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១. យេចកដីយ្ដើម 

 

១. មៅនងៃទ្ើ២២ ដខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៦ មោក ន្ើ ច្បរយិា ដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិម្ន្ញសសកម្ពញជាែ៏មលច្បមធាល ម្ួ រូប 
ក្តូវបាន្សាោែាំបូងរាជធាន្ើភនាំមពញផ្តន្ទា មោសពើបទ្ ៖  
 

ក. បរហិារមករ ដ ិ៍ជាសាធារណៈ (មាក្តា៣០៥ នន្ក្កម្ក្ពហមទ្ណឌ កម្ពញជា) 

ខ. បតឹងបរហិារបង្កា ច់្បមករ ដ ិ៍ (មាក្តា ៣១១ នន្ក្កម្ក្ពហមទ្ណឌ កម្ពញជា) ន្ិង  

គ. ផ្សពវផ្ា នូ្វការអ្តាា ្ិបា  មែើម្បើម្វើសមាព ្មលើ ញតាត ្ិការ (មាក្តា៥២២ នន្ក្កម្ក្ពហមទ្ណឌ  
កម្ពញជា)។  

 

២. ការមចាទ្ក្បកាន់្ោាំងមន្េះក្តូវបាន្ម្វើម ើងជញាំវញិការអ្តាា ្ិបា របស់ មោក ន្ើ ច្បរយិា ដែលគាត់បាន្មលើក
ម ើង (“ពាកយសម្ដើដែលរងការមចាទ្ក្បកាន់្”) មៅកនញងសន្នសិើទ្សារព័ត៌មាន្ កនញងដខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥ សដើពើជន្
រងមក្គាេះនន្ការរ ាំមោភសិទ្ធិម្ន្ញសស ខណៈដែលគាត់បមក្ម្ើការមៅសមាគម្ការពារសទិ្ធិម្ន្ញសស ន្ិងអ្ភិវឌ្ឍន៍្មៅ
កម្ពញជា (“អាែហញក”)  កនញងតាំដណងជាក្បធាន្ដផ្នកសទិ្ធិម្ន្ញសស។  

 

៣. សារណាជូន្មយាបល់តញោការមន្េះ ដាក់មសនើរមួ្គាន មដា  គណៈកម្មការក្កុម្អ្នកច្បាប់អ្ន្ដរជាតិ (“ICJ”) ន្ិង 
អ្នកឃ្ល ាំមម្ើលសិទ្ធិមម្ធាវ ើ កាណាដា (“LRWC”)។  
 

៤. ICJ មាន្សមាជិកជាមៅក្កម្ ន្ិងមម្ធាវ ើលបើៗ ម ម្ េះ ច្បាំន្ួន្ ៦០ ន្ទក់ ម្កពើក្គប់តាំបន់្មៅមលើពិភពមោក ម្វើ
ការមែើម្បើជាំរញញការមគារពន្ើតិរែឋ ន្ិងការមលើកកម្ពស់ ន្ិងការពារសិទ្ធមិ្ន្ញសសមៅទូ្ោាំងសាកលមោក។ ICJ ចូ្បល
រមួ្ពិមក្គាេះមយាបល់កនញងក្កុម្ក្បកឹាអ្ឺរ  ញប អ្ងគការសហក្បជាជាតិ ន្ងិសហភាពអាហ្វហវចិ្ប។ ICJ ក៏សហការជាម្ ួ
អ្ងគភាពន្ទន្ទមៅកនញងអ្ងគការនន្បណតញ ាំ រែឋមៅអាមម្រកិ ន្ងិសហភាពអ្ន្ដរសភាផ្ងដែរ ។ ICJ បាន្បមងាើតមទ្បើងមៅ
ឆ្ន ាំ១៩៥២ កនញងមគាលបាំណងធាន្ទការអ្ភិវឌ្ឍន៍្ជាលាំដាប់ ន្ិងការអ្ន្ញវតតច្បាប់សិទ្ធមិ្ន្ញសសអ្ន្ដរជាតិ ន្ិងច្បាប់
ម្ន្ញសស្ម៌្អ្ន្ដរជាតិក្បកបមដា ក្បសិទ្ធភាព ធាន្ទនូ្វការសមក្ម្ច្បបាន្នូ្វសិទ្ធពិលរែឋ វបប្ម៌្ មសែឋកិច្បេ 
ន្មយាបា  ន្ិងសងគម្ ធាន្ទការពារការដបងដច្បកអ្ាំណាច្ប ន្ិងធាន្ទឯករាជយភាព ន្ងិគណមន្ យភាពនន្ក្បព័ន្ធ
តញោការ ន្ងិវជិាា ជើវៈច្បាប់។  
 

៥. LRWC បាន្បមងាើតមទ្បើងមៅឆ្ន ាំ២០០០ ជាអ្ងគការ មម្ធាវ ើ ន្ិងអ្នកការពារសិទ្ធិម្ន្ញសសមផ្សងៗមទ្ៀតរបស់
ក្បមទ្សកាណាដា ដែលមលើកកម្ពស់ការអ្ន្ញវតត ន្ិងការមគារពបទ្ដាឋ ន្អ្ន្ដរជាតិ ដែលបមងាើតម ើងមែើម្បើការពារ
ឯករាជយភាព ន្ិងសន្ដិសញខែល់អ្នកការពារសិទ្ធមិ្ន្ញសសមៅទូ្ោាំងពិភពមោក។ LRWC ម្វើការវភិាគផ្លូវច្បាប់មលើ
ច្បាប់ជាតិ ន្ិងច្បាប់អ្ន្ដរជាត ិ ក្ពម្ោាំងបទ្ដាឋ ន្ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការរ ាំមោភសិទ្ធិម្ន្ញសសដែលមកើតមលើអ្នកការពារសិទ្ធិ
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ម្ន្ញសស។ LRWC ចូ្បលរមួ្ពិមក្គាេះមយាបល់មៅក្កុម្ក្បឹកាសងគម្ ន្ងិមសែឋកិច្បេរបស់អ្ងគការសហក្បជាជាត ិ 
(អ្.ស.ប)។  
 

៦. សារណាជូន្មយាបល់តញោការម្ួ មន្េះ  ល់ថាបទ្មលមើសកនញងមាក្តា ៣០៥  មាក្តា ៣១១ ន្ិង មាក្តា 
៥២២ នន្ក្កម្ក្ពហមទ្ណឌ កម្ពញជា ក្តូវបាន្តាក់ដតងម ើងមដា ការមក្បើភាសាដែលមាន្លកខណៈទូ្ោ មពក 
ន្ិង/ឬ ក្តូវបាន្អ្ន្ញវតតមែើម្បើបមងាើតបាន្ជាបទ្មលមើសក្ពហមទ្ណឌ ច្បាំមពាេះមសរ ើភាពបមចេញម្តិ ន្ងិដាក់ទ្ណឌ កម្ម
្ៃន់្្ៃរ ដែលន្ងឹរារា ាំងែល់ការអ្ន្ញវតតសិទ្ធមិសរ ើភាពបមចេញម្ត ិ ដែលកម្ពញជាក្តូវការពារឲ្យក្សបន្ឹងកាតពវកិច្បេ
ច្បាប់អ្ន្ដរជាតដិែលរមួ្មាន្ ោាំងកាតពវកិច្បេមក្កាម្ សន្ធសិញ្ញា អ្ន្តរជាតសិដើពើសិទ្ធមិ្ន្ញសសោាំងឡា  ដែលកម្ពញជា
ជារែឋភាគើ។ សារណាមន្េះ មាន្មគាលបាំណងបញ្ញា ក់ពើច្បរតិលកខណៈ ន្ងិវសិាលភាពនន្កាតពវកចិ្បេច្បាប់អ្ន្ដរជាតិ
ោាំងឡា ពាក់ព័ន្ធន្ឹងសិទ្ធមិសរ ើភាពបមចេញម្ត។ិ  

 

៧. មយាងតាម្មគាលការណ៍ “ក្តូវមគារពតាម្កាតពវកិច្បេដែលបាន្ក្ពម្មក្ពៀង” (pacta sunt servanda) ន្ិង
មគាលការណ៍ទូ្មៅក្គប់ក្គងមលើច្បាប់សន្ធិសញ្ញា  កម្ពញជាក្តូវធាន្ទអ្ន្ញវតតសន្ធសិញ្ញា អ្ន្ដរជាតិដែលខលួន្ជាភាគើោាំង
មន្ទេះមដា មសាម េះក្តង់។1 បដន្ាម្ពើមន្េះមទ្ៀត កម្ពញជាក៏ម្ិន្អាច្ប កបទ្បបចាតតិនន្ច្បាប់ជាតមិែើម្បើជាអ្ាំណេះអ្ាំណាង
ច្បាំមពាេះការខកខាន្កនញងការមគារពតាម្កាតពវកិច្បេសន្ធសិញ្ញា អ្ន្តរជាតបិាន្មន្ទេះមទ្។2

 

 

៨. សន្ធសិញ្ញា ោាំងមន្េះរមួ្មាន្ កតិកាសញ្ញា អ្ន្តរជាតិសដើពើសទិ្ធិពលរែឋ ន្ិងសិទ្ធនិ្មយាបា  (ក.អ្.ស.ព.ន្)3 ជា
សន្ធិសញ្ញា សិទ្ធមិ្ន្ញសសអ្ន្ដរជាតិតក្ម្ូវឲ្យរែឋភាគើធាន្ទការមគារពសិទ្ធពិលរែឋ ន្ិងសិទ្ធនិ្មយាបា ម្ួ ច្បាំន្ួន្ រមួ្
                                                      
1 សូម្មម្ើលឧោហរណ៍ អ្ងគការសហក្បជាជាត ិ “អ្ន្ញសញ្ញា ទ្ើក្កុងដវយន្សតើពើច្បាប់នន្សន្ធិសញ្ញា ” អ្ន្ញម័្តនងៃទ្ើ២៣ ដខឧសភា ឆ្ន ាំ១៩៦៩, មច្បញ
ផ្ា មលខ ១១៥៥, I-១៨២៣២ <http://www.refworld.org/docid/3ae6b3a10.html> ចូ្បលអាន្នងៃទ្ើ៣០ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧ (តមៅ
ន្ឹងមៅថា “អ្ន្ញសញ្ញា ទ្ើក្កងុដវយន្សដើពើច្បាប់នន្សន្ធិសញ្ញា ” មាក្តា ២៦; គណៈកមាម ្កិារសិទ្ធិម្ន្ញសស (“គណៈកមាម ្ិការ”) “មសច្បកដើពន្យល់ទូ្មៅ
មលខ ៣១ ៖ ច្បរតិលកខណៈនន្កាតពវកិច្បេដផ្នកច្បាប់ទូ្មៅកាំណត់សក្មាប់រែឋសមាជិកនន្កតកិាសញ្ញា ” អ្ងគការសហក្បជាជាតិ, អ្ន្ញម័្តនងៃទ្ើ២៩ 
ដខម្ើន្ទ ឆ្ន ាំ២០០៤ កនញងកិច្បេក្បជញាំមលើកទ្ើ ១៨, ឯកសារ អ្.ស.ប CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 អាច្បរកបាន្៖<http:// www.refworld.org 

/docid/ 478b26ae2 .html> ចូ្បលអាន្នងៃទ្ើ៣០ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧ (តមៅន្ឹងមៅថា “មសច្បកដើពន្យល់ទូ្មៅមលខ ៣១”), កថាខ័ណឌ  ៣  
(គណៈកមាម ្ិការសិទ្ធមិ្ន្ញសស គជឺាសាា ប័ន្នន្បណដញ ាំ អ្នកជាំន្ទញឯករាជយ បមងាើតម ើងមដា កតិកាសញ្ញា អ្ន្តរជាតសិដើពើសិទ្ធពិលរែឋន្ិងសិទ្ធិ
ន្មយាបា  (“ក.អ្.ស.ព.ន្”) ន្ិងមាន្អ្ណតតមិែើម្បើតាម្ដាន្ការអ្ន្ញវតតតាម្បចាតត ិក.អ្.ស.ព.ន្ របស់រែឋភាគើ។ ការបកក្សា របស់គណៈកមាម
្ិការ ន្ិងសាា ប័ន្ក្តួតពនិ្ិតយកតិកាសញ្ញា ែនទ្មផ្សងមទ្ៀត រមួ្ោាំង គណៈកមាម ្ិការក្បឆ្ាំងការម្វើោរញណកម្ម ដែលតាម្ដាន្ការអ្ន្ញវតតនន្ កតិកា
សញ្ញា ក្បឆ្ាំងន្ឹងការម្វើោរញណកម្ម មាន្លកខណៈអាច្ប កជាការបាន្ (រមួ្ោាំងតាម្រ ៈ មសច្បកដើពន្យល់ទូ្មៅ អ្ន្ញសាសន៍្ែល់រែឋភាគើ បន្ទា ប់ពើ
បាន្ក្តួតពិន្តិយរបា ការណ៍តាម្មពលកាំណត់ សដើពើការអ្ន្ញវតតតាម្ ញតាត ្ិការ)។ តញោការ ញតតិ្ម៌្អ្ន្តរជាត,ិ មសច្បកដើសមក្ម្ច្ប “Ahmadou Sadio 

Diallo (សាធារណៈរែឋ គញ មន្ៀ ជាម្ ួ ន្ិងសាធារណៈរែឋ ខញងមហាគ ), នងៃទ្ើ៣០ ដខវចិ្បឆិកា ឆ្ន ាំ២០១០ របា ការណ៍ តញោការ ញតតិ្ម៌្អ្ន្តរជាត ិ
ឆ្ន ាំ២០១០, ចាប់មផ្ដើម្ពើទ្ាំព័រ ៣៦៩ កថាខ័ណឌ  ៦៦ - ៦៨ <http://www.icj-cij.org/docket/files/103/16244.pdf> ចូ្បលអាន្នងៃទ្ើ៣០ ដខ 
ម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧។  
2 អ្ន្ញសញ្ញា ទ្ើក្កងុដវយន្សតើពើច្បាប់នន្សន្ធិសញ្ញា  មាក្តា ២៧; មសច្បកដើពន្យល់ទូ្មៅមលខ ៣១ កថាខ័ណឌ  ៣។ 

3 អ្ងគការសហក្បជាជាតិ “កតិកាសញ្ញា អ្ន្តរជាតិ សដើពើសិទ្ធិពលរែឋ និ្ងសិទ្ធិន្មយាបា ”  ម្ហាសន្និបាត អ្ងាការសហក្បជាជាត ិអ្ន្ញម័្តនងៃទ្ើ១៦ 
ដខ្នូ ឆ្ន ាំ១៩៦៦ តាម្រ ៈមសច្បកដើសមក្ម្ច្បមលខ 2200A (XXII), ចូ្បលជា្រមាន្មៅនងៃទ្ើ២៣ ដខម្ើន្ទ ឆ្ន ាំ១៩៧៦ 
<http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx> ចូ្បលអាន្នងៃទ្ើ៣០ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧ (តមៅន្ឹង
មៅថា “ក.អ្.ស.ព.ន្”)។ 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b3a10.html
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3a10.html
http://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html
http://www.icj-cij.org/docket/files/103/16244.pdf
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3a10.html
http://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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ោាំងមាក្តា ១៩ ដែលកាំណត់ពើមសរ ើភាពបមចេញម្តិផ្ងដែរ។ កម្ពញជាបាន្ផ្តល់សចាេ ប័ន្មលើ ក.អ្.ស.ព.ន្ កនញងឆ្ន ាំ
១៩៩២។ 

 

៩. ទ្ាំន្ួលខញសក្តូវកនញងការធាន្ទថាសិទ្ធដិែលមាន្ដច្បងមៅកនញង ក.អ្.ស.ព.ន្ ក្តូវបាន្ធាន្ទ ន្ិងការពារ គឺម្ិន្ក្តឹម្
ដតតក្ម្ូវឲ្យអ្ងគន្ើតិក្បតិបតតកិ្តូវមគារពតាម្ប ញមណាណ េះមទ្ ប ញដន្តក៏ក្តូវធាន្ទថា តញោការក្តូវអ្ន្ញវតតសិទ្ធោិាំងមន្េះក្បកប
មដា ក្បសិទ្ធភាពផ្ងដែរ។ កនញងមសច្បកដើពន្យល់ទូ្មៅមលខ ៣៤ សតើពើច្បរតិលកខណៈ ន្ងិវសិាលភាពនន្មសរ ើភាព
បមចេញម្តិកនញង ក.អ្.ស.ព.ន្ គណៈកមាម ្ិការសិទ្ធិម្ន្ញសស ដែលជាសាា ប័ន្សន្ធសិញ្ញា របស់ អ្.ស.ប ទ្ទ្ួលខញស
ក្តូវកនញងការក្តួតពិន្ិតយការអ្ន្ញវតត ក.អ្.ស.ព.ន្ បញ្ញា ក់ថា ៖ 

 

កាតពវកចិ្បេមគារពមសរ ើភាពនន្គាំន្ិត ន្ងិការបមចេញម្តិ អ្ន្ញវតតមលើក្គប់រែឋភាគើោាំងមូ្ល។ ក្គប់សាា ប័ន្
របស់រែឋភាគើ (អ្ងគន្ើតិក្បតិបតតិ អ្ងគន្ើតិបចាតត ិន្ិងតញោការ) ន្ិងអាជ្ា្រសាធារណៈ ឬអាជ្ា្ររដាឋ ភិ
បាលែនទ្មទ្ៀត មោេះជាមៅថាន ក់ណាក៏មដា  (ថាន ក់ជាតិ តាំបន់្ ឬមូ្លដាឋ ន្) សញទ្ធដតមាន្តួន្ទទ្ើអ្ន្ញវតត
ការទ្ទ្ួលខញសក្តូវរបស់រែឋ។ រែឋភាគើក៏អាច្បមាន្ការទ្ទ្លួខញសក្តូវដបបមន្េះដែរមៅកនញងកាលៈមទ្សៈម្ួ 
ច្បាំន្ួន្ ោក់ទ្ងន្ឹងអ្ាំមពើរបស់អ្ងគភាពពាក់កណាដ លរែឋ។ កាតពវកចិ្បេមន្េះ ក៏តក្ម្ូវផ្ងដែរឲ្យរែឋភាគើធាន្ទ
ថា បញគគលក្គប់រូបក្តូវបាន្ការពារពើអ្ាំមពើណាម្ួ របស់អ្ងគភាព ឬបញគគលឯកជន្ ដែលន្ទាំឲ្យប េះពាល់
ែល់ការទ្ទ្ួលបាន្មសរ ើភាពនន្គាំន្ិត ន្ងិការបមចេញម្តិ មៅតាម្វសិាលភាពដែលសទិ្ធោិាំងឡា កនញង
កតិកាសញ្ញា មន្េះអាច្ប  កមៅអ្ន្ញវតតបាន្រវាងអ្ងគភាព ឬបញគគលឯកជន្។4

 

 

១០. បដន្ាម្ពើមលើកាតពវកចិ្បេសន្ធិសញ្ញា  កម្ពញជាក្តូវធាន្ទមគារពបទ្ដាឋ ន្ទ្ាំមន្ៀម្ទ្មាល ប់នន្ច្បាប់អ្ន្ដរជាតិ ន្ិងមគាល
ការណ៍ទូ្មៅនន្ច្បាប់ដែលទ្ទ្លួសាគ ល់មដា រែឋសមាជិក អ្.ស.ប (“មគាលការណ៍ទូ្មៅ”)។5

 

                                                      
4 គណៈកមាម ្ិការសិទ្ធិម្ន្ញសស, មសច្បកដើពន្យល់ទូ្មៅមលខ ៣៤ ៖ មាក្តា ១៩ មសរ ើភាពនន្គាំន្ិត ន្ងិការសដម្ដងម្តិ, អ្ងគការសហក្បជាជាត,ិ អ្ន្ញ
ម័្តនងៃ ១១-២៩ កកាដា ឆ្ន ាំ២០១១ កនញងអ្ងគក្បជញាំមលើកទ្ើ ១០២, ទ្ើក្កុងហសដឺណវ, ឯកសារ អ្.ស.ប CCPR/C/GC/34, កថាខ័ណឌ  ៧ អាច្បរក
បាន្ ៖ <http://www.refworld.org/docid/4ed34b562.html> ចូ្បលអាន្នងៃទ្ើ៣០ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧ (តមៅន្ឹងមៅថា 
“មសច្បកដើពន្យល់ទូ្មៅ មលខ ៣៤” សូម្អាន្ មសច្បកដើពន្យល់ទូ្មៅមលខ ៣១ កថាខ័ណឌ  ៤, ៨។  
5 អ្ងគការសហក្បជាជាត ិ “្ម្មន្ញចាអ្ងគការសហក្បជាជាត”ិ អ្ន្ញម័្តនងៃទ្ើ២៦ ដខម្ិងញន្ទ ឆ្ន ាំ១៩៤៥, សាន់្ហ្វហាវ ន់្សញើសាូ, ចូ្បលជា្រមាន្ នងៃទ្ើ២៤ 
ដខតញោ ឆ្ន ាំ១៩៤៥ <http://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/index.html> ចូ្បលអាន្នងៃទ្ើ
៣០ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧ (តមៅន្ងឹមៅថា “្ម្មន្ញចាអ្ងគការសហក្បជាជាត”ិ) មាក្តា ៩២ ន្ងិ ៩៣; អ្ងគការសហក្បជាជាត ិ “លកខន្តិកៈនន្
តញោការ ញតតិ្ម៌្អ្ន្តរជាត”ិ នងៃទ្ើ១៨ ដខមម្សា ឆ្ន ាំ១៩៤៦,  <http://www.refworld.org/docid/3deb4b9c0.html> ចូ្បលអាន្នងៃ
ទ្ើ៣០ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧ (តមៅន្ឹងមៅថា “លកខន្តកិៈនន្តញោការ ញតតិ្ ម៌្អ្ន្តរជាតិ”) មាក្តា ៣៨; អ្ន្ញសញ្ញា ទ្ើក្កុងដវយន្អ្ាំពើច្បាប់នន្សន្ធិ
សញ្ញា  មាក្តា ២៧ សូម្អាន្ ខាល មហសមា មន្ក “អ្ន្ញសញ្ញា ទ្ើក្កងុដវយន្អ្ាំពើច្បាប់នន្សន្ធិសញ្ញា ” ទ្ើក្កងុដវយន្ នងៃទ្ើ២៣ ដខឧសភា ឆ្ន ាំ១៩៦៩, 
បណាដ ល័ សាំម ង ន្ិងរូបភាព អ្.ស.ប សដើពើច្បាប់អ្ន្តរជាត,ិ <http://legal.un.org/avl/ha/vclt/vclt.html> (ដែលដច្បងថា មាក្តា 
២៦ ន្ងិ ២៧ នន្អ្ន្ញសញ្ញា ទ្ើក្កុងដវយន្សតើពើច្បាប់នន្សន្ធិសញ្ញា  ជាទូ្មៅក្តវូបាន្ចាត់ទ្ញកថាបាន្ឆលញេះបញ្ញេ ាំងពើទ្ាំមន្ៀម្ទ្មាល ប់ច្បាប់អ្ន្តរជាត)ិ។ 

http://www.refworld.org/docid/4ed34b562.html
http://www.refworld.org/docid/4ed34b562.html
http://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html
http://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/index.html
http://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/index.html
http://www.refworld.org/docid/3deb4b9c0.html
http://www.refworld.org/docid/3deb4b9c0.html
http://legal.un.org/avl/ha/vclt/vclt.html
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  ២. សាវតារ 

អាែហញក  
 

១១. មៅមពលដែលមោក ន្ើ ច្បរយិា បាន្មលើកម ើងពើពាកយសម្ដើដែលរងការមចាទ្ក្បកាន់្មន្េះ គាត់បាន្កាំពញងដត
ម្វើការឲ្យសមាគម្អាែហញក កនញងតួន្ទទ្ើជាក្បធាន្ដផ្នកសទិ្ធមិ្ន្ញសស។  

 

១២. អាែហញក គជឺាអ្ងគការសិទ្ធមិ្ន្ញសសម្ួ មៅក្បមទ្សកម្ពញជា ដែលបមងាើតម ើងកាលពើដខ្នូ ឆ្ន ាំ១៩៩១ មដា 
អ្តើតអ្នកមោសន្មយាបា ម្ួ ក្កុម្។ មបសកកម្មរបស់អ្ងគការមន្េះគឺ “ពក្ងឹងសម្តាភាពរបស់ពលរែឋសាម្ចា 
មែើម្បើឲ្យពួកមគអាច្បការពារសទិ្ធិរបស់ខលួន្ ន្ិងបចេញ េះបចេូ ល ក្ពម្ោាំងតស ូម្តមិែើម្បើឲ្យមាន្អ្ភិបាលកិច្បេលអក្បមសើរ 
ន្ិងការមគារពសិទ្ធមិ្ន្ញសសឲ្យបាន្មពញមលញ ដែលក្បជាពលរែឋក្គប់រូបអាច្បអ្ន្ញវតតបាន្”។6 ដផ្នកម្ួ នន្
មបសកកម្មមន្េះ អាែហញក ក៏មាន្ផ្ដល់មម្ធាវ ើការពារដផ្នកច្បាប់ ន្ិងការគាាំក្ទ្ពាក់ព័ន្ធមផ្សងៗមៅកាន់្ជន្ង្ក រង
មក្គាេះនន្ការរ ាំមោភបាំពាន្សិទ្ធមិ្ន្ញសស ន្ិងជាម្ួ គាន ដែរមន្ទេះ គផឺ្ដល់អ្ាំណាច្បែល់ពួកគាត់ឲ្យមច្បេះការពារពើការ
រ ាំមោភបាំពាន្មដា ខលួន្ឯង។  
 

ការចាប់ខលួន្ និ្ងការឃញាំខលួ ន្បមណាដ េះអាសន្នច្បាំមពាេះបញគគលដែលរងការរ ាំមោភបាំពាន្សិទ្ធិែើ្លើ  
 

១៣. ពាកយសម្ដើដែលរងការមចាទ្ក្បកាន់្ ពាក់ព័ន្ធន្ងឹជមមាល េះែើ្ លើមកើតម ើងកនញងមខតតមសៀម្រាប កាលពើឆ្ន ាំ 
២០១៤។ ក្កុម្ហ ញន្ដែលមាន្ម ម្ េះថា សហគម្ន៍្អ្ភិវឌ្ឍន៍្វស័ិ កសិកម្ម ន្ិងឧសាហកម្មតាមមម  (“ក្កុម្
ហ ញន្”) បាន្ដាាំែាំណាាំមៅមលើែើកនញងតាំបន់្ដកបរភូម្ិជប់រ ាំមែង ន្ិងបាន្ចាប់មផ្តើម្ឈូសឆ្ ែើរបស់អ្នកភូម្ិ ដែល
បងាផ្លប េះពាល់ែល់ក្បជាពលរែឋច្បាំន្នួ្ ៣១ ក្គួសារ ន្ិងែើសរញប ៩០ ហកិតា។ កាលពើនងៃទ្ើ២៤ ដខមម្សា ឆ្ន ាំ
២០១៤ អាជ្ា្រមខតតមសៀម្រាបបាន្បមងាើតគណៈកម្មការម្ួ មែើម្បើមសញើបអ្មងាតមលើតាំបន់្ែើមាន្ជមមាល េះ។ បន្ទា ប់
ពើមសញើបអ្មងាតរចួ្ប អាជ្ា្រមខតតបាន្មច្បញលិខតិជូន្ែាំណឹងម្ួ ក្បកាសថា ក្កុម្ហ ញន្ពញាំមាន្កម្មសិទ្ធិក្សបច្បាប់
ក្គប់ក្គាន់្កនញងការកាន់្កាប់ែើច្បាំន្ួន្ ៤១៩ ហកិតាដែលបាន្មសនើសញាំមន្ទេះមទ្ មហើ តក្ម្ូវឲ្យក្កុម្ហ ញន្មន្េះក្តូវ
បចឈប់សកម្មភាពដាាំែាំណាាំមៅមលើែើោាំងមន្េះ។ ក្កមុ្ហ ញន្ម្និ្បាន្មគារពតាម្លិខិតជូន្ែាំណឹងមន្េះមទ្។ 

 

១៤. មៅនងៃទ្ើ២៦ ដខ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៤ មោក លើ គមឹ្ឃញន្ ក្បធាន្ក្កុម្ហ ញន្ បាន្ដាក់ពាកយបណដឹ ង បតឹងអ្តើតមម្
ភូម្ិជប់រ ាំមែង មោក ក្សើ ម្ញត ន្ិងអ្នកភូម្ិ មោក មបឿន្ សញខ មោក ដវ  ន្  ន្ មោក សញត ឌាំង មោក ខលងឹ 
ោង មោក ទ្ើ ម្ញត ន្ិង មោក មៅ មរឿន្។ មោក គឹម្ឃញន្ បាន្មចាទ្ក្បកាន់្បញគគលោាំងមន្ទេះពើការចូ្បលម្កកនញង
បរមិវណក្កមុ្ហ ញន្មដា ខញសច្បាប់ ន្ិងបាំផ្លល ញែាំណាាំរបស់ក្កុម្ហ ញន្ មបើមោេះបើជាអាជ្ា្រមខតតមសៀម្រាបបាន្
ក្បកាសថា ក្កុម្ហ ញន្ពញាំដម្ន្ជាមាេ ស់កម្មសិទ្ធមិលើែើមាន្ជមមាល េះមន្េះក៏មដា ។ បន្ទា ប់ពើមាន្ែើកាម្ួ ច្បញេះនងៃទ្ើ៣ ដខ
                                                      
6 សមាគម្អាែហញក ការពារសិទ្ធមិ្ន្ញសស ន្ិងការអ្ភិវឌ្ឍន៍្មៅកម្ពញជា “ដផ្នក៖ អ្ាំពើ អាែហញក៖ ទ្សសន្ៈវស័ិ  ន្ិងមបសកកម្ម” អាែហញក 
<http://www.adhoc-cambodia.org/category/about-us/about-adhoc/> ចូ្បលអាន្នងៃទ្ើ ៣០ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

http://www.adhoc-cambodia.org/category/about-us/about-adhoc/
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ម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៥ ដែលមច្បញមដា មោក សញខ ដកវបណឌិ ត ក្ពេះរាជអាជ្ារងនន្សាោែាំបូងមខតតមសៀម្រាប កង
កមាល ាំងច្បក្ម្េុះ (ដែលមាន្ម្ហ្វន្តើន្គរបាល កងកមាល ាំងមយាធាក្សុក ោហាន្ ន្ងិកងរាជអាវញ្ ហតា) ក្តូវបាន្បចាូ ន្
មៅែល់ែើមាន្ជមមាល េះ មែើម្បើចាប់ខលួន្អ្នកភូម្ែូិច្បមាន្រា ន្ទម្ខាងមលើមន្េះ។ ខណៈដែលមាន្អ្នកភូម្មិ្ួ ច្បាំន្ួន្
បាន្រត់មគច្បពើការចាប់ខលួន្ មោក មបឿន្ សញខ ន្ងិមោក ដវ  ន្  ន្ ក្តូវបាន្ចាប់ខលួន្ ន្ិងឃញាំខលួន្មៅពន្ធន្ទគារ 
ដែលជាកដន្លងពួកគាត់ក្តូវឃញាំខលួន្រហូតម្ក ន្ងិមពញម្ួ ែាំមណើ រការសវន្ទការជាំន្ញាំជក្ម្េះ។   
 

១៥. មៅនងៃទ្ើ២៧ ដខមម្សា ឆ្ន ាំ២០១៥ មៅក្កម្មសញើបសរួនន្សាោែាំបូងមខតតមសៀម្រាប មោក គើ រទិ្ធើ បាន្
មចាទ្ក្បកាន់្មលើបញគគលច្បាំន្នួ្ ៦ រូបមទ្ៀត មែើម្បើបចេូ ន្មៅជាំន្ញាំជក្ម្េះ រមួ្ោាំង មោក មបឿន្ សញខ មោក ដវ  ន្  ន្។ 
មោក មបឿន្ សញខ ន្ិង មោក ដវ  ន្  ន្ មាន្តាំណាងដផ្នកច្បាប់ដែលធាល ប់ម្វើការជាមម្ធាវ ើរបស់សមាគម្អាែ
ហញក គអឺ្នកក្សើ ពកួ យា រា ន់្។ ពួកគាត់ោាំងអ្ស់ក្តូវបាន្តញោការសមក្ម្ច្បថាមាន្មោសពើបទ្បាំផ្លិច្បបាំផ្លល ញមដា 
មាន្សាា ន្ទ្ម្ៃន់្មោស មដា មោក ដវ  ន្  ន្ ក្តូវបាន្តញោការផ្តន្ទា មោសឲ្យជាប់ពន្ធន្ទគាររ ៈមពល ៦ ដខ 
ន្ិង មោក មបឿន្ សញខ រ ៈមពល ៨ ដខ។ មដា មហតញថាបញគគលដែលរងការមចាទ្ក្បកាន់្ោាំងមន្េះ បាន្ម្វើ
សកម្មភាពមដា ដផ្អកមលើមសច្បកដើក្បកាស របស់អាជ្ា្រមខតតមសៀម្រាបកនញងន្ទម្ជាមាេ ស់កម្មសិទ្ធមិលើែើដែលមាន្
ជមមាល េះ អាែហញក  ល់មឃើញថាសិទ្ធែិើ្ លើរបស់បញគគលោាំងមន្េះកាំពញងដតរងការរ ាំមោភបាំពាន្ មហើ ថា ការមចាទ្
ក្បកាន់្ ន្ងិផ្តន្ទា មោសម្កមលើពួកគាត់ក៏ជាមរឿងពញាំក្តឹម្ក្តូវតាម្ច្បាប់ដែរ។ 

 

មរឿងកដើដែលកាំពញងដតែាំមណើ រការមលើបញគគលិកសមាគម្អាែហញក និ្ងមោក ន្ើ ច្បរយិា  
 

១៦. បច្បេញបបន្នមោក ន្ើ ច្បរយិា កាំពញងដតក្តូវបាន្ឃញាំខលួន្មៅកនញងពន្ធន្ទគាររាជធាន្ើភនាំមពញ មដា សារដតមរឿងកដើ 
ដែលកាំពញងែាំមណើ រការ ន្ិងមរឿងកដើដាច់្បមដា ដ កម្ួ មផ្សងមទ្ៀត ដែលមចាទ្ក្បកាន់្ម្កមលើគាត់ ន្ិងបញគគលកិ
ជាន់្ខពស់របស់សមាគម្អាែហញកច្បាំន្នួ្ ៤ ន្ទក់មទ្ៀត។ មោក ន្ើ ច្បរយិា ក្តូវបាន្ចាប់ខលួន្មៅនងៃទ្ើ២៨ ដខមម្សា 
ឆ្ន ាំ២០១៦ ន្ិងក្តូវបាន្មចាទ្ក្បកាន់្ថាជាជន្សម្គាំន្តិកនញងបទ្មលមើសសូកបា ន់្សាកសើ កាលពើនងៃទ្ើ២ ដខឧសភា 
ឆ្ន ាំ២០១៦។ ការឃញាំខលួន្បមណាដ េះអាសន្នមលើរូបមោក ក្តូវបាន្ក្កុម្ការង្កររបស់អ្ងគការសហក្បជាជាតិទ្ទ្ួល
បន្ាញកមលើបញ្ញា ការឃញាំខលួន្តាម្អ្ាំមពើច្បិតត ចាត់ទ្ញកមៅកនញងវចិារណកថារបស់ខលួន្ថាការបន្តការឃញាំខលួន្បមណាត េះអាសន្ន
មន្េះជាការម្វើម ើងតាម្អ្ាំមពើច្បតិត ដែលវចិារណកថាមន្េះមច្បញផ្ា មៅនងៃទ្ើ២១ ដខវចិ្បឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៦។7

 

 

                                                      
7 ក្កមុ្ការង្ករនន្ក្កមុ្ក្បឹកាសិទ្ធិម្ន្ញសស ទ្ទ្ួលបន្ាញកបញ្ញា ឃញ ាំខលួន្តាម្អ្ាំមពើច្បតិត “វចិារណកថាដែលអ្ន្ញម័្តមដា ក្កុម្ការង្ករទ្ទ្ួលបន្ាញកបញ្ញា ឃញាំ
ខលួន្តាម្អ្ាំមពើច្បតិត កនញងកិច្បេក្បជញាំមលើកទ្ើ ៧៧ របស់ខលួន្ នងៃទ្ើ ២១ ែល់ ២៥ ដខវចិ្បឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៦ ៖ វចិារណកថាមលខ ៤៥/២០១៦ ពាក់ព័ន្ាន្ងឹ 
ន្ើ សញខា នណ វ  ង់ដា  ើ សញខសាន្ត លឹម្ ម្ញន្ើ ន្ិង ន្ើ ច្បរយិា (កម្ពញជា)” អ្ងគការសហក្បជាជាត,ិ  នងៃទ្ើ១៣ ដខ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 
A/HRC/WGAD/2016/45 <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session77/A-HRC-WGAD-2016-

45_en.pdf> ចូ្បលអាន្នងៃទ្ើ ៣០ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧ (តមៅន្ឹងមៅថា “វចិារណកថា នន្ក្កុម្ការង្ករទ្ទ្ួលបន្ាញកបញ្ញា ឃញ ាំខលួន្តាម្អ្ាំមពើច្បតិត”) 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session77/A-HRC-WGAD-2016-45_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session77/A-HRC-WGAD-2016-45_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session77/A-HRC-WGAD-2016-45_en.pdf
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១៧. ក្បសនិ្មបើតញោការរកមឃើញថាមោក ន្ើ ច្បរយិា ពិតជាមាន្មោសដម្ន្មន្ទេះ មោកអាច្បន្ឹងក្តូវជាប់
ពន្ធន្ទគារច្បមន្ទល េះពើ ៥ មៅ ១០ ឆ្ន ាំ។ ពាក់ព័ន្ធន្ឹងករណើ មន្េះ មោក ន្ើ ច្បរយិា ក្តូវបាន្អ្ងគការមលើកដលងមោស
អ្ន្តរជាតិ ចាត់ទ្ញកមោកថាជាអ្នកមោសម្ន្សកិារ។8

  

 

ការយា ើផ្លូ វច្បាប់ម្កមលើអ្នកការពារសិទ្ធិម្ន្ញសស  
 

១៨. មរឿងកដើដែលសារណាមន្េះមផ្លត តមលើ រមួ្ជាម្ួ ន្ឹងការមសញើបអ្មងាត ន្ិងការឃញាំខលួន្ជាបន្តបន្ទា ប់មលើ មោក ន្ើ 
ច្បរយិា ន្ិងបញគគលកិអាែហញក ដែលបាន្មលើកម ើងខាងមលើ បមងាើតបាន្ជាដផ្នកម្ួ នន្បរបិទ្ែ៏្ាំជញាំវញិការយា ើ
ដផ្នកច្បាប់ម្កមលើអ្នកការពារសិទ្ធមិ្ន្ញសសមៅក្បមទ្សកម្ពញជា។  

 

១៩. មៅនងៃទ្ើ១២ ដខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ អ្នកជាំន្ទញដផ្នកសិទ្ធិម្ន្ញសស អ្.ស.ប ច្បាំន្ួន្ ៤ រូប បាន្កត់សមាគ ល់ពើ
កាំមណើ ន្នន្ការយា ើម្កមលើសងគម្សញើវលិ ន្ងិអ្នកការពារសិទ្ធិម្ន្ញសស មដា ពកួគាត់បាន្មលើកម ើងថា “ការមកើន្
ម ើងយា ងសមម្បើម្នន្ការមចាទ្ក្បកាន់្ពើបទ្ក្ពហមទ្ណឌ  ការសួរច្បមម្លើ  ន្ើតិវ ិ្ ើរបស់តញោការ ន្ិងមសច្បកដើដងលងជា
សាធារណៈក្បឆ្ាំងន្ឹងអ្នកការពារសិទ្ធិម្ន្ញសសោាំងមន្េះគួរដតបចឈប់”។9 កនញងកិច្បេក្បជញាំរបស់ក្កុម្ក្បឹកាសិទ្ធិម្ន្ញសស 
អ្.ស.ប មលើកទ្ើ ៣២ ដែលបាន្បិទ្បចេ ប់មៅនងៃទ្ើ១ ដខកកាដា ឆ្ន ាំ២០១៦ ឧតដម្សនងការសិទ្ធិម្ន្ញសស អ្.ស.ប 
បាន្មលើកពើបញ្ញា នន្ការមកើន្ម ើងែ៏សមម្បើម្នន្ការចាប់ខលួន្សមាជិកសងគម្សញើវលិ ន្ងិគណបកសជាំោស់ មហើ រែឋ
ម្ួ ច្បាំន្នួ្ក៏បាន្មលើកពើបញ្ញា មន្េះផ្ងដែរ។ ក្បមទ្សជប ញន្បាន្កត់សមាគ ល់នូ្វ “លាំហដែលកាន់្ដតតូច្បច្បមងអៀត
មៅៗសក្មាប់ឲ្យអ្ងគការសងគម្សញើវលិ ន្ិងគណបកសជាំោស់ ម្វើសកម្មភាពរបស់ខលួន្ជា្ម្មតា ន្ិងក្សបតាម្
ច្បាប់”។ សភាអ្ឺរ  ញប បាន្អ្ាំពាវន្ទវ “ឲ្យមាន្ការធាន្ទនូ្វបរយិាកាសការង្ករែ៏មាន្សញវតាិភាព ន្ងិអ្ាំមណា ផ្ល
សក្មាប់អ្នកការពារសិទ្ធមិ្ន្ញសស ន្ិងសងគម្សញើវលិ។”10 

៣. អង្គយេតុ 
 

២០. ពាកយសម្ដើដែលរងការមចាទ្ក្បកាន់្ ក្តូវបាន្មលើកម ើងមៅនងៃទ្ើ១២ ដខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥ កនញងអ្ាំ ញង
សន្និសើទ្សារព័ត៌មាន្របស់អាែហញក ដែលបាន្មរៀបច្បាំមៅការយិាល័ របស់ខលួន្កនញងមខតតមសៀម្រាប។ មោក ន្ើ 
                                                      
8 ខូលើន្ មម្ន៍្ “ក្កុម្ការង្ករមសនើឲ្យមាន្ការមលើកដលងមោសក្បមូ្លសមាជិកមែើម្បើជួ បញគគលិកអាែហញកក្បាាំន្ទក់” មខម្បូឌ មែលើ នងៃទ្ើ២៥ ដខ
ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ <https://www.cambodiadaily.com/news/amnesty-mobilizes-for-adhoc-five-112985/> ចូ្បល
អាន្ នងៃទ្ើ២១ ដខវចិ្បឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៦។  
9 អ្ងគការសហក្បជាជាតិ  “អ្នកជាំន្ទញការសិទ្ធមិ្ន្ញសស អ្.ស.ប ជាំរញញកម្ពញជាឲ្យឈប់វា ក្បហារម្កមលើសងគម្សញើវលិ ន្ិងអ្នកការពារសិទ្ធិម្ន្ញសស” 
ការយិាល័ ឧតដម្សនងការ អ្ងគការសហក្បជាជាតិ ទ្ទ្ួលបន្ាញកសិទ្ធមិ្ន្ញសស, នងៃទ្ើ១២ ដខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦, ទ្ើក្កុងហសដឺណវ 
<http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19954&LangID=E> ចូ្បលអាន្ 
នងៃទ្ើ១៧ ដខវចិ្បឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៦។ 

10 FIDH: ច្បលន្ទទូ្ោាំងពិភពមោកសក្មាប់សិទ្ធមិ្ន្ញសស “ក្កមុ្ក្បឹកាសិទ្ធមិ្ន្ញសស អ្.ស.ប កត់ច្បាំណាាំមលើសាា ន្ភាពសិទ្ធិម្ន្ញសសរបស់ក្បមទ្សកម្ពញ
ជា” នងៃទ្ើ៤ ដខកកាដា ឆ្ន ាំ២០០១៦ <https://www.fidh.org/en/region/asia/cambodia/un-human-rights-council-puts-cambodia-on-

notice> ចូ្បលអាន្ នងៃទ្ើ១៧ ដខវចិ្បឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៦។  

https://www.cambodiadaily.com/news/amnesty-mobilizes-for-adhoc-five-112985/
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19954&LangID=E
https://www.fidh.org/en/region/asia/cambodia/un-human-rights-council-puts-cambodia-on-notice
https://www.fidh.org/en/region/asia/cambodia/un-human-rights-council-puts-cambodia-on-notice
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ច្បរយិា ន្ិង អ្នកក្សើ ពកួ យា រា ន់្ បាន្ដងលងមថាា លមោសច្បាំមពាេះការចាប់ខលួន្ ន្ិងឃញាំខលួន្មលើមោក មបឿន្ សញខ ន្ងិ 
មោក ដវ  ន្  ន្ ថាជាទ្មងវើតាម្អ្ាំមពើច្បតិត ន្ិងបាន្អ្េះអាងថាសាោែាំបូងមខតតមសៀម្រាបពញាំមាន្ឯករាជយភាព។ 
មោក ន្ើ ច្បរយិា បាន្ក្បកាសថាមោកក៏មាន្គមក្មាងដាក់ពាកយបណដឹ ងមៅកាន់្ឧតដម្ក្កុម្ក្បឹកានន្អ្ងគមៅក្កម្ 
មែើម្បើឲ្យក្កុម្ក្បឹកាមន្េះចាត់វធិាន្ការវន័ិ្ ម្កមលើក្ពេះរាជអាជ្ារង ន្ិងមៅក្កម្មសញើបសួរនន្សាោែាំបូងមខតត
មសៀម្រាប។  

 

២១. មៅនងៃទ្ើ១៥ ដខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥ ការយិាល័ អ្ យការអ្ម្សាោែាំបូងមខតតមសៀម្រាបបាន្មច្បញមសច្បកដើ
ដងលងការណ៍ជាសាធារណៈ មដា មចាទ្មោក ន្ើ ច្បរយិា ន្ិងអ្នកក្សើ ពួក យា រា ន់្ ថា “វា ក្បហារ” ម្កមលើ
អ្ យការកនញងន្ទម្ជាសាា ប័ន្ ន្ងិបញគគលដែលជាក្ពេះរាជអាជ្ារង មដា ថាបាន្ “ន្ិយា បាំមផ្លើស”។11 មសច្បកដើដងលង
ការណ៍មន្េះបាន្មចាទ្មោក ន្ើ ច្បរយិា ន្ិងអ្នកក្សើ ពួក យា រា ន់្ ថាបាន្ដច្បកចា  “ព័ត៌មាន្ម្និ្ពិត” ន្ងិ 
“ព័ត៌មាន្ដែលមាន្លកខណៈមជរក្បមាង”12 មហើ ក្បកាសថា មសច្បកដើអ្តាា ្បិា មៅកនញងអ្ាំ ញងមពលនន្ការម្វើ
សន្និសើទ្សារព័ត៌មាន្គឺមាន្បាំណងដាក់សមាព ្មលើតញោការ ន្ិងមក្ជៀតដក្ជកែាំមណើ រការមសញើបអ្មងាតរបស់តញោ
ការ។  

 

២២. មៅនងៃទ្ើ២០ ដខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥ មោក ន្ើ ច្បរយិា បាន្ដាក់ពាកយបណដឹ ងដែលបាន្ន្ិយា ខាងមលើ មៅ
ឧតដម្ក្កមុ្ក្បឹកានន្អ្ងគមៅក្កម្  មែើម្បើមផ្ដើម្ឲ្យមាន្វធិាន្ការវន័ិ្ មលើម្ហ្វន្តើតញោការច្បាំន្នួ្ ២ ន្ទក់។ ម្កទ្ល់
បច្បេញបបន្ន ឧតដម្ក្កុម្ក្បកឹានន្អ្ងគមៅក្កម្ ពញាំោន់្បាន្មឆលើ តបច្បាំមពាេះពាកយបណដឹ ងមន្េះមៅម ើ មទ្។  

 

២៣. បន្ទា ប់ពើសន្និសើទ្សារព័ត៌មាន្មលើកទ្ើពើរ មៅនងៃទ្ើ២០ ដខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥ មៅឯការយិាល័ កណាដ ល
របស់អាែហញក មៅរាជធាន្ើភនាំមពញ សារព័ត៌មាន្បាន្ម្វើមសច្បកតើរា ការណ៍ថា មោក ន្ើ ច្បរយិា បាន្មលើកម ើង
កនញងន័្ ជាទូ្មៅថាជាមរឿងក្តមឹ្ក្តូវកនញងការបង្កា ញពើម្ន្ាលិសងស ័ជញាំវញិភាពលមម្អៀងរបស់តញោការ កនញងករណើ
ដែលមរឿងមន្ទេះមកើតមាន្ម ើងពិតក្បាកែដម្ន្ មហើ កនញងសាា ន្ភាពមន្េះ ភាពលមម្អៀងពិតក្បាកែន្ងឹអាច្បក្តូវបាន្
កាំណត់តាម្ផ្លូវច្បាប់មៅបាន្ បន្ទា ប់ពើមាន្ការដាក់ពាកយបណដឹ ង។13

  

 

២៤. មៅនងៃទ្ើ២៩ ដខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥ មោក គើ រទិ្ធើ មៅក្កម្មសញើបសួរនន្សាោែាំបូងមខតតមសៀម្រាប ន្ិង 
មោក សញខ ដកវ បណឌិ ត ក្ពេះរាជអាជ្ារងនន្សាោែាំបូងមខតតមសៀម្រាប បាន្ដាក់ពាកយបណដឹ ងម្ួ ចូ្បលមៅក្ពេះ
រាជអាជ្ារងនន្សាោែាំបូងរាជធាន្ើភនាំមពញគ ឺមោក មសៀង សញខ មដា បតឹងក្បឆ្ាំងន្ឹងមោក ន្ើ ច្បរយិា។ បន្ទា ប់
ម្ក មោក ន្ើ ច្បរយិា ក្តូវបាន្មកាេះមៅមែើម្បើឲ្យចូ្បលបង្កា ញខលួន្មៅច្បាំមពាេះម្ញខមោក មសៀង សញខ មៅនងៃទ្ើ១៣ 
                                                      
11 អ្ងគការឃ្ល ាំមម្ើលសិទ្ធមិ្ន្ញសស “កម្ពញជា ៖ សូម្ទ្មាល ក់ការមចាទ្ក្បកាន់្ ម្កមលើអ្នកការពារសិទ្ធិម្ន្ញសស” នងៃទ្ើ២៩ ដខកកាដា ឆ្ន ាំ២០១៥ 

<https://www.hrw.org/news/2015/07/29/cambodia-drop-prosecution-rights-defender> ចូ្បលអាន្ នងៃទ្ើ២១ ដខ
វចិ្បឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៦។  

12 ែូច្បខាងមលើ  
13 ែូច្បខាងមលើ 

https://www.hrw.org/news/2015/07/29/cambodia-drop-prosecution-rights-defender
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ដខកកាដា ឆ្ន ាំ២០១៥។ ពាកយបណដឹ ងមន្េះបាន្មចាទ្ក្បកាន់្ថា មោក ន្ើ ច្បរយិា បាន្ក្បក្ពឹតតបទ្មលមើសច្បាំន្ួន្បើែូច្ប
ខាងមក្កាម្ ៖  
 

ក. បទ្បរហិារមករ ត ិ៍ជាសាធារណៈ (មាក្តា ៣០៥ នន្ក្កម្ក្ពហមទ្ណឌ កម្ពញជា)  
ខ. បទ្បដឹងបរហិារបង្កា ច់្បមករ ត ិ៍ (មាក្តា ៣១១ នន្ក្កម្ក្ពហមទ្ណឌ កម្ពញជា) ន្ិង  

គ. បទ្ផ្សពវផ្ា នូ្វការអ្តាា ្ិបា  មែើម្បើម្វើសមាព ្មលើ ញតាត ្ិការ (មាក្តា ៥២២ នន្ក្កម្ក្ពហម
ទ្ណឌ កម្ពញជា)  

  

២៥. មៅនងៃទ្ើ១៤ ដខកកាដា ឆ្ន ាំ២០១៥ អ្គគក្ពេះរាជអាជ្ាអ្ម្សាោឧទ្ធរណ៍ បាន្មច្បញលិខតិម្ួ មៅកាន់្
ក្កសួង ញតតិ្ម៌្ បង្កគ ប់ឲ្យម្វើការមសញើបអ្មងាតម្កមលើការមចាទ្ក្បកាន់្ដែលមោក ន្ើ ច្បរយិា បាន្មលើកម ើង។ កនញង
លិខិតមន្េះក៏បាន្មសនើឲ្យមៅក្កម្មសញើបសួរផ្លអ ករាល់ន្ើតិវ ិ្ ើម្កមលើមោក ន្ើ ច្បរយិា កនញងអ្ាំ ញងមពលម្វើការមសញើប
អ្មងាតមន្េះ។ សាោែាំបូងរាជធាន្ើភនាំមពញម្ិន្បាន្មគារពតាម្សាំមណើ មន្េះមទ្។  
 

២៦. មៅនងៃទ្ើ១៨ ដខកកាដា ឆ្ន ាំ២០១៥ មោក មសៀង សញខ បាន្បចេូ ន្ែើកាសន្និដាឋ ន្បចាូ ន្មរឿងឲ្យមសញើបសួរមៅ
កាន់្មៅក្កម្មសញើបសួរនន្សាោែាំបូងរាជធាន្ើភនាំមពញ។ មៅក្កម្មសញើបសួរបាន្មកាេះមៅមោក ន្ើ ច្បរយិា ឲ្យ
បង្កា ញម្ញខមែើម្បើសាកសួរមៅនងៃទ្ើ២១ ដខតញោ មវោមមា ង ៩ ក្ពឹក។ ែើកាមកាេះមៅមន្េះពញាំបាន្មផ្្ើមៅែល់មោក 
ន្ើ ច្បរយិា ផ្លា ល់មន្ទេះមទ្ ប ញដន្តមផ្្ើមៅភរយិារបស់គាត់ដែលអ្នកក្សើកាំពញងសាន ក់មៅកនញងផ្ាេះន្ទមពលមន្ទេះ។ មដា សារ
ដតែើកាមន្េះពញាំបាន្ផ្ដិតមម្នែ ឬច្បញេះហតាមលខាទ្ទ្ួលមដា មោក ន្ើ ច្បរយិា ការបចេូ ន្ែើកាមន្េះពញាំបាន្បាំមពញល័កខ
ខ័ណឌ ដែលតក្ម្ូវមដា ក្កម្ន្ើតិវ ិ្ ើក្ពហមទ្ណឌ កម្ពញជាមន្ទេះមទ្ ែូមច្បនេះមហើ ពញាំមាន្អាន្ញភាពកនញងការបងខាំឲ្យមោក ន្ើ 
ច្បរយិា បង្កា ញខលួន្មន្ទេះម ើ ។14 មៅមពលដែលមោក ន្ើ ច្បរយិា ម្ិន្បាន្ចូ្បលបង្កា ញខលួន្តាម្ការមកាេះមៅ 
មៅក្កម្មសញើបសួរ បាន្ក្បាប់សារព័ត៌មាន្ ឌឹ្ ដខម្បូឌ មែលើ មដា ពញាំមាន្មូ្លដាឋ ន្ច្បាប់ជាក់ដសដង ថា មោក
ន្ឹងបង្កគ ប់ឲ្យចាប់ខលួន្មោក ន្ើ ច្បរយិា។15 

 

២៧. មៅនងៃទ្ើ១៤ ដខម្ើន្ទ ឆ្ន ាំ២០១៦ មោក ន្ើ ច្បរយិា ក្តូវបាន្មកាេះមៅសារជាងមើម្ដងមទ្ៀត មែើម្បើឲ្យបង្កា ញ
ខលួន្មៅច្បាំមពាេះម្ញខមៅក្កម្មសញើបសួរនន្សាោែាំបូងរាជធាន្ើភនាំមពញ មែើម្បើសាកសួរ។ មៅនងៃទ្ើ៦ ដខមម្សា ឆ្ន ាំ
                                                      
14 ក្ពេះរាជាណាច្បក្កកម្ពញជា “ក្កម្ន្ើតិវ ិ្ ើក្ពហមទ្ណឌ នន្ក្ពេះរាជាណាច្បក្កកម្ពញជា” ក្កសួង ញតតិ្ម៌្, ឆ្ន ាំ២០០៧  <https://www.oecd.org/site/ 

adboecdanti-corruptioninitiative/46814242.pdf> ចូ្បលអាន្ នងៃទ្ើ៣០ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧ (តមៅន្ងឹមៅថា “ក្កម្ន្ើតវិ ិ្ ើក្ពហមទ្ណឌ  
កម្ពញជា”) មាក្តា ២៣៩។  
15 កាាំង សញធា ន្ិង មង ល័៍រ អូ្ ខន្ដណល “អ្ងគការអ្ន្តរជាតិមថាា លមោស “ការយា ើ” ម្កមលើអ្នកម្វើការសិទ្ធិម្ន្ញសស” ដខម្បូឌ មែលើ, នងៃទ្ើ១៤ 
ដខតញោ ឆ្ន ាំ២០១៥ <https://www.cambodiadaily.com/news/international-organization-condemns-

harassment-of-rights-worker-97165/> ចូ្បលអាន្ នងៃទ្ើ២៧ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧។ សូម្អាន្បដន្ាម្ មាឃ តារា ន្ិង មង ល័៍រ អូ្ 
ខន្ដណល “បញគគលិក អាែហញក ខកខាន្កនញងការបង្កា ញខលួន្តាម្ការមកាេះមៅ” ដខម្បូឌ មែលើ នងៃទ្ើ២២ ដខតញោ ឆ្ន ាំ២០១៥ 
<https://www.cambodiadaily.com/news/adhoc-rights-worker-fails-to-appear-for-questioning-97878/> 

ចូ្បលអាន្ នងៃទ្ើ២៧ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧។  

 

https://www.oecd.org/site/%20adboecdanti-corruptioninitiative/46814242.pdf
https://www.oecd.org/site/%20adboecdanti-corruptioninitiative/46814242.pdf
https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/46814242.pdf
https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/46814242.pdf
https://www.cambodiadaily.com/news/international-organization-condemns-harassment-of-rights-worker-97165/
https://www.cambodiadaily.com/news/international-organization-condemns-harassment-of-rights-worker-97165/
https://www.cambodiadaily.com/news/adhoc-rights-worker-fails-to-appear-for-questioning-97878/
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២០១៦ មោក ន្ើ ច្បរយិា បាន្ចូ្បលជបួផ្លា ល់ជាម្ួ មៅក្កម្មសញើបសួរ។ មក្កា ម្កមៅនងៃទ្ើ៣១ ដខឧសភា ឆ្ន ាំ
២០១៦ មៅក្កម្មសញើបសួរបាន្សមក្ម្ច្បមចាទ្ក្បកាន់្មោក ន្ើ ច្បរយិា ពើបទ្មលមើសោាំង ៣ ដែលបាន្មរៀបរាប់ែូច្ប
ខាងមែើម្។ មបើមោេះបើជា អ្នកក្សើ ពួក យា រា ន់្ មាន្ម ម្ េះកនញងមសច្បកដើដងលងការណ៍ជាសាធារណៈរបស់ក្ពេះរាជ
អាជ្ារង ន្ិងមៅក្កម្មសញើបសួរនន្សាោែាំបូងមខតតមសៀម្រាប ច្បញេះនងៃទ្ើ១៥ ដខកកាដា ឆ្ន ាំ២០១៥ យា ងណាកតើ អ្នក
ក្សើពញាំបាន្រងការមចាទ្ក្បកាន់្ពើបទ្មលមើសណាម្ួ មន្ទេះមទ្ ប ញដន្តផ្ាញ មៅវញិគណៈមម្ធាវ ើនន្ក្ពេះរាជាណាច្បក្ក
កម្ពញជា បាន្សាកសួរអ្នកក្សើកនញងន្ទម្ជាមម្ធាវ ើដតប ញមណាណ េះ។ 

 

២៨. សវន្ទការជាំន្ញាំជក្ម្េះមលើមោក ន្ើ ច្បរយិា បាន្ចាប់មផ្ដើម្ម្វើមៅនងៃទ្ើ១៨ ដខកកាដា ឆ្ន ាំ២០១៦។ បន្ទា ប់ពើសវ
ន្ទការចាប់មផ្ដើម្បាន្ ២០ ន្ទទ្ើ មម្ធាវ ើរបស់មោក ន្ើ ច្បរយិា បាន្ក្បកាសពើមសច្បកតើសន្និដាឋ ន្នន្ពាកយបណដឹ ង
ដែលបាន្ដាក់មៅសាោឧទ្ធរណ៍ មសនើសញាំឲ្យមាន្ការផ្លល ស់បដូរមៅក្កម្ជាំន្ញាំជក្ម្េះ មដា មលើកម ើងថាន្ើតិវ ិ្ ើមាន្
ច្បរតិលកខណៈលមម្អៀង។ មៅក្កម្ជាំន្ញាំជក្ម្េះក៏បាន្ផ្លអ កសវន្ទការមែើម្បើរង់ចាាំមសច្បកដើសមក្ម្ច្បពើសាោឧទ្ធរណ៍។ 
មៅនងៃទ្ើ១៦ ដខសើហា ឆ្ន ាំ២០១៦ សាោឧទ្ធរណ៍បាន្ក្ចាន្មចាលសាំមណើ សញាំបដូរមៅក្កម្ជាំន្ញាំជក្ម្េះ។ 

 

២៩. មៅនងៃទ្ើ២២ ដខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៦ មោក ន្ើ ច្បរយិា ក្តូវបាន្តញោការរកមឃើញថាមាន្ពិរញទ្ធភាពពើបទ្មលមើស
ោាំង ៣ មន្េះ ន្ិងក្តូវបាន្ផ្តន្ទា មោសឲ្យជាប់ពន្ធន្ទគាររ ៈមពល ៦ ដខ ន្ិងពិន័្ ជាក្បាក់ច្បាំន្ួន្ ៦ ោន្មរៀល។ 
មោកបាន្ដាក់ពាកយបណដឹ ងមៅសាោឧទ្ធរណ៍មែើម្បើជាំោស់ន្ឹងសាលក្កម្ដបបមន្េះ។ 

 

៣០. មៅនងៃទ្ើ៦ ដខ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦ សាោឧទ្ធរណ៍បាន្មបើកសវន្ទការមលើបណដឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់មោក ន្ើ ច្បរយិា។ 
មៅនងៃទ្ើ១៤ ដខ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦ សាោឧទ្ធរណ៍សមក្ម្ច្បតម្ាល់សាលក្កម្ផ្តន្ទា មោសមោកពើបទ្មលមើសោាំង ៣ 
មៅកនញងសវន្ទការែ៏ខលើ ដែលបាន្បិទ្បចេ ប់ម្ញន្មពលមោក ន្ើ ច្បរយិា ម្កែល់តញោការមៅមទ្ៀត។ មៅនងៃទ្ើ២៣ 
ដខ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦ សាោឧទ្ធរណ៍បាន្ផ្តល់សមាអ ងមហតញតាម្ផ្លូវច្បាប់ជញាំវញិសាលែើការបស់ខលួន្ ដែលតម្ាល់សាល
ក្កម្របស់សាោែាំបូងរាជធាន្ើភនាំមពញ។ 
 

៣១. មៅនងៃទ្ើ៩ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧ ក្កុម្មម្ធាវ ើតាំណាងដផ្នកច្បាប់របស់ មោក ន្ើ ច្បរយិា បាន្ដាក់ពាកយ
បណដឹ ងសារទ្ញកខមៅកាន់្តញោការកាំពូល មែើម្បើជាំោស់ន្ឹងមសច្បកដើសមក្ម្ច្បរបស់សាោែាំបូងរាជធាន្ើភនាំមពញ ន្ិង
សាោឧទ្ធរណ៍។  
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៤. ចាប់េទិធិមនុេសដែលអាចអនុវតតបាន 
 

៣២. មយាងតាម្មាក្តា ៣១ នន្រែឋ្ម្មន្ញចានន្ក្ពេះរាជណាច្បក្កកម្ពញជា (“រែឋ្ម្មន្ញចា”) កាតពវកចិ្បេសិទ្ធមិ្ន្ញសសជា
អ្ន្តរជាតិរបស់កម្ពញជា គឺអាច្បអ្ន្ញវតតមដា ផ្លា ល់មៅកនញងច្បាប់ជាតិ។16 មសច្បកដើសមក្ម្ច្បរបស់ក្កុម្ក្បឹកា្ម្មន្ញចានន្
ក្ពេះរាជាណាច្បក្កកម្ពញជា ច្បញេះ នងៃទ្ើ១០ ដខកកាដា ឆ្ន ាំ២០០៧ បាន្បញ្ញា ក់ពើការទ្ទ្ួលសាគ ល់ថាច្បាប់អ្ន្តរជាតិ
ោាំងឡា ណាដែលកម្ពញជាទ្ទ្ួលសាគ ល់ គឺអាច្ប កម្កអ្ន្ញវតតបាន្មដា ផ្លា ល់ែូច្បជាដផ្នកម្ួ នន្ច្បាប់ជាត ិ
ដែរ។17  
 

មសរ ើភាពកនញងការបមចេញម្តិ  
 

៣៣. មសច្បកតើសមក្ម្ច្បម្ួ កនញងច្បាំមណាម្មសច្បកដើសមក្ម្ច្បែាំបូងជាមក្ច្បើន្របស់ម្ហាសន្និបាត អ្.ស.ប ដែលក្តូវបាន្
អ្ន្ញម័្តកនញងសម័្ ក្បជញាំមលើកែាំបូងរបស់ខលួន្កនញងឆ្ន ាំ១៩៤៦ បាន្ក្បកាសថាមសរ ើភាពខាងព័ត៌មាន្ ដែលរមួ្
បចេូ លោាំងមសរ ើភាពកនញងការផ្សពវផ្ា  ន្ិងទ្ទ្ួលព័ត៌មាន្ “គជឺាសិទ្ធមិ្ន្ញសសមូ្លដាឋ ន្ ន្ិងសសរសដម្ភនន្មសរ ើ
ភាពោាំងឡា ដែលអ្ងគការសហក្បជាជាតិធាន្ទការពារ”។18

  

 

៣៤. កាលពើនងៃទ្ើ១០ ដខ្នូ ឆ្ន ាំ១៩៤៨ ម្ហាសន្និបាតអ្ងគការសហក្បជាជាត ិ បាន្អ្ន្ញម័្តមសច្បកដើក្បកាសជា
សកលសដើពើសិទ្ធិម្ន្ញសស (ស.ប.ស.ស) ដែលមាន្ដច្បងមៅកនញងមាក្តា ១៩ ថា ៖  
 

ម្ន្ញសសក្គប់រូប មាន្សិទ្ធមិសរ ើភាពកនញងការមាន្ម្ត ិ ន្ិងការសដម្ដងម្ត។ិ សិទ្ធមិន្េះ រាប់បចេូ លោាំងមសរ ើ
ភាពកនញងការក្បកាន់្ម្តិ មដា គាម ន្ការមក្ជៀតដក្ជក ន្ិងមសរ ើភាពកនញងការដសវងរក ការទ្ទ្ួល ន្ិងការផ្សពវ
ផ្ា ព័ត៌មាន្ ន្ិងគាំន្ិតន្ទន្ទមដា គាម ន្ក្ពាំដែន្ មោេះតាម្រ ៈម្ម្ោបា សដម្ដងម្តិណាម្ួ ក៏     
មដា ។  

 

៣៥. ក.អ្.ស.ព.ន្ ធាន្ទនូ្វមសរ ើភាពនន្គាំន្ិត ការបមចេញម្តិ ន្ងិការទ្ទ្លួបាន្ព័ត៌មាន្ ន្ិងតក្ម្ូវឲ្យកម្ពញជា
ក្តូវដតមគារព ន្ិងធាន្ទថាក្គប់បញគគលោាំងអ្ស់ដែលមៅមក្កាម្ ញតាត ្កិារបស់ខលួន្ ន្ងឹទ្ទ្ួលបាន្សិទ្ធោិាំងមន្េះ  
ក្គប់ៗគាន ។ មាក្តា ១៩ នន្ ក.អ្.ស.ព.ន្ ដច្បងថា ៖  
                                                      
16 ក្ពេះរាជាណាច្បក្កកម្ពញជា, “រែឋ្ម្មន្ញចានន្ក្ពេះរាជាណាច្បក្កកម្ពញជា” រែឋសភា, អ្ន្ញម័្ត នងៃទ្ើ២១ ដខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ១៩៩៣ កនញងកិច្បេក្បជញាំរមួ្មលើកទ្ើ ២, 
ភនាំមពញ  http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/kh/kh009en.pdf ចូ្បលអាន្នងៃទ្ើ៣០ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧, មាក្តា ៣១ (តមៅន្ងឹ
មៅថា “រែឋ្ ម្មន្ញចាកម្ពញជា”។  
17 ក្ពេះរាជាណាច្បក្កកម្ពញជា “ក្កមុ្ក្បឹកា្ម្មន្ញចា” ក្កមុ្ក្បឹកា្ម្មន្ញចា, នងៃទ្ើ១០ ដខកកាដា ឆ្ន ាំ២០០៧ មសច្បកដើសមក្ម្ច្បមលខ 092 

/003/2007 CC.D <http://www.ccc.gov.kh/english/decision/2007/dec%2092.pdf> ចូ្បលអាន្ នងៃទ្ើ១៨ ដខវចិ្បឆិកា ឆ្ន ាំ
២០១៦  

18 អ្ងគការសហក្បជាជាត ិ “អ្ាំពាវន្ទវឲ្យមាន្សន្និសើទ្អ្ន្តរជាតិ សដើពើមសរ ើភាពទ្ទ្ួលព័ត៌មាន្”  ម្ហាសន្និបាត អ្ងគការសហក្បជាជាត ិ មសច្បកដើ
សមក្ម្ច្ប មលខ 59(I) នងៃទ្ើ១៤ ដខ្នូ ឆ្ន ាំ១៩៤៦ <https://documents-dds-ny.un.org/ doc/ RESOLUTION/GEN/ NR0/ 033/ 10/ IMG/ 

NR003310.pdf?OpenElement> ចូ្បលអាន្ នងៃទ្ើ៣០ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧។ ។ 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/kh/kh009en.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/kh/kh009en.pdf
http://www.ccc.gov.kh/english/decision/2007/dec%2092.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/%20doc/%20RESOLUTION/GEN/%20NR0/%20033/%2010/%20IMG/%20NR003310.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/%20doc/%20RESOLUTION/GEN/%20NR0/%20033/%2010/%20IMG/%20NR003310.pdf?OpenElement
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១. ជន្ក្គប់រូប មាន្សិទ្ធិក្បកាន់្ កម្តិមយាបល់ មដា គាម ន្ការមក្ជៀតដក្ជក។  
២. ជន្ក្គប់រូប មាន្សិទ្ធមិសរ ើភាពកនញងការបមចេញម្តិ។ សទិ្ធមិន្េះ ក្តូវរាប់បចេូ លោាំងមសរ ើភាពក្សាវក្ជាវ
ព័ត៌មាន្ ទ្ទ្លួ ន្ិងផ្សពវផ្ា ព័ត៌មាន្ ន្ងិគាំន្ិតសពវដបបយា ង មដា ម្ិន្គិតពើក្ពាំដែន្ មដា ផ្លា ល់
មាត់ សរមសរ ឬមបាេះពញម្ព តាម្ទ្ក្ម្ង់សិលបៈកដើ ឬក៏មដា ម្ម្ោបា ផ្សពវផ្ា ែនទ្មទ្ៀតកដើ តាម្ការ
មក្ជើសមរ ើសរបស់ខលួន្។  

 

៣៦. គណៈកមាម ្ិការបាន្គូសបញ្ញា ក់មៅកនញងមសច្បកតើពន្យល់ទូ្មៅ មលខ ៣៤ ជាឯកសារដែលបញ្ញា ក់ពើការ
ពន្យល់ដែលមាន្លកខណៈបង្កគ ប់អ្ាំពើអ្តាន័្ មពញមលញនន្កាតពវកិច្បេរបស់រែឋ កនញងមាក្តា ១៩ នន្ ក.អ្.ស.ព.ន្ 
ដែលមាក្តា ១៩ មន្េះ “រាប់ោាំងការសដម្តង ន្ងិការទ្ទ្ួល កនូ្វការក្បាក្ស័ ោក់ទ្ងតាម្ក្គប់រូបភាពនន្គាំន្តិ 
ន្ិងមយាបល់ដែលអាច្បបចាូ ន្បន្តមៅអ្នកែនទ្មទ្ៀត..” រមួ្ោាំង “ការពិភាកាសដើពើបញ្ញា សិទ្ធមិ្ន្ញសស” ជាមែើម្។19

 

 

៣៧. កនញងន្ទម្ជារែឋភាគើនន្ ក.អ្.ស.ព.ន្ កម្ពញជាមាន្កាតពវកិច្បេតាម្ច្បាប់អ្ន្តរជាតិ មែើម្បើធាន្ទថាក្បជាពលរែឋ
ោាំងអ្ស់មៅកម្ពញជា ទ្ទ្ួលបាន្សិទ្ធដិែលក្តូវបាន្ការពារមដា សន្ធសិញ្ញា ន្ទន្ទ រមួ្មាន្ មសរ ើភាពបមចេញម្តិ
ផ្ងដែរ។ មាក្តា ២ ដច្បងថា ៖  

 

១. រែឋភាគើនន្កតិកាសញ្ញា មន្េះ សន្ោមគារព ន្ិងធាន្ទជូន្បញគគលក្គប់រូបដែលរស់មៅមលើទ្ឹកែើ ន្ិងសាិត
មក្កាម្ដែន្សម្តាកចិ្បេរបស់ខលួន្ នូ្វសិទ្ធដិែលទ្ទ្ួលសាគ ល់មដា កតិកាសញ្ញា មន្េះ មដា គាម ន្ការដបង
ដច្បកណាម្ួ  មាន្ជាអាទ្ិ៍ ពូជសាសន៍្ ពណ៌សម្បញរ មភទ្ ភាសា សាសន្ទ ម្តិន្មយាបា  ឬម្តមិផ្ស
ងៗមទ្ៀត មែើម្កាំមណើ តជាតិ ឬសងគម្ ក្ទ្ពយសម្បតតិ កាំមណើ ត ឬសាា ន្ភាពែនទ្ៗមទ្ៀតម ើ ។  

 

២. មបើម្ិន្ោន់្មាន្ដច្បងកនញងច្បាប់ដែលមាន្ក្សាប់ ឬកនញងវធិាន្ការែនទ្មទ្ៀតមទ្ រែឋភាគើនន្កតិកាសញ្ញា
មន្េះ សន្ោចាត់វធិាន្ការចាាំបាច់្ប ក្សបតាម្ន្ើតិវ ិ្ ើនន្រែឋ្ម្មន្ញចារបស់ខលួន្ ន្ងិក្សបតាម្បទ្បបចាតតោិាំង
ឡា នន្កតិកាសញ្ញា មន្េះ មដា សក្ម្លួែល់ការអ្ន្ញម័្តវធិាន្ការច្បាប់ ឬវធិាន្ការមផ្សងមទ្ៀតដែល
ចាាំបាច់្ប មែើម្បើម្វើឲ្យសមក្ម្ច្បបាន្នូ្វសិទ្ធិោាំងឡា  ដែលទ្ទ្លួសាគ ល់មដា កតិកាសញ្ញា មន្េះ។  

 

៣៨. ងវើមបើកនញងកាលៈមទ្សៈជាក់ោក់ម្ ួច្បាំន្នួ្ រែឋអាច្បរតឹតបតិមសរ ើភាពកនញងការបមចេញម្តិខលេះ ការរតឹតបតិមន្ទេះ
ក្តូវដតមាន្ការដាក់កាំហតិជាក់ោក់មដា អ្ន្ញមោម្តាម្ ក.អ្.ស.ព.ន្។ មាក្តា ១៩(៣) កនញងន័្ មន្េះដច្បង 
ថា ៖ 
 

                                                      
19 មសច្បកដើពន្យល់ទូ្មៅមលខ ៣៤ កថាខ័ណឌ  ១១។  

http://www.refworld.org/docid/4ed34b562.html
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ការមក្បើក្បាស់សទិ្ធិដែលដច្បងកនញងកថាខណឌ  ២ នន្មាក្តាមន្េះ តក្ម្ូវឲ្យមាន្ករណើ  កិច្បេ ន្ិងការទ្ទ្ួល
ខញសក្តូវពិមសស។ ែូមច្បនេះ ការមក្បើក្បាស់សទិ្ធមិន្េះ អាច្បមាន្ការរតឹតបតិម្ួ ច្បាំន្ួន្ ដែលក្តូវកាំណត់ដាច់្ប
ខាតមដា ច្បាប់ ន្ិងដែលចាាំបាច់្បមែើម្បើ ៖  
(ក) មគារពសិទ្ធិ ន្ិងកតិតិសពារបស់អ្នកែនទ្ 
(ខ) ការពារសន្តិសញខជាតិ សណាត ប់ធាន ប់សាធារណៈ ឬសញខភាព ឬសើល្ម៌្សាធារណៈ ។  

 

៣៩. មយាងតាម្ការមក្បើក្បាស់ពាកយមពច្បន៍្នន្មាក្តា ១៩ បញ្ញា ក់ច្បាស់ថា មែើម្បើឲ្យការរតឹតបតិមន្េះក្សបច្បាប់ 
រាល់វធិាន្ការ ឬសកម្មភាពដែលរតឹបន្តឹង ឬដាក់កាំហតិមលើការមក្បើក្បាស់សិទ្ធិខាងការបមចេញម្តិ (រមួ្មាន្ 
មោសក្ពហមទ្ណឌ ) ក្តូវដតបាំមពញតាម្មគាលការណ៍ទូ្មៅនន្ច្បាប់20 ន្ិងអ្ន្ញមោម្តាម្ល័កខខ័ណឌ នន្ភាពចាាំបាច់្ប 
ន្ិងសមាមាក្ត។  

 

៤០. គណៈកមាម ្ិការ បាន្បញ្ញា ក់ច្បាស់ពើភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធែ៏ក្តឹម្ក្តូវនន្មាក្តា ១៩(៣) មដា ពន្យល់ថា 
រាល់ការដាក់កាំហតិមលើមសរ ើភាពបមចេញម្តិក្តូវពនិ្ិតយយា ងហមត់ច្បត់មលើច្បាំណញ ច្ប ៣ គឺ ៖21  

 

ក)  ការដាក់កាំហតិដែលម្វើម ើងក្តូវដតមាន្ ច្បាប់ដែលដច្បងឲ្យច្បាស់ោស់ ន្ិងផ្សពវផ្ា ជា 
សាធារណៈ។22 ជាពិមសសច្បាប់មន្េះ “ក្តូវដតបមងាើតម ើង មដា មាន្ល័កខខ័ណឌ យា ងជាក់ោក់
ក្គប់ក្គាន់្មែើម្បើអ្ន្ញញ្ញា តឲ្យបញគគលអាច្បក្គប់ក្គងទ្មងវើរបស់ខលួន្បាន្” (គូសបញ្ញា ក់បដន្ាម្)23ន្ិង  

 

ខ)  ការដាក់កាំហតិ ក្តូវបង្កា ញឲ្យមឃើញពើភាពចាាំបាច់្ប ន្ងិក្សបច្បាប់ មែើម្បើការពារសទិ្ធ ិឬមករ ត ិ៍ម ម្ េះ
អ្នកែនទ្ សន្តសិញខជាតិ ឬសណាដ ប់ធាន ប់សាធារណៈ ឬ សញខភាពសាធារណៈ ន្ិងក្កម្សើល្ម៌្ 
(គូសបញ្ញា ក់បដន្ាម្)24 ន្ិង 

 

គ)  ការដាក់កាំហតិ ក្តូវបង្កា ញឲ្យមឃើញថាការរតឹតបតិមន្េះ ជាម្ម្ោបា ដែលមាន្ការរតឹតបតិតិច្ប
តួច្បបាំផ្ញត ន្ងិសមាមាក្ត កនញងការសមក្ម្ច្បបាន្នូ្វមគាលបាំណងក្សបច្បាប់ ែូច្បបាន្ដច្បងកនញង 
មាក្តា១៩(៣) (គូសបញ្ញា ក់បដន្ាម្)។25  

                                                      
20 សូម្អាន្ខាងមក្កាម្ កថាខ័ណឌ  51(a) (សក្មាប់មសច្បកដើពន្យល់សដើពើមគាលការណ៍ន្ើតោន្ញកូលភាពទូ្មៅ។  
21 មសច្បកដើពន្យល់ទូ្មៅមលខ ៣៤ កថាខ័ណឌ  ៣០-៣៦។ 
22 ក្កុម្ក្បកឹាសិទ្ធមិ្ន្ញសស “របា ការណ៍អ្នករា ការណ៍ពិមសស សដើពើការមលើកកម្ពស់ ន្ិងការពារសិទ្ធិមសរ ើភាពនន្គាំន្តិ ន្ិងការបមចេញម្ត ិ
ដហ្វហវង ឡារូ”, ក្កមុ្ក្បឹកាសិទ្ធមិ្ន្ញសសអ្ងគការសហក្បជាជាតិ, កចិ្បេក្បជញាំមលើកទ្ើ ២០ នងៃទ្ើ៤ ដខម្ិងញន្ទ ឆ្ន ាំ២០១២ ឯកសារ អ្.ស.ប 
A/HRC/20/17 http://www.refworld.org/docid/5008134b2.html ចូ្បលអាន្ នងៃទ្ើ៣០ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧, កថាខ័ណឌ  
៦៤។ 

23 មសច្បកដើពន្យល់ទូ្មៅមលខ ៣៤ កថាខ័ណឌ  ២៥។ 

24 របា ការណ៍អ្នករា ការណ៍ពមិសស សដើពើការមលើកកម្ពស់ ន្ិងការពារសិទ្ធិមសរ ើភាពនន្គាំន្តិ ន្ងិការបមចេញម្តិ កាំណត់សមាគ ល់ មលខ ២២ 
កថាខ័ណឌ  ៨១។  
25 ែូច្បខាងមលើ កថាខ័ណឌ  ៨១។ 

http://www.refworld.org/docid/4ed34b562.html
http://www.refworld.org/docid/5008134b2.html


14 
 

 

៤១. ការដាក់កាំហតិមសរ ើភាពបមចេញម្តែូិច្បមាន្ដច្បងកនញងមាក្តា ១៩(៣) (“មែើម្បើមគារពសិទ្ធិ ន្ិងមករ ត ិ៍ម ម្ េះ
អ្នកែនទ្”) អាច្បន្ឹងក្តូវបាន្មក្បើក្បាស់ជាអ្ាំណេះអ្ាំណាងកនញងការមក្បើច្បាប់ ឬវធិាន្ការែនទ្មទ្ៀតសក្មាប់បទ្
បរហិារមករ ត ិ៍។ ប ញដន្ត វធិាន្ការោាំងមន្េះ គួរដតក្តូវបាន្ពិន្តិយឲ្យហមត់ច្បត់ម្ៀបន្ឹងច្បាំណញ ច្បោាំង ៣ ដែលកាំណត់
មដា គណៈកមាម ្ិការ ែូច្បដែលបាន្កត់សមាគ ល់កនញងកថាខ័ណឌ ទ្ើ ៤០ ខាងមលើ។  
 

៤២. គណៈកមាម ្ិការបាន្បញ្ញា ក់បដន្ាម្ កនញងឆ្ន ាំ២០០៥ ថាការដាក់មោសដបបក្ពហមទ្ណឌ  គឺម្និ្សមាមាក្តកនញង
មរឿងកដើបទ្បរហិារមករ ត ិ៍មន្ទេះមទ្ មដា បញ្ញា ក់ថា ៖ “ការដាក់មោសដបបក្ពហមទ្ណឌ ជាជាងការពិន័្ រែឋបបមវណើ ... 
ជាវធិាន្ការដែលវសិមាមាក្តមៅកនញងការការពារមករ ត ិ៍ម ម្ េះអ្នកែនទ្។”26 កនញងមសច្បកតើពន្យល់ទូ្មៅ មលខ៣៤ របស់
គណៈកមាម ្កិារ អ្ាំពាវន្ទវឲ្យរែឋភាគើែកបទ្បរហិារមករ ត ិ៍មច្បញពើមរឿងក្ពហមទ្ណឌ  ន្ិងបញ្ញា ក់ថា “មោសពន្ធន្ទគារ 
ម្ិន្ដម្ន្ជាការពិន័្ ដែលមាន្លកខណៈសមាមាក្ត” សក្មាប់បទ្បរហិារមករ ត ិ៍ ម ើ ។27 

 

៤៣. អ្នករា ការណ៍ពិមសសរបស់ អ្.ស.ប សតើពើមសរ ើភាពនន្គាំន្តិ ន្ិងការបមចេញម្ត ិ (“អ្នករា ការណ៍
ពិមសស”)28 បាន្បង្កា ញពើកតើក្ពួ បារម្ភថា បទ្បរហិារមករ ត ិ៍ដែលចាត់ជាមរឿងក្ពហមទ្ណឌ អាច្បន្ឹងក្តូវមក្បើក្បាស់
ដែលអាច្បបាំពាន្ែល់សិទ្ធមិ្ន្ញសស ជាពិមសស មៅមពលដែលមាន្បញ្ញា ពាក់ព័ន្ធន្ឹងផ្លក្បមយាជន៍្សាធារណៈ។ 
អ្នករា ការណ៍ពិមសស បាន្សរមសរមៅឆ្ន ាំ១៩៩៩ ថា ៖ “ការដាក់មោសទ្ណឌ មលើបទ្បរហិារមករ ត ិ៍ម្ិន្គួរមាន្
សាា ន្ភាព្ៃន់្្ៃរមន្ទេះមទ្ មដា សារដតវាអាច្បន្ឹងជេះផ្លអាក្កក់ ូរអ្ដងវងម្កមលើមសរ ើភាពនន្គាំន្តិ ន្ិងការ
បមចេញម្តិ ន្ិងសទិ្ធិដសវងរក ទ្ទ្ួល ន្ងិផ្សពវផ្ា ព័ត៌មាន្ មហើ រដាឋ ភិបាលម្ិន្គួរអ្ន្ញវតត មោសដបបក្ពហម
ទ្ណឌ  ម្កមលើបទ្មលមើសមន្េះមទ្ ជាពិមសសការដាក់ពន្ធន្ទគារ” (គូសបញ្ញា ក់បដន្ាម្)។29 

 

៤៤. កនញងរបា ការណ៍ឆ្ន ាំ ២០១៦ របស់អ្នករា ការណ៍ពិមសស សតើពើមសរ ើភាពនន្គាំន្ិត ន្ិងការបមចេញម្តិ
បាន្កត់សមាគ ល់ក្កម្ក្ពហមទ្ណឌ  ដែលហាម្ឃ្ត់ការរេិះគន់្ច្បាំមពាេះម្ហ្វន្តើរាជការសាធារណៈ មដា បាន្បញ្ញា ក់ថា 
“ការដាក់មោសមលើការរេិះគន់្មៅមលើរដាឋ ភិបាល ឬម្ហ្វន្តើរាជការ គឺជាការរតឹតបតិម្ួ ក្បមភទ្ ដែលប េះពាល់មដា 

                                                      
26 គណៈកមាម ្ិការសិទ្ធមិ្ន្ញសស, “Rafael Marques de Morais v. Angola”, ពាកយបណដឹ ង មលខ 1128/2002, ឯកសារ អ្.ស.ប
CCPR/C/83/D/1128/2002 (2005) គណៈកមាម ្ិការសិទ្ធមិ្ន្ញសសអ្ងគការសហក្បជាជាត,ិ <https://www1.umn.edu/

humanrts/undocs/1128-2002.html> ចូ្បលអាន្ នងៃទ្ើ៣០ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២១៧, កថាខ័ណឌ  ៣.៩ ន្ងិ ៦.៨ 

27 មសច្បកដើពន្យល់ទូ្មៅ មលខ ៣៤ កថាខ័ណឌ  ៤៧។  
28 ក្កុម្ក្បកឹាសិទ្ធមិ្ន្ញសស “របា ការណ៍អ្នករា ការណ៍ពិមសស សដើពើការមលើកកម្ពស់ ន្ិងការពារសិទ្ធិមសរ ើភាពនន្គាំន្ិត ន្ិងការបមចេញម្ត ិ
ដហ្វហវង ឡារូ”, ក្កមុ្ក្បឹកាសិទ្ធមិ្ន្ញសសអ្ងគការសហក្បជាជាតិ, កចិ្បេក្បជញាំមលើកទ្ើ ២០ នងៃទ្ើ៤ ដខម្ិងញន្ទ ឆ្ន ាំ២០១២ ឯកសារ អ្.ស.ប 
A/HRC/20/17 <http://www.refworld.org/docid/5008134b2.html> ចូ្បលអាន្ នងៃទ្ើ៣០ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧, កថាខ័ណឌ  
៦៤។  
29 គណៈកម្មការសិទ្ធមិ្ន្ញសស “របា ការណ៍អ្នករា ការណ៍ពិមសស សដើពើការមលើកកម្ពស់ ន្ងិការពារសិទ្ធមិសរ ើភាពនន្គាំន្តិ ន្ិងការបមចេញម្ត,ិ 

មោក អាឌ្ើប ហ ូដស ន្” ក្កមុ្ក្បឹកាសងគម្ ន្ិងមសែឋកិច្បេ អ្ងគការសហក្បជាជាត,ិ កិច្បេក្បជញាំមលើកទ្ើ ៥៥, នងៃទ្ើ២៩ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ១៩៩៩ ឯកសារ អ្.
ស.ប E/CN.4/1999/64, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/107/66/PDF/

G9910766.pdf?OpenElement> ចូ្បលអាន្ នងៃទ្ើ៣០ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧, កថាខ័ណឌ  ២៨(៨)។ 

https://www1.umn.edu/humanrts/undocs/1128-2002.html
https://www1.umn.edu/humanrts/undocs/1128-2002.html
http://www.refworld.org/docid/4ed34b562.html
http://www.refworld.org/docid/5008134b2.html
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/107/66/PDF/G9910766.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/107/66/PDF/G9910766.pdf?OpenElement
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ផ្លា ល់ច្បាំមពាេះការចូ្បលរមួ្ ន្ងិការជដជកពិភាកាជាសាធារណៈ ន្ិងផ្ាញ មៅន្ឹងកម្មវតាញ ន្ិងមគាលបាំណងនន្  
ក.អ្.ស.ព.ន្ ន្ិងមសច្បកតើពន្យល់បដន្ាម្នន្មាក្តា ១៩”។30 អ្នករា ការណ៍ពិមសស កត់សមាគ ល់ថាសទិ្ធិមសរ ើភាព
នន្ការបមចេញម្ត ិ រមួ្បចេូ លោាំងការការពារជាពិមសសមលើសិទ្ធិកនញងការរេិះគន់្ម្ហ្វន្តើរាជការសាធារណៈដែល 
“អ្ន្ញញ្ញា តឲ្យមាន្ការជដជកពភិាកាជាសាធារណៈ ធាន្ទគណមន្ យភាព ន្ិងការចូ្បលរមួ្ពើសាំណាក់បញគគលន្ទន្ទ 
កនញងអ្ភបិាលកចិ្បេថាន ក់ជាតិមដា ផ្លា ល់”។31 ែូមច្បនេះ ការដាក់មោសក្ពហមទ្ណឌ  ច្បាំមពាេះការរេិះគន់្មលើម្ហ្វន្តើរាជការសា
ធារណៈផ្ាញ ន្ឹងបទ្ដាឋ ន្អ្ន្តរជាតិដែលច្បងកាតពវកចិ្បេ ដែលជាមូ្លដាឋ ន្ក្គេឹះនន្កម្មវតាញ ន្ិងមគាលបាំណងរបស់  
ក.អ្.ស.ព.ន្។ អ្នករា ការណ៍ពិមសស បកក្សា ថាពាកយ “ម្ហ្វន្តើរាជការសាធារណៈ” ក៏ក្តូវបចេូ លោាំង
សមាជិកនន្សាា ប័ន្តញោការផ្ងដែរ។32 កនញងមគាលការណ៍ “ក្តូវមគារពតាម្កាតពវកិច្បេដែលបាន្ក្ពម្មក្ពៀង” 
(pacta sunt servanda) កម្ពញជាមាន្កាតពវកិច្បេកនញងការអ្ន្ញវតតបទ្បបចាតតិនន្ ក.អ្.ស.ព.ន្ មដា មសាម េះក្តង់ 
មហើ ពាកយ “មដា មសាម េះក្តង់” ក្តូវបាន្ ល់ថារមួ្បចេូលោាំងការមគារពតាម្កម្មវតាញ ន្ិងមគាលបាំណងនន្សន្ធិ
សញ្ញា ដែលរែឋជាភាគើផ្ងដែរ។33

 

 

៤៥. សទិ្ធិមសរ ើភាពកនញងការបមចេញម្តិមន្េះក៏ក្តូវបាន្ធាន្ទយា ងច្បាស់មដា មាក្តា ៤១ នន្រែឋ្ម្មន្ញចា ៖ 
 

ក្បជាពលរែឋដខមរមាន្មសរ ើភាពខាងការបមចេញម្ត ិ មសរ ើភាពខាងសារព័ត៌មាន្ មសរ ើភាពខាងការមបាេះ
ពញម្ពផ្ា  មសរ ើភាពខាងការក្បជញាំ។ ជន្ណាក៏មដា ម្ិន្អាច្បមឆលៀតមក្បើសិទ្ធមិន្េះ មដា រ ាំមោភន្ទាំឲ្យប េះ
ពាល់ែល់ កតិតិ សរបស់អ្នកែនទ្ ែល់ទ្ាំមន្ៀម្ទ្មាល ប់លអរបស់សងគម្ ែល់សណាដ ប់សាធារណៈ ន្ិងែល់
សន្តិសញខជាតិមន្េះបាន្ម ើ ។ 

 

កាតពវកិច្បេការពារអ្នកការពារសិទ្ធិម្ន្ញសស  
 

៤៦. អ្នកការពារសិទ្ធមិ្ន្ញសសក៏ែូច្បជាម្ន្ញសសទូ្មៅ ពួកមគមាន្សិទ្ធទិ្ទ្លួបាន្ការការពារយា ងមពញមលញ ពើ  
ក.អ្.ស.ព.ន្ ន្ងិលិខិតញបករណ៍សិទ្ធិម្ន្ញសសអ្ន្តរជាតែិនទ្មទ្ៀត។ ច្បាំណញ ច្បសាំខាន់្បាំផ្ញតនន្ការការពារអ្នកការពារ
សិទ្ធិម្ន្ញសស គកឺារធាន្ទសិទ្ធិឯកជន្ (មាក្តា ១៧) មសរ ើភាពនន្គាំន្តិ ន្ងិការបមចេញម្តិ រមួ្ោាំងសិទ្ធកិនញងការ
ដសវងរក ទ្ទ្ួលបាន្ ន្ិងផ្សពវផ្ា ព័ត៌មាន្ែល់អ្នកែនទ្ (មាក្តា ១៩) មសរ ើភាពកនញងការជួបក្បជញាំមដា សន្តិវ ិ្ ើ 

                                                      
30 អ្ងគការសហក្បជាជាត,ិ “របា ការណ៍អ្នករា ការណ៍ពិមសស សដើពើការមលើកកម្ពស់ ន្ងិការពារសិទ្ធិមសរ ើភាពនន្គាំន្តិ ន្ិងការបមចេញម្ត”ិ, 
ម្ហាសន្និបាតអ្ងគការសហក្បជាជាត ិកិច្បេក្បជញាំមលើកទ្ើ ៧១ នងៃទ្ើ៦ ដខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៦,ឯកសារ អ្.ស.ប A/71/373,  
<http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/373> ចូ្បលអាន្ នងៃទ្ើ៣០ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧, កថាខ័ណឌ  
២៩   
31 ែូច្បខាងមលើ កថាខ័ណឌ  ២៩។  
32 ែូច្បខាងមលើ កថាខ័ណឌ  ៣០។ 

33 គមក្មាង Gabčikovo-Nagymaros, រវាងក្បមទ្សហញងក្គើ ន្ងិសលូវា គើ, សាលែើការបស់តញោការ ញតតិ្ម៌្អ្ន្តរជាត,ិ មលខ ៩២ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ 
<http://www.icj-cij.org/docket/files/92/7375.pdf> ចូ្បលអាន្នងៃទ្ើ៣០ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧ ថាខ័ណឌ ទ្ើ១៤២  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/373
http://www.icj-cij.org/docket/files/92/7375.pdf
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(មាក្តា ២១) មសរ ើភាពបមងាើតសមាគម្ (មាក្តា ២២) សទិ្ធិចូ្បលរមួ្កនញងកចិ្បេការសាធារណៈ (មាក្តា ២៥) ន្ិង
សិទ្ធិទ្ទ្លួបាន្ការការពារមដា ម្ិន្មាន្ការមរ ើសមអ្ើង ន្ិងទ្ទ្ួលបាន្ការការពារមសមើភាពគាន ច្បាំមពាេះម្ញខច្បាស់
(មាក្តា ២៦)។  

 

៤៧. មែើម្បើអាច្បការពារសិទ្ធោិាំងមន្េះ ន្ិងសិទ្ធមិផ្សងមទ្ៀតឲ្យបាន្ក្បមសើរម ើង មដា សារដតសិទ្ធោិាំងមន្េះមាន្
ទ្ាំន្ទក់ទ្ាំន្ងជតិសនិទ្ធជាម្ួ ការង្កររបស់អ្នកការពារសទិ្ធិម្ន្ញសស រែឋជាមក្ច្បើន្បាន្អ្ន្ញម័្តលិខតិញបករណ៍សិទ្ធិ
ម្ន្ញសសអ្ន្តរជាតមិ្ួ ច្បាំន្នួ្ មែើម្បើទ្ទ្លួសាគ ល់តួន្ទទ្ើពិមសសរបស់អ្នកការពារសទិ្ធមិ្ន្ញសសកនញងការមលើកកម្ពស់ 
ការពារ ន្ិងអ្ន្ញវតតសទិ្ធិម្ន្ញសសអ្ន្តរជាត។ិ  

 

៤៨. ជាពិមសស កនញងមសច្បកតើក្បកាសរបស់ អ្.ស.ប សដើពើសទិ្ធិ ន្ងិទ្ាំន្ួលខញសក្តូវរបស់បញគគល ក្កមុ្ ន្ិងអ្ងគភាព
កនញងសងគម្មែើម្បើមលើកកម្ពស់ ន្ិងការពារសទិ្ធិម្ន្ញសស ន្ងិមសរ ើភាពមូ្លដាឋ ន្ដែលក្តូវបាន្ទ្ទ្ួលសាគ ល់ជាសាកល 
(“មសច្បកតើក្បកាសសតើពើអ្នកការពារសិទ្ធិម្ន្ញសស”)34 បាន្បញ្ញា ក់បដន្ាម្ពើសិទ្ធបិញគគល ន្ិងក្កុម្ កនញងការចូ្បលរមួ្មែើម្បើ
អ្ប់រ ាំអ្ាំពើបញ្ញា សិទ្ធិម្ន្ញសស ន្ងិការតស ូម្តិ ក្ពម្ោាំងកាតពវកិច្បេរបស់រែឋមែើម្បើធាន្ទការការពារសិទ្ធិអ្នកការពារ
សិទ្ធិម្ន្ញសស។ មសច្បកតើក្បកាសសតើពើអ្នកការពារសិទ្ធិម្ន្ញសស ដច្បងពើបទ្ដាឋ ន្មផ្សងៗដែលមាន្ដច្បងកនញងច្បាប់អ្ន្តរ
ជាតិដែលច្បងកាតពវកចិ្បេ រមួ្ោាំង ក.អ្.ស.ព.ន្ ន្ិង ស.ប.ស.ស ន្ងិ្ម្មន្ញចានន្អ្ងគការសហក្បជាជាត។ិ មសច្បកតើ
ក្បកាសសតើពើអ្នកការពារសទិ្ធិម្ន្ញសស ក្តូវបាន្អ្ន្ញម័្តជាឯកច្បឆន្ាមៅឆ្ន ាំ១៩៩៩ មដា ម្ហាសន្និបាត ដែលបាន្
បង្កា ញពើការមបដជ្ាច្បិតតជារមួ្របស់សមាជិក អ្.ស.ប ោាំងអ្ស់ ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការអ្ន្ញវតតតាម្មសច្បកដើក្បកាសមន្េះ។ 
មសច្បកតើក្បកាសមន្េះបាន្ដច្បងច្បាំណញ ច្បសាំខាន់្ម្ួ ច្បាំន្ួន្ែូច្បខាងមក្កាម្ ៖ 

 

ជន្ក្គប់រូបមាន្សិទ្ធិ ជាលកខណៈបញគគល ន្ងិជាលកខណៈសមាគម្ជាម្ួ អ្នកែនទ្ មែើម្បើមលើកកម្ពស់ 
ន្ិងសវេះដសវងឲ្យមាន្ការការពារ ន្ិងការទ្ទ្លួសាគ ល់សិទ្ធមិ្ន្ញសស ន្ិងមសរ ើភាពជាមូ្លដាឋ ន្ មៅថាន ក់ជាត ិ
ន្ិងអ្ន្តរជាតិ។ (មាក្តា ១ គូសបញ្ញា ក់បដន្ាម្) 
[…] 
 

រែឋក្តូវចាត់វធិាន្ការចាាំបាច់្ប មែើម្បើធាន្ទការការពារ មដា អាជ្ា្រមាន្សម្តាកិច្បេ សក្មាប់ជន្ក្គប់រូប 
ជាលកខណៈបញគគល ន្ិងជាលកខណៈសមាគម្ជាម្ ួអ្នកែនទ្ មែើម្បើទ្ប់សាា ត់រាល់អ្ាំមពើហងិា ការគាំរាម្
កាំដហង ការគញាំគួន្ ការមរ ើសមអ្ើងម្ិន្ក្តឹម្ក្តូវកនញងសាា ន្ភាពជាក់ដសតង ឬកនញងន័្ ច្បាប់ ឬការដាក់សមាព ្ 

                                                      
34 អ្ងគការសហក្បជាជាត,ិ “មសច្បកតើក្បកាសសតើពើសិទ្ធ ិន្ិងការទ្ទ្ួលខញសក្តវូរបស់បញគគល ក្កមុ្ ន្ិងសាា ប័ន្ន្ទន្ទរបស់សងគម្កនញងការមលើកកម្ពស់ ន្ងិ
ការពារសិទ្ធមិ្ន្ញសស ន្ិងមសរ ើភាពមូ្លដាឋ ន្ដែលទ្ទ្ួលសាគ ល់ជាអ្ន្តរជាត”ិ ម្ហាសន្និបាត អ្ងគការសហក្បជាជាត,ិ មសច្បកតើសមក្ម្ច្បមលខ ៥៤/
១៤៤, កិច្បេក្បជញាំមលើកទ្ើ ៥៣, នងៃទ្ើ៨ ដខម្ើន្ទ ឆ្ន ាំ១៩៩៩, ឯកសារ អ្.ស.ប A/RES/៥៣/១៤៤, 
<http://www.refworld.org/docid/3b00f54c14.html> ចូ្បលអាន្ នងៃទ្ើ៣០ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

http://www.refworld.org/docid/3b00f54c14.html
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ឬទ្មងវើតាម្អ្ាំមពើច្បតិត ដែលជាលទ្ធផ្លនន្ការមក្បើក្បាស់សិទ្ធិក្សបច្បាប់របស់ខលួន្ មយាងតាម្មសច្បកតើ
ក្បកាសមន្េះ” (មាក្តា ១២.២ គូសបញ្ញា ក់បដន្ាម្)។  
 

៥. ការវិភាគចាប់េទិធិមនុេសអនតរជាតិ ជុវំញិមាត្រតា ៣០៥ មាត្រតា ៣១១ និង្ 
មាត្រតា ៥២២ ននត្រកមត្ររេមទណ្ឌ កមពុជា 

 

បទ្បរហិារមករ ត ិ៍ជាសាធារណៈ (មាក្តា ៣០៥)  
 

៤៩. មាក្តា ៣០៥ នន្ក្កម្ក្ពហមទ្ណឌ របស់កម្ពញជា បាន្ឲ្យន្ិ ម្ន័្ បទ្មលមើសបរហិារមករ ត ិ៍ជាសាធារណៈថា ៖ 
 

មាក្តា ៣០៥ ៖ ន្ ិម្ន័្ បរហិារមករ ត ិ៍ជាសាធារណៈ  
 

“ការបរហិារមករ ត ិ៍” មាន្ន័្ ថា ក្គប់ការអ្េះអាងបាំមផ្លើស ឬការទ្មាល ក់កាំហញសមដា អ្សញទ្ធច្បិតតមលើអ្ាំមពើណា
ម្ួ  ដែលន្ទាំឲ្យប េះពាល់ែល់កិតតិ ស ឬកតិតិស័ពានន្បញគគល ឬនន្សាា ប័ន្។  
 
បទ្បរហិារមករ ត ិ៍ ន្ឹងក្តូវពិន័្ ជាក្បាក់ពើ ១០០.០០០ (ម្ ួដសន្) មរៀល មៅ ១០.០០០.០០០ (ែប់
ោន្) មរៀល បទ្បរហិារមករ ត ិ៍ដែលក្បក្ពតឹតតាម្ម្ម្ោបា ណាម្ួ ែូច្បតមៅ ៖  

 

(១) តាម្សាំែើ មោេះជាក្បមភទ្ណាក៏មដា ដែលបមចេញមៅទ្ើសាធារណៈ ឬមៅកនញងសាលក្បជញាំ 
សាធារណៈ។ 

(២) តាម្លខិិត ឬគាំនូ្រ មោេះជាក្បមភទ្ណាក៏មដា ដែលផ្សពវផ្ា មៅកនញងច្បាំមណាម្សាធារណជន្ ឬ
ដាក់តាាំងឲ្យសាធារណជន្មម្ើល។  
(៣) តាម្ក្គប់ម្ម្ោបា ទូ្រគម្ន្ទគម្ន៍្មសាតទ្សសន៍្សក្មាប់សាធារណជន្។  

 

៥០. បទ្មលមើសបរហិារមករ ត ិ៍ ែូច្បមាន្ដច្បងកនញងក្កម្ក្ពហមទ្ណឌ របស់កម្ពញជា (មាក្តា ៣០៥) គឺផ្ាញ ន្ឹងកាតពវកចិ្បេ
ច្បាប់អ្ន្តរជាតរិបស់កម្ពញជា មែើម្បើធាន្ទ ន្ងិការពារមសរ ើភាពបមចេញម្តិ មដា សារដតមាក្តាមន្េះ ៖ 
 

ក) ពញាំច្បាស់ោស់ ន្ិងមាន្លកខណៈទូ្ោ មពក ដែលផ្ាញ ន្ឹងច្បាំណញ ច្បោាំងបើ ដែលបាន្ពន្យល់បដន្ាម្
មៅមលើមាក្តា ១៩(៣) នន្ ក.អ្.ស.ព.ន្ ដែលតក្ម្ូវឲ្យច្បាប់មាន្ភាពច្បាស់ោស់។ ជាពិមសស 
មាក្តា ៣០៥ បញ្ញា ក់ថា “ក្គប់ការអ្េះអាងបាំមផ្លើស ឬការទ្មាល ក់កាំហញសមដា អ្សញទ្ធច្បិតត” ន្ឹងក្តូវបាន្
ចាត់ទ្ញកថាជាការបរហិារមករ ត ិ៍ ក្បសិន្មបើការម្វើដបបមន្េះ “ប េះពាល់ែល់កិតតិ ស ឬកតិតិស័ពានន្បញគគល ឬ
នន្សាា ប័ន្”។ ពាកយថា “កិតតិ ស” ន្ងិ “កិតតិស័ពា” គឺអាច្បក្តូវបាន្មគបកក្សា បាន្មដា ទូ្ោ  គាម ន្
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ដែន្កាំណត់ ន្ិងតាម្ការវនិ្ិច្បឆ័ របស់បញគគលណាមាន ក់។ បទ្មលមើសដែលមាន្លកខណៈម្និ្ច្បាស់ោស់ 
ន្ិងទូ្ោ ដបបមន្េះ ម្វើឲ្យពិបាកកនញងការផ្ដល់ន្ិ ម្ន័្ នន្សកម្មភាពដែលអាច្បបងាជាបទ្មលមើស 
(អ្ាំមពើពិរញទ្ធ) ន្ងិពិបាកកនញងការការពារកដើក្បកបមដា ក្បសិទ្ធភាព។ ភាពម្និ្ច្បាស់ោស់ដបបមន្េះ 
រ ាំមោភមលើមគាលការណ៍ន្ើតោន្ញកូលភាព ដែលជាមគាលការណ៍ទូ្មៅនន្ច្បាប់អ្ន្តរជាតិដែលដច្បងថា 
“ក្តូវដតផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យបញគគលន្ើម្ួ ៗ អាច្បែឹងជាម្ញន្ថាមតើសកម្មភាពរបស់មគក្សបច្បាប់ ឬក៏ខញស
ច្បាប់”។35 អ្នករា ការណ៍ពិមសស មលើកម ើងកនញងរបា ការណ៍ ឆ្ន ាំ២០១៦ របស់មោកថា ពញាំោន់្ក្គប់
ក្គាន់្មទ្មដា ក្គាន់្ដតអ្ន្ញម័្តច្បាប់ឲ្យក្សបតាម្មាក្តា១៩(៣) ផ្ាញ មៅវញិ ច្បាប់ “គួរដតក្តូវបាន្
បមងាើតម ើងមដា មាន្ភាពជាក់ោក់ មែើម្បើអ្ន្ញញ្ញា តឲ្យបញគគលក្គប់របូ ន្ិងបញគគលដែលរងការមចាទ្
ក្បកាន់្ អាច្បក្តួតពនិ្ិតយទ្មងវើរបស់ខលួន្ ន្ិងអាច្បឲ្យសាធារណជន្អាច្បែឹងឮបាន្”។36

  

 
ខ) ដាក់ទ្ណឌ កម្ម្ ៃន់្្ៃរដែលម្ិន្សមាមាក្ត មដា អ្ន្ញវតតទ្ណឌ កម្មក្ពហមទ្ណឌ  មៅមពលដែលសាំណង
ដផ្នករែឋបបមវណើ អាច្បជាការក្គប់ក្គាន់្។37 មសច្បកដើពន្យល់ទូ្មៅមលខ ៣៤ របស់គណៈកមាម ្ិការ បាន្
អ្ាំពាវន្ទវឲ្យរែឋលញបបទ្បរហិារមករ ត ិ៍មច្បញពើបទ្ក្ពហមទ្ណឌ  ន្ងិបាន្បញ្ញា ក់ថា “ការអ្ន្ញវតតច្បាប់ក្ពហមទ្ណឌ
គួរដតអ្ន្ញញ្ញា តឲ្យម្វើច្បាំមពាេះករណើ ្ៃន់្្ៃរប ញមណាណ េះ”។38 កនញងឆ្ន ាំ ២០០៦ ក្បមទ្សកម្ពញជាបាន្មបាេះជាំហាន្
ជាវជិាមាន្ម្ ួ មដា បាន្ម្វើវមិសា្ន្កម្មច្បាប់បរហិារមករ ត ិ៍ ន្ិងបាន្ែកទ្ណឌ កម្មដែលតក្ម្ូវឲ្យជាប់
ពន្ធន្ទគារមច្បញពើបទ្មលមើសមន្េះ។39 ប ញដន្ត ការរមួ្បចេូ លបទ្មលមើសបរហិារមករ ត ិ៍ ជាម្ួ ន្ឹងបទ្មលមើសមផ្សង
មទ្ៀត ដែលក្តូវដាក់មោសមលើការបមចេញម្តមិដា មសរ ើ ន្ងិភាា ប់ទ្ណឌ កម្មជាប់ពន្ធន្ទគារ បាន្ម្វើឲ្យប េះ

                                                      
35 តញោការអ្ច្បិនហ្វន្ត ម៍ែើម្បើ ញតតិ្ម៌្អ្ន្តរជាតិ, “ភាពសញើសង្កវ ក់នន្ច្បាប់ជាម្ួ ន្ងឹ្ម្មន្ញចានន្ទ្ើក្កងុដបបមសរ ើ”, វចិារណកថា ច្បញេះនងៃទ្ើ៤ ដខ្នូ ឆ្ន ាំ
១៩៣៥, 1935 P.C.I.J. (ser. A/B) No. 65 (Dec. 4) <http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1935.12.04_danzig.htm ចូ្បលអាន្ 
នងៃទ្ើ ៣០ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧, ទ្ាំព័រ ៥៧។      

36 អ្ងគការសហក្បជាជាត,ិ “របា ការណ៍អ្នករា ការណ៍ពិមសសសដើពើការមលើកកម្ពស់ ន្ងិការពារសិទ្ធមិសរ ើភាពនន្គាំន្ិត ន្ងិការបមចេញម្ត”ិ, 
ម្ហាសន្និបាតអ្ងគការសហក្បជាជាត,ិ កិច្បេក្បជញាំមលើកទ្ើ ៧១, នងៃទ្ើ៦ ដខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៦, ឯកសារ អ្.ស.ប មលខ A/71/373 

<http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/373>, ចូ្បលអាន្នងៃទ្ើ៣០ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧ កថាខ័ណឌ  
១៣-១៤ ។  

37 គណៈកម្មការសិទ្ធមិ្ន្ញសស “របា ការណ៍អ្នករា ការណ៍ពិមសស សដើពើការមលើកកម្ពស់ ន្ងិការពារសិទ្ធមិសរ ើភាពនន្គាំន្តិ ន្ិងការបមចេញម្ត,ិ 

មោក អាឌ្ើប ហ ូដស ន្” ក្កុម្ក្បកឹាសងគម្ ន្ិងមសែឋកចិ្បេ អ្ងគការសហក្បជាជាត,ិ កិច្បេក្បជញាំមលើកទ្ើ ៥៥, នងៃទ្ើ២៩ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ១៩៩៩ ឯកសារ  
អ្.ស.ប E/CN.4/1999/64,<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/107/66/PDF/G991076

6.pdf?OpenElement> ចូ្បលអាន្ នងៃទ្ើ៣០ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧, កថាខ័ណឌ  ២៨។  

38 មសច្បកដើពន្យល់ទូ្មៅមលខ ៣៤ កថាខ័ណឌ  ៤៧។ 

39 FIDH: ច្បលន្ទតស ូមៅទូ្ោាំងពភិពមោកមែើម្បើសិទ្ធមិ្ន្ញសស, “សាា ន្ភាពសិទ្ធិម្ន្ញសសមៅកម្ពញជា” នងៃទ្ើ២៦ ដខម្ងិញន្ទ ឆ្ន ាំ២០០៧ <https://

www.fidh.org/en/region/asia/cambodia/The-human-rights-situation-in> (ដែលន្ឹងមរៀបរាប់ថា មៅនងៃទ្ើ២៦ ដខឧសភា ឆ្ន ាំ២០០៦ 
មាក្តា ៦៣ នន្  ក្កម្ក្ពហមទ្ណឌ សម័្ អ្ន្តរកាល (“ក្កម្ក្ពហមទ្ណឌ អ្ ញន្តាក់”) ក្តូវបាន្ម្វើវមិសា្ន្កម្មមែើម្បើែកមោសជាប់ពន្ធន្ទគារមច្បញពើ
បទ្មលមើសបរហិារមករ ត ិ៍)។  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/373
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/107/66/PDF/G9910766.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/107/66/PDF/G9910766.pdf?OpenElement
http://www.refworld.org/docid/4ed34b562.html
https://www.fidh.org/en/region/asia/cambodia/The-human-rights-situation-in
https://www.fidh.org/en/region/asia/cambodia/The-human-rights-situation-in
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ពាល់យា ងខាល ាំងែល់ការម្វើវមិសា្ន្កម្មក្កម្ក្ពហមទ្ណឌ  ឆ្ន ាំ២០០៦។ តាម្ច្បាប់សិទ្ធមិ្ន្ញសសអ្ន្តរជាត ិ
ការដាក់ពន្ធន្ទគារម្ិន្ដម្ន្ជាទ្ណឌ កម្មដែលសមាមាក្តន្ឹងបទ្មលមើសបរហិារមករ ត ិ៍មន្ទេះមទ្។40  
 

គ) គាបសងាត់មដា ម្ិន្សម្មហតញផ្ល ន្ងិការដាក់មោសទ្ណឌ ច្បាំមពាេះការង្កររបស់អ្នកការពារសិទ្ធិ
ម្ន្ញសស កនញងការបង្កា ញក្បាប់សាធារណជន្ ន្ិងតស ូម្តមិែើម្បើការពារសិទ្ធមិ្ន្ញសស។41 ពាកយមពច្បន៍្ដែល
មាន្លកខណៈទូ្ោ មពក ន្ងិម្ិន្ច្បាស់ោស់នន្មាក្តា ៣០៥ បងាភាពង្ក ក្សលួែល់ការមៅម្ញខ
សញ្ញា មដា គាម ន្ការហាម្ក្បាម្ ន្ិងតាម្អ្ាំមពើច្បិតតរបស់អាជ្ា្រ ម្កមលើបញគគល ន្ិងអ្ងគភាពដែលម្វើ
ការង្ករមក្កាម្កិច្បេការពារជាអ្ន្តរជាតិ កនញងការមលើកកម្ពស់ការ ល់ែឹងសដើពើបញ្ញា ដែលពាក់ព័ន្ធន្ឹង
ក្បមយាជន៍្សាធារណៈ។ អ្នករា ការណ៍ពិមសស  បាន្មលើកម ើងថា “ជាការចាាំបាច់្បណាស់កនញងការ
មលើកសាួ ម្ន្សិការសាធារណជន្ មែើម្បើធាន្ទថាក្កម្ក្ពហមទ្ណឌ ម្ិន្ក្តូវបាន្មក្បើក្បាស់ (ឬរ ាំមោភ
បាំពាន្) មែើម្បើរតឹបន្តឹងការមលើកកម្ពស់ច្បាំមណេះែឹងជាសាធារណៈ ន្ងិដាក់កាំហតិមលើកិច្បេពិភាកាអ្ាំពើ
បញ្ញា ដែលពាក់ព័ន្ធន្ឹងក្បមយាជន៍្រមួ្ ឬក្បមយាជន៍្ជាក់ោក់ណាម្ួ ”។42 
 
ឃ) ខកខាន្កនញងការបង្កា ញការពិតឲ្យបាន្ច្បាស់ោស់ ន្ិងកិច្បេខិតខាំក្បឹងដក្បងដែលសម្មហតញសម្
ផ្លកនញងការផ្ដល់អ្ាំណេះអ្ាំណាងពើការពិត ែូច្បកិច្បេការពារដែលមាន្ដច្បងមដា អ្ន្ញមោម្តាម្បទ្ដាឋ ន្
អ្ន្តរជាត។ិ អ្នករា ការណ៍ពិមសសអ្ងគការសហក្បជាជាតិ សដើពើមសរ ើភាពនន្គាំន្ិត ន្ិងការបមចេញម្តិក៏
បាន្មលើកម ើងផ្ងដែរថា ៖ “ការោម្ោរការពិតកនញងបរបិទ្នន្ការមបាេះពញម្ពផ្ា  ពាក់ព័ន្ធន្ឹងផ្ល
ក្បមយាជន៍្សាធារណៈ គែូឺច្បជាហួសមហតញមពក មហើ ក្បសិន្មបើមាន្កចិ្បេខិតខាំក្បឹងដក្បងដែលសម្
មហតញសម្ផ្លមែើម្បើអ្េះអាងការពិត មន្ទេះគួរដតក្គប់ក្គាន់្មហើ ”។43 

 

បទ្បដឹងបរហិារបង្កា ច់្បមករ ត ិ៍ (មាក្តា ៣១១ និ្ងមាក្តា ៣១២)  
 

៥១. មាក្តា ៣១១ ន្ងិ មាក្តា ៣១២ នន្ក្កម្ក្ពហមទ្ណឌ កម្ពញជា កាំណត់ន្ិ ម្ន័្ បទ្មលមើសបដឹងបរហិារបង្កា ច់្ប
មករ ត ិ៍ែូច្បខាងមក្កាម្ ៖  

មាក្តា ៣១១ ៖ ន្ ិម្ន័្ នន្បទ្បដងឹបរហិារបង្កា ច់្បមករ ត ិ៍  

                                                      
40 មសច្បកដើពន្យល់ទូ្មៅមលខ ៣៤ កថាខ័ណឌ  ៤៧; គណៈកម្មការសិទ្ធមិ្ន្ញសស “របា ការណ៍អ្នករា ការណ៍ពមិសស សដើពើការមលើកកម្ពស់ ន្ិង
ការពារសិទ្ធមិសរ ើភាពនន្គាំន្តិ ន្ិងការបមចេញម្ត,ិ មោក អាឌ្ើប ហ ូដស ន្” ក្កមុ្ក្បឹកាសងគម្ ន្ងិមសែឋកចិ្បេ អ្ងគការសហក្បជាជាត,ិ កិច្បេក្បជញាំ
មលើកទ្ើ ៥៥, នងៃទ្ើ២៩ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ១៩៩៩ ឯកសារ អ្.ស.ប E/CN.4/1999/64,  <https://documents-dds-ny.un.org/doc/

UNDOC/GEN/G99/107/66/PDF/G9910766.pdf?OpenElement> ចូ្បលអាន្ នងៃទ្ើ៣០ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧, កថាខ័ណឌ  ២៨
(៨)។ 

41 ែូច្បខាងមលើ កថាខ័ណឌ  ២៨។  
42 ែូច្បខាងមលើ កថាខ័ណឌ  ២៨ (៨)។  
43 ែូច្បខាងមលើ កថាខ័ណឌ  ២៨ (៤)។ 

http://www.refworld.org/docid/4ed34b562.html
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/107/66/PDF/G9910766.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/107/66/PDF/G9910766.pdf?OpenElement
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ការបដឹងបរហិារបង្កា ច់្បមករ ត ិ៍ គឺជាអ្ាំមពើបដងឹបរហិារអ្ាំពើអ្ាំមពើដែលមគែងឹថាម្និ្ពិត មហើ ដែលន្ទាំឲ្យ
មាន្ទ្ណឌ កម្មក្ពហមទ្ណឌ  ឬវន័ិ្  កាលមបើការបដឹងបរហិារមន្េះ ក្តូវបាន្មផ្្ើែល់ ៖ 

 

- អាជ្ា្រមាន្សម្តាកិច្បេមែើម្បើចាត់ការ ែូច្បជា មៅក្កម្ ម្ហ្វន្តើន្គរបាល ញតតិ្ម៌្ ឬន្ិមយាជក ឬ 

- បញគគលដែលមាន្អ្ាំណាច្បបដឹងមៅអាជ្ា្រមាន្សម្តាកិច្បេ។ 

 

មាក្តា ៣១២ ៖ មោសដែលក្តវូអ្ន្ញវតត ន្ងិលកខខណឌ នន្ការមចាទ្ក្បកាន់្  
 

ការបដឹងបរហិារបង្កា ច់្បមករ ត ិ៍ ក្តូវផ្តន្ទា មោសដាក់ពន្ធន្ទគារពើ ១ (ម្ួ ) ដខ មៅ ១ (ម្ួ ) ឆ្ន ាំ ន្ិងពិន័្ 
ជាក្បាក់ពើ ១០០.០០០ (ម្ ួដសន្) មរៀល មៅ ២.០០០.០០០ (ពើរោន្) មរៀល។  
… 

 

៥២. ម ើង ល់ថា បទ្បដឹងបរហិារបង្កា ច់្បមករ ត ិ៍កនញងមាក្តា ៣១១ ន្ិង ៣១២ អាច្បន្ឹងក្តូវបាន្មក្បើក្បាស់មែើម្បើផ្តន្ទា
មោសមលើការបមចេញម្តមិដា មសរ ើ មហើ មៅមពលអ្ន្ញវតតរមបៀបមន្េះ បទ្មលមើសមន្េះ ន្ឹងផ្ាញ ពើកាតពវកិច្បេតាម្
ច្បាប់សិទ្ធមិ្ន្ញសសអ្ន្តរជាតរិបស់កម្ពញជា មដា សារដត ៖  

 

ក) ដាក់ទ្ណឌ កម្ម្ៃន់្្ៃរដែលម្ិន្សមាមាក្ត មដា អ្ន្ញវតតទ្ណឌ កម្មក្ពហមទ្ណឌ  មបើមោេះបើជាសាំណងរែឋ
បបមវណើ ជាការក្គប់ក្គាន់្ច្បាំមពាេះបទ្មលមើសមន្េះ មដា ដផ្អកមលើមហតញផ្លដែលមាន្មរៀបរាប់កនញងកថាខណឌ
ទ្ើ ៥០(ខ) ខាងមលើ  

 

ខ) ការដាក់មោសពន្ធន្ទគារ បន្ទា ប់ពើរកមឃើញថាមាន្ពិរញទ្ធភាពច្បាំមពាេះបទ្មលមើស គផឺ្ាញ មៅន្ឹងច្បាប់
សិទ្ធមិ្ន្ញសសអ្ន្តរជាតិ ដែលដច្បងថាទ្ណឌ កម្មដាក់ពន្ធន្ទគារ ម្ិន្ដម្ន្ជាទ្ណឌ កម្មដែលសមាមាក្តន្ឹង
បទ្មលមើសក្បមភទ្មន្េះ មដា មយាងតាម្មហតញផ្លដែលមាន្មរៀបរាប់កនញងកថាខ័ណឌ ទ្ើ ៥០ (ខ) ខាងមលើ   

 

គ) បទ្មលមើសមន្េះរ ាំមោភមលើសិទ្ធមិសរ ើភាពបមចេញម្តិ ដែលផ្ដល់ការការពារពិមសសសក្មាប់ការរេិះគន់្
ម្ហ្វន្តើសាធារណៈ ែូច្បមាន្មរៀបរាប់កនញងកថាខ័ណឌ ទ្ើ ៤៥ ខាងមលើ។  

 

បទ្ផ្សពវផ្ា នូ្វការអ្តាា ្ិបា  មែើម្បើម្វើសមាព ្មលើ ញតាត ្ិការ (មាក្តា ៥២២)  
 

៥៣. បទ្មលមើស “ការផ្សពវផ្ា នូ្វការអ្តាា ្ិបា  មែើម្បើម្វើសមាព ្មលើ ញតាត ្ិការ” ក្តូវបាន្កាំណត់ន្ិ ម្ន័្ 
ែូច្បខាងមក្កាម្ ៖  

មាក្តា ៥២២ ៖ បទ្ផ្សពវផ្ា នូ្វការអ្តាា ្បិា  មែើម្បើម្វើសមាព ្មលើ ញតាត ្កិារ  
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ការផ្សពវផ្ា  ម្ញន្មសច្បកដើសមក្ម្ច្បជាសាា ពររបស់តញោការ នូ្វអ្តាា ្ិបា មដា មាន្មគាលមៅម្វើការ
គាបសងាត់មៅមលើតញោការដែលទ្ទ្លួបណដឹ ង មែើម្បើជេះឥទ្ធិពលមៅមលើមសច្បកដើសមក្ម្ច្បរបស់តញោការ 
ក្តូវផ្តន្ទា មោសដាក់ពន្ធន្ទគារពើ ១ (ម្ួ ) ដខ មៅ ៦ (ក្បាាំម្ ួ) ដខ ន្ិងពន័ិ្ ជាក្បាក់ពើ 
១០០.០០០ (ម្ ួដសន្) មរៀល មៅ ១.០០០.០០០ (ម្ ួោន្) មរៀល។ 
 

៥៤. ក្សមែៀងគាន មៅន្ឹងការវភិាគសដើពើ “បទ្បដឹងបរហិារបង្កា ច់្បមករ ត ិ៍” ខាងមលើ បទ្មលមើសនន្ “ការផ្សពវផ្ា នូ្វការ
អ្តាា ្ិបា  មែើម្បើម្វើសមាព ្មលើ ញតាត ្ិការ” អាច្បន្ឹងក្តូវបាន្មក្បើមែើម្បើដាក់មោសមៅមលើការបមចេញម្តមិដា 
មសរ ើ។   

 

៥៥. កិច្បេពិភាកា ន្ិងការរេិះគន់្មលើែាំមណើ រការតញោការ ក្តូវបាន្ចាត់ទ្ញកជាការបមចេញម្តដិែលទ្ទ្លួបាន្ការ
ការពារ មក្កាម្ច្បាប់សិទ្ធមិ្ន្ញសសអ្ន្តរជាតិ ែូច្បដែលមាន្ដច្បងកនញងកថាខ័ណឌ ទ្ើ ៤៥ ខាងមលើ។ មយាងតាម្ការចាត់
ច្បាំណាត់ថាន ក់សដើពើការមគារពន្ើតិរែឋ កនញងឆ្ន ាំ២០១៦ ដែលកម្ពញជាសាិតកនញងមលខមរៀងទ្ើ ១១២ កនញងច្បាំមណាម្ ១១៣ 
ក្បមទ្សទូ្ោាំងពភិពមោកមន្េះ44 អ្វើដែលចាាំបាច់្បសក្មាប់កម្ពញជាគឺការពិភាកាមដា ក្តង់មៅក្តង់ម្ក ន្ិងមបើក
ច្បាំហសដើពើែាំមណើ រការតញោការ។ ែូមច្បនេះ បទ្មលមើសនន្ “ការផ្សពវផ្ា នូ្វការអ្តាា ្បិា  កនញងមគាលបាំណងបងខាំ
ម្ហ្វន្តើតញោការ” ម្ិន្អ្ន្ញមោម្មៅន្ឹងកាតពវកិច្បេតាម្ច្បាប់សទិ្ធិម្ន្ញសសអ្ន្តរជាតរិបស់កម្ពញជាម ើ  មៅមពលដែល
បទ្មចាទ្មន្េះក្តូវបាន្មក្បើក្បាស់មែើម្បើដាក់មោសមលើការបមចេញម្តមិដា មសរ ើ មដា សារដត ៖ 

 

ក) មាក្តា ៥២២ មាន្លកខណៈម្និ្ច្បាស់ោស់ ន្ងិទូ្ោ មពក មហើ ផ្ាញ ន្ឹងករណើ  កចិ្បេជាអ្ន្តរ
ជាតិ ដែលមាន្ដច្បងកនញងមាក្តា ១៩(៣) នន្ ក.អ្.ស.ព.ន្ ដែលតក្ម្ូវឲ្យច្បាប់ក្តូវមាន្ភាព
ច្បាស់ោស់ មដា មយាងតាម្មហតញផ្លែូច្បមាន្មរៀបរាប់កនញងកថាខ័ណឌ  ៥១ (ក) ខាងមលើ។ “ការម្វើ
សមាព ្” កនញងបរបិទ្នន្មាក្តា ៥២២ មន្េះ អាច្បក្តូវបាន្បកដក្បបាន្យា ងទូ្ោ  ែូមច្បនេះពតិជាមាន្ការ
ពិបាកមែើម្បើឲ្យបញគគលណាម្ួ ែឹងជាម្ញន្ថាមតើសម្ដើរបស់ពួកមគក្សបច្បាប់ ឬផ្ាញ ន្ឹងច្បាប់។  

 

ខ) ដាក់ទ្ណឌ កម្ម្ៃន់្្ៃរដែលម្ិន្សមាមាក្ត មដា អ្ន្ញវតតទ្ណឌ កម្មក្ពហមទ្ណឌ  មបើមោេះបើជាសាំណងរែឋ
បបមវណើ ជាការក្គប់ក្គាន់្ច្បាំមពាេះបទ្មលមើសមន្េះ មដា ដផ្អកមលើមហតញផ្លដែលមាន្មរៀបរាប់កនញងកថាខ័ណឌ
ទ្ើ ៥០(ខ) ខាងមលើ 

 

គ) បទ្មលមើសមន្េះរ ាំមោភមលើមសរ ើភាពបមចេញម្ត ិ ដែលផ្ដល់ការការពារពិមសសកនញងការរេិះគន់្មលើម្ហ្វន្តើ
សាធារណៈ ែូច្បមាន្មរៀបរាប់កនញងកថាខ័ណឌ ទ្ើ ៤៥ ខាងមលើ 

                                                      
44 ក្គើសាើណា មា ហា ‘កម្ពញជាជាប់ច្បាំណាត់ថាន ក់ច្បញងមក្កា មគ មៅមលើដផ្នកន្ើតរិែឋ’ ភនាំមពញ ប ញសតិ៍ នងៃទ្ើ២០ ដខតញោ ឆ្ន ាំ២០១៦
<http://www.phnompenhpost.com/national/cambodia-worst-region-rule-law-report>ចូ្បលអាន្នងៃទ្ើ៣០ ដខម្ករា 
ឆ្ន ាំ២០១៧; គមក្មាង ញតតិ្ម៌្ពិភពមោក ការចាត់ច្បាំណាត់ថាន ក់ន្ើតិរែឋ ឆ្ន ាំ២០១៦ អាច្បរកប ៖ <http://worldjusticeproject.org/rule 

-of-law-index>។  

http://www.phnompenhpost.com/national/cambodia-worst-region-rule-law-report
http://worldjusticeproject.org/rule%20-of-law-index
http://worldjusticeproject.org/rule%20-of-law-index
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ឃ) បទ្មលមើសមន្េះម្ិន្ក្តមឹ្ដតបាំពាន្មលើលកខខណឌ តក្ម្ូវឲ្យមាន្សមាមាក្តន្ឹងបទ្មលមើសមន្ទេះមទ្ ដតវាក៏
បាំពាន្មលើសកម្មភាពដែលន្ឹងក្តូវបាន្ហាម្ឃ្ត់ផ្ងដែរ។ ពាកយមពច្បន៍្កនញងបទ្មលមើសបាំពាន្មលើ
ករណើ  កិច្បេអ្ន្តរជាតិដែលតក្ម្ូវថា ម្ម្ោបា ដែល កម្កមក្បើក្បាស់ក្តូវដតមាន្លកខណៈរតឹតបតិ
តិច្បតួច្បបាំផ្ញត ន្ិងសមាមាក្ត កនញងការការពារមគាលបាំណងដែលបាន្អ្េះអាង ក្បសិន្មបើងលងឹដងលងទ្ល់ន្ឹង 
សិទ្ធ ិ។ ច្បាំណញ ច្បមន្េះសាំខាន់្កនញងករណើ ដែលក្តូវពិចារណាពើ “គញណតនម្លែ៏្ាំម្ងនន្មសរ ើភាពបមចេញម្ត ិ
ដែលពាក់ព័ន្ធមដា ផ្លា ល់កនញងបញ្ញា ន្មយាបា  អ្ភបិាលកចិ្បេ ន្ិងជើវភាពសាធារណៈ”។45 ពាកយមពច្បន៍្
កនញងបទ្មលមើសមន្េះ ម្ិន្បាន្បញ្ញា ក់អ្ាំពើកក្ម្ិតដែលការអ្តាា ្ិបា អាច្បន្ឹងចូ្បលកនញងវសិាលភាពនន្បទ្
មលមើស ដែលករណើ មន្េះអាច្បន្ឹងម្វើឲ្យការវភិាគផ្លូវច្បាប់ែ៏ក្តឹម្ក្តូវ ន្ិងឯករាជយអាច្បង្ក រងការមចាទ្
ក្បកាន់្ដែលផ្ាញ ន្ឹងច្បាប់អ្ន្តរជាតិ។  
 

  ៦. យេចកដីេននិដ្ឋា ន/យេចកដីយេនើ 
 

៥៦. មែើម្បើធាន្ទការមគារពច្បាប់សិទ្ធមិ្ន្ញសសអ្ន្តរជាតរិបស់កម្ពញជា ក្កម្ក្ពហមទ្ណឌ កម្ពញជាគួរដតក្តូវបាន្បក
ក្សា ឲ្យមាន្ភាពសញើសង្កវ ក់គាន ជាម្ួ ន្ងឹច្បាប់សិទ្ធិម្ន្ញសសអ្ន្តរជាតិ រមួ្ោាំង ក.អ្.ស.ព.ន្ ន្ងិមគាលការណ៍
ដែលបាន្សមងខបែូច្បខាងមលើ។ មន្េះគឺជាការរា ប់រងរបស់រដាឋ ភិបាលក្គប់ជាន់្ថាន ក់ រមួ្ោាំង វស័ិ តញោការផ្ងដែរ 
កនញងការធាន្ទឲ្យមាន្ការមគារពកាតពវកចិ្បេោាំងមន្េះ។  
 

៥៧. ការដាក់ទ្ណឌ កម្មក្ពហមទ្ណឌ ច្បាំមពាេះបទ្បរហិារមករ ត ិ៍ ន្ិងបទ្មលមើសមផ្សងៗមទ្ៀត ដែលក្តូវបាន្មក្បើក្បាស់
មែើម្បើដាក់មោសមលើមសរ ើភាពបមចេញម្ត ិ គឺក្តូវដតមច្បៀសវាង មដា សារដតបទ្មលមើសោាំងមន្េះផ្ាញ ន្ឹងការធាន្ទ
របស់ច្បាប់សិទ្ធមិ្ន្ញសសអ្ន្តរជាតិជញាំវញិមសរ ើភាពបមចេញម្ត។ិ ជាពិមសស ពញាំមាន្ទ្ក្ម្ង់នន្ទ្ណឌ កម្មជាប់
ពន្ធន្ទគារ ឬការឃញាំខលួន្បមណាដ េះអាសន្នណា ក្តូវបាន្អ្ន្ញញ្ញា តកនញង ក.អ្.ស.ព.ន្ ច្បាំមពាេះបទ្ក្ពហមទ្ណឌ នន្បទ្
បរហិារមករ ត ិ៍ ន្ិងបទ្មលមើសមផ្សងៗមទ្ៀតដែលដាក់មោសមលើមសរ ើភាពបមចេញម្តិមន្ទេះមទ្។ កនញងករណើ ោាំងមន្េះ 
សាំណងរែឋបបមវណើ  គឺជាម្ម្ោបា សមាមាក្តកនញងការសមក្ម្ច្បបាន្នូ្វមគាលបាំណងក្សបច្បាប់កនញងការការពារ
កិតតិស័ពាដែលប េះពាល់មដា ពាកយសម្ដើន្ិយា កនញងលកខណៈបង្កា ច់្បបងខូច្បដែលម្ិន្ដម្ន្ជាការពិត។ បណដឹ ងរែឋ
បបមវណើ ច្បាំមពាេះបទ្បរហិារមករ ត ិ៍ ន្ិងវធិាន្ការមផ្សងមទ្ៀតដែលអាច្បជេះឥទ្ធិពល ឬក៏រតឹបន្តឹង ឬដាក់កាំហតិការអ្ន្ញ
វតតមសរ ើភាពបមចេញម្តិគួរដតសមាមាក្ត ន្ិងមាន្ការចាាំបាច់្បជាខាល ាំងកនញងការការពារកិតតិស័ពារបស់អ្នកែនទ្។ 

 

                                                      
45 អ្ងគការសហក្បជាជាតិ, “របា ការណ៍អ្នករា ការណ៍ពិមសសសដើពើការមលើកកម្ពស់ ន្ងិការពារសិទ្ធមិសរ ើភាពនន្គាំន្ិត ន្ងិការបមចេញម្តិ”, 
ម្ហាសន្នបិាត អ្ងគការសហក្បជាជាតិ, កិច្បេក្បជញាំមលើកទ្ើ ៧១, នងៃទ្ើ៦ ដខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៦, ឯកសារ អ្.ស.ប មលខ A/71/373 

<http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/373>, ចូ្បលអាន្ នងៃទ្ើ៣០ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧, កថាខ័
ណឌ  ៣៣។ 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/373
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៥៨. ច្បាប់ដែលរតឹបន្តឹងមសរ ើភាពបមចេញម្តមិ្ិន្គួរដតក្តូវបាន្បកក្សា  ឬអ្ន្ញវតតមែើម្បើបង្កា រ ឬដាក់ទ្ណឌ កម្ម
ម្កមលើការអ្ន្ញវតតសិទ្ធិរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិម្ន្ញសស កនញងការការពារផ្លក្បមយាជន៍្សាធារណៈ តាម្រ ៈការផ្ដល់
ព័ត៌មាន្ែល់សាធារណជន្សដើពើការរ ាំមោភបាំពាន្ដែលន្ឹងអាច្បមកើតមាន្ ន្ិងការតស ូម្តិមែើម្បើបមងាើន្ការការពារ
សិទ្ធដិែលទ្ទ្ួលសាគ ល់ជាអ្ន្តរជាតិមន្ទេះមទ្។ 
 
 

 
 
 
ដសម្ ហារ ើហវើ                 មហាល មែវ ើែសញន្   
ន្ទ កទ្វើបអាសញើ ន្ងិបា សញើហវកិ               ន្ទ កិាក្បតបិតត ិ
គណៈកម្មការក្កមុ្អ្នកច្បាប់អ្ន្ដរជាត ិ           អ្នកឃ្ល ាំមម្ើលសទិ្ធមិម្ធាវ ើ កាណាដា          
 

 


