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ថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន
ថ្ងៃននេះ អង្គបុនេជាំនុាំជម្រេះថ្នអង្គជាំនុាំជម្រេះវិសារញ្ាកនុង្តុលាកាេករពុជាបាននេញ “នេេកតីពចា
ិ េណា
ន ើបណ្តឹង្ឧទធេណ្៍ម្បឆ្ាំង្នឹង្ដីកាដាំនណាេះម្សាយ”ន ើបណ្តឹង្ឧទធេណ្៍េាំនននម្បាាំកនុង្េាំណ្ាំនុ េ ង្០០៤។ កា
ពីថ្ងៃទី២៨ ខែរិងុនា ឆ្នាំ២០១៩ េហនៅម្ករនេុើបអនង្េតអនតេជាតិបាននេញដីកាដាំនណាេះម្សាយ (“ដីកា
បញ្ជូ ននេ ង្នៅជាំនុាំជម្រេះ”) េនម្រេបញ្ជូ ន យឹរ ទិតយ នៅជាំនុាំជម្រេះ ែណ្ៈនៅថ្ងៃដខដ ននាេះ េហនៅម្ករ
នេុើបអនង្េតជាតិក៏បាននេញដីកាន ើង្ខ ង្កាេនចាទម្បកាន់ម្បឆ្ាំង្ យឹរ ទិតយ (“ដីកាន ើកខ ង្នចាទ
ម្បកាន់”)។
សេចក្តីេសប្េចរួេ៖ េសប្េចជាឯក្ចឆន
័ ទ សោយអង្គរុសរជំនុំជប្េះ
អង្គបុនេជាំនុាំជម្រេះយ ់ន

ើញថា បណ្តង្
ឹ ឧទធេណ្៍េបេ់េហម្ពេះរាជអាជាាជាតិ និង្េហម្ពេះរាជ

អាជាាអនតេជាតិ បណ្តឹង្ឧទធេណ្៍េបេ់េហនរធាវីតាំណាង្នដើរបណ្តឹង្េដឋបបនវណ្ី (កថាែណ្ឌ ៣៩ កថា
ែណ្ឌ ៤១ និង្ កថាែណ្ឌ ៤៣) និង្ បណ្តឹង្ឧទធេណ្៍េបេ់ យឹរ ទិតយ ម្បឆ្ាំង្នឹង្កាេនេញដីកាដាំនណាេះ
ម្សាយេាំនននពីេ (កថាែណ្ឌ ៤៥) អាេទទន យកបាន។ េាំន េះបណ្តឹង្ឧទធេណ្៍េបេ់ យឹរ ទិតយ ម្បឆ្ាំង្
ដីកាបញ្ជូ ននេ ង្នៅជាំនុាំជម្រេះ អង្គបុនេជាំនុាំជម្រេះយ ់ន

ើញថា រូ ដ្ឋឋនទី២.២ រូ ដ្ឋឋនទី៣ រូ ដ្ឋឋនទី៤

និង្រូ ដ្ឋឋនទី៥ អាេទទន យកបាន (កថាែណ្ឌ ៥៧-៦៦) និង្បដិនេធរូ ដ្ឋឋនខដ នៅនេេេ ់ថា
រិនអាេទទន យកបាន (កថាែណ្ឌ ៦៧-៨៣)។
ជាបញ្ញាបឋរ អង្គបុនេជាំនុាំជម្រេះបានេននិដ្ឋឋនថា កាេនេញដីកាដាំនណាេះម្សាយផ្ទុយគ្ននេាំនននពីេកនុង្
នព ដាំណា គ្ននេបេ់េហនៅម្ករនេុើបអនង្េត

គឺែុេេាប់

ខដ េំនលាភនៅន ម្ើ កបែណ្ឌគតិយុតតថ្ន

អ.វ.ត.ក (កថាែណ្ឌ ៨៤-១១៥)។
នដ្ឋយនហតុថា អង្គបុនេជាំនុាំជម្រេះរិនអាេេកេាំនេង្គ្នាំម្ទេបេ់នៅម្ករយ៉ាង្នោេណាេ់េាំនននបនន
េូប នដើរបីនេញនេេកតីេនម្រេខផ្ែកន ើេាំអាង្នហតុេនរន ើអង្គនេេកតី រតិនយប េ់ បេ់េមាជិកនផ្េង្ៗ
គ្ននថ្នអង្គបុនេជាំនុាំជម្រេះម្តូវបានភ្ជជប់រកជារនយសា ដីកាននេះ។ សា ដីកាននេះបិទផ្លូវតវ៉ា (កថាែណ្ឌ ១១៦
ទាំព័េ ៦៩)។

សោរល់សៅប្ក្េជាតិ
នដ្ឋយេរលឹកដ ់នគ្ន បាំណ្ង្ជារូ ដ្ឋឋនេបេ់ អ.វ.ត.ក កនុង្កាេជាំនុាំជម្រេះនរដឹកនាាំជាន់ែពេ់ករពុជា
ម្បជាធិបនតយយ
ពិចាេណាន

និង្ជនទាំង្ឡាយខដ ទទន ែុេម្តូវែពេ់បាំផ្ុតននាេះ

នៅម្ករជាតិថ្នអង្គបុនេជាំនុាំជម្រេះ

ញ
ើ ថា អ.វ.ត.ក គឺជាតុលាកាេពិនេេខដ មាននីតិ វិធីនចាទម្បកាន់ និង្នីតិ វិធីផ្ូ លវតុលាកាេ

នដ្ឋយខេក នហើយថា ពុមា
ាំ នបុគគ ណានផ្េង្នៅនេេេ ់ ខដ ម្តូវយករកនចាទម្បកាន់ និង្កាត់នេេកតី
នៅេាំន េះរុែ អ.វ.ត.ក (កថាែណ្ឌ ១១៧-១២៣, ១២៥-១២៩) ននាេះនទ។ នៅម្ករជាតិពិចាេណាបខនែរ
នទៀតថាកាេនេុើបអនង្េតបឋរេបេ់េហម្ពេះរាជអាជាាអនតេជាតិ
នដ្ឋយេហម្ពេះរាជអាជាាជាតិពុាំបានដឹង្ននាេះ

ម្តូវបាននធវើនេើង្ជាឯកនតតភ្ជគីនហើយ

នាាំឲ្យមានអនីតានុកូ ភ្ជពេាំន េះេាំណ្ាំនុ េ ង្ននេះទាំង្រូ

(កថាែណ្ឌ ១៣០)។
នទេះបីនៅម្ករជាតិេននិដ្ឋឋនថា កាេនេញដីកាដាំនណាេះម្សាយពីេផ្ទុយគ្នន គឺែុេេាប់ក៏នដ្ឋយ ក៏
នៅម្ករជាតិបានេនម្រេថា យឹរ ទិតយ រិនេែ ិតកនុង្យុតតធិកាេបុគគ េបេ់តលា
ុ កាេននេះនទ នហើយកាេន ើក
ខ ង្នចាទម្បកាន់ន ើេាំណ្ាំនុ េ ង្ននេះ គឺជាកាេម្តឹរម្តូវ។ នហតុននេះ នៅម្ករជាតិបានេននិដ្ឋឋនបិទេាំណ្ាំុ
នេ ង្ ០០៤ ម្បឆ្ាំង្ យឹរ ទិតយ នដ្ឋយបញ្ជូ នេាំណ្ាំនុ េ ង្ននេះនៅតរេ ់ទុកកនុង្បណ្ណ សាេ (កថាែណ្ឌ ១៣១)។
សោរល់សៅប្ក្េអនត រជាតិ
េាំន េះបណ្តឹង្ឧទធេណ្៍េបេ់ យឹរ ទិតយ ម្បឆ្ាំង្ដីកាដាំនណាេះម្សាយេាំនននពីេ នដ្ឋយយ ់ន

ើញថា

រិនបានេំនលាភន នើ គ្ន កាេណ្៍ វិរតិេង្េ័យម្តូវបានជាម្បនយជន៍ដ ់ជនជាប់នចាទ ឬេិទធិទទន បានកាេ
ជាំនុាំជម្រេះកតីនដ្ឋយយុតតិធរ៌ននាេះ នៅម្ករអនតេជាតិរិនម្ពរបដិនេធដីកាដាំនណាេះម្សាយផ្ទុយគ្ននទាំង្ពីេ នដ្ឋយ
ខផ្ែកន ើរូ ដ្ឋឋនអនីតានុកូ ថ្នកាេនេញដីកាទាំង្ពីេននេះនេើយ (កថាែណ្ឌ ១៦១-១៦៧)។ នៅម្ករអនតេជាតិ
បានេននិដ្ឋឋនថា ដីកាន ើកខ ង្កាេនចាទម្បកាន់ពុាំមានរូ ដ្ឋឋនគតិយុតតិ និង្ទុកជានមា
ជាតិបង្ហាញេាំអាង្នហតុថា

ៈ។ នៅម្ករអនតេ

ម្បកាេននេះបានេំនលាភនៅន ើនគ្ន កាេណ្៍បនតកិេនច េុើបេនេ

និង្កាេនចាទ

ម្បកាន់ ខដ បញ្ាតតិអព
ាំ កា
ី េខែវង្នយប ់គ្ននេវង្េហនៅម្ករនេុើបអនង្េត (កថាែណ្ឌ ១៦៨-១៧៧)។
ដីកាបញ្ជូ ននេ ង្នៅជាំនុាំជម្រេះមានេុព ភ្ជព

នទេះបីជាមានកាេម្ពរនម្ពៀង្គ្នននដ្ឋយកាំហុេឆ្គង្េបេ់េហ

នៅម្ករនេុើបអនង្េត កនុង្កាេនេញដីកាដាំនណាេះម្សាយេាំនននពីេកនុង្នព ដាំណា គ្ននក៏នដ្ឋយ នដ្ឋយនហតុថា
ដីកាបញ្ជូ ននេ ង្នៅជាំនុាំជម្រេះអនុនលារនៅតរម្កបែណ្ឌគតិយុតតិេបេ់ អ.វ.ត.ក។ បណ្តឹង្ឧទធេណ្៍ននេះម្តូវ
បានបដិនេធ (កថាែណ្ឌ ១៧២, ១៧៥-១៧៧)។
េាំន េះបណ្តឹង្ឧទធេណ្៍េបេ់ យឹរ ទិតយ ម្បឆ្ាំង្ដីកាបញ្ជូ ននេ ង្នៅជាំនុាំជម្រេះ នដ្ឋយេននិដ្ឋឋនថា
េហនៅម្ករនេុើបអនង្េតអនតេជាតិពមា
ុាំ នកាំហុេកនុង្កាេេននិដ្ឋឋនថា

យឹរ

ទិតយ

េែ ិតកនុង្េាំនណារជន

ទាំង្ឡាយខដ ទទន ែុេម្តូវែពេ់បាំផ្ុត

និង្េែ ិតនម្ការយុតតធិកាេបុគគ េបេ់

អ.វ.ត.ក

(កថាែណ្ឌ

១៧៨-៤៧៦) នៅម្ករអនតេជាតិបដិនេធបណ្តឹង្ឧទធេណ្៍ននេះ និង្េនម្រេតរេ ់ទុកជាបានកាេេាំន េះដីកា
បញ្ជូ ននេ ង្នៅជាំនុាំជម្រេះ (កថាែណ្ឌ ៤៧៧-៤៧៨ ទាំព័េ ៣១៣)។
េាំន េះបណ្តឹង្ឧទធេណ្៍េបេ់េហម្ពេះរាជអាជាាជាតិ
នៅម្ករអនតេជាតិបដិនេធបណ្តឹង្ឧទធេណ្៍ននេះ

ម្បឆ្ាំ ង្នឹង្ដីកាបញ្ជូ ននេ ង្នៅជាំនុាំជម្រេះ

នដ្ឋយនហតុថាបណ្តឹង្ឧទធេណ្៍ននេះពុាំបានបង្ហាញនូវកាំហុេ

ឆ្គង្ណារនយនេើយ (កថាែណ្ឌ ៤៩០-៤៩៧)។ នៅម្ករអនតេជាតិម្បកាេថា បណ្តឹង្ឧទធេណ្៍េបេ់េហ
ម្ពេះរាជអាជាាអនតេជាតិ និង្បណ្តឹង្ឧទធេណ្៍េបេ់េហនរធាវីតាំណាង្នដើរបណ្តឹង្េដឋបបនវណ្ីម្បឆ្ាំង្នឹង្ដីកា
ន ើកខ ង្កាេនចាទម្បកាន់ ម្តូវចាត់ទុកជាអាសាបង្់ នដ្ឋយនហតុថាដីកាន ើកខ ង្កាេនចាទម្បកាន់ម្តូវ
បានទុកជានមា

ៈ (កថាែណ្ឌ ៥១០, ៥១៥)។

ជានេេកតីេននិដ្ឋឋនេុង្នម្កាយ នៅម្ករអនតេជាតិេននិដ្ឋឋនថា អនុនលារតរវិធាន៧៧(១៣)(ែ) ថ្ន
វិធានថ្ផ្ទកនុង្ កនុង្កេណ្ីរិនអាេេកបានេាំនេង្ភ្ជគនម្េើនតរកាេតម្រូវនដើរបីបដិនេធដីកាបញ្ជូ ននេ ង្នៅជាំនុាំ
ជម្រេះននាេះនទ អង្គជាំនុាំជម្រេះសាលាដាំបូង្ម្តូវទទន យកដីកាបញ្ជូ ននេ ង្នៅជាំនុាំជម្រេះ និង្អនុនលារតរវិធាន
៧៧(១៤) ថ្នវិធានថ្ផ្ទកនុង្ េហនៅម្ករនេុើបអនង្េតម្តូវបនតកិេចនីតិ វិធីម្េបតរនេេកតីពិចាេណា (កថាែណ្ឌ
៥២២-៥២៣)។
ន ើេពីននេះនទៀត នៅម្ករអនតេជាតិបានេននិដ្ឋឋនថា អង្គនហតុម្ពហមទណ្ឌខដ បានបង្ហាញនៅកនុង្
េាំណ្ាំនុ េ ង្០០៣ និង្ េាំណ្ាំនុ េ ង្០០៤ នេន ើឲ្យមានកាេពិចាេណាជាបនាទន់នៅន ើកាេនចាទម្បកាន់ធៃន់ធៃេ
នានាទក់ទិននឹង្កាេទទន ែុេម្តូវេបេ់អាជាាធេតុលាកាេករពុជា កនុង្ននាេះេនរមានកាតពវកេ
ិ ចេបេ់រាជេដ្ឋឋភិ
បា ករពុជា អនុនលារតរ មាម្ត VI ថ្នអនុេញ្ញាេត ីពីអាំនពើម្ប ័យពូជសាេន៍ (កថាែណ្ឌ ៥២៤៥៣៩)។
សា ដីកាេបេ់អង្គបុនេជាំនុាំជម្រេះមានដ្ឋក់ផ្ាយនៅន ើនគហទាំព័េ៖
https://eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-intz%5D/D381_45_KH.PDF
េម្មាប់ព័តមា
៌ នបខនែរ េូរទក់ទង្៖
សោក្ សនប្ត ភក្ត្កាត
ម្បធានខផ្នកកិេចកាេសាធាេណ្ៈ និង្ជាអនកនាាំ កយ
ទូេេ័ពទ៖ +៨៥៥ (០) ១២ ៤៨៨ ១៥៦
អុីខរ ៖ neth.pheaktra@eccc.gov.kh

