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មតិេយបលេ់លើបទបញញត្តិមួយចំនួនៃនេសចក្ត្ីរពងចបប់ស្តពីីករចត់ ងំអងគ
ករតុ ករ និងអយយករ ទក់ទងនឹងស្តង់ សទិធិមនុស អន្តរជតិ 

ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៤ 

មតេិយបល់ខងេ្រកម ្រតូវបនេរៀបចំេ យករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជ
ជតទិទួលបនទុកសិទធិមនុស  េដើមបជីួយ ដល់ដំេណើ រករៃនករអនុមត័េសចក្ត្ីរពងចបបស់្តីពកីរចត់
ងំអងគករតុ ករ និងអយយករ។ មតិេយបល់ទងំេនះ ែផ្អកជចំបងេលើកតព្វកិចចសិទធមិនុស

អន្តរជតរិបស់្របេទសកមពុជ។ ករអនុមត័ចបបស់្តីពកីរចត់ ងំអងគករតុ ករ ផ្តល់ឱកសដ៏
សំខនម់យួដល់្របេទសកមពុជ កនុងករព្រងងឹនូវករអនុវត្ត មកតព្វកិចចអន្តរជតទិងំេនះ។ 

េសចក្តី្រពងចបបស់្តីពកីរចត់ ងំអងគករតុ ករ រមួទងំេសចក្តី្រពងចបបស់្តីពលីកខន្តិកៈ
េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  និងចបបស់្តីពកីរែកទ្រមងឧ់ត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកម គឺជចបបម់ូល
្ឋ ន៣អំពវីស័ិយតុ ករ។ នីតរិដ្ឋមនិ ចមនេនះេទ ្របសិនេបើគម នមូល ្ឋ នចបបដ់រ៏ងឹមសំ្រមប ់

្របពន័ធយុត្តធិម។៌ ចបបមូ់ល ្ឋ នទងំ៣េនះ មន រៈសំខន់ ស់ កនុងករបេងកើត្របពន័ធយុត្តធិម៌
មយួឲយដំេណើ រករ មន្របសិទធភព និង្រតមឹ្រតូវ ែដលជលទធផលធននូវករករពរសិទធមិនុស
មផ្លូវចបប ់ កនែ់ត្របេសើរ េនកនុង្របេទសកមពុជ។ ករអនុមត័ចបបស់្តីពកីរចត់ ងំអងគករ

តុ ករេនះ ្រតូវបនកំណតរ់ចួេហើយេនកនុងរដ្ឋធមមនុញញឆន ១ំ៩៩៣។ ជករពិត ស់ ម្រ
១៣៥ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ែចងថ “លកខន្តិកៈេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  និងករេរៀបចំអងគករតុ ករ នឹង
្រតូវកំណតក់នុងចបបេ់ យែឡកពគីន ”។ 

កលពែីខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៤ ករយិល័យបន កជូ់នមតេិយបល់ម្តងរចួមកេហើយ ដល់
្រកសួងយុត្តធិម ៌េហើយករយិល័យសូមេធ្វើករកតសំ់គល់េ យក្តីរកី យថ មតេិយបល់មយួចនំួន 
ែដលបនផ្តល់ជូនកលេនះ េឃើញមនឆ្លុះបញច ងំេនកនុងសំេ ចុងេ្រកយៃនេសចក្តី្រពងេនះ។ 
ដូចេលើកមុនែដរ មតិេយបល់េលើកេនះ េផ្ត តេលើបញញត្តនិនែដល ចជបញ្ហ  ្រពមទងំេលើែផនក
មយួចំនួនែដលករយិល័យេយើងខញុេំជឿថគួរ្រតូវបន កប់ញចូ លេទកនុងេសចក្តី្រពងេនះ។ ចបបស់្តី
ពកីរចត់ ងំអងគករតុ ករ បង្ហ ញពជីំ នេទមុខយ៉ងសំខន ់និងែដលរងច់ជំយូរមកេហើយ 
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េនកនុងករព្រងឹង្របពន័ធតុ ករេនកមពុជ។ េនកនុងនយ័េនះ អនក យករណ៍ពេិសសអពំី ថ នភព
សិទធិមនុស េនកមពុជ បនផ្តល់មតេិយបល់កលពីេលើកមុន េនកនុងរបយករណ៍របស់េ កស្តីពី
ថ បន័តុ ករថ “អវត្តមនៃនចបបស់្តីពកីរចត់ ងំ នងិករ្រប្រពតឹ្តេិទៃនអងគករតុ ករ ក់

បីដូចជមនផលបះ៉ពល់នឲំយខូចខតដល់្របសិទធភព និងឯក ជយភពរបស់្របពន័ធតុ ករ កនុង
ករផ្តល់យុត្តិធមឱ៌យបនេលឿន និងមនិលំេអៀង។ ចបបេ់នះមនភពចបំច ់ េដើមបសីេ្រមចបននូវ
ក្រមតិៃនករឯកភព សុគតភព និងភពចបស់ ស់កនុង្របពន័ធយុត្តធិម។៌”1 

េ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។ 

១/ េគលករណ៍ទូេទ 
េគលបំណងចមបងៃនចបបេ់នះ គឺេដើមបផី្តល់ជមូល ្ឋ នចបបច់បស់ ស់ស្រមប្់របពន័ធ

តុ ករមយួឯក ជយ នងិមន្របសិទធភព ែដលមនសមតថភពផ្តល់យុត្តធិមដ៌ល់ជន្រគបរូ់បេន 
កមពុជ។ សិទធិទទួលបនករជំនុំជ្រមះេ យយុត្តធិម ៌ ច្រតូវបនអនុវត្តេនចំេពះមុខ ក្តី
ែដលបេងកើតេឡើងេ យចបបែ់តប៉ុេ ្ណ ះ។ 

ករយិល័យឧត្តមសនងករ សូមផ្តល់អនុ សនឲ៍យកណំតេ់គលករណ៍ទូេទមួយ
ចនួំនពីករចត់ ងំអងគករតុ ករេនកនុងម្រ ១ ដូចជ៖ 

‐ េគលករណ៍ឯក ជយភពៃនតុ ករ និងេច្រកម 
‐ េគលករណ៍ៃនករែបងែចកអំ ច (នីតបិញញត្ត ិនីត្ិរបតបិត្ត ិនិងតុ ករ) 
‐ េគលករណ៍ៃនភពមនិលេំអៀងរបស់េច្រកម 

                                                            
1 A/HRC/15/46, para.49. 
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េ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។ 2  កនុងឯក រេនះ គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស បនរលឹំកថ តុ ករគួរែតឯក ជយពី ថ បន័
នីត្ិរបតបិត្តិ និងនីតបិញញត្តរិបស់រ ្ឋ ភបិល។3 

េគលករណ៍ែដលបនេរៀប បខ់ងេលើ ្រតូវបនបញចូ លេទកនុងេគលករណ៍មូល ្ឋ នស្តីពី
ឯក ជយភពរបស់តុ ករ និង និងេគលករណ៍ែណនសំ្តីពតីួនទីរបស់អយយករ។4 េគលករណ៍
ទងំេនះ្រតូវបនបញជ កយ៉់ងចបស់កនុងរដ្ឋធមមនុញញឆន ១ំ៩៩៣ កនុងជំពូកស្តីពីតុ ករ។ 

ចបបស់្តីពកីរចត់ ងំអងគករតុ ករ គួរែតបញជ កយ៉់ងចបស់ ស់ ្រសប មេគល
ករណ៍មូល ្ឋ នស្តីពឯីក ជយភពរបស់តុ ករថ៖ 

ឯក ជយភពរបស់តុ ករ ្រតូវែតធនករពរេ យរដ្ឋធមមនុញញ។ េនះជកតព្វកិចច
របស់េយើងទងំអស់គន  េគរព និង្របតិបត្តិ មឯក ជយភពរបស់ ថ បន័តុ ករ។ 

តុ ករ្រតូវមនយុ ្ត ធិករេលើ្រគបេ់រឿងក្តី ែដលមនចរកិលកខណៈតុ ករ និង្រតូវ
មនសមតថកិចចផ្ត ចមុ់ខ េដើមបសីេ្រមចថេតើបញ្ហ ែដលបន កម់កឲយសំេរច សថិតកនុង
សមតថកិចចរបស់ខ្លួន ដូចមនែចងេ យចបប។់ 

                                                            
2 See full text of General Comment No.32 on Article 14 at 
http://cambodia.ohchr.org/EN/PagesFiles/PublicationsIndex.htm. 
3 See General Comment No.32 on Article 14, para.18. 
4 Both documents are available at http://cambodia.ohchr.org/EN/PagesFiles/PublicationsIndex.htm 



4 

េលើសពីេនះេទៀត ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនឲ៍យមនករបញជ ក់

េឡើងវញិចបស់ ស់អពីំេគលករណ៍ឯក ជភពៃនករយិល័យអយយករ ពីតុ ករ។ 

ម្រ ៨ ច (្រសប មេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីតួនទីរបស់្រពះ ជ ជញ ) បញជ កថ់៖ 

ករយិល័យអយយករ្រតូវែចកឲយ ចពី់មុខងរតុ ករ។ 

២/. ឯក ជភពតុ ករ 
េគលករណ៍ឯក ជភពតុ ករមននយ័ថ តុ ករមនិ្រតូវជកមមវតថុៃនករេ្រជ តែ្រជក

មយួេឡើយ។ េនះសបញជ កឲ់យេឃើញផងែដរថ តុ ករមនិ្រតូវ យករណ៍អពំីេសចក្តីសេ្រមច
របស់ខ្លួនេទ ជញ ធរ មយួេឡើយ។ េគលករណ៍ឯក ជភពតុ ករ ទកទ់ងយ៉ងជិតសនិតេទ
នឹងេគលករណ៍ៃនករែបងែចកអំ ច ែដលែចងថ អំ ចនីត្ិរបតបិត្តិ អំ ចនីតិបញញត្តិ និង
តុ ករ្រតូវែចក ចព់គីន ។ 

ដូេចនះ តុ ករ និង្រកសួងយុត្តធិម ៌ ្រតូវែបងែចកឲយ ចពី់គន មែត ចេធ្វើេទបន េហើយ
្រកសួងយុត្តធិមម៌និ្រតូវេ្រជ តែ្រជកកិចចករែដលតុ ករចតែ់ចង មវធីិ កេ៏ យ។ កនុងនយ័េនះ 
េ កតំ ងពេិសសស្តីពី ថ នភពសិទធិមនុស េនកមពុជ បនផ្តល់អនុ សនថ៍ តុ ករកំពូល 
្រតូវទទួលខុស្រតូវទងំ្រសុងកនុងករ្រគប្់រគងតុ ករជនទ់បនន គឺមនិែមន្រកសួងយុត្តធិមេ៌ទ។5 

តួយ៉ងដូចជ ្របសិនេបើតុ ករចបំចេ់សនើសំុេស កមមពេីច្រកម មន កព់ីតុ ករមយួ
េទៀត េ យ រែតមនិមនេច្រកមជំនញ្រគប្់រគន ់ េដើមបសីវនករសំណំុេរឿងពិេសស មយួ 
សំេណើ េនះ្រតូវេសនើេទឧត្តម្រកុម្របឹក អងគេច្រកម ឬ ឧទធរណ៍/តុ ករកំពូល មនិែមនេសនើ
សំុេទ្រកសួងយុត្តធិមេ៌ទ។ 

ដូេចនះ ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនថ៍ សេំណើ មួយពីតុ ករ

ទកទ់ងនឹងករែបងែចកេឡើងវញិនូវេច្រកម ្រតវូេធ្វើេ យឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកម 

ឬ ឧទធរណ៍/តុ ករកពូំល មិនែមន្រកសួងយុត្តធិមេ៌ទ។ ្រស័យេហតុេនះ ឃ្ល  “រដ្ឋ
ម្រន្តី្រកសួងយុត្តធិម៌” េនកនុងម្រ ១៦ និង១៧ គួរ្រតូវបន កជ់នួំសេទ មេនះែដរ។ 

                                                            
5 A/HRC/15/46, para.69 
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ដូចគន េនះែដរ េនេពល ្រតូវេផទរសំណំុេរឿង ពតុី ករមយួេទតុ ករមយួ មនិគួរ្រតូវ
សេ្រមចេ យអំ ចនីត្ិរបតបិត្តិេទ។ េទះជ្រកសួងយុត្តធិម៌ ចមនករទទួលខុស្រតូវជទូេទ
ខ្លះេនកនុងវស័ិយរដ្ឋបលតុ ករកេ៏ យ ្រកសួងយុត្តធិមម៌និគួរមនអំ ច មយួអំពីករចត់
ឲយេច្រកម មន ក ់ឬតុ ករ មយួ ្រតូវពនិិតយេលើសំណំុេរឿង មយួជពេិសសេនះេទ។ 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនថ៍ គួរែកស្រមួលម្រ ១៩ និង ក់

ជនួំសឃ្ល  “្រកសួងយុត្តធិម”៌ េ យ “តុ ករកពូំល”។ 

ចំេពះអធិករកិចចតុ ករវញិ កិចចករេនះ្រតូវអនុវត្តេឡើងេ យអនុេ ម មេគលករណ៍ 
ឯក ជភពតុ ករ។ 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនថ៍ េបើមនករេធ្វើអធកិរកចិចតុ ករ 

េ យ្រកសួងយុត្តធិម ៌ មម្រ ១១ ្រតវូែតមនករេបើកចហំជ ធរណៈ ពីបញ្ហ ែដល

្រតវូេធ្វើអធិករកចិច េហើយថឧត្តម្រកមុ្របឹក ៃនអងគេច្រកម្រតូវ្រគប្់រគងពីករ្រប្រពឹត្តេទ

ៃនអធិករកចិចទងំេនះ េដើមបធីនថ កចិចករអធិករកចិចទងំេនះមនិបេងកើត ឬនឲំយមន

ករេ្រជ តែ្រជកមនិសមរមយ មួយកនុង្របព័នធតុ ករ។ 

រ ្ឋ ភបិលមនករទទួលខុស្រតូវកនុងករធនថ ្របពន័ធតុ ករមនធនធន្រគប្់រគន ់
េដើមបផី្តល់យុត្តធិម។៌ េ យ រែតបចចុបបននេនះ ្រកសួងយុត្តធិមទ៌ទួលបនទុកេរៀបចំេសចក្តីេសនើថវកិ
រមួស្រមបវ់ស័ិយយុត្តធិម ៌ ែដល បប់ញចូ លទងំថវកិស្រមបតុ់ ករផង េនះជបញ្ហ សំខនប់ំផុត 
េដើមបធីនថ ករផ្តល់មូលនិធិដល់តុ ករមនិសថិតេ្រកមកមមវតថុៃនករេ្រជ តែ្រជកែផនកនេយបយ 
េឡើយ។ កនុងករណីេនះ ្រកុម្របឹក ពេិ្រគះេយបល់េច្រកមអឺុរ ៉ុប បនបញជ កជ់តួយ៉ងថេសចក្តី
សេ្រមចស្តីពីករែបងែចកមូលនិធិដល់តុ ករ ្រតូវែតចតវ់ធិនករេគរពឲយបនតងឹរងឹបំផុតដល់
ឯក ជភពតុ ករ។6 

                                                            
6 See Opinion  no  2  (2001)  of  the  Consultative  Council  of  European  Judges  (CCJE)  for  the  attention  of  the 
Committee of Ministers of the Council of Europe on the funding and management of courts with reference to 
the efficiency of the judiciary and to article 6 of the European Convention on Human Rights, available at  
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CCJE%282001%29OP2&Sector=secDGHL&Language=lanEnglis
h&Ver=original&BackColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3 
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ករយិល័យ OHCHR ្រតូវបនេលើកទឹកចតិ្តេ យេមើលេឃើញថ បនទ បពី់មតិ
េយបល់កលពីេលើកមុនរបស់ខ្លួន ម្រ ៧៩ ្រតវូបន កែ់តងេឡើងេដើមបឲីយតុ ករ
មនកញចបថ់វកិផទ ល់របស់ខ្លួន។ កនុងនយ័េនះ ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សន៍
ថ ្រតូវផ្តល់ធនធន និងម្រន្តី្រគប់្រគនដ់ល់តុ ករនីមួយៗ េដើមប ី ចឲយពួកេគ ចេរៀប 
ចសំេំណើ ថវកិរបស់ពួកេគបន។ 

៣/. តុ ករអនីតជិន 

ម្រ ១៤ ៃនេសចក្តី្រពងេនះ មនបង្ហ ញនូវសភឯកេទសមយួចនំួន េន មតុ ករ
នីមយួៗ ដូចជសភរដ្ឋបបេវណី សភ្រពហមទណ្ឌ  សភពណិជជកមម និងសភករងរជេដើម (សូម
េមើលម្រ ៣៧ និងម្រ ៥៥)។ បញជ ីសភឯកេទសេនះ មនិេឃើញមនសភអនីតិជនេនះេទ។ 

ម្រ ៤០(៣) ៃនអនុសញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ ែដលកមពុជជរដ្ឋភគី ែចងថ “រដ្ឋភគី្រតូវស្វះ
ែស្វងរកឲយមនករេលើកសទួយដល់ករក ងចបប ់នីតវិធិី ជញ ធរ និង ថ បន័ ែដល្រតូវអនុវត្តជក់

កច់ំេពះកុមរែដល្រតូវទទួលរងករេចទ្របកនថ់ជជនជបេ់ចទ ឬ្រតូវទទួល គ ល់ថបន
រេំ ភបំពនចបប្់រពហមទណ្ឌ ”។7 

េសចក្តី្រពងចបបស់្តីពយុីត្តធិមអ៌នីតជិន ្រតូវបន កែ់តង នងិពភិគ គន ជេ្រចើនឆន មំក
េហើយ ែតេសចក្តី្រពងេនះ េនមនិទន្់រតូវបនបេង្ហើយឲយរចួ ល់េនេឡើយ។ មនអនុ សនជ៍
េ្រចើនពី ថ បន័អន្តរជតិឲយមនករបេងកើត្របពន័ធយុត្តធិមអ៌នីតជិនមយួេនកមពុជ។ 8  កលពេីពលថមីៗ 
េនះ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជកប៏នទទលួយកអនុ សនន៍នែដលេសនើេ យ្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  
កនុងកំឡុងេពលពនិិតយរបយករណ៍ជសកល មកលកំណតរ់បស់ខ្លួនឆន ២ំ០១៤(UPR)។9 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សន ៍ ឲយ កប់ញចូ លកនុងម្រ ១៤ ម្រ
៣៧ និងម្រ ៥៧ នូវ “សភអនីតជិន” កនុងចេំ មបញជីសភឯកេទសនន។  

៤/. គណេនយយភពរបស់តុ ករ 
រដ្ឋបលតុ ករសថិតកនុង ថ នភព្រតូវករចបំចព់្រងឹងជបនទ ន ់ េដើមបេីធ្វើឲយកនែ់ត្របេសើរ

ដល់តុ ករ និងករ្រគប្់រគងសំណំុេរឿង។ 

                                                            
7 See also Committee on the Rights of the Child, General Comment No.10 (2007) – children’s rights in juvenile 
justice, CRC/C/GC/10. 
8
 See for instance A/HRC/15/46, para.86; CAT/C/KHM/CO/2, para.23; and CRC/C/KHM/CO/2‐3, para.77. 

9
 A/HRC/26/16, para.118.93. 
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ករយិល័យ OHCHR ្រតូវបនេលើកទឹកចតិ្ត េ យេមើលេឃើញេនកនុងម្រ ១០ 

ថ តុ ករនីមួយៗ្រតូវមនេលខធិករ ្ឋ នមួយែដលនឹងជួយដល់្របធនតុ ករេដើមប ី

្រគប់្រគងតុ ករ។ េនះគជឺ្របករសខំនែ់ដលេលខធិករ ្ឋ នែបបេនះ ្រតូវមនធន 

ធនមនុស  និងហិរញញវតថុ ្រគប្់រគន។់ 

តុ ករ្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខ ធរណជន (េហើយមនិែមនចំេពះមុខ្រកសួងយុត្តិ 
ធមេ៌ទ)ចំេពះេស កមមែដលខ្លួនផ្តល់ឲយ។ គណេនយយភពទមទរឲយមនតម្ល ភព។ កនុងករណីេនះ 
តុ ករគួរត្រមូវឲយ្របមូល និងេបះពុមពផ យពត័ម៌នអំពេីស កមមែដលខ្លួនផ្តល់ឲយ។ ពត័ម៌នេនះ 
នឹងមន រ្របេយជនផ៍ងែដរ េនេពលេរៀបចេំសចក្តីេសនើថវកិស្រមបតុ់ ករនីមយួៗ។ 

តំ ងពេិសសស្តីពី ថ នភពសិទធមិនុស េនកមពុជ បនផ្តល់អនុ សនក៍លពីេលើកមុន
ថ “តុ ករនីមយួៗ គួរមនអនកចុះបញជ ីេរៀងៗខ្លួន នងិមន្របពន័ធសម្រសប កនុងកររក កំណត ់
េហតុ/សំណំុេរឿង។ េច្រកមផទ ល់មនិ្រតូវរក សំណំុេរឿងទុកជបខ់្លួន ឬយកសំណំុេរឿងេនះ មខ្លួន
េទ មតុ ករេផ ងេទៀតេឡើយ េនេពលខ្លួន្រតូវេផទរេទតុ ករមយួេទៀត។10 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនថ៍ ចបបេ់នះ គួរ ក់បញចូ លបទបញញត្ត ិ

េសនើសុតុំ ករឲយ្របមូល និងេបះពុមពផ យពត័ម៌នអពីំចនួំនេរឿងក្តែីដលមិនទនច់ត់

ករ ចនួំនសមម្រតៃនេរឿងក្តែីដលមនតំ ងែផនកចបប ់ចនួំនសមម្រតៃនេរឿងក្តែីដល

ចុងេចទមនវត្តមនេនេពលជនុំជំ្រមះក្ត ី រយៈេពលជមធយមៃនដេំណើ រករនីតវិធិី
តុ ករ អ្រ ៃនករឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន/ករ កឲ់យសថិតេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវ

តុ ករ ចនួំនៃនេសចក្តសីេ្រមចែដល្រតូវបនប្តងឹឧទធរណ៍។ល។  

ករយិល័យ OHCHR កសូ៏មផ្តល់អនុ សន៍ផងែដរថ ចបបេ់នះ គួរ ក់បញចូ ល

បទបញញត្តមួិយត្រមូវឲយតុ ករ រួមទងំករយិល័យអយយករ ផ្ល ស់ប្តូរពត័ម៌នគន ឲយបន

ជ្របព័នធ និងជប់ ប់ អពីំ ថ នភពេរឿងក្តែីដលមនជនជបេ់ចទេនពនធនគរ។ 

                                                            
10 A/HRC/15/46, para.92 
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ករយិល័យអយយករគួរមនរបយករណ៍ពីចនួំនេរឿងក្តេីចទ្របកន ់ ចនួំនេរឿងក្តេីលើក

ែលងេចទ អពីំកចិច្របជុមំ្រន្តីនគរបលយុត្តធិមជ៌មួយពនធនគរ និងអនុ សនែ៍ដលបន

េធ្វើេ្រកយពីកចិច្របជុេំនះម្តងៗ និងអពីំករេទ្រតួតពិនិតយេមើលពនធនគរ និងករយិល័យ

នគរបលែដលខ្លួនបនេធ្វើកនុងកឡុំងេពលៃនករសរេសររបយករណ៍ម្តងៗ។ 

េដើមបជួីយដល់ករងរេនះ គួរែតមនរូបមន្តៃនករសរេសររបយករណ៍ែបបេនះមួ
យ។  ករយិល័យ OHCHR េ្រត មខ្លួនជេ្រសចេដើមបជួីយគ្ំរទដល់ករ កែ់តងរូបមន្ត
ែបបេនះ។ 

៥/. តុ ករចល័ត 

ករយិល័យ OHCHR ែតងែតគ្ំរទជនិចចដល់សំេណើ រឲយមនករេរៀបចំសវនករេនខង
េ្រកតុ ករ េដើមបជីួយ ស្រមួលដល់វត្តមនរបស់ជនជបេ់ចទ េនចំេពះមុខេច្រកម និង្រពះ ជ
ជញ ។11 ម្រ ១៨ ែចងថ “េនេពល ចបំច ់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុត្តធិម ៌ ចអនុញញ តឲយ

ដំបូងេរៀបចសំវនកររបស់ខ្លួន េនខងេ្រកតុ ករបន មករេសនើសំុរបស់្របធន ដំបូង
េនះ។” 

កនុងករណីេនះ ម្រ ៣០៩ ៃន្រកមនីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ  បនែចងថ ្របធនសវនករ ច
បងគ បឲ់យសួរចំេលើយជនជបេ់ចទ េនទីកែន្លងជនេនះេន។ ករសួរចំេលើយេនះ ្រតូវេធ្វើេ យ
្របធនសវនករ េនចំេពះមុខ្រពះ ជ ជញ  ្រក បញជ ី និងេមធវរីបស់ជនជបេ់ចទ។ េនះ
បញជ កថ់ ្រកមនីតវិធិី្រពហមទណ្ឌ  បនអនុញញ តឲយមនសវនករខ្លះេនខងេ្រកតុ កររចួេ្រសច
េទេហើយ េ យមនិចបំចម់នករអនុញញ តិពរីដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុត្តធិមេ៌នះេឡើយ។ 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនឲ៍យមនករែកស្រមួលម្រ ១៨ េ យ 
នដូចខងេ្រកម៖  

េនេពល ចបំច ់ ្របធន ដបូំង ្រតូវអនញុញ តឲយតុ ករេរៀបចំ
សវនកររបសខ់ ្លនួ េនខងេ្រក ដបូំងបន។ 

                                                            
11
 This possibility was discussed at the Workshop organised by the Court of Appeal on promoting cooperation 

between courts, prosecutors and prisons and held in Phnom Penh on 6‐7 September 2012. 
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ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនប៍ែនថមេទៀតថ លទធភពេរៀបចសំវន
កររបស់ ដបូំងេនខងេ្រក ដបូំង ដូចមនែចងកនុងម្រ ១៨ កគួ៏រែតអនុ
ញញ តឲិយមនផងែដរដល់ ឧទធរណ៍។  

៦/. ្របព័នធៃនករ្រតូតពិនិតយេឡើងវិញៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ 
ម្រ ១៤ កថខណ័្ឌ ៥ ៃនកតកិសញញ អន្តរជតិស្តីពសិីទធិពលរដ្ឋនិងសិទធិនេយបយ ែចង

ថ “បុគគល្រគបរូ់បែដលផ្តនទ េទសអំពបីទឧ្រកិដ្ឋ ្រតូវមនសិទធទិទួលបនករពនិិតយេឡើងវញិនូវករ 
ផ្តនទ េទស និងករកតេ់ទសេនះ េ យតុ ករជនខ់ពស់មយួ្រសប មចបប។់” កនុង្របពន័ធតុ  
ករកមពុជបចចុបបននេនះ មន ឧទធរណ៍ែតមយួប៉ុេ ្ណ ះ ែដលទទួលបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ពី
ដំបូងទូទងំ្របេទស។ េទះបីជមនករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងកនុងករ្រគប្់រគងសំណំុេរឿងេន
ឧទធរណ៍កេ៏ យ កប៏ញ្ហ េនះេនែត្រតូវចំ យេពលមយួគួរឲយកតសំ់គល់ មុនេពលសំណំុេរឿងប្តឹង
ឧទធរណ៍្រតូវបនេបើកសវនករ។ កង្វះមេធយបយដឹកជញជូ នេនអគគនយក ្ឋ នពនធនគរ រមួផ នំឹង
បញ្ហ លំបកកនុងករែចករែំលកពត័ម៌នភ្ល មៗអពំសីវនករឧទធរណ៍ មននយ័ថ ចុងេចទជេ្រចើន
មនិមនលទធភពចូលរមួសវនករឧទធរណ៍របស់េគេនភនេំពញេទ ប ្ត លឲយមនកររេំ ភបពំន
ដែដលៗពសិីទធិរបស់េគ កនុងករករពរខ្លួនេ យផទ ល់េនសវនករ។ 

ករបេងកើត ឧទធរណ៍ មតំបន ់ ចជួយ េ ះ្រ យបញ្ហ េនះ េហើយនយំកេស កមម
យុត្តធិមឲ៌យកនែ់តខតិជតិ្របជជន ជពេិសសចេំពះ្របជជនទងំ យែដលរស់េនេខត្តឆង យៗ។ 
កនុងករណីេនះ ករយិល័យ OHCHR សូម ្វ គមនច៍ំេពះករសំេរចបេងកើត ឧទធរណ៍េន ម
តបំនែ់បបេនះ។ កនុងរយៈេពលកំពុងរងច់កំរបេងកើត ឧទធរណ៍ មតបំន ់ ្រកសួងយុត្តធិម៌ ច
ពចិរ ពីករបេងកើត ឧទធរណ៍ចល័ត តួយ៉ង ្រកុម្របឹក ជំនុជំ្រមះ ឧទធរណ៍ ែដល ច
េទេបើកសវនករេរឿងក្តីេន មេខត្តជេដើម េ យេ្របើ្របស់អគរ ដំបូងសំ បរ់យៈេពល
មយួកំណត។់12 

្រសប មអនុ សនក៍លពីេលើកមុន OHCHR ្រតវូបនេលើកទឹកចិត្ត េ យេឃើញ
ថម្រ ៣៥ ែចងពីករបេងកើត ឧទធរណ៍ មតបំន។់ បញ្ហ ែដលសខំនេ់នះគឺថ 
តុ ករថមេីនះ ្រតូវមនធនធនមនុស  និងហិរញញវតថុ ្រគប្់រគន។់  
                                                            
12
 This possibility was discussed at the Workshop organised by the Court of Appeal on promoting cooperation 

between courts, prosecutors and prisons and held in Phnom Penh on 6‐7 September 2012. 
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៧/. ភពមិនលំេអៀងរបស់េច្រកម 

សិទធិទទួលបនសវនករេ យយុត្តធិមត៌្រមូវថ េច្រកម្រតូវែតមនិលំេអៀង។ ដូចបន
េរៀប បខ់ងេលើ េសចក្ត្ីរពងចបបេ់នះ ្រតូវែតគូសបញជ កេ់ឡើងវញិពេីគលករណ៍អនគតិរបស់
េច្រកម។ ដូចគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស បនរលឹំក េគលករណ៍េនះ មនទិដ្ឋភពពរីយ៉ង៖ 

ទី១៖ េច្រកមមនិ្រតូវអនុញញ តិឲយ ល្រកមរបស់ខ្លួនទទួលឥទធិពលេ យ រភព
លំេអៀងឬករេរ ើសេអើងផទ ល់ខ្លួន ឬកបុ៏េរវនិិចឆយ័ែដលមន្រ បអ់ំពកីរណីេ យែឡក

មយួែដល កេ់នចំេពះមុខខ្លួនេនះេឡើយ ឬសំែដង មវធិី ែដលេលើកសទួយ
មនិ្រតមឹ្រតូវដល់ផល្របេយជនភ៍គី មយួ េហើយេធ្វើឲយខូច្របេយជនដ៍ល់ភគីមយួ
េទៀត។ 

ទី២៖ តុ ករ្រតូវែតបង្ហ ញឲយេឃើញផងែដរ ដល់ ធរណៈជនពភីពមនិលំេអៀង
េនះ។ តួយ៉ង សវនករមយួែដលទទួលរងយ៉ងខ្ល ងំក្ល េ យករចូលរមួពេីច្រកម
មលកខន្តកិៈរបស់ខ្លួន ែដលគួរ្រតូវបនប្តឹងដឹតចិត្តេនះ ជធមម មនិ ចចតទុ់កថ

មនិលំេអៀងេនះេទ។13 

េច្រកមមនិ្រតមឹែតមនិលំេអៀងេនះេទ គត្់រតូវែតេធ្វើឲយេគេឃើញថគតម់និលំេអៀងផង។ 
េគលករណ៍អនគតេិនះ បេងកើតកតព្វកិចចមយួដល់េច្រកមឲយេបះបងេ់រឿងក្តីកនុងករណីែដលខ្លួន
យល់ថមនិ ចសំេរចក្តីេ យមនិលំេអៀងបន ឬកនុងករណីែដល ចបង្ហ ញដល់ ធរណៈជន
ថ ខ្លួនមនិ ចសំេរចក្តីេលើបញ្ហ េនះេ យមនិលំេអៀងបនេនះេទ។14 កនុងករណីែបបេនះ េច្រកម
គួរដកខ្លួនពកីរចូលរមួកនុងនីតិវធិតុី ករ េ យមនិចបំចម់នសំេណើ ពីគូភគីេនះេទ។ វធិនអពំី
ករដកខ្លួនែបបេនះ គឺជឧទហរណ៍មយួមនែចងេនកនុងវធិន៣៤ ៃនវធិនៃផទកនុងរបស់អងគជំនុំ
ជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ។15 

ករយិល័យ OHCHR ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្ត េ យេមើលេឃើញថ េសចក្ត្ីរពងចបប់

េនះ មនបទបបញញត្តតិ្រមូវឲយេច្រកម េបះបង់េរឿងក្តចីបពី់ម្រ ៧៤ដល់ម្រ ម្រ ៧៧។  
 
                                                            
13 See General Comment No.32 on Article 14, para.21. 
14 See The Bangalore Principles of Judicial Conduct, adopted by the Judicial Group on Strengthening Judicial 
Integrity, as revised at the Round Table Meeting of Chief Justices at The Hague, 2002, Principle 2.5. 
15 Available at http://www.eccc.gov.kh/en/document/legal/internal‐rules‐rev8 
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ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សន៍ឲយបែនថមេទេលើម្រ ៧៤ ដល់ម្រ ៧៧ 

នូវលកខខណ្ឌ ត្រមូវននដល់េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  េបះបង់េរឿងក្តែីដលខ្លួន ឬសមជកិ

្រគួ រមន ឬធ្ល បម់នផល្របេយជនផ៍ទ ល់ខ្លួន ឬ្របេយជន៍ហិរញញវតថុ  ឬករជបព់កព័់នធ

ែដល ចបះ៉ពល់ដល់ភពមនិលេំអៀងរបស់ខ្លួន ឬបេងកើតជករបង្ហ ញពីភពលេំអៀង

យ៉ងជកច់បស់។  

៨/. តុ ករេយធ 
សព្វៃថងេនះ មនតុ ករេយធមយួេនកមពុជ មនទី ងំេន ជធនភីនេំពញ េហើយមន

យុ ្ត ធិករទូទងំ្របេទស។ ចំេពះករណីតុ ករេយធេនះ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  បន
ទទូចថ បទបញញត្តៃិនម្រ ១៤(ៃនកតិកសញញ អន្តរជតសិ្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ) អនុ 
វត្ត្រគបតុ់ ករ និង ជំរះក្តី កនុងវ ិ លភពៃនម្រ េនះ េទះជធមម  ឬឯកេទស សីុវលិ ឬ
េយធ។16 

ករយិល័យ OHCHR សូមកតសំ់គល់ថ ជំពូកស្តីពតុី ករេយធ ្រតូវបនលបេ់ចល 
ពេីសចក្តី្រពងេនះ េហើយកតសំ់គល់ថ ម្រ ៨១ ែចងពីត្រមូវករមនចបបថ់មីអំពីបញ្ហ េនះ។  

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សន៍ថ បទបញញត្តខិ ្លះៃនចបប់េនះ ្រតូវយកមក

អនុវត្តចេំពះតុ ករេយធែដរ។ ជពិេសស ចបបេ់នះគួរបញជ កឲ់យបនចបស់ពីេគល

ករណ៍ទូេទសំ ប់ករចត់ ងំតុ ករែដល្រតូវែចង ងំពីដបូំងទីៃនចបបេ់នះ (រួមទងំឯក

ជយភពតុ ករនិងេច្រកម ករែបងែចកអំ ច និងភពមនិលេំអៀងរបស់េច្រកម) ក៏្រតូវ

យកមកអនុវត្តចេំពះតុ ករេយធ និងេច្រកមេយធែដរ។ 

េនទី មនតុ ករេយធ េគលបំណងៃនតុ ករេនះគឺ្រគនែ់តបំេរ ើឲយត្រមូវករវនិយ័ 
ជក់ កៃ់នវស័ិយេយធ។ មពកយេព្រជែដលេ កតំ ងពិេសសស្តីពឯីក ជភពេច្រកម 
និងេមធវ ីយុ ្ត ធិករ មេហតុផលៃនេរឿងក្តែីដលពកព់ន័ធ ratione materiae ៃនតុ ករេយធ 
គួរ្រតូវបនករំតិ្រតមឹែត “បទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  ែដលមនចរកិលកខណៈជេយធយ៉ងតងឹរងឹ ឬ 
                                                            
16 See General Comment No.32 on Article 14, para.22. 
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និយយមយង៉េទៀតសំេ ដល់បទេលមើសែដល មចរកិលកខណៈផទ ល់ៃនបទេលមើសេនះ ទកទ់ងទងំ 
្រសុងដល់ផល្របេយជនៃ៍នស ្ត បធ់ន បេ់យធែដល្រតូវករពរ មផ្លូវចបប ់ ដូចជកររតេ់ចល
ជួរេទខងខម ងំ ភពរងឹរូស ឬករេបះបងេ់ចលតនួទី ឬបញជ ។17 េយធិនជបេ់ចទពីបន្រប្រពឹត្តិ
បទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ធមម  គួរែតជំនុំជ្រមះេ យតុ ករធមម ។ 

ចំេពះករណីយុ ្ត ធិករ មេហតុផលៃនេរឿងក្តែីដលពកព់ន័ធ េទះបីជចបបអ់ន្តរជតមិនិ
បន ម្របមយ៉ងជកច់បស់ ឲយមនសវនករជនសីុវលិេ យតុ ករេយធកេ៏ យ កឥ៏លូវ
េនះ មនករឯកភពគន ជឯកចឆន័ទយ៉ងចបស់ ស់ថ ករអនុវត្តែបបេនះ គួរែតជករណីពិេសស18 
ឬក្៏រតូវ ម្របមែតម្តង។19 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សន៍ថ ចបបេ់នះ្រតូវកណំត់ឲយបនចបស់ និង

ជក់ ក់ពីវ ិ លភពៃនយុ ្ត ធិករតុ ករេយធ េ យកណំត់្រតឹមែតេយធិនែដល

ជប់េចទពីបន្រប្រពឹត្តបិទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ែដលមនចរកិលកខណៈជេយធយ៉ងតឹងរងឹ។ 

េរៀបេរៀងេ យករយិលយ័ OHCHR េនកមពុជ  

ភនេំពញ ៃថងទ១ី១ ែខកមុភៈ ឆន ២ំ០១៤ 

 

 

 

 

                                                            
17 See A/68/285, para.98. 
18 See General Comment No.32 on Article 14, para.22. 
19 See A/68/285, para.101. 


