ថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០
សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន
ពីេហប្ពះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិ

ខអែកតាមវិធាន៥៤ ថ្នវិធានថ្អៃកនុង អ.វ.ត.ក Brenda J. Hollis ចេញចសេកតីខងែងការណ៍ជាសាធារណៈចនេះ
ខែលពនយល់អាំពីសាានភាពបេចប
ុ បននថ្នចរឿងកតីនានាខែលចៅចសសសល់ចៅេាំច េះមុែ អ.វ.ត.ក។
ជាការច្ែើយតបចៅនឹងចសេកតីប្បកាសព័ត៌មានងមីៗចនេះ សតីពីការរីកេចប្មើនថ្នចរឿងកតីនានាចៅតុលាការចនេះ ែ្ាំុ
សូមច្ែៀតយកឱកាសចនេះអតល់បេចប
ុ បននភាពអាំពីសកមមភាពតុលាការខែលកាំពុងបនត។ ចរឿងកតីនានាខែលចៅចសសសល់គឺ
បណតឹងសាទុកខចៅកាន់អងគជាំនុាំជប្មេះតុលាការកាំពូលប្បឆ្ាំងនឹងការអតនាៃចោស និងការកាត់ចោស ចែៀវ សាំអន កនុង
សាំណាំចុ រឿង ០០២/២ និងសារណានានាកនុងែាំណាក់កាលមុនការជាំនុាំជប្មេះកនុងចរឿងកតីប្បឆ្ាំងនឹង ចោ ោន (សាំណាំចុ រឿង
០០៤/២) មាស មុត (សាំណាំចុ រឿង ០០៣) និង យឹម ទិតយ (សាំណាំចុ រឿង ០០៤) ចែើមបីសចប្មេថាចតើចរឿងកតីោង
ាំ អស់ចនេះ
គួរបញ្ជូ នចៅជាំនុាំជប្មេះ ឬប្តូវចលើកខលងចោទប្បកាន់។
ែាំចណើរការតាមអែូវតុលាការកាំពុងខតែាំចណើរការចៅកនុងចរឿងកតីោង
ាំ អស់ចនេះ។ ចែៀវ សាំអន បានបតឹងសាទុកខ
ប្បឆ្ាំងនឹងការអតនាៃចោសរបស់គាត់កនុងសាំណាំចុ រឿង ០០២/២ - ជាការជាំនុាំជប្មេះចលើកទីពីរប្បឆ្ាំងនឹង ចែៀវ សាំអន និង
នួន ជា ខែលកនុងចនាេះពួកចគោាំងពីរប្តូវបានអតនាៃចោសេាំច េះឧប្កិែក
ឋ មមប្បឆ្ាំងមនុសសជាតិ ឧប្កិែក
ឋ មមសង្គ្រគម និង
អាំចពើប្បល័យពូជសាសន៍ កនុងឆ្នាំ២០១៨។ សហប្ពេះរាជោជា្នាចពលបេចប
ុ បននចនេះ កាំពុងចរៀបេាំេចមែើយតបរបស់ែួ ែនចៅ
នឹងបណតឹងសាទុកខចនាេះ។

បនាៃប់ពីសារណាជាលាយលកខណ៍អកសរោាំងអស់ប្តូវបានដាក់

ចៅប្កមថ្នអងគជាំនុាំជប្មេះ

តុលាការកាំពូលនឹងសចប្មេ ថាចតើប្តូវមានអាំណេះអាំណាងផ្ទៃល់មាត់េាំច េះចរឿងកតីចនេះឬចទ មុនចពលែែួនពិោរណាចលើប
ណតឹងសាទុកខចនេះ។ ចប្កាយពីមរណភាពរបស់ នួន ជា កនុងខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ កិេចែាំចណើរការនីតិ វិធីប្បឆ្ាំងនឹងគាត់
ប្តូវបានរលត់ ចហើយការអតនាៃចោសរបស់គាត់ប្តូវបានរកាទុក។
ចរឿងកតីេាំនួនបីខែលចៅែាំណាក់មុនការជាំនុាំជប្មេះបេចប
ុ បននចនេះ គឺសិត
ា កនុងែាំណាក់កាលែុសៗគាន ថ្នែាំចណើរការ
តុលាការ។ អងគបុចរជាំនុាំជប្មេះបានចធវើការសននិដាឋនរបស់ែួ ន
ែ ចលើចរឿងកតី ចោ ោន ចៅថ្ងៃទី១៩ ខែធនូ ឆ្នាំ២០១៩។ ចៅប្កម
ោាំងប្បាាំរូបចៅអងគបុចរជាំនុាំជប្មេះ បានឯកភាពចលើប្កបែណឌជាមូលដាឋនរបស់ អ.វ.ត.ក សប្មាប់ការសចប្មេចសេកតី

ចលើចរឿងកតី

កនុងករណីខែលអងគជាំនុាំជប្មេះចនេះបរាជ័យមិនោេឈានែល់ចសេកតីសចប្មេចដាយសាំចេងភាគចប្េើនចលើស

លុបបាន។ គឺមានន័យថា ប្បសិនចបើយ៉ាងចហាេណាស់ចៅប្កមបួនរូបកនុងេាំចណាមចៅប្កមោាំងប្បាាំរូប មិនោេឯក
ភាពគានចលើការសចប្មេចសេកតីចនាេះចទ ចរឿងកតីចនាេះនឹងប្តូវបនតចៅមុែចទៀត។ ចៅប្កមថ្នអងគបុចរជាំនុាំជប្មេះមិនោេរក
បាននូវសាំចេងភាគចប្េើនចលើសលុប សប្មាប់ការសចប្មេចសេកតីថ្នចរឿងកតីចនេះចទ ចដាយសារចៅប្កមបីរូបបានកាំណត់
ថា ចរឿងកតីចនេះគួរប្តូវបានចលើកខលងចោទប្បកាន់ េាំខណកចៅប្កមពីររូបចទៀតបានកាំណត់ថា ចរឿងកតី ចោ ោន គួរបនត
ចៅជាំនុាំជប្មេះ។ ចោេះបីជាសាំចណើអូវែ ការរបស់សហប្ពេះរាជោជា្អនតរជាតិ ខអែកចលើប្កបែណឌេាប់ជាមូលដាឋនរបស់
តុលាការចនេះយ៉ាងណាក៏ចដាយ ក៏អងគជាំនុាំជប្មេះសាលាែាំបូង មិនបានោត់ វិធានការអែូវការណាមួយចលើចរឿងកតីចនេះចទមក
ទល់ចពលចនេះ។ ប្សបតាមោណតតិរបស់ែួ ន
ែ សហប្ពេះរាជោជា្អនតរជាតិបានសចប្មេថា ភាពចៅចសៃៀមរបស់អងគជាំនុាំ
ជប្មេះសាលាែាំបូងបចងកើតបានជាការរំលត់ជាធរមានថ្នសាំណាំចុ រឿង ០០៤/២ ចនេះ ខែលរូបគាត់កាំពុងបតឹងសាទុកខចៅកាន់
អងគជាំនុាំជប្មេះតុលាការកាំពូល ខែលជាអងគជាំនុាំជប្មេះតុលាការែពស់បាំអុតចៅកនុងតុលាការចនេះ។ បណតឹងសាទុកខចនេះនឹងប្តូវ
ដាក់ចៅថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា។
ចរឿងកតី មាស មុត និង យឹម ទិតយ បេចប
ុ បននចនេះ កាំពុងខតសាិតចៅេាំច េះមុែអងគបុចរជាំនុាំជប្មេះ។ អងគជាំនុាំជប្មេះ
ចនេះបានសាតប់អាំណេះអាំណាងផ្ទៃល់មាត់កនុងចរឿងកតី មាស មុត កនុងខែវិេិកា
ឆ
ឆ្នាំមុន ចហើយចពលចនេះកាំពុងពិភាកាចលើ
ខអនកសចប្មេចសេកតីថ្នចរឿងកតីចនាេះ។ េាំខណកគូភាគីបានបញ្ច ប់សារណារបស់ែួ ន
ែ ចៅកនុងចរឿងកតី យឹម ទិតយ ចនេះចហើយ
និងកាំពងុរង់ោាំចសេកតីសចប្មេថាចតើ នឹងមានអាំណេះអាំណាងផ្ទៃល់មាត់ខែរឬអត់ មុនចពលអងគបុចរជាំនុាំជប្មេះពិោរណា
ចលើខអនកសចប្មេចសេកតីថ្នចរឿងកតីចនាេះ។
ជាការសាំខាន់ខែលចយើងប្តូវរមែឹកថា រដាឋភិបាល និងអងគនីតិប្បតិបតតិរបស់កមពជា
ុ និងអងគការសហប្បជាជាតិ
បានបចងកើតប្កបែណឌេាប់មួយចែើមបីធានាថា អ.វ.ត.ក បាំចពញកិេចកនុងនាមសាាប័នតុលាការឯករាជយ និងមិនលាំចអៀង
សចប្មេចសេកតីចលើករណីនានាចៅេាំច េះមុែែែួន ចដាយខអែកចលើប្កបែណឌេាប់ េាប់ជាធរមាន និងអងគចហតុថ្នចរឿងកតី
នីមួយៗ។ ោប្ស័យចដាយមូលចហតុចនេះ ចៅប្កម និងប្ពេះរាជោជា្ មានោណតតិប្តូវបាំចពញកិេចចដាយឯករាជយ ខអែក
តាមការយល់របស់ែួ ន
ែ េាំច េះប្កបែណឌេាប់របស់តុលាការ ប្ពមោាំងេាប់ និងអងគចហតុថ្នចរឿងកតីនីមួយៗ ចដាយោក
អុតពីឥទធិពលខាងចប្ៅ។ យ៉ាងណាមិញកនុងន័យលែ ការប៉ាុនប៉ាង ឬការពាយមពីមជឈដាឋនខាងចប្ៅតុលាការណាមួយ
ចែើមបីផ្ទែស់បរូ ត លទធអល ឬចែើមបីរំលត់ចរឿងកតីណាមួយចៅេាំច េះតុលាការ តាមមចធាបាយណាមួយចប្ៅពីែាំចណើរការ
តាមអែូវតុលាការជាអែូវការ ោេនឹងប្តូវបានពិោរណាថា ជាការចប្ជៀតខប្ជកពីខាងចប្ៅខែលប្តូវបានហាមឃាត់។
មកែល់ថ្ងៃចនេះ

តុលាការបានបាំចពញកាតពវកិេចរបស់ែួ ែនចដាយឯករាជយ

និងមិនលាំចអៀង

ោក់ទងនឹងការ

សចប្មេចសេកតីរបស់តុលាការជាសាាពរ កនុងករណីប្បឆ្ាំងនឹង ឌុេ (សាំណាំចុ រឿង ០០១) និងចរឿងកតីទីមួយប្បឆ្ាំងនឹង
នួន ជា និង ចែៀវ សាំអន (សាំាំណាំចុ រឿង ០០២/១)។ ចយើងសងឈឹមថា តុលាការនឹងបនតរកាឯករាជយភាពរបស់តុលាការ
របស់ែួ ន
ែ ជាបនតចទៀត ចហើយសចប្មេចសេកតីចលើករណីខែលចៅចសសសល់ តាមរយៈែាំចណើរការតុលាការខែលប្តឹម

ប្តូវយុតិធ
ត ម៌ មិនលាំចអៀង និងមានតមាែភាព ចដាយខអែកចលើខតប្កបែណឌេាប់របស់តុលាការ េាប់ជាធរមាន និងអងគ
ចហតុថ្នចរឿងកតីនីមួយៗប៉ាុចណាណេះ។ កនុងនាមសហប្ពេះរាជោជា្អនតរជាតិ ែ្ាំទ
ុ ទួលយកថា វាជាកាតពវកិេចរបស់ែាំ្ក
ុ នុងការ
ខសវងរកវិធានការនានាខែលោេរកបានោាំងអស់ ចែើមបីចធវើយ៉ាងណាទទួលបានការសចប្មេចសេកតីែូចេនេះេាំច េះចរឿងកតី
ោាំងចនេះ៕
សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មានពីេហប្ពះរាជអាជ្ញាជ្ញតិ
ទាក្់ទងនឹងជនប្តូវសោទ សអា អាន ក្នុងេំណំស ឿងសេខ០០៤/២

ខអែកតាមវិធាន៥៤ ថ្នវិធានថ្អៃកនុង អ.វ.ត.ក សហប្ពេះរាជោជា្ជាតិ ចលាកប្សី ជា លាង សូមចធវើចសេកតី
ប្បកាសជាសាធារណៈ ក់ព័នន
ធ ឹងការវិវតតងីៗ
ម ថ្នសាំណាំចុ រឿងចលែ៖០០៤/២ ខែលមានជនប្តូវចោទ ចោ ោន ៖
កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែធនូ ឆ្នាំ២០១៩ អងគបុចរជាំនុាំជប្មេះ បានចេញចសេកតីពិោរណាចលើបណតឹងឧទធរណ៍ ខែលសហ
ប្ពេះរាជោជា្ជាតិបឹង
ត ឧទធរណ៍នឹងែីកាែាំចណាេះប្សាយ (ែីកាបញ្ជូ នចរឿងចៅជាំនុាំជប្មេះ) េាំខណកឯ សហប្ពេះរាជោជា្
អនតរជាតិបឹង
ត ឧទធរណ៍នឹងែីកាែាំចណាេះប្សាយ (ែីកាសចប្មេចលើកខលងចោទប្បកាន់)។
កាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែចមសា ឆ្នាំ២០២០ អងគជាំនុាំជប្មេះសាលាែាំបូង បានចេញចសេកតីខងែងការណ៍ ក់ព័នន
ធ ឹងជន
ប្តូវចោទ ចោ ោន កនុងសាំណាំចុ រឿងចលែ៖០០៤/២ ចដាយបានបញ្ជជក់ថា៖ អងគជាំនុាំជប្មេះសាលាែាំបូងមិនខែរបានទទួល
ការជូនែាំណឹងជាអែូវការអាំពីសាំណាំចុ រឿងចនេះចទ ចហើយក៍មិនបានទទួលសាំណាំចុ រឿងចនេះចេើយ។ អងគជាំនុាំជប្មេះសាលាែាំបូង
យល់ច

ើញថា ឯកសារសមាារៈភាគចប្េើនកនុងសាំណាំចុ រឿងចនេះ គឺជាឯកសារសមាៃត់ ចហើយជាបញ្ជាសាធាតុខែលអងគជាំនុាំ

ជប្មេះសាលាែាំបូង ពុាំមានសិទធិេូលចមើលឯកសារសមាារៈោាំងចនាេះចេើយ មានន័យថា មិនោេេូលចមើលសាំណាំចុ រឿងចនេះ
បានចេើយ។
អងគជាំនុាំជប្មេះសាលាែាំបូង បានបញ្ជជក់ថា រហូតមកែល់ចពលចនេះ សាំណាំចុ រឿងចនេះកាំពុងសាិតចៅកនុងសមតាកិេច
របស់អងគបុចរជាំនុាំជប្មេះ

ចហើយអងគបុចរជាំនុាំជប្មេះក៍មិនោន់បានបញ្ចូ នសាំណាំចុ រឿងចនេះមកអងគជាំនុាំជប្មេះសាលាែាំបូងខែរ

ោប់តាង
ាំ ពីថ្ងៃទី១៩ ខែធនូ ឆ្នាំ២០១៩ ខែលអងគបុចរជាំនុាំជប្មេះបានចេញចសេកតីពិោរណារបស់ែួ ន
ែ ។
ចៅប្កមជាតិថ្នអងគជាំនុាំជប្មេះសាលាែាំបូង ចជឿជាក់ថា សាំណាំចុ រឿងចនេះប្តូវបានបិទបញ្ច ប់ចៅេាំច េះមុែអងគ
បុចរជាំនុាំជប្មេះ។ ែូចេនេះ អងគជាំនុាំជប្មេះសាលាែាំបូង ពុាំមានសិទធិអាំណាេណាមួយកនុងការចធវើចសេកតីសចប្មេកនុងសាំណាំចុ រឿង
ចនេះចេើយ ចហើយក៍មិនមានការជាំនុាំជប្មេះជនប្តូវចោទ ចោ ោន កនុងសាំណាំចុ រឿងចលែ៖០០៤/២ ចនេះខែរ ចៅចពល
បេចប
ុ បនន ឬនាចពលអនាគត។
សហប្ពេះរាជោជា្ជាតិ យល់ប្សបជាមួយនឹងចៅប្កមជាតិថ្នអងគជាំនុាំជប្មេះសាលាែាំបូង ខែលថា សាំណាំចុ រឿង
ចលែ៖០០៤/២

ក់ព័នន
ធ ឹងជនប្តូវចោទ ចោ ោន បានបិទបញ្ច ប់ចៅេាំច េះមុែអងគបុចរជាំនុាំជប្មេះរួេចហើយ ចហើយក៍ពុាំ

មានភាពោាំបាេ់សប្មាប់សហប្ពេះរាជោជា្ជាតិកនុងការចធវើសកមមភាពណាមួយចេើយ៕

