
គណៈកម្មា ធកិារសិទ្ធមិនុសស 

  សសចកតអីធបិ្បាយទូ្សៅ សេខ ៣៧  

  ម្មត្រា ២១ ៖ សិទ្ធជិបួ្បត្រប្បជុុំសោយសនតវិធិី*  
 

I.   ការកតស់ម្មា េ់ទូ្សៅ 
 

១. សិទ្ធិមនុសសជាមូេោា នននការជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិ ី ផ្តេ់េទ្ធភាពឲ្យប្បុគាេត្រគប្បរ់បូ្បប្បសចេញមតិ
រប្បស់ខលួនរមួគ្នា  និងចូេរមួកាុងការសរៀប្បចុំសងាមរប្បស់ខលួន។ សិទ្ធិជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិមី្មនសារសុំខាន់
ណាស់កាុងសិទ្ធិរប្បស់វាផ្ទា េ់ សោយសារថាសិទ្ធិសនេះការពារសមតថភាពរប្បស់មនុសស កាុងការអនុវតត
សវ័យភាពប្បុគាេកាុងសាមគាភីាពជាមយួអាកដនទ្។ រមួជាមយួនឹងសិទ្ធិពាកព់ន័ធដនទ្សទ្ៀត សិទ្ធិសនេះ កជ៏ា
មូេោា នត្រគឹេះននត្រប្បពន័ធអភបិាេកិចេដដេម្មនការចូេរមួ សោយដផ្ែកសេើេទ្ធិត្រប្បជាធិប្បសតយយ សិទ្ធិ
មនុសស នីតិរដា និងពហុនិយម។ ការជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិី អាចសដើរតួយ៉ា ងសុំខានម់យួកាុងការអនុញ្ញា តិ
ឲ្យអាកចូេរមួប្បុំផុ្សគុំនិត នងិសគ្នេសៅដដេត្របាថាា ចងប់ានកាុងវស័ិយសាធារណៈ និងប្បសងកើតវសិាេ
ភាពននការគ្នុំត្រទ្ ឬការត្រប្បឆុំងសៅនឹងគុំនតិណនិងសគ្នេសៅទុំងស េះ។ ករណីដដេសិទ្ធិទុំងសនេះ ត្រតូវ
បានសត្រប្បើសដើមបសីោេះត្រសាយការសកើតទុ្កខមនិសុខចតិត ការជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិីអាចប្បសងកើតឱកាសសត្រម្មប្ប់
ការសោេះត្រសាយភាពមនិចុេះសត្រមុងគ្នា ត្រប្បកប្បសោយប្បរយិប្បន័ា និងដដេម្មនការចូេរមួសោយសនតិវធិី។ 
 

២- មយ៉ាងវញិសទ្ៀត សិទ្ធិជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិីគឺជាឧប្បករណ៍ដម៏្មនតុំនេមយួ ដដេអាចសត្រប្បើ និងត្រតូវបាន
សត្រប្បើ សដើមបទី្ទ្ួេសាា េ់ នងិសសត្រមចសិទ្ធិសផ្សងៗសទ្ៀត រាប្បប់្បចេូ េទុំងសិទ្ធិសសដាកិចេ សងាម នងិវប្បបធម។៌ 
សិទ្ធិសនេះ ម្មនសារៈសុំខានជ់ាពិសសស ចុំសពាេះប្បគុាេ នងិត្រកុមដដេត្រតូវបាតប់្បងប់ានឱកាស។ ការខក
ខានមនិបានសគ្នរព នងិធា សិទ្ធិជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិគីជឺាសញ្ញា សុំគ្នេ់ពីការប្បង្ក្រក ប្ប។ 
៣- ត្រប្បសយគទ្ី១ ននម្មត្រា២១ ននកតិកាសញ្ញា អនតរជាតសិតីពីសិទ្ិធពេរដា និងសិទ្ិធនសយបាយ ដចងថា“ 
សិទ្ធតិ្រប្បជុុំសោយសនតិវធិី ត្រតូវដតទ្ទ្ួេសាា េ់” ។ សិទ្ធិត្រតូវបានប្បញ្ញា កក់ាុងនយ័ត្រសសដៀងគ្នា  សៅកាុង

  

 *  អនុមត័សោយគណៈកម្មា ធកិារ សមយ័ត្រប្បជុុំសេើកទ្ី១២៩ រប្បស់ខលួន  ២៩ មថុិ (ដេ់ ២៤ កកកោ ២០២០។ )  

  CCPR/C/GC/37 

 ឯកសារចុងសត្រកាយមនិទនផ់្សពវផ្ាយ ដចកចាយទូ្សៅ 
២៧ កកកោ ២០២០ 
ឯកសារសដើម៖ អងស់គលស     
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2  

ឧប្បករណ៍អនដរជាតិសផ្សងសទ្ៀត1 សហើយខលឹមសាររប្បស់វាត្រតូវបានប្បញ្ញា កស់ោយសាថ ប្បន័អនតរជាតិសផ្សងៗ 
ឧទហរណ៍សៅកាុងទ្សសនៈរប្បស់ពួកសគ សសចកតីសសងកតចុងសត្រកាយ សសចកតីសសត្រមចចិតត សសចកតីដណ ុំ
ការប្បកត្រសាយ នងិការសុំសរចចិតតរប្បស់តុលាការ។2  សត្រៅពីត្រតូវបានចងភាា ប្បស់ោយចាប្បអ់នតរជាតិ សដើមបី
ទ្ទ្ួេសាា េ់សិទ្ធិជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិ ី រដាភាគសត្រចើនសេើសេុប្បកទ៏្ទ្ួេសាា េ់សិទ្ធិសនេះសៅកាុងរដាធមានុ
ចាជាតិរប្បស់ពួកសគផ្ងដដរ។3 
 

៤- សិទ្ធិកាុងការជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិី ការពារការជួប្បត្រប្បជុុំសោយអហិងា សោយប្បគុាេទុំងឡាយ
សត្រម្មប្បស់គ្នេប្បុំណងជាកល់ាក ់សពាេគឺការជបួ្បជុុំគ្នា ដដេម្មនេកខណៈប្បសចេញមត។ិ4 សិទ្ធិសនេះ ប្បសងកើត
បានជាសិទ្ធិប្បុគាេមយួ ដដេត្រតូវបានអនុវតតរមួគ្នា ។5  ដូសចាេះ ជាប្បន់ឹងសិទ្ធិសនេះ គឺជាធាតុផ្សុំននការផ្ារភាា
ប្ប។់ 
 

៥- មនុសសត្រគប្បរ់បូ្បម្មនសិទ្ធិជបួ្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិី៖ ត្រប្បជាពេរដា និងមនិដមនជាពេរដា ដូចគ្នា ។ សិទ្ធិ
សនេះ អាចត្រតូវបានអនុវតតសោយ ឧទហរណ៍ ជនប្បរសទ្ស6 ជនចុំណាកត្រសុក )ម្មនឯកសារ ឬគ្នា នឯក
សារ( 7 អាកដសវងរកសិទ្ធិត្រជកសកាន និងជនសភៀសខលួន8 កដូ៏ចជាជនគ្នា នរដា។ 
 

  

 1 សូមសមើេ ឧទ. សសចកតីត្រប្បកាសជាសកេសតីពសិីទ្ធមិនុសស )ម្មត្រា២០ )១(( អនុសញ្ញា សតីពកីារការពារសិទ្ធិមនុសស នងិសសរភីាពជាមូេ
ោា ន )អនុសញ្ញា អឺរ ៉ាុប្បសតីពីសិទ្ធិមនុសស( )ម្មត្រា១១( អនុសញ្ញា អាសមរកិសតីពសិីទ្ធមិនុសស )ម្មត្រា១៥( និងធមានុចាអាង្ក្ហវកិសតីពសិីទ្ធិមនុសស និង
ត្រប្បជាជន )ម្មត្រា១១(។ ធមានុចាអារា៉ា ប្បស់តីពសិីទ្ធមិនុសសការពារសិទ្ធិត្រប្បជាជន )ម្មត្រា២៨(។ កាតពវកចិេជាកល់ាកទ់កទ់្ងនឹងការចូេរមួកាុង
ការជបួ្បត្រប្បជុុំសោយសនតវិធិី កអ៏ាចម្មនសៅកាុងអនុសញ្ញា សតីពសិីទ្ធកុិម្មរ )ម្មត្រា១៥( អនុសញ្ញា សតីពីការេុប្បប្បុំបាតរ់ាេ់ទ្ត្រមងន់នការសរ ើសសអើង
ពូជសាសន ៍)ម្មត្រា៥ )ឃ( )ix)) នងិធមានុចាអាង្ក្ហវិកសតីពសិីទ្ធ ិនិងសុខុម្មេភាពកុម្មរ )ម្មត្រា៨( ។ 

 

 2 ឧទហរណ៍ពយីនតការកាុងតុំប្បន ់សូមសមើេការយិេ័យអងាការសនតសុិខ នងិសហត្រប្បតិប្បតតិការសៅអឺរ ៉ាុប្ប )OSCE) សត្រម្មប្ប់
សាថ ប្បន័ត្រប្បជាធបិ្បសតយយនិងសិទ្ធមិនុសស នងិគណៈកមាការអឺរ ៉ាុប្បសត្រម្មប្បេ់ទ្ធិត្រប្បជាធបិ្បសតយយាមរយៈចាប្ប ់)គណៈកមាការ
ត្រកុងសវនី( សគ្នេការណ៍ដណ ុំសតី ពីសសរភីាពកាុ ងការជបួ្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធីិសេើកទី្៣ )២០១៩( គណៈកមាការអាង្ក្ហវិកសតីពី
សិទ្ធិមនុសសនិងត្រប្បជាជន )ACHPR) សគ្នេការណ៍ដណ ុំសតីពីសសរភីាពខាងសម្មគម និងការជួប្បត្រប្បជុុំសៅទ្វបី្បអាង្ក្ហវកិ 
)២០១៧( ACHPR សគ្នេការណ៍ដណ ុំសតីពីការឃ្ល ុំសមើេការជួប្បត្រប្បជុុំសោយមង្ក្នតីអនុវតតចាប្បស់ៅអាង្ក្ហវិក )២០១៧( 
ការយិេ័យអាករាយការណ៍ពិសសស សតីពសីសរភីាពកាុងការប្បសចេញមតិរប្បស់គណៈកមាការអនតរអាសមរកិាុំង អុំពីសិទ្ធិមនុសស 
ការតវា៉ា  និងសិទ្ធិមនុសស៖ សតងោ់រសតីពសិីទ្ធិដដេពាកព់ន័ធនឹងការតវា៉ាសងាម នងិកាតពវកិចេ សដើមបដីកឹ ុំការស ល្ើយតប្បរប្បស់រដា 
)២០១៩( ។ 

 

 3 ចុំនួនសរុប្ប១៨៤ កាុងចុំសណាមសម្មជកិចុំនួន១៩៣ ននអងាការសហត្រប្បជាជាតិ ទ្ទ្ួេសាា េ់សិទ្ធិជួប្បជុុំសោយសនតវិធិីសៅកាុង
រដាធមានុចា រប្បស់ពកួសគ សូមសមើេ www.rightofassembly.info. 

 

 4 សូមសមើេ ឃីវនិម្ម៉ា  និងហ្វ ុំងឡង ់(CCPR/C/50/D/412/1990) កថាខណឌ ៧.៦ សសឃឺកូ និងសប្បឡារុសស  
(CCPR/C/109/D/1851/2008) កថាខណឌ  ៩.៣ និង ផូ្ផ្ទល វនី និងសប្បឡារុសស (CCPR/C/118/D/2139/2012) កថា
ខណឌ ៨.៥ ។ 

 

 5 សូមសមើេ សសចកតផី្តេ់មតសិយប្បេ់ទូ្សៅសេខ៣១ )២០០៤( កថាខណឌ ៩ ។ 

 

 6 សូមសមើេ សសចកតផី្តេ់មតសិយប្បេ់ទូ្សៅសេខ១៥ (1986) កថាខណឌ ១-២ នងិ CCPR/C/KWT/CO/3 កថាខណឌ
៤២។ 

 

 7 CCPR/C/DOM/CO/6 កថាខណឌ ៣២។ 

 

 8 CCPR/C/NPL/CO/2 កថាខណឌ ១៤។ 

 

 

http://www.rightofassembly.info/
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៦- ម្មត្រា២១ ការពារការជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិី សទេះជាសធវើសឡើងសៅទ្ីណាកស៏ោយ៖ សៅសត្រៅផ្ាេះ កាុងផ្ាេះ 
និងាមអនឡាញ សៅទ្សីាធារណៈ និងឯកជន ឬសៅកដនលងទុំងពីរសនេះរមួប្បចាូ េគ្នា ។ ការជួប្បត្រប្បជុុំ
ដប្បប្បសនេះ អាចម្មនសត្រចើនរបូ្បភាព រមួទុំង ការសធវើបាតុកមា ការតវា៉ា  ការត្រប្បជុុំ ការសដើរដដងែរ ការដហរកបួន ការ
អងាុយសៅនឹងកដនលង ការជួប្បជុុំគ្នា អុចសទ្ៀនសត្រកាយសុរយិអសតងាត នងិការជួប្បត្រប្បជុុំរយៈសពេខលីសត្រម្មប្ប់
ដតអិនធណិឺត និងប្បណាត ញសងាម ។ សកមាភាពទុំងសនេះ ត្រតូវបានការពារសត្រកាមម្មត្រា២១ មនិថាពួកសគ
សៅនឹងកដនលង ដូចជា ការឈរសៅខាងសត្រៅកដនលងសធវើការ ឬចេ័ត ដូចជាការដដងែរកបួន ឬការដហកបួន ជា
សដើម។ 
 

៧. កាុងករណីជាសត្រចើន ការជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិីមនិឈានដេ់សគ្នេសៅចត្រមូងចត្រម្មសសទ្ សហើយប្ប
ណាត េឲ្យម្មនការរ ុំខានតិចតចួ ឬគ្នា នផ្ងកសឹងម្មន។ សគ្នេប្បុំណងសនេះត្រប្បដហេជា ជាឧទហរណ៍
សដើមបអីប្បអរសាទ្រទ្ិវាជាតិ ឬអប្បអរេទ្ធផ្េននត្រពតឹតិការណ៍កឡីា។ សទេះជាយ៉ា ងណាកស៏ោយ ការជួប្ប
ត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិីជួនកាេអាចត្រតូវបានសត្រប្បើ សដើមបដីសវងរកគុំនិត ឬសគ្នេសៅដដេម្មនភាពត្រប្បទុំងត្រប្បទុ្
ងគ្នា  ។ កត្រមតិ ឬចរតិេកខណៈននការជួប្បត្រប្បជុុំទុំងស េះ អាចប្បណាត េឲ្យម្មនការរ ុំខានខលេះ ឧទហរណ៍
ចរាចរណ៍រថយនត ឬការសដើរសថាើរសជើង ឬសកមាភាពសសដាកចិេ។9 ផ្េវបិាកទុំងសនេះ មនិថាម្មន ឬគ្នា ន
សចត កតី វាមនិសចាទ្ជាប្បញ្ញែ ចុំសពាេះការការពារដេ់សកមាភាពជបួ្បត្រប្បជុុំទុំងស េះសឡើយ។ មនិថាកុំរតិ
ប្ប៉ាុណាា  ដដេត្រពឹតតិការណ៍អាចប្បសងកើតឲ្យម្មនការរ ុំខាន ឬហ្និភយ័ដប្បប្បសនេះ ត្រតូវដតត្រគប្បត់្រគងកាុងត្រកប្បខណ័ឌ
ននកតិកាសញ្ញា សនេះ។ 
 

៨. ការទ្ទ្ួេសាា េ់សិទ្ធិជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិី ោកក់ាតពវកិចេដដេត្រតូវគ្នា សៅសេើរដាភាគីទុំងឡាយ កាុង
ការសគ្នរព និងធា ការអនុវតតរប្បស់ខលួន សោយគ្នា នការសរ ើសសអើង។10 សនេះតត្រមូវឲ្យរដាអនុញ្ញា តឲ្យការជួប្ប
ត្រប្បជុុំដប្បប្បសនេះ សកើតសឡើងសោយគ្នា នការសត្រជៀតដត្រជកសោយគ្នា នសហតុផ្េ និងសដើមបជីួយ សត្រមួេដេ់ការ
អនុវតតសិទ្ធ ិ នងិការពារអាកចូេរមួ។ ត្រប្បសយគទ្ីពីរ ននម្មត្រា២១ ផ្តេ់នូវមូេោា នសត្រម្មប្បក់ាររតឹតបតិ
ដដេអាចសកើតម្មន ប្ប៉ាុដនតការរតឹតបតិដប្បប្បសនេះ ត្រតូវដតម្មនេកខណៈតូចចសងែៀត។ ាមពិតម្មនដដនកុំណត់
សេើការរតឹតបតិដដេអាចសធវើសៅបាន។ 

 

៩- ការការពារសពញសេញននសិទ្ធិជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិ ី គឺអាចសធវើសៅបាន េុេះត្រាដតសៅសពេដដេ
សិទ្ធិដនទ្សទ្ៀត ជាសរឿយៗម្មនត្រតួតសីុគ្នា  កត៏្រតូវបានការពារដដរ ជាពិសសស សិទ្ធិសសរភីាពកាុងការប្បសចេញ
មតិ សសរភីាពកាុងការចូេរមួជាសម្មគម និងការចូេរមួកាុងជីវភាពនសយបាយ។11 ការការពារសិទ្ធិជួប្ប
ត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិីសត្រចើនដតពងឹដផ្ែកផ្ងដដរសៅសេើការសធវើឲ្យត្រប្បសសើរសឡើងនូវសិទ្ធិពេរដា និងនសយបាយ 
កដូ៏ចជា សិទ្ធិសសដាកិចេ សងាម និងវប្បបធម។៌ ឧទហរណ៍ សៅសពេដដេឥរយិប្បថរប្បស់ប្បុគាេោកសិ់ទ្ធិ
ទុំងសនេះសៅសត្រៅវសិាេភាពននការការពារសោយម្មត្រា២១ ជាអាទ្ិ៍ សោយសារដតពួកសគសធវើសកមាភាព

  

 9  CCPR/C/KOR/Q/4 កថាខណឌ ២៦។ 
 

 10 ICCPR ម្មត្រា២ )១( ។ 
 

 11 Cf. A/HRC/39/28, para. 14.  
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ហិងា ពួកសគរកាសិទ្ធិសផ្សងសទ្ៀតរប្បស់ខលួន សៅសត្រកាមកតកិាសញ្ញា  ជាកមាវតថុននការ កត្រមតិកុំណត ់នងិ
ការរតិតបតិ។ 

 

១០. រសប្បៀប្បដដេការជួប្បត្រប្បជុុំ ត្រតូវបានសធវើ និងប្បរបិ្បទ្រប្បស់ពួកសគផ្ទល ស់ប្បតូរាមសពេសវលា។ ប្បញ្ញែ សនេះ
អាចប្ប៉ាេះពាេ់ដេ់រសប្បៀប្បដដេអាជាា ធរបានចាតវ់ធិានការ។ ឧទហរណ៍ ប្បសចេកវទិ្យទ្ុំ កទ់្ុំនងដដេ
កុំពុងរកីចសត្រមើន ផ្តេ់នូវកាលានុវតតភាពដេ់ការចាប្បផ់្ាុ ុំទុំងមូេ ឬមយួដផ្ាកាមអនឡាញ សហើយជាញឹក
ញាប្ប ់ សដើរតួសុំខានក់ាុងការសរៀប្បចុំ ការចូេរមួ និងការាមឃ្ល ុំសមើេការជួប្បត្រប្បជុុំជារបូ្បវនត ដដេម្មននយ័
ថាការសត្រជៀតដត្រជកជាមយួការត្របាត្រស័យទកទ់្ងដប្បប្បសនេះ អាចរារាុំងការជបួ្បត្រប្បជុុំ។ សៅសពេដដេប្បសចេក
វទិ្យឃ្ល ុំសមើេ អាចត្រតូវបានសគសត្រប្បើ សដើមបរីកុរកការគុំរាមកុំដហងននអុំសពើហឹងា សហើយដូសចាេះ សដើមបកីារពារ
សាធារណៈជន ពួកសគកអ៏ាចរ ុំសលាភសេើសិទ្ធិឯកជន នងិសិទ្ធិសផ្សងសទ្ៀតរប្បស់អាកចូេរមួ និងអាកឈរ
សមើេ និងម្មនឥទ្ធិពេមនិេែ។ សេើសពីសនេះសៅសទ្ៀត ម្មនការសកើនសឡើងនូវភាពជាម្មេ ស់ឯកជន និង
ទ្ត្រមងន់នការត្រគប្បត់្រគងសផ្សងសទ្ៀត សេើទ្ីធាល សត្រប្បើត្របាស់ជាសាធារណៈ និងសវទ្ិកាទ្ុំ កទ់្ុំនង។ ការ
ពិចារណាសេើតត្រមូវការទុំងសនេះ ចាុំបាចត់្រតូវម្មនការយេ់ដឹងដប្បប្បសហសមយ័អុំពីត្រកប្បខណ័ឌ គតិយុតនន
ម្មត្រា២១។ 

II.  វសិាេភាពននសិទ្ធជិបួ្បត្រប្បជុុំសោយសនតវិធិ ី
 

១១. ការកុំណតថ់ាសតើការចូេរមួរប្បស់នរណាម្មា ក ់ សៅកាុងការជួប្បត្រប្បជុុំមយួ ត្រតូវ ឬមនិត្រតូវបានការពារ
សោយម្មត្រា២១ តត្រមូវឲ្យម្មនដុំសណើ រការជាពីរដុំណាកក់ាេ។ ជាប្បឋម សគត្រតូវដតបានសមើេថាសតើ
សកមាភាពរប្បស់ប្បគុាេណាម្មា ក ់សថិត ឬមនិសថិតកាុងវសិាេភាពននការការពារ ដដេត្រតូវបានផ្តេ់សោយ
សិទ្ធ ិ ដដេម្មននយ័ថា វាជាការចូេរមួដដេសថិតកាុង“ ការជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិី” ឬសទ្ )ដូចដដេបាន
ពិពណ៌ សៅកាុងដផ្ាកសនេះ( ។ ត្រប្បសិនជាសថិតកាុងវសិាេភាពសនេះ រដាត្រតូវដតសគ្នរព នងិធា សិទ្ធិរប្បស់
អាកចូេរមួ )ដូចម្មនដចងកាុងដផ្ាកទ្ី៣( ។ ទ្ីពីរ ត្រតូវសមើេថាសតើការរតឹតបិតណាមយួ សៅសេើការអនុវតត
សិទ្ធសិនេះម្មនភាពត្រសប្បចាប្ប ់ឬសទ្ សៅកាុងប្បរបិ្បទ្ស េះ )ដូចដដេបានពិពណ៌ សៅកាុងដផ្ាកទ្៤ី( ។ 

១២. ការចូេរមួកាុង “ ការជួប្បត្រប្បជុុំ” តត្រមូវឲ្យសរៀប្បចុំ ឬចូេរមួកាុងការជួប្បត្រប្បជុុំមនុសសសត្រម្មប្បស់គ្នេ
ប្បុំណង ដូចជា ការប្បសចេញមតិផ្ទា េ់ខលួន ការប្បរែ ញពីជុំហរមយួសេើប្បញ្ញែ ណាមយួជាកល់ាក ់ឬការផ្ទល ស់
ប្បតូរគុំនិត។ ការជួប្បត្រប្បជុុំសនេះ កអ៏ាចម្មនសគ្នេប្បុំណង សដើមបអីេះអាង ឬប្បញ្ញា កព់សីាមគាីភាព ឬអតត
សញ្ញា ណត្រកមុផ្ងដដរ។ សត្រៅពីម្មនសគ្នេប្បុំណងដប្បប្បសនេះ ការជួប្បត្រប្បជុុំអាចប្បសត្រមើសគ្នេសៅសផ្សងសទ្ៀត
ដូចជា ការកុំសានត វប្បបធម ៌សាស  ឬសគ្នេប្បុំណងពាណិជាកមា សហើយសៅដតត្រតូវបានការពារសោយ
ម្មត្រា២១ ជាដដដេ។ 
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១៣. សទេះជាសុំសៅដេ់សញ្ញា ណននការជបួ្បត្រប្បជុុំកតី កត៏្រតវូដតម្មនអាកចូេរមួសេើសពមី្មា កដ់ដរ សៅកាុងការ
ជួប្បត្រប្បជុុំសនេះ12 អាកតវា៉ា ដតម្មា កទ់្ទ្ួេបានការការពារសោយសត្រប្បៀប្បសធៀប្បសត្រកាមកតិកាសញ្ញា សនេះ ឧទហរណ៍ 
សត្រកាមម្មត្រា១៩។ សទេះប្បជីាការអនុវតតសិទ្ធិជួប្បជុុំសោយសនតិវធិី ជាធមាា ត្រតូវបានសគយេ់ថាទកទ់្ង
សៅនឹងការជួប្បត្រប្បជុុំមនុសសជារបូ្បវនត ម្មត្រា២១ ការការពារត្រតូវបានពត្រងីកវសិាេភាពផ្ងដដរដេ់ការ
ចូេរមួពីចម្មា យ កាុងការសរៀប្បចុំ និងការជួប្បត្រប្បជុុំ ឧទហរណ៍ ាមអនឡាញ។13 

១៤- ការជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិីសត្រចើនដតសរៀប្បចុំទុ្កជាមុន ដដេទុ្កសពេឲ្យអាកសរៀប្បចុំជូនដុំណឹងដេ់
អាជាា ធរឲ្យសរៀប្បចុំាមការចាុំបាច។់ សទេះយ៉ា ងណាកស៏ោយ ការជួប្បត្រប្បជុុំសៅសពេដតមយួ ការស្លើយតប្ប
សោយផ្ទា េ់ជាធមាាចុំសពាេះត្រពឹតតិការណ៍ប្បចេុប្បបនា សទេះប្បីម្មន ឬគ្នា នការសត្រមប្បសត្រមួេ ត្រតូវបានការពារ
សសាើភាពគ្នា  សោយម្មត្រា២១។ ការជួប្បត្រប្បជុុំដប្បប្បត្រប្បឆុំង សកើតសឡើងសៅសពេដដេការជួប្បត្រប្បជុុំមយួ សធវើ 
សឡើងសដមតងមតិត្រប្បឆុំងជុំទស់នឹងការជួប្បត្រប្បជុុំមយួសទ្ៀត។ ការជួប្បត្រប្បជុុំទុំងពីរសនេះ អាចសថិតសៅកាុង
វសិាេភាពននការការពារសោយម្មត្រា២១ ។ 

១៥. ការជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតវិធិី ម្មនភាពផ្ាុយគ្នា សៅនឹងការត្រប្បជុុំត្រប្បជុុំមយួដដេម្មនចរតិេកខណៈដប្បប្ប 
អុំសពើហិងារាេោេ និងធានធ់ារ។ ដូសចាេះពាកយថា “សនតិវធិ”ី និង “អហិងា” ត្រតូវបានសគសត្រប្បើជុំនួសគ្នា សៅ
កាុងប្បរបិ្បទ្សនេះ។ សិទ្ធិជបួ្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិ ី សប្បើាមនិយមនយ័ មនិអាចត្រតូវបានអនុវតតសោយសត្រប្បើអុំសពើ
ហិងាបានសឡើយ។ “អុំសពើហឹងា” សៅកាុងប្បរបិ្បទ្ននម្មត្រា២១ ជាធមាា ប្បរែ ញពីការសត្រប្បើត្របាស់ សោយ
អាកចូេរមួ នូវកម្មល ុំងបាយត្រប្បឆុំងនឹងអាកដនទ្សទ្ៀត ដដេអាចប្បណាត េឲ្យម្មនរប្បសួ ឬសាល ប្ប ់ឬខូចខាត
ត្រទ្ពយសមបតតិយ៉ា ងធានធ់ារ។14 ការត្រគ្ននដ់តជុំរញុ និងសដើរត្រប្បសត្រជៀតគ្នា  ឬការរ ុំខានដេ់សកមាភាពសធវើដុំសណើ រ
រប្បស់យនយនត ឬអាកសថាើរសជើង ឬសកមាភាពត្រប្បចាុំនថា មនិម្មននយ័ថាជា “អុំសពើហឹងា” សទ្។ 

១៦. ត្រប្បសិនជាការត្រប្បត្រពឹតតរប្បស់អាកចូេរមួ កាុងការជបួ្បត្រប្បជុុំមយួសធវើសឡើងសោយសនតិវធិី ការដដេ
េកខខណឌ តត្រមូវននចាប្បជ់ាតិ ទកទ់្ងសៅនឹងការជបួ្បត្រប្បជុុំមយួ មនិត្រតូវបានប្បុំសពញសោយអាកសរៀប្បចុំ ឬអាក
ចូេរមួ មនិជាជាកុំហុសរប្បស់ខលួនឯងផ្ទា េ់ សោយោកអ់ាកចូេរមួសៅខាងសត្រៅវសិាេភាពននការ
ការពារសោយម្មត្រា ២១។15 ការមនិសគ្នរពរប្បស់ត្រប្បជាពេរដាជាសមូហភាព ឬយុទ្ធ ការសោយ
សកមាភាពផ្ទា េ់ អាចត្រតូវបានត្រគប្បដ់ណត ប្បស់ោយម្មត្រា២១ ត្រប្បសិនសប្បើសកមាភាពស េះ សធវើសឡើងសោយអ 
ហិងា។16  

  

 12 ខូេដមន និងអូង្ក្សាត េី (CCPR/C/87/D/1157/2003) កថាខណឌ ៦.៤ ។ 

. 

 13 A/HRC/41/41 

 

 14 សូមសមើេ OSCEនងិគណៈកមាការសវន ីសគ្នេការណ៍ដណ ុំសតី ពីសសរភីាពកាុ ងការជបួ្បត្រប្បជុុំសោយសនតិភាព កថាខណឌ ៥១។ 
 

 15 សូមសមើេ តុលាការសិទ្ធិមនុសសអុឺរ ៉ាុប្ប ង្ក្ហវមូគីន និងរុសសីុ )ពាកយសុុំសេខ ៧៤៥៦៨/១២( សាេត្រកម ចុេះនថាទ្ី៥ ដខមករា ឆា ុំ
២០១៦ កថាខណឌ ៩៧ ។ 

 

 16 សូមសមើេ CCPR/C/CHN-MAC/CO/1 កថាខណឌ ១៦។ 
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១៧. ជានិចេជាកាេ មនិម្មនដខសប្ប ា តដ់ប្បងដចកចាស់លាស់រវាងការជួប្បត្រប្បជុុំដដេម្មនេកខណៈសនតិ
វធិី និងការជួប្បត្រប្បជុុំដដេមនិម្មនេកខណៈសនតិវធិី ប្ប៉ាុដនតម្មនការសនាតជាមុន កាុងការគ្នុំត្រទ្ដេ់ការចាត់
ទុ្កការជួប្បត្រប្បជុុំមយួដដេនឹងត្រប្បត្រពឹតតសៅសោយសនតិវធិី។17 មយ៉ាងវញិសទ្ៀត អុំសពើហឹងាោចស់ោយដឡក 
សោយអាកចូេរមួមយួចុំនួន មនិគួរត្រតូវបានចាតទុ់្កថាជាអុំសពើហឹងារប្បស់អាកដនទ្សទ្ៀត អាកសរៀប្បចុំកមា
វធិី ឬការត្រប្បត្រប្បជុុំដូចស េះសឡើយ។18  ដូសចាេះ អាកចូេរមួខលេះ សៅកាុងការជួប្បត្រប្បជុុំមយួ អាចត្រតូវបានត្រគប្បដ់
ណត ប្បស់ោយម្មត្រា២១ ខណៈដដេអាកសផ្សងសទ្ៀត សៅកាុងការជួប្បត្រប្បជុុំដតមយួសនេះ មនិត្រគប្បដ់ណត ប្ប់
សោយម្មត្រាសនេះសទ្។ 
 
១៨. សុំណួរថាសតើការជួប្បត្រប្បជុុំមយួម្មនេកខណៈសនតិវធិ ីឬយ៉ា ងណាស េះ ត្រតូវដតស្លើយសោយសយងសៅ
សេើអុំសពើហឹងាដដេម្មនត្រប្បភពសចញពីអាកចូេរមួ។ អុំសពើហឹងាត្រប្បឆុំងនងឹអាកចូេរមួកាុងការត្រប្បជុុំសោយ
សនតិវធិីពីសុំណាកអ់ាជាា ធរ ឬពីសុំណាកភ់ាា ករ់រប្បងកសហតុ ដដេសធវើសឡើងកាុង មពកួសគ មនិសធវើឲ្យការជួប្ប
ត្រប្បជុុំមយួដត្រប្បកាល យពីសនតិវធិីសៅជាហិងាបានសឡើយ។ ដូចគ្នា សនេះអនុវតតផ្ងដដរ ចុំសពាេះអុំសពើហិងាសោយ
សម្មជិកសាធារណៈដដេត្រប្បឆុំងសៅសេើការជួប្បត្រប្បជុុំ ឬសោយអាកចូេរមួពីខាងការជួប្បត្រប្បជុុំដដេត្រប្បឆុំង។ 
 

១៩. សកមាភាពរប្បស់អាកចូេរមួមយួចុំននួ សៅកាុងការជួប្បត្រប្បជុុំមយួអាចចាតទុ់្កថាជាអុំសពើហិងា
ត្រប្បសិនជាអាជាា ធរអាចប្បរែ ញភសតុាងដដេអាចសជឿទុ្កចិតតបានថា សៅមុនសពេ ឬសៅកាុងអុំឡុងសពេ
ននត្រពឹតតិការណ៍ស េះ អាកចូេរមួទុំងស េះ កុំពុងញុេះញងឲ់្យអាកដនទ្សត្រប្បើអុំសពើហិងា សហើយសកមាភាពដប្បប្ប
សនេះ ទ្ុំនងជាប្បងកឲ្យម្មនអុំសពើហិងា អាកចូេរមួម្មនសចត ហិងា និងម្មនដផ្នការសធវើសកមាភាពហិងា 
ឬអុំសពើហិងាខាងដផ្ាកពកួសគ គឺជិតមកដេ់សហើយ។19 ករណីោចស់ោយដឡកននការត្រប្បត្រពឹតតដប្បប្បសនេះនងឹ
មនិត្រគប្បត់្រគ្នន ់ សដើមបសីធវើឲ្យការជួប្បត្រប្បជុុំទុំងមូេកាល យជាមនិសនតិវធិីសឡើយ ប្ប៉ាុដនតត្រប្បសិនសកមាភាពសនេះ
ម្មនការរកីរាេោេជាកដ់សតងសៅកាុងការជួប្បត្រប្បជុុំ ការចូេរមួកាុងការជួប្បជុុំដូចសនេះ មនិត្រតូវបានការពារ
សត្រកាមម្មត្រា២១ សទ្ៀតសឡើយ។ 
 

២០- ការដដេអាកចូេរមួកានវ់តថុដដេសគសឃើញ ឬអាចសគសឃើញថាជាអាវធុ ឬឧប្បករណ៍ការពារ ដូចជា
ម្ម៉ា សការពារឧសា័នពុេ ឬមកួសុវតថិភាព មនិត្រគប្បត់្រគ្ននស់ដើមបកីុំណតព់ីសកមាភាពហិងារប្បស់អាកចូេរមួ
សឡើយ។ ស េះគឺត្រតូវកុំណតស់ោយដផ្ែកសេើករណីនីមយួៗ សោយដផ្ែកសេើ កាុងចុំសណាមចុំណុចសផ្សងសទ្ៀត 
ចាប្បជ់ាតិសតីពីការកានក់ាុំសភលើង )ជាពិសសសអាវធុ( ការអនុវតតវប្បបធមក៌ាុងត្រសុក ថាសតើម្មនភសតុាងប្បរែ ញ
ពីសចត ហិងា និងហ្និភយ័ននអុំសពើហិងា សោយវតតម្មនននវតថុដប្បប្បសនេះឬសទ្។ 
 

  

             17 A/HRC/31/66 កថាខណឌ ១៨។ 
 

 18 សូមសមើេ តុលាការសិទ្ធិមនុសសអនតរទ្វីប្បអាសមរកិាុំង ករណីង្ក្សតី រងសត្រគ្នេះសោយអុំសពើទរុណកមាផ្លូ វសភទ្ កាុ ងសុំណុុំ សរឿង អាដត
នកូ និងមិុកសីុកូ សាេត្រកម ចុេះនថាទ្ី២៨ ដខវចិឆិកា ឆា ុំ២០១៨ សស៊េរ ីC សេខ៣៧១ កថាខណឌ ១៧៥ តុលាការសិទ្ធមិនុសស
អុឺរ ៉ាុប្ប ង្ក្ហវមូគីន និងរុសសីុ  កថាខណឌ ៩៩។ 

 

 19  សូមសមើេ ដផ្នការសកមាភាពរា៉ាបាត )២០១២( A/HRC/22/17/Add.4, appendix, កថាខណឌ ២៩ )ច( ។ 
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III. កាតពវកចិេរប្បស់រដាភាគទីុំងឡាយ កាុងការសគ្នរពសិទ្ធជិបួ្បត្រប្បជុុំសោយសនតវិធិ ី
 

២១. កតិកាសញ្ញា សនេះ កុំណតក់ាតពវកចិេចុំសពាេះរដាភាគីទុំងឡាយ ឲ្យ “ សគ្នរព នងិធា ” សិទ្ធិទុំងអស់
ដដេម្មនដចងសៅកាុងកតិកាសញ្ញា សនេះ )ម្មត្រា២ )១(( សដើមបចីាតវ់ធិានការាមផ្លូវចាប្ប ់ និងវធិានការ
ដនទ្សទ្ៀត សដើមបសីសត្រមចសគ្នេប្បុំណងសនេះ )ម្មត្រា២ )២(( នងិសដើមបបី្បនតគណសនយយភាព និងផ្តេ់នូវ
មសធយបាយសោេះត្រសាយដម៏្មនត្រប្បសិទ្ធភាពសត្រម្មប្បក់ាររ ុំសលាភសេើសិទ្ធិដដេម្មនដចងសៅកាុងកតិកា
សញ្ញា  )ម្មត្រា ២ )៣((។20 ដូសចាេះ កាតពវកិចេរប្បស់រដាភាគី ទកទ់្ងនងឹសិទ្ធិជបួ្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិី រមួម្មន
ធាតុសផ្សងៗទុំងសនេះ សទេះប្បីជាសិទ្ធិកាុងករណីខលេះ អាចត្រតូវបានរតិតបតិត្រសប្បាមេកខណៈវនិិចឆយ័នន
ម្មត្រា២១ កស៏ោយ។ 
 
២២. រដាទុំងឡាយ ត្រតូវទុ្កឲ្យអាកចូេរមួម្មនសសរភីាព កាុងការកុំណតស់គ្នេប្បុំណង ឬខលឹមសារសដមតង
មតិណាមយួននការត្រប្បជុុំ។ ដូសចាេះ វធិីសាង្ក្សតរប្បស់អាជាា ធរចុំសពាេះការជួប្បត្រប្បជុុំគ្នា សោយសនតិវធិី និងការរតិ
តបតិណាមយួ ជាសគ្នេការណ៍ត្រតូវដតជា“ អពយត្រកឹតភាពម្មតិកា” 21  និងមនិដផ្ែកសេើអតតសញ្ញា ណរប្បស់
អាកចូេរមួ ឬទ្ុំ កទ់្ុំនងរប្បស់ពួកសគជាមយួអាជាា ធរសឡើយ។ ម៉ាយងវញិសទ្ៀត ទ្នាឹមនងឹ “ សពេសវលា ទ្ី
កដនលង និងរសប្បៀប្បរប្បប្ប” ននការជួប្បត្រប្បជុុំអាចសថិតសៅសត្រកាមកាេៈសទ្សៈខលេះ ជាកមាវតថុននការរតិតបតិត្រសប្ប
ចាប្បា់មម្មត្រា២១ សោយសារដតចរតិេកខណៈននការជបួ្បត្រប្បជុុំសុំដដងមតិជាធមាា ាមដដេអាចសធវើ
សៅបាន ត្រតូវអនុញ្ញា តឲ្យអាកចូេរមួ សធវើការជួប្បត្រប្បជុុំសថិតកាុងចុំរយមយួដដេទ្សសនកិជនសគ្នេសៅ “ 
អាចសមើេសឃើញ និងសាត ប្បឮ់” ។22 
 

២៣. កាតពវកិចេសគ្នរព និងធា ឲ្យការជួប្បត្រប្បជុុំត្រប្បត្រពឹតតសៅត្រប្បកប្បសោយសនតិវធិី ោកក់ាតពវកិចេអវជិាម្មន 
និងកាតពវកិចេវជិាម្មនចុំសពាេះរដាទុំងឡាយ សៅមនុសពេ សៅកាុងអុំឡុងសពេ និងសៅសត្រកាយសពេជួប្បត្រប្ប
ជុុំ។ កាតពវកិចេអវជិាម្មន តត្រមូវ មិនឲ្យម្មនការសត្រជៀតដត្រជកមិនចាុំបាចណ់ាមយួ សៅកាុងការជួប្បត្រប្បជុុំសោយ
សនតិវធិី។ ឧទហរណ៍ រដាម្មនកាតពវកចិេ មនិហ្មឃ្ត ់រតិតបតិ រារាុំង ប្បុំដប្បក ឬរ ុំខានដេ់ការជួប្បត្រប្បជុុំ
សោយសនតិវធិីសោយគ្នា នមូេសហតុរងឹម្មុំ មនិោកស់ទសទ្ណឌ ដេ់អាកចូេរមួ ឬអាកសរៀប្បចុំសោយគ្នា ន
មូេសហតុនិតយនុកូេ។ 
 

២៤. សេើសពីសនេះសទ្ៀត រដាភាគីទុំងឡាយ ម្មនភារកិចេវជិាម្មនមយួចុំននួ សដើមបជីួយ សត្រមួេដេ់ការជួប្ប
ត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិី និងផ្តេ់េទ្ធភាពឲ្យអាកចូេរមួអាចសសត្រមចបាននូវសគ្នេប្បុំណងរប្បស់ពួកសគ។23 

  

 20 មតិសយប្បេ់ទូ្សៅសេខ ៣១ ។ 

 

 21 សូមសមើេ អាេិចសីុវ និងសហពន័ធរុសសីុ (CCPR/C/109/D/1873/2009) កថាខណឌ ៩.៦ សូមសមើេផ្ងដដរ អាដមេកូ
វជិ និងសប្បឡារុសស (CCPR/C/125/D/2720/2016) កថាខណឌ ៦.៦ CCPR/C/GNQ/CO/1 កថាខណឌ ៥៤។ 

 

 22 ត្រសិជកាក ់និងសប្បឡារុសស (CCPR/C/124/D/2260/2013) កថាខណឌ ៦.៥ ។ 

  

 23  ចាប្បា់ុំងពមី្មនសសចកតសីុំសរចរប្បស់ខលួន កាុងករណី ធឺរចិនយ៉ា ក ់និងសប្បឡារុសស (CCPR/C/108/D/1948/2010) គណៈក
ម្មា ធកិារបានប្បញ្ញា កម់តងសហើយមតងសទ្ៀតថា វធិានការរប្បស់រដាកាុងការស ល្ើយតប្បសៅនឹងការជបួ្បត្រប្បជុុំមយួ “ គួរដតត្រតវូបានដឹក ុំ
សោយសគ្នេសៅ សដើមបជីយួ សត្រមេួដេ់សិទ្ធិ” )កថាខណឌ ៧.៤(។ សូមសមើេផ្ងដដរ CCPR/C/BEN/CO/2 កថាខណឌ  
៣៣ សូមសមើេ A/HRC/20/27 កថាខណឌ  ៣៣ សសចកតីសសត្រមចចិតតរប្បស់ត្រកមុត្រប្បឹកាសិទ្ធមិនុសស៣៨/១១ OP ៤ ។ 
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ដូសចាេះ រដាទុំងឡាយ ត្រតូវសេើកកមពស់ប្បរយិកាសអុំសណាយផ្េសត្រម្មប្បក់ារអនុវតតសិទ្ធិជួប្បត្រប្បជុុំ សោយ
សនតិវធិីសោយគ្នា នការសរ ើសសអើង សហើយោកស់ចញនូវត្រកប្បខណ័ឌ ចាប្ប ់ និងសាថ ប្បន័ ដដេអាចឲ្យការអនុវតត
សិទ្ធិត្រប្បត្រពឹតតសៅត្រប្បកប្បសោយត្រប្បសិទ្ធភាព។ ជួនកាេ វធិានការជាកល់ាកម់យួចុំននួ អាចនឹងតត្រមូវឲ្យ
ម្មនសៅសេើដផ្ាកខាងអាជាា ធរ។ ឧទហរណ៍ ពួកសគអាចនងឹត្រតូវប្បិទ្ផ្លូវ ប្បដងវរទ្ិសចរាចរណ៍ ឬផ្តេ់សនតិ
សុខសុវតថិភាព។ កាុងករណីចាុំបាច ់ រដាទុំងឡាយ កត៏្រតូវដតការពារអាកចូេរមួផ្ងដដរ មនិឲ្យម្មន ការ
រ ុំសលាភប្បុំពានដដេអាចសកើតម្មន ពីសុំណាកត់ួអងាមនិដមនរដា ដូចជា ការសត្រជៀតដត្រជក ឬអុំសពើហិងាពី
សុំណាកស់ម្មជិកសាធារណៈជន24 ត្រកុមបាតុករត្រប្បឆុំង នងិអាកផ្តេ់សនតិសុខឯកជន។ 
 

២៥. រដាទុំងឡាយ ត្រតូវដតធា ថា ចាប្ប ់នងិការប្បកត្រសាយ និងការអនុវតតចាប្បរ់ប្បស់ពួកសគ មនិប្បណាត
េឲ្យម្មនការសរ ើសសអើង កាុងការសត្រប្បើត្របាស់សិទ្ធិជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិី ឧទហរណ៍ សោយដផ្ែកសេើប្បញ្ញែ
ពូជសាសន ៍ពណ៌សមបុរ អាយុ សភទ្ ភាសា សាស  ឬជុំសនឿ ទ្សសនៈនសយបាយ ឬទ្សសនៈសផ្សងសទ្ៀត 
សដើមកុំសណើ តជាតិ ឬសងាម កុំសណើ ត ជនជាតិភាគតចិ ជនជាតិសដើមភាគតចិ ឬសាថ នភាពសផ្សងសទ្ៀត ពិការ
ភាព ទ្ុំស រផ្លូវសភទ្ ឬអតតសញ្ញា ណសយនឌរ័ ឬឋានៈសផ្សងសទ្ៀតសឡើយ។25 រដាភាគីទុំងឡាយ ត្រតូវខិតខុំ
ត្រប្បឹងដត្រប្បងជាពិសសស សដើមបធីា ឲ្យម្មនការសត្រមប្បសត្រមួេ និងការការពារសោយសមភាព និងត្រប្បសិទ្ធ
ភាពចុំសពាេះសិទ្ធិជបួ្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិីរប្បស់ប្បុគាេទុំងឡាយ ដដេជាសម្មជិកត្រកមុ ដដេត្រតូវបានសគ
សរ ើសសអើង ឬជាកមាវតថុននការសរ ើសសអើង ឬដដេអាចជួប្បប្បញ្ញែ ត្រប្បឈមជាកល់ាកម់យួចុំនួនកាុងការចូេរមួ
កាុងការជួប្បត្រប្បជុុំ។26  សេើសពីសនេះសទ្ៀត រដាទុំងឡាយម្មនកាតពវកចិេការពារអាកចូេរមួឲ្យម្មនការ
រ ុំសលាភប្បុំពាន ឬការសរ ើសសអើងាមត្រគប្បរ់បូ្បភាព។27  
 

២៦. សិទ្ធិជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិី មនិសេើកដេងអាកចូេរមួពីប្បញ្ញែ ត្រប្បឈមសោយសម្មជិកដនទ្សទ្ៀតនន
សងាមសឡើយ។ រដាទុំងឡាយ ត្រតូវសគ្នរព និងធា ឲ្យការជួប្បត្រប្បជុុំត្រប្បឆុំង ថាជាការជួប្បត្រប្បជុុំដដេសធវើសឡើង
សដើមបសិីទ្ធិរប្បស់ខលួនផ្ទា េ់ ទ្នាឹមសនេះកត៏្រតូវប្បរក រទ្ប្បស់ាក តក់ាររារាុំងមនិសមសហតុផ្េណាមយួននការជួប្ប
ត្រប្បជុុំដដេពួកសគជុំទស់។28 ជាសគ្នេការណ៍ រដាទុំងឡាយ ត្រតូវត្រប្បកានយ់កនូវវធិីសាង្ក្សត 
អពយត្រកឹតភាពចុំសពាេះម្មតិកាត្រប្បឆុំងនឹងការជបួ្បត្រប្បជុុំត្រប្បឆុំង ដដេត្រតូវអនុញ្ញា តឲ្យត្រប្បត្រពឹតតសៅ ាមដដេ
អាចសធវើសៅបាន សថិតចុំរយដដេអាចសមើេសឃើញ និងសុំសឡងដដេអាចសាត ប្បឮ់ននការជួប្បត្រប្បជុុំត្រប្បឆុំង 
ដដេពួកសគម្មនសគ្នេសៅសៅសេើរក។ 

  

 24 អាេិចសីុវ នងិសហពន័ធរុសសុ ី(CCPR/C/109/D/1873/2009) កថាខណឌ ៩.៦ ។ 

 

 25 CCPR/C/GEO/CO/4 កថាខណឌ ៨ CCPR/C/MNG/CO/6 កថាខណឌ ១១ CCPR/C/RUS/CO/7 កថាខណឌ ១០ 
CCPR/C/PRY/CO/3 កថាខណឌ ៩ សូមសមើេ C.f. CRC/C/KEN/CO/3-5 កថាខណឌ  ២៧-២៨ សសចកតតី្រប្បកាស
រប្បស់អងាការសហត្រប្បជាជាតិសតីពីសិទ្ធិជនជាតសិដើមភាគតិច (A/RES/61/295) ម្មត្រា២។ 

 

 26 A/HRC/31/66 កថាខណឌ .១៦ 

 

 27 CCPR/C/CHL/CO/6 កថាខណឌ ១៩។ សូមសមើេផ្ងដដរ ហវីដូតូវា និងសហពន័ធរុសសីុ (CCPR/C/106/D/1932/2010) 
កថាខណឌ ១០.៤។  

 

 28  សូមសមើេ តុលាការសិទ្ធិមនុសស សវទ្ិកា “Ärzte für das Leben” និងត្រប្បសទ្សអូត្រទ្សី )ពាកយសុុំសេខ10126/82) សាេ
ត្រកម ចុេះនថាទ្ ី២១ ដខមថុិ  ឆា ុំ១៩៨៨ កថាខណឌ  ៣២។ 
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២៧. េទ្ធភាពដដេថាការជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិីអាចប្បងកឲ្យម្មនត្រប្បតិកមាអវជិាម្មន ឬអុំសពើហិងាពី
សម្មជិកសាធារណៈមយួចុំនួនដដេមនិម្មនសហតុផ្េត្រគប្បត់្រគ្ននស់ដើមបហី្មឃ្តឬ់ោកក់ត្រមតិសេើ
ការត្រប្បជុុំសឡើយ។29 រដាម្មនកាតពវកិចេចាតវ់ធិានការសមសហតុផ្េទុំងអស់ដដេមនិោកប់្បនាុកមនិ
សម្មម្មត្រតសេើពួកសគសដើមបកីារពារអាកចូេរមួទុំងអស់និងអនុញ្ញា តឲ្យការជួប្បត្រប្បជុុំដប្បប្បសនេះត្រប្បត្រពឹតត
សៅសោយគ្នា នការរ ុំខាន។30 

 

២៨. ត្រប្បពន័ធចាប្ប ់ និងសសចកតីសសត្រមចចិតតដដេម្មនមុខររ និងម្មនតម្មល ភាព សថិតសៅជាសាូេនន
កាតពវកិចេសគ្នរព និងធា ឲ្យម្មនការជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិភាព។ ចាប្បក់ាុងត្រសុកត្រតូវទ្ទ្ួេសាា េ់
សិទ្ធិននការត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិី កុំណត់យ៉ា ងចាស់នូវភារកិចេ និងទ្ុំនួេខុសត្រតូវរប្បស់មុខររទុំង
អស់ដដេពាកព់ន័ធ ត្រតូវត្រសប្បនឹងប្បទ្ោា នអនតរជាតិ សហើយអាចទ្ទ្ួេបានជាសាធារណៈ។ រដា  
ត្រតូវធា ឲ្យម្មនការយេ់ដឹងជាសាធារណៈអុំពីចាប្ប់ និងប្បទ្ប្បបចាតតិពាកព់ន័ធ រមួទុំង នីតិវធិីដដេ
ត្រតូវអនុវតតាមសោយអាកដដេម្មនប្បុំណងចងអ់នុវតតសិទ្ធិ អាកដដេជាអាជាា ធរទ្ទ្ួេខុសត្រតូវ វធិាន
ដដេត្រតូវអនុវតតចុំសពាេះមង្ក្នតីទុំងស េះ និងសុំណងដដេអាចទ្ទ្ួេបានពីការរ ុំសលាភសិទ្ធ ិ ។ 

  

២៩. រដាភាគីត្រតូវធា ឲ្យម្មនការត្រគប្ប់ត្រគងសោយឯករាជយ និងតម្មល ភាពរប្បស់ត្រគប្ប់សាថ ប្បន័ពាកព់ន័ធ
នឹងការជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិី រាប្បទ់ុំង ាមរយៈការទ្ទ្ួេបានសុំណងទនស់ពេសវលា
ត្រប្បកប្បសោយត្រប្បសិទ្ធភាព រាប្បទ់ុំង សុំណងាមត្រប្បពន័ធយុតតិធម៌ ឬសាថ ប្បន័សិទ្ធិមនុសសជាតិ សោយ
ម្មនសគ្នេប្បុំណងសេើកសាួយសិទ្ធិមនុសសមុនសពេ អុំឡុងសពេ និងសត្រកាយសពេជួប្បត្រប្បជុុំ។  

 

៣០. តួ ទ្ីរប្បស់អាកសារពត័ម៌្មន អាកការពារសិទ្ធិមនុសស អាកឃ្ល ុំសមើេការសបាេះសឆា ត និងអាកដនទ្
សទ្ៀតដដេពាកព់ន័ធកាុងការឃ្ល ុំសមើេ ឬរាយការណ៍អុំពីការជួប្បត្រប្បជុុំ ម្មនសារៈសុំខានយ់៉ា ងពិសសស
សត្រម្មប្ប់ការទ្ទ្ួេបានសិទ្ធិសពញសេញកាុងការជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិី សហើយអាកទុំងស េះម្មនសិទ្ធិ
ទ្ទ្ួេបានការការពារសត្រកាមកតិកាសញ្ញា សនេះ។31 ពួកសគអាចមនិត្រតូវហ្មឃ្តម់និឲ្យ ឬោក់
កត្រមតិសោយមនិត្រតឹមត្រតូវ កាុងការអនុវតតមុខររទុំងសនេះ រាប្បទ់ុំង ការពាកព់ន័ធសៅនឹងការឃ្ល ុំសមើេ
សកមាភាពរប្បស់មង្ក្នតីអនុវតតចាប្ប។់ ពួកសគមនិត្រតូវជួប្បនឹងការសងសឹក ឬការយយីសផ្សងសទ្ៀតសទ្
សហើយឧប្បករណ៍រប្បស់ពួកសគមនិត្រតូវរបឹ្បអូស ឬសធវើឲ្យខូចខាតសឡើយ។32 សទេះប្បីជាការជួប្បត្រប្បជុុំត្រតូវ
បានត្រប្បកាសថាមនិត្រសប្បចាប្ប់ ឬត្រតូវបានប្បុំដប្បដប្បកខាេ តខ់ាេ យកស៏ោយ កម៏និអាចប្បចឈប្បសិ់ទ្ធិត្រតួត
ពិនិតយបានដដរ។ វាជាការអនុវតតេែត្រប្បនពសត្រម្មប្ប់សាថ ប្បន័សិទ្ធិមនុសសជាតិ ឯករាជយ និងអងាការមនិ
ដមនរោា ភបិាេកាុងការឃ្ល ុំសមើេការជួប្បត្រប្បជុុំ។  

 

  

 29  C.f. ACHPR, Guidelines on Freedom of Association and Assembly in Africa, para. 70 (a). 

 30  See also paragraph 52 below. 

 31 Zhagiparov v. Kazakhstan (CCPR/C/124/D/2441/2014), paras. 13.2–13.5. C.f. General Assembly 

resolution 53/1, annex. 

 32 CCPR/C/MRT/CO/1, para. 22. See also General Assembly resolution 66/164, OP 6. 
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៣១. រដាភាគីទុំងឡាយម្មនទ្ុំនួេខុសត្រតូវចុំប្បងសត្រម្មប្ប់ការសសត្រមចបាននូវសិទ្ធិននការជួប្បត្រប្បជុុំ
សោយសនតិវធិី។ សទេះជាយ៉ា ងសនេះកស៏ោយ សហត្រគ្នសអាជីវកមាម្មនទ្ុំនួេខុសត្រតូវកាុងការសគ្នរព
សិទ្ធិមនុសស រាប្ប់ទុំង សិទ្ធិជួប្បជុុំសោយសនតិវធិី ឧទហរណ៍ សហគមនដ៍ដេរងផ្េប្ប៉ាេះពាេ់ពី
សកមាភាព និងនិសយជិករប្បស់សហត្រគ្នសទុំងស េះ។33 អងាភាពឯកជន និងសងាមទុំមូេអាចត្រតូវ
បានសគរ ុំពឹងថា នឹងទ្ទ្ួេយកកត្រមតិរ ុំខានមយួចុំនួន ដដេជាេទ្ធផ្េននការអនុវតតសិទ្ធិ។ 

 

៣២. សោយសារការជួត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិីសត្រចើនដតម្មនមុខររប្បសចេញមតិ សហើយសុនារកថា
នសយបាយទ្ទ្ួេបានការការពារជាពិសសស ជាទ្ត្រមង់ននការប្បសចេញមតិ វាប្បរែ ញថាការជួត្រប្បជុុំ
ទុំងឡាយដដេម្មនសារនសយបាយគួរទ្ទ្ួេបានកាុងកត្រមតិមយួដដេអនុញ្ញា តទ្ទ្ួេឲ្យសធវើបាន 
និងទ្ទ្ួេបានការការពារខពស់។34  

 

៣៣. ម្មត្រា ២១ និងសិទ្ធិពាកព់ន័ធមនិត្រតឹមដតការពារអាកចូេរមួសៅខណៈសពេ និងកដនលងដដេ
ការជួប្បត្រប្បជុុំកុំពុងដុំសណើ រការស េះសទ្។ សកមាភាពពាកព់ន័ធ ដដេបានសធវើសឡើងសោយ ប្បុគាេ ឬត្រកុម
មយួ សត្រៅពីប្បរបិ្បទ្ភាល មៗននការជួប្បត្រប្បជុុំគ្នា  ប្ប៉ាុដនតម្មនសារៈសុំខានស់ដើមបសីធវើឲ្យការអនុវតតស េះម្មន
អតថនយ័ កត៏្រតូវបានត្រគប្បដណត ប្បផ់្ងដដរ។ ដូសចាេះ កាតពវកិចេរប្បស់រដាភាគីទុំងសនេះម្មនចុំសពាេះ
សកមាភាពទុំងឡាយ ដូចជា ការសកៀរគររប្បស់អាកចូេរមួ ឬអាកសរៀប្បចុំ នូវធនធាន ការសធវើដផ្នការ 
ការផ្សពវផ្ាយពត័៌ម្មនអុំពីត្រពឹតតិការណ៍ដដេនឹងមកដេ់35 ការសរៀប្បចុំសត្រម្មប្ប់ការសធវើដុំសណើ រសៅកាន់
កដនលងជួប្បត្រប្បជុុំ36 ការត្របាត្រស័យទកទ់្ងរវាងអាកចូេរមួមុនសពេ និងកាុងសពេជួប្បត្រប្បជុុំ ការផ្ាយ
នន ឬពីការជួប្បត្រប្បជុុំ សហើយនិងការចាកសចញសត្រកាយសពេជួប្បត្រប្បជុុំ។ សកមាភាពទុំងសនេះអាចដូចជា 
ការចូេរមួសៅកាុងការជួប្បត្រប្បជុុំផ្ទា េ់ ត្រតូវម្មនការរតឹតបតិ ប្ប៉ាុដនតសកមាភាពទុំងសនេះត្រតូវដតម្មន
ត្រប្បតិកមាតប្បឲ្យបានេែិតេែន។់ ដតសទេះយ៉ា ងណាក៏សោយ កគ៏្នា ននរណាម្មា កគ់ួរត្រតូវបានយយី ឬ
ត្រប្បឈមមុខនឹងការសងសឹកសផ្សងសទ្ៀតដដេជាេទ្ធផ្េននវតតម្មនរប្បស់ពួកសគសៅសពេចូេរមួ ឬ
ការភាា ប្បទ់្ុំ កទ់្ុំនងសៅនឹងការជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិីសឡើយ។ 

 

៣៤. សកមាភាពពាកព់ន័ធជាសត្រចើនសកើតសឡើងាមអុិនធឺណិត ឬាមមធយបាយសផ្សងសទ្ៀតដដេពឹង 
សេើសសវាកមាឌីជីថេ។ សកមាភាពដប្បប្បសនេះកត៏្រតូវបានការពារកាុង ម្មត្រា ២១ ផ្ងដដរ។ ឧទហរណ៍
រដាឡាុំងឡាយ មនិត្រតូវសធវើឲ្យរាុំងសាេះ ឬរារាុំង ការភាា ប្បអ់ុីធឺណិតទកទ់្ងនឹងការជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិ
វធិីសឡើយ។37 ត្រប្បការសនេះអនុវតតចុំសពាេះការសត្រជៀតដត្រជកាមភូមសិាង្ក្សត ឬប្បសចេកវទិ្យជាក់លាក់សេើ
ការតភាា ប្ប់ ឬការចូេសត្រប្បើម្មតិកា។ រដាទុំងឡាយគួរធា ថាសកមាភាពរប្បស់អាកផ្តេ់សសវាអុិនធឺណិត 
និងអនតរការ ី មនិត្រតូវរតឹតបតិការជួប្បត្រប្បជុុំ ឬឯកជនភាពរប្បស់អាកចូេរមួការជួប្បត្រប្បជុុំស េះសឡើយ។ 

  

 33 Guiding Principles on Business and Human Rights, A/HRC/17/31, annex. 

 34 General comment No. 34, paras. 34, 37–38 and 42–43. See also CCPR/C/LAO/CO/1, para. 33. 

 35 Tulzhenkova v. Belarus (CCPR/C/103/D/1838/2008), para. 9.3. 

 36 Evrezov and others v. Belarus (CCPR/C/112/D/1999/2010 and Corr.1), para. 8.5. 

 37 CCPR/C/CMR/CO/5, para. 41. 
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ការរតឹតបតិណាមយួសេើត្រប្បតិប្បតតិការននត្រប្បពន័ធផ្សពវផ្ាយពត័៌ម្មនត្រតូវដតអនុសលាមាមការសធវើសតសត
សត្រម្មប្ប់ការរតឹតបតិសេើសសរភីាពននការប្បសចេញមតិ។38  

 

៣៥. សទេះប្បីជាសាថ ប្បន័ទុំងអស់រប្បស់រដាម្មនកាតពវកិចេសគ្នរព និងធា សិទ្ធិននការជួប្បត្រប្បជុុំសោយ
សនតិវធិីកតី កស៏សចកតីសសត្រមចសេើការជួប្បត្រប្បជុុំទុំងឡាយ ជាសរឿយៗ ត្រតូវបានសធវើសឡើងសៅថាា កម់ូេោា ន។ 
ដូសចាេះ រដាទុំងឡាយត្រតូវធា ឲ្យម្មនការប្បណតុ េះប្បណាត េ និងធនធានត្រគប្បត់្រគ្ននស់ត្រម្មប្បម់ង្ក្នតីពាក់
ពន័ធកាុងការសសត្រមចចិតតទុំងសនេះ សៅត្រគប្ប់ថាា ករ់ប្បស់រោា ភបិាេ។ 

IV. ការរតឹតបតិសិទ្ធខិាងការត្រប្បជុុំសោយសនតវិធិ ី

 
៣៦. សទេះជាសិទ្ធិននការជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិីអាចកាុងករណីខលេះត្រតូវបានកុំណតក់ស៏ោយ កទ៏្ុំនួន
ខុសត្រតូវ ឬភារកិចេស េះជារប្បស់អាជាា ធរកាុងការសធវើយុតតិកមាសេើការរតឹតបតិណាមយួដដរ។39  អាជាា ធ
រត្រតូវដតអាចប្បរែ ញថា ការរតឹតបតិណាមយួប្បុំសពញាមេកខខណឌ តត្រមូវននភាពត្រសប្បចាប្ប ់ សហើយ
េកខខណឌ ស េះកត៏្រតូវដតចាុំបាច់ និងសម្មម្មត្រត យ៉ា ងសហ្ចណាស់កត៏្រតូវត្រសប្បាមមូេោា នដដេ
អាចអនុញ្ញា តបានសត្រម្មប្ប់ការរតឹតបតិដដេម្មនដចងកាុងម្មត្រា ២១ ដូចដដេបានសធវើការពិភាកា
ខាងសត្រកាម។ ត្រប្បសិនសប្បើទ្ុំនួនខុសត្រតូវ ឬភារកិចេស េះមនិត្រតូវបានប្បុំសពញស េះសទ្ សនេះរ ុំសលាភសេើ
ម្មត្រា ២១ សហើយ។40 ការោក់កុំហិតណាមយួគួរដតម្មនសគ្នេប្បុំណងសត្រមប្បសត្រមួេ សិទ្ធិ ជា
ជាងដសវងរកការោកក់ត្រមតិដដេមនិចាុំបាច់ និងមនិសម្មម្មត្រត។41 ការោកក់ត្រមតិមនិត្រតូវម្មនការ
សរ ើសសអើង សធវើឲ្យប្ប៉ាេះពាេ់ដេ់ខលឹមសារននសិទ្ធិ ឬម្មនសគ្នេប្បុំណងរារាុំងការចូេរមួកាុងការជួប្បត្រប្បជុុំ 
ឬប្បងកឲ្យម្មនផ្េប្ប៉ាេះពាេ់គួរឲ្យភយ័ខាល ចសឡើយ។ 

 

៣៧. ការហ្មឃ្តក់ារជួប្បត្រប្បជុុំជាកល់ាកម់យួ អាចត្រតូវបានសគចាតទុ់្កជាវធិានការចុងសត្រកាយ។ 
កាុងករណីដដេការោកក់ុំហិតសេើការជួប្បត្រប្បជុុំ ត្រតូវបានសគចាតទុ់្កថាជាសរឿងចាុំបាច់ស េះ ដុំប្បូង
អាជាា ធរគួរដតរេិះរកវធិីអនុវតតវធិានការណ៍តិចតួចប្បុំផុ្ត។ រដា  គួរដតពិចារណាសេើការអនុញ្ញា ត
ឲ្យម្មនការត្រប្បជុុំមយួនិងសធវើការសសត្រមចចិតតថាសតើគួរដតម្មនវធិានការណ៍ទកទ់្ងនឹងការរ ុំសលាភ
ប្បុំពានដដេអាចសកើតម្មនកាុងកុំឡុងត្រពឹតតិការណ៍សនេះដដរឬសទ្ជាជាងោកក់ុំហិតជាមុនកាុងការប្ប៉ាុន
ប្ប៉ាងសដើមបេុីប្បប្បុំបាត់ហ្និភយ័ទុំងអស់។42 

 

៣៨. ការរតឹតបតិណាមយួសេើការចូេរមួកាុងការជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិ ីគួរដតដផ្ែកសេើការវាយតុំនេ
ខុសៗគ្នា  ឬជាេកខណៈប្បុគាេ ននការត្រប្បត្រពឹតតរប្បស់អាកចូេរមួ និងការជួប្បត្រប្បជុុំស ផ្ទា េ់។ ការ
រតឹតបតិដដេប្ប៉ាេះពាេ់ទុំងអស់សេើការជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិីសគអាចសជឿថាមនិម្មនសម្មម្មត្រត។ 

  

 38 General comment No. 34, para. 34. 

 39 Gryb v. Belarus (CCPR/C/108/D/1316/2004), para. 13.4.  

 40 Chebotareva v. Russian Federation (CCPR/C/104/D/1866/2009), para. 9.3. 

 41 Turchenyak and others v. Belarus (CCPR/C/108/D/1948/2010 and Corr.1), para. 7.4. 

 42 C.f. OSCE & Venice Commission, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, paras. 132, 220–22. 
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៤៩. ត្រប្បសយគទ្ី ២ ននម្មត្រា ២១ ដចងថា គ្នា នការរតឹតបតិណាមយួអាចត្រតូវបានោកស់េើការអនុវតត
សិទ្ធិសនេះ សត្រៅពីប្បទ្ប្បបចាតតិដដេអនុសលាមាមចាប្បស់ឡើយ។ សនេះប្បរែ ញពីតត្រមូវការជាផ្លូវការនននី
តយនុកូេកមា ដដេត្រសសដៀងនឹងតត្រមូវការដដេការោកក់ត្រមតិត្រតូវដត “ម្មនដចងសោយចាប្ប”់ សៅ
កាុងម្មត្រាដនទ្សទ្ៀតននកតិកាសញ្ញា ។ ដូសចាេះ ការរតឹតបតិត្រតូវដតសធវើសឡើងាមរយៈចាប្ប់ ឬសសចកតី 
សសត្រមចរដាបាេសោយដផ្ែកសេើចាប្ប។់ ចាប្បទ់ុំងឡាយដដេម្មនប្បញ្ញែ ត្រសសពចត្រសពិេត្រតូវដត
ម្មនភាពចាស់លាស់ត្រគប្ប់ត្រគ្នន់សដើមបអីនុញ្ញា តឲ្យសម្មជិកសងាមអាចសសត្រមចចិតតពីរសប្បៀប្ប
ត្រគប្បត់្រគងការត្រប្បត្រពឹតតិរប្បស់ពួកសគ សហើយមនិអាចត្រប្បគេ់្ ា នុសិទ្ធិដដេមនិម្មនោកក់ត្រមតិ និងមនិ
ប្ប៉ាេះពាេ់សេើអាកដដេត្រតូវបានសចាទ្ត្រប្បកានព់ីប្បទ្អនុវតតចាប្បរ់ប្បស់ពួកសគសឡើយ។43 

 

៤០. ម្មត្រា ២១ ដចងថា ការរតឹតបតិណាមយួត្រតូវដត “ចាុំបាចស់ៅកាុងសងាមត្រប្បជាធិប្បសតយយ”។ 
ដូសចាេះ ការរតឹតបតិទុំងឡាយត្រតូវដតចាុំបាច ់ និងសម្មម្មត្រត សៅកាុងប្បរបិ្បទ្ននសងាម ដដេដផ្ែកសេើ
េទ្ធិត្រប្បជាធិប្បសតយយ នីតិរដា ពហុនិយមនសយបាយ និងសិទ្ធិមនុសស ដដេផ្ាុយពីការត្រគ្ននដ់តសម
សហតុផ្េ និងម្មនត្រប្បសយជន៍ដតមយួសពេ។44 ការរតឹតបតិដប្បប្បសនេះត្រតូវដតជាការស្លើយតប្បសម
ត្រសប្បសៅនឹងតត្រមូវការសងាមដដេទកទ់្ងសៅនឹងមូេោា នមយួកាុងចុំសណាមមូេោា នទុំងឡាយ
ដដេអាចអនុញ្ញា តបានកាុងម្មត្រា ២១។ មយ៉ាងវញិសទ្ៀត មូេោា នទុំងស េះត្រតូវដតម្មនសម្មម្មត្រត 
ដដេទមទរឲ្យម្មនការវាយតនមលតនមល ថលឹងដថលងពីេកខណៈ និងផ្េប្ប៉ាេះពាេ់ដដេអាចប្បងកអនតរាយ
ដេ់ការសត្រជៀតដត្រជកសេើការអនុវតតសិទ្ធិត្រប្បឆុំងនឹងផ្េត្រប្បសយជនជ៍ាេទ្ធផ្េននមូេោា នមយួកាុង
ចុំសណាមទុំងឡាយកាុងការសត្រជៀតដត្រជក។45 ត្រប្បសិនសប្បើការសធវើឲ្យខូចសត្រចើនជាងផ្េចុំសណញ ការ
រតឹតបតិគឺមនិសម្មម្មត្រត សហើយដូសចាេះមនិអាចអនុញ្ញា តឲ្យម្មនការរតឹតបតិបានសទ្។ 

 

៤១. ដផ្ាកចុងសត្រកាយននត្រប្បសយគទ្ី ២ ននម្មត្រា ២១ ដចងអុំពីមូេោា នត្រសប្បចាប្បដ់ដេសិទ្ធិននការ
ជួប្បជុុំសោយសនតិវធិីអាចត្រតូវបានហ្មឃ្ត។់ សនេះគឺជាប្បចា ីដដេម្មនេកខណៈទូ្េុំទូ្លាយដដេ
ម្មនមូេោា នដូចតសៅ៖ ផ្េត្រប្បសយជន៍សនតិសុខជាតិ; សុវតថិភាពសាធារណៈ; សណាត ប្ប់ធាា ប្ប ់
សាធារណៈ; ការការពារសុខភាពសាធារណៈ ឬសីេធម;៌ ឬការការពារសិទ្ធិ និងសសរភីាពរប្បស់អាក
ដនទ្។ 

៤២. ផ្េត្រប្បសយជនស៍នតិសុខជាតិ “អាចជាមូេោា នសត្រម្មប្បក់ាររតឹតបតិទុំងឡាយ ត្រប្បសិ
នការរតឹតបតិដប្បប្បស េះចាុំបាចស់ដើមបរីកាសមតថភាពរប្បស់រដាកាុងការការពារអតថិភាពនន
ត្រប្បសទ្សជាតិ ប្បូរណភាពទ្កឹដី ឬឯករាជយភាពនសយបាយត្រប្បឆុំងនឹងការគុំរាមកុំដហង ឬ
ការសត្រប្បើត្របាស់កម្មល ុំង។46 ត្រតឹមកត្រមតិសនេះ វានឹអាចសធវើបានជាពិសសសកាុងករណីម្មនការជបួ្ប

  

 43 Nepomnyashchiy v. Russian Federation (CCPR/C/123/D/2318/2013), para. 7.7; and General 

comment No. 34, para. 25. 

 44 General comment No. 34, para. 34. 

 45  Toregozhina v. Kazakhstan (CCPR/C/112/D/2137/2012), para. 7.4. 

 46 Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant 

on Civil and Political Rights (E/CN.4/1985/4, annex), para. 29. 
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ត្រប្បជុុំសោយ “សនតិវធិី” ប្ប៉ាុសណាា េះ។ មយ៉ាងវញិសទ្ៀត សហតុផ្េរងឹម្មុំដដេថាសនតិសុខជាតិសធវើ
ឲ្យការរតឹតបតិកានដ់តអាត្រកកស់ េះគឺ ការប្បង្ក្រក ប្បសិទ្ធមិនុសស ការប្បង្ក្រក ប្បសនេះមនិអាចសត្រប្បើ
សដើមបបី្បរែ ញការរតឹតបតិប្បដនថមសទ្ៀតសឡើយ រាប្បទ់ុំង សិទ្ធជិួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិីផ្ងដដរ។47  

៤៣. សដើមបកីារពារ “សុវតថិភាពសារធារណៈ” ដដេត្រតូវបានសគសត្រប្បើជាមូេោា នសត្រម្មប្បក់ារ
រតឹតបតិសិទ្ធិសសរភីាពកាុងការជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិី48 មូេោា នស េះត្រតូវដតដចងថាការជួប្ប
ត្រប្បជុុំប្បសងកើតនូវហ្និភយ័ពិត និងសុំខានច់ុំសពាេះសុវតថិភាពរប្បស់មនុសស (ចុំសពាេះជីវតិ  ឬសនតិ
សុខរប្បស់មនុសសឬ ) ហ្នភិយ័ត្រសសដៀងគ្នា ននការខូចខាតធានធ់ារដេ់ត្រទ្ពយសមបតត។ិ49  

 

៤៤. “សណាត ប្បធ់ាា ប្ប់សារធារណៈ” សុំសៅសេើ ការប្បូកសរុប្បននវធិានទុំងឡាយដដេធា នូវដុំសណើ រ
ការេែរប្បស់សងាម ឬសគ្នេការណ៍ត្រគឹេះដដេសងាមត្រតូវបានប្បសងកើតសឡើង ដដេរមួម្មនទុំងការសគ្នរព
សិទ្ធិមនុសស រាប្បទ់ុំងសិទ្ធិជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិី។50 រដាភាគីមនិគួរពឹងដផ្ែកសេើនិយមន័យមនិ
ចាស់លាស់ននពាកយថា “សណាត ប្បធ់ាា ប្ប់សាធារណៈ”  សនេះ សដើមបសីេើកយកមូេសហតុមកប្បញ្ញា កអ់ុំពី
ការរតឹតបតិសេើសិទ្ធិននការជួប្បជុុំសោយសនតិវធិីសឡើយ។51 ការជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិីកាុងករណីខលេះ
អាចជាការរ ុំខានជាសត្រសច ឬសោយសចត សៅសហើយ និងទមទរឲ្យម្មនការអតធ់ាតខ់ពស់។ 
“សណាត ប្ប់ធាា ប្ប់សាធារណៈ  ”និង  “ចាប្ប់  និងសណាត ប្ប់ធាា ប្ប់  ”មនិដមនជាសទ្ិសនយ័សទ្  សហើយការ
ហ្មឃ្ត ់ “ការមនិម្មនសណាត ប្បធ់ាា ប្ប់សាធារណៈ  ”សៅកាុងចាប្ប់ ជាតិ មនិគួរត្រតូវបានសត្រប្បើត្របាស់
សោយមនិត្រតឹមត្រតូវកាុងការោកក់ត្រមតិសេើការជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិីស េះសទ្។  

 

៤៥. ការការពារសហតុផ្េ “សុខភាពសាធារណៈ” អាចអនុញ្ញា តឲ្យម្មនការរតឹតបតិជា
ពិសសស ឧទហរណ៍ សៅសពេម្មនការផ្ាុេះសឡើងននជុំងឺ្លង និងការជួប្បត្រប្បជុុំ  ដដេ
ត្រប្បកប្បសោយសត្រគ្នេះថាា ក។់ កាុងករណីសនេះ អាចអនុវតតបានផ្ងដដរកាុងករណីដដេសាថ នភាព
អ មយ័កាុងកុំឡុងសពេជបួ្បត្រប្បជុុំគ្នា  ប្បរែ ញពីហ្និភយ័យ៉ា ងសត្រចើនដេ់សុខភាពសាធារណ
ជនទូ្សៅ ឬអាកចូេរមួផ្ទា េ់។52 

 

៤៦. ការរតឹតបតិសេើការជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិី គួរដតត្រតូវបានសធវើសឡើងជាពិសសសសត្រម្មប្ប់
ការការពារ “សីេធម៌”។  ត្រប្បសិនសប្បើត្រតូវដតសធវើសឡើង សហតុផ្េស េះមនិគួរត្រតូវបានសត្រប្បើសដើមបី
ការពារការយេ់ដឹងអុំពីសីេធមដ៌ដេទ្ទ្ួេបានដតពីត្រប្បនពណីជាេកខណៈសងាម ទ្សសន

  

 47 Ibid., para. 32. 

 48 See CCPR/C/MKD/CO/3, para. 19; Alekseev v. Russian Federation, para. 9.5. 

 49 Siracusa Principles, para. 33. 

 50 Ibid., para. 22. 

 51 CCPR/C/KAZ/CO/1, para. 26; CCPR/C/DZA/CO/4, para. 45. 

 52 C.f. European Court of Human Rights, Cisse v. France (application No. 51346/99), judgment of 9 

April 2002. 
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វជិាា  ឬសាស  ដតមយួមយួមុខស េះសទ្53 សហើយការរតឹតបតិដប្បប្បសនេះត្រតូវដតយេ់ចាស់ពី
េកខណៈសកេននសិទ្ធិមនុសស ពហុនិយម នងិសគ្នេការណ៍មនិម្មនការសរ ើសសអើង។54 
ឧទហរណ៍ ការរតឹតបតិសោយដផ្ែកសេើមូេោា នសនេះ អាចនឹងមនិត្រតូវបានោកស់ោយសារ
ដតផ្ាុយនឹងការប្បរែ ញពទី្ុំស រផ្លូវសភទ្ ឬអតតសញ្ញា ណសយនឌរ័។55 

 

៤៧. ការរតឹតបតិសធវើសឡើងសដើមបកីារពារ “សិទ្ធិ និងសសរភីាពរប្បស់អាកដនទ្” អាចទកទ់្ងនងឹការ
ការពារកតិការ ឬសិទ្ធមិនុសសដនទ្សទ្ៀតរប្បស់ត្រប្បជាជន ដដេមនិបានចូេរមួកាុងជួប្បត្រប្បជុុំ។ 
សៅសពេដុំណាេគ្នា ស េះ ការជួប្បត្រប្បជុុំទុំងឡាយគឺជាការសត្រប្បើត្របាស់ត្រសប្បចាប្បនូ់វទ្ីសា
ធារណៈ និងកដនលងសផ្សងសទ្ៀត សហើយសោយសារការជួប្បត្រប្បជុុំទុំងស េះអាចពាកព់ន័ធនឹង
កត្រមតិជាកល់ាកម់យួននការការរ ុំខានជាសត្រសចរចួសៅសហើយដេ់ជីវតិធមាា ការរ ុំខានដប្បប្ប
សនេះត្រតូវដតសត្រមុេះសត្រមួេបាន សេើកដេងដត ការរ ុំខានទុំងស េះោកប់្បនាុកមនិសម្មម្មត្រត 
ដដេកាុងស េះ អាជាា ធរត្រតូវដតម្មនេទ្ធភាពផ្តេ់យុតតិកមាេមែតិសត្រម្មប្បក់ាររតឹតបតិណាមយួ។56     

 

៤៨. ប្បដនថមសេើត្រកប្បខណឌ ទូ្សៅសត្រម្មប្បក់ាររតឹតបតឹដដេម្មនដចងកាុង ម្មត្រា ២១ 
ដូចដដេបានពិភាកាខាងសេើ ការពិចារណាប្បដនថមម្មនពាកព់ន័ធនឹងការរតឹតបតិសិទ្ធសិសរ ី
ភាពកាុងការជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិី។ ចុំណុចសុំខានន់នការសសត្រមចបាននូវសិទ្ធិគឺជាតត្រមូវ
ការដដេការរតឹតបតិណាមយួ ជាសគ្នេការណ៍ ត្រតូវម្មនអពយត្រកឹតភាព សហើយដូសចាេះ មនិ
ទកទ់្ងសៅនឹងសារដដេបានប្បរែ ញសោយការជួប្បត្រប្បជុុំស េះសទ្។57 វធិីសាង្ក្សតផ្ាុយពីសនេះ 
នឹងសធវើឲ្យខូចខាតដេ់សគ្នេប្បុំណងននការត្រប្បជុុំសោយសនតវិធិី ដដេជាឧប្បករណ៍សកាត នុ
ពេននការចូេរមួនសយបាយ និងសងាម ដដេអនុញ្ញា តឲ្យត្រប្បជាជនជុំរញុគុំនិត នងិប្បសងកើត
វសិាេភាពននការគ្នុំត្រទ្ដដេពួកសគទ្ទ្ួេបាន។ 

 

៤៩. វធិានដដេត្រតូវអនុវតតបានចុំសពាេះសសរភីាពននការប្បសចេញមតិ គួរដតត្រតូវបានអនុវតតសៅ
សពេដដេទកទ់្ងនងឹធាតុ  ននការជួប្បត្រប្បជុុំដដេម្មនសដមតងសចញ។ ការរតឹតបតិសេើ
ការជួត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិី មនិត្រតូវយកមកសត្រប្បើ សោយជាកល់ាក ់ ឬសោយត្រប្បសយេ សដើមបី
រារាុំងការប្បសចេញមតិត្រប្បឆុំងខាងនសយបាយនងឹរោា ភបិាេ58ប្បញ្ញែ ត្រប្បឈមចុំសពាេះអាជាា ធរ 
រមួទុំង ការអុំពាវ វឱយម្មនការផ្ទល ស់ប្បតូរត្រប្បជាធិប្បសតយយរប្បស់រោា ភបិាេ រដាធមានុចា  ត្រប្បពន័ធ

  

 53 General comment No. 22, para. 8. 

 54 General comment No. 34, para. 32. 

 55 Fedotova v. Russian Federation (CCPR/C/106/D/1932/2010), paras. 10.5–10.6; Alekseev v. Russian 

Federation, para. 9.6. 

 56  Stambrovsky v. Belarus (CCPR/C/112/D/1987/2010), para. 7.6; Pugach v. Belarus 

(CCPR/C/114/D/1984/2010), para. 7.8. 

 57 Alekseev v. Russian Federation, para. 9.6. 

 58 CCPR/C/MDG/CO/4, para. 51. 



CCPR/C/GC/37 

 15 

នសយបាយ ឬការសវេះដសវងរកសវ័យសសត្រមច។ ការរតឹតបតិទុំងស េះ មនិគួរត្រតូវបានសត្រប្បើ
សដើមបហី្មឃ្តក់ារត្រប្បម្មថកតិតិយស និងសករ តិ៍សឈាា េះរប្បស់មង្ក្នតី ឬសាថ ប្បន័រដាសឡើយ។59 

 

៥០. អនុសលាមាមម្មត្រា ២០ ននកតិកាសញ្ញា  ការត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិីមនិអាចត្រតូវបាន
សត្រប្បើសត្រម្មប្បក់ារសឃ្ស សដើមបបី្បសងកើតសង្ក្រា ម )កថាខណឌ ទ្ី ១( ឬការតស៊េូមតិននការសែប្ប់
ជាតិ ពូជសាសន ៍ ឬសាស  ដដេប្បសងកើតជាការញុេះញងឱ់យម្មនការសរ ើសសអើង អរភិាពឬ
អុំសពើហិងា )កថាខណឌ ទ្ី ១(។60 ាមដដេអាចសធវើសៅបាន គួរដតចាតវ់ធិានការកាុងករណី
ដប្បប្បសនេះត្រប្បឆុំងនងឹជនសេាើសម្មា ក់ៗ  ជាជាងត្រប្បឆុំងនឹងការជួប្បត្រប្បជុុំទុំងមូេ។ ការចូេរមួ
កាុងការជួប្បត្រប្បជុុំដដេសារសេចសធាល សថិតសៅកាុងម្មត្រា ២០ ត្រតូវអនុសលាមាមតត្រមូវការ
សត្រម្មប្បក់ាររតឹតបតិសោយម្មត្រា ១៩ និង ២១។61  

 

៥១. ជាទូ្សៅ ការសត្រប្បើត្របាស់ទ្ង ់ឯកសណាា ន សញ្ញា  និងប្បោ ត្រតូវចាតទុ់្កជាទ្ត្រមងន់នការ
ប្បសចេញមតិត្រសប្បចាប្ប ់ដដេមនិគួរត្រតូវបានរតឹតបតិស េះសទ្ សទេះប្បីជានមិតិតសញ្ញា ដប្បប្បសនេះ
ជាការរ ុំេឹកពីអតីតកាេដដេឈចឺាប្បក់ស៏ោយ។ កាុងករណីពិសសសដដេនិមតិតសញ្ញា ដប្បប្ប
សនេះត្រតូវបានផ្ារភាា ប្បស់ោយផ្ទា េ់ និងភាគសត្រចើន ទកទ់្ងនងឹការញុេះញងឱ់យម្មនការ
សរ ើសសអើង អរភិាព ឬអុំសពើហឹងា ការរតឹតបតិសមត្រសប្បគួរដតត្រតូវបានអនុវតត។62 

 

៥២. ការពិតដដេថា ការជួប្បត្រប្បជុុំកងកឲ្យម្មនកុំហឹង ឬប្បងកឱយម្មនត្រប្បតិកមាអរភិាព ពី
សម្មជិកសាធារណៈ ត្រប្បឆុំងនឹងអាកចូេរមួ ដដេជាវធិានទូ្សៅ មនិប្បរែ ញសហតុផ្េអុំពី
ការរតឹតបតិសឡើយ ការជួប្បត្រប្បជុុំត្រតូវដតអនុញ្ញា តិឲ្យសធវើសៅបាន សហើយអាកចូេរមួកាុងការជបួ្ប
ត្រប្បជុុំសនេះត្រតូវដតទ្ទ្ួេបានការការពារ។ 63 សទេះយ៉ា ងណាកស៏ោយ កាុងករណីពិសសសដដេ
រដាមនិអាចការពារអាកចូេរមួពីការគុំរាមកុំដហងធានធ់ារដេ់សុវតថិភាពរប្បស់ពួកសគ អាចនងឹ
ម្មនការរតឹតបតិសេើការចូេរមួការជួប្បត្រប្បជុុំ។ ការរតឹតបតិដប្បប្បសនេះ ត្រតូវដតអាចទ្ប្បទ់្េ់នឹង
ការត្រតួតពិនិតយយ៉ា ងតឹងរងឹ។ ហ្និភយ័ននអុំសពើហឹងាដដេមនិបានប្បញ្ញា កច់ាស់លាស់ ឬ
ត្រគ្ននជ់ាេទ្ធភាពដដេអាជាា ធរនឹងមនិម្មនេទ្ធភាពកាុងការការពារ ឬប្បចឍប្បម់និឲ្យម្មន

  

 59 CCPR/C/79/Add. 86, para. 18; General comment No. 34, para. 38. 

 60 Article 20 (1) and (2). 

 61 See General comment No. 34, paras. 50–52; article 4, Convention on the Elimination of Racial 

Discrimination; and Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General 

recommendation No. 35. See also the Rabat Plan of Action (2012), A/HRC/22/17/Add.4, appendix, 

para. 29 as well as the Beirut Declaration and its 18 commitments on “Faith for Rights” 

(A/HRC/40/58, annexes I and II). 

 62 C.f. OSCE & Venice Commission, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, para. 152. See also 

European Court of Human Rights, Fáber v. Hungary (application No. 40721/08), judgment of 24 

October 2012, paras. 56–58. 

 63 Alekseev v. Russian Federation, para. 9.6. See also paragraph 18 above. 
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អុំសពើហឹងាដដេសចញពអីាកដដេត្រប្បឆុំងនឹងការជបួ្បត្រប្បជុុំ គឺមនិទនត់្រគប្បត់្រគ្ននស់ េះសទ្ រដា
ត្រតូវដតម្មនេទ្ធភាពប្បរែ ញ សោយដផ្ែកសេើការវាយតនមលហ្និភយ័ជាកដ់សតងថាខលួននងឹមនិ
អាចទ្ប្បស់ាថ នការណ៍បានសទ្ សទេះប្បីជាសមតថភាពអនុវតតចាប្បស់ុំខាន់ៗ ត្រតូវបានោក់
ពត្ររយកស៏ោយ។64 ការរតឹតបតិតិចជាងមុន ដូចជា ការពនយរសពេ ឬការផ្ទល ស់ប្បតូរទ្ីាុំង
ននការជួប្បត្រប្បជុុំត្រតូវដតយកមកពិចារណាមុនសពេសធវើការហ្មឃ្ត។់ 

 
៥៣.  ប្បទ្ប្បចាតតអិុំពីសពេសវលា ទ្កីដនលង និងចរតឹ ននការត្រប្បមូេផ្ដុ ុំជាទូ្សៅម្មនេកខណៈអពយត្រកតិ 
សហើយកាុងខណៈដដេម្មនវសិាេភាពខលេះសុំរាប្បក់ាររតឹតបតឹដដេតត្រមូវសអាយម្មនការសធវើសអាយត្រតឹមត្រតូវ
ាមចាប្បនូ់វធាតុផ្សុំទុំងសនេះ ស េះវាជាភារកិចេរប្បស់អាជាា ធរដដេត្រតូវប្បកត្រសាយពនយេ់អុំពីការរតឹតបតឹ
ដដេបានោកស់ចញដផ្ែកសេើករណីនិមយួៗ។65 ការរតឹតបតឹស េះគួរដតប្បងកេកខណៈដដេអាចសអាយអាក
ចូេរមួទុំងឡាយជួប្បត្រប្បជុុំ/ត្រប្បមូេផ្ដុ ុំកាុងរងវងច់ុំរយសមរមយអាចសមើេសឃើញសាត ប្បឭ់សោយត្រកុមសគ្នេ
សៅ និងទ្ីកដនលងណាកស៏ោយសអាយដតម្មនសារៈសុំខានច់ុំសពាេះសគ្នេប្បុំណងរប្បស់ពួកសគ។66 
 

៥៤.  ពាកព់នធក័ាររតឹតបតឹចុំសពាេះសពេសវលាននការត្រប្បមូេផ្ដុ ុំ   អាកចូេរមួត្រតូវដតម្មនឳកាសត្រគប្ប់
ត្រគ្ននស់ដើមបសីដមដងមតិឬទមទរនូវសគ្នេប្បុំណងរប្បស់ពួកសគសោយត្រប្បសិទ្ធិភាព។67 ការជួប្បត្រប្បជុុំសោយ
សនតិវធិីជាទូ្សៅត្រតូវបានទុ្កសអាយចប្ប/់ប្បចេប្បស់ោយខលួនឯង។ ការរតឹតបតឹពាកព់នធស័ពេសវលានិងកាេ
ប្បរសិចឆទ្ជាកល់ាកថ់ាសតើសពេណាដដេការជួប្បជុុំអាចសធវើបានឬសធវើមនិបាន វាប្បងកសអាយម្មនកងវេ់អុំពី
ភាពសត្រមុេះសត្រមួេ/ភាពប្បតដ់ប្បនបានជាមយួនិងកតិកាសញ្ញា ។68 ការជួប្បជុុំមនិគួរត្រតូវបានកុំហិត
សោយសារដតវាបានសកើតសឡើងញឹកញាប្បស់ហើយស េះសទ្។ សពេសវលា សថរសវលា ឬភាពញឹកញាប្បន់ន
បាតុកមាមយួត្រប្បដហេអាចសដើរតួរគនលិេះកាុងការសសត្រមចបានសគ្នេប្បុំណងននការត្រប្បមូេផ្ដុ ុំស េះ។ សទេះ
យ៉ា ងណាកស៏ោយផ្េប្ប៉ាេះពាេ់ប្បដនថមចុំសពាេះការជួប្បត្រប្បជុុំសត្រចើនសេើកសត្រចើនសារអាចត្រតូវបានថលឹងដថលងនូវ
ការវាយតនមលអុំពីភាពសមម្មត្រតននការរតឹតបតឹ។ ឧទហរណ៍ការត្រប្បមូេផ្ដុ ុំមយួចុំនួនដតងដតសធវើសឡើងសទ្ៀង
ទតស់ៅសពេយប្បក់ាុងតុំប្បនេ់ុំសៅោា នដដេអាចជេះផ្េប្ប៉ាេះពាេ់ដេ់ការរស់សៅរប្បស់អាកជិតខាង
ទុំងឡាយស េះ។ 
 

៥៥.  ពាកព់នធក័ាររតឹតបតឹចុំសពាេះទ្ីកដនលង ជាសគ្នេការណ៍បាតុកមាសោយសនតិវធិីត្រប្បដហេអាចត្របារពធសធវើ
បានសៅត្រគប្បទ់្ីលាន  ដដេសាធារណជនអាច/គួរម្មនសិទ្ធិសចញចូេបានដូចជាទ្លីានសាធារណៈ
ឬផ្លូវសាធារណៈ។69 ខណៈដដេវធិានពាកព់នធសិ័ទ្ធិសចញចូេរប្បស់សាធារណជនចុំសពាេះទ្ីាុំងមយួ
ចុំនួនដូចជាអាគ្នរ សួនសាធារណៈ ត្រប្បដហេអាចត្រតូវបានកុំរតិផ្ងដដរចុំសពាេះសិទ្ធិត្រប្បមេូផ្តុ ុំកាុងទ្កីដនលង
ទុំងស េះ ដូចសនេះការរតឹតបតឹសិទ្ធិជួប្បជុុំត្រតូវដតអនុវតតដផ្ែកសេើយុតតិសុំអាងសហតុអនុសលាមាមម្មត្រា

  

 64 Alekseev v. Russian Federation, para. 9.6.  

 65 C.f. OSCE & គណកមាការVenice, សគ្នេការណ៍ដណ ុំអុំពីសសរភីាពជួប្បត្រប្បជុុំត្រប្បមូេផ្តុ ុំសោយសនតិវធិី, កឋាខណឌ  132. 
 66 Turchenyak et al. v. Belarus, កឋាខណឌ  7.4.  
 67 C.f. តុលាការអុរុឺប្បសដើមបសិីទ្ធមិនុសស, Éva Molnár v. Hungary (សសចកតសីសត្រមចសេខ 10346/05), សាេត្រកមចុេះនថាទ្ ី

7 តុលា 2008, កឋាខណឌ  42. 
 68 គណកមាការសិទ្ធិមនុសស CCPR/C/KOR/CO/4, កឋាខណឌ  52; CCPR/C/TJK/CO/3, កឋាខណឌ  49. 
 69  C.f. គណកម្មា ធិការអនតរអាសមរកិាុំងសដើមបសិីទ្ធមិនុសស, បាតុកមានិងសិទ្ធមិនុសស កឋាខណឌ  72. 
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២១។ ការជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិីមនិគួរត្រតូវបានរញុសអាយសៅសធវើសៅទ្ីាុំងោចត់្រសយ៉ា េដដេបាតុកមា
ស េះមនិអាចទកទ់ញចុំណាប្បអ់ារមាណ៍រប្បស់សមតថកិចេដដេម្មនភារកិចេសោេះត្រសាយនងិសាធារណ
ជនសឡើយ។70 ជាសគ្នេការណ៍ទូ្សៅការហ្មឃ្តរ់ាេ់ការជួប្បត្រប្បជុុំសៅទ្ីកដនលង  កាុងទ្ីត្រកុង71 ដូច
ជាទ្ីាុំងសាធារណៈ សេើកដេងដតទ្ីកដនលងជាកល់ាកណ់ាមយួសទេះសថិតកាុងទ្ីត្រកុង72 ឬសត្រៅសប្បេះដូងនន
ទ្ីត្រកុង73 ឬការហ្មឃ្តច់ុំសពាេះការជួប្បត្រប្បជុុំ  ាមប្បណាត ផ្លូវកាុងទ្ីត្រកុង មនិគួរត្រតូវបានោកក់ុំហិតសឡើយ។  
 

៥៦. ការកុំណតជ់ាប្បរសិវណហ្មឃ្តដូ់ចជាតុលាការ រដាសភា ទ្ីាុំងម្មនសារសុំខានដ់ផ្ាក
ត្រប្បវតតិសាង្ក្សតឬអាគ្នរសាធារណៈដនទ្សទ្ៀតដដេមនិគួរ ម្មនការត្រប្បមូេផ្ដុ ុំ ជាទូ្សៅគួរសជៀសវាងកុុំ
កុំណត ់សត្រពាេះកដនលងទុំងស េះជាទ្ីសាធារណៈសត្រសចសហើយ។ ត្រប្បសិនជាកុំណតថ់ាការជួប្បជុុំសៅកាុងនិង
សៅជុុំវញិននទ្ីកដនលងទុំងស េះត្រតូវបានកុំហិត ការហ្មឃ្តស់នេះត្រតូវដតម្មនយុតតិសុំអាងសហតុជាកល់ាក់
និងកុំណតត់្រពុំដដនយ៉ា ងចសងែៀត/េែិតេែន។់74  
 

៥៧.  ខណៈដដេការត្រប្បមូេផ្ដុ ុំកាុងទ្ីាុំងឯកជនកស៏ថិតកាុងប្បរបិ្បទ្ននសិទ្ធិត្រប្បមូេផ្តុ ុំសោយសនតវិធិី75 ផ្េ
ត្រប្បសយជនរ៍ប្បស់អាកដនទ្ដដេម្មនសិទ្ធិសេើត្រទ្ពយសមបតតទិុំងស េះត្រតូវបានយកមកថលឹងដថលងពិចារណា។ 
សុំណួរសួរថាសតើការហ្មឃ្តត់្រប្បសភទ្ណាដដេអាចអនុវតតបានសេើការជួប្បជុុំស េះអាត្រស័យសេើការ
ពិចារណាថាសតើទ្ីាុំងស េះធាល ប្បត់្រតូវបានសចញចូេញឹកញាប្បន់ិងសាធារណៈកុំរតិណា ចរតិននការប្បុំពាន
សេើសិទ្ធិរប្បស់ម្មេ ស់ទ្ីាុំង ថាសតើម្មេ ស់ទ្ីាុំងយេ់ត្រពមសអាយសត្រប្បើត្របាស់ ថាសតើសិទ្ធិសេើកមាសិទ្ធិកុំពុងម្មន
វវិាទ្សោយសារការជួប្បត្រប្បជុុំ  សហើយថាសតើអាកចូេរមួទុំងឡាយម្មនមសធយបាយសមសហតុផ្េសផ្សង
សទ្ៀតសដើមបសីសត្រមចសគ្នេប្បុំណងននការជួប្បត្រប្បជុុំស េះដដរសទ្ ាមសគ្នេការណ៍អាចសមើេសឃើញសាត ប្បឭ់76

។ សិទ្ធិសត្រប្បើត្របាស់ទ្ីាុំងឯកជនមនិគួរត្រតូវបានប្បដិសសធសត្រពាេះដតការសរ ើសសអើងសឡើយ។  
 

៥៨.  ចុំសពាេះកងវេ់ការហ្មឃ្តព់ាកព់នធច័រតិននការជបួ្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិី អាកចូេរមួម្មនសសរភីាព
កុំណតថ់ាសតើពួកសគចងស់ត្រប្បើឧប្បករណ៍អវី ដូចជាផ្ទា ុំងប្បោ ឬត្រប្បោប្បប់្បុំពងសសមលង ឬឧប្បករណ៍សភលង ឬ
មសធយបាយប្បសចេកសទ្សដនទ្សទ្ៀតដូចជាឧប្បករណ៍ប្បញ្ញេ ុំងនសលជាសដើម។ ការជួប្បត្រប្បជុុំខលេះតត្រមូវសអាយម្មន
ការតសមលើងជាសត្រគ្នងតងជ់ាសុំណងប្បសណាត េះអាសនារមួម្មនត្រប្បពនធស័សមលងសដើមបសីអាយឭដេ់ត្រកុមសគ្នេ
សៅ និងសសត្រមចបាននូវសគ្នេប្បុំណងននការជបួ្បត្រប្បជុុំទមទរទុំងស េះ។77  
 

៥៩. ជាទូ្សៅរដាភាគីទុំងឡាយមនិត្រតូវកុំណតច់ុំនួនអាកចូេរមួការជួប្បជុុំត្រប្បមូេផ្តុ ុំសឡើយ។78 ការកុំរតិ
ចុំនួនអាកចូេរមួអាចសធវើសៅបានេាឹកណាដតម្មនសុំអាងសហតុត្រសប្បចាប្បស់ុំរាប្បក់ាររតឹតបតឹទុំងស េះ 

  

 70 គណកមាការសិទ្ធិមនុសស CCPR/C/KOR/CO/4,កឋាខណឌ  52; CCPR/C/KAZ/CO/1,កឋាខណឌ  26. 
 71 គណកមាការសិទ្ធិមនុសស CCPR/C/DZA/CO/4, កឋាខណឌ  45. 
 72 Turchenyak et al. v. Belarus, កឋាខណឌ  7.5. 
 73 Sudalenko v. Belarus (គណកមាការសិទ្ធិមនុសស CCPR/C/113/D/1992/2010), កឋាខណឌ  8.5. 
 74 Zündel v. Canada (គណកមាការសិទ្ធមិនុសស CCPR/C/78/D/953/2000), កឋាខណឌ  8.5. 
 75 C.f. Giménez v. Paraguay (គណកមាការសិទ្ធមិនុសស CCPR/C/123/D/2372/2014), កឋាខណឌ  8.3; តុលាការអុឺរុប្ប

សដើមបសិីទ្ធមិនុសស, Annenkov នងិអាកដនទ្ v. Russia (សសចកតសីសត្រមចសេខ 31475/10), សាេត្រកមចុេះនថាទ្ ី25 កកកោ 
2017, កឋាខណឌ  122. 

 76 C.f. តុលាការអុរុឺប្បសដើមបសិីទ្ធមិនុសស, Appleby and others v. United Kingdom (សសចកតសីសត្រមចសេខ 44306/98), 
សាេត្រកមចុេះនថាទ្ ី6 ឧសភា 2003, កឋាខណឌ  47.  

 77  សមើេ Frumkin v. Russia, កឋាខណឌ 107. 
   78 គណកមាការសិទ្ធិមនុសស CCPR/C/THA/CO/2, កឋាខណឌ  39. 
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សហើយម្មនដចងកាុងម្មត្រា២១ ឧទហរណ៍ពាកព់នធយ័៉ា ងខាល ុំងចុំសពាេះសុវតថភាពសាធារណៈដូចជាចុំណុេះ/
ទ្មានផ់្ាុកននពហុកឡីាោា ន សាព ន ឬមូេសហតុននភយ័នតរាយដផ្ាកសុខភាពសាធារណៈ ដូចជាគុំលាតសងាម។  
 

៦០. ការពាករ់បាុំងមខុឬម្ម៉ា សរប្បស់អាកចូេរមួសធវើបាតុកមាកាុងនយ័លាកអ់តតសញ្ញា ណ រកាឯកជនភាព 
កុុំសអាយម្មនការកតច់ុំណាុំសៅទុ្ក សងសឹក សត្រពាេះថាសមយ័ទ្ុំសនើប្បសនេះម្មនឧប្បករណ៍ឈលប្បយកការណ៍
ម្មនត្រប្បសិទ្ធិភាពណាស់ គឺត្រតវូបានចាតជ់ាសម្មា រៈសដមដងមតិកាុងបាតុកមាសោយសនតិវធិ។ី ភាពអ មកិ
រប្បស់អាកចូេរមួគួរត្រតូវបានអនុញ្ញា ត សេើកដេងដតការត្រប្បត្រពឹតតរប្បស់ប្បុគាេជាកល់ាកស់ េះម្មនសុំអាង
សហតុពិតត្របាកដដដេអាចចាប្បខ់លួនបាន79 ឬម្មនសហតុផ្េយ៉ា ងចាស់លាស់ដនទ្សទ្ៀត។80 ការសត្រប្បើ
ត្របាស់របាុំងមុខប្បិទ្បាុំងអតតសញ្ញា ណមនិគួរចាតជ់ាសញ្ញា ទុ្ចេរតិហិងាសឡើយ។  
 

៦១. កាុងខណៈការត្រប្បមូេពតម៌្មននិងទ្ិនានយ័ពាកព់នធស័ោយអាជាា ធរម្មនសមតថកចិេអាចកាុងកាេសទ្ស
ជាកល់ាកជ់ួយ ដេ់កចិេសត្រមប្បសត្រមួេការជួប្បត្រប្បជុុំខលេះ សនេះមនិត្រតូវកាល យជាការប្បង្ក្រក ប្បសេើសិទ្ធិឬប្បសងកើត
សអាយម្មនឥទ្ធិពេអាត្រកកស់ឡើយ។  ការត្រប្បមូេពតម៌្មនសោយសាថ ប្បន័សាធារណៈឬឯកជនក៏
សោយាមរយៈមសធយបាយឈលប្បយកការណ៍សេើការទ្ុំ កទ់្ុំនងឬាមវធិីត្រប្បមូេ ដចកចាយ សត្រជៀតចូេ 
រកាទុ្កទ្និានយ័ត្រតូវដតអនុវតតអនុសលាមាមប្បទ្ោា នចាប្បអ់នតរជាតិជាធរម្មនដផ្ែកសេើសិទ្ធិឯកជនភាព
ប្បុគាេ សហើយមនិត្រតូវសត្រប្បើកាុងសគ្នេប្បុំណងគុំរាមគុំដហងដេ់អាកចូេរមួឬអាកសត្រតៀមនងឹចូេរមួបាតុកមា
សឡើយ។81 ការអនុវតតរសប្បៀប្បសនេះគួរត្រតូវបានសធវើនីយតតកមាដផ្ែកសេើចាប្បជ់ាតនិិងចាប្បអ់នតរជាតិជាធរម្មន
និងត្រតូវម្មនការត្រតួតពិនតិយសោយអុំណាចតុលាការ។82  
 

៦២.  មនិដមនថាសអាយដតការជួប្បត្រប្បជុុំកាុងទ្ីសាធារណៈ សិទ្ធឯិកជនភាពរប្បស់ប្បុគាេមនិអាចត្រតូវបាន
ប្បុំពានស េះសទ្។ សិទ្ធិសនេះត្រប្បដហេអាចប្បុំពានបាន ឧទហរណ៍សោយវធិី/មសធយបាយសុំគ្នេ់នផ្ាមុខឬក៏
សោយប្បសចេកវទិ្យសផ្សងៗដដេអាចកុំណតអ់តតសញ្ញា ណប្បុគាេកាុងហវូងមនុសស។83 វាត្រតូវបានអនុវតតដូច
គ្នា ចុំសពាេះការឃ្ល ុំសមើេប្បណាត ញសារពតម៌្មនសងាមសដើមបតី្រប្បមូេពតម៌្មនអុំពីការចូេរមួបាតុកមាសោយ
សនតិវធិី។ ការត្រតួតពនិិតយសោយឯករាជយនងិតម្មល ភាពនងិការឃ្ល ុំសមើេត្រតូវដតអនុវតតសសចកតីសសត្រមចចិតត
ពាកព់នធក័ារត្រប្បមូេពតម៌្មន ទ្ិនានយ័ផ្ទា េ់ខលួនប្បគុាេដដេចូេរមួបាតុកមាសោយសនតវិធិី និងការដចក
រ ុំដេក រកាទុ្កពតម៌្មន ទ្ិនានយ័ទុំងស េះ ជាមយួនិងទ្សសនៈកាុងការធា ចុំសពាេះសកមាភាពទុំងស េះ
សអាយអនុសលាមនងិកតិកាសញ្ញា ។  
 

៦៣.  សសរភីាពរប្បស់មង្ក្នតីសាធារណៈកាុងការចូេរមួបាតុកមាសោយសនតិវធិីមនិត្រតូវបានកុំរតិសេើសពីសស
ចកតីត្រតូវការកាុងការធា ជុំសនឿទុ្កចិតតពីសាធារណជន ភាពមនិេុំសអៀង សមតថភាពកាុងការត្រប្បតិប្បតតិតួរ

  

 79  C.f. OSCE & គណកម្មា ធកិារVenice សគ្នេការណ៍ដណ ុំអុំពីបាតុកមាសោយសនតិវធិី, កឋាខណឌ 153; គណកម្មា ធិការអា
ង្ក្ហវិចសដើមបសិីទ្ធិមនុសស ACHPR, សគ្នេការណ៍ដណ ុំអុំពីសសរភីាពសម្មគមនិងការជបួ្បជុុំត្រប្បមូេផ្តុ ុំកាុងទ្វីប្បអាង្ក្ហវចិ កឋា
ខណឌ  81. 

 80  ការសគ្នរពរបាុំងមុខជាអតតសចាណ, សមើេ កឋាខណឌ 51 ខាងសេើ។ 
 81 ត្រកុមត្រប្បឹកាសិទ្ធិមនុសស A/ HRC/31/66, កឋាខណឌ 73. 
 82 គណកមាការសិទ្ធិមនុសស CCPR/C/KOR/CO/4, កឋាខណឌ  42–43. 
 83  C.f. A/HRC/44/24, កឋាខណឌ  33–34. 
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 ទ្ីភារកិចេននវជិាា ជីវៈផ្តេ់សសវារប្បស់ពួកសគសឡើយ84 សហើយរាេ់ការកុំហិតទុំងស េះត្រតូវដតអនុសលាម
ាមម្មត្រា២១។  
 
៦៤.  ការតត្រមូវសអាយអាកចូេរមួឬអាកសរៀប្បចុំ សទេះជាការចាតដ់ចងឬកចូ៏េរមួជាថវកិាជួយ ដេ់កិចេការ
សណាត ប្បធ់ាា ប្បស់នតិសុខ85 ជុំនួយដផ្ាកសពទ្យឬកិចេការសុំអាតអ មយ័86 ឬសសវាសាធារណៈដនទ្សទ្ៀត
ដដេពាកព់នធន័ងិការត្រប្បមូេផ្ដុ ុំសោយសនតិវធិី ជាទូ្សៅគឺត្រតូវបានចាតទុ់្កថាជាទ្សងវើមនិអនុសលាមាម
ម្មត្រា២១។87 
 

៦៥.  អាកសរៀប្បចុំនិងអាកចូេរមួត្រតូវបានសងឃមឹថាអនុវតតាមសគ្នេការណ៍ចាប្បស់តីពីបាតុកមាសោយ
សនតិវធិី សហើយនឹងត្រតូវទ្ទ្េួខុសត្រតូវចុំសពាេះមុខចាប្បស់េើប្បទ្សេាើសដដេខលួនបានត្រប្បត្រពឹតតិ រមួម្មនប្បទ្
ញុេះញងអ់ាកដនទ្88 សប្បើសិនកាុងកាេសទ្សពិសសសដដេថាអាកសរៀប្បចុំបាតុកមាមនិទ្ទ្េួខុសត្រតូវផ្ទា េ់
ចុំសពាេះអុំសពើប្បណាត េសអាយម្មនការខូចខាតន់ងិរងរប្បសួសទ្ រាេ់ការកសាងសុំណុុំ សរឿងត្រប្បឆុំងនិងគ្នត់
អាចសៅរចួេាឹកណាដតម្មនភសតុាងសមសហតុផ្េប្បញ្ញា កថ់ាគ្នតប់ានសឃើញបានដឹងនងិម្មនេទ្ធភាព
អាចការពារទ្ប្បស់ាក តទ់្សងវើសេាើសទុំងស េះបាន។89 ជាការអនុវតតេែដដរត្រប្បសិនណាអាកសរៀប្បចុំបាតុកមា
ចាតដ់ចងសអាយម្មនប្បុគាេិក/ភាា ករ់រសនតិសុខកាុងជួរបាតុករសធវើកិចេការសណាត ប្បធ់ាា ប្បស់ោយខលួនឯង ប្ប៉ាុដនត
វាពុុំដមនជាអវីដដេចាប្បត់ត្រមូវស េះសទ្។ 
 

៦៦. អាជាា ធរមនិត្រតូវទមទរការសនយ/សធវើកិចេសនយពអីាកចូេរមួឬអាកសរៀប្បចុំថានឹងមនិចូេរមួឬមនិ
សរៀប្បចុំការជួប្បត្រប្បជុុំ  សៅនថាអ គតសឡើយ។90 ផ្ាុយសៅវញិ គ្នា នប្បុគាេណាដដេត្រតូវបានសគប្បងខុំសអា
យចូេរមួបាតុកមា/ការត្រប្បមេូផ្ដុ ុំសឡើយ។91 
 

៦៧. សពេណាសទសប្បចាតិដផ្ាកត្រពហាទ្ណឌ ឬដផ្ាករដាប្បបសវណីត្រតូវបានោកស់អាយទ្ទ្ួេខុសត្រតូវដេ់
អាកសរៀប្បចុំឬអាកចូេរមួបាតុកមា ចុំសពាេះប្បទ្សេាើសដដេសគបានត្រប្បត្រពឹតតិ ទ្ណឌ កមាស េះត្រតូវដតសមម្មត្រត 
គ្នា នការសរ ើសសអើងសហើយមនិដផ្ែកសេើការសចាទ្ត្រប្បកាន ់ ការប្បកត្រសាយប្បទ្សេាើសដប្បប្បត្រប្បដហេត្រពាវៗមនិ
ចាស់លាស់សឡើយ អវីៗ ត្រតូវដតអនុសលាមាមកតិកាសញ្ញា ។ 
 

៦៨. ខណៈដដេអុំសពើសភវរកមាត្រតូវចាតជ់ាប្បទ្សេាើសត្រពហាទ្ណឌ អនុសលាមាមចាប្បអ់នតរជាតិ និយមនយ័
ននប្បទ្សេាើសសនេះមនិត្រតូវសអាយទូ្លាយសពកឬប្បងកប្បភ់ាពសរ ើសសអើង សហើយមនិត្រតូវអនុវតតរសប្បៀប្បរតឹប្បនតឹង
ប្បនាចប់្បរែ កដ់េ់ការអនុវតតសិទ្ធិសធវើបាតុកមាសោយសនតិវធិីសឡើយ92 សប្បើត្រគ្ននដ់តការចូេរមួ និងសរៀប្បចុំការ

  

 84 C.f. OSCE & គណកម្មា ធកិារVenice សគ្នេការណ៍ដណ ុំអុំពីបាតុកមាសោយសនតិវធិី, កឋាខណឌ  110. 
 85 គណកមាការសិទ្ធិមនុសស CCPR/C/CHE/CO/4, កឋាខណឌ  48. 
 86 Poliakov v. Belarus (CCPR/C/111/D/2030/2011), កឋាខណឌ  8.2–8.3; CCPR/C/BLR/CO/5, កឋាខណឌ  51 (a). 
 87 C.f. គណកម្មា ធិការអាង្ក្ហវិចសដើមបសិីទ្ធិមនុសស ACHPR, សគ្នេការណ៍ដណ ុំអុំពីសសរភីាពសម្មគមនងិការជួប្បជុុំត្រប្បមូេផ្តុ ុំ

កាុងទ្វបី្បអាង្ក្ហវចិ កឋាខណឌ 102 (b). 
 88 ត្រកុមត្រប្បឹកាសិទ្ធិមនុសស A/HRC/31/66, កឋាខណឌ 26 
 89 C.f. OSCE & គណកម្មា ធកិារVenice សគ្នេការណ៍ដណ ុំអុំពីបាតុកមាសោយសនតិវធិី កឋាខណឌ  224. 
 90 គណកមាការសិទ្ធិមនុសស CCPR/C/KHM/CO/2,កឋាខណឌ  22; CCPR/C/JOR/CO/5, កឋាខណឌ  32. 
 91 CCPR/C/TKM/CO/2, កឋាខណឌ  44. 
 92 CCPR/C/SWZ/CO/1, កឋាខណឌ  36; CCPR/C/BHR/CO/1, កឋាខណឌ  29. សមើេផ្ងដដរ ត្រកុមត្រប្បកឹាសិទ្ធិមនុសស 

A/HRC/40/52. 
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ត្រប្បមូេផ្ដុ ុំសោយសនតិវធិីមនិត្រតវូចាតទុ់្កជាប្បទ្សេាើសត្រពហាទ្ណឌ /ឧត្រកិដាសត្រកាមចាប្បត់្រប្បឆុំងអុំសពើសភវរកមា
សឡើយ។ 
 
៦៩.  ប្បណតឹ ងសៅតុលាការឬសាលាជុំរេះកតីដនទ្សទ្ៀតសដើមបដីសវងរកដុំសណាេះត្រសាយចុំសពាេះការរតឹតបតឹ
ស េះត្រតូវដតអាចសធវើបានរមួម្មនេទ្ធភាពប្បតងឹឧទ្ធរណ៍និងប្បតងឹសសើរសរ ើ។ ភាពទនស់ពេសវលានិងរយៈសពេ
ននកិចេនីតិវធិីត្រប្បឆុំងការរតឹតបតឹចុំសពាេះការជួប្បត្រប្បជុុំ មនិត្រតូវកាល យជាការប្បុំពានដេ់ការអនុវតតសិទ្ធិសឡើ
យ។93 កិចេធា ការពារដផ្ាកនីតិវធិីម្មនដចងកាុងកតិកាសញ្ញា ត្រតូវអនុវតតសេើត្រគប្បក់រណីទុំងអស់ រមួម្មន
ការឃុុំខលួន ការោកទ់្ណឌ កមាដផ្ាកផ្ទកពនិយ័ដដេពាកព់នធន័ិងបាតុកមាសោយសនតិវធិី។94  

 V. រប្បប្បសតីពកីារជូនដុំណឹង 

៧០.  ការតត្រមូវសអាយសុុំចាប្បអ់នុញ្ញា តពីអាជាា ធរ វាប្បុំពានទ្សសនៈដដេថាការជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិី
ជាសិទ្ធិសារវនតរប្បស់មនុសស។95 ត្រប្បពនធន័នការជូនដុំណឹងតត្រមវូថាប្បុគាេដដេចងស់រៀប្បចុំបាតុកមាសោយ
សនតិវធិីត្រតូវដតជូនដុំណឹងសអាយអាជាា ធរដឹងជាមុននូវពតម៌្មនសុំខាន់ៗ មយួចុំនួនដដេចាុំបាចអ់ាច
ជត្រម្មប្បបានសដើមបអីាជាា ធរអាចម្មនេទ្ធភាពសត្រមប្បសត្រមេួបាតុកមាសោយសនតិវធិីត្រប្បត្រពឹតតសៅសោយ
រេូននិងអាចការពារសិទ្ធិមនុសសរប្បស់អាកដនទ្ផ្ង។96 កាុងសពេជាមយួគ្នា ដដរ ការតត្រមូវសនេះមនិត្រតូវសត្រប្បើ
សោយប្បុំពានសេើសិទ្ធិជួប្បជុុំត្រប្បមូេផ្តុ ុំសោយសនតិវធិីសឡើយ សហើយរាេ់ការសត្រជៀតដត្រជករតឹតបតឹពីអាជាា ធរ
ត្រតូវដតម្មនយុតតិសុំអាងសហតុអនុសលាមាមម្មត្រា២១។97 ការអនុវតតរប្បប្បជូនដុំណឹងមនិត្រតូវកាល យជា
សេសរារាុំងការជួប្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិីសទ្។98 នីតិវធិីជូនដុំណឹងត្រតូវដតម្មនតម្មល ភាពមនិការយិធិប្បសតយយ
សពកសទ្99 ការទមទរទុំងឡាយចុំសពាេះអាកសរៀប្បចុំបាតុកមាត្រតូវដតសមម្មត្រតសៅនិងឥទ្ធពិេសាធារណៈ
ដដេម្មនសកាត នុពេ ននការជួប្បជុុំត្រប្បមូេផ្តុ ុំស េះ នងិមនិត្រតូវប្បងន់ថលសសវាសឡើយ។  
 

៧១.  ការខកខានជូនដុំណឹងដេ់អាជាា ធរចុំសពាេះការជួប្បជុុំត្រប្បមេូផ្តុ ុំដដេចាប្បត់្រប្បសទ្សមយួតត្រមូវ មនិ
ដមនជាសេសត្រតូវចាតទុ់្កការចូេរមួបាតុកមាជាទ្សងវើខុសចាប្បស់ឡើយ សហើយកម៏និត្រតូវសត្រប្បើជាសេស
ប្បុំដប្បកបាតុកមាដដរ ឬសធវើការចាប្បខ់លួនអាកចូេរមួ អាកសរៀប្បចុំ ឬោកទ់្ណឌ កមាដដេមនិទ្ុំនងដូចជាសចាទ្
ត្រប្បកានព់ីប្បទ្សេាើសត្រពហាទ្ណឌ ។ កដនលងណាដដេទ្ណឌ កមាដផ្ាករដាបាេតត្រមូវសអាយអាកសរៀប្បចុំទ្ទ្ួេ
ខុសត្រតូវចុំសពាេះមុខចាប្បព់ាកព់នធក័ារមនិបានជូនដុំណឹង អាជាា ធរត្រតូវដតម្មនយុតតិសុំអាងសហតុចាស់លា
ស់។100 ការខកខានមនិបានជូនដុំណឹងមនិដមនជាសេសសោេះសាររប្បស់អាជាា ធរចុំសពាេះការមនិអនុវតតតួរ

  

 93 CCPR/C/POL/CO/6 កឋាខណឌ  23. 
 94 E.V. v. Belarus (CCPR/C/112/D/1989/2010), កឋាខណឌ  6.6. 
 95 គណកមាការសិទ្ធិមនុសស CCPR/C/MAR/CO/6, កឋាខណឌ  45; CCPR/C/GMB/CO/2, កឋាខណឌ  41; និង គណកម្មា

ធិការអាង្ក្ហវិចសដើមបសិីទ្ធិមនុសស ACHPR, សគ្នេការណ៍ដណ ុំអុំពីសសរភីាពសម្មគមនិងការជួប្បជុុំត្រប្បមូេផ្តុ ុំកាុងទ្វីប្បអាង្ក្ហវិច 
កឋាខណឌ  71. 

 96 Kivenmaa v. Finland, កឋាខណឌ  9.2. សមើេផ្ងដដរ គណកម្មា ធិការអាង្ក្ហវិចសដើមបសិីទ្ធិមនុសស ACHPR, សគ្នេការណ៍
ដណ ុំអុំពីសសរភីាពសម្មគមនងិការជួប្បជុុំត្រប្បមូេផ្តុ ុំកាុងទ្វីប្បអាង្ក្ហវិច កឋាខណឌ  72. 

 97 Ibid. សមើេផ្ងដដរ Sekerko v. Belarus, កឋាខណឌ 9.4. 
 98 Popova v. Russian Federation, កឋាខណឌ 7.5. 
 99 Poliakov v. Belarus, កឋាខណឌ  8.3. 
 100 See, e.g., Popova v. Russian Federation, para. 7.4, 7.5. សមើេផ្ងដដរ ត្រកុមត្រប្បឹកាសិទ្ធិមនុសសA/HRC/31/66, ក

ឋាខណឌ  23.  



CCPR/C/GC/37 

 21 

 ទ្ីកាតពវកចិេកាុងរងវងដ់ដនសមតថកិចេរប្បស់ខលួនសដើមបសីត្រមប្បសត្រមួេការជួប្បជុុំត្រប្បមូេផ្តុ ុំ និងសដើមបកីារពារ
សនតិសុខសណាត ប្បធ់ាា ប្បប់ាតុកមាសឡើយ។ 
 
៧២.  ការតត្រមូវសអាយជូនដុំណឹងដេ់អាជាា ធរជាមុនចុំសពាេះការជបួ្បជុុំត្រប្បមូេផ្តុ ុំ  ត្រតូវដតម្មនដចងកាុង
ចាប្បជ់ាត។ិ សថរសវលាអប្បបប្បរមិ្មននការជូនដុំណឹងជាមុនអាចខុសគ្នា ពីត្រប្បសទ្សមយួសៅត្រប្បសទ្សមយួដផ្ែក
សេើប្បរបិ្បទ្និងកុំរតិតត្រមូវការនូវកិចេសត្រមប្បសត្រមួេ ប្ប៉ាុដនតមនិត្រតូវយូរសពកសឡើយ។101 សប្បើសិនម្មនការរតឹតបឹ
តប្ប ា ប្បព់ីបានជូនដុំណឹងជាមុនសហើយ ការហ្មឃ្តស់ េះត្រតូវដតផ្តេ់ពតម៌្មនសអាយទនស់ពេសវលា
ត្រគប្បត់្រគ្ននស់ដើមបទុី្កសិទ្ធបិ្បតឹងតវា៉ា សៅតុលាការឬយនតការដុំសណាេះត្រសាយដនទ្សទ្ៀត។ រប្បប្បជូនដុំណឹងមនិ
គួរផ្ទតស់ចញការជួប្បជុុំត្រប្បមូេផ្តុ ុំណាដដេត្រប្បសមើេសឃើញថាជេះផ្េប្ប៉ាេះពាេ់តចិតួចដេ់អាកដនទ្ 
ឧទហរណ៍ សោយសារដតចរតិេកខណៈ ទ្ីាុំង ទ្ុំហ៊េុំ និងសពេសវលាននការជួប្បជុុំត្រប្បមេូផ្តុ ុំស េះម្មនកុំរ ិ
ត។ រប្បប្បជូនដុំណឹងមនិគួរអនុវតតចុំសពាេះការជួប្បជុុំត្រប្បមូេផ្តុ ុំដដេសកើតសឡើងជាប្បនតប្ប ា ប្បស់ េះសទ្ សត្រពាេះថា
វាគ្នា នសពេសវលាត្រគប្បត់្រគ្ននស់ដើមបជូីនដុំណឹងជាមុនសឡើយ។102  
 

៧៣. ត្រប្បសទ្សណាដដេរប្បប្បអនុញ្ញា តម្មនដចងកាុងចាប្បជ់ាត ិ សគត្រតូវដតអនុវតតជាេកខណៈត្រប្បពនធជូ័ន
ដុំណឹងសោយការអនុញ្ញា តស េះត្រតូវដតផ្តេ់ជូនសោយសវ័យត្រប្បវតតិសោយពុុំយកសេសដដេមនិសមសហតុ
ផ្េមករារាុំងសឡើយ។ សហើយរប្បប្បជូនដុំណឹងកម៏និត្រតូវប្បុំនភលការអនុវតតសៅជារប្បប្បសុុំការអនុញ្ញា តដដរ។103 
 

VI. ភារកចិេនងិអុំណាចមង្ក្នតតី្រប្បតបិ្បតតចិាប្ប ់

៧៤.  មង្ក្នតីត្រប្បតិប្បតតចិាប្បដ់ដេសធវើកចិេការយនគរបាេសេើការជួប្បជុុំត្រប្បមូេផ្តុ ុំត្រតូវសគ្នរពនិងធា សិទ្ធិជា
សារវនតរប្បស់អាកសរៀប្បចុំនិងអាកចូេរមួសធវើបាតុកមា កាុងកុំឡុងសពេស េះមង្ក្នតីត្រប្បតិប្បតតិចាប្បក់ក៏ារពារផ្ង
ដដរដេ់អាកយកពតម៌្មន104 អាកឃ្ល ុំសមើេនិងអាកសសងកតការណ៍ ប្បុគាេិកសុខាភបិាេនិងសាធារណជន
ដនទ្សទ្ៀតត្រពមទុំងការពារត្រទ្ពយសមបតតិឯកជននិងសាធារណៈពីការប្បងកហ្នភិយ័ទុំងឡាយ។105 វធិី
សាង្ក្សតសុំខានជ់ាសារវនតរប្បស់អាជាា ធរគឺចូេសៅសត្រមប្បសត្រមួេបាតុកមាសោយសនតិវធិ ីសប្បើសិនជា ចាុំបាច។់ 
 

៧៥.  សាថ ប្បន័ត្រប្បតិប្បតតចិាប្បព់ាកព់នធ ័ សប្បើសិនជាអាចសធវើបាន គរួដតប្បសងកើត/ប្បងកេកខណៈរយត្រសួេនងិ
សត្រមួេដេ់ការទ្ុំ កទ់្ុំនងកិចេសនា រវាងភាគីពាកព់នធក័ាុងបាតុកមា រយេះសពេមុន កាុងកុំឡុងសពេ
កុំពុងសធវើបាតុកមាសុំសៅសេើកសាួយរសប្បៀប្បសរៀប្បរយ កាតប់្បនថយភាពានតងឹនិងសោេះត្រសាយប្បញ្ញែ / វវិា
ទ្។106 ខណៈដដេសនេះជាការអនុវតតេែសុំរាប្បអ់ាកសរៀប្បចុំនិងអាកចូេរមួគួរដតត្រប្បតបិ្បតតិ កវ៏ាមនិដមនប្បងខុំ
សអាយត្រតូវដតសធវើអចេ ឹងដដរ។ 

  

 101 គណកមាការសិទ្ធិមនុសស CCPR/CO/83/KEN, កឋាខណឌ  23; CCPR/C/CHE/CO/4,កឋាខណឌ  48; 
CCPR/C/DZA/CO/4, កឋាខណឌ  45. 

 102 Popova v. Russian Federation, កឋាខណឌ  7.5. សមើេផ្ងដដរ តុលាការអុឺរុប្បសដើមបសិីទ្ធិមនុសស Éva Molnár 
v. Hungary, កឋាខណឌ  38.  

 103 CCPR/C/UZB/CO/5, កឋាខណឌ  46–47; CCPR/C/JOR/CO/5, កឋាខណឌ  32. 
 104 CCPR/C/AGO/CO/1,កឋាខណឌ  21; CCPR/C/GEO/CO/4,កឋាខណឌ  12; និង CCPR/C/KOR/CO/4, កឋាខណឌ  

52. 
 105 ត្រកុមត្រប្បឹកាសិទ្ធិមនុសស A/HRC/31/66, កឋាខណឌ  41. 
 106 Ibid., កឋាខណឌ  38. 
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៧៦.  កដនលងណាដដេវតតម្មនរប្បស់មង្ក្នតីត្រប្បតិប្បតតចិាប្បច់ាុំបាចត់្រតូវដតម្មន កិចេត្រប្បតិប្បតតិការនគរបាេសេើ
ការជួប្បជុុំត្រប្បមូេផ្តុ ុំស េះ គរួត្រតូវបានសរៀប្បចុំជាដផ្នការអនុវតតជាមយួសគ្នេប្បុំណងប្បងកេកខណៈសត្រមប្ប
សត្រមួេសអាយបាតុកមាត្រប្បត្រពតឹតសៅាមការសត្រគ្នងទុ្កនិងសោយរេូន ដដេអាចកាតប់្បនថយជាអតបិ្បរម្ម
នូវហ្និភយ័ដដេម្មនសកាត នុពេដូចជាប្បណាត េសអាយម្មនអាករងរប្បសួនងិការខូចខាតត្រទ្ពយសមប
តតិ។107 ដផ្នការស េះត្រតូវោកស់ចញសសចកតីដណ ុំជាកល់ាកច់ាស់លាស់ េុំអិតអុំពីសម្មា រៈឧប្បករណ៍ 
និងការោកព់ត្ររយកុំលាុំងត្រពមទុំងអងាភាពចូេរមួ។ 
 

៧៧.  ដផ្នការសុំរាប្បភ់ាពអាសនាាមត្រប្បសភទ្និងកមាវធិីហវឹកហវនឺកុំលាុំងគួរពនយេ់ចាស់លាស់សោយ
សាថ ប្បន័ត្រប្បតិប្បតតចិាប្បព់ាកព់នធ ័  សោយចុំសពាេះគឺអុំពីកិចេការយនគរបាេត្រគប្បត់្រគងបាតុកមាដដេគ្នា នការ
ជូនដុំណឹងដេ់អាជាា ធរជាមនុដដេវាត្រប្បដហេអាចប្ប៉ាេះពាេ់ដេ់សណាត ប្បស់ាធារណៈ។108 ត្រតូវម្មន
រច សមពនធប័្បញ្ញា ចាស់លាស់ភាា ប្បជ់ាមយួនូវការទ្ទ្ួេខុសត្រតូវ ត្រពមទុំងដចងអុំពីទ្ត្រមងក់ារននការថត
របូ្ប/ថតសសមលង និងការកតត់្រាត្រពឹតតិការណ៍ជាលាយេកខអកសរ សហើយធា ថារាេ់មង្ក្នតី/កងកុំលាុំងម្មន
អតតសញ្ញា ណចាស់លាស់ នងិត្រតូវសធវើរបាយការណ៍រាេ់ការសត្រប្បើត្របាស់កុំលាុំង។ 
 

៧៨.  មង្ក្នតីត្រប្បតិប្បតតចិាប្បគ់ួរដសវងរកការប្បនធូរប្បនថយសាថ នការណ៍ដដេអាចប្បងកសអាយម្មនអុំសពើហិងា។ 
មង្ក្នតីត្រប្បតិប្បតតចិាប្បត់្រតូវពយយមសត្រប្បើត្របាស់មសធយបាយអហិងាសអាយអស់េទ្ធភាព សហើយត្រតូវផ្តេ់ការ
ត្រពម្មនចាស់ៗសប្បើសិនជាដេ់សពេចាុំបាចប់្បុំផុ្តននការសត្រប្បើត្របាស់កុំលាុំងជាជុំសរ ើសចុងសត្រកាយ ពីសត្រពាេះ
ដតមសធយបាយអហិងាដដេបានសត្រប្បើគឺពុុំម្មនត្រប្បសិទ្ធិភាពកាុងការត្រគប្បត់្រគងសភាពការណ៍។ រាេ់ការសត្រប្បើ
ត្របាស់កុំលាុំងោចខ់ាតត្រតូវអនុសលាមាមសគ្នេការណ៍ជាសារវនតគឺ ភាពត្រសប្បចាប្ប ់ ភាពចាុំបាច ់ សម
ម្មត្រត ការត្រប្បុងត្រប្បយតាអ័តធ់ាតខ់ពស់ និងគ្នា នការសរ ើសសអើងដដេម្មនដចងកាុងម្មត្រា៦ និងម្មត្រា៧នន
កតិកាសញ្ញា  សហើយមង្ក្នតីដដេពាកព់នធក័ារសត្រប្បើត្របាស់កុំលាុំងត្រតូវភាា ប្បជ់ាមយួការទ្ទ្េួខុសត្រតូវចុំសពាេះមុខ
ចាប្បស់ប្បើសិនម្មនការប្បុំពានសគ្នេការណ៍និងត្រកមសីេធមស៌តីពីការសត្រប្បើត្របាស់កុំលាុំង។109 រប្បប្បគតិយុតតិ
ជាតិសតីអុំពីការសត្រប្បើត្របាស់កុំលាុំងសោយមង្ក្នតីត្រប្បតបិ្បតតិចាប្បត់្រតូវដតអនុសលាមាមប្បទ្ោា នគតិយុតតអិនតរជាតិ
ម្មនដចងកាុងសគ្នេការណ៍ជាមូេោា នសតីអុំពីការសត្រប្បើកុំលាុំងនិងអាវធុរប្បស់មង្ក្នតីត្រប្បតិប្បតតចិាប្បន់ងិសសចកតី
ដណ ុំសិទ្ធិមនុសសអងាការសហត្រប្បជាជាតិសតីអុំពីការសត្រប្បើអាវធុមនិត្រប្បេ័យកាុងកិចេត្រប្បតបិ្បតតិចាប្ប។់110  
 

៧៩.  ម្មនដតកុំរតិអប្បបប្បរមិ្មននកុំលាុំងដដេចាុំបាចប់្ប៉ាុសណាា េះត្រប្បដហេអាចសត្រប្បើបានកាុងសគ្នេសៅ
ត្រប្បតិប្បតតិការសប្បសកមាត្រសប្បចាប្បក់ាុងកុំឡុងសពេត្រគប្បត់្រគងបាតុកមា។ សៅសពេដដេភាពចាុំបាចន់នការ
សត្រប្បើកុំលាុំងត្រតូវបានប្បចេប្បខ់ណៈដដេការចាប្បខ់លួនជនប្បងកហិងាបានសសត្រមចសោយសុវតថភាព ស េះការ
សត្រប្បើត្របាស់កុំលាុំងប្បនត គមឺនិអនុញ្ញា តសឡើយ។111 មង្ក្នតីត្រប្បតិប្បតតិចាប្បម់និត្រតូវសត្រប្បើកុំលាុំងសេើសេប្ប/់គ្នា ន
សមម្មត្រតកាុងកាេសទ្សត្រគ្ននដ់តប្បុំដប្បកបាតុកមា ប្បរក ការត្រប្បត្រពឹតតប្បទ្សេាើស ឬសដើមបចីាប្បខ់លួនជនប្បងក ជន

  

 107 ត្រកុមត្រប្បឹកាសិទ្ធិមនុសស សសចកតសីសត្រមចសេខ38/11, បុ្បពវកថា កឋាខណឌ  10; A/HRC/26/36, កឋាខណឌ  51. 
 108 A/HRC/31/66, កឋាខណឌ  37. 
 109  សមើេអនុសាសនទូ៍្សៅសេខ 36, កឋាខណឌ 13–14. 
 110 សមើេផ្ងដដរ ត្រកមសីេធមស៌ុំរាប្បម់ង្ក្នតីត្រប្បតិប្បតតចិាប្ប ់
 111  Ibid., ម្មត្រា3. 
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សងសយ័ដដេពុុំម្មនការគុំរាមគុំដហងកុំរតិខពស់សឡើយ។112 ចាប្បជ់ាតមិនិត្រតូវផ្តេ់អុំណាចទូ្លាយសពក
ដេ់មង្ក្នតីត្រប្បតិប្បតតិចាប្ប ់ឧទហរណ៍រាេ់ការសត្រប្បើកុំលាុំងសុទ្ធដតចាុំបាចប់្បុំផុ្តទុំងអស់ សដើមបបី្បុំដប្បកត្រគប្បទ់្ុំ
រងន់នបាតុកមា ដូចជាថាពាកយសាមចាៗ គឺអាចបាញ់ប្បុំបាកស់ជើង។ ជាពិសសសចាប្បជ់ាតមិនិត្រតូវអនុញ្ញា ត
សអាយម្មនការសត្រប្បើកុំលាុំងត្រប្បឆុំងអាកចូេរមួកាុងបាតុកមាសោយដផ្ែកសេើអារមាណ៍មរួស ៉ាខាងសភទ្ ភាព
ហួសត្រប្បម្មណ និងការសរ ើសសអើង  សឡើយ។113 
 
៨០. ម្មនដតមង្ក្នតីត្រប្បតិប្បតតចិាប្ប ់ ដដេបានទ្ទ្ួេការប្បណតុ េះប្បណាត េកាុងការរកាសណាត ប្ប់
ធាា ប្បន់នការជួប្បជុុំ ត្រពមទុំងសតងោ់រសិទ្ធិមនុសសដដេពាកព់ន័ធប្ប៉ាុសណាា េះសទ្ ដដេគួរដតត្រតូវ
បានសគោកព់ត្ររយសត្រម្មប្បស់គ្នេប្បុំណងសនេះ ។114 ការប្បណតុ េះប្បណាត េគួរដតប្បសង្ក្ចា ៀប្ប
មង្ក្នតីទុំងស េះអុំពតីត្រមូវការជាកល់ាករ់ប្បស់ប្បុគាេ ឬ ត្រកុមកាុងសាថ នភាពរយរងសត្រគ្នេះ 
ដដេកាុងករណីខលេះ ជារមួម្មនង្ក្សតី កុម្មរ ឬ ជនពិការដដេបានចូេរមួកាុងការជួប្បជុុំគ្នា
សោយសនតិវធិី។ សយធាមនិគួរត្រតូវបានសគសត្រប្បើសត្រម្មប្បរ់កាសណាត ប្បធ់ាា ប្បក់ាុងការជបួ្បជុុំគ្នា
សទ្115 កប៏្ប៉ាុដនតត្រប្បសិនសប្បើសៅកាុងកាេៈសទ្សៈពិសសស និង ដផ្ែកសេើមូេោា នប្បសណាត េះអាសនា 
ដដេពួកសគត្រតូវបានោកព់ត្ររយកាុងការគ្នុំត្រទ្ ពួកសគត្រតូវដតទ្ទ្ួេបាននូវការប្បណតុ េះប្បណាត
េដផ្ាកសិទ្ធិមនុសសសមត្រសប្ប សហើយត្រតូវដតសគ្នរពាមវធិាន និង ប្បទ្ោា នអនតរជាតិដូចគ្នា
នឹងមង្ក្នតីត្រប្បតបិ្បតតិចាប្បដ់ដរ។116  

 

៨១. មង្ក្នតីត្រប្បតិប្បតតិចាប្បទ់ុំងអស់ដដេទ្ទ្ួេខុសត្រតូវកាុងការរកាសណាត ប្បធ់ាា ប្បន់នការជួប្បជុុំ
ត្រតូវដតប្បុំពាកឲ់្យបានសមរមយ រមួទុំងកាុងករណីចាុំបាចត់្រតូវប្បុំពាកជ់ាមយួនឹងអាវធុដដេមនិ
រយនឹងប្បងកសត្រគ្នេះថាា កដ់េ់ជីវតិ និងឧប្បករណ៍ការពារ ដដេសមត្រសប្ប និងាមប្បទ្ោា ន។ 
រដាភាគីទុំងអស់ត្រតូវធា ថា រាេ់អាវធុទុំងអស់ រមួទុំងអាវធុដដេមនិរយប្បងកសត្រគ្នេះ
ថាា កដ់េ់ជីវតិ គឺត្រតូវសថិតសត្រកាមការសធវើសតសតឯករាជយតងឹរងឹ ធា ថាមង្ក្នតីដដេបានោក់
ពត្ររយរមួជាមយួនឹងអាវធុទុំងស េះទ្ទ្ួេបានការប្បណតុ េះប្បណាត េជាកល់ាក ់ នងិ វាយ
តនមល និង ាមោនផ្េប្ប៉ាេះពាេ់រប្បស់ពួកសគ ចុំសពាេះសិទ្ធិរប្បស់អាកដដេរងផ្េប្ប៉ាេះពាេ់
ទុំងស េះ។117 ភាា ករ់រត្រប្បតិប្បតតិចាប្បត់្រតូវដតត្រប្បុងត្រប្បយត័ា ចុំសពាេះផ្េប្ប៉ាេះពាេ់ននការ
សរ ើសសអើងជាសកាត នុពេ ននវយុទ្ធសាង្ក្សតរកាសណាត ប្បធ់ាា ប្បជ់ាកល់ាក ់ រមួទុំងប្បរបិ្បទ្ននប្ប
សចេកវទិ្យថាី នងិការសេើកសឡើងជាដុំសណាេះត្រសាយចុំសពាេះប្បញ្ញែ ទុំងសនេះ។118 

  

 112 Ibid., អាថ ធបិ្បាយចុំសពាេះ ម្មត្រា3. 
 113 គណកមាការសិទ្ធិមនុសស CCPR/C/MAR/CO/6, កឋាខណឌ 45–46; CCPR/C/BHR/CO/1, កឋាខណឌ  55. 
 114  CCPR/C/KHM/CO/2, para. 12; CCPR/C/GRC/CO/2, para. 42; and CCPR/C/BGR/CO/4, para. 38. 

 115  CCPR/C/VEN/CO/4, para. 14; and ACHPR, Guidelines on Policing Assemblies in Africa, para. 3.2.  

 116  Code of Conduct for Law Enforcement Officials, art. 1. 

 

 117  General comment No.36, para. 14. See also UN Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in 

Law Enforcement, section 4; and Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law 

Enforcement Officials, principle 2.  

 118  CCPR/C/GBR/CO/7, para. 11; A/HRC/44/24, para. 32. 
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៨២. ការប្បរក រការឃុុំខលួនមនុសសសោយការកុំណតស់គ្នេសៅ សដើមបរីារាុំងពួកសគពីការចូេ
រមួកាុងការជួប្បជុុំគ្នា  អាចជាការដកហូតសិទ្ធិសសរភីាពាមទ្ុំសនើងចតិត ដដេមនិត្រសប្បាម
សិទ្ធនិនការជួប្បជុុំសោយសនតិវធិីសទ្។119 សនេះជាករណីពិសសស កាេណាការឃុុំខលួនម្មនរយៈ
សពេសត្រចើនជាងពីរប្បីសម្ម៉ា ង។ កាុងករណីដដេចាប្បក់ាុងត្រសុកអនុញ្ញា តឲ្យម្មនការឃុុំឃ្ុំង
ដប្បប្បសនេះ វាអាចត្រតូវបានសត្រប្បើបានដតកាុងករណីពិសសសប្បុំផុ្តប្ប៉ាុសណាា េះ120 គឺសត្រម្មប្បរ់យៈ
សពេមនិយូរជាងរយៈសពេចាុំបាចប់្បុំផុ្តស េះសទ្ សហើយកក៏ាុងករណីដដេអាជាា ធរម្មនភ័
សតុាងប្បញ្ញា កព់ីសចត រប្បស់ប្បុគាេ ដដេពាកព់ន័ធកាុងការចូេរមួ ឬ ញុេះញងឲ់្យម្មនអុំសពើ
ហិងា កាុងសពេជួប្បជុុំពិសសសមយួ ត្រពមទុំងកាុងករណីណា ដដេវធិានការសផ្សងៗសទ្ៀត
សដើមបបី្បរក រការសកើតម្មនសឡើងននអុំសពើហិងានងឹត្របាកដជាមនិម្មនេកខណៈត្រគប្បត់្រគ្នន់
សទ្។121 ការអនុវតតននការចាប្បខ់លួនត្រទ្ងត្រទយធុំសោយមនិសរ ើសមុខ មុនសពេ កាុងអុំឡុងសពេ 
ឬប្ប ា ប្បព់ីការជួប្បជុុំគឺម្មនេកខណៈាមទ្ុំសនើងចិតត សហើយមនិត្រសប្បចាប្បទ់េ់ដតសសាេះ។122 

 

៨៣. អុំណាចនន“ ឃ្ត ់ នងិ ដ្កស្រ” ឬ“ ឃ្តខ់លួនជនសងសយ័សោយគ្នា នការប្បុំពាន” 
ដដេអនុវតតចុំសពាេះអាកទុំងឡាយណាដដេចូេរមួកាុងការជួប្បជុុំគ្នា  ឬ ម្មនប្បុំណងនឹងសៅ
ចូេរមួ ត្រតូវដតអនុវតតសោយដផ្ែកសេើការសងសយ័សមសហតុផ្េរប្បស់គណៈកមាការ ឬ ការ
គុំរាមកុំដហងអុំពីប្បទ្សេាើសធានធ់ារណាមយួ សហើយត្រតូវដតមនិត្រតូវបានសត្រប្បើកាុងេកខណៈ
សរ ើសសអើងសឡើយ។123 ការពិតដដេថាអាជាា ធរភាា ប្បប់្បុគាេណាម្មា កជ់ាមយួការជួប្បជុុំសោយ
សនតិវធិីគឺមនិប្បសងកើតបានជាមេូោា នសមសហតុផ្េ សត្រម្មប្បក់ារឃ្តខ់លួន នងិ ដ្កស្រពួក
សគស េះសទ្។124 

 

៨៤. ការប្បរខ ុំងមនុសស ដដេមង្ក្នតីត្រប្បតិប្បតតចិាប្បប់ានសឡាមពទ័្ធ នងិ ប្បទិ្ សៅត្រតងក់ដនលង
ដដេម្មនអាកចូេរមួ អាចត្រតូវបានសត្រប្បើបានដតកាុងករណីដដេចាុំបាច ់ នងិ សម្មម្មត្រត 
សដើមបអីាចសធវើដូចសនេះបាន សដើមបជីាដុំសណាេះត្រសាយសៅនងឹអុំសពើហិងាជាកដ់សតង ឬ ការ
គុំរាមកុំដហងដដេនឹងសកើតសឡើងពីកដនលងស េះប្ប៉ាុសណាា េះ។ វធិានការអនុវតតចាប្បច់ាុំបាច់
ដដេសផ្ទត តសេើប្បុគាេជាកល់ាកស់ត្រចើនដតជាជុំសរ ើសកាុងការប្បរខ ុំងមនុសស។ ការយកចិតតទុ្ក
ដកជ់ាពិសសសត្រតូវដតសធវើសឡើងឲ្យបានសត្រចើនាមអាចសធវើសៅបាន សដើមបបី្បរខ ុំងមនុសសណា
ម្មា កេុ់េះត្រាដតប្បុគាេស េះជាប្បព់ាកព់ន័ធសោយផ្ទា េ់សៅនឹងអុំសពើហិងា ត្រពមទុំងត្រតូវ

  

 119  CCPR/C/MKD/CO/3, para. 19. 

 120  General comment No. 35, para. 15. 

 121  C.f. European Court of Human Rights, S., V. and A. v. Denmark (application Nos. 35553/12, 

36678/12 and 36711/12), judgment of 22 October 2018 (Grand Chamber), paras. 77 and 127. 

 122  CCPR/C/CAN/CO/6, para. 15. 

 123  CCPR/C/GBR/CO/7, para. 11; CCPR/C/USA/CO/4, para. 7. 

 124  A/HRC/31/66, para. 43. 



CCPR/C/GC/37 

 25 

កុំណតនូ់វសថរសវលាដនការប្បរខ ុំងមនុសសជាអប្បបប្បរម្មាមដដេចាុំបាច។់ កាុងករណីដដេ
ការប្បរខ ុំងមនុសសត្រតូវបានសត្រប្បើត្របាស់សោយមនិសរ ើសសអើង ឬ ធានធ់ារ វារ ុំសលាភសេើសិទ្ធិននការ
ជួប្បជុុំសោយសនតិវធិី សហើយកអ៏ាចរ ុំសលាភសិទ្ធិសផ្សងសទ្ៀតដូចជាសិទ្ធិម្មនសសរភីាពរចួផុ្តពី
ការឃុុំខលួនាមទ្ុំសនើងចិតត នងិ សសរភីាពកាុងការសធវើដុំសណើ រ។125 

 

៨៥. ម្មនដតករណីពិសសសប្ប៉ាសុណាា េះសទ្ ដដេការជួប្បជុុំអាចត្រតូវបានសគប្បុំដប្បក។ ការប្បុំដប្បក
អាចត្រតូវបានសគសធវើសឡើង ត្រប្បសិនសប្បើការជួប្បជុុំដប្បប្បស េះដេងត្រប្បកប្បសោយសនតវិធិីសទ្ៀត
សហើយ ឬ ត្រប្បសិនសប្បើម្មនភស័តុាងចាស់លាស់ថា ម្មនការគុំរាមកុំដហងដដេនឹងសកើតម្មន
សឡើងនូវអុំសពើហិងាធានធ់ារ ដដេមនិអាចត្រតូវបានសោេះត្រសាយសោយវធិានការសម្មម្មត្រត
សផ្សងសទ្ៀតបាន ដូចជាការចាប្បខ់លួនសោយម្មនសគ្នេសៅ ប្ប៉ាុដនតត្រគប្បក់រណីទុំងអស់ វធិាន
ត្រប្បតិប្បតតិចាប្បស់តីពីការសត្រប្បើត្របាស់កម្មល ុំងត្រតូវដតត្រតូវបានអនុវតតាមយ៉ា ងតឹងរងឹ។ េ័កខខណ័ឌ
ននការសចញប្បទ្ប្បញ្ញា ឲ្យម្មនការប្បុំដប្បកននការជួប្បជុុំគួរដតត្រតូវបានកុំណតស់ោយចាប្បក់ាុង
ត្រសុក សហើយម្មនដតមង្ក្នតីដដេម្មនការអនុញ្ញា តត្រតឹមត្រតូវសទ្ ដដេអាចសចញប្បទ្ប្បញ្ញា ឲ្យ
ម្មនការប្បុំដប្បកការជួប្បជុុំសោយសនតិវធិី។ ការជបួ្បត្រប្បជុុំគ្នា ដដេសៅដតត្រប្បត្រពឹតតសៅសោយសនតិ
វធិី ប្ប៉ាុដនត សទេះជាយ៉ា ងណាកស៏ោយ វាប្បណាត េឲ្យម្មនការរ ុំខានកត្រមតិខពស់ ដូចជាការរាុំង
សាេះចរាចរណ៍រយៈសពេយូរកអ៏ាចត្រតូវបានសគប្បុំដប្បកដដរ ាមចាប្បគ់ឺថា កាេណាការ
រ ុំខានសនេះម្មនេកខណៈ "ធានធ់ារ និង សៅដតប្បនត"។126  

 

៨៦. កាុងករណីដដេសសចកតីសសត្រមចចិតត សដើមបបី្បុំដប្បកត្រតូវបានអនុវតត សោយត្រសប្បាម
ចាប្បជ់ាតិ នងិ អនតរជាតិ ការសត្រប្បើត្របាស់កម្មល ុំងគួរដតត្រតូវសជៀសវាង។ កាុងករណីដដេមនិ
អាចសធវើសៅបានកាុងកាេៈសទ្សៈណាមយួ ម្មនដតកម្មល ុំងអប្បបប្បរម្មចាុំបាចប់្ប៉ាុសណាា េះដដេ
អាចត្រតូវបានសគសត្រប្បើត្របាស់។127 ាមដដេអាចសធវើសៅបាន កុំលាុំងណាមយួដដេបានសត្រប្បើ
គួរដតត្រតូវសធវើសឡើងត្រប្បឆុំងនឹងប្បុគាេ ឬ ត្រកមុជាកល់ាកដ់ដេចូេរមួកាុង ឬ គុំរាមកុំដហង
ឲ្យម្មនអុំសពើហិងាដតប្ប៉ាុសណាា េះ។ ការសត្រប្បើត្របាស់កម្មល ុំងទ្ុំនងជាអាចប្បណាត េឲ្យម្មនការរង
រប្បសួសោយសារសធវសត្រប្បដហសសត្រចើនជាងមនិគួរត្រតូវបានសត្រប្បើត្រប្បឆុំងនឹងប្បុគាេ ឬ ត្រកុមណា
មយួដដេកុំពុងតស៊េូសោយអកមាស េះសឡើយ។128 

 

៨៧. អាវធុដដេមនិរយនងឹប្បងកសត្រគ្នេះថាា កដ់េ់ជីវតិអាចរងផ្េប្ប៉ាេះពាេ់ដេ់តុំប្បនណ់ា
មយួ ដូចជាហ្ា សប្បងែូរទ្ឹកដភាក និង កាណុងបាញ់ទ្ឹក ដដេប្បណាត េឲ្យទ្ទ្ួេរងនូវផ្េ

  

 125  C.f. European Court of Human Rights, Austin and others v. United Kingdom (application 

Nos. 39629/09, 40713/09; and 41008/09), judgment of 15 March 2012 (Grand Chamber), para. 68. 

 126  A/HRC/31/66, para. 62. 

 127  Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, principle 13; 

A/HRC/26/36, para. 75. 

 128  UN Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement, para. 2.10. 
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ប្ប៉ាេះពាេ់សោយមនិសរ ើសមុខ។ សៅសពេដដេអាវធុទុំងសនេះត្រតូវបានសត្រប្បើ រាេ់កិចេខតិខុំសម
សហតុផ្េ  គួរដតត្រតូវបានអនុវតត សដើមបកីុំណតហ់្នភិយ័   ដូចជាការប្បងកឲ្យម្មន
ការរតជ់ានគ់្នា  ឬ ប្បងកសត្រគ្នេះថាា កដ់េ់អាកឈរសមើេ។ អាវធុទុំងសនេះគួរដតត្រតូវបានសត្រប្បើជា
វធិានការចុងសត្រកាយ ប្ប ា ប្បព់ីការត្រពម្មនសោយផ្ទា េ់ម្មត ់ សហើយម្មនឱកាសត្រគប្បត់្រគ្នន់
ដដេត្រតូវផ្តេ់ឲ្យអាកចូេរមួកាុងការជួប្បជុុំប្បុំដប្បកពីគ្នា ។ ឧសា័នប្បងែូរទ្ឹកដភាកមនិគួរត្រតូវបាន
សត្រប្បើកាុងកដនលងប្បរខ ុំងសឡើយ។129 

 

៨៨. អាវធុមនិដមនជាឧប្បករណ៍សមត្រសប្បសត្រម្មប្បក់ាររកាសណាត ប្បធ់ាា ប្បស់ាធារណៈ
អុំឡុងសពេននការជួប្បជុុំគ្នា សទ្130 សហើយជាទូ្សៅមនិត្រតូវបានសត្រប្បើវា សដើមបបី្បុំដប្បកការជួប្បជុុំគ្នា
សឡើយ។131 សដើមបអីនុវតតាមចាប្បអ់នតរជាតិ រាេ់ការសត្រប្បើត្របាស់អាវធុសោយមង្ក្នតីត្រប្បតិប្បតតិ
ចាប្ប ់កាុងប្បរបិ្បទ្ននការជបួ្បជុុំគ្នា ត្រតូវម្មនកុំហិតចុំសពាេះប្បគុាេណាដដេសគបានកុំណតស់គ្នេ
សៅសហើយ កាុងកាេៈសទ្សៈណាដដេចាុំបាចយ់៉ា ងខាល ុំងត្រតូវត្រប្បឈមនងឹការគុំរាមកុំដហង
ភាល មៗដេ់អាយុជីវតិ ឬ ការរងរប្បសួធានធ់ារ។132 សោយសារដតម្មនការគុំរាមកុំដហង អាវធុ
ដប្បប្បសនេះអាចសធវើឲ្យសត្រគ្នេះថាា កដ់េ់អាយុជីវតិ កត្រមតិអប្បបប្បរម្មសនេះកគ៏ួរដតត្រតូវបានអនុវតត
ផ្ងដដរ ចុំសពាេះការបាញ់ត្រគ្នប្បក់ាុំសភលើងដដកដដេសត្រសាប្បជរ័សៅស៊េូ។133 កាេណាមង្ក្នតី
ត្រប្បតិប្បតតិចាប្បស់ត្រតៀមេកខណៈកាុងការសត្រប្បើត្របាស់កម្មល ុំង ឬអុំសពើហិងាត្រតូវបានសគចាតទុ់្កថា
ទ្ុំនងជាសកើតម្មនសឡើង អាជាា ធរត្រតូវដតធា ឲ្យម្មនកដនលងផ្តេ់សសវាសវជាសាង្ក្សតឲ្យបាន
ត្រគប្បត់្រគ្ននផ់្ងដដរ។ វាមនិដដេត្រសប្បចាប្បស់ េះសទ្ កាេណាម្មនការបាញ់សោយមនិសរ ើស
មុខ ឬ កក៏ារសត្រប្បើអាវធុកាុងេកខណៈសវ័យត្រប្បវតដិសពញសេញ សៅសពេនគរបាេរកាស
ណាត ប្បធ់ាា ប្បអ់ុំឡុងសពេននការជួប្បជុុំគ្នា ។134 

 

៨៩. រដាត្រតូវទ្ទ្ួេខុសត្រតូវសៅសត្រកាមចាប្បអ់នដរជាតិ ចុំសពាេះសកមាភាព និង អុំសពើអកមា
រប្បស់ភាា ករ់រត្រប្បតិប្បតតិចាប្បរ់ប្បស់ខលួន។ សោយម្មនសគ្នេប្បុំណងប្បរក រការរ ុំសលាភប្បុំពាន
   រដាទុំងឡាយត្រតូវសេើកកមពស់ឲ្យបានខាា ប្បខ់ាួននូវវប្បបធមគ៌ណសនយយភាពរប្បស់មង្ក្នតី
ត្រប្បតិប្បតតិចាប្បក់ាុងអុំឡុងសពេននការជួប្បជុុំគ្នា ។ សដើមបសីធវើឲ្យត្រប្បសសើរសឡើងនូវគណសនយយភាព

  

 129   S/2009/693, annex, para. 62; and UN Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law 

Enforcement, para. 7.3.7. 

 130  ACHPR, Guidelines on Policing Assemblies in Africa, para. 21.2.4. 

 131  Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, principle 14. 

 132  General comment No. 36, para. 12; Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law 

Enforcement Officials, Principles 9 and 14. 

 133  UN Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement, para. 7.5.8. 

 134  A/HRC/31/66, paras. 60, 67(e). See also OHCHR/UNODC, Resource Book on the Use of Force and 

Firearms in Law Enforcement (2017) p. 96. 
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ត្រប្បកប្បសោយត្រប្បសិទ្ធភាព មង្ក្នតីត្រប្បតិប្បតតចិាប្បដ់ដេម្មនឯកសណាា នត្រតូវប្បរែ ញនូវអតត
សញ្ញា ណកមាដដេអាចសម្មា េ់បានយ៉ា ងរយត្រសួេអុំឡុងសពេននការជួប្បជុុំគ្នា ។135 

 

៩០. រដាម្មនកាតពវកចិេកាុងការសសុើប្បអសងកតត្រប្បកប្បសោយត្រប្បសិទ្ធភាព សោយមនិេុំសអៀង 
និង ទនស់ពេសវលានូវរាេ់ការសចាទ្ត្រប្បកាន ់ឬ ការសងសយ័សមសហតុផ្េណាមយួ ននការ
សត្រប្បើត្របាស់កម្មល ុំងសោយមនិត្រសប្បចាប្ប ់ ឬ ការរ ុំសលាភសផ្សងៗសោយមង្ក្នតីត្រប្បតិប្បតតិចាប្ប ់ រមួ
ទុំងហិងាផ្លូវសភទ្ ឬហិងាដផ្ាកសយ៉ានឌរ័ សៅកាុង    ប្បរបិ្បទ្ននការជួប្បជុុំគ្នា ។136 ទុំង
សកមាភាព ឬ អសកមាសោយសចត  និង ការសធវសត្រប្បដហសអាចប្បណាត េឲ្យម្មនការ
រ ុំសលាភសិទ្ធិមនុសស។ មង្ក្នតនីីមយួៗដដេទ្ទ្ួេខុសត្រតូវចុំសពាេះការរ ុំសលាភត្រតូវដតោកឲ់្យ
ទ្ទ្ួេខុសត្រតូវសៅសត្រកាមចាប្បក់ាុងត្រសុក និង កាុងករណីម្មនការពាកព់ន័ធគ្នា  ចាប្បអ់នតរជាតិ 
និង ដុំសណាេះត្រសាយម្មនត្រប្បសិទ្ធិភាពត្រតូវដតអាចយកមកអនុវតតសត្រម្មប្បជ់នរងសត្រគ្នេះ។137  

 

៩១. រាេ់ការសត្រប្បើត្របាស់កម្មល ុំងសោយមង្ក្នតីត្រប្បតិប្បតតចិាប្បត់្រតវូកតត់្រា និង ្លុេះប្បញ្ញេ ុំងឲ្យបាន
ឆប្បស់ៅកាុងរបាយការណ៍មយួត្រប្បកប្បសោយតម្មល ភាព។ សៅសពេដដេការរងរប្បសួ ឬ ការ
ខូចខាតបានសកើតសឡើង របាយការណ៍មយួត្រតូវម្មនពត័ម៌្មនត្រគប្បត់្រគ្នន ់ សដើមបកីុំណតថ់ាសតើ
ការសត្រប្បើត្របាស់កម្មល ុំងស េះម្មនភាពចាុំបាច ់ នងិ សម្មម្មត្រតឬសទ្ សោយសរៀប្បរាប្បព់ិសាត រអុំពី
ឧប្បបតតិសហតុ រមួទុំងសហតុផ្េននការសត្រប្បើត្របាស់កម្មល ុំង ត្រប្បសិទ្ធភាព និងផ្េវបិាកននការសត្រប្បើ
ត្របាស់កម្មល ុំង។138  

 

៩២. រាេ់ការោកព់ត្ររយមង្ក្នតីនគរបាេសីុវេិសៅអុំឡុងសពេននការជួប្បជុុំ ត្រតូវដតម្មន
ភាពចាុំបាចប់្បុំផុ្ត សថិតសត្រកាមកាេៈសទ្សៈណាមយួ សហើយមង្ក្នតីទុំងស េះមនិត្រតូវញុេះញង់
ឲ្យម្មនអុំសពើហិងាសឡើយ។ មនុសពេសធវើការឃ្តខ់លួន ការចាប្បខ់លួន រកឺារសត្រប្បើកម្មល ុំងណាមយួ 
មង្ក្នតីនគរបាេសីុវេិត្រតូវដតប្បរែ ញអតតសញ្ញា ណរប្បស់ខលួនដេ់ជនដដេពាកព់ន័ធ។ 

 
៩៣. រដាជាអាកទ្ទ្ួេខុសត្រតវូចុងសត្រកាយកាុងការត្រប្បតិប្បតតិចាប្ប ់អុំឡុងសពេននការជួប្បជុុំគ្នា  
សហើយអាចសផ្ារភារកិចេឲ្យអាកផ្តេ់សសវាសនតិសុខឯកជនបាន ដតកាុងកាេេះសទ្សេះពិសសស
ប្ប៉ាុសណាា េះ។ កាុងករណីដប្បប្បស េះ រដាសៅដតទ្ទ្ួេខុសត្រតូវចុំសពាេះការត្រប្បត្រពឹតដរប្បស់ពួកសគ។139 

  

 135  C.f. European Court of Human Rights, Hentschel and Stark v. Germany (application No. 47274/15), 

judgment of 9 November 2017, para. 91; CAT/C/DEU/CO/6, para. 40. 

 136  CCPR/C/COD/CO/4, paras. 43–44; CCPR/C/BHR/CO/1, para. 36. See also The Minnesota Protocol 

on the investigation of potentially unlawful death (2016) (United Nations publication, Sales No. 

E.91.IV.1). 

 137  A/RES/60/147, annex. 

 138 UN Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement, paras. 3.3–3.5.   

 139  General comment No. 36, para. 15. 
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សនេះគឺជាការប្បដនថមសៅសេើគណសនយយភាពរប្បស់អាកផ្តេ់សសវាសនតិសុខឯកជនដដេសថិត
សៅសត្រកាមចាប្បក់ាុងត្រសុក សហើយកាុងករណីពាកព់ន័ធ កស៏ថិតសៅសត្រកាមចាប្បអ់នតរជាតិផ្ងដដរ។140 
តួ ទ្ី និង អុំណាចរប្បស់អាកផ្តេ់សសវាសនតិសុខឯកជនកាុងការត្រប្បតិប្បតតិចាប្បគ់ួរដតត្រតូវ
បានកុំណតស់ោយអាជាា ធរកាុងចាប្បជ់ាតិ និង ការសត្រប្បើត្របាស់កម្មល ុំង និង ការប្បណតុ េះប្បណាត េ
រប្បស់សគដដេម្មនប្បទ្ប្បបចាតតយិ៉ា ងតងឹរងឹ។141  

 

៩៤. ការសត្រប្បើត្របាស់ឧប្បករណ៍ថតសុំសេងសោយមង្ក្នតីត្រប្បតិប្បតតិចាប្បក់ាុងអុំឡុងសពេជួប្បជុុំគ្នា  
រមួទុំងកាសមរា៉ាពាកស់េើរាងកាយអាចសដើរតួ ទ្ីវជិាម្មន កាុងការធា ប្បូវគណសនយយភាព 
ត្រប្បសិនសប្បើសត្រប្បើសោយឈាល សនវស េះ។ សទេះយ៉ា ងណាកស៏ោយ អាជាា ធរគួរដតម្មនសគ្នេ
ការណ៍ដណ ុំចាស់លាស់ និង អាចសត្រប្បើបានជាសាធារណៈសដើមបធីា ថា ការសត្រប្បើត្របាស់
រប្បស់ពួកសគត្រសប្បនឹងសតងោ់រអនតរជាតិ សតីពីភាពឯកជន និង មនិម្មនផ្េប្ប៉ាេះពាេ់ដេ់
ការចូេរមួសៅកាុងការជួប្បជុុំគ្នា សទ្។142 អាកចូេរមួកដូ៏ចជាអាកសារពត័ម៌្មន នងិ អាកឃ្ល ុំ
សមើេកម៏្មនសិទ្ធិកតត់្រាសកមាភាពរប្បស់មង្ក្នតីត្រប្បតបិ្បតតិចាប្បផ់្ងដដរ។143 

 

៩៥. រដាទ្ទ្ួេខុសត្រតូវទុំងត្រសុង ចុំសពាេះត្រប្បពន័ធអាវធុដដេត្រគប្បត់្រគងពីចម្មា យណាមយួ 
ដដេខលួនសត្រប្បើត្របាស់កាុងអុំឡុងននការជួប្បជុុំគ្នា ។ វធិសីាង្ក្សតននការសត្រប្បើត្របាស់កម្មល ុំងដប្បប្បសនេះ
អាចប្បសងកើនឲ្យម្មនភាពានតងឹកានដ់តខាល ុំង សហើយកអ៏ាចត្រតូវបានសត្រប្បើត្របាស់សៅបានសោយ
ការត្រប្បុងត្រប្បយត័ាខពស់ដតប្ប៉ាុសណាា េះ។ ត្រប្បពន័ធអាវធុសវយត័សពញសេញដដេជាកម្មល ុំងដព៍ឃិ្ត
ស េះអាចត្រតូវបានសគសត្រប្បើត្រប្បឆុំងនងឹអាកចូេរមួកាុងការជបួ្បជុុំគ្នា  សោយគ្នា នការសធវើអនតរាគមន៍
ពីប្បុគាេសុំខានណ់ាម្មា ក ់ សៅសពេដដេត្រប្បពន័ធមយួស េះត្រតវូបានសគោកឲ់្យសត្រប្បើត្របាស់ស េះ 
សហើយនឹងមនិដដេត្រតូវបានសត្រប្បើសត្រម្មប្បក់ារត្រប្បតិប្បតតិចាប្បក់ាុងអុំឡុងសពេជបួ្បជុុំគ្នា សឡើយ។144  

VII. ការជបួ្បជុុំគ្នា កាុងអុំឡុងសពេោករ់ដាកាុងសាថ នភាពអាសនា និង ជុំសលាេះត្រប្បោប្បអ់ាវុធ 
 

៩៦. សិទ្ធិននការជួប្បជុុំគ្នា សោយសនតិវធិីមនិត្រតូវបានចុេះកាុងប្បចា ីថាជាសិទ្ធិមយួ ដដេមនិ
អាចត្រតូវបានសគដកហូតដូចបានដចងសៅត្រតងម់្មត្រា ៤ )២( ននកតិកាសញ្ញា ស េះសទ្ ប្ប៉ាុដនត
សិទ្ធិសផ្សងៗសទ្ៀតដដេអាចអនុវតតបានចុំសពាេះការជួប្បជុុំគ្នា  ដូចជាសិទ្ធិដដេបានដចងត្រតង់
ម្មត្រា ៦ ៧ និង ១៨ គឺមនិអាចដកហូតបានសឡើយ។ រដាភាគី  មនិត្រតូវពឹងដផ្ែកសេើការ
ដកហូតសិទ្ធិ ពីសិទ្ធិកាុងការជួប្បជុុំគ្នា សោយសនតិវធិីស េះសទ្ ត្រប្បសិនសប្បើពួកសគអាចសសត្រមច
បានសគ្នេប្បុំណងរប្បស់ពួកសគ ាមរយៈការោកក់ាររតឹតបតឹដូចបានដចងត្រតងម់្មត្រា 

  

 140  C.f. International Code of Conduct for Private Security Service Providers (2010) 

 141 UN Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement, para. 3.2. 

 142  CCPR/C/CHN-HKG/CO/3, para. 10; CCPR/C/CHN-MAC/CO/1, para. 16. 

 143  A/HRC/31/66, para. 71. 

 144  Ibid., para. 67. 
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២១។145 ត្រប្បសិនសប្បើរដាដកហូតសិទ្ធិពីកតិកាសញ្ញា ជាការស្លើយតប្ប ឧទហរណ៍ មហ្
បាតុកមាមយួដដេម្មនអុំសពើហិងាសកើតសឡើង រដាស េះត្រតវូដតម្មនេទ្ធភាពផ្តេ់នូវយុតតកិមា
ថា មនិត្រតឹមដតថាសាថ នភាពដប្បប្បសនេះប្បងកការគុំរាមកុំដហងដេ់អាយុជីវតិរប្បស់ត្រប្បសទ្សជាតិ
ស េះសទ្ ប្ប៉ាុដនតរាេ់វធិានការទុំងអស់ដដេដកហូតសិទ្ធពិីកាតពវកចិេរប្បស់ពួកសគសថិតសៅ
សត្រកាមកតិកាសញ្ញា  កជ៏ាេកខណឌ តត្រមូវយ៉ា ងតងឹរុងឹ ដដេត្រតូវប្បញ្ញា កភ់ាពចាុំបាចប់្ប ា ន់
មយួននសាថ នភាព និង ត្រតូវសគ្នរពាមេ័កខខណ័ឌ ដូចបានដចងត្រតងម់្មត្រា ៤។146 

 

៩៧. សៅកាុងសាថ នភាពននជសម្មល េះត្រប្បោប្បអ់ាវធុ ការសត្រប្បើត្របាស់កម្មល ុំងអុំឡុងសពេននការជបួ្ប
ជុុំគ្នា សោយសនតិវធិីសៅដតត្រតូវបានកុំណតស់ោយវធិាន ដដេត្រគប្បត់្រគងការត្រប្បតិប្បតតចិាប្ប ់
ត្រពមទុំងកតិកាសញ្ញា កស៏ៅដតប្បនតអនុវតតដដរ។147 ជនសីុវេិសថិតសៅកាុងការជួប្បជុុំគ្នា ត្រតវូ
បានការពារពីការកុំណតស់គ្នេសៅសោយកម្មល ុំងដដេរយប្បងករឲ្យសត្រគ្នេះថាា កដ់េ់អាយុ
ជីវតិ សេើកដេងដត និងសៅសពេខលេះ សោយសារពួកសគចូេរមួសោយផ្ទា េ់សៅកាុងទ្សងវើអរ ិ
ភាព សត្រពាេះអុំឡុងសពេស េះត្រតូវបានសគយេ់ចាស់ាមចាប្បម់នុសសធមអ៌នតរជាតិ )IHL( 
។ កាុងកាេៈសទ្សៈដប្បប្បសនេះពួកសគអាចត្រតូវបានសគកុំណតស់គ្នេសៅ ដតសៅកាុងកត្រមតិមយួ
ដដេពួកសគមនិត្រតូវបានការពារសថិតសៅសត្រកាមចាប្បអ់នតរជាតិពីការវាយត្រប្បហ្រសឡើយ។ 
ការសត្រប្បើត្របាស់កម្មល ុំងណាមយួ ដដេសថិតសត្រកាមចាប្បម់នុសសធមអ៌នតរជាត ិ ត្រតូវអនុវតតាម
វធិាន និង សគ្នេការណ៍ននភាពខុសគ្នា  ការត្រប្បុងត្រប្បយត័ាកាុងការវាយត្រប្បហ្រ សម្មម្មត្រត
ភាព ភាពចាុំបាចខ់ាងសយធា និង មនុសសជាតិ។ រាេ់សសចកតីសសត្រមចចិតតទុំងឡាយណា
កាុងការការសត្រប្បើត្របាស់កម្មល ុំង សុវតថិភាព និង ការការពារអាកចូេរមួកាុងការជួប្បជុុំគ្នា  និង
សាធារណជនទូ្សៅគួរដតជាការពិចារណាមយួដស៏ុំខាន។់ 

 
VIII. ទ្ុំ កទ់្ុំនងរវាងម្មត្រា ២១ និង ប្បទ្ប្បបចាតតសិផ្សងសទ្ៀតននកតិកាសញ្ញា  និង រប្បប្បគតិយុតតដនទ្សទ្ៀត 
 

៩៨. ការការពារសពញសេញនូវសិទ្ធិ ននការជួប្បជុុំគ្នា សោយសនតិវធិី អាត្រស័យសេើការការពារ
សិទ្ធិមយួចុំននួ។ ការសត្រប្បើត្របាស់កម្មល ុំងដដេមនិចាុំបាច ់ ឬ មនិសម្មម្មត្រត ឬ ការត្រប្បត្រពឹតតិ
ខុសចាប្បស់ផ្សងៗសទ្ៀតសោយមង្ក្នតីរដាកាុងអុំឡុងសពេននការជួប្បជុុំគ្នា អាចរ ុំសលាភត្រតង់
ម្មត្រា ៦ ម្មត្រា ៧ និង ៩ ននកតិកាសញ្ញា ។148 ករណីធានធ់ារប្បុំផុ្តមយួគឺសៅសពេដដេ
អាកចូេរមួសៅកាុងការជបួ្បជុុំគ្នា  សោយសនតិវធិីត្រតូវបានទ្ទ្េួរងសោយកម្មល ុំង ឬការត្រប្បត្រពឹតត 
ដដេមនិត្រសប្បចាប្ប ់ ដដេជាដផ្ាកមយួននការវាយត្រប្បហ្រដដេម្មនេកខណៈរាេោេ ឬ 

  

 145  Ibid., para. 5; General comment No. 29, para. 5. See also CCPR/C/128/2, para. 2 (c). 

 146  General comment No. 29, paras. 5–9. 

 147  General comment No. 36, para. 64. 

 148 CCPR/C/ISR/CO/3, para. 9; CCPR/C/UZB/CO/3, para. 8; and Olmedo v. Paraguay 

(CCPR/C/104/D/1828/2008), para. 7.5; Benítez Gamarra v. Paraguay (CCPR/C/104/D/1829/2008), 

para. 7.4. 
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ជាត្រប្បពន័ធ ដដេតត្រមងទ់្ិសសៅសៅសេើត្រប្បជាជនសីុវេិណាមយួ កអ៏ាចសគចាតទុ់្កផ្ងដដរ
ថាជាឧត្រកិដាកមាត្រប្បឆុំងនឹងមនុសសជាតិ កាុងករណីដដេេកខណៈវនិិចឆយ័ពាកព់ន័ធសផ្សង
សទ្ៀតត្រតូវបានប្បុំសពញ។149 

 

៩៩. ការោកក់ត្រមតិសេើេទ្ធភាពរប្បស់ត្រប្បជាជនកាុងការសធវើដុំសណើ រ សដើមបចូីេរមួកាុងការជួប្ប
ជុុំគ្នា  រមួទុំងការសធវើដុំសណើ រសៅប្បរសទ្ស )ម្មត្រា ១២ )២(( និង ចូេរមួកាុងការសដើរកបួន និង 
ការជួប្បជុុំគ្នា ដហរកបួននទ្សទ្ៀត ដដេអាចរ ុំសលាភប្បុំពានសសរភីាពកាុងការសធវើដុំសណើ រ )ម្មត្រា 
១២ )១(( ។ ការសសត្រមចចតិតជាផ្លូវការដដេោកក់ត្រមតិសេើការអនុវតតសិទ្ធិជួប្បជុុំគ្នា ត្រតូវដត
សប្បើកចុំហរឲ្យម្មនការតវា៉ាខាងផ្លូវចាប្ប ់ កាុងដុំសណើ រការដដេស្លើយតប្បនឹងេកខណឌ តត្រមូវនន
សវ ការមយួត្រប្បកប្បសោយយុតតិធម ៌នងិ ជាសាធារណៈ )ម្មត្រា ១៤ )១(( ។150 ការឃ្ល ុំ
សមើេអាកទុំងឡាយណាដដេចូេរមួកាុងការជួប្បជុុំគ្នា  នងិសកមាភាពត្រប្បមូេទ្ិនានយ័សផ្សង
សទ្ៀតអាចរ ុំសលាភសេើសិទ្ធិឯកជនរប្បស់ពួកសគ )ម្មត្រា ១៧( ។ ការជបួ្បជុុំខាងសាស ក៏
អាចត្រតូវបានការពារ ដដេជាសសរភីាព សដើមបសីដមតងពីជុំសនឿ ឬ សាស រប្បស់ពួកសគផ្ង
ដដរ )ម្មត្រា ១៨( ។151 សិទ្ធិននការជួប្បជុុំគ្នា សោយសនតិវធិីគមឺ្មនេកខណៈសេើសពីការស
ដមតងសសរភីាពននការប្បសចេញមតិសៅសទ្ៀត )ម្មត្រា ១៩ )២(( ប្ប៉ាុដនតវាសត្រចើនដតម្មនធាតុផ្សុំ 
និង សនិទនភាពម្មនអុំណាចសដមតង សត្រម្មប្បក់ារទ្ទ្ួេសាា េ់សិទ្ធិទុំងពីរសនេះ និង ការ
រតឹតបតិដដេអាចទ្ទ្ួេយកបានត្រតួតសេើគ្នា ាមមសធយបាយជាសត្រចើន។ សសរភីាពកាុងការ
ទ្ទ្ួេបានពត័ម៌្មនដដេត្រគប្បត់្រគងសោយសាថ ប្បន័សាធារណៈ )ម្មត្រា ១៩ )២(( គូស
ប្បញ្ញា កព់ីសមតថភាពរប្បស់សាធារណជនកាុងការយេ់ដឹងអុំពីត្រកប្បខណ័ឌ ចាប្ប ់នងិ រដាបាេ
ដដេត្រតូវអនុវតតចុំសពាេះការជួប្បជុុំគ្នា  និង អាចឲ្យពួកសគោកម់ង្ក្នតីសាធារណៈឲ្យទ្ទ្ួេខុសត្រតូវ។  

 

១០០. សសរភីាពខាងសម្មគម )ម្មត្រា ២២( កក៏ារពារសកមាភាពសមូហភាពផ្ងដដរ 
សហើយការរតឹតបតិសេើសិទ្ធិសនេះ សត្រចើនដតប្ប៉ាេះពាេ់ដេ់សិទ្ធនិនការជួប្បជុុំគ្នា សោយសនតិវធិ។ី 
សិទ្ធិកាុងការចូេរមួកាុងនសយបាយ )ម្មត្រា ២៥( គឺម្មនទ្ុំ កទ់្ុំនងយ៉ា ងជិតសាិទ្ធសៅនងឹ
សិទ្ធនិនការជួប្បជុុំគ្នា សោយសនតិវធិី សហើយកាុងករណីដដេពាកព់ន័ធ ការរតឹតបតិត្រតូវដតផ្តេ់
យុតតិកមា សថិតសត្រកាមេ័កខខណ័ឌ ដូចម្មនដចងកាុងម្មត្រា ២១ និង ម្មត្រា ២៥។152 សិទ្ធិមនិ
សរ ើសសអើងការពារអាកចូេរមួពីទ្ុំលាប្បអ់នុវតតដដេម្មនេកខណៈការសរ ើសសអើងសៅកាុងប្បរបិ្បទ្
ននការជួប្បជុុំគ្នា  )ម្មត្រា ២ )១( ២៤ នងិ ២៦( ។  

 

  

 149 Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, article 7. 

 150  Evrezov et al. v. Belarus, paras. 3.3 and 8.9. 

 151  See General comment No. 22, para. 8. 

 152  Sudalenko v. Belarus, para. 8.6. 
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១០១. សៅសពេដុំណាេគ្នា សនេះ ការចូេរមួកាុងការជួប្បជុុំគ្នា សោយសនតិវធិីកអ៏ាចត្រតូវបាន
សគរតឹតបតិ ត្រសប្បាមម្មត្រា ២១ សដើមបកីារពារសិទ្ធិ និង សសរភីាពរប្បស់អាកដនទ្។ 

 
១០២. សិទ្ធិជបួ្បត្រប្បជុុំសោយសនតិវធិីម្មនតនមលជាមូេោា ន។ សេើសពីសនេះសៅសទ្ៀត សិទ្ធិសនេះ
សត្រចើនដតត្រតូវបានអនុវតតជាញឹកញាប្បក់ាុងសគ្នេប្បុំណងជត្រមញុការអនុវតតសិទ្ធិមនុសសសផ្សង
សទ្ៀត កដូ៏ចជាប្បទ្ោា ន និងសគ្នេការណ៍ដនទ្សទ្ៀតននចាប្បអ់នតរជាត។ិ កាុងករណីដប្បប្ប
សនេះ កាតពវកិចេត្រតូវសគ្នរព នងិ ធា សិទ្ធិននការជួប្បជុុំគ្នា សោយសនតិវធិីសកើតសចញពីយុតតកិមា
ផ្លូវចាប្បរ់ប្បស់ខលួនពសីារៈសុំខានន់នជសត្រមើសដទូ៏្េុំទូ្លាយននសិទ្ធិប្បទ្ោា ន និង សគ្នេ
ការណ៍ដនទ្សទ្ៀតដដេសធវើឲ្យម្មនវឌឍនភាពកាុងការអនុវតត។ 

 


