ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន
ថ្ងៃន េះ អង្គបុនេជាំ ុាំជម្រេះថ្ អង្គជាំ ុាំជម្រេះ ិសាមរ្ញក្នុង្តុលាកាេក្រពជា
ុ នេញនេេក្តីពិចាេណាេបេ់ ែួ ល នៅន ើ
បណ្តឹង្ឧទធេណ្៍ម្បឆ្ាំង្ ឹង្ដីកាដាំនណាេះម្មយេបេ់េហនៅម្ក្រនេុើបអនង្េតក្នុង្េាំណ្ាំនុ េឿង្ ០០៤/២។
នម្កាយនព នេុើបអនង្េតខដ មា េយៈនព

១០ ឆ្នាំេួេរក្ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែេីហា ឆ្នាំ២០១៨ េហនៅម្ក្រ

នេុើបអនង្េតអ េត ជាតិបា នេញដីកានចាទម្បកា ់ប្ជូ នោ ោ នៅជាំ ុាំជម្រេះ នហើយនៅថ្ងៃដខដ ន េះ េហនៅម្ក្រ
នេុើ បអនង្េតជាតិបា នេញដីកា ន ើក្ខ ង្នចាទម្បកា ់រា ់បទនចាទទាំង្អេ់រក្ន ើេូបគាត់។ ជាន ើក្ដាំបូង្នៅក្នុង្
ម្បិតតិតុលាកាេ អង្គបុនេជាំ ុាំជម្រេះម្តូិម្បឈរ ឹង្ដីកាដាំនណាេះម្មយពីេផ្ទយ
ុ គាន នេញពីកា េសាយា ័យតុលាកាេខតរួយ។
បន្ទទប់រក្ អង្គបុនេជាំ ុាំជម្រេះបា ទទួ បណ្តឹង្ឧទធ េណ្៍ពីេហម្ពេះរាជោជាាជាតិនៅថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
ិង្ ពីេ ហនរធាិីកា េពាេក្តី នោ ោ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២ ០១៨ ខដ ជាំ ទ េ់ នៅ ឹង្ដីកា ដាំនណាេះម្មយ (ដីកា
ប្ជូ នៅជាំ ុាំជម្រេះ) េបេ់េហនៅម្ក្រនេុើបអនង្េតអ េត ជាតិ ិង្ បណ្តឹង្ឧទធ េណ្៍ពីេហម្ពេះរាជោជាាអ េត ជាតិនៅ
ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ខដ ជាំទ េ់នៅ ឹង្ដីកា ន ើក្ខ ង្នចាទម្បកា ់ នោ ោ េបេ់េហនៅម្ក្រនេុើបអនង្េត
ជាតិ។
នៅថ្ងៃទី១៩ ទី២០ ិង្ ទី២១ ខែរិងុន្ទ ឆ្នាំ២០១៩ អង្គបុនេជាំ ុាំជម្រេះបា ដាំនណ្ើ េកាេេិន្ទកាេក្នុង្េាំណ្ាំនុ េឿង្
០០៤/២ នដើរបីមតប់ទឡ្ហីក្េណ្៍ន្ទន្ទេបេ់ភាគី។

ខផ្នក្ថ្ នេេក្តីេនម្រេេួរ ខដ អង្គបុនេជាំ ុាំជម្រេះបា េនម្រេជាឯក្េឆ័ ទ
ជាបឋរ នម្កាយនព

បា ពិ ិ ត យនៅន ើ េាំ ណ្ាំុ នេឿង្យា៉ា ង្យក្េិ តតទុ ក្ ដាក្់ េួ េ រក្ អង្គបុ នេជាំ ុាំ ជ ម្រេះបា

េ ិដា
ន ា ថា កាេនេញដីកាដាំនណាេះម្មយពីេផ្ទយ
ុ គាន ក្នុង្នព ដាំណា គានេបេ់េហនៅម្ក្រនេុើបអនង្េត គឺែុេេាប់
នដាយេំនលាភនៅន ើរូ ដាា ម្គឹេះថ្ ម្ក្បែណ្ឌគតិយុតិេត បេ់ អ.ិ.ត.ក្។
អង្គបុនេជាំ ុាំជម្រេះយ ់ន

ើញថា កាេនបើក្ក្ិេចនេុើបេួេេួរគានេវាង្េហនៅម្ក្រនេុើបអនង្េតជាតិ ិង្អ េត ជាតិ

គឺជា នគា កាេណ្៍ គតិយុតិេ
ត របង្ជារូ ដាា នៅ អ.ិ.ត.ក្ (នៅម្តង្់ ក្ថាែណ្ឌ ១០៣)។ ពិនេេជាង្ន េះនទៀត នៅ

ក្នុង្ ក្េណ្ី ខែែង្នយាប ់ គាន ពាក្់ព័ ធ ឹង្បញ្ហា ន្ទន្ទខដ ម្តូិេនម្រេនដាយដីកា ដាំនណាេះម្មយ អ ុនលារតារ ិសាធា
៦៧ ថ្ ិសា ធា ថ្ផ្ទ ក្នុ ង្ អង្គជាំ ុាំ ជ ម្រេះយ ់ ន

ើ ញ ថា ម្ក្បែណ្ឌ គតិ យុ តិ ត នៅ អ.ិ.ត.ក្ អ ុ ញ្ហញ តឲ្យមា ដាំ នណ្ើ េ កាេ

េក្រមភាពខតពីេប៉ាុនណា
ណ េះ អ ុនលារតារមាម្តា ២៣ងមី ថ្ េាប់ អ.ិ.ត.ក្ ិង្ ិសាធា ៧២(៣) ថ្ ិសាធា ថ្ផ្ទក្នុង្។ េហ
នៅម្ក្រនេុើប អនង្េតមា កាតពែក្ិេចនធ្ែើកា េម្ពរនម្ពៀង្នដាយតុណ្ាី ភា ព ឬនដាយផ្ទទ ់ នៅន ើ បញ្ហា ទាំង្នន្ទេះ ឬប្ជូ
ក្េណ្ីខែែង្នយាប ់េបេ់ែួ ល នៅន ើបញ្ហាទាំង្ន េះនៅអង្គបុនេជាំ ុាំជម្រេះ (នៅម្តង្់ក្ថាែណ្ឌ ១២០)។
អង្គបុនេជាំ ុាំជម្រេះបា បញ្ហជ ក្់បាំភឺប
ល ខ រ
ែ ន ើេិទធិអាំណា េេបេ់ែួ ល នៅន ើដាំណា ក្់កា នេុើបអនង្េត (នៅម្តង្់
ក្ថាែណ្ឌ ៣១-៥៤)។ អង្គជាំ ុាំជ ម្រេះបា បញ្ហជ ក្់ថា អ.ិ.ត.ក្ គឺជា តុលា កាេពិនេេនៅក្នុង្ ម្បព័ ធតុលា កាេក្រពជា
ុ
(នៅម្តង្់ ក្ថាែណ្ឌ ៥៨) ិង្បា អេះោង្ជាងមីពីកា េយ ់ ន

ើ ញ ជាឯក្េឆ័ នទ ៅក្នុង្េាំ ណ្ាំុ នេឿង្ ០០៤/១ ថា េាប់ជា

ធ្េមា នៅ អ.ិ.ត.ក្ រិ រារាាំ ង្ដ ់យុតាតធ្ិកាេជាតិនទ នហើយថា តុលាកាេក្រពជា
ុ ធ្រមតាមា យុតាតធ្ិកាេនពញន ញនៅ
ន ើបញ្ហាន្ទន្ទថ្ យុតិធ្
ត រ៌ម្ពហមទណ្ឌ (នៅម្តង្់ក្ថាែណ្ឌ ៥៩)។
អង្គបុនេជាំ ុាំជម្រេះក្ត់េមាគ ់ថា កាេនេញដីកាដាំនណាេះម្មយេបេ់េហនៅម្ក្រនេុើបអនង្េតេយៈនព
ខែ នម្កាយពីកាេជូ ដាំណ្ឹ ង្ជាន ើ ក្ទីពីេ ូិកាេប្ច ប់ក្ិេចនេុើបេួេ នហើយយ ់ន

១៦

ើ ញថា េហនៅម្ក្រនេុើបអនង្េត

រិ បា នេញដីកាដាំនណាេះម្មយក្នុង្អាំឡ្ុង្ងិេនិលាេរេរយនទ (នៅម្តង្់ក្ថាែណ្ឌ ៦២ ិង្ ៧០)។
អ ុនលារតារិសាធា ៧៧(១៣) ថ្ ិសាធា ថ្ផ្ទក្នុង្ ម ដីកាន េះបិទផ្លូិតវា៉ា។

រតិនយាប ់េបេ់នៅម្ក្រជាតិ
នៅម្ក្រជាតិ យ ់ ន

ើ ញ ថា ម្បិតតិថ្ កាេេេចាខដ ន្ទាំឲ្យបនង្េើតក្ិេចម្ពរនម្ពៀង្េវាង្ អ.េ.ប ិង្រាជេដាា -

ភិបា ក្រពជា
ុ បនង្េើតឲ្យមា កាេនចាទម្បកា ់ខតបុគគ េាំ ួ តិេតួេប៉ាុនណា
ណ េះនៅ អ.ិ.ត.ក្ (នៅម្តង្់ក្ថាែណ្ឌ ២០៣)
ទាំ ង្ ថាន ក្់ ដឹក្ន្ទាំជា ់ែពេ់ ិង្ អនក្ ទទួ

ែុេ ម្តូ ិ ែពេ់ បាំ ផ្ុ ត ។ នៅម្ក្រជាតិ បា េ ិ នដាា ថា បុ គគ ម្បាាំ ពីេូប ខដ

ជា

េមាេភាពនៅក្នុង្គណ្ៈក្មាមធ្ិកាេអេិថ្្ យ
ត ៍េបេ់ ប.ក្.ក្ ម្តូិបា ចាត់ទុក្ជានរដឹក្ន្ទាំជា ែ
់ ពេ់ថ្ េបបក្រពជា
ុ ម្បជា
ធ្ិបនតយយ (នៅម្តង្់ក្ថាែណ្ឌ ២២៣) េាំខណ្ក្ កាាំង្ នហេក្ោ៊ាិ រិ ខរ ជានរដឹក្ន្ទាំជា ់ែពេ់ថ្ េបបក្រពជា
ុ ម្បជាធ្ិប
នតយយនទ។
ទក្់ ទិ

ឹង្េាំ ណ្ាំុនេឿង្ ០០៤/២ នៅម្ក្រជាតិ ថ្ អង្គបុនេជាំ ុាំជ ម្រេះពិចា េណាន

ើ ញ ថា េហនៅម្ក្រនេុើ ប

អនង្េតជាតិបា នធ្ែើកាេនេុើបអនង្េតយា៉ាង្ អិត អ ់ (នៅម្តង្់ក្ថាែណ្ឌ ២៨១) នហើយនហតុន េះយ ់ន

ើញថា ដីកាន ើក្

ខ ង្នចាទម្បកា ់ នោ ោ េបេ់ េ ហនៅម្ក្រនេុើ បអនង្េតជាតិ នធ្ែើនឡ្ើ ង្ម្តឹរម្តូិតារផ្លូិេាប់ ិង្គួេខតម្តូិបា
តរេ ់។

រយ៉ា ង្ិសាញនទៀត នៅម្ក្រជាតិយ ់ន

ើញថា េក្រមភាពខដ េហនៅម្ក្រនេុើបអនង្េតអ េត ជាតិបា នធ្ែើនឡ្ើង្

គឺផ្យ
ទុ នៅ ឹង្គាំ ិតេបេ់អក្
ន តាក្់ខតង្េាប់ េេន្ទេរព័ េធ ដាបា េបេ់ក្រពជា
ុ ម្បជាធ្ិបនតយយ យុតិម
ត ្េតអ េត ជាតិ ិង្
កាេអេះោង្ពី រុ ៗេបេ់ ែួ ល ផ្ង្ (នៅម្តង្់ ក្ ថាែណ្ឌ ២៩៣)។ នៅម្ក្រជាតិ យ ់ ន

ើ ញ ផ្ង្ខដេថាកាេនេញដី កា

េនម្រេពីេផ្ទយ
ុ គានខបបន េះ បនង្េើតបា ជាេនន្ទលេះម្បនហាង្ថ្ េាប់ (ក្ថាែណ្ឌ ២៩៥)។ នហើយក្នុង្ក្េណ្ីខដ េាប់ពុាំ
មា ខេង្ដូនេនេះ នហើយនដើរបីនដាេះម្មយបញ្ហាជាប់គាាំង្ក្នុង្េាំ ណ្ាំនុ េឿង្ ០០៤/២ ន េះបា នៅម្ក្រជាតិយ ់ថាកាេបក្
ម្មយេាប់ ឬិសាធា ន្ទន្ទ េួរទាំង្ ិសាធា ៧៧(១៣) ថ្ ិសាធា ថ្ផ្ទក្នុង្ផ្ង្ខដេនន្ទេះ គបបីនធ្ែើនឡ្ើង្នដាយពិចាេណានៅន ើ
ផ្ ម្បនយាជ ៍ជ ម្តូិនចាទ (ក្ថាែណ្ឌ ២៩៦, ៣០១)។ នហតុន េះ នៅម្ក្រជាតិបា េ ិដា
ន ា ថា ដីកាដាំនណាេះម្មយ
(ប្ជូ នេឿង្នៅជាំ ុាំជ ម្រេះ) ម្តូិ ចាត់ទុ ក្ជានមា

ៈ នហើ យ ដីកា ដាំនណាេះម្មយ (ន ើ ក្ខ ង្នចាទ) ម្តូិតរេ ់ទុ ក្ជា

បា កាេ ។

រតិនយាប ់េបេ់នៅម្ក្រអ េត ជាតិ
តាាំង្ពីដាំបូង្ រក្ នៅម្ក្រអ េត ជាតិ បា េនង្េត ន

ើ ញ ថា េហនៅម្ក្រនេុើ ប អនង្េត នម្បើម្បាេ់ េិ ទធិអាំណា េ

នដាយរិ ម្តឹរម្តូិ ខដ នេញដីកាដាំនណាេះម្មយពីេដាេ់ពីគាន ិង្ផ្ទយ
ុ គាន (នៅម្តង្់ក្ថាែណ្ឌ ៣១៣)។ នៅម្ក្រអ េត
ជាតិ បា នដាេះម្មយពីេុព ភាពេបេ់ ដីកាដាំនណាេះម្មយទាំង្ ពីេ (នៅម្តង្់ក្ថាែណ្ឌ ៣១៧-៣២៦) នដាយមេ
ដីកា ទាំង្ពីេន េះមា ភាពែុេ គាន រិ អ ុនលារនៅតារេាប់ ជា ធ្េមា នៅ អ.ិ.ត.ក្។ នៅម្ក្រអ េត ជាតិពិចា េណា
ន

ើ ញ ថា ជាកាេេរនហតុ ផ្

ខដ

ម្តូិ នយាង្នៅពាក្យនពេ ៍ ថ្ មាម្តា ៥(៤), ៦(៤) ិង្ ៧ ថ្ ក្ិ េចម្ពរនម្ពៀង្

អ.ិ.ត.ក្ មាម្តា ២០ងមី ិង្ ២៣ងមី ថ្ េាប់ អ.ិ.ត.ក្ ិង្ ិសាធា ១៣(៥), ១៤(៧), ៧១ ិង្ ៧២ ថ្ ិសាធា ថ្ផ្ទក្នុង្
ខដ ថា ក្រមិតែគ
ុ ឹេះល ថ្ យ កា
ត េនដាេះម្មយក្េណ្ីខែែង្នយាប ់គឺនដើរបីបន្ច ៀេកាេរាាំ ង្េទេះខដ បង្អអក្់ក្ិេចដាំនណ្ើេកាេ
ីតិ ិសាធ្ីរិ ឲ្យប ដ
ត ាំនណ្ើេកាេនៅកាេជាំ ុាំជម្រេះ (នៅម្តង្់ក្ថាែណ្ឌ ៣២៣)។
នៅម្ក្រអ េត ជាតិបា េ ិដា
ន ា ថា កាេនេញដីកាដាំនណាេះម្មយន ើក្ខ ង្នចាទម្បកា ់ នោ ោ េបេ់េហ
នៅម្ក្រនេុើបអនង្េតជាតិ គឺហួេខដ អាំណាេ នហើយនហតុន េះ ម្តូិទុក្ជានមា
ប្ជូ នេឿង្នៅជាំ ុាំ ជ ម្រេះ) េបេ់ េ ហនៅម្ក្រនេុើ ប អនង្េ ត មា េុ ព

ៈ េាំខណ្ក្ដីកាដាំនណាេះម្មយ (ដីកា

ភាព (នៅម្តង្់ ក្ ថាែណ្ឌ ៣២៦) នហើ យ

ោម្េ័យនហតុន េះ នោ ោ ម្តូិនចាទម្បកា ់ប្ជូ នៅជាំ ុាំជម្រេះនៅក្នុង្ក្ិេចដាំនណ្ើ េកាេ ីតិ ិសាធ្ីនៅេាំនពាេះរុែអង្គជាំ ុាំ
ជម្រេះមលាដាំបូង្។ នម្កាយពីពិ ិតយនៅន ើរូ ដាា ទាំង្អេ់ថ្ បណ្តឹង្ឧទធ េណ្៍ខដ ទទួ យក្បា េួេរក្ នៅម្ក្រ
អ េត ជាតិ បា ខក្ខម្បដីកា ដាំនណាេះម្មយេបេ់ េ ហនៅម្ក្រនេុើ ប អនង្េតអ េត ជាតិ (ដីកា ប្ជូ នេឿង្នៅជាំ ុាំជម្រេះ)
េាំនពាេះបទម្ប ័យពូជមេ ៍ (នៅម្តង្់ក្ថាែណ្ឌ ៦៣២)។ ន ើេពីន េះនទៀត អ ុនលារតារិសាធា ៤៤ ថ្ ិសាធា ថ្ផ្ទ
ក្នុង្ ិង្អង្គនហតុ ន្ទ ន្ទខដ មា ក្នុង្ក្ាំណ្ ត់ នហតុ នៅម្ក្រអ េត ជាតិ យ ់ ន

ើ ញ ថា េហនៅម្ក្រនេុើ ប អនង្េតអ េត

ជាតិមា ក្ាំហុេ នដាយរិ បា ពិចាេណានៅន ើ ិសាធា កាេេ ិេ
ត ុែន្ទន្ទខដ ែលួ ោេយក្រក្នម្បើម្បាេ់បា ។ នដាយ

នហតុថា នោ ោ ម្តូិ បា នចាទម្បកា ់ពីបទឧម្ក្ិដាធ្ៃ ់ធ្ៃេបាំផ្ុត ដូេជា បទម្ប ័ យពូជ មេ ៍ ឧម្ក្ិដាក្រមម្បឆ្ាំ ង្
រ ុេសជាតិ ិង្ បទ ុេសឃាត នៅម្ក្រអ េត ជាតិគួេខតនេញដីកាបង្អគប់ឲ្យចាប់ែួ ល គាត់ (ក្ថាែណ្ឌ ៦៨៨-៦៩៣) ។
នដាយមេរិ ទទួ បា កាេគាាំម្ទនដាយេាំនឡ្ង្ភាគនម្េើ ន ើេ ុបន ើេពី ៤េូប មែ ភាពន េះេែិតនម្ការ
បញ្ហញ តតិថ្ ិសាធា ៧៧(១៣) ថ្ ិសាធា ថ្ផ្ទក្នុង្ ។ ដីកា ដាំ នណាេះម្មយ (េនម្រេប្ជូ នៅជាំ ុាំ ជ ម្រេះ)រិ ោេម្តូ ិបា
បដិនេធ្នទ នហតុន េះម្តូិមា េុព ភាព។
នេេក្តីេនម្រេេបេ់អង្គបុនេជាំ ុាំជម្រេះ ោេេក្នរើ បា នៅន ើនគហទាំព័េ៖
https://eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/D359_24_KH_0.PDF

េម្មាប់ពត
័ មា
៌ បខ រ
ែ េូរទក្់ទង្៖
នលាក្ ន ម្ត ភ្កាត
ម្បធា ខផ្នក្ក្ិេកា
ច េមធាេណ្ៈ ិង្ជាអនក្ន្ទាំពាក្យ
ទូេេ័ពេ
ទ
័ត+៨៥៥១២ ៤៨៨ ១៥៦(០)
អុីខរ ៖ neth.phektra@eccc.gov.kh

