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មតិេយបលអំ់ពីបទបបញញត្តិមួយចំនួនៃនេសចក្តី្រពងចបប់ស្តពីីឧត្តម
្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម ទក់ទងនឹងបទ ្ឋ នសទិធិមនុស អន្តរជតិ 

ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៤ 

មតេិយបល់ខងេ្រកមេនះ ្រតូវបនេរៀបេរៀង កែ់តងេ យករយិល័យឧត្តមសនងករអងគ
ករសហ្របជជតទិទួលបនទុកសិទធមិនុស េនកមពុជ កនុងេគលបំណងេដើមបជីួយ េ្រជមែ្រជងដល់
ដំេណើ រករអនុមត័េសចក្តី្រពងចបបស់្តីពឧីត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកម (ចបព់េីពលេនះេទេ ថ 
េសចក្តី្រពងចបប)់។ មតិេយបល់ទងំេនះ មនមូល ្ឋ នជបឋមែផ្អកេលើកតព្វកិចចសិទធិមនុស ជ
អន្តរជតរិបស់កមពុជ កដូ៏ចជលិខិតុបករណ៍អន្តរជត ិនិងលិខតុិបករណ៍តបំនន់នែដលពកព់ន័ធស្តី
ពឯីក ជភពតុ ករ។ 

មតេិយបល់ទងំេនះ កជូ់នចំេពះបទបញញត្តៃិនេសចក្តី្រពងចបបថ់មបីំផុត ដូច្រតូវបន
ពភិក េនចំេពះមុខរដ្ឋសភ។ មតេិយបល់ទងំេនះកេ៏ផ្ត តផងែដរេលើវស័ិយេផ ងៗ ែដលករយិ 
ល័យ OHCHR េជឿជកថ់ គួរ្រតូវ កប់ញចូ លកនុងចបបេ់នះ។ េយើងសូមេកតសរេសើរថ កំែណ
ទ្រមងឧ់ត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមបចចុបបនន គជឺត្រមូវករចបំច ់ េហើយយល់េឃើញថ ចបបថ់មី
េនះ គឺជឱកសែតមយួគត ់ េដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង និងព្រងឹងដល់ ថ បន័ដសំ៏ខនម់យួេនះ ែដល
េដើរតនួទីសនូលកនុងករករពរ និងករេលើកសទួយឯក ជភពតុ ករកមពុជ។ 

េដើមបជី្របេយជនដ៍ល់ករបេងកើតនូវករអនុវត្តល្ៗអ  ករយិល័យឧត្តមសនងករសូម
ផ្តល់អនុ សនថ៍ គួរែតេរៀបចឲំយមនកចិចពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈមួយ េដើមប ី
ពិភក េលើេសចក្ត្ីរពងចបបេ់នះ។ េនកនុងនយ័េនះ ករយិល័យឧត្តមសនងករ េ្រត មខ្លួន
ជេ្រសច េដើមបផី្តល់ជជនួំយកនុងករេរៀបចកំចិចពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈែបបេនះ។ 
េលើសពីេនះ ករយិល័យឧត្តមសនងករ េ្រត មខ្លួនជេ្រសច េដើមបេីធ្វើករបង្ហ ញជូនដល់
សមជកិរដ្ឋសភ និង្រពឹទធសភ អពីំករវភិគរបស់ខ្លួនេទេលើចបបេ់នះ មទស នៈវស័ិយ
ៃនកតព្វកចិចសិទធិមនុស ជអន្តរជតិរបស់កមពុជ។ 
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១/. េគលករណ៍ទូេទ 
ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម ្រតូវបនបេងកើតេឡើង េដើមបកីរពរេគលករណ៍ដូចខង

េ្រកមេនះ៖ 
‐ េគលករណ៍ឯក ជភពរបស់តុ ករ និងេច្រកម 
‐ េគលករណ៍ៃនករែបងែចកអំ ច (នីតបិញញត្ត ិនីត្ិរបតបិត្តិ និងតុ ករ) 
‐ េគលករណ៍អនគតិរបស់េច្រកម 

េគលករណ៍ជមូល ្ឋ នទងំេនះ ្រតូវបនតំកល់ទុកកនុងកតកិសញញ អន្តរជតិស្តីពសិីទធិ
ពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយឆន ១ំ៩៦៦ (ICCPR) ែដល្របេទសកមពុជបនក្ល យជរដ្ឋភគីកនុងឆន ំ
១៩៩២។ េយង មម្រ ៣១ ៃនរដ្ឋធមមនុញញឆន ១ំ៩៩៣ និង មេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក
ធមមនុញញ ចុះៃថងទី១០ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៧ ICCPR គជឺែផនកមយួៃនចបបក់មពុជ។ 

បទបញញត្តៃិន ICCPR ែដលពកព់ន័ធបំផុត គឺម្រ ១៤ ែដលករពរសិទធិទទួលបនករជំនុំ
ជ្រមះេ យយុត្តធិម។៌ បទបញញត្តេិនះរមួមនសិទធទិទលួបនសវនករជ ធរណៈេ យ “
ជំរះក្តីមនសមតថកិចច ឯក ជយ និងមនិលំេអៀង ែដលបេងកើតេឡើងេ យចបប”់ ។ គណៈកមម ធកិរ
សិទធិមនុស ែដលជ ថ បន័ឃ្ល េំមើលអន្តរជតបិេងកើតេឡើងេ យ ICCPR បនអនុមត័េសចក្តីពនយល់ 
ទូេទេលខ៣២ អំពមី្រ ១៤ ែដលែចងពីករែណនលំំអិតដល់រដ្ឋភគីពរីេបៀបបក្រ យម្រ
១៤។ 1  កនុងឯក រេនះ គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស បនរលឹំកថ តុ ករគួរែតឯក ជយពី ថ បន័
នីត្ិរបតបិត្តិ និងនីតបិញញត្តរិបស់រ ្ឋ ភបិល។2 

េគលករណ៍ទងំ យបនេលើកេឡើងខងេលើ ក៏ បប់ញចូ លផងែដរកនុងេគលករណ៍ជ
មូល ្ឋ ន របស់សហ្របជជតិស្តីពីឯក ជយៃន្របពន័ធតុ ករ និងេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីតួនទី
របស់្រពះ ជ ជញ ។ 3  េគលករណ៍ទងំេនះែចងយ៉ងចបស់កនុងរដ្ឋធមមនុញញឆន ១ំ៩៩៣ ្រតងជ់ំពួក
ស្តីព្ីរបពន័ធតុ ករ។ 

២/. សមសភពឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម 
្រសប មេគលករណ៍ឯក ជភពតុ ករ ល់េសចក្តសីេ្រមចទកទ់ងនងឹករែតង ងំ 

ករតេម្លើងសក្តិ៍ ករពយួរមុខងរ គួរ្រតូវេធ្វើេឡើងេ យ ថ បន័មយួែដលមនឯក ជយទងំ្រសុងពអីងគករ 
នីត្ិរបតបិត្តិ និងនីតបិញញត្ត។ិ កនុងករណីេនះ ធមមនុញញអរឺ ៉ុបស្តីពលីកខន័្តកិៈេច្រកម ែចងថ ថ បន័េនះ
គួរែតជ៖ 

                                                            
1 See full text of General Comment No.32 on Article 14 at http://cambodia.ohchr.org/EN/PagesFiles/PublicationsIndex.htm 
2 See General Comment No.32 on Article 14, para.18. 
3 Both documents are available at http://cambodia.ohchr.org/EN/PagesFiles/PublicationsIndex.htm 
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“ ជញ ធរមយួឯក ជយពីអំ ចនតី្ិរបតបិត្តិ និងនីតបិញញត្តិ ែដលេនកនុងេនះយ៉ងេ ច
ស់ ្រតូវមនេច្រកមចនំួនពកក់ ្ត លជសមជិក ែដល្រតូវេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសេ យសហ

ករជីេច្រកមរបស់ខ្លួន។”4 

្រកុម្របឹក ពេិ្រគះេយបល់ៃនេច្រកមអឺរ ៉ុបមនេយបល់ថ ថ បន័ែដលខ្លួនចងសំ់េ ដល់
េនះ គឺ្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមេនះឯង ែដលគួរមនសមសភពច្រមុះៃនេច្រកម និងមនិែមនជ
េច្រកម។ 5  សមជិកភគេ្រចើន គួរែតជេច្រកមែដល្រតូវេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសេ យសហករៃីន
េច្រកមេនះ។ 6  សមជិកមនិែមនេច្រកម ច បប់ញចូ ល “អនកចបបែ់ដលមនេករ ្តិ៍េឈម ះ ្រ ្ត
ចរយម វទិយល័យ េ យមនរយៈេពលបំេរ ើករងរវជិជ ជីវៈជក់ ក ់ឬជ្របជពលរដ្ឋែដល នៈ
របស់ខ្លួន្រតូវបនទទួល គ ល់។” 7  មនិមនរដ្ឋម្រន្តី មន ក់ ចជសមជិកៃន្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច 
្រកមេទ។8 ចំេពះវធិី ្រស្តេ្រជើសេរ ើសវញិ ្រកុម្របកឹ ពេិ្រគះេយបល់ “មនិតសូ៊មតេិលើ្របពន័ធែដល 
ពកព់ន័ធនឹង ជញ ធរនេយបយ ដូចជសភ ឬនីតិ្របតិបត្តិ េនដំ កក់ល កេ៏ យៃនដំេណើ រ
ករេ្រជើសេរ ើស។”9 ្របសិនេបើ្របពន័ធេនះេនែត្រតូវបនអនុមត័ េហើយសមជិកមនិែមនេច្រកម
មយួ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេ យសភ ពួកេគមនិគរួជសមជិកសភេទ េហើយ“គួរ្រតូវេបះេឆន តេ្រជើស 
េរ ើសេ យសេម្លងភគេ្រចើនែដលមនគុណវុឌ ្រគប្់រគន ់ ែដលចបំចស់្រមបក់រគ្ំរទព្ីរកុម
្របឆងំដសំ៏ខន។់”10 

បញ្ហ សមសភពៃនឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកម មន រសំខនខ់្ល ងំ ស់េដើមបធីន 
ពឯីក ជភព និងសមតថភពរបស់ខ្លួន កនុងកិចចធនករពរឯក ជភពតុ ករ។ ជទូេទ េគយល់
េឃើញថ សមសភពបចចុបបននៃនឧត្តម្រកមុ្របកឹ ៃនអងគេច្រកម គឺជក ្ត ចបំងមយួែដលបន ងំ 
ថ បន័េនះពីករបំេពញតួនទីរបស់ខ្លួនកនុងករករពរ និងករេលើកសទួយឯក ជភពរបស់េច្រកម។ 

កនុងករណីេនះ អនក យករណ៍ពេិសសអពំី ថ នករណ៍សិទធិមនុស េនកមពុជបនផ្តល់អនុ សន៍
ថ ចបបប់ចចុបបននស្តីពឧីត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម “គបប្ីរតូវេធ្វើវេិ ធនកមម េដើមបេីធ្វើឲយ ថ បន័
េនះជ ថ បន័ឯក ជយមយួពតិ្របកដ។ ករណ៍េនះនងឹព្រងឹងឯក ជភពរបស់តុ ករ េ យករ
ដកេចញនូវធតុផ បំចចុបបននៃនករ្រគប្់រគងេ យនតី្ិរបតបិត្ត ិនិង កប់ង្ហ ញនូវនីតវិធិែីបប្របជធិប
េតយយ និងមនតម្ល ភពមយួ ស្រមបក់រេ្រជើសេរ ើស និងករែតង ងំសមជិកនន។”11 
                                                            
4 Para.4.1. 
5 See para.16 of Opinion no 10 (2007) of the Consultative Council of European Judges (CCJE) to the attention of 
the Committee of Ministers of the Council of Europe on the Council for the Judiciary at the service of society, 
available  at https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CCJE%282007%29OP10&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE 
&BackColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3 
6 Para.18. 
7 Para.22. 
8 Para.23. 
9 Para.31. 
10 Para.32. 
11 A/HRC/15/46, para.72. 
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េយើងកគ៏ួរកតស់មគ ល់ផងែដរថ “ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម-Conseil Supérieur de 
la Magistrature” េន្របេទសប ងំ(ែដលឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមរបស់្របេទសកមពុជបន 
យកគំរូ មេនះ) ្រតូវបនេធ្វើកំែណទ្រមងេ់នឆន ២ំ០០៨ េហើយមនិមនសមជិក មយួមកពនីីតិ
្របតបិត្តិេទៀតេទ។12េន្របេទសៃថ គណៈកមម ធិករេស កមមតុ ករ ែដលទទួលខុស្រតូវកនុងករ
ែតង ងំ ករតេម្លើង នន្តរសក្តិ៍ និងករដកហូតេច្រកម មនិ បប់ញចូ លសមជិក មយួពីនីត្ិរបតិ 
បត្តែិដរ។ គណៈកមម ធិករេនះ មនសមសភពមកព្ីរបធនតុ ករកំពូលជ្របធន េច្រកម១២
រូប េ្រជើសេរ ើសេ យករេបះេឆន តពីតុ ករ្រគបជ់នថ់ន ក ់និងសមជិក២រូបេទៀតមនិែមនេច្រកម 
្រតូវេបះេឆន តេ្រជើស ងំេ យ្រពទឹធសភ។13 

េសចក្តី្រពងេនះ េបះជំ នខ្លះេទ មវធិែីបបេនះ េ យពយយមែកទ្រមងស់មសភព
ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម េ យបេងកើនសមជិកជេច្រកម មករេបះេឆន តេ យេច្រកម
និង្រពះ ជ ជញ  ជងសមសភពឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមបចចុបនននេនះ។ មម្រ  ៤ ៃន
េសចក្តី្រពងចបបេ់នះ ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមថម ីនឹងរមួមនផងែដរនូវអនកចបបប់ីរូបមនបទ
ពេិ ធន ៍ (ែដលសព្វៃថងេនះ មនិែមនជសមជិកតុ ករ) េបះេឆន តេ្រជើស ងំេ យរដ្ឋសភ 
្រពទឹធសភ និង្រកុម្របឹក ធមមនុញញ។ ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមថមី កន៏ឹង បប់ញចូ លផងែដរនូវ
្រពះ ជ ជញ មយួរូបែតង ងំេ យរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុត្តធិម។៌ មេសចក្តី្រពងេនះ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង
យុត្តធិមេ៌នែតជសមជិកមយួរូបៃនឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម។ េយង ម ម រតីៃនេគល
ករណ៍ៃនករែបងែចកអំ ច សមជិកមយួរូបមកពនីីត្ិរបតបិត្តិ មនិគួរជែផនកមយួៃនឧត្តម្រកុម
្របឹក ៃនអងគេច្រកមេទ ែដលជ ថ បន័សំខនទ់ទលួបនទុកខងតុ ករ។ សំ បេ់ហតុផលដូចគន
េនះ នីត្ិរបតិបត្តមិនិគួរពកព់ន័ធកនុងករេ្រជើសេរ ើសសមជិកឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមេទ។ 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនថ៍ ម្រ ៤ ្រតវូេធ្វើករែកស្រមួលេ យ 
ដកេចញពីឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមនូវសមជកិ មួយែដលមកពីនីត្ិរបតបិត្ត ិ ឬ
សមជកិ មួយែដលែតង ងំេ យនីតិ្របតបិត្ត។ិ េដើមបឲីយមនចនួំនភគេ្រចើនៃនេច្រកម 
ែដល្រតូវេបះេឆន តេ្រជើស ងំ បញជី ៃនសមជកិែដលេសនើសុំ ច កប់ញចូ ល៖ 

 ្របធនតុ ករកពូំល      សមជកិកនុងតែំណង 
 អគគ្រពះ ជ ជញ អមតុ ករកពូំល    សមជកិកនុងតែំណង 
 អតីតេច្រកម ្រពះ ជ ជញ  ឬអនកចបបេ់លចេធ្ល  ្រ ្ត ចរយសកលវទិយល័យ 

េ យមនរយៈេពលជក់ ក់កនុងករបេំរ ើវជិជ ជវីៈ ឬជពលរដ្ឋែដល នៈរបស់ខ្លួន
                                                            
12  See  http://www.vie‐publique.fr/decouverte‐institutions/justice/personnel‐judiciaire/magistrats/qu‐est‐ce‐
que‐conseil‐superieur‐magistrature.html 
13 See http://d‐arch.ide.go.jp/idedp/IAL/IAL000600_006.pdf 
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្រតវូបនទទួល គ ល់េ យករេបះេឆន តេ្រជើស ងំេ យ្រពឹទធសភ(ែតមនិែមនជ 
សមជកិ្រពឹទធសភេទ) 

 អតីតេច្រកម ្រពះ ជ ជញ  ឬអនកចបបេ់លចេធ្ល  ្រ ្ត ចរយសកលវទិយល័យ 
េ យមនរយៈេពលជក់ ក់កនុងករបេំរ ើវជិជ ជវីៈ ឬជពលរដ្ឋែដល នៈរបស់ខ្លួន
្រតវូបនទទួល គ ល់េ យករេបះេឆន តេ្រជើស ងំេ យរដ្ឋសភ (ែតមនិែមនជ 
សមជកិរដ្ឋសភេទ) 

 េច្រកមពីតុ ករជនខ់ពស់ (តុ ករកពូំល ឬ ឧទធរណ៍) េបះេឆន តេ្រជើស់
េរ ើសេ យេច្រកមមន នៈេសមើគន  

 ្រពះ ជ ជញ ពីតុ ករជន់ខពស់ េបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសេ យ្រពះ ជ ជញ មន 
នៈេសមើគន  

 េច្រកមពី ដបូំង េបះេឆន តេ្រជើស់េរ ើសេ យេច្រកមមន នៈេសមើគន  
 ្រពះ ជ ជញ ពី ដបូំង េបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសេ យ្រពះ ជ ជញ មន នៈ

េសមើគន  

ចំេពះរយៈេពលៃន ណត្តរិបស់សមជិកឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម ម្រ  ៥ែចងថ 
សមជិកេបះេឆន តេ្រជើស ងំ មន ណត្តរិយៈេពល៥ឆន ។ំ េហើយ កដូ់ចជមនិមនករកំណត់

មយួពីចំនួន ណត្តេិឡើយ។ េដើមបធីនដល់ករផ្ល ស់ប្តូរជេទៀងទត ់កនុងសមសភពៃនឧត្តម
្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម ករកំណតច់ំនួន ណត្តគិឺជ្របករមយួសមរមយែថមេទៀត។ 

េយង មម្រ ៦ សមជិកជេច្រកមែដល្រតូវបនេបះេឆន តេ្រជើស ងំ ្រតូវបំេរ ើករងរ
េពញេម៉ង ែដលនឹងជួយ ឲយករងររបស់ឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកមកនែ់តមន្របសិទធភព។ 
េនះគឺជអនុ សនម៍យួពអីនក យករណ៍ពិេសសអពំី ថ នភពសិទធមិនុស េនកមពុជ។14 េទះបីជ
យ៉ង កេ៏ យ បញ្ហ េនះេនែតមន រសំខន ់េដើមបធីនថ េច្រកមែដលេធ្វើករេនឧត្តម្រកុម
្របឹក ៃនអងគេច្រកម “មនិ្រតូវអវត្តមនយូរេពកពីករងរតុ កររបស់ខ្លួន េធ្វើដូេចនះ េដើមបឲីយេច 
្រកមេនែតរក បននូវទំនកទំ់នងជមយួករអនុវត្តនក៍រងរតុ កររបស់ខ្លួន េនេពល ច
វលិេទបំេរ ើករងរេនតុ ករវញិ។”15 កនុងករណីេនះ េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ ែដល្រតូវបនេបះ
េឆន តេ្រជើស ងំ មនិចបំច្់រតូវអងគុយកនុងសមសភពៃនឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមកនុងរយៈ
េពលជេ្រចើនឆន ជំប់ៗ គន ។ 
                                                            
14 A/HRC/15/46, para.73. 
15 See para.34 of Opinion no 10 (2007) of the Consultative Council of European Judges (CCJE) to the attention of the 
Committee of Ministers of the Council of Europe on the Council for the Judiciary at the service of society. 
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ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សន ៍ ឲយ កប់ញចូ លនូវករកណំតច់នួំន
ណត្ត ិកនុងម្រ ៥។ កនុងកថខណ័្ឌ ទី១ េយើង ចបែនថមនូវ្របេយគមួយដូចខងេ្រកម

េនះ៖   ចនួំន ណត្ត ិ្រតូវបនកណំត់្រតមឹែត២ដងបុ៉េ ្ណ ះ 

ម្រ ២៨ ែចងថ ករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសតំ ងពីេច្រកម នងិ្រពះ ជ ជញ  នឹង្រតូវេធ្វើ
េឡើងកនុងរយៈេពល៣ែខ បនទ បព់ចីបបេ់នះចូលជធរមន ប៉ុែន្ត កដូ់ចជមនិមនករបង្ហ ញពី
េពលេវ ស្រមបក់រេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសសមជកិែដលមនិែមនជេច្រកមេឡើយ។ 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សន ៍ ឲយបញជ កច់បស់េនកនុងម្រ ២៨ ពី
េពលេវ ជក់ ក់សំ ប់ករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសសមជកិែដល្រតូវេ្រជើស ងំទងំអស់ 
របស់ឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកម េដើមបធីនថ ឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកមកនុង
សមសភពថមរីបស់ខ្លួន ចចបេ់ផ្តើម្រប្រពឹត្តេទឲយបនឆបរ់ហ័ស មែត ចេធ្វើបន។ 

៣/.ករ្រប្រពឹត្តេទៃនឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម 
េដើមបឲីយមន្របសិទធភព ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម គួរមនធនធន្រគប្់រគន ់ េដើមបី

បំេពញេបសកកមមរបស់ខ្លួន។ ជពិេសស មន រសំខន ់ ែដលឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម
្រតូវមន៖ 

“ទី ងំេធ្វើករផទ ល់របស់ខ្លួន េលខធិករ ្ឋ ន ធនធនបំេពញករងរ មកុំពយូទរ័ និង
េសរភីពចតែ់ចងេ យខ្លួនឯង េ យមនិចបំចេ់ឆ្លើយតបពីសកមមភពរបស់ខ្លួនេទ
នឹង ជញ ធរនេយបយ ឬ ជញ ធរដៃទេទៀត។ ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមគួរមន
េសរភីពេរៀបចំរចនសមពន័ធរបស់ខ្លួន និងេរៀបចរំេបៀប រៈ្របជុំរបស់ខ្លួន កដូ៏ចជមន
សិទធិ្រប្រស័យទកទ់ងេ យផទ ល់ជមយួតុ ករ េដើមបអីនុវត្តមុខងររបស់ខ្លួន។”16 

មម្រ ៨ េលខធិករ ្ឋ នៃនឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកម សថិតេនេ្រកម្រកសួងយុត្ត ិ
ធម។៌ េដើមបធីនករពរឯក ជភពេពញេលញរបស់ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម េលខធិករ 
្ឋ នរបស់ខ្លួន គួរ្រតូវសថិតេនេ យែឡក និងមនស្វ័យភព។ 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្ដល់អនុ សន ៍ឲយលុបេចល េនកនុងម្រ ៨ នូវឃ្ល  
“សថិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរដ្ឋបលក ្ដ លរបស់្រកសួងយុត្តធិម”៌។ 
                                                            
16 See para.38 of Opinion no 10 (2007) of the Consultative Council of European Judges (CCJE) to the attention of the 
Committee of Ministers of the Council of Europe on the Council for the Judiciary at the service of society. 
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ម្រ ១០ ែចងថ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុត្តធិម ៌ ្រតូវេកះ្របជុំឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកម។ 
ដូចបនេរៀប បខ់ងេលើ ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមគួរមនេសរភីពកនុងករេរៀបចំករ្របជុំរបស់ 
ខ្លួននិងសំេរចពអី្វែីដលខ្លួនចងពិ់ភក ។ មនិគួរជបុព្វសិទធិរបស់រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងយុត្តធិមក៌នុងករេកះ
្របជុំឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមេនះេទ។ 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្ដល់អនុ សន៍ឲយែកស្រមួលម្រ ១០ ដូចខងេ្រកម៖ 
្របធនឧត្តម្រកមុ្របកឹ ៃនអងគេច្រកម ្រតូវេកះ្របជុំ មសេំណើ ររបស់សមជកិ 
ឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកម យ៉ងេ ច ស់៤រូប។ 

ម្រ ១១ ែចងពបីញ្ហ កូរ ៉ុម ែដល្រតូវមនសមជិក៦រូប។ មសមសភពដូចបនកំណត ់
កនុងម្រ ៤ ែដលមននយ័ថករ្របជុំរបស់ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម ច្រប្រពឹត្តេទបន និង 
អនុមត័េសចក្តីសំេរច េ យមនិចបំចម់នអនកតំ ងេច្រកម ឬ្រពះ ជ ជញ  បនួរូប េចញពីករ
េបះេឆន តេទ។ េបើម្រ ៤ េនែតែចងដូចេនះ កូរ ៉ុមគួរែតកំណតេ់្រចើនជង៧រូប េដើមបធីនថ យ៉ង
េ ច ស់មនអនកតំ ងេច្រកម ឬ្រពះ ជ ជញ មយួរូបេចញពកីរេបះេឆន ត មនវត្តមន និង 
ចូលរមួកនុងករេធ្វើសំេរចសេ្រមច។ 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្ដល់អនុ សនថ៍ កនុងម្រ ១១ កូរ ៉ុមគួរកណំត្់រតមឹ
ចនួំនមួយ ែដលធនថ គម នករ្របជុ ំនិងករស្រមច ច្រប្រពឹត្តេទបន េ យគម ន
យ៉ងេ ច ស់ សមជកិជេច្រកមជបេ់ឆន តមន ក ់ ៃនឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកម
េទ។ វធិនេនះ គួរយកមកអនុវត្តសំ ប់ករអនុម័តវធិនៃផទកនុងរបស់ខ្លួន មម្រ ១៤ែដរ។ 

ម្រ ១៥ ែចងថ ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម ្រតូវមនថវកិរបស់ខ្លួនផទ ល់ ែដល្រតូវ
បន ្វ គមន។៍ េទះបីជយ៉ងេនះកេ៏ យ ម្រ ១៥ កែ៏ចងែដរថ មនែតរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុត្តធិម៌
េទែដល ចអនុញញ តដិល់ករចំ យថវកិេនះ។ េដើមបទុីកលទធភពឲយឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគ
េច្រកម ចយ យថវកិរបស់ខ្លួនេ យឯក ជយ និងស្វ័យភព សមរមយជងេបើសិនជ្របធនៃន
ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម (ែដលមនិែមនជរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុត្តធិម)៌ ជអនកមនអំ ចយល់
្រពមេលើចំនយរបស់ខ្លួន។ 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្ដល់អនុ សន៍ថ ម្រ ១៥ គួរ្រតូវបនែកស្រមួល 
ដូេចនះ្របធនឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកម ជ បក័េដើមែខ ៃនថវកិរបស់ខ្លួន។ 
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ម្រ ១៨ ែចងពី ណត្តរិបស់ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម។ ដូចបនអធបិបយេនកនុង
មតេិយបល់េលើេសចក្ដី្រពងចបបស់្តីពលីកខន្ដិកៈេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  ករសេ្រមចពីករតេំឡើង
នន្តរសក្តិ៍ ចសំេរចេ យឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម ជជងេ យគណៈកមម ធិករតេំឡើង
នន្តរស័ក្ដិ ចេ់ យែឡកមយួ។ េយង មម្រ ១៨ ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម ចផ្តល់

អនុ សន ៍ េលើករែតង ងំ ករផ្ល ស់ប្ដូរមុខតំែណង។ល។ ែត មករេសនើសុរំបស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង 
យុត្តិធមប៌៉ុេ ្ណ ះ។ ម ម រតៃីនេគលករណ៍ៃនករែបងែចកអំ ច អំ ចនីតិ្របតបិត្តិមនិ
គួរមនេយបល់អ្វេីទ េនកនុងបញ្ហ ទងំេនះ ទកទ់ងនឹងតុ ករ។ 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្ដល់អនុ សន ៍ឲយបែនថមកនុងម្រ ១៨ នូវពកយ “ករតំ
េឡើង នន្តរស័ក្ដ”ិ ដល់បញជីបញ្ហ ែដលឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកម ចសេ្រមច និង
លុបេចលឃ្ល  “ មករេសនើសុពីំរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុត្តធិម៌ ” េនកនុងកថខណ្ឌ ទី២។ 

សព្វៃថងេនះ ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមគម នអំ ចជក់ ក់ មយួ កនុងករែតង ងំ 
្រស្ដីេនកនុងវស័ិយតុ ករេទ។ េទះជចំនួន្រស្តីជេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  មនចំនួនកនែ់តេកើន
េឡើងកនុងប ្ត ឆន ថំមីៗេនះកេ៏ យ កច៏ំនួនេច្រកម្រស្ដីមនចំនួន្របែហលែត៥០នកប់៉ុេ ្ណ ះ កនុង
ចំេ មេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  សរុប៤០០នក។់ ទនទឹមនឹងេនះ មនសមជកិជ្រស្ដីែតមន កគ់ត ់
ៃនឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម គឺអគគ្រពះ ជ ជញ អមតុ ករកំពូល។ 

កនុងឆន ២ំ០០៦ គណៈកមម ធកិរលុបបំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹង្រស្តីេភទ
(CEDAW) បនផ្ដល់អនុ សនថ៍ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ្រតូវអនុមត័ “វធិនករនន ែដលនឹងជយួ  
ដល់ករបេងកើនចំនួន្រស្ដីេនកនុងមុខតែំណងែដលទទួលបនេ យករេបះេឆន ត និងករែតង ងំរមួ 
ទងំកនុងវស័ិយតុ ករ។17 គណៈកមម ធកិរបនផ្តល់អនុ សន្៍រសេដៀងគន កលពីឆន ២ំ០១៣។18 
វធិនករទងំេនះ គួរ បប់ញចូ លទងំវធិនករពិេសសបេ ្ត ះ សនន េដើមបេីលើកសទួយ្រស្តីឲយកន ់
ែតសកមម ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល និងករផ ព្វផ យករយល់ដឹង។ ឧត្តម្រកមុ្របឹក ៃនអងគេច្រកែដល 
្រតូវែកស្រមួល គួរមន ណត្តជិក់ ក ់ េដើមបេីលើកសទួយ្រស្តីកនុងវជិជ ជវីៈតុ ករ ្រសប មអនុ

សនេ៍នះ។ 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្ដល់អនុ សន៍ ឲយបែនថមមួយ្របេយគ កនុងម្រ ១៨ 
ដូចខងេ្រកម៖ 

ឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកម ្រតវូអនុមត័វធិនករនន េដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរដល់ 
ករែបងែចក និងភពជតំ ងែយនឌរ័ េនកនុងតុ ករ រួមទងំតុ កជនខ់ពស់ែដរ។ 
                                                            
17 CEDAW/C/KHM/CO/3, para.24. 
18 CEDAW/C/KHM/CO/4‐5, para.29. 
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៤/. េទសបញញតិ្ដ 
េនេពលែដលនិយយពីេទសបញញតិ្របឆងំនឹងេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  េគលករណ៍ជ

មូល ្ឋ នរបស់អងគករសហ្របជជតិ ស្ដីពីឯក ជយភពតុ ករ រលឹំកថ៖ 
“ករេចទ្របកន ់ឬករប្ដឹងជទំស់ចំេពះេច្រកមមន ក ់កនុងសមតថភពវជិជ ជវីៈ និងតុ  
កររបស់គត ់្រតូវដំេណើ រករឲយបនឆប ់និង្រតឹម្រតូវ មនីតវិធីីសមរមយ។ េច្រកមរូប
េនះ ្រតូវមនសិទធិទទួលបនករជំនុំជ្រមះេ យយុត្តធិម។៌ ករពិនតិយេលើបញ្ហ េនះ េន
តំ កក់លដំបូង ្រតូវរក ជករសំងត ់ េលើកែលងែតមនសំេណើ េផ ងពេីនះ េសនើសំុ
េ យេច្រកម មុ។ី”19 

េគលករណ៍ែណនរំបស់អងគករសហ្របជជតសិ្ដីពតីួនទរីបស់្រពះ ជ ជញ  មនបទ
បញញត្ត្ិរប ក្់របែហលគន ។ 20  បែនថមពេីនះ េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ទី្រកុងេបក៉ងំៃនេគលករណ៍ស្តីពី
ឯក ជភពតុ ករ េបះពុមភកនុង្រពតឹ្តិប្័រត “តបំនច់បប់ សីុ” (អនុមត័េ យ្របធនតុ ករកំពូល
ៃនតបំនច់បប់ សីុ និងេច្រកមេផ ងេទៀតពី សីុនងិប៉សីុហ្វិច េរៀបចំេឡើងេនេបក៉ងំ កលពឆីន ំ
១៩៩៥ និង្រតូវបនអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ចបប់ សីុ កនុងឆន ២ំ០០១ ែចងថ៖ 

“េសចក្តីសំេរចកនុងដំេណើ រករ កព់និយ័ េទះជេនកនុងសវនកអ ធរ ឬក៏ ធរណៈ 
គួរ្រតូវបនផ ព្វផ យ។”21 

ទកទ់ងនងឹសិទធិៃនករប្ដឹងឧទធរណ៍ លិខតូិបករណ៍អន្ដរជតិរលឹំកថ េសចក្តសីេ្រមចេនកនុង
នីតវិធិី កវ់និយ័ចំេពះេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  គួរ្រតូវបនពិនតិយេឡើងវញិេ យឯក ជយ។22 

ែផនកទី២ ៃនជំពូកទIីV និយយពសីមតថកិចចរបស់ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម កនុងករ ក់
វនិយ័ចំេពះេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ ។ ម្រ ២០ ែចងថ រដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងយុត្តធិម ៌មនិ្រតូវចូលរមួ
កនុង្រកុម្របកឹ វនិយ័េទ េលើកែលងែតកនុងករណីចតវ់ធិនករវនិយ័ចំេពះ្របធន និងអគគ្រពះ ជ
ជញ អមតុ ករកំពូល។ េដើមបកីរពរឯក ជភពេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  ករណីេលើកែលងេនះ 

មនិ្រតូវេធ្វើយុត្តកិមមេទ- នតី្ិរបតបិត្ត ិមនិគួរជបទ់កទ់ងនឹងវធិនករវនិយ័ចំេពះេច្រកម នងិ្រពះ ជ 
ជញ  េ្រកមកលៈេទសៈ មយួេនះេទ។ 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្ដល់អនុ សន ៍ លុបេចល្របេយគចុងេ្រកយៃនវកយ
ខណ័្ឌ ទី២ ៃនម្រ ២០។ 
                                                            
19 Para.17. 
20 Para.21. 
21 Para.28. Available at http://lawasia.asn.au/beijing‐statement.htm 
22 See  Basic  Principles  on  the  Independence  of  the  Judiciary,  para.20  and  Guidelines  on  the  Role  of 
Prosecutors, para.21. 
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ម្រ ២៣ និយយពយីន្តករបណ្ដឹ ង។ េ យ របណ្ដឹ ង ្រតូវ កជូ់នេលខធិករ ្ឋ នៃន
ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម មនិ្រតូវមនករេធ្វើយុត្តកិមមដល់ករមន្របពន័ធបែនថមមយួេទៀត កនុង
ករទទួលពកយបណ្ដឹ ង និងករសីុបសួរេលើពកយបណ្ដឹ ងេន្រកសួងយុត្តធិមេ៌នះេទ។ េនកនុងករណី

កេ៏ យ អំ ចនីត្ិរបតបិត្ត ិ មនិ្រតូវជបទ់កទ់ងកនុងដំេណើ រករនីតវិធិី និងករេសុើបសួរេលើ
បណ្ដឹ ង្របឆងំនឹងេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ េឡើយ - បណ្តឹ ង គួរ្រតូវ កេ់ទែតឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃន
អងគេច្រកមែតប៉ុេ ្ណ ះ គឺមនិែមន្រតូវ កេ់ទ្រកសួងយុត្តធិមេ៌នះេទ។ 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្ដល់អនុ សនឲ៍យែកស្រមួលម្រ ២៣និង២៤ េ យ 
ពកយបណ្ដឹ ង្រតូវ ក់េទឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកម(មនិែមន ក់េទ ថ ប័នដៃទេផ ង 
េនះេទ)។ មនែតឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកមបុ៉េ ្ណ ះ ្រតូវចតនី់តវិធី ី ឲយេសុើបអេង្តត
េលើពកយបណ្ដឹ ងេនះ។ បញញត្តៃិនម្រ ទងំពីរេនះ គួរ្រតូវ នដូចខងេ្រកម៖  
 ម្រ ២៣៖ ពកយបណ្ដឹ ងែដលទក់ទងនឹងេទសពិនយ័្របឆងំនឹងេច្រកម និង
្រពះ ជ ជញ  ្រតវូ ក់េទេលខធិករ ្ឋ នៃនឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកម។ 
 ម្រ ២៤៖ បនទ បពី់ទទួលបនពកយបណ្ដឹ ង េហើយេបើសិនជេឃើញថចបំច ់
្របធន្រកុម្របឹក វនិយ័ ្រតវូបងគ បប់ញជ ឲយមនករេសុើបអេងកត េ យេ្របើ្របស់យន្ដករ
ៃន្រកុមអធកិរកិចចរបស់្រកុម្របកឹ វនិយ័ៃនឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកម។ 

ម្រ ២៦ បញជ កច់បស់ថេតើេសចក្តីសេ្រមចៃន្រកុម្របឹក វនិយ័ ្រតូវបនេបះពុមភផ យ។
ម្រ េនះ ែចងថ េសចក្តីសេ្រមចមនិ្រតូវេបើកសិទធិឲយប្តឹងឧទធរណ៍េនះេទ។ 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្ដល់អនុ សន ៍ឲយមនករែកស្រមួលនូវម្រ ២៦ដូច
ខងេ្រកម៖ 
 បែនថមេនែផនកខងចុងៃនកថខណ្ឌ ទី១ - “េសចក្តសីេ្រមចៃន្រកុម្របកឹ វនិយ័ ្រតវូ
បនចុះផ យ។” 

សូមលុបេនែផនកខងចុងៃនកថខណ្ឌ ទី៣ – “េសចក្តសីេ្រមចេនះ មិន្រតូវេបើកសិទធិ
ឲយប្តងឹឧទធរណ៍េនះេទ” េហើយប្ដូរមកជ “េសចក្តសីេ្រមចេនះ ច្រតូវប្តងឹឧទធរណ៍
េទតុ ករកពូំលបន”។ 

េរៀបចំេ យករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតទិទួលបនទកុសិទធមិនុស េនកមពុជ 
ភនំេពញៃថងទី២២ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៤ 


