
ច្ើាប់ស្តីពីឿរបេ្ើតអ្ជំនុំជរមះវិសាមញ្ញៃនតុលាឿរកមពហំ i បានកំណត់ថា តុលាឿរេនះរតូវែតេេរពតាមមារតដ្ឋើនែដលមានែច្្កនហ្អនុស្ញ្ញើស្តីពីសិ្ទធិ
ពលរដឋ និ្ នេោបាយ ( ICCPR) ៃនអ្ឿរស្ហរបំំតិ ែដលំទូេៅរតូវបានសាគើល់ថាំសិ្ទធិទទួលបានឿរជំនុំជរមះេដ្យយុតិតធម៌ េដើមើបីឿរពារជនំប់េោទ
ែដលរបរពឹតតបទឧរកិដឋពីឿរផតន្ទើេោស្េដ្យេមើនមូលដ្ឋើនច្ើាប់ច្ើាស្់លាស្់i i ។ សិ្ទធិោំ្េនះរួមមាន សិ្ទធិទទួលបានឿរជំនុំជរមះេដ្យយុតតិធម ៌និ្ ំសាធារណៈពី
សំ្ណាក់តុលាឿរឯករាជើយ និ្ មិនលំេអៀ្ ែដលរតូវ បានបេ្ើតេ ើ្េដ្យច្ើាប់។ សិ្ទធិោំ្អស់្េន្ះក៏បានរួមបញ្ចឡល សិ្ទធិទទួលបានឿរស្នមតំមុនថាេមើនេោស្ 
រហូតដលម់ានឿរបៃហើញឱើយេ ើញថាមានេោស្ សិ្ទធទិទួលបានជំនួយេមធាវី  និ្ សិ្ទធិមានេពលេវលាររប់រេន់េដើមើបីេរៀបច្ំំមួយេមធាវីឿរពារកតីរបស្ខ់្លអន សិ្ទធិទទួល
បានឿរជំនុំជរមះេដ្យេមើនឿរពនើាេពល សិ្ទធិមានវតតមានកនហ្ស្វន្ឿរ និ្ សាកសួ្រសាកើឝ ីនិ្ សិ្ទធិមិនរតូវបានប្ឲំើយផតល់ស្កីកមមដ្ក់បនទហកមកេលើខ្លអនឯ្។ រំនូស្
តា្ៀ្េរឿមបានេរៀបរាប់ពសិី្ទធិច្ំនួន ែដលរតូវបានជួបរបទះញឹកញាប់បំផុតេៅកនហ្សំ្ណ ំេរឿ្ ០០២ /០១ ែដលមានជនំប់េោទ នួន ំ  និ្ ជនំប់េោទ េខ្ៀវ 
ស្ំផន។ 
 

របភពច្ើាបេ់ៅកនហ្រពះរាំណាច្រកកមពហំែដលពាក់ព័នធ៖ 
 ច្ើាប់ស្តីពីឿរបេ្ើតអ្ជំនុំជរមះវិសាមញ្ញៃនតុលាឿរកមពហ  ំ
 វិធានៃផទកនហ្ (វរ៨) 
 រដឋធមមនុញ្ញៃនរពះរាំណាច្រកកមពហំ 
 អនុស្ញ្ញើស្តីពីសិ្ទធិពលរដឋ និ្ នេោបាយ។ 

 

ស្ិទធ ិ បទដ្ឋើនរតិយុទធែដលេរបើ
របាស្់េៅ អ.វ.ត.ក 

បញ្ហើេៅ អ.វ.ត.ក ព័ត៌មានៃនឿរែ្ើំេមើលសាលា
កតីែខ្មររកហម 

ស្ិទធិមានវតតមាន៖ សិ្ទធិមានវតតមាន
េៅកនហ្ស្វន្ឿររបស្់ជនំប់េោទ
និ្ ឿរពារកតីេដ្យខ្លអនេរផ្ទើល់ ឬ 
េរឿមជំនួយរបស្់េមធាវីឿរពារកតី

មារតា៣៥ ៃនច្ើាប់ អ.វ.ត.ក
(ដ) និ្ វិធានៃផទកនហ្ ៨១(១)
។ សូ្មេមើល មារតា១៤.៣(ដ)
អនុស្ញ្ញើស្តីពីសិ្ទធិពលរដឋ និ្ 

ឿរច្ូលរួមដ៏មានរបស្ិទធិភាពរបស្់ជនំប់េោទ
កនហ្ស្ំណ ំេរឿ្០០២/០១ រឺកំពុ្េកើតមាននូវបញ្ឞសារំថមី
ំពិេស្ស្រឺឿរផតលន់ូវេពលេវលាបនតិច្បនតអច្េដើមើបីឲើយជន
ំប់េោទ នួន ំ និ្ េអៀ្ សារ ី មានវតតមានេៅកនហ្បនទប់

របាយឿរណ៍េលខ្១៤ េលខ្ 
៣២ េលខ្ ៤៩ េលខ្៣៨ 
េលខ្៣៦ េលខ្៦៧ េលខ្៦៥ 
េលខ្៥២ េលខ្២៣ 



ែដលពួកេរបានេរជើស្េរីស្  នេោបាយ  ស្វន្ឿរកនហ្អំ ហ្េពលៃនកិច្ចដំេណើរឿរនីតិវិធី។ 
រកុមេមធាវីឿរពារកតីឲើយជនំប់េោទ េអៀ្ សារី  

បានស្្ត់ធងន់ពីសារៈសំ្ៀន់ៃនវតតមានរបស្់ជនំប់េោទ
េៅកនហ្បនទបស់្វន្ឿរ េដ្យបាន បែនែមថា ឿរកំហតិ   
លទធភាពររបស្់ជនំប់េោទកនហ្ឿរតទល់ំមួយសាកើឝ ី
និ្ អនកជំន្ញសំ្ៀន់ៗ  តាមរយៈវីេដអូរឺមិនរស្បតាមសិ្ទធិ
របស្់ជនំប់េោទកនហ្ឿរមានវតតមានេៅកនហ្តុលាឿរេន្ះ
េទ។  

កិច្ចខ្ិតខ្រំបឹ្ែរប្របស្់អ្ជំនុំជរមះសាលាដំបូ្
កនហ្ឿរស្រមបេៅតាមតរមូវឿរសុ្ខ្ភាពរបស្់ជនំប់េោទ
េដើមើបីធាន្ដលឿ់រច្ូលរួមរបស្់ពួកេរេៅកនហ្ស្វន្ឿររួម
មាន ឿរផដលឿ់រស្រមបស្រមួលេៅកនហ្បនទប់ ុ ំ និ្
អនុញ្ញើតឱើយជនំប់េោទតាមដ្នកិច្ចដំេណើរឿរនីតិវិធីតាម
រយៈវីេដអូេៅកនហ្បនទប់ ុំ េៅេពលែដលសាថើនភាពសុ្ខ្ភាព
របស្់ពួកេរមិនស្ូវលស។ ែតេោះំោ ើ្ណា វិធានឿរោំ្
េនះ រតូវទទួលរ្នូវឿររិះរនព់ីស្ំណាក់េមធាវីឿរពារកតី។  

 

ឿយស្មើបោកនហ្ឿរច្ូលរួមស្វន្
ឿរ៖ ស្វន្ឿរដ្ច្់េដ្យែ កំ
េរច្ើនរតូវបានេធវើេ ើ្ ស្តីពី ឿយ    
ស្មើបោកនហ្ឿរច្ូលរួមឿរស្វន្ឿរ

វិធានៃផទកនហ្របស់្ អ.វ.ត.ក 
េលខ្៣២ និ្ ៨៩។              
រដឋធមមនុញ្ញៃនរពះរាំណាច្រក
កមពហំ (១៩៩៣) មារតា៣១

ំកិច្ចដំបូ្ ជនំប់េោទៃនស្ំណ ំេរឿ្០០២  រួម
មាន េលាករសី្ េអៀ្ ធីរិទធ ិ(អាយុ៨១ៅ្ើំ) េលាក េអៀ្ 
សារី (អាយុ៨៧ៅ្ើ)ំ េលាក នួន ំ (អាយុ៨៦ៅ្ើ)ំនិ្
េលាក េខ្ៀវ ស្ំផន (អាយុ៨២ៅ្ើ)ំ។ មានឿរេលើកេ ើ្ពី

របាយឿរណ៍ពិេស្ស្របស្់
រំនិតផតអច្េផតើមយុតតិធមអ៌នតរំតិ
េៅអាសីុ្(AIJI)  របោំែខ្     
វិច្ឆិឿ និ្ ធនឡ ៅ្ើំ២០១២ 

http://krttrialmonitor.files.wordpress.com/2012/11/special-report-it-ftst_-final2.pdf
http://krttrialmonitor.files.wordpress.com/2012/11/special-report-it-ftst_-final2.pdf


ោក់ទ្េៅនឹ្សុ្ខ្ភាព និ្ អាយុ
របស្់ជនំប់េោទកនហ្ស្ំណ ំេរឿ្
០០២។ 
 

(៣)។ វិធានៃផទកនហ្េលខ្៨១
(៤) និ្ ៨១(៥)  

ឿរឿររពួយបារមភដ៏ធងន់ធងរអំពីបញ្ហើឿយស្មើបោេដើមើបីច្ូល
រួមស្វន្ឿររបស្់ពួកេរ ំពិេស្ស្បញ្ហើអាយុ និ្ បញ្ហើ
សុ្ខ្ភាព។ េលាករសី្ េអៀ្ ធីរិទធ ិំជនំប់េោទដំបូ្េរ
ែដលរតូវបានរកេ ើញថាមិនមានឿយស្មើបោររប់រេន់
កនហ្ឿរច្ូលរួមឿរស្វន្ឿរ េដ្យសារែតសាថើនភាពផលឡវច្ិតត
របស្េ់ត់។ េលាក េអៀ្ សារ ីរតូវបានរកេ ើញថា មាន
ឿយស្មើបោស្មរស្បស្រមាប់ច្ូលរួមឿរជំនុំជរមះកត ី
េដ្យែផសកេលើឿររកេ ើញរបស្់អនកជំន្ញែផនកជរាពាធ។ 
បញ្ហើៃនឿរច្ូលរួមដ៏មានរបស្ិទធិភាពរបស្់ជនំប់េោទ 
េអៀ្ សារ ី េៅកនហ្កិច្ចដំេណើរឿរនីតិវិធីេនះ រតូវបានេរ
េលើកយកមកពិភាកើាដូច្ំ បញ្ហើៃនឿរធ្ាើក់ដុនដ្បៃន
សុ្ខ្ភាពរបស្់ជនំប់េោទ ប៉ុែនត មិនោនប់ានេដ្ះរសាយ
េៅេ ើយេទ ខ្ណៈែដលេត់បានសា្ើប់េៅៃថងទ១ី៤ ែខ្មីន្
ៅ្ើ២ំ០១៣។ 

  

របាយឿរណ៍េលខ្២ េលខ្៤ 
េលខ្៤២ េលខ្៤៣ េលខ្៤៤ 
េលខ្៤៥ េលខ្៤៩ េលខ្៥០
និ្ េលខ្៥១។ 

 

ស្ិទធិទទួលបានឿរជំនុំជរមះស្ម
េហតផុល៖ អ្ជំនុជំរមះតុលាឿរ
កំពូលបានកំណតសិ់្ទធិទទួលបាន
ឿរជំនុំជរមះស្មេហតុផលថា៖ 
“េស្ច្កតីស្េរមច្របស្់តុលាឿររតូវ
ែតបៃហើញពីទេ្វើរបស្ត់ុលាឿរ។ ំ

វិធានៃផទកនហ្របស់្ អ.វ.ត.ក 
េលខ្៦៦ និ្ អនុស្ញ្ញើស្តីពី
សិ្ទធិពលរដឋ និ្ នេោបាយ 
មារតា១៤(៣)  

ំញឹកញាប ់ អ្ជំនុជំរមះសាលាដំបូ្ បាន
បរាជ័យកនហ្ឿរផតល់នូវសាលរកមែដលស្មេហតុផល 
េដ្យេរជើស្េរីស្េធវើឿរស្េរមច្ច្ិតតតាមករណីេផើឝ្ៗ។ វារឺ
ំភស្តហតា្មួយ េៅេពលែដលអ្ជំនុំជរមះសាលាដំបូ្
បានបរាជ័យកនហ្ឿរស្េរមច្ឲើយច្ើាស្់លាស្ ់ ថាេតើភារីអាច្
សាកសួ្រសាកើឝីេដើមើបីេធវើអតាថើធិបើាយេលើេស្ច្កតីែថល្ឿរណ៍

របាយឿរណ៍េលខ្២៤ េលខ្
៣៦ េលខ្៥៣ និ្ េលខ្៥៦ 



ឿរេេរព វារឺំឿរោំបាច្់ស្រមាប់
ឿរស្េរមច្ច្ិតតរបស្់តុលាឿរេដើមើបី
ោត់ែច្្បញ្ហើផលឡវច្ើាប ់មុនេពលវា
មានលកណៈច្ើាស់្លាស្់មួយ”។ 
អ្ជំនុជំរមះសាលាដំបូ្បាន
បញ្ជើក់បែនែមេទៀតថា សិ្ទធិទទួល
បានឿរស្េរមច្ស្មេហតុផល “ំ
ែផនកមួយៃនស្ិទធិទទួលបានឿរជំនុំ
ជរមះ”។ 
 

ែដលេធវើេ ើ្េដ្យសាកើឝីដ៏ស្ំៀនន់្េពលអន្រតែដរឬ
េទ។  

រកុមេមធាវីឿរពារកតីបានអះអា្ថា េមើនសាកើឝណីា
ម្ាើក់ រួមោំ្សាកើឝីជំន្ញ ភីលីប ស្ើឝត  ( Philip Short)  និ្ 
េអលីហើាែបត ែបកខ្័រ  (Elizabeth Becker) រួរែតរតូវបាន
េឿះេៅ របស្ិនេបើអ្ជំនុជំរមះសាលាដំបូ្មិនេច្ញេស្ច្
កតីស្េរមច្េពញេលញ និ្ ស្មេហតុផលច្ំេពាះវិសាលភាព
ៃនឿរជំនុំជរមះេនះ។  

េៅកនហ្ឿររបឈមនឹ្ឿរបនតឿរខ្វះៀតៃនឿរ  
វិនិច្ឆ័យស្មេហតុផលពីអ្ជំនុំជរមះសាលាដំបូ  ្ េមធាវី
អនតរំតិឿរពារកតីឲើយេលាក េខ្ៀវ ស្ំផន   រឺេលាក អាកទួរ 
ែវកែរន  (Arthur Vercken) បានជំោស់្េៅនឹ្ឿរបនតៃន
កិច្ចដំេណើរឿរនីតិវិធ ីេដ្យមិនមាន ឿរស្េរមច្ច្ិតតំលា
យល័កអកើឝរស្តីពីដំេណាះរសាយៃនស្ំណ ំេរឿ្០០២/០១ ពី
អ្ជំនុជំរមះសាលាដំបូ្េន្ះេទ។  

 

ស្ិទធរិកើាភាពេស្ងៀមសាងើត់៖ សិ្ទធិ
របស្ជ់នំប់េោទកនហ្ឿរបដិេស្ធ
មិនេធវើអតាថើធិបើាយ ឬ េ្លើយេៅេពល
រតូវបានេរេោទស្ួរ 

វិធានៃផទកនហ្របស់្ អ.វ.ត.ក 
មារតា១(ដ) និ្ អនុស្ញ្ញើស្តី
ពីស្ិទធិពលរដឋ និ្ នេោបាយ 
មារតា១៤(៣) និ្ ស្នធិស្ញ្ញ

េលាក េខ្ៀវ ស្ំផន បានបញ្ជើក់ថា េលាកមិនរតូវ
បានេរតៀមេដើមើបីេ្លើយនូវសំ្ណួរោក់ទ្នឹ្ របវតតិសាស្រស្តៃន
របបែខ្មររកហមេ ើយ។ េបើេោះបីំ ដំបូ្េ ើយ េត់
និោយថា េតន់ឹ្ផតល់ស្កីកមមេពលបញ្ចប់ស្វន្ឿរ       

របាយឿរណ៍េលខ្៥ េលខ្៦ 
េលខ្៧ េលខ្៨ េលខ្៩ េលខ្
១១ េលខ្១២ េលខ្១៣ 
េលខ្១៥ េលខ្១៩ េលខ្៣៩ 



ទីរកុ្រ ូម ស្តីពីតុលាឿរឧរកិដឋ
កមមអនតរំតិ (Rome Statue 

of the International 

Criminal Court) មារតា៥៥  

ខ្ណៈែដលភស្តហតា្ោំ្អស់្រតូវបានេលើកយកមក      
បៃហើញ។ េលាក េខ្ៀវ ស្ំផន បានរបាប់តុលាឿរថា េត់
បានស្េរមច្ច្ិតតេដើមើបី   អនុវតតស្ិទធិេៅេស្ងៀមរបស្់េត់ 
េដ្យេលើកេ ើ្ថា មានឿរបំពានសិ្ទធិទទួលបានឿរជំនុំ
ជរមះេដ្យយុតតិធម៌របស់្េត។់  

ជុំវិញឿរឿត់កតីៃនស្ំណ ំេរឿ្០០២/០១ េលាក នួន 
ំ បានេ្លើយតបេៅសំ្ណួរែដលបានេោទសួ្រេ ើ្េដ្យ 
េដើមបណតឹ្រដឋបើបេវណ ីនិ្ េៅរកមអ្ជំនុំជរមះសាលា
ដំបូ្ ប៉ុែនត េៅទីបំផុត េតប់ានស្េរមច្ច្ិតត េៅៃថងទ១ី៧ 
ែខ្កកដ្ ៅ្ើ២ំ០១៣ េដ្យេលើកេ ើ្ពីឿរខ្វះទំនុកច្ិតត 
របស្់េត់ មកេលើស្មតែភាពរបស្់តុលាឿរ កនហ្ឿរេេរព 
េេលឿរណ៍ៃនឿរជំនុំជរមះេដ្យយុតតិធម៌។ េត់នឹ្មិន
េ្លើយតបេៅនឹ្ស្ំណួររបស្េ់ដើមបណតឹ្រដឋបើបេវណ ីនិ្ 
ស្ហរពះរាជអា ញំើេទៀតេហើយ ។ 

ឿរេលើកេ ើ្ពីឿរែរបរបួលរបស្់ជនំប់េោទ 
រវា្ឿរេ្លើយតបេៅនឹ្ស្ំណួរ និ្ ឿរោមោរសិ្ទធិរបស្់
ពួកេរេដើមើបីរកើាភាពេស្ងៀមសាងើត ់េធវើឲើយស្ហរពះរាជអា ញំើ 
េធវើឿរេស្នើសំុ្េៅឿន់អ្ជំនុជំរមះសាលាដំបូ្ េដើមើបី
ពិោរណាពីែផនកមិនលស (ឬ  ឿរពិោរណាែដលដកេច្ញពី
ភាពេស្ងៀមសាងើត់  )របៅំ្នឹ្ ជនំប់េោទ ។ េរឿ្េនះរតូវ

េលខ្៤៤ េលខ្៦០ េលខ្៦៧ 
េលខ្៦៨ 

http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf


បានជំោស់្ោ ើ្ៀ្ើំ្ពីរកុមេមធាវីឿរពារកតី េដ្យបានអះ 
អា្ថា ឿរេធវើដូេច្នះនឹ្េធវើេអាយសិ្ទធិែរបំេមើនន័យ និ្
បានេស្នើសំុ្អ្ជំនុំជរមះពិោរណាបញ្ហើេនះ ំែផនកមួយៃន 
ឿរពិភាកើាច្ុ្េរឿយរបស្់ខ្លអន។ 

 
                                                        
i Available here, The Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers  
ii The Extraordinary Chambers shall exercise their jurisdiction in accordance with international standards of justice, fairness and due process of law, as set out in Articles 14 and 15 
of the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights, to which Cambodia is a party. In the interest of securing a fair and public hearing and credibility of the procedure, it is 
understood that representatives of Member States of the United Nations, of the Secretary-General, of the media and of national and international non-governmental organizations will 
at all times have access to the proceedings before the Extraordinary Chambers. Any exclusion from such proceedings in accordance with the provisions of Article 14 of the Covenant 
shall only be to the extent strictly necessary in the opinion of the Chamber concerned and where publicity would prejudice the interests of justice.  
 

 

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-documents/KR_Law_as_amended_27_Oct_2004_Kh__Combination_.pdf

