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 អងគករសហ្របជជតិ 
ករយិលយ័ៃនឧត្តមសនងករទទួលបនទុកសទិិធមនុស ្របចកំមពុជ 

 
 

 

 
ករផ្តលអ់នុ សន៍េលើបទបញញត្តិមួយចំនួនៃនេសចក្ត្ីរពង្រកម្រពហមទណ្ឌ  
 អនុ សនខ៍ងេ្រកមេនះ   េរៀបេរៀងេ យករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទលួបនទុកសិទធិ 
មនុស   េដើមបជីយួ សំរលួដល់ដំេណើ រករអនុមត័្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមី។  អនុ សនទ៍ងំេនះ ផ្តល់ជូនេ យែផ្អកជសំខន ់
េលើកតព្វកិចចសិទធិមនុស អន្តរជតិរបស់កមពុជ។    ករអនុមត័្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមីេនះ   ផ្តល់ឱកសដសំ៏ខនសំ់ បក់មពុជ 
ព្រងឹងករេគរព មកតព្វកិចចអន្តរជតិទងំេនះរបស់ខ្លួន។ 

 អនុ សនទ៍ងំេនះ េផ្ដ តេទេលើែតបទបញញត្តិែដល ចមនបញ្ហ ។   េនះសបញជ កថ់ មនិែមនអតថបទចបប ់
ទងំមូល មនិ្រតូវបន ្វ គមនេ៍នះេទ - ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតទិទលួបនទុកសិទធិមនុស  មន 
ជំេនឿថ ្រកម្រពហមទណ្ឌ េនះ តំ ងឲយជំ នជវជិជមន និងមន រសំខនម់យួេឆព ះេទមុខ េដើមបពី្រងឹង្របពន័ធចបប ់
េនកមពុជ។ 

ករឃ្ល េំមើលករឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សនន 
 ម្រ ២០៤ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ែចងថ “ ករឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សនន  ចអនុវត្តបន  ែតកនុងករណីេចទ 
្របកនពី់បទឧ្រកិដ្ឋ ឬបទមជឈមិែដលចបបក់ណំតផ់្តនទ េទស កព់នធនគរេសមើ ឬេលើសពី១ឆន  ំ» (េសចក្តីបញជ ក ់
េនះមនែថមេទៀត)។ 

 រយៈេពលៃនករឃុខំ្លួនកនុងពនធនគរ ែដលមនបញជ កសំ់ បប់ទមជឈមិខងេ្រកមេនះ  កនុងម្រ ទងំ យ 
ៃនេសចក្ដី្រពង្រកម្រពហមទណ្ឌ ែដល យកនុងបញជ ីខងេ្រកម  នឹងេធ្វើឲយម្រ ២០៤ ៃន្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ    មនិ ច 
អនុវត្តបនេឡើយ៖  មចបប ់ មនិ ចេធ្វើឲយ្របកដ្របជថ េតើករឃុខំ្លួនបេ ្ដ ះ សនន  ចអនុវត្តេទបនឬយ៉ង 

   េ យ រែតេគមនិ ចដឹងបនថ  េតើករផ្តនទ េទសជយថេហតុ នឹងមនរយៈេពលេលើសពី១ឆន  ំឬយ៉ង  
េនះេទ។  

ម្រ ២៣២ បទគំ មកំែហងេ យមនបញជ ឲយបំេពញលកខខណ្ឌ អ្វមីយួ ៦ែខ េទ២ឆន  ំ
ម្រ ២៣៣ បទគំ មកំែហងថនឹងសម្ល ប ់ ៦ែខ េទ២ឆន  ំ
ម្រ ២៣៦ បទបងកឲយមនរបសួេ យេចតន ៦ែខ េទ២ឆន  ំ
ម្រ ២៦១-២៦២ បទបះ៉ពល់ដល់បូរណភពៃន កសពនិងទីបញចុ ះសព ១ែខ េទ១ឆន *ំ 
ម្រ ២៦៥ ដល់២៦៩ បទបដិេសធកនុងករផ្ដល់្រទពយសមបត្តិ េស  ឬករងរ ១ែខ េទ១ឆន *ំ 
ម្រ ២៧០ បទបដិេសធកនុងករផ្ដល់សិទធេិ យអនក ជករ ធរណេ យមូលេហតុៃនករេរ ើសេអើង ៦ែខ េទ២ឆន  ំ
ម្រ ២៧៤ បទ កឲ់យសថិតេនកនុងលកខខណ្ឌ ៃនករងរបះ៉ពល់ដល់េសចក្តីៃថ្លថនូររបស់មនុស  ១ែខ េទ១ឆន *ំ 
ម្រ ២៧៨ និង២៧៩ បទសីុសំណូកៃននិេយជិត  និងបទសូកប៉នដ់ល់និេយជិត ៦ែខ េទ២ឆន  ំ
ម្រ ២៩៩ បទរេំ ភេលើលំេន ន ១ែខ េទ១ឆន *ំ 
ម្រ ៣០២ បទបះ៉ពល់ដល់សិទធិខងរូបភពៃនបុគគល ១ែខ េទ១ឆន *ំ 
ម្រ ៣១២ បទប្ដឹងបរ ិ របងក ចេ់ករ ្តិ៍ ១ែខ េទ១ឆន *ំ 



ម្រ ៣១៤ ករបះ៉ពល់ដល់ ថកំ៌បងំខងវជិជ ជីវៈ ១ែខ េទ១ឆន *ំ 
ម្រ ៣១៧ និង៣១៨ បទបះ៉ពល់ដល់ករេឆ្លើយឆ្លង មលិខតិ  និងបទបះ៉ពល់ដល់ករសមង ត ់

ៃនករសនទន មទូរស័ពទ 
១ែខ េទ១ឆន *ំ 

ម្រ ៣២៤ បទេបះបង្់រគួ រ - ករមនិបង់ រកិចច ១ែខ េទ១ឆន *ំ 
ម្រ ៣២៦ និង៣២៧ បទមនិ្រពម្របគល់អនីតិជន  និងបទដកយកអនីតិជន ១ែខ េទ១ឆន *ំ 
ម្រ ៣៤៣ បទញុះញងអ់នីតិជនឲយបរេិភគេ្រគ ង្រសវងឹ ៦ែខ េទ២ឆន  ំ
ម្រ ៣៤៤ បទញុះញងអ់នីតិជនឲយសំុទន ១ែខ េទ១ឆន *ំ 
ម្រ ៣៤៧ បទរេំ ភអំ ចេមប ១ែខ េទ១ឆន *ំ 
ម្រ ៣៥០ បទេទ្វពនធភព ១ែខ េទ១ឆន *ំ 
ម្រ ៣៥៦ បទេលមើសលួច ៦ែខ េទ៣ឆន  ំ
ម្រ ៣៨៣ បទរេំ ភេលើភពលងងេ់ខ្ល  ឬភពទនេ់ខ យ ១ែខ េទ១ឆន *ំ 
ម្រ ៣៨៧ បទេដញៃថ្លមនិ្រតឹម្រតូវ ៦ែខ េទ២ឆន  ំ
ម្រ ៣៩២ អំេពើរេំ ភេលើទំនុកចិត្ត ៦ែខ េទ៣ឆន  ំ
ម្រ ៣៩៧ បទបែង្វរវតថុរបឹអូស ឬវតថុ កធ់ន ១ែខ េទ១ឆន *ំ 
ម្រ ៤១០ បទេធ្វើឲយខូចខតេ យេចតន ៦ែខ េទ២ឆន  ំ
ម្រ ៤១៩ បទេធ្វើឲយខូចខតេផ ងេទៀតេ យករខ្វះករ្របងុ្របយត័ន ឬករមនិេគរពបទបញជ  ១ែខ េទ១ឆន *ំ 
ម្រ ៤២៧ បទចូលេទដល់ ឬសថិតេននឹង្របពន័ធ្រប្រពឹត្តិកមមស្វ័យ្របវត្តៃិនទនិននយ័ ១ែខ េទ១ឆន *ំ 
ម្រ ៤៧៣ បទចូលេ យទុចចរតិកនុងទី នេយធ ៦ែខ េទ១ឆន *ំ 
ម្រ ៤៧៩ បទ ត្រត ងេ យេចតន ឬអេចតននូវករសមង តៃ់នករករពរជតិ ៦ែខ េទ២ឆន  ំ
ម្រ ៤៩០ បទកនក់ប ់ឬដឹកជញជូ ន វុធ េ យគម នករអនុញញ ត ៦ែខ េទ៣ឆន  ំ
ម្រ ៤៩១ បទេបះបង់ វធុកនុងទីកែន្លង ធរណៈ ៦ែខ េទ៣ឆន  ំ
ម្រ ៤៩៥ បទញុះញងឲ់យ្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋ ៦ែខ េទ២ឆន  ំ
ម្រ ៥០៤ ថ នទមងនេ់ទសៃនបទ្របឆងំនឹងអនក ជករ ធរណៈ ៦ែខ េទ១ឆន *ំ 
ម្រ ៥២៩ បទមនិប្ដឹងបរ ិ របទឧ្រកិដ្ឋ  និងករេលើកែលង ១ែខ េទ១ឆន *ំ 
ម្រ ៥៣១ បទ កបំ់បងំ កសព ៦ែខ េទ២ឆន  ំ
ម្រ ៥៣៤ បទបំផ្លិចបំផ្ល ញឯក រ ៦ែខ េទ២ឆន  ំ
ម្រ ៥៣៦ បទបំផ្លិចបំផ្ល ញ ឬៃគបំបតវ់តថុែដលមនបិទ ្ល កេបះ្រ  ៦ែខ េទ២ឆន  ំ
ម្រ ៥៤៣ បទរតេ់គចខ្លួន ៦ែខ េទ២ឆន  ំ
ម្រ ៥៧១នងិ៥៧២ បទ្របគល់ និងទទួលេ យខុសចបបពី់ជនជបឃំុ់នូវទឹក្របក ់

លិខិតេឆ្លើយឆ្លង  វតថុ  ឬ រជតិអ្វីមយួ 
១ែខ េទ១ឆន *ំ 

ម្រ ៦០០ បទបកខ នុេ្រគះ ៦ែខ េទ២ឆន  ំ
ម្រ ៦១០-៦១៥  និង 
ម្រ ៦១៨-៦២០ 

បទេលមើសេផ ងៗេទៀតទកទ់ងនឹងករែក្លងខ្លួនេធ្វើជម្រន្តី ធរណៈ ១ែខ េទ១ឆន *ំ 

ម្រ ៦៣២ និង៦៣៣ បទសំុឲយផ្តល់ឯក រេ យទុចចរតិ និងបទផ្ដល់េសចក្តី្របកសេ យភូតកុហក ៦ែខ េទ២ឆន  ំ
ម្រ ៦៣៤ - ៦៣៦ បទផ្ដល់លិខិតបញជ កម់និពិត បទែក្លងលិខិតបញជ ក ់និងបទេ្របើ្របស់ 

លិខិតបញជ កម់និពិត ឬលិខិតបញជ កែ់ក្លងក្ល យ 
១ែខ េទ១ឆន *ំ 

ម្រ ៦៥៨ បទេ្របើ្របស់ែតម្របិ៍ៃ្របសណីយែ៍ក្លង ១ែខ េទ១ឆន *ំ 
ម្រត ៦៦៣ - ៦៦៥ បទែក្លង្រក សែដលមនកបលលិខិតផ្លូវករ   បទេ្របើ្របស់្រក សែក្លងែដលមន 

កបលលិខិតផ្លូវករ   និងបទផលិតជ ទ្៍រក សពុមពែដលបេងកើតឱយមនករភន័្ត្រចឡំ 
១ែខ េទ១ឆន *ំ 



 ទនទឹមនឹង ចជេចតនថ  ជន មយួ្រតូវេចទពីបទមជឈមិ មនេទសពី១ឆន  ំឬេលើសព១ីឆន េំឡើងេទ ច 
្រតូវបនឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន  េចតនែបបេនះ  ទំនងជមនភពធងនធ់ងរសំ បជ់ន្រតូវេចទែដល្រតូវរកេឃើញពិរុទធភព 
េហើយែដលទីបំផុតទទួលេទស្រតឹមែត១ែខ ឬ២ែខ  ជពិេសសេ យ រែតជន្រតូវេចទយ៉ងេ្រចើន  កំពុង្រតូវបនឃុ ំ
ខ្លួនបេ ្ត ះ សននេលើសពី៦ែខ ែដលហួសរយៈេពលកំណតេ់ យចបបសំ់ បប់ទមជឈមិ។  ជលទធផលសុទធ ធគថឺ 
េនកនុងករណីជេ្រចើន េទសជបព់នធនគរ្រតឹមែត២-៣ែខនឹងមនិមននយ័េឡើយ។   េលើសពីេនះេទេទៀត   បញ្ហ េនះ 
សថិតេនេលើឆនទ នុសិទធិរបស់េច្រកម េហើយ្រកមេនះផ្ដល់េគលករណ៍ែណនមំនិ្រគប្់រគនដ់ល់េច្រកម េដើមបអីនុញញ ត 
ឲយេ្របើឆនទ នុសិទធិេនះឲយបនសម្រសប។ 

 ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធមិនុស  សមូេលើកជអនុ សន៍ថ  ភព្រសបគន ៃន្រកមទងំ 
ពីរេនះ  គួរែតែចងឲយបនចបស់ េដើមបឲីយេច្រកម ចសំេរចបនចបស់ ស ់េនេពលកំណត់ករឃុំខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន។ 
 េយើងខញុសំូមេលើកអនុ សនថ៏ ភពខុសគន េនកនុង្រកមេនះ គួរែតែញកឲយ ច់ពគីន រ ងបទមជឈមិ្រ លែដល ច្រសូបេទស 
អតិបរមិ១ឆន  ំ(ប ្ដ ម្រ មនគូសសញញ  * ខងេលើ) និងបទមជឈមិធងន់ធងរជង ទក់ទងនឹងេទសេលើសពី ១ឆន េំឡើងេទ។  ្រកមនីតិវិធ ី
្រពហមទណ្ឌ  គួរែតែចងឲយចបសថ់  ករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សនន្រតូវអនុវត្តចំេពះែតបទមជឈមិ  ទក់ទងនឹងេទសែដលមនរយៈេពលេលើសពី 
១ឆន បុ៉ំេ ្ណ ះ។ 
 េយើងខញុមំនជំេនឿថ បញ្ហ េនះ សំខន់េពកែដលមិន ចទុកឲយ្រកសួងយុត្តិធម៌ េចញេសចក្តែីណនជំេ្រកយ េហើយគួរែតែចង 
ឲយបនចបស់ ស់ មរយៈករេធ្វើវិេ ធនកមមមួយចំេពះចបប់េនះ។ 

េទសអនុវត្តចេំពះអនីតិជន 
 ម្រ ៣៩ៃនេសចក្តី្រពង្រកម្រពហមទណ្ឌ ែចងថ “ អនីតិជនែដល្រប្រពឹត្តបទេលមើស ជកមមវតថុៃនវធិនករ ម 
ន  វធិនករអបរ់ ំ វធិនករករពរ  និងវធិនករឧបតថមភ។   ប៉ុែន្ត តុ ករ ច្របកសទណ្ឌ កមម្រពហមទណ្ឌ  េទេលើ 

អនីតិជន យុចបព់ី ១៤ (ដបប់នួ) ឆន  ំេឡើងេទ   ្របសិនេបើកលៈេទសៈៃនបទេលមើស    ឬបុគគលិកលកខណៈរបស ់
អនីតជិនត្រមូវ  “ (េសចក្តបីញជ ក្់រតូវបែនថម)។ 
 ្រកមេនះមនិមនែចងលកខណៈវនិិចឆយ័ឲយបនជក់ ក ់ែដល្រតូវសំេរចថេតើ “ កលៈេទសៈៃនបទេលមើស “ ឬ 
“ បុគគលិកលកខណៈរបស់អនីតិជន “   នឹង្រតូវេធ្វើយុត្តិកមម េ យករេ្របើេទស្រពហមទណ្ឌ   ជជងេ្របើវធិនករមយួេផ ង 
កនុងចំេ មវធិនករនន ែដលបំរុងទុកសំ បអ់នីតិជន ឬយ៉ង េនះេទ។    េហតុដូេចនះ   និភយ័មនកំរតិខពស់ 
ែដលេទស្រពហមទណ្ឌ    ម្រពឹត្តិេហតុ  នឹងក្ល យជបទ ្ឋ ន សំ បអ់នីតិជន ែដល្រប្រពឹត្តបទេលមើស ែដលផទុយេទនឹង 
អនុសញញ ស្ដពីីសិទធិកុមរ  ែដលមនែចងកនុងម្រ ៣៧ថ  “ ករចបខ់្លួន ករឃំុខ្លួន ឬករ កព់នធនគរកុមរ […] ្រតូវេ្របើ 
សំ បែ់តជវធិនករចុងេ្រកយប៉ុេ ្ណ ះ  េហើយសំ បែ់តកនុងរយៈេពលខ្លីបំផុត មែត ចេធ្វើបន” ។ 

 ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធមិនុស សមូេលើកជអនុ សន៍ថ “កលៈេទសៈៃនបទេលមើស 
ឬបុគគលិកលកខណៈរបស់អនីតិជន ” គួរែត្រតូវកំណត់ឲយបនចបស់ែថមេទៀតេនកនុងេសចក្ដី្រពង្រកម្រពហមទណ្ឌ េនះ  េដើមបផី្ដល់ឲយេច្រកម 
នូវេគលករណ៍ែណនែំដលមនលកខណៈចបស់ ស់ជងេនះស្ដអំីពីេពល ែដលេទសជប់ពនធនគរ ច្រតូវបនកំណត់ជពិេសស 
េនះ  េដើមបធីនថ  វិធនករ ម ន  វិធនករអប់រ ំ វិធនករករពរ  និងវិធនករឧបតថមភ  ែដលបនែចងកនុងេសចក្ដី្រពង្រកម្រពហម 
ទណ្ឌ េនះ េនែតសថិតេនជបទ ្ឋ នដែដល។ 

តុលយភពរ ងេទសឃុខំ្លួន  និងេទសមិន្រតូវឃុខំ្លួន 
 េ្រកមបទបញញ តិ្ត្រពហមទណ្ឌ អន្តរកលអ៊ុន ក ់ ករផ្តនទ េទសេទ្វដងៃនករ កព់នធនគរ ឬេទសពិនយ័  ្រតូវ 
បនែចងជជំេរ ើសេផ ងៗ:  អតថបទចបបេ់នះេ្របើ មរបូមន្ត “និង/ឬ”  េដើមបបីញជ កថ់េទសពិនយ័ ឬេទសគុក ឬេទស 
ទងំពីរ ច្រតូវកំណត។់ 

 ភគេ្រចើនៃនករផ្តនទ េទស ទកទ់ងនឹងេទសពិនយ័  កនុងេសចក្ដី្រពង្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមីេនះ មនែចងអំពីរយៈ  



េពលៃនករជបព់នធនគរ  និងេទសពិនយ័  មននយ័ថ  េទសទងំពីរេនះ ត្រមូវឲយមនជចបំចេ់ន្រគបក់រណីទងំ 
អស់។   ្របករេនះ   េធ្វើឲយ្របេយជនៃ៍នេទសពិនយ័ជំនសួេទសឃុំខ្លួន  ថយចុះយ៉ងេ្រចើន។    បែនថមពីេនះេទេទៀត 
េ យពិចរ ពីកំរតិៃនភព្រកី្រកេន្របេទសកមពុជ  ករផ្តនទ េទសែបបេនះ ចបះ៉ពលយ៉ងធំេធងដល់កំេនើនចនំនួ 
អនកេទស   េ យ រែតជនជបេ់ចទ ែដលគម នលទធភពបង្់របកពិ់នយ័   ្រតូវផ្ដនទ េទសឲយជបព់នធនគរ។ 

 ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធមិនុស សមូេលើកជអនុ សន៍ថ េទសពនធនគរ និងេទស 
ពិន័យ  គួរែតឲយមនជជំេរ ើស មួយ   េ យេដើ រ មគន្លងៃនករអនុវត្តកន្លងមក  េដើមបអីនុញញ តឲ្យេច្រកម  
មនឆនទ នុសិទធិេ្រជើសេរ ើស រ ងេទសជប់ពនធនគរ និងេទសពិន័យ  ឬកំណត់េទសទងំពីរ ្រស័យេលើកលៈេទសៈៃនករណី។    
េហតុដូេចនះ   អតថបទចបបេ់នះ គួរែត្រតូវេធ្វើវិេ ធនកមម  េ យ ក់បញចូលរូបមន្ត “ និង/ឬ ” មសភពសម្រសប។ 

 បែនថមេទេលើមូលេទសទងំពីរ  (េទសជបព់នធនគរ  និងេទសពិនយ័ - ម្រ ៤៣)   ្រកមេនះ   មនែចង 
េទសពីរេទៀតជំនួសេទសគុក  (េទសបំេរ ើករងរសហគមន ៍  និងស្ដីបេនទ ស - ម្រ ៧២  ដល់ម្រ ៧៦)  នងិបញជ ី 
យ៉ងែវងៃនេទសបែនថម ចំនួន១៩េទសេទៀត  (ម្រ ៥៣  ដល់ម្រ ៧១)  ែដល ចបែនថមេទេលើមូលេទសបន 
ឬកនុងករណីខ្លះ   ចេ្របើជំនសួមូលេទស (ម្រ ១០០)។ 

 ភពចេង្អ តែណនៃនពនធនគរ គឺសថិតកនុងចំេ មបញ្ហ ្របឈមធំៗ ែដលអគគនយក ្ឋ នពនធនគរៃន្រកសួង 
ម ៃផទ  កំពុងជបួ្របទះសព្វៃថងេនះ។    ភពចេង្អ តែណនៃនពនធនគរ   ប ្ដ លមកពីេសចក្ដីសំេរចទងំ យ ែដល 
្រតូវេធ្វើេឡើងេន មដំ កក់រេផ ងៗគន  េនកនុង្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ ។  ្រកម្រពហមទណ្ឌ មនឥទធិពលេ យផទ ល់ 
េទេលើភពចេង្អ តែណនៃនពនធនគរ   ពីេ្រពះ្រកមេនះ  ែណនដំល់ ល់េសចក្ដីសំេរច ទកទ់ងនឹងករជបព់នធនគរ 
ថជករផ្តនទ េទស។ 

 េយង មបញញត្តិជបទ ្ឋ នអបបបរមសហ្របជជតិស្ដីពីវធិនករមនិឃំុខ្លួន  (“ វធិន្រកងុតូកយូ ”) ឆន ១ំ៩៩០ 
វធិនករមនិឃំុខ្លួនទងំ យ គរួ្រតូវេ្របើ្របស់្រសប មេគលករណ៍អន្ត គមនជ៍អបបបរម (េគលករណ៍ទ២ី.៦)។ 

 ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធមិនុស  សមូេលើកជអនុ សន៍ថ  ភគេ្រចើនៃនេទសបែនថម 
គួរែតឲយមនជជំេរ ើសេផ ង ជំនួសករ ក់ពនធនគរ។   ្របករេនះ  នឹងផ្ដលជំ់េរ ើសមិនឃំុខ្លួនេ្រចើនយ៉ង ែដលគួរែតគតិគូរដល់េសចក្ដី្រតូវ 
ករកនុងករេធ្វើឲយជនេលមើស ្ត រនីតិសមបទេឡើងវិញ   និងករលបំកនន  កនុងករេរៀបចំកមមវិធី ្ដ រនីតសិមបទេនពនធនគរ  ជពិេសស 
េន មពនធនគរែដលមនលកខណៈចេង្អ តែណន។ 

អនុភពៃនករមិន ងចល 
 ករ្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋថមីមយួេ្រកយពី្រតូវបនផ្ដនទ េទសជ ថ ពររចួេហើយពីបទឧ្រកិដ្ឋមយួេលើកដំបូង ទំនងជ 
មនេទសធងនធ់ងរជង ករ្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋថមីមយួ  េ្រកយពី្រតូវបនផ្ដនទ េទសជ ថ ពររចួេហើយពីបទមជឈមិមយួេលើក 
ដំបូង។   ប៉ុែន្តម្រ ៨៥  ែដលទកទ់ងនឹង “ ករមនិ ងចលកនុងបទឧ្រកដិ្ឋ ”  និងម្រ ៨៧ ែដលទកទ់ងនិង “ ករមនិ ង 
ចលកនុងបទឧ្រកិដ្ឋ បនទ បពី់ករផ្តនទ េទសពីបទមជឈមិ ”  ផ្ដល់ នុភពដូចគន ៃនករមនិ ងចលេនះ  េពលគឺអតិបរម 
ៃនេទស កព់នធនគរចំេពះបទឧ្រកិដ្ឋថមី  មនិេលើសពី២០ឆន េំទ  អតិបរមេនះ ្រតូវេទ្វេឡើង   េហើយអតិបរមៃនេទស 
កព់នធនគរចំេពះបទឧ្រកិដ្ឋថមីមនរយៈេពល៣០ឆន  ំ  អតិបរមៃនេទស គឺ កព់នធនគរអស់មយួជីវតិ។ 

 ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធមិនុស  សមូេលើកជអនុ សន៍ថ  ម្រ ៨៥ និងម្រ ៨៧ 
គួរែតឆ្លះុបញច ងំឲយបនល្អជងេនះ ពីភពខុសគន កនុងកំរតិធងន់ធងររ ងករមិន ងចលៃនបទេលមើសទងំពីរ្របេភទេនះ។ 

ករ មឃត់អំេពើទរណុកមម  
 ម្រ ២១០៖  ចតទុ់កទរណុកមម គឺជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ចេ់ យែឡកមយួ។   េនះជជំ នវជិជមន 
មយួ  ្រសប មកតព្វកិចចអន្តរជតិរបស់កមពុជ េ្រកមអនុសញញ ្របឆងំនឹងករេធ្វើទរណុកមម និងកតិកសញញ អន្តរជត ិ
ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ   ្រពមទងំករ ម្របមករេធ្វើទរណុកមម មម្រ ៣៨ ៃនរដ្ឋធមមនុញញផង។ 



 កប៏៉ុែន្តបទបញញត្តិេនះ  មនិមននិយមនយ័ជក់ ស់ ពនយល់ឲយបនចបស់ ស់ពីទរណុកមម មពកយេពជន ៍
ចបបេ់ទ។   បញ្ហ េនះ  ចនឲំយមនករយល់្រចឡំ  ឬមននយ័មនិចបស់ ស់។ 

 កមពុជែដលជរដ្ឋភគីមយួៃនអនុសញញ ្របឆងំនឹងករេធ្វើទរណុកមម ្រតូវអនុវត្ត្រសប មទស នៈៃនទរុណកមម 
ដូចមនែចងកនុងអនុសញញ ។   ម្រ ១ ៃនអនុសញញ  មនែចងពីនិយមនយ័ មផ្លូវចបប ់ែដលមននយ័ជអបបបរម 
ៃនអ្វីែដលគរួែត្រតូវបនចតទុ់កថជទរណុកមម។  និយមនយ័េផ ងពីេនះែដលមននយ័ទូ យជង ក៏ ចទទលួយក 
បនែដរ  ែត្រតូវសថិតេនជំុវញិទស នៈៃនទរុណកមម ែដលកំណតន់យ័េ យអនុសញញ   េនកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃននិយមនយ័ 
ែដលទូ យជងេនះ។ 

 កលពីែខមនី ឆន ២ំ០០៤  គណៈកមម ធិករអងគករសហ្របជជតិ្របឆងំនឹងករេធ្វើទរណុកមម  េនហ ុែឺណវ 
បនេសនើសំុជពិេសសដល់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ឲយ កប់ញចូ លេទកនុងចបបជ់តរិបសខ់ ្លនួនវូនិយមនយ័ៃនទរណុ 
កមម  ដចូមនែចងកនុងម្រ ១ ៃនអនសុញញ    េហើយកណំតច់រកិលកខណៈអំេពើននៃនទរណុកមម   ថជបទ 
េលមើសជក់ កែ់ដល្រតូវផ្តនទ េទសឲយបនសមរមយបំផតុ។1  ករអនុមត័្រកម្រពហមទណ្ឌ  ផ្តល់ឱកសឲយរ ្ឋ ភបិល 
អនុវត្ត មសំេណើ សំុេនះ កប៏៉ុែន្ត្របសិនេបើនិយមនយ័ទរណុកមម មនិ្រតូវបន កប់ញចូ លេទកនុងបទបញញត្តិៃន្រកមេនះេទ 
នឹងមនិែមនជករេឆ្លើយតបេពញេលញមយួេនះេទ។   កមពុជ កំពុងសថិតេនកនុងដំេណើ រករេរៀបចំរបយករណ៍បនទ ប ់

របស់ខ្លួន កជូ់នគណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម   េហើយគណៈកមម  ធិករេនះសងឃមឹថ   នឹងេឃើញកមពុជ  អនុវត្ត 
មអនុ សនែ៍ដលគណៈកមម ធិករបនេធ្វើ កលពីឆន ២ំ០០៤។ 

 ករយិល័យឧត្តមសនងករសិទធមិនសុ  សមូផ្តល់អនុ សន៍ថ  គួរែត ក់បញចូលនយិមន័យ មផ្លូវចបប់  េទកនុងបទបញញត្តៃិន 
្រកមេនះ   យ៉ងេ ច ស់ឲយមនន័យទូ យដូចនិយមន័យេនកនុងម្រ ១ៃនអនុសញញ ្របឆងំនងឹករេធ្វើទរុណកមម។    សូមេមើល 
ឯក រសំរងដូ់ចមនភជ បជូ់នមកជមយួ។ 
 ម្រ ២១១  ែចងពីជនរងេ្រគះេ យទរណុកមមជប្ីរបេភទេផ ងៗគន  ទមទរឲយមនករករពរពិេសស 
ដូចជ បុគគលែដលជពិេសសទនេ់ខ យេ យមូលេហតុ យុៃនបុគគលេនះ  ្រស្តីមនគភ៌  និងអនកជំងឺ។ 

 ករយិល័យឧត្តមសនងករសិទធិមនុស  សូម ្វ គមនចំ៍េពះបទបញញត្តិេនះ   ្របសិនេបើបទបញញត្តិេនះ   ែចងឲយ 
ចបស់ជងេនះថ   កអ៏នុវត្តចំេពះកុមរផងែដរ(បុគគលែដលមន យុេ្រកម១៨ឆន )ំ  េ យ រែតម្រ ៣៧(ក) ៃន 
អនុសញញ សិទធកុិមរ មឃតជ់ពិេសសករេធ្វើទរុណកមមកុមរ(ដូចមនឯក រភជ បជូ់នជមយួ)។ គរួឲយកតសំ់គល់ 
ផងែដរថ  គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរេនហ ុែឺណវ បនទញភជ បគ់ន  រ ងករេធ្វើទរុណកមម និងករ្រប្រពឹត្ត  ឬទណ្ឌ កមម 
ដៃទេទៀតែដលេឃរេឃ  អមនុស ធម ៌និងបេនថ កបនទ ប  ជមយួនឹងករ កទ់ណ្ឌ កមមខង ងកយ។   េនកនុងករណី 
េនះ  េយើងកគ៏រួែតពិចរ កប់ញចូ លករ យដំ  ឬករ កទ់ណ្ឌ កមមេលើ ងកយ  ថជែផនកមយួៃន ថ នទមងនេ់ទស 
េនកនុងម្រ ៣៣៧  ម្រ ៣៣៩  និងម្រ ៣៤៧ ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ ។ 

 ម្រ ២១២  កំណត្់របេភទ៤យ៉ងៃនទរុណកមម  ឬអំេពើេឃរេឃ  េ យមនេគលបំណង  ឬេគលេ  
ចបស់ ស់ ែដល្រតូវផ្តនទ េទស កព់នធនគរពី១០ឆន  ំ េទ២០ឆន ៈំ 

 ទរុណកមមែដលមនេគលេ ទប់ ក តន់រ មន កម់និឲយ កព់កយបណ្តឹ ង 
 ទរុណកមមែដលមនេគលេ កទ់ណ្ឌ កមមនរ មន កេ់ យ រែតបន កព់កយបណ្តឹ ង 
 ទរុណកមមែដលមនេគលេ បងក រ ក មីនិឲយផ្តល់ភស្តុ ង 
 ទរុណកមមែដលមនេគលេ កទ់ណ្ឌ កមម ក េី យ រែតបនផ្តល់ភស្តុ ង 

 ករយិល័យេយើងេជឿជកថ់  េនេពលែដលអំេពើទងំេនះសក្តិសមនឹង្រតូវផ្តនទ េទស  បញជ ីខងេលើេនះ   េន 
មនិទនេ់ពញេលញេនេឡើយេទ។   និយយេ យែឡក បទបញញត្តិេនះ មនិមនែចងពីមូលេហតុចំបងៃនទរុណកមមេន 
កមពុជសព្វៃថងេនះេទៈ  ទរុណកមមែដល្រប្រពឹត្តេ យនគរបល  ឬម្រន្តី្របតិបត្តិចបបដ់ៃទេទៀត   េដើមបជំីរតិយកចំេលើយ 

                                                      
1 CAT/C/CR/31/7 at para. 7. 



រភព  េនកនុងបរបិទៃនករេសុើបអេងកតរបស់នគរបល។   េស រយី៉ូមយួេទៀត   គឺទរុណកមមែដលមនេគលេ  
ជំរតិទរ្របក ់ ឬផល្របេយជនេ៍ផ ងេទៀតពីបុគគល។ 
 ករយិល័យសូមផ្តល់អនុ សន៍ថ ម្រ ២១២គរួែតព្រងីកអតថន័យេ យ ក់បញចូលៈ 

 ទរុណកមមែដលមនេគលេ បងខនំរ មន ក់ឲយេឆ្លើយ រភពពីពិរុទធភពចំេពះបទេលមើស  េ យមិនគិតថេតើ មន ក់េនះ ម 
ពិត  មនពិរុទធភព ឬអត់។ 

 ទរុណកមមែដលមនេគលេ ជំរតិទរ្រ ក់  ឬផល្របេយជន៍េផ ងេទៀតពីបុគគល។ 
 មរយៈករែកែ្របេនះ   បទបញញត្តិេនះ  នឹងជួយ ព្រងឹងយ៉ងខ្ល ងំ  ដល់ករបងក រ្របឆងំនឹងករេធ្វើទរុណកមម 
េនកនុងចបបក់មពុជ ែដល្រតូវបន មឃតរ់ចួេហើយ មរយៈម្រ ៣៨ៃនរដ្ឋធមមនុញញ។ 

 ជរ ្ឋ ភបិលបនខិតខំ្របឹងែ្របងយ៉ងខ្ល ងំកនុងប ្ត ឆន ថំមីៗេនះ េដើមបែីកលំអ ថ នភពស្តីពីករបងក រទរុណ 
កមមេនកមពុជ   េហើយអ្វីែដលគរួឲយកតសំ់គល់បំផុតេនះ   គឺ មរយៈករផ្តល់សចច បន័េលើពិធី របែនថម ៃនអនុសញញ  
្របឆងំនឹងករេធ្វើទរុណកមម  កលពីែខមក   ឆន ២ំ០០៧។   េនកនុងេសចក្តីែថ្លងេហតុែដលសេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី បន 
កេ់សចក្តី្រពងចបប ់េដើមបផី្តល់សចច បន័េលើពិធី រេនះកលពីែខកញញ  ឆន ២ំ០០៦ េ កបនមន្រប សនខ៍្ល ងំៗ 

ពីតំរវូករ្របយុទធ្របឆងំនឹងករេធ្វើទរុណកមម។   ដូេចនះ  ករយិល័យេយើង  ្របកដ ស់ថ   សមជិកៃនគណៈបក  
នេយបយទងំអស់   នឹងគ្ំរទឲយមនបទបញញត្តិខ្ល ងំមយួ  ្របឆងំនឹងករេធ្វើទរណុកមម្   
េនកនុង្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមេីនះ ្រសបេទ មបទ ្ឋ នអន្តរជតិ។ 

 កនុងែខធនូ  ឆន េំនះ   ម្រន្តីជនខ់ពស់សហ្របជជតិមយួ្រកុម  នឹងមកទស នកិចចេនកមពុជ  េដើមប្ីរតួតពិនិតយេមើល 
ពនធនគរេនទូទងំ្របេទសកមពុជ  និងពិនិតយេមើលវធិនករអ្វីខ្លះ ែដល ជរ ្ឋ ភបិលបនេធ្វើ  េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹង 
ទរុណកមម។  េនះជករ្របៃព ស់  ្របសិនេបើ ជរ ្ឋ ភបិល ចនយិយ េទកន្់រកុមម្រន្តីសហ្របជជតិទងំេនះ 
ថ   ្រកម្រពហមទណ្ឌ ថម ី ្រតូវបនអនុមត័េ យមនបទបញញត្តិរងឹម ំ្របឆងំនឹងទរុណកមម។ 

ករករពរកមុរពីករជួញដូរមនុស   និងករេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទ 
 ម្រ ៣៣០  ម្រ ៣៣១  និងម្រ ៣៣៣  មនេគលបំណងករពរកុមរពីករជួញដូរមនុស ។   ម្រ  
៣៣០  េ ះ្រ យចំេពះបទញុះញុងឲយេបះបងទ់រក កនុងេគលេ ចងប់នកៃ្រម។   ម្រ ៣៣១   កឲ់យេនេ្រក 
ចបប ់ចំេពះអំេពើជអន្តរកររី ងអនកអនកសំុកូន  និងអនកេបះបងកូ់នកនុងេគលេ ចងប់នកៃ្រម។   ម្រ ៣៣៣  ម 
ឃតពី់បទជំនសួ ែក្លង ឬ កប់ំបងំអតថិភពៃនទរក កលេបើអំេពើេនះនឲំយមនករែក្លងបន្លំ ្រ នុកូល ្ឋ ន។ ម្រ  
នីមយួៗទងំេនះ  សុទធែតបនកំណតេ់ទស្រ លេពក  េបើេ្រប បេធៀបនឹងភពធងនធ់ងរៃនបទេលមើស  េពលគឺកំរតិេទស 
្រគនែ់តចបពី់១ែខ ដល់៦ែខ   េហើយពិនយ័ជ្របកពី់១០០០០០េរៀល  េទ១ នេរៀលែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

 ករជួញដូរកុមរ  គឺជករអនុវត្តនែ៍ដល ចរក្របេយជនប៍នយ៉ងសំេបើម  ជមយួនឹងកររកកៃ្រមជសក្ត នុ 
ពល បព់នដុ់ ្ល ។  េដើមបឲីយបញញត្តិ្រពហមទណ្ឌ ទងំេនះ មនែចងពីវធិនករ្របកបេ យ្របសិទធភព និងគួរឲយញេញើត 
្របឆងំនឹងសកមមភព្រពហមទណ្ឌ ែដល ចរកកៃ្រមបន   ករផ្តនទ េទស្រតូវែតសមម្រតនឹងអំេពើែបបេនះ។ 
 ករយិល័យឧត្តមសនងករសិទធមិនសុ  សូមផ្តល់អនុ សន៍ថ េទសអនុវត្តចំេពះបទេលមើសទងំេនះ ែដលមនែចងកនុងម្រ  
៣៣០  ម្រ ៣៣១  និងម្រ ៣៣៣  គួរែតបេងកើនេទសឲយបនធងនធ់ងរ  េដើមបឆី្លុះបញច ងំឲយកន់ែតចបស់ ពីភពធងន់ធងរៃនបទេលមើសទងំ 
េនះ  និងបង្ហ ញពភីពគួរឲយញេញើតពិត្រ កដ។ 
 ចប់ ងំពីករអនុមត័ចបបស់្តីពីករប្រងក បអំេពើជញួដូរមនុស   និងអំេពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទ កលពីឆន ២ំ០០៨ 
មក   េលចេចញចបស់ថ  មនចេន្ល ះ្របេ ងខ្លះ  កនុងករករពរកុមរ្របឆងំនឹងករេធ្វើ ជីវកមមកុមរ   កនុងបំណង 
សំ បក់រផលិត និងករេ្របើ្របស់រូបភព-សំភរៈ ស ភស ែដលទកទ់ងនឹងកុមរ។   និយយេ យែឡក  ម្រ  
៤១ៃនចបបេ់នះ  អនុវត្តចំេពះែតករែចកចយ ករលក ់ករជលួ ករ ក់ ងំ ករបញច ំង ឬករបង្ហ ញរបូភព-សំភរៈ 
ស ភស  េនទី ធរណៈ ប៉ុេ ្ណ ះ។    េនះមននយ័ថ   សកមមភពដែដលដូចខងេលើេនះ   េដើមបផី ព្វផ យ 

រូបភព-សំភរៈ ស ភសកុមរ េនទកីែន្លងឯកជន  នឹងមនិ្រតូវទទលួករផ្តនទ េទសេទ។ 



 គរួឲយកតសំ់គល់ផងែដរថ   មម្រ ៣ ៃនពិធី របែនថមេលើអនុសញញ ស្តីពីសិទធិកុមរពកព់ន័ធនឹងករលក ់
កុមរ  េពសយកមមកុមរ  និងរូបភព-សំភរៈ ស ភសកុមរ  ែដលកមពុជបនផ្តល់សចច បន័ កលពីៃថងទី៣០ សី  
២០០២   ជរ ្ឋ ភបិល ្រតូវធនថ ្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមីេនះ ្រតូវ មឃតរ់បូភព-សំភរៈ ស ភសកុមរ  េទះជ 
េនទី ធរណៈ  ឬកែន្លងឯកជនកេ៏ យ។ 

 ករយិល័យសូមផ្តល់អនុ សន៍ថ គួរែត ក់បញចូលបទបញញត្តមិយួេទៀត បនទ ប់ពីម្រ ៣៤១ និងម្រ ៣៤២ ៃន្រកម្រពហម 
ទណ្ឌ ថមី េនះ ទក់ទងនឹងអំេពើេបៀតេបៀនេករ ្តិ៍ខម ស់កុមរ េ យេធ្វើ ឲយេទជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ មួយចំេពះករែចកចយ ករលក់ ករជួល 
ករ ក់ ងំ  ករបញច ងំ  ឬករបង្ហ ញរូបភព-សភំរៈ ស ភសកុមរ  េទះជេនទី ធរណៈ  ឬកែន្លងឯកជនកេ៏ យ។ 

 ករយិល័យសូមផ្តល់អនុ សនប៍ែនថមេទៀតថរដ្ឋសភគរួែតពិេ្រគះេយបល់េលើបញ្ហ េនះជមយួ្រកុម្របឹក  
ជតិេដើមបកុីមរេលើបញ្ហ េនះ។ 

 

បទបញញត្តិននទក់ទងនឹងករេធ្វើឲយមនតុលយភពរ ង 
េសរភីពកនងុករបេញចញមតិ  និងករករពរកិត្តិសព័ទ 

  
គនថីទី២ ៃនេសចក្ដី្រពង្រកម្រពហមទណ្ឌ  មនបញចូ លជំពូកែដលមនេគលេ ករពរទល់នឹងករបះ៉ពល់ដល់ 
បុគគលិកលកខណៈរបស់បុគគល  បទ់ងំកិត្តិស័ពទផង។   បទបញញត្តិទងំេនះ   ចជកររមួចំែណកយ៉ងសំខន ់ កនុងករ 
ធនករពរសិទធិរបស់បុគគល្រគបរ់ូប ឲយរចួចកផុតពីករ យ្រប រេ យខុសចបបេ់ទេលើកិត្តិយស  និងកិត្តិស័ពទរបស់ 
ពកួេគ   ្រសប មម្រ ១៧ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ  និងសិទធិនេយបយ។    េទះបជីយ៉ង ក ៏
េ យ   កិចចករពរេនះ  ្រតូវមនតុលយភពនឹងសិទធិដសំ៏ខនេ់សមើភពគន   ដល់េសរភីពៃនករបេញចញមតិ  និងេយបល់ 
្រសប មម្រ ១៩ៃនកតិកដូចគន េនះ។ 

 េសចក្ដី្រពង្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមី មនសក្ដ នុពលរតិតបតិ េទេលើេសរភីពៃនករបេញចញមតិេ្រចើនជងបទបញញត្តិ 
ទងំ យៃនចបប្់រពហមទណ្ឌ អន្តរកលអ៊ុន កែ់ដលធ្ល បប់នក្ល យជកមមវតថុសំ បក់រពិភក យ៉ងេ្រចើនរចួមកេហើយ 
េន្របេទសកមពុជ។   បទបញញត្តិទងំ យៃនចបប្់រពហមទណ្ឌ អន្តរកលអ៊ុន ក ់ បនផ្ដនទ េទសចំេពះកររតិតបតិេទ 
េលើេសរភីពៃនករបេញចញមតិ មរយៈបទបញញត្តិននទកទ់ងនឹងបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ បរ ិ រេករ ្តិ៍ ករផ យពត័ម៌ន 
មនិពិត  និងករញុះញង។់   ្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមីេនះ រក ទុកបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ បរ ិ រេករ ្តិ៍ដែដល និងបេងកើតបទេលមើស 
្រពហមទណ្ឌ េផ ងៗបែនថមេទៀត  េ យមនសក្ដ នុពលកតប់នថយេសរភីពៃនករបេញចញមតិ   រមួមន៖ 
 -បទែក្លងពត័ម៌ន  (ម្រ ៤២៥) 
 -បទេជរ្របមថជ ធរណៈ  (ម្រ ៣០៧) 
 -បទប្ដឹងបរ ិ របងក ចេ់ករ ្តិ៍  (ម្រ ៣១១) 
 -បទផ ព្វផ យនូវករអ ថ ធិបបយ េដើមបេីធ្វើសំពធេលើយុ ្ត ធិករ  (ម្រ ៥២២) 
 -បទេធ្វើឲយបតជ់ំេនឿេលើេសចក្ដីសេ្រមចរបស់តុ ករ  (ម្រ ៥២៣)។ 

 ផលបះ៉ពល់ែដលកនែ់តធងនេ់ឡើងៃនបទបញញត្តិទងំេនះ  ជពិេសស   ្របសិនេបើអនុវត្ត ខុស   ចជកររតិ 
តបតិយ៉ងធងនធ់ងរដល់េសរភីពៃនករបេញចញមតិ។  

 បទបញញត្តិទងំអស់េនះ  ែចងមកទំនងជមនករជនគ់ន ជេ្រចើនពីម្រ មយួេទម្រ មយួ  េហើយែដល ច 
នឲំយជនែដល្រតូវេចទ្របកន ់ និង្រតូវផ្ដនទ េទស   ទទួលេទសពីបទេលមើសេ្រចើនកនុងអងគេហតុែតមយួ   ជេហតុនឲំយ 
មនេទសគុកកនែ់តែវងេឡើង  និងេធ្វើឲយេទសពិនយ័េកើនេឡើងខពស់ែដរ។ 

 ករយិល័យឧត្តមសនងករសិទធមិនសុ  សមូេលើកជអនុ សន៍ថ   េបើ ចេធ្វើេទបន    បទបញញត្តមួិយចំនួនគួរ្រតូវលុបេចល 
ឬ ក់បញចូលគន   េដើមបធីនថ  បុគគលទងំ យ  មិន ច្រតូវផ្ដនទ េទសពីបទេលមើសេ្រចើនករណី្រសេដៀងគន  កនងុេពលែតមួយ។ 



 ករេ្របើពកយេពជនក៍នុងបទបញញត្តិភគេ្រចើនេបើកចំហឲយមនករបក្រ យទូលំទូ យែដល ចនឲំយមនករ 
បក្រ យ មទំេនើងចិត្ត  មនិ្រសបនឹងរដ្ឋធមមនុញញ   និងបទ ្ឋ នអន្តរជតិទងំ យស្តីពីេសរភីពៃនករបេញចញមតិ។  
 ករយិល័យឧត្តមសនងករសិទធមិនសុ  សូមេលើកជអនុ សន៍ថ   ទស នៈទងំ យដូចជ “ អសុទធចិត្ត”  “ ករ ក់សំពធ 
េលើយុ ្ត ធិករ ”  ែដលេបើកចំហឲយមនករបក្រ យជអត្តេនម័ត គួរែតកំណតន័់យឲយបនចបស់ ស់។ 

 ម្រ ៣០៥:   បទបរ ិ រេករ ្តិ៍ជ ធរណៈ 
 េរឿង ៉ វថមីៗៃនករេ្របើ្របស់បណ្ដឹ ងបរ ិ េករ ្តិ៍  េនកនុង្របេទសកមពុជ   ្រតូវបនេមើលេឃើញថជករេ្របើ្របស់ 
ហួសេហតុៃនបទបញញត្តិ្រពហមទណ្ឌ  េទេលើបទបរ ិ រេករ ្តិ៍។   ទនទឹមនឹងបុគគលទងំ យ ពយយមករពរខ្លួនេ យធមម  
នុរូប  ពីករ យ្រប រមនិ្រសបចបប ់េលើកិត្តយិស  និងកិត្តិស័ពទរបស់ខ្លួន   ករណីទងំេនះ   គរួ្រតូវបនេ ះ្រ យជ 
ធមម មរយៈបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី េដើមបទីទួលសំណងខូចខតែដលសមម្រតេទនឹងពយសនកមមែដលទទលួរង។   បទ 
េលមើស្រពហមទណ្ឌ បរ ិ រេករ ្តិ៍   ្របសិនេបើមនែមន   គរួែតរក ទុក សំ បែ់តករណី ែដលធងនធ់ងរបំផុតប៉ុេ ្ណ ះ  ែដល 
ពយសនកមមេកើតេឡើងដល់ជនរងេ្រគះេនះ   គឺជករអន្ត យយ៉ងធងន ់ែដលគំ មកំែហងដល់សុវតថិភព   ឬសមតថភព 
ផទ ល់ខ្លួនរបស់ពកួេគ  កនុងករដឹកនជីំវភពធមម ។   េ យ រែតករសំេរចចិត្តរបស់ខ្លួន  ចូលកនុងជីវភព ធរណៈ 
អនកនេយបយ មនិគរួរពឹំងេទេលើបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ បរ ិ រេករ ្តិ៍ េដើមបេី ះ្រ យករ យ្រប រែដលជែផនកៃនកិចច 
ដំេណើ រករលទធិ្របជធិបេតយយជធមម េនះេឡើយ។ 

 ម្រ ៣០៥  ព្រងីកនយ័បទបរ ិ រេករ ្តិ៍្រគបដណ្ត បដ់ល់  “ ថ បន័នន” ែដលមនិមនែចងកនុងបទបញញត្តទិងំ 
យៃនចបប្់រពហមទណ្ឌ អន្តរកលអ៊ុន កេ់ទៀត។   មវ ិ លភពមយួែដលបទបញញត្តទិងំេនះ ច្រតូវបនេធ្វើយុត្ត ិ

កមម   បទបញញត្តនិនៃនបទ្រពហមទណ្ឌ បរ ិ រេករ ្តិ៍  គួរែតមនេគលេ ករពរកិត្តិស័ពទផទ ល់ខ្លួនរបស់បុគគល  អនុេ ម 
មសិទធិជីវតិឯកជន (ម្រ ១៧ៃនកតិកសញញ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ)។   មនិ្រតឹម្រតូវេទែដលម្រ  

េនះ   ផ្តល់ករករពរដល់ ថ បន័   េ យ រែត ថ បន័ទងំេនះ   មនិ ចមនសិទធិមនុស េទ   មលកខណៈធមមជតិ 
ជ ថ បន័ ធរណៈ គម នសិទធិជីវតិឯកជនេទ។   េនកនុងសងគម្របជធិបេតយយ កេ៏ យ  ថ បន័រ ្ឋ ភបិល ្រតូវជ 
កមមវតថុកនុងកំរតិខពស់ៃនករកររះិគន ់ និងករពិនិតយពិចចយ័។   កនុងករណីែដលមនករបំពរបំពនេទេលើផល្របេយជន ៍
បុគគល    បុគគល មេីនះ  គរួែត្រតូវបនផ្តល់អត្តសញញ ណរបស់ខ្លួន។   នឱកសមយួចំនួន  កនុងសមយ័្របជំុរបស់ខ្លួន 
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស សហ្របជជតិ  ( ថ បន័ែដលឃ្ល េំមើលករអនុវត្តន ៍កតិកសញញ ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិ 
នេយបយ)   បន្រពមនឲយ្របុង្របយត័ន ចំេពះករេធ្វើ្រពហមទណ្ឌ នីយកមមៃនបទបរ ិ រេករ ្តិ៍   េហើយមនករឯកភពគន  
ទូេទជអន្តរជតិកនែ់តេកើនេឡើងថ   បទេលមើស្រពហមទណ្ឌ បរ ិ រេករ ្តិ៍   បង្ហ ញពីកររេំ ភបំពនេលើេសរភីពៃនករ 
បេញចញមតិ  េលើកែលងែតកនុងករណីធងនធ់ងរបំផុតមយួចំននួែដលករបរ ិ រេករ ្តិ៍ប ្ដ លឲយេកើតមនពយសនកមមធងនធ់ងរ។ 

 ម្រ ៣០៥  ទំនងជបង្ហ ញថ េរឿងពិតមនិចបំចឲ់យមនករករពរខ្លួនពីបទបរ ិ រេករ ្តិ៍ជ ធរណៈេទ។ 
ប៉ុែន្ត  ចមនកលៈេទសៈ មយួ  ែដលករេពលអះ ងមយួ   េ យែផ្អកេទេលើេហតុករណ៍ពិត   ក៏ ចជករ 
បរ ិ រេករ ្តិ៍ែដរ  ្របសិនេបើេរឿងពិតៃនករេពលអះ ងេនះ  ច្រតូវបន ត្រត ង   េហតុេនះ គរួែតមនបទបញញត្ត ិ

មយួ  ផ្ដល់ករករពរជសក្ដ នុពលពីបទបរ ិ រេករ ្តិ៍ែបបេនះែដរ។ 

 ករយិល័យឧត្តមសនងករសិទធមិនសុ  សូមេលើកជអនុ សន៍ថ ម្រ ៣០៥  គួរ្រតូវេធ្វើវិេ ធនកមមេដើមប៖ី 
 អនុវត្តចំេពះែតមនុស ជឯកត្តបុគគល េ យមនេគលេ ចបស់ ស់ៃនករករពរសិទធិជីវិតឯកជនរបស់េគែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 
 គួរែតរក ទុកសំ ប់ែតករណីធងន់ធងរបំផុត  ែដលជនរងេ្រគះបនទទួលរងពយសនកមម   ឬករគំ មកំែហងធងន់ធងរដល់សុវតថិភព 

ផទ ល់ខ្លនួរបស់ពួកេគ។ 
 អនុញញ តឲយេរឿងពតិៃនករេពលអះ ង ថជករករពរមួយ្របកបេ យសក្ដ នុពលសំ ប់ជន្រតូវេចទ។ 

 ជទូេទជងេនះ ករយិល័យឧត្តមសនងករសិទធមិនុស សូមេលើកជអនុ សន៍ថ  េរឿងក្តីបរ ិ រេករ ្តិ៍គួរែត្រតូវបនេ ះ្រ យ 
េ យតុ កររដ្ឋបបេវណី   អនុេ ម មបទបញញត្តិទងំ យ ែដលមនរួចមកេហើយ  ចំេពះបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីសំ ប់បទបរ ិ រេករ ្តិ៍។ 



បទេលមើស្រពហមទណ្ឌ បរ ិ រេករ ្តិ៍   េបើរក ទុក   គួរែត្រតូវរក ទុកសំ ប់ែតករណីពិេសស ែដលពយសនកមមបងកេឡើងដល់ជនរងេ្រគះ   មន 
លកខណៈធងន់ធងរហួសេហតុ   ដូចជករគំ មកំែហងដល់សុវតថិភពផទ ល់ខ្លួន ឬដល់ យុជីវិតជេដើម។ 
 គរួឲយកតសំ់គល់ថ  ឯក រជភ រែខមរៃនបទបញញត្តិេនះមនឃ្ល   “ កនុង ល្របជុំ ធរណៈ ”  ទំនងជ 
មននយ័េ្រចើនេលើសលបេ់ពក   ពីេ្រពះ ល្របជុំ ធរណៈ ជកែន្លង ធរណៈ។   សំេ ជភ ប ងំ   មន 
នយ័្រតឹមែត “ ករ្របជំុ ធរណៈ ” ប៉ុេ ្ណ ះ។ 

 ម្រ ៣០៧: បទេជរ្របមថជ ធរណៈ 
 បទបញញ តិ្តេនះ  េឆ្លើយតបយ៉ងទូ យ ចំេពះបទបញញ តិ្តស្ដីពីករេជរ្របមថកនុងបទបញញតិ្ត្រពហមទណ្ឌ អន្តរកល 
អ៊ុន ក។់    េក្ដ បពកយ្របមថ  ពកយេមើលងយ  ឬពកយ្រទេគះែដលគម នករទំ កកំ់ហុសេទេលើអំេពើ មយួ។ 
បទបញញត្តិេនះ   ចជកររតិតបតិយ៉ងខ្ល ងំេទេលើេសរភីពេដើមបសំីែដងមតិ    ្របសិនេបើមតិេនះ    ្រតូវបនវនិិចឆយ័ថ 
ជករេជរ្របមថ  ជករេមើលងយ  ឬជករ្រទេគះ  -  មករ យតៃម្លជអត្តេនមត័។ 

 ករយិល័យឧត្តមសនងករសិទធិមនុស ្រពួយបរមភថ  បទបញញតិ្តេនះ ្រតូវបនបក្រ យ េ យពឹងែផ្អកេទេលើ 
ធតុអត្តេនមតិ័ ែដលនឹងពិបកអនុវត្តកនុងទិដ្ឋភពជកែ់ស្ដង  េ យេជៀសមនិផុតពីកររះិគនថ់  ទំនងជ្រតូវយកមក 
អនុវត្ត មទំេនើងចិត្ត និងជកររតិតបតិមនិ្រតឹម្រតូវ េទេលើេសរភីពៃនករបេញចញមតិ  និងេយបល់។ 

 ករយិល័យឧត្តមសនងករសិទធមិនសុ  សូមេលើកជអនុ សន៍ថ   បទបញញតិ្តេនះ  គួរែត្រតូវេធ្វើវិេ ធនកមម េដើមបធីនឲយករ 
បេញចញមតិ្រតូវទទួលបនករករពរ្រគប់្រគន់  េហើយថ េនះជតុលយភព្រតឹម្រតូវ រ ងករករពរកិត្តស័ិពទបគុគល  សីលធម ៌និងស ្ដ ប់ 
ធន ប់ ធរណៈ  និងករ ក់កំហិតមិន្រតឹម្រតូវដល់េសរភីពៃនករបេញចញមតិ។ 

 ម្រ ៣០៩:  នីតិវិធីបណ្ដឹ ងចំេពះបទបរ ិ រេករ ្តិ៍  និងេជរ្របមថ 
 េនេពលែដលមនុស ្រគបរូ់ប   រមួទងំអនកនេយបយ និងបុគគលេផ ងៗកនុងជីវភព ធរណៈផង  មនសិទធិ 
កនុងករករពរកិត្តិស័ពទរបស់ខ្លួន   រៈសំខនជ់មូល ្ឋ នសំ បល់ទធិ្របជធិបេតយយ កនុងករពិភក េដញេ លេ យ 
េសរ ីគម នករ ងំ និងផុសផុល ពីបញ្ហ ្របេយជន៍ ធរណៈ2   មននយ័ថ   មនុស ែបបេនះ ្រតូវផ្ដល់ភពអនុេ្រគះ 
ដល់ករពិភក េដញេ លឲយបនេ្រចើន  ជជងទុក កថ់ជេរឿងក្តី   ្របសិនេបើពកួេគជបុគគលឯកជន។ 

 ្រកមេនះ   មនិបនេធ្វើករែបងែចកឲយ ច ់ រ ងបទបរ ិ រេករ ្តិ៍ទកទ់ងនឹងទេង្វើរបស់ម្រន្តី ែដលបំេពញករងរ 
កនុងនមជបុគគលផទ ល់ខ្លួន   និងម្រន្តីែដលបំេពញករងរកនុងនមជ ធរណៈ។    មពកយេពជនក៍នុង្រកម   ថ បន័ 
មយួ (របស់រ ្ឋ ភបិល) ច កព់កយបណ្ដឹ ង្របឆងំនឹងបុគគលែដលបនបរ ិ រេករ ្តិ៍ម្រន្តី ធរណៈមយួរូបចំេពះទេង្វើ 
សកមមភពែដលបន្រប្រពឹត្តកនុងនមជបុគគលខ្លួនគតផ់ទ ល់។ 

 ករយិល័យឧត្តមសនងករសិទធមិនសុ សូមេលើកជអនុ សន៍ថ គួរែតេធ្វើករែបងែចកឲយបនចបស់ ស់រ ងម្រន្តីែដលទទួល 
រងករបរ ិ រេករ ្តិ៍កនុងនមជម្រន្តី ធរណៈ និងកនងុនមជបុគគលឯកជនមយួរូប។  ្របសិនេបើបទបរ ិ រេករ ្តិ៍គត់ ទក់ទងនឹងទេង្វើកនុងជីវិត 
ឯកជនរបសគ់ត់   ថ ប័នរបស់ម្រន្តី ធរណៈេនះ  មិនគួរពក់ព័នធកនងុករ ក់ពកយបណ្ដឹ ងសំ ប់ផល្របេយជន៍ម្រន្តីេនះេឡើយ។ 
 ករយិល័យឧត្តមសនងករសិទធិមនុស   សូម ្វ គមនចំ៍េពះបទបញញ តិ្តកនុងម្រ ៣០៩  ែដលអនុញញ តឲយ្រពះ 
ជ ជញ េធ្វើករេចទ្របកនេ់ យស្វ័យ្របវត្តិ “ ្របសិនេបើករបរ ិ រេករ ្តិ៍ ឬេជរ្របមថេនះ ្រតូវបនេធ្វើេឡើង្របឆងំនឹង 

បុគគលមន ក ់ឬ្រកុមៃនបុគគល េ យមូលេហតុេដើមកំេណើ ត  ជតិពនធុ  ពូជ សន ៍ សញជ តិ  ឬជំេនឿ សនរបស់បុគគល 
េនះ ”  ែដល្រសបេទនឹងកតព្វកិចចរបស់្របេទសកមពុជ  េ្រកមសនធិសញញ សិទធិមនុស ទងំអស់   ជពិេសសអនុសញញ  
អន្តរជតិស្ដីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើងពូជ សន។៍   េទះបីយ៉ង កេ៏ យ ករយិល័យឧត្តមសនងករ 
សិទធិមនុស  សូមេលើកជអនុ សន៍ថ បទបញញតិ្តេនះគួរែតកំណត់លកខណៈសមបតិ្តឲយបន្រគប់្រគន់ េដើមបកំីណត់្រពំែដនឲយកន់ែតចបស ់

ស់ជងេនះ   និងេជៀស ងកររតិតបតិហួសេហតុេពក   ឧទហរណ៍ៈ   េ យបែនថមែបបបទខ្លះៃនលកខណៈសមបត្តិដូចជ “ ្របសិនេបើ 
ករបរ ិ រេករ ្តិ៍  ចបេងកើតជករគំ មកំែហងពិត្រ កដ និងជក់ែស្ដង ដល់ស ្ដ ប់ធន ប់ ធរណៈ ”  ជេដើម។ 

                                                      
2សូមេមើលេរឿងក្តី Aduayom និងអនកដៃទេទៀត   ទល់នឹងរដ្ឋ Togo, បណ្ដឹ ងេលខ៤២២-៤២៤/១៩៩០ 



បទបញញតិ្តទងំ យែដលរតិតបតិេសរភីពៃនករបេញចញមតិ  
កនងុផល្របេយជន៍ចបប់ និងស ្ដ ប់ធន ប់ 

 ្រកមេនះ បប់ញចូ លបទបញញត្តនិន ែដលមនេគលេ ទប់ ក តបុ់គគលទងំ យ មនិឲយេ្របើ្របស់េសរភីព 
ៃនករបេញចញមតិ មមេធយបយនន ែដលនឹងនឲំយអន្ត យដល់ចបប ់ និងស ្ដ បធ់ន ប ់  ្រពមទងំសុចរតិភពៃន 
ដំេណើ រករ មនីតិវធីិចបប។់ 

 ម្រ ៣១១: បទប្ដឹងបរ ិ របងក ច់េករ ្តិ៍ 
 បទេលមើសេនះ មនិែដលមនេទពីមុនមក េ្រកមបទបញញត្តិ្រពហមទណ្ឌ អន្តរកលអ៊ុន ក។់   សនិទនភពៃន 
បទបញញត្តិេនះ គឺបេញជ សមនិឲយខជះខជ យធនធន ធរណៈែដលមនកំណត ់ េទេលើបណ្ដឹ ងែដលមនិសមេហតុផល។ 
ថ្វីេបើ្របករេនះ មនលកខណៈសំខនក់េ៏ យ ជពិេសសកនុងបរបិទកមពុជ  ជទីែដលធនធនតុ ករមនកំណត ់  បទ 
បញញត្តិេនះ ចមន នុភពរតិតបតិមយួេទេលើករេថក លេទស្រសបចបបចំ់េពះអំេពើេលមើស កលេបើមនភពមនិ 
្របកដ្របជ ឬមនភពមនទិលសង យ័ េ យ រែតថ េតើអំេពើេលមើសមយួ្រតូវបនេគ្រប្រពតឹ្តែមន ឬមនិែមន។    
សំខន់ ស់ែដល្របពន័ធតុ ករ  ្រតូវេលើកទឹកចិត្តដល់ “អនកែដល ៊ នេថក លេទស្រសបចបបចំ់េពះអំេពើពុករលួយ” 
េហើយមនិ្រតូវ កកំ់ហិតមនិ្រតឹម្រតូវេទេលើេសរភីពៃនករបេញចញមតិ េដើមបី ងំ្របជពលរដ្ឋមនិឲយ កសួរនូវអំេពើ 
ទងំ យ ែដល ចជអំេពើខុសចបប ់ េបើទុកជអំេពើទងំេនះ មនិ្រតូវបនេគេសុើបអេងកតសមរមយ ឬមនិ្រតូវបនេគ 
េផទ ងផទ តក់េ៏ យ។   នុភពៃនបទបញញ តិ្តេនះ កលេបើអនុវត្តមនិ្រតឹម្រតូវ មុខជេធ្វើឲយអន្ត យ ដល់កិចចខំ្របឹងែ្របង 
របស់រ ្ឋ ភបិល កនុងករ្របយុទធ្របឆងំនឹងអំេពើពុករលួយ។   េនកនុង្របេទសមយួ ែដលតុ ករមនភពទនេ់ខ យ 
េហើយែតងែត្រប្រពឹត្តអំេពើពុករលួយ សក្ដ នុពលៃនករអនុវត្តនម៍និបន្រតឹម្រតូវនូវបទបញញត្តិេនះ កនែ់តេកើនេឡើង 
េ យ រែតេច្រកមពុករលួយ ចេលើកបណ្ដឹ ងេចល េទះជបណ្តឹ ងេនះេធ្វើ្រតឹម្រតូវ មចបបក់េ៏ យ េហើយ 
េ្រកយមក កេ៏ធ្វើករេចទ្របកនេ់ដើមបណ្ដឹ ងេនះវញិ មម្រ ៣១១ៃន្រកមេនះ។ 

 ករយិល័យឧត្តមសនងករសិទធមិនសុ  សូមេលើកជអនុ សន៍ថ បទបញញតិ្តេនះ គួរែត្រតូវេធ្វើវិេ ធនកមម េដើមបផី្ដល់ករករ 
ពរដល់ “ អនកែដល ៊ នេថក លេទស្រសបចបប់ចំេពះអំេពើពុករលួយ ”  និងធនថ បទបញញត្តិេនះ  ចអនុវត្តបន ែតកនុងករណីៃនករ 
រះិគន់ែដលមនេចតនទុចចរតិែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

 ម្រ ៤២៥: បទែក្លងព័ត៌មន 
 េនខណៈែដលបទបញញ តិ្តេនះ្រតូវបន កកំ់ហិតដល់ករករពរ្រទពយសមបតិ្ត មនករពកព់ន័ធនឹងបទបញញ តិ្ត 
ស្ដីពីករផ យពត័ម៌នមនិពិត កនុងបទបញញ តិ្ត្រពហមទណ្ឌ អន្តរកលអ៊ុន កែ់ដលែតងែតយកមកអនុវត្តមនិបន្រតឹម្រតូវ។ 
បទបញញ តិ្តេនះ  នឹងទទួលបន្របេយជនពី៍លកខណៈសមបតិ្តខ្លះៗ េដើមបបីំភ្ល ឺ  គឺជករអនុវត្តនយ៉៍ង្រតឹម្រតូវ។ 

 ម្រ ៤២៦: េទសបែនថមៈ   ្របេភទ និងរយៈេពល 
 េទសបែនថម  អនុវត្តចំេពះម្រ ៤២៥  ទំនងជធងនហួ់សេហតុ។   ឧទហរណ៍ៈ  ករដកជ ថ ពរៃនសិទធខិ្លះ  
ជពលរដ្ឋ ទំនងជធងនធ់ងរេពក។   មនិដូចបទបញញ តិ្តស្ដីពីបទបរ ិ រេករ ្តិ៍េទ  េន្រតងចំ់ណុចេនះ ពំុមនករនិយយេយង 
ជក់ កេ់ទរកអងគករ រពត័ម៌ន ែដល្រតូវ្រគប្់រគងេ យចបប់ រពត័ម៌នេនះេឡើយ ែដល ចមននយ័ថ 
្របសិនេបើនិពនធនយក ឬអនក រពត័ម៌ន មន ក ់ ្រតូវផ្ដនទ េទសពីបទែក្លងពត័ម៌ន រដ្ឋ ចរបឹអសូយកសមភ រៈេបះ 
ពុមពផ យ េហើយបិទកែសតេនះមនិឲយផ ព្វផ យជ ថ ពរែតម្តង។   ្របករេនះ មនសក្ដ នុពលេធ្វើឲយអន្ត យជខ្ល ងំ 
ដល់េសរភីពៃនករបេញចញមតិ។ 

 ម្រ ៤៩៥:  បទញុះញង់ឲយ្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋ 
 ជេគលករណ៍ ករ ម្របមបទញុះញងឲ់យ្រប្រពឹត្ត ឬប៉ុនបង៉្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋ មយួ មនេគលេ ជ 
ធមម នុរូបៃនករករពរសិទធិននរបស់អនកដៃទឬស ្ដ បធ់ន ប់ ធរណៈ អនុេ ម មកតព្វកិចចរបស់្របេទសកមពុជ 
េ្រកមម្រ ១៩(៣)ៃនកតិកសញញ ស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ។  េទះបីយ៉ង កេ៏ យ ករេចទ្របកន ់

មយួកនុងករណីេ យែឡកមយួ មពិតេធ្វើេឡើង្រតូវែតសំ បេ់គលបំណងេនះប៉ុេ ្ណ ះ េហើយមនិ្រតូវពយយម 



បំបិទសេម្លងរះិគនេ់ឡើយ។   ករអនុវត្តនក៍ន្លងមកេនកនុង្របេទសកមពុជ  បនបង្ហ ញឲយេឃើញពីនិនន កររបស់តុ ករ 
មយួចំនួន េ្របើមនិ្រតឹម្រតូវនូវបទបញញតិ្តស្ដីពីបទញុះញង ់េដើមបរីតិតបតិសកមមភពតសូ៊មតិ មផ្លូវចបបម់យួចំននួ។ 
 មពិត កនុងករណីបទញុះញងឲ់យ្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋមនិបនសំេរច ្រតូវែចងឲយបនចបស់ថ មនករេមើល 
េឃើញ្របកដ្របជមយួថ នឹងមនករ្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋ ឬថនឹងមនករគំ មកំែហងដល់ស ្ដ បធ់ន ប់ ធរណៈ។ 
បុគគលខ្លះមនឥទធិពលេ្រចើនជងបុគគលេផ ងៗេទៀតេនកនុងសហគមមយួ  េហើយ្របសិនេបើបទញុះញង ់ ែដល្រតូវេចទ 
្របកនេ់នះ គម នអ្វីេ ះេ្រកែតពីពុតតបុតេធ្វើឫកជក្ល ន ឬភពកំផ្លុកកំែប្លងែដលខ្វះសុភវនិិចឆយ័ ចបបម់និគួរយក 
មកអនុវត្តេឡើយ។   ្រសេដៀងគន េនះែដរ បុគគលមនិគរួ កឲ់យទទលួខុស្រតូវជំនសួអនកដៃទ េ យ រែតករបក្រ យ 
ខុសនូវករេពលអះ ងទងំ យ ែដលេធ្វើេឡើងេ យសុទធចិត្ត  េ យគម នេចតនញុះញងេ់នះេឡើយ។ 

 ករយិល័យឧត្តមសនងករសិទធមិនសុ  ្រពួយបរមភថ ករេចទ្របកនពី់បទញុះញង ់ មិនគួរ្រតវូេធ្វើកនុងេគលបណំងបំបិទសេម្លង 
រះិគន់ ប់ទងំសេម្លងែដលេលើកេឡើងអំពីបញ្ហ នេយបយែដលរេសើប ឬច្រមូងច្រមសផង។   ករេចទ្របកន់ពីបទញុះញង ់ គួរែត្រតវូ 
េធ្វើេឡើង  កលេបើេគ ចបង្ហ ញឲយេឃើញពីចំណងចបស់ ស់និងផទ ល់ េទនឹងបទេលមើសជក់ ក់ មយួ ឬេទនឹងហនិភ័យជក់ែស្ដង 
និងពិត្រ កដែដលនឹងបងកឲយខូចខតដល់ស ្ដ ប់ធន ប់ ធរណៈ។   ចំណងចបស់ ស់ែដលចបំច់ រ ងបទញុះញង ់ និងបទេលមើស 
្រពហមទណ្ឌ  ែដលអះ ងថជករញុះញង ់ គួរ្រតវូបញជ ក់ឲយបនចបស់កនុង្រកមេនះ េដើមបេីជៀស ងករបក្រ យ មទំេនើងចិត្ត និងករ 
េ្របើមិន្រតឹម្រតូវៃនបទបញញត្តិេនះ។  

 ករណីទក់ទងនឹងអងគករ រព័ត៌មន 
 េយង មម្រ ៣០៦  ម្រ ៣០៨  និងម្រ ៤៩៧ ករណីបទបរ ិ រេករ ្តិ៍ បទេជរ្របមថ និងបទញុះញង ់
ទកទ់ងនឹង រពត័ម៌ន ( បទ់ងំអងគករពត័ម៌នែដលចកផ់ យពត័ម៌ន)  ្រតូវរក ទុកជពិេសស េដើមបេី ះ្រ យ 
មខបញញត្តិៃនចបបស់្តីពីរបប រពត័ម៌នឆន ១ំ៩៩៥។   ចបបស់្តីពីរបប រពត័ម៌នេនះ ករពរសិទធិរបស់អនក រពត័ ៌

មនយ៉ងជកច់បស់ េដើមបឲីយពកួេគសែម្ដងមតិេ យេសរ ី (ម្រ ២០)   េហើយផ្ដល់ដំេ ះ្រ យសម្រសប ដូចជ 
ករែកត្រមូវ េបើេទះជេទសពិនយ័អបបបរម មនកំរតិខពស់ជងេទសពិនយ័អបបបរម េ្រកម្រកម្រពហមទណ្ឌ េនះ 
សំ បប់ទបរ ិ រេករ ្តិ៍កេ៏ យ។ 

 គរួកតសំ់គល់ថ  ម្រ ៥២២ និងម្រ ៥២៣ ែដលទកទ់ងនឹងចំ តក់ររបស់តុ ករ មនិ កប់ញចូ ល 
បទបញញត្តិ្រសបគន ននសំ បអ់ងគករ រពត័ម៌នេឡើយ។  ្របករេនះសំខន់ ស់ េ យ រែតម្រ ៤ ៃនចបបស់្តី 
ពីរបប រពត័ម៌ន  និយយេយងជពិេសសដល់ករ យករណ៍ពីចំ តក់រ មនីតិវធីិរបស់តុ ករ។  

 ករយិល័យឧត្តមសនងករសិទធមិនសុ  សូមេលើកជអនុ សន៍ថ បទបញញត្តិនន កំពុងអនុវត្តចបប់ស្តីពីរបប រព័ត៌មន 
ចំេពះអងគករ រព័ត៌មន ែដល យករណ៍អពីំចំ ត់កររបស់តុ ករ គួរែត្រតូវ ក់បញចូលពីខងេ្រកយម្រ ៥២២ និងម្រ  
៥២៣។ ករយិល័យឧត្តមសនងករសិទធិមនុស  សូមេលើកជអនុ សន៍ផងែដរថ គួរចត់ឲយមនដំេ ះ្រ យ្រសេដៀងគន េនះ សំ ប់ 
ករណីដៃទៗទងំអស់ៃនបទបរ ិ រេករ ្តិ៍  និងបទេជរ្របមថ  េ យេ្របើ្រ ស់បទបញញត្តទិងំ យែដលមន្រ ប់កនងុ្រកមរដ្ឋបបេវណី។ 

កររតិតបតិេលើេសរភីពៃនករបេញចញមតិ ែដលមនេគលេ ករពរសចុរតិភព 
និងឯក ជយភពរបសតុ់ ករ 

 ម្រ ៥២២ មឃតនូ់វករផ ព្វផ យៃនករអ ថ ធបិបយ មយួេដើមបី កស់មព ធេទេលើយុ ្ត ធិករ 
ជេគលករណ៍  បទបញញត្តេិនះ មនេគលេ រក ឯក ជយភពតុ ករ គឺជែផនកមយួយ៉ងសំខនរ់បស់សងគម្របជ 
ធិបេតយយ ែដល្រតូវបនធនករពរេ យរដ្ឋធមមនុញញ  និងសនធិសញញ អន្តរជតិ។  បទបញញត្តិេនះ ្រសបគន នឹងវធិនែដល 

មមនិឲយផ ព្វផ យ ម្របពន័ធ រពត័ម៌ន នូវេរឿងក្ដីែដលតុ ករកំពុងពិភក  មនិទនសំ់េរចជ ថ ពរ (sub 
judice rule) ែដលអនុវត្តេនកនុងយុ ្ត ធិករ Common Law ជេ្រចើន។  

 ពកយ “ កស់មព ធេលើតុ ករ ” េបើកចំហឲយមនករបក្រ យយ៉ងទូលំទូ យ។   ឧទហរណ៍ៈ េតើពកយ 
េនះ នឹង បប់ញចូ លទងំេសចក្ដីែថ្លងករណ៍របស់អងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល ែដលទមទរឲយតុ ករសំេរចេសចក្ដី ្រសប 



មករទមទររបស់ជនរងេ្រគះ ឬជនជបេ់ចទែដរឬេទ? េហើយចុះ រ ្របឹក េយបល់េលើផ្លូវចបបែ់ដល កជូ់ន 
េទតុ ករ យ៉ងេមច៉ែដរ?   ឬកស៏ននិសីទកែសតមយួ េធ្វើេឡើងេ យជនជបេ់ចទ មុនេពល្របកស ល្រកមយ៉ង 
េមច៉ែដរ?   ឬកក៏រអន្ត គមនេ៍ យរដ្ឋម្រន្តីជនខ់ពស់មន កែ់ដលសំែដងនូវទស នៈមយួ ថេតើតុ ករ គរួែតចតក់រ 
ចំេពះករណីេ យែឡក មយួែដរឬេទេនះ ជេដើម? 

 េនកនុង្របេទសមយួ ែដល្របពន័ធតុ ករ្រតូវបនទទួល គ ល់ថេនមនភពទនេ់ខ យ  បទបញញត្តិេនះ ច 
បង្ហ ញថមនបញ្ហ    េបើទុកជ  មនិបះ៉ពល់ដល់ ទិភពកំែណទ្រមងច់បប ់និងតុ ករ របស់រ ្ឋ ភបិលកេ៏ យ។ 
បទបញញត្តិេនះ ច្រតូវយកមកេ្របើេដើមបី កកំ់ហិតេទេលើកររះិគន្់រសបចបប ់និងេសរភីពៃនករបេញចញមតិ។  ពកយ 
ថ “ករអ ថ ធិបបយ” េនកនុងបទបញញត្តិេនះ  មនលកខណៈ្រសេពច្រសពិល។   បទបញញត្តិេនះ  គរួែតកំណតន់យ័ឲយបន 
ចបស់ ស់ពី្របេភទៃនអំេពើែដលនឹងបេងកើតជ “ ករេ្រជ តែ្រជក ” េ យទទលួ គ ល់ថ ្របជពលរដ្ឋខ្លះ មនឥទធិពល 
េ្រចើនជងអនកដៃទេទៀតេនកនុងសងគមកមពុជៈ ករអ ថ ធិបបយរបស់រដ្ឋម្រន្តរី ្ឋ ភបិលមន ក ់  ច កស់មព ធេ្រចើនជង 
ករអ ថ ធិបបយពីបុគគលឯកជនអនមកិមន ក។់ 

 ដូចបទបរ ិ រេករ ្តិ៍ និងបទញុះញងែ់ដរ គរួែតមនបទបញញត្តមិយួែចងថ អងគករ រពត័ម៌ន ្រតូវ្រគប្់រគងជក ់
កេ់ យចបបស់្តីពីរបប រពត័ម៌ន ។ 

 ករយិល័យឧត្តមសនងករសិទធមិនសុ  សូមេលើកជអនុ សនថ៍ បទបញញត្តិេនះ គួរែតកំណតន័់យឲយបនចបស់ ស់ជងេនះ 
ពីអ្វែីដលបេងកើតជសមព ធមិន្រតឹម្រតូវ េ យពិចរ អំពីលទធភពរបស់ជន្រតូវេចទ មនឥទធិពលេទេលើដំេណើ រករតុ ករ។ ភគីែដល 
មិនសុខចិត្ត ឬភគីែដលមន្របេយជន៍ដៃទេទៀត ជនិចចកលគួរែត្រតូវបនអនុញញ តឲយសែម្ដងមតិរបស់ខ្លួនេ យេសរ ីជ ធរណៈអំពី 
ករណីមួយ ប៉ុែន្តអនកនេយបយ និង្របជពលរដ្ឋែដលមនឥទធិពលដៃទេទៀត មិនគួរ្រតូវបនអនុញញ តឲយ ក់សមព ធ េទេលើតុ ករេនះ 
េឡើយ។   អងគករ រព័ត៌មន  គួរែត្រតូវបន្រគប់្រគងេ យចបប់ស្តីពីរបប រព័ត៌មន។ 

 ដូចគន េនះែដរ  ម្រ ៥២៣ កឲ់យេនេ្រកចបបនូ់វបទប៉ុនបង៉េធ្វើឲយបតជំ់េនឿេលើេសចក្ដីសេ្រមចរបស់តុ -
ករ។  េនកនុង្របេទសមយួែដលសូមបែីតរ ្ឋ ភបិលរបស់ខ្លួនកប៏នទទលួ គ ល់ថ  មន្របពន័ធតុ ករមយួទនេ់ខ យ 
េនេឡើយេនះ  បទបញញត្តិេនះទំនងជមនិសមេហតុផលេទ េហើយមនកររតិតបតិមនិសមម្រតេទេលើេសរភីពៃនករ 
បេញចញមតិ។   ភគីននកនុងេរឿងក្ដី ជនិចចកលគរួែត្រតូវបនអនុញញ តឲយបេញចញទស នៈរបស់ពកួេគ អំពីលទធផលៃន 
េសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករ។  េនះគឺជែផនកមយួៃនករយល់ដឹងជមូល ្ឋ នបំផុតចំេពះេសរភីពៃនករបេញចញមតិ។ 
ករសែម្ដងមតិអំពីលទធផលៃនេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករ មនិគរួចតទុ់កថជករេ្រជ តែ្រជកេទ េ យ រែត 
េសចក្ដីសេ្រមចេនះ  ្រតូវបនេធ្វើរចួេទេហើយ។   ែផ្អកេលើបទអន្ត គមនថ៍មីៗ ែដលបន យករណ៍កនុង រពត័ម៌ន 
សមជិកជនខ់ពស់ ជរ ្ឋ ភបិលមយួចំននួ ច្រតូវទទលួខុស្រតូវខង្រពហមទណ្ឌ  ចំេពះករអ ថ ធិបបយនន ស្ដីពី 
្របសិទធភពរបស់តុ ករ   េ្រកមបទបញញត្តិេនះ។  

 ករយិល័យឧត្តមសនងករសិទធមិនសុ  សូមេលើកជអនុ សន៍ថ បទបញញត្តិេនះ គួរែត្រតូវដកេចញពី្រកមេនះ  ពីេ្រពះ ជ 
ករ ក់កំហតិមិនចបំច់ និងមិនមន្របេយជន៍ដល់េសរភីពៃនករបេញចញមតិ េហើយកជ៏ករេបើកចំហឲយមនកររះិគន់កនងុន័យ ថ បន 
េទេលើ្របព័នធតុ ករមួយ ែដលមនភពទន់េខ យ។   េបើរក ទុកបទបញញត្តិេនះ គួរែត្រតូវកំណត់លកខណៈសមបត្តិឲយបនចបស់ ស់ 
េ យករផត់េចញជក់ កចំ់េពះអងគករ រព័តម៌ន  និងអនកអ ថ ធិបបយដៃទេទៀត។  

 
 
 

េរៀបេរៀងេ យៈ 
ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទលួបនទុកសិទធិមនុស  

ករយិល័យ្របចេំនកមពុជ 



ភនេំពញ ៃថងទី៦  ែខតុ   ឆន ២ំ០០៩ 
 

 
ស្រមងឯ់ក រេយងៃនសនធិសញញ អន្តរជតិ  នងិ្របភពដៃទេទៀតែដលពក់ព័នធ 

កំណត់ចំ ៈំ   គឺជសនធិសញញ អន្តរជតិទងំអស់ ែដល្រតូវបនផ្តល់សចច បន័េ យ្របេទសកមពុជ   េហើយ្រតូវបនធន 
ករពរ មម្រ ៣១ៃនរដ្ឋធមមនុញញ។ 

1- GnusBaØaRbqaMgkareFVITaruNkm μ nigkarRbRBwtþmkelIxøÜn b¤TNÐkmμÉeTot EdleXareXA 
GmnusSFm’ b¤benßakbnÞab 
 maRta 1³ 
 1> edIm,IeKalbMNgénGnusBaØaenH Bakü : TaruNkm μ : mann½yfa GMeBITaMgLayNaEdlnaM[mankarQWcab; b¤ 
rgTukçy:agxøaMg eTaHpøÚvkay b¤pøÚvcitþkþIEdlRtUv)anbgáeLIgedayectnaeTAelICnNamñak; kñúgeKalbMNgTaMgLay dUcCa Taj 
ykB½t’man b¤cemøIysarPaBBICnenaH b¤ttiyCnNamñak; dak;TNÐkmμCnenaH cMeBaHGMeBINamYyEdlCnenaH b¤ttiyCnNa 
mñak; )anRbRBwtþ b¤sgS½yfa)anRbRBwtþ b¤bMPitbMP½y b¤bgçitbgçMCnenaH b¤ttiyCnNamñak; b¤edIm,ImUlehtuNaepSgeTot 
EdlEp¥kelIkarerIseGIgNamYy kalebIkarQWcab; b¤karrgTukç bgáedaym®nþIsaFarN³ b¤CnepSgeTot tamkarjúHjg; b¤ 
karRBmeRBog b¤epþImKMnitrbs;m®nþIsaFarN³ b¤CnepSgeTotEdlbMeBjtYnaTICapøÚvkar. BaküTaruNkm μ minrab;bBa©ÚlnUvkar 
QWcab; b¤karrgTukç EdlekItCab; b¤mþgmáal BITNÐkm μRtwmRtÚvtamc,ab;eLIy.  
 2> maRtaenHminb:HBal;dl;lixitubkrN_GnþrCati b¤c,ab;CatiTaMgLayEdlman b¤GacmanbTbBaØtiþTUlMTUlayCag 
enHeLIy. 
2- GnusBaØasþIBIsiT§ikumar 
 maRta 37³ rdæPaKIRtUvFanafa ³  
 ¬k¦ K μankumarNamñak; RtUvTTYlrgTaruNkmμ b¤karRbRBwtþeTAelIxøÜn b¤karpþnÞaeTaseXareXA GmnusSFm’ 
b¤benßakbnÞabeLIy […]. eTasRbharCIvit b¤dak;KukGs;mYyCIvit edayK μanlT§PaBedaHElg minRtUvdak;cMeBaHbT 
elμIsEdlRbRBwtþedaymnusSmanGayueRkam18qñaMeLIy. 
3- GgÁkarshRbCaCati-KN³kmμaFikarRbqaMgnwgkareFVITaruNkmμ 
 esckþIsnñidæan nigGnusasn_cMeBaHr)aykarN_dMbUgrbs;RbeTskm<úCaeRkamGnusBaØaRbqaMgnwgkareFVITaruN 
kmμ cuHéf¶TI2 ExmIna qñaM2004 […]. 
 7-KN³kmμaFikarpþl;Gnusasn_fa  rdæPaKI [km<úCa]: 
(ក) កប់ញចូ លេទកនុងចបបជ់តរិបសខ់ ្លនួនវូនិយមនយ័ៃនទរណុកមម   ដចូមនែចងកនុងម្រ ១ ៃន 
អនសុញញ     េហើយកណំតច់រកិលកខណៈអំេពើននៃនទរណុកមម ថជបទេលមើសជក់ ក ់ែដល្រតូវ 
ផ្តនទ េទសឲយបនសមរមយបំផតុ […]។ 

4- BiFIsarbEnßménGnusBaØasþIBIsiT§ikumarBak;B½n§nwgkarlk;dUrkumar eBsüakmμkumar nigrUbPaB 
b¤smÖar³GasGaPaskumar 
 maRta 3 
 1> rdæPaKInImYy² RtUvFanaCaGb,brmafa GMeBI nigskm μPaBxageRkamenH RtUvTTYlkarpþnÞaeTasy:ageBj 
elj eRkamc,ab;RBhμTNÐrbs;xøÜn eTaHCabTelμIsTaMgenaH RtUv)anRbRBwtþenAkñúgRbeTs b¤qøgRbeTs b¤CalkçN³ 
buKÁl b¤CalkçN³cat;taMgk¾eday ³ 
 ¬k¦ kñúgbribTsþIBIkarlk;kumar dUc)ankMNt;kñúgmaRta2 ³ 



 ¬i¦ ral;karRbKl; karbBa¢Ún b¤karTTYlykkumar eTaHtammeFüa)ayNak¾eday kñúgbMNg ³   
 k> eFVIGaCÍvkmμxagpøÚvePTelIkumar  

  x> epÞrsrIragÁkumaredIm,IykkéRm 
  K> dak;kumar[eFVIkargaredaybgçM 
 ¬ii¦ karGUsTaj[yl;RBmelIsμúMkUnedayminRtwmRtUv kñúgnamCaGnþrkarI edayrMelaPelIlixitubkrN_Kti 
yutþiGnþrCatisþIBIkarsμúMkUn EdlkMBugGnuvtþ.  
 ¬x¦ kar[ karTTYl kareFVIsBa©arkmμ b¤karpÁt;pÁg;kumarsRmab;eBsüakmμkumar dUc)ankMNt;kñúgmaRta2 . 
 ¬K¦ karplit karEckcay karpSBVpSay karnaMcUl karnaMecj kar[ karlk;dUr b¤karkan;kab; sRmab; 
eKalbMNgxagelInUvrUbPaBb¤smÖar³GasGaPaskumar dUc)ankMNt;kñúgmaRta2. 
 2> edaysßiteRkambTb,BaØtþiénc,ab;Catirbs;rdæPaKI bTb,BaØtþidUcKñaenH RtUvGnuvtþcMeBaHkarb:unb:gRbRBwtþ 
GMeBINamYydUc)anerobrab;xagelI RBmTaMgcMeBaHkarsmKMnit b¤karcUlrYmRbRBwtþGMeBINamYydUc)anerobrab;xagelI.  
 3> rdæPaKInImYy² RtUvdak;bTel μIsTaMgenH CabTelμIsGacpþnÞaeTas)an smRsbeTAnwgcritF¶n;F¶r én 
bTelμ Is. 
 4> edaysßiteRkambTb,BaØtþiénc,ab;Catirbs;xøÜn rdæPaKInImYy² RtUvcat;viFankartamkarcaM)ac; edIm,IkMNt; 
katBVkic©TTYlxusRtUvrbs;nItibuKÁl cMeBaHbTelμIsdUcmankMNt;kñúgkfaxNÐ1 énmaRtaenH. edaysßiteRkameKal 
karN_KtiyutþiénrdæPaKI katBVkic©TTYlxusRtUvrbs;nItibuKÁl GacmanxagRBh μTNÐ rdæb,evNI b¤xagrdæ)al […].  

៥-  កតិកសញញ អន្តរជតិស្ដពីីសទិធិពលរដ្ឋ និងសទិធនិេយបយ 
 ម្រ ១៧ 
 ១. គម នជន មន ក ់ ្រតូវទទលួរងករេ្រជ តែ្រជក មអំេពើចិត្ត ឬេ យខុសចបប ់ កនុងជីវតិឯកជន ្រគួ រ 
លំេន ្ឋ ន សំបុ្រតេឆ្លើយឆ្លងរបស់ខ្លួន ឬ្រតូវទទួលរងករបះ៉ពល់ េ យខុសចបបេ់ទេលើកិត្តិយស និងេករ ្តិ៍េឈម ះរបស់ 
ខ្លួនេឡើយ។ 
  ១. ជន្រគបរ់បូ មនសិទធិទទលួបននូវករករពរពីចបប ់ ្របឆងំនឹងករេ្រជ តែ្រជក ឬករបះ៉ពល់ 
ទងំអស់េនះ។ 
 ម្រ ១៩ 

២. ជន្រគបរ់បូ មនសិទធិ្របកនយ់កមតិេយបល់េ យគម នករេ្រជ តែ្រជក។ 
 ៣. ជន្រគបរ់បូ មនសិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ។ សិទធិេនះ ្រតូវ បប់ញចូ លទងំេសរភីពកនុងករ្រ វ្រជវ 
ទទួល និងផ ព្វផ យពត័ម៌ន និងគំនិតសព្វែបបយ៉ងេ យមនិគិតពី្រពំែដន េ យផទ ល់មត ់ ជ យលកខណ៍អក រ 
ឬេបះពុមព មទ្រមងសិ់លបៈក្ដី ឬ មករេ្រជើសេរ ើស  េ យមេធយបយផ ព្វផ យដៃទេទៀតក្ដី។ 
 ៤. ករេ្របើ្របស់សិទធិែដលែចងកនុងកថខណ្ឌ ២ ៃនម្រ េនះ  ត្រមូវឲយមនករណីយកិចច និងករទទួលខុស 
្រតូវពិេសស។ ដូេចនះ ករេ្របើ្របស់សិទធិេនះ ចមនកររតិតបតិមយួចំននួ ប៉ុែន្តកររតិតបតិទងំេនះ ្រតូវែតជកររតិតបតិ 
ដូចមនែចងេ យចបប ់និងែដលចបំចែ់តប៉ុេ ្ណ ះ  េដើមប៖ី 
  ក.  េគរពសិទធិ ឬកិត្តិស័ពទរបស់អនកដៃទ។ 
  ខ.  ករពរសុន្តសុិខជតិ ស ្ដ បធ់ន ប់ ធរណៈ ឬករពរសុខភព ឬសីលធម៌ ធរណៈ។ 

៦-  េសចក្ដសីេ្រមចពក់ព័នធទងំ យរបសគ់ណៈកមម ធិករសទិធិមនុស   (ICCPR)  
 េរឿងក្តីរ ង Aduayom  និងអនកដៃទេទៀត  ជមយួ្របេទសTogo   បណ្តឹ ងេលខ៤២២-៤២៤/១៩៩០   ែដល 
គណៈកមម ធិករ បនសេងកតេឃើញថ  “ េសរភីពទទលួពត័ម៌ន និងេសរភីពៃនករបេញចញមតិ គឺជសសរ្រគឹះេនកនុង 
សងគម្របជធិបេតយយ នងិេសរ។ី  មខ្លឹម រៃនសងគម្របជធិបេតយយែបបេនះ ្របជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន្រតូវបនអនុញញ ត 
ឲយែស្វងរកពត័ម៌នអំពីជំេរ ើសេផ ងៗចំេពះ្របពន័ធនេយបយ/គណបក នេយបយកនអំ់ ច   េហើយពួកេគ ចរះិ 



គន ់ឬ យតំៃលរ ្ឋ ភបិលរបស់ខ្លួន េ យចំហ និងជ ធរណៈ  េ យគម នករភតិភយ័ពីករេ្រជ តែ្រជក ឬភតិភយ័ 
ពីករ កេ់ទសទណ្ឌ េឡើយ  កនុងែដនកណំតែ់ដលមនែចងកនុងម្រ ១៩  កថខណ័្ឌ ៣ ”។ 

៧-  េសចក្តីែថ្លងេហត ុៃនេសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីករអនុមត័យល់្រពមេលើពិធី របែនថមៃនអនុសញញ ស្តីពីករ្របឆងំ 
នឹងករេធ្វើទរណុកមម  និងករ្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួន  ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀត  ែដលេឃរេឃ  អមនុស ធម ៌ និងបេនថ កបនទ ប។  


