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សមខេបយតុ្តិសាស្រសត សាំណុាំ មរឿខមេខ ០០១, អខគជាំនុាំជព្េះ
សាលាដាំបខូ, មសចកតសីមព្េចសតរីី អញ្ញព្ត្កេមទាកទ់ខនឹខ
ថិរមវលាននអាជ្ញា យកុាេចាំម ះបទមេមើសជ្ញត្ ិខដេមេើក
ម ើខមោយមេធាវីការ រកតី, ២៦ ខខ កកកោ ឆ្ន ាំ ២០១០ 

 
មោយមេធាវ ីមាស បូរា  

១. មសចក្សតីម្តើេ 
 ចាបដ់ែលៃឹងព្តូវបាៃយក្សេក្សមព្បើមោយ អ្ងាជំៃុំជព្េះវសិាេចញក្សនុងតុោការក្សេពុជា 

(អ្វតក្ស) មាៃែូចជា ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន  ំ១៩៥៦ ដែលមៅជាធរមាៃ ៃិងព្តូវបាៃអ្ៃុេត័មៅេុៃ
ឆ្ន ១ំ៩៧៥ ជាមរលមវោ បទ្មលមើសព្រ មទ្ណឌ ព្តូវបាៃោបម់្តើេព្បព្រឹតតមោយក្សមាម ភបិាលដខមរ
ព្ក្ស េ។ ការយក្សចាបម់ាៃជាធរមាៃេុៃអ្មំរើមលមើសព្បព្រឹតតេក្សមព្បើ គឺមែើេបកុី្សំឲ្យមាៃការខុស
្ាងៃងឹមោលការណ៍ៃីតាៃុកូ្សលភារ (the Principle of Legality)។ មទាះបីជាយា ងមៃះក្សត ី
មៅមាៃឧបសគា្លូវចាបេ់យួចំៃៃួមទ្ៀតដែល អ្វតក្ស បាៃព្បឈេ។ 

២. អាជាា យុកាលនៃបទ្ឧព្ក្សែិឋ 
អាជាា យុកាលសព្មាបក់ារមោទ្ព្បកាៃប់ទ្ឧព្ក្សែិឋដចងក្សនុង ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន ១ំ៩៥៦ 

មាៃរយៈមរល១០ ឆ្ន  ំ ដែលជាទូ្មៅគតិោបរ់នីងៃព្បព្រឹតតបទ្មលមើស។1 មនាះគឺ ឆ្ន ១ំ៩៧៥។ 
ការគិតដបបសាេចញ  ព្បសិៃមបើេៃិមាៃឧបសគាអ្វមីទ្ រ ូតែល់ឆ្ន ១ំ៩៨៥ តុោការៃងឹេៃិអាច
មោទ្ព្បកាៃម់េែឹក្សនាដំខមរព្ក្ស េបាៃមទ្ៀតម ើយ។ ចាបស់តីរីការបមងកើត អ្វតក្ស ព្តូវបាៃអ្ៃុេត័ 
ក្សនុងឆ្ន ២ំ០០៤ ម ើយដចងរយៈមរលអាជាា យុកាល ៣០ឆ្ន 2ំ ដែលសរុប ៤០ មបើបូក្សបដៃថេ ៃងឹ
១០ឆ្ន ដំចងក្សនុងព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន ១ំ៩៥៦។ ក្សនុងៃយ័មៃះ ោបត់ាងំរីឆ្ន ១ំ៩៧៥ រ ូតែល់ 
២០១៥ ឬ២០១៩ មបើគិតរីឆ្ន ១ំ៩៧៩ អ្វតក្ស អាចមៅដតបៃតការមោទ្ព្បកាៃប់ទ្មលមើសមព្កាេ
                                                 
 អ្នក្សៃិរៃធជាសមាជិក្សគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា សមាជិក្សព្ក្សរេព្បឹក្សាអាជាា ក្សណាត ល េជឈតតក្សរពាណិជជក្សេម 
ៃិងសាស្ត្សាត ោរយចាប់។ 
1 រយៈមរលអាជាា យុកាលនៃមទាស ោប់គិត មរលដែលមសចក្សតីសមព្េច្តនាា មទាស បាៃកាល យមៅជាសាថ ររ មាព្តា 

១៤៥ នៃព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន  ំ ២០០៩។ ជាទូ្មៅវាោប់ម្តើេគិតោប់រីនងៃដែលបទ្ឧព្ក្សិែឋព្តូវបាៃព្បព្រឹតតចប់
រចួរាល់, Ruth Alberdina Kok, អាជាា យុកាល ក្សនុងចាប់ព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាតិ ឆ្ន  ំ២០០៧ ទ្.ំ ២៩។ 

2 ចាប់ សតីរី ការបមងកើតឲ្យមាៃអ្ងាជំៃុំជព្េះវសិាេចញក្សនុងតុោការក្សេពុជា មាព្តា ៣(ងមី)។ 
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ចាបជ់ាតិបាៃ។ មេធាវកីារពារជៃព្តូវមោទ្ឌុ្ច (មេធាវ)ី ក្សនុងបំណងបៃថយការទ្ទ្ួលខុសព្តូវ
របស់ឌុ្ច តាេរយៈការេៃិមោទ្ព្បកាៃប់ទ្មលមើសព្បឆ្ងំៃឹងព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន ១ំ៩៥៦ ៃិង
ដ្ែក្សមលើេៃាិលថាអាជាា យុកាលនៃបទ្មលមើស បាៃក្សៃលង សួមៅម ើយ េុៃមរលចាបអ់្វតក្ស 
ព្តូវបាៃអ្ៃុេត័ ៃិងរៃាអាជាា យុកាលសព្មាប់ការមោទ្ព្បកាៃប់ាៃោក្សញ់ាតតិ (Preliminary 
Objection Motion) មៅចំមពាះេុខ អ្ងាជៃុំំជព្េះសាោែំបូង (Trial Chamber)។3 

វាជាបញ្ា ្លូវចាបអ់ាចមែញមោលបាៃ (arguable case) ដែលអ្ងាមៃះ សមព្េចយក្ស
េក្សរិោរណា។ មាៃម តុ្ល ៃិងេូលោឋ ៃម្សងៗ នៃមោលជំ រ ព្តូវបាៃមលើក្សមោយភាគី
ទាងំរីរ (ស ព្រះរាជអាជាា  ៃិង មេធាវ)ី ព្រេទាងំមៅព្ក្សេជាតិ ៃិងមៅព្ក្សេអ្ៃតរជាតិ។ ភាគី 
ៃិងមៅព្ក្សេ ឯក្សភារថា រយៈមរលចមនាល ះឆ្ន ១ំ៩៧៥ ែល់ ១៩៧៩ ដែលមេែឹក្សនារំបបក្សេពុជា
ព្បជាធិបមតយយមៅកាៃអ់្ំណាច រយៈមរលនៃអាជាា យុកាលសព្មាបម់ោទ្ព្បកាៃេ់ៃិបាៃមែើរមទ្ 
(Tolling) ែូចមៃះ រយៈមរល១០ ឆ្ន  ំ ព្តូវរាបគ់តិោបរ់ីឆ្ន ១ំ៩៧៩។4 មាៃមោលជំ ររីរ្ាុយ
ោន ជាចេបងក្សនុងចំមណាេមេធាវ ីព្រះរាជអាជាា  ព្រេទាងំមៅព្ក្សេ។ មៅព្ក្សេអ្ៃតរជាត ិៃិង មេធាវ ី
យល់ព្សបោន  ម ើយស ព្រះរាជអាជាា ៃិងមៅព្ក្សេជាតិមាៃទ្សសៃៈព្សមែៀងោន ្ងដែរ។ 

មៅព្ក្សេជាតិអ្ះអាងថា រ ូតែល់ឆ្ន ១ំ៩៩៨ មទ្ើបព្បរៃ័ធយុតតធិេក៌្សេពុជាមាៃែំមណើ រការ
មរញមលញ ែូចមៃះរយៈមរល១០ឆ្ន  ំព្តូវរាបោ់បរ់ីឆ្ន មំៃះ រ ូតែល់ឆ្ន ២ំ០០៨ មទ្ើប្ុតអាជាា
យុកាល១០ឆ្ន ។ំ ចាប ់អ្វតក្ស ព្តវូអ្ៃុេត័ក្សនុងឆ្ន ២ំ០០៤ ៃងិបាៃរៃារយៈមរលអាជាា យុកាល
េុៃឆ្ន ២ំ០០៨ េៃិខុសចាបម់ទ្។5 បដៃថេរីមលើមៃះ ព្ក្សរេព្បកឹ្សាធេមៃុចញ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្ស   
ក្សេពុជាេៃិបាៃរក្សមឃើញថា ការរៃាអាជាា កាលមៃះ ខុសៃងឹរែឋធេមៃុចញ ម ើយ។6 

                                                 
3 សំណំុមរឿងមលខ ០០១, អ្ចញ ព្តក្សេមបឋេ ទាក្ស់ទ្ងៃឹងការបចចប់ការមោទ្ព្បកាៃ់ បទ្មលមើសជាតិ  E9/1 ចុះនងៃទ្៤ី 

ដខកុ្សេភៈ ឆ្ន ២ំ០០៩។  
4 សំណំុមរឿងមលខ ០០១, អ្ងាជំៃុំជព្េះសាោែបំូង, មសចក្សតីសមព្េចសតីរី អ្ចញ ព្តក្សេមទាក្ស់ទ្ងៃឹងងិរមវោនៃអាជាា

យុកាលចំមពាះបទ្មលមើសជាតិ ដែលមលើក្សម ើងមោយមេធាវកីារពារក្សតី ,E187,២៦ ដខក្សក្សកោ ឆ្ន ២ំ០១០ ក្សថាខណ័ឌ ទ្ ី
១៤។ខលឹេសារសមព្េចព្សមែៀងោន មៃះដែរ សូេមេើល៖ សំណំុមរឿង ០០២ អ្ងាជំៃុំជព្េះ មសចក្សតីសមព្េចមលើ
អ្ចញ ព្តក្សេមនានារបស់មេធាវកីារពារក្សតី (អាជាា យុកាលនៃបទ្ឧព្ក្សិែឋតាេចាប់ជាតិ), E122, ២២ ដខក្សញ្ញ  ឆ្ន  ំ
២០១១។ 

5 E187, ែូចមលខមយាងទ្ី ៤, ក្សថាខណ័ឌ  ២៥។ 
6 E187, ែូចមលខមយាងទ្ី ៤, ក្សថាខណ័ឌ  ៣៧។ 
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មៅព្ក្សេអ្ៃតរជាតិ យល់ម្សងរីមៃះ មោយអ្ះអាងថា ព្បរៃ័ធយុតតធិេក៌្សេពុជា មាៃែំមណើ រ
អាចមធវើការមោទ្ព្បកាៃ់មេែឹក្សនាំក្សេពុជាព្បជាធិបមតយយ យា ងមហាចណាស់ក្សនុងឆ្ន ១ំ៩៩៣។      
រយៈមរល ១០ ឆ្ន  ំ ព្តូវបាៃបចចបក់្សនុងឆ្ន ២ំ០០៣ េុៃមរលដែលចាប ់អ្វតក្ស បាៃអ្ៃុេត័ក្សនុង
ឆ្ន ២ំ០០៤។ មៅព្ក្សេអ្ៃតរជាតបិាៃមធវើការអ្មងកតមលើការអ្ៃុវតតរបស់ព្បមទ្សេយួចំៃៃួ ម ើយ
រក្សមឃើញថា ការរៃាដែលេៃិខុសចាប ់ លុះព្តាដតមធវើម ើងតាេរយៈចាបរ់បស់សភា ៃិងមៅ
េុៃមរលដែលរយៈមរលនៃអាជាា យុកាលេៃិទាៃ់្ ុតរលត។់7  មៅព្ក្សេេៃិបាៃអ្ះអាងថា មសចក្សតី 
សមព្េចរបស់ព្ក្សរេព្បឹក្សាធេមៃុចញក្សេពុជា ខុស ឬយា ងណាមទ្ មោយព្ោៃដ់តអ្ះអាងថា ព្ក្សរេ
ព្បឹក្សាធេមៃុចញេៃិបាៃៃិយាយចែំល់បញ្ា អាជាា យុកាលនៃបទ្មលមើស ៃិងថាមសចក្សតីសមព្េច
មៃះេៃិដេៃជាចាបរ់បស់សភាមទ្ (Act of National Assembly)។8 អាព្ស័យម តុមៃះ 
ការដែលតុោការមៅបៃតមោទ្ព្បកាៃប់ទ្មលមើសជាតិ អាចនាឲំ្យខុសរីមោលការណ៍អ្រាព្ក្សតឹយ
ភាររបស់មៅព្ក្សេ (Impartiality of Judges)។ ...9 ក្សនុងៃយ័មៃះ អ្វតក្ស េៃិអាចមធវើការមោទ្
ព្បកាៃឌុ់្ចរីបទ្មលមើសជាតិ ការសមាល ប ់ ឬការមធវើទារុណក្សេម តាេព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ  ឆ្ន ១ំ៩៥៦ មទ្ 
មោយសាររយៈមរលនៃមោទ្ព្បកាៃ ់១០ ឆ្ន  ំបាៃក្សៃលង្ុតមៅម ើយ។ 

                                                 
7 E187, ែូចមលខមយាងទ្ី ៤, ក្សថាខណ័ឌ  ៤៦-៣៨ ៃិង ៥០។ 
8 E187, ែូចមលខមយាងទ្ី ៤, ក្សថាខណ័ឌ  ៤៣, ៤៧។ 
9 ក្សនុងលក្សេខណឌ ទូ្មៅ ការហាេឃាតេ់ៃិឲ្យមាៃការអ្ៃុវតតព្បតិសក្សេម ចំមពាះចាប់ព្រ មទ្ណឌ គឺមែើេប ីការពារៃូវតនេល

នៃសុវតថិភារគតិយុតតិ ៃិងធានារក្សាការអ្ៃុវតតៃូវមោលការណ៍អ្នាគតិ ៃិងសតាៃុេ័តរបស់ៃីតិរែឋ។ ការបក្ស
ព្សាយមាព្តា ៣ងមី នៃចាប់ អ្វតក្ស ដែលអ្ៃុញ្ញ តឲ្យបមងកើតសាជាងមីៃូវសិទ្ធិមោទ្ព្បកាៃ់ចំមពាះបទ្ឧព្ក្សិែឋតាេ
ចាប់ជាតិ មលើបុគាលេយួចំៃួៃតូច មព្កាយមរលងិរមវោនៃអាជាា យុកាលបាៃ្ុតរលត់អាចព្តូវបាៃមគយល់
មឃើញថា ជាការរមំោភមៅមលើមោលការណ៍ អ្នាគតិ ៃិងសតាៃុេ័ត (in general, the prohibition against 
the retroactive application of criminal law protects the values of legal certainty and safeguard 
the implementation of the principle of impartiality and objectivity by a State in accordance with 
the rule of law. An interpretation of Article 3 (new) of the ECCC Law allowing a reinstatement of 
the right to prosecute domestic crimes in relation to a limited number of individuals and after the 
expiry of statutory limitations may accordingly be perceived as an infringement of that duty of 
impartiality and objectivity) , E187, ែូចមលខមយាងទ្ី ៤, ក្សថាខ័ណឌ  ៥៣។  



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
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មោយសារ េៃិអាចទ្ទ្ួលបាៃសំម ង ៤ ក្សនុងចំមណាេ ៥ (មៅព្ក្សេជាតិចំៃៃួ ៣ ៃិង
អ្ៃតរជាតិចៃំួៃ ២) មលើមសចក្សតីសមព្េចចញតតិរបស់មេធាវទី្ទ្ួលបាៃជយ័ជំៃះ។10 

៣. ក្សណំតសំ់ោល់ 
 មសចក្សតីសមព្េច មាៃខលឹេសារសំខាៃគ់រួឲ្យចងោ ំ ៃិងែក្សព្សង ់ មទាះបីបញ្ា េយួចៃំួៃ
ពាក្សរ់ៃ័ធៃងឹអាជាា យុកាលេៃិទាៃព់្តូវបាៃមោះព្សាយក្សតី។ មគគួរចងោថំា អាជាា យុកាលេៃិ 
អ្ៃុវតតចំមពាះបទ្មលមើសមព្កាេចាបអ់្ៃតរជាតិ (crimes under international law) ម ើយ 
ែូចជា បទ្ឧព្ក្សែិឋព្បឆ្ងំៃឹងេៃុសសជាតិ។11 មរលមវោនៃអាជាា យុកាលៃឹងផ្ទែ ក្សមែើរ ព្បសិៃមបើ
មាៃ “ក្សិចចនៃការមោទ្ព្បកាៃ ់ឬក្សចិចមសុើបសួរ”។12 ែូចជា ការមបើក្សការមសុើបអ្មងកតជាមែើេ ក្សប៏ ុដៃត 
ខលឹេសារនៃ “ក្សិចចនៃការមោទ្ព្បកាៃ ់ ឬក្សចិចមសុើបសួរ” េៃិទាៃព់្តូវបាៃព្សាយបំភលមឺទ្។  កាល
ណាក្សិចចេយួបាៃបៃតអាជាា យុកាលៃឹងោម ៃនងៃបចចបម់ ើយ ដែលមាៃៃយ័ថា អ្យយការមៅដត
អាចមធវើការមោទ្ព្បកាៃ។់ មៃះវាអាចៃឹងមាៃការបំពាៃៃូវសិទ្ធិក្សនុងការទ្ទ្ួលបាៃការវៃិនចិឆយ័ 
មសចក្សតីក្សនុងមរលមវោសេព្សប។13 មៃះេៃិគិតែល់ការបាតប់ងភ់សតុតាង ម ើយដែលនាឲំ្យ  
សវនាការេៃិមាៃភារយុតតិធេ។៌14  

  ជាការអ្ៃុវតតក្សៃលងេក្ស មទាះបីមាៃចាបហ់ាេឃាតក់្សតី15 ក្សម៏ាៃការចរោរមព្ៅចាបម់ែើេបី
បចចបប់ណតឹ ងព្រ មទ្ណឌ  មោយឲ្យជៃមលមើសសងសំណងែល់ជៃរងមព្ោះ។ ក្សនុងៃយ័មៃះ       
បណតឹ ងអាជាា មៅដតមាៃសុរលភារ ម ើយការបៃតការមោទ្ព្បកាៃអ់ាចមៅដតមធវើបាៃ។ បញ្ា
្លូវចាបដ់ែលៃងឹមោទ្ម ើង ថាមតើអាជាា យុកាលមោទ្ព្បកាៃប់ាៃ្ុតរលតម់ ើយឬមៅ? វាេៃិ
ដេៃជាសំណួរព្សួលៗ មទ្ក្សនុងការរក្សចមេលើយ សព្មាបម់េធាវរូីដក្សរិត ៃិងអ្នក្សសិក្សាព្សាវព្ជាវ។ 

                                                 
10 E187, ែូចមលខមយាងទ្ី ៤, ក្សថាខ័ណឌ  ៥៦។ មាព្តា ១៤ (ងមី) នៃចាប់សតីរី អ្វតក្ស, ក្ស. មសចក្សតីសមព្េច របស់អ្ងា

ជំៃុំជព្េះ ទាេទារៃូវសំម ងោពំ្ទ្យា ងតិចណាស់មៅព្ក្សេ ៤របូ។ 
11 ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ក្សេពុជាឆ្ន  ំ ២០០៩ មាព្តា ១៤៣។ អ្ៃុសញ្ញ សតីរីការេៃិអ្ៃុវតតអាជាា យុកាល ចំមពាះបទ្ឧព្ក្សិែឋ

ក្សេមសស្ត្គា េ ៃិងបទ្ឧព្ក្សិែឋព្បឆ្ងំៃងឹេៃុសសជាតិ ឆ្ន  ំ១៩៧០។  
12 ព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ ក្សេពុជា ឆ្ន  ំ២០០៧ មាព្តា ១១។ 
13 ក្សតិកាសញ្ញ សតីរីសិទ្ធិរលរែឋ ៃិងៃមយាបាយឆ្ន  ំ១៩៧៦ មាព្តា ១៤។ 
14 ក្សតិកាសញ្ញ សតីរីសិទ្ធិរលរែឋ ៃិងៃមយាបាយឆ្ន  ំ១៩៧៦ មាព្តា ១៤។ 
15 ព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ ក្សេពុជា ឆ្ន ២ំ០០៧ មាព្តា ២៥។ 
 



 

 សមងេបយុតតិសាស្ត្សតសំណំុមរឿងមលខ ០០១ របស់មេធាវកីារពារក្សតី មៅអ្ងាជំៃំុជព្េះវសិាេចញក្សនុង
តុោការក្សេពុជា  
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វាតព្េវូឲ្យមាៃការព្សាវព្ជាវសីុជមព្ៅ មលើសំណួរដែលបាៃមោទ្ខាងមលើ។ អ្វីដែលព្បមសើរជាង
មនាះ គឺជាមសចក្សតីដណនារំបស់តុោការក្សរូំលដែលជាសាថ បៃ័ក្សំរូលរបស់អ្ងាតុោការ ដែល
មាៃតួនាទ្ី បំភលខឺលឹេសារចាបេ់យួចំៃួៃជូៃែល់មៅព្ក្សេ។ 
សព្មាបម់សចក្សតីសមព្េចទាងំព្សរង សូេទ្សសនាទាញយក្ស តាេ www.eccc.gov.kh 

http://www.eccc.gov.kh/

