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មតិេយបលេ់លើបទបញញត្តិមួយចនួំនៃនេសចក្តី្រពងចបប់ស្តពីីលកខន្តិកៈ
េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  ែដលទក់ទងនឹងបទ ្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។ ករយិល័យេយើងខញុេំជឿថ ចបបស់្តីពី
លកខន្តិកៈេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  ចតំ ងឲយជំ នដសំ៏ខន ់និងវជិជមនមយួ សំេ ដល់ករ
ព្រងឹងឯក ជភពតុ ករកមពុជ។ ឯក ជភពតុ ករ គឺជបុេរត្រមូវករចំេពះនីតរិដ្ឋ េហើយក៏
ជកិចចធនករពរជមូល ្ឋ ន ដល់សិទធិទទួលបនករជំនុំជ្រមះេ យយុត្តធិម។៌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។ 

                                                            
1 See the Bangalore Principles of Judicial Conduct, available at http://www.unrol.org/doc.aspx?d=2328 
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១/- េគលករណ៍ទូេទ 
េគលបំណងចំបងៃនចបបេ់នះ គរួែតផ្តល់នូវមូល ្ឋ នផ្លូវចបបច់បស់ ស់មយួដល់ឯក ជយ

ភពតុ ករ។ េនកនុងនយ័េនះ ចបបេ់នះ គួរករពរ និងេលើកសទួយនូវេគលករណ៍ននដូចខង
េ្រកមេនះ៖ 

‐ េគលករណ៍ឯក ជយភពៃនតុ ករ និងេច្រកម 
‐ េគលករណ៍ៃនករែបងែចកអំ ច (នីតបិញញ ិត្ត ិ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។ 2  កនុងឯក រេនះ គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស បនរលឹំកថ តុ ករគួរែតឯក ជយពី ថ បន័
នីត្ិរបតបិត្តិ និងនីតបិញញត្តរិបស់រ ្ឋ ភបិល។3 

េគលករណ៍ទងំ យបនេលើកេឡើងខងេលើ ក៏ បប់ញចូ លផងែដរកនុងេគលករណ៍ជ
មូល ្ឋ នរបស់សហ្របជជតសិ្តីពីឯក ជយៃន្របពន័ធតុ ករ និងេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីតនួទី
របស់្រពះ ជ ជញ ។ 4  េគលករណ៍ទងំេនះែចងយ៉ងចបស់កនុងរដ្ឋធមមនុញញឆន ១ំ៩៩៣ ្រតងជ់ំពួក
ស្តីព្ីរបពន័ធតុ ករ។ 

េនកនុងន័យេនះ ករយិល័យឧត្តមសនងករ សូមផ្តល់អនុ សនឲ៍យ កប់ញចូ ល
េឡើងវញិេទកនុងម្រ ១ នូវករេយងដល់េគលករណ៍ជមូល ្ឋ នស្តីពីឯក ជយភព 
តុ ករ ដូចមនែចងេនកនុងសេំ ដបូំងៃនេសចក្ត្ីរពងចបបេ់នះ។ បែនថមពីេនះ 
ករយិល័យឧត្តមសនងករ សូមផ្តល់អនុ សន៍ថ ចបបេ់នះកេ៏យងផងែដរដល់េគល
                                                            
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 
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ករណ៍ែណនសំ្តីពីតួនទីរបស់្រពះ ជ ជញ  និងរួមបញចូ លនូវកចិចធនករពរជក់ ក ់
កនុងករករពរេគលករណ៍ឯក ជយភពេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  មនដូចជ៖ 

ឯក ជយភពតុ ករ្រតូវធនករពរេ យរដ្ឋធមមនញុញ។ េនះជករណីយកចិច
របសេ់យើងទងំអសគ់ន  កនុងករេគរព និង្របតបិត្តិ មឯក ជយភពតុ ករ។ 

មិន្រតូវមនករេ្រជ តែ្រជកេ យមនិសម្រសប ឬគម នេហតផុល មួយេឡើយ 
េនកនុងនីតវិធិតីុ ករ េហើយេសចក្តសីេ្រមចរបសត់ុ ករ កម៏និ្រតូវសថិតេ្រកម
ករពិនិតយេឡើងវញិេនះែដរ។ េគលករណ៍េនះ មិនបនេធ្វើឲយខចូខតដលក់រ
ពិនិតយេឡើងវញិ មផ្លូវតុ ករ ឬករបនធូរបនថយ ឬករស្រមលេទសែដលេធ្វើ
េឡើង េ យ ជញ ធរមនសមតថកចិចៃនករផ្តនទ េទសផ្តលេ់ យតុ ករ ្រសប

មចបបេ់នះេទ។5 

២/- ឯក ជភពតុ ករ 
កនុងម្រ ៦ មនិមនករកំណតច់បស់ ស់ពកីរធនសន្តិសុខដល់េច្រកម នងិ្រពះ ជ

ជញ  កដូ៏ចជសមជកិ្រគួ ររបស់ពកួេគ ថេតើ្រតូវធនយ៉ងដូចេម្តច នងិេ យអនក ។ 

ករយិល័យឧត្តមសនងករ សូមផ្តល់អនុ សន ៍ឲយ ក់ែតងម្រ េនះបនកនែ់ត
ចបស់ជងេនះ - ជឧទហរណ៍ ចែចងថ៖ 

ជញ ធរ្រតូវករពរដលបូ់រណភពរបូកយរបសេ់ច្រកម ្រពះ ជ ជញ និងសមជកិ 
្រកុម្រគួ ររបសព់កួេគ េនេពល សវុតថភិពផទ លខ់ ្លនួរបសព់កួេគ ្រតូវបន
គំ មកែំហង េ យ រែតករបំេពញតនួទកីតក់្តរីបសខ់ ្លនួ។6 

ម្រ ៧ ែចងថ េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ ខ្លះ  ចបំេពញករងរេន្រកសួងយុត្តធិម ៌កនុង 
រយៈេពលជក់ ក់ មយួបន េ យ រថេនះគឺជករអនុវត្តជកែ់ស្តងសព្វៃថងេនះ។ បញញត្តិ
េនះពុបំនបញជ កថ់ មលកខខណ័្ឌ  នងិកលៈេទសៈ  ែដលេច្រកម ចបំេពញករងរេន
្រកសួងយុត្តធិមេ៌នះេទ។ កនុងករណី កេ៏ យ ម ម រតីៃនេគលករណ៍ករែបងែចកអំ ច 
រ ងនីត្ិរបតិបត្ត ិ និងអំ ចតុ ករ មនិសម្រសបទល់ែតេ ះ សំ បស់មជកិៃនអំ ច
តុ ករ េធ្វើករឲយអំ ចនីត្ិរបតបិត្ត ិេនឯ្រកសួងយុត្តធិម។៌ 

ករយិល័យឧត្តមសនងករ សូមផ្តល់អនុ សន៍ ឲយដកម្រ ៧េនះេចញ។ 
                                                            
5 See principles 1 to 6. 
6 See Guidelines on the Role of Prosecutors, para.5. 
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ម្រ ៩ និយយពកីរផ្ល ស់ប្តូរេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ ។ ធ្ល បម់នករេចទ្របកនក់នុង
អតីតកលពីករផ្ល ស់ប្តូរេច្រកមឲយេទកនេ់ខត្តឆង យ ថជទ្រមងៃ់នករ កទ់ណ្ឌ កមម។ េ យមនិ
បះ៉ពល់ដល់ភព្រតឹម្រតូវៃនករេចទ្របកនេ់នះ ចបប្់រតូវករពរេច្រកម ្របឆងំនឹង និភយ័ៃន
ករសំេរចេផទរែបបេនះ េ យគម នមូល ្ឋ នផ្លូវចបប្់រតមឹ្រតូវ។ កនុងករណីែដលេច្រកមមន កប់ន
្រប្រពឹត្តយ៉ងជកែ់ស្តងនូវកំហុសវនិយ័ខ្លះ គតម់និគួរ្រតូវបនផ្ល ស់េទតុ ករមយួេទៀតទុកជករ
កវ់និយ័េនះេទ - មនទណ្ឌ កមមសម្រសបេផ ងេទៀតជេ្រចើនដូចមនែចងកនុងម្រ ៥៥ ែដលនឹង

េធ្វើឲយកនែ់ត្របេសើរដល់្របសិទធផល នងិសុចរតិភពរបស់តុ ករែដលសថិតេនេខត្តឆង យៗ។ 

ករយិល័យឧត្តមសនងករ សូមផ្តល់អនុ សន៍ ឲយដក្របេយគទី២ ៃនម្រ ៩េចញ។ 

ម្រ ៥០ កថខណ័្ឌ ទី៣ និងម្រ ៩៦ កថខណ័្ឌ ទ៤ី ត្រមូវឲយមនករបំភ្លខឺ្លះ។ េច្រកម 
និង្រពះ ជ ជញ  ្រតូវែតមនិលំេអៀង េហើយ្រតូវែតេធ្វើឲយេគេឃើញថមនិលំេអៀង។ ដូចអនកដៃទេទៀត
ែដរ េទះជេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  ជករពិត ស់ ចជសមជកិៃនសមគម មយួបន
េ យេសរ ីែតពកួគតម់និគរួភជ បខ់្លួនយ៉ងជិតដតិេទនឹងគណបក នេយបយ មយួេទ។ ្របករ 
េនះនឹងអនុេ្រគះដល់ភពអពយ្រកិតែដល្រតូវបនេមើលេឃើញរបស់ពកួគត ់ េ្រកម្រកែសែភនករបស់

ធរណជន។ 

បទបបញញត្តជិក់ កម់យួ មឃតព់កីរចូលជសមជិកសកមមៃនគណបក នេយបយ
មយួ នឹងជួយ ព្រងឹងដល់េគលករណ៍ឯក ជយភព និងអនគតិរបស់តុ ករ។ ករ កប់ញចូ លនូវ
បទបបញញត្តែិបបេនះ គឺជអនុ សនជ៍ក់ កម់យួរបស់អនក យករណ៍ពេិសសស្តីពី ថ នភពសិទធិ
មនុស េនកមពុជ េនកនុងរបយករណ៍របស់េ កស្តីព្ីរបពន័ធតុ ករ។7 

េហតុដូេចនះ ករយិល័យឧត្តមសនងករសូមផ្តល់អនុ សនថ៍ ម្រ ៥០និងម្រ
៩៦ ែចងឲយបនជក់ចបស់ថ េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  មនិគួរជសមជកិសកមមៃនគណ
បក នេយបយមួយេនះេទ។ 

បែនថមពីេនះ ករយិល័យឧត្តមសនងករ សូមផ្តល់អនុ សន ៍ចបប់េនះ្រតូវែចងថ៖ 
េច្រកម ្រតូវដកខ ្លនួពី លទ់្រមងៃ់នសកមមភពគណបក នេយបយ និងពីករចលូ
រមួ្របមលូផ្តុ ំនេយបយ ឬ្រពឹត្តកិរណ៍ៃរអ៉ងគ សថវកិគណបក នេយបយ ឬករ 
ផ្តលវ់ភិគទនដលគ់ណបក នេយបយ មវធិី កេ៏ យ េធ្វើឲយេគេមើលេឃើញ

                                                            
7 A/HRC/15/46, para.67. 
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ថេយើងជមនសុ របសគ់ណបក នេយបយមួយ ឬគ្ំរទជ ធរណៈដលគ់ណ
បក នេយបយមួយេនះ។ េច្រកម ្រតូវចងចថំ សកមមភពនេយបយរបស ់
សមជិក្រកុម្រគួ រដជិ៏តដតិ មន ក ់ក៏ ចជកង្វលអំ់ពីអពយ្រកិតយភពរបសខ់ ្លនួ 
េនកនុងេរឿងក្តី មួយ។8 

ម្រ ១០៨ ែចងថ េច្រកម ឬ្រពះ ជ ជញ ែដលមនិបំេរ ើករងរកនុងរយៈេពល មយួ្រតូវ 
ជូនដំណឹងដល់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុត្តធិម ៌ ្របសិនេបើគតច់ង្់របកបករងរអ្វីេផ ងពេីនះ។ ្របសិនេបើ 
មន្របពន័ធជូនដំណឹង មយួេនកនុងករណីែបបេនះែមន ករជូនដំណឹងែបបេនះ គួរេធ្វើេទឧត្តម
្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម។ 

្របសិនេបើេនែតរក ទុកម្រ ១០៨ ករយិល័យឧត្តមសនងករ សូមផ្តល់អនុ
សន ៍ ឲយ ក់ជនួំស “រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុត្តធិម”៌ េ យ “ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម”

េនកនុងម្រ េនះវញិ។ 

៣/- េសរភីពៃនករបេញចញមតិ និងករបេងកើតសមគម 
េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  កដូ៏ចជពលរដ្ឋដៃទេទៀតែដរ មនសិទធិេសរភីពៃនករបេញចញ

មត ិ ដូច្រតូវបនធនករពរ មម្រ ១៩ ៃនកតកិសញញ អន្តរជតសិ្តីពសិីទធិពលរដ្ឋ និងសិទិធ 
នេយបយឆន ១ំ៩៦៦ (ICCPR) ែដល្របេទសកមពុជបនក្ល យជរដ្ឋភគីកនុងឆន ១ំ៩៩២។ េគល
ករណ៍េនះ ្រតូវបនបញជ កជ់ថមីេនកនុងេគលករណ៍ជមូល ្ឋ នស្តីពឯីក ជយភពតុ ករ  (កថ 
ខណ័្ឌ ទី៨) ែដលបនរលឹំកជពេិសសថ៖ 

្រពះ ជ ជញ មនសិទិធចូលរមួចំែណកកនុងករពភិក ជ ធរណៈ នូវ ល់បញ្ហ ែដលទក ់
ទងនឹងចបប ់ករ្រគប្់រគងយុត្តធិម ៌និងករេលើកសទួយ និងករករពរសិទធិមនុស  ្រពមទងំ
ចូលរមួ ឬបេងកើតអងគករេនមូល ្ឋ ន អងគករជតិ ឬអងគករអន្តរជតិ និងចូលរមួ្របជំុរបស់
អងគករទងំេនះ េ យគម នទទួលរងនូវករបតប់ងផ់ល្របេយជនខ៍ងវជិជ ជីវៈ េ យ រ
ែតមូលេហតុៃនសកមមភព្រសបចបបរ់បស់ខ្លួន ឬេ យ រែតសមជិកភពរបស់ខ្លួន េន
កនុងអងគករ្រសបចបបទ់ងំេនះេទ។ 

សិទធេិនះ គមឺនិែមនគម នែដនកណំតេ់នះេទ េហើយ “េច្រកមគួរែត្របកនខ់ជ បជ់នចិច នូវឥរយិ 
បថមយួ េដើមបរីក េសចក្តៃីថ្លថនូររបស់តុ ករ ្រពមទងំអនគតិ និងឯក ជយភពរបស់តុ ករ។9 
                                                            
8 See Guide to judicial conduct of the UK Supreme Court, para.3.3, available at 
http://www.supremecourt.uk/about/judicial‐conduct‐and‐complaints.html 
9 See Basic Principles on the Independence of the Judiciary (para.8). 
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ម្រ ៥៣ ៃនេសចក្តី្រពងចបបេ់នះ តរូំវឲយមនករេសនើសំុនូវករអនុញញ តជមុនពីឧត្តម្រកុម
្របឹក ៃនអងគេច្រកម មុននឹងេច្រកម ចងន់ិយយ ឬសរេសរអ្វែីដលទកទ់ងនឹងករងររបស់ខ្លួន។ 
ម្រ ៩៦ កម៏នែចងពីលកខខណ្ឌ ត្រមូវ្រប ក្់របែហលគន េនះែដរ សំ ប្់រពះ ជ ជញ  ្រតូវសំុករ
អនុញញ តជមុនព្ីរកសួងយុត្តធិម។៌ េនះគជឺកររតិតបតិមយួែដលមនិសមរមយ េលើេសរភីពៃនករ
បេញចញមត។ិ ជករពតិេហើយ េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ មនិគួរអធបិបយ េលើេរឿងក្តីែដលខ្លួនកំពុង
ែតចតក់រេនះេទ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ ្របសិនេបើ ជឧទហរណ៍ េច្រកម ចងផ់្តល់បទ
សមភ សន ៍ ឬកផ៏្តល់ករបង្ហ ញអពំតីួនទីរបស់េច្រកមជទូេទ ពកួេគមនិគួរ្រតូវេសនើសំុករអនុញញ ត
ជមុនេនះេទ។ េច្រកម គួរែត្រតូវបនអនុញញ តេ យចូលរមួ កនុងករជែជកពិភក ជទូេទ អំពី
្របពន័ធយុត្តធិម។៌ 

កនុងករណីេនះ េសៀវេភមគគុេទសន ៍ អពំី្រកមសីលធមវ៌ជិជ ជីវៈ េចញេ យតុ ករកំពូល
ច្រកភពអងេ់គ្លស រលឹំកថ៖ 

មន រៈសំខនដ់ល់សមជិកតុ ករកំពូល ផ្តល់បទបង្ហ ញ ឬេធ្វើបវកថ ចូលរមួកនុង
សននិសីទ និងសិកខ  សរេសរនងិបេ្រង ន េហើយជទូេទចូលរមួចំែណកដល់ករ
ពិភក អពំីបញ្ហ ្របេយជន៍ ធរណៈេនកនុងចបប ់ ករ្រគប្់រគងយុត្តធិម ៌ និងវស័ិយ  
តុ ករ។ េគលេ របស់ពកួគត ់ គឺចងេ់លើកកំពស់ករយល់ដងឹវជិជ ជីវៈ និងជ ធរ
ណៈៃនបញ្ហ ែដលបនេចទេឡើង និងអពំីតនួទីរបស់តុ ករ។10 

ករយិល័យឧត្តមសនងករ សូមផ្តល់អនុ សន ៍ លុបេចលេនកនុងម្រ ៥៣ និង 
ម្រ ៩៦ នូវលកខខណ្ឌ តរូំវឲយេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  ្រតូវសុកំរអនុញញ តជមុន មុន
នឹងខ្លួន ចនិយយជ ធរណៈអពីំបញ្ហ ននទកទ់ងនឹងករងររបស់េគ។ 

េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  កដូ៏ចជពលរដ្ឋដៃទេទៀតែដរ មនសិទធិេសរភីពកនុងករបេងកើត
សមគម មម្រ ២២ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពសិីទធិពលរដ្ឋ និងសិទិធនេយបយឆន ១ំ៩៦៦។ 
សិទធិេនះ ្រតូវបនបញជ កជ់ថមី េនកនុងេគលករណ៍ជមូល ្ឋ នស្តីពឯីក ជយភពរបស់តុ ករ 
(កថខណ័្ឌ ទី៩) នងិេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីតួនទីរបស់្រពះ ជ ជញ  (កថខណ័្ឌ ទី៩)។ សិទធេិនះក៏
្រតូវបនែចងផងែដរ េនកនុងលិខតិតុបករណ៍ថន កត់បំន ់ ដូចជេសចក្តីែថ្លងករណ៍ទី្រកុងេបក៉ងំៃន
េគលករណ៍ស្តីពឯីក ជយភពតុ ករ   េនកនុង្រពតឹ្តបិ្័រត តបំនច់បប់ សីុ (កថខណ័្ឌ ទី៩)។ 11 
េសចក្តី្រពងចបបេ់នះ មនិមនែចង មយួអំពីសិទធិេនះេទ។ 
                                                            
10 Para.3.4. 
11 Available at http://lawasia.asn.au/beijing‐statement.htm 
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ករយិល័យឧត្តមសនងករ សូមផ្តល់អនុ សន ៍ ឲយ កប់ញចូ លបទបបញញត្តមួិយ 
េ យគូសបញជ ក់េឡើងវញិពីសិទធិរបស់េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  មនេសរភីពកនុងករ 
ចូលរួម/បេងកើតសមគម។ េសចក្ត្ីរពងចបបេ់នះ គួរែចងថ៖ 

េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  ្រតូវមនសិទ ធបិេងក ើត និងចលូរមួសមគមវជិជ ជីវៈ ឬអងគករ
ដៃទេទៀត េដើមបតីំ ងឲយផល្របេយជនរ៏បសខ់ ្លនួ េលើកសទួយករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ
ជីវៈរបសខ់ ្លនួ និងេដើមបកីរពរឯក ជយភពតុ ករ។ 

៤/- លកខណៈសមបត្ត ិករេ្រជើសេរ ើស នងិករបណ្តុ ះប ្ត ល 
េគលករណ៍ជមូល ្ឋ នស្តីពឯីក ជយភពតុ ករ ែចងថ “បុគគលែដល្រតូវបនេ្រជើសឲយ

បំេរ ើករកនុងតុ ករ ្រតូវែតជបុគគលសុចរតិ េទៀង្រតង ់  និងមនសមតថភព  េ យមនករបណ្តុ ះ 
ប ្ត ល្រតឹម្រតូវ ឬមនលកខណៈសមបត្តិ មផ្លូវចបប”់។12 

ម្រ ១៩ ែចងពីបញជ ីៃនល័កខខណ័្ឌ ត្រមូវសំ បក់រេ្រជើសេរ ើសសិស េច្រកម - លកខខណ្ឌ តំរូវ
ឲយមន “កយសមបទ្រគប្់រគន ់ េដើមបបីំេពញករងរ” មនិគួរ្រតូវបនបក្រ យ មលកខណៈ
កេ៏ យ ែដលនឹងផតេ់ចលជនពិករេឡើយ។ 

ករយិល័យឧត្តមសនងករ សូមផ្តល់អនុ សនថ៍ លកខខណ្ឌ ត្រមូវេនកនុងម្រ
១៩ មិនគួរ្រតូវបនបក្រ យ មលកខណៈ កេ៏ យ ែដលនឹងផតេ់ចលជនពិករ
េនះេទ។ 

៥/- លកខខណ្ឌ ករងរ និងមុខតំែណង 
ម្រ ១៦ មនែចងពីករឈបសំ់ កមតុភពសំ បេ់ច្រកមជ្រស្តី ែដលជចនុំចមយួ គរួ

ឲយ ្វ គមន។៍ កនុងនយ័សមភពេយនឌរ័ េច្រកមបុរស កគ៏ួរមនសិទធិឈបសំ់ កបិតុភពែដរ េដើមបី
ជួយ េមើលែថទរក និងម្ត យែដលេទើបសំ លរចួ។ 

ករយិល័យឧត្តមសនងករ សូមផ្តល់អនុ សន ៍ ឲយ កប់ញចូ លេទកនុងម្រ ១៦ 
នូវបទបបញញត្ត ិែដលែចងថ េច្រកមបុរសមនសិទធិឈបស់ំ កបតុិភព។ 

េយង មេគលករណ៍ជមូល ្ឋ នស្តីពីឯក ជយភពតុ ករ ្របពន័ធៃនករតេំលើង នន្តរ
សក្តិ៍េច្រកមគួរែតែផ្អកេលើ “ក ្ត សនយនុមត័ ជពិេសសសមតថភព សុចរតិភពនិងបទពេិ ធន។៍13 

                                                            
12 Para.10. 
13 Para.13. 
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េគលករណ៍ែណនសំ្តីពតីួនទី្រពះ ជ ជញ  កម៏នបទបបញញត្ត្ិរប ក្់របែហលគន េនះែដរ។14 ក ្ត
មយួេទៀត គួរែតនិយយេយងដល់ែដរេនះគឺ ធមមនុញញសហគមនអ៍រឺ ៉ុបស្តីពីលកខន្តិកៈេច្រកម ែដល
មនែចងនូវពរី្របពន័ធៃនករតេំលើង នន្តរសក្តិ៍ គឺមយួែផ្អកេលើអតីតភពករងរ និងមយួេទៀតែផ្អក
េលើគុណូបករៈ។ ទកទ់ងេទនឹងគុណូបករៈ ធមមនុញញ េនះ ែចងថ ្របពន័ធេនះគួរែត៖ 

“ែផ្អកទងំ្រសុងេលើគុណសមបត្ត ិនិងគុណូបករៈែដលបន្របតិបត្តិេនកនុងករបំេពញតួនទរីបស់ 
ខ្លួន ែដលផ្តល់ដល់េច្រកម មមេធយបយៃនករ យតំៃលជកែ់ស្តងេលើេច្រកមមន ក់ៗ  ឬ
េ្រចើននក ់ និងបនពភិក ជមយួេច្រកម មុ។ី បនទ បម់ក េសចក្តសីេ្រមចអំពីករតេំលើង
នន្តរសក្តិ៍ ្រតូវបន្របកសេ យ ជញ ធរមយួឯក ជយពីអំ ចនតិី្របតបិត្តិ និងនីតបិញញត្តិ 

ែដល ជញ ធរេនះ មនសមជិកយ៉ងេ ច ស់ពកក់ ្ត លជេច្រកមែដល្រតូវបនេ្រជើស
ងំេ យសហករជីេច្រកមរបស់គត ់ ឬ មសំេណើ របស់ ជញ ធរេនះ ឬមនករឯកភពពី
ជញ ធរេនះ។ េច្រកមែដលមនិ្រតូវបនេសនើសំុឲយមនករតំេលើង នន្តរសក្តិ៍ ្រតូវមនសិទធិប្តងឹ

េទ ជញ ធរេនះ។”15 

េនកនុងេសចក្តី្រពងេនះ ម្រ ២៨ េធ្វើបញជ ីមយួចនំួនៃនលកខណៈសមបត្តិសំ បក់រតេំលើង
នន្តរសក្តិ៍ ែដលរមួមនទងំ “ករសេ្រមចភរកិចចបនល្អ”។ អនុេ ម មម្រ ៣១ ករបំេពញ

តនួទីរបស់េច្រកមមន ក់ៗ  ្រតូវែតទទួលបនករ យតៃំលជេរៀង ល់ឆន  ំ េ យេច្រកមែដលមន
នន្តរសក្តិ៍ខពស់ជង មរយៈករបំេពញ មចណុំចសំណួរទងំ យ។ ្របពន័ធ្រសេដៀងគន  ៃនករ
យតៃំលេលើករបំេពញតនួទីេនះ កម៏នែចងសំ ប្់រពះ ជ ជញ ទងំអស់ែដរ (ជំពូក៣ ែផនកទី៧)។ 

ខ្លមឹ រៃនចំណុចសំណួរទងំេនះ ែដលនឹងសនមតថ់្រតូវេ្របើសំ បេ់ធ្វើេសចក្តីសេ្រមច អំពកីរតំ
េលើង នន្តរសក្តិ៍ នឹងក្ល យេទជបញ្ហ យ៉ងសំខន។់ ចំណុចសំណួរទងំេនះ គួរ្រតូវបន កែ់តង
េ យឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម បនទ បព់មីនករពេិ្រគះេយបល់យ៉ងទូ យជមយួេច្រកម 
្រពះ ជ ជញ និងអនកពកព់ន័ធទងំអស់ ឧទ.េមធវ។ី ម្រ ៣៣ ែចងពិ ្ត រពសីមសភពៃនគណៈ 
កមម ធិករតេំលើង នន្តរសក្តិ៍។ េដើមបកីរពរឯក ជភពតុ ករ អំ ចនីត្ិរបតបិត្តមិនិគួរជប់
ពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ ននែដលទកទ់ងនឹង In order to protect the independence of the 
judiciary, the executive should not be involved in issues related to the promotion of 
judges and prosecutors. Consequently, the Secretary of state of MoJ should not be 
the Chairperson of this Commission. In any case, there might be no need for such a 
Commission which does not include any elected judge or prosecutor. Decisions on 
promotions should be referred to the SCM instead. 

                                                            
14 Para.7. See also Beijing Statement of Principles on the Independence of the Judiciary in the LAWASIA Region 
(para.17). 
15 Para.4.1. 
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OHCHR recommends that the Law explicitly state that promotion criteria are 
exclusively based on objective criteria, in particular ability, integrity and experience. 
Any performance evaluation system should be elaborated in consultation with judges, 
prosecutors and other relevant stakeholders. The body deciding on promotions, 
whether it is the SCM or another body, should not include any member of the 
executive. Consequently, OHCHR recommends amending Article 33 to give 
responsibility to the SCM to decide on promotion. 

According to the Basic Principles on the Independence of the Judiciary, judges shall 
have guaranteed tenure “until a mandatory retirement age or the expiry of their term 
of office, where such exists”.16 Article 62 of the draft Law sets the retirement age at 
60 for all judges. Nonetheless, the draft Law introduces a different regime for judges 
of the Supreme Court. These judges continue to work beyond the age of 60 and 
retire “at the request of the concerned judge”. The provision even seems to suggest 
that judges of the Supreme Court could work beyond the age of 65 if authorised by 
the SCM upon their request. It is unclear whether this means that if authorised by 
the SCM, some Supreme Court judges could continue to work well beyond the age 
of retirement set by the law and for an indefinite period. 

OHCHR recommends that judges of the Supreme Court continue to serve beyond the 
age of 60 only if expressly authorised by the SCM to do so. The Law should set an 
upper age limit beyond which no judge should be allowed to continue to serve. 

៦/- វិន័យ ករពយួរករងរ និងករដកេចញពីមុខតំែណង 
កំហុសវនិយ័ គួរ្រតូវបនកណំតក់នុងនយ័មយួជក់ កេ់ យចបប។់ 17  ជ្របករគួរែត្រតូវ

រលឹំកេឡើងវញិថ េច្រកម ឬ្រពះ ជ ជញ  គួរ្រតូវបនពយរួករងរ ឬដកេចញពមុីខតែំណង “សំ ប់
ែតេហតុផលអសមតថភព ឬឥរយិបទែដល ងំគតម់និឲយបំេពញករងររបស់គតប់ន”។18 

េសចក្តី្រពងចបបេ់នះ មនជំពូកមយួស្តីពទីណ្ឌ កមមវនិយ័ (ម្រ ៥៤ ដល់ម្រ ៥៦)។ 19 
ម្រ ៥៤ កំនតអ់ំពកីំហុសវនិយ័ទូេទេពក (ដូចជ កំហុសរបស់េច្រកមកនុងករបំេពញកតព្វកិចច
វជិជ ជីវៈ ករេធ្វើេ យបះ៉ពល់ដល់កិត្តិយស សីលធម៌ ្អ តស្អំ និងេសចក្តីៃថ្លថនូរ្របសចកពី្រកម
                                                            
16 Para.12. 
17 See Guidelines on the Role of Prosecutors (para.21). 
18 See Basic Principles on the Independence of the Judiciary (para.18). 
19 Disciplinary proceedings are covered in the draft Law on the SCM. 
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សីលធមរ៌បស់េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ )។ កំហុសទងំេនះ ្រតូវែតកំណតន់យ័ឲយបនចបស់ ស់
ជងេនះ េនកនុងចបបេ់នះ ឬេនកនុងចបបេ់ យែឡកមយួេទៀត។ ម្រ ៥៥ កំណតទ់ណ្ឌ កមមវនិយ័ 
មន២្របេភទ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ គម នករចង្អុលបង្ហ ញ អំព្ីរបេភទៃនទណ្ឌ កមម មយួ 
គួរយកមកអនុវត្តចំេពះកំហុសវនិយ័ែបប មយួេនះេទ។ 

ម្រ ៥៥ ែចងព ី “ករផ្ល ស់ប្តូរេ យបងខំ តរំូវឲយទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លបែនថម” - ចំនុច
េនះមននយ័ពុចំបស់ ស់។ ្រសប មមតិេយបល់របស់ករយិល័យេយើងខញុ  ំ ែដលផ្តល់ជូនេលើ
ម្រ ៩ អំពីករផ្ល ស់ប្តូរេទតុ ករមយួេផ ងេទៀត ប៉ុែន្តគឺ្រតូវេទ បណ្តុ ះប ្ត លមយួ ដូច
ជ ជបណ្ឌិ តសភវជិជ ជីវៈតុ ករជេដើម។ 

ករយិល័យឧត្តមសនងករ សូមផ្តល់អនុ សនថ៍ កហុំសវនិយ័ គួរែតកនំតន័់យ
េ យមនសំ ងចបស់ ស់ ចេំពះកររេំ ភបពំនធងន់ធងរដល់្រកមសីលធមរ៌បស់
េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ ។ ករយិល័យឧត្តមសនងករ កសូ៏មផ្តល់អនុ សន៍ផងែដរ ឲយ
គូសបញជ កអ់ពីំ្របេភទៃនទណ្ឌ កមមវនិយ័មួយ  ែដលនឹង្រតូវយកមកអនុវត្តចេំពះ
កហុំសវនិយ័ មួយ។ 

៧/- តួនទី និងកតព្វកិចច យករណ៍របស់្រពះ ជ ជញ  
ម្រ ៧៤ ែចងអពីំតួនទីរបស់្រពះ ជ ជញ ។ េទះបីជតនួទីចំបងរបស់្រពះ ជ ជញ  គឺ

េធ្វើករេចទ្របកនេ់ទេលើបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  ក្៏រពះ ជ ជញ  ្រតូវទទួលខុស្រតូវផងែដរកនុងករ
្រគប្់រគងេលើករអនុវត្តេសចក្តីសំេរចរបស់តុ ករ ្រតួតពនិិតយករឃំុខ្លួន និងម្រន្តីនគរបលយុត្តធិម ៌
ដូចមនែចងយ៉ងចបស់េនកនុង្រកមនតីវិធិី្រពហមទណ្ឌ ។ ្រពះ ជ ជញ  គរួដឹកនកំរស្រមបស្រមួល 
ជមយួនគរបល តុ ករ េមធវ ី ម ក្តី ធរណៈ និងជមយួ្រកសួង ឬ ថ បន័េផ ងៗរបស់ ជ  
រ ្ឋ ភបិល។20 

ករយិល័យឧត្តមសនងករ សូមផ្តល់អនុ សន៍ ឲយ កប់ញចូ លនូវករទទួលខុស
្រតវូទងំេនះ របស់្រពះ ជ ជញ  េទកនុងម្រ ៧៤។ 

ម្រ ៧៦ ែចងថ ្រពះ ជ ជញ  និងអគគ្រពះ ជ ជញ អម ឧទធរណ៍នងិតុ ករកំពូល 
គួរ យករណ៍្របចឆំន អំពំសីកមមភពករងររបស់ខ្លួន។ យន្តករ យករណ៍ែបបេនះ គួរជួយ ដល់
ករបេងកើនគណេនយយភព និងតម្ល ភពែថមេទៀត េនកនុង្របពន័ធយុត្តធិម។៌ េដើមបេីធ្វើឲយយន្តករ យ
ករណ៍េនះ កនែ់តមននយ័ ្រពះ ជ ជញ គរួ្រតូវបនេសនើសំុឲយ យករណ៍អំពសីកមមករងរេផ ង
                                                            
20 See Guidelines on the Role of Prosecutors (para.20). 
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េទៀត ដូចជចំនួនេរឿងក្តែីដលបនេចទ្របកន ់ ចំនួនេរឿងក្តីែដលតម្តល់ទុកឥតចតក់រ ករ្របជុំ 
េទៀងទតរ់ ងម្រន្តីនគរបលយុត្តធិម ៌ តុ ករ និងពនធនគរ និងករឯកភពេលើេយបល់ែដល 
បនេធ្វើេឡើងពកីិចច្របជុំេនះ ករចុះពិនិតយពនធនគរ និងករចុះេទពនិិតយប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសអំឡុងេពលេធ្វើ
របយករណ៍េនះ។ េដើមបជីួយ ដល់្រពះ ជ ជញ  គួរែតមនរូបមន្តសរេសររបយករណ៍មយួ រតិែត
្របេសើរ។ 

ករយិល័យឧត្តមសនងករ សូមផ្តល់អនុ សនថ៍ គួរែតមនេគលករណ៍ែណនំ
បែនថមេទៀត អពីំយន្តករសរេសររបយករណ៍ែចងេនកនុងចបប់បនទ ប ់ និងែដលេនេពល
េនះនឹងមនករ កែ់តងរូបមន្តសរេសររបយករណ៍។ ករយិល័យឧត្តមសនងករ េ្រត ម 
ខ្លួនរួចជេ្រសច កនុងករផ្តល់ជនួំយសំ ប់បញ្ហ េនះ។ 

េរៀបចំេ យករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសទិធិមនុស េនកមពជុ 
ភនំេពញ ៃថងទី២២ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៤ 


