែតថ្លឹងែថ្លង
អំពីមូលេហតុននៃនករឃំុខ្លួន នងិសិទធិ
ទកទ់ងនឹងេសរភីពរបស់បុគគល។ សចចធរណ៍
ៃនេសរភីពត្រមូវ ឲយករឃំុខ្លួនមនមូល ្ឋ ន 
េលើេសចក្ដីសេ្រមច មផ្លូវតុ ករ ែដលបន
សេ្រមចេចញ េ យអនុេ ម មនីតវិធិ ី និង
លកខខណ្ឌ េផ ងៗ មផ្លូវចបប។់ 

េរឿងក្ដេីខៀវ សផំន៖ បណ្ដឹ ង ទុកខភ្ល មៗេលើ
សេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក.អ.ជ.ត.ក ៦ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៤៧ និង៥៦។ 

 
សចចធរណ៍ ជគុណ្របេយជន ៍ ដល់ករេ ះ-
ែលង៖ េនះគឺេគលករណ៍ជ រវន័្ត ែដល
្រគប្់រគងេលើករឃំុខ្លួន មុនសវនករេលើអងគ-
េសចក្ដី។ 

េរឿងក្ដេីខៀវ សផំន៖ បណ្ដឹ ង ទុកខភ្ល មៗេលើ
សេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៥៦។ 

 

ជន្រតូវេចទ ច្រតូវបនឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន 
ែតេនេ្រកយេពល សវនករតទល់គន ប៉េុ ្ណ ះ៖
េបើករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន មនិ្រតូវបនបងគ ប់
បនទ បព់សីវនករេនះេទ េគ្រតូវែតេ ះែលង
ជន្រតូវេចទ។ សវនករតទល់គន គឺមនបំណង
ខុសគន ពីសួរចេម្លើយជន្រតូវេចទ។ ជពេិសស
សវនករតទល់គន  ផ្ដល់ឱកសឲយជន្រតូវេចទ
េធ្វើករេឆ្លើយតបេទកន្់រពះ ជ ជញ  ឯករសួរ
ចេម្លើយ្រតូវបនេធ្វើេឡើង កនុងេគលបំណង េដើមបី
ែស្វងរកករពតិ និងទទួលបនកំណតេ់ហតុសួរ
ចេម្លើយពជីន្រតូវេចទ ែដល ចេ្របើ្របឆងំនឹង
ខ្លួនគត។់ 

េរឿងក្ដនួីន ជ៖ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍េលើករឃុខំ្លួន
បេ ្ដ ះ សនន អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២០ មនី 
២០០៨ កថខណ្ឌ ១៣១៧ និង៣២។ 
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វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ ពំុមនវធិន មយួៃនវធិនៃផទកនុងែដល្រតូវគន យ៉ងជក់ ក់
េទនឹងម្រ ២០៣េនះេទេទះបីជវធិន៦៣(៣) េរៀប បអំ់ពីមូលេហតុ្រសេដៀងគន ជេ្រចើន ែដលេគ ចបងគ ប ់
ឲយមនករឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សននដូចម្រ ២០៥កេ៏ យ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប 
្របេទសកមពុជគឺជភគី ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ ែដលបញញត្តអំិពី
េគលករណ៍ចបប់អន្តរជតិស្តីពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប 
ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យ េនកនុងកតិកសញញ ICCPR្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យ ថ បន័
អនុវត្តរបស់ខ្លួនគឺគណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប។ 
 
ករឃុខំ្លួនមុនសវនករ គឺជករណីេលើកែលង៖ ករ
ឃុំខ្លួនមុនសវនករ េលើអងគេសចក្ដីគឺជករណីេលើក-
ែលង ែដល្រតូវេធ្វើកនុងរយៈេពលខ្លី មែដល ចេធ្វើេទ
បន។ 

េរឿងក្ដី CAGAS BUTIN និង ASTILLERO ទល់
នឹង្របេទសហ្វីលីពីន គណៈកមម ធិករសិទធិមនុ-
ស  អ.ស.ប ២៣ តុ  ២០០៤ កថខណ្ឌ ៧.៤។ 

 
េដើមបេីធ្វើយុត្តកិមមេលើករឃុខំ្លួន េគ្រតូវែតបង្ហ ញពី
កង្វល់ ែដលេគមនិ ចេ ះ្រ យបន មរយៈករ
កឲ់យសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ 

/លកខខណ្ឌ  ននៃនករេ ះែលង៖ េដើមបេីធ្វើយុត្តិកមម
េលើករឃុំខ្លួន មុនសវនករ រដ្ឋ្រតូវពិពណ៌នឲយបន
ពិ ្ត រពីកង្វល់នន ែដលេធ្វើយុត្តិកមមេលើករបន្តករ
ឃុំខ្លួន និងអំពីមូលេហតុ ែដលកង្វល់ទងំេនះមនិ
ចេ ះ្រ យបន មរយៈករ កឲ់យសថិតេន

េ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូ វតុ ករ ឬ មរយៈ
ករេ ះែលង មលកខខណ្ឌ ដតឹ៏ងរុងឹេផ ងៗេទៀត។ 
ពកព់ន័ធនឹងយុត្តិកមម េលើករេ ះែលងមុនសវនករ 

រមួមនករ កឥ់ទធិពលេលើ ក  ី ករែក្លងភស្តុ ង 
និងកររតេ់គចពីែដនសមតថកិចច។ 

េរឿងក្ដី SMANSTERទល់នឹង្របេទសែបល រុស    
គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៣ តុ  
២០០៨ កថខណ្ឌ ១០.៣។ 

 
ករឃុខំ្លួន ច្រសបចបបប់ន លុះ្រ ែតចបបម់ន
ែចងពីករឃតខ់្លួន ចំេពះបទេលមើសែដលបនេចទ
្របកនប់៉េុ ្ណ ះ៖ ជន្រតូវេចទ ចមនិ្រតូវបនឃុំ-
ខ្លួនេឡើយ េបើសិនជបទេលមើសែដលេគេជឿថបន
្រប្រពឹត្តេនះ គឺជបទេលមើសមយួ ែដលចបបរ់បស់រដ្ឋ 
មនិបនែចងឲយមនករឃតខ់្លួនេនះ។ 

េរឿងក្ដ ីLATIFULIN ទល់នឹង្របេទសេគៀកជី ថ ន 
គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស  អ.ស.ប ១០ មីន 
២០១០ កថខណ្ឌ ៨.២។ 

 
យុត្តកិមមចបំច ់ស្រមបក់រពនយរករឃំុខ្លួន៖ ករឃុំ-
ខ្លួនរមួទងំករឃតខ់្លួនកនុងផទះផង ច្រតូវបនចត់
ទុកថេធ្វើេឡើង មទំេនើងចិត្ត េបើរដ្ឋេនះមនិ ចផ្តល់
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ទឡ្ហីករណ៍ឲយបនជក់ ក ់ េទ មករណីនីមយួៗ 
េដើមបជីយុត្តិកមម ៃនករបន្តករឃុំខ្លួនេទេនះ។ 

េរឿងក្ដ ីKWOK ទល់នឹង្របេទសអូ្រ ្ត លី គណៈ-
កមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៣ តុ  
២០០៩ កថខណ្ឌ ៩.៣។ េរឿងក្ដី ABBASSI 
ទល់នឹង្របេទស ល់េហ រ ី គណៈកមម ធកិរ
សិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៨ មីន ២០០៧ កថ-
ខណ្ឌ ៨.៤ (ករឃតខ់្លួនកនុងេគហ ្ឋ ន)។ 

 
ករបញជូ ន្រតឡបម់កឃំុខ្លួនវញិ ្រតូវែត្រសបចបបស់ម
េហតុផល និងចបំច៖់ សិទធិកនុងករមនេសរភីព
ត្រមូវឲយកលៈេទសៈ ៃនករឃំុខ្លួនបុគគល្រតូវែត្រសប
ចបបស់មេហតុផល និងចបំចេ់ន្រគបក់លៈេទសៈ
ដូចជ េដើមបទីប់ ក ត់កររត់េគចខ្លួន ករេ្រជ ត
ែ្រជកេលើភស្តុ ង ឬករេកើតេឡើងវញិៃនបទឧ្រកិដ្ឋ។ 

េរឿងក្ដ ី KULOV ទល់នឹង្របេទសេគៀកជី ថ ន   
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៦ កកក  
២០១០ កថខណ្ឌ ៨.៣។ 

 
ជនជបេ់ចទ្រតូវែតទទួលបនករជនំុំជ្រមះក្ត ីឲយបន
ឆបរ់ហ័ស ម ចេធ្វើេទបន េគត្រមូវឲយមនមូល-
េហតុែដលគួរឲយេជឿបំផុត ចំេពះករពនយរេលើសនតិី
វធីិ េនមុនេពលសវនករ៖ ខណៈែដលជនជប់
េចទ ្រតូវបនបដិេសធមនិឲយមនករ កឲ់យសថិត 
េនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ េ យមកពី
ភពធងនធ់ងរៃនបទេលមើស និងេ យ រអវត្តមនៃន
មូលេហតុែដលគួរឲយេជឿបំផុត េបើពំុេនះេទ េគ្រតូវ
ែតេធ្វើករកត់េសចក្ដីេលើជនេនះឲយបនឆប់រហ័ស
មែដល ចេធ្វើេទបន។ មូលេហតុែដលគួរឲយ

េជឿបំផុត ចំេពះករពនយរេពលដយូ៏រ ឧទហរណ៍ 
្របមណជ៦ឆន ។ំ 

េរឿងក្ដី MEDJNOUNE ទល់នឹង្របេទស ល់-
េហ៊ រ ីគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ១២ 
កកក  ២០០៦ កថខណ្ឌ ៨.៩។ 

 
ករឃុខំ្លួនេលើសនតិីវធីិ រេំ ភេគលករណ៍សចចធរ
ណ៍ៃននិរេទស៖ កនុងករណី ករបដិេសធមនិឲយ ក់
ឲយសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករេនះ 
មិនែមនជករបះ៉ពល់ដំបូង េទេលើេគលករណ៍
សចចធរណ៍ៃននិរេទស េនះករឃុំខ្លួនេលើសនីតិវធីិ 
េនមុនសវនករេលើអងគេសចក្ដី ឧទហរណ៍ េលើស
ពី ៩ឆន  ំគឺរេំ ភេទេលើសិទធិេនះ។ 

េរឿងក្ដី CAGAS, BUTIN និង ASTILLEROV
ទល់នឹង្របេទសហ្វីលីពីន គណៈកមម ធកិរ 
សិទធិមនុស អ.ស.ប ២៣ តុ  ២០០៤ កថ-
ខណ្ឌ ៧.៣។ 

 
ករឃុំខ្លួនេលើសនីតិវធីិ គឺជកររេំ ភេលើសិទធិកនុង
ករទទួលបនករជនំុំជ្រមះក្ត ីេ យយុត្តធិម៖៌ ករឃុំ
ខ្លួនេ យពំុបនេធ្វើយុត្តិកមម េនមុនសវនករេលើអងគ
េសចក្ដីេលើសនីតិរយ:េពល្របបំនួឆន  ំគឺបះ៉ពល់យ៉ង 
ធងនធ់ងរេទេលើភព្រតឹម្រតូវ ៃនដំេណើ រករជំនំុជ្រមះក្តី 
និងករពនយរេពលែដលមនិសមេហតុផល។ 

េរឿងក្ដី CAGAS, BUTIN និង ASTILLEROV
ទល់នឹង្របេទសហ្វីលីពីន គណៈកមម ធកិរ 
សិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៣ តុ  ២០០៤ កថ-
ខណ្ឌ ៧.៤។ 

 
ករឃុខំ្លួនដប្់របបីំែខ ចបពី់េពលចបខ់្លួនរហូតដល់
េពលេធ្វើសវនករពុែំមនជករពនយរេពលហួសេហតុ
មិនចំបច់េនះេទ៖ េលើកែលងែត មនភស្តុ ង
បង្ហ ញថ កិចចេសុើបសួរ ច្រតូវបនបញច ប់ េនមុន
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េពលសវនករេនះឲយបនឆបជ់ងេនះ ឬេលើកែលង 
ែតជនជប់េចទប្ដឹងពីករពនយរេពលេនះ េទ ជញ
ធរមនសមតថកិចច រយ:េពលមួយឆន កំន្លះ ចប់ពី
េពលចបខ់្លួន ដល់េពលសវនករជំនំុជ្រមះមនិែមន
ជករពនយរេពលហួសេហតុេទ។ 

េរឿងក្ដី KELLY ទល់នឹង្របេទសចៃម៉ក គណៈ-
កមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ៨ េម  
១៩៩១ កថខណ្ឌ ៥.១១។ 

 
ករ្របមូលភស្តុ ង ជយុត្តកិមមមនិ្រគប្់រគនស់្រមប់
ករឃុខំ្លួនែដលពនយរេពល៖ េ យ រែតក ្ត កំណត់
េពលេវ សមេហតុផល ស្រមប់ករឃុំខ្លួន ្រតូវ
បនកំណត ់ េ យែផ្អកេទេលើកលៈេទសៃនករណី
នីមួយៗ ករពិចរ េលើករ្របមូលភស្តុ ង មិន
បនផ្តល់ជយុត្តិកមមស្រមបក់រឃុំខ្លួន ែដល្រតូវបន 
ពនយរេពល  ឧទហរណ៍ រយៈេពលបនួឆន ។ំ 

េរឿងក្ដី FILLASTRE ទល់នឹង្របេទសបូលីវ ី     
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ៥ វចិឆិក 
១៩៩១ កថខណ្ឌ ៦.៥។ 

 
ករខ្វះខតធនធន ជយុត្តកិមមមនិ្រគប្់រគនស់្រមប់
ករពនយរេពល ែដលមនិសមេហតុផល៖ ករខ្វះខត
មនិមនថវកិបំរុងទុកឲយបន្រគប្់រគន ់ ស្រមបក់រ
្រគប់្រគងេលើ្របព័នធយុត្តិធម៌្រពហមទណ្ឌ  មិន ចេធ្វើ
យុត្តិកមមឲយបនសមេហតុសមផល េលើករពនយរេពល
កនុងករនខំ្លួនជនជបេ់ចទេទជំនំុជ្រមះក្ដីបនេទ។ 

េរឿងក្ដីFILLASTRE ទល់នឹង្របេទសបូលីវ ីគណៈ-
កមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ៥ វចិឆិក ១៩៩១ 
កថខណ្ឌ ៦.៥។ 

 

កិចចដំេណើ រករនីតិវធីិ ជ យលកខណ៍អក រជយុត្ត-ិ
កមមមនិ្រគប្់រគន ់ ស្រមបក់រពនយរេពល ែដលមនិ
សមេហតុផល៖ អងគេហតុែដលថ ករេសុើបអេងកត
្រពហមទណ្ឌ បនដំេណើ រករេទ មកិចចដំេណើ រករនីតិ
វធីិជ យលកខណ៍អក រ មនិេធ្វើយុត្តិកមមឲយបនសម
េហតុផល េលើករពនយរេពលកនុងករនខំ្លួនជនជប់
េចទេទជំនំុជ្រមះក្ដីបនេទ។ 

េរឿងក្ដី FILLASTRE   ទល់នឹង្របេទសបូលីវ ី   
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ៥ វចិឆិក 
១៩៩១ កថខណ្ឌ ៦.៥។ 

 
កររេំ ភបំពន៖ ករឃុខំ្លួនែដលពនយរេពល បនទ ប់
ពីមនដីកបងគ បឲ់យេ ះែលង៖ កពនយរេពលឃំុខ្លួន
បុគគលអស់រយៈេពលមួយឆន  ំបនទ ប់ពីមនករេចញ
ដីកបងគ បឲ់យេ ះែលង រមួទងំដីកបងគ បឲ់យេ ះ-
ែលង មនលកខខណ្ឌ បេងកើតបនជករឃុំខ្លួនេ យ
ខុសចបប។់ 

េរឿងក្ដី TERÁN JỤĆN និងTERÁN JỤĆN ទល់
នឹង្របេទសេអក្វ ឌ័រ គណៈកមម ធិករសិទធិ-
មនុស  អ.ស.ប ២៦ មនី ១៩៩២ កថខណ្ឌ
៦.៣។ ្របេទសអុ៊យរូ គ យ គណៈកមម ធកិរ 
សិទធិមនុស  អ.ស.ប ១៥ សី  ១៩៧៩ កថ-
ខណ្ឌ ២ និង១០(ឈ) (ដីកបងគ ប់ឲយេ ះែលង
មនលកខខណ្ឌ )។ 

 
ករឃតខ់្លួនកនុងផទះត្រមូវឲយមននីតិវធីិ និងមូល ្ឋ ន
្រសបចបប៖់ ករឃតខ់្លួនកនុងផទះគឺជករដកហូត
េសរភីព ែដល្រតូវែតមនមូល ្ឋ នចបប ់ និង្រតូវែត
បនអនុវត្ត េ យអនុេ ម មនីតិវធីិ ែដលបន
បេងកើតេឡើង មចបប។់ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ២០៣ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  116 

េរឿងក្ដី YKLYMOVAទល់នឹង្របេទសទួគេមនី-
ថ ន   គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស   អ.ស.ប ២០ 

កកក   ២០០៩ កថខណ្ឌ ៧.២។ 
 
ករឃតខ់្លួនកនុងផទះ ែដលមនិបនែផ្អកេទេលើមូល ្ឋ ន
ចបបគឺ់ជករដកហូតេសរភីព៖ ករ កបុ់គគលឲយសថិត
េនេ្រកមករឃតខ់្លួនកនុងេគហ ្ឋ ន េ យគម នផ្ដល់
ករជូនដំណឹងជ យលកខណ៍អក រ អំពីមូលេហតុ
្រសបចបបៃ់នករឃតខ់្លួនែបបដូេចន ះេទេនះ គឺជ
ករបេងកើតបនជករឃុំខ្លួនេ្រសចែតទំេនើងចិត្ត និងជ
ករដកហូតសិទធិេសរភីពរបស់បុគគល។ 

េរឿងក្ដី ABBASSI ទល់នឹង្របេទស ល់េហ រ ី 
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៨ មីន 
២០០៧ កថខណ្ឌ ៨.២-៨.៣។ 

 

យុត្តកិមម្រគប្់រគនស់្រមបក់រឃុខំ្លួន មុនេពលជំនំុជ្រមះ 
ក្ត ី រមួមនកររតេ់គចខ្លួនពីេពលមុនៗេចញពី្របេទស
ករបញជូ ន្រតឡប ់ មរយៈបតយបន័៖ កលៈេទសៈ 
ែដលេធ្វើយុត្តិកមមដល់ករឃុំខ្លួន មុនសវនករេលើអងគ-
េសចក្ដី រួមមនអងគេហតុែដលជនជប់េចទរត់េគច
េទេ្រក្របេទស និងបញជូ ន្រតឡប់វញិែត មរយៈ
នីតិវធីិបតយបន័ប៉ុេ ្ណ ះ ែតមនិសម័្រគចិត្តេទ។ 

េរឿងក្ដី BASSO ទល់នឹង្របេទសអុ៊យរុយ គ យ 
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ១៩ តុ  
២០១០ កថខណ្ឌ ១០.២។ 

ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ៖ ម្រ ៩.១ ៩.៣ ៩.៤ ១៤.២ និង
១៤.៣(គ)។ េ យែឡកម្រ ៩.៣ ែចងថ មនិ្រតូវឲយមនបទបញជ ជទូេទ មយួថ ជនែដលេនរងច់កំរជំនំុជ្រមះ
េទស្រតូវបនឃុំខ្លួនេឡើយ។ បទបបញញត្តិដៃទេទៀតេនកនុងម្រ ៩ ្របឹងែ្របងឲយមនករធនេផ ងៗទកទ់ងេទនឹងករឃុំ
ខ្លួន ខណៈម្រ ១៤.២ បេងកើតបនជេគលករណ៍សចចធរណ៍ៃននិរេទស និងម្រ ១៤.៣ (គ) ករពរនូវសិទធិកនុងករ
ទទួលបននូវករជំនំុជ្រមះក្ដ ីេ យពំុមនករពនយរេពលមនិ្រតឹម្រតូវ។ 
 
តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករ- 
ពរែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
ចំណងទកទ់ងេទនឹងកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ៖ 
ករដកហូតេសរភីព្រតូវបនអនុញញ ត លុះ្រ ែត 
មនទំនកទំ់នងេទនឹងកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិ្រពហម-
ទណ្ឌ ប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េរឿងក្ដី CIULLA ទល់នឹង្របេទសអីុ លី តុ -
ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២២ កុមភៈ ១៩៨៩ កថ-
ខណ្ឌ ៣៨។ 
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ករដកហូតេសរភីព្រតូវែត ចែកែ្របបន ចំេពះករ
ពិនិតយពិចយ័ មផ្លូវតុ ករេ យឯក ជយ៖ េដើមបី
ករពរបុគគល ពីករដកហូតេសរភីព មទំេនើងចិត្ត 
ទេង្វើៃនករដកហូតេសរភីព គឺជកមមវតថុៃនករពិនិតយ
ពិចយ័ មផ្លូវតុ ករេ យឯក ជយ េហើយ ជញ ធរ
្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះសកមមភពទងំេនះ។ 

េរឿងក្ដ ីKURTទល់នឹង្របេទសទួគី តុ ករសិទធិ
មនុស អឺរ ៉ុប ២៥ ឧសភ ១៩៩៨ កថខណ្ឌ
១២៣។ 

 
មូល ្ឋ នពកព់ន័ធ និង្រគប្់រគន ់ ជល័កខខណ័្ឌ ត្រមូវ 
ស្រមបក់រឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សននមនរយៈេពលែវង៖ 
ករសង យ័សមេហតុផល អំពីករ្រប្រពឹត្តបទេលមើស

មយួ គឺជលកខខណ្ឌ ចបំច ់ (sine qua non) 
មយួស្រមបប់ន្តេធ្វើករឃុំខ្លួន ែដលមនសុពលភព 
ប៉ុែន្តបនទ បពី់មយួរយៈេពល ចថ នឹងមនិ្រគប-់
្រគនេ់ទ។ បនទ បម់កតុ ករ្រតូវកំណតថ់េតើ ទឡ្ហី-

ករណ៍ដៃទេទៀត ែដលបនផ្ដល់េ យ ជញ ធរេនះ 
ជយុត្តិកមម េលើករបន្តដកហូតេសរភីពែដរឬេទ។ េបើ
សិនជមូល ្ឋ នែដលបនផ្តល់េ យ ជញ ធរ ក់
ដូចជពកព់ន័ធ និង្រគប្់រគន់ តុ ករក៏្រតូវកំណត់
ថេតើ ជញ ធរបនបង្ហ ញឲយេឃើញពីករយកចិត្តទុក 
ក់ពិេសសែដរឬេទ ែដលករណ៍េនះ រួមមន

ទងំករពិចរ អំពីភពសមុគ ម ញ និងចរកិលកខណៈ
ពិេសសៃនកិចចេសុើបសួរ។ 

េរឿងក្ដី TOMASI ទល់នឹង្របេទសប ងំ 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៧ សី  ១៩៩២ 
កថខណ្ឌ ៨៤។ េរឿងក្ដី SULAOJA  ទល់នឹង   
្របេទសេអស្តូនី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១៥ 
កុមភៈ ២០០៥ កថខណ្ឌ ៦២។ េរឿងក្ដLីETELLIER 
ទល់នឹង្របេទសប ងំ តុ ករសិទធិមនុស  
អឺរ ៉ុប ២៦ មិថុន ១៩៩១ កថខណ្ឌ ៣៥។ 
 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៥។ម្រ េនះែចងអំពី
សិទធិកនុងករមនេសរភីព និងសន្តសុិខ រមួទងំសិទធិកនុងេពល្រតូវចបខ់្លួន ឬឃុខំ្លួនេ យ្រសបចបបផ់ង។ 
 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
កលៈេទសៈថមីៗ  េនកនុងេរឿងក្ដី ចេធ្វើជយុត្តកិមមបន
េលើករឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សនន៖ ជន្រតូវេចទែដលបន
កេ់នេ្រកមករ្រតួតពិនិតយរបស់តុ ករ ច្រតូវ

យកេទ កឃុ់ំជបេ ្ដ ះ សននបន ចំេពះអងគ
េហតុែតមយួដូចគន  និងកនុងករណីៃនកលៈេទសៈថមីៗ។ 

េលខ04-87392 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៧៣ 
្រកមនីតវិធីី្រពហមទណ្ឌ ប ងំ ១ មីន ២០០៥។ 
េលខ 07-87802 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ ២១ 
្រកមនីតិវធីី្រពហមទណ្ឌ ប ងំ ២៩ មក  
២០០៨។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ២០៣ 
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េសចក្ដីសេ្រមច មនិេធ្វើករឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សននេលើ
ជន្រតូវេចទ៖ េសចក្ដីសេ្រមចែបបេនះ គឺេធ្វើ ម
ឆនទ នុសិទធិ។  

េលខ90-85415្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣៦៤ 
្រកមនីតវិធីី្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៣០ តុ ១៩៩០។ 

 
មូលេហតុនន កនុងករេសចក្ដសីេ្រមចឃំុខ្លួនជន្រតូវ
េចទ៖ មូលេហតុទំងេនះ្រតូវពនយល់ថេតើេហតុអ្វី

បនជករ្រតួតពិនិតយរបស់តុ ករ េនមនិទន្់រគប-់
្រគន។់ 

េលខ97-82539 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
២៧៣ ្រកមនីតិវធីី្រពហមទណ្ឌ ប ងំ ១៦ កកក  
១៩៩៧ េលខ95-82561 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ
េលខ២៦៤ ្រកមនីតវិធីី្រពហមទណ្ឌ ប ងំ ៨ 
សី   ១៩៩៥។  

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ១៣៧។ ម្រ េនះែចងអំពីករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ 
និងករឃុខំ្លួនមុនសវនករេលើអងគេសចក្ដ ីកនុងអំឡុងេពលេសុើបអេងកត េ យរមួទងំករបញជូ ន្រតឡបេ់ទឲយឃតខ់្លួន ែដល
ជវធិនករ្របុង្របយត័នមយួផង។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ២០៥ 
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ម្រ  ២០៥៖ មូលេហតុៃនករឃុខំ្លនួបេ ្ដ ះ សនន 

ករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន ច្រតូវបនបងគ ប ់ កល ករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សននេនះ ជករ-  
ចបំចៈ់ 

 

១- េដើមបបីញចបប់ទេលមើស ឬបងក របទេលមើសកំុឲយេកើតជថមី 
២- េដើមបី ងំកំុឲយមនករគបសងកតេ់លើ ក  ី ឬជនរងេ្រគះ ឬេដើមបី ងំកំុឲយមនករ្រតូវរ ៉វូគន
រ ងជន្រតូវេចទ និងអនកសមគំនិត 
៣- េដើមបរីក ភស្តុ ង ឬត្រមុយជសមភ រៈ 
៤- េដើមបធីនរក ជន្រតូវេចទទុកជូនតុ ករចតក់រ មនីតិវធីិ 
៥- េដើមបកីរពរសន្តិសុខឲយជន្រតូវេចទ 
៦- េដើមបធីនរក ស ្ដ បធ់ន ប់ ធរណៈកំុឲយមនករ្រចបកូ្រចបល់ ែដលប ្ដ លមកពីបទេលមើស 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

ភពចបំច ់ េដើមបេីធ្វើឲយមនតុលយភពរ ងករឃំុ
ខ្លួន នងិេសរភីព៖ តុ ករ្រតូវែតថ្លងឹែថ្លងពមីលូ-
េហតុៃនករឃំុខ្លួន និងសិទធទិកទ់ងនឹងេសរភីព
របស់បុគគល។ សចចធរណ៍ៃនេសរភីពត្រមូវឲយ
ករឃំុខ្លួនមនមូល ្ឋ ន េនេលើេសចក្ដីសេ្រមច
មផ្លូវតុ ករ ែដលបនេចញេ យអនុេ ម
មនីតវិធិី និងលកខខណ្ឌ េផ ងៗ មផ្លូវចបប។់ 

េរឿងក្ដេីខៀវ សផំន៖ បណ្ដឹ ង ទុកខភ្ល មៗេលើ
សេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក   
៦ មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៤៧ និង៥៦។ 

 
ជន្រតូវេចទ្រតូវបនឃំុខ្លួន ខណៈែដលមនករ
បង្ហ ញខ្លួនដបំងូ៖ ជន្រតូវេចទែដល្រតូវបនឃំុ
េនកនុងមនទីរឃំុខ្លួន ខណៈែដលមនករបង្ហ ញ

ខ្លួនដំបូង េនចេំពះមុខអងគជំនុំជ្រមះ ដបំូង
្រតូវសថិតេនកនុងមនទីរឃំុឃងំបន្តេទៀត រហូតដល់
អងគជំនុំជ្រមះេចញ ល្រកម ឲយែតករឃំុខ្លួន
មនមូល ្ឋ ន្រសបចបបព់ី ជញ ធរតុ ករ។ 

េរឿងក្ដេីខៀវ សផំន៖ បណ្ដឹ ង ទុកខភ្ល មៗេលើ
សេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៤៧-៤៩។ 

 
លកខខណ្ឌ ៃនករឃំុខ្លួន សនមតថ ្រតមឹ្រតូវកល-

 ពុមំនសំេណើ សំុឲយេ ះែលង៖ កល
ជន្រតូវេចទ មនិបន កសំ់េណើ សំុឲយេ ះ-
ែលង េនេពលមនករបង្ហ ញខ្លួនដំបូង េន
ចំេពះមុខអងគជំនុំជ្រមះ ដំបូងេទ អងគជំនុំ
ជ្រមះេនះមនអំ ចេធ្វើករសនមតថ លកខ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ២០៥ 
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ខណ្ឌ មផ្លូវចបបស់្រមបេ់ធ្វើករឃំុខ្លួន េនែត
មនលកខណៈ្រតមឹ្រតូវដែដល។ 

េរឿងក្ដេីខៀវ សផំន៖ បណ្ដឹ ង ទុកខភ្ល មៗេលើ
សេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៤៩។ 

 
ករេ្រជ តែ្រជកេលើ ក  ី ករបផំ្ល ញភស្តុ ង 
ែដលគ្ំរទ ដល់ករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន៖ 
េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ និងសកមមភពជ ធរណៈ             
ែដលេធ្វើេឡើងេ យជន្រតូវេចទ ែដលនឲំយ
មនករេ្រជ តែ្រជកេលើ ក  ី ឬករបំផ្ល ញ  
ភស្តុ ង  (ឧទហរណ៍៖ ករបង្ហ ញពីអរភិព 
ករេលើកេឡើងពីករសងសឹក) គំ្រទដល់ករ
ឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន។ 

េរឿងក្ដេីអៀង ធរីទិធ៖ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍េលើករឃុំ
ខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៩          
កកក  ២០០៨ កថខណ្ឌ ៤៣-៥២។ 

 
ករឃំុខ្លួន ចជករចបំច ់ េដើមបកីរពរ ក ី
េទះជេ្រកយេពលបង្ហ ញសំណំុេរឿងកេ៏ យ៖
ករេ្រជ តែ្រជកជសក្ដ នុពលេលើ ក ី មិន
បញចបេ់ទ េនេពលបនបង្ហ ញសំណំុេរឿងដល់
ជន្រតូវេចទ។ ករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន ច
េនែតជករចំបច់ េដើមបកីរពរនូវករយយី
ដល់ ក  ី ពេី្រពះេគ ចឲយ ក ផី្ដល់សកខី
កមមេនកនុងករេសុើបសួរ ឬកនុងសវនករន
េពលេ្រកយេទៀត េបើមនិដូេចនះេទ ក េីនះ

ចនឹងសថិតេនេ្រកមករភយ័ខ្ល ច ឬករគប
សងកត។់ 

េរឿងក្ដីឌុច៖ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងករ
ឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៣ ធនូ  
២០០៧ កថខណ្ឌ ៣៥-៣៦ (មនករចូល
បង្ហ ញខ្លួន េទះជបនផ្ដល់សកខកីមមពីមុនក៏
េ យ េបើដូេចនះ េនែតសថិតេនេ្រកមករ
គំ មកែំហង)។ េរឿងក្ដនួីន ជ៖ បណ្ដឹ ង
ឧទធរណ៍ េលើករឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សនន         
អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២០ មនី ២០០៨ កថខណ្ឌ
៦០-៦៤ (េសចក្ដែីថ្លងពីមុនៗបនបញជ ក់ថ 

ចនឹងមនករសម្លុតគំ ម ក )ី។ 
 
្រតូវមនករយល់េឃើញ អពំបីរបិទៃនករករពរ

ក ៖ី ករករពរ ក  ី ជពេិសសទកទ់ង
េទនឹងករភយ័ខ្ល ច កនុងករផ្ដល់សកខីកមម ្រតូវែត
េមើលេឃើញ េនកនុងបរបិទសងគមកមពុជ។ វធិន
ករករពរ ក  ី េន្របេទសកមពុជ ចនងឹេន
មនក្រមតិ េហើយមនភពងយ្រសួល កនុងករ
រក វុធ។ ដូេចនះ ករេ ះែលងជន្រតូវេចទពី
ករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន ចេធ្វើឲយ ក មីន
ករភយ័ខ្ល ច ចំេពះករសងសឹក ឬករគបសងកត់
ពីសំ ក់ជន្រតូវេចទ ឬពី្រគួ ររបស់គត់
េហើយ ចនឹង ងំដល់ករផ្ដល់សកខីកមម។ 

េរឿងក្ដីឌុច៖ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងករ
ឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៣ ធនូ  
២០០៧ កថខណ្ឌ ៣៣។ 
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េសរភីព ចនងឹមនិ ចទទួលយកបនេទ កល
ជន្រតូវេចទកនក់បម់ខុតែំណងខពស់៖ វត្ត- 

មនរបស់ជន្រតូវេចទ េនកនុងសងគម ចនឹង
មនិ ចទទួលយកបនេទ កល គត ់  
កនក់ប់មុខតំែណងខពស់ មួយ េនកនុង
ចលននេយបយ េហើយេនបន្តមនឥទធពិល
េទេលើសងគម សូមបែីតែលងកន់កប់មុខ
តំែណងែបបេនះក៏េ យ។ វត្តមនរបស់ជន
្រតូវេចទ ចនឹងបេងកើត ឲយមនករភយ័ខ្ល ច 
ែដលេធ្វើឲយ ក មីនិមនបណំង េដើមបផី្ដល់    
សកខីកមម។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ៖ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍េលើករឃុខំ្លួន
បេ ្ដ ះ សនន អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២០ មនី 
២០០៨ កថខណ្ឌ ៦២។ េរឿងក្ដេីអៀង ធរីទិធ៖ 
បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ េលើករឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ- 

សនន អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៩ កកក  ២០០៨ 
កថខណ្ឌ ៤៥។ េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី បណ្ដឹ ង
ឧទធរណ៍េលើករឃុខំ្លួន បេ ្ដ ះ សនន  
អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១៧ តុ  ២០០៨ កថ
ខណ្ឌ ៩៧ (មុខតែំណង ែដលមនអំ ច 
មនឥទធិពលមិនឈប់ឈរ បនទ ប់ពីមុខ
តែំណងេនះចប់ក៏េ យ)។ េរឿងក្ដី ឌុច៖ 
បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ ្របឆងំនឹងករឃុំខ្លួន
បេ ្ដ ះ សនន អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៣ ធនូ  
២០០៧ កថខណ្ឌ ៣១-៣៤ (វត្តមនេនកនុង
សងគម ចនឹង ក់សមព ធ េទេលើ ក  ី   
្របវត្តៃិនករគំ មកែំហង សម្ល ប់ ក  ី    
មនសក្ដ នុពល)។ 

ករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន មនមលូ ្ឋ ន្រគប្់រគន ់
កល មន និភយ័ែដលថ ជន្រតូវេចទ 
មនិ ចមកបង្ហ ញខ្លួនបន េនេពលមនសវន-
ករ៖ ករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន មនមូល ្ឋ ន
្រគប្់រគន ់ កល មនកំណត្់រ បង្ហ ញថ 
ជន្រតូវេចទបនក្ល យេទជ និភយ័ កនុងករ
មនិ ចមកបង្ហ ញខ្លួនបនេពលសវនករ និង
បន ងំ ដល់កិចចដំេណើ រករនីតវិធិីឆបរ់ហ័ស 
(េ យករ កខ់្លួន េ យករមនិេធ្វើ មដីកេកះ 
ឬេ យ្រតូវបន ងំជបេ ្ដ ះ សនន មនិឲយ
ចូលរមួបនកនុងសវនករ)។ អងគជំនុំជ្រមះ
ដំបូង្រតូវែតេធ្វើករ យតៃម្លេលើវ ិ លភព ែដល

និភ័យ ចនឹង្រតូវបនកត់បនថយ េ យ
វធិនករមិនឃំុខ្លួន មរយៈករពិនិតយយ៉ង
្រតឹម្រតូវ េទេលើក ្ត ពកព់ន័ធទងំអស់ និងអងគ-
េហតុនន ែដលបន កប់ង្ហ ញេនកនុងករ
ជែជកតទល់គន ។ 

េរឿងក្ដេីខៀវ សផំន៖ បណ្ដឹ ង ទុកខភ្ល មៗេលើ
សេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៥៤។ 

 
តុលយភពរ ងលកខខណ្ឌ  ៃនករ កឲ់យសថិតេន
េ្រកមករ្រតួតពនិតិយ មផ្លូវតុ ករ ែដលបន
េសនើេ យជន្រតូវេចទ នងិមលូេហតុននៃនករ
ឃំុខ្លួន៖ ករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន ចជករ
ចបំច ់ កល លកខខណ្ឌ ៃនករ កឲ់យសថិត
េនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូ វតុ ករ េសនើ
េ យជន្រតូវេចទ ្រតូវបនលុបេលើេ យភព-
ចបំចក់នុងករឃំុខ្លួនគត។់ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ២០៥ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  122 

េរឿងក្ដីេអៀង ធីរទិធ៖  បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍េលើករ
ឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៩   
កកក  ២០០៨ កថខណ្ឌ ៧៤។ េរឿងក្ដ ី  ឌុច៖ 
បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ ្របឆងំនឹងករឃុខំ្លួន
បេ ្ដ ះ សនន អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៣ ធនូ  
២០០៧ កថខណ្ឌ ៥៩។ 

 
ក ្ត េផ ង  ៗែដលបង្ហ ញថ ជន្រតូវេចទ ចនងឹ
រតេ់គច៖ ក ្ត ទងំេនះរមួមន វធិនករែដល
កំពុងបំេពញមុខងរ េដើមបីបិទបំងអតីតភព
របស់ខ្លួន ករេ្របើ្របស់េឈម ះែក្លង ករប្ដូរ     
ករងរ ឬប្ដូ រទីកែន្លងជេ្រចើនដង ករផ្ដល់
ព័ត៌មន មិនពិត ករបតខ់្លួនពមីុនៗ កររស់
េនកនុងតបំនម់យួែដលមនអនកគំ្រទេ្រចើន និង
មនករទក់ទងជសក្ដ នុពល ករេធ្វើដំេណើ រ
េទេ្រក្របេទសជញឹកញប ់ និង/ឬមេធយបយ
ែផនកហិរញញ វតថុ។ 

េរឿងក្ដីឌុច៖ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងករ
ឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៣ ធនូ  
២០០៧ កថខណ្ឌ ៣៧-៤០ (េឈម ះែក្លង និង
ករេធ្វើដេំណើ រ)។ េរឿងក្ដេីអៀង ធរីទិធ៖ បណ្ដឹ ង
ឧទធរណ៍ េលើករឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សនន អ.វ.
ត.ក អ.ប.ជ ៩ កកក  ២០០៨ កថខណ្ឌ ៥៤-
៥៦ (ករស់េនកនុងតបំន់មួយែដលមនអនក
គ្ំរទេ្រចើន និងមនករទក់ទងជសក្ដ នុ-
ពល ករេធ្វើដេំណើ រេទេ្រក្របេទសជ    
ញឹកញប់ និង/ឬមេធយបយែផនកហិរញញវតថុ)។ 
េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ េលើករ

ឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១៧ 
តុ  ២០០៨ កថខណ្ឌ ១០២-១០៤ (ករេធ្វើ
ដេំណើ រេទេ្រក្របេទស ជញឹកញប់ មេធយ- 
បយែផនកហិរញញវតថុ ្រតូវបនដឹង និង្រតូវបន
សង យ័ថ មនករទក់ទង ែផនកនេយ- 
បយ)។ 

 
ករពុមំនលិខតិឆ្លងែដន ឬពុមំនមេធយបយែផនក
ហិរញញ វតថុ មនិ ចនងឹ ងំដល់កររតេ់គចបន
េឡើយ៖ ជន្រតូវេចទពំុចបំច្់រតូវបន ងំមនិ
ឲយមនកររតេ់គច េ យករមនិមនលិខតិឆ្លង-
ែដន ឬមនិមនមេធយបយែផនកហិរញញ វតថុេនះេទ 
េ្រពះថ េគេនែត ច កខ់្លួនកនុង្របេទស ឬ
ចឆ្លងែដនេ យខុសចបបប់ន។ 

េរឿងក្ដីឌុច៖ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងករ
ឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៣ ធនូ  
២០០៧ កថខណ្ឌ ៤០ (បន ក់ខ្លួនពីមុន
េនកនុង្របេទសកមពុជ)។ េរឿងក្ដនួីន ជ៖ 
បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ េលើករឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ- 

សនន អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២០ មនី២០០៨ 
កថខណ្ឌ ៦៧ (មិនមនលិខិត ឆ្លងែដន និង

និភ័យៃនករឆ្លងែដនេ យខុសចបប់)។ 
 
យុ ករឃំុខ្លួនសហពទ័ធ លកខខណ្ឌ េវជជ ្រស្ត

មិន ច ងំដល់កររត់េគចេនះេទ៖ យុ
េ្រចើនរបស់ជន្រតូវេចទ ករឃំុខ្លួនសហពទ័ធ ឬ
លកខខណ្ឌ េវជជ ្រស្តរបស់បុគគល ចនឹងមនិ
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លុបេលើភវនីយភព ៃនកររតេ់គចរបស់ជន្រតូវ
េចទេទ។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍េលើករ
ពនយរករឃុខំ្លួន បេ ្ដ ះ សនន អ.វ.ត.ក    
អ.ប.ជ ២៦ មថុិន ២០០៩ កថខណ្ឌ ២៨ 
(មនិមនភស្តុ ងថ ជនជ មិនមន    
លទធភព ចេធ្វើដេំណើ របនេនះេទ)។       
េរឿងក្ដេីអៀងធរីទិធ៖ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍េលើករ
ពនយរករឃុខំ្លួន បេ ្ដ ះ សននេលើកទីពីរ 
អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៣០ េម  ២០១០       
កថខណ្ឌ ៣៧  (លកខខណ្ឌ ែផនកេវជជ ្រស្ត)។ 

 
យុ សុខភព ករចល័តែដលមនក្រមតិ       

មនិែមនជមលូេហតុ្រសបចបប ់ កនុងករមនិរត់
េគចេនះេទ៖ េបើមន និភយ័ ែដលជន្រតូវ
េចទនឹង្រតូវរត់េគចខ្លួនេនះ តុ ករនឹងមិន
ផ្ដល់ជវមិតិសង យ័ឲយ ដល់ជន្រតូវេចទេទ។ 
អងគ-ជំនុំជ្រមះមនិទទួលយក យុ សុខភព ឬ
ករចល័តែដលមនក្រមតិរបស់ជន្រតូវេចទ មក
េធ្វើជមូលេហតុ្រសបចបប ់ ស្រមបក់រមនិរត់
េគចេនះេទ។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍េលើករ
ពនយរករឃុខំ្លួន បេ ្ដ ះ សននេលើកទីពីរ 
អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៣០ េម  ២០១០ កថ
ខណ្ឌ ៣៥-៣៩។ 

 
អំ ចៃនដកីបងគ បឲ់យនខំ្លួន មនិបនកតប់នថយ

នភិយ័ៃនកររតេ់គចេនះេទ៖ សិទធិអំ ច 

ៃនករេចញដីកបងគ ប់ឲយនំខ្លួន មិនបនកត់
បនថយ និភយ័ែដលជន្រតូវេចទ ្រតូវរតេ់គច 
ឬមនិរតេ់គចេនះេទ។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍េលើករ
ពនយរករឃុខំ្លួន បេ ្ដ ះ សននេលើកទីពីរ 
អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៣០ េម  ២០១០ កថ
ខណ្ឌ ៣៥-៣៩។ 

 
ក ្ត េផ ងៗ ែដលបង្ហ ញថ ជន្រតូវេចទ ចនងឹ
ចំបច់្រតូវេធ្វើករឃំុខ្លួន េដើមបីករពរពួកេគ៖ 
ក ្ត ទងំេនះរមួមនេសចក្ដីែថ្លងជ ធរណៈ 
ែដលបញជ ក់ពីបំណងរបស់ជន្រតូវេចទ កនុង
ករ កព់រិុទធភពដល់បុគគលដៃទេទៀត ករភយ័
ខ្ល ចែដលបនបញជ កយ៉់ងចបស់ ស់ េ យ
ជន្រតូវេចទ ឬេ យ ថ បន័មយួេផ ងេទៀត  
អពំីសុវតថិភព របស់ជន្រតូវេចទ ករគំ ម
កំែហងអពំីករសងសឹក ែដលបនេធ្វើេឡើងេ យ
្រគួ ររបស់ជនរងេ្រគះ ករយមកមេគហ-
្ឋ នរបស់ជន្រតូវេចទ ឬភស្តុ ងស្ដីពី ន ម

របសួ ឬពកីរបះ៉ពល់ ខងផ្លូវចិត្តេទេលើ្របជ-
ជនែដល្រតូវទទួលរងេ យ រករជំនុំជ្រមះ។ 

េរឿងក្ដីឌុច៖ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងករ
ឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៣ ធនូ  
២០០៧ កថខណ្ឌ  ៤២-៤៨ (ឆនទៈៃនករ ក់
ពិរុទធភព ដល់បុគគលដៃទេទៀត ករភ័យខ្ល ច 
អពីំសុវតថភិពរបស់ជន្រតូវេចទ)។ េរឿងក្ដី
នួន ជ៖ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍េលើករឃុខំ្លួន
បេ ្ដ ះ សនន អ.វ.ត.ក អ.-ប.ជ ២០ មនី 
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២០០៨ កថខណ្ឌ ៧១-៧២ (ករគំ ម-
កែំហង អពីំករសងសឹក ករយមកម
េគហ ្ឋ ន របស់ជន្រតូវេចទ)។  េរឿងក្ដេីអៀង 
ធរីទិធ៖ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍េលើករឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ-

សនន អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៩ កកក  ២០០៨ កថ
ខណ្ឌ ៦៤-៧២    (ភស្តុ ងស្ដីពី ន មរបួស ឬពី
ករប៉ះពល់ ខងផ្លូវចតិ្តេទេលើ្របជជន 
ែដល្រតូវទទួលរង  េ យ រករជនំុំជ្រមះ)។  

 
កររពំងឹទុកពកីរគំ មកែំហងជក់ ក់ េទេលើ
ជន្រតូវេចទ៖ កល មិនមនភស្តុ ង
ែដលេគមនិ ចរពំងឹទុកថ នឹងមនករគំ ម-
កំែហងជក់ ក់េទេលើសន្តិសុខរបស់ជន្រតូវ 
េចទេទេនះ េគមនិ ចឃំុខ្លួនជន្រតូវេចទជ
បេ ្ដ ះ សនន មមូល ្ឋ នេនះបនេឡើយ។ 

េរឿងក្ដេីអៀង ធរីទិធ៖ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍េលើករឃុំ
ខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៩   
កកក  ២០០៨ កថខណ្ឌ ៦០-៦៣។ 

 
ករឃំុខ្លួនេដើមបរីក  ឬករពរស ្ដ បធ់ន ប ់  

ធរណៈ៖ ករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សននេលើជន
្រតូវេចទ ចជករចំបច់េដើមបីរក  ឬ
ករពរស ្ដ ប់ធន ប់ ធរណៈ។ េដើមបីឲយ
្រតូវ មមូល ្ឋ នេនះ អងគេហតុនន្រតូវែត
បង្ហ ញឲយេឃើញថ ករេ ះែលងជន្រតូវេចទ
ពតិជបនេធ្វើឲយមនកររខំន យ៉ងជកែ់ស្ដង 
ដល់ស ្ដ បធ់ន ប់ ធរណៈ។ េនទីេនះ ករ
ឃំុខ្លួនជបេ ្ដ ះ សនន ្រតូវ ្រស័យេលើ

កង្វល់ជ ធរណៈ ចំេពះឧ្រកិដ្ឋកមម ែដល
បនេចទ្របកនេ់លើភពញឹកញប់ ៃនភព-
្រចបូក្រចបល់ ឬឧ្រកិដ្ឋកមមេឃរេឃ េនកនុង
សងគម និងសក្ដ នុពលចំេពះអសថិរភព ែដល
ប ្ដ លមកពនីេយបយ។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ៖ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍េលើករឃុខំ្លួន
បេ ្ដ ះ សនន អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២០ មនី 
២០០៨ កថខណ្ឌ ៧៩-៨១។ េរឿងក្ដេីអៀង-      
ធរីទិធ៖ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ េលើករឃុខំ្លួន
បេ ្ដ ះ សនន អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៩ កកក  
២០០៨ កថខណ្ឌ ៦៤-៧២។ េរឿងក្ដេីអៀង- 

រ៖ី បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ េលើករឃុខំ្លួន
បេ ្ដ ះ សនន អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១៧ តុ  
២០០៨ កថខណ្ឌ ១១៥-១១៧ (ឧ្រកដិ្ឋកមម  
្របចៃំថង  កុបបកមមនេយបយ)។ េរឿងក្ដឌុីច៖ 
បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ ្របឆងំនឹងករឃុខំ្លួន
បេ ្ដ ះ សនន អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៣ ធនូ  ២០០៧ 
កថខណ្ឌ ៥០-៥៦ (កចិចដេំណើ រករនីតវិធិី 

ចប ្ដ ល ឲយេសចក្ដអីនទះអែនទងចង់ដងឹ 
ែដលមន្រ ប់េនកនុងសងគម េលចេចញមក

រជថមមី្ដងេទៀត)។ េរឿងក្ដេីខៀវ សផំន៖ 
បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ ្របឆងំនឹងករពនយរេពល
ករឃុខំ្លួន បេ ្ដ ះ សននេលើកទីពីរ អ.វ.ត.ក 
អ.ប.ជ ៣០ េម  ២០១០ កថខណ្ឌ ៣៦-
៣៩ ( ន មរបួស និងករប៉ះពល់ផ្លូ វចតិ្ត ៃន
កចិចដេំណើ រករនីតវិធិ ី េទេលើម ជនទងំ 
មូល ករបងក រកុឲំយមនភព្រចបូក្រចបល់ េន
កនុងសងគម)។ 
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វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៦៣.៣។ វធិនេនះគឺ្រសេដៀងគន ែមនែទនេទនឹងម្រ
២០៥ េលើកែលងែតេនកនុងវធិន៦៣.៣(ក) លកខខណ្ឌ ត្រមូវទីមយួស្រមបក់រឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សននគឺមូលេហតុ
ែដល្រតូវបនរកេឃើញ និងេជឿជកយ៉់ងចបស់ថ ជនេនះធ្ល បប់ន្រប្រពឹត្តបទេលមើសមយួឬេ្រចើន ដូចមនែចង
កនុងដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរ ឬដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរបែនថម។ បែនថមេលើេនះវធិន
៦៣.៣(ខ) មនកររក ស ្ដ បធ់ន ប់ ធរណៈេនកនុងបញជ ីមូលេហតុ ស្រមបេ់ធ្វើករឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន
ខណៈែដលម្រ ២០៥មនិមនែចងដូេចនះេទ។ ផទុយេទវញិ ម្រ ២០៥ មនរមួបញចូ លនូវករបញចប ់ឬករបងក រ
បទេលមើសកំុឲយេកើតជថមីជមូលេហតុ ខណៈែដលវធិន៦៣.៣ (ខ) មនិមនែចងដូេចនះេទ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប 
្របេទសកមពុជគឺជភគី ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដលបញញត្តអំិពី
េគលករណ៍ចបបអ់ន្តរជតិស្តីពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប 
ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុងកតិកសញញ  ICCPR ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យ ថ បន័
អនុវត្តរបស់ខ្លួន គឺគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស អ.ស.ប។ 
 
ករឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សនន ្រតូវែតសមេហតុផល និង
ចបំចម់និែមន មទំេនើងចិត្តេទ៖ ភព មទំេនើងចិត្ត 
មនិែមនេសមើនឹង “្របឆងំនឹងចបបេ់ទ” ប៉ុែន្តេគ្រតូវែត
េធ្វើករបក្រ យ ឲយបនកនែ់តទូលំទូ យ េដើមបី
រមួបញចូ លនូវធតុផ ទំងំ យ ៃនភពមនិសម្រសប
អយុត្តិធម ៌កង្វះខតនូវករពយករណ៍ និងកង្វះដំេណើ រ 
ករ្រតឹម្រតូវ មចបប។់ ដូេចនះ ករឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ 
សនន គឺ្រតូវែតសមេហតុផល និងចបំច ់ េន្រគប ់  

កលៈេទសៈ ដូចជ េដើមបបីងក រកំុឲយមនកររតេ់គចឬ
កំុឲយមនេកើតបទេលមើស ជថមីេឡើងវញិ ឬេដើមបរីក     
ភស្តុ ង។ 

េរឿងក្ដី MARQUES ទល់នឹង្របេទសអង់េ គ  
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៩ មីន 
២០០៥ កថខណ្ឌ ៦.១ (េរឿងក្ដី VAN ALPHEN 

ទល់នឹង្របេទសហូឡង ់ គណៈកមម ធិករសិទធិ
មនុស  អ.ស.ប ២៣ កកក  ១៩៩០ កថខណ្ឌ
៥.៨។ េរឿងក្ដី MUKONG ទល់នឹង្របេទសកេមរូន 
គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២១ កកក  
១៩៩៤ កថខណ្ឌ ៩.៨។ េរឿងក្ដី A ទល់នឹង
្របេទសអូ្រ ្ត លី គណៈកមម ធិករសិទធិមនុ-
ស  អ.ស.ប ៣ េម  ១៩៩៧ កថខណ្ឌ ៩.២)
។ េរឿងក្ដ ីGORJI DINKAទល់នឹង្របេទស កេមរូន 
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ១៧ មនី 
២០០៥ កថខណ្ឌ ៥.១។ 

 
កល  ករឃុំខ្លួនមិនសមេហតុសមផល ឬមិន 
ចបំច ់ ប៉ែុន្តជទណ្ឌ កមម ដូេចនះេហើយ ជករេធ្វើ ម
ទំេនើងចិត្ត៖ កល ជនជបេ់ចទ ែដល្រតូវបន
េចទ្របកនពី់បទបរ ិ រេករ ្តិ៍ ្រតូវបនចបខ់្លួនេ យ
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ម្រន្តីនគរបល្រប ប់ វុធចំនួន២០នក ់ េហើយ្រតូវ
សថិតេនេ្រកមករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សននចំនួន៤០ៃថង 
េ យរមួទងំចំនួន១០ៃថង ែដលជនជបេ់ចទ្រតូវ
បន កម់និឲយមនករ្រប្រស័យទកទ់ងេនះ ករ
ចបខ់្លួន និងករឃុំខ្លួនេនះ គឺមនិសមេហតុផល និង
មនិចបំច ់កប៏៉ុែន្តេនកនុងវ ិ លភពមយួៃនករ ក់
ទណ្ឌ កមម េហើយេបើដូេចនះគឺជករេធ្វើ មទំេនើងចិត្ត។ 

េរឿងក្ដ ី MARQUES ទល់នឹង្របេទសអង់េ គ   
គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៩ មនី 
២០០៥ កថខណ្ឌ ៦.១។ 

 
ករឃុខំ្លួនមនិសមេហតុផល ឬមនិចបំចេ់នេពល  
ករេចទ្របកន ់ ្រតូវបនេធ្វើ េ យមនិមនមូល
្ឋ នចបប់្រគប់្រគន់ និងេដើមបជីះឥទធិពលេទេលើ

កិចចដំេណើ រករនីតិវធីិដៃទេទៀត៖ ករឃុំខ្លួន គឺមនិ
សមេហតុផល និងមិនចំបច់ ដូេចនះេហើយ
រេំ ភេទេលើសិទធិមនេសរភីព និងសន្តិសុខរបស់
បុគគល កល ករេចទ្របកន្់រពហមទណ្ឌ ្រតូវបន
េធ្វើបនទ បពី់ករចបខ់្លួនេលើកទីពីរ ែដល្រតូវបនអះ 
ងថ ពំុមនមូល ្ឋ នចបប្់រគប្់រគន ់ និងមន

េចតនជះឥទធិពល េទេលើកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិ េន
ចំេពះមុខតុ ករេយធ។ 

េរឿងក្ដី GORJI DINKA ទល់នឹង្របេទសកេមរូន 
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ១៧ មនី 
២០០៥ កថខណ្ឌ ៥.១។ 

 
ករបញជូ ន្រតឡបម់កឃំុឃងំវញិ ្រតូវែត្រតឹម្រតូវ ម 
ចបប ់សមេហតុផល និងចបំច៖់ សិទធិកនុងករទទួល
បនេសរភីព ត្រមូវឲយកលៈេទសៈៃនករឃុំខ្លួនបុគគល
្រតូវែត ្រតឹម្រតូវ មចបប ់សមេហតុផល និងចបំច់
េន្រគបក់លៈេទសៈ ដូចជ េដើមបបីងក រកររតេ់គច

ករេ្រជ តែ្រជកេលើភស្តុ ង ឬករេកើតេឡើងវញិៃន
បទេលមើស។ 

េរឿងក្ដី KULOV ទល់នឹង្របេទសេគៀកជី ថ ន  
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៦ កកក  
២០១០ កថខណ្ឌ ៨.៣។ 

 
េគ្រតូវេ្របើករឃុំខ្លួនមុនសវនករេលើអងគេសចក្ដី ែត
កនុងកលៈេទសៈែដលមនក្រមតិែតប៉េុ ្ណ ះ៖ េគមនិ
្រតូវេ្របើករឃុំខ្លួនមុនសវនករេលើអងគេសចក្ដីេនះេទ 
េហើយ្រតូវអនុញញ តឲយមន ករ កឲ់យសថិតេនេ្រកម
ករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ េលើកែលងែតកល

មន “ភពទំនងែដលថជនជបេ់ចទេនះេគច
ខ្លួន ឬបំផ្ល ញភស្តុ ង ជះឥទធិពលេទេលើ ក  ី ឬ
រតេ់គចេចញពីយុ ្ត ធិករៃនរដ្ឋេនះ” ឬបនរតេ់គច
ខ្លួនេទេ្រក្របេទស និងវលិ្រតឡបវ់ញិែត មរយៈ
នីតិវធីិបតយបន័ប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េរឿងក្ដី HILL និងHILL ទល់នឹង្របេទសេអសបញ៉ 
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២ េម  
១៩៩៧ កថខណ្ឌ ១២.៣ (ភពទនំង)។ េរឿងក្ដី
BASSO ទល់នឹង្របេទសអុ៊យរុយ គ យ គណៈ-
កមម ធិករសិទធិមនុស អ.ស.ប ១៩ តុ  ២០១០ 
កថខណ្ឌ ១០.២ (បតយប័ន)។ 

 
រដ្ឋ្រតូវែតេធ្វើយុត្តកិមម េលើលកខខណ្ឌ ត្រមូវ ៃនករឃំុខ្លួន
បន្ត និងករ កឲ់យសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ ម
ផ្លូវតុ ករ ឬលកខខណ្ឌ ដតឹ៏ងរុងឹៃនករេ ះែលង៖ 
េដើមបេីធ្វើយុត្តិកមមេលើករណីេលើកែលងមួយ ពីវធិន
ទូេទ ែដលបុគគលកំពុងរងច់កំរជំនំុជ្រមះ មនិ្រតូវឃុំ
ខ្លួនេទ រដ្ឋភគី្រតូវែតពិពណ៌នឲយបនេពញេលញ នូវ
កង្វល់ទងំ យ ែដលនឹងេធ្វើយុត្តិកមមដល់ករឃុំខ្លួន
បន្ត េហើយថេតើេហតុអ្វី បនជកង្វល់ទងំេនះមនិ
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ចេ ះ្រ យបន េទ មលកខខណ្ឌ ត្រមូវ ៃនករ
កឲ់យសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ 

ឬលកខខណ្ឌ ដតឹ៏ងរុងឹៃនករេ ះែលងដៃទេទៀត។ 
 

េរឿងក្ដី SMANSTER ទល់នឹង្របេទសែបល -   
រុស    គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៣ 
តុ  ២០០៨ កថខណ្ឌ ១០.៣។ 

ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ៖ ម្រ ៩.១និង៩.៣។ ម្រ ៩.១ 
ែចងអំពីសិទធិទូេទកនុងករទទួលបនេសរភីព និងសន្តសុិខផទ ល់ខ្លួនរបស់បុគគល េ យេហតុថគម នបុគគល មន ក្់រតូវបន 
ចបច់ង ឬឃុំខ្លួន មអំេពើចិត្តេឡើយ េហើយថករដកហូតេសរភីព្រតូវមនេហតុផលែដលបនបេងកើតេឡើងេ យចបបែ់ត
ប៉ុេ ្ណ ះ។ ម្រ ៩.៣ ែដលពកព់ន័ធបំផុតេនះែចងថ មនិ្រតូវឲយមនបទបញជ ជទូេទ មយួថ ជនែដលេនរងច់កំរ
ជំនំុជ្រមះ ្រតូវែត កក់នុងមនទីរឃុំឃងំេនះេឡើយ។ 
 
តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករ- 
ពរែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
េ្រគះថន កៃ់នកររតេ់គច ចេធ្វើយុត្តកិមម េលើករឃុខំ្លួន
បេ ្ដ ះ សននបន៖ េ្រគះថន កៃ់នកររតេ់គច ច
េធ្វើយុត្តិកមម េលើករឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សននបន     
កល មនអំណះអំ ង្រគប្់រគន។់ 

េរឿងក្ដី TOTH ទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស តុ ករ
សិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១២ ធនូ  ១៩៩១ កថខណ្ឌ ៧១ 
និង៧២។ 

 
និភយ័ៃនករគបសងកតេ់លើ ក  ីករសំុ៊្រគលំរ ង

អនកសមគំនិត កររខំនដល់ស ្ដ បធ់ន ប់ ធរណៈ
និងេ្រគះថន កៃ់នករខូចខតភស្តុ ង៖ ទងំអស់េនះ
ជមូលេហតុ ែដល ចេធ្វើយុត្តិកមមេលើករឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ-
សននបន។ យ៉ង កេ៏ យ េហតុផលទងំេនះ

្រតូវថយចុះេ យេចៀសមនិរចួ ខណៈែដលេពល
េវ កនុងករឃុំខ្លួនកន្លងផុតេទ។ 

េរឿងក្ដី TOMASI ទល់នឹង្របេទសប ងំ      
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៧ សី  ១៩៩២ 
កថខណ្ឌ ៨៥-៩៩។ េរឿងក្ដ ី LETELLIER ទល់
នឹង្របេទសប ងំ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប 
២៦ មថុិន ១៩៩១ កថខណ្ឌ ៤៣។ េរឿងក្ដី 
LABITA ទល់នឹង្របេទសអីុ លី តុ ករសិទធិ
មនុស អឺរ ៉ុប ៦ េម  ២០០០ កថខណ្ឌ
១៦៣។ 

 
លទធភពៃនករ្រប្រពឹត្តបទេលមើសជថមី ែផ្អកេលើភព
ធងនធ់ងរៃនបទឧ្រកិដ្ឋ ែដលបនេចទ្របកន៖់ ភពធងន-់
ធងរៃនបទឧ្រកដិ្ឋែដលបនេចទ្របកន់ ចគ្ំរទដល់
ករឃុំខ្លួន េដើមបបីងក រលទធភព ៃនករ្រប្រពឹត្តបទេលមើស
ជថមី ប៉ុែន្តេ្រគះថន កៃ់នករ្រប្រពឹត្តបទេលមើសជថមី ្រតូវ
ែតគួរឲយេជឿជកប់ន េហើយវធិនករឃុំខ្លួន្រតូវមន
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លកខណៈសម្រសប ស្រមបក់លៈេទសៈៃនេរឿងក្ដី
្របវត្តិ្រពហមទណ្ឌ ពីអតីតកល និងបុគគលភពរបស់
ជន្រតូវេចទ។ 

េរឿងក្ដី CLOOTH ទល់នឹង្របេទសែប៊លហ ុកិ 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១២ ធនូ  ១៩៩១ កថ
ខណ្ឌ ៣៨-៤០។ 

 

អវត្តមនៃនចំណងសងគម គឺមនិ្រគប្់រគនដ់ល់ករេធ្វើ
យុត្តកិមមេលើករឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សននេឡើយ៖ អវត្តមន 
ជប់ បពី់លំេន ន ករងរ ឬ្រគួ រ មនិ្រគប-់
្រគនក់នុងករេធ្វើយុត្តិកមម េទេលើករឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ-
សននេទ។ 

េរឿងក្ដី SULAOJA ទល់នឹង្របេទសេអស្តូនី 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១៥ កុមភៈ ២០០៥ 
កថខណ្ឌ ៦៤។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៥.១។ ម្រ េនះែចង
អំពីសិទធមិនេសរភីព និងសន្តិសុខ រមួទងំសិទធិកនុងករ្រតូវចបខ់្លួន ឬឃុំខ្លួនេ យ្រសបចបបផ់ង។ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
កលៈេទសៈថមីៗ  េនកនុងេរឿងក្ដី ចេធ្វើយុត្តកិមមេលើករ
ឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សននបន៖ ជន្រតូវេចទែដលបន
កឲ់យសថិតេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ
ច្រតូវយកេទ ក់ឃុំ ជបេ ្ដ ះ សននបន     

ស្រមបអ់ងគេហតុែតមយួដូចគន  និងេនកនុងករណីៃន
កលៈេទសៈថមីៗ។ 

េលខ 04-87392 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ  េលខ៧៣ 
្រកមនីតវិធីី្រពហមទណ្ឌ ប ងំ ១ មីន ២០០៥។ 
េលខ07-87802 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២១ 
្រកមនីតវិធីី្រពហមទណ្ឌ ប ងំ ២៩ មក  
២០០៨។ 

 
មូលេហតុមនិសម្រសប កនុងករឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សនន
ច្រតូវបនជំនួសេនេពលប្ដងឹឧទធរណ៍៖ េនេពល

ប្ដឹងឧទធរណ៍ េលើេសចក្ដីសេ្រមចឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន
យុ ្ត ធិករែដលមនសមតថកិចច កនុងករអះ ងពីករ
ឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន ច កជំ់នួសមូលេហតុមនិ
សម្រសបរបស់េច្រកមដំបូង េ យមូលេហតុ្រគប-់
្រគនវ់ញិបន។ 

េលខ09-87206 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៨ 
្រកមនីតវិធីី្រពហមទណ្ឌ ប ងំ ១៩ មក  ២០១០។ 

 
កររខំនស ្ដ បធ់ន ប់ ធរណៈ៖ ទងំេនះមនិ្រតូវ
បនក្រមតិេន្រតឹមែតករណ៍ ែដលបនេកើតេឡើងេន
កនុង្របេទសប ងំេនះេទ។ 

េលខ85-94474 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣១៣ 
្រកមនីតវិធីី្រពហមទណ្ឌ ប ងំ ១៥ តុ  ១៩៨៥។ 
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េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  129 

កររខំនស ្ដ បធ់ន ប់ ធរណៈ ែដលពកព់ន័ធនឹង
ឧ្រកិដ្ឋកមម៖ កររខំនស ្ដ បធ់ន ប់ ធរណៈែដល
ពកព់ន័ធគឺកររខំនទងំ យ  ែដលបនបេងកើត
េឡើងេ យឧ្រកិដ្ឋកមម ែដលបនេចទ្របកន។់ 

េលខ85-96526 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៩៤ 
្រកមនីតវិធីី្រពហមទណ្ឌ ប ងំ ៦ មីន ១៩៨៦។ 

 
េសចក្ដសីេ្រមចឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សននេលើជន្រតូវេចទ
េ យទកទ់ងេទនឹងករកតឲ់យជបេ់ទស េនេពល
សវនករមនិេលមើសនឹងសចចធរណ៍ៃននិរេទសេទ៖ 
េសចក្ដីសេ្រមច  ែដលពិនិតយពីអតថិភពៃនករកត់

ឲយជបេ់ទសេ យតុ ករ ែដលេធ្វើសវនករ និង
្របកសពីករឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សននថជមេធយបយ
ែតមយួគត ់ េដើមបបីងក រកំុឲយមនករគបសងកតេ់ទេលើ

ក  ី និងជនរងេ្រគះ េហើយធនថជនែដលសថិត
េនេ្រកមករពិនិតយរបស់តុ ករ េនែតសថិតេនេ្រកម
ចបបដ់ែដល គឺមនិេលមើសនឹងសចចធរណ៍ៃននិរេទស
េទ។ 

េលខ01-84736 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៨៥ 
្រកមនីតវិធីី្រពហមទណ្ឌ ប ងំ ១៩ កញញ  
២០០១។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ១៤៤។ ម្រ េនះែចងអំពីករឃុំខ្លួន មុនសវនករេលើអងគ
េសចក្ដីេ យរមួទងំមូលេហតុកនុងករបងគ ប ់ឬពនយរករឃុំខ្លួនេនះផង។ 
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ម្រ  ២០៦៖ កំណត់សមគ លរ់បសជ់ន្រតូវេចទ និងេហតផុល
ៃនដីកឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន 

កល  េច្រកមេសុើបសួរ សេ្រមចថនឹង្រតូវឃំុខ្លួនជន្រតូវេចទបេ ្ដ ះ សនន េ យគំនិត
េផ្ដើមរបស់ខ្លួនផទ ល់ ឬ មេសចក្ដីសននិ ្ឋ នរបស់្រពះ ជ ជញ  ្រតូវឲយដំណឹងដល់ជន្រតូវេចទ និងទទួល
ករកតស់មគ ល់របស់ជន្រតូវេចទេនះ។ កល ជន្រតូវេចទមនេមធវអីមផងេនះ េមធវ្ីរតូវបង្ហ ញ
មេធយបយករពរខ្លួន។ 

 
េច្រកមេសុើបសួរសេ្រមចឃំុខ្លួនជន្រតូវេចទបេ ្ដ ះ សនន មដីកេ យមនសំ ងេហតុ។ 

េនកនុងដីកេនះេច្រកមេសុើបសួរ្រតូវេយង មបញញត្ដិៃនម្រ ២០៥ (មលូេហតុៃនករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ-
សនន) ៃន្រកមេនះ។ ដីកបងគ បឲ់យឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន្រតូវបនជូនដំណឹងភ្ល មដល់្រពះ ជ ជញ  និង

ដល់ជន្រតូវេចទ។ 
 
េច្រកមេសុើបសួរេចញដីកបងគ បឲ់យឃំុខ្លួន េ យអនុេ ម មបញញត្តិៃនម្រ ២២០ (និយម-

នយ័ដីកបងគ បឲ់យឃំុខ្លួន) ម្រ ២២១ (និេទទសែដល្រតូវចុះេលើដីកបងគ បឲ់យឃំុខ្លួន) និងម្រ ២២២ 
(ករអនុវត្តដីកបងគ បឲ់យឃំុខ្លួន) ៃន្រកមេនះ។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

ភពចបំច ់ េដើមបេីធ្វើឲយមនតុលយភពរ ងករឃំុ
ខ្លួន នងិេសរភីព៖ តុ ករ្រតូវថ្លឹងែថ្លងពមីលូ-
េហតុៃនករឃំុខ្លួន និងសិទធទិកទ់ងនងឹេសរភីព
របស់បុគគល។ សចចធរណ៍ៃនេសរភីពត្រមូវឲយ
ករឃំុខ្លួនមនមូល ្ឋ ន េលើេសចក្ដីសេ្រមច ម
ផ្លូវតុ ករ ែដលបនេចញេ យអនុេ ម ម
នីតវិធិី និងលកខខណ្ឌ េផ ងៗ មផ្លូវចបប។់ 

េរឿងក្ដេីខៀវ សផំន៖ បណ្ដឹ ង ទុកខភ្ល មៗ 
េលើសេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.-     

ត.ក ៦ មិថុន ២០១១ កថខណ្ឌ ៤៧ និង
៥៦។ 

 
ជន្រតូវេចទ្រតូវបនឃំុខ្លួន ខណៈែដលមនករ
បង្ហ ញខ្លួនដបំងូ៖ ជន្រតូវេចទែដល្រតូវបនឃំុ
ខ្លួន កនុងមនទីរឃំុឃងំ េនេពលែដលបង្ហ ញខ្លួន
ដំបូង េនចំេពះមុខអងគជំនំុជ្រមះ ដំបូង
នឹង្រតូវសថិតេនកនុងមនទីរឃំុឃំង រហូតដល់អងគ
ជំនុំជ្រមះេចញេសចក្ដីសេ្រមច ឲយែតករឃុំខ្លួន
េនះ មនមូល ្ឋ ន្រសបចបប។់ 
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េរឿងក្ដីេខៀវ សំផន៖ បណ្ដឹ ង ទុកខភ្ល មៗ
េលើសេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.-    
ត.ក ៦ មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៤៧-៤៩។ 

 
ជន្រតូវេចទ ច្រតូវបនឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន 
ែតេនេ្រកយេពលសវនករតទល់គន ប៉េុ ្ណ ះ៖
េបើដីករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន មនិ្រតូវបនបងគ ប ់
បនទ ប់ពីសវនករេនះេទ េគ្រតូវែតេ ះែលង
ជន្រតូវេចទ។ សវនករតទល់គន គឺមនបំណង
ខុសគន ពីសួរចេម្លើយជន្រតូវេចទ។ ជពេិសស 
សវនករតទល់គន  ផ្ដល់ឱកសឲយជន្រតូវេចទ
េធ្វើករេឆ្លើយតបេទកន្់រពះ ជ ជញ  ឯករសួរ
ចេម្លើយ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងេគលបំណង េដើមបី
ែស្វងរកករពតិ និងទទួលបនកំណតេ់ហតុសួរ
ចេម្លើយពជីន្រតូវេចទ ែដល ចេ្របើ្របឆងំនឹង
ខ្លួនគត។់ 

េរឿងក្ដនួីន ជ៖ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍េលើករឃុខំ្លួន
បេ ្ដ ះ សនន អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២០  មនី 
២០០៨ កថខណ្ឌ ១៣ ១៧ និង៣២។ 

 
នភិយ័របស់ជនជបេ់ចទ ែដលក្ល យេទជ

ែលងមន ស្រមបស់វនករ ចនងឹ្រតូវបនកត់
បនថយេ យវធិនករនន ែដលែផ្អកេលើករឃំុ
ខ្លួន៖ អងគជនុំជំ្រមះ ដបំូង្រតូវែត យតៃម្ល
េលើវ ិ លភព ែដល ចបនថយ និភយ័េនះ
បន មរយៈករពនិិតយឲយបន្រតឹម្រតូវេទេលើ

ក ្ត  និងអងគេហតុពក់ព័នធទំងអស់ ែដលបន
បង្ហ ញេនកនុងករជំទស់េដញេ ល។ 

េរឿងក្ដីេខៀវ សំផន៖ បណ្ដឹ ង ទុកខភ្ល មៗ
េលើសេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.-   
ត.ក ៦ មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៥៤។ 

 
សចចធរណ៍ជគុណ្របេយជនដ៍ល់ករេ ះែលង៖ 
េនះគឺេគលករណ៍ជ រវន័្តែដល្រគប្់រគងេលើ 
ករឃំុខ្លួន មុនសវនករេលើអងគេសចក្ដី។ 

េរឿងក្ដីេខៀវ សំផន៖ បណ្ដឹ ង ទុកខភ្ល មៗ
េលើសេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.-   
ត.ក ៦ មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៥៦។ 

 
ចុងេចទ ចេសនើសំុឲយផ្អ កេរឿងក្ដ ី េទៃថងេ្រកយ
បន េបើគតេ់ជឿជកថ់ េមធវរីបស់គតក់ពុំង  
ដកហូតេសរភីពពគីត៖់ េនេពលែដលេមធវ ី
ករពរក្ដបីដិេសធមនិចូលរមួ េនកនុងកិចចដេំណើ រ
ករនីតវិធិី េហើយ ងំដល់សិទធិរបស់ចុងេចទ 
កនុងករមនតំ ង ឬកនុងករជំនុំជ្រមះក្ដីឲយ
បនទនេ់ពលេវ  គឺ ចជមូល ្ឋ នស្រមប់
ផ្អ កកិចចដំេណើ រករនីតវិធិីេទៃថងេ្រកយ។ 

េរឿងក្ដេីខៀវ សផំន៖ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍សុផំ្អ ក
ករឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សនន អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ 
២៣ េម  ២០០៨ កថខណ្ឌ ៩-១១។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៦៣.១ ៦៣.២ ៦៣.៥ និង៦៣.៧។ វធិនទងំេនះគឺ    
្រសេដៀងគន េទនឹងម្រ ២០៦ េលើកែលងែតេនកនុងវធិន៦៣.១(ខ) ែដលមនបទបបញញត្តិពិ ្ដ រស្រមបជ់ន
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្រតូវេចទេ្រចើនជងេដើមបេី្រត មេរៀបចំករករពរខ្លួន និងវធិន៦៣.២ ែដលែចងយ៉ងចបស់ថ ដីកសេ្រមចឃំុ
ខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន្រតូវ កែ់តងេឡើងេ យមនបញជ កអំ់ពីអងគេហតុ និងអងគចបបស់្រមបក់រឃុំខ្លួនរយៈេពល
អតិបរមដំបូងៃនករឃំុខ្លួន និងសិទធិរបស់ជន្រតូវេចទ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប 
្របេទសកមពុជគឺជ ភគីៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ (ICCPR) ែដល
បញញត្តេិគលករណ៍ចបបអ់ន្តរជតិស្តីពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពី
រេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុងកតិកសញញ  ICCPR ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យ
ថ បន័អនុវត្តរបស់ខ្លួនគឺគណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប។ 

 
ករឃុំខ្លួនមុនសវនករ េលើអងគេសចក្ដីគឺជករណី
េលើកែលង៖ ករឃុំខ្លួនមុនសវនករេលើអងគេសចក្ដីគឺ
ជករណីេលើកែលង េហើយេបើគិតពីថិរេវ ្រតូវែត
មនរយៈេពលខ្លី មែដល ចេធ្វើេទបន។ 

េរឿងក្ដី CAGAS និងគូកនទល់នឹង្របេទស      
ហ្វីលីពីន  គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស  អ.ស.ប 
២៣ តុ  ២០០៤ កថខណ្ឌ ៧.៤។ 

 
េដើមបផី្តល់យុត្តិកមមេលើករឃុំខ្លួន េគ្រតូវែតបង្ហ ញពី
កង្វល់ែដលេគមនិ ចេ ះ្រ យបន េ យករ
កឲ់យសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ/

លកខខណ្ឌ ននៃនករេ ះែលង៖ េដើមបេីធ្វើយុត្តិកមម
េលើករឃុំខ្លួន មុនសវនករេលើអងគេសចក្ដី រដ្ឋេនះ
្រតូវពិពណ៌នឲយបនេពញេលញពីកង្វល់នន ែដល
េធ្វើយុត្តិកមមេលើករបន្តករឃុំខ្លួន និងមូលេហតុបនជ
េគមិន ចេ ះ្រ យកង្វល់ទំងេនះបន េ យ
ករ កឲ់យសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ -
ករ ឬេ យករេ ះែលង មលកខខណ្ឌ ដតឹ៏ងរុងឹ 
េផ ងៗេទៀត។ ពកព់ន័ធនឹងយុត្តិកមមេលើករេ ះែលង
មុនសវនករេលើអងគេសចក្ដី រមួមនករ កឥ់ទធិពល

េលើ ក  ី ករែក្លងភស្តុ ង ឬកររតេ់គចខ្លួនពីែដន
សមតថកិចច។ 

េរឿងក្ដី SMANSTER ទល់នឹង្របេទសែបល -    
រុស គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៣ 
តុ  ២០០៨ កថខណ្ឌ ១០.៣។ 

 
ករឃុខំ្លួន ចមនលកខណៈ្រសបចបបប់ន លុះ្រ ែត
ចបបប់នែចងអំពីករឃតខ់្លួន ចំេពះឧ្រកិដ្ឋកមម ែដល 
បនេចទ្របកនប់៉េុ ្ណ ះ៖ សូមបែីតមនទឡ្ហីករណ៍
សំខនែ់ដលេគេជឿជកប់នថ បទេលមើស្រពហមទណ្ឌ
្រតូវបន្រប្រពឹត្តកេ៏ យ កេ៏គ ចនឹងមនិេធ្វើករឃុំខ្លួន
បុគគលេនះេទ លុះ្រ ែតឧ្រកិដ្ឋជនេនះ្រតូវេគេជឿជក់
ថបន្រប្រពឹត្តឧ្រកិដ្ឋកមមមយួ ែដលចបបរ់បស់រដ្ឋបន
ែចងឲយមនករឃតខ់្លួន។ 

េរឿងក្ដី LATIFULIN ទល់នឹង្របេទសេគៀកជី ថ ន 
គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស  អ.ស.ប ១០ មនី 
២០១០ កថខណ្ឌ ៨.២។ 
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ល័កខខណ័្ឌ ត្រមូវកនុងករផ្តល់យុត្តកិមម ស្រមបក់រពនយរ
ករឃុខំ្លួន៖ ករឃុំខ្លួន រមួទងំករឃតខ់្លួនកនុងផទះផង 
ច្រតូវបនចតទុ់កថេធ្វើេឡើង មទំេនើងចិត្ត េបើរដ្ឋ

េនះមិន ចផ្តល់ទឡ្ហីករណ៍ឲយបនជក់ ក់ េទ
មេរឿងក្ដីនីមយួៗ េដើមបជីយុត្តិកមមៃនករបន្តករឃុំ

ខ្លួនេនះេទ។ 

េរឿងក្ដី KWORK ទល់នឹង្របេទសអូ្រ ្ត លី      
គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៣ តុ  
២០០៩ កថខណ្ឌ ៩.៣។ េរឿងក្ដី ABBASSI ទល់
នឹង្របេទស ល់េហ រ ី គណៈកមម ធិករសិទធិ-
មនុស  អ.ស.ប ២៨ មនី២០០៧ កថខណ្ឌ ៨.៤ 
(ករឃត់ខ្លួនកនុងេគហ ្ឋ ន)។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ៖ ម្រ ៩.១ ៩.៣ ៩.៤ ១៤.២ និង
១៤.៣(គ)។ េ យែឡកម្រ ៩.៣ែចងថ មនិ្រតូវឲយមនបទបញជ ជទូេទ មយួថជនែដលេនរងច់កំរជំនំុជ្រមះ្រតូវ
ែត កក់នុងមនទរីឃុឃំងំេនះេឡើយ។ បទបបញញត្តិដៃទេទៀតេនកនុងម្រ ៩្របឹងែ្របងឲយមនករធនេផ ងៗទកទ់ងេទនឹង
ករឃុំខ្លួន ខណៈែដលម្រ ១៤.២ បេងកើតនូវសចចធរណ៍ៃននិរេទស និងម្រ ១៤.៣ (គ)ករពរនូវសិទធកិនុងករទទួល
បនករជំនំុជ្រមះក្ដី េ យពំុមនករពនយរេពលមនិ្រតឹម្រតូវ។ 
 
តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករ- 
ពរែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
បុគគលែដលេគឃំុខ្លួនមនសិទធចូិលរមួ កនុងសវនករ
េដញេ លតទល់គន  េនចំេពះមុខេច្រកម ែដល្រតូវ
េធ្វើេសចក្ដីសេ្រមច ថេតើចំបច់្រតូវមនករឃុំខ្លួន
បេ ្ដ ះ សននែដរឬេទ៖ សវនករេដញេ ល្រតូវ
ពកព់ន័ធនឹងករមនតំ ង្រសបចបប ់ និងលទធភព
កនុងករេកះេ  និងសួរេដញេ ល ក ។ី 

េរឿងក្ដី KAMPANIS ទល់នឹង្របេទស្រកិក 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១៣ កកក  ១៩៩៥ 
កថខណ្ឌ ៤៦-៤៧។ េរឿងក្ដ ីHUSSAIN ទល់នឹង
ច្រកភពអង់េគ្លស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២១ 
កុមភៈ ១៩៩៦ កថខណ្ឌ ៦០។ េរឿងក្ដី SINGHទល់
នឹងច្រកភពអង់េគ្លស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប 

២១ កុមភៈ ១៩៩៦ កថខណ្ឌ ៦៨។ េរឿងក្ដី
SVIPSTA ទល់នឹង្របេទស តេ់វៀ តុ ករ
សិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ៩ មនី ២០០៦ កថខណ្ឌ
១២៩(ឆ)។ 

 
្របេភទតុ ករ ែដលជន្រតូវេចទ ចត ៉  ចំេពះ   
នីតយនុកូលភពៃនករឃុខំ្លួន៖ ករឃុំខ្លួន្រតូវែតជ   
កមមវតថុៃនករពិនិតយេឡើងវញិរបស់ ជញ ធរ ែដលមន
អំ ចតុ ករឯក ជយ ពីអំ ចនីតិ្របតិបត្តិ និង
ភគីននៃនេរឿងក្តី។ ករពិនិតយេឡើងវញិ្រតូវែតេធ្វើឲយ
បនឆបរ់ហ័ស។ 
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េរឿងក្ដី NEUMEISTER ទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៧ មិថុន ១៩៦៨ 
កថខណ្ឌ ២៤។ 

 
បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ េលើដីកសេ្រមចឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន
ក្៏រតូវែត ចសួរេដញេ លបនផងែដរ៖ ជន្រតូវេចទ
មនសិទធិឲយេគ ្ដ បច់េម្លើយ។ 

េរឿងក្ដ ី SANCHEZ-REISSE ទល់នឹង្របេទសស្វីស 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២១ តុ  ១៩៨៦ កថ
ខណ្ឌ ៥១។ េរឿងក្ដី TOTH ទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១២ ធនូ  ១៩៩១     
កថខណ្ឌ ៨៤។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៥។ ម្រ េនះែចងអំពី
សិទធមិនេសរភីព និងសន្តិសុខរបស់បុគគល រមួទងំសិទធិកនុងករ្រតូវចបខ់្លួន ឬឃុំខ្លួនេ យ្រសបចបបផ់ង។ េ យែឡក
ម្រ ៥.៤ ែចងជពិេសសពីសិទធរិបស់ជន្រតូវេចទកនុងករចូលរមួកនុងកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិេដើមបេីធ្វើករ យតៃម្លមយួឲយបន
ឆបរ់ហ័ស អំពីភព្រសបចបប ់និងករឃុំខ្លួនរបស់គត។់ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
ដីកសេ្រមចឃុខំ្លួន បេ ្ដ ះ សនន្រតូវែតបនេធ្វើ   
យុត្តកិមមេលើអងគេហតុេផ ងៗៃនេរឿងក្ដេីនះ៖ ដីក
សេ្រមចមយួ ែដល្រគនែ់តសរេសរ ជពកយទូេទ 
េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ េឡើងវញិ ឬេសចក្ដី-
សេ្រមចពីមុន មយួេ យពុំបនេយងេទដល់
េរឿងក្ដីេនះេទ គឺ្រតូវទុកជេមឃៈ។ 

េលខ71-91006 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២០៩ 
្រកមនីតវិធីី្រពហមទណ្ឌ ប ងំ ២៤ មិថុន ១៩៧១ 
(ពកយទូេទៃន្រកម)។ េលខ 84-93516្រពឹត្តបិ្រត
្រពហមទណ្ឌ  េលខ២៩១ ្រកមនីតិវធីី្រពហមទណ្ឌ
ប ងំ ៩តុ ១៩៨៤ (ករេយងេទដល់េរឿងក្ដី
ពីមុន)។ 

 

ករផ្តល់សំ ងេហតុ កនុងដីកសេ្រមចឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ- 
សនន៖ ដីកសេ្រមច្រតូវមនបញជ កពី់មូលេហតុស្ដី

ពីអងគចបប ់ និងអងគេហតុេលើភពមនិ្រគប្់រគនៃ់នករ
្រតួតពិនិតយរបស់តុ ករ។ 

េលខ 97-82539 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៧៣ 
្រកមនីតិវធីី្រពហមទណ្ឌ ប ងំ ១៦ កកក  ១៩៩៧។ 
េលខ97-83425 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៩៦ 
្រកមនីតិវធីី្រពហមទណ្ឌ ប ងំ ១៦ កញញ  ១៩៩ ៧។ 

 
េនេពលែដលដីកសេ្រមចឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សននេមឃៈ
៖ គឺមនែតេនកនុងករណី ែដលមនកំហុសដសំ៏ខន់
ឬកល កិចចដំេណើ រករនីតិវធីិ ែដលបេងកើតដីក
សេ្រមចឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន មនិបនសួរេដញេ ល
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ប៉ុេ ្ណ ះ។ េបើចបំច ់ កិចចដំេណើ រករនីតិវធីិែបបេនះ 
ចនឹងេកើតេឡើង េនខងេ្រកករយិល័យរបស់

េច្រកមេសុើបសួរ។ 

េលខ03-81482 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១១២ 
្រកមនីតវិធីី្រពហមទណ្ឌ ប ងំ ៣ មិថុន ២០០៣ 
(កហុំសដស៏ខំន)់។ េលខ 90-84129 ្រពឹត្តិប្រត
្រពហមទណ្ឌ េលខ៣១៧ ្រកមនីតិវធីី្រពហមទណ្ឌ
ប ងំ ១៩ កញញ  ១៩៩០។ េលខ85-94010 
្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៨៨ ្រកមនីតិវធីី
្រពហមទណ្ឌ ប ងំ ១ តុ  ១៩៨៥ (ករេដញ

េ ល្រតូវែតមនលកខណៈតទល់គន )។ េលខ05-
80014 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៨៧ ្រកមនីត-ិ  
វធីី្រពហមទណ្ឌ ប ងំ ១៥ មនី ២០០៥ (សវន 
ករេនខងេ្រកករយិល័យ)។ 

 
ករពិភក  េ យមនិមនករសួរេដញេ លតទល់
គន ចនឹង្រតូវបនេធ្វើយុត្តកិមម៖ កល មនកលៈ-
េទសៈែដលមនិ ចជំនះបនែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េលខ00-85227 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣១៤ 
្រកមនីតវិធីី្រពហមទណ្ឌ ប ងំ ២៥ តុ  ២០០០។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ១៤៥។ ម្រ េនះែចងអំពីករឃុខំ្លួនមុនសវនករេលើអងគេសចក្ដី
េ យរមួទងំកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិ ែដល្រតូវបន្តកនុងករឃតខ់្លួនកនុងអំឡុងេពលៃនកិចចេសុើបសួរ។ 
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ម្រ  ២១០៖ ថិរេវ ៃនករឃុខំ្លនួបេ ្ដ ះ សននេនកនងុ
ករណីបទឧ្រកិដ្ឋ្របឆងំមនុស ជតិជ ទិ៍ 

កនុងករណីែដលមនករេចទ្របកន ់ ពីបទឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆងំមនុស ជតិ ឧ្រកិដ្ឋកមម្របល័យពូជ
សន ៍ ឬបទឧ្រកិដ្ឋកមមស្រងគ ម ករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សននមនិ ចេលើសពី ១(មយួ)ឆន បំនេទ ចំេពះ

បទេលមើសនីមយួៗ។ ប៉ែុន្តេនេពលផុតថិរេវ េនះ េច្រកមេសុើបសួរ ចពនយរករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន
ម្ដងបន ១(មយួ)ឆន  ំេ យដីកមនសំ ងេហតុ្រតឹម្រតូវ និងចបស់ ស់។ 

 
េច្រកមេសុើបសួរ ចបងគ បឲ់យពនយរករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សននេនះបនែត២ (ពីរ) ដងគត។់ 

 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

ករពនយរេពលេលើករឃំុខ្លួន មនិចំណុះឲយករ-
ឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន ក្រមិតស្រមប់ឧ្រកិដ្ឋ-
កមម្របឆងំមនុស ជតេិទ៖ ករបន្តករឃំុខ្លួន
បេ ្ដ ះ សននរយៈេពលបនួែខ ែដលបនេចញ
ជមយួនឹងដីកដំេ ះ្រ យ គឺមនិចណុំះឲយ
េពលេវ អតិបរមក្រមតិចំនួនបីឆន  ំ ែដលបន
ែចងស្រមបេ់ធ្វើករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន ទក-់ 
ទងេទនឹងអេំពើ្របល័យពូជ សន ៍ ឧ្រកិដ្ឋកមម  
ស្រងគ ម និងឧ្រកដិ្ឋកមម្របឆងំមនុស ជតេិទ 
េហើយរយៈេពលចំនួនបនួែខបែនថមេទៀត ស្រមប់
ករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន ែដល ច្រតូវបន
បងគ បេ់ យអងគបុេរជំនុំជ្រមះ កនុងករណីមន
បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ ្របឆងំនឹងដកីបញជូ នេរឿងេទ
ជំនុំជ្រមះ។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី សេំណើ សុឲំយេ ះែលង    
អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ១២ ឧសភ ២០១១ កថ
ខណ្ឌ ១០។ 

 
ភពចបំច ់ េដើមបេីធ្វើឲយមនតុលយភពរ ងករ
ឃំុខ្លួន នងិេសរភីព៖ តុ ករ្រតូវែតថ្លឹងែថ្លងពី
មូលេហតុៃនករឃំុខ្លួន និងសិទធិទកទ់ងេទនងឹ
េសរភីពរបស់បុគគល។ សចចធរណ៍ៃនេសរភីព
ត្រមូវឲយករឃំុខ្លួនមនមូល ្ឋ ន េនេលើេសចក្ដី
សេ្រមច មផ្លូវតុ ករ ែដលបនេចញ េ យ
អនុេ ម មនីតវិធិី និងលកខខណ្ឌ េផ ងៗ ម
ផ្លូវចបប។់ 

េរឿងក្ដេីខៀវ សផំន៖ បណ្ដឹ ង ទុកខភ្ល មៗេលើ
សេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៤៧ និង៥៦។ 
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លកខណៈវនិចិឆយ័ ែដលេច្រកមេសុើបសួរ្រតូវពនិតិយ 
េនេពលេធ្វើករពចិរ  ថេតើរយៈេពលៃនករ
ឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន សមេហតុផលែដរឬេទ៖ 
កររមួបញចូ លទងំរយៈេពលៃនករឃំុខ្លួន ដម៏ន
្របសិទធភព រយៈេពលៃនករឃំុខ្លួនែដលទក-់
ទងេទនឹងចរតិៃនឧ្រកិដ្ឋកមម ផលវបិកខងផ្លូវ
កយ និងផ្លូវចតិ្តៃនករឃំុខ្លួនេទេលើជនជបឃំុ់
ភពសមុគ ម ញៃនេរឿងក្ដី និងករេសុើបអេងកត
និងដំេណើ រករ្រប្រពតឹ្តេទ ៃនកិចចដំេណើ រករនីតិ

វធិីទងំមូល។ បែនថមេលើេនះ គឺទំនកទ់ំនងរ ង  
រយៈេពល ែដលចុងេចទសថិតេនកនុងករឃំុខ្លួន 
និងករពយយមែដលបនបង្ហ ញ េនកនុងករ
ដំេណើ រករេសុើបអេងកត គឺមនករពកព់ន័ធគន ។ 

េរឿងក្ដី េខៀវ  សំផន៖  ករពនយរេពលឃុំ
ខ្លួ នបេ ្ដ ះ សនន និងសេំណើ សុបំដេិសធ
បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៣ កកក  
២០០៩ កថខណ្ឌ ៦៨-៧០។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៦៣.៦ ៦៣.៧ និង៨២។ វធិនទងំេនះគឺ្រសេដៀងគន ែមន
ែទន េលើកែលងែតវធិន៦៣.៧ ែដលបនែចងយ៉ងចបស់ថ ជន្រតូវេចទ និងេមធវរីបស់គត្់រតូវទុកេពល
ឲយ កព់កយប្ដឹងជំទស់េទេច្រកមេសុើបសួរ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករ- 
ពរែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
កល មនករពនយរេពលេ យែឡកេនះ ករឃុំ
ខ្លួន ចនឹង្រតូវបនេធ្វើយុត្តកិមម៖ េនេពលែដលេរឿង
ក្ដីមនលកខណៈសមុគ ម ញែប្លកពីធមម ។ 

េរឿងក្ដី WEMHOFF ទល់នឹង្របេទស ល្លឺម៉ង ់
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៧    
មិថុន ១៩៦៨ កថខណ្ឌ ១៧។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៥។ ម្រ េនះែចងអំពី
សិទធមិនេសរភីព និងសន្តសុិខ រមួទងំសិទធិកនុងករ្រតូវចបខ់្លួន ឬឃុំខ្លួនេ យ្រសបចបបផ់ង។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ២១១ 
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ម្រ  ២១១៖ ករពនយរេពលៃនករឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សនន 

កល េច្រកមេសុើបសួរសេ្រមចថពនយរេពលឃំុខ្លួនជបេ ្ដ ះ សនន េច្រកមេសុើបសួរ
្រតូវឲយដំណឹងដល់ជន្រតូវេចទ និងទទលួករកតស់មគ ល់របស់ជនេនះ កល ជន្រតូវេចទមនេមធវ ី
អមេនះ េមធវ្ីរតូវបង្ហ ញមេធយបយករពរខ្លួនកូនក្ដីរបស់ខ្លួន។ 

 
េច្រកមេសុើបសួរពនយរករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន មដីក េ យមនសំ ងេហតុ។ េនកនុង

ដីកេនះ េច្រកមេសុើបសួរ្រតូវេយងេទ មបទបបញញត្ដិៃនម្រ ២០៥ (មលូេហតុៃនករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន) 
ៃន្រកមេនះ។ ដីកេនះ្រតូវឲយដំណឹងជបនទ នដ់ល់ជន្រតូវេចទ។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

ភពចបំច ់ េដើមបេីធ្វើឲយមនតុលយភពរ ងករឃំុ
ខ្លួន នងិេសរភីព៖ តុ ករ្រតូវថ្លឹងែថ្លងពមីលូ-
េហតុៃនករឃំុខ្លួន និងសិទធិទកទ់ងនឹងេសរភីព
របស់បុគគល។ សចចធរណ៍ៃនេសរភីព ត្រមូវឲយ
ករឃំុខ្លួនមនមូល ្ឋ ន េនេលើេសចក្ដីសេ្រមច
មផ្លូវតុ ករែដលបនេចញ េ យអនុេ ម
មនីតវិធិី និងលកខខណ្ឌ េផ ងៗ មផ្លូវចបប។់ 

េរឿងក្ដេីខៀវ សផំន៖ បណ្ដឹ ង ទុកខភ្ល មៗេលើ
សេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៤៧ និង៥៦។ 

 
សចចធរណ៍ជគុណ្របេយជន ៍ ដល់ករេ ះែលង
៖ េនះគឺេគលករណ៍ជ រវន័្ត ែដល្រគប្់រគង
េលើករឃំុខ្លួនមុនសវនករេលើអងគេសចក្ដី។ 

េរឿងក្ដេីខៀវ សផំន៖ បណ្ដឹ ង ទុកខភ្ល មៗេលើ
សេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៥៦។ 

 
លកខណៈវនិចិឆយ័ ែដលេច្រកមេសុើបសួរ្រតូវពនិតិយ
េនេពលេធ្វើករពចិរ  ថេតើរយៈេពលៃនករ
ឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន សមេហតុផលែដរឬេទ៖ 
រួមបញចូ លទំង រយៈេពលៃនករឃំុខ្លួនដ៏មន
្របសិទធភព រយៈេពលៃនករឃំុខ្លួនែដលទក-់
ទងេទនឹងចរតិៃនឧ្រកិដ្ឋកមម ផលវបិកខងផ្លូវ-
កយ និងផ្លូវចតិ្តៃនករឃំុខ្លួន េទេលើជនជបឃំុ់ 
ភពសមុគ ម ញៃនេរឿងក្ដី និងករេសុើបអេងកត 
និងដំេណើ រករ្រប្រពតឹ្តេទ ៃនកិចចដំេណើ រករនីតិ
វធិីទងំមូល។ បែនថមពេីលើេនះ គឺទំនកទ់នំង
រ ងរយៈេពល ែដលចុងេចទសថិតេនកនុងករ
ឃំុខ្លួន និងករពយយមែដលបនបង្ហ ញ េន



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ២១១ 
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កនុងដំេណើ រករេសុើបអេងកតគឺមនករពកព់ន័ធ
គន ។ 

េរឿងក្ដ ី េខៀវ សផំន៖ ករពនយររយៈេពលឃុំ
ខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន និងសេំណើ សុបំដេិសធ
បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៣ កកក  
២០០៩ កថខណ្ឌ ៦៨-៧០។ 

 
ដីកសេ្រមចឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន េ្រកយដីក
ដេំ ះ្រ យមនិចណុំះឲយគន េទ៖ ដីកសេ្រមច

ពនយរករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន េនេ្រកយេពល
េចញដីកដំេ ះ្រ យ គឺមនិចំណុះឲយេពល
េវ ក្រមិតដៃទេទៀត ែដលបន ក់េទេលើ
ករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សននេទ។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី សេំណើ សុឲំយេ ះែលង    
អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ១២ ឧសភ ២០១១ កថ
ខណ្ឌ ១០។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៦៣.៧។ វធិនេនះគឺ្រសេដៀងគន ែមនែទនេទនឹងម្រ
២១១ េលើកែលងែត បនបញជ ក់យ៉ងចបស់ ស់ថ ្រគប់ដីកសេ្រមចពនយរេពលឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន
្រតូវសថិតេនេ្រកមករប្ដឹងឧទធរណ៍ េហើយបញជ កថ់កល េច្រកមេសុើបសួរបនជូនដំណឹងពីករពនយរេពល 
េនះជន្រតូវេចទមនរយៈេពលចំនួន១៥ៃថង េដើមបី កព់កយប្ដឹងត ៉ ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប 
្របេទសកមពុជគឺជ ភគីៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ (ICCPR) ែដល
បញញត្តិេគលករណ៍ចបបអ់ន្តរជតិស្តីពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពី
រេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុងកតិកសញញ  ICCPR ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យ
ថ បន័អនុវត្តរបស់ខ្លួនគឺគណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប។ 

 
ករឃុខំ្លួនគឺជករណីេលើកែលង៖ ករឃុំខ្លួនមុនសវន-
ករេលើអងគេសចក្ដី គឺជករណីេលើកែលង េហើយ្រតូវ
មនរយៈេពលខ្លី មែដល ចេធ្វើេទបន។ 

េរឿងក្ដី CAGAS និងគូកនទល់នឹង្របេទសហ្វីលី-
ពីន គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៣ 
តុ  ២០០៤ កថខណ្ឌ ៧.៤។ 

 

េដើមបេីធ្វើយុត្តកិមមេលើករឃុខំ្លួន េគ្រតូវែតបង្ហ ញពកីង្វល់ 
ែដលេគមិន ចេ ះ្រ យបន េ យករ ក់ឲយ
សថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ/លកខ-
ខណ្ឌ ននៃនករេ ះែលង៖ េដើមបីេធ្វើយុត្តិកមមេលើ
ករណីេលើកែលងេទនឹងវធិនទូេទែដលថ េគមិន
្រតូវឃុំខ្លួនបុគគល ែដលកំពុងរងច់កំរជំនំុជ្រមះក្តី រដ្ឋ
េនះ្រតូវែតពិពណ៌នឲយបន្រគប្់រគន ់ពីកង្វល់នន 
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ែដលេធ្វើយុត្តិកមមេលើករបន្តករឃុំខ្លួន និងមូលេហតុ 
ែដលេគមនិ ចេ ះ្រ យ នូវកង្វល់ទំងេនះបន 
េ យករ កឲ់យសថិត េនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ ម
ផ្លូវតុ ករ ឬលកខខណ្ឌ ដតឹ៏ងរុងឹេផ ងៗេទៀតៃនករ
េ ះែលង។ 

េរឿងក្ដ ី SMANSTER ទល់នឹង្របេទសែបល-
រុស គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប 

២៣ តុ  ២០០៨ កថខណ្ឌ ១០.៣។ 
 
ករឃុំខ្លួន ច្រសបចបប់បន លុះ្រ ែតចបប់បន
ែចងពីករឃតខ់្លួនចំេពះបទេលមើស ែដលបនេចទ
្របកនេ់នះប៉េុ ្ណ ះ៖ សូមបែីតមនមូល ្ឋ នសំខន់ៗ  
ែដលេគេជឿជកប់នថ បទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ្រតូវ
បន្រប្រពឹត្តកេ៏ យ កេ៏គ ចនឹងមនិេធ្វើករឃុំខ្លួន
បុគគលេនះេទ លុះ្រ ែតបទេលមើសែដលបនេចទ
្របកនេ់នះមនែចង ឲយេធ្វើករឃតខ់្លួន មចបប់
របស់រដ្ឋ។ 

េរឿងក្ដ ី LATIFULIN ទល់នឹង្របេទសេគៀកជ-ី 
ថ ន គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស  អ.ស.ប 

១០ មនី ២០១០ កថខណ្ឌ ៨.២។ 
 
ល័កខខណ័្ឌ ត្រមូវ កនុងករផ្តល់យុត្តកិមមស្រមបក់រពន្ល ត
ករឃុខំ្លួន៖ ករឃុំខ្លួន រមួទងំករឃតខ់្លួនកនុងផទះផង
ច្រតូវបនចតទុ់កថ េធ្វើេឡើង មទំេនើងចិត្ត េបើ

រដ្ឋេនះមនិ ចផ្តល់ទឡ្ហីករណ៍ ឲយបនជក់ កេ់ទ
មេរឿងក្ដីនីមយួៗ េដើមបជីយុត្តិកមមៃនករបន្តករឃុំ

ខ្លួនេនះេទ។ 

េរឿងក្ដ ីKWOK ទល់នឹង្របេទសអូ្រ ្ត លី គណៈ-
កមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៣ តុ  

២០០៩ កថខណ្ឌ ៩.៣។ េរឿងក្ដី ABBASSI 
ទល់នឹង្របេទស ល់េហ រ ី គណៈកមម ធកិរ
សិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៨ មនី ២០០៧ កថ
ខណ្ឌ ៨.៤  (ករឃត់ខ្លួនកនុងេគហ ្ឋ ន)។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ៖ ម្រ ៩.១ ៩.៣ ៩.៤ ១៤.២ និង
១៤.៣.គ។ េ យែឡកម្រ ៩.៣ ែចងថ មនិ្រតូវឲយមនបទបញជ ជទូេទ មយួថ ជនែដលេនរងច់កំរជំនំុជ្រមះ្រតូវ
ែត កក់នុងមនទរីឃុឃំងំេនះេឡើយ។ បទបបញញត្តដិៃទេទៀតេនកនុងម្រ ៩ ផ្តល់នូវករធនេផ ងៗទកទ់ងេទនឹងករឃុំ
ខ្លួន ខណៈែដលម្រ ១៤.២ ែចងអំពីេគលករណ៍សចចធរណ៍ៃននិរេទស និងម្រ ១៤.៣(គ) ករពរនូវសិទធិកនុងករ
ទទួលបនករជំនំុជ្រមះក្ដ ីេ យពំុមនករពនយរេពលមនិ្រតឹម្រតូវ។ 
 
តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករ- 
ពរែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
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ករឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន ្រតូវែតអនុេ ម មសិទធិ 
កនុងករទទួលបន នូវករជំនំុជ្រមះក្ដ ី េ យយុត្តធិម៖៌ 
ជផលវបិក កល ជញ ធរជតិខកខនមនិបន
ផ្ដល់ទឡ្ហីករណ៍ស្រមបក់រឃុំខ្លួនេទ តុ ករនឹងរក
េឃើញថ មនកររេំ ភេទេលើសិទធិកនុងករទទួល
បននូវករជំនំុជ្រមះក្ដីេ យយុត្តិធម។៌ ្រតូវមនករ

អនុវត្តដូចគន េនះ ចំេពះករបន្តករឃុំខ្លួនជបេ ្ដ ះ-
សនន។ 

េរឿងក្ដី KURTទល់នឹង្របេទសទួគី តុ ករ   
សិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៥ ឧសភ ១៩៩៨ កថខណ្ឌ
១២២។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៥។ ម្រ េនះែចងអំពី
សិទធមិនេសរភីព និងសន្តិសុខរបស់បុគគល រមួទងំសិទធិកនុងករ្រតូវចបខ់្លួន ឬឃុំខ្លួនេ យ្រសបចបបផ់ង។ េ យែឡក
ម្រ ៥.៤ ែចងពីសិទធិរបស់ជន្រតូវេចទកនុងករចូលរមួេនកនុងកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិ េដើមបេីធ្វើករ យតៃម្លឲយបនឆបរ់ហ័ស
អំពីភព្រសបចបបៃ់នករឃុំខ្លួនរបស់គត។់ 
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ម្រ  ២១៧៖ ករេ ះែលងឲយេនេ្រកឃុំ មបណ្ដឹ ងរបសជ់ន
្រតូវេចទ 

ជន្រតូវេចទ ច កព់កយសំុឲយេ ះែលងេនេ្រកឃំុបន្រគបេ់ពលេវ ។ េច្រកមេសុើបសួរ
បញជូ នពកយេនះភ្ល មេទ្រពះ ជ ជញ  េដើមបផី្ដល់េយបល់ និងបញជូ នសំណំុេរឿងេទ្រពះ ជ ជញ  េដើមបី
ពិនិតយ។ ្រពះ ជ ជញ ្រតូវផ្ដល់េយបល់កនុងរយៈេពលខ្លីបំផុត។ េច្រកមេសុើបសួរសេ្រមចយ៉ងយូរបំផុត
កនុងរយៈេពល៥ (្រប)ំ ៃថង បនទ បពី់េពលបញជូ នសំណំុេរឿងេទ្រពះ ជ ជញ ។ 

 
ជន្រតូវេចទ ច កព់កយសំុេនេ្រកឃំុ ជថមីម្ដងេទៀត េទេច្រកមេសុើបសួរ ឬេទសភ

េសុើបសួរ កនុងរយៈេពល ១(មយួ)ែខ បនទ បពី់មនេសចក្ដីសេ្រមចបដិេសធពកយសំុេលើកមនុ។ េច្រកម 
េសុើបសួរ ឬសភេសុើបសួរ្រតូវសេ្រមចេលើពកយេនះកនុងរយៈេពល៥(្រប)ំៃថង បនទ បពី់បនទទលួពកយសំុ។ 

 
ដីកែដលមនិ្រពមេ ះែលងឲយេនេ្រកឃំុ្រតូវែតមនសំ ងេហតុ។ 
 
្របសិនេបើេច្រកមេសុើបសួរមនិបនសេ្រមចកនុងរយៈេពល ៥(្រប)ំៃថងេទ ជន្រតូវេចទ ចេធ្វើពកយ

ប្ដឹងេទសភេសុើបសួរែដលសេ្រមចជំនសួេច្រកមេសុើបសួរ។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

្រតូវមនមលូេហតុស្រមបក់រឃំុខ្លួន៖ កល
ែស្វងរកករេ ះែលង ជនែដលជបឃំុ់ េមធវ ី
ករពរក្ដី្រតូវែតបង្ហ ញនូវមូលេហតុ ែដលគ្ំរទ
ករឃំុខ្លួនគឺែលងមនេទៀតេហើយ។ 

េរឿងក្ដីេខៀវ សំផន៖  ករពនយរេពលឃុំ
ខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន និងសេំណើ សុបំដេិសធ
បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៣ កកក  
២០០៩ កថខណ្ឌ ២១-២២។ 

 

លកខណៈវនិចិឆយ័ ែដលេច្រកមេសុើបសួរ្រតូវពនិតិយ 
េនេពលេធ្វើករពចិរ  ថេតើរយៈេពលៃនករ
ឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សននសមេហតុផលែដរឬេទ៖ រមួ
បញចូ លទងំរយៈេពលឃុំខ្លួន ដម៏ន្របសិទធភព 
រយៈេពលៃនករឃំុខ្លួន ែដលទក់ទងេទនឹង
ចរតិៃនឧ្រកដិ្ឋកមម ផលវបិកខងផ្លូវកយ និងផ្លូវ
ចិត្តៃនករឃំុខ្លួនេទេលើជនជបឃំុ់ ភពសមុគ-
ម ញៃនេរឿងក្ដ ី និងករេសុើបអេងកត ្រពមទងំ 

ដំេណើ រករ្រប្រពឹត្តេទ ៃនកិចចដំេណើ រករនីតិវធិី
ទំងមូល។ បែនថមពីេលើេនះ គឺទំនក់ទំនង
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រ ងរយៈេពល ែដលចុងេចទសថិតេនកនុងករ
ឃំុខ្លួន និងករពយយមែដលបនបង្ហ ញ េន
កនុងដំេណើ រករេសុើបអេងកត គឺមនករពកព់ន័ធ
គន ។ 

េរឿងក្ដី េខៀវ  សំផន៖  ករពនយរេពលឃុំ
ខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន និងសេំណើ សុបំដេិសធ
បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៣ កកក  
២០០៩ កថខណ្ឌ ៦៨-៧០។ 

 
កល សុខភពរបស់ជន្រតូវេចទ មនិសីុគន
នឹងករឃំុខ្លួន៖ េបើេមធវកីរពរក្តី ចបង្ហ ញ 
ពី ថ នភពសុខភព របស់ជន្រតូវេចទបនថ 
មនិសីុគន នឹងករឃំុខ្លួនេនះ គត់ ចនឹង្រតូវ
បនេ ះែលង េ យែផ្អកេលើមូលេហតុមនុស -
ធម។៌ 

េរឿងក្ដី េខៀវ  សំផន៖  ករពនយរេពលឃុំ
ខ្លួ នបេ ្ដ ះ សនន  និងសេំណើ សុបំដេិសធ
បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៣ កកក  
២០០៩ កថខណ្ឌ ៧៦ និង៨១-៨២។ 

 
ករយឺតយ៉វៃនករករពរខ្លួន មនិបះ៉ពល់ដល់  
នតីយនុកូលភពៃនករឃំុខ្លួនេទ៖ ករយឺតយ៉វ 
ែដលប ្ដ លមកពីមនិមនសកមមភព កនុងករ
ករពរខ្លួន គឺមនិបះ៉ពល់ដល់នីតយនុកូលភព
ៃនករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន កនុងករេធ្វើយុត្តកិមម
េលើករេ ះែលងេនះេទ។ 

េរឿងក្ដី េខៀវសំផន៖  ករពនយរេពលឃុំ
ខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន និងសេំណើ សុបំដេិសធ 
បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៣ កកក  
២០០៩ កថខណ្ឌ ៣០។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៦៤។ វធិនេនះគឺ្រសេដៀងគន ែមនែទនេទនឹងម្រ ២១៧ 
េលើកែលងែត  (i) ត្រមូវឲយជន្រតូវេចទរងច់យ៉ំងេ ច ស់ ៣(បី)ែខ បនទ បពី់មនករសេ្រមចចុងេ្រកយ
េលើពកយសំុឲយេ ះែលង មុន កព់កយសំុេ ះែលង មយួបែនថមេទៀត (ii) អនុញញ តឲយ កព់កយសំុឲយេ ះ-
ែលងែតកនុងករណីែដលកលៈេទសៈរបស់អនក កព់កយសំុ មនករផ្ល ស់ប្តូរែតប៉ុេ ្ណ ះ ងំពីករ កព់កយសំុ
េលើកមុនរបស់ខ្លួន និង(iii) បញជ កច់បស់ ស់ មវធិន៦៤.២ ថ ដីកសេ្រមចែដលបនេចញេ យេច្រកម
េសុើបសួរ ែដលជករេឆ្លើយតបេទនឹងពកយសំុែបបេនះ គឺេបើកផ្លូវឲយប្ដឹងឧទធរណ៍។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប 
្របេទសកមពុជគឺជ ភគីៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ (ICCPR) ែដល
បញញត្តិេគលករណ៍ចបបអ់ន្តរជតិស្តីពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពី
រេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុងកតិកសញញ  ICCPR ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យ
ថ បន័អនុវត្តរបស់ខ្លួនគឺគណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប។ 
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ករប្ដងឹឧទធរណ៍េនចំេពះមុខរដ្ឋ ជញ ែតឯង គឺជករ
រេំ ភ៖ ករក្រមតិលទធភពរបស់បុគគលកនុងករត ៉ ពី
ភព្រសបចបប់ៃនករឃំុខ្លួនរបស់គត់ េដើមបី ក់
បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ជមយួនឹងរដ្ឋ ជញ  នឲំយមនជករ
រេំ ភេទេលើសិទធិរបស់បុគគលេនះកនុងករត ៉ ពីភព
្រសបចបបៃ់នករឃំុខ្លួនរបស់គត។់ 

េរឿងក្ដី UMAROVA ទល់នឹង្របេទសអុ៊យេបគី
ថ ន គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ១៩ 

តុ  ២០១០ កថខណ្ឌ ៨.៦។ 
 
ត្រមូវករឲយមនករពិនិតយេឡើងវញិ េ យ ជញ ធរ
តុ ករ៖ ករពិនិតយេឡើងវញិ េលើភព្រសបចបបៃ់ន
ករឃុំខ្លួនបុគគល ្រតូវែតបនបំេពញេ យ ជញ ធរ 
តុ ករ ែដលមនលទធភព ចេចញដីកបងគ បឲ់យ
េ ះែលងបុគគលែដលកំពុង្រតូវបនជបឃុ់ំេនះ េបើ
ជញ ធរតុ ករកំណតថ់ ករឃុំខ្លួនបុគគលេនះមនិ

្រសបចបប។់ 

េរឿងក្ដី YKLYMOVA ទល់នឹង្របេទសទួគេមនី-
ថ ន គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២០ 

កកក  ២០០៩ កថខណ្ឌ ៧.៤។ ្រតូវបនសេ្រមច 

មេនកនុងេរឿងក្ដី ABBOUSSEDRA ទល់នឹង
្របេទសLIBYAN ARAB JAMAHIRIYA គណៈ-   
កមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៥ តុ  
២០១០ កថខណ្ឌ ៧.៦។ 

 
លកខខណ្ឌ ត្រមូវ ស្រមបក់រពិនិតយកមមវតថុ មផ្លូវតុ ករ 
ដម៏ន្របសិទធភព េលើេសចក្តសីេ្រមចននរបស់រដ្ឋ-
ជញ ៖ ភព្រសបចបបៃ់នករឃំុខ្លួន ជកមមវតថុកនុងករ

ពិនិតយេឡើងវញិេ យតុ ករ។ កល ករត ៉
អំពីភព្រសបចបប់ៃនករឃំុខ្លួន ្រតូវបនបដិេសធ
េ យរដ្ឋ ជញ  ភព ចេធ្វើេទបនៃនករពិនិតយេឡើង
វញិ មផ្លូវតុ ករេលើេសចក្តីសេ្រមចនន របស់
រដ្ឋ ជញ  ចេនែតរេំ ភេលើសិទធិរបស់ជនជបឃុ់ំ
េបើសិនជជនជប់ឃុំេនះ ចបង្ហ ញបនថ ករ
ពិនិតយេឡើងវញិ មផ្លូវតុ ករេនះនឹងមនិមន
្របសិទធភព។ 

េរឿងក្ដី KULOV ទល់នឹង្របេទសេគៀកជី ថ ន      
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៦        
កកក  ២០១០ កថខណ្ឌ ៨.៥។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ៖ ម្រ ៩.៤។ ម្រ េនះែចងថជន 
ែដល្រតូវេគដកហូតេសរភីពេ យករចបខ់្លួន ឬឃុខំ្លួន ្រតូវែតមនសិទធិទទួលបនកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិនន មកចំេពះ
មុខតុ ករ េដើមបពិីនិតយេលើភព្រសបចបបៃ់នករឃុខំ្លួនែបបេនះ។ 
 
តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ស្តីពីកិចចករពរ
ែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ ែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
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ករ យតៃម្ល ជថមេីឡើងវញិពីភព្រតូវចបប ់ ៃនករ
ឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សននេ យតុ ករ៖ ករ យតៃម្ល
ែបបេនះ ្រតូវែតេធ្វើេឡើងឲយបនឆបរ់ហ័ស។ 

េរឿងក្ដី TOMASI ទល់នឹង្របេទសប ងំ តុ  
ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៧ សី  ១៩៩២ កថ
ខណ្ឌ ៨៤ និង១០២។ េរឿងក្ដី KOVAKIC ទល់
នឹង្របេទសស្លូ ៉គី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប 
២៩ កុមភៈ ២០១២ កថខណ្ឌ ៦៥ និង៧៧។ 

 
្របេភទតុ ករ ែដលជន្រតូវេចទ ចត ៉ ចំេពះ    
នីតយនុកូលភពៃនករឃុខំ្លួន៖ ករឃុំខ្លួន្រតូវែតជ
កមមវតថុ ៃនករពិនិតយេឡើងវញិរបស់ ជញ ធរ ែដល
មនអំ ចតុ ករឯក ជយ ពីអំ ចនីតិ្របតិបត្តិ 
និងភគីននៃនេរឿងក្តី។ ករពិនិតយេឡើងវញិ្រតូវែត
េធ្វើឲយបនឆបរ់ហ័ស។ 

េរឿងក្ដី NEUMEISTER ទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៧ មិថុន ១៩៦៨ 
កថខណ្ឌ ២៤។ 

ករពិនិតយេឡើងវញិកនុងក្រមតិទីពីរ មជេ្រមើស េលើករ
ឃុំខ្លួន ្រតូវែតសថិតកនុងលកខខណ្ឌ ត្រមូវដូចគន ៖ រដ្ឋមិន
ត្រមូវឲយបេងកើតឲយមនករពិនិតយ កនុងក្រមិតទីពីរេលើ
ពកយេសនើសំុឲយេ ះែលងពីករឃុំខ្លួនេនះេទ។ យ៉ង

កេ៏ យ េបើសិនជរដ្ឋបនបេងកើតឲយមនករពិនិតយ
េឡើងវញិ កនុងក្រមតិទីពីរេនះ ខ្លួន្រតូវែតធនថ ជន
ជបឃុ់ំ្រតូវមនករធន ៉ បរ់ងដូចគន  េលើករេធ្វើបណ្ដឹ ង
ឧទធរណ៍ដូចេន ដំបូងែដរ។ 

េរឿងក្ដី TOTHទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស តុ ករ
សិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១២ ធនូ  ១៩៩១ កថខណ្ឌ ៨៤។ 

 
ករពិចរ  កនុងករេ ះែលងពីករឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ- 
សនន៖ ករេ ះែលងមនិែមនបននយ័ថ ករឃុំខ្លួន

េនះខុសចបបេ់ទ។ 

េរឿងក្ដី STEPHENS ទល់នឹង្របេទសម៉ល់  
(ទី១) តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២១ េម  
២០០៩ កថខណ្ឌ ១០២។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៥.៤។ ម្រ េនះែចង
អំពីសិទធិកនុងករទទួលបនេសរភីព និងសន្តសុិខរបស់បុគគល រមួទងំសិទធរិបស់បុគគលែដល្រតូវបនេគដកហូតេសរភីព
េ យករចបខ់្លួន ឬឃុំខ្លួន េដើមបចូីលរមួកនុងកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិ ែដល មដំេណើ រករេនះ ភព្រសបចបបៃ់នករឃុំខ្លួន
របស់គត ់្រតូវែតបនសេ្រមចឲយបនឆបរ់ហ័សេ យតុ ករ េហើយ្រតូវែតេចញដីកបងគ បឲ់យេ ះែលងរូបគត ់េបើករឃុំ
ខ្លួនេនះមនិ្រសបចបប។់ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
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និយមនយ័ៃនថិរេវ ៥ៃថង េដើមបសីេ្រមចេលើសំេណើ
សំុេ ះែលងជនជបឃុ់ំ៖ ៃថងែដលេច្រកមេសុើបសួរ
បញជូ នសំេណើ េទរដ្ឋ ជញ  មនិ្រតូវបន បប់ញចូ លេទ
កនុងថិរេវ ៥ៃថងេនះេទ។ 

េលខ85-90391 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១១៤ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៩ មីន ១៩៨៥។ 

 
មូល ្ឋ នៃនេសចក្ដសីេ្រមច េលើសំេណើ សំុេ ះែលង៖ 
េសចក្ដីសេ្រមចេនះ ្រតូវែតមនមូល ្ឋ នេនេលើករ
ពិចរ េលើអងគចបប ់និងអងគេហតុយ៉ង្រតឹម្រតូវ។ 

េលខ97-82683 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៧៦ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២២ កកក  ១៩៩៧។ 

 
កល ជន្រតូវេចទ មនិ ចប្ដងឹេទសភេសុើបសួរ
េ យផទ ល់បន៖ េនេពលែដលជន្រតូវេចទមិន
ច កសំ់េណើ សំុេ ះែលងរបស់ខ្លួន ជទ្រមង ់ 

្រតឹម្រតូវជូនេទេច្រកមេសុើបសួរបន ែដលេ្រកយ
មកេច្រកមេសុើបសួរមនិបនេឆ្លើយតប។ 

េលខ02-86030 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២០៨ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៩ វចិឆកិ ២០០២។ 

 
ករេចញដីកជូនដំណឹង េលើសំេណើ សំុឲយេ ះែលង៖ 
េច្រកម្រតូវែតេចញដីក សេ្រមចឲយបនឆបរ់ហ័ស 
មែដល ចេធ្វើេទបន។ 

េលខ85-90523 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១២២ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៥ មីន ១៩៨៥។ 

 
កល េសចក្ដសីេ្រមច ទកទ់ងេទនឹងសំេណើ សំុឲយ
េ ះែលង មនិបនេធ្វើេទ មថិរេវ ែដលបនែចង៖ 
ជនជបឃុ់ំ ចប្ដឹងេ យផទ ល់េទសភេសុើបសួរ 
បន។ 

េលខ06-87705 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៩ មក  ២០០៧។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ  ១៤៨។ ម្រ េនះែចងពីករឃុំខ្លួនមុនសវនករេលើអងគេសចក្ដី 
រមួទងំលទធភពកនុងករបញជូ នបុគគលេនះ្រតឡបេ់ទឲយេគឃុំខ្លួនវញិ េដើមបេីធ្វើសំេណើ សំុឲយេ ះែលងេនចំេពះមុខេច្រកម។ 
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េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  147 

ម្រ  ២៤៦៖ ដីកសននិ ្ឋ ន ថ ពររបស្់រពះ ជ ជញ  

កល េច្រកមេសុើបសួរយល់េឃើញថ េសុើបសួរបនបញចប ់ េច្រកមេសុើបសួរជូនពត័ម៌ន 
េនះដល់្រពះ ជ ជញ  ជន្រតូវេចទ េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី និងេមធវ។ី 

 
២ (ពីរ) ៃថងេ្រកយមក េច្រកមេសុើបសួរបញជូ នសំណំុេរឿងឲយ្រពះ ជ ជញ ពិនិតយ។ ្របសិនេបើ 

្រពះ ជ ជញ យល់េឃើញថចបំច្់រតូវេធ្វើកិចចេសុើបសួរជថមីេទៀតេនះ ្រពះ ជ ជញ ្រតូវេធ្វើ មម្រ ១៣២ 
(ករេសនើសំុឲយបំេពញកិចចេ យ្រពះ ជ ជញ ) ៃន្រកមេនះ។  

 
កនុងរយៈេពល ១៥(ដប្់រប)ំៃថង ្របសិនេបើជន្រតូវេចទ្រតូវឃំុខ្លួន និង១(មយួ)ែខ កនុងករណីែដល 

ជន្រតូវេចទេនេ្រកឃំុ ្រពះ ជ ជញ បង្វិលសំណំុេរឿងេទេច្រកមេសុើបសួរវញិ េ យមនដីក 
សននិ ្ឋ ន ថ ពរភជ បម់កជមយួផង។ ថិរេវ ្រតូវគិតពីៃថងែដល្រពះ ជ ជញ បនទទលួសំណំុេរឿង។ 

 
្របសិនេបើ្រពះ ជ ជញ យល់េឃើញដូចេច្រកមេសុើបសួរែដរថ ករេសុើបសួរ្រតូវបញច ប់េនះ 

្រពះ ជ ជញ េធ្វើដីកសននិ ្ឋ ន ថ ពរជ យលកខណ៍អក រ និងមនសំ ងេហតុ។ ្រពះ ជ ជញ ចប្តឹង
សំុឲយេច្រកមេសុើបសួរសេ្រមចបញជូ នខ្លួនជន្រតូវេចទ េទកនតុ់ ករជំនំុជ្រមះ ឬកេ៏លើកែលងករេចទ
្របកន។់ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

គម នភស្តុ ងបែនថម ច កប់ញចូ ល កនុងសំណំុ
េរឿងបនេឡើយ បនទ បព់កីរជូនដណឹំងស្តីពកីរ
បទិកចិចេសុើបសួរបនេធ្វើេឡើង៖ កល េច្រកម
េសុើបសួរយល់េឃើញថ មនភពចំបច់្រតូវ
កប់ញចូ លភស្តុ ងបែនថម េទកនុងសំណំុេរឿង 

បនទ ប់ពីករេចញេសចក្តីជូនដំណឹងេនះ េច- 

្រកមេសុើបសួរ្រតូវេចញ េសចក្តីជូនដំណឹងថមី 
ស្តីពកីរបិទកិចចេសុើបសួរ។  

េរឿងក្ដនួីនជ េអៀង រ ី េខៀវសផំន េអៀង     
ធរីទិធ និងឌុច៖ ដកីស្តីពីវធិនករខងនីតវិធិី
ជក់ ក់ អ.វ.ត.ក ករយិល័យសហេច្រកម
េសុើបសួរ ២៥ វចិឆកិ ២០០៩ កថ-ខណ្ឌ ៩។

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៦៦។ វធិនេនះ្រសេដៀងគន ែមនែទនេទនឹងម្រ ២៤៦ 
េលើកែលងែត (១) វធិនេនះបញញត្តិយ៉ងចបស់ថ េសចក្តីសេ្រមចអំពីករបិទកិចចេសុើបសួរ្រតូវេធ្វើជ ធរណៈ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ២៤៦ 
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(២) ភគីពកព់ន័ធទងំអស់ ចេធ្វើករេសនើសំុបំេពញកិចចេសុើបសួរបែនថមបន េ្រកពី្រពះ ជ ជញ  ្រពមទងំ ច
ប្តឹងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងេសចក្តីសេ្រមចចំេពះករ្រចនេចលករពំេពញកិចចេសុើបសួរបែនថមបនេនះេទៀតផង 
និង(៣) ផ្តល់នូវេពលេវ រយៈេពលយូរស្រមប្់រពះ ជ ជញ  េដើមបេីចញដីកសននិ ្ឋ ន ថ ពរ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
ករបិទកិចចេសុើបសួរ៖ េច្រកមេសុើបសួរមនសិទធិ និង
ករណីយកិចចកនុងករបិទកិចចេសុើបសួរ េនេពល
ែដលគត់យល់េឃើញថ កិចចេសុើបសួរេនះបនចប់
ទងំ្រសុង។ 

េលខ65-92493 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ246 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៣ វចិឆកិ ១៩៦៥។ 

េច្រកមេសុើបសួរ ្រតូវពិចរ េលើ ល់េសចក្តសីននិ ្ឋ ន
របស់ភគីទងំអស់េនេពលេរៀបចំដីកដំេ ះ្រ យ៖ 
េច្រកមេសុើបសួរ គបបេីចៀស ង ្រគនែ់តចម្លង ម
ដីកសននិ ្ឋ ន ថ ពររបស់្រពះ ជ ជញ ។ 

េលខ10-85678 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៥ មថុិន ២០១២។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ  ១៧៥។ ម្រ េនះែចងអំពីនីតិវធីិ្រតូវដំេណើ រករ ចប់ ងំពី
ដំ កក់លៃនករបិទកិចចេសុើបសួរ ជរមួមនករេចញដីកសននិ ្ឋ ន ថ ពរេ យ្រពះ ជ ជញ ។ 
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ម្រ  ២៤៧៖ ដីកដំេ ះ្រ យ 

េច្រកមេសុើបសួរបិទករេសុើបសួរ មដីកដំេ ះ្រ យ។ ដីកេនះ ចជដីកបញជូ នេទជំនំុ-
ជ្រមះ ឬដីកេលើកែលងេចទ្របកន។់ 

 
្របសិនេបើយល់េឃើញថអំេពើេនះ ជបទឧ្រកិដ្ឋ បទមជឈមិ ឬបទលហុ េច្រកមេសុើបសួរសេ្រមច

បញជូ នជន្រតូវេចទេទមខុតុ ករជំនំុជ្រមះ។ ដីក្រតូវេរៀប បអំ់េពើែដល្រតូវេចទ្របកន ់និងេឈម ះបទ
េលមើស មចបប។់ 

 
េច្រកមេសុើបសួរេចញដីកេលើកែលងេចទ្របកនេ់នកនុងករណីដូចតេទៈ 
 

១-  អំេពើ្រប្រពឹត្ដ ិមនិែមនជបទឧ្រកិដ្ឋ បទមជឈមិ ឬបទលហុ 
២-  ជនែដល្រប្រពឹត្ដអំេពើេនះេនែតេគមនិ គ ល់ 
៣-  គម នភស្ដុ ង កប់នទុក្រគប្់រគនេ់លើជន្រតូវេចទ 
 

ដីកដំេ ះ្រ យ ជនិចចកល្រតូវែតមនសំ ងេហតុ។ េច្រកមេសុើបសួរមិន្រតូវជប់  
កតព្វកិចច េគរព មដីកសននិ ្ឋ ន ថ ពររបស់្រពះ ជ ជញ េទ។ ដីក ចជដីកបញជូ នេទតុ ករជំនំុ-
ជ្រមះ ចំេពះអំេពើមយួចំននួ និងជដីកេលើកែលងេចទ្របកនចំ់េពះអំេពើដៃទេទៀត។ 

 
ដីកដំេ ះ្រ យ្រតូវជូនដំណឹងកនុងរយៈេពលដខ៏្លីបំផុត ដល់្រពះ ជ ជញ  ជន្រតូវេចទ និង

េដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

ដកីដេំ ះ្រ យ្រតូវែតក្រមតិចេំពះអងគេហតុ 
ែដលេនេ្រកមករេសុើបសួរ៖ េច្រកមេសុើបសួរ
ចេលើកែលងេរឿងក្ដី េ យែផ្អកេលើអងគេហតុ

ទងំេនះ ឬ ចបញជូ នេរឿងក្ដីេទជំនុំជ្រមះ ប៉ុែន្ដ
កនុងករណី មយួកេ៏ យ េសចក្ដីសេ្រមច   
្រតូវែតគ្ំរទេ យសំ ងេហតុ។ 

េរឿងក្ដីឌុច៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹង
ដីកដេំ ះ្រ យ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៥ ធនូ  
២០០៨ កថខណ្ឌ ៣៧-៣៨។ 

 
អងគបុេរជំនំុជ្រមះ ចបែនថមបទេលមើស ទ្រមងៃ់ន
ករទទួលខុស្រតូវចូលេទកនុងដកីដេំ ះ្រ យ 
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បន៖ េនកនុងករសេ្រមចថេតើ្រតូវបញចូ ល    
បទេលមើស និងទ្រមងៃ់នករទទួលខុស្រតូវែដល
្រពះ ជ ជញ បនេសនើសំុ ឬមយួយ៉ង េនះ 
អងគបុេរជំនុជំ្រមះមនសិទធិេធ្វើករសេ្រមច េ យ
ឯក ជយ េនេលើករកំណតប់ទេចទ ែដលជ
ែផនកៃនករេសុើបសួរ។ យ៉ង កេ៏ យ អងគ
បុេរជនុំំជ្រមះមនកតព្វកិចច អនុវត្ត មវធិន
ដូចគន នឹងេច្រកមេសុើបសួរែដរ និងេទ ម
វ ិ ល-ភពៃនកិចចេសុើបសួរ។ 

េរឿងក្ដ ី ឌុច៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដកី
ដេំ ះ្រ យ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៥ ធនូ  ២០០៨ 
កថខណ្ឌ ៤០ និង ៤៣-៤៤។ 

 
ដកីដេំ ះ្រ យ គជឺកមមវតថុៃនបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍
េលើមូល ្ឋ នយុ ្ត ធិករែតប៉ុេ ្ណ ះ៖ ករេចញ
ដីកដំេ ះ្រ យេ យេច្រកមេសុើបសួរ គឺ
ជ្របធនបទៃនបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ ែដល ចេធ្វើ
េ យជន្រតូវេចទ ឬជនជបេ់ចទ។ ករជំទស់
ខងយុ ្ត ធិករ គឺជបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ែដល ច
ទទួលយកបន េនដំ កក់លេនះែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 
ករជំទស់នឹងអងគេហតុជកែ់ស្តង ដូចជ និយម-
នយ័ និងករអនុវត្តធតុផ នំនៃនបទេលមើស 
ែដលបនេចទ្របកនជ់េដើម ្រពមទងំករជំទស់ 
ែដលបនេលើកេឡើង េចទ្របកនព់វីកិរៈកនុង
ទ្រមងៃ់នដីកបញជូ នេរឿងេទជនុំំជ្រមះ គមឺនិ ច 
ទទួលយកបនេទ េនកនុងដំ កក់លសវន 
ករមុនអងគេសចក្ដី។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ និងេអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ង
ឧទធរណ៍ ្របឆងំនឹងដកីដេំ ះ្រ យ     
អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១៥ កុមភៈ ២០១១ កថខណ្ឌ
៥៩-៦៣។ េរឿងក្ដ ី េអៀង រ៖ី បណ្តឹ ង 
ឧទធរណ៍ ្របឆងំនឹងដកីដេំ ះ្រ យ      
អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១១ េម  ២០១១ កថ
ខណ្ឌ ៤៤-៤៧។ 

 
អងគជនុំជំ្រមះ ដបំងូ េនែត ចទទួលេរឿង
ក្ដ ី េទះជមនវកិរៈ េនកនុងេសចក្ដសីេ្រមចេលើ
បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ ្របឆងំនងឹដកីដេំ ះ្រ យក៏
េ យ៖ អងគជនុំំជ្រមះ ដំបូង េនែត ច
ទទួលេរឿងក្ដី បនទ បព់បីនទទួលករជូនដណឹំង
ពេីសចក្ដីសេ្រមចរបស់អងគបុេរជំនុំជ្រមះ េលើបណ្ដឹ ង
ឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដីកដំេ ះ្រ យ។ លទធ-
ផលេនះ មនិ្រតូវបនែ្រប្របលួេ យ រែតករ
ពនយរេពលផ្ដល់សំ ងេហតុ ៃនេសចក្ដីសេ្រមច 
េលើបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ ្របឆងំនងឹដីកដំេ ះ្រ យ
របស់អងគបុេរជនុំំជ្រមះេទ កល លកខខណ្ឌ
ត្រមូវស្ដីពេីពលេវ ដៃទេទៀតទងំអស់ ្រតូវបន
បំេពញ។ 

េរឿងក្ដ ីេអៀង រ៖ី សេំណើ សុេំ ះែលង  អ.វ-.
ត.ក អ.ជ.ស.ដ ១២ ឧសភ ២០១១         
កថខណ្ឌ ១០-១២។ 

 
អងគជនុំជំ្រមះ ចេចញេសចក្ដសីេ្រមចចុងេ្រកយ 
េ យមនិមនសំ ងេហតុ ែដលសំ ងេហតុេនះ
្រតូវបន ក់េចញ មកលបរេិចឆទ េនេពល



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ២៤៧ 
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េ្រកយ៖ អងគបុេរជនុំំជ្រមះ ចេធ្វើដូេចនះ េ យ
មិនមនករបំពនេលើវធិន ទក់ទងនឹងករឃំុ
ខ្លួន មួយេឡើយ ដ ប សំ ងេហតុ្រតូវ
បន ក់បញចូ ល មេ្រកយ កនុងថិរេវ មួយ
ែដលវធិនៃផទកនុងអនុញញ ត ស្រមបក់រេចញ
េសចក្ដីសេ្រមចមនសំ ងេហតុ។ 

េរឿងក្ដេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ង ទុកខភ្ល មៗេលើ
សេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ២២ និង៣៧។ 

 
េច្រកមេសុើបសួរ ្រតូវែតផ្ដល់សំ ងេហតុ៖ េទះ 
ជេច្រកមេសុើបសួរ មនិ្រតូវបនត្រមូវឲយបញជ ក់
ពកីរយល់េឃើញេលើក ្ត ទងំអស់ ែដលបន  
ពចិរ កនុងដំ កក់រ ៃនករេធ្វើេសចក្ដី
សេ្រមចរបស់ខ្លួន េច្រកមេសុើបសួរ្រតូវែតផ្ដល់
សំ ងេហតុ ស្រមបេ់សចក្ដីសេ្រមចរបស់ខ្លួន 
េដើមបឲីយអនក កព់កយប្ដឹង ចមនលទធភពេធ្វើ
ករកំណត់ថេតើ្រតូវប្ដឹងឧទធរណ៍ និងែផ្អកេលើ
មូល ្ឋ នអ្វីមួយ េដើមបឲីយអងគបុេរជំនុំជ្រមះ ច
េធ្វើករពិនិតយ េលើបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍េឡើងវញិបន 
េ យ្របសិទធភព។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្ដីពីភពទទួល
យកបនៃនពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្ដឹ ង
រដ្ឋបបេវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ មថុិន 
២០១១ កថខណ្ឌ ៣៨។ 

 
“ភស្តុ ង្រគប់្រគន់” េដើមបេីចញដីកបញជូ ន
េរឿងេទជំនំុជ្រមះ ទមទរឲយមនលកខខណ្ឌ
អពំលីទធភពៃនភពមនេទស៖ អនុេ ម ម
ករឆ្លុះបញច ំងពីទំ បអ់នុវត្ត កនុងបរបិទអន្តរជតិ 
និងជត ិ ករកំណតថ់កល មនភស្តុ ង
្រគប្់រគនេ់នះ ចេចញដីកបញជូ នេរឿងេទ
ជំនុំជ្រមះបន ទមទរឲយមនលកខខណ្ឌ អពំី
លទធភពៃនភពមនេទស េនះគឺថភស្តុ ង
្រតូវមនលកខណៈ្របកដ្របជ្រគប្់រគន ់ ្រពម
ទងំ ចបញជ ក់បន កនុងករកំណត់អំពីកំរតិ
ពិត្របកដៃន នុភពចង្អុលបង្ហ ញភស្តុ ង។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ ដកីដេំ ះ្រ យ អ.វ.ត.ក 
ករយិល័យសហេច្រកមេសុើបសួរ ១៥ កញញ  
២០១០ កថខណ្ឌ ១៣២៣ និង១៣២៦។

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុង អ.វ.ត.ក៖ វធិន ៦៧។ វធិនេនះ្រសេដៀងគន ែមនែទនេទនឹងម្រ ២៤៧ 
េលើកែលងែតវធិន៦៧(៤) ែចងពីសិទធិរបស់េច្រកមេសុើបសួរ ែដលមនិ្រតឹមែត ចបញជូ នែផនកៃនេរឿងក្ដីេទជំនំុ
ជ្រមះេទ ប៉ុែន្តែថមទងំ ចបញជូ នេរឿងក្ដីេទជំនំុជ្រមះចំេពះបុគគលមយួចំនួន និង ចជដីកេលើកែលងេចទ
្របកនចំ់េពះបុគគលដៃទេទៀត។ 
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ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
ករបញចបកិ់ចចេសុើបសួរ៖ េច្រកមេសុើបសួរមនសិទធិ 
និងករណីកិចចបញចបកិ់ចចេសុើបសួរ កល ខ្លួនយល់
េឃើញថបនបំេពញចបេ់ហើយ។ 

េលខ65-92493 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៤៦ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៣ វចិឆកិ១៩៦៥។ 

 

េច្រកមេសុើបសួរ មនិ្រតូវបនត្រមូវឲយ កប់ទេចទ 
េនមុនករេចញដីកេលើកែលងេចទ្របកនេ់ទ៖ កល 

មនករេលចេចញយ៉ងចបស់ ចំេពះេច្រកម-
េសុើបសួរថ បុគគលេនះមនិមនពិរុទធភពេទ។ 

េលខ65-92493 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៤៦ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៧ វចិឆកិ ១៩៦៣។ 

 

កល េច្រកមេសុើបសួរយល់ថ ករេសុើបសួរបន
បញចប៖់ េច្រកមេសុើបសួរ ចផ្ដល់ជព័ត៌មនអំពី
ដីកដំេ ះ្រ យ េទះបីមនបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ក៏
េ យ។ 

េលខ65-90127 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៥០ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៧ ឧសភ ១៩៦៦។ 

 
ផលវបិកៃនអវត្តមនដីកដេំ ះ្រ យ មុនេពល
េច្រកមសេ្រមចបញជូ នបុគគលេនះ េទចំេពះមុខអងគ

ជំនំុជ្រមះ៖ ករណ៍េនះអនុញញ តឲយចុងេចទប្ដឹងពីនីតិ-
វធីិេសុើបសួរថមនិមនសុពលភព។ 

េលខ 02-85180/03-83598 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ
េលខ៨០ តុ ករកពូំលប ងំ ៣០ មនី 
២០០៤។ 

 

ដីកសេ្រមច ែដលបដិេសធែតគុណវុឌ ៃិនអងគេហតុ
េនកនុងេសចក្ដសីននិ ្ឋ នរបស់រដ្ឋ ជញ  មនិ ច្រតូវបន
ចតទុ់កថជដីកសេ្រមចេលើកែលងករេចទ្របកន់
បនេទ៖ អងគជំនំុជ្រមះមនិ្រតូវបនភជ បក់តព្វកិចចេទ
នឹងគុណវុឌ  ិ ែដលបនផ្ដល់េ យេច្រកមេសុើបសួរ 
ចំេពះអងគេហតុេនះេទ។ 

្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១០ តុ ករកពូំល
ប ងំ ១២ មក ១៩៥៤។ 

 
េច្រកមេសុើបសួរ ្រតូវពិចរ េលើ ល់េសចក្តសីនន-ិ
្ឋ នរបស់ភគីទងំអស់ េនេពលេរៀបចំដីកដេំ ះ-

្រ យ៖ េច្រកមេសុើបសួរ គបបេីចៀស ង្រគន់ែត
ចម្លង មដីកសននិ ្ឋ ន ថ ពររបស់្រពះ ជ ជញ ។ 

េលខ10-85678 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៥ មថុិន ២០១២។

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ១៧៥ ១៧៧ និង១៨០។ ម្រ ទងំេនះ បេងកើតនីតិវធីិេន
េពលបញចបកិ់ចចេសុើបសួរ រមួទងំករេចញដីកដំេ ះ្រ យផង។ 
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ម្រ  ២៤៩៖ េសចក្ដីសេ្រមចៃនដកីដំេ ះ្រ យទក់ទង
នឹងករឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សនន និងករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវ
តុ ករ 

ដីកដំេ ះ្រ យបញចបក់រឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន។ កនុងករណីេនះ បទបបញញត្តិៃនម្រ ២៧៦ 
(ករេ ះែលងជន្រតូវេចទែដលជបឃំុ់ឱយមនេសរភីព) ៃន្រកមេនះ ្រតូវយកមកអនុវត្ត។ 

 
ប៉ែុន្ត មេសចក្ដសីេ្រមចេ យែឡកៃនដីកដំេ ះ្រ យ េច្រកមេសុើបសួរ ចរក ជន្រតូវ

េចទឱយេនជប់ឃំុបេ ្ដ ះ សនន រហូតដល់េពលចូលបង្ហ ញខ្លួនេនមុខតុ ករ។ េនកនុងដីកេនះ 
េច្រកមេសុើបសួរ្រតូវេយង មលកខខណ្ឌ ៃនម្រ ២០៥ (មលូេហតុៃនករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន) ៃន្រកម
េនះ។ 

 
េសចក្ដីសេ្រមចរក ទុកជន្រតូវេចទកនុងឃំុជបេ ្ដ ះ សនន ែលងមន នុភពកនុងរយៈេពល 

៤(បនួ)ែខ។ ្របសិនេបើជន្រតូវេចទមនិបនចូលេទបង្ហ ញខ្លួនេនមខុតុ ករកនុងរយៈេពល ៤(បនួ)ែខ
េនះេទ ជន្រតូវេចទេនះ្រតូវបនេ ះែលងឱយេនេ្រកឃំុបេ ្ដ ះ សននេ យឯកឯង។ 

 
ដីកដំេ ះ្រ យបញចបក់រ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ។ 
 
កល េច្រកមេសុើបសួរបន កកំ់ហិតដល់ជន្រតូវេចទ ឱយបង្់របកធ់នឱយ្របគល់ឯក រ

បញជ កអំ់ពីអត្ដសញញ ណ ឬឱយ្របគល់ វធុ ែដលមនិទកទ់ងនឹងបទេលមើស ្របកធ់ន ឯក របញជ ក់
អំពីអត្ដសញញ ណ ឬ វធុេនះ្រតូវ្របគល់សង មខី្លួនវញិេ យ្រក បញជ ី េ យមនបងក នៃ់ដទទលួ
ែដលចុះហតថេលខេ យជន្រតូវេចទទុកជសំគល់។ 

 
ប៉ែុន្ដ មេសចក្ដីសេ្រមចេ យែឡកៃនដីកដំេ ះ្រ យ េច្រកមេសុើបសួរ ចរក ទុកជន

្រតូវេចទឱយសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ រហូតដល់េពលចូលបង្ហ ញខ្លួន េនចំេពះមុខ
តុ ករ។ 
 
  



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ២៤៩ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  154 

ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

ដកីឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន ែដលបនេចញេ្រកយ 
ដកីដេំ ះ្រ យ គមឺនិចណុំះដកីដេំ ះ-
្រ យេទ៖ ថរិេវ ក្រមតិរយ:េពល៤ែខ ស្រមប ់
ករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន េ្រកយេពលេចញ
ដីកដំេ ះ្រ យ គឺ្រតូវបនគិត ច់េ យ
ែឡកពីថិរេវ ក្រមតិេលើករឃំុខ្លួនដៃទេទៀត។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី សេំណើ សុេំ ះែលង        
អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ១២ ឧសភ ២០១១    
កថខណ្ឌ ១០។ 

 
ដកីសេ្រមចឃំុខ្លួន្រតូវែតមនសំ ងេហតុ៖ កល-

មនដីកសេ្រមចពនយរករឃំុខ្លួន ភជ ប់ជ 
មួយនឹងដីកដំេ ះ្រ យ ដីកេនះ្រតូវែត
មនសំ ងេហតុ ស្រមបក់រពនយរករឃំុខ្លួន។ 
េបើដីកេនះ មនិមនសំ ងេហតុេទ េនះសិទធិ
របស់ជន្រតូវេចទ្រតូវបនបំពនេហើយ។ 

េរឿងក្ដ ី េអៀង រ៖ី សេំណើ សុេំ ះែលង      
អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ១២ ឧសភ ២០១១    
កថខណ្ឌ ១១-១២។ 

 
ករេ ះែលងភ្ល មៗ មនិ ចជួសជុលករខកខន
មនិបនបញចូលសំ ងេហតុេទ៖ កល មន
ដីកសេ្រមចពនយរេពលករឃំុខ្លួន ែដលមិន
មនសំ ងេហតុ កំហុសៃនអងគចបប់េនះមិន
ច្រតូវបនជួសជុលជចបំច ់ េ យករេ ះ-

ែលងភ្ល មៗេឡើយ។ ដំេ ះ្រ យក៏ ច្រតូវ
បនពចិរ េនចុងបញចបៃ់នករជំនុំជ្រមះ។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី សេំណើ សុេំ ះែលង        
អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ១២ ឧសភ ២០១១      
កថខណ្ឌ ១២។ 

 
េនកនុងករេចញដកីសេ្រមច ពនយរេពលករឃំុ
បេ ្ដ ះ សនន មនិចបំចម់នក ្ត ទងំអស់
ែដលមនែចងេនកនុងម្រ ២០៥ េនះេទ៖ ដីក
សេ្រមចពនយរេពលករឃំុខ្លួន មនិែមនមនិសម
្រសបេនះេទ េ្រពះថមនក ្ដ មយួចំននួប៉េុ ្ណ ះ 
ែដលមនិអនុវត្តចំេពះករពនយរថិរេវ ។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដកី
ដេំ ះ្រ យ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៥ ធនូ  
២០០៨ កថខណ្ឌ ១៤៥-១៤៧។ 

 
េសចក្ដីសេ្រមចពីមុនៗ ក៏ ច្រតូវបនយកមក
ពចិរ  ទកទ់ងេទនងឹករបន្តករឃំុខ្លួន៖ េន
េពលែដលមនករកំណតថ់េតើ អងគេហតុនន 
េនកនុងេរឿងក្ដមីយួ បេងកើតបនជមូលេហតុសុពល 
េដើមបបីន្តករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន ឬយ៉ង
េនះ អងគជំនុំជ្រមះ ចនឹងពចិរ េលើេសចក្ដី
សេ្រមចពីមុនៗ។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើករឃុំ
ខ្លួនបេ ្ត ះ សនន កនុងដកីដេំ ះ្រ យ 
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អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២១ មក  ២០១១          
កថខណ្ឌ  ៣២។ 

 
ភពចបំចេ់ដើមបថី្លងឹែថ្លង អពំកីរឃំុខ្លួនេទនងឹ
េសរភីព៖ តុ ករ្រតូវែតថ្លឹងែថ្លងេទេលើមូល-
េហតុស្រមបក់រឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន េ យ
្រតូវេ្រប បេធៀប ជមួយនឹងសិទធិមនេសរភីព
ផទ ល់ខ្លួន។ សចចធរណ៍ៃនេសរភីព ត្រមូវឲយ
ករឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន ្រតូវែតមនមូល ្ឋ ន 

េនកនុងេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករ ែដល
បនេចញ្រសបេទនឹងនីតវិធិី និងលកខខណ្ឌ ែដល
ចបបត់្រមូវ។ 

េរឿងក្ដេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ង ទុកខភ្ល មៗ       

ស្តីពីករេសនើសុឲំយេ ះែលង ឲយេនេ្រកឃុជំ        
បេ ្ត ះ សនន៖ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦     
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៤៧ និង៥៦។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៦៨។ វធិនេនះ្រសេដៀងគន ែមនែទនេទនឹងម្រ ២៤៩ 
េទះបីជវធិនេនះ ែចងយ៉ងចបស់អំពី ថ នភពែដលជនជបេ់ចទមនិ ចចូលេទបង្ហ ញខ្លួន េនចំេពះមុខ
តុ ករបនេ យ រែតកលៈេទសៈេលើកែលងមយួចំនួនកេ៏ យ ចំែណកម្រ ២៤៩ មនែចងពីបទបបញញត្តិ
លម្អតិទកទ់ងនឹងករ្របគល់្របកធ់នឲយេនេ្រកឃុំ ឯក របញជ កអំ់ពីអត្តសញញ ណ និង វុធសងេទឲយ

មុខី្លួនវញិ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប 
្របេទសកមពុជគឺជ ភគីៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ (ICCPR) ែដល
បញញត្តិេគលករណ៍ចបបអ់ន្តរជតិស្តីពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពី
រេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុងកតិកសញញ  ICCPR ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យ
ថ បន័អនុវត្តរបស់ខ្លួន គឺគណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប។ 

 
កររេំ ភបំពន៖ ករបន្តឃុំខ្លួន បនទ បពី់មនដីក
សេ្រមចឲយេ ះែលង៖ ករបន្តឃុំខ្លួនបុគគល មន ក់
បនទ បពី់ករេចញដីកសេ្រមចេ ះែលង រយៈេពល
មយួឆន  ំ រមួទងំដីកេ ះែលងេ យមនលកខខណ្ឌ  
គឺជករឃុំខ្លួនខុសចបប។់ 

េរឿងក្ដ ីTERÁN JIJÓN និងTERÁN JIJÓNទល់នឹង 
្របេទសេអក្វ ឌ័រ គណៈកមមធកិរសិទធិមនុស    
អ.ស.ប ២៦ មីន ១៩៩២ កថខណ្ឌ ៦.៣ (េគល
ករណ៍ទូេទ)។ េរឿងក្ដ ីBAZZANOទល់នឹង្របេទស 
អុ៊យរុយ គ យ គណៈកមមធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប 
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១៥ សី  ១៩៧៩ កថខណ្ឌ ២ និង១០(i) 
(ដីកេ ះែលងេ យមនលកខខណ្ឌ )។ 

 
កររេំ ភបំពន៖ ករពនយរេពលបនួឆន  ំ េ យមនិ
បនពនយល់េហតុផល ចេន្ល ះពីេពលេចញដីកបញជូ ន
េរឿងេទជំនំុជ្រមះ និងេពលេចញ ល្រកម
ដំបូង៖ ករពនយរេពលបនួឆន  ំចេន្ល ះពីេពលេចញដីក
បញជូ នេរឿងេទជំនំុជ្រមះ និងករេចញ ល្រកមរបស់

ដំបូង េ យមនិមនករពនយល់អំពីភពសមុគ-

ម ញៃនេរឿងក្តី ែដលចបំចដ់ល់ករអូសបន្ល យនូវ
េពលេវ ែបបេនះ គឺជកររេំ ភេទេលើលកខខណ្ឌ  
ែដលែចងថ ជនជបេ់ចទ្រតូវទទួលបនករជំនំុជ្រមះ
េ យមនិមនករអូសបន្ល យេពលេវ យូរ។ 

េរឿងក្ដី FILLASTRE ទល់នឹង្របេទសបូលីវ ី      
គណៈកមមធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ៥ វចិឆិក 
១៩៩១ កថខណ្ឌ ៦.៦។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ៖ ម្រ ៩(១) ម្រ ៩(៣) និងម្រ
១៤(៣)(គ)។ ម្រ ៩(១) មឃតម់និឲយឃុំខ្លួន មអំេពើចិត្ត ចំែណកម្រ ៩(៣) ត្រមូវឲយជន ែដល្រតូវបនឃុំខ្លួន
្រតូវនខំ្លួនមកចំេពះមុខេច្រកមភ្ល ម។ ម្រ ១៤(៣)(គ)ត្រមូវឲយជន្រគបរូ់បមនសិទធទិទួលបនករជំនំុជ្រមះេ យឥតពនយរ 
េពលយូរហួសេហតុ។ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
េសចក្តីសេ្រមចបន្តឃុំខ្លួន ជន្រតូវេចទជបេ ្ត ះ-
សនន្រតូវចតទុ់កជេមឃៈ បនទ បពី់កិចចេសុើបសួរ្រតូវ 

បនបិទកនុងរយៈេពលពីរែខរចួមក៖ រយៈេពលេនះចប់
គិតពីៃថងេចញដីកដំេ ះ្រ យ េទះបីជដីក
ដំេ ះ្រ យេនះ ្រតូវបនប្តឹងឧទធរណ៍កេ៏ យ។ 

េលខ10-83656 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
១២៥ តុ ករកពូំលប ងំ ១៨ សី  ២០១០ 
េលខ01-80234/04-82857 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ
េលខ១៧៩ តុ ករកពូំលប ងំ ៨ កកក  
២០០៤។ េលខ71-92789 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ

េលខ៣៣៦ តុ ករកពូំលប ងំ ២ ធនូ  
១៩៧១។ 

 
ករឃុខំ្លួនជន្រតូវេចទ្រតូវបញចប ់ បនទ បពី់ផុតរយៈេពល
ពីរែខ៖ េហើយ្របសិនេបើជន្រតូវេចទមនិបនចូលខ្លួន
មកចំេពះមុខតុ ករ។ 

េលខ02-86951តុ ករកពូំលប ងំ ១៥ មក  
២០០៣។ 

 
មនែតេច្រកមេសុើបសួរេទ េទើប ចេចញដីកបញចប ់
ឬពនយរករឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សននបន៖ េច្រកម
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េសុើបសួរ ចេធ្វើដូេចនះបន េនេពល ែដលគត់
បញជូ នសំណំុេរឿងេទតុ ករអបរ់ែំកែ្រប។ 

េលខ85-95517 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៧ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២១ មក  ១៩៨៦។ 

 
េនេពលតុ ករ ពនយរេពលសវនករេទៃថងេ្រកយ
េទៀត ជន្រតូវេចទែដលេច្រកមេសុើបសួរបនសេ្រមច 
ឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សននេនះ ្រតូវទទួលបនករេ ះែលង
៖ ប៉ុែន្ត តុ ករ ចបន្តឃុំខ្លួនជន្រតូវេចទបនកនុង
ករណីែដលតុ ករសេ្រមច និងផ្តល់យុត្តិកមមចំេពះ 
ករសេ្រមចែបបេនះ។ 

េលខ77-92579 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៩២ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៣ មីន ១៩៧៨។ 

ករពិនិតយេឡើងវញិជស្វ័យ្របវត្ត ិ កនុងករករឃុខំ្លួនជ     
បេ ្ត ះ សនន៖ បនទ បពី់មនដីកបញជូ នេរឿងេទជំនំុ-
ជ្រមះ ជន្រតូវេចទែដលបនឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន
្រតូវចូលខ្លួនមកចំេពះមុខតុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ឬ្រតូវ 
 
ទទួលករបន្តឃុំខ្លួនបេ ្ត ះ សននមយួឆន  ំ គិតពីៃថង
ដីកដំេ ះ្រ យចូលជ ថ ពររចួមក។ 

េលខ05-86295 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣០៣ 
តុ ករកពូំលប ងំ  ២៧ វចិឆកិ ២០០៥។ 

 

 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ១៧៩ និងម្រ ១៨១។ ម្រ ទងំេនះកំណតអំ់ពីលកខខណ្ឌ
ត្រមូវៃនដីកដំេ ះ្រ យ រមួទងំទំនកទំ់នងៃនដីកដំេ ះ្រ យជមយួនឹងករឃុំខ្លួនបេ ្ត ះ សនន និងករ្រតួត
ពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ២៥០ 
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ម្រ  ២៥០៖ ករបញជូនសណំុំេរឿងេទជំនុំជ្រមះ 

បនទ បពី់េច្រកមេសុើបសួរសេ្រមចេចញដីកសេ្រមចបញជូ នសំណំុេរឿងេទជំនំុជ្រមះ េច្រកមេសុើបសួរ
្រតូវបញជូ នសំណំុេរឿងជបនទ នេ់ទ្របធនតុ ករ េដើមបកំីណតេ់ពលសវនករជំនំុជ្រមះ។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

អងគជំនុំជ្រមះ ដំបូង មនសិទធិចូលពិនិតយ
េមើលសំណំុេរឿង កនុងអឡុំងេពលប្តងឹឧទធរណ៍្របឆងំ
នឹងដីកបញជូ នេរឿងេទជំនំុជ្រមះ៖ កនុងករណី
ែដលមនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំដីកដំេ ះ
្រ យរមួទងំដីកបញជូ នេរឿងេទជំនុំជ្រមះេនះ 
អងគជំនុំជ្រមះ ដំបូង មនសិទធិចូលពនិិតយ
េមើលសំណំុេរឿង កនុងអឡុំងេពលមនករប្តឹង
ឧទធរណ៍ េដើមបេី្រត មេរៀបចំករេបើកសវនករ 
េទះបីជអងគជំនុំជ្រមះ ដំបូងមនិទនប់ន
ទទួលសំណំុេរឿង រហូតដល់េពលេចញេសចក្តី-
សេ្រមចេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ្របឆងំនឹងដីក
បញជូ នេរឿងេទជំនុំជ្រមះក្តី។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ល្រកមអ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ 
២៦ កកក  ២០១០ កថខណ្ឌ ៣៧។ 

 
ឯក រទងំអស់ ្រតូវបនចត់ទុកជភស្តុ ង
បន លុះ ែតឯក រេនះ ្រតូវបនបង្ហ ញអត្ត-
សញញ ណកមម េនកនុងតុ ករ នងិបនបេំពញ

បទ ្ឋ នអបបបរមជមនុសិន៖ ឯក រេនកនុង
សំណំុេរឿង មនិ្រតូវបនចតទុ់កជភស្តុ ងេន
េឡើយេទ េទះបីជឯក រេនះ្រតូវបនបញជូ ន
មកឲយអងគជនុំំជ្រមះ ដំបងូកេ៏ យ រហូត
ទល់ែត (i)ឯក រេនះ្រតូវបន នជូនតុ ករ
្ត ប ់ឬ្រតូវបនបង្ហ ញអត្តសញញ ណយ៉ង្រតឹម-

្រតូវេនកនុងតុ ករ និង(ii)បនបំេពញលកខខណ្ឌ
អបបបរមៃនភស្តុ ងរចួ ល់សិន។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ល្រកមអ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ 
២៦ កកក  ២០១០ កថខណ្ឌ ៤០ ដល់៤១។ 

 
ទនិននយ័េនកនុងសំណំុេរឿង ច្រតូវបនបែនថម៖ 
ករបែនថមទិននន័យេនះគឺ ចេធ្វើបន េទះបីជ
សំណំុេរឿង ្រតូវបនបញជូ នេទអងគជំនុំជ្រមះ 

ដំបូងរចួេហើយកេ៏ យ។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ល្រកមអ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ 
២៦ កកក  ២០១០ កថខណ្ឌ ៤០។ 
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វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៦៩។ វធិនេនះ្រសេដៀងគន េទនឹងម្រ ២៥០ េលើកែលង
ែត្រតងចំ់ណុច ែដលថវធិនេនះេយងេលើនីតិវធីិកនុងករណី ែដលមនករេចញដីកេលើកែលងករេចទ្របកន។់ 
វធិន៦៩ កែ៏ចងផងែដរថ ្រតូវេបះ្រ េលើសំណំុេរឿង េនេពលែដលគម នបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ចំែណកឯម្រ ២៥០ 
មនិមនែចងអំពីបញ្ហ េនះេទ។



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ២៥២ 
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ម្រ  ២៥២៖ េមឃភពៃនករមិនេគរពវធិនបញញត្តិ 

វធិន និងទ្រមងក់រែដលែចងេ យម្រ ខងេ្រកម ស្ដីអំពីបទបបញញត្ដិទូេទៃននីតិវធីិេសុើបសួរ
មនលកខណៈ ចខ់ត្រតូវែតេគរព ម េបើពំុដូេចន ះេទនឹងនឱំយមនេមឃភពៃននីតិវធីិ៖ 

  

• ម្រ  ១២២ (ករេបើកករេសុើបសួរ)  
• ម្រ  ១២៣ (សមតថកិចចែដនដី) 
• កថខណ្ឌ ទី៣ ៃនម្រ  ១២៤ (ដីកបញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរ)  
• កថខណ្ឌ ទី១ និងទី២ៃនម្រ  ១២៥ (វ ិ លភពៃនករប្តងឹ)  
• ម្រ  ១២៨ (ជំនយួកររបស់្រក បញជ ី) ៃន្រកមេនះ 
 
 នឹងនឱំយមនេមឃភពផងែដរ កល ករបំពនវធិន ឬទ្រមងក់រសំខន់ មយួែដលែចង
េ យ្រកមេនះ ឬបទបបញញត្ដទិងំ យស្ដីពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  េធ្វើឱយបះ៉ពល់ដល់ផល្របេយជនរ៍បស់  
ភគីែដលទទលួរងករបំពនេនះ។ វធិន និងទ្រមងក់រែដលមនលកខណៈសំខនេ់នះ មនជ ទិ៍គឺ
វធិនទ្រមងក់រែដលមនបំណងធនករេគរពសិទធិករពរខ្លួន។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

តុ ករមនកតព្វកចិចធនករពរ ដល់ភព-
្រតមឹ្រតូវ ៃនកចិចដេំណើ រករនតីវិធិ៖ី ចំណុចេនះផ្តល់
ណត្តមិយួែផនកឲយមន្រប្រពឹត្តកមមដូចៗគន  េន 

ចំេពះមុខតុ ករ ចំេពះអនកសថិតេនកនុង ថ ន
ភព្រប ក្់របែហលគន ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីភពទទួល
យកបន ៃនពកយសុំ ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ង
រដ្ឋបបេវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ មថុិន 
២០១១ កថខណ្ឌ ៣៥។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន២១។ ជទូេទ វធិនេនះទកទ់ងនឹងម្រ ២៥២ ែដលែចង
ថ កិចចដំេណើ រករនីតិវធីិ្រតូវែតមនយុត្ដិធម ៌ និង្រតូវេគរពេគលករណ៍តទល់គន  េហើយ្រតូវរក បននូវ      
តុលយភពរ ងសិទធិរបស់ភគីទងំ យ េហើយបុគគលែដលយល់េឃើញថ ខ្លួនសថិតេនកនុង ថ នភព្រប ក់
្របែហលគន  និងែដល្រតូវបនេចទ្របកនចំ់េពះបទេលមើសែតមយួដូចគន  ្រតូវទទួលបនករ្រប្រពឹត្តឲយ្រសបនឹង
វធិនេនះ។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ២៥៣ 
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ម្រ  ២៥៣៖ ករប្តឹងេទសភេសុើបសរួ 

 មនែតសភេសុើបសួរប៉េុ ្ណ ះ ែដលមនសមតថកិចច េដើមបពិីនិតយេមឃភពៃនលិខិតៃននីតិវធីិ។ 
្របសិនេបើេច្រកមេសុើបសួរយល់េឃើញថ ែផនក មយួៃននីតិវធីិមនេមឃភព េច្រកមេសុើបសួរេនះ
ប្ដឹងេទសភេសុើបសួរ មដីកេ យមនសំ ងេហតុ និងជូនពត័ម៌នដល់្រពះ ជ ជញ  ជន្រតូវេចទ និង
េដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី។ 
 

្របសិនេបើ្រពះ ជ ជញ យល់េឃើញថ ែផនក(លិខិត) មយួៃននីតិវធីិមនេមឃភព ្រពះ ជ
ជញ េធ្វើពកយសំុេ យមនសំ ងេហតុ បញជូ នេទសភេសុើបសួរ និងជូនពត័ម៌នដល់េច្រកមេសុើបសួរ។ 

 
 ្របសិនេបើជន្រតូវេចទ ឬេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីយល់េឃើញថ លិខិត មួយៃននិតិវធីិមន
េមឃភព មជីនេធ្វើពកយសំុេ យមនសំ ងេហតុជូនេទសភេសុើបសួរ និងជូនដំណឹងដល់េច្រកម
េសុើបសួរ។ ពកយសំុ ចេធ្វើេ យេមធវរីបស់ជន្រតូវេចទ ឬរបស់េដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី។ 
  
 ពកយសំុែដលែចងេនកនុងម្រ េនះ ្រតូវចុះបញជ ីេនករយិល័យ្រក បញជ ីៃនសភេសុើបសួរ។ 
ភ្ល មេនះ ្រក បញជ ីសំុឱយេច្រកមេសុើបសួរបញជូ នសំណំុេរឿងៃននីតិវធីិមកឱយខ្លួនភ្ល ម។  
 
 ដីកែដល ច្រតូវប្ដឹងឧទធរណ៍បន មនិ ចេធ្វើជកមមវតថុៃនបណ្ដឹ ងសំុេមឃភពបនេឡើយ។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

សំេណើ សំុ្រតូវែតបង្ហ ញែផនកែដលមនកហុំស ៃន
កិចចដំេណើ រករនីតិវធិី និងផ្តល់ភស្តុ ងអំពីករ-
រេំ ភេនះ៖ សំេណើ សំុឲយេធ្វើេមឃភពមនិ្រគន់
ែតចង្អុលបង្ហ ញ ពកីំហុសនីតវិធិីប៉ុេ ្ណ ះេទ ក ៏
ប៉ុែន្ត ្រតូវផ្តល់ជូននូវភស្តុ ងែដលបង្ហ ញថ 
កំហុសទងំេនះ បនប ្ត លឲយមនកររេំ ភ
សិទធិរបស់ភគីែដលេសនើសំុផងែដរ។ សំេណើ សំុ
ក្៏រតូវកំណតអ់ត្តសញញ ណ ពីែផនកៃនកិចចដំេណើ រ

ករនីតវិធិី ែដលេចទថមនកំហុស និង្រតូវផ្តល់
ទឡ្ហីករណ៍ ចំេពះករអះ ងែបបេនះ។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍សុឲំយេធ្វើ
េមឃភព អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៦ សី  
២០០៨ កថខណ្ឌ ៣៤ ដល់៣៥។ 

 
កររេំ ភសិទធ ិ ែដលមនែចងកនុងកតកិសញញ
អន្តរជតសិ្តីពសិីទធពិលរដ្ឋ នងិសិទធនិេយបយ៖ 
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កររេំ ភសិទធិែបបេនះ ចចតទុ់កថជកំហុស
នីតវិធិី។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍សុឲំយេធ្វើ
េមឃភព អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៦ សី  
២០០៨ កថខណ្ឌ ៤០។ 

 
្របសិនេបើសិទធិ មយួ្រតូវបនរេំ ភ េនេពល
ទទួលបនភស្តុ ង ភស្តុ ងេនះមនិ ចបដ-ិ
េសធេ យស្វ័យ្របវត្តបិនេទ៖ ែតផទុយេទវញិ
តុ ករនឹងថ្លឹងែថ្លង េទេលើក ្ត កទ់មងនេ់ផ ង  ៗ
ឧទហរណ៍ ភពគួរឲយេជឿជកប់នៃនភស្តុ ង
េនះ និងករបះ៉ពល់ធងន់ធងរ េទេលើេរឿងក្ដីមុន
នឹងេធ្វើករសេ្រមច េទេលើភព ចទទួលយក
បនៃនភស្តុ ងេនះ។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍សុឲំយេធ្វើ
េមឃភព អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៦ សី  
២០០៨ កថខណ្ឌ ៤១។ 

 
ករកណំត ់ថេតើឯក រេនះបេងកើតបនជ "ែផនក 

មយួ ៃនកចិចដេំណើ រករនតីវិធិ"ី ែដរឬេទ៖ ម្រ
២៥៣ែចងថ៖ "ែផនក មយួៃនកិចចដំេណើ រករ

នីតវិធិី" ចជកមមវតថុៃនករេសនើសំុឲយេធ្វើេមឃ-
ភព។ េនះជករបក្រ យមិនចបស់ ស់ 
ៃនពកយេពជនជ៍ភ ប ងំថ“Pièces de la 
Procédure” ែតេទះជយ៉ង  គួរ្រតូវបន
យកមកអនុវត្ត។ “Pièces de la Procédure”
េកើតេចញពកីិចចែដលបំេពញេឡើងេ យេច្រកម
េសុើបសួរែតឯង ឬពតីំ ង ជញ ធរតុ ករ។ 
ឯក រែដល កេ់ យភគី ឬ ក មីនិបេងកើត
បនជ Pièces de la Procédure េនះេទ េហើយ
េហតុដូេចនះ មនិែមនជកមមវតថុៃនករេធ្វើេមឃ-
ភពេនេ្រកមម្រ ២៥៣េទ។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ភព ចទទួលយកបនៃន          
ភស្តុ ង អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ២៦ សី  
២០០៨ កថខណ្ឌ ៩ ដល់១១។ 

 
សំេណើ សំុឲយេធ្វើេមឃភព េទេលើកិចចេសុើបសួរ
ទងំមលូ៖ សំេណើ សំុែបបេនះមនិ ចទទួលយក
បនេទ។ 

េរឿងក្ដេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍សុឲំយេធ្វើ
េមឃភព អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៤ ឧសភ 
២០១០ កថខណ្ឌ ២៤។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៤៨ ៧៣(ខ) ៧៦(១) ៧៦(២) ៧៦(៣) និងវធិន៧៦(៤)។ 
វធិនទងំេនះ គឺ្រសេដៀងគន ែមនែទនេទនឹងម្រ ២៥៣ េលើកែលងែតវធិន៤៨ កំហិតយ៉ងចបស់ចំេពះករ
កព់កយសំុទងំ យកនុងករណីែដលសិទធិរបស់ភគីេសនើសំុ ្រតូវបនរេំ ភេ យវកិរៈេនះ េហើយវធិន៧៦

(២) ត្រមូវឲយដីកែបបេនះ្រតូវេចញឲយបនឆប់ មែដល ចេធ្វើេទបន និងេនមុនករេចញដីកដំេ ះ្រ យ 
េហើយក្៏រតូវេលើកេឡើងឲយបនចបស់ ស់ផងែដរថ ដីកែបបេនះ ចជកមមវតថុៃនករប្តឹងឧទធរណ៍បន។ 
 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ២៥៣ 
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ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
កមមវតថុៃនសំេណើ សំុឲយេធ្វើេមឃភព ែដលបនប្តងឹេន 
ចំេពះមុខសភេសុើបសួរ៖ សំេណើ ែបបេនះ្រតូវែតពក-់ 
ពន័ធេទនឹងទេង្វើ ឬែផនក មយួៃននីតិវធីិ េហើយ្រតូវ
ែតមនមូល ្ឋ ន េទេលើកររេំ ភលកខខណ្ឌ ៃនកិចច
ដំេណើ រករនីតិវធីិ។ 

េលខ08-83261 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៦៧ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៧ េម  ២០០៩។ 

 
ផលបះ៉ពល់ៃនករ្របកសេមឃភព៖ ករបង្ហ ញ 
ភស្តុ ងេនកនុងបណ្តឹ ង េ យអនក កសំ់េណើ សំុ 
និងករបង្ហ ញពយសនកមមពិត្របកដ ែដលបះ៉ពល់
ដល់ផល្របេយជនៃ៍នករករពរក្តី។ 

េលខ99-82369 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣០៤ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៤ ធនូ  ១៩៩៩។ 

 
ថ នភពែដល ចផ្តល់យុត្តកិមម ចំេពះករេធ្វើេមឃ

ភព៖ ករខ្វះអនគតិភពកនុងកិចចេសុើបសួរ ករមនិផ្តល់
លទធភពឲយេមធវកីរពរក្តី ទទួលបនសំណំុេរឿង
ទំងមូលេនេពលមនករេសនើ សំុ ករខកខនមិន
បនផ្តល់ដំណឹងដល់េមធវ  ី អំពីករពិភក េដញ-
េ លេទេលើករពនយរករឃំុខ្លួន ភពមនិ្រប្រកតីៃន

ទេង្វើទកទ់ងនឹងតតីយភគី ែដលយ៉ងេ ច ស់
កទ៏េង្វើេនះបនបងកពយសនកមម ដល់ផល្របេយជន៍
របស់អនក កសំ់េណើ សំុែដរ។ 

តុ ករកពូំលប ងំេលខ08-80483 ្រពឹត្តិ- 
ប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១១៥ ១៤ ឧសភ ២០០៨ 
(អនគតភិពៃនកិចចេសុើបសួរ)។ េលខ81-94393 
្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៧១ តុ ករកពូំល 
ប ងំ ៩ កុមភៈ ១៩៨២ (លទធភពែដល ច
ទទួលបនសណំុំេរឿងទងំមូល)។ េលខ07-
86794 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៩៧ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៤ ធនូ  ២០០៧ (ករជូន
ដណឹំងដល់េមធវ)ី េលខ06-84869 ្រពឹត្តបិ្រត
្រពហមទណ្ឌ េលខ២០៨ តុ ករកពូំលប ងំ ៦ 
កញញ  ២០០៦ (ទេង្វើទក់ទងេទនឹងតតីយភគី)។ 

 
កររេំ ភលកខខណ្ឌ  ស្តីពីេពលេវ សម្រសប៖    
កររេំ ភែបបេនះ មនិេធ្វើឲយកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិ
មនេមឃភពេទ។ 

េលខ92-83443 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៥៧ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៣ កុមភៈ ១៩៩៣។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ១៧២ និងម្រ ១៧៣។ ម្រ ទងំេនះែចងពីករបញជូ នសំេណើ
សំុឲយេធ្វើេមឃភពេទកនស់ភេសុើបសួរ និងភព ចទទួលយកបនៃនសំេណើ សំុែបបេនះ។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ២៥៧ 
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ម្រ  ២៥៧៖ បញជបីណ្តឹ ងឧទធរណ៍ និងពកយសុ ំ

 ្រតូវេបើកឱយមនករកនប់ញជ ីបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ និងពកយសំុមយួេនករយិល័យ្រក បញជ ីៃនសភ
េសុើបសួរ។ បនទ បពី់បនទទលួពកយប្ដឹងឧទធរណ៍ ឬពកយសំុ ្រក បញជ ីៃនសភេសុើបសួរ ្រតូវែតឱយដំណឹង
ភ្ល មេទេច្រកមេសុើបសួរ។ 
 
 កល សភេសុើបសួរ្រតូវបនប្ដឹងេ យផទ ល់ មរយៈពកយសំុ ្រក បញជ ីៃនសភេសុើបសួរ
សំុឱយ្រក បញជ ីៃនេច្រកមេសុើបសួរ េផញើមកឱយខ្លួននូវសំណំុេរឿងៃននីតិវធីិ ឬសំណំុេរឿងបងក រទុក។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

មនែតភគបី៉េុ ្ណ ះ េទើប ច ្ត បច់េម្លើយបន៖ 
មនែតភគីៃនេរឿងក្ដបី៉ុេ ្ណ ះ េទើបមនសិទធិ្រតូវ
បន ្ត ប់ចេម្លើយ េនកនុងបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ េន
ចំេពះមុខៃនអងគបុេរជំនុំជ្រមះ។ ភគីែដលគម ន
េឈម ះមនិមនសិទធិ ក់ រ  េនកនុងបណ្តឹ ង
ឧទធរណ៍េទ។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ សេំណើ របស់េអៀង រសុីំ ក់
រ  អពីំសហកមមឧ្រកដិ្ឋកមមរួម អ.វ.ត.ក 

អ.ប.ជ ៦ តុ  ២០០៨ កថខណ្ឌ ១០ និង
១៤។ 

 

ចដកបណ្តឹ ងឧទធរណ៍វញិ េ យមិនចំបច់
មនករអនុញញ ត៖ េដើមបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ចដក
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ េនេពល កប៏ន មុនេពល
បញច ប់ករជំទស់ត ៉ ។ េទះបីជសិទធិេនះមិន
មនែចងកនុងវធិនៃផទកនុង ឬេនកនុង្រកមនីតិវធិី
្រពហមទណ្ឌ កមពុជកេ៏ យ ក៏ ជទម្ល ប ់ នងិជ
ករអនុវត្តរបស់តុ ករកមពុជ និងតុ ករ
អន្តរជតិ។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ សេំណើ សុដំកបណ្តឹ ង
ឧទធរណ៍ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១៥ តុ  ២០០៨ 
កថខណ្ឌ ១០ និង១១។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៧៧(២)។ វធិនេនះ្រសេដៀងគន េទនឹងម្រ ២៥៧ េលើក-
ែលងែតថ ម្រ េនះអនុញញ តឲយមនករជូនដំណឹងដល់េច្រកមេសុើបសួរកនុងរយៈេពល្របៃំថង។ 
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ម្រ  ២៥៩៖ ករពិនិតយសណំុំេរឿង និង រ  

 អគគ្រពះ ជ ជញ អម ឧទធរណ៍ និងេមធវ ី ចពិនិតយេមើលសំណំុេរឿងរហូតដល់េពលេបើក
សវនករ។ 
 
 អគគ្រពះ ជ ជញ អម ឧទធរណ៍្រតូវ្របគល់េសចក្ដីសននិ ្ឋ ន ជ យលកខណ៍អក រ ដល់្រក បញជ ី
យ៉ងយូរបំផុត១(មយួ)ៃថង មនុេពលសវនករ។ 
  

 គូភគី និងេមធវ ី ច្របគល់ រ ដល់្រក បញជ ី។   
 
 េសចក្ដីសននិ ្ឋ នជ យលកខណ៍អក រ និង រ  ្រតូវចុះទិ ្ឋ ករេ យ្រក បញជ ី េ យ
មនចុះកលបរេិចឆទ និង្រតូវបញចូ លកនុងសំណំុេរឿងភ្ល ម។   
 
 គូភគី និងេមធវ ី្រតូវបនអនុញញ តឱយជូន រ  រហូតដល់េពលចបេ់ផ្ដើមេបើកសវនករ។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

មនែតភគីេទេទើបមនសិទធិ៖ ្រតូវែតជភគីៃន
េរឿងក្តេីទើបមនសិទធិ ក់ រ ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ ីនិងឌុច៖ បណ្តឹ ងសុបំ្តងឹដតិ
ចតិ្តរបស់អនក ែដលមនិែមនជភគៃីនេរឿងក្តី 
អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១៤ តុ  ២០០៨ កថ-          
ខណ្ឌ ៣ ដល់៦។ 

 
េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ្រតូវបនអនុញញ តឲយចូល
រមួេន្រគបដ់ំ កក់ល ៃនកចិចដេំណើ រករនតី-ិ
វធិេីនេពលែដលពួកេគ ្រតូវបនទទួល គ ល់រចួ
េហើយ៖ េនេពលេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី្រតូវបន
េគទទួល គ ល់ ពួកេគមនិចបំច្់រតូវបង្ហ ញនូវ

ផល្របេយជនព៍េិសស មយួ េនកនុងដំ ក ់
កលពេិសសៃនកិចចដំេណើ រករនីតវិធិីេនះេទ ែត
ផទុយេទវញិ ពួកេគក៏ ចចូលរួមបនេន្រគប់
ដំ កក់លទងំអស់។ 

េរឿងក្តនួីន ជ៖ ករចូលរួមរបស់េដើមបណ្តឹ ង
រដ្ឋបបេវណី េនកនុងសវនករសេ្រមចអពីំករ
ឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២០ មនី 
២០០៨ កថខណ្ឌ ៤១ និង៤៩។ 

 
ចេម្លើយតបរបស់្រពះ ជ ជញ  នងិេមធវកីរពរ
ក្តេីទនងឹ រ របស់អនក ែដលមនិែមនជភគី
ៃនេរឿងក្ត៖ី េនេពលអនកែដលមនិែមនជភគីៃន
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េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  166 

េរឿងក្តី បន ក់ រ េនកនុងេរឿងក្តីេនះេនះ
តុ ករ្រតូវែតផ្តល់ឱកស ទំង្រពះ ជ ជញ  
ទំងេមធវកីរពរក្តី ឲយ ក់ចេម្លើយតបេទ
តុ ករ។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ សេំណើ សុកំរអនុញញ ត េដើមប ី
ក់ចេម្លើយតប េទនឹង រ របស់អនក 

ែដលមនិែមនជភគ ី ៃនេរឿងក្ត ី អ.វ.ត.ក          
អ.ប.ជ ២៦ តុ  ២០០៧។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៧៧(៤) និងវធិន២៣។ វធិន៧៧(៤) ្រសេដៀងគន េទ
នឹងម្រ ២៥៩ េបើេទះបីជវធិនេនះអនុញញ តឲយេសចក្តីែណនសំ្តីពីករ កឯ់ក រសេ្រមចជលំអិតកេ៏ យ។ 
វធិន២៣ ែចងយ៉ងចបស់ថ "ភគីនន" រមួទងំេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីផង េហើយេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីេនះ
មនសិទធិពិនិតយេមើលសំណំុេរឿង និង ក់ រ បនដូចគន េទនឹងជនជបេ់ចទែដរ េនេពលែដលពួកេគ្រតូវ
បនទទួល គ ល់ជភគីេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីរចួេហើយេនះ។ ប៉ុែន្ត សិទធិេនះ ចអនុវត្តបនែតេ្រកយពីករ
ចបេ់ផ្តើមកិចចេសុើបសួរ និងជពិេសសេ្រកយពីករេចញដីកបងគ ប ់េ យអនុេ ម មវធិន៦៣ (ស្តីពីករឃុំ
ខ្លួនបេ ្ត ះ សនន) ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករ- 
ពរែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
សិទធពិិនិតយេមើលសំណំុេរឿងរបស់ជនជបេ់ចទ ែដល
ករពរខ្លួនេ យខ្លួនឯង៖ បុគគលែបបេនះ្រតូវទទួល
បនសិទធិពិនិតយេមើលសំណំុេរឿង។ 

េរឿងក្តី FOUCHER ទល់នឹង្របេទសប ងំ 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១៨ មនី ១៩៩៧ 
កថខណ្ឌ ៣៥ដល់៣៦។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៦។ ម្រ េនះែចងអំពី
សិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះក្តីេ យយុត្តិធម ៌ រមួទងំសិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះក្តីេ យយុត្តិធម ៌ និងជ ធរណៈកនុង
េពលេវ មយួសម្រសប េនចំេពះមុខ ជ្រមះក្តមីយួ ែដលឯក ជយ និងមនិលេម្អ ងែដលបេងកើតេឡើងេ យចបប។់ 
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តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
ផលវបិក ៃនករមនិអនុវត្តលកខខណ្ឌ ត្រមូវកនុងករ-   
ពិនិតយេមើលសំណំុេរឿង និង រ នន៖ ចំណុច
េនះមនិប ្ត លឲយមនេមឃភពេនះេទ េលើកែលង
ែតសិទធិករពរខ្លួន្រតូវបនរេំ ភ។ 

េលខ73-91411 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៧៣ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៣ តុ  ១៩៧៤។ 

 
ឯក រកនុងសំណំុេរឿង៖ ល់កិចចៃនករេសុើបសួរ និង
ឯក រពកព់ន័ធនឹងនីតិវធីិទងំអស់។ ប៉ុែន្ត ឯក រ
ែដលេច្រកមេសុើបសួរបនទទួល និងបនេសនើសំុ ក់
ជភស្តុ ងមនិែមនជែផនកៃនសំណំុេរឿងេទ។ 

េលខ89-81334 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
២០៧ តុ ករកពូំលប ងំ ១៨ ឧសភ 
១៩៨៩។ េលខ95-85279/95-85289 ្រពឹត្តបិ្រត
្រពហមទណ្ឌ េលខ៧ តុ ករកពូំលប ងំ ៩ 
មក  ១៩៩៦។   

 
សំណំុេរឿងទងំមូល្រតូវ កជូ់នេទរដ្ឋ ជញ ៖ េនះគឺ
េដើមបេីគរពសិទធិករពរខ្លួន។ ឯក រថមីៗ ែដលបន
កជូ់នសភេសុើបសួរ េនមុនសវនករេលើបណ្តឹ ង
ទុកខក្៏រតូវផ្តល់ជូនផងែដរ។ 

េលខ06-85657 តុ ករកពូំលប ងំ ១៩ 
កញញ  ២០០៦។ 

 
 

ករ កជូ់នេសចក្តែីថ្លងករណ៍៖ មនែតភគី និងេមធវ ី
របស់ពួកេគេទ េទើប្រតូវបនអនុញញ តឲយ កេ់សចក្តី
ែថ្លងករណ៍។ 

េលខ07-87882 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៧២ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២ កញញ  ២០០៨។ 

 
ទ្រមងែ់បបបទៃន រ  ែដល្រតូវបន កជូ់ន៖ 

រ មនិចបំច់ កជូ់ន េ យេមធវផីទ ល់េនះ
េទ ប៉ុែន្ត មនិ ចេផញើ រ មលិខិតធមម បន
េទ េលើកែលងែត រ េនះ ្រតូវបនេផញើមកេ យ  
ជនជបឃុ់ំ។ 

េលខ98-81428 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២១៦ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៤ សី  ១៩៩៨ (មនិច-ំ 
បច់ ក់េ យេមធវ)ី។ េលខ96-83647 ្រពឹត្ត-ិ 
ប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២១៦ តុ ករកពូំល    
ប ងំ ៣ មិថុន ១៩៩៧ (មនិ ច ក់ រ

 មរយៈលិខិតធមម បនេទ)។ េលខ07-
82392្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៥៩ តុ ករ
កពូំលប ងំ ១៣ មថុិន ២០០៧ (េលើកែលង
ែត រ- េនះ ក់េ យជនជប់ឃុ)ំ។ 

 
រ ែដលសភេសុើបសួរេយង និងេឆ្លើយតប៖ គឺ

ចំេពះ រ ទងំ យ   ែដល្រតូវបនបេងកើត 
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េឡើង និងផ្តល់ជូនេនកនុងអំឡុងេពលៃនកិចចដំេណើ រ-
ករនីតិវធីិែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េលខ៨៩-៨៤២២៦ ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
២១៦ តុ ករកពូំលប ងំ ១៥ ឧសភ ១៩៩០។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ១៩៤ និងម្រ ១៩៦។ ម្រ ទងំេនះបេងកើតបនជលកខខណ្ឌ
ស្រមបកិ់ចចដំេណើ រករនីតិវធីិ េនចំេពះមុខសភេសុើបសួរ រមួទងំករពិនិតយេមើលសំណំុេរឿង និង រ ផងែដរ។ 
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ម្រ  ២៦០៖ ដំេណើ រករៃនកិចចពភិក េដញេ ល 

 ករពិភក េដញេ ល្រតូវ្រប្រពឹត្ដេទកនុងបនទបពិ់ភក ។ 
  
 េ្រកយពីរបយករណ៍របស់្របធនសភេសុើបសួរ អគគ្រពះ ជ ជញ អម ឧទធរណ៍ និងេមធវ ី
របស់គូភគីេធ្វើករកតស់មគ ល់របស់ខ្លួនេ យសេងខប។ 
 
 សភេសុើបសួរ ចបងគ បឱ់យគូភគី ្រពមទងំជន្រតូវេចទជបឃំុ់ចូលមកបង្ហ ញខ្លួនេ យផទ ល់ 
និងផ្ដល់វតថុ ង។ 
 
 កល ករពិភក េដញេ លបនបញចប ់ សភេសុើបសួរេធ្វើករពិេ្រគះសេ្រមចេ យគម នវត្ដមន
របស់អគគ្រពះ ជ ជញ អម ឧទធរណ៍ គូភគី និងេមធវេីឡើយ។ 
 
 លដីក្រតូវ្របកសេនេពលសវនករអ ធរណៈេនៃថងេនះ ឬកេ៏នេពលសវនករេលើក
េ្រកយ។ លដីក្រតូវែតមនសំ ងេហតុ េហើយ្រតូវែតមនធតុែដលចបំចដ់ល់ករ្រតួតពិនិតយរបស់
តុ ករកំពូល។ លដីក្រតូវចុះហតថេលខេ យ្របធនសភេសុើបសួរ។ 
 
 លដីក្រតូវជូនដំណឹងេ យផទ ល់មតក់នុងរយៈេពលខ្លីបំផុត ដល់អគគ្រពះ ជ ជញ អម
ឧទធរណ៍។ ្រក បញជ ីចុះនិេទទសអំពីកលបរេិចឆទៃនករជូនដំណឹងេនរមឹទំពរ័ៃន លដីក។ អគគ្រពះ ជ-
ជញ អម ឧទធរណ៍ចុះហតថេលខថបនទទលួ។ 

 
 លដីក្រតូវជូនដំណឹងដល់គូភគី និងេមធវ ី ដូចែដលមនែចងកនុងម្រ ២៣៨ (ករជូនដំណឹង
អំពីដីកសេ្រមចដល់ជន្រតូវេចទ) ៃន្រកមេនះ។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

េពលេវ ែដលបនផ្តល់ជូន ស្រមបក់រ ក់
រ ផទ ល់មត ់ ែផ្អកេលើករថ្លងឹែថ្លងអពំសិីទធិ

របស់គូភគី៖ ថិរេវ  ែដលអងគបុេរជំនុំជ្រមះ
ែបងែចកឲយភគីនីមយួ  ៗ េដើមបេីលើកេឡើងពី រ-

ផទ ល់មត់ គឺែផ្អកេលើករថ្លឹងែថ្លងអំពីសិទធិ
របស់គូភគី។ មនិមនេគលករណ៍ ែដលត្រមូវ
ឲយភគីទំងអស់ ្រតូវែតទទួលបនេពលេវ
េសមើៗគន  ស្រមបេ់ធ្វើ រ ផទ ល់មតេ់នះេទ 
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ឧទហរណ៍ េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីកំពុងេធ្វើ
រ ផទ ល់មត់ េដើមបគីំ្រទដល់សហ្រពះ-

ជ ជញ  ចពក់ព័នធេទនឹងករសេ្រមចអំពី
េពលេវ ែដលបនែបងែចក ឲយសហ្រពះ ជ-
ជញ េធ្វើេសចក្ដីសននិ ្ឋ ន។ អងគបុេរជំនុំជ្រមះ ច

ែបងែចកេពលេវ បែនថមបន ្របសិនេបើខ្លួន
យល់េឃើញថចបំច ់ និង ចកតត់្រមមឹេពល
េវ  កនុងករណីែដល រ ទំងេនះមិន
ពកព់ន័ធ ឬ្រចំែដល។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី ភព ចទទួលយកបន
ៃនេសចក្តអីេងកត របស់េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី
អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤មថុិន ២០០៨ កថខណ្ឌ
៦។ 

 
េពលេវ  ស្រមបក់រេធ្វើ រ ផទ ល់មត ់គឺ
្រស័យេលើ ថ នភពពកព់ន័ធរបស់ភគ៖ី ឧទ-

ហរណ៍ េនេពលេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីមន
ផល្របេយជនេ៍ យផទ ល់ ចេ់ យែឡកពី
ផល្របេយជនរ៍បស់្រពះ ជ ជញ  និងជនជប-់
េចទេនះ អងគជំនុំជ្រមះ ចនឹងផ្តល់េពលេវ
េ្រចើនឲយេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី េដើមបេីធ្វើ រ
ផទ ល់មត ់េទ មករសម្រសប។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី អញញ្រតកមមេលើបណ្តឹ ង
ឧទធរណ៍ ស្តីពីករឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន អ.វ.
ត.ក អ.ប.ជ ១ កកក  ២០០៨ កថខណ្ឌ ៥ 
ដល់៦។ 

 

ករផ្អ កសវនករ ចេធ្វើេទបន េនេពលថ្លងឹ-
ែថ្លងេទេលើផល្របេយជនរ៍មួ ទងំករជនុំជំ្រមះ
ឲយបនឆប់រហ័ស៖ េនេពលសេ្រមចេទេលើ
សំេណើ សំុឲយផ្អ កសវនករេនះ តុ ករ្រតូវ
ែតពចិរ ពីផល្របេយជន ៍ របស់ភគី រមួ
ទងំផល្របេយជន ៍ កនុងករទទួលបនករជំនុ-ំ
ជ្រមះឲយបនឆបរ់ហ័ស។ 

េរឿងក្តេីអៀង ធរីទិធ៖ ករផ្អ កសវនករ
សេ្រមចេសចក្តី េទេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ស្តី
ពីករឃុំខ្លួនបេ ្ត ះ សនន អ.វ.ត.ក     អ.ប.ជ 
១ េម  ២០០៨ កថខណ្ឌ ៥។ 

 
េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ចចូលរមួកនុងដំ ក-់
កលេសុើបសួរ ៃនដេំណើ រករនតីវិធិ្ីរពហមទណ្ឌ ៖ 
ករចូលរមួរបស់េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី េនកនុង
ដំ កក់លេសុើបអេងកត ៃនដំេណើ រករនតីវិធិី
្រពហមទណ្ឌ  គឺ្រតមឹ្រតូវ អនុេ ម ម្រកមនីតវិធិី
្រពហមទណ្ឌ  និងវធិនៃផទកនុង េហើយករចូលរួម
េនះ មិនមនទំនស់ជមួយនឹងចបប់អន្តរជតិ 
និងករអនុវត្តេនះេទ។ 

េរឿងក្តនួីនជ៖ ករចូលរួមរបស់េដើមបណ្តឹ ង 
រដ្ឋបបេវណី េនកនុងសវនករសេ្រមច     
េសចក្តីអពីំករឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន អ.វ.-   
ត.ក អ.ប.ជ ២០ មនី ២០០៨ កថខណ្ឌ ២១ 
ដល់៣៦។ 

 
េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ច្រតូវបនអនុញញ តឲយ
ចូលរមួ េនចេំពះមខុអងគបេុរជនុំជំ្រមះេ យមនិ
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េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  171 

ចបំចម់នេមធវ ីប៉ែុន្ត ចបតប់ងសិ់ទធទិមទរ
សំណង៖ វធិន២៣ៃនវធិនៃផទកនុងអនុញញ តឲយ
េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីចូលរួម េនចំេពះមុខ
អងគបុេរជំនុជំ្រមះបន។ សិទធិេនះ្រតូវបនក្រមតិ
េនកនុងវធិន៧៧(១០) ែដលែចងថ មនែត
េមធវរីបស់េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីេទ េទើបមន
សិទធិេធ្វើេសចក្តសីននិ ្ឋ នផទ ល់មត ់េនចំេពះមុខ
អងគបុេរជំនុំជ្រមះ។ កនុងករណី េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបប-
េវណីមនិមនេមធវ ី វធិនទងំេនះនងឹមនវ ិ ទ 

េហើយករអនុវត្តវធិន៧៧(១០) ច ងំមនិ
ឲយេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ទមទរសំណងែដល
ខ្លួន ចមនសិទធិទមទរបន។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី សេំណើ របស់េដើមបណ្តឹ ង
រដ្ឋបបេវណី សុបំង្ហ ញជូនតុ ករ េ យ
ផទ ល់ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៣ កកក  ២០០៨    
កថខណ្ឌ ៣ (មតជិទំស់របស់េច្រកម 
Downing)។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៧៧(៥) ៧៧(៦) ៧៧(១២) និងវធិន៧៧(១៤)។ វធិន
៧៧(៤) ្រសេដៀងគន ែមនែទនេទនឹងម្រ ២៦០ េលើកែលងែតថវធិន៧៧(៦) ផ្តល់សិទធិឲយេច្រកម មន ក ់
និងភគីេសនើសំុនូវនីតិវធីិទងំ្រសុង ឬមយួែផនកៃនសវនករ្រតូវេធ្វើេឡើងជ ធរណៈ ជពិេសសេនេពល
ែដលេរឿងក្ដីេនះ ច្រតូវបនបញច ប់េ យេសចក្ដីសេ្រមច េហើយអងគជំនំុជ្រមះយល់េឃើញថ េដើមបជី
្របេយជនយុ៍ត្ដិធម ៌ និងមនិេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់ស ្ដ បធ់ន ប់ ធរណៈ ឬវធិនករករពររបស់តុ ករេនះ
េទ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប 
្របេទសកមពុជគឺជ ភគីៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ (ICCPR) ែដល
បញញត្តិេគលករណ៍ចបបអ់ន្តរជតិស្តីពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពី
រេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុងកតិកសញញ  ICCPR ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យ
ថ បន័អនុវត្តរបស់ខ្លួនគឺគណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប។ 

 
សិទធរិបស់ជនជបេ់ចទ កនុងករទទួលបនករជនំុំជ្រមះ
ជ ធរណៈ មិនអនុវត្តចំេពះេសចក្តីសេ្រមចមុន
សវនករេលើអងគេសចក្តេីនះេទ៖ សិទធិទទួលបនករ
ជំនំុជ្រមះក្តីជ ធរណៈ អនុវត្តេនកនុងកិចចដំេណើ រ
ករនីតិវធីិជំនំុជ្រមះ ប៉ុែន្តមិនអនុវត្តចំេពះេសចក្តី
សេ្រមច ែដលេចញេ យរដ្ឋ ជញ  និង ជញ ធរ 

ធរណៈេនមុនេពលសវនករ េលើអងគេសចក្ដី
េនះេទ។ 

េរឿងក្តី KAVANAGH ទល់នឹង្របេទសេអៀកឡង់  
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ៤ េម  
២០០១ កថខណ្ឌ ១០.៤។ 
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ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ៖ ម្រ ្រសេដៀងគន ៃនម្រ ១៤(១) 
និង១៤(៣)(ឃ) ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ។ ម្រ ១៤(១) ែចងថជន្រគបរូ់ប្រតូវមន
សិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះេ យយុត្តិធម ៌ និងជ ធរណៈ ប៉ុែន្តសវនករ ចេធ្វើជអ ធរណៈបនកនុងករណីចបំច ់
េដើមបមូីលេហតុសីលធមស៌ ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ សន្ដិសុខជតិ ភពឯកជន ឬកនុងកលៈេទសៈពិេសស។ ម្រ ១៤(៣) 
(ឃ) ធនថ ជន្រគបរូ់បមនសិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះេ យមនវត្តមនរបស់ខ្លួន និងករពរខ្លួនេ យខ្លួនឯងផទ ល់។ 
 
តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករពរ
ែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ ែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
សិទធរិបស់ជនជបេ់ចទ កនុងករទទួលបនករជនំុំជ្រមះ
ជ ធរណៈគឺជសិទធិមូល ្ឋ ន ប៉ុែន្តមិន ច់ខត
េនះេទ៖ កនុងករណីមនករជំនំុជ្រមះជអ ធ- 
រណៈេនះ ជករចំបច់ែដលបុគគលពក់ព័នធេន
កនុងេរឿងក្តី មនលទធភព ចេសនើសំុឲយមនករជំនំុជ្រមះ 
ជ ធរណៈ។ 

េរឿងក្តី HÅKANSSON និងSTURESSON ទល់
នឹង្របេទសសុ៊យែអត តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប 
២១ កុមភៈ ១៩៩០ កថខណ្ឌ ៦៦(សិទធិទទួលបន 
ករជនុំជំ្រមះជសិទិធមូល ្ឋ ន)។ េរឿងក្តី GÜLMEZ 
ទល់នឹង្របេទសទួគី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប 
២០ ឧសភ ២០០៨ កថខណ្ឌ ៣៥ (សិទធិទទួល
បនករជនុំំជ្រមះ ជ ធរណៈ មិនែមនជ
សិទធិ ច់ខតេនះេទ)។ េរឿងក្តី BOC-ELLARI 
និងRIZZA ទល់នឹង្របេទសអីុ លី តុ ករសិទធិ
មនុស អឺរ ៉ុប ១៣ វចិឆកិ ២០០៧ កថខណ្ឌ ៣៧ 
និង៤១ (លទធភពកនុងករេសនើសុឲំយមនករជនុំំ
ជ្រមះជ ធរណៈ)។ 

អវត្តមនរបស់ជនជបេ់ចទ កនុងអំឡុងេពលៃនកិចច-
ដំេណើ រករនីតិវធីិ ចទទួលយកបន៖ សវនករ
កំបងំមុខមនលកខណៈ្រគប្់រគន ់កនុងករណីជនជប-់
េចទេបះបងសិ់ទធិមនវត្តមនរបស់ខ្លួន និងសិទធិករ-
ពរខ្លួនេ យខ្លួនឯង ឬមនបំណងេគចេវះពីយុត្តិធម។៌ 
ផទុយេទវញិ េនេពលែដលរដ្ឋ ជញ មនវត្តមនេន
េពលសវនករ ប៉ុែន្តជនជប់េចទ ឬេមធវរីបស់េគ 
មិនមនវត្តមនេនះ គឺជកររេំ ភេគលករណ៍ 
សមភពៃនសិទធិអំ ចរបស់ភគីកនុងេរឿងក្តី។ 

េរឿងក្តី SEJDOVIC ទល់នឹង្របេទសអីុ លី 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១ មនី ២០០៦ កថ-
ខណ្ឌ ៨២ (ករលះបង់សិទធិ និងករេគចេវះពី
យុត្តិធម)៌។ េរឿងក្តី GODD ទល់នឹង្របេទសអីុ -
លី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ៩ េម  ១៩៨៤ 
កថខណ្ឌ ២៧ និងកថខណ្ឌ ៣០ ដល់៣១។ េរឿង
ក្តីNEŠTÁK ទល់នឹង្របេទសស្លូ ៉គី តុ ករសិទធិ-
មនុស អឺរ ៉ុប ២៧ កុមភៈ២០០៧ កថខណ្ឌ ៨១ 
ដល់៨៣។ េរឿងក្តSីERIFISទល់នឹង្របេទស្រកិក 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២ វចិឆកិ ២០០៦ កថ-
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ខណ្ឌ ៤០ (រដ្ឋ ជញ មនវត្តមន ែតជនជប់េចទ ឬេមធវរីបស់ជនជប់េចទមិនមនវត្តមន)។ 
 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៥ និងម្រ ៦។ ម្រ
ទងំេនះែចងពីសិទធិទទួលបនេសរភីព និងសន្តិសុខ និងសិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះេ យយុត្តិធម។៌ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
ពកយសម្តីចុងេ្រកយ៖ ជនជប់េចទ្រតូវមនសិទធិ
និយយជចុងេ្រកយ េនេពលែដលខ្លួនមនវត្តមន
េនកនុងករពិភក េដញេ ល។ 

េលខ83-93215 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣១២ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៨ កញញ  ១៩៨៣។ 

 
ត្រមូវឲយ នដីកេចទ្របកន់របស់រដ្ឋ ជញ  អំឡុង
េពលសវនករ៖ ្របសិនេបើមនិបនអនុវត្ត មលកខ-
ខណ្ឌ ត្រមូវេនះេទ េនះេសចក្តីសេ្រមច្រតូវចតទុ់ក 
ជេមឃៈ។ 

េលខ84-95418 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២១៤ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៤ មថុិន ១៩៨៥។ 

 
្រតូវេបើកសវនករជសមង ត ់ េលើកែលងែតមនសំេណើ
សំុឲយេបើកសវនករ ធរណៈ ្រតូវបនអនុញញ ត៖ 
សវនករ និងករេចញេសចក្តីសេ្រមច្រតូវេធ្វើេឡើង
ជសមង ត។់ ប៉ុែន្តកនុងករណីែដលបុគគលសថិតេនេ្រកម 
ករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ ឬេមធវរីបស់េគេសនើ

សំុឲយេបើកសវនករជ ធរណៈ េនះអងគជំនំុជ្រមះ 
ចបងគ បឲ់យមនករពិភក េដញេ ល និងករ

េចញេសចក្តីសេ្រមចេនកនុងសវនករ ធរណៈ។ 

េលខ94-83697 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣២២ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១១ តុ  ១៩៩៤ (ភព
សមង ត់)។ េលខ90-83668 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ  
េលខ៣១២ តុ ករកពូំលប ងំ ៥ កញញ  
១៩៩០ (ករបងគ ប់ឲយេបើកសវនករជ ធ-    
រណៈ)។ 

 
ករចូលខ្លួនេ យផទ ល់របស់ភគី មិនែមនជបញ្ហ
ចបបេ់នះេទ (de jure)៖ េសចក្តីសេ្រមចេនះទុកឲយ
អងគជំនំុជ្រមះសេ្រមច មឆនទ នុសិទធិរបស់ខ្លួន េហើយ
មិនែមនជកមមវតថុ ៃនករ្រតួតពិនិតយរបស់តុ ករ
កំពូលេនះេទ។ 

េលខ96-84634 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៤៦៩ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៧ ធនូ  ១៩៩៦។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ១៩៩ ម្រ ២០០ និងម្រ ២១៦។ ម្រ ទងំេនះែចងអំពី
ករេបើកសវនករេនចំេពះមុខសភេសុើបសួរ។ 
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ម្រ  ២៦១៖ ករពិនិតយេលើនិយត័ភពៃននីតិវិធ ី

 េន ល់េពលែដលបនទទលួបណ្ដឹ ង សភេសុើបសួរពិនិតយេមើលពីនិយត័ភពៃននីតិវធីិ និងករ
្រប្រពឹត្ដិេទដល៏្អៃនកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិេនះ។ 
 
 កល ពិនិតយេឃើញថ មលូេហតុៃនេមឃភព សភេសុើបសួរ ចចតទុ់កជេមឃៈេ យ
ឯកឯងនូវនីតិវធីិទងំមលូ ឬែផនក មយួ។ សភេសុើបសួរ្រតូវេធ្វើដូចែដលមនែចងេនកនុងម្រ ២៨០ 
( នុភពៃនេមឃកមម) ៃន្រកមេនះ។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ្របឆងំនឹងដីកដំេ ះ្រ យ
្រតូវបនក្រមតិែត េទេលើចំណុចជក់ កម់យួ
ចនួំន៖ េនេពលមនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍េទេលើមូល-
្ឋ នៃននីតវិធិ ី ្របឆងំនឹងដីកដំេ ះ្រ យ

េនះ អងគបុេរជំនុំជ្រមះ្រតូវក្រមិតពីវ ិ លភព 

ៃនករពនិិតយ េទេលើចំណុចជក់ កម់យួចំនួន 
ៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍េនះ។ 

េរឿងក្ដីឌុច៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹង
ដីកដេំ ះ្រ យ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៥ ធនូ  
២០០៨ កថខណ្ឌ ២៩។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៧៦(១) ៧៦(២) និង៧៦(៤)។ វធិនទងំេនះ្រសេដៀងគន
ែមនែទនេទនឹងម្រ ២៦១ េលើកែលងែតចំណុចែដលែចងថ វធិន៧៦(១) និង៧៦(២) អនុញញ តឲយទងំ
សហេច្រកមេសុើបសួរ និងភគី កព់កយសំុេ យបញជ កមូ់លេហតុេទសភេសុើសួរ េសនើសំុឲយពិនិតយេឡើងវញិ
េលើនីយត័ភពៃននីតិវធីិ ចំែណកឯម្រ ២៦១ វញិមនិនិយយថេតើនរ ចេសនើឲយសភេសុើបសួរពិនិតយ
េឡើងវញិេនះេទ។ េលើសពីេនះេទេទៀត វធិន៧៦ េបើកលទធភពឲយប្ដឹងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដីកសេ្រមចរបស់
សភេសុើសួរេលើនិយត័ភពៃនកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិ ប៉ុែន្ដម្រ ២៦១ មនិនិយយពីបញ្ហ េនះេទ។ 
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ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករ- 
ពរែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
ករែតង ងំេមធវេីដើមបកីរពរជនជបេ់ចទ មនិ ច 
ធនឲយមនជនួំយ្របកបេ យ្របសិទធភព ដល់ជន-
ជប់េចទបនេទ៖ េមធវ្ីរតូវខិតខំ្របឹងែ្របងយ៉ង
សកមម េដើមបធីនឲយមន្របសិទធភពដល់ករអនុវត្ត
សិទធិទងំេនះ។ 

េរឿងក្តី TALAT TUNÇ ទល់នឹង្របេទសទួគី 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៧ មីន ២០០៧ 
កថខណ្ឌ ៦១។ 

 

កនុងករណីេច្រកមយល់េឃើញថ េមធវមីនិ ចបំេពញ
តួនទរីបស់ខ្លួនបន៖ េច្រកម្រតូវចតវ់ធិនករ ែដល
សម្រសប និងជវជិជមនទងំអស់ រមួទងំករផ្អ ក
សវនករ ឬករែតង ងំេមធវជំីនួស។ 

េរឿងក្តី ARTICOទល់នឹង្របេទសអីុ លី តុ ករ
សិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១៣ ឧសភ ១៩៨០ កថ-
ខណ្ឌ ៣៦។ េរឿងក្តី SANNINOទល់នឹង្របេទស
អីុ លី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៧ េម  
២០០៦ កថខណ្ឌ ៤៣ និង៤៩។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៦។ ម្រ េនះផ្តល់ឲយ
ជនជបេ់ចទនូវសិទធិជេ្រចើន េដើមបទីទួលបនករជំនំុជ្រមះេ យយុត្តិធម ៌ រួមទំងសិទធិទទួលបនជំនួយ មផ្លូវចបបេ់ន
េ្រកមម្រ ៦(៣)(គ) េទះបីកនុងករណីែដលជនជបេ់ចទមនិមនមេធយបយ េដើមបចំី យដល់ករទទួលបនជំនួយែបប
េនះកេ៏ យ។ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
សភេសុើបសួរមនអំ ច ចមុ់ខ េដើមបពិីនិតយេទ
េលើនីតយនុកូលភពរបស់ខ្លួន៖ កនុងអំឡុងេពលេសុើប-

សួរសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ របស់តុ ករ      
កំពូល។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ២៦១ 
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េលខ04-84922 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៤២ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៣ តុ  ២០០៤។ 

 
សភេសុើបសួរជអនកសេ្រមចថេតើកិចច ឬឯក រពក់
ពន័ធនឹងនីតិវធីិមន្រប្រកតីភព ចមុ់ខ និងវ ិ ល-
ភពៃនករសេ្រមចេមឃភព មយួ៖ សភេសុើប-
សួរ ចសេ្រមចែបបេនះ េនេ្រកមឆនទ នុសិទធិរបស់
ខ្លួន និងេ យេយងេទេលើែផនកទងំ យៃនសំណំុ
េរឿង។ សភេសុើបសួរ ចសេ្រមចថ េតើករេធ្វើ
េមឃភពែបបេនះ ពកព់ន័ធែតនឹងកិចចេសុើបសួរ 
ជក់ ក់ មយួ ឬកព៏កព់ន័ធេទនឹងែផនកទងំ-
អស់/ខ្លះ ៃនដំេណើ រករនីតិវធីិជបន្តេទេទៀតេនះ។ 

េលខ96-80686 តុ ករកពូំលប ងំ ៦ ឧសភ 
១៩៩៦ (អំ ចសេ្រមចអំពីភពមិន្រប្រកតី 

េទ មឆនទ នុសិទធិ ច់មុខ របស់ខ្លួន)។ េលខ
83-91676 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២០១ តុ  
ករកពូំលប ងំ ២៨ មិថុន ១៩៨៣ (វ ិ ល
ភពៃនករេធ្វើេមឃភព)។ 

 
េ្រកយពីករេធ្វើេមឃភព េទេលើវធិនករច្រមូង-    
ច្រមស់េនះរចួមក សភេសុើបសួរ ចេផទរសំណំុេរឿង
មកខ្លួនឯងផទ ល់ ឬ ចេផទរសំណំុេរឿងេទឲយេច្រកម 
ែដលបនេសុើបអេងកតបឋម ឬេច្រកមេសុើបសួរមយួ
េផ ងេទៀត៖ ករេផទរ ឬករបញជូ នែបបេនះ្រតូវបន
ក្រមតិ្រតឹមករពិនិតយេលើដីកពកព់ន័ធប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េលខ៩៨-៨១២១៣ ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
២១៨ តុ ករកពូំលប ងំ ២១ កកក  ១៩៩៨

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ២០៦។ ម្រ ទងំេនះែចងអំពីករេបើកសវនករេនចំេពះ
មុខសភេសុើបសួរ ជពិេសស ករពិនិតយេឡើងវញិេទេលើភព្រសបចបបេ់ពញេលញៃនកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិ ែដលខ្លួនបន     
ទទួល។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ២៦៦ 
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ម្រ  ២៦៦៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ចំេពះដីកសេ្រមចរបសេ់ច្រកម
េសុើបសរួ េ យអគគ្រពះ ជ ជញ អម ឧទធរណ៍ និង្រពះ ជ
ជញ  

 អគគ្រពះ ជ ជញ អម ឧទធរណ៍ ឬ្រពះ ជ ជញ ចប្តងឹឧទធរណ៍ ចំេពះ្រគបដី់កសេ្រមច 
ទងំអស់របស់េច្រកមេសុើបសួរបន។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

កនុងករ យតៃម្ល េលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនងឹ
ដីកសេ្រមចឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន អងគបុេរជំនំុ
ជ្រមះគួរពនិតិយេលើក ្ត មយួចនួំនដូចជ៖ នីតវិធិី
ែដលេច្រកមេសុើបសួរបនបំេពញ មុនេពល
េចញដីកឃំុខ្លួន ភព្រគប់្រគន់ៃនអងគេហតុ
ទងំ យេដើមបបីងគ បឲ់យឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន 
ថេតើកលៈេទសៈែដល្រតូវបនយកមកសំ ង
ដល់ករេចញដីកឃំុខ្លួន េនបន្តមនដល់សព្វ-
ៃថងេនះែដរឬអត ់ និងករអនុវត្តឆនទ នុសិទធិេ យ
េច្រកមេសុើបសួរ េនកនុងករអនុវត្តវធិន៦៣
(៣)។ 

េរឿងក្តនួីន ជ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹង
ដកីសេ្រមចឃុខំ្លួន បេ ្ត ះ សនន អ.វ.ត-.ក 
អ.ប.ជ ២០ មនី ២០០៨ កថខណ្ឌ ៩។ េរឿង-
ក្ត ី េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹង
ដកីសេ្រមច ឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ- សនន អ.វ.ត.ក 
អ.ប.ជ ៩ កកក  ២០០៨ កថខណ្ឌ ១៥។ 

 

េនកនុងករណីេលើកែលងមយួចនួំន េច្រកម ច
ពចិរ េលើមលូេហតុៃនករប្តងឹឧទធរណ៍ ែដល
មនិបនែចង៖ េបើេទះបីជវធិនបនែចងពមីលូ-
្ឋ នេផ ងៗ ចអនុញញ តឲយមនករប្តឹងឧទធរណ៍ 

្របឆងំនឹងដីករបស់េច្រកមេសុើបសួរ អងគបុេរ
ជំនុំជ្រមះ ក៏ ចពចិរ េទេលើមូលេហតុនំ
ឲយមនករប្តឹងឧទធរណ៍ ែដលមនិបនែចង     
្របសិនេបើចបំច ់ធនកនុងករអនុវត្ត មេគល 
ករណ៍ ែដលជមូល ្ឋ នជ រវន័្តៃន្របព័នធ
តុ ករ ប៉ុែន្តែតកនុងករណីេលើកែលងែដល
មនអងគេហតុ និងកលៈេទសៈពេិសសៗ ែដល
ត្រមូវឲយមនករបក្រ យសិទធិ កនុងករប្តឹង
ឧទធរណ៍ឲយបនទូលំទូ យែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ រ ស្តីពីបណ្តឹ ងឧទធរណ៍
េទេលើភពសមង ត់ សមភព និងភព្រតមឹ-
្រតូវ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៩ មថុិន ២០១១ 
កថខណ្ឌ ១០។ េរឿងក្តនួីន ជ និងេអៀង  ធរីទិធ
៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ្របឆងំនឹងដកីដេំ ះ-
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្រ យ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១៥ កុមភៈ ២០១១ កថ
ខណ្ឌ ៧១ និង៧៣។ 

 
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ្របឆងំនងឹដកីដេំ ះ្រ យ
្រតូវបនក្រមតិចេំពះបញ្ហ យុ ្ត ធកិរ៖ បណ្តឹ ង
ទងំេនះ ជរមួមន ករជំទស់ទកទ់ងេទនឹង
េគលករណ៍នីតយនុកូលភព។ ែតផទុយេទវញិ
ករជំទស់ត ៉ ទកទ់ងនឹង្របេភទជក់ ក ់ ៃន
បទេលមើសសំខន ់ ឬទ្រមងៃ់នករទទួលខុស្រតូវ
្រតូវែតយកមកេ ះ្រ យេនកនុងសវនករ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំ
នឹងដកីដេំ ះ្រ យ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១១ 

េម  ២០១១ កថខណ្ឌ ៤៤ ដល់៤៧។ េរឿង
ក្តនួីន ជ និងេអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ 
្របឆងំនឹងដកីដេំ ះ្រ យ អ.វ.ត.ក     
អ.ប.ជ ១៥ កុមភៈ ២០១១ កថខណ្ឌ ៥៩ ដល់
៦២។ 

 
ករជទំស់ែផនកយុ ្ត ធកិរ េទនងឹដកីរបស់េច-
្រកមេសុើបសួរ ចប្តងឹឧទធរណ៍បន េនចេំពះមខុ 
អងគបេុរជនុំជំ្រមះ៖ ករជំទស់ត ៉ទងំេនះ មនិ
ក្រមតិ្រតមឹែតប៉ុេណ្ណ ះេនះេទ រមួមនករជំទស់ 
េទនឹងដីករបស់េច្រកមេសុើបសួរេ យសំ ង 
េទេលើកររេំ ភេលើេគលករណ៍ ែដលែចងថ 
ជនជបេ់ចទមនិ ច្រតូវបន េគកតេ់ទសេទ្វ
ដងចំេពះបទេលមើសែតមយួ កង្វះយុ ្ត ធិករ
មេរឿងក្តីេទេលើជន្រតូវេចទ ចំេពះបទេលមើស 

ជតិ និងកង្វះ នុភពៃនករេលើកែលងេទស 

និងករអនុេ្រគះេទស ស្តីពីសមតថកិចចតុ ករ
កនុងករេចទ្របកន។់ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំ
នឹងដកីដេំ ះ្រ យ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១១ 
េម  ២០១១ កថខណ្ឌ ៤៥ ៦១ ៦៦ និង
៧៦។ 

 
ករទទួលយកភស្តុ ង ែដលមនិ ចប្តងឹឧទធរណ៍
បន៖ អងគបេុរជំនុំជ្រមះមនិមនយុ ្ត ធិករទូេទ
េដើមបពីនិិតយេឡើងវញិេលើបញ្ហ  ទកទ់ងនងឹករ-
យតៃម្ល ឬករទទួលយកភស្តុ ងបនេទ។ 

ផទុយេទវញិ ភគី ចជំទស់េទនឹងករទទួល
យកភស្តុ ង េនកនុងដំ ក់កលសវនករ
បន។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី ភព ចទទួលយកបន
ៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ទក់ទងនឹងភស្តុ ង ែដល
ទទួលបនពីអេំពើទរុណកមម អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ 
១០ ឧសភ ២០១០ កថខណ្ឌ ២៤។ េរឿងក្ត-ី
េអៀង ធរីទិធ៖   បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីភស្តុ ង 
ែដលទទួលបនពីករេធ្វើទរុណកមម អ.វ.ត.ក 
អ.ប.ជ ១៨ ធនូ  ២០០៩ កថខណ្ឌ ២៦។ េរឿងក្តី
េខៀវ សផំន៖ ភព ចទទួលយកបន ៃន   
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ស្តីពីភស្តុ ង ែដលទនំងជ
ទទួលបនពីអេំពើទរុណកមម អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ 
២៧ មក  ២០១០ កថខណ្ឌ ១៨។ 

 
ករជទំស់ត ៉ េទេលើវកិរៈ បនេចទ្របកនេ់ន
កនុងទ្រមង ់ ៃនដកីបញជូ នេរឿងេទជំនុជំ្រមះមនិ-
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ែមនជបញ្ហ យុ ្ត ធិករេទ៖ ដូេចនះ ករជំទស់ 
ត ៉ ទំងេនះ មិន ចេលើកេឡើងេនចំេពះមុខ
អងគបុេរជំនុំជ្រមះ កនុងទ្រមង់ៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍
្របឆងំនឹងដីកដំេ ះ្រ យបនេទ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំ
នឹងដកីដេំ ះ្រ យ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១១ 
េម  ២០១១ កថខណ្ឌ ៤៧។ បុ៉ែន្តសូម
េមើលេរឿងក្តេីអៀង រ ីេខៀវ សផំន និងេអៀង- 
ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីសហកមមឧ្រកដិ្ឋ
កមមរួម អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២០ ឧសភ ២០១០ 
កថខណ្ឌ ៣៣ ដល់៣៤ និងកថខណ្ឌ ៩០ 
ដល់៩៧ (ករពិនិតយេទេលើដកីបញជូ នេរឿង
េទជនំុំជ្រមះ េដើមបេីផទ ងផទ ត់ថ េតើជន្រតូវ
េចទ បនទទួលករជូនដណឹំង្រគប់្រគន់ពី
ចរតិ ៃនបទេលមើស ែដលបនេចទ្របកន់
េនះែដរឬអត់)។ 

 
ករបដេិសធសំេណើ សំុពត័ម៌ន ស្តីពភីពលេម្អ ង 
ែដល ចមន ៃនបគុគលិករបស់េច្រកមេសុើបសួរ 
មនិ ចប្តងឹឧទធរណ៍បនេទ៖ អងគបុេរជំនុជំ្រមះ
មនិមនយុ ្ត ធិករ េបើកសវនករសេ្រមចេលើ  
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ្របឆងំនឹងេសចក្តីសេ្រមច
របស់េច្រកមេសុើបសួរ ែដលបដិេសធសំេណើ
របស់ជនជបេ់ចទ សំុឲយផ្តល់ពត័ម៌នទកទ់ងនឹង
ភពលេម្អ ងែដលទំនងជេកើតមន និងអតថិភព
សំខន់ៗ  ៃនទនំស់ផល្របេយជនរ៍បស់បគុគលិក 
ៃនករយិល័យសហេច្រកមេសុើបសួរបនេទ 

េ យេហតុថ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ែបបេនះមនិមន
ែចងេនកនុងវធិនៃផទកនុងេទ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី សេំណើ សុឲំយផ្តល់     
ព័ត៌មនអពីំ DAVID BOYLE អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ 
២៨ សី  ២០០៨ កថខណ្ឌ ១ និង១៧។ 

 
បទ ្ឋ នស្ដីពកីរពនិតិយេឡើងវញិ េលើបណ្តឹ ងឧទធរ-
ណ៍ ករពនិតិយេឡើងវញិេលើកហុំសអងគចបប ់នងិ
ភពសមេហតុផលៃនកំហុសអងគេហតុ៖ េន
េ្រកមករណីយុត្តិ ្រស្តអន្តរជតិ កំហុសៃន
អងគចបប ់ែដលបនេចទ្របកន ់្រតូវបនពនិិតយ
េឡើងវញិ េហើយកំហុសអងគេហតុ ែដលបន
េចទ្របកន្់រតូវបនពនិិតយេឡើងវញិ េនេ្រកម
បទ ្ឋ នៃនភពសមេហតុផល េដើមបសីេ្រមច
ថ គម នអនកវនិចិឆយ័េ យសមេហតុផល េលើអងគ
េហតុឈនដល់ករសេ្រមចេសចក្តី េទេលើ
បញ្ហ េនះែបបេនះេឡើយ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវសផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីភពទទួល
យកបន ៃនពកយសុំ ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ង
រដ្ឋបបេវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ មថុិន 
២០១១ កថខណ្ឌ ៣៤។ 

 
ដកីសេ្រមចឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន មនសុពល
ភពរហូតដល់េពលេចញ លដកី េលើបណ្តឹ ង
ឧទធរណ៍៖ ដីករបស់េច្រកមេសុើបសួរ  ្រតូវចត់ 
ទុកថមនសុពលភព និងមន្របសិទធភព



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ២៦៦ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  180 

រហូតដល់េពលេចញេសចក្តីសេ្រមច េលើបណ្តឹ ង
ឧទធរណ៍។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើករ
បដេិសធសេំណើ សុ ំនិងករបន្ដឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ-

សនន អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៣ កកក  ២០០៩ 
កថខណ្ឌ ២៩។ 

 
មនិ្រតូវជទំស់ត ៉ នងឹេសចក្តសីេ្រមច េនកនុងដកី
េ យករ កសំ់េណើ សំុេឡើងវញិេនះេទ៖ នីត-ិ
វធិី្រតមឹ្រតូវ េដើមបី កប់ណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹង

ដីកសេ្រមចរបស់េច្រកមេសុើបសួរ េនចំេពះ
មុខអងគបុេរជំនុជំ្រមះ គឺបណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំ
នឹងេសចក្ដីសេ្រមចេនកនុងដីក មនិែមន មរយៈ
សំេណើ សំុជបន្តបនទ ប ់ែដលេលើកេឡើងពីសំេណើ  
សំុដំបូង ែដល្រតូវបនេ ះ្រ យរចួមកេហើយ
េនះេទ។ 

េរឿងក្តេីអៀង ធរីទិធ៖ ភព ចទទួលយកបន
ៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ទក់ទងនឹងភស្តុ ង ែដល
ទទួលបនពីអេំពើទរុណកមម អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ 
១០ ឧសភ ២០១០ កថខណ្ឌ ២០។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៧៤(២)។ វធិនេនះគឺ្រសេដៀងគន ែមនែទនេទនឹងម្រ
២៦៦។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ែដល កេ់ យរដ្ឋ ជញ  មរយៈ
្រក បញជ ីរបស់េច្រកមេសុើបសួរ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍
ែបបេនះ ចទទួលយកបន។ 

េលខ08-81582 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១២៦ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២០ ឧសភ ២០០៨។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ១៨៥។ ម្រ េនះែចងអំពីករ កប់ណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹង
េសចក្តីសេ្រមចរបស់េច្រកមេសុើបសួរ និងេច្រកមសេ្រមចពីេសរភីព និងករឃុំខ្លួន រមួទងំសិទធិ កប់ណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់
រដ្ឋ ជញ ។ 
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ម្រ  ២៦៧៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដីករបសេ់ច្រកម-
េសុើបសរួ េ យជនជប់េចទ 

ជនជបេ់ចទ ចប្តឹងឧទធរណ៍ចំេពះដីកដូចតេទ៖ 
 

• ដីកបដិេសធពកយសំុេធ្វើកិចចេសុើបសួរ ដូចមនែចងកនុងកថខណ្ឌ ទី២ ៃនម្រ ១៣៣ (ករេសនើ
សំុឲយបំេពញកិចចេសុើបសួរេ យជនជបេ់ចទ) 

 
• ដីកមនិ្រពម្របគល់វតថុ ែដលចបេ់ទឲយមច ស់េដើមវញិ ដូចមនែចងកនុងម្រ ១៦១ (ករ្របគល់

វតថុែដលចបយ់កេទឲយមច ស់េដើមវញិេ យេច្រកមេសុើបសួរ) និងម្រ ២៤៨ (ករ្របគល់វតថុ
ែដលចបយ់កេទឲយមច ស់េដើមវញិ) 

 
• ដីកបដិេសធពកយសំុឲយេធ្វើេកសលវចិយ័ ដូចមនែចងកនុងកថខណ្ឌ ទី២ ៃនម្រ ១៦២ (ភព-

ចបំចៃ់នករេធ្វើេកសលវចិយ័) 
 
• ដីកបដិេសធពកយសំុឲយេធ្វើេកសលវចិយ័បែនថម ឬសំុឲយេធ្វើ្របតិេកសលវចិយ័ដូចមនែចងកនុង

កថខណ្ឌ ទី៧ ៃនម្រ ១៧០ (ករជូនដំណឹងអំពីេសចក្តីសននិ ្ឋ នៃនេកសលវចិយ័) និង 
 
• ដីកស្តីពីករឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន និងករ កេ់្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ ដូចមន

ែចងកនុងែផនកទី៥ស្តីពីករឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន និងែផនកទី៧ស្តីពីករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ 
ៃនជំពូកទី៣ (ស្តីពីវធិនករសន្តិសុខនិរន្ត យ កនុងមតិកទី១ ៃនគនថីេនះ និងម្រ ២៤៩ (េសច-
ក្តីសេ្រមចៃនដីកដំេ ះ្រ យទកទ់ងនឹងករឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន និងករ កេ់្រកមករ
្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ) ៃន្រកមេនះ។ 

 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

ករពនយរករសេ្រមចេសចក្តី េទេលើសំេណើ សំុ 
បេងកើតបនជករបដិេសធ មករសនមតមន
លកខណៈវជិជមន - ចេបើកផ្លូវប្ដងឹឧទធរណ៍បន៖ 

ករខកខន របស់េច្រកមេសុើបសួរមិនេចញ  
េសចក្តីសេ្រមច េទេលើសំេណើ សំុឲយបនឆប់
មែដល ចេធ្វើេទបន បេងកើតបនជករបដិ-
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េសធ ែដល ចនឲំយមនករប្តឹងឧទធរណ៍បនកនុង
កលៈេទសៈ ែដលករពនយរែបបេនះបនដក-
ហូតផល្របេយជនរ៍បស់ជនជបេ់ចទ ែដលេគ
មនសិទធិទទួលបន ្របសិនេបើសំេណើ េនះ្រតូវ
បនទទួលរចួមកេហើយេនះ។ ករពនយរែបបេនះ
បេងកើតបនជករបដិេសធ មករសនមត។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីអនក
ជនំញែផនកវកិលវទិយ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២១ តុ  
២០០៨ កថខណ្ឌ ២៤។ េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី 
សេំណើ សុឲំយផ្អ ក សវនករសេ្រមចអពីំ
បញ្ហ យុ ្ត ធកិរ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២  កកក  
២០០៨ កថខណ្ឌ ៥។ 

 
ភគី ចប្តងឹឧទធរណ៍ ជទំស់នងឹេសចក្តសីេ្រមច
របស់េច្រកមេសុើបសួរ ែដលបដេិសធសំេណើ សំុ
មនរបយករណ៍ពអីនកជនំញ៖ ដូេចនះ ជឧទ-
ហរណ៍ ជនជប់េចទ ចប្តឹងឧទធរណ៍ជំទស់
នឹងករបដិេសធសំេណើ សំុ ឲយេច្រកមេសុើបសួរ
ចត់ ងំអនកជំនញ េដើមបី យតៃម្លអំពសីមបទ
របស់ជនជបេ់ចទ កនុងករចូលរមួសវនករ និង
សមតថភពរបស់ជនជបេ់ចទ េដើមបចូីលរមួេន
កនុងករពរក្តីរបស់ខ្លួន្របកបេ យ្របសិទធភព។ 

េរឿងក្តនួីនជ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីករេសនើសុំ
ឲយចត់ ងំអនកជនំញ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២២ 
តុ  ២០០៨ កថខណ្ឌ ១១២ និងកថខណ្ឌ
១៦។ 

 

េដើមបី យតៃម្ល េទេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនងឹ
ដកីសេ្រមចឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន អងគបេុរជនុំំ
ជ្រមះគួរពចិរ េទេលើកក្ត មយួចនួំន៖ កនុង
េនះរមួមន នីតវិធិីែដលបំេពញេ យេច្រកម
េសុើបសួរមនុនងឹេចញដីកឃំុខ្លួន ភព្រគប្់រគន ់
ៃនអងគេហតុ ែដលនមំនករសេ្រមចករឃំុខ្លួន
បេ ្ត ះ សនន ថេតើកលៈេទសៈែដលបន
យកមកសំ ង េនកនុងករេចញេសចក្តីសេ្រមច
េនះ េនែតមនរហូតដល់សព្វៃថងេនះែដរឬអត ់
និងករអនុវត្តឆនទ នុសិទធិ េ យេច្រកមេសុើប-
សួរេនកនុងករអនុវត្តវធិន៦៣(៣)។ 

េរឿងក្ត ី នួនជ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹង
ដកីសេ្រមចឃុខំ្លួនជបេ ្ត ះ សនន អ.វ.ត.ក     
អ.ប.ជ ២០ មនី២០០៨ កថខណ្ឌ ៩។ េរឿងក្តី
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹង
ដីកសេ្រមចឃុំខ្លួនបេ ្ត ះ សនន អ.វ.ត.ក    
អ.ប.ជ ៩ កកក  ២០០៨ កថខណ្ឌ ១៥។ 

 
េច្រកម ចពចិរ  េទេលើមលូេហតុៃនករ
ប្តងឹឧទធរណ៍ ែដលមនិបនែចងេនកនុងករណីេលើក-
ែលង៖ េទះបីជវធិនមនែចងពីមូលេហតុ ច
អនុញញ តឲយមនករប្តឹងឧទធរណ៍ ្របឆងំនងឹដីក
របស់េច្រកមេសុើបសួរ អងគបុេរជំនុំជ្រមះក៏ ច
ពចិរ េលើមូលេហតុ នឲំយមនករប្តឹងឧទធរណ៍ 
ែដលមនិបនែចង ្របសិនេបើចបំច ់ ធនកនុង
ករអនុវត្ត មេគលករណ៍ជ រវន័្ត ែដលជ
មូល ្ឋ នៃន្របពន័ធតុ ករ ប៉ុែន្តែតកនុងករណី
េលើកែលងែដលមនអងគេហតុ និងកលៈេទសៈ
ពេិសសៗ ែដលត្រមូវឲយមនករបក្រ យសិទធិ
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េនកនុងករប្តឹងឧទធរណ៍ ឲយបនទូលំទូ យែត
ប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ រ ស្តីពីបណ្តឹ ងឧទធរណ៍
េទេលើភពសមង ត់ សមភព និងភព្រតមឹ-
្រតូវ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៩ មថុិន ២០១១កថ
ខណ្ឌ ១០។ េរឿងក្តនួីន ជ និងេអៀង ធរីទិធ៖     
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ្របឆងំេទនឹងដកីដេំ ះ
្រ យ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១៥ កុមភៈ ២០១១ កថ
ខណ្ឌ ៧១ និង៧៣។ 

 
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ្របឆងំនងឹដកីដេំ ះ្រ យ
្រតូវបនក្រមតិចេំពះបញ្ហ យុ ្ត ធកិរ៖ បណ្តឹ ង
ទងំេនះ ជរមួមន ករជំទស់ទកទ់ងេទនឹង
េគលករណ៍នតីយនុកូលភព។ ផទុយេទវញិ ករ-
ជំទស់ត ៉  ទកទ់ងនឹង្របេភទជក់ កៃ់នបទ-
េលមើសសំខន ់ឬទ្រមងៃ់នករទទួលខុស្រតូវ ្រតូវ
ែតយកមកពិភក េដញេ លេនកនុងសវនករ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំ
នឹងដកីដេំ ះ្រ យ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ 
១១ េម  ២០១១ កថខណ្ឌ ៤៤ ដល់៤៧។ 
េរឿងក្តនួីន ជ និងេអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ង
ឧទធរណ៍ ្របឆងំនឹងដីកដេំ ះ្រ យ        
អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១៥ កុមភៈ ២០១១ កថខណ្ឌ
៥៩ ដល់៦២។ 

 
ករជទំស់ែផនកយុ ្ត ធកិរ េទនងឹដកីរបស់េច-
្រកមេសុើបសួរ ចប្តងឹឧទធរណ៍បន េនចេំពះ

មខុអងគបេុរជនុំជំ្រមះ៖ ករជំទស់ត ៉ទងំេនះ 
ជរមួមន ករជំទស់េទនឹងដីករបស់េច្រកម
េសុើបសួរ េ យសំ ងេទេលើកររេំ ភេលើ
េគលករណ៍ែដលែចងថ ជនជបេ់ចទមនិ
ច្រតូវបនកតេ់ទសេទ្វដង ចំេពះបទេលមើស

ែតមយួ កង្វះយុ ្ត ធិករ មេរឿងក្តី េទេលើជន
្រតូវេចទចំេពះបទេលមើសជតិ និងកង្វះ នុភព 
ៃនករេលើកែលងេទស និងករអនុេ្រគះេទស 
ស្តីពីសមតថកិចចតុ ករ កនុងករេចទ្របកន ់
ប៉ុែន្តមនិក្រមតិ្រតមឹែតប៉ុេណ្ណ ះេនះេទ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំ
នឹងដកីដេំ ះ្រ យ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ 
១១ េម  ២០១១ កថខណ្ឌ ៤៥ ៦១ ៦៦ 
និងកថខណ្ឌ ៧៦។ 

 
ករទទួលយកភស្តុ ង ែដលមនិ ចប្តងឹឧទធរណ៍
បន៖ អងគបេុរជំនុំជ្រមះមនិមនយុ ្ត ធិករទូេទ
េដើមបពីនិិតយេឡើងវញិ េទេលើបញ្ហ ទកទ់ងនងឹ
ករ យតៃម្ល ឬករទទួលយកភស្តុ ងបនេទ។ 
ផទុយេទវញិ ភគី ចជំទស់ត ៉ េទនឹងករ
ទទួលយកភស្តុ ង េនកនុងដំ កក់លសវ-
នករ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី ភព ចទទួលយកបន
ៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ទក់ទងេទនឹងភស្តុ ង 
ែដលទទួលបន េ យអេំពើទរុណកមម អ.វ.-
ត.ក អ.ប.ជ ១០ ឧសភ ២០១០ កថខណ្ឌ  
២៦។ េរឿងក្តេីអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍    
ស្តីពីភស្តុ ង ែដលទនំងជទទួលបន េ យ
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ករេធ្វើទរុណកមម អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១៨ ធនូ  
២០០៩ កថខណ្ឌ ២០។ េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖    
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីភស្តុ ង ែដលទនំងជ
ទទួលបន េ យអេំពើទរុណកមម អ.វ.ត.ក 
អ.ប.ជ ២៧ មក  ២០១០ កថខណ្ឌ ១៨។ 

 

ករជទំស់ត ៉ េទេលើវកិរៈ េនកនុងទ្រមងៃ់នដកី
បញជូ នេរឿងេទេសុើបសួរ មនិែមនជបញ្ហ យុ ្ត ធ-ិ
ករេទ៖ ដូេចនះ ករជំទស់ត ៉ ទងំេនះមនិ ច
េលើកេឡើង េនចំេពះមុខអងគបុេរជំនុំជ្រមះកនុង
ទ្រមងជ់បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនងឹដីកដេំ ះ- 
្រ យបនេទ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំ
នឹងដកីដេំ ះ្រ យ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១១ 
េម  ២០១១ កថខណ្ឌ ៤៧។ បុ៉ែន្តសូម
េមើលេរឿងក្តេីអៀង រ ីេខៀវ សផំន និងេអៀង- 
ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីសហកមមឧ្រកដិ្ឋ
កមមរួម អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២០ ឧសភ ២០១០ 
កថខណ្ឌ ៣៣ ដល់៣៤ និងកថខណ្ឌ ៩០ 
ដល់៩៧ (ករពិនិតយេទេលើដកីដេំ ះ-
្រ យ េដើមបកីណំត់ថ េតើជន្រតូវេចទបន
ទទួលនូវករជូនដណឹំង្រគប់្រគន់ពីចរតិ ៃន
បទេលមើស ែដលបនេចទ្របកន់េនះែដរ
ឬអត់)។ 

 
ករបដេិសធសំេណើ សំុពត័ម៌ន ស្តីពភីពលេម្អ ង
ែដល ចមន ៃនបគុគលិករបស់េច្រកមេសុើបសួរ 
មនិ ចប្តងឹឧទធរណ៍បនេទ៖ អងគបុេរជំនុជំ្រមះ

មិនមនយុ ្ត ធិករ េបើកសវនករសេ្រមចេលើ 
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ្របឆងំនឹងេសចក្តីសេ្រមចរបស់
េច្រកមេសុើបសួរ ែដលបដិេសធសំេណើ របស់
ជនជបេ់ចទសំុឲយផ្តល់ពត័ម៌នទកទ់ងនងឹភព
លេម្អ ងែដលទំនងជេកើតមន និងអតថិភព  
សំខន់ៗៃនទំនស់ផល្របេយជន៍ របស់
បុគគលិក ៃនករយិល័យ សហេច្រកមេសុើបសួរ 
េ យេហតុថ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ែបបេនះ មនិ
មនែចងេនកនុងវធិនៃផទកនុងេនះេទ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី សេំណើ សុឲំយផ្តល់ព័ត៌- 
មន អពីំ DAVID BOYLE អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៨ 
សី  ២០០៨ កថខណ្ឌ ១ និង១៧។ 

 
ករពនិតិយេឡើងវញិ េទេលើបទ ្ឋ នៃនបណ្តឹ ងឧទធ-
រណ៍ ចេំពះកហុំសអងគចបប ់ នងិភពសមេហតុ
ផលចេំពះកហុំសអងគេហតុ៖ េនេ្រកមយុត្តិ   

្រស្តអន្តរជត ិ កំហុសអងគចបបែ់ដលបន
េចទ្របកន្់រតូវបនពនិិតយជថមីេឡើងវញិ េហើយ
កំហុសអងគេហតុ ែដលបនេចទ្របកន្់រតូវបន
ពនិិតយេឡើងវញិ េនេ្រកមបទ ្ឋ នៃនភពសម
េហតុ-ផល េដើមបសីេ្រមចថ មនិមនអនកវនិចិឆយ័
ដស៏ម-េហតុផល េលើអងគេហតុ ចនឲំយឈន
ដល់ករសេ្រមចេសចក្តីេទេលើបញ្ហ េនះដូេចនះ
េឡើយ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ស្តីពីភពទទួល
យកបនៃនពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ង
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រដ្ឋបបេវណី  អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ មថុិន 
២០១១ កថខណ្ឌ ៣៤។ 

 
ដកីសេ្រមចឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន មនសុពល-
ភព រហូតដល់េពលេចញនូវេសចក្តសីេ្រមចេលើ    
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍៖ ដីកសេ្រមចរបស់េច្រកមេសុើប-
សួរ្រតូវចត់ទុកថមនសុពលភព និងមន
្របសិទធភព រហូតដល់េពលេចញេសចក្តីសេ្រមច
េលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ ករពនយរករឃុខំ្លួន      
បេ ្ត ះ សនន និងបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ េលើ
ករបដិេសធសេំណើ សុ ំ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៣ 
កកក  ២០០៩ កថខណ្ឌ ២៩។ 

 
មនិ្រតូវជទំស់ត ៉ នងឹេសចក្តសីេ្រមច េនកនុងដកី 
មរយៈករ កសំ់េណើ សំុ េឡើងវញិេនះេទ៖

នីតវិធិី្រតមឹ្រតូវ េដើមបី កប់ណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំ
នឹងដីកសេ្រមចរបស់េច្រកមេសុើបសួរ េនចំេពះ
មុខអងគបុេរជំនុជំ្រមះ គឺជករេធ្វើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍
្របឆងំេទនឹងេសចក្ដីសេ្រមច េនកនុងដីក េពល
គឺមិនែមន មរយៈសំេណើ សំុេ្រកយៗ ែដល
េលើកេឡើងដែដលៗ ពសំីេណើ សំុដំបូង ែដល្រតូវ
បនេ ះ្រ យ មលំ ប់លំេ យរួចមក
េហើយេនះេទ។ 

េរឿងក្តេីអៀង ធរីទិធ៖ ភព ចទទួលយកបន 
ៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ទក់ទងនឹងភស្តុ ង ែដល 
ទទួលបនេ យអេំពើទរុណកមម អ.វ.ត.ក    
អ.ប.ជ ១០ ឧសភ ២០១០ កថខណ្ឌ ២០។ 

េរឿងក្តែីដលមនជន្រតូវេចទេ្រចើននក៖់ សិទធិ
ប្តងឹឧទធរណ៍៖ កនុងករណីែបបេនះ ជន្រតូវេចទ
មន ក់ៗ ចប្តឹងឧទធរណ៍ ជំទស់េទនឹងដីកសេ្រមច 
របស់េច្រកមេសុើបសួរ ែដលបះ៉ពល់ដល់ជន
្រតូវេចទេ យមិនគិតថ េតើដីកេនះគឺជ
ករេឆ្លើយតបេទនឹងសំេណើ សំុ ែដលបន ក់
េ យជន្រតូវេចទរូបេនះ ឬថេតើសំេណើ សំុ្រតូវ
បនេយងេទដីកេនះ ឬយ៉ង េនះេទ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី ភព ចទទួលយកបន
ៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ទក់ទងនឹងភស្តុ ង ែដល
ទទួលបន េ យអេំពើទរុណកមម អ.វ.ត.ក 
អ.ប.ជ ១០ ឧសភ ២០១០ កថខណ្ឌ ១៨។ 
េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីភស្តុ-

ង ែដលទនំងជទទួលបន េ យករេធ្វើ
ទរុណកមម អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៧ មក  
២០១០ កថខណ្ឌ ១៤។ 

 
អងគជនុំជំ្រមះ ដបំងូ ច យតៃម្លថេតើ
ខ្លួនបនទទួលសំណំុេរឿង្រសបចបប់ មរយៈ

លដីករបស់អងគបុេរជំនំុជ្រមះ េទេលើដីក
ដេំ ះ្រ យែដរឬអត៖់ េទះបីជអងគជំនុំជ្រមះ

ដំបូង មនិមនសមតថកិចចពនិិតយេមើលេសចក្តី
សេ្រមច របស់អងគបុេរជំនុជំ្រមះេឡើងវញិ កេ៏ យ 
កអ៏ងគជំនុំជ្រមះ ដំបូង មនកតព្វកិចច យ
តៃម្លថេតើ ខ្លួនបនទទួលសំណំុេរឿងេ យ្រសប
ចបបែ់ដរឬេទ មរយៈ លដីករបស់អងគបេុរ
ជំនុំជ្រមះេទេលើដីកដំេ ះ្រ យ ែដលបន
តមកល់ដីកបញជូ នេរឿងេទជំនុំជ្រមះ ្របឆងំនងឹ
ជនជបេ់ចទ និងថេតើេសចក្តីសេ្រមចទងំេនះ
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េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  186 

មនកំហុសនីតិវធិី ែដល ចបះ៉ពល់ដល់ភព
្រសបចបប ់ចំេពះករឃំុខ្លួនជនជបេ់ចទេ យ
េយង មែផនកស្តីពីករឃំុខ្លួន ៃនេសចក្តីសេ្រមច
ទងំេនះ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េខៀវ សផំន និងេអៀង ធរីទិធ៖ 
សេំណើ សុឲំយេ ះែលងជបនទ ន់ អ.វ.ត.ក      
អ.ប.ជ ១៦ កុមភៈ ២០១១ កថខណ្ឌ ២១។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៦៣ ៦៥ និងវធិន៧៤។ វធិន៧៤(៣) គឺ្រសេដៀងគន ែមន
ែទនេទនឹងម្រ ២៦៧ េលើកែលងែតចំណុចែដលវធិនេនះអនុញញ តឲយជន្រតូវេចទ ឬជនជបេ់ចទប្តឹងឧទធរណ៍
ជំទស់នឹងដីក និងេសចក្តីសេ្រមចរបស់េច្រកមេសុើបសួរ ែដលតមកល់យុ ្ត ធិកររបស់អ.វ.ត.ក ែដលសេ្រមច
បដិេសធពកយសំុឲយប្ដឹងេទអងគបុេរជំនំុជ្រមះ េដើមបេីធ្វើេមឃភពកិចចេសុើបសួរ មយួ ែដលសេ្រមចទកទ់ង
នឹងវធិនករករពរ និងសេ្រមច្របកសទទួលយកពកយសំុ ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី។ សិទធិរបស់ជន
្រតូវេចទកនុងករប្តឹងឧទធរណ៍ត ៉ នឹងដីកសេ្រមចឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន េនចំេពះមុខអងគបុេរជំនំុជ្រមះកម៏ន
ែចងកនុងវធិន៦៤(៤) ផងែដរ និងសិទធិរបស់ជន្រតូវេចទកនុងករប្តឹងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដីកសេ្រមច កឲ់យ
សថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ កម៏នែចងេនកនុងវធិន៦៥(១)។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
ករបដិេសធជទូេទ ៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដីក
សេ្រមចបដិេសធ ឬសេ្រមចដកហូត៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍
ែបបេនះនឹង្រតូវបន្រចនេចល េលើកែលងែត
មនលកខណៈសមុគ ម ញែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េលខ65-90080 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៧៦ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៥ កកក  ១៩៦៥ (ដីក 
សេ្រមចបដិេសធ)។ េលខ70-91964 ្រពឹត្តិប្រត
្រពហមទណ្ឌ េលខ៨ តុ ករកពូំលប ងំ ១២ 
មក ១៩៧១ (ដកីសេ្រមចដកហូត)។ 

 

ភព ចទទួលយកបនៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹង
ដីកបញជូ ន ែដលមនលកខណៈសមុគ ម ញ៖ ឧទហរ-
ណ៍ៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ែដល ចទទួលយក រមួមន
ដីកសេ្រមចេ យ្របេយល ្រចនេចលសំេណើ សំុ
ឲយែតង ងំអនកជំនញ និងដីកសេ្រមចេ យ្របេយល
ទទួលយកេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ែដលករទទួល
យកេនះ ្រតូវបនជំទស់ត ៉ ។ 

េលខ66-93616 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៤៣ 
តុ ករកំពូលប ងំ ២ ឧសភ ១៩៦៧ 
(ដីកបញជូ នែដលសមុគ ម ញ និងករ្រចនេចល
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សេំណើ សុ ំ ឲយែតង ងំអនកជនំញ)។ េលខ    
82-90109 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៨៨ 
តុ -ករកពូំលប ងំ ១៤ ធនូ  ១៩៨២ (ដកី
សេ្រមចទទួលយកេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី)។ 

 
អំ ចរបស់្របធនសភេសុើបសួរ កនុងករេចញដីក
សេ្រមចមនិទទួលយក៖ ្របធន ចេចញដីកែបប
េនះ មករផ្តួចេផ្តើមរបស់ខ្លួនេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍
្របឆងំនឹងដីករបស់េច្រកមេសុើបសួរ។ 

េលខ98-80446 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២០៧ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៤ មក  ១៩៩៨។ 

 

ដីកសេ្រមច ែដលេចញេ យ្របធនសភេសុើបសួរ
ជទូេទមនិ ចជកមមវតថុ ៃនករប្តងឹឧទធរណ៍បនេទ៖
្របធន ចសេ្រមចែបបេនះបន េលើកែលងែតេសច-
ក្តីសេ្រមចពកព់ន័ធ ច្រប ក្់របឡូកេទេ យករ
បំពនេលើអំ ច។ 

េលខ03-85240 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២២២ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៦ វចិឆកិ ២០០៣ (ដកី
ស្រមចរបស់្របធនមិន ចប្ដឹងឧទធរណ៍បន)។ 
េលខ07-80929្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១០៧ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៤ េម  ២០០៧ (ករ
បពំនេលើអំ ច)។ 

ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ គឺម្រ ១៨៦។ ម្រ ទងំេនះផ្តល់អំ ចឲយជន្រតូវេចទប្តឹងឧទធរណ៍
ជំទស់នឹងេច្រកមេសុើបសួរ និងេច្រកមសេ្រមចអំពីេសរភីពនិងករឃុំខ្លួន។ 
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ម្រ  ២៦៨៖ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ចំេពះដីករបសេ់ច្រកមេសុើបសរួ
េ យេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី 

េដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី ចប្ដងឹឧទធរណ៍ចំេពះដីកដូចតេទ៖ 
 

• ដីកបដិេសធពកយសំុឱយេធ្វើកិចចេសុើបសួរ ដូចែដលមនែចងកនុងកថខណ្ឌ ទី២ ៃនម្រ ១៣៤ (ករ
េសនើសំុឱយបំេពញកិចចេ យេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី) 

 

• ដីកមនិ្រពមេសុើបសួរ ដូចែដលមនែចងកនុងកថខណ្ឌ ទី៤ ៃនម្រ ១៣៩(ករបញជូ នបណ្ដឹ ងេទ
្រពះ ជ ជញ ) 

 

• ដីកកំណត់ចំនួន្របក់កក់ ដូចែដលមនែចងកនុងកថខណ្ឌ ទី១ ៃនម្រ ១៤០(ករបង់្របក់
តមកល់ទុក) 

 

• ដីក្របកសមនិទទលួពកយប្ដងឹ េ យមនករ ងំខ្លួនជេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី ដូចែដលមន
ែចងកនុងកថខណ្ឌ ទី៤ ៃនម្រ ១៤០ (ករបង្់របកត់មកល់ទុក) ៃន្រកមេនះ 

 

• ដីកផ្ដនទ េទសេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី ដូចែដលមនែចងកនុងម្រ ១៤១ (បណ្ដឹ ងេ យបំពន
ឬបណ្ដឹ ងេ យអសូបន្ល យេពលេវ ) 

 

• ដីកមនិ្រពម្របគល់សងវតថុែដលចបយ់កេទមច ស់េដើមវញិ ដូចែដលមនែចងកនុងម្រ ១៦១ 
(ករ្របគល់វតថុែដលចបយ់កឱយេទមច ស់េដើមវញិេ យេច្រកមេសុើបសួរ) និងម្រ ២៤៨ (ករ
្របគល់វតថុែដលចបយ់កឱយេទមច ស់េដើមវញិ) 

 

• ដីកបដិេសធពកយសំុឱយេធ្វើេកសលវចិយ័ ដូចែដលមនែចងកនុងកថខណ្ឌ ទី២ ៃនម្រ
១៦២ (ភពចបំចៃ់នករេធ្វើេកសលវចិយ័) 

 

• ដីកបដិេសធពកយសំុឱយេធ្វើេកសលវចិយ័បែនថម ឬសំុឱយេធ្វើ្របតិេកសលវចិយ័ ដូចែដលមន
ែចងកនុងកថខណ្ឌ ទី៧ ៃនម្រ ១៧០ (ករជូនដំណឹងអំពីេសចក្ដីសននិ ្ឋ នៃនេកសលវចិយ័) 

 

• ដីកដំេ ះ្រ យ ដូចែដលមនែចងកនុងម្រ ២៤៧ (ដីកដំេ ះ្រ យ) ៃន្រកមេនះ។ 
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ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

ករពនយេពល កនុងករេចញេសចក្តសីេ្រមចេលើ
សំេណើ  ចបេងកើតបនជករបដេិសធ មករ
សនមត-ភគី ចប្តងឹឧទធរណ៍បន៖ ករខកខន
របស់េច្រកមេសុើបសួរ កនុងករសេ្រមចេលើសំេណើ
ឲយបនឆប់ មែដល ចេធ្វើេទបន បេងកើត
បនជករបដិេសធ ែដលេបើកផ្លូវឲយប្ដឹងឧទធរណ៍ 
កនុងកលៈេទសៈែដលករពនយេពលេនះ េធ្វើឲយ
ជនជបេ់ចទបតប់ងផ់ល្របេយជន ៍ ្របសិនេបើ
សំេណើ សំុេនះទទួលយកបន។ ករពនយរេពល 
ដូេចនះ បេងកើតបនជករបដិេសធ មករសនមត
េលើពកយសំុ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍អពីំ្រគូ-
េពទយជនំញវកិលវទិយ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២១ 
តុ  ២០០៨ កថខណ្ឌ ២៤។ េរឿងក្តេីអៀង- 

រ៖ី សេំណើ សុផំ្អ កសវនករ េលើយុ ្ត -     
ធកិរ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២ កកក  ២០០៨ 
កថខណ្ឌ ៥។ េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ង
ឧទធរណ៍ អពីំសេំណើ សុឲំយបេំពញកចិចេសុើប
សួរេលើកទីប ីអ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២២ ធនូ  ២០០៩ 
កថខណ្ឌ ៩។ 

 
ករពិចរ េឡើងវញិ េលើពកយសំុ ងំខ្លួនជ
េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ្រតូវែតមនអណំះអំ ង
ជក់ ក៖់ សំេណើ សំុឲយេច្រកមេសុើបសួរពចិរ

េឡើងវញិេលើភព ចទទួលយកបន ចំេពះ
អនក កព់កយសំុ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវ-
ណី អំណះអំ ងទូេទ ដូចជករ្រគនែ់តអះ-

ងរបស់េមធវថីកូនក្តីរបស់ខ្លួនជជនរងេ្រគះ 
ៃនអេំពើេធ្វើទុកខបកុេមនញ េ យគម នអណំះអំ ង
ជក់ ក ់អំពីអនក កព់កយសំុនីមយួៗ មនិ ច
្រគប់្រគន់ស្រមប់កំណត់ អំពីភព ចទទួល
យកបនៃនអនក ក់ពកយសំុ ំងខ្លួន ជេដើម 
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ សេំណើ សុឲំយពិនិតយេឡើងវញិ 
េលើពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវ-
ណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១ កកក  ២០១១ កថ
ខណ្ឌ ១០។ 

 
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ្របឆងំនងឹសំេណើ សំុឲយពចិរ
េឡើងវញិ ច្រតូវបនសេ្រមចរមួគន  េទះបជី 
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ទងំេនះ ្រតូវបនេធ្វើេឡើង ម
មលូ ្ឋ នេផ ងគន កេ៏ យ៖ កនុងផល្របេយជន៍
យុត្តធិម ៌ និង្របសិទធភពៃនតុ ករ បណ្តឹ ង
ឧទធរណ៍េទអងគបេុរជនុំំជ្រមះ ្របឆងំនឹងករបដិ- 
េសធេលើពកយសំុ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវ- 
ណីេ យេច្រកមេសុើបសួរ ច្រតូវបនពិនិតយ 
និងសេ្រមចរមួគន  េទះបីជបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ទងំ
េនះ ្រតូវបនេធ្វើេឡើង មមូល ្ឋ នេផ ងគន ក៏
េ យ ្របសិនេបើមនកំហុសឆគង ែដលជមលូ-
្ឋ នៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ និង្របសិនេបើ មនភព 

ពកព់ន័ធេទនឹងអនក កព់កយសំុ ងំខ្លួន ជេដើម 
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីទងំអស់ ែដល្រតូវបន្រចន-
េចល និងភពអយុត្តធិម ៌ ជដុំកំភនួនឹងេកើត
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េឡើងចំេពះេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ែដលមនិ
បនេលើកេឡើងពកីំហុសឆគង ែដលកំណតេ់ យ
អងគបុេរជំនុំជ្រមះ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង   
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍អពីំភព ច
ទទួលយកបន ៃនពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើម-     
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ មថុិន 
២០១១ កថខណ្ឌ ៣៥។ 

 
ភគី ចបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ្របឆងំនងឹេសចក្តសីេ្រមច
របស់េច្រកមេសុើបសួរ ែដលបដេិសធសំេណើ សំុ
របយករណ៍អនកជំនញ៖ ដូេចនះជន្រតូវេចទ
ចបដិេសធបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ េលើសំេណើ សំុឲយ

េច្រកមេសុើបសួរែតង ងំអនកជំនញ េដើមបី យ
តៃម្លសមបទរបស់ជន្រតូវេចទ កនុងករចូលរមួ
កនុងសវនករ និងសមតថភពកនុងករចូលរមួេ យ
មន្របសិទធភព កនុងករករពរេរឿងក្តីរបស់គត។់ 

េរឿងក្តនួីន ជ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍អពីំករែតង 
ងំអនកជនំញ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២២ តុ  

២០០៨ កថខណ្ឌ ១ ១២ និង១៦។ 
 
ករ យតៃម្ល េលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនងឹដកី
សេ្រមចឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន។ ក ្ត ែដលអងគ
ជនុំជំ្រមះ្រតូវពនិតិយ៖ រមួមននីតវិធិីរបស់េច្រកម
េសុើបសួរមុនេពលេចញដីកសេ្រមច ភព្រគប-់
្រគនៃ់នអងគេហតុែដលគ្ំរទ ដីកបងគ បឲ់យឃំុខ្លួន    
បេ ្ត ះ សនន ថេតើមនកលៈេទសៈជមូល
្ឋ នៃនដីកសេ្រមច េនមនរហូតដល់ៃថងេនះឬ 

េទ និងករេ្របើឆនទ នុសិទធិរបស់េច្រកមេសុើបសួរ 
កនុងករអនុវត្តវធិន៦៣(៣) ៃនវធិនៃផទកនុង។ 

េរឿងក្តនួីន ជ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍អពីំករឃុខំ្លួន
បេ ្ត ះ សនន អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២០ មនី 
២០០៨ កថខណ្ឌ ៩។ េរឿងក្តីេអៀង ធរីទិធ៖         
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ អពីំករឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ-

សនន អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៩ កកក  ២០០៨
កថខណ្ឌ ១៥។ 

 
កនុងកលៈេទសៈពេិសស េច្រកម ចពិចរ
េលើមលូ ្ឋ នបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ែដលមនិបនែចង៖ 
េទះបីវធិនែចងពីមូល ្ឋ ន ែដល ចឲយប្តឹង
ឧទធរណ៍បន ្របឆងំនឹងដីករបស់េច្រកមេសុើប-
សួរកេ៏ យ អងគបុេរជំនុជំ្រមះក៏ ចពចិរ
េលើមូល ្ឋ នៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ែដលមិនបន
ែចងផងែដរ កល មនភពចបំច ់ េដើមប ី   
ធន ករេគរព មេគលករណ៍្រគឹះៃន្របពន័ធ
តុ ករ ប៉ុែន្ត ចេធ្វើបនែតកនុងករណីេលើកែលង 
ែដលអងគេហតុ និងកលៈេទសៈពេិសសត្រមូវ
ឲយមនករបក្រ យទូ យ នូវសិទធិៃនករប្តឹង
ឧទធរណ៍ប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍អពីំកររក ករ
សមង ត់ សមភព និងភពយុត្តធិម៌ អ.វ.ត.ក 
អ.ប.ជ ២៩ មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ១០។ 
េរឿងក្តនួីនជ និងេអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ង
ឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដកីដេំ ះ្រ យ អ.វ.-
ត.ក អ.ប.ជ ១៥ កុមភៈ ២០១១ កថខណ្ឌ ៧១ 
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និង៧៣។ េរឿងក្តេីអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ង
ឧទធរណ៍ ្របឆងំនឹងសេំណើ សុឲំយបង្អង់នីតវិធិី 
អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១០ សី  ២០១០ កថ-
ខណ្ឌ ១៤។ 

 
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ្របឆងំនងឹដកីដេំ ះ្រ យ  
កំរតិ្រតឹមែតបញ្ហ យុ ្ត ធិករ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍
ទងំេនះរមួបញចូ លទងំ ករជំទស់េទនឹងេគល-
ករណ៍នីតយនុកូលភព។ ផទុយេទវញិ ភគី្រតូវ
ែតេលើកពកីរជំទស់េទនឹងវ ិ លភពជក់ ក់
ៃនបទេលមើសសំខន់ៗ  ឬទ្រមងៃ់នករទទួលខុស-
្រតូវេនកនុងសវនករ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍អពីំដកី
ដេំ ះ្រ យ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១១ េម  
២០១១ កថខណ្ឌ ៤៤-៤៧។ េរឿងក្តនួីន ជ 
និងេអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍អំពីដីក
ដំេ ះ្រ យ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១៥ កុមភៈ 
២០១១ កថខណ្ឌ ៥៩-៦២។ 

 
ករជទំស់នងឹយុ ្ត ធកិរ ៃនដកីរបស់េច្រកម
េសុើបសួរ ចប្តងឹឧទធរណ៍បន ចេំពះមខុអងគបេុរ
ជនុំជំ្រមះ៖ ករណីែបបេនះ រមួបញចូ លទងំករ
ជំទស់នឹងដីកសេ្រមច របស់េច្រកមេសុើបសួរ
េ យែផ្អកេលើកររេំ ភេលើេគលករណ៍ ែដល
ែចងថ ជនជបេ់ចទមនិ ច្រតូវបនជំនុំជ្រមះ
ពរីដងចំេពះបទេលមើសែតមយួ ករគម នយុ ្ត ធិ-
ករេលើបុគគល និងករគម ន្របសិទធភពេលើករ

េលើកែលងេទស េទេលើលទធភពរបស់តុ ករ
កនុងករេចទ្របកន។់ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍អពីំដកី
ដេំ ះ្រ យ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១១ េម  
២០១១ កថខណ្ឌ ៤៥ ៦១ ៦៦ និង៧៦។ 

 

ភគមីនិ ចប្តងឹឧទធរណ៍ ្របឆងំេសចក្តសីេ្រមច
េលើភព ចទទួលយក ៃនភស្តុ ងបនេទ៖ 
អងគបុេរជំនុជំ្រមះ មនិមនយុ ្ត ធិករទូេទ េដើមប ី
ពនិិតយេឡើងវញិេលើបញ្ហ  ែដលទកទ់ងេទនឹង
ករ យតៃម្ល ឬភព ចទទួលយកបនៃនភស្តុ-
ងបនេទ។ ផទុយេទវញិ ភគី ចជំទស់នឹង

ភព ចទទួលយកបនៃនភស្តុ ង េនដំ ក-់
កលជំនុំជ្រមះ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី ភព ចទទួលយកបន 
ៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍អពីំភស្តុ ង ែដលទទួល 
បនពីអេំពើទរុណកមម អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១០ 
ឧសភ ២០១០ កថខណ្ឌ ២៤។ េរឿងក្តេីអៀង- 
ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ អពីំភស្តុ ងែដល
ទនំងជទទួលបន ពីអេំពើទរុណកមម អ.វ.-    
ត.ក អ.ប.ជ ១៨ ធនូ  ២០០៩ កថខណ្ឌ ២៤។ 
េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍អពីំភស្តុ-

ង ែដលទទួលបនពីអេំពើទរុណកមម អ.វ.-  
ត.ក អ.ប.ជ ២៧ មក  ២០១០ កថខណ្ឌ
១៨។ 

 
ករជទំស់េលើវកិរៈ កនុងដកីបញជូ នេរឿងេទជនុំ-ំ
ជ្រមះ មនិែមនជបញ្ហ យុ ្ត ធកិរេទ៖ ដូេចនះភគី
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មិន ចេលើកបញ្ហ េនះ ចំេពះមុខអងគបុេរ  
ជំនុំជ្រមះ កនុងទ្រមង់ជបណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំ
នឹងដីកដំេ ះ្រ យបនេទ។ 

េរឿងក្តីេអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍អំពី
ដីកដេំ ះ្រ យ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១១ 
េម  ២០១១ កថខណ្ឌ ៤៧។ បុ៉ែន្ត ចូរ ន
េរឿងក្តេីអៀង រ ីេខៀវ សផំន និង  េអៀង ធរីទិធ
៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ អពីំសហកមមឧ្រកដិ្ឋកមមរួម 
អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២០ ឧសភ ២០១០ កថ-
ខណ្ឌ ៣៣-៣៤ និង៩០-៩៧ (ករពិនិតយ
ដកីបញជូ នេរឿង េទជនំុំជ្រមះេដើមបេីផទ ងផទ ត់
ថ ជន្រតូវេចទបនទទួលេសចក្តជូីនដណឹំង
្រគប់្រគន់ អពីំបទេលមើស ែដល្រតូវបនេចទ
្របកន់)។ 

 
ភគមីនិ ចប្តងឹឧទធរណ៍ ្របឆងំនងឹករបដេិសធ
សំេណើ សំុពត័ម៌ន អពំភីពលេម្អ ងរបស់បគុគលិក
របស់េច្រកមេសុើបសួរបនេទ៖ អងគបុេរជំនុជំ្រមះ
មិនមនយុ ្ត ធិករ េបើកសវនករេលើបណ្តឹ ង
ឧទធរណ៍្របឆងំនឹងេសចក្តីសេ្រមច របស់េច្រកម
េសុើបសួរ ែដលបដិេសធសំេណើ របស់ជនជប់-
េចទសំុព័ត៌មនពក់ព័នធ េទនឹងភពលេម្អ ង
ជកែ់ស្តង និងសក្ត នុពលៃនអតថិភពៃនទំនស់
ផល្របេយជន៍ ៃនបុគគលិករបស់េច្រកមេសុើប
សួរបនេទ េ យ រវធិនៃផទកនុងមនិបនែចង
េយងដល់បញ្ហ េនះ។ 

េរឿងក្ត ី េអៀង រ៖ី ព័ត៌មនអពីំ DAVID 
BOYLE អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៨ សី  ២០០៨ 
កថខណ្ឌ ១ និង១៧។ 

 
សំេណើ សំុឲយពចិរ េឡើងវញិ េលើពកយបនសំុ
ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ច្រតូវបន

ពិនិតយេឡើងវញិ៖ កនុងករពិនិតយពកយសំុ េដើមបី
ពចិរ េឡើងវញិ េលើភព ចទទួលយកបន 
ចំេពះអនក កព់កយសំុ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ង
រដ្ឋបបេវណី អងគបុេរជំនុជំ្រមះពនិិតយេមើលពកយ
សំុេដើមដំបូង រជថមី េដើមបកីំណតថ់េតើអនក ក់
ពកយសំុេនះបនេចទ្របកនព់ពីយសនកមម ែដល 
េកើតេចញពីបទេលមើស ែដលបនេចទ្របកន់
កនុងដីកបញជូ នេរឿងេទជ្រមះែដរឬេទ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំសេំណើ សុំ
ឲយពិចរ េឡើងវញិ េលើពកយសុំ ងំខ្លួន
ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ 
១ កកក  ២០១១ កថខណ្ឌ ១០។ 

 
ករបដិេសធដីកសេ្រមច េលើភព ចទទួល
យកបន្រតូវបនអនុញញ ត កល មនកហុំស 
អងគេហតុអងគចបប៖់ អងគបុេរជំនុំជ្រមះ ចបដិ-
េសធេចល ដីកសេ្រមចរបស់េច្រកមេសុើបសួរ 
ស្តីពីភព ចទទួលយកបន ចំេពះអនក ក់
ពកយសំុ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីកនុង
ករណី ែដលខ្លួនរកេឃើញថ មនកំហុសអងគេហតុ 
និង/ឬកំហុសអងគចបប។់ 
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េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍សុឲំយពិចរ 
ពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី
េឡើងវញិ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ មថុិន ២០១១ 
កថខណ្ឌ ៣៤។ 

 
ករពិចរ េឡើងវញិ េលើពកយសំុ ងំខ្លួនជ
េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ែដលគម នករជទំស់ ច
្រតូវបនពចិរ  េទេលើកហុំសឆគងជមលូ ្ឋ ន 
ែដលែតងេកើតមនជទូេទ៖ កល ភគីមនិ
ជំទស់នឹងបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ្របឆងំករបដិេសធ 
េលើពកយសំុ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី
តុ ករែដលពិនិតយករណីេនះ ចពចិរ
េលើកំហុសឆគងជមូល ្ឋ ន ែដលជមូលេហតុ
ទូេទៃនករបដេិសធេលើពកយសំុទងំអស់ េទះ-
បីជពកយសំុទងំេនះ បន ឬមនិបនេលើកេឡើង 
ពកីំហុសឆគងជក់ ក ់ េដើមបេីជៀស ងនូវភព-
អយុត្តធិមជ៌ដុំកំភនួ និងធនថបុគគល្រសេដៀង 
គន េនះ ្រតូវបន្រប្រពតឹ្តមកេលើេ យេសមើភព។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីភព ច
ទទួលយកបន ៃនពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើម   
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤      
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៣៥។ 

ដីកសេ្រមចមនសុពលភព រហូតដល់េពល
មនេសចក្តសីេ្រមច េលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍៖ ដកី
សេ្រមចរបស់េច្រកមេសុើបសួរ ្រតូវបន្តមនសុ-
ពលភព និងមន្របសិទធភព រហូតដល់មន
េសចក្តីសេ្រមចេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីករ
បដេិសធសេំណើ  និងករបន្តករឃុខំ្លួន         
បេ ្ត ះ សនន អ.វ.ត.កអ.ប.ជ ៣ កកក  
២០០៩ កថខណ្ឌ ២៩។ 

 
មិន្រតូវត ៉ ចំេពះេសចក្តីសេ្រមចកនុងដីក ម  
រយៈករ កសំ់េណើ សំុ រជថមេីឡើយ៖ នតីវិធិី
្រតមឹ្រតូវ ស្រមប់ កប់ណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់េច-
្រកមេសុើបសួរេទអងគបុេរជំនុំជ្រមះ េដើមប្ីរបឆងំ
នឹងដីកសេ្រមចរបស់េច្រកមេសុើបសួរ គឺជ    
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងចេម្លើយ កនុងដីកេនះ
មនិែមន មរយៈ ករ កសំ់េណើ ជបន្តបនទ ប ់
េ យអះ ងដែដលៗនូវសំេណើ ដំបូងៗ ែដល
្រតូវបនសេ្រមចរចួេហើយកនុងដីកេនះេឡើយ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី ភព ចទទួលយកបន
ៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីភស្តុ ង ែដលទទួល
បនពីអេំពើទរុណកមម អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១០ 
ឧសភ ២០១០ កថខណ្ឌ ២០។ 

 
 
 

វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៧៤(៤)។ វធិន៧៤(៤) មនបទបបញញត្តិមយួចំនួនដូចគន
ខ្ល ងំេទនឹងម្រ ២៦៨។ ប៉ុែន្តចំណុចខុសគន ពីម្រ ២៦៨ គឺវធិន៧៤(៤) អនុញញ តឲយេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី
ប្តឹងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដីកបដិេសធកនុងករណី ែដល្រពះ ជ ជញ បនប្តឹងឧទធរណ៍្របឆងំដីក ែដលបដិេសធ
ពកយសំុកំុឲយអងគជំនំុជ្រមះ្របកសលុបេចលកិចចេសុើបសួរ និងដីកពកព់ន័ធនឹងវធិនករករពរ។ ផទុយេទវញិ
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វធិនៃផទកនុង៧៤(៤) មនិបនអនុញញ តឲយេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ប្តឹងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដីកដំេ ះ្រ យ
ដីកពកព់ន័ធនឹងករបង្់របកត់មកល់េ យេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ឬដីកែដល កពិ់នយ័េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី
ែដលបនបំពន ឬយឺតយ៉វកនុងករ កសំ់េណើ  (ចំេពះករពិនយ័េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី វធិនៃផទកនុងមនិមន
ែចងអំពីដីកទងំេនះេទ)។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ចប្តឹងឧទធរណ៍្របឆងំ និង
ល់ដីករបស់េច្រកមេសុើបសួរ ែដលបះ៉ពល់ផល

្របេយជនខ៍ងរដ្ឋបបេវណីរបស់ខ្លួន៖ ករណីេនះរួម
បញចូ លទងំ ដីក្របកសមនិទទួលយកេដើមបណ្តឹ ង
រដ្ឋបបេវណី។ ដីក្រតូវែតបំេពញ មលកខខណ្ឌ ចបប់
ជជងចរតិលកខណៈជរដ្ឋបល។ 

D. 1933. 1. 127តុ ករកពូំលប ងំ ៤ មនី 
១៩៣២ (ដកីែដលប៉ះពល់ផល្របេយជនរ៍ដ្ឋ
បបេវណី)។ េលខ92-84778 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ

េលខ១៤៧ តុ ករកពូំលប ងំ ៦ េម  
១៩៩៣។ 

 
ដីក្រតូវែតបងកករខូចខត េ យផទ ល់ដល់េដើមបណ្តឹ ង
រដ្ឋបបេវណី៖ ដីកែបបេនះេទើប្រសបចបប។់ 

េលខ69-91612 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣៦២ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៣ ធនូ  ១៩៦៩។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ១៨៦។ ម្រ េនះផ្តល់អំ ចឲយេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីប្តឹង
ឧទធរណ៍្របឆងំនឹងេសចក្តីសេ្រមចរបស់េច្រកមេសុើបសួរ និងេច្រកមែដលសេ្រមចពីេសរភីពនិងករឃុខំ្លួន។ 
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ម្រ  ២៧១៖ សមតថកិចចរបសស់ភេសុើបសរួ 

បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍្រតូវបញជូ នេទសភេសុើបសួរៃន ឧទធរណ៍។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

អងគជនុំជំ្រមះ ដបំងូ មនិ ចកណំតព់ភីព
ចបំច ់ភពសម្រសប ៃនដេំណើ រករនតីវិធិរីបស់
អងគបុេរជំនំុជ្រមះេឡើយ៖ អងគជំនុំជ្រមះ
ដំបូង មិនមនយុ ្ត ធិករកនុងករកំណត់ថេតើ
ដំេណើ រករនីតិវធិី ចំេពះមុខអងគបុេរជំនុំជ្រមះ
គម នភពចបំច ់ឬមនិសមេហតុផលេឡើយ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ សេំណើ សុឲំយមនករ ត-
្រត ងឯក រទងំអស់ េនកនុងេរឿងក្ដ ី អ.-  
ប.ជ ០៨ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១៥ កកក  ២០១១ 
កថខណ្ឌ ៥។ 

 
បទ ្ឋ នៃនករពនិតិយេឡើងវញិេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍៖ 
ករពនិតិយ រជថម ី េទេលើកហុំសឆគងអងគចបប់
នងិបទ ្ឋ នៃនភពសម្រសបស្តីពកីហុំសឆគងអងគ
េហតុ៖ មករណីយុត្តិ ្រស្តអន្តរជត ិ ករ
េចទ្របកនព់កីំហុសឆគងអងគចបប ់ ្រតូវបន      
ពនិិតយ រជថមី េហើយកំហុសឆគងខងអងគេហតុ
្រតូវបនពនិិតយេឡើងវញិ្រសប មបទ ្ឋ ន ស្តីពី
ភពសម្រសប េដើមបកីំណតថ់ មនិមនអនកវនិិចឆ័

យេសចក្តីេ យសមេហតុផល េទេលើអងគេហតុ
ចនឲំយឈន ដល់ករសេ្រមច េលើករែស្វង

រកករពតិេលើបញ្ហ េនះ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍អពីំករទទួល
យកពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបប- 
េវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ មថុិន ២០១១ 
កថខណ្ឌ ៣៤។ 

 
មនិ ចេចញដកីបងគ ប ់ឲយមនកចិចអ្វបីែនថមេទ៖ 
តួនទីរបស់អងគបុេរជំនុំជ្រមះ ក្រមតិ្រតមឹែតសេ្រមច
េលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍។ អងគបុេរជំនុំជ្រមះេនះមនិ
មនសិទធិអំ ចបងគ ប់ ឲយេបើកកិចចេសុើបសួរ
បែនថមេឡើយ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ីេខៀវ សផំន េអៀង ធ-ី
រទិធ និងឌុច៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍អពីំករសួរយក
ចេម្លើយ ទក់ទិននឹង ពហ៍ពិពហ៍េ យ
បងខ ំ និងករបត់ខ្លួនេ យបងខ ំ អ.វ.ត.ក       
អ.ប.ជ ២១ កកក  ២០១០ កថខណ្ឌ ១៤។ 

 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ២៧១ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  196 

វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៧៣។ វធិនេនះ្រសេដៀងគន នឹងម្រ ២៧១ ប៉ុែន្តវធិន
បនកំណតពី់្របេភទបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ទងំអស់ ែដល ចទទួលយកបន។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ២៧៨ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  197 

ម្រ  ២៧៨៖ លដីកែដលសេ្រមចេលើករឃុខំ្លនួបេ ្ដ ះ-
សនន 

កនុងេរឿងឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន លដីករបស់សភេសុើបសួរ្រតូវសេ្រមចេចញ េនកនុងរយៈេពល
១៥(ដប្់រប)ំៃថង បនទ បពី់បនទទលួសំណំុេរឿង េនករយិល័យ្រក បញជ ីៃនសភេសុើបសួរ។ េបើផុតរយៈ
េពលេនះ ជន្រតូវេចទ្រតូវបនេ ះែលងឱយេនេ្រកឃំុ េលើកែលងែតកនុងករណីែដលបនេចញបងគ បឱ់យ
បំេពញកិចចេសុើបសួរ ឬកនុងករណីមនកលៈេទសៈ ែដលមនិ ចទស នទ៍យបនជមនុ ឬមនិ ចជំនះ
បនេនះ បងកជឧបសគគមនិឱយ្របកស លដីកបនេនកនុងរយៈេពលេនះ។ 

 
កល សភេសុើបសួរបងគ បឱ់យឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន សភេសុើបសួរ្រតូវសំ ងេហតុេនកនុង

លដីករបស់ខ្លួន េ យេយង មបទបបញញត្តិៃនម្រ ២០៥ (មលូេហតុៃនករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន) 
ៃន្រកមេនះ។ ្របធនសភេសុើបសួរេចញដីកបងគ បឱ់យឃំុខ្លួន។ 

 
សំណំុេរឿង្រតូវបង្វិលជបនទ នេ់ទេច្រកមេសុើបសួរវញិ េ្រកយពីបនអនុវត្ដ លដីករចួ។ 

 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

ភពចបំចក់នុងករថ្លងឹែថ្លងរ ងករឃំុខ្លួន នងិ
េសរភីព៖ តុ ករ្រតូវែតថ្លឹងែថ្លងពមីូលេហតុ
រ ងករឃំុខ្លួន និងសិទធិរបស់បុគគលកនុងករមន
េសរភីព។ សចចធរណ៍ៃនេសរភីពត្រមូវឲយ
មនមូល ្ឋ ន្រគប្់រគន ់ កនុងេសចក្តីសេ្រមច ម
ផ្លូវតុ ករស្ដីអពំីករឃំុខ្លួន និង្រតូវបនេចញ
អេុ ម មនីតវិធិី និងលកខខណ្ឌ ចបប។់ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ភ្ល មៗ
េសនើសុេំនេ្រកឃុ ំអ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦ មថុិន 
២០១១ កថខណ្ឌ ៤៧ និង៥៦។ 

 

ជន្រតូវេចទ្រតូវបនឃំុខ្លួន េនេពលបង្ហ ញខ្លួន
ជេលើកដបំងូ៖ ជន្រតូវេចទ្រតូវបនឃំុខ្លួនេន
េពលបង្ហ ញខ្លួនេលើកដំបងូ េនចំេពះមុខៃនអងគ
ជំនុំជ្រមះ ដំបូង ្រតូវបន្តសថិតកនុងករឃំុខ្លួន
រហូតដល់េពលអងគជំនុំជ្រមះ េចញេសចក្តីសេ្រមច 
ដ ប ជញ តុ ករ មនមូល ្ឋ ន្រសប
ចបបស់្រមបឃំុ់ខ្លួន។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ភ្ល មៗ
េសនើសុេំនេ្រកឃុ ំ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦      
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៤៧-៤៩។ 

 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ២៧៨ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  198 

ករបន្តថរិេវ ឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សននបនទ បព់ដីកី
ដំេ ះ្រ យ មិនចំណុះឲយេពលេវ េផ ង
េទៀតេទ៖ ដីកសេ្រមចបន្តថិរេវ ឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ-
សនន បនទ បព់កីរេចញដកីដំេ ះ្រ យ

មនិចំណុះេ្រកម រយៈេវ កំណតេ់ផ ងេទៀត
អពំីករឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សននេទ។ មនិមនករ
ក្រមតិរយៈេពលឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សននអតបិរម
បីឆន  ំស្រមបក់រឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សននេទ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី សេំណើ សុឲំយេ ះែលង    
អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ១២ ឧសភ ២០១១ កថ
ខណ្ឌ ១០។ 

 
ដកីសេ្រមចឃំុខ្លួន ្រតូវែតមនសំ ងេហតុ៖ ដីក 
សេ្រមចបន្តថិរេវ  ៃនករឃំុខ្លួន្រតូវែតមន
សំ ងេហតុ កនុងករណីែដល្រតូវបនេចញអម
ជមយួនឹងដីកដំេ ះ្រ យ។ សិទធិជមូល-
្ឋ ន កនុងករទទួលបនករជនុំំជ្រមះេ យយុត្តិ-

ធមរ៌បស់ជន្រតូវេចទ្រតូវបនបំពន េ យករ
យឺតយ៉វកនុងករផ្តល់សំ ងេហតុ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី សេំណើ សុឲំយេ ះែលង    
អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ១២ ឧសភ ២០១១ កថ
ខណ្ឌ ១២។ 

 

ករេ ះែលងភ្ល មៗ មនិ ចជួសជុលករយឺត-
យ៉វ កនុងករផ្តល់សំ ងេហតុេទ៖ កល
ដីកបន្តថិរេវ ឃំុខ្លួន មនិមនសំ ងេហតុករ
េ ះែលងភ្ល មៗ មនិ ចជឧប្រស័យសម្រសប
ៃនកំហុសឆគងអងគចបបេ់ទ។ ឧប្រស័យ ច្រតូវ
បនេលើកយកមកេ ះ្រ យ េនចុងបញចបៃ់ន
ករជំនុំជ្រមះ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី សេំណើ សុឲំយេ ះែលង     
អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ១២ ឧសភ ២០១១    
កថខណ្ឌ ១២។ 

 
ករេចញដកី ចេ់ យែឡក ពសំី ងេហតុមនិ
ចចតទុ់កជករបពំនបនេទ៖ ករកំណតថ់

េតើករេចញេសចក្តីសេ្រមច មនុនឹងេចញសំ ង-
េហតុ មេ្រកយ បេងកើតបនជករបំពននតីវិធិី
ែតកនុងករណី ែដលេសចក្តីសេ្រមច នងិសំ ង-
េហតុ្រតូវបនេចញខុស ពីអំឡុងេពល ែដលបន
កំណតេ់ យវធិនៃផទកនុង។ កនុងករណីែដល  
េសចក្តីសេ្រមច និងសំ ងេហតុ្រតូវបនេចញ
កនុងអឡុំងេពល ែដលវធិនអនុញញ តឲយ បញ្ហ
ែដលេចញខុសេពលគន មនិែមនជកំហុសេទ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ និងេអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ង -
ទុកខភ្ល មៗសុឲំយេ ះែលង ជបនទ ន់ អ.វ.ត.ក 
អ.ជ.ត.ក ៣ មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៣១។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៦៨(២) ៧៧(១៤) និង៧៧(១៥)។ វធិន៧៧(១៥) គឺ្រស
េដៀងគន ែមនែទនេទនឹងម្រ ២៧៨ េលើកែលងែតវធិនេនះក្រមតឹ្រតឹមែត ថ នភព ែដលដីករបស់េច្រកម
េសុើបសួរបងគ បឲ់យេ ះែលងជន្រតូវេចទ ឬេលើកែលងករេចទ្របកន ់និង្រពះ ជ ជញ ប្តឹងសំុឲយផ្អ កនីតិវធីិ។ 
កនុង ថ នភពេផ ងេទៀតវធិន៦៨(២) (ករឃុំខ្លួនកល មនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំដីកបញជូ នេរឿងេទជ្រមះ) 
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ឬវធិន៧៧ (បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ដៃទេទៀត្របឆងំនឹងដីកឃុំខ្លួនបេ ្ត ះ សនន) អនុវត្តជទូេទ។ វធិន៧៧(១៤) 
ែចងថ ល់េសចក្តីសេ្រមចរបស់អងគបុេរជំនំុជ្រមះ្រតូវែតមនសំ ងេហតុ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប 
្របេទសកមពុជគឺជ ភគីៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ (ICCPR) ែដល
បញញត្តិេគលករណ៍ចបបអ់ន្តរជតិស្តីពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពី
រេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុងកតិកសញញ  ICCPR ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យ
ថ បន័អនុវត្តរបស់ខ្លួនគឺគណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប។ 

 
្រតូវែតមនយុត្តកិមមស្រមបប់ន្តករឃុខំ្លួន៖ ករឃុំខ្លួន
ប់បញចូ លទំងករឃត់ខ្លួន កនុងេគហ ្ឋ នផង ច

្រតូវបនចត់ទុកថ មទំេនើងចិត្ត ្របសិនេបើរដ្ឋមិន
ចបញជ ក់ពីមូល ្ឋ នជក់ ក់ ជយុត្តិកមមៃនករ

បន្តករឃុំខ្លួន។ 

េរឿងក្ដKីWOKទល់នឹង្របេទសអូ្រ ្ដ លី គណៈ
កមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២០ តុ  
២០០៤ កថខណ្ឌ ៩.៣ េរឿងក្ដីABBASSIទល់
នឹង្របេទស ល់េហ រ ី គណៈកមម ធកិរសិទធិ
មនុស  អ.ស.ប ២៨ មនី ២០០៧ កថខណ្ឌ
៨.៤ គំ ត់លេំន។ 

ករឃុខំ្លួន្រតូវែត្រសបចបប ់ សមេហតុផល និងមន
ករចបំច៖់ សិទធិកនុងករមនេសរភីពត្រមូវឲយមន
កលៈេទសៈៃនករឃុំខ្លួន ែដល្រតូវែត្រសបចបប់
សមេហតុផល និងចបំច្់រគបក់លៈេទសៈ ដូចជ
េដើមបកីរពរកររតេ់គចខ្លួន ករេ្រជ តែ្រជកភស្តុ ង 
ឬករ្រប្រពឹត្តបទេលមើស រជថមី។ 

េរឿងក្ដី KULOV ទល់នឹង្របេទសគីហ ី ថ ន      
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស អ.ស.ប ២៦ កកក  
២០១០ កថខណ្ឌ ៨.៣។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ៖ ម្រ ៩(១) ៩(៣) ៩(៤) ១៤(២) និង
១៤(៣)(គ)។ ជពិេសសម្រ ៩(៣) ែចងថ មនិ ចជវធិនទូេទបនេទែដលត្រមូវថ្រតូវែតឃុខំ្លួនជន្រតូវេចទកនុងេពលរង់
ចកំរជំនំុជ្រមះក្ត។ី បទបបញញត្តិេផ ងេទៀតកនុងម្រ ៩ផ្តល់ករធនពកព់ន័ធេទនឹងករឃុខំ្លួនប៉ុែន្តម្រ ១៤(២) ែចងពីសចច-
ធរណ៍និរេទស និងម្រ ១៤(៣) សិទិធទទួលបនករជំនំុជ្រមះក្តីេ យមនិករពនយេពលមនិសមេហតុផល។ 
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តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
ករបន្តថរេិវ ៃនករឃំុខ្លួន មុនសវនករេលើអងគេសច-
ក្តី៖ េច្រកម្រតូវែតផ្ដល់យុត្តិកមម េលើេហតុផលេលើ
ករបន្តករឃុំខ្លួនមុនសវនករ េលើអងគេសចក្ដីេលើ
បញ្ហ េសរភីព និងករឃតខ់្លួន។ 

េលខ92-85534 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣២ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២០ មក  ១៩៩៣។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ១៤៥-១។ ម្រ េនះែចងពីករឃុំខ្លួនមុនសវនករេលើអងគ-
េសចក្តីែដលរមួទងំមូលេហតុ ៃនករបន្តរយៈេពលឃុំខ្លួនផងែដរ។ 



វធិនទូេទ និងវធិនពកព់ន័ធនឹងដំ កក់លមុនករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ២៧៩ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  201 

ម្រ  ២៧៩៖ ភពមិន ចទទលួយកបនៃនពកយបណ្តឹ ងសុំ
េមឃកមម 

សភេសុើបសួរ ច្របកសមនិទទលួពកយបណ្តឹ ងសំុឱយេមឃកមមេនកនុងករណីដូចតេទ៖ 
 

• ពកយប្ដងឹសំុគម នសំ ងេហតុ 
• ពកយប្ដឹងសំុទកទ់ងនឹងដីកែដល ចប្ដឹងឧទធរណ៍បន 
• ពកយប្ដឹងសំុគម នមលូកភពយ៉ងជកែ់ស្ដង 
 

េសចក្ដសីេ្រមចរបស់សភេសុើបសួរមនិ ចត ៉បនេទ 
 
កល ពកយប្ដឹងសំុ្រតូវបន្របកសមនិ ចទទលួបនេទ សំណំុេរឿង្រតូវបង្វិលភ្ល មេទេច្រកម

េសុើបសួរ។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

ខ្លមឹ រៃនសំេណើ សំុេមឃភព៖ សំេណើ សំុេមឃ
ភព្រតូវែតបញជ កព់វីកិរៈនតីវិធិី។ វកិរៈេនះ្រតូវ
ែតជករបំពនេទេលើសិទធិរបស់មច ស់បណ្តឹ ង។ 

េរឿងក្តនួីន ជ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីករ       
បដេិសធសេំណើ សុេំមឃភព អ.វ.ត.ក អ.ប-.
ជ ២៦ សី  ២០០៨កថ ខណ្ឌ ៣៤-៣៥។ 

 
កររេំ ភេលើសិទធ ិកនុងកតកិសញញ អន្តរជត ិស្តី
ពសិីទធពិលរដ្ឋ នងិសិទធនេយបយ៖ កររេំ ភ
េលើសិទធិ ែដល្រតូវបនទទួល គ ល់ េ យកត-ិ
កសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិ
នេយបយបេងកើតបនជ វកិរៈនីតិវធិី េហើយ

ចេធ្វើឲយកចិចេសុើបសួរ ឬកិចចរបស់េច្រកមេសុើប-
សួរក្ល យេទជ េមឃៈបន។ 

េរឿងក្តនួីន ជ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ស្តីពីករ
បដេិសធេមឃភពអ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៦ 
សី  ២០០៨ កថខណ្ឌ  ៤០។ 

 
្រតូវែតបង្ហ ញពីពយសនកមម កល គម នករ
រេំ ភេលើចបប៖់ កល វធិនៃផទកនុងមនិបន
ែចងថ វកិរៈនីតវិធិីក្ល យជេមឃៈ និងកល

គម នកររេំ ភេលើសិទធិ ែដល្រតូវបនទទួល
គ ល់េ យ កតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិ

ពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ មច ស់បណ្តឹ ង្រតូវែត
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បង្ហ ញថ ផល្របេយជនរ៍បស់ខ្លួនរងនូវករខូច-
ខតពវីកិរៈនីតវិធិី។ 

េរឿងក្តនួីន ជ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីករ
បដេិសធេមឃភព អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៦ 
សី  ២០០៨ កថខណ្ឌ  ៤២។ េរឿងក្តេីអៀង- 
ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ស្តីពីករសុេំមឃភព
កចិចេសុើបសួរ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៥ មថុិន 
២០១០ កថខណ្ឌ ២១។ 

 
ភស្តុ ងមនិ ចទទួលយក េ យស្វ័យ្របវត្តបិន
េទ៖ ្របសិនេបើភស្តុ ង្រតូវបន្របមូល មវធិី
ែដលរេំ ភ េលើសិទធិភស្តុ ងេនះមនិែមនមនិ
ចទទួលយកបន េ យស្វ័យ្របវត្តេិទ។ ក ្ត

ែដល្រតូវយកមកពចិរ  ជរមួមនវធិី្របមូល
យកភស្តុ ង ភព ចេជឿជកប់ន ៃនភស្តុ ង 

និងផលបះ៉ពល់ េទេលើសុចរតិភព ៃនដំេណើ រ
ករនីតវិធិី។ 

េរឿងក្តនួីន ជ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ស្តីពីសេំណើ
សុបំដេិសធេមឃភព អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៦ 
សី  ២០០៨ កថ ខណ្ឌ ៤១។ 

 
សំេណើ សំុេមឃភពកិចចេសុើបសួរ និងកិចចទងំ
អស់របស់្រពះ ជ ជញ ្រតូវបនបដេិសធ៖ នីតវិធិ ី
េមឃភព្រតូវបនកំណត ់ េដើមបេីធ្វើេមឃភព
េលើែផនកជក់ ក់ មយួ ៃនដំេណើ រករនីតវិធិី 
ែដល េធ្វើឲយខូច្របេយជ ៍ របស់ជន្រតូវេចទមនិ
ែមន ស្រមបក់រេធ្វើេមឃភព កិចចេសុើបសួរជ
ទូេទេទ។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពី
សេំណើ សុេំមឃភពអ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៤      
ឧសភ ២០១០ កថខណ្ឌ  ២៤។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៧៦(៤) និង៧៦(៧)។ វធិន៧៦(៤) គឺ្រសេដៀងគន      
ែមនែទនេទនឹងម្រ ២៧៩ េលើកែលងែតវធិន៧៦ (៤) េនះែចងបញជ កប់ែនថមថពកយសំុមនិ ចទទួលយក 
បនេទ្របសិនេបើមនិមន “មូលេហតុ្រគប្់រគន”់។ វធិន៧៦(៧) ែចងត្រមូវឲយភគី កសំ់េណើ សំុេមឃភព 
ឲយបនមុនដីកដំេ ះ្រ យ។ េបើេ្រកយរយៈេពលេនះវកិរៈនីតិវធីិ្រតូវបនចតទុ់កថបនជួសជុលរចួ និង
សំេណើ សំុេមឃភព្រតូវបនចតទុ់កថគម នសុពលភព។ 
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ម្រ  ២៨០៖ នុភពៃនេមឃកមម 

កល បនទទលួបណ្ដឹ ងសំុេមឃកមមចំេពះកិចច ឬលិខិត មយួៃននីតិវធីិ ្របសិនេបើ សភ
េសុើបសួរយល់្រពម មពកយប្ដងឹសំុេនះសភេសុើបសួរសេ្រមច ថេតើេមឃកមមេនះ ្រតូវេធ្វើេទេលើកិចច ឬលិខិត
េផ ងេទៀតែដរឬេទ។ 

 
កិចចឬលិខិត ែដល្រតូវចតទុ់កជេមឃៈ្រតូវដកេចញពីសំណំុេរឿង េហើយតមកល់ទុកេនករយិល័យ

្រក បញជ ីៃនសភេសុើបសួរ។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

ឧប្រស័យៃនេមឃភពដេំណើ រករនតីវិធិ ី ែដល
ជបញ្ហ រធតុ៖ េមឃភពែផនកសំខនម់យួ 
ៃនដំេណើ រករនតីវិធិី ែដលជបញ្ហ រធតុ ច
នឲំយកិចចេសុើបសួរទងំមូល ក្ល យេទជេមឃៈ
។ អងគបុេរជំនុំជ្រមះ្រតូវកំណត់ អំពីឧប្រស័យ
ស្រមបវ់កិរៈនតីវិធិី ែដលបនរកេឃើញេទ ម
ករណីនីមយួៗ។ េមឃភព ៃនកិចចេសុើបសួរ
ទងំមូលមនិ ងំករ កឯ់ក រ/ភសត្តុ ងថមី 
និងគម ន្រប ក់្របឡូក ែដលេកើតេចញពីកិចច
េសុើបសួរថមីចូលកនុងសំណំុេរឿងេឡើយ។ 

េរឿងក្តេីអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីករ
សុេំមឃភពកិចចេសុើបសួរអ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៥ 
មថុិន ២០១០ កថខណ្ឌ ២៦-២៧។ 

សំេណើ សំុេមឃភពកចិចេសុើបសួរទងំមលូ នងិ
កចិចរបស់្រពះ ជ ជញ ្រតូវបនបដេិសធ៖ នតីវិធិី 
េមឃភព្រតូវបនកំណត ់ េដើមបេីធ្វើេមឃភព
ែផនកជក់ ក់ មយួៃនដំេណើ រករនីតវិធិី ែដល 
េធ្វើឲយខូច្របេយជន ៍ របស់ជន្រតូវេចទមនិែមន 
ស្រមបេ់ធ្វើេមឃភពកិចចេសុើបសួរជទូេទេទ។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពី
សេំណើ សុេំមឃភព អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៤     
ឧសភ ២០១០ កថខណ្ឌ  ២៤។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៧៦(៥)។ វធិនេនះគឺ្រសេដៀងគន ែមនែទន េទនឹងម្រ
២៨០ េលើកែលងែតវធិន៧៦(៥) េនះែចងថកល មនែតែផនកមយួ្រតូវបនទុកជេមឃៈែផនក ែដលបន
េមឃៈេនះ្រតូវបនទទួល គ ល់ ថលុបេចលបនទ បពី់បនទទួលចបបច់ម្លងែដលបញជ កថ់ ចម្លង្រតឹម្រតូវ និង
ទងំ្រសុង មដីកឬកិចចេដើម េហើយេគបន មឃតម់និឲយមនករទញេសចក្តីសននិ ្ឋ ន  មយួេចញពី
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កិចចឬដីក ឬេចញពីែផនក ែដលលុបេចលេនះមក្របឆងំភគីេនះេឡើយេ យភគី ែដលចូលរមួកនុងកិចចែដល
ជកមមវតថុៃននីតិវធីិៃនករ កវ់និយ័។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
សភេសុើបសួរ្រតូវែតកំណត់ ល់កិចចដំេណើ រករនីតិវធីិ 
ែដលមនទំនកទំ់នង រ ងមូលេហតុេទនឹងដំេណើ រ
ករនីតិវធីិែដលរងករជំទស់៖ សភេសុើបសួរ្រតូវែត
្របកសេមឃភព ល់កិចចេសុើបសួរ ែដលេកើតេចញ
ពីកិចច ែដល្រតូវបន្របកសថេមឃៈ និងអ រ-    
ឥតករ។ 

េលខ69-91071 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៨៦ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៤ មថុិន ១៩៦៩។ 

 
នុភពៃនេមឃភព ៃនកិចចអេងកតបឋម៖ នុភព

េនះមិននំឲយមនេមឃភព េទេលើដីកសននិ ្ឋ ន
បញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរ ែដលែផ្អកេលើឯក រពក-់
ពន័ធនឹងនីតិវធីិដៃទេទៀតេឡើយ។ 

េលខ94-83490 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣១៣ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៤ តុ  ១៩៩៤។ 

នុភពៃនេមឃភពៃនកិចច ឬដីកមយួេទេលើែផនក
ដៃទេទៀតៃនដំេណើ រករនីតិវធីិ៖ សភេសុើបសួរ ច
សេ្រមចេ យឯក ជយ យកវធិនករេសុើបសួរ ែដល
ចបំចេ់ យមនិគិតពីកិចច ឬដីករបស់េច្រកមេសុើប- 
អេងកតកប៏ន។ 

េលខ86-93988 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៧០ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៦ តុ  ១៩៨៦។ 

 
កិចចែដលបនេធ្វើេមឃភព ្រតូវបនដកេចញពីសំណំុ
េរឿង៖ កនុងអំឡុងេពលជំនំុជ្រមះេគមនិ ចទញយក
ពត័ម៌នេចញពីកិចចទងំេនះបនេទ។ 

េលខ01-81054 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៧០ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៦ មក  ២០០២។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ១៧៤ និងម្រ ២០៦។ ម្រ ទងំេនះែចងពីករដឹកនេំធ្វើ
សវនករ ចំេពះមុខសភេសុើបសួរ េ យ បប់ញចូ លទងំដំេណើ រករនីតិវធីិ និង នុភពរបស់ កនុងករណីមនេមឃភព។ 



ករជំនំុជ្រមះ ទិដ្ឋភពរមួ 
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ករជំនុជំ្រមះ 

ែផនកេនះែចងពីេសចក្តីពនយល់អពំីម្រ ទងំ យ ៃន្រកមនីតវិធិី្រពហមកមពុជដូចខងេ្រកមេនះ៖ 
 
• ម្រ  ២៨៩ សមតថកិចចរបស់ ដំបូង 
• ម្រ  ២៩១ រេបៀបប្ដឹងេទតុ ករ 
• ម្រ  ២៩៩ ករបញចូ លនីតវិធិី 
• ម្រ  ៣០៥ ករបង្ហ ញខ្លួនរបស់ជនជបេ់ចទ មដីកបញជូ នឬ លដីកបញជូ ន 
• ម្រ  ៣០៦ ករេ ះែលងជនជបេ់ចទែដលជបឃំុ់ឱយមនេសរភីពេ យឯកឯង 
• ម្រ  ៣០៧ បណ្ដឹ ងសំុេ ះែលងឱយមនេសរភីពរបស់ជនជបេ់ចទែដលជបឃំុ់ 
• ម្រ  ៣១១ ករ ងំខ្លួនជេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីេនកនុងេពលសវនករ 
• ម្រ  ៣១៣ ជំនួយ និងករតំ ងរបស់េដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី 
• ម្រ  ៣១៥ ករចូលបង្ហ ញខ្លួនរបស់ ក  ី
• ម្រ  ៣១៦ ធរណភពៃនកិចចពភិក េដញេ ល និងភពសមង តៃ់នកិចចពភិក  
   េដញេ ល 
• ម្រ  ៣១៨ ករធនស ្ដ បធ់ន បៃ់នសវនករ 
• ម្រ  ៣២១ ករ យតៃំលេលើភស្ដុ ងេ យតុ ករ 
• ម្រ  ៣២២ វធិនទកទ់ងនងឹភគី ែដលមនវត្ដមនេនកនុងសវនករ 
• ម្រ  ៣២៥ ករសួរចេម្លើយជនជបេ់ចទ 
• ម្រ  ៣២៦ ករ ្ដ បច់េម្លើយរបស់ភគី 
• ម្រ  ៣៣០ ជំនួយ និងសមបថរបស់អនកបកែ្រប 
• ម្រ  ៣៣២ ករបង្ហ ញវតថុ ង 
• ម្រ  ៣៣៩ ពត័ម៌នបែនថមែដលបងគ បេ់ យតុ ករ 
• ម្រ  ៣៤២ សមតថកិចចរបស់តុ ករកនុងេរឿងអញញ ្រតកមម 
• ម្រ  ៣៥០ ករ្របកសពីពិរុទធភព 
• ម្រ  ៣៥៥ ករសេ្រមចអំពី្របេយជនែ៍ផនករដ្ឋបបេវណី 



ករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ២៨៩ 
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ម្រ  ២៨៩៖ សមតថកិចចរបស់ ដំបូង 

ដំបងូជំនំុជ្រមះបទឧ្រកិដ្ឋបទមជឈមិ និងបទលហុ។ ដំបងូសេ្រមចជ្រកុមសមហូភព
ែដលមនេច្រកម៣ (បី) របូចំេពះបទឧ្រកិដ្ឋ្រពមទងំបទមជឈមិ និងបទលហុ ែដលជបទ់កទ់ង។ 

 
ដំបងូសេ្រមចជេច្រកមេទលចំេពះបទមជឈមិ និងបទលហុ។ 

 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

អងគជនុំជំ្រមះ ដបំងូ មនិ ចកណំតព់ភីព
ចបំចភ់ពសម្រសប ៃនដេំណើ រករនតីវិធិរីបស់
អងគបុេរជំនំុជ្រមះេឡើយ៖ អងគជំនុំជ្រមះ
ដំបូងគម នយុ ្ត ធិករ កនុងករកណំតថ់េតើដំេណើ រ
ករនីតវិធិី ចេំពះមុខអងគបុេរជំនុំជ្រមះមនិ ឬមនិ
មនភពចបំចឬ់មនិសម្រសបេឡើយ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ សេំណើ សុឲំយមនករ ត-
្រត ងឯក រទងំអស់ េនកនុងេរឿងក្ដ ី អ.ប- 
.ជ ០៨ អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១៥ កកក  ២០១១ 
កថខណ្ឌ ៥។ 

 
ក្ដី្រតូវែតបដិេសធយុ ្ត ធិករ កល

ករជនុំជំ្រមះ ចនងឹបពំនេលើវធិនៃនចបប។់ 

ករបពំន្រទសឹ្តីនតីវិធិ ី ្រតូវបនបក្រ យ ម
ន័យចេង្អ ត៖ ករបំពននីតិវធិី ែដលត្រមូវឲយ

ក្ដីបដិេសធ ករអនុវត្តយុ ្ត ធិករគឺក្រមតិ
្រតមឹករណីទងំ យ ែដលអំេពើខុសចបប ់នឹង
នឲំយមនករ បំពនវធិនៃនចបប ់ េបើតុ ករ
ជំនុំជ្រមះជនជបេ់ចទ។ កល ករបំពន
មនិែចង ស្រមបតុ់ ករអន្តរជតេិទ ្រទឹស្តីេនះ
្រតូវបនក្រមតឹ្រតមឹែតករណី ៃនអេំពើទរុណកមម
ឬករេធ្វើបបធងនធ់ងរ នងិែតងែតអនុវត្តចំេពះនីតិ
វធិីៃនករចបខ់្លួន នងិករបញជូ នខ្លួនជន្រតូវេចទ។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ សេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត-.
ក អ.ជ.ស.ដ ១៥ មថុិន ២០០៩ កថខណ្ឌ
៣៣។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ មនិមនវធិន មយួ្រសេដៀងគន េទនឹងម្រ ២៨៩ េ យ 
ផទ ល់េទ។ ប៉ុែន្ត វធិន៧៩ែចងពីបទបបញញត្តិទូេទៃនដំេណើ រករនីតិវធីិ ចំេពះមុខអងគជំនំុជ្រមះ ដំបូង និង
ដកេចញនូវ ល់តួនទីរបស់អងគបុេរជំនំុជ្រមះ េលើកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិបណ្តឹ ងឧទធរណ៍។ 



ករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ២៩១ 
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ម្រ  ២៩១៖ រេបៀបប្ដឹងេទតុ ករ 

កនុងេរឿង្រពហមទណ្ឌ ដំបងូ្រតូវបនទទលួបណ្ដឹ ងេ យ៖ 
 

• ដីកបញជូ នរបស់េច្រកមេសុើបសួរឬ លដីកបញជូ នរបស់សភេសុើបសួរ 
• ដីកបញជូ នេទតុ ករជំនំុជ្រមះេ យផទ ល់របស់្រពះ ជ ជញ  
• កំណតេ់ហតុស្ដីពីករចូលបង្ហ ញខ្លួនភ្ល មែដលេធ្វើេ យ្រពះ ជ ជញ  
 

្រគបប់គុគលែដល្រតូវបនបញជូ នេទ ចំេពះមខុតុ ករ មនីតិវធីិ មយួ ដូចខងេលើេនះមន
េឈម ះថជនជបេ់ចទ។ 

 
ជនរងេ្រគះៃនបទេលមើស ច ំងខ្លួន ជេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីបន េនចំេពះមុខតុ ករ 

្របសិនេបើខ្លួនពំុទនប់ន ងំខ្លួនេនេឡើយេនមខុេច្រកមេសុើបសួរ។ 
 
មនេឈម ះេ ថអនកទទួលខុស្រតូវរដ្ឋបបេវណី គឺបុគគល្រគបរ់ូបេ យអនុវត្ដ មចបប ់ ែដល 

្រតូវែតជសួជុលពយសនកមមែដលប ្ដ លឱយមនដល់ជនរងេ្រគះៃនបទេលមើស។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

គម នមលូ ្ឋ ន មយួ ែដលអនុញញ តឲយអងគជនុំំ
ជ្រមះ ដបំងូបងគ បឲ់យេធ្វើវេិ ធនកមមេលើដ-ី 
កបញជូ នេរឿងេទជនុំជំ្រមះេឡើយ៖ អងគជំនុជំ្រមះ

ដំបូង កម៏និ ចពិចរ េលើវកិរៈ ៃន
នីតវិធិីកនុងដេំណើ រករៃនកិចចេសុើបសួរែដរ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ េសចក្តែីណនអំពីំកចិច្របជុេំរៀបចំ
សវនករ ៨ េម  ២០១១ កថខណ្ឌ ២។ 

 

អងគជនុំជំ្រមះ ដបំងូ ចទទួលសំណំុេរឿង
េទះបជី សថិតកនុងេពលរងច់េំសចក្តសីេ្រមចេលើ     
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនងឹដកីដេំ ះ្រ យក្តី
៖ ករបញជូ នេរឿងក្ដី ពីអងគបុេរជំនុំជ្រមះ ម
សំ ងេហតុ ៃនេសចក្តីសេ្រមចេលើបណ្តឹ ងឧទធរ-
ណ៍្របឆងំេទនឹង ដីកដំេ ះ្រ យមនិមន 
ផលបះ៉ពល់េទេលើករ រកេឃើញរបស់អងគជំនុ-ំ
ជ្រមះ ដបំូង ែដលថខ្លួនបនទទួលដីក
បញជូ នេរឿងេទជ្រមះ ្របឆងំនឹងជនជប់េចទ
្រតមឹ្រតូវកនុងករណី ែដលបនបំេពញ មលកខ-    
ខណ្ឌ ៃនេពលេវ កំណតទ់ងំអស់។ 



ករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ២៩១ 
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េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី សេំណើ សុឲំយេ ះែលង   
អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ១២ ឧសភ ២០១១    
កថខណ្ឌ ១០-១២។ 

 
ពយសនកមមពុចំបំចេ់ យផទ ល់េទ៖ ពយសនកមម
កនុងពកយសំុ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី 
្រតូវែតមនលកខណៈ ជបុគគល ប៉ុែន្តមនិចបំច់
េ យផទ ល់េទ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង 
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ អពីំភព ច
ទទួលយកបន ៃនពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើម     
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីអ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ២៤       
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៨៣។ 

 
ពយសនកមមេលើសមជកិ្រគួ រ៖ ពយសនកមម្រតូវ
ែតមនលកខណៈជបុគគល ប៉ុែន្តេ្រកមកលៈេទ-
សៈពិេសសជក់ ក់ ច្រតូវបនបងកេ យ
ករអន្ត យេទេលើសមជិក្រគួ រ។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ល្រកម អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស-  .ដ 
២៦ កកក  ២០១០ កថខណ្ឌ ៦៤១។ 

 
ភស្តុ ងបញជ ក ់ ពពីយសនកមមផទ ល់េលើសមជកិ
្រគួ រ ចឆ់ង យ៖ កនុងករណី េលើកែលងែត 
ជនរងេ្រគះ ែដលជសមជិក្រគួ រ ចឆ់ង យ
ចបង្ហ ញពីពយសនកមមផទ ល់ ពបីទេលមើសឧ្រកិដ្ឋ

្របសិន ភគី ចបង្ហ ញពចីំណង ចញ់ត ិនិង
ចំណងទកទ់ងពេិសសបន។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ល្រកមអ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ 
២៦ កកក  ២០១០ កថខណ្ឌ ៦៤៣។ 

 
ពយសនកមម្រតូវែតេកើតេចញ េ យផទ ល់ពីអំេពើ
របស់ជនជបេ់ចទ៖ អនក ក់ពកយសំុ ំងខ្លួន
ជេដើម បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី្រតូវែតបង្ហ ញថ ពយស-
នកមមគឺលទធផលផទ ល់ ៃនបទេលមើសរបស់ជនជប់
េចទ ែដលកំពុង្រតូវបនេសុើបសួរ។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ល្រកមអ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ 
២៦ កកក  ២០១០ កថខណ្ឌ ៦៤៧។ 

 
ករបដេិសធេចលពកយសំុ ែដលមនិបនបង្ហ ញ
ពពីយសនកមមេ យផទ ល់៖ េច្រកមេសុើបសួរ ច 
បដិេសធពកយសំុ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបប-
េវណី ្របសិនេបើខ្លួន ពនិិតយេឃើញថពកយសំុមនិ
បនបង្ហ ញថ ពយសនកមមេកើតេចញេ យផទ ល់
ពបីទេលមើសរបស់ជនជបេ់ចទ ែដលរងករេចទ
្របកន។់ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង 
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ អពីំភព ច
ទទួលយកបនៃនពកយ សុំ ងំខ្លួនជេដើម     
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៧           
េម  ២០១០ កថខណ្ឌ ៤៨។ 

 
ជនរងេ្រគះ ែដលេចទ្របកន ់ ពអីងគេហតុថម៖ី 
ជនរងេ្រគះែដលចង់ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋ
បបេវណី មនិ ចេលើកេឡើងពីអងគេហតុថមីស្រមប់
េគលបំណងឲយេសុើបសួរបនេទ ប៉ុែន្ត ចេចទ
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្របកនអ់ងគេហតុថមី ែដល ចបង្ហ ញពទីំនកទ់ំនង
មូលេហតុភជ បេ់ទ និងពយសនកមមែដលខ្លួនបន
ទទួលរង េហើយយ៉ងេ ច ស់ភជ បេ់ទនឹង
បទេលមើសមយួ ែដលបនេចទ្របកនជ់នជប-់
េចទកនុងដីកបញជូ នេរឿង េទជនុំំជ្រមះែដលមន
្រ ប។់ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ អពីំភព ច
ទទួលយកបនៃនពកយ សុំ ងំខ្លួនជេដើម     
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤      
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៤២។ 

 
ទំនក់ទំនងេទនឹងជន្រតូវេចទរួម ចជករ
្រគប់្រគន់៖ កនុងបណ្តឹ ងទមទរ្របឆងំនឹងជន
ជបេ់ចទេ្រចើននក ់ទងំករណី្របឆងំនឹងបុគគល
នន និងរមួគន ជ្រកុម កនុងសហកមមឧ្រកិដ្ឋកមម
រួម (ឬកនុងទ្រមង់ ៃនករទទួលខុស្រតូវេផ ង
េទៀត) មច ស់សំេណើ ្រតូវបង្ហ ញពទីំនកទ់ំនងេទ
នឹងជន្រតូវេចទ រមួជជងជន្រតូវេចទមន ក់ៗ
។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ អពីំភព ច
ទទួលយកបនៃនពកយ សុំ ងំខ្លួនជេដើម     
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤           
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៧១-៧៣។ 

 
ពយសនកមមផ្លូវចតិ្ត ែដលេកើតេចញពអីេំពើ្របល័យ
ពូជ សន ៍ឧ្រកដិ្ឋកមម្របឆងំមនុស ជត ិ្របសិន 

េបើ ជនរងេ្រគះសថិត េនកនុង្រកុមទសិេ ៃនករ
យ្រប រ៖ កនុងករណី មនឧ្រកដិ្ឋកមមដូចជ

អេំពើ្របល័យពូជ សន ៍ ឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆងំមនុ-
ស ជត ិកល អនកេសនើសំុេនះ ជជនរងេ្រគះ
េ យ្របេយល (ឧទហរណ៍ជ ក  ីឬជជន 
ែដលបនដឹងពបីទឧ្រកិដ្ឋ ែដលបនេចទ្របកន)់ 
្រតូវចតទុ់កថ មនពយសនកមមផ្លូវចិត្តេ យផទ ល់ 
្របសិនេបើ អនកេសនើសំុទំនងជសមជិក ៃន្រកុម
ទិសេ  ឬសហគមនជ៍មយួជនរងេ្រគះេ យ
ផទ ល់។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង 
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ អពីំភព ច
ទទួលយកបនៃនពកយ សុំ ងំខ្លួនជេដើម     
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤       
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៩៣។ 

 
ពយសនកមមេលើសមភ រៈ៖ ពយសនកមមរួមមនករ
បតប់ង្់រទពយសមបត្ត ិឬ្របកច់ំណូល។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ល្រកមអ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ 
២៦ កកក  ២០១០ កថខណ្ឌ ៦៤១។ 

 
ពយសនកមមផ្លូវចិត្ត៖ ពយសនកមមខងផ្លូវចិត្ត ច
រមួទងំជំងឺផ្លូវចិត្ត ឬវកិលចរតិពីករបកស់បត
ដូចជជំងឺបកស់បត។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ល្រកម អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ 
២៦ កកក  ២០១០ កថខណ្ឌ ៦៤១។ េរឿងក្តី
នួន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និងេអៀង-      
ធរីទិធ៖   បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ អពីំភព ចទទួល
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យកបន ៃនពកយសុំ ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ង 
រដ្ឋបបេវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ មថុិន 
២០១១ កថខណ្ឌ ៨៣។ 

 
ពយសនកមមផ្លូវចតិ្ត ចេកើតេចញ ពបីទឧ្រកដិ្ឋ្រប-
ឆងំនងឹ្រគួ រ ចជ់តិ នងិបគុគលដៃទមយួចនួំន 
េទៀត៖ មនិគបបបីក្រ យពយសនកមមផ្លូវចិត្តកនុង
នយ័តូចចេង្អ ត្រតឹមែតបទេលមើស ែដលបន្រប-
្រពតឹ្តេឡើង ្របឆងំសមជិក្រគួ រ ចជ់ិតេទ។ 
ប៉ុែន្ត្រតូវគិតពបីុគគលេ្រចើនេទៀត ដូចជសមជិក
្រគួ រ ច ់ ឆង យមតិ្តភក្តិអនកជិតខង និងជន
ទំង យ ែដលមនចំណងមេនសេញច តន
មវបបធម ៌នងិសងគមែខមរផងែដរ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ អពីំភព ច
ទទួលយកបនៃនពកយ សុំ ងំខ្លួនជេដើម     

បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤        
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៤៩ ៨៧ និង៨៨។ 

 
តុ ករ្រតូវែតពចិរ ពកីរបងកឲយមនកររង
េ្រគះខងផ្លូ វចិត្ត េទ មបរបិទ៖ កនុងករ យ
តៃម្លពពីយសនកមមផ្លូវចិត្ត កនុងពកយសំុ ងំខ្លួនជ
េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី តុ ករចបំច្់រតូវែត
ពចិរ  អំពីករបងកឲយរងេ្រគះ េនកនុងបរបិទ
សងគម និងវបបធម៌ អំឡុងេពលមនបទេលមើស 
ែដល្រតូវបនេចទ ្របកន។់ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ អពីំភព ច
ទទួលយកបន ៃនពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើម     
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីអ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ មថុិន 
២០១១ កថខណ្ឌ ៨៣ និង៨៦។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន ៧៩។ វធិនេនះែចងថ អងគជំនំុជ្រមះ ដំបូងទទួល
ដីកបញជូ នេរឿងេទជំនំុជ្រមះពីេច្រកមេសុើបសួរ ឬអងគបុេរជំនំុជ្រមះ។ ខុសពីតុ ករកមពុជេផ ងេទៀត អ.វ.ត.ក 
មនិ ចទទួលដីកេនះកនុងមេធយបយេផ ងពីេនះេទ។ េលើសពីេនះ េនអ.វ.ត.ក េដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី ច
្រតឹម កព់កយសំុចូលរមួកនុងកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិរហូតដល់១៥ៃថង េ្រកយបញចបក់រេសុើបអេងកត (វធិន២៣សទួន)។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករ- 
ពរែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
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េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ែដលមនសិទិធចូលរមួេនកនុង
ករជំនំុជ្រមះ៖ បុគគលទងំេនះរមួមនជនទងំ យ
ែដលចងប់នករជំនំុជ្រមះេ យយុត្តិធម ៌និងសវន-
ករជ ធរណៈជបុគគល ែដលេចទ្របកនភ់ន ក-់
ងររដ្ឋថ បន្រប្រពឹត្ត អំេពើេធ្វើបបមនិែមនជបុគគល 
ែដល្រគនែ់តចងស់េ្រមច េគលបំណងសងសឹកផទ ល់
ខ្លួនេទ និងបុគគលែដលេចទ្របកនេ់លើករេធ្វើទុកខបុក-
មនញិេ យភន កង់ររដ្ឋ។ 

េរឿងក្ដPីEREZទល់នឹង្របេទសប ងំ តុ ករ
សិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១២ កុមភៈ ២០០៤ កថខណ្ឌ

៧៤-៧៥ (េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ែដលចង់បន
ករជនុំជំ្រមះក្តីេ យយុត្តិធម ៌ និងសវនករជ

ធរណៈ) េរឿងក្ដី SIGALA Sទល់នឹង្របេទស
្រកិក តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២២ កញញ  ២០០៥ 
កថខណ្ឌ ២៧ (បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី មនិែមនជ
ករសងសឹក) េរឿងក្ដី AKSOYទល់នឹង្របេទស  
ទួគី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១៨ ធនូ  ១៩៩៦ 
កថខណ្ឌ  ៩២ (បទេលមើស្រប្រពឹត្តេ យភន កង់រ
រដ្ឋ)។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ ស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៦(១)។ ម្រ េនះែចង
ពីសិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះក្តេី យយុត្តិធម ៌ រមួទងំសិទធិរបស់បុគគល ែដលទទួលរងករេចទ ្របកនពី់បទេលមើស្រពហមទណ្ឌ
កនុងករទទួលបនករជំនំុជ្រមះេ យយុត្តិធម ៌ និងជ ធរណៈកនុងរយៈេពលសម្រសប េនចំេពះមុខតុ ករឯក ជយ 
និងមនិលំេអៀង ែដលបេងកើតេឡើងេ យចបប។់ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
េទះបីជករណី ែដលតុ ករមនិមនសមតថកិចចជួស
ជុលករខូចខត ែដលបងកេឡើងេ យជនជបេ់ចទក្ត ី
កខ៏្លួន ចទទួល គ ល់េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីបនែដរ
៖ តុ ករ ចេធ្វើែបបេនះបន កល េដើមបណ្តឹ ង

រដ្ឋបបេវណីមនេចតនបង្ហ ញពីពិរុទធភព្រពហមទណ្ឌ
របស់ជនជបេ់ចទ េដើមបគី្ំរទពកយបណ្តឹ ងរបស់ខ្លួន។ 

េលខ69-92311 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៨២ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៨ មថុិន១ ៩៧១។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ២៣១ ៣៨៨ ៤១៨ និង៥៣១។ ម្រ ទងំេនះែចងពីនីតិវធីិ 
ែដលតុ ករេផ ងៗគន ។ កនុង្របពន័ធប ងំ ចយកមកេ្របើ និងកំណតពី់វ ិ លភពៃនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន និងសិទធរិបស់
េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីេនកនុងករណីនីមយួៗ។ 
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ម្រ  ២៩៩៖ ករបញចូលនីតិវិធ ី

កល តុ ករបនទទលួនីតិវធីិេ្រចើន ែដលមនអងគេហតុេ្រចើនជបទ់កទ់ងគន តុ ករ ច
បងគ បឱ់យបញចូ លនីតិវធីិទងំេនះជមយួគន បន។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

បណ្តឹ ងឧទធរណ៍សំុ ឲយពចិរ េឡើងវញិ ច
សេ្រមចបនរមួគន  េទះបជី កនុងករណីែដល      
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្រតូវបនេធ្វើេឡើង មមូល ្ឋ ន
េផ ងគន ក្ត៖ី កនុង្របេយជនយុ៍ត្តធិម ៌និង្របសិទធ-
ភពតុ ករ        បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េទអងគបុេរជំនុ ំ
ជ្រមះ្របឆងំនឹងករ្រចនេចល ពកយសំុ ំង
ខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីរបស់េច្រកេសុើប 
សួរ ច្រតូវបនពិនិតយ និងសេ្រមចរួមគន  
េទះបីជកនុងករណី ែដលបណ្តឹ ងឧទធរណ៍្រតូវ
បនេផ្តើមេឡើង មមូល ្ឋ នេផ ងគន ក្តី ្របសិន
េបើមនកំហុសឆគងជកមមវតថុ ៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ 
នងិ្របសិនេបើ កំហុសេនះមនភពពកព់ន័ធេទ

នឹងអនក កព់កយសំុ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋ-
បបេវណីទងំអស់ ែដល្រតូវបន្រចនេចល និង
្របសិនេបើភពអយុត្តធិមខ៌្ល ងំ េកើតេឡើងចំេពះ
េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ែដល្រតូវបន្រចនេចល 
មនិបនេលើកេឡើង ពកីំហុសឆគងែដលរកេឃើញ 
េ យអងគបុេរជនុំំជ្រមះ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍អពីំភព ច
ទទួលយកបន ៃនពកយសុំ ងំខ្លួនជេដើម    
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤       
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ទី ៣៥។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ មនិមនវធិន មយួ្រសេដៀងគន េទនឹងម្រ េនះេទ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ របស់ប ងំ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជ
ឧទហរណ៍អំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្ត
េនកនុងតុ ករជនខ់ពស់បំផុតៃន្របេទសប ងំគឺតុ ករកំពូល។ 
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ទំនកទំ់នងរ ងបទេលមើស និង បទេលមើស ែដលចបំច ់
បញចូលគន ៖ េច្រកម្រតូវែតបង្ហ ញពីទំនកទំ់នងេនះ 
េដើមបបីញចូ លេរឿងក្តីរមួគន ។ ប៉ុែន្តេច្រកមមនិចបំច់
បង្ហ ញពីករមនិ កេ់រឿងក្តីរមួគន   េនកនុងេសចក្តី   
សេ្រមចេនះេទ។ 

េលខ 92-81941 តុ ករកពូំលប ងំ ២៧ 
កញញ    ១៩៩៥ (ទនំក់ទនំងែដលចបំច់)។ 
េលខ 91-82210 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៥០ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៧ េម  ១៩៩២         

(ភពគម នទនំកទ់នំងែដលមិនែមនជចបំច់ 
ចេំពះេសចក្តីសេ្រមចមិន ករួ់មគន )។ 

 
ករ កេ់រឿងក្តីរួមគន  គឺជវធិនកររដ្ឋបល ែដលជ
ទូេទមនិ ចជកមមវតថុៃនេមឃភពេទ៖ មនករេលើក- 
ែលង ្របសិនេបើមនកររេំ ភេលើសិទធិករពរខ្លួន។ 

្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ  េលខ២៩៦ តុ ករកពូំល
ប ងំ ៣ មថុិន ១៩៥៩។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ប ងំ៖ ម្រ ២០៣។ ម្រ េនះែចងពីករ កប់ញចូ លេរឿងក្តី កល
បទេលមើសទកទ់ងគន  រមួទងំករែចងពីអ្វីែដល ចជបទេលមើសពកព់ន័ធេទៀតផង។ 
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ម្រ  ៣០៥៖ ករបង្ហ ញខ្លួនរបសជ់នជប់េចទ មដីក
បញជូន ឬ លដីកបញជូន 

កនុងករណីែដលតុ ករទទលួបណ្ដឹ ង មដីកបញជូ នរបស់េច្រកមេសុើបសួរ ឬ លដីកបញជូ ន
របស់សភេសុើបសួរ ជនជបេ់ចទចូលបង្ហ ញខ្លួនេ យេសរ ី េលើកែលងែតេច្រកមេសុើបសួរ ឬសភ-
េសុើបសួរបនសេ្រមចឱយឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន។ 

 

្រពះ ជ ជញ ចតវ់ធិនករចបំច ់ េដើមបឱីយជនជបេ់ចទែដល្រតូវបនឃំុខ្លួន ្រតូវបននេំទកន់
សវនករេ យកងកម្ល ងំ ធរណៈ។ 

 

ដូចែដលបនែចងេនកនុងម្រ  ២៤៩ (េសចក្ដីសេ្រមចៃនដីកដំេ ះ្រ យទកទ់ងនឹងករ 
ឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន និងករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ) ៃន្រកមេនះ េសចក្ដីសេ្រមចរក ទុកខ្លួនជនជប់
េចទេនកនុងឃំុបេ ្ដ ះ សនន ្រតូវអស់ នុភពេនេពលផុតថិរេវ  ៤ (បនួ) ែខ។ ្របសិនេបើជនជប់
េចទមនិ្រតូវបនឱយចូលេទបង្ហ ញខ្លួន េនមខុតុ ករកនុងរយៈេពលេនះេទ ជនជបេ់ចទ្រតូវែតបនេ ះ
ែលងឱយមនេសរភីពវញិេ យឯកឯង។ 

 

ល្រកមេលើអងគេសចក្ដី្រតូវេធ្វើេឡើងកនុងរយៈេពលសមេហតុផល។ 
 

ជនជបេ់ចទែដលចូលបង្ហ ញខ្លួន េនេពលសវនករកនុង នៈជជនជបឃំុ់េនះ េនែតជបឃំុ់
ដែដល រហូតដល់មន ល្រកមេលើអងគេសចក្ដ ីេលើកែលងែតតុ ករបងគ បឱ់យេ ះែលងឱយមនេសរភីព
វញិ។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

ភពចបំចតក់នុងករថ្លងឹែថ្លងរ ងករឃំុខ្លួន នងិ
េសរភីព៖ តុ ករ្រតូវែតថ្លឹងែថ្លងរ ងមូលេហតុ 
ស្រមបឃំុ់ខ្លួន និងសិទធិេសរភីពបុគគល។ សចច-
ធរណ៍ៃនេសរភីព ត្រមូវឲយេសចក្តីសេ្រមច 
តុ ករកនុងករឃំុខ្លួន មនមូល ្ឋ ន្រគប្់រគន ់
និង្រតូវបនេចញ េ យអនុេ ម មនតីវិធិី 
និងលកខខណ្ឌ ចបប។់ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ភ្ល មៗស្តី
ពីករេសនើសុេំនេ្រកឃុ ំ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ទី៤៧ និង៥៦។ 

 
ជន្រតូវេចទ្រតូវបនឃំុខ្លួន េនេពលបង្ហ ញខ្លួន
េលើកដបំងូ៖ ជន្រតូវេចទ ែដល្រតូវបនឃំុខ្លួន
េនេពលបង្ហ ញខ្លួនេលើកដំបូង ចំេពះមុខអងគ



ករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៣០៥ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  215 

ជំនុំជ្រមះ ដំបូង ្រតូវបន្តសថិតកនុងករឃំុខ្លួន
រហូតដល់េពល អងគជំនុំជ្រមះេចញ ល្រកម 
ដ ប តុ ករមនមូល ្ឋ ន្រសបចបបក់នុង 
ករឃំុខ្លួន។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ភ្ល មៗស្តី
ពីករេសនើសុេំនេ្រកឃុ ំ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ទី៤៧ ដល់៤៩។ 

 
្រតូវែត នម្រ ចបប ់េនេពលពនិតិយេមើលសចច
ធរណ៍ៃនេសរភីព៖ ្របពន័ធចបបក់មពុជគឺជ
មូល ្ឋ ន្រគឹះករពរសិទធិមនេសរភីព េហើយ
្រតូវ នម្រ ៣០៥ ដល់ ៣០៧ េនេពល      
ពនិិតយេមើលសចចធរណ៍ៃនេសរភីព។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធណ៍ភ្ល មៗ ស្តី
ពីបណ្តឹ ងសុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក 
៦ មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ទី៤៦។ 

 
ករសនមតថលកខខណ្ឌ ែដលធនពដីបំងូថ ្រតូវ
បន្តករឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន គជឺករសនមត ម
អងគេហតុ នងិ ចជទំស់បន៖ ករសនមតេនះ
មនិចងកតព្វកិចច េលើអងគជំនុជំ្រមះ ដបំូង
េឡើយ។ ្របសិនេបើអងគជំនុជំ្រមះ ដបំូង
យតៃម្លពីភព្រសបចបប់ ៃនករឃំុខ្លួន ម

គំនិតផ្តួចេផ្តើមផទ ល់ខ្លួនេនះ ឬក៏ មសំេណើ របស់
ជនជបេ់ចទ ករពនិិតយេឡើងវញិរបស់ខ្លួន្រតូវ
ែតេធ្វើេឡើង្របកបេ យអតថនយ័។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធណ៍ភ្ល មៗស្តីពី
បណ្តឹ ងសុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ទី៤៨-៤៩។ 

 
ជនជបេ់ចទមនបនទុកផ្តល់ភស្តុ ង េដើមបតី ៉
ចេំពះមលូេហតុៃនករឃំុខ្លួន៖ ចបព់កីរបង្ហ ញ
ខ្លួនេលើកដំបូង េនចំេពះមុខអងគជំនុំជ្រមះ -

ដំបូង រហូតដល់េពលអងគជំនុំជ្រមះ
ដំបូងេចញេសចក្តីសេ្រមចរបស់ខ្លួន ជនជប់
េចទមនបនទុកផ្តល់ភស្តុ ង េដើមបតី ៉ ចំេពះ
មូលេហតុៃនករឃំុខ្លួន េ យ ក់សំេណើ េទ
អងគជំនុំជ្រមះ ដំបូង។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធណ៍ភ្ល មៗស្តី
ពីបណ្តឹ ងសុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក 
៦ មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ទី៤៨។ 

 
អងគជំនំុជ្រមះតុ ករកំពូល ចែផ្អកេលើករ
សនមតៃនលកខខណ្ឌ បន្តៃនករឃំុខ្លួន៖ កល
អងគជំនុំជ្រមះ ដំបូងផ្តល់សំ ងេហតុមិន
្រគប់្រគន់ េដើមបេីធ្វើជយុត្តិកមមពភព្រសប-
ចបប់ៃនករឃំុខ្លួនជនជប់េចទ អងគជំនុំជ្រមះ
តុ ករកំពូល ចតមកល់ សុពលភពៃនករ
ឃំុខ្លួនេ យែផ្អក េទេលើសចចធរណ៍ៃនលកខខណ្ឌ
បន្តករឃំុខ្លួន ែដលេគ ចបដិេសធបន។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធណ៍ភ្ល មៗស្តីពី
បណ្តឹ ងសុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ទី ៥៤។ 
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ជនជបេ់ចទ្រតូវែតផ្ដល់ភស្តុ ង មកលៈ- 
េទសៈ/លកខខណ្ឌ  ែដលធនឲយខ្លួនបនេនេ្រក
ឃំុ៖ ជនជបេ់ចទមនបនទុក កនុងករផ្តល់ភស្តុ-
ងពីកលៈេទសៈអងគេហតុ និងលកខខណ្ឌ  ែដល
ចធនឲយខ្លួនបនេនេ្រកឃំុ។ មនែតករណី 

ែដលជនជបេ់ចទបនបំេពញ មលកខខណ្ឌ
េនះេទ េទើបតុ ករ្រតូវ យតៃម្លេទេលើភព
្រគប់្រគន់ កនុងករ ក់េនេ្រកឃំុ េ្រកមករ
្រតួតពនិិតយ មផ្លូវតុ ករ។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធណ៍ភ្ល មៗ    
ស្តីពីបណ្តឹ ងសុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.-    
ត.ក ៦ មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ទី ៥៧។ 

ករណីែដលេសចក្តសីេ្រមច បដេិសធករឲយេន
េ្រកឃំុរបស់អងគជនុំជំ្រមះ ដបំងូនងឹ្រតូវ
បនតមកល់៖ កល ជនជបេ់ចទមនិបនផ្តល់
ពត័ម៌នលំអិតដល់អងគជំនុំជ្រមះ ដំបូង
ពកព់ន័ធនឹងមេធយបយ ែដលធនពវីត្តមនរបស់
ខ្លួនេនកនុងតុ ករ។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធណ៍ភ្ល មៗ    
ស្តីពីបណ្តឹ ងសុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.-   
ត.ក ៦ មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ទី៥៧-៥៨។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៨២(១) និង៦៨(៣)។ វធិន៨២(១) េនះគឺ្រសេដៀងគន
ែមនែទនេទនឹងបញញត្តិដំបងួ និងបញញត្តិចុងេ្រកយ ៃនម្រ  ៣០៥។ វធិន៦៨(៣) ្រសេដៀងគន ែមនែទនេទ
នឹងម្រ  ២៤៩ ែដលែចងពីករផុតរយៈេពលឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សននកនុងេពល៤ែខ េលើកែលងែតកនុងអំឡុងេពល
េនះ ជនជបេ់ចទ្រតូវបននេំទជំនំុជ្រមះ េនចំេពះមុខតុ ករជំនំុជ្រមះេលើអងគេសចក្តី។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

គណៈកមម ធិករសិទធមនុស អ.ស.ប 
្របេទសកមពុជគឺជភគីៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និង សិទធិនេយបយ (ICCPR) ែដល
បញញត្តពីេគលករណ៍ចបបអ់ន្តរជតិស្តីពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពី
រេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុងកតិកសញញ  ICCPR ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្ត
េ យ ថ បន័អនុវត្តរបស់ខ្លួនគឺគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស អ.ស.ប។ 
 
កររេំ ភ៖ ករបញជូ នេរឿងេទជំនំុជ្រមះ ែដល្រតូវរង់
ចជំេ្រចើនឆន  ំ េ យគម នករវនិិចឆយ័េទសចុងេ្រកយ
៖ កនុង ថ នភពេនះ េពលែដលគម នករពនយល់ពីរដ្ឋ
អំពីយុត្តិកមមៃនករយឺតយ៉វនីតិវធីិ  គឺជកររេំ ភ

េលើសិទធិៃនករទទួលបនករជំនំុជ្រមះ េ យគម ន
ករពនយរេពល។ 

េរឿងក្ដី KANKANAMGE ទល់នឹង្របេទស្រសី 
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លងក    គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៧ 
កកក  ២០០៤ កថខណ្ឌ ទី៩.២។ 

 
កររេំ ភ៖ ថ នភពែដលភពសមុគ ម ញៃនេរឿងក្តី
គម នយុត្តកិមម ស្រមបក់រពនយរេពល៤ឆន  ំ និង៤ែខ
ចេន្ល ះពីករចបេ់ផ្តើមៃនករកតេ់សចក្ត ី និងករផ្តនទ
េទស៖ កររេំ ភសិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះេ យ
គម នករពនយរេពលេកើតមនេឡើងេទ កល ភព
សមុគ ម ញ ៃនសំណំុេរឿងមនិបនផ្តល់យុត្តិកមមៃនករ
ពនយេពលរយៈេពល៤ឆន  ំ និង៤ែខគិតចបពី់ករចប់
េផ្តើមៃនករេសុើបសួរ (ឬក៣៏ឆន ២ំែខចបពី់ករេរៀបចំ
របយករណ៍េកសលវចិយ័ែផនកេពទយ) រហូតដល់េពល
េចញេសចក្តីសេ្រមចផ្តនទ េទសេ យតុ ករ។ 

េរឿងក្ដ ី FILIPOVICH ទល់នឹង្របេទសលីសូ៊-      
នី គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស  អ.ស.ប ៤ 

សី  ២០០៣ កថខណ្ឌ ទី ៧.១។ 
 
កររេំ ភ៖ ករពនយរេពលេលើសពី៦ឆន គិំតចប់
ពីមនដីកបងគ បឲ់យជំនំុជ្រមះេឡើងវញិ រហូតដល់
េពលមនករបដិេសធ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍សំុឲយជំនំុជ្រមះ
េឡើងវញិ៖ ករពនយរេពលនីតិវធីិេលើសពី៦ឆន  ំ គិត
ចបពី់េពលេចញដីកបងគ ប ់ ឲយជំនំុជ្រមះេឡើងវញិ
រហូតដល់េពលបដិេសធឧទធរណ៍ អំពីករជំនំុជ្រមះ
េឡើងវញិគឺជវធិនករមនិសម្រសប និងរេំ ភេលើ
សិទធិរបស់ចុងេចទ កនុងករទទួលបនករជំនំុជ្រមះ 
េ យគម នករពនយរេពល និងសិទធិឲយតុ ករជន់
ខពស់ពិនិតយេឡើងវញិេលើករសេ្រមចេសចក្តី និងកត់
េទសេ យអនុេ មេទ មចបប។់ 

េរឿងក្ដី KENNEDYទល់នឹង្របេទស្រទីនី ដ 
និងតូបហកូ  គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប 
២៦ មនី២០០២ កថខណ្ឌ ៧.៥។ 

ករ ងំសទះខងរដ្ឋបលមនិែមន ជយុត្តកិមមេទ៖ រដ្ឋ
មនិ ចយកករយឺតយ៉វនីតិវធីិយូរ េ យ រខ្វះ
បុគគលិកនិងករ ងំសទះ ខងរដ្ឋបលជទូេទមកេធ្វើ
ជយុត្តិកមមបនេទ។ 

េរឿងក្ដី INTERIGHTS ទល់នឹង្របេទស្រទីនី ដ 
និងតូបហកូ  គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស          
អ.ស.ប  ២១ មនី ២០០២ កថខណ្ឌ ទី ១០.៥ 
េរឿងក្ដី  LUBUTO ទល់នឹង ZAMBIA គណៈកមម -
ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ៣១ តុ  ១៩៩៥ 
កថខណ្ឌ ទី ៧.៣។ 

 
្រតូវែតជំនំុជ្រមះចុងេចទឲយបនឆប់ ម ែដល ច
េធ្វើេទបន កល បណ្តឹ ងសំុ េនេ្រកឃុ្ំរតូវបន   
បដិេសធ៖ អនុេ ម មសិទធិ ទទួលបនករជំនំុ-
ជ្រមះេ យគម នករពនយរេពល និងទទួលបនករ
េ ះែលង កល មនករពនយរេពលនីតិវធីិតុ
ករ្រតូវែតជំនំុជ្រមះចុងេចទ ឲយបនឆប់ មែដល
ចេធ្វើបន េនេពលែដលសំេណើ សំុេនេ្រកឃុំរបស់

ជនេនះ្រតូវបនបដិេសធ កនុងករណីមនករេចទ    
្របកនធ់ងនធ់ងរ ដូចជមនុស ឃត ឬឃតកមម។ 

េរឿងក្ដី SEXTUS ទល់នឹង្របេទស្រទីនី ដ 
និងតូបហកូ  គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប 
១៦ កកក ២០០១ កថខណ្ឌ ទី ៧.២។ 

 
កររេំ ភ៖ ករពនយរេពលមុនសវនករ២២ែខ ែដល
មនយុត្តកិមមថ មនបញ្ហ /អសថិរភពទូេទ បនទ បពី់
ករប៉នុបង៉េធ្វើរដ្ឋ្រប រ៖ សិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះ
េ យគម នករពនយរេពលមិនសមេហតុផល និង
ទទួលបនករេ ះែលង េ យ រមនករពនយរ
េពលនីតិវធីិ្រតូវបនរេំ ភបំពន កល ជនជប់
េចទបន្តសថិតកនុងករឃុំខ្លួន កនុងរយៈេពលៃនករ
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ពនយរេពលមុនអងគេសចក្តី ២២ែខ េហើយរដ្ឋេធ្វើយុត្តិ-
កមមេលើករពនយរេពល េ យែផ្អកេលើែត “អសថិរភព 
និងបញ្ហ ជទូេទ បនទ បពី់មនករប៉ុនបង៉រដ្ឋ្រប រ” 
ែតមយួគត។់ 

េរឿងក្ដី SEXTUS ទល់នឹង្របេទស្រទីនី ដ និង
តូបហកូ  គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ១៦ 
កកក  ២០០១ កថខណ្ឌ ទី៧.២។ 

 
កររេំ ភ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ែដលមនិ្រតូវបនេ ះ-
្រ យរយៈេពល៣ឆន  ំ បនទ បពី់សំណំុេរឿងែដល្រតូវ

បនេលើកែលងករេចទ្របកន ់ បនេបើកេឡើងវញិ៖ 
សិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះ េ យគម នករពនយរ
េពលមនិសម្រសប្រតូវបនរេំ ភ កល បណ្តឹ ង
ឧទធរណ៍មនិទន្់រតូវបនេ ះ្រ យ កនុងរយៈេពល
៣ឆន  ំបនទ បពី់រដ្ឋ ជញ េសើេរ ើ ករេលើកែលងករេចទ
្របកន ់ែដលមន យុកល៨ឆន ។ំ 

េរឿងក្ដី ARRENDONDO ទល់នឹង្របេទសេប៉រូ  
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៧       
កកក  ២០០0 កថខណ្ឌ ទី១០.៦។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ៖ ម្រ ៩ និង១៤(៣)(គ)។ ម្រ ៩
ករពរសិទធិមនេសរភីព និងជពិេសស មរយៈម្រ ៩(៣) កតិកេនះែចងពីសិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះកនុងរយៈសម្រសប 
េបើមនិដូេចនះេទ្រតូវេ ះែលង។ ម្រ ១៤(៣)(គ) ែចងគំ្រទសិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះ េ យគម នករពនយរេពលមនិ
សម្រសប។ 
 
តុ ករសិទធមនុស អឺរបុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករពរ
ែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទសកមពុជ
ជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុងអនុ-
សញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
ករេ ះែលងជនជបេ់ចទ កនុងេពលរងច់កំរជំនំុជ្រមះ
គឺជសចចធរណ៍ៃនេសរភីព៖ ដូេចនះ ករឃុំខ្លួនគឺជ
ករេលើកែលង។ 

េរឿងក្ដី MCKAY ទល់នឹងច្រកភពអង់េគ្លស 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ៣ តុ  ២០០៦ 
កថខណ្ឌ ទី ៤១។ 

 

ករណីែដលត្រមូវឲយមនករេ ះែលង បេ ្ត ះ សនន
កនុងអំឡុងេពលជំនំុជ្រមះ៖ កល ករឃុំខ្លួនែលង
មនមូលេហតុសម្រសប។ 

េរឿងក្ដ ី NEUMEISTER ទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៧ មិថុន ១៩៦៨ 
កថខណ្ឌ ទី ៤។ 
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កល ផុតរយៈេពលឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន៖ ៃថង
ែដល ដំបូងេចញ ល្រកម។ 

េរឿងក្ដី WEMHOFF ទល់នឹង្របេទស ល្លឺម៉ង់ 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៧ មិថុន ១៩៦៨ 
កថខណ្ឌ ទី ១៨-១៩ 

 
ករសង យ័សមេហតុផលែដលថ ជនែដល្រតូវបន
ចបខ់្លួនបន្រប្រពឹត្តបទេលមើស ជលកខខណ្ឌ ចខ់ត 
(Sine qua non) ស្រមបប់ន្តករឃុខំ្លួន ប៉ែុន្តមនិ ច
ជករ្រគប្់រគនេ់ទ៖ បនទ បពី់រយៈេពលមយួជក់

ក ់ តុ ករ្រតូវែតរកឲយេឃើញថេតើមូល ្ឋ នដៃទ
េទៀត ែដល ជញ ធរតុ ករបនអះ ងជយុត្តិកមម
ៃនករដកហូតេសរភីពែដរឬេទ។ 

េរឿងក្ដី SULAOJA ទល់នឹង្របេទសេអស្ដូនី 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១៥ កុមភៈ ២០០៥ 
កថខណ្ឌ ទី ៦២ េរឿងក្ដ ី YAGCI និងSARGIN 
ទល់នឹង្របេទសទួគី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប 

៨ មិថុន ១៩៩៥ កថខណ្ឌ ទី ៥០ េរឿងក្ដ ី
LETELLIER ទល់នឹង្របេទសប ងំ តុ ករ
សិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៦ មិថុន ១៩៩១ កថខណ្ឌ
ទី ៣៥។ 

 
វធីិ ្រស្តៃនករ យតៃម្ល ពីភពសម្រសបៃនករឃំុ
ខ្លួនបេ ្ត ះ សនន៖ តុ ករ្រតូវ យតៃម្ល មសំ- 
ណំុេរឿងនីមយួៗ។ ករឃុំខ្លួនមនយុត្តិកមមែតកនុងករណី 
ែដល្របេយជន៍ ធរណៈមនេ្រប ប េលើសចចធរ-
ណ៍និរេទសែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េរឿងក្ដី WEMHOFF ទល់នឹង្របេទស ល្លឺម៉ង់ 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៧ មិថុន ១៩៦៨ 
កថខណ្ឌ ទី៥ (ករ យតៃម្ល មសណំុំេរឿង
នីមួយៗ)។ េរឿងក្ដ ី W.ទល់នឹង្របេទសស្វីស 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៦ មក  ១៩៩៣ 
កថខណ្ឌ ទី ៣០ (្របេយជន៍ ធរណៈមន
េ្រប បេលើសចចធរណ៍និរេទស)។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុងអនុសញញ ករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៥(១) និង (៤)។ ម្រ ទងំេនះ
ែចងពីេសរភីព និងសន្តសុិខរបស់បុគគល ែដល បប់ញចូ លទងំកនុងេពលឃុំខ្លួន និងេពលចបខ់្លួនេ យ្រសបចបប ់ និងករ
ដំេណើ រករនីតិវធីិឲយបនឆបេ់ដើមបី យតៃម្លពីភព្រសបចបបៃ់នករឃុំខ្លួនពួកេគ។ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ របស់ប ងំ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជ
ឧទហរណ៍អំពីរេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្ត
េនកនុងតុ ករជនខ់ពស់បំផុតៃន្របេទសប ងំគឺតុ ករកំពូល។ 
 
េសចក្តសីេ្រមចរក ជន្រតូវេចទឲយ េនកនុងករឃុខំ្លួន
បេ ្ត ះ សនន បនទ បពី់បិទកិចចេសើបសួរ្រតូវចតទុ់ក 
ជេមឃៈបនទ បពី់ផុតរយៈេពល២ែខ៖ ថិរេវ េនះ

គិតចបេ់ផ្តើមពីៃថងេចញដីកដំេ ះ្រ យ េទះបីជ 
ដីកេនះ្រតូវបនប្តឹងឧទធរណ៍កេ៏ យ។ 
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េលខ 10-83656 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ  េលខ
១២៥ តុ ករកពូំលប ងំ ១៨ សី  
២០១០ េលខ 01-80 234 /04-82857 ្រពឹត្តបិ្រត
្រពហមទណ្ឌ  េលខ ១៧៩ តុ ករកពូំលប ងំ 
៨ កកក  ២០០៤ េលខ71-92789 ្រពឹត្តបិ្រត-
្រពហមទណ្ឌ  េលខ៣៣៦ តុ ករកពូំលប ងំ 
២ ធនូ  ១៩៧១។ 

 
ករឃុខំ្លួនរបស់ជន្រតូវេចទ្រតូវបញចបភ់្ល ម កល
អំឡុងេពល២ែខបនកន្លងផុត៖ ្របសិនេបើជន្រតូវ
េចទមនិបនបង្ហ ញខ្លួនេនចំេពះមុខតុ ករ។ 

េលខ 02-86951 តុ ករកពូំលប ងំ ១៥  
មក  ២០០៣។ 

 
ករបន្តថិរេវ ៃនករឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន បនទ បពី់
េចញដីកបញជូ នេរឿងេទជំនំុជ្រមះ៖ េនកនុងកលៈេទសៈ
ពិេសស សភេសុើបសួរ ចបន្តករឃុំខ្លួនជន្រតូវេចទ
េលើសពី១ឆន  ំ គិតចបពី់កលបរេិចឆទែដលដីកបញជូ ន
េរឿងេទជំនំុជ្រមះចូលជ ថ ពរ។ 

េលខ 09-83950 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
១៤៨ តុ ករកពូំលប ងំ ២ កញញ  ២០០៩។ 

 
រយៈេពលអតិបបរម ៃនករឃំុខ្លួនមុនេពលជំនំុជ្រមះ៖ 
េច្រកមមនិ្រតូវកំណតរ់យៈេពលឲយ េលើសពីរយៈេពល
សម្រសប ែដល្រតូវបនកំណតេ់ យសភេសុើបសួរ
េឡើយ។ 

េលខ 02-84980 តុ ករកពូំលប ងំ ១ 
តុ  ២០០២។ 

 
ករបនថយថិរេវ  ៃនករឃំុខ្លួនមុនអងគជំនំុជ្រមះ៖ 
េច្រកមមនិ្រតូវបនថយថិរេវ  ៃនករឃំុខ្លួនមុនអងគ
េសចក្តី េ យេនតិចជងរយៈេពលែដលកំណតេ់ យ
ចបបេ់ឡើយ។ 

េលខ 06-86937 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ  េលខ
២៩១ តុ ករកពូំលប ងំ ២១ វចិឆិក 
២០០៦។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន កនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ប ងំ៖ ម្រ ៣១៨ ៣១៩ ៣២០ ១៧៩(៤) ១៧៩(៥) ១៨១ និង១៤៤-១។ 
ម្រ ៣១៨ ៣១៩ និង៣២០ ែចងពីករបង្ហ ញខ្លួនជន្រតូវេចទ មដីកបញជូ នេរឿងេទជំនំុជំ្រមះេនចំេពះមុខតុ ករ
េ យ បប់ញចូ លទងំករមនិ្រពមបង្ហ ញខ្លួនផងែដរ រឯីម្រ  ៣២០ ែចងពីករេ្របើ្របស់កម្ល ងំេដើមបបីងខឲំយជន្រតូវេចទ
បង្ហ ញខ្លួន។ ម្រ ១៧៩(៤) ១៧៩(៥) ១៨១ និង ១៤៤ (១) ែចងពីករបង្ហ ញខ្លួនជន្រតូវេចទ មដីកបញជូ នេរឿងេទ
ជំនំុជំ្រមះកនុងករណីៃនករឃុំខ្លួនបេ ្ត ះ សនន និងអំឡុងេពល ែដលជន្រតូវេចទ ច្រតូវបនឃុំខ្លួនមុនេពលនខំ្លួនេទ
កនតុ់ ករ។ 
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ម្រ  ៣០៦៖ ករេ ះែលងេ យស្វយ្័របវត្តៃិនជន្រតវូេចទ 
ែដល្រតូវបនជប់ឃុ ំ

េនេពល មយួតុ ករ ចបងគ បេ់ យេ ះែលងជន្រតូវេចទ ឬបងគ បថ់ករឃំុ ខ្លួន្រតូវបន
េគបន្ត ស្រមបជ់ន្រតូវេចទេ យេយងេទ មម្រ ២០៥ (មលូេហតុៃនករឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន) ៃន
្រកមេនះ។ 

 

តុ ករ្រតូវសេ្រមចេសចក្តី បនទ បពី់សវនករ ្ត បច់េម្លើយជន្រតូវេចទ េមធវរីបស់ជន្រតូវេចទ 
និង្រពះ ជ ជញ ។ 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

ភពចបំចក់នុងករថ្លងឹែថ្លងរ ងករឃំុខ្លួន នងិ
េសរភីព៖ តុ ករ្រតូវែតថ្លឹងែថ្លងពមីូលេហតុ
ស្រមបឃំុ់ខ្លួន និងសិទធិេសរភីពបុគគល។ សចច-
ធរណ៍ ៃនេសរភីពត្រមូវឲយេសចក្តីសេ្រមច ម
ផ្លូវតុ ករ កនុងករឃំុខ្លួនមនមូល ្ឋ ន្រគប្់រគន ់
និង្រតូវបនេចញអនុេ ម មនីតវិធិី និងលកខ-
ខណ្ឌ ចបប។់ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ភ្ល មៗ 
ស្តីពីសេំណើ សុេំនេ្រកឃុអំ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ទី៤៧ និង ៥៦។ 

 
ជន្រតូវេចទ្រតូវបនឃំុខ្លួន េនេពលបង្ហ ញខ្លួន
េលើកដំបូង៖ ជន្រតូវេចទ្រតូវបនឃុំខ្លួន េន
េពលបង្ហ ញខ្លួនេលើកដំបងូ ចំេពះមុខអងគជំនុំ
ជ្រមះ ដបំូង ្រតូវបន្តសថិតេនកនុងករឃំុខ្លួន
រហូតដល់េពលអងគជំនុំជ្រមះ ដំបូងេចញ

េសចក្តីសេ្រមច ដ ប ជញ ធរតុ ករមន
មូល ្ឋ ន្រសបចបបស់្រមបឃំុ់ខ្លួន។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ភ្ល មៗ 
ស្តីពីសេំណើ សុេំនេ្រកឃុអំ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៤៧-៤៩។ 

 
្រតូវែត នម្រ ចបប ់ េនេពលពនិតិយសចចធរ
ណ៍ៃនេសរភីព៖ ្របពន័ធចបបក់មពុជ គឺជមលូ-
្ឋ ន្រគឹះ ករពរសិទធិមនេសរភីព េហើយ្រតូវ
នម្រ ៣០៥ដល់៣០៧ េនេពលពិនិតយ

សចចធរណ៍ៃនេសរភីព។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ភ្ល មៗ 
ស្តីពីសេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.-    
ត.ក ៦ មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៤៦។ 
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ករសនមតថ លកខខណ្ឌ េដើម ែដលអនុញញ តឲយ
បន្តករឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន គជឺករសនមត ម
អងគេហតុ នងិ ចជទំស់បន៖ ករសនមតេនះ
មនិចងកតព្វកិចច េលើអងគជំនុជំ្រមះ ដបំូង
េឡើយ។ ្របសិនេបើអងគជំនុជំំជ្រមះ ដំបូង
យតៃម្លពភីព្រសបចបប ់ ៃនករឃំុខ្លួនេនះ
មគំនិតផ្តួចេផ្តើមផទ ល់ខ្លួន ឬក៏ មសំេណើ របស់

ជនជបេ់ចទ ករ្រតួតពនិិតយេឡើងវញិរបស់ខ្លួន
្រតូវែត្របកបេ យអតថនយ័។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ភ្ល មៗ 
ស្តីពីសេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត
.ក ៦ មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៤៨-៤៩។ 

 
ជនជបេ់ចទមនបនទុកផ្តល់ភស្តុ ង េដើមបតី ៉
ចេំពះមលូេហតុៃនករឃំុខ្លួន៖ ចបព់កីរបង្ហ ញ 
ខ្លួនេលើកដំបូង េនចំេពះមុខអងគជំនុំជ្រមះ -

ដំបូង រហូតដល់េពលអងគជំនុំជ្រមះ
ដំបូងេចញេសចក្តីសេ្រមចរបស់ខ្លួន ជនជបេ់ចទ
មនបនទុកផ្តល់ភស្តុ ង េដើមបតី ៉ ចំេពះមូលេហតុ 
ៃនករឃំុខ្លួនេ យ កសំ់េណើ  េទអងគជំនុំជ្រមះ

ដំបូង។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធណ៍ភ្ល មៗ 
េលើសេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.-     
ត.ក ៦ មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៤៨។ 

 
អងគជំនំុជ្រមះ តុ ករកំពូល ចែផ្អកេលើករ
សនមតេលើលកខខណ្ឌ បន្តករឃំុខ្លួន៖ កល
អងគជំនុំជ្រមះ ដំបូងផ្តល់សំ ងេហតុមនិ

្រគប្់រគន ់ េដើមបេីធ្វើជយុត្តកិមមពភីព្រសបចបប់
ៃនករឃំុខ្លួនជនជបេ់ចទ អងគជំនុជំ្រមះតុ ករ
កំពូល ចតមកល់សុពលភពៃនករឃំុខ្លួន េ យ
ែផ្អកេលើករសនមត ែដល ចបដិេសធបនេលើ
លកខខណ្ឌ បន្តករឃំុខ្លួន។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធណ៍ភ្ល មៗេលើ
សេំណើ សុឲំយេ ះែលងអ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៥៤។ 

 
ជនជបេ់ចទ្រតូវែតផ្ដល់មលូ ្ឋ នៃនកលៈេទសៈ/
លកខខណ្ឌ  ែដលធនឲយខ្លួនបនេនេ្រកឃំុ៖ ជន-
ជបេ់ចទមនបនទុកកនុងករបញជ កព់កីលៈេទសៈ
អងគេហតុ និងលកខខណ្ឌ  ែដល ចធនឲយខ្លួន
បនេនេ្រកឃំុ។ មនែតករណីែដលជនជប់
េចទបនបំេពញ មលកខខណ្ឌ េនះេទ េទើប
តុ ករ្រតូវ យតៃម្ល េទេលើភព្រគប្់រគនៃ់ន
ករ កឲ់យេនេ្រកឃំុ េ្រកមករ្រតួតពនិិតយ ម
ផ្លូវតុ ករ។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធណ៍ភ្ល មៗ 
េលើសេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត
.ក ៦ មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៥៧។ 

 
ករណីែដលេសចក្តសីេ្រមច បដេិសធករឲយេន
េ្រកឃំុរបស់អងគជំនំុជ្រមះ ដំបូងនឹង្រតូវ
បនតមកល់៖ កល ជនជបេ់ចទមនិបនផ្តល់
ជូនអងគជំនុជំ្រមះ ដំបូងនូវពត័ម៌នលំអិត
ពកព់ន័ធ នឹងមេធយបយ ែដលធនពវីត្តមនរបស់
ខ្លួនេនកនុងតុ ករ។ 
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េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធណ៍ភ្ល មៗ 
េលើសេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.-    

ត.ក ៦ មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៥៧-៥៨។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៨២(២)។ វធិនេនះគឺ្រសេដៀងគន ែមនែទនេទនឹងម្រ  
៣០៦ េលើកែលងែតបទបបញញត្តិ ៃនវធិនេនះត្រមូវឲយ្រពះ ជ ជញ  ជនជបេ់ចទ ឬេមធវរីបស់ជនជបេ់ចទផ្ដល់
េសចក្ដីសននិ ្ឋ នមុនេពលេចញេសចក្តីសេ្រមចេនះ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ស្តីពីកិចចករពរ 
ែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទសកមពុជ 
ជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុងអនុ-
សញញ  អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
ជញ ធរតុ ករ្រតូវែតពិនិតយ ឲយ្រគបមូ់លេហតុគ្ំរទ 

និងជំទស់ េ យថ្លងឹែថ្លងជមយួនងឹផល្របេយជន៍
ធរណៈពតិ្របកដ ែដលជយុត្តកិមមៃនបន្តករឃុំ

ខ្លួនជន្រតូវេចទ៖ កល គម នមូលេហតុ ែដលជ
យុត្តិកមមៃនករឃំុខ្លួន ជញ ធរតុ ករ្រតូវែតមន

អំ ចបងគ បឲ់យេ ះែលងភ្ល ម  ៗចំេពះជនជបេ់ចទ 
ែដល្រតូវបនឃុំខ្លួន ។ 

េរឿងក្ដី ASSENOV និងអនកដៃទទល់នឹង្របេទស
ប៊ុល- គ រ ី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៨ តុ  
១៩៩៨ កថខណ្ឌ ១៤៦ និង១៥៤។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៥។ ម្រ េនះករពរ
េសរភីព និងសន្តសុិខដល់ជនជបេ់ចទ និងជឧទហរណ៍ ករពរសិទធិរបស់ជនជបេ់ចទ េដើមបឲីយេគនមំកចំេពះមុខ
េច្រកមឲយបនរហ័ស និងសិទធទិទួលបនករជំនំុជ្រមះកនុងរយៈេពលសម្រសប ករេ ះែលងកនុងេពលរងច់កំរជំនំុជ្រមះ។ 
ករេ ះែលង ចមនលកខខណ្ឌ  េ យករធនចំេពះករបង្ហ ញខ្លួនកនុងេពលជំនំុជ្រមះ។ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ របស់ប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺជ
ឧទហរណ៍អំពីរេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុ-
វត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់ៃន្របេទសប ងំគឺតុ ករកំពូល។ 
 



ករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៣០៦ 
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រយៈេពលសម្រសប ៃនករឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សនន៖    
រយៈេពលេនះគឺសថិត កនុងយុ ្ត ធិកររបស់សភេសុើប-
សួរ។ 

េលខ 02-84980 តុ ករកពូំលប ងំ ១ តុ  
២០០២។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ប ងំ៖ ម្រ ១៤៤-១។ ម្រ េនះែចងពីករបង្ហ ញខ្លួនជនជបេ់ចទ ចំេពះ
មុខតុ ករកនុងករណីៃនករឃុំខ្លួនបេ ្ត ះ សនន និង“រយៈេពលសម្រសប” ែដលកនុងអំឡុងេពលេនះ តុ ករ ចរក
ទុកជនជបេ់ចទកនុងករឃុំខ្លួនមុនេពលនេំទតុ ករ។ 



ករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៣០៧ 
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ម្រ  ៣០៧៖ បណ្ដឹ ងសុេំ ះែលងឱយមនេសរភីពរបសជ់ន
ជប់េចទ ែដលជប់ឃុ ំ

 ជនជបេ់ចទ ែដល្រតូវបនឃំុខ្លួន ចសំុដល់តុ ករ ឱយេ ះែលងខ្លួនឱយមនេសរភីពវញិេ យ
ផទ ល់មតេ់នេពលសវនករ ឬ មលិខិតែដលេធ្វើជូនេទ្រក បញជ ី។ 
 

 ពកយសំុឱយេ ះែលងេនេ្រកឃំុ ចេធ្វើេ យេមធវរីបស់ជនជបេ់ចទ ែដល្រតូវបនឃំុខ្លួន េ យ
ផទ ល់មតេ់នេពលសវនករ ឬ មលិខិតែដលេផញើជូនេទ្រក បញជ ី។ 
 

កល ពកយសំុបនេធ្វើេ យផទ ល់មត្់រក បញជ ី្រតូវកត្់រ  េនកនុងកំណតេ់ហតុៃនសវន
ករ។ កល ពកយសំុបនេធ្វើ មលិខិត្រក បញជ ីចុះនិេទទស អំពីកលបរេិចឆទទទលួេនេលើលិខិតេនះ
េហើយ បញជូ នជបនទ នេ់ទដល់្របធនតុ ករ។ 
 

តុ ករសេ្រមចេ្រកយពីបន ្ដ បជ់នជបេ់ចទ េមធវ ីនិង្រពះ ជ ជញ ។ តុ ករ្រតូវសេ្រមច
េនកនុងរយៈេពលដខ៏្លបំីផុត និងយ៉ងយូរបំផុតកនុងរយៈេពល១០ (ដប)់ ៃថងេ្រកយពីករសំុេ យផទ ល់មត ់
ឬេ្រកយពីទទលួពកយសំុ ែដលេធ្វើជ យលកខណ៍អក រ។ 
 

ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

ភពចបំចៃ់នករថ្លងឹែថ្លង រ ងករឃំុខ្លួននងឹេសរ-ី
ភព៖ តុ ករ្រតូវថ្លឹងែថ្លង នូវមូលេហតុរ ង
ករឃំុខ្លួន និងសិទធិេសរភីពបុគគល។ សចចធរណ៍
ៃនេសរភីពត្រមូវឲយមនមូល ្ឋ ន កនុងករឃំុខ្លួន
េនកនុងេសចក្តសីេ្រមចរបស់តុ ករ ែដលបន
េចញអនុេ ម មនីតវិធិី និងលកខខណ្ឌ ៃនចបប។់ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ង ទុកខភ្ល មៗ េលើ
សេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦ 
មថុិន ២០១១ កថ ខណ្ឌ ៤៧ និង៥៦។ 

 

ជន្រតូវេចទែដល្រតូវបនឃំុខ្លួន េនេពលចូល
បង្ហ ញខ្លួនេលើកដបំងូ៖ ជន្រតូវេចទ ែដល្រតូវ
បនឃំុខ្លួនេនេពលចូលបង្ហ ញខ្លួន េលើកដបំូង 
េនចំេពះមុខអងគជំនុំជ្រមះ ដំបូង ្រតូវបន្ត
េនកនុងមនទរីឃំុឃងំ រហូតដល់េពលអងគជំនុំជ្រមះ
េចញ ល្រកម ដ ប ករឃំុខ្លួនេនះេធ្វើេឡើង
្រសប មមូល ្ឋ នចបប ់ ែដលេចញពី ជញ ធរ
តុ ករ។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ង ទុកខភ្ល មៗ េលើ
សេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៤៧-៤៩។ 



ករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៣០៧ 
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្រតូវែត នម្រ ចបប ់ េនេពលពនិតិយសចចធរ-
ណ៍ៃនេសរភីព៖ ្របពន័ធចបបក់មពុជ ករពរជ

រវន័្ត ចំេពះសិទធិមនេសរភីព េហើយ្រតូវែត
នម្រ ៣០៥ ដល់ម្រ ៣០៧ េនេពលពនិិ

តយសចចធរណ៍ៃនេសរភីព។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ង ទុកខភ្ល មៗ េលើ
សេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៤៦។ 

 
សចចធរណ៍ែដលផ្តល់លកខខណ្ឌ េដើម ែដលធន
ឲយមនករឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សននបន្ត គជឺសចច-
ធរណ៍ៃនអងគេហតុ ែដល ចបដេិសធបន៖ សចច-
ធរណ៍េនះមនិចងកតព្វកិចច ចំេពះអងគជំនុំជ្រមះ

ដំបូងេទ។ ្របសិនជអងគជំនុំជ្រមះ យ
តៃម្លអំពីភព្រសបចបប់ ៃនករឃុំឃំងេ យ
ឥស រចិត្ត ឬ មសំេណើ របស់ជនជបេ់ចទករ
ពនិិតយរបស់អងគជំនុំជ្រមះ្រតូវែត្របកប េ យអតថ-
នយ័។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ង ទុកខភ្ល មៗ េលើ
សេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៤៨-៤៩។ 

 
ជនជបេ់ចទមនបនទុក ចង្អុលបង្ហ ញភស្តុ ង 
េដើមបជីំទស់នឹងអតថិភព ៃនមូល ្ឋ នកនុងករឃំុ
ខ្លួន៖ ចប់ ងំពេីពលចូលបង្ហ ញខ្លួនេលើកដំបូង 
េនចំេពះមុខអងគជំនុំជ្រមះ ដំបូង រហូត
ដល់េពលអងគជនុំំជ្រមះ ដំបងូេចញេសច-
ក្តសីេ្រមចរបស់ខ្លួន ជនជបេ់ចទមនបនទុកចង្អុល

បង្ហ ញភស្តុ ង េដើមបជីំទស់េទនឹងអតថិភពៃន
មូល ្ឋ នកនុងករឃំុខ្លួន មរយៈសំេណើ កជូ់ន
េទអងគជំនុំជ្រមះ ដំបូង។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ង ទុកខភ្ល មៗ េលើ
សេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៤៨។ 

 
អងគជំនុំជ្រមះ តុ ករកំពូល ចពឹងែផ្អកេលើ
សចចធរណ៍ ៃនលកខខណ្ឌ បន្តករឃំុខ្លួន៖ កល-

អងគជំនុជំ្រមះ ដំបងូផ្តល់សំ ងេហតុ
េហតុមនិ្រគប្់រគន ់ែដលបង្ហ ញពភីព្រសបចបប ់
ៃនករឃំុខ្លួនជនជបេ់ចទ ផទុយេទវញិ អងគជំនុំ
ជ្រមះតុ ករកំពូល ចតមកល់សុពលភព ៃន
ករឃំុខ្លួនេ យែផ្អក េលើេគលករណ៍សចចធរ-
ណ៍ ែដល ចត ៉បន ៃនលកខខណ្ឌ បន្តករឃំុខ្លួន។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ង ទុកខភ្ល មៗ េលើ
សេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៥៤។ 

 
ជនជបេ់ចទ្រតូវចង្អុលបង្ហ ញ ភស្តុ ងបញជ ក់
អពំកីលៈេទសៈ នងិលកខខណ្ឌ េផ ង  ៗេដើមបទីទួល
បនករេ ះែលងេនេ្រកឃំុ៖ ជនជបេ់ចទ
មនបនទុកកនុងករបង្ហ ញភស្តុ ង ពកីលៈេទស 
និងលកខខណ្ឌ េផ ងៗ េដើមបបីនទទួលករ ក់
ឲយសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពនិិតយ មផ្លូវតុ ករ
។ េវៀរែលងែតេនេពល  ែដលជនជបេ់ចទ
បនបំេពញបនទុកេនះប៉ុេ ្ណ ះ េទើបតុ ករ ច
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យតៃម្ល អពំីករេ ះែលង មរយៈករ កឲ់យ
សថិតេនេ្រកមករ្រតួតពនិិតយ មផ្លូវតុ ករ។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ង ទុកខភ្ល មៗ េលើ
សេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៥៧។ 

 
ករណីែដលេសចក្តីសេ្រមច របស់អងគជំនំុជ្រមះ

ដបំងូបដេិសធេចល ករ កឲ់យសថិតេន
េ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូ វតុ ករនឹង្រតូវ
បនតមកល់៖ គឺេនេពលែដលជនជបេ់ចទខក
ខនមនិបនផ្តល់ជូន អងគជំនុជំ្រមះ ដបំូង 
នូវេសចក្តីលម្អតិ អំពមីេធយបយេផ ងៗ ែដល
ធនដល់វត្តមនរបស់ខ្លួនេនតុ ករ។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ង ទុកខភ្ល មៗ េលើ
សេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៥៧-៥៨។ 

 

ករពនយរេពល េលើករេធ្វើេសចក្តសីេ្រមចស្តីពី
ករេ ះែលងពមីនទរីឃំុឃងំ មកលៈេទសៈ 
ពេិសស៖ អងគជំនុជំ្រមះ ដំបូងផ្តល់េពល
េវ ៤៥ៃថង ស្រមបក់រពនយរេពលេធ្វើេសចក្ត-ី
សេ្រមចេលើសំេណើ សំុករេ ះែលង ពមីនទីរឃំុ-
ឃងំ ្រស័យេ យែផនកចបំច ់ៃនសំណំុេរឿង
្រតូវបញជូ នេទ បកែ្របភ  និងករឈបស់្រមក
រយៈេពលយូររបស់តុ ករ ចំនួនពរីេលើកកន្លង
មក។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ្របតចិរកិសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី១១ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ២៣ េម  
២០០៩ ទពំ័រ១-២ បនទ ត់១។ 

វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៨២(៣)។ វធិនេនះមនលកខណៈ្រសេដៀងគន េទនឹងម្រ
៣០៧ េលើកែលងែតវធិន៨២(៣) ែចងពីេពលកំណតឲ់យតុ ករេចញេសចក្ដីសេ្រមច ស្តីពីករេ ះែលងជន
ជបេ់ចទឲយបនឆប់ ម ែដល ចេធ្វើបន និងេទះកនុងករណី កេ៏ យមនិឲយេលើសពី៣០ៃថងេឡើយ បនទ បពី់
ទទួលបនពកយសំុផទ ល់មត ់ ឬជ យលកខណ៍អក រ េលើកែលងែតមនកលៈេទសៈពិេសស ែដលត្រមូវឲយ
មនរយៈេពលយូរជងេនះ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ របស់ប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺជ
ឧទហរណ៍អំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្ត
េនកនុងតុ ករជនខ់ពស់ៃន្របេទសប ងំគឺតុ ករកំពូល។ 
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ករកំណតថិ់រេវ ្របៃំថង ស្រមបក់រសេ្រមចេសចក្តី
េលើពកយសំុឲយេ ះែលងជនជបឃុ់៖ំ គិតពីៃថងែដល
េច្រកមេសុើបសួរ បញជូ នសំេណើ េទរដ្ឋ ជញ  មនិគិត 
ចូលកនុងថិរេវ ្របៃំថងេនះេទ។ 

េលខ85-90391 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
១១៤ តុ ករកពូំលប ងំ ១៩ មីន 
១៩៨៥។ 

 
យុត្តកិមម ស្រមបក់របដិេសធសំេណើ សំុឲយេ ះែលង
៖ ្រតូវែផ្អកេលើអងគេហតុនន ៃនសំណំុេរឿង។ 

េលខ 85-94597 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
៩៤ តុ ករកពូំលប ងំ ៦ មនី ១៩៨៦។ 

េពលេវ សម្រសប ស្រមបក់រេ ះែលងបេ ្ត ះ-
សនន៖ មនែតសភេសុើបសួរេទ ែដលជអនកសេ្រមច

េពលទទួលបនសំេណើ សំុ ថេតើករឃុំខ្លួនបេ ្ត ះ-
សននេលើសរយៈេពលសម្រសបែដរឬេទ។ ថិរេវ

េនះ គិតចប់ពីៃថងឃុំខ្លួន ឬចប់ខ្លួនមិនែមនៃថង ក់
សំេណើ សំុឲយេ ះែលងេទ។ 

េលខ86-95501 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣៨៦ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៣ ធនូ  ១៩៨(សភេសុើប-
សួរកណំត់អពីំភពសមេហតុផល)។ េលខ85-
94597 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ  េលខ៩៤ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៦ មនី ១៩៨៦។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ប ងំ៖ ម្រ ១៤៨។ ម្រ េនះែចងអំពីសំេណើ សំុេ ះែលងជនជបេ់ចទ
ែដលជបឃុ់ំឃងំ និងកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិចបំច ់ស្រមបក់រពិចរ េលើពកយសំុេនះ។ 
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ម្រ  ៣១១៖ ករ ងំខ្លួនជេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីេនកនងុ
េពលសវនករ 

 កនុងេពលសវនករករ ងំខ្លួនជេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីេធ្វើ មករ្របកសប្ដងឹ មញញ េនចំេពះ
មខុ្រក បញជ ី។ ករ្របកសប្ដឹងេនះ្រតូវចុះនិេទទសេនកនុងកំណតេ់ហតុៃនសវនករ។ 
 

 ពកយសំុ ងំខ្លួនជេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីមនិ ចទទួលបនេទ េ្រកយពីេសចក្ដីសននិ ្ឋ នសំុ
របស់្រពះ ជ ជញ េលើអងគេសចក្ដី។ 
 

 ជនរងេ្រគះែដលបន ងំខ្លួនជេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីរចួេហើយ េនេពលេសុើបសួរេនះមនិ
ចបំចបំ់េពញទ្រមងក់រេនះជថមីេទៀតេទ េនចំេពះមខុតុ ករ។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

ពយសនកមមពុចំបំចេ់ យផទ ល់េទ៖ ពយសនកមម
កនុងពកយសំុ ំងខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី
្រតូវែតជលកខណៈបុគគល ប៉ុែន្តពុំចំបច់េ យ-
ផទ ល់េឡើយ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ស្តីពីករទទួល
យកពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបប- 
េវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ មថុិន ២០១១ 
កថខណ្ឌ ៨៣។ េរឿងក្តឌុីច៖ ល្រកមេលើ   
បណ្តឹ ង ទុកខ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៣ កុមភៈ 
២០១២ កថខណ្ឌ ៤១៨។ 

 
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី េ យ រពយសនកមមេ យ
្របេយលមនិកហិំត្រតមឹបគុគល កនុង នៈជក់ ក់

មយួេទ៖ ជឧទហរណ៍ មនិកំហិតចំេពះ

ែតសមជិក្រគួ រប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តផទុយេទវញិ
ច បប់ញចូ លទងំសហពទ័ធ មចបបខ់មំនិឡ 

(Common Law) ញតិ ចឆ់ង យ មតិ្តភ្័រក្ត ឳ-
ពុកម្ត យ និងកូនចិញច ឹម ម្រពឹត្តនយ័ និងអ ថ -
គហក។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ល្រកមេលើបណ្តឹ ង ទុកខ     
អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៣ កុមភៈ ២០១២ កថ
ខណ្ឌ ៤១៨។ 

 
ភស្តុ ងបង្ហ ញពផីលបះ៉ពល់ េ យផទ ល់េ យ
ជនរងេ្រគះមនិផទ ល់៖ ជនរងេ្រគះមនិផទ ល់្រតូវ
ែតបង្ហ ញឲយេឃើញនូវចំណងពេិសស ៃនេសច-
ក្តី្រស ញ់ និងករពងឹែផ្អកែដលផ រភជ បពួ់ក
គតទ់ងំខងផ្លូវ រមមណ៍ ផ្លូវកយ និងផ្លូវេសដ្ឋ-
កិចចចំេពះជនរងេ្រគះេ យផទ ល់។ េបើពុំមន
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ចំណងែបបេនះេទ ករខូចខតប ្ត លមកពី
ករ្រប្រពតឹ្តបទេលមើសកគ៏ម នែដរ។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ល្រកមេលើបណ្តឹ ង ទុកខ អ.វ.-
ត.ក អ.ជ.ត.ក ៣ កុមភៈ ២០១២ កថខណ្ឌ
៤៤៧។ 

 
ពយសនកមម្រតូវែតប ្ត ល មកពអីេំពើេ យផទ ល់
របស់ជនជបេ់ចទ៖ អនក កព់កយសំុ ងំខ្លួន
ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ្រតូវែតបង្ហ ញឲយេឃើញ 
ថ ពយសនកមមប ្ត ល មកពអីេំពើេ យផទ ល់
របស់ជនជបេ់ចទ ែដលកំពុងសថិតេ្រកមកិចច-
េសុើបសួរ។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ល្រកមអ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ 
២៦ កកក  ២០១០ កថខណ្ឌ ៦៤៧។ 

 
ករបដិេសធេលើពកយសំុ ែដលខកខនពំុបន
បង្ហ ញភស្តុ ង ៃនពយសនកមមេ យផទ ល់៖ េច្រកម 
េសុើបសួរ ច្រចនេចល ពកយសំុ ំងខ្លួនជ
េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ្របសិនេបើេច្រកមេសុើប-
សួរយល់េឃើញថ ពកយសំុេនះខកខនពុំបន
បង្ហ ញនូវភស្តុ ង អពំីពយសនកមមេ យផទ ល់ 
ប ្ត លមកពអីេំពើ របស់ជនជបេ់ចទដូចែដល
បនេចទ្របកន។់ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង 
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីករទទួល
យកពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបប- 
េវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៧ េម  ២០១០ 
កថខណ្ឌ ៤៨។ 

ករអនុវត្តសិទធ ិ របស់ជនរងេ្រគះមនិចេំពះមន
លកខណៈស្វ័យភពពសិីទធ ិរបស់ជនរងេ្រគះេ យ
ផទ ល់៖ ដូេចនះជនរងេ្រគះមនិចំេពះ ច្រតូវ
បនផ្តល់ នៈជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី េទះបី
ជជនរងេ្រគះេ យផទ ល់េនរស់ និងមនិប្តឹង
េ យខ្លួនឯងផទ ល់កេ៏ យ។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ល្រកមេលើបណ្តឹ ង ទុកខអ.វ.- 
ត.ក អ.ជ.ត.ក ៣ កុមភៈ ២០១២ កថខណ្ឌ
៤១៨។ 

 
ជនរងេ្រគះែដលេចទ្របកន ់ េលើអងគេហតុថម៖ី 
ជនរងេ្រគះ ែដលេសនើសំុ នៈជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋ
បបេវណី មនិ ចប្តឹងេចទពអីងគេហតុថមីស្រមប់
េគលបំណងៃនកិចចេសុើបសួរេឡើយ ប៉ុែន្តពួកេគ
ចេលើកេឡើងពអីងគេហតុថមីៗ ែដលទំនងជ

បង្ហ ញពទីំនកទ់ំនងរ ងេហតុ និងបចចយ័ រ ង
ពយសនកមម ែដលជនរងេ្រគះទទួលរង និងបទ-
ឧ្រកិដ្ឋយ៉ងេ ច ស់មយួ ែដលបនេចទ-
្របកន ់ ចំេពះជនជបេ់ចទរចួេហើយ េនកនុង
ដីកេចទ្របកនជ់ធរមន។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីករទទួល
យកពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបប- 
េវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ មថុិន ២០១១ 
កថខណ្ឌ ៤២។ 

 
ទនំកទ់នំងរ ងេហតុ នងិបចចយ័ចេំពះជន្រតូវ
េចទជសមហូភព ចជករ្រគប្់រគន៖់ កនុង 
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បណ្តឹ ងទមទរមយួ ្របឆងំនឹងជន្រតូវេចទ
េ្រចើននក ់ ទងំកនុងនមជបគុគល និងសមូហ-
ភពជ្រកុម ែដល្រប្រពតឹ្តអេំពើ]រមួគន  កនុងសហ-
កមមឧ្រកិដ្ឋកមមរមួ (ឬទ្រមងៃ់នករទទួលខុស្រតូវ
េផ ងេទៀត) អនក កព់កយប្តឹង ចបង្ហ ញពី
ទំនកទ់ំនងរ ងេហតុ និងបចចយ័ ចំេពះជន្រតូវ-
េចទជសមូហភព ជជងជន្រតូវេចទជ
បុគគលមន ក់ៗ ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីករទទួល
យកពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបប- 
េវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ មថុិន ២០១១ 
កថខណ្ឌ ៧១-៧៣។ 

 
ពយសនកមមផ្លូវចតិ្ត្រតូវបនសនមតថ ជអេំពើ្របល័យ
ពូជ សន ៍ឬឧ្រកដិ្ឋកមម្របឆងំមនុសជត ិ្របសិន
េបើអនក កព់កយប្តឹងេចញ ពី្រកុមេគលេ បន
កណំត៖់ កនុងករណីមនករពកព់ន័ធនឹងឧ្រកិដ្ឋ-
កមមដូចជអេំពើ្របល័យពូជ សន ៍ ឬឧ្រកិដ្ឋកមម
្របឆងំមនុស ជត ិ កល ជអនក កព់កយ
ប្តឹងជជនរងេ្រគះមនិចំេពះ (ឧទហរណ៍ ជ

ក  ី ឬជនែដលដឹងឮពឧី្រកិដ្ឋកមម ែដលបន
េចទ្របកន)់ ពយសនកមមផ្លូវចតិ្តេ យផទ ល់្រតូវ
បនសនមត កល អនក កព់កយប្តឹងេនះមនិ
ទំនងជសមជិកៃន្រកុម ឬសមគមេគលេ
ែតមយួ ឬសហគមន ៍ជមយួជនរងេ្រគះេ យ
ផទ ល់។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ស្តីពីករទទួល
យកពកយសុំ ងំខ្លួនជ េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបប- 
េវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ  ២៤ មថុិន ២០១១ 
កថខណ្ឌ ៩៣។ 

 
ពយសនកមមែផនកសមភ រៈ៖ ពយសនកមម បប់ញចូ ល
ទងំករបតប់ង្់រទពយសមបត្ត ិឬ្របកច់ំណូល។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ល្រកមអ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ 
២៦ កកក  ២០១០ កថខណ្ឌ ៦៤១។ 

 
ពយសនកមមផ្លូវចតិ្ត៖ ពយសនកមម ច បប់ញចូ លទងំ
ជំងឺផ្លូវចិត្ត ឬជងំឺវកិលចរកិដូចជជំងឺបកស់បត។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ល្រកមអ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ 
២៦ កកក  ២០១០ កថខណ្ឌ ៦៤១។ េរឿងក្តី
នួន ជ េអៀង រ ីេខៀវ សផំន និងេអៀង ធរី-ិ
ទធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ស្តីពីករទទួលយកពកយ
សុំ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី អ.វ.-    
ត.ក អ.ប.ជ ២៤ មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ
៨៣។ 

 
ករខូចខតផ្លូវចតិ្ត ចប ្ត លមក ពឧី្រកដិ្ឋកមម
្របឆងំញតេិ ហិត នងិមនវ ិ លភពទូលំ- 
ទំ យេទេលើមនុស ៖ ពយសនកមមផ្លូវចិត្តមនិ្រតូវ
បក្រ យកនុងនយ័ចេង្អ ត ែដល្រគនែ់តប ្ត ល
មកពីឧ្រកិដ្ឋកមម ែដលបន្រប្រពឹត្ត្របឆងំនឹង
ញតេិ ហិតេឡើយ ផទុយេទវញិ ្រតូវបនបក-
្រ យកនុងនយ័ទូលំទយជងេនះ េ យ ប់
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បញចូ លទងំមនុស េផ ងេទៀត ដូចជញតពិន័ធ
មតិ្តភ្័រក្ត និងអនកជិតខង ្រពមទងំអនកេផ ងេទៀត
េ យឆ្លុះបញច ំងពចីំណងវបបធម ៌និងសងគមរបស់
កមពុជ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីករទទួល
យកពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបប- 
េវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ មថុិន ២០១១ 
កថខណ្ឌ ៤៩ ៨៧ និង៨៨។ 

 
តុ ករ្រតូវែតពចិរ  ករេធ្វើឲយរងេ្រគះខង
ផ្លូវចតិ្តេទ មបរបិទ៖ េនកនុងករ យតៃម្ល ចំេពះ 

ពយសនកមមផ្លូវចតិ្ត ស្រមបក់រ កព់កយសំុ ងំ
ខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី តុ ករ្រតូវពចិ-
រ ជចបំច ់ េលើករេធ្វើឲយរងេ្រគះេទ ម  
បរបិទសងគម និងវបបធមេ៌នេពល ែដលឧ្រកិដ្ឋ-
កមម េនះបនេកើតេឡើង។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពីករទទួល
យកពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបប- 
េវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ មថុិន ២០១១ 
កថខណ្ឌ ៨៣ និង៨៦។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន២៣សទួន(២)។ វធិនេនះមនលកខណៈ្រសេដៀងេទនឹង
ម្រ ៣១១ េលើកែលងែតវធិនេនះែចងថ ពកយសំុ ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី េនចំេពះមុខអ.វ.ត.ក 
្រតូវ កក់នុងរយៈេពល១៥ៃថង បនទ បពី់ករបញចបកិ់ចចេសុើបសួរ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ របស់ប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺជ
ឧទហរណ៍អំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្ត
េនកនុងតុ ករជនខ់ពស់ៃន្របេទសប ងំគឺតុ ករកំពូល។ 
 
េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីប្តងឹទមទរ េនេពលករេចទ
្របកន្់រតូវបនផ្តួចេផ្តើមេឡើង មរយៈពកយបណ្តឹ ង
របស់េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី៖ កនុង ថ នភពដូេចនះ 
ជន ែដលអះ ងថខ្លួនបនទទួលរងពយសនកមម

ពីបទេលមើស ច កប់ណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី មកតុ ករ
មធេមយបយអន្ត គមន។៍ 

េលខ 07-88222 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ  េលខ
២២៧ តុ ករកពូំលប ងំ ១២ វចិឆកិ 
២០០៨។ 

 



ករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៣១១ 
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ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ប ងំ៖ ម្រ ៤១៨ ៤១៩ ៤២០ និង៤២១។ ម្រ ទងំេនះែចងអំពី 
បណ្តឹ ងទមទររបស់េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី និងផលវបិកេផ ងៗរបស់ខ្លួន រមួទងំករចូលរមួរបស់េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី
កនុងអំឡុងេពលជំនំុជ្រមះ។ 



ករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៣១៣ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  234 

ម្រ  ៣១៣៖ ជំនួយ និងករតំ ងរបសេ់ដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី 

 េដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីក៏ ច្រតូវបនអមេ យេមធវ ី ែដលខ្លួនបនេ្រជើសេរ ើស។ េដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋ-
បបេវណីក៏ ច្រតូវបនតំ ងេ យេមធវ ីសហពទ័ធ ឬញតិេ ហិតផទ ល់ែដរ។ អនកតំ ងែដលមនិែមន
ជេមធវ្ីរតូវែតមនលិខិត្របគល់សិទធិជ យលកខណ៍អក រ។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

អងគជនុំជំ្រមះ ដបំងូ ចអនុញញ ត កនុងករ
អនុមត័េលើករមនតំ ង របស់េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋ-
បបេវណីបន ប៉ែុន្តមនិែមនជល័កខខណ័្ឌ ត្រមូវេទ៖ 
ប៉ុែន្ត ជទូេទ អងគជំនុំជ្រមះមនិ្រតួតពនិិតយករ
ចត់ ងំ ឬករផ្ល ស់ប្តូរករមនតំ ងេទ ដូេចនះ 

េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី មនិចបំចេ់លើកអពំបីញ្ហ
េនះជមយួអងគជំនុំជ្រមះ ដំបូងេឡើយ ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ តំ ងេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី
អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៦ េម  ២០១១ ទពំ័រ
១។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន២៣ សទួន២។ វធិនេនះខុសពីម្រ ៣១៣ េ យត្រមូវថ
្រគបេ់ដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណទងំអស់្រតូវតំ ងេ យេមធវមីយួរូប ចបពី់េពលេចញដីកដំេ ះ្រ យតេទ 
និងែចងថ េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ចបេងកើតជ្រកុម និងេ្រជើសេរ ើសេមធវឲីយេធ្វើតំ ង្រកុមជរមួ និងថ េច-
្រកមេសុើបសួរ ឬអងគជំនំុជ្រមះ ចេរៀបចំឲយមនតំ ងដូេចនះបន។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ស្តីពីកិចចករពរ 
ែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយែដល្របេទសកមពុជ 
ជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុងអនុ-
សញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 



ករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៣១៣ 
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លទធភពចូលពិនិតយេមើលសំណំុេរឿង៖ ករបដិេសធ
មនិផ្តល់លទធភពឲយ ចូលពិនិតយេមើលសំណំុេរឿងដល់
េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ែដលគម នេមធវ ី មនិែមនជ
កររេំ ភសិទធិង កនុងករទទួលបនករជំនំុជ្រមះក្តី 
េ យយុត្តិធមរ៌បស់គតេ់ឡើយ។ 

េរឿងក្ដMីENETទល់នឹង្របេទសប ងំ តុ ករ
សិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១៤ មថុិន ២០០៥ កថខណ្ឌ
៥២។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមូល ្ឋ ន៖ មនិមនម្រ ្រសេដៀងគន េទ។ 



ករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៣១៥ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  236 

ម្រ  ៣១៥៖ ករចូលបង្ហ ញខ្លួនរបស់ ក  ី

 ក ្ីរតូវែតចូលមកបង្ហ ញខ្លួន េនមខុតុ ករ មករេកះេ ។ តុ ករ ចេ្របើកងកម្ល ងំ
ធរណៈ េដើមបបីងខំ ក ឱីយចូលបង្ហ ញខ្លួន។ 

 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

ករេ្របើរហសនម ក  ីបញជ ីេឈម ះ ក សីមង ត់
៖ អងគជំនុំជ្រមះ ដំបូងសេ្រមចេ្របើ្របស់ 
រហស នមេដើមបេីជៀស ងករលំបកេផ ងៗ។ 
មនកររលឹំកថ បញជ ី ក ីគឺជឯក រ
សមង តែ់ដលបនផ្តល់ជូនេមធវ ី ជនជបេ់ចទ

្រពះ ជ ជញ  និងេមធវតីំ ងេដើមបណ្តឹ ង  
រដ្ឋបបេវណី។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី៤ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៦ េម  
២០០៩ ទពំ័រ៥៣ បនទ ត់២-៨  

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៨០(១)។ វធិនេនះែចងថ ្រពះ ជ ជញ ្រតូវ កជូ់ន្រក  
បញជ ីរបស់អងគជំនំុជ្រមះ ដំបូងនូវបញជ ីេឈម ះ ក  ីនិងអនកជំនញ ែដលខ្លួនមនបំណងេកះេ កនុងរយៈ
េពល១៥ៃថង គិតពីៃថងែដលដីកបញជូ នេរឿងេទជំនំុជ្រមះចូលជធរមន និងករបញជ កឲ់យ កជូ់នបញជ ីេឈម ះ
បែនថម។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ែដល្រសេដៀងគន េនកនងុយុ ្ត ធិករដៃទេទៀត 

គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស  អ.ស.ប 
្របេទសកមពុជគឺជភគីៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដលកំណតអំ់ពីេគល-
ករណ៍ចបបអ់ន្តរជតិស្តីពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍អំពីម្រ មយួចំននួៃនកតិ-
កសញញ ICCPR ែដល្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យ ថ បន័អនុវត្តរបស់ខ្លួនគឺគណៈកមម ធិករសិទធិ 
មនុស អងគករសហ្របជជត។ិ 
 
សិទធជិធតុផ ៃំនសិទធ ិ កនុងករទទួលបននូវសវនករ
េ យយុត្តធិម៖៌ រមួមន ប៉ុែន្តមនិក្រមតិ្រតឹមែតសិទធិ 
ទទួលបនករជំនំុជ្រមះជ ធរណៈ ែដលដឹកនំ
េ យេច្រកមមិនអនមិក ែដលេគ ចជំទស់ត ៉

បនសិទធិកនុងករ្រប្រស័យទក់ទង ជមួយេមធវ ី
សិទធិជំទស់ត ៉ ក  ី ែដលកំណតេ់ហតុ ្ត បច់េម្លើយ
របស់ខ្លួន ជែផនកៃនកិចចេសុើបសួរៃនគរបល និងសិទធិ
េកះេ ម្រន្តីនគរបលេសុើបសួរេធ្វើជ ក ។ី 
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េរឿងក្ដី CARRANZA ALEGREទល់នឹង្របេទស
េប៉រូ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៨ 

តុ  ២០០៥ កថខណ្ឌ ៧.៥។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ៖ ម្រ ១៤។ ម្រ  េនះែចងអំពីសិទធិ
កនុងករទទួលបនសវនករេ យយុត្តិធម ៌ែដលមនករធនេ យែផនក េនកនុងម្រ ៣១៥ ។ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ ន មកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ របស់ប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺជ
ឧទហរណ៍អំពីរេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្ត
េនកនុងតុ ករជនខ់ពស់ៃន្របេទសប ងំគឺតុ ករកំពូល។ 
 

ក មីនេគលជហំរដូចគន ៖ ក ទីងំ យ  
ែដលបង្ហ ញខ្លួន េ យសម័្រគចិត្ត មសមបថគឺសថិត
កនុង ថ នភពដូចគន នឹង ក ែីដល្រតូវបនេកះេ
ែដរ េហើយ ច្រតូវបនផ្តនទ េទសដូចគន  ចំេពះករ
បដិេសធ ពំុ្រពមផ្តល់សកខីកមម។ 

េលខ 70-91953 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ  េលខ
៣០១ តុ ករកពូំលប ងំ ៤ វចិឆកិ 
១៩៧១។ 

 
ក ែីដលបនទទួលដំណឹងជេទៀងទត់ ែតមនិ

មនវត្តមន េនេពលេបើកសវនករ ប៉ែុន្តេ្រកយមក
្រ បែ់តបង្ហ ញខ្លួន កនុងសវនករករណ៍េនះមនិបន
បញឈបគ់តពី់ែផនកៃនសវនករេឡើយ៖ ក រូីបេនះ
ច្រតូវបន ្ត បស់វនករ មរយៈករេធ្វើសមបថ។ 

DP 1888. 1. 45 តុ ករកពូំលប ងំ ៦ មថុិ
ន ១៨៨៧។ 

េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី មនិ ច្រតូវបន ្ត បស់កខកីមម
កនុងនមជ ក េីឡើយ ប៉ែុន្តគត់ ចបង្ហ ញខ្លួនេន
ចំេពះមុខតុ ករបន េពល គត្់រតូវបនេកះ
េ កនុងនមដូេចនះ៖ េបើសិនជគតម់និបនបង្ហ ញ
ខ្លួនេ យគម នមូលេហតុ េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីរូប
េនះ្រតូវបនចតទុ់កថជ ក កំីបងំមុខ។ 

DP 1913. 1. 275 តុ ករកពូំលប ងំ ៧    
មិថុន១៩១២។ 

 
តុ ករ ចរលំងសកខកីមម ក  ី ែដលមនិបង្ហ ញខ្លួន 
បនទ បពី់ដីកេកះ៖ គឺេនេពលែដល ក រូីបេនះមនិ-
ែមនជ ក សំីខនខ់្ល ងំស្រមបក់របង្ហ ញករពិត។ 

េលខ 87-80056/87-80057 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ
េលខ៤៥៣ តុ ករកពូំលប ងំ ៩ ធនូ  
១៩៨៧។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ប ងំ៖ ម្រ ១០៩ ៣២៦(១) និង៣២៦(២)។ ម្រ ទងំេនះែចងអំពីករ
បង្ហ ញខ្លួនរបស់ ក កីនុងអំឡុងេពលៃនកិចចេសុើបសួរ(ម្រ ១០៩) និងេនចំេពះមុខ ឧ្រកិដ្ឋ (ម្រ ៣២៦)។ 
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ម្រ  ៣១៦៖ ធរណភពៃនកចិចពិភក េដញេ ល និង
ភពសមង ត់ៃនកចិចពិភក េដញេ ល 

 ករពិភក េដញេ ល្រប្រពឹត្ដេទេនកនុងេពលសវនករ ធរណៈ។ 
 

 ប៉ែុន្ដេបើតុ ករយល់េឃើញថ ធរណភពបងកឱយមនេ្រគះថន កដ់ល់ស ្ដ បធ់ន ប់ ធរណៈ 
ឬដល់ទំេនៀមទម្ល បេ់នះ តុ ករ មេសចក្ដសីេ្រមចមនសំ ងេហតុ ចបងគ បឱ់យករពិភក េដញ
េ លទងំ្រសុង ឬ មយួែផនក្រប្រពឹត្ដេទជសមង ត។់ តុ ករសេ្រមច ម ល្រកមមយួ ចេ់ យ
ែឡកពី ល្រកមអងគេសចក្ដី ឬ មេសចក្ដសីេ្រមចពិេសស ៃន ល្រកមេលើអងគេសចក្ដី។ 
 

 េសចក្ដីសេ្រមចរបស់តុ ករ ែដលបងគ បឱ់យេធ្វើករពិភក េដញេ លជសមង តម់និ ចត ៉
បនេទ។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

ករ្រចនេចលេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី៖ េដើម-   
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ច្រតូវបនេគ្រចនេចលពី
កិចច្របជុំេរៀបចសំវនករ ែដលេធ្វើេឡើងជសមង ត។់ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី១៩ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ២១ ឧសភ 
២០០៩ ទពំ័រ១ បនទ ត់ ១២-ទពំរ័២បនទ ត់២។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៧៩។ វធិនេនះមនលកខណៈ្រសេដៀងគន េទនឹងម្រ  
៣១៦ េ យកនុងេនះ អនុញញ តឲយតុ ករេធ្វើសវនករជសមង ត្់រសប មេសចក្តីសេ្រមចែដលមនសំ ង 
េហតុែដល្រតូវបនបិទផ្លូវប្តឹង ទុកខ ប៉ុែន្តមនិដូចម្រ ៣១៦េទ វធិនេនះែចងថ េនេពលែដលេគលបំណង 
ៃនដំេណើ រករនីតិវធីិជសមង ត ់ ច្រតូវបនបងកឲយមនផលបះ៉ពល់ េ យករចូលរមួរបស់ភគី អងគជំនំុជ្រមះ 
បនទ បពី់ពិេ្រគះេយបល់ជមួយភគី មេសចក្តីសេ្រមចេ យមនសំ ងេហតុ ចក្រមតិករចូលរួមរបស់ 
ភគី្រតឹមែតភគី  ែដលចបំចដ់ល់ដំេណើ រករនីតិវធីិ និងអនកតំ ងចបំចរ់បស់ពួកេគប៉ុេ ្ណ ះ។ 
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ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស  អ.ស.ប 
្របេទសកមពុជគឺជភគីៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ ែដលកំណតអំ់ពី
េគលករណ៍ចបបអ់ន្តរជតិស្តីពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍អំពីម្រ មយួចំននួ
ៃនកតិកសញញ  ICCPR ែដល្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យ ថ បន័អនុវត្តរបស់ខ្លួន គឺគណៈកមម ធិករ
សិទធិមនុស អងគករសហ្របជជតិ។ 
 
ករអនុវត្តសិទធទិទួលបនសវនករជ ធរណៈ្រតូវ
បនកំហតិ៖ សិទធិេនះអនុវត្តបនចំេពះកិចចដំេណើ រ
ករនីតិវធីិសវនករ ប៉ុែន្តមនិអនុវត្ត ចំេពះេសចក្តី
សេ្រមចមុនេពលជំនំុជ្រមះ េលើអងគេសចក្តីែដលេចញ
េ យរដ្ឋ ជញ  និង ជញ ធរ ធរណៈេទ។ 

េរឿងក្ដី KAVANAGHទល់ នឹង្របេទសេអៀកឡង់  
គណៈ-កមម ធិករសិទធិមនុស អ.ស.ប ៤ េម  
២០០១ កថខណ្ឌ ១០.៤។ 

 
រៈសំខនៃ់នសវនករជ ធរណៈ៖ កិចចដំេណើ រករ

នីតិវធីិសវនករ ែដលមនលកខណៈ ជ ធរណៈ 
គឺជែផនកដ៏សំខន់ៃនសិទធិ កនុងករទទួលបនសវន
ករេ យយុត្តិធម។៌ 

េរឿងក្ដី KARTTUNENទល់នឹង្របេទស ្វ ងំឡង់     
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៣ តុ  
១៩៩២ កថខណ្ឌ ៧.២។ 

 
ករជំនំុជ្រមះមនិ្រតូវ្រចនេចល ធរណជនពីកិចច
ដំេណើ រករនីតិវធីិេឡើយ េហើយកម៏និឲយេច្រកមអនមកិ
បំេពញករងរែដរ៖ ករអនុវត្តដូេចនះ គឺជករខកខន

មនិបនធនចំេពះសិទធិជ រវន័្ត កនុងករទទួល
បនសវនករ េ យយុត្តិធមស៌ចចធរណ៍ៃននិរេទស 
និងឯក ជយភព និងអនគតិរបស់តុ ករ។ 

េរឿងក្ដី POLAYទល់នឹង្របេទសេប៉រូ គណៈកមម -
ធិករសិទធិមនុស អ.ស.ប ៦ វចិឆិក ១៩៩៧       
កថខណ្ឌ ៨.៨។ 

 
សិទធិគឺជធតុផ  ំ ៃនសិទធិទទួលបនសវនករេ យ
យុត្តធិម៖៌ រមួមន ប៉ុែន្តមនិកំហិត្រតឹមសិទធិដូចតេទ
េនះេទ សិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះជ ធរណៈ 
ែដលដឹកនេំ យេច្រកមមនិអនមកិ ែដលេគ ច
ជំទស់ត ៉  បនសិទធិកនុងករ្រប្រស័យទកទ់ងជមយួ
េមធវសិីទធិជំទស់ត ៉ ក  ី ែដលកំណតេ់ហតុ ្ត ប់
ចេម្លើយរបស់ខ្លួនជែផនក ៃនកិចចេសុើបសួរៃននគរបល 
និងសិទធិេកះេ ម្រន្តីនគរបលេសុើបសួរ មកេធ្វើជ

ក ។ី 

េរឿងក្ដី CARRANZA ALEGREទល់នឹង្របេទស
េប៉រូ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៨ 
តុ  ២០០៥ កថខណ្ឌ ៧.៥។ 
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ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ៖ ម្រ ១៤(១)។ ម្រ េនះែចងអំពី
សិទធិកនុងករទទួលបនករជំនំុជ្រមះជ ធរណៈ េលើកែលងែតកនុងកលៈេទសៈកំហិតមយួចំនួន ដូចជមូលេហតុសីលធម៌
ស ្ដ បធ់ន ប់ ធរណៈសន្តិសុខសងគម ឬេនកនុងកលៈេទសៈេផ ងេទៀត។ 
 
តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករពរ 
ែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទសកមពុជ 
ជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុង    អនុ
សញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
េគលករណ៍ ស្តីពីសវនករជ ធរណៈគជឺមលូ-
្ឋ ន និងជលកខខណ្ឌ ត្រមូវស្រមប្់រគបតុ់ ករ ឬ 

ក្តនីីមយួៗ៖ ជករសំខន ់ស្រមបក់រជំនំុជ្រមះ
េ យយុត្តិធម ៌កររមួចំែណកកនុងករករពរគូក្តី និង 
ករព្រងឹងទំនុកចិត្តចំេពះយុត្តិធម។៌ 

េរឿងក្ដី HÅKANSSON និង STURESSONទល់
នឹង្របេទសសុ៊យែអត តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប 
២១ កុមភៈ ១៩៩០ កថខណ្ឌ ៦៦ (េគលករណ៍ 
ជមូល ្ឋ ន)។ េរឿងក្ដ ី FISCHER ទល់នឹង
្របេទសអូ្រទីស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៦ 
េម  ១៩៩៥ កថខណ្ឌ ២៧ (ជលកខខណ្ឌ
ត្រមូវៃន តុ ករ ឬ ក្តនីីមួយៗ)។ េរឿងក្ដី
OYMAN ទល់នឹង្របេទសទួគ ី តុ ករសិទធិ-
មនុស អឺរ ៉ុប ២០ កុមភៈ ២០០៧ កថខណ្ឌ ១៨ 
( រៈសខំន ់ ៃនសិទធិទទួលបនសវនករ 
េ យយុត្តិធម៌។ល។)។ 

 
មនែតេនចំេពះមុខ ដំបូងមយួគត ់ ែដលសិទធិ
ទទួលបន “សិទធទិទួលបននូវសវនករ ធរណៈ”  
ជល័កខខណ័្ឌ ត្រមូវ កនុងករទទួលបន “សវនករ

េ យផទ ល់មត”់៖ សិទធិេនះ្រតូវបនអនុវត្តដូេចនះ េវៀរ-
ែលងែតកនុងកលៈេទសៈេលើកែលងពិេសស។ 

េរឿងក្ដ ី JACOBSSONទល់នឹង្របេទសសុ៊យែអត 
(េលខ២) តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១៩ កុមភៈ
១៩៩៨ កថខណ្ឌ ៤៦។ 

 
សិទធទិទួលបនករជនំុំជ្រមះ ជ ធរណៈមនិ ច-់
ខត៖ សិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះ ជ ធរណៈ
មនិ ចខ់តេទ។ 

េរឿងក្ដី HELMERS ទល់នឹង្របេទសសុ៊យែអត 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៩ តុ  ១៩៩១ 
កថខណ្ឌ ៣៦។ 

 
អវត្តមនៃនករជែជកេដញេ ល ជ ធរណៈកនុង
ក្រមតិនីតិវធីិ៖ អវត្តមនដូេចនះ្រតូវបនជួសជុល េ យ
ករជែជកេដញេ លជ ធរណៈ កនុងអំឡុងេពល 
ៃនដំ កក់ល មយួេផ ង។ 

េរឿងក្ដAីLBERT និង LE COMPTEទល់នឹង
្របេទសែបលហ កិ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១០ 
កុមភៈ ១៩៨៣ កថខណ្ឌ ២៩។ 
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លទធភពកនុងករផ្តល់យុត្តកិមម ចំេពះអវត្តមនៃនករ
ជែជកេដញេ លជ ធរណៈ ពីករ្រតួតពិនិតយកនុង
ក្រមតិទីពីរ និងទីបី៖ អវត្តមនេនះ ចនឹង្រតូវបនេធ្វើ
យុត្តិកមម េនេពលករជែជកេដញេ លជ ធរ-
ណៈ េ យ ដំបូង និង ្រស័យេលើលកខណៈ
ពិេសសៃននីតិវធីិេនក្រមតិទីពីរឬទីបី។ 

េរឿងក្ដ ីANDERSSON ទល់នឹង្របេទសសុ៊យែអត 
តុ ករ សិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៩ តុ  ១៩៩១ 
កថ-ខណ្ឌ  ២៧។ 

 
ករខកខនមនិបនេធ្វើ សវនករជ ធរណៈ េន
ក្រមតិឧទធរណ៍ ចជកររេំ ភេលើសិទធ ិកនុងករទទួល
បនសវនករេ យយុត្តិធម៌៖ េបើសិនជ
ឧទធរណ៍្រតូវបនេគប្តឹងអំពីបញ្ហ ៃនអងគេហតុ និងអងគ
ចបប ់ េហើយបញ្ហ នីតិវធីិមនលកខណៈធងនធ់ងរ ជក-់

កស់្រមបអ់នក កព់កយប្តឹង។ 

េរឿងក្ដី CONSTANTINESCU ទល់នឹង្របេទសរ ៉ូ-
ម៉នី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៧ មិថុន 
២០០០ កថខណ្ឌ ៥៣។ 

 
ជនេលមើសជអនតិីជន៖ កនុងករណីមនករពកព់ន័ធ
នឹងជនេលមើសវយ័េកមង ែដល ចញំុងឲយមនករចប ់
រមមណ៍ខ្ល ងំពី ធរណជន ជករសំខនេ់ធ្វើយ៉ង

ឲយកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិេធ្វើេឡើង មមេធយបយ 
ែដលនឹងេធ្វើឲយ រមមណ៍ ៃនករភយ័ខ្ល ចករេអៀនខម ស 
និងករបំភត័បំភយ័ របស់អនីតិជន្រតូវបនកតប់នថយ
ជអបបបរម។ ផល្របេយជនទូ៍េទកនុងកិចចកររដ្ឋ 
បលយុត្តិធមេ៌ យេបើកចំហ និងជ ធរណៈ ច
នឹង្រតូវបនបំេពញ កនុងករណីជនេលមើសជអនីតិជន 
មរយៈនីតិវធីិែកស្រមួល ែដលផ្តល់នូវសិទធិមនវត្ត-

មន មករេ្រជើសេរ ើស និងករ យករណ៍េ យ
ហមតច់ត។់ 

េរឿងក្ដី T. V.ទល់នឹងច្រកភពអង់េគ្លស តុ ករ
សិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១៦ ធនូ  ១៩៩៩ កថខណ្ឌ ៨៥-
៨៧។ 

 
បុគគល ចេបះបងសិ់ទធ ិ េ យសម័្រគចិត្តេទះកនុងនយ័
ចបស់ ស់ ឬកនុងនយ័បងកបក់្ត ី នូវសិទធទិទួលបន 
សវនករជ ធរណៈ៖ ករលះបង់សិទធិដូេចនះ
្រតូវែតចបស់ ស់ ែដលគម នលកខខណ្ឌ  និងែដល
មនិផទុយេទនឹងផល្របេយជន ៍ ធរណៈសំខន់

មយួេឡើយ។ 

េរឿងក្ដី ALBERT និង LE COMPTEទល់នឹង
្របេទសែបលហ កិ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១០ 
កុមភៈ ១៩៨៣ កថខណ្ឌ ៣៥។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ ស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៦(១)។ ម្រ េនះែចង
ពីសិទធទិទួលបនសវនករេ យយុត្តិធម ៌រមួទងំសិទធិទទួលបនសវនករ និង ល្រកមេ យ្រតូវយុត្តិធម ៌និងជ ធរណៈ។ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ របស់ប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺជ
ឧទហរណ៍អំពីរេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្ត
េនកនុងតុ ករជនខ់ពស់បំផុតៃន្របេទសប ងំ គឺតុ ករកំពូល។ 
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សវនករជសមង ត ់ គឺជករណីេលើកែលងពិេសសៃន
េគលករណ៍សវនករ ជ ធរណៈ៖ ករបញឈប ់
និងករវលឹេទរកភពជ ធរណៈវញិ មនិបនេធ្វើ
ឲយបះ៉ពល់ដល់សិទធិករពរខ្លួនេឡើយ។ 

េលខ 99-85061្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៥៦ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៩ េម  ២០០០។ 

 
ករេធ្វើកំណតេ់ហតុ ៃនសវនករជសមង ត៖់ ករេធ្វើ
កំណតេ់ហតុដូេចនះ្រតូវបន មឃត។់ 

េលខ004-80530 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៦ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៣ កុមភៈ ២០០៤។ 

 
េសចក្ត្ីរបកសអំពី ធរណភព ៃនករជែជកេដញ
េ ល េបើមនករអន្ត យ ដល់ស ្ដ បធ់ន ប់ ធរ-
ណៈ ឬសីលធម៖៌ តុ ករមនបុព្វសិទធិ ចមុ់ខ កនុង
ករ្របកស អំពី ធរណភព ៃនករជែជកេដញ-
េ ល េបើមនករអន្ត យ ដល់ស ្ដ បធ់ន ប់ ធ-  
រណៈ ឬសីលធម។៌ 

េលខ85-93351 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៥៧ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៥ កុមភៈ ១៩៨៦។ 

 
សិទធជំិទស់នឹងេសចក្តសីេ្រមច េធ្វើសវនករជសមង ត់
៖ វធិនករដូេចនះ គឺជករណីេលើកែលងពីេសស និង
ផ្ត ច់មុខ ែដលរក សិទធិទុកស្រមប់ែតបុគគល ែដល
មនគុណភព ជជនរងេ្រគះ ឬេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវ-
ណី។ 

េលខ85-92109 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
៣៣៧ តុ ករកពូំលប ងំ ៣០ តុ  
១៩៨៥។ 

 
្រគបេ់ដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី មនសិទធទិទួលបនសវនករ 
ជសមង ត៖់ ករណីេនះអនុវត្តបន េទះបីកនុងករណី
មនេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីេ្រចើនកេ៏ យ។ 

េលខ 02-80369 តុ ករកពូំលប ងំ ២៣ 
តុ  ២០០២។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ប ងំ៖ ម្រ ៣០៦។ ម្រ េនះែចងអំពី្របកសផ យៃនករជែជកេដញ
េ ល េវៀរែលងែតករ្របកសផ យេនះ បងកឲយមនករអន្ត យដល់រេបៀបេរៀបរយ និងសីលធម ៌ (រមួទងំករណីពកព់ន័ធនឹង 
អនីតិជន ឬជនរងេ្រគះៃនអំេពើរេំ ភេសពសនថវៈ អំេពើទរុណកមម ឬអំេពើៃ្រពៃផ េផ ងៗ)។ 



ករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៣១៨ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  243 

ម្រ  ៣១៨៖ ករធនស ្ដ ប់ធន ប់អំឡងុេពលសវនករ 

 ្របធនសវនករដឹកនកំរពិភក េដញេ ល។ ្របធនសវនករ្រតូវ ៉ បរ់ងឱយសិទធិខងករ
ករពរបន្រប្រពឹត្ដេទេ យេសរ។ី ប៉ែុន្ដ ្របធន ចបដិេសធដកេចញពីករពិភក េដញេ លនូវអ្វី 
ែដលមនេគលបំណងអសូបន្ល យករពិភក េដញេ លេនះ េ យឥត្របេយជន ៍គម នរមួវភិគទនអ្វី
ដល់ករសំែដងឱយេឃើញករពិត។ 
 

 ្របធនសវនករ ៉ បរ់ងឱយមនស ្ដ បធ់ន បល់្អេនេពលសវនករ។ 
 

 ្របធនសវនករ ច មឃតអ់នីតិជនខ្លះ ឬទងំអស់មនិឱយចូលកនុងបនទបស់វនករ។ 
 

 ្របធនសវនករ ចបងគ ប់ឱយបេណ្ដ ញបុគគល្រគបរ់ូប ែដលបងកឱយមនករ្រចបូក្រចបល់ដល់
រេបៀបេរៀបរយៃនករពិភក េដញេ ល។ 
 

 កនុងករបំេពញមខុងររបស់ខ្លួន ្របធនសវនករ ចេ្របើ្របស់កងកម្ល ងំ ធរណៈ។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

ថ នភព ែដលេច្រកមេសុើបសួរមនឆនទ នុសិទធិ
កនុងករបដិេសធសំេណើ សំុ ឲយបំេពញកិចចេសុើប-
សួររបស់ភគ៖ី  កល សំេណើ សំុពុមំន   
លកខណៈចបស់ ស់។ លកខខណ្ឌ ត្រមូវថ 
សំេណើ ដូេចនះ្រតូវែតចបស់ ស់ េដើមបធីនឲយ
កិចចដំេណើ រករនីតវិធិី្រប្រពតឹ្ត េទេ យពុមំនករ
ពនយរេពលេ យពុ្ំរតមឹ្រតូវ និងថ្រតូវែតករ 
ពរសិទធិរបស់ជន្រតូវេចទ កនុងករទទួលបនករ
ជំនុំជ្រមះកនុងេពលេវ មយួសម្រសប។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ស្តីពី
សេំណើ សុឲំយែស្វងរកភស្តុ ងេ ះបនទុក អ.វ.-
ត.ក អ.ជ.ស.ដ ១២ វចិឆកិ ២០០៩ កថខណ្ឌ
៤០ (ឆនទ នុសិទធិកនុងករបដេិសធសេំណើ ) និង

កថខណ្ឌ ៤៣ (លកខខណ្ឌ ត្រមូវថ សេំណើ
្រតូវែតចបស់ ស់ េដើមបធីនថកចិចដេំណើ រ
ករនីតវិធិ ី មនិ្រតូវពនយរេពលមនិ្រតមឹ្រតូវ)។ 
េរឿងក្តនួីន ជ េខៀវ សផំន និងេអៀង ធរីទិធ៖   
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ស្តីពីសេំណើ សុភំស្តុ ងេ ះ
បនទុក អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១៨ វចិឆកិ២០០៩ 
កថខណ្ឌ ៤១ (េច្រកមេសុើបសួរ្រតូវ យតៃម្ល
ថេតើសេំណើ  មនភពចបស់ ស់្រគប់្រគន់ 
េដើមប ី យតៃម្លពីភពសម្រសប ែដលពុំេធ្វើឲយ
មនករពនយរេពល ែដលមនិ្រតមឹ្រតូវដល់
កចិចដេំណើ រករនីតិវធិី) និងកថខណ្ឌ ៤៤ 
(សំេណើ សុំជក់ ក់អនុញញ តឲយមនករ
យតៃម្លថ េតើសំេណើ សុំមនករពក់ព័នធ 



ករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៣១៨ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  244 

ឬអត់េ យេគរព ចេំពះសិទធិជន្រតូវេចទ 
ដូចមនែចងកនុងកតកិសញញ  ICCPR)។ 

 
ករមនិ ចរងឹរសូបនចេំពះបញ្ហ  ឬេលើកេឡើង
បញ្ហ ្រចែំដលកនុងសវនករ៖ អងគជំនុំជ្រមះមនិ
អនុញញ តឲយភគីដំេណើ រករ េលើបញ្ហ ដែដលៗ
េឡើយ េបើគម នបញ្ហ បែនថម មយួ េ្រកអពំីករ
រងឹរូស ឬេលើកបញ្ហ ្រចំែដល។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី៩ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ២១ េម  
២០០៩  ទពំ័រ ៦៩បនទ ត់២៤-២៥ និងទពំ័រ
៧០ បនទ ត់១-២។ 

 
លំ បៃ់នករបង្ហ ញអងគេហតុ សកខីកមមករសួរ
េដញេ ល៖ ករជំនុំជ្រមះ្រតូវអនុវត្តេទ ម
លំ បៃ់នអងគេហតុេនកនុងដកីដំេ ះ្រ យ។  
ភគីនឹង្រតូវបនជូនដំណឹង ្របែហលពរីសប្ត ហ៍ 
ជមុនអពំីអងគេហតុ ែដល្រតូវបនកំណតេ់ពល
ស្រមបៃ់ថងសវនករ។ ចំេពះអងគេហតុ មយួ
កេ៏ យ អងគជំនុំជ្រមះនឹង ្ត បច់េម្លើយជនជប់
េចទមុនេគ បនទ ប់មកផ្តល់េវទិកេទឲយភគី 
េដើមបសួីរជនជបេ់ចទ។ បនទ បព់េីនះមក អងគ
ជំនុំជ្រមះនឹងេកះអេញច ើញ េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវ-
ណី ក  ីនិងអនកជំនញែដលពកព់ន័ធនឹងអងគ
េហតុជក់ កន់ីមយួៗ េដើមបេីដញេ ល។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី៤ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៦ េម  
២០០៩ ទពំ័រ២ បនទ ត់៩-១៧។ 

ករសួរ ក ី របស់ភគីបដិបកខមិនសម្រសប
ស្រមប្់របពន័ធចបបសីុ់វលិឡ (Civil Law) េទ៖ 
ករសួរ ក រីបស់ភគីបដិបកខ គឺលកខណៈៃន
ករសួរេដញេ ល អំពចីរកិលកខណៈេនកនុង
្របពន័ធចបបខ់មំ៉ុនឡ (Common Law)។ កិចច-
ដំេណើ រករនីតវិធិី េនចំេពះមុខ អ.វ.ត.ក ្រតូវ
បន្រគប្់រគងជចំបង េ យ្របពន័ធចបបសីុ់វលិ-
ឡ។ ករសួរ ក រីបស់ភគីបដបិកខ កនុងលកខ-
ណៈជករសួរេដញេ ល ែដលមនិសម្រសប
េឡើយ ស្រមប្់របពន័ធចបបសីុ់វលិឡ។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី៤ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៦ េម  
២០០៩ ទពំ័រ៣បនទ ត់៦-១០។ 

 
រៈសំខនៃ់នេសចក្តសីេ្រមច របស់អងគបេុរជនុំ-ំ

ជ្រមះ៖ េទះបជីអងគជំនុំជ្រមះ ដំបូងែតង
ែតកតស់មគ ល់ េ យយកចិត្តទុក កប់ំផុតចេំពះ
េសចក្តីសេ្រមច ែដលេចញេ យអងគបុេរជំនុំ   
ជ្រមះកេ៏ យ កអ៏ងគជំនុំជ្រមះ ដំបូងមនិ
ជបក់តព្វកិចច ចំេពះេសចក្តីសេ្រមចទងំេនះ  
េឡើយ។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី៤ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៦ េម  
២០០៩ ទពំ័រ៥ បនទ ត់៣-១១។ 

 
ករផ្តល់ជូន នងិករសមង តៃ់នបញជ ីេឈម ះ ក ៖ី 
េដើមបឲីយករ្រគប្់រគងយុត្តធិម ៌ ឲយបន្រតមឹ្រតូវ 
ភគីគួរ្រតូវបនផ្តល់ជូនបញជ ីេឈម ះ ក  ី ែដល
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បនេកះេ មកបង្ហ ញខ្លួន េនចំេពះមុខតុ -
ករ ប៉ុែន្តកល មនកររលឹំកថ េនេពល 
ែដល ក ីទំងេនះ មិនទន់បនមកបង្ហ ញ
ខ្លួនេឈម ះរបស់ពួកគត្់រតូវរក ជករសមង ត។់ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករៃថងជនំុំជ្រមះ 
ទី៤ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៦ េម  ២០០៩ 
ទពំ័រ៥២ បនទ ត់២២-ទពំ័រ៥៣ បនទ ត់១។ 

 
េពលេវ បែនថម ស្រមបក់រសួរេដញេ ល៖ 
ភគី្រតូវេ្របើ្របស់ ឲយបនសម្រសបនូវឱកស 
ែដលបនផ្តល់ជូន ស្រមបក់រសួរេដញេ ល។ 
េបើសិនជភគីយល់េឃើញថ េពលេវ ែដល
បនផ្តល់ឲយមនិសម្រសបេទ អងគជំនុំជ្រមះ ច
សេ្រមចអនុញញ តឲយសួរបែនថមេនៃថងេ្រកយ។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី៥ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៧ េម  
២០០៩ ទពំ័រ១១០ បនទ ត់១-៦ 

 

ក មីនបញ្ហ ែភនក ្រតូវបនអនុញញ តឲយកណំត់
អត្តសញញ ណជនជបេ់ចទ  េនេលើេអ្រកងទូ់រ-  
ទស ន/៍កុពំយូទរ័៖ ករកំណតអ់ត្តសញញ ណ្រតូវ  
បនេធ្វើេឡើង មរយៈករទញរូបភព ម
ម៉សីុនថតឲយមកជិត េដើមបឲីយ ក ី ចេមើល
េឃើញជនជបេ់ចទ េនេលើេអ្រកងទូ់រទស ន/៍
កុំពយូទរ័របស់គត។់ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី៧ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៩ េម  
២០០៩ ទពំ័រ៥២ បនទ ត់១០-១២។ 

 
ភគ្ីរតូវែត្របកដថេតើខ្លួនមនសំណួរ ឬកអ៏ត៖់ 
ករណីេនះ គឺេដើមបឲីយអងគជំនុំជ្រមះ ចយល់ 
និង្រគប្់រគងសវនករបន។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី២៣ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ២៨ ឧសភ 
២០០៩ ទពំ័រ៩៩បនទ ត់២៥-ទពំ័រ១០០បនទ ត់
៣។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៣៧ ៣៨ និង ៨៥។ វធិន៨៥មនលកខណៈ្រសេដៀងគន
ែមនែទនេទនឹងម្រ ៣១៨ េលើកែលងែតវធិនេនះត្រមូវឲយអងគជំនំុជ្រមះេចញករ្រពមនជមុន ចំេពះបុគគល

ែដលរខំន និងថ េបើសិនបុគគលែដល្រតូវបនដកេចញពី លសវនករជជនជបេ់ចទ ជនេនះ្រតូវបន
អនុញញ តឲយសេងកតករជំនំុជ្រមះ មទូរទស ន ៍ េនកែន្លងបិទជិត មែដល ចេធ្វើបន េហើយ ចរក ករ
ទំនកទំ់នង មទូរស័ពទបន្រគបេ់ពលេវ ជមយួេមធវរីបស់ខ្លួន និងថ កល មនកររខំនដូចជករបដិ-
េសធេ យគិតទុកជមុន មនិ្រពមអនុវត្ត មេសចក្តីសេ្រមចផទ ល់មត ់ ឬជ យលកខណ៍អក ររបស់អងគជំនំុ
ជ្រមះ និងករបងគ ប្់រតូវអមេ យករ្រពមនអំពីករ កទ់ណ្ឌ កមម មយួ កនុងករណីមនករបំពន ែដលអងគ
ជំនំុជ្រមះ ចេចញេសចក្តីបងគ ប់ កទ់ណ្ឌ កមម ្រសប មចបបក់មពុជ។ វធិន ៣៨ ្រគបដណ្ត បេ់លើកំហុសវជិជ -  
ជីវៈរបស់េមធវ ី និងែចងេយងជពិេសសពីរេបៀបែដលតុ ករ ចចតក់រជមយួេមធវែីដលរខំន។ វធីិ-
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្រស្តទងំេនះ រមួមនករ្រពមនចំេពះេមធវកីរ កទ់ណ្ឌ កមម និងករ យករណ៍អំពីេមធវរូីបេនះេទ ជញ ធរ
សម្រសប។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប 
្របេទសកមពុជគឺជភគីៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដលកំណតអំ់ពីេគល- 
ករណ៍ចបប់អន្តរជតិស្តីពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍អំពីម្រ មយួចំនួនៃន
កតិកសញញ  ICCPR ែដល្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យ ថ បន័អនុវត្តរបស់ខ្លួនគឺគណៈកមម ធិករ
សិទធិមនុស អងគករសហ្របជជតិ។ 
 
កររេំ ភ៖ ករខកខនមនិបន្រតួត្រ េលើបរកិស
អរភិព ឬ សមព ធែដលបនបេងកើតេឡើងេ យវត្តមន
របស់ ធរណជន៖ បរយិកសដូេចនះ គឺជករបដិ-
េសធមនិផ្តល់ឲយេមធវកីរពរក្តី នូវឱកស្រគប្់រគន ់
េដើមបសួីរ ក រីបស់ភគីបដិបកខ និងករបង្ហ ញេរឿង
ក្តីរបស់េគ។ 

េរឿងក្តី GRIDIN ទល់នឹងសហពន័ធរុស  ី គណៈ-    
កមម ធិករសិទធិមនុស អ.ស.ប ២០ កកក  
២០០០ កថខណ្ឌ ៨.២។ 

 
កររេំ ភ៖ េទសទណ្ឌ ធងន់ធងរ និងទណ្ឌ កមមគម ន
សំ ងេហតុ (ឧទហរណ៍េទសទណ្ឌ ជបព់នធនគរ
មយួឆន េំ យបងខឲំយេធ្វើករងរធងន ់ ចំេពះករ កសំ់-
េណើ ្រចំែដលរបស់អនក កព់កយសំុ មន ក ់ ករបដិ-
េសធមនិសំុេទស ចំេពះពកយសំដីគំហកកំែហងកនុង
តុ ករ)៖ េទសទណ្ឌ ដូេចនះហួសពីអំ ចរបស់
តុ ករ េនកនុងកររក រកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិឲយ
មនេបៀបេរៀបរយ និងបេងកើតបនជករដកហូតសិទធិ
េសរភីព មទំេនើងចិត្ត។ 

េរឿងក្តី FERNANDO ទល់នឹង្របេទស ្រសីលងក      
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស អ.ស.ប ៣១ មនី 
២០០៥ កថខណ្ឌ ៩.២។ 

 
កររេំ ភ៖ ម្រន្តីជន់ខពស់េធ្វើេសចក្តីែថ្លងករណ៍ដ៏
ទូលំទូ យផ ព្វផ យ ជ ធរណៈអពីំពិរុទធភព
របស់ជនជបេ់ចទ មុនលទធផលជំនំុជ្រមះ៖ េសចក្តី
ែថ្លងករណ៍ដូេចនះ ែដលបនេធ្វើេឡើងកនុងបុេរនិចឆយ័
អំពីលទធផលៃនករជំនំុជ្រមះ គឺជកររេំ ភេលើសចច-
ធរណ៍ៃននិរេទស។ 

េរឿងក្តី GRIDIN ទល់នឹងសហពន័ធរុស  ី គណៈ-    
កមម ធិករសិទធិមនុស អ.ស.ប ២០ កកក  
២០០០ កថខណ្ឌ ៨.៣។ 

 
គម នកររេំ ភ៖ កល ជនជបេ់ចទខកខនមនិ
បនេសនើឲយមនករេលើកេពលសវនករ េដើមបធីន
ឲយចំេពះតំ ង្រសបចបប ់ ែដលចបបប់នែចងអំពី
សិទធិេនះ៖ េទះបីបុគគលរូបេនះ្រតូវបនជូនដំណឹង
អំពីសិទធិរបស់ខ្លួន កនុងករមនេមធវ ី និងមនេពល-
េវ  និងឧបករណ៍ស្រមួល្រគប្់រគន ់ ស្រមបក់រ
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េ្រត មេរៀបចំករករពរខ្លួនកេ៏ យ កសិ៏ទធិេនះមនិ
្រតូវបនរេំ ភេឡើយ េបើសិនជនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ
របស់រដ្ឋេនះអនុញញ តឲយជនជបេ់ចទេធ្វើករេសនើសំុករ
េលើកេពលសវនករ និងផ្តល់េពលេវ បែនថម េដើមបី
ធនឲយមនតំ ង្រសបចបប ់ េហើយជនជបេ់ចទ
ខ្លួនឯងជអនកខកខន មនិបនេ្របើ្របស់ជ្រប-
េយជននូ៍វឧប្រស័យទងំអស់េនះ។ 

េរឿងក្តBីABKINទល់នឹងសហពន័ធរុស  ី គណៈក
មម ធ-ិករសិទធិមនុស អ.ស.ប ៣ េម  ២០០៨ 
កថខណ្ឌ ១៣.៤។ 

 
គម នកររេំ ភ៖ កល  េមធវកីរពរក្តជីនជប-់
េចទខកខនមនិបន េ្របើ្របស់ឲយបនល្អនូវេពល
េវ ែដលមន ស្រមបក់រេ្រត មេរៀបចំករករពរ
ខ្លួន៖ សិទធិរបស់បុគគល កនុងករទទួលបនេពលេវ  
និងឧបករណ៍ស្រមួល្រគប់្រគន់ េដើមបេី្រត មេរៀបចំ
ករករពរខ្លួនមិន្រតូវបនរេំ ភេឡើយ េបើសិនជ 
កង្វះៃនករករពរខ្លួន សម្រសបេនះបងក េ យករ
ខកខនរបស់េមធវកីរពរក្តីជនេនះ េនកនុងករេ្របើ
េពលេវ  ែដលមនឲយបនល្អ ស្រមបក់រេ្រត ម
េរៀបចំករករពរខ្លួនជជង េ យ រសកមមភព

មយួបងកេឡើងេ យរដ្ឋ។ 

េរឿងក្តJី.O.ទល់នឹង្របេទសប ងំ គណៈកមម -
ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប ២៣ មនី ២០១១ 
កថខណ្ឌ ៩.៤។ 

 
សិទធរិបស់ជនជបេ់ចទ កនុងករទទួលបនករជនំុំជ្រមះ 
េ យគម នករពនយរេពល មនិ្រតឹម្រតូវករពរជនជប់
េចទពីភពមនិ្របកដ្របជមនិចបំច ់ចំេពះ សន
របស់គត ់ និងពីករឃុខំ្លួណយូរជងភពចបំច៖់ រដ្ឋ
មនករណីយកិចច កនុងករកិចចេរៀបចំ្របព័នធតុ ករ
របស់ខ្លួន ែដលមនករធនថេរឿងក្តី្រតូវបនេ ះ-
្រ យបញចបេ់ យយុត្តិធម ៌ និងឆបរ់ហ័ស។ ករ-
ពនយរេពល កេ៏ យ កនុងរយៈេពល្របបីំឆន រំ ង
ករេចទ្របកន ់ និងករកតេ់ទស និងករ្រតួតពិនិ-
តយេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍គឺជករមនិសម្រសប។ 

េរឿងក្តី LUMANOG  និង SANTOS ទល់នឹង
្របេទសហ្វីលីពីន គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស
អ.ស.ប ២០ មនី ២០០៨ កថខណ្ឌ ៨.៣-៨.៦ 
ែដលបនយកមកអនុវត្ត ម េនកនុងេរឿងក្តី
SOBHRAJ ទល់នឹង្របេទសេណប៉ល់ គណៈ-
កមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៧ កកក  
២០១០ កថខណ្ឌ ៧.៤។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អន្តរជតិស្ដីពីសិទធពិលរដ្ឋ និង នេយបយ៖ ម្រ ៦(១)។ ម្រ េនះែចងអំពីសិទធិទទួល
បនសវនករ េ យយុត្តិធម ៌រមួទងំសិទធិកនុងករទទួលបនសវនករ និង ល្រកមេ យយុត្តិធម ៌និងជ ធរណៈ។ 
 
តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករពរ
ែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយែដល្របេទសកមពុជ    
ជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុងអនុ-
សញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
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េគលករណ៍ស្តីពីសវនករ ជ ធរណៈគជឺមលូ-
្ឋ ន និងជលកខខណ្ឌ ត្រមូវ ស្រមប្់រគបតុ់ ករ ឬ

ក្តនីីមយួៗ៖ ជករសំខនស់្រមបក់រជំនំុជ្រមះ
េ យយុត្តិធម ៌ េដើមបរីមួចំែណកកនុងករករពរគូក្តី 
និងករព្រងឹងទំនុកចិត្តចំេពះយុត្តិធម។៌ 

េរឿងក្តី HÅKANSSON និង STURESSON ទល់
នឹង្របេទសសុ៊យែអត តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប 
២១ កុមភៈ ១៩៩០ កថខណ្ឌ ៦៦ (េគលករណ៍ 
ជមូល ្ឋ ន)។ េរឿងក្ត ី FISCHER ទល់នឹង
្របេទសអូ្រទីស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៦ 
េម  ១៩៩៥ កថខណ្ឌ ២៧ (ជលកខខណ្ឌ
ត្រមូវេនកនុងតុ ករ ឬ ក្តនីីមួយៗ)។ 

េរឿងក្តី OYMAN ទល់នឹង្របេទសទួគី តុ ករ
សិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២០ កុមភៈ ២០០៧ កថខណ្ឌ
១៨ ( រៈសខំន់ៃនសិទធិទទួលបនសវនករ
េ យយុត្តិធម៌។ល)។ 

 
សិទធទិទួលបនករជនំុំជ្រមះ ជ ធរណៈមនិ ច់
ខត៖ សិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះ ជ ធរណៈ
មនិ ចខ់តេទ។ 

េរឿងក្តី HELMERS ទល់នឹង្របេទសសុ៊យែអត 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៩ តុ  ១៩៩១
កថខណ្ឌ ៣៦។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៦(១)។ ម្រ េនះែចង
អំពីសិទធិទទួលបនសវនករ េ យយុត្តិធម ៌ រមួទងំករ្របកសផ យៃនករពិភក េដញេ ល និងករ្របកសផ យ ល
្រកម។ ផទុយេទវញិ ្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌ន និង ធរណជន ច្រតូវបន្រចនេចលេ យ រមូលេហតុែដលមន
កំណត។់ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ របស់ប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺជ
ឧទហរណ៍អំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្ត
េនកនុងតុ ករជនខ់ពស់ៃន្របេទសប ងំគឺតុ ករកំពូល។ 
 
វធិនករែដលេច្រកម ចចតក់រ េដើមបរីក រេបៀប
េរៀបរយេនកនុងសវនករ៖ ករបេណ្ត ញេចញនូវជន

ែដលរខំនករពិភក េដញេ ល ករបដិេសធ
មនិ្រពមសួរ ក  ី មសំេណើ របស់េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋ
បបេវណីេ យ រមនិពកព់ន័ធនឹងសំណំុេរឿង េហើយ
ែដលនឹងនឲំយមនករអូសបន្ល យេពល និងមនិ ច
នេំទរកករពិតបនករបដិេសធ មនិ កប់ញចូ លនូវ
ឯក រ ែដលបនផលិត េ យេមធវកីរពរក្តី    

េ យ រែត នឹងនឲំយ មនករអូសបន្ល យេពល 
និងមនិ ចនេំទរកករពិតបន។ 

េលខ 84-90673 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ  េលខ
៣១៨ តុ ករកពូំលប ងំ ២៤ តុ  ១៩៨៤ 
(ករបេណ្ត ញ េចញ)។ េលខ92-86470 
្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៥១ តុ ករកពូំល
ប ងំ ២៦ កកក  ១៩៩៣ (ករបដិេសធពំុ
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្រពមសួរេដញេ ល ក  ី មសេំណើ របស់
េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី)។ េលខ96-82498  

្រពឹត្ត-ិប្រត្រពហមទណ្ឌ  េលខ៣៨១ តុ ករ
កពូំលប ងំ ១២ វចិឆកិ ១៩៩៧។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ៣០៩។ ម្រ េនះែចងថ ្របធនតុ ករមនអំ ចកនុងករ
រក រេបៀបេរៀបរយកនុងតុ ករ និងដឹកនកិំចចដំេណើ រករនីតិវធីិ។ 
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ម្រ  ៣២១៖ ករ យតំៃលេលើភស្ដុ ងេ យតុ ករ 

 េលើកែលងបទបបញញត្ដិចបបផ់ទុយពីេនះ ភស្ដុ ងកនុងេរឿង្រពហមទណ្ឌ ចជូនបនេ យេសរ។ី 
តុ ករថ្លឹងែថ្លងេ យឥស រចិត្ដអំពីតៃម្លភស្ដុ ង ែដលេគ កជូ់នមកខ្លួនពិនិតយ េ យែផ្អកេទេលើ
ជំេនឿេ ម ះ្រតងពិ់ត្របកដរបស់ខ្លួន។ 
 

 តុ ករសំ ងេនកនុងេសចក្ដសីេ្រមចរបស់ខ្លួនែតេទេលើភស្ដុភង ែដលមនេនកនុងសំណំុេរឿង 
ឬែដល្រតូវេគយកមកបង្ហ ញេនេពលសវនករប៉េុ ្ណ ះ។ 
 

 ករ រភពក៏ដូចជ្របេភទៃនភស្ដុ ងដៃទេទៀតែដរ ្រតូវ កជូ់នតុ ករេធ្វើករថ្លឹងែថ្លង។ 
ចេម្លើយែដលទទលួេ្រកមករបងខិតបងខំខងរបូកយ ឬខងផ្លូវចិត្ដេនះគម នតៃម្លជភស្ដុ ងេទ។ 
 

 ករេឆ្លើយឆ្លងរ ងជនជបេ់ចទ និងេមធវរីបស់ខ្លួនមនិ ចយកមកេធ្វើជភស្ដុ ងបនេទបើយ។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

េសចក្តសីេ្រមច ស្តីពភីព ចទទួលយកបនៃន
ភស្តុ ង ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងេពលៃនកិចចដេំណើ រ
ករនីតិវធិីជំនុំជ្រមះ៖ អងគបុេរជំនុំជ្រមះពុំមន
យុ ្ត ធិករពនិិតយេលើបញ្ហ ទងំ យ ែដលពក-់
ពន័ធនឹងករ យតៃម្ល េលើភស្តុ ងេធ្វើេឡើងេ យ
េច្រកមេសុើបសួរេឡើយ េ យេហតុថ េសចក្តី
សេ្រមច ស្តីពីភព ចទទួលយកបនៃនភស្តុ-
ង្រតូវបនេធ្វើេឡើង កនុងដំ ក់កលៃនកិចច-

ដំេណើ រករនីតវិធិី។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី ភព ចទទួលយកបន
ៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ទក់ទងនឹងភស្តុ ង
ទទួលបន មរយៈអេំពើទរុណកមម អ.វ.-     
ត.ក អ.ប.ជ ១០ ឧសភ ២០១០ កថខណ្ឌ
២៤។ 

សំេណើ សំុខុសចបប ់ ច្រតូវបន្រចនេចល៖ 
អងគជំនុំជ្រមះ ដំបូង ច្រចនេចលនូវ
សំេណើ សំុភស្តុ ងេនេពល ែដលករបំេពញ
លកខខណ្ឌ ស្រមបសំ់េណើ សំុដូេចនះ មនិ្រតូវបន
ចបបអ់នុញញ ត។ 

េរឿងក្តីេអៀង រ៖ី ភព ចទទួលយកបនៃន 
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ទកទ់ងនឹងភស្តុ ងទទួលបន

មរយៈអេំពើទរុណកមមអ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១០ 
ឧសភ ២០១០ កថខណ្ឌ ៣៥។ 

 
អងគជនុំជំ្រមះ ដបំងូនងឹបដេិសធសំេណើ សំុ 
កល ខ្លួនបនសេ្រមច េលើបញ្ហ េនះរចួេហើយ
៖ េទះបីជេមធវកីរពរក្តីេសនើឲយអងគជំនុំជ្រមះ

ដំបូងពនិិតយ េលើករអនុមត័របស់ខ្លួនស្តីពី



ករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៣២១ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  251 

ករផ ព្វផ យឯក រ របស់្រពះ ជ ជញ េ យ
ឈរេលើមូល ្ឋ នៃនភពលេម្អ ងក្តី កអ៏ងគជនុំំ
ជ្រមះ ដបំូង បន្រចនេចលសំេណើ េនះ
េ យ រែតបញ្ហ េនះ្រតូវបនសេ្រមចរចួេហើយ។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី១១ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ២៣ េម  
២០០៩ ទពំ័រ៩ បនទ ត់១២-១៣ និងទពំ័រ៣៨ 
បនទ ត់១២-១៦។ 

 
តុ ករជបក់តព្វកចិច មម្រ  ១៥ ៃនអនុ-
សញញ ្របឆងំអេំពើទរណុកមម៖ ម្រ ១៥ៃនអនុ-
សញញ ្របឆងំអំេពើទរុណកមម មរដ្ឋមនិឲយយក
កំណតេ់ហតុ ែដលេកើតេចញពអីេំពើទរុណកមម
េធ្វើជភស្តុ ងេទ។ បទបបញញត្តេិនះ្រតូវបនែចង
បញជ ក់េ យម្រ ៣៨ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ របស់   
កមពុជ។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី២៣ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ២៨  
ឧសភ ២០០៩ ទពំ័រ៩ បនទ ត់១-៦។ 

 
ខ្លឹម រៃនចេម្លើយ រភព ែដលបនេធ្វើេឡើង
េ្រកមអំេពើទរុណកមម មនិ ចទទួលយកេធ្វើជ
កណំតេ់ហតុគួរឲយេជឿបនេឡើយ៖ េបើសិនជភ
គី មយួមនបំណងចងេ់យង េទរកភពេជឿ
ជកេ់លើខ្លមឹ រ ៃនចេម្លើយ រភព ជបំដូងេគ
្រតូវកំណត់ឲយបន ថេតើចេម្លើយ រភពេនះ
្រតូវបនេធ្វើេឡើង េ្រកមអំេពើទរុណកមម ឬករ
គំ មកំែហងៃនអេំពើទរុណកមមែដរឬេទ។ េ យ

រមូលេហតុេនះ ភគីគួរពចិរ ថេតើករ
សួរេដញេ លេលើខ្លមឹ រ ៃនចេម្លើយ រភព
មន រសំខន្់រគប្់រគន ់ ស្រមបេ់សនើឲយមន
ករ្រ វ្រជវ ទកទ់ងនងឹកលៈេទសៈេផ ងៗ 
ែដលនឲំយមនចេម្លើយ រភពេនះែដរឬេទ។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ
ជ្រមះទី២៣ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ២៨  
ឧសភ ២០០៩ ទពំ័រ៩ បនទ ត់១-១១។ 

 
េនេពលឯក រ្រតូវបន ក់ េនចំេពះមុខ
តុ ករ ្រគបភ់គមីនសិទធជិទំស់នងឹភព ច
ទទួលយកបនៃនឯក រ េបើសិនមនសំ ង-
េហតុ្រតមឹ្រតូវ៖ ភគីកម៏នសិទធិែស្វងរកពត័ម៌ន
ឬករបំភ្លបឺែនថមទកទ់ងនឹងឯក រ ែដលភគី

មយួេសនើ កេ់នចំេពះមុខតុ ករែដរ។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី១៨ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ២០  
ឧសភ ២០០៩ ទពំ័រ៥ បនទ ត់១៨-២២។ 

 
អងគជំនុំជ្រមះ ដំបូង ចទទួលយកឯក-

រថមីៗ  ែដលមនិមនេនកនុងសំណំុេរឿង ងំពី
េដើម៖ តុ ករ ចេធ្វើដូេចនះបន េ យឥស រ-
ចិត្ត ឬ មសំេណើ របស់ភគី។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ល្រកមអ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ 
២៦ កកក  ២០១០ កថខណ្ឌ ៤០។ 

 
ឯក រកនុងសំណំុេរឿង មនិ្រតូវបនចតទុ់កថជ
ភស្តុ ងេទ រហូតដល់េពល កេ់នចេំពះមខុ
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អងគជនុំជំ្រមះ នងិជកមមវតថុៃនករេដញេ ល៖ 
ឯក រ្រតូវបនចតទុ់កថ បន កេ់នចំេពះ
មុខអងគជំនុំជ្រមះ លុះ្រ ែតខ្លឹម រៃនឯក រ
េនះ្រតូវបនសេងខប្រតូវបន ន និង្រតូវបន
កំណតអ់ត្តសញញ ណយ៉ងសម្រសប។ សមភ រៈ
ឯក រ ច្រតូវបនចតទុ់កថ បនក្ល យជ
កមមវតថុៃនករេដញេ ល លុះ្រ ែតឱកស្រតូវ
បនផ្តល់ឲយ េដើមបេីធ្វើអណំះអំ ងតទល់គន
េទះបីជភគីមនិបនេ្របើឱកសេនះ ជ្របេយ-
ជនរ៍បស់ខ្លួនកេ៏ យ។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ភព ចទទួលយកបនៃន  
ភស្តុ ងបែនថម អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ២៨ 
តុ  ២០០៩ កថខណ្ឌ ២។ េរឿងក្តឌុីច៖ 
្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំជ្រមះទី១៨ អ.វ.-   
ត.ក អ.ជ.ស.ដ ២០ ឧសភ ២០០៩ ទពំ័រ៤ 
បនទ ត់២៣-ទពំរ័៥ បនទ ត់១២។ 

 
មនែតែផនកៃនឯក រ ែដលបនេធ្វើសេងខបែត
ប៉េុ ្ណ ះ្រតូវបនចតទុ់កថ បន កេ់នចេំពះ
មខុតុ ករ៖ ឧ. េបើសិនជ មនែតមយួជំពូក
ៃនេសៀវេភ្រតូវបនសេងខប គឺមនែតែផនកេនះ
ប៉ុេ ្ណ ះ្រតូវបនចតទុ់កថ បន កេ់នចំេពះ
មុខតុ ករ។ ប៉ុែន្ត េបើសិនជករពិភក េលើ
ឯក របនព្រងីក េលើសពេីសចក្តីសេងខបបឋម 
េនះអងគជំនុំជ្រមះ ដំបូង ចេ្របើកិចចពភិក
ទងំមូលស្រមបក់រសេ្រមចេសចក្តីរបស់ខ្លួន។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី១៨ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ២០ ឧសភ 
២០០៩ ទពំ័រ៥ បនទ ត់៦-១២។ 

 
េនេពល កឯ់ក រេន ចេំពះមខុអងគជនុំជំ្រមះ
ភគ្ីរតូវបញជ កឲ់យបនចបស់ ស់ ថេតើខ្លួនមន
បណំងចងឲ់យពចិរ  េនេលើឯក រទងំមលូ
ែដរឬេទ៖ េបើសិនជភគី ែដលមនបំណង ក់
បង្ហ ញែតែផនក មយួៃនឯក រភគីេនះ្រតូវ
បញជ កឲ់យបនចបស់ ស់អំពភីពពកព់ន័ធរបស់
។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ភព ចទទួលយកបន ៃន 
ភស្តុ ងបែនថម អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ២៨ 
តុ  ២០០៩ កថខណ្ឌ ៣។ េរឿងក្តឌុីច៖ 
្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំជ្រមះទី១៨ អ.វ.-
ត.ក អ.ជ.ស.ដ ២០ ឧសភ ២០០៩ ទពំ័រ៥ 
បនទ ត់១៣-១៦។ 

 
ឯក របនចុះបញជ ី កនុងឧបសមពន័ធៃនរបយករ-
ណ៍របស់អនកជនំញ ពុចំបំចេ់ធ្វើសេងខបម្តងមយួៗ
េទ៖ ឯក រេនះ ច្រតូវបនេគេមើលេឃើញថ 
ជែផនកដសំ៏ខនៃ់នរបយករណ៍។ េបើសិនជ
ភគីជំទស់ទទួល គ ល់ថ របយករណ៍្រពម
ទងំបញជ ីឯក របនចុះបញជ ី កនុងឧបសមពន័ធ្រតូវ
បន កេ់នចំេពះមុខៃនអងគជំនុំជ្រមះ និងមនិ
មនករត ៉ ចំេពះរបយករណ៍េនះ េនះជ
ករ្រគប្់រគន្់រតូវ ករ់បយករណ៍េនះ ចំេពះ
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មុខអងគជំនុំជ្រមះ និងពុចំបំចេ់ធ្វើសេងខបេន្រគប់
ឯក រនីមយួៗេនកនុងឧបសមពន័ធេឡើយ។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី១៩ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ២១  
ឧសភ ២០០៩ ទពំ័រ២ បនទ ត់១៧-ទពំ័រ៣ 
បនទ ត់៤។ 

 
តៃម្លភវនយីភពៃនឯក រ នងិទមងនភ់ស្តុ ង៖ 
ករណីេនះនឹង្រតូវបន យតៃម្ល ជចុងេ្រកយ
េ យអងគជំនុំជ្រមះ។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ល្រកមអ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ 
២៦ កកក  ២០១០ កថខណ្ឌ ៤២។ 

 
ករែចកចយឯក ររូបថតេ យភគ៖ី ្រគបភ់គី
ទងំអស់មនសិទធិចង្រកងឯក ររូបថត េដើមបី

ែចកចយេទអងគជំនុជំ្រមះ ឬភគីដៃទេទៀត េដើមបី
ស្រមួលដល់នីតវិធិីសវនករ។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី១២ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ២៧      េម

 ២០០៩ ទពំរ័៣០ បនទ ត់១៦-២៤។ 
ភគី ចជូនដណឹំងដល់ ្រក បញជ ីអពំបីណំង
របស់ខ្លួន កនុងករ កឯ់ក រ េនចេំពះមខុអងគ
ជនុំជំ្រមះ៖ ករណីេនះមនិែមនជកតព្វកិចចេទ។ 
ប៉ុែន្តជករណីែដលភគី ចេធ្វើបន េបើសិនជ
ខ្លួនចងេ់ធ្វើដូេចនះ។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី១២ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ២៧  
េម  ២០០៩ ទពំ័រ៣១ បនទ ត់១៤-២០។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៨៧។ វធិនេនះមនលកខណៈ្រសេដៀងគន នឹងម្រ ៣២១ 
េ យេនកនុងវធិនេនះែចងថ េលើកែលងែតមនបទបបញញត្តិកនុងវធិនៃផទកនុងេនះ ល់ភស្តុ ងទងំអស់្រតូវែត
ទទួលយក។ ប៉ុែន្តមនិដូចម្រ ៣២១េទ វធិន៨៧បញជ កច់បស់ ស់អំពីមូលេហតុមយួចំនួនែដលអងគជំនំុ
ជ្រមះ ចបដិេសធកនុងករទទួលយកភស្តុ ង ដូចជ េបើសិនជអងគជំនំុជ្រមះរកេឃើញថ សមភ រៈភស្តុ ងមនិ
ជបព់កព់ន័ធ ឬជករេសនើសំុជនគ់ន មនិ ចរកបន កនុងរយៈេពលសម្រសប មយួមនិសម្រសបស្រមបប់ញជ ក់
អងគេហតុ ែដលជេគលេ ៃនករេសនើសំុពិនិតយភស្តុ ងចបបម់និអនុញញ ត ឬមនេចតនពនយរកិចចដំេណើ រករ
នីតិវធីិ ឬគម ន្របេយជន។៍ េលើសពីេនះេទៀតវធិន៨៧បញជ កច់បស់ ស់ថ្រគបេ់សចក្តី សេ្រមចរបស់អងគជំនំុ
ជ្រមះ្រតូវែផ្អកែតេលើភស្តុ ង ែដលបន កេ់នចំេពះមុខអងគជំនំុជ្រមះប៉ុេ ្ណ ះ េហើយែដលភស្តុ ងេនះ្រតូវ
ឆ្លងកតក់រេដញេ ល និងថ ភស្តុ ងពីកនុងសំណំុេរឿង្រតូវបនពិចរ ថបន កេ់នចំេពះមុខអងគជំនំុ-
ជ្រមះ លុះ្រ ខ្លឹម ររបស់ ្រតូវបនសេងខប ្រតូវបន ន ឬ្រតូវបនកំណតអ់ត្តសញញ ណយ៉ងសម្រសបកនុង
សវនករ។ វធិន៨៧កខុ៏សគន ពីម្រ ៣២១ែដរ ែដលេនកនុងវធិនេនះ អនុញញ តឲយអងគជំនំុជ្រមះ្រចន
េចលភស្តុ ងែដលចបបម់និអនុញញ ត និងែចងថ អងគជំនំុជ្រមះ ចពិចរ េលើអងគេហតុទងំ យែដល
បនេសនើសំុេ យភគីេដើមបបីញជ កភ់ស្តុ ង។ 
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ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប 
្របេទសកមពុជគឺជភគីៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ ែដលកំណតអំ់ពីេគល-
ករណ៍ចបបអ់ន្តរជតិស្តីពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍អំពីម្រ មយួចំននួៃន
កតិកសញញ  ICCPR ែដល្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យ ថ បន័អនុវត្តរបស់ខ្លួនគឺគណៈកមម ធិករ
សិទធិមនុស អងគករសហ្របជជតិ។ 
 
កររេំ ភបំពន៖ ករខកខនមនិបនបង្ហ ញភស្តុ-
ង ែដល ចមន នុភព េលើេលើករវនិិចឆយ័/ ល

្រកម៖ កនុងករជំនំុជ្រមះេរឿងក្តី្រពហមទណ្ឌ  ករខកខន
របស់តុ ករ កនុងករអនុញញ ត ឲយមនករបង្ហ ញ 
ភស្តុ ង មយួ ដល់្រកុមគណៈវនិិចឆយ័ ែដល ច
ក់ភស្តុ ងេនះជូនតុ ករបន និង្របសិនេបើ

្រតូវបនបង្ហ ញ េហើយ ចមន នុភពេលើករវនិិ- 
ចឆយ័ ឬ ល្រកមគឺជករបដិេសធយុត្តិធម ៌ឬជករ
រេំ ភបំពន។ 

េរឿងក្ត ីWRIGHTទល់នឹង្របេទសចៃមក៉ គណៈ
កមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប ២៧ កកក  
១៩៩២ កថខណ្ឌ ៨.៣។ 

 
ភស្តុ ងជឯក រ ឬេវជជ ្រស្ត ស្តីពីករេធ្វើទុកខបុក-
មនញិគឺជលកខខណ្ឌ ត្រមូវ៖ េដើមបែីស្វងរកឲយេឃើញថ
ពិត ចំេពះករេចទ្របកន់ អំពីករេធ្វើទុកខបុកមនិញ 
េនេពលជបឃុ់ំឃងំ េដើមបណ្តឹ ង្រតូវែតបញជ កអំ់ពី
ភពសីុចង្វ ក ់ រ ងបទេចទនឹងភស្តុ ងជឯក រ 
ឬេវជជ ្រស្ត។ 

េរឿងក្តី WRIGHTទល់នឹង្របេទសចៃម៉ក គណៈ-
កមម ធិករសិទធិមនុស អ.ស.ប ២៧ កកក  
១៩៩២ កថខណ្ឌ ៨.៦។ 

 

កររេំ ភបំពន៖ រដ្ឋែដលបេងកើតឲយមនឧបសគគេផ ងៗ 
កនុងករ្រប្រស័យទកទ់ងគន រ ងេមធវ ីនិងកូនក្ត៖ី រដ្ឋ
្រតូវបនចតទុ់កថ បនរេំ ភសិទធិរបស់បុគគល កនុង
ករ្រប្រស័យទកទ់ង ជមយួេមធវ ី មករេ្រជើស-
េរ ើសផទ ល់ខ្លួន េបើសិនជរដ្ឋបេងកើតឲយមនឧបសគគជ

រវន័្ត ែដលនឹងេធ្វើឲយខូចដល់ករ្រប្រស័យទកទ់ង
រ ងេមធវ ីនិងកូនក្តីយ៉ងមន្របសិទធភព េទះបីជ
គម នករ មឃតជ់ផ្លូវករ កនុងករ្រប្រស័យទក-់
ទងដូេចនះកេ៏ យ។ 

េរឿងក្តEីNGOទល់នឹង្របេទសកេមរូន គណៈ   
កមម ធិករសិទធិមនុស អ.ស.ប ២២ កកក  
២០០៩ កថខណ្ឌ ៧.៨។ 

 
កររេំ ភបំពន៖ ករបដិេសធសិទធរិបស់ជនជបេ់ចទ 
េដើមបបីង្ហ ញ ក ែីដលពកព់ន័ធ៖ េទះបីជសិទធិកនុង
ករបង្ហ ញភស្តុ ងកនុងនមខ្លួនមនិបងកបន់យ័ថ ជន
ជបេ់ចទមនសិទធិ េ យគម ន្រពំែដនកំណតក់នុងករ
េដញេ ល ក  ី កនុងនមខ្លួនក្តីកក៏របដិេសធសិទធិ
របស់ជនជបេ់ចទ េដើមបបីង្ហ ញ ក  ី និងភស្តុ ង
ែដលពកព់ន័ធគឺជកររេំ ភសិទធិរបស់ជនជបេ់ចទ។ 

េរឿងក្តKីHUSEYNOVA និង BUTAEVAទល់នឹង
្របេទស ជីគី ថ ន គណៈកមម ធកិរសិទធិ
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មនុស អ.ស.ប ២០ តុ  ២០០៨ កថខណ្ឌ
៨.៥។ 

 
វធិន្រគប់្រគងភស្តុ ងែផ្អក េលើចបប់កនុង្រសុកមិន
ចដកហូតសិទធបុិគគល កនុងករបង្ហ ញ ឬេដញេ ល

ភស្តុ ងេឡើយ៖ េទះបីជករទទួលខុស្រតូវជចំ
បងកនុងករបេងកើតវធិន ស្តីពីភស្តុ ងធ្ល កេ់ទេលើរដ្ឋ 
ែដល ច កែ់តងវធិន ៃនភស្តុ ងទកទ់ងនឹេសរ ី
ភពខ្លះៗរបស់្របេទសខ្លួនកេ៏ យ កវ៏ធិនែបបេនះ 
មនិ ចដកហូតសិទធិ របស់បុគគលកនុងករបង្ហ ញភស្តុ-
ងកនុងនមផទ ល់ខ្លួន ឬេដញេ លភស្តុ ង្របឆងំ

នឹងខ្លួនឯងេឡើយ។ 

េរឿងក្តី IDIEVAទល់នឹង្របេទស ជីគី ថ ន  
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស អ.ស.ប ៣១ មនី 
២០០៩ កថខណ្ឌ ៩.៦។ 

 
រដ្ឋមនិ ចបងខតិបងខបុំគគល មន ក ់ េដើមបទីទួលបន
ចេម្លើយ រភពេទ៖     សិទធិរចួផុតពីករបងខំឲយផ្តល់ 
ភស្តុ ង្របឆងំនឹងខ្លួនឯង មននយ័ថ ជញ ធរមនិ
ច កបុ់គគល មន ក ់ កនុងលកខណៈបងខិតបងខំ ម

ផ្លូវកយ ផ្លូវចិត្ត ឬផ្លូវ រមមណ៍ េដើមបបីនទទួលនូវ
ចេម្លើយ រភពពីបុគគលេនះេឡើយ។ 

េរឿងក្តី SHARIFOVA SAFAROV និង BURKHON
OVទល់នឹង្របេទស ជីគី ថ ន គណៈកមម ធ-ិ
ករសិទធិមនុស អ.ស.ប ១ េម  ២០០៨ កថ-
ខណ្ឌ ៦.៣ ែដលបនយកមកអនុវត្តកនុងេរឿងក្តី
KHUSEYNOVA និង BUTAEVA ទល់នឹង
្របេទស ជីគី ថ ន គណៈកមម ធកិរសិទធិ
មនុស អ.ស.ប ២០ តុ  ២០០៨ កថខណ្ឌ
៨.៣ និងេរឿងក្តី BUTOVENKO ទល់នឹង

្របេទសអុ៊យែ្រកន គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស
អ.ស.ប ១៩កកក  ២០១១ កថខណ្ឌ ៧.៤។ 

 
ទរុណកមមមនិ ច្រតូវបនេគ េ្របើ្របស់បនេឡើយ
ស្រមបកិ់ចចេសុើបសួរ៖ សិទធិរចួផុតពីករបងខំឲយេឆ្លើយ

រភពអំពីពិរុទធភព មឃតក់រេ្របើទរុណកមម 
កនុងដំ កក់ល ៃនកិចចេសុើបសួរៃនកិចចដំេណើ រករ
នីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ ។ េលើសពីេនះ រដ្ឋមនកតព្វកិចច
េបើកករេសុើបសួរ េ យគម នលេម្អ ង េលើពកយបណ្តឹ ង

មយួ និងទងំអស់អំពីករេធ្វើទរុណកមម និងទ្រមង់
េផ ងេទៀតៃនករ្រប្រពឹត្តមនិ្រតឹម្រតូវ។ 

េរឿងក្តSីHARIFOVA, SAFAROV និង 
BURKHONOVទល់នឹង្របេទស ជគីី ថ ន     
គណៈកមម ធិករសិទធិ-មនុស អ.ស.ប ១ េម  
២០០៨ កថខណ្ឌ ៦.៣ ែដលបនយកមកអនុ-
វត្ត កនុងេរឿងក្តIីSAEVAទល់នឹង្របេទសអុ៊យែប៊-  
គី ថ ន គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប 
២០ មនី ២០០៩ កថ-ខណ្ឌ ៩.២។ េរឿងក្ដី 
DUNAEVទល់នឹង្របេទស ជគីី ថ ន គណៈ-   
កមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប ៣០ មនី ២០០៩ 
កថខណ្ឌ ៧.៣។ េរឿងក្ដី SATTOROVAទល់នឹង
្របេទស ជីគី ថ ន គណៈកមម ធកិរសិទធិ
មនុស អ.ស.ប ៣០ មនី២០០៩ កថខណ្ឌ
៨.៤។ េរឿងក្ដ ី IDIEVAទល់នឹង្របេទស ជីគ-ី

ថ ន គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស អ.ស.ប ៣១ 
មីន ២០០៩ កថខណ្ឌ ៩.៣។ េរឿងក្ដ ី
TOLIPKHUZHAEV ទល់នឹង្របេទសអុ៊យែប៊គី-

ថ ន គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២២
កកក  ២០០៩ កថខណ្ឌ ៨.៣។ េរឿងក្ដ ីKIRPO
ទល់នឹង្របេទស ជីគី ថ ន គណៈកមម ធកិរ
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សិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៧ តុ  ២០០៩ កថ
ខណ្ឌ ៦.២-៦.៣។ េរឿងក្ដី PUSTOVALOV ទល់
នឹងសហព័នធរុស  ី គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស   
អ.ស.ប ២៣ មីន ២០១០ កថខណ្ឌ ៨.២ និង
េរឿងក្ដី USAEVទល់នឹងសហពន័ធរុស  ី គណៈ- 
កមម ធិករសិទធិមនុស អ.ស.ប ១៩ កកក  
២០១០ កថខណ្ឌ ៩.២-៩.៣។ 

 
ករផ្តល់ភស្តុ ងជបនទុកៃនរដ្ឋ េដើមបបីង្ហ ញថ កំណត់
េហតុ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យេសរ ីនិងេ យសម័្រគចិត្ត៖ 
េបើសិនជបុគគល មន ក់ បនេធ្វើករេចទ្របកន់ 
េ យមនសំ ងេហតុថ គត់្រតូវបនេគបងខំឲយ   
ផ្តល់ភស្តុ ង្របឆងំនឹងខ្លួនឯងបនទុកេនះ ្រតូវធ្ល ក់
េទេលើរដ្ឋ េដើមបបីញជ កថ់ កំណតេ់ហតុទងំ យ
្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យេសរ ី និងេ យសម័្រគចិត្ត 
េ យេហតុថ បុគគលនឹងមនិមនលទធភពដូចគន  
កនុងករចូលពិនិតយែស្វងរកភស្តុ ងចបំច ់ េហើយរដ្ឋ
ជញឹកញបគឺ់ជភគីែតមយួគត ់ ែដលមនលទធភព
ទទួលបនពត័ម៌នែដលពកព់ន័ធ។ 

េរឿងក្តី SHARIFOVA, SAFAROV និង BURKHO
NOV ទល់នឹង្របេទស ជគីី ថ ន គណៈកមម -  
ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ១ េម  ២០០៨  
កថខណ្ឌ ៦.៣ ែដលបនយកមកអនុវត្តកនុង
េរឿងក្តី IDIEVA ទល់នឹង្របេទស ជីគី ថ ន  
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ៣១ មីន 
២០០៩ កថខណ្ឌ ៩.៣ (រដ្ឋ្រតូវបញជ ក់ថ
កណំត់េហតុនន ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យេសរ ី
និងសម័្រគចិត្ត)។ េរឿងក្ដ ី DUNAEV ទល់នឹង
្របេទស ជគីី ថ ន គណៈកមម ធកិរសិទធិ-
មនុស  អ.ស.ប ៣០ មនី ២០០៩ កថខណ្ឌ

៧.៣ ែដលបនយកមកអនុវត្តកនុងេរឿងក្តីទល់
នឹង្របេទសអុ៊យែ្រកន គណៈកមម ធិករសិទធិ
មនុស  អ.ស.ប ១៩ កកក  ២០១១ កថខណ្ឌ
៧.៣ (រដ្ឋមនបនទុកៃនករផ្ដល់ភស្តុ ង េ យ

រលទធភពទទួលបនពត័៌មនមិនេសមើគន )។ 
 
រដ្ឋ្រតូវែតបញជ កអ់ះ ងថ គម នអំេពើទរណុកមមេហើយ
កំណតេ់ហតុ្រតូវែតបនេធ្វើេឡើងេ យសម័្រគចិត្ត៖ រដ្ឋ
ទំង យ្រតូវែតមន លទធភពផលិតឯក រសីុ  
សង្វ កគ់ន  េដើមបបីង្ហ ញឲយេឃើញថ ជនជបេ់ចទមនិ
្រតូវបនេគេធ្វើទរុណកមមេឡើយ និងបង្ហ ញថ កំណត់
េហតុទងំ យ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យសម័្រគចិត្ត។ 

េរឿងក្តី IDIEVA ទល់នឹង្របេទស ជីគី ថ ន  
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ៣០ មនី 
២០០៩ កថខណ្ឌ ៩.៣ ែដលបនយកមកអនុ-
វត្តកនុងេរឿងក្តី BUTOVENKO ទល់នឹង្របេទស
អុ៊យែ្រកន គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប 
១៩ កកក  ២០១១ កថខណ្ឌ ៧.៤។ 

 
ឧប្រស័យសម្រសប ស្រមបច់េម្លើយ រភពែដល
ទទួលបន មរយៈអេំពើទរុណកមម៖ េបើសិនជបុគគល
្រតូវបនកតឲ់យជបេ់ទស េ យែផ្អកែតេលើចេម្លើយ

រភពែដលទទួលបន មរយៈអំេពើទរុណកមមឬ
ទ្រមង់ មយួ ៃនករបងខិតបងខំករជំនំុជ្រមះក្តីេឡើង
វញិ ្រសប មករធន ែដលមនែចងេនកនុងកតិក
សញញ  ICCPR គឺជឧប្រស័យសម្រសបមយួដូចគន
នឹងករេ ះែលងែដរ។ 

េរឿងក្ដ ី DUNAEV ទល់នឹង្របេទស ជីគី ថ ន  
គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស  អ.ស.ប ៣០ មនី 
២០០៩ កថ-ខណ្ឌ ៧.៣-៩។ 
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ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ៖ ម្រ ១៤(១) ១៤(៣)(ង) ១៤(៣)
(ឆ) និង៧។ ម្រ ១៤(១) ែចងអំពីសិទធិកនុងករទទួលបនសវនករ េ យយុត្តិធម ៌ និងជ ធរណៈ ។ ម្រ ១៤(៣)
(ឃ) ធនចំេពះសិទធិរបស់ជនជបេ់ចទ កនុងករទទួលបនករជំនំុជ្រមះេ យមនវត្តមនរបស់គត ់ និងករពរខ្លួនគត ់
េ យខ្លួនឯង ឬ មរយៈជំនួយែផនកចបប។់ ម្រ ១៤(៣)(ង) ករពរសិទធិរបស់ជនជបេ់ចទ េដើមបេីដញេ ល ឬឲយេគ
េដញេ ល ក ្ីរបឆងំនឹងគត់ មលកខខណ្ឌ ដូចគន នឹង ក  ីែដល្របឆងំនឹងគតែ់ដរ េហើយ ម្រ ១៤(៣)(ឆ) ករពរ
សិទធិរបស់ជនជបេ់ចទពីករបងខិតបងខផំ្តល់សកខីកមម្របឆងំនឹងខ្លួនឯង ឬេឆ្លើយ រភពពីេទសកំហុស រឯីម្រ  ៧ ម
្របមអំេពើទរុណកមម ឬ្រប្រពឹត្តកិមមេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ ឬែដលបនទ បបេនថ ក ឬករ កេ់ទសទណ្ឌ ។ 
 
តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករពរ
ែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទសកមពុជ
ជភគី។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទំង យេនកនុង
អនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
កំណតេ់ហតុសួរចេម្លើយជនជបេ់ចទ ែដលទទួលបន
កនុងេពលឃំុឃងំ មរយៈអេំពើ្រប្រពឹត្តមនិ្រតឹម្រតូវ៖
កំណតេ់ហតុដូេចនះ មនិ្រតូវេ្របើ្របស់ជភស្តុ ងសំ-
ខនេ់នកនុងសវនករេឡើយ។ 

េរឿងក្តី ÖZEN ទល់នឹង្របេទសទួគី តុ ករសិទធិ
មនុស អឺរ ៉ុប ១២ េម  ២០០៧ កថខណ្ឌ
១០២-១០៥។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៦(១) និងម្រ  ៦ (៣) 
(ឃ) ។ ម្រ  ៦ (១) ែចងអំពីសិទធិទទួលបនសវនករេ យយុត្តិធម ៌រឯីម្រ  ៦ (៣) (ឃ) ធនសិទធរិបស់ជនជបេ់ចទ
កនុងេកះេ ក េី ះបនទុកមកសួេរដញេ ល កនុងល័កខណ័្ឌ ដូចគន ក្៏រតូវេគេកះេ ក ី កប់នទុកមកផ្តល់សកខីកមម្របឆងំ
នឹងខ្លួនផងែដរ។ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជមនមលូ ្ឋ ន មកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទ-
ហរណ៍អំពីរេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្ត
េនកនុងតុ ករជនខ់ពស់បំផុតៃន្របេទសប ងំគឺតុ ករកំពូល។ 
 
េច្រកម ចពឹងែផ្អក េលើឯក រនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ
េផ ងេទៀតស្រមបេ់សចក្តសីេ្រមចរបស់ខ្លួន៖ ្របសិន
េបើឯក រទងំេនះ្រតូវបន ក ់ េដើមបពិីភក       
តទល់គន រ ងភគីនន។ 

េលខ 73-90224 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ  េលខ
៤៨០ តុ ករកពូំលប ងំ ១៩ ធនូ  ១៩៧៣។ 
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ឧទហរណ៍ ៃនភស្តុ ងែដល ចទទួលយកបន៖ 
រមួមនែខ ត ់ ភស្តុ ងែដលទទួលបនេ យខុស
ចបប ់ ឬេ យភពមនិេ ម ះ្រតង ់ ចេម្លើយ រភព 
ករេឆ្លើយឆ្លងរ ងេមធវ  ី និងកូនក្តីរបស់ខ្លួន ែដល
ទំនងជបញជ កអំ់ពីករចូលរមួ របស់េមធវេីនកនុង
បទេលមើស។ 

JCP 1961. II. 12157 តុ ករកពូំលប ងំ ១៦ 
មីន ១៩៦១ (ែខ ត់សេម្លង/វឌីីអូ)។ េលខ 91-
86067 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ  េលខ៦៦ តុ ករ
កពូំលប ងំ ១១ កុមភៈ ១៩៩២ (ភស្តុ ងបន 
េ យអេំពើខុសចបប ់ ឬមនិេ ម ះ្រតង់)។ េលខ
97-83196 តុ ករកពូំលប ងំ ២៨ មក  
១៩៩៨ (ចេម្លើយ រភព)។ េលខ91-86843 
្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១១២ តុ ករកពូំល

ប ងំ ១២ មនី ១៩៩២ (ករេឆ្លើយឆ្លងរបស់
េមធវ)ី។ 

 
ករណីែដលេមធវមីនិ ចេលើកអំណះអំ ងអំពីករ
សមង តព់កព់ន័ធនឹងសំណំុឯក រ៖ េបើសិនជឯក រ
ទងំេនះ ចនឲំយមនករ កប់នទុកេលើខ្លួនឯង។ 

េលខ 98-80007 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ  េលខ
២០៦ តុ ករកពូំលប ងំ ៥ តុ  ១៩៩៩។ 

 
ករពិនិតយភស្តុ ងេ យ ឧទធរណ៍៖ ចពិនិតយ
ភស្តុ ង ែដលបនេដញេ ល និងមនិបនយកចិត្ត
ទុក កេ់ យយុ ្ត ធិករ ដំបូង។ 

េលខ97-84260 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២០ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៦ កុមភៈ ១៩៩៩។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ប ងំ៖ ម្រ  ៤២៧ ៤២៨ និង ៤៣២។ ម្រ ទងំេនះទកទ់ងនឹងករ
បង្ហ ញភស្តុ ងេនេពលសវនករ រមួទងំករ យតៃម្លៃន្របេភទភស្តុ ងនីមយួៗកនុងអំឡុងេពលសវនករ។ 
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ម្រ  ៣២២៖ វធិនទក់ទងនឹងភគី ែដលមនវត្តមនេន
កនងុសវនករ 

 ្រក បញជ ីេ េឈម ះជនជបេ់ចទ េដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី អនកទទលួខុស្រតូវរដ្ឋបបេវណី ជន
រងេ្រគះ ក  ីនិងអនកជំនញ ្រពមទងំេផទ ងផទ តេ់មើលអត្តសញញ ណជនទងំេនះ។ 
 

 កល េដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី្រតូវបនតំ ងេ យសហពទ័ធ ឬេ យញតិេ ហិតផទ ល់ 
្រក បញជ ីពិនិតយេមើលអត្តសញញ ណៃនអនកតំ ង និងសុពលភពៃនករ្របគល់សិទធិ។ ចំេពះអនកទទលួ
ខុស្រតូវរដ្ឋបបេវណីក្៏រតូវេធ្វើដូេចនះែដរ។ ្រក បញជ ី្រតូវសំុេយបល់្របធនសវនករ កនុងករណីចបំច។់ 
 

 ភគីនីមយួៗអងគុយេន មកែន្លងែដលទុកឱយខ្លួនេនកនុងបនទបស់វនករ។ 
 

 ជនជបេ់ចទមនិ្រតូវទកទ់ងនឹងគន េទ។ 
 

 អនកជំនញ និង ក ថីយខ្លួនេទកនុងបនទបរ់ងច់ែំដលទុកប្រមុងឱយខ្លួន េហើយែដលពីកនុងបនទប់
រងច់េំនះ ខ្លួនមនិ ចេមើលេឃើញ ឬឮអ្វីែដល្រប្រពឹត្តេទេនកនុងបនទបស់វនករេទ។ 
 

 េនកនុងេពលសវនករ និងេនកនុងបនទបរ់ងច់ំ ក  ីមនិ្រតូវទកទ់ងនឹងគន េទ។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

ក មីនិ ចអងគុយកនុងបនទបស់វនករ ឬបនទប់
ស្រមប់ ធរណជនេទ៖ ជនែដលមនេឈម ះ
កនុងបញជ ីេឈម ះ ក  ី មនិអនុញញ តឱយអងគុយកនុង
បនទបស់្រមប់ ធរណជន េដើមបី ម ន
េមើលកិចចដំេណើ រករនីតវិធិីេនះេទ េ្រពះថទេង្វើ
ែបបេនះផទុយេទនឹងវធិនៃផទកនុង ស្ដីពី ក ី។ 

ក កីនុងបនទបស់វនករ ឬបនទបស់្រមប់ -
ធរណជនមនកតព្វកិចច ្រតូវែតចកេចញមុន

េពលជនទំងេនះ ្រតូវបនេកះេ មកផ្ដល់
សកខីកមម។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី៥ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៧ េម  
២០០៩ ទពំ័រ១ បនទ ត់ទី២៤ ដល់ទពំ័រ២ 
បនទ ត់ទី៩។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៨៨។ វធិនេនះត្រមូវឱយភគីនន្រតូវបង្ហ ញខ្លួនេនចំេពះ
មុខអងគជំនំុជ្រមះ ដំបូង។ េទះជយ៉ង ក្តី វធិន៨៨(២) ែចងជក់ កថ់ ក  ីនិងអនកជំនញ្រតូវ
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សថិតកនុងបនទប់ ចេ់ យែឡកមយួ ែដលជនទងំេនះមនិ្រតូវបនអនុញញ តឱយេមើលេឃើញ ឬ ្ដ បឮ់កិចចដំេណើ រករ
នីតិវធីិេឡើយ េហើយជនទងំេនះកម៏និ្រតូវបនអនុញញ តឱយ្រប្រស័យទកទ់ងគន ែដរ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ របស់ប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺជ
ឧទហរណ៍ អំពីរេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុ-
វត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់បំផុតៃន្របេទសប ងំគឺតុ ករកំពូល។ 
 
អវត្តមនជនជបេ់ចទ៖ អវត្តមនរបស់ជនេនះមិន
បងកឲយមនេមឃភពេនះេទ។ 

េលខ 68-93194 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ  េលខ
១៥២ តុ ករកពូំលប ងំ ៦ ឧសភ 
១៩៦៩។ 

 

ក ែីដល្រតូវផ្តល់ចេម្លើយពរីដង៖ ក ្ីរបេភទេនះ
ចមនវត្តមនកនុងបនទបស់វនករ េ្រកយបនផ្ដល់

ចេម្លើយេលើកទីមយួរចួ។ 

េលខ77-91896 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
៣៩៧  តុ ករកពូំលប ងំ  ១៤ ធនូ  
១៩៧៧។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ប ងំ៖ ម្រ ៣៣១-១ ម្រ ៣៣១-២ ម្រ ៣៣៤ និង ម្រ ៤០៦។ 
ម្រ ទងំេនះបេងកើតបនជវធិនស្ដីពីវត្តមនរបស់ភគីេនកនុងេពលជំនំុជ្រមះេនចំេពះមុខតុ ករបទឧ្រកិដ្ឋ (ម្រ  ៣៣១ 
និងម្រ  ៣៣៤) និងតុ ករបទមជឈមិ (ម្រ ៤០៦)។ 



ករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៣២៥ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  261 

ម្រ  ៣២៥៖ ករសរួចេម្លើយជនជប់េចទ 

្របធនសវនករ្របបដ់ល់ជនជបេ់ចទឱយបនដឹងអំពីអំេពើែដលេគេចទ្របកនេ់លើខ្លួន និង
េធ្វើករសួរចេម្លើយជនជប់េចទេនះ។ ្របធនសវនករសួរ្រគប់សំណួរ ែដលខ្លួនយល់េឃើញថមន
្របេយជនដ៍ល់ករែស្វងរកឱយេឃើញករពិត។ ្របធនសវនករមនករណីយកិចចសួរចេម្លើយជនជប់
េចទេនះទងំខងែផនក កប់នទុក និងទងំខងែផនកេ ះបនទុក។ 

 

 េ្រកយពី្របធនសវនករសួរចេម្លើយរចួ េហើយ្រពះ ជ ជញ  េមធវ ី និងភគី ច្រតូវបន       
អនុញញ តឱយេលើកសំណួរសួរដល់ជនជបេ់ចទ។ ្រគបក់រេលើកសំណួរទងំអស់្រតូវែតបនករអនុញញ តពី
្របធនសវនករ។ េ្រកពីសំណួររបស់តំ ងអយយករ និងេមធវ ីសំណួរេផ ងៗេទៀត ្រតូវសួរ មរយៈ
្របធនសវនករ។ កនុងករណីមនករត ៉  ្របធនសវនករសេ្រមច េ យឥស រចិត្តថេតើសំណួរេនះ
្រតូវែតសួរឬេទ។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

សិទធកិនុងករ ងំសំណួរ៖ េច្រកមៃនអងគជំនុំជ្រមះ
មនកតព្វកិចចសួរ ជនជបេ់ចទនូវ ល់សំណួរ
ែដលទកទ់ងេទនឹងកិចចដេំណើ រករនីតវិធិី េ យ
ពុគំិតថេតើសំណួរទងំេនះទំនងជេដើមបបីង្ហ ញ
ឬ្រចលេចលពរិុទធភព របស់ជនជបេ់ចទេនះ
េឡើយ។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ល្រកមអ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ 
២៦ កកក  ២០១០ កថខណ្ឌ ៥១។ 

 
លំ បលំ់េ យៃនករបង្ហ ញអងគេហតុ ករផ្ដល់
សកខកីមម នងិករ ងំសំណួរ៖ ករជំនុជំ្រមះ្រតូវ
េធ្វើ មលំ បលំ់េ យៃនអងគេហតុ ែដលបន
កំណតក់នុងដីកដំេ ះ្រ យ។ ភគីនននឹង
្រតូវបនជូនដណឹំង អពំីកលបរេិចឆទកំណតៃ់ថង

ជំនុំជ្រមះ្របែហលជ រយ:ពរីសប្ដ ហ៍ជមុន។ 
េទះបីជអងគេហតុ  កេ៏ យអងគជំនុំជ្រមះនឹង
្ដ បច់េម្លើយជនជបេ់ចទមុនេគបង្អស់ បនទ ប់

មកនងឹផ្ដល់េវទកិជូនដល់ភគនីន េដើមបេីចទ
សួរជនជបេ់ចទ។ េ្រកយមកេទៀតអងគជនុំំជ្រមះ
នឹងេកះេ េដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី ក  ីនិង
អនកជំនញ ែដលមនជបទ់កទ់ងនឹងអងគេហតុ
ជក់ កម់កផ្ដល់ចេម្លើយ។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី៤ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៦ េម  
២០០៩ ទពំ័រ២ បនទ ត់ទី៩-១៧ 

 
ករសួរេដញេ លតទល់េទនងឹចេម្លើយ ជ យ-
លកខណ៍អក ររបស់ ក ៖ី ជនជបេ់ចទគួរ្រតូវ
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បនសួរេដញេ លតទល់េទនឹងចេម្លើយ ជ យ 
លកខណ៍អក ររបស់ ក  ី េ្រកយេពល ក ី
បនផ្ដល់ចេម្លើយ េលើកែលងែត ក ទីំងេនះ
ច្រតូវបនបញជូ នមកតុ ករ។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី៤ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៦ េម  
២០០៩ ទពំ័រ២ បនទ ត់ទី១៩-២១ 

 
ភគនីន្រតូវបនែណន ំ មនិឱយសួរសំណួរនូវ្រចំ
ែដល៖ សំណួរែដលបនេចទសួរ េទជនជប់
េចទរចួេហើយ មនិ្រតូវសួរ្រចំែដលេឡើងវញិេនះ
េទ លុះ្រ ែតមនករចបំច ់ េដើមបបីញជ កឱ់យ
បនចបស់នូវចេម្លើយតបរបស់ជនចបេ់ចទ។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំជ្រមះ
ទី៦ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៨ េម  ២០០៩ ពី
ទពំ័រ២១ បនទ ត់២៤ ដល់ទពំ័រ២២ បនទ ត់២។ 

 
មនិ ចក្រមតិឲយផ្តល់ចេម្លើយ ្រតមឹែតែមន/មនិែមន
េទ៖ េមធវកីរពរក្ដីមិន្រតូវត្រមង់ចេម្លើយបងខំ
ជនចបេ់ចទេឆ្លើយ្រតមឹែតចេម្លើយ“ែមន” ឬ “មនិ
ែមន” េនះេទ។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី៦ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៨ េម  
២០០៩ ពីទពំរ័២ បនទ ត់២៩ ដល់ទពំ័រ៣ 
បនទ ត់៤។ 

 
សំណួរ្រតូវែតជសំណួរ ែដលេគមនិទនប់នសួរ 
នងិសំណួរជក់ ក៖់ សំណួរមុនៗែដល្រតូវបន  

សួរេ យអងគជំនុំជ្រមះ និងភគីពក់ព័នធនន
រចួ េហើយមនិគួរសួរេឡើងវញិេនះេទ លុះ្រ ែត
សំណួរ្រចំែដលទងំេនះ មនលកខណៈជក់ ក់
្រគប្់រគន ់ េដើមបទីញយកនូវចេម្លើយជក់ ក់
បែនថមេទៀត។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី៦ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៨ េម  
២០០៩ ទពំ័រ១៦ បនទ ត់១២-១៥ 

 
ជនជបេ់ចទមនិចបំចេ់ឆ្លើយតបេទនងឹសំណួរ
មនិពកព់ន័ធេឡើយ៖ ជនជបេ់ចទ ចរក សិទធិ
កនុងករមនិេឆ្លើយតបេទនឹងសំណួរមនិពកព់ន័ធ ឬ
សំណួរទងំ យ  ែដលពកព់ន័ធនឹងភស្តុ-
ងែដលមនិ្រតូវបនទទួល គ ល់។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី២២ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ២៧ ឧសភ 
២០០៩ ទពំ័រ៥១បនទ ត់២-៤ 

 
អនុញញ តឱយសួរសំណួរបទិ៖ េបើេទះជសំណួរ
បិទដូចជ “េតើ ពតិេទែដលនិយយថ” “េតើ
្រតមឹ្រតូវេទ ែដលនិយយថ” “េតើអនកយល់្រសប
ជមយួខញុេំទែដលថ” គឺជសំណួរែដលមនិសូវ
េ្របើ្របស់កនុង្របពន័ធចបបខ់មំនិឡក្ដី កអ៏ងគជំនុំ
ជ្រមះអនុញញ តឱយសួរសំណួរទងំេនះែដរ េ យ

រែតេនេពលសួរសំណួរែវង េនេពលេនះ
ចេម្លើយកែ៏វងដូចគន ។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី១៣ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ២៨ េម  



ករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៣២៥ 
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២០០៩ ទពំ័រ៥៧បនទ ត់១៨ ដល់ទពំ័រ៥៨ បនទ ត់១៦។ 
 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៨៩សទួន និងវធិន៩០។ វធិន៨៩សទួនគឺ្រសេដៀងគន ែមនែទន
េទនឹងម្រ ៣២៥ េលើកែលងចំណុចែដលវធិនេនះ កប់នទុកដល់្រក បញជ ីជំនួស្របធនសវនករកនុងករ
នបទេចទ្របឆងំនឹងជនជបេ់ចទ េហើយវធិនេនះ កអ៏នុញញ តឱយ្រពះ ជ ជញ េធ្វើេសចក្ដីសននិ ្ឋ នេបើកករ

េចទ្របកន ់ ែដល ចឱយេមធវេីឆ្លើយតបមុនេពលជនជបេ់ចទ្រតូវបនេចទសួរ។ វធិន៩០ៃនវធិនៃផទកនុងគឺ
ដូចគន ខ្ល ងំេទនឹងម្រ ៣២៥ េលើកែលងែតចំណុចមយួែដលែចងយ៉ងចបស់ថ ្របធនសវនករ្រតូវ្របប់
ជនជបេ់ចទអំពីសិទធិរបស់ជនេនះមុនេពលសួរចេម្លើយ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករពរ
ែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទសកមពុជ
ជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុងអនុ-
សញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
ករពឹងែផ្អកេលើវមិតិសង យ័ អំពីពិរុទធភពរបស់បុគគល
គឺមនវសិមតិភព ជមយួនងឹសចចធរណ៍និរេទស៖ 
េបើតុ ករពឹងែផ្អក េលើចេម្លើយែដលទកទ់ងេទនឹង
វមិតិសង ័យៃនពិរុទធភពរបស់បុគគល េដើមបេីធ្វើករ
យតៃម្លពីពិរុទធភព កនុងករណីេ្រកយៗេទៀតេនះ 

សិទធិសចចធរណ៍និរេទស្រតូវបនរេំ ភបំពន េទះ
បីេ្រកយករសេ្រមចឱយរចួខ្លួន ថ ពរកេ៏ យ។ 

េរឿងក្ដី SEKANINA ទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៥ សី  ១៩៩៣ 
កថខណ្ឌ  ៣០។ 

 
ម្រន្តី ធរណៈ ្រតូវេគរពសចចធរណ៍និរេទស៖   
ម្រន្តីទងំេនះមនិ្រតូវេធ្វើេសចក្ដី្របកស ែដលជំរុញឱយ

ធរណជនេជឿថ ជន មន កម់នពិរុទធភព មុន

េពលពិរុទធភពរបស់ជនជបេ់ចទ ្រតូវបនរកេឃើញឲយ
បន្រតឹម្រតូវេ យតុ ករេឡើយ ជពិេសស េន
េពលែដលជនេនះមនិទន្់រតូវបនេចទពីបទេលមើស

មយួ។ 

េរឿងក្ដ ី  BUTKEVICIUS ទល់នឹង្របេទសលីទុយ
នីយ៉ តុ ករសិទធិមនុស អឹរ ៉ុប ២៦ មនី 
២០០៣ កថខណ្ឌ ទ៥៣ (សចចធរណ៍និរេទស
េ យម្រន្តី ធរណៈ) និងេរឿងក្ត ី ALLENT 
DE RIBEMONT ទល់នឹង្របេទសប ងំ តុ
ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១០ កុមភៈ ១៩៩៥ កថ
ខណ្ឌ ៤១ (ករ្របកសពិរុទធភពេ យនគរប
លមុន្រតវូបនេចទ ពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ) 
និងេរឿងក្តី LAVENTS ទល់នឹង្របេទស តវ-ី
យ៉ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៨ វចិឆិក 



ករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៣២៥ 
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២០០២ កថខណ្ឌ  ១២៥ (ពិរុទធភព្រតូវែតរក េឃើញឲយបន្រតមឹ្រតូវេ យតុ ករ)។ 
 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៦(២)។ ម្រ េនះផ្ដល់
នូវសិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះេ យយុត្តិធម ៌រមួទងំសិទធសិ្រមបជ់នែដល្រតូវបនេចទពីបទ្រពហមទណ្ឌ  ែដលនឹង្រតូវបន
សនមតថគម នេទស រហូតដល់េពលរកេឃើញពិរុទធភពអនុេ ម មចបប។់ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ របស់ប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទ-
ហរណ៍អំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមប ងំ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករ
ជនខ់ពស់បំផុតៃន្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
ករ្របកសពរុិទធភព របស់ជនជបេ់ចទមុនដំ ក់
កលនីតិវធីិ៖ ្របធនសវនករមិន្រតូវ្របកសអំពី
អ្វីែដលទកទ់ងេទនឹងករណីែដលថ ជនជបេ់ចទ
មនពិរុទធភពមុនេពលជនេនះ ្រតូវបនវនិិចឆយ័េនះ
េទ។ 

្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ  េលខ៤៧៦ តុ ករកពូំល
ប ងំ ១៤ មិថុន ១៩៥៨។ 

 
ករ ន ល្រកម ផ្តនទ េទសមនុៗ/ ល្រកមផ្តនទ -
េទសេផ ងេទៀត៖ ករ ន ល្រកមផ្ដនទ េទស
របស់សហចរៃីនជនជបេ់ចទ ឬ ល្រកមផ្ដនទ េទ-
សមុនៗរបស់ជនជបេ់ចទ មនិ្រតូវបន មឃត់
េនះេទ។ 

េលខ 91-82115 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ  េលខ
៤៤២ តុ ករកពូំលប ងំ ២០ វចិឆិក ១៩៩១ 

(សហចរ)ី និងេលខ91-85775 ្រពឹត្តិប្រត្រពហម
ទណ្ឌ  េលខ២០៩ តុ ករកពូំលប ងំ ២៥ 
ឧសភ ១៩៩២ ( ល្រកមផ្ដនទ េទសមុនៗេលើ
ជនជប់េចទ)។ 

 
ករមនិសួរសំណួរជនជបេ់ចទ គឺជមូលេហតុបងកឱយ
មនេមឃភព៖ េលើកែលងែតរកេឃើញថ ជនជប់
េចទមនិ ចករពរខ្លួនឯងបនកនុងមេធយបយ
មយួ េ្រកយេពលេដញេ ល េ យេយង មរបយ-
ករណ៍។ 

េលខ 67-91505 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ  េលខ
២០៨ តុ ករកពូំលប ងំ ២៦ មិថុន 
១៩៦៨។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ប ងំ៖ ម្រ  ៣២៧ ម្រ  ៣២៩ និងម្រ  ៤៤២។ ម្រ ទងំេនះអនុញញ ត
ឱយមនករសួរចេម្លើយជនជបេ់ចទ កនុងកំឡុងេពលជំនំុជ្រមះ រមួទងំផ្តល់លទធភពឲយភគីនីមយួៗសួរសំណួរជនជបេ់ចទ
មរយៈ្របធនផងែដរ (ម្រ ៤៤២)។ 
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ម្រ  ៣២៦៖ ករ ្ដ ប់ចេម្លើយរបសភ់គី 

 ្របធនសវនករ ្ដ បច់េម្លើយេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី អនកទទលួខុស្រតូវរដ្ឋបបេវណី ជនរងេ្រគះ 
ក  ី និងអនកជំនញ មលំ បលំ់េ យ ែដលខ្លួនយល់េឃើញថមន្របេយជន។៍ ្របធនសវនករ
ច ្ដ បនូ់វចេម្លើយម្រន្តី និងភន កង់រនករបលយុត្តិធម ៌ ែដលបនចូលរមួកនុងករេសុើបអេងកតកនុង នៈជ
ក ។ី 

 

 ្រពះ ជ ជញ  េមធវ ី និងភគី ច្រតូវបនអនុញញ តឱយេលើកសំណួរសួរ។ ្រគប់ករេលើក
សំណួរទងំអស់្រតូវែតបនករអនុញញ តពី្របធនសវនករ។ េ្រកពីសំណួររបស់តំ ងអយយករ និង
េមធវ ីសំណួរេផ ងេទៀត្រតូវសួរ មរយៈ្របធនសវនករ។ កនុងករណីមនករត ៉  ្របធនសវនករ
សេ្រមចេ យឥស រចិត្ត ថេតើសំណួរេនះ្រតូវែតសួរឬេទ។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

អងគជនុំជំ្រមះ ដបំងូ្រតូវពយយមឲយអស់ពី
លទធភព េដើមបេីកះេ ក នីមីយួៗែតម្ដង
គត ់ ប៉ែុន្ត ក៏ ចសេ្រមច ្ដ បច់េម្លើយ ក មី្ដង
េទៀតបន ្របសិនេបើមនភពពកព់ន័ធេទនងឹអងគ
េហតុេលើសពមីយួ៖ ចំេពះ ក  ីែដលទកទ់ង
េទនឹងអងគេហតុេលើសពមីយួ អងគជំនុំជ្រមះនឹង
សេ្រមចេទ មករណីនីមយួៗ េ យែផ្អកេលើ
មូល ្ឋ ន ថេតើ ក ទីងំេនះ្រតូវផ្ដល់ចេម្លើយ
ែតម្ដងគត់េលើ្រគប់អងគេហតុ ឬ្រតូវេកះេ ឱយ
មកផ្ដល់ចេម្លើយម្ដងេទៀតេនេពលេ្រកយ។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី៤ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៦ េម  
២០០៩ ទពំ័រ២ បនទ ត់២២ ដល់ទពំ័រ៣ 
បនទ ត់៥។ 

 

ករកណំតក់លបរេិចឆទ ្ត បច់េម្លើយេដើមបណ្ដឹ ង
រដ្ឋបបេវណីេនេពលជនុំជំ្រមះ៖ អងគជំនុំជ្រមះនឹង
្ដ បច់េម្លើយ េដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីទងំ យ
ែដលបនដឹង អពំអីងគេហតុជក់ កក់នុង

េពលែដលអងគជំនុំជ្រមះ ្ត បអ់ងគេហតុទងំេនះ
។ េដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីទងំអស់េផ ងេទៀត
នឹង្រតូវបន ្ត បច់េម្លើយ កនុងេពលែតមយួជមយួ
គន រហូតទល់ែតចប ់ កិចចដំេណើ រករនីតវិធិីជំនុ-ំ  
ជ្រមះ។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី៤ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៦ េម  
២០០៩ ទពំ័រ៣ បនទ ត់១១-១៧។ 

 
អងគជំនុំជ្រមះនឹងកំណតក់លបរេិចឆទ ្ត បេ់ដើម 
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ក  ីនិងអនកជំនញឲយបន
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ពីរសប្ដ ហ៍មុនៃថងសវនករ េលើកែលងែតជន
ទងំេនះរស់េនេ្រក្របេទស៖ ្របសិនេបើេដើម
បណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី ក  ីនិងអនកជំនញរស់េន
េ្រក្របេទស អងគជំនុំជ្រមះនងឹពយយមឲយអស់
ពលីទធភព េដើមបកីំណតនូ់វកលបរេិចឆទ យ៉ង
េ ច ស់ឱយបនបនួសប្ដ ហ៍ មុនៃថងសវន-
ករ។ មន្របេយជន ៍ កនុងករកំណតក់ល
បរេិចឆទ ្ត បេ់ដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី ក  ីនិង
អនកជំនញ ែដលរស់េនេ្រក្របេទស ្របសិនេបើ
អងគជំនុជំ្រមះ ដំបងូទទួលបនដំណឹងយ៉ង
ឆប ់ មែដល ចេធ្វើេទបន ពកីលបរេិចឆទ
ែដលជនទងំេនះទំេនរ ឬកអ៏ត។់ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី៤ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៦ េម  
២០០៩ ទពំ័រ៣បនទ ត់១៩ ដល់ទពំ័រ៤បនទ ត់
១។ 

 
េដើមបធីនថ នតីវិធិបីន្រប្រពតឹ្តេទេ យ្រតមឹ-
្រតូវភគីននមនិ្រតូវេចទ នូវសំណួរ្រចំែដលៗ 
ឬសំណួរែដលមនិពកព់ន័ធ េទជនជបេ់ច ក  ី
អនកជនំញ ឬ េដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីេឡើយ៖ 
្របសិនេបើអនកតំ ងភគី ផ្ល ស់ប្តូរេវនគន សួរ
សំណួរេទជន មន ក់ ពួកេគ្រតូវ ្ដ ប់ព័ត៌-
មនពីអនកតំ ងភគីមុនៗ េដើមបីេជៀស ង
ករសួរសំណួរ្រចំែដលេឡើងវញិ។ សំណួរែដល
មិនពក់ព័នធេទនឹងអងគេហតុ មិន្រតូវេចទសួរ
េនះេទ។ ចុងេ្រកយ ភគី្រតូវែតេ្រត មសំណួរ
ជមុន េដើមបចីេំណញេពលេវ  (ឧទហរណ៍
មនិ្រតូវនិយយ េ យេ្របើរយៈេពលព៥ី េទ

១០នទី េដើមបសួីរសំណួរែតមយួេនះេឡើយ)។ 
ករេធ្វើែបបេនះគឺេដើមបធីនថ នីតវិធិីបន្រប
្រពតឹ្តេទេ យ្រតមឹ្រតូវ។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី៧ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៩ េម  
២០០៩ ទពំ័រ៤០ បនទ ត់១១ ដល់ទពំ័រ៤១ 
បនទ ត់១។ 

 
សំណួរ្រតូវែតសួរឲយចំៗ  នងិខ្ល៖ី ករេធ្វើែបបេនះ
េដើមបី ចឱយ ក យីល់ចបស់អំពសំីណួរ និង
ចផ្ដល់ចេម្លើយបន្រតមឹ្រតូវ។ េមធវកី្៏រតូវដឹង

ថ ចេម្លើយខ្លះ ចទទួលបន្រតមឹែតករចងចំ
កនុងក្រមតិមយួែតប៉ុេ ្ណ ះ េ យ រអងគេហតុ
ពកព់ន័ធបនេកើតេឡើងជង៣០ឆន មំកេហើយ។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ
ជ្រមះទី៧ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៩ េម  
២០០៩ ទពំ័រ៤១ បនទ ត់៣-១០។ 

 
ក  ី ឬអនកជនំញមនិ្រតូវបនេគសួរសំណួរឲយ

ផ្តល់ចេម្លើយ ែដលមនិែមនជជនំញ ឬេលើសពី
ជំនញរបស់ខ្លួនេឡើយ៖ សំណួរែបបេនះនឹង
មនិ្រតូវបនអនុញញ តឲយសួរេឡើយ េហើយ ក  ី
ឬ អនកជំនញកន៏ឹងមនិចបំចេ់ឆ្លើយតបែដរ។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី២៣ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ២៨  
ឧសភ ២០០៩ ទពំ័រ៤៤បនទ ត់៤-៥ និង
បនទ ត់១៧-១៩ និងទពំ័រ៤៥បនទ ត់៤-៧ និង
បនទ ត់១៤-២០។ 
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អងគជនុំជំ្រមះ នងិ ភគនីនមនិជបក់តព្វកចិច
កនុងករចង្អុលបង្ហ ញ ែដលផ្ដល់ដល់ភគអីពំី
វ ិ លភពៃនសកខីកមម ែដលខ្លួនមនបំណង
ែស្វងរកពីអនកជនំញេទ៖ អងគជំនុំជ្រមះ -
ដំបូង និងភគី ចសួរសំណួរ មយួ ែដលអងគ
ជំនុំជ្រមះ ដំបូងយល់េឃើញថពកព់ន័ធ។ 
េនេពលផ្ដល់ចេម្លើយ្របេភទេនះ អនកជំនញ

ជបក់តព្វកិចចេលើេសចក្តី្របកស ឬ របយ-
ករណ៍ជ យលកខណ៍អក រពមីុនរបស់ខ្លួន
ប៉ុេ ្ណ ះេនះេទ។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ
ជ្រមះទី១៧ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ១៩ ឧសភ 
២០០៩ ទពំ័រ៣១ បនទ ត់២២ ដល់ទពំ័រ៣២ 
បនទ ត់២។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៩១។ វធិនេនះគឺ្រសេដៀងគន ែមនែទនេទនឹងម្រ ៣២៦ 
េលើកែលងែតថ វធិន៩១ ៃនវធិនៃផទកនុងអនុញញ តឱយេច្រកមេចទសួរអ្វីកប៏នេ យមនិកំណត ់និងបនែចងថ

ក ្ីរតូវបន្តមនវត្តមនេនកែន្លង ែដលអងគជំនំុជ្រមះ ដំបូងបនកំណត ់ េ្រកយេពលសួរសំណួររហូត
ទល់ែតអងគជំនំុជ្រមះសេ្រមចថ វត្តមនរបស់ជនេនះគឺមនិចបំចេ់ទៀតេទ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រប ក់្របែហលគន កនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិកេផ ងេទៀត 

គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស  អ.ស.ប 
្របេទសកមពុជគឺជភគីៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដលបញញត្តិេគល-
ករណ៍ចបបអ់ន្តរជតិស្តីពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀបែដល
ម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុងកតិកសញញ  ICCPR ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យ ថ បន័ 
អនុវត្តរបស់ខ្លួនគឺគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ប.ស។ 
 
កររេំ ភបំពន៖ កិចចដំេណើ រករនីតិវធីិជ យលកខណ៍-
អក រ ែដលបដិេសធសិទធរិបស់ជនជបេ់ចទកនុងករ
ទទួលបនសវនករ េ យផទ ល់មតចំ់េពះមុខ/េ យ
មនេមធវតំី ង េហើយែដល ចបង្ហ ញភស្តុ ង 
និងពិនិតយ ក ៖ី កររេំ ភសិទធិទទួលបនករជំនំុ-
ជ្រមះ េ យយុត្តិធម៌េកើតេឡើង េនេពលែដលជន
ជបេ់ចទ្រតូវបនកតេ់សចក្ដី និងផ្ដនទ េទស ម  
រយៈៃនកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិ ជ យលកខណ៍អក រ 
េហើយកររេំ ភបំពនេនះ គឺជករបដិេសធនូវសិទធិ

ទទួលបនសវនករ េ យផទ ល់មត ់ ែដលជនជប់
េចទ ចមនវត្តមនចំេពះមុខ ឬ្រតូវតំ ងេ យ
េមធវ ី និងមនឱកសកនុងករបង្ហ ញភស្តុ ង និង
ពិនិតយេដញេ ល ក ។ី 

េរឿងក្ដី RODRIGUEZ OREJUELA ទល់នឹង
្របេទសកូឡុបំ៊ ី គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  
អ.ស.ប ២៣ កកក  ២០០២ កថខណ្ឌ ៧.៣។ 
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កររេំ ភបំពន៖ ទមងនែ់ដលផ្ដល់េលើ ក រីបស់រដ្ឋ 
ែដលជនជបេ់ចទមនិបនសួរតទល់ និងែដលផ្តល់
េលើករបដិេសធ េ យគម នយុត្តកិមមេលើសំេណើ សំុរបស់
ជនជបេ់ចទ ែដលេសនើសំុេកះេ អនកជំនញ និង្រតូវ
េកះេ ក បីែនថម៖ សមភពរ ងេមធវកីរពរក្តី 
និង ថ បន័អយយករ កនុងករបេងកើតភស្តុ ង្រតូវបន
រេំ ភបំពន េហើយយុត្តិនិេសធកប៏នេកើតេឡើងេន
េពលតុ ករបន ក ់ “ទមងនយ៉់ងេ្រចើនេលើសលប”់ 
េទេលើភស្តុ ង ែដលទទួលបនពី ក ីរបស់រដ្ឋ 
ែដលគម នេសចក្ដីពនយល់ពីកររកមនិេឃើញ ក េីនះ 
ស្រមបចូ់លរមួសវនករ។ កនុងករណីេនះ ជករ
បដិេសធឱកស របស់ជនជបេ់ចទកនុងករសួរតទល់ 
និងកនុងករណីតុ ករខកខន មនិបនផ្ដល់មូលេហតុ 
ចំេពះករ្រចនេចលសំេណើ  របស់ជនជបេ់ចទែដល
េសនើសំុឲយេកះេ អនកជំនញ និង ក បីែនថម។ 

េរឿងក្ដ ី DUG IN ទល់នឹងសហពន័ធរុស ុ  ីគណៈ- 
កមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ៥ កកក  ២០០៤ 
កថខណ្ឌ ៩.៣។ 

 

កររេំ ភបំពន៖ ករបដិេសធសិទធិរបស់ជនជប់
េចទកនុងករបង្ហ ញ ក ពីកព់ន័ធ៖ េទះបីសិទធិកនុង
ករបង្ហ ញភស្តុ ង ជំនួសជន មន កម់និមននយ័
ថ ជនជបេ់ចទមនសិទធិេ យគម ន្រពំែដនក្រមតិ 
កនុងករពិនិតយ ក  ី េ យខ្លួនផទ ល់កេ៏ យ កក៏រ-
បដិេសធសិទធិរបស់ជនជបេ់ចទ កនុងករបង្ហ ញ -
ក ពីកព់ន័ធគឺជកររេំ ភសិទធិ របស់ជនជបេ់ចទ។ 
ជនជបេ់ចទ្រតូវមនសិទធិដូចគន  េទនឹង ថ បន័អយយ-
ករកនុងករបេងកើតភស្តុ ង ចបប់ងខំឱយ ក មីនវត្ត-
មន និងករសួរត ងំ ជមយួនឹង ក ី កប់នទុក។ 

េរឿងក្ដី IDIEVA ទល់នឹង្របេទស ជីគី ថ ន  
គណៈ-កមម ធិករសិទធិមនុស អ.ស.ប ៣១ មនី 
២០០៩ កថខណ្ដ ៩.៦និងេរឿងក្ដី KHUSEYNOVA 
និង BUTAEVA ទល់នឹង្របេទស ជីគី ថ ន      
គណៈកមម -ធិករសិទធិមនុស អ.ស.ប ២០ តុ  
២០០៨ កថខណ្ឌ ៨.៥ (សិទធិកនុងករបង្ហ ញ

ក ពីកព់័នធ)។ 

ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ៖ ម្រ ១៤(១) ម្រ ១៤(៣)(ង) និង
ម្រ ១៤(៣)(ឆ)។ ម្រ ១៤(១) ែចងរលឹំកថ ជនជបេ់ចទមនសិទធទិទួលបនសវនករេ យ “យុត្តិធម ៌”។ ម្រ ១៤
(៣)(ង) បនករពរសិទធរិបស់ជនជបេ់ចទ កនុងករពិនិតយ ក កីនុងលកខខណ្ឌ ដូចគន េទនឹង ក ី កប់នទុក ខណៈម្រ
១៤(៣)(ឆ) បនករពរសិទធិជនជបេ់ចទមនិឱយេគបងខំខ្លួនផ្ដល់សកខីកមម្របឆងំនឹងខ្លួនឯង ឬបងខំខ្លួនឱយ រភពអំពីពិរុទធភព។ 
 
តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករពរ
ែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទសកមពុជ
ជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុងអនុ-
សញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 



ករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៣២៦ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  269 

ជនែដលបនផ្ដល់ចេម្លើយ ឲយនគរបលែដលចេម្លើយ
េនះបន កេ់នចំេពះមុខតុ ករ៖ ជនទំងេនះ
មនដូចជជនរងេ្រគះៃនអំេពើេលមើស ែដល្រតូវបន
ចត់ទុកថជ ក  ី េទះបីពួកេគមិនបនផ្ដល់   
សកខីកមមកនុងតុ ករកេ៏ យ។ 

េរឿងក្ដី DELTA ទល់នឹង្របេទសប ងំ        
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១៩ ធនូ  ១៩៩០ កថ
ខណ្ឌ ៣៤។ 

 
ក ែីដលមនិមនវត្តមន កនុងេពលជំនំុជ្រមះែដល

បនផ្ដល់សកខកីមម្របឆងំនឹងជនជបេ់ចទ៖ កនុងករណី
ចេម្លើយរបស់អនក កព់កយសំុ មនិែមនជក ្ត ចូលរមួ 
ៃនករវនិិចឆយ័េទសេទ អវត្តមនរបស់ ក  ី ែដល
បនផ្ដល់សកខីកមម កប់នទុក េនខងេ្រកតុ ករ ដូច
ជរបយករណ៍ ជ យលកខណ៍អក រជ ទិ៍ មនិ
បេងកើតជកររេំ ភ សិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះក្តី
េ យយុត្តិធមេ៌នះេទ។ 

េរឿងក្ដី KAMASINSKI ទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១៩ ធនូ  ១៩៨៩ កថ
ខណ្ឌ ៨៩-៩១។ 

 
ចេម្លើយែដល្រតូវបនទទួលយក ស្រមបក់រកំណត់
អំពីនិរេទស ឬពិរុទធភពរបស់ជនជបេ់ចទ៖ រមួទងំ
របយករណ៍របស់សហជនជបេ់ចទ េលើកែលងែត
េមធវកីរពរក្តី មនិមនឱកសសួរសហជនជបេ់ចទ
ទងំេនះកនុងកំឡុងេពលៃនកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិ ្រពម
ទងំចេម្លើយរបស់ ក ទីទួលបន នដំ កក់ល
មុនអងគេសចក្តី ែដលសិទធិរបស់េមធវកីរពរកនុងករ
ត ងំ និងេចទសួរ ក ្ីរតូវបនេគរព។ 

េរឿងក្ដី CRAXI ទល់នឹង្របេទសអីុ លី តុ -
ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ៥ ធនូ  ២០០២ កថខណ្ឌ ៨៨-
៨៩ (ចេម្លើយរបស់សហជនជបេ់ចទ) និងេរឿង
ក្ដី ASCH ទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស តុ ករសិទធិ
មនុស អឺរ ៉ុប ២៦ េម  ១៩៩១ កថខណ្ឌ ២៧ 
(ចេម្លើយរបស់ ក  ី េនកនុងដំ កក់លមុន
អងគេសចក្តី)។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៦(១) និង(៣)។ ម្រ
ទងំេនះបនផ្ដល់ឱយមនសិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះេ យយុត្តិធម ៌រមួទងំសិទធិរបស់ជន្រគបរូ់ប ែដល្រតូវបនេចទ្របកន់
ពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ កនុងករទទួលបនករជំនំុជ្រមះេ យយុត្តិធម ៌ និងជ ធរណៈ និងសមភពរបស់ភគីនីមយួៗកនុង
ករទទួលបនឱកស និងលកខខណ្ឌ ដូចគន ។ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជមនមលូ ្ឋ នេចញពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ របស់ប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺជ
ឧទហរណ៍អំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមប ងំ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុង
តុ ករជនខ់ពស់បំផុតៃន្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
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ករេចទសួរ ក េី យេមធវ៖ី េមធវមីនិ្រតូវសួរ
សងកតេ់លើរបយករណ៍ ែដលទំនង ចជះឥទធិពល
ដល់ ក  ីឬមលួបងក ចស់កខីកមមរបស់ ក េីនះេទ។ 

េលខ 85-91259 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ ៩២ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៥ មនី ១៩៨៦។ 

ករេចទសួរជនរងេ្រគះពីសំ កជ់នជបេ់ចទ និង
េ យេមធវរីបស់ខ្លួន៖ ករេចទសួរែបបេនះ្រតូវបន
អនុញញ តកនុងអំឡុងេពលសវនករ។ 

េលខ 00-81594 តុ ករកពូំលប ងំ ២៥ 
តុ  ២០០០។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ប ងំ៖ ម្រ ៣១១ និងម្រ ៣១២។ ម្រ ទងំេនះេបើកឲយមនករ   
្ត បភ់គីនន កនុងអំឡុងេពលជំនំុជ្រមះ រមួទងំករផ្តល់លទធភពឲយភគីេចទសួរជនជបេ់ចទ មរយៈេច្រកម្របធនផង

ែដរ។ 
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ម្រ  ៣៣០៖ ជំនួយ និងសមបថរបសអ់នកបកែ្រប 

កនុងករណីចបំច ់ ្របធនសវនករ ចេសនើសំុអនកបកែ្រប។ អនកបកែ្របេនះ្រតូវសបថ្រសប ម
សន ឬជំេនឿរបស់ខ្លួនថ ខ្លួននឹងជយួ ដល់តុ ករ និងបកែ្របចេម្លើយឱយបនេ ម ះ្រតង។់ េនកនុងករណី
កេ៏ យ អនកបកែ្របមនិ ច្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស កនុងចំេ មេច្រកម ្រក បញជ ី នគរបល កង ជ

វធុហតថ គូភគី ឬ ក េីទ។ 
 

បទបបញញត្តៃិនម្រ ១៥៦ ( ក ែីដលអនុញញ តឱយរចួពីសមបថ) ៃន្រកមេនះ្រតូវយកមកអនុវត្ត
ផងែដរ។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

អងគជនុំជំ្រមះ ដបំងូបនបដេិសធ កនុងករ
ចតទុ់កឯក រជភ ែខមរថ ជឯក រមន
នុភព មផ្លូវចបប ់ពេី្រពះថ ឯក រេនះបន 

បកែ្របមកពីសំេ ៃនភ អងេ់គ្លស៖ ភ
េដើម្រតូវបនចត់ទុកថ ជឯក រមន នុ-
ភព មផ្លូ វចបប់ អងគជំនុំជ្រមះនឹងេសនើ សំុអនក-
បកែ្របវជិជ ជីវៈ ឲយបេ្រមើករេ្រប បេធៀបឯក រ 

េដើម ែដលមន នុភព មផ្លូវចបបជ់មយួនងឹ
ឯក របកែ្របេទជភ ែខមរ។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី២២ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ២៧  
ឧសភ ២០០៩ ទពំ័រ៧៨ បនទ ត់១៦-២០។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៣០ៃនវធិនៃផទកនុង។ វធិន ៣០ ្រសេដៀងគន េទនឹងម្រ
៣៣០ ប៉ុែន្តបនព្រងីកបែនថមឲយ្រពះ ជ ជញ  េច្រកមេសុើបសួរ ក  ីនិងភគីេផ ងេទៀត េ្រកពីេច្រកមមនសិទធិ
េសនើសំុអនកបកែ្របភ ផទ ល់មត/់អនកបកែ្របឯក រ។ 
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ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស  អ.ស.ប 
្របេទសកមពុជគឺជភគីៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដលបញញត្តិេគល-
ករណ៍ចបបអ់ន្តរជតិស្តីពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដល
ម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុងកតិកសញញ  ICCPR ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យ ថ បន័ 
អនុវត្តរបស់ខ្លួនគឺគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប។ 
 
្របសិនេបើជនជបេ់ចទ និង ក រីបស់ខ្លួន ចយល់
ដឹងសម្រសប និង ចសែម្តងមតិជភ ផ្លូ វករ
របស់តុ ករេ យខ្លួនឯងបន ពំុមនកររេំ ភ
សិទធេិនះេទ េបើេទះជពុបំនផ្តល់អនកបកែ្របភ
ផទ ល់មតក់េ៏ យ៖ ករណីេនះដូចគន  េបើេទះជភ
ផ្លូ វកររបស់តុ ករពំុែមន ជភ កំេណើ តរបស់
ខ្លួន ែដលជភ ពួកេគេ្របើ្របស់ជធមម  ឬែដល
ជភ ពួកេគេពញចិត្តកេ៏ យ។ 

េរឿងក្តី CADORET និងLE BIHAN ទល់នឹង
្របេទសប ងំ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស       
អ.ស.ប ១១ េម  ១៩៩១ កថខណ្ឌ ៥.៦ និង
៥.៧។ េរឿងក្ត ី GUESDON ទល់នឹង្របេទស
ប ងំ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៥ 
កកក  ១៩៩០ កថខណ្ឌ ១០.២-១០.៣។ េរឿងក្តី 
BARZHIG ទល់នឹង្របេទសប ងំ គណៈកមម ធ-ិ
ករសិទធិមនុស អ.ស.ប ១១ េម  ១៩៩១  
កថខណ្ឌ  ៤.៥ដល់៦.៤។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ៖ ម្រ ១៤(៣)(ច) ែដល្រសេដៀងគន
េទនឹងម្រ  ៣៣០ េលើកែលងែតម្រ េនះែចងយ៉ងចបស់ថ សិទធិេនះ ចអនុវត្តេទបនេ យជនជបេ់ចទេ យមនិ
អស់កៃ្រមកនុងករណីែដលជនជបេ់ចទពំុ ចយល់ ឬនិយយភ ែដលបនេ្របើ្របស់េនកនុងតុ ករ។ ្រសេដៀងគន េនះ
ែដរ ម្រ  ៣៣០ អនុញញ តឲយអនកបកែ្របភ ផទ ល់មតម់ន កម់នវត្តមនេនកនុងបនទបស់វនករ។ 
 
តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករពរ
ែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទសកមពុជ
ជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុង 
អនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
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េ ហុ៊យអនកកែ្របភ ផទ ល់មត៖់ ទណ្ឌិ តមនិ្រតូវ
េចញេ ហុ៊យ ស្រមបអ់នកបកែ្របភ ផទ ល់មត់
េទ។ 

េរឿងក្តី LUEDICKE BELKACEM និង KOÇ ទល់
នឹង្របេទស ល្លឺម៉ង់ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប 
២៨ វចិឆកិ ១៩៧៨ កថខណ្ឌ ៤២។ 

 
ករចត់ ងំ និងករ្រគប្់រគងអនកបកែ្របភ ផទ ល់
មត់៖ េច្រកម្រតូវចត់ ំងអនកបកែ្របភ ផទ ល់
មតនឹ់ង ចមនវ ិ លភព េលើករ្រគប្់រគងភព-
្រតឹម្រតូវ ៃនករបកែ្របភ ផទ ល់មត្់រតឹមែតក្រមតិ

មយួ េបើសិនជខ្លួន្រតូវបនជូនដំណឹងអំពីភព
ចបំចេ់នះ។ 

េរឿងក្តី KAMASINSKI ទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១៩ ធនូ  ១៩៨៩ កថ
ខណ្ឌ ៧៤។ 

 
ក្រមតិៃនជំនួយកនុងករបកែ្របភ ផទ ល់មត៖់ ក្រមតិ
ៃនជំនួយកនុងករបកែ្របភ ផទ ល់មត ់ ែដលបន 

ផ្តល់ជូនជនជបេ់ចទ គួរផ្តល់លទធភពឲយពួកេគបន
ដឹងអំពីេរឿងក្តី និង ចករពរខ្លួនឯងបន មរយៈ
ករបង្ហ ញនូវេហតុករណ៍ ែដលេកើតេឡើងចំេពះខ្លួន។ 

េរឿងក្តី LAGERBLOM ទល់នឹង្របេទស សុ៊យ
ែអត តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១៤ មក  
២០០៣ កថខណ្ឌ ៦១។ 

 
្របធនសវនករ្រតូវធនថ ជំនួយេនះមនលកខណៈ
្រគប្់រគន៖់ កររេំ ភបនេកើតេឡើងេនេពលែដល
េច្រកមបនអនុញញ ត ឲយបង/ប្អូន្របុសរបស់ជនជប់
េចទេធ្វើជអនកបកែ្របភ ផទ ល់មត ់ េ្រកផ្លូវករ
េ្រកយពីេច្រកមបនដឹងថ េមធវកីរពរកំពុងជួប
ករលំបកកនុងករ្រប្រស័យទកទ់ង ជមយួជនជប់
េចទ។ 

េរឿងក្តី CUSCA NI ទល់នឹងច្រកភពអង់េគ្ល 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៤ កញញ  ២០០២ 
កថខណ្ឌ ៣៨-៣៩។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៦(៣)។ ម្រ េនះែចង
អំពីសិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះេ យយុត្តិធម ៌ រមួទងំលទធភពកនុងករទទួលបនជំនួយពីអនកបកែ្របភ ផទ ល់មតេ់ យ
ពំុគិតៃថ្ល ្របសិនេបើជនជបេ់ចទមនិ ចយល់ ឬនិយយភ ែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់េនកនុងតុ ករ។ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នេចញពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ របស់ប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍អំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមប ងំ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុង
តុ ករជនខ់ពស់បំផុតៃន្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
នុភពៃនករចត់ ងំអនកបកែ្របភ ផទ ល់មត ់

េនេពលេបើកកិចចពិភក េដញេ ល ពំុែមនេនកនុង
េពលចត់ ងំគណៈវនិិចឆយ័េនះេទ៖ ពំុមនេមឃភព
េកើតេចញពីករណីេនះេឡើយ។ 



ករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៣៣០ 
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្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១ តុ ករកពូំល
ប ងំ ៤ មក  ១៩១៧។ 

 
សុពលភពៃនសមបថ របស់អនកបកែ្របភ ផទ ល់
មត៖់ សមបថ េនេពលេបើកកិចចពិភក េដញេ ល
មនសុពលភពរហូតដល់េពលបញចបេ់រឿងក្តី។ 

េលខ 86-96736 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ  េលខ
៣៦៤ តុ ករកពូំលប ងំ ២២ តុ  
១៩៨៧។ 

េនេពលជនជបេ់ចទ ឬ ក េីលើសពីមន កពំុ់និយយ
ភ របស់តុ ករ៖ ចេម្លើយរបស់ពួកេគ្រតូវែតបក
ែ្របេទជភ  ែដលពួកេគនិយយ និងយល់ និង
េទជភ រេ្របើ្របស់របស់តុ ករ។ 

េលខ 89-86557 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ  េលខ
២៥៣ តុ ករកពូំលប ងំ ២០ មថុិន 
១៩៩០។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ៣៤៤។ ម្រ ទងំេនះែចងអំពីករចត់ ងំអនកបកែ្របភ
ផទ ល់មតម់យួរូប េដើមបជួីយ ដល់ភគីេនកនុងេពលជំនំុជ្រមះ េនចំេពះមុខតុ ករ្រពហមទណ្ឌ ។ 



ករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៣៣២ 
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ម្រ  ៣៣២៖ ករបង្ហ ញវតថុ ង 

្របធនសវនករ ចបងគ បឱ់យជន មន កប់ង្ហ ញវតថុ ងបន។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

សំេណើ សំុឲយបង្ហ ញភស្តុ ងេនកនុងតុ ករ៖ 
អងគជំនុំជ្រមះ ចេកះេ ភគីឲយ កសំ់េណើ
សំុឲយបង្ហ ញភស្តុ ងេនកនុងតុ ករបន។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ភព ចទទួលយកបនៃន 
ភស្តុ ងបែនថម អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ២ តុ  
២០០៩ ទពំ័រ១។ 

 
អតថបទដក្រសង់េចញ ពីឯក រេនកនុងសំណំុ
េរឿង ច្រតូវបនេសនើសំុ ឲយ ក់បញចូ លេនកនុង  
ភស្តុ ងបន៖ អងគជំនំុជ្រមះបន្រចនេចល
ករជំទស់របស់្រកុមេមធវកីរពរក្តី ែដលបន

េលើកេឡើងថ សំេណើ របស់ ថ បន័អយយករសំុ
កអ់តថបទដក្រសងេ់ចញ ពកីនុងសំណំុេរឿងពុំ

មនភពសម្រសបេទ េ យ រ ពុែំមនជ     
ឯក រមយួ ែដលមនេនកនុងកំណតេ់ហតុ ៃន
េរឿងក្តី។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំ-
ជ្រមះទី១២ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ២៧  
េម  ២០០៩ ទពំ័រ១ បនទ ត់២៣ ទពំ័រ១១ 
បនទ ត់១។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៨៧(៨)។ វធិនេនះ្រសេដៀងគន ែមនែទនេទនឹងម្រ  ៣៣២។ 



ករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៣៣៩ 
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ម្រ  ៣៣៩៖ កិចចេសុើបសរួបែនថមែដលបងគ ប់េ យតុ ករ 

្របសិនេបើយល់េឃើញថ កិចចេសុើបសួរថមីជករចបំច ់ តុ ករ ចបងគ ប់ ម ល្រកមឱយេធ្វើ
ករេសុើបសួរបែនថម។ 

 

អនកែដលមនសមតថកិចចេធ្វើករេសុើបសួរបែនថមេនះគឺ៖ 
 

• ្របធនសវនករ 
• េច្រកមមយួរបូៃន្រកុម្របឹក ជំនំុជ្រមះ កល តុ ករសេ្រមចជ្រកុមសមហូភព 
• េច្រកមដៃទេទៀតៃនតុ ករជនដំ់បងូ 
 

េច្រកមែដលបងគ បេ់ធ្វើករេសុើបសួរបែនថម ្រតូវចត់ ងំេច្រកមឱយទទលួភរកិចចេនះ។ េនកនុងលកខខណ្ឌ
ដូចគន នឹងេច្រកមេសុើបសួរ េច្រកមេនះ ច៖ 
 

• ចុះេទេលើ្រគបវ់ ិ លភពៃនែដនសមតថកិចចតុ ករឬេលើ្រគបវ់ ិ លភពៃនែដនដីជតិ 
• ្ដ បច់េម្លើយ ក  ី
• េធ្វើករែឆកេឆរ 
• ចបយ់កវតថុ ង 
• បងគ បឱ់យេធ្វើេកសលវចិយ័។ 
 

េដើមបអីនុវត្ដករេសុើបសួរបែនថមេនះ េច្រកម ចេចញដីកចតឱ់យសួរជំនសួបនែដរ។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

សំេណើ សំុឲយែតង ងំអនកជនំញបែនថម៖ បណ្តឹ ង
ឧទធរណ៍ របស់្រកុមេមធវកីរពរក្តី្របឆងំនឹង
ករបដិេសធសំេណើ សំុ ឲយចត់ ងំអនកជំនញ
បែនថម ពុំ ចទទួលយកបនេទ កនុងករណីែដល
អនកជំនញ ែដល្រតូវបនចត់ ងំដំបូងពុំទន់

បន ក់របយករណ៍ របស់ខ្លួនជូនតុ ករ
េនេឡើយ។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំ
នឹងសេំណើ សុឲំយចត់ ងំ អនកជនំញបែនថម    
អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ១៤ធនូ  ២០០៩ ទពំ័រ២១-
២២។ 

 



ករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៣៣៩ 
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វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៩៣(២)។ វធិនេនះ្រសេដៀងគន ែមនែទនេទនឹងម្រ
៣៣០េលើកែលងែតករណីែដលថ ម្រ  ៣៣៩ បនែចងលម្អតិជងេនះអំពី្របេភទៃនេច្រកមែដលមនសិទធិ
េធ្វើករេសុើបអេងកត។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ របស់ប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺជ
ឧទហរណ៍ អំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនបក្រ យ និង
អនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់បំផុតៃន្របេទសប ងំគឺតុ ករកំពូល។ 
 
ករអនុវត្តសិទធបំិេពញកិចចេសុើបសួរបែនថម៖ ករអនុវត្ត
សិទធិេនះគឺជឆនទ នុសិទធិ របស់្របធនតុ ករ្រពហម 
ទណ្ឌ ។ 

េលខ66-93479 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៦០ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៥ ឧសភ ១៩៦៨។ 

 
ករេធ្វើេកសលយេវជជ ្រស្ត េលើជនជបេ់ចទពំុែមនជ
ព័ត៌មនបែនថមេនះេទ៖ ពំុែមនជព័ត៌មនបែនថម
េនះេទ េបើេទះជ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេដើមបេីផទ ងផទ ត ់
ចំេពះភពសម្រសប របស់ជនជបេ់ចទជមយួនឹង
ករឃុំខ្លួន ឬេដើមបចីតែ់ចងេលើករសួរចេម្លើយ និង
ករបង្ហ ញខ្លួនេនចំេពះមុខតុ ករ។ 

េលខ65-92650 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៤៥ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៥ កុមភៈ ១៩៦៦ (ភព

សម្រសបជមួយនឹងករឃុខំ្លួន)។ ្រពឹត្តិប្រតរដ្ឋ
បបេវណីេលខ៣៩៤ សភរដ្ឋបបេវណីទី២ ១០  
េម  ១៩៦២ (ករសួរចេម្លើយ និងករបង្ហ ញ
ខ្លួន)។ 

 
ករ ្ត បច់េម្លើយបែនថមពី ក ៖ី ្របធនសវនករៃន
តុ ករ្រពហមទណ្ឌ ច ្ត ប់ ក ថីមី និងបុគគលទងំ

យ ែដលខ្លួនបន ្ត បរ់ចួេហើយ េនេពលេធ្វើ
កំណតេ់ហតុ ជ យលកខណ៍អក រៃនករេសុើប-       
អេងកត។ 

DP 1899. 1. 462 តុ ករកពូំលប ងំ ៣១ 
មក  ១៨៩៥។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ប ងំ៖ ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ប ងំពំុមនម្រ ្រសេដៀងគន មយួេទ
នឹងម្រ ៣៤៦េនះេទ។ េទះបីជយ៉ងេនះក្ត ី ម្រ ៣១៥ និងម្រ ៤៥៩បនែចងអំពីេសចក្ត្ីរបកសរបស់ភគីឯកជន 
ែមន។ 
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ម្រ  ៣៤២៖ សមតថកិចចរបសត់ុ ករកនងុេរឿងអញញ្រតកមម 

តុ ករែដលទទលួបណ្ដឹ ង ជញ មនសមតថកិចច េដើមបសីេ្រមចអំពី្រគបអ់ញញ ្រតកមមទងំអស់ែដល 
េលើកេឡើងេ យគូភគី េលើកែលងែតចបបប់នបញញត្ដេផ ងពីេនះ។ 

 

តុ ករមនសមតថកិចច ជ ទិ៍ េដើមបសីេ្រមចពីអញញ ្រតកមមស្ដី ពីេមឃភពៃននីតិវធីិែដលេគ
កជូ់នខ្លួនពិនិតយ េលើកែលងែតកល តុ ករទទលួជំនំុជ្រមះ មដីកបញជូ នពីេច្រកមេសុើបសួរ ឬ
លដីកបញជូ នរបស់សភេសុើបសួរ។ 

 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

អញញ ្រតកមមចេំពះយុ ្ត ធកិរ ៃនតុ ករ ច
ទទួលយកបន េនកនុងអឡុំងេពលៃនកចិចដេំណើ រ-
ករនីតិវធិីមុនអងគេសចក្តី េទះបីជេនេ្រកយ
េពលេចញដកីដេំ ះ្រ យ េហើយកេ៏ យ៖ 
េ យ រែតបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ្របឆងំនឹងយុ ្ត - 
ធិករ ែដល្រតូវបនកំណតយ៉់ងជក់ កថ់ជ
មូល ្ឋ នដម៏នក្រមតិមយួ ៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍្រតូវ
បនអនុញញ តឲយេធ្វើេឡើង េនកនុងអឡុំងេពលៃន
កិចចដំេណើ រករនីតវិធិីមុនអងគេសចក្តី េហតុដូេចនះ
ជនជបេ់ចទ ្រតូវបនអនុញញ តឲយេលើកេឡើងនូវ
អញញ ្រតកមម ចំេពះយុ ្ត ធិករេលើកមមវតថុ របស់

តុ ករ េបើេទះជេនេ្រកយេពលេចញដីក
ដំេ ះ្រ យកេ៏ យ។ កប៏៉ុែន្ត ជនជបេ់ចទ
្រតូវេលើកេឡើងឲយបន មនុេពលចបេ់ផ្តើមករជំនុំ
ជ្រមះ។ ករពចិរ េលើបញ្ហ េនះនដំ ក់
កលមុនអងគេសចក្តី គ្ំរទចេំពះកិចចដំេណើ រករ
នីតវិធិីយ៉ងមន្របសិទធភព។ 

េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំ
នឹងដកីដេំ ះ្រ យអ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ 
១១ េម  ២០១១ កថខណ្ឌ ៥៦។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៨០(៤) វធិន៨៩ និងវធិន៩១ ៃនវធិនៃផទកនុង។ វធិន
៨០(៤) ៃនវធិនៃផទកនុងែចងថ អញញ ្រតកមមែដលភគី ចេលើកេឡើងពកព់ន័ធនឹងភព ចទទួលយកបនៃនវតថុ ង
ឬ ឯក រែដលភគីេសនើសំុផ្តល់ជូន ឬ កប់ញចូ លេនកនុងេរឿងក្តី ចេធ្វើេឡើងជ យលកខណ៍អក របនេនកនុង
រយៈេពលែដល្រតូវបនកំណតក់នុងចបបេ់នេ្រកយសវនករបឋម។ វធិន៨៩ ៃនវធិនៃផទកនុងែចងអំពី្របេភទ
អញញ ្រតកមមែដល ច្រតូវបនេលើកេឡើង េនេ្រកយដីកដំេ ះ្រ យចូលជ ថ ពរ និងែចងអំពីរយៈេពល
ែដលអងគជំនំុជ្រមះេចញ លដីក ែដលមនសំ ងេហតុពកព់ន័ធនឹងអញញ ្រតកមមទងំេនះ។ វធិន៩១ៃនវធិន
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ៃផទកនុងអនុញញ តឲយ្រពះ ជ ជញ  ភគី និងេមធវរីបស់ខ្លួនជំទស់េទនឹងករបន្ត ្ត បស់កខីកមម ក  ី ្របសិនេបើ
ភគីយល់េឃើញថ សកខីកមមែបបេនះពំុនេំទដល់ករែស្វងរកករពិត។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ របស់ប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺជ
ឧទហរណ៍ អំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនបក្រ យ និង
អនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់បំផុតៃន្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
អញញ ្រតកមមែដល ្រតូវបនេលើកេឡើងេ យេច្រកម
មគំនិតផ្តួចេផ្តើមរបស់ខ្លួន៖ ករេលើកេឡើងទងំេនះ

្រតូវែតេផ្ត តេលើសមតថកិចចរ បស់តុ ករែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េលខ 90-81383 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៩៤ 
តុ ករ កពូំលប ងំ ២៥ កុមភៈ ១៩៩១។ 

 

អញញ ្រតកមមចំេពះបញ្ហ េមឃភព៖ អញញ ្រតកមមទងំ
េនះ្រតូវែតបង្ហ ញ េនមុនេពលេដញេ លេលើអងគ- 
េសចក្តី។ 

េលខ 09-80516 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៤ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៦ កុមភៈ ២០១០។ េលខ
06-87787 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៨     
តុ ករកពូំលប ងំ ២៣ មក  ២០០៨។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ប ងំ៖ ម្រ ២៨៣។ ម្រ េនះែចងអំពីវធិនករពិេសស ឬវធិនករ
មយួេផ ងេទៀត ែដល្របធន ចេធ្វើេឡើងេដើមបនីេំទដល់ករែស្វងរកករពិត រមួទងំករេសុើបអេងកតបែនថមែដល្របធនយល់
េឃើញថមន្របេយជន។៍ 
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ម្រ  ៣៥០៖ ករ្របកសពីពិរទុធភព 

តុ ករពិនិតយេមើលថៈ 
 

• អំេពើេនះជបទឧ្រកិដ្ឋបទមជឈមិឬបទលហុ 
• ជនជបេ់ចទបន្រប្រពឹត្ដអំេពើែដលេចទ្របកនេ់លើខ្លួនឬេទ។ 
 

            ្របសិនេបើពិនិតយេឃើញថ មនពិរទុធភពេលើជនជបេ់ចទ តុ ករ្របកសផ្ដនទ េទស មចបបប់ញញត្ដិ។  
 

        ្របសិនេបើតុ ករយល់េឃើញថ អំពីេនះមនិែមនជបទេលមើសេទ ឬកជ៏នជបេ់ចទគម នកំហុសេទ 
ជនជបេ់ចទ្រតូវបនរចួខ្លួនពីបទេចទ។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

អងគជនុំជំ្រមះ ដបំងូ្រតូវកណំត ់ ថេតើអងគ
េហតុកណំត ់េនកនុងដកីបញជូ នេរឿងេទជនុំជំ្រមះ
ច្រតូវបនកណំត់ មផ្លូវចបបថ់ ជឧ្រកដិ្ឋកមម

ពកព់ន័ធែដរឬអត៖់ អងគជនុំំជ្រមះ ដំបូង្រតូវ
កំណតថ់េតើអងគេហតុ កនុងដីកដំេ ះ្រ យ
ច្រតូវបនកំណត់ មផ្លូវចបបថ់ ជឧ្រកិដ្ឋ

កមមែដរឬអត់ េ យអនុេ ម ម្រកម្រពហម
ទណ្ឌ ឆន  ំ ១៩៥៦ េហើយករកំណតែ់បបេនះពុំ
មន នុភពេលើយុ ្ត ធិករៃន អ.វ.ត.ក កនុង

ករបញជូ នជនជប់េចទ េទជំនុំជ្រមះពក់ព័នធ
នឹងឧ្រកិដ្ឋកមមទងំេនះេទ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងភព

ចទទួលយកបន ៃនពកយសុំ ងំខ្លួនជ
េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីអ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៨០ ែដលដក្រសង់
េរឿងក្តេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំ
នឹងដកីដេំ ះ្រ យអ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ១១ 
េម  ២០១១ កថខណ្ឌ ២៩៦។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៩៨(៣) ៩៨(៥) និងវធិន៩៨(៦)។ វធិនទងំេនះ្រសេដៀង
គន ែមនែទនេទនឹងម្រ ៣៥០។ 
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ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករពរ
ែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទសកមពុជ
ជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុងអនុ-
សញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
េគលករណ៍សចចធរណ៍និរេទស គឺជេគលករណ៍
មូល ្ឋ ន៖ េគលករណ៍េនះ ជធតុផ មំយួៃនសិទធិ
ទទួលបនករជំនំុជ្រមះក្តីេ យយុត្តិធម។៌ 

េរឿងក្ត ី DEWER ទល់នឹង្របេទសែបលហ កិ 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៧ កុមភៈ ១៩៨០ 
កថខណ្ឌ ៥៦។ 

 
បនទុកៃនករបង្ហ ញភស្តុ ង គឺជបនទុករបស់ ថ បន័
អយយករ៖ វមិតិសង យ័គួរបនជ្របេយជនដ៍ល់ជន
ជបេ់ចទ។ 

េរឿងក្តី BARBERÀ, MESSEGUÉ និងJABARDO 
ទល់នឹង្របេទសេអសបញ៉ តុ ករ សិទធិមនុស
អឺរ ៉ុប ៦ ធនូ  ១៩៨៨ កថខណ្ឌ ៧៧។ 

 
ម្រន្តី ធរណៈ ្រតូវេគរពេគលករណ៍សចចធរណ៍
និរេទស៖ ម្រន្តីទងំេនះមនិ្រតូវេធ្វើេសចក្តីែថ្លងករណ៍

ែដលជំរុញឲយ ធរណជនេជឿថ បុគគលមន ក់
មនពិរុទធភពេនមុនេពល ែដលពិរុទធភពរបស់ជន
ជបេ់ចទពំុទន ់ ្រតូវបនបង្ហ ញឲយេឃើញ្រតឹម្រតូវពី
តុ ករេនេឡើយេនះេទ ជពិេសសេនេពលបុគគល
មន ក់ពំុទន់្រតូវបនេចទ្របកន់ អំពីឧ្រកិដ្ឋកមម
មយួេនេឡើយេនះ។ 

េរឿងក្តី BUTKEVIČIUS ទល់នឹង្របេទសលីទុយ-
នីយ៉ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៦ មីន 
២០០៣ កថខណ្ឌ ៥៣ (េគលករណ៍សចចធរ-
ណ៍និរេទសេ យម្រន្តី ធរណៈ)។ េរឿងក្តី
ALLENET DE RIBEMONT ទល់នឹង្របេទស
ប ងំ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១០ កុមភៈ 
១៩៩៥ កថខណ្ឌ ៤១ (េសចក្តី្របកសអពីំ 
ពិរុទធភពេ យនគរបល មុនេពល្រតវូបន
េចទ្របកន់អពីំឧ្រកិដ្ឋកមម)។ េរឿងក្តី LAVENTS
ទល់នឹង្របេទស តវយ៉ី តុ ករសិទធិមនុស
អឺរ ៉ុប ២៨ វចិឆកិ ២០០២ កថខណ្ឌ ១២៥ (ពិរុទធ-
ភព្រតវូែតបង្ហ ញឲយ្រតឹម្រតូវេ យតុ ករ)។ 

 
កររេំ ភសិទធទិទួលបនសចចធរណ៍និរេទសរបស់
ជន ែដល្រតូវបនតុ ករសេ្រមច ឲយរចួផុតពីបទ
េចទ៖ េពលែដលតុ ករបងគ បជ់នេនះឲយេចញៃថ្ល 
ៃនកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិ រមួទងំឲយេចញសំណងរបស់
រដ្ឋ ជញ ផង។ 

េរឿងក្តី MINELLI ទល់នឹង្របេទសស្វីស តុ
ករករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៥ មីន ១៩៨៣  
កថខណ្ឌ ៣៦-៣៧។ 
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ករែផ្អកេលើវមិតិសង យ័ៃនពិរុទធភពរបស់បុគគល មន
វសិមតិភពេទនឹងេគលករណ៍ សចចធរណ៍និរេទស
៖ សិទធិៃនសចចធរណ៍និរេទស ្រតូវបនរេំ ភ េន
េពលែដលតុ ករ ែផ្អកេលើេសចក្តីែថ្លងករណ៍ែដល
ពកព់ន័ធនឹងវមិតិសង យ័ ៃនពិរុទធភពរបស់បុគគលេដើមបី
េធ្វើករ យតៃម្លេ យខ្លួនឯង អំពីពិរុទធភពេនកនុងេរឿង

ក្តីេ្រកយៗ េទះបីជេនេ្រកយករសេ្រមចឲយរចួ
ផុតពីបទេចទជ ថ ពរេហើយកេ៏ យ។ 

េរឿងក្តី SEKANINA ទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស 
តុ ករករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៥ សី  
១៩៩៣ កថខណ្ឌ ៣០។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៦។ ម្រ េនះែចងអំពី
សិទធិទទួលបនករជំនំុជ្រមះ េ យយុត្តិធមរ៌មួទងំសិទធិរបស់ជន ែដល្រតូវបនេចទ្របកនពី់បទេលមើស្រពហមទណ្ឌ កនុងករ
ទទួលបនសចចធរណ៍និរេទស រហូតដល់េពលរកេឃើញពិរុទធភពេ យអនុេ ម មចបប។់ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ របស់ប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺជ
ឧទហរណ៍ អំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនបក្រ យ និង
អនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់បំផុតៃន្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
ករកំណតក់លបរេិចឆទេចញ ល្រកម្របកសអំពី
ពិរុទធភព និងអំពីេទស្របសិនេបើមន៖ អនកវនិិចឆយ័
និងតុ ករ្រតូវេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេនេពលដំ ល
គន ។ 

េលខ08-85224 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣៦ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១១ កុមភៈ ២០០៩។ េលខ
60-12917 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៧៩ តុ -
ករកពូំលប ងំ ១៨ តុ  ១៩៦២។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ៣៦២ ៣៦៣ ៤៦៤ ៥៣៩ និងម្រ ៥៤០។ ម្រ ទងំេនះ
ែចងអំពីេសចក្តី្របកសអំពីពិរុទធភព និងផលវបិកែដលេកើតេចញពីេសចក្ត្ីរបកសទងំេនះ។ (ម្រ ៣៦២ និងម្រ ៣៦៣ 
េនចំេពះមុខតុ ករ្រពហមទណ្ឌ ម្រ ៤៦៤ េនចំេពះមុខតុ ករបទមជឈមិ និងម្រ ៥៣៩ េនចំេពះមុខតុ ករ
បទលហុ)។ 
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ម្រ  ៣៥៥៖ ករសេ្រមចអំពី្របេយជន៍ែផនករដ្ឋបបេវណី 

េនកនុង ល្រកមែតមយួ ជមយួេរឿង្រពហមទណ្ឌ តុ ករសេ្រមច អំពីផល្របេយជនែ៍ផនករដ្ឋ- 
បបេវណី។ តុ ករវនិិចឆយ័អំពីភព ចទទលួបនៃនករ ងំខ្លួនជេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី េហើយសេ្រមច
អំពីពកយប្ដឹងរបស់េដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីេទេលើជនជបេ់ចទ និងេលើអនកទទលួខុស្រតូវរដ្ឋបបេវណី។ កល

តុ ករមនិទន់ ចសេ្រមចបន េលើផល្របេយជនែ៍ផនករដ្ឋបបេវណីេទ តុ ករ ចបង្អងេ់ទសវ
នករេលើកេ្រកយ និង ចសេ្រមចឱយ្របកប់េ ្ដ ះ សនន។ 

 
បុគគលែដល្រតូវផ្ដនទ េទស កនុងបទេលមើសែតមយួជមយួគន េនះ្រតូវទទួលខុស្រតូវ កនុងករសង

ករខូចខតេ យ មគគីភព។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

ពយសនកមមពុចំបំចេ់ យផទ ល់េទ៖ ពយសនកមម
េដើមបជីេគលបំណង ៃនពកយសំុ ងំខ្លួនជេដើម
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី្រតូវែត ជលកខណៈបុគគល ប៉ុែន្ត
ពុចំបំចេ់កើតេឡើងេ យផទ ល់េទ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ីេខៀវ សផំន និងេអៀង 
ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ េលើភព ចទទួល
យកបនៃនពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើម  បណ្តឹ ង
រដ្ឋបបេវណីអ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ មថុិន 
២០១១ កថខណ្ឌ ៨៣។ េរឿងក្តឌុីច ល
ដកី អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៣ កុមភៈ ២០១២ 
កថខណ្ឌ ៤១៨។ 

 
ភពជជនរងេ្រគះ ខងផ្លូវចតិ្ត្រតូវែតពចិរ
េទ មបរបិទ៖ េដើមបី យតៃម្លពយសនកមមខង
ផ្លូវចិត្ត ស្រមបព់កយសំុ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ង

រដ្ឋបបេវណី មន រសំខន់ ែដល្រតូវពិចរ-
េលើភពរងេ្រគះ េទ មបរបិទសងគម និង

វបបធមេ៌នេពល ែដលឧ្រកដិ្ឋកមម ដូចបនេចទ
្របកនប់នេកើតេឡើង។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ េលើភព ច
ទទួលយកបន ៃនពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើម   
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤     
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៨៣ និងកថ-
ខណ្ឌ ៨៦។ 

 
ពយសនកមម ខងផ្លូវចតិ្ត្រតូវបនសនមតថ ជអេំពើ
្របល័យពូជ សន ៍ នងិឧ្រកដិ្ឋកមម្របឆងំមនុ-
ស ជត ិ ្របសិនេបើ អនក កព់កយសំុមកព្ីរកុម
ែដលជេគលេ ៖ េនកនុងករណី ែដលពក-់
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ពន័ធនឹងឧ្រកិដ្ឋកមម ដូចជអំេពើ្របល័យពូជ -
សន៍ ឬឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆងំមនុស ជត ិ េនេពល
ែដលអនក កព់កយសំុ គឺជជនរងេ្រគះេ យ
្របេយល (ឧទហរណ៍ ក  ី ឬបុគគលែដល
បនដឹងអពំឧី្រកិដ្ឋកមម ែដល្រតូវបនេចទ-
្របកន)់ ពយសនកមមខងផ្លូវចតិ្ត្រតូវបនសនមតថ 
បនេកើតេឡើងជលកខណៈបុគគល ្របសិនេបើ 
អនក កព់កយសំុេនះ ទំនងពុែំមនជសមជិក
េនកនុង្រកុម ែដលជេគលេ  ឬសហគមនែ៍ត
មយួ ែដលជជនរងេ្រគះេ យផទ ល់េនះេទ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ េលើភព ច
ទទួលយកបន ៃនពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើម     
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤         
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៩៣។ 

 
ពយសនកមមខងផ្លូវចតិ្ត៖ ពយសនកមម ចរមួបញចូ ល
ទងំវបិ ្ល សខង ម រត ី ឬជំងឺផ្លូវចិត្តដូចជជំងឺ
បកស់បត។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ល្រកមអ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ 
២៦ កកក  ២០១០ កថខណ្ឌ ៦៤១។ េរឿងក្តី

នួន ជ េអៀង រ ីេខៀវ សផំន និងេអៀង ធរីទិធ
៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ េលើភព ចទទួលយក
បនៃនពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបប-
េវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤ មថុិន ២០១១ កថ
ខណ្ឌ ៨៣។ 

 
ភស្តុ ងៃនអត្តសញញ ណ មនលកខណៈ ចបត់
ែបន៖ វធិី ្រស្តបតែ់បន ែដល្រតូវបនអនុវត្ត
ចំេពះលកខខណ្ឌ ត្រមូវ ែដលអនក ក់ពកយសំុ
ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី បនបង្ហ ញ

ចបស់ អពំីអត្តសញញ ណរបស់ខ្លួន ឧទហរណ៍
េសចក្តី្របកសព្ីរបធនភមូ ិ ឬេមឃំុែដលចស់
ទុំ ចទទួលយកបនជភស្តុ ង ៃនអត្តសញញ ណ
របស់អនក កព់កយសំុ។ 

េរឿងក្តនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើភព ច
ទទួលយកបន ៃនពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើម     
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ២៤       
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៩៥។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន២៣ វធិន២៣សទួន និងវធិន១០០។ វធិន២៣ និងវធិន
២៣សទួន ៃនវធិនៃផទកនុងែចងអំពីលកខខណ្ឌ លម្អតិ ចំេពះករទទួលយកេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី។ វធិន១០០ៃន
វធិនៃផទកនុង្រសេដៀងគន េទនឹងម្រ ៣៥៥ េលើកែលងែតករណី ែដលវធិនេនះែចងថ អងគជំនំុជ្រមះមនិ្រតូវ
េចញ ល្រកមេលើបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីផទុយនឹង ល្រកមេលើបណ្តឹ ង ជញ  េនកនុងេរឿងក្តីែតមយួេនះេទ។ វធិន 
េនះផ្តល់ឆនទ នុសិទធិទូ យដល់អងគជំនំុជ្រមះ េដើមបពីនយរករេចញេសចក្តីសេ្រមចរបស់ខ្លួនេលើបណ្តឹ ងទមទរ
របស់េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីបនកនុងករណីសម្រសប។ 
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ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
ករពិចរ របស់េច្រកម េនេពលសេ្រមចេលើបណ្តឹ ង
រដ្ឋបបេវណីេនេពល ែដលជនជប់េចទ្រតូវបនរក
េឃើញថមនពរុិទធភព៖ ្រតូវអនុវត្ត មេគលករណ៍
ៃនចបប់រដ្ឋបបេវណីពក់ព័នធ។ ្រតូវសេ្រមចេនកនុង
វ ិ លភពៃនេសចក្តីសននិ ្ឋ នែដល្រតូវបន កជូ់ន
េច្រកម។ 

េលខ75-91154 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៦៤ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៧ ឧសភ ១៩៧៦ 
(េគលករណ៍ ៃនចបប់រដ្ឋបបេវណី ែដលពក-់
ព័នធ)។ េលខ03-80039 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ  
េលខ១៧៣ តុ ករកពូំលប ងំ ៣០ កញញ  
២០០៣ (វ ិ លភពៃនេសចក្តសីននិ ្ឋ ន ែដល
្រតូវបនេធ្វើេឡើង)។ 

 
ទំហៃំនសំណង ស្រមបេ់ដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី៖ េច-
្រកមមនអធិបេតយយ េនកនុងករ យតៃម្ល និងសេ្រមច
អំពីទំហំៃនសំណង។ 

េលខ65-93378 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
១៧៧ តុ ករកពូំលប ងំ ២៨ មិថុន 
១៩៦៦។ 

 
សេ្រមច េលើបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី េ្រកយពសីេ្រមចេលើ 
បណ្តឹ ង ជញ ៖ តុ ករ ចេធ្វើដូេចនះបន ្របសិនេបើ

ខ្លួនបនប្រមុងទុកអំ ច របស់ខ្លួនែបបេនះេនកនុង
េសចក្តីសេ្រមច។ 

េលខ92-82543 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៨៧ 
តុ ករ កពូំលប ងំ ២៤ កុមភៈ ១៩៩៣។ 

 
តុ ករ ចេផទរេរឿងក្ត ី កនុងករណី ែដលខ្លួនមនិ ច
សេ្រមចេលើសំេណើ សំុសំណងេនកនុងេពលេនះបន៖ 
សិទធិេផទរេរឿងក្តីេនះ ្រតូវេធ្វើេឡើង េនកនុងកលបរេិចឆទ
មយួជក់ ក ់ េហើយតុ ករ្រតូវកំណតរ់យៈេពល
មយួ ែដលេរឿងក្តីេនះនឹង្រតូវបនេកះេ េឡើងវញិ។ 

េលខ77-90185 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
៣៣៣ តុ ករកពូំលប ងំ ៧ វចិឆកិ 
១៩៧៧។ 

 
ជនរងេ្រគះ ែដលបនទទួលសំណងស្រមបក់រខូច-
ខត េនកនុងដំ កក់ល ដបូំង៖ ជនរងេ្រគះ
្របេភទេនះពំុមនសិទធិេទចូលអន្ត គមន ៍កនុងនមជ
េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីេនះេទ េនចំេពះមុខតុ ករ
ែដលទទួលេរឿងក្ដីែដលបនេផទរ។ 

េលខ87-90447 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៥៦ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៣ េម  ១៩៨៨។ 

 



ករជំនំុជ្រមះ ម្រ  ៣៥៥ 
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ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ៣៧១ (តុ ករបទឧ្រកិដ្ឋ) ម្រ ៤៦៤ (តុ ករបទមជឈមិ) 
និងម្រ ៥៣៩ (តុ ករបទលហុ)។ ម្រ ទងំេនះែចងអំពីនីតិវធីិ ស្រមបេ់ចញ ល្រកមេលើសំណងរដ្ឋបបេវណី។ 



បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ទិដ្ឋភពរមួ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  287 

បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ 

ែផនកេនះមនរមួបញចូ លេសចក្តីពនយល់បែនថមេលើម្រ នន េនកនុង្រកមនតីវិធិី្រពហមទណ្ឌ  ៃន្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ (្រកម): 

 
• ម្រ  ៣៧៥ បុគគលែដល ចេធ្វើបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ 
• ម្រ  ៣៩៩ នុភពៃនបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ែតពជីនជបេ់ចទប៉ុេ ្ណ ះ 
• ម្រ  ៤០១ ករកំណត្់របេភទគតិយុត្ដៃនអងគេហតុជថមេី យ ឧទធរណ៍ 
• ម្រ  ៤២៩ ករពនយររយៈេពលៃនករសរេសរ រ   
• ម្រ  ៤៣៦ េសចក្ដីសេ្រមចេលើបញ្ហ គតយុិត្ដ 
• ម្រ  ៤៥៣ ករសំ ងេហតុចំេពះ លដីក 



បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ម្រ  ៣៧៥ 
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ម្រ  ៣៧៥៖ បុគគលែដល ចេធ្វើបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ 

ចប្ដឹងឧទធរណ៍បនៈ 
 

• ្រពះ ជ ជញ ៃនតុ ករជនដំ់បងូ និងអគគ្រពះ ជ ជញ អម ឧទធរណ៍ 
• ទណ្ឌិ ត 
• េដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីចំេពះផល្របេយជនែ៍ផនករដ្ឋបបេវណី 
• អនកទទលួខុស្រតូវរដ្ឋបបេវណីចំេពះផល្របេយជនែ៍ផនករដ្ឋបបេវណី 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

សិទធរិបស់ េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី េនកនុងករេធ្វើ
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ក្រមតិ្រតមឹ ផល្របេយជនរ៍បស់
ខ្លួនេនកនុងបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីែតប៉េុ ្ណ ះ៖ េដើម
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ពុមំនសិទធិេធ្វើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍
ឬអន្ត គមន ៍ចេំពះករ កេ់ទសជនជបេ់ចទ
េឡើយ។ 

េរឿងក្តីឌុច៖ ជហំររបស់េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបប-  
េវណីស្តីពីករ ក់េទស អ.វ.ត.ក  អ.ជ.ស.ដ 
៩ តុ  ២០០៩កថខណ្ឌ ២៨ កថខណ្ឌ ២៩ 
និងកថខណ្ឌ ៤០។ 

 

េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ចេធ្វើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍
្របឆងំនងឹករបដេិសធ េលើពកយសំុ ងំខ្លួនជ
េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ែដលមនេនកនុង ល-
្រកម ថ ពររបស់អងគជនុំជំ្រមះ ដបំងូ៖ េន
កនុង ថ នភពែបបេនះ េសចក្តីសេ្រមច េលើពកយ
សំុ្រតូវបនពចិរ  ជែផនកមយួៃន ល្រកម
ថ ពរ។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ករសេ្រមចេលើ នៈ របស់េដើម
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី េនកនុង ល្រកម អ.វ.-   
ត.ក អ.ជ.ត.ក ៣០ កញញ  ២០១០ កថខណ្ឌ
៤-៥។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន១០៥ ៃនវធិនៃផទកនុង។ វធិនេនះ្រសេដៀងគន េទនឹងម្រ
៣៧៥ ែតបនែចងលម្អតិទូលំទូ យជងេនះ អំពីនីតិវធីិកនុងករប្តឹងឧទធរណ៍។ វធិន១០៥ កកំ៏រតឹផងែដរអំពី
លទធភពរបស់េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី េដើមបបី្តឹងឧទធរណ៍ទមទរសំណង េហើយ្របសិនេបើ បន កប់ណ្តឹ ងឧទធរណ៍
្របឆងំនឹង ល្រកមរចួេហើយ។ េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី្រតូវបន ម្របមយ៉ង្របកដពី ករ កប់ណ្តឹ ងឧទធរណ៍
្របឆងំនឹងករសេ្រមចក្តី។ 
 



បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ម្រ  ៣៧៥ 
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ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប 
្របេទសកមពុជគឺជ ភគីៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ (ICCPR) ែដល
បញញត្តិេគលករណ៍ចបបអ់ន្តរជតិស្តីពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពី
រេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុងកតិកសញញ  ICCPR ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យ
ថ បន័អនុវត្តរបស់ខ្លួនគឺគណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប។ 

 
ទណ្ឌិ តមនសិទធទិទួលបន ល្រកម ជ យលកខណ៍
អក រ ស្តីពីករសេ្រមចឲយជបពិ់រុទធភព េ យពុមំន
ករពនយរេពលយូរេ យពុសំមេហតុផល៖ មយ៉ងវញិ
េទៀត ទណ្ឌិ តពំុចបំចេ់សនើសំុ ល្រកមសេ្រមចឲយ
ជបពិ់រុទធភពេឡើយ។ ជករទទួលខុស្រតូវរបស់
ម្រន្តីតុ ករ កនុងករផ្តល់ ល្រកមជ យលកខណ៍
អក រពីេ្រពះថ េបើគម ន ល្រកមេនះេទ ជនជប-់
េចទមនិ ចអនុវត្តសិទធិ េសនើសំុឲយេសើេរ ើបនេឡើយ។ 
ករពនយរេពលចំនួន៤៥ៃថង េនកនុងករេចញ ល-
្រកមជ យលកខណ៍អក រ គឺជករពនយរេពលពុំ
សមេហតុផល។ 

េរឿងក្តី PRATT និងMORGAN ទល់នឹង្របេទស     
ចៃម៉ក គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ៦ 
េម  ១៩៨៩ កថខណ្ឌ ១៣.៤-១៣.៥។ 

 
ករខកខន កនុងករជូនដំណឹងដល់ទណ្ឌិ តអំពីេសចក្ត-ី
សេ្រមច េនកនុងដំ កក់ល ដបូំង គឺជករ
រេំ ភមយួ៖ ករខកខនែបបេនះ គឺជករបដិេសធ
យ៉ងមន្របសិទធភពេលើសិទធិរបស់បុគគល កនុងករេធ្វើ
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ េទ ក្តីជនខ់ពស់ េដើមប្ីរបឆងំ
នឹងករសេ្រមចឲយជបពិ់រុទធភព។ 

េរឿងក្តី J.O.ទល់នឹង្របេទសប ងំ គណៈកមម - 
 

ធិករសិទធិមនុស អ.ស.ប ២៣ មនី ២០១១ កថ-
ខណ្ឌ ៩.៧។ 

 
េនេពលសេ្រមចឲយជបពិ់រុទធភពរចួេហើយ បុគគលេនះ
មនសិទធទិទួលបន “ករ យតៃម្លេពញេលញេលើភស្តុ-
ង និងកិចចដំេណើ រករៃនករជំនំុជ្រមះ” េនកនុងដំ ក់

កល ឧទធរណ៍៖ េនះគឺរមួទងំសិទធិទទួលបន
សវនករ។ ករេសើេរ ើ មផ្លូវតុ ករេលើអងគចបបពំុ់
មនភព្រគប្់រគនេ់ឡើយ។ 

េរឿងក្តDីOMUKOVSKY និងជនេផ ងេទៀតទល់
នឹង្របេទសហ ក៊ហ៊  ី គណៈកមម ធិករសិទធិមនុ-
ស  អ.ស.ប ៦ េម  ១៩៩៨ កថខណ្ឌ
១៨.១១។ 

 
េដើមបផី្តល់ នុភព េលើសិទធេិធ្វើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំ
នឹងករសេ្រមចឲយជបពិ់រុទធភព របស់ជនជបេ់ចទ
េនកនុងបណ្តឹ ង្រពហមទណ្ឌ  េទស្រតូវឲយជនជបេ់ចទ
បនដឹង េ យពុមំនករពនយរេពលពំុសមេហតុផល
៖ ្រគបដំ់ កក់ល ៃនកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិទងំ-
អស់គួរេធ្វើេឡើង េ យពុំមនករពនយរេពលេ យពំុ
សមេហតុផលេឡើយ ទងំេនកនុងដំ កក់ល
ដំបូង និងេនកនុងដំ កក់ល ឧទធរណ៍។ 
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េរឿងក្តី PRATT និងMORGAN ទល់នឹង្របេទស     
ចៃម៉ក គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ៦ 
េម  ១៩៨៩ កថខណ្ឌ ១៣.៣។ 

 
ក ្ត និភយ័ ែដល ចបះ៉ពល់ដល់សិទធ ិ របស់ជន
ជបេ់ចទកនុងករទទួលបន ករេសើេរ ើេទសេឡើងវញិ
៖ រមួទងំកង្វះ ៃនភពមនិលេម្អ ង េនកនុងតុ ករ
ករពនយរេពល េ យពុំសមេហតុផល េនកនុងកិចច
ដំេណើ រករនីតិវធីិ ឧទធរណ៍ និងកររេំ ភសិទធិ
ទទួលបនករករពរក្តី។ 

េរឿងក្ត ី SOBHRAJ ទល់នឹង្របេទសេណប៉ល់     
គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៧         
កកក  ២០១០ កថខណ្ឌ ៧.៥។ 

 
សិទធទិទួលបនករេសើេរ ើ ករសេ្រមចឲយជបពិ់រុទធភព
ទមទរលកខខណ្ឌ ថ ដបូំង និង ឧទធរណ៍
េចញ ល្រកម/ លដីក េ យមនសំ ងេហតុ
្រតឹម្រតូវ៖ កនុងករណីែដលតុ ករពំុបនផ្តល់សំ ង
េហតុចបំចអំ់ពីេហតុផល ែដលបណ្តឹ ងឧទធរណ៍្រតូវ
បនបដិេសធេចល េនេពលេនះ ទណ្ឌិ ត្រតូវបន

ងំមនិឲយអនុវត្តសិទធិេសើេរ ើេរឿងក្តី។ 

េរឿងក្តី ABOUSHANIF ទល់នឹង្របេទសណ័រ-        
េវស៍ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ១៧       
កកក  ២០០៨ កថខណ្ឌ ៧.២។ 

 
តុ ករែដលេសើេរ ើេរឿងក្តី ្រតូវមនលទធភពពិនិតយ
ភព្រគប្់រគន ់ ៃនភស្តុ ង ែដល្រតូវបនបង្ហ ញេន
កនុងេពលជំនំុជ្រមះ៖ ករេសើេរ ើេរឿងក្តីមិន្រតូវកំណត់
្រតឹមែតករេផទ ងផទ ត ់ ថេតើភស្តុ ង ែដល្រតូវបន
បង្ហ ញេនកនុងេពលជំនំុជ្រមះ “្រសបឬពំុ្រសបចបប”់ 

ប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តករេសើេរ ើេនះ គួរ យតៃម្លេលើភព
្រគប្់រគនៃ់នភស្តុ ងពកព់ន័ធនឹងអងគេហតុផងែដរ។ 

េរឿងក្តី UCLESទល់នឹង្របេទសេអស៉បញ គណៈ-
កមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២២ កកក  
២០០៩ កថខណ្ឌ ១១.៣។ េរឿងក្តKីATSORA 
និងជនេផ ងេទៀត ទល់នឹង្របេទសែប រូស    
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៥ តុ  
២០១០ កថខណ្ឌ ៧.៣ និងេរឿងក្តGីAYOSO 
MARTINEZ ទល់នឹង្របេទសេអស៉បញ គណៈ-       
កមម ធកិរសិទធិមនុស  អ.ស.ប ១៩ តុ  ២០០៩ 
កថខណ្ឌ ៩.៣។ 

 
កររេំ ភបំពន៖ ករេធ្វើបតយបន័ េ យរេំ ភេលើ
ដីកផ្អ កកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិ៖ ជនជបេ់ចទពំុមន
លទធភពេធ្វើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ្របឆងំនឹងេសចក្តសីេ្រមច
បះ៉ពល់ផល្របេយជនេ៍នះ៖ េនកនុងករណីែដលជន
ជបេ់ចទ្រតូវបនេធ្វើបតយបន័ េទសហរដ្ឋ េមរកិ 
េបើេទះជ មនដីកផ្អ កកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិពី តុ ករ
រដ្ឋបលកេ៏ យ េនេពលេនះកររេំ ភបនេកើត
េឡើងេហើយ។ ដូចគន េនះែដរ េនេពលជនជបេ់ចទ
ពំុមនលទធភពប្តឹងឧទធរណ៍ ្របឆងំនឹងេសចក្តីសេ្រមច
បះ៉ពល់ផល្របេយជន ៍របស់តុ ករតំបនក់ជ៏ករ
រេំ ភមយួែដរ។ 

េរឿងក្តី WEISSទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស គណៈ-  
កមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ៣ េម  
២០០៣ កថខណ្ឌ  ៩.៦។ 

 
សិទធទិទួលបនេពលេវ  និងឯក រសម្រសបស្រមប់
ករេ្រត មករពរខ្លួនអនុវត្តេនកនុងអំឡុងេពល ៃនកិចច
ដំេណើ រករនីតិវធីិេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍៖ ទណ្ឌិ ត្រតូវមន
លទធភពពិនិតយ្របតិចរកឹ ៃនករជំនំុជ្រមះ ល្រកម
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របស់ ដំបូង ែដលមនសំ ងេហតុ្រតឹម្រតូវ 
និងឯក រេផ ងេទៀតែដលមន រសំខនស់្រមប់
េធ្វើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍។ 

េរឿងក្ត ីMENNENទល់នឹង្របេទសហូឡង់ គណៈ-
កមម ធកិរសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៧ កកក  
២០១០ កថខណ្ឌ ៨.២-៨.៤។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ៖ ម្រ ២(៣) ម្រ ១៤(១)(គ) និង
ម្រ ១៤(៥) ្រសេដៀងគន េទនឹងម្រ ៣៧៥ ែដលម្រ េនះផ្តល់សិទធឲិយទណ្ឌិ តមនសិទធិេធ្វើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍េទ ក្តី
ជនខ់ពស់អនុេ ម មចបប។់ េលើសពីេនះម្រ ២(៣) ករពរសិទធិបុគគលកនុងករទទួលបនសំណង ែដលមន្របសិទធភព 
និង ចអនុវត្តបន។ ម្រ ១៤(១) ករពរសិទធិបុគគលកនុងករទទួលបនសមភព េនចំេពះមុខតុ ករ និង ក្ត ីនិង
ម្រ ១៤(៣)(គ) ករពរសិទធិបុគគលកនុងករទទួលបនករជំនំុជ្រមះ េ យពុំមនករពនយរេពលេ យពំុសមេហតុផល។  
 
តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករ- 
ពរែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
រដ្ឋអនុញញ តឲយមនស្វយត័ភព េនកនុងនីតិវធីិបណ្តឹ ង
ឧទធរណ៍ ប៉ែុន្ត្រតូវផ្តល់យុត្តកិមម មផ្លូវចបបចំ់េពះករ
រតិតបតិេលើសិទធបិ្តងឹឧទធរណ៍៖ េទះបីជរដ្ឋទទួលបន
េសរភីពដទូ៏លំទូ យ េនកនុងករេរៀបចំនីតិវធីិបណ្តឹ ង
ឧទធរណ៍កេ៏ យ (ឧទហរណ៍ មនិថេតើ ឧទធ-     
រណ៍នឹងពិនិតយែតបញ្ហ អងគចបប ់ឬថេតើជនជបេ់ចទ 
្រតូវេសនើ សំុករអនុញញ ត េធ្វើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍បេនះ

េទ) ក៏កររតិតបតិ មួយ េលើសិទធិេធ្វើបណ្តឹ ងឧទធ-  
រណ៍្រតូវផ្តល់យុត្តិកមម មេគលបំណងចបបែ់ដរ។ 

េរឿងក្ត ី KROMBACH ទល់នឹង្របេទសប ងំ 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១៣ កុមភៈ ២០០១ 
កថខណ្ឌ ៩៦។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមូល ្ឋ ន៖ ម្រ ២ៃនពិធី រទី៧។ ម្រ
េនះែចងអំពីសិទធិេធ្វើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ េនកនុងបញ្ហ ្រពហមទណ្ឌ  រមួទងំករេលើកែលងចំេពះអញញ ្រតកមមពកព់ន័ធនឹងបទេលមើស
តូច ច និងដូចមនែចងេនកនុងចបប។់ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
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នុភពៃនបណ្ដឹ ង ទុកខ របស់ជនជបេ់ចទ្របឆងំ 
េលើែផនក្រពហមទណ្ឌ មិនែមន េលើែផនករដ្ឋបបេវណីកនុង
េសចក្ដសីេ្រមច៖ ភគីេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីមនិ្រតូវ
បនអនុញញ តឲយ កប់ណ្ដឹ ង ទុកខ្របឆងំនឹងេសចក្ដី-
សេ្រមចមយួែដលពកព់ន័ធនឹងផល្របេយជនសីុ៍វលិ
របស់ខ្លួនេទ។ 

េលខ02-80003 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១០ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៣ មក  ២០០២។ 

 
បណ្ដឹ ង ទុកខ ្របឆងំនឹងេសចក្ដសីេ្រមចេលើកែលង
ករេចទ្របកន៖់ បណ្ដឹ ងេនះ្រតូវបនេបើកចំហរចំេពះ
ែតអគគរដ្ឋ ជញ ប៉ុេ ្ណ ះ។ កល អគគរដ្ឋ ជញ មនិ
ក់បណ្ដឹ ង ទុកខែបបេនះេទ បណ្ដឹ ង ទុកខេនះ

្រតូវបនេបើកចំហរ ចំេពះភគីេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី 
ែដលមនករទកទ់ង ែតនឹងករទមទរែផនករដ្ឋបប- 
េវណីប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េលខ02-84335 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៤៥ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៦ មថុិន ២០០២ (េបើក
ចហំរ ចេំពះែតអគគរដ្ឋ ជញ ប៉ុេ ្ណ ះ)។ DA.
េលខ108-68-90940 តុ ករកពូំលប ងំ ២៦ 
មក  ១៩៤៤ (បណ្ដឹ ងទមទរែផនករដ្ឋបបេវណី)។ 

 

ករ កប់ណ្ដឹ ង ទុកខ េ យអគគរដ្ឋ ជញ ៖ ច្រតូវ
បន កេ់ យអគគរដ្ឋ ជញ ផទ ល់ ឬ មរយៈអនកទទួល
សិទធិ មន ក ់កនុងចំេ មអនកទទួលសិទធិ របស់អគគ-
រដ្ឋ ជញ ។ 

េលខ03-87030 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
២២៣ តុ ករកពូំលប ងំ ២៦ វចិឆិក 
២០០៣។ 

 
បញជ ីេឈម ះបុគគល ែដល្រតូវបនអនុញញ តឲយ កប់ណ្ដឹ ង

ទុកខ៖ បញជ ីេឈម ះេនះ គឺជបញជ ីេឈម ះមយួ ែដល
មនករកំណត្់រពំែដន។ 

េលខ83-94291 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១២ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១០ មក  ១៩៨៤។ 

 
េនេពលែដលអងគជំនំុជ្រមះ ដំបូងបនសេ្រមចច
ទទួលយកបណ្ដឹ ង េ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ នែតមយួគត់
ថ បណ្តឹ ងេនះ មនករទកទ់ងេទនឹងបទេលមើសមជឈមិ
មយួចំនួន៖ អងគជំនំុជ្រមះ ចនឹងពិនិតយ្រគបប់ណ្ដឹ ង
ទងំអស់ជមយួគន ែតម្ដង េហើយេធ្វើករសេងខបពី្របក់
ពិនយ័កនុងេគលបំណង េដើមបសីេ្រមចថេតើភគីមន
សិទធិកនុងករប្ដឹង ទុកខែដរឬមយួកគ៏ម នេទ។ 

D. 1949 េលខ៤២១ តុ ករកពូំលប ងំ ៥ 
ឧសភ ១៩៤៩។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ៣៨០.២ ៤៧៩ និង៥៤៦។ ម្រ ទងំេនះែចងអំពីបុគគល 
ែដលមនសិទធិប្ដងឹ ទុកខេលើេសចក្ដសីេ្រមច ែដលបនេចញេ យ ឧ្រកិដ្ឋ (Assize Court) (ម្រ ៣៨០.២) េ យ

លហុ (Correctional Court) (ម្រ ៣៨០.២) និងតុ ករនគរបល ឬតុ ករថន កខ់ណ្ឌ /្រសកុ (Police or 
Neighborhood Court) (ម្រ ៣៨០.២) ។ 
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ម្រ  ៣៩៩៖ នុភពៃនបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ ែតពីជនជប់េចទ  
ប៉ុេ ្ណ ះ 

ឧទធរណ៍ កល បនទទួលបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ែតពីជនជប់េចទប៉ុេ ្ណ ះ មិន ច ក់
ទមងនេ់ទសជនេនះេទ។ តុ ករ ចែកែ្រប ល្រកមបនេនកនុងនយ័ ែដលអនុេ្រគះដល់ជនេនះែត
ប៉េុ ្ណ ះ។ ឧទធរណ៍មនិ ចបែនថមេទសបែនថមពីេលើមលូេទសបនេទ។ 

 
ឧទធរណ៍ ចជំនសួេឈម ះបទេលមើស ែដលកំណតេ់ យតុ ករជនដំ់បងូ េ យេឈម ះ

បទេលមើសមយួេទៀតបន ប៉ែុន្ដមនិ ច កទ់មងនេ់ទសេលើជនជបេ់ចទេនះេទ។ 
 
្របសិនេបើ តុ ករជនដំ់បងូេភ្លច្របកសេទសបែនថម មយួ ែដល ចខ់ត្រតូវែត្របកស

េនះ ឧទធរណ៍បដិេសធ ល្រកម េហើយសេ្រមចអំពីេទសជថមីម្ដងេទៀត។ 
 
កល បនទទលួបណ្ដឹ ងែតពីជនជបេ់ចទ ប៉េុ ្ណ ះ ឧទធរណ៍មនិ ចបែនថមចំននួទឹក

្របកស់្រមបជ់សួជុលករខូតខតឱយដល់េដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីេទ។ 
 

ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

អលទធភពកនុងកររកទឡ្ហកីរណ៍ បែនថមស្រមបក់រឃុំ
ខ្លួនេនកនុងបណ្ដឹ ង ទុកខេទ៖ តុ ករឧទធរណ៍មិន
ចេ្របើឱកស ស្រមប់បណ្ដឹ ង ទុកខ្របឆំងនឹង

ដីកសេ្រមចឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន ែដល កេ់ យ
ជន្រតូវេចទ េដើមបរីកទឡ្ហីករណ៍បែនថម ស្រមបក់រ
ឃុំខ្លួនដូេចន ះេទ ខណៈ ែដលបណ្ដឹ ង ទុកខ្រតូវបន
ក្រមិត្រតឹមែតទឡ្ហីករណ៍ ស្រមប់ករឃុំខ្លួន ែដល

្រតូវសំ ងេលើេសចក្ដីសេ្រមច របស់តុ ករដំបូង
ប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េរឿងក្ដេីខៀវ សផំន៖ បណ្ដឹ ង ទុកខភ្ល មៗ េលើ
សេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៥២។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន១១០.៣ និង១១០.៤។ វធិនទងំេនះគឺ្រសេដៀងគន េទ
នឹងម្រ ៣៩៩ េលើកែលងែតេនកនុងវធិន១១០.៣បនែចងផងែដរថ អងគជំនំុជ្រមះមនិ្រតូវបេងកើនសំណង    
ខូចខតដល់ជន្រតូវេចទេឡើយ ប៉ុែន្តវធិន១១០.៤ បនែចងថអងគជំនំុជ្រមះ ចសេ្រមចពីអនុេទសចបំច់
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ែដលអងគជំនំុជ្រមះ ដំបូងមនិបនសេ្រមច េ យមនិបនែចងថ ្រតូវ្របកសបដិេសធ ល្រកមឲយបនដូច
ែដលបនែចងេនកនុងម្រ ៣៩៩េនះេទ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
កររេំ ភបំពន៖ ករបែនថមទមងនេ់ទស កនុងបណ្ដឹ ង

ទុកខ៖ េសចក្ដីសេ្រមច របស់ ្រពហមទណ្ឌ េលើ
បណ្ដឹ ង ទុកខ ែដលបន កជំ់នួសេទសជបព់នធ-
នគរមួយជីវតិ េ យេទសជប់ពនធនគរ៣០ឆន  ំ
និងករបេងកើនករ កេ់ទស រមួមនករខតបងសិ់ទធិ 
និងករណីយកិចចរបស់ពលរដ្ឋ និង្រគួ រចំនួន១០ឆន ំ
្រតូវបនពិចរ  ថជករបែនថមទមងនេ់ទស និង
ជករខុសចបប។់ 

េលខ02-85064 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៧៨ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៦ មីន ២០០៣។ 

 
កររេំ ភបំពន៖ ករពនយរេពលទងំមូលៃនេទស
កនុងបណ្ដឹ ង ទុកខ កនុងករណីបទេលមើសមជឈមិ៖ េលើស
ពីេនះេទៀត េនកនុងបណ្ដឹ ង ទុកខស្ដីពីករពយួរេទស 
គឺជករបែនថមទមងនេ់ទស កល រយៈេពលទងំ

មូលៃនេទស្រតូវបនពនយរ េ យេ្រប បេធៀបេទ
នឹងេសចក្ដីសេ្រមចេន ដំបូង។ 

េលខ01-82335 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៤២ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២១ វចិឆិក ២០០១។ 
េលខ68-90940 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៩៣ 
តុ ករកពូំលប ងំ ១៣ មិថុន ១៩៦៨។ 

 
ឧទធរណ៍មនិបែនថម ថ នទមងន ់ េលើជនជបេ់ចទ

េទ កល ខ្លួនបនប្ដូរពីករពយួរេទសឲយេទជករ
ពយួរេទស កលបង៖ ករែកត្រមូវែបបេនះគឺ្រគនែ់ត
ពកព់ន័ធេទ និងករអនុវត្តេទសប៉ុេ ្ណ ះមនិែមនពី  
រយៈេពលៃនេទសេនះេទ។ 

េលខ01-84625 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៧៨ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៤ េម  ២០០២។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ៣៨០.៣ ៣៨០.៦ និង៥១៥។ ម្រ ទងំេនះែចងអំពី
នុភពៃនបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍របស់ពីជនជបេ់ចទប៉ុេ ្ណ ះ េ យរមួទងំអលទធភពរបស់តុ ករកនុងករទទួលបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍

ែតពីជនជបេ់ចទប៉ុេ ្ណ ះ េដើមបេីធ្វើករ្របកសពីេទសមយួែដលធងនជ់ងេទស មយួេទៀតែដលបន្របកសេន ដំបូង។ 
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ម្រ  ៤០១៖ ករកំណត់្របេភទគតិយតុ្ដៃនអងគេហតជុថមី
េ យ ឧទធរណ៍ 

ឧទធរណ៍ ចែកែ្រប្របេភទគតិយុត្ដ ៃនអងគេហតុែដល ដំបងូបនកំណតែ់តមនិ្រតូវ
បែនថមធតុថមី មយួ ែដលមនិបន កជូ់នតុ ករជនដំ់បងូសេ្រមចេនះេទ។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

ច កសំ់ ងេហតុជនួំស ប៉ែុន្តចេំពះែតបញ្ហ
ែដល្រតូវបនប្ដឹង ទុកខ និងកល មនករ
រកេឃើញអងគេហតុ ែដលផ្តល់លទធភពឲយេធ្វើករ
ែកត្រមូវបនែតប៉ុេ ្ណ ះ៖ ឧទធរណ៍ ច
កសំ់ ងេហតុ របស់ខ្លួនជំនួសឲយសំ ងេហតុ 

ែដលមនកំហុស េនកនុងេសចក្ដីសេ្រមចរបស់
តុ ករជនទ់ប ប៉ុែន្ត ចេធ្វើែបបេនះបន ែត
េនេពលែដល បញ្ហ េនះ្រតូវបនប្ដឹង ទុកខ និង
ែដល ចមនកររកេឃើញអងគេហតុ ែដលផ្តល់
លទធភពឲយេធ្វើករែកត្រមូវេនះែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េរឿងក្ដេីខៀវ សផំន៖ បណ្ដឹ ង ទុកខភ្ល មៗ េលើ
សេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៥២។ 

 
អលទធភព កនុងកររកទឡ្ហកីរណ៍បែនថម ស្រមប់
ករឃំុខ្លួន េនកនុងបណ្ដឹ ង ទុកខេទ៖ តុ ករ
ឧទធរណ៍មនិ ចេ្របើឱកស ស្រមបប់ណ្ដឹ ង
ទុកខ្របឆងំនងឹដីកសេ្រមចឃំុខ្លួន បេ ្ដ ះ សនន 
ែដល កេ់ យជន្រតូវេចទ េដើមបរីកទឡ្ហកីរ-
ណ៍បែនថម ស្រមបក់រឃំុខ្លួនដូេចន ះេទ ខណៈ 

ែដលបណ្ដឹ ង ទុកខ ្រតូវបនក្រមតិ្រតមឹែតទឡ្ហី-
ករណ៍ ស្រមប់ករឃំុខ្លួន ែដល្រតូវសំ ងេលើ
េសចក្ដីសេ្រមច របស់តុ ករជនដ់ំបងូប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េរឿងក្ដេីខៀវ សផំន៖ បណ្ដឹ ង ទុកខភ្ល មៗ េលើ
សេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៥២។ 

 
បទ ្ឋ នស្រមបេ់ធ្វើករពនិតិយេឡើងវញិ - ភពសម-
្រសប៖ តុ ករ្រតូវអនុវត្តនូវបទ ្ឋ ន ស្ដីពភីព
សមេហតុសមផល កនុងករពិនិតយេឡើងវញិនូវ
បញ្ហ អងគចបប ់ ែដលតុ ករជំនុំជ្រមះបនអនុ-
វត្តមនិែមនពនិតិយ េលើបញ្ហ អងគេហតុេនះថ ជ
ករ្រតឹម្រតូវ ឬមិន្រតឹម្រតូវេនះេទ។ េសចក្ដី-
េគរពដធ៏ំេធង្រតូវបន្របគល់ ជូនេទតុ ករ
ជំនុំជ្រមះ ែដលជកររកេឃើញករពិតរបស់ខ្លួន
មនិគួរ្រតូវបនរខំន សូមបែីតតចិតួចកេ៏ យ។ 
ជទូេទ ឧទធរណ៍ ច កក់ររកេឃើញ
របស់ខ្លួនមកជនួំសបន ែតកនុងករណីែដលគម ន
ករវនិិចឆយ័េលើអងគេហតុ ដស៏មេហតុផល ែដល
បនទទួលយកភស្តុ ង ែដលពកព់ន័ធឬែតកនុង
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ករណីែដលកររកេឃើញេនះ មនកំហុសទងំ-
្រសុងប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ លដកីេលើបណ្ដឹ ង ទុកខ    
អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៣ កុមភៈ ២០១២ កថ-
ខណ្ឌ ១៧។ 

 
ករ ក់ពិរុទធភព ពីឧ្រកិដ្ឋកមមេ្រចើនជំនួសពិរុទធ
ភពពឧី្រកដិ្ឋកមមេទល៖ អងគជំនុំជ្រមះតុ ករ
កំពូលបន កជ់ំនួស ករសេ្រមចេទសពឧី្រកិដ្ឋ
កមមេទល របស់អងគជំនុំជ្រមះ ដំបូងេ យ
ករសេ្រមចេទស ពីឧ្រកិដ្ឋកមមខុសៗគន ចំនួន
្របំមួយ។ អងគជំនុំជ្រមះ តុ ករកំពូលបន
សេ្រមចថ អងគជំនុំជ្រមះ ដំបូងមនកហុំស 

កនុងករ្រសូបបញចូ លឧ្រកិដ្ឋកមម បែនថមចំនួន្របំ
េទកនុងឧ្រកិដ្ឋកមមមូល ្ឋ ន ខណៈ ែដលឧ្រកិដ្ឋ-
កមមនមីយួៗ កនុងចំេ មឧ្រកិដ្ឋកមមបែនថមទងំ
្របេំនះ មនធតុផ សំំខនម់យួេផ ងេទៀត ែដល
ខុសពឧី្រកិដ្ឋកមមមូល ្ឋ ន និងខណៈែដលមន
ករចបំច្់រតូវេធ្វើករេ ះ្រ យ ចេ់ យែឡក
ពកីរខូចខត ចំេពះផល្របេយជនស៍ងគមខុសៗ
គន មរយៈករសេ្រមចេទស ចេ់ យែឡក
ពគីន ។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ លដកីេលើបណ្ដឹ ង ទុកខ     
អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៣ កុមភៈ ២០១២ កថ-
ខណ្ឌ ៣៣១ និង៣៣៥-៦ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន១១០.២។ វធិនេនះគឺ្រសេដៀងគន េទនឹងម្រ ៤០១។ 
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ម្រ  ៤២៩៖ ករពនយររយៈេពលៃនករសរេសរ រ  

កល រយៈេពល២០ (ៃមភ) ៃថងេនះមនិ្រគប្់រគនេ់ទភគី ចសំុេទ ដល់្របធនសភ្រពហម-
ទណ្ឌ ឱយពនយរេពល។ ករពនយរេពលេនះមនិ ចេលើសពី១០ (ដប)់ ៃថងេទ។ 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

សំេណើ សំុពនយរេពល ក់ឯក រ េនេ្រកយ
កលបរេិចឆទកណំត៖់ មធមម សំេណើ ែបបេនះ
មនិ្រតូវបនអនុញញ តេទ។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ សេំណើ សុពំនយរេពល អ.វ.ត.ក 
អ.ជ.ស.ដ ៩ មថុិន២០១១ ទពំ័រ២។ 

 
ករសំុពនយរេពល េដើមបី កឯ់ក រ នងិបញជ ី  
ភស្តុ ងចនួំន១៥ៃថង្រតូវបនអនុញញ តកល
មនសំេណើ សំុជបនទ ន់ និងមិនបងកឲយមនករ

ខូច្របេយជនរ៍បស់ភគ៖ី អងគជំនុជំ្រមះ
ដំបូងបនអនុញញ ត ឲយមនករពនយរេពលែបប
េនះខណៈែដលេមធវកីរពរក្ដីបន កសំ់េណើ
សំុពនយរេពលជបនទ ន ់ ែដលេពលេវ សំខន់
ៗមួយចំនួនែដលកំណត់ អំពីករ ក់ឯក រ
សថិតេនកនុងកលបរេិចឆទ មនុករពនយរេពល និង
មនិបងកឲយមនករខូច្របេយជន ៍របស់ភគ។ី 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី សេំណើ សុពំនយរេពល      
អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ២៧ កកក  ២០១១ ទពំរ័
២។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៣៩។ វធិន៣៩ៃនវធិនៃផទកនុងគឺ្រសេដៀងគន េទនឹងម្រ
៤២៩ េលើកែលងែតវធិនេនះបនអនុញញ តឲយេច្រកមេសុើបសួរ និងេច្រកមជំនំុជ្រមះេធ្វើករពនយរេពលេវ
កំណតែ់ដលខ្លួនបនសេ្រមច និងអនុញញ តឲយពនយរេពលេវ កំណត ់ េទ មឆនទ នុសិទធិរបស់េច្រកមេសុើប-
សួរ និងេច្រកមជំនំុជ្រមះ។ 
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ម្រ  ៤៣៦៖ េសចក្ដីសេ្រមចេលើបញ្ហ គតយិតុ្ដ 

តុ ករកំពូល្រតូវសេ្រមចេលើបញ្ហ ចបប ់ ែដលេលើកេឡើងេ យអនកប្ដឹង ទុកខ និងែដលមន
េរៀប បេ់នកនុង រ ។ 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

បទ ្ឋ នស្រមប ់ អងគជនុំជំ្រមះតុ ករកពូំលេធ្វើ
ករពនិតិយ ជថម៖ី កនុង នៈជតុ ករ 
ឧទធរណ៍ចុងេ្រកយ អងគជំនុជំ្រមះតុ ករកំពូល
េធ្វើករពនិិតយេលើេសចក្ដីសេ្រមច របស់តុ ករ
ជនទ់បេនេលើមូល ្ឋ នៃនបណ្ដឹ ង ទុកខ និង
េ យ្រសបេទនឹងេសចក្ដីែណនំ ស្រមប់េធ្វើ
បណ្ដឹ ង ទុកខ។ 

េរឿងក្ដេីខៀវ សផំន៖ បណ្ដឹ ង ទុកខភ្ល មៗ េលើ
សេំណើ សុឲំយេ ះែលង អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៦ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៥២។ 

 
គុណភព ៃនេសចក្ដែីថ្លងសំ ង៖ េសចក្ដែីថ្លង
សំ ង ជ យលកខណ៍អក រ ចនឹងមនិទទួល
យកបនេទែផ្អក មមូល ្ឋ ននីតវិធិី េ យមក

ពភីពមនិទកទ់ងគន  ឬមកពកីរគម នភពជក-់
ក។់ បញ្ហ  ែដល្រតូវេធ្វើករសេ្រមចេនះគឺ 

ថេតើេដើមបណ្ដឹ ង ទុកខ បនែថ្លងសំ ងេលើ   
េរឿងក្តីរបស់ខ្លួន េទ មរេបៀបមយួ ែដល ច
េធ្វើឲយភគីបដិបកខយល់បនអំពីករណី ែដលខ្លួន
ចងប់នេនះែដរឬេទ និងែដល ចេធ្វើឲយអងគជនុំំ
ជ្រមះេធ្វើករកណំត ់ និងសេ្រមចេលើបញ្ហ េនកនុង
ទំនស់េនះបនែដរឬេទ។ ករណ៍េនះគឺ -
្រស័យេលើកលៈេទសៈ ជពេិសស េលើចរតិៃន
ករត ៉ សំុឲយេធ្វើករវនិិចឆយ័សេ្រមចេសចក្ដី។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ លដកីេលើបណ្ដឹ ង ទុកខ     
អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៣ កុមភៈ ២០១២ កថ-
ខណ្ឌ ៤២។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន១១០.១។ វធិនេនះគឺ្រសេដៀងគន េទនឹងម្រ ៤៣៦។ 
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ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករ- 
ពរែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
រដ្ឋមន្រពំែដនយ៉ងទូ យ កនុងករពិចរ  េដើមបី
េធ្វើករកំណត ់ ថេតើខ្លួន្រតូវអនុវត្តយ៉ងដូចេម្ដចកនុង
ករពិនិតយេឡើងវញិពបីញ្ហ គតិយុត្ត េនកនុងយុ ្ត ធិករ
របស់ខ្លួន៖ ល់ករក្រមតិ្រតូវែត្រសបចបប ់ និងមនិ
្រតូវរេំ ភេលើសិទធិកនុងករពិនិតយអងគេហតុ និងអងគ

ចបបេ់ឡើងវញិ ឬមយួកពិ៏និតយែតអងគចបបប់៉ុេ ្ណ ះ
េទ។ 

េរឿងក្ដ ី KROMBACH ទល់នឹង្របេទសប ងំ 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១៣ កុមភៈ ២០០១ 
កថខណ្ឌ ៩៦។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ២ៃនឯក រពិធីករទី៧។ 
ម្រ េនះែចងអំពីសិទធិកនុងករប្ដឹងឧទធរណ៍េលើបញ្ហ ្រពហមទណ្ឌ  រមួទងំទឡ្ហកីរណ៍េផ ងៗ ែដលេគ ចអនុវត្តបន មចបប។់ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
បណ្ដឹ ងេទតុ ករកំពូលមនសុពលភព លុះ្រ ែត
បណ្ដឹ ងេនះ ្រតូវបន ក្់របឆងំនឹងកររេំ ភខ្ល ងំ
េទេលើចបប់ប៉ុេ ្ណ ះ៖ នុភពេនះមិនគិតពីភគី 
ែដល កប់ណ្ដឹ ងេទ។ 

េលខ81-93489 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៦៩ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៩ វចិឆកិ ១៩៨២។ 

 
្រតូវែត កព់កយបណ្តឹ ង ្របឆងំនឹង លដីក ែដល
បនេចញេ យតុ ករជនខ់ពស់៖ េបើមនិដូេចន ះេទ

បណ្ដឹ ងេទតុ ករកំពូល គឺមនិ ចទទួលយកបន
េឡើយ។ 

េលខ05-84275 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៤០ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២៨ កញញ  ២០០៥។ 

 
មនែតភគីេនកនុង លដីក ៃនតុ ករជនខ់ពស់
ប៉េុ ្ណ ះ ែដលមនសិទធិ កប់ណ្តឹ ង៖ ភគីទងំេនះ
ច កប់ណ្ដឹ ងេទតុ ករកំពូល ឬេធ្វើអន្ត គមន ៍

េនចំេពះមុខតុ ករកំពូល។ 
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េលខ68-93573 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៨១ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៤ វចិឆិក ១៩៦៩។ 

 
េពលេវ  ែដលភគីេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី កប់ណ្ដឹ ង
េទតុ ករកពូំល៖ គឺេដើមប្ីរបឆងំនឹងករបដិេសធ
េ យលេម្អ ង ចំេពះ្របេយជនរ៍ដ្ឋបបេវណីរបស់ខ្លួន។ 

េលខ78-93482 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៦៨ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២ មថុិន ១៩៨០។ 
្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ  េលខ៤៧ តុ ករកពូំល
ប ងំ ៥ កុមភៈ ១៩២៦។ 

 
បណ្ដឹ ងេទតុ ករកំពូល េ យរដ្ឋ ជញ ៖ រដ្ឋ ជញ
ច កប់ណ្ដឹ ងេទតុ ករកំពូលបនេដើមប្ីរបឆងំ

នឹងេសចក្ដីសេ្រមច េធ្វើេមឃភព មយួ ែដលនឹង
រកេទេឃើញថមនិ្រសបចបប។់ បណ្ដឹ ងរបស់ពួកេគ
ែដល្រតូវែតទទួលយក គឺមនែតបណ្ដឹ ង្របឆងំេទ
នឹងេសចក្ដីសេ្រមច ែដលេធ្វើឲយខូចផល្របេយជន៍     

ធរណៈប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េលខ62-92075 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៦៨ 
តុ ករកពូំលប ងំ ២០ តុ  ១៩៦៤ ( ច

ក់្របឆងំនឹងេសចក្ដីសេ្រមច េធ្វើេមឃភព
មួយក៏េ យ)។ ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ

២៥៤ ្រកមនីតិវធីី្រពហមទណ្ឌ ប ងំ ២០ មិថុន 
១៩៤៦ (េសចក្ដសីេ្រមចេ យលេម្អ ង ចេំពះ
ផល្របេយជន៍ ធរណៈ)។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ៥៦៧ និង៥៩១។ ម្រ ទងំេនះែចងអំពីករ កប់ណ្ដឹ ងេទ
តុ ករកំពូលរមួទងំករែចងថ តុ ករកំពូល ច្រតូវបនេលើកេឡើងពីកររេំ ភចបបែ់តប៉ុេ ្ណ ះ។ 
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ម្រ  ៤៥៣៖ ករសំ ងេហតុចំេពះ លដីក 

លដីក្រតូវែតមនសំ ងេហតុ។ លដីកេនះ្រតូវ្របកសេនេពលសវនករជ ធរណៈ។ 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

ករេចញេសចក្ដីសេ្រមច និងសំ ងេហតុេផ ង
ពគីន ចមនិែមន ជកររេំ ភេទ៖ បញ្ហ ថេតើ
ករេចញេសចក្ដីសេ្រមច ជមុនរបស់អងគជំនុំជ្រមះ 
េហើយសំ ងេហតុ មេ្រកយបេងកើតបនជ
កររេំ ភ េលើដំេណើ រករនីតវិធិី ឬយ៉ង
េនះ្រតូវបនេគយល់េឃើញថ លុះ្រ ែត
ទំងេសចក្ដីសេ្រមច និងទំងសំ ងេហតុ្រតូវ
បនេចញេនេ្រកយរយៈេពល ែដលបនអនុ-
ញញ ត េ យអនុេ ម មវធិនៃផទកនុងប៉ុេ ្ណ ះ 
េទើបបេងកើតបនជកររេំ ភេលើដំេណើ រករនីតិ

វធិី។ េបើទងំេសចក្ដីសេ្រមច និងសំ ងេហតុ
្រតូវបនេចញ េនកនុងរយៈេពល ែដលបនអនុ-
ញញ ត បញ្ហ ស្ដីពភីពេផ ងពីគន េនះ គឺមនិ ច
េលើកមកត ៉បនេទ។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ និងេអៀង ធរីទិធ៖ បណ្ដឹ ង -
ទុកខភ្ល ម ៗេលើសេំណើ សុឲំយេ ះែលង ជ
បនទ ន់ អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៣ មថុិន ២០១១ 
កថខណ្ឌ ៣១។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន១០១ និង១១១។ វធិន១០១អនុវត្តចំេពះអងគជំនំុជ្រមះ

ដំបូង (ប៉ុែន្ត អនុវត្តចំេពះអងគជំនំុជ្រមះតុ ករកំពូល មរយៈវធិន១១១ៃនវធិនៃផទកនុង) គឺ្រសេដៀង
គន េទនឹងម្រ ៤៥៣ េលើកែលងែត បនបញជ កយ៉់ងចបស់ ស់ថ សំ ងេហតុ្រតូវែតមនរមួទងំសំ ង 
េហតុខងអងគេហតុ និងទងំខងអងគចបប។់ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករ- 
ពរែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
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ចរតិជ ធរណៈ ៃនសវនករគឺជសិទធិជ រវន័្ត 
កនុងករទទួលបនករជនំុំជ្រមះក្ដ ីេ យយុត្តធិម៖៌ េទះ
បីជយ៉ង ក៏េ យ េគលករណ៍េនះ មិនមន
លកខណៈ ច់ខតេទ េហើយសវនករ ច្រតូវបន
េធ្វើេឡើងជសមង តក់នុងេគលបំណងេដើមបកីរពរជីវតិ
ឯកជន ឬផល្របេយជនៃ៍នយុត្តិធម។៌ 

េរឿងក្ដី DIENNET ទល់នឹង្របេទសប ងំ 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៦ កញញ  ១៩៩៥ 
កថខណ្ឌ ៣៣។ 

 
ករ្របកសជ ធរណៈ មនិ្រតូវបនេគបក្រ យ
ឲយបនសុ្រកឹតយ មអងគេហតុេឡើយ៖ មនិចបំច់
មននយ័ថ ល្រកម្រតូវែត នឲយឮេនះេឡើយ។ 
រដ្ឋជេ្រចើនងកមកេ្របើករចុះបញជ ីេនកែន្លង ែដល    

ធរណជន ចចូលេមើល េសចក្ដីសេ្រមចបន។ 
រដ្ឋនីមយួៗមន្រពំែដន ៃនករពិចរ  េដើមបអីនុវត្ត
េគលករណ៍ទងំេនះ េនកនុង្របពន័ធរបស់ខ្លួន។ ដូេចនះ 
ករអនុវត្តែបបេនះមនិបំពននឹងអនុសញញ េទ។ 

េរឿងក្ដី SUTTERទល់នឹង្របេទសស្វីស តុ ករ
សិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២២ កុមភៈ ១៩៨៤ កថខណ្ឌ

៣២-៣៤ (មនិ្រតូវបនបក្រ យ េទ មន័យ
របស់ពកយ្រពំែដន ៃនមូលវចិរណ៍)។ េរឿងក្ដី
MOSERទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស តុ ករសិទធិ
មនុស អឺរ ៉ុប ២១ កញញ  ២០០៦ កថខណ្ឌ ១០៣
-១០៤ (ឧទហរណ៍ ែដលមនេសចក្ដសីេ្រមច 
រេំ ភេលើករជនុំំជ្រមះក្ដ ី េ យយុត្តិធម៌េ យ
ពុំបន្របកស ជ ធរណៈ ឬមួយ ធរណ-
ជន មនិ ចចូលេមើលបន្រគប់្រគន់)។ 

 
េបើករសេ្រមចេទស្រតូវបនសេ្រមច េ យគណៈ
វនិិចឆយ័ែដលមនិែមនជអនកចបប-់ករពិតែដលថ ល-
្រកមគម នសំ ងេហតុ មនិែមនជកររេំ ភេលើអនុ-
សញញ េទ៖ េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ ល្រកម
្រតូវែត ចឲយេគយល់បន។ កល សវនករ្រតូវ
បនដំេណើ រករ េទេ យេច្រកមវជិជ ជីវៈសំ ង-
េហតុ្រតូវែតមនភពចបស់ ស់្រគប្់រគន។់ 

េរឿងក្ដី TAXQUET ទល់នឹង្របេទសែបលហ កិ 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១៦ វចិឆិក ២០១០ 
កថខណ្ឌ ៨៩-៩១។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៦.១និង៤៥។ ម្រ ៦
ែចងអំពីសិទធិកនុងករទទួលបននូវករជំនំុជ្រមះក្តី េ យយុត្តិធម ៌ និងម្រ ៤៥ែចងអំពីសំ ងេហតុស្រមប់ ល្រកម និង
េសចក្ដីសេ្រមចេ យមនេធ្វើករ្របកសអំពីករអនុវត្តេផ ងៗ ែដល ចឬមនិ ចទទួលយកបនេ យរមួទងំលទធភព ែដល
េច្រកម ចសរេសរអំពីមតិេផ ងគន  កល ល្រកមមនិមនបង្ហ ញអំពីមតិជឯកចឆនទរបស់េច្រកម។ 
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កិចចដំេណើ រករនីតវិធិពីិេសស 

ែផនកេនះមនចំ របែនថមេលើម្រ មយួចំនួន ែដលមនេនកនុង្រកមនីតវិធិី្រពហមទណ្ឌ ៃន្រពះ ជ-
ច្រកកមពុជ (្រកម) ដូចតេទ៖ 

 
• ម្រ  ៥០៣ ករកតប់នថយថិរេវ ៃនករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន 
• ម្រ  ៥០៨ ករបង្ហ ញខ្លួនជនជបឃំុ់ មករេសនើសំុ 
• ម្រ  ៥៥៦ មូលេហតុៃនករប្ដឹងដិតចិត្ដេច្រកម សនៈ 
• ម្រ  ៥៥៧ ពកយប្ដឹងដិតចតិ្ដេច្រកម សនៈ 
• ម្រ  ៥៥៨ អនកទទួលពកយប្ដឹងដិតចិត្ដេច្រកម សនៈ 
• ម្រ  ៥៦១ ករពនិិតយពកយប្ដឹងដិតចិត្ដេច្រកម សនៈ 
• ម្រ  ៥៦២ េសចក្ដីសេ្រមចេលើពកយប្ដឹងដតិចិត្ដេច្រកម សនៈ 
• ម្រ  ៥៦៣ កិចចែដល្រតូវបនបំេពញមុនេពលជូនដំណឹងអពំពីកយប្ដឹង 
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ម្រ  ៥០៣៖ ករគិតបញចូលថិរេវ ៃនករឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ-     
សនន 

ថិរេវ ៃនករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន្រតូវបនគិតបញចូ លទងំ្រសុង េទកនុងថិរេវ ៃនេទសែដល
បន្របកស ឬជយថេហតុៃនថិរេវ សរបុៃនេទស ែដល្រតូវទទលួរងបនទ បពី់ករ្រសូប េទសបញចូ លគន ។ 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

អងគជនុំជំ្រមះ តុ ករកពូំលបដេិសធេចល ល
្រកមរបស់អងគជនុំជំ្រមះ ដបំងូ ែដលបនថយ
េទសចំនួន៥ឆន  ំស្រមប់ករឃំុខ្លួនេ យខុស
ចបប៖់ អងគជនុំំជ្រមះ ដំបូងបនបនថយ
េទសឌុច ែដលបនជប់ឃំុេ យខុសចបប់
ចំនួន៥ឆន  ំ និងស្រមបទូ់ទតក់ិចចសហកររបស់
គតក់នុងេពលឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន។ អងគជំនុំ
ជ្រមះតុ ករកំពូលបនបដិេសធ េ យបញជ ក់
ថ េ យ រឧ្រកដិ្ឋកមម មនភពធងនធ់ងរខ្ល ងំ
ថ នស្រមលេទស ៃនករឃំុខ្លួនេ យខុស

ចបបម់និ្រតូវមន នុភព េទេលើករសេ្រមច
េទសរបស់ឌុចេទ។ ដូេចនះអងគជំនុំជ្រមះ តុ -
ករកំពូលមិនបនផ្ដល់ ករបនធូ របនថយេទស
ដល់ឌុចជថនូរនងឹកិចចសហករ របស់គតក់នុងេពល
ឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សននេទ។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ លដកីេលើបណ្ដឹ ង ទុកខ     
អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៣ កុមភៈ ២០១២ កថ-
ខណ្ឌ ៣៣-៣៥។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៦៣.១(ខ) ៩៩.១ និង៩៩.២។ វធិន៦៣.១(ខ) ៃនវធិន
ៃផទកនុងែចងថដីកបងគ បឲ់យឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន ែដលបនសេ្រមចខណៈ ែដលជន្រតូវេចទកំពុងេរៀបចំករ
ករពរក្ដី ចំេពះករសេ្រមចឃំុខ្លួនភ្ល ម្រតូវបនកតប់នថយថិរេវ  េចញពីដីកបងគ បឲ់យឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន។ 
វធិន៩៩.១ៃនវធិនៃផទកនុងគឺ្រសេដៀងគន េទនឹងម្រ ៥០៣ េលើកែលងែតវធិនេនះ អនុវត្តចំេពះែតករណី 
ែដលបនសេ្រមចឲយរចួផុតពីបទេចទ ឬេនេពលែដលេទសែដលបន កតិ់ចជង ឬេសមើេទនឹងរយៈេពលៃន
ករឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន ែដលបនជបរ់ចួមកេហើយប៉ុេ ្ណ ះ។ េនកនុងករណីទងំេនះវធិន៩៩.១ ៃនវធិន
ៃផទកនុងែចងថ េគ្រតូវេ ះែលងជនជបេ់ចទភ្ល ម។ វធិន៩៩.២ ៃនវធិនៃផទកនុងគឺ្រសេដៀងគន េទនឹងម្រ
៥០៣ េ យវធិនេនះេយងេទដល់េសចក្ដីសេ្រមចស្ដីពី “ករឃុំខ្លួនបន្ត” ែដលបនបងកបន់យ័ថ ថិរេវ ៃន
ករឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន កេ៏ យ ្រតូវែតយកមកពិចរ េនកនុងសចក្ដីសេ្រមចផ្ដនទ េទស។ 
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ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករ- 
ពរែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
តុ ករ ចបដិេសធមនិេធ្វើករកតប់នថយរយៈេពល
ៃនករឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សននេចញពីេទស ែដលសេ្រមច
ជ ថ ពរេទ៖ កល ករដកហូតេសរភីព ែដល
បនត ៉ េនះមនលកខណៈ្រសបចបប ់ និងអនុេ ម
មនីតិវធីិែដលមនែចងេនកនុងចបប។់ 

េរឿងក្ដី MONNELL និងMORRISទល់នឹងច្រក-
ភពអង់េគ្លស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២ មីន 
១៩៨៧ កថខណ្ឌ ៥០។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ មនិមនម្រ មយួេនកនុង
អនុសញញ អឺរ ៉ុប ស្ដីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមូល ្ឋ នែដលសមមូលេទនឹងម្រ ៥០៣េទ។ េនកនុង្របពន័ធ
អឺរ ៉ុបមូល ្ឋ នចបបប់ឋម ស្រមបេ់ធ្វើករកតប់នថយរយៈេពលៃនករឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សននេចញពីេទស ែដលសេ្រមចចុង
េ្រកយគឺម្រ ៣៣។ អនុ សន២៍០០៦(១៣) ៃន្រកុម្របឹក អឺរ ៉ុបស្ដីពីករេ្របើ្របស់នូវករបញជូ ន្រតឡបេ់ទឲយឃុំខ្លួនវញិ
លកខខណ្ឌ េផ ងៗ ែដលេកើតមន និងបទបបញញត្តសិ្ដីពីកររក ករពរ្របឆងំនឹងករបំពនេផ ងៗ។ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
បទបបញញត្តេិនះគឺមនិពកព់ន័ធេទ និងករណីែដលជន
សង យ័្រតូវបនឃុខំ្លួន េនេ្រក្របេទសប ងំេនះ
េឡើយ៖ បទបបញញត្តិេនះ មនិ បប់ញចូ លករសេ្រមច

េទស ែដល្រតូវបន្របកសេ យ ជញ ធរតុ ករ
បរេទសេឡើយ។ 

េលខ94-85994 តុ ករកពូំលប ងំ ២៤ 
តុ  ១៩៩៥។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ៧១៦.៤។ ម្រ េនះែចងអំពីករកតប់នថយរយៈេពលៃនករ
ឃុំខ្លួនមុនសវនករេលើអងគេសចក្ដីេចញពីករ្របកសេទសចុងេ្រកយ។ 



កិចចដំេណើ រករនីតិវធីិពិេសស ម្រ  ៥០៨ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  306 

ម្រ  ៥០៨៖ ករបង្ហ ញខ្លួនជនជប់ឃុំ មករេសនើសុ ំ

្រគប់ភន ក់ងររដ្ឋបលពនធនគរ ឬមណ្ឌ លឃំុឃំង្រតូវែតបង្ហ ញខ្លួនជនជប់ឃំុ ដល់េច្រកម
មករេសនើសំុ្រពមទងំដល់ម្រន្ដីនគរបលយុត្ដិធម ៌ែដលបំេពញភរកិចច មករ្របគល់អំ ចពី ជញ ធរ

តុ ករ។ 
 
ករអនុវត្តកនងុ អ.វ.ត.ក 

ករពភិក េលើករឃំុខ្លួន ែដលបនកណំតក់ល
វភិគរួចេហើយ គឺមិនមនលកខណៈចប់បងខំេទ
កល អងគជនុំជំ្រមះ ដបំងូបនទទួល
សំណំុេរឿង៖ េទះបីជ វធិនរបស់អងគជំនុំជ្រមះ
ែដល ចអនុវត្តបន េនដំ កក់ល ៃនករ-
េសុើបសួរត្រមូវឲយជន្រតូវេចទ ែដលកំពុង្រតូវ
បនឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន្រតូវឲយនមំកេនចេំពះ
មុខេច្រកមេសុើបសួរេរៀង ល់៤ែខម្ដង េដើមបេីធ្វើ
ករពភិក អំពីលកខខណ្ឌ  ៃនករឃំុខ្លួន និងអពំី
្រប្រពតឹ្តកមមកេ៏ យ កក៏រពភិក ពីករឃំុខ្លួន 
ែដលបនកំណត ់ កលវភិគរចួេហើយ េនះមនិ
មនលកខណៈចបប់ងខំេទ កល អងគជំនុំជ្រមះ

ដំបូងបនទទួលសំណំុេរឿង ពេី្រពះថ 
ចុងេចទ ចេលើកេឡើង នូវកង្វល់េផ ងៗ អពំី

លកខខណ្ឌ ៃនករឃំុខ្លួន មរយៈ រ េ យ
ផទ ល់មត ់និងជ យលកខណ៍អក រ េដើមបី ក់
ជូនេទអងគជំនុជំ្រមះបន។ ដូេចនះករពភិក ពី
ករឃំុខ្លួន ែដលបនកំណតក់លវភិគរចួ េហើយ
េនះមនិមនលកខណៈចបំច ់ស្រមបធ់នរក
សិទធិរបស់ចុងេចទកនុងករ ែដល្រតូវឲយេគឃំុខ្លួន
េនកនុងលកខខណ្ឌ មនុស ធម៌ និងេសចក្ដីៃថ្លថនូ រ
េនះេទ។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ សេំណើ សុឲំយ កសួរពីករបន្ត
ករឃុខំ្លួន អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ១១ ឧសភ 
២០១១ កថខណ្ឌ ៤-៦។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៦៣.៨។ វធិនេនះគឺ្រសេដៀងគន េទនឹងម្រ ៥០៨េលើក
ែលងែត មនែចងអំពីេពលេវ  កំណតយ៉់ងេ ច ស់េរៀង ល់៤ែខម្ដង េដើមបផី្ដល់ឱកសដល់ជន្រតូវ
េចទេធ្វើករពិភក អំពី្រប្រពឹត្តកមម និងលកខខណ្ឌ ននកនុងអំឡុងេពលៃនករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន។ 
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ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករ- 
ពរែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
តួនទី និងករទទួលខុស្រតូវរបស់ម្រន្ត ី ែដល្រតូវេធ្វើ
ករ យតៃម្ល េលើភព្រសបចបបៃ់នករឃំុខ្លួន៖ ម្រន្តី
្រតូវ ្ដ បច់េម្លើយជនជបឃុ់ំេ យផទ ល់។ េបើករឃុំ-
ខ្លួនមិនមនយុត្តិកមមេទ ម្រន្តីេនះ្រតូវមនអំ ច
បងគ បឲ់យេធ្វើករេ ះែលងបុគគលេនះ។ 

េរឿងក្ដី MAMEDOVA ទល់នឹង្របេទសរុស  ី
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១ មិថុន ២០០៦ 

កថខណ្ឌ ៨០-៨១ (ម្រន្តី្រតូវ ្ដ ប់ជនជប់េចទ
េ យផទ ល់)។ េរឿងក្ដី NICOLOVA ទល់នឹង
្របេទសប៊ុល គ រ ីតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៥
មីន១៩៩៩ កថខណ្ឌ ៤៩-៥០ (តួនទី និង
គុណសមបត្តិរបស់ម្រន្តី ម្រន្តីមនអំ ចបងគ ប់
ឲយេធ្វើករេ ះែលង)។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៥.១ និង៥.៣។ ម្រ
ទងំេនះែចងអំពីសិទធិកនុងករមនេសរភីព និងសន្តសុិខរបស់បុគគលរមួទងំសិទធិកនុងករ្រតូវចបខ់្លួនឬឃុំខ្លួនេ យ្រសបចបប ់
េហើយនិងសិទធិកនុងករ្រតូវនខំ្លួនជ្របញប ់េទចំេពះមុខតុ ករផង។ 
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ម្រ  ៥៥៦៖ មូលេហតុៃនករប្ដឹងដតិចិត្ដេច្រកម សនៈ 

បណ្ដឹ ងដិតចិត្ដ ច្រតូវទទលួបនពកព់ន័ធែតេច្រកមខង សនៈប៉េុ ្ណ ះ 
 
េច្រកមទងំ យ ច្រតូវប្ដឹងដិតចិត្ដេ យមលូេហតុដូចខងេ្រកមេនះ៖ 
 

• កល េច្រកមឬសហពទ័ធរបស់េច្រកម ឬអតីតសហពទ័ធរបស់េច្រកមជភគី មយួកនុងេរឿងក្ដ ី
• កល េច្រកមជញតិេ ហិតរហូតដល់ថន កទី់៦ ឬញតិពនធរហូតដល់ថន កទី់៣ឬអតីតញតិ
ពនធរហូតដល់ថន កទី់៣របស់ភគី មយួ 
• កល េច្រកមជអនក ពយបលរបស់ភគី មយួ 
• កល េច្រកមែដលទទលួបនទុកេរឿងក្ដីធ្ល ប ់ឬកំពុងមនវ ិ ទេនតុ ករជមយួភគី មយួ 
• កល េច្រកមបនេធ្វើជ ក ឬីអនកជំនញកនុងេរឿងក្ដ ី
• កល េច្រកមជឬធ្ល បជ់អនកតំ ងឬជអនកជំនយួឱយភគីចំេពះេរឿងក្ដីឬ 
• កល េច្រកមបនចូលរមួ កនុងករសេ្រមចេសចក្ដីកនុងនមជមជឈត្ដករ ចំេពះេរឿងក្ដី ឬបន
ចូលរមួកនុងករសេ្រមចេសចក្ដេីន ដំបងូ ែដលបនប្ដងឹឧប្រស័យឬករជំនំុជ្រមះៃនបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍
ែដលបនឧប្រស័យ ឬបង្ហ ញមតិេយបល់ែណនែំផនកចបបចំ់េពះេរឿងក្ដី។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

ទងំភពលេម្អ ងពតិ្របកដ នងិទងំភវនយីភព
ទនំងៃនភពលេម្អ ង គជឺមលូ ្ឋ ន ែដល ច
ទទួលយកបនស្រមបក់រប្ដងឹដតិចតិ្ត៖ ស្រមប់
េគលបំណង ៃនករប្ដឹងដិតចតិ្តលកខខណ្ឌ ត្រមូវ
ស្ដីពភីពអនគតិ របស់តុ ករ្រតូវបនរេំ ភ
មនិ្រតមឹែតេ យ រអតថភិព ៃនភពលេម្អ ង
ពតិ្របកដប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តរមួទងំេ យ រ   
ភវនីយភពៃនភពលេម្អ ងផងែដរ។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ ករប្ដងឹដតិចិត្តេច្រកមយូរ- 

ឧត្ត  អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៩ ឧសភ ២០១១ 
កថខណ្ឌ ១១។ េរឿងក្ដេីអៀង ធរីទិធ៖ ករប្ដងឹ
ដតិចតិ្ត េច្រកមេ ម សិរវិឌ  អ.វ.ត.ក អ.ជ.-
ត.ក ៣ មថុិន ២០១១ កថ-ខណ្ឌ ១០។ 

 
វធិេីផ ងៗ ែស្តងេចញឲយ េឃើញភពលេម្អ ង៖ 
េ យករបង្ហ ញថ៖ ក) េច្រកម មន កជ់   
ភគីមយួៃនេរឿងក្ដី មនផល្របេយជនផ៍ទ ល់ខ្លួន 
ឬហិរញញ វតថុពីលទធផលៃនេរឿងក្ដ ី ឬ្របសិនេបើករ
សេ្រមច របស់េច្រកមរូបេនះនឹងនឲំយេកើតេចញ 
នូវបុព្វេហតុអ្វមីយួេផ ងេទៀត ែដលេច្រកមរូប
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េនះមនករពកព់ន័ធ ឬខ) កលៈេទសៈទងំ
េនះេធ្វើឲយអនកសេងកតករណ៍ មនិលេម្អ ងមន ក ់
ែដលបនទទួលពត័ ៌ មន្រគប្់រគនយ់ល់េឃើញ 
េ យសមេហតុផលថមនភពលេម្អ ង។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ ករប្ដងឹដតិចតិ្តេច្រកមយូរ ឧត្ត  
អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៩ ឧសភ ២០១១ កថ
ខណ្ឌ ១១។ េរឿងក្ដេីអៀង ធរីទិធ៖ ករប្ដងឹដតិចតិ្ត
េច្រកមេ ម សិរវិឌ  អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៣ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ១០។ 

 
នយិមនយ័ ៃនអនកសេងកតករណ៍មនិលេម្អ ង ែដល
ករយល់េឃើញ ដ៏សមេហតុផលរបស់គត់េទ
េលើភពលេម្អ ង របស់េច្រកម មន ក ់ េ យ
បនអះ ង េលើបណ្ដឹ ងដតិចតិ្តេច្រកមេនះថ
ពតិ៖ ្រតូវែតជបុគគល ែដលបនទទួលពត័ម៌ន
្រគបក់លៈេទសៈពកព់ន័ធទងំអស់ េ យរមួ
បញចូ លទងំ្របវត្តៃិនេសចក្ដីៃថ្លថនូរ និងភពអន-
គតែិដលបេងកើតបន ជែផនកមយួៃនទឡ្ហីករណ៍ 
និងជបុគគល ែដលបនយល់េឃើញផងែដរថ 
ភពអនគត ិគឺជភរកិចចមយួ កនុងចេំ មភរកិចច 
ែដលេច្រកម្រតូវែត្របកនឲ់យបនខជ បខ់ជួន។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ ករប្ដងឹដតិចតិ្តេច្រកមយូរ- 
ឧត្ត  អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៩ ឧសភ ២០១១ 
កថខណ្ឌ ១១-១២។ េរឿងក្ដេីអៀង ធរីទិធ៖ ករ-
ប្ដងឹដតិចតិ្តេច្រកម េ ម សិរវិឌ  អ.វ.ត.ក 
អ.ជ.ត.ក ៣ មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ១០។ 

ជទូេទមតរិបស់តតយិជន គមឺនិ្រគប្់រគនេ់ទ៖ 
េនេពលេធ្វើករ យតៃម្ល េទេលើអងគេសចក្ដី
ៃនបណ្ដឹ ងដិតចិត្ត ចំេពះេច្រកមជទូេទមតិ
របស់តតិយជនែតមួយមុខ គឺមិន្រគប់្រគន់េទ
កនុងករ ែដលនំឲយេគយល់ េ យសមេហតុ
ផលអំពីភពលេម្អ ងេនះ។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ ករប្ដងឹដតិចិត្តេច្រកមយូរ-
ឧត្ត  អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៩ ឧសភ ២០១១ 
កថខណ្ឌ ១៥។ 

 
ភគែីដលមនបណំង ប្ដងឹដតិចតិ្តេច្រកមពភីព
លេម្អ ង្រតូវែតបង្ហ ញ ពអីសមតថភពរបស់េច-
្រកមរូបេនះ កនុងករសេ្រមចឲយបន្រតមឹ្រតូវេលើ
បញ្ហ ជក់ កន់ន ឬេលើភគ ី េនចេំពះមខុ
ខ្លួន៖ ភពលេម្អ ង ែដលមនេនកនុងសំណំុេរឿង
ពមីុនមនិត្រមូវឲយ មនករប្ដឹងដិតចិត្ត ជស្វ័យ-
្របវត្តេិនះេឡើយ។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ ករប្ដងឹដតិចតិ្តេច្រកមយូរ- 
ឧត្ត  អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៩ ឧសភ ២០១១ 
កថខណ្ឌ ១២-១៣។ 

 
េសចក្ដសីេ្រមចពមីនុ ែដលមនភពលេម្អ ងែដល
េធ្វើេឡើងេ យេច្រកម េ្រចើនរបូមនិ ចគ្ំរទេលើ
បណ្ដឹ ងដតិចតិ្តេលើេច្រកមមន ក ់កនុងចេំ មេច-
្រកមទងំេនះបនេឡើយ៖ េនះគឺករណី ែដល
េច្រកមរងករេចទ្របកន ់គឺេច្រកមជសមជិក
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ែតមន កគ់ត ់ កនុងចំេ មេច្រកម ជសមជិក
េ្រចើនរបូកនុង្រកមុេច្រកម ែដលបនេចញេសចក្ដី-
សេ្រមចែដលមនភពលេម្អ ង េហើយេយបល់
របស់ឯកត្តជនជសមជិក ៃន្រកុមេច្រកមេនះ
មនិ្រតូវបន ត្រត ងេឡើយ។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ ករប្ដងឹដតិចតិ្តេច្រកមយូរ ឧត្ត  
អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៩ ឧសភ ២០១១ កថ-
ខណ្ឌ ១៦។ េរឿងក្ដេីអៀង ធរីទិធ៖ ករប្ដងឹដិតចតិ្ត
េច្រកមេ ម សិរវិឌ  អ.វ.-ត.ក អ.ជ.ត.ក ៣ 
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ១១-១២។ 

 

េនេពលែដលមនករេចទ្របកន ់ពភីពលេម្អ ង
របស់តុ ករ េនកនុងបណ្ដឹ ងដតិចតិ្តសំ ងមនិ
្រគប្់រគន ់កនុងករេលើកេឡើងពេីហតុផល ម ផ្លូវ
ចបបរ់បស់េច្រកម េនកនុងេសចក្ដសីេ្រមចពមីនុ
មយួ ែដលមនិពកព់ន័ធគមឺនលកខណៈេធ្វើេឡើង
មទេំនើងចតិ្ត ឬមនិគួរឲយេជឿបន៖ករណ៍េនះ

ែតឯង គឺមនិបនបង្ហ ញ ឬមនិ្រតូវបនេគយល់
េឃើញ យ៉ងសមេហតុផលថ មនភពលេម្អ ង
្របឆងំនឹងជនជបេ់ចទេនះេឡើយ។ 

េរឿងក្ដេីអៀង ធរីទិធ៖ ករប្ដងឹដតិចតិ្តេច្រកម
េ ម សិរវិឌ  អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៣         
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ១៣ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៣៤.២ៃនវធិនៃផទកនុង។ វធិនេនះគឺ្រសេដៀងគន េទនឹង
ម្រ ៥៥៦ ប៉ុែន្តបនែចងអំពីមូល ្ឋ ន ស្រមបប់្ដឹងដិតចិត្តបនយ៉ងទូលំទូ យជងម្រ ៥៥៦។ េនកនុង
វធិន៣៤.២ ៃនវធិនៃផទកនុង េច្រកម ច្រតូវបនប្ដឹងដិតចិត្តេលើករណី មយួកេ៏ យែដលេច្រកមរូបេនះ
មនឬធ្ល បម់នផល្របេយជនផ៍ទ ល់ខ្លួនឬហិរញញ វតថុ ឬមនករពកព់ន័ធែដល ចេធ្វើឲយបះ៉ពល់យ៉ងពិត្របកដ
ដល់ភពអនគតិរបស់េច្រកមរូបេនះ ឬ ចបេងកើតឲយមនភពលេម្អ ង។ 
 
គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប 
្របេទសកមពុជគឺជ ភគីៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ (ICCPR) ែដល
បញញត្តិេគលករណ៍ចបបអ់ន្តរជតិស្តីពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពី
រេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុងកតិកសញញ  ICCPR ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យ
ថ បន័អនុវត្តរបស់ខ្លួនគឺគណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប។ 

 
អតថនយ័ៃនភពអនគតិរបស់តុ ករ៖ េគលករណ៍
េនះ ែដលជែផនកដសំ៏ខន ់ៃនសិទធិកនុងករទទួលបន
ករជំនំុជ្រមះក្តី េ យយុត្តិធមម៌ននយ័ថ េច្រកម
មនិ្រតូវមនបុេរវនិិចឆយ័ ចំេពះបញ្ហ  ែដលបន ក់
េនចំេពះមុខខ្លួន និងមនិ្រតូវចតក់រ មរេបៀប ែដល

េលើកសទួយផល្របេយជន ៍របស់ភគីមយួកនុងចំេ ម
ភគី ននេនះេទ។ 

េរឿងក្ដី KARTTUNEN ទល់នឹង្របេទស ្វ ឡំង ់ 
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គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៣ តុ  
១៩៩២ កថខណ្ឌ ៧.២។ 

 
ករចូលរមួ កនុងបណ្ដឹ ង ទុកខ េនតុ ករកពូំលពី
សំ កេ់ច្រកម ែដលពីមុនបនចូលរមួេនកនុង្រកុម
្របឹក េច្រកមកនុងេរឿងក្ត ី ទកទ់ងនឹងជនជបេ់ចទដ 
ែដលមនិចបំចេ់លើកពីបញ្ហ  ៃនភពអនគតិេទ៖ ពំុ
មនបញ្ហ ែបបដូេចន ះេទ េបើកមមវតថុៃនករណីខងេ្រកយ
េនះ មនិបេងកើតបនជែផនកមយួ ៃនបណ្ដឹ ង ទុកខេន
តុ ករកំពូល។ 

េរឿងក្ដBីARKINទល់នឹងសហពន័ធរុស  ី គណៈ-   
កមម ធិករសិទធិមនុស អ.ស.ប ៣ េម  ២០០៨ 
កថខណ្ឌ ១៣.៣។ 

កររេំ ភបំពន៖ ករ យតៃម្លភស្តុ ង ែដលេឃើញ
ចបស់ថមនលកខណៈ មទំេនើងចិត្ត ឬមនលកខណៈ
ដូចគន េទនឹងករបដិេសធយុត្តធិម៖៌ ជទូេទេទះបី
ជ ្រស័យេលើរដ្ឋ ែដល្រតូវេធ្វើករ យតៃម្លេលើអងគ
េហតុ និងភស្តុ ង កនុងករណីជក់ កក់េ៏ យ ក៏
ករ យតៃម្លេនះនឹង្រតូវរេំ ភ េលើលកខខណ្ឌ ត្រមូវ
ស្ដីពីភពអនគតិរបស់តុ ករែដរ េបើេគ ចេធ្វើករ
បង្ហ ញបនថ ករ យតៃម្លេនះមនលកខណៈ ម
ទំេនើងចិត្ត ឬមនលកខណៈដូចគន េទនឹងករបដិេសធ
យុត្តិធម។៌ 

េរឿងក្ដSីHARIFOVA SAFAROV និងBURKHONOV
ទល់នឹង្របេទស ជីគី ថ ន គណៈកមម ធកិរ
សិទធិមនុស អ.ស.ប ១ េម  ២០០៨ កថខណ្ឌ
៦.៥។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ៖ ម្រ ១៤.១។ម្រ េនះធនឲយមន
ករជំនំុជ្រមះក្តេី យយុត្តិធម ៌ ចំេពះមុខចុងេចទ េនចំេពះមុខអងគជំនំុជ្រមះែដលមនភពអនគតិប៉ែុន្តមនិបនែចងអំពី
ក ្ត ជក់ កស់្ដីពីមូល ្ឋ ន ែដលភពអនគតិ ច្រតូវបនត ៉ ឬអំពី ថេតើេគ្រតូវែតេធ្វើ មនីតិវធីិញអ្វេីនះេទ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករ- 
ពរែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
 
ធតុផ ចំំនួន២េនកនុងលកខខណ្ឌ ត្រមូវ ស្ដីពីភពអន-
គតិរបស់តុ ករ៖ គឺធតុផ ជំអត្តេនមត័ និងជ
សតយនុមត័។ 

េរឿងក្ដ ី PIERSACK ទល់នឹង្របេទសែបលហ កិ 
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១ តុ  ១៩៨២ កថ
ខណ្ឌ ៣០។ 
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ធតុផ អំត្តេនមត័៖ ភពអនគតិៃនបុគគលមននយ័ថ 
គម នេច្រកម មន ក្់រតូវ្របកនយ់កនូវបុេរវនិិចឆយ័ជ
បុគគលឬករចូលចតិ្តខ្ល ងំេលើអ្វមីយួ កនុងសំណំុេរឿងេទ៖ 
ដូេចនះ េច្រកមមនិ ចមនទំនកទំ់នងអ្វីជមយួនឹង
ភគី មយួ កនុងចំេ មភគីទងំអស់ ឬជមយួ
នឹងមូលេហតុ ែដលចូលចិត្ត ឬមនិចូលចិត្តភគី
មយួកនុងចំេ មពួកេគទងំេនះេឡើយគឺេច្រកម្រតូវ
ែតមនចិត្តជអនគតិ។ េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ
ភពអនគតិ របស់េច្រកមគឺជករសនមតរហូតទល់
ែតមនសកខីកមមផទុយយកមកបញជ ក។់ 

េរឿងក្ដី DAKTARAS ទល់នឹង្របេទសលីតយ  
តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ១០ តុ  ២០០០ កថ
ខណ្ឌ ៣០ (និយមន័យ ៃនភពអនគតិជ
បុគគល)។ េរឿងក្ដLីE COMPTE VAN LEUVEN
ទល់នឹង្របេទសែបលហ កិ តុ ករសិទធិមនុស
អឺរ ៉ុប ២៣ មថុិន ១៩៨១ កថខណ្ឌ ៥៨ (ភព-       
អនគតរិបស់េច្រកមគឺជករសនមត)។ 

 
ធតុផ សំតយនុមតិ៖ េទះបីជ មនឬគម នករធន
ែដលបនេសនើេឡើង េ យេច្រកមេនះេទ ធតុផ ំ
សតយនុមតិគឺមនលកខណៈ្រគប្់រគន ់ េដើមបបំីបតក់រ
សង យ័ មយួ ែដល្រតូវ មចបប ់ ែដលទកទ់ង
េទនឹងភពអនគតិ របស់េច្រកមរូបេនះ៖ ជផល
វបិកករពកព់ន័ធ របស់េច្រកមែតមយួដែដល េន
កនុងដំ កក់លេផ ងៗគន  ៃនកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិ
្រពហមទណ្ឌ  គឺបនេលើកេឡើងនូវបញ្ហ មយួ ែដលពក់
ពន័ធនឹងភពអនគតិរបស់េច្រកមរូបេនះ។ េច្រកម

រូប កេ៏ យ ែដលេគមនមូលេហតុ្រតូវ មចបប ់
ចំេពះករភយ័ខ្ល ចថ េច្រកមេនះខ្វះភពអនគតិ
េច្រកមរូបេនះ្រតូវែតដកខ្លួនេចញ។ 

េរឿងក្ដី HAUSCHILDT ទល់នឹង្របេទស ណឺ-
ម៉ក តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៤ ឧសភ 
១៩៨៩ កថខណ្ឌ ៤៨-៤៩ (និយមនយ័ ៃនធតុ-
ផ ជំសតយនុមត័ ករចូលរួមចំែណក េន
ដំ ក់កលេផ ងៗគន )។ េរឿងក្ដី DECUBBER 
ទល់នឹង្របេទសែបលហ កិ តុ ករសិទធិមនុ-
ស អឺរ ៉ុប ២៦ តុ  ១៩៨៤ កថខណ្ឌ ២៦ 
(េច្រកម្រតវូែតដកខ្លួនេចញ េបើមនមូលេហតុ
្រតូវ មចបប ់កនុងករភ័យខ្ល ចថមិនមនភព-    
អនគតិ)។ 

 
ជនសីុវលិ ចមនករភយ័ខ្ល ច យ៉ង្រតឹម្រតូវពីភព 
អនគតិ េបើមនម្រន្តេីយធ េនកនុងអងគេច្រកមៃន
តុ ករថន កទី់ពីរ៖ ករណីេនះសូមបែីតមនេច្រកម
សនៈជសីុវលិ េនកនុងចំេ មៃនអងគេច្រកមក ៏      

េ យ។ ្រកុម្របឹក េច្រកមក៏ ច្រតូវបនេគជះ
ឥទធិពលេ យធតុផ  ំ ែដលមនិទកទ់ងេទនឹងអងគ
េហតុ ៃនេរឿងក្ដីេនះែដលនឲំយរេំ ភសិទធិ កនុងករ
ទទួលបននូវករជំនំុជ្រមះក្ដី េ យយុត្តិធម។៌ 

េរឿងក្ដីBASKAYA និងOKÇUOǦLUទល់នឹង្របេទស
ទួគី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ៨ កកក  ១៩៩
៩ កថខណ្ឌ ៧៩។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៦ និង២១។ ម្រ ៦
ែចងអំពីេលើសិទធកិនុងករទទួលបនករជំនំុជ្រមះក្ដ ី េ យយុត្តិធមរ៌មួទងំសិទធិរបស់បុគគល ែដល្រតូវបនជំនំុជ្រមះេនចំេពះ
មុខតុ ករមយួែដលឯក ជ និងមនិលេម្អ ងែដលបនបេងកើតេឡើងេ យចបប។់ ម្រ ២១ ែចងអំពីលកខណៈវនិិចឆយ័
ស្រមបក់រយិល័យតុ ករ (គឺ្រតូវមនចរតិ្របកបេ យសីលធម ៌និងគុណវុឌ ខិពស់)។ 
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ម្រ  ៥៥៧៖ ពកយប្ដឹងដតិចិត្ដេច្រកម សនៈ 

ភគីែដលចងប់្ដងឹដិតចិត្ដេច្រកម សនៈ មយួ្រតូវែតជូនពកយប្ដឹង ងំពីេពលខ្លួនបនដឹងពី
មលូេហតុៃនករប្ដឹងដិតចិត្ដេបើពំុដូេចនះេទមនិ ចទទលួបនេឡើយ។ 

 
កនុងករណី កេ៏ យពកយប្ដងឹដិតចិត្ដេច្រកមមនិ ចេធ្វើបនេឡើយ េនេ្រកយេពលបិទករ

ពិភក េដញេ ល។ 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

វធិនស្រមប់ ក់ពកយ ប្ដឹងដិតចិត្ត្រតូវែតបន
បក្រ យ មេគលករណ៍បកូរមួ (្រតួត)៖ ពកយ
បណ្តឹ ងដិតចិត្ត្រតូវែត ក ់ េនកនុងរយៈេពលកំណត់
សម្រសបដូចមនបញជ កេ់នកនុងវធិន។ 

េរឿងក្ដេីអៀង ធរីទិធ៖ ករប្ដងឹដតិចតិ្តេច្រកម
េ ម សិរវិឌ  អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៣       
មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៤ (ករបក្រ យ

មេគលករណ៍្រតួត)។ េរឿងក្ដនួីន ជ    
េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និងេអៀង ធរីទិធ៖ ករ-
ប្ដងឹដតិចតិ្តេច្រកមនិល ណុន SILVIA 
CARTWRIGHT យ៉ សុខន JEAN-MARC 
LAVERGNE និងធូ មណី អ.វ.ត.ក អ.ជ.-     
ស.ដ ២៣ មនី ២០១១ កថខណ្ឌ ៧ (ករ

ក់ពកយេនកនុងរយៈេពលកណំត់)។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៣៤.៤។ វធិនេនះគឺ្រសេដៀងគន ែមនែទនេទនឹងម្រ
៥៥៧ េលើកែលងែត មនលកខណៈជក់ កជ់ងទកទ់ងេទនឹង ថ នភព និងបុគគលែដលបណ្ដឹ ងដិតចិត្ត
ច្រតូវបន ក្់របឆងំ។ 

 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករសិទធមិនុស អឺរ ៉បុ 
អនុសញញ អឺរ ៉បុស្តីពីករករពរសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ នែចងអំពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពីកិចចករ- 
ពរែដល្រសេដៀងគន ខ្ល ងំេទនឹងកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយែដល្របេទស
កមពុជជភគី។ ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេន
កនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យតុ កររបស់ខ្លួន គឺតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉បុ។ 
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កល មនករសង យ័ អំពីភពអនគតិរបស់េច្រកម 
េហើយេច្រកមរូបេនះ មនិដកខ្លួនថយ ជនជបេ់ចទ
ច ក់ពកយប្ដឹងដិតចិត្ត ចំេពះេច្រកមរូបេនះ៖ 

ប៉ុែន្តជនចបេ់ចទ ចលះបងសិ់ទធិ កនុងករ កព់កយ
បណ្តឹ ងដិតចិត្តបន ករលះបងសិ់ទធិែបបេនះ្រតូវែត
បនេធ្វើេឡើង មរេបៀបមយួ ែដលគម នលកខខណ្ឌ ។ 

េរឿងក្ដDីE CUBBER ទល់នឹង្របេទសែបល-
ហ កិ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៦ តុ  
១៩៨៤ កថខណ្ឌ ២៦ (េច្រកម្រតូវែតដកខ្លួន
េចញ េបើមនមូលេហតុ្រតវូ មចបប់ កនុងករ

ភ័យខ្ល ចថ គម នភពអនគតិ)។ េរឿងក្ដPីFEIFER 
និងPLANKL ទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស តុ ករ
សិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៥ កុមភៈ ១៩៩២ កថខណ្ឌ
៣៧ (ករលះបង់សិទធិ្រតូវែតបនេធ្វើេឡើង ម
រេបៀបមួយ ែដលគម នលកខខណ្ឌ )។ េរឿងក្ដី 
OBERSCHLICK ទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស តុ
ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ២៣ ឧសភ ១៩៩១ កថ-
ខណ្ឌ ៥១ (ករលះបង់សិទធិ ្រតវូែតបនេធ្វើេឡើង

មរេបៀបមួយ ែដលគម នលកខខណ្ឌ )។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងអនុសញញ អឺរ ៉បុស្ដីពីករករពរសិទធមិនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន៖ ម្រ ៦.១។ ម្រ េនះែចង
អំពីសិទធិកនុងករទទួលបននូវករជំនំុជ្រមះក្ដេី យយុត្តិធម ៌ ។ េទះបីជករបក្រ យម្រ ៦.១ េធ្វើេឡើងេ យករណី-  
យុត្តិ ្រស្ត ៃនតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុបកេ៏ យ កប៏នផ្ដល់សិទធដិល់ជនជបេ់ចទកនុងករត ៉ នឹងសមសភពរបស់អងគ
តុ ករ ែដល្រតូវេធ្វើករវនិិចឆយ័េសចក្ដីេលើបញ្ហ ននទកទ់ងនឹងវធីិ ែដលជនជបេ់ចទ ចេធ្វើបនេនកនុងវ ិ លភព ៃន
បទបបញញត្តិនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ របស់រដ្ឋនីមយួៗែដរ។ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
ទ្រមងៃ់នករ កព់កយ សំុប្ដងឹដិតចិត្ត៖ ពកយសំុែដល
បុគគលកំពុងឋតិ េនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ អះ ងថ
មនករសង យ័ខ្ល ងំ អំពីភពអនគតិរបស់េច្រកម
សនៈេនកនុងអងគតុ ករ ែដលនឲំយមនករ ក់

ពកយប្ដឹងដិតចិត្ត។ 

េលខ76-92090 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ
៣៤៣ តុ ករកពូំលប ងំ ២៥ វចិឆកិ 
១៩៧៦។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ៦៦៩ និង៦៧០។ ម្រ ទងំេនះែចងអំពីករត ៉ ចំេពះភព
អនគតិរបស់េច្រកម រមួទងំករអនុញញតឲយ កព់កយសំុប្ដឹងដិតចិត្តេច្រកមផង។ 
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េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  315 

ម្រ  ៥៥៨៖ អនកទទួលពកយប្ដឹងដតិចិត្ដេច្រកម សនៈ 

ភគី្រតូវជូនពកយប្ដឹងេទៈ 
 

• ្របធន ឧទធរណ៍កល ពកយប្ដឹងដិតចិត្ដេនះទកទ់ងដល់្របធន ឬេច្រកមតុ ករ 
ជនដំ់បងូ 
• ្របធនតុ ករកំពូលកល ពកយប្ដងឹដិតចិត្ដេនះទកទ់ង ដល់េច្រកមៃនតុ ករកំពូល
ដល់្របធន ឧទធរណ៍ ឬេច្រកម មយួៃន ឧទធរណ៍ 
 

ពកយប្ដឹង្រតូវែតចង្អុលឱយចបស់ ស់អំពីមូលេហតុៃនករប្ដឹងដិតចិត្ដ េហើយ្រតូវមនភស្ដុ ង
បញជ កច់បស់ ស់ េបើពំុដូេចន ះេទពកយប្ដឹងពំុ ចទទលួយកបនេឡើយ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

េដើមបី កព់កយប្ដងឹដតិចតិ្ត មច ស់បណ្ដឹ ្រតូវែតមន
បណ្ដឹ ង ទុកខ ែដលកពុំងរងច់េំសចក្ដសីេ្រមច
េនចេំពះមខុអងគជនុំជំ្រមះតុ ករកពូំល៖ េន
េពល កប់ណ្ដឹ ងដិតចិត្ត ចំេពះេច្រកមៃនអងគ
ជំនុំជ្រមះតុ ករកំពូល េ យមនមូល ្ឋ េន
េលើភពលេម្អ ង របស់តុ ករមច ស់បណ្ដឹ ង្រតូវ-
ែតមនបណ្ដឹ ង ទុកខ ែដលកំពុងរងច់េំសចក្ដី
សេ្រមច េនចំេពះមុខ អងគជំនុំជ្រមះតុ ករ

កំពូល ែដលេគ ចនិយយបនថ ផល្របេយជន៍
ផ្លូវចបប្់រតូវបនបះ៉ពល់ ្របសិនេបើអងគជំនុំជ្រមះ
ពុបំនពិចរ េលើបណ្ដឹ ងេនះ។ 

េរឿងក្ដេីអៀង ធរីទិធ៖ ករប្ដងឹដតិចតិ្តេច្រកម
េ ម សិរវិឌ  អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៣ មថុិន 
២០១១ កថខណ្ឌ ៤។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៣៤.៣។ វធិនេនះគឺ្រសេដៀងគន េទនឹងម្រ ៥៥៨។ 
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ម្រ  ៥៦១៖ ករពិនិតយពកយប្ដឹងដតិចិត្ដេច្រកម សនៈ 

ពកយប្ដឹង្រតូវបនពិនិតយេ យមនិចបំច់ ្ដ បភ់គីឬេច្រកមពកព់ន័ធេទ 
 
្របសិនេបើ ករប្ដងឹដិតចិត្ដ្រតូវបនទទលួយកេនះ្រតូវេធ្វើករចត់ ងំេច្រកមថមីជំនសួេច្រកមពកព់ន័ធ 
  
េនកនុងករណីផទុយពីេនះ អនកប្ដឹងដិតចិត្ដ ច្រតូវទទលួពិនយ័មនិេលើសពី២០០.០០០ (ពីរែសន) 

េរៀលេ យមនិទនគិ់តដល់សំណងជំងឺចិត្ដ ែដល ច្រតូវផ្ដល់ឱយេច្រកមែដល្រតូវេគប្ដឹងដិតចិត្ដេនះេទ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

តុ ករ ចសេ្រមចេលើពកយប្ដងឹដតិចតិ្ត ចេំពះ
េច្រកមបន េ យពុមំនសវនករជ ធរណៈ៖
ចបបអ់នុញញ តែបបេនះ ពេី្រពះថ ផល្របេយ-
ជនៃ៍នករបង្ហ ញតម្ល ភព ច្រតូវករពរយ៉ង
េពញេលញ េ យករ កឯ់ក រពកព់ន័ធទងំ
េនះ េដើមបឲីយ ធរណជន ចទទួលបន។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ ករប្ដងឹដតិចតិ្តេច្រកមយូរ- 
ឧត្ត  អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៩ឧសភ ២០១១ 
កថខណ្ឌ ៩។  េរឿងក្ដេីអៀង ធរីទិធ៖ ករប្ដងឹដតិ

ចតិ្តេច្រកមេ ម សិរវិឌ  អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក 
៣ មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ៧-៨។ 

 
កល វធិនមនិបនែចងចបស់ ស់េផ ងពី
េនះ សវនករជ ធរណៈ េលើបណ្ដឹ ងដតិចតិ្ត       
េច្រកម សន េ យ រគម នភពឯក ជយពំុ
្រតូវបនត្រមូវឲយេធ្វើេទ៖ ដូេចនះបណ្ដឹ ងេនះ ច
្រតូវបនសេ្រមច េ យែផ្អកេលើ រ ជ -
យលកខណ៍អក រែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េរឿងក្ដេីអៀង ធរីទិធ៖ ករប្ដងឹដតិចតិ្តេច្រកម
េ ម សិរវិឌ  អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៣ មថុិន 
២០១១ កថខណ្ឌ ៨។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៣៤ និង១០៩.១។ វធិន៣៤ៃនវធិនៃផទកនុងបនេលើក
េឡើងពីខ្លឹម រ និងនីតិវធីិស្រមបក់រដកខ្លួននិងបណ្ដឹ ងដិតចិត្ត ចំេពះេច្រកមប៉ុែន្តមនិដូចជម្រ ៥៦១េទគឺ
មនិបនែចងឲយបនចបស់ ស់អំពីថេតើេគត្រមូវឲយេធ្វើសវនករ េ យផទ ល់មត ់ េនកនុងកិចចដំេណើ រករនីតិ
វធីិេលើបណ្ដឹ ងដិតចិត្តេទ។ វធិន៣៤.៧ ៃនវធិនៃផទកនុងែចងថបណ្ដឹ ងដិតចិត្ត ចំេពះេច្រកម ្រតូវយកមកពិចរ
េ យអងគជំនំុជ្រមះ េហើយវធិន៣៤.៨ កនុងករណីចបំចេ់គអនុញញ តឲយេធ្វើករពិភក សេ្រមចេលើបណ្ដឹ ងដិត
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ចិត្ត មមេធយបយពីចមង យ។ យ៉ង កេ៏ យកម៏និមនកែន្លង េនកនុងវធិន៣៤ៃនវធិនៃផទកនុងនិយយ
អំពីថេតើមច ស់បណ្ដឹ ង្រតូវមនសិទធិប្ដឹង េ យផទ ល់មតេ់នចំេពះមុខវត្តមនរបស់េច្រកមែដរឬអតេ់នះេឡើយ។ 
 
ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប 
្របេទសកមពុជគឺជ ភគីៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ (ICCPR) ែដល
បញញត្តិេគលករណ៍ចបបអ់ន្តរជតិស្តីពីនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពី
រេបៀបែដលម្រ ្រសេដៀងគន ទងំ យេនកនុងកតិកសញញ  ICCPR ្រតូវបនបក្រ យ និងអនុវត្តេ យ
ថ បន័អនុវត្តរបស់ខ្លួនគឺគណៈកមម ធិករសិទធមិនុស អ.ស.ប។ 

 
កល ទណ្ឌិ តប្ដងឹ ទុកខ ្របឆងំនឹងពិរុទធភព (េទស) 
េ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ ន ែដលថេច្រកមមយួរបូកនុង
ចំេ មអងគេច្រកមទងំអស់ ែដលគួរែត្រតូវបនប្ដងឹ
ដិតចិត្តទណ្ឌិ តរូបេនះមនសិទធចូិលរមួេធ្វើសវនករជ

ធរណៈ៖ ករណ៍េនះគឺមកពីនីតិវធីិេនះ ចជួយ 
េធ្វើឲយអងគតុ ករ ែដល្រតូវពិនិតយបណ្ដឹ ង ទុកខេធ្វើ
ករពិនិតយ ជថមី េលើ្រគបភ់ស្តុ ងទងំអស់ ែដល

្រតូវបនេលើកេហតុផល េនេពលសវនករ និងេធ្វើ
ករកំណតថ់េតើកំហុសនីតិវធីិបនបះ៉ពល់ ដល់លទធ
ផលៃនសវនករែដរឬេទ។ 

េរឿងក្ដី KARTTUNENទល់នឹង្របេទស ្វ ងំឡង់    
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  អ.ស.ប ២៣ តុ  
១៩៩២ កថខណ្ឌ ៧.៣។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ៖ ម្រ ១៤.១។ ម្រ េនះធនឲយមន
ករជំនំុជ្រមះក្តេី យយុត្តិធម ៌ ចំេពះចុងេចទ េនចំេពះមុខអងគជំនំុជ្រមះមយួែដលមនភពអនគតិ។ យ៉ង កេ៏ យ 
កម៏្រ េនះមនិបនែចងអំពីក ្ត ជក់ កស់្ដីពីមូល ្ឋ ន ែដលភពអនគតិ ច្រតូវបនត ៉ ឬអំពី ថេតើេគ្រតូវែតេធ្វើ មនីតិ
វធីិអ្វីេនះេទ។ 
 
តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
្របធនទីមយួ ៃនតុ ករកពូំលេធ្វើករសេ្រមច ម
ឆនទ នុសិទធ ិ េលើចំនួន្របកពិ់នយ័ ែដលមច ស់បណ្ដឹ ង
្រតូវបងេ់នកនុងករណី ែដលករត ៉ ្រតូវបនបដិេសធ៖ 

្របកពិ់នយ័្រតូវបង ់ គឺេនចេន្ល ះពី៧៥€េទ៧៥០€
។ យ៉ង កេ៏ យករណ៍ ែដលេច្រកម ចេធ្វើ
ករកំណតអំ់ពីចំនួន្របកពិ់នយ័ គឺេដើមបធីនឲយមន
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ករេគរពេគលករណ៍ ស្ដីពីនីតយនុកូលភព និង
ករេធ្វើបុគគលកមមៃនេទស។ 

េលខ11-82861 ្រពឹត្តិប្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៥៧ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៦ កកក  ២០១១។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ ម្រ ៦៧៣។ ម្រ េនះែចងអំពីករពិនិតយេលើពកយសំុប្ដឹងដិតចិត្ត។ 
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ម្រ  ៥៦២៖ េសចក្ដីសេ្រមចេលើពកយប្ដឹងដិតចិត្ដេច្រកម-
សនៈ 

ជញ ធរមនែចងេនម្រ ៥៥៨ (អនកទទលួពកយប្ដឹងដិតចិត្តេច្រកម សនៈ) ៃន្រកមេនះសេ្រមច
មដីកមយួែដលមនិ ចប្ដងឹត ៉បន។ ដីកេនះ្រតូវជូនដំណឹងេ យ្រក បញជ ីដល់េច្រកមពកព់ន័ធ

និងដល់អនកប្ដឹងសំុដិតចិត្ត។ 
 
ករអនុវត្តេន អ.វ.ត.ក 

េសចក្ដសីេ្រមចលេម្អ ងពមីនុ ែដលេធ្វើេឡើងេ យ
េច្រកមេ្រចើនរបូមនិ ចគ្ំរទ ដល់ពកយប្ដងឹដតិ
ចតិ្តចេំពះេច្រកមមយួរបូ កនុងចេំ មេច្រកម
េ្រចើនរបូទងំេនះបនេឡើយ៖ ករណ៍េនះ មន
េនកនុងករណីែដលេច្រកម ែដល្រតូវេគប្ដឹងដិត
ចិត្តគឺ្រគនែ់ត ជសមជិកេច្រកមមយួរូប កនុង
ចំេ ម្រកមុេច្រកមជេ្រចើនរូប ែដលបនេចញ
េសចក្ដីសេ្រមចលេម្អ ងេនះ េហើយមតិរបស់
សមជិកជបុគគល ៃន្រកុមមិន្រតូវបនបង្ហ ញ
េឡើយ។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ ករប្ដងឹដតិចតិ្តេច្រកមយូរ 
ឧត្ត  អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៩ ឧសភ ២០១១ 
កថខណ្ឌ ១៦។ េរឿងក្ដេីអៀង ធរីទិធ៖ ករប្ដងឹ   
ដតិចតិ្តេច្រកម េ ម សិរវិឌ   អ.វ.ត.ក អ.ជ.-
ត.ក ៣ មថុិន ២០១១ កថខណ្ឌ ១១-១២។ 

 
េនេពលេធ្វើករវនិចិឆយ័ េលើពកយប្ដងឹដតិចតិ្ត ចេំពះ
េច្រកម សនៈ ចណុំចចបេ់ផ្ដើម ស្រមបក់រ

សេ្រមច មួយក៏េ យ គឺជសចចធរណ៍ៃន
ភពអនគត៖ិ ករណ៍េនះមនមូល ្ឋ នេនេលើ
សមបថចូលកនត់ែំណងរបស់េច្រកម និងលកខ-
ណៈសមបត្តិេន កនុងករែតង ំងរបស់គត់។ 
សចចធរណ៍េនះ ក ់ឲយមន្រពែំដនកំណតម់យួ
េលើមច ស់បណ្ដឹ ង ែដលមនបនទុក្រតូវបង្ហ ញផទុយ
ពសីចចធរណ៍េនះ។ 

េរឿងក្ដេីអៀង ធរីទិធ៖ ករប្ដងឹដតិចតិ្តេច្រកម
េ ម សិរវិឌ  អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៣ មថុិន 
២០១១ កថខណ្ឌ ១០។ 

 
េនេពលេធ្វើករេចទ្របកន ់ អពំភីពលេម្អ ងេន
កនុងបណ្ដឹ ងដតិចតិ្ត ចេំពះេច្រកមភពមនិ្រគប់
្រគនក់នុងករអះ ងថ ករផ្តល់សំ ងេហតុ ម
ផ្លូវចបបរ់បស់េច្រកមរបូេនះកនុងេសចក្ដសីេ្រមច
ពមីនុែដលមនិជបទ់កទ់ងេនះ ែដលេធ្វើ មែត
អេំពើចតិ្ត នងិមនិ ចេធ្វើឲយេជឿបន៖ ករណ៍េនះ
ែតឯងនឹងមនិបង្ហ ញ ឬ្រតូវបនេមើលេឃើញយ៉ង
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សមេហតុផល ែដលបង្ហ ញអពំេីសចក្ដីលេម្អ ង
្របឆងំនឹងជនជបេ់ចទេនះេឡើយ។ 

េរឿងក្ដេីអៀង ធរីទិធ៖ ករប្ដងឹដតិចតិ្តេច្រកម
េ ម សិរវិឌ  អ.វ.ត.ក អ.ជ.ត.ក ៣ មថុិន 
២០១១ កថខណ្ឌ ១៣។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៣៤។ វធិនេនះែចងអំពីខ្លឹម រ និងនីតិវធីិស្ដីពីករដកខ្លួន 
និងបណ្ដឹ ងដិតចិត្ត ចំេពះេច្រកមននេនអ.វ.ត.ក។ 
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ម្រ  ៥៦៣៖ កិចចែដល្រតូវបនបំេពញមុនេពលជូនដំណឹង
អំពពីកយប្ដឹង 

កិចចែដលបនបំេពញេ យេច្រកម ែដល្រតូវេគប្ដឹងដិតចិត្ដមនុករជូនដំណឹងអំពីពកយប្ដឹងដិត
ចិត្ដេនះមនិ ច្រតូវេសើេរ ើបនេឡើយ។ 
 
ករអនុវត្តេនអ.វ.ត.ក 

េសចក្ដសីេ្រមចពមីនុៗ ទងំអស់្រតូវចតទុ់កថ
មនសុពលភព៖ េសចក្ដីសេ្រមច មួយក៏
េ យែដលបនេចញ មនុេពលមនករសេ្រមច
េទេលើពកយប្ដឹងដិតចិត្ត គឺ្រតូវចតទុ់កថ មន
សុពលភព។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និង
េអៀង ធរីទិធ៖ ករប្ដងឹដតិចតិ្តេច្រកមយូរ- 
ឧត្ត  អ.វ.ត.ក អ.ជ.ស.ដ ៩ ឧសភ ២០១១ 
កថខណ្ឌ ៣។ 

 

េសចក្ដសីេ្រមច គមឺនសុពលភព សូមបែីតេន
េពលមនករផ្អ កបណ្ដឹ ងដតិចតិ្តកេ៏ យ៖ វធិន
ែដលែចងថ េសចក្ដីសេ្រមច ែដលបនេចញ
េនមុនេពលមនករសេ្រមច េទេលើពកយប្ដឹង
ដិតចិត្តគឺ្រតូវចត់ទុកថ មនសុពលភពេនះ 
ចអនុវត្តេទបន សូមបែីតកល ពកយប្ដឹង

ដិតចិត្តេនះកំពុង្រតូវបនផ្អ ក េនេពលែដល   
េគេចញេសចក្ដសីេ្រមចកេ៏ យ។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ៖ ករប្ដងឹដតិចតិ្តេច្រកម   
ន័យ ថុល អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ៤ កុមភៈ ២០០៨ 
កថខណ្ឌ ៥។ 

 
វធិន្រសេដៀងគន េនកនុងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក៖ វធិន៣៤.៩។ វធិនេនះគឺខុសគន ពីម្រ ៥៦៣េនកនុងេសចក្ដី
ែដលថ មវធិន៣៤.៩ ៃនវធិនៃផទកនុងកិចចែដលបនបំេពញេ យេច្រកម ែដល្រតូវេគប្ដឹងដិតចិត្តេនែតមន
សុពលភពឲយែតកិចចទងំេនះមនមុនេសចក្ដីសេ្រមចេលើពកយបណ្ដឹ ងដិតចិត្ត ចំេពះេច្រកមរូបេនះ។ 
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ករអនុវត្តម្រ ្រសេដៀងគន េនកនងុ្របព័នធយុ ្ត ធិករេផ ងេទៀត 

តុ ករកំពូលប ងំ 
្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ មនមលូ ្ឋ នមកពី្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ្របេទសប ងំ។ ខងេ្រកមេនះគឺ
ជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីរេបៀប ែដលម្រ ្រសេដៀងគន  េនកនុង្រកមរបស់្របេទសប ងំ្រតូវបនេគ
បក្រ យ និងអនុវត្តេនកនុងតុ ករជនខ់ពស់្របេទសប ងំេពលគឺតុ ករកំពូល។ 
 
ករជូនដំណឹងអំពីករត ៉ ្របឆងំនឹងេច្រកម  នឹងមនិ
េធ្វើឲយមនេមឃភព ដល់កិចចទងំអស់ែដលេច្រកម
រូបេនះបនបំេពញេឡើយ៖ មនែតករបង្ហ ញអំពីករ
រេំ ភេលើលកខខណ្ឌ ត្រមូវ ស្តីពីភពអនគតិប៉ុេ ្ណ ះ
ែដល ចនឹងនឲំយមនជលទធផលដូេចនះបន។ 

េលខ02-82676/07-82110 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ
េលខ ៤៤ ្រកមនីតិវធីី្រពហមទណ្ឌ ប ងំ ២០ 
កុមភៈ ២០០៨។ 

 
ម្រ ្រសេដៀងគន េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ប ងំ៖ មនិមនម្រ េនកនុង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  ប ងំែដលសមមូលេទ
នឹងម្រ ៥៦៣េទ។ យ៉ង កេ៏ យភព្រសេដៀងគន ច្រតូវបនពិចរ កនុងម្រ ៦៧៤ ែដលែចងអំពីករ កព់កយ
សំុប្ដឹងដិតចិត្តេ យរមួទងំកិចច ែដលបនបំេពញេនមុនេពលមនករជូនដំណឹង។ 
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ងេរឿងក្ដ ី

អងគជំនុំជ្រមះវិ មញញកនងុតុ ករកមពុជ 

ករយិលយ័សហេច្រកមេសុើបសរួ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និងេអៀង ធរីទិធិ ដកីស្តីពីករទទួល គ ល់ភគេីដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋ
បបេវណី (ែកប) (ដកី ស្តីពីករទទួល គ ល់អនកសុំ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណពីលេំន ្ឋ ន
បចចុបបននេនេខត្តែកប) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ ករយិល័យសហេច្រកមេសុើបសួរ 
សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ D392 ២៥ សី  
២០១០។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និងេអៀង ធរីទិធិ៖ ដកីដេំ ះ្រ យ អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុង
តុ ករកមពុជ      ករយិល័យសហេច្រកមេសុើបសួរ សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ-.
ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ D427 ១៥ សី  ២០១០។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ីេខៀវ សផំន េអៀង ធរីទិធិ និងឌុច៖ ដកីដេំ ះ្រ យ (ដកីស្តីពីករេសនើសុកំនុង
ករបញជ ក់បភំ្ល ឺដកីទក់ទងនឹងករេសនើសុកំរបញជ ក់បភំ្លេឺលើបទេចទនន) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញ
កនុងតុ ករកមពុជ ករយិល័យសហេច្រកមេសុើបសួរ សំណំុេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-
អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ D198/1 ២០ វចិឆកិ ២០០៩។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ីេខៀវ សផំន និងេអៀង ធរីទិធិ៖ ដកីស្តីពីករេសនើសុឲំយបេំពញកចិចេសុើបសួរទក់ទង
នឹងភស្តុ ងេ ះបនទុក៖ (ដកីស្តីពីករេសនើសុឲំយបេំពញកចិចេសុើបសួរ កនុងករែស្វងរកភស្តុ ងេ ះ-
បនទុកកនុង SMD) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ ករយិល័យសហេច្រកមេសុើបសួរ 
សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ D164/2 ១៩ មថុិន 
២០០៩។ 
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អងគបុេរជំនុជំ្រមះ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដកីដេំ ះ្រ យ ( ធរណៈ - លដកីេលើបណ្តឹ ង
ឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដកីបញជូ នេរឿងេទជនំុំជ្រមះេលើករណីរបស់កងំេហគច ៊ វេ  “ឌុច”) អងគជនំុំ
ជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរ ជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ០២) សណំុំេរឿងេលខ០០១/១៨-០៧-
២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ D99/3/42 ៥ ធនូ  ២០០៨។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ សេំណើ របស់េអៀង រសុីំ ក់ រ  ស្ដីពីសហកមមឧ្រកដិ្ឋកមមរួម ( ធរណៈ - េសចក្ត-ី
សេ្រមចេលើសេំណើ របស់េ កេអៀង រសុីំ ក់អណំះអំ ង ស្តីពីករអនុវត្ត្រទឹស្តីសហកមម
ឧ្រកដិ្ឋកមមរួមេនកនុងបណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់សហ្រពះ ជ ជញ ជទំស់េទនឹងដកីបញជូ នេរឿង េទជនំុំ-
ជ្រមះេលើករណីរបស់កងំេហកក ៊ វេ  “ឌុច”) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរ
ជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ, ០២) សណំុំេរឿងេលខ០០១/១៨-០៧-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ 
D99/3/19 ៦ តុ  ២០០៨។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងករឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន ( លដីកេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៌្របឆងំ
ដកីឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សននរបស់ជន្រតូវេចទកងំេហកក ៊ វេ  “ឌុច”) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុង
តុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ០១) សណំុំេរឿងេលខ០០១/១៨-០៧-២០០៧-អ.វ.ត.ក/-  
ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ C5/45 ៣ ធនូ  ២០០៧។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ សេំណើ សុេំឆ្លើយតបេទនឹង រ របស់អនកែដលមនិែមនជភគៃីនេរឿងក្ដ ី (េសចក្ដសីេ្រមច
េលើសេំណើ សុកំរអនុញញ ត ក់េសចក្តសីននិ ្ឋ នតបេទនឹង រ របស់អនក ែដលមនិែមនជភគី
ៃនេរឿងក្ដ)ី អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ០១) សណំុំេរឿង
េលខ០០២/១៤-០៨-២០០៦-អ.វ.ត.ក អ.ប.ជ ឯក រេលខ C10 ២៦ តុ  ២០០៧។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ ី និងឌុច៖ ញត្តេិសនើសុដំកអនកែដលមនិែមនជភគៃីនេរឿងក្ដ ី ( ធរណៈ - េសចក្ត-ី
សេ្រមចេលើពកយសុរំបស់េ កេអៀង រសុីដំកអនក ែដលមិនែមនជភគៃីនេរឿងក្ត)ី អងគជនំុំជ្រមះ
វ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ០២) សណំុំេរឿងេលខ០០១/១៨-០៧-
២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ D99/3/23, ១៤ តុ  ២០០៨។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៏េលើសេំណើ សុឲំយែតង ងំអនកជនំញ ែផនក្របជ ្រស្តបែនថម ( ធ-    
រណៈ - [េកសលុប] លដកីេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៏របស់េអៀង រ្ីរបឆងំនឹងដកីសេ្រមច របស់
សហេច្រកមេសុើបអេងកតបដេិសធសេំណើ  របស់ខ្លួនសុកំរែតង ងំអនកជនំញ ែផនក្របជ ្រស្ត
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បែនថមេដើមបពិីនិតយេឡើងវញិនូវខ្លឹម រ ៃនរបយករណ៏អនកជនំញ ក់ជូន េ យេ ក្រសីEWA 
TABEAU និងេ កធឃីម) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ 
៥៥) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ D140/9/5 ២៨ មថុិន 
២០១០។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៏េលើសេំណើ សុឲំយែតង ងំអនកជនំញបែនថម ( ធរណៈ - [េកស
លុប] លដីកេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់ជន្រតូវេចទេអៀង រ្ីរបឆងំនឹងដកីរបស់សហេច្រកម
េសុើបអេងកតសេ្រមចេលើសេំណើ សុឲំយែតង ងំអនកជនំញបែនថម) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករ
កមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ២៨) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស 
ឯក រេលខ D140/4/5 ១៤ ធនូ  ២០០៩។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី ករទទួលយកបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ទក់ទងនឹងភស្តុ ង ែដលទទួលបន មរយៈអេំពើ
ទរុណកមម ( ធរណៈ - លដកីសេ្រមចេលើករទទួលយកបណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់េ កេអៀង-

រ្ីរបឆងំនឹងករបដេិសធ មករសនមតរបស់ក.ស.ច.ស េលើសេំណើ របស់េ កេអៀង រទីក់ទង
នឹងករទទួល គ ល់របស់ក.ស.ច.សនូវភស្តុ ង និងករសំ ងេទេលើភស្តុ ង ែដលទទួលបន

មរយៈអេំពើទរុណកមម) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ៣១) 
សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ D130/7/3/5 ១០ ឧសភ 
២០១០។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើសេំណើ សុំ ងវភិគភស្តុ ង ( ធរណៈ - លដកីេលើ       
បណ្តឹ ងឧទធរណ៏របស់េអៀង រ្ីរបឆងំនឹងដកីបដេិសធរបស់ក.ស.ច.ស េទនឹងសេំណើ េលើកទីបី
សុឲំយផ្តល់ជូនេមធវកីរពរក្តីនូវ ងវភិគពីភស្តុ ង ជមួយនឹងដកីដេំ ះ្រ យ) អងគជនំុំ-
ជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ៦៥) សណំុំេរឿងេលខ០០២/ ១៩-០៩-
២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ A372/2/7៨ មថុិន ២០១០។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី ករទទួលយកេសចក្តសីេងកតរបស់េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី (េសចក្តសីេ្រមចទទួលយក
េសចក្តសីេងកតជទូេទ របស់េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ   
អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ០៣) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ ក.ស.ច.ស      
ឯក រេលខ C22/I/41 ២៤ មិថុន ២០០៨។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី សេំណើ របស់េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីសុេំលើកអណំះអំ ងេនចេំពះមុខតុ ករ 
(េសចក្តសីេ្រមចជ យលកខណ៍អក រ ែដលបនសេ្រមចផទ ល់មត់េនៃថងទី០១ កកក  ២០០៨ 



ងេរឿងក្ដ ី អងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ 
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អពីំសេំណើ សុេំលើកអណំះអំ ង េនចេំពះមុខតុ ករេ យផទ ល់របស់េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី) 
អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ០៣) សណំុំេរឿងេលខ០០២/
១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ C22/I/54 ០៣ កកក  ២០០៨។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងករឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សននកនុងដកីដេំ ះ្រ យ ( ធ- 
រណៈ - លដកីេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់េអៀង រ្ីរបឆងំនឹងករសេ្រមចបន្តថរិេវ  ៃនករឃុំ
ខ្លួនបេ ្ត ះ សននកនុងដកីដេំ ះ្រ យ) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំ-
ជ្រមះ (អ.ប.ជ ១៥២) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ 
D427/5/10 ២១ មក  ២០១១។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើដកីដេំ ះ្រ យ ( ធរណៈ - លដកីេលើបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍
របស់េអៀង រ្ីរបឆងំនឹងដីកដេំ ះ្រ យ) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរ
ជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ៧៥) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ 
D427/1/30 ១១ េម  ២០១១។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើសេំណើ សុឲំយែស្វងរកភស្តុ ងេ ះបនទុក ( ធរណៈ - លដកី
េលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដកីសេ្រមច េលើសេំណើ សុឲំយែស្វងរកភស្តុ ងេ ះបនទុក េនកនុង
ឃ្ល ងំផទុកឯក ររួម) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ២៥) 
សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ D164/3/6 ១២ វចិឆកិ 
២០០៩។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី ករពនយរេពលេដើមបជីទំស់នឹងយុ ្ត ធកិរ ( ធរណៈ - េសចក្ដសីេ្រមចេលើសេំណើ
ជបនទ ន់របស់សហេមធវកីរពរក្ដសុីពំនយរេពលសម្រសប េដើមប ី ក់េសចក្ដជីទំស់េទនឹងបញ្ហ
យុ ្ត ធកិរ) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ០៣) សណំុំេរឿង
េលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ C22/I/13 ៣ មនី ២០០៨។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី ពត៌័មនអពីំេ កDAVID BOYLE ( ធរណៈ - លដកីស្ដីពីបណ្តឹ ងឧទធរណ៍
របស់េ កេអៀង រ ី ្របឆងំនឹងលិខិតែដលពក់ព័នធនឹងសេំណើ រសុពំ័ត៌មនអពីំម្រន្តីចបប់េ ក
DAVID BOYLE) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ០៨) សណំុំ
េរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ A162/III/6 ២៨ សី  
២០០៨។ 
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េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី សេំណើ សុពំនយរេពលសវនករេលើបញ្ហ យុ ្ត ធកិរ (េសចក្តសីេ្រមចជ យលកខណ៍
អក រែដលបនសេ្រមចផទ ល់មត់េនៃថងទី៣០ មថុិន ២០០៨ អពីំសេំណើ សុពំនយរ េពលសវនករ 
េលើបញ្ហ យុ ្ត ធកិររបស់សហេមធវកីរពរក្ត)ី អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរ
ជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ០៣) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ ក.ស.ច.ស ឯក រ
េលខ C22/I/49 ០២ កកក  ២០០៨ ។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើសេំណើ សុឲំយបេំពញកចិចេសុើបសួរេលើកទីដប់មួយរបស់នួនជ         
( ធរណៈ - លដកីេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់ជន្រតូវេចទ្របឆងំនឹងដកីសេ្រមច របស់សហ
េច្រកមេសុើបសួរេលើសេំណើ សុឲំយបេំពញកចិចេសុើបសួរេលើកទីដប់មួយរបស់នួន ជ) អងគជនំុំជ្រមះ
វ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ២០) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-
២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ D158/5/3/15 ២៥ សី  ២០០៩។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើបញ្ហ បនទ ន់បងខសំ្ដីពីករឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន (េសចក្តសីេ្រមចេលើ
បញ្ហ បនទ ន់បងខ ំ ែដលេមធវេីដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីបនេលើកេឡើង េនកនុងបណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់
េអៀង រចីេំពះដកីសេ្រមចឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ 
អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ០៣) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ ក.ស.ច.ស      
ឯក រេលខ C22/I/46 ១ កកក  ២០០៨។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងករឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន ( ធរណៈ - លដកីេលើ    
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដកីសេ្រមចឃុខំ្លួនជន្រតូវេចទេអៀង របីេ ្ត ះ សនន) អងគជនំុំ-
ជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជអងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ០៣) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-
២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ C22/I/74 ១៧ តុ  ២០០៨។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងករបន្តថរិេវ  ៃនករឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន ( ធរណៈ 
-  [េកសលុប] លដកីេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់េ កេអៀង រ្ីរបឆងំនឹងដកីសេ្រមចរបស់
សហេច្រកមេសុើបសួរអពីំករបន្តថរិេវ  ៃនករឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុង
តុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ១៧) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/-     
ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ C22/5/39 ២៦ មថុិន ២០០៩។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍អពីំអនកជនំញែផនកចតិ្ត ្រស្ត ( ធរណៈ - លដីកេលើបណ្តឹ ង
ឧទធរណ៍របស់េ កេអៀង រទីក់ទងនឹងករចត់ ងំអនកជនំញែផនកចតិ្ត ្រស្ត) អងគជនំុំជ្រមះ
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វ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ១០) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-
២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ A189/I/8 ២១ តុ  ២០០៨។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងករពនយរេពលឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សននេលើកទីពីរ ( ធរ-
ណៈ - [េកសលុប] លដកីេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់េអៀង រ្ីរបឆងំនឹងដកីសេ្រមចេលើក
បន្តថរិេវ ៃនករឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំ-
ជ្រមះ (អ.ប.ជ ៣២) សណំុំេរឿងក្តេីលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ 
C22/9/14 ៣០ េម  ២០១០។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើសេំណើ សុបំេំពញកចិចេសុើបសួរេលើកទីប ី ( ធរណៈ - លដកី
េលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់េអៀង រ្ីរបឆងំនឹងករបដេិសធ មករសនមត របស់សហេច្រកមេសុើប-
សួរេទេលើសេំណើ សុេំលើកទីបរីបស់េអៀង រសុីឱំយបេំពញកចិចេសុើបសួរ) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុង
តុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ២៩) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/-      
ក. ស.ច.ស ឯក រេលខ D171/4/5 ២២ ធនូ  ២០០៩។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើសិទធិទក់ទងនឹងករបកែ្រប ( ធរណៈ - លដកីេលើបណ្តឹ ង
ឧទធរណ៍របស់េ កេអៀង រ្ីរបឆងំនឹងដកីសេ្រមចរបស់ក.ស.ច.ស ស្តីពីសិទធិ និងកតព្វកិចច
របស់ភគទីក់ទងនឹងករបកែ្រប) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ        
(អ.ប.ជ ១២) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ A190/II/9 
២០ កុមភៈ ២០០៩។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ ីេខៀវ សផំន និងេអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងសហកមមឧ្រកដិ្ឋកមមរួម ( ធរ-
ណៈ - លដកីេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដកីសេ្រមចរបស់សហេច្រកមេសុើបសួរ ចេំពះ
ករអនុវត្តសហកមមឧ្រកដិ្ឋកមមរួម) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.-  
ប.ជ ៣៥) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ D97/14/15 
២០ ឧសភ ២០១០។ 

េរឿងក្ដេីអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើចេម្លើយ ែដល ចបនមកេ យ រអេំពើទរុណកមម ( ធរណៈ 
- លដកីេលើភព ចទទួលយកបន ៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដកីសេ្រមច របស់សហ-
េច្រកមេសុើបសួរបដេិសធសេំណើ សុេំលើកទីបរីបស់ េអៀង រ ី សុឲំយបេំពញកចិចេសុើបសួរ) អងគជនំុំ
ជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ២៦) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-
២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ D130/9/21 ១៨ ធនូ  ២០០៩។ 
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េរឿងក្ដេីអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើសេំណើ សុឲំយបេំពញកចិចេសុើបសួរអពីំ្រទពយសមបត្តរិបស់ជន្រតូវ
េចទ ( ធរណៈ - លដកីេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ របស់សហេមធវេីដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី
្របឆងំនឹងដកីសេ្រមចេលើសេំណើ  របស់េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីសុឲំយបេំពញកចិចេសុើបសួរ ទក់ទិន
នឹង្រទពយ-សមបត្តទិងំអស់ែដលជន្រតូវេចទមន) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគ-  
បុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ៥៧) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រ
េលខ D193/5/5 ៤ សី  ២០១០។ 

េរឿងក្ដេីអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើសេំណើ សុឲំយេធ្វើេមឃភពកចិចេសុើបសួរ ( ធរណៈ - លដកី
េលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់េអៀង ធរីទិធ្របឆងំនឹងដកីរបស់សហេច្រកមេសុើបសួរ សេ្រមចបដេិសធ
សេំណើ សុឱំយអងគបុេរជនំុំជ្រមះេធ្វើេមឃភពកចិចេសុើបសួរទងំអស់ (D263/1)) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញ
កនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ៤១) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.-     
ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ D263/2/6 ២៥ មថុិន ២០១០។ 

េរឿងក្ដេីអៀង ធរីទិធ៖ េសចក្ដជូីនដណឹំងអពីំកហុំសេនកនុងករបកែ្រប ( ធរណៈ - េសចក្ដសីេ្រមចេលើ
េសចក្ដជូីនដណឹំងរបស់េមធវកីរពរក្ដអីពីំកហុំសេនកនុងករបកែ្រប) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុង
តុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ១៤) សណំុំេរឿងេលខ០០២/២០-១០-២០១០-អ.វ.ត.ក     
អ.ប.ជ ១៧ ធនូ  ២០១០។ 

េរឿងក្ដេីអៀង ធរីទិធ៖ សេំណើ សុឲំយបេំពញកចិចេសុើបសួរេលើកទីដប់មួយរបស់នួនជ ( ធរណៈ - ល-
ដកីេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់ជន្រតូវេចទ្របឆងំនឹងដកីសេ្រមច របស់សហេច្រកមេសុើបសួរេលើ
សេំណើ សុឲំយបេំពញកចិចេសុើបសួរេលើកទីដប់មួយរបស់នួនជ) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករ
កមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ១៩) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ ក.ស.ច.ស 
ឯក រេលខ D158/5/4/14 ២៥ សី  ២០០៩។ 

េរឿងក្ដេីអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងករពនយរេពលសវនករស្ដីពីករឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សនន 
( ធរណៈ - េសចក្តសីេ្រមចេលើសេំណើ សុពំនយរេពលសវនករេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ជទំស់នឹង
ដកីសេ្រមចឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (  
អ.ប.ជ ០២) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ C20/I/13 ១ 
េម  ២០០៨។ 

េរឿងក្ដេីអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងករឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សនន ( ធរណៈ - លដកីេលើ    
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដកីសេ្រមចឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សននជន្រតូវេចទេអៀងធរីទិធ) អងគជនំុំជ្រមះ



ងេរឿងក្ដ ី អងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ 
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វ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ០២) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-
២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ C20/I/27 ៩ កកក  ២០០៨។ 

េរឿងក្ដេីអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងករពនយរេពលឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សននេលើកទីពីរ ( ធ-      
រណៈ - [េកសលុប] លដកីេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់េអៀង ធរីទិធ្របឆងំនឹងដកីសេ្រមចេលើករ
បន្តថរិេវ ៃនករឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំ-
ជ្រមះ (អ.ប.ជ ៣៣) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ 
C20/9/15 ៣០ េម  ២០១០។ 

េរឿងក្ដេីអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើករផ្អ កកចិចដេំណើ រករនីតវិធិ ី ( ធរណៈ - លដកីេលើ         
បណ្តឹ ងបណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់េអៀង ធរីទិធ្របឆងំនឹងដកីសេ្រមចរបស់សហេច្រកមេសុើបអេងកត 
ែដលបដេិសធសេំណើ សុផំ្អ កកចិចេសុើបសួរេ យមូលេហតុរេំ ភនីតវិធិ ី (D264/1) អងគជនំុំជ្រមះ
វ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ៤២) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-
២០០៧-អ.វ.ត-.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ D264/2/6 ១០សី  ២០១០។ 

េរឿងក្ដេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើសេំណើ សុឲំយេធ្វើេមឃភព ( ធរណៈ - លដកីេលើបណ្តឹ ង
ឧទធរណ៍របស់េខៀវ សផំន្របឆងំនឹងដកីសេ្រមចេលើសេំណើ សុឲំយេធ្វើេមឃភព េ យមូលេហតុ
រេំ ភនីតវិធិ)ី អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ៣០) សណំុំ
េរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ D197/5/8 ៤ ឧសភ ២០១០។ 

េរឿងក្ដេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើចេម្លើយ ែដល ចបនមកេ យ រអេំពើទរុណកមម ( ធ-        
រណៈ លដកីេលើភព ចទទួលយកបន ៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដកី របស់សហ-
េច្រកមេសុើបសួរសេ្រមចអពីំករេ្របើ្របស់ចេម្លើយែដលបនមក ឬែដល ចបនមកេ យ រ
អេំពើទរុណកមម) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ២៧) សណំុំ
េរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ D130/10/12 ២៧ មក  
២០១០។ 

េរឿងក្ដេីខៀវ សផំន៖ សេំណើ សុឯំក រគ្ំរទដកីដេំ ះ្រ យ ( ធរណៈ - េសចក្ដសីេ្រមចេលើ
សេំណើ សុឲំយបកែ្រប្រគប់ឯក រទងំអស់ឋ ែដលបនេ្របើ្របស់េដើមបគី្ំរទដកីដេំ ះ្រ យ) អងគ-
ជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ១៦) សណំុំេរឿងេលខ០០២/ ១៨-
១១-២០១០-អ.វ.ត.ក ឯក រេលខ២ អ.ប.ជ ១៥ ធនូ  ២០១០។ 
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េរឿងក្ដេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើករទទួលយកភស្តុ ងេ ះបនទុក ( ធរណៈ - េសចក្តសីេ្រមច
េលើករទទួលយកបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ែដល ក់េ យេខៀវ សផំន និងេសចក្តីបងគ ប់ដល់សហ្រពះ ជ-

ជញ ) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ២៤) សណំុំេរឿងេលខ
០០២/១០-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ D164/4/7 ២២ កញញ  ២០០៩។ 

េរឿងក្ដេីខៀវ សផំន៖ ករពនយរេពលេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍អពីំដកីឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន (េសចក្តសីេ្រមច
េលើសេំណើ សុពំនយរេពលសវនករ េលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដកីឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន) អងគ-
ជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ០៤) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-
០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ C26/I/25 ២៣ េម  ២០០៨។ 

េរឿងក្ដេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងករពនយរថរិេវ ៃនករឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន និងករ-
បដេិសធសេំណើ ( ធរណៈ - [េកសលុប] លដកីេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់ជន្រតូវេចទេខៀវ-      
សផំន្របឆងំនឹងដកីបដេិសធេលើសេំណើ សុេំ ះែលងឱយមនេសរភីព និងដកីសេ្រមចពនយរ
ថរិេវ ៃនករឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន) អងគជនំុំ ជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ 
(អ.ប.ជ ១៤ និង១៥) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ 
C26/5/26 ៣ កកក  ២០០៩។ 

េរឿងក្ដេីខៀវ សផំន៖ សេំណើ សុឲំយេបើកសវនករ ធរណៈ ( ធរណៈ - ដកីសេ្រមចស្តីពីករេសនើសុឲំយ
េបើកសវនករ ធរណៈរបស់េមធវ ី ចេំពះបណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដកីសេ្រមចឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ-

សនន និងស្តីពីករេសនើសុរំបស់សហ្រពះ ជ ជញ  ែដលសុឱំយមនករលុបេចញកថខណ្ឌ មួយចនួំន
ែដលមនេនកនុងបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ របស់េមធវកីរពរក្ត)ី អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ 
អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ០៤) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រ
េលខ C26/I/13 ៣ មនី ២០០៨។ 

េរឿងក្ដេីខៀវ សផំន៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងករពនយរថរិេវ  ៃនករឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សននេលើកទីពីរ 
( ធរណៈ - [េកសលុប] លដកីេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់េខៀវ សផំន្របឆងំនឹងដីកសេ្រមច
េលើករបន្តថរិេវ ៃនករឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរ
ជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ៣៦) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ ក.ស.ច.ស ឯក រ
េលខ C26/9/12 ៣០ េម  ២០១០។ 

េរឿងក្ដេីខៀវ សផំន៖ ករដកបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ( ធរណៈ - េសចក្តសីេ្រមចពក់ព័នធនឹងេសចក្តជូីនដណឹំង
អពីំករដកបណ្តឹ ងឧទធរណ៍) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ 
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០៤) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ C26/I/31 ១៥ 
តុ  ២០០៨។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ និងេអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដកីដេំ ះ្រ យ ( ធរណៈ - លដីក
េលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍េធ្វើេឡើងេ យនួន ជ និងេអៀង ធរីទិធ្របឆងំនឹងដកីដេំ ះ្រ យ) អងគជនំុំ
ជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ -ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ១៤៥ និង១៤៦) សណំុំេរឿងេលខ
០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ D427/2/15 ១៥ កុមភៈ ២០១១។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើសេំណើ សុឲំយែតង ងំអនកជនំញែផនក្របជ ្រស្តបែនថម ( ធរណៈ 
- [េកសលុប] លដកីេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់េ កនួន ជ្របឆងំនឹងដកីរបស់សហេច្រកម
េសុើបសួរសេ្រមចបដេិសធេលើសេំណើ សុេំយបល់ពីអនកជនំញជេលើកទីពីរ) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញ
កនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ៦៦) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.-     
ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ D365/2/9 ១ កកក  ២០១០។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើដកីបដេិសធពកយសុេំមឃភព ( ធរណៈ - លដកីេលើ          
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់េ កនួនជ្របឆងំ ចេំពះដកីបដេិសធពកយសុេំមឃភព) អងគជនំុំជ្រមះ
វ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ០៦) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-  
អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ D55/I/8 ២៦ សី  ២០០៨។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ៖ ករចូលរួមសវនកររបស់េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីកនុងេរឿងឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន ( ល-
ដកីអពីំករចូលរួមរបស់េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី កនុងសវនករេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដីក
សេ្រមចឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ 
០១) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ C11/53 ២០ មនី 
២០០៨។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ៖ សេំណើ របស់េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីសុឲំយេធ្វើករពិចរ េឡើងវញិ ( ធរណៈ - 
េសចក្ដសីេ្រមចេលើសេំណើ រួម របស់សហេមធវេីដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីសុកំរពិចរ េឡើងវញិ) 
អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ០៦) សណំុំេរឿងេលខ០០២/
១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ D55/I/13 ២៥ កុមភៈ ២០០៩។ 

េរឿងក្ដនួីនជ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើសេំណើ សុឲំយបេំពញកចិចេសុើបសួរេលើកទីដប់មួយ ( ធរណៈ - ល-
ដកីេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដកីសេ្រមច របស់សហេច្រកមេសុើបសួរេលើសេំណើ េលើកទីដប់
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មួយ របស់ជន្រតូវេចទសុឲំយបេំពញកចិចេសុើបសួរ) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគ-   
បុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ២១) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩ -០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រ
េលខ D158/5/1/15 ១៨ សី  ២០០៩។  

េរឿងក្ដនួីន ជ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើករចត់ ងំអនកជនំញ ( ធរណៈ - លដកីេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍
របស់េ កនួន ជ ចេំពះករចត់ ងំអនកជនំញ) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគ-   
បុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ០៧) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រ
េលខ D54/V/6 ២២ តុ  ២០០៨។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ៖ បណ្តឹ ងដតិចតិ្តចេំពះេច្រកមន័យថុល ( ធរណៈ-េសចក្តសីេ្រមចជ ធរណៈស្ដីពី
បណ្ដឹ ងដតិចតិ្តជបនទ ន់របស់សហេមធវជីន្រតូវេចទនួន ជ ចេំពះេ កេច្រកមន័យ ថុល កនុង
េពលរង់ចេំសចក្ដសីេ្រមចេលើបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ ្របឆងំនឹងដីកសេ្រមចឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សនន) អងគ-
ជនំុំជ្រមះវ ិ មញញ កនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ០១) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-
០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ C11/29 ៤ កុមភៈ ២០០៨។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងករឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន ( លដកីេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍
្របឆងំនឹងដកីសេ្រមចឃុខំ្លួន បេ ្ត ះ សននជន្រតូវេចទនួនជ) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុង
តុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ០១) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/-    
ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ C11/54 ២០ មនី២០០៨។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ី និងេខៀវ សផំន៖  បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើភស្តុ ងបញជ ក់ពីករដងឹឮរបស់ជន្រតូវ
េចទចេំពះឧ្រកដិ្ឋកមម ( ធរណៈ - លដកីស្តីពីករពិចរ េឡើងវញិេទេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ 
របស់សហ្រពះ ជ ជញ ្របឆងំនឹងដកីសេ្រមច របស់សហេច្រកមេសុើបសួរ េទេលើសេំណើ សុំ ក់
បញចូ លឯក រភស្តុ ងបែនថមេទកនុងសណំុំេរឿង ែដលនឹងជួយដល់ករបញជ ក់ពីករដងឹឮរបស់
ជន្រតូវេចទ ចេំពះឧ្រកដិ្ឋកមមែដលបន្រប្រពឹត្តេឡើង) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ 
អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ៦៧) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស        
ឯក រេលខ D365/2/17 ២៧កញញ ២០១០។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ីេខៀវ សផំន និងេអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើសេំណើ សុំ ក់ឯក រភស្តុ ង
បែនថម ( ធរណៈ - លដកីេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ របស់សហ្រពះ ជ ជញ ្របឆងំេទនឹងដកី
សេ្រមចរបស់សហេច្រកមេសុើបអេងកត ស្តីពីករសុំ ក់ឯក រភស្តុ ងបែនថមេទកនុងសណំុំេរឿង 
ែដលគ្ំរទករបញជ ក់ពីករដងឹឮ របស់ជន្រតូវេចទអពីំឧ្រកដិ្ឋកមម) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុង
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តុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ៦៧) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/-   
ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ D365/2/10 ១៥ មថុិន ២០១០។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ីេខៀវ សផំន និងេអៀង ធរីទិធ៖ ករពិចរ េឡើងវញិេលើពកយសុំ ងំខ្លួនជេដើម
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ( ធរណៈ - លដកីសេ្រមចអពីំករពិចរ រជថមេីឡើងវញិ អពីំករ-
ទទួលយកពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ 
អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ៤៧ និង៥៣) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.-     
ច.ស ឯក រេលខ D364/1/6 ១ កកក  ២០១១។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និងេអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើភព ចទទួលយកបនៃន
ពកយសុំ ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ( ធរណៈ - [េកសលុប] លដកីេលើ្រគប់បណ្តឹ ង
ឧទធរណ៍ទងំអស់្របឆងំនឹងដីកសេ្រមចរបស់សហេច្រកមេសុើបសួរេលខ D250/3/3 ១៣ មក  
២០១០ និងដកីសេ្រមចេលខ D250/3/2 ១៣ មក  ២០១០ េលើភព ចទទួលយកបនៃនពកយសុំ

ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (  
អ.ប.ជ ៤៧ និង៤៨) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ 
D411/3/6 ២៤ មថុិន ២០១១។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និងេអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើភព ចទទួលយកបនៃន
ពកយសុំ ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ( ធរណៈ - លដកីេលើ្រគប់បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ទងំ-
អស់្របឆងំនឹងដកីសេ្រមចនន របស់សហេច្រកមេសុើបសួរេលើភព ចទទួលយកបន ៃនពកយ
សុំ ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ 
(អ.ប.ជ ៧៦ ១១២ ១១៣ ១១៤ ១១៥ ១៤២ ១៥៧ ១៦៤ ១៦៥ ១៧២) សណំុំេរឿងេលខ០០២/
១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ D411/3/6 ២៤ មថុិន ២០១១។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ីេខៀវ សផំន និងេអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើសេំណើ ស្តីពីកររក ករសមង ត់
សមភព និងភពយុត្តធិម៌ ( ធរណៈ - លដកីេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងចេម្លើយរបស់
សហេច្រកមេសុើបសួរេទនឹងសេំណើ ស្តីពីកររក ករសមង ត់សមភព និងភពយុត្តធិម៌) អងគជនំុំ-
ជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ១៤៧) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-
០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ A410 /2/6 ២៩ មថុិន ២០១១។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និងេអៀង ធរីទិធ៖ សេំណើ សុបំង្ហ ញឯក រអ.ប.ជ-០៨ទងំអស់    
( ធរណៈ - [េកសលុប] េសចក្ដសីេ្រមចេលើសេំណើ របស់េអៀង រសុីឲំយបង្ហ ញឯក រអ.ប.ជ-
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០៨ ទងំអស់ដល់ែផនកគពំរករករពរក្ដ)ី អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំ-
ជ្រមះ (អ.ប.ជ-០៨) សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៤-១២-២០០៩-អ.វ.ត.កអ.ប.ជ ឯក រេលខ 31 ១៥ 
កកក  ២០១១។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ីេខៀវ សផំន េអៀង ធរីទិធ និងឌុច៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើសេំណើ សុសំមភ សន៍បុគគល 
ែដលបត់ខ្លួនេ យបងខ ំ និងេរៀបករេ យបងខ ំ ( ធរណៈ - លដកីេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់
សហេមធវតីំ ងេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ្របឆងំនឹងដីកសេ្រមចបដិេសធសំេណើ សុំសមភ សន៍
បុគគល ដូច យនមេនកនុងសំេណើ សុំឲយ បេំពញកចិចេសុើបសួរ ស្តីពីករបត់ខ្លួនេ យបងខ ំ និងករ-
េរៀបករេ យបងខ)ំ អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ៥២) 
សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រេលខ D310/1/3 ២១ កកក  
២០១០។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ីេខៀវ សផំន និងេអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េលើសេំណើ សុឲំយែស្វងរកភស្តុ ង
េ ះបនទុក ( ធរណៈ - លដកីេលើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដកីសេ្រមចេលើសេំណើ សុឲំយ
ែស្វងរកភស្តុ ងេ ះបនទុក េនកនុងឃ្ល ងំផទុកឯក ររួម) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ 
អងគបុេរជនំុំជ្រមះ (អ.ប.ជ ២៤ សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស ឯក រ
េលខ D164/4/13 ១៨ វចិឆកិ ២០០៩។ 

 
អងគជំនុំជ្រមះ ដំបូង (េរឿងក្ដី) 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ភព ចទទួលយកបនៃនភស្តុ ងបែនថម (េសចក្តសីេ្រមចេលើសេំណើ របស់ភគនីនសុំ
ក់សមភ រៈមួយចនួំន េនចេំពះមុខអងគជនំុំជ្រមះអនុេ ម មវធិនៃផទកនុង៨៧(២)) អងគជនំុំជ្រមះ

វ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគជនំុំជ្រមះ ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០១/១៨-០៧-២០០៧-   
អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ ឯក រេលខ E176 ២៨ តុ  ២០០៩។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ភព ចទទួលយកភស្តុ ង (េសចក្តសីេ្រមចស្តីពីភព ចទទួលយកសមភ រៈ ែដលមនេន
កនុងសណំុំេរឿងេធ្វើជភស្តុ ង) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគជនំុំជ្រមះ ដបូំង 
សណំុំេរឿងេលខ០០១/១៨-០៧-២០០៧-អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ ឯក រេលខ E43/4 ២៦ ឧសភ 
២០០៩។ 
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េរឿងក្ដឌុីច៖ សេំណើ សុពំនយរេពល កព់កយសុំ ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី (េសចក្តសីេ្រមចេលើ
សេំណើ សុពំនយរេពលកនុងករ ក់ពកយសុំ ងំខ្លួន ជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ -   
មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគជនំុំជ្រមះ ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០១/១៨-០៧-២០០៧-អ.វ.-     
ត.ក/ អ.ជ.ស.ដ ឯក រេលខ E2/92/2 ១០ មនី ២០០៩។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ករេធ្វើេសចក្តសីននិ ្ឋ នេលើករផ្តនទ េទសរបស់េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី (េសចក្តសីេ្រមចេលើ
សេំណើ រួមរបស់សហេមធវតីំ ងេដើមបណ្តឹ ង រដ្ឋបបេវណីសុឲំយេចញេសចក្តសីេ្រមច អពីំសិទធិ
របស់សហេមធវតីំ ងេដើម   បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីកនុងករេធ្វើេសចក្តសីននិ ្ឋ នផ្តនទ េទស និងេសច-
ក្តែីណនទំក់ទងនឹងករសួរជនជប់េចទអនកជនំញ និង ក  ីែដលបនេកះេ ឲយផ្តល់សកខកីមម
ទក់ទងនឹងអត្តចរតិរបស់ជនជប់េចទ) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគជនំុំជ្រមះ

ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០១/១៨-០៧-២០០៧-អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ ឯក រេលខ E72/3 ៩ 
តុ  ២០០៩។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីែដលទទួលមរណភព (េសចក្តសីេ្រមចេលើពកយសុទំក់ទងនឹង
មរណភពរបស់េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគជនំុំជ្រមះ

ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០១/១៨-០៧-២០០៧-អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ ឯក រេលខ E2/5/3 
១៣ មនី ២០០៩។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ល្រកម ( ល្រកម) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគជនំុំជ្រមះ -
ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០១/១៨-០៧-២០០៧-អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ ឯក រេលខ E188 ២៦ កកក  
២០១០។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ សេំណើ សុឲំយេ ះែលង (េសចក្តសីេ្រមចេលើសេំណើ សុឲំយេ ះែលងជនជប់េចទឲយេនេ្រក
ឃុ)ំ អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគជនំុំជ្រមះ ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០១/ 
១៨-០៧-២០០៧-អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ ឯក រេលខ E39/5 ១៥ មថុិន ២០០៩។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី សេំណើ សុពំនយរេពល (េសចក្តសីេ្រមចេលើសេំណើ សុពំនយរេពលរបស់េអៀង រ)ី, 
អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគជនំុំជ្រមះ ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០២/ ១៩-
០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ ឯក រេលខ E106/1 ២៧ កកក  ២០១១។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី សវនករេដញេ លេទេលើករបេំពញកចិចេសុើបសួរ (េសចក្តសីេ្រមចេលើញញត្តរិបស់
េអៀង រ ីសុឲំយមនសវនករេដញេ លេទេលើករបេំពញកចិចេសុើបសួរ) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញ
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កនុងតុ ករកមពុជ អងគជនំុំជ្រមះ ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧ -អ.វ.ត.ក/-   
អ.ជ.ស.ដ ឯក រេលខ E71/1 ៨ េម  ២០១១។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី សេំណើ សុឲំយេ ះែលង (េសចក្តសីេ្រមចេលើសេំណើ របស់េអៀង រសុីឲំយមនករេ ះ
ែលង) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគជនំុំជ្រមះ ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០២/
១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ ឯក រេលខ E79/2 ១២ ឧសភ ២០១១។ 

េរឿងក្ដេីអៀង រ៖ី បណ្ដឹ ងដតិចតិ្តចេំពះេច្រកមនិលណុន (េសចក្តសីេ្រមចេលើបណ្ដឹ ងរបស់េអៀង រ ី
ែដលប្ដងឹដតិចិត្ត ចេំពះេ កេច្រកមនិល ណុន និងសេំណើ ពក់ព័នធេផ ងៗ) អងគជនំុំជ្រមះ
វ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគជនំុំជ្រមះ ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-   
អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ ឯក រេលខ E5/3 ២៨ មក  ២០១១។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ីេខៀវ សផំន និងេអៀង ធរីទិធ៖ អនុស រណៈេផញើជូនេមធវ្ីរគប់ភគ ី (អនុស រណៈ
របស់អងគជនំុំជ្រមះ ដបូំងជូនេមធវ្ីរគប់ភគ ី ៃនេរឿងក្តទីក់ទងនឹងចំ ត់ថន ក់ៃនរបយ-
ករណ៍របស់អនកជនំញ) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគជនំុំជ្រមះ ដបូំង 
សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ ឯក រេលខ E62/3/10 ៦ កកក  
២០១១។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និងេអៀង ធរីទិធ៖ េមធវតីំ ងេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី (អនុស -       
រណៈរបស់អងគជនំុំជ្រមះ ដបូំងតបេទនឹងសេំណើ  របស់េមធវតីំ ងេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋ
បបេវណីេសនើសុផំ្ល ស់ប្ដូ រអនកតំ ងែផនកចបប់ៃនេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុង
តុ ករកមពុជ អងគជនំុំជ្រមះ ដបូំង ឯក រេលខ E61/1 ៦ េម  ២០១១។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និងេអៀង ធរីទិធ៖ សេំណើ សុបំែនថមេពលេវ  (េសចក្ដសីេ្រមចេលើ
សេំណើ របស់សហេមធវនីមុំខតំ ងេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីសុបំែនថមេពលេវ ) អងគជនំុំជ្រមះ
វ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគជនំុំជ្រមះ ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.-
ត.ក/អ.ជ.ស.ដ ឯក រេលខ E51/10/2 ៩ មថុិន ២០១១។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ីេខៀវ សផំន និងេអៀង ធរីទិធ៖ បណ្ដឹ ងដតិចតិ្តចេំពះេច្រកមយូរឧត្ត  (េសចក្ដ-ី
សេ្រមចេលើបណ្ដឹ ងរបស់េអៀងធរីទិធ និងេអៀង របី្ដងឹដតិចតិ្តេច្រកមយូរ ឧត្ត េចញពីអងគេច្រកម
ពិេសស និងសេំណើ សុឲំយមនសវនករជ ធរណៈ) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ 
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អងគជនំុំជ្រមះ ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧ -អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ ឯក រ
េលខ E63/5 ៩ ឧសភ ២០១១។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ីេខៀវ សផំន និងេអៀង ធរីទិធ៖ បណ្ដឹ ងដតិចតិ្តចេំពះេច្រកមនិល ណុន SILVIA 
CARTWRIGHT យ៉ សុខន JEAN-MARC LAVERGNE, និងេច្រកមធូ មណី (េសចក្ដសីេ្រមចេលើ
បណ្ដឹ ងរបស់េអៀងធរីទិធ, នួន ជ និងេអៀង រ ី ែដលប្ដងឹដតិចតិ្ត ចេំពះេ កេច្រកមនិល ណុន 
េច្រកមSILVIA CARTWRIGHT េច្រកមយ៉ សុខនេច្រកម JEAN-MARC LAVERGNE និង
េច្រកមធូ មណី) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគជនំុំជ្រមះ ដបូំង សណំុំេរឿង
េលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ ឯក រេលខ E55/4 ២៣ មនី ២០១១។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ីេខៀវ សផំន និងេអៀង ធរីទិធ៖ សេំណើ សុឲំយ កសួរជថមអីពីំករឃុខំ្លួន (េសចក្ដ-ី
សេ្រមចេលើសេំណើ របស់នួន ជែដលេសនើសុឲំយអងគជនំុំជ្រមះ ដបូំងបងគ ប់ឲយមនករ កសួរ
ជថម ី អពីំលកខខណ្ឌ ៃនករឃុខំ្លួន) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគជនំុំជ្រមះ -
ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក /អ.ជ.ស.ដ ឯក រេលខ E66/2 ១១      
ឧសភ ២០១១។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ី េខៀវ សផំន និងេអៀង ធរីទិធ៖ ករែណនសំ្រមប់េធ្វើកចិច្របជុេំរៀបចសំវនករ 
(ចេម្លើយតបរបស់អងគជនំុំជ្រមះ ដបូំងេទនឹងសេំណើ សុេំលខ E67, E57, E56, E58, E23, E59, 
E20, E33, E71 និង E73 េ្រកយកចិច្របជុេំរៀបចសំវនករ ០៥េម ២០១១) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញ
កនុងតុ ករកមពុជ អងគជនំុំជ្រមះ ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០២ ឯក រេលខ E74 ៨ េម  
២០១១។ 

េរឿងក្ដនួីន ជ េអៀង រ ីេខៀវ សផំន និងេអៀង ធរីទិធ៖ សេំណើ សុឲំយេ ះែលងជបនទ ន់ (េសចក្ដសីេ្រមច
េលើសេំណើ សុឲំយេ ះែលងបនទ ន់របស់នួនជ េខៀវ សផំន និងេអៀង ធរីទិធ) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញ
កនុងតុ ករកមពុជ អងគជនំុំជ្រមះ ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/   
អ.ជ.ស.ដ ឯក រេលខ E50 ១៦ កុមភៈ ២០១១។ 

 
អងគជំនុំជ្រមះ ដំបូង (្របតិចរកឹៃនេរឿងក្ដី) 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំជ្រមះទី៤ (កណំត់េហតុជ យលកខណ៍អក រៃនកចិចដេំណើ រករ
នីតវិធិជីនំុំជ្រមះក្ដកីងំេហកក ៊ វេ  “ឌុច” - ធរណៈ), អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករ   



ងេរឿងក្ដ ី អងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ 
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កមពុជ អងគជនំុំជ្រមះ ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០១/១៨-០៧-២០០៧-អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ      
ឯក រេលខ E1/8.1 សវនករេលើអងគេសចក្ដេីលើកទី៤ ៦ េម  ២០០៩។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំជ្រមះទី៥ (កណំត់េហតុជ យលកខណ៍អក រៃនកចិចដេំណើ រករ
នីតវិធិជីនំុំជ្រមះក្ដកីងំេហកក ៊ វេ  “ឌុច” - ធរណៈ) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ 
អងគជនំុំជ្រមះ ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០១/១៨-០៧-២០០៧-អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ ឯក រ
េលខ E1/9.1 សវនករេលើអងគេសចក្ដេីលើកទី៥ ៧ េម  ២០០៩។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំជ្រមះទី៦ (កណំត់េហតុជ យលកខណ៍អក រៃនកចិចដេំណើ រករ
នីតវិធិជីនំុំជ្រមះក្ដកីងំេហកក ៊ វេ  “ឌុច” - ធរណៈ) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ 
អងគជនំុំជ្រមះ ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០១/១៨-០៧-២០០៧-អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ ឯក រ
េលខ E1/10.1 សវនករេលើអងគេសចក្ដេីលើកទី៦ ៨ េម  ២០០៩។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំជ្រមះទី៧ (កណំត់េហតុជ យលកខណ៍អក រៃនកចិចដេំណើ រករ
នីតវិធិជីនំុំជ្រមះក្ដកីងំេហកក ៊ វេ  “ឌុច” - ធរណៈ) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ 
អងគជនំុំជ្រមះ ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០១/១៨-០៧-២០០៧-អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ ឯក រ
េលខ E1/11.1 សវនករេលើអងគេសចក្ដេីលើកទី៧ ៩ េម  ២០០៩។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំជ្រមះទី៨ (កណំត់េហតុជ យលកខណ៍អក រៃនកចិចដេំណើ រករ
នីតវិធិជីនំុំជ្រមះក្ដកីងំេហកក ៊ វេ  “ឌុច” - ធរណៈ) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ 
អងគជនំុំជ្រមះ ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០១/១៨-០៧-២០០៧-អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ ឯក រ
េលខ E1/12.1 សវនករេលើអងគេសចក្ដេីលើកទី៨ ២០ េម  ២០០៩។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំជ្រមះទី៩ (កណំត់េហតុជ យលកខណ៍អក រៃនកចិចដេំណើ រករ
នីតវិធិជីនំុំជ្រមះក្ដកីងំេហកក ៊ វេ  “ឌុច” - ធរណៈ) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ 
អងគជនំុំជ្រមះ ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០១/១៨-០៧-២០០៧-អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ ឯក រ
េលខ E1/13.1 សវនករេលើអងគេសចក្ដេីលើកទី៩ ២១ េម  ២០០៩។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំជ្រមះទី១០ (កណំត់េហតុជ យលកខណ៍អក រៃនកចិចដេំណើ រ
ករនីតវិធិជីនំុំជ្រមះក្ដកីងំេហកក ៊ វេ  “ឌុច” - ធរណៈ) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករ
កមពុជ អងគជនំុំជ្រមះ ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០១/១៨-០៧-២០០៧-អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ     
ឯក រេលខ E1/14.1 សវនករេលើអងគេសចក្ដេីលើកទី១០ ២២ េម  ២០០៩។ 



ងេរឿងក្ដ ី អងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ 
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េរឿងក្ដឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំជ្រមះទី១១ (កណំត់េហតុជ យលកខណ៍អក រៃនកចិចដេំណើ រ
ករនីតវិធិជីនំុំជ្រមះក្ដកីងំេហកក ៊ វេ  “ឌុច” - ធរណៈ) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករ
កមពុជ អងគជនំុំជ្រមះ ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០១/១៨-០៧-២០០៧-អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ     
ឯក រេលខ E1/15.1 សវនករេលើអងគេសចក្ដេីលើកទី១១ ២៣ េម  ២០០៩។ 

េរឿងក្ដឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំជ្រមះទី១២ (កណំត់េហតុជ យលកខណ៍អក រៃនកចិចដេំណើ រ
ករនីតវិធិជីនំុំជ្រមះក្ដកីងំេហកក ៊ វេ  “ឌុច” - ធរណៈ) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករ
កមពុជ អងគជនំុំជ្រមះ ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០១/១៨-០៧-២០០៧-អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ     
ឯក រេលខ E1/16.1 សវនករេលើអងគេសចក្ដេីលើកទី១២ ២៧ េម  ២០០៩។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំជ្រមះទី១៣ (កណំត់េហតុជ យលកខណ៍អក រៃនកចិចដេំណើ រ
ករនីតវិធិជីនំុំជ្រមះក្តកីងំេហកក ៊ វេ  “ឌុច” - ធរណៈ) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករ
កមពុជ អងគជនំុំជ្រមះ ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០១/១៨-០៧-២០០៧-អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ     
ឯក រេលខ E1/17.1 សវនករេលើអងគេសចក្ដេីលើកទី១៣ ២៨ េម  ២០០៩។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំជ្រមះទី១៧ (កណំតេ់ហតុជ យលកខណ៍អក រៃនកចិចដេំណើ រ
ករនីតវិធិជីនំុំជ្រមះក្តកីងំេហកក ៊ វេ  “ឌុច”) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគជនំុំ
ជ្រមះ ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០១/១៨-០៧-២០០៧-អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ ឯក រេលខ 
E1/21.1 សវនករេលើអងគេសចក្ដេីលើកទី១៧ ១៩ ឧសភ ២០០៩។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំជ្រមះទី១៨ (កណំត់េហតុជ យលកខណ៍អក រៃនកចិចដេំណើ រ
ករនីតវិធិជីនំុំជ្រមះក្តកីងំេហកក ៊ វេ  “ឌុច”) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគជនំុំ
ជ្រមះ ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០១/១៨-០៧-២០០៧-អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ ឯក រេលខ 
E1/22.1 សវនករេលើអងគេសចក្ដេីលើកទី១៨  ២០ ឧសភ២០០៩។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំជ្រមះទី១៩ (កណំត់េហតុជ យលកខណ៍អក រៃនកចិចដេំណើ រ
ករនីតវិធិជីនំុំជ្រមះក្តកីងំេហកក ៊ វេ  “ឌុច”) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគជនំុំ
ជ្រមះ ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០១/១៨-០៧-២០០៧-អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ ឯក រេលខ 
E1/23.1 សវនករេលើអងគេសចក្ដេីលើកទី១៩ ២១ ឧសភ ២០០៩។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំជ្រមះទី២២ (កណំត់េហតុជ យលកខណ៍អក រៃនកចិចដេំណើ រ
ករនីតវិធិជីនំុំជ្រមះក្តកីងំេហកក ៊ វេ  “ឌុច”) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគជនំុំ-



ងេរឿងក្ដ ី អងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  341 

ជ្រមះ ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០១/១៨-០៧-២០០៧-អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ ឯក រ E1/26.1 
សវនករេលើអងគេសចក្ដេីលើកទី២២ ២៧ ឧសភ ២០០៩។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ្របតចិរកឹសវនករ ៃថងជនំុំជ្រមះទី២៣ (កណំត់េហតុជ យលកខណ៍អក រៃនកចិចដេំណើ រ
ករនីតវិធិជីនំុំជ្រមះក្តកីងំេហកក ៊ វេ  “ឌុច”) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ អងគជនំុំ-
ជ្រមះ ដបូំង សណំុំេរឿងេលខ០០១/១៨-០៧-២០០៧-អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ ឯក រេលខ 
E1/27.1 សវនករេលើអងគេសចក្ដេីលើកទី២៣ ២៨ ឧសភ ២០០៩។ 

 
អងគជំនុំជ្រមះតុ ករកំពូល 

េរឿងក្តឌុីច៖ សេំណើ សុំ ក់ រ របស់អនកែដលមនិែមនជភគៃីនេរឿងក្ត ី (េសចក្ដសី្រមចេលើសេំណើ
របស់អងគភពគពំរករករពរក្តសុីំ ក់ រ របស់អនក ែដលមនិែមនជភគ ី ៃនេរឿងក្តមីកកន់
អងគជនំុំជ្រមះតុ ករកពូំល) អ.វ.ត.ក សំណំុេរឿងេលខ០០១/១៨-០៧-២០០៧-អងគជនំុំជ្រមះ
វ ិ មញញ កនុងតុ ករកមពុជ/អងគជនុំំជ្រមះតុ ករកពូំល ឯក រេលខ F7/2 ៩ ធនូ  ២០១០។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ លដកីេលើបណ្តឹ ង ទុកខ ( លដកីសេ្រមចេលើបណ្តឹ ង ទុកខ) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញ 
កនុងតុ ករកមពុជ/អងគជនំុំជ្រមះតុ ករកពូំល សណំុំេរឿងេលខ០០១/១៨-០៧-២០០៧-អវតក/-     
អជតក ឯក រេលខ F28 ៣ កុមភៈ ២០១២។ 

េរឿងក្តឌុីច៖ ករកណំត់ នៈេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីកនុង ល្រកមអងគជនំុំជ្រមះ ដបូំង (េសចក្ត-ី
សេ្រមចស្តីពីករកណំត់ចរតិលកខណៈៃនបណ្តឹ ង ទុកខភ្ល មៗ របស់សហេមធវតីំ ងេដើមបណ្តឹ ង
រដ្ឋបបេវណី្រកុម១ - ចេំពះករសេ្រមចពី នៈៃនេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី កនុង ល្រកមអងគជនំុំ-
ជ្រមះ ដបូំង) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញ កនុងតុ ករកមពុជ/អងគជនំុំជ្រមះតុ ករកពូំល សណំុំ
េរឿងេលខ ០០១/១៨-០៧-២០០៧-អវតក/អជតក ឯក រេលខ F8/1 ៣០ កញញ  ២០១០។ 

េរឿងក្តេីអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ងដតិចតិ្តេច្រកមេ ម សិរវិឌ  (េសចក្តសីេ្រមចេលើសេំណើ របស់េអៀង ធរីទិធសុំ
ដតិចតិ្តេច្រកមេ ម សិរវិឌ េ យ រកង្វះឯក ជភព) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញ កនុងតុ ករ   
កមពុជ/អងគជនំុំជ្រមះតុ ករកពូំល សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក (១) 
ឯក រេលខ 1/4 ៣ មថុិន ២០១១។ 

េរឿងក្តេីខៀវ សផំន៖បណ្តឹ ង ទុកខភ្ល មៗេលើសេំណើ សុឲំយេ ះែលង (េសចក្តសីេ្រមចេលើបណ្តឹ ង ទុកខ
ភ្ល មៗរបស់េខៀវ សផំនស្តីពីសេំណើ សុឲំយេ ះែលងជបនទ ន់) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញ កនុងតុ ករ   



ងេរឿងក្ដ ី អងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ 
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កមពុជ/អងគជនំុំជ្រមះតុ ករកពូំល សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក (០៤) 
ឯក រេលខ E50/3/1/4 ៦ មថុិន ២០១១។ 

េរឿងក្តនួីន ជ និងេអៀង ធរីទិធ៖ បណ្តឹ ង ទុកខភ្ល មៗេលើសេំណើ សុឲំយេ ះែលងជបនទ ន់ (េសចក្តសីេ្រមច
េលើបណ្តឹ ង ទុកខភ្ល មៗរបស់នួន ជនិងេអៀង ធរីទិធ្របឆងំនឹងសេ្រមចរបស់អងគជនំុំជ្រមះ
ដបូំងេលើសេំណើ សុឲំយេ ះែលងជបនទ ន់) អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញ កនុងតុ ករកមពុជ/អងគជនំុំជ្រមះ
តុ ករកពូំល សណំុំេរឿងេលខ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក (០១/០២) ឯក រេលខ 
E50/2/1/4 ៣ មថុិន ២០១១។ 



ងេរឿងក្ដ ី គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស អ.ស.ប 
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គណៈកមម ធិករសទិធិមនសុ អ.ស.ប 

េរឿងក្ដAី.ទល់នឹង្របេទសអូ្រ ្ត លី គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 560/1993 អ.ស.ប 
ឯក រ   េលខៈ CCPR/C/59/D/560/1993 មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី៣ េម  ១៩៩៧។ 

េរឿងក្ដAីBBASSIទល់នឹង្របេទស ល់េហ រ ី គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
1172/2003 អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/89/D/1172/2003 មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី២៨ 
មនី ២០០៧។ 

េរឿងក្ដAីBOUSHANIFទល់នឹង្របេទសនរែវហ  គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
1542/2007     អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/93/D/1542/2007 មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី
១៧ កកក  ២០០៨។ 

េរឿងក្ដAីBOUSSEDRAទល់នឹងLIBYAN ARAB JAMAHIRIYA គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប         
បណ្តឹ ងេលខ៖1751/2008 អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/100/D/1751/2008 មត្ិរតូវបនអនុម័ត
េនៃថងទី២៥ តុ  ២០១០។ 

េរឿងក្ដAីRREDONDOទល់នឹង្របេទសេប៉រូ គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 688/1996, 
អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/69/D/1688/1996 មតិែដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី២៧ កកក  
២០០០។ 

េរឿងក្ដBីABKINទល់នឹងសហពន័ធរុស  ី គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 1310/2004     
អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/92/D/1310/2004, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី៣ េម  
២០០៨។ 

េរឿងក្ដBីARZHIGទល់នឹង្របេទសប ងំ គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 327/1988    
អ.ស.ប    ឯក រេលខៈ CCPR/C/OP/4 មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី១១ េម  ១៩៩១។ 

េរឿងក្ដBីASSOទល់នឹង្របេទសអុ៊យ ៉ គ យ គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
1887/2009, អ.ស-.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/100/D/1887/2009 មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី
១៩ តុ  ២០១០។ 



ងេរឿងក្ដ ី គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស អ.ស.ប 
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េរឿងក្ដBីAZZANOទល់នឹង្របេទសអុ៊យ ៉ គ យ គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
5/1977, អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/OP/1 មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី១៥ សី  
១៩៧៩។ 

េរឿងក្ដBីIRINDWA និងTSHISEKEDIទល់នឹង្របេទសហ េអៀ គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស  អ.ស.ប          
បណ្តឹ ងេលខ៖ 241 និង242/1987 CCPR/C/OP/3 មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី៤ េម  
១៩៨៩។ 

េរឿងក្ដBីOLAÑOSទល់នឹង្របេទសេអក្វ ឌ័រ, គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 238/1987 
អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/OP/3 មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី២៦ កកក  ១៩៨៩។ 

េរឿងក្ដBីUTOVENKOទល់នឹង្របេទសអុ៊យែ្រកន គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស  អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
1412/2005    អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/102/D/1412/2005 មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី
១៩ កកក  ២០១១។ 

េរឿងក្ដCីADORET និង LE BIHANទល់នឹង្របេទសប ងំ គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស  អ.ស.ប បណ្តឹ ង
េលខ៖ 221/1987 និង 323/1988 អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/OP/4 មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេន
ៃថងទី១១ េម  ១៩៩១។ 

េរឿងក្ដCីAGAS BUTIN និង ASTILLEROទល់នឹង្របេទសហ្វីលីពីន គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស  អ.ស.ប    
បណ្តឹ ងេលខ៖ 788/1997 អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/OP/7 មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី២៣ 
តុ  ២០០៤។ 

េរឿងក្ដCីARRANZA ALEGREទល់នឹង្របេទសេប៉រូ គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស  អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
1126/2002 អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/85/D/1126/2002 មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី២៨ 
តុ  ២០០៥។ 

េរឿងក្ដCីASAFRANCA DE GÓMEZទល់នឹង្របេទសេប៉រូ គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស  អ.ស.ប បណ្តឹ ង
េលខ៖ 981/2001* អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/78/D/981/2001 មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេន
ៃថងទី២២ កកក ២០០៣។ 

េរឿងក្ដCីHAPARRO, CHAPARRO, CRESPO, SOLIS និង CHAPARROទល់នឹង្របេទសកូឡុប៊ំ,ី គណៈ-   
កមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 612/1995 អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/60/D/612-
/1995 មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី២៩ កកក  ១៩៩៧។ 
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េរឿងក្ដCីORONEL និងគូកនទល់នឹង្របេទសកូឡុប៊ំ ី គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
778/1997 អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/76/D778/1997 មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី២៤ 
តុ  ២០០២។ 

េរឿងក្ដCីROCHETទល់នឹង្របេទសប ងំ គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 1777/2008 
អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/100/D/1777/2008 មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី២៥ តុ  
២០១០។ 

េរឿងក្ដDីOMUKOVSKY, TSIKLAURI, GELBAKHIANI និង DOKVADZEទល់នឹង្របេទសហ៊ កហ៊ ,ី គណៈ-   
កមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 623/1995, 624/1995, 626/1995, 627/1995, អ.ស.ប 
ឯក រេលខៈ CCPR/C/62/D/623/1995, CCPR/C/62/D/624/1995, CCPR/C/62/D/626/1995, 
CCPR/C/62/D/627/1995, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី៦ េម  ១៩៩៨។ 

េរឿងក្ដDីUGINទល់នឹងសហពន័ធរុស  ី គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 815/1998,       
អ. ស.ប  ឯក រេលខៈ CCPR/C/81/D815/1998 មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី៥ កកក  
២០០៤។ 

េរឿងក្ដDីUNAEVទល់នឹង្របេទស ជគីី ថ ន គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
1995/2003, អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/95/D/1995/2003 មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី
៣០ មនី ២០០៩។ 

េរឿងក្ដEីNGO ទល់នឹង្របេទសកេមរូន គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 1397/2005   
អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/96/D/1397/2005 មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី២២ កកក  
២០០៩។ 

េរឿងក្ដ ី FERNANDOទល់នឹង្របេទស្រសីលងក  គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
1189/2003 អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/83/D/1189/2003 មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី
៣១ មនី ២០០៥។ 

េរឿងក្ដFីILIPOVICHទល់នឹង្របេទសលីទុយ នី គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
875/1999, អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/78/D/875/1999, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី៤ 
សី  ២០០៣។ 
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េរឿងក្ដFីILLASTREទល់នឹង្របេទសបូលីវ ីគណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 336/1988, 
អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/OP/4 មត ិ

េរឿងក្ដGីAPIRJANOVAទល់នឹង្របេទសអុ៊យែប៊គី ថ ន គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ
៖ 1589/2007 អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/98/D1589/2007 មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី
១៨ មនី ២០១០ 

េរឿងក្ដGីARCÍA FUENZALIDAទល់នឹង្របេទសេអក្វ ឌ័រ គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ង
េលខ៖ 480/1991 អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/57/D/480/1991 មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី១២ 
កកក  ១៩៩៦។ 

េរឿងក្ដGីAYOSO MARTINEZទល់នឹង្របេទសេអសបញ៉ គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ង
េលខ៖ 1363/2005 អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/97/D/1363/2005, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី
១៩ តុ  ២០០៩។ 

េរឿងក្ដGីORJI-DINKAទល់នឹង្របេទសកេមរូន គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
1134/2002,    អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/83/D/1134/2002, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី
១៧ មនី ២០០៥។ 

េរឿងក្ដGីRIDINទល់នឹងសហពន័ធរុស  ី គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 770/1997,       
អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/69/D/770/1997, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី២០ កកក  ២០០០។ 

េរឿងក្ដGីUESDONទល់នឹង្របេទសប ងំ គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 219/1986, 
អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/OP/3, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី២៥ កកក  ១៩៩០។ 

េរឿងក្ដHីILL និង HILLទល់នឹង្របេទសេអសបញ៉ គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
526/1993, អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/OP/6, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី២ េម  
១៩៩៧។ 

េរឿងក្ដIីDIEVAទល់នឹង្របេទស ជគីី ថ ន គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
1276/2004,     អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/95/D1276/2004, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី
៣១ មនី ២០០៩។ 
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េរឿងក្ដIីNTERIGHTSទល់នឹង្របេទស្រទីនី ដ និងតូបហកូ  គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ង
េលខ៖ 580/1994, អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/74/D/580/1994, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេន
ៃថងទី២១ មនី ២០០២។ 

េរឿងក្ដIីSAEVAទល់នឹង្របេទសអុ៊យែប៊គី ថ ន គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
1163/2003, អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/95/D/1163/2003, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី
២០ មនី ២០០៩។ 

េរឿងក្ដJី. O.ទល់នឹង្របេទសប ងំ គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 1620/2007,        
អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/101/D/1620/2007, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី២៣ មនី 
២០១១។ 

េរឿងក្ដKីALDAROVទល់នឹង្របេទសគហ៊ី ី ថ ន គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
1338/2005, អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/98/D1338/2005, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី
១៨ មនី ២០១០។ 

េរឿងក្ដKីANKANAMGEទល់នឹង្របេទស្រសីលងក  គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
909/2000, អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/81/D/909/2000, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី២៧ 
កកក  ២០០៤។ 

េរឿងក្ដKីARTTUNENទល់នឹង្របេទស ្វ ងំឡង់ គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
387/1989, អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/OP/4, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី២៣ តុ  
១៩៩២។ 

េរឿងក្ដKីATSORA, SUDALENKO និងNEMKOVICHទល់នឹង្របេទសេប រូស គណៈកមម ធកិរសិទធិ
មនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 1383/2005, អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/100/D/1383/2005, មតិ
ែដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី២៥ តុ  ២០១០។ 

េរឿងក្ដKីAVANAGHទល់នឹង្របេទសេអៀកឡង់ គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
819/1998, អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/71/D/819/1998, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី៤ 
េម  ២០០១។ 

េរឿងក្ដKីELLYទល់នឹង្របេទសចៃម៉ក គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 253/1987,    
អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/OP/4, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី៨ េម  ១៩៩១។ 
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េរឿងក្ដKីENNEDYទល់នឹង្របេទស្រទីនី ដនិង តូបហកូ  គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ង
េលខ៖ 845/1998, អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/OP/7, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី២៦     
មនី ២០០២។ 

េរឿងក្ដKីHUSEYNOVA និងBUTAEVAទល់នឹង្របេទស ជគីី ថ ន គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប 
បណ្តឹ ងេលខ៖ 1263/2004 និង1264/2004, អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/94/D/1263/2004-
1264/2004, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី២០ តុ  ២០០៨។ 

េរឿងក្ដKីIRPOទល់នឹង្របេទស ជគីី ថ ន គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
1401/2005, អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/97/D/1401/2005, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី
២៧ តុ  ២០០៩។ 

េរឿងក្ដKីULOVទល់នឹង្របេទសគហ៊ី ី ថ ន គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
1369/2005, អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/99/D/1369/2005, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី
២៦ កកក  ២០១០។ 

េរឿងក្ដKីURBANOVAទល់នឹង្របេទស ជគីី ថ ន គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
1096/2002, អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/79/D/1096/2002, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី៦ 
វចិឆកិ ២០០៣។ 

េរឿងក្ដKីWOKទល់នឹង្របេទសអូ្រ ្ត លី គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 1442/2005, 
អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/97/D/1442/2005, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី២៣ តុ  
២០០៩។ 

េរឿងក្ដLីATIFULINទល់នឹង្របេទសគហ៊ី ី ថ ន គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
1312/2004, អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/98/D/1312/2004, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី
១០ មនី ២០១០។ 

េរឿងក្ដLីAUREANO ATACHAHUAទល់នឹង្របេទសេប៉រូ គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ
៖ 540/-1993, អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/56/D/540/1993, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី
២៥ មនី ១៩៩៦។ 
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េរឿងក្ដLីUBUTO ទល់នឹង្របេទសហ មែបរ គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
390/1990 អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/55/D/390/1990/ករពិនិតយេឡើងវញិេលើកទី១ មតែិដល
្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី៣១ តុ  ១៩៩៥។ 

េរឿងក្ដLីUMANOG និង SANTOSទល់នឹង្របេទសហ្វីលីពីន គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ង
េលខ៖ 1466/2006, អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/92/D/1466/2006, មតែិដល្រតូវបនអនុម័ត
េនៃថងទី២០ មនី ២០០៨។ 

េរឿងក្ដMីARQUESទល់នឹង្របេទសអងេ់ គ  គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
1128/2002, អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/83/D/1128/ 2002, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី
២៩ មនី ២០០៥។ 

េរឿងក្ដMីEDJNOUNEទល់នឹង្របេទស ល់េហ រ ី គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
1297/2004, អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/87/D/1297/2004, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី
១៤ កកក  ២០០៦។ 

េរឿងក្ដMីENNENទល់នឹង្របេទសហូឡង់ គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 1797/2008, 
អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/99/D/1797/2008, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី២៧ កកក  
២០១០។ 

េរឿងក្ដMីUKONGទល់នឹង្របេទសកេមរូន គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 458/1991, 
អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/51/D/458/1991, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី២១ កកក  
១៩៩៤។ 

េរឿងក្ដPីOLAYទល់នឹង្របេទសេប៉រូ គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 577/1994,          
អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/61/577/1994, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី៦ វចិឆកិ ១៩៩៧។ 

េរឿងក្ដPីRATT និង MORGANទល់នឹង្របេទសចៃម៉ក គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប / បណ្តឹ ង
េលខ៖ 210/-1986 និង225/1987, អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/OP/3, មតែិដល្រតូវបនអនុម័ត
េនៃថងទី៦ េម  ១៩៨៩។ 

េរឿងក្ដPីUSTOVALOVទល់នឹងសហពន័ធរុស  ី គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
1232/2003, អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/98/D/1232/2003, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី
២៣ មនី ២០១០។ 
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េរឿងក្ដRីESHETNIKOVទល់នឹងសហពន័ធរុស  ី គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
1278/2004, អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/95/D/1278/2004, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី
២៣ មនី ២០០៩។ 

េរឿងក្ដRីODRÍGUEZ OREJUELAទល់នឹង្របេទសកូឡុប៊ំ ី គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ង
េលខ៖ 848/1999, អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/75/D/848/1999, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេន
ៃថងទី២៣ កកក  ២០០២។ 

េរឿងក្ដSីATTOROVAទល់នឹង្របេទស ជគីី ថ ន គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
1200/2003, អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/95/D/1200/2003, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី
៣០ មនី ២០០៩។ 

េរឿងក្ដSីEXTUSទល់នឹង្របេទស្រទីនី ដ និងតូបហកូ  គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ
៖ 818/1998, អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/72/D/ 818/1998, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី១៦      
កកក  ២០០១។ 

េរឿងក្ដSីHARIFOVA, SAFAROV និងBURKHONOVទល់នឹង្របេទស ជគីី ថ ន គណៈកមម ធកិរសិទធិ
មនុស      អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 1209, 1231/2003 និង 1241/2004, អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR
/C/92/D/1209,1231/2003 និង 1241/2004, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី១ េម  ២០០៨។ 

េរឿងក្ដSីMANTSERទល់នឹង្របេទសេប រុស គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
1178/2003,     អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/94/D/1178/ 2003, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថង
ទី២៣ តុ  ២០០៨។ 

េរឿងក្ដSីOBHRAJទល់នឹង្របេទសេណប៉ល់ គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប បណ្តឹ ងេលខ៖ 
1870/2009, អ.ស.ប ឯក រេលខៈ CCPR/C/99/D/1870/2009, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី
២៧ កកក  ២០១០។ 

េរឿងក្ដTីERÁN JIJÓN និង TERÁN JIJÓNទល់នឹង្របេទសេអក្វ ឌ័រ គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប    
បណ្តឹ ងេលខ៖ 277/1988, អ.ស.ប, ឯក រេលខៈ CCPR/C/OP/4, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី
២៦ មនី ១៩៩២។ 



ងេរឿងក្ដ ី គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស អ.ស.ប 
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េរឿងក្ដTីOLIPKHUZHAEVទល់នឹង្របេទសអុ៊យែប៊គី ថ ន, គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប, បណ្តឹ ង
េលខ៖ 1280/2004, អ.ស.ប, ឯក រេលខៈ CCPR/C/96/D/1280/2004, មតែិដល្រតូវបនអនុម័ត
េនៃថងទី២២ កកក  ២០០៩។ 

េរឿងក្ដUីCLÉS ទល់នឹង្របេទសេអសបញ៉, គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប, បណ្តឹ ងេលខ៖ 
1364/2005, អ.ស.ប, ឯក រេលខៈ CCPR/C/96/D/1363/2005, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី
២២ កកក  ២០០៩។ 

េរឿងក្ដUីMAROVAទល់នឹង្របេទសអុ៊យែប៊គី ថ ន, គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប, បណ្តឹ ងេលខ៖ 
1449/2006, អ.ស.ប, ឯក រេលខៈ CCPR/C/100/D/1449/2006, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី១៩ 
តុ  ២០១០។ 

េរឿងក្ដUីSAEVទល់នឹងសហពន័ធរុស ,ី គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អងគករសហ្របជជត,ិ បណ្តឹ ងេលខ៖ 
1577/2007, អ.ស.ប, ឯក រេលខៈ CCPR/C/99/D/1577/2007, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី
១៩ កកក  ២០១០។ 

េរឿងក្ដVីAN ALPHENទល់នឹង្របេទសហូឡង់, គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប, បណ្តឹ ងេលខ៖ 
305/1988, អ.ស.ប, ឯក រេលខៈ CCPR/C/OP/4, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី២៣ កកក  
១៩៩០។ 

េរឿងក្ដWីEISSទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស, គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប, បណ្តឹ ងេលខ៖ 1086/2002, 
អ.ស.ប, ឯក រេលខៈ CCPR/C/77/D/1086/2002, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី៣ េម  
២០០៣។ 

េរឿងក្ដWីILSONទល់នឹង្របេទសហ្វីលីពីន, គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប, បណ្តឹ ងេលខ៖ 
868/1999, អ.ស.ប, ឯក រេលខៈ CCPR/C/79/D/868/1999, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី៣០ 
តុ  ២០០៣។ 

េរឿងក្ដWីRIGHTទល់នឹង្របេទសចៃម៉ក, គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប, បណ្តឹ ងេលខ៖ 349/1989, 
អ.ស.ប, ឯក រេលខៈ CCPR/C/OP/4, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី២៧ កកក  ១៩៩២។ 

េរឿងក្ដYីASSEEN និង THOMASទល់នឹង ធរណរដ្ឋហគូយ៉ , គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប, 
បណ្តឹ ងេលខ៖ 676/1996, អ.ស.ប, ឯក រេលខៈ CCPR/C/62/D/676/1996, មតែិដល្រតូវបន    
អនុម័តេនៃថងទី៣០ មនី ១៩៩៨។ 
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េរឿងក្ដYីKLYMOVAទល់នឹង្របេទសទួគមនីី ថ ន, គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អ.ស.ប, បណ្តឹ ងេលខ៖ 
1460/2006, អ.ស.ប, ឯក រេលខៈ CCPR/C/96/D/1460/2006, មតែិដល្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី
២០ កកក  ២០០៩។ 
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តុ ករសទិធិមនសុ អឺរ ៉បុ 

េរឿងក្ដAីCQUAVIVAទល់នឹង្របេទសប ងំ, តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប, អងគជនំុំជ្រមះ, ពកយសុេំលខៈ 
19248/91, ២១ វចិឆកិ ១៩៩៥។ 

េរឿងក្ដAីKSOYទល់នឹង្របេទសទួគ,ី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប, អងគជនំុំជ្រមះ, ពកយសុេំលខៈ 21987/93, 
១៨ ធនូ  ១៩៩៦។ 

េរឿងក្ដAីLBERT និង LE COMPTEទល់នឹង្របេទសែបលហ កិ, តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប, សម័យ្របជុំ
េពញអងគ, ពកយសុេំលខៈ 7299/75 និង 7496/76, ១០ កុមភៈ ១៩៩៣។ 

េរឿងក្ដAីLLENET DE RIBEMONTទល់នឹង្របេទសប ងំ, តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប, អងគជនំុំជ្រមះ, ពកយ
សុេំលខៈ 15175/89, ១០ កុមភៈ ១៩៩៥។ 

េរឿងក្ដAីMUURទល់នឹង្របេទសប ងំ, តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប, អងគជនំុំជ្រមះ, ពកយសុេំលខៈ 19776/9
2, ២៥ មថុិន ១៩៩៦។ 

េរឿងក្ដAីNDERSSONទល់នឹង្របេទសសុ៊យែអត, តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប, អងគជនំុំជ្រមះ, ពកយសុេំលខៈ 
11274/85, ២៩ តុ  ១៩៩១។ 

េរឿងក្ដAីRTICOទល់នឹង្របេទសអុី លី, តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប, អងគជនំុំជ្រមះ, ពកយសុេំលខៈ 
6694/74, ១៣ឧសភ ១៩៨០។ 

េរឿងក្ដAីSCHទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស, តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប, អងគជនំុំជ្រមះ, ពកយសុេំលខៈ 
12398/86, ២៦      េម  ១៩៩១។ 

េរឿងក្ដAីSSENOV អនកដៃទេទៀតទល់នឹង្របេទសបុ៊ល ក រ,ី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប, អងគជនំុំជ្រមះ, 
ពកយសុេំលខៈ 24760/94, ២៨ តុ  ១៩៩៨។ 

េរឿងក្ដAីTANASOVAទល់នឹង្របេទសបុ៊ល ក រ,ី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប, អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុំ
េលើកទី៥), ពកយសុេំលខៈ 72001/01, ២ តុ  ២០០៨។ 

េរឿងក្ដBីARBERÀ, MESSEGUÉ និង JABARDOទល់នឹង្របេទសេអសបញ៉, តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប, 
សម័យ្របជុេំពញអងគ, ពកយសុេំលខៈ 10590/83, ៦ ធនូ  ១៩៨៨។ 
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េរឿងក្ដBីASKAYA និងOKÇUOǦLU ទល់នឹង្របេទសទួគ,ី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប, អងគជនំុំជ្រមះខន តធ,ំ 
ពកយសុេំលខៈ 23536/94 និង 24408/94, ៨ កកក  ១៩៩៩។ 

េរឿងក្ដBីOCELLARI និង RIZZAទល់នឹង្របេទសអុី លី, តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប, អងគជនំុំជ្រមះ 
(សម័យ្របជុេំលើកទី២), ពកយសុេំលខៈ 399/02, ១៣ វចិឆកិ ២០០៧។ 

េរឿងក្ដBីÖNISCHទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស, តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប, អងគជនំុំជ្រមះ, ពកយសុេំលខៈ 
8658/79, ៦ ឧសភ ១៩៨៥។ 

េរឿងក្ដBីRENNANទល់នឹងច្រកភពអងេ់គ្លស, តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប, អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុេំលើក
ទី៣), ពកយសុេំលខៈ 39846/98, ១៦ តុ  ២០១១។ 

េរឿងក្ដBីROGAN និងអនកដៃទេទៀតទល់នឹងច្រកភពអងេ់គ្លស, តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប, សម័យ្របជុំ
េពញអងគ, ពកយសុេំលខៈ 11209/84, 11234/84, 11266/84 និង 11386/85, ២៩ វចិឆកិ ១៩៨៨។ 

េរឿងក្ដBីRUSCOទល់នឹង្របេទសប ងំ, តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប, អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុេំលើកទី៥), 
ពកយសុេំលខៈ 1466/07, ១៤ តុ  ២០១០។ 

េរឿងក្ដBីUTKEVICIUSទល់នឹង្របេទសលីទុយ នី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុំ
េលើកទី២), ពកយសុេំលខៈ 48297/99, ២៦ មនី ២០០៣។ 

េរឿងក្ដBីÜYÜKDAǦទល់នឹង្របេទសទួគ ី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុេំលើកទី៤) 
ពកយសុ ំ   េលខៈ 28340/95, ២១ ធនូ  ២០០០។ 

េរឿងក្ដCីANទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ពកយសុេំលខៈ 9300/81 ១២ កកក  
១៩៨៤។ 

េរឿងក្ដCីIULLAទល់នឹង្របេទសអុី លី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប សម័យ្របជុេំពញអងគ ពកយសុេំលខៈ 
11152/84 ២២ កុមភៈ ១៩៨៩។ 

េរឿងក្ដCីLOOTHទល់នឹង្របេទសែបលហ កិ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 
12718/87, ១២ ធនូ  ១៩៩១។ 

េរឿងក្ដCីONSTANTINESCUទល់នឹង្របេទសរ ៉ូម៉នី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុំ
េលើកទី១) ពកយសុេំលខៈ 28871/95 ២៧ មថុិន ២០០០។ 
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េរឿងក្ដCីRAXIទល់នឹង្របេទសអុី លី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុេំលើកទី១) 
ពកយសុេំលខៈ 34896/97 ៥ ធនូ  ២០០២។ 

េរឿងក្ដCីUSCANIទល់នឹងច្រកភពអងេ់គ្លស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុេំលើកទី
៤) ពកយសុ ំេលខៈ 32771/96, ២៤ កញញ  ២០០២។ 

េរឿងក្ដDីAKTARASទល់នឹង្របេទសលីទុយ នី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុំ
េលើកទី៣) ពកយ សុេំលខៈ 42095/98, ១០ តុ  ២០០០។ 

េរឿងក្ដDីAYANANទល់នឹង្របេទសទួគ ី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុេំលើកទី២) 
ពកយសុ ំ   េលខៈ 7377/03 ១៣ តុ  ២០០៩។ 

េរឿងក្ដDីE CUBBERទល់នឹង្របេទសែបលហ កិ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 
9186/80 ២៦ តុ  ១៩៨៤។ 

េរឿងក្ដDីE JONG, BALJET និង VAN DEN BRINKទល់នឹង្របេទសហូឡង់ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគ
ជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 8805/79, 8806/79 និង 9242/81 ២២ ឧសភ ១៩៨៤។ 

េរឿងក្ដDីELTAទល់នឹង្របេទសប ងំ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 11444/85 
១៩ ធនូ  ១៩៩០។ 

េរឿងក្ដDីEWEERទល់នឹង្របេទសែបលហ កិ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 
6903/75 ២៧ តុ  ១៩៨០។ 

េរឿងក្ដDីIENNETទល់នឹង្របេទសប ងំ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 
18160/91 ២៦កញញ  ១៩៩៥។ 

េរឿងក្ដDីOORSONទល់នឹង្របេទសហូឡង់ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 
20524/92 ២៦   មនី ១៩៩៦។ 

េរឿងក្ដFីISCHERទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 
16922/90 ២៦    េម  ១៩៩៥។ 

េរឿងក្ដFីOUCHERទល់នឹង្របេទសប ងំ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 
22209/93 ១៨     មនី ១៩៩៧។ 
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េរឿងក្ដFីOX, CAMPBELL និង HARTLEYទល់នឹងច្រកភពអងេ់គ្លស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំ
ជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 12244/86 12245/86 និង 12383/86 ៣០ សី  ១៩៩០។ 

េរឿងក្ដFីRANZ FISCHERទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុំ
េលើកទី៣) ពកយសុេំលខៈ 37950/97 ២៩ ឧសភ ២០០១។ 

េរឿងក្ដGី.B.ទល់នឹង្របេទសប ងំ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុេំលើកទី៣) ពកយ
សុេំលខៈ 44069/98 ២ តុ  ២០០១។ 

េរឿងក្ដGីODDIទល់នឹង្របេទសអុី លី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 8966/80, 
៩ េម  ១៩៨៤។ 

េរឿងក្ដGីRADINGERទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 
15963/90 ២៣ តុ  ១៩៨៥។ 

េរឿងក្ដGីÜLMEZទល់នឹង្របេទសទួគ ី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុេំលើកទី២) 
ពកយសុេំលខៈ 16330/02 ២០ ឧសភ ២០០៨។ 

េរឿងក្ដHីÅKANSSON និង STURESSONទល់នឹង្របេទសសុ៊យែអត តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំ
ជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 11855/85 ២១ កុមភៈ ១៩៩០។ 

េរឿងក្ដHីAUSCHILDTទល់នឹង្របេទស ណឺម៉ក តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប សម័យ្របជុេំពញអងគ ពកយ
សុេំលខៈ 10486/83 ២៤ ឧសភ ១៩៨៩។ 

េរឿងក្ដHីUSSAINទល់នឹងច្រកភពអងេ់គ្លស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 
21928/93 ២១ កុមភៈ ១៩៩៦។ 

េរឿងក្ដHីELMERSទល់នឹង្របេទសសុ៊យែអត តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប សម័យ្របជុេំពញអងគ ពកយសុេំល
ខៈ 11826/ 85, ២៩ តុ  ១៩៩១។ 

េរឿងក្ដHីERMIទល់នឹង្របេទសអុី លី  តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 18114/02 
១៨ តុ  ២០០៦។ 

េរឿងក្ដHីUVIGទល់នឹង្របេទសប ងំ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 11105/84 
២៤ េម  ១៩៩០។ 
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េរឿងក្ដIីMBRIOSCIAទល់នឹង្របេទសស្វីស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 
13972/88 ២៤ វចិឆកិ ១៩៩៣។ 

េរឿងក្ដJីACOBSSONទល់នឹង្របេទសសុ៊យែអត (េលខ២) តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយ
សុេំលខៈ 16970/90 ១៩ កុមភៈ ១៩៩៨។ 

េរឿងក្ដJីALLOHទល់នឹង្របេទស ល្លឺម៉ង់ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះខន តធ ំ ពកយសុេំលខៈ 
54810/00 ១១ កកក  ២០០៦។ 

េរឿងក្ដKីAMASINSKIទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 
9783/82 ១៩ ធនូ  ១៩៨៩។ 

េរឿងក្ដKីAMPANISទល់នឹង្របេទស្រកកិ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 
17977/91 ១៣     កកក  ១៩៩៥។ 

េរឿងក្ដKីOVÁCIKទល់នឹង្របេទសស្លូ ៉គ ី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុេំលើកទី៣) 
ពកយសុេំលខៈ 50903/06 ២៩ កុមភៈ ២០១២។ 

េរឿងក្ដKីROMBACHទល់នឹង្របេទសប ងំ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុេំលើកទី
៣) ពកយសុ ំេលខៈ 29731/96 ១៣ កុមភៈ ២០០១។ 

េរឿងក្ដKីURTទល់នឹង្របេទសទួគ ី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 24276/94 ២៥ 
ឧសភ ១៩៩៨។ 

េរឿងក្ដLីABITAទល់នឹង្របេទសអុី លី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះខន តធ ំ ពកយសុេំលខៈ 
26772/95 ៦ េម  ២០០០។ 

េរឿងក្ដLីAGERBLOMទល់នឹង្របេទសសុ៊យែអត តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុំ
េលើកទី៤) ពកយសុេំលខៈ 26891/95 ១៤ មក  ២០០៣។ 

េរឿងក្ដLីAVENTSទល់នឹង្របេទស ត់វយ៉ី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុេំលើកទី
១) ពកយសុ ំេលខៈ 58442/00 ២៨ វចិឆកិ ២០០២។ 

េរឿងក្ដLីE COMPTE, VAN LEUVEN និង DE MEYEREទល់នឹង្របេទសែបលហ កិ តុ ករសិទធិមនុស
អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 6878/75 និង 7238/75 ២៣ មថុិន ១៩៨១។ 
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េរឿងក្ដLីETELLIERទល់នឹង្របេទសប ងំ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 
12369/86 ២៦ មថុិន ១៩៩១។ 

េរឿងក្ដLីOBO MACHADOទល់នឹង្របេទសពរ័ទុយ ក ល់ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះខន តធ ំ
ពកយសុ ំ េលខៈ 15764/89 ២០ កុមភៈ ១៩៩៦។ 

េរឿងក្ដLីUEDICKE BELKACEM និង KOÇទល់នឹង្របេទស ល្លឺម៉ង់ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំ
ជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 6210/73, 6877/75 និង 7132/75, ២៨ វចិឆកិ ១៩៧៨។ 

េរឿងក្ដLីUKANOVទល់នឹង្របេទសបុ៊ល ក រ ី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 
21915/93 ២០ មនី ១៩៩៧។ 

េរឿងក្ដMីALONEទល់នឹងច្រកភពអងេ់គ្លស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប សម័យ្របជុេំពញអងគ ពកយសុេំល
ខៈ 8691/79, ២ សី  ១៩៨៤។ 

េរឿងក្ដMីAMEDOVAទល់នឹង្របេទសរុស  ីតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុេំលើកទី១) 
ពកយសុេំលខៈ 7064/05 ១ មថុិន ២០០៦។ 

េរឿងក្ដMីANTOVANELLIទល់នឹង្របេទសប ងំ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 
21497/93, ១៨ មនី ១៩៩៧។ 

េរឿងក្ដMីCKAYទល់នឹងច្រកភពអងេ់គ្លស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះខន តធ ំ ពកយសុេំលខៈ 
543/03, ៣ តុ  ២០០៦។ 

េរឿងក្ដMីENETទល់នឹង្របេទសប ងំ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុេំលើកទី២) 
ពកយសុេំលខៈ 39553/02 ១៤ មថុិន ២០០៥។ 

េរឿងក្ដMីINELLIទល់នឹង្របេទសស្វីស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 8660/79 
២៥ មនី ១៩៨៣។ 

េរឿងក្ដMីONNELL និង MORRISទល់នឹងច្រកភពអងេ់គ្លស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយ
សុេំលខៈ 9562/81 និង 9818/82 ២ មនី ១៩៨៧។ 

េរឿងក្ដMីOSERទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុេំលើកទី១) 
ពកយសុ ំ    េលខៈ 12643/02 ២១ កញញ  ២០០៦។ 



ងេរឿងក្ដ ី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  359 

េរឿងក្ដMីURRAYទល់នឹងច្រកភពអងេ់គ្លស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះខន តធ ំពកយសុេំលខៈ 
14310/88, ២៨ តុ  ១៩៩៤។ 

េរឿងក្ដNីEŠTÁK ទល់នឹង្របេទសស្លូ ៉គ ី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុេំលើកទី៤) 
ពកយសុ ំ  េលខៈ 65559/01 ២៧ កុមភៈ ២០០៧។ 

េរឿងក្ដNីEUMEISTERទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 
1936/63 ២៧ មថុិន ១៩៦៨។ 

េរឿងក្ដNីIKOLOVAទល់នឹង្របេទសបុ៊ល ក រ ី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះខន តធ ំ ពកយសុេំល
ខៈ 31195/96, ២៥ មនី ១៩៩៩។ 

េរឿងក្ដOីBERSCHLICKទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប សម័យ្របជុេំពញអងគ ពកយសុំ
េលខៈ 11662/85 ២៣ ឧសភ ១៩៩១។ 

េរឿងក្ដÖីCALANទល់នឹង្របេទសទួគ ី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះខន តធ ំ ពកយសុេំលខៈ 
46221/99 ១២ ឧសភ ២០០៥។ 

េរឿងក្ដOីLIVEIRAទល់នឹង្របេទសស្វីស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 
25711/94, ៣០     កកក  ១៩៩៨។ 

េរឿងក្ដOីYMANទល់នឹង្របេទសទួគ ីតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុេំលើកទី២) ពកយ
សុេំលខៈ 39856/02 ២០ កុមភៈ ២០០៧។ 

េរឿងក្ដÖីZENទល់នឹង្របេទសទួគ ី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុេំលើកទី៣) ពកយ
សុេំលខៈ 46286/99 ១២ េម  ២០០៧។ 

េរឿងក្ដPីAKELLIទល់នឹង្របេទស ល្លឺម៉ង់ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 
8398/78 ២៥       េម  ១៩៨៣។ 

េរឿងក្ដPីANTEAទល់នឹង្របេទសរ ៉ូម៉នី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុេំលើកទី២) 
ពកយសុ ំ    េលខៈ 33343/96 ៣ មថុិន ២០០៣។ 

េរឿងក្ដPីEREZទល់នឹង្របេទសប ងំ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះខន តធ ំ ពកយសុេំលខៈ 
47287/99 ១២ កុមភៈ ២០០៤។ 



ងេរឿងក្ដ ី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប 
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េរឿងក្ដPីFEIFER និងPLANKLទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុំ
េលខៈ 10802/84, ២៥ កុមភៈ ១៩៩២។ 

េរឿងក្ដPីIERSACKទល់នឹង្របេទសែបលហ កិ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 
8691/79 ១ តុ  ១៩៨២។ 

េរឿងក្ដRីUIZ-MATEOSទល់នឹង្របេទសេអសបញ៉ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប សម័យ្របជុេំពញអងគ ពកយ
សុេំលខៈ 12952/87 ២៣ មថុិន ១៩៩៣។ 

េរឿងក្ដ ី SAADIទល់នឹងច្រកភពអងេ់គ្លស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប សម័យ្របជុេំពញអងគ ពកយសុេំលខៈ 
13229/03 ២៩ មក  ២០០៨។ 

េរឿងក្ដSីALDUZទល់នឹង្របេទសទួគ ី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះខន តធ ំ ពកយសុេំលខៈ 
36391/02 ២៧ វចិឆកិ ២០០៨។ 

េរឿងក្ដSីANCHEZ-REISSEទល់នឹង្របេទសស្វីស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 
9862/82, ២១ តុ  ១៩៨៦។ 

េរឿងក្ដSីANNINOទល់នឹង្របេទសអុី លី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុេំលើកទី៣) 
ពកយសុេំលខៈ 30961/03 ២៧ េម  ២០០៦។ 

េរឿងក្ដSីEJDOVICទល់នឹង្របេទសអុី លី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះខន តធ ំពកយសុេំលខៈ 
56581/00 ១ មនី ២០០៦។ 

េរឿងក្ដSីEKANINAទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 
13126/87 ២៥ សី  ១៩៩៣។ 

េរឿងក្ដSីERIFISទល់នឹង្របេទស្រកកិ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុេំលើកទី១) 
ពកយសុេំលខៈ 27695/03 ២ វចិឆកិ ២០០៦។ 

េរឿងក្ដSីIGALASទល់នឹង្របេទស្រកកិ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុេំលើកទី១) 
ពកយសុេំលខៈ 19754/02 ២២ កញញ  ២០០៥។ 

េរឿងក្ដSីINGHទល់នឹងច្រកភពអងេ់គ្លស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 
23389/94 ២១ កុមភៈ ១៩៩៦។ 



ងេរឿងក្ដ ី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  361 

េរឿងក្ដSីTEPHENSទល់នឹង្របេទសម៉ល  (េលខ១) តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ
្របជុេំលើកទី៤) ពកយសុេំលខៈ 11956/07 ២១ េម  ២០០៩។ 

េរឿងក្ដSីTÖGMÜLLERទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 
1602/62 ១០ វចិឆកិ ១៩៦៩។ 

េរឿងក្ដSីULAOJAទល់នឹង្របេទសេអស្តូនី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុេំលើកទី៤) 
ពកយសុេំលខៈ 55939/00 ១៥ កុមភៈ ២០០៥។ 

េរឿងក្ដSីUTTERទល់នឹង្របេទសស្វីស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប សម័យ្របជុេំពញអងគ ពកយសុេំលខៈ 
8209/78 ២២ កុមភៈ ១៩៨៤។ 

េរឿងក្ដSីVIPSTAទល់នឹង្របេទស តវយ៉ី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុេំលើកទី
៣) ពកយសុេំលខៈ 66820/01 ៩ មនី ២០០៦។ 

េរឿងក្ដTី. V.ទល់នឹងច្រកភពអងេ់គ្លស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 24724/94 
១៦ ធនូ  ១៩៩៩។ 

េរឿងក្ដTីALAT TUNÇទល់នឹង្របេទសទួគ ីតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ (សម័យ្របជុេំលើកទី៤) 
ពកយសុេំលខៈ 32432/96 ២៧ មនី ២០០៧។ 

េរឿងក្ដTីAXQUETទល់នឹង្របេទសែបលហ កិ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះខន តធ ំពកយសុេំល
ខៈ 926/05 ១៦ វចិឆកិ ២០១០។ 

េរឿងក្ដTីOMASIទល់នឹង្របេទសប ងំ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 12850/87 
២៧ សី  ១៩៩២។ 

េរឿងក្ដTីOTHទល់នឹង្របេទសអូ្រទីស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 11894/85 
១២ ធនូ  ១៩៩១។ 

េរឿងក្ដTីWALIBទល់នឹង្របេទស្រកកិ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 24294/94 ៩ 
មថុិន ១៩៩៨។ 

េរឿងក្ដWីទល់នឹង្របេទសស្វីស តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 14379/88 ២៦ 
មក  ១៩៩៣។ 



ងេរឿងក្ដ ី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប 
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េរឿងក្ដWីEMHOFFទល់នឹង្របេទស ល្លឺម៉ង់ តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 
2122/64 ២៧ មថុិន ១៩៦៨។ 

េរឿងក្ដYីACHI និង SARGINទល់នឹង្របេទសទួគ ី តុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប អងគជនំុំជ្រមះ ពកយសុេំលខៈ 
1641/90 និង, 16426/90 ៨ មថុិន ១៩៩៥។ 



េសចក្តីបញចប ់ តុ ករកំពូលប ងំ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  363 

តុ ករកំពូលប ងំ 

េលខ10-85678 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១ តុ ករកពូំលប ងំ កចិច្របជុេំពញអងគ ១៥ មថុិន 
២០១២។ 

េលខ11-828661 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៥៧ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៦ កកក  
២០១១។ 

េលខ10-83656 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១២៥ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៨ សី  
២០១០។ 

េលខ10-81313 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៧៨ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១១ ឧសភ 
២០១០។ 

េលខ09-80516 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៤ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៦ កុមភៈ 
២០១០។ 

េលខ09-87206 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៨ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៩ មក  
២០១០។ 

េលខ09-80720 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៦៤ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៦ តុ  
២០០៩។ 

េលខ09-83950 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៤៨ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២ កញញ  
២០០៩។ 

េលខ08-83261 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៦៧ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៧ េម  
២០០៩។ 

េលខ08-85224 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣៦ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១១ កុមភៈ 
២០០៩។ 

េលខ07-88222 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២២៧ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១២ វចិឆកិ 
២០០៨។ 



េសចក្តីបញចប ់ តុ ករកំពូលប ងំ 
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េលខ07-87882 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៧២ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២ កញញ  
២០០៨។ 

េលខ08-81771 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៣៨ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៣ មថុិន 
២០០៨។ 

េលខ08-81582 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១២៦ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២០ ឧសភ 
២០០៨។ 

េលខ08-80483 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១១៥ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៤ ឧសភ 
២០០៨។ 

េលខ05-87379 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១ តុ ករកពូំលប ងំ កចិច្របជុេំពញអងគ ៩ ឧសភ 
២០០៨។ 

េលខ07-88451 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៤៩ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៦ កុមភៈ 
២០០៨។ 

េលខ02-82676/07-82110 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៤៤ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២០ 
កុមភៈ២០០៨ 

េលខ07-87802 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២១ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៩ មក  
២០០៨។ 

េលខ06-87787 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៨ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៣ មក  
២០០៨។ 

េលខ07-86077 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៨ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៥ មក  
២០០៨។ 

េលខ07-86794 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៩៧ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៤ ធនូ  
២០០៧។ 

េលខ07-82392 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៥៩ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៣ មថុិន 
២០០៧។ 



េសចក្តីបញចប ់ តុ ករកំពូលប ងំ 
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េលខ07-80929 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១០៧ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៤ េម  
២០០៧។ 

េលខ07-80807 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១០២ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៣ េម  
២០០៧។ 

េលខ06-87705 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៩ មក  
២០០៧។ 

េលខ06-86937 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៩១ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២១ វចិឆកិ 
២០០៦។ 

េលខ06-85657 គម នកនុងរបយករណ៍ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៩ កញញ  ២០០៦។ 

េលខ06-84869 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២០៨ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៦ កញញ  
២០០៦។ 

េលខ05-86773 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៤៦ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៥ កុមភៈ 
២០០៦។ 

េលខ05-82807 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣០៤ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២២ វចិឆកិ 
២០០៥។ 

េលខ05-86295 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣០៣ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២២ វចិឆកិ 
២០០៥។ 

េលខ05-84275 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៤០ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៨ កញញ  
២០០៥។ 

េលខ05-84021 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២២៦ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៤ កញញ  
២០០៥។ 

េលខ05-80014 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៨៧ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៥ មនី 
២០០៥។ 



េសចក្តីបញចប ់ តុ ករកំពូលប ងំ 
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េលខ04-87392 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៧៣ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១ មនី 
២០០៥។ 

េលខ04-83030 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៦ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១២ មក  
២០០៥។ 

េលខ04-81513 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៥៩ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៧ តុ  
២០០៤។ 

េលខ04-84922 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៤២ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៣ តុ  
២០០៤។ 

េលខ01-80234/04-82857 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៧៩ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  
៨ កកក ២០០៤។ 

េលខ04-80753 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១០២ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៨ េម  
២០០៤។ 

េលខ03-87065 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៩៦ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៧ េម  
២០០៤។ 

េលខ02-85180/03-83598 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៥០ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  
៣០ មនី២០០៤។ 

េលខ03-87739 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៦៩ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៧ មនី 
២០០៤។ 

េលខ04-80530 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៦ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៣ កុមភៈ 
២០០៤។ 

េលខ02-88194 គម នកនុងរបយករណ៍ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២១ មក  ២០០៤។ 

េលខ03-87030 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២២៣ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៦ វចិឆិក 
២០០៣។ 
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េលខ03-85240 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២២២ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៦ វចិឆកិ 
២០០៣។ 

េលខ03-80039 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៧៣ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៣០ កញញ  
២០០៣។ 

េលខ03-81482 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១១២ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៣ មថុិន 
២០០៣។ 

េលខ02-85064 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៧៨ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៦ មនី 
២០០៣។ 

េលខ02-86951 គម នកនុងរបយករណ៍ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៥ មក  ២០០៣។ 

េលខ02-86030 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២០៨ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៩ វចិឆិក 
២០០២។ 

េលខ02-80369 គម នកនុងរបយករណ៍ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៣ តុ  ២០០២។ 

េលខ02-84980 គម នកនុងរបយករណ៍ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១ តុ  ២០០២។ 

េលខ02-81514 គម នកនុងរបយករណ៍ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៦ កញញ  ២០០២។ 

េលខ02-83270 គម នកនុងរបយករណ៍ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៤ កកក  ២០០២។ 

េលខ02-84335 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៤៥ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៦ មថុិន 
២០០២។ 

េលខ01-87656 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១២៩ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៥ មថុិន 
២០០២។ 

េលខ02-80721 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១១១ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៤ ឧសភ 
២០០២។ 

េលខ02-82017 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៩១ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៣០ េម  
២០០២។ 
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េលខ01-84625 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៧៨ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៤ េម  
២០០២។ 

េលខ00-86244 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣៤ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៩ កុមភៈ 
២០០២។ 

េលខ02-80003 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១០ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៣ មក  
២០០២។ 

េលខ00-82215 គម នកនុងរបយករណ៍ តុ ករកពូំលប ងំ សភេពញអងគ ២២ មក  ២០០២។ 

េលខ 01-81054 គម នកនុងរបយករណ៍ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៦ មក  ២០០២។ 

េលខ01-82335 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៤២ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២១ វចិឆកិ 
២០០១។ 

េលខ01-84736 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៨៥ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៩ កញញ  
២០០១។ 

េលខ00-80748 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៥ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១១ មក  
២០០១។ 

េលខ00-83852 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣៦៩ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១២ ធនូ  
២០០០។ 

េលខ00-85227 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣១៤ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៥ តុ  
២០០០។ 

េលខ00-81594 គម នកនុងរបយករណ៍ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៥ តុ  ២០០០។ 

េលខ 00-82017 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៧៧ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៦ កញញ  
២០០០។ 

េលខ98-50007 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៥៧ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៧ កកក  
២០០០។ 
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េលខ99-85061 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៥៦ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៩ េម  
២០០០។ 

េលខ99-87081 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៤៩ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១ កុមភៈ 
២០០០។ 

េលខ99-83418 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៧ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១១ មក  
២០០០។ 

េលខ99-82369 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣០៤ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៤ ធនូ  
១៩៩៩។ 

េលខ98-84800 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៥៩ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៦ វចិឆកិ 
១៩៩៩។ 

េលខ99-85045 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២១០ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៦ តុ  
១៩៩៩។ 

េលខ98-80007 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២០៦ តុ ករកពូំលប ងំ សភេពញអងគ ៥ តុ  
១៩៩៩។ 

េលខ99-81426 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៧៦ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៣០ មថុិន 
១៩៩៩។ 

េលខ98-80413 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៤៤ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៧ មីន
១៩៩៩។ 

េលខ96-16560 ្រពឹត្តបិ្រតរដ្ឋបបេវណី I. ៨៤ តុ ករកពូំលប ងំ តុ កររដ្ឋបបេវណី ៩ មនី 
១៩៩៩។ 

េលខ97-88260 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២០ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៦ កុមភៈ 
១៩៩៩។ 

េលខ87-82424 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣៣១ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៣ ធនូ  
១៩៩៨។ 
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េលខ98-81428 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២១៦ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៤ សី  
១៩៩៨។ 

េលខ98-81213 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២១៨ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២១ កកក  
១៩៩៨។ 

េលខ98-80446 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២០៧ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៤ មថុិន 
១៩៩៨។ 

េលខ97-84372 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១២៤ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១ េម  
១៩៩៨។ 

េលខ97-83196 គម នកនុងរបយករណ៍ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៨ មក  ១៩៩៨។ 

េលខ96-82498 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣៨១ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១២ វចិឆក 
១៩៩៨។ 

េលខ97-83425 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៩៦ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៦ កញញ  
១៩៩៧។ 

េលខ97-82683 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៧៦ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២២ កកក  
១៩៩៧។ 

េលខ97-82539 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៧៣ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៦ កកក  
១៩៩៧។ 

េលខ96-83647 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២១៦ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៣ មថុិន 
១៩៩៧។ 

េលខ96-83118 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១១៨ តុ ករកពូំលប ងំ សភេពញអងគ ២៥ មនី 
១៩៩៧។ 

េលខ95-84446/96-85915 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៦៦ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៩ 
កុមភៈ ១៩៩៧។ 
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េលខ96-84634 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៤៦៩ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៧ ធនូ  
១៩៩៦។ 

េលខ96-80219 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៤៨ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១២ មថុិន 
១៩៩៦។ 

េលខ95-82256 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៣០ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៤ មថុិន 
១៩៩៦។ 

េលខ96-80686 គម នកនុងរបយករណ៍ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៦ ឧសភ ១៩៩៦។ 

េលខ95-84041 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៦០ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៦ កុមភៈ 
១៩៩៦។ 

េលខ95-85279/95-85289 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៧ តុ ករកពូំលប ងំ, តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៩ 
មក  ១៩៩៦។ 

េលខ94-85057 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣៤៥, តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៩ វចិឆកិ 
១៩៩៥។ 

េលខ94-85994 គម នកនុងរបយករណ៍ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៤ តុ  ១៩៩៥។ 

េលខ94-81397 គម នកនុងរបយករណ៍ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៩ តុ  ១៩៩៥។ 

េលខ92-81941 គម នកនុងរបយករណ៍ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៧ កញញ  ១៩៩៥។ 

េលខ95-82561 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៦៤ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៨ សី  
១៩៩៥។ 

េលខ94-83697 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣២២ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១១ តុ  
១៩៩៤។ 

េលខ94-83490 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣១៣ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៤ តុ  
១៩៩៤។ 

េលខ92-86470 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៥១ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៦ កកក  
១៩៩៣។ 
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េលខ94-82220 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៧៣ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១១ កកក  
១៩៩៤។ 

េលខ92-84778 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៤៧ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៦ េម  
១៩៩៣។ 

េលខ92-82543 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៨៧ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៤ កុមភៈ 
១៩៩៣។ 

េលខ92-83443 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៥៧ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៣ កុមភៈ 
១៩៩៣។ 

េលខ92-85534 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣២ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២០ មក  
១៩៩៣។ 

េលខ91-85925 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣៤៩ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៨ តុ  
១៩៩២។ 

េលខ91-85775 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២០៩ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៥ ឧសភ 
១៩៩២។ 

េលខ91-82210 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៥០ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៧ េម  
១៩៩២។ 

េលខ91-86843 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១១២ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១២ មនី 
១៩៩២។ 

េលខ91-86067 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៦៦ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១១ កុមភៈ 
១៩៩២។ 

េលខ91-82115 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៤៤២ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២០ វចិឆកិ 
១៩៩១។ 

េលខ90-83520 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២០០ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៣ ឧសភ 
១៩៩១។ 
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េលខ91-80614 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៦៩ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៩ េម  
១៩៩១។ 

េលខ90-81383 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៩៤ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៥ កុមភៈ 
១៩៩១។ 

េលខ90-85415 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣៦៤ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៣០ តុ  
១៩៩០។ 

េលខ90-84412 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣២៧ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២ តុ  
១៩៩០។ 

េលខ90-84129 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣១៧ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៩ កញញ  
១៩៩០។ 

េលខ90-83668 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣១២ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៥ កញញ  
១៩៩០។ 

េលខ89-86557 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៥៣ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២០ មថុិន 
១៩៩០។ 

េលខ89-84226 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៩៤ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៥ ឧសភ 
១៩៩០។ 

េលខ89-86666 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៨៦ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២០ កុមភៈ 
១៩៩០។ 

េលខ88-86499 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៤៤១ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៨ វចិឆកិ 
១៩៨៩។ 

េលខ88-81334 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២០៧ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៨ ឧសភ 
១៩៨៩។ 

េលខ88-82856 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៧៨ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២០ មថុិន 
១៩៨៨។ 
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េលខ87-85018 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៧៦ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៧ មថុិន 
១៩៨៨។ 

េលខ 87-90447 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៥៦ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៣ េម  
១៩៨៨។ 

េលខ87-80056/87-80057 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៤៥៣ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  
៩ ធនូ  ១៩៨៧ 

េលខ86-96736 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣៦៤ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២២ តុ  
១៩៨៧។ 

េលខ85-92518/87-83370 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣០៨ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  
១ កញញ ១៩៨៧។ 

េលខ86-91206 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៨០ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៦ ឧសភ 
១៩៨៧។ 

េលខ86-95501 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣៨៦ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ   ២៣ ធនូ  
១៩៨៦។ 

េលខ86-93988 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៧០ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៦ តុ  
១៩៨៦។ 

េលខ86-93266 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៤៩ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២ កញញ  
១៩៨៦។ 

េលខ86-93091 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៤៧ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២០ សី  
១៩៨៦។ 

េលខ85-96526 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៩៤ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៦ មនី 
១៩៨៦។ 

េលខ85-94597 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៩៤ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៦ មនី 
១៩៨៦។ 
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េលខ85-91259 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៩២ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៥ មនី 
១៩៨៦។ 

េលខ85-93351 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៥៧ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១២ កុមភៈ 
១៩៨៦។ 

េលខ85-95517 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៧ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២១ មក  
១៩៨៦។ 

េលខ85-92109 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣៣៧ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៣០ តុ  
១៩៨៥។ 

េលខ85-94474 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣១៣ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៥ តុ  
១៩៨៥។ 

េលខ84-90584 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣០៥ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៩ តុ  
១៩៨៥។ 

េលខ85-94010 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៨៨ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១ តុ  
១៩៨៥។ 

េលខ84-95418 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២១៤ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៤ មថុិន 
១៩៨៥។ 

េលខ85-90523 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១២២ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៥ មនី 
១៩៨៥។ 

េលខ85-90391 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១១៤ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៩ មនី 
១៩៨៥។ 

េលខ84-90673 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣១៨ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៤ តុ  
១៩៨៤។ 

េលខ84-93516 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៩១ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៩ តុ  
១៩៨៤។ 
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េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  376 

េលខ83-91283 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៤៤ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៦ មថុិន 
១៩៨៤។ 

េលខ83-94762 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៥៨ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៤ កុមភៈ 
១៩៨៤។ 

េលខ83-94291 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១២ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១០ មក  
១៩៨៤។ 

េលខ83-91925 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣៣៨ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៣ ធនូ  
១៩៨៣។ 

េលខ83-92677 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៩០ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៨ វចិឆកិ 
១៩៨៣។ 

េលខ83-93215 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣១២ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៨ កញញ  
១៩៨៣។ 

េលខ83-91676 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២០១ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៨ មថុិន 
១៩៨៣។ 

េលខ83-90217 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៨៧ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២២ មនី 
១៩៨៣។ 

េលខ82-90109 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៨៨ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៤ ធនូ  
១៩៨២។ 

េលខ81-93489 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៦៩ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៩ វចិឆកិ 
១៩៨២។ 

េលខ81-91392 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៨៤ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៩ កកក  
១៩៨២។ 

េលខ81-94393 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៧១ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៩ កុមភៈ 
១៩៨២។ 
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េលខ80-94773 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១១០ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៣១ មនី 
១៩៨១។ 

េលខ80-92326 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៥៨ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៦ កុមភៈ 
១៩៨១។ 

េលខ78-93482 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៦៨ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២ មថុិន 
១៩៨០។ 

េលខ79-90313 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១០០ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៥ មនី 
១៩៨០។ 

េលខ78-93560 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៦៥ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២ តុ  
១៩៧៩។ 

េលខ79-90062 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២០៥ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១២ មថុិន 
១៩៧៩។ 

េលខ76-92075 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៦៣ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៩ តុ  
១៩៧៨។ 

េលខ77-92579 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៩២ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៣ មនី 
១៩៧៨។ 

េលខ77-91896 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣៩៧ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៤ ធនូ  
១៩៧៧។ 

េលខ77-90185 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣៣៣ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៧ វចិឆិក 
១៩៧៧។ 

េលខ76-91442 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១១២ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៤ មនី 
១៩៧៧។ 

េលខ76-92090 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣៤៣ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៥ វចិឆកិ 
១៩៧៦។ 
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េលខ75-91154 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៦៤ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៧ ឧសភ 
១៩៧៦។ 

េលខ74-91732 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣០៤ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៨ តុ  
១៩៧៤។ 

េលខ73-91411 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៧៣ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៣ តុ  
១៩៧៤។ 

េលខ73-90224 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៤៨០ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១៩ ធនូ  
១៩៧៣។ 

េលខ73-90372 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២១៧ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ១០ ឧសភ 
១៩៧៣។ 

េលខ72-90278 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៧ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ៥ មក  
១៩៧៣។ 

េលខ70-92605 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៧៨ តុ ករកពូំលប ងំ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  ២៤ កុមភៈ 
១៩៧២។ 

េលខ71-92789 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣៣៦ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ , ២ ធនូ  
១៩៧១។ 

េលខ70-91953 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣០១ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ៤ វចិឆកិ 
១៩៧១។ 

េលខ71-91006 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២០៩ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ២៤ មថុិន 
១៩៧១។ 

េលខ69-92311 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៨២ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ៨ មថុិន 
១៩៧១។ 

េលខ70-92577 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១១៥ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ២៣ េម  
១៩៧១។ 
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េលខ70-91964 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៨ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ១២ មក  
១៩៧១។ 

េលខ69-93357 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២១៨ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ២៥ មថុិន 
១៩៧០។ 

េលខ69-91579 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៤៦ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ៣ កុមភៈ 
១៩៧០។ 

េលខ69-91612 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៣៦២ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ២៣ ធនូ  
១៩៦៩។ 

េលខ68-93573 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៨១ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ៤ វចិឆកិ 
១៩៦៩។ 

េលខ69-91071 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៨៦ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ៤ មថុិន 
១៩៦៩។ 

េលខ68-93194 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៥២ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ៦ ឧសភ 
១៩៦៩។ 

េលខ67-91505 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២០៨ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ២៦ មថុិន 
១៩៦៨។ 

េលខ68-90940 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៩៣ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ១៣ មថុិន 
១៩៦៨។ 

េលខ67-90121 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៧៦ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ២៨ ឧសភ 
១៩៦៨។ 

េលខ66-93479 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៦០ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ១៥ ឧសភ 
១៩៦៨។ 

េលខ67-92180 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៥៦ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ២១ កុមភៈ 
១៩៦៨។ 
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េលខ66-93616 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៤៣ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ២ ឧសភ 
១៩៦៧។ 

េលខ66-91626 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៦៦ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ១៣ េម  
១៩៦៧។ 

េលខ66-90922 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១១ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ១០ មក  
១៩៦៧។ 

េលខ65-93378 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៧៧ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ២៨ មថុិន 
១៩៦៦។ 

េលខ66-90067 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៦៧ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ៨ មថុិន 
១៩៦៦។ 

េលខ65-90127 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១២៧ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ១៧ ឧសភ 
១៩៦៦។ 

េលខ65-92650 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៤៥ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ១៥ កុមភៈ 
១៩៦៦។ 

េលខ65-92493 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៤៦ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ២៣ វចិឆកិ 
១៩៦៥។ 

េលខ65-90080 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១៧៦ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ១៥ កកក  
១៩៦៥។ 

េលខ62-92075 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៦៨ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ២០ តុ  
១៩៦៤។ 

េលខ60-12917 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៧៩ តុ ករកពូំលប ងំ សភសងគម ១៨ តុ  ១៩៦២។ 

្រពឹត្តបិ្រតរដ្ឋបបេវណីេលខ៣៩៤ តុ ករកពូំលប ងំ សភរដ្ឋបបេវណី ១០ េម  ១៩៦២។ 

ឯក រមតេិច្រកម 1961. II. 12157 តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ១៦ មនី ១៩៦១។ 

្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៩៦ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ៣ មថុិន ១៩៥៩។ 
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្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៤៧៦ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ១៤ មថុិន ១៩៥៨។ 

្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៤០០ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ១៩ ឧសភ ១៩៥៨។ 

ក្រមងឯក រ ឡូស (Dalloz) 1957. 33 ដបូំងប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ២០ មនី ១៩៥៦។ 
ដបូំងប ងំ ងេរឿងក្ត។ី 

្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១២១ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ២៥ មនី ១៩៥៤។ 

្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១០, តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ១២ មក  ១៩៥៤។ 

្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៤២៧, តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ២៥ សី  ១៩៥៣។ 

ក្រមងឯក រ ឡូស (Dalloz) 1949. 421 ដបូំងប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ៥ ឧសភ ១៩៤៩។ 

្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១២៤ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ៨ ឧសភ ១៩៤៧។ 

្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៥៤ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ២០ មថុិន ១៩៤៦។ 

ក្រមងឯក រវភិគ ឡូស 108 ដបូំងប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ២៦ មក  ១៩៤៤។ 

ក្រមងឯក រមតរិះិគន់្របចែំខ ឡូស 1938 ្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៥ ដបូំងប ងំ សភ
្រពហមទណ្ឌ  ២៥ មថុិន ១៩៣៧។ 

ក្រមងឯក រមតរិះិគន់្របចែំខ ឡូស 1937 ដបូំងប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ៣ សី  ១៩៣៥។ 

ក្រមងឯក រ ឡូស (Dalloz) 1933. 1. 127 ដបូំងប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ៤ ឧសភ ១៩៣២។ 

ក្រមងឯក រមតរិះិគន់្របចែំខ ឡូស 1930. 1. 40, ដបូំងប ងំ ១៨ េម  ១៩២៩។ 

្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ៤៧ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ៥ កុមភៈ ១៩២៦។ 

្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ១ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ៤ មក  ១៩១៧។ 

ក្រមងឯក រមតរិះិគន់្របចែំខ ឡូស 1913. 1. 275 ដបូំងប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ៧ មថុិន 
១៩១២។ 

ក្រមងឯក រមតរិះិគន់្របចែំខ ឡូស 1907 ដបូំងប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ៨ ធនូ  ១៩០៦។ 
តុ ករកពូំលប ងំ ៥ វចិឆកិ ១៩០៣។ 

្រពឹត្តបិ្រត្រពហមទណ្ឌ េលខ២៨៥ តុ ករកពូំលប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ៣០ សី  ១៩០០។ 
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ក្រមងឯក រមតរិះិគន់្របចែំខ ឡូស DP 1899. 1. 462 ដបូំងប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ៣១ 
មក  ១៨៩៥។ 

ក្រមងឯក រមតរិះិគន់្របចែំខ ឡូស 1888. 1. 45 ដបូំងប ងំ សភ្រពហមទណ្ឌ  ៦ មថុិន 
១៨៨៧។ 



េសចក្តីបញចប ់  ងេ្រប បេធៀប៖ ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  និងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក 
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ងេ្របៀបេធៀប៖ ្រកមនតីវិធិី្រពហមទណ្ឌ  នងិវិធន
ៃផទកនងុអ.វ.ត.ក 

ងេនះេធ្វើករេ្រប បេធៀប្រកមនីតវិធិី្រពហមទណ្ឌ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក 
(វេិ ធនកមមេលើកទី៨)។ ងេនះ្រគនែ់តកំណតម់្រ ៃន្រកមនីតវិធិី្រពហមទណ្ឌ  ែដលយ៉ង 
េ ច ស់មនវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.កមយួែដល ច្រសេដៀងគន ។ េលើសពេីនះេទេទៀតេបើសិនជ
មនម្រ មយួ ៃន្រកមនីតវិធិី្រពហមទណ្ឌ បនេធ្វើករពនយល់ កនុងេសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតវិធិី
្រពហមទណ្ឌ កមពុជេនះ េនះករបង្ហ ញ្រតូវបនេធ្វើេឡើងជអក រដិតធំេខម ។ 
 
គួរកតស់មគ ល់ផងែដរថ ម្រ ៃន្រកមនីតវិធិី្រពហមទណ្ឌ  និងវធិនៃផទកនុងែដល្រសេដៀងគន ែតងមន
ភពខុសគន ជញឹកញប។់ េហតុដូេចនះអនក នគបបេីយងេទរក្រកមនីតវិធិី្រពហមទណ្ឌ  និងវធិនៃផទ
កនុងអ.វ.ត.ក េដើមបពីនិិតយេមើលភ ៃនម្រ  និងវធិនៃផទកនុងែដលពកព់ន័ធ។ េលើសពីេនះេទេទៀត
េបើសិនជ េសចក្តីពនយល់ៃនម្រ មយួ ៃន្រកមនីតវិធិី្រពហមទណ្ឌ មនេនកនុងនីតេិសចក្តីពនយល់
ៃន្រកមនីតវិធិី្រពហមទណ្ឌ កមពុជ អនក ន្រតូវេយងេទរកែផនក “វធិនៃផទកនុងរបស់អ.វ.ត.ក ែដល្រស
េដៀងគន ” អពំេីសចក្តីពនយល់ៃនម្រ  ែដលពកព់ន័ធទងំេនះ។ ែផនកេនះមនេសចក្តីពនយល់សីុជេ្រម
អពំីភព្រសេដៀងគន  និងភពខុសគន ជគន្លឹះរ ង្រកមនីតវិធិី្រពហមទណ្ឌ  និងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក ែដល 
្រសេដៀងគន ។ 
 

  



េសចក្តីបញចប ់  ងេ្រប បេធៀប៖ ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  និងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  384 

្រកមនីតិវិធី្រពហមទណ្ឌ  វិធនៃផទកនងុ អ.វ.ត.ក ែដល្រសេដៀងគន  

គនថីទី ១: បណ្ដឹ ង ជញ  និងបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី 

មតិកទី១៖ េគលករណ៍ទេូទ 

ម្រ  ២៖ បណ្តឹ ង ជញ  និងបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់)  

វធិន ២៣៖ េគលករណ៍ទូេទៃនករចូលរមួរបស់ជនរង
េ្រគះកនុង នៈជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី 
វធិន ២៣សទួន៖ បណ្តឹ ងសំុ ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ង             
រដ្ឋបបេវណី និងករទទួលយកនូវពកយសំុ ងំខ្លួនជេដើម       
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី 
វធិន ២៣សទួនបនួ៖ បណ្តឹ ងទមទរសំណងរបស់េដើម      
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី 
វធិន ១០០៖ ករសេ្រមចេលើផល្របេយជនែ៍ផនករដ្ឋបបេវណី

មតិកទី ២៖ បណ្តឹ ង ជញ  

ម្រ  ៤៖ ករចបេ់ផ្តើមដំេណើ ករៃនបណ្តឹ ង ជញ េ យ
អយយករ 

វធិន ៥៣៖ ដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរ 

ម្រ  ៥៖ ករ កប់ណ្តឹ ង ជញ េផ្តើមេឡើងេ យជនរងេ្រគះ វធិន ២៣សទួន៖ បណ្តឹ ងសំុ ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ង 
រដ្ឋបបេវណី និងករទទួលយកនូវពកយសំុ ងំខ្លួនជេដើម    
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី 

ម្រ  ៦៖ ករ កព់កយប្តឹងទមទរេ យជនរងេ្រគះ វធិន ២៣សទួន៖ បណ្តឹ ងសំុ ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ង 
រដ្ឋបបេវណី និងករទទួលយកនូវពកយសំុ ងំខ្លួនជេដើម    
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី 

ម្រ  ១២៖ ជញ អស់ជំនំុ 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៤៩ ៖ ករអនុវត្តបណ្តឹ ង ជញ  

មតិកទី ៣៖ បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី 

ម្រ  ១៣៖ បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី និងពយសនកមម 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ២៣៖ េគលកណ៍ទូេទៃនករចូលរមួរបស់ជនរង-
េ្រគះកនុង នៈជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី 
វធិន ២៣សទួន៖ បណ្តឹ ងសំុ ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ង          
រដ្ឋបបេវណី និងករទទួលយកនូវពកយសំុ ងំខ្លួនជេដើម    
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី 

ម្រ  ១៤៖ ករជួសជុលពយសនកមម វធិន ២៣សទួនបនួ៖ បណ្តឹ ងទមទរសំណងរបស់េដើម     
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី 



េសចក្តីបញចប ់  ងេ្រប បេធៀប៖ ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  និងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  385 

្រកមនីតិវិធី្រពហមទណ្ឌ  វិធនៃផទកនងុ អ.វ.ត.ក ែដល្រសេដៀងគន  

ម្រ  ១៥៖ េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី វធិន ២៣៖ េគលករណ៍ទូេទៃនករចូលរមួរបស់ជនរង-
េ្រគះកនុង នៈជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី 

ម្រ  ២១៖ ចុងចេម្លើយៃនបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី វធិន ២៣៖ េគលករណ៍ទូេទៃនករចូលរមួរបស់ជនរង-
េ្រគះកនុង នៈជេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី 

ម្រ  ២២៖ ទំនកទំ់នងសមតថកិចចរបស់តុ ករ្រពហមទណ្ឌ  
និងតុ កររដ្ឋបបេវណី 

វធិន ២៣សទួន៖ បណ្តឹ ងសំុ ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ង         
 រដ្ឋបបេវណី និងករទទួលយកនូវពកយសំុ ងំខ្លួនជេដើម    
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី 

ម្រ  ២៣៖ ករ្របកសជមុនអំពីពិរុទធភព វធិន ២៣សទួនបនួ៖ បណ្តឹ ងទមទរសំណងរបស់េដើម    
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី 

ម្រ  ២៥៖ ករេបះបង ់និងករដកពកយប្តឹងរបស់ 
ជនរងេ្រគះ 

វធិន ២៣សទួន៖ បណ្តឹ ងសំុ ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ង         
 រដ្ឋបបេវណី និងករទទួលយកនូវពកយសំុ ងំខ្លួនជេដើម   
 បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី 

គនថីទី ២: ជញ ធរទទួលបនទុកេចទ្របកន់ េសុើបសរួ និងេសុើបអេងកត 

មតិកទី ១៖ អងគករអយយករ 

ជំពូកទ ី១៖ បទបបញញត្តិទូេទ 

ម្រ  ២៧៖ តួនទីរបស់ ថ បន័អយយករ វធិន ១៣៖ ្របតិបត្តិករៃនករយិល័យសហ្រពះ ជ ជញ  
វធិន ៥០៖ ករេសុើបអេងកតបឋម 
វធិន ៥១៖ ករឃតខ់្លួន 
វធិន ៥៣៖ ដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរ 

ម្រ  ២៨៖ េច្រកមអយយករ វធិន ១៣៖ ្របតិបត្តិករៃនករយិល័យសហ្រពះ ជ ជញ  

ម្រ  ៣០៖ បណ្តឹ ងេ យផទ ល់មត ់ វធិន ១៣៖ ្របតិបត្តិករៃនករយិល័យសហ្រពះ ជ ជញ  

ជំពូកទី២៖ មខុកររបសអ់គគ្រពះ ជ ជញ អមតុ ករកំពូល 

ម្រ  ៣១៖ ករតំ ងរបស់្រពះ ជ ជញ អមតុ ករ
កំពូល 

វធិន ១៣៖ ្របតិបត្តិករៃនករយិល័យសហ្រពះ ជ ជញ  

ម្រ  ៣២៖ តួនទីរបស់អងគ្រពះ ជ ជញ អមតុ ករ
កំពូល 

វធិន ១០៤៖ យុ ្ត ធិករៃនអងគជំនំុជ្រមះតុ ករកំពូល 
វធិន ១០៥៖ ករទទួលបណ្តឹ ង ទុកខ 

ជំពូកទ ី៣៖ មខុកររបសអ់គគ្រពះ ជ ជញ អម ឧទធរណ៍ 



េសចក្តីបញចប ់  ងេ្រប បេធៀប៖ ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  និងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  386 

្រកមនីតិវិធី្រពហមទណ្ឌ  វិធនៃផទកនងុ អ.វ.ត.ក ែដល្រសេដៀងគន  

ម្រ  ៣៣៖ ករតំ ងៃនអគគ្រពះ ជ ជញ អម
ឧទធរណ៍ 

វធិន ១៣៖ ្របតិបត្តិករៃនករយិល័យសហ្រពះ ជ ជញ
  

ម្រ  ៣៥៖ អំ ចរបស់អគគ្រពះ ជ ជញ អម
ឧទធរណ៍ 

វធិន ១៥៖ នគរបលយុត្តិធម ៌

ជំពូកទ ី៤៖ មុខកររបស្់រពះ ជ ជញ អម ដំបូង 

ម្រ  ៣៦៖ ករតំ ង ថ បន័អយយករអម ដំបូង វធិន ១៣៖ ្របតិបត្តិករៃនករយិល័យសហ្រពះ ជ ជញ 

ម្រ  ៣៧៖ អំ ចរបស់្រពះ ជ ជញ  វធិន ១៥៖ នគរបលយុត្តិធម ៌
វធិន ៦២៖ ដីកចតឲ់យេសុើបសួរជំនួស 

ម្រ  ៣៩៖ សមតថកិចច មែដនដីរបស់្រពះ ជ ជញ  វធិន ៤៩៖ ករអនុវត្តបណ្តឹ ង ជញ  
វធិន ៥៣៖ ដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរ 

ម្រ  ៤០៖ ជេ្រមើសៃនករេចទ្របកន ់ វធិន ៤៩៖ ករអនុវត្តបណ្តឹ ង ជញ  
វធិន ៥០៖ ករេសុើបអេងកតបឋម 
វធិន ៥៣៖ ដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរ 

ម្រ  ៤១៖ ករតមកល់េរឿងទុកឥតចតក់រ វធិន ៤៩៖ ករអនុវត្តបណ្តឹ ង ជញ  

ម្រ  ៤៣៖ ករេចទ្របកន-់កិចចដំេណើ រករនីតិវធីិ 
្រពហមទណ្ឌ  

វធិន ៥៥៖ បទបបញញត្តិទូេទទកទ់ងេទនឹងករេសុើបសួរ 

ម្រ  ៤៤៖ ករេបើកករេសុើបសួរ 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៥៣៖ ដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរ 

មតិកទី ២៖ េច្រកមេសុើបសរួ 

ជំពូកេទល៖ េច្រកមេសុើបសរួ 

ម្រ  ៥៤៖ ករណីមនិ្រពមេវៀរចកែដលនឲំយេមឃភព វធិន ៣៤៖ ករដកខ្លួន និងបណ្តឹ ងដិតចិត្តចំេពះេច្រកម 

មតិកទី ៣៖ សភេសុើបសរួ 

ជំពូកេទល៖ សភេសុើបសរួ 

ម្រ ៥៥៖ សភពិេសសៃន ឧទធរណ៍ វធិន៣៤៖ ករដកខ្លួន និងបណ្តឹ ងដិតចិត្តចំេពះេច្រកម 
វធិន៧៣៖ យុត្តធិករបែនថមរបស់អងគបុេរជំនំុជ្រមះ 

មតិកទី ៤៖ នគរបលយតុ្តិធម៌ 

ជំពូកទ ី១៖ បទបបញញត្តិទូេទ 
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្រកមនីតិវិធី្រពហមទណ្ឌ  វិធនៃផទកនងុ អ.វ.ត.ក ែដល្រសេដៀងគន  

ម្រ  ៥៦៖ េបសកកមមរបស់នគរបលយុត្តិធម ៌ វធិន ១៥៖ នគរបលយុត្តិធម ៌
វធិន ៤៥៖ ទ្រមងក់រពកព់ន័ធនឹងដីកេកះដីកបងគ បឲ់យឃុំ
ខ្លួន និងដីកបងគ បឲ់យចបខ់្លួន 

ម្រ  ៥៨៖ ស្រមបស្រមួលសកមមភពករងររបស់
នគរបលយុត្តិធម ៌

វធិន ១៥៖ នគរបលយុត្តិធម ៌

ម្រ  ៥៩៖ ករ្រតួតពិនិតយេលើនគរបលយុត្តិធម ៌ វធិន ១៥៖ នគរបលយុត្តិធម ៌

ជំពូកទ ី២៖ ម្រន្តីនគរបលយតុ្តិធម៌ 

ែផនកទី២៖ កហុំស្រប្រពឹត្តកនងុេពលអនុវត្តមុខងរ 

ម្រ  ៦៤៖ នីតិវធីិខងវនិយ័ វធិន ១៥៖ នគរបលយុត្តិធម ៌

ែផនកទី៣៖ សមតថកិចចែដនដីរបសម់្រន្តីនគរបលយតុ្តិធម៌ 

ម្រ  ៦៧៖ វ ិ លភពរបស់ ជញ ធរែដនដី វធិន ១៥៖ នគរបលយុត្តិធម ៌

ម្រ  ៦៨៖ ករពន្ល តសមតថកិចចែដនដី វធិន ១៥៖ នគរបលយុត្តិធម ៌

ម្រ  ៧០៖ េសចក្តីបងគ បប់ញជ របស់ ជញ ធរតុ ករ វធិន ១៥៖ នគរបលយុត្តិធម ៌

ែផនកទី៤៖ េបសកកមមរបសម់្រន្តីនគរបលយតុ្តិធម៌ 

ម្រ  ៧១៖ កំណតេ់ហតុៃនបទេលមើស វធិន ១៥៖ នគរបលយុត្តិធម ៌
វធិន ៥០៖ ករេសុើបអេងកតបឋម 
វធិន ៦២៖ ដីកចតឲ់យេសុើបសួរជំនួស 

ជំពូកទ ី៥៖ ម្រន្តី ជករ និងភន ក់ងរ ធរណៈដៃទេទៀតែដលមននតីិសមបទពិេសស េដើមប ី
្រ វ្រជវបទេលមើស 

ម្រ  ៨២៖ ករផ្តល់នីតិសមបទចំេពះម្រន្តី ជករ និង
ភន កង់រ ធរណៈដៃទេទៀត 

វធិន ៣៥៖ ករេ្រជ តែ្រជកកនុងកិចចកររដ្ឋបលយុត្តិធមរ៌បស់
អងគជំនំុជ្រមះ 

គនថីទី ៣:  ករេសុើបអេងកត 

មតិកទី១៖ បទបបញញត្តិទូេទ 

ជំពូកេទល៖ បទបបញញត្តិទូេទ 
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្រកមនីតិវិធី្រពហមទណ្ឌ  វិធនៃផទកនងុ អ.វ.ត.ក ែដល្រសេដៀងគន  

ម្រ  ៨៣៖ ករសមង តៃ់នករេសុើបសួរ វធិន ៣០៖ អនកបកែ្រប 
វធិន ៣១៖ អនកជំនញ 
វធិន ៣៥៖ ករេ្រជ តែ្រជកកនុងកិចចកររដ្ឋបលយុត្តិធម ៌
វធិន ៥៤៖ ពត័ម៌ន ធរណជនផ្តល់ឲយេ យសហ-    
្រពះ ជ ជញ  

មតិកទី ២៖ ករេសុើបអេងកតបទេលមើសជក់ែស្តង 

ែផនកទ ី២៖ វិធនករ្រ វ្រជវ 

ម្រ  ៩១៖ ករែឆកេឆរ វធិន ៥០៖ ករេសុើបអេងកតបឋម 
វធិន ៦១៖ ករែឆកេឆរ និងករចបយ់កវតថុ ង 

ម្រ  ៩៣៖ កំណតេ់ហតុេលើករ ្ត បច់េម្លើយ 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន២៥៖ ករថតសេម្លង ឬរូបភពកនុងេពលសួរយកចេម្លើយ
វធិន៦២៖ ដីកចតឲ់យេសុើបសួរជំនួស 

ែផនកទ ី៣៖ ករឃត់ខ្លនួ 

ម្រ  ៩៦៖ ករឃតខ់្លួន 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៥១៖ ករឃតខ់្លួន 

ម្រ  ៩៧៖ កំណតេ់ហតុស្តីពីករឃតខ់្លួន វធិន ៥១៖ ករឃតខ់្លួន 

ម្រ  ៩៨៖ ជំនួយរបស់េមធវេីនកនុងេពលឃតខ់្លួន វធិន ៥១៖ ករឃតខ់្លួន 

ម្រ  ៩៩៖ ជំនួយរបស់្រគូេពទយេនកនុងេពលឃតខ់្លួន វធិន ៥១៖ ករឃតខ់្លួន 

ម្រ  ១០១៖ បញជ ីៃនករឃតខ់្លួន វធិន ១៥៖ នគរបលយុត្តិធម ៌  
វធិន ៦២៖ ដីកចតឲ់យេសុើបសួរជំនួស 

ម្រ  ១០២៖ កំណតេ់ហតុសរុបៃនករឃតខ់្លួន វធិន ១៥៖ នគរបលយុត្តិធម ៌  
វធិន ៦២៖ ដីកចតឲ់យេសុើបសួរជំនួស 

ែផនកទ ី៤៖ ករបញជូនខ្លនួ 

ម្រ  ១០៣៖ ករបញជូ នខ្លួនបុគគលែដល្រតូវបនឃតខ់្លួន វធិន ១៥៖ នគរបលយុត្តិធម ៌  
វធិន ៦២៖ ដីកចតឲ់យេសុើបសួរជំនួស 

ម្រ  ១០៤៖ រយៈេពលៃនករបញជូ នខ្លួន វធិន ១៥៖ នគរបលយុត្តិធម ៌  
វធិន ៦២៖ ដីកចតឲ់យេសុើបសួរជំនួស 

ែផនកទ ី៥៖ វិធនទក់ទងនឹងករេសុើបអេងកតករណីជក់ែស្តង 
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្រកមនីតិវិធី្រពហមទណ្ឌ  វិធនៃផទកនងុ អ.វ.ត.ក ែដល្រសេដៀងគន  

ម្រ  ១០៥៖ ករ មឃតម់និឱយ ្ដ បេ់ យឯកឯង 
ជ ទិ៍ 

វធិន៥២៖ ករ មឃតម់និឲយ ្ដ បព់ត័ម៌នកនុងេពល
ទំនកទំ់នង 

មតិកទី ៣៖ ករេសុើបអេងកតបឋម 

ជំពូកេទល៖ ករេសុើបអេងកតបឋម 

ម្រ  ១១១៖ ករេបើកករេសុើបអេងកតបឋម វធិន ៥០៖ ករេសុើបអេងកតបឋម 

ម្រ  ១១៣៖ ករែឆកេឆរ វធិន ៥០៖ ករេសុើបអេងកតបឋម 

ម្រ  ១១៤៖ ករបញជ ឱយចូលខ្លួន ករេសុើបអេងកតបឋម វធិន ៥០៖ ករេសុើបអេងកតបឋម 

ម្រ  ១១៥៖ កំណតេ់ហតុ្រសងច់េម្លើយករេសុើបអេងកត
បឋម 

វធិន ៣០៖ អនកបកែ្រប 

ម្រ  ១១៦៖ ករឃតខ់្លួនជនជបស់ង យ័ វធិន ៥១៖ ករឃតខ់្លួន 

ម្រ  ១១៧៖ េមឃភពៃនករមនិេគរពវធិនបញញត្តិ វធិន ៥១៖ ករឃតខ់្លួន 

មតិក ទី៤៖ ករ្របគលឱ់យមច សេ់ដើមវិញនូវវតថុែដលចប់យកកនងុ្រកបខ័ណ្ឌ ៃនករេសុើប
អេងកត 

ជំពូកេទល៖ ករ្របគលឱ់យមច សេ់ដើមវិញនូវវតថែុដលចប់យកកនងុ្រកបខ័ណ្ឌ ៃនករេសុើប
អេងកត  

ម្រ  ១១៩៖ ជញ ធរមនសមតថកិចចបងគ បឱ់យ្របគល់វតថុជូន
មច ស់េដើមវញិ 

វធិន ៥០៖ ករេសុើបអេងកតបឋម 

ម្រ  ១២០៖ ករ្របគល់វតថុែដលរបឹអូសជូនមច ស់េដើមវញិ វធិន ៥០៖ ករេសុើបអេងកតបឋម 

គនថីទ ី៤: ករេសុើបសរួ 

មតិកទី ១៖ េច្រកមេសុើបសរួ 

ជំពូកទ ី១៖ បទបបញញត្តិទូេទ  

ម្រ  ១២១៖ ករសមង តៃ់នករេសុើបសួរ  
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៥៤៖ ករផ្ដល់ពត័ម៌នដល់ ធរណៈជនេ យសហ
្រពះ ជ ជញ  
វធិន ៥៦៖ ករផ្ដល់ពត័ម៌នដល់ ធរណៈេ យសហ-
េច្រកមេសុើបសួរ 

ម្រ ១ ២២៖ ករេបើកករេសុើបសួរ វធិន ៥៥៖ បទបបញញត្ដិទូេទទកទ់ងេទនឹងករេសុើបសួរ 



េសចក្តីបញចប ់  ងេ្រប បេធៀប៖ ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  និងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  390 

្រកមនីតិវិធី្រពហមទណ្ឌ  វិធនៃផទកនងុ អ.វ.ត.ក ែដល្រសេដៀងគន  

ម្រ  ១២៤៖ ដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឱយេសុើបសួរ  
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៥៣៖ ដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរ 
វធិន ៥៥៖ បទបបញញត្ដិទូេទទកទ់ងេទនឹងករេសុើបសួរ 

ម្រ  ១២៥៖ វ ិ លភពៃនករប្ដងឹ 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៥៣៖ ដីកសននិ ្ឋ នបញជូ នេរឿងឲយេសុើបសួរ 
វធិន ៥៥៖ បទបបញញត្ដិទូេទទកទ់ងេទនឹងករេសុើបសួរ 

ម្រ  ១២៦៖ ករ កជ់នសង យ័ឱយសថិតេនេ្រកមករ 
ពិនិតយ 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៥៥៖ បទបបញញត្ដិទូេទទកទ់ងេទនឹងករេសុើបសួរ 

ម្រ  ១២៧៖ ករេសុើបសួរ កប់នទុក និងេ ះបនទុក  
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៥៥៖ បទបបញញត្ដិទូេទទកទ់ងេទនឹងករេសុើបសួរ 

ម្រ  ១២៨៖ ជំនួយរបស់្រក បញជ ី វធិន ១៤៖ ្របតិបត្ដិករៃនករយិល័យសហេច្រកម 
េសុើបសួរ 

ម្រ  ១២៩៖ មុខងររបស់្រក បញជ ី 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៥៥៖ បទបបញញត្ដិទូេទទកទ់ងេទនឹងករេសុើបសួរ 

ម្រ  ១៣០៖ ករចុះដល់ទីកែន្លងេ យេច្រកមេសុើបសួរ 
និង្រក បញជ ី 

វធិន ៥៥៖ បទបបញញត្ដិទូេទទកទ់ងេទនឹងករេសុើបសួរ 

ម្រ  ១៣១៖ ដីកចតឱ់យេសុើបសួរជំនួស វធិន ៦២៖ ដីកចតឲ់យេសុើបសួរជំនួស 

ម្រ  ១៣២៖ ករេសនើសំុឱយបំេពញកិចចេ យ្រពះ ជ ជញ
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៥៥៖ បទបបញញត្ដិទូេទទកទ់ងេទនឹងករេសុើបសួរ 
វធិន ៦៦៖ ករជូនដំណឹងអំពីដីកសននិ ្ឋ ន ថ ពរៃនកិចច
េសុើបសួរ 

ម្រ ១ ៣៣៖ ករេសនើសំុឱយបំេពញកិចចេ យជនជបេ់ចទ 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៥៥៖ បទបបញញត្ដិទូេទទកទ់ងេទនឹងករេសុើបសួរ 
វធិន ៥៨៖ ករសួរចេម្លើយជន្រតូវេចទ 
វធិន ៦៦៖ ករជូនដំណឹងអំពីដីកសននិ ្ឋ ន ថ ពរៃនកិចច
េសុើបសួរ 

ម្រ  ១៣៤៖ ករេសនើសំុឱយបំេពញកិចចេ យេដើមបណ្ដឹ ង 
រដ្ឋបបេវណី  
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៥៥៖ បទបបញញត្ដិទូេទទកទ់ងេទនឹងករេសុើបសួរ 
វធិន ៦៦៖ ករជូនដំណឹងអំពីដីកសននិ ្ឋ ន ថ ពរៃនកិចច
េសុើបសួរ 

ម្រ ១ ៣៥៖ ករបញជូ នសំណំុេរឿងេទ្រពះ ជ ជញ  វធិន ៥៥៖ បទបបញញត្ដិទូេទទកទ់ងេទនឹងករេសុើបសួរ 



េសចក្តីបញចប ់  ងេ្រប បេធៀប៖ ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  និងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  391 

្រកមនីតិវិធី្រពហមទណ្ឌ  វិធនៃផទកនងុ អ.វ.ត.ក ែដល្រសេដៀងគន  

ម្រ  ១៣៦៖ វត្តមនរបស់្រពះ ជ ជញ ចំេពះកិចចេសុើបសួរ វធិន ៥៨៖ ករសួរចេម្លើយជន្រតូវេចទ 
វធិន ៥៩៖ ករ ្ដ បច់េម្លើយេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី 
វធិន ៦០៖ ករ ្ដ បច់េម្លើយ ក  ី

ម្រ  ១៣៧៖ ករ ងំខ្លួនជេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី មផ្លូវ    
អន្ដ គមន ៍ 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ២៣សទួន៖ បណ្តឹ ងសំុ ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ង          
រដ្ឋបបេវណី និងករទទួលយកនូវពកយសំុ ងំខ្លួនជេដើម    
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី 

ម្រ  ១៣៨៖ បណ្ដឹ ងេ យមនករ ងំខ្លួនជេដើមបណ្ដឹ ង   
រដ្ឋបបេវណី  
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ២៣សទួន៖ បណ្តឹ ងសំុ ងំខ្លួនជេដើមបណ្តឹ ង         
រដ្ឋបបេវណី និងករទទួលយកនូវពកយសំុ ងំខ្លួនជេដើម  
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី 
វធិន ២៣សទួនពីរ៖ ករតំ ងេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី 

ម្រ  ១៣៩៖ ករបញជូ នបណ្ដឹ ងេទ្រពះ ជ ជញ   
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៤៩៖ ករអនុវត្ដបណ្ដឹ ង ជញ  

ជំពូកទ ី២៖ កចិចេសុើបសរួរបសេ់ច្រកមេសុើបសរួ 

ែផនកទ ី១៖ ករជូនដំណឹងអពំីករ ក់ឱយសថតិេនេ្រកមករពិនិតយរបសត់ុ ករ 

ម្រ  ១៤៣៖ ករជូនដំណឹងអំពីករ កឱ់យសថិតេនេ្រកម
ករពិនិតយ 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ២១៖ េគលករណ៍ជ រវន័្ដ 
វធិន ៥៧៖ ករជូនដំណឹងអំពីបទេចទ្របកន ់

ម្រ  ១៤៤៖ ជំនួយរបស់អនកបកែ្រប វធិន ៣០៖ អនកបកែ្រប 

ម្រ  ១៤៥៖ វត្តមនរបស់េមធវកីនុងេពលសួរចេម្លើយ 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៣០៖ អនកបកែ្រប 
វធិន ៥៨៖ ករសួរចេម្លើយជន្រតូវេចទ 

ែផនកទ ី២៖ ករសរួចេម្លើយជន្រតូវេចទ 

ម្រ  ១៤៦៖ ករសួរេដញេ លេ យមនករអនុញញ ត
របស់េច្រកមេសុើបសួរ 

វធិន ៥៨៖ ករសួរចេម្លើយជន្រតូវេចទ 

ម្រ ១៤៧៖ ករពិភក េដញេ លតទល់មុខ វធិន ៥៨៖ ករសួរចេម្លើយជន្រតូវេចទ 

ែផនកទ ី៣៖ ករ ្ដ ប់ចេម្លើយេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី 

ម្រ  ១៥០៖ ករ ្ដ បច់េម្លើយេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៣០៖ អនកបកែ្រប 
វធិន ៥៩៖ ករ ្ដ បច់េម្លើយេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី 

ម្រ  ១៥១៖ ករសួរេដញេ លេ យមនករអនុញញ ត
របស់េច្រកមេសុើបសួរ 

វធិន ៥៩៖ ករ ្ដ បច់េម្លើយេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី 



េសចក្តីបញចប ់  ងេ្រប បេធៀប៖ ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  និងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  392 

្រកមនីតិវិធី្រពហមទណ្ឌ  វិធនៃផទកនងុ អ.វ.ត.ក ែដល្រសេដៀងគន  

ម្រ  ១៥២៖ ករពិភក េដញេ លឬករសួរតទល់ វធិន ៥៩៖ ករ ្ដ បច់េម្លើយេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី 

ែផនកទ ី៤៖ ករ ្ដ ប់ចេម្លើយ ក  ី

ម្រ  ១៥៣៖ ករ ្ដ បច់េម្លើយ ក  ី វធិន ២៦៖ ករផ្តល់សកខីកមមេ យផ យបន្ដផទ ល់ ម     
រយៈបេចចកវទិយេ តទស ន ៍ឬទូរទស ន ៍
វធិន ៦០៖ ករ ្ដ បច់េម្លើយ ក  ី

ម្រ  ១៥៤៖ សមបថរបស់ ក  ី 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ២៤៖ ក  ី

ម្រ  ១៥៥៖ ជំនួយរបស់អនកបកែ្រប  វធិន ៣០៖ អនកបកែ្រប 

ម្រ  ១៥៦៖ ក ែីដលអនុញញ តឱយរចួពីសមបថ  
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ២៤៖ ក  ី

ម្រ ១៥៧៖ ភពគម នលទធភព ្ដ បច់េម្លើយរបស់ ក មីយួ
ចំនួន  
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ២៤៖ ក  ី
វធិន ២៨៖ សិទធមិនិេធ្វើសកខីកមម្របឆងំនឹងខ្លួនឯងរបស់

ក  ី

ម្រ  ១៥៨៖ ករចុះេទដល់លំេន នរបស់ ក  ី វធិន ២៦៖ ករផ្តល់សកខីកមមេ យផ យបន្ដផទ ល់ ម     
រយៈបេចចកវទិយេ តទស នឬ៍ទូរទស ន ៍

ែផនកទ ី៥៖ ករែឆកេឆរ និងករចប់យកវតថុ ង 

ម្រ  ១៥៩៖ វធិនអនុវត្តចំេពះករែឆកេឆរ វធិន ៦១៖ ករែឆកេឆរ និងករចបយ់កវតថុ ង 

ម្រ  ១៦០៖ ករបិទ ្ល កេបះ្រ េលើវតថុ ង វធិន ៦១៖ ករែឆកេឆរ និងករចបយ់កវតថុ ង 

ម្រ  ១៦១៖ ករ្របគល់វតថុែដលចបយ់កឱយេទមច ស់េដើម
វញិេ យេច្រកមេសុើបសួរ 

វធិន ៦១៖ ករែឆកេឆរ និងករចបយ់កវតថុ ង 

ែផនកទ ី៦៖ េកសលវិច័យ 

ម្រ  ១៦២៖ ភពចបំចៃ់នករេធ្វើេកសលវចិយ័  
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៣១៖ អនកជំនញ 
វធិន ៥៥៖ បទបបញញត្ដិទូេទទកទ់ងេទនឹងករេសុើបសួរ 

ម្រ  ១៦៥៖ ដីកចត់ ងំអនកជំនញ  
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៣១៖ អនកជំនញ 
វធិន ៣២៖ ករពិនិតយែផនកេវជជ ្រស្ដដល់ជន្រតូវេចទឬ
ជនជបេ់ចទ 
វធិន ៣៣៖ រ របស់អនកែដលមនិែមនជភគីៃន 
េរឿងក្ដ ី
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្រកមនីតិវិធី្រពហមទណ្ឌ  វិធនៃផទកនងុ អ.វ.ត.ក ែដល្រសេដៀងគន  

ម្រ  ១៦៦៖ ករ្រតួតពិនិតយករបំេពញកិចចរបស់អនកជំនញ
េ យេច្រកមេសុើបសួរ 

វធិន ៣១៖ អនកជំនញ 

ម្រ  ១៦៧៖ កិចចែដលចបំចស់្រមបក់របំេពញកិចចរបស់
អនកជំនញ 

វធិន ៣១៖ អនកជំនញ 

ម្រ  ១៦៨៖ របយករណ៍របស់អនកជំនញ វធិន ៣១៖ អនកជំនញ 

ម្រ ១៦៩៖ ករចត់ ងំអនកជំនញេ្រចើនរូប  
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៣១៖ អនកជំនញ 

ម្រ  ១៧០៖ ករជូនដំណឹងអំពីេសចក្ដសីននិ ្ឋ នៃន 
េកសលវចិយ័  
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៣១៖ អនកជំនញ 

ម្រ ១៧១៖ េ ហុ៊យស្រមបេ់ធ្វើេកសលវចិយ័ វធិន ៣១៖ អនកជំនញ 

ែផនកទ ី៨៖ ដីកចត់ឱយេសុើបសរួជំនួស 

ម្រ  ១៧៣៖ ដីកចតឱ់យេសុើបសួរជំនួស វធិន ៦២៖ ដីកចតឲ់យេសុើបសួរជំនួស 

ម្រ  ១៧៤៖ ខ្លមឹ រៃនដីកចតឱ់យេសុើបសួរជំនួស  វធិន ៦២៖ ដីកចតឲ់យេសុើបសួរជំនួស 

ម្រ  ១៧៦៖ ដីកចតឱ់យេសុើបសួរជំនួសេចញឱយម្រន្តី
នគរបលយុត្តិធម ៌

វធិន ៦២៖ ដីកចតឲ់យេសុើបសួរជំនួស 

ម្រ  ១៧៧៖ ករ្របតិបត្តិដីកចតឱ់យេសុើបសួរជំនួស
េ យម្រន្តីនគរបលយុត្តិធម ៌

វធិន ៦២៖ ដីកចតឲ់យេសុើបសួរជំនួស 

ម្រ  ១៧៨៖ កំណតេ់ហតុ យលកខណ៍អក រស្ដីពីករ
្រ វ្រជវ និងកររកេឃើញ  

វធិន ៦២៖ ដីកចតឲ់យេសុើបសួរជំនួស 

ម្រ  ១៧៩៖ វធិនទកទ់ងេទនឹងករ ្ដ បច់េម្លើយ ែដល
េធ្វើេឡើងេ យម្រន្តនីគរបលយុត្តិធម ៌

វធិន ៦០៖ ករ ្ដ បច់េម្លើយ ក  ី

ម្រ  ១៨០៖ ករ ្ដ បច់េម្លើយែដលមនិ ចេធ្វើបំេពញ
េ យម្រន្តីនគរបលយុត្តិធម ៌

វធិន ៥៨៖ ករសួរចេម្លើយជន្រតូវេចទ 

ម្រ  ១៨១៖ ករែឆកេឆរ និងករចបយ់ក ែដល្របតិបត្តិ
ករេ យម្រន្តីនគរបលយុត្តិធម ៌

វធិន ៦១៖ ករែឆកេឆរ និងករចបយ់កវតថុ ង 
វធិន ៦២៖ ដីកចតឲ់យេសុើបសួរជំនួស 

ម្រ  ១៨២៖ ករឃតខ់្លួន មដីកចតឱ់យេសុើបសួរជំនួស វធិន ៥១៖ ករឃតខ់្លួន 
វធិន ៦២៖ ដីកចតឲ់យេសុើបសួរជំនួស 
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្រកមនីតិវិធី្រពហមទណ្ឌ  វិធនៃផទកនងុ អ.វ.ត.ក ែដល្រសេដៀងគន  

ម្រ  ១៨៣៖ ករ ្ដ បក់រសនទន មទូរសពទជ ទិ៍ ម
ដីកចតឱ់យេសុើបសួរជំនួស 

វធិន ៦២៖ ដីកចតឲ់យេសុើបសួរជំនួស 

ម្រ  ១៨៤៖ កំណតេ់ហតុេធ្វើេឡើងម្រន្តីនគរបលយុត្តិធម ៌ វធិន ៦២៖ ដីកចតឲ់យេសុើបសួរជំនួស 

ជំពូកទ ី៣៖ វធិនករនិរន្ត យ 

ែផនកទ ី២៖ ដីកបងគ ប់ឱយចូលខ្លនួ 

ម្រ  ១៨៦៖ ដីកបងគ បឱ់យចូលខ្លួន វធិន ៤១៖ ដីកេកះ 

ម្រ  ១៨៧៖ និេទទសែដល្រតូវចុះេលើដីកបងគ បឱ់យចូលខ្លួន វធិន ៤៥៖ ទ្រមងក់រពកព់ន័ធនឹងដីកេកះដីកបងគ បឲ់យឃុំ
ខ្លួន និងដីកបងគ បឲ់យចបខ់្លួន 

ម្រ  ១៨៨៖ ករជូនដំណឹងពីដីកបងគ បឱ់យចូលខ្លួន វធិន ៤៥៖ ទ្រមងក់រពកព់ន័ធនឹងដីកេកះដីកបងគ បឲ់យឃុំ
ខ្លួន និងដីកបងគ បឲ់យចបខ់្លួន 

ែផនកទ ី៤៖ ដីកបងគ ប់ឱយចប់ខ្លនួ 

ម្រ  ១៩៥៖ ករេចញដីកបងគ បឱ់យចបខ់្លួនេ យេច្រកម
េសុើបសួរ 

វធិន ៤២៖ ដីកបងគ បឲ់យនខំ្លួន 

ម្រ  ១៩៦៖ ដីកបងគ បឱ់យចបខ់្លួន វធិន ៤២៖ ដីកបងគ បឲ់យនខំ្លួន 
វធិន ៤៤៖ ដីកបងគ បឲ់យចបខ់្លួន 
វធិន ៤៥៖ ទ្រមងក់រពកព់ន័ធនឹងដីកេកះដីកបងគ បឲ់យឃុំ
ខ្លួន និងដីកបងគ បឲ់យចបខ់្លួន 

ម្រ  ១៩៧៖ ដីកបងគ បឱ់យចបខ់្លួន និងេយបល់របស់       
្រពះ ជ ជញ  
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៥៥៖ បទបបញញត្ដិទូេទទកទ់ងេទនឹងករេសុើបសួរ 

ម្រ  ១៩៨៖ និេទទសែដល្រតវូចុះេលើដីកបងគ បឱ់យចបខ់្លួន 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៤៥៖ ទ្រមងក់រពកព់ន័ធនឹងដីកេកះដីកបងគ បឲ់យឃុំ
ខ្លួន និងដីកបងគ បឲ់យចបខ់្លួន 

ម្រ  ១៩៩៖ ករអនុវត្តដីកបងគ បឱ់យចបខ់្លួន វធិន ៤៥៖ ទ្រមងក់រពកព់ន័ធនឹងដីកេកះដីកបងគ បឲ់យឃុំ
ខ្លួន និងដីកបងគ បឲ់យចបខ់្លួន 

ម្រ  ២០០៖ ករផ ព្វផ យជអន្តរជតិនូវដីកបងគ បឱ់យ
ចបខ់្លួន 

វធិន ៤៤៖ ដីកបងគ បឲ់យចបខ់្លួន 

ម្រ  ២០១៖ ករបង្ហ ញខ្លួន មដីកបងគ បឱ់យចបខ់្លួន វធិន ៤៥៖ ទ្រមងក់រពកព់ន័ធនឹងដីកេកះដីកបងគ បឲ់យឃុំ
ខ្លួន និងដីកបងគ បឲ់យចបខ់្លួន 



េសចក្តីបញចប ់  ងេ្រប បេធៀប៖ ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  និងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  395 

្រកមនីតិវិធី្រពហមទណ្ឌ  វិធនៃផទកនងុ អ.វ.ត.ក ែដល្រសេដៀងគន  

ម្រ  ២០២៖ ករគិតបញចូ លថិរេវ ៃនករឃុំខ្លួន
បេ ្ដ ះ សនន 

វធិន ៤៥៖ ទ្រមងក់រពកព់ន័ធនឹងដីកេកះដីកបងគ បឲ់យឃុំ
ខ្លួន និងដីកបងគ បឲ់យចបខ់្លួន 

ែផនកទ ី៥៖ ករឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សនន 

ម្រ  ២០៣៖ េគលករណ៍ៃនករឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សនន  
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៦៣៖ ករឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន 

ម្រ  ២០៥៖ មូលេហតុៃនករឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សនន  
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់)  

វធិន ៦៣៖ ករឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន 

ម្រ  ២០៦៖ កំណតស់មគ ល់របស់ជន្រតូវេចទ និងសំ ង
េហតុៃនករឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន  
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៦៣៖ ករឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន 

ម្រ  ២០៩៖ ថិរេវ ៃនករឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សននកនុងបទ    
មជឈមឹ 

វធិន ៦៣៖ ករឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន 

ម្រ  ២១០៖ ថិរេវ ៃនករឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សនន េនកនុង
ករណីបទឧ្រកិដ្ឋ្របឆងំមនុស ជតជិ ទិ៍ 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៦៣៖ ករឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន 
វធិន ៨២៖ ករឃុខំ្លួនជនជបេ់ចទបេ ្ដ ះ សនន និងករ
កឱ់យសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ 

ម្រ  ២១១៖ ករពនយេពលៃនករឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន 
(សូមេមើលេសចក្ដពីនយល់ពីទំពរ័៨១ដល់៨២) 

វធិន ៦៣៖ ករឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន 

ម្រ  ២១៥៖ ករេ ះែលងជន្រតូវេចទឱយេនេ្រកឃុំ
េ យេច្រកមេសុើបសួរ 

វធិន ៦៤៖ ករេ ះែលងជន្រតូវេចទឲយេនេ្រកឃុ ំ

ម្រ  ២១៦៖ ករេ ះែលងឱយេនេ្រកឃុំ មបណ្ដឹ ងរបស់
្រពះ ជ ជញ  

វធិន ៦៤៖ ករេ ះែលងជន្រតូវេចទឲយេនេ្រកឃុ ំ

ម្រ  ២១៧៖ ករេ ះែលងឱយេនេ្រកឃុំ មបណ្ដឹ ងរបស់
ជន្រតូវេចទ  
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៦៤៖ ករេ ះែលងជន្រតូវេចទឲយេនេ្រកឃុ ំ

ម្រ  ២១៨៖ ករជូនដំណឹងអំពីដីកេ ះែលងឱយេនេ្រក
ឃុ ំ  

វធិន ៦៤៖ ករេ ះែលងជន្រតូវេចទឲយេនេ្រកឃុ ំ

ែផនកទ ី៦៖ ដីកបងគ ប់ឱយឃុខំ្លនួ 

ម្រ  ២១៩៖ ករេចញដីកបងគ បឱ់យឃុំខ្លួនេ យេច្រកម
េសុើបសួរ 

វធិន ៤៣៖ ដីកបងគ បឲ់យឃុំខ្លួន 
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្រកមនីតិវិធី្រពហមទណ្ឌ  វិធនៃផទកនងុ អ.វ.ត.ក ែដល្រសេដៀងគន  

ម្រ  ២២០៖ និយមនយ័ដីកបងគ បឱ់យឃុំខ្លួន វធិន ៤៣៖ ដីកបងគ បឲ់យឃុំខ្លួន 

ម្រ  ២២១៖ និេទទសែដល្រតូវចុះេលើដីកបងគ បឱ់យឃុខំ្លួន វធិន ៤៥៖ ទ្រមងក់រពកព់ន័ធនឹងដីកេកះដីកបងគ បឲ់យឃុំ
ខ្លួន និងដីកបងគ បឲ់យចបខ់្លួន 

ម្រ  ២២២៖ ករអនុវត្តដីកបងគ បឱ់យឃុខំ្លួន វធិន ៤៥៖ ទ្រមងក់រពកព់ន័ធនឹងដីកេកះដីកបងគ បឲ់យឃុំ
ខ្លួន និងដីកបងគ បឲ់យចបខ់្លួន 

ែផនកទ ី៧៖ ករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ 

ម្រ  ២២៣៖ កតព្វកិចចៃនករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ វធិន ៣២៖ ករពិនិតយែផនកេវជជ ្រស្ដដល់ជន្រតូវេចទឬ
ជនជបេ់ចទ 

ម្រ  ២២៥៖ ករ្របគល់បងក នៃ់ដ វធិន ៦៥៖ ករ កឲ់យសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវ
តុ ករ 

ម្រ  ២២៦៖ ដីកបងគ បឱ់យ កេ់្រកមករ្រតួតពិនិតយ ម
ផ្លូវតុ ករ 

វធិន ៦៥៖ ករ កឲ់យសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវ
តុ ករ 

ម្រ  ២២៧៖ បណ្តឹ ងសំុែកែ្របករ កេ់្រកមករ្រតួតពិនិ
តយ មផ្លូវតុ ករេ យឯកឯងេ យេច្រកមេសុើបសួរ 

វធិន ៦៥៖ ករ កឲ់យសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវ
តុ ករ 

ម្រ  ២២៨៖ បណ្ដឹ ងសំុែកែ្របករ កេ់្រកមករ្រតួតពិនិ
តយ មផ្លូវតុ ករេ យ្រពះ ជ ជញ   

វធិន ៦៥៖ ករ កឲ់យសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវ
តុ ករ 

ម្រ  ២២៩៖ បណ្ដឹ ងសំុែកែ្របករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវ
តុ ករេ យជន្រតូវេចទ 

វធិន ៦៥៖ ករ កឲ់យសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវ
តុ ករ 

ម្រ  ២៣០៖ ករេគចេវះរបស់ជន្រតូវេចទពីកតព្វកិចចៃន
ករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ 

វធិន ៦៥៖ ករ កឲ់យសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវ
តុ ករ 

ជំពូកទ ី៤៖ ករេកះេ  និងករជូនដំណឹង 

ែផនកទ ី១៖ បទបបញញត្តិទូេទ 

ម្រ  ២៣១៖ រយៈេពលរមួ វធិន ៣៩៖ េពលេវ កំណត ់និងលកខខណ្ឌ កនុងករ ក ់
ឯក រ 

ម្រ  ២៣២៖ រេបៀបេកះេ  វធិន ៤១៖ ដីកេកះ 

ម្រ  ២៣៣៖ ករេកះេ ជន្រតវូេចទែដល្រតូវបន 
ឃុំខ្លួន 

វធិន ៤១៖ ដីកេកះ 

ម្រ  ២៣៤៖ ករេកះេ េមធវ ី វធិន ៤១៖ ដីកេកះ 
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្រកមនីតិវិធី្រពហមទណ្ឌ  វិធនៃផទកនងុ អ.វ.ត.ក ែដល្រសេដៀងគន  

ម្រ  ២៣៥៖ និេទទសៃនករេកះេ េនកនុងសំណំុេរឿង វធិន ៤១៖ ដីកេកះ 

ម្រ  ២៣៦៖ ករជូនដំណឹងអំពីដីកសេ្រមចដល់េមធវ ី វធិន ៤៦៖ ករជូនដំណឹងអំពីដីក 

ម្រ  ២៣៧៖ ករជូនដំណឹងអំពីដីកសេ្រមចដល់្រពះ ជ-
ជញ  

វធិន ៤៦៖ ករជូនដំណឹងអំពីដីក 

ម្រ  ២៣៨៖ ករជូនដំណឹងអំពីដីកសេ្រមចដល់ជន្រតូវ-
េចទ 

វធិន ៤៦៖ ករជូនដំណឹងអំពីដីក 

ម្រ  ២៣៩៖ ករ្របគល់ដីកេកះេ  ឬដីកេផ ងៗេទៀត វធិន ៤៥៖ ទ្រមងក់រពកព់ន័ធនឹងដីកេកះដីកបងគ បឲ់យឃុំ
ខ្លួន និងដីកបងគ បឲ់យចបខ់្លួន 

ែផនកទ ី២៖ វិធនេ យែឡក 

ម្រ  ២៤០៖ និេទទសែដល្រតូវចុះជកតព្វកិចចេនកនុង
កំណតេ់ហតុរបស់េច្រកមេសុើបសួរ 

វធិន ៥៥៖ បទបបញញត្តិទូេទទកទ់ងេទនឹងករេសុើបសួរ 

ម្រ  ២៤២៖ វធិនស្រមបស់រេសរកំណតេ់ហតុ វធិន ៥៥៖ បទបបញញត្តិទូេទទកទ់ងេទនឹងករេសុើបសួរ 

ម្រ  ២៤៣៖ និេទទសែដល្រតូវចុះជកតព្វកិចចេលើដីក
របស់េច្រកមេសុើបសួរ 

វធិន ៤៥៖ ទ្រមងក់រពកព់ន័ធនឹងដីកេកះដីកបងគ បឲ់យឃុំ
ខ្លួន និងដីកបងគ បឲ់យចបខ់្លួន 

ជំពូកទ ី៥៖ ករបិទករេសុើបសរួ-ដីកដំេ ះ្រ យ 

ម្រ  ២៤៦៖ ដីកសននិ ្ឋ ន ថ ពររបស់្រពះ ជ ជញ  
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៦៦៖ ដីកសននិ ្ឋ ន ថ ពររបស់សហ្រពះ ជ ជញ  

ម្រ  ២៤៧៖ ដីកដំេ ះ្រ យ  
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៦៧៖ ដីកដំេ ះ្រ យរបស់សហេច្រកមេសុើបសួរ 

ម្រ  ២៤៨៖ ករ្របគល់វតថុែដលចបយ់កឱយេទមច ស់េដើម
វញិ 

វធិន ៦៧៖ ដីកដំេ ះ្រ យរបស់សហេច្រកមេសុើបសួរ 

ម្រ  ២៤៩៖ េសចក្ដសីេ្រមចៃនដកីដំេ ះ្រ យ
ទកទ់ងនឹងករឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សនន និងករ្រតួតពិនិតយ ម
ផ្លូវតុ ករ 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៦៨៖ នុភពៃនដីកសេ្រមចឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន 
និងដីកសេ្រមច កឲ់យសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវ
តុ ករ 

ម្រ  ២៥០៖ ករបញជូ នសំណំុេរឿង េដើមបេីបើកសវនករជំនំុ-
ជ្រមះ 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៦៩៖ ករបញជូ នសំណំុេរឿង បនទ បពី់ករេចញដីក
ដំេ ះ្រ យ 



េសចក្តីបញចប ់  ងេ្រប បេធៀប៖ ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  និងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  398 

្រកមនីតិវិធី្រពហមទណ្ឌ  វិធនៃផទកនងុ អ.វ.ត.ក ែដល្រសេដៀងគន  

ម្រ  ២៥១៖ ករេបើកករេសុើបសួរជថមីេឡើងវញិ វធិន ៧០៖ ករេបើកករេសុើបសួរេឡើងវញិ 

ជំពូកទ ី៦៖ េមឃភពៃនករេសុើបសរួ 

ម្រ  ២៥២៖ េមឃភពៃនករមនិេគរពវធិនបញញត្ដ ិ
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ២១៖ េគលករណ៍ជ រវន័្ត 

ម្រ  ២៥៣៖ ករប្ដងឹេទសភេសុើប 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៤៨៖ េមឃភព ចំេពះករមនិេគរពវធិនបញញត្តិ 
វធិន ៧៣៖ យុ ្ត ធិករបែនថមរបស់អងគបុេរជំនំុជ្រមះ 
វធិន ៧៦៖ បណ្ដឹ ងសំុេមឃភពេ យករមនិេគរពវធិន
បញញត្ត ិ  

ម្រ  ២៥៤៖ ករេបះបងសិ់ទធរិបស់ភគី មយួកនុងករ
ទមទរេមឃភពមយួែផនកៃននីតិវធីិ 

វធិន ៧៦៖ បណ្ដឹ ងសំុេមឃភពេ យករមនិេគរពវធិន
បញញត្ត ិ

ម្រ  ២៥៥៖ ករបន្ដករេសុើបសួរកនុងករណីមនបណ្ដឹ ងមក
សភេសុើបសួរ 

វធិន ៧៦៖ បណ្ដឹ ងសំុេមឃភពេ យករមនិេគរពវធិន
បញញត្ត ិ

ម្រ  ២៥៦៖ ករលុបេចលេមឃភព មដីកដំេ ះ-
្រ យ 

វធិន ៧៦៖ បណ្ដឹ ងសំុេមឃភពេ យករមនិេគរពវធិន
បញញត្ត ិ

មតិកទី ២៖ សភេសុើបសរួ 

ជំពូកទ ី១៖ បទបបញញត្ដិទូេទ  

ម្រ  ២៥៧៖ បញជ ីបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ និងពកយសំុ  
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៧៧៖ នីតិវធីិស្រមបប់ណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ និងពកយសំុេទ
អងគបុេរជំនំុជ្រមះ 

ម្រ  ២៥៨៖ ករជូនដំណឹងអំពីកលបរេិចឆទៃនសវនករ វធិន ៧៧៖ នីតិវធីិស្រមបប់ណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ និងពកយសំុេទ
អងគបុេរជំនំុជ្រមះ 

ម្រ  ២៥៩៖ ករពិេ្រគះសំណំុេរឿង និង រ   
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ២៣៖ េគលករណ៍ទូេទៃនករចូលរមួរបស់ជនរង
េ្រគះកនុង នៈជេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី 
វធិន ៧៧៖ នីតិវធីិស្រមបប់ណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ និងពកយសំុេទ
អងគបុេរជំនំុជ្រមះ 

ម្រ  ២៦០៖ ដំេណើ រករៃនកិចចពិភក េដញេ ល 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៧៧៖ នីតិវធីិស្រមបប់ណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ និងពកយសំុេទ
អងគបុេរជំនំុជ្រមះ 

ម្រ ២៦១៖ ករពិនិតយេលើនិយត័ភពៃននីតិវធីិ 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៧៦៖ បណ្ដឹ ងសំុេមឃភពេ យករមនិេគរពវធិន
បញញត្ត ិ

ជំពូកទ ី២៖ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដកីរបសេ់ច្រកមេសុើបសរួ  



េសចក្តីបញចប ់  ងេ្រប បេធៀប៖ ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  និងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  399 

្រកមនីតិវិធី្រពហមទណ្ឌ  វិធនៃផទកនងុ អ.វ.ត.ក ែដល្រសេដៀងគន  

ម្រ  ២៦៦៖ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដីកសេ្រមចរបស់
េច្រកមេសុើបសួរ េ យអគគ្រពះ ជ ជញ អម ឧទធរណ៍ 
និង្រពះ ជ ជញ  
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៧៤៖ មូល ្ឋ នៃនបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍េទអងគបុេរជំនំុ-
ជ្រមះ 

ម្រ  ២៦៧៖ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដីករបស់េច្រកម
េសុើបសួរេ យជន្រតវូេចទ 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៦៣៖ ករឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន 
វធិន ៦៥៖ ករ កឲ់យសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវ
តុ ករ 
វធិន ៧៤៖ មូល ្ឋ នៃនបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍េទអងគបុេរជំនំុជ្រមះ 

ម្រ  ២៦៨៖ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដីករបស់េច្រកម
េសុើបសួរេ យេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៧៤៖ មូល ្ឋ នៃនបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍េទអងគបុេរជំនំុជ្រមះ 

ម្រ  ២៦៩៖ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដីកបដិេសធមនិ
្របគល់វតថុ ែដលរបឹអូសេទមច ស់េដើមវញិ 

វធិន ៧៤៖ មូល ្ឋ នៃនបណ្ដឹ ងឧទធរណ៍េទអងគបុេរជំនំុជ្រមះ 

ម្រ  ២៧០៖ រយៈេពលប្ដឹងឧទធរណ៍ វធិន ៧៥៖ ករ កប់ណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ និង រ អំពីករេធ្វើ
បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍េទអងគបុេរជំនំុជ្រមះ 

ម្រ  ២៧១៖ សមតថកិចចរបស់សភេសុើបសួរ  
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៧៣៖ យុ ្ត ធិករបែនថមរបស់អងគបុេរជំនំុជ្រមះ 

ម្រ  ២៧២៖ ទ្រមងៃ់នករ្របកសប្ដឹងឧទធរណ៍ វធិន ៧៥៖ ករ កប់ណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ និង រ អំពីករេធ្វើ
បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍េទអងគបុេរជំនំុជ្រមះ 

ម្រ  ២៧៣៖ ករបញជូ នសំណំុេរឿងេទសភេសុើបសួរ វធិន ៧៧៖ នីតិវធីិស្រមបប់ណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ និងពកយសំុេទ
អងគបុេរជំនំុជ្រមះ 

ម្រ  ២៧៤៖ សំណំុេរឿងបងក រករពរ វធិន ៧៧៖ នីតិវធីិស្រមបប់ណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ និងពកយសំុេទ
អងគបុេរជំនំុជ្រមះ 

ម្រ  ២៧៥៖ ករបន្ដករេសុើបសួរកនុងករណីមនបណ្ដឹ ង
ឧទធរណ៍ 

វធិន ៧៧៖ នីតិវធីិស្រមបប់ណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ និងពកយសំុេទ
អងគបុេរជំនំុជ្រមះ 

ម្រ  ២៧៦៖ ករេ ះែលងជន្រតូវេចទែដលជបឃុ់ឱំយ
មនេសរភីព 

វធិន ៧៧៖ នីតិវធីិស្រមបប់ណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ និងពកយសំុេទ
អងគបុេរជំនំុជ្រមះ 

ម្រ  ២៧៧៖ បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ចំេពះដីកេលើកែលងេចទ
្របកន ់

វធិន ៧៧៖ នីតិវធីិស្រមបប់ណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ និងពកយសំុេទ
អងគបុេរជំនំុជ្រមះ 



េសចក្តីបញចប ់  ងេ្រប បេធៀប៖ ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  និងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  400 

្រកមនីតិវិធី្រពហមទណ្ឌ  វិធនៃផទកនងុ អ.វ.ត.ក ែដល្រសេដៀងគន  

ជំពូកទ ី២៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្របឆងំនឹងដកីរបសេ់ច្រកមេសុើបសរួ 

ម្រ ២៧៨៖ លដីកសេ្រមចេលើករឃុខំ្លួន
បេ ្ដ ះ សនន 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៦៨៖ នុភពៃនដីកសេ្រមចឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន 
និងដីកសេ្រមច កឲ់យសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវ 
តុ ករ 
វធិន ៧៧៖ នីតិវធីិស្រមបប់ណ្ដឹ ងឧទធរណ៍ និងពកយសំុេទ
អងគបុេរជំនំុជ្រមះ 

ម្រ  ២៧៩៖ ភពែដលមនិ ចទទួលយកបនៃនពកយប្ដងឹ
សំុេមឃកមម 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៧៦៖ បណ្ដឹ ងសំុេមឃភពេ យករមនិេគរពវធិន
បញញត្ត ិ

ម្រ  ២៨០៖ នុភពៃនេមឃកមម 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៧៦៖ បណ្ដឹ ងសំុេមឃភពេ យករមនិេគរពវធិន
បញញត្ត ិ

ម្រ  ២៨១៖ ផលវបិកៃនេមឃកមម វធិន ៧៦៖ បណ្ដឹ ងសំុេមឃភពេ យករមនិេគរពវធិន
បញញត្ត ិ

គនថីទ ី៥: អំពី ល្រកម 

មតិកទី ១៖ ល្រកម ដំបូង 

ជំពូកទ ី១៖ សមតថកិចច និងករប្ដឹងេទតុ ករ 

ែផនកទ ី១៖ បទបបញញត្ដិទូេទ 

ម្រ  ២៨៨៖ វសិមតិភពរ ងមុខងរេផ ងៗរបស់េច្រកម វធិន ៣៤៖ ករដកខ្លួន និងបណ្ដឹ ងដិតចិត្តចំេពះេច្រកម 

ែផនកទ ី២៖ សមតថកិចចសមភ រៈ និងសមតថកិចចែដនដ ី

ម្រ  ២៨៩៖ សមតថកិចចរបស់ ដំបូង  
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៧៩៖ បទបបញញត្តទូិេទ 

ែផនកទ ី៣៖ ករប្ដឹងេទតុ ករ 

ម្រ  ២៩១៖ រេបៀបប្ដងឹេទតុ ករ 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៧៩៖ បទបបញញត្តទូិេទ 

ម្រ  ២៩២៖ ករកំណតក់លបរេិចឆទសវនករ វធិន ៨០៖ ករេរៀបចំសវនករ 

ម្រ  ២៩៣៖ រយៈេពលរមួ វធិន ៣៩៖ េពលេវ កំណត ់និងលកខខណ្ឌ កនុងករ កឯ់ក
រ 



េសចក្តីបញចប ់  ងេ្រប បេធៀប៖ ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  និងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  401 

្រកមនីតិវិធី្រពហមទណ្ឌ  វិធនៃផទកនងុ អ.វ.ត.ក ែដល្រសេដៀងគន  

ម្រ  ២៩៤៖ ករេកះេ ភគីឱយចូលរមួកនុងសវនករ
មដីកបញជូ ន ឬ ម លដីកបញជូ ន 

វធិន ៤១៖ ដីកេកះ 
វធិន ៨០៖ ករេរៀបចំសវនករ 

ម្រ  ២៩៥៖ ករេកះេ ភគី មដីកេកះេ បញជូ ន
េទជំនំុជ្រមះផទ ល់ 

វធិន ៤១៖ ដីកេកះ 
វធិន ៨០សទួន៖ សវនករបឋម 

ម្រ  ២៩៧៖ ករេកះេ ក  ី វធិន ៤១៖ ដីកេកះ 
វធិន ៨៤៖ ករចូលខ្លួនរបស់ ក  ីនិងអនកជំនញ 

ម្រ  ២៩៨៖ ករេកះេ ក ី មរយៈជនជបេ់ចទ 
និងេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី 

វធិន ៨៤៖ ករចូលខ្លួនរបស់ ក  ីនិងអនកជំនញ 

ជំពូកទ ី២៖ ករចូលខ្លួនរបសភ់គ ី

ែផនកទ ី១៖ ករចូលខ្លួនរបសជ់នជប់េចទ 

ម្រ  ៣០០៖ ករចូលខ្លួនរបស់ជនជបេ់ចទ វធិន ២២៖ េមធវ ី

ម្រ  ៣០១៖ ជំនួយរបស់េមធវ ី វធិន ៨១៖ ករចូលខ្លួនរបស់ជនជបេ់ចទ និងេមធវ ី
ករពរក្ដ ី

ម្រ ៣០៥៖ ករបង្ហ ញខ្លួនរបស់ជនជបេ់ចទ មដីក
បញជូ ន ឬ លដីកបញជូ ន 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៦៨៖ នុភពៃនដីកសេ្រមចឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន 
និងដីកសេ្រមច កឲ់យសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវ 
តុ ករ 
វធិន ៨២៖ ករឃុខំ្លួនជនជបេ់ចទបេ ្ដ ះ សនន និងករ
កឲ់យសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ 

ម្រ ៣០៦៖ ករេ ះែលងជនជបេ់ចទែដលជបឃុ់ឱំយ 
មនេសរភីពេ យឯកឯង 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៨២៖ ករឃុខំ្លួនជនជបេ់ចទបេ ្ដ ះ សនន និងករ
កឲ់យសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ 

ម្រ  ៣០៧៖ បណ្ដឹ ងសំុេ ះែលងឱយមនេសរភីពរបស់ជន
ជបេ់ចទ ែដលជបឃុ់ ំ
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៨២៖ ករឃុខំ្លួនជនជបេ់ចទបេ ្ដ ះ សនន និងករ
កឲ់យសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ 

ម្រ  ៣០៨៖ ករ កឱ់យេនជបឃុ់រំហូតដល់ផុតរយៈ
េពលប្ដឹងឧទធរណ៍របស់្រពះ ជ ជញ  

វធិន ៨២៖ ករឃុខំ្លួនជនជបេ់ចទបេ ្ដ ះ សនន និងករ
កឲ់យសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ 

ម្រ  ៣០៩៖ ជនជបេ់ចទែដលពំុ ចចូលបង្ហ ញខ្លួន េន
ចំេពះមុខតុ ករ 

វធិន ៨២៖ ករឃុខំ្លួនជនជបេ់ចទបេ ្ដ ះ សនន និងករ
កឲ់យសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ 



េសចក្តីបញចប ់  ងេ្រប បេធៀប៖ ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  និងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  402 

្រកមនីតិវិធី្រពហមទណ្ឌ  វិធនៃផទកនងុ អ.វ.ត.ក ែដល្រសេដៀងគន  

ម្រ  ៣១០៖ ដីកបងគ បឱ់យនខំ្លួន ែដលសេ្រមចេ យ
តុ ករ 

វធិន ៨១៖ ករចូលខ្លួនរបស់ជនជបេ់ចទ និងេមធវ ី
ករពរក្ដ ី

ែផនកទ ី២៖ ករចូលខ្លួនរបសេ់ដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី 

ម្រ  ៣១១៖ ករ ងំខ្លួនជេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី េនកនុង
េពលសវនករ 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ២៣សទួន៖ បណ្ដឹ ងសំុ ងំខ្លួនជេដើមបណ្ដឹ ង         
រដ្ឋបបេវណី និងករទទួលយកនូវពកយសំុ ងំខ្លួនជេដើម
បណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី 

ម្រ  ៣១២៖ វសិមតិភពរ ង នៈជេដើមបណ្ដឹ ង 
រដ្ឋបបេវណី និង នៈជ ក  ី

វធិន ២៣៖ េគលករណ៍ទូេទៃនករចូលរមួរបស់ជនរង
េ្រគះកនុង នៈជេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី 

ម្រ  ៣១៣៖ ជំនួយ និងករតំ ងរបស់េដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋ
បបេវណី 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ២៣សទួនពីរ៖ ករតំ ងេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី 

ែផនកទ ី៤៖ ករចូលខ្លួនរបស់ ក  ី

ម្រ  ៣១៥៖ ករចូលបង្ហ ញខ្លួនរបស់ ក  ី
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៨០៖ ករេរៀបចំសវនករ 

ជំពូកទ ី៣៖ ករពិភក េដញេ ល 

ែផនកទ ី១៖ ធរណភពៃនកិចចពិភក េដញេ ល នងិដំេណើ រករសវនករ 

ម្រ  ៣១៦៖ ធរណភពៃនកិចចពិភក េដញេ ល និង
ភពសមង តៃ់នកិចចពិភក េដញេ ល 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៧៩៖ បទបបញញត្តទូិេទ 

ម្រ  ៣១៧៖ ករ្របកស ល្រកម វធិន ៧៩៖ បទបបញញត្តទូិេទ 
វធិន១០២៖ ករ្របកស ល្រកមេនសវនករ ធរណៈ 

ម្រ  ៣១៨៖ ករធនស ្ដ បធ់ន បៃ់នសវនករ 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៣៧៖ កររខំនកនុងកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិ 
វធិន ៣៨៖ កំហុសវជិជ ជីវៈរបស់េមធវ ី
វធិន ៨៥៖ ដំេណើ រករសវនករ 

ម្រ  ៣១៩៖ ករពិនិតយេមើលសំណំុេរឿង វធិន ៨៦៖ ករពិនិតយេមើលសំណំុេរឿង 

ម្រ  ៣២០៖ បទេលមើសែដល្រតវូបន្រប្រពឹត្ដេនកនុងេពល  
សវនករ 

វធិន ៣៧៖ កររខំនកនុងកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិ 

ែផនកទ ី២៖ វិធនៃនភស្ដុ ង 



េសចក្តីបញចប ់  ងេ្រប បេធៀប៖ ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  និងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  403 

្រកមនីតិវិធី្រពហមទណ្ឌ  វិធនៃផទកនងុ អ.វ.ត.ក ែដល្រសេដៀងគន  

ម្រ  ៣២១៖ ករ យតៃំលេលើភស្ដុ ងេ យតុ ករ 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៨៧៖ វធិនៃនភស្តុ ង 

ែផនកទ ី៣៖ ដំេណើ រករៃនកិចចពិភក េដញេ ល 

ម្រ  ៣២២៖ វធិនទកទ់ងនឹងភគីែដលមនវត្ដមនេន
កនុងសវនករ 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៨៨៖ ករបង្ហ ញខ្លួនចំេពះមុខអងគជំនំុជ្រមះ -
ដំបូង 

ម្រ  ៣២៤៖ ករ ្ដ បច់េម្លើយរបស់ ក ែីដលមនិ្រតូវ
បនេកះេ  

វធិន ៨៤៖ ករចូលខ្លួនរបស់ ក  ីនិងអនកជំនញ 

ម្រ  ៣២៥៖ ករសួរចេម្លើយជនជបេ់ចទ 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៨៩សទួន៖ សវនករេលើអងគេសចក្ដ ី  
វធិន ៩០៖ ករសួរចេម្លើយជនជបេ់ចទ 

ម្រ  ៣២៦៖ ករ ្ដ បច់េម្លើយរបស់ភគី 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៩១៖ ករ ្ដ បច់េម្លើយរបស់ភគី និង ក  ី

ម្រ  ៣២៧៖ ករជំទស់េទនឹងករ ្ដ បច់េម្លើយរបស់
ក  ី

វធិន ៩១៖ ករ ្ដ បច់េម្លើយរបស់ភគី និង ក  ី

ម្រ  ៣៣០៖ ជំនួយ និងសមបថរបស់អនកបកែ្រប 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៣០៖ អនកបកែ្រប 

ម្រ  ៣៣១៖ ជនគថ្លង ់ វធិន ២៧៖ ជនែដលគ ឬថ្លង ់

ម្រ  ៣៣២៖ ករបង្ហ ញវតថុ ង 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៨៧៖ វធិនៃនភស្តុ ង 

ម្រ  ៣៣៤៖ ករ កេ់សចក្ដសីននិ ្ឋ នរហូតដល់បិទកិចច
ពិភក េដញេ ល 

វធិន ៩២៖ ករ កេ់សចក្ដសីននិ ្ឋ នរហូតដល់េពលបិទកិចច
ពិភក េដញេ ល 

ម្រ  ៣៣៥៖ សិទធិនិយយស្ដីរបស់ភគីបនទ បពី់ចបកិ់ចច
ពិភក េដញេ ល 

វធិន ៩៤៖ េសចក្ដសីននិ ្ឋ នបញចបក់រពិភក េដញេ ល 

ម្រ  ៣៣៦៖ ពកយប្ដឹងសំុេ យផទ ល់មតរ់បស់្រពះ ជ-
ជញ  

វធិន ៩៤៖ េសចក្ដសីននិ ្ឋ នបញចបក់រពិភក េដញេ ល 

ម្រ  ៣៣៧៖ ករពិភក សេ្រមចរបស់តុ ករ វធិន ៩៦៖ ករពិភក សេ្រមចរបស់អងគជំនំុជ្រមះ
ដំបូង 



េសចក្តីបញចប ់  ងេ្រប បេធៀប៖ ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  និងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  404 

្រកមនីតិវិធី្រពហមទណ្ឌ  វិធនៃផទកនងុ អ.វ.ត.ក ែដល្រសេដៀងគន  

ម្រ  ៣៣៩៖ កិចចេសុើបសួរបែនថមែដលបងគ បេ់ យ
តុ ករ 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៩៣៖ ករេសុើបសួរបែនថមេ យអងគជំនំុជ្រមះ
ដំបូង 

ម្រ  ៣៤០៖ េរឿងក្ដីែដល្រតូវបន កឱ់យចតក់របន្ដ វធិន ៩៥៖ ករបន្តកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិ 

ម្រ  ៣៤១៖ ករសរេសរកំណតេ់ហតុសវនករ វធិន ៩៧៖ កំណតេ់ហតុរបស់អងគសវនករ 

ែផនកទ ី៤៖ អញញ្រតកមម 

ម្រ  ៣៤២៖ សមតថកិចចរបស់តុ ករកនុងេរឿងអញញ ្រតកមម 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៨០៖ ករេរៀបចំសវនករ 
វធិន ៨៩៖ អញញ ្រតកមម 
វធិន ៩១៖ ករ ្ដ បច់េម្លើយរបស់ភគី និង ក  ី

ជំពូកទ ី៤៖ េសចក្ដីសេ្រមច 

ែផនកទ ី១៖ ករ្របកស ល្រកម 

ម្រ  ៣៤៧៖ ករ្របកស ល្រកម វធិន ៩៨៖ ល្រកម 

ម្រ  ៣៤៨៖ ែដនកំណតៃ់នករប្ដឹងេទតុ ករចំេពះ 
អងគេហតុ 

វធិន ៩៨៖ ល្រកម 

ម្រ  ៣៤៩៖ ែដនៃនករប្ដងឹេទតុ ករចំេពះបុគគល វធិន ៩៨៖ ល្រកម 

ម្រ  ៣៥០៖ ករ្របកសពីពិរុទធភព 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៩៨៖ ល្រកម 

ម្រ  ៣៥២៖ ករបញចបក់រ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ វធិន ៩៩៖ នុភពៃន ល្រកម 

ម្រ  ៣៥៣៖ ដីកបងគ បឱ់យឃុំខ្លួន និងដីកបងគ បឱ់យចប់
ខ្លួនេចញេ យតុ ករ 

វធិន ៤៥៖ ទ្រមងក់រពកព់ន័ធនឹងដីកេកះដីកបងគ បឲ់យឃុំ
ខ្លួន និងដីកបងគ បឲ់យចបខ់្លួន 

ម្រ  ៣៥៥៖ ករសេ្រមចអំពី្របេយជនែ៍ផនករដ្ឋបបេវណី 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ២៣៖ េគលករណ៍ទូេទៃនករចូលរមួរបស់ជនរង-
េ្រគះកនុង នៈជេដើមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី 
វធិន ២៣សទួន៖ បណ្ដឹ ងសំុ ងំខ្លួនជេដើមបណ្ដឹ ង          
រដ្ឋបបេវណី និងករទទួលយកនូវពកយសំុ ងំខ្លួនជេដើម
បណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី 
វធិន ១០០៖ ករសេ្រមចេលើផល្របេយជនែ៍ផនក         
រដ្ឋបបេវណី  

ម្រ  ៣៥៧៖ ករសរេសរ ល្រកមៈែផនកសំ ងេហតុ 
និងែផនកសេ្រមច 

វធិន ១០១៖ ទ្រមងក់រៃន ល្រកម 



េសចក្តីបញចប ់  ងេ្រប បេធៀប៖ ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  និងវធិនៃផទកនុងអ.វ.ត.ក 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ កមពុជ  405 

្រកមនីតិវិធី្រពហមទណ្ឌ  វិធនៃផទកនងុ អ.វ.ត.ក ែដល្រសេដៀងគន  

ម្រ  ៣៥៩៖ ករ្របកស ល្រកមេនកនុងសវនករ ធរ
ណៈ  

វធិន ១០២៖ ករ្របកស ល្រកមេនសវនករ ធរណៈ 
វធិន៧៩៖ បទបបញញត្តិទូេទ 

មតិកទី ២៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ចំេពះ ល្រកម 

ជំពូកទ ី១៖ សមតថកិចចរបសស់ភ្រពហមទណ្ឌ ៃន ឧទធរណ៍ 

ម្រ  ៣៧៣៖ សមតថកិចចរបស់សភ្រពហមទណ្ឌ ៃន
ឧទធរណ៍ 

វធិន ១០៤៖ យុ ្ត ធិករៃនអងគជំនំុជ្រមះតុ ករកំពូល 

ម្រ  ៣៧៤៖ អនុប ទៃនេច្រកមមយួចំនួន វធិន ៣៤៖ ករដកខ្លួន និងបណ្តឹ ងដិតចិត្តចំេពះេច្រកម 

ជំពូកទ ី២៖ ភពែដល ចទទួលយកបនៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ 

ម្រ  ៣៧៥៖ បុគគលែដល ចេធ្វើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ១០៥៖ ករទទួលបណ្តឹ ង ទុកខ 

ម្រ  ៣៧៦៖ ទ្រមងៃ់នបណ្តឹ ងឧទធរណ៍េ យ្រពះ ជ ជញ
ពិរុទធជនេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី និងអនកទទួលខុស្រតូវ           
រដ្ឋបបេវណី 

វធិន ១០៦៖ ករជូនដំណឹងអំពីបណ្តឹ ង ទុកខ និងករ ក់
រ  

ម្រ  ៣៧៩៖ ទ្រមងៃ់នបណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់អគគ្រពះ ជ-
ជញ  

វធិន ១០៧៖ រយៈេពលៃនបណ្តឹ ង ទុកខ 

ម្រ  ៣៨១៖ រយៈេពលប្តឹងឧទធរណ៍របស់្រពះ ជ ជញ  និង
អគគ្រពះ ជ ជញ  

វធិន ១០៧៖ រយៈេពលៃនបណ្តឹ ង ទុកខ 

ម្រ  ៣៨២៖ រយៈេពលប្តឹងឧទធរណ៍របស់ពិរុទធជនេដើម 
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី និងអនកទទួលខុស្រតូវរដ្ឋបបេវណី 

វធិន ១០៧៖ រយៈេពលៃនបណ្តឹ ង ទុកខ 

ម្រ  ៣៨៣៖ រយៈេពលបែនថម ស្រមបេ់ធ្វើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ៈ  
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ឧបបត្តិេហតុ 

វធិន ១០៧៖ រយៈេពលៃនបណ្តឹ ង ទុកខ 

ម្រ  ៣៨៤៖ រយៈេពលេធ្វើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់្រពះ ជ
ជញ  ឬពិរុទធជនកនុងករណីមនករឃុខំ្លួន 

វធិន ១០៧៖ រយៈេពលៃនបណ្តឹ ង ទុកខ 

ម្រ  ៣៨៥៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ចំេពះ ល្រកមចតរ់េបៀប វធិន ១០៧៖ រយៈេពលៃនបណ្តឹ ង ទុកខ 

ជំពូកទ ី៣៖ នតីិវិធីេន ចំេពះមុខ ឧទធរណ៍ 

ម្រ  ៣៨៦៖ ករបញជូ នសំណំុេរឿងេទ ឧទធរណ៍ វធិន ១០៨៖ នីតិវធីិៃនបណ្តឹ ង ទុកខ ចំេពះមុខអងគជំនំុ
ជ្រមះតុ ករកំពូល 
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្រកមនីតិវិធី្រពហមទណ្ឌ  វិធនៃផទកនងុ អ.វ.ត.ក ែដល្រសេដៀងគន  

ម្រ  ៣៨៧៖ ករកំណតក់លបរេិចឆទៃនសវនករ និង      
រយៈេពលជំនំុជ្រមះ 

វធិន ១០៨៖ នីតិវធីិៃនបណ្តឹ ង ទុកខ ចំេពះមុខអងគជំនំុ
ជ្រមះតុ ករកំពូល 

ម្រ  ៣៨៨៖ ករជូនដំណឹង និងដីកេកេ ឲយចូលមក
កនុងសវនករ 

វធិន ១០៨៖ នីតិវធីិៃនបណ្តឹ ង ទុកខ ចំេពះមុខអងគជំនំុ
ជ្រមះតុ ករកំពូល 

ម្រ  ៣៩០៖ របយករណ៍ឧទធរណ៍ វធិន ១០៨៖ នីតិវធីិៃនបណ្តឹ ង ទុកខ ចំេពះមុខអងគជំនំុ
ជ្រមះតុ ករកំពូល 
វធិន ១០៩៖ អំពីសវនករេលើបណ្តឹ ង ទុកខ 

ម្រ  ៣៩១៖ ករេបើកពិនិតយេមើលសំណំុេរឿង និងករ
្របគល់ រ  

វធិន ១០៨៖ នីតិវធីិៃនបណ្តឹ ង ទុកខ ចំេពះមុខអងគជំនំុ-
ជ្រមះតុ ករកំពូល 

ម្រ  ៣៩២៖ ធរភពៃនកិចចពិភក េដញេ ល និង
ភពជសមង តៃ់នករពិភក េដញេ ល 

វធិន ១០៩៖ អំពីសវនករេលើបណ្តឹ ង ទុកខ 

ម្រ  ៣៩៣៖ ករសួរចេម្លើយជនជបេ់ចទ វធិន ១០៩៖ អំពីសវនករេលើបណ្តឹ ង ទុកខ 

ម្រ  ៣៩៤៖ ករ ្ត បច់េម្លើយេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីអនក
ទទួលខុស្រតូវរដ្ឋបបេវណីអនកជំនញ និង ក  ី

វធិន ១០៩៖ អំពីសវនករេលើបណ្តឹ ង ទុកខ 

ម្រ  ៣៩៥៖ លំ បលំ់េ យៃនករនិយយ វធិន ១០៩៖ អំពីសវនករេលើបណ្តឹ ង ទុកខ 

ម្រ ៣៩៦៖ ករពន្ល តដល់ ឧទធរណ៍នូវវធិន ែដល    
អនុវត្ត េនចំេពះមុខ ដំបូង 

វធិន ១០៤សទួន៖ វធិនែដល ចអនុវត្តបន េនចំេពះមុខ
អងគជំនំុជ្រមះតុ ករកំពូល 

ជំពូកទ ី៤៖ នុភពៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ 

ម្រ  ៣៩៧៖ នុភពៃនបណ្តឹ ងឧទធណ៍េលើករអនុវត្ត ល
្រកម 

វធិន ១១០៖ នុភពៃនបណ្តឹ ង ទុកខ 

ម្រ  ៣៩៩៖ នុភពៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ែតជនចបេ់ចទ
ប៉េុ ្ណ ះ 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ១១០៖ នុភពៃនបណ្តឹ ង ទុកខ 

ម្រ  ៤០០៖ នុភពៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់្រពះ ជ
ជញ  និងអគគ្រពះ ជ ជញ  

វធិន ១១០៖ នុភពៃនបណ្តឹ ង ទុកខ 

ម្រ  ៤០១៖ ករកំណត្់របេភទគតិយុត្តៃនអងគេហតុជថម ី
េ យ ឧទធរណ៍ 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ១១០៖ នុភពៃនបណ្តឹ ង ទុកខ 
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្រកមនីតិវិធី្រពហមទណ្ឌ  វិធនៃផទកនងុ អ.វ.ត.ក ែដល្រសេដៀងគន  

ម្រ  ៤០២៖ នុភពៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់េដើមបណ្តឹ ង
រដ្ឋបបេវណី ឬរបស់អនកទទួលខុស្រតូវរដ្ឋបបេវណី 

វធិន ១១០៖ នុភពៃនបណ្តឹ ង ទុកខ 

ម្រ  ៤០៣៖ ទ្រមង ់និងហតថេលខេលើ លដីក វធិន ១១១៖ លដីករបស់អងគជំនំុជ្រមះតុ ករកំពូល 

ម្រ  ៤០៤៖ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ែដលមនិ ចទទួលយកបន វធិន ១១១៖ លដីករបស់អងគជំនំុជ្រមះតុ ករកំពូល 

ម្រ  ៤០៥៖ ករបដិេសធ ល្រកម វធិន ១១១៖ លដីករបស់អងគជំនំុជ្រមះតុ ករកំពូល 

ម្រ  ៤០៦៖ សិទធិេលើកមកជសម្អ ងរបស់ ឧទធរណ៍ វធិន ១១១៖ លដីករបស់អងគជំនំុជ្រមះតុ ករកំពូល 

ម្រ ៤០៧៖ ដីកបងគ បឲ់យឃុំខ្លួន ឬដីកបងគ បឲ់យចបខ់្លួន
េ យ ឧទធរណ៍ 

វធិន ១១១៖ លដីករបស់អងគជំនំុជ្រមះតុ ករកំពូល 

គនថីទ ី៦: តុ ករកំពូល 

មតិកទី ១៖ បណ្តឹ ង ទុកខ 

ជំពូកេទល៖ បណ្តឹ ង ទុកខ 

ម្រ  ៤១៧៖ េសចក្តសីេ្រមចែដល ចេធ្វើបណ្តឹ ង ទុកខ វធិន ១១២៖ បណ្តឹ ងេសើេរ ើ 

ម្រ  ៤១៨៖ បុគគលែដល ចេធ្វើបណ្តឹ ង ទុកខ វធិន ១១២៖ បណ្តឹ ងេសើេរ ើ 

ម្រ  ៤១៩៖ មូលេហតុៃនបណ្តឹ ង ទុកខ វធិន ១១២៖ បណ្តឹ ងេសើេរ ើ 

ម្រ  ៤២២៖ ទ្រមងៃ់នករ្របកសបណ្តឹ ង ទុកខ វធិន ១១២៖ បណ្តឹ ងេសើេរ ើ 

ម្រ  ៤២៧៖ រយៈេពលស្រមបស់រេសរ រ  វធិន ១០៧៖ រយៈេពលៃនបណ្តឹ ង ទុកខ 

ម្រ  ៤២៨៖ ករ កសំ់ណំុេរឿងជូនពិនិតយ វធិន ១០៨៖ នីតិវធីិៃនបណ្តឹ ង ទុកខ ចំេពះមុខអងគជំនំុ-
ជ្រមះតុ ករកំពូល 

ម្រ  ៤៣០៖ ករចត់ ងំេច្រកមរបយករណ៍ វធិន ១០៨៖ នីតិវធីិៃនបណ្តឹ ង ទុកខ ចំេពះមុខអងគជំនំុ-
ជ្រមះតុ ករកំពូល 

ម្រ  ៤៣១៖ ករសរេសររបយករណ៍ វធិន ១០៨៖ នីតិវធីិៃនបណ្តឹ ង ទុកខ ចំេពះមុខអងគជំនំុ
ជ្រមះតុ ករកំពូល 

ម្រ  ៤៣៣៖ ករជូនដំណឹងអំពីកលបរេិចឆទ ៃនសវនករ
ចំេពះភគី 

វធិន ១០៨៖ នីតិវធីិៃនបណ្តឹ ង ទុកខ ចំេពះមុខអងគជំនំុ-
ជ្រមះតុ ករកំពូល 

ម្រ  ៤៣៤៖ ធរណភពៃនកិចចពិភក េដញេ ល វធិន ១០៩៖ អំពីសវនករេលើបណ្តឹ ង ទុកខ 

ម្រ ៤៣៦៖ េសចក្តសីេ្រមចេលើបញ្ហ គតិយុត្ត 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ១១០៖ នុភពៃនបណ្តឹ ង ទុកខ 
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្រកមនីតិវិធី្រពហមទណ្ឌ  វិធនៃផទកនងុ អ.វ.ត.ក ែដល្រសេដៀងគន  

ម្រ  ៤៣៩៖ ជំពូកៃនេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករកំពូល វធិន ១១០៖ នុភពៃនបណ្តឹ ង ទុកខ 

ម្រ  ៤៤០៖ ករបដិេសធេ យគម នបង្វិលសំណំុេរឿង វធិន ១០៤៖ យុ ្ត ធិករៃនអងគជំនំុជ្រមះតុ ករកំពូល 

មតិកទី ២៖ បណ្តឹ ងេសើេរ ើេរឿងក្តី 

ជំពូកេទល៖ បណ្តឹ ងេសើេរ ើេរឿងក្តី 

ម្រ  ៤៤៣៖ បណ្តឹ ងេសើេរ ើ វធិន ១១២៖ បណ្តឹ ងេសើេរ ើ 

ម្រ  ៤៤៥៖ ករណីេបើកករេសើេរ ើេរឿងក្ត ី វធិន ១១២៖ បណ្តឹ ងេសើេរ ើ 

ម្រ  ៤៤៦៖ បុគគលែដល ចប្តឹងេសើេរ ើេរឿងក្ត ី វធិន ១១២៖ បណ្តឹ ងេសើេរ ើ 

ម្រ  ៤៤៧៖ ករចុះបញជ ីបណ្តឹ ងេសើេរ ើ និងករេបើកពិនិតយ
េមើលសំណំុេរឿង 

វធិន ១០៦៖ ករជូនដំណឹងអំពីបណ្តឹ ង ទុកខ និងករ ក់
រ  

ម្រ  ៤៤៨៖ នីតិវធីិេសើេរ ើៈរយៈេពល វធិន ១០៨៖ នីតិវធីិៃនបណ្តឹ ង ទុកខ ចំេពះមុខអងគជំនំុ-
ជ្រមះតុ ករកំពូល 

ម្រ  ៤៥១៖ ករជូនដំណឹងអំពីកលបរេិចឆទៃនសវនករ 
និង ធរណភពៃនកិចចពិភក េដញេ ល 

វធិន ១០៨៖ នីតិវធីិៃនបណ្តឹ ង ទុកខ ចំេពះមុខអងគជំនំុ
ជ្រមះតុ ករកំពូល 

ម្រ  ៤៥៣៖ ករសំ ងេហតុចំេពះ លដីក 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ១០១៖ ទ្រមងក់រៃន ល្រកម 

គនថីទ ី៧: ដីកេកះេ បញជូនេទជំនុំជ្រមះផទ លដ់ីកេកះេ  និងដីកជូនដំណឹង 

មតិកទី ១៖ ដីកេកះេ បញជូនេទជំនុជំ្រមះផទ ល ់

ជំពូកេទល៖ ដីកេកះេ បញជូនេទជំនុជំ្រមះផទ ល ់

ម្រ  ៤៥៦៖ ដីកេកះេ បញជូ នេទជំនំុជ្រមះផទ ល់ៈ
ទ្រមង ់

វធិន ៤១៖ ដីកេកះ 

ម្រ  ៤៥៨៖ ករ្របគល់ដីកេកះេ បញជូ នេទជំនំុជ្រមះ
ផទ ល់េ យ្រពះ ជ ជញ  

វធិន ៤១៖ ដីកេកះ 

ម្រ  ៤៥៩៖ ករ្របគល់ដីកេកះេ បញជូ នេទជំនំុជ្រមះ
ផទ ល់េ យ ជញ  

វធិន ៤១៖ ដីកេកះ 

មតិកទី ២៖ ដីកេកះេ ជនជប់េចទឲយចូលសវនករ 

ជំពូកេទល៖ ដីកេកះេ ជនជប់េចទឲយចូលសវនករ 
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្រកមនីតិវិធី្រពហមទណ្ឌ  វិធនៃផទកនងុ អ.វ.ត.ក ែដល្រសេដៀងគន  

ម្រ  ៤៦៥៖ ទ្រមងៃ់នករេកះេ ឲយចូលសវនករ វធិន ៤១៖ ដីកេកះ 

មតិកទី ៣៖ ដីកេកះេ ជនេ្រកពីជនជប់េចទឲយចូលសវនករ 

ជំពូកេទល៖ ដីកេកះេ ជនេ្រកពីជប់េចទឲយចូលសវនករ 

ម្រ  ៤៧៥៖ ដីកេកះេ េដើបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី វធិន ៤៥៖ ទ្រមងក់រពកព់ន័ធនឹងដីកេកះដីកបងគ បឲ់យឃុំ
ខ្លួន និងដីកបងគ បឲ់យចបខ់្លួន 

ម្រ  ៤៧៦៖ ដីកេកះេ ជនរងេ្រគះ វធិន ៤៥៖ ទ្រមងក់រពកព់ន័ធនឹងដីកេកះដីកបងគ បឲ់យឃុំ
ខ្លួន និងដីកបងគ បឲ់យចបខ់្លួន 

ម្រ  ៤៧៧៖ ដីកេកះេ ក  ី វធិន ៤៥៖ ទ្រមងក់រពកព់ន័ធនឹងដីកេកះដីកបងគ បឲ់យឃុំ
ខ្លួន និងដីកបងគ បឲ់យចបខ់្លួន 

ម្រ  ៤៧៨៖ ដីកេកះេ អនកជំនញ វធិន ៤៥៖ ទ្រមងក់រពកព់ន័ធនឹងដីកេកះដីកបងគ បឲ់យឃុំ
ខ្លួន និងដីកបងគ បឲ់យចបខ់្លួន 

ម្រ  ៤៧៩៖ ដីកេកះេ អនកបកែ្រប វធិន ៤៥៖ ទ្រមងក់រពកព់ន័ធនឹងដីកេកះដីកបងគ បឲ់យឃុំ
ខ្លួន និងដីកបងគ បឲ់យចបខ់្លួន 

ម្រ  ៤៨០៖ ដីកេកះេ អនកទទួលខុស្រតូវរដ្ឋបបេវណី វធិន ៤៥៖ ទ្រមងក់រពកព់ន័ធនឹងដីកេកះដីកបងគ បឲ់យឃុំ
ខ្លួន និងដីកបងគ បឲ់យចបខ់្លួន 

មតិកទី ៤៖ ដីកឲយដំណឹងអំពីេសចក្តីសេ្រមចរបសត់ុ ករ 

ជំពូកេទល៖ ដីកឲយដំណឹងអំពីេសចក្តីសេ្រមចរបសត់ុ ករ 

ម្រ  ៤៨២៖ កមមតថុៃនករឲយដំណឹង វធិន ៤៦៖ ករជូនដំណឹងអំពីដីក 

ម្រ  ៤៨៣៖ និេទទសែដល្រតូវចុះេលើដីកឲយដំណឹង វធិន ៤៧៖ ទ្រមងក់រៃនករជូនដំណឹងអំពីដីក 

ម្រ  ៤៨៤៖ ករជូនដំណឹង ែដលេធ្វើេឡើងេ យ្រពះ ជ
ជញ  

វធិន ៤៦៖ ករជូនដំណឹងអំពីដីក 

ម្រ  ៤៨៥៖ ករជូនដំណឹង ែដលេធ្វើេឡើងេ យ ជញ
 

វធិន ៤៦៖ ករជូនដំណឹងអំពីដីក 

មតិកទី ៥៖ បទបបញញត្តិរមួ 

ជំពូកេទល៖ បទបបញញត្តិរមួ 

ម្រ  ៤៩៥៖ ហតថេលខ និង ន ម្រមមៃដ វធិន ៤០៖ ករចុះហតថេលខ 

គនថីទ ី៨: នីតិវិធី្របតិបត្ត ិ
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្រកមនីតិវិធី្រពហមទណ្ឌ  វិធនៃផទកនងុ អ.វ.ត.ក ែដល្រសេដៀងគន  

មតិកទី ១៖ បទបបញញត្តិទូេទ 

ជំពូកេទល៖ បទបបវញញត្តទិូេទ 

ម្រ  ៤៩៦៖ ករអនុវត្តេទស និងទណ្ឌ កមមរដ្ឋបបេវណី វធិន ១១៣៖ ករអនុវត្តេទស និងសំណងរដ្ឋបបេវណី 

ម្រ  ៤៩៧៖ េសចក្តសីេ្រមច ថ ពរ វធិន ១១៣៖ ករអនុវត្តេទស និងសំណងរដ្ឋបបេវណី 

ម្រ  ៤៩៩៖ ករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ ធរណៈ វធិន ១១៣៖ ករអនុវត្តេទស និងសំណងរដ្ឋបបេវណី 

ម្រ  ៥០១៖ ពកយសំុឱយ្រសូបេទសបញចូ លគន  វធិន ១១៣៖ ករអនុវត្តេទស និងសំណងរដ្ឋបបេវណី 

មតិកទី ២៖ ករ្របតិបត្តិករឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សនន និងេទសដកហូតេសរភីព 

ជំពូកទ ី១៖ វិធនទក់ទងនឹងករឃុខំ្លនួ 

ម្រ  ៥០៣៖ ករគិតបញចូលថិរេវ ៃនករឃុខំ្លួន
បេ ្ដ ះ សនន   
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៦៣៖ ករឃុំខ្លួនបេ ្ត ះ សនន 
វធិន ៩៩៖ នុភពៃន ល្រកម 

ម្រ  ៥០៨៖ ករបង្ហ ញខ្លួនជនជបឃុ់ឃំងំ មករេសនើសំុ 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៦៣៖ ករឃុំខ្លួនបេ ្ត ះ សនន 

គនថីទី៩: នីតិវធិីេ យែឡក 

មតិកទី ១៖ បទបបញញត្តិទក់ទងនឹងបុគគល 

ជំពូកទ ី១៖ េច្រកម 

ែផនកទ ី១៖ ករដកខ្លួនេ យឯកឯង 

ម្រ  ៥៥៥៖ មូលេហតុ្រតឹម្រតូវៃនករដកខ្លួន វធិន ៣៤៖ ករដកខ្លួន និងបណ្តឹ ងដិតចិត្តចំេពះេច្រកម 

ែផនកទ ី២៖ បណ្តឹ ងដិតចិត្តេច្រកម សនៈ 

ម្រ  ៥៥៦៖ មូលេហតុៃនករប្ដងឹដិតចិត្ដេច្រកម សនៈ 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៣៤៖ ករដកខ្លួន និងបណ្តឹ ងដិតចិត្តចំេពះេច្រកម 

ម្រ  ៥៥៧៖ ពកយប្ដងឹដិតចិត្ដេច្រកម សនៈ  
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៣៤៖ ករដកខ្លួន និងបណ្តឹ ងដិតចិត្តចំេពះេច្រកម 

ម្រ  ៥៥៨៖ អនកទទួលពកយប្ដងឹដិតចិត្ដេច្រកម សនៈ 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៣៤៖ ករដកខ្លួន និងបណ្តឹ ងដិតចិត្តចំេពះេច្រកម 
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ម្រ  ៥៦០៖ របយករណ៍របស់េច្រកមពកព់ន័ធនឹងករ
ប្តឹងដិតចិត្ត 

វធិន ៣៤៖ ករដកខ្លួន និងបណ្តឹ ងដិតចិត្តចំេពះេច្រកម 

ម្រ  ៥៦១៖ ករពិនិតយពកយប្ដងឹដិតចិត្ដេច្រកម សនៈ 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៣៤៖ ករដកខ្លួន និងបណ្តឹ ងដិតចិត្តចំេពះេច្រកម 
វធិន ១០៩៖ អំពីសវនករេលើបណ្តឹ ង ទុកខ 

ម្រ  ៥៦២៖ េសចក្តសីេ្រមចេលើពកយប្ដងឹដិតចិត្ដេច្រកម
សនៈ 

(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៣៤៖ ករដកខ្លួន និងបណ្តឹ ងដិតចិត្តចំេពះេច្រកម 

ម្រ  ៥៦៣៖ កិចចែដល្រតូវបនបំេពញមុនេពលជូនដំណឹង
អំពីពកយប្តងឹ 
(សូមេមើលេសចក្តពីនយល់) 

វធិន ៣៤៖ ករដកខ្លួន និងបណ្តឹ ងដិតចិត្តចំេពះេច្រកម 
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េសចក្តីែថ្លងអណំរគណុ 

េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមនីតវិធិី្រពហមទណ្ឌ កមពុជ (េសចក្តីពនយល់ៃន្រកម) ចដំេណើ រករេទបនក ៏
្រស័យេ យមនករគ្ំរទែផនកហិរញញ វតថុដស៏បបុរសធម ៌ពី ថ នទូតអងេ់គ្លស្របចេំន ជធនីភនេំពញ 

ករយិល័យឧត្តមសនងករ អងគករសហ្របជជតទិទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចកំមពុជ (OHCHR-
Cambodia) ្របជពលរដ្ឋ េមរចិផ្តល់មូលនិធិ មរយៈ ទីភន កង់រសហរដ្ឋ េមរចិ ស្រមបក់រ
អភវិឌ នអ៍ន្តរជត ិ(USAID)/វទិយ ថ ន្រគប្់រគងបូព៌-បសចឹម ៃនកមមវធិីសិទធិ និងយុត្តធិមៃ៌ន (EWMI-
PRAJ)។  
 
េ ក្រសី Doreen Chen បនស្រមបស្រមលួ និងអភវិឌ គំេ ងេ យពេិ្រគះេយបល់ជមយួនឹង
ទី្របឹក  ជរមួមនេ ក្រសី Wan-Hea Lee  េ ក្រសី Michelle Staggs Kelsall េ ក្រសី 
Catherine Phuong និងេ ក James Heenan ៃនករយិល័យ OHCHR ្របចកំមពុជ  េ ក 
Steven Austermiller និង Andrew Boname ៃនវទិយ ថ ន EWMI-PRAJ  េ ក William 
Smith ៃនករយិល័យសហ្រពះ ជ ជញ  អងគជំនុជំ្រមះ វ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ (អ.វ.ត.ក)។ 
េ ក ភ្័រក្ត វន័្តៃនករយិល័យ OHCHR ្របចកំមពុជ េ ក្រសី Lesley Saunderson និង
េ ក្រសី ភងួ វភិ ូ ៃន ថ នទូតអងេ់គ្លស ្របចេំន ជធនីភនេំពញកប៏នរមួវភិគទនដម៏ន រ
សំខនប់ំផុតផងែដរ កនុងករដំេណើ រករេរៀបចំ កែ់តងេសចក្តីពនយល់េនះទងំមូល រឯីមជឈមណ្ឌ ល  
បូព៌-បសចឹម េន ៃវកប៏នជួយ ស្រមបស្រមួល ដល់ករចតែ់ចងករផ្តល់មូលនិធិ្របកបេ យ    
សបបុរសធមម៌យួចំនួន។ 
 
ម្រន្តី្របកបវជិជ ជីវៈកមពុជ និងអន្តរជតជិេ្រចើន កនុងសហគមនអ៍នកចបបក់មពុជបនចូលរមួផ្តល់មត-ិ
េយបល់ ្របកបេ យសបបុរសធមច៌េំពះេសចក្តីពនយល់ៃន្រកមេនះ កនុងដំ កក់លេរៀបចំ កែ់តង
េនះ។ េលើសពីេនះេទៀត កសូ៏មែថ្លងអណំរគុណដល់ពូកេគទងំអស់ ចំេពះទស នៈវស័ិយែដលបន
បេងកើតជមូល ្ឋ នៃនករេបះ ពុមពផ យេសចក្តីពនយល់ៃន្រកមេនះឲយេលចជរូប ងេឡើង។ 
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ថ បន័ និងអងគករជេ្រចើនជុវំញិសកលេ កបនរមួវភិគទនអភវិឌ ខ្លមឹ រៃនេសចក្តពីនយល់ៃន
្រកមេនះ។ មជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស  ៃន កលវទិយល័យចបប ់ Northwestern អងគករ Destination 
Justice និង កលវទិយល័យ Aix-Marseille វទិយ ថ នសិក អពំមីនុស ធមអ៌ន្តរជត ិ ករយិល័យ 
្រ វ្រជវឧ្រកដិ្ឋកមមស្រងគ ម ម វទិយល័យចបប ់ ៃន កលវទិយល័យ ៉ សីុងេ ន េមរកិងំ អងគ
ករករផ្តួចេផ្តើមយុត្តធិមអ៌ន្តរជតិ សីុ និង កលវទិយល័យហ ៊ួរចិ ចបបៃ់ន កលវទិយល័
យ ន្រ ្វ នសីុ់សកូ និង ចបបៃ់ន កលវទិយល័យមឈីែីហគន។ សូមែថ្លងអណំរគុណជ
ពេិសសចំេពះ ្រ ្ត ចរយ និងបគុគលិកៃនវទិយ ថ នរបស់េគ ែដលបនជួយ ្រតួតពនិិតយដំេណើ រករ
េរៀបចេំសចក្តី្រពងេនះេ យសបបុរសធម ៌រមួមន ្រ ្ត ចរយ Bridget Arimond, Christine Evans 

្រ ្ត ចរយ David Scheffer, Juliet Sorensen, Rodolphe Prom, ្រ ្ត ចរយ Susana 
SáCouto ្រ ្ត ចរយ  Katherine Cleary, Kris Baleva, ្រ ្ត ចរយ Nick Rine និងJamal 
Cool។ 
 
មតកិែដលមនេនកនុងេសចក្តីពនយល់ៃន្រកមេនះ ្រតូវបនេរៀបចំេសចក្តី្រពងេ យ Zachary 
Aune, India Bodien, Yael Cadaxa, Doreen Chen, Jamal Cool, Celeste Cruz, Cara 
DeFillipis, Jennifer Doucleff, Sara Gibson, Samuel Gilg, Leila Higgins, Melissa 
Hindman, Melissa Hong, Kendall Kozai, Christopher Mahfouz, Laura Marschner, 
Suryana Masse, Aloyse Oertli, Alyssa Sasha Petroni, Emily Poole, Princess Principe, 
David Robertson, Julianne Romy, Noyel Ry, Philip Sandick, Benjamin Serven, 
Latonja Sinckler, Kelly Sipp, Kimsan Soy, Raia Stoicheva, Tiffany Taubman, Clothilde 
Verzier, Mélanie Vianney-Liaud, Angela Walker, Flavia Widmer នងិ Esther Wilch។  
 
េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមេនះ ្រតូវបនបកែ្របជភ ែខមរ និងពនិិតយពចិយ័េឡើងវញិ ស្រមបក់រេបះ
ពុមពផ យជភ ែខមរេ យេ ក ជឹង ប៊នុេឡង អ៊កួ វ ៉  េខង ប៉ូលី  េមឿង ប៊ុន ត កុក រុន 
និង េសង ផល្លី។ 
 
សូមែថ្លងអណំរគុណជករតបសនងដល់ករយិល័យអភបិល្រកុងឈកីហកូ Mayer Brown LLP 
ែដលបុគគលិក របស់េ កបនរមួចំែណកកនុងករពនិិតយពិចយ័េសចក្តីពនយល់ៃន្រកមេនះ េឡើងវញិ
េ យឥតគិតៃថ្ល។ កិចចករេនះ្រគប្់រគងេ យេ ក Michael Adams ស្រមបស្រមួលេ យេ ក 
Marc Kadish ្រពមទងំទទួល បនទុកករងរេ យ Ling Chin, Courtney Dolinar-Hikawa, 
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Chris Mackey, Sarah Reynolds, Patrick Tierney, Rory Wellever, Jason White, 
Kristine Young និង Zachary Ziliak. Bridget Arimond និង Christine Evans េនម វទិយល័
យចបបៃ់នសកលវទិយល័យ Northwestern ែដល បនស្រមបស្រមួលកនុងដំេណើ រករពនិិតយពចិយ័
េឡើងវញិេនះ។ េ ក Austermiller, Doreen Chen, Souvany Lévy, Floriane Tappon, 
Céline Martin និង ជ សីុវ ហួង បនចូលរមួកនុងករពនិិតយពចិយ័េឡើងវញិេលើែផនកខ្លះៗៃនសំេ
ជភ អងេ់គ្លសៃនេសចក្តីពនយល់ៃន្រកមេនះ េនដំ កក់លេផ ងៗ ខណៈែដលេ ក វង ់ តុន 
កញញ  ង៉ូវ ម៉ុយសឺុ េ ក ែកវ វណ្ណី  និងភ្័រក្ត វន័្ត បន នសំេ ជភ ែខមរ េដើមបែីកកំហុសែដល 
េកើតមន។ 
 
េ ក ភ្័រក្ត វន័្ត ជឹង ប៊នុេឡង និងដូរនី ចិន យអតថបទៃនេសចក្តពីនយល់ៃន្រកមេនះ ជភ
ែខមរ ខណៈែដលេ ក្រសី ដូរនី ចិន យអតថបទៃនសំេ ជភ អងេ់គ្លស។ 
 


