ប្ររះ រា ជាណា ច ប្រកកមពុ ជា
ជាតិ សាស្នា ប្ររះមហាកសប្រត
Kingdom of Cambodia
Nation Religion King
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia
Royaume du Cambodge
Nation Religion Roi
Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens
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អនុស្សរណៈអនតរការិយាល័យ
ជូនចំព ោះ៖

ការិយាល័យសហព្រោះរាជអាជ្ញា
សហពេធាវីការ រក្តី ពអា អាន
ពេធាវីតណា
ំ
ងពដ្ើបណ្តឹងរដ្ឋបបពវណ្ីទង
ំ អស់ក្នុងសំណ្ំពរឿង ០០៤/២

ចេលងជូន៖

ពៅព្ក្េ ប្រាក់ គឹមសាន (ព្បធាន)
ពៅព្ក្េ ន័យ ថុល
ពៅព្ក្េ ហួត វុទ្ធី
ពោក្ លឹេ សយហង (ព្ក្ឡាបញ្ជ អ
ី ងគជន
ំ ជ
ំ ព្េោះសាោដ្ំបង
ូ )
ឯ.ឧ ប្រកាញ់ តូនី (ព្បធានការិយាល័យរដ្ឋបាលសតទ
ី )ី
ពោក្ Knut ROSANDHAUG (អនព្បធានការិយាល័យរដ្ឋបាល)

រី៖

ពៅព្ក្េ Olivier BEAUVALLET និង
ពៅព្ក្េ Kang Jin BAIK

កាលបរិពចេទ៖

ថ្ងៃទ១
ី ២ ខែេីនា ឆ្នំ២០២០

ក្េមវតថ៖ុ

ការបញ្ជូ នស្ំណុំររឿង ០០៤/២

I.

1>

រស្ចកតីរ្តើម

ពៅថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នំ២០១៩ អងគបពរជំនំជព្េោះថ្នអងគជំនំជព្េោះវិសាេញ្ញក្នុងតោការក្េពជ្ញ
ុ (“អ.វ.ត.ក្”)
បានពចញពសចក្តីរិចារណារបស់ែួ លនពលើបណ្តឹងឧទធរណ្៍ព្បឆ្ំងនឹងដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយក្នុងសំណ្ំពរឿង
០០៤/២ ខដ្លជ្ញសំណ្ំពរឿងព្បឆ្ំងនឹង ពអា អាន (“ពសចក្តីរិចារណា”)។ ពទោះបីសហពៅព្ក្េ
ពសើបអពងេតអនតរជ្ញតិ

និងសហពៅព្ក្េពសើបអពងេតជ្ញតិ

បានពចញដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយរីរដាច់

1

ពដាយខែក្រីគ្នន

និងផ្ទយ
ុ គ្ននក្តី

ខតដ្ីកាបញ្ជូ នពរឿងពៅជំនំជព្េោះ

ឬដ្ីកាសពព្េចពលើក្ខលងពចាទ

ព្បកាន់ េិនព្តូវបានបដ្ិពសធ្ពដាយសពេលងគ្នំព្ទភាគពព្ចើនពលើសលប់ពនាោះពទ។

2>

ពព្កាយពរលពចញពសចក្តីរិចារណា អងគបពរជំនំជព្េោះបានទទួល និង វិនិច័យ
េ ពលើ “សំពណ្ើរបស់សហ
ព្រោះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិសំឲ្យចាត់ វិធានការខដ្លចាំបាច់ទំងអស់ពដ្ើេបីបញ្ជូ នសំណ្ំពរឿង

០០៤/២

(ពអា អាន) ពៅអងគជំនំជព្េោះសាោដ្ំបូង” ខដ្លសហព្រោះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិបានដាក្់ពៅថ្ងៃទី០៤
ខែក្េភៈ ឆ្នំ២០២០ (“សំពណ្ើ”)1 និង “សំពណ្ើសំការបញ្ជជក្់ថា បានចាត់ វិធានការខដ្លចាំបាច់ទង
ំ
អស់ពដ្ើេបីរក្ាសំណ្ំពរឿង ០០៤/០២ ទក្ក្នុងបណ្ណ សារ” ខដ្លសហពេធាវីការ រក្តី ពអា អាន
(“សហពេធាវី”) បានដាក្់ពៅថ្ងៃទី២៤ ខែក្េភៈ ឆ្នំ២០២០ (“សំពណ្ើរបស់សហពេធាវី”)2 (រួេគ្នន
ពៅថា “សំពណ្ើ”)។

3>

ពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិក្ត់សម្គគល់រីសាថនភារបចចប
ុ បនន ខដ្លថា ការពចញពសចក្តីសពព្េចរបស់អងគបពរ
ជំនំជព្េោះពលើសំពណ្ើពសទើរខតេិនអាចពក្ើតម្គននាពរលអនាគត

ពហើយថា

អងគបពរជំនំជព្េោះបាន

សពព្េចយា៉ាងសីសង្វាក្់គ្ននថា អងគជំនំជព្េោះនឹងេិនទទួលយក្សំពណ្ើព្ចំខដ្ល ក្់រ័នន
ធ ឹងបញ្ជាជ្ញក្់
ោក្់ ខដ្លបណា
ត លឲ្យអងគជំនំជព្េោះេិនអាចពធ្ាើការសពព្េចជ្ញឯក្ចេ័នទ ឬ ខដ្លម្គនការគ្នំព្ទពដាយ
សពេលងភាគពព្ចើនពលើសលប់ពនាោះពែើយ ពៅពរលម្គនការសនមតថា ពៅព្ក្េទំងព្បាំរូបថ្នអងគជំនំ
ជព្េោះនឹងព្បកាន់យក្េតិពយាបល់រីេនៗរបស់ែួ ន
ល
សំពណ្ើពព្កាយៗកាលយជ្ញគ្នមនន័យ

និងពធ្ាើពសចក្តីសននិដាឋនដ្ូចរីេន

និងអាចបងេឲ្យម្គន វិទទគ្នមនទីបញ្ច ប3់ ។

ខដ្លពធ្ាើឲ្យ

ពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិ

បញ្ជជក្់សាជ្ញងមីថា វិធានសតីរីសពេលងភាគពព្ចើនពលើសលប់ និងពគ្នលជំហរជ្ញក្់ខសតងខដ្លម្គនខចង

1

សំណ្ំពរឿង ០០៤/២/០៧-០៩-២០០៩-អ.វ.ត.ក្/ក្.ស.ច.ស (“សំណ្ំពរឿង ០០៤/២”) (អបជ ៦០) សំពណ្ើរបស់សហព្រោះរាជ

អាជ្ញាអនតរជ្ញតិសំឲ្យចាត់ វិធានការខដ្លចាំបាច់ទង
ំ អស់ពដ្ើេបីបញ្ជូ នសំណ្ំពរឿង ០០៤/២ (ពអា អាន) ពៅអងគជំនំជព្េោះសាោ
ដ្ំបូង ចោះថ្ងៃទី១០ ខែក្េភៈ ឆ្នំ២០២០ ឯក្សារ D359/25 និង D360/34 (“សំពណ្ើរបស់សហព្រោះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិ (D359/25
និង D360/34)”)។
2

សំណ្ំពរឿង ០០៤/២ (អបជ ៦០) សំពណ្ើសំការបញ្ជជក្់ថា បានចាត់ វិធានការខដ្លចាំបាច់ទង
ំ អស់ពដ្ើេបីរក្ាសំណ្ំពរឿង ០០៤/

០២ ទក្ក្នុងបណ្ណ សារ ឯក្សារ D359/27 និង D360/36 (“សំពណ្ើរបស់សហពេធាវី (D359/27 និង D360/36)”)។
3

សូេពេើលឧទហរណ្៍ សំណ្ំពរឿង ០០៤/២ (អបជ ០៧) សាលដ្ីកាពលើបណ្តឹងឧទធរណ្៍របស់ តាអាន ព្បឆ្ំងនឹងពសចក្តីសពព្េច

របស់សហពៅព្ក្េពសើបអពងេតអនតរជ្ញតិ បដ្ិពសធ្សំពណ្ើសំបំពរញក្ិចចពសើបសួរ ចោះថ្ងៃទី៣០ ខែក្ញ្ជញ ឆ្នំ២០១៤ ឯក្សារ
D190/1/2 ក្ថាែណ្ឌ ២០។

2

ក្នុង វិធានថ្ផ្ទក្នុង គឺជ្ញលក្ខណ្ៈរិពសសរបស់ អ.វ.ត.ក្ ខដ្លអាចបណា
ត លឲ្យអងគជំនំជព្េោះេិនអាច
ឈានពៅម្គនពសចក្តីសពព្េចបានពៅពលើបញ្ជាណាេួយ។

4>

ទក្់ទិននឹងសាថនភារបចចប
ុ បនន ព្រេទំង វិធាន ២១(១) ថ្ន វិធានថ្ផ្ទក្នុង ពៅព្ក្េ Kang Jin BAIK
និងពៅព្ក្េ Olivier BEAUVALLET (“ពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិ”) យល់ព
ព្តូវពធ្ាើការបញ្ជជក្់ពៅពលើអងគចាប់

និងអងគពហតខដ្ល ក្់រ័នធ

ើញថាជ្ញការចាំបាច់ ខដ្ល

ទក្់ទិននឹងការបញ្ជូ នសំណ្ំពរឿង

០០៤/២ និងផ្តល់េតិពយាបល់របស់ែួ ន
ល ពៅពលើសាថនភារបចចប
ុ បនន តាេរយៈអនសសរណ្ៈពនោះ។
II.

5>

ប្របវតតិនីតិ វិធី

ពៅថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នំ២០១៨ សហពៅព្ក្េពសើបអពងេតជ្ញតិបានពចញដ្ីកាសពព្េចពលើក្ខលង
ពចាទព្បកាន់ព្បឆ្ំងនឹង ពអា អាន (“ដ្ីកាសពព្េចពលើក្ខលងពចាទព្បកាន់”)4 ចំខណ្ក្ឯសហ
ពៅព្ក្េពសើបអពងេតអនតរជ្ញតិបានពចញដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយ (ដ្ីកាបញ្ជូ នពរឿងពៅជំនំជព្េោះ) (“ដ្ីកា
បញ្ជូ នពរឿងពៅជំនំជព្េោះ”)5។

6>

ពៅថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នំ២០១៨ សហព្រោះរាជអាជ្ញាជ្ញតិបានដាក្់បណ្តឹងឧទធរណ្៍ព្បឆ្ំងនឹងដ្ីកាបញ្ជូ ន
ពរឿងពៅជំនំជព្េោះជ្ញភាសាខែមរ6។ ពៅថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នំ២០១៨ សហពេធាវីការ រក្តី ពអា អាន
(“សហពេធាវី”) បានដាក្់បណ្តឹងឧទធរណ្៍ព្បឆ្ំងនឹងដ្ីកាបញ្ជូ នពរឿងពៅជំនំជព្េោះ ជ្ញភាសាអង់
ពគលស7

ពហើយសហព្រោះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិបានដាក្់បណ្តឹងឧទធរណ្៍ព្បឆ្ំងនឹងដ្ីកាសពព្េចពលើក្

ខលងពចាទព្បកាន់ជ្ញភាសាអង់ពគលស8 (រួេគ្ននពៅថា “បណ្តឹងឧទធរណ្៍”)។

4

សំណ្ំពរឿង ០០៤/២ ដ្ីកាសពព្េចពលើក្ខលងពចាទព្បកាន់ព្បឆ្ំងនឹង ពអា អាន ចោះថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នំ២០១៨ ឯក្សារ D359

។
5
6

សំណ្ំពរឿង ០០៤/២ ដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយ (ដ្ីកាបញ្ជូ នពរឿងពៅជំនំជព្េោះ) ចោះថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នំ២០១៨ ឯក្សារ D360។
សំណ្ំពរឿង ០០៤/២ បណ្តឹងឧទធរណ្៍របស់សហព្រោះរាជអាជ្ញាជ្ញតិទក្់ទងនឹងដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយរបស់សហពៅព្ក្េពសើប

អពងេតអនតរជ្ញតិ ក្នុងសំណ្ំពរឿង ០០៤/២ ចោះថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នំ២០១៨ ឯក្សារ D360/8/1។
7

សំណ្ំពរឿង ០០៤/២ បណ្តឹងឧទធរណ្៍របស់ ពអា អាន ពលើដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយ (ដ្ីកាបញ្ជូ នពរឿងពៅជំនំជព្េោះ) ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នំ

២០១៨ ឯក្សារ D360/5/1។
8

សំណ្ំពរឿង ០០៤/២ បណ្តឹងឧទធរណ្៍របស់សហព្រោះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិព្បឆ្ំងនឹងដ្ីកាសពព្េចពលើក្ខលងពចាទព្បកាន់ ពអា អាន

(D359) ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នំ២០១៨ ឯក្សារ D359/3/1។

3

7>

ពៅថ្ងៃទី១៩, ២០ និង ២១ ខែេិងនា ឆ្នំ២០១៩ អងគបពរជំនំជព្េោះបានដ្ំពណ្ើរការសវនាការក្នុងសំណ្ំ
ពរឿង ០០៤/២ ពដ្ើេបីសាតប់អំណ្ោះអំណាងរបស់ភាគីទក្់ទិននឹងបណ្តឹងឧទធរណ្៍។

8>

ពៅថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នំ២០១៩ អងគបពរជំនំជព្េោះបានពចញពសចក្តីរិចារណាពលើបណ្តឹងឧទធរណ្៍ព្បឆ្ំង
នឹងដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយក្នុងសំណ្ំពរឿង ០០៤/២ (“ពសចក្តីរិចារណា”)9។ ព្ក្ឡាបញ្ជ ីេួយរូបថ្នអងគ
ជំនំជព្េោះបានដាក្់ទព្េង់ថ្នការខណ្នាំសីរ
ត ីការដាក្់ និងការជូនដ្ំណ្ឹង ពដាយខណ្នាំឲ្យអងគភារប
ណ្ណ សារថ្នការិយាល័យរដ្ឋបាល (“អងគភារបណ្ណ សារ”) ដាក្់ពសចក្តីរិចារណាជ្ញសាធារណ្ៈ និង
ជូនដ្ំណ្ឹងរីពសចក្តីរិចារណាពនោះពៅអងគបពរជំនំជព្េោះ ការិយាល័យសហពៅព្ក្េពសើបអពងេត និង
ពដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបពវណ្ីក្នុងសំណ្ំពរឿង ០០៤/២10។

9>

ពៅថ្ងៃទី២១ ខែេក្រា ឆ្នំ២០២០ ព្ក្ឡាបញ្ជ ីេួយរូបថ្នអងគជំនំជព្េោះសាោដ្ំបូងបានជូនដ្ំណ្ឹងដ្ល់
ភាគីក្នុងសំណ្ំពរឿង ០០៤/២ តាេរយៈអីខេលថា “អងគជំនំជព្េោះសាោដ្ំបូងបានដ្ឹងរីពសចក្តី
រិចារណាខដ្លអាចរក្បានជ្ញសាធារណ្ៈ […]។ ពទោះជ្ញយា៉ាងណាក្តី េក្ទល់នឹងពរលពនោះ ពសចក្តី
រិចារណាពនោះេិនទន់បានជូនដ្ំណ្ឹងេក្អងគជំនំជព្េោះសាោដ្ំបូងពៅពែើយពទ […]”11។

10>

ពៅថ្ងៃទី២៨ ខែេក្រា ឆ្នំ២០២០ ព្ក្ឡាបញ្ជ ីេួយរូបថ្នអងគបពរជំនំជព្េោះបានខណ្នាំដ្ល់អងគភារ
បណ្ណ សារតាេរយៈអីខេល េិនឲ្យជូនដ្ំណ្ឹងអំរីពសចក្តីខណ្នាំពៅអងគជំនំជព្េោះសាោដ្ំបូង និង
រក្ាសំណ្ំពរឿង ០០៤/២ ទក្ក្នុងបណ្ណ សារពទ12។ ពៅថ្ងៃដ្ខដ្លពនាោះ ព្ក្ឡាបញ្ជ ីេួយរូបពទៀតថ្នអងគ
ជំនំជព្េោះបានដាក្់ជូនទព្េង់ខបបបទេួយ

ពដាយខណ្នាំដ្ល់អងគភារបណ្ណ សារឲ្យជូនដ្ំណ្ឹងអំរី

ពសចក្តីខណ្នាំដ្ល់អងគជំនំជព្េោះសាោដ្ំបូង13។

9

សំណ្ំពរឿង ០០៤/២ (អបជ ៦០) ពសចក្តីរិចារណាពលើបណ្តឹងឧទធរណ្៍ព្បឆ្ំងនឹងដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយ ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ឯក្សារ D359/24 និង D360/33។
10

ទព្េង់ថ្នការខណ្នាំសីរ
ត កា
ី រដាក្់ និងការជូនដ្ំណ្ឹង ដាក្់ពដាយអនក្ព្សី Kristina O’YOUNG ព្ក្ឡាបញ្ជ ីថ្នអងគបពរជំនំជព្េោះ

ចោះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នំ២០១៩ (ឧបសេព័នធ ១)។
11

អីខេលរីពោក្ លឹេ សងហង ព្ក្ឡាបញ្ជ ីថ្នអងគជំនជ
ំ ព្េោះសាោដ្ំបូង ចោះថ្ងៃទី២១ ខែេក្រា ឆ្នំ២០២០ (ឧបសេព័នធ ២)។

12

អីខេលរីអនក្ព្សី Hyuree KIM ព្ក្ឡាបញ្ជ ីថ្នអងគបពរជំនំជព្េោះ ពផ្ាជ
ើ ូនពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិ ពដាយបញ្ជូ ន (១) សំពណ្ើរបស់ខផ្នក្

ព្គប់ព្គងតោការសំការខណ្នាំចងពព្កាយខតេួយ ទក្់ទិននឹងការជូនដ្ំណ្ឹងអំរពី សចក្តីរិចារណា និង (២) ការខណ្នាំរបស់អនក្
ព្សី រស់ បូផាណា ពៅខផ្នក្ព្គប់ព្គងតោការ ចោះថ្ងៃទី២៨ ខែេក្រា ឆ្នំ២០២០ (ឧបសេព័នធ ៣)។
13

ការខណ្នាំរីការជូនដ្ំណ្ឹងសព្ម្គប់ការជូនដ្ំណ្ឹងរីពសចក្តីរិចារណារបស់អងគបពរជំនំជព្េោះពៅ អងគជំនំជព្េោះសាោដ្ំបូងពៅ

ក្នុងសំណ្ំពរឿង ០០៤/២ ចោះថ្ងៃទី២៨ ខែេក្រា ឆ្នំ២០២០ (ឧបសេព័នធ ៤)។

4

11>

ពៅថ្ងៃទី២៩ ខែេក្រា ឆ្នំ២០២០ ពៅព្ក្េ ព្បាក្់ គឹេសាន ព្បធានអងគបពរជំនំជព្េោះបានពផ្ាើអនសសរណ្ៈ
េួយចាប់ពៅព្បធានខផ្នក្ព្គប់ព្គងតោការ (“CMS”) ជ្ញេួយពៅព្ក្េទំងអស់ថ្នអងគបពរជំនំ
ជព្េោះ ព្រេទំងចេលងជូនព្បធានសតីទី

និងអនព្បធានការិយាល័យរដ្ឋបាល

ពដាយពលើក្ពែើងថា

ពយាបល់ ឬពសចក្តីសពព្េចផាទល់ែួ ន
ល របស់ពៅព្ក្េម្គនក្់ៗេិនម្គនព្បសិទធភារអនវតតពែើយ14។

12>

ពៅថ្ងៃដ្ខដ្លពនាោះ

ពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិថ្នអងគជំនំជព្េោះបានពផ្ាើអនសសរណ្ៈអនតរការិយាល័យេួយ

ចាប់ជូនពៅព្បធានសតីទី

និងអនព្បធានការិយាល័យរដ្ឋបាល

ព្រេទំងព្បធានខផ្នក្ព្គប់ព្គង

តោការ ពដាយចេលងជូនព្បធាន និងពៅព្ក្េជ្ញតិថ្នអងគជំនំជព្េោះ ពដាយពលើក្ពែើងថា អងគជំនំ
ជព្េោះសាោដ្ំបូងទទួលយក្សំណ្ំពរឿង ០០៤/២ អនពោេតាេ វិធាន ៧៧(១៣)(ែ) ថ្ន វិធាន
ថ្ផ្ទក្នុង

ពហើយថា

នាពរលពនោះ

ការិយាល័យរដ្ឋបាលទទួលបានខណ្នាំឲ្យជូនដ្ំណ្ឹងអំរីពសចក្តី

ខណ្នាំដ្ល់អងគជំនំជព្េោះសាោដ្ំបូង15។

13>

ពៅថ្ងៃទី៣១ ខែេក្រា ឆ្នំ២០២០ ការិយាល័យរដ្ឋបាលបានពផ្ាើអនសសរណ្ៈអនតរការិយាល័យេួយ
ចាប់ជូនពៅពៅព្ក្េ ព្បាក្់ គឹេសាន ព្បធានអងគបពរជំនំជព្េោះ ពដាយចេលងជូនពៅព្ក្េទំងអស់ថ្ន
អងគជំនំជព្េោះ ពដាយពសនើសំការបញ្ជជក្់ជ្ញអាជ្ញាបញ្ជជ សតីរីការខណ្នាំរីរខដ្លផ្ទយ
ុ គ្នន ទក្់ទិននឹងការ
ជូនដ្ំណ្ឹងអំរីពសចក្តីរិចារណាពៅអងគជំនំជព្េោះសាោដ្ំបូងគួរយក្េក្អនវតត ឬយា៉ាងណា ឬជ្ញ
ជពព្េើសេយ៉ា ងពទៀត

សូេឲ្យម្គនការខណ្នាំេួយខដ្លអាចអនវតតបាន16។

េក្ទល់នឹងពរលពនោះ

សំពណ្ើពនោះពៅរង់ចាំការសពព្េចពៅពែើយ។

14>

ពៅថ្ងៃទី០៤ ខែក្េភៈ ឆ្នំ២០២០ សហព្រោះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិបានដាក្់ “សំពណ្ើរបស់សហព្រោះរាជ
អាជ្ញាអនតរជ្ញតិសំឲ្យចាត់ វិធានការខដ្លចាំបាច់ទង
ំ អស់ពដ្ើេបីបញ្ជូ នសំណ្ំពរឿង

០០៤/២

(ពអា

អាន) ពៅអងគជំនំជព្េោះសាោដ្ំបូង”17។

14

អនសសរណ្ៈពចញពដាយពៅព្ក្េ ព្បាក្់ គឹេសាន ព្បធានអងគបពរជំនជ
ំ ព្េោះ ចោះថ្ងៃទី២៩ ខែេក្រា ឆ្នំ២០២០ (ឧបសេព័នធ ៥)។

15

អនសសរណ្ៈអនតរការិយាល័យពចញពដាយពៅព្ក្េ Kang Jin BAIK ពៅព្ក្េ Olivier BEAUVALLET ពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិ

ថ្នអងគបពរជំនំជព្េោះ ចោះថ្ងៃទី៣១ ខែេក្រា ឆ្នំ២០២០ (ឧបសេព័នធ ៦)។
16

អនសសរណ្ៈអនតរការិយាល័យពចញពដាយការិយាល័យរដ្ឋបាល ចោះថ្ងៃទី៣១ ខែេក្រា ឆ្នំ២០២០ (ឧបសេព័នធ ៧)។

17

សំណ្ំពរឿង ០០៤/២ សំពណ្ើរបស់សហព្រោះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិសំឲ្យចាត់ វិធានការខដ្លចាំបាច់ទង
ំ អស់ពដ្ើេបីបញ្ជូ នសំណ្ំពរឿង

០០៤/២ (ពអា អាន) ពៅអងគជំនំជព្េោះសាោដ្ំបូង ចោះថ្ងៃទី០៤ ខែក្េភៈ ឆ្នំ២០២០។

5

15>

ពៅថ្ងៃទី១០ ខែក្េភៈ ឆ្នំ២០២០ សហព្រោះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិបានដាក្់សំពណ្ើ ពដាយពសនើសំឲ្យអងគ
បពរជំនំជព្េោះចាត់ វិធានការខដ្លចាំបាច់ទង
ំ អស់ពដ្ើេបីធានាថា ដ្ីកាបញ្ជូ នពរឿងពៅជំនំជព្េោះ និង
សំណ្ំពរឿង ០០៤/២ ខដ្លពៅពសសសល់ ព្តូវបានបញ្ជូ នភាលេៗពៅអងគជំនជ
ំ ព្េោះសាោដ្ំបូង ដ្ូច
បានក្ំណ្ត់អាណ្តតិការង្វរពៅក្នុងក្ិចចព្រេពព្រៀងរទងអងគការសហព្បជ្ញជ្ញតិ

និងរាជរដាឋភិបាល

ក្េពជ្ញ
ុ
ទក្់ទងនឹងការកាត់ពសចក្តីពៅពព្កាេចាប់ក្េពជ្ញ
ុ នូវឧព្ក្ិដ្ក្
ឋ េម ខដ្លព្បព្រឹតពត ែើងពៅក្នុង
រយៈកាលក្េពជ្ញ
ុ ព្បជ្ញធ្ិបពតយយ

(“ក្ិចចព្រេពព្រៀង”)

វិសាេញ្ញក្នុងតោការក្េពជ្ញ
ុ ពដ្ើេបីកាត់ពសចក្តីឧព្ក្ិដ្ក្
ឋ េម

ចាប់សីរ
ត ីការបពងេើតឱ្យម្គនអងគជំនំជព្េោះ
ខដ្លព្បព្រឹតពត ទបើងពៅក្នុងរយៈកាលថ្ន

ក្េពជ្ញ
ុ ព្បជ្ញធ្ិបពតយយ (“ចាប់ អ.វ.ត.ក្”) និង វិធានថ្ផ្ទក្នុង18។

16>

ពៅថ្ងៃដ្ខដ្លពនាោះ

ព្ក្ឡាបញ្ជ ីេួយរូបថ្នអងគជំនំជព្េោះសាោដ្ំបូងបានជូនដ្ំណ្ឹងភាគីក្នុងសំណ្ំ

ពរឿង ០០៤/២ តាេរយៈអីខេលថា “អងគជំនំជព្េោះសាោដ្ំបូងបានដ្ឹងរីពសចក្តីរិចារណាខដ្លអាច
រក្បានជ្ញសាធារណ្ៈ […]”។ ពទោះជ្ញយា៉ាងណាក្តី “អងគជំនំជព្េោះសាោដ្ំបូងេិនទន់បានទទួល
ការជូនដ្ំណ្ឹងអំរីពសចក្តីរិចារណាជ្ញផ្លូវការរីអងគបពរជំនំជព្េោះពៅពែើយពទ” ពហើយ “សំណ្ំពរឿង
េិនទន់បានបញ្ជូ នេក្ពទ។

អងគបពរជំនំជព្េោះជ្ញអនក្ខដ្លព្តូវចាប់ពផ្តើេដ្ំពណ្ើរការសក្េមភារទំង

រីរពនោះ”19។

17>

ពៅថ្ងៃទី១៨ ខែក្េភៈ ឆ្នំ២០២០ សហពេធាវីបានដាក្់ “ចពេលើយតបពៅនឹងសំពណ្ើរបស់សហព្រោះរាជ
អាជ្ញាអនតរជ្ញតិសំឲ្យចាត់ វិធានការខដ្លចាំបាច់ទង
ំ អស់ពដ្ើេបីបញ្ជូ នសំណ្ំពរឿង

០០៤/២

(ពអា

អាន) ពៅអងគជំនំជព្េោះសាោដ្ំបូង” (“ចពេលើយតបរបស់សហពេធាវី”)20 ពដាយពសនើសំឲ្យ អងគបពរ
ជំនំជព្េោះបដ្ិពសធ្សំណ្ូេររខដ្លបានពសនើសំពដាយសហព្រោះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិ21។

18

សំពណ្ើរបស់សហព្រោះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិ (D359/25 និង D360/34) ក្ថាែណ្ឌ ១, ២៥, ២៩។

19

អីខេលរីពោក្ លឹេ សងហង ព្ក្ឡាបញ្ជ ីថ្នអងគជំនជ
ំ ព្េោះសាោដ្ំបូង ចោះថ្ងៃទី១០ ខែក្េភៈ ឆ្នំ២០២០ (ឧបសេព័នធ ៨)។

20

សំណ្ំពរឿង ០០៤/២ (អបជ ៦០) ចពេលើយតបពៅនឹងសំពណ្ើរបស់សហព្រោះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិសំឲ្យចាត់ វិធានការខដ្លចាំបាច់

ទំងអស់ពដ្ើេបីបញ្ជូ នសំណ្ំពរឿង ០០៤/២ (ពអា អាន) ពៅអងគជំនំជព្េោះសាោដ្ំបូង ដាក្់ពៅថ្ងៃទី១៨ ខែក្េភៈ ឆ្នំ២០២០ និងបាន
ជូនដ្ំណ្ឹងពៅថ្ងៃទី១៩ ខែក្េភៈ ឆ្នំ២០២០ ឯក្សារ D359/26 និង D360/35 (“ចពេលើយតបរបស់សហពេធាវី (D359/26 និង
D360/35)”)។
21

ចពេលើយតបរបស់សហពេធាវី (D359/26 និង D360/35) ក្ថាែណ្ឌ ១, ២៩។

6

18>

ពៅថ្ងៃទី២៤ ខែក្េភៈ ឆ្នំ២០២០ សហពេធាវីបានដាក្់សំពណ្ើរបស់ែួ ន
ល ពដាយពសនើសំការបញ្ជជក្់
របស់អងគបពរជំនំជព្េោះថា បានចាត់ វិធានការខដ្លចាំបាច់ទង
ំ អស់ពដ្ើេបីរក្ាសំណ្ំពរឿង ០០៤/០២
ទក្ក្នុងបណ្ណ សារ22។

19>

ពៅថ្ងៃទី០៣ ខែេីនា ឆ្នំ២០២០ សហព្រោះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិបានដាក្់ការព្លើយតបពៅនឹងចពេលើយ
តបរបស់សហពេធាវី23។

20>

ពៅថ្ងៃទី០៥ ខែេីនា ឆ្នំ២០២០ សហព្រោះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិបានដាក្់ចពេលើយតបពៅនឹងសំពណ្ើ
របស់សហពេធា វី24។
III.

21>

ចាប់ជាធរមាន

វិធាន ៧៧(១៤) ខចងថា៖
ពសចក្តីសពព្េចទំងអស់សិត
ថ ពៅក្នុង វិធានពនោះ រួេទំងគំនិតជំទស់ផ្ងខដ្រព្តូវម្គនសំអាងពហត និងចោះ
ហតថពលខាពដាយពៅព្ក្េទំងពនាោះ។

ពសចក្តីសពព្េចពនោះព្តូវជូនដ្ំណ្ឹងដ្ល់សហពៅព្ក្េពសើបអពងេត

សហព្រោះរាជអាជ្ញា និងភាគីដ្ថ្ទពទៀតពដាយព្ក្ឡាបញ្ជ រី បស់អងគបពរជំនជ
ំ ព្េោះ។ សហពៅព្ក្េពសើប
អពងេតព្តូវបនតក្ិចន
ច ីតិ វិធ្ី ជ្ញបនាទន់ព្សបតាេពសចក្តីសពព្េចរបស់អងគបពរជំនំជព្េោះ។

22>

វិធាន ៧៧(១៣) ខចងព្តង់ខផ្នក្ ក្់រ័នថា
ធ ៖

22

សំពណ្ើរបស់សហពេធាវី (D359/27 និង D360/36)។

23

សំណ្ំពរឿង ០០៤/២ (អបជ ៦០) ការព្លើយតបរបស់សហព្រោះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិពៅនឹងចពេលើយតបរបស់ ពអា អាន ពៅនឹង

សំពណ្ើរបស់ ស.រ.អ សំឲ្យចាត់ វិធានការខដ្លចាំបាច់ទង
ំ អស់ពដ្ើេបីបញ្ជូ នសំណ្ំពរឿង ០០៤/២ (ពអា អាន) ពៅអងគជំនំជព្េោះ
សាោដ្ំបូង ចោះថ្ងៃទី០៣ ខែេីនា ឆ្នំ២០២០ ឯក្សារ D359/28 និង D360/37 (“ការព្លើយតបរបស់សហព្រោះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិ
(D359/28 និង D360/37)”)។
24

សំណ្ំពរឿង ០០៤/២ (អបជ ៦០) ចពេលើយតបរបស់សហព្រោះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិពៅនឹងសំពណ្ើរបស់ ពអា អាន ពសនើសំការបញ្ជជក្់

ថា វិធានការរដ្ឋបាលខដ្លព្តូវការទំងអស់ព្តូវបានពធ្ាើពែើងពដ្ើេបីរក្ាសំណ្ំពរឿង ០០៤/២ ទក្ក្នុងបណ្ណ សារ បានដាក្់ពៅថ្ងៃទី០៥
ខែេីនា ឆ្នំ២០២០ និង ជូនដ្ំណ្ឹងពៅថ្ងៃទី១២ ខែេីនា ឆ្នំ២០២០ ឯក្សារ D359/30 និង D360/39 (“ចពេលើយតបរបស់សហព្រោះ
រាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិ (D359/30 និង D360/39)”)។

7

ពសចក្តីសពព្េចរបស់អងគបពរជំនំជព្េោះ តព្េូវឲ្យម្គនសពេលងគ្នំព្ទជ្ញវិជជម្គនរីពៅព្ក្េ ៤(បួន) រូប
យា៉ាងតិច។ ពសចក្តីសពព្េចពនោះព្តូវបិទផ្លូវតទ៉ា ។ ព្បសិនពបើសពេលងភាគពព្ចើនខដ្លតព្េូវេិនអាចរក្បាន
ពទ ពសចក្តីសពព្េចខដ្លេិនម្គនសពេលងគ្នំព្ទរបស់អងគបពរជំនជ
ំ ព្េោះព្តូវអនវតតដ្ូចខាងពព្កាេ៖

[…]
ែ)

ក្នុងក្រណ្ីបណ្តឹងឧទធរណ្៍ព្បឆ្ំងនឹងដ្ីកាបញ្ជូ នពរឿងពៅជំនជ
ំ ព្េោះរបស់សហពៅព្ក្េពសើប

អពងេត ព្បសិនពបើេិនអាចរក្សពេលងភាគពព្ចើនខដ្លតព្េូវបានពនាោះពទ អងគបពរជំនជ
ំ ព្េោះព្តូវសពព្េច
បតឹងពៅអងគជន
ំ ំជព្េោះសាោដ្ំបង
ូ

ពដាយឈរពលើេូលដាឋនដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយរបស់សហពៅព្ក្េ

ពសើបអពងេត។

23>

វិធាន ៦៩ ខចងថា៖
1. ពៅពរលម្គនបណ្តឹងឧទធរណ្៍ព្បឆ្ំងនឹងដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយរបស់សហពៅព្ក្េពសប
ើ អពងេត ព្ក្ឡា
បញ្ជ ីរបស់សហពៅព្ក្េពសប
ើ អពងេត

ព្តូវបញ្ជូ នសំណ្ពំ រឿងពៅព្ក្ឡាបញ្ជ ីរបស់អងគបពរជំនជ
ំ ព្េោះ

ដ្ូចម្គនខចងក្នុង វិធាន ៧៧។

2. ពៅពរលខដ្លគ្នមនបណ្តឹងឧទធរណ្៍ សហពៅព្ក្េពសើបអពងេតព្តូវបិទសំណ្ពំ រឿងពដាយម្គនពបាោះព្តា
ពលើសណ្
ំ ំពរឿង និង៖
ក្) ព្បសិនពបើម្គនដ្ីកាបញ្ជូ នពរឿងពៅជំនំជព្េោះ ព្ក្ឡាបញ្ជ ីរបស់សហពៅព្ក្េពសប
ើ អពងេត
ព្តូវបញ្ជូ នសំណ្ំពរឿងពៅព្ក្ឡាបញ្ជ ីរបស់អងគជន
ំ ំជព្េោះសាោដ្ំបូង ពដ្ើេបីក្ំណ្ត់កាលបរិពចេទ
សវនាការ។
ែ) ព្បសិនពបើម្គនដ្ីកាពលើក្ខលងការពចាទព្បកាន់ សំណ្ពំ រឿងព្តូវបានរក្ាទក្ក្នុងបណ្ណ សារ
ពព្កាយរីផ្តរយៈពរលពធ្ាើបណ្តង
ឹ ឧទធរណ្៍។

24>

ពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិយល់ព

ើញថា វិធានជ្ញេូលដាឋនសព្ម្គប់ការជូនដ្ំណ្ឹងអំរីពសចក្តីសពព្េចរបស់

អងគបពរជំនំជព្េោះចំព ោះបណ្តឹងឧទធរណ្៍ព្បឆ្ំងនឹងដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយ ម្គនខចងពៅក្នុង វិធាន ៦៩
និង វិធាន ៧៧(១៤)។ វិធាន ៧៧(១៤) ខចងថា ពសចក្តីសពព្េចរបស់អងគបពរជំនំជព្េោះពលើបណ្តឹង
ឧទធរណ្៍ព្បឆ្ំងនឹងដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយព្តូវជូនដ្ំណ្ឹងពៅសហពៅព្ក្េពសើបអពងេត សហព្រោះរាជ
អាជ្ញា និងភាគីពផ្សងពទៀត។ ពយាងតាេការអនវតតនាពរលក្នលងេក្ ពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិរិចារណា
ព

ើញថា វិធាន ៦៩ ខចងអំរីកាលៈពទសៈធ្េមតា ក្់រ័នន
ធ ឹងការបញ្ជូ នសំណ្ំពរឿង ខដ្ល ពយាងតាេ

8

វិធានពនោះ

ពព្កាយរីបានជូនដ្ំណ្ឹងអំរីពសចក្តីសពព្េចរបស់អងគបពរជំនំជព្េោះពលើបណ្តឹងឧទធរណ្៍

ព្បឆ្ំងនឹងដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយអនពោេតាេវិធាន ៧៧(១៣) និង (១៤) ព្ក្ឡាបញ្ជ ីថ្នការិយាល័យ
សហពៅព្ក្េពសើបអពងេត តាេធ្េមតា នឹងបញ្ជូ នសំណ្ំពរឿងពៅព្ក្ឡាបញ្ជ ីថ្នអងគជំនំជព្េោះសាោ
ដ្ំបូង ព្សបតាេ វិធាន ៦៩(២)(ក្)។

25>

IV.

ការរិភាកា

១.

រស្ចកតីរ្តើម

សហពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិរេលឹក្ថា ពៅក្នុងពសចក្តីរិចារណារបស់ែួ ន
ល អងគបពរជំនំជព្េោះបានព្បកាសជ្ញ
ឯក្ចេ័នថា
ទ
ការខដ្លសហពៅព្ក្េពសើបអពងេតពចញដ្ំពណាោះព្សាយចំនួនរីរដាច់ពដាយខែក្រីគ្នន គឺ
ជ្ញក្ិចចែសចាប់25។ ពទោះបីជ្ញយា៉ាងពនោះក្តី ពៅព្ក្េអងគបពរជំនំជព្េោះបានពធ្ាើពសចក្តីសននិដាឋនពផ្សងគ្នន
ក្់រ័នន
ធ ឹងផ្លវិបាក្ថ្នការពធ្ាើពសចក្តីសននិដាឋនពផ្សងគ្ននខបបពនោះ26។
រិចារណាព

ពទោះបីជ្ញពៅព្ក្េជ្ញតិបាន

ើញថា ម្គនខតដ្ីកាពលើក្ខលងការពចាទព្បកាន់ពទគួរព្តូវតេេល់ទក្ក្៏ពដាយ27 ពៅព្ក្េ

អនតរជ្ញតិបានយល់ព

ើញថា ម្គនខតដ្ីកាបញ្ជូ នពរឿងពៅជំនំជព្េោះ ព្តូវចាត់ទក្ជ្ញបានការ ពដាយ

សារដ្ីកាពលើក្ខលងការពចាទព្បកាន់ បានពធ្ាើពែើងហួសខដ្នអំណាច ព្តូវចាត់ទក្ជ្ញពម្គ

ៈ និងរំ

ម្គនអានភារផ្លូវចាប់28 ឬ ពបើេិនដ្ូពចានោះពទ ទំងដ្ីកាបញ្ជូ នពរឿងពៅជំនំជព្េោះ ឬ ដ្ីកាពលើក្ខលងការ
ពចាទព្បកាន់ រំព្តូវបានព្ចានពចាល ពដាយសាររំអាចរក្សពេលងភាគពព្ចើនពលើសលប់បាន។

26>

ពដ្ើេបីធានាសចចភារផ្លូវចាប់ តម្គលភារថ្នក្ិចចដ្ំពណ្ើរការនីតិ វិធ្ី និងផ្លព្បពយាជន៍ថ្នយតតិធ្េ៌ អងគ
បពរជំនំជព្េោះបានបញ្ជជក្់ជ្ញឯក្ចេ័នទ និងជ្ញក្់ោក្់ពៅក្នុងខផ្នក្សពព្េចពសចក្តីថា ក្ិចចដ្ំពណ្ើរការនីតិ

25

សំណ្ំពរឿង ០០៤/២ (អបជ៦០) ពសចក្តីរិចារណាពលើបណ្តឹងឧទធរណ្៍ព្បឆ្ំងនឹងដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយ ចោះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នំ

២០១៩ ឯក្សារ D359/24 និងឯក្សារ D360/33 ក្ថាែណ្ឌ ១០១-១២៤។
26

សំណ្ំពរឿង ០០៤/២ (អបជ៦០) ពសចក្តីរិចារណាពលើបណ្តឹងឧទធរណ្៍ព្បឆ្ំងនឹងដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយ ចោះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នំ

២០១៩ ឯក្សារ D359/24 និងឯក្សារ D360/33 ក្ថាែណ្ឌ ១២៤ ក្ថាែណ្ឌ ១៧០-៣០២ ក្ថាែណ្ឌ ៣០៤-៣២៩។
27

សំណ្ំពរឿង ០០៤/២ (អបជ៦០) ពសចក្តីរិចារណាពលើបណ្តឹងឧទធរណ្៍ព្បឆ្ំងនឹងដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយ ចោះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នំ

២០១៩ ឯក្សារ D359/24 និងឯក្សារ D360/33 ក្ថាែណ្ឌ ២៨២ ក្ថាែណ្ឌ ២៩៤ ក្ថាែណ្ឌ ៣០២។
28

សំណ្ំពរឿង ០០៤/២ (អបជ៦០) ពសចក្តីរិចារណាពលើបណ្តឹងឧទធរណ្៍ព្បឆ្ំងនឹងដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយ ចោះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នំ

២០១៩ ឯក្សារ D359/24 និងឯក្សារ D360/33 ក្ថាែណ្ឌ ៣២៦ ក្ថាែណ្ឌ ៦៨៥។

9

វិធ្ីនាពរលបនតបនាទប់ពព្កាយពរលពចញពសចក្តីរិចារណា ព្តូវពគ្នររតាេ វិធាន ៧៧(១៣) និង
(១៤)29។
២.

27>

អងគបុររជំនុំជប្រមះានបំររញភារកិចចរបស្់ខ្ន
លួ រួចរហើយ

អនពោេតាេវិធាន ៧៧(១៤) ព្ក្ឡាបញ្ជ ីថ្នអងគបពរជំនំជព្េោះបានដាក្់ទព្េង់ខបបបទឯក្សារ និង
ការខណ្នាំអំរីការជូនដ្ំណ្ឹង ភាលេៗ ពព្កាយរីបានពចញពសចក្តីរិចារណា ពដាយបានបង្វគប់ឲ្យអងគ
ភារបណ្ណ សារ ដាក្់ពសចក្តីរិចារណាជ្ញឯក្សារសាធារណ្ៈ និងជូនដ្ំណ្ឹងពសចក្តីរិចារណាពនោះ
ពៅការិយាល័យសហពៅព្ក្េពសើបអពងេត និងភាគីពៅក្នុងសំណ្ំពរឿង ០០៤/២30។

28>

ពទោះបីជ្ញយា៉ាងពនោះក្តី ការិយាល័យសហពៅព្ក្េពសើបអពងេតរំបានចាត់ វិធានការណាេួយេក្ទល់
ពរលពនោះពៅពែើយ។ ព្តង់ចំណ្ចពនោះ ពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិក្ត់សម្គគល់ថា ការិយាល័យសហពៅព្ក្េ
ពសើបអពងេតរំម្គនបគគលិក្អនតរជ្ញតិចាប់តាំងរីខែសីហា ឆ្នំ២០១៩ េក្។
៣.

29>

អងគបុររជំនុំជប្រមះានចាត់ វិធានការបន្នែ មរៅកនង
លួ
ុ ន្ែនអំណាចរបស្់ខ្ន

ពយាងតាេវិធាន ២១(១) អងគបពរជំនំជព្េោះម្គនភារក្ិចច “ការ រជ្ញនិចចដ្ល់ព្បពយាជន៍របស់ជន
សងស័យ ជនព្តូវពចាទ ជនជ្ញប់ពចាទ និងជនរងពព្គ្នោះ ពដ្ើេបីធានាអំរីសចចភារផ្លូវចាប់ និងក្ិចច
ដ្ំពណ្ើរការនីតិ វិធ្ីព្បក្បពដាយតម្គលភារ

ពដាយគិតដ្ល់លក្ខណ្ៈរិពសសរបស់អងគជំនំជព្េោះ

វិសាេញ្ញក្នុងតោការក្េពជ្ញ
ុ ”។ េយ៉ា ងវិញពទៀត “ដ្ំពណ្ើរការនីតិ វិធ្ីពៅក្នុងអងគជំនំជព្េោះវិសាេញ្ញ
ព្តូវខតម្គនយតតិធ្េ៌ និងព្តូវពគ្នររពគ្នលការណ្៍ចំព ោះេែ ពហើយព្តូវរក្ាបាននូវតលយភាររទង
សិទធិរបស់ភាគីទំងឡាយ”។ គ្នមនសិទធិណាេួយព្តូវបានការ រ ព្បសិនពបើអងគបពរជំនំជព្េោះរំធានា
លទធភារឲ្យភាគីម្គនសិទធិបឹង
ត ពៅពៅព្ក្េម្គនសេតថក្ិចច

ព លគឺ

អងគជំនំជព្េោះសាោដ្ំបូងពទ

ពនាោះ។

29

សំណ្ំពរឿង ០០៤/២ (អបជ៦០) ពសចក្តីរិចារណាពលើបណ្តឹងឧទធរណ្៍ព្បឆ្ំងនឹងដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយ ចោះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នំ

២០១៩ ឯក្សារ D359/24 និងឯក្សារ D360/33 ទំរ័រ ៦១ VII. ខផ្នក្ពសចក្តីសពព្េច។
30

ទព្េង់ខបបបទថ្នការដាក្់ឯក្សារ និងការខណ្នាំអំរីពសចក្តីជូនដ្ំណ្ង
ឹ ដាក្់ពដាយពោក្ព្សី Kristina O’YOUNG ព្ក្ឡាបញ្ជ ី

ថ្នអងគបពរជំនំជព្េោះ ចោះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នំ២០១៩ (ឧបសេព័នធ ១)។

10

30>

អងគបពរជំនំជព្េោះបំពរញេែង្វរដ្ូចគ្ននពនោះពៅក្នុងព្បរ័នច
ធ ាប់

អ.វ.ត.ក្

េិនែសរីសភាពសើបសួរ

ក្េពជ្ញ
ុ ពនាោះពទ31។ ពលើសរីពនោះ ម្គព្តា ២៨២ ថ្នព្ក្េនីតិ វិធ្ីព្រហមទណ្ឌក្េពជ្ញ
ុ ព្តង់ក្ថាែណ្ឌ ៣
ខចងថា

សភាពសើបសួរព្តូវបិទក្ិចចពសើបសួរពដាយពចញដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយ។

បញ្ញតិថ្ត នម្គព្តា

២៤៧ ដ្ល់ ម្គព្តា ២៥០ ថ្នព្ក្េដ្ខដ្លពនោះ សតីរីដ្ីកាបញ្ជូ នពរឿងពៅជំនំជព្េោះរបស់ពៅព្ក្េពសើប
សួរ ព្តូវយក្េក្អនវតតចំព ោះដ្ីកាបញ្ជូ នពរឿងពៅជំនំជព្េោះរបស់សភាពសើបសួរ។ ម្គព្តា ២៥០
ក្ំណ្ត់ថា ពៅពរលពៅព្ក្េពសើបសួរសពព្េចពចញដ្ីកាបញ្ជូ នពរឿងពៅជំនំជព្េោះ ពៅព្ក្េពសើបសួរ
ព្តូវបតឹងដ្ីកាបញ្ជូ នពរឿងពៅជំនំជព្េោះពនោះភាលេពៅព្បធានតោការ ពដ្ើេបីក្ំណ្ត់ពរលជំនំជព្េោះ។

31>

ពដាយពហតថា ការិយាល័យសហពៅព្ក្េពសើបអពងេតរំម្គនបគគលិក្ ពដាយយល់ព

ើញថា អងគបពរ

ជំនំជព្េោះម្គនអំណាចពសើបអពងេតរួេ ពដ្ើេបីឲ្យដ្ំពណ្ើរការតោការព្បព្រឹតពត ៅពដាយរលូន និងពដ្ើេបី
ធានាសិទធិរបស់ភាគី ព្ក្ឡាបញ្ជ ីថ្នអងគបពរជំនំជព្េោះបានចាត់ វិធានការបខនថេ ពដ្ើេបីក្ំឲ្យពក្ើតម្គន
សាថនភារខដ្លេិនអាចអនវតតសាលដ្ីការបស់ែួ ន
ល បាន ពហើយពធ្ាើឲ្យពរឿងក្តីពនោះសថិតពៅក្នុងសាថនភារ
រំចាស់ោស់គ្នមនទីបញ្ច ប់។

32>

ពៅថ្ងៃទី២៨ ខែេក្រា ឆ្នំ២០២០ ព្ក្ឡាបញ្ជ ីថ្នអងគបពរជំនំជព្េោះបានដាក្់ទព្េង់ខបបបទេួយ បង្វគប់
ឲ្យអងគភារបណ្ណ សារជូនដ្ំណ្ឹងពៅអងគជំនំជព្េោះសាោដ្ំបូងអំរីពសចក្តីរិចារណារបស់អងគបពរ
ជំនំជព្េោះពៅក្នុងសំណ្ំពរឿង ០០៤/២32។

33>

ពដាយរិនិតយព

ើញថា ពសចក្តីរិចារណាម្គនចំណ្ចអាចអនវតតបាន និងក្ិចចដ្ូចបានពលើក្ពែើងខាង

ពលើ ខដ្លអងគបពរជំនំជព្េោះបានពធ្ាើពែើង ពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិព្បកាសថា អងគបពរជំនំជព្េោះបានចាត់
ព្គប់ វិធានការខដ្លម្គនជ្ញធ្រម្គន ពហើយនឹង វិធានការបខនថេ ពដ្ើេបីឲ្យពសចក្តីរិចារណាពនោះម្គន
អានភារអនវតត។

31

សំណ្ំពរឿង ០០៤/២ (អបជ៦០) ពសចក្តីរិចារណាពលើបណ្តឹងឧទធរណ្៍ព្បឆ្ំងនឹងដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយ ចោះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នំ

២០១៩ ឯក្សារ D359/24 និងឯក្សារ D360/33 ក្ថាែណ្ឌ ៤៤។
32

សូេពេើល ការខណ្នាំអំរីពសចក្តជ
ី ូនដ្ំណ្ឹងសព្ម្គប់ការជូនដ្ំណ្ឹងអំរីពសចក្តីរិចារណារបស់អងគបពរជំនំជព្េោះពៅកាន់អងគជំនំ

ជព្េោះសាោដ្ំបូងពៅក្នុងសំណ្ំពរឿង ០០៤/២ ចោះថ្ងៃទី២៨ ខែេក្រា ឆ្នំ២០២០ (ឧបសេព័នធ ៤)។ ពទោះបីជ្ញយា៉ាងពនោះក្តី រំម្គនន័យ
ថា អងគបពរជំនំជព្េោះឯក្ភារជ្ញេួយនឹងការបក្ព្សាយរបស់អងគជំនំជព្េោះសាោដ្ំបូងថា អងគជំនំជព្េោះសាោដ្ំបូងព្តូវទទួល
ការជូនដ្ំណ្ឹងអំរពី សចក្តីរិចារណារីអងគបពរជំនំជព្េោះតាេរយៈខផ្នក្ព្គប់ព្គងតោការ

ពទើបអាចទទួលដ្ីកាបញ្ជូ នពរឿងពៅជំនំ

ជព្េោះ និងសំណ្ំពរឿងបាន។

11

៤.

34>

សាែនភារបចចុបបនន

អងគបពរជំនំជព្េោះបានពចញពសចក្តីរិចារណាពៅក្នុងពរឿងក្តីបចចប
ុ បននពនោះ និងបានចាត់ វិធានការតព្េូវ
រួចអស់ពហើយពដ្ើេបីជូនដ្ំណ្ឹងអំរីពសចក្តីរិចារណាពនោះឲ្យបានសេព្សប។ ពសចក្តីរិចារណារបស់
អងគបពរជំនំជព្េោះរំបានបនសល់នូវភារព្សរិចព្សរិល

ឬភាររំព្បាក្ដ្ព្បជ្ញពនាោះពែើយចំព ោះ

អតថិភារថ្នដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយចំនួនរីរផ្ទយ
ុ គ្នន និងពដាយខែក្រីគ្នន ពបើពទោះជ្ញក្រណ្ីពនោះរំធាលប់ម្គន
រីេនេក្ក្៏ពដាយ។

35>

ពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិរេលឹក្ថា អងគបពរជំនំជព្េោះរំអាចរក្សពេលងភាគពព្ចើនពលើសលប់ពដ្ើេបីព្ចានពចាល
ដ្ីកាបញ្ជូ នពរឿងពៅជំនំជព្េោះ ពហើយគូសបញ្ជជក្់ថា ពយាងតាេការយល់ព

ើញរបស់ពៅព្ក្េអនតរ

ជ្ញតិ ដ្ីកាពលើក្ខលងការពចាទព្បកាន់ ពធ្ាើពែើងហួសខដ្នអំណាច ព្តូវចាត់ទក្ជ្ញពម្គ ៈ និងរំម្គន
អានភារផ្លូវចាប់។ អាព្ស័យពហតពនោះ ម្គនខតដ្ីកាបញ្ជូ នពរឿងពៅជំនំជព្េោះពនាោះពទ ខដ្លបានបតឹងពៅ
អងគជំនំជព្េោះសាោដ្ំបូង ម្គនអានភារអនវតត ពហើយសំណ្ំពរឿង ០០៤/២ រំព្តូវដាក្់បញ្ចូ លក្នុងបណ្ណ
សារពនាោះពែើយ។

36>

ជ្ញពសចក្តីសននិដាឋន

អងគបពរជំនំជព្េោះបានចាត់ព្គប់ វិធានការរដ្ឋបាលទំងអស់ក្នុងការបញ្ជូ នដ្ីកា

បញ្ជូ នពរឿងពៅជំនំជព្េោះ និងសំណ្ំពរឿង ០០៤/២ ពៅអងគជំនំជព្េោះសាោដ្ំបូង រួេទំង បានដាក្់
ទព្េង់ខបបបទឯក្សារ និងការខណ្នាំអំរីការជូនដ្ំណ្ឹងកាលរីថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នំ២០១៩ និងពៅថ្ងៃ
ទី២៨ ខែេក្រា ឆ្នំ២០២០។ អាព្ស័យពហតពនោះ នាពរលពនោះ គឺអាព្ស័យពលើអងគជំនំជព្េោះសាោ
ដ្ំបូងជ្ញអនក្រិនិតយពលើពរឿងក្តីេួយពនោះ

ខដ្លអងគបពរជំនំជព្េោះបានបញ្ជូ នពៅអងគជំនំជព្េោះសាោ

ដ្ំបូងរួចពហើយ ពបើពទោះជ្ញម្គនក្ិចចការរដ្ឋបាលែលោះ ក្់រ័នន
ធ ឹងការបញ្ជូ នសំណ្ំពរឿងពនោះ។
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ចំណ្ចចងពព្កាយ ពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិរេលឹក្ថា តាេរយៈអនសសរណ្ៈចោះថ្ងៃទី២៩ ខែេក្រា ឆ្នំ
២០២០33 ពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិបានផ្តល់ការបញ្ជជក្់តាេសិទធិអំណាចរបស់ែួ ន
ល រួចថាពតើ ពសចក្តីខណ្នាំ
ណាេួយ ក្់រ័នន
ធ ឹងការជូនដ្ំណ្ឹងអំរីពសចក្តីរិចារណា ម្គនសរលភារអនវតត ពហើយនឹងការខណ្
នាំខដ្លម្គនអានភារ ក្នុងការបញ្ជូ នសំណ្ំពរឿង ០០៤/២ ពៅអងគជំនំជព្េោះសាោដ្ំបូង។ ព្បសិន
ពបើកា រិយាល័យរដ្ឋបាលពៅខតេិនចាត់ វិធានការរដ្ឋបាល ពដាយគ្នមនេូលដាឋនចាប់ ភាគី ក្់រ័នន
ធ ឹង

33

អនសសរណ្ៈអនតរការិយាល័យ ពចញពដាយពៅព្ក្េ Kang Jin BAIK និងពៅព្ក្េ Olivier BEAUVALLET ខដ្លជ្ញ

ពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិថ្នអងគបពរជំនំជព្េោះ ចោះថ្ងៃទី២៩ ខែេក្រា ឆ្នំ២០២០ (ឧបសេព័នធ ៦)។
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ក្ិចចដ្ំពណ្ើរការនីតិ វិធ្ី ដ្ូចម្គនខចងពៅក្នុង វិធាន ៦៩(២)(ក្) អាចនឹងរិចារណាបពងេើតសម្គសភារ
ការិយាល័យសហពៅព្ក្េពសើបអពងេតពែើង វិញ។

13

