ឯកសារស្រសាវស្រាវសង្ខេប
រដ្ឋសភា គណៈកម្មការទី៦ សតីពន
ី ីតិកម្ម និខយុតតិធម្៌

កំណែទម្រង់ច្បាប់ និងម្បព័នធយត្
ុ តិធរ៌នៅករពុជា

អ្នកទទួលខុសស្រតូវស្រសាវស្រាវ:

ង្ោកស្រសី វណ្ណា រ ី

(កម្មសិកាការម្កព
ី
ីរដ្ឋសភា)

ង្ោយមានការចូលរួម្ពី:

កញ្ញា សតារដ្ឋ ពិជត
ិ ប៉ាតា

(អ្នកស្រសាវស្រាវពីស្របង្ទសថៃ)

ង្ោក លី យ៉ាសាក់
ង្ោក ជី ង្ទរទធិ ិ
ខខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៦
វ ិទាសាានសភាកម្ពុា

កំែត្់សម្គាល់

វ ិទាសាានសភាកម្ពុា (វ.ស.ក) គឺាសាាប័នឯករាជយម្ួយខដ្លផ្តល់ការាំាំស្រទដ្ល់សភាកម្ពុា តាម្រយៈការផ្តល់

នូវឯកសារស្រសាវស្រាវង្ៅតាម្សាំង្ណីរបស់សមាជិក-សមាជិកា និខគណៈកម្មការជាំនាញរបស់រដ្ឋសភា-ស្រពឹទធសភា ខដ្ល
មានការវ ិភាគង្ៅង្លីបញ្ញាខដ្លកាំពុខខតង្កីតមានង្ៅង្ពលបចចុបបនន

និខខដ្លអាចនឹខង្កីតង្ ខ
ី

នាង្ពលអ្នាគតង្លី

ស្របធានបទការង្រៀបចាំចាប់ និខង្ាំលនង្យបយសាធារណៈ។ ឯកសារទាំខង្នេះផ្តល់នូវព័ត៌មានង្ផ្េខៗខដ្លពាក់ព័នធ

នឹខការងារសភា នខ
ិ ការងារម្ណឌល ឬភូម្ិភាគរបស់សមាជិក-សមាជិការសភា ក៏បុ៉ាខនតរាល់អ្តាន័យខដ្លមានង្ៅកនុខឯក

សារទាំខង្នេះម្ិនខម្នតាំណ្ណខឬឆ្ុេះបញ្ញចខ
ាំ អ្ាំពីទសេនៈផ្ទាល់របស់វ ិទាសាាន សភាកម្ពុាសភា ឬសមាជិក-សមាជិកាណ្ណ
មានក់ង្នាេះង្ យ
ី ។

ខ្ឹម្សារថនឯកសារទាំខង្នេះមានកាំណត់នូវកាលបរង្ចេ
ិ ទង្រៀបចាំចាស់ោស់ នខ
ិ អាចង្ស្របីស្របស់សស្រមាប់ ខតាឯក

សារង្យខប៉ាុង្ណ្ណាេះ។ ឯកសារទាំខង្នេះម្ិនមានង្ាំលបាំណខផ្តល់ស្របក
ឹ ាខផ្នកចាប់ ឬង្ៅង្លីង្ាំល នង្យបយណ្ណម្ួយ
ង្ យ
ង្ យ
្ឹ សារលម្អិតខដ្ល ពាក់ព័នន
ធ ឹខបញ្ញាខដ្លបន
ី
ី ក៏ម្ន
ិ បនង្ធវកា
ី រសិកាង្អាយបនស្រគប់ស្របធានបទ ឬរាល់ខម្
ង្លីកង្ ខ
ី ង្នាេះខដ្រ។

ខ្ឹម្សារថនឯកសារស្រសាវស្រាវសង្ខេបង្នេះ សាិតង្ស្រកាម្ចាប់ាធរមានរបស់កម្ពុា និខកច
ិ ចស្រពម្ង្ស្រពៀខអ្នតរាតស
ិ តី

ពីសិទធិអ្ក
ន និពនធ។ រាល់ការង្រៀបចាំង្ ខ
ី វ ិញង្ោយដ្កស្រសខ់នូវខផ្នកណ្ណម្ួយ ឬខ្ឹម្សារទាំខស្រសុខថនឯកសារស្រសាវស្រាវង្នេះ
ស្រតូវមានការអ្នុញ្ញាតពីវ ិទាសាាន។

រកាសិទធិ ឆ្ន២
ាំ ០១៦ វ ិទាសាានសភាកម្ពុា (វ.ស.ក)។
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នសច្បកតីសនងខប
ចាប់តាខ
ាំ ពីឆ្ន២
ាំ ០០៣ម្ក រាជរោឋភិបលកម្ពុាបនោក់ង្ចញទាំខយុ ទធសាស្តសត និខខផ្នការសកម្មភាពង្ដ្ីម្បី
កាំខណទស្រម្ខ់ចាប់ និខយុ តធ
តិ ម្៌។ សម្ទ
ី នូវសាាប័ន
ិ ធផ្លខដ្លគួរឲ្យកត់សមាាល់ាង្ស្រចន
ី រួម្មាន៖ ការបង្ខកត
នានា ឧបករណ៍ចាប់ និខការកសាខសម្តាភាពស្រតូវបនង្ធវីង្

ខ
ី កនុខង្ាំលបាំណខពស្រខឹខតុោការ រួម្ទាំខង្ធវី

ទាំង្នប
តិ ម្៌។ ខតង្ទេះបា
ី កម្មស្របព័នធចាប់ និខយុតធ
ី យ៉ាខណ្ណក៏ង្ោយ កច
ិ ចស្របឹខខស្របខថនកច
ិ ចកាំខណទស្រម្ខ់ង្នេះង្ៅ
មានបញ្ញាស្របឈម្ាង្ស្រចីន។1


ធនធានម្នុសេ៖
o មានការខវេះខាតចាំនួនង្ៅស្រកម្ ស្រពេះរាជអ្ាា ស្រកឡាបញ្ជ ី នខ
តិ ម្៌
ិ ម្ស្តនតរី ដ្ឋបលង្ៅស្រកសួខយុតធ
និខតុោការរាជធានី ង្ខតត។

o មានការខវេះខាតតុោការជាំនាញដ្ូចាតុ ោការការងារ តុោការអ្នីតជ
ិ ន តុ ោការពាណិជជ
កម្ម និខតុ ោការរដ្ឋបល ង្ោយសារចាំនន
ួ ថនការបណុ ត េះបណ្ណ
ត លង្ៅស្រកម្ង្ៅមាន កស្រម្ិត។

o មានការខវេះខាតម្ស្តនតច
ី ុ េះបញ្ជ ីសាំណុាំង្រឿខកតតា
ី ម្ស្របព័នធចុេះបញ្ជ ី ៃមី

(គង្ស្រមាខតុោការគាំរូ)

ទន់ង្ឆ្ីយតបង្ៅនឹខការងារស្រគប់ស្រគខង្រឿកតីឲ្យលអស្របង្សីរ។



ម្ន
ិ

ការស្រគប់ស្រគខសម្តាភាពសាាប័ន
o មានការខវេះខាតអាាំរការយល័
យង្ៅតាម្ស្រកសួខ
ិ

តុោការង្ខតត

ង្ៅស្រកម្ និខស្រពេះរាជអ្ាា។

នខ
យសស្រមាប់
ិ ការយល័
ិ

o ខវេះអាាំរកនុខដ្ាំង្ណីរការយនតការង្ោេះស្រសាយជង្មា្េះ។

o ៃវ ិកាមានកស្រម្ិតសស្រមាប់ស្រកសួខយុតតិធម្៌ និខតុោការរាជធានី ង្ខតត
o មានការខវេះខាតង្ម្ធាវ ីកនុខការផ្តល់ជាំនយ
ួ ខផ្នកចាប់

o មានការខវេះខាតៃវ ិកាកនុខដ្ាំង្ណីរការកតីពាក់ព័នធស្រព ទ
ម ណឌ
o ការចុេះម្ូលោឋនផ្ទាល់ង្ៅមានកស្រម្ិត

រាជរោឋភប
ិ លកម្ពុាមានការង្បតាាចត
ិ តកុ នខការបនតការអ្នុវតតកាំខណទស្រម្ខ់ ខដ្លនខ
ឹ នាាំម្កលទធផ្លបខនាម្ង្ទៀត
កនុខការអ្នុវតតយុទធសាស្តសតកាំខណទស្រម្ខ់ចាប់ និខយុតតិធម្៌ ខដ្លបនោក់ង្ចញតាាំខពីឆ្ន២
ាំ ០០៣។ ខាខង្ស្រកាម្
ង្នេះ គា
ី ង្លបឿនថនកាំខណទស្រម្ខង្់ នេះ។
ឺ ការផ្តល់នូវជង្ស្រម្ស
ី ង្ាំលនង្យបយង្នេះកនុខការបង្ខកត
1
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បនតបង្ខកីននូវធនធាន ទាំខខផ្នកង្

ោឋរចនាសម្ព័នធ នខ
ិ ៃវ ិកា ដ្ល់តុោការរាជធានី ង្ខតត។

បនតបង្ខកីនសម្តាភាព និខបង្ខកីនចាំនន
ួ ង្ៅស្រកម្ ស្រពេះរាជអ្ាា និខម្ស្តនតីតុោការង្ោយង្ធវីការង្ស្រជីសង្រស
ី
័
កនុខចាំង្ណ្ណម្ស្របាពលរដ្ឋកម្ពុាវយង្កម
ខ និខសាវហាប់ តាម្រយៈរាជបណឌិតសភាវ ិាជជីវៈតុោការ និខ
ម្ជឈម្ណឌលបណុ ត េះបណ្ណ
ត លង្ម្ធាវ ី។



បនតបង្ខកីនការពស្រខឹខស្រកម្សល
ី ធម្៌ នខ
ិ វ ិធានការណ៍វ ិន័យរបស់តុោការ ស្របឆ្ាំខង្ៅនខ
ឹ ង្ៅស្រកម្ ស្រពេះ
រាជអ្ាា និខអ្នកពាក់ព័នធ ខដ្លស្របស្រពឹតតខុសស្រកម្សីលធម្៌ និខបនតស្របយុទធស្របឆ្ាំខអ្ាំង្ពីពុករលួយ។



ពស្រខីក និខពស្រខឹខង្សវា និខង្ស្របីស្របស់យនតការង្ោេះស្រសាយវ ិវាទង្ស្រៅស្របព័នធតុោការ។ កិចចស្របឹខខស្របខកនុខ
ការបង្ខកីត “ផ្ាេះយុតតិធម្៌(Maisons de la Justice)” ង្ៅតាម្ស្រកុខ ស្រសុក ខណឌ និខ “គណៈកមាមធិការ
ង្ោេះស្រសាយវ ិវាទឃុ ាំ សងាកត់” ង្ៅតាម្ថ្ននក់ឃុាំ សងាកត់ គួរខតស្រតូវបនបនត និខពស្រខីកបខនាម្។




បង្ខកន
ួ សាោឧទធរណ៍។
ី ចាំនន

កាត់បនាយចាំនន
ួ អ្នកាប់ពនធនាាំរ ង្ោយអ្នុវតតវ ិធានការណ៍ផ្តនាាង្ទសស្របកបង្ោយការថចនស្របឌិត និខ
ង្លក
ី ទក
ឹ ចត
ិ តការង្ស្របស្រី បស់យនតការង្ោេះស្រសាយវ ិវាទង្ស្រៅស្របព័នធតុោការ។

2

១. នសច្បកតីន្តើរ
កាំខណទស្រម្ខ់ចាប់ នខ
ិ យុតតិធម្៌ង្ៅខតារង្បៀបវារៈសាំខាន់របស់រាជរោឋភប
ិ លកម្ពុានត
ី កា
ិ លទី ៥ ង្នេះ។ ចាប់
តាាំខពីឆ្ន២
ាំ ០០៣ម្ក រាជរោឋភិបលកម្ពុាបនពាយម្ខកលម្អស្របព័នធចាប់ និខយុតតិធម្៌តាម្រយៈ
កាំខណទស្រម្ខ់នានា។ យុទធសាស្តសតសស្រមាប់ការអ្នុវតតកាំខណទស្រម្ខ់ង្នេះស្រតូវបនអ្នុម្័តង្ោយគណៈ

កម្មវ ិធី
រដ្ឋម្ស្តនតថី ន

2
រាជរោឋភប
ាិ ង្ៅជុាំវ ិញបញ្ញាសទ
ិ លកម្ពុា។ យុទធសាស្តសតថនកាំខណទស្រម្ខ់ង្នេះគស
ឺ ត
ិ ធិម្នុសេ នត
ី រិ ដ្ឋ និខង្ាំល

ការណ៍ថនការខបខខចកអ្ាំណ្ណច ។3 ាម្ួយាំនផ្ខខដ្រ ខផ្នការសកម្មភាពង្ដ្ីម្បអ្
ី នុវតត យុទធសាស្តសតង្នេះក៏ស្រតូវ
បនអ្នុម្័តង្ោយគណៈរដ្ឋម្ស្តនតីកាលពីឆ្ន២
ាំ ០០៥។ រាជរោឋភិបលកម្ពុាង្ៅខតបនតផ្តល់អាទិភាពខា្ខ
ាំ ង្ៅកនុខ
យុទធសាស្តសតកាំខណទស្រម្ខ់ ង្ដ្ីម្បង្ី លក
ី កម្ពស់កាំខណទស្រម្ខ់ចាប់ នខ
ិ តុោការង្ៅកនុខស្របង្ទសកម្ពុា។ ការអ្នុវតត
យុទធសាស្តសតកាំខណទស្រម្ខ់ង្ៅខតកាំពុខបនត។ ឧទ

រណ៍ យុទធសាស្តសត និខសកម្មភាពទាំខង្នេះស្រតូវបនោក់ង្ចញ

ង្ៅកនុខខផ្នការអ្ភិវឌឍន៍យុទធសាស្តសតាតិ២០១៤-២០១៨ និខយុទធសាស្តសតចតុង្កាណដ្ាំណ្ណក់កាលទី៣។
ស្របព័នធចាប់ទាំង្នីបង្ៅស្របង្ទសកម្ពុាស្រតូវបនទទួលឥទធិពលយ៉ាខខា្ខ
ាំ
(ស្របព័នធចាប់សុីវ ិល)
ដ្ល់

១៩៥៣។

ពីស្របព័នធចាប់របស់ស្របង្ទសបរា ាំខ

ង្ោយសារស្របង្ទសកម្ពុាធា្ប់សាិតង្ស្រកាម្អាណ្ណនិគម្ស្របង្ទសបរា ាំខចាប់ពីឆ្ន១
ាំ ៨៦៣

ស្របព័នធចាប់ង្នេះស្រតូវបនបនតអ្នុវតតង្ៅកនុខស្របង្ទសកម្ពុារ ូតដ្ល់ឆ្ន១
ាំ ៩៧៥។

១៩៧៥-១៩៧៩ ស្របព័នធចាប់របស់ស្របង្ទសកម្ពុាស្រតូវបនបាំផ្ទ្ញង្សាីរខតទាំខស្រសុខ កនុខរបបខខមរស្រក ម្ ង្

ពឆ្
ី ន ាំ
យ
ី

អ្នកអ្នុវតតចាប់ភាគង្ស្រចីនដ្ូចាង្ៅស្រកម្ ស្រពេះរាជអ្ាា ង្ម្ធាវ ីស្រតូវបនសមា្ប់។ ាក់ខសតខ អ្នកខដ្លង្ៅរស់រាន
មានជីវ ិតពរី បបភ័យខា្ចង្នេះ ង្
ខត ៧ នាក់បុង្៉ា ណ្ណាេះ ង្

យ
ត លខផ្នកចាប់ម្ុនឆ្ន១
ាំ ៩៧៥ មានចាំនួន
ី ខដ្លបនទទួលការបណុ ត េះបណ្ណ

យ
តិ ម្៌ង្
ី អ្នកទាំខង្នាេះបនកា្យាអ្នកកសាខង្រៀបចាំស្របព័នធចាប់ និខយុតធ

ចាំណុចចាប់ង្ផ្តីម្ង្ោយាំមនអ្វីង្សាេះ។4
១៩៩៣

ង្ៅកនុខដ្ាំណ្ណក់កាលរបស់សម្័យអ្ុនតាក់ចាប់ពីឆ្ន១
ាំ ៩៩១

ចាប់ម្យ
ួ ចាំនួនស្រតូវបនអ្នុ ម្័តឲ្យង្ស្របីស្របស់

ខដ្លរួម្មានចាប់ស្រព

ទ
ម ណឌ

ខ
ី វ ិញ ពី
ដ្ល់

ចាប់ពាក់ព័នធនឹខ

តុោការ ចាប់សារព័ត៌មាន ។ល។5 បនាាប់ពកា
ាំ ៩៩៣ ស្របង្ទសកម្ពុាបនង្បីក
ី រង្បេះង្ឆ្នតាសាកលកនុខឆ្ន១
ស្រពាំខដ្នរបស់ខួ ន
្

និខង្ធវីង្សរភាវូ
្
ី បនីយកម្មង្សដ្ឋកិចចរបស់ខួ ន
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និខទទួលនូវជាំនយ
ួ អ្ភិវឌឍន៍ផ្ូ វការាង្ស្រច
្
ីនពី

The Danish Institute for Human Rights (DIHR), “Implementation of Legal and Judiciary Reform in Cambodia,” The
Evaluation of DIHR Partnership Programme with General Secretariat of Council of Legal and Judicial Reform (CLJR),
2012, p. 8.
3
Ibid.
4
Tom Fawthrop and Helen Jarvis, trans., Getting away with Genocide?, Elusive Justice and the Khmer Rouge Tribunal,
(Sydney: UNSW Press, 2005), pp. 48-49.
5
Destination Justice, accessed 14 February 2016, http://www.chbab.net/chbab-net-in-english/about-the-cambodianlegal-system-en.
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បរង្ទស ង្ដ្ីម្បាំ
ី ស្រាំ ទដ្ល់ការកសាខស្របង្ទសាត។
ិ សកម្មភាពទាំខង្នេះ នខ
ិ ការបង្ខកីតសាោកតខី ខមរស្រក ម្បន
ង្ធវឲ្
្
សុខ (Common Law) ម្ួយចាំនន
ួ ង្ៅកនុខស្របព័នធ
ី យស្របង្ទសកម្ពុាស្រសូបយកង្ៅការអ្នុវតតខបបអ្ខ់កូ សាក់
ចាប់ និខយុតតិធម្៌របស់ខួ ្ន។6 កនុខន័យង្នេះ ស្របព័នធចាប់ង្ៅកម្ពុាស្រតូវបនសង្ខកតង្ឃញ
ី ថ្នាស្របព័នធកូនកាត់
ខដ្លទទួលឥទធព
្
សុខ ។7
ិ លទាំខស្របព័នធចាប់សុវី ិល នខ
ិ ស្របព័នធអ្ខ់កូ សាក់

ឯកសារស្រសាវស្រាវសង្ខេបង្នេះ នឹខផ្តល់ព័ត៌មានអ្ាំពីបចចុបបននភាពអ្ាំពីស្របព័នធចាប់ និខយុតតិធម្៌ង្ៅកនុខស្របង្ទស
កម្ពុា។ ឯកសារង្នេះក៏នខ
ឹ ពន
ិ ត
ិ យង្ម្ល
ី ផ្ខខដ្រង្ៅបញ្ញា នខ
ិ ការស្របឈម្ ខដ្លតុោការរាជធានី ង្ខតត កាំពុខ
ស្របឈម្ ាម្ួយនឹខអ្នុសាសន៍ខកលម្អម្យ
ួ ចាំនួន។

២. ម្បព័នធច្បាប់ និងយុត្តិធរ៌នានពលបច្បចបបនន
នៅម្បនទសករពជា
ុ
ុ

២.១ ស្របព័នច
ធ ាប់

២.១.១ ស្របភពថនចាប់កម្ពុា

ស្របភពថនចាប់កម្ពុារួម្មានទាំខស្របភពផ្ទាល់ និខស្របភពម្ិនផ្ទាល់។8 ស្របភពផ្ទាល់សាំង្ៅង្លីឧបករណ៍ចាប់ទខ
ាំ
អ្ស់ខដ្លអ្នុម្័ត ឬង្ចញង្ោយអ្ាាធរមានសម្តាកច
ន
ិ ចរបស់រដ្ឋ រឯស្របភពម្
ី
ិ ផ្ទាល់សាំង្ៅង្ៅង្លី

“ស្របថពណី

ទាំង្នៀម្ទាំោប់ ម្នសកា
ត ល និខជាំង្នឿសាសនា”។9 កនុខង្រឿខ
ិ រ សម្ភាព ការសង្ស្រម្ចរបស់តុោការ អ្ាាកណ្ណ
កតីសុីវ ិល ស្របសិនង្បីចាប់មានភាពចង្នា្េះស្របង្ហាខពាក់ព័នធនឹខង្រឿខកតី តុោការអាចបនតដ្ាំង្ណីរការសវនការកតី
នខ
ិ ង្ធវកា
ី រកាត់កង្តី ោយឈរង្លម្
ី ូលោឋនស្របថពណី ទាំង្នៀម្ទាំោប់ ម្នសកា
ិ រ និខសម្ភាព។

6

Ibid.
Peng, Hor; Phallack, Kong & Menzel, Jorg. 2012. Introduction to Cambodian Law. Published by Konrad-AdenauerStiftung. p. 8
8
Ibid.
9
Ibid. P.8-9
7
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ស្របភពថនឋានានុស្រកម្ចាប់ង្ៅកនុខស្របង្ទសកម្ពុា
រដ្ធធម្មនុញ្ញ
ច្បាប់
ព្រះរាជព្រត្
ឹ យ
អនុព្រឹត្យ
ព្បកាស
សសច្បរតស
ី សព្ម្ច្ប

សារាច្បរណ៍
ដ្ីកា

ស្របភព: Peng, Hor; Phallack, Kong & Menzel, Jorg,

Introduction to Cambodian Law. Published

by Konrad-Adenauer-Stiftung, 2012
ចាប់អ្នតរាតិស្រតូវបនចាត់ទុកាស្របភពថនចាប់ង្ៅកនុខស្របង្ទសកម្ពុាខដ្រ។ ង្បីង្យខតាម្មាស្រតា២៦ ថនរដ្ឋ
ធម្មនុញ្ាកម្ពុា រាល់សនធស
ិ ញ្ញា នខ
ិ អ្នុសញ្ញាអ្នតរាតិស្រតូវចុេះស្រព សាង្លខា នខ
ិ ផ្តល់សចាចប័នង្ោយស្រពេះម្ហា

កេស្រតបនាាប់ពីបនអ្នុម្័តង្ោយសភា។10 ម្ន
ិ មានការបងាាញាក់ោក់អ្ាំពឋា
ី នានុស្រកម្ថនចាប់អ្នតរាតង្ិ ទ។

10

Constitution of the Kingdom of Cambodia, Art. 26.
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ប៉ាុខនត ង្ោយសារចាប់ង្នេះស្រតូវទទួលការអ្នុម្័តពស
ី ភា នខ
ិ ផ្តល់សចាចប័ន ដ្ូង្ចនេះវាអាចស្រតូវបនចាត់ទុកថ្នា
ចាប់កុ ខស្រសុ
ន
កខដ្រ។11
២.១.២ ដ្ាំង្ណីរការថនការបង្ខកត
ី ចាប់
ការបង្ខកីតចាប់អាចផ្តួចង្ផ្តីម្ង្ោយរដ្ឋសភា

ស្រពឹទធសភា

និខរាជរោឋភិបល។

បនាាប់ម្កចាប់ខដ្លបនង្ធវី

ង្សចកតីង្ស្រពៀខរួចង្នាេះស្រតូវោក់ជូនគណៈកម្មការជាំនាញរដ្ឋសភាង្ដ្ីម្បព
ី ិនិតយ។ បនាាប់ពីការពិភាការួច គណៈ
កមាមការជាំនាញនឹខរាយការណ៍ង្ៅជូនសមាជិកទាំខអ្ស់ថនរដ្ឋសភា

និខោក់ជូនសភាង្ពញអ្ខាង្ដ្ីម្បស
ី ុ ាំការ

អ្នុម្័ត។ បនាាប់ម្ក ចាប់ខដ្លបនង្ស្រពៀខរួចង្នាេះស្រតូវបញ្ជូ នង្ៅកាន់ស្រពឹទធសភាង្ដ្ីម្បព
ី ិនិតយនិខផ្តល់ង្យបល់។

កនុខដ្ាំណ្ណក់កាលង្នេះ ចាប់ខដ្លបនពស្រងាខអាចបញ្ជូ នង្ៅវ ិញង្ៅម្កបន ស្របសិនង្បចា
ាំ ច់។ ស្រពឹទធសភា ា
ី ប
ទូង្ៅ មានរយៈង្ពលម្ួយខខ (ខតកនុខករណីស្របញាប់ មានរយៈង្ពល ៥ ថៃៃ) កនុខការពិនិតយង្សចកតីង្ស្រពៀខចាប់

ង្នាេះ។ រដ្ឋសភាមានឆនាានុសទ
ធិ ុ ខការទទួ
ន
លយក ឬបដ្ង្ិ សធន៍ង្យបល់របស់ស្រពឹទធសភា។ ង្ៅង្ពលខដ្លពន
ិ ក
ិ ិតយ
រួចង្

យ
(ង្ោយផ្តល់ង្យបល់ និខពិភាកាង្ោយសភាទាំខពីរ រដ្ឋសភាអាចអ្នុម្័តង្សចកតីង្ស្រពៀខចាប់ង្នាេះ
ី

នខ
ី បស្រី បកាសោក់ឲ្យង្ស្របស្រី បស់ ម្ុនង្ពលចូលាធរមាន
ិ បញ្ជូ នម្កស្រពេះម្ហាកេស្រតង្ដ្ម្

(រយៈង្ពល ១០ ថៃៃ

ង្ៅកនុខរាជធានីភនាំង្ពញ និខ ២០ ថៃៃ ទូទខ
ាំ ស្របង្ទស)។ ចាប់ខ្េះ ង្ៅង្ពលខដ្លមានការស្របញាប់ អាចចូលា
ធរមានភា្ម្បនាាប់ពស្រី បកាសោក់ឲ្យង្ស្របស្រី បស់។ កនុខករណីខ្េះ ស្រកុម្ស្របក
ឹ ាធម្មនុញ្ាអាចពិនត
ិ យធម្មនុញ្ាភាពថន
ចាប់ង្នេះ។12

២.១.៣ ស្រកុម្ស្របឹកាធម្មនុញ្ា
ស្រកុម្ស្របក
ឹ ាធម្មនុញ្ាគា
ឺ សាាប័នឯករាជយ ខដ្លធានានូវធម្មនុញ្ាភាពរបស់ចាប់ ង្

យ
ី ស្រកុម្ស្របក
ឹ ាធម្មនុញ្ាង្នេះ

មានសម្តាកិចចកុ ខការបកស្រសាយរដ្ឋ
ន
ធម្មនុញ្ា នខ
ិ ចាប់ខដ្លអ្នុម្័តង្ោយរដ្ឋសភា។ ស្រកុម្ស្របក
ឹ ាធម្មនុញ្ាមាន
សមាជិក ៩ រូប និខអ្ណាតិ ៩ ឆ្ន។
ាំ កនុខចាំង្ណ្ណម្សមាជិកទាំខង្នាេះ ៣ រូបស្រតូវខតខតាាំខង្ោយស្រពេះម្ហាកេស្រត

៣

រូបពីរដ្ឋសភា និខ ៣ រូបង្ទៀតពីឧតតម្ស្រកុម្ស្របឹកាអ្ខាង្ៅស្រកម្។ ម្ួយភាគបី ថនសមាជិកស្រតូវង្ធវីការផ្ទ្ស់បូ រង្ៅ
ត

ង្រៀខរាល់ ៣ ឆ្ន។
ាំ 13 ស្រកុម្ស្របក
ន
្ េះខដ្លពាក់ព័នធនខ
ឹ ាធម្មនុញ្ាក៏មានសម្តាកច
ិ ចកុ ខការង្ោេះស្រសាយជង្មា
ឹ ការង្បេះ
ង្ឆ្នតង្ស្រជីសតាាំខតាំណ្ណខរាស្តសត និខស្រពឹទធសភាខដ្រ។14

11

Destination Justice, accessed 14 February 2016, http://www.chbab.net/chbab-net-in-english/about-the-cambodianlegal-system-en.
12
Constitution of the Kingdom of Cambodia, Art. 91 New, 92, 93 New, 113 New and 136 New
13
Constitution of the Kingdom of Cambodia, Arts. 136-137.
14
Constitution of the Kingdom of Cambodia, Art. 136.
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២.២ ស្របព័នត
ធ ុោការ

ង្យខតាម្រដ្ឋធម្មនុញ្ា អ្ាំណ្ណចបីស្រតូវបនខបខខចកោច់ពីាំន៖ នីតិបញ្ាតតិ នីតិស្របតិបតតិ និខតុ ោការ ង្
ភាពឯករាជយពីាំន។

ស្រពេះម្ហាកេស្រតាអ្នកធានានូវឯករាជយភាពថនតុោការ

ង្

យ
ី មាន

យ
ី ឧតតម្ស្រកុម្ស្របឹកាថនអ្ខា

15
ង្ៅស្រកម្ស្រតូវជួយស្រពេះម្ហាកេស្រត ង្ដ្ីម្បធា
ី នាឯករាជយភាពរបស់តុោការ។ ស្របព័នធតុោការ មានបថ្ន
ី ន ក់ ខដ្ល
16
រួម្មាន តុោការរាជធានី ង្ខតត (ថ្ននក់ទី១) សាោឧទធរណ៍ (ថ្ននក់ទ២
ី ) និខតុ ោការកាំពូល (ថ្ននក់ទី៣)។

តុោការរាជធានី ង្ខតត និខសាោឧទធរណ៍ពិនិតយង្ម្ីលទាំខអ្ខាង្

តុ និខអ្ខាចាប់ កនុខការកាត់កតី។ ចាំខណកឯ

តុោការកាំពូល ង្ៅង្ពលកាត់កង្តី ោយអ្ខាង្ៅស្រកម្ ៥ រូប តុោការកាំពូលពន
ិ ិតយង្ម្ល
ី ខតអ្ខាចាប់ង្ទ។ កនុខ
ករណីកាត់កង្តី ោយអ្ខាង្ៅស្រកម្ ៩រូប តុោការកាំពូលនឹខពន
ិ ត
ិ យង្ម្ល
ី ទាំខអ្ខាង្

តុ នខ
ិ អ្ខាចាប់។មាស្រតា៨ ថន

ចាប់សតីពីការង្រៀបចាំតុោការ បនខចខថ្ន តុោការស្រគប់ថ្ននក់ទខ
ាំ អ្ស់ស្រតូវអ្ម្ង្ោយការយល័
យស្រពេះរាជអាាា
ិ
ម្ួយ។
ថ្នារ់ ៣
ី
ត្ុលាការរំរូល

អគ្គព្រះរាជអាជាា

(ជាស ៀត្ទាត្់) សៅព្រម្ច្បំនួន ៥ នារ់ រិ

ការយាល័
យសសុ៊ើ បអសង្េត្
ិ

និត្យតត្អង្គច្បាប់បុស្
ណ ះ។ សៅព្រម្ ៩

ការយាល័
យព្រេម ណឌ
ិ

នារ់រន
ិ ត្
ិ យទាំង្អង្គសេត្ុ នង្
ិ អង្គច្បាប់

ការយាល័
យសុី វល
ិ
ិ

ថ្នារ់ ២
ី
សាលាឧ រធ ណ៍
សៅព្រម្ ៣ រូប រិនិត្យទាំង្អង្គសេត្ុ
និង្អង្គច្បាប់

តុោការរាជធានី ង្ខតតង្ៅស្រកម្១ រូប ពិ

ថ្ននក់ទ១
ី

តុោការង្យធា

នត
ិ យទាំខអ្ខាង្ តុ នខ
ិ អ្ខាចាប់។ មាន
15
16

ាំ ញខដ្លអាចមាន
តុោការជនា
តុោការរដ្ឋបល តុោការស្រគួសារ

Constitution of the Kingdom of Cambodia, Art. 132.
Law on Judicial Organization (2014)
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នាយកោឋន ២ ៖ សុីវ ិល និខស្រព

ទ
ម ណឌ

តុោការការងារ និខតុោការ
ពាណិជជកម្ម

ស្របភព៖ វ ិទាសាានខខមរង្ដ្ីម្បីលទធិស្របាធិបង្តយយ
២.២.១ សាាប័នស្រគប់ស្រគខ នខ
ិ ាំាំស្រទដ្ល់ស្របព័នធតុោការ

ឧតតម្ស្រកុម្ស្របឹកាថនអ្ខាង្ៅង្ស្រកាម្មានសម្តាកិចចកុ នខការខតខតាាំខ ផ្ទ្ស់បូ រត និខបង្ណតញរាល់ង្ៅស្រកម្ និខស្រពេះ
រាជអាាាតាម្សាំង្ណីររបស់រដ្ឋម្ស្តនតីស្រកសួខយុតតិធម្៌។

ឧតតម្ស្រកុម្ស្របឹកាថនអ្ខាង្ៅស្រកម្ក៏មានសម្តាកិចចផ្ខខដ្រ

កនុខការចាត់វ ិធានការណ៍វ ិន័យស្របឆ្ាំខនខ
ខដ្លមានការង្ធវសស្របខ
ឹ ង្ៅស្រកម្ និខស្រពេះរាជអាាាស្រគប់កស្រម្ត
ិ

ស

កនុខការបាំង្ពញការងារ។17 រដ្ឋធម្មនុញ្ាតស្រម្ូវឲ្យសាាប័នម្ួយង្នេះធានានូវឯករាជយភាពរបស់តុោការ។ ម្ា៉ាខវ ិញ
ង្ទៀត ស្រកសួខយុតតិធម្៌មានតួនាទីាអ្នកតាម្ោនពិនិតយង្ម្ីលពនធធនាាំរ និខធានាថ្នង្សចកតីស្រពាខចាប់នានា
18
ស្រសបង្ៅតាម្ចាប់ខដ្លង្ៅមាន ។ ស្រកសួខយុ តតិធម្៌ក៏ស្រតូវបនតស្រម្ូវឲ្យរកាលខ
ិ ិតង្ថ្នកលង្ទស។

់ ាប់ និខយុតិ ធ
២.៣. កិចខ
ច ិ តខាំស្របឹខខស្របខកាំខណទស្រម្ខច
ត ម្៌

ង្ៅចង្នា្េះឆ្ន២
ាំ ០០៣ នខ
ួ ពរី ពាក់ព័នធនឹខ
ី ឯកសារសាំខាន់ចាំនន
ិ ២០០៥ រាជរោឋភប
ិ លកម្ពុាបនង្រៀបចាំបង្ខកត
កាំខណទស្រម្ខ់ចាប់ និខយុ តតិធម្៌ ខដ្លឯកសារទាំខពីរង្នេះមាន៖ យុទធសាស្តសតកាំខណទស្រម្ខ់ចាប់និខតុ ោការ
19
នខ
ង្ាំលង្ៅយុទធសាស្តសតចាំនន
ួ ៧ ស្រតូវបនកាំណត់ង្ៅ
ិ ខផ្នការសកម្មភាពសស្រមាប់អ្នុវតតយុទធសាស្តសតង្នេះ។

កនុខយុទធសាស្តសតកាំខណទស្រម្ខ់ខដ្លរួម្មាន៖ ១) ង្លក
គាល ២) ទាំង្នប
ី កម្ពស់សទ
ិ ង្ធិ សរភាពបុ
ី
ី កម្មស្រកបខណឌ
ចាប់ ៣) បង្ខកីនការផ្េពវផ្ាយពត៌មានពាក់ព័នធនឹខចាប់ និខវ ិស័យយុតតិធម្៌ ៤) ង្លីកកម្ពស់ដ្ាំង្ណីរការចាប់

និខង្សវាង្ផ្េខៗង្ទៀត ៥) បង្ខកីនង្សវាយុតតិធម្៌ ៦) បង្ខកីនដ្ាំង្ណីរការង្ោេះស្រសាយវ ិវាទង្ស្រៅស្របព័នធតុោការ និខ
20
៧) ពស្រខខ
ឹ អាណតតិ នខ
ិ ការបាំង្ពញការងាររបស់សាាប័នចាប់នខ
ិ យុតតិធម្៌។ ង្ដ្ីម្បស
ី ង្ស្រម្ចឲ្យបននូវង្ាំលង្ៅ

ទាំខ៧ខាខង្លី រាជរោឋភិបលក៏បនបង្ខកីតខផ្នការសកម្មភាព ខដ្លមានសកម្មភាពអាទិភាពចាំនន
ួ ៩៧។ ង្ៅ
កនុខខផ្នការយុទធសាស្តសតអ្ភិវឌឍន៍ាតិ២០១៤-២០១៨ រាជរោឋភិបលកម្ពុា បនបងាាញអ្ាំពីការង្បតាាចិតតកុ នខ
ការបនតការអ្នុវតតង្ាំលង្ៅទាំខ៧ចាំណុចសស្រមាប់កាំខណទស្រម្ខ់ចាប់ នខ
តិ ម្៌។
ិ យុ តធ

17

Law on Organization and Functioning of Supreme Council of Magistracy. (2014)
Law on Establishment of MoJ (1996) and Anukret on Organization and Function of MoJ (2000).
19
Peng, Hor; Phallack, Kong & Menzel, Jorg. 2012. Introduction to Cambodian Law. Published by Konrad-AdenauerStiftung. p. 17.
20
Ibid., p.20.
18
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យុទធសាស្តសតចតុង្កាណ ដ្ាំណ្ណក់កាលទប
ី ី បនកាំណត់នូវង្ាគជ័យម្ួយចាំនួនង្ៅកនុខវ ិស័យកាំខណទស្រម្ខ់ចាប់
និខយុតតិធម្៌កន្ខម្ក ខដ្លរួម្មាន៖21


ការង្ធវទ
ម ណឌៃមី ស្រកម្រដ្ឋបបង្វណី ស្រកម្នត
ី ាំង្នប
ី កម្មស្រកបខណឌចាប់ ាពង្ិ សស ការអ្នុម្័តស្រកម្ស្រព ទ
ី វិ ិធី
រដ្ឋបបង្វណី ាង្ដ្ីម្។



ង្លីកកម្ពស់ការផ្េពវផ្ាយចាប់ និខការអ្នុវតតចាប់ តាម្រយៈការអ្ប់រ ាំខផ្នកចាប់ និខវគា

ក
ឹវ

ន
ឺវ ដ្ល់

ម្ស្តនតពា
ី ក់ព័នធ និខ ម្ស្តនតអ្
ី នុវតតចាប់។


បង្ខកន
ី ការពស្រខឹខទាំខសម្តាភាពវ ិាជជវី ៈ និខគណង្នយយភាពរបស់ង្ៅស្រកម្ នខ
ិ ស្រពេះរាជអាាា។



បង្ខកីនៃវ ិកាាបង្ណតីរៗដ្ល់ស្របព័នធយុតតិធម្៌។



ពស្រខីកយនតការង្ោេះស្រសាយវ ិវាទង្ស្រៅស្របព័នធតុោការ

ខដ្លរួម្ទាំខការោក់ឲ្យដ្ាំង្ណីរការម្ណឌលង្សវា

កម្មចាប់ នខ
ិ បង្ខកីតម្ជឈម្ណឌលាតថិ នម្ជឈតតការពាណិជជកម្ម។
ង្ស្រៅពីង្នេះ ខផ្នកង្ផ្េខង្ទៀតថនយុទធសាស្តសតកាំខណទស្រម្ខ់ ក៏ទទួលបនង្ាគជ័យខដ្រ។ ទាំខង្នេះរួម្មានៈ ការ
បញ្ចូ លការអ្ប់រ ាំអ្ាំពីសិទធិម្នុ សេង្ៅកនុខកម្មវ ិធីសិកា ការបង្ខកីតម្ជឈម្ណឌល
សម្តាភាពស្រកុម្ស្របឹកាស្រកម្សល
ី ធម្៌របស់គណៈង្ម្ធាវ ី

ក
ឹវ

ន
ឺវ សស្រមាប់ង្ម្ធាវ ី ការពស្រខឹខ

ការអ្ភវិ ឌឍន៍សម្តាភាពរបស់រាជបណឌិតសភាវ ិាជជីវៈ

តុោការ និខការបង្ខកីតស្របព័នធឃ្្ង្ាំ ម្ីលវ ិស័យយុតតិធម្៌ ាង្ដ្ីម្។22 ាខង្នេះង្ទៀត រាជរោឋភិបលកម្ពុា ង្បី
ង្ទេះបីាមានការរេះគន់
ខ្េះ ង្ៅង្ពលៃមីៗង្នេះ បនរុញចាប់សាំខាន់ៗចាំនន
ួ បីខដ្លរខ់ចាយ
ាំ ូរម្កង្
ិ
ទទួលការអ្នុម្័តង្ោយសភា

យ
ឲ្យបន
ី

ដ្ូចខដ្លខ្ួនបនង្បតាាង្ៅកនុខខផ្នការយុទធសាស្តសតអ្ភវិ ឌឍន៍ាតិ២០១៤-

២០១៨។23 ចាប់ទខ
ាំ បង្ី នេះមាន៖ ចាប់សព
តី ីការង្រៀបចាំអ្ខាការតុោការ ចាប់សព
តី ីលកេនក
តិ ៈថនង្ៅស្រកម្ និខ
ស្រពេះរាជអាាា និខចាប់សតីពីការង្រៀបចាំនិខការស្របស្រពឹតតង្ៅថនឧតតម្ស្រកុម្ស្របឹកាថនអ្ខាង្ៅស្រកម្។24
ង្ស្រៅពីង្នេះ រាជរោឋភិបលក៏បនខិតខាំង្លីកកម្ពស់ង្

ោឋរចនាសម្ព័នធថនស្របព័នធយុតតិធម្៌។ ង្ៅចង្នា្េះឆ្ន២
ាំ ០០៩

និខ២០១៣ រាជរោឋភិបលបនង្រៀបចាំបង្ខកីតឲ្យមានតុោការង្ៅង្ខតតចាំនន
ួ ពីរ(ថប៉ាលិន និខឧតតរមានជ័យ)

21

RGC, Rectangular Strategy Phase III, p. 14
The Danish Institute for Human Rights (DIHR), “Implementation of Legal and Judiciary Reform in Cambodia,” The
Evaluation of DIHR Partnership Programme with General Secretariat of Council of Legal and Judicial Reform (CLJR),
2012, pp. 12-13.
23
RGC, National Strategic Development Plan 2014-2018, p. 108.
24
The Phnom Penh Post, accessed 13 February 2016, http://www.phnompenhpost.com/national/cpp-passes-judiciallaws-senate.
22
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25
នខ
ួ ៧ នខ
ិ បនសាខសខ់អាាំរចាំនន
ិ ជួសជុលអាាំរចាំនួន៣ សស្រមាប់តុោការង្ៅតាម្ង្ខតត។ ប៉ាុខនត ាក់ខសត

ខ កច
តិ ម្៌បន
ិ ចខិតខាំស្របខ
ឹ ខស្របខខផ្នកង្នេះាបនត គឺាង្រឿខចាាំបច់ណ្ណស់។ ស្រតខ់ចាំណុចង្ផ្េខង្ទៀត ស្រកសួខយុតធ
បង្ខកីតយនតការតុោការគាំរូ ង្ដ្ីម្បស្រី គប់ស្រគខការចុ េះបញ្ជ ី សាំណុាំង្រឿខកតី (ឧទ

រណ៍ ស្រគប់ស្រគខសាិតិ ពិនិតយបខនាម្

ស្របម្ូល ស្រសាវស្រាវ នខ
ិ ផ្តល់ព័តមានអ្ាំពង្ី រឿខកត)
ី កនុខង្ាំលបាំណខង្ដ្ីម្បឲ្
ី យតុ ោការទាំខអ្ស់មានសតខ់ោរដ្ូច
ាំន។26 ាលទធផ្ល ង្សៀវង្ៅចុេះបញ្ជ ីសាំណុាំង្រឿខកតស្រី ព
ចាំនន
ួ ២៧ ស្រតូវបនបង្ខកីតង្

ទ
ម ណឌ នខ
ិ ង្សៀវង្ៅចុេះបញ្ជ ីសាំណុាំង្រឿខកតរី ដ្ឋបបង្វណី

ខ
ត លចុេះបញ្ជ ីសាំណុាំង្រឿខកតី ក៏ស្រតូវបនផ្តល់ជូនដ្ល់ង្ៅស្រកម្ ស្រពេះ
ី ។ វគាបណុ ត េះបណ្ណ

រាជអាាា ស្រកឡាបញ្ជ ី និខម្ស្តនតីយុតតិធម្៌ង្ៅតុោការង្ខតតស្រកុខ។
ប៉ាុខនត ការផ្ទ្ស់បូ រទាំ
ត ខង្នេះង្ៅកនុខវ ិស័យចាប់ និខយុ តតិធម្៌ គឺម្ិនសូ វាបនង្ឃញ
ី ាសាធារណៈង្ទ ង្ស្រពាេះ
កាំខណទស្រម្ខ់ចាប់ និខសាាប័ន អាចង្កត
ី ង្

27
ខ
ី ង្ោយម្ិនមានផ្េពវផ្ាយាសាធារណៈង្ស្រចន
ី ។ ង្

តស្រម្ូវឲ្យរាជរោឋភប
ី កម្មវ ិធផ្
ិ លកម្ពុាបង្ខកន
ី េពវផ្ាយសាធារណៈ

តុផ្លង្នេះ

ង្ដ្ម្
ី បជ
ី ូនដ្ាំណឹខដ្ល់ពលរដ្ឋអ្ាំពក
ី ច
ិ ចខិតខាំ

28
ស្របឹខខស្របខនិខការង្បតាាចិតតកុ ខការង្ធវ
ន
ីកាំខណទស្រម្ខ់ស្របព័នធយុតតិធម្៌និខចាប់ង្ៅកម្ពុាស្របកបង្ោយទាំនុកចិតត។

៣. បញ្ហ
ា ម្បឈរ និងសំនែើរនោលននោបាយ
ង្បង្ី ទេះបា
ាំ ក៏ង្ោយង្ៅកនុខការង្លក
តិ ម្៌ង្ៅកម្ពុា បញ្ញា
ី ទទួលបនង្ាគជ័យខា្ខ
ី កម្ពស់ស្របព័នធចាប់ នខ
ិ យុ តធ
ស្របឈម្ង្ៅខតមាន។

់ ាប់ និខយុតិ ធ
៣.១. បញ្ញាស្របឈម្ង្ៅកនុខកាំខណទស្រម្ខច
ត ម្៌

ខផ្នការយុទធសាស្តសតអ្ភិវឌឍន៍ាតិ២០១៤-២០១៨ បនកាំណត់បញ្ញាស្របឈម្ដ្ូចខាខង្ស្រកាម្ង្នេះទក់ទខនឹខ
ការអ្នុវតតយុទធសាស្តសតកាំខណទស្រម្ខ់ចាប់នខ
តិ ម្៌ង្នេះ។ បញ្ញាស្របឈម្ង្នេះស្រតូវបនចាត់ចូលាពីរស្រកុម្
ិ វ ិស័យយុតធ
ដ្ូចខាខង្ស្រកាម្ង្នេះ៖29


ធនធានម្នុសេ

25

RGC, National Strategic Development Plan 2014-2018, pp. 9-12.
RGC, National Strategic Development Plan 2014-2018, pp. 9-12.
27
Peng, Hor; Phallack, Kong & Menzel, Jorg. 2012. Introduction to Cambodian Law. Published by Konrad-AdenauerStiftung. P. 21.
28
Ibid.
29
RGC, National Strategic Development Plan 2014-2018, pp. 9-12.
26
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o កខវេះខាតង្ៅស្រកម្ ស្រពេះរាជអាាា ស្រកឡាបញ្ជ ី នខ
តិ ម្៌ នខ
ិ ម្ស្តនតរី ដ្ឋបលង្ៅស្រកសួខយុតធ
ិ ង្ៅ
តុោការង្ខតតស្រកុខ។
o កខវេះខាតង្ៅស្រកម្មានសម្តាភាពស្រគប់ស្រាំន់សស្រមាប់តុោការការងារ

តុោការអ្នីតិជន

តុោការពាណិជជកម្ម នខ
ិ តុ ោការរដ្ឋបល។
o កខវេះខាតម្ស្តនតីចុេះបញ្ជ ីសាំណុាំង្រឿខកតី (គង្ស្រមាខតុោការគាំរូ)។


ការស្រគប់ស្រគខសម្តាភាពសាាប័ន:
o កខវេះខាតអាាំរការយល័
យង្ៅកនុខស្រកសួខ
ិ

និខតុ ោការង្ខតត

និខកខន្ខសានក់ង្ៅ

និខ

ការយល័
យសស្រមាប់ង្ៅស្រកម្ និខស្រពេះរាជអាាា។
ិ
o កខវេះខាតអាាំរសស្រមាប់យនតការង្ោេះស្រសាយវ ិវាទង្ស្រៅស្របព័នធតុោការ។
o ៃវ ិកាមានកាំណត់សស្រមាប់ស្រកសួខយុតតិធម្៌ និខតុោការង្ខតតស្រកុខ។
o កខវេះខាតង្ម្ធាវ ីសស្រមាប់ផ្តល់ជាំនយ
ួ ខផ្នកចាប់។
o កខវេះៃវ ិកាសស្រមាប់ដ្ាំង្ណីរការសាំណុាំង្រឿខស្រព ទ
ម ណឌ។
o ម្ង្ធាបយង្ធវីដ្ាំង្ណីរង្បសកកម្មមានកាំណត់។
ការង្បតាាចិតតនិខអ្នតរាគម្ន៍បខនាម្ង្ទៀត

គឺស្រតូវការាចាាំបច់ង្ដ្ីម្បព
ី ស្រខឹខនីតិរដ្ឋ

ក៏ដ្ូចាវ ិស័យចាប់

និខ

តុោការ ង្ៅឆ្នខា
ាំ ខម្ុខៗ។ រាជរោឋភប
ិ លកម្ពុាបនសខម្តខនូវង្ចតនាង្ដ្ីម្បង្ី ោេះស្រសាយបញ្ញាស្របឈម្ទាំខ
ង្នេះ ង្ដ្ីម្បឲ្
ី យទទួលបនលទធផ្លង្ស្រចីនាខង្នេះង្ទៀត។ ការង្បតាាចិតតង្នេះ អាចរកង្ឃញ
ី ង្ៅកនុខយុទធសាស្តសតដ្ូច

ា “កម្មវ ិធីនង្យបយ”របស់រាជរោឋភិបលកម្ពុានីតិកាលទី៥ ថនរដ្ឋសភា យុទធសាស្តសតចតុង្កាណដ្ាំណ្ណក់
កាលទ៣
ី និខខផ្នការយុទធសាស្តសតអ្ភវិ ឌឍន៍ាតិ២០១៤-២០១៨ ាង្ដ្ីម្។

៣.២. សាំង្ណីរង្ាំលនង្យបយ

បញ្ញាស្របឈម្ខដ្លបនកាំណត់ង្ោយរាជរោឋភប
ិ ល នខ
ឹ តស្រម្ូវឲ្យមានការង្បតាាចត
ិ ត ការថចនស្របឌិត ង្ពលង្វោ
និខធនធាន ង្ដ្ីម្បនា
ាំ កនូវការផ្ទ្ស់បូ រធាំ
ត ដ្ុាំង្ៅកនុខកាំខណទស្រម្ខ់ចាប់ និខតុោការ។
ី ម្


ធនធាន និខៃវ ិកា គឺាបញ្ញាស្របឈម្ដ្៏ធាំចាំង្ពាេះកិចចខិតខាំស្របឹខខស្របខកាំខណទស្រម្ខ់វ ិស័យយុតតិធម្៌ង្ៅកម្ពុ
ា។

បញ្ញាស្របឈម្ង្នេះ

គឺាបញ្ញាស្របឈម្ដ្៏ធាំបាំផ្ុតម្ួយង្ៅកនុខចាំង្ណ្ណម្បញ្ញាស្របឈម្ទាំខឡាយ

ខដ្លរាជរោឋភប
ិ លស្រតូវខតជាំនេះ។ រាជរោឋភប
ិ លបនង្ោេះស្រសាយបញ្ញាង្នេះខ្េះៗង្

យ
តាម្រយៈការ
ី

បង្ខកន
តិ ម្៌។ កខវេះខាតៃវ ិការបស់តុោការ ក៏ដ្ូចាស្របក់ង្បៀវតេរ ៍
ី ៃវ ិកាាបង្ណតីរៗម្កឲ្យវ ិស័យយុតធ
11

ស្របក់ង្សាធននវិ តតន៍ នខ
ាំ ដ្ល់ម្ស្តនតង្ី ៅកនុខវ ិស័
ិ ផ្លស្របង្យជន៍បខនាម្ បនបខកាការលាំបកយ៉ាខខា្ខ
យយុតធ
តិ ម្៌ កនុខការបាំង្ពញភារកច
្
ង្
ិ ចរបស់ខួ ន

យ
ី ការង្នេះឯខខដ្លង្ធវឲ្
ី យពួកាំត់ងាយទក់ទញឲ្យ

ចូលរួម្ទទួលសាំណូកសូកប៉ាន់។30



វាមានភាពចាាំបច់កុ នខការបង្ខកន
ួ នខ
ី ទាំខចាំនន
ិ សម្តាភាពរបស់ង្ៅស្រកម្ និខស្រពេះរាជអាាា ាពង្ិ សស
ង្ៅតាម្តាំបន់ជនបទ។ បចចុបបននង្នេះ ង្ៅស្រកម្ង្ៅកម្ពុាមានចាំនួនខត២៦៤នាក់ ង្ពាលគឺ១,៧៦នាក់

កនុខចាំនួនស្របាជនម្ួយខសននាក់។31 ង្បីង្យខ
ី ង្ស្របៀបង្ធៀបង្ៅនឹខស្របង្ទសបរា ាំខ និខអា ម្
ឺ ៉ាខ់ ស្របង្ទស
បរា ាំខមានង្ៅស្រកម្ចាំនួន៨,៤៥នាក់ នខ
ិ ស្របង្ទសអា

ម្
ួ ៤,៤៦នាក់ ង្ៅកនុខ
ឺ ៉ាខ់ មានង្ៅស្រកម្ចាំនន

ចាំនន
ួ ស្របាជនម្ួយខសននាក់ដ្ូចាំន។ ាខង្នេះង្ទៀត ង្ៅស្រកម្ ភាគង្ស្រចីន គឺង្ៅទីស្រកុខភនាំង្ពញ។32
ចាំនន
ួ ង្ៅស្រកម្ម្ិនស្រគប់ស្រាំន់ង្នេះ អាចបណ្ណ
ត លឲ្យមានការពនានីតិវ ិធីសវនាការ។ ដ្ូង្ចនេះ ការបង្ខកីន
ចាំនន
ួ ង្ៅស្រកម្ និខម្ស្តនតីកុ ខវ
ន ិស័យយុតធ
តិ ម្៌ គឺមានសារសាំខាន់ណ្ណស់ ាពង្ិ សសង្ៅតាម្តាំបន់ជនបទ។
ការបង្ខកត
ី រាជបណឌិតសភាវ ិាជជវី ៈតុោការ

និខម្ជឈម្ណឌល

ក
វឹ
ន
វឺ ង្ម្ធាវ ី គា
ឺ ជាំហានដ្៏ស្រតម្
ឹ ស្រតូវ

ម្ួយង្ៅកនុខកាំខណទស្រម្ខ់ង្នេះ។


ទន
តិ ម្៌ អាចប៉ាេះពាល់ដ្ល់កាំខណទស្រម្ខ់វ ិស័យង្នេះ។ ង្ៅង្ពល
ិ នន័យមានកាំណត់ទក់ទខនខ
ឹ វ ិស័យយុតធ
ខវេះខាតទិននន័យ វាមានការលាំបកកនុខការង្ធវីការវាយតថម្្អ្ាំពីស្របសិទធិភាពរបស់វ ិស័យយុតតិធម្៌។ ដ្ូង្ចនេះ
ទិននន័យរួម្ម្ួយគួរស្រតូវបង្ខកីតង្

ខ
ួ សាំណុាំង្រឿខ ចាំនន
ួ សាំណុាំ
ី ង្ដ្ីម្បតា
ី ម្ោនព័ត៌មានតុោការដ្ូ ចាចាំនន

ង្រឿខង្ោេះស្រសាយរួច នខ
ួ ៗ។
ិ ាម្ធយម្ រយៈង្ពលប៉ាុនាមនខដ្លស្រតូវចាំណ្ណយសស្រមាប់សាំណុាំង្រឿខនម្
ី យ
ង្ដ្ីម្បប
ី ង្ខកីតស្របព័នធទិននន័យង្នេះ រាជរោឋភិបលកម្ពុា ាពិង្សស ស្រកសួខយុតតិធម្៌ អាចបាំង្ពញការងារ
ង្នេះាម្ួយមាចស់ជាំនយ
ួ និខអ្ខាការម្ិនខម្នរោឋភិបល។ ាខង្នេះង្ទៀត ង្ដ្ីម្បប
ី ង្ខកីនតមា្ភាព ទិននន័យ
ង្នេះគួរខតបង្ញ្ច ញាសាធារណៈ។33

30

International Bar Association, “Justice versus corruption Challenges to the independence of the judiciary in
Cambodia,” Report of the International Bar Association’s Human Rights Institute, 2015, p. 35. IBAHRI meeting with the
Vice President of the Supreme Court, 22 April 2015.
31
Ibid.
32
Ibid., p. 36.
33
East-West Management Institute, “Legal Reform: Program on Rights and Justices in Cambodia II (2013-2018),”
accessed 16 February 2016, http://ewmi.org/sites/ewmi.org/files/files/programpdfs/EWMICambodiaPRAJII2009.pdf.
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អ្ាំង្ពព
តិ ម្៌ ាបញ្ញាម្ន
ី ុករលួយង្ៅកនុខវ ិស័យយុតធ
ិ ខម្នសស្រមាប់ខតកម្ពុាង្ទ ប៉ាុខនត ាបញ្ញារបស់ស្របង្ទស
ាង្ស្រចីន ាពិង្សសស្របង្ទសកាំពុខអ្ភិវឌឍន៍។34 ង្ៅកនុខសិកាេសាោសតីអ្ាំពីសុចរតភាពរបស់
ង្ៅស្រកម្
ិ
ង្ៅកនុខខខកកកោ ឆ្ន២
ាំ ០១២ រដ្ឋម្ស្តនតស្រី កសួខយុតធ
តិ ម្៌បនសខកត់ធៃន់ថ្ន “ការបត់បខ់ភាពង្សាមេះស្រតខ់ង្ៅ
35
កនុខវ ិាជជវី ៈតុ ោការបនបណ្ណ
ត លឲ្យបត់បខ់ទាំនុកចត
ិ តរបស់សាធារណៈជនង្ៅង្លស្រី បព័នធតុោការ”។

ដ្ូង្ចនេះ ពស្រខឹខស្រកម្សីលធម្៌វ ិាជជីវៈ និខការោក់វ ិន័យង្ៅស្រកម្ ាង្រឿខសាំខាន់បាំផ្ុត។ ការពស្រខឹខង្នេះ
អាចង្ធវីង្

ខ
ី តាម្រយៈ

ាា។36

ការពស្រខខ
ឹ ង្នេះក៏អាចង្ធវង្ី

ម្ស្តនតី

ការផ្តល់វគាបណុ ត េះបណ្ណ
ត លាបនតបនាាប់សស្រមាប់ទខ
ាំ ង្ៅស្រកម្

ខ
ី តាម្រយៈការអ្នុវតតចាប់ពាក់ព័នធនឹខស្រកម្សីលធម្៌វ ិាជជីវៈរបស់

និខសមាជិកវ ិស័យយុតតិធម្៌។

រលួយ ង្

និខស្រពេះរាជអា

រាជរោឋភិបលបនង្បតាាចិតតកុ ខការស្របយុ
ន
ទធស្របឆ្ាំខនឹខអ្ាំង្ពីពុក

យ
ី ការង្បតាាង្នេះនឹខជួយបង្ខកីនការបាំង្ពញភារកិចចវ ិាជជីវៈរបស់តុោការ និខម្ស្តនតីតុោការ

37
ម្ន
ិ ខាន។



ការង្បតាារបស់រាជរោឋភិបលកម្ពុាកនុខការពស្រខីកង្សវា និខ ការង្ស្របីស្របស់យនតការង្ោេះស្រសាយវ ិវាទង្ស្រៅ
ស្របព័នធតុោការ គួរខតស្រតូវង្លីកទឹកចិតត។ ង្ៅកនុខចាំង្ណ្ណម្ផ្លស្របង្យជន៍ង្ផ្េខង្ទៀត ការង្ស្របីស្របស់

យនតការង្នេះអាចកាត់បនាយការកកសាេះសាំណុាំង្រឿខង្ៅតុោការង្ខតត និខពង្ន្ឿនដ្ាំង្ណ្ណេះស្រសាយ។ ង្ៅ
ចង្នា្េះឆ្ន២
ាំ ០០៦
ស្រកសួខយុតតិធម្៌

និខ២០១០

រាជរោឋភិបលកម្ពុា

និខស្រកសួខម្ហាថផ្ា

ស្រកុម្ស្របឹកាកាំខណទស្រម្ខ់ចាប់និខយុតតិធម្៌

ង្ោយមានជាំនយ
ួ
រិ ញ្ាវតាុពីកម្មវ ិធីអ្ភិវឌឍន៍ស

(UNDP) នខ
ិ ទភា
ី ន ក់ងារង្អ្សា៉ាញសស្រមាប់ការអ្ភវិ ឌឍន៍ និខកច
ិ ចស

ស្របាាតិ

ស្របតប
ិ តតិការអ្នតរាតិ (AECID)

បនអ្នុវតតគស្រមាខ “Access to Justice Project”។ ខផ្នកម្ួយរបស់គង្ស្រមាខង្នេះគឺការបង្ខកីតស្របព័នធ
ង្ោេះស្រសាយវ ិវាទង្ស្រៅតុោការ ខដ្លង្ៅថ្ន “ផ្ាេះយុតតិធម្៌ (Maisons de la Justice)” ង្ៅថ្ននក់ស្រសុក
នខ
ិ គណៈកមាមធកា
ិ រង្ោេះស្រសាយវ ិវាទឃុ ាំ (Commune Dispute Resolution Committee)” ង្ៅ
34

UNODC and Crime Prevention, “Strengthening Judicial Integrity Against Corruption,” Global Programme Against
Corruption Conference, 2001, p. 4.
35
UNODC, accessed 16 February 2016,
https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/cambodia/2012/07/judicial-integrity/story.html.
36
International Bar Association, “Justice versus corruption Challenges to the independence of the judiciary in
Cambodia,” Report of the International Bar Association’s Human Rights Institute, 2015.
37
See, in particular, Rectangular Strategy Phase III, National Strategic Development Plan 2014-2018, and Political
Platform of the Fifth Legislature of the National Assembly.
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ថ្ននក់ឃុ។
ាំ 38

យនតការទាំខពរី ង្នេះ

បនផ្តល់នូវជង្ស្រម្ស
ី ង្ោេះស្រសាយវ ិវាទង្ស្រៅតុ ោការ។

គត
ិ ស្រតម្
ឹ ឆ្ន ាំ

២០១០ មានផ្ាេះយុតតិធម្៌ចាំនន
ួ ២០ នខ
ាំ ាំនួន៥៦ ង្ៅទូទខ
ាំ ស្របង្ទ
ិ គណៈកមាមធិការង្ោេះស្រសាយវ ិវាទឃុច
ស។ ការវាយតថម្្គង្ស្រមាខង្នេះ ង្ោយកុខសុ លតខ់ឯករាជយ Laura McGrew និខ Virorth Doung
បនវាយតថម្្ខផ្នកង្នេះថ្នបនទទួលង្ាគជ័យ ង្បង្ី ទេះបា
ី មានបញ្ញាស្របឈម្ខ្េះក៏ង្ោយ នខ
ិ បនផ្តល់
អ្នុសាសន៍ឲ្យពស្រខក
ី យនតការង្នេះបខនាម្។

ចាប់ពង្ី នាេះម្ក

បខនាម្ចាំនន
ួ ៣១ង្ទៀត។39



រាជរោឋភប
ិ លកម្ពុាបនបង្ខកីតម្ណឌល

ចាំនន
ួ តុោការឧទធរណ៍គួរខតស្រតូវបខនាម្។ ង្ៅស្របង្ទសកម្ពុាមានតុោការឧទធរណ៍ខតម្ួយប៉ាុង្ណ្ណាេះ នខ
ិ
មានទីតាខ
ាំ ង្ៅភនាំង្ពញ។ ដ្ូង្ចនេះ ស្របាពលរដ្ឋស្រកីស្រក និខរស់ង្ៅជនបទ ខដ្លពិបកង្ធវីដ្ាំង្ណីរ មានលទធ
ភាពង្ស្របីស្របស់តុោការឧទធរណ៍ង្នេះមានកស្រម្ិត។ ាខង្នេះង្ទៀត វាហាក់បីដ្ូចាម្ិនមានចាប់កាំណត់
អ្ាំពង្ី

40
តុផ្លសស្រមាប់ង្ធវប
ី ណតឹខឧទធរណ៍ង្ទ។ ដ្ូង្ចនេះ ការកកសាេះសាំណុាំង្រឿខង្ៅតុោការឧទធរណ៍ គឺ

ាការស្រពួយបរម្ភធាំម្យ
ួ ។41 រាជរោឋភប
ី តុោការ
ិ លកម្ពុា បននខ
ឹ កាំពុខពភា
ិ កាអ្ាំពជ
ី ង្ស្រម្ីសបង្ខកត

ឧទធរណ៍បខនាម្ង្ៅតាម្ង្ខតត។42 កិចចខិតខាំស្របឹខខស្របខង្នេះ នឹខម្ិនស្រតឹម្ខតង្ធវីឲ្យស្របាពលរដ្ឋស្រកីស្រកនិខអ្នក
រស់ង្ៅតាម្ជនបទ អាចមានលទធភាពង្ស្របីស្របស់តុោការឧទធរណ៍ង្ទ ខៃម្ទាំខកាត់បនាយការកកសាេះ
សាំណុាំង្រឿខង្ៅចាំង្ពាេះម្ុខតុ ោការឧទធរណ៍បចចុបបននង្ទៀតផ្ខ។


ពនធនាាំរង្ៅស្របង្ទសកម្ពុា មានចាំនន
ួ អ្នកង្ទសង្ស្រចីន ស
ួ លទធភាព។43 ការង្នេះបនបខកាបញ្ញាម្ិន
ស្រតម្
ួ អ្នកង្ទសង្ទ ខៃម្ទាំខបញ្ញាសខាម្ផ្ខដ្ូចាសុខភាព អ្នាម្័យ
ឹ ខតលទធភាពកនុខការទទួលផ្ាុកចាំនន
និខការរាប់អានម្នុសេម្ិនលអង្ៅកនុខពនធនាាំរង្ទៀតផ្ខ។ ង្ដ្ីម្បកា
ួ អ្នកង្ទស តុោការគួរ
ី ត់បនាយចាំនន

38

Laura McGrew and Virorth Doung, “Final Evaluation Report of Access to Justice Project in Cambodia,” May 2010.
National Strategic Development Plan 2014-2018, p. 11; See also, Laura McGrew and Virorth Doung, “Final Evaluation
Report of Access to Justice Project in Cambodia,” May 2010.
40
Koy Neam, Introduction to the Cambodian Judicial Process, The Asia Foundation: 1998.
41
Khuon Narim and Lauren Crothers, “Ministries Discuss New Appeals Courts, Judicial Reform,” The Cambodia Daily, 22
January 2014, accessed 18 February 2016, https://www.cambodiadaily.com/archives/ministries-discuss-new-appealcourts-judicial-reform-50940/.
42
Khy Sovuthy, “Government to Establish New Appeal Court by 2018,” The Cambodia Daily, 18 February 2016, accessed
18 February 2016, https://www.cambodiadaily.com/news/government-to-establish-new-appeal-court-by-2018108673/.
43
OHCHR, Prison Reform Support Programme in Cambodia, accessed 18 February 2016,
http://cambodia.ohchr.org/EN/PagesFiles/PrisonIndex.htm.
39
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ខតមានភាពថចនស្របឌត
ិ ង្ៅកនុខការអ្នុវតតង្ទសទណឌ។
បង្ស្រម្កា
ី រងារស

ាឧទ រណ៍ បសចម្
ឹ ស្របង្ទសអ្នុវតតទណឌកម្ម

គម្ន៍ (community service) នខ
ិ យនតការង្ោេះស្រសាយវ ិវាទង្ស្រៅស្របព័នធតុោការ

យ៉ាខង្ហាចណ្ណស់សស្រមាប់បទង្លមីសស្រសាលៗ។ ការង្ធវីខបបង្នេះនឹខជួយកាត់បនាយចាំនន
ួ អ្នកង្ទសង្ៅ
កនុខពនធនាាំរ នខ
ិ អាចឲ្យរោឋភប
ិ លង្ស្របស្រី បស់ៃវ ិកាពនធនាាំរសស្រមាប់កម្មវ ិធស
ី ាំខាន់ង្ផ្េខ។
នសច្បកតីសននិដ្ឋាន
ចាប់ និខស្របព័នធយុតតិធម្៌ង្ៅកម្ពុា ស្រតូវបនង្លីកកម្ពស់ាបនតបនាាប់ តាម្រយៈកាំខណទស្រម្ខ់ង្ផ្េខៗ។ បនាាប់ពី
បង្ខកីតយុទធសាស្តសត នខ
តិ ម្៌ រាជរោឋភិបលកម្ពុា រ ូត
ិ ខផ្នការសកម្មភាពសស្រមាប់កាំខណទស្រម្ខ់ចាប់ នខ
ិ យុ តធ
ម្កដ្ល់បចចុបបននង្នេះ បនសង្ស្រម្ចបននូវង្ាគជ័យសាំខាន់ាង្ស្រចីន។ ប៉ាុខនត បញ្ញាស្របឈម្ង្ៅខតមាន និខតស្រម្ូវ
ឲ្យមានចាំណ្ណត់ការ នខ
តិ ម្៌ នខ
ិ ង្ាំលនង្យបយបខនាម្ាបនតបនាាប់ ង្ដ្ីម្បធា
ី នាឲ្យបននូវស្របព័នធយុតធ
ិ ចាប់

ខដ្លមានតមា្ភាព។ ចាំណ្ណត់ការ និខង្ាំលនង្យបយទាំខង្នាេះអាចរួម្មាន៖ បង្ខកីនចាំនន
ួ ង្ៅស្រកម្ និខស្រពេះ

រាជអាាា បង្ខកីតស្របព័នធកត់ស្រតាទន
តិ ម្៌ បង្ខកីនស្របក់ង្បៀវតេរង្ៅស្រកម្
៍
នខ
ិ នន័យវ ិស័យចាប់និខយុតធ
ិ ម្ស្តនតត
ី ុ ោការ
និខបង្ខកីនៃវ ិកាតុោការ និខបង្ខកីនស្រកម្សីលធម្៌តុោការតាម្រយៈវគាបណុ ត េះបណ្ណ
ត ល និខការអ្នុវតតចាប់។
កិចចខិតខាំស្របឹខខស្របខកនុខការពស្រខីកការង្ស្របីស្របស់យនតការង្ោេះស្រសាយវ ិវាទង្ស្រៅស្របព័នធតុោការ
បខនាម្ ង្ដ្ម្
ី បកា
ី ត់បនាយនូវការកកសាេះសាំណុាំង្រឿខង្ៅតាម្តុោការង្ខតតស្រកុខ ង្
បនាយការសាេះសាំណុាំង្រឿខខដ្លកាំពុខរខ់ចាស
ាំ វនការ។

គួរខតស្រតូវបង្ខកីន

យ
ី តាម្រយៈង្នេះ ក៏អាចកាត់

ការង្ោេះស្រសាយវ ិវាទង្ស្រៅស្របព័នធតុោការក៏អាចជួយកាត់

បនាយចាំនន
ួ អ្នកង្ទស ខដ្លកាំពុខខតកកសាេះង្ៅតាម្ពនធនាាំរង្ៅទូទខ
ាំ ស្របង្ទសខដ្រ។ ង្ោយការកាត់បនាយ
ចាំនន
ួ អ្នកង្ទសខដ្លម្ិនចាាំបច់ង្ៅតាម្ពនធនាាំរ រដ្ឋអាចយកៃវ ិកាសស្រមាប់ពនធនាាំរង្នេះង្ស្របីស្របស់សស្រមាប់
កម្មវ ិធស
ី ាំខាន់ង្ផ្េខង្ទៀតរបស់ាត។
ិ
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