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គោរពជូន
ឯកឧត្តម ឌិត្ មនទីរ
ប្រធានត្ុលាការកំពូលននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា
សារណាស្តព
ី ីស្ណ
ំ ុ ំ គរឿងអ្នកប្ស្ី គ

៉ោ ម រុប្ផា៖ ការដាក់ស្គំ ណើជូនត្ុលាការកំពូលននប្ពះរាជា

ណាចប្កកមពុជា

អង្គការឃ្លាំគមើ លេិទ្ិ ធគមធាវ ីកាណាដ្ឋ

(”អ.េ.ម.ក្”)

គឺ ជាគណៈក្ម្មាធិ ការគមធាវ ី

កាណាដ្ឋ មដ្លគធវើការគលើក្ក្មពេ់េិទ្ិ ម
ធ នុ េស និ ង្នីតិរដ្ាជាអនតរជាតិ ។ អ.េ.ម.ក្ បានគធវើការ
វ ិភាគគៅគលើច្ាប់អនតរជាតិ មួយច្ាំនួនទក្់ ទ្ង្នឹ ង្េាំណុាំគរឿង្របេ់អនក្ស្េី

គោ៉ោ ម

បុ បាា។

អ.េ.ម.ក្ ក្៏ បានគធវើញតតិមួយជូ នគៅ្ក្ុមការងារននអង្គការេហ្បជាជាតិេីព
ត ីការឃុាំខ្ួនតាម
ល

ទ្ាំ គនើ ង្ច្ិ តគត លើរប
ូ អនក្ស្េី គោ៉ោ ម បុ បាា ផង្មដ្រ។ អាស្េ័យគហតុគនោះ អ.េ.ម.ក្ េូមដ្ឋក្់ ជូន
តុ លាការក្ាំ ពូលនន្ពោះរាជណាច្្ក្ក្មពុជាគដ្ឋយក្តីគររពនូ វេាំគណើដ្ូច្ខាង្គ្កាម

ក្នុង្ឱកាេ
មដ្លតុ លាការក្ាំ ពូលគ្រង្នឹ ង្ជាំ នុាំជ្មោះគលើេាំណុាំគរឿង្របេ់អក្
ន ស្េី គោ៉ោ ម បុបាា គៅនងៃទ្ី២២
មខ្វ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣។
សាវតារ និងកាលរបវត្តិ៖

អនក្ស្េី គោ៉ោ ម បុ បាា គឺជាអនក្ការពារេិទ្ិម
ធ នុ េសមួ យរូប។ អនក្ស្េី ជាពលរដ្ារេ់គៅក្នុង្

េហគមន៍បឹង្ក្ក្់

មដ្លម្មនវ ិវាទ្ដ្ី ធីចា
ល ប់តាាំង្ពី ឆ្នាំ២០០៧

ជាមួ យនឹង្្ក្ុមហុន

ហសូកាគូ
(Shukaku Inc.) របេ់គលាក្ គៅ គម៉ោ ង្ឃីន ជាអនក្ជាំ នួញ និង្ជាេម្មជិ ក្្ពឹទ្ធេភាមក្ពី

គណបក្ស្បជាជនក្មពុជា (គ.្ប.ក្)។ គ្កាយពី អក្
ន ស្េីច្ូលរួមគៅក្នុង្ការតេូមតិតាមផលូវច្ាប់
អេ់រយៈគពលជាគ្ច្ើ នឆ្នាំ
រួមទាំង្ការតេូមតិជាំនួេឲ្យេក្មាជនេិទ្ិដ្
ធ ី ធីម
ល ួយច្ាំ នួនមដ្លត្រូវ
បានឃុុំខ្ួន
ល អនក្ស្េី គោ៉ោ ម បុ បាា ្តូវបានចាប់ ខ្ួន
ល គចាទ្្បកាន់ និ ង្ផតន្ទទគទេ។ អ.េ.ម.ក្
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ពិ និតយគឃើញថា អនក្ស្េី គោ៉ោ ម បុ បាា ្តូវបានផតន្ទទគទេពី បទ្គចាទ្្បកាន់មដ្លរានមូ លដ្ឋាន
គៅក្នុង្នីតិវ ិធី មដ្លក្នុង្គន្ទោះ សាលាដ្ាំបូង្រាជធានី និ ង្សាលាឧទ្ធរណ៍ បានគធវើឲ្យម្មនក្ាំ ហុេ
មផនក្អង្គច្ាប់ ោ៉ោង្ធៃន់ធរៃ រួមទាំង្ការខ្ក្ខានក្នុង្ការគររពតាមតាមរដ្ាធមានុញ្ញ
និ ង្ច្ាប់
ន្ទន្ទរបេ់្ពោះរាជាណាច្្ក្ក្មពុជា

្ពមទាំង្ច្ាប់អនតរជាតិមដ្លក្មពុជាម្មនកាតពវក្ិច្ច្តូវ

អនុវតត។


នងៃទ្ី០៤ មខ្ក្ញ្ញញ ឆ្នាំ២០១២៖ អនក្ស្េី គោ៉ោ ម បុ បាា ្តូវបានចាប់ខ្ួន
ល និង្គចាទ្្បកាន់ពីបទ្

ហិង្ាគដ្ឋយគច្តន្ទគដ្ឋយម្មនសាានទ្មៃន់គទេ គោង្តាមម្ម្តា ២១៧ និ ង្ ២១៨ នន


្ក្ម្ពហាទ្ណឌក្មពុជា។

នងៃទ្ី០៤ មខ្ក្ញ្ញញ ឆ្នាំ២០១២៖ សាលាដ្ាំ បូង្រាជធានីភាំគន ពញ បានបងាគប់ឲ្យឃុខ្
ាំ ួនអន
ល
ក្ស្េី
គោ៉ោ ម បុ បាា។



នងៃទ្ី០៧ មខ្វ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២៖ សាលាឧទ្ធរណ៍បានតមកល់ដ្ីកាឃុាំខ្ួនរបេ់
ល
សាលាដ្ាំ បូង្ទ្ុ ក្
ជាបានការ និ ង្បានបដ្ិគេធការេុាំគៅគ្ៅឃុាំមុនេវន្ទការជាំនុាំជ្មោះ។ ពុាំម្មនភ័ េតាង្
ុត
ណាមួ យមដ្ល្តូវបានបងាាញអាំ ពីការភ័ យខាលច្ននការរត់ គគច្

ឬហានិភ័យដ្នទ្គផសង្គទ្ៀត

មដ្លម្មនមច្ង្គៅក្នុង្ម្ម្តា ២០៥ នន្ក្មនីតិវ ិធី្ពហាទ្ណឌគ ើយ។ ភ័ េតាង្ននបញ្ញ
ា
ុត
គបោះដ្ូ ង្ និ ង្ផលូវដ្គង្ាើមរបេ់អនក្ស្េី គោ៉ោ ម បុ បាា ្តូវបានបងាាញគដ្ឋយខ្លួនរត់ផ្ទទល់។
តុ លាការបានគលើក្េម្មាង្គហតុ ក្ុង្ការបដ្ិ
ន
គេធការេុាំគៅគ្ៅឃុាំរបេ់អក្
ន ស្េី
បុ បាា

ថាអនក្ស្េីពុាំម្មនឯក្សារគពទ្យណាមួ យបញ្ញ
ា ក្់ ថា

គោ៉ោ ម

រត់ ម្មនបញ្ញ
ា េុខ្ភាព

និ ង្

គដ្ឋយសារេាំណុាំគរឿង្របេ់រត់ ម្មនភាព “ធៃន់ធរៃ គពក្”។


នងៃទ្ី២៦ និង្ទ្ី ២៧ មខ្ធនូ ឆ្នាំ២០១២៖ សាលាដ្ាំ បូង្រាជធានីភាំ គន ពញបានគបើក្េវន្ទការ
ជាំ នុាំជ្មោះ។



នងៃទ្ី២៧ មខ្ធនូ ឆ្នាំ២០១២៖ អនក្ស្េី គោ៉ោ ម បុ បាា ្តូវបានផតន្ទទគទេពីបទ្ហិង្ាគដ្ឋយ
គច្តន្ទគដ្ឋយម្មនសាានទ្មៃន់គទេ និង្្តូវទ្ទ្ួ លគទេឲ្យជាប់ ពនធន្ទររច្ាំ នួនបី ឆ្នាំ ្ពម
ទាំង្បងាគប់ឲ្យបង្់្បាក្់េាំណង្ច្ាំ នួន
ច្ាំ គណាមគដ្ើមបណឹ ត ង្ទាំង្ពី រ។



៣០

លានគរៀលគៅឲ្យគដ្ើ មបណឹ ត ង្នីមួយៗក្នុង្

នងៃទ្ី២៧ មខ្មី ន្ទ ឆ្នាំ២០១៣៖ តុ លាការក្ាំពូលបានបដ្ិ គេធពាក្យេុាំគៅគ្ៅឃុាំ គដ្ឋយ
េម្មាង្គលើគហតុ ផលថា ជាំង្ឺគបោះដ្ូង្របេ់អនក្ស្េី គោ៉ោ ម បុ បាា មិ ន្តូវបានបញ្ញ
ា ក្់ ជាផលូវការ
គដ្ឋយអាជាាធរមផនក្េុខាភិបាល
បារមភថា

អាច្ម្មនការរត់គគច្ខ្លួន

អនក្ស្េី្តូវបានផតន្ទទគទេរួច្រាល់គហើយ ម្មនការ្ពួយ
គហើយេាំណុាំគរឿង្គនោះគឺ ជា

“េាំណុាំគរឿង្ពិគេេ”។

តុ លាការក្ាំ ពូលមិ នបានផតល់េម្មាង្គហតុណាមួ យក្នុង្ការក្ាំ ណត់ ថា អនក្ស្េី គោ៉ោ ម បុ បាា
អាច្នឹង្រត់ គគច្ខ្លួន ឬព័ ត៌ម្មនណាមួ យអាំ ពីអតាន័យននពាក្យ “េាំណុាំគរឿង្ពិ គេេ” គ

ើយ។

2

នងៃទ្ី០៤ និ ង្ទ្ី ១៥ មខ្មិ ងុន្ទ ឆ្នាំ២០១៣៖ សាលាឧទ្ធរណ៍ បានគបើក្េវន្ទការជាំ នុាំជ្មោះជា



បនតបន្ទទប់។

ពុាំម្មនអង្គគហតុ ណាមួ យ្តូវបានបងាាញ

ពី បទ្ហិង្ាគដ្ឋយគច្តន្ទគ

គដ្ើ មបីរាំ្ទ្ដ្ល់ការគចាទ្្បកាន់

ើយ។ គដ្ឋយរានការជូ នដ្ាំ ណឹង្ជាមុន សាលាឧទ្ធរណ៍បានបតូរ

ការគចាទ្្បកាន់ ពីបទ្ហិង្ាគដ្ឋយគច្តន្ទមក្ជាបទ្ “េមគាំ និត” វ ិញ គហើយបានេគ្មច្
ផតន្ទទគទេគលើអនក្ស្េី គោ៉ោ ម បុ បាា។ ពុាំ ម្មនភ័ េតាង្គដ្ឋយផ្ទ
ទ ល់ណាមួ យអាំ ពីការេមគាំ និត
ុត
្តូវបានបងាាញគៅេវន្ទការឧទ្ធរណ៍គន្ទោះគទ្។ សាលាឧទ្ធរណ៍ បានកាត់ បនាយគទេជាប់
ពនធន្ទររពីបីឆ្នាំមក្្តឹ មពីរឆ្នាំ ប៉ោុ មនតតមកល់គេច្ក្តីេគ្មច្មផនក្េាំណង្រដ្ាបបគវណី។
១. ករណីយកិចចផ្វចារ់
លូ
ដែលត្ប្មូវគដាយកតិកាស្ញ្ញ
ា អ្នតរជាត្ិស្ព
ី ត ីស្ទ្
ិ ធិពលរែឋ និងសិទ្ធិ

នគ

ក្.

ប្ផយ (”ក.អ្.ស្.ព.ន”))[1] និងរែឋធមមនុញ្ាននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា (រែឋធមមនុញ្ា)[2]

រដ្ាធមានុញ្ញនន្ពោះរាជាន្ទច្្ក្ក្មពុជាធាន្ទនូ វការទ្ទ្ួ លសាគល់េិទ្ិ ធទាំង្ឡាយ

មដ្ល្តូវ

បានការពារគដ្ឋយ ក្.អ.េ.ព.ន និ ង្ធាន្ទថា ការចោទត្រកាន់និង្ការឃុាំខ្ូន
ល
្តូវមត
អនុវតតោ៉ោង្តឹ ង្រុង្តាមច្ាប់
ឹ
។ ម្ម្តា ១៥០ ននរដ្ាធមានុញ្ញ មច្ង្ថា រដ្ាធមានុញ្ញគនោះ ជា
“ច្ាប់ ក្ាំពូលនន្ពោះរាជាណាច្្ក្ក្មពុជា” និ ង្ថា “ច្ាប់ និ ង្គេច្ក្តីេគ្មច្ទាំង្ឡាយនន
សាាប័ ននានាររស្់រដ្ា ្តូវស្ស្រនឹងរដ្ាធមានុញ្ញជាដាច់ខារ”។
ខ្.

ម្ម្តា ៣១ ននរដ្ាធមានុញ្ញមច្ង្ថា៖ “្ពោះរាជាណាច្្ក្ក្មពុជាទ្ទ្ួ លសាគល់ និ ង្គររពេិទ្ិ ធ
មនុ េស ដ្ូច្ម្មនមច្ង្ក្នុង្ធមានុញ្ញននអង្គការេហ្បជាជាតិ គេច្ក្តី្បកាេជាេក្លស្តី
ពីេិទ្ិ ធមនុ េស

និ ង្ករិកាស្ញ្ញា

ត្រមទុំងអនុេញ្ញញទាំង្ឡាយទក់ទងចៅនឹ ងេិទ្ិ ធ

មនុ េស េិទ្ិនា
ធ រ ី និង្េិទ្ិ ធក្ុម្មរ”។
គ.

ម្ម្តា ៣៨ មច្ង្ថា “... ការគចាទ្្បកាន់ ការចាប់ ខ្ួន
ល ការឃ្ត់ ខ្ួន
ល ឬការឃុាំខ្ួនជនណា
ល
មួ យនឹ ង្អាច្គធវើគៅគក្ើ ត លុោះ្តាមតអនុ វតត្តឹ ម្តូវតាមបញ្ញ តិ ច្
ត ាប់ ...។ វ ិមតិេង្ស័យ្តូវ
បានជា្បគោជន៍ដ្ល់ជនជាប់ គចាទ្។
ជនជាប់ គចាទ្ណាក្៏ គដ្ឋយ្តូវទ្ុ ក្ជាមនុ េសឥតគទេ ដ្រាបណាតុ លាការមិនទន់ កាត់
គទេជាសាាពរ”។

ឃ. ម្ម្តា ៣៨ ននរដ្ាធមានុញ្ញមច្ង្ថា “ជន្គប់ រប
ូ ម្មនេិទ្ិ ធការពារខ្លួនតាមផលូវតុ លាការ”។

[1] មហាេននិបាតអង្គការេហ្បជាជាតិ ក្តិកាេញ្ញញអនតរជាតិេីព
ត ីេិទ្ិព
ធ លរដ្ា និង្េិទ្ិធនគោបាយ នងៃទ្ី១៦ មខ្ធនូ ឆ្នាំ១៩៩៦
អង្គការេហ្បជាជាតិ ក្្មង្េនធិេញ្ញញ ក្ាល ៩៩៩ ទ្ាំព័រ ១៧១ អាច្រក្បានគៅ៖

http://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html [បានច្ូលគមើលគៅនងៃទ្ី១៦ មខ្ឧេភា ឆ្នាំ២០១៣] ក្មពុជាបាន
ច្ូលជាេម្មជិក្នន ICCPR ក្នុង្ឆ្នាំ១៩៩២ គដ្ឋយរានការគលើក្មលង្។

[2] រដ្ាធមានុញ្ញនន្ពោះរាជាណាច្្ក្ក្មពុជា មដ្ល្តូវបានគធវើវ ិគសាធនក្មាក្ុង្ឆ្
ន
ន ាំ១៩៩៤, ១៩៩៩, ២០០១, ២០០៥, ២០០៦។
េាំគៅបក្ម្បគ្ៅផលូវការមដ្លបាន្តួតពិនិតយគដ្ឋយ្ក្ុម្បឹក្ាធមានុញ្ញ មខ្មីន្ទ ឆ្នាំ២០១០ អាច្រក្បានគៅ្ក្ុម្បឹក្ាធមានុញ្ញនន
្បគទ្េមពុជា៖ http://www.ccc.gov.kh/english/CONSTITUTIONEng.pdf
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ង្. ម្ម្តា ៣២ ននរដ្ាធមានុញ្ញមច្ង្ថា “ជន្គប់រប
ូ ម្មនេិទ្ិរធ េ់រានម្មនជី វ ិត ម្មនគេរ ីភាព និ ង្
ច្.

ម្មនេនតិេុខ្ផ្ទទល់ខ្ួន”។
ល

ម្ម្តា ១៤(១) នន ក្.អ.េ.ព.ន ធាន្ទថា “ជន្គប់រប
ូ ្តូវម្មនឲ្យសាលាក្តីម្មនេមតាក្ិច្ច
ឯក្រាជយ និ ង្មិ នលគមាៀង្ មដ្លបគង្កើតគ
េមធម៌

និង្ជាសាធារណៈ

ើង្គដ្ឋយច្ាប់ ជាំ នុាំជ្មោះគរឿង្ក្តីរបេ់ខ្ួនគដ្ឋយ
ល

គដ្ើ មបីេគ្មច្គលើការគចាទ្្បកាន់្បឆ្ាំង្មក្គលើខ្ួនក្ន
ល ុង្

វ ិេ័យ្ពហាទ្ណឌ ឬគលើេិទ្ិ ធ និ ង្ក្រណីយក្ិ ច្ក្
ច ុង្វ
ន ិេ័យរដ្ាបបគវណី។

រដ្ាធមានុញ្ញនន្ពោះរាជាណាច្្ក្ក្មពុជា ក្៏ធាន្ទផង្មដ្រនូវតុលាការឯក្រាជយ
ឆ.

ម្ម្តា ៥១ មច្ង្ថា៖ “្ពោះរាជាណាច្្ក្ក្មពុជាអនុ វតតនគោបាយ្បជាធិបគតយយគេរ ីពហុ
បក្ស ...។ អាំណាច្មបង្មច្ក្ដ្ឋច្់ ពីរនរវាង្អាំ ណាច្នីតិរបញ្ញ តិ ត អាំ ណាច្នីតិ្បតិបតតិ និ ង្
អាំ ណាច្តុ លាការ...”។

ជ. ម្ម្តា ១២៨ មច្ង្ថា “អាំ ណាច្តុលាការជាអាំណាច្ឯក្រាជយ។ អាំណាច្តុ លាការធាន្ទរក្ា
អន្ទគតិ និ ង្ការពារេិទ្ិ ធគេរ ីភាពរបេ់្បជាពលរដ្ា”។
ដ្ូ គច្នោះ តុ លាការ្តូវមតគធវើគេច្ក្តីេគ្មច្ទាំង្អេ់ គដ្ឋយអនុ គលាមោ៉ោ ង្ខាាប់ខ្ួនតាម
ា

ច្ាប់ គដ្ឋយមិ នទ្ទ្ួ លរង្នូ វឥទ្ធិពលពី េម្មជិ ក្ណាម្មនក្់ននអង្គនីតិ្បតិបតតិគ

ើយ គទោះតាម

មគធោបាយណាក្តី...។
២. ការរ ំគលាភរំពានស្ិទ្ធិទ្ទ្ួលប្ផនការជំនុំជប្មះគដាយយុត្តិធម៌ គ

ងតាមចារ់អ្នតរជាត្ិ

និងរែឋធមមនុញ្ាននប្រគទ្ស្កមពជា
ុ

សាលាដ្ាំបូង្រាជធានីភាំ គន ពញ និ ង្សាលាឧទ្ធរណ៍ ខ្ក្ខានមិ នបានផតល់នូវការជាំ នុាំជ្មោះ
គដ្ឋយយុតិ ធ
ត ម៌ អនុ គលាមតាមលក្ខខ្ណឌត្មូវនន ក្.អ.េ.ព.ន និង្ម្ម្តា ៣១ ននរដ្ាធមានុញ្ញនន
្បគទ្េក្មពុជាគ

ើយ។ ក្.អ.េ.ព.ន មច្ង្ថា៖

ក្. គេច្ក្តីេគ្មច្ទាំង្ឡាយ្តូវមតមផាក្គលើភ័េតាង្មដ្លពាក្់
ព័នធ មដ្លត្រូវបានដ្ឋក្់បងាាញ
ុត
និ ង្បញ្ញ
ា ក្់គៅក្នុង្តុ លាការគដ្ឋយគបើក្ច្ាំ ហប៉ោុ គណាណោះ និ ង្មិ នមផាក្គលើ្ទ្ឹ េីមត ដ្លរានការបញ្ញ
ា ក្់
ច្ាេ់លាេ់

ឬការមណន្ទាំមដ្លផ្តល់គដ្ឋយអាជាាធរគៅពីគ្កាយគហតុ ការណ៍គន្ទោះគ

ើយ

(ម្ម្តា ១៤(៣)(ង្) នន ក្.អ.េ.ព.ន)
ខ្. ជនជាប់ គចាទ្្តូវទ្ទ្ួលបានការជូនដ្ាំ ណឹង្ឲ្យបានទន់ គពលគវលាអាំ ពីបទ្គចាទ្្បកាន់ និ ង្
រាល់ភ័េតាង្ដ្ឋក្់
បនទុក្ និ ង្គដ្ឋោះបនទុក្ពាក្់ ព័នធទាំង្អេ់ គហើយ្តូវទ្ទ្ួ លបានឱកាេក្នុង្ការ
ុត
បងាាញភ័ េតាង្គដ្ឋោះបនទ
ុត
ុក្

និ ង្បញ្ញ
ា ក្់អាំពីភ័េតាង្ដ្ឋក្់
បនទុក្ទាំង្អេ់
ុត

គទោះបី ជាគធវើគ

ើង្
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គដ្ឋយសាក្សីផ្ទទល់ ឬគដ្ឋយភ័ េតាង្ជាឯក្សារក្៏
គដ្ឋយ (ម្ម្តា ១៤(៣)(ង្) នន ក្.អ.េ.ព.ន)
ុត
និ ង្
គ.

ការស្ចត្មចចលើការគចាទ្្បកាន់

្តូវមតគធវើគ

ើង្គដ្ឋយសាលាកតីមដ្លឯក្រាជយ

និ ង្មិ ន

លគមាៀង្ (ម្ម្តា ១៤(១) នន ក្.អ.េ.ព.ន)។
ការខ្ក្ខានមិ នបានការគររពតាមបទ្បបញ្ញ តិទ
ត ាំង្គនោះ

ជាក្ាំ ហុេមផនក្អង្គច្ាប់។ការ

ផតន្ទទគទេគលើអនក្ស្េី គោ៉ោ ម បុ បាា ពីបទ្ “ហិង្ាគដ្ឋយគច្តន្ទគដ្ឋយម្មនសាានទ្មៃន់គទេ” គធវើ
គ
គ

ើង្ផទុយគៅនឹ ង្ភ័ េតាង្។
ុត

សាល្ក្មមដ្លរក្គឃើញពី ពិរទ្
ុ ភា
ធ ពរបេ់អក្
ន ស្េី

្តូវបានគធវើ

ើង្ គ្កាយពីសាលាដ្ាំ បូង្រាជធានី បានពិ និតយភ័ េតាង្មដ្លមិ
នអាច្្បមក្ក្បានថា ទាំង្អនក្
ុត

ស្េី គោ៉ោ ម បុ បាា និង្សាវមីរបេ់អក្
ន ស្េីមិនបានច្ូ លរួមគៅក្នុង្ការបង្ករបួេសានម កាលពី នងៃទ្ី
០៧ មខ្េីហា ឆ្នាំ២០១២ គន្ទោះគទ្។ ពុាំ ម្មនភ័ េតាង្ណាមួ
យ្តូវបានបងាាញគដ្ើ មបីរាំ្ទ្ការ
ុត

េននិដ្ឋានរបេ់្ពោះរាជអាជាាមដ្លថា ជនជាប់ គចាទ្បានេមគាំ និតក្នុង្ការ “គរៀបច្ាំមផនការ” បង្ក
របួ េសានមដ្ល់អនក្ដ្នទ្គន្ទោះគទ្។

សាលាឧទ្ធរណ៍បានបមនាមការគចាទ្្បកាន់ពីបទ្េមគាំ និត

មដ្លយល់ស្េបតាមការេននិដ្ឋានរបេ់្ពោះរាជអាជាា គទោះបី ជាការេននិដ្ឋានគនោះគធវើគ

ើង្គដ្ឋយ

ពុាំម្មនភ័ េតាង្ក្៏
គដ្ឋយ។
ុត
គៅក្នុង្េវន្ទការជាំនុាំជ្មោះ អនក្ស្េី គោ៉ោ ម បុ បាា ពុាំ បានទ្ទ្ួ លការជូនដ្ាំណឹង្អាំ ពីការ
គចាទ្្បកាន់ពីបទ្េមគាំ និតគ ើយ គហើយរត់ ក្៏មិន្តូវបានគចាទ្្បកាន់ ពីបទ្េមគាំ និតក្នុង្
ការគរៀបច្ាំ មផនការបង្ករបួេសានមគៅេវន្ទការសាលាដ្ាំ បូង្រាជធានី
ឧទ្ធរណ៍គន្ទោះគទ្។

ឬេវន្ទការសាលា

ពុាំ ម្មនការជូ នដ្ាំ ណឹង្អាំ ពីការគចាទ្្បកាន់ពីបទ្េមគាំនិត្តូវបានផតល់ជូន

មុ នគពលេវន្ទការសាលាឧទ្ធរណ៍គ

ើយ។

ភ័ េតាង្មដ្លបានគលើ
ក្គ
ុត

ើង្គៅសាលាឧទ្ធរណ៍

គឺ ថា អនក្ស្េី គោ៉ោ ម បុ បាា បានគចាទ្្បកាន់ជនរង្គ្រោះម្មនក្់ ពីបទ្លួច្ក្ញ្ចក្់រងយនតរបេ់រត់
និ ង្ថា រត់បានជួ យរ ាំគដ្ឋោះអនក្បង្ករបួ េសានមម្មនក្់។ ភ័ េតាង្គនោះ្តូ
វបានជាំទេ់ និ ង្មិន្តូវ
ុត
បានបញ្ញ
ា ក្់ ថា្តឹ ម្តូវគ

ើយ។ អនក្ស្េី គោ៉ោ ម បុបាា គៅមតេាិតគៅក្នុង្ពនធន្ទររគៅគ

ើយ

គទោះបី ជាពុាំ ម្មនភ័ េតាង្្គប់
្រន់ថា រត់បាន្ប្ពឹ តទ្
ត គង្វើខ្ុេច្ាប់ោ៉ោង្ណាក្តី។
ុត

គណៈក្ម្មាធិ ការេិទ្ិ ម
ធ នុេសអង្គការេហ្បជាជាតិ (គណៈក្ម្មាធិ ការេិទ្ិ ម
ធ នុេស) គៅ
ក្នុង្បទ្អតាាធិ បាយទ្ូ គៅគលខ្ ១៣(៨) បានបញ្ញ
ា ក្់ ថា លក្ខខ្ណឌត្មូវអាំ ពីការជូ នដ្ាំ ណឹង្នន
ម្ម្តា ១៤(៣) រួមបញ្ូច លទាំង្៖
៨. …បុគគល្គប់ រប
ូ ម្មនេិទ្ិ្ធ តូវទ្ទ្ួ លបាននូ វព័ត៌ម្មនអាំពីការគចាទ្្បកាន់មក្គលើខ្ួន
ល
ជា

ភាសាមដ្លជនគន្ទោះគច្ោះ...។ ម្ម្តា ១៤ (៣) (ក្) អនុ វតតច្ាំគពាោះ្គប់ក្រណីទាំង្អេ់នន
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ការគចាទ្្បកាន់ពីបទ្្ពហាទ្ណឌ រួមទាំង្គរឿង្ក្តីរបេ់ជនទាំង្ឡាយណាមដ្លមិ នជាប់ឃុាំ...
េិទ្ិ្ធ តូវបានព័ត៌ម្មន “ភាលមៗ” អាំពីការគចាទ្្បកាន់ ត្មូវថា ព័ត៌ម្មន្តូវបានផតល់ជូនតាម
រគបៀបមដ្លបញ្ញ
ា ក្់

ភាលមៗគៅគពលមដ្លការគចាទ្្បកាន់្តូវបានគធវើគ

ើង្ពីដ្ាំបូង្គដ្ឋយ

អាជាាធរម្មនេមតាក្ិច្.ច ... េិទ្ិ គធ នោះ្តូវគក្ើ តគ

ើង្គៅគពលតុ លាការ ឬសាាប័ នអយយការ ក្នុង្
េគ្មច្ចាត់ វ ិធានការតាមនី តិវ ិធី្បឆ្ាំង្នឹង្ជនណាម្មនក្់

អាំ

ុង្ដ្ាំ គណើរការគេុើបអគង្កត
មដ្ល្តូវបានេង្ស័យថាបាន្ប្ពឹតប
ត ទ្គលាើេ ឬក្ាំ ណត់មុខ្េញ្ញញជនគន្ទោះជាសាធារណៈ
...។
អនក្ស្េី គោ៉ោ ម បុ បាា មិ នបានទ្ទ្ួ លការជូ នដ្ាំ ណឹង្ភាលម ឬការជូ នដ្ាំ ណឹង្ណាមួ យអាំ ពី
ការគចាទ្្បកាន់ពីបទ្េមគាំ និតបង្ករបួ េសានម

មុ នគពលេវន្ទការជាំ នុាំជ្មោះសាលាដ្ាំបូង្

ឬ

េវន្ទការជាំនុាំជ្មោះគៅសាលាឧទ្ធរណ៍ ដ្ូ ច្មដ្លត្មូវគដ្ឋយម្ម្តា ១៤ នន ក្.អ.េ.ព.ន និង្
ម្ម្តា ៣៨ ននរដ្ាធមានុញ្ញ។
៣. ការរ ំគលាភរំពានគលើការស្នមត្អ្ំពភា
ី ពោមនគោស្ គៅកនងែំ
គណើរការមុនគពលជំនុំជប្មះ
ុ
ោ ំងមូល កនងអ្ំ
ឡងគពលជំ
នុំជប្មះ និងរង់ច ំការជំនុំជប្មះគៅសាលាឧទ្ធរណ៍ ការមិនប្ផន
ុ
ុ
គោរពតាមលកខខណឌត្ប្មូវររស្់

ក.អ្.ស្.ព.ន[3]

(រែឋធមមនុញ្ា)[4]

និងរែឋធមមនុញ្ាននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា

សាលាដ្ាំបូង្រាជធានី (គៅនងៃទ្ី០៤ មខ្ក្ញ្ញញ ឆ្នាំ២០១២) និ ង្សាលាឧទ្ធរណ៍ (គៅនងៃទ្ី
០៧

មខ្វ ិច្ឆិកា

ឆ្នាំ២០១២)

េនាតទ្ុ ក្ជាមុនថារានគទេ

មិនបានច្វើការពិ ចារណាឲ្យបាន្តឹម្តូវគលើេិទ្ិ ធទ្ទ្ួ លបានការ
គៅគពលពិ ចារណាគលើពាក្យេុាំគៅគ្ៅឃុាំ។

តុ លាការក្ាំពូល

(គៅនងៃទ្ី២៧ មខ្មី ន្ទ ឆ្នាំ២០១៣) មិ នបានច្វើការពិ ចារណាឲ្យបាន្តឹម្តូវគលើេិទ្ិ ធទ្ទ្ួ លបាន
ការេនាតទ្ុក្ជាមុនថារានគទេ គៅគពលេាំណុាំគរឿង្របេ់អនក្ស្េី គោ៉ោ ម បុ បាា ក្ាំ ពុង្រង្់
ចាាំេវន្ទការជុំនុុំជត្មះចៅសាលាឧទ្ធរណ៍ច

ើយ។

ក្.អ.េ.ព.ន ធាន្ទនូ វេិទ្ិរធ បេ់មនុ េស្គប់រប
ូ មដ្ល្តូវទ្ទ្ួ លបានការេនាតជាមុ នថា
រានគទេ (ម្ម្តា ១៤(២))។ េិទ្ិ គធ នោះរួមទាំង្េិទ្ិ ម្ម
ធ នគេរ ីភាព “គលើក្មលង្មតមានចេរុ ផ្ល
និ ង្ស្េបតាមនី តិវ ិធី ដែលម្មនមច្ង្ចៅកនុងច្ាប់ ” (ម្ម្តា ៩ នន ក្.អ.េ.ព.ន)។ ដ្ូច្មដ្លបាន
បញ្ញ
ា ក្់គៅក្នុង្រទអត្ថា្ិរាយទ្ូ គៅទ្ី៨

គដ្ឋយគណៈក្ម្មាធិ ការេិទ្ិ ម
ធ នុ េស

[3] Albert Womah Mukong v. Cameroon (458/1991), ត្រង់កថាខ្ណ្ឌទី ៩.៨, ្តូវបានអោះអាង្គ

(ឆ្នាំ១៩៨២)

ើង្វ ិញ ក្នុង្ច្ាំគណាមចស្ៀវចៅ

គផសង្គទ្ៀត ក្នុង្ Abdelhamid Taright, Ahmed Touadi, Mohamed Remli and Amar Yousfi v. Algeria (1085/2002), ត្រង់
កថាខ្ណ្ឌទី ៨.៣, and Rafael Marques de Morais v. Angola (1128/2002), ត្រង់កថាខ្ណ្ឌទី ៦.១. ៦.១។
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ការឃុាំខ្ួនបគណា
ល
ត ោះអាេនន្តូវមតគធវើគដ្ឋយមានកត្មិ រ និ ង្អនុ វតតមតគៅក្នុង្កាលៈគទ្េៈពិ គេេ
មដ្លម្មនមច្ង្គដ្ឋយច្ាប់ប៉ោុគណាណោះ។

គណៈក្ម្មាធិ ការេិទ្ិ ធមនុេសបានពនយល់ ទក្់ទ្ង្នឹង្ការឃុាំខ្ួនត្ថមទុំ
ល
ចនើងចិរថា
ត ៖
្បវតតិននការតាក្់មតង្គេច្ក្តី្ពាង្ននម្ម្តា ៩ ក្ថាខ្ណឌទ្ី ១ បញ្ញ
ា ក្់ ថា “ការគធវើ
តាមទ្ាំ គនើង្ច្ិ តត” មិ នម្មនន័ យគេាើនឹង្ “្បឆ្ាំង្នឹ ង្ច្ាប់” គទ្ ប៉ោុ មនត្តូវមតបក្ស្សាយ
ឲ្យបានទ្ូ លាំទ្ូលាយជាង្គនោះគដ្ើមបីរម
ួ បញ្ូច លទាំង្ធាតុ ន្ទន្ទននភាពមិ នេមស្េប

ភាព

អយុតិធ
ត ម៌ ក្ង្វោះការេនាត និ ង្ដ្ាំ គណើរការ្តឹ ម្តូវតាមផលូវច្ាប់។ គៅគពលគណៈក្ម្មា
ធិ ការេិទ្ិ ម
ធ នុ េសបានគធវើការអគង្កតគលើសាានភាពគក្ើតគ
ថា

ការឃុុំខ្ួន
ល

ើង្ពីមុនៗ ច្ាំ ណុច្គនោះម្មនន័ យ

អនុគលាមតាមការចាប់ខ្ួនចដាយស្េបច្ាប់
ល

មិន្តឹមមតស្េបច្ាប់

ប៉ោុ គណាណោះគទ្ ប៉ោុមនតមងមទាំង្េមគហតុផល គៅក្នុង្្គប់កាលៈគទ្េៈទាំង្អេ់។ ការឃុុំ
ខ្លួន្តូវដរជាការោុំបាច់ គៅកនុងត្ររ់កាលៈចទស្ៈទុំងអស្់ ឧទហរណ៍ គដ្ើមបីបងាករការ
រត់គគច្ខ្លួន បងាករការការរ ាំខានដ្ល់ភ័េតាង្
ឬបងាករបទ្គលាើេក្ុាំឲ្យគក្ើ តគ
ុត

ើង្ជាងាី។ [3]

គេច្ក្តីេគ្មច្របេ់សាលាដ្ាំ បូង្រាជធានីភាំ គន ពញ គៅនងៃទ្ី០៤ មខ្ក្ញ្ញញ ឆ្នាំ២០១២
គេច្ក្តីេគ្មច្របេ់សាលាឧទ្ធរណ៍ គៅនងៃទ្ី០៧ មខ្វ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ និង្គេច្ក្តីេគ្មច្
របេ់តុលាការក្ាំ ពូល គៅនងៃទ្ី២៧ មខ្មី ន្ទ ឆ្នាំ២០១៣ មិ នបានបាំ គពញតាមលក្ខខ្ណឌត្មូវមផនក្
ច្ាប់តាមច្ាប់ ជាតិ និ ង្ច្ាប់អនតរជាតិគ

ើយ។ ម្ម្តា ៤៨ ម្ម្តា ២០៣ និ ង្ម្ម្តា ២០៥ នន

្ក្មនីតិវ ិធី្ពហាទ្ណឌ រដ្ាធមានុញ្ញ និង្ ក្.អ.េ.ព.ន ត្មូវឲ្យតុ លាការក្មពុជាធាន្ទថា ការឃុាំ

ខ្លួនបគណា
ត ោះអាេនន ្តូវបានអនុ វតត មតគៅក្នុង្ក្រណី មដ្លការឃុាំខ្ួនបគណា
ល
ត ោះអាេននគនោះ្តូវ
បានបគង្កើតគ ើង្ជាការចាាំបាច្់ គដ្ើ មបីបងាករហានិ ភ័យមដ្លម្មនការបញ្ញ
ា ក្់ ដ្ូ ច្ជា៖ ការរត់ គគច្
ខ្លួន គ្ជៀតម្ជក្ដ្ល់ការ្គប់្គង្គលើវ ិេ័យយុតិ ធ
ត ម៌ ឬការគក្ើ តគ ើង្ជាងាីននបទ្គលាើេមដ្ល្តូវ
បានគចាទ្្បកាន់។ តុលាការក្៏ ្តូវមតយល់គឃើញគដ្ឋយមផាក្គលើមូលដ្ឋានតាមផលូវច្ាប់ផង្មដ្រ
ថា ពុាំ ម្មនជគ្មើ េគផសង្គ្ៅពីការឃុាំខ្ួនបគណា
ល
ត ោះអាេនន មដ្លអាច្បងាករហានិ ភ័យន្ទន្ទមដ្ល
្តូវបានបញ្ញ
ា ក្់ច

ើយ។

គៅក្នុង្េាំណុាំគរឿង្របេ់អក្
ន ស្េី គោ៉ោ ម បុ បាា តុលាការបានដ្ឋក្់
កាតពវក្ិច្ចច ដាយមិ ន្តឹ ម្តូវគលើអនក្ស្េី គោ៉ោ ម បុបាា ឲ្យអនក្ស្េី្តូវបងាាញភ័ េតាង្ថា
សាាន
ុត
ភាពេុខ្ភាពរបេ់រត់ត្មូវឲ្យម្មនការគដ្ឋោះមលង្។

ការខ្ក្ខានរបេ់តុលាការក្នុង្ការអនុ វតតន៍ឲ្យបាន្តឹម្តូវនូ វច្ាប់

មដ្លការពារេិទ្ិ ធ

មានគេរ ីភាព និ ង្េិទ្ិទ្
ធ ទ្ួ លបានការេនាតជាមុនថារានគទេ ្ពមទាំង្ច្ាប់ទក្់ ទ្ង្នឹ ង្
ការគេនើេុាំគៅគ្ៅឃុាំ ជាក្ាំ ហុេមផនក្អង្គច្ាប់។ ការបដ្ិ គេធមតង្គហើយមតង្គទ្ៀតច្ាំ គពាោះពាក្យ
េុាំគៅគ្ៅឃុាំ គដ្ឋយពុាំ ម្មនយុតិក្
ត មាតាមផលូវច្ាប់ គឺស្េបគៅនឹ ង្ការវ ិភាគ មដ្លបានគលើក្គ

ើង្
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គពាលគឺ

ការគចាទ្្បកាន់មិនបានគធវើគ

ើង្ក្នុង្គរល

បាំ ណង្អនុ វតតច្ាប់គន្ទោះគទ្ ប៉ោុ មនតមបរជាគធវើគៅក្នុង្គរលបាំ ណង្មិន្តឹ ម្តូវគដ្ើមបីដ្ឋក្់ទ្ណឌក្មា
និ ង្ការរារាាំង្ដ្ល់ការតេូមតិមផនក្េិទ្ិ ម
ធ នុ េសស្េបច្ាប់របេ់អនក្ស្េី គោ៉ោ ម បុ បាា គៅវ ិញ។
៤. កងវះភាពឯករាជយ និងភាពមិនលគមអៀងររស្់ត្ុលាការ

ការផតន្ទទគទេគលើអនក្ស្េី គោ៉ោ ម បុ បាា គដ្ឋយមផាក្គលើភ័េតាង្ដ្ឋក្់
បនទុក្មិនេុីេងាវក្់
ុត

និ ង្រានេម្មាង្គហតុ ្តឹម្តូវ គៅច្ាំ គពាោះភ័ េតាង្គដ្ឋោះបនទ
ុត
ុក្មដ្លម្មនេម្មាង្្តឹ ម្តូវ និ ង្មិ ន
អាច្ជាំ ទេ់បាន ជាការកាត់គេច្ក្តីខ្ុេទាំង្ស្េុង្របេ់តុលាការ គហើយ្តូវមតចាត់ទ្ុក្គេច្ក្តី
េគ្មច្ទាំង្គន្ទោះថាពុាំ្តឹម្តូវ។
អាស្េ័យដ្ូ ច្បានជ្ម្មបជូនខាង្គលើ េូមឯក្ឧតតម្បធាន គមតាតទ្ទ្ួ លយក្ពិ ចារណា
នូ វសារណាេននិដ្ឋានរបេ់គយើង្ខ្ាាំុគដ្ឋយក្តីអនុ គ្រោះ។
េូមឯក្ឧតតម្បធាន ទ្ទ្ួលនូ វការគររពរាប់អានដ្៏ខ្ពង្់ខ្ពេ់អាំពីគយើង្ខ្ាាំុ។
នងៃទ្ី២០ មខ្វ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣

គគេល គែវីឌស្ុន

ន្ទយក្្បតិ បតតិ
អង្គការឃ្លាំគមើ លេិទ្ិគធ មធាវ ី កាណាដ្ឋ
(Lawyers’ Rights Watch Canada)
ច្មលង្ជូន៖ ឯក្ឧតតម អ្ងេ វងសវឌានា
រដ្ាមន្តនតី្ក្េួង្យុតិតធម៌
គលខ្ ២៤០ មហាវ ិងី េុធារេ
ភនាំគពញ ្ពោះរាជាណាច្្ក្ក្មពុជា
ទ្ូរសារ៖ ០២៣ ៣៦៤១១៩ អុីមមល៖ moj@cambodia.gov.kh
ច្មលង្ជូន៖ គលាក្ជាំទវ ជា លាង
អគគ្ពោះរាជអាជាា
តុលាការក្ាំ ពូលនន្ពោះរាជាណាច្្ក្ក្មពុជា

ផលូវេុធារេ និ ង្ផលូវគលខ្ ២៤០ ភនាំគពញ ្ពោះរាជាណាច្្ក្ក្មពុជា
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