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មោលការណ៍្ ននភាពព្ាកដព្បជាននចាប់  និងផលវាិក
ពាក់ព័នធ 

 

មដ្ឋយមមធាវ ីមាស បរ៉ូា 

១. មសចក្សថមីផថើម 
 មោលការណ៍ននភាពរបាក្សដរបជាននចាប ់(គ.ប.ច) (Legal Certainty)ជាមោលការណ៍
សំខានម់យួដដលគួរមលើក្សយក្សមក្សពិភាក្សាមដើមផដីសវងយល់ជាពិមសសនូវខលឹមសារ នងិភាពជាប់
ពាក្សព់ន័នជាមយួនឹងរទឹសថីដនទមទៀត ក្សបុងវស័ិយបក្សរសាយចាប ់ ឬមោលការណ៍ចាប។់ គ.ប.ច. 
ពាក្សព់ន័នទាងំរទឹសថី នងិការអ្នុវតថ។ ដផែក្សមលើមូលដ្ឋឌ នមនះ អ្តទបទមនះរតូវបានសរមសរម ើង
មដ្ឋយមផ្ទថ តមលើរទឹសថី ក្សបុងមោលបំណងបង្ហហ ញពីខលមឹសារននមោលការណ៍ និងចណំងទាក្សទ់ង
ដដលមាន។ អ្តទបទរសាវរជាវមនះ មានបីដផបក្សជាសំខានដ់ដលរាបប់ចចូ លទាងំដផបក្សមនះ ខលឹមសារ
ដដលបរយិយអ្ំពីមោលការណ៍រពមទាងំរទឹសថីដដលពាក្សព់ន័ន នងិចុងបចចបជ់ាខលមឹសារសមងខប 
ដដលមានអ្នុសាសន ៍សរមាបធ់ានាតាមផលូវចាបនូ់វមោលការណ៍មនះ។ 

២. មោលការណ៍ និងរទឹសថីពាក្សព់ន័ន 
 គ.ប.ច សំមៅថា ខលមឹសារចាបរ់តូវមានភាពចាស់លាស់ដដលរបធានននចាប ់ (subject 
of law) អាចដឹងពីខលឹមសារននចាប ់តាមរយៈការអាន ឬ ឮនូវទមងវើណាដដលចាបហ់ាមោត ់
ឬមនិហាមោត ់ មដើមផងី្ហយរសួលដល់បុគគលណាមាប ក្សរ់តវូមធវើ ឬមនិរតូវមធវើនូវអ្ំមពើណាមយួ។ 
របសិនមបើ បុគគលមធវើតាមឆនធៈតាមទមងវើអ្វដីដលចាបហ់ាមោតដ់ដលមានមទាស ម ើយមៅដតមធវើ
តាមឆនធៈនូវទមងវើខុសមនាះ ោតន់ឹងរបឈមនងឹការទទួលខុសរតូវ និងទទួលមទាសតាមចាប។់    

                                                 
      ធាវ ី មាស បូរ៉ា បានបចចបប់រញិ្ដ បរតចាបម់ៅមហាវទិាល័យចាប ់ និងវទិាសាស្រសថមសដឌកិ្សចចភបមំពញ     
ឆប ១ំ៩៩៨។  ឆប ២ំ០០៧ មលាក្សទទលួបានបណឍិ តចាប ់ ជំនាញចាបអ់្នថរជាតិ ពីសាក្សលវទិាល័យ ណា គូយ៉ 
របមទសជប៉ុន។ 
   មរៅពីការបមរងៀនចាបសិ់ទនិមនុសស និងចាបអ់្នថរជាតិ មលាក្សជាសាក្សលវទិាធិការរង ននសាក្សលវទិាល័យ     
ឯក្សមទសននក្សមពុជា (CUS) ទទួលបនធុក្សកិ្សចចការង្ហររសាវរជាវ និងជារបធានរក្សរមអ្បក្សចាបន់នការយិល័យស 
មៅរក្សមមសុើបអ្មងកតរបស់អ្ងគជំនំុជរមះវសិាមចដក្សបុងតុលាការក្សមពុជា (អ្.វ.ត.ក្ស)។ 
  មលាក្សមមធាវបីានសិក្សារសាវរជាវ និងសរមសរអ្តទបទជាមរចើន ពាក្សព់ន័ន   ចាបរ់ព មទណឍ ជាតិ និងអ្នថរជាតិ  
សិទនិមនុសស ចាបអ់្នថរជាតិទូមៅ និងបតាបន័។  
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ជាទូមៅ វាមនិមានចាបម់រចើនដចងអ្ំពី គ.ប.ច មទ ដតមានចាបដ់ចងអ្ំពី មោលការណ៍នីតានុកូ្សល។1 
គ.ប.ច មនះរតូវមរបើមៅក្សបុងមសចក្សថីសមរមច និងសាលរក្សមរបស់តុលាការជាតិ2 ឬអ្នថរជាតិ។3    
មោលការណ៍មនះ មរបើសរមាបរ់គបវ់ស័ិយចាបទ់ាងំអ្ស់ ផធុយពីមោលការណ៍នីតានុកូ្សលដដល
អ្នុវតថជាចមផងក្សបុងវស័ិយរព មទណឍ ។4 

មដើមផដីឹងថាអ្វីមយួរតូវហាមោត ់ម ើយដងឹតាមវធិីណា (Accessibility) និងដឹងទមងវើ
ដដលបុគគលមធវើក្សបុងនថងមនះនាមពលមនះមនិខុសចាប ់ និងមនិរតូវទទួលការកាតម់ទាសនាមពល
ខាងមុខ (Foreseeability) ដដលតាមរយៈមនះ ចាបន់ាមពលមុខមនិអ្នុវតថថយមរកាយចំមពាះ
អ្ំមពើមនិខុសមុនវតថមានននចាប ់(Retroactive Application of Law) ធាតុផសនំន គ.ប.ច មាន
ចំណុចជានោ់ប នឹងមោលការណ៍នីតានុកូ្សលភាព (the Principle of Legality)5 ដដលមានរបភព
មចញពីរបមទសសីុវលី  (Civil Law)។6 មោលការណ៍នីតានុកូ្សលជាឧទា រណ៍ដចងថា៖ ១. 
ោម នជនណាមាប ក្សរ់តូវជាបពិ់រទុនភាពពីបទមលមើសរព មទណឍ  ចំមពាះអ្ំមពើ ឬការខក្សខានណាមយួ 
ដដលមិនបានចាតជ់ាបទមលមើសរព មទណឍ រសបតាមចាបជ់ាតិ ឬចាបអ់្នថរជាតិ ក្សបុ ងខណៈមពល 
របរពឹតថមនាះម ើយ។ ដូចោប មនះមិនរតូវដ្ឋក្សម់ទាសឲ្យធងនជ់ាងមទាសដដលបានអ្នុវតថក្សបុ ងខណៈ
មពលរបរពឹតថបទមលមើសម ើយ។ របសិនមបើ មរកាយពីការរបរពឹតថបទមលមើសម ើយ ចាបប់ាន
បចដតថិឲ្យមានការដ្ឋក្សម់ទាសរសាលជាងមុន ជនមលមើសរតូវទទួលអ្តទរបមយជនពី៍ការដ្ឋក្សម់ទាស
រសាលជាងមនះ។ ២. ោម នបចដតថិណាមយួក្សបុ ងមារតាមនះ របឆងំនឹងការជនុំំជរមះក្សថី ឬការផថនាធ មទាស

                                                 
1 ក្សតិកាសញ្ដ សថីពី សិទនិរបជាពលរដឌ និងនមយបាយ ឆប  ំ១៩៧៧, មារតា ១៥។ ចាបស់ថីពី អ្ងគជំនំុជរមះវសិាមចដ
ក្សបុងតុលាការក្សមពុជា ឆប ២ំ០០៤, មារតា ២៣ ថមី។ ចាបរ់ដឌធមមនុចដ  ឆប  ំ១៩៩៣, មារតា ៣៨។ Bas Van Bockel, 
មោលការណ៍ the ni bis in idem ក្សបុងចាបស់ គមនអឺុ៍្រ ៉ុប, European Monographs, ឆប  ំ២០១០, ទំ.២៣០។  

2 Conjoined cases C-187/01 and C-385/01, Huseyin Gözütok and Klaus Brügge, [2003] ECR I-
5689 at para 40. 

3 អ្ងគបុមរជំនំុជរមះ អ្វតក្ស, មសចក្សថីពិចារណារបស់អ្ងគបុមរជំនំុជរមះពាក្សព់ន័ននឹងបណថឹ ងឧទនរណ៍ជំទាស់នឹងដីកាសមរមច 
សថីពី ភាពអាចទទលួយក្សបានននពាក្សយសំុតាងំខលួនជាមដើមបណថឹ ងរដឌបផមវណីរបស់ម ម្ ះ..., D11/3/4/2, ១៣ ដខ
កុ្សមភៈ ឆប  ំ២០១៣, ក្សថាខណ័ឍ  ១៧។ Ion PREDESCU and Marieta SAFTA, the Principle of Legal 
Certainty, Basis for the Rule of Law, Landmark Case-Law, 
https://www.ccr.ro/ccrold/publications/buletin/8/predescuen.pdf,  

4 ICCPR, supra note 1, Art. 15. 
5 Kenneth S. Gallant, the Principle of Legality in International and Comparative Criminal Law, 2008; 

Gabriel Hallevy, A Modern Treatise on the Principle of Legality in Criminal Law, 2010. 
6 សីុវលិ  នាទីមនះ មនិដមនសំមៅដល់ ចាបរ់គបរ់គងទំនាក្សទំ់នងបុគគល ដូចជាចាបឯ់ក្សជន (ចាបអ់ាពា ៍ពិពា ៍
មទ)។ សីុវលិ  គឺសំមៅដល់របពន័ន ដដលមានកំ្សមណើ តមចញមក្សពី រ ៉មូង៉ ់ ម ើយដដលសពវនថងមរចើននិយយ ដល់
របពន័នចាបប់ារាងំ។ ក្សបុងពិភពមលាក្ស របមទសភាគមរចើនរបកានត់ាមរបពន័នសីុវលិ  (យ៉ងតិច១២៩ របមទស), 
see Ruth A. Kok, Statutory Limitations in International Criminal Law, 2007, p. 34.។ 

https://www.ccr.ro/ccrold/publications/buletin/8/predescuen.pdf
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ដល់ជនណាមាប ក្ស ់ចំមពាះអ្ំមពើជាបទមលមើសរព មទណឍ  រសបតាមមោលការណ៍ទូមៅននចាប ់ដដល
ទទួលសាគ ល់មដ្ឋយស គមនន៍នរបជាជាតិ។7   គ.ប.ច ក្សម៏ានទំនាក្សទ់ំនងនឹងមោលការណ៍ននការ
ហាមោតក់ារកាតម់សចក្សថីពីរដងផងដដរ។8 ក្សបុងនយ័មនះ អ្បក្សរសាវរជាវ និងយុតថិសាស្រសថបានមសបើ
ឲ្យមរបើពាក្សយ «ការហាមោតក់ារកាត់មសចក្សថីពីរដងក្សបុងអ្ងគម តុដូចោប » ជំនួសឲ្យ «ការហាម
ោតក់ារកាតម់សចក្សថីពីរដងមលើបទមលមើសដតមយួ» មដ្ឋយសារបទមលមើសជាមរចើនអាចរតូវបានចាត់
មចញពីអ្ងគម តុដតមយួតាមចាបរ់បមទសនីមយួៗ។9 អារស័យម តុមនះ បគុគលអាចជួបនឹងភាព
មនិរបាក្សដរបជា មដ្ឋយសារមនិដឹងថា ខលួននងឹទទួលរងនូវការកាតម់សចក្សថីប៉ុនាម នដង។ 
 «មោលការណ៍ (ហាមោតក់ារកាតម់សចក្សថីពីរដង ne bis in idem) សទិតមៅមលើសរសរសថមភ

ពីរននរបពន័នចាបន់ីមយួៗ។ មយួ គឺមោលការណ៍ននភាពរបាក្សដរបជា និងទីពីរគឺ 
សមធម ៌(Equity)។ មៅមពលជនមលមើសរតូវបានកាត់មសចក្សថី និងផថនាធ មទាស ោតរ់តូវ
ដឹងថា តាមការអ្នុវតថមទាសពិរុទនភាពនឹងរលាយ (expiated) ម ើយនឹងមនិចាបំាច់
ភយ័ខាល ចនូវមទាសថមីណាមយួមទ។ របសិនមបើ ោតរ់តូវបានមដ្ឋះដលង ោត់មានភាព
របាក្សដរបជាថា ោតន់ឹងមនិរតូវបានកាត់មសចក្សថីជាថមីក្សបុងដំមណើ រការមផសងណាមយួមទ»។10  

 
ភាពអាចរបមមើលមឃើញននចាប ់(Foreseeability) 

 គ.ប.ច មានវសិាលភាពទូលាយ។ ចាបម់និបានដចងចាស់លាស់អ្ំពីក្សតាថ យក្សមក្ស
ពិចារណាសរមាប់ការដ្ឋក្ស់មទាស ក្ស៏បះ៉នឹងមោលការណ៍មនះផងដដរ។11 វាទាមទារឲ្យអ្បក្សមធវើ
ចាប់ក្សំណតន់ិយមន័យ និងមទាសឲ្យបានជាក្សល់ាក្ស ់ មដើមផមីជៀសបាននូវការមរបើរបាស់មដ្ឋយ
បំពាន ធានាថាចាបម់និរតូវអ្នុវតថរបតិសក្សមម ម ើយការមផធរអ្ំណាចមធវើចាបដ់ល់នតីិរបតិបតថ ិ

                                                 
7 ក្សតិកាសញ្ដ សថីពី សិទនិរបជាពលរដឌ និងនមយបាយ, មារតា ១៥។ ចាបរ់ដឌធមមនុចដ  ឆប  ំ១៩៩៣, មារតា ៣៨។  
8 Scottish Law Commission, Discussion Paper No 141 on Double Jeopardy, 2009, p. 14; Bas Van 

Bockel, supra note 1, 6.10.3. 
9 Bas Van Bockel, supra note 1, 6.10.3. 
10 Conjoined cases C-187/01 and C-385/01, Huseyin Gözütok and Klaus Brügge, [2003] ECR I-

5689, para. 40។ រសមដៀងោប មនះ អាចមឃើញមានក្សបុងមារតា ២១ ននរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ ឆប  ំ ២០០៩ របស់ 
ក្សមពុជា។ មារតា ៨ ននរក្សមរព មទណឍ គំរូបានដចងថា៖ បុគគលមាប ក្សម់និអាចរតូវបានកាតម់ទាសចំមពាះបទមលមើស
រព មទណឍ  ដដលោតរ់តូវបានកាតម់ទាស ឬឲ្យរចួមទាសរចួម ើយ លុះរតា៖ ក្ស. ក្សបុងមោលបំណងននការបិទបាងំបុគគល 
ដដលពាក្សព់ន័ន ពីការទទលួខុសរតូវរព មទណឍ  ឬមនិរតូវបានមធវើម ើងមដ្ឋយឯក្សរាជយ និងមនិលំមអ្ៀង អ្នុមលាមតាម
វធិានរតឹមរតូវទទលួសាគ ល់មដ្ឋយ ចាបអ់្នថរជាតិ និងរបរពឹតថក្សបុងលក្សខណៈដដលមរកាមសាទ នភាពមនិរសបតាមមចតនា 
ក្សបុងការនាបុំគគលពាក្សព់ន័នឲ្យទទលួខុសរតូវ។ សូមមមើល Vivienne O‟Connor, Model Codes for Post-Conflict 
Criminal Justice, 2007. 

11 Silvia D‟Ascoli, Sentencing in International Criminal Law: the UN ad hoc Tribunals and Future 
Perspectives for the ICC, 2011,p. 42. 
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រតូវមានតិចតួចបំផុតតាមដតអាចមធវើបាន។12 ក្សបុងនយ័មនះម ើយ រដ្ឋឌ ភបិាលមនិអាចមធវើឯក្សសារ
ដ្ឋក្សម់ទាសទណឍ ធងនធ់ងរដល់ជនណាមយួ មលើក្សដលងបទល ុ  ឬបទមលមើសដដលទទួលពិនយ័
អ្នថរការណ៍។ លិខិតគតិយុតថរបស់រដ្ឋឌ ភិបាលអាចរតឹមរតូវនិយយមយងដល់បទមលមើស និង
មទាសទណឍ ដដលមានក្សបុងចាបជ់ាធរមានដតប៉ុមណាត ះ។ ខលឹមសារដក្សរសងម់នះ បង្ហហ ញនូវការអ្ះអាង
ដដលមទើបបង្ហហ ញជូន។ ក្សបុ ងក្សរណីចាបំាចប់ទដ្ឋឌ នគតិយុតថដដលមចញមដ្ឋយអ្ងគការនីតិរបតិបតថិ 
អាចដចងពីបទល ុដដលរតូវផថនាធ មទាសរតឹមដតពិនយ័ជារបាក្សប់៉ុមណាត ះ។13...រតូវទទួលពិនយ័
អ្នថរការណ៍ពីរដឌបាលជលផលជារបាក្ស ់៥០០.០០០ មរៀល មៅ ៥.០០០.០០០ មរៀល ឯវតទុតាង
ទាងំអ្ស់រតូវរបគល់ឲ្យសាមីជនវញិ ចំមពាះជនណាដដលបានរបរពឹតថបទមលមើសមួយដូចខាង
មរកាម៖ ១. មិនរះុមរ ើ និងដក្សមចញពីទីតាងំមនសាទក្សបុ ង ូតម៍នសាទ តាមកាលក្សំណតក់្សបុ ងចាប់
មនះ។...ជនណារបរពឹតថបទមលមើស ដូចមានដចងក្សបុ ងមារតាមនះចាបពី់ពីរដងម ើងមៅរតូវទទួល
ការពិនយ័អ្នថរការណ៍ពីរដឌបាលជលផលមទវដង ននរបាក្សដ់ដលរតូវពិនយ័អ្នថរការណ៍ក្សបុ ងមារតា
មនះ។14 ការមធវើ ួសពីសមតទក្សចិចមនះ វាមនិរោនដ់តបះ៉ពាល់ដល់មោលការណ៍មនះមទ វាក្សន៏ឹង
បះ៉នូវមោលការណ៍ននការដបងដចក្សអ្ំណាចផងដដរ។ 

គ.ប.ច តរមូវឲ្យមានចាបដ់ដលអ្នុមត័មដ្ឋយសភាដដលមានភាពលមែតិ15 ម ើយខលឹម
សារននបទបផចដតថិរតូវមានភាពជាក្សល់ាក្ស1់6 សីុសង្ហវ ក្ស ់និងង្ហយយល់ដដលសាធារណជនអាច
ដឹងថា មានចាបដ់ដលហាមោតអ់្ំមពើតាមមមធាបាយ ឬយនថការមផសងៗ ដូចជាការផសពវផាយ
ចាប។់ តុលាការសិទនមិនុសសអ្ុឺរ ៉បុបានមរបើរបាស់ពាក្សយ «គុណភាពននចាប»់។17បដនទមពីមលើមនះ 
តុលាការមនះបានអ្ះអាងថា៖ ចាបរ់តូវដតអាចទទួលបានរគបរ់ោន៖់ របជាពលរដឌរតូវដតអាចមាន
ការចងែុលបង្ហហ ញថា វារគបរ់ោនក់្សបុ ងកាលៈមទសៈដដលវធិានចាបអ់្នុវតថចំមពាះក្សរណីណាមយួ...
វធិានណាមយួនឹងមិនអាចចាតថ់ាជាចាបម់ទ លុះរតាវារតូវបានមរៀបចំម ើងក្សបុ ងភាពជាក្សល់ាក្ស់
រគបរ់ោន ់ មដើមផីជួយ ឲ្យរបជាពលរដឌ ដក្សសរមួលអ្ំមពើរបស់ពួក្សមគ៖ របសិនមបើ រតូវការការរបឹក្សា

                                                 
12 Robert J. Reinstein, the Limits of Executive Power, 59 (2) American University Law Review, 336 

(2009). 
13 រក្សមរព មទណឍ ឆប  ំ២០០៩,ក្សមពុជា, មារតា ១។ 
14 ចាបស់ថីពី ជលផល ឆប  ំ២០០៦ របស់ក្សមពុជា, មារតា ៩៧។  
15 Taha Ayhan, the Principle of Legal Certainty in EU Case Law, 4 (3) Today‟s Review of Public 

Administration, 2010, p. 12. 
16 Sunday Times v. the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 1979, para. 49. 
17 Malone v. United Kingdom, (1985) 7 EHRR 14, para.67. 
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មយបល់សមរសប របជាពលរដឌរតូវដតអាចមមើលមឃើញក្សបុ ងក្សរមិតសមម តុផលក្សបុ ងកាលៈមទសៈ 
ដដលផលវបិាក្សដដលទមងវើណាមយួអាចមាន។18 

មារតា ២៤ ននចាបរ់បស់របមទស រ ៉ម៉ូាន ីដចងថា ចាបរ់តូវដតសរមសរម ើង មដ្ឋយមរបើ
របាស់ភាសាចាបជ់ាក្សល់ាក្សក់្សបុងទរមងដ់ដលបានដចង មដើមផបីំបាតនូ់វភាពមនធិល។19 តុលាការ
សិទនមិនុសសរបស់ទវីបអ្ឺរ ៉បុក្សប៏ាន អ្ះអាងផងដដរថា៖ «វធិានមិនអាចរតូវបានចាតថ់ាជាចាបម់ទ លុះរតា
ដត វារតូវបានបមងកើតម ើងជាមយួភាពជាក្សល់ាក្សរ់គបរ់ោន ់ជយួ ឲ្យរបជាពលរដឌដក្សតរមងទ់មងវើរបស់
ពួក្សមគ»។20 វធិានដដលអាចពាក្សរណ៍ (Foreseeable) បាន មៅមពលដដលវាបានផថល់នូវការ
ការពាររគប់រោនទ់ល់នឹងការមរជៀតដរជក្សមដ្ឋយបំពារបំពានមដ្ឋយ អាជាញ ធរសាធារណៈ។ ជា
របមយល គ.ប.ច ហាមនូវការដក្សដរបចាបត់ាមដតទំមនើងចិតថមដ្ឋយ ោម នម តុផលសមរសប។21

របសិនមបើ មានការមលើក្សដលង ការក្សរមតិ ការដក្សដរប មដ្ឋយមនិចាបំាច ់វាមនិគួរដ្ឋក្សក់្សបុងចាប់
មទ...។22 មទាះបីជាយ៉ងមនះក្សថ ី មគមនិរតូវរពំឹងថា ចាបរ់តូវដតមានភាពចាស់លាស់ដ្ឋចខ់ាតមទ។ 
អ្បក្សមធវើចាបម់និអាចទាយទុក្សជាមុន នូវរគបស់ាទ នភាពដដលចាបន់ងឹអ្នុវតថបានមទ។23 ការមនិ
ទាមទារនូវជាក្សល់ាក្សដ់្ឋចខ់ាតមនះ មដើមផកុី្សឲំ្យរងឹក្សំរពឹស (rigidity) ពិបាក្សបតដ់បនមពក្ស។24 

មារតានិរាក្សរណ៍ក្សរ៏តូវមានភាពជាក្សល់ាក្ស ់ មដើមផឲី្យដឹងថាចាបណ់ាមយួ ឬមារតាណា
មយួរតូវបាននិរាក្សរណ៍ ឬដលងមានសុពលភាពរចួម ើយ។25 ក្សបុងនយ័មនះ មារតាដដលដចង
ទូលាយ៖ បទបផចដតថិទាងំឡាយណាដដលផធុយនឹងចាបម់នះ រតូវទុក្សជានិរាក្សរណ៍26 ទំនងជា

                                                 
18 Silver v. United Kingdom (1983) 5 EHRR 347, paras. 87-88, …the law must be adequately 

accessible: the citizen must be able to have an indication that it is adequate, in the 
circumstances, of the legal rules applicable in a given case…a norm can not be regarded as a 
„law‟ unless it is formulated with sufficient precision to enable the citizen to regulate his conduct: 
he must be able-if need be with appropriate advice-to foresee, to a degree that is reasonable in 
the circumstances, the consequences which a given action my entail, quoted in Richard Gordon 
and Tim Ward, Judicial Review and the Human Rights Act, 2000, p. 65. 

19 Ion PREDESCU and Marieta SAFTA, supra note 3, p. 11. 
20 Sunday Times v. the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, supra note 16, para. 

49. 
21 Ion PREDESCU and Marieta SAFTA, supra note 3, p.9. 
22 Ion PREDESCU and Marieta SAFTA, supra note 3, p. 18. 
23 Gabriel Hallevy, supra note 5, p. 140. 
24 Ion PREDESCU and Marieta SAFTA, supra note 3, p. 12. 
25 Venice Commission of the Council of Europe, the Rule of Law Checklist, 2016, p. 27. 
26 ចាបស់ថីពី ជលផល ឆប  ំ២០០៦ របស់ក្សមពុជា, មារតា ១០៨។  
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មនិរតឹមរតូវមទ មបើអ្នុមលាមមៅតាម គ.ប.ច។ អ្វីដដលនឹងរបមសើរជាងមនះ អាចដចងថា៖ បទបផចដតថិ
ដូចតមៅមនះ រតូវទុក្សជានិរាក្សរណ៍៖ -រាល់បទបផចដតថិសថី ពី នីតិវធីិរព មទណឍ មុនឆប  ំ១៩៩២...
បទបផចដតថិសថី ពី នីតិវធីិននចាបស់ថី ពីការចាតត់ាងំ និងសក្សមមភាពរបស់សាលាជរំះក្សថី ននរដឌក្សមពុជា 
ដដលរបកាសឲ្យមរបើមដ្ឋយរកឹ្សតយមលខ ០៦ រក្ស ចុះនថងទី ០៨ ដខ កុ្សមភៈ ឆប  ំ១៩៩៣ ពុំអាចអ្នុវតថ
ចំមពាះមរឿងរព មទណឍ បានម ើយ។27 

មដ្ឋយសារមានក្សរណីមិនចាស់លាស់មនះម ើយ មទើបទាមទារឲ្យមានការបក្សរសាយ
ចាបម់ដ្ឋយតុលាការ រពមទាងំមានការសនមតថា តុលាការរតូវដតមរបើរបាស់ចាប ់ឬបក្សរសាយ
ចាប ់ មដ្ឋយមនិអាចនិយយថា ោម នចាបដ់ចង ដូចមនះោតប់ដិមសធបណថឹ ងមដ្ឋយង្ហយៗ
មនាះមទ។ តួនាទសីមរមចមសចក្សថរីតូវបានជូនដល់តុលាការ មដើមផដីក្សមចញនូវភាពមនធិលក្សបុង
ចាបដ់ដលមក្សើតមានតាមរយៈការបក្សរសាយវធិាន។28 ក្សរណីដដលមៅរក្សមបដិមសធការពិចារណា 
មដ្ឋយមលសថា ចាបម់និដចង ឬដចងមនិចាស់អាចរតូវបានមចាទពីបទបដិមសធយុតថធិម ៌ (denial 
of justice)។29 មៅរក្សមបក្សរសាយចាប ់ដតមនិបមងកើតចាបជ់ំនួសសភាមទ។30 របសិនមបើវធិាន
ចាបរ់ព មទណឍ រតូវបានដចងមិនចាស់ ម ើយការបក្សរសាយនាឲំ្យមានការបក្សរសាយដដល   
ផថល់របមយជនដ៍ល់បុគគលនងឹរតូវមចាទរបកាន។់31 

បដនទមពីមលើភាពរបាក្សដរបជាននបទបចដ តថិននចាប់ ទាំង គ.ប.ច និងមោលការណ៍    
នីតានុកូ្សលទាមទារឲ្យមានការបក្សរសាយចាបម់ដ្ឋយតងឹរងឹ ជាពិមសសក្សបុងវស័ិយរព មទណឍ ។ 
ក្សបុ ងមរឿងរព មទណឍ  ចាបរ់តូវបក្សរសាយយ៉ងតឹងរងឹ។ មៅរក្សមមិនអាចពរងីក្សវសិាលភាពអ្នុវតថ 
ឬរបរពឹតថតាមសទិសភាពបានម ើយ។32 មរៅពីមនះ វាពាក្សព់ន័នការដ្ឋក្សក់្សរមតិមលើសិទនិមសរភីាព
បុគគល ក្សបុងមរឿងរព មទណឍ  តាមរយៈការចាបខ់លួន ឬឃំុខលួនបមណាថ ះអាសនប ការបក្សរសាយចាប់
មដ្ឋយតុលាការ ឬអាជាញ ធរ មថងយ៉ងមនះ មថងយ៉ងមនាះ មដ្ឋយសារមនិបានដងឹខលឹមសារចាប ់
ឬមដ្ឋយសារខវះនូវលិខិតគតយុិតថដណនាពំីការបក្សរសាយចាប ់ នឹងនាឲំ្យបុគគលពិបាក្សដឹងអ្ពំី
ការដរបរបួលនូវខលមឹសារចាប។់ មនះអាចមក្សពីមៅរក្សមបក្សរសាយ ួសពវីសិាលភាពននចាប ់
ឬ ួសពីមចតនារបស់អ្បក្សមធវើចាប ់ នាមំៅដល់ការបមងកើតបទមលមើស ឬទរមងន់នការទទួលខុស
រតូវថមីដដលបគុគលមនិអាចពាក្សរណ៍ជាមនុបាន។ ក្សបុងទមងវើរបស់តុលាការអាចបមងកើតជាបទមលមើស
ថមីដដលជាសមតទក្សិចចរបស់សភាអាចបះ៉នឹងមោលការណ៍ ននការដបងដចក្សអ្ំណាច។ មៅរក្សម

                                                 
27 រក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ ឆប  ំ២០០៧ ក្សមពុជា មារតា ៦១១ សថីពី និរាក្សរណ៍ននអ្តទចាបស់ថីពី នីតិវធីិពីមុន។ 
28 Ion PREDESCU and Marieta SAFTA, supra note 3, p. 12. 
29 Ion PREDESCU and Marieta SAFTA, supra note 3, p. 15. 
30 Ion PREDESCU and Marieta SAFTA, supra note 3, p. 16. 
31 Gabriel Hallevy, supra note 5, p. 138។ ចាបរ់ដឌធមមនុចដឆប  ំ១៩៩៣, ក្សមពុជា, មារតា ៣៨។  
32 រក្សមរព មទណឍ ឆប  ំ២០០៩ ក្សមពុជា, មារតា ៥។  
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តុលាការក្សំពូលមានកាតពវក្សិចចធានានូវការបក្សរសាយចាប ់ របក្សបមដ្ឋយសីុសង្ហវ ក្សោ់ប (Unitary)។33 
មនះអាចនឹងកានដ់តធងនធ់ងរសរមាបម់ៅរក្សមរបមទសសីុវលិ  ដដលមានការហាមោតក់ារបរសាយ 
តាមសទិសភាព។34 ការទាមទារឲ្យបមងកើតចាបម់ានវធិានជាក្សល់ាក្ស ់ គឺជាតរមូវការចាបំាចម់ដើមផី
ឲ្យបុគគលដឹងអ្ំពីចាបដ់ដលនឹងនាឲំ្យមានរបសិទនផលននការអ្នុវតថចាបរ់ព មទណឍ ។35  

 ក្សបុងក្សរមតិអ្នុវតថ ជាពិមសស មដ្ឋយតុលាការ វាទាមទារការបក្សរសាយតុលាការមាន 
ភាពសីុង្ហវ ក្សោ់ប ឲ្យបានជាអ្តិបរមាមលើខលឹមសារននមារតាដដដល អ្នុវតថក្សបុងអ្ងគម តុមដ្ឋយដ ក្សៗ។ 
មោលការណ៍មនះក្សអ៏្នុវតថផងដដរ ចំមពាះមសចក្សថីសមរមចរបស់អាជាញ ធរដដលទាមទារឲ្យការ
សមរមចមានភាពសីុសង្ហវ ក្សោ់ប មដើមផងី្ហយរសួលដល់បុគគល ដឹងថាការមធវើទមងវើមនះនងឹមនិផធុយ
មសចក្សថីសមរមចក្សនលងមក្សមចញមដ្ឋយអាជាញ ធរ (legitimate expectation) ម ើយខលួនខាល ចនឹង
មានការដ្ឋក្សម់ទាសទណឍ ។ 36  

ការអ្នុវតថរបមទសខលះ ពាក្សព់ន័ននឹងការរតួតពនិិតយមដ្ឋយតុលាការជានខ់ពស់ (Judicial 
Review) តុលាការបានរបកានថ់ា ចាបម់និចាស់នាឲំ្យមានអ្សុពលភាព (Void for vagueness)37។ 
តុលាការធមមនុចដ របស់ រ ៉ម៉ូាន ីទាក្សទ់ងនឹងការពិចារណាចាបស់ថីព ីលក្សខនថកិ្សៈមស្រនថីរាជការសីុវលិ
បានបដិមសធមមាឃភាពមដ្ឋយបានអ្ះអាងថា៖ ចាបស់ទិតមៅមរកាមដដលជាក្សមមវតទុននការពិនិតយ 
មនះ ..ការមធវើមសចក្សថរីពាងមនិបានលែ មនិបានរតមឹរតូវតាមលក្សខខណឍ ននបមចចក្សមទស ក្សបុងការមធវើ
ចាបជ់ាក្សល់ាក្សស់រមាបវ់ធិានចាប។់38  

មោលការណ៍ននភាពរបាក្សដរបជាមនះ នងឹមនិមានបញ្ហ មរចើនសរមាបរ់បពន័នសីុវលិ មទ 
របសិនមបើចាបម់ានភាពលមែតិ និងជាក្សល់ាក្ស។់ ផធុយមៅវញិរបសិនមបើ ចាបម់និជាក្សល់ាក្ស ់និង
លមែតិ ម ើយសាលរក្សមមនិរតូវបានផសពវផាយខុសពីរបមទសកុ្សំមនិ  (Common Law) 
ដដលចាបម់យួចំនួនមនិដមនជាចាបស់រមសរ (Unwritten Law) បមងកើតម ើងមដ្ឋយមៅរក្សម 

                                                 
33 Ion PREDESCU and Marieta SAFTA, supra note 3, p. 17. 
34 ចាបរ់ក្សមរព មទណឍ ឆប  ំ២០០៩ ក្សមពុជា, មារតា ៥។ 
35 Gabriel Hallevy, supra note 5, p. 139. 
36 Ion PREDESCU and Marieta SAFTA, supra note 3, p.9. 
37 Robert Batey, Vagueness and the Construction of Criminal Statutes-Balancing Acts, 5 Va. J. 

Soc. Pol‟ y & L. 1(1997); Ernst Freund, the Use of Indefinite Terms in Statutes, 30 Yale L. J. 
437 (1921). 

38 Ion PREDESCU and Marieta SAFTA, supra note 3, p.11. 
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(Judge Made Law)39 សាធារណៈជនពតិជាពិបាក្សដឹងនូវខលឹមសារននចាប ់ម ើយមនះនងឹមនិ
បំមពញនូវសមាសធាតុននការរបមមើលទុក្សជាមុន (Forese-eability) នន គ.ប.ច ម ើយ។ 

 
ការទទលួបានចាប ់(Accessibility)  

 ការផសពវផាយមដ្ឋយវធិីណាក្សម៏ដ្ឋយ ពិតជាចាបំាចម់ដើមផមីឆលើយតបមៅនឹងការអ្ះអាង
ថា មិនបានដឹងចាបដ់ដលដតងដតមលើក្សម ើងជាការមដ្ឋះសារមដ្ឋយអ្បក្សដដលរតូវបានមចាទថា
បានរមំលាភចាប។់40 គ.ប.ច ក្សអ៏ាចពាក្សព់ន័ន មពលណាដដលចាបរ់តូវចូលជាធរមាន ពមីរពាះ
ថា របជាពលរដឌគួររតូវបានទុក្សមពលមដើមផអីាចដឹងអ្ំពីវតថមាន និងខលឹមសារចាប ់ម ើយអាជាញ ធរ
ក្សរ៏តូវដតមានមពលរគបរ់ោនក់្សបុងការដឹង មដើមផជីួយ ធានាកុ្សំឲ្យមសចក្សថីសមរមចដដលនឹងរតូវមធវើមនិ
ផធុយនឹងចាប។់ ក្សបុងនយ័មនះ ការរបកាសចាបជ់ាការរបញាប ់មលើក្សដលងចាបដ់្ឋក្សរ់បមទសក្សបុង
ភាពអាសនបអាចមនិមានមូលដ្ឋឌ នរងឹមាមំទ ក្សបុងរក្សបខណ័ឍ ននភាពជាក្សល់ាក្ស។់ និយយជាសាមចដ  
មនិដមនចាបទ់ាងំអ្ស់គួរដតរតូវបានដ្ឋក្សឲ់្យអ្នុវតថជាលក្សខណៈរបញាបម់ទ មដ្ឋយសារ វាតរមូវឲ្យ
មានមពលមវលាសរមាបស់ាធារណៈជនបានដឹងឮអ្ំពខីលឹមសារននចាប ់តាមរយៈការបណថុ ះបណាថ ល
ចាបម់ដ្ឋយអាជាញ ធរមានសមតទក្សិចច។ មារតា ១៣០៥ ននរក្សមរដឌបផមវណីរបស់ក្សមពុជា មដ្ឋយ
របមយល ទុក្សមពលមវលាសរមាបម់ោលមៅមនះ៖ រក្សមមនះរតូវអ្នុវតថចាបត់ាងំពីនថងដដលក្សំណត់
មដ្ឋយចាបម់ផសង។ ខលឹមសារកានដ់តចាស់ជាងមនះគ៖ឺ មរកាយមពលចូលជាធរមានមៅទូទាងំ
របមទស ចាបម់នះរតូវផសពវផាយក្សបុ ងរយៈមពល ៦ (របាមំយួ) ដខ មទើបរតូវអ្នុវតថ។41 

ពាក្សព់ន័នការទទួលបានពត័ម៌ានសថីពីចាប ់ វាមានការពិបាក្សសូមផសីរមាបរ់ដឌដឹងអ្ំពីចាប់
អ្នថរជាតិដដលយនថការននការផសពវផាយមិនមានភាពជាក្ស់លាក្ស់ និងទូលំទូលាយ។ ដូចមនះ 

                                                 
39 Because abstract of unwritten law, common law seems to follow Civil law approach, the common 
law and civil law traditions, see 
https://www.law.berkeley.edu/library/robbins/pdf/CommonLawCivilLawTraditions.pdf p. 4 
(accessed on 14 July 2017)។សរមាបក់្សរណី ចុងមរកាយមនះ មដើមផឲី្យដឹងថា មតើយុតថិសាស្រសថណាមយួ រតូវបាន
លុបរចួ ម ើយ (Precedent), except strong reason, as well settled jurisprudence in Civil Law makes 
law; that is why we have common law crime and statutory crime, common law, Statutory law, and 
administrative law, www.swlearning.com/pdfs/chapter/0324016581_3.PDF, p. 8 (accessed on 15 
July 2017). 
40 Wikipedia, Ignorantia juris non excusat (ignorance of the law is no excuse), 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ignorantia_juris_non_excusat (accessed on 17 July); S.S. 
Peloubet, Collection of Legal Maxim in the law and Equity with English Translations, 1880, p. 
99. 

41 ចាបស់ថីពី ការអ្នុវតថរក្សមរដឌបផមវណី ឆប  ំ២០១១, ក្សមពុជា, មារតា ៨៤។  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ignorantia_juris_non_excusat
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បុគគលពិតជាមនិអាចដឹងចាស់ពីចាប់អ្នថរជាតិមទ។ បញ្ហ មក្សើតមានកាន់ដតខាល ងំ របសិនមបើ 
និយយមយងដល់ការដឹងឮអ្ំពីវតថមានននចាបទ់ំមនៀមទមាល បអ់្នថរជាត ិ (ចាបម់និក្សបុងទរមងជ់ា
លាយលក្សខណ៍អ្ក្សសរ)។ មទាះបីជាយ៉ងមនះក្សថី ក្សបុងរបមទសខលះពាក្សព់ន័នជាមយួនឹងសស្រង្ហគ ម មាន
ចាប់ក្សបុងរសរក្សដដលនិយយអ្ំពីវធិីសាស្រសថ វនិ័យ ឬវធិានននការមធវើសស្រង្ហគ ម ដដលមគអាច
និយយថា ទាហាន ឬ មមបញ្ជ ការ អាចដងឹអ្ំពអី្វីដដលរតូវ ឬខុសនងឹចាបទ់ាហាន ដដលអាច
នាឲំ្យមានការទទួលខុសរតូវមរកាមចាបម់នុសសធមអ៌្នថរជាតិ។ បដនទមពីមនះ មគអាចអ្ះអាងថា 
សមយ័មនះ របពន័នផថល់ពត័ម៌ាន ដូចជា Internet ទូលំទូលាយ ដដលបុគគលអាចដឹងអ្ំពចីាប់
អ្នថរជាតិ។ មទាះបីជាយ៉ងមនះ ក្សម៏និមានអ្បក្សដឹងយ៉ងមរចើនមទ ម ើយក្សម៏និអាចដឹងចាបអ់្នថរ-
ជាតិមសធើររគបទ់ាងំអ្ស់ផងដដរមទ។ អ្បក្សរសាវរជាវ ឬមៅរក្សមបានទាញសនបិដ្ឋឌ ន មដ្ឋយរបមយលថា 
មទាះបបីុគគលមនិបានដងឹចាបអ់្នថរជាតិ ក្សប៏៉ុដនថទមងវើណាមយួ មនាះរតូវបានដចងមដ្ឋយចាប់
ជាតិ (ឧទា រណ៍ ការសមាល បម់នុសស) ដូចមនះបុគគលអាចដឹងថា ទមងវើសមាល បជ់នសីុវលិដដល
មនិចូលរមួផ្ទធ ល់ក្សបុងជមមាល ះរបដ្ឋបអ់ាវធុរតូវទទលួខុសរតូវ ពីមរពាះការសមាល បម់ានដូចោប  ម ើយ
មនិអាចមដ្ឋះសារថា មនិបានដឹងថាចាបម់នុសសធមអ៌្នថរជាតិបានដចងហាមអ្ំមពើទាងំមនាះមទ។42 

៣. សនបដិ្ឋឌ ន និងអ្នុសាសន ៍
គ.ប.ច រតូវបានមឃើញ ឬនយិយទូមៅក្សបុងមសចក្សថសីមរមចរបស់តុលាការ។ មោល

ការណ៍មនះមានទំនាក្សទ់ំនងោប ជាមយួនឹងរទឹសថី ឬមោលការណ៍ជាមរចើន ដូចជា ការហាមោត់
ការកាត់មសចក្សថីពីរដង និងមោលការណ៍នីតានុកូ្សលជាមដើម។ មោលការណ៍មនះពាក្ស់ព័នន
ជាមយួនឹងរទឹសថី ការអ្នុវតថ និងខលមឹននយនថការអ្នុវតថចាប ់ ការមធវើចាបម់ដើមផធីានាឲ្យចាប់
ចាស់លាស់ និងការអ្នុវតថចាបឲ់្យមានសងគតភាព។ ជាសរបុ វាទាមទារឲ្យចាបម់ានគុណភាព 
ជួយ ធានានូវមសទរភាព និងរបសិទនផលននចាប។់ មនះទាមទារនូវវធិីសាស្រសថអ្នុមត័ចាបស់ម
រសប។43 ជាលមែតិវាពាក្សព់ន័ននឹងសក្សមមភាពននការពនយល់ពាក្សយមពចន ៍ ការមធវើវមិសាធនក្សមមចាប ់
ការដចងពីនរិាក្សរណ៍ននចាប ់ការមរៀបចំចាបឲ់្យមានលក្សខណៈជារបពន័នរសួលរក្សបាន។ ជាក្សល់ាក្ស់
ជាងមនះ មៅក្សបុងក្សរមតិននការអ្នុវតថ វាទាមទារឲ្យមានរបពន័នននការបក្សរសាយចាបឯ់ក្សភាពមយួ។44 

អ្បក្សនិពននយល់ថា មោលការណ៍មនះ ជាពាក្សយខលី ង្ហយរសួលនិយយ ក្សប៏៉ុដនថមនិង្ហយ
នឹងអ្នុវតថមទ។ មទាះបីជាយ៉ងមនះក្សថ ីភាគីពាក្សព់ន័នរតូវដតខតិខំ មរៀបចំយនថការ ដក្សសរមលួមដើមផី
ឲ្យរបពន័នចាបប់ានលែរបមសើរ ជាបមណថើ រៗ។ របសិនមបើ មនិដូចមនះមទ ៥ ឬ១០ឆប មំរកាយអាច

                                                 
42 R v. Imre Finta, Canada Supreme Court, 24 March 1994, Cory J, para. 215.  
43 Ion PREDESCU and Marieta SAFTA, supra note 3, p.2. 
44 Ion PREDESCU and Marieta SAFTA, supra note 3, p.4. 
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នឹងមនិមានអ្វីដរបរបួល ម ើយនឹងពបិាក្សរបក្សតួរបដជង ឬមដើរឲ្យទានភ់ាពរកី្សចមរមើនននវស័ិយចាប់
ក្សបុងពិភពមលាក្ស។ មដើមផជីួយ ជាគំនិត អ្តទបទនងឹបង្ហហ ញជូននូវអ្នុសាសនម៍យួចំននួដូចខាង
មរកាម៖  

១. វធិានរគបរ់គង និងនីតិវធិនីនការមរៀបចំចាប៖់ មនុនងឹសមរមចមរៀបចចំាបណ់ាមយួ 
ទាមទារឲ្យមានការសិក្សាលមែតិននផលវបិាក្ស ផលចំមណញ និងខាតការអាចអ្នុវតថបាន រពម
ទាងំ ការសិក្សាមរបៀបមធៀបជាមយួចាបម់ុន  ៗមដើមផបីមចច ៀសកុ្សំឲ្យមានទំនាស់រវាងលិខតិគតិយុតថ។  

២. អ្បក្សចូលរមួមរៀបចំចាប ់ យ៉ងមហាចណាស់មានសមតទភាព ឬចំមណះដងឹចាបជ់ា
មូលដ្ឋឌ ន និងដឹងអ្ពំវីធិីសាស្រសថមធវើចាប។់  

៣. ក្សិចចរបជុពំិភាក្សាចាបន់មីយួៗ រតូវបានក្សំណតរ់តាឲ្យបានលមែតិជាក្សល់ាក្ស ់ និង
ចងរក្សង45 នូវខលឹមសារវវិតថ ពាក្សយមពចន ៍និងបទបផចដតថិ ឬមចតនារបស់អ្បក្សមធវើចាប ់សរមាបជ់ួយ 
ក្សបុងការបក្សរសាយចាប ់មៅមពលមានខលឹមសារមនិចាស់។ ជាក្សដ់សថងមារតា ៣១ ននចាបរ់ដឌ-
ធមមនុចដក្សមពុជា ឆប ១ំ៩៩៣ មរបើពាក្សយ «របជាពលរដឌដខមរ» ដដលមធវើឲ្យអ្បក្សបក្សរសាយខលះថា មាន
ចរតិមរ ើសមអ្ើងមលើជនបរមទស។ មរកាយពីពិនិតយមមើល ក្សំណតរ់តាននការតាក្សដ់តងចាបធ់មមនុចដ  
អ្បក្សរសាវរជាវបានរក្សមឃើញថា ពាក្សយមនះមាននយ័ទូលាយ មដ្ឋយរាបប់ចចូ លទាងំការធានាសិទនិ
ដល់ជនបរមទសផងដដរ។  

៤. វាក្សទ៏ាមទារផងដដរ នូវការចូលរមួទូលំទូលាយពី ភាគីពាក្សព់ន័នរមួទាងំ អ្បក្សសិក្សា
រសាវរជាវចាប។់  

៥. វាទាមទារឲ្យមានវធិានរគបរ់គង ចងែុលបង្ហហ ញនូវនីតវិធិីមធវើចាប។់ ខលឹមសារចាប់
ចុងមរកាយមុននឹងអ្នុមត័សមរមច រតូវជាក្សល់ាក្ស ់លមែតិ និងមានសនាធ នុរក្សមននពាក្សយ របសិនមបើ
ចាបំាច។់ ចុងបចចប ់បទបផចដតថិសថីពី និរាក្សរណ៍ រតូវដតមានភាពជាក្សល់ាក្ស ់ចងែុលបង្ហហ ញចាបអ់្វ ី
បទបផចដតថិណាដដលនឹងរតូវបាននិរាក្សរណ៍។ 

៦. មោលការណ៍ននភាពរបាក្សដរបជា ទាមទារឲ្យខលឹមសារចាបជ់ាមូលដ្ឋឌ នបានដឹងដល់
សាធារណជន អារស័យម តុមនះ វាទាមទារឲ្យមានការផសពវផាយចាប។់ វាជាការផសពវផាយ
ចាប់ មដ្ឋយសាទ ប័នមួយជាក្ស់លាក្ស់បនថជារ ូតរគប់ចាប់ចមផងទាងំអ្ស់ ដល់រគប់រសទាប់
សាធារណជន។  អ្បក្សបណថុ ះបណាថ លរតូវមានជំនាញ មានឯក្សសារបណថុ ះបណាថ លសមរសប
រគបរ់ោនស់រមាបដ់ចក្សជូន នងិមធវើម ើងក្សបុងមពលមវលាសមរសប មនុមពលចាបដ់្ឋក្សឲ់្យអ្នុវតថ។ 
ពាក្សព់ន័ននងឹចណុំចមនះ ការរបកាសចាបជ់ាការរបញាបគ់រួមជៀសមវៀង របសិនមបើអាចមធវើបាន។ 

                                                 
45 Kai Hauerstein, ed., Introduction to Legislative Drafting: References and Techniques, 2016, p. 

63. 
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៧. ចាប់មានម ើយ របជាជនដឹងចាប់ម ើយ ក្ស៏ប៉ុដនថតួនាទីរបស់តុលាការ មៅដត
សំខានម់ជៀសមនិរចួក្សបុងការបក្សរសាយចាប ់ ជួយ រសាយបំភលខឺលឹមសារចាប។់ មទាះបជីាយ៉ង
ណាក្សថី មបើការបក្សរសាយនាឲំ្យមានភាពកាន់ដតមនិចាស់លាស់ វានឹងនាឲំ្យសាធារណជន
កានដ់តរច ំខលឹមសារ។ អារស័យម តុមនះគួរដតមានវធិាន ឬចាបស់រមាបដ់ណនាកំារបក្សរសាយ 
ចាប។់ មៅមពលចាបម់ានចមនាល ះរបមហាងដដលទាមទារឲ្យសភាមធវើចាប ់ តុលាការរតូវជូន
ដំណឹងដល់សភា ម ើយសភារតូវមធវើចាបប់ដនទមឲ្យបានឆប។់ 

៨. ការចូលរមួពសីាទ បន័រសាវរជាវ ពិតជាមានសាររបមយជន។៍ អារស័យម តុមនះ
សាលរក្សម គួររតូវបានមបាះពុមពផាយ មដើមផឲី្យអ្បក្សរសាវរជាវទទួលបាន យក្សមក្សវភិាគ ផថល់ជា
អ្នុសាសនល៍ែៗ  ក្សបុងនយ័សាទ បនា។ 

៩. ជាចុងមរកាយ ការបណថុ ះបណាថ លចាប ់ មៅតាមសាក្សលវទិាល័យ ឬជាពិមសស 
សាលាបណថុ ះបណាថ លមមធាវ ី មៅរក្សម និងរពះរាជអាជាញ  រតូវផថល់ការបណថុ ះបណាថ លពួក្សមគឲ្យ
បានសីុជមរៅ ជាពិមសសមលើរទឹសថី ម តុផលចាប ់ វធិសីាស្រសថគតិតយុតថិ ការបក្សរសាយចាប ់
ជាជាងមផ្ទថ តមលើការអ្នុវតថ។ ឯក្សសារចាប ់រតូវបានផថល់រគបរ់ោនដ់ល់ មៅរក្សម និងរពះរាជអាជាញ ។ 
ភាពបុិនរបសពវ និងពូដក្សរបស់ដផបក្សណាមយួនឹងជំរញុឲ្យយនថការទាងំមូលរបរពឹតថមដ្ឋយរបសិទនភាព 
និងរបសិទនផល។ 




