េត្របេទសកម�ុបានេគាយន�ករបំេពញបែន�ែដរឬេទ?

កអនុវត�លក�និក
� តុលករ្រពហ�ទណ�អន�រេដយ្របេទសកម�

Simon M. MEISENBERG ∗
simonmmeisenberg@gmail.com

(េ្រគនឹ ងេបាះពុមផ្សេនក�ុទិ នានុប្បវតអសុីស�ីព ីច្ប្រពហ�ទណ�អន�រជា ឆា� ២០១៣)
េសចក�ីសេង�ប
េ្រកយពីឆ�ងកតអំេព េឃារេនាេពកន�ងមក ្របេទសកម�ុបាចតវ ិធានក

វ ិជ�ម ាេដ ម្បេធ�យា៉ងធាឲ្យមានេចទ្របកឲ្បា្រតឹ្រត�េលបទឧ្រកិដ
អន�រជាតនាេពលខងម
(តុលក្រពហ�ទណ�អន�រជា)

អនុេលតលក�និ ក
� តុ លក្រពហ�ទណ អន�រជាត
ែដល្របេទកម�ុជបាផ�ល់សច�ប ័េនក�ុឆា�

២០០២។ េទះបីយា ៉ងេនះក ៏េដ យន�កៃនកចបឲ្យមកទទួ លខុស្រត� និ ង
យន�កេធ�ឲ្រងចដ៏ មាន្របសិភាចំេពបទឧ្រកិដនេពលខងមុ
បេង�តេឡង

ចំបា្រត�

មិ នែមន្រគាន់្រែតចូ លរួមជសមាជិកៃតុ លក្រពហ�ទណ�អន�រជា

ែតប៉ុេណា�ះេនាះ។

កយល�់ សបគា�ជាឯកចេ� ឃញមាកនែតេ្រចេឡងេដ

ជំរុញឲ្រដស
� មាជិ ៃនតុ លក្រពហ�ទណ អន�រជាតែចងប�ូ� លបទឧ្រកិដ្របល័ពូ ជ

សសន

បទឧ្រកិដ្របឆានឹ ងមនុស្សជា

និ ងបទឧ្រកិដ�ស�ងេនក�ុងច្បោជាត

េដេហតុថា្របសិនេពុំមានច្ប ោប់ែចងេទ

វនឹ ងេធ�ឲ្្របេទនីមួ យៗពុំមា

លទ�ភាេច្របក�សបតេគាលករ ៃនយន�កបំេពញបែន�ម។ ្របេទ កម�ុជ
∗

ទី្របឹក្សោែផ�កច្បោប់េនអង�ជំនុំជ្រម ះវិសម��ក�ុងត ុល (តំងពីឆា២០១១) អតីតម�ន�ីច្បោប (ឆា�២០០៥-២០០៩) និងម�ន�ី

ជាន់ខ�សែផ�កច្បោប់តុលករពិេសសស្រមាប់្របេទសេសរ៉ (ឆា�២០០៩ ដល់ឆា�២០១១)។ អត�បទេនះ បកែ្រេដេល
េខង ប៉ូ លីដ បច�ុប្បន ជាម�ន�ីបកែ្របភាសេនអង�ជំនុំជ្រមះវិសម��ក�ុងតុល និងជស�ស ចរភាអង់េគ�សែផ�កច្បោ
និ ងេសដ�កិ ច� ៃនសកលវិទ្យោល័យភូមិន�នីតិស និ ងវ ិទ្យោស�ស�េសដ�កិ អត�បទេនះែផ�កមូលដ�េលបទបង�េនក�ុងឱក

“ខួ បេលកទី១០ៃនកចូលជាធរមៃនលន�ិកទី្រក�ងរ៉ូម៖ េដម្បី្របយុទ�្រ

នឹងនិទណ�ភា

និ ងកទប់ស�តឧ្រកិដ�កម�ធំេនក�ុ

្របេទកម�ុជានាេពលអន” ែដលេរៀបចំេឡងេដសមាគអដហុេនៃថ�ទី ២ ែខកក�ដ ឆា ២០១២ េនសណា�គឡឺរ៉យ
ូ ា៉
ក�ុងទី្រក�ងភ�ំេពញ។ អ�កនិពនអត�បទេនះសូមែថ�ងអំណរគុណដល់ ជា សុ ីវហ័ង (CHEA Sivhoang) ែដលបានជួេលប�
� ភាស ន
កបកែ្របពភាែខ�រេទជាភាសអង់េគ�ស Matteo Crippa, Roger Phillips និង Matthew Cameron ែដលបាផ�ល់េយាបល
េលេសចក�ី្រពអត�បទេនះ។ កំហុសទំ អស់េផ្សេទៀតជាករទទួលខុស្ររបស់អ�កនិពន�

េហយមតិ ទស្សនទំងអសែដលបា

េលកេឡងេនក�ុងេនពុំែមនជករយលេឃញរបស់អង�កណាមួែដលអ�កនិពន�ធា�ប់េធ�ករ ឬមានទំនាក់ទំនងជាមួយេន

1

បាអនុវត�តនិ នា�កេនះ

េហយបាអនុម័តដកប�ូ� លបទប�� តិទ
� ំេនះេនក�ុ

្រក្រពហ�ទណ�កម�ុថ�ី ឆា�២០០៩ (្រក្រពហ�ទណ កម�ុជ)។ េ្រកពីបាពិ និត្េម ល
បទប�� តិ ស
� ីពី
� បទឧ្រកិដអន�រជាតែដល្រត�បាអនុម័តដកប�ូ� លេនក�ុង្រកម្រ

ទណ� កម�ុជេនះរួចមក េយងេម លេឃញយា ៉ច្បោថ ្រកមច�ុប្បនេនះចំបា្រត�េធ�
វ ិេសធកម�

និ ងែកទ្រមងខ�ះេដ ម្បឲ្េគារឲ្យម្របសិទ�ភតេគាលករ ៃន

យន�កបំេពញបែន�មដូ ចមាែចងេនក�ុងលក�និ ក
� តុ លក្រពហទណ�អន�រជាត ។
្របេទសកម�ុជាធាមាស�ស�ហិង្នាេពលកន�ងម។ េទះបីតុលករេផា�

ជាម្ប េល្របវត�ិស�ចេនា�ពីឆា�១៩៧៥ និ ងឆា�១៩៧៩ ែដលកងកមា�ំបក្កម�ុយនីស�កម�ុជ
េពគឺ ែខ�រ្រកហមបេធ�បដិ វត�ន៍ផា�ច់កេដ ម្បីបេង�រដ�សង�មនិ យម និ ងសង�មឯកពន�ុក៏ េដ
ក៏្របេទេនះបាឆ�ងកត់បទពិេសធៃនជេមា�ះ្របដប់អដ៏យូរឆា�ចប ់ពឆា�១៩៧០
១៩៩៧1។

េទះបីអង�ជំនុំជ្រមះវិសមក�ុងតុលករកម�

(អ.វ.ត.ក)

េលបទឧ្រកិដធំៗមួ យចំនួ នតូ ចេនក�ុអំឡុងសម័យែខ�រ្រកហក៏េដ
្រទង់្រទយ

ដល់ឆា�

េធ�កេចទ្របក

ក៏កររំេលភសិទ�ិមនុ

និ ងកបំពធ�ន់ធ�រេលច្បោមនុស្សធម ៌អន�រជាេនែមាននិទណ�ភាពដែ។

�
មូ លេហតុ គឺ េដយសរេហតុមួ យចំនួ ន ទំែផ�កនេយាប និ ងច្បោ 2។ ឧបសគ�ផូវច្បោ
2

មួ យេទៀតេធ�ឲ្យមាននិទណ�ែដរេនា គឺេដយសេហតុផលថ បទឧ្រកិដអន�រជាត ដូ ចជ
បទឧ្រកិដ្របល័ពូ ជសសន បទឧ្រកិដ�ស�ង និ ងបទឧ្រកិដ្របឆាំងនឹងមនុស្ស (ចប ់ព
េពលេនះេទេហ

បទឧ្រកិដអន�រជាត)

ពុំ្រត�វបែចងប�ូ� លជាបទេល�េនក�ុងច្ប្រពហ

ទណ�ជាត េនេពែដលឧ្រកិដ�កមទំងេនបា្រប្រពឹត�េឡ។ ្រកម្រពហ�ទណ�កម� 3កំណត់នូ វ
3

1

Lucy KELLER, UNTAC in Cambodia – from Occupation, Civil War and Genocide to Peace, Max Planck Yearbook of United

Nations Law 9 (2005), 127-178; A. Rapp/ C. Philipp, Conflicts Cambodia/Kampuchea, in Rüdiger WOLFRUM, United Nations:
Law, Policies and Practice, Volume I (1995), 200 et seq.
2

“កិច�្រពមេ្រពរវអង�ករសហ្របជាជាតិ រជរដ�ភិបាលកម�ុជាទក់ករកត់េសចកេនេ្រច្ប់កម�ុជនូវឧ្រកិដ�កម

ែដល្រប្រពឹត�េឡេនក�ុងរយៈកលកម�ុជា្របជាធិបេ” ចុះៃថ�ទី៦ ែខមិថុនា ឆា២០០៣ ែដលចូលជាធរមេនៃថទី២៩ ែខេមស

ឆា�២០០៥ សន�ិស��ៃនអង�ករសហ្របជា េលខ៤១៧២៣ េនេលេគហទំព័ http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legaldocuments/Agreement_between_UN_and_RGC.pdf

(ចូលអនចុងេ្រកយនាៃ២៣ ែខក�� ឆា� ២០១៣)។ សូមេមលផងែដរ

“ច្បោប់ស�ីពីករបេងឲ្យមានអង�ជំនុំជ្វ ិសម��ក�ុងតុលករកម�ុជាេដម្េសចក�ីឧ្រកិដ�កែម ដល្រប្រពឹេឡងេនក�ុងរយក

ៃនរបបកម�ុជា្របជាធិបេ” ែដល្រត�វបានអនុមេដយរដ�សភាជនាៃថ�ទ២ ែខមករ ឆា២០០១ និ ង្រពឹទ�សេនៃថ�ទ១៥ ែខមករ
ឆា�២០០១ េហយ្រត�វប្របកឲ្េ្រប្របេដ្រពះរ្រកមេលខ ន/រកម/១០០៤/០០៦ េនៃថ�ទ១០ ែខសីហ ឆា២០០១។
3

ជឹ ង ប៊ុនេឡង ្រកម្រពហ�ទណ� សំេណបកែ្របជាភ -អង់េគ�ស  (ទី្រក�ងភ�ំេពញ ែខ ឧសភា ឆា ២០១១)។ ្រក្រពហ�ទណ កម�ុជ

្រត�វបាន្រឲ្យេ្រេនៃថ�ទ៣០

ែខវ ិច�ិ ក ឆា ២០០៩។ េសចក�ីេយា ជាភាសអង់េេទរ្រក្រពហ�ទណ កម�ុជ្រត�វបដក

�សង់េចញមកពីសំេណបកែ្របេ្រកផ�េដ ជឹ ង ប៊ុនេឡង។

2

េគាលករ គា�នបទេល� ្របសិនេបគ ា�នច្បោប ឬេគាលករណ៍នីត្យោនុក 4។ អ.វ.ត.ក
4

្រត�បាបេង�តេឡងក�ុងឋនជាស�បតុ លកពិ េសសមួ យ
េក តេឡងជា៣០ឆា�រួចមកេហយ
ែផ�កតច្បោជាត

េដ ម្បជំនុំជ្រមេលបទឧ្រកិដែដល

និ ងេដ ម្បេដ�សប�
� គតិ យុតិេ� ក តេឡងេ្រកអង�េហតុ

ឬវ ិធាច្បោទំេនៀមទមា�បែដលែចងអំពីៃនករទទួលខុស្រតជាលក�ណ

បុគល
� េលបទឧ្រកិដអន�រជាតិមួយចំនួ 5។
5

ចប ់តំងេពលអនុម័តលក�និ ក
� តុ លក្រពហ�ទណ�អន�រជារួចមក
្រពហ�ទណ អន�រជាត

ឬលក�និ ក
� ទី្រក�ងរ៉ូ) 6

(លក�និ ក
� តុ លក

្របេទសកន់ែតេ្រចនេឡធាន

្របព័ន�ច្ប

ក�ុង�ស�ករបស់ពួ កេគបានដក់ប��បទឧ្រកិដែដលមានែចេនក�ុងលក�ន�ិតុ លករ្រពហ�
អន�រជាត

េហយស�ិតេនេ្រកយុត�ធិរៃនតុ លក្រពហ�ទណ�អន�រជា

ថជាបទេល�

្រពហ�ទណ 7។ និ នា�ករបស់រដ�ជាេ្រចែដលងេទរកកដកឲ្យមកទទួ លខុស្រតវែបបេនះ
7

គឺ េក តេចញពីករយល់េឃញ

និ ទណ
� � ភាចំេពអំ េពេឃាេឃដូ ចធា�បបាេក តមាេនក�ុ

សតវត្សរ៍ទ២០ ពុំអទទួ លនូ វករអត់ឱនបតេទៀតេទ។ េទបីជយា ៉ណាក ៏េដយ  មា
េហតុផលច្បោមួ យែដរ។

តុលករ្រពហ�អន�រជាតបានយកេលករណ ៃនយន�ករប ំេព

បែន�មេធ�ជាមូលដ និ ងផ�ល់ឧត�មានុភដល់្របព័នតុ លកជាតក�ុងកេចទ្របកបទឧ្រកិដ
នាេនេ្រកយុត�ធិកររបស់ខ�ួ េនក�ុករណី ែដលរដ�គា�នឆន� ឬ មិ នអេច្របកបា

េទ បតុ លករ្រពហ�ទណ�អន�រជាអនុវត�យុត�ធិករបស់ខ�ួនេដ ម្បេចទ្របកបុគ�លណាមួ

បាន រដ�សមាជិបាយល់�សបគា�ជាឯកច�ន�កន់ែតេ្រចនថ ខ�ួនគួ រយកបទឧ្រកិដេនក�ុង

លក�និ កៈ
� តុលក្រពហ�ទណ�អន�រជា

មកែចងដក់ប��ូេនក�ុងច្ប ោប់ក�ុង�របស់ខ�ួន

េដយស ្របសិេបពុំ មាច្បោប់ែេទេនា វអបណា�ឲ្មានិ ទណ
� � ភា និ ងនាំដល
កចត់ទុក រដម
� ិ នមានលទ�ភេច្របកបទឧ្រកិដែដលមានែចងេនក�លក�និ ក
� តុ លក
្រពហ�ទណ�អន�រជាត
4

មា្រ៣ ៃន្រកម្រពហ�ទណ�កម� (េគាលករណ៍នីត្យោនុក) ែចងថា “មានែអំេពែដលបេង�តជាបទេល� េនេពលែដលអំេព

េនាមានែចងក�ុបទប�� តិ្� រពហ�ទណ�ជាធរប៉ុ េណា�េទប្រត�វផ�នា�េ្រពហ�ទណ បា”។
5

អ.វ.ត.ក  កំង េហ�កអ៊ សំណុំ េរឿង  ០០១/១៨-០៧-២០០៧/អវតក/អជសដ សល្រកម ចុះៃថ� ២៦ ែខកក�ដ ឆា ២០១០ កថាខណ�

២៨-៣៤។
6

ឯកសរ .ស.ប េលខ A/CONF 183/9 លក�និក
� ទី្រក�រ៉ូមៃនតុលករ្រពហ�ទណ�អន�រជាតិ េបកឲ្យចុះហេនៃថ�ទ១៧ ែខ កក�ដ

ឆា�១៩៩៨ [ឆា�២០០២] ATS 15 (ចូលជាធរមេនៃថ�ទី ១ ែខ កក�ដ ឆា� ២០០២) (ចប់ពីេពលេនេទេហថា ល ន�ិកទី្រក�ងរ៉ូម
ឬលក�និក
� ៃនតុ លករ្រពហ�ទណ�អន�រ) ែដលអចពិនិតេមលបនេនេលេគហទំព័ http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra
.htm (ចូ លអនចុងេ្រនាៃថ�ទ២៣ ែខក�� ឆា�២០១៣)។
7

សូមេម ល

្របេទសអល�ឺម៉ង់ ច្បោប់អន ្រកមស�ីពឧ្រកិដ�កម�្ឆាំងនឹច្បោប់អន�រជាតិ ចុះៃថ ២៦

ែខមិថុនា ឆា ២០០២។

្របេទសអូ�ស�លី ច្ ឆា�២០០២ ៃនតុលករ្រពហ�ទណ�អន�រជាតិ 41 ឆា�២០០២ និងច្បោ (វ ិេសធនកន
ម េពលេ្រក) ឆា�ំ
២០០២

ៃនតុលក្រពហ�ទណ�អន�រជាតិ។ ្របេទសហូឡង់ដ៏ ច្បោប់ស�ីពីឧ្រកិដ�កម�អន�រជាតិ ច

២០

ែខមិថុនា ឆា ២០០២។

សធារដ�អ�ហ�កខងត្បូង ករអនុ លក�និក
� ទី្រក�ងរ៉ូៃនច្បោប់របស់តុលក្រព
រ
អន�រជាតិេល27 ឆា�២០០២។ ច្រកភ
អង់េគ�ស ច្បោប់ៃនតុលក្រពហ�ទណ�អន�រជ
រ
២០០១។

3

្របេទសកម�ុបាេដ រតមនិនា�ករ េហយេ្រកយពីផ�ល់សច�េលលក�និ ក
� ទី្រក�រ៉ូម

� ំងេនេទ
េនៃថ�ទី ១១ ែខ េមស ឆា� ២០០២ រួចមក 8 ្របេទសកម�ុបាែចងប�ូ� លបទប�� តិទ
8

ក�ុង្រក្រពហ�ទណ កម�ុជាឆា២០០៩។ េនះជករវិវឌ្ឍថ�ីមែដលសមនឹ ងទទួលបាករស�គម
និ ងអេធ�ឲ្្របេទកម�ុជអរក្យុត�ធិកែផ�ក្រពហ�ទណ េលបទឧ្រកិដអន�រ
ជាតិទំងេនា។

េទះបីជា យា៉ងេនះ

េនេពពិ និត្ឲ្បាសុីជេ្រ េល បទប ��តិ ស
� ីពី
�

បទ ឧ្រកិដ អន�រជាតិែដ ្រត� បា យកមក ែចង ដក ប�ូ� ល េទក�ុង ្រក ្រពហ�ទណ កម�ុជ វេធ�

ឲ្មានករ្របារម� េហ ្រត�្របយ័ត្របែយ។ អត�បទេនះនឹ ងពិ និត្េម លបទប��តិទ
� ំេនះ
េហយនឹ ងពិ ភាកអំពីប�
� ៃនយន�ករប ំេពញបែន�ម

េគាលករ ៃនយន�កបំេពញបែន�មនឹ ង

េលកេឡងេដយសេង�េនក�ុងែផ�ទី I។ ែផ�កទី II នឹ ងបង�ញកវ ិភាគលម�ិេលបទប�� តិ � និ ង
និ យមន័យៃនបទឧ្រកដ�អន�រជាតែដល្រត�វបានែចងប��េទក�ុង្រកម្រពហ�ទណ�កម�ុ

ប�
�

េចពកព័ន�នឹ ងទ្រមងៃនករទទួលខុស្រត អភ័យឯកសិទ�ិ និ ងកររេលករេចទ្របនឹង
េលកេឡងេនក�ុងែផ�កទី III ដល់ ែផ�កទី IV។ ប�
� គតិ យុតិច
� ម្ប ថាេតបទប�� តិ្� រពហ�ទណ�ទ
េនះបាេគារពតនិ យមន័យៃនលក�និ ក
� តុ លករ្រពហ�ទណ�អន�រជាតិយា ៉ង

េហយ

ថាេតវ្របកន់ខ្រតឹ្រត�េទតលក�ខណ�ៃនយន�ករប ំេពបែន�មេនក�ុងលក�ន�ិតុ លក

្រពហ�ទណ អន�រជាតែដរឬេទ នឹ ងយកមកពិ ភាកេនក�ុងែផ�ទី V។

I. េគាលករណ៍យន�ករប ំេពញបែន�មេនក�ុងលកន�ិកតុលក
�
្រពហ�ទណ�អន
រ
លក�និ ក
� តុ លករ្រពហ�ទណ�អន�របាែផ�កេលេគាលករណ៍ៃនយន�ករបំេពញបែ
ពុំែមនេគាលករ ឧត�មានុភស�ីពី យុត�ធិករបស់តុលករ្រពហ�ទណ�អន�រេទ។

េគា

ករណ៍េនបាគូ សប�
� ក់េនក�ុបុព�កថ និ ងមា្១ ៃនលក�និ ក
� តុ លករ្រពហ�អន�រជាត

ែដលបាែចងយា ៉ច្បោស លក�និ ក
� េនះ្រត� “បំេពញបែន�មេលយុត�ធិករ្រពហ�ជាត”
កែចងដូ េច�ះ

គឺក�ុងេហតុផលេដ ម្បរក្សោអធិបេតរបស់រដ�នីមួយៗ

9

។

ក៏ប៉ុែន�ក�ុងេពលជាមួគា

េនះ ក៏េដ ម្បេធ�ឲ្យរដសមាជិេធ�កេចទ្របកបទឧ្រកិដអន�រជាត េដយអនុវត�ន៌នូកតព�កិច
ៃនយុត�ធិក្រពហ�ទណ របស់ខ�ួនេលបទឧ្រកិដ�្របល័យពូជស
ជាត

8

និ ងបទឧ្រកិដស�ង� 10។
10

បទឧ្រកិដ�្របឆនឹ ងមនុស្

េដយសេគាលករ ៃនយន�ករប ំេពបែន�មេនះេហយ

សូមេម លេគហទំព័រ http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/asian%20states/Pages/cambodia.aspx (េបកអ

ចុងេ្រកយនាទី២៣ ែខក�� ឆា�២០១៣)។
9

បុព�កថាៃនលក�ន�ិរបស់តុលករ្រពហ�ទណ�អន�រជាតិ។១ ៃនលក�និ ក
� របស់តុលករ្រពហ�ទណ�អន�រជ

10

Markus BENZIG, The Complementarity Regime of the International Criminal Court: International Criminal Justice between

State Sovereignty and the Fight against Impunity, Max Planck Yearbook of United Nations Law 7 (2003), 591-632, at 595 et

seq; Jann K. KLEFFNER, The Impact of Complementarity on National Implementation of Substantive International Criminal Law,
Journal of International Criminal Justice 1 (2003), 86-113, at 87.

4

េទ បតុ លករក�ុង�សមាឧត�មានុភេលតុលករ្រពហ�ទណ�អន�រ 11។
11

មា្១៧(១)

ៃនលក�និ ក
� តុលករ្រពហ�អន�រជាតកំណត់ អំពីស�នភាពែតុលករ្រពហ�ទណ�អន�រ
មិ នអអនុវត�យុត�ធិកររបស់ខ�ួនប (១) េរឿងក�ីែដលកំពុងេធ�ករេសុបអេង� និ ងេចទ្របក
េដយរដែដលមានយុត�ធិេលេរឿងក�ីេនា។ (២) េរឿងក�ីែដល្រត�វបានេសុបអេងរួចរលេដ
រដ�ែដលមានយុត�ធិ

េហយរដេ� នះបាសេ្រមមិ នេច្របកបុគ�លពក់ព័ន(៣)

ពក់ព័ន្រត�វបានជំនុំជ្រមះរួចេចំេពះទេង�ែដលជាកម�វត�ុៃបណឹ � ង។

និ ង(៤)

បុគ�ល

េរឿងក�ីពុំមា

ភាពធ�ន់ធ�្រគប ់្រគេដ ម្បីផ�ល់យុត�ិកមឲ្តុ លកចតវ ិធានកបែន�ម12 ។ ដូ េច�ះ មា្៧(១)
ៃនលក�និ ក
� តុលករ្រពហ�អន�រជាតែចងបំភ�ឺថ

េរឿងក�ីេនចំេពមុខតុ លករ្រពហ�

អន�រជាតិអទទួ លយកមកជំនុំជ្រមះប ដរបរដ�សមាជិមិ នមាលទ�ភា ឬ មិ នមានឆន�
ក�ុងករេសុបអេង� ឬេចទ្របកេរឿងក�ីេនាែតប៉ុេណា� 13។
13

លក�ខណ�ស�ីពីករមិនមានលទ�ែដលមានែចេនក�ុមា្១៧(៣)

តុលក្រពហ�ទណ អន�រជាត

“េដយសកបរជ័ធំ េធង

ៃនលក�និ ក
�

បាត្រម�ឲ្តុ លក្រពហ�ទណ�អន�រជា្រត�វែពិ ចរណ
ឬេដយស្របព័ន�តុលករមិ នដំ េណរក

េត

េទ បរដ�មិនមា

លទ�ភាឃុំខ�ួនជនជាប ់េច ឬ្របមូយកភ័ស�ត
និ ងសក�ីកម�ចំបា ឬមកពីេហតុផលេផ្ស
ុ
ពីេនះ េទ បរដ�មិ នមាលទ�ភាដំេណរកនីតិ វ ិធីរបស់ខួ�នបា” 14។ ករយល់�សបជាឯកចេ� ្រច

េលសលប់បាេលកេឡងថ ឃា“មកពីេហតុផលេផ្សងពីេន េទ បរដ�មិ នមាលទ�ភាដំ េណរក

នីតិ វ ិធីរបស់ខួនបា”
�
េក�បរួទំករណី នតិ ភ
� ា ឬភាមិ ន្រគប្រគាៃនច្បោសរធា េហតុ េនះ

េហយ

េនក�ុកលៈេទសៈែបបេន

េរឿងក�ីេនះអទទួ លយកមកជំនុំជ្រមះេនចំេមុខ

តុលក្រពហ�ទណ�អន�រជាតិ 15។ ដូ េច�ះ រដ�សមាជិកមានបន�ុកក�ុងេធ�សុខដុមកម� ឬែចង
15

ប�ូ� លបទឧ្រកិដ�អន�រជាេទក�ុងច្បោប់ក�ុង�សេដ ម្បឲ្យមឧត�មានុភែផ�កយុត�ធិកេលបទ

11

Markus BENZIG, េលខេយាងេជងទំព័១០ ដូចខងេល, at 630; Julio Bacio TERRACINO, National Implementation of ICC

Crimes: Impact on National Jurisdictions and the ICC, Journal of International Criminal Justice 5 (2007), 421-440, at 421.
12

Lijun YANG, On the Principle of Complementarity in the Rome Statute of the International Criminal Court, Chinese Journal of

International Law 4 (2005), 121-132, at 122.
13
14

មា្រ១៧(៣) ៃនលក�និក
� របស់តុលករ្រពហ�ទណ�អន�រជ
ចំេពះកពិ ភាក្សោលម�ិតជាអំពីធាតផ្សំៃ “ករពុំមានលទ�” សូមេមល Markus BENZIG, េលខេយាងេជងទំព័រ ១០

ដូចខងេល្រតង់ទំព័រ៦១៣ និងទំព័របន�បនា�ប់េទៀត
15

Luigi CONDORELLI, La Cour pénale internationale: un pas géant (pourvu qu’il soit accompli …), Revue génerale de droit

internationale public 103 (1999), 7-21; Katherine L. DOHERTY and Timothy L.H. MCCORMACK, ‘Complementarity’ as a
Catalyst for Comprehensive Domestic Penal Legislation, U.C. Davis Journal of International Law and Policy 5 (1999), 147-180,
at 152; Flavia LATTANZI, The International Criminal Court and National Jurisdictions, in Mario POLITI and Giuseppe NESI
(eds.), The Rome Statute of the International Criminal Court – A Challenge to Impunity (Aldershot: Ashgate, 2001), 177-223, at
181; Jann K. KLEFFNER, េលខេយាងេជងទំព័រ១០ ដូចខងេល at 89.

5

ឧ្រកិដទំេនះ 16។

្របសិនេប្រកបខណ�គតិយុត�ក�ុង�ស�កពុំធានាបាននូេចទ្របកពិ ត

16

្របាេលបទឧ្រកិដទំងេន េដអនុេលមតមា្១៧(៣) ៃនលក�និ ក
� តុ លក្រពហ�ទណ
អន�រជាតេនាះេ

េនេពលេនតុ លក្រពហ�ទណ អន�រជាតនឹ ង្រត�កំណត់ ថ

្របព័នតុ លក

ក�ុង�ស�កពុំមានលទ�ភដំេណរករេចទ្រប 17។
17

II. កដកប�ូ� លបទឧ្រកិដអន�រជាតេទក�ុង្រកម្រពហ�ទ កម�ុជ

េដយសរករយល់េឃញដូចខងេលេនះេ

េទ បរដ�សមាជិកៃតុ លករ្រពហ�

អន�រជាតបាែចងប�ូ� លបទប�� តិ ស
� ីពី
� បទឧ្រកិដ�អន�រជាេនក�ុ្រកបខណ�ច្ប ោប់្រពហ ក�ុង
�ស�ករបស់ខ�ួន 18។
18

្រពរជាណាច្រកកបាប��តិ បទ
�
ឧ្រកិដ�្របល័យពូជស

្របឆានឹ ងមនុស្សជា

និ ងបទឧ្រកិដស�ង�

បទឧ្រកិដ

េនក�ុ្រកម្រពហ�ទណ�របខួនែដល្រត
�
�វប

្របកឲ្េ្រប្របាសៃថ�ទី៣០ ែខវ ិច�ិ ក ឆា�២០០៩។ ្រកមនីតិវិធី្រពហ�ទ កម�ុជឆា�២០០៨
(្រកមនីតិវិធី្រពហ�ទ )

ពុំមាែចងអំពីនីតិ វ ិធីជាកលកពក់ព័ននឹ ងបទឧ្រកិដអន�រជាតិទំងេ

េលកែលងែតបទប��តិ ជាក់ល
�
ក់មួយចំនពក់ព័ន�នឹកឃុំខ�ួនបេណា�ះអស 19

េឡយ

19

កលុបេចលនូអជា�យុែតប៉ុេណា� 20។
20

និ ង

ែផ�កេនះនឹ ងវយតៃមថាេតបទប�� តិ �េនក�ុង្រក

្រពហ�ទណ�កម�ុែចង្រតឹម្រតអំពីបទឧ្រកិដ�ទំងេែដរឬេទ

េហយថាេត្រកមេធាបានូ វ

យកបទប�� តិេ� នក�ុលក�និ ក
� តុ លករ្រពហ�ទណ�អន�រ

មកែចងដកប�ូ� លេនក�ុ្រក

ឧត�មានុភេលបទឧ្រកិដអន�រជាតែដរឬក៏អត់ ។

អ�កតក់ែតងច្ប ោប់រកម�ុជបានេ្រជសេរ

្រពហ�ទណ កម�ុជែដលេទ បអនុម័តនាេពលថ�ី េដពុំបានែចជ្រកដចេដយែឡមួ យេនា
េឡយ។

ចំេពប�
� េចែផ�កយុត�ធិកេលបទឧ្រកិដ�អន�រជាត ិវ

សមត�កិ ច�

តុ លកកម�ុជនឹ ងមា

្របសិនេបបទឧ្រកិដ�ែបបេន្រត�បា្រប្រពឹត�េឡេនេលទឹ កដី ៃន្រពះរជណា

កម�ុជ 21។

្រកម្រពហ�ទ កម�ុជពុំផ�ល់យុត�ធិករសេលបទឧ្រកិដ�អន�រជាតិេឡ

21

ប៉ុែន�

23
�
ឬ ជនរងេ្រគា
ត្រម�វឲ្យចំណងទក់ទងជាមួយនទឹ កដីកម�ុជ 22 ចរីពលរដកម�ុជ
22

23

ពលរដ�កម�ុជ 24។
24

16

Jann K. KLEFFNER,

េលខេយាងេជងទំព័រ ១០ ដូចខងេល ្រតង់ទំព័រ ៨៨។ Markus BENZIG, េលខេយាងេជងទំព័រ ១០

ដូចខងេល្រតង់ទំព័រ៦១៥។
17

Markus BENZIG, េលខេយាងេជងទំព័រ១០ ដូចខងេល្រតង់ទំព័រ៦១៥។

18

េលខេយាងេជងទំព័រ៧ ដូចខងេល។

19

សូមេម ល មា្រ២១០ និង ៦០៨ ៃន្រកមនីតិវិធី្រពហ�ទណ�កម�ុ

20

សូមេម ល មា្រ៩ ៃន្រកមនីតិវិធី្រពហ�ទណ�កម�ុ

21

មា្រ ១២

(េគាលករណ៍ែដនដីៃនករអនុច្បោប់្រពហ�ទណ�កម)

ែចងថា

“ក�ុងេរឿង្រពហ�ទណ� ច្បោប់កម�ុជា អនុវត�

េទេលបទេល�សទំងឡាយែដ្រប្រពឹេនេលែដនដីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។  ្រពះរជាណាច្រក រួមប�ូ� ល

ទំងលំហអកស និងសមុ្រទ ែចំណងចងភាប់នឹ ងែដនដីៃន្រពះរជាណាច្រក”។
22

មា្រ ១៣ (ទីកែន�ង្រប្រពឹត�បទេល�) ែចងថា៖ “បទេលស
� ្រត�វបានច្រប្រពឹេនេលែដនដីៃ្រពះរជាណាច្រកេនេពល

ែដលអំេពណាមួយៃនបទេល�េនាះ បាន្រប្រេនេលែដនដីៃន្រពះរជាណាច្រ”។

6

មានែតករណីេលកែលចំនួ នបីែតប៉ុេណា�ះែដនិ យមន័យេនក�ុងមា ៦ ៃនលក�និ ក
�

តុលក្រពហ�ណ�អន�រជាត និ ងនិ យមន័យៃនបទឧ្រកិដ្របឆានឹ ងមនុស្សជាតិេនក�ុង ៧
ៃនលក�និ ក
� តុ លក្រពហ�ទណ អន�រជាត ្រត�វបយកពក្យេពចន៍េដមកែចងប�ូ� លេនក�ុ្រក

្រពហ�ទណ កម�ុជ។ ក៏ប៉ុែន� បទឧ្រកិដស�ង�ែដលមានែចេនក�ុងមា ៨ ៃនលក�និ ក
� តុ លក

្រពហ�ទណ អន�រជាត ពុំ្រត�វបែចងប�ូ� លេទតមពក្យេពចន៍េនាះេទ ភាខុសគា េនក�ុ
បទឧ្រកិដ ្របល័ពូ ជសសន និ ងបទឧ្រកិដ�្របឆនឹ ងមនុស្សជានឹ ង្រត�យកមកបង�េដ
មុនេពលេធ�កវ ិភាលម�ិតេលបទឧ្រកិដ�ស�ង

សេង�ប

ជាពិេស

ពក់ព័ន�នឹប�
� េច

ៃនយន�ករប ំេពញបែន�ម

ក. បទឧ្រកិដ�្របល័យពូជស
្របេទសកម�ុបានចូលជាភាគអនុស��ស�ីពី ឧ្រកិដ�កម�្របល័យពូជសសន៍េនៃ១៤

ែខតុល ឆា�១៩៥៩ េហយបទឧ្រកិដ្របល័យពូជសស្រត�វបានកំណត់និយមនេនក�ុងមា

១៨៣ៃន្រក្រពហ�ទណ�កម�ុ 25។ និ យមន័យៃនបទឧ្រកិដ�្របល័យពូជសភាគេ្រចន�សេដ
25

គា នឹ ងនិ យមន័យេនក�ុងអនុស��ស�ីពីបទឧ្រកិដ�្របល័យពូជស

និ ងមា្៦

ៃនលក�និ ក
�

តុ លករ្រពហ�អន�រជាតិ េទះបីជា យា៉ងេនះក៏ េយងេឃញមាភាពខុសគ តិ ចតួ ច
ែដល្រត�វយកមពិ ភាក។ ពកព័ន�នឹ ងនិ យមន័យអំពីបទឧ្រកិដ�្របល័យពូជស បទប��តិ �
កម�ុជពក់ព័ន�នឹករដវ ិធានកសំេដររកំេណតទរែដលជអំ េព ៃនបទឧ្រកិដ�្របលពូ ជ
សសន មានលក�ណៈខុសគ ពីមា្៦(ឃ) ៃនលក�និ ក
� តុលករ្រពហ�ទណ�អន�រជ លក�និ ក
�
តុ លករ្រពហ�ទណ�អន�រែចងថ

“កដកវ ិធាកសំេដររកំេណតទរេនក�ុង្រក”

កលេបអំេពេន្រត�វបាន្រប្រក�ុងេគាបំណងបំផា�ទំងមូ ឬមួ យែផ�កៃន្រក�មជា ជាតិពិន�

ពូ ជសសន
23

ឬសស

គឺជបទឧ្រកិដ្របល័ពូ ជសសន ៍

មា្រ ១៩ ៃន្រកម្រពហ�ទ កម�ុជា។ បទ �� តិស
� ីពី
� ឧ្រកិដ�កម�អន�រជាតិគឺជាបទឧ្រកិដ�កម�េ្រកម្រកម្រពហ�ទណ�ក

េហតុថាឧ្រកិដ�កម�ទំង្រត�វផ�នា�េេលសពី ្របាំឆា�ំ សូមេ

កែបងែចកេនះេនក�ុងមា្

្រកម្រពហ�ទណ�កម�ុ
24

និ យមន័យអនុេលមតមម

៤៦

និ ងមា្រ

៤៨

ៃន

មា្រ ២០ (ជនរងេ្រគាះជាជនជាតិ) ែចងថា៖ “ក�ុងេរឿង្រពហ�ទណ� ច្បោប់កម ្រត�វបានអនុវេទេល្រគប់បទឧ្រកែដល្រប្រពឹ

េនេ្រកែដនដីៃន្រពះរជាណាចេដយពលរដ�ែខ�រ ឬ េដ ជនបរេទសេទេលជនរងេ្រគែដលមាស�
� តិ ែខ�រេនក�ុងេព

ែដលបទេល�ស្រត�វន្រប្រពឹ”។
25

មា្រ ១៨៣ (បទឧ្រកិដ�្របល័យពូជស) ែចងថា៖ “បទឧ្រកិដ�្របល័យពូជសសន៍ គឺជាអ ណាមួយក�ុងចំេណអំេពែដល

េរៀបរប ់ខងេ្រកមេនះ កល េបអំេ ្រត�វបាន្រប្រក�ុងេគាលប ំណបំផា�ញទំងម ឬ មួយែផ�កៃន្រក�មជាជាតិពិន�ុ ពូជសសន

ឬ សសន

1. ឃាតកមេលសមាជិកៃន្រក�
2. ករប៉ះពយា ៉ងធ�ន់ធ�េលបូរណភាពខរូបកយ ឬ សតិប� របស់សមាជិកៃន្រក�
3. ករដឲ្យសមាជៃន្រក�មរសេនក�ុងលក�ខណ� ែដលនឲ
ា ្យវិនអន�រយទំង�ស�ង ឬ មួយែផ�កៃន្រក
4. វ ិធានកេដយបង�ំ ឬ មេធ្យេដយមិនបង�ំ សំេររំងកំេណទរេនក�ុង្រក�
5. ជេម��សេដបង�ំនូវកុមាពី្រក�មមួយេ្រក�មមួយេផ្សងេទៀ

7

១៨៣(៤)ៃន្រកម្រពហ�ទណ�កម�មាចំណុចខុសគា

េដស្រក្រពហ�ទណ កម�ុជត្រម�

ឲ្យមាន “ដកវ ិធានកេដយបង� ឬមេធ្យោេដយមិនបង�សំេដររកំេណតទរេនក�ុ

្រក�” 26។ ករបែន�មព “េដយបង�” ហក់ដូចជាពក្យ្រ េដសថពក “ដក”
បានបង�ប ់ន័ថាជាវិធាេដយបង�រួចេទេហយ ដូ េច�ះ ករបែន�មពក្យពុំទំនងជេធ�ឲ្
ែ្រ្រប�លធំេធងេលនិ យមន័យៃនអំ េពដូចបានគូសប
� �កេនះេឡយ។
“មេធ្យោេដយមិនបង�”

ក៏ប៉ុែន�

ករបែន�មព

ទំនងជព្រងីកវិសលភាអំ េពមួយៃនបទឧ្រកិដ�្របលពូ ជ

សសន ឲ្ហួសពីកបក�សេដ ម។ េ្រកេធ�ឲ្យពករដមេធ្យោេដយមិបង�ំមា
ន័យផ�ុយគា

វេធ�ឲ្េយងពិ បាក�ុងកកំណត់សុីនណារយូណាែដ
៉
ថជមេធ្យោបាយមិ ន

បង�ំ្រត�បានដក់េឡេដ ម្បីសំេររំកំេណតទរ 27។ ផ�ុយមកវ ិញ វ ិធានករណាែដលបា
ដក់េឡ្រត�វេធ�េឡរួមជមួ យនឹ ងវ ិធាករេដបង�ំ 28។
28

ឧទហរណ

្របសិនេបរដ�ភិបាលមេស�ឲ្យមកម�វ ិធីេរៀបចំែផនក្រគ�សេនក�ុ

សហគមន៍ជាតពិ ន�ុជាក់លក់ណាក�ុងេគាលប ំណ្របល័យពូសសន េហយរដ�ភិបាលេ
សង្ឃឹថានឹមាកិ ច�សហ្របតិបត�ិករ េដយស�័្រគចិេនក�ុងចំេណសមាជិសហគមន៍
ដូ េច�ះ

េយងពិ បាក�ុងកបំេពញលក�ខណ�ត្រម�ៃនអំ េព េនះណាស្របសិនេបបុគ�លទំឡា

ទទួ លបានរជូ នដំណឹង
វបងឲ្យេឃញ

និ ងដឹ ងអំពីផលវ ិបាៃនកម�វ ិធីេរៀបចំែផនក្រគ�ស

សរុបមក

ករែកែ្េលបទប�� តិេ� នះនឹ ងពុំមាអនុភេលករវយតៃចំេព

េគាករណ៌ៃយន�ករប ំេពញបែន�េនាះេ
សសនេនក�ុងមា១៨៣(៤)

េដយសនិ យមន័យៃនបទឧ្រកិដ្របល័ពូ ជ

ៃន្រក្រពហ�ទណ កម�ុជមានលក�ណៈទូលងមា្៦(៤)

េនក�ុងលក�និ ក
� តុ លករ្រពហ�ទណ�អន�រជ

26

មា្៦(ឃ)

ពូ ជសសន"

ៃនលក�និក
� របស់តុ លករ្រពហ�ទណ�អន�រែចងថា៖ “ស្រមាប់េគាលបៃនលក�និ ក
� េនះ

បទឧ្រកិដ្របល័

មានន័យជអំេពណាមួក�ុងចំេណាមអំេពខងេ្ែដលបាន្្រពឹត�េឡេដយមានេចបំផា�ទំង�ស�ង ឬ

មួ យែផ�កៃន្រក�មជាតិ ជ ាតិពិន�ុ ពូជសសន៍ ឬ 
[…]
(ឃ) ករដក់វិធាក�ុងេចតនទប់ស�តកបង�កំ េណតេនក�ុង្រក”។
27

តុ លក្រពហ�ទណ�អន�រជាតិស្រមាប់្របេទសរ ICTR បានចត់ទក្រគប់្រេលកបង�កំ េណតេដយបង�ជអំេពពក់ព័ន

មួ យេនេ្របទប�� តិេ� នះ សូម េមល េរឿងក�ី  រដ�អជា� ទល់ន AKAYESU, សល្រ, ចុះៃថ�ទី ២ ែខក�� ឆា� ១៩៩៨ កថាខណ�
៥០៧។
28

Florian JESSBERGER, The Definition and the Elements of the Crime of Genocide, in Paola GAETA, The UN Genocide

Convention – A Commentary (Oxford: Oxford University Press, 2009), 87-111, at 102.
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ខ. បទឧ្រកិដ�្របឆាំងមនុស្
ពក្យេពចខុសគា េឃញមាេនក�ុបទប�� តិ �ៃនបទេលស
� ចំនួ នពីរៃនបទឧ្រកិដ�្របឆ

នឹ ងមនុស្ជាតេនក�ុមា្១៨៨ៃន្រកម្រពហ�ទណ�កម� 29។ និ យមន័យៃនអំ េពេធ�ទុក�បុកេម�ញ
29

ក�ុងមា្៧ ៃនលក�និ ក
� តុ លករ្រពហ�ទណ�អន�របាែចងថ “មូ លដ�នេផ្សងេទែដល្រត�

បាទទួ លស�លជអន�រជាតថជាមូលដ�នខុសច្េនក�ុច្បោប់អន�រជ ែដលជាប ់ពក់ព័ន�ន

អំេពណាមួេនក�ុកថខណ�េនះ ឬែដលជបទេលស
� ណមួ យេនក�ុងយុត�ធិរបស់តុ លក”

អ្រត�វបានចត់ទមាលក�ណៈជកេធ�ទុក�បុកេម�ញ។

្របសិនេបេ្រប�បេធៀបជាមួយ

និ យមន័យេផ្សងេទៀ បទប��តិ ចុង
� េ្រកេនះបាពនា�និ យមន័យៃនអំ េព េធ�ទុក� បុកេម�ញ េន
េពលអំេព ទំងឡណ្រត�វប្រប្រពឹត�េឡងក�េចតននេយាប ពូ ជសសន ជាតិសស
ជាតិពន វប្បធម សស ឬ េយនឌ័រ 30។ បទប�� តិេ� នះពុំេឃញមាែចងេនក�ុងមា១៨៨(៨)
30

ៃន្រកម្រពហ�ទណ�កម�ុជាេនា

ចេង��ត

ដូ េច�ះ

អំ េពេធ�ទុក�បុកេម�ញ្រត�វបានកំណនិ យមន័យយា ៉

្របសិនេបយកេទេ្រប�បេធៀបជាមួនិ យមន័យៃនតុ លករ្រពហ�អន�រជាតិ

ចំណុចទីពីរ លក�និ ក
� តុ លករ្រពហ�ទណ�អន�រេនក�ុងមា៧(ត) មាបទប�� តិែបប
�
េនះមួ យ

េទៀតែដលរួមប�ូ� លទំ

“អំ េព អមនុស្សធមេផ្សងេទៀតែដមាលក�ណៈ�សេដៀងគា សំេដបង�

ឲ្យមានឈឺច ប ់យា៉ងខ

ឬករប៉ះពយា ៉ងធ�ន់ធ�រេលរូបក

ឬផ�ូវចិ ត�

ឬសុខភាផ�ូវ

ក”។ ក៏ប៉ុែន� បទប�� តិ្� របហក់្របែហ េនក�ុងមា១៨៨(១១) ៃន្រកម្រពហ�ទណ�កម�
29

មា្១៨៨ (បទឧ្រកិដ�្របឆាំងមនុស្) ែចងថ៖ “បទឧ្រកិដ�្របឆាំងមនុស្” គឺជាអំេពណាមួក�ុងចំេណាអំេពែដល

េរៀបរបខងេ្រកមេនះ កលេបអំេព ្រត�វបាន្រប្រេនក�ុង្រកបខ ៃនករវយលជាទូេទ  ្របព័នសំេដ្របឆា្របជា
សុី វ ិល៖
1.

ឃាតកម�

2.

ករសមា�ប់រង

3.

ករេធ�ឲ្យេទជាទ

4.

ករនិរេទស ឬ ជេម��្របជាជនេដយង

5.

ករដក់ពន�នាគារ ឬ្រគប់ ដៃទេទៀតៃនករដកហូតយា ៉ងធ�ន់ធរនូវេសរីភាេដយប ំពេទេលបទ��តិ្� រគឹៃននីតិអន�រ
ជាតិ

6.

ករេធ�ទរុណកម

7.

ករចប់បងេសពសន�វៈ ករេធ�ទសកម�ខងផ�ូវេភទ េពស្យោចរេដយបង�ំ ករមានគភ៌េដយប

េដបង�ំ និង

្រគប ់រូបភាពេផ្សងេៃនអំេពហិង្ខងផ�ូវេភទ ែដលនទម�ន់្របហក់្របែហល
8.

ករេធ�ទុក�បុកេម�េល្រក�ម ឬសមូហភ េដយមូលេហតុនេយាបាយ ពូជសសន៍ ្រក�មជាតិ ជាតិពិន�ុ វប្បធម
េភទ។

9.

ករេធ�ឲ្យបាខ�ួនេដយបង�ំ

10. ករអនុវតនេយាប្របកន់ពូជសជា្របព័តមែបអបា៉េថ
11. ្រគប់អំេពអមនុស្សធម៌េផ្សងេទៀ ែដលបង�ឲ្យមករឈឺចយា ៉ងខ�

ឬ ករប៉ះព យា ៉ងធ�ន់ធ�េទេលបូរណភខ

រូបកយ
30

William SCHABAS, An Introduction to the International Criminal Court (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), at

118.
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សំេដែតេទេលកប៉ះពលយា ៉ងធ�ន់ធ�េទេលបូ រណភាពខរូបកប៉ុ េណា�ះ

ករប៉ះព

ធ�ន់ ធ�រេលសុខភាផ�ូវចិ តពុំ
� ្រត�វបែចងប�ូ� លឲ្យបានជាក់េនក�ុង្រេនាះេទ េគអអះ

អង ករឈឺចខផ�ូវចិ តអ
� ដកឲ្ទទួ លខុស្រត�្រពហ�ទណ�ដូចគា�តមរយៈ “បង�ឲ្

មានករឈឺចប់យា៉ង”។ ម្យោវ ិញេទៀត និ យាបាថ អ�កតក់ែតច្បោប់េមានេចត
ងកេចញពនិ យមន័យៃនតុ លក្រពហ�ទណ អន�រជាត

និ ងមិនដក់ប��ូលក�ខណ�ត្រម�វៃក

ឈឺចប ់ផ�ូវចិតេនក�ុនិ យមន័យៃន្រក្រពហ�ទណ�កម�កម�ុជ ដូ េច�ះ កឈឺចបេនះមិ ន្រត�វប

ែចងប�ូ� លេឡយ។

េនចុងេ្រ

មាែតកបក�ស

ប៉ុេណា�ះែដលអប�
� ក់បំភ�ឺេលចំណុចវ ិវទេនះបា

និ ងករអនុវតតមផ�ូវតុលែត

ជាេនះេទេទៀ

និ យមន័យៃនក

សមា�ប ់រង ករេធ�ទុក�បុកេម� និ ងករ្របកពូ ជសសនតែបបអបា៉េ ដូ ចបានេយ
ក�ុងមា្៧(១) េនក�ុងលក�ន�ិតុ លករ្រពហ�ទណ�អន�រ ្រត�វបានកំណដចេដយែឡពីគា
េនក�ុមា្៧(២)(ខ)(ឆ)

កម�ុជាេនាះេ

និ ង(ជ)

ក៏ប៉ុែន�

ពុំ្រត�វបានែចងប��េនក�ុ្រក្រពហ�ទណ

េនះជាករគឲ្យេសកសមួ យេដយសនិ យមន័យេនះអនឹ ងជួ យប�
� ក់

បែន�មដល់េច្រជាត។

េ្រពីភាពខុសគា�តិចតេនះ

្រកម្រពហ�ទណ�កម�ភាេ្រចបា

េគារតនិ យមន័យៃនបទឧ្រកិដ�្របឆនឹ ងមនុស្សជាែដលមាែចងេនក�ុងលក�ន�ិទី្រក�ងរ៉ូម

គ. បទឧ្រកិដ�ស�ង

បទឧ្រកិដ�ស�ងមានែចងក�ុមា្ ៨ ៃនលក�និ ក
� តុលករ្រពហ�ទណ�អន�រ ែដលរួម

មាបទប�� តិស
� ីពី
� បទឧ្រកិដ�ស�ងជាក់លសរុបចំនួ ន៧២ បទេលស
� ។ មា្៨ ៃនលក�និ ក
�
តុលក្រពហ�ទណ�អន�រជា

្រត�វបាន បំែបកេចញបែន�មឲ្យេទឧ្រកិដស�ង�ែដលអ

អនុវត�ន៌ េនក�ុងេពលមជេមា�្របដជអវុធអន�រជាដូ ចមានែចក�ុងមា្៨(២)(ក)

និ ង(ខ)

ៃនលក�និ ក
� តុលករ្រពហ�អន�រជាត និ ងបទេលស
� ៃនបទឧ្រកិដ�ស�ងែដលអនុវត�េនអំឡុ
េពលៃនជេមា�ះ្របដប់អែដលមិ នមានលក�ណៈអន�រជាត

ដូ ចមានែចក�ុងមា្៨(២)(ឃ)

និ ង(ង)ៃនលក�និ ក
� តុ លករ្រពហ�ទណ�អន�រជ មា្៨(២)(ក)ៃនលក�និ កៈ
� តុ លក្រពហ�ទណ
អន�រជាតេក�រួមទំបទប�� តិស
� ីពី
� កបំពបំពយា ៉ធ�ន់ ធ�រេលអនុស��ទី្រក�ងហ្សឺែ
១៩៤៩

ចំនួ ន៤អនុស��។

មា្៨(២)(ខ)

ឆា�

ៃនលក�និ ក
� តុ លករ្រពហ�អន�រជាតិប��ត�ិរួ

ទំងកបំពរប ំពយា ៉ធ�ន់ ធ�រេផ្សងេទៀេលច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រែដលអអនុវត�បានេ
អំឡុងេពលៃនជេមា�ះ្របដប់អវុធអន�

ែដល្រត�បាដក�សង់េចញមកពីអនុស��ទី្រក�

ហ្សឺែណ ពិ ធីសរបែន�មទ I អនុស��ទី្រក�ងឡា និ ងសន�ិ ស��អន�រជាតេផ្សងេទៀ 31។ មា្
31

៨(២)(ឃ) ៃនលក�និ ក
� តុលករ្រពហ�អន�រជាតប�ូ� លរួមទំមា្៣រួម ស�ីពី កបំពរប ំព

េលអនុស��ទី្រក�ងហ្សឺែឆា�១៩៤៩។ មា្៨(២)(ង) ៃនលក�និ ក
� តុ លក្រពហ�ទណ អន�រជាត
31

Michael COTTIER, Article 8(2)(b), in Otto TRIFFTERER, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal

Court (München: C.H.Beck Verlag, 2008) កថាខណ�៣០។

10

ប�� តិអ
� ំពីកបំពរប ំពយា ៉ធ�ន់ ធ�រេផ្សងេទៀេលច្បោប់មនុស្សអន�រជាត

ែដលអអនុវត�

បានេនអំឡុងេពលជេមា�ះ្របដប់អែដលមិ នមានលក�ណៈអន�រជាតិ
្រកម្រពហ�ទណ�កម�កំណត់និយមន័យៃនបទឧ្រកិដស�ង�េនក�ុងមា១៩៣

និ ង

មា្១៩៤។ មា្១៩៣ េនក�ុង្រកម្រពហ�ទណ�កមភាគេ្រចដូ ចគា េទនឹបទប��តិ �សីពី
� ក
បំពបំពយា ៉ធ�ន់ ធ�រែដលមានែចងេក�ុងមា្៨(២)(ខ)

ៃនលក�និ ក
� តុ លករ្រពហ�

� ីពី
�
អន�រជាត 32។ េទះបីយា ៉េនះក៏េដ មា្រតពុំេយាងឲ្យបានច្បោេលបទប�� តិស
32

កបំពបំពយា ៉ធ�ន់ ធ�រ ឬអនុស��ទី្រក�ែហ្សែណវេនាះេ ម៉្យោងវិញេទ មា្រតពុំ
ត្រម�ឲ្យមានករែបងរវបទេល�ស
្របដអវុធអន�រជា

ែដល្រត�បា្រប្រពឹត�េឡេនអំ ឡុងេពលៃនជេមា�

និ ងជេមា�ះ្របដប់អែដលមិ នមានលក�ណៈអន�រជាតេឡយ។ ដូ េច�ះ

បទេល�សទំងេនអអនុវត�បាេនក�ុអំ ឡុងេពលៃនជេមា�ះ្របដប់អែដលមិ នមាលក�ណៈ

ជអន�រជាតបានដូចគា បែន�មពីេលេនះ បទេលស
� ដូ ចបានគូសប
� �ក់ទំងអស់េ េប េទះ
មាលក�ណៈ�សេដៀងគា�ក ៏េដ
៨(២)(ខ)

ក៏វពុំមាពកេពចន៍ដូ ចគា េបះបិ ទនឹ ងពក្យេពចក�ុងមា្

ៃនលក�និ ក
� តុលករ្រពហ�អន�រជាតេនាែដរ។

តរងខងេ្រកមេនះេ្រប

បទប�� តិ �ទំងេន និ ងបង�ចំណុចខុសគា ខ�ំបំផុ តរវមា្៨(២)(ខ) ៃនលក�និ ក
� តុ លក
្រពហ�ទណ�កម�ុ

និ ងមា្១៩៣

ៃន្រកម្រពទណ�កម�ុជ។

បទប�� តិ �ៃន្រកម្រពហ�ទណ�កម�្រត�វបានគបនា�ត់ពីខេ្រក

32

ចំណុចែកែ្រេ្រចេនក�ុ

មា្១៩៣ (បទឧ្រកិដ�ស�ង) ែចងថ “បទឧ្រកិដស�ង�” គឺជអំេពណាមួក�ុងចំេណាអំេពែដលេរៀបរបខេ្រកេនះ 

កលេបអំេព េនា្រត�វបាន្រប្រពឹត�្របឆបុគ�ល ឬ ្រទព សម្បត�ែដលករពេដយអនុស� ្រក�ងហ្សឺែ ចុះៃថ�ទី១២ ែខសីហ ឆា�
១៩៤៩៖
1.

ឃាតកម�

2.

ទរុណកម� ឬ ្រគអំេព អមនុស្សធម រួមប�ូ� លទំករពិេសធជស�ស�

3.
4.

អំេព បងេ� ដយេចតននូ វកឈឺចប ឬ ែដលប៉ះពលយា ៉ធ�ន់ ធ�រដល់បូរណភាខរូបកយ ឬ សុខភា

កបំផា�ញ ឬ ករេធ�ឲ្ខូ ចខធ�ន់ធ�រេទេល្រទព្យសម្ប េដយគ ាេហតុផលចំបាច់េយាធា និងក� ្រទង់្រធំ
េដយខុសច្បោប់ និងតមទំចិ ត។
�

5.

អំេពបងំេ� ឈ�យសឹក ឬ ជនសុីវ ិលឲ្បេ្រមក�ុងកងកមា�ំ្របដប់អរបស់ស្រត�វ

6.

អំេពដកហូតសិទ�របស់
ិ
េឈ�យសឹក ឬ ជនសុីវ ិល ក�ុងករទទួលបករវិនច�យេដ្រតឹ្រត�វ និឥតលេម��ង។

7.

ជេម��ស ករប�ូន ឬ ករឃុំឃ
�
ជនសុី វ ិលេដយខុសច្បោ

8.

ករចប់ជនសវ ិលជាចំណាប់ខ�”
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តរង ១
មា្ ៨២(២)(ក) ៃនលក�និ ក
� ទី្រក�ងរ៉ូ

មា្ ១៩៣ ៃន្រកម្រពហ�ទណ�កម�

កររំេលភបំយា ៉ធ�ន់ ធ�រេលអនុស��ទី
្រក�ងហ្សឺែចុះៃថ�ទី១២
១៩៤៩

ែខសីហ

“បទឧ្រកិដស�ង�” គឺ ជអំ េពណាមួក�ុង

ឆា� ចំេណាអំ េព ែដលេរៀបរបខងេ្រកម

គឺ ជអំ េពណាមួក�ុងចំេណាអំ េព កលេបអំ េព េនា្រត�វបាន្រប្រពឹត�្

ែដលេរៀបរបខងេ្រកម

កេបអំេព

នឹ ងបុគ�ល

ឬ្រទពសម្បត�ែដលករព

េនា្រត�វបាន្រប្រពឹត�្របឆបុគ�ល ឬ្រទព េដយអនុស� ្រក�ងហ្សឺែណវចុះៃថ�១២
សម្បត�ែដល្រត�វបានកេ្រកបទប�� តិ �

ែខសីហ ឆា�១៩៤៩៖

ៃនអនុស��ទី្រក�ងហ្សឺែណវែដលពក់ព័
(i)

ករសមា�ប់េដយេច

(១)

ឃាតកម�

(ii)

ទរុណកម ឬ ្រគបអំេព អមនុស្សធម

(២)

ទរុណកម ឬ ្រគបអំេព អ

(iii)

រួមប�ូ� លទំករពិេសធជ

មនុស្សធម រួមប�ូ� លទំ

ស�ស�

ករពិេសធជស�ស�

អំ េព បងេ� ដយេចតនូ វកឈឺចប

(៣)

អំ េព បងេ� ដយេចតនូ វក

ឬ ែដលប៉ះពលយា ៉ធ�ន់ ធ�រដល់

ឈឺចប ឬ ែដលប៉ះពលយា ៉

បូ រណភាខរូបក ឬ សុខភាព

ធ�ន់ ធ�រដល់បូរណភាខរូបក
ឬ សុខភាព

(iv)

កបំផា� ឬករេធ�ឲ្ខូ ចខធ�ន់ ធ�រ (៤)

កបំផា�

េទេល្រទព្យសម្ប េដយគ ាេហតុ

ធ�ន់ ធ�រេទេល្រទព្យសម្ប

ផលចំបាខេយា

េដយគ ាេហតុផលចំបាច់

្រទធំេដយខុច្បោ

និ ងក�ុង្រទង
និ ងត

េយា និ ងក�ុង្រទង់្រធំេដ

ទំេន ងចិ ត។
�
(v)

ឬករេធ�ឲ្ខូ ចខ

ខុសច្បោ និ ងតមទំេនចិ ត។
�

អំ េព បងំេ� ឈ�យសឹក ឬ

(៥)
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អំ េព បងំេ� ឈ�យសឹក ឬ ជនសុីវ ិល

បុគល
� ែដល្រត�វបករព

ឲ្បេ្រមក�ុងកងកមា�ំ្របដប់អ

េផ្សងេទៀឲ្បេ្រមក�ុងកងកមា�ំ

របស់ស្រត�វ

្របដអវុរបស់ស្រត�វ
(vi)

(vii)

អំ េពដកហូតេដយេចតនានសិទ�ិ

(៦)

របស់េឈ�យសឹក ឬ បុគ�លែដល្រត�

ឬ ជនសុី វ ិល ក�ុងករទទួលបក

បានករ

វ ិនិច�យេដ្រតឹ្រត�

ក�ុងកទទួ លបាក

និ ងឥត

វ ិនិច�យេដ្រតឹ្រត� និ ងឥតេម��ង។

លេម��ង

ជេម��ស

ជេម��ស ករប�ូ
�
ឬករឃុំឃា

ករប�ូ
�

ឬករឃុំឃា (៧)

ជនសុី វ ិលេដយខុសច្ប ោ

េដខុសច្បោប
(viii)

អំ េពដកហូតសិទ�ិរបស់េឈ�យសឹក

ករចប់ជាចំណា ប់ខ

(៨)

ករចជនសុីវ ិលជាចំណាប់ខ�

ករេ្រប�បេធៀបបានបង�ញឲ្យ ពក “បុគល
� ែដល្រត�វបានក” ក�ុងមា្
៨(២)(ខ) ៃនលក�និ ក
� តុ លករ្រពហ�ទណ�អន�រ្រត�វបែកមកជ “ជនសុីវ ិល” ក�ុងមា្ ១៩៣
ៃន្រក្រពហ�ទណ�កម�ុជ

េយងពុំ យល់ច្បោស់ទស់ែតថាេហតុអ�ីបាអ�កតក់ែតងច្ប

របស់កម�ុជែកែ្រនិ យមន័យេនះ

ពីេ្រពេហតុផលៃនកេធ�ច្បោពុំ្រត�វបានផ្សព�ជ

សធារេនក�ុ្របេទកម�ុជេនាះេទ

េទះបីជា យា៉ងេនះ

ករែកែ្េនះអពន្យល

និ ងតមរយៈករណីែដល

េនក�ុ្រក្រពហ�ទណ កម�ុជពុំេធ�ករែបងែចរវ

្របាប់េយបា ្របសិនេបេយលុបេចញនូ វចំណុចេយាស�ីពីរបបៃនកបំពបំពយា ៉ធ�ន់ ធ�រ
មា្១៩៣

លក�ណៈៃនជេមា�ះ្របដប់អ េពលគ រវងលក�ណៈអន�រជា ឬលក�ណៈមិនែមនអន�រជាតិ
“បុគ�លែដល្រត�វបានក”

និ ង“ជនសុីវ ិល”

គឺ ជាពក្យមាអត�ន័យជាក់ល

េហយវ

អប�
� ក់ថាេតបុគ�លណាខ�ែដល្រត�វបានកេនេ្រច្បោមនុស្សធមអន�រជាតិ
ថ

“បុគ�លែដល្រត�វបកព”

អនុេលមតអនុស��ទី្រក�ងហ្សឺែ

ពក

សំេដេលបុ គ�ល

ចំនួ នបួន្របេភ េពលគ អ�កជំងឺ និ ងអ�កមានរបួ បុគ�លិកេពទ្ េឈ�យសឹក និ ងជនសុីវ ិល។
កែបងែចកេនះ្រត�វបគូ សប�
� ក់តមរយៈមា៤(១) ៃនអនុស��ទី្រក�ងហ្សឺែណវ IV ែដល
បាកំណត់និយមន័យេលពក បុគល
� ែដល្រត�វបានក ថា “បុគ�លទំងឡាែដល
េទះបស�ិតេនក�ុកលៈេទសណាមួ ឬ េនក�ុងករណីណាមួយេដ យល់េឃញថ េនក�ុ

េពលមាជេមា�
ជេមា�

ឬេនក�ុងេពមានករចកន់ក

ខ�ួនស�ិតេនក�ុងកណា�បៃដៃនភាគមា

ឬអ�កកន់កប់អំណាចែដលខ�ួនែមនជាជាតិសដូ ចអ�កកន់អំណាចេ”។
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ពក

“ជនសុីវ ិល”

្រត�វបកំណត់និ យមន័យយា ៉ងច្បក�ុងមា្៥០

អនុស��ទី្រក�ហ្សឺែណវថ

េនក�ុពិ ធីសរបែន�មទI

ៃន

“ជនសុីវ ិលគឺ ជាបុគ�ទំងឡណែដលពុំែមនជ្របេភទបុគ�ដូ ចបាកំណត់ក�ុង
មា្៤ ក(១) (២) (៣) និ ង(៦) េនក�ុអនុស��ទីIII និ ងមា្៤៣ េនក�ុពិ ធីស

េនះ។ េនក�ុងករណីមានមន�ិលសង្ស័យថជនណមួ យជាជនសុីវិ ឬក៏អត់េនា
ជនេនះ្រត�ចត់ទុកថាជាជនសុី”។

មា្៤(ក)(១) (២) (៣) និ ង (៦) ក�ុងអនុស��ទី្រក�ងហ្សឺែណវIII សំេដេលសមាជិកទ
ឡាណ កងយុទ�ពល ឬ កងស�័្រគចិត�េនក� ឬជាែផ�កមួយៃនកមា�ំង្រប ដប់ សមាជិ
កងយុទ�ពល និ ងសមាជកកងស�័្រគចិត�េផ្សងេទៀតៃនភជេមា� និ ងកំពុង្របតិបត�ិករ េនក�ុ

ឬេនេ្ែដនដីរបស់ខ�ួន ្របសិនេបកងយុទ�ពល ឬកងស�័្រគចិត�ទំងេបំេពញលក�ខណ�្របយុទ

ចំនួ នបួនលក�ខណ�។

ច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រែដលអនុវត�ចំ េពជេមា�ះ្របដប់អែដលមិ ន

មាលក�ណៈជអន�រជាតពុំបានែបងែចឲ្យបច្បោរវយុទ�ជន្របយុទ និ ងជនសុីវ ិលេនាះេ
ក៏ប៉ុែន�ច្បោប់េនះបានែបងរវបុគល
� ែដលបាចូ លរួម

ឬពុំបាចូ លរួមយា ៉ងសកេម នក�ុ

អរិភ េនេពពិ ចរចំេពះកផ�ល់កករពរដអ�កទំងេន។ ករែដសំេដែតេទ
េលជនសុីវ ិលដូ េច�ះ មាន័យថ មា្១៩៣ ពុំដក់ប��ូបុគ�លេផ្សងេទៀតែដ ជធម�ត
អចែស�ងរកករពរអនុេលមតមច្បោប់ម នុស្សធម

និ ងលក�និ ក
� ៃនតុ លក្រពហ�ទណ

អន�រជាតេនាះេ។
ករបក�សយេពុំបាេធ�េឡង�សបតបទប�� តិ �សីពី
� កបំពបំពយា ៉ធ�ន់ធ�រេល
អនុស��ទី្រក�ងហ្សឺែ េដយសថ មា្១៩៣(៥) និ ង (៦) ្រត�វគ នឹ ងកករពែដល្រត�
បាផ�ល់ជូនេដយែឡកពីគ ដល់បុ គ�លទំងឡដូ ចបានកំណត់ក�ុងមា១២៩

ទី្រក�ហ្សឺែណទីIII

(ពកព័ន�នឹ ងក្រប្រពឹត�ចំេេឈ�យសឹកស�ង�)

ៃនអនុស��

និ ងមា្១៤៧

ៃន

អនុស��ទី្រក�ហ្សឺែណវទIV (ពកព័ន�នឹ ងករករជនសុីវ ិលេនក�ុងេពស�ង�)។ េទះបី

យា ៉ងេនះក�
ពិ ចរ

េលសពី េនះ

េដសថា្រកម្រពហ�ទណ�កមពុំបានយកលក�ណៈៃនជេម ា�ះ្រប ដប់មក

បុគ�លែដល្រត�បាកពេផ្សងេទៀអចមិន្រត�វបានដក់ប��ូលេន្រកមេនះ
លក�និ ក
� តុ លក្រពហ�ទណ អន�រជាតិហក់ដូចជាពនិ យមន័យៃនមា្ទំងពី

េនះែដលមានែចេនក�ុអនុស��ទី្រក�ហ្សឺែណវទIII

និ ងIV។

ដូ េច�ះ

ករែបងែចរវ

“បុគ�លែដល្រត�វបានក” និ ង“ជនសុីវ ិល” មា្១៩៣(៥) (៦) និ ង(៧) ៃន្រកម្រពទណ�
កម�ុជ្រត�វបានកំណត់និយមន័យយា៉ងចេងជងបទប�� តិ�� សេដៀងគា

ែដលមានែចេនក�ុង

លក�និ ក
� ៃនតុលករ្រពហ�អន�រជាត េដយស ករេយាងែតេទ“ជនសុីវ ិល” ជំនួ ស
ឲ្យបុគ�លែដល្រត�វបានកនឹ ងមិនេក�បរួមទករករដល់បុ គ�លិកេពទ្
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ឬបុគ�លិក

សសរបស់កងកមា�ំង្របដប់អ 33។
33

េគមិ នអចអះអ បុគល
� ែដល្រត�វបានកនឹ ង

ែស�ងរកកករពរខ�ក�ុងនាមេឈ�យស�ង�មេនាះ

ពីេ្រពបុគ�លិកេពទ្យេយ

បុគ�លិកសសេយាពុំអចតទុកថជេឈ�យសឹកស�ង�េឡយ 34។

ដូ េច�ះ

34

ករប��ូលព

“ជនសុីវ ិល”

្រកម្រពហ�ទណ�កម�
មា្៨(២)(ក)

ជំនួ ស

“េឈ�យសឹកស�ង�”

គឺ ជកប្រង�និ យមន័យៃនបទេលស
�

េនក�ុងមា១៩៣(៨)

ៃន

េនេពលេ្រប�បេធៀជាមួយនឹ

ៃនលក�និ ក
� តុលករ្រពហ�អន�រជាតិ េ្រកេនះ

េនេ្រកម១៩៣(៨)

និ ង

កចប ់ជាចំណាប់ខ

ៃន្រកម្រពហ�ទណ�កម�អនុវត�ែតេទេលជនសុីវ ិលែតប៉ុ េណា�ះ

ករប��ត�ដូ េច�ះគឺពុំ �សបេទតមា្ ៨(២)(ខ)(៨) ៃនលក�និ ក
� តុ លក្រពហ�ទណ អន�រជាតេទ
េដយស

បុគល
� ែដល្រត�វបានកេ្រកពីសុី វ ិលពុំ្រត�បាដក

េនេ្រច្បោប់កម�

ប�ូ� លជកម�វតៃនបទេល�
សេឡយ។
�ុ
បុព�កថៃនមា្១៩៣

សំេដេលបុគ�លែដល្រត�វបានក

េហយបទេលស
� ដូ ចបា

េរៀបរប ់េនអ្រត�វបានពន និ ងបក�សទូ លយជាងេន ក៏ប៉ុែន� តមរយករេ្រជសេរ
េដយេចតក�ុងកផា�ស់ប�ូពកដូ េច�ះ

អ�កតក់ែតងច្បកម�ុជមានប ំណចង់ឲ្មាក

បក�សយក�ុងន័យចេង��េលវ ិធាេនះ 35។

េនក�ុងន័យេន

35

តុ លកជាតិអពិ និត្េម ល

េគាលករ ែណនាំេចញពីេករតំែណលយុត�ិស�ស�រប អ.វ.ត.ក ែដលេលកេឡងអំពីបទេលស
�
ៃនកឃុំឃាំេដខុសច្បោប់េនក�ុងេសចក�ីសេមួ យរបស់ខ�ួន។

ដូ ចមានែចងេនក�្រក

្រពហ�ទណ�កម�ុ ច្បោ អ.វ.ត.ក បានកំហិតចំេពះឧ្រកិដ�កម�ែដលសំេដជនសុីវ ិល 36 ដូ ចមា
36

ែចងក�ុងមា្១៤៧ ៃនអនុស��ទី្រក�ងហ្ែណវទីIV។ េទះបីជា យា៉ងេនះ អ.វ.ត.ក ពុំបា
កំហិតថ ជនសុីវ ិលគឺ ជកម�វតៃនបទេល
ស
� េទ ដូ ចមាែចងេនក�ុមា្៦ ៃនច្បោ អ.វ.ត.ក។
�ុ

ប៉ុែន� អ.វ.ត.ក បានព្រងកម�វតៃនបទេល�
សេដរួមប�ូ� លទំេឈ�យសឹកស�ង� និ ងបុគ�ល
�ុ
េផ្សងេទៀ 37។
37

េទស�ិតក�ុងករណីណាក ៏េដ

កអនុវត�ក�ុងន័យចេង��តេលមា្១៩៣(៥)

ដល់ (៨)ៃន្រកម្រពហ�ទណ�កម� អខ�ស់គ ជាមួយនឹេគាលករ ៃនយន�កបំេពញបែន�ម
ែដលនឹ ង្រត�យកមកពិ ភាកលម�ិតជាងេនះេនក�ចំណុចខេ្រក

33

On the legality of confinement of other protected persons see, Knut DÖRMANN, Elements of War Crimes under the Rome

Statute of the ICC (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), at 118-122.
34

មា្រ ២៤ ២៥ ២៨ ២៩

ៃនអនុស��ទី្រក�ងហ្សឺែណវទីមួយ។ ម ៣៧ ៃនអនុស��ទី្រក�ងហ្សឺែណវទីពីរ។ ម ៤៤ ៃន

ពិ ធីសរបែន�មទីពីៃនអនុស��ទី្រក�ហ្សឺែណវ
35

ដូ ចបានេលកេឡងខងេល ខុសពីរដ�ដៃទ ្របេទសកម�ុជ

េបាពុម�ផ្សឯកសពិេ្រគាះេយាបល់ ឬ មូលេហតុផ�ូ

របស់

សមាជិកសស�ីពីច្បោប់ែដល្រត�វបានអនុ
36

សូមេម ល មា្រ៦ ៃនច្បោប់.វ.ត.ក។

37

អ.វ.ត.ក  កំង េហ�កអ៊ សំណុំ េរឿង ០០១/១៨-០៧-២០០៧/អវតក/អជសដ សល្រកម ចុះៃថ�ទ២៦ ែខ កក�ដ ឆា�២០១០ កថាខណ�

៤១៧-៤១៩ ៤២៥-៤២៦ ៤៦៨ េហយចំេពសមាសភាពជន្រត�វបានឃុំខ�ួសូមេមលកថាខណ�១៤១។
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មា្ ១៩៤ េនក�ុង្រកម្រពហ�ទណ�កមបាែចងអំពីកររំេលយា ៉ធ�ន់ ធ�រេផ្សងេទៀ

េលច្បោមនុស្ធម៌អន�រជាត 38។
38

េនេពពិ និត្យជាេលកដំបេលមា្១៩៤ៃន្រកម្រពហ�ទ

កម�ុជ បានបងឲ្េឃញថ បទេល�សៃនបទឧ្រកិដ�ស�ងសំខន់ៗជាេ្រចនេពុំ្រត�វប
ចតទុកជាបទេល�្រពហ�ទណ េឡយ។

ដូ ចបាេលកេឡងពីខងេដ

តុ លករ្រពហ�ទណ�អន�របានដក់ប��បទប�� តិចំនួន៦៤
ស�ង�

មា្៨

ៃនលក�និ ក
�

ស�ីពីបទេលស
� ៃនបទឧ្រកិដ

បែន�មេលបទប��តិ ស
� ីពី
� ករំេលភប ំពយា ៉ធ�ន់ ធ�រចំនួ ន្របាំជាក់លដូ ចបា

ពិ ភាក្សោខង

លក�និ ក
� ទី្រក�ងរ៉ូមៃនតុល្រពហ�ទណ�អន�រជាែបងែចករវបទឧ្រកិដ

ស�ង�េនអំឡុងេពលៃនជេមា�ះ្របដប់អវុធអន� និ ងក�ុងអំឡុងេពលៃនជេមា�ះ្របដប់អ
ែដលមិ នមានលក�ណៈអន�រជាត

ដូ េច�ះបទេល�សជាេ្រច្រត�វបានកំណត់និន័យ�សេដៀងៗ

គា� ភ័ស�តបានបង�ញយច្បោថ
មា្១៩៤ េនក�ុង្រកម្រពហ�ទណ�កមពុំបាចតទុក
ុ

ថាបទេល�សជាេ្រចែដលយកេចញមកពីច្បោឡេអ

និ ងច្បោប់ហ្សឺ

ថជាបទេល�

្រពហ�ទណ េនាះេទ ជាករគឲ្យេសកស េហតុ ផលរបស់អ�កតក់ែតងច្បក�ុងកមិ នកំណត់
បទេល�សដូ េច�ះ

ពុំ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយជឲ្េយងបានដឹេឡយ។

តរងទីពខ

េ្រកេរៀបរបអំពីបទេល�សៃនបទឧ្រកិដ�ស�ងេនក�ុង្រកម្រពហ�កម�ុជ

�សេដៀងៗគា េនក�ុងលក�និ ក
� តុ លករ្រពហ�ទណ�អន�រជ
មា្១៩៤
អន�រជាតិេឡយ

និ ងបទប�� តិ�

មិ នខុសពី ករេ្រប�បេធៀបខង

ពុំបាេ្រប្របាស់ពក្យេ�សេដៀងគា នឹ ងបទប��តិ របស់
�
តុលករ្រពហ�
ដូ េច�ះ

មានែបទប�� តិ�� សេដៀងៗគា�របសតុ លករ្រពហ�អន�រជាត

ែតប៉ុេណា�ែដល្រត�វបសរេសរប�ូ� លេឡងវ ិញេនក�ុតរងខងេ្រក

38

មា្រ ១៩៤ (បទឧ្រកិដ�ស�ងេផ្សងេទៀ) ែចងថា “អំេពណាមួយដូចមានែខងេ្រេនះ គឺ ជបទឧ្រកិដកម�ស�ង�ែដរ 

កលេបអំ េព េនា្រត�វប្រប្រពឹត�ក�ុងឱជេមា�ះ្របដប់អជាលក�ណអន�រជាតិ ឬ មិនែមអន�រជាតិ
1.

កេ្រប្របអវុែដលមាជាតពុល ឬ អវធែដលស�បេឡងេដម្បបង�កឈឺចបឥត្របេយាជន

2.

អំេព វ្របហ ឬ ទមា�ក្រគាែបកេដេចតនា តមមេធ្ណក៏េដេទេលទី្រក�ង ភូមិ ទីកែន� រស់េន ឬ អ

3.

ែដលមិនមាករករ និងែដលមិ នែមនជកម�វត�ុខេយា។

អំេព វ្របហរយេចតនេទេលមនុស្

ឬ សមា�

ែដលេ្រប្របក�ុង្រកខណ�ៃនេបសកកម�មនុស្សធម ៌ េដ

អនុេលតធម�នុ��របស់អង�កសហ្របជាជា
4.

អំ េពបងេ� ្រគាះទុរ�ឹក្សេដយដល់្របជាជនសុីវិល េ

ដកហូតនូវ្រទពសម្បត�ចំបាស្រមាបន�រស់រមាជី វ ិត

របស់ជនសុីវ ិលទំងេនះ
5.

អំ េព េ្រប្របជនសុីវ ិលេដ ម្បីបេ���ពីេគាលេដ្របតិបត�ិកេយាធាេលអគខ�ះ តំបន់ខ�ះៃនែដនដី ឬ កង

កមា�ំ

េយាធាខ
6.

អំេព បំផា� ឬ េធ� ឲ្ខូចខេដយេចត នូវអគារស្រមាប់សសនា សប្បុរធម៌ អប់រំ សិល្បៈ និង

វ ិមា្របវត�

ស�ស ស�ៃដសិល្បៈ ឬ សែដលមាលក�ណៈវ ិទ្យោស�
7.

អំេព បង�ដល់បរ ិស�នធម�ជាតិនូវខូចខតដ៏ធំ យូអែង�ង និងធ�ន់ធ�រ ែដលមាលក�ណៈហួសេហតុយា៉ជាក់ែស�ង េបេ្រប�
េទនឹផល្របេយាជន៍ព្របា និ ងផា�ល់ ខែផ�កេយាធាែសង្ឃឹទុក។

8.

ករលួចបន់សម្បត�ិសធារណៈ ឬ ឯក”
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តរង ២
លក�និ ក
� តុ លក្រពហ�ទណ អន�រជាត

មា្ ១៩៤ ៃន្រកម្រពហ�ទណ�កម�
អំ េព ណាមួយដូចមានែខងេ្រេនះ
គឺជបទឧ្រកិដកម�ស�ង�មែដ

កលេប

អំ េព េនា្រត�វប្រប្រពឹត�ក�ុងឱ
ជេមា�ះ្របដប់អជាលក�ណអន�រជាត ឬ
មិ នែមនអន�រជាតិ
កេ្រប្របជាតិពុល ឬ អវែដលមាជាត

(១)

ពុល។

ពុល ឬ អវធែដលស�បេឡងេដ ម្ប

[មា្រ៨(២)(ខ) (xvii)]

បង�កឈឺ

អំេព វ្របហ

ឬ

ទមា�ក្រគាែបកត (២)

មេធ្យោណក៏េដេទេលទី្រក�
ទីកែន�ងរស់េន
ករករ

ឬ

ភូ មិ

កេ្រប្របអវុែដលមាជាត
ចបឥត្របេយាជន

អំ េព វ្របហ

ឬ

ទមា�ក្រគា

ែបកេដេចតន តមមេធ្យ

អគែដលមិ នមា

ណក៏េដេទេលទី្រក�

និ ងែដលមិ នែមនជកម�វតខ
�ុ

ទីកែន�ងរស់េន

េយា។ [មា្ ៨(២)(ខ)(v)]

ឬ

ភូ មិ
អគ

ែដលមិ នមាករករ និ ងែដល
មិ នែមនជកម�វតខេយា។
�ុ

អំេពសំេដករ្របហរេដយេេទ
េលបុ គល
� ិក

ទីតំ

សមា�

អង�ភា

(៣)
ឬ

យានយន�ែដេ្រប្របក�ុង្រកខណ�
ៃនជំនួ យមនុស្សធម

ឬ

េបសកកម�រក្សោសន�ិេដអនុេលត
ធម�នុ��របស់អង�កសហ្របជាជ
ដរបអ�ីៗទំងអសេនះទទួ លបានក
ករពដូ ចបានផ�លជូ នជនសុីវ ិល

ឬ

្រទព្យសម្បត�ិជនសុីវិលអនុេល
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អំ េព វ្របហេដយេចតេទ
េលមនុស្

ឬ សមា�

ែដល

េ្រប្របក�ុង្រកខណ�ៃន
េបសកកម�មនុស្សធម ៌ េដ
អនុេលតធម�នុ��របស់អង�ក
សហ្របជាជា

ច្បោប់អន�រជៃនជេមា�្របដប់អ [មា្
៨(២)(ង) និ ង (ខ)(iii)]
អំ េព េ្រប្របាសបង�ត់អហដល់ជនសុីវ ិល

(៤)

ដល់្របជាជនសុីវិល េ ដកហូត

េដ ម្បជាមេធ្យស�ង�មេដដកហូតនូ វ

នូ វ្រទពសម្បត�ចំបាស្រមាបន�

្រទពសម្បត�ចំបាស្រមាបន�រស់រមា

រស់រមាជីវ ិត

ជី វ ិតរបស់ជនសុី វ ិលទំេនះ រួមទំកររ
ករផ�តផ�ង់ជំនួ យសេ�ង�េដេចតន

អំ េព បង�េ្រគាះទុរ�ឹក្សេដយ

របស់ជនសុីវ ិលទំងេនះ។

ដូ ច

មានែចេនក�ុអនុស��ទី្រក�ហ្សឺែណវ
[មា្ ៨ (២)(ខ)(iv)]
អំ េព េ្រប្របវត�មានជនសុីវិ

ឬ (៥)

ជនសុីវ ិលេដ ម្បីបេ���ពី

បុគ�លែដល្រត�បា

េគាលេដ្របតិបត�ិកេយាធា

ករពរេផ្សងេទៀតេដម្បីបេពីេគាលេ

េលអគខ�ះ តំបន់ខ�ះៃនែដនដី ឬ

ៃន្របតិបត�ិកេយាធាេលទី តំ តំបន់ ឬ

កងកមា�ំេយាធាខ�ះ

កងកមា�ំេយាធ [មា្ ៨ (២)(ខ)(xxiii)]

អំេព សំេដកវយ្របេដយេចតេល
អគស្រមាសស

អប់រំ

(៦)

អ�កឈឺ

ឬ េធ�

ឲ្ខូ ចខ
នូ វ

អគារស្រមាប់ សប្បុរធម ៌
អប់រំ សិល្បៈ និងវិទ្យោស វ ិមា

និ ងទីកែន�ងែដល្របមូផ�ុំេដ
និ ងមានរបួ

អំ េព បំ ផា�
េដយេចត

សិល្ប

វ ិទ្យោស ឬ សប្បុរធម វ ិមា្របវត�ិស�
មន�ីរេពទ្

អំ េព េ្រប្រប

្របវត�ិស�

ក�ុងករណី ែដល

ស�ៃដសិល្បៈ 

ស�ៃែដលមាលក�ណៈ

ពួ កេគពុំែមនជេគាលេេយាធ [មា្ ៨

វ ិទ្យោស។

(២)(ខ)(ix)]
អំេព វ្របហេដេចតនាេដយដឹ

(៧)

អំេព បង�ដលបរ
់ ិស�នធម�ជាតិនូវ
ខូ ចខតដ៏ធំ យូ អែង�ង និង ធ�ន់ ធ�រ 

កវ្របហេនានឹ ងបណា�េដ

ែដលមាលក�ណៈហួសេហតុយា៉
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បាត់បង់ជីវិមនុស្ជយថាេហត ឬ បង�របួស

ជាក់ែស�ង េប

ដល់ជនសុីវ ិល

ផល្របេយាជន៍ព្របា

ឬ

ករខូចខដល់

េ្រប�េទនឹ
និ ង

ផា�ល់ ខ ែផ�កេយាធាែសង្ឃឹ

្រទព្យសម្បត�ិរបសសុី វ ិល ឬ កខូ ចខ

ទុក។

ដ៏ធំ យូរអែង�ង និ ងធ�ន់ ធ�រដល់បរ ិស�នធម�ជា
ែដលមាលក�ណៈហួសេហតុយា៉ជាក់ែស�
េបេ្រប�េទនឹផល្របេយាជន៍ព្របា
និ ងផា�ល ខែផ�កេយាែដលសង្ឃឹទុក។
[មា្ ៨ (២)(ខ)(iv)]
ករលួចប�នទី្រក� ឬ ទីកែន�ងណាមួ មិ នថ (៨)

ករលួចប�នសម្បត�ិសធា ឬ

្រត�វបវដេណ � មយក

ឯកជន។

េដយករវយ្របហរក

[មា្

៨

(២)(ខ)(xvi) និ ង (ង)(v)]
ជាថ�ីម�ងេទៀ បទប�� តិ េ� នក�ុងមា១៩៤ ៃន្រកម្រពហ�ទណ�កម�បានេ្រប្របាស

េពចន៍្របកបេដយច្រម�ងច្រ

និ ងេ្រគាះថាេនេពលេ្រប្របាស់បទេខុសពីបទ

េលស
� ែដលមានែចងេតុ លករ្រពហ�ទណ�អន�រជ

ឧទហរណ

យា ៉ងខ�ពីបទប�� តិ របស់
�
តុ លករ្រពហ�ទណ�អន�រជ
កំណត់ថា ករវយ្រេលជំនួ យមនុស្សធម
ៃនអង�ករសហ្របជាគឺ ជបទេល�ស្រពហ�ទណ

មា្១៩៤(៣)

ខុសគា

លក�និ ក
� តុ លក្រពហ�ទណ�អន�រជា

និ ងេបសកកម�រក្សោសន�ិ�សបតមធម�នុ�
“ដរណជំនួ យ

ទទួ លបានូ វករករដូ ច្រត�វបានផ�ល់ជជនសុីវ ិល

និ ងេបសកកម�ទំេនះ

និ ងវត�ុរបស់ជនសុីវ ិលេ្រកច្បោប់មនុ

ធម៌ៃនជេមា�ះ្របដប់អ”។ មា្១៩៤(៣) ពុំបានត្រមថ េបសកកម�មនុស្ធម៌ ឬេបសកកម�
រក្សោសន�ិ្រត�វែទទួ លបាននូវករកដូ ច្រត�វបានផ�ល់ជូនជនសុីវ និ ងវត�ុរបស់ជនសុីវ ិល
េនាេទ ប៉ុែន� មា្រតហក់ដូចជាចង់មានន ករវយ្របហរណា េទះបីពុំ
ទទួ លបានូ វកកព

េនែតបទេលស
� ្រពហ�ទណ�

េន្រតង់ចំណុចេនះេហយែ

បទប�� តិ �េនក�ុច្បោកម�ុជកំណត់ហួសពីលក�និ ក
� តុលករ្រពហ�ទណ�អន�រ និ ងច្បោទំេនៀម
ទមា�បអន�រជាត 39
39

េដេហតុ ថ

កវយ្រប្របឆាំងនបុគ�លិករក្សោសន�ិែដល

បាចូ លរួមយា ៉ងសកមេនក�ុងអរិ្របឆានឹ ងបដិ បកស�ង�
�
មិ នអចត់ទុកជាឧ្រកិដ
39

ចំេពឋនៈៃនបទេល�ស សូមេមល េរឿងក�ី រដ�អជា� ទល់នឹ SESAY, KALLON, GBAO, េរឿងក�ីេលខ SCSL-04-15, សល្រ,

ចុះៃថ�ទី ២ ែខ មីនា ឆា�២០០៩ កថាខណ�២១៥-២១៨។

19

ស�ង� 40។ មា្១៩៤(៥) សំេដេល “ជនសុី វ ិល” ថ្រត�បាេ្រប្របាស់ជាែខល ប៉ុែន�ពុំ
40

កំណត់ថករេធ�ដូ េច�ះេលបុ គល
� ែដល្រត�វបានកេផ្សងេទៀ
េឡយ 41។

ដូ ចបានេលកេឡងខងេ

41

េនក�ុងបរិបទេន

គឺ ជបទេលស
� ្រពហ�ទណ

បទប�� តិៃ� ន្រក្រពហ�ទណ កម�ុជ

វ ិវឌ្ឍយឺតជនិ យមន័យៃនលក�និ ក
� តុលករ្រពហ�អន�រជាត
េផ្សៃនបទេល�សេ្រកជនសុីវ ិល

េដយសកេ្រប្របកម�វត�ុ

ហក់ដូជអេធ�េឡងេដយ�សបច្បេនេ្រមា្

១៩៤(៥)។ មា្១៩៤(៦) ៃន្រកម្រពហ�ទណ�កម�ពុំបាទមទរនូវលក�ខណ តំបន់ទទួ លក
កពពុំ្រត�វបេ្រប្របាស្រមាប់េគាលបេយាធាេនាះេ
លក�ណៈចេង��តខ�ំងជបទប�� តិេ� នក�ុងមា្៨(២)(ខ)

េហយមា្េនះមា

និ ង(ង)(ix)

ៃនលក�និ ក
� តុ លក

្រពហ�ទណ�អន�រជាត ដូ េច�ះ មា្រតក្រមិករទទួលខុស្រត�វ្រពហ�ទណ�ចំេពះអមួ យចំនួ ន
ជាក់លប៉ុ េណា� 42។
42

ម្យោ៉ងវិញេទ

មាប�
� េចថេតមា្១៩៤(៦)

បាេគារពត

ច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជាតិែដ េនេពែដលកម�វតដូ
�ុ ចែដលបាេរៀបរប ់េនអបាត់បង់នូ

សិទ�ិទទួលបានករករព 43។
43

េ្រកពីចំណុចខុសគា�

វកន់ែតេធឲ្យេយង្រព�យបាេនេពែដល្រកម្រពហ�ទ

កម�ុជពុំបានែចងអំពីររំេលយា ៉ធ�ន់ ធ�រជាេ្រចនេផ្សងេេលច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រដូ ច
មាែចងេនក�ុលក�និ កៈ
�
តុ លក្រពហ�ទណ�អន�រជាតិបទេលស
� ្រពហ�ទណ� ឧទហរណ៍

្រកម្រពហ�ទ កម�ុជពុំកំណត់បទេល�ស្រពហ�ទណ�ចំេព

ករវយ្របហរេដេល

វ ិល 45 កេ្រប្របទង់ស េ្រគ�ងសមា� ឬ បដិ រប
ូ េដ
្របជាជនសុីវ 44 ឬវតរបស់ជនសុី
�ុ
44

45

មិ ន្រតឹម្រត 46 ករ្របក គា�នតំបនណមួ យ្រត�បាផ�ល់ឲ្េនាះេ 47 កលុបបំបាត់សិទ� និ ង
46

47

កតព�កិចរបស់ពលរដ�ៃនភាគជេមា� 48 កេ្រប្របអវុហឃាត 49 ករវយ្រេលបុ គ�ល
48

49

និ ងវតែដលបានេ្រប្របដិ
រប
ូ
ពិ េសសេនក�ុអនុស��ទី្រក�ហ្សឺែណ អនុេលមតច្បោ
�ុ

អន�រជាត 50 ឬកចប ់ទ ករឲ ឬករេ្រ្របាកុមាេ្រកមអ១៥ឆា� ឲ្យចូលរួ្របយុទ
50

40

ដូចខងេលកថាខណ�២៣១។

41

Knut DÖRMANN, េលខេយាងេជងទំព័រ៣៣ ដូចខងេល ្រង់ទំព័រ ៣៤៦ ៣៤៧។

42

Knut DÖRMANN, េលខេយាងេជងទំព័រ៣៣ ដូចខងេល ្រតង់ទំព័រ២២៧។

43

សូមេម ល មា្រ ៥២(៣) ៃនពិ ធីសរបែន�ៃនអនុស��ទី្រក�ងហ្សឺែណវចុះៃថ�ទ ១២ ែខ សីហ ឆា�

ករករពរជនរងេ្រជេមា�ះ្របដប់អវុធ ចុះៃថ៨ ែខ មិថុនា ឆា�១៩៧៧ 1125 UNTS 3។
44

មា្រ៨(២)(ខ)(i) និ ង (ង)(i) ៃនលក�និករបស់
�
តុលករ្រពហ�ទណ�អន�រជ

45

ម្រត៨(២)(ខ)(ii) និង (ង)(ii) ៃនលក�និករបស់
�
តុលករ្រពហ�ទណ�អន�រជ

46

មា្រ៨(២)(ខ)(vii) ៃនលក�និករបស់
�
តុ លករ្រពហ�ទណ�អន�រជ

47

មា្រ៨(២)(ខ)(xii) និ ង (ង)( និង (ង)(គ) ៃនលក�និករបស់
�
តុលករ្រពហ�ទណ�អន�រជ

48

មា្រ៨(២)(ខ)(xiv) ៃនលក�និករបស់
�
តុលករ្រពហ�ទណ�អន�រជ

49

មា្រ៨(២)(ខ)(xix) និ ង (xx) ៃនលក�និករបស់
�
តុលករ្រពហ�ទណ�អន�រជ

50

មា្រ៨(២)(ខ)(xxii) ៃនលក�និករបស់
�
តុ លករ្រពហ�ទណ�អន�រជ

20

១៩៤៩ និ ងពក់ព័ន�នឹ

ក�ុងជេមា� 51។ ករលុបេចល ទំងអសេនះ គឺ ជករគួឲ្យេសស� េដយសរដ�ធម�នុ��
51

ៃន្រពះរជាណកម�ុជបានែចងអំពីកករពកុមាេនក�ុងអំឡុងេពមាស�ង� 52។ ម៉្យ
52

វ ិញេទៀត

្រកម្រពហ�ទណ�កម�ពុំបាកំណត់បទេលស
� ្រពហ�ទណ ឲ្យបានច្ចំេពបទេលស
�

ផ�ូវេភទដូ ចមានែចងេនក�លក�និ ក
� តុ លក្រពហ�ទណ អន�រជាត 53។ េទះបីករ្រប្រពឹត�េនះ
អស�ិតេនេ្រមា្១៩៣(២)

ទរុណកម

ឬ(៣)

ឬ្រគប ់អំេពអមនុស្សធ

ៃន្រកម្រពហ�ទណ�កម�ុជាក៏

េពគឺ

ឬអំេព បងេ� ដយេចតនានូវករឈឺ 54

ករេធ�

ក៏កពុំប�� តិ �

54

អំេព ទំងេនឲ្យបានច្បោសបេង�តឲ្មាកលំបាពក់ព័ន�នឹេគាលករណ៍យន�ក
បំេពញបែន�ម។
ដូ ចបានពិភាក្សោរួចមក ពក្យេពច និ ងនិយមន័យខ�ះេនក�ុងមា១៩៤ ្រត�វប

ែកស្រម�

េធ�ឲ្បទេល�សេនក�ុង្រកម្រពហ�ទណ�កម្រត�វបានបក�ក�ុងន័យចេង��តជា

បទេល�សដូ ចមាែចងេនក�ុងលក�ន�ិតុ លករ្រពហ�ទណ�អន�រជ ម្យោ៉ងវិញេទ ច្បោប់កម�
ពុំដក់ប��ូបទេល�សៃនបទឧ្រកិដ�ស�ងែដលេឃញមាេនក�ុងមា៨ ៃនលក�និ ក
� តុ លក

្រពហ�ទណ អន�រជាតថជបទេល�ស្រពហ�ទណ េឡយ។ ករណី េនះេធ�ឲ
 ្យមានករ្រព�យប េត
្របព័នតុ លករកម�មនលទ�ភាេច្របកដក់េទបទេលស
� ៃនបទឧ្រកិដ�ស�ងមួ យ

ចំនួ នបានែដរយា ៉ង េហយថា្របសិនេបាះដូេច�វនឹ ងបេង�តជ “កមិ នមាលទ�ភា”
អនុេលមតមា្១៧(៣)
កលៈេទសមួ យចំនួ ន

ៃនលក�និ ក
� តុលករ្រពហ�ទណ�អន�រជ

េទះបីេនក�ុ

េច្រអមានឆន ា� នុទ�ិបក�សបទប��តិ ទ
� ំងេនឲ្�សបត

លក�និ ក
� ទី្រក�ងរ៉ូ និ ង/ឬ ច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រជាតិ�មា្៨ៃន្រក្រពហ�ទណ�កម�ុនិ ង
មា្៣១ៃនរដ�ធម�នុ��កម�ុជយា ៉ងក៏េដ

ក៏ឆនា�នុសិទ�ិេនះអនុ��តឲ្យ្រតឹបក�ស

េទតកកំណត់េនក�ុងម្រ៣ៃន្រកម្រពហ�ទណ�កម�

្របសិនេបគ ា�នច្បោប

ែតប៉ុេណា�។

អន�រជាតមកែចងប�ូ� លជាច្ប ោប់

និ ងេគាលករ គា�នបទេល�

ផលប៉ះពល់ៃករយកលកន�ិកតុ លករ្រពហ�
េដេនមានខ�ះចេនា�ែបបេនះនឹ ង្រត�វយកម

ពិ ចរណាេនកែផ�ក V ខងេ្រក

51

មា្រ៨(២)(ខ)(xxvi) និង (ង)(vii) ៃនលក�និករបស់
�
តុលករ្រពហ�ទណ�រជាតិ

52

សូមេម ល មា្រ៤៨ ៃនរដ�ធម�នុ�� ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ែដល“រដ�គាំព្របឆានឹងករងទំងឡ ែដលអចេធ�ឲ្

ខូចដល់ករអប ់រំ និងករេរសូ្រតរបស់កុមារ ឬ ែដលឲ្អន�រដល់សុខភាព ឬ សុខុមាលរបស់កុមា”។
53

មា្រ៨(២)(ខ)(xxii) និ ង (ង)(vi) ៃនលក�និករបស់
�
តុលករ្រពហ�ទណ�អន�រជ

54

សូមេម ល អ.វ.ត.ក  កំង េហ�កអ៊ សំណុំ េរឿង ០០១/១៨-០៧-២០០៧/អវតក/អជសដ សល្រកម ចុះៃថ�ទ២៦ ែខ កក�ដ ឆា�២០១០

កថាខណ� ៣៦៦ ែដលេលកេឡងថា កររំេលភេសពសន�វចត់ទុកថាជាអំេពទរុណកម�។ េទកសេ្រមែបបេនះេធ�េឡង
ពក់ព័ន�នឹឧ្រកិដ�កម�្របឆាំងមនុស្សជាតិក៏េដយ ក៏ករសន�គឺអនុវត�បានដូចគ ចំេពបទប្ប��ត�ៃនឧ្រកិដ�កម�ស�ង�

21

III. ទ្រមងៃនករទទួលខុស្រត និ ងកករពខ�ួន

បទប��តិ ទ
� ូ េទេនក�ុគន�ីទី១ មាតិក១ ជំពូ កទី១ ៃន្រកម្រពហ�ទណ�កម�ុជាអនុចំេព

ទ្រមងៃនករទទួលខុស្រត�វេលឧ្រកិដ�អន�រជាតិ

ទ្រមងៃនករទទួលខុស្រត�វេ

្រត�វបានកំណនិ យមន័យេនក�ុមា្២៤ ដល់មា្២៩ ៃន្រកម្រពហ�ទណ�កម� និ ងែចងរួម

ទំចរ (មា្២៥) សហចរ (មា្២៦) អ�កេផ�មគំនិ ត (មា្២៨) និ ងករទទួលខុស្រត�វរប
អ�កសមគំនិ តផងែដរ េពលគ ករជួ និ ងជំ រុញ (មា្៣០)។ អំ េព ប៉ុនប៉ងក៏្រត�វបកំណត់
ជាបទេល�ស្រពហ�ទ ែដរេនក�ុមា្២៧ៃន្រកម្រពហ�ទណ�កម�ុ

ករេរៀបចំែផនកេល

បទឧ្រកិដ្របល័យពូជសស្រត�បាកំណត់ជាបទេល�ស្រពហ�ទ េនក�ុមា្១៨៥

ៃន្រក

្រពហ�ទណ�កម�ុជ មា្រតេនះែ កចូ លរួមេនក�ុង្រក�មណា ឬេនក�ុងកឃុបឃិតណ

មួ យេដ ម្បីេរៀបចំែផនក្រប្រពឹបទឧ្រកិដ្របល័ពូ ជាសស្រត�វដក់េឲ្ជាប ់ពន�គា
ពី២០ េទ៣០ឆា� 55។ មិ នខុសពីលក� និ �កតុ លក្រពហ�ទណ អន�រជាត
55

បទប�� តិេ� នះពុំទមទ

ឲ្យមលក�ខណ�ៃនក្រប្រពឹបទឧ្រកិដ�្របល័យពូជសជាកលកេនាះេ េហតុ ដូេច�ះ វ
ទ្រមងៃនករទទួលខុ្រត�ចំេពអំ េព មិនបាសេ្រមច បទប��តិ េ� នះ ក៏ឆ�ុះប�
�ំង េនក�ុងក
កំណត់េទជាប ់ពន�នាចេនា�ពី២០

េទ៣០ឆា�ំែដ

េនេពលេ្រប�បេធៀបនេទជាប

ពន�នាគអស់មួ យជី វ ិតក�ុងករណីែដលឧ្រកិដ�កេម នះ្រប្រពឹេឡងបាសេ្រមច
អ�កេផ�មគំនិ តេនក�ុងមា២៨

ៃន្រកម្រពហ�ទណ�កម�ែចងយា ៉ច្បោស

និ យមន័យៃន

អ�កេផ�មគំនិ តអ

ទទួ លេទែតក�ុងករណីណែដលបទេលស
� ្រត�វប្រប្រពឹេឡង ឬ្រត�បាប៉ុនប៉ងែតប៉ុេណា�ះ
ដូ េច�ះ វត្រមឲ្មាអំ េព ឬកប៉ុនប៉នណមួ យជាក់លក ក្រតឹមែញុះញង់ឲ្្រប្រពឹបទ
ឧ្រកិដ�្របល័យពូជសមិ នអស�ិតេនេ្រទ្រមងៃនករទទួលខុស្រតមួ យេនះេឡយ។
ទ្រមង់ៃនករទទួលខុស្រទំេនះ ជទូ េទ �សេដៀងគា េទនឹទ្រមង់ៃនករទទួលខុស្រេន
ចំេពះមុតុ លករ្រពហ�ទណ�អន�រជ េទះបជយា ៉ងេនះក� មានកកត់សមា�លថ តុ លក
្រពហ�ទណ�កម�ុពុំកំណត់ ករញុះញងជាសធឲ្្រប្រពឹបទឧ្រកិដ

្របល័យពូជសសជ

បទេល�ស្រពហ�ទណ ជាកលកេនាះេទ ក៏ប៉ុែន� ទ្រមង់ៃកទទួ លខុស្រត� មួ យេនះមាែចង
េនក�ុមា្៤៩៤ និ ងមា្៤៩៦ ៃន្រក្រពហ�ទណ កម�ុជ េដកំណត់ករញុះញងឲ្្រប្រពឹ

បទឧ្រកិដ និ ង/ឬ ឲ្យ្រប្រពឹត�ករេរ ស្របឆានឹ ងសមាជិក្រកៃនជាតិពិន� ជាតិសស ពូ ជ
សសន ឬ សសនាជាក់លក់ ជាបទេល�្រពហ�ទណ� េនក�ុងចំណុចេន ករញុះញង

្រត�បានកំណត់និយមន័យថ (១) សុន�រកថណាមួែដលេធ�េឡងជាសធា ឬេនក�ុ

េពល្របជុ (២) សំេណរ ឬ រូបភាែដល្រត�វបានដក់ប ឬ ែចកចជសធារ និ ង (៣)

55

មា្រ ១៨៥ (បទេ្រត�មេរៀបចក�ុងបទ្របល័ពូ ជសសន) ែចងថា “ករចូលរួក�ុង្រក�មណាមែដលបេង�តេឡង ឬ ចូលរួម

ក�ុងសន�ិ ដិ�ភាែដលេធ�េឡងេដ ម្បីេរៀបចអំ េព ្របល័ពូជសសន៍ ្រត�វផ�នា�ដក់ពន�នាគារ២០ (ៃម�) េទ៣០ (សមសិ) ឆា�”។

22

េដកផ្សព�ផ្តមរយៈេសតទស្ដល់សធាជន 56។ េ្រពីបទឧ្រកិដខងេល ក
56

ញុះញង់េដយេរងេអ្របឆាំងនបុគ�លែដលមាអត�ស��ណជជាតិពិន�
សសន

ឬសស

្រត�បាហឃាត 57។
57

អនុេលមត្រក្រពហ�ទណ�កម�ុ

ជាតិសស

ពូ ជ

ករញុះញងគឺ ជបទេលស
� មិ នបានសេ្រមួ យ

ពីេ្រពបទេលស
� េនះមានែចយា ៉ងច្បេនក�ុងមា

៤៩៦ ថ ្របសិនេបកញុះញង់េនះគា�្របសិទ�ភ 58 ។
58

មា្៤៩៩

ៃន្រកម្រពហ�ទណ�កម�ក៏ចប ់បុគ�លទំងឡែដលចូ លរួមេនក�ុ

សមាគជនទុច�រ ិតឲ្យទទួលខុស្រត្រពហ�ទណ ែដរ។ េទះបីជា យា៉ងេនះ ករទទួលខុស្រត�វែ
េនះ្រត�វបកំណត់េគាេដែេទេលបទេលស
� សម�ែតប៉ុេណា�ះ

បទឧ្រកិដ�្របល័យព

សសន បទឧ្រកិដ�្របឆនឹ ងមនុស្ជាត និ ងបទឧ្រកិដស�ង�ពុំមានែចេនក�ុបទប��តិ េ� នះ
ៃន្រកម្រពហ�ទណ�កម�ុជាេ 59។ ម្យោវ ិញេទៀត ្រកម្រពហ�ទណ�កម�ពុំបាចង្រកប�ូ� លក
59

ទទួ លខុស្រត�្រពហ�ទណ�របសេមេយា

ឬ្របធក�ុងជួ រសុី វ ិលេឡយ។

េនក�ុង្រកបខ ៃន

តុ លករ្រពហ�អន�រជាត

ទ្រមងៃនករទទួលខុស្រតេនះកំណត់អំេពអកម�របស់ថា�ក់េលេ

េពលខកខក�ុងកទប់ស�ត

ឬដក់េទអំ េពណាមួៃនបទឧ្រកិដ្របល័ពូ ជសសន

ឧ្រកិដ�្របឆនឹ ងមនុស្សជា និ ងបទឧ្រកិដ�ស�ងែដលជបទេលស
� ្រពហ�ទណ
េយាតច្បោប់កម�

60

បទ

60

។ េហតុ ដូេច�ះ

ថា�ក់េលមិ ន្រត�វបចប ់ឲទទួ លខុស្រត�េនេ្រកទ្រមងៃនករទទួ

ខុស្រត�របស់ថា�ក់េលេនាះេ េទះបីថា�ក់េលរូបេនខកខនក�ុងករទប់ស ឬដកទណ�កម�
េលបទេល�ស

និ ងបានដឹង

អំ េព ទំងេននឹ ង្រត�្រប្រពឹ

ឬបា្រប្រពឹត�េឡរួចេហយក�ី។

អំ េព អកម�េនះអមាផលប៉ះពលធំ េធងេលករេចទ្រប កន់ចបទេលស
� អន�រជាតេនក�ុង
្របេទសកម�ុជ ករទទួលខុ្រត�របស់ថា�ក់េល ជាទូេ ្រត�វបានចត់ទុឧបករណ៍ សំខន
56

មា្៤៩៤ (លក�ខណ�អត�ិភាពៃនករញុះញ) ែចងថា “េដម្បអនុវត�ែផ�កេនះ ករញុ ញង់អច្រតផ�នា�េទ កេបអំេពេនះ

្រត�វប្រប្រពឹត�

(១)

េដយសំដីតម្របេភទណាក៏េដយ ែដ

េនក�ុងទីកែន�ងសធា

សធារណៈ (២) េដយសំណួរ ឬ គំនូរ តម្របេភទណាក៏េដយ ែដល្រត�វផ្សព�ផ្សោយេន

ឬ េនក�ុងេព

្របជុជ

សធារណជន ឬ ត ឲ្

សធារណេម ល។ (៣) េដយ្រគប់មេធ្ទូ រគមនាគមនេសតទស្សស្រមាប់សធា”។
57

មា្៤៩៦ (បទញុះញង់ឲ្យមានេរ សេអ ង) ែចងថា “អំេពញុះញង់េដយផា�តមេធ្យោណាមួយ ែដមានែចក�ុងមា្រ

៤៩៤ (លក�ខណ�អត�ិភាពៃករញុះញង) ៃន្រកេនះ ឲ្យ្រប្រពករេរសេអ ករគុំគន ឬហិង្សោ ចំេពះបុគមា�ក ឬ ្រក�មណាមួ
េដយមូលេហតុបុគ�េនះជាសមាជជាកំណត់េនាះ ្រត�វផ�នា ដក់ពន�នាពី១ (មួយ) ឆា�ំេ៣ (បី) ឆា�ំ និ ពិន័យជ្របាក់ព
២ ០០០ ០០០ (ពីរល) េរៀល េទ៦ ០០០ ០០០ (្របាំមួយ) េរៀល ្របសិនេបកញុះញង់េនះគា�ន្របសិទ�េទ”។
58

ដូចខងេល។

59

មា្៤៩៩ (បទចូលរួមសមាគៃនជនទុច�រ ិត) ែចងថា៖“្រត�វផ�នា�េដក់ពន�នាពី ២ (ពីរ) េទ៥ (្រប) ឆា�ំ និពិន័យជា្របាក់

៤ ០០០ ០០០ (បួនល) េរៀល េទ១០ ០០០ ០០០ (ដប់ល) េរៀល ករចូលរួក�ុង្រកម ឬសន�ិដិភ
� ាែដល្រត�បេង�តេឡងេដម្បី៖(១)
្រប្រពឹបទឧ្រកិដ�ណាមួយ ឬេ្រចន ្របឆាំងនឹង ែដលមានែចេនក�ុងជំពូកទ១ ស�ីពីកប៉ះពលដល់ជីវ ិតមនុស្ស ដល់ជំពូកទ ៦

ស�ីពីករប៉ះពដល់បុគ�លភាព ក�ុងមាតិក ២ ស�ីពីករប៉ះពដល់មនុស្ៃនគន�ីទី២ ស�ីពីបទេលស
� ្របឆានឹងបុគល
� ៃន្រកេនះ។

(២) ្រប្រពឹបទឧ្រកិដ�ណាមួយ ឬ េ្រចន ្របឆា ្រទព្យសម្បត�ិ ែដ ែចងេនក�ុងគន�ីទ៣ ស�ីពីបទេល�ស្របឆាំងន្រទពសម្បត�
ៃន្រកមេនះ។ បទ្របល័យពូជសសន៍ បទឧ្រកិដ�្របឆាំងមនុស្សបទឧ្រកិដ�ស�ងមានែចងេនក�ុងគន�ី២ មាតិទី ១។
60

សូមេម ល មា្រ២៨ ៃនលក�និកៈរបស់
�
តុ លករ្រពហ�ទណ�អន�រជ

23

មួ យក�ុងកេចទ្របកឲ្យប្រតឹ្រត�េលអំេព េឃារេធំ ៗ េដយសអំ េព ទំងេន ជាទូេ
្រត�វប្រប្រពឹេឡងេដយមានជួ យេ្រជែ្រជពីរចនាសម�័នឋនានុ្មចត់ត 61 ។
61

ចំេពះទ្រមៃនករករខ�ួនវ ិញ ្រកម្រពហ�ទណ�កម�ប�� តិ �អំពីទ្រមង់ករខ�ួន ែដល

្រត�វបទទួ លស�ល់ជាទូ េពលគ ប�
� វ ិបល�សស�រ (មា្៣១) ករករពរ�សបច
(មា្៣៣) និ ងស�នភាពចំ (មា្៣៥)។ ស�នភាពែទ្រមង់ករែបបេនះ្រត�វប
យកមកអនុវត�េនា គឺមាលក�ណៈ�សេដៀងគា នឹ ងទ្រមងករពនា ដូ ចមាែចងេនក�ុមា្

៣១ ៃនលក�និ ក
� តុ លក្រពហ�ទណ អន�រជាតិ េនក�ុងករណីខ� ច្បោប់កម�ុជាមានលក�ណៈតឹង
ជងលក�និ ក
� តុ លក្រពហ�ទណ អន�រជាត េដយសសជាតិ�សវឹ សជាតិេញ� ឬសរជា

ែដលច្បោប់ហម មិ នអយកមកអះអេដ ម្បីេធ�ជកកពខ�ួនបាេឡយ 62។ មា្៣២
62

ៃន្រកម្រពហ�ទណ�កម�ែចងអំពីករករពរេកតេចប�
� របស់ថា�កេល

ឬអំ េព ែដល្រត�វប

្រប្រពឹត�េឡេទតអំណា ឬប�
� �សបច្បោប េទះបីយា ៉ងេនក�ី បទប��តិ េ� នះមិ នអ
យកមកអនុវត�ចំ េពបទេល�សសម�

ពីេ្រពវក្យខ ចុងេ្រកេនក�ុមា្៣២

ៃន

្រកម្រពហ�ទណ�កម�ែចងយា ៉ងច្បោ គា�នករកេក តេចញពីប�
� ថា�ក់េល ឬ “ប�
� របស់
អជា��សបច្បោ” ចំេពអំ េព ៃនបទឧ្រកិដ�្របល័យពូជស បទឧ្រកិដ�្របឆនឹ ងមនុស្ជាត
និ ងបទឧ្រកិដ�ស�ង�មេនាះេ 63។
63

IV. អភ័យឯកសិទ�ិ និ ងករររពីករេចទ្រប កន់េផ្ស
្របេទសកម�ុជ្របេទរជានិយមអ�ស័យរដ�ធម�ន

េហយ្រពះមហក្ស្រ្រគ

រទទួ លបានូ វបុព�សិទ�ិ និ ងអភ័យឯកសិទ�ិ។ អនុេលមតមា្៧ េនក�ុងរដ�ធម�នុ��ៃន្រ
រណច្រកកម�ុ “អង�្រពះមហក្ស្រតមិនអចនរណារំេលភបំព”។ េលសពី េនះ

រដ�ធម�នុ��បាផ�ល់អភ័យឯកសិទ�ជ
ិ ូ នដលស
់ មាជិកស (មា្៨០) 64

និ ងសមាជិក្រពឹទ�

61

សូមេម ល Gerhard WERLE, Principles of International Criminal Law (Leiden: TMC Asser Press, 2005) កថាខណ�៣៧០។

62

មា្រ៣១(៣) (ករមិនទទួលខុស្រត្រពហ�ទណ េដយសមូលេហតុវ ិបល�ស�រ) ែចងថា “កលេបជនណាមា�្រប្រពឹបទេលស
�

េនេពលែដលជេនាះេកតវិបលស�រតី េដយ

ករេ្រប្រេ្រគ�ង�សវឹង េ្រគ�ងេញ�ន ឬសរ

ែដលច្បោហមឃាត

មិ នអរួចផុតពីករទទួលខុស្រត្រពហ�ទណ�េឡ”។
63

មា្រ ៣២ ៃន្រក្រពហ�ទណ�កម�ុ (ករអនុ��េដច្បោប់ ឬ អ រ) ែចងថា “ចរី សហចរី អ�កេផ� គំនិត ឬ សម គំនិត

ក�ុងបទ្របល័ពូជសសន៍ បទឧ្រកិ

្របឆាំងនមនុស្សជាតិ ឬបទឧ្រកិដ�ស�ង�ម ម

េលកែលងឲ្ផុតពីករទទួខុស្រត�

្រពហ�ទណ�របស់ខ�ួន េទះបីជាក�ុងក មានមូលេហតដូចខេ្រកមក៏េដ (១)ជនេលស
� េនាះប្រ្រពឹតអំេពែដលប��តិអ
� នុ��ត
ឬ មិ នហឃាតេដយច្បោប់ជាធរ(២) បុគ�លេនាះបាន្រប្រតមប
� របស់អជា�ធរ�សបច្”។
64

មា្៨០ ៃនរដ�ធម�នុ��កម�ុជាែចងថ “តំណាងរ�មានអភ័យឯកសិទ�សភា។ តំណាងររូបណាក៏េដ មិនអ្រត�បាេច

្របន់ ចប់ខ�ួន ឃាត់ខ�ួន ឬឃុំខ�ួន េដយេ

ពីបាសំែដងេយាបល ឬបេ��ញមតិក�ុងកបំេពញមុខងរបស់ខ�ួនេសេឡយ។

ករេច្របកន់ ករចប់ខ�ួន ករឃាត់ខ�ួន ឬករ សមាជិណាមួៃនរដ�សភានឹងអេធ�េទេក លុះ្រែតមាករយល្រព

ពីរដ�សភា ឬពីគណៈកមា�ធិកអចិៃ�ន�យរបស់
៍
រដ�សភា ក�ុងចេន ា សម័យ្របជុៃនរដ�សភា េវៀរែល ែតក�ុងករណី បទេលស
� ្រពហ�ណ�

ជាក់ែស�ង។ ក�ុងករណីខងេ្រកយេនះ ្រកសួងមានសម

្រត�វេធ�េសចក�រយករ ជូនរដស
� ភា ឬជូ គណៈកមា�ធិកអចិៃ�ន�យ៍
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(មា្១០៤ថ�ី) 65។ ក៏ប៉ុែន� សមាជិរជរដភិ បាពុំទទួ លបានអភ័យឯកសិទ�តមផ�ូវច្ប េនា
េទ។ េនក�ុងករអនុវយុត�ធិករបស់ខ�ួន តុ លក្រពហ�ទណ�អន�រជា អនុេលមតមា្

២៧

ៃនលក�និ ក
� តុ លករ្រពហ�ទណ�អន�រ

មិ នខ�ល់នឹងមុខតំែណងផ�ូវកណាមួេនាះេ

ដរបតុលកមានយុត�ធិករទទួលខុស្េលបទឧ្រកិដេនេ្រកអំណាចរបស់ខ�ួន

ក៏

ប៉ុែន� កមិ នមានបទ�� តិ ែចង
�
ថ អភ័យឯកសិទ�ិពុំ អនុវត�ចំ េពបទេលស
� អន�រជាត អររ
ករេចទ្រប កន់េនថា
ជាតិ

និ ងកិ ច�សហ្របតិបត�ិករ ជាមួនឹ ងតុ លក្រពហ�ទណ អន�រ

េដយសរេហតុផលេ

្រកម្រពហ�ទណ�កម�ពុំអេគារឲ្យបេពញេលញចំេព

េគាលករ ៃនយន�ករប ំេពញបែន�បានេនេឡ។
លក�និ ក
� ទី្រក�ងរ៉ូពុំហមឃាចំេពករេលកែលងេទជាទូេចំេពបទឧ្រកិដ
្របល័ពូ ជសសន

បទឧ្រកិដ្របឆានឹ ងមនុស្សជា

មានកយល់�សបគា ជាឯកច�័នថ

និ ងបទឧ្រកិដ�ស�ង�មេនាះ

ករររំងពីករេចទែបបេនះ

ក៏ប៉ុែន�

គឺ ផុយនឹ
�
ងច្បោប់ទំេន

ទមា�បអន�រជាត េហយវបន�យអនុភាពេស�រតីៃលក�និ ក
� ទី្រក�ងរ៉ូ 66។ ្រកម្រពហ�ទណ�កម�
66

ែចងអំពីលទ�ភាៃនករេលែលងេទជាទូេទេនកមា្ ៩០ថ�ី(ពីរ)(៤)ៃនរដ�ធម�នុ��កម�ុជ
និ ងមា្១៤៩ៃន្រកម្រពហ�ទ កម�ុជ 67
67

និ ងកេលកែលងេទអនុេលមតមា្២៧ៃន

របស់រដ�សភាជាប ន់េដ ម្បីសេ្រមច។ េសចក�ីសេ្ របស់គណៈកមា�ធិកអចិៃ�ន�យ៍របស់រដស
� ភា ្រត�វដក់ជូនស ្របជុរដ�សភ
ខងមុខ េដម្បីអនុម តមមតិភាគេ្រពីរភាគបៃនសមាជិរដ�សភាទំងមូល។ ក� ករណី ទំងអសខងេលេនះ ករឃុំខ�ួន ករ
្របកតំណាងរ�ណាមួ្រតវផា�ក ្របសិនេរដ�សភបានបេ��មតិឲ្ផា� តមមតិភាគេ្របីភាគបួៃនចំនួនសមាជិរដ�សភ
ទំងមូ”។
65

មា្១០៤ថ�ី ៃនរដ�ធម�នុ��កម�ុជាែចងថ “សមាជិ្រពឹទ�សមាអភ័យឯកសិទ�ភាព។ សមាជ្រពឹទ�សរូបណក៏េដ មិ នអ

្រត�បាេច្របក ចប់ខ�ួន ឃាត់ខ�ួន ឬឃុំខ�ួន េដយេ ពីបាសំែដងេយាបល ឬបេ��ញមតិក�ុងកបំេពញមុខងរបស់ខ�ួនេស

េឡយ។ ករេច ្របកន់ ករចប់ខ�ួន ករឃាត់ខ�ួន ឬករ

សមាជិណាមួៃន្រពឹទសភនឹ ងអេធ�េទេក លុះ្រែតមា

ករយល្រពមពី្រពឹទ�សភា គណៈកមា�ធិកអចិៃ�ន�យ៍របស់្រពឹទ�សភា ក�ុងចេន សម័យ្របជុៃន្រពឹទ�សភា េវៀរែ ែតក�ុងករណី
បទេល�ស្រពហ�ទណ ជាក់ែស�ង។ ក�ុងករណីខងេ្រកយេនះ ្រកសួងមានសម

្រត�វេធ�េសចក�ីរយករ ជូន្រពឹទសភា ឬជូ

គណៈកមា�ធិកអចិៃ�ន�យរបស់
៍
្រពឹទ�សជាបន ា�េដម្បីសេ្រមច។ េសចក�ីសេ្ របស់គណៈកមា�ធិកអចិៃ�ន�យ៍របស់្រពឹទសភា ្រត
ដក់ជូនសម័្របជុំ្រពឹទ�សភាខងមុខ េដម្បីអ តមមតិភាគេ្រពីរភាគបៃនសមាជិ្រពឹទ�សភាទំងមូល។ ក ករណី ទំងអស
ខងេលេនះ ករឃុំខ�ួន ករេចទ្ សមាជិក្រទ�សភណាមួ្រត�ផា�ក ្របសិនេ ្រពឹទ�សបានបេ��មតិឲ្ផា� តមមតិភ
េ្រចបីភាគបួៃនសមាជិក្រពឹទ�សភាទំ”។
66

Gerhard WERLE, េលខេយាងេជងទំព័រ ៦១ ដូចខងេល កថាខណ� ១៨៩។ Antonio CASSESE, International Criminal Law

(Oxford: Oxford University Press, 2003) ្រតង់ទំព័រ៣១៥។
67

មា្រ ១៤៩ (អនុភៃនករេលកែលងេទជាទូេ) ែចងថា “ករេលកែលងេទសជាទដូចមាែចងក�ុងមា្រ ៩០ ថ�ី  (ពីរ)

វក្យខ ទី  ៤ ៃនរដ�ធម�នុ�� ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា លុ េចលនូវទណ�កែម ដលពក់ព័ន�នឹច្ប់ស�ីពីកេលកែលងេទ
ជាទូេទ។ េទស អយកមកអនុវត�េទ។ េទ ែដលកំពុងអនុវត�្រត�វបានប��ប់។ ប៉ុែន� ចំេពះ្រប ាក់
ែដលបានបង់រួេហយ មិនអទរសំណពីរដ�វ ិញបានេ”។
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និង្របា្របដប់ក�

រដ�ធម�នុ��កម�ុជ

និ ងមា្១៤៧ៃន្រក្រពហទណ�កម�ុជ 68។

កេលកែលងេទអនុវត�ែត

68

ចំេពេទែដលកំពុងអនុវត�េ្រកយេមាសល្រ

ឬសលដីស�ពពីតុ លកែត

ប៉ុ េណា� 69។

ៃន្រក្រពហ�ទណ�កម�ុផ�ុយនឹ ង

69

មា្៩០

េដយេហតុ

ពក្យេពចេនក�ុងមា១៤៩

ៃនរដ�ធម�នុ��កម�ុជ។

មា្៩០េនះ

ែចងថ

ផ�ល់ជូនេដយសភាមានអនុភាពកេច្របក

ករេលកែលេទជាទូេែដល

ដូ េច�ះ

វផ�ល់នូអភ័យឯកសិទ�ិពីក

េចទ្របកេដយ្របសិទ� 70។ េទះក�ុងករណីណាក៏េ មា្១៤៨ និ ងមា្១៥១ៃន
70

្រក្រពហ�ទណ�កម�ុែចងថ េលកែលងែតច្បោ ឬ្រពះរជ្រកែចងផ�ុយពីេនះែតប៉ុេណា� េទ ប

កេលកែលងេទជទូ េទ ឬករេលកែលងេទ ពុំ្រត�វររដល់សិទ�ិរបស់ជនរងេ្រគក�ុងក
ទទួ លបាសំណងចំេពព្យសនកមែដលបាេក តេឡងេនាះេទ
ករេលកែលងេទសជាទ

និ ងករេលកែលងេទចំេពះអំេពសមា�ប ់រងពុំែមនជ

ទស្សទបរេទសែដល្រត�វបានយកមកដក់ប��ូលេនក�ុងនកម�ុជាេនាះេ

េនក�ុ

ឆា�១៩៩៦ សេម�ច្រពះបនេរត� សីហនុ បានេច្រពះរជ្រកេលកែលងេទ េអៀង សរ
ចំេពេទែដល្រត�វបសេ្រមេនចំេពមុខតុ លក្របជាជនបដិវត�

និ ងករេលកែល

េទសជាទូេ្រកមច្ឆា� ១៩៩៤ ស�ីពី កដក្រក�មកម�ុជា្របជាធិបឲ្យេនេ្រកច

េ្រកយពីេចញ្រពះរជ្េនះរួច

េអៀង

១០០០នាក

និ ងបាឈនេទដល់ករប��ប់ជេមា�ែដលេក តមាេន

បាផា�ច់ខ�ួចុះចូ ល

សរ

និ ងែខ�រ្រកហែដលេនេសសសល្របម

ក�ុង្របេទសកម�ុជាអស់រយៈេពលជាេ្រចនឆា�ំក។

អ.វ.ត.ក េច្របក េអៀង សរ ថាជាជនមាែដលទទួ លខុស្រត�វខ�សបំផុ តចំេព

ឧ្រកិដ�កមែដលបាន្រប្រពឹត�េេនេ្ររបបែខ�រ្រកហក�ុងទសវត្សរ៍ឆា ១៩៧០ និ ងបាន្រ
េចលកអះអថ អនុេលមត្រពះរជ្រក និ ងច្បោប់ស�ីពីដក់្រក�មកម�ុជា្របជាធិ
ឲ្យេនេ្រក េអៀង សរ មិ នអ្រត�វបានេចទ្រេនចំេពះមុខតុលពិ េសសេនះេទ។
អ.វ.ត.ក

បានសេ្រថ

វ ិសលភាពៃន្រពះរជ្

ពុំបានដក់ប��បទឧ្រកិដ�្របល័យជសសន

និ ងច្បោប់េលកែលងេទសជា

បទឧ្រកិដ�្របឆនឹ ងមនុស្សជា

និ ងកររំេលភបំពងធ�ន់ ធ�រេលអនុស��ទី្រក�ហ្សែណវឆា�១៩៤៩

68

េនាះេ 71។
71

ទរុណកម
អ.វ.ត.ក

មា្១៤៧ (អនុភៃនករអនុេ្រេទ) ែចងថា “ករអនុេ្រេទេដករបន�ូបន�យេទស ឬក េលកែលងេទ

េដយអនុេលមមា្២៧ ៃនរដ�ធម�នុ�� ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា េល ទណិ� តរួចផុតពីករអនុវតេទែដលអនុេ្រគ
េនា”។
69

អ.វ.ត.ក  នួ ន ជា េអៀង សរី េអៀង ធីរិទ� េខៀវ សំផ

អ�� ្រតកមរបស់ េអៀង សរី តមវិ

សំណុំ េរឿង  ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ េសចក�ី សេ្រមេល

� តមួយ និង
៨៩ ៃនវ ិធានៃផ�ក�ុង (េគាលករ គា�នកកត់េទពីរដងចំេពះបេលសែ

ករេលកែលេទ និ ងករអនុេ្រគាះ) ចុះៃថ�ទី៣ ែខវ ិច�ិក ឆា២០១១ កថាខណ ២៥។
70

សូមេម លផងែដរ ដូចខងេល កថាខណ ២៦។

71

ដូចខងេល កថាខណ�៥៥។

26

បានផ�លេហតុ ផលថ “េទះបីច្បោប់ស�ីពីេលកែលងេទជទូ េទេធ�េឡងេនក�ុឆា�១៩៩៦

អជឧបករណ៍ ចរចមួដ៏ មា្របេយាជេនក�ុងករប��ជេមា�ះក ៏េដ

វ ិសម�កត់សមា�ល់េឃញ
េឡយ។ មានែ

ច្បោប់េពុំបាអមមកជាមួយនូករពិ

ករពិត និងដំេណរក

ក៏អង�ជំនុំជ្រម

ឬដំ េណរករផ្សះ

ផ្សះផ្សោជាតិែតប៉ុេណា�ះេទបអចព័ត៌ មា

ពក់ព័ន�នឹបទឧ្រកិដែដលេចទ្របកេលជនជាប ់េច

េអៀង

សរ

ឬអទទួ លស�ល់

អន�រជាតេលសិទ�ិរបស់ជនរងេ្រគក�ុងករទទួលបដំ េណាះ�សេដយម្របសិទ�ភ” 72។
អ.វ.ត.ក គឺ ជតុ លករកម�មួ យ េហយយុតិ ស
�
�សរបស់តុ លកេនះ យា ៉ងេហចណ គឺ ជ
ឬគួ រែតយកមកេធ�ជេគាលករ ែណនាេនក�ុង្របេទសកម�ុ 73។
73

េនក�ុងករណីណាក៏េ

េសចក�ីសេ្រមេនះហក់ដូចជា�តវ ិធី ស�ស�ជាទូៃនតុ លក្រពហ�ទណ�អន�រជា

នា 74 និ ងតុលករសិទ�ិមនុ 75 ែដលករេលកែលងេទសជាទ្រត�បាចត់ទុជាេមា
74

75

ចំេពបទេល�សអន�រជាតិ ពក់ព័ន�នឹតុលករ្រពហ�ទណ�អន�រ មា្២១(១)(ខ) និ ង(៣)
ៃនលក�និ ក
� តុ លក្រហ�ទណ�អន�រជាត
សម�សបនឹ ងសន�ិ ស�� និ ងេគាលករ

ែដលែចងថ

“តុ លក្រត�អនុវត�[...]

ក�ុងករណី

្រពមទំងវិៃនច្បោអន�រជាតែដលេនជាធរម”

េហយ “ករអនុវត និ ងករបក�សច្បោ អនុេលមតមា្រតេនះ្រត�វឲជាមួយនឹសិទ�ិ
មនុស្ែដល្រត�វបានទទួលស�ល់ជាលក�ណៈអន�”

កររតុលករ្រពហ�ទណ�អន�រ

មិ នឲ្ទទួ លស�លច្បោស�ីពី ករេលកែលងេទសជាទចំេពបទឧ្រកិដេនេ្រកមយុត�

72
73

ដូចខងេល កថាខណ�៥៤។
អង�បុេរជំនុំជ្រមៃន អ.វ.ត.ក បានេរៀបរ អំពីលក�ណៈៃន អ.វ.ត.ក តមពក្យេព ដូចតេទេនះ “តុលក[មួយ]ែដលមា

លក�ណៈពិេសស និង ឯករជេនក�ុ្របព័នច្បោប់កម�ុ [...] បេង�តេឡងេដម្បឲ្ដំេណរកដច់េដយែពី្របព័នតុលកកម�ុជ

ែដលមាន�ស និងេដម្បសេ្រមេសចក�ីេលែត្រក�ជនជាប់េចែដល្រត�វបានកំណត់និយមនយា ៉ងចេង�� ពីបទឧ្រកិដជាក់ល
ែដល្រត�វបាន្រប្រេឡងេនក�ុងអំឡុងេពកំណត់មួយ”។ សូមេមល អ

.វ.ត.ក 

កំ

េហ�កអ៊វ

អង�ជំនុំជ្រមសលដំបូ

េសចក�ីសេ្រមេលសំេណសុំេដះែលឲ្យមានេសរី សំណុំ េរឿង  ០០១/១៨-៧-២០០៧-អ.វ.ត.ក-អ.ជ.ស.ដ (ៃថ�ទី១៥ ែខមិថុនា ឆា�
២០០៩) កថាខណ�១០។
74

តុលក្រពហ�ទណ�អន�រជាតិស្រមាប់អតីត្របេទសយូេហ ICTY េរឿងក�ី រដ�អជ ទល់នឹង  Anto FURUNDZIJA សំណុំ េរឿង IT-

95-17/1-T សល្រកម ចុះៃថ�ទ១០ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ១៩៩៨ កថាខណ�១៥៥។ តុលកSCSL េរឿងក�ី  រដ�អជា� ទល់នឹMorris KALLON និង

Brima KAMARA សំណុំ េរឿង SCSL-2004-15-AR72(E) និង SCSL-2004-16-AR72(E), េសចក�ីសេ្រមេលករជំទតវ ្របឆាំងន
យុត�ធិករLomé Accord Amnesty ចុះៃថ�ទី  ១៣ ែខ មីនា ឆា� ២០០៤ កថាខណ�៦៦-៧៤។ សូមេមលផងែដរ តុលក ICTY េរឿងក�ី 

រដ�អជា� ទល់នឹ Radovan KARADŽIĆ េរឿងក�ី IT-95-5/18-AR73.4 េសចក�ីសេ្រមេលបណឹ� ងសទុក�របស Karadžić ្របឆាំងន
េសចក�ីសេ្រមរបស់អង�ជំនុំជ្រមះសលដំេលកិច�្រពមេ្រព� Holbrooke Agreement ែដល្រត�វបានេចទ្របកន់ ចុះៃ ១២ ែខ 
តុល ឆា� ២០០៩ កថាខណ� ៥២ ែដលេលកេឡងថ “បុគល
� ែដល្រត�វបេច្របកអំពីបទឧ្រកិដ�ពុំអមាកររំពឹទុក�សបច្បោ
ថានឹរួចផុតពីករេចទ្របកន់បាន”។
75

ឯកសរ  .ស.ប  U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 30 (1994), គណៈកមា�ធិករសិទ�ិមនុស (សម័យ្របជុំេលកទី ៤៤ ឆា�ំ ១៩៩២)

មតិ េយាបល់ទូេេលខ ២០ ម្រត៧ ក្រមមតិ និងអនុសសន៍ទូេែដលអនុម័តេដស�ប ័សន�ិស��សិទ�ិមនុស្ កថាខណ�១៥
(ពក់ព័ន�នឹបទេធ�ទរុណកម)។ តុលកសិទ�ិមនុស្សអន�រទ�ីបអេមរិក េរឿងក

Chumbipuma Aguirre និងជនេផ្សងេទៀត ទល់នឹង

្របេទសេប៉រ៉ (េរឿងក�ី Barrios Altos) សល្រ ចុះៃថ�ទី ១៤ ែខ មីនា ឆា�២០០១ កថាខណ�៤១ ៤៤។

27

របស់តុលកេនះ េដយសករេលកែលេទសជាទូនឹ ងេធ�ឲ្យករអនុវត�មួយេនឹ ងផ�ុយពី

បទដ�ស�ីពីសិទ�ិមនុស្

និ ងសិទ�ិរបស់ជនរងេ្រគាះក�ុងករទទួដំ េណាះ�សេដ

្របសិទ�ភចំេពះកររំេសិទ�ិមនុស្ 76។ ជលទ�ផល ករខកខក�ុងកដកេចញករេល
76

ែលងេទសជាទូ

និ ងករេលកែលេទចំេពបទឧ្រកិដ�អន�រជា

្របសិនេបផ�ល់ឲ្ែមន

េនា វនឹ ងេធ�ឲ្យប៉ះពល់ដល់េគាលករយន�កបំេពញបែន�ម។
អជា�យុស្រមាបទេល�សមានែចេនក�ុងមា១៤២

ដល់មា្១៤៦

ៃន្រក

្រពហ�ទណ កម�ុជ។ គា�នអជា�យណាមួែចងកំណត់ស្រមាបទឧ្រកិដ�្របល័យពូជស
បទឧ្រកិដស�ង� និ ងបទឧ្រកិដ�ស�ង�មេនាះ មា្ ១៤៣ ៃន្រកម្រពហ�ទណ�កម�ប��តិ ថ
�
បទឧ្រកិដ ែបបេនះពុំមាអជា�យុេនាេទ 77។ មា្៩ ៃន្រកមនីតិវិធី្រពហ�ទ ៃន្រពះ
77

ជាណាចកម�ុជក៏បានកំណត់ដូចគ េនះែដល 78។ គួ រកត់សមា�ល់្រតង់ចំណុចេថ េដយស
78

្របេទសកម�ុ មកទល់េពលេនះ េនពុំទនផ�ល ់សច�ប ័េលអនុស��ៃនអង�ករសហ្របជា

ឆា�១៩៦៨

ស�ីពីករមិនអអនុវត�េទបៃនអជា�យុេលបទឧ្រកិដ�ស�ង

និ ងបទឧ្រកិដ

្របឆានឹ ងមនុស្សជាត េនក�ុងករណ ណាក ៏េដ មា្១៤៣ ៃន្រកម្រពហ�ទណ�កម��សប

តមា្២៩

ៃនលក�និ ក
� តុ លក្រពហ�ទណ�អន�រជា

ែដលែចងថ

យុត�ធិកតុ លកពុំមាអជា�យុកំណត់េឡយ”។

“បទឧ្រកិដេនក�ុ

V. ប�
� ៃនយន�កបំេពញបែន�ម
វ ិសមភា ឬភាពផ�ុយគ រវបទប��តិ ស
� ីពីបទ
�
េលស
� ៃនបទឧ្រកិដ�ស�ងមួ យចំនួ ន និ ង

កពុំមាបទប�� តិ ែចង
�
អំពីបទេល�សភាគេ្រចនបទឧ្រកិដ�ស�ង

ដូ ចែដលមានែចងេនក�

លក�និ ក
� តុលក្រពហទណ�អន�រជាតអចមានផលប៉ះពេលលក�ខណ�ៃនយន�ករប ំេពញបែន�
ដូ ចមាែចងេនក�ុងមា្១៧(៣) ៃនលក�និ ក
� តុលករ្រពហ�ទណ�អន�រជ ដូ េច�ះ វមានស
សំខនក�ុងកែបងែចករវវ ិសមភា
១៩៣

និ ងមា្១៩៤

បទេល�ស្រពហ�ទណ�
76

ឬភាពផ�ុយគ េនក�ុងនិយមន័ៃនបទេលស
� ក�ុងមា្

ៃន្រក្រពហ�ទណ�កម�ុ

ជាមួយនឹករពុំកំណតបទេលសខ
�
�ះថជ

សូមេម លជាទូេទ Christine van den WYNGAERT and Tom ONGENA, Ne bis in idem Principle, Including the Issue of

Amnesty, in Antonio CASSESE, Paola GAETA, and John JONES, The Rome Statute of the International Criminal Law: A

Commentary (Oxford: Oxford University Press, 2002), 724-726។
77

មា្១៤៣ (ភាពមិនអផុតរលត់អជា�យុៃនេទចំេពបទឧ្រកិដមួយចំនួន) ែចងថា “េទែដល្របកពីបទឧ្រកិដ

្របល័យពូជសស បទឧ្រកិដ្របឆាំងមនុស្សជាតិបទឧ្រកិដស�ង ម មិនអ ផុតរលត់អជា�យុក”។ េទះបី មាបទប�� តិ�
េនះែចងក៏េដយ ្របេទសកម�ុជាពុំផ�ល់សច�ប ័េលអនុស��ឆា�១៩៦៨ ៃន អ.ស.ប ស�ីពី ភាមិនអផុតរលត់អជយុកចំេព
បទឧ្រកិដ�ស�ង�ម និងបទឧ្រក្របឆាំងមនុស្ស)។
78

មា្៩ (ឧ្រកិដ�កមែដលគា�នអជា�យកំណត់)៖  “បទឧ្រកិដ�្របល័យពូជសសន៍ បទឧ្រកិដ�្របឆាំងនឹងមនុស្ស

ឧ្រកិដ�ស�ង�ម មិនអចអជយុកបានេ”។

28

បទ

ពក់ព័ន�នឹវ ិសមភាៃនបទប�� តិ �មួយចំនួ នដូ ចបានគូសប
� �ក់ខេល
សំខនក�ុងកែបងែចកនិ យមន័យទូ ល

វមានស

ជាមួយនឹនិ យមន័យចេង��តេនេពេ្រប�បេធៀ

និ យមន័យទំពីរេទនឹលក�និ ក
� ទី្រក�ងរ៉ូម

និ យមន័យទូ លដូ ចបានបងេនខងេលពុំ

បាបេង�តជាករលំណាមួចំេពេគាលករណ៍ៃនយន�ករបំបែន�មេនាះេឡ ពីេ្រព
និ យមន័យទំងេន

អេក�បរួនូ វនិ យមន័យេនក�ុងលក�ន�ិតុលករ្រពហ�ទណ�អជាតិ

និ យមន័យចេង��តបាបង�នូវកលំបាជេ្រច ជាពិេស ្របសិនេបអំ េព ណាមួស�ិតេនេ្
វ ិសលភាពៃននិយមនក�ុងច្បោប់កម�

ប៉ុែន�អំេពេនាជាបទេល�មួ យ្របេភែដលស�ិតេន

េ្រកបទប�� តិៃ� នតុ លករ្រពហ�ទណ�អន�រជ ដូ ចបាពន្យលខេល ករណី េនះេក តេឡង
ចំេពបទឧ្រកិដ�្របឆាំងបុគ�លែដល្រត�វបានករពរេ្រកពីជន

ពីេ្រពច្បោ្រពហ�ទណ

កម�ុជពុំបានករពរជាកដល់្របេភទបុគ�លជាក់លក់ដូេច�ះ េនក�ុងសុីនណារយូ៉ែបបេនះ
និ ង្របសិនេបអំេពេល�ណាមួមិ នអេចទ្របកជបទេលស
� សម� មានន័យ ្របេទ
កម�ុជមិ នអចេចទ្របឲ្យមាន្របសិទ�ភាពបានេ
េនក�ុងករណីែដច្បោប់កម�ពុំបានកំណត់បទេល�ៃនបទឧ្រកិដ�ស�ងែដលមាែចង

េនក�ុលក�និ ក
� តុ លក្រពហ�ទណ�អន�រជា ចំបា្រត�ពិ ចរដូ ចខងេ្រេនះ។ ជាទូេ
ក�ុងករណី ច្បោប់្រពហ�កម�ុជពុំមានែច

េសណារយូ៉សីពី
� ករពុមានលទ�ភនឹ ងេលចេឡង

េយាងតមា្ ១៧(៣)ៃនលក�និ ក
� តុ លករ្រពហ�ទណ�អន�រ។ ដូ ចបាបង�ខងេល ្រក
្រពហ�ទណ�កម�ុបាប�� តិបទ
�
េល�ស្រពហ�ទណ�ខ�ៃនបទឧ្រកិដស�ង�េនក�ុលក�និ ក
� តុ លក

្រពហ�ទណ�អន�រជាមកដកប�ូ� លជាបទេល�ស្រពហ�ទណ�របស់ខ�។ េទះបីជា យា៉ងេនះ អ

មាទឡ�ីករណ៍ ែដលេលកេឡងថ

មា្៨

ៃន្រកម្រពហ�ទណ�កម�អនុ��តឲ្មានករ

�សគាំ្ដល់កេប កករេច្របកបទេលស
� េ្រកច្បោប់មនុស្សធម៌អន�រ

និ ងលក�និ ក
�

តុ លករ្រពហ�ទណ�អន�រ។ មា្េនះេលកេឡងថ “បទប��តិ ៃ� ន្រកេនះនឹ ងពុំអចនាំឲ្
ករបេង�ស�នភាពយុត�ិ និេចំេពះជនរងេ្រៃនបទេលស
� ធ�ន់ធ�រ
េដែឡកទក់ទងដល់កររំេនីតិ មនុស្សធម ៌អន�រជា

ែដលកំណត់េដយច្ប

ទំេនៀមទមា�បអន�រជាត

ឬអនុស��

អន�រជាត ែដលទទួ លស�ល់េដយ្រពះរជាណាច្រកកម”។ ក៏ប៉ុែន� េនសល់ប�
�មួ យ
ពក់ព័ន�នឹករបក�សមា្រត
(គា�នបទេល�
កម�ុជ 79
79

79

និ ងប�
� ៃនករេគារពេគាលករ នីត្យោនុកភា

្របសិនេបគា�នច្ប ោប់)

ច្បោតឹ ងរុ ឹង

ែដលបានែចេនក�ុងមា៣

ៃន្រក្រពហ�ទណ

និ ងអនុស��សិទ�ិមនុស្អន�រជាតិេផ្េទៀតែដល្របេទកម�ុជជរដ�

សូមេម ល េលខេយាងេជងទំព័រ៤ ដូចខងេល។

29

ភាគ 80។
80

ផ�ុយមកវ ិញ

បទប�� តិ េ� នះអយល់ថាជាករអនុ��តឲ្យស� ប័នកម�ុជ

បក�សបទប��តិ ជាក
�
លកេនក�ុងមា១៩៣

និ ងមា្១៩៤

ៃន្រកម្រពហ�ទណ�កម�ឲ្

�សបតរដ�ភាគអន�រជាតេផ្សេទៀត។ េទះបីជា យា៉ងេនះ មា្៨ មិ នអបក�សថា

ករអនុ��ឲ្កំណត់ជបទេល�ស្រពហ�ទណ ចំេពអំ េពបែន�មណាមួ
េនេ្រកមច្បោប់េនាះេ។

េលសពីេនះ

ែដលពុំ្រត�វបានកំណ

មា្៣១ៃនរដ�ធម�នុ��កម�ុជ្រត�វយកម

ពិ ចរណ មា្៣១ វក្យខ ១ ៃនរដ�ធម�នុ��កម�ុជាែចងថ

្រពះរជណាច្រកកម�ុជាទទួ

និ ងេគារពសិទ�ិមនុសដូ ចមានែចក�ុងធម�នុ��

ៃនអង�កសហ្របជាត េសចក�ី្របកជាសកស�ីពីសិទ�ិមនុស្ និ ងកតិ កស��
្រពមទំងអនុស��ទឡាទក់ទេទនឹងសិទ�ិមនុស សិទ�ិនារ និ ងសិទ�ិកុ មារ
េនក�ងេសចក�ីសេ្រមចដ៏ច្រម�ងច្ និ ង�សពិ ច�សពិ លរបស់្រក�ម្របឹធម�នុ�� ែដល

ជស�ប ័តុ លករជាន់ខ�សេគេនក�ុង្របេទសកម�

្រតងមា្៣១

ទំនងជា្រត�នបក

�សេដេច្រេនក�ុង្រក�ម្របឹក្ថ មា្រតែចងអំពីវ ិធី ស�សឯកនិ យមពក់ព័ន�នឹ

ករអនុវតសន�ិ ស��
កម�ុជា

និ ងអនុស��អន�រជាតិែដល្រត�វផ�ល ់សច�ប ័េដ្រពះរជាណ

េសចក�ីសេ្រមេនះបាេលកេឡងអំពីអនុស��ស�ីពីសិទ�ិកុ មា

ច្បោប់កម� េពលគ

មា្៨ ៃនច្បោស�ីពី ស�ទម�ន់ េទៃនបទឧ្រកិដ ែដលដកលទ�ភា

េច្រមិ នគិ តពីស�្រ្របណ េទេដ ម្បបន�យ
ឧ្រកិដ

និ ងប�
� េចទថាេ

ឬព្យួេទេនក�ុងករណីពក់ព័ន�នបទ

គឺ វមានវិសមិតភជាមួយនឹអនុស��ស�ីពីសិទ�ិកុ មា

ជពិ េសស

មា្៣៧(ខ)។

្រក�ម្របឹធម�នុ��សេ្រមចថ

យល់េឃញថ

ជាេគាលក

េទេលមា្៨

ក�ុងកជំនុំជ្រមះក�

េច្រពុំែមន្រគាែតែផ�ក

ៃនច្បោប់ស�ីពីស�នទមេទៃនបទឧ្រកិដ�ែតមួយេនះេទេដម្បីផ�

េទេលឧ្រកិដ�ជ

ប៉ុែន�េច្រ្រត�វែផ�កេលច្ប ោ

ពក្យថាចខងេលេន

មានន័យ ច្បោប់ជ រួមមន រដ�ធម�នុ��ែដលជាច្ប ោប់កំ ច្បោប់ទំ
ែដលេនជាធរ េហយនឹ ងច្បោអន�រជាតិែដ្រពរណាច្កម�ុជាបានទទ
ស�លរួចមកេហយ ជាពិេស អនុស��ស�ីពីសិទ�ិកុ មា 81។
80

ឧទហរណ៍ មា១៥(១) ៃនកតិកស��អន�រជាតិស�ីពីសិទ�ិពលរដ� និងទ�ិនេយាបាយ។ ្រពះរជាណាច្បាផ�ល់សច�ប ័

េលកតិ កស��អន�រជាតិស�ីពីសិទ�ិពលរដ� និងសទ�ិនេ
ិ
យ

េនៃថ�ទ២៦

ែខឧសភា ឆា

១៩៩២

សូមេមលេគហទំព័រ

http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en។
81

្រក�ម្របឹក្សោធម�នុ�� សំណុំេរឿង

០៩២/០០៣/២០០៧

ចុះៃថ�ទី១០

១៣១/០០៣/២០០៧

ែខកក�ដ ឆា ២០០៧

ចុះៃថ�ទី ២៦

ែខមិថុនា ឆា

អពិ និត្េមលតមរយៈេគហទំព័

/dec_003.html (េប កអនចុងេ្រេនៃថ�ទ២៦ ែខមករ ឆា២០១២)។

30

២០០៧

េសចក�ីសេ្រមេលខ 

www.ccc.gov.kh/english/dec/2007

ករ្របក ពក្ ច្បោ ក៏សំេដេលអនុស��អន�រជាតិែដល្របេទសកម�ុជផ�ល់
សច�ប ័

អបេង�តជាប��េចទថា្របព័ន�ឯកនិយ

កម�ុជា

េសចក�ីសេ្រមរបស់្រក�ម្របឹក្សោធម�នឹ ងទំនងជាគាំេល្របព័នឯកនិ យម។

តមេសចក�ីសេ្រេនះ
េនាះេ
េនៃថ�ទ៧

ឬទ�ិកនិយម

អនុវត�េនក�ុង្របេ
ែផ�ក

លក�និ ក
� តុ លករ្រពហ�ទណ�អន�រពុំត្រម�ឲ្ែចងប�ូ� លបទេលស
�

េដយស្របេទសកម�ុបាផ�ល ់សច�ប ័េលលក�និ ក
� តុលករ្រពហ�ទណ�អន�រ

ែខមករ

ឆា�២០០២

រួចមកេហយ។

ករសេ្រដូ េច�ះគឺជាកផ�ល់យុត�ធិកឲ្

្របេទសកម�ុេល្រគប ់បេល�សទំងអសែដលមានែចងេនក�ុងលក�ន�តុ លករ្រពហ�អន�រ

ជាតិ េទះបីបទេល�សទំងអសពុំ្រត�បាែចងប�ូ� លេនក�ុងច្ប ោប់ជាតិក៏ ដូ េច�ះ ្រក�
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