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េទីស�ុទេគ�រ 

 

េ្កយាុបាឆ�គកតបអបេាេឃគេេនេាលសា�គកស ្រេេទសកម�ុបាចតបវធិាកគ 

វជិ�មាេដកបេុធ�យាគងធនឲ្មាកគេចេ្រកាបឲ្បា្តឹក្តតវេលរេឧ្សិដដ 

អា�គុតិនេាលលគក�ម  អា�េលកតកលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ 

(ត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ) បដល្រេេទសកម�ុបាផ�លបទច របាេនសក�គឆក ប 

២០០២។ េទារុុយាគេាាសកេដយ យា�កគៃាកគចរបឲ្មាកគេេួលម�ទ្តតវ ាិគ

យា�កគេធ�ឲ្រគចលដកមា្រទិេភិា បីេពារេឧ្សិដដនេាលលគក�ម ចបប បី្តតវ

រេគ�តេឡគ កិាបកា្េាប្តឹកបតីូលគកួុទមជិសៃាត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ 

បតរា�េងា ាេនាេេ។ កគយលប�ទរេក ុជសីកា�េឃពមាកាបបតេ្ ីាេឡគេដយ

ជបគ�ពឲ្គដដទមជិស ៃាត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិបីគរ�ូ លរេឧ្សិដដ្ រលបយាូជ

សទាន រេឧ្សិដដ្ រឆបគាឹគកា�ទ្ុតិ ាិគរេឧ្សិដដទស�ង កេនសក�គីចរបុតិ 

េដយេ្ត�ថ្រទិាេរា�បមាីចរបបីគេេេនា វាឹគេធ�ឲ្្រេេទាុកួយៗា�បមា

លេភិាេចេ្រកាប�ទរតកេេលកគហន ៃាយា�កគរបេាពរបានក។ ្រេេទ សកម�ុ

                                                 
∗ េុ្រឹស្បផកសីចរបេនអគងជបា�បជ្កាវសិក�មសក�គត�លកគសកម�ុល (តបគាុឆក ប២០១១) អតុតកសា�ុីចរបល (ឆក ប២០០៥-២០០៩) ាិគកសា�ុ

ុាបមមទបបផកសីចរបេនត�លកគាិេទទទ្មរប្រេេទេទរា េឡអូាល (ឆក ប២០០៩ល ដលបឆក ប២០១១)។លអតនរេេាា រសប្រេដយេលស 

េមគ រាូលុដ រី�របាក ុកសា�ុរសប្រភសេនអគងជបា�បជ្កាវសិក�មសក�គត�លកគសកម�  ុ ាិគុសស� ចគ្ភសអគបេគ�ទបផកសីចរប 

ាិគេទដដសិី ៃាសសលវេិទលបយលូកិា�ាុតិសទ� ាិគវេិទសទ�េទដដសិី។ អតនរេេាាបផ�សកូលដដ ាេលរេរ� ពេនសក�គងកទ 

“មួរេលសេុ១០ៃាកគីូលុធគមាៃាលា�ិសេុ្សកគគ ាកូមលេដកបុ្រយ�េិ្រឆបគ ាឹគាិេហ� ភា ាិគកគេរបស� តបឧ្សិដដសករធបៗេនសក�គ 

្រេេទសកម�ុនេាលអនគត” បដលេគៀរ បីេឡគេដយទមគកអដ �្សេនៃថ�េុ២ល បមសស�ដលឆក ប ២០១២ល េនទងដ េគឡឺគ ាយូាល

សក�គេុ្សកគលកបេាព។លអកសាិាាិអតនរេេាាទូកបថ�គអបហគគ�ហដលប ុលទ�ុវ ប្គល (CHEA Sivhoang) បដលបាជួយេលរ� ភសលាិគ

កគរសប្រាុភសបមរគេទុភសអគបេគ�ទលាិគ  Matteo Crippa, Roger Phillips ាិគ Matthew Cameron បដលបាផ�លបេយរលប

េលេទីស�ុ្ពគអតនរេេាា។លសប �្ទទបគ អទបេផ្គេេៀតុកគេេួលម�ទ្តតវគរទបអកសាិាា ិ េ ្យកតិេទ្ានទបគអទបបដលបា 

េលសេឡគេនសក�គេាាា�បបកាុកគយលបេឃពគរទបអគងកគងកួយបដលអកសាិាាធិ� របេធ�កគលឬមាេបនសបេបាគុកួយេនាេេ។  
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បាអា�វត�តកាិនក កគេាា េ ្យបាអា�កបតដសបរ�ូ លរេរ�មត�ិទបគេាាេនសក�គ

្សក្ា្រេហ� សកម�ុថរុ ឆក ប២០០៩ (្សក្ា្រេហ� សកម�ុ)។ េ្កយាុបាាិាិត្េកល

រេរ�មត�ិទ�ុាុរេឧ្សិដដអា�គុតិបដល្តតវបាអា�កបតដសបរ�ូ លេនសក�គ្សក្ា្រ 

េហ�  សកម�ុេាាគួី កស េយគេកលេឃពយាគីចទបថ ្សករី�របាកេាាចបប បី្តតវេធ�

វេិសធាសករ ាិគបសេ្កគបម�ាេដកបឲុ្េេគាឲ្មា្រទិេិភាតកេេលកគហន ៃា

យា�កគរបេាពរបានកដូីមាបីគេនសក�គលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ ។ 

 

 ្រេេទសកម�ុធ� របមាស� សសក ក្ិគ្នេាលសា�គកស។ េទារុុត�លកគបាេផ� ត

ុីកបគ េល្រវត�ិសទ�ី េន� ាាុឆក ប១៩៧៥ ាិគឆក ប១៩៧៩ បដលសគសម� បគរស្សករ�យាុទ�សកម�ុ 

េពលគឺ បមរគ្ស្កបាេធ�រដិវត�ានផ� បីកគេដកបុរេគ�តគដដទគងកាិយក ាិគទគងកជសាាិ�សកេដយ 

សក្រេេទេាាបាឆ�គកតបរេាិេសធានៃាជេម� ា្រដរបអវ�ធដកយូគឆក បចរបាុឆក ប១៩៧០ ដលបឆក ប 

១៩៩៧1

                                                 
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.  

។ េទារុុអគងជបា�បជ្កាវសិក�មសក�គត�លកគសកម�  ុ (អ.វ.ត.ស) េធ�កគេចេ្រកាប

េលរេឧ្សិដដធបៗកួយ បីាួាតូីេនសក�គអបឡ�គទកបយបមរគ្ស្កសកេដយ សកកគគ បេលលទិេិិកា�ទ្

្េគប្ទយធបៗ ាិគកគរបពាធ�ាបធ�គេលីចរបកា�ទ្ធកមអា�គុតិេនបតមាាិេហ� ភាដបដល។ 

កូលេ្ត�លគឺ េដយសគេ្ត�ផលកួយ បីាួា ទបគបផកសាេយបយ ាិគីចរប 22។ ឧរទគងផ�ូវីចរប

កួយេេៀតេធ�ឲ្មាាិេហ� ភាបដគេនា គឺេដយសគេ្ត�ផលថ រេឧ្សិដដអា�គុតិ ដូីុ 

រេឧ្សិដដ្ រលបយាូជសទាន រេឧ្សិដដទស�ង ក ាិគរេឧ្សិដដ្ រឆបគាឹគកា�ទ្ុតិ (ចរបាុ

េាលេាាេទេេថ រេឧ្សិដដអា�គុតិ) ា�ប្តតវបាបីគរ�ូ លុរេេលរទេនសក�គីចរប្ា្រ

េហ� ុតិ េនេាលបដលឧ្សិដដសករទបគេាាបា្រ្ាឹត�េឡគ។ ្សក្ា្រេហ� សកម� 3ុ

3សបហតបាូវ

2 “សិី្ ាកេ្ារគគវគអគងកគទ្្រុុតិលាិគ រជគដដ លិបលសកម�ុទសបេគាឹគកគកតបេទីស�េុនេ្កកីចរបសកម�ុាូវឧ្សិដដសករ

បដល្រ្ាឹត�េឡគេនសក�គគយនកលៃាសកម�ុ្រុធិរេតយ ”្ �ីាៃថ�េុ៦លបមកិថ�នលឆក ប២០០៣លបដលីូលុធគមាេនៃថ�េុ២៩លបមេកសល

ឆក ប២០០៥ល ទាិិទ�ម ៃាអគងកគទ្្រុុតិ េលម៤១៧២៣ល េនេលេគ្េបាបគ http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-

documents/Agreement_between_UN_and_RGC.pdf (ីូលអា �ីគេ្កយនៃថ�េុ២៣ល បមស�ម លឆក ប ២០១៣)។លទូកេកលផគបដគ  

“ីចរបទ�ុាុកគរេគ�តឲ្មាអគងជបា�បជ្កាវសិក�មសក�គត�លកគសកម�ុេដកបុកតបេទីស�ុឧ្សិដដសករបដល្រ្ាឹត�េឡគេនសក�គគយនកល

ៃាគររសកម�ុ្រុធិរេតយ ”្ បដល្តតវបាអា�កបតេដយគដដទភុតិនៃថ�េុ២លបមកសរលឆក ប២០០១លាិគ្ាឹេទិភេនៃថ�េុ១៥លបមកសរល

ឆក ប២០០១លេ ្យ្តតវបា្រកទឲ្េ្រ្បទបេដយ្ាារជ្សកេលមលាទ/គសក/១០០៤/០០៦លេនៃថ�េុ១០លបមទុហលឆក ប២០០១។ 
3 ជឹគលរ៊�ាេឡគល្សក្ា្រេហ� លទបេំរសប្រុភសបមរគ -អគបេគ�ទល(េុ្សកគលកបេាពលបមលឧទភលឆក បល ២០១១)។ល្សក្ា្រេហ� សកម�ុ

្តតវបា្រកទឲ្េ្រេនៃថ�េុ៣០ល បមវ ិី កិកលឆក ប ២០០៩។លេទីស�ុេយគ ុភសអគបេគ�ទេទគស្សក្ា្រេហ� សកម�ុ្តតវបាដស

�ទគបេីពកសាុទបេំរសប្រេ្េផ�ូវកគេដយ ជឹគលរ៊�ាេឡគ។  

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-documents/Agreement_between_UN_and_RGC.pdf�
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-documents/Agreement_between_UN_and_RGC.pdf�
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េេលកគហន េរ ារេេលរទ ្រទិាេរេរ ាីចរបបីគ ឬេេលកគហន ាុតទា�សូលភា4

4។ អ.វ.ត.ស 

្តតវបារេគ�តេឡគសក�គឋានុសន របាត�លកគាិេទទកួយ េដកបជុបា�បជ្កាេលរេឧ្សិដដបដល

េសតេឡគុគ៣០ឆក បគួី កសេ ្យ ាិគេដកបេុដា�សយរ� គតិយ�ត�ិេសតេឡគេ្កយអគងេ្ត� 

បផ�សតកីចរបុតិ ឬវធិាីចរបេបេាៀកេម� របបដលបីគអបាុៃាកគេេួលម�ទ្តតវុលស�ហន 

រ�គងលេលរេឧ្សិដដអា�គុតិកួយ បីាួា5

5។ 

 ចរបតបគាុេាលអា�កបតលស�ា�ិសត�លកគ្ ា្រេហ� អា�គុតិគួី កស (លស�ា�ិសត�លកគ

្ា្រេហ� អា�គុតិ ឬលស�ា�ិសេុ្សកគគ ាកូ)6

                                                 
4 ម្តល៣លៃា្សក្ា្រេហ� សកម�  ុ(េេលកគហន ាុតទា�សូលភា) បីគថម “មាបតអបេាបដលរេគ�តុរេេលរទ េនេាលបដលអបេា

េនាមាបីគសក�គរេរ�មត�ិ្ា្រេហ� ុធគមារា� េងា ាេេរ្តតវផ�ន� េទទ្ា្រេហ� បា”។ 

 ្រេេទកាបបតេ្ ីាេឡគៗធនថ ្រាបាិីចរប

សក�គ�ទកសគរទបាួសេគបាដសបរ�ូ លរេឧ្សិដដបដលមាបីគេនសក�គលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ�

អា�គុតិ េ ្យទនិតេនេ្កកយ�ត� ធិកគៃាត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ ថុរេេលរទ

្ា្រេហ� 7

7។ ាិនក កគគរទបគដដុេ្ ីាបដល�សេទគសកគដសបឲ្មាកគេេួលម�ទ្តតវបររេាា

គឺេសតេីពាុកគយលបេឃពថ ាិេ�ហ� ភា បីេពាអបេាេឃគេេដូីធ� របបាេសតមាេនសក�គ 

ទតវត្គ នេុ២០ ា�បអីេេួលាូវកគអតបងាបាតេេៀតេេ។ េទារុុយាគងសកេដយលសក មា

េ្ត�ផលីចរបកួយបដគ។ ត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិបាយសេេលកគហន ៃាយា�កគរបេាព 

របានកេធ�ុកូលដដ ា ាិគផ�លបឧត�មា�ភាដលប្រាបាតិ�លកគុតិសក�គកគេចេ្រកាបរេឧ្សិដដ

ននេនេ្កកយ�ត� ធិកគគរទបម�ួា។ េនសក�គសគហុបដលគដដេរ ាឆា�ន ឬ កិាអីេចេ្រកាបបា 

េេរត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិអីអា�វត�យ�ត� ធិកគគរទបម�ួាេដកបេុចេ្រកាបរ�គងលងកួយ

បា។ គដដទមជិសបាយលប�ទរេក ុជសីកា�កាបបតេ្ ីាេឡគថ ម�ួាគួគយសរេឧ្សិដដេនសក�គ

លស�ា�ិសនត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ កសបីគដសបរ�ូ លេនសក�គីចរបសក�គ�ទកសគរទបម�ួា 

េដយសគថ ្រទិាេរា�បមាីចរបបីគេេេនា វអីរង� លឲ្មាាិេ�ហ� ភា ាិគនបដលប 

កគចតបេ�សថ គដដកិាមាលេភិាេចេ្រកាបរេឧ្សិដដបដលមាបីគេនសក�គលស�ា�ិសត�លកគ 

្ា្រេហ� អា�គុតិ។ 

5 អ.វ.ត.សលកបគលេ្�សអ៊វល ទបហ�ប េគឿគល០០១/១៨-០៧-២០០៧/អវតស/អជទដលសល្សកល �ីាៃថ�េុ ២៦លបមសស�ដលឆក ល ២០១០លសថមហ� ល

២៨-៣៤។  
6 ជសសគលអ.ទ.រលេលមលA/CONF 183/9 លស�ា�ិសេុ្សកគគ ាកូៃាត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិលេរសឲ្ �ីា្តនេលលេនៃថ�េុ១៧លបមលសស�ដល

ឆក ប១៩៩៨ល [ឆក ប២០០២] ATS 15 (ីូលុធគមាេនៃថ�េុល ១ល បមលសស�ដលឆក បល ២០០២) (ចរបាុេាលេាាេទេេថលលស� ា�ិសេុ្សកគគ ាកូល

ឬលស�ា�ិសៃាត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ) បដលអីាិាិត្េកលបាេនេលេគ្េបាបគ http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra

.htm (ីូលអា �ីគេ្កយនៃថ�េុ២៣លបមស�ម លឆក ប២០១៣)។ 
7 ទូកេកលល ្រេេទអល�ឺកាគបលីចរបអា�កបត ្សកទ�ុាុឧ្សិដដសករ្រឆបគាឹគីចរបអា�គុតិល �ីាៃថ�េុ ២៦ល បមកិថ�នលឆក ប ២០០២។ល

្រេេទអូស� លុលីចរបឆក ប២០០២ល ៃាត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិលេលម 41 ឆក ប២០០២ល ាិគីចរប (វេិសធាសករនេាលេ្កយៗ) ឆក បល

២០០២ល ៃាត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។ល្រេេទ្ូឡគបដកលីចរបទ�ុាុឧ្សិដដសករអា�គុតិល �ីាៃថ�េុ ២០ល បមកិថ�នលឆក ប ២០០២។ល

សធគហគដដអស្�ិសលគតបូគលកគអា�វត� លស�ា�ិសេុ្សកគគ ាកូៃាីចរបគរទបត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិេលម27 ឆក ប២០០២។លី្សលា

អគបេគ�ទលីចរបៃាត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិឆក ប២០០១។ 

http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm�
http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm�
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្រេេទសកម�ុបាេដគតកាិនក កគេាា េ ្យេ្កយាុផ�លបទច របាេលលស�ា�ិសេុ្សកគគ ាកូ

េនៃថ�េុ ១១ បម េកស ឆក ប ២០០២ គួី កស8

8 ្រេេទសកម�ុបាបីគរ�ូ លរេរ�មត�ិទបគេនាេទ 

សក�គ្សក្ា្រេហ� សកម�ុឆក ប២០០៩។ េាាុកគវវិវឌថរុកួយបដលទកាឹគេេួលបាកគស� គកាន 

ាិគអីេធ�ឲ្្រេេទសកម�ុអីគស្យ�ត� ធិកគបផកស្ា្រេហ� េលរេឧ្សិដដអា�គ 

ុតិទបគេនាបា។ េទារុុយាគេាាស�ុ េនេាលាិាិត្ឲ្បាទ�ុជេ្រ េលរេរ�មត�ិទ�ុាុ  

រេឧ្សិដដ អា�គុតិបដល ្តតវបាយសកស បីគដសប រ�ូ ល េទសក�គ ្សក្ា្រេហ� សកម�ុ វេធ�

ឲ្មាកគ្ាយ្បគកមលេ ្យ ្តតវ្រយបតក្ របយគ។ អតនរេេាាាឹគាិាិត្េកលរេរ�មត�ិទបគេាា 

េ ្យាឹគាិភស្អបាុរ� ៃាយា�កគរបេាពរបានក។ េេលកគហន ៃាយា�កគរបេាពរបានកាឹគ

េលសេឡគេដយទេគ�រេនសក�គបផកសេុ I។ បផកសេុ II ាឹគរ� ពកគវភិគលក�ិតេលរេរ�មត�ិ ាិគ

ាិយកាបយៃារេឧ្សិដដអា�គុតិបដល្តតវបាបីគរ�ូ លេទសក�គ្សក្ា្រេហ� សកម�ុ។ រ�  

េចេពសបាបាាឹិគេ្កគបៃាកគេេួលម�ទ្តតវ អលបយជសទិេិិ ាិគកគររបគេលកគេចេ្រកាបាឹគ

េលសេឡគេនសក�គបផកសេុ III ដលប បផកសេុ IV។ រ� គតិយ�ត�ិីកបគ ថេតរេរ�មត�ិ្ា្រេហ� ទបគ

េាាបាេេគាតកាិយកាបយៃាលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិបដគឬយាគង េ ្យ

ថេតវ្រកាបល� រប្តឹក្តតវេទតកលស�មហ� ៃាយា�កគរបេាពរបានកេនសក�គលស�ា�ិសត�លកគ

្ា្រេហ� អា�គុតិបដគឬេេ ាឹគយសកសាិភស្េនសក�គបផកសេុ V។ 

 

I. េេលកគហន ៃាយា�កគរបេាពរបានកេនសក�គលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ 

លស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិបាបផ�សេលេេលកគហន ៃាយា�កគរបេាពរបានក 

ា�បបកាេេលកគហន ឧត�មា�ភាទ�ុាុយ�ត� ធិកគគរទបត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិេេ។ េេល

កគហន េាាបាគូទរ�� សបេនសក�គរ�ា�សថ ាិគម្ត១ ៃាលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ 

បដលបាបីគយាគីចទបថ លស�ា�ិសេាា្តតវ “របេាពរបានកេលយ�ត� ធិកគ្ា្រេហ� ុតិ” 9

                                                 
8 ទូកេកលេគ្េបាបគ 

។ 

កគបីគដូេីកា គឺសក�គេ្ត�ផលេដកបគុស្អធិរេតយ្គរទបគដដាុកួយៗ សករា�បា�សក�គេាលុកួយេក

េាា សកេដកបេុធ�ឲ្គដដទមជិសេធ�កគេចេ្រកាបរេឧ្សិដដអា�គុតិ េដយអា�វត�ាមាូវកតា�សិី

ៃាយ�ត� ធិកគ្ា្រេហ� គរទបម�ួាេលរេឧ្សិដដ្រលបយាូជសទាន រេឧ្សិដដ្រឆបគាឹគកា�ទ្

ុតិ ាិគរេឧ្សិដដទស�ង ក10

10។ េដយសគេេលកគហន ៃាយា�កគរបេាពរបានកេាាេ ្យ     

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

�ីគេ្កយនៃថ�េុ២៣លបមស�ម លឆក ប២០១៣)។ 
9 រ�ា�សថៃាលស�ា�ិសគរទបត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។លម្ត១លៃាលស�ា�ិសគរទបត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។  
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. 

http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/asian%20states/Pages/cambodia.aspx�
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េេរត�លកគសក�គ�ទកសមាឧត�មា�ភាេលត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ11

11។ ម្ត១៧(១) 

ៃាលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិសបហតបអបាុសន ាភាបដលត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ

កិាអីអា�វត�យ�ត� ធិកគគរទបម�ួាបាម (១) េគឿគស�ុបដលសបា�គេធ�កគេទ�រអេគ�ត ាិគេចេ្រកាប

េដយគដដបដលមាយ�ត� ធិកគេលេគឿគស�ុេនា។ (២) េគឿគស�ុបដល្តតវបាេទ�រអេគ�តគួី រលបេដយ

គដដបដលមាយ�ត� ធិកគ េ ្យគដដេាាបាទេ្កីកិាេចេ្រកាបរ�គងលពសបាបា(ិ៣) រ�គងល

ពសបាបាិ្ តតវបាជបា�បជ្កាគួី េ ្យ បីេពាេេគ�បដលុសករវតន�ៃារហ�ឹ គ។ ាិគ(៤) េគឿគស�ុា�បមា 

ភាធ�ាបធ�គ្គរប្េាបេដកបុផ�លបយ�ត�ិសករឲ្ត�លកគចតបវធិាកគរបានក12

លស�មហ� ទ�ុាុកគកិាមាលេភិាបដលមាបីគេនសក�គម្ត១៧(៣) ៃាលស�ា�ិស

ត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ បាត្កតវឲ្ត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ្តតវបតាិចគងថ េត 

“េដយសគកគររជបយធបេធគ ឬេដយសគ្រាបាតិ�លកគុតិកិាដបេហ គកគ េេរគដដកិាមា

លេភិាឃ�ប ម�ួាជាុរបេចេ ឬ្រកូលយសលបទ��តគ ាិគទស�ុសករចបប បី ឬកសាុេ្ត�ផលេផ្គ

ាុេាា េេរគដដកិាមាលេភិាដបេហ គកគាុតិវធុិគរទបម�ួាបា”

 ។ ដូេីកា ម្ត៧(១) 

ៃាលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិបីគរបល�ឺថ េគឿគស�ុេន បីេពាក�មត�លកគ្ា្រេហ�

អា�គុតិអីេេួលយសកសជបា�បជ្កាបា ដររងគដដទមជិសកិាមាលេភិា ឬ កិាមាឆា�ន

សក�គកគេទ�រអេគ�ត ឬេចេ្រកាបេគឿគស�ុេនាបតរា�េងា ា13

13។  

14

                                                 
11 Markus BENZIG, េលមេយគេជគេបាបគ១០ល ដូីលគេល, 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. 

។ កគយលប�ទរុជសីកា�េ្ ីា

េលទលរបបាេលសេឡគថ ឃ� “កសាុេ្ត�ផលេផ្គាុេាា េេរគដដកិាមាលេភិាដបេហ គកគ

ាុតិវធុិគរទបម�ួាបា” េក� រគកួទបគសគហុាតនិភា ឬភាកិា្គរប្េាបៃាីចរបសគធត� េ្ត�េាា

េ ្យ េនសក�គកលនេេទនបររេាា េគឿគស�ុេាាអីេេួលយសកសជបា�បជ្កាេន បីេពាក�ម

ត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិបា15

15។ ដូេីកា គដដទមជិសមារា��សសក�គកគេធ�ទ�មដ�កសករ ឬបីគ

រ�ូ លរេឧ្សិដដអា�គុតិេទសក�គីចរបសក�គ�ទកសេដកបឲុ្មាឧត�មា�ភាបផកសយ�ត� ធិកគេលរេ

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 ម្តល១៧(៣) ៃាលស�ា�ិសគរទបត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។  
14 បីេពាកគាិភស្លក�ិតុគេាាអបាុធតផ ប្ៃាល “កគា�បមាលេភិា” ទូកេកល Markus BENZIG, េលមេយគេជគេបាបគល ១០ល

ដូីលគេលល្តគបេបាបគល៦១៣លាិគេបាបគរា�រន� របេេៀត។  
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, េលមេយគេជគេបាបគល១០លដូីលគេល at 89. 
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ឧ្សិដដទបគេាា16

16។ ្រទិាេរ្សរមហ� គតិយ�ត�សិក�គ�ទកសា�បធនបាាូវកគេចេ្រកាបាិត

្បសដេលរេឧ្សិដដទបគេាា េដយអា�េលកតកម្ត១៧(៣) ៃាលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ�

អា�គុតិេនាេេ េនេាលេនាត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិាឹគ្តតវសបហតបថ ្រាបាតិ�លកគ

សក�គ�ទកសា�បមាលេភិាដបេហ គកគេចេ្រកាប17

17។ 

II. កគដសបរ�ូ លរេឧ្សិដដអា�គុតិេទសក�គ្សក្ា្រេហ� សកម�  ុ

េដយសគកគយលបេឃពដូីលគេលេាាេ ្យ េេរគដដទមជិសៃាត�លកគ្ា្រេហ�

អា�គុតិបាបីគរ�ូ លរេរ�មត�ិទ�ុាុរេឧ្សិដដអា�គុតិេនសក�គ្សរមហ� ីចរប្ា្រេហ� សក�គ

�ទកសគរទបម�ួា18

18។ ្ាារុងី្សសកម�ុបារ�មត�ិរេឧ្សិដដ្រលបយាូជសទាន រេឧ្សិដដ

្រឆបគាឹគកា�ទ្ុតិ ាិគរេឧ្សិដដទស�ង ក េនសក�គ្សក្ា្រេហ� គរទបម�ួាបដល្តតវបា

្រកទឲ្េ្រ្បទបេនៃថ�េុ៣០ បមវ ិី កិក ឆក ប២០០៩។ ្សកាុតិវធុិ្ា្រេហ� សកម�ុឆក ប២០០៨ 

(្សកាុតិវធុិ្ា្រេហ� ) ា�បមាបីគអបាុាុតិវធុិុសបលសបពសបាបាាឹិគរេឧ្សិដដអា�គុតិទបគេាា

េឡយ េលសបលគបតរេរ�មត�ិុសបលសបកួយ បីាួាពសបាបាាិឹគកគឃ�ប ម�ួារេង� ាអទាក19

19 ាិគ

កគល�រេចលាូវអ ជុ យ�កលបតរា�េងា ា20

20។ បផកសេាាាឹគវយតៃក�ថេតរេរ�មត�ិេនសក�គ្សក

្ា្រេហ� សកម�ុបីគ្តឹក្តតវអបាុរេឧ្សិដដទបគេាាបដគឬេេ េ ្យថេត្សកេាាធនបាាូវ

ឧត�មា�ភាេលរេឧ្សិដដអា�គុតិបដគឬសកអតប។ អកសតសបបតគីចរបគរទបសកម�ុបាេ្ជទេគ ទ

យសរេរ�មត�ិេនសក�គលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ កសបីគដសបរ�ូ លេនសក�គ្សក 

្ា្រេហ� សកម�ុបដលេេរអា�កបតនេាលថរុៗ េដយា�បបាបីគុ្សកដ បីេដយបឡសកួយេនា

េឡយ។ បីេពារ� េចេបផកសយ�ត� ធិកគេលរេឧ្សិដដអា�គុតិវពិ ត�លកគសកម�ុាឹគមា

ទកតនសិី ្រទិាេររេឧ្សិដដបររេាា្តតវបា្រ្ាឹត�េឡគេនេលេឹសដុៃា្ាារជងី្ស

សកម�ុ21

21។ ្សក្ា្រេហ� សកម�ុា�បផ�លបយ�ត� ធិកគទសលេលរេឧ្សិដដអា�គុតិេឡយ រា�បា� 

ត្កតវឲ្មា បីហគទសបេគុកួយាឹគេឹសដុសកម� 2ុ2

22 ចគុុ ាលគដដសកម�ុ23

23 ឬ ជាគគេ្េាុ

ាលគដដសកម� 2ុ4

24។ 

                                                 
16 Jann K. KLEFFNER,  េលមេយគេជគេបាបគល ១០ល ដូីលគេលល ្តគបេបាបគល ៨៨។ល Markus BENZIG, េលមេយគេជគេបាបគល ១០ល

ដូីលគេលល្តគបេបាបគល៦១៥។ 
17 Markus BENZIG, េលមេយគេជគេបាបគល១០លដូីលគេលល្តគបេបាបគល៦១៥។ 
18 េលមេយគេជគេបាបគល៧លដូីលគេល។  
19 ទូកេកលលម្តល២១០លាិគល៦០៨លៃា្សកាុតិវធុិ្ា្រេហ� សកម�ុ។  
20 ទូកេកលលម្តល៩លៃា្សកាុតិវធុិ្ា្រេហ� សកម�ុ។  
21 ម្តល ១២ល (េេលកគហន បដាដុៃាកគអា�វត�ី ចរប្ា្រេហ� សកម� )ុ បីគថម “សក�គេគឿគ្ា្រេហ� លីចរបសកម�ុ្តតវ អា�វត�

េទេលរេេលរទទបគំយបដលបា្រ្ាឹត�េនេលបដាដុៃា្ាារុងី្សសកម�ុ។លបដាដុៃា ្ាារុងី្សសកម�  ុ គកួរ�ូ ល

ទបគលប្អកទលាិគទក�្េលបដលមា បីហគីគភ� របាឹគបដាដុៃា្ាារុងី្សសកម� ”ុ។ 
22 ម្តល១៣ល(េុសបា�គ្រ្ាឹត�រេេលរទ) បីគថមល “រេេលរទ្តតវបាចតបថ្រ្ាឹត�េនេលបដាដុៃា្ាារុងី្សសកម� េុនេាល

បដលអបេាងកួយៃារេេលរទេនាលបា្រ្ាឹត�េនេលបដាដុៃា្ាារុងី្សសកម� ”ុ។ 
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មាបតសគហុេលសបលគ បីាួារុបតរា�េងា ាបដលាិយកាបយេនសក�គម្ត ៦ ៃាលស�ា�ិស

ត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ ាិគាិយកាបយៃារេឧ្សិដដ្ រឆបគាឹគកា�ទ្ុតិេនសក�គម្ត ៧ 

ៃាលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ ្តតវបាយសពស្េាីានេដកកសបីគរ�ូ លេនសក�គ្សក

្ា្រេហ� សកម�ុ។ សករា�បា� រេឧ្សិដដទស�ង កបដលមាបីគេនសក�គម្ត ៨ ៃាលស�ា�ិសត�លកគ

្ា្រេហ� អា�គុតិ ា�ប្តតវបាបីគរ�ូ លេទតកពស្េាីានេដកេនាេេ។ ភាម�ទេក េនសក�គ

រេឧ្សិដដ ្រលបយាូជសទាន ាិគរេឧ្សិដដ្រឆបគាឹគកា�ទ្ុតិាឹគ្តតវយសកសរ� ពេដយ

ទេគ�រ ក�ាេាលេធ�កគវភិគលក�ិតេលរេឧ្សិដដទស�ង ក ុាិេទទ ពសបាបាាិឹគរ� េចេ

ៃាយា�កគរបេាពរបានក។ 

ស. រេឧ្សិដដ្រលបយាូជសទាន 

្រេេទសកម�ុបាីូលុភគុៃាអា�ទ�ម ទ�ុាុឧ្សិដដសករ្រលបយាូជសទានេនៃថ�េុ១៤ 

បមត�ល ឆក ប១៩៥៩ េ ្យរេឧ្សិដដ្ រលបយាូជសទាន្តតវបាសបហតបាិយកាបយេនសក�គម្ត

១៨៣ៃា្សក្ា្រេហ� សកម� 2ុ5

25។ ាិយកាបយៃារេឧ្សិដដ្រលបយាូជសទានភគេ្ ីា�ទេដៀគ

េក ាឹគាិយកាបយេនសក�គអា�ទ�ម ទ�ុាុរេឧ្សិដដ្រលបយាូជសទាន ាិគម្ត៦ ៃាលស�ា�ិស

ត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។ េទារុុយាគេាាសកេដយ េយគេឃពមាភាម�ទេក តិីតួី

បដល្តតវយសកសាិភស្។ ពសបាបាាឹិគាិយកាបយអបាុរេឧ្សិដដ្រលបយាូជសទាន រេរ�មត�ិ

សកម�ុពសបាបាាិឹគកគដសបវធិាកគទបេដររបគសបេហ តទគសបដលុអបេាៃារេឧ្សិដដ្រលបយាូជ

សទាន មាលស�ហនម�ទេក ាុម្ត៦(ឃ) ៃាលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។ លស�ា�ិស

ត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិបីគថ “កគដសបវធិាកគទបេដររបគសបេហ តទគសេនសក�គ្សកក” 

កលេរអបេាេាា្តតវបា្រ្ាឹត�សក�គេេលរបហគរបផ� ពទបគកូល ឬកួយបផកសៃា្សកកុតិ ុតិាិាិ� 

ាូជសទាន ឬសទន គឺុរេឧ្សិដដ្ រលបយាូជសទាន។ ាិយកាបយអា�េលកតកម្ត 

                                                                                                                                                        
23 ម្តល ១៩ ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�ុ។លរេរ �មត�ិទ�ុាុឧ្សិដដសករអា�គុតិគឺុរេឧ្សិដដសករេ្កក្សក្ា្រេហ� សកម�ុលេដយ

េ្ត�ថឧ្សិដដសករទបគេាា្តតវផ�ន� េទទេលទាុ្បបឆក បលទូកេកល កគបរគបីសេាាេនសក�គម្តល ៤៦ល ាិគម្តល ៤៨ល ៃា

្សក្ា្រេហ� សកម�ុ។  
24 ម្តល២០ល (ជាគគេ្េាុជាុតិបមរគ) បីគថមល “សក�គេគឿគ្ា្រេហ� លីចរបសកម�ុ្តតវបាអា�វត�េទេល្គរបរេឧ្សិដដបដល្រ្ាឹត�

េនេ្េបដាដុៃា្ាារុងី្សសកម� េុដយាលគដដបមរគលឬលេដយ ជារគេេទេទេលជាគគេ្េាបដលមាទ�� តិបមរគេនសក�គេាល

បដលរេេលរទ្តតវបា្រ្ាឹត�”។  
25 ម្តល ១៨៣ល (រេឧ្សិដដ្រលបយាូជសទាន) បីគថមល “រេឧ្សិដដ្ រលបយាូជសទានលគឺុអបេា ងកួយសក�គ បីេងកអបេាបដល

េគៀរររបលគេ្កកេាាលកលេរអបេាេាា្តតវបា្រ្ាឹត�សក�គេេលរបហគរបផ� ពទបគកូល ឬលកួយបផកសៃា្សកកុតិុតិាិាិ�លាូជសទានល

ឬលសទនម 

1. ឃតសករេលទមជិសៃា្សកក។ 

2. កគរាាពលបយាគធ�ាបធ�គេលរូគហភាលគគរូកយលឬលទតិរ�ម គរទបទមជិសៃា្សកក។ 

3. កគដសបឲ្ទមជិសៃា្សកកគទបេនសក�គលស�មហ� លបដលនបឲ្វនិទអា�រយទបគ�ទកគលឬលកួយបផកសៃា្សកក។  

4. វធិាកគេដយរគ�បលឬលកេធទបយេដយកិារគ�បលទបេដររបគសបេហ តទគសេនសក�គ្សកក។ 

5. ជេក�រទេដយរគ�បាូវស�មគាុ្សកកកួយេទ្សកកកួយេផ្គេេៀត។  
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១៨៣(៤)ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�ុមា បីហ� ីម�ទេក  េដយសគ្សក្ា្រេហ� សកម�ុត្កតវ

ឲ្មាកគ “ដសបវធិាកគេដយរគ�ប ឬកេធទបយេដយកិារគ�បទបេដររបគសបេហ តទគសេនសក�គ 

្សកក”26។ កគរបានកពស្ “េដយរគ�ប” ហសបដូីុពស្្ បីបដល េដយសគថពស្ “ដសប” 

បារគ�របាបយថុវធិាកគេដយរគ�បគួី េទេ ្យ។ ដូេីកា កគរបានកពស្េាាា�បេបាគុេធ�ឲ្

ប្រ្រ្លធបេធគេលាិយកាបយៃាអបេាដូីបាគូទរ�� សបេាាេឡយ។ សករា�បា� កគរបានកពស្ 

“កេធទបយេដយកិារគ�ប” េបាគុា្គុសវសិលភាៃាអបេាកួយៃារេឧ្សិដដ្រលបយាូជ

សទាន ឲ្្ួទាុកគរស�សយេដក។ េ្េាុេធ�ឲ្ពស្កគដសបកេធទបយេដយកិារគ�បមា

ាបយផ��យេក  វេធ�ឲ្េយគាិបសសក�គកគសបហតបទ�ុាងគយុាូងបដលថុកេធទបយេដយកិា 

រគ�ប្តតវបាដសបេឡគេដកបុទបេដររបគសបេហ តទគស27

ឧទ្គហន  ្រទិាេរគដដ លិបលកួយេទកឲ្មាសករវធុិេគៀរ បីបផាកគ្គស្គេនសក�គ

ទ្គកានុតិាិាិ�ុសបលសបងកួយសក�គេេលរបហគ្រលបយាូជសទាន េ ្យគដដ លិបលេាា

ទគ្កឹថាឹគមាសិីទ្្រតិរត�ិកគហន េដយទរប្គីិត�េនសក�គ បីេងកទមជិសទ្គកាន 

ដូេីកា េយគាិបសសក�គកគរបេាពលស�មហ� ត្កតវៃាអបេាេាាងទប្រទិាេររ�គងលទបគំយ

េេួលបាកគជូាដបហឹគ ាិគដឹគអបាុផលវបិសៃាសករវធុិេគៀរ បីបផាកគ្គ្សគ។ ទគ�រកស 

វរ� ពឲ្េឃពថ កគបសប្រេលរេរ�មត�ិេាាាឹគា�បមាអា�ភាេលកគវយតៃក�ី បេពា 

េេលកគហម ៃាយា�កគរបេាពរបានកេនាេេ េដយសគាិយកាបយៃារេឧ្សិដដ្ រលបយាូជ

សទានេនសក�គម្ត១៨៣(៤) ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�ុមាលស�ហនេូលយុគម្ត៦(៤) 

េនសក�គលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។  

។ ផ��យកសវពិ វធិាកគងកួយបដលបា

ដសបេឡគ្តតវេធ�េឡគគកួុកួយាឹគវធិាកគេដយរគ�ប 28

28។  

 

 

 

 

                                                 
26 ម្ត៦(ឃ) ៃាលស�ា�ិសគរទបត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិបីគថមល “ទ្មរបេេលរបហគៃាលស�ា�ិសេាា រេឧ្សិដដ្ រលបយ

ាូជសទាន" មាាបយថុអបេាងកួយសក�គ បីេងកអបេាលគេ្កកបដលបា្រ្ាឹត�េឡគេដយមាេីតនរបផ� ពទបគ�ទកគលឬល

កួយបផកសៃា្សកកុតិលុតិាិាិ�លាូជសទានលឬលសទនម  

[…] 

(ឃ)  កគដសបវធិាកគសក�គេីតនេរបស� តបកគរគ�សបេហ តេនសក�គ្សកក”។  
27 ត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិទ្មរប្រេេទរ�ាាបដ ICTR បាចតបេ�សកគ្គរប្គគេលកគរគ�សបេហ តេដយរគ�បុ អបេាពសបាបាិ

កួយេនេ្កករេរ�មត�ិេាាលទូកលេកលលេគឿគស�ុល គដដអ ជុ លេលបាឹគ  AKAYESU, សល្សក, �ីាៃថ�េុ២ល បមស�ម លឆក ប ១៩៩៨លសថមហ� ល

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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ម. រេឧ្សិដដ្រឆបគកា�ទ្ុតិ 

ពស្េាីានម�ទេក េឃពមាេនសក�គរេរ�មត�ិៃារេេលរទ បីាួាាុគៃារេឧ្សិដដ្រឆបគ

ាឹគកា�ទ្ុតិេនសក�គម្ត១៨៨ៃា្សក្ា្រេហ� សកម� 2ុ9

29។ ាិយកាបយៃាអបេាេធ�េ�ស�រ�សេកកព

សក�គម្ត៧ ៃាលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិបាបីគថ “កូលដដ ាេផ្គេេៀតបដល្តតវ

បាេេួលសង លបុអា�គុតិថុកូលដដ ាម�ទីចរបេនសក�គីចរបអា�គុតិ បដលុរបពសបាបាាិឹគ

អបេាងកួយេនសក�គសថមហ� េាា ឬបដលុរេេលរទងកួយេនសក�គយ�ត� ធិកគគរទបត�លកគ” 

អី្តតវបាចតបេ�សថមាលស�ហនុកគេធ�េ�ស�រ�សេកកព។ ្រទិាេរេ្រររេធៀរុកួយាឹគ

ាិយកាបយេផ្គេេៀត រេរ�មត�ិ �ីគេ្កយេាាបាាន� តាិយកាបយៃាអបេាេធ�េ�ស�រ�សេកកព េន

េាលអបេាទបគំយង្តតវបា្រ្ាឹត�េឡគសក�គេីតនាេយបយ ាូជសទាន ុតិសទាន 

ុតិាា ិ វរបធកម សទន ឬ េយាវបគ30

30។ រេរ�មត�ិេាាា�បេឃពមាបីគេនសក�គម្ត១៨៨(៨) 

ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�ុេនាេេ។ ដូេីកា អបេាេធ�េ�ស�រ�សេកកព្តតវបាសបហតបាិយកាបយយាគ

ីេគ�រត ្រទិាេរយសេទេ្រររេធៀរុកួយាឹគាិយកាបយៃាត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។ 

បីហ� ីេុាុគ លស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិេនសក�គម្ត៧(ត) មារេរ�មត�ិបររេាាកួយ

េេៀតបដលគកួរ�ូ លទបគ “អបេាអកា�ទ្ធកមេផ្គេេៀតបដលមាលស�ហន�ទេដៀគេក ទបេដរគ�

ឲ្មាកគឈឺច របយាគល� បគ ឬកគរាាពលបយាគធ�ាបធ�គេលគរូកយ ឬផ�ូវីិត� ឬទ�មភាផ�ូវ

កយ”។ សករា�បា� រេរ�មត�ិ្រហសប្រប្លេក េនសក�គម្ត១៨៨(១១) ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�ុ

                                                 
29 ម្ត១៨៨ល (រេឧ្សិដដ្រឆបគកា�ទ្ុតិ) បីគថម “រេឧ្សិដដ្រឆបគកា�ទ្ុតិ” គឺុអបេាងកួយសក�គ បីេងកអបេាបដល 

េគៀរររបលគេ្កកេាាលកលេរអបេាេាា ្តតវបា្រ្ាឹត�េនសក�គ្សរមហ� ៃាកគវយល�សុេូេទលឬុ ្រាបាទិបេដ្រឆបគ្រុជា 

ទ�ុ វលិម 

1. ឃតសករ។ 

2. កគទម� របគ�ង ល។ 

3. កគេធ�ឲ្េទុទទសគ។ 

4. កគាិគេេទលឬលជេក�រទ្រុជាេដយគ�ប។ 

5. កគដសបាានិេគលឬ្គរបគរូភា ដៃេេេៀតៃាកគដស្ូតយាគធ�ាបធ�គាូវេទគភុាេដយរបពាេទេលរេរ�មត�ិ្គឹាៃាាុតិអា�គ 

ុតិ។ 

6. កគេធ�ទគ�ហសករ។ 

7. កគចរបរគ�បេទាទានវនលកគេធ�ទទសករលគផ�ូវេលេលេាទទចគេដយរគ�បលកគមាគលមេដយរគ�បលវ�ដសករ េដយរគ�បលាិគ

្គរបគរូភាេផ្គេេៀតៃាអបេា្ិគ្លគផ�ូវេលេលបដលមាេក�ាប្ រហសប្រប្លេក ។ 

8. កគេធ�េ�ស�រ�សេកកពេល្សកកលឬទកូ្ភា េដយកូលេ្ត�ាេយបយលាូជសទានល្សកកុតិលុតិាិាិ�លវរបធកមលសទនលឬល

េលេ។ 

9. កគេធ�ឲ្បតបម�ួាេដយរគ�ប។ 

10. កគអា�វត�ាេយបយ្រកាបាូជសទានុ ្រាបាតិកបររអបា េថដ។ 

11. ្គរបអបេាអកា�ទ្ធកមេផ្គេេៀតល បដលរគ�ឲ្មាកគឈឺចរបយាគល� បគ ឬលកគរាាពលប យាគធ�ាបធ�គេទេលរូគហភាលគ

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

118. 
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ទបេដបតេទេលកគរាាពលបយាគធ�ាបធ�គេទេលរូគហភាលគគរូកយរា� េងា ា។ កគរាាពលប

ធ�ាបធ�គេលទ�មភាផ�ូវីិត�ា�ប្តតវបាបីគរ�ូ លឲ្បាុសបលសបេនសក�គ្សកេនាេេ។ េគអីអា

អគថ កគឈឺចរបលគផ�ូវីិត�អីដសបឲ្េេួលម�ទ្តតវ្ា្រេហ� ដូីេក តកគយនពស  ្ “រគ�ឲ្

មាកគឈឺចរបយាគល� បគ”។ កទាគវពិេេៀត ាិយយបាថ អកសតសបបតគីចរបេាាមាេីតន

�សេីពាុាិយកាបយៃាត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ ាិគកិាដសបរ�ូ លលស�មហ� ត្កតវៃាកគ 

ឈឺចរបផ�ូវីិត�េនសក�គាិយកាបយៃា្សក្ា្រេហ� សករសកម�ុ។ ដូេីកា កគឈឺចរបេាាកិា្តតវបា

បីគរ�ូ លេឡយ។ េន �ីគេ្កយ មាបតកគរស�សយ ាិគកគអា�វត�តកផ�ូវត�លកគបត

រា�េងា ាបដលអីរ�� សបរបល�ឺេលី បហ� ីវវិេេាាបា។ ុគេាាេទេេៀត ាិយកាបយៃាកគ

ទម� របគ�ង ល កគេធ�េ�ស�រ�សេកកព ាិគកគ្រកាបាូជសទានតកបររអបា េថដ ដូីបាេយគ

សក�គម្ត៧(១) េនសក�គលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ ្តតវបាសបហតបដ បីេដយបឡសាុេក

េនសក�គម្ត៧(២)(ម)(ឆ) ាិគ(ជ) សករា�បា� ា�ប្តតវបាបីគរ�ូ លេនសក�គ្សក្ា្រេហ�

សកម�ុេនាេេ។ េាាុកគគួគឲ្េសសស� យកួយេដយសគាិយកាបយេាាអីាឹគជួយរ�� សប

របានកដលបេច្សកុតិ។ េ្េាុភាម�ទេក តិីតួីេាា ្សក្ា្រេហ� សកម�ុភគេ្ ីាបា

េេគាតកាិយកាបយៃារេឧ្សិដដ្រឆបគាឹគកា�ទ្ុតិបដលមាបីគេនសក�គលស�ា�ិសេុ្សកគគ ាកូ។  

គ. រេឧ្សិដដទស�ង ក 

រេឧ្សិដដទស�ង កមាបីគសក�គម្ត ៨ ៃាលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ បដលគកួ

មារេរ�មត�ិទ�ុាុរេឧ្សិដដទស�ង កុសបលសបទគ�រ បីាួា៧២ រេេលរទ។ ម្ត៨ ៃាលស�ា�ិស

ត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ ្តតវបារបបរសេីពរបានកឲ្េទុរេឧ្សិដដទស�ង កបដលអី

អា�វត�ាមេនសក�គេាលមាជេម� ា្រដរបុអវ�ធអា�គុតិដូីមាបីគសក�គម្ត៨(២)(ស) ាិគ(ម) 

ៃាលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ ាិគរេេលរទៃារេឧ្សិដដទស�ង កបដលអា�វត�េនអបឡ�គ 

េាលៃាជេម� ា្រដរបអវ�ធបដលកិាមាលស�ហនុអា�គុតិ ដូីមាបីគសក�គម្ត៨(២)(ឃ) 

ាិគ(គ)ៃាលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។ ម្ត៨(២)(ស)ៃាលស�ា�ិសនត�លកគ្ា្រេហ�  

អា�គុតិេក� រគកួទបគរេរ�មត�ិទ�ុាុកគរបពគរបពាយាគធ�ាបធ�គេលអា�ទ�ម េុ្សកគ្្ឺបហវ ឆក ប 

១៩៤៩ បីាួា៤អា�ទ�ម ។ ម្ត៨(២)(ម) ៃាលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិរ�មត�ិគកួ

ទបគកគរបពគរបពាយាគធ�ាបធ�គេផ្គេេៀតេលីចរបកា�ទ្ធកមអា�គុតិបដលអីអា�វត�បាេន

អបឡ�គេាលៃាជេម� ា្រដរបអវ�ធអា�គុតិ បដល្តតវបាដស�ទគបេីពកសាុអា�ទ�ម េុ្សកគ

្្ឺបហវ ាិធុសគរបានកេុ I អា�ទ�ម េុ្សកគំេអ ាិគទាិិទ�ម អា�គុតិេផ្គេេៀត31

31។ ម្ត 

៨(២)(ឃ) ៃាលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិរ�ូ លគកួទបគម្ត៣គកួ ទ�ុាុកគរបពគរបពា

េលអា�ទ�ម េុ្សកគ្្ឺបហវឆក ប១៩៤៩។ ម្ត៨(២)(គ) ៃាលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ

                                                 
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) សថមហ� ល៣០។  
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រ�មត�ិអបាុកគរបពគរបពាយាគធ�ាបធ�គេផ្គេេៀតេលីចរបកា�ទ្ធកមអា�គុតិ បដលអីអា�វត�

បាេនអបឡ�គេាលៃាជេម� ា្រដរបអវ�ធបដលកិាមាលស�ហនុអា�គុតិ។ 

្សក្ា្រេហ� សកម�ុសបហតបាិយកាបយៃារេឧ្សិដដទស�ង កេនសក�គម្ត១៩៣ ាិគ

ម្ត១៩៤។ ម្ត១៩៣ េនសក�គ្សក្ា្រេហ� សកម�ុភគេ្ ីាដូីេក េទាឹគរេរ�មត�ិទ�ុាុកគ

របពគរបពាយាគធ�ាបធ�គបដលមាបីគេនសក�គម្ត៨(២)(ម) ៃាលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ�

អា�គុតិ32

32។ េទារុុយាគេាាសកេដយ ម្តេាាា�បេយគឲ្បាីចទបលទបេលរេរ�មត�ិទ�ុាុ

កគរបពគរបពាយាគធ�ាបធ�គ ឬអា�ទ�ម េុ្សកគប្្បហវេនាេេ។ កាទគវពិេេៀត ម្តេាាា�ប

ត្កតវឲ្មាកគបរគបីសគវគរេេលរទ បដល្តតវបា្រ្ាឹត�េឡគេនអបឡ�គេាលៃាជេម� ា

្រដរបអវ�ធអា�គុតិ ាិគជេម� ា្រដរបអវ�ធបដលកិាមាលស�ហនុអា�គុតិេឡយ។ ដូេីកា 

រេេលរទទបគេាាអីអា�វត�បាេនសក�គអបឡ�គេាលៃាជេម� ា្រដរបអវ�ធបដលកិាមាលស�ហន

ុអា�គុតិបាដូីេក ។ របានកាុេលេាា រេេលរទដូីបាគូទរ�� សបទបគអទបេាា េរេទាុ

មាលស�ហន�ទេដៀគេក សកេដយ សកវា�បមាពស្េាីានដូីេក េរារិេាឹគពស្េាីានសក�គម្ត 

៨(២)(ម) ៃាលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិេនាបដគ។ តរគលគេ្កកេាាេ្រររេធៀរ

រេរ�មត�ិទបគេាា ាិគរ� ព បីហ� ីម�ទេក ល� បគរបផ�តគវគម្ត៨(២)(ម) ៃាលស�ា�ិសត�លកគ

្ា្រេហ� សកម�ុ ាិគម្ត១៩៣ ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�ុ។ បីហ� ីបសប្រេ្ ីាេនសក�គ

រេរ�មត�ិៃា្សក្ា្រេហ� សកម� ្ុតតវបាគូទរន� តបាុលគេ្កកម   

 

 

 

 

 

                                                 
32 ម្ត១៩៣ (រេឧ្សិដដទស�ង ក) បីគថ “រេឧ្សិដដទស�ង ក” គឺុអបេាងកួយសក�គ បីេងកអបេាបដលេគៀរររបលគេ្កកេាាល

កលេរអបេាេនា្តតវបា្រ្ាឹត�្រឆបគាឹគរ�គងលលឬល្េា្ទកបត�ិបដលកគពគេដយអា�ទ�ម ្សកគ្្ឺបហវ �ីាៃថ�េុ១២លបមទុហលឆក បល

១៩៤៩ម 

1. ឃតសករ។ 

2. ទគ�ហសករលឬល្គរបអបេាអកា�ទ្ធកម គកួរ�ូ លទបគកគាិេសធជុវសទ�។ 

3. អបេារគ�េដយេីតនាូវកគឈឺចរប ឬលបដលរាាពលបយាគធ�ាបធ�គដលបរូគហភាលគគរូកយលឬលទ�មភា។ 

4. កគរបផ� ពល ឬ កគេធ�ឲ្មូីលតធ�ាបធ�គេទេល្េា្ទកបត�ិ េដយេរ ាេ្ត�ផលចបប បីលគេយធលាិគសក�គ ្េគប្ទយធប

េដយម�ទីចរបលាិគតកេបេាគីិត�។  

5. អបេារគ�បេឈ�យទឹសលឬលជាទ�ុវលិឲ្រេ្កសក�គសគសម� បគ្រដរបអវ�ធគរទបទ្តតវ។ 

6. អបេាដស្ូតទិេិគិរទបេឈ�យទឹសលឬលជាទ�ុវលិ សក�គកគេេួលបាកគវាិិីកយេដយ្តឹក្តតវលាិគឥតលេក�រគ។  

7. ជេក�រទលកគរ��ូ ាលឬលកគឃ�បឃបគជាទ�ុ វលិេដយម�ទីចរប។ 

8. កគចរបជាទ�ុវលិុ បីងរបលរ បគ។” 
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តរគេុ ១ 

ម្ត ៨២(២)(ស) ៃាលស�ា�ិសេុ្សកគគ ាកូ ម្ត ១៩៣ ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�  ុ

កគគ បេលលរបពាយាគធ�ាបធ�គេលអា�ទ�ម េុ

្សកគ្្ឺបហវ �ីាៃថ�េុ១២ បមទុហ ឆក ប 

១៩៤៩ គឺុអបេាងកួយសក�គ បីេងកអបេា

បដលេគៀរររបលគេ្កកេាា កលេរអបេា

េនា្តតវបា្រ្ាឹត�្រឆបគាឹគរ�គងល ឬ្េា្ 

ទកបត�ិបដល្តតវបាកគពគេ្កករេរ�មត�ិ

ៃាអា�ទ�ម េុ្សកគ្្ឺបហវបដលពសបាបាិម 

“រេឧ្សិដដទស�ង ក” គឺុអបេាងកួយសក�គ

បីេងកអបេាបដលេគៀរររបលគេ្កកេាា 

កលេរអបេាេនា្តតវបា្រ្ាឹត�្រឆបគ

ាឹគរ�គងល ឬ្េា្ទកបត�ិបដលកគពគ

េដយអា�ទ�ម ្សកគ្្ឺបហវ �ីាៃថ�េុ១២ 

បមទុហ ឆក ប១៩៤៩ម 

(i) កគទម� របេដយេីតន។ (១) ឃតសករ។ 

(ii) ទគ�ហសករ ឬ ្គរបអបេាអកា�ទ្ធកម 

គកួរ�ូ លទបគកគាិេសធជុវ

សទ�។ 

(២) ទគ�ហសករ ឬ ្គរបអបេាអ

កា�ទ្ធកម គកួរ�ូ លទបគ

កគាិេសធជុវសទ�។ 

(iii) អបេារគ�េដយេីតនាូវកគឈឺចរប 

ឬ បដលរាាពលបយាគធ�ាបធ�គដលប

រូគហភាលគគរូកយ ឬ ទ�មភា។ 

(៣) អបេារគ�េដយេីតនាូវកគ

ឈឺចរប ឬ បដលរាាពលបយាគ

ធ�ាបធ�គដលបរូគហភាលគគរូកយ 

ឬ ទ�មភា។ 

(iv) កគរបផ� ព ឬកគេធ�ឲ្មូីលតធ�ាបធ�គ

េទេល្េា្ទកបត� ិ េដយេរ ាេ្ត�

ផលចបប បីលគេយធ ាិគសក�គ្េគប

្ទយធបេដយម�ទីចរប ាិគតក 

េបេាគីិត�។ 

(៤) កគរបផ� ព ឬកគេធ�ឲ្មូីលត

ធ�ាបធ�គេទេល្េា្ទកបត�ិ 

េដយេរ ាេ្ត�ផលចបប បីលគ

េយធ ាិគសក�គ្េគប្ទយធបេដយ

ម�ទីចរប ាិគតកេបេាគីិត�។ 

(v) អបេារគ�បេឈ�យទឹស ឬ (៥) អបេារគ�បេឈ�យទឹស ឬ ជាទ�ុវលិ
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រ�គងលបដល្តតវបាកគពគ

េផ្គេេៀតឲ្រេ្កសក�គសគសម� បគ

្រដរបអវ�ធគរទបទ្តតវ។ 

ឲ្រេ្កសក�គសគសម� បគ្រដរបអវ�ធ

គរទបទ្តតវ។ 

(vi) អបេាដស្ូតេដយេីតនាូវទិេិិ

គរទបេឈ�យទឹស ឬ រ�គងលបដល្តតវ

បាកគពគ សក�គកគេេួលបាកគ

វាិិីកយេដយ្តឹក្តតវ ាិគឥតេក�រគ។ 

(៦) អបេាដស្ូតទិេិិគរទបេឈ�យទឹស 

ឬ ជាទ�ុ វលិ សក�គកគេេួលបាកគ

វាិិីកយេដយ្តឹក្តតវ ាិគឥត

លេក�រគ 

(vii) ជេក�រទ កគរ��ូ ា ឬកគឃ�បឃបគ

េដយម�ទីចរប។ 

(៧) ជេក�រទ កគរ��ូ ា ឬកគឃ�បឃបគ

ជាទ�ុ វលិេដយម�ទីចរប។ 

(viii) កគចរបុ បីងរបលរ បគ។ (៨) កគចរបជាទ�ុវលិុ បីងរបលរ បគ។ 

 កគេ្រររេធៀរបារ� ពឲ្េឃពថ ពស្ “រ�គងលបដល្តតវបាកគពគ” សក�គម្ត 

៨(២)(ម) ៃាលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ្តតវបាបសកសុ “ជាទ�ុវលិ” សក�គម្ត ១៩៣ 

ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�ុ។ េយគា�បយលបីចទបទទបបតេសាថេ្ត�អ�ុបាុអកសតសបបតគីចរប

គរទបសកម�ុបសប្រាិយកាបយេាា ាុេ្ពាថេ្ត�ផលៃាកគេធ�ីចរបា�ប្តតវបាផ្ា�ផ្យុ

សធគហនេនសក�គ្រេេទសកម�ុេនាេេ។ េទារុុយាគេាាស�ុ កគបសប្រេាាអីាា្លប

្បរបេយគបា ្រទិាេរេយគល�រេីពាូវ បីហ� ីេយគទ�ុាុគររៃាកគរបពគរបពាយាគធ�ាបធ�គ 

ាិគតកគយនសគហុបដលថ ម្ត១៩៣ េនសក�គ្សក្ា្រេហ� សកម�ុា�បេធ�កគបរគបីសគវគ

លស�ហនៃាជេម� ា្រដរបអវ�ធ េពលគឺ គវគលស�ហនអា�គុតិ ឬលស�ហនកិាបកាអា�គុតិ។ 

“រ�គងលបដល្តតវបាកគពគ” ាិគ“ជាទ�ុវលិ” គឺុពស្បដលមាអតនាបយុសបលសប េ ្យវ

អីរ�� សបថេតរ�គងលងម�ាបដល្តតវបាកគពគេនេ្កកីចរបកា�ទ្ធកមអា�គុតិ។ ពស្

ថ “រ�គងលបដល្តតវបាកគពគ” អា�េលកតកអា�ទ�ម េុ្សកគ្្ឺបហវ ទបេដេលរ�គងល

បីាួារួា្រេលេ េពលគឺ អកសជបគឺ ាិគអកសមាគរួទ រ�គងលិសេាេ្ េឈ�យទឹស ាិគជាទ�ុវលិ។ 

កគបរគបីសេាា្តតវបាគូទរ�� សបតកគយនម្ត៤(១) ៃាអា�ទ�ម េុ្សកគ្្ឺបហវេុ IV បដល

បាសបហតបាិយកាបយេលពស្ រ�គងលបដល្តតវបាកគពគ ថុ “រ�គងលទបគំយងបដល 

េទារុទនិតេនសក�គកលនេេទនងកួយ ឬ េនសក�គសគហុងកួយសកេដយ យលបេឃពថ េនសក�គ

េាលមាជេម� ា ឬេនសក�គេាលមាកគីូលកាបករប ម�ួាទនិតេនសក�គសង� របៃដៃាភគុមា

ជេម� ា ឬអកសកាបករបអបងីបដលម�ួាា�បបកាុុតិសទានដូីអកសកាបអបងីេនា”។ ពស្ 
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“ជាទ�ុវលិ” ្តតវបាសបហតបាិយកាបយយាគីចទបសក�គម្ត៥០ េនសក�គាិធុសគរបានកេុI ៃា

អា�ទ�ម េុ្សកគ្្ឺបហវថម 

“ជាទ�ុវលិគឺុរ�គងលទបគំយងបដលា�បបកាុ្រេលេរ�គងលដូីបាសបហតបសក�គ

ម្ត៤ ស(១) (២) (៣) ាិគ(៦) េនសក�គអា�ទ�ម េុIII ាិគម្ត៤៣ េនសក�គាិធុសគ

េាា។ េនសក�គសគហុមាកា�ិលទគ្បយថេតជាងកួយុជាទ�ុវលិ ឬសកអតបេនា 

ជាេាា្តតវចតបេ�សថុជាទ�ុវលិ”។ 

ម្ត៤(ស)(១) (២) (៣) ាិគ (៦) សក�គអា�ទ�ម េុ្សកគ្្ឺបហវេុIII ទបេដេលទមជិសទបគ

ំយង សគយ�េិាល ឬ សគទរប្គីិត�េនសក�គ ឬុបផកសកួយៃាសម� បគ្រដរបអវ�ធ ទមជិស

សគយ�េាិល ាិគទមជិសសគទរប្គីិត�េផ្គេេៀតៃាភគុជេម� ា ាិគសបា�គ្រតិរត�ិកគហន េនសក�គ 

ឬេនេ្េបដាដុគរទបម�ួា ្រទិាេរសគយ�េិាល ឬសគទរប្គីិត�ទបគេាារបេាពលស�មហ� ្រយ�េិ

បីាួារួាលស�មហ� ។ ីចរបកា�ទ្ធកមអា�គុតិបដលអា�វត� បីេពាជេម� ា្រដរបអវ�ធបដលកិា

មាលស�ហនុអា�គុតិា�បបាបរគបីសឲ្បាីចទបគវគយ�េិជា្រយ�េ ិ ាិគជាទ�ុវលិេនាេេ 

សករា�បា�ីចរបេាាបាបរគបីសគវគរ�គងលបដលបាីូលគកួ ឬា�បបាីូលគកួយាគទសករេនសក�គ

អគភិា េនេាលាិចគង បីេពាកគផ�លបកគកគពគដលបអកសទបគេនា។ កគបដលទបេដបតេទ

េលជាទ�ុវលិដូេីកា មាាបយថ ម្ត១៩៣ ា�បដសបរ�ូ លរ�គងលេផ្គេេៀតបដល ុធករត 

អីបទ�គគសកគពគអា�េលកតកីចរបកា�ទ្ធកមអា�គុតិ ាិគលស�ា�ិសៃាត�លកគ្ា្រេហ�

អា�គុតិេនាេេ។ 

កគរស�សយេាាា�បបាេធ�េឡគ�ទរតករេរ�មត�ិទ�ុាុកគរបពគរបពាយាគធ�ាបធ�គេល

អា�ទ�ម េុ្សកគ្្ឺបហវ េដយសគថ ម្ត១៩៣(៥) ាិគ (៦) ្តតវេក ាឹគកគកគពគបដល្តតវ

បាផ�លបជូាេដយបឡសាុេក ដលបរ�គងលទបគំយដូីបាសបហតបសក�គម្ត១២៩ ៃាអា�ទ�ម

េុ្សកគ្្ឺបហវេុIII (ពសបាបាាឹិគកគ្រ្ាឹត� បីេពាេឈ�យទឹសទស�ង ក) ាិគម្ត១៤៧ ៃា

អា�ទ�ម េុ្សកគ្្ឺបហវេុIV (ពសបាបាាឹិគកគកគពគជាទ�ុវលិេនសក�គេាលទស�ង ក)។ េទារុុ

យាគេាាស�ុ េដយសគថ្សក្ា្រេហ� សកម�ុា�បបាយសលស�ហនៃាជេម� ា្រដរបអវ�ធកស

ាិចគង រ�គងលបដល្តតវបាកគពគេផ្គេេៀតអីកិា្តតវបាដសបរ�ូ លេនសក�គ្សកេាា។ 

េលទាុេាា លស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិហសបដូីុាន� តាិយកាបយៃាម្តទបគាុគ

េាាបដលមាបីគេនសក�គអា�ទ�ម េុ្សកគ្្ឺបហវេុIII ាិគIV។ ដូេីកា កគបរគបីសគវគ 

“រ�គងលបដល្តតវបាកគពគ” ាិគ“ជាទ�ុវលិ” ម្ត១៩៣(៥) (៦) ាិគ(៧) ៃា្សក្ា្រេហ�

សកម�ុ្តតវបាសបហតបាិយកាបយយាគីេគ�រតុគរេរ�មត�ិ�ទេដៀគេក  បដលមាបីគេនសក�គ

លស�ា�ិសៃាត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ េដយសគថ កគេយគបតេទេល“ជាទ�ុវលិ” ជបាួទ

ឲ្រ�គងលបដល្តតវបាកគពគាឹគកិាេក� រគកួទបគកគកគពគដលបរ�គងលិសេាេ្ ឬរ�គងលិស



15 
 

សទនគរទបសគសម� បគ្រដរបអវ�ធ33

33។ េគកិាអីអាអគថ រ�គងលបដល្តតវបាកគពគាឹគ

បទ�គគសកគកគពគម�ួាសក�គនកុេឈ�យទស�ង កេនាេេ ាុេ្ពារ�គងលិសេាេ្េយធ ាិគ

រ�គងលិសសទនេយធា�បអីចតបេ�សថុេឈ�យទឹសទស�ង កេឡយ34

34។ ដូេីកា 

កគរ�ូ លពស្ “ជាទ�ុវលិ” ជបាួទ “េឈ�យទឹសទស�ង ក” េនសក�គម្ត១៩៣(៨) ៃា

្សក្ា្រេហ� សកម�ុ គឺុកគរ្គ្កាិយកាបយៃារេេលរទ េនេាលេ្រររេធៀរុកួយាឹគ

ម្ត៨(២)(ស) ៃាលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។ េ្េាុេាា កគចរបុ បីងរបលរ បគ

េនេ្កកម្ត១៩៣(៨) ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�ុអា�វត�បតេទេលជាទ�ុវលិបតរា� េងា ា។ 

កគរ�មត�ិដូេីកាគឺា�ប�ទរេទតកម្ត ៨(២)(ម)(៨) ៃាលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិេេ 

េដយសគ េនេ្កកីចរបសកម�ុ រ�គងលបដល្តតវបាកគពគេ្េាុជាទ�ុ វលិា�ប្តតវបាដសប

រ�ូ លុសករវតន�ៃារេេលរទេឡយ។ 

រ�ា�សថៃាម្ត១៩៣ ទបេដេលរ�គងលបដល្តតវបាកគពគ េ ្យរេេលរទដូីបា

េគៀរររបេនាអី្តតវបាាន� ត ាិគរស�សយេូលយុគេាា។ សករា�បា� តកគយនកគេ្ជទេគ ទ

េដយេីតនសក�គកគផ� ទបរ�ូគពស្ដូេីកា អកសតសបបតគីចរបសកម�ុមារបហគីគបឲ្មាកគ

រស�សយសក�គាបយីេគ�រតេលវធិាេាា35

35។ េនសក�គាបយេាា ត�លកគុតិអីាិាិត្េកល

េេលកគហន បហនបេីពាុេសគតបបហលយ�ត�ិសទ�គរទប អ.វ.ត.ស បដលេលសេឡគអបាុរេេលរទ

ៃាកគឃ�បឃបគេដយម�ទីចរបេនសក�គេទីស�ុទេ្កីកួយគរទបម�ួា។ ដូីមាបីគេនសក�គ្សក

្ា្រេហ� សកម�ុ ីចរប អ.វ.ត.ស បាសប្ិត បីេពាឧ្សិដដសករបដលទបេដេលជាទ�ុវលិ36

36 ដូីមា

បីគសក�គម្ត១៤៧ ៃាអា�ទ�ម េុ្សកគ្្បឺហវេុIV។ េទារុុយាគេាាស� ុ អ.វ.ត.ស ា�បបា

សប្ិតថ ជាទ�ុវលិគឺុសករវតន�ៃារេេលរទេេ ដូីមាបីគេនសក�គម្ត៦ ៃាីចរប អ.វ.ត.ស។ 

រា�បា� អ.វ.ត.ស បាា្គុសសករវតន�ៃារេេលរទេដយគកួរ�ូ លទបគេឈ�យទឹសទស�ង ក ាិគរ�គងល

េផ្គេេៀត37

37។ េទាទនិតសក�គសគហុងសកេដយ កគអា�វត�សក�គាបយីេគ�រតេលម្ត១៩៣(៥) 

ដលប (៨)ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�  ុ អីល� ទបេក ុកួយាឹគេេលកគហន ៃាយា�កគរបេាពរបានក 

បដលាឹគ្តតវយសកសាិភស្លក�ិតុគេាាេនសក�គ បីហ� ីលគេ្កក។ 

                                                 
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 ម្តល ២៤ល២៥ល២៨ល២៩ល ៃាអា�ទ�ម េុ្សកគ្្ឺបហវេុកួយ។លម្ត ៣៧ល ៃាអា�ទ�ម េុ្សកគ្្ឺបហវេុាុគ។លម្ត ៤៤ល ៃា

ាិធុសគរបានកេុាុគៃាអា�ទ�ម េុ្សកគ្្ឺបហវ។  
35 ដូីបាេលសេឡគលគេលលម�ទាុគដដដៃេល្រេេទសកម�ុា�ប េបាា�កមផ្យជសសគាិេ្េាេយរលបលឬលកូលេ្ត�ផ�ូវកគ គរទប

ទមជិសទភទ�ុាុីចរបបដល្តតវបាអា�កបត។  
36 ទូកេកលលម្តល៦លៃាីចរបលអ.វ.ត.ស។ 
37 អ.វ.ត.សលកបគលេ្�សអ៊វលទបហ�ប េគឿគល០០១/១៨-០៧-២០០៧/អវតស/អជទដលសល្សកល �ីាៃថ�េុល២៦លបមលសស�ដលឆក បល២០១០លសថមហ� ល

៤១៧-៤១៩ល៤២៥-៤២៦ល៤៦៨លេ ្យ បីេពាទមទភាៃាជា្តតវបាឃ�បម�ួាលទូកេកលសថមហ� ល១៤១។ 
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ម្ត ១៩៤ េនសក�គ្សក្ា្រេហ� សកម�ុបាបីគអបាុកគគ បេលលយាគធ�ាបធ�គេផ្គេេៀត

េលីចរបកា�ទ្ធកមអា�គុតិ38

38។ េនេាលាិាិត្ុេលសដបរូគេលម្ត១៩៤ៃា្សក្ា្រេហ�

សកម�ុ បារ� ពឲ្េឃពថ រេេលរទៃារេឧ្សិដដទស�ង កទបលាបៗុេ្ ីាេេៀតា�ប្តតវបា

ចតបេ�សុរេេលរទ្ា្រេហ� េឡយ។ ដូីបាេលសេឡគាុលគេដក ម្ត៨ ៃាលស�ា�ិស

ត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិបាដសបរ�ូ លរេរ�មតិ បីាួា៦៤ ទ�ុាុរេេលរទៃារេឧ្សិដដ

ទស�ង ក របានកេលរេរ�មត�ិទ�ុាុកគគ បេលលរបពាយាគធ�ាបធ�គ បីាួា្បបរុុសបលសបដូីបា

ាិភស្លគេល។ លស�ា�ិសេុ្សកគគ ាកូៃាត�លកគ្ ា្រេហ� អា�គុតិបរគបីសគវគរេឧ្សិដដ

ទស�ង កេនអបឡ�គេាលៃាជេម� ា្រដរបអវ�ធអា�គុតិ ាិគសក�គអបឡ�គេាលៃាជេម� ា្រដរបអវ�ធ

បដលកិាមាលស�ហនុអា�គុតិ ដូេីការេេលរទុេ្ ីា្តតវបាសបហតបាិយកាបយ�ទេដៀគៗ

េក ។ លបទ��តគបារ� ពយាគីចទបថ ម្ត១៩៤ េនសក�គ្សក្ា្រេហ� សកម�ុា�បបាចតបេ�ស

ថុរេេលរទុេ្ ីាបដលយសេីពកសាុីចរបំេអ  ាិគីចរប្្ឺបហវ ថុរេេលរទ

្ា្រេហ� េនាេេ។ ុកគគួគឲ្េសសស� យ េ្ត�ផលគរទបអកសតសបបតគីចរបសក�គកគកិាសបហតប

រេេលរទដូេីកា ា�ប្តតវបាផ្ា�ផ្យុសធគហនឲ្េយគបាដឹគេឡយ។ តរគេុាុគលគ

េ្កកេគៀរររបអបាុរេេលរទៃារេឧ្សិដដទស�ង កេនសក�គ្សក្ា្រេហ� សកម�ុ ាិគរេរ�មតិ�

�ទេដៀគៗេក េនសក�គលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។ កិាម�ទាុកគេ្រររេធៀរលគេល 

ម្ត១៩៤ ា�បបាេ្រ្បទបពស្េាីាន�ទេដៀគេក ាឹគរេរ�មត�ិគរទបត�លកគ្ា្រេហ�

អា�គុតិេឡយ។ ដូេីកា មាបតរេរ�មត�ិ�ទេដៀគៗេក គរទបត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ

បតរា�េងា ាបដល្តតវបាទគេទគរ�ូ លេឡគវពិេនសក�គតរគលគេ្កកេាា។  

  

                                                 
38 ម្តល ១៩៤ (រេឧ្សិដដទស�ង កេផ្គេេៀត) បីគថម “អបេាងកួយដូីមាបីគលគេ្កកេាាលគឺ ុរេឧ្សិដដសករទស�ង កបដគល

កលេរអបេាេនា្តតវបា្រ្ាឹត�សក�គងកទជេម� ា្រដរបអវ�ធុលស�ហនអា�គុតិលឬលកិាបកាអា�គុតិម  

1. កគេ្រ្បទបអវ�ធបដលមាុតិា�លលឬលអវ�ធបដលសន រនេឡគេដកបុរគ�កគឈឺចរបឥត្រេយជាន។ 

2. អបេាវយ្រហគ ឬលេម� សប្េរបបរសេដយេីតនលតកកេធទបយងសកេដយេទេលេុ្សកគលលូកិលេុសបា�គ គទបេនលឬលអេគ

បដលកិាមាកគកគពគ ាិគបដលកិាបកាុសករវតន�លគេយធ។ 

3. អបេាវយ្រហគេដយេីតនេទេលកា�ទ្ ឬលទមម គ បដលេ្រ្បទបសក�គ្សរមហ� ៃាេរទសសករកា�ទ្ធកមលេដយ

អា�េលកតកធករា��មគរទបអគងកគទ្្រុុតិ។ 

4. អបេារគ�េ្េាេ�គ មសឹ្េដយេីតនដលប្រុជាទ�ុវលិលេដយ ដស្ូតាូវ្េា្ទកបត�ិចបប បីទ្មរបរា�គទបរាមាជុវតិ

គរទបជាទ�ុវលិទបគេាា។ 

5. អបេាេ្រ្បទបជាទ�ុវលិេដកបុរេ� រទាុេេលេដៃា្រតិរត�ិកគេយធេទេលអេគម�ាលតបរាបម�ាៃាបដាដុលឬលសគ សម� បគ

េយធម�ា 

6. អបេារបផ� ព ឬលេធ� ឲ្មូីលតេដយេីតន ាូវអេគទ្មរបសទនលទរប�គធកមលអរបគ បលទិលបនលាិគវេិទសទ�  វមិា្រវត�ិ

សទ� សក ៃដទិលបនលឬលសក ៃដបដលមាលស�ហនវេិទសទ�។ 

7. អបេារគ�ដលបរគសិន ាធករុតិាូវកគមូីលតដកធបលយូគអបគ�គលាិគធ�ាបធ�គលបដលមាលស�ហន្ួទេ្ត�យាគុសបបទ�គលេរេ្រររ

េទាឹគផល្រេយជានាិត្បសដ ាិគផ� លបលលគបផកសេយធបដលទគ្ឹកេ�ស។ 

8. កគលួីរ�ាបទកបត�ិសធគហនលឬលជសជា។” 
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តរគេុ ២ 

លស�ា�ិសត�លកគ្ ា្រេហ� អា�គុតិ ម្ត ១៩៤ ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�  ុ

 អបេាងកួយដូីមាបីគលគេ្កកេាា 

គឺុរេឧ្សិដដសករទស�ង កបដគ កលេរ

អបេាេនា្តតវបា្រ្ាឹត�សក�គងកទ

ជេម� ា្រដរបអវ�ធុលស�ហនអា�គុតិ ឬ 

កិាបកាអា�គុតិម 

កគេ្រ្បទបុ តិា�លលឬលអវ�ធបដលមាុតិ

ា�ល។  

[ម្តល៨(២)(ម) (xvii)] 

(១) កគេ្រ្បទបអវ�ធបដលមាុតិ

ា�ល ឬ  អវ�ធបដលសន រនេឡគេដកប ុ

រគ�កគឈឺ ចរបឥត្រេយជាន។ 

អបេាវយ្រហគ ឬ េម� សប្េរបបរសតក

កេធទបយងសកេដយេទេលេុ្សកគ លូកិ 

េុសបា�គគទបេន ឬ អេគបដលកិាមា

កគកគពគ ាិគបដលកិាបកាុសករវតន�លគ

េយធ។ [ម្ត ៨(២)(ម)(v)] 

(២) អបេាវយ្រហគ ឬ េម� សប្េរប

បរសេដយេីតន តកកេធទបយ

ងសកេដយេទេលេុ្សកគ លូកិ 

េុសបា�គគទបេន ឬ អេគ

បដលកិាមាកគកគពគ ាិគបដល

កិាបកាុសករវតន�លគេយធ។ 

អបេាទបេដកគវយ្រហគេដយេីតនេទ

េលរ�គងលិស េុតបគ ទមម គ អគងភា ឬ 

យាយា�បដលេ្រ្បទបសក�គ្សរមហ�

ៃាជបាួយកា�ទ្ធកម ឬ 

េរទសសករគស្ទា�ិភាេដយអា�េលកតក

ធករា��មគរទបអគងកគទ្្រុុតិ 

ដររងអ�ុៗទបគអទបេាាេេួលបាកគ

កគពគដូីបាផ�លបជូាជាទ�ុវលិ ឬ 

្េា្ទកបត�ិជាទ�ុវលិអា�េលកតក

(៣) អបេាវយ្រហគេដយេីតនេទ

េលកា�ទ្ ឬលទមម គ បដល

េ្រ្បទបសក�គ្សរមហ� ៃា

េរទសសករកា�ទ្ធកមលេដយ

អា�េលកតកធករា��មគរទបអគងកគ

ទ្្រុុតិ។ 
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ីចរបអា�គុតិៃាជេម� ា្រដរបអវ�ធ [ម្ត 

៨(២)(គ) ាិគ (ម)(iii)] 

អបេាេ្រ្បទបកគរគ�តបអហគដលបជាទ�ុវលិ

េដកបុុ កេធទបយទស�ង កេដយដស្ូតាូវ

្េា្ទកបត�ិចបប បីទ្មរបរា�គទបរាមា

ជុវតិគរទបជាទ�ុ វលិទបគេាា គកួទបគកគររបគ

កគផងតបផងគបជបាួយទេស�ង ាេដយេីតន ដូី

មាបីគេនសក�គអា�ទ�ម េុ្សកគ្្ឺបហវ។ 

[ម្ត ៨ (២)(ម)(iv)] 

(៤) អបេារគ�េ្េាេ�គ មសឹ្េដយេីតន

ដលប្រុជាទ�ុវលិលេដយដស្ូត

ាូវ្េា្ទកបត�ិចបប បីទ្មរបរា�

គទបរាមាជុវតិ

គរទបជាទ�ុវលិទបគេាា។ល 

អបេាេ្រ្បទបវត�មាជាទ�ុវលិ ឬ 

រ�គងលបដល្តតវបា

កគពគេផ្គេេៀតេដកបុរេ� រទាុេេលេដ

ៃា្រតិរត�ិកគេយធេទេលេុតបគ តបរាប ឬ 

សគសម� បគេយធ។ [ម្ត ៨ (២)(ម)(xxiii)]

  

(៥) អបេាេ្រ្បទប

ជាទ�ុវលិេដកបុរេ� រទាុ

េេលេដៃា្រតិរត�ិកគេយធេទ

េលអេគម�ាលតបរាបម�ាៃាបដាដុលឬល

សគសម� បគេយធម�ា។ល 

អបេាទបេដកគវយ្រហគេដយេីតនេល

អេគទ្មរបសទន អរបគ ប ទិលបន 

វេិទសទ� ឬ ទរប�គធកម វមិា្រវត�ិសទ� 

កា�ុគេាេ្ ាិគេុសបា�គបដល្រកូលផ��បេដយ

អកសឈឺ ាិគមាគរួទ សក�គសគហុបដល

ាួសេគា�បបកាុេេលេដេយធ។ [ម្ត ៨ 

(២)(ម)(ix)] 

(៦) អបេារបផ� ព ឬលេធ� ឲ្មូីលត

េដយេីតន ាូវ

អេគទ្មរបសទនល ទរប�គធកមល

អរបគ បលទិលបនលាិគវេិទសទ�  វមិា

្រវត�ិសទ� សក ៃដទិលបនលឬល

សក ៃដបដលមាលស�ហន

វេិទសទ�។ 

អបេាវយ្រហគេដយេីតនេដយដឹគថ 

កគវយ្រហគេនាាឹគរង� លេដយ

(៧) អបេារគ�ដលបរគសិន ាធករុតិាូវកគ

មូីលតដកធបលយូគ អបគ�គលាិគ ធ�ាបធ�គល

បដលមាលស�ហន្ួទេ្ត�យាគ
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បតបរគបជុវតិកា�ទ្ុយថេ្ត� ឬ រគ�គរួទ

ដលបជាទ�ុវលិ ឬ កគមូីលតដលប

្េា្ទកបត�ិគរទបជាទ�ុ វលិ ឬ កគមូីលត

ដកធប យូគអបគ�គ ាិគធ�ាបធ�គដលបរគសិន ាធករុតិ 

បដលមាលស�ហន្ួទេ្ត�យាគុសបបទ�គ 

េរេ្រររេទាឹគផល្រេយជានាិត្បសដ 

ាិគផ� លប លគបផកសេយធបដលទគ្កឹេ�ស។ 

[ម្ត ៨ (២)(ម)(iv)] 

ុសបបទ�គលេរ េ្រររេទាឹគ

ផល្រេយជានាិត្បសដ ាិគ

ផ� លបលលគ បផកសេយធបដលទគ្កឹ

េ�ស។  

កគលួីរ�ាបេុ្សកគ ឬ េុសបា�គងកួយ កិាថ

្តតវបាវយដេហ� កយស

េដយកគវយ្រហគសកេដយ។ [ម្ត ៨ 

(២)(ម)(xvi) ាិគ (គ)(v)] 

(៨) កគលួីរ�ាបទកបត�ិសធគហន ឬ 

ជសជា។ 

 ុថរុក�គេេៀត រេរ�មត�ិេនសក�គម្ត១៩៤ ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�ុបាេ្រ្បទបពស្

េាីាន្រសរេដយភាី្កតគី្មទ ាិគេ្េាថក សបេនេាលេ្រ្បទបរេេលរទម�ទាុរេ

េលរទបដលមាបីគេនត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។ ឧទ្គហន  ម្ត១៩៤(៣) ម�ទេក

យាគល� បគាុរេរ�មត�ិគរទបត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។ លស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ

សបហតបថល កគវយ្រហគេលជបាួយកា�ទ្ធកម ាិគេរទសសករគស្ទា�ិភា�ទរតកធករា��ម

ៃាអគងកគទ្្រុុតិគឺុរេេលរទ្ា្រេហ�  “ដររងជបាួយ ាិគេរទសសករទបគេាា

េេួលបាាូវកគកគពគដូី្តតវបាផ�លបជូាជាទ�ុវលិ ាិគវតន�គរទបជាទ�ុវលិេ្កកីចរបកា�ទ្

ធកមៃាជេម� ា្រដរបអវ�ធ”។ ម្ត១៩៤(៣) ា�បបាត្កតវថ េរទសសករកា�ទ្ធកម ឬេរទសសករ

គស្ទា�ិភា្តតវបតេេួលបាាូវកគកគពគដូី្តតវបាផ�លបជូាជាទ�ុវលិ ាិគវតន�គរទបជាទ�ុវលិ

េនាេេ រា�បា� ម្តេាាហសបដូីុីគបមាាបយថ កគវយ្រហគងសកេដយ េទារុុា�ប

េេួលបាាូវកគកគពគ េនបតុរេេលរទ្ា្រេហ� ។ េន្តគប បីហ� ីេាាេ ្យបដល

រេរ�មត�ិេនសក�គីចរបសកម�ុសបហតប្ួទាុលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ ាិគីចរបេបេាៀក

េម� របអា�គុតិ39

39 េដយេ្ត�ថ កគវយ្រហគ្រឆបគាឹគរ�គងលិសគស្ទា�ិភាបដល

បាីូលគកួយាគទសករេនសក�គអគភិា្រឆបគាឹគរដិរស�ទស�ង កកិាអីចតបេ�សុរេឧ្សិដដ

                                                 
39 បីេពាឋានៃារេេលរទលទូកេកលលេគឿគស�ុល គដដអ ជុ លេលបាឹគល SESAY, KALLON, GBAO, េគឿគស�ុេលម SCSL-04-15, សល្សក, 

�ីាៃថ�េុល២លបមលកុនលឆក បល២០០៩លសថមហ� ល២១៥-២១៨។ 
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ទស�ង ក40

40។ ម្ត១៩៤(៥) ទបេដេល “ជាទ�ុ វលិ” ថ្តតវបាេ្រ្បទបុបមលកគពគ រា�បា�ា�ប

សបហតបថកគេធ�ដូេីកាេលរ�គងលបដល្តតវបាកគពគេផ្គេេៀត គឺុរេេលរទ្ា្រេហ�

េឡយ41

41។ ដូីបាេលសេឡគលគេល េនសក�គរគរិេេាា រេរ�មត�ិៃា្សក្ា្រេហ� សកម�ុ

វវិវឌយឺតុគាិយកាបយៃាលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ េដយសគកគេ្រ្បទបសករវតន�

េផ្គៃារេេលរទេ្េាុជាទ�ុវលិ ហសបដូីុអីេធ�េឡគេដយ�ទរីចរបេនេ្កកម្ត

១៩៤(៥)។ ម្ត១៩៤(៦) ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�ុា�បបាទកទគាូវលស�មហ� ថ តបរាបេេួលកគ

កគពគា�ប្តតវបាេ្រ្បទបទ្មរបេេលរបហគេយធេនាេឡយ េ ្យម្តេាាមា 

លស�ហនីេគ�រតល� បគុគរេរ�មត�ិេនសក�គម្ត៨(២)(ម) ាិគ(គ)(ix) ៃាលស�ា�ិសត�លកគ

្ា្រេហ� អា�គុតិ។ ដូេីកា ម្តេាាស្កិតកគេេួលម�ទ្តតវ្ា្រេហ� បីេពាអបេាកួយ បីាួា

ុសបលសបរា� េងា ា42

42។ កទាគវពិេេៀត មារ� េចេថេតម្ត១៩៤(៦) បាេេគាតក

ីចរបកា�ទ្ធកមអា�គុតិបដគឬេេ េនេាលបដលសករវតន�ដូីបដលបាេគៀរររបេនាអីបតបរគបាូវ

ទិេិិេេួលបាកគកគពគេនា43

43។ 

 េ្េាុ បីហ� ីម�ទេក េាា វកាបបតេធ�ឲ្េយគ្ា្យបគកមេនេាលបដល្សក្ា្រេហ�

សកម�ុា�បបាបីគអបាុកគគ បេលលយាគធ�ាបធ�គុេ្ ីាេផ្គេេៀតេលី ចរបកា�ទ្ធកមអា�គុតិដូី

មាបីគេនសក�គលស�ា�ិសន ត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិថុរេេលរទ្ា្រេហ� ។ ឧេ្គហន  

្សក្ា្រេហ� សកម�ុា�បសបហតបរេេលរទ្ា្រេហ� បីេពាម កគវយ្រហគេដយេីតនេល

្រុជាទ�ុវលិ44

44 ឬវតន�គរទបជាទ�ុ វលិ45

45 កគេ្រ្បទបេគបទ េ្គគគទមង លប ឬ រដិគរូេដយ

កិា្តឹក្តតវ46

46 កគ្រកទថ េរ ាតបរាបងកួយ្តតវបាផ�លបឲ្េនាេេ47

47 កគល�ររបបតបទិេិិ ាិគ

កតា�សិីគរទបាលគដដៃាភគុជេម� ា48

48 កគេ្រ្បទបអវ�ធហកឃតប 49

49 កគវយ្រហគេលរ�គងល 

ាិគវតន�បដលបាេ្រ្បទបរដិគរូ ាិេទទេនសក�គអា�ទ�ម េុ្សកគ្្ឺបហវ អា�េលកតកីចរប

អា�គុតិ50

50 ឬកគចរបទហា កគឲ្ ឬកគេ្រ្បទបស�មគេ្កកអយ�១៥ឆក ប ឲ្ីូលគកួ្រយ�េិ

                                                 
40 ដូីលគេលលសថមហ� ល២៣១។ 
41 Knut DÖRMANN, េលមេយគេជគេបាបគល៣៣លដូីលគេល ្តគបេបាបគល៣៤៦ល៣៤៧។  
42 Knut DÖRMANN, េលមេយគេជគេបាបគល៣៣លដូីលគេល ្តគបេបាបគល២២៧។ 
43 ទូកេកលលម្តល ៥២(៣) ៃាាិធុសគរបានកៃាអា�ទ�ម េុ្សកគ្្ឺបហវ �ីាៃថ�េុល ១២ល បមលទុហលឆក បល ១៩៤៩ល ាិគពសបាបាាឹិគ

កគកគពគជាគគេ្េាៃាជេម� ា្រដរបអវ�ធល �ីាៃថ�េុល៨លបមលកិថ�នលឆក បល១៩៧៧ល1125 UNTS 3។  
44 ម្តល៨(២)(ម)(i) ាិគ (គ)(i) ៃាលស�ា�ិសគរទបត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។ 
45 ម្តល៨(២)(ម)(ii) ាិគ (គ)(ii) ៃាលស�ា�ិសគរទបត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។ 
46 ម្តល៨(២)(ម)(vii) ៃាលស�ា�ិសគរទបត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។  
47 ម្តល៨(២)(ម)(xii)  ាិគ (គ)( ាិគ (គ)(គ) ៃាលស�ា�ិសគរទបត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។ 
48 ម្តល៨(២)(ម)(xiv) ៃាលស�ា�ិសគរទបត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។ 
49 ម្តល៨(២)(ម)(xix) ាិគ (xx) ៃាលស�ា�ិសគរទបត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។ 
50 ម្តល៨(២)(ម)(xxii) ៃាលស�ា�ិសគរទបត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។ 
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សក�គជេម� ា51

51។ កគល�រេចលឃ� ទបគអទបេាា គឺុកគគួគឲ្េសសស� យ េដយសគគដដធករា��ម

ៃា្ាារុងី្សសកម�ុបាបីគអបាុកគកគពគស�មគេនសក�គអបឡ�គេាលមាទស�ង ក52

52។ កាទគ

វពិេេៀត ្សក្ា្រេហ� សកម�ុា�បបាសបហតបរេេលរទ្ា្រេហ� ឲ្បាីចទបី បេពារេេលរទ

ផ�ូវេលេដូីមាបីគេនសក�គលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ53

ដូីបាាិភស្គួី កសេ ្យ ពស្េាីាន ាិគាិយកាបយម�ាេនសក�គម្ត១៩៤ ្តតវបា

បសទ្កល្ េធ�ឲ្រេេលរទេនសក�គ្សក្ា្រេហ� សកម� ្ុតតវបារស�សយសក�គាបយីេគ�រតុគ

រេេលរទដូីមាបីគេនសក�គលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។ កទាគវពិេេៀត ីចរបសកម�ុ

ា�បដសបរ�ូ លរេេលរទៃារេឧ្សិដដទស�ង កបដលេឃពមាេនសក�គម្ត៨ ៃាលស�ា�ិសត�លកគ

្ា្រេហ� អា�គុតិថុរេេលរទ្ា្រេហ� េឡយ។ សគហុេាាេធ�ឲ្មាកគ្ាយ្បគកមថ េត

្រាបាតិ�លកគសកម�ុមាលេភិាេចេ្រកាបដសបេទទរេេលរទៃារេឧ្សិដដទស�ង កកួយ

បីាួាបាបដគឬយាគង េ ្យថ្រទិាេបាដូេចក ាបកាវាឹគរេគ�តុ “កគកិាមាលេភិា” 

អា�េលកតកម្ត១៧(៣) ៃាលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។ េទារុុេនសក�គ

កលនេេទនកួយ បីាួា េច្សកអីមាឆន� ា�ទិេិិរស�សយរេរ�មត�ិទបគេាាឲ្�ទរតក

លស�ា�ិសេុ្សកគគ ាកូ ាិគ/ឬ ីចរបកា�ទ្ធកមអា�គុតិ�ទរតកម្ត៨ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�ុាិគ 

ម្ត៣១ៃាគដដធករា��មសកម�ុយាគងសកេដយ សកឆន� ា�ទិេិិេាាអា��ម តឲ្្តឹកបតរស�សយ

េទតកកគសបហតបេនសក�គម្ត៣ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�  ុ ាិគេេលកគហន េរ ារេេលរទ 

្រទិាេរេរ ាីចរបបីគ បតរា�េងា ា។ ផលរាាពលបៃាកគយសលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ�

អា�គុតិកសបីគរ�ូ លុីចរបុតិ េដយេនមាភាម�ាីេន� ាបររេាាាឹគ្តតវយសកស

ាិចគងេនសក�គបផកស V លគេ្កក។ 

។ េទារុុកគ្រ្ាឹត�បររេាា

អីទនិតេនេ្កកម្ត១៩៣(២) ឬ(៣) ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�ុសកេដយ េពលគឺ កគេធ�

ទគ�ហសករ ឬ្គរបអបេាអកា�ទ្ធកម ឬអបេារគ�េដយេីតនាូវកគឈឺចរប54

54 សកកគា�បរ�មត�ិ

អបេាទបគេាាឲ្បាីចទបលទបរេគ�តឲ្មាកគលបបសពសបាបាាិឹគេេលកគហន ៃាយា�កគ

របេាពរបានក។ 

 

 

                                                 
51 ម្តល៨(២)(ម)(xxvi)  ាិគ (គ)(vii) ៃាលស�ា�ិសគរទបត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។ 
52 ទូកេកលលម្តល៤៨លៃាគដដធករា��មៃា្ាារុងី្សសកម�ុលបដលបីគថមល“គដដេបពគ្រឆបគាឹគកគ�គទបគំយ បដលអីេធ�ឲ្

មូីដលបកគអរបគ បលាិគកគេគៀាទូ្តគរទបស�មគលឬលបដលនបឲ្អា�រយដលបទ�មភាលឬលទ�ម�មលភាគរទបស�មគ”។ 
53 ម្តល៨(២)(ម)(xxii)  ាិគ (គ)(vi) ៃាលស�ា�ិសគរទបត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។ 
54 ទូកេកលលអ.វ.ត.សលកបគលេ្�សអ៊វលទបហ�ប េគឿគល០០១/១៨-០៧-២០០៧/អវតស/អជទដលសល្សកល �ីាៃថ�េុល២៦លបមលសស�ដលឆក បល២០១០ល

សថមហ� ល៣៦៦ល បដលេលសេឡគថលកគគ បេលលេទាទានវនអីចតបេ�សថុអបេាទគ�ហសករ។លេទារុុកគទេ្កីបររេាាេធ�េឡគ

ពសបាបាាឹិគឧ្សិដដសករ្រឆបគកា�ទ្ុតិសកេដយលសកកគទាកិដដ ាេាាគឺអា�វត�បាដូីេក បីេពារេរប�មត�ៃិាឧ្សិដដសករទស�ង ក។  
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III. េ្កគបៃាកគេេួលម�ទ្តតវ ាិគកគកគពគម�ួា 

រេរ�មត�ិេូេទេនសក�គគានុេុ១ មតិកេុ១ ជបាូសេុ១ ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�ុអា�វត�ី បេពា

េ្កគបៃាកគេេួលម�ទ្តតវេលឧ្សិដដសករអា�គុតិ។ េ្កគបៃាកគេេួលម�ទ្តតវេាា

្តតវបាសបហតបាិយកាបយេនសក�គម្ត២៤ ដលបម្ត២៩ ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�  ុ ាិគបីគគកួ

ទបគចគ ុ(ម្ត២៥) ទ្ចគ ុ(ម្ត២៦) អកសេផ�កគបាិត (ម្ត២៨) ាិគកគេេួលម�ទ្តតវគរទប

អកសទកគបាិតផគបដគ េពលគឺ កគជួយ ាិគជបគ�ព (ម្ត៣០)។ អបេារា�ារាគសក្តតវបាសបហតប

ុរេេលរទ្ា្រេហ� បដគេនសក�គម្ត២៧ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�ុ។ កគេគៀរ បីបផាកគេល

រេឧ្សិដដ្ រលបយាូជសទាន្ តតវបាសបហតបុរេេលរទ្ា្រេហ� េនសក�គម្ត១៨៥ ៃា្សក

្ា្រេហ� សកម�ុ។ ម្តេាាបីគថ កគីូលគកួេនសក�គ្សកកងកួយ ឬេនសក�គកគឃ�រឃិតង

កួយេដកបុេគៀរ បីបផាកគ្រ្ាឹត�រេឧ្សិដដ្ រលបយាូុសទាន្តតវដសបេទទឲ្ុរបាាិនេគ

ាុ២០ េទ៣០ឆក ប 55

55។ កិាម�ទាុលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ រេរ�មត�ិេាាា�បទកទគ

ឲ្មាលស�មហ� ៃាកគ្រ្ាឹត�រេឧ្សិដដ្រលបយាូជសទានុ សបលសបេនាេេ េ្ត�ដូេីកា វុ

េ្កគបៃាកគេេួលម�ទ្តតវ បីេពាអបេាកិាបាទេ្កី។ រេរ�មត�ិេាា សកឆ��ារ� បគ េនសក�គកគ

សបហតបេទទុរបាានិេគីេន� ាាុ២០ េទ៣០ឆក បបដគ េនេាលេ្រររេធៀរាឹគេទទុរប

ាានិេគអទបកួយជុវតិសក�គសគហុបដលឧ្សិដដសករេាា្រ្ាឹត�េឡគបាទេ្កី។ ាិយកាបយៃា

អកសេផ�កគបាិតេនសក�គម្ត២៨ ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�ុបីគយាគីចទបថ អកសេផ�កគបាិតអី

េេួលេទទបតសក�គសគហុងបដលរេេលរទ្តតវបា្រ្ាឹត�េឡគ ឬ្តតវបារា�ារាគបតរា�េងា ា។ 

ដូេីកា វត្កតវឲ្មាអបេា ឬកគរា�ារាាងកួយុសបលសប។ កគ្តឹកបតព� ាពគបឲ្្រ្ាឹត�រេ

ឧ្សិដដ្រលបយាូជសទានកិាអីទនិតេនេ្កកេ្កគបៃាកគេេួលម�ទ្តតវកួយេាាេឡយ។ 

េ្កគបៃាកគេេួលម�ទ្តតវទបគេាា ុេូេទ �ទេដៀគេក េទាឹគេ្កគបៃាកគេេួលម�ទ្តតវេន

បីេពាក�មត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។ េទារុុយាគេាាស�ុ មាកគសតបទមង លបថ ត�លកគ

្ា្រេហ� សកម�ុា�បសបហតបកគព� ាពគបុសធគហឲ្្រ្ាឹត�រេឧ្សិដដ ្រលបយាូជសទានុ

រេេលរទ្ា្រេហ� ុសបលសបេនាេេ។ សករា�បា� េ្កគបៃាកគេេួលម�ទ្តតវ កួយេាាមាបីគ

េនសក�គម្ត៤៩៤ ាិគម្ត៤៩៦ ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�ុ េដយសបហតបកគព� ាពគបឲ្្រ្ាឹត�

រេឧ្សិដដ ាិគ/ឬ ឲ្្រ្ាឹត�កគេគ ទេអគ្រឆបគាឹគទមជិស្សកកៃាុតិាិាិ� ុតិសទាន ាូជ

សទាន ឬ សទនុសបលសបងកួយ ុរេេលរទ្ា្រេហ� ។ េនសក�គ បីហ� ីេាា កគព� ាពគប

្តតវបាសបហតបាិយកាបយថ  ុ (១) ទ�ា�គសថងកួយបដលេធ�េឡគុសធគហន ឬេនសក�គ

េាល្រជ�ប (២) ទបេហគ ឬ គរូភាបដល្តតវបាដសបរ� ព ឬ បីសចយុសធគហន ាិគ (៣) 

                                                 
55 ម្តល ១៨៥ល (រេេ្តរកេគៀរ បីសក�គរេ្រលបយាូជសទាន) បីគថម “កគីូលគកួសក�គ្សកកងកួយបដលរេគ�តេឡគ ឬលីូលគកួ

សក�គទាកិដិដភាបដលេធ�េឡគេដកបុេគៀរ បីអបេា្រលបយាូជសទានល្តតវផ�ន� េទទដសបាានិេគាុល២០ល(ៃកម) េទល៣០ល(សកទិរ) ឆក ប”។  
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េដយកគផ្ា�ផ្យតកគយនេសតេទ្ានដលបសធគហជា56

56។ េ្េាុរេឧ្សិដដលគេល កគ

ព� ាពគបេដយេគ គេអទ្រឆបគាឹគរ�គងលបដលមាអត�ទ�ម ហុុតិាិាិ� ុតិសទាន ាូជ

សទាន ឬសទន ្តតវបាហកឃតប 57

57។ កគព� ាពគបគឺុរេេលរទកិាបាទេ្កីកួយ 

អា�េលកតក្សក្ា្រេហ� សកម�ុ ាុេ្ពារេេលរទេាាមាបីគយាគីចទបេនសក�គម្ត 

៤៩៦ ថ ្រទិាេរកគព� ាពគបេាាេរ ា្រទិេិភា58

58 ។  

ម្ត៤៩៩ ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�ុសកចរបរ�គងលទបគំយងបដលីូលគកួេនសក�គ

ទមគកជាេ�ីគតិឲ្េេួលម�ទ្តតវ្ ា្រេហ� បដគ។ េទារុុយាគេាាស�ុ កគេេួលម�ទ្តតវបររ

េាា្តតវបាសបហតបេេលេដបតេទេលរេេលរទសក�មបតរា�េងា ា។ រេឧ្សិដដ្រលបយាូជ

សទាន រេឧ្សិដដ្រឆបគាឹគកា�ទ្ុតិ ាិគរេឧ្សិដដទស�ង កា�បមាបីគេនសក�គរេរ�មត�ិេាា

ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�ុេឡយ59

59។ កទាគវពិេេៀត ្សក្ា្រេហ� សកម�ុា�បបាីគ្សគរ�ូ លកគ

េេួលម�ទ្តតវ្ា្រេហ� គរទបេកេយធ ឬ្រធាសក�គជួគទ�ុ វលិេឡយ។ េនសក�គ្សរមហ� ៃា

ត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ េ្កគបៃាកគេេួលម�ទ្តតវេាាសបហតបអបេាអសករគរទបថក សបេលេន

េាលមសលាសក�គកគេរបស� តប ឬដសបេទទអបេាងកួយៃារេឧ្សិដដ្ រលបយាូជសទាន រេ

ឧ្សិដដ្រឆបគាឹគកា�ទ្ុតិ ាិគរេឧ្សិដដទស�ង កបដលុរេេលរទ្ា្រេហ� 60

60។ េ្ត�ដូេីកា 

េយគតកីចរបសកម�ុ ថក សបេលកិា្តតវបាចរបឲ្េេួលម�ទ្តតវេនេ្កកេ្កគបៃាកគេេួល

ម�ទ្តតវគរទបថក សបេលេនាេេ េទារុុថក សបេលគរូេនាមសលាសក�គកគេរបស� តប ឬដសបេហ� សករ

េលរេេលរទ ាិគបាដឹគថ អបេាទបគេនាាឹគ្តតវ្រ្ាឹត� ឬបា្រ្ាឹត�េឡគគួី េ ្យស�ុ។ 

អបេាអសករេាាអីមាផលរាាពលបធបេធគេលកគេចេ្រកាប បីេពារេេលរទអា�គុតិេនសក�គ

្រេេទសកម�ុ។ កគេេួលម�ទ្តតវគរទបថក សបេល ុេូេទ ្តតវបាចតបេ�សថុឧរសគហន ទបលាប

                                                 
56 ម្ត៤៩៤ល (លស�មហ� អតនិភាៃាកគព� ាពគប) បីគថម “េដកបុអា�វត�បផកសេាាលកគព� ា ពគបអី្តតវផ�ន� េទទ កលេរអបេាេាា

្តតវបា្រ្ាឹត�មល (១) េដយទបដុតក្រេលេងសកេដយលបដល្រកទ េនសក�គេុសបា�គសធគហន ឬលេនសក�គេាល ្រជ�បុ

សធគហន។ល (២) េដយទបហួគលឬលគបាូគលតក្រេលេងសកេដយលបដល្តតវផ្ា�ផ្យេនសក�គ បីេងក សធគហជាលឬលតបគ ឲ្

សធគហជាេកល។ល(៣) េដយ្គរបកេធទបយេូគគកនគកានេសតេទ្ានទ្មរបសធគហជា”។ 
57 ម្ត៤៩៦ល(រេព� ាពគបឲ្មាកគេគ ទេអគ) បីគថម “អបេាព� ាពគបេដយផ� លបតកកេធទបយងកួយលបដលមាបីគសក�គម្តល

៤៩៤ល(លស�មហ� អតនិភាៃាកគព� ាពគប) ៃា្សកេាាលឲ្្រ្ាឹត�កគេគ ទេអគ កគគ�បគួាលឬ្ិគ្ល បីេពារ�គងលងមក សប ឬល្សកកងកួយល

េដយកូលេ្ត�រ�គងលេាាុទមជិសុសបហតបេនាល្តតវផ�ន� េទទដសបាានិេគាុ១ល (កួយ) ឆក បេទ៣ល (រុ) ឆក បលាិគ ាិាបយុ្បសបាុល   

២ល០០០ល០០០ល(ាុគលា) េគៀលលេទល៦ល០០០ល០០០ល(្បបកួយលា) េគៀលល្រទិាេរកគព� ាពគបេាាេរ ា្រទិេិភាេេ”។ 
58 ដូីលគេល។ 
59 ម្ត៤៩៩ល(រេីូលគកួទមគកៃាជាេ�ីគតិ) បីគថមល“្តតវផ�ន� េទទដសបាានិេគាុល២ល(ាុគ) េទល៥ល(្បប) ឆក បលាិគាិាបយុ្បសបាុល

៤ល០០០ល០០០ល(រួាលា) េគៀលលេទល១០ល០០០ល០០០ល(ដរបលា) េគៀលលកគីូលគកួសក�គ្សកកលឬទាកិដដិភាបដល្តតវរេគ�តេឡគេដកបុមល(១) 

្រ្ាឹត�រេឧ្សិដដងកួយលឬេ្ ីាល្រឆបគាឹគរ�គងល បដលមាបីគេនសក�គជបាូសេុ១ល ទ�ុាុកគរាាពលបដលបជុវតិកា�ទ្លដលបជបាូសេុ ៦ល

ទ�ុាុកគរាាពលបដលបរ�គងលភាលសក�គមតិកេុ ២ល ទ�ុាុកគរាាពលបដលបកា�ទ្ៃាគានុេុ២ល ទ�ុាុរេេលរទ្រឆបគាឹគរ�គងលៃា្សកេាា។ល

(២) ្រ្ាឹត�រេឧ្សិដដងកួយលឬលេ្ ីាល្រឆបគាឹគ ្េា្ទកបត�ិលបដលមាបីគេនសក�គគានុេុ៣លទ�ុាុរេេលរទ្រឆបគាឹគ្េា្ទកបត�ិ

ៃា្សកេាា។លរេ្រលបយាូជសទានលរេឧ្សិដដ្រឆបគកា�ទ្ុតិលាិគរេឧ្សិដដទស�ង កមាបីគេនសក�គគានុេុ២លមតិកេុល១។  
60 ទូកេកល ម្តល២៨លៃាលស�ា�ិសនគរទបត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។ 
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កួយសក�គកគេចេ្រកាបឲ្បា្តឹក្តតវេលអបេាេឃគេេធបៗ េដយសគអបេាទបគេាា ុេូេទ 

្តតវបា្រ្ាឹត�េឡគេដយមាកគជួយេ្ុកប្ជគាុគីនទកមបាឋិនា�្សកកចតបតបគ61

61 ។ 

បីេពាេ្កគបៃាកគកគពគម�ួាវពិ ្សក្ា្រេហ� សកម�ុរ�មត�ិអបាុេ្កគបកគពគម�ួាលបដល

្តតវបាេេួលសង លបុេូេទ េពលគឺ រ� វរិល� ទសរ គតុ (ម្ត៣១) កគកគពគ�ទរីចរប 

(ម្ត៣៣) ាិគសន ាភាចបប បី (ម្ត៣៥)។ សន ាភាបដលេ្កគបកគពគបររេាា្តតវបា

យសកសអា�វត�េនា គឺមាលស�ហន�ទេដៀគេក ាឹគេ្កគបកគពគនន ដូីមាបីគេនសក�គម្ត

៣១ ៃាលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។ េនសក�គសគហុម�ា ីចរបសកម�ុមាលស�ហនតឹគគ�គឹ

ុគលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ េដយសគសគុតិ�ទវគឹ សគុតិេពរា ឬសគុតិ

បដលីចរបហកឃតប កិាអីយសកសអាអគេដកបុេធ�ុ កគកគពគម�ួាបាេឡយ62

62។ ម្ត៣២ 

ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�ុបីគអបាុកគកគពគេសតេីពាុរ�� គរទបថក សបេល ឬអបេាបដល្តតវបា

្រ្ាឹត�េឡគេទតកអបងី ឬរ�� �ទរីចរប។ េទារុុយាគេាាស�ុ រេរ�មត�ិេាាកិាអី

យសកសអា�វត�ី បេពារេេលរទសក�ម ាុេ្ពាថវស្មហ� �ីគេ្កយេនសក�គម្ត៣២ ៃា

្សក្ា្រេហ� សកម�ុបីគយាគីចទបថ េរ ាកគកគពគេសតេីពាុរ�� ថក សបេល ឬ “រ�� គរទប

អ ជុ ធគ�ទរីចរប” បីេពាអបេាៃារេឧ្សិដដ្រលបយាូជសទាន រេឧ្សិដដ្រឆបគាឹគកា�ទ្ុតិ 

ាិគរេឧ្សិដដទស�ង កេនាេឡយ63

63។ 

 

IV.   អលបយជសទិេិ ិាិគកគររបគាុកគេចេ្រកាបេផ្គេេៀត 

្រេេទសកម�ុុ្រេេទរុាិយកអ�ទបយគដដធករា��ម េ ្យ្ាាកហស្្តបដល្គគ

រជេេួលបាាូវរ�ា�ទិេិិ ាិគអលបយជសទិេិិ។ អា�េលកតកម្ត៧ េនសក�គគដដធករា��មៃា្ាា

រុងី្សសកម�ុ “អគង្ាាកហស្្តកិាអីាគងគបេលលរបពាបាេឡយ”។ េលទាុេាា 

គដដធករា��មបាផ�លបអលបយជសទិេិជូិាដលបទមជិសទភ (ម្ត៨០)64

                                                 
61 ទូកេកល Gerhard WERLE, Principles of International Criminal Law (Leiden: TMC Asser Press, 2005) សថមហ� ល៣៧០។  

 ាិគទមជិស្ាឹេទិភ 

62 ម្តល៣១(៣) (កគកិាេេួលម�ទ្តតវ្ា្រេហ� េដយសគកូលេ្ត�វរិល� សរ គតុ) បីគថម “កលេរជាងមក សប្ រ្ាឹត�រេេលរទ 

េនេាលបដលជាេនាេសតវរិល� ទសរ គតុលេដយសគ កគេ្រ្បទបេ្គគគ�ទវគឹលេ្គគគេពរាលឬសគុតិ បដលីចរបហកឃតបល

កិាអីគួី ផ�តាុកគេេួលម�ទ្តតវ្ា្រេហ� េឡយ”។  
63 ម្តល៣២ល ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�ុ (កគអា��ម តេដយីចរបលឬលអ ជុ ធ គ) បីគថម “ចគលុទ្ចគលុអកសេផ�ក គបាិតលឬលទក គបាិត

សក�គរេ្រលបយាូជសទានលរេឧ្សិដដ ្រឆបគាឹគកា�ទ្ុតិលឬរេឧ្សិដដទស�ង កលកិាអី េលសបលគឲ្ផ�តាុកគេេួលម�ទ្តតវ

្ា្រេហ� គរទបម�ួាលេទារុុសក�គសគហុមាកូលេ្ត�ដូីលគេ្កកសកេដយមល (១)ជាេលរទេនាបា្រ្ាឹត�អបេាបដលរ�មត�ិអា��ម តល

ឬលកិាហកឃតបេដយីចរបុធគមា។ល(២) រ�គងលេនាបា្រ្ាឹត�តករ�� គរទបអ ជុ ធគ�ទរីចរប”។  
64 ម្ត៨០លៃាគដដធករា��មសកម�ុបីគថម “តបងគរទ�មាអលបយជសទិេិទិភ។លតបងគរទ�គរូងសកេដយ កិាអី្តតវបាេចេ

្រកាប ចរបម�ួាលឃតបម�ួាលឬឃ�បម�ួាលេដយេ្ត� ាុបាទបបដគេយរលប ឬរេ�ពកតិសក�គកគរបេាពក�ម�គគរទបម�ួាេសាេឡយ។ល

កគេចេ្រកាបលកគចរបម�ួាលកគឃតបម�ួាលឬកគឃ�បម�ួា ទមជិសងកួយៃាគដដទភាឹគអីេធ�េទេសត ល�ា្តបតមាកគយលប្ាក

ាុគដដទភល ឬាុគហនសមរ ធិកគអីិៃសា�យនគរទបគដដទភលសក�គីេន� ា ទកបយ្រជ�បៃាគដដទភលេវៀគបលគ បតសក�គសគហុរេេលរទ្ា្រេហ�  

ុសបបទ�គ។លសក�គសគហុលគេ្កយេាាល្សទួគមាទកតនសិី ្តតវេធ�េទីស�ុរយកគហន ជូាគដដទភលឬជូា គហនសមរ ធិកគអីិៃសា�យន
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(ម្ត១០៤ថរុ)65

លស�ា�ិសេុ្សកគគ ាកូា�បហកឃតប បីេពាកគេលសបលគេទទុេូេទ បីេពារេឧ្សិដដ

្រលបយាូជសទាន រេឧ្សិដដ្ រឆបគាឹគកា�ទ្ុតិ ាិគរេឧ្សិដដទស�ង កេនាេេ។ សករា�បា� 

មាកគយលប�ទរេក ុជសីកបា�ថ កគររបគាុកគេចេ្រកាបបររេាា គឺផ��យាឹគីចរបេបេាៀក

េម� របអា�គុតិ េ ្យវរានយអា�ភាេលសរ គតុៃាលស�ា�ិសេុ្សកគគ ាកូ66

66។ ្សក្ា្រេហ� សកម�ុ

បីគអបាុលេភិាៃាកគេលសបលគេទទុេូេទេនសក�គម្ត ៩០ថរុ(ាុគ)(៤)ៃាគដដធករា��មសកម�  ុ

ាិគម្ត១៤៩ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�ុ67

67  ាិគកគេលសបលគេទទអា�េលកតកម្ត២៧ៃា

។ សករា�បា� ទមជិសរជគដដ លិបលា�បេេួលបាអលបយជសទិេិតិកផ�ូវីចរប េនា

េេ។ េនសក�គកគអា�វត�យ�ត� ធិកគគរទបម�ួា ត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ អា�េលកតកម្ត 

២៧ ៃាលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ កិាម�លបាឹគក�មតបបហគផ�ូវកគងកួយេនាេេ

ដររងត�លកគមាយ�ត� ធិកគេេួលម�ទ្តតវេលរេឧ្សិដដេនេ្កកអបងីគរទបម�ួា។ សក

រា�បា� កគកិាមារេរ�មត�ិបីគថ អលបយជសទិេិិា�បអា�វត�ី បេពារេេលរទអា�គុតិ អីររបគ

កគេចេ្រកាបេនថក សបុតិ ាិគសិីទ្្រតិរត�ិកគហន ុកួយាឹគត�លកគ្ា្រេហ� អា�គ

ុតិ។ េដយសគេ្ត�ផលេាា ្សក្ា្រេហ� សកម�ុា�បអីេេគាឲ្បាេាពេលព បីេពា

េេលកគហន ៃាយា�កគរបេាពរបានកបាេនេឡយ។ 

                                                                                                                                                        
គរទបគដដទភុរន� ាបេដកបុទេ្កី។លេទីស�ុទេ្កី គរទបគហនសមរ ធិកគអីិៃសា�យនគរទបគដដទភល្តតវដសបជូាទកបយ ្រជ�បគដដទភ

លគក�មលេដកបុអា�កបត តកកតិភគេ្ ីាាុគភគរុៃាទមជិសគដដទភទបគកូល។លសក�គ សគហុទបគអទបលគេលេាាលកគឃ�បម�ួាលកគេចេ  

្រកាបតបងគរទ�ងកួយ្តតវផ� សល្រទិាេរគដដទភបារេ�ពកតិឲ្ផ� ស តកកតិភគេ្ ីារុភគរួាៃា បីាួាទមជិសគដដទភ 

ទបគកូល”។ 
65 ម្ត១០៤ថរុលៃាគដដធករា��មសកម�ុបីគថម “ទមជិស្ាឹេទិភមាអលបយជសទិេិភា។លទមជិស្ាឹេទិភគរូងសកេដយ កិាអី

្តតវបាេចេ្រកាប ចរបម�ួាលឃតបម�ួាលឬឃ�បម�ួាលេដយេ្ត�ាុបាទបបដគេយរលប ឬរេ�ពកតិសក�គកគរបេាពក�ម�គគរទបម�ួាេសា

េឡយ។លកគេចេ ្រកាបលកគចរបម�ួាលកគឃតបម�ួាលឬកគឃ�បម�ួា ទមជិសងកួយៃា្ាឹេទិភាឹគអីេធ�េទេសត ល�ា្តបតមា

កគយលប្ាកាុ្ាឹេិទភលឬាុ គហនសមរ ធិកគអីិៃសា�យនគរទប្ាឹេិទភលសក�គីេន� ា ទកបយ្រជ�បៃា្ាឹេទិភលេវៀគបលគ បតសក�គសគហុ

រេេលរទ្ា្រេហ� ុសបបទ�គ។លសក�គសគហុលគេ្កយេាាល្សទួគមាទកតនសិី ្តតវេធ�េទីស�ុរយកគហន ជូា្ាឹេទិភលឬជូា

គហនសមរ ធិកគអីិៃសា�យនគរទប្ាឹេទិភុរន� ាបេដកបុទេ្កី។លេទីស�ុទេ្កី គរទបគហនសមរ ធិកគអីិៃសា�យនគរទប្ាឹេទិភល្តតវ

ដសបជូាទកបយ្រជ�ប្ាឹេទិភលគក�មលេដកបុអា�កបត តកកតិភគេ្ ីាាុគភគរុៃាទមជិស្ាឹេិទភទបគកូល។លសក�គ សគហុទបគអទប

លគេលេាាលកគឃ�បម�ួាលកគេចេ្រកាប ទមជិស្ាឹេទិភងកួយ្តតវផ� សល្រទិាេរ ្ាឹេទិភបារេ�ពកតិឲ្ផ� ស តកកតិភគ

េ្ ីារុភគរួាៃាទមជិស្ាឹេទិភទបគកូល”។  
66 Gerhard WERLE, េលមេយគេជគេបាបគល ៦១ល ដូីលគេល សថមហ� ល ១៨៩។ល Antonio CASSESE, International Criminal Law 

(Oxford: Oxford University Press, 2003) ្តគបេបាបគល៣១៥។  
67 ម្តល១៤៩ (អា�ភាៃាកគេលសបលគេទទុេូេទ) បីគថម “កគេលសបលគេទទុេូេទដូីមាបីគសក�គម្តល៩០លថរុល (ាុគ) 

វស្មហ� េុល ៤ល ៃាគដដធករា��មៃា្ាារុងី្សសកម�ុលល�ររបបតប េចលាូវេហ� សករបដលពសបាបាាឹិគីចរបទ�ុាុកគេលសបលគេទទ

ុេូេទ។លេទទកិា អីយសកសអា�វត�េេ។លេទទ បដលសបា�គអា�វត�្ តតវបារ� រប។លរា�បា�ល បីេពា្បសបាិាបយ  ាិគ្បសប្រដរបស�ុល

បដលបារគបគួី េ ្យលកិាអីទគទបហគាុគដដវ ពិបាេេ”។   



26 
 

គដដធករា��មសកម�ុ ាិគម្ត១៤៧ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�ុ68

68។ កគេលសបលគេទទអា�វត�បត

បីេពាេទទបដលសបា�គអា�វត�េ្កយេាលមាសល្សក ឬសលដុកសន ាគាុត�លកគបត

រា� េងា ា69

69។ េដយេ្ត�ថ ពស្េាីានេនសក�គម្ត១៤៩ ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�ុផ��យាឹគ

ម្ត៩០ ៃាគដដធករា��មសកម�ុ។ ម្ត៩០េាា បីគថ កគេលសបលគេទទុេូេទបដល

ផ�លបជូាេដយទភមាអា�ភារ�ដរបកគេច្រកាប ដូេីកា វផ�លបាូវអលបយជសទិេិិាុកគ

េចេ្រកាបេដយ្រទិេភិា70

70។ េទាសក�គសគហុងសកេដយ ម្ត១៤៨ ាិគម្ត១៥១ៃា

្សក្ា្រេហ� សកម�ុបីគថ េលសបលគបតីចរប ឬ្ាារជ្សឹត្បីគផ��យាុេាាបតរា�េងា ា េេរ

កគេលសបលគេទទុេូេទ ឬកគេលសបលគេទទ ា�ប្តតវររបគដលបទិេិិគរទបជាគគេ្េាសក�គកគ

េេួលបាទបហគ បីេពាា្ទាសករបដលបាេសតេឡគេនាេេ។ 

កគេលសបលគេទទុេូេទ ាិគកគេលសបលគេទទ បីេពាអបេាទម� របគ�ង លា�បបកាុ

េទ្ាទារគេេទបដល្តតវបាយសកសដសបរ�ូ លេនសក�គាេយបយសកម�ុេនាេេ។ េនសក�គ

ឆក ប១៩៩៦ ទេក�ី ្ាាបេាេរត�ក ទុ្ា� បាេីព្ាារជ្សឹត្េលសបលគេទទ េអៀគ សគ ុ

បីេពាេទទបដល្តតវបាទេ្កីេន បីេពាក�មត�លកគ្រុជារដិវត�ាន ាិគកគេលសបលគ

េទទុេូេទេ្កកីចរបឆក ប ១៩៩៤ ទ�ុាុកគដសប្សកកសកម�ុ្រុធិរេតយ្ឲ្េនេ្េីចរប។ 

េ្កយាុេីព្ាារជ្សឹត េ្ាាគួី  េអៀគ សគ ុ ាិគបមរគ្ស្កបដលេនេទទទលប្រមហ 

១០០០នសប បាផ� បីម�ួា �ីាីូល ាិគបាឈាេទដលបកគរិេរ� របជេម� ាបដលេសតមាេន

សក�គ្រេេទសកម�ុអទបគយនេាលុេ្ ីាឆក បសា�គេទ។ 

អ.វ.ត.ស េចេ្រកាប េអៀគ សគ ុ ថុជាមក សបបដលេេួលម�ទ្តតវមមទបរបផ�ត បីេពា

ឧ្សិដដសករបដលបា្រ្ាឹត�េឡគេនេ្កកគររបមរគ្ស្កសក�គេទវត្គ នឆក ប ១៩៧០ ាិគបា្ចា

េចលកគអាអគថ អា�េលកតក្ាារជ្សឹត្ ាិគីចរបទ�ុាុកគដសប្សកកសកម�ុ្រុធិរេតយ្

ឲ្េនេ្េីចរប េអៀគ សគ ុ កិាអី្តតវបាេចេ្រកាបេន បីេពាក�មត�លកគាិេទទេាាេេ។ 

អ.វ.ត.ស បាទេ្កីថ វសិលភាៃា្ាារជ្សឹត  ្ ាិគីចរបេលសបលគេទទុេូេទ

ា�បបាដសបរ�ូ លរេឧ្សិដដ្រលបយាូជសទាន រេឧ្សិដដ្រឆបគាឹគកា�ទ្ុតិ ទគ�ហសករ 

ាិគកគគ បេលលរបពាយាគធ�ាបធ�គេលអា�ទ�ម េុ្សកគ្្ឺបហវឆក ប១៩៤៩ េនាេេ71

71។ អ.វ.ត.ស 

                                                 
68 ម្ត១៤៧ (អា�ភាៃាកគអា�េ្េាេទទ) បីគថម “កគអា�េ្េាេទទេដយកគរាិូគរានយេទទលឬកគ េលសបលគេទទ

េដយអា�េលកតកម្ត២៧ល ៃាគដដធករា��មៃា្ាារុងី្សសកម�ុលេលសបលគឲ្ េហ�ិ តគួី ផ�តាុកគអា�វត�េទទបដលអា�េ្េា 

េនា”។  
69 អ.វ.ត.សល ាួាលុលេអៀគលសគលុេអៀគលធុគេិិលេមៀវលទបផាល ទបហ�ប េគឿគល ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អ.វ.ត.ស/អ.ជ.ទ.ដលេទីស�ុ ទេ្កីេល

អ�ម្តសករគរទប េអៀគលសគលុតកវធិា ៨៩ល ៃាវធិាៃផ�សក�គល (េេលកគហន េរ ាកគកតបេទទាុគដគ បីេពារេេលរទបតកួយល ាិគ

កគេលសបលគេទទ ាិគកគអា�េ្េាេទទ) �ីាៃថ�េុ៣លបមវ ិី កិកលឆក ប២០១១លសថមហ� ២៥។  
70 ទូកេកលផគបដគលដូីលគេល សថមហ� ២៦។ 
71 ដូីលគេល សថមហ� ល៥៥។ 
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បាផ�លបេ្ត�ផលថ “េទារុុីចរបទ�ុាុកគេលសបលគេទទុេូេទេធ�េឡគេនសក�គឆក ប១៩៩៦ 

អីុឧរសគហន ីគចកួយដកមា្រេយជានេនសក�គកគរ� របជេម� ាសកេដយ សកអគងជបា�បជ្កា

វសិក�មសតបទមង លបេឃពថ ីចរបេាាា�បបាអកកសុកួយាូវកគាិត ឬដបេហ គកគផ្ាផ្

េឡយ។លមាបត កគាិតលាិគដបេហ គកគ ផ្ាផ្ុតិបតរា�េងា ាេេរអីលត្តដគាបតមមា

ពសបាបាាិឹគរេឧ្សិដដបដលេចេ្រកាបេលជាុរបេចេ េអៀគ សគ ុ ឬអីេេួលសង លបុ

អា�គុតិេលទិេិិគរទបជាគគេ្េាសក�គកគេេួលបាដបេងា�សយេដយមា្រទិេិភា”72

                                                 
72 ដូីលគេល សថមហ� ល៥៤។ 

។ 

អ.វ.ត.ស គឺុត�លកគសកម�ុកួយ េ ្យយ�ត�ិសទ�គរទបត�លកគេាា យាគេហីងទប គឺុ 

ឬគួគបតយសកសេធ�ុេេលកគហន បហនបេនសក�គ្រេេទសកម� 7ុ3

73។ េនសក�គសគហុងសកេដយ 

េទីស�ុទេ្កីេាាហសបដូីុ�ទរតកវធុិសទ�ុ េូេទៃាត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ

នន74

74 ាិគត�លកគទិេិិកា�ទ 7្5

75 បដលកគេលសបលគេទទុេូេទ្តតវបាចតបេ�សុេមឃន

បីេពារេេលរទអា�គុតិ។ ពសបាបាាិឹគត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ ម្ត២១(១)(ម) ាិគ(៣) 

ៃាលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ បដលបីគថ “ត�លកគ្តតវអា�វត�[...] សក�គសគហុ

ទក�ទរាឹគទាិិទ�ម  ាិគេេលកគហន  ្ាកទបគវធិាៃាីចរបអា�គុតិបដលេនុធគមា” 

េ ្យ “កគអា�វត� ាិគកគរស�សយីចរប អា�េលកតកម្តេាា្តតវឲ្�ទរុកួយាឹគទិេិិ

កា�ទ្បដល្តតវបាេេួលសង លបុលស�ហនអា�គុតិ” កគររបគត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ

កិាឲ្េេួលសង លបីចរបទ�ុាុកគេលសបលគេទទុេូេទ បីេពារេឧ្សិដដេនេ្កកយ�ត� ធិកគ

73 អគងរ�េគជបា�បជ្កាៃា អ.វ.ត.សលបាេគៀរររប អបាុលស�ហនៃា អ.វ.ត.សលតកពស្េាីាន ដូីតេទេាាម “ត�លកគ[កួយ]បដលមា

លស�ហនាិេទទលាិគ ជសរជ្េនសក�គ្រាបាិី ចរបសកម�ុល [...] រេគ�តេឡគេដកបុឲ្ដបេហ គកគដ បីេដយបឡសាុ្រាបាតិ�លកគសកម�ុ

បដលមា�សរប ាិគេដកបុទេ្កីេទីស�ុេលបត្សកកជាុរបេចេបដល្តតវបាសបហតបាិយកាបយយាគីេគ�រត ាុរេឧ្សិដដុ សបលសប

បដល្តតវបា្រ្ាឹត�េឡគេនសក�គអបឡ�គេាលសបហតបកួយ”។លទូកេកលលអ .វ.ត.សល កបគ េ្�សអ៊វល អគងជបា�បជ្កាសលដបរូគល

េទីស�ុទេ្កីេលទបេហ ទ�បេដាបលគឲ្មាេទគភុា ទបហ�ប េគឿគល ០០១/១៨-៧-២០០៧-អ.វ.ត.ស-អ.ជ.ទ.ដល (ៃថ�េុ១៥ល បមកិថ�នលឆក បល

២០០៩) សថមហ� ល១០។ 
74 ត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិទ្មរបអតុត្រេេទយូេហង ស� វ ុ ICTY េគឿគស�ុ គដដអ ជុ លេលបាឹគល Anto FURUNDZIJA ទបហ�ប េគឿគ IT-

95-17/1-T សល្សកល �ីាៃថ�េុល១០លបមលធកូលឆក បល១៩៩៨លសថមហ� ល១៥៥។លត�លកគលSCSL េគឿគស�ុលគដដអ ជុ លេលបាឹគលMorris KALLON ាិគ 

Brima KAMARA ទបហ�ប េគឿគ SCSL-2004-15-AR72(E) ាិគ SCSL-2004-16-AR72(E), េទីស�ុទេ្កីេលកគជបទទបតវា្រឆបគាឹគ

យ�ត� ធិកគមលLomé Accord Amnesty �ីាៃថ�េុល១៣លបមលកុនលឆក បល ២០០៤លសថមហ� ល៦៦-៧៤។លទូកេកលផគបដគ ត�លកគ ICTY េគឿគស�ុល

គដដអ ជុ លេលបាឹគល Radovanល KARADŽIĆ េគឿគស�ុ IT-95-5/18-AR73.4 េទីស�ុទេ្កីេលរហ�ឹ គសេ�ស�គរទប Karadžić ្រឆបគាឹគ

េទីស�ុទេ្កីគរទបអគងជបា�បជ្កាសលដបរូគេលសិី្ ាកេ្ារគល Holbrooke Agreement បដល្តតវបាេចេ្រកាបល �ីាៃថ�េុល ១២ល បមល

ត�លលឆក បល ២០០៩លសថមហ� ល៥២ល បដលេលសេឡគថ “រ�គងលបដល្តតវបាេចេ្រកាបអបាុរេឧ្សិដដា�បអីមាកគគ បាឹគេ�ស�ទរីចរប

ថាឹគគួី ផ�តាុកគេចេ្រកាបបាេនាេេ”។ 
75 ជសសគលអ .ទ.រលU.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 30 (1994), គហនសមរ ធិកគទិេិិកា�ទ្ល (ទកបយ្រជ�បេលសេុល៤៤លឆក បល ១៩៩២) 

កតិេយរលបេូេទេលមល២០លម្តល៧ ស្កគកតិលាិគអា�សទានេូេទបដលអា�កបតេដយសន របាទាិិទ�ម ទិេិិកា�ទ្ សថមហ� ល១៥ 

(ពសបាបាាឹិគរេេធ�ទគ�ហសករ)។ ត�លកគទិេិិកា�ទ្អា�គេ�ុរអេកគសិលេគឿគស�ុ  Chumbipuma Aguirre ាិគជាេផ្គេេៀតលេលបាឹគល

្រេេទេរាគ ា ូ(េគឿគស�ុលBarrios Altos) សល្សក �ីាៃថ�េុល១៤លបមលកុនលឆក បល២០០១ល សថមហ� ល៤១ល៤៤។ 
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គរទបត�លកគេាា េដយសគកគេលសបលគេទទុេូេទាឹគេធ�ឲ្កគអា�វត�កួយេាាាឹគផ��យាុ

រេដដ ាទ�ុាុទិេិិកា�ទ្ ាិគទិេិិគរទបជាគគេ្េាសក�គកគេេួលបាដបេងា�សយេដយ

្រទិេិភា បីេពាកគគ បេលលទិេិិកា�ទ 7្6

76។ ុលេិផល កគមសលាសក�គកគដសេីពកគេលស

បលគេទទុេូេទ ាិគកគេលសបលគេទទ បីេពារេឧ្សិដដអា�គុតិ ្រទិាេរផ�លបឲ្បកា

េនា វាឹគេធ�ឲ្រាាពលបដលបេេលកគហន ៃាយា�កគរបេាពរបានក។ 

អ ជុ យ�កលទ្មរបរេេលរទមាបីគេនសក�គម្ត១៤២ ដលបម្ត១៤៦ ៃា្សក

្ា្រេហ� សកម�ុ។ េរ ាអ ជុ យ�កលងកួយបីគសបហតបទ្មរបរេឧ្សិដដ្រលបយាូជសទាន 

រេឧ្សិដដទស�ង ក ាិគរេឧ្សិដដទស�ង កេនាេេ។ ម្ត ១៤៣ ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�ុរ�មត�ិថ 

រេឧ្សិដដ បររេាាា�បមាអ ជុ យ�កលេនាេេ77

77។ ម្ត៩ ៃា្សកាុតិវធុិ្ា្រេហ� ៃា្ាារ

ុងី្សសកម�ុសកបាសបហតបដូីេក េាាបដល78

78។ គួគសតបទមង លប្តគប បីហ� ីេាាថ េដយសគ

្រេេទសកម�ុ កសេលបេាលេាា េនា�បទាបផ�ល បទច របាេលអា�ទ�ម ៃាអគងកគទ្្រុុតិ

ឆក ប១៩៦៨ ទ�ុាុកគកិាអីអា�វត�េទបាៃាអ ជុ យ�កលេលរេឧ្សិដដទស�ង ក ាិគរេឧ្សិដដ

្រឆបគាឹគកា�ទ្ុតិ។ េនសក�គសគហុងសកេដយ ម្ត១៤៣ ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�ុ�ទរ

តកម្ត២៩ ៃាលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ បដលបីគថ “រេឧ្សិដដេនសក�គ

យ�ត� ធិកគត�លកគា�បមាអ ជុ យ�កលសបហតបេឡយ”។  

   

V. រ� ៃាយា�កគរបេាពរបានក 

វទិកភា ឬភាផ��យេក គវគរេរ�មត�ិទ�ុាុរេេលរទៃារេឧ្សិដដទស�ង កកួយ បីាួា ាិគ

កគា�បមារេរ�មត�ិបីគអបាុរេេលរទភគេ្ ីាៃារេឧ្សិដដទស�ង ក ដូីបដលមាបីគេនសក�គ

លស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិអីមាផលរាាពលបេលលស�មហ� ៃាយា�កគរបេាពរបានក

ដូីមាបីគេនសក�គម្ត១៧(៣) ៃាលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។ ដូេីកា វមាសគន

ទបលាបសក�គកគបរគបីសគវគវទិកភា ឬភាផ��យេក េនសក�គាិយកាបយៃារេេលរទសក�គម្ត 

១៩៣ ាិគម្ត១៩៤ ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�ុ ុកួយាឹគកគា�បសបហតបរេេលរទម�ាថុ

រេេលរទ្ា្រេហ� ។ 

                                                 
76 ទូកេកលុេូេទលChristine 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 ម្ត១៤៣ល (ភាកិាអីផ�តគលតបអ ជុ យ�កលៃាេទទ បីេពារេឧ្សិដដកួយ បីាួា) បីគថម “េទទបដល្រកទាុរេឧ្សិដដ

្រលបយាូជសទាន រេឧ្សិដដ្ រឆបគកា�ទ្ុតិលាិគរេឧ្សិដដទស�ង កលកិាអីផ�តគលតបអ ជុ យ�កលេេ”។លេទារុុមារេរ�មត�ិ

េាាបីគសកេដយល្រេេទសកម�ុា�បទាបផ�លបទច របាេលអា�ទ�ម ឆក ប១៩៦៨លៃាលអ.ទ.រលទ�ុាុភាកិាអីផ�តគលតបអ ជុ យ�កល បីេពា

រេឧ្សិដដទស�ង កលាិគរេឧ្សិដដ្ រឆបគកា�ទ្ុតិ)។  
78 ម្ត៩ល (ឧ្សិដដសករបដលេរ ាអ ជុ យ�កលសបហតប)មល “រេឧ្សិដដ្រលបយាូជសទានលរេឧ្សិដដ្រឆបគាឹគកា�ទ្ុតិលាិគ រេ

ឧ្សិដដទស�ង កលកិាអីផ�តអ ជុ យ�កលបាេេ”។ 
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  ពសបាបាាិឹគវទិកភាៃារេរ�មត�ិកួយ បីាួាដូីបាគូទរ�� សបលគេល វមាសគន 

ទបលាបសក�គកគបរគបីសាិយកាបយេូលយ ុកួយាឹគាិយកាបយីេគ�រតេនេាលេ្រររេធៀរ

ាិយកាបយទបគាុគេទាឹគលស�ា�ិសេុ្សកគគ ាកូ។ ាិយកាបយេូលយដូីបារ� ពេនលគេលា�ប 

បារេគ�តុកគលបបសងកួយ បីេពាេេលកគហន ៃាយា�កគរបេាពរបានកេនាេឡយ ាុេ្ពា 

ាិយកាបយទបគេាា អីេក� រគកួាូវាិយកាបយេនសក�គលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។ 

ាិយកាបយីេគ�រតបារគ�ាូវកគលបបសុេ្ ីា ុាិេទទ ្រទិាេរអបេាងកួយទនិតេនេ្េ

វសិលភាៃាាិយកាបយសក�គីចរបសកម�  ុ រា�បា�អបេាេនាុរេេលរទកួយ្រេលេបដលទនិតេន 

េ្កករេរ�មត�ិៃាត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។ ដូីបាាា្លបលគេល សគហុេាាេសតេឡគ

បីេពារេឧ្សិដដ្រឆបគាឹគរ�គងលបដល្តតវបាកគពគេ្េាុជាទ�ុវលិ ាុេ្ពាីចរប្ា្រេហ�  

សកម�ុា�បបាកគពគុសបលសបដលប្រេលេរ�គងលុសបលសបដូេីកាេេ។ េនសក�គទ�ុាងគយុាូបររេាា 

ាិគ្រទិាេរអបេាេលរទងកួយកិាអីេចេ្រកាបុរេេលរទសក�ម មាាបយថ ្រេេទ

សកម�ុកិាអីេចេ្រកាបឲ្មា្រទិេិភាបាេនាេេ។ 

 េនសក�គសគហុបដលីចរបសកម�ុា�បបាសបហតបរេេលរទៃារេឧ្សិដដទស�ង កបដលមាបីគ

េនសក�គលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ ចបប បី្តតវាិចគងដូីលគេ្កកេាា។ ុេូេទ 

សក�គសគហុីចរប្ា្រេហ� សកម�ុា�បមាបីគ េទងគយុាូទ�ុាុកគា�បមាលេភិាាឹគេលីេឡគ

េយគតកម្ត ១៧(៣)ៃាលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។ ដូីបារ� ពលគេល ្សក 

្ា្រេហ� សកម�ុបារ�មត�ិរេេលរទ្ា្រេហ� ម�ាៃារេឧ្សិដដទស�ង កេនសក�គលស�ា�ិសត�លកគ 

្ា្រេហ� អា�គុតិកសដសបរ�ូ លុរេេលរទ្ា្រេហ� គរទបម�ួា។ េទារុុយាគេាាស�ុ អី 

មាេឡុសគហន បដលេលសេឡគថ ម្ត៨ ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�ុអា��ម តឲ្មាកគរស 

�សយេប្េដលបកគេរសកគេចេ្រកាបរេេលរទេ្កកីចរបកា�ទ្ធកមអា�គុតិ ាិគលស�ា�ិស

ត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ។ ម្តេាាេលសេឡគថ “រេរ�មត�ិៃា្សកេាាាឹគា�បអីនបឲ្មា

កគរេគ�តសន ាភាយ�ត�ិាិេទធ បីេពាជាគគេ្េាៃារេេលរទធ�ាបធ�គ បដលសបហតបេដយីចរប 

េដយបឡសទសបេគដលបកគគ បេលលាុតិកា�ទ្ធកមអា�គុតិ េបេាៀកេម� របអា�គុតិ ឬអា�ទ�ម

អា�គុតិ បដលេេួលសង លបេដយ្ាារុងី្សសកម�ុេឡយ”។ សករា�បា� េនទលបរ� កួយ 

ពសបាបាាិឹគកគរស�សយម្តេាា ាិគរ� ៃាកគេេគាតកេេលកគហន ាុតទា�សូលភា 

(េរ ារេេលរទ ្រទិាេរេរ ាីចរបបីគ) បដលបាបីគេនសក�គម្ត៣ ៃា្សក្ា្រេហ�

សកម�ុ79

79 ីចរបតឹគគ�គឹ ាិគអា�ទ�ម ទិេិិកា�ទ្អា�គុតិេផ្គេេៀតបដល្រេេទសកម�ុុគដដ

                                                 
79 ទូកេកលលេលមេយគេជគេបាបគល៤លដូីលគេល។ 
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ភគុ80

80។ ផ��យកសវពិ រេរ�មត�ិេាាអីយលបថុកគអា��ម តឲ្សន របាត�លកគសកម�ុ

រស�សយរេរ�មត�ិុសបលសបេនសក�គម្ត១៩៣ ាិគម្ត១៩៤ ៃា្សក្ា្រេហ� សកម�ុឲ្

�ទរតកគដដភគុអា�គុតិេផ្គេេៀត។ េទារុុយាគេាាស�ុ ម្ត៨ កិាអីរស�សយថុ

កគអា��ម តឲ្សបហតបុរេេលរទ្ា្រេហ� បីេពាអបេារបានកងកួយ បដលា�ប្តតវបាសបហតប

េនេ្កកីចរបសកម�ុេនាេេ។ េលទាុេាា ម្ត៣១ៃាគដដធករា��មសកម�ុ្តតវយសកស

ាិចគង។ ម្ត៣១ វស្មហ� ១ ៃាគដដធករា��មសកម�ុបីគថម 

 

្ាារជងី្សសកម�ុេេួលសង លប ាិគេេគាទិេិិកា�ទ្ដូីមាបីគសក�គធករា��ម

ៃាអគងកគទ្្រុុតិ េទីស�ុ្រកទុទសលទ�ុាុទិេិិកា�ទ្ ាិគសតិកទ�ម

្ាកទបគអា�ទ�ម ទបគំយទសបេគេទាឹគទិេិិកា�ទ្ ទិេិិនគ ុាិគទិេិិស�មគ។ 

 

 េនសក�គេទីស�ុទេ្កីដកី្កតគី្មទ ាិគ�ទាិី�ទាិលគរទប្សកក្រឹស្ធករា��ម បដល

ុសន របាត�លកគុាបមមទបុគេគេនសក�គ្រេេទសកម�  ុ ្តគបម្ត៣១ េបាគុ្តតវបារស

�សយេដយេច្សកេនសក�គ្សកក្រឹស្េាាថ ម្តេាាបីគអបាុវធុិសទ�ជសាិយកពសបាបាាិឹគ

កគអា�វត�ទាិិទ�ម  ាិគអា�ទ�ម អា�គុតិបដល្តតវបាផ�ល បទច របាេដយ្ាារុងី្ស

សកម�ុ។ េទីស�ុទេ្កីេាាបាេលសេឡគអបាុអា�ទ�ម ទ�ុាុទិេិិស�មគ ាិគរ� េចេថេត

ីចរបសកម�ុ េពលគឺ ម្ត៨ ៃាីចរបទ�ុាុសន ាេក�ាបេទទៃារេឧ្សិដដ បដលដសលេិភា

េច្សកកិាគិតាុសន ា្ត្រហុេទទេដកបរុានយ ឬា្ួគេទទេនសក�គសគហុពសបាបាិាឹគរេ

ឧ្សិដដ គឺវមាវទិកិតភាុកួយាឹគអា�ទ�ម ទ�ុាុទិេិិស�មគ ុាិេទទ ម្ត៣៧(ម)។ 

្សកក្រឹស្ធករា��មទេ្កីថម 

យលបេឃពថ ុេេលកគហន  សក�គកគជបា�បជ្កាស� ុ េច្សកា�បបកា្េាបបតបផ�ស

េទេលម្ត៨ ៃាីចរបទ�ុាុសន ាេក�ាបេទទៃារេឧ្សិដដបតកួយេាាេេេដកបុផ�ន�

េទទេលឧ្សិដដជា រា�បា�េច្សក្តតវបផ�សេលីចរប។ ពស្ថីចរបលគេលេាា 

មាាបយថ ីចរបុតិ គកួមា គដដធករា��មបដលុីចរបសបាូល ីចរបទបគំយ

បដលេនុធគមា េ ្យាឹគីចរបអា�គុតិបដល្ាារុងី្សសកម�ុបាេេួល

សង លបគួី កសេ ្យ ុាិេទទ អា�ទ�ម ទ�ុាុទិេិិស�មគ 81

                                                 
80 ឧទ្គហន លម្ត១៥(១) ៃាសតិកទ�ម អា�គុតិទ�ុាុទិេិិាលគដដលាិគទិេិិាេយបយ។ល្ាារុងី្សសកម�ុបាផ�លបទច របា

េលសតិកទ�ម អា�គុតិទ�ុាុទិេិិាលគដដលាិគទិេិិាេយបយ េនៃថ�េុ២៦ល បមឧទភលឆក ប ១៩៩២ល ទូកេកលេគ្េបាបគ 

។ 

http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en។ 
81 ្សកក្រឹស្ធករា��មលទបហ�ប េគឿគេលមល ១៣១/០០៣/២០០៧ល �ីាៃថ�េុ២៦ល បមកិថ�នលឆក ប ២០០៧ល េទីស�ុទេ្កីេលមល

០៩២/០០៣/២០០៧ល �ីាៃថ�េុ១០ល បមសស�ដលឆក ប ២០០៧ល អីាិាិត្េកលតកគយនេគ្េបាបគ www.ccc.gov.kh/english/dec/2007

/dec_003.html (េរសអា �ីគេ្កយេនៃថ�េុ២៦លបមកសរលឆក ប២០១២)។ 

http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en�
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 កគ្រកទថ ពស្ថ ីចរប សកទបេដេលអា�ទ�ម អា�គុតិបដល្រេេទសកម�ុបាផ�លប

ទច របា អីរេគ�តុរ� េចេថេត្ រាបាិជសាិយក ឬេ�ិសាិយក អា�វត�េនសក�គ្រេេទ

សកម�ុ។ េទីស�ុទេ្កីគរទប្សកក្រឹស្ធករា��មាឹគេបាគុេប្េេល្រាបាជិសាិយក។ បផ�ស

តកេទីស�ុទេ្កីេាា លស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិា�បត្កតវឲ្បីគរ�ូ លរេេលរទ

េនាេេ េដយសគ្រេេទសកម�ុបាផ�ល បទច របាេលលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ 

េនៃថ�េុ៧ បមកសរ ឆក ប២០០២ គួី កសេ ្យ។ កគទេ្កីដូេីកាគឺុកគផ�លបយ�ត� ធិកគឲ្

្រេេទសកម�ុេល្គរបរេេលរទទបគអទបបដលមាបីគេនសក�គលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គ

ុតិល េទារុុរេេលរទទបគអទបា�ប្តតវបាបីគរ�ូ លេនសក�គីចរបុតិសកេដយ។ ដូេីកា ្សកក

្រឹស្ធករា��មេនសក�គេគឿគស�ុលគេលេាាបារស�សយគដដធករា��ម េដយផ�លប្រេយជានដលប

ជាុរបេចេបដលុអាុតិជា ទិេិិេេួលបាកគជបា�បជ្កាេដយយ�ត�ិធកម ាិគទិេិិកា�ទ្ុគកួ។ 

កទាគវពិេេៀត អា�ទ�ម ទ�ុាុទិេិិស�មគគឺុអា�ទ�ម កួយបដលមាីគ��លេយគយាគុសបលសប

្តគបាុគសបា�គេនសក�គគដដធករា��មសកម�ុ។ េ្ត�ដូេីកា េទារុុពស្េាីានមាលស�ហន�ទាិី

�ទាិលសកេដយ សកវអីមាវវិេថេតេទីស�ុទេ្កីេាាគឺុកគ្ចាេចល្រាបាេិ�ិសាិយក ឬ 

ថេតេទីស�ុទេ្កីាឹគេនបតុសគហុេលសបលគកួយបតរា�េងា ា82

82។ េទាសក�គ

សគហុងសកេដយ ាិគេដយេ្ត�ថលស�ា�ិសត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ សបហតបរេេលរទ

្ា្រេហ� បីេពាអបេានន ដូេីកាេេលកគហន ីចរបុសគវ បា� ដូីុ េរ ារេេលរទ ្រទិាេរ

េរ ាីចរបបីគ, បីគតឹគគ�គឹ, េរ ាេទទ ្រទិាេរេរ ាីចរបបីគ, ដូីមាបីគេនសក�គម្ត៣ ៃា

្សក្ា្រេហ� សកម�ុ ាិគភាចបប បី្តតវមាទីភាផ�ូវីចរបទកទគុចបប បីឲ្

រ�មត�ិុរេេលរទ្ា្រ េហ� េនសក�គីចរបុតិគរទបសកម� 8ុ3

83។ ដូេីកា ្រទិាេរកគបីគរ�ូ ល

រេេលរទអា�គុតិឲ្បាីចទបគឺុកគបីគ្ បីបដលេេេនា ដូី

េទីស�ុទេ្កីគរទប្សកក្រឹស្ធករា��មបាេលសេឡគ ដូេីការ� េចេាឹគេលីេឡគថេត

េ្ត�អ�ុអកសតសបបតគីចរបចបប បីបីគរ�ូ លរេឧ្សិដដ្ រលបយាូជសទាន 

រេឧ្សិដដ្រឆបគាឹគកា�ទ្ុតិ ាិគរេឧ្សិដដទស�ង កេនសក�គ្សក្ា្រេហ� សកម�ុ 

បដលុេ្ត�រេគ�តឲ្មាវវិេ ាិគកគភាប្ីឡបឥត្រេយជានេធ�អ�ុ។ េេគ�កិាីចទបលទប

                                                 
82 ទូកេកលលផគបដគល MEAS Bora, International Human Rights Law in Cambodia, Cambodian Yearbook of Comparative Legal 

Studies 1 (2010), 129-136, at 145, បដលីគ��លរ� ពគួគឲ្េជឿុសបលាិគផ�លបេឡុសគហន ថលម្តល៣១លៃាគដដធករា��ម ា�បអា��ម តឲ្

យសទាិិទ�ម កសអា�វត�េដយផ� លបេនាេេលេដយ អាអគថ “ពស្េាីាន [េនសក�គម្តល ៣១ល ៃាគដដធករា��មសកម� ]ុ ‘េេួលសង លបល

ាិគេេគា’ [ទិេិិកា�ទ្ដូីមាបីគសក�គធករា��មៃាអគងកគទ្្រុុតិលេទីស�ុ្រកទុទសលទ�ុាុទិេិិកា�ទ្លាិគសតិកទ�ម ល

្ាកទបគអា�ទ�ម ទបគំយទសបេគេទាឹគទិេិិកា�ទ្ ទិេិិនគលុាិគ ទិេិិស�មគ] […] រ� ពយាគតឹគគ�គឹអបាុលស�មហ� ៃាកគេធ�ីចរបល

ឬលហកឃតប អ ជុ ធគកិាឲ្គ បេលេទិេិិនន។លកគ អា�វត�េដយផ� លបគឺុអា�វត�្ ួទាុលស�មហ� េាា។លកគអា�វត�េដយផ� លប

ពសបាបាាឹិគសគហុថេតចបប បីលឬលា�បចបប បី្តតវកគីចរបសក�គកគប្រក� យទាិិទ�ម េទុបផកសកួយៃាីចរបុតិ”។     
83 ទូកេកលម្តល៣៨លៃាគដដធករា��មៃា្ាារុងី្សសកម�ុបដលបីគថ “កគេចេ្រកាបលកគចរបម�ួាលកគឃតបម�ួាលឬលកគឃ�បម�ួា

ជាងកួយាឹគអីេធ�េទបាេសលល�ា្តបតអា�វត�្តឹក្តតវតករ�មត�ិីចរប”។  
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គរទបអកសតសបបតគីចរបេដយបីគរ�ូ លរេេលរទអា�គុតិ បដលា�ប�ទរតកលស�ា�ិស

ត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ បាេចេុរ� ថ េតអកសតសបបតគីចរបគរទបសកម�ុយលប�ទរ 

ុកួយាឹគកគយលបយលបេឃពគរទប្សកក្រឹស្ធករា��មបដគឬេេ េដយសគ្សកក្រឹស្ធករា��ម

ា�បបកា្េាបបតរេគ�តភាា�បីចទបលទបបផកសីចរបរា�េងា ាេេ ទបលាបុគេាាេទេេៀត ្សកក្រឹស្ 

ធករា��មបារេគ�តវធិាវវិេ ដូីបាេលសេឡគលគេល។ េដយា�បគិតអបាុេទ្ានគរទបរ�គងល 

ងកួយ ឬកគរស�សយគរទប្សកក្រឹស្ធករា��ម វត្កតវឲ្អកសតសបបតគីចរបាិាិត្េឡគវពិ

េលរ�មត�ិីចរបុតិបដល្តតវបាដស�ទគបយសកសាុលស�ា�ិសេុ្សកគគ ាកូ។ 

 

VI.  ទាកិដដ ា 

េេលកគហន របេាពរបានកបាផ�លបកតា�សិីឲ្គដដយសរេេលរទេនសក�គលស�ា�ិសត�ល 

កគ្ា្រេហ� អា�គុតិ កសបីគរ�ូ លេនសក�គីចរប្ា្រេហ� សក�គ�ទកសគរទបម�ួា។ ្រេេទ 

សកម�ុបារបេាពកតា�សិីេាាគួី េ ្យេដយបីគរេឧ្សិដដ្រលបយាូជសទាន រេឧ្សិដដ 

្រឆបគកា�ទ្ុតិ ាិគរេឧ្សិដដទស�ង កេនសក�គ្សក្ា្រេហ� គរទបម�ួា។ កគបីគរេរ�មត�ិ

ទ�ុាុរេឧ្សិដដទស�ង ករគ�ឲ្មារ�  ុាិេទទ េដយសគរេរ�មត�ិេាា�សយាគល� បគ  

េីពាុាិយកាបយេនសក�គលស�ា�ិស ត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិ  េ ្យវសកមសលាកិាបា

សបហតបអបេាកួយ បីាួាុរេេលរទ្ា្រេហ�  បដលមាបីគយាគីចទបេនសក�គលស�ា�ិសេុ្សកគ 

គ ាកូ។ ភាម�ទេក  ាិគកគមសលាសក�គកគអា�កបតរេរ�មត�ិកួយ បីាួាេនសក�គលស�ា�ិសនត�លកគ

្ា្រេហ� អា�គុតិ អីនបឲ្េយគទាកិដដ ាថ ត�លកគ្ា្រេហ� អា�គុតិអីយលបេឃពថ 

្រេេទសកម�ុា�បអីេចេ្រកាបរេឧ្សិដដកួយ បីាួាេនសក�គត�លកគសក�គ�ទកសគរទបម�ួា។ ្រទិា 

េរ្រេេទសកម�ុមារបហគីគបគស្អធិរេតយ្េាពេលពេនសក�គកគេចេ្រកាបរេឧ្សិដដ 

អា�គុតិ ្រេេទសកម�ុគួគេធ�វេិសធាសករ្ សក្ា្រេហ� គរទបម�ួា។ េរា�បដូេចក ាេេ ត�លកគ 

្ា្រេហ� អា�គុតិ អីអា�វត�យ�ត� ធិកគគរទបេគបា។ 


