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ទណ្ឌិ ត្ ឌុច និងសទិធិទទលួបានការមលើកខលងមោស ឬការ
បនធូរបនថយមោស 

 

មោយមមធាវ ីមាស បរ៉ូា 

១. មសចក្សថមីផថើម 
 មលាក្ស ឌុច ជាអ្តតីមមគុក្សទលួដសលង ជាក្សដនលងដដលោតរ់តូវបានមចទថា បានរបរពតឹថ 
ឬចូលរមួក្សបុងការមធវើោរណុក្សមម សមាល ប ់ឬមធវើឲ្យជនរងមរោះសាល បជ់ាង ១២.០០០នាក្ស។់1 ស -
រពះរាជអាជាញ ននអ្ងគជំនុជំរមះវសិាមចដក្សបុងតុលាការក្សមពុជា (អ្.វ.ត.ក្ស) បានមចទរបកានម់លើអ្ងគ-
ម តុមនះ ក្សបុងចំមណាមអ្ងគម តុោងំឡាយតាមដីកាបចជូ នមរឿងឲ្យមសុើបសួរចុះនថងទី១៨ ដខក្សក្សេោ 
ឆ្ប ២ំ០០៧។2 មរកាយពីទទួលបានដីកា ស មៅរក្សមមសុើបអ្មងេតបានមធវើការមសុើបអ្មងេត និង
បចជូ ន ឌុច មៅជំនុំជរមះ មោយអ្ងគជំនុជំរមះសាលាដំបងូពីបទមនុសសឃាត តាមរក្សមរព ម-
ទណឍ ឆ្ប ១ំ៩៥៦ និងបទឧរក្សិដឌក្សមមរបឆ្ងំនឹងមនុសសជាតិ ពាក្ស់ព័នននឹងអ្ងគម តុននគុក្សទួល-
ដសលង។3 អ្ងគជំនុជំរមះ បានសមរមចមសចក្សថីកាតម់ោស ឌុច ោក្សព់នននាោរចំនួន ៣៥ ឆ្ប  ំ(កាត ់
រយៈមពល ៥ ឆ្ប  ំននការឃំុខលួនខុសចាបម់ុនបចជូ នមក្ស អ្.វ.ត.ក្ស)។4 ស រពះរាជអាជាញ បានបថឹង

                                                 
      ធាវ ី មាស បូរ៉ា បានបចចបប់រញិ្ដ បរតចាបម់ៅមហាវទិាល័យចាប ់ និងវទិាសាស្រសថមសដឌកិ្សចចភបមំពញ     
ឆ្ប ១ំ៩៩៨។  ឆ្ប ២ំ០០៧ មលាក្សទទលួបានបណឍិ តចាប ់ ជំនាញចាបអ់្នថរជាតិ ពីសាក្សលវទិាល័យ ណា គូោ៉ 
របមទសជប៉ុន។ 
   មរៅពីការបមរងៀនចាបសិ់ទនិមនុសស និងចាបអ់្នថរជាតិ មលាក្សជាសាក្សលវទិាធិការរង ននសាក្សលវទិាល័យ     
ឯក្សមទសននក្សមពុជា (CUS) ទទួលបនធុក្សកិ្សចចការងាររសាវរជាវ និងជារបធានរក្សរមអ្បក្សចាបន់នការោិល័យស -
មៅរក្សមមសុើបអ្មងេតរបស់អ្ងគជំនំុជរមះវសិាមចដក្សបុងតុលាការក្សមពុជា។ 
  មលាក្សមមធាវបីានសិក្សារសាវរជាវ និងសរមសរអ្តទបទជាមរចើន ពាក្សព់ន័ន   ចាបរ់ព មទណឍ ជាតិ និងអ្នថរជាតិ  
សិទនិមនុសស ចាបអ់្នថរជាតិទូមៅ និងបតាបន័។  

1 ស រពះរាជអាជាញ អ្នថរជាតិ, ដីកាសនបិោឌ នបចជូ នមរឿងឲ្យមសុើបសួរ, D3, នថងទី១៨ ដខក្សក្សេោ ឆ្ប ២ំ០០៧។ អ្ងគជំនំុ-
ជរមះសាលាដំបូង, សាលរក្សម, E188, នថងទី២៦ ដខក្សក្សេោ ឆ្ប ២ំ០១០, ក្សថាខណឍ  ២៣។ 

2  ស រពះរាជអាជាញ អ្នថរជាតិ, ដីកាសនបិោឌ នបចជូ នមរឿងឲ្យមសុើបសួរ (ដូចខាងមលើ)។  
3 ស មៅរក្សមមសុើបអ្មងេត, ដីកាដំមណាះរសាយ មចទរបកាន ់កាងំម េក្ស អ៊ាវ មៅ ឌុច, D99, នថងទី៨ ដខសីហា ឆ្ប  ំ២០០៨។  
4 សាលរក្សមននអ្ងគជំនំុជរមះ, មលខមោងទី១, ក្សថាខណឍ  ៦៣១-៦៣២។ 
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ឧទនរណ៍មៅអ្ងគជំនុជំរមះតុលាការក្សំពូល ជំោស់នងឹរយៈមពលននមោសោក្សព់នននាោរ។5 អ្ងគជនុំ-ំ 
ជរមះមនះបានសមរមចោក្សម់ោស ឌុច មយួជីវតិ។ នាមពលមនះ ឌុច ក្សំពុងអ្នុវតថមោសមៅក្សបុង
ពនននាោរមខតថក្សណាថ ល។6 
 មារតា ៤០ ថមី ននចាប ់សថីពី ការបមងេើតឲ្យមានអ្ងគជំនុំជរមះវសិាមចដក្សបុងតុលាការក្សមពុជា 
(ចាប ់អ្.វ.ត.ក្ស) បានដចងថា៖ “រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជា មិនអាចមសបើ សំុឱ្យមានការមលើក្សដលងមោស 
ឬការអ្នុមរោះមោសដល់ជនោងំទាយណាដដលអាចរតូវបានមសុើបអ្មងេត ឬរតូវបានផថនាធ មោស 
អ្ំ  ឧរកិ្សដឌក្សមម ដដលមានដចងក្សបុ ងមារតា ៣ថមី, ៤, ៥, ៦, ៧, និងមារតា ៨ ននចាបម់នះបានមទផើយ។ 
វសិាលភាពននការមលើក្សដលងមោស ឬ អ្នុមរោះមោស ដដលអាចរតូវបានផថល់ឲ្យមុនការអ្នុមត័
ចាបម់នះ គឺរតូវសមរមចមោយអ្ងគជនុំំជរមះវសិាមចដ ”។  រសមដៀងោប មនះ មារតា ១១ ននក្សិចចរពមមរពៀង 
រវាងអ្ងគការស របជាជាតិ និងរាជរោឌ ភបិាលក្សមពុជា ោក្សទ់ងនឹងការកាតម់សចក្សថីឧរក្សដិឌក្សមមដដល 
របរពឹតថម ើងមៅក្សបុងរយៈកាលននក្សមពុជារបជាធបិមតយយ (ក្សិចចរពមមរពៀង សថីពី អ្.វ.ត.ក្ស) បាន
ដចងថា៖ “រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជានឹងមិនមសបើ សំុឲ្យមានការមលើក្សដលងមោស ឬអ្នុមរោះមោស
ដល់ជនោងំឡាយណា ដដលអាចនឹងរតូវមសុើបអ្មងេត ឬនឹងរតូវផថនាធ មោសអ្ំពីឧរកិ្សដឌក្សមម ដដល
មានដចងមៅក្សបុ ងកិ្សចចរពមមរពៀងមនះមទ”។ 

ការពិនិតយជាបឋមមលើខលមឹសារមនះ នាឲំ្យមានមនធិលផលូវចាបថ់ាមតើ ឌុច មានសិទនទិទួល
បានការបននូរបនទយ អ្នុមរោះ ឬមលើក្សដលងមោសដដរឬមទ? និោយជាសាមចដ  មតើមារតាមនះ
ដក្ស ូតសិទនិមសរភីាពរបស់ ឌុច ដដរឬមទ?។ បគុគលខលះ ពិតជាអាចមឆលើយថា មោយសារទណឍិ ត   
ឌុច ជាឧរក្សិដឌជន សាហាវយងឃ់បង ម ើយបានរបរពឹតថបទឧរក្សិដឌធងនធ់ងរមរកាមចាបអ់្នថរជាតិ 
ោតោ់ម នសិទនិទទួលបានការមលើក្សដលង ឬបននូរបនទយមោសមទ។ អ្តទបទមនះ អ្ះអាងថា 
មោយសារចាបសិ់ទនមិនុសស និងយុតថិធមក៌្សបុងវស័ិយរព មទណឍ  (Criminal Justice) មានតួនាទី
បំមពញឲ្យោប មៅវញិមៅមក្ស ក្សបុងនយ័ថា ឧរក្សិដឌជនរបរពឹតថបទឧរក្សិដឌ មនិដមនរតូវបានបបំិទសិទនិ
ោងំរសរងមទ។ ការបក្សរសាយផធុយពីមនះ នាឲំ្យវតថមានននរបពន័នយុតថធិម ៌ និងសិទនមិនុសសមាន
ភាពមនិចបំាច ់ និងចក្សឆ្ង យពីមោលបំណងននមារតាោងំពីរ និងផធុយចាបរ់ដឌធមមនុចដឆ្ប ំ
១៩៩៣។ អ្តទបទមនះ បងាា ញថា ទណឍិ ត ឌុច មានសិទនិក្សបុងការទទួលបានការមលើក្សដលង ឬ
បននូរបនទយមោស ដូចទណឍិ តដនទមទៀត ក្សបុងនាមជារបជាពលរដឌដខមរ ដដលសិទនិរបស់ពួក្សមគរតូវ
បានធានាមោយចាបរ់ដឌធមមនុចដ។ 

                                                 
5 អ្ងគជំនំុជរមះតុលាការកំ្សពូល, សាលដីកា, F28, នថងទី៣ ដខកុ្សមភៈ ឆ្ប ២ំ០១២, ដផបក្សទី ៨ (មសចក្សថីសមរមច)។  
6 គិតមក្សដល់នថង   សាលដីកា ឌុច អ្នុវតថនម៍ោសពនននាោរបានរយៈ ១២ឆ្ប  ំ និង ២៦៩នថង (មនះរាបប់ចចូ លនូវ    
រយៈមពលក្សបុងមនធីរឃុំឃាងំ មុនបចជូ នមក្សសាលាក្សថីដខមររក្ស ម)។ 
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 មដើមផបីមងេើតបានជំ រមនះ ជាបឋមអ្តទបទនឹងពនិិតយមមើលថាមតើចាបអ់្នថរជាតិ និង
ចាបជ់ាតមិានដចងអ្ពំីសិទនិទទួលបានការមលើក្សដលង ឬបននូរបនទយមោសដដរឬមទ? របសិនមបើ
មាន មតើមារតាោងំមនះ បានដក្ស ូតសិទនិមសរភីាពរបស់ ឌុច ដដរឬមទ?។ 
 
២. ឌុច និងសិទនទិទលួបានការមលើក្សដលង ឬការបននូរបនទយមោស 

២.១. ការមលើក្សដលងមោស និងបននូរបនទយមោសមរកាមចាបអ់្នថរជាតិ 
 

 ជាដំបូង មានពាក្សយចំននួបី ដដលរតូវបំភល៖ឺ “ការមលើក្សដលងមោស” (Amnesty) “ការ
អ្នុមរោះមោស” (Pardon) និង “ការបននូរបនទយមោស” (Reduction of Sentence)។ ការបននូរ
បនទយមោស  ជាការកាតប់នទយមោសឲ្យសល់រយៈមពលកានដ់តខលី និងឆ្បប់ចចបម់ោស ដដល
រតូវអ្នុវតថ។ ការមលើក្សដលងមោសមានពីររបមភទ  ៖ ការមលើក្សដលងមោសជាទូមៅ (General 
Amnesty) និងការមលើក្សដលងមោសធមមតា (Normal Amnesty)។ របមភទទមីយួ សំមៅមលើ
ការមលើក្សដលងមោសដល់ជនរបរពឹតថឧរក្សដិឌជារក្សរម តាមរយៈចាបអ់្នុមត័ មោយសភា។ ចាបស់ថីព ី
ការោក្សរ់ក្សរមក្សមពុជារបជាធិបមតយយឲ្យមៅមរៅចាប់7 មោយរបមោល សទិតចូល    របមភទ
មនះ។ របមភទទីពីរ ផថល់ជូនមោយរពះមហាក្សសរត (ក្សរណីក្សមពុជា)។ មនះខុសពីការបននូរបនទយ
មោស ពីមរពាះការមលើក្សដលងមោស និងបចចបក់ារអ្នុវតថមោសដដលមៅសល់ ម ើយ    ទណឍិ ត
នឹងមានមសរភីាពវញិ។ ជាទូមៅ ទណឍិ តរតូវបំមពញលក្សេខណឍ មយួចំនួន ដូចជាការដក្សដរបអ្តថ-
ចរតិឲ្យលា ម ើយទទួលមោសក្សបុងពនននាោរបានរយៈមពលក្សំណតណ់ាមយួ មុននឹងទទួលបាន
ការមលើក្សដលងមោស។ ការមលើក្សដលងមោសធមមតា អាចរតូវបានមៅថា ជាការអ្នុមរោះមោស។  
 ជាទូមៅ ការមលើក្សដលងមោសមនិមានភាជ បនូ់វលក្សេខណឍ  ឬជាបក់ាតពវក្សិចចអ្វីមទ។ ការ
មលើក្សដលងមោសធមមតាខុសពកីាររតួតពិនិតយតាមផលូវតុលាការ (Judicial Supervision) (មោយ 
មៅរក្សមមសុើបអ្មងេត) ក្សបុងអ្ ុំងមុនមពលសវនាការ ោក្សឲ់្យជនរតូវមចទមៅមរៅមនធីរឃំុឃាងំ
ជាមយួលក្សេខណឍ ននការមោរពកាតពវក្សិចចមយួចំនួន។8 មលើក្សដលង ក្សរណីមលើក្សដលងមោសជា
ទូមៅ ការមលើក្សដលងមោសធមមតា មនិបានបចចបនូ់វសំណងរដឌបផមវណីដល់ជនរងមរោះម ើយ។9 

 

                                                 
7 ចាបស់ថីពី ការោក្សរ់ក្សរមក្សមពុជារបជាធិបមតយយឲ្យមៅមរៅចាប ់ឆ្ប ១ំ៩៩៤។   
8  រក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ ក្សមពុជា ឆ្ប ២ំ០០៧, មារតា ២២៣។  
9 រក្សមរព មទណឍ ក្សមពុជា ឆ្ប ២ំ០០៩, មារតា ៧។ 
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២.២. សិទនិក្សបុងការទទួលបានការមលើក្សដលងមោស និង បននូរបនទយមោសមរកាមវធិាន
ចាប់អ្នថរជាតិ 

 មារតា ៦ ននក្សតិកាសញ្ដ សថីពីសិទនិពលរដឌ នងិនមោបាយ ដចងអ្ំពីសិទនិរស់រានមាន
ជីវតិ ម ើយក្សបុងមនាះបានដចងក្សរណីមលើក្សដលងចំមពាះការអ្នុវតថមោសរបហារជីវតិ។ បដនទមពី
មលើមនះ មារតាមនះ បានដចងតរមូវឲ្យមានការបននូរបនទយមោស ពីមោសរបហារជីវតិ មក្សជា
មោសោក្សព់នននាោរមយួជីវតិ។ មារតា ១៤ ននក្សតិកាសញ្ដ ដដដល បានដចងនូវការមលើក្សដលង 
ឬបននូរបនទយមោស ក្សបុងក្សរណីមានការរបរពឹតថអ្យុតថិធម ៌ (Miscarriage of Justice)។10 ជារមួ 
មារតាោងំពីរដចងឲ្យមានសិទនិក្សបុងការបននូរបនទយមោស ឬមលើក្សដលងមោស។ មោះបីជាមគអាច
និោយថា មារតាមនះអ្នុវតថចំមពាះដតក្សរណីបុគគលទទលួមោសរបហារជីវតិ ម ើយមនិអ្នុវតថ
សរមាបក់្សរណីដនទមទៀតដូចជា ក្សរណីបុគគលទទួលមោសោក្សព់នននាោរមានរយៈមពលក្សំណត ់
ឬការបននូរបនទយមោស និងការមលើក្សដលងមោស មោយដផាក្សមលើមូលោឌ នមផសងៗមទៀត ដូចជា
ការដក្សចរតិមារោទបានលា វាជាការមនិរតឹមរតូវមទ ពីមរពាះការោក្សព់នននាោរសុទន   ជាការ
ក្សរមតិសិទនិមយួដដលរតូវមធវើម ើងក្សបុងក្សរណីចបំាច ់ ម ើយការរបារស័យសិទនិ គឺជាវធិានទូមៅ។11 
មោលបំណងរបស់ក្សតិកាសញ្ដ  គឺមដើមផកីារពារ និងធានាសិទនិបុគគល។ ដូចមនះ ការមលើក្សនូវ
ភាពខវះខាតមនិបានដចង ឬដចងមនិរគបរ់ជរងមរជាយ មដើមផបីដិមសធសិទនិបុគគល អាចនឹងផធុយ
នឹងមោលបំណងមនះ។ ការបក្សរសាយរមបៀបមនះ ក្សអ៏ាចនឹងនាឲំ្យមានការរបរពឹតថមនិមសមើោប
រវាងរបមភទននទណឍិ ត ម ើយមបើសិនោម នម តុផលសមរសប មនាះនឹងនាឲំ្យរមំលាភមោល
ការណ៍មនិមរ ើសមអ្ើង ដដលមានដចងក្សបុងក្សតិកាសញ្ដ មនះផងដដរ។12 បដនទមពីមលើមនះ ការរបរពឹតថ
ខុសោប  អាចនឹងមនិរសបមៅនឹងមោលការណ៍សាថ នីតិសមផោននរបពន័នោក្សទ់ណឍ ក្សមម។13 

                                                 
10 ក្សមពុជាបានចូលជាភាគីននក្សតិកាសញ្ដ សថីពី សិទនិពលរដឌ និងនមោបាយ ក្សបុងឆ្ប ១ំ៩៩២ (the International  

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Res. 2200A (XXI) of 16 December 1966). 
11  Handyside v. United Kingdom, គណៈក្សមមការសិទនិមនុសស អឺ្រ ៉ុប, នថងទី៣០ ដខក្សញ្ដ  ឆ្ប ១ំ៩៧៥, មោងក្សបុង 

Nihal Jayawickrama, ការអ្នុវតថសិទនិមនុសសតាមផលូវតុលាការ, យុតថិសាស្រសថជាតិ អ្នថរជាតិ និងតំបន ់ឆ្ប ២ំ០០២, 
ទំពរ័ ១៨៤។ គណៈក្សមាម ធិការសិទនមិនុសស, មោបល់ទូមៅមលខ ៣៤ សថីពីមារតា ៩ (មសរភីាពបមចចញមតិ និង
មោបល់) CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, ក្សថាខណឍ ទី ២២។  

12  ក្សតិកាសញ្ដ , មលខមោងទី ១០, មារតា ២។ 

13 បទោឌ នអ្បផបរមា សរមាបក់ាររបរពឹតថមលើទណឍិ ត អ្នុមត័មោយសនបិបាតអ្ងគការស របជាជាតិមលើក្សទី ១ សថីពី
ការបងាេ រ និងការរបរពឹតថមលើជនមលមើស, ទីរក្សរង សដឺណវ ឆ្ប ១ំ៩៥៥ (approved by the Economic and Social 

Council by its resolutions 663 C (XXIV) ចុះនថងទី៣១ ដខក្សក្សេោ ឆ្ប ១ំ៩៥៧ និង 2076 (LXII) ចុះនថងទី១៣ 
ដខឧសភា ឆ្ប ១ំ៩៧៧, ក្សថាខណឍ ទី ៨០។  
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២.៣. សិទនទិទលួបានការមលើក្សដលង ឬបននូរបនទយមោសមរកាមចាបក់្សមពុជា 
 មានបទបផចដតថិននចាបជ់ាមរចើនរបស់ក្សមពុជា ដចងអ្ំពីការមលើក្សដលងមោស ឬបននូរ-
បនទយមោស (សូមមមើលឧបសមពន័ន) មោយផ្ទធ ល់ ឬរបមោល ដូចជាចាបរ់ដឌធមមនុចដឆ្ប ១ំ៩៩៣ 
រក្សមនីតិវធិីរព មទណឍ ឆ្ប ២ំ០០៧ រក្សមរព មទណឍ ឆ្ប ២ំ០០៩ នងិចាបស់ថីពីពនននាោរឆ្ប ំ
២០១១ ជាមដើម។ ចាបប់ានដចងនូវការមលើក្សដលងមោសជាទូមៅ14 និងមលើក្សដលងមោសធមមតា 
មោយរពះមហាក្សសរត។15 មារតា ៧៧   ចាបព់នននាោរផថល់បុពវសិទនដិល់រាជរោឌ ភបិាលក្សបុង
ការមសបើសំុមៅមពលណាក្សប៏ាន នូវការមលើក្សដលងមោសដល់ទណឍិ ត។16 បដនទមពីមលើមនះ លិខិត
បទោឌ នគតិថយុតថក្សអ៏្នុញ្ដ តឲ្យមានការបននូរបនទយមោសផងដដរ។17 មានភាពមនិចាស់លាស់
ថា ពាក្សយ “ទណឍិ ត” សំមៅមលើបុគគលមានមោស តាមសាលរក្សមសាទ ពរឬោ៉ងណា? ក្សបុងក្សរណី
ដដលពាក្សយមនះសំមៅមលើដតបុគគល ដដលរតូវបានរបកាសថាមានមោស តាមរយៈសាលរក្សមមនិ
ោនស់ាទ ពរ វាមាននយ័ថា   រោឌ ភបិាលអាចមសបើមលើក្សដលងមោសដល់អ្បក្សដដលមនិោនម់ាន
មោសតាមសាលរក្សមសាទ ពរ ហាក្សម់និសីុសងាវ ក្សោ់ប ជាមយួនឹងខលឹមសារមារតាដនទមទៀត ដដល
អ្នុញ្ដ តឲ្យមលើក្សដលងមោស ឬបនទយមោស ក្សបុងក្សរណីអ្នុវតថមោសក្សបុងពនននាោរអ្ស់រយៈ
មពលក្សំណតណ់ាមយួ តាមរយៈសាលរក្សមសាទ ពរ។18 
 បទបផចដតិថពាក្សព់ន័ន មនិបានមរបើរបាស់ពាក្សយ “អ្នុមរោះមោស” ដូចមារតា ៤០ថមី និង
មារតា ១១ ដដលបានដក្សរសងក់្សបុងទពំរ័មុនមទ។ វាអាចដូចោប នឹងនយ័ននការមលើក្សដលងមោស    
ធមមតា មោយរពះមហាក្សសរត   ឆ្ប  ំបីដង ក្សបុងពិធីបណុយជាតិសំខាន់ៗ ។19 មោះបីជាោ៉ងមនះក្សថ ី
បដនទមពីមលើខលឹមសារននមារតា ៧៧ ននចាបស់ថីពី ពនននាោរ ការអ្នុវតថក្សនលងមក្ស រពះមហាក្សសរត
ក្សអ៏ាចមលើក្សដលងមោសដល់ទណឍិ តដដលមនិោនប់ានអ្នុវតថមោស ក្សណំតក់្សបុងសាលរក្សមក្សបំាងំមុខ 
ផងដដរ។ មនះគឺជាក្សរណីមលើក្សដលងមោសដល់មលាក្ស មអ្ៀង សារ ី ដដលជាអ្តីតនាយក្សរដឌមស្រនថី 
និងជារដឌមស្រនថីការបរមទសននរបបក្សមពុជារបជាធិបមតយយពឆី្ប ១ំ៩៧៥ ដល់ឆ្ប ១ំ៩៧៩ ដដលរតូវ
បានកាតម់ោសក្សំបាងំមខុ មោយតុលាការរបជាជនបដិវតថ  រក្សរងភបមំពញ ដខសីហា នថងទី១៩ ឆ្ប ំ
១៩៧៩។20 
                                                 
14 ចាបរ់ដឌធមមនុចដក្សមពុជា ឆ្ប ១ំ៩៩៣, មារតា ៩០(ថមី)។  
15  ដូចមលខមោងខាងមលើ, មារតា ២៧។  
16 ចាបស់ថីពី ពនននាោរក្សមពុជា ឆ្ប ២ំ០១១។  
17  សូមមមើលឧបសមពន័ន សថីពី ចាប ់និងបទបផចដតថិ។  
18  គរួដតមានការរសាវរជាវអំ្ពីអ្តទនយ័ននពាក្សយ «ទណឍិ ត» ឬខលឹមសាររមួននមារតា ៧៧ ននចាបស់ថីពី ពនននាោរ។  
19 រកឹ្សតយចាបម់លខ ២៨ ឆ្ប ១ំ៩៨៨ របស់រក្សរមរបឹក្សា ននសាធារណរដឌរបជាមានិតក្សមពុជា។  
20  នស/រក្សត/០៩៩៦/៧២, ទំ.១។ 
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ក្សបុងមពលបចចុបផនបមនះ ពាក្សព់ន័ននឹងការបននូរបនទយ ឬមលើក្សដលងមោស រក្សឹតយមលខ ២៨ រក្ស 
ចុះនថងទ២ី០ ដខមថុិនា ឆ្ប ១ំ៩៨៨ មៅដតជាឯក្សសារជាធរមាន និងចមផងសរមាបជ់ាមលូោឌ នផលូវ
ចាបន់នការមលើក្សដលងមោស ឬបននូរបនទយមោស។ អ្នុមលាមតាមមារតា ១,២ និង ៣ ននរក្សឹតយ
មនះ ទណឍិ តរតវូមានក្សិរោិមារោទលា ទទួលរងមោសចំនួន ២ ភាគ ៣ ននមោសោក្សព់នននាោរ 
មានក្សំណត ់ឬទទួលមោសបាន ១៥ឆ្ប  ំចំមពាះមោសោក្សព់នននាោរមយួជីវតិ មទើបអាចសំុមលើក្ស
ដលងមោស។ ចំដណក្សការបននូរបនទយមោស មរៅពមីានក្សិរោិមារោទលា ទណឍិ តរតូវទទួល
មោសបាន ១ភាគ៣ ននមោសោក្សព់នននាោរមានក្សណំត ់ ឬទទួលមោសបាន ១៥ឆ្ប  ំ ចំមពាះ
មោសោក្សព់នននាោរមយួជីវតិ។ មោសចមនាល ះពី ១ ដល់ ១០ឆ្ប  ំទណឍិ តអាចទទួលបានការបននូរ 
៦ដខ ក្សបុងមពលមសបើសំុមថង មោសចមនាល ះពី ១០ឆ្ប ដំល់ ១៥ឆ្ប  ំបាន៩ដខ ម ើយពី១៥ ដល់ ២០ឆ្ប  ំ
ទទួលបានការបននូរបនទយចំននួ១២ដខមថង ក្សបុងរយៈមពលមយួឆ្ប ។ំ ទណឍិ តជាបម់ោសក្សបុងពនននាោរ 
មយួជីវតិរតូវទទួលបនទយមោសមលើក្សទី១ ពីមយួជីវតិមក្ស ២០ឆ្ប ។ំ ខលមឹសារននរក្សឹតយមលខ ២៨ 
មនិបានដចងចាស់ថា មតើទណឍិ តអាចទទួលការបននូរបនទយមោសបានមរចើនដង ឬោ៉ងណាមទ 
ក្សប៏៉ុដនថ មោយរបមោល មារតាពាក្សព់ន័នអាចរតូវបានបក្សរសាយថា ទណឍិ តោតអ់ាចទទលួបានការ 
បននូរបនទយមរចើនដងបាន។  

មគគួរក្សតស់មាគ ល់ថា តាមលិខិតរបស់រក្សសួងយុតថិធម ៌មលខ២៨២៖ “ទណឍិ តណាដដល
បានរបរពឹតថបទមលមើសធងនធ់ងរ ដូចជាបទសមាល បម់នុសសមោយមចតនា សមាល បម់នុសសមោយ
មចតនាគិតទុក្សជាមុន រមំលាភមសពសនទវៈរចួសមាល ប ់ បលនរ់បោបអ់ាវធុ ឬរបរពឹតថបទមលមើសបនថ
បនាធ បមិ់នរាងចល... ពិមសសគឺបទឧរកិ្សដឌ គួរគបផីពិនិតយឲ្យបានចាស់លាស់ មិនគួរមធវើសំមណើ
សំុមក្សរក្សសួងយុតថិធម ៌សំុឲ្យមោះដលង មោយោម នលក្សេខណឍ មនាះម ើយ”។ មនះមាននយ័ថា មគ
អាចបក្សរសាយបានថា លិខតិមនះមនិហាមឃាតម់និឲ្យបននូរបនទយមោស ឬមលើក្សដលងមោស
មទ។ បដនទមពីមលើមនះ លិខតិមនះមរបើពាក្សយ “មិនគរួ”។ 
 មរៅពមីារតា ៧៧ ដដលដចងចាស់ពសីាទ បន័ដដលនឹងមធវើសំមណើ មលើក្សដលងមោស (រាជ
រោឌ ភបិាល) ជូនរពះមហាក្សសរត មារតាដនទមទៀត ពាក្សព់ន័ននឹងការមលើក្សដលង ឬបននូរបនទយមោស 
មនិដចងហាមទណឍិ តមធវើសំមណើ ោក្សម់ក្សរបធានពនននាោរ        ពិចរណាសំមណើ  និងបចជូ នបនថ
មៅគណៈក្សមាម ធិការមដើមផសីមរមចោក្សជូ់នរាជរោឌ ភបិាលមទ។21 មារតាពាក្សព់ន័នមនិបានដចង
ក្សំណតរ់បមភទរបស់ទណឍិ ត ឬរបមភទបទឧរក្សិដឌ ដដលសទិតក្សបុងបចជ ីមនិអ្នុញ្ដ តឲ្យមលើក្សដលង ឬ
បននូរបនទយមោសមទ។ ដូចមនះ មគអាចបក្សរសាយថា រគបទ់ណឍិ តោងំអ្ស់មានសិទនិមធវើសំមណើ
សំុមលើក្សដលង ឬបននូរបនទយមោសបាន។ ក្សប៏៉ុដនថ ការសមរមចរពម ឬមនិរពម ជាសមតទក្សិចចរបស់
                                                 
21 ចាបស់ថីពី ពនននាោរ, មារតា ៧៤។  
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អាជាញ ធរមានសមតទក្សចិច      មូលោឌ នសមរសប និងមនិរមំលាភចាបដ់ដលពាក្សព់ន័ន។ 
មារតា ៧៦ ននចាបស់ថីពី ពនននាោរ ដចងថា “...ទណឍិ តដដលយល់មឃើញថា ខលួ នបានបំមពញ
លក្សេខណឍ ក្សបុ ងការមសបើ សំុបននូ របនទយមោស ឬមលើក្សដលង ប៉ុដនថមិនរតូវបានរបធានពនននាោរមសបើ
សំុឲ្យខលួ នសាមី    ខលួ នមានសិទនិបថឹងតវ៉ាមៅគណៈក្សមមការថាប ក្សជ់ាតិ... មោយមានការោរំទពី
រក្សរមការងាររប ងរបណាងំននពនននាោរ”  បងាា ញថា ទណឍិ តមានសិទនិក្សបុងការោក្សសំ់មណើ ផ្ទធ ល់។ 
  
២.៤. ឌុច មានសិទនទិទលួការមលើក្សដលងមោស ឬបននូរបនទ មោស 

ជាបឋម មនុនឹងមឆលើយសំណួរសំខានន់នអ្តទបទមនះ មយើងគួរពិនិតយមមើលខលមឹសារជាក្ស់
ដសថងរបស់មារតា ៤០ថម ីនិងមារតា ១១ ននក្សិចចរពមមរពៀង សថីពី អ្.វ.ត.ក្ស ជាមុនសិន។ មារតា
ោងំពីរមនះ ដចងពាក្សយមពចនម៍សធើរដូចោប ោងំរសរង មលើក្សដលងដតមារតា ៤០ថមី នោិយមោង
ដល់មារតាននបទឧរក្សិដឌ (មារតា ៣ និោយបទឧរក្សិដឌដចងមរកាមចាបជ់ាត)ិ ចំដណក្សឯមារតា 
១១ ននក្សចិចរពមមរពៀង សថីព ី អ្.វ.ត.ក្ស មរបើដតពាក្សយ “បទឧរក្សដិឌដដលមានដចងក្សបុងក្សចិចរពមមរពៀង
មនះ”។ មារតាោងំពីរបានមរបើរបាស់ពាក្សយ “ជនោងំឡាយណាដដលអាចរតវូបានមសុើបអ្មងេត ឬ
ផថនាធ មោសអ្ពីំឧរកិ្សដឌក្សមម”។ “ជនោងំឡាយណា” អាចរតូវបានមគបក្សរសាយរាបប់ចចូលនូវទណឍិ ត 
ដដលជាពរិទុនជនក្សពុំងអ្នុវតថមោសក្សបុងពនននាោរ។ មោះបជីាោ៉ងមនះក្សថី វាជាការមនិរតមឹរតូវមទ 
របសិនមបើមោងមលើអ្តទនយ័ោ៉ងជាក្សល់ាក្សន់នពាក្សយ “មសុើបអ្មងេត” និងពាក្សយ “ផថនាធ មោស” ដដល
ពាក្សយខាងមរកាយមនះ សំមៅមៅមលើពាក្សយោក្សម់ោស ប៉ុដនថមិនមកាថ បដល់ការអ្នុវតថមោសមទ។ 
ការបក្សរសាយមនះ បដនទមនយ័មោយការមនិមរបើរបាស់ពាក្សយ “បននូ របនទយមោស” មៅក្សបុងមារតា
ោងំពីរ និងការដចងមោងដល់ការមលើក្សដលងមោស ឬអ្នុមរោះមោសមុនបមងេើត អ្.វ.ត.ក្ស (មនិ
និោយដល់ការបននូរបនទយមោស) ដដលសំមៅដល់ក្សរណីមលាក្ស មអ្ៀង សារ។ី 

តាមអ្តទនយ័ននមារតាោងំពីរ ដដលមមើលមឃើញនឹងដភបក្ស ចាបម់នះក្សន៏ឹងមនិដចងហាម
សភាមធវើចាបម់លើក្សដលងមោស ដល់ជនណាមយួដដលក្សពុំងរតូវបានមសុើបអ្មងេត ឬផថនាធ មោស
មោយ អ្.វ.ត.ក្ស មទ មលើក្សដលងដតការបក្សរសាយមារតាមនះទូលាយ បមងេើតជាកាតពវក្សចិចចងដល់  
សភា។ រសមដៀងោប មនះដដរ មារតាោងំពីរមនិបានហាមទណឍិ តមសបើសំុការមលើក្សដលងមោស ឬ
អ្នុមរោះមោសមទ។ មនះមគមនិនោិយដល់ការបននូរបនទយមោសផង។ ជាសរបុ មារតាោងំពីរ
ដចងកាតពវក្សចិចដល់  រោឌ ភបិាលដតប៉ុមណាត ះ។  

មោលបំណងននការដចងមនះ គឺមដើមផបីងាេ រកុ្សំឲ្យ  រោឌ ភបិាលជាភាគីមាេ ង ននក្សិចចរពម-
មរពៀងមធវើការមសបើមលើក្សដលងមោស ឬអ្នុមរោះមោស មោយសារម តុផលណាមយួមនាះ ម ើយ



 
 

រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៣ ដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប  ំ២០១៧ 
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ជាលទនផល អ្.វ.ត.ក្ស មនិអាចមធវើការមចទរបកានជ់ាបនថ   ជនមនាះបាន  ដដលមនះ ផធុយពី
មោលបំណងននការបមងេើត អ្.វ.ត.ក្ស។ 

ការមលើក្សដលងមោស ឬអ្នុមរោះមោសដល់ឧរក្សិដឌជន របរពឹតថឧរក្សិដឌក្សមមមរកាមចាប់
អ្នថរជាតិ មោយរបមទសមយួមនិអាចជាឧបសគគរារាងំការមចទរបកាន ់ ឬផថនាធ មោស មោយ
តុលាការរព មទណឍ អ្នថរជាតិរតូវបានបដិមសធជាទូមៅ មោយយុតថិសាស្រសថរបស់តុលាការរព មទណឍ  
អ្នថរជាតិ និងចាបរ់បមទសមយួចំនួន។22 ដូចមនះ ការដចងក្សបុងមារតា ៤០ថមី នងិមារតា ១១ 
ហាក្សម់និមានភាពចបំាច។់ 

របសិន   វតថមានននមារតាោងំពីរមនះចបំាច ់ ការដចងបងាេ រមនះវាសីុោប មោយរបមោល 
មៅនឹងកាតពវក្សចិចទូមៅរបស់ក្សមពុជា ក្សបុងការស ការជាមយួអ្ងគការស របជាជាតិមដើមផឲី្យដំមណើ រ 
ការនន អ្.វ.ត.ក្ស របរពឹតថមៅទទួលបានលទនផលដូចមោលបំណង។23 មគអាចអ្ះអាងបានថា 
ការសនារបស់  រោឌ ភបិាលមនះមនិខុសចាបម់ទ ម ើយមដើមផសីរមបសរមួលក្សបុងលក្សេណៈ 
នមោបាយរបស់ក្សមពុជាចំមពាះអ្ងគការស របជាជាតិ។ ខលឹមសារននក្សិចចពិភាក្សាអ្នុមត័ចាប ់សថីព ី
អ្.វ.ត.ក្ស មោយរដឌសភាបានមលើក្សបញ្ា មនះមក្សពិភាក្សា។ តំណាងរាជរោឌ ភបិាលបានអ្ះអាងថា 
សំមណើ ននមារតាមនះ រតូវបានមធវើម ើង មោយអ្ងគការស របជាជាតិ ម ើយភាគីក្សមពុជាបានមឆលើយ
តបថា វាអាចខុសនងឹរដឌធមមនុចដ ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា។ មោះបីជាោ៉ងមនះក្សថ ី ខលឹមសារ
រតូវបានដក្សសរមួលមក្សរតឹមដតជាការបងាា ញការសនារបស់រាជរោឌ ភបិាល មនិមសបើសំុមលើក្សដលង
មោស ឬអ្នុមរោះមោស។ រក្សរមរបឹក្សាធមមនុចដ  ក្សបុងមសចក្សថីសមរមចមលខ ៤០/០០២/២០០១
ក្សបធ-ច ចុះនថងទ១ី២ ដខកុ្សមភៈ ឆ្ប ២ំ០០១ បានអ្ះអាងោ៉ងចាស់ថា មារតា ៤០ថម ីមនិខុសពី
មារតា ២៧ ននចាបរ់ដឌធមមនុចដឆ្ប ១ំ៩៩៣ មទ៖ “...មារតា ២៧ ននរដឌធមមនុចដបានបចដតថិពី  
រពះមហាក្សសរត មិនដមនពីរាជរោឌ ភិបាលម ើយ”។24 

ការបក្សរសាយ មារតា ៤០ថមី និង មារតា ១១ ចងកាតពវក្សចិចដល់រោឌ ភបិាល ម ើយដក្ស
សិទនិទណឍិ តក្សបុងការមសបើសំុមលើក្សដលងមោស បននូរបនទយមោស មរកាយពីអ្នុវតថមោស នងិបំមពញ

                                                 
22 លក្សេនិថក្សៈទីរក្សរងរ ៉ូម មនិបានដចងនូវរបាណាមយួដល់ការកាតម់សចក្សថី មោយតុលាការរព មទណឍ អ្នថរជាតិ ដផាក្ស     
មូលោឌ នននអ្ភយ័ឯក្សសិទនិមទ មលើក្សដលងមារតា ៩៨ ននលក្សេនថិក្សៈ។ មារតា ១២០ មនិបានអ្នុញ្ដ តឲ្យមានខរក្សា
សិទនិមនិអ្នុវតថមទ។ អ្ងគជំនំុជរមះ, មសចក្សថីសមរមច មលើអ្ចដ រតក្សមមបឋម តាមវធិាន ៨៩ ននវធិាននផធក្សបុង (មោល
ការណ៍ោម នការកាតម់ោសពីរដងចំមពាះបទមលមើសដតមយួ និងការមលើក្សដលងមោស និងការអ្នុមរោះមោស) E51/15, 

នថងទី៣ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១១, ក្សថាខណឍ  ៥១។ សូមមមើលជាទូមៅ, Faustin Z. Ntoubandi, ការមលើក្សដលងមោស 
សរមាបប់ទឧរកិ្សដឌរបឆ្ងំនឹងមនុសសជាតិ មរកាមចាបអ់្នថរជាតិ, ឆ្ប ២ំ០០៧។  

23 ចាបស់ថីពី ការបមងេើតអ្ងគជំនំុជរមះវសិាមចដក្សបុងតុលាការក្សមពុជា ឆ្ប ២ំ០០៤, មារតា ១។  
24  រក្សរមរបឹក្សារដឌធមមនុចដ ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា, http://www.ccc.gov.kh/ccc_decision_en.php 
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រគបល់ក្សេខណឍ ក្សបុងការទទួលបានការមលើក្សដលង ឬបននូរបនទយមោស នឹងមនិរសបមៅតាមរទឹសថី
ននសិទនពិីធមមជាតិ (Natural Rights) ដដលបុគគលមានសិទនិមោយសារខលួនជាមនុសស (Inherent 
Rights)។ អាជាញ ធរមនិដមនជាមាច ស់សិទនិ និងជាអ្បក្សផថល់សិទនិដល់បុគគលមទ។25 រដឌរោនដ់តយក្ស
សិទនិដដលមានរសាបម់ក្សដចងក្សបុងចាប ់ នងិធានាអ្នុវតថសិទនិរបស់របជាពលរដឌ មធវើកុ្សំឲ្យអ្នុវតថ
សិទនិខលួនមោយបំពាន បងេអ្សនថិសុខដល់សងគម។26 ការបក្សរសាយោ៉ងមនះ អាចឈានមៅរក្ស
ការក្សរមតិសិទនដិដលមនិមានមូលោឌ នសមរសបននការក្សរមតិសិទនិ         ត  ក្សបុងក្សតិកា- 
សញ្ដ សថីពី សិទនិមនុសស។27 បដនទមពីមលើមនះ ការបក្សរសាយទូលាយ ឬ ួសពីបណំងននមារតា 
៤០ថមី និងមារតា ១១ អាចមនិសមរសប របសិនមបើមគអ្ះអាងថា ហាមដតការមលើក្សដលងមោស 
អ្នុមរោះមោស ឬបននូរបនទយមោស បទឧរក្សិដឌក្សមមមរកាមចាបអ់្នថរជាតិ ពីមរពាះមារតាោងំពីរ
ដចងលាតសននឹងមកាថ បចូលបទឧរក្សិដឌក្សមម មរកាមចាបរ់ព មទណឍ ក្សមពុជាឆ្ប ១ំ៩៥៦ផងដដរ។  
 មារតា ៣១ ននចាបរ់ដឌធមមនុចដ  បានដចងបចចូលនូវសននិសញ្ដ សិទនិមនុសសដដលក្សមពុជា 
បានទទួលសាគ ល់ រាបប់ចចូ លនូវក្សតិកាសញ្ដ សថីព ីសិទនិពលរដឌ និងនមោបាយ ដដលមានមារតា 
៤ និងមារតា ៦ បានដចងអ្ំពីការមលើក្សដលងមោស ឬបននូរបនទយមោស ដូចដដលបានជរមាបខាង-
មលើ។ មនះមាននយ័ថា ក្សមពុជាជាភាគីមានកាតពវក្សិចចមោរពសិទនិ និងកាតពវក្សិចចដដលមានដចងក្សបុង
ក្សតកិាសញ្ដ មនះ។ មារតា ៣១ ដដដលបានដចងធានាមនិឲ្យមានការមរ ើសមអ្ើង ការរបារស័យ
សិទនិរបស់ពលរដឌក្សមពុជា។  
 មោយមនិគិតពីរបមភទននសននិសញ្ដ ដចងក្សបុងមារតា ៣១ ឬថាមតើក្សមពុជាអ្នុវតថសននិសញ្ដ  
មោយផ្ទធ ល់ (Direct Application)28 មោយមនិចបំាចម់ានចាបម់ដើមផផីថល់តនមលសននសិញ្ដ ជា
ចាបជ់ាតជិាមុនសិន (Transformation Act)29 មុននឹងអ្នុវតថ កាលមបើនោិយអ្ំពឋីានានុរក្សម
របស់សននិសញ្ដ អ្នថរជាតិ ឬក្សិចចរពមមរពៀង ក្សបុងរបពន័នចាបក់្សមពុជា តាមទសសនៈជាក្សដ់សថងនិយម 
ក្សមពុជា ក្សដូ៏ចជាបណាថ របមទសដនទមទៀត ជាទូមៅោក្សរ់ដឌធមមនុចដខពស់ជាងសននិសញ្ដ  ឬក្សចិច- 
រពមមរពៀង។ 

                                                 
25 តាមរទឹសថីសិទនិមានមក្សជាមយួនាមពលមនុសសមក្សើត (Natural and In-alienable Rights) មនិដមនរដឌជាមាច ស់សិទនិ 
និងអ្បក្សផថល់សិទនិឲ្យបុគគលមទ, http://dailysignal.com/2011/12/19/are-human-rights-the-same-as-natural-rights/ 

26  Hersch Lauterpacht, ក្សរមងសិទនិរបស់មនុសស, ឆ្ប ២ំ០១៣, ទំពរ័ ១៧ និង ៨៣។ មសចក្សថីរបកាសសថីពី សិទនិ
មនុសស និងរបជាពលរដឌ (បារាងំ), ក្សថាខណឍ  ២ ។  

27  មារតា ១២ ននក្សតិកាសញ្ដ , មលខមោងទី ១០។  
28   មាស បូរ៉ា, នីតិអ្នថរជាតិសាធារណៈ, ឆ្ប ២ំ០១៥, ទំពរ័ ១០៦។ 

29  ដូចមលខមោង ទី ២៣។ 



 
 

រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៣ ដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប  ំ២០១៧ 
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 ចាបជ់ាតិ រមួោងំចាបរ់ដឌធមមនុចដ  បានដចងបទបផចដតថពិាក្សព់ន័ននងឹការមលើក្សដលង ឬ
បននូរបនទយមោស ម ើយមនិមានហាមជនណាមយួទទួលផលរបមោជនន៍នចាបោ់ងំមនះមទ ឲ្យដត 
ពួក្សមគបានបំមពញលក្សេខណឍ អាចមសបើសំុបននូរបនទយ ឬមលើក្សដលងមោសបាន។ ដូចមនះ ចាប ់អ្.វ.ត.ក្ស 
ឬក្សិចចរពមមរពៀងមនិរតូវផធុយរដឌធមមនុចដ មទ។  

អ្ងគការស របជាជាតបិានអ្នុមត័ ក្សចិចរពមមរពៀងមនិផថល់រយៈមពលអាជាញ យុកាលនន
ការមចទរបកាន ់និងមោស សរមាបប់ទឧរក្សិដឌមរកាមចាបអ់្នថរជាតិដូចជា បទឧរក្សិដឌក្សមមរបឆ្ងំ
នឹងមនុសសជាតិ។30 មារតា ១៤៣ ននរក្សមរព មទណឍ ក្សមពុជា ដចងមនិឲ្យមានអាជាញ យុកាលននការ
អ្នុវតថមោស31 មដើមផកុី្សំឲ្យបគុគលរបរពឹតថទទួលបាននិទណឍ ភាព។ មោះបីជាោ៉ងមនះក្សថ ី មនះមនិ
មាននយ័ថា ោងំបទបផចដតថិននសននសិញ្ដ  ឬមារតាចាបដ់ដលពាក្សព់ន័ន តរមូវមនិមលើក្សដលងមោស 
ឬបននូរបនទយមោសដល់ទណឍិ តដដលបានរបរពឹតថបទឧរក្សិដឌរបមភទមនះ ម ើយដដលបានអ្នុវតថ
មោសក្សបុងពនននាោរមទ។ 

បុគគលរបកានទ់សសនៈពិតនយិម ដដលមផ្ទថ តមៅមលើការរបរពឹតថមឃារម  ឬចំនួនននជន
រងមរោះននអ្ំមពើរបស់ ឌុច អាចគិតថា ទណឍិ ត ឌុច សមទទលួមោសមយួជីវតិដូចមនះ និងមនិរតូវ 
មាននថងមចញពីគុក្ស តាមរយៈការមលើក្សដលងមោស ឬការបននូរបនទយមោសមទ។ មនះមដើមផមីធវើឲ្យ 
ឌុច ឬឧរក្សិដឌជនដនទមទៀតមានការរាងចល ដលងរបរពឹតថបទឧរក្សិដឌធងនធ់ងរោ៉ងមនះមទៀត។ ការ
គិតមលើដតក្សតាថ មនះជាចមផង ម ើយមសបើឲ្យមានវធិានការរមបៀបមនះមនិសមរសបោងំរសរង ១០០ 
ភាគរយមទ ពីមរពាះការោក្សម់ោសមយួជីវតិ ឬមោសរបហារជីវតិក្សម៏និរបាក្សដថា ឧរក្សិដឌជនមាន
ការរាងចលម ើយ។ វធិានការជាមរចើន អាចនឹងរតូវបានតរមូវមដើមផសីមរមចមោលមៅមនះ។ 
ស គមនអ៍្នថរជាតមិានក្សថីបារមភដូចោប  ក្សប៏៉ុដនថវធិានការមឆលើយតប ក្សម៏និរតូវខវះម តុផលដដរ។ 
ជាក្សដ់សថង ក្សបុងក្សរណីមលាក្ស ឌុច ដដដល សូមផោីតជ់ាឧរក្សិដឌជនក្សថី ក្សសិ៏ទនទិទួលបានការជំនុំ-
ជរមះក្សថីមោយយុតថិធម ៌រតូវដតបានធានាចំមពាះោត។់32 

ឌុច មនិដមនជាបុគគលមាប ក្ស ់ ក្សបុងរបបក្សមពុជារបជាធិបមតយយដដលបានរបរពឹតថបទឧរក្សដិឌ
មទ។ ោតប់ានសារភាពទទួលក្សំ ុស33 និងស ការជួយ ការងារមសុើបអ្មងេត ឬមចទរបកានរ់បស់ 
អ្.វ.ត.ក្ស ោ៉ងសក្សមម។ ោតម់ានវបិផដិសារ ី34 ោតទ់ទួលរងការឈចឺបផ់លូវចតិថជាខាល ងំ និងការ
                                                 
30  អ្នុសញ្ដ សថីពី ការមនិអ្នុវតថនូវអាជាញ យុកាលចំមពាះ បទឧរកិ្សដឌក្សមមសស្រងាគ ម និងឧរកិ្សដឌក្សមមរបឆ្ងំនឹងមនុសសជាតិ, 

Res. 2391(XXIII), នថងទី២៦ ដខវចិឆកិា ឆ្ប ១ំ៩៦៨។  
31  រក្សមរព មទណឍ ក្សមពុជា ឆ្ប ២ំ០០៩។  
32  វធិាននផធក្សបុងនន អ្.វ.ត.ក្ស, វធិានទី ២១។  
33  សាលរក្សម, មលខមោងទី ១, ក្សថាខណឍ ទី ៦២៩។  
34  ដូចមលខមោងខាងមលើ, ក្សថាខណឍ ទី ៦០៦។  



 

  
ទណឍិ ត ឌុច និងសិទនិទទួលបានការមលើក្សដលងមោស ឬការបននូរបនទយមោស 
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មរ ើសមអ្ើងក្សបុងជីវតិ។ បដនទមពីមលើមនះ ោតក់្សម៏ានវយ័កានដ់តចំណាស់ម ើយ។ មោះបីមនះមនិដមន 
ជាមូលោឌ នចមផងដចងក្សបុងចាបព់ាក្សព់ន័នសរមាបព់ិចរណានូវការបននូរបនទយមោស ឬមលើក្សដលង
មោសោ៉ងមនះក្សថ ី អាជាញ ធរមានសមតទក្សចិចក្សបុងការពិចរណាមនិគួរមមើលរលំងក្សតាថ ោងំមនះមទ។ 
បដនទមពីមលើមនះ ការបននូរបនទយមោស ឌុច ឬមលើក្សដលងមោសមនិអាចនាដំល់បះ៉ពាល់សុវតទិភាព
ោត ់ ឬសណាថ បធ់ាប បស់ងគមដដរ មោយពិចរណាមៅមលើភាពសងបច់ិតថរបស់ជនរងមរោះ មរកាយ
ពី អ្.វ.ត.ក្ស បានកាតម់ោសោក្សគុ់ក្សមយួជីវតិមលើោត។់ ការមរបៀបមធៀបរវាង ឌុច នងិឧរក្សិដឌជន
ដនទនាឲំ្យរបរពឹតថខុសោប ដដលោម នមូលោឌ ន ឬម តុផលសមរសបនឹងនាឲំ្យមានអ្ំមពើមរ ើសមអ្ើង។ 
បដនទមពីមលើមនះ ទសសនៈផធុយនឹងមោលការណ៍ សាថ នតីសិមផោសរមាបឲ់្យឧរក្សិដឌជនដដលបាន
ជាបម់ោស អ្នុវតថមោស បានដក្សដរបលា មានឱ្កាសរត ប ់មក្សចូលរមួរស់ក្សបុងសងគម។ 
 
៣. សមងេប 
 មរកាយពីបានពិនិតយ មមើលបទបផញ្ដ តថិននក្សិចចរពមមរពៀង ក្សតិកាសញ្ដ  ចាបជ់ាតិ ការ
សិក្សាមនះបានរក្សមឃើញថា មនិមានបទបផចដតថិណាដចងមោយផ្ទធ ល់ ឬមោយរបមោល ដក្ស ូត 
សិទនិរបស់ ឌុច ក្សបុងការមសបើសំុមលើក្សដលងមោស ឬបននូរបនទយមោសមទ។ មារតា ៤០ថមី និង
មារតា ១១ ននក្សិចចរពមមរពៀង សថីព ី អ្.វ.ត.ក្ស ដដលដចងហាមរាជរោឌ ភបិាលមសបើមនិមានបំបាត់
សិទនិមសរភីាពរបស់ទណឍិ ត ឌុច ម ើយ។ មារតាននក្សិចចរពមមរពៀង និង អ្.វ.ត.ក្ស មនិខុសចាប់
រដឌធមមនុចដ មទ មោយសារមនិបានដចងមកាថ បដល់ការមលើក្សដលងមោស ឬបននូរបនទយមោស ក្សបុង-
អ្ំ ុងមពលអ្នុវតថមោស។ 
 
៤. មសចក្សថដីក្សរសងច់ាប ់

៤.១. ចាបស់ថីពី ពនននាោរ 
មារតា ៧៤៖ អ្ភបិាលននគណៈអ្ភបិាលរាជធានី មខតថ រតូវបមងេើតគណៈក្សមមការមយួមដើមផពីិនិតយ 
និងវាយតនមលអ្ំពីក្សរមតិដក្សដរបរបស់ទណឍិ ត ក្សបុងរយៈមពលជាបឃំុ់មៅក្សបុងពនននាោរ...។ គណៈ
ក្សមមការមនះរតូវមធវើបចជ ីទណឍិ តដដលមានលក្សេណសមផតថិ អាចមសបើសំុបននូរបនទយមោស នងិមលើក្ស-
ដលងមោស...។...ការមរៀបចំ និងការរបរពឹតថមៅននគណៈក្សមមការមនះ រតូវក្សំណតម់ោយរបកាស
របស់រដឌមស្រនថីរក្សសួងមហានផធ។ 

                                                                                                                                     
 



 
 

រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៣ ដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប  ំ២០១៧ 
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មារតា ៧៥៖ រាជរោឌ ភបិាលរតូវបមងេើតគណៈក្សមមការជាតមិយួ...។ មរកាយពីបានពិនិតយវាយតនមល
រចួម ើយ គណៈក្សមមការមនះរតូវមធវើដបបបទជូនរបមុខរាជរោឌ ភបិាលពិនិតយ និងសមរមច មដើមផី
ោក្សសំ់មណើ ថាវ យរពះមហាក្សសរត សំុបននូរបនទយមោស នងិមលើក្សដលងមោសឲ្យទណឍិ ត...។ 
មារតា ៧៦៖ ...ទណឍិ តដដលយល់មឃើញថា ខលួនបានបំមពញលក្សេខណឍ ក្សបុងការមសបើសំុបននូរបនទយ
មោស ឬមលើក្សដលង ប៉ុដនថមនិរតូវបានរបធានពនននាោរ មសបើសំុឲ្យខលួនសាម ីខលួនមានសិទនិបថឹងតវ៉ា
មៅគណៈក្សមមការថាប ក្សជ់ាតិ ...មោយមានការោរំទពីរក្សរមការងាររប ងរបណាងំននពនននាោរ។ 
មារតា ៧៧៖ ក្សបុងក្សរណីចបំាច ់របមខុរាជរោឌ ភបិាល មានបុពវសិទនិមធវើសំមណើ ថាវ យរពះមហាក្សសរត 
សំុមលើក្សដលងមោសឲ្យទណឍិ តមៅមពលណាក្សប៏ាន។ 
មារតា ៧៨៖ ពិធបីុណយ លក្សេខណឍ  ដបបបទ និងនតីិវធិីននការបននូរបនទយមោស និងការមលើក្ស
ដលងមោស រតូវក្សំណតម់ោយរពះរាជរក្សឹតយ។ 
មារតា ៧៩៖ រគបទ់ណឍិ ត ដដលរតូវទទួលមោសពនននាោរមយួ ឬមរចើន អាចរតូវបានមោះដលង 
មោយមានលក្សេខណឍ  របសិនមបើទណឍិ តមនាះបានបងាា ញឲ្យមឃើញថា ខលួនមានគនំិតមារោទលា 
ក្សបុងរយៈមពលជាបឃំុ់ និងមានសមផោ ដដលអាចប   លខលួនមៅក្សបុងសងគមវញិបាន។ លក្សេខណឍ  
និងដបបបទននការអ្នុវតថការមោះដលង មោយមានលក្សេខណឍ ក្សបុងចាបម់នះ រតូវអ្នុមលាមតាម
រក្សមនីតិវធិរីព មទណឍ ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា។ 
 

៤.២.ចាបរ់ដឌធមមនុចដ  
មារតា ៨៖...រពះមហាក្សសរត...រទងជ់ាអ្បក្សធានាការមោរពសិទនិ និងមសរភីាពរបស់របជាពលរដឌ 
និងការមោរពសននិសញ្ដ អ្នថរជាតិ។ 
មារតា ២៧៖ រពះមហាក្សសរតមានរពះរាជសិទនិ បននូរបនទយមោស ឬមលើក្សដលងមោស។ 
មារតា ៣១៖ រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាទទួលសាគ ល់ និងមោរពសិទនិមនុសស ដូចមានដចងក្សបុង  
ធមមនុចដ ននអ្ងគការស របជាជាតិ មសចក្សថីរបកាសជាសក្សលសថីពីសិទនិមនុសស និងក្សតកិាសញ្ដ
រពមោងំអ្នុសញ្ដ ោងំឡាយោក្សទ់ងនងឹសិទនិមនុសស សិទនិនារ ី និងសិទនកុិ្សមារ។ របជាពលរដឌ
ដខមរមានភាពមសមើភាពោប ចំមពាះមុខចាប ់មានសិទនិមសរភីាព និងក្សរណី ក្សិចចដូចោប ោងំអ្ស់ មោយ 
ឥតរបកានពូ់ជសាសន ៍ពណ៌សមផុរ មភទ ភាសា ជំមនឿ សាសនា និនាប ការនមោបាយ មដើមក្សំមណើ ត 
ជាតិ ឋានៈសងគម ធនធាន ឬសាទ នភាពឯមទៀតម ើយ។ ការមរបើរបាស់សិទនិមសរភីាពផ្ទធ ល់ខលួន
របស់បុគគលមាប ក្ស់ៗ មនិរតូវឲ្យបះ៉ពាល់ដល់សិទនិមសរភីាពអ្បក្សដនទម ើយ។ ការមរបើសិទនិមសរភីាព
មនះ រតូវរបរពឹតថតាមលក្សេខណឍ ក្សំណតម់ោយចាប។់ 
មារតា ៩០ថម៖ី រដឌសភាអ្នុមត័ចាបស់ថីព ីការមលើក្សដលងមោសជាទូមៅ។ 



 

  
ទណឍិ ត ឌុច និងសិទនិទទួលបានការមលើក្សដលងមោស ឬការបននូរបនទយមោស 
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៤.៣. ចាបស់ថីពីការោក្សរ់ក្សរមក្សមពុជារបជាធិបមតយយឲ្យមៅមរៅចាប ់(ឆ្ប  ំ១៩៩៤) 
មារតា ៥៖ ចាបម់នះផថល់រយៈមពល ៦ដខ ចបត់ាងំពនីថងចូលជាធរមានដល់បគុគលដដលជា
សមាជិក្សរបស់អ្ងគការនមោបាយននក្សងទព័របស់ក្សមពុជារបជាធិបមតយយ ឲ្យចុះចូលមក្សមរកាម
រាជរោឌ ភបិាលក្សមពុជា មោយមនិមានមោសទណឍ  សរមាបប់ទឧរក្សិដឌដដលពួក្សមគបានរបរពឹតថ។ 
មារតា ៦៖ សរមាបម់មដឹក្សនារំក្សរមក្សមពុជារបជាធិបមតយយ រយៈមពលក្សំណតខ់ាងមលើមនិអ្នុវតថ   
ម ើយ។ 
មារតា ៧៖ រពះមហាក្សសរតមានសិទនិផថល់នូវ ការមលើក្សដលងមោស ឬការឲ្យរចួមោសដូចដដល
មានដចងមៅក្សបុងមារតា ២៧ ននចាបរ់ដឌធមមនុចដ។ 
 

៤.៤. រពះរាជរកឹ្សតយ មលើក្សដលងមោស មលាក្ស មអ្ៀង សារ ី(ឆ្ប  ំ១៩៩៦) 
មារតា ១៖ ឲ្យរចួមោស (Pardon) ដល់មលាក្ស មអ្ៀង សារ ីអ្តីតនាយក្សរដឌមស្រនថទីទួលបនធុក្សការ
បរមទស ក្សបុងរោឌ ភបិាលននក្សមពុជារបជាធិបមតយយ ចំមពាះការកាតម់ោសរបហារជីវតិ និងការរបឹ-
អ្ូសរទពយសមផតថោិងំអ្ស់របស់ោត ់ មធវើម ើងតាមបញ្ជ របស់តុលាការរបជាជនបដិវតថ  ក្សមពុជា
ទីរក្សរងភបមំពញ ចុះនថងទ១ី៩ ដខសីហា ឆ្ប ១ំ៩៧៩ នងិការមលើក្សដលងមោស (Amnesty) ចំមពាះ
ការកាតម់ោសមរកាមចាបស់ថីពី ការោក្សរ់ក្សរមក្សមពុជារបជាធិបមតយយមៅមរៅចាប ់ របកាសឲ្យមរបើ 
មោយរពះរាជរក្សមមលខ ១ ឆ្ប ១ំ៩៩៤ ចុះនថងទី១៤ ដខក្សក្សេោ ឆ្ប ១ំ៩៩៤។ 
 

៤.៥. ក្សតិកាសញ្ដ សថីពី សិទនពិលរដឌ និងនមោបាយ ឆ្ប  ំ១៩៧៧ 
មារតា ៦(៤)៖ ជនដដលទទួលមោសរបហារជីវតិ មានសិទនិសំុអ្ភយ័មោស ឬបននូរបនទយ មោស។ 
ការមលើក្សដលងមោស ការអ្ភយ័មោស ឬការបននូរបនទយមោសរបហារជីវតិ អាចផថល់ឲ្យបានរគប់
ក្សរណីោងំអ្ស់។ 
មារតា ១៤(៦)៖ មៅមពលជនណាមាប ក្ស ់ រតូវបានរបកាសឲ្យជាបព់ិរទុនបទរព មទណឍ ជាសាទ ពរ 
ម ើយមរកាយមក្សការរបកាសឲ្យជាបព់ិរទុនមនះ រតូវបានបដិមសធ ឬរតូវបានមលើក្សដលងមោស 
មោយម តុថា អ្ងគម តុថម ី ឬដដលបានរក្សមឃើញថមីបញ្ជ ក្សោ៉់ងចាស់ថា មានការខុសឆគងពី
សំណាក្សតុ់លាការ ជនដដលទទួលរងមរោះ មោយសារការោក្សម់ោសមនះ រតូវទទួលសំណង
រសបតាមចាប ់ មលើក្សដលងដតមានការក្សំណតប់ងាា ញថា ការមនិលាតរតោងអាថក៌្សំបាងំននការ
ពិតោនម់ពល បណាថ លមក្សពជីនមនាះោងំរសរង ឬមយួដផបក្ស។ 

 
 



 
 

រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៣ ដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប  ំ២០១៧ 
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៤.៦. រក្សមរព មទណឍ  ឆ្ប  ំ២០០៩ 
មារតា ៧៖ មូលម តុននការរលតប់ណថឹ ងអាជាញ មានដូចតមៅគឺ៖...៣-ការមលើក្សដលងមោសជា  
ទូមៅ។ ...កាលណាបណថឹ ងអាជាញ រតូវផុតរលតម់ ើយ ការមចទរបកានខ់ាងបទរព មទណឍ មនិ-
អាចចបម់ផថើមបានមទៀតមទ ឬរតូវដតបចឈប។់... 
មារតា ៥៤២៖ បចជ ីមថាេ លមោស រតូវបានកានក់ាបម់ោយអ្ងគភាពមយួននរក្សសួងយុតថិធម។៌...
វធិានការមលើក្សដលងមោស និងបននូរបនទយមោស ដដលរបោនមោយរពះមហាក្សសរតននរពះរាជា-
ណាចរក្សក្សមពុជា...។...រតូវដក្សមចញពីបចជ ីមថាេ លមោសៈ...ការផថនាធ មោសដដលរតូវបានលុ លាង 
មោយការមលើក្សដលងមោសជាទូមៅ...។ 
មារតា ៤៥៥៖ ការអ្នុមរោះមោស (Pardon) ឬការមលើក្សដលងមោស (Amnesty) មនិដមនជា
ឧបសគគដល់ការបថឹងមសើមរ ើមទ។  
មារតា ៥៤៣៖ អ្ងគភាពមថាេ លមោសរ៉ាបរ់ងទទួលពត័ម៌ាន អ្ំពីវធិានការមលើក្សដលងមោស និង
បននូរបនទយមោស ដដលរបោនមោយរពះមហាក្សសរត នងិមសចក្សថីសមរមចបមណថ ញជនបរមទស។ 
 

៤.៧. រក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  ឆ្ប  ំ២០០៧ 
មារតា ១៣៩៖ កាលមបើមោសជាក្សមមវតទុននវធិានការមលើក្សដលងមោស និងបននូរបនទយមោស ដូច
មានដចងក្សបុងមារតា ២៧ ននរដឌធមមនុចដ ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា រតូវដតគិតគូរអ្ំពីមោស ដដល 
ជាលទនផលននការមលើក្សដលងមោស និងបននូរបនទយមោស មដើមផអី្នុវតថវធិានសថីពកីាររសូប
បចចូលោប ននមោស។ ... 
មារតា ១៤៣៖ ...មោសដដលរបកាសពីបទឧរក្សដិឌរបល័យពូជសាសន ៍បទឧរក្សិដឌក្សមមរបឆ្ងំនឹង
មនុសសជាតិ និងបទឧរក្សិដឌក្សមមសរងាគ មមនិអាចផុតរលតអ់ាជាញ យុកាលមទ។ 
មារតា ១៤៩៖ ការមលើក្សដលងមោសជាទូមៅ ដូចមានដចងក្សបុងមារតា ៩០ថម(ីពីរ) វាក្សយខណឍ ទ៤ី 
ននរដឌធមមនុចដ ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា លុបបំបាតម់ចលនូវទណឍ ក្សមមដដលពាក្សព់ន័ននឹងចាប់
សថីពី ការមលើក្សដលងមោសជាទូមៅ។ 
មារតា ១៥០៖ កាលមបើការពយួរមោសពីមុន រតូវបានដក្ស ូតមោយអានុភាពននការផថនាធ មោស
ខាងមរកាយ ការមលើក្សដលងមោសជាទូមៅ ចំមពាះមោសខាងមរកាយមនះ បមងេើតម ើងវញិនូវផល
របមោជនន៍នការពយួរមោសដដលមានពីមនុ។ 
 
 
 



 

  
ទណឍិ ត ឌុច និងសិទនិទទួលបានការមលើក្សដលងមោស ឬការបននូរបនទយមោស 
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៤.៨.  រកឹ្សតយ រក្សរមរបឹក្សារដឌននសាធារណរដឌរបជាមានិតក្សមពុជា (        ៦ ដខមក្សរា 
ឆ្ប ១ំ៩៨៩) 

មារតា១៖ រតូវបានអ្នុមរោះ បនទយមោស ឬមលើក្សដលងមោសចំមពាះបណាថ ពិរទុនជនដដលបាន
ជាបព់នននាោរ  ម ើយបានដក្សដរបលាតាមបណាថ លក្សេខណឍ ដូចខាងមរកាមមនះ៖ ១. លក្សេខណឍ សរមាប ់
ពិនិតយ អ្នុមរោះ បនទយមោស ឬមលើក្សដលងមោស៖ ...បានមោរពរបតិបតថិតាមោ៉ង មតច់តនូ់វ
បណាថ របបបទបញ្ជ នផធក្សបុងរបស់មនធីរឃំុឃាងំ។ ...មរកាយពីបានជាបឃំុ់ឃាងំក្សបុងពនននាោរអ្ស់  
រយៈមពលោ៉ងតិចមយួភាគរបានំនក្សរមតិមោស។ មោសអ្ស់មយួជីវតិ គឺរតូវជាបឃំុ់ឃាងំក្សបុង
ពនននាោរបានរបាឆំ្ប ោ៉ំងតចិ។ .. 
. 

៤.៩. លិខិតមលខ២៨២ របស់រក្សសួងយុតថធិម ៌ឆ្ប ១ំ៩៩៤ 
...២. អាចសំុមលើក្សដលងមោសបានដតចំមពាះទណឍិ តដដលរតូវតុលាការផថនាធ មោសមនិ

ធងនធ់ងរ ម ើយដក្សដរបខលួនបានលាមៅក្សបុងពនននាោរ។ ចំដណក្សទណឍិ តដដលរតូវតុលាការផថនាធ មោស 
ធងនធ់ងរ គបផមីសបើសំុមក្សរតឹមដតការបនទយមោសឲ្យបានម ើយ។ ...មសបើសំុមោះដលងមោយមាន
លក្សេខណឍ  ចំមពាះទណឍិ តណាដដលបានរបរពឹតថបទមលមើសមនិធងនធ់ងរ នងិទទួលរងមោសក្សបុង
ពនននាោរបាន ២ភាគ៣ ននមោសក្សំណតក់្សបុងសាលរក្សម និងទណឍិ តណាដដលមានជមងធឺងនធ់ងរ
មនិអាចទុក្សមៅពនននាោរបាន។ ចំមពាះទណឍិ តណាដដលបានរបរពឹតថបទមលមើសធងនធ់ងរ ដូចជា
បទសមាល បម់នុសសមោយមចតនា សមាល បម់នុសសមោយមចតនាគិតទុក្សជាមុន រមំលាភមសពសនទវៈ
រចួសមាល ប ់ បលនរ់បោបអ់ាវធុ ឬរបរពឹតថបទមលមើសបនថបនាធ បម់និរាងចល ...ពិមសសគឺបទឧរក្សដិឌ 
គួរគបផពីិនិតយឲ្យបានចាស់លាស់ មនិគួរមធវើសំមណើ សំុមក្សរក្សសួងយុតថធិម ៌ សំុមោបល់ពីការ
មោះដលងមោយមានលក្សេខណឍ មនាះម ើយ។




