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គោរពជូន 
ឯកឧត្តម ឌិត្ មនទីរ  

ប្រធានត្ុលាការកំពូលននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា 
 
សារណាស្តពីីស្ណំុំគរឿងអ្នកប្ស្ ី គ ៉ោ ម រុប្ផា ៖ ការដាក់ស្គំណើ ជូនត្ុលាការកំពូលននប្ពះរាជា 
ណាចប្កកមពុជា  
 

អង្គការឃ្ល ាំគមើលេិទ្ធិគមធាវកីាណាដ្ឋ (”អ.េ.ម.ក្”) គឺជាគណៈក្ម្មា ធិការគមធាវ ី
កាណាដ្ឋ មដ្លគធវើការគលើក្ក្មពេ់េិទ្ធិមនុេស និង្នីតិរដ្ាជាអនតរជាតិ។ អ.េ.ម.ក្ បានគធវើការ
វភិាគគៅគលើច្ាប់អនតរជាតិមួយច្ាំនួនទក់្ទ្ង្នឹង្េាំណុាំ គរឿង្របេ់អនក្ស្េី គោ៉ោម បុបាា ។ 
អ.េ.ម.ក្ ក៏្បានគធវើញតតិមួយជូនគៅ្ក្ុមការងារននអង្គការេហ្បជាជាតិេតីពីការឃុាំខ្លួនតាម
ទ្ាំគនើង្ចិ្តតគលើរបូអនក្ស្េី គោ៉ោម បុបាា  ផង្មដ្រ។ អាស្េ័យគហតុគនោះ អ.េ.ម.ក្ េូមដ្ឋក់្ជូន
តុលាការក្ាំពូលនន្ពោះរាជណាច្្ក្ក្មពុជាគដ្ឋយក្តីគររពនូវេាំគណើ ដូ្ច្ខាង្គ្កាម ក្នុង្ឱកាេ
មដ្លតុលាការក្ាំពូលគ្រង្នឹង្ជាំនុាំជ្មោះគលើេាំណុាំ គរឿង្របេ់អនក្ស្េី គោ៉ោម បុបាា  គៅនងៃទី្២២ 
មខ្វចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៣។ 
 
សាវតារ និងកាលរបវត្តិ៖ 

អនក្ស្េី គោ៉ោម បុបាា  គឺជាអនក្ការពារេិទ្ធិមនុេសមួយរបូ។ អនក្ស្េី ជាពលរដ្ារេ់គៅក្នុង្
េហគមន៍បឹង្ក្ក់្ មដ្លម្មនវវិាទ្ដី្ធលីចាប់តាាំង្ពីឆ្ន ាំ២០០៧ ជាមួយនឹង្្ក្ុមហ ុន ហសូកាគូ 
(Shukaku Inc.) របេ់គលាក្ គៅ គម៉ោង្ឃីន ជាអនក្ជាំនួញ និង្ជាេម្មជិក្្ពឹទ្ធេភាមក្ពី
គណបក្ស្បជាជនក្មពុជា (គ.្ប.ក្)។ គ្កាយពីអនក្ស្េីចូ្លរមួគៅក្នុង្ការតេ ូមតិតាមផលូវច្ាប់
អេ់រយៈគពលជាគ្ច្ើនឆ្ន ាំ រមួទាំង្ការតេ ូមតិជាំនួេឲ្យេក្មាជនេិទ្ធិដី្ធលីមួយច្ាំនួនមដ្លត្រូវ
បានឃុុំខ្លួន អនក្ស្េី គោ៉ោម បុបាា  ្តូវបានចាប់ខ្លួន គចាទ្្បកាន់ និង្ផតន្ទទ គទេ។ អ.េ.ម.ក្ 
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ពិនិតយគឃើញថា អនក្ស្េី គោ៉ោម បុបាា  ្តវូបានផតន្ទទ គទេពីបទ្គចាទ្្បកាន់មដ្លរា នមូលដ្ឋា ន
គៅក្នុង្នីតិវធីិ មដ្លក្នុង្គន្ទោះ សាលាដ្ាំបូង្រាជធានី និង្សាលាឧទ្ធរណ៍ បានគធវើឲ្យម្មនក្ាំហុេ
មផនក្អង្គច្ាប់ោ៉ោង្ធៃន់ធៃរ រមួទាំង្ការខ្ក្ខានក្នុង្ការគររពតាមតាមរដ្ាធមានុញ្ញ  និង្ច្ាប់
ន្ទន្ទរបេ់្ពោះរាជាណាច្្ក្ក្មពុជា ្ពមទាំង្ច្ាប់អនតរជាតិមដ្លក្មពុជាម្មនកាតពវកិ្ច្ច្តូវ
អនុវតត។ 

 នងៃទី្០៤ មខ្ក្ញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១២៖ អនក្ស្េី គោ៉ោម បុបាា  ្តូវបានចាប់ខ្លួន និង្គចាទ្្បកាន់ពីបទ្
ហិង្ាគដ្ឋយគច្តន្ទគដ្ឋយម្មនសាា នទ្មៃន់គទេ គោង្តាមម្ម្តា ២១៧ និង្ ២១៨ នន
្ក្ម្ពហាទ្ណឌ ក្មពុជា។ 

 នងៃទី្០៤ មខ្ក្ញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១២៖ សាលាដ្ាំបូង្រាជធានីភនាំគពញ បានបងាគ ប់ឲ្យឃុាំខ្លួនអនក្ស្េី 
គោ៉ោម បុបាា ។ 

 នងៃទី្០៧ មខ្វចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១២៖ សាលាឧទ្ធរណ៍បានតមកល់ដី្កាឃុាំខ្លួនរបេ់សាលាដ្ាំបូង្ទុ្ក្
ជាបានការ និង្បានបដិ្គេធការេុាំគៅគ្ៅឃុាំមុនេវន្ទការជាំនុាំជ្មោះ។ ពុាំម្មនភ័េតុតាង្
ណាមួយមដ្ល្តូវបានបងាា ញអាំពីការភ័យខាល ច្ននការរត់គគច្ ឬហានិភ័យដ្នទ្គផសង្គទ្ៀត 
មដ្លម្មនមច្ង្គៅក្នុង្ម្ម្តា ២០៥ នន្ក្មនីតិវធីិ្ពហាទ្ណឌ គ ើយ។ ភ័េតតុាង្ននបញ្ញា
គបោះដូ្ង្ និង្ផលូវដ្គង្ាើមរបេ់អនក្ស្េី គោ៉ោម បុបាា  ្តូវបានបងាា ញគដ្ឋយខ្លួនរត់ផ្ទទ ល់។ 
តុលាការបានគលើក្េម្មា ង្គហតុក្នុង្ការបដិ្គេធការេុាំគៅគ្ៅឃុាំរបេ់អនក្ស្េី គោ៉ោម 
បុបាា  ថាអនក្ស្េីពុាំម្មនឯក្សារគពទ្យណាមួយបញ្ញា ក់្ថា រត់ម្មនបញ្ញា េុខ្ភាព និង្
គដ្ឋយសារេាំណុាំ គរឿង្របេ់រត់ម្មនភាព “ធៃន់ធៃរគពក្”។ 

 នងៃទី្២៦ និង្ទី្ ២៧ មខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១២៖ សាលាដ្ាំបូង្រាជធានីភនាំគពញបានគបើក្េវន្ទការ
ជាំនុាំជ្មោះ។ 

 នងៃទី្២៧ មខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១២៖ អនក្ស្េី គោ៉ោម បុបាា  ្តវូបានផតន្ទទ គទេពីបទ្ហិង្ាគដ្ឋយ
គច្តន្ទគដ្ឋយម្មនសាា នទ្មៃន់គទេ និង្្តវូទ្ទួ្លគទេឲ្យជាប់ពនធន្ទររច្ាំនួនបីឆ្ន ាំ ្ពម
ទាំង្បងាគ ប់ឲ្យបង់្្បាក់្េាំណង្ច្ាំនួន ៣០ លានគរៀលគៅឲ្យគដ្ើមបណតឹ ង្នីមួយៗក្នុង្
ច្ាំគណាមគដ្ើមបណតឹ ង្ទាំង្ពីរ។ 

 នងៃទី្២៧ មខ្មីន្ទ ឆ្ន ាំ២០១៣៖ តុលាការក្ាំពូលបានបដិ្គេធពាក្យេុាំគៅគ្ៅឃុាំ គដ្ឋយ
េម្មា ង្គលើគហតុផលថា ជាំងឺ្គបោះដូ្ង្របេ់អនក្ស្េី គោ៉ោម បុបាា  មិន្តវូបានបញ្ញា ក់្ជាផលូវការ
គដ្ឋយអាជាា ធរមផនក្េុខាភិបាល  អនក្ស្េី្តូវបានផតន្ទទ គទេរចួ្រាល់គហើយ ម្មនការ្ពួយ
បារមភថា អាច្ម្មនការរត់គគច្ខ្លួន  គហើយេាំណុាំ គរឿង្គនោះគឺជា “េាំណុាំ គរឿង្ពិគេេ”។ 
តុលាការក្ាំពូលមិនបានផតល់េម្មា ង្គហតុណាមួយក្នុង្ការក្ាំណត់ថា អនក្ស្េី គោ៉ោម បុបាា  
អាច្នឹង្រត់គគច្ខ្លួន ឬព័ត៌ម្មនណាមួយអាំពីអតាន័យននពាក្យ “េាំណុាំ គរឿង្ពិគេេ” គ ើយ។ 
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 នងៃទី្០៤ និង្ទី្ ១៥ មខ្មិងុន្ទ ឆ្ន ាំ២០១៣៖ សាលាឧទ្ធរណ៍ បានគបើក្េវន្ទការជាំនុាំជ្មោះជា
បនតបន្ទទ ប់។ ពុាំម្មនអង្គគហតុណាមួយ្តូវបានបងាា ញ គដ្ើមបីរាំ្ទ្ដ្ល់ការគចាទ្្បកាន់
ពីបទ្ហិង្ាគដ្ឋយគច្តន្ទគ ើយ។ គដ្ឋយរា នការជូនដ្ាំណឹង្ជាមុន សាលាឧទ្ធរណ៍បានបតូរ
ការគចាទ្្បកាន់ពីបទ្ហិង្ាគដ្ឋយគច្តន្ទមក្ជាបទ្ “េមគាំនិត” វញិ គហើយបានេគ្មច្
ផតន្ទទ គទេគលើអនក្ស្េី គោ៉ោម បុបាា ។ ពុាំម្មនភ័េតតុាង្គដ្ឋយផ្ទទ ល់ណាមួយអាំពីការេមគាំនិត 
្តូវបានបងាា ញគៅេវន្ទការឧទ្ធរណ៍គន្ទោះគទ្។ សាលាឧទ្ធរណ៍ បានកាត់បនាយគទេជាប់
ពនធន្ទររពីបីឆ្ន ាំមក្្តឹមពីរឆ្ន ាំ ប៉ោុមនតតមកល់គេច្ក្តីេគ្មច្មផនក្េាំណង្រដ្ាបបគវណី។ 

 
១. ករណីយកិចចផ្លូវចារ់ដែលត្ប្មូវគដាយកតិកាស្ញ្ញា អ្នតរជាត្ិស្តពីីស្ទិ្ធិពលរែឋ និងសទិ្ធិ
នគ ប្ផយ  (”ក.អ្.ស្.ព.ន”))[1] និងរែឋធមមនុញ្ា ននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា (រែឋធមមនុញ្ា)[2]   
ក្. រដ្ាធមានុញ្ញនន្ពោះរាជាន្ទច្្ក្ក្មពុជាធាន្ទនូវការទ្ទួ្លសាគ ល់េិទ្ធិទាំង្ឡាយ មដ្ល្តូវ

បានការពារគដ្ឋយ ក្.អ.េ.ព.ន និង្ធាន្ទថា ការចោទត្រកាន់និង្ការឃុាំខ្លូន ្តូវមត
អនុវតតោ៉ោង្តឹង្រុងឹ្តាមច្ាប់។ ម្ម្តា ១៥០ ននរដ្ាធមានុញ្ញ មច្ង្ថា រដ្ាធមានុញ្ញគនោះ ជា 
“ច្ាប់ក្ាំពូលនន្ពោះរាជាណាច្្ក្ក្មពុជា” និង្ថា “ច្ាប់ និង្គេច្ក្តីេគ្មច្ទាំង្ឡាយនន
សាា ប័ននានាររស់្រដ្ា ្តូវស្ស្រនឹងរដ្ាធមានុញ្ញជាដាច់ខារ”។  

ខ្.    ម្ម្តា ៣១ ននរដ្ាធមានុញ្ញមច្ង្ថា៖ “្ពោះរាជាណាច្្ក្ក្មពុជាទ្ទួ្លសាគ ល់ និង្គររពេិទ្ធិ
មនុេស ដូ្ច្ម្មនមច្ង្ក្នុង្ធមានុញ្ញននអង្គការេហ្បជាជាតិ គេច្ក្តី្បកាេជាេក្លស្តី
ពីេិទ្ធិមនុេស និង្ករិកាស្ញ្ញា  ត្រមទុំងអនុេញ្ញញ ទាំង្ឡាយទក់ទងចៅនឹងេិទ្ធិ
មនុេស េិទ្ធិនារ ីនិង្េិទ្ធិកុ្ម្មរ”។ 

គ.   ម្ម្តា ៣៨ មច្ង្ថា “... ការគចាទ្្បកាន់ ការចាប់ខ្លួន ការឃ្ត់ខ្លួន ឬការឃុាំខ្លួនជនណា
មួយនឹង្អាច្គធវើគៅគក្ើត លុោះ្តាមតអនុវតត្តឹម្តូវតាមបញ្ញតតិច្ាប់...។ វមិតិេង្ស័យ្តូវ
បានជា្បគោជន៍ដ្ល់ជនជាប់គចាទ្។
ជនជាប់គចាទ្ណាក៏្គដ្ឋយ្តូវទុ្ក្ជាមនុេសឥតគទេ ដ្រាបណាតុលាការមិនទន់កាត់
គទេជាសាា ពរ”។ 

ឃ.   ម្ម្តា ៣៨ ននរដ្ាធមានុញ្ញមច្ង្ថា “ជន្គប់របូម្មនេិទ្ធិការពារខ្លួនតាមផលូវតុលាការ”។ 

                                                 
[1] មហាេននិបាតអង្គការេហ្បជាជាតិ ក្តិកាេញ្ញញ អនតរជាតិេតីពីេិទ្ធិពលរដ្ា និង្េិទ្ធិនគោបាយ នងៃទី្១៦ មខ្ធនូ ឆ្ន ាំ១៩៩៦ 
អង្គការេហ្បជាជាតិ ក្្មង្េនធិេញ្ញញ  ក្ាល ៩៩៩ ទ្ាំព័រ ១៧១ អាច្រក្បានគៅ៖ 
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html [បានចូ្លគមើលគៅនងៃទី្១៦ មខ្ឧេភា ឆ្ន ាំ២០១៣] ក្មពុជាបាន
ចូ្លជាេម្មជិក្នន ICCPR ក្នុង្ឆ្ន ាំ១៩៩២ គដ្ឋយរា នការគលើក្មលង្។ 
[2] រដ្ាធមានុញ្ញនន្ពោះរាជាណាច្្ក្ក្មពុជា មដ្ល្តូវបានគធវើវគិសាធនក្មាក្នុង្ឆ្ន ាំ១៩៩៤, ១៩៩៩, ២០០១, ២០០៥, ២០០៦។ 
េាំគៅបក្ម្បគ្ៅផលូវការមដ្លបាន្តួតពិនិតយគដ្ឋយ្ក្ុម្បឹក្ាធមានុញ្ញ មខ្មីន្ទ ឆ្ន ាំ២០១០ អាច្រក្បានគៅ្ក្ុម្បឹក្ាធមានុញ្ញនន
្បគទ្េមពុជា៖ http://www.ccc.gov.kh/english/CONSTITUTIONEng.pdf  

http://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html
http://www.ccc.gov.kh/english/CONSTITUTIONEng.pdf
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ង្.   ម្ម្តា ៣២ ននរដ្ាធមានុញ្ញមច្ង្ថា “ជន្គប់របូម្មនេិទ្ធិរេ់រានម្មនជីវតិ ម្មនគេរភីាព និង្
ម្មនេនតិេុខ្ផ្ទទ ល់ខ្លួន”។ 

ច្.   ម្ម្តា ១៤(១) នន ក្.អ.េ.ព.ន ធាន្ទថា “ជន្គប់របូ ្តូវម្មនឲ្យសាលាក្តីម្មនេមតាកិ្ច្ច 
ឯក្រាជយ និង្មិនលគមាៀង្ មដ្លបគង្កើតគ ើង្គដ្ឋយច្ាប់ ជាំនុាំជ្មោះគរឿង្ក្តីរបេ់ខ្លួនគដ្ឋយ
េមធម៌ និង្ជាសាធារណៈ គដ្ើមបីេគ្មច្គលើការគចាទ្្បកាន់្បឆ្ាំង្មក្គលើខ្លួនក្នុង្
វេ័ិយ្ពហាទ្ណឌ  ឬគលើេិទ្ធិ និង្ក្រណីយកិ្ច្ចក្នុង្វេ័ិយរដ្ាបបគវណី។ 

  រដ្ាធមានុញ្ញនន្ពោះរាជាណាច្្ក្ក្មពុជា ក៏្ធាន្ទផង្មដ្រនូវតុលាការឯក្រាជយ 

ឆ.   ម្ម្តា ៥១ មច្ង្ថា៖ “្ពោះរាជាណាច្្ក្ក្មពុជាអនុវតតនគោបាយ្បជាធិបគតយយគេរពីហុ
បក្ស ...។ អាំណាច្មបង្មច្ក្ដ្ឋច់្ពីរន រវាង្អាំណាច្នីតិរបញ្ញតតិ អាំណាច្នីតិ្បតិបតតិ និង្
អាំណាច្តុលាការ...”។  

ជ.   ម្ម្តា ១២៨ មច្ង្ថា “អាំណាច្តុលាការជាអាំណាច្ឯក្រាជយ។ អាំណាច្តុលាការធាន្ទរក្ា
អន្ទគតិ និង្ការពារេិទ្ធិគេរភីាពរបេ់្បជាពលរដ្ា”។ 

 

ដូ្គច្នោះ តុលាការ្តូវមតគធវើគេច្ក្តីេគ្មច្ទាំង្អេ់ គដ្ឋយអនុគលាមោ៉ោង្ខាា ប់ខ្ាួនតាម
ច្ាប់ គដ្ឋយមិនទ្ទួ្លរង្នូវឥទ្ធិពលពីេម្មជិក្ណាម្មន ក់្ននអង្គនីតិ្បតិបតតិគ ើយ គទោះតាម
មគធោបាយណាក្តី...។ 
 
២. ការរគំលាភរំពានស្ទិ្ធិទ្ទ្ួលប្ផនការជំនុំជប្មះគដាយយតុ្តិធម៌ គ ងតាមចារ់អ្នតរជាត្ិ 
និងរែឋធមមនុញ្ា ននប្រគទ្ស្កមពុជា 
 

សាលាដ្ាំបូង្រាជធានីភនាំគពញ និង្សាលាឧទ្ធរណ៍ ខ្ក្ខានមិនបានផតល់នូវការជាំនុាំជ្មោះ
គដ្ឋយយុតតិធម៌ អនុគលាមតាមលក្ខខ្ណឌ ត្មវូនន ក្.អ.េ.ព.ន និង្ម្ម្តា ៣១ ននរដ្ាធមានុញ្ញនន
្បគទ្េក្មពុជាគ ើយ។ ក្.អ.េ.ព.ន មច្ង្ថា៖ 

 
ក្. គេច្ក្តីេគ្មច្ទាំង្ឡាយ្តូវមតមផាក្គលើភ័េតតុាង្មដ្លពាក់្ព័នធ មដ្លត្រូវបានដ្ឋក់្បងាា ញ 
និង្បញ្ញា ក់្គៅក្នុង្តុលាការគដ្ឋយគបើក្ច្ាំហប៉ោុគណាណ ោះ និង្មិនមផាក្គលើ្ទឹ្េតីមដ្លរា នការបញ្ញា ក់្
ច្ាេ់លាេ់ ឬការមណន្ទាំមដ្លផ្តល់គដ្ឋយអាជាា ធរគៅពីគ្កាយគហតុការណ៍គន្ទោះគ ើយ 
(ម្ម្តា ១៤(៣)(ង្) នន ក្.អ.េ.ព.ន)  
ខ្. ជនជាប់គចាទ្្តូវទ្ទួ្លបានការជូនដ្ាំណឹង្ឲ្យបានទន់គពលគវលាអាំពីបទ្គចាទ្្បកាន់ និង្
រាល់ភ័េតុតាង្ដ្ឋក់្បនទុក្ និង្គដ្ឋោះបនទុក្ពាក់្ព័នធទាំង្អេ់ គហើយ្តូវទ្ទួ្លបានឱកាេក្នុង្ការ
បងាា ញភ័េតុតាង្គដ្ឋោះបនទុក្ និង្បញ្ញា ក់្អាំពីភ័េតុតាង្ដ្ឋក់្បនទុក្ទាំង្អេ់ គទោះបីជាគធវើគ ើង្
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គដ្ឋយសាក្សផី្ទទ ល់ ឬគដ្ឋយភ័េតុតាង្ជាឯក្សារក៏្គដ្ឋយ (ម្ម្តា ១៤(៣)(ង្) នន ក្.អ.េ.ព.ន) 
និង្   
គ. ការស្ចត្មចចលើការគចាទ្្បកាន់ ្តូវមតគធវើគ ើង្គដ្ឋយសាលាកតីមដ្លឯក្រាជយ និង្មិន
លគមាៀង្ (ម្ម្តា ១៤(១) នន ក្.អ.េ.ព.ន)។  
 

ការខ្ក្ខានមិនបានការគររពតាមបទ្បបញ្ញតតិទាំង្គនោះ ជាក្ាំហុេមផនក្អង្គច្ាប់។ការ
ផតន្ទទ គទេគលើអនក្ស្េី គោ៉ោម បុបាា  ពីបទ្ “ហិង្ាគដ្ឋយគច្តន្ទគដ្ឋយម្មនសាា នទ្មៃន់គទេ” គធវើ
គ ើង្ផទុយគៅនឹង្ភ័េតុតាង្។ សាល្ក្មមដ្លរក្គឃើញពីពិរទុ្ធភាពរបេ់អនក្ស្េី ្តវូបានគធវើ
គ ើង្ គ្កាយពីសាលាដ្ាំបូង្រាជធានីបានពិនិតយភ័េតតុាង្មដ្លមិនអាច្្បមក្ក្បានថា ទាំង្អនក្
ស្េី គោ៉ោម បុបាា  និង្សាវ មីរបេ់អនក្ស្េីមិនបានចូ្លរមួគៅក្នុង្ការបង្ករបួេសាន ម កាលពីនងៃទី្
០៧ មខ្េីហា ឆ្ន ាំ២០១២ គន្ទោះគទ្។ ពុាំម្មនភ័េតតុាង្ណាមួយ្តូវបានបងាា ញគដ្ើមបរីាំ្ទ្ការ
េននិដ្ឋា នរបេ់្ពោះរាជអាជាា មដ្លថា ជនជាប់គចាទ្បានេមគាំនិតក្នុង្ការ “គរៀបច្ាំមផនការ” បង្ក
របួេសាន មដ្ល់អនក្ដ្នទ្គន្ទោះគទ្។ សាលាឧទ្ធរណ៍បានបមនាមការគចាទ្្បកាន់ពីបទ្េមគាំនិត 
មដ្លយល់ស្េបតាមការេននិដ្ឋា នរបេ់្ពោះរាជអាជាា  គទោះបីជាការេននិដ្ឋា នគនោះគធវើគ ើង្គដ្ឋយ
ពុាំម្មនភ័េតុតាង្ក៏្គដ្ឋយ។ 
 

គៅក្នុង្េវន្ទការជាំនុាំជ្មោះ អនក្ស្េី គោ៉ោម បុបាា  ពុាំបានទ្ទួ្លការជូនដ្ាំណឹង្អាំពីការ
គចាទ្្បកាន់ពីបទ្េមគាំនិតគ ើយ គហើយរត់ក៏្មិន្តូវបានគចាទ្្បកាន់ពីបទ្េមគាំនិតក្នុង្
ការគរៀបច្ាំមផនការបង្ករបួេសាន មគៅេវន្ទការសាលាដ្ាំបូង្រាជធានី ឬេវន្ទការសាលា
ឧទ្ធរណ៍គន្ទោះគទ្។ ពុាំម្មនការជូនដ្ាំណឹង្អាំពីការគចាទ្្បកាន់ពីបទ្េមគាំនិត្តូវបានផតល់ជូន 
មុនគពលេវន្ទការសាលាឧទ្ធរណ៍គ ើយ។ ភ័េតុតាង្មដ្លបានគលើក្គ ើង្គៅសាលាឧទ្ធរណ៍ 
គឺថា អនក្ស្េី គោ៉ោម បុបាា  បានគចាទ្្បកាន់ជនរង្គ្រោះម្មន ក់្ពីបទ្លួច្ក្ញ្ច ក់្រងយនតរបេ់រត់ 
និង្ថា រត់បានជួយរ ាំគដ្ឋោះអនក្បង្ករបួេសាន មម្មន ក់្។ ភ័េតុតាង្គនោះ្តវូបានជាំទេ់ និង្មិន្តូវ
បានបញ្ញា ក់្ថា្តឹម្តវូគ ើយ។ អនក្ស្េី គោ៉ោម បុបាា  គៅមតេាិតគៅក្នុង្ពនធន្ទររគៅគ ើយ 
គទោះបីជាពុាំម្មនភ័េតុតាង្្គប់្រន់ថា រត់បាន្ប្ពឹតតទ្គង្វើខុ្េច្ាប់ោ៉ោង្ណាក្តី។ 
 

គណៈក្ម្មា ធិការេិទ្ធិមនុេសអង្គការេហ្បជាជាតិ (គណៈក្ម្មា ធិការេិទ្ធិមនុេស) គៅ
ក្នុង្បទ្អតាា ធិបាយទូ្គៅគលខ្ ១៣(៨) បានបញ្ញា ក់្ថា លក្ខខ្ណឌ ត្មូវអាំពីការជូនដ្ាំណឹង្នន
ម្ម្តា ១៤(៣) រមួបញ្ចូ លទាំង្៖ 
 

៨. …បុគគល្គប់របូម្មនេិទ្ធិ្តូវទ្ទួ្លបាននូវព័ត៌ម្មនអាំពីការគចាទ្្បកាន់មក្គលើខ្លួន ជា
ភាសាមដ្លជនគន្ទោះគច្ោះ...។ ម្ម្តា ១៤ (៣) (ក្) អនុវតតច្ាំគពាោះ្គប់ក្រណីទាំង្អេ់នន
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ការគចាទ្្បកាន់ពីបទ្្ពហាទ្ណឌ  រមួទាំង្គរឿង្ក្តីរបេ់ជនទាំង្ឡាយណាមដ្លមិនជាប់ឃុាំ... 
េិទ្ធិ្តូវបានព័ត៌ម្មន “ភាល មៗ” អាំពីការគចាទ្្បកាន់ ត្មូវថា ព័ត៌ម្មន្តូវបានផតល់ជូនតាម
រគបៀបមដ្លបញ្ញា ក់្ ភាល មៗគៅគពលមដ្លការគចាទ្្បកាន់្តូវបានគធវើគ ើង្ពីដ្ាំបូង្គដ្ឋយ
អាជាា ធរម្មនេមតាកិ្ច្ច.... េិទ្ធិគនោះ្តវូគក្ើតគ ើង្គៅគពលតុលាការ ឬសាា ប័នអយយការ ក្នុង្
អាំ ុង្ដ្ាំគណើ រការគេុើបអគង្កត េគ្មច្ចាត់វធិានការតាមនីតិវធីិ្បឆ្ាំង្នឹង្ជនណាម្មន ក់្
មដ្ល្តូវបានេង្ស័យថាបាន្ប្ពឹតតបទ្គលាើេ ឬក្ាំណត់មុខ្េញ្ញញ ជនគន្ទោះជាសាធារណៈ
...។ 

 
អនក្ស្េី គោ៉ោម បុបាា  មិនបានទ្ទួ្លការជូនដ្ាំណឹង្ភាល ម ឬការជូនដ្ាំណឹង្ណាមួយអាំពី

ការគចាទ្្បកាន់ពីបទ្េមគាំនិតបង្ករបួេសាន ម មុនគពលេវន្ទការជាំនុាំជ្មោះសាលាដ្ាំបូង្ ឬ
េវន្ទការជាំនុាំជ្មោះគៅសាលាឧទ្ធរណ៍ ដូ្ច្មដ្លត្មវូគដ្ឋយម្ម្តា ១៤ នន ក្.អ.េ.ព.ន និង្
ម្ម្តា ៣៨ ននរដ្ាធមានុញ្ញ។  
  
៣. ការរគំលាភរំពានគលើការស្នមត្អ្ំពភីាពោម នគោស្ គៅកនងុែំគណើ រការមុនគពលជំនុំជប្មះ
ោងំមូល កនងុអ្ំឡងុគពលជំនុំជប្មះ និងរង់ចកំារជំនុំជប្មះគៅសាលាឧទ្ធរណ៍ ការមិនប្ផន
គោរពតាមលកខខណឌ ត្ប្មូវររស្ ់ ក.អ្.ស្.ព.ន[3] និងរែឋធមមនុញ្ា ននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា 
(រែឋធមមនុញ្ា)[4]   
 

សាលាដ្ាំបូង្រាជធានី (គៅនងៃទី្០៤ មខ្ក្ញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១២) និង្សាលាឧទ្ធរណ៍ (គៅនងៃទី្
០៧ មខ្វចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១២) មិនបានច្វើការពិចារណាឲ្យបាន្តឹម្តវូគលើេិទ្ធិទ្ទួ្លបានការ
េនាតទុ្ក្ជាមុនថារា នគទេ គៅគពលពិចារណាគលើពាក្យេុាំគៅគ្ៅឃុាំ។ តុលាការក្ាំពូល 
(គៅនងៃទី្២៧ មខ្មីន្ទ ឆ្ន ាំ២០១៣) មិនបានច្វើការពិចារណាឲ្យបាន្តឹម្តូវគលើេិទ្ធិទ្ទួ្លបាន
ការេនាតទុ្ក្ជាមុនថារា នគទេ គៅគពលេាំណុាំ គរឿង្របេ់អនក្ស្េី គោ៉ោម បុបាា  ក្ាំពុង្រង់្
ចាាំេវន្ទការជុំនុុំជត្មះចៅសាលាឧទ្ធរណ៍ច ើយ។  
 

ក្.អ.េ.ព.ន ធាន្ទនូវេិទ្ធិរបេ់មនុេស្គប់របូមដ្ល្តូវទ្ទួ្លបានការេនាតជាមុនថា
រា នគទេ (ម្ម្តា ១៤(២))។ េិទ្ធិគនោះរមួទាំង្េិទ្ធិម្មនគេរភីាព “គលើក្មលង្មតមានចេរុផ្ល 
និង្ស្េបតាមនីតិវធីិដែលម្មនមច្ង្ចៅកនុងច្ាប់” (ម្ម្តា ៩ នន ក្.អ.េ.ព.ន)។ ដូ្ច្មដ្លបាន
បញ្ញា ក់្គៅក្នុង្រទអត្ថា ្ិរាយទូ្គៅទី្៨ គដ្ឋយគណៈក្ម្មា ធិការេិទ្ធិមនុេស (ឆ្ន ាំ១៩៨២) 

                                                 
[3] Albert Womah Mukong v. Cameroon  (458/1991), ត្រង់កថាខ្ណ្ឌ ទី ៩.៨, ្តូវបានអោះអាង្គ ើង្វញិ ក្នុង្ច្ាំគណាមចស្ៀវចៅ
គផសង្គទ្ៀត ក្នុង្ Abdelhamid Taright, Ahmed Touadi, Mohamed Remli and Amar Yousfi v. Algeria (1085/2002), ត្រង់
កថាខ្ណ្ឌ ទី ៨.៣, and  Rafael Marques de Morais v. Angola (1128/2002), ត្រង់កថាខ្ណ្ឌ ទី ៦.១. ៦.១។  
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ការឃុាំខ្លួនបគណាត ោះអាេនន្តូវមតគធវើគដ្ឋយមានកត្មិរ និង្អនុវតតមតគៅក្នុង្កាលៈគទ្េៈពិគេេ
មដ្លម្មនមច្ង្គដ្ឋយច្ាប់ប៉ោុគណាណ ោះ។ 
 

 គណៈក្ម្មា ធិការេិទ្ធិមនុេសបានពនយល់ ទក់្ទ្ង្នឹង្ការឃុាំខ្លួនត្ថមទុំចនើងចិរតថា៖  
 

្បវតតិននការតាក់្មតង្គេច្ក្តី្ពាង្ននម្ម្តា ៩ ក្ថាខ្ណឌ ទី្ ១ បញ្ញា ក់្ថា “ការគធវើ
តាមទ្ាំគនើង្ចិ្តត” មិនម្មនន័យគេាើនឹង្ “្បឆ្ាំង្នឹង្ច្ាប់” គទ្ ប៉ោុមនត្ តូវមតបក្ស្សាយ
ឲ្យបានទូ្លាំទូ្លាយជាង្គនោះគដ្ើមបរីមួបញ្ចូ លទាំង្ធាតុន្ទន្ទននភាពមិនេមស្េប ភាព
អយុតតិធម៌ ក្ង្វោះការេនាត និង្ដ្ាំគណើ រការ្តឹម្តវូតាមផលូវច្ាប់។ គៅគពលគណៈក្ម្មា
ធិការេិទ្ធិមនុេសបានគធវើការអគង្កតគលើសាា នភាពគក្ើតគ ើង្ពីមុនៗ ច្ាំណុច្គនោះម្មនន័យ
ថា ការឃុុំខ្លួន អនុគលាមតាមការចាប់ខ្លួនចដាយស្េបច្ាប់ មិន្តឹមមតស្េបច្ាប់
ប៉ោុគណាណ ោះគទ្ ប៉ោុមនតមងមទាំង្េមគហតុផល គៅក្នុង្្គប់កាលៈគទ្េៈទាំង្អេ់។ ការឃុុំ
ខ្លួន្តូវដរជាការោុំបាច់គៅកនុងត្ររ់កាលៈចទស្ៈទុំងអស់្ ឧទហរណ៍ គដ្ើមបបីងាក រការ
រត់គគច្ខ្លួន បងាក រការការរ ាំខានដ្ល់ភ័េតុតាង្ ឬបងាក របទ្គលាើេកុ្ាំឲ្យគក្ើតគ ើង្ជាងាី។ [3]  

 
គេច្ក្តីេគ្មច្របេ់សាលាដ្ាំបូង្រាជធានីភនាំគពញ គៅនងៃទី្០៤ មខ្ក្ញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១២ 

គេច្ក្តីេគ្មច្របេ់សាលាឧទ្ធរណ៍ គៅនងៃទី្០៧ មខ្វចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១២ និង្គេច្ក្តីេគ្មច្
របេ់តុលាការក្ាំពូល គៅនងៃទី្២៧ មខ្មីន្ទ ឆ្ន ាំ២០១៣ មិនបានបាំគពញតាមលក្ខខ្ណឌ ត្មូវមផនក្
ច្ាប់តាមច្ាប់ជាតិ និង្ច្ាប់អនតរជាតិគ ើយ។ ម្ម្តា ៤៨ ម្ម្តា ២០៣ និង្ម្ម្តា ២០៥ នន
្ក្មនីតិវធីិ្ពហាទ្ណឌ  រដ្ាធមានុញ្ញ និង្ ក្.អ.េ.ព.ន ត្មូវឲ្យតុលាការក្មពុជាធាន្ទថា ការឃុាំ
ខ្លួនបគណាត ោះអាេនន ្តូវបានអនុវតត មតគៅក្នុង្ក្រណី មដ្លការឃុាំខ្លួនបគណាត ោះអាេននគនោះ្តូវ
បានបគង្កើតគ ើង្ជាការចាាំបាច់្ គដ្ើមបបីងាក រហានិភ័យមដ្លម្មនការបញ្ញា ក់្ ដូ្ច្ជា៖ ការរត់គគច្
ខ្លួន គ្ជៀតម្ជក្ដ្ល់ការ្គប់្គង្គលើវេ័ិយយុតតិធម៌ ឬការគក្ើតគ ើង្ជាងាីននបទ្គលាើេមដ្ល្តូវ
បានគចាទ្្បកាន់។ តុលាការក៏្្តូវមតយល់គឃើញគដ្ឋយមផាក្គលើមូលដ្ឋា នតាមផលូវច្ាប់ផង្មដ្រ
ថា ពុាំម្មនជគ្មើេគផសង្គ្ៅពីការឃុាំខ្លួនបគណាត ោះអាេនន មដ្លអាច្បងាក រហានិភ័យន្ទន្ទមដ្ល
្តូវបានបញ្ញា ក់្ច ើយ។ គៅក្នុង្េាំណុាំ គរឿង្របេ់អនក្ស្េី គោ៉ោម បុបាា  តុលាការបានដ្ឋក់្
កាតពវកិ្ច្ចចដាយមិន្តឹម្តូវគលើអនក្ស្េី គោ៉ោម បុបាា  ឲ្យអនក្ស្េី្តូវបងាា ញភ័េតុតាង្ថា សាា ន
ភាពេុខ្ភាពរបេ់រត់ត្មូវឲ្យម្មនការគដ្ឋោះមលង្។  
 

ការខ្ក្ខានរបេ់តុលាការក្នុង្ការអនុវតតន៍ឲ្យបាន្តឹម្តូវនូវច្ាប់ មដ្លការពារេិទ្ធិ
មានគេរភីាព និង្េិទ្ធិទ្ទួ្លបានការេនាតជាមុនថារា នគទេ ្ពមទាំង្ច្ាប់ទក់្ទ្ង្នឹង្
ការគេនើេុាំគៅគ្ៅឃុាំ ជាក្ាំហុេមផនក្អង្គច្ាប់។ ការបដិ្គេធមតង្គហើយមតង្គទ្ៀតច្ាំគពាោះពាក្យ
េុាំគៅគ្ៅឃុាំ គដ្ឋយពុាំម្មនយុតតិក្មាតាមផលូវច្ាប់ គឺស្េបគៅនឹង្ការវភិាគ មដ្លបានគលើក្គ ើង្
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គដ្ឋយអនក្េគង្កតការណ៍មួយច្ាំនួន គពាលគឺ ការគចាទ្្បកាន់មិនបានគធវើគ ើង្ក្នុង្គរល
បាំណង្អនុវតតច្ាប់គន្ទោះគទ្ ប៉ោុមនតមបរជាគធវើគៅក្នុង្គរលបាំណង្មិន្តឹម្តូវគដ្ើមបីដ្ឋក់្ទ្ណឌ ក្មា 
និង្ការរារាាំង្ដ្ល់ការតេ ូមតិមផនក្េិទ្ធិមនុេសស្េបច្ាប់របេ់អនក្ស្េី គោ៉ោម បុបាា  គៅវញិ។ 
 

៤. កងវះភាពឯករាជយ និងភាពមិនលគមអៀងររស្ត់្ុលាការ  
 

ការផតន្ទទ គទេគលើអនក្ស្េី គោ៉ោម បុបាា  គដ្ឋយមផាក្គលើភ័េតុតាង្ដ្ឋក់្បនទុក្មិនេីុេងាវ ក់្ 
និង្រា នេម្មា ង្គហតុ្តឹម្តូវ គៅច្ាំគពាោះភ័េតុតាង្គដ្ឋោះបនទុក្មដ្លម្មនេម្មា ង្្តឹម្តូវ និង្មិន
អាច្ជាំទេ់បាន ជាការកាត់គេច្ក្តីខុ្េទាំង្ស្េុង្របេ់តុលាការ គហើយ្តវូមតចាត់ទុ្ក្គេច្ក្តី
េគ្មច្ទាំង្គន្ទោះថាពុាំ្តឹម្តូវ។ 
 អាស្េ័យដូ្ច្បានជ្ម្មបជូនខាង្គលើ េូមឯក្ឧតតម្បធាន គមតាត ទ្ទួ្លយក្ពិចារណា
នូវសារណាេននិដ្ឋា នរបេ់គយើង្ខ្ាុាំគដ្ឋយក្តីអនុគ្រោះ។  

េូមឯក្ឧតតម្បធាន ទ្ទួ្លនូវការគររពរាប់អានដ៏្ខ្ពង់្ខ្ពេ់អាំពីគយើង្ខ្ាុាំ។ 

 
                                                                             នងៃទី្២០ មខ្វចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 
 

                             
                            គគេល គែវីឌស្នុ 
                           ន្ទយក្្បតិបតតិ 

                                            អង្គការឃ្ល ាំគមើលេិទ្ធិគមធាវ ីកាណាដ្ឋ   
                                                          (Lawyers’ Rights Watch Canada) 
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