ថ្ងៃទី១០ សខកកាដា ឆ្នំ ២០១៧
សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន

សហចៅក្រមចស៊ើបអចកេត ចេញសំអាកចហតចែ៊ើរលែកការចោទក្បកាន់សណ
ំ ំចរឿក ០០៤/១

លៅថ្ងៃលនេះ សហលៅប្កមលសុ៊ើរអលកាត (ស.ច.ស) បានលចញសំអាកលហតុសប្ារ់ដីកាដំល
លចញកាេេីថ្ងៃទី ២២ សខ កុមៈភ ឆ្នំ ២០១៧

េះប្សាយសដេបាន

និកសដេ ស.ច.ស បានលេ៊ើកសេកការលោទប្រកាន់លេ៊ើ អុ៊ឹម សចម

លដាយសារមិនានយុត្តាធិការរុគ្េ
គ ប្គ្រ់ប្ាន់។ លៅកនុកលសចកាីប្រកាសេ័ត៌ានលនេះ ស.ច.ស សលកេរអំេីសំអាកលហតុ
ចមបកៗ ថ្នលេ៊ើកសេកការលោទប្រកាន់លនេះ។ សាធារណ្ជនអាចរកបានសំលៅលកាសេុរថ្នសំអាកលហតុសដេេមអិត
ជាកលនេះ លៅលគ្ហទំេ័រររស់ អ.វ.ត.ក៖
https://www.eccc.gov.kh/document/court/39772
https://eccc.gov.kh/document/court/39770
លដាយសារានការលេ៊ើកសេកការលោទប្រកាន់លដាយមូេលហតុថា មិនានយុត្តាធិការប្គ្រ់ប្ាន់ល េះ លទ៊ើរ អុ៊ឹម
សចម លៅសតរនាានសិទធិទទួេបានការសនមតថាាមនលោស និកសិទធិឯកជនររស់ាត់ សដេរ ា េឲ្យានការរឹតតបិត
នូវេ័ត៌ានមួយចំនួន សដេអាចផ្សេវផ្ាយជាសាធារណ្ៈ លហ៊ើយការរឹតតបិតលនេះានេកេណ្ៈត៊ឹក រុឹកជាកករណ្ីសដេ
រញ្ជូ នាត់លៅជំនុំជប្មេះ។ សិទធិោំកលនេះអនុវតាបានសមន រុសនា លៅសតអាចលរ៊ើកផ្លូវឲ្យសាធារណ្ជនទទួេបាននូវេ័ត៌ាន
ប្គ្រ់ប្ាន់អំេីការវិវតាថ្នកិចចដំលណ្៊ើរការនីតិ វិធី។ លោេះជាយក

ក៏លដាយ ការលេ៊ើកសេកការលោទប្រកាន់លដាយមូេ

លហតុថាមិនានយុត្តាធិការប្គ្រ់ប្ាន់លនេះ មិនសមនានន័យថា

ជនប្តូវលោទេុំបានប្រប្េ៊ឹតឧ
ា ប្កិដក
ឋ មម

លហតុលនេះ លស

មួយលយ៊ើយ។

រីយូសដេលេ៊ើកលយ៊ើកលដាយាមនប្េំសដនកំណ្ត់ថា ជនប្តូវលោទបាន“រួចផ្ុត”េីរទលោទលហ៊ើយ ដូចសដេ

ធាលរ់បានលេ៊ើកលយ៊ើកកនលកមកលៅកនុកប្រេ័នផ្
ធ សេវផ្ាយខលេះចំលោេះសំណ្ំលុ រឿកលនេះ គ្ឺមិនប្ត៊ឹមប្តូវលយ៊ើយ។ ជាលស
ប្ត៊ឹមប្តូវលយ៊ើយសដេសារេ័ត៌ានមួយចំនួនេុំបានគ្ិតេិោរ

ឲ្យបានសុីជលប្ៅកនុកការលេ៊ើកលយ៊ើកថា

រីយូេុំ

រទលោទប្រកាន់

ប្តូវបានេុរលាកលចញចំលោេះជនប្តូវលោទ។
លៅកនុកដីកាដំល

េះប្សាយ ការសិកាអកគលហតុគ្ឺសផ្អកលេ៊ើរទដាឋនថ្នប្េ៊ឹតិកា
ា រណ្៍សដេអាចន៊ឹកលក៊ើតលយ៊ើក សដេ

ជាេកេខណ្ឌតប្មូវសប្ារ់លចញដីកាសលប្មចរញ្ជូ នលរឿកលៅជំនុំជប្មេះ

លហ៊ើយមិនសមនសផ្អកលេ៊ើរទដាឋន

“ាមនវិមតិ

ផ្លូវជាតិលេខ៤ សង្កាត់លោមលៅ ខណ្ឌលោធិ៍សសនជ័យ ប្រអរ់សំរុប្ត ៧១ ភ្នំលេញ កមពជា
ុ ទូរស័េទ (៨៥៥) ០២៣ ៨៦១ ៥០០ ទូរសារ (៨៥៥) ០២៣ ៨៦១៥៥៥ www.eccc.gov.kh
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សកស័យ” សដេជាេកេខណ្ឌសប្ារ់លចញលសចកាីសលប្មចផ្ា ទ លោសរ ទ រ់េីការជំនុំជប្មេះកាីល េះលទ។ រុសនា ការសលប្មច
ជាទូលៅររស់ ស.ច.ស សដេថា អុ៊ឹម សចម មិនសថិតលៅកនុកយុត្តាធិការរុគ្េ
គ ររស់ អ.វ.ត.ក គ្ឺជាការសលប្មចសដេ
លធវ៊ើលយ៊ើកលដាយបានេិោរ

យកេអិតេអន់រំផ្ុតលេ៊ើភ្័សត្ត
ាុ កសដេាន។

យុត្តាធិការរុគ្េ
គ លៅ អ.វ.ត.ក និកជំហរររស់ អ.វ.ត.ក លៅកនក
ុ ប្រេ័នច
ធ ារ់កមពជា
ុ
លាេរំណ្កថ្នកិចចប្េមលប្េៀករវាកអកគការសហប្រជាជាតិ ជាមួយប្រលទសកមពជា
ុ ចុេះថ្ងៃទី ០៦ សខ មិងុ

ឆ្នំ

២០០៣ “គ្ឺកំណ្ត់អំេីកិចចសហប្រតិរតាិការរវាកអកគការសហប្រជាជាតិ និករាជរដាឋភ្ិបាេកមពជា
ុ
លដ៊ើមបីកាត់លសចកាី

៊ឹ ជា
លមដក
ំ ន់ខពស់កមពជា
ុ ប្រជាធិរលតយយ និកជនោំកឡាយសដេទទួេខុសប្តូវខពសរ
់ ំផ្ុតចំលោេះឧប្កិដក
ឋ មម [...] សដេ
បានប្រប្េ៊ឹតលា ៅកនុកអំយុកថ្ងៃទី ១៧ សខ លមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ ថ្ងៃទី៦ សខ មករា ឆ្នំ ១៩៧៩”។ អកគជំនុំជប្មេះតុលាការ

៊ឹ ជា
កំេូេ (អ.ជ.ត.ក) ររស់ អ.វ.ត.ក បានរកប្សាយថា ោកយ “លមដក
ំ ន់ខពសក
់ មពជា
ុ ប្រជាធិរលតយយ និកជនោំក
ទាយសដេទទួេខុសប្តូវខពស់រំផ្ុត” សំលៅលេ៊ើជនេីរប្រលភ្ទគ្ឺលមដ៊ឹក សំ ខមរប្កហមជាន់ខពស់ សដេសថិតលៅកនុកចំល
ជនោំកឡាយសដេទទួេខុសប្តូវខពស់រំផ្ុត

និកជនសដេមិនសមនជាលមដ៊ឹក សំ ខមរប្កហមជាន់ខពស់

ម

រុសនាជាជនសថិត

លៅកនុកចំល

មជនោំកឡាយសដេទទួេខុសប្តូវខពស់រំផ្ុត។ ជនោំកេីរប្រលភ្ទលនេះ ប្តូវសតជាមន្តនាីសខមរប្កហម និកសថិត

លៅកនុកចំល

មជនោំកឡាយសដេទទួេខុសប្តូវខពស់រំផ្ុត

លហ៊ើយេកេណ្ៈ វិនិច័យោំកលនេះានេកេណ្ៈប្តួតលេ៊ើាន

មិនសមនដាច់លដាយសយកេីានលទ។
តុលាការធមមត្តររស់កមពជា
ុ
មិនានយុត្តាធិការលសសសេ់

មួយលេ៊ើឧប្កិដក
ឋ មមសដេបានប្រប្េ៊ឹតលា យ៊ើកលដាយ

ជនសដេមិនសថិតលៅកនុកប្រលភ្ទជា “លមដ៊ឹក ជា
ំ ន់ខពស”់ ឬ “ជនោំកឡាយសដេទទួេខុសប្តូវខពស់រំផ្ុត” លទ។ ការ
សិកាយកេអិតេអន់លេ៊ើប្រវតាិថ្នការចរោានមុនលេេរលកា៊ើត អ.វ.ត.ក និកការ វិវតា
ឲ្យល

៊ើញថា

ោរ់ត្តំកេីលេេល េះមករង្កាញ

លេេរចចរ
ុ បននលនេះ តុលាការកមពជា
ុ លផ្សកលទៀតេុំានយុត្តាធិការលេ៊ើរុគ្គេ ឬ ប្េ៊ឹតិកា
ា រណ្៍

សដេសថិត

លៅកនុកយុត្តាធិការរុគ្េ
គ
យុត្តាធិការលេេលវលា និកយុត្តាធិការលរឿកកាីររស់ អ.វ.ត.ក លទ។ លហតុលនេះ អាចាន
ទយហីករណ្លេ៊ើកលយ៊ើកថា ស.ច.ស គ្ួរសតប្រឆ្ំកតរន៊ឹកទសសនៈសដេបានសសាកឲ្យល

៊ើញជាក់ចាស់សររលនេះ លហ៊ើយ

អនុវតានូវឆ ទ នុសិទធិររស់ខួ ន
ល ឲ្យបានទូេំទូលាយត្តមសដេអាចលធវ៊ើលៅបានលដ៊ើមបីាប្ំ ទឲ្យានយុត្តាធិការរុគ្េ
គ លចៀសវាក
កុំឲ្យានសំណ្េ់ថ្នគ្ាលតនិទណ្ឌភាេ។ ស.ច.ស េុំយេ់ប្សរត្តមទយហីករណ្៍សររលនេះលទ។ ោំករដាឋភ្ិបាេកមពជា
ុ
ោំកអកគការសហប្រជាជាតិ មិនសដេានការរុនរក

មួយ កនុកការលសុ៊ើរអលកាត និកការកាត់លសចកាីជន

សដេមិនបានរំលេញត្តមេកេខណ្ឌយុត្តាធិការរុគ្េ
គ ររស់ អ.វ.ត.ក លយ៊ើយ។ គ្ឺជាការសមលហតុផ្េ

ានក់

ស់ សដេ

លាេរំណ្កសសវករកសនាិភាេ និកការផ្សេះផ្ាជាតិសដេតប្មូវឲ្យលធវ៊ើសាហរណ្កមមសខមរប្កហមចូេកនុកសកគមជាតិ វិញ
គ្ឺជាអំណ្េះអំ

កសំខាន់រំផ្ុតររស់រដាឋភ្ិបាេកមពជា
ុ ។ អនកត្តក់សតកលសចកាីប្ោកចារ់សីេ
ា ីការរលកា៊ើត អ.វ.ត.ក បាន

ដ៊ឹកថា ានប្រលភ្ទថ្នោ រីចំនួនដ៏លប្ច៊ើនសនធ៊ឹកស ធ រ់ លហ៊ើយេួកលគ្ន៊ឹកមិនប្តូវជំនុំជប្មេះកាីលៅចំលោេះមុខ អ.វ.ត.ក លទ។
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លដ៊ើមបីេាយមឲ្យដ៊ឹកកាន់សតលប្ច៊ើនត្តមសដេអាចលធវ៊ើលៅបានអំេីលាេរំណ្កររស់ភាគ្ីលៅកនុកកិចចប្េម

ប្តក់ចំណ្ច
ុ លនេះ

លប្េៀកសាីការរលកា៊ើត អ.វ.ត.ក សហលៅប្កមលសុ៊ើរអលកាតអនារជាតិ បានលសន៊ើសុំេីសផ្នករ័ណ្ណសារររស់អកគការសហប្រជា
ជាតិនូវកំណ្ត់លហតុថ្នការចរោានរវាកអកគការសហប្រជាជាតិ ជាមួយរដាឋភ្ិបាេកមពជា
ុ
ក៏រុសនា អកគការសហប្រជា
ជាតិបានរដិលសធមិនរង្កាញឯកសារភាគ្លប្ច៊ើន កនុកចំល

មឯកសារសដេបានលសន៊ើសុំលទ លដាយសផ្អកលេ៊ើមូេលហតុរកា

នូវការសាៃត់។
លហតុលនេះ អានុភាេថ្នចារ់សីេ
ា ីយុត្តាធិការរុគ្គេ ានេីរសផ្នក៖
ក) ចារ់លនេះកប្មិតយុត្តាធិការរុគ្េ
គ ផ្ទទេ់ ររស់ អ.វ.ត.ក លៅប្ត៊ឹមជនោំកឡាយសដេទទួេខុសប្តូវ
ខពស់រំផ្ុត និក
ខ) ចារ់លនេះមិនរារ់រញ្ចូ េយុត្តាធិការលៅតុលាការធមមត្តររស់ប្រលទសកមពជា
ុ លេ៊ើប្េ៊ឹតិកា
ា រណ្៍
សដេសថិតលៅកនុកយុត្តាធិការលេេលវលាររស់ អ.វ.ត.ក។

លាេការណ្៍ចារ់ប្េហមទណ្ឌ
កនុកចំល

មកត្តាសដេប្តូវេិោរ

ដេ់ជនោរ់លោទ

លដ៊ើមបីអនុវតាឆ ទ នុសិទធិ គ្ឺានលាេការណ្៍ វិមតិសកស័យប្តូវបានជាប្រលយជន៍

និកការរកប្សាយចារ់ប្េហមទណ្ឌយកត៊ឹក រុឹក។

ការអនុវតាលាេការណ្៍

វិមតិសកស័យបានជា

ប្រលយជន៍ដេ់ជនជារ់លោទ ឬ ការរកប្សាយយកត៊ឹក រុឹក គ្ឺានសារៈសំខាន់ជាកលគ្លៅកនុកប្រេ័នម
ធ ួយសដេចារ់
ជាញ៊ឹកញារ់មិនបានសចកឲ្យបានលេញលេញ

លហ៊ើយករណ្ីលនេះ

ក៏លក៊ើតានលប្ច៊ើនផ្កសដរលៅកនុក វិស័យលផ្សកៗថ្នចារ់

ប្េហមទណ្ឌអនារជាតិ (អនារជាតិភាវូរនីយកមម)។ ជាេិលសស ត្តមទសសនៈររស់លមធាវីការោរកាី រទលោទ និកខល៊ឹមសារ
អកគចារ់ ជាលរឿយៗហាក់ដូចជាានេកេណ្ៈេប្កីកមុខសញ្ញាលៅមុខ។

ការរកប្សាយខុសៗានជាលប្ច៊ើនលៅលេ៊ើទសសន

ោនចារ់សតមួយលៅ អ.វ.ត.ក និកតុលាការលផ្សកលទៀត គ្ឺជាភ្័សត្ត
ាុ កយកចាស់រញ្ញជក់េីរញ្ញាសររលនេះ។ តុលាការ
េិលសសមួយសដេកំណ្ត់អតថន័យយកត៊ឹក រុឹកអំេីយុត្តាធិការរុគ្េ
គ យុត្តាធិការលរឿកកាី និកយុត្តាធិការលេេលវលា បានសផ្អក
លេ៊ើការចរោានយកចប្មូកចប្ាសរវាករដាឋភ្ិបាេជាតិមួយ ជាមួយសហគ្មន៍អនារជាតិ លៅកនុកលស

រីយូអនារកាេ

លប្កាយសន្តង្កគម លហ៊ើយតុលាការលនេះបានោរ់លផ្ា៊ើមដំលណ្៊ើរការនីតិ វិធក
ី នុករយៈលេេជិត ៣០ ឆ្នំ លប្កាយប្េ៊ឹតិកា
ា រណ្៍ឧប្កិដឋ
កមមោក
ំ ល េះបានលក៊ើតលយ៊ើក។ តុលាការេិលសសសររលនេះគ្ឺជាឧោហរណ្៍មួយយកសំខាន់សដេោំបាច់ប្តូវកប្មិតការរក
ប្សាយចារ់ត្តមផ្លូវតុលាការ ។
ោំកលនេះគ្ឺជាការេិត េីលប្ោេះលដាយសារសតានសាពធេីការរំេ៊ឹកទុកររស់សាធារណ្ជន និក េីប្រេ័នផ្
ធ សេវ
ផ្ាយអំេីការប្េួយបារមភោក់ទកន៊ឹកទសសនៈថ្ននិទណ្ឌភាេចំលោេះអំលេ៊ើលោរលៅយក់ ន ក រលរៀរវារៈនលយបាយ ប្េម
ោំកការប្សាវប្ជាវប្រវតាិសាន្តសាេីមុនៗលេ៊ើប្េ៊ឹតិកា
ា រណ្៍សខា
ំ ន់ោក
ំ ល េះ។ លៅកនុកលស
ជនសកស័យ ជនប្តូវលោទ និកជនជារ់លោទ

រីយូប្រលភ្ទលនេះ េិរុទធភាេររស់

ជាលរឿយៗហាក់ដូចជាមិនានការេិភាកាលដញលដាេលទ លហ៊ើយានការ

ផ្លូវជាតិលេខ៤ សង្កាត់លោមលៅ ខណ្ឌលោធិ៍សសនជ័យ ប្រអរ់សំរុប្ត ៧១ ភ្នំលេញ កមពជា
ុ ទូរស័េទ (៨៥៥) ០២៣ ៨៦១ ៥០០ ទូរសារ (៨៥៥) ០២៣ ៨៦១៥៥៥ www.eccc.gov.kh
National Road 4, Chaom Chao, Porsenchey, P.O. Box 71, Phnom Penh Cambodia Tel: (855) 023 861 500 Fax :(855) 023 861 555 www.eccc.gov.kh

រំេ៊ឹកទុកថាន៊ឹកានកិចចដំលណ្៊ើរការនីតិ វិធីត្តមផ្លូវតុលាការលដាយប្ាន់សតលដ៊ើមបីឲ្យានការយេ់ប្សរជាផ្លូវការលៅលេ៊ើការ
យេ់ល

៊ើញទូលៅលេ៊ើប្រវតាិសាន្តសាសដេានអតថិភាេរួចលហ៊ើយ។

ត្តមន័យសតានុម័ត អ.វ.ត.ក អនុវតាយុតិធ
ា ម៌ត្តមការលប្ជ៊ើសលរីស

េីលប្ោេះថា ានសតមនុសសមួយប្កុមតូចរុល

សដេន៊ឹកប្តូវកាត់លសចកាីលៅកនុកតុលាការកមពជា
ុ ចំលោេះអំលេ៊ើលោរលៅ

សដេបានលក៊ើតលយ៊ើកលៅកនុករររកមពជា
ុ ប្រជាធិរ

លតយយ

លោេគ្ឺ

ជនោំកឡាយសដេសថិតលៅកនុករកវក់យុត្តាធិការររស់តុលាការលនេះ។

រលកា៊ើត អ.វ.ត.ក លដាយមិនានរនសេ់ទុកនូវយុត្តាធិការលសសសេ់

ណ េះ

ការចុេះកិចចប្េមលប្េៀកសាីេីការ

មួយ សប្ារ់តុលាការធមមត្តររស់កមពជា
ុ ល េះ

គ្ឺជាជលប្ម៊ើសនលយបាយសដេបានដ៊ឹករួចលហ៊ើយលៅកនុកអំយុកលេេចរោាន

លដាយបានងល៊ឹកសងលកឲ្យលសម៊ើានរវាកការអំោវ

វលធវ៊ើសាហរណ្កមមសខមរប្កហមសដេលៅលសសសេ់ឲ្យចូេកនុកសកគម វិញ ជាមួយន៊ឹកលាេរំណ្កថ្នការរញ្ច រ់ត្តម
ផ្លូវតុលាការសប្ារ់ការឈឺោរ់លខាលចផ្ាររស់ជនរកលប្ាេះ។
វាេិតជាេិបាក

ស់សប្ារ់សាធារណ្ជន និកជនរកលប្ាេះកនុកការទទួេយកោហានសដេសាលរ់កូនលកមកជា

ទាលរ់លដាយលបាកកាេន៊ឹកគ្េ់លឈ៊ើ ឬក៏ប្រកួតានសាលរ់មនុសសឲ្យបានលប្ច៊ើនជាកលគ្។ លៅកនុកប្រេ័នច
ធ ារ់ប្េហមទណ្ឌ
ររស់ប្រលទសជាលប្ច៊ើន អំលេ៊ើសររលនេះ ឲ្
ំ យានការដាក់លោសមួយជី វិតលដាយាមនថ្ងៃលដាេះសេក

លហ៊ើយកនុកប្រលទសខលេះ

អាចានលោសប្រហារជី វិតចំលោេះ អំលេ៊ើនីមួយៗ ររស់ជនលេម៊ើសានក់ៗ។ ោំកភាគ្ីជាតិ និកភាគ្ីអនារជាតិបានដ៊ឹកអំេី
ភាេខុសានលនេះរួចលៅលហ៊ើយលៅកនុកអំយុកលេេចរោាន។ មាកលៅប្កមលៅ អ.វ.ត.ក ប្តូវសតលារេត្តមលសចកាីសលប្មច
សផ្នកនលយបាយររស់អក
ន ត្តក់សតកលសចកាីប្ោកចារ់សដេបានជាដ៊ឹកមុនរួចលហ៊ើយ

មាកលទៀត សាថនភាេលនេះមិនប្តូវ

និកមិនអាចានន័យថា ជាការសនមតលដាយសវ័យប្រវតាិនូវការទទួេខុសប្តូវថានក់លេ៊ើសដេរ ា េឲ្យានការទទួេខុស
ប្តូវររស់មនុសសមួយប្កុមតូចសដេបានរញ្ជូ នមកលៅចំលោេះមុខ

អ.វ.ត.ក

ការល េះលទ។ លប្កាយរយៈលេេដ៏យូរអសកវកសដេភ្័សត្ត
ាុ កខលេះកនុកចំល

លដាយសារសតានការលោទប្រកាន់េីអយយ

មភ្័សត្ត
ាុ កសំខាន់ៗ ដូចជាសាកសី ឬប្រភ្េលផ្សក

លទៀតសដេបានលធវ៊ើឲ្យខូចខាតដេ់ចំណ្ច
ុ មួយសដេេំបាកទទួេបានភ្័សត្ត
ាុ កសដេអាចលជឿទុកចិតបា
ា ន អកគលហតុេុំសមន
ជាការង្ករសដេប្តូវទាលក់ការទទួេខុសប្តូវឲ្យលមធាវីការោរកាីលៅកនុកការលសុ៊ើរអលកាតប្េហមទណ្ឌល េះលទ ឬក៏ ឲ្
ំ យាន
រទដាឋន ភ្័សត្ត
ាុ កកាន់សតប្សាេសប្ារ់រញ្ជូ នលរឿកលៅជំនុំជប្មេះ ឬផ្ា ទ លោសលយ៊ើយ។ លមធាវីការោរកាី ានសិទធិទទួេ
បានការវាយតថ្មលលដាយឥតេលមអៀកអំេីភ្័សត្ត
ាុ ក

និកការរកប្សាយចារ់លៅប្គ្រ់ថានក់ោក
ំ អស់ថ្នឋា នុប្កមររស់

អ.វ.ត.ក លដាយគ្ិតោរ់េី ស.ច.ស លៅ។

េកេណ្ វិនច
ិន យ
័ កនក
ុ ការអនុវតាឆ ទ នុសទ
ិ ធ-ិ ការលធវល៊ើ សចកាស
ី លប្មចលៅកនក
ុ រច សមពន
័ ថ្ធ នរររកមពជា
ុ ប្រជាធិរលតយយ
លៅកនុកសាេដីកាសំណ្លំុ រឿក ០០១ អកគជំនុំជប្មេះតុលាការកំេូេ បានសលប្មចលដាយប្រលយេថា មិនានការ
សលប្មច

មួយកនុកការអេះអាក

ឲ្
ំ យានការយេ់ល

មួយសររប្រវតាិសាន្តសា-នលយបាយសដេថា ការចរោានអំេីការរលកា៊ើត អ.វ.ត.ក

៊ើញជារួម និកជារ់កាតេវកិចចថា ានសតមនុសសមួយចំនួនានកំណ្ត់សតរុល

ណ េះសដេប្តូវសថិតលៅ

ផ្លូវជាតិលេខ៤ សង្កាត់លោមលៅ ខណ្ឌលោធិ៍សសនជ័យ ប្រអរ់សំរុប្ត ៧១ ភ្នំលេញ កមពជា
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កនុកយុត្តាធិការររស់តុលាការ

(មនុសសសដេប្តូវានល្
ម េះ)។

ការលប្ជ៊ើសលរីសជនសដេប្តូវលសុ៊ើរអលកាត

លៅជំនុំជប្មេះ គ្ឺជាការអនុវតាឆ ទ នុសិទធិសុទធសាធររស់សហប្េេះរាជអាជាា និក ស.ច.ស

និករញ្ជូ ន

លដាយសផ្អកោំកប្សុកលៅលេ៊ើ

អកគលសចកាីថ្នលរឿកកាីនីមួយៗ។ ត្តមប្ទ៊ឹសី ា លមដ៊ឹក ជា
ំ ន់ខពស់សដេមិនបានចូេរួមខាលក
ំ លៅកនុកសកមមភាេឧប្កិដរឋ រស់រររ
កមពជា
ុ ប្រជាធិរលតយយ

អាចសថិតលៅលប្ៅសដនយុត្តាធិការររស់តុលាការលនេះកនុក មជាជនសដេមិនទទួេខុសប្តូវខពស់

រំផ្ុត។ ផ្ទយ
ុ មកវិញ ជន

ានក់សដេានឋានៈោរលៅកនុកឋា នុប្កម អាចប្តូវោត់ទុកថាជាជនានក់កនុកចំល

ជនោំកឡាយសដេទទួេខុសប្តូវខពស់រំផ្ុត

ម

លដាយសផ្អកលេ៊ើការចូេរួមររស់ជនល េះលៅកនុកសកមមភាេលោរលៅោំក

ល េះ។ លហតុលនេះ ភាេធៃន់ធរៃ ថ្នអំលេ៊ើផ្ទទេ់ខួ ន
ល ររស់ជនល េះ និកផ្េរេះោេ់រ ា េមកេីអំលេ៊ើោំកល េះគ្ឺជាចំណ្ច
ុ
ប្ត៊ឹមប្តូវមួយលទៀតសដេយកជាមូេដាឋនបាន។ លយ៊ើកមិនគ្ួរលម៊ើេរំេកផ្េរេះោេ់ជាក់សសាកេីដំរូកសដេរ ា េមក
េីតួ ទីផ្ូវល ការររស់ជន

ានក់លៅកនុកឋា នុប្កមលយ៊ើយ។

ជាកលនេះលទៀត ការលធវ៊ើលសចកាីសលប្មចកនុកឋា នុប្កមររស់សខមរប្កហម មិនសមនលធវ៊ើលយ៊ើកលដាយានមតិលយរេ់
លសម៊ើភាេានេីអនកានតួ ទីលៅថានក់

មួយ លហ៊ើយរ ទ រ់មក ានការេិភាកាានរកវិធីលដាេះប្សាយលយ៊ើយ។ លសចកាី

សលប្មចប្តូវបានលធវ៊ើលយ៊ើកលៅថានក់លេ៊ើ រ ទ រ់មកថានក់លប្កាមជាអនកអនុវតា លហ៊ើយអាចដាក់លោសជាេកេណ្ៈរុគ្េ
គ ប្រសិន
លរ៊ើមិនលារេត្តមលសចកាីសលប្មចលទ លហ៊ើយអាចដាក់លោសកាន់សតលប្ច៊ើនលទៀតដេ់សខសរយៈរញ្ញជការថានក់លប្កាមៗប្រសិន
លរ៊ើមិនលារេត្តមលសចកាីសលប្មចោំកល េះលទ។

ការកំណ្ត់លាេនលយបាយចុកលប្កាយ និកមលធាបាយអនុវតាលាេ

នលយបាយ គ្ឺសិត
ថ លៅថានក់លេ៊ើសដេអាចលប្ជៀតសប្ជកត្តមចិតរា រស់េួកលគ្។
លសចកាីសណ្ ំ

ត្តមេិត ការេិភាកាានលដាយចំហអំេី

េីអកគការ អាចប្តូវោត់ទុកយកង្កយថាជាជំហានដំរូកថ្នការមិនសាារ់រង្កគរ់ លហ៊ើយាមននរ

ានក់អាចានសុវតថិភាេលយ៊ើយប្រសិនលរ៊ើការេិភាកាានសររលនេះមិនបានរាយការណ្៍លៅសផ្នកោក់េ័នលធ េះលទ។

ការេិោរ

អំេភ្
ី ស
័ ត្ត
ាុ ក-របាយការណ្៍ឆ្នំ ១៩៩៧ និក ១៩៩៨ ររស់មជឈមណ្ឌេឯកសារកមពជា
ុ

និករបាយការណ្៍ឆ្នំ ១៩៨៤ ររស់រដាឋភ្ិបាេ
របាយការណ្៍ររស់មជឈមណ្ឌេឯកសារកមពជា
ុ

អាចទទួេបានជាសាធារណ្ៈ

លហ៊ើយរបាយការណ្៍ោក
ំ លនេះបានកាលយជាមូេដាឋនមួយដ៏សំខាន់សប្ារ់ការយេ់ល

លហតុលនេះជាយូរ

ស់មក

៊ើញររស់សាធារណ្ជន។ លហតុលនេះ

មិនោំបាច់េនយេ់អំេីមូេលហតុថាលត៊ើ ស.ច.ស បានោត់ទុករបាយការណ្៍ោក
ំ លនេះយក

ល េះលទ និកលដាយសារអវី។

របាយការណ្៍ឆ្នំ ១៩៩៧ និកឆ្នំ ១៩៩៨ ររស់មជឈមណ្ឌេឯកសារកមពជា
ុ
េ៊ឹកសផ្អកជាចមបកលេ៊ើការចុេះដេ់ទីកសនលក
និកការសាភសន៍ជាមួយប្រភ្េ

លហ៊ើយក៏រញ្ចូ េេ័ត៌ានេីរបាយការណ្៍ឆ្នំ១៩៨៤ ររស់រដាឋភ្ិបាេ។ របាយការណ្៍

ោំកលនេះផ្ាេ់េ័ត៌ានអំេីទីត្តំក និកចំនួនជនរកលប្ាេះ។ ោក់ទិនន៊ឹកចំនួនជនរកលប្ាេះ សប្ារ់ទីត្តក
ំ មួយកសនលក ានសត
ប្រភ្េមួយឬេីរសតរុល

ណ េះត្តមរយៈមជឈមណ្ឌេឯកសារកមពជា
ុ សដេផ្ាេ់ទិនន
ន ័យអំេីចំនួនជនរកលប្ាេះ។ របាយការណ្៍

ររស់មជឈមណ្ឌេឯកសារកមពជា
ុ

ជាលសចកាីសលកេរ

មិនានកំណ្ត់លហតុលេញលេញថ្នការសនទ ានជាមួយប្រភ្េ

លផ្សកៗលទ លហតុលនេះខវេះេ័ត៌ានខលេះ ដូចជា លត៊ើប្រភ្េោំកល េះេ៊ឹកសផ្អកលេ៊ើអីបា
វ នជាដ៊ឹកេីចំនួនជនរកលប្ាេះ។ ជាកលនេះ

ផ្លូវជាតិលេខ៤ សង្កាត់លោមលៅ ខណ្ឌលោធិ៍សសនជ័យ ប្រអរ់សំរុប្ត ៧១ ភ្នំលេញ កមពជា
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លទៀតចំនួនជនរកលប្ាេះមិនានភាេសុីសង្កវក់ាន លហ៊ើយមូេលហតុថ្នការសាលរ់មិនភាេមិនចាស់លាស់។ ានការរង្កាញ
ឲ្យល

៊ើញថា ចំនួនជនរកលប្ាេះលៅកនុករបាយការណ្៍ឆ្នំ ១៩៨៤ ររស់រដាឋភ្ិបាេ គ្ឺសផ្អកលេ៊ើេ័ត៌ានសដេប្រមូេបាន

ានេកេណ្ៈជាប្រេ័នលធ ប្ច៊ើនជាកមជឈមណ្ឌេឯកសារកមពជា
ុ

លហ៊ើយក៏ប្រមូេបានេីប្រភ្េលប្ច៊ើនជាកមជឈមណ្ឌេឯក

សារកមពជា
ុ សដរ។ របាយការណ្៍ឆ្នំ ១៩៨៤ ររស់រដាឋភ្ិបាេ ក៏ផ្េ
ា ់េ័ត៌ានអំេីមូេលហតុថ្នការសាលរ់សដរ រុសនាមិន
បានរញ្ញជក់ថាបានេ័ត៌ានលនេះរលរៀរ
សដរ។ ាមនរបាយការណ្៍

លទ។

របាយការណ្៍លនេះក៏មិនានកំណ្ត់លហតុថ្នការសនទ ានជាមួយប្រភ្េ

មួយកនុកចំល

មរបាយការណ្៍ោក
ំ លនេះ បានរញ្ញជក់េីកាេររិលច័ទសដេជនរកលប្ាេះ

បានសាលរ់ ឬក៏រច សមព័នរធ ដឋបាេ និកសខសរយៈរញ្ញជការសដេការសាលរ់ោក
ំ ល េះបានលក៊ើតលយ៊ើកសដរ។ លហតុលនេះក៏មន
ិ
អាចកំណ្ត់ថាលត៊ើការសាលរ់ោក
ំ ល េះសថិតលៅកនុកយុត្តាធិការលេេលវលាោក់េ័នរធ រស់ អ.វ.ត.ក ឬអត់ល េះលទ។
លយកត្តមខាកលេ៊ើលនេះ ស.ច.ស យេ់ល

៊ើញថា ចំនួនជនរកលប្ាេះលៅកនុករបាយការណ្៍ឆ្នំ ១៩៩៧ និក ឆ្នំ

១៩៩៨ ររស់មជឈមណ្ឌេឯកសារកមពជា
ុ
និករបាយការណ្៍ឆ្នំ ១៩៨៤ ររស់រដាឋភ្ិបាេ មិនអាចទុកចិតបា
ា នលទ
លហ៊ើយានតថ្មលភ្័សត្ត
ាុ កតិចតួច។ លហតុលនេះ ស.ច.ស មិនបានេ៊ឹកសផ្អកលេ៊ើរបាយការណ្៍ោក
ំ លនេះលទ។ រុសនា ស.ច.ស
បានេ៊ឹកសផ្អកលេ៊ើចំនួនមនុសសសាលរ់

និកមូេលហតុថ្នការសាលរ់សដេសាកសី

ផ្ាេ់ជូនការិយេ័យសហលៅប្កមលសុរ
៊ើ

អលកាត។

លសចកាស
ី ននដា
ិ ឋ នលេ៊ើយត្ត
ុ ា ធិការរុគ្េ
គ
ការសននិដាឋនថា អុ៊ឹម សចម សថិតលៅលប្ៅយុត្តាធិការរុគ្គេររស់ អ.វ.ត.ក គ្ឺ ទីមួយ លដាយបានេិោរ
ភ្័សត្ត
ាុ កោក់េ័នន
ធ ៊ឹកទីត្តក
ំ ឧប្កិដក
ឋ មមសដេាត់ប្តូវបានដាក់ឲ្យសថិតលប្កាមការេិនិតយ។ ទីេីរ សូមបីសតេិោរ

លេ៊ើ
លេ៊ើភ្័ស ាុ

ត្តកោក់េ័នន
ធ ៊ឹកការលោទប្រកាន់លផ្សកលទៀតសដេាត់មិនប្តូវបានដាក់ឲ្យសថិតលប្កាមការេិនិតយក៏លដាយ ក៏ អុ៊ឹម សចម លៅ
សតសថិតលៅលប្ៅយុត្តាធិការររស់ អ.វ.ត.ក ដសដេ។ លហតុលនេះលហ៊ើយបានជាមិនោំបាច់ដាក់ាត់ ឲ្យសថិតលៅលប្កាមការ
េិនិតយចំលោេះការលោទប្រកាន់សដេលៅលសសសេ់លផ្សកលទៀតលទ។ អុ៊ឹម សចម មិនសមនជាលមដ៊ឹក ជា
ំ ន់ខពស់ លហ៊ើយក៏មិន
សថិតលៅកនុកចំល
ជាបានេិោរ

មជនសដេទទួេខុសប្តូវខពស់រំផ្ុតសដរ។ ាមនភ្័សត្ត
ាុ កសដេាំប្ទដេ់ការសននិដាឋនខាកលេ៊ើ លរ៊ើលោេះរី
លៅដេ់តួ ទីររស់ាត់លៅកនុកឋា នុប្កមររស់កមពជា
ុ ប្រជាធិរលតយយ

ររស់ាត់សដេប្តូវលោទប្រកាន់សដរ។ ានលេខាប្សុកប្រសហេជា ១០០

ឬក៏ភាេធៃន់ធរៃ ថ្នការប្រប្េ៊ឹតិ ា

ក់លផ្សកលទៀតលៅសម័យកមពជា
ុ ប្រជាធិរ

លតយយ។ តំសណ្កជាលេខាប្សុក ប្ាន់សតជាឋានៈទីរីរារ់េីឋា នុប្កមថានក់លប្កាមសតរុល

ណ េះ (លេ៊ើថានក់ភ្ូមិ និកថានក់

ុំ)។ ានភ្័សត្ត
ាុ កាំប្ទ លសចកាីសននិដាឋនសដេថា អុ៊ឹម សចម ប្តូវបាន ត្ត មុក ប្រគ្េ់ភារកិចចឲ្យដ៊ឹក ក
ំ ាមភ្ិបាេភ្ូមិ
ភាគ្និរតី លៅភ្ូមិភាគ្ោយ័េយ លហតុលនេះ ាត់ានតួ ទីមួយសដេមិនប្តូវត្តមតួ ទីជាលេខាប្សុកជាទូលៅល េះលទ រុសនា
ប្តូវសតេិោរ

លេ៊ើអកគលហតុសដេថា េីដំរូក អុ៊ឹម សចម ទទួេបានតួ ទីប្ត៊ឹមសតជាលេខាប្សុកសតរុល

ណ េះលៅលេេ

សដេាត់លៅដេ់ភ្ូមិភាគ្ោយ័េយភាលម លហ៊ើយលប្កាយមក លទ៊ើរាត់បានកាលយជាសាជិកគ្ណ្ៈតំរន់។ ការដំលយ៊ើក
ឋានៈសររលនេះគ្ឺផ្យ
ទុ េីការដំលយ៊ើកឋានៈខពស់ជាផ្លូវការ។ ានការរង្កាញយកចាស់ថា េីដំរូក ាត់ប្តូវបានោត់ទុកថា
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សថិតលៅ កនុកចំល
៤០ ០០០

មជនសដេទទួេខុសប្តូវខពស់រំផ្ុត លដាយសារថា លរ៊ើត្តមការលោទប្រកាន់ ានមនុសសសាលរ់ចំនួន

ក់លៅមនទីរសនាិសុខភ្នំប្តលយក សតមួយរុល

រុសនាភ្័សត្ត
ាុ កសដេបានរកល

ណ េះ។ ចាស់

ស់សដេថាការលោទប្រកាន់លនេះអាចតវា៉ាបាន

៊ើញលៅកនុកអំយុកលេេលសុ៊ើរអលកាត បានរញ្ញជក់ថា លៅទីត្តក
ំ ឧប្កិដក
ឋ មមោក
ំ អស់សដេ បាន

ដាក់ឲ្យសថិតលប្កាមការេិនិតយឬក៏មិនបានដាក់ឲ្យសថិតលៅលប្កាមការេិនិតយជនរកលប្ាេះានចំនួនតិចជាកលនេះឆ្ៃយ
សរុរមក ោំកកត្តារុគ្គេ ោំកកត្តាោំកអស់រូករួមរញ្ចូ េានសដេបានេិោរ

ស់។

ស.ច.ស មិនអាចលធវ៊ើការ

សននិដាឋនថា អុ៊ឹម សចម សថិតលៅកនុកប្រលភ្ទជនសដេទទួេខុសប្តូវខពស់រំផ្ុតលទ និកសងមោំកមិនអាចសនមតថា ាន
សំអាកលហតុាប្ំ ទការលោទប្រកាន់ថាាត់ទទួេខុសប្តូវចំលោេះឧប្កិដក
ឋ មមសដេបានប្រប្េ៊ឹតលា ៅទីត្តក
ំ សដេបានលសុ៊ើរ
អលកាតល េះលទ។

សប្ារ់េ័ត៌ានរសនថមសូមទំ ក់ទំនក៖

លលាកប្សី ហាយត់ អារ-ូ សាលយេះ

លលាក លនប្ត ភ្ន្តកាា

មន្តនាីេ័ត៌ានសាធារណ្ៈ

មន្តនាី ោ
ំ កយសាលាកាីសខមរប្កហម

ទូរសេទថ្ដលេខ៖ +៨៥៥ (០)១២ ៤៨៨ ៩៣៦

ទូរស័េច
ទ េ័តៈ +៨៥៥ (០) ១២ ៤៨៨ ១៥៦

អុីសមេ៖ abusaleh@un.org

សារលអយិចប្តូនិកៈ neth.pheaktra@eccc.gov.kh
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