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សិទធិរបស់ជៃាប់មចាទកនុងការទទួ លបាៃការកាត្់កតមី ោយយុត្តិធេ៌
ៃិងសិទធិរបស់ជៃរងមស្ររោះ
កនុងការចូ លរ ួេ។
នទ យ
ុ ពីបាំណងធានឱ្យោៃការចូ លរ ួេយ៉ាងសកេម របស់ជៃរងមស្ររោះ
អ.វ.ត្.ក
ិាលភាព
េិៃោៃការមស្រត្ៀេសស្រោប់ វ
ៃិងភាពសមុគាមញនៃរចនសេព ័ៃធ
ៃិងៃីត្ិ វ ិធីខែលអាចៃឹងមកើត្ោៃ
ម ើង។
អវ ើខែលបាៃមលចមចញពីការស្រាវស្រាវការអៃុវត្ត របស់ អ.វ.ត្.ក សស្រោប់ការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ
គឺថាោៃកតាតខ្ងមស្រៅខែលរាំងសទ ោះែល់ត្ុលាការ។
បញ្ហាខែល
អ.វ.ត្.ក
ស្របឈេេុែគឺមោយារខត្េួ យចាំខណកនៃកស្រេិត្ភាពមឃ្រមៅមៅស្របមទសកេពុា
ខែលមធវ ឱ្
ើ យោៃការលាំបាកកនុងការកាំណត្់ោច់ស្រស ោះ
ៃិងកាំណត្់កាំហុសភាគីណាចាស់ម យ
ើ ។
មលើសពីមៃោះមៅមទៀត្
េិៃខេៃស្រគប់ជៃរងមស្ររោះ
ឬឧស្រកិែឋកេម ទ ាំងអស់
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អាចស្រត្វូ បាៃទទួ លាគល់ឬនត ល់សាំណង
ឈាៃមៅែល់ការលាំបាកខែលឧស្រកែ
ិ ឋ កេម ៃិងជៃរងមស្ររោះ
ស្រត្វូ ទទួ លាគល់ ៃិងអវ ើខែលស្រត្វូ ែកមចញមនោះមទ។ ត្ុលាការទទួ លែុសស្រត្វូ ចាំម ោះអន កចូ លរ ួេរបស់ែល ួៃ
ៃិងស្របកាៃ់ខ្ាប់បទោឋៃអៃត រាត្ិខែលបាៃបមងក ើត្រ ួចរល់មហើយ
ៃិងបទោឋៃយុត្តិធេ៌
ៃិងបទបបញ្ញ ត្ត ិោាស់ជាំៃួយ។ ជួ ៃកាលភាគីទ ាំងមៃោះេិៃបាៃទទួ លអត្ថស្របមយជៃ៍អវើមនោះមទ។
កតាតទី២ខែលប៉ាោះ ល់ែល់
អ.វ.ត្.ក
គឺស្របព័ៃធយុត្តិធេ៌កេពុា
‘ខែលោៃបញ្ហា’
ៃិងអាំមពើពុករលួ យស្រគប់ទីកខៃល ង។
ៃមយបាយាក់ខសត ង
(realpolitik)
របស់កេពុាឆលុោះបញ្ហាាំងពីភាពសមុគាមញនល វូ ចាប់
ៃិងរចនសេព ័ៃធរបស់ត្ុលាការ។
រោឋភិបាល
ចង់រកាភាពោាស់ការ
ៃិងមធវ ើឱ្យោៃការពិបាកកនុងការមសុើបអមងក ត្
មហើយគណមៃយយភាពក៏មៅខត្ោៃកស្រេិត្សស្រោប់េស្តៃតា
ី ធារណៈ។
កនុងមនោះក៏ោៃបញ្ហាាថប័ៃ
ែូ ចាភាពខែលេិៃអាចអៃុវត្ត បាៃៃូ វស្រកេស្រពហម ទណឌឆ្នាំ
១៩៥៦
ភាពេិៃលន ឹក
របស់មៅស្រកេកេពុាាេួ យចាប់អៃត រាត្ិ
ៃិងគោលត្ៃីត្ិ វ ិធីចាប់ែ៏សាំខ្ៃ់ខែលស្រគប់ស្រគង
អ.វ.ត្.ក។
ទី៣
ឥទធ ិពលមោយខ កនៃសងគ េខែម រឱ្យោៃការបៃត ខសវ ងរកយុត្តិធេ៌កាៃ់ខត្សមុគាមញ។
ទាំមៃៀេទោលប់ខបបផាតច់ការបាៃចូ លមៅកនុងវបបធេ៌ៃមយបាយ
ខែលការាតប់បង្គគប់ាកតាតែ៏សខ្
ាំ ៃ់។
វាស្រត្វូ បាៃភាាប់េកាេួ យៃូ វការពិត្
ខែលស្របាជៃខែម រភាគមស្រចៃ
ើ ាពុទធាសៃិក
មហើយស្រត្វូ បាៃចិញ្ាឹេបីបាច់ម ើងតាេស្របនពណីាសននៃការអត្់មទស។
រចនសេព ័ៃធននទ កនុង
ៃិងខបបបទរបស់
អ.វ.ត្.ក
ក៏បង្គាញបញ្ហាស្របឈេេួ យចាំៃួៃចាំម ោះការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះខែរ។
លទធ នលបាៃបង្គាញថា
បទបបញ្ញ ត្ត ិាក់លាក់ទក់ទងៃឹងការជាំៃុាំជស្រេោះរបស់ត្ុលាការ
បមងក ើត្ឱ្យោៃការពិបាកសស្រោប់ការចូ លរ ួេែ៏ខ្លាំងកាល។
ជៃរងមស្ររោះស្រត្វូ មស្រជើសមរ ើសេុៃមពលពួ កមគចូ លរ ួេថាមត្ើពួករត្់ចង់មធវ ើាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី ាកសី
ឬជៃរងមស្ររោះ។ ជៃរងមស្ររោះខែលចូ លរ ួេអាចៃឹងបែិមសធឱ្កាសមធវ ើសកខ ីកេម តាេរយៈការសបលខសប
ខែលអាចររាំងែល់ការកាត្់កតី
ខែលាលទធនល
ការមធវ ើសកខ ីកេម របស់ពួករត្់ោៃកស្រេិត្ទេង ៃ់នៃការមជឿាក់ទប។
មោយារខត្ការែវ ោះ វ ិធាៃៃិងៃីត្ិ វ ិធីស្រគប់ស្រជ ុងមស្រាយ
ភាគីចូលរ ួេខត្ងខត្េិៃមធវ ើខបបមនោះមទ
ខែលាសកាតៃុពលនាំឱ្យោៃការពិបាករកត្ុលយភាពរវាងការមចាទស្របកាៃ់
ៃិងការការ រ
មហើយជួ ៃកាលោៃការប៉ាោះ ល់
សិទធិរបស់ជៃាប់មចាទកនុងការទទួ លបាៃការកាត្់កតមី ោយយុត្តិធេ៌បាៃ។
មលើសពីមៃោះមៅមទៀត្
មៃោះោៃមៅកនុងឧទហរណ៍េួយចាំៃួៃខែលឈាៃមៅែល់ការពៃារមពលនៃការជាំៃុាំជស្រេោះកត ី
ៃិងបញ្ហាាេួ យការមបើកចាំហ។
មលើសពីមៃោះមៅមទៀត្ ជៃរងមស្ររោះចូ លរ ួេមោយេូ លមហត្ុមនសងៗៃិងស្របទក់ស្រកឡារន ែូ ចា៖ យុត្តិធេ៌
ការពិត្ ៃិទៃមរឿងរបស់ៃរណាោនក់ អប់រំែល់ពិភពមលាក សាំណង ៃិងការនសោះនា។ មពលែល ោះ
មរលមៅទ ាំងមៃោះអាចេោៃលកខ ណៈោច់មោយខ កពីរន។ ឧទហរណ៍៖ ‘យុត្តិធេ៌’ អាចស្រត្វូ បាៃ
កាំណត្់ទសសៃវ ិស័យរបស់ស្រក ុេសេូ ហភាព
ៃិងស្រក ុេបុគគល
មហើយោៃៃ័យថាការោក់មទសទណឌចាំម ោះអន កែល ោះ
ប៉ាុខៃត ភាគមស្រចើៃយល់ម ើញថាាការទទួ លាគល់។
ជៃរងមស្ររោះាមស្រចើៃក៏បាៃចូ លរ ួេមោយសងឃឹេថាការកាត្់កតី
អាចៃឹងអៃុញ្ហញត្ឱ្យពួ កមគសួ រជៃាប់មចាទ
ទក់ទងៃឹងវាសនរបស់អនកាទីស្រសឡាញ់
ស្រពេទ ាំងមែើេបីស្របាប់មរឿងផាទល់ែល ួៃ។
មទោះាយ៉ាងណាក៏មោយ
ាលជស្រេោះកត ីមធវ ើឱ្យេៃុសសកាៃ់ខត្ោៃបទពិមាធៃ៍អាស្រកក់មោយបញ្ហារចនសេព ័ៃធ
មស្រ ោះរចន
សេព ័ៃធត្ុលាការអៃុញ្ហញត្ឱ្យមឆល ើយមៅតាេសាំណួរ
ខែលនទ យ
ុ ៃឹងការមរៀបរប់ផាទល់ែល ួៃទ ាំងស្រស ុងរបស់ពួករត្់។
កនុងនេាាថប័ៃ
អ.វ.ត្.ក
អាចបមងក ើត្ការមរៀបរប់ថានក់ាត្ិទូមៅ
ប៉ាុខៃត មៃោះអាចាការទទួ លែុសស្រត្វូ របស់បុគគល។
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មៃោះមចាទាសាំណួរថាមត្ើាថប័ៃែូ ចា អ.វ.ត្.ក អាចចរចាការទទួ លែុសស្រត្វូ របស់ែល ួៃសស្រោប់បុគគល
ស្រពេទ ាំងសេូ ហភាពបាៃខែរមទ។
បញ្ហាមៃោះក៏ស្រត្វូ បាៃឆលុោះបញ្ហាាំងកនុងគមស្រោងនត ល់សាំណង។
មោយារខត្វ ិាលភាពនៃឧស្រកិែឋកេម
បាំណងស្របាថាន
ៃិងមសចកត ីស្រត្វូ ការរបស់ជៃរងមស្ររោះ
សស្រោប់សាំណង
េិៃអាចនត ល់ជូៃបាៃទ ាំងអស់ម ើយ។
ប៉ាុខៃត
ស្រត្វូ ទទួ លាគល់ថា
ត្ុលាការពិត្ាបាៃពាយេកាត្់បៃថ យការែកចិត្តរបស់បុគគលាអបបបរោ
ទក់ទងៃឹងសាំណងតាេរយៈកេម វ ិធីនតល់សាំណងសេូ ហភាព។
ការស្រាវស្រាវបាៃបង្គាញថាោៃការាតរម ើង វ ិញៃូ វសិទធិអាំណាច ៃិងមសចកត ីនលលលនរតាេរយៈការចូ
ូ
លរ ួេ។
ចាំៃួៃអន កចូ លរ ួេខែលមជឿថាការនសោះនាស្រត្វូ បាៃសមស្រេចបាៃ
ឬកាំពុងែាំមណើរការគឺោៃកាំ រ ិត្ែព ស់។
ែូ មចន ោះ
វាោៃារៈសាំខ្ៃ់ខែលការនត ចមនត
ួ
ើេទ ាំងមៃោះមៅខត្បៃត ។
ប៉ាុខៃត
អ.វ.ត្.ក
គឺេិៃទៃ់បាៃស្រត្វូ បាៃមរៀបចាំឱ្យបាៃលអ មៅម ើយមទ
មហើយមៅស្រត្វូ ការធៃធាៃាមស្រចើៃមទៀត្
មែើេបីនតល់ការចូ លរ ួេស្របកបមោយអត្ថ ៃ័យចាំម ោះជៃរងមស្ររោះ។
ការទទួ លាគល់សិទធិរបស់ជៃ
រងមស្ររោះមែើេបីទទួ លបាៃយុត្តិធេ៌ៃិងសាំណងមោយមសម ភា
ើ ព ៃិងស្របសិទធភាព សស្រោប់ការរងទុកខមវទន
ទេទរឱ្យោៃ វ ិធីាស្តសតរ ួេ
ៃិងស្រគប់ស្រជ ុងមស្រាយ
ខែលត្ុលាការមៃោះេិៃស្រត្វូ បាៃមរៀបចាំម ើង
មែើេបីសមស្រេចបាៃមោយែល ួៃកងមនោះមទ។
ែូ ចមៃោះ
ោៃត្ស្រេូវការសស្រោប់គមស្រោងសាំណងខែលោៃែល ឹេារមែើេបីមោោះស្រាយ វ ិាលភាពនៃការប៉ាោះ ល់
ស្រពេទ ាំងការបមងក ើៃត្ោលភាព
ៃិងការទទួ លបាៃព័ត្៌ោៃទក់ទងៃឹង
ការអៃុវត្ត ខែលោៃការចូ លរ ួេេុៃែល់មពលជាំៃុាំជស្រេោះ។
តាេរយៈការខបងខចកវ ិាលភាពរបស់ត្ុលាការឱ្យកាៃ់ខត្ចាស់
ការជាំៃុាំជស្រេោះអាចស្រត្វូ បាៃមធវ ើោៃភាពឆ្ប់រហ័ស
មហើយបញ្ហាយុតាតធិការអាចស្រត្វូ បាៃមោោះស្រាយ។
យៃត ការបខៃថ េែូ ចា
គណៈកេម ការនសោះនា
ៃិងខសវ ងរកការពិត្
ៃិងគមស្រោងអប់រំ
គួ រខត្ស្រត្វូ បាៃមស្របស្រើ បាស់មែើេបីភាាប់ ៃិងបាំមពញស្របព័ៃធនៃការចូ លរ ួេរបស់មែើេ
បណតឹងរែឋ បបមវណីមៅ
អ.វ.ត្.ក ខែលមទសកាំហុសស្រត្វូ បាៃរកម ើញ។
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១គសចកត ីគក្តេម ការសិកាស្រាវស្រាវមៃោះស្រត្វូ បាៃមធវ ើម ើង ាខនន កនៃកេម វ ិធីស្រាវស្រាវែ៏ធាំេួយ របស់អងគ ការឃ្លាំមេើល
ៃិទណឌភាព

(IW)

មៅមលើការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ។1

ែុសរនស្រត្វូ បាៃមស្រជើសមរ ើសាករណីសិកាមៅកនុងស្រកបែ័ណឌមស្របៀបមធៀប។
គឺនតល់អនកជាំនញ

ស្របមទសចាំៃួៃ

៦

មរលបាំណងនៃការស្រាវស្រាវ

ៃិងអន កបមងក ើត្មរលៃមយបាយៃូ វលទធ នលខែលអាចជួ យពួ កមគកនុងការបមងក ើៃ

ៃិងរាំស្រទការចូ លរ ួេយ៉ាងសកេម

ៃិងស្របកបមោយអត្ថ ៃ័យរបស់ជៃរងមស្ររោះកនុងយុត្តិធេ៌អៃត រកាល

(TJ)។

ការសិកាស្រាវស្រាវរបស់ស្របមទសភាគមស្រចើៃមផាតត្មៅមលើការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ
ទក់ទងៃឹងយៃត ការ
ាថប័ៃរបស់
TJ
ខែលគូ សបញ្ហាក់ទសសៃវ ិស័យរបស់ជៃរងមស្ររោះ
2

ៃិងសហគេៃ៍ខែលទទួ លរងនលប៉ាោះ

ល់។

របាយការណ៍មៃោះគឺាលទធ នលនៃគមស្រោងស្រាវស្រាវរយៈមពល ៦ខែ (ខែកកក ោ – ខែធន ូ ឆ្នាំ២០១៤)
ខែលមធវ មើ ើងមោយ

IW

មៅកនុងការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះកនុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីមៅចាំម
ការកេពុា

(អ.វ.ត្.ក)។

ោះេុែអងគ ជាំៃុាំជស្រេោះវ ិាេញ្ញ កនុងត្ុលា

វត្ថុបាំណងនៃការស្រាវស្រាវមៃោះគឺមែើេបីនតល់ភ័សតុតាងាក់ខសត ង

ៃិងការយល់ែឹងបខៃថ េមៅកនុងឥទធ ិពលនៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅ
ខែលបខៃថ េមៅមលើទសសៃៈ

ការរំពឹងទុក

អ.វ.ត្.ក
ឥរ ិយបល

ៃិងបទពិមាធៃ៍របស់ជៃរងមស្ររោះខែលបាៃចូ លរ ួេកនុងយៃត ការ TJ ែ៏សាំខ្ៃ់របស់ស្របមទសកេពុា។
ការសិកាស្រាវស្រាវមផាតត្មៅមលើការសោភស ៃិងស្រក ុេពិភាកាាេួ យមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីចាំៃួៃ ៥០រ ូប
ៃិងមែើេបណតឹងាជៃរងមស្ររោះអាំពីបទពិមាធៃ៍នៃការចូ លរ ួេ។

TJ គឺាទិែឋភាពនៃការវ ិវត្ត ៃ៍ទសសៃវ ិាា ៃិងការអៃុវត្ត ។ វ ិធីាស្តសតនៃការបមងក ើត្លមីខែលអៃុេ័ត្មោយ
អ.វ.ត្.ក
គឺោក់បញ្ចល
ូ ជៃរងមស្ររោះនៃបទឧស្រកែ
ិ ឋ ខែលបាៃមចាទស្របកាៃ់ាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
ាាងស្ររៃ់ខត្ាាកសី។
មៃោះបាៃបង្គាញភាពខ្លាំង
ៃិងភាពមែាយខែលោៃសកាតៃុពល
ស្រពេទ ាំងលទធ ភាពសស្រោប់ទិសមៅអភិវឌ្ឍបខៃថ េមៅ TJ ។ ែណៈខែលអត្ថស្របមយជៃ៍ៃសការចូ លរ ួេ
ែូ ចាការនត លស
់ ិទធិៃីត្ិ វ ិធីកាៃ់ខត្ធាំសស្រោប់ជៃរងមស្ររោះ
ៃិងការមោោះស្រាយែ៏សខ្
ាំ ៃ់
មលចមចញយ៉ាងចាស់រហូ ត្េកែល់មពលមៃោះ
ភ័សតុតាងាក់ខសត ង
ៃិងភ័សតុតាងយុតាតធិការមៅោៃកស្រេិត្កនុងការរាំស្រទ
អត្ថស្របមយជៃ៍ខែលសៃម ត្ាអងគ មសចកត ី។3
ឥទធ ិពលអវ ិជា ោៃេួ យចាំៃួៃនៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះរ ួេទ ាំងនលវ ិបាកមលើរងកាយខែលអាច
ោៃចាំម ោះជៃរងមស្ររោះ
សហគេៃ៍ខែលទទួ លរងនលប៉ាោះ ល់
ៃិង
TJ
មៅកេពុា
មហើយស្រត្វូ ការវាយត្នេល
ៃិងការយល់ែឹងយ៉ាងលអ ិត្លអ ៃ់។
មបើមទោះាការសិកាស្រាវស្រាវាក់ខសត ង
ាមស្រចើៃខែលមធវ ើម ើងមៅប៉ាុនមៃឆ្នាំលមីៗមៃោះ
បាៃរ ួេចាំខណក
កនុងការខសវ ងយល់ពីការចូ លរ ួេការអៃុវត្ត កាៃ់ខត្ស្របមសើរ (ឧ. Stover, Balthazard & Koeng, 2011;
Pham et al., 2011; Hoven, 2013) ការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះាមរឿងលមីកនុង TJ មៅខត្សថ ិត្មស្រកាេ
ស្រាវស្រាវ។
មៅកនុងបរ ិបទមៃោះ
របាយការណ៍មៃោះោៃមរលបាំណងចង់សស្រេួលភាពសមុគាមញ
នៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះឱ្យបាៃស្រសួល។

1 ចាំម

ោះទិែឋភាពទូ មៅនៃាថៃភាពទក់ទងៃឹងការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ
ៃិងចាំម ោះគមស្រោងនៃស្រកបែ័ណឌទសសៃទៃ
សស្រោប់ការស្រាវស្រាវមៃោះ សូ េមេើល Taylor, D (2014) ការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះកនុងយៃត ការយុត្តិធេ៌អៃត រកាល៖ អាំណាចពិត្ស្របាកែ
ឬការ សខេត ង? កការពិមស្ររោះ អងគ ការឃ្លមាំ េើលៃិទណឌភាព។ ោៃមៅ៖
http://www.impunitywatch.org/docs/IW_Discussion_Paper_Victim_Participation1.pdf
(ចូ លមៅកាៃ់មៅនលងទី១២
ខែត្ុលា
ឆ្ន២
ាំ ០១៥)
2 ស្របមទសទ ាំង៦ ខែល ក់ព័ៃធគឺ៖ បូ រុៃឌ្ី កេពុា កា
វ មត្ោ៉ាឡា ហុងឌ្ូ រ៉ាស មកៃយ៉ា ៃិងទុយៃីសុី។
3 Taylor, D (2014) ការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះកនុងយៃត ការយុត្តិធេ៌អៃត រកាល៖ អាំណាចពិត្ស្របាកែ ឬការសខេត ង? កការពិមស្ររោះ
អងគ ការឃ្លមាំ េើលៃិទណឌភាព។
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ការស្រាវស្រាវខែលគូ សបញ្ហាក់មៅកនុងរបាយការណ៍មៃោះ
ោៃបាំណងរ ួេចាំខណកកនុងការពិភាកា
មរលៃមយបាយ ៃិងបមងក ើត្មរលៃមយបាយសត ីពកា
ី រចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ ៃិងឥទធ ិពលរបស់វា
មលើ
TJ
។
វាខសវ ងយល់ពីរមបៀបខែលជៃរងមស្ររោះ
ៃិងសហគេៃ៍ខែលទទួ លរងនលប៉ាោះ ល់ោៃបទពិមាធៃ៍នៃការចូ លរ ួេយ៉ាងែូ ចមេត ច
ថាមត្ើកនុងនេាមែើេបណតង
ឹ រែឋ បបមវណី
ឬាមែើេបណតឹងាជៃរងមស្ររោះកនុងការជាំៃុាំជស្រេោះមៅេុែ
អ.វ.ត្.ក។
វានត ល់ៃូវការយល់ែឹងាក់ខសត ង
(ៃិងចាំណុលេអ ិត្)
នៃអត្ថស្របមយជៃ៍
ៃិងមស្ររោះថានក់ខែលបាៃសៃម ត្
ខែលាលទធនលនៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ។
ការស្រាវស្រាវោៃមរលបាំណងនត ល់ការស្រត្ួត្ពិៃិត្យភាពសមុគាមញាក់ខសត ង ៃិងៃិយេយ៉ាងហម ត្់ចត្់
នៃការោក់បញ្ចល
ូ ការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ
ាធាត្ុនៃយុត្តិធេ៌ខែលាតរម ើង វ ិញខែលបាៃសៃម ត្ចូ លមៅកនុងយៃត ការយុត្តិធេ៌កនុងការោក់មទស។
វាស្រត្ួត្ពិៃិត្យវ ិធីាស្តសតយ៉ាងសុីជមស្រៅខែលការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីស្រត្វូ បាៃពៃយល់
ៃិងបង្គាត្់បង្គាញកនុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីមៅេុែ
អ.វ.ត្.ក។
វាមធវ ើការពិៃិត្យខបបមៃោះមោយវ ិភាគមលើ វ ិធីខែលសិទធិទទួ លបាៃែាំមណាោះស្រាយចាំម ោះ
ការរំមលាភបាំ ៃសិទធិេៃុសសធង ៃ់ធងររបស់ជៃរងមស្ររោះ
ស្រត្វូ បាៃមោោះស្រាយមោយ
អ.វ.ត្.ក។
មៅកស្រេិត្ចាស់ាងមៃោះ
វាក៏វាយត្នេល ពីរមបៀបនៃការចូ លរ ួេខែលបាៃខកខស្របការយល់ម ញ
ើ
ឥរ ិយបល ៃិងបទពិមាធៃ៍របស់ជៃរងមស្ររោះ។
មស្រកាយពីបង្គាញការស្រាវស្រាវ
វ ិធីាស្តសត
ៃិងបញ្ហារបស់វា
របាយការណ៍មផាតត្យ៉ាងទូ លាំទូលាយមលើស្រពឹត្តកា
ិ រណ៍ស្របវត្ត ិាស្តសត ៃិងឥទធ ិពលៃិមយបាយ ៃិងសងគ េ
ឈាៃមៅរកែាំមណើរការខែលកាំពុងចាប់មនត ើេនៃ
TJ
មៅកេពុា
ៃិងការបមងក ើត្
អ.វ.ត្.ក។
បនទប់េកវាបៃត មៅរកការស្រត្ួត្ពិៃិត្យស្រកបែ័ណឌគត្ិយុត្តិ
ៃិងៃីត្ិ វ ិធីយ៉ាងទូ លាយ
ក់ព័ៃធៃឹងរចនសេព ័ៃធាថប័ៃរបស់អ.វ.ត្.ក
ៃិងសិទធិចូលរ ួេខែលនត លឱ្
់ យជៃរងមស្ររោះ។
ិភាគខបបស្រទឹសតី ៃិងាក់ខសត ង នៃគុណធេ៌ ត្ួ នទី វ ិាលភាព
មរលបាំណងនៃរបាយការបតរមៅាការវ
ូ
ឥទធ ិពលនៃការចូ លរ ួេ។
វាវាយត្នេល ពីរមបៀបនៃការចូ លរ ួេខែលឈាៃមៅរកអត្ថស្របមយជៃ៍
ខែលស្រត្វូ បាៃសៃម ត្ាទូ មៅ
ថាមត្ើោៃនលវ ិបាកខែលេិៃបាៃគិត្ទុកនៃការ
ចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ
ស្រពេទ ាំងថាមត្ើោៃឥទធ ិពលអវ ិជា ោៃអាចមកើត្ោៃខែរឬមទ។
មោយស្រត្វូ ការាចាាំបាច់
របាយការណ៍ស្រត្ួត្ពិៃិត្យពីរមបៀបការចូ លរ ួេបាៃជួ យជៃរងមស្ររោះ
ឱ្យទទួ លបាៃយុត្តិធេ៌ពខ្
ី ងកនុង
មោយខសវ ងរកការពិត្តាេរយៈការចូ លរ ួេពីការសិកាអាំពីរបប
ៃិងការជាំរុញទឹកចិត្តពីមស្រកាយ
ឧស្រកិែឋកេម ខែលបាៃស្របស្រពឹត្ត
នត ល់ការនសោះនា
ៃិងសាំខ្ៃ់មសម ើរនមោយទទួ លបាៃសាំណងស្របកបមោយអត្ថ ៃ័យ។
ាចុងមស្រកាយ របាយការណ៍មៃោះសងឃឹេថាៃឹងរ ួេចាំខណកែល់ការយល់ែឹងទូ មៅែ៏សុីជមស្រៅ ៃិងធាំមធង
មលើការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅកនុងយៃត ការ TJ ។

២- វ ិធីាស្តសត
២.១- វ ិធីាស្រសតស្រាវស្រាវ
ស្រកបែ័ណឌខែលបមងក ើត្មោយ IW សស្រោប់គមស្រោងស្រាវស្រាវមស្របៀបមធៀបស្រត្វូ បាៃមរៀបចាំម ើងាេួ យ
ឹ បខៃថ េមៅកនុងឥទធ ិពលនៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅកនុងយៃត ការ
ទសសៃៈនត ល់ជូៃការយល់ែង

TJ។4 វាបមងក ើត្ម ើងមោយខនអកមលើទសសៃៈ ការរំពឹងទុក បទពិមាធៃ៍ ៃិងការជាំរុញទឹកចិត្តរបស់
ជៃរងមស្ររោះកនុងការបមងក ើៃសេត្ថ ភាពរបស់អនកបមងក ើត្មរលៃមយបាយ
ៃិងអន កជាំនញោក់ចូលកនុងស្របព័ៃធាធរោៃនៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះស្របកបមោយអត្ថ ៃ័យ។

4 ការស្រាវស្រាវខែលោក់បញ្
ចល
ូ មៅកនុងស្រកបែ័ណឌមៃោះរ ួេោៃការសិកាស្រាវស្រាវពីស្របមទសមកៃយ៉ា

បូ រុៃឌ្ី កាវមត្ោ៉ាឡា ហុងឌ្ូ រ៉ាស ទុយៃីសុី ៃិង

ការស្រាវស្រាវមៅកេពុាមៃោះ។
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ការស្រាវស្រាវទូ លាំទូលាយខសវ ងរកពីរមបៀបជៃរងមស្ររោះ
ៃិងសហគេៃ៍ខែលទទួ លរងការប៉ាោះ

ល់េួយចាំៃួៃោៃបទពិមាធៃ៍ចូលរ ួេមោយផាទល់ ឬស្របមយល

អន កចូ លរ ួេសកេម
ឬអសកេម ។5
នត ល់ការយល់ែឹងាក់ខសត ងនងខែរមៅកនុងគាំៃិត្ចិត្តសងគ េនៃការចូ លរ ួេ

វាក៏

ារមបៀបកនុងការបមងក ើត្ការយល់ែឹងនៃការមស្របៀបមធៀបនៃអត្ថស្របមយជៃ៍
ៃិងហាៃិភ័យាក់ខសត ងនៃការចូ លរ ួេ។

គមស្រោងស្រាវស្រាវខសវ ងរកការរកាទុកកការាពិមសស

ពីរមបៀបជៃរងមស្ររោះៃិងសហគេៃ៍ខែលទទួ លរងនលប៉ាោះ

ល់

ត្ាំណាងមោយសាំណាកគាំរ ូនៃការសោភសាបុគគលៃិងាស្រក ុេ

បទពិមាធៃ៍

ៃិងការយល់ម ើញនៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ ការកាំណត្់អត្ថ ៃ័យ ៃិងារៈសាំខ្ៃ់ទ ាំងការចូ លរ ួេ
ៃិងការេិៃចូ លរ ួេ។
ការស្រាវស្រាវបៃត ការែិត្ែាំស្របឹងខស្របងនលិត្រ ូបភាពធាំទូលាយនៃរមបៀបការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះស្រត្វូ
បាៃឆល ងកាត្់ផាទល់
រ ួេទ ាំងការវ ិភាកទសសៃៈនៃជៃរងមស្ររោះខែលេិៃបាៃចូ លរ ួេ
ៃិងការមរៀបចាំែាំបូនមៃសស្រោប់អនកជាំនញ ៃិងអន កបមងក ើត្មរលៃមយបាយ។
មបើមទោះារបាយការណ៍មៃោះ
រ ួេទ ាំងរបាយការណ៍ាក់លាក់នៃស្របមទសទ ាំងស្របាាំមនសងមទៀត្
ាកការោច់មោយខ កក៏មោយ វាគួ រខត្ស្រត្វូ បាៃអាៃមោយរ ួេនស ាំាេួ យស្រទស
ឹ ត ីស្រគប់ស្រគងវ ិាលភាព
ៃិងបា៉ារ៉ាខេ៉ាស្រត្នៃគមស្រោងមៃោះ។ ាពិមសស កការពិមស្ររោះ IW សត ីពកា
ី រចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ
នត ល់ស្រកបែ័ណឌទសសៃទៃ
ៃិង
ពិធីារស្រាវស្រាវរបស់
IW
មធវ ើគមស្រោង
ស្រកបែ័ណឌ វ ិធីាស្តសតសស្រោប់ការស្រាវស្រាវ។
ការស្រាវស្រាវខបបគុណភាពខែលមធវ មើ ៅកេពុាអៃុវត្ត វ ិធីាស្តសតចស្រេ ុោះ
ខែលមស្របើស្របាស់កិចាសោភសៃ៍
សុីជមស្រៅខបបគុណភាពាមរល
ៃិងស្រក ុេមរលមៅ
ាេួ យជៃរងមស្ររោះ
ៃិងសហគេៃ៍ខែលទទួ លរងនលប៉ាោះ ល់។
វ ិធីាស្តសតសាំខ្ៃ់ៗស្រត្វូ បាៃបាំមពញមោយការរំឭកស្រទឹសតី
ៃិងចាប់យុត្តិាស្តសតាក់លាក់ចាំម ោះស្របមទសកេពុា
ស្រពេទ ាំងកិចាសោភសៃ៍
ៃិងអៃត រទាំនក់ទាំៃងមស្រៅនល វូ ការាេួ យ អន កជាំនញ អន កបមងក ើត្មរលៃមយបាយ ៃិងអន កកកមទស។
ស្រកបែ័ណឌទសសៃទៃស្រគបែណតប់
ស្រត្វូ មផាតត្មលើ វ ិធីាស្រសតស្រទឹសតីោៃស្រាប់ាមស្រចើៃ។
ធាត្ុនៃការរំឭកស្រទឹសតីនៃការស្រាវស្រាវ
ខែលោក់បញ្ចល
ូ មៅកនុងការវ ិភាគលេអ ិត្នៃបញ្ហាខែលមលើកម ើងមៅកនុងរបាយការណ៍មៃោះ
រ ូេោៃកនុងចាំមណាេការមបាោះពុេពនាយមនសងៗមទៀត្សត ីពី TJ ៃិងយុត្តិធេ៌ស្រពហម ទណឌអៃត រាត្ិ លកខ ៃត ិកៈ
សៃធ ិសញ្ហញ អៃុសញ្ហញ ចាប់ ៃិង វ ិធាៃននទ កនុងស្រគប់ស្រគងការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅ អ.វ.ត្.ក។
ការមបាោះពុេពនាយទ ាំងមៃោះោៃមៅកខៃល ងនទ ក
ុ កការាធារណៈ ៃិងោៃមៅបណា
ា ល័យ ៃិង/ឬ
មៅអុីៃមធើណិត្។ ការរំឭកចាប់យុត្តិាស្តសតោៃការវ ិភាគាថប័ៃចាប់យុត្តិ
ាស្តសតរបស់ អ.វ.ត្.ក។
មបើមទោះាយុត្តិាស្តសតបមងក ត្
ើ មោយត្ុលាការមៃោះស្រត្វូ បាៃកាំណត្់ទក់ទងៃឹងបរ ិោណ
ខត្ចរ ិត្ខែលសិទធិចូលរ ួេរបស់អនកចូ លរ ួេស្រត្វូ បាៃត្ស្រេវូ មោយ
អ.វ.ត្.ក
តាេរយៈការវ ិៃិចឆ័យ
មសចកត ីសមស្រេច
ៃិងការពៃយល់បកស្រាយខែលភាាប់ាេួ យ
នត ល់ការវ ិភាគខបបគុណភាព
នៃយៃត ការចាប់សាំខ្ៃ់មៃោះ។
ការសមងខ បនៃការវ ិៃិចឆ័យ
មសចកត ីសមស្រេច
ៃិងទសសៃៈទ ាំងមៃោះខែលោក់ជូៃមោយ
អ.វ.ត្.ក
ោៃត្នេល យ៉ាងខ្លាំងសស្រោប់ការស្រាវស្រាវមៃោះ
តាេរមបៀបខែលសិទធិរបស់ជៃរងមស្ររោះកនុងការចូ លរ ួេខែលស្រត្វូ បាៃពៃយល់បកស្រាយ
បាៃកាំណត្់ វ ិាលភាពៃិងែល ឹេារនៃការចូ លរ ួេខបបមៃោះ។

សស្រោប់កិចាពិភាកាស្រគប់ស្រជ ុងមស្រាយនៃភាពែុសរនទ ាំងមៃោះ
សូ េមេើល៖
Taylor,
D
(2014)
ការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះកនុងយៃត ការយុត្តិធេ៌អៃត រកាល៖អាំណាចពិត្ស្របាកែ ឬការសខេត ង? កការពិមស្ររោះ អងគ ការឃ្លមាំ េើលៃិទណឌភាព។
ោៃមៅ៖ http://www.impunitywatch.org/docs/IW_Discussion_Paper_Victim_Participation1.pdf
(ចូ លមៅកាៃ់មៅនលងទី១៥
ខែវ ិចឆ ិកា ឆ្ន២
ាំ ០១៥)។
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កិចាសោភសៃ៍សុីជមស្រៅខបបគុណ វ ិស័យ
ស្រត្វូ បាៃចាត្់ទុកាចាំណុចមរលសាំខ្ៃ់របស់ការស្រាវ
ស្រាវ។
សោសធាត្ុមៃោះសោភសរកត្ស្រេ ុយ
ៃិងការយល់ែឹងខែលរកបាៃស្របេូ លពីការមធវ ើរំឭកស្រទស
ឹ តី
ៃិងការស្រាវស្រាវមផាតត្មលើចាប់យុត្តិាស្តសតមែើេបីបៃត សណ
ាំ ួ រយកចមេល ើយ
ៃិងស្របធាៃបទសាំខ្ៃ់ៗនៃការស្រាវស្រាវ។
វាមផាតត្មលើស្រកបែ័ណឌស្រទឹសតីសស្រោប់ការស្រាវស្រាវ
នៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅ
TJ
ខែលនត ល់ជូៃកនុងកការពិមស្ររោះរបស់
IW
។6
មរលមៅគឺមែើេបីខសវ ងរកទសសៃៈ
ឥរ ិយបល
ៃិងបទពិមាធៃ៍របស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
ៃិងមែើេបណតឹងាជៃរងមស្ររោះមៅកនុងការជាំៃុាំជស្រេោះមៅេុែ អ.វ.ត្.ក ។ ការស្រាវស្រាវាក់ខសត ង
សងក ត្់ធងៃ់មលើការសិកាស្រាវស្រាវនៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅ អ.វ.ត្.ក
ស្រត្វូ បាៃមធវ ើម ើងាង ២ខែកៃល ោះ រ ួេោៃការស្របេូ លទិៃនៃ័យតាេរយៈការសោភស ក់កណា
ត លនល វូ ការ
ការពិភាកា ៃិងទាំនក់ទៃ
ាំ ងមស្រៅនល វូ ការាេួ យមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី ៃិងមែើេបណតឹងាជៃរងមស្ររោះ
ៃិងស្រក ុេមរលមៅ។
វាមធវ ើម ើងតាេ
រយៈការវ ិភាគ ៃិងបទពិមាធៃ៍នៃការសោភសជៃរងមស្ររោះខែលការស្រាវស្រាវមៃោះ ជួ យសស្រេួលទស្រេង់
វ ិាលភាព
ៃិងភាពសមុគាមញ
នៃការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីទក់ទងៃឹង
ស្របមយជៃ៍ខែលបាៃសៃម ត្ទុក
ស្រពេទ ាំង
មស្ររោះថានក់ខែលអាចមកើត្ោៃេួ យចាំៃួៃខែលមកើត្ម ើងពីការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ។
បខៃថ េមលើការស្រាវស្រាវខបបស្រទឹសតី
ៃិងាក់ខសត ងខែលមធវ ើម ើងសស្រោប់គមស្រោងមៃោះ
បរ ិបទនៃលទធ នលរបស់របាយការណ៍ក៏ស្រត្វូ បាៃបង្គាញពីរមបៀបវារៈស្រាវស្រាវខបបទូ លាំទូលាយ
ខែលស្រត្វូ បាៃមធវ ើម ើងាខននកនៃារណាថានក់បណឌិត្របស់អនកៃិពៃធ ។

២.២- ការមរៀបចាំស្រាវស្រាវ
មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

ៃិងមែើេបណតឹងាជៃរងមស្ររោះចាំៃួៃហាសិបរ ូប

ស្រត្វូ បាៃសោភស

ៃិងការពិភាកាស្រក ុេចាំៃួៃ ស្របាាំស្រក ុេ ស្រត្វូ បាៃមរៀបចាំម ើងមៅចមនលោះនលង ទី៥ ខែកញ្ហញ ៃិង នលង ទី១០
ខែវ ិចឆ ិកា ឆ្ន២
ាំ ០១៤។ ការសោភស ៃិងស្រក ុេពិភាកាស្រត្វូ បាៃមធវ ើម ើងមៅទីតាាំងែូ ចខ្ងមស្រកាេ៖
រជធាៃីភនាំមពញ ៃិងស្រស ុកមៅជុាំ វ ិញ ស្រស ុកបមសែឋ កនុងមែត្ត កាំពង់សពឺ មែត្ត មសៀេរបៃិងស្រស ុកមៅជុាំ វ ិញ
ស្រស ុកពួ ក

មែត្ត នស្រពខវង

មែត្ត កាំពង់ចាេ

ៃិងស្រស ុកឧត្តុងគ។

វ ិធីាស្តសតសាំណាកខែលកាំណត្់

ស្រត្វូ បាៃយកមែើេបីកាំណត្់អនកចូ លរ ួេមៅកនុងការស្រាវស្រាវផាទល់។
ការចុោះសិកាែល់ទីកខៃល ងោៃបាំណងស្របេូ លទសសៃៈ

ៃិងបទពិមាធៃ៍របស់ស្រក ុេសាំខ្ៃ់ៗចាំៃួៃ៣៖

(១) ជៃរងមស្ររោះខែលទទួ លាគល់ានល វូ ការមោយ
មែើេបណតឹងាជៃរងមស្ររោះ

អ.វ.ត្.ក ាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី (២)
ៃិង(៣)

ៃិងសហគេៃ៍ខែលទទួ លរងនលប៉ាោះ

ស្រក ុេធាំនៃជៃរងមស្ររោះ

ល់ខែលបាៃខសវ ងរកការចូ លរ ួេានល វូ ការឬ

“មោយផាទល់”

មៅកនុងការជាំៃជ
ុាំ ស្រេោះ អ.វ.ត្.ក។
សស្រោប់មរលបាំណងនៃការស្រាវស្រាវ
ខនអ កមលើការកាំណត្់របស់អ.វ.ត្.ក
មលើស្រក ុេជៃរងមស្ររោះ
មនសងៗរន។ មែើេបីសមស្រេចមរលបាំណងមៃោះ “មែើេបណតង
ឹ រែឋ បបមវណី” ស្រត្វូ បាៃកាំណត្់ា៖
អន កចូ លរ ួេនល វូ ការកនុងការជាំៃុាំជស្រេោះស្របឆ្ាំងៃឹង
អន កខែលស្រត្វូ មចាទស្របកាៃ់ថាស្រត្វូ ទទួ លែុសស្រត្វូ ចាំម
បស់

អ.វ.ត្.ក

ការមចាទស្របកាៃ់

[…]

ោះឧស្រកិែឋកេម មស្រកាេការមសុើបអមងក ត្រ

ពួ កមគមពញចិត្តៃឹងសិទធិយ៉ាងទូ លាំទូលាយខែលស្រសមែៀងៃឹង
ៃិងការការ

រ។

ការកាលយាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

េិៃស្រត្ឹេខត្បាៃនត ល់ជៃរងមស្ររោះៃូ វសិទធិចូលរ ួេកនុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីយ៉ាងសកេម ប៉ាុមណា
ា ោះ
មទ

6

ខលេទ ាំងអៃុញ្ហញត្ឱ្យជៃរងមស្ររោះមសន ើសុាំត្លា
ុ ការសស្រោប់សណ
ាំ ងសេូ ហភាព

ែូ ចខ្ងមលើ។
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ៃិងសាំណងនល វូ ចិត្តពីទណឌិត្នងខែរ។7
នទ យ
ុ មៅវ ិញ

កយ “មែើេបណតឹងាជៃរងមស្ររោះ” ស្រត្វូ បាៃកាំណត្់ខបបមៃោះ៖

បុគគល
ឬៃីត្ិបុគគលខែលោៃព័ត្ោ
៌ ៃខែលោៃស្របមយជៃ៍ទក់ទងៃឹងឧស្រកិែឋកេម នៃខែម រស្រក
ហេមស្រកាេយុតាតធិការរបស់

អ.វ.ត្.ក

អាចោក់

ព័ត្៌ោៃជៃរងមស្ររោះ មហើយោក់ជូៃអងគ ភាពរាំ
ព័ត្៌ោៃមៅកនុង

កយបណតឹងមោយបាំមពញទស្រេង់

រជៃរងមស្ររោះ (VSS)។ បនទប់េក

កយបណតង
ឹ

អាចៃឹងស្រត្វូ បាៃមស្របស្រើ បាស់មែើេបីជួយែល់ការមសុើបអមងក ត្។
អន កបត ឹងេិៃចូ លរ ួេាភាគីមៅកនុងសវនការ
មសន ើសុាំត្ុលាការសស្រោប់សាំណងម ើយ។

ប៉ាខុ ៃត

មហើយពួ កមគេិៃស្រត្វូ បាៃនតល់សិទធិ
ពួ កមគអាចស្រត្វូ បាៃមសន ឱ្
ើ យនត ល់ភស
័ ត ុ តាង

ឬមធវ ើសកខ ីកេម ាាកសី។8
ចាំណុចសាំខ្ៃ់នៃសាំណាកគាំរ ូទី១ បាៃមផាតត្មៅមលើសណា
ាំ កគាំរ ូាក់លាក់នៃជៃរងមស្ររោះ ៣៥ រ ូប ខែល
បាៃមធវ ើឱ្យ

កយបណតឹងរបស់ែល ួៃទទួ លាគល់ានល វូ ការមោយ

អ.វ.ត្.ក

បាៃនត ល់សកខ ីកេម

ៃិងទទួ លសាំណង។ ស្រក ុេមៃោះស្រត្វូ បាៃមស្រជើសមរ ើសាសាំណាកគាំរ ូមោយមស្របើព័ត្៌ោៃខែលទទួ លបាពី VSS
អងគ ភាពសហមេធាវ ើនាំេុែត្ាំណាងមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
ៃិងមេធាវ ើមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី។
កាៃ់ខត្ចាស់ាងមៃោះមៅមទៀត្

មលាក

ហងស

វណាោះ

ខែលាស្របធាៃ

VSS

មៅអ.វ.ត្.ក

បាៃនត លស្រ់ កោសកការបញ្ា ីមឈាមោះមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
ខែលខបងខចកតាេត្ាំបៃ់ភូេិាស្តសត។
សហមេធាវ ើនាំេុែ
ស្រត្វូ បាៃទក់ទងមស្រកាយពីបាៃទទួ លបញ្ា ីមៃោះពី
VSS។
បនទប់េកពួ កមគទទួ លបាៃការខណនាំចាំម

ោះៃីត្ិ វ ិធីមៅទីមនោះសស្រោប់ទក់ទង

មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី។
បនទប់េកមទៀត្
មេធាវ ើមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីបាៃទក់ទងៃឹងអន កត្ាំណាងមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅកនុងស្រស ុក
ស្រក ុង
ៃិងភូ េិខែលបាៃកាំណត្់
ៃិងែាំបូនមៃខែល

ខែលស្រត្វូ សោភស។

ទីតាាំងទ ាំងមៃោះស្រត្វូ បាៃមស្រជស
ើ មរ ើសតាេរយៈព័ត្៌ោៃ
នត ល់មោយមេធាវ ើមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
មោយោៃទសសៃៈ

បមងក ើៃធៃធាៃាអត្ិបរោ ៃិងយកឈន ោះបញ្ហាត្ាំបៃ់ភូេិាស្តសត។
ចាំណុចសាំខ្ៃ់នៃសាំណាកគាំរ ូទី២
បាៃមផាតត្មៅមលើសាំណាកគាំរ ូាក់លាក់នៃជៃរងមស្ររោះ
១៥រ ូប
ខែលបាៃោក់ កយបណតឹងមោយបាំមពញ ៃិងោក់ជូៃទស្រេង់ព័ត្៌ោៃជៃរងមស្ររោះឱ្យ VSS ប៉ាុខៃត ា
អន កខែលេិៃស្រត្វូ បាៃនត លឋា
់ ៃៈាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី។
ស្រក ុេមៃោះស្រត្វូ បាៃមស្រជើសមរ ើសាសាំណាកគាំរ ូ
មោយមស្របើព័ត្៌ោៃខែលទទួ លបាពី VSS អងគ ការេិៃខេៃរោឋភិបាលកនុងស្រស ុក ៃិងសាំណាកគាំរ ូ
snowball។ មៅកនុងទីតាង
ាំ ភូ េិាស្តសតាក់លាក់ណាេួ យខែលការសោភសាេួ យមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
ស្រត្វូ បាៃមធវ ើម ើង ការមរៀបចាំស្រត្វូ បាៃមធវ ើសស្រោប់ទក់ទង
ៃិងសោភសមែើេបណតឹងាជៃរងមស្ររោះ។
កនុងមរលបាំណងមៃោះ
ទាំនក់ទាំៃងាេួ យ
NGO
កនុងស្រស ុក
ៃិងសកេម ជៃសិទធិេៃុសស
បាៃបង្គាញថាោៃគុណត្នេល ។
ចាំណុចសាំខ្ៃ់នៃសាំណាកគាំរ ូចុងមស្រកាយបាៃមស្របស្រើ បាស់សាំណាកគាំរ ូែូ ចរន
នៃទីតាាំងភូ េិាស្តសតពីចាំណុចសាំខ្ៃ់នៃសាំណាកគាំរ ូទី១
សាំណាកគាំរ ូមោយនចែៃយខែលោៃមរលបាំណង
7
8

ៃិងទី២។

វាបាៃមស្របស្រើ បាស់
មែើេបីកាំណត្់ជៃរងមស្ររោះ

សូ េមេើល http://www.eccc.gov.kh/en/victims-support/participation (ចូ លមៅកាៃ់មៅនលងទី១៨ ខែវ ិចឆ កា
ិ ឆ្ន២
ាំ ០១៥)។
ែូ ចខ្ងមលើ។
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ៃិងសហគេៃ៍ខែលទទួ លរងនលប៉ាោះ

ល់ខែលេិៃខសវ ងរកការចូ លរ ួេកនុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីានល វូ ការ

ឬមោយផាទល់។

ចាំណាប់អារេម ណ៍រ ួេពីកិចាសោភសទ ាំងមៃោះគឺថា

អន កនត ល់បទសោភសទ ាំងមនោះចាត្់ទុកែល ួៃកងាអន កត្ាំណាងនៃសហគេៃ៍
មហើយថាេិៃោៃការេិៃមពញចិត្ត

ក់ព័ៃធរបស់ពួកមគ

ឬការែកចិត្តណាេួ យទក់ទងៃឹងែាំមណើរការមស្រជើសមរ ើស

ឬសោភសមលចម ើងគួ រឱ្យកត្់សោគល់ម ើយ។

២.៣- បញ្ហាស្របឈេ ៃិងបញ្ហា
ការចុោះសិកាែល់ទីកខៃល ងមៅកនុងបរ ិបទនៃសងគ េមស្រកាយោៃជមោលោះខែលបាំនលច
ិ បាំផាលចមោយសស្រង្គគេ
មហើយភាពស្រកីស្រកនាំេកៃូ វបញ្ហាស្របឈេេួ យចាំៃួៃនៃបុគគល

ៃិងាត្ិពៃធុសស្រោប់អនកស្រាវស្រាវ។

កិចាការខបបមៃោះកាលយាបញ្ហាស្របឈេកាៃ់ខត្ខ្លាំងមៅមពល
មរលបាំណងនៃការស្រាវស្រាវាក់ខសត ងគឺមលើជៃរងមស្ររោះនៃការរំមលាភបាំ

ៃសិទធិេៃុសសែ៏ធងៃ់ធងរ។

សាំណួរបឋេេួ យចាំៃួៃស្រត្វូ បាៃគិត្ពិចារណាេុៃមពលចាប់មនត ើេគមស្រោងមៃោះ។
ចាំម

ោះស្រកេសីលធេ៌កនុងការមធវ ើការស្រាវស្រាវាក់ខសត ង

ននរ ួេោៃ៖
ហឹងា

កនុងចាំមណាេសហគេៃ៍ជៃរងមស្ររោះ។សាំណួរ

មត្ើោៃភាពែុសរនអវ ើែលោះអាំពីការសោភសជៃរងមស្ររោះ

ៃិងមាកនែកេម

មយើងោៃការមររព
ៃិងអន កមៅរស់ពីអាំមពើ

មធៀបមៅៃឹងស្របមភទសោភសខែលមធវ ើម ើងមោយអន កជាំនញខ្ងចាប់

ៃិងអន កបមងក ើត្មរលៃមយបាយ?

មត្ើបមចា កមទសពិមសស

ៃិងកាត្ពវ កិចាស្រកេសីលធេ៌

កនុងស្របមភទសោភសទ ាំងមៃោះ?
មត្ើមយើងអាចមចៀសវាង
បុគគលខែលោៃជាំងឺបាក់សាត្កាលយាជៃរងមស្ររោះេត ងមទៀត្មោយរមបៀបណា?
មត្ើត្ុលយភាពខែលស្រត្វូ មធវ ើរវាងការទទួ លបាៃព័ត្៌ោៃខែលោៃគុណភាពែព ស់ពកា
ី រសោភស
ៃិងការកាំណត្់ហាៃិភ័យខែលោៃាប់ាេួ យ
ខែល

ក់ព័ៃធកនុងការពាយេមែើេបីទទួ លបាៃទិៃនៃ័យ?

ការគិត្ពីបញ្ហាស្របឈេខែលជួ បស្របទោះកនុងការស្រាវស្រាវ
ពិមសស២

គឺ

វាសាំខ្ៃ់កនុងការទទួ លាគល់ថាោៃ

រចនសេព ័ៃធមៅអៃ់

បញ្ហា

ៃិងភាពស្រកីស្រកខ្លាំង

ោៃឥទធ ិពលគួ រឱ្យកត្់សោគល់មៅមលើការអាចចូ លមៅែល់របស់ជៃរងមស្ររោះស្រពេទ ាំងគុណភាពនៃការ
សោភស។

កនុងបរ ិបទមៃោះ

វាាទាំនក់ទាំៃងែ៏ោៃស្របមយជៃ៍ាេួ យទីភានក់ង្គរមៅកនុងស្រស ុក

ៃិងបុគគលមែើេបីទទួ លបាៃព័ត្៌ោៃ

ក់ព័ៃធបាំនុត្ាពិមសសទក់ទងមៅៃឹងមហោឋរចនសេព ័ៃធ។

ាចុងមស្រកាយ

ជាំមៃឿមលើពុទធាសនែ៏មលើសលប់

លកខ ណៈវបបធេ៌

ៃិងាពិមសសបញ្ហាភាា

គួ រខត្ស្រត្វូ បាៃទទួ លាគល់ាកតាតខែលជោះឥទធ ិពលែល់ការស្រាវស្រាវកនុងកេពុា។
ពួ កមគអាចត្ាំណាងឧបសគគ បខៃថ េមទៀត្មែើេបីទទួ លបាៃការសោភសស្របកបមោយស្របសិទធភាព
ាពិមសសមស្រ

ោះការខែលអាចៃិយយភាាកាំមណើត្

អាចសាំខ្ៃ់កនុងការទទួ លបាៃការចូ លមៅជួ បអន កមឆល ើយសោភស

1995;

Tsang,

1998)

។

ៃិងកាងទាំៃុកចិត្ត

(Andrews

ពីអនកបកខស្របកនុងស្រស ុកខែលោៃបទពិមាធៃ៍

ៃិងទសសៃវ ិស័យាក់ខសត ងស្រត្វូ បាៃទាំនក់ទាំៃងអាំ ុ ងមពលសោភស
ខែលបនទប់េកមធវ ស្រើ បត្ិចា រ ឹកសាំម ងខែលបាៃលត្ទុក

ៃិងការកត្់ស្រតា។

លទធ ភាពសស្រោប់កាំហុសស្រត្វូ បាៃកាត្់បៃថ យបខៃថ េមទៀត្មោយរកាទុក
សស្រេង់ឃ្លខែលែកស្រសង់មចញពីសោភសាេួ យជៃរងមស្ររោះកនុងទស្រេង់មែើេ។
ខត្ងខត្ោៃហាៃិភ័យខែលអន កបកខស្របកនុងនេាអន កខ្ងមស្រៅចាំម

មៅកស្រេិត្សត ង់ោរ

ោះែាំមណើរការស្រាវ

ស្រាវអាចបាំផាលញមសចកត ីទុកចិត្ត
ៃិងទាំនក់ទាំៃងខែលអន កស្រាវស្រាវស្រត្វូ ែាំស្របឹងខស្របងមធវ កា
ើ រមែើេបីរកាឱ្យបាៃ។
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មស្រៅពីបញ្ហាស្របឈេ
ៃិងឧបសគគ មនសងៗខែលជួ បស្របទោះកនុងអាំ ុ ងមពលស្រាវស្រាវមៃោះ
គុណភាពនៃការសោភសេិៃស្រត្វូ បាៃប៉ាោះ ល់
មហើយវត្ថុបាំណងសាំខ្ៃ់ស្រត្វូ បាៃសមស្រេចយ៉ាងលអ កៃុងចាំមណាេមនសងមទៀត្តាេរយៈការសស្រេបសស្រេួល
ៃិងជាំៃួយខែលនត ល់មោយភាគីទី៣ ែូ ចាអន កបកខស្រប VSS ៃិងមេធាវ ើមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី។
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៣- ាវតា ៃិងការអភិវឌ្ឍ
ស្របមទសកេពុាធាលប់ោៃអរ ិយធេ៌រុងមរឿងពីបុរណ
ខត្នទ យ
ុ មៅវ ិញោៃមករមតិ៍ ឈាមោះអមាចមៅសត្វត្សរ៍ទី២០

ៃិងាអាណាចស្រកខែម រែ៏ខ្លាំងកាល
ចាំម

ោះមាកនែកេម េៃុសសែ៏ធាំបាំនុត្

របស់េៃុសសាត្ិេួយ ៃិងសោលប់េៃុសសយ៉ាងមឃ្រមៅបាំនុត្ (Jasini & Phan, 2011: 379)។
ខែម រស្រកហេ9
‘េមនគេវ ិាាស្រជ ុលៃិយេខែលោៃកាំហឹងាត្ិពៃធុ

ការេិៃោៃភាពមសម ើរនមៅកនុងទស្រេង់

គឺាឧទហរណ៍ខត្េួ យគត្់នៃរបបខែលរ ួេនស ាំ
ៃិងភាពនស្រពននសេិៃមររពជី វ ិត្េៃុសស’។10
ទាំហាំ

របបខែម រស្រកហេបាៃអៃុវត្ត យុទធនការាស្របព័ៃធនៃឃ្ត្កេម

ៃិងភាពនស្រពននស
ៃិងការអត្់ឃ្លៃចាប់ពីខែមេា

ឆ្នាំ១៩៧៥ រហូ ត្ែល់ខែេករ ឆ្ន១
ាំ ៩៧៩ ខែលបាៃសោលប់ខែម រ ៃិងបរមទសាង១,៧លាៃនក់។
ខែម រស្រកហេចាប់មនត ើេមបសកកេម បាំនលិចបាំផាលញសងគ េខែម រមោយរមៃមេតាត។
រមៃអវ ើខែលអាចបញ្ហញក់បង្គាញស្របមសើរាងយុទធនការរបបឱ្យស្រត្ ប់សងគ េមៅ ‘ឆ្នាំសូៃយ’ (Kiernan,
2008: 339)។ យុទធនការមៃោះអាចនាំឱ្យោៃ វ ិធាៃធង ៃ់ធងរបាៃបងខ ាំឱ្យស្របាជៃមធវ ើការង្គរមលើសកោលាំង
ឹ
មរៀបការទ ាំងបងខ ាំ
រមៃការមចោះែង
ស្រពេទ ាំងោក់គាំនបមលើសិទធក
ិ ន ុ ងការថាវយបងគ ាំ
ការបង្គាញេៃសិការ
ៃិងវបបធេ៌។
ភាពភ័យខ្លចខែលបងក មោយរបបស្រត្វូ បាៃ
ជាំរុញមោយេមនគេវ ិាាស្របឆ្ាំងៃឹងចស្រកពត្ត ិៃិយេ។
លទធ នលនៃរបបគឺាស្របាាត្ិ
‘ខែលស្រត្វូ បាៃចាប់ជស្រេិត្
ៃិងហុ៊ុំព័ទធពីខ្ងកនុង’
។
វាគឺាការបមងក ើត្
‘រែឋ នៃេៃទ ីរ ុាំឃ្ាំង
ខែលអន កមទស
៨លាៃនក់មស្របមើ ពលរបស់ពួករត្់មៅកនុងការបង្គខង
ាំ ោច់មោយខ ក’
មហើយ
អន កាប់ ុាំាមស្រចើៃ ‘ស្រត្វូ បងខ ាំឱ្យមធវ កា
ើ រ អត្់ឃ្លៃ ៃិងវាយែាំរហូ ត្ែល់ាលប់’។ (Kiernan, 2002: 9)
ឥទធ ិពលាក់ខសត ងនៃចាំៃួៃ ៃិងត្ួ មលែទ ាំងមៃោះស្រត្វូ បាៃែឹងឮយ៉ាងចាស់ អាំ ុ ងមពលសោភសាេួ យ
ជៃរងមស្ររោះនៃរបបខែម រស្រកហេ
ាខនន កនៃការស្រាវស្រាវចុោះែល់ទីតាាំងផាទល់
ខែលមធវ មើ ើងកនុងគមស្រោងមៃោះ។
ការែឹងឮ
ៃិងការវ ិភាគត្ស្រេូវរបស់ជៃរងមស្ររោះខែលចូ លរ ួេ
កនុងែាំមណើរការ
TJ
កេពុាគឺេិៃអាចមៅរ ួចមោយេិៃបង្គាញទាំហឈ
ាំ ឺចាប់របស់ជៃរងមស្ររោះ។
មលើសពីមៃោះមៅមទៀត្
ការយល់ែឹងសេស្រសបនៃភាពសមុគាមញកនុងស្របវត្ត ិាស្តសត
ៃិងសងគ េ
នៃរបបខែម រស្រកហេេិៃអាចមកើត្ម ើងមោយកករជយនៃបទពិមាធៃ៍
ៃិងការបាក់សា៉ាត្ផាទល់ែល ួៃខែលរងទុកខមោយជៃរងមស្ររោះ។11
ចាំណុចមៃោះ
អាចបង្គាញយ៉ាងលអ
មោយមយងតាេសកខ ីកេម របស់អនកសោភសនត ល់បទសោភស។
កនុងនេាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីេួយរ ូប
ខែលស្រត្វូ បាៃសោភស
សស្រោប់ការស្រាវស្រាវមៃោះបាៃបញ្ហាក់ថា៖
ែ្ុាំបាៃឆល ងកាត្់ទុកខលាំបាកមស្រចើៃរប់េិៃអស់មៅកនុងសេ័យមនោះ។
ែ្ុាំោៃបងបអ ូៃបមងក ើត្

៣នក់។

បអ ូៃស្រប ុសរបស់ែ្ុាំស្រត្វូ បាៃបាញ់សោលប់ស្របត្ិបត្ត ិការមយធា។

បងបអ ូៃនលលស្រប ុស

ខែម រស្រកហេ ខែល កយបមងក ើត្លមីមោយអត្ីត្ស្រពោះេហាកសស្រត្ខែម រ ស្រពោះនេ ៃមរត្ត េ សីហៃុ សាំមៅមលើគណៈបកសៃមយបាយកេពុា
ខែលែឹកនាំតាេខបបកុេមុយៃីសពីឆ្នាំ ១៩៧៥ ែល់ ១៩៧៩។
10 សូ េមេើលកេម វ ិធីបៃស្របល័យពូ ជាសៃ៍កេពុាមៅាកលវ ិទាល័យ Yale ។ ោៃមៅ៖ http://www.yale.edu/cgp/ (ចូ លយកមៅនលង ទី១០
ខែត្ុលា ឆ្ន២
ាំ ០១៥)
11
ការទទួ លបាៃបទពិមាធៃ៍ាាលមគ
ី ឺាស្រពឹត្តិការណ៍ខែលបណា
ត លឱ្យបាក់សា៉ាត្
សស្រោប់អនកនត ល់បទសោភសមៅកនុងែល ួៃវាផាទល់។
មៃោះអាចាែឹងឮពីការែកស្រសង់ខ្ងមស្រកាេពីកិចាសោភសៃ៍មធវ មើ ើងាេួ យមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅរជធាៃីភនាំមពញ៖
9

តាេពិត្
ែ្ុាំេិៃចង់រំឭកមរឿងរបស់ែ្ុាំមទ។
ែ្ុាំេិៃចង់ស្រសនេមេើលេត ងមទៀត្ពីអវើខែលបាៃមកើត្ម ើងកនុងរបបខែមស្រកហេម ើយ
មស្រ ោះែ្ុាំគិត្បាៃគិត្ថា
ជី វ ិត្ែ្ុាំរមៃៃ័យអវ មើ ាោះ...
ែ្ុាំបាៃបាត្់បង់សោជិកស្រគួារែ្ុាំទ ាំងអស់...
ែ្ុាំបាៃបាត្់បង់អនគត្មស្រ ោះែ្ុបា
ាំ ៃរស់មៅាេួ យស្រគួារែនទ មហើយេិៃោៃឱ្កាសមរៀៃសូ ស្រត្មទ។ មៅឆ្នាំ
១៩៧៩ ែ្ុាំោៃអាយុ១៧ឆ្នាំ... ែ្ុបា
ាំ ៃសម ័ស្រគចិត្តចូលមធវ ើាទហាៃ ខត្េិៃខេៃោៃៃ័យថាែ្ុាំចង់មធវ ើា
អន កមសន ហាាត្ិមទ ប៉ាុខៃត មោយារែ្ុាំចង់ាលប់ខត្ប៉ាុមណា
ា ោះ។

(ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពស
ី ាំណុាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ ៖ សាំណុាំមរឿង០០២ មៅភន ាំមពញ នលង ទ០
ី ៣ ខែត្ុលា ឆ្ន២
ាំ ០១៤)។
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របស់ែ្ុាំស្រត្វូ បាៃចាប់ែល ួៃកនុងបទមចាទស្របកាៃ់ាជៃាត្ិមវៀត្ណាេ

មហើយស្រត្វូ បាៃ

បញ្ជៃ
ូ មៅមែត្ត កាំពង់សពឺខែលរត្់ស្រត្វូ បាៃ ុាំែល ួៃមៅកនុងរ ូងភន ាំ
មហើយទាំៃងាាលប់
មៅទីមនោះ។
េា៉ា ងវ ិញមទៀត្
យយរបស់ែ្ុាំ
បាៃាលប់មោយារអត្់ឃ្លៃ។
បងបអ ូៃស្រសីរបស់មធវ ើការកនុងកងសហករមធវ ើខស្រស

មហើយមស្រកាយេកាលប់បនទប់ពី

របបប៉ាុលពត្។ ឪពុកោតយរបស់ែ្ុាំស្រត្វូ បាៃបាំខបកពីរន... អាំ ុ ងមពលសេ័យប៉ាល
ុ ពត្
មយើងស្រត្វូ ៃិយយមោយស្រប ុងស្របយ័ត្ន។ កាំហុសបៃត ិចបៃត ួចអាចនាំមៅរកមសចកត ីាលប់។12
យៃត ការ

ែាំមណើរការ

ៃិងៃវាៃុវត្ត ៃ៍ខែលបមងក ើត្មោយសងគ េមស្រកាយពីមងើបពីមាកនែកេម

ស្រត្វូ ខត្មធវ ើការវាយត្នេលស្របឆ្ាំងៃឹងការរងទុកខមវទន។

ែូ ចមៃោះ

រល់ការពិចារណានៃការជាំរុញទឹកចិត្ត

ៃិងការវាយត្នេល មៅពីមស្រកាយជៃរងមស្ររោះមៅកេពុាេិៃអាចបាំខបកមចញពីទាំហាំនៃការឈឺចាប់
មស្រកាេរបបខែម រស្រកហេបាៃម ើយ។

ឧទហរណ៍៖

េៃុសសាមស្រចើៃអាចចាត្់ទុកទាំហាំនៃភាពមឃ្រមៅខែលស្របស្រពឹត្តមោយខែម រស្រកហេ

ែណៈលុបបាំបាត្់

លទធ ភាពសស្រោប់សាំណងាក់ខសត ង
ក៏ប៉ាុខៃត ចាត្់ទុកការចូ លរ ួេរបស់ពួករត្់មៅកនុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីថាោៃារៈសាំខ្ៃ់។
ចាំណុចមៃោះបង្គាញតាេរយៈសស្រេង់ឃ្លខ្ងមស្រកាេ៖
បនទប់ពកា
ី រែួ លរលាំនៃរបបខែម រស្រកហេ
ែ្ុាំបាៃែឹងថាែ្ុាំបាៃទទួ លជី វ ិត្លម។ី
ឹ ថា អ.វ.ត្.ក ស្រត្វូ បាៃបមងក ើត្ម ើងមែើេបីកាត្់មទសមេែឹកនាំ
មៅមពលខែលែ្ុាំបាៃែង
ឹ អាំពី
ខែម រស្រកហេ
ែ្ុាំពិត្ាចង់ែង
អ.វ.ត្.ក...
ែ្ុាំេិៃបាៃគិត្ថាត្ុលាការ
អាចៃឹងខសវ ងរកការពិត្សស្រោប់ស្របាជៃខែម រមនោះមទ។
បាៃេកទីមៃោះខសវ ងរកជៃរងមស្ររោះខែលចង់ោក់
ែ្ុាំបាៃចូ លរ ួេាេួ យជៃរងមស្ររោះទ ាំងមនោះ
មែើេបីឱ្យជៃមលម ើសទទួ លែុសស្រត្វូ ចាំម
ែ្ុាំចង់បាៃយុត្តិធេ៌សស្រោប់ែល ួៃែ្ុាំ

ប៉ាុខៃត

កយបណតឹងកនុងករណី

មែើេបីោក់

០០២។

កយបណតឹងកនុងករណី

ោះអវ ើខែលពួ កមគបាៃមធវ ើចាំម

ៃិងស្របាជៃខែម រ

ខសវ ងរកឧស្រកិែឋកេម ខែលជៃាប់មចាទទ ាំង

សោគេអាែហុក13

ោះែ្ុាំ

។

៤រ ូប

០០២

ៃិងស្រគួារែ្ុាំ។

ែ្ុាំចង់ជួយត្ុលាការ
បាៃស្របស្រពឹត្ត។ិ

ពួ កមគបាៃនាំការឈឺចាប់ែល់ស្របាជៃខែម រ...
មហើយការឈឺចាប់ខបបមៃោះ
េិៃអាចទូ ទត្់សងវ ិញបាៃមទ ការឈឺចាប់ទ ាំងមៃោះេិៃវាស់ខវងបាៃម ើយ។14
កស្រេិត្ផាលស់បតរស្រូ ពឹត្តិការណ៍ខែលមកើត្ម ើងកនុងស្របមទសកេពុា
ខែលនតលា
់ ស្របវត្ត ិាថៃភាពនៃរបាយការណ៍មៃោះ
ឹ របស់មយើងពីការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះខែលស្របេូ លនត ាំក
ៃិងការយល់ែង
ុ ន ុង

កយមពចៃ៍

ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសាំណុមាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (សាំណុាំមរឿង០០១ ៃិង០០២ របស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅមសៀេរប នលង ទ២
ី ៤ ខែ
ត្ុលា ឆ្នាំ២០១៤) ។
13
អាែហុក
(សោគេការ រសិទធិេៃុសស
ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍មៅកេពុា)
គឺាអងគ ការេិៃខេៃរោឋភិបាលមៅកេពុាាថបនមោយ
អន កមទសៃមយបាយខែម រស្រកហេ។
សោគេមៃោះនត ល់មយបល់នល វូ ចាប់
ៃិងមធវ ើការមសុើបអមងក ត្ការរំមលាភបាំ ៃសិទធិេៃុសសមៅកេពុា។
កេម វ ិធីចុោះតាេេូ លោឋៃរបស់សោគេអាែហុក ខែលទេទរឱ្យោៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះែព ស់កនុងការកាត្់កតីពីេុែ អ.វ.ត្.ក ។
សូ េមេើល៖
www.adhoc-cambodia.org (ចូ លមៅកាៃ់មៅនលងទី០៨ ខែវ ិចឆ កា
ិ ឆ្ន២
ាំ ០១៥)។
14 ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោ
ភ សៃ៍សតីពីសណ
ាំ ុ មាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (សាំណុាំមរឿង ០០២ របស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅភន មាំ ពញ នលង ទ០
ី ៣ ខែ វ ិចឆ ិកា ឆ្នាំ
២០១៤) ការសងក ត្់បញ្ហាក់ស្រត្វូ បាៃបខៃថ េ។
12
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របស់ជៃរងមស្ររោះោនក់ខែលបាៃមលើកម ើងថារត្់
ស្របាជៃរបស់ែល ួៃែូ ចមៃោះមទ’។

‘េិៃខែលបាៃម ញ
ើ ស្របាាត្ិេួយសោលប់

15

៣.១- ឥទធិពលកនុងសងគ េកេពុាមស្រកាយសស្រង្គគេ
កនុងនេាសងគ េមស្រកាយសស្រង្គគេ
អត្ីត្របស់ែល ួៃ

ស្របមទសកេពុាក៏មៅខត្ជួ បការលាំបាកឈាៃមៅែល់លកខ ែណឌ

មហើយជួ បស្របទោះបញ្ហាស្របឈេកនុងការខសវ ងរកយុត្តិធេ៌។

ៃិងបទមលម ើសគួ រខត្ស្រត្វូ បាៃទទួ លាគល់
ៃិងការមោោះស្រាយត្ស្រេូវការ

មៅខត្ោៃជមោលោះ។

កនុងករណីែលោះខែលជៃមលម ស
ើ

ត្ុលយភាពរវាងការបមងក ើត្ការនសោះនា

ៃិងសិទធិរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅខត្ពិបាកកាំណត្់។16

ែូ ចមៃោះ

ោៃឥទធ ិពលែុសៗរនខែលកាំណត្់លកខ ែណឌាថៃភាពអៃត រកាលនៃសងគ េខែម រ
ខែលស្រត្វូ បាៃពណ៌នមោយអន កអតាថធិបាយ

ថាា

‘អងគ ភាពរ ួេកនុងអៃត រកាលយ៉ាងឆ្ប់រហ័ស

ខបកបាក់ ៃិងមែទ ចខ្ទាំអស់រយៈមពលាមស្រចើៃទសវត្សរ៍... តាេរមបៀបខែលអាចគិត្ែល់’

(Wilshire,

2005: 69)។ ោ៉ាស្រទិកនៃកតាតខែលែុសខបល កពីមគ ៃិងឥទធិពលពិមសស ខែលបមងក ើត្បាៃាសងគ េខែម រ
ស្របមទសកនុងអៃត រកាល

ស្របកាសខសវ ងរកយុត្តិធេ៌រល់បញ្ហាសមុគាមញ

ៃិងពិបាកទ ាំងអស់

ទ ាំងសស្រោប់សងគ េខែម រទូ មៅ ៃិងជៃរងមស្ររោះាពិមសស។ ឧបសគគ នៃចរ ិត្លកខ ណៈនល វូ ចាប់ ភ័សតុតាង
ៃិងៃីត្ិ វ ិធី អាស្រស័យមលើរមបៀបមធវ ើឱ្យជៃមលម ើសរបបខែម រស្រកហេខែលមៅរស់ទទួ លែុសស្រត្វូ ។
ការពិបាកទ ាំងមៃោះេិៃខេៃចរ ិត្លកខ ណៈបមចា កមទសសុទធាធមនោះមទ
ប៉ាុខៃត ភាាប់មៅៃឹង
ការពិបាកខែលមគបាៃយល់ម ើញចាំម ោះស្របព័ៃធយុត្តធ
ិ េ៌ឧស្រកិែឋកេពុា
ស្រពេទ ាំងបញ្ហាអាំមពើពុករលួ យខែលមកើត្ោៃាៃិចា មហើយកាៃ់ខត្ទូ មៅចាំម ោះៃមយបាយាក់ខសត ង
នៃស្របព័ៃធខែលា ‘អាំណាចៃមយបាយខែលមធវ ើម ើងមោយរោឋភិបាល’ (Bates, 2007: 185)។
ឥទធ ិពលទ ាំងមៃោះស្រត្វូ បាៃឆលុោះបញ្ហាាំងពីភាពសមុគាមញនល វូ ចាប់ ៃិងរចនសេព ័ៃធនៃ អ.វ.ត្.ក។17
អ.វ.ត្.ក

គឺាចាំណុចសន ូលនៃែាំមណើរការ

មោយរ ួេបញ្ចល
ូ មៅស្រកេ

TJ

កេពុា។

អ.វ.ត្.ក

គឺាាលាកត ីកូៃកាត្់

ៃិងអន កជាំនញនល វូ ចាប់ជៃាត្ិខែម រ

ៃិងអៃត រាត្ិ។

វាឈរាអងគ ភាពាលាកត មី ទលកនុងការកាត្់កតី
អន កខែលស្រត្វូ ទទួ លែុសស្រត្វូ ែព ស់ចាំម

ោះឧស្រកិែឋកេម នៃរបបខែម រស្រកហេ។

ត្ុលាការ

ោៃកិចាការពិបាកកនុងការយល់ពីភាពសមុគាមញរវាងអត្ថស្របមយជៃ៍អងគ ភាពាត្ិ
ៃិងអៃត រាត្ិរបស់ែល ួៃ ស្រពេទ ាំងអន កចូ លរ ួេកនុងាលសវនការរ ួេោៃស្រពោះរជអាាា មេធាវ ើការ
ៃិងាពិមសសជៃរងមស្ររោះ។

អ.វ.ត្.ក

រ

នត ល់ឱ្កាសពិមសសខបល កពីមគែល់ជៃរងមស្ររោះ

កនុងរបបខែម រស្រកហេកនុងការចូ លរ ួេាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីកនុងការជាំៃជ
ុាំ ស្រេោះកត ីនល វូ ចាប់
ខែលកាំណត្់តាេរមបៀបមៃោះាវឌ្ឍៃភាពែ៏សខ្
ាំ ៃ់
សស្រោប់សិទធិជៃរងមស្ររោះនៃការរំមលាភបាំ

ៃសិទធិេៃុសសធង ៃ់ធងរ។

តាេពិត្

លកខ ណៈ

ៃិងកស្រេិត្នៃការចូ លរ ួេខែលនត លែ
់ ល់ជៃរងមស្ររោះកនុងែាំមណើរការកាត្់កតី
័ ៃិងឥទធ ិពលនៃ អ.វ.ត្.ក ាយៃត ការយុត្តិធេ៌អៃត រកាល។
ាព័ត្៌ោៃលេអ ិត្នៃភាពមាគជយ

ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសណ
ាំ ុ មាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (សាំណុាំមរឿង ០០២ របស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅភន ាំមពញ នលង ទី១៨ ខែកញ្ហញ ឆ្នាំ
២០១៤)។
16 Jasini, R (2015) ការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះកនុងៃីត្ិ វ ិធីឧស្រកែ
ិ ឋ កេម អៃត រាត្ិ ារណាខែលេិៃបាៃមបាោះពុេពនាយមៅាកលវ ិទា ល័យ
Oxford, Oxford, UK។
15

17

ចាប់សតីពកា
ី របមងក ត្
ើ អងគ ជាំៃុាំជស្រេោះវ ិាេញ្ញ កនុងត្ុលាការកេពុាសស្រោប់កាត្់មទសឧស្រកិែឋកេម ខែលបាៃស្របស្រពត្
ឹ ត អាំ ុ ងមពលកេពុាស្របា

ធិបមត្យយ

(ចាប់អ.វ.ត្.ក) មោយោក់បញ្ចល
ូ សវៃកេម ខែលបាៃស្របកាសមៅនលងទ២
ី ៧ ខែត្ុលា ឆ្ន២
ាំ ០០៤(ៃស/រកេ/១០០៤/០០៦) ោស្រតាទី៣៨។ោៃមៅ
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-documents/KR_Law_as_amended_27_Oct_2004_Eng.pdf
(ចូ លមៅកាៃ់មៅនលងទី១៤ ខែត្ុលា ឆ្ន២
ាំ ០១៥)។
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មបើមទោះាយ៉ាងណាក៏មោយ ការចូ លរ ួេស្រត្វូ បាៃមគមរៀបចាំ េិៃខេៃស្រត្ឹេខត្មលើកតាតននទ កនុង ក៏ប៉ាុខៃត
ក៏េកពីកតាតខ្ងមស្រៅនងខែរ

ែូ ចា

ឥទធ ិពលសងគ េ

ៃិងវបបធេ៌ខែលកាំណត្់ច រ ិត្សងគ េខែម រ។

ទិែឋភាពទូ មៅនៃឥទធ ិពលវបបធេ៌សងគ េ
ៃិងៃមយបាយនល វូ ចាប់សខ្
ាំ ៃ់ៗរបស់សងគ េខែម រ
ឹ របស់មយើងកាៃ់ខត្សុជ
ៃឹងមធវ ើឱ្យការយល់ែង
ី មស្រៅនៃភាពសមុគាមញជុាំ វ ិញការចូ លរ ួេ
មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីកនុងគាំរ ូ TJ របស់កេពុា។

៣.២- ឥទធិពលវបបធេ៌សងគ េ
ឥទធ ិពលវបបធេ៌សងគ េរបស់សងគ េខែម រ ស្រត្វូ បាៃែឹងឮតាេរយៈការៃិយយស្របាប់ពីភាពមឃ្រមៅនស្រពននស
ខែលបាៃស្របស្រពឹត្តមោយខែម រស្រកហេ

ៃិងសេ័យមស្រកាយរបបខែម រស្រកហេ

ែណៈខែលស្របមទសកេពុា

ពាយេខសវ ងយល់ពស្រី ពឹត្តកា
ិ រណ៍ទ ាំងមនោះ ៃិងការត្សូ មែើេបីមឆ្ពោះមៅរកយុត្តធ
ិ េ៌ ៃិងការនសោះនា។
ការមធវ ើសោហរណកេម ម ើង វ ិញ
ៃិងៃិត្ិសេបទនៃចាំៃួៃអត្ីត្កោមភិបាលខែម រស្រកហេែ៏មស្រចើៃ
បាៃបង្គាញថាវាោៃការពិបាកខ្លាំង។
ចូ លរ ួេកនុងការសោលប់រង្គគល

ឧទហរណ៍៖

អត្ីត្សោជិក

មៅមពលសួ រថាមហត្ុអវើបាៃាពួ ករត្់

ៃិងទហាៃសុីឈន ួលនៃរបបមនោះបញ្ហាក់ថាពួ កមគ

‘ស្ររៃ់ខត្មធវ ើតាេបញ្ហា’។

មយើងោៃការពិភាកាមែញមោលថាមត្ើាការមធវ តា
ើ េបញ្ហារបស់អាាាធរ
អាចស្រត្វូ បាៃមគម ញ
ើ ថាាអត្ត ច រ ិត្វបបធេ៌ខែម រ។
មទោះាយ៉ាងណា
វាចាស់ណាស់ថា
ស្របនពណីអនកផាតច់ការបាៃបាំមពញមៅកនុងវបបធេ៌ៃមយបាយខែលការាតប់បញ្ហាគឺាកតាតសាំខ្ៃ់។
មៃោះបាៃបង្គាញពីែល ួៃកងតាេរមបៀបាមស្រចើៃអាំ ុ ងការែឹកនាំរបស់ខែម រស្រកហេ។
បនទប់េក
វបបធេ៌នៃការទទួ លយក
ៃិងការាតប់បង្គគប់យ៉ាងសកេម ខែលត្ស្រេូវមោយរែឋ
បញ្ហាក់
ពីេូលមហត្ុខែលសងគ េខែម រស្រត្វូ បាៃពណ៌នថាាទក់មសទ ើរ
ឬស្របឆ្ាំងៃឹងភាពស្របាកែស្របាចាំម ោះ
ការខស្របកាលយ ៃិងការផាលស់បតរ។
ូ មលាក Chandler បាៃសិកាយ៉ាងសុជ
ី មស្រៅ មហើយបាៃពិពណ៌ន
ស្របមទសមៃោះថាសថ ិត្កនុងសភាពនៃ
‘ភាពេិៃោៃការផាលស់បតរូ ’
(2008:
14)។
ាថៃភាពនៃកិចាការមៃោះស្រត្វូ បាៃលាត្ស្រត្ោងកាៃ់ខត្ខ្លាំង
មោយទាំហាំនៃការថាវយបងគ តា
ាំ េខបបាសន
ៃិងទាំមៃៀេទោលប់វបបធេ៌កនុងស្របមទសកេពុា។
កនុងនេាស្របមទសខែលកាៃ់ពុទធាសនមសទ ើរខត្ទ ាំងស្រស ុង
ាទូ មៅសងគ េខែម រខសវ ងរកយុត្តិធេ៌
ខនអ កមលើេូលោឋៃនៃការនសោះនាាាងចងមពៀរ (Harris, 2005)។ ែូ ចមៃោះ ារ ួេ វាស្រត្វូ បាៃសៃម ត្ថា
ការទទួ លយក
ការមយគយល់
ៃិងមេតាតធេ៌
ស្រពេទ ាំងជាំមៃឿមលើការចាប់ាត្ិ
ខែលាទសសៃទៃទក់ទងៃឹងជាំមៃឿពុទធាសន ាញឹកញាប់ស្រគបែណតប់ការទេទរគណមៃយយភាព
ខែលាទិែឋភាពខែលោៃាប់ៃឹងទសសៃទៃយុត្តិធេ៌ស្រពហម ទណឌ។
ប៉ាុខៃត ការស្រាវស្រាវាក់ខសត ង
តាេទស្រេង់នៃការសោភសជៃរងមស្ររោះខែលមធវ មើ ើងសស្រោប់ការស្រាវស្រាវមៃោះបង្គាញរ ូបកាៃ់ខត្ចាស់
ាពិមសសមោយារអន កនតល់បទសោភសបញ្ហាក់ារៈសាំខ្ៃ់ែល់ពួកមគពីយៃត ការគណមៃយយភាព
ខែលនតល់មោយ អ.វ.ត្.ក។ ឥទធ ិពល េួ យចាំៃួៃមៅមពលលម ីៗមៃោះស្រត្វូ បាៃោក់បង្គាញែូ ចខ្ងមស្រកាេ៖
ចាំណាប់អារេម ណ៍ែាំបូងរបស់ែ្ុាំគឺែ្ុាំស្រត្វូ ការខសវ ងរកយុត្តិធេ៌ឱ្យឪពុកោតយរបស់ែ្ុាំ។
ែ្ុាំបាៃគិត្ថាស្របសិៃមបើែ្ុាំោៃឱ្កាស ែ្ុាំៃឹងខសវ ងរកយុត្តិធេ៌សស្រោប់ឪពុកោតយរបស់
ែ្ុាំ ស្រពេទ ាំងស្របាជៃខែម រមនសងមទៀត្។ ប៉ាុខៃត មរឿងែាំបូងខែលែ្ុាំចាប់អារេម ណ៍បាំនត្
ុ គឺព័ត្៌
ោៃខែលរជរោឋភិបាលកេពុា

ៃិងអងគ ការសហស្របាាត្ិ

បាៃោៃខនៃការបមងក ើត្ត្ុលាការ

មហើយែ្ុាំ រ ើករយខែលឮខបបមនោះ។
ែ្ុាំសងឃឹេថា
ស្របសិៃមបើត្ុលាការខបបមនោះស្រត្វូ បាៃបមងក ើត្ម ើងមោយមាគជ័យ
ែ្ុាំៃឹងពាយេស្រគប់ វ ិធីខែលែ្ុាំអាចមធវ ើមែើេបីោក់ កយបណតឹងមៅត្ុលាការមែើេបីែ្ុាំអាច
ខសវ ងរកយុត្តិធេ៌ឱ្យឪពុកោតយែ្ុាំ

ៃិងស្របាជៃខែម រ។
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ែ្ុាំសបាយចិត្ត

ៃិងសងឃឹេពីការបមងក ើត្ត្ុលាការ

ពីមស្រ

ោះែ្ុាំបាៃគិត្ថា
ឹ ថា
ពួ ករត្់ាលប់មោយែង

មបើមទោះាឪពុកោតយែ្ុាំាលប់មៅមហើយក៏មោយ
កូ ៃស្រប ុសរបស់ពួករត្់បាៃពាយេ
អស់ពីសេត្ថ ភាពមែើេបីខសវ ងរកយុត្តិធេ៌ឱ្យពួ ករត្់។

ែ្ុាំសងឃឹេថា

ស្របាជៃមៅទូ ទ ាំងពិភពមលាក

េិៃខេៃស្ររៃ់ខត្ស្របាជៃមៅកនុងស្របមទសកេពុាមទ
ឹ នាំខែម រស្រកហេ
ៃឹងចូ លរ ួេកនុងការកាត្់មទសមេែក
ែូ មចន ោះពួ កមគទទួ លែុសស្រត្វូ ចាំម

ោះឧស្រកិែឋកេម ខែលពួ កមគបាៃស្របស្រពឹត្ត។18

ែូ ចមៃោះ
ការខសវ ងរកយុត្តិធេ៌កនុងសងគ េកេពុាមស្រកាយសស្រង្គគេស្រត្វូ បាៃមធវ មើ ើងស្រគប់បញ្ហាស្របឈេ
ៃិងភាពសមុគាមញាមស្រចើៃមោយ េិៃខេៃស្រត្ឹេខត្កតាតវបបធេ៌សងគ េប៉ាុមណា
ា ោះមទ ខលេទ ាំងឥទធ ិពល
ៃមយបាយៃិងចាប់ាពិមសសនងខែរ ខែលៃឹងស្រត្វូ ពិភាកាមៅកនុងខនន ករងខ្ងមស្រកាេ។

៣.៣- ឥទធ ិពលៃមយបាយៃិងចាប់
ការយល់ែឹងពីឥទធ ិពលៃមយបាយ
ៃិងចាប់េួយចាំៃួៃកនុងស្របមទសកេពុាៃឹង
នត ល់ប រ ិបទបខៃថ េចាំម ោះលទធ នល ៃិងទសសៃៈរបស់ជៃរងមស្ររោះខែលោៃមៅកនុងរបាយការណ៍មៃោះ។
រោឋភិបាលកេពុាចង់រកាភាពាោាស់ការនៃការជាំៃជ
ុាំ ស្រេោះនល វូ ចាប់មៅ អ.វ.ត្.ក ខែលប៉ាោះ ល់ែល់
កករជយភាព ៃិងេុែង្គរស្របកបមោយស្របសិទធភាពរបស់ត្ុលាការ។ េស្តៃតី ស្រពោះរជអាាា ៃិងមៅស្រកេ
កេពុាខែលស្រត្វូ ខត្ងតាាំងមោយរោឋភិបាលឱ្យមធវ ើការមៅ
អ.វ.ត្.ក
បាៃបង្គាញភាពាទក់មសទ ើរាបៃត បនទប់
ៃិងជួ ៃកាលបែិមសធមពញេុែចាំម ោះការសហការ
ទក់ទងៃឹងការកាត្់មទសជៃសងស័យបៃត មទៀត្។
មគអាចៃិយយបាៃថា
មៃោះមោយារខត្េស្តៃតីរោឋភិបាលេួ យចាំៃួៃាអត្ីត្សោជិកខែម រស្រកហេ។ មលាកនយករែឋ េស្តៃតីកេពុា
ហុៃ
ខសៃ
ខែលែល ួៃរត្់ផាទល់ាអត្ីត្េស្តៃតីខែម រស្រកហេ
ស្រត្វូ បាៃមគមចាទថាបាៃរាំស្រទកងកោលាំងៃគរបាលមោយស្របមយល
េិៃឱ្យពួ កមគសហការកនុងការចាប់ែល ួៃជៃសងស័យ។19
មលើសពីមៃោះមៅមទៀត្
មយងតាេអងគ ការឃ្លាំមេើលសិទធិេៃុសស
(Human
Rights
Watch)
មលាក
ហុៃ
ខសៃ
បាៃបញ្ហាក់ថាការបៃត ការកាត្់មទសជៃសងស័យមនសងមទៀត្ អាចៃឹងគាំរេែល់សថិរភាពៃមយបាយ
មៅកនុងស្របមទស។20 នមពលលម ីៗមៃោះមទៀត្ មស្រកាយពីមសចកត ីស្របកាសនលង ទី២៧ ខែេីន ឆ្នាំ២០១៥ មោយ
សហមៅស្រកេមសុើបអមងក ត្អៃត រាត្ិខែលជៃាប់មចាទទី២ ស្រត្វូ បាៃមចាទស្របកាៃ់ានល វូ ការកនុងករណី
០០៤ មលាក ហុៃ ខសៃ បាៃបញ្ហាក់ថាស្របមទសកេពុាអាចៃឹងធាលក់ចូលមៅកនុង ‘សស្រង្គគេសុី វ ិល’
ស្របសិៃមបើ ការមចាទស្របកាៃ់ស្របឆ្ាំងៃឹងអត្ីត្កោមភិបាលខែម រស្រកហេស្រត្វូ បាៃមធវ មើ ើងាបៃត មទៀត្។21
អាំមពើអ រ ិភាពចាំម

ោះត្ុលាការក៏គួរស្រត្វូ បាៃពិចារណា

កនុងការទក់ទងៃឹងការផាលស់បតរជាំ
ូ ហររបស់មលាកហុៃ

ខសៃ

មហើយមស្រកាយេកោៃការលាក់មលៀេទក់ទងៃឹងការកាត្់មទសឧស្រកែ
ិ ឋ ជៃ។
នៃរបបខែម រស្រកហេមៅឆ្ន១
ាំ ៩៧៩ភាលេ
ណាេ

រោឋភិបាល

ហុៃ

ខសៃ

បនទប់ពីការែួ លរលាំ
ខែលរាំស្រទមោយមវៀត្

បាៃមរៀបចាំអវើខែលបាៃស្រត្វូ បាៃចាត្់ទុកាការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីឱ្យស្ររៃ់ខត្លអ មេើល

ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសណ
ាំ ុ មាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (សាំណុាំមរឿង ០០២ របស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅមសៀេរប នលង ទី២៤ ខែ ត្ុលា
ឆ្ន២
ាំ ០១៤)។
19
The
New
York
Times
‘អាំមពើអ រ ិភាពរបស់មលាកហន
ុ
ថ្សន
បាៃោក់ាលាកត ីខែម រស្រកហេ
ខែលោៃអាយុកាលេួ យទសវត្សរ៍មៃោះសថ ិត្កនុងភាពមងឿងឆង ល់’ នលងទ២
ី ១ ខែមេា ឆ្នាំ២០១៥។
20 របាយការណ៍អងគ ការឃ្
ល មាំ េើលសិទធិេៃុសស ‘ស្របមទសកេពុា៖ បញ្ឈប់ការរាំសទោះយុត្តិធេ៌ចាំម ោះឧស្រកែ
ិ ឋ កេម ខែម រស្រកហេ’ នលងទី២២ ខែេីន
ឆ្ន២
ាំ ០១៥។
ោៃមៅ៖
http://www.hrw.org/news/2015/03/22/cambodia-stop-blocking-justice-khmer-rouge-crimes
(ចូ លមៅកាៃ់នលងទ២
ី ៥ ខែវ ិចឆ ិកា ឆ្ន២
ាំ ០១៥)។
21
សូ េមេើល៖
www.upi.com/top_news/world-news/2015/03/27/ex-khmer-rouge-official-charged-with-crimes-againsthumanity/7231427498610/ (ចូ លមៅកាៃ់នលងទ២
ី ៩ ខែវ ិចឆ ិកា ឆ្ន២
ាំ ០១៥)។
18
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មោយនត នទមទសកាំបាាំងេុែ

មលើអត្ីត្មេែឹកនាំខែម រស្រកហេឱ្យាប់ពៃធ នររអស់េួយជី វ ិត្។

មោយមពលមវលាបាៃកៃល ងនុត្មៅ

ៃិងចុងបញ្ា ប់នៃសស្រង្គគេស្រត្ាក់

កត ីស្របាថាន

សស្រោប់ការកាត្់កតីោៃការលយចុោះ។

ទៃទ ឹេៃឹងមៃោះ
មលាក
ហុៃ
ខសៃ
បាៃខសវ ងរក
ការទក់ទញឱ្យពួ កខែម រស្រកហេចុោះចូ លកនុងសងគ េខែម រ វ ិញ មោយសៃានត ល់ការមលើកខលងមទស។ ប៉ាុខៃត
មៅឆ្នាំ១៩៩៧
ាលាកត ី។

សាំមណើរនល វូ ការស្រត្វូ បាៃមធវ ើម ើងមែើេបីសុាំជាំៃួយពីអងគ ការសហស្របាាត្ិមែើេបីបមងក ើត្
ការចរចាែ៏យូរអខងវ ងជិត្េួ យទសវត្សរ៍មទើបបាៃមកើត្ម ើង

ចាប់មនត ើេានល វូ ការ
បង្គាញ

ស្របត្ិបត្ត ិការរបស់ែល ួៃមៅឆ្ន២
ាំ ០០៦។

កយសេត ីធងៃ់ៗកនុងបរ ិយកាសតាៃត្ឹង

េុៃមពល

អ.វ.ត្.ក
បរ ិបទមៃោះ
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ៃិងមចាទស្របកាៃ់ខនន កៃមយបាយខែល

អ.វ.ត្.ក

ែាំមណើរការ។
កិចាអៃត រគេៃ៍ៃមយបាយខបបមៃោះ

ោក់បញ្ហាស្របឈេសស្រោប់ខសវ ងរកយុត្តិធេ៌មៅស្របមទសកេពុា

មោយេិៃខេៃស្ររៃ់ខត្មោយារត្ុលាការាាលាកត ក
ី ូ ៃកាត្់
ខែលោៃទាំនក់ទាំៃងយ៉ាងរ ឹងោាំមៅៃឹងស្របព័ៃធចាប់កនុងស្របមទសកេពុាម ើយ។ សរុបេក សូ េចាាំថា
មៅស្រកេ

ៃិងេស្តៃតីត្ុលាការមនសងមទៀត្

ស្រត្វូ បាៃខត្ងតាាំងមោយរោឋភិបាល។

យ៉ាងមហាចណាស់ាខនន កេួ យ

ែូ ចមៃោះ

ឥទធ ិពលែ៏ពិបាកស្រត្វូ បាៃបមងក ើត្ម ើងមោយ

ភាពកករជយរបស់ត្ុលាការ

ខែលាខនន កនៃេស្តៃតីរបស់ែល ួៃ

ៃិងការស្របកាៃ់ខ្ាប់របស់ែល ួៃចាំម

ោះបទោឋៃអៃត រាត្ិសថិត្មៅមស្រកាេការពិៃិត្យពិច័យភាលេៗ។

បខៃថ េមលើភាពសមុគាមញៃមយបាយខែលមទើបខត្បាៃគូ សបញ្ហាក់
ៃិងបញ្ហាស្របឈេខែលប៉ាោះ

ក៏ោៃឥទធ ិពលនល វូ ចាប់

ល់ែល់យៃត ការខសវ ងរកយុត្តិធេ៌អៃត រកាលកេពុា។

ាទូ មៅ

ចាប់ស្រត្វូ បាៃមគម ើញមៅស្របមទសកេពុា ‘ថាាឧបករណ៍បញ្ហាក់ភាពស្រត្ឹេស្រត្វូ របស់អនកោៃអាំណាច’

(Bates, 2007: 191) ។ មោយារខត្អន កកាៃ់អាំណាចកនុងស្របវត្ត ិាស្តសតកេពុាទ ាំងេូ លស្រត្វូ បាៃ
មគម ើញថាសថ ិត្មៅមលើចាប់

មៃោះេិៃខេៃាអវ ើខែលគួ រឱ្យភាាក់មនអ ើលមនោះមទ។

ោៃការរាំស្រទៃឹងទសសៃទៃខែលោៃកស្រេិត្នៃគណមៃយយភាពនៃេស្តៃតីរោឋភិបាល
មហើយមទោះបីាបទមលម ើសែូ ចាការសបលបាំ

ៃ

ការសកបា៉ាៃ់

ៃិងការបងខ ិត្បងខ ាំាកសីមៅខត្ោៃកនុងចាប់ស្រពហម ទណឌកេពុា
ស្រពហម ទណឌណាមកើត្ោៃចាំម

មហើយេិៃោៃបទមលម ើស

ោះការររាំងមោយមចត្នមលើការពិៃិត្យអងគ មហត្ុនៃបទឧស្រកិែឋ។23

ទក់ទងៃឹងមៃោះ អាំមពើពុករលួ យមៅខត្ោៃាបញ្ហារលោលេួ យមនសងមទៀត្។
ចាំណុចទ ាំងមៃោះបាៃបង្គាញឱ្យម ើញយ៉ាងចាស់តាេរយៈភាពាទក់មសទ ើរទូ មៅកនុងចាំមណាេអន កនត ល់បទ
សោភស

កនុងការៃិយយអាំពីត្ួនទីរបស់រោឋភិបាលកេពុាកនុងការទេទរយុត្តិធេ៌ឱ្យជៃរងមស្ររោះ

ខែលបង្គាញពីភាពភ័យខ្លច

ៃិងភាពេិៃស្រសណុកកនុងចិត្ត។

ែូ ចមៃោះ

បុគគលោនក់ខែលស្រត្វូ បាៃ

សោភសបាៃស្របកាៃ់ខ្ាប់គៃ
ាំ ិត្របស់ែល ួៃចាប់តាាំងពីែាំបូង
មៅមពលចុោះជួ បសស្រោប់ការសោភសមោយៃិយយថា ‘ែ្ុាំអាចស្ររៃ់ខត្មឆល ើយសាំណួរណាខែល
អ.វ.ត្.ក

ប៉ាមុ ណា
ា ោះ

មហើយបទពិមាធៃ៍

[របស់ែ្ុាំ]

មៅេៃទ ីរ ុាំឃ្ាំង

ក់ព័ៃធៃឹង
ស២១24

សស្រោប់ទែ
ិ ឋ ភាពទូ មៅចាស់លាស់នៃបរ ិបទស្របវត្ត ិាស្តសតចាំម ោះអ.វ.ត្.ក
សូ េមេើល៖
អងគ ការឃ្លាំមេើលៃិទណឌភាព
ការរំឭកវ ិញ្ហញណកខ ៃធ ខែល ក់ព័ៃធែាំមណើរការខសវ ងរកយុត្តិធេ៌អៃត រកាលមៅស្របមទសកេពុា៖
ការរុករក
មៅឆ្នាំ២០១៥។
ោៃមៅ៖
http://www.impunitywatch.org/docs/CambodiaCountryExploration.pdf (ចូ លមៅកាៃ់នលងទី១៦ ខែវ ិចឆ ិកា ឆ្ន២
ាំ ០១៥)។
23 បទបបញ្ញ ត្ត ិទក់ទងៃឹងចាប់ត្ុលាការ ៃិងស្រពហម ទណឌ ៃិងៃីត្ិ វ ិធីាធរោៃមៅកេពុាអាំ ុ ងមពលសេ័យអៃត រកាល នលង ទី១០ ខែកញ្ហ
ញ
ឆ្នាំ១៩៩២ អៃុេ័ត្មៅមពលអាាាធរបមណា
ត ោះអាសៃន អងគ ការសហស្របាាត្ិស្របចាាំស្របមទសកេពុា(UNTAC) ។
24 អត្ីត្ វ ិទាល័យ េៃទ ីរ ុាំឃ្ង
ាំ លបីមឈាមោះខ្ងអាស្រកក់ ស-២១ (ស-២១) ស្រត្វូ បាៃមស្របើស្របាស់មោយរបបខែម រស្រកហេទូ ទ ាំងការស្រគប់ស្រគងរបស់ែល ួៃ។
តាេអត្ថ ៃ័យមែើេភាាខែម រ
‘ទួ លខសល ង’
ោៃៃ័យថា
‘ទួ លនៃមែើេមឈើពុល’។
មគបាៃសៃន ិោឋៃថាស្របាជៃស្របខហល
22
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ប៉ាុខៃត េិៃអាចមឆល ើយសាំណួរណាខែលអាចប៉ាោះ

ល់ែល់រោឋភិបាលមទ។’25

មលើសពីមៃោះមៅមទៀត្

ឧបសគគ

ាថប័ៃាមស្រចើៃែូ ចាេៃទ ិលសងស័យអាំពីភាពខែលអាចអៃុវត្ត បាៃនៃស្រកេស្រពហម ទណឌឆ្នាំ១៩៥៦
ភាពេិៃទៃ់ាគល់ចាស់របស់មៅស្រកេកេពុាាេួ យបទោឋៃចាប់អៃត រាត្ិ
កនុង វ ិធាៃៃីត្ិ វ ិធី
ៃិងអងគ មសចកត ីខែលស្រគប់ស្រគង

ៃិងគោលត្

ៃិងភាពស្របសពវ រននៃយុតាតធិការរបស់ែល ួៃាេួ យបញ្ហាស្របឈេៃមយបាយ
ៃិងៃីត្ិ វ ិធីមែើេបីបមងក ើត្ឧបសគគ ខែលពិបាកមោោះស្រាយកនុងការខសវ ងរកយុត្តិធេ៌

ខនន កចាប់

ៃិងការនសោះនាកេពុា។

ខនន កៃីេួយៗមៃោះោៃនលប៉ាោះ
ៃិងការចូ លរ ួេកនុងការចូ លរ ួេកនុងៃីត្ិ វ ិធីត្ុលាការរបស់ពួកមគ។

អ.វ.ត្.ក

ល់ផាទល់ែល់ជៃរងមស្ររោះនៃរបប

២០.០០០នក់បាៃាលប់មៅេៃទ ីរ ឃ្
ុាំ ង
ាំ ស-២១។
ទីតាាំងមនោះស្រត្វូ បាៃរកាទុក
ារេៃទ ីរឧស្រកិែឋកេមស្របល័យពូ ជាសៃ៍ទួលខសល ង។
25
ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសណ
ាំ ុ មាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ
(សាំណុាំមរឿង
០០១
ៃិងសាំណុាំមរឿង០០២
មៅារេៃទ ីរឧស្រកិែឋកេមស្របល័យពូ ជាសៃ៍ទួលខសល ង នលង ទ១
ី ៨ ខែ វ ិចឆ ិកា ឆ្ន២
ាំ ០១៤)។

មហើយោៃមឈាមោះ
របស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
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៤- យុត្តធ
ិ ម៌អនត រកាលគៅកនុង្បគេសកមពុជា
ាទូ មៅ
ការពិៃិត្យសមងក ត្េូ លោឋៃទសសៃទៃៃិងទសសៃវ ិាាខែលាេូ លោឋៃរាំស្រទត្ួ នទីរបស់យុត្តិធេ៌អៃត រ
កាល
មៅកនុងករណីរំមលាភសិទធិេៃុសសែ៏ធងៃ់ធងរោៃារសាំខ្ៃ់
ិភាគសុ
ចាំម ោះការវ
ីជមស្រៅនៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅ
អ.វ.ត្.ក
មហើយត្ួ នទីរប
ស់ែល ួៃមៅកនុងសងគ េមស្រកាយជមោលោះរបស់ស្របមទសកេពុា។
សងគ េមស្រកាយជមោលោះខត្ងខត្ស្របឈេាេួ យសាំណួរេូ លោឋៃៃូ វ
‘រមបៀបមោោះស្រាយបៃទុកែ៏ធងៃ់មៅកនុងអត្ីត្កាលមមមងងឹត្របស់ពួកមគ’ (Weitekamp et al., ២០០៦:
២១៨)
មហើយស្របមភទណាេួ យនៃយុត្តិធេ៌អៃត រកាលខែលពួ កមគចង់បៃត ។
ោៃយៃត កាលយុត្តិធេ៌អៃត រកាលែល ោះៗខែលកាំពុងែាំមណើរការ
គឺាខនន កេួ យែ៏សខ្
ាំ ៃ់នៃសងគ េមស្រកាយជមោលោះ
សស្រោប់កិចាការកាងសៃត ិភាពស្របកបមោយៃិរៃត រភាពមោយបមងក ើៃយុត្តិធេ៌
ៃិងធានការនសោះនា
26
(Kerr
&
Mobekk
២០០៧:២២៦) ។
យុត្តិធេ៌អៃត រកាលគឺាសញ្ហញណសមុគាមញ
មហើយទស្រេង់ៃិងែល ឹេាររបស់ែល ួៃពឹងខនអ កយ៉ាងខ្លាំងមៅមលើប រ ិបទសងគ េមៅកនុងបញ្ហាមៃោះ។
មបើមទោះាោៃ ាទូ មៅ ពួ កមយើងកាំណត្់លកខ ែណឌ‘យុត្តិធេ៌អៃត រកាល’ា៖

សាំណុាំនៃវ ិធាៃត្ុលាការ
ៃិងេិៃខេៃត្ុលាការ
អៃុវត្ត មៅកនុងស្របមទសខែលមធវ ើការមោោះស្រាយអាំមពើហង
ិ ាកៃល ងេក
មែើេបីខកត្ស្រេូវស្របវត្ត ិនៃការរំមលាភសិទធិេៃុសសែ៏មស្រចើៃសៃធ ឹកសនធប់។
វ ិធាៃការរ ួេោៃការកាត្់មទសស្រពហម ទណឌៃិងគណៈកេម ការខសវ ងរកការពិត្
កេម វ ិធីសាំណងជាំងឺចិត្ត ៃិងស្របមភទែុសៗរននៃកាំខណទស្រេង់ាថប័ៃ27។

មៅកនុងការខសវ ងរកយុត្តិធេ៌អៃត រកាលមៅកនុងស្របមទសកេពុា
ទេទរគមស្រោងចាស់លាស់
ៃិងហម ត្់ចត្់
មហើយៃិងការវាយត្នេល សេមហត្ុនលៃូ វអវ ើខែលអាចសមស្រេចមៅបាៃ។
ទសសទៃជាំៃួយាមរត្ីទាំលទ
ាំ ូ លាយនៃយុត្តិធេ៌អៃត រកាលស្រគបែណតប់មលើទសសនទៃែុសខបល កពីរន
ែូ ចាយុត្តិធេ៌កនុងការោក់មទសៃិងការាតរម ើង វ ិញ
ខែលាញឹកញាប់ឆលុោះបញ្ហាាំងអាំពីទសសៃទៃរ ួេបញ្ចល
ូ រននៃគណមៃយយភាព ការពិត្ សាំណងជាំងឺចិត្ត
ៃិងការនសោះនាែូ ចខែល Weitekamp ៃិងអន កែនទមទៀត្បាៃបង្គាញ។ (Weitekamp et al. ២០០៦:
២១៨)។
មៅកនុងការបាំភលឺមៃោះ
យៃត កាលយុត្តិធេ៌អៃត រកាលសហសេ័យបាៃមផាតត្យ៉ាងខ្លាំងមៅមលើការសខេត ងត្ួ រមោយជៃរងមស្ររោះ
ខែលាខនន កេួ យនៃែាំមណើរការមផាតត្មលើជៃរងមស្ររោះបខៃថ េ។
ការមផាតត្យ៉ាងខ្លាំងមៃោះស្រត្វូ បាៃសមងក ត្េិៃស្រត្ឹេខត្មៅកនុង វ ិស័យអន កបមងក ើត្មរលៃមយបាយ
ៃិងែាំមណើរការរបស់ត្ុលាការខត្ប៉ាុមណា
ា ោះមទ ប៉ាុខៃត មៅកនុងទសសៃៈស្រទីសតីមសម ើភាពរននងខែរ។ មហត្ុែូចមៃោះ
ត្ួ នទីបខៃថ េនត ល់តាេរយៈសិទធិៃីត្ិ វ ិធីៃិងែាំមណាោះស្រាយសាំខ្ៃ់ៗាមស្រចើៃមៅកាៃ់ជៃរងមស្ររោះនៃរប
បខែម រស្រកហេ
បាៃកាលយាស្របធាៃបទនៃការជខជកពិភាកាយ៉ាងលអ ិត្លអ ៃ់កនុងចាំមណាេអន កបមងក ើត្មរលៃមយបា
យ
សិកាធិការ
ៃិងអន កជាំនញ។
មទោះបីាមៅោៃភាពមកម ងែា ី
ការោក់ កសបណតឹងនៃមែើេការចូ លរ ួេពីមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅកនុងការកាត្់កតីមលើកទី១
ៃិងមលើកទី២
មៅ
អ.វ.ត្.ក
បាៃនត ល់ការយល់ែឹងខែលោៃត្នេល ែល់សហគេៃ៍អៃត រាត្ិ
ៃិងការយល់ពីភាពសមុគាមញជុាំ វ ិញការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ
26

R.Kerr & E. Mobekk (២០០៧) ទាំពរ័ ទី២

27

អងគ ការឃ្លាំងមេើលៃិទណឌភាព មលើកកេព ស់ការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅកនុងការមោោះស្រាយាេួ យយុត្តិធេ៌អៃត រកាលៃិងអត្ីត្កាល ស្រកបែណឌស្រាវស្រា វខែលអាចមស្របៀបមធៀបបាៃ (ខែេីន ឆ្នាំ២០១៤)។
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មហើយាពិមសសមៅមទៀត្គឺយល់ពីទសសៃរបស់ជៃរងមស្ររោះ
ៃិងឥរ ិយបលចាំម ោះការចូ លរ ួេសកេម មៅអ.វ.ត្.ក។
ាពិមសស
អ.វ.ត្.កនត ល់ឱ្កាសខត្េួ យគត្់ែល់ជៃរងមស្ររោះនៃរបបខែម រស្រកហេ
កនុងការចូ លរ ួេាមែើេបណតង
ឹ រែឋ បបមវណី
មៅកនុងៃិត្ិ វ ិធីចាប់ខែលាវ ិធីកនុងការបមងក ើៃសិទធិរបស់ជៃរងមស្ររោះនៃការរំមលាភសិទធិេៃុសសែ៏ធងៃ់ធងរ
។
៤.១-អ.វ.ត្.ក ាយៃត កាលយុត្តិធេ៌អៃត រកាលេួ យ
មៅកនុងសងគ េមស្រកាយជមោលោះាមស្រចើៃ ាថបៃិករបស់អ.វ.ត្.ក‘ស្រត្វូ ពិចារណាមលើេត្ិជាំទស់ភាគមស្រចើៃ’
(Ciorcari
២០០៨)
ខែលមលចមចញម ើងៃូ វត្ុលយភាពរវាងសិទធិរបស់ជៃាប់មចាទកនុងការកាត្់កតីស្រត្ឹេស្រត្វូ
ៃិងសិទធិនៃការមបើកសវនការយ៉ាងឆ្ប់រហ័ស ៃិងសិទធិរបស់ជៃរងមស្ររោះកនុងការចូ លរ ួេ។
មោយគិត្ពិចារណាែល់ប រ ិបទសងគ េ
ៃិងៃមយបាយជុាំ វ ិញការជាំៃុាំជស្រេោះកត ី
វាស្រត្វូ បាៃចាត្់ទុកាការសាំខ្ៃ់ខែល
‘ជៃាត្ិកេពុាឆលុោះបញ្ហាាំងពីែាំមណើរការខែលាការចង់បាៃបាំនុត្របស់ស្របាជៃកេពុា ាទូ មៅ។’28
មរលមៅខែលោៃអៃត រទាំនក់ទាំៃងនៃគណមៃយយភាពរបស់បុគគល
ៃិងការនសោះនាាត្ិអាចមែើរត្ួ រាសរសរសតុេភ
បនទប់ពីយៃត ការយុត្តិធេ៌មៃោះបាៃស្របត្ិបត្ត ិ។
បនទប់ពីកិចចស្រពេមស្រពៀងរវាងអងគ ការសហស្របាាត្ិ
ៃិងស្របមទសកេពុា29
ត្ុលាការឧស្រកិែឋកេម ពិមសសខែលោៃសោសធាត្ុាតរយុត្តិធេ៌ែ៏ខ្លាំងេួ យ
ខែលាត្ាំណាងមៅកនុងាថប័ៃនៃការចូ លរ ួេពីមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីស្រត្វូ បាៃបមងក ើត្ម ើង។
កិចាែិត្ែាំស្របឹងខស្របងមៃោះាជាំហាៃែាំបូងខែលបាៃកាលយា
អ.វ.ត្.ក
ាចុង
មស្រកាយ។
៦ឆ្នាំនៃការចរចារយ៉ាងលអ ិត្លអ ៃ់បាៃបមងក ើត្ត្ុលាការឧស្រកិែឋកេម កូៃកាត្់ខែលេិៃធាលប់មកើត្ោៃពីេុ
ៃមៅកនុងត្ុលាការស្រពហម ទណឌអៃត រាត្ិ។
មែើេបីយល់ពីលកខ ណពិមសសនៃត្ុលាការមៃោះ
វាស្រត្វូ បាៃមគមេើលម ើញថាាេូ លោឋៃ
‘ត្ុលយភាពស្របឆ្ាំងរវាងរោឋភិបាលកេពុាកនុងការរកាភាពាកេម សិទធិរបស់ែល ួៃ(ឬ
ការស្រគប់ស្រគងខែលោៃមហត្ុនល)
មហើយអងគ ការសហស្របាាត្ិ‘ោៃការស្រពួយបារេភ កនុងការធានថាសត ង់ោអៃត រាត្ិនៃយុត្តិធេ៌ស្រត្វូ បាៃ
ការ រ’ (Rose ២០១២)។
ាពិមសស
ភាគី ក់ព័ៃធស្រត្វូ ចងចាាំទ ាំងអស់រនថាការង្គររបស់អ.វ.ត្.កអាចោៃវ ិធាៃការស្របឆ្ាំង
ៃឹងសត ង់ោរៃិងបទោឋៃនៃត្ុលាការស្រពហម ទណឌអៃត រាត្ិខែលបាៃបមងក ើត្រ ួច។ មៅកនុងបរ ិបទមៃោះ Jain
ោៃទសសៃែូ ចខ្ងមស្រកាេ៖
ស្រគប់ទីកខៃល ងៃិងខនន កាមស្រចើៃ
វាហាក់បែ
ី ូ ចារមៃការកាំណត្់ៃូវអវ ើ[ត្ុលាការស្រពហម ទណឌអៃត រាត្ិ]
មែើេបីរំពឹងកនុងការសមស្រេច
–
បខៃថ េពីមលើមរលមៅទូ មៅនៃត្ុលាការស្រពហម ទណឌ
ត្ុលាការទ ាំងមៃោះស្រត្វូ បាៃស្របគល់កិចាការកនុងការសមស្រេចបាៃៃូ វសៃត ិភាព
ស្របាប់ពកា
ី រពិត្ខែលេិៃអាចជាំទស់បាៃ
បមងក ើត្កាំណត្់ស្រតាស្របវត្ត ិាស្តសតសស្រោប់សងគ េៃិងអប់រំមៅកាៃ់ពិភពមលាកមែើេបីស្របឆ្ាំងអាំ
មពើហិងាែ៏មឃ្មៅ។ (Jain ២០០៩:២៨៩)។

28

សូ េមេើល‘របាយការណ៍នៃស្រក ុេអន កជាំនញសស្រោប់ការកាងស្របមទសកេពុាអៃុមលាេតាេមសចកត ីសមស្រេចរបស់េហាសៃន ិបាត្ ៥២/១៣៥’ កការមលែ ស/១៩៩៩/២៣១
ខែលអាចរកបាៃមៅ http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocReports/4-Other-Reports/Other_CMB16031999E.pdf (ចូ លមៅកាៃ់មៅនលងទី១៨ខែត្ុលាឆ្នាំ២០១៥)។

១៦

ខែេីន

ឆ្ន១
ាំ ៩៩៩

៣៣-៣៤

29

សូ េមេើលកិចចស្រពេមស្រពៀងរវាងអងគ ការសហស្របាាត្ិៃិងរជរោឋភិបាលកេពុាខែលទក់ទងៃឹងការមចាទស្របកាៃ់មៅមស្រកាេចាប់ស្រពហម ទណឌកេពុ ាខែលស្របស្រពឹត្តម ើងកនុងអាំ ុ ងមពលកេពុាស្របាធិបមត្យយ
មសចកត ីសមស្រេចរបស់អងគ ការសហស្របាាត្ិ ៥៧/២២៨នៃ១៨ ខែធន ូ ឆ្នាំ២០០២។ អាចរកបាៃមៅ http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-documents/Agreement_between_UN_and_RGC.pdf
(ចូ លមៅកាៃ់មៅនលងទី០៦ខែវ ិចឆ ិការឆ្នាំ២០១៥)
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ក៏ប៉ាុខៃត
រល់មរលបាំណងខែលបាៃមរៀបរប់ែូចខ្ងមលើ
មរលបាំណងបខៃថ េរបស់
អ.វ.ត្.ក
គឺមែើេបីបាំមពញត្ស្រេូវការរបស់ជៃរងមស្ររោះនៃរបបខែម រស្រកហេ ៃិងខសវ ងរកយុត្តិធេ៌ឱ្យពួ កមគ។ អ.វ.ត្.ក
មកើត្មចញពីការចាប់មនត ើេខែលត្ុលាការមៃោះជួ បស្របទោះមោយការចរចារកនុងស្រស ុក
ៃិងអៃត រាត្ិខែលោៃការអូ សបនលយ
ែវ ោះការរាំស្រទខនន កៃមយបាយខែលអាចទុកចិត្តបាៃ
ោៃការែិត្ោេមោយការមស្រជៀត្ចូ លៃមយបាយេត ងកាល
ខែលស្រត្វូ បាៃបខៃថ េេូ លៃិធិេិៃស្រគប់ស្ររៃ់
ៃិងេិៃចាស់លាស់
ៃិងែវ ោះៃូ វមស្រគឿងបរ ិកាខរ
មែើេបីមបើកែាំមណើរការត្ុលាការខែលោៃលកខ ណៈសមុគាមញ។
មៅកនុងទិែឋភាពទ ាំងអស់មៃោះ
មបសកកេម របស់អ.វ.ត្.ក េិៃអាចមធវ ើបាៃម ើយ។
៤.២- ការចូ លរ ួមរបស់ជនរងគ្រោះគៅអ.វ.ត្.ក៖ កំហស
ុ ម៉ាសុីនវាយពុមភអកសរថ្ែលមនត្ម្មែ
ឬនវានុវត្ត ន៍របស់ត្លា
ុ ការ?
មទោះបីាោៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅ
អ.វ.ត្.ក
ខែលោៃលកខ ណៈពិមសស
ៃិងស្រត្វូ បាៃស្របកាសាលទធនលសមស្រេចេួ យនៃលទធ នលសមស្រេចមនសងមទៀត្របស់ត្ុលាការ
រមបៀបនៃការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីស្រត្វូ បាៃមោោះស្រាយ
មោយារខត្ការចាប់មនត ើេរបស់ែល ួៃមៅខត្រកាជាំហររបស់ែល ួៃសស្រោប់ត្ុលាការ
ៃិងភាគី ក់ព័ៃធទ ាំងអស់។ ាការពិត្ណាស់ វាហាក់បីែូចាការពស្រងីកត្ួ នទីរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅ
អ.វ.ត្.ក គឺាលទធ នលផាទល់របស់រចនសេព ័ៃធកូៃកាត្់របស់ អ.វ.ត្.ក (Boyle ២០៦:៣០៨)។
មៅកនុងបរ ិបទមៃោះ
អ.វ.ត្.ក
ហាក់បីែូចាេិៃបាៃមរៀបចាំសស្រោប់ការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះកនុងមពលចាប់មនត ើេ
មហើយសាំណួរនៃការ ក់ព័ៃធរបស់ជៃរងមស្ររោះ’
គឺាបញ្ហាចុងមស្រកាយខែលបាៃមោោះស្រាយ
មោយត្ុលាការ
(McGonigle
Leyh
២០១១:
១៧៣)។
មៅមពលោក់បញ្ចល
ូ ជៃរងមស្ររោះ
មៅកនុងការជស្រេោះកត ីខែលស្រត្វូ បាៃរកម ើញមៅកនុងកការមយងែល ោះមៅកនុងកិចចស្រពេមស្រពៀង
ៃិងចាប់របស់អ.វ.ត្.ក30
វ ិាលភាព
ៃិងរ ូបភាពនៃការចូ លរ ួេេិៃោៃភាពចាស់លាស់
រហូ ត្ែល់អត្ថ បទនៃវ ិៃ័យននទ កនុងរបស់ អ.វ.ត្.ក បាៃបមងក ើត្មៅនលង ទី១២ ខែេិលន
ុ
ឆ្ន២
ាំ ០០៧ (Bair
២០០៩: ៥០៦)។ កការមយងខែល ក់ព័ៃធខត្េួ យគត្់ចាំម ោះទសសនទៃរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
អាចរកម ើញមៅកនុងស្របការ
៣៦
នៃចាប់
អ.វ.ត្.ក
ខែលនតល់សិទធិែល់ជៃរងមស្ររោះកនុងការបត ឹងទស់មៅកាៃ់អងគ ជាំៃុាំជស្រេោះត្ុលាការកាំពូល។
វាអាចាការជខជកខវកខញកបាៃថារមៃ កយខបល កមៅកនុងអត្ថ បទចាប់េូលោឋៃ។ មៅកនុងៃ័យមៃោះ
េស្តៃតីចាប់ាៃ់ែពស់េួយរ ូបមៅកនុងអងគ ជាំៃុាំជស្រេោះបាៃពៃយល់ថា
ែ្ុាំយល់ថាទិៃនៃ័យខត្េួ យគត្់សស្រោប់ការោក់ទស្រេង់ខបបបទនៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរ
ងមស្ររោះគឺាការបកស្រាយនៃឃ្លេួ យមៃោះ។ វាហាក់បីែូចាកាំហុសរបស់ោ៉ាសុីៃមបាោះពុេព
មោយារវារមៃកការមយងសស្រោប់ជៃរងមស្ររោះមៅកនុងស្រកបែណឌចាប់នៃ
អ.វ.ត្.ក។
មហើយចមេល ើយ
ខែលទទួ លបាៃពីមេធាវ ើរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីគឺថាមយើងេិៃោៃភាពចាស់លា
ស់ៃូវរមបៀបមធវ ើឱ្យវាោៃស្របសិទធិភាព
ប៉ាុខៃតស្របព័ៃធេួយខែលមយើងាគល់គឺស្របព័ៃធមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
មហើយវាស្រត្វូ បាៃបមងក ើត្ម ង
ើ ។
ែ្ុាំសាំមៅវាាកាំហុសរបស់ោ៉ាសុីៃមបាោះពុេពែ៍ធងៃ់េួយមៅកនុងស្របវត្ត ិាស្តសតនៃត្ុលា
ការ។31

30

កិចចស្រពេមស្រពៀងមៃោះសាំមៅមៅមលើការទទួ លែុសស្រត្ូវរបស់អ.វ.ត្.កមែើេបីនតល់ការការ រែល់ជៃរងមស្ររោះៃិងាកសីមៅកនុងស្របការ២៣។
ចាប់របស់អ.វ.ត្.កគឺែូចរនមៅៃឹងស្របការ៣៣ៃិងបមងក ើត្ៃីត្ិ វ ិធីមោយសហស្រពោះរជអាាាាសួ រសាំណួរមៅកាៃ់ជៃរងមស្ររោះបាៃ(ស្របការ២៣)
មហើយជៃរងមស្ររោះអាចបត ឹងទស់ៃូវាលស្រកេខែលេិៃមពញចិត្តមៅកស្រេិត្សវៃការ(ស្របការ៣៦)។ មទោះបីាយ៉ាងណាក៏មោយ
មៃោះគឺា វ ិៃ័យននទកនុងខែលនតល់ស្រកបែណឌចាប់មពញមលញនៃការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅកនុងអ.វ.ត្.ក
31
កិចាសៃទ នាេួ យេស្តៃតីចាប់ាៃ់ែពស់ អងគ ជាំៃុាំជស្រេោះត្ុលាការអ.វ.ត្.ក សោគល់មៅមលើសាំណុាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ ។
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សស្រេង់សេត ីមៃោះបង្គាញៃូ វមរឿងាមស្រចើៃ។
ត្ុលាការមៃោះបាៃបកស្រាយបទបបញ្ញ ត្ត ិស្រសពិចស្រសពិលមៅកនុងចាប់េូលោឋៃមៅកនុង វ ិធីបញ្ចល
ូ ការចូ ល
រ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ។
ចាប់មៃោះគឺខនអ កមលើស្របព័ៃធមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីខែលមយើងាគល់ាទូ មៅមៅកនុងស្របមទសបារាំង
ៃិងមៅកនុងខែៃសេត្ថ កិចាខែលស្របព័ៃធចាប់បាៃេកពីស្របមទសបារាំង(ែូ ចាស្របមទសកេពុា)។
មៅកនុងស្របមទសបារាំង
ជៃរងមស្ររោះោៃឱ្កាសចូ លរ ួេទេទរសាំណងរែឋ បបមវណីចាំម ោះការកាត្់មទសស្រពហម ទណឌ
ឬកនុងការបងក ឱ្យោៃែាំមណើរការស្រពហម ទណឌ មហត្ុែូចមៃោះ ឱ្យជៃរងមស្ររោះចូ លរ ួេាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
(partie
civile)
មៅកនុងសាំណុមាំ រឿងមៃោះ។
មៅកនុងស្របព័ៃធចាប់របស់ស្របមទសបារាំង
មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីោៃសិទធិាមស្រចើៃមៅេុៃមពលសវនការ
មពលជាំៃុាំជស្រេោះកត ី
ៃិងែាំណាក់កាលបត ឹងឧទធ រណ៍
(Bacik
et
al
១៩៩៨:
៥៩)។
អវ ើខែលសាំខ្ៃ់មនោះ
សិទធិកនុងការចូ លរ ួេនៃមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីាទូ មៅោៃកនុងករណីខែលពួ កមគទក់ទងៃឹងការទេ
ទរសាំណងជាំងឺចិត្តរបស់ជៃរងមស្ររោះពីជៃាប់មចាទ (Doak ២០០៥: ៣១១ Van Dijk et al ១៩៨៦)។
មៅកនុងបរ ិបទនៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅកនុងស្របមទសកេពុា
វាោៃារៈសាំខ្ៃ់កនុងការទទួ លាគល់ត្ួនទីរបស់ស្រក ុេត្សូ េត្ិរបស់ជៃរងមស្ររោះ
ៃិងអងគ ការសិទធិេៃុសសមៅកនុងការបមងក ើៃត្ួ នទីរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅអ.វ.ត្.ក។
មោយារខត្ោៃការបញ្ចុោះបញ្ចល
ូ មស្រចើៃមោយអងគ ការែូ ចាេជឈេណឌលកការកេពុា (DC-CAM)32
សោគេការ រសិទធិេៃុសស ៃិងអភិវឌ្ឍមៅកេពុា (ADHOC)33 ស្រក ុេអន កចាប់ការ រសិទធិកេពុា
(CDP)34
ៃិងមនសងមទៀត្
ការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះបាៃចាប់មនត ើេកាលយាលកខ ណៈពិមសសរបស់ត្ុលាការៃិងម ើញោៃៃូ វវត្ត
ោៃយ៉ាងមស្រចើៃមៅកនុងកការស្រគប់ស្រគងរបស់ត្ុលាការខែលបាៃខកត្ស្រេូវ (Bair ២០០៩: ៥១៩
McGonigle Leyh ២០១១:១៧២)។
ែណៈមពលខែលារៈសាំខ្ៃ់នៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ
ៃិងភាពចាំកណា
ត លចាំម ោះយុត្តិធេ៌អៃត រកាលស្រត្វូ បាៃទទួ លាគល់ៃិងស្របកាសមោយអន កត្សូ េត្ិសិទធិេ
ៃុសសៃិងអន កបមងក ើត្មរលៃមយបាយ
មហត្ុែូចមៃោះមហើយ
ការទទួ លាគល់ខបបមនោះទទួ លបាៃការចាប់អារេម ណ៍មស្រចើៃមៅមពលោៃការទទួ លាគល់មោយមៅស្រក
េផាទល់។ ែូ ចមៅស្រកេ Cartwright បាៃគូ សបញ្ហាក់ថា៖
មេធាវ ើ
ឺ រមចាទស្របកាៃ់ខែលមចាទស្រប
ឬមៅស្រកេៃឹងស្របាប់អនកថា កសមពចៃ៍េុឺងោ៉ាត្់នៃែកា
កាៃ់ជៃាប់មចាទៃូ វឧស្រកែ
ិ ឋ កេម ធងៃ់ធងរៃឹងោៃស្របសិទធិភាពមៅមពលជៃរងមស្ររោះៃិ
យយមៅកនុងត្ុលាការ
…
អវ ើខែលសាំខ្ៃ់សស្រោប់ែ្ុាំ
ចមេល ើយាកសីរបស់ជៃរងមស្ររោះនត ល់ៃូវអារេម ណ៍រស់រមវ ើកមៅកាៃ់ស្របវត្ត ិាស្តសតនៃរបបមៃោះ
ៃិងហាក់បីែូចាមធវ ើឱ្យមយើងស្រត្ ប់មៅកាៃ់ស្របមទសកេពុាកនុងទសវត្សៃ៍ឆ្នាំ
១៩៧០
35
ខែលសថ ិត្មៅមស្រកាេការែឹកនាំរបស់ប៉ាុលពត្ ។
មទោះបីាយ៉ាងណាក៏មោយ
ការទទួ លាគល់ខនន កយុត្តិធេ៌មៃោះ
េិៃខេៃស្រត្ឹេខត្ាលកខ ណៃិេិត្តរ ូបមនោះមទ។
ត្ួ នទីសាំខ្ៃ់ខែលអាចមែើរត្ួ មោយជៃរងមស្ររោះមៅកនុង វ ិាលភាពរបស់ត្ុលាការស្រពហម ទណឌខែលស្រត្វូ
បាៃមធវ ើម ើងមៅ
អ.វ.ត្.ក
ស្រត្វូ បាៃអៃុវត្ត មោយសហមេធាវ ើឈាៃេុែអៃត រាត្ិ

សូ េមេើល៖ http://www.dccam.org/ (ចូ លមៅនលងទី១២ខែវ ិចឆកា
ិ រឆ្នាំ២០១៥)។
សូ េមេើល៖ http://www.adhoc-cambodia.org/ (ចូ លមៅនលងទី១២ខែវ ិចឆ ិការឆ្នាំ២០១៥)។
សូ េមេើល៖ http://www.cdpcambodia.org/content.php?id=46 (ចូ លមៅនលងទី១៤ ខែវ ិចឆ ិការឆ្នាំ២០១៥)។
35
Dame Silvia Cartwright (មៅស្រកេអងគ ជាំៃុាំជស្រេោះែាំបូងមៅអ.វ.ត្.ក) សវៃការស្រពហម ទណឌអៃត រាត្ិ។ មររពតាេ កយសៃា? មេមរៀៃរបស់ Hawke ស្របចាាំឆ្នាំ២០១១ Adelaide មៅនលងទី៩ ខែេិលុន ឆ្នាំ២០១១។ ោៃមៅ៖
http://w3.unisa.edu.au/hawkecentre/ahl/2011AHL_Cartwright.pdf (ចូ លមៅកាៃ់មៅនលងទី១២ ខែវ ិចឆ ិការ ឆ្នាំ២០១៥)។
32
33
34
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ខែលាអន កត្ាំណាងឱ្យមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅកនុងសាំណុាំមរឿង០០២/០១៖
‘មៅកនុងរមបៀបចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីបាៃមលើកយកទិែឋភាពរបស់េៃុសសមៅកនុងការជាំៃុាំ
ជស្រេោះកត ី។’36
ទិែឋភាពមៃោះាកសេាេួ យមវាហានៃការត្សូ េត្ិសិទធិរបស់ជៃរងមស្ររោះខែលចាត្់ទុកការចូ លរ ួេរបស់
ជៃរងមស្ររោះមៅអ.វ.ត្.កាមវទិការសស្រោប់ជៃរងមស្ររោះៃិងាការបមញ្ា ញៃូ វេៃុសសាត្ិមោយនត ល់សាំ
មលងែល់ជៃរងមស្ររោះមែើេបីបញ្ហាក់ពីភាពឈឺចាប់ៃិងការរងមស្ររោះ។ (Elander ២០១៣: ៩៥-១១៥)។
មទោះបីាយ៉ាងណាក៏មោយ
គាំរ ូរបស់អ.វ.ត្.កបាៃបង្គាញថា
មទោះបីាការពាករណ៍ទុកេុៃ
ែូ ចាការអភិវឌ្ឍមៅកនុងការវាយត្នេល សណ
ាំ ួ រៃូ វត្ស្រេូវការមៅកនុងយុត្តិធេ៌អៃត រកាលឱ្យបាៃហម ត្់ចត្់
េិៃថាការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅមលើត្ួនទីខែលោៃស្រាប់នៃ
‘ជៃរងមស្ររោះាាកសី’
ខែលខត្ងខត្ាអត្ថស្របមយជៃ៍លអបាំនុត្របស់ជៃរងមស្ររោះ
ឬយុត្តិធេ៌។
ការវ ិភាគសុីជមស្រៅបខៃថ េបង្គាញពីការ
សៃម ត្់ាក់លាក់អាំពីត្ួនទី ៃិងស្របសិទធិភាពនៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ ខែលស្រត្វូ បាៃលាក់បាាំង
មៅកនុងទសសៃៈមសរ ើមៅកនុងការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ។
មយើងស្រត្វូ មសុើបអមងក ត្បខៃថ េៃូ វរមបៀបចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះខែលស្រត្វូ បាៃអៃុវត្ត ។
មែើេបីឱ្យកាៃ់ខត្ចាស់ាងមៃោះមៅមទៀត្មនោះ
ការពិភាកាខែលបាៃមធវ ើម ើងមោយអន កៃិពៃធ ខែលោៃអន កជាំនញ
ៃិងេស្តៃតីអៃុវត្ត ចាប់មៅអ.វ.ត្.កបាៃបង្គាញពីទិែឋភាពសងស័យសត ីពកា
ី រចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ
ៃិងបង្គាញពីការបាំភលឺភាពសមុគាមញ
ៃិងការអៃុវត្ត កេម វ ិធីនៃយៃត កាលចាប់មៃោះ។
ែូ ចេស្តៃតីចាប់ាៃ់ែពស់ោនក់បាៃពៃយល់ថា៖
ែ្ុាំខត្ងខត្ោៃការមងឿៃឆង ល់មៅមពល
[ការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ]
ស្រត្វូ បាៃមរៀបរប់ាៃវាៃុវត្ត ៃ៍ៃិងសាំខ្ៃ់ៗ។
ចាំម ោះែ្ុាំ
វាគឺាស្របព័ៃធស្របត្ិកិ រ ិយអភិរកសបាំនុត្
។
វារមៃគាំៃិត្នចនស្របឌ្ិត្កនុងការកាំណត្់វាមនោះម ើយ។ ាក់ខសត ង វាាការរ ួេបញ្ចល
ូ មែើេ
បណតឹងរែឋ វបបមវណីមោ
យេិៃមរ ើសេុែែូ ចខែលវាមកើត្ម ើងមៅស្របមទសបារាំងមៅកនុងបរ ិយកាសមៃោះ។37
តាេការស្រាវស្រាវបាៃបញ្ហាក់ថាមៃោះេិៃខេៃាគាំៃិត្ែុសពីមគមនោះមទ។
គាំៃិត្ស្រសមែៀងរនស្រត្វូ បាៃខចករំ ខលកមោយសោជិកសហស្រពោះរជអាាា
មេធាវ ើការ រកត ី
ក៏ែូចាអន កមនសងមទៀត្ខែលោៃកេម វត្ថុនៃបណតឹងមៅកនុងែាំមណើរការ។
ឧទហរណ៍
អយយការាៃ់ែពសបា
់ ៃគូ សបញ្ហាក់ថា៖
ត្ុលាការមៃោះេិៃទៃ់មធវ បា
ើ ៃលអ មៅកនុងការបមងក ើត្ៃិងស្រគប់ស្រគងតាេការរំពឹងទុករប
ស់ជៃរងមស្ររោះមៅម ើយមទ។
ពួ កមគអៃុវត្ត គាំរ ូនៃការចូ លរ ួេមពញមលញមៃោះាភាគីមៅកនុងកិចាែាំមណើរការ
មចញមស្រៅៃិងនសពវ នាយមៅកាៃ់ពិភពមលាកខែលមៃោះាស្របព័ៃធែុសរន ៃិងរប់បញ្ចល
ូ
មោយរមៃការគិត្ស្រប ុងស្របយ័ត្នចាំម ោះការអៃុវត្ត ខែលស្របព័ៃធមៃោះអាចោៃសស្រោប់ត្ុ
លាការៃិងជៃរងមស្ររោះ។38
ស្របធាៃបទសាំខ្ៃ់ខែលសងក ត្់មលើសស្រេង់ កសទ ាំងមៃោះគឺថាការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះាស្របត្ិកិ រ ិយ
មចៀសាងយៃត ការចាប់បែិវត្ត ៃ៍ពិត្ស្របាកែ
មហើយជៃឆមបាកៃិងអ.វ.ត្.កគឺេិៃបាៃមរៀបចាំបាៃលអ មែើេបីសហការការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅ
កនុងៃីត្ិ វ ិធី។
តាេមសចកត ីសៃន ិោឋៃ
ការែវ ោះខ្ត្ការចាប់មនត ើេនៃការមរៀបចាំ
36
37
38

កិចាសៃទ នាេួ យ Elisabeth Simonneau-Fort សហមេធាវ ើែឹកនាំមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅកនុងសាំណុាំមរឿង០០២/០១ សោគល់មៅមលើសាំណុាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ ។
កិចាសៃទ នាេួ យេស្តៃតីចាប់ាៃ់ែពស់ អងគ ជាំៃុាំជស្រេោះត្ុលាការនៃអ.វ.ត្.កសោគល់មលើកការាេួ យអន កៃិពៃធ ។
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ការបមងក ើត្ម ើងមោយកិចាការគួ រឱ្យខ្លច
ៃិងភាពសមុគាមញនៃការមរៀបចាំយៃត កាលស្រត្ឹេស្រត្វូ ៃិងសាំខ្ៃ់សស្រោប់ការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះគឺ
កាៃ់ខត្ធង ៃ់ធងរមោយការាទក់មសទ ើររបស់េស្តៃតីរោឋភិបាល’កនុងការសហការមពញមលញ
ែូ ចខែលពៃយល់លេអ ិត្មៅខ្ងមលើ។
៤.៣- សិទធិចូលរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
វ ិធាៃននទ កនុងរបស់អ.វ.ត្.កឱ្យៃិយេៃ័យ‘ជៃរងមស្ររោះ’ាបុគគលាេញ្ញ
ឬៃីត្ិបុគគលខែលរងមស្ររោះ
មោយារខត្បទមលម ើសណាេួ យខែលស្របស្រពឹត្តមៅកនុងយុតាថធិការរបស់អ.វ.ត្.ក។39
វ ិធាៃននទ កនុងរបស់អ.វ.ត្.កអៃុញ្ហញត្ឱ្យជៃរងមស្ររោះចូ លរ ួេតាេបីរមបៀប៖ ាមែើេបណតឹងជៃរងមស្ររោះ
ាកសី
ឬមែើេ
បណតឹងរែឋ បបមវណី។
កនុងៃ័យមៃោះ
ិធី
ិធី
វាស្រត្វូ បាៃកត្់សោគល់ថាមោយារែវ ោះចមនលោះមៅកនុងៃីត្ិ វ មៅកនុងចាប់ស្រគប់ស្រគងៃីត្ិ វ របស់អ.វ.ត្.
ក
ជៃរងមស្ររោះស្រត្វូ បាៃត្ស្រេូវឱ្យមស្រជើសមរ ើសេុៃមៅកនុងៃីត្ិ វ ិធីេិៃថារត្់ចង់ចូលរ ួេាាកសី
ាមែើេបណតឹងជៃរងមស្ររោះ
ឬាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីម ើយ។
ជៃរងមស្ររោះខែលបាៃចូ លរ ួេអាចមធវ ើការបែិមសធៃូ វឱ្កាសាសកខ ីកេម ខែលស្រត្វូ សបលខសបរ
ខែលអាចប៉ាោះ ល់ែល់ឱ្កាសរបស់អយយការ
កនុងការបង្គាញព័ត្៌ោៃខែលអាចោក់បៃទុកមលើែល់ចុងមចាទ។
បញ្ហាមៃោះាក់ខសត ងម ើញមៅកនុងសាំណុាំមរឿង០០១ខែលជៃរងមស្ររោះផាទល់ាមស្រចើៃ
‘ខែលនត ល់សកខ ី
កេម កនុងការសបលខសបរមៅមលើមទសរបស់ចុងមចាទមោយជាំៃួសេកវ ិញាការចូ លរ ួេាមែើេបណតឹងរែឋ
បបមវណី’ (McGonigle Leyh ២០០៩: ២១២)។ ាលទធ នលនៃការេិៃនត ល់សកខ ីកេម កនុងការសបលខសបរ
សកខ ីភាពរបស់ពួកមគោៃទេង ៃ់ត្ិចាងទេង ៃ់នៃាកសី។
មទោះបីាយ៉ាងណាក៏មោយ
វាាករណីខែលមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីអៃុវត្ត សិទធិសាំខ្ៃ់ៗមៅមស្រកាេវ ិធាៃននទ កនុងមៅកនុងអងគ ភាពរប
ស់អ.វ.ត្.កនៃចាប់ៃីត្ិ វ ិធី។
ពួ កមគោៃសិទធិមពញមលញកនុងការមេើលសាំណុាំមរឿង
កនុងការកាំណត្់ការមបើកអងគ ជាំៃុាំជស្រេោះេុៃមពល
ៃិងបណតឹងឧទធ រណ៍
មែើេបីបមងក ើត្សាំអាងាក់ខសត ងៃិងស្រសបចាប់
មែើេបីចូលរ ួេកនុងសវនការ
មែើេបីមសន ើសុាំាកសី
មែើេបីសួរាកសី
មែើេបីមធវ ើការាកសួ រជៃាប់មចាទ
មែើេបីមលើកមសចកត ីសៃន ិោឋៃការ រ
មែើេបីបែិមសធមសចកត ីសៃន ោ
ិ ឋ ៃការ រនៃការមចាទស្របកាៃ់
ៃិងអវ ើខែលសាំខ្ៃ់បាំនុត្គឺមែើេបីមសន ើសុាំទេទរសាំណងជាំងឺចិត្ត។
ត្ួ នទីរបស់មេធាវ ើសស្រោប់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីគឺការអៃុវត្ត សិទធិទ ាំងមៃោះ។
កនុងអាំ ុ ងមពលសាំណុាំមរឿង០០២
ត្ួ នទីរបស់មេធាវ ើមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីបាៃមកើៃម ើងតាេរយៈការបស្រញ្ាបចូ លនៃៃីត្ិ វ ិធី។
ោៃខត្សហមេធាវ ើនាំេុែខត្ពីររ ូបប៉ាុមណា
ា ោះស្រត្វូ បាៃអៃុញ្ហញត្កនុងការបមញ្ា ញកងវ ល់របស់ជៃរងមស្ររោះ
មៅកនុងការជាំៃជ
ុាំ ស្រេោះកត ី។
មត្ើលទធ នលមៅកនុងត្ួ នទីេិៃសូ វសាំខ្ៃ់របស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីគួរឬេិៃគួ រាចាំណុចពិភាកាេួ យ
។មទោះបីាយ៉ាងណាក៏មោយ
អវ ើខែលមកើត្ម ើងមចញពីការស្រាវស្រាវមៃោះគឺេុែង្គររបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីពិត្ាស្រត្វូ បាៃមធវ ើឱ្យស្រប
មសើរម ើងមោយោៃការបញ្ចៃ
ូ សាំមលងមស្រចើៃតាេរយៈការត្សូ េត្ិពីរមៅកនុងត្ុលាការ
ខែលមធវ ឱ្
ើ យមកើៃម ើងៃូ វការទទួ លបាៃៃូ វសងគ ត្ិភាពៃិងស្របសិទធភាពគួ រឱ្យកត្់សោគល់។
ការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះាមែើេបណតឹង
ឬាកសីមៅកនុងៃីត្ិ វ ិធីោៃនលប៉ាោះ ល់ែុសរន។
ាធេម តា
វ ិាលភាពនៃនលប៉ាោះ ល់មៃោះពឹងខនអ កមលើទសសៃៈៃិងមរលបាំណងរបស់អនកចូ លរ ួេៃិងភាគី ក់ព័ៃធ
។
ែូ មចន ោះ
សាំណួរ ក់ព័ៃធៃឹងនលប៉ាោះ ល់េិៃអាចមឆល ើយបាៃមៅមលើេូលោឋៃទូ មៅេួ យម ើយ។
មៃោះគឺាាថៃភាពលាំបាកមៅកនុងការមស្រជើសមរ ើសរវាងលទធ ភាពកនុងការមធវ ើសកខ ីកេម ខែលស្រត្វូ សបលខសបរ
39

វ ិធាៃននទកនុង (Rev. ៩) នលងទី១៦ ខែេករ ឆ្នាំ២០១៥ សៃទ ៃុស្រកេ។
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ៃិងលទធ ភាពកនុងការទេទរសាំណង ៃិងបៃត បតឹងឧទធ រណ៍។
ែូ ចមៃោះ ការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះោៃភាពែុសរនមៅកនុង វ ិាលភាព ៃិងទស្រេង់ខបបបទ ៃិង
នត ល់ វ ិោស្រត្លម ីចាំម ោះយៃត ការគណមៃយយភាពខែលស្រត្វូ បាៃបមងក ើត្ម ើង
មែើេបីមោោះស្រាយអាំមពើមឃ្រមៅខែលស្របស្រពឹត្តមោយខែម រស្រកហេ។ លទធ នលមៃោះបាៃភាពកាៃ់ខត្ស្របមសើ
តាេរយៈកាត្់ចាត្់ទុកជៃរងមស្ររោះ( ខែលេិៃធាលប់ោៃពីេុៃេកមទ) ថាា “មែើេបណតឹង”
មពញមលញកនុងការជាំៃុាំជស្រេោះ ាាងស្ររៃ់ខត្ា ‘អន កចូ លរ ួេ’។
ជាំហរមៃោះោៃភាពនទ យ
ុ ស្រស ោះពីាថៃភាពខែលបាៃនតល់មៅឱ្យជៃរងមស្ររោះចាំម ោះេុែត្ុលាការ ICC។40
ចាំណុចមៃោះេិៃគួ រមលើកម ើងឆ្ងយម យ
ើ
កនុងនេាត្ួ នទីនៃការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បប
មវណីមៅកនុងែាំមណើរការការកាត្់មទសោៃកស្រេិត្ែុសរន
ៃិងមៅកនុងស្របមភទពីការចូ លរ ួេមោយភាគីមពញមលញធេម តា
ខែលស្រត្វូ បាៃឱ្យមឈាមោះថាអយយការ
ៃិងមេធាវ ើការ រកត ី។
យល់ែឹងពីត្ួនទីពិត្ស្របាកែរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅកនុងែាំមណើរការខែលទេទរការទទួ លាគល់ការពិត្
ខែលថាយៃត កាលមៃោះស្រត្វូ បាៃមស្របស្រើ បាស់កនុងការនត លស
់ ាំមលងែល់អនកទ ាំងអស់មនោះ
ខែលរងមស្ររោះពីនលប៉ាោះ ល់មោយរមៃលទធ ភាពកនុងការការខសវ ងរកែាំមណើរការត្ុលាការស្របឆ្ាំងអន កខែ
លស្របស្រពឹត្តឧស្រកិែឋកេម ឬមរលបាំណងែ៏សាំខ្ៃ់នៃយុត្តិធេ៌ ៃិងស្របសិទធភាព។
មៃោះគឺាឧទហរណ៍ែ៏លអបាំនត្
ុ មោយមយងមៅតាេវ ិធាៃននទ កនុង។
ចាប់២៣
(១)
បាៃបង្គាញថាមរលបាំណងនៃសកេម ភាពរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
អៃុញ្ហញត្ឱ្យជៃរងមស្ររោះចូ លរ ួេកនុងៃីត្ិ វ ិធីស្របឆ្ាំងការទទួ លែុសស្រត្វូ មោយរាំស្រទការកាត្់កតី’
ៃិងអៃុញ្ហញត្ឱ្យពួ ករត្់
‘ខសវ ងរកសាំណងនល វូ ចិត្តៃិងសាំណងសេូ ហភាព។’
កយមពចៃ៍មៅកនុងបទបបញ្ញ ត្ត ិមៃោះគឺោៃការកត្់សោគល់មលើខនន កា
មស្រចើៃ។
ាពិមសស
ការបញ្ហាក់
‘មោយការរាំស្រទការកាត្់មទស’
ទុកកខៃល ងសស្រោប់បកស្រាយៃិងអាចនាំឱ្យោៃលទធនលេិៃលអ ។ ែូ ចខែល McGonigle Leyh
បាៃមលើកម ើងថា
‘ កយមៃោះបាៃបង្គាញថាលទធ ភាពខែលមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីអាចរាំស្រទអយយការខែលោៃភាពស្រសមែៀ
ងរនៃឹងរមបៀបជាំៃួយការរបស់សហស្រពោះរជអាាារាំស្រទអយយការាារធារណៈមៅកនុងស្របព័ៃធាត្ិា
មស្រចើៃ
ែូ ចាតាេរយៈការបញ្ជៃ
ូ ភ័សតុតាងមៅមលើមទសនៃការមចាទស្របកាៃ់
មហើយការចូ លរ ួេមនោះគឺេិៃោៃការកាំណត្់ចាំម ោះនលស្របមយជៃ៍របស់មគទក់ទងៃឹងសាំណងម ើយ’
(២០១២:
៣៨៨)។
មៅខនន កមនសងមទៀត្
កយមៃោះអាចមលចម ើងនងខែរៃូ វការបង្គាញថា
ជៃរងមស្ររោះចូ លរ ួេាមែើេ
បណតឹងរែឋ បបមវណីខែលខសវ ងរកការនត នទមទសនៃចុងមចាទ។
ជៃរងមស្ររោះបាៃអាំ វនវឱ្យោៃការមលើកបណតឹងមចាលនៃការមចាទស្របកាៃ់
ឧទហរណ៍
កនុងការនសោះនាាត្ិ
វាហាក់បែ
ី ូ ចាេិៃទាំៃងមែើេបីឱ្យសេស្រសបមៅៃឹងលកខ ណវ ិៃិចឆ័យខែលោៃខចងមៅកនុងចាប់។
ាចុងមស្រកាយ
កយខែលទក់ទងមៅៃឹងសាំណង
ោៃារៈសាំខ្ៃ់មោយារខត្វាទទួ លាគល់ថាជៃរងមស្ររោះទទួ លសិទធិកនុងការឧបាស្រស័យមហើយោៃការ
រាំស្រទការកាត្់កតីាេួ យរន
មៃោះគឺាមហត្ុនលសាំខ្ៃ់សស្រោប់ការចូ លរ ួេរបស់ពួកមគមៅកនុងៃីត្ិ វ ិធី
(McGonigle
Leyh
២០១២;
២៨៨)។
មទោះបីាយ៉ាងណាក៏មោយ
វាស្រត្វូ បាៃមគកត្់សោគល់ថារមៃេូ លៃិធិពិមសសណាេួ យធាលប់ោៃការបមងក ើត្មៅអ.វ.ត្.ក
ោៃៃ័យថាការទេទរសាំណងជាំងឺចិត្តរបស់ជៃរងមស្ររោះស្រត្វូ ភាាប់ាេួ យការទេទរមៅកនុងៃីត្ិ វ ិធី
ស្រពហម ទណឌៃិងេិៃអាចឧបាស្រស័យអន កមនសងមទៀត្ាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីម យ
ើ ។
ាលទធ នល
កនុងែណៈមពលខែលវាេិៃខេៃាករណីខែលមែើេបណតង
ឹ រែឋ បបមវណីទ ាំងអស់ខសវ ងរកសាំណងជាំងឺចិត្ត
មៅកនុង កយបមចា កមទសនៃលកខ ៃតិកៈៃិងចាប់នៃៃីត្ិ វ ិធីៃិងភសតុតាង
ស្រពោះរជអាាាៃិងមេធាវ ើការ រកត ីសាំមៅមៅមលើ
cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf?wptouch_preview_theme=enabled
(ចូ លមៅកាៃ់នលងទី៨ ខែវ ិចឆ ិការ ឆ្នាំ២០១៥)។
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‘ភាគី’ៃិងជៃរងមស្ររោះខែលបាៃចូ លរ ួេា‘អន កចូ លរ ួេ’។
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យ៉ាងណាក៏មោយវាគឺាការចាាំបាច់សស្រោប់ជៃរងមស្ររោះខែលោៃបាំណងកនុងការខសវ ងរកសាំណងជាំងឺចិ
ត្ត កនុងការចូ លរ ួេាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី។
របបខែលបាៃមរៀបរប់មៃោះបាៃកាលយាស្របធាៃបទទ ាំងការសរមសើរៃិងការរ ិោះគៃ់។
វាស្រត្វូ បាៃសរមសើរមោយារមៃោះាមលើកែាំបូងខែលជៃរងមស្ររោះមោយារអាំមពើមឃ្មៅាមស្រចើៃអាចចូ
លរ ួេយ៉ាងសកេម ាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅកនុងសវៃការស្រពហម ទណឌអៃត រាត្ិ។
កិចាសោភសៃ៍េួយកនុងចាំមណាេមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីបាៃគូ សបញ្ហាក់ពីគុណធេ៌នៃនលស្របមយជៃ៍បុ
គគ លខែលបាៃេកពីការចូ លរ ួេោៃែូ ចា៖
សស្រោប់អនកទ ាំងមនោះខែលចាំណាយមពលមវលាៃិងការចូ លរ ួេរបស់ពួកមគមៅកនុងត្ុលា
ការ
មហើយការចូ លរ ួេខែលោៃគុណត្នេល ែ៏ែពស់...សស្រោប់ែ្ុាំ
អវ ើខែលសាំខ្ៃ់បាំនុត្គឺអាចចូ លរ ួេកនុងៃីត្ិ វ ិធីមែើេបីខសវ ងរកការទទួ លែុសស្រត្វូ របស់ឧ
ស្រកិែឋជៃ
សិកាបខៃថ េអាំពីរបបខែម រស្រកហេ
ស្របឈេេុែៃឹងការមចាទស្របកាៃ់
41
ៃិងាចុងមស្រកាយ មរៀបរប់អាំពីការឈឺចាប់របស់ែ្ុាំ។
មទោះបីាយ៉ាងណាក៏មោយ
ការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះេុៃមពលអ.វ.ត្.កស្រត្វូ បាៃរ ិោះគៃ់តាេរមបៀបាមស្រចើៃ។
តាេទសសៃៈរបស់ជៃរងមស្ររោះ
ែាំមណាោះស្រាយមឆល ើយត្បខែលោៃមៅកាៃ់ត្ុលាការគឺោៃការរ ឹត្បៃត ឹងខ្លាំង
សាំណងជាំងឺចិត្តស្រត្វូ បាៃកាំណត្់សាំណងនល វូ ចិត្តាសេូ ហភាព។
ការេិៃមពញចិត្តមៅមលើខននកណាេួ យនៃជៃរងមស្ររោះ
ស្រត្វូ បាៃសមងក ត្មេើលតាេរយៈកិចាសោភសៃ៍គឺាឧទហរណ៍េួយមៅកនុងចាំមណាេសស្រេង់
មស្រកាេ៖

កយែូ ចខ្ង

មៅកនុងលកខ ែណឌនៃសាំណងជាំងឺចិត្ត
ត្ុលាការនតល់សាំណងជាំងឺចត្
ិ ត ាសេូ ហភាពែូ ចាការកាងសតបរំ
ូ លឹក វ ិញ្ហញណកខ ៃធ ។ែ្ុាំកា
រមពញចិត្តៃឹងគាំៃិត្មៃោះ
ប៉ាុខៃត ែ្ុាំចង់ឱ្យត្ុលាការពាយេយល់ពីអារេម ណ៍ខែលខចករំ ខលកមោយមែើេបណតង
ឹ រែឋ បប
មវណីទ ាំងអស់។
រល់មែើេបណតឹងទ ាំងអស់មៅកនុងសាំណុាំមរឿង០០១
ៃិង០០២ចង់បាៃសាំណងជាំងឺចិត្តបុគគល។
មយើងែឹងថាសាំណងជាំងឺចិត្តគឺេិៃបាៃនត ល់សស្រោប់ វ ិៃ័យននទ កនុងមនោះមទ
ប៉ាុខៃត សាំណងជាំងឺចិត្តខបបមនោះស្រត្វូ បាៃមសន ើរសុតា
ាំ ាំងពីែប
ាំ ូ ង។
មហើយឥលូ វមយើងោៃអារេម ណ៍ថាអវ ើខែលមៅមសសសល់គឺេិៃទៃ់បាៃបាំមពញ។42
ស្រសមែៀងរនមនោះខែរ អន កនត ល់បទសោភសៃ៍មនសងមទៀត្បាៃមលើកម ើងថា
ត្ុលាការនតលស
់ ត បរំ
ូ លឹក វ ិញ្ហញណកខ ៃធ ៃិងកការែល់ជៃរងមស្ររោះខត្ប៉ាុមណា
ា ោះ។
ែូ មចន ោះ
ការចូ លរ ួេគឺាទស្រេង់នៃយុត្តិធេ៌
ប៉ាុខៃត មៅកនុងលកខ ែណឌនៃសាំណងជាំងឺចិត្ត
វាគឺេិៃោៃភាពយុត្តិធេ៌មទ
ែូ ចវាេិៃាកសេៃូ វអវ ើខែលមយើងបាត្់បង់មៅកនុងរបបខែម រស្រកហេ
ែូ ចខែលមយើងបាត្់បង់ឪពុកោតយៃិងាច់ញ្ហញត្ិ។ ែូ ចមៃោះ ែ្ុាំេិៃសបាយចិត្តមទ។43
មលើសពីមៃោះមៅមទៀត្
មៅកនុងការយល់ែឹងទូ លាំទូលាយ
ៃិងមៅកនុងការមេើលម ើញរបស់អនកជាំនញខែលមធវ ើការមៅកនុងត្ុលាការ
ការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីបាៃភាាប់ាេួ យការពៃាមពលខែលេិៃចាាំបាច់មៅកនុងការកា
41
42
43

ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសាំណុាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (សាំណុាំមរឿង០០២របស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី ភន ាំមពញ នលងទី៣ ខែវ ិចឆ ិការ ឆ្នាំ២០១៤)។
ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសាំណុាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីកនុងសាំណុាំមរឿង០០១ ៃិង០០២ ភន ាំមពញ នលងទី២៩ ខែត្ុលា ឆ្នាំ២០១៤)។
ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសាំណុាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីកនុងសាំណុាំមរឿង០០១ ភន ាំមពញ នលងទី១៩ ខែកញ្ហញ ឆ្នាំ២០១៤)។
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ត្់កតីកនុងត្ុលាការក៏ែូចាការយល់ម ើញថាសិទធិរបស់ចុងមចាទកនុងការកាត្់កតីស្រត្េ
ឹ ស្រត្វូ ៃិងមបើកសវៃ
ការយ៉ាងឆ្ប់រហ័សអាចស្រត្វូ បាៃរំមលាភបាំ ៃ។
ការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះស្រត្វូ បាៃកាំណត្់ាលិែិត្គត្ិយុត្តិខែលោៃលកខ ណសមុគាមញ។
៤.៣.១.ការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅកនុងការអៃុវត្ត
ៃីត្ិ វ ិធីមៅកនុងសាំណុាំមរឿង០០១
ៃិង០០២ោៃកការមៅកនុងការកាំណត្់ទស្រេង់ៃិង វ ិាលភាពនៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ។
ៃិយេៃ័យៃិងការកាំណត្់បា៉ារ៉ាខេស្រត្របស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅកនុងសាំណុមាំ រឿង០០១
ស្រត្វូ បាៃមរៀបចាំាេូ លោឋៃសស្រោប់សាំណុមាំ រឿង០០២។
វាោៃលកខ ណៈសមុគាមញមស្រចើៃមោយារខត្ោៃការមចាទស្របកាៃ់ខ្លាំង
ាថៃភាពាក់ខសត ងោៃលកខ ណៈសមុគាមញ
មហើយចាំៃួៃជៃរងមស្ររោះោៃមស្រចើៃ។
សាំណុាំមរឿង០០២ស្រត្វូ បាៃបាំខបកាការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីពីរ
ី មចាទស្របកាៃ់។44ោៃបុគគលស្របខហលាង៤០០០
ការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីៃីេួយៗមោោះស្រាយខនន កែុសរននៃែកា
នក់បាៃោក់ កយកនុងការចូ លរ ួេាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅកនុងសាំណុាំមរឿង០០២
ៃិងោៃបុគគលចាំៃួៃ៣៨៦៦នក់ស្រត្វូ បាៃមស្រជើសមរ ើស
មហើយលម ីៗមៃោះបាៃមែើរត្ួ ាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី។
កនុងអាំ ុ ងមពលែាំណាក់កាលេុៃការកាត្់កតី
មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីអៃុវត្ត សិទធិចូលរ ួេសាំខ្ៃ់ៗាមស្រចើៃ។
ែូ មចន ោះ
ការចាប់មនត ើេៃីត្ិ វ ិធីេុៃមពលកាត្់កតីមៅកនុងសាំណុមាំ រឿង០០១ស្រត្វូ បាៃកាំណត្់មោយយុទធាស្តសតអាំមណាយ
នលខែលមធវ ើម ើងមោយសហមៅស្រកេមសុើបអមងក ត្។ ជៃរងមស្ររោះស្រត្វូ បាៃនត ល់សទ
ិ ធ មែើេបីមេើលសាំណុាំមរឿង
បញ្ចៃ
ូ ការមចាទស្របកាៃ់សស្រោប់ការមសុើបអងក ត្ាក់លាក់
ស្របឈេេុៃៃឹងការមចាទស្របកាៃ់
ោក់ កយបណតឹងាលាយលក័ខ អកសរៃិងអៃត រគេៃ៍មោយផាទល់ោត្់
ក៏ែូចាការសមស្រេចចិត្តកនុងការោក់បណតឹងឧទធ រណ៍មៅកាៃ់អងគ បុមរជាំៃុាំជស្រេោះ។
ការកាត្់កតីមៅកនុងសាំណុមាំ រឿង០០១របស់ឌ្ុចស្រត្វូ បាៃចាត្់ទុកាការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីអៃត រាត្ិ45ខែលជៃរង
មស្ររោះនៃអាំមពើមឃ្មៅមៃោះបាៃចូ លរ ួេយ៉ាងសកេម ាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី។
គិត្ាចាំៃួៃមលែ
ជៃរងមស្ររោះផាទល់ៃិងេិៃផាទល់ចាំៃួៃ៩៣នក់ោៃការមឆល ើយត្បមៅការមកាោះមៅមែើេបីចូលរ ួេាមែើេ
បណតឹងរែឋ បបមវណី។
ពួ កមគស្រត្វូ បាៃត្ាំណាងមោយមេធាវ ើមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
រប់បញ្ចល
ូ ទ ាំងមេធាវ ើាត្ិៃិងអៃត រាត្ិ។
ការសហការរវាងមេធាវ ើបង្គាញភសតុតាងពីបញ្ហាស្របឈេមទោះបីាខចករំ ខលកមរលមៅែូ ចរន។
មៃោះមោយារខត្ោៃការខែវ ងមយបល់រនាមស្រចើៃមៅមលើបញ្ហាចាប់ៃិងៃីត្ិ វ ិធីក៏ែូចាយុទធាស្តសត
ត្សូ េត្ិ។46
ែូ ចមៃោះ
វាាការពិត្ខែលថាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីអៃុវត្ត សិទធិសាំខ្ៃ់ៗកនុងអាំ ុ ងមពលែាំមណើរការៃីត្ិ វ ិធីជាំៃុាំជ
ស្រេោះ
ការែវ ោះការសហការោៃៃ័យថាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីេិៃចាាំបាច់ៃិយយមចញៃូ វសាំមលងខត្េួ យមៅកនុ
ងបៃទ ប់សវនការមនោះមទ។
ែូ មចន ោះ
ោៃការស្រសង្គកចិត្តៃិងែកចិត្តកនុងចាំមណាេជៃរងមស្ររោះទ ាំងមនោះខែលោៃការធង ៃ់ធងរបខៃថ េមទៀត្
មោយការមចញាលស្រកេរបស់អងគ ជាំៃុាំជស្រេោះាលាែាំបូងខែលឌ្ុច
ទណឌិត្បទឧស្រកិែឋស្របឆ្ាំងេៃុសសាត្ិៃិងការរំមលាភបាំ ៃយ៉ាងធង ៃ់ធងរនៃអៃុសញ្ហញទីស្រក ុងសឺខណវឆ្នាំ១
៤៩៤
ស្រត្វូ បាៃកាត្់មទសឱ្យាប់ពៃធ ធនររ៣៥ឆ្នាំ
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សូ េមេើល http://www.eccc.gov.kh/en/case/topic/2 (ចូ លមៅនលងទី១៥ខែវ ិចឆ ិការឆ្ន២
ាំ ០១៥)។
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‘អៃត រាត្ិ’ គឺាទសសនទៃជាំៃួយាមរត្ីខែលស្រត្ូវបាៃមស្របើស្របាស់មែើេបីបង្គាញលកខ ណពិមសសនៃត្ុលាការកូ ៃកាត្់ាមស្រចើៃខែលបាៃបមងក ើត្មៅស្រកេាត្ិៃិងអៃត រាត្ិ ៃិងអៃុវត្ត ចាប់អៃត រាត្ិក៏ែូចាចាប់ាត្ិ។

ិ
ឧទហរណ៍នៃត្ុលាការមនោះោៃែូ ចាសស្រង្គគេKosovo ៃិងត្ុលាការស្រពហម ទណឌជៃាត្ិភាគត្ិចមៅទីេ័រខ្ងមកើត្ ត្ុលាការពិមសសសស្រោប់ស្របមទសមសៀរ៉ាឡាអូ ៃ ៃិងអងគ ជាំៃុាំជស្រេោះវាេញ្ញ
កនុងត្ុលាការកេពុា។ សូ េមេើល
Romano Nollkaemper ៃិង Jann K. Kleffner (eds) (២០០៤)។
46
ការខែវ ងមយបល់រនែូ ចមៃោះចាប់មនតើេេិៃថាជៃរងមស្ររោះអាចចូ លរ ួេ ក់ព័ៃធៃឹងបញ្ហាកាត្់មទស
េិៃថារាំស្រទអាំណោះអាំណាៃនៃការមចាទស្របកាៃ់សស្រោប់ការមស្របើស្របាស់ស្រក ុេសហចារ ើាេមធាបាយនៃការទទួ លែុសស្រត្ូវស្រពហម ទណឌ ៃិងេិៃថាែិត្ែាំទេទរសាំ ណងជាំងឺចិត្តាទឹកស្របាក់។
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ៃិងចាំៃួៃមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីស្រត្វូ បាៃកាត្់បៃថ យពី៩៣េក៦៤នក់។47
មៃោះមោយារខត្មសចកត ីសមស្រេចរបស់អងគ ជាំៃុាំជស្រេោះាលាែាំបូងមធវ កា
ើ រសមស្រេចមោយោៃស្របសិទធភា
ិ ព
ថាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីស្រត្វូ បង្គាញពី
‘ការត្ភាាប់ធេម តាមោយផាទល់ចាំម ោះការបង្គាញការរងរបួ សានេខែលែល ួៃបាៃរង’។48
ចុងមចាទៃិងសហស្រពោះរជអាាាបត ឹងជាំទស់មសចកត ីសមស្រេចរបស់អងគ ជាំៃុាំជស្រេោះាលាែាំបូងមៅកាៃ់អងគ
ជាំៃុាំជស្រេោះត្ុលាការកាំពូល។
ាសរុប
មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី៤១នក់
រប់បញ្ចល
ូ អន កោក់ កយសុាំតាាំងែល ួៃាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីខែលស្រត្វូ បាៃបែិមសធចាំៃួៃ២២នក់
ក៏បាៃោក់ កយបណតឹងឧទធ រណ៍ស្របឆ្ាំងៃឹងមសចកត ីសមស្រេចរបស់អងគ ជាំៃុាំជស្រេោះាលាែាំបូងអាំពីការអា
ចទទួ លយកបាៃរបស់ពួកមគ
ៃិង/ឬ
ការទេទរសាំណងចិត្ត។
អងគ ជាំៃុាំជស្រេោះត្ុលាការកាំពូលបាៃបញ្ចៃ
ូ ការសមស្រេចចិត្តរបស់ែល ួៃមៅនលង ទី៣
ខែកុេភោះ
ឆ្នាំ២០១១
ស្រចាៃមចាលការកាត្់មទស៣៥ឆ្នាំខែលបាៃស្របកាសមោយអងគ ជាំៃុាំជស្រេោះត្ុលាការែាំបូងមៅនលង ទី៦
ខែកកក ោ
ឆ្នាំ២០១០
ៃិងជាំៃួសេកវ ិញៃូ វការកាត្់មទសឌ្ុចកនុងការោក់ពៃធ នររេួ យជី វ ិត្
ខែលាការកាត្់មទសែ៏ធងៃ់បាំនុត្តាេខែលខត្អ.វ.ត្.កអាចអៃុវត្ត បាៃ
។
អងគ ជាំៃុាំជស្រេោះត្ុលាការកាំពូលបាៃនត ល់បណតឹងឧទធ រណ៍ែល់អនកសុាំោក់ កយតាាំងែល ួៃាមែើេ
បណតឹងរែឋ បបមវណីខែលការោក់ កយមនោះស្រត្វូ បាៃបែិមសធមៅកនុងមសចកត ីសមស្រេចរបស់អងគ ជាំៃុាំជស្រេោះ
ត្ុលាការែាំបូង។
មៅកនុងាលាឧទធ រណ៍
អន កោក់ កយតាាំងែល ួៃាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីបាៃបង្គាញ កយមសន ើសា
ុាំ ភសតុតាងរបស់ពួកមគ
ៃិងស្រត្វូ បាៃទទួ លាគល់ាលទធ នលថាាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅកនុងសាំណុមាំ រឿង០០១។49
មោយរមៃេៃទ ិលសងស័យអវ ទ
ើ ាំងអស់
ការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅកនុងសាំណុាំមរឿង០០១ស្រត្វូ បាៃកាំណត្់តាាំងពីមពលចាប់មនត ើេមោ
យចាប់សាំខ្ៃ់ៗ
ៃិងបញ្ហាស្របឈេៃីត្ិ វ ិធីខែល
បណា
ត លេកពីការែវ ោះខ្ត្ភាពចាស់លាស់ ៃិង វ ិធាៃស្រគប់ស្រជ ុងមស្រាយ ៃិងៃីត្ិ វ ិធី។
ការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅកនុងសាំណុាំមរឿង០០២/០១50
ខត្ងខត្បមងក ើត្បញ្ហាកនុងការស្រគប់ស្រគងការកាត្់កតីខែលបណា
ត លឱ្យោៃែាំមណើរការមោយការមធវ ើ វ ិមាធៃ
កេម មលរ
ការមធវ ើ វ ិមាធៃកេម ម ើង វ ិញ
ៃិងការបកស្រាយម ើង វ ិញ។
មៅស្រកេរបស់អ.វ.ត្.កខកសស្រេួលបទបញ្ញ ត្ត ិនៃវ ិធាៃននទ កនុងខែលស្រគប់ស្រគងការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹង
រែឋ បបមវណី
មៅកនុងការប៉ាុៃប៉ាងកនុងការធានៃូ វយុត្តិ
ធេ៌ៃិងស្របសិទធភាពមៅកនុងៃីត្ិ វ ិធីខែលាការទទួ លាគល់ៃូវារៈសាំខ្ៃ់នៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរង
មស្ររោះក៏ែូចាបញ្ហាខែលបាៃគូ សបញ្ហាក់មៅកនុងសាំណុមាំ រឿង០០១។ ស្រត្ឹេនលង ទី១៦ ខែេករ ឆ្នាំ២០១៥
វ ិធាៃននទ កនុងស្រត្វូ ខកសស្រេួលេិៃត្ិចាងស្របាាំបួៃែងមនោះមទ។51
ការខកសស្រេួលែ៏ខ្លាំងបាំនុត្ ក់ព័ៃធៃឹងៃីត្ិ វ ិធីកាត្់កតីខែលោៃស្របសិទធភាពកនុងខែកុេភោះឆ្នាំ២០១០
ៃិងនត ល់នលប៉ាោះ ល់ែល់ការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីមៅកនុងសាំណុាំមរឿង០០២។
ការមធវ ើ វ ិមាធៃកេម េួយែ៏សាំខ្ៃ់ ក់ព័ៃធៃឹងការបមងក ើត្សហមេធាវ ើនាំេុែត្ាំណាងមែើេបណតឹងរែឋ បប
មវណី៖ មេធាវ ើាត្ិ ៃិងអៃត រាត្ិ ខែលស្រត្វូ បាៃមស្រជើសមរ ើសៃិងនត ល់េូលៃិធិមោយអ.វ.ត្.ក។ 52
សាំណុាំមរឿងនៃកាាំងមហគ ចអាវ
(សាំណុាំមរឿង០០១
អងគ ជាំៃុាំជស្រេោះាលាែាំបូង
នលងទី២៦
ខែកកក ោ
ឆ្នាំ២០១០
paras
៦៣២
ៃិង៦៣៣។
ការកាត្់មទសរបស់រត្់ស្រត្ូវបាៃកាត្់បៃថ យ៥ឆ្នា
ាំ សាំណងសស្រោប់ការ ុាំែល ួៃែុសចាប់មោយត្ុលាការមយធាកេពុារវាងនលងទី១០
ខែឧសភា
ឆ្ន១
ាំ ៩៩៩
ៃិង
នលងទី៣០
ខែកកក ោ
ឆ្នាំ២០០៧។
រត្់ទទួ លបាៃការសរមសើរសស្រោប់មពលមវលាខែលបាៃចាំណាយមៅកនុងការ ុាំែល ួៃមៅមស្រកាេអាាាធរនៃត្ុលាការមយធាកេពុាៃិងអ.វ.ត្.ក។
48
សាំណុាំមរឿងកាាំងមហគ ចអាវ(សាំណុាំមរឿង០០១) Case of Kaing Guek Eav (Case 001), Decision of the Trial Chamber Concerning Proof of Identity for Civil Party Applicants, Trial Chamber, 26 February 2009, para 38.
49
សាំណុាំមរឿងរបស់កាាំងមហក ចអាវ(សាំណុាំមរឿង០០១) មសចកត ីសមស្រេចរបស់ត្ុលាការកាំពូល មៅនលងទ០
ី ៣ ខែកុេភោះ ឆ្នាំ២០១២ ខែលអាចរកបាៃៃូ វ៖
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/Case%20001AppealJudgementEn.pdf (ចូ លមៅនលងទី១២ ខែវ ិចឆ ិការ ឆ្នាំ២០១៥)។
50
ការកាត្់កតីែាំបូង
(សាំណុាំមរឿង០០២/០១)
គិត្ចាប់ពីនលងទី២១
ខែវ ិចឆ ិការ
ឆ្នាំ២០១១
ាចាំបងមផាតត្មលើឧស្រកិែឋកេមស្របឆ្ាំងេៃុសសាត្ិទក់ទងៃឹងចលនស្របាជៃមោយបងខ ាំមចញពីទីស្រក ុងភន ាំមពញមហើយមស្រកាយេកមចញពីត្ាំបៃ់មនសងមទៀត្ៃិងការកាត្់មទសនៃទហាៃរបបាធារណរែឋ ខែម រមៅកខៃល ងពិឃ្ត្ទួ ល
ម ធិ៍នស្រជភាលេបនទប់ពីរបបខែម រស្រកហេខែលបាៃកាៃ់កាប់កនុងឆ្នាំ ១៩៧៥ សូ េមេើល៖ http://www.eccc.gov.kh/en/case/topic/2.
47

សូ េមេើល http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-documents/Internal_Rules_Rev_9_Eng.pdf
(ចូ លមៅនលងទី១៣ ខែវ ិចឆ ិការ ឆ្ន២
ាំ ០១៥)។
52
ែូ ចកការមយងខ្ងមលើ។
51
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សហមេធាវ ើនាំេុែទទួ លបៃទុកមលើការត្សូ េត្ិភាគមស្រចើៃ
យុទធាស្តសត
ៃិងការត្ាំណាងចាំម ោះេុែត្ុលាការតាងនេឱ្យមែើេបណតឹង
រែឋ បបមវណី។53
មៅកនុងែាំណាក់កាលេុៃអងគ មសចកត ី
មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីអាចោៃអន កត្ាំណាងមោយមេធាវ ើរបស់ពួកមគផាទល់។
មទោះបីាេិៃស្រត្វូ បាៃអៃុញ្ហញត្កនុងការមោោះស្រាយជមោលោះមៅកាៃ់ត្ុលាការ
មទោះាយ៉ាងណាក៏មោយ
មេធាវ ើទ ាំងមនោះៃឹងបៃត មែើរត្ួ យ៉ាងសាំខ្ៃ់មោយបញ្ចៃ
ូ សាំមណើរមសន ើសុាំសស្រោប់ការមសុើបអមងក ត្កនុងអាំ ុ
ងមពលែាំណាក់កាលេុៃអងគ មសចកត ី
ៃិងនត ល់ការរាំស្រទមៅកាៃ់សហមេធាវ ើនាំេុែមៅកនុងការជាំៃុាំជស្រេោះ។
ាទូ មៅ
វាស្រត្វូ បាៃកត្់សោគល់ថាសហមេធាវ ើស្របឹកាាេួ យមេធាវ ើមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមែើេបីសហការៃូ វយុទធា
ស្តសត ៃិងការត្សូ េត្ិ។
សាំណុាំមរឿង០០២/០១
ស្រត្វូ បាៃបញ្ា ប់មៅនលង ទី៣១
ខែត្ុលា
ឆ្ន២
ាំ ០១៣
មហើយការវ ិៃិចឆ័យមលើការកាត្់មទសស្រត្វូ បាៃស្របកាសមៅនលង ទី៧
ខែសីហា
ឆ្ន២
ាំ ០១៤
មហើយជៃាប់មចាទពីរនក់មៅសល់
ៃួ ៃា
ៃិងមែៀវសាំនៃ
(ម ងធារ ិទធោៃសភាពស្រទ ុត្មស្រទៀេកនុងការឈរមៅសវនការ
មហើយម ងារ ើទទួ លេរណភាពមៅនលង ទី១៤
ខែេីន
ឆ្ន២
ាំ ០១៣)
ស្រត្វូ បាៃរកម ើញថាោៃមទសឧស្រកិែឋស្របឆ្ាំងៃឹងេៃុសសាត្ិ
54
ៃិងស្រត្វូ បាៃកាត្់មទសឱ្យាប់គុកេួ យជី វ ិត្។
ចុងមចាទទ ាំងពីរបាៃោក់បណតឹងារទុកខស្របឆ្ាំងៃឹងការវ ិៃិចឆ័យ
ៃីត្ិ វ ិធីឧទធ រណ៍កាំពុងែាំមណើរការ។
ភាពសមុគាមញមៅកនុងសាំណុមាំ រឿង០០២
ខែលទក់ទងជៃាប់មចាទវ ័យចាស់ជរពីររ ូបខែលមៅសល់
ទីតាាំងស្របស្រពឹត្តបទមលម ើសខែលស្រគប
ែណតប់កនុងត្ាំបៃ់ែុសៗរនទូ ទ ាំងស្របមទសកេពុា
ៃិងស្រក ុេមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីចាំៃួៃ៤០០០នក់ោៃារៈសាំខ្ៃ់កនុងការទេទរ
មោយរមៃេៃទ ិលសងស័យអវ ទ
ើ ាំងអស់
ៃិងទស្រេង់ខបបបទខែលចាាំ
បាច់ ក់ព័ៃធៃឹងការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី។
សវនការពិៃិត្យមលើភសតុតាងមៅកនុងសាំណុាំមរឿង០០២/០២ស្របឆ្ាំងៃឹងមែៀវសាំនៃ
ៃិងៃួ ៃា
ខែលគិត្ចាប់ពនី លង ទ១
ី ៧
ខែត្ុលា
ឆ្នាំ២០១៤។55
វាបៃសល់ៃូវការមេើលម ើញៃិងវាស់សទង់ៃូវនលវ ិបាកទ ាំងអស់នៃការចូ លរ ួេាសេូ ហភាពមៅកនុងែាំ
ណាក់កាលជាំៃុាំជស្រេោះមៅកនុងសាំណុាំមរឿង០០២/០២ខែលៃឹងស្របស្រពឹត្តមៅ។

ែូ ចកការមយងខ្ងមលើ។
ស្រពោះរជអាាា v. ៃួ ៃា ៃិងមែៀវសាំនលកនុងសាំណុាំមរឿងមលែ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អ.វ.ត្.ក/អយ ការវ ិៃិចឆយ
័ (នលងទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤) ោៃមៅ៖ http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/2014-0807%2017:04/E313_Trial%20Chamber%20Judgement%20Case%20002_01_ENG.pdf (ចូ លមៅនលងទី១៧ ខែវ ិចឆ ិការ ឆ្នាំ២០១៥)។
55
សូ េមេើល http://www.eccc.gov.kh/en/case/topic/1299 (ចូ លមៅនលងទី១៨ ខែវ ិចឆ ិការ ឆ្នាំ២០១៥)។
53
54
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៥- ត្ួ នទីៃិងនលប៉ាោះ

ល់នៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ

ការនត ល់សិទធិអាំណាចែល់ជៃរងមស្ររោះនៃរបបខែម រស្រកហេបាៃឆលុោះបញ្ហាាំងមៅកនុងទស្រេង់នៃការចូ លរ ួេ
មោយផាទល់ៃិងសកេម ាភាគី ក់ព័ៃធបឋេាេួ យ ‘ឥទធ ិពលនៃការមធវ ើការសមស្រេចចិត្ត’ (Arnstein
១៩៦៩)56។
មៅអ.វ.ត្.កបាៃនាំយកេកៃូ វការកាំណត្់រ ូបរងខែលមផាតត្មៅមលើត្ស្រេូវការសស្រោប់ការយល់ែឹងនៃគុ
ណធេ៌ៃិងនលប៉ាោះ ល់ទូលាំទូលាយៃិងសាំខ្ៃ់ៗ - ាេួ យការមផាតត្មៅមលើស្រសបរនមៅកនុងនលស្របមយ
ជៃ៍
ៃិងថាេវ ័ៃត អ វ ិជា ោៃតាេខែលអាចមធវ ើមៅបាៃនៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ។
ការរ ួេបញ្ចល
ូ របស់ជៃរងមស្ររោះាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
គឺាភាពលមមី ៅកនុង វ ិស័យនៃ
ត្ុលាការស្រពហម ទណឌអៃត រាត្ិ។
នលវ ិបាកនៃយៃត ការមៃោះហាក់បីែូចាទទួ លបាៃមាគជ័យតាេរយៈទឹកមៅអ.វ.ត្.កបាៃបង្គាញៃូ វ
ការបមងក ើៃសកាតៃុពលៃិងការកស្រេិត្។57
លទធ នលនៃការវ ិភាគខ្ងមស្រកាេបាៃបមងក ើត្ទិែឋភាពែុសៗរនមៅកនុងការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ
មៅអ.វ.ត្.ក
ៃិងមៅមលើការស្រាវស្រាវខនអកមលើបទពិមាធៃ៍ខែលបាៃមធវ ើម ើងាេួ យជៃរងមស្ររោះមៅកនុងេូ លោឋៃ
កនុងស្របមទសកេពុាកនុងឆ្នាំ
២០១៤
។
ពួ កមគខសវ ងរកការបង្គាញភសតុតាងៃូ វនលស្របមយជៃ៍សៃម ត្់ាេុៃក៏ែូចាការបង្គាញការបាំភលឺមលើកាំហុ
សឆគ ងធង ៃ់ធងរនៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ។
៥.១- ការមលើកទឹកចិត្តជៃរងមស្ររោះកនុងការចូ លរ ួេ
ាស្របលន លក
ូ ន ុ ងការសរមសើរៃូ វត្ួ នទីៃិងនលប៉ាោះ ល់នៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ
វាោៃារៈសាំខ្ៃ់កនុងការយល់ពីការមលើកទឹកចិត្តមៅពីមស្រកាយការសមស្រេចចិត្តមែើេបីខសវ ងរកការចូ លរ ួ
េ។
ការមលើកទឹកចិត្តខែលាសន ូលសាំខ្ៃ់ខែលបាៃគូ សបញ្ហាក់អាំពីការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះស្រត្វូ បាៃកាំ
ណត្់មោយ
Stover
ៃិងអន កមនសងមទៀត្មៅកនុងការមធវ ើការស្រាវស្រាវចាំមណោះែឹងរបស់ពួកមគមៅកន ងឆ្ន២
ាំ ០១១។
ស្របធាៃបទមៃោះហុ៊ុំព័ៃធ៖
ត្ស្រេូវការមែើេបីែឹង
ត្ស្រេូវការកនុងការមរៀបរប់មរឿង
ៃិងត្ស្រេូវការមែើេបីអប់រំមៅកាៃ់ពិភពមលាក។
អវ ើខែលសាំខ្ៃ់មនោះ
ការមធវ ើការស្រាវស្រាវសស្រោប់របាយការណ៍មៃោះបាៃអោះអាងបខៃថ េៃូ វលទធ នលទ ាំងមៃោះ
ឆលុោះបញ្ហាាំងពីការមធវ ើការស្រាវស្រាវមោយស្រត្ឹេស្រត្វូ មោយ Stover et al. (២០១១)។មទោះបីាយ៉ាងណាក៏មោយ
ែូ ចខែលបាៃបកស្រាយយ៉ាងែល ី
របាយការណ៍មៃោះៃឹងស្រកម កមេើលៃូ វរមបៀប
ស្របធាៃបទមលចម ើងោៃែាំមណើរការមៅេុែ ពស្រងីកការវ ិភាគែ៏សខ្
ាំ ៃ់នៃ Stover et al. (២០១១)។
មលើសពីមៃោះមៅមទៀត្
អន កសោភសៃ៍ជៃរងមស្ររោះៃិងស្រក ុេមរលមៅស្រត្វូ បាៃមធវ ើម ើងមៅកនុងស្របមទសកេពុាស្រត្វូ បាៃបង្គាញពី
ារៈសាំខ្ៃ់នៃការខសវ ងរកសាំណងជាំងឺចិត្ត
ៃិងជាំរុញការនសោះនាាត្ិមៅកនុងលកខ ែណឌមលើកទឹកចិត្តជៃរងមស្ររោះកនុងការចូ លរ ួេ។
ែូ មចន ោះគៃល ឹោះមលើកទឹកចិត្តទ ាំងមៃោះៃឹងបមងក ើត្ការវ ិភាគសាំខ្ៃ់ៗែូ ចខ្ងមស្រកាេ៖
-

ខសវ ងរកយុត្តិធេ៌
ខសវ ងរកការពិត្
មរៀបរប់ពីមរឿងរ៉ាវ
អប់រំពិភពមលាក
ខសវ ករកសាំណងជាំងឺចិត្ត

56 ការបញ្ហាក់ការមស្របៀបមធៀបោៃមរលបាំណមែើេបីបង្គាញៃូ វជៃរងមស្ររោះ’ េិៃផាទល់ ៃិងឥទធ ិពលអរ ូបីយមោយគុណធេ៌នៃការចូ លរ ូេរបស់ពួកមគមៅមលើែាំមណើរការនៃការសមស្រេចចិត្ត។
57 Jasini, R. (២០១៥) មធវ ើឱ្យតាេបរ ិបទរបស់ការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅកនុងៃីត្ិ វ ិធីស្រពហម ទណឌអៃត រាត្ិ ៃិមកខ បបទខែលេិៃបាៃមបាោះពុេភ សកលវ ិទាល័យអុសហវ ័ត្ អុសហវ ័ត្ UK។
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ជាំរុញឱ្យោៃការនសោះនា។

ែូ ចមៃោះ
មៃោះគឺាមហត្ុនលែុសរនខែលជៃរងមស្ររោះស្រត្វូ បាៃមលើកទឹកចិត្តកនុងការចូ លរ ួេមៅកនុងការជាំៃជ
ុាំ ស្រេោះ
កត ីេុៃមពលអ.វ.ត្.កាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី។
ទ ាំងមៃោះស្រត្វូ បាៃនាំយកេកៃូ វមសចកត ីអធិបាយែូ ចខ្ងមស្រកាេខែលមធវ ើម ើងមោយមែើេបណតឹងរែឋ បប
មវណីមៅកនុងសកេម ភាពសោភសៃ៍ខែលបាៃមធវ ើម ើងមៅកនុងស្របមទសកេពុា។
ឧទហរណ៍
បុគគលោនក់បាៃៃិយយថា
ែ្ុាំរស់មៅកនុងការឈឺចាប់ាមរៀងរហូ ត្េក។
ែ្ុាំបាៃបាត្់បង់ឪពុកោតយទ ាំងពីររ ូប
មហើយមៃោះគឺាមរឿងរ៉ាវផាទល់ែល ួៃៃិងអារេម ណ៍ពិត្សស្រោប់ែ្ុាំខែលាខនន កេួ យមៅកនុងែាំ
មណើរការមៃោះ។58

58

ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសាំណុាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីកនុងសាំណុាំមរឿង០០១ ភន ាំមពញ នលងទី៣១ ខែត្ុលា ឆ្នាំ២០១៤)។
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មៅកនុងបរ ិបទែូ ចរនមៃោះ មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីោនក់បាៃមលើកម ើងថា៖
ែាំបូងម ើយ

ែ្ុាំេិៃបាៃែឹងពីៃីត្ិ វ ិធី

មៅមពលខែលែ្ុាំបាៃោក់

ឬមរលបាំណងនៃត្ុលាការមៃោះមទ។

ាអាទិ៍

កយបណតឹងនមពលមនោះ

ែ្ុាំស្ររៃ់ខត្ចង់បាៃយុត្តិធេ៌ឱ្យ
ជៃរងមស្ររោះៃិងាច់ញាត្ិរបស់ែ្ុាំខែលបាៃបាត្់បង់ជី វ ិត្មៅ។ មហើយរ ូបែ្ុាំផាទល់ចង់រក
មសចកត ីសងប់ចិត្តខត្ប៉ាុមណា
ា ោះ។59
ែូ ចខែលមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីេកពីមែត្ត កាំពង់ចាេ បាៃរំឭកថា៖
កតាតខែលជាំរុញមលើកទឹកចិត្តឱ្យែ្ុាំបាៃោក់
ែ្ុាំគឺាជៃរងមស្ររោះមោយផាទល់

កយបណតង
ឹ មៅ អ.វ.ត្.ក មនោះគឺ៖ ទីេួយ

ៃិងបាៃបាត្់បង់ាច់ញាត្ិាមស្រចើៃនសេ័យមនោះ

ែូ មចន ោះមហើយែ្ុាំចង់ឱ្យវាកាលយាស្របវត្ត ិាស្តសតសស្រោប់កូៃមៅជាំនៃ់មស្រកាយមែើេបីសិកាមរៀៃ
សូ ស្រត្ពីវា។

ទីពីរ

ែ្ុាំក៏ចង់ខសវ ងរកយុត្តិធេ៌សស្រោប់បងបអ ូៃ

ៃិងាច់ញាត្ិរបស់

ែ្ុាំនងខែរ... បនទប់េក ែ្ុាំសូេនត ល់ៃូវភ័សតុតាងមចាទស្របកាៃ់មៅមលើជៃាប់មចាទវទ ាំង
ឹ ថា ពួ កមគបាៃស្របស្រពឹត្តកាំហុសឆគ ងេួ យែ៏ធាំ។60
មនោះ... មែើេបីឱ្យពួ កមគែង
មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីោនក់មនសងមទៀត្ ខែលបាៃចូ លរ ួេកនុងសាំណុាំមរឿង ០០១ ៃិងខែលបាៃទទួ លរង
ពីការមធវ ើទរុណកេម ៃិងការបមនថកបនថប បាៃមលើកម ើងែូ ចខ្ងមស្រកាេ៖
មរលបាំណង

ខែលែ្ុបា
ាំ ៃោក់

កយមសន ើសមុាំ ធវ ើាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីកនុងសាំណុាំមរឿង
០០១ មៃោះ គឺមែើេបីខសវ ងរកការពិត្សស្រោប់អនកខែលមៅរស់រៃោៃជី វ ិត្ ៃិងអន កខែល
បាៃាលប់មៅនសេ័យមនោះ

មេើលម ើញជៃាប់មចាទារភាពមទសថា

ពួ កមគពិត្ាបាៃស្របស្រពឹត្តបទឧស្រកិែឋខេៃនមពលមនោះ

ៃិងមសន ើសុាំសាំណង

េិៃថាា

61

សាំណងនល វូ ចិត្ត ៃិងសាំណងសេូ ហភាពមនោះមទ។

ទសសៃៈែុសខបល ករនបៃត ិចបៃត ួច ស្រត្វូ បាៃមលើកម ើងមោយមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីោនក់មទៀត្ ថា៖
មៅមពលខែល អ.វ.ត្.ក បាៃចាប់មនត ើេៃូ វសវនការមៃោះ ាេួ យការឈឺចាប់ខែលែ្ុាំ
ែាំសូ ស្រទ ាំ ែ្ុាំចង់ោក់

កយបណតឹងមែើេបីរំាយៃូ វការឈឺចាប់ទ ាំងមនោះ។

ែ្ុាំក៏ចង់បាៃ

ស្របមទសេួ យខែលាៃីត្ិរែឋ នងខែរ។ មហត្ុែូមចន ោះមហើយ មៅមពលអនគត្ េៃុសស ទ ាំង
ឡាយៃឹងេិៃស្រត្វូ បាៃកាត្់មទស មោយពុបា
ាំ ៃជាំៃុាំជស្រេោះមនោះមទ។62
ខនន កខ្ងមស្រកាេមៃោះ ៃឹងពិៃិត្យមេើលមលើចាំណុចោច់មោយខ កពីរន ក៏ែូចាចាំណុចទក់ទងនងខែរ
។ កនុងអាំ ុ ងមពលមធវ ើការវ ិភាគ រល់កការមយង ក់ព័ៃធៃឹងមរឿងរ៉ាវ ៃិងការយល់ម ើញផាទល់ែល ួៃ
របស់ជៃរងមស្ររោះ

ោៃារៈសាំខ្ៃ់ណាស់ចាំម

ោះការខសវ ងយល់លេអ ិត្នៃការមលើកទឹកចិត្ត

ៃិង

ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសណ
ាំ ុ មាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីសណ
ាំ ុ ាំមរឿង០០១ ៃិង ០០២ ភន មាំ ពញ នលងទ២
ី ៩ ខែត្ុលា ឆ្នាំ
២០១៤)។
60
ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសាំណុមាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីសណ
ាំ ុ ាំមរឿង ០០១ ៃិង ០០២ កាំពង់ចាេ នលងទ៤
ី ខែវ ិចឆ កា
ិ
ឆ្នាំ ២០១៤)។
61
ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសាំណុមាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីសណ
ាំ ុ ាំមរឿង ០០១ ភន ាំមពញ នលងទ១
ី ៩ ខែត្ុលា ឆ្ន២
ាំ ០១៤)។
62
ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសាំណុមាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីសណ
ាំ ុ ាំមរឿង ០០១ ភន ាំមពញ នលងទ២
ី ៩ ខែត្ុលា ឆ្នាំ ២០១៤)។
59
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ាេូ លមហត្ុជាំរុញឱ្យជៃរងមស្ររោះចូ លរ ួេកនុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីមៃោះ មៅចាំម

ោះេុែអ.វ.ត្.ក។

៥.២ ការខសវ ងរកយុត្តិធេ៌
ការខសវ ងរកយុត្តិធេ៌សស្រោប់អនកែនទៃិងែល ួៃកង

ាស្របធាៃបទែ៏សាំខ្ៃ់មោយរមៃភាពសងស័យ

ខែលាមរឿងធេម តាសស្រោប់បទសោភសៃ៍ទ ាំងអស់ខែលបាៃមធវ ើម ើង។
យុត្តិធេ៌ គឺា

មបើមទោះបីាយ៉ាងណាក៏មោយ

កយខែលខត្ងខត្ខស្របស្របួលាៃិចា។
គឺាសញ្ហញេួ យនៃបែិទៃមែើេបីខកត្ស្រេូវភាពអ

កនុងៃ័យមៃោះ ការរ ួេបញ្ចល
ូ រនៃូ វគាំៃិត្នៃយុត្តិធេ៌

យុត្តិធេ៌ម ើង វ ិញ

ឬខកខស្របៃូ វកាំហុសឆគ ងទ ាំងឡាយមនោះមទ។

មបើមយងតាេទសសៃទៃរបស់ជៃរងមស្ររោះៃិងអន កែនទមទៀត្

កនុងការអៃុវត្ត ាក់ខសត ង

ពួ កមគចង់ឱ្យមចញលទធ នលាក់ខសត ង

តាេរយៈាលស្រកេនត នទមទស។ ក៏ប៉ាុខៃត ាលស្រកេនត នទមទសមៃោះ ៃឹងេិៃបាៃ “ខកខស្របកាំហុសឆគ ង”
មោយកកកងមនោះមទ។

មៃោះបង្គាញពីសញ្ហញមនសងៗមទៀត្នៃភាពយុត្តិធេ៌

ចាកឆ្ងយពីទឹកចិត្តមនសងៗខែលនាំឱ្យោៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ។

ខែលេិៃអាចឃ្លត្
ទីេួយ

វាត្ស្រេូវឱ្យោៃ

ការខសវ ងរកការពិត្ ៃិងការនសោះនា មហើយាពិមសស ទីពីរ ទក់ទងៃឹងសាំមណើនៃសាំណងទ ាំងឡាយ។
ចុងមស្រកាយមៃោះ ការជាំរុញទឹកចិត្ត មកើត្មចញពីគាំរ ូែ៏លអស្របមសើរនៃយុត្តិធេ៌។ សូ េចង់ចាាំថា យុត្តិធេ៌
អាចស្រត្វូ បាៃខសវ ងយល់មៅបាៃ

ទ ាំងពីទសសៃទៃបុគគលៃីេួយៗ

ៃិងទសសៃទៃសេូ ហភាព

ែូ ចខែលវាមលើកម ើងមោយអន កនត ល់បទសោភសៃ៍៖
ែ្ុាំគឺាជៃរងមស្ររោះមោយផាទល់ពីរបបខែម រស្រកហេ។ ការចូ លរ ួេរបស់ែ្ុាំមៅ អ.វ.ត្.ក មៃោះ
ោៃារៈសាំខ្ៃ់ណាស់មោយារខត្មហត្ុនលពីរយ៉ាង៖
សស្រោប់រ ូបែ្ុាំៃិងាច់ញាត្ិរបស់ែ្ុាំ។
ឱ្យៃូ វភ័សតុតាងមចាទស្របកាៃ់
វ ិស័យយុត្តិធេ៌។63

ទី២

ទី១

មែើេបីខសវ ងរកយុត្តិធេ៌

មែើេបីជួយស្របព័ៃធមៃោះកនុងការនត ល់

មឆ្ពោះមៅរកការបមងក ើត្គណមៃយយភាពមែើេបីបមស្រេើែល់

ែូ ចខែលបាៃបង្គាញខ្ងមស្រកាេមៃោះ សញ្ហញនៃភាពយុត្តិធេ៌ពិត្ាមកើត្ោៃម ើងាក់ខសត ងកនុងស្រគប់
បទសោភសៃ៍ទ ាំងឡាយ។ បនទប់េក តាេទសសៃៈរបស់ជៃរងមស្ររោះ ពួ កមគមជឿាក់ថា ការចូ លរ ួេ
របស់ពួកមគកនុងនេាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
ៃូ វយុត្តិធេ៌មៅកនុងស្របមទសកេពុា

ពិត្ាោៃារៈសាំខ្ៃ់ណាស់កនុងការសមស្រេចឱ្យបាៃ

េិៃថាមៅកស្រេិត្បុគគលៃីេួយៗ

ៃិងសេូ ហភាពម ើយ។

វាគួ រឱ្យកត្់សោគល់នងខែរកនុងការបង្គាញថា បទសោភសៃ៍ខែលបាៃមធវ ើម ើងសស្រោប់ការស្រាវស្រាវមៃោះ
ហាក់ែូចាចង់មលើកម ើងថា
មបើគិត្ពីគុណត្នេល នៃការ
េួ យខនន កគឺ

មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

កាៃ់ខត្មផាតត្មៅមលើការខសវ ងរកភាពយុត្តិធេ៌

ក់ព័ៃធយ៉ាងជិត្សន ិទធាេួ យសវនការ តាេរយៈការចូ លរ ួេរបស់ពួករត្់។

មោយារខត្ការទទួ លបាៃយ៉ាងលអស្របមសើរៃូ វព័ត្៌ោៃ

មៅែណៈមែើេបណតឹងាជៃរងមស្ររោះខែលស្រត្វូ បាៃសោភសមនោះ
ស្ររៃ់ម យ
ើ ។

ៃិងធៃធាៃរាំស្រទទ ាំងឡាយ

េិៃោៃការរាំស្រទៃិងធៃធាៃស្រគប់

មៃោះាអវ ើៗទ ាំងអស់ខែលោៃលកខ ណៈពិត្ស្របាកែាងេុៃសស្រោប់សហគេៃ៍ទូមៅ

ខែលេិៃោៃកេម វត្ថុាក់ខសត ងមៅកនុងសវនការ

អ.វ.ត្.ក

ម ើយ។

វាាមរឿងពិត្ខែលថា សងគ េកេពុាមជឿាក់មលើារៈសាំខ្ៃ់ែ៏មលើសលុបចាំម

មបើមទោះបីាយ៉ាងក៏មោយ
ោះគាំរ ូនៃភាពយុត្តិធេ៌មៃោះ។

ក៏ប៉ាុខៃត សាំណួរខែលថា មត្ើយុត្តិធេ៌អាចទទួ លបាៃមៅខ្ងមស្រៅពីប រ ិមវណនៃាលសវនការមៃោះ ឬមទ
ឧទហរណ៍

ាាងតាេរយៈការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

អាចស្រត្វូ បាៃមឆល ើយត្បមោយស្រកខ កមៅមេើលការបង្គាញឱ្យមោយកករជយ

មលើគាំរ ូអរ ូបីនៃយុត្តិធេ៌

ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសណ
ាំ ុ ាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (មែើេបណតង
ឹ រែឋ បបមវណីសាំណុមាំ រឿង ០០១ ៃិង០០២ ភន ាំមពញ នលងទ៤
ី ខែវ ិចិឆកា
ឆ្ន២
ាំ ០១៤)។
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កនុងកិចាពិភាកាបនទប់មទៀត្។

ាចុងបញ្ា ប់

មគបាៃមលើកសាំណួរម ើងថាមត្ើការចូ លរ ួេរបស់

មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៃោះ ពិត្ាបមងក ើត្ទស្រេង់េួយស្របកបមោយស្របសិទធភាព
ឹ យុត្តិធេ៌ខេៃមនោះមទ។
មលើការពស្រងង

ៃិងអត្ថស្របមយជៃ៍

វ ិធាៃ ២៣(១) នៃវ ិធាៃននទកនុងរបស់ អ.វ.ត្.ក បាៃខចងថា មរលបាំណងនៃសកេម ភាពខែលបាៃមលើក
ម ើងមោយមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៃោះ
ស្រត្វូ ចូ លរ ួេកនុងសវនការមៅចាំម ោះេុែត្ុលាការ
‘ស្របឆ្ាំង
ៃឹងអន កខែលទទួ លែុសស្រត្វូ
មោយរាំស្រទមលើការមចាទស្របកាៃ់នន’
មហើយមែើេបីអៃុញ្ហញត្ឱ្យ
ជៃរងមស្ររោះអាច ‘ខសវ ងរកសាំណងនល វូ ចិត្តៃិងសាំណងសេូ ហភាព’ បាៃ។ មយើងស្រត្វូ ស្រត្ ប់មៅរក
ស្រកបែ័ណឌគត្ិយុត្តិសតីពីសាំណងៃិងារៈសាំខ្ៃ់របស់វាសស្រោប់ជៃរងមស្ររោះ។
កនុងមពលមៃោះ
ទវ ិកភាពនៃត្ូ នទីរបស់ជៃរងមស្ររោះកនុងសវនការមៅចាំម ោះេុែ អ.វ.ត្.ក គួ រស្រត្វូ បាៃកត្់សោគល់
ម ើងថា៖ ការរាំស្រទមលើការមចាទស្របកាៃ់មៃោះ ោៃការទក់ទងយ៉ាងខ្លាំងមៅៃឹងៃិយេៃ័យនៃ កយ
យុត្តិធេ៌ ខែលបាៃមលើកម ើងពីខ្ងមលើ។

al.

មៅកនុងការសិការបស់ពួកមគ

Stover

et

ោៃការ

ក់ព័ៃធយ៉ាងសាំខ្ៃ់មៅៃឹងយុត្តិធេ៌បុគគល៖

បាៃរកម ើញថា

កងវ ល់របស់ជៃរងមស្ររោះ

សស្រោប់ភាគមស្រចើៃ...

ខនអ កមៅមលើត្ស្រេូវការកនុងការនត ល់សកខ ីកេម ាលកខ ណៈបុគគល

ៃិងមចញពីកនុងចិត្ត

ាាងខនអ កមលើអារេម ណ៍នៃការទទួ លែុសស្រត្វូ មែើេបីមធវ អ
ើ ាំមពើលអ

សស្រោប់ស្របាពលរែឋ កេពុា ឬេៃុសសាត្ិទ ាំងអស់ មបើមទោះបីាេមនសមញ្ា ត្នេិៃ
បាត្់បង់ទ ាំងស្រស ុងក៏មោយ។ (Stover et al, ២០១១: ៥២០)
កនុងកស្រេិត្េួ យ រ ូបភាពមៃោះស្រត្វូ បាៃឆលុោះបញ្ហាាំងកនុងការស្រាវស្រាវខែលបាៃមធវ ើម ើងសស្រោប់គមស្រោងមៃោះ
កនុងស្របមទសកេពុា។

មហត្ុែូមចន ោះ

មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីោនក់ពីមែត្ត នស្រពខវង

ខែលបាៃ ុាំែល ួៃកនុងគុកនស្រពសកនុងអាំ ុ ងសេ័យខែម រស្រកហេ
បាៃៃិយយអាំពីការខសវ ងរកយុត្តិធេ៌
ឹ របស់រត្់ទក់ទងៃឹងត្ួ នទីនៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅកនុង
ៃិងការយល់ែង
អ.វ.ត្.ក
កនុងបរ ិបទមៃោះមោយោៃសេត ីែូចខ្ងមស្រកាេ៖
មៅមពលែ្ុាំបាៃោក់

កយបណតឹងនមពលមនោះ

ែ្ុាំស្ររៃ់ខត្ចង់បាៃយុត្តិធេ៌ឱ្យ
ជៃរងមស្ររោះៃិងាច់ញាត្ិរបស់ែ្ុាំខែលបាៃបាត្់បង់ជី វ ិត្មៅមហើយ។
មហើយែ្ុផា
ាំ ទ ល់
ចង់រកមសចកត ីសងប់ចិត្តខត្ប៉ាុមណា
ា ោះ
មបើមទោះាេិៃបាៃោក់
យ៉ាងក៏មោយ

មោយេិៃោៃការមាកាតយមនោះមទ

កយបណតឹងមែើេបីរកយុត្តិធេ៌សស្រោប់ែល ួៃកងក៏មោយ។

ការសិកាស្រាវស្រាវមៃោះបាៃបង្គាញពីរ ូបភាពខែលោៃលកខ ណៈលេអ ិត្ាងេុៃ។

ការខសវ ងរកយុត្តិធេ៌ េិៃស្ររៃ់ខត្ាការខសវ ងរកយុត្តិធេ៌ ៃិងការទទួ លែុសស្រត្វូ សស្រោប់ការឈឺចាប់
ផាទល់ែល ួៃប៉ាុមណា
ា ោះមទ ក៏ប៉ាុខៃត សស្រោប់ស្របាជៃកេពុាទូ មៅនងខែរ។ សស្រោប់ពួកមគ រយៈមពល ៣៥
ឆ្នាំបនទប់ពកា
ី រភ័យខ្លចនៃរបបខែម រស្រកហេ

ការនសោះនាៃិងមរលបាំណងរ ួេមនសងមទៀត្ោៃលកខ ណៈ

ចាាំបាច់សស្រោប់មធវ ែ
ើ ាំមណើរមៅខ្ងេុែ។
ទវ ិកភាពមៃោះ
ោៃភាពចាស់លាស់មៅកនុងកិចាសោភសៃ៍មនសងៗមទៀត្ខែលបាៃមធវ ើម ើងាេួ យមែើេបណតឹងរែឋ បបមវ
ណី។

មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីោនក់ខែលបាៃទទួ លរងការជមេល ៀសមោយបងខ ាំ

មហើយខែលស្រត្វូ បាៃនត ល់ឱ្កាសឱ្យនត ល់សកខ ីកេម មៅចាំម
មលើការមបត ាាចិត្តរបស់រត្់

ៃិងអាំមពើមឃ្រមៅ

ោះេុែត្ុលាការបាៃសងក ត្់ធងៃ់

មែើេបីមធវ ើឱ្យចារ ើខែលបាៃស្របស្រពឹត្តអាំមពើមឃ្រមៅកនុងរបបខែម រស្រកហេ
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ទទួ លែុសស្រត្វូ ចាំម

ោះស្រពឹត្តិការណ៍ខែលបាៃមកើត្មលើែល ួៃរត្់ៃិងស្របាជៃកេពុាទ ាំងេូ ល៖

ការបមងក ើត្ អ.វ.ត្.ក មៃោះម ើង បាៃនតល់ឱ្យែ្ុាំៃូវកត ីសងឃឹេាមស្រចើៃ។
អាែហុក

បាៃេកែល់ស្រស ុករបស់ែ្ុាំ

កនុងសាំណុាំមរឿង

មៅមពលខែល

មែើេបីខសវ ងជៃរងមស្ររោះខែលចង់ោក់បណតឹង

ែ្ុាំបាៃគិត្ថា
មៃោះគឺាឱ្កាសេួ យែ៏លអស្របមសើរសស្រោប់ែ្ុាំ
ឹ ឮពីមរឿងរ៉ាវរបស់ែ្ុាំ
មែើេបីឱ្យអន កទ ាំងអស់រនបាៃែង
ៃិងខសវ ងរកយុត្តិធេ៌ខែរ។
ែូ មចន ោះមហើយ

០០២

ែ្ុបា
ាំ ៃចូ លរ ួេកនុងសវនការមៃោះមែើេបីមធវ ើឱ្យចារ ើទទួ លែុសស្រត្វូ ចាំម

ោះ

អវ ើខែលពួ កមគបាៃស្របស្រពឹត្តេកមលើែ្ុាំ មហើយែ្ុាំៃិងស្រក ុេស្រគួារ ចង់បាៃយុត្តិធេ៌សស្រោប់
ែល ួៃកងៃិងស្របាជៃកេពុា។

ែ្ុាំគិត្ថា

វាោៃារៈសាំខ្ៃ់ណាស់សស្រោប់ែ្ុាំ

កនុងការជួ យត្ុលាការមែើេបីខសវ ងមទសកាំហុសរបស់ជៃាប់មចាទមៃោះ។64
េត្ិមយបល់ស្រសមែៀងរន

ស្រត្វូ បាៃមលើកម ើងមោយមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីោខងមទៀត្

ខែលបាៃោៃស្របាសៃ៍ថា៖
ែ្ុាំសូេស្របាប់អនកទ ាំងអស់រនថា ែ្ុាំចង់ខសវ ងរកយុត្តិធេ៌សស្រោប់រ ូបែ្ុាំ ៃិងជៃរងមស្ររោះ

ទ ាំងអស់មៅកនុងស្របមទស។
ែ្ុាំមជឿាក់ថា

មហើយែ្ុាំចង់ឱ្យាលាកត ីមៃោះជួ យែ្ុាំកនុងការខសវ ងយុត្តិធេ៌។

ាលាកត ីមៃោះ

ៃឹងអាចជួ យខសវ ងរកយុត្តិធេ៌ែល់រ ូបែ្ុាំ។

មៅមពលខែលាលាកត មី ៃោះ

អាចខសវ ងរកយុត្តិធេ៌ជូៃជៃរងមស្ររោះបាៃ

ែ្ុាំពិត្ាសបាយចិត្តខ្លាំងណាស់ពីមស្រ
ខសវ ងរកយុត្តិធេ៌

ោះវាជួ យែ្ុាំ

ៃិងជៃរងមស្ររោះមនសងមទៀត្
ឹ ពីវា
ៃិងមធវ ើឱ្យកូ ៃមៅជាំនៃ់មស្រកាយបាៃែង
កនុងមរលបាំណង

បមញ្ា ៀសអាំមពើមឃ្រមៅែូ ចមៃោះ នមពលមស្រកាយមទៀត្។65
វាោៃលកខ ណៈចាស់លាស់ពីខ្ងមលើខែលថា

ការខសវ ងរកយុត្តិធេ៌ោៃទាំនក់ទាំៃងមៅៃឹង

ការមលើកទឹកចិត្តពីខ្ងកនុងសស្រោប់ជៃរងមស្ររោះមែើេបីឱ្យចូ លរ ួេកនុងការជាំៃជ
ុាំ ស្រេោះកត ីមៃោះ។
ក់ព័ៃធៃឹងសៃិទៃភាពសាំខ្ៃ់ៗមនសងមទៀត្ចាំម

ោះការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះកនុង

វាក៏ាប់
អ.វ.ត្.ក

នងខែរ ែូ ចា ការខសវ ងរកការពិត្ ការស្របាប់កូៃមៅជាំនៃ់មស្រកាយពីមសចកត ីរៃធ ត្់នៃរបបខែម រស្រកហេ
ៃិងការទទួ លបាៃសាំណងនល វូ ចិត្តៃិងសាំណងសេូ ហភាព។ សស្រោប់មហត្ុនលមៃោះ សវនការឧស្រកិែឋកេម
‘ាេញ្ញ ’

ខែលអាចសមស្រេចបាៃៃូ វវត្ថុបាំណង

ៃិងការមលើកទឹកចិត្តខែលបណា
ត លឱ្យោៃ

ការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីខត្កនុងលកខ ណៈលយចុោះ
យ៉ាងសាំខ្ៃ់មលើការទទួ លែុសស្រត្វូ

ស្របសិៃមបើទ ាំងអស់

មហើយខែលមផាតត្

ៃឹងេិៃោៃភាពស្រគប់ស្ររៃ់មែើេបីនេ
ាំ កៃូ វយុត្តិធេ៌មនោះមទ

ខែលសថ ិត្កនុងកស្រេិត្ទបបាំនុត្េួ យ
មៅែណៈមពលខែល កយមៃោះស្រត្វូ បាៃស្រជួលស្រាបកនុងបុគគល
ៃីេួយៗ
ខែលនទ យ
ុ ពីការយល់ែឹងរ ួេមនសងមទៀត្។
លទធ នលស្រាវស្រាវមនោះស្រត្វូ បាៃឆលុោះបញ្ហាាំងម ើង
កនុងការសិកាេួ យខែលបាៃមធវ ើម ើងមោយ
ខែលនតល់បទសោភសៃ៍
ខែលខត្ងខត្បាៃមលើកម ង
ើ ។

តាេរយៈមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
មផាតត្មលើាលស្រកេនត នទមទសខែលាលទធ នលវ ិជា ោៃនៃការជាំៃុាំជស្រេោះកត ី

et

al.,

លទធ នលសាំខ្ៃ់ៗមនសងមទៀត្រ ួេោៃ៖

មៅមលើការបមងក ើត្កាំណត្់ស្រតាស្របវត្ត ិាស្តសត
មរឿងរ៉ាវរបស់ែល ួៃ

Pham

ការរ ួេចាំខណកែល់សវនការ

ឱ្កាសសស្រោប់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីកនុងការពណ៌នពី

ៃិងការអៃុញ្ហញត្ឱ្យជៃាប់មចាទអាចស្របាប់ពែ
ី ាំមណើរមរឿងផាទល់ៃូវអវ ើខែលបាៃមកើត្

ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសណ
ាំ ុ ាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីសណ
ាំ ុ ាំមរឿង ០០២ ភន ាំមពញ នលងទ៤
ី ខែវ ិចិឆកា ឆ្ន២
ាំ ០១៤)។ ការ
សងក ត្់បញ្ហាក់ស្រត្វូ បាៃបខៃថ េ។
65
ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសាំណុមាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីសណ
ាំ ុ ាំមរឿង ០០២ ភន មាំ ពញ នលងទី៣ ខែវ ិចិឆកា ឆ្ន២
ាំ ០១៤)។ ការ
សងក ត្់បញ្ហាក់ស្រត្វូ បាៃបខៃថ េ។
64
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មចញពីទសសៃៈរបស់មគ ទទួ លាគល់ៃិងមធវ ើការសូ េមទសសស្រោប់អវើខែលរត្់បាៃស្របស្រពឹត្ត (Pham et al,
២០១១: ២៨០)។
៥.២.១ ស្របត្ិកេម មៅមលើាលស្រកេ
ការសមស្រេចបាៃយុត្តិធេ៌ជូៃជៃរងមស្ររោះ

អាចស្រត្វូ បាៃវាស់ខវងមោយកការមយងមលើាលស្រកេ
ខែលបាៃមចញមោយ
អ.វ.ត្.ក។
ែូ ចខែលៃឹងមកាោះមៅម ើង វ ិញ
អងគ ជៃ
ាំ ុាំជស្រេោះត្ុលាការកាំពូល
មលើបណតឹងឧទធ រណ៍បាៃនត នទមទស ឌ្ុច ឱ្យាប់ពៃធ នររអស់េួយជី វ ិត្ ខែលែុសពីមសចកត ីសមស្រេច
របស់ាលាែាំបូងកនុងសាំណុាំមរឿង ០០១ ខែលបាៃនតនទមទសឌ្ុចឱ្យាប់ពៃធ នរររយៈមពល៣៥ ឆ្នាំ។66
កនុងករណីសាំណុាំមរឿង

០០២

ត្ុលាការបាៃនតនទមទសបុគគលពីររ ូបមនសងមទៀត្

ខែលបាៃ

ាប់មចាទពីឧស្រកិែឋកេមស្របឆ្ាំងៃឹងេៃុសសាត្ិ
ខែលបាៃមធវ មើ ើងកនុងអាំ ុ ងមពលរបបខែម រស្រកហេ
ឱ្យាប់ពៃធ នររអស់េួយជី វ ិត្ ខែលាមទសបបញ្ញ ត្ត ិកស្រេិត្ធង ៃ់បាំនុត្ែូ ចបាៃខចងកនុងចាប់របស់
អ.វ.ត្.ក។67
កនុងៃ័យលកខ ែណឌទូ មៅ
ទ ាំងស្រស ុងចាំម

ការស្រាវស្រាវបាៃបង្គាញឱ្យម ើញថា
ជៃរងមស្ររោះោៃការស្រពេមស្រពៀង
ោះការនតនទមទសអស់េួយជី វ ិត្ខែលបាៃអៃុវត្ត មលើពិរុទធជៃទ ាំងមនោះ។
ក៏ប៉ាុខៃត

ការស្រពួយបារេភ ៃិងកងវ ោះខ្ត្នៃការយល់ែឹងមៅខត្ោៃ

ក់ព័ៃធមៅៃឹងសិទធិបណតឹងឧទធ រណ៍។ ែូ មចន ោះ

ក់ព័ៃធៃឹងាលស្រកេមៃោះខែលនតល់ឱ្យកនុងករណីសាំណុាំមរឿង

០០២

ខែលបាៃមរៀបរប់ការឈឺចក
ុ ចាប់របស់ែល ួៃកនុងសេ័យខែម រស្រកហេ

មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
ស្របែូ ចមៅៃឹង

‘អវ ើខែលេិៃអាចវាស់សទង់បាៃ’ ៃិងស្រត្វូ បាៃជមេល ៀសមចញពីរជធាៃី បាៃមលើកម ើងថា៖
ែ្ុាំពិត្ាសបាយចិត្តាេួ យាលស្រកេមៃោះណាស់។
នត នទមទសខត្េួ យ

ឬពីរឆ្នាំកនុងពៃធ នររ

ស្របសិៃមបើពួកមគស្រត្វូ បាៃ
ពួ កមគមៅខត្អាចរស់មៅមោយោៃ

មសរ ើភាព

បនទប់ពីមពលមវលាោក់មទសមៃោះបាៃកៃល ងនុត្មៅ។ ក៏ប៉ាុខៃត មយើងពិត្ា
មពញចិត្តចាំម ោះការនត នទមទសោក់ពៃធ នររអស់េួយជី វ ិត្មៃោះណាស់។
ក៏ប៉ាុខៃត
មរឿងរ៉ាវខត្េួ យខែលែ្ុាំេិៃមពញចិត្តមនោះ
គឺថាពួ កមគកាំពុងខត្ោក់បណតឹងជាំទស់មៅ
ៃឹងាលស្រកេមៃោះ
មហើយមេធាវ ើរបស់ពួកមគបាៃបត ឹងឧទធ រណ៍
ៃិងកាំពុងខត្រង់ចាាំ
មសចកត ីសមស្រេចកត ីពីអងគ ជាំៃុាំជស្រេោះត្ុលាការ[កាំពូល]។68
កងវ ល់

ខែល

ក់ព័ៃធៃឹងរយៈមពលនៃៃីត្ិ វ ិធីមៃោះ

ាពិមសសស្រសបមៅតាេសិទធិនៃបត ឹងឧទធ រណ៍

មៅខត្សថ ិត្កនុងមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីភាគមស្រចើៃ ខែលបាៃនត ល់បទសោភសៃ៍ ែូ ចខែលបាៃបង្គាញ
មោយេត្ិមយបល់ខ្ងមស្រកាេ មោយមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីខែលាជងរងមស្ររោះមៅរស់រៃោៃជី វ ិត្
ោនក់ពីេៃទ ីរ ុាំឃ្ាំង ស-២១ ៃិងខែលបាៃចូ លរ ួេកនុងករណីទ ាំងពីរថា៖

66

សាំណុាំមរឿង កាាំង មហក កអាវ (សាំណុាំមរឿង ០០១), ការវ ិៃិចឆ័យកាត្់មទសរបស់អងគ ជាំៃុាំជស្រេោះត្ុលាការកាំពូល នលងទី០៣ ខែកុេភៈ ឆ្នាំ២០១២។

អាចរកបាៃមៅ៖

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/Case%20001AppealJudgementEn.pdf (បាៃចូ លមៅកាៃ់ នលងទ៨
ី
ខែវ ិចិឆកា ឆ្ន២
ាំ ០១៥)។
67
សាំណុាំមរឿង ០០២/០១ ការសមស្រេចរបស់អងគ ជាំៃុាំជស្រេោះសវនការ នលងទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ មសចកត ី វ ិៃិចឆ័យ។ អាចរកបាៃមៅ៖

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/2014-0807%2017:04/E313_Trial%20Chamber%20Judgement%20Case%20002_01_ENG.pdf

(បាៃចូ លមៅកាៃ់ នលងទ៩
ី ខែវ ិចិឆកា ឆ្នាំ ២០១៥)។
68
ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសណ
ាំ ុ មាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីសណ
ាំ ុ ាំមរឿង០០២ ភន ាំមពញ នលងទ៣
ី ខែវ ិចិឆកា ឆ្ន២
ាំ ០១៤) ការ
សងក ត្់បញ្ហាក់ស្រត្វូ បាៃបខៃថ េ។
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ការស្រពួយបារេភ របស់ែ្ុាំ គឺថាជៃាប់មចាទអាចាលប់មៅបាៃ េុៃមពលការកាត្់កតីរបស់
[ាលាឧទធ រណ៍]។

ស្របសិៃមបើែូមចន ោះ

ក៏ែូចាពិភពមលាកទ ាំងេូ ល...

វាៃឹងេិៃយុត្តិធេ៌មទសស្រោប់ជៃរងមស្ររោះ

ែូ មចន ោះមហើយ

មយើងបាៃពាយេជាំរុញសវនការមៃោះ

ឱ្យែាំមណើរការបាៃកាៃ់ខត្មលឿៃតាេខែលអាចមធវ ើមៅបាៃ។
ែ្ុាំបាៃឮថា

ជៃាប់មចាទៃឹងបត ឹងជាំទស់កនុងសាំណុាំមរឿង០០២...

មពលមវលាបខៃថ េមទៀត្។
ទីេួយ

ក៏ប៉ាុខៃត

ឥ ូ វមៃោះ
មហើយវាស្រត្វូ ការ

69

ការស្រពួយបារេភ សាំខ្ៃ់ៗរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

គឺ

ក់ព័ៃធថា

ពិរុទធជៃខែលបាៃ

កាត្់មទសពីបទឧស្រកែ
ិ ឋ កេមស្របឆ្ាំងៃឹងេៃុសសាត្ិ េិៃបាៃម ើញពៃល ឺនលងមទៀត្មទ មហើយទី២ គឺថា
ោៃកស្រេិត្នៃអវាៃ

ក់ព័ៃធៃឹងាលស្រកេមៃោះ។

ទ ាំងមៃោះក៏ស្រត្វូ បាៃឆលុោះបញ្ហាាំងកនុងេត្ិមយបល់

ខ្ងមស្រកាេខែលបាៃនត ល់មោយមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីែូចរន
មោយោៃទាំនក់ទាំៃងមៅៃឹងាលស្រកេាលាែាំបូងកនុងសាំណុាំមរឿង០០១៖
មៅស្រកេ

បាៃនត នទមទស

ឌ្ុច

ឱ្យាប់ពៃធ នរររយៈមពល

៣៥ឆ្ន។ាំ

មយើង

កនុងនេាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីចាំៃួៃ ៩៣ រ ូប េិៃបាៃមពញចិត្តៃឹងមសចកត ីសមស្រេច
មហើយមយើងបាៃបត ឹងជាំទស់មៅត្ុលាការកាំពូល... មហត្ុែូមចន ោះ ឌ្ុចស្រត្វូ បាៃ
នត នទមទសឱ្យាប់ពៃធ នររអស់េួយជី វ ិត្
មហើយមៃោះគឺាយុត្តិធេ៌សស្រោប់រ ូបែ្ុាំ
មៃោះមទ

ៃិងជៃរងមស្ររោះមនសងមទៀត្។70
វាបាៃមលចម ើងពីមរឿងរ៉ាវកាលពីេុៃខែលថា

មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមជឿាក់មលើារៈសាំខ្ៃ់

គួ រឱ្យកត្់សោគល់មៅៃឹងលទធ នលនៃការជាំៃជ
ុាំ ស្រេោះកត ី

ាពិមសសទក់ទងៃឹងាលស្រកេៃិងការនត នទ

មទស។ មលើសពីមៃោះមៅមទៀត្ វាបាៃចងអុលឱ្យម ើញថា មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីបង្គាញពីការស្រពួយបារេភ
យ៉ាងខ្លាំង

ក់ព័ៃធៃឹងលទធ នលមៃោះ

ាងមែើេបណតឹងាជៃរងមស្ររោះ

មោយារខត្

មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីបាៃែិត្ែាំស្របឹងខស្របងមស្រចើៃកនុងសវនការមៅ អ.វ.ត្.ក។
៥.៣ ការខសវ ងរកការពិត្
ែូ ច

Stover

ពីមពលេុៃ

ៃិងអន កមនសងមទៀត្ខែលបាៃមធវ កា
ើ រស្រាវស្រាវមៅែល់ទីកខៃល ងាេួ យជៃរងមស្ររោះ
បនទប់ពកា
ី រជាំៃុាំជស្រេោះកត ីកនុងសាំណុាំមរឿង០០១

បាៃេកែល់ទីបញ្ា ប់

ៃឹងមលើកអាំណោះអាំណាងែូ ចខ្ងមស្រកាេ៖
ត្ស្រេូវការាក់ខសត ងមៃោះ
សស្រោប់ព័ត្ោ
៌ ៃលេអ ិត្សត ីពីមាគវាសនរបស់េៃុសសាទីស្រសឡាញ់
មបើមទោះបីាោៃការឈឺចាប់ក៏មោយនៃជៃរងមស្ររោះមៅជុាំ វ ិញពិភពមលាក

បងក ឱ្យោៃនលប៉ាោះ

ល់ែល់ស្រគួារ

មោយេិៃគិត្ពីប រ ិបទវបបធេ៌

ឬៃមយបាយម ើយ។ (Stover et al, ២០១១: ៥១៩)
េិៃោៃការបែិមសធមលើមសចកត ីស្របាថានរបស់ជៃរងមស្ររោះ
មែើេបីចូលរ ួេមោយផាទល់កនុងសវនការជៃុាំជស្រេោះកត ីតាេរយៈការសួ រសាំណួរមៅមលើជៃាប់មចាទ
ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតព
ី ីសាំណុមាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ
(មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីសណ
ាំ ុ ាំមរឿង
០០១
ារេៃទ ីរឧស្រកិែឋកេមស្របល័យពូ ជាសៃ៍ទួលខសល ង នលងទី១៨ ខែកញ្ហញ ឆ្ន២
ាំ ០១៤) ការសងក ត្់បញ្ហាក់ស្រត្វូ បាៃបខៃថ េ។
70
ែូ ចខ្ងមលើ។
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ៃិង

០០២

ៃិងាកសី

មហើយមៃោះគឺ

ក់ព័ៃធមៅៃឹង

មសចកត ីស្របាថានកនុងចិត្តរបស់ពួករត្់មែើេបីស្របឈេេុែៃឹងជៃាប់មចាទ។ មៃោះបាៃកាំណត្់ការចូ លរ ួេ
របស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីពីទស្រេង់មនសងៗនៃការចូ លរ ួេកនុង
ការកត្់សោគល់។ល។

មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

TJ

ែូ ចាការចូ លរ ួេមោយស្របមយល

អាចចូ លរ ួេយ៉ាងសកេម កនុងសវនការមៃោះបាៃ

មោយមធវ កា
ើ រសួ រសាំណួរៃិងទក់ទងាេួ យអយយការ។

វាៃឹងេិៃអាចមកើត្ម ើងបាៃមទមបើ

ៃឹងទស្រេង់មនសងមទៀត្នៃការចូ លរ ួេខែលោៃភាពអសកេម តាេការាក់ខសត ង។
សស្រោប់ជៃរងមស្ររោះភាគមស្រចើៃ
មលើឌ្ុច

ក់ព័ៃធ

តាេការពិត្មៅ

ខែលបាៃចូ លរ ួេាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅកនុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ី

ឌ្ុច

ការស្របឈេេុែាេួ យ

ៃិងការោៃឱ្កាសមចាទាសាំណួរ

ក់ព័ៃធៃឹងមាគវាសន

ៃីេួយៗរបស់េៃុសសៃិងេិត្តភកត ិាទីស្រសឡាញ់ខែលបាៃបមងក ើត្ាមពលមវលាសាំខ្ៃ់សស្រោប់ស្រាវស្រាវ
ខសវ ងរកការពិត្។ មៃោះគឺាការសៃន ិោឋៃរបស់ Stover et al., ខែលបាៃមលើកម ើងខ្ងមលើ។ មហត្ុែូមចន ោះ
មគបាៃរកម ើញថា ការជួ បាេួ យឌ្ុច អាំ ុ ងមពលសវនការជាំៃជ
ុាំ ស្រេោះ៖
...បង្គាញពីមពលមវលាែ៏សខ្
ាំ ៃ់កនុងការខសវ ងរកការពិត្សត ីពីមាគវាសននៃេៃុសសាទី
ស្រសឡាញ់។

មៅមពលឆលុោះបញ្ហាាំងមលើែមាំ ណើរការរ ួេមៃោះ

កនុងការទទួ លាគល់ថា
ជៃរងមស្ររោះ។
Stover

វាោៃារៈសាំខ្ៃ់ណាស់

ោៃការរ ើកចមស្រេើៃេួ យចាំៃួៃមកើត្មចញពីការចូ លរ ួេរបស់

ែូ ចខែលបាៃែកស្រសង់មៅកនុងការសទ ង់េត្ិខែលបាៃមធវ ើម ង
ើ មោយ

ៃិងអន កែនទមទៀត្

ឌ្ុច

បនទប់ពីបញ្ា ប់ការជាំៃុាំជស្រេោះកត ី

ជៃរងមស្ររោះកនុងនេាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅ

អ.វ.ត្.ក

ការចូ លរ ួេរបស់

ស្រត្វូ បាៃចាត្់ទុកថា

ការោៃត្នេល បាំនុត្ ៃិងោៃការខស្របស្របួលេួ យចាំៃួៃ ខែលសងក ត្់ធងៃ់មលើការមលើកទឹក
ចិត្តកនុងការនត ល់ភ័សតុតាងត្ាំណាងឱ្យសោជិកស្រគួារខែលបាត្់បង់ជី វ ិត្។ (Stover et al,
៥៣៦)
សស្រេង់ខ្ងមលើមៃោះ

គូ សបញ្ហាក់ពីចាំណុចខែល

ការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះអាចាត្នេល ខស្របស្របួល

កនុងលកខ ណៈទបបាំនុត្សស្រោប់ការចូ លរ ួេេួ យចាំៃួៃមនោះ។

ទសសៃៈទក់ទងៃឹងយុត្តិធេ៌ខស្របស្របួល

ោៃត្ស្រេូវការសស្រោប់ការផាលស់បតររចនសេព
ូ
័ៃធៃិងតាេាថប័ៃ
ៃមយបាយ

យុត្តិធេ៌សងគ េមសែឋ កិចាៃិង

មហើយាប់

ក់ព័ៃធៃឹងការទទួ លាគល់ៃិងមោោះស្រាយត្ស្រេូវការៃិងការរំពឹងទុកយ៉ាង
មស្រចើៃនៃស្របាជៃកនុងស្រស ុក។
ការផាលស់បតរក
ូ ន ុ ងៃ័យមៃោះ
ស្រត្វូ មស្របើស្របាស់ វ ិធីាស្តសតកនុងស្រស ុកមៅមលើ
យុត្តិធេ៌ខែលរ ួេរស់ាេួ យទិែឋភាពពិភពមលាកៃិងការអៃុវត្ត សាំខ្ៃ់ៗ
ក៏ប៉ាុខៃត កស្រេិត្ខែលការផាលស់បតរមកើ
ូ ត្ម ើងមលើកស្រេិត្ធាំៃិងសងគ េ
ៃីេួយៗខែលបាៃកាំណត្់ទក
ុ មោយ

Stover

មលើយុត្តិធេ៌អៃត រកាល។

ាាងស្ររៃ់ខត្មលើកស្រេិត្នៃបុគគល

ស្រត្វូ ការការសមងក ត្មលើនលប៉ាោះ

ល់នៃការចូ លរ ួេរបស់

ជៃរងមស្ររោះកនុងរយៈមពលែ៏យូរេួ យ។
អវ ើខែលការស្រាវស្រាវលម ីៗមៃោះបាៃរកម ើញមនោះគឺថា បនទប់ពីសាំណុាំមរឿង ០០២ លទធ នលស្រាវស្រាវរបស់

Stover

et

al.

មៅោៃភាពពិត្ស្របាកែមៅនលង មៃោះ៖

គឺាកតាតជាំរុញេួ យនៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅកនុង
កនុងរយៈមពលេិៃចាស់លាស់

ការត្ទល់មោយផាទល់របស់ជៃាប់មចាទ
អ.វ.ត្.ក។

មៃោះស្រត្វូ បាៃបញ្ហាក់ម ើង

ាងកនុងបទសោភសៃ៍ខែលបាៃមធវ ើម ើងមោយមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

ខែលបាៃមលើកម ើងមោយមពញមលញថា៖
ែ្ុាំបាៃាកសួ រពួ កមគថា

មៅមពលខែលអន កាស្របេុែរែឋ នៃរបបកេពុាស្របធិមត្យយ

មត្ើអនកធាលប់គិត្ពីមរលបាំណងនៃការបមងក ើត្របបកេពុាស្របាធិមត្យយខែរឬមទ? មហើយ
អវ ើមៅានលស្របមយជៃ៍នៃកាប់សោលប់ស្របាជៃកេពុា?

មត្ើៃរណាមគាអន កទទួ ល
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បៃទុកមលើបញ្ហាមៃោះ?
មៃោះ?

មត្ើៃរណាមគខែលសថ ិត្មៅពីមស្រកាយនៃការកាប់សោលប់ស្របាជៃ

ទ ាំងមៃោះាសាំណួរទីេួយរបស់ែ្ុាំ។

ស្របាជៃមចញពីទស្រី ក ុងភន ាំមពញ
បញ្ញ វៃត

សាំណួរទីពីរគឺ

មហត្ុអវើបាៃាអន កចាប់ែល ួៃៃិងសោលប់សិសសៃិសិសត្

ៃិងេស្តៃតីរជការរបបាធារណរែឋ ខែម រ?

របបកេពុាស្របាធិមត្យយ
មទៀត្ខែរឬមទ?

កនុងអាំ ុ ងមពលជមេល ៀស
មត្ើវាាមរលៃមយបាយនៃ

ឬវាាមរលៃមយបាយរបស់ស្របមទសេហាអាំណាចមនសង

សាំណួរទីបីគឺថា

បនទប់ពីជមេល ៀសស្របាជៃមចញពីទស្រី ក ុងភន ាំមពញ

មៅនលង ទី១៧ ខែមេា ឆ្ន១
ាំ ៩៧៥ មហត្ុអវើបាៃាអន កសោលប់អនកស្រត្វូ ជមេល ៀសទ ាំងមនោះ?
មហត្ុអវើខែលបាៃអន កមធវ ើែូមចន ោះខែរសូ េបីខត្កុោរនងខែរ?...

សាំណួរទីបួៃគឺ

មត្ើអនកធាលប់គិត្ពីមស្រពងវាសនរបស់ស្របមទសកេពុាខែរឬមទ មៅមពលខែលអន កបមងក ើត្
េមនគេវ ិាាកុេមុយៃីសតែ៏នស្រពននសមៃោះ
ៃិងបងក ភាពមស្ររោះថានក់ែល់ស្របាជៃ
មស្រកាេការែឹកនាំរបស់ែល ួៃ?

សាំណួរទីស្របាាំ

កនុងនេអន កាបញ្ញ វៃត េួយរ ូបខែលបាៃ

សិកាពីបរមទស

មហត្ុអវបា
ើ ៃាអន កបមងក ើត្ទសសៃៈ ប់ឆកត្មៃោះមែើ
ួ
េបីសោលប់ស្របាជៃ

របស់ែល ួៃ?

មោយារខត្េៃុសសស្រត្វូ ការសិទធិរបស់ែល ួៃមែើេបីរស់មៅកនុងសងគ េេួ យ

ស្របកបមោយមសចកត ីនលលលនរ...
ូ

មហត្ុអវើបាៃអន កសោលប់ស្របាជៃទ ាំងមនោះ?

ែូ មចន ោះែ្ុាំចង់ឱ្យពួ កមគបង្គាញពី

[ចមេល ើយទ ាំងមនោះ]។

ែ្ុាំបាៃសួ រ ៃួ ៃ ា ៃិងមែៀវ សាំនៃ។

មៃោះគឺាសាំណួរទ ាំងស្របាាំខែល
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សាំណួរទ ាំងស្របាាំមៃោះស្រត្វូ បាៃមចាទសួ រមៅជៃាប់មចាទពីររ ូប មហើយចុងបញ្ា ប់ាពិរុទធជៃកនុងសាំណុាំមរឿង
០០២។

អ.វ.ត្.ក

យ៉ាងណាក៏មោយ

បាៃនត ល់មវទិកាេួ យសស្រោប់មធវ ើការាកសួ រសាំណួរទ ាំងមនោះ។

មបើមទោះបីា

កស្រេិត្នៃការចង់ការពិត្របស់ជៃរងមស្ររោះស្រត្វូ បាៃបាំមពញម ើងតាេធេម តា

អាស្រស័យមៅមលើកស្រេិត្នៃព័ត្៌ោៃខែលបាៃបង្គាញមោយជៃាប់មចាទ។

មហត្ុែូមចន ោះមហើយ

មៅ

ែណៈមពលមែើេណតឹងរែឋ បបមវណីែូចរនខែលបាៃនត ល់បទសោភសៃ៍សស្រោប់ការស្រាវាវ
បាៃបៃត កនុងរយៈមពលកាំណត្់េួយថា៖
ក៏ប៉ាុខៃត ចាំណុចែ៏សាំខ្ៃ់បាំនត្
ុ ខែលមធវ ើឱ្យែ្ុាំេិៃមពញចិត្តមនោះគឺថា
ពួ កមគេិៃបាៃមឆល ើយសាំណួរទ ាំងស្របាខាំ ែលបាៃមចាទសួ រឱ្យបាៃសុីជមស្រៅមនោះមទ។
មៃោះោៃៃ័យថា ពួ កមគមៅខត្លាក់បាាំងៃូ វព័ត្៌ោៃេួ យចាំៃួៃ... តាេគាំៃិត្របស់ែ្ុាំ
អវ ើខែលែ្ុាំចង់បាៃ

គឺចង់ឱ្យពួ កមគមបើកចាំហព័ត្ោ
៌ ៃទ ាំងមនោះ

ៃិងទទួ លាគល់ថា

េៃុសសាត្ិស្រត្វូ ោៃមសចកត ីនលល លនរូ

មហើយស្រត្វូ យកចិត្តទុកោក់ស្របកបមោយសីលធេ៌

មហើយស្រត្វូ ារភាពថា

ទមងវ ើខែលពួ កមគបាៃមធវ ើមៅមលើស្របាជៃកេពុា

េិៃអាចទទួ លយកបាៃមនោះមទ។

ាពិមសសសស្រោប់ែ្ុាំ

ៃិងឪពុកោតយរបស់ែ្ុាំ
ែ្ុាំមៅខត្ោៃាលកានេនៃវ ិបបែិា រ ើ

មៃោះាមាកនែកេម ក៏អាស្រកក់បាំនុត្។
មហើយែ្ុាំេិៃសបាយចិត្តមនោះមទ ពីមស្រ

ោះឪពុកោតយរបស់ែ្ុាំស្រត្វូ បាៃសោលប់នមពលមនោះ

មហើយទិែឋភាពយុត្តិធេ៌សស្រោប់
ឪពុកោតយរបស់ែ្ុហា
ាំ ក់ែូចាោៃភាពងងឹត្មៅម ើយ។72
មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីេួយមទៀត្

ខែលស្រត្វូ បាៃសោភសៃ៍មៅរជធាៃីភនាំមពញោៃសុែឋិៃិយេខ្លាំង

សត ីពីនលស្របមយជៃ៍នៃកិចាការខសវ ងរកការពិត្នៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ មៅចាំម

ោះេុែ អ.វ.ត្.ក

ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសណ
ាំ ុ មាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីសណ
ាំ ុ ាំមរឿង០០២ មសៀេរប នលងទី២៤ ខែត្ុលា ឆ្ន២
ាំ ០១៤)
ការសងក ត្់បញ្ហាក់ស្រត្វូ បាៃបខៃថ េ។ អន កនត ល់បទសោភសៃ៍ាបញ្ញ វៃត អាំ ុ ងរបបខែម រស្រកហេ។
72
ែូ ចខ្ងមលើ។
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ខែលមលើកម ើងថា៖
ែ្ុាំបាៃខសវ ងយល់ាមស្រចើៃពីសវនការមៃោះ។
វាបង្គាញឱ្យែ្ុាំម ញ
ើ យ៉ាងចាស់ពី
េមនគេវ ិទាបែិវត្ត ៃ៍
ខែលមយើងេិៃធាលប់បាៃែឹងកាលពីេុៃេក។
ឥ ូ វមៃោះ
វាបាៃមធវ ឱ្
ើ យមយើង ាជៃរងមស្ររោះ ែឹងពីមរលៃមយបាយមមមងងឹត្ ៃិងសកេម ភាព
មឃ្រមៅរបស់អនកខែលទទួ លែុសស្រត្វូ កនុងរបបកេពុាស្របាធិមត្យយ។
មយើងេិៃខែល
ឹ ពីបញ្ហាមៃោះមនោះមទ ក៏ប៉ាុខៃត ឥ ូ វមៃោះ មយើងបាៃែឹងវាមហើយពីអ.វ.ត្.ក។ ែ្ុស
ែង
ាំ ូ េខលល ង
អាំណរគុណចាំម

ោះ

អ.វ.ត្.ក

កនុងរបបកេពុាស្របាធិមត្យយ។

ខែលជួ យែ្ុាំឱ្យបាៃម ើញពីសកេម ភាពទ ាំងមនោះមៅ

73

ស្រសមែៀងរនមៃោះខែរ
មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីេកពីមែត្ត កាំពង់ចាេបាៃស្រចាៃមចាលតាេខបប
វ ិជា ោៃមៅមលើយៃត ការខសវ ងរកការពិត្
ខែលបាៃនត ល់ម ើងតាេរយៈការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅអ.វ.ត្.ក
ខែលគូ សបញ្ហាក់ពីព័ត្៌ោៃមៅោៃកស្រេិត្ខ្លាំងខែលោៃ កនុងអាំ ុ ងរបបខែម រស្រកហេ ៃិងឆ្នាំបនទប់
រហូ ត្ែល់នលងមៃោះ៖
ក់ព័ៃធៃឹងការពិត្មៃោះខែរ េុៃមពលខែលមយើងោៃ DC-CAM74 ខែលាទីកខៃល ង
មយើងអាចសិកាខសវ ងយល់ពីការពិត្បាៃ។
ទ ាំងត្ុលាការ

ក៏ប៉ាុខៃត

ចាប់តាាំងពីការបមងក ត្
ើ វាេក

ក៏ែូចា

មៅស្រកេមសុើបអមងក ត្បាៃពាយេខសវ ងរកការពិត្នងខែរ។
ឹ ពីអវើខែលមែៀវ សាំនៃ មអៀង ារ ើ ៃិងមអៀងធី រ ិទធ
មៅមពលមនោះ មយើងេិៃបាៃែង
បាៃមធវ ើមនោះម ើយ

ក៏បខ៉ាុ ៃត បនទប់េក

ែ្ុាំបាៃខសវ ងយល់ពីបញ្ហាទ ាំងមនោះតាេរយៈ

ត្ុលាការមៃោះ៖ មេែឹកនាំទ ាំងមនោះសុទធខត្ទទួ លបាៃការអប់រំែពស់ ក៏ប៉ាុខៃត មហត្ុអវើបាៃ
ឹ នាំស្របមទសខបបមៃោះមៅវ ិញ?
ាពួ កមគស្របស្រពឹត្តអាំមពើែម៏ ឃ្រមៅកនុងការែក
ការខសវ ងយល់ឱ្យកាៃ់ខត្ចាស់បខៃថ េមទៀត្ពីកោលាំងនៃអាំណាច
រចនសេព ័ៃធៃមយបាយរបស់ខែម រស្រកហេ

េូ លោឋៃរាំស្រទេមនគេវ ិាា

ៃិង

ស្រត្វូ បាៃនត ល់ឱ្យតាេរយៈការរ ួេបញ្ចល
ូ រនៃូ វេមធាបាយ

ក់ព័ៃធពីរយ៉ាង៖ ការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះកនុងែាំមណើរការសវនការ ែូ ចាទាំនក់ទាំៃងរនមៅវ ិញ
មៅេកាេួ យមេធាវ ើ
មហើយៃិងព័ត្៌ោៃខែលបាៃទទួ លពី
VSS
អាែហុកៃិង
NGO។
មៃោះាស្របធាៃបទធេម តាកនុងចាំមណាេអន កនត ល់បទសោភសៃ៍

ខែលបាៃបង្គាញម ើងមោយ

ឧទហរណ៍ខែលការចាប់អារេម ណ៍ស្រត្វូ បាៃមផាតត្មៅមលើកស្រេិត្នៃការឈឺចុកចាប់កនុងរបបមៃោះ៖
ាលទធ នលនៃត្ុលាការមៃោះ ែ្ុាំបាៃខសវ ងយល់កាៃ់ខត្ចាស់។
ចាំៃួៃខែល

ែ្ុាំបាៃខសវ ងយល់ពីសវនការកាត្់កតីមៃោះ។

ោៃអាំមពើមឃ្រមៅេួ យ
ឹ ពី
កាលពីេុៃ ែ្ុាំបាៃែង

អវ ើខែលែ្ុាំបាៃឆល ងកាត្់ មហើយេៃុសសេួ យចាំៃួៃមៅជុាំ វ ិញែ្ុាំ។ តាេរយៈការចូ លរ ួេកនុង
ឹ ពីមរឿងរ៉ាវរបស់េៃុសសាមស្រចើៃមៅទូ ទ ាំងស្របមទសខែលទទួ ល
សវនការមៃោះ
ែ្ុាំែង
ការឈឺចាប់មចញពីអាំមពើមឃ្រមៅខែលបាៃមធវ ើម ើងមោយខែម រស្រកហេ

ាពិមសស

អាំមពើហិងានល វូ មភទ កនុងសាំណុាំមរឿង០០២ ខែលកនុងមនោះែ្ុាំក៏ាជៃរងមស្ររោះនងខែរ។

73
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ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសាំណុមាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីសណ
ាំ ុ ាំមរឿង ០០២ ភន ាំមពញ នលងទ៣
ី ខែវ ិចិឆកា ឆ្ន២
ាំ ០១៤)។
សូ េចូ លមេើលមៅកាៃ់៖ http://www.dccam.org/ (បាៃចូ លមៅកាៃ់ នលងទ១
ី ២ ខែវ ិចិឆកា ឆ្នាំ២០១៥)។

Victim Participation and Transitional Justice in Cambodia | 44

ទសសៃៈខបបមៃោះ

ស្រត្វូ បាៃមលើកបង្គាញម ើងយ៉ាងរ ឹងោាំមៅកនុងសស្រេង់ខ្ងមស្រកាេមៃោះមចញពី

បទសោភសៃ៍ខែលបាៃមធវ ើម ើងមៅភន ាំមពញាេួ យមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីកនុងសាំណុាំមរឿង០០២
ខែលបាៃសខេត ងេត្ិថា ការចួ លរ ួេកនុងសវនការជាំៃុាំជស្រេោះមៃោះ៖
ឹ បខៃថ េមទៀត្សត ីពីរបបខែម រស្រកហេ។ កាលពីេុៃ មយើងេិៃ
បាៃជួ យឱ្យោៃការយល់ែង
ឹ ពីរបបខែម រស្រកហេចាស់លាស់មនោះមទ។ មស្រកាេការែក
ឹ នាំកនង ុ ងរបបលៃ់ ណុល
បាៃែង
មយើងស្ររៃ់ខត្ឮ

កយ

‘ខែម រស្រកហេ’

នសេ័យមនោះម ើយ

ែូ ចា

បនទប់ពីការបមងក ើត្

ក៏ប៉ាុខៃត មយើងេិៃបាៃែឹងពីមេែឹកនាំ

ប៉ាុមណា
ា ោះ

មអៀង

ារ ើ

ប៉ាុល

អ.វ.ត្.ក

ពត្

ៃិងៃួ ៃ ាាមែើេ។
ឹ មស្រចើៃាងពីេុៃ
មយើងបាៃែង

មៃោះរ ួចមហើយ
ឹ នាំសេ័យខែម រស្រកហេឱ្យពួ កមយើងបាៃម ើញ
ពីមស្រ ោះត្ុលាការមៃោះបាៃបង្គាញពីមេែក
ឹ ថា ៃរណាាអន កបញ្ហាឱ្យោៃការកាប់សោលប់មោយមចត្ន
មហើយឥ ូ វមៃោះ មយើងែង
មលើមៅស្របាពលរែឋ សលត្
ូ ស្រត្ង់...
មៅមពលមនោះ
មយើងក៏បាៃឮ
ឹ ថា ‘អងក ការ’ ាៃរណា ឬាអវ ើមនោះមទ។75
ប៉ាុខៃត មយើងេិៃបាៃែង
ែូ មចន ោះ

កនុងសាំណុាំមរឿងាមស្រចើៃ

ការខសវ ងរកការពិត្

មចាទសួ រថាមត្ើសណ
ាំ ួ រទ ាំងអស់មនោះ
ខែរឬមទ។

បាៃមចាទាសាំណួរលម ីៗ

‘អងក ការ’

មហើយវាអាចស្រត្វូ បាៃ

ពិត្ាសេស្រសបមៅតាេសវនការជាំៃុាំជស្រេោះមៅកនុងអ.វ.ត្.ក

េិៃថាមរលបាំណងនៃការខសវ ងរកការពិត្

មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

កយ

ខែលចាត្់ទុកថាានលប៉ាោះ

ល់នៃគមស្រោង

អាចស្រត្វូ បាៃបង្គាញមោយមសម ើភាពរនកនុងមវទិកាមស្រៅពីខនន កនៃត្ុលាការ

ឧស្រកិែឋកេម អៃត រាត្ិមៅខត្ាបញ្ហាមៅម ើយ។
ក៏ប៉ាុខៃត អវើខែលចាស់មនោះគឺថា

ការខសវ ងរកការពិត្ត្ស្រេូវឱ្យោៃកស្រេត្
ិ សេរេយនៃការរាំស្រទ

ជៃរងមស្ររោះខែលស្រត្វូ ចូ លរ ួេមោយភាគីមៅស្រកេ
ខ្ងមលើ

ៃិងេិៃខេៃមៅស្រកេ។

ែូ ចខែលបាៃបញ្ហាក់ពី

អងគ ការែូ ចាអាែហុក

កនុងបទបបញ្ញ ត្ត ិនៃមសវារាំ

CDP
LAC
ៃិង
TPO
ោៃារៈសាំខ្ៃ់ណាស់
រជៃរងមស្ររោះ។ VSS មៅអ.វ.ត្.ក រ ួេោៃមេធាវ ើមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

ោៃការទទួ លែុសស្រត្វូ ចាំម

ៃិងបាៃមរៀបចាំ

ោះការខចករំ ខលកព័ត្៌ោៃមៅមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
សិកាខាលាមៅៃឹងកខៃល ងខែលាខនន កេួ យនៃកេម វ ិធីចុោះតាេេូ លោឋៃ។
មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីោនក់បាៃៃិយយពីការចូ លរ ួេកនុងៃ័យ វ ិជា ោៃ
សាំខ្ៃ់ៗខែលបាៃមធវ ើម ើងមោយកេម វ ិធីចុោះតាេេូ លោឋៃ៖
កាលពីេុៃ

ខែលគូ សបង្គាញពីការង្គរ

ែ្ុាំេិៃបាៃែឹងមស្រចើៃមទ

ក៏ប៉ាុខៃត ចាប់តាាំងពីមពលខែលែ្ុបា
ាំ ៃចាប់មនត ើេ
ឹ មស្រចើៃអាំពី
ចូ លរ ួេកនុងសិកាខាលាមៅកខៃល ងាមស្រចើៃេក...
ែ្ុាំោៃការយល់ែង
ឹ នាំសេ័យខែម រស្រកហេ]។ មៅមពលខែលែ្ុបា
សកេម ភាព [របស់មេែក
ាំ ៃចូ លមៅមេើល
កខៃល ងមធវ ើទរុណកេម មនសងៗែូ ចា

គុកទួ លខសល ង

ែ្ុាំបាៃម ើញវាមោយខភន កផាទល់

របស់ែ្ុាំ។ មគក៏បាៃនាំែ្ុមាំ ៅមេើលមៅមជើងកកមទៀត្ខែរ។ កាលពីេុៃ ែ្ុាំេិៃបាៃ
ឹ ពីបញ្ហាមៃោះមនោះមទ។
ែង
ែ្ុាំេិៃខែលែឹងថាកខៃល ងមធវ ើទរុណកេម មៅកណាម ើយ
ក៏ប៉ាុខៃត ឥ ូ វមៃោះ ែ្ុាំបាៃែឹង ៃិងម ើញមស្រចើៃាងេុៃ។76

ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសណ
ាំ ុ មាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីសណ
ាំ ុ ាំមរឿង០០២ ភន ាំមពញ នលង ទី៣ ខែត្ុលា ឆ្នាំ២០១៤)។
“Angkar” កនុងអត្ថ បទមៃោះា កយខែម រោៃៃ័យថា “អងគ ការ” ៃិងត្ាំណាងឱ្យបកសកេមុៃិសនៃរបបកេពុាស្របាធិបមត្យយ។ ការសរមសរ
“Angka” ក៏ោៃនងខែរមពលែល ោះ។
76
ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសាំណុមាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីសណ
ាំ ុ ាំមរឿង ០០២ ភន ាំមពញ នលងទ៣
ី ខែវ ិចិឆកា ឆ្ន២
ាំ ០១៤)។
75
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មបើមទោះបីាយ៉ាងក៏មោយ

មៃោះេិៃខេៃស្ររៃ់ខត្មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមនោះមទខែលសងក ត្់ធងៃ់មលើ

ារៈសាំខ្ៃ់សស្រោប់ពួករត្់មែើេបីខសវ ងរកការពិត្តាេរយៈសវនការជាំៃុាំជស្រេោះ។
អន កនត ល់បទបសោភសៃ៍ខែលេិៃបាៃោក់

កយបត ឹង

កនុងនេា

ឬមសន ើមែើេបីមធវ ើាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

បាៃមលើកម ើង៖
មៃោះាមលើកទីពីររបស់ែ្ុាំមហើយខែលបាៃចូ លរ ួេកនុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីពីាលាសវនការ
ាធារណៈ។ ែ្ុាំបាៃមរៀៃសូ ស្រត្មស្រចើៃពីស្របវត្ត ិាស្តសត ៃិងរចនសេព ័ៃធនៃរបបខែម រស្រកហេ
មហើយការមលើកទឹកចិត្តមៅពីមស្រកាយរបបមៃោះ...

ែ្ុាំបាៃទទួ ល

នលស្របមយជៃ៍ពកា
ី រចូ លរ ួេកនុងសវនការមៃោះ

មបើមទោះបីាែ្ុាំេិៃអាចាមែើេបណតឹង

77

រែឋ បបមវណីក៏មោយ។

មៃោះក៏ស្រត្វូ បាៃរាំស្រទមលើកម ើងមៅកនុងបទសោភសៃ៍មនសងមទៀត្ាេួ យជៃរងមស្ររោះខែលេិៃបាៃចូ លរ ួ
េ ែូ ចខែលសស្រេង់ខ្ងមស្រកាេមៃោះបាៃបង្គាញ៖ សស្រោប់ែ្ុាំ

វាោៃារៈសាំខ្ៃ់ណាស់ចាំម

ចូ លរ ួេកនុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ី។ អងគ ភាពរាំ

ោះការោៃវត្ត ោៃកនុងត្ុលាការមៃោះមែើេបី
រជៃរងមស្ររោះបាៃមធវ ើការង្គរយ៉ាងលអ ស្របមសើរ

កនុងការរកាទាំនក់ទាំៃងាេួ យជៃរងមស្ររោះ

ែូ ចារ ូបែ្ុាំផាទល់

ពីមស្រ

ោះមៃោះបាៃ

ជួ យអប់រំស្របាជៃកេពុាសត ីពីស្របវត្ត ិាស្តសតែ៏ជូរចត្់ារ ួេរនមៃោះ។ ក៏ប៉ាុខៃត ការេិៃអាច
សួ រសាំណួរមៅជៃាប់មចាទបាៃ គឺាចាំណុចអវ ិជា ោៃ ាពិមសសខែលែ្ុហា
ាំ ក់េិៃយល់
ពីចាំណុចពិបាកមៃោះ។78 ចាំណុចពីរយ៉ាងោៃលកខ ណៈគួ រឱ្យកត្់សោគល់សតីពីសស្រេង់ខ្ងមលើ។
ទីេួយ ការខសវ ងការពិត្អាចស្រត្វូ បាៃមធវ ើម ើងតាេរយៈេមធាបាយនៃការចូ លរ ួេាាងកនុងនេា
មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី។ ក៏ប៉ាុខៃត ភាពអសកេម ខែលោៃាប់
មនោះ

កនុងនេាអន កមសុើបអមងក ត្ការកាត្់កតី

មែើេបីាកសួ រពីសាំណួរមៅជៃាប់មចាទ
កនុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីមៃោះ។

ក់ព័ៃធកនុងការចូ លរ ួេមោយស្របមយល
កាំណត្់ពីសេត្ថ ភាពរបស់ជៃរងមស្ររោះ

មហើយាទូ មៅចូ លរ ួេយ៉ាងសកេម បខៃថ េមទៀត្

ចាំណុចទីពីរខែលស្រត្វូ កត្់សោគល់មនោះគឺថា

បទសោភសៃ៍ខែលបាៃ

មធវ ើម ើងាេួ យទ ាំងមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីៃិងជៃរងមស្ររោះខែលេិៃបាៃចូ លរ ួេ

េិៃបាៃបង្គាញថា

ការេិៃរប់បញ្ចល
ូ េួ យចាំៃួៃពីការចូ លរ ួេមោយផាទល់កនុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីខែលនាំឱ្យោៃការអាក់អៃ់
ចិត្តមលើខនន ករបស់អនកែនទម ើយ។
សស្រេង់សេត ីខ្ងមលើមៃោះ

បង្គាញយ៉ាងចាស់ពា
ី រៈសាំខ្ៃ់សស្រោប់ជៃរងមស្ររោះមែើេបីសិកាពីការពិត្

ៃិងខសវ ងយល់ពីអត្ីត្កាល។

អន កនត ល់បទសោភសៃ៍ទ ាំងអស់

ែូ ចាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

មែើេបណតឹងាជៃរងមស្ររោះ ៃិងអន កេិៃបាៃចូ លរ ួេ បាៃចាត្់ទុក អ.វ.ត្.ក ាការវ ិវត្ត ែ៏សាំខ្ៃ់
េួ យកនុងការខសវ ងរកការពិត្។
ឡាយមៅជៃាប់មចាទ

ាធេម តា

ការចូ លរ ួេមោយផាទល់តាេរយៈការាកសួ រសាំណួរទ ាំង

ស្រត្វូ បាៃកស្រេិត្ម ើងចាំម

ោះមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីេួយចាំៃួៃត្ូ ច។

មៃោះៃឹងគូ សបញ្ហាក់ពីេូលោឋៃាសេូ ហភាពកនុងការខសវ ងរកយុត្តិធេ៌

ៃិងេា៉ា ងមទៀត្

ាេូ លោឋៃាលកខ ណៈបុគគលកនុងលកខ ណៈខសវ ងរកការពិត្ផាទល់ែល ួៃតាេរយៈការស្របឈេមោយផាទល់ា
77
78

ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសាំណុមាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (ភន ាំមពញ នលងទី២ ខែវ ិចិឆកា ឆ្ន២
ាំ ០១៤)។
ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសាំណុមាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (ភន មាំ ពញ នលងទី២ ខែវ ិចិឆកា ឆ្ន២
ាំ ០១៤)។
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េួ យៃឹងជៃាប់មចាទ។
ាជៃរងមស្ររោះ

ទិែឋភាពខែលបញ្ហាក់មោយភាពគីមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

ែូ ចខែលបាៃែកស្រសង់ពខ្
ី ងមលើ

ការមរៀបរប់មរឿង

បង្គាញថា

ៃិងមែើេបណតឹង

បញ្ហានៃការខសវ ងរកការពិត្

ៃិងការអប់រំពិភពមលាកពីភាពរៃធ ត្ៃិងអាំមពើមឃ្រមៅនៃរបបខែម រស្រកហេ

ោៃទាំនក់ទាំៃងយ៉ាងជិត្សន ិទធ។

ឥ ូ វមៃោះ

ការមផាតត្សាំខ្ៃ់នៃរបាយការណ៍ៃឹងស្រត្ ប់មៅាបញ្ហា

ក់ព័ៃធទ ាំងមៃោះ។

៥.៤ ការមរៀបរប់មរឿងរ៉ាវ
ែណៈខែលទាំហាំនៃការខសវ ងរកការពិត្

បង្គាញពីទិែឋភាពមផាតត្មលើលទធនលនៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃ

ការមរៀបរប់មរឿងមៃោះឆលុោះបញ្ហាាំងពីទសសៃៈខនអ កមលើធាត្ុ

រងមស្ររោះកនុងនេាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

ចូ លបខៃថ េមទៀត្ ម លគឺារៈសាំខ្ៃ់ខែលកស្រេស្រត្វូ បាៃមលើកម ើង។ មៅមពលខែលអន កបមចា កមទស
ខ្ងេមនវ ិភាគ
DoriLaub
បាៃមលើកអាំណោះអាំណាងថា
‘មរឿងរ៉ាវទ ាំងមនោះោៃាប់ែិត្ោៃ
កនុងអន កខែលមៅរស់រៃោៃជី វ ិត្ ត្ស្រេូវការែ៏ចាបា
ាំ ច់ខែលស្រត្វូ មរៀបរប់ ៃិងែឹងពីមរឿងមនោះ’) (Laub,
១៩៩២:

៩៨)។

កការមយងមលើត្ស្រេូវការកនុងការបញ្ហាក់ពីបទពិមាធៃ៍កនុងរបបខែម រស្រកហេ

ស្រត្វូ បាៃរកម ើញមសទ ើរស្រគប់បទសោភសៃ៍ទ ាំងអស់ខែលបាៃមធវ ើម ើងសស្រោប់ការស្រាវស្រាវមៃោះ
តាេនលប៉ាោះ

ល់

ាាងស្ររៃ់ខត្មរៀបរប់ម ើង។

មៅមពលអន កនតល់បទសោភសៃ៍

ខែលបាៃពណ៌នមលើចាំណុចាក់លាក់មៃោះ បាៃពៃយល់ថា៖
មៅមពលនត ល់សកខ ីកេម ចាំម

ោះេុែត្ុលាការ ែាំបូង ែ្ុាំោៃមោទៃភាពណាស់ពីមស្រ

ចាំមណាេមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីរប់

ៃ់នក់

ោះកនុង

ាលាកត ីបាៃមស្រជើសមរ ើសែ្ុាំមែើេបី

នត ល់សកខ ីកេម ៃិងពណ៌នពីការឈឺចុកចាប់ ៃិងការពិបាករបស់ែ្ុាំកនុងរបបខែម រស្រកហេ
មៅឱ្យាធារណៈជៃែឹងឮ
ែូ មចន ោះពួ កមគបាៃែឹងពីការឈឺចុកចាប់របស់
ស្របាពលរែឋ នសេ័យមនោះ។

ែ្ុាំោៃមោទៃភាព

ចុកចាប់មៃោះមៅត្ុលាការចាំម

ោះេុែជៃាប់មចាទ។

ពីមស្រ

ោះែ្ុាំបាៃពណ៌នពីការឈឺ

ែ្ុាំោៃមោទៃភាពៃិងកត ីរំមភើប
79

យ៉ាងខ្លាំងខែលបាៃត្ាំណាងឱ្យជៃរងមស្ររោះទ ាំងអស់។
មៃោះេិៃខេៃចង់ៃិយយថា
ោៃភាពង្គយស្រសួល

ការមរៀបរប់មរឿង

មបើមទោះបីាភាពចាាំបាច់នៃចិត្ត វ ិាា

មហើយការនត ល់សកខ ីកេម កនុងត្ុលាការ

ាកសីសស្រោប់បញ្ហាមនោះក៏មោយ

ាមរឿយៗ

កនុងនេាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

ឬ

គឺមៅខត្ោៃភាពលាំបាកមទៀត្។

ការមឆល ើយត្បមលើចិត្តសី រ ិរៈបាត្ុភូត្ែខែលមៅមពលមយើងពណ៌នពីសេ័យប៉ាោះទងគ ិចនល វូ ចិត្តពីអត្ីត្កាល
អន ករស់រៃោៃជី វ ិត្
ទ ាំងមនោះាធេម តាោៃស្របត្ិកេម ខ្ងនល វូ កាយ ក៏ែូចានល វូ ចិត្ត ស្រត្វូ បាៃពណ៌នកនុងមរឿងអកសរាស្តសត
(សូ េមេើលឧទហរណ៍ Stover, ២០១១: ៥២៤)។ ការលាំបាកនៃការវ ិលស្រត្ ប់កនុងលកខ ណៈមៃោះ
ៃិងការរស់មៅាាលម ីកនុងមពលអត្ីត្កាល
ខែលបាៃមធវ ើម ើងសស្រោប់ការស្រាវស្រាវមៃោះ។

អាចក៏ស្រត្វូ បាៃសមងក ត្កនុងបទសោភសៃ៍
មហត្ុែូមចន ោះ

ែូ ចខែលមែើេបណតង
ឹ រែឋ បបមវណីបាៃមលើក

ម ើងថា៖
ែ្ុាំេិៃចង់រំឭកពីមរឿងរបស់ែ្ុាំមទ។

ែ្ុាំេិៃចង់ស្រសមេើស្រសនេេត ងមទៀត្មទ

ពីអវើខែលបាៃមកើត្ម ើងមស្រកាេការែឹកនាំរបស់របបខែម រស្រកហេ មៅមពលខែលែ្ុគ
ាំ ិត្ថា
ជី វ ិត្ទ ាំងអស់របស់ែ្ុាំគឺរមៃៃ័យមាោះម ើយ។ ែ្ុាំគិត្ថា ែ្ុាំៃឹងពាយេសូ ស្រទ ាំលាក់បាាំងវា

79

ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសាំណុមាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីសណ
ាំ ុ ាំមរឿង ០០២ ភន ាំមពញ នលងទ៣
ី ខែវ ិចិឆកា ឆ្ន២
ាំ ០១៤)។
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រហូ ត្ែល់មពលែ្ុាំាលប់។ មៃោះគឺាការគិត្របស់ែ្ុាំ។80
មស្រៅពីការលាំបាកកនុងការនតល់សកខ ីកេម

ារៈសាំខ្ៃ់របស់វា

ាទូ មៅស្រត្វូ បាៃទទួ លាគល់មោយ

ជៃរងមស្ររោះៃិងភាគីែនទកនុងសវនការ។ ែូ ចខែលកត្់សោគល់មោយ de Hemptinne (២០១០:១៦៧)៖
ការនត ល់សិទធិែល់ជៃរងមស្ររោះមែើេបីបង្គាញពីការឈឺចុកចាប់ៃិងទេទរសាំណងអាច
ជួ យជៃរងមស្ររោះឱ្យធូ រមសបើយពីបទមាធៃ៍ែ៏លាំបាកមនោះ។
ទេទរសាំណង

មស្រៅពីមរលបាំណង

ការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះក៏អាចមែើរត្ួ ាត្នេល ៃិេត្ត ិរ ូបនងខែរ។

ការនត ល់ឱ្យជៃរងមស្ររោះៃូ វ ‘ឱ្កាសបមញ្ា ញេត្ិ’ មៅកនុងការជាំៃុាំជស្រេោះ អាចមធវ ើឱ្យការង្គរ
របស់ាលាកត ីោៃត្ោលភាព ៃិងអាចចូ លរ ួេបាៃបខៃថ េមទៀត្ពីជៃរងមស្ររោះ។
មហត្ុែូមចន ោះ

ោៃមរលបាំណងៃិងត្នេល មនសងៗខែលការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះស្រត្វូ បាៃ

មរៀបចាំម ើងមោយ

ក់ព័ៃធមោយផាទល់មៅៃឹងត្ស្រេូវការរបស់ជៃរងមស្ររោះ

កនុងការខចករំ ខលកមរឿងរ៉ាវរបស់ែល ួៃ។

ទីេួយ

ការស្របាប់មៅត្ុលាការ

ៃិងពិភពមលាកទ ាំងេូ លអាំពីបទពិមាធៃ៍របស់ពួករត្់
គឺាខនន កេួ យនៃែាំមណើរការមធវ ើឱ្យស្របមសើរម ើងរបស់ជៃរងមស្ររោះ
(២០១០)

បាៃមៅថា

‘មរលបាំណងទេទរសាំណង’។

ឬអវ ខើ ែល

de

ចាំណុចខែល

Hemptinne

ក់ព័ៃធខ្ងមលើមៃោះ

គឺាគាំៃិត្ខែលមសចកត ីនលលលនររបស់
ូ
ជៃរងមស្ររោះស្រត្វូ បាៃខណនាំមោយការនត លព
់ ួ ករត្់ៃូវ
សិទធ ច
ិ ូ លរ ួេមៅចាំម

ោះេុែត្ុលាការ

ខែលចាត្់ទុកពួ ករត្់ាអន កចូ លរ ួេយ៉ាងសកេម

ាាងកេម វត្ថុត្ូចតាចនៃសាំណួរ៖ មយើងអាចមៅវាបាៃថាា ទសសៃៈស្របកបមោយមសចកត ីនលលលនរូ
មោយ

ក់ព័ៃធៃឹងសិទធិកនុងការមរៀបរប់មរឿង

ខែលាសោសភាពែ៏សាំខ្ៃ់

នៃភាពនលលលនររបស់
ូ
េៃុសស បនទប់ពីទទួ លបាៃការរងមស្ររោះយ៉ាងធង ៃ់មៃោះ។
មរលបាំណងខែលចាត្់ទុកថាមៅឆ្ងយ

ោៃត្នេល ពីខ្ងកនុង។

ក៏ប៉ាុខៃត

ោៃេូ លមហត្ុែ៏សខ្
ាំ ៃ់ខែលអៃុញ្ហញត្ឱ្យជៃរងមស្ររោះបមញ្ា ញេត្ិពីមរឿងរ៉ាវរបស់ែល ួៃ
អាចទទួ លបាៃនលស្របមយជៃ៍។ មៃោះរ ួេោៃទ ាំងត្នេល ៃិេិត្តរ ូបនៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ ខែល

de

Hemptinne

(២០១០)

ៃិងការទទួ លបាៃ

បាៃមលើកអាំណោះអាំណាងយ៉ាងស្រត្ឹេស្រត្វូ

កនុងខនន កេួ យនៃាលាកត ីមៃោះ។

ខែលាការមឆ្ពោះមៅរកការនត ល់សកខ ីកកេម មោយផាទល់របស់ជៃរងមស្ររោះ

មលើកកេព ស់ត្ោលភាព

វាក៏នាំមៅរកចាំណុចមស្រកាយ
-េិៃថាា

ាកសី

ឬមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីម យ
ើ
ជួ យមធវ ឱ្
ើ យស្របមសើរម ើងៃូ វការមពញចិត្តរបស់ត្ុលាការមៅអវ ើខែលបាៃមកើត្ម ើងអាំ ុ ងរបបខែម រស្រកហេ។
មៅមពលសហមេធាវ ើរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីបាៃមលើកអាំណោះអាំណាងមៅកនុងបទសោភសៃ៍
ខែលស្រត្វូ បាៃមធវ ើម ើងោច់មោយខ កមនោះ
សកខ ីកេម របស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
81
‘នាំជី វ ិត្មៅមហត្ុការណ៍ពត្
ិ ’។
មេធាវ ើោនក់មទៀត្បាៃមលើកម ើងថា
មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
‘មលើកយកមរឿងអវ ើេួយខែលែុសខបល កាត្ួ កកនៃមហត្ុការណ៍ពិត្’

ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសាំណុមាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីសណ
ាំ ុ ាំមរឿង ០០២ ភន ាំមពញ នលងទ៣
ី ខែត្ុលា ឆ្នាំ២០១៤)។
ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតព
ី ីសាំណុមាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ
(មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីសណ
ាំ ុ មាំ រឿង
០០១
ៃិង០០២
ារេៃទ ីរឧស្រកិែឋកេមស្របល័យពូ ជាសៃ៍ទួលខសល ង នលងទី១៨ ខែកញ្ហញ ឆ្ន២
ាំ ០១៤)។
80
81
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មហើយអវ ើខែលមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមលើកេក

គឺាអវ ើខែលពួ កមគបាៃទទួ លការឈឺចុកចាប់

ខែលពួ កមគកាំពុងខសវ ងរកការមចាទស្របកាៃ់ ៃិងមសន ើសស
ុាំ ាំណង។’82
មរលបាំណងៃិងត្នេល ែ៏សខ្
ាំ ៃ់មៃោះ

ទ ាំងពីខ្ងកនុង

ក៏ែូចាតាេលកខ ែណឌ

គួ រស្រត្វូ បាៃចង់ចាាំកនុងការវាយត្នេល មលើកស្រេិត្ខែលរបបនៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅ
មឆល ើយត្បមៅៃឹងការរំពឹងទុក

អ.វ.ត្.ក
ឹ ឮ។
សាំម ងរបស់ពួកមគស្រត្វូ បាៃែង

ៃិងធានថា

នទ យ
ុ ពីបាំណងស្របាថានែ៏ធាំមធងរបស់ជៃរងមស្ររោះកនុងការស្របឈេៃឹងជៃាប់មចាទ
ឹ ឮ
ៃិងមធវ ើឱ្យសាំម ងមគស្រត្វូ បាៃែង
ការមធវ ើែូមចន ោះមៅកនុងបរ ិបទនៃ
ៃីត្ិ វ ិធីនៃសវនការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីមៃោះ
េិៃបាៃនត ល់ៃូវមវទិកាមែើេបីឱ្យជៃរងមស្ររោះទ ាំងមនោះបាៃខចករំ ខលកពីមរឿងរ៉ាវមោយមសរ ើមនោះមទ។
ាលសវនការស្រត្វូ បាៃមែញមោលមោយកស្រេិត្ពីខ្ងមែើេ។
ៃឹងមឆល ើយៃូ វសាំណួរាក់លាក់ខែលបាៃមចាទមលើពួកមគ
ៃិងទក់ទង។

ទសសៃទៃមៃោះ

ាធេម តា

មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

ាាងបង្គាញពីការមរៀបរប់ពីមរឿងផាទល់ែល ួៃ
ស្រត្វូ បាៃមលើកម ើងកនុងបទសោភសៃ៍ភាគមស្រចើៃ

ៃិងបញ្ហាក់ម ង
ើ កនុងលកខ ែណឌេុឺងោ៉ាត្់កនុងសស្រេង់ពីបទសោភសៃ៍ខែលបាៃមធវ ើាេួ យអន កខែលមៅរ
ស់រៃោៃជី វ ិត្ពីេៃទ ីរ ស-២១ ៃិងអត្ីត្សិលបៈករ៖
បាទ ែ្ុាំោៃឱ្កាសកនុងការមរៀបរប់ពីមរឿងរ៉ាវរបស់ែ្ុាំ។ ក៏ប៉ាុខៃត វាោៃរយៈមពលែល ណា
ី ស់។
ទក់ទងៃឹងបញ្ហាមៃោះខែរ

កនុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីែប
ាំ ូ ងមៃោះ

[ករណីសាំណុាំមរឿង០០១]

ែ្ុាំបាៃជស្រោបត្ុលាការពីអវខើ ែលែ្ុធា
ាំ ល ប់បាៃឆល ងកាត្់អាំ ុ ងរបបប៉ាុល

ពត្។

ែ្ុាំស្រត្វូ មគយកមៅមធវ ើទរុណកេម

ែូ មចន ោះ

មោយទ ាំងេិៃបាៃមធវ ើអវើែុសទល់ខត្មាោះ...

ែ្ុាំពិត្ាោៃការមាកាតយខ្លាំង មោយារខត្េិៃោៃយុត្តិធេ៌សស្រោប់រ ូបែ្ុ។ាំ 83
ែូ មចន ោះ

ការស្រាវស្រាវមៃោះ

បង្គាញថា

ការមរៀបរប់មរឿងរ៉ាវរបស់ពួកមគមកើត្ោៃម ើងកនុងោ៉ាស្រទីសខែលោៃមស្រចើៃខនន ក
ាេួ យមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីខែលស្រត្វូ បាៃអៃុញ្ហញត្ឱ្យនត ល់ភ័សតុតាងខែលបាៃេកពីសកខ ីកេម មៃោះ
ខែលោៃការាប់ ក់ព័ៃធយ៉ាងខ្លាំងកនុងៃីត្ិ វ ិធីមៃោះ។ មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមនសងមទៀត្ ោៃឱ្កាស
ឹ ឮ។
កស្រេិត្ខ្លាំងមែើេបីមរៀបរប់ពីមរឿងរ៉ាវ
ៃិងមែើេបីមធវ ើឱ្យសាំម ងរបស់ពួកមគបាៃែង
តាេ
រយៈការោក់ជូៃ

សកេម ភាពមៃោះស្រត្វូ បាៃម ើងមោយសហមេធាវ ើនាំេុែ

ភ័សតុតាងមោយផាទល់។

ក៏ប៉ាុខៃត

ខែលបាៃមៅម ើងមោយភាគីោខងមទៀត្មែើេបីនតល់ៃូវភ័សតុតាងមស្រកាេ

ខែលនទ យ
ុ មៅៃឹងការនតល់
មែើេបណតឹងាជៃរងមស្ររោះ

កយសេបលកនុងនេាាកសី

េិៃស្រត្វូ បាៃអៃុញ្ហញត្កនុងការនត ល់សកខ ីកេម កនុងត្ុលាការមោយអ.វ.ត្.ក
មនោះមទ។
ែូ មចន ោះ
សហមេធាវ ើនាំេុែ
ក៏ែូចាមេធាវ ើៃីេួយៗ
បាៃចូ លរ ួេយ៉ាងខ្លាំងកនុងការនត ល់ព័ត្៌ោៃចាាំបាច់
ក៏ែូចការមរៀបចាំមែើេបណតង
ឹ រែឋ បបមវណីសស្រោប់ការនតល់សកខ ីកេម របស់ពួកមគមៅចាំម

ោះេុែត្ុលាការ។

៥.៥ ការអប់រំពិភពមលាក
ត្នេល អប់រំនៃការនត ល់សកខ ីកេម របស់ជៃរងមស្ររោះ
ស្រត្វូ បាៃចាត្់ទុកាទិែឋភាពែ៏សាំខ្ៃ់នៃការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី។
មៅមពលមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
កិចាសៃទ នាេួ យ Elisabeth Simonneau-Fort, សហមេធាវ ើមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីរបស់ អ.វ.ត្.ក
កាំណត្់សោគល់មលើសាំណុមាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ ។
83
ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតព
ី ីសាំណុមាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ
(មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីសណ
ាំ ុ មាំ រឿង
ារេៃទ ីរឧស្រកិែឋកេមស្របល័យពូ ជាសៃ៍ទួលខសល ង នលងទី១៨ ខែកញ្ហញ ឆ្ន២
ាំ ០១៤)។
82
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កនុងសាំណុាំមរឿង០០២/០១
០០១

ៃិង០០២

ខែលមគបាៃាគល់ពីសាំម ងែ៏ខ្លាំងកាលកនុងការរាំស្រទសិទធិៃិងត្ស្រេូវការរបស់ជៃរងមស្ររោះ
បាៃមលើកអាំណោះអាំណាងមោយាប់
គាំៃិត្ទ ាំងស្រស ុង

ក់ព័ៃធៃឹងការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅអ.វ.ត្.ក ថា៖

គឺថាមលាកអន កអាចមធវ ើការមរៀបរប់

កាំណត្់ស្រតាកនុងស្របវត្ត ិាស្តសតរបស់កេពុា

ចងស្រកងកការកាលបបវត្ត ិ

ខែលអាចបាៃខសវ ងយល់ពីសោជិកស្រគួារ

កូ ៃៗរបស់ពួកមគ ៃិងពិភពមលាកទ ាំងេូ ល។84
ាធេម តា

គាំៃិត្នៃការអប់រំពិភពមលាកមៃោះ

ៃិងាពិមសសនៃការខចករំ ខលកៃូ វចាំមណោះែឹងពីអាំមពើមឃ្រមៅនៃរបបខែម រស្រកហេមៅកូ ៃមៅជាំនៃ់
មស្រកាយ

មៅរកាភាពចាាំបាច់នៃស្រពាំខែៃរបស់ាលត្ុលាការ។

វាោៃទាំនក់ទាំៃងយ៉ាងជិត្សន ិទធមៅៃឹងការមសុើបអមងក ត្មលើចិត្តាស្តសត
ខែលេៃុសសស្រគប់ោៃអារេម ណ៍ចាាំបាច់កនុងមរៀបរប់មរឿងរ៉ាវរបស់ែល ួៃ។
កនុងនេាអត្ីត្ស្រគប
ូ មស្រងៀៃោនក់ៃិងមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីកនុងសាំណុាំមរឿង

០០២

បាៃោៃស្របាសៃ៍ថា៖
ែ្ុាំអាចបខងវ រពីកាំហឹងរបស់ែ្ុាំមៅាការមរៀបរប់មរឿងរ៉ាវវ ិញ។
មៅមពលខែលែ្ុាំោៃមពលទាំមៃរនមពលយប់
ែ្ុាំបាៃស្របាប់មៅៗរបស់ែ្ុាំពអ
ី វ ើខែលបាៃមកើត្ម ើងកនុងរបបខែម រ
កនុងជាំនៃ់មៃោះ

មកម ងៗសេ័យឥ ូ វេួ យចាំៃួៃ
ស្របាជៃសេ័យមនោះអាចមៅរស់រៃោៃជី វ ិត្បាៃ

ស្រកហេ។
េិៃមជឿថា

មោយស្ររៃ់ខត្ហូ បបបរេួ យកូ ៃចាៃសស្រោប់អាហារេួ យមពល
មហើយមៅខត្អាចមធវ ើការបាៃមពញេួ យនលង ។
មៅមពលខែលោៃការស្របជុមាំ ែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

ៃិងការស្របជុក
ាំ ន ុ ងត្ាំបៃ់

មហើយែ្ុាំែឹងថា

ែ្ុាំបាៃៃឹកម ើញពីមរឿងរ៉ាវទ ាំងមនោះ
ែ្ុាំោៃអារេម ណ៍សងប់មហើយ។

សពវ នលងមៃោះ
េិៃែូ ចកាលពីេុៃ

មៅមពលខែលមយើងៃឹកម ញ
ើ ពីអវើខែលមយើងបាៃឆល ងកាត្់
មយើងពិត្ាចង់សោលប់ពួកទ ាំងមនោះណាស់

ឬមោយែល ួៃមយើងផាទល់។

ការៃឹកម ើញពីស្រពឹត្តកា
ិ រណ៍ទ ាំងមនោះមធវ ើឱ្យមយើងោៃការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំង។85
ក៏ប៉ាុខៃត

អ.វ.ត្.ក

បាៃនត ល់ៃូវទីកខៃល ងជាំៃុាំជស្រេោះនល វូ ការ

ៃិងតាេាថប័ៃសស្រោប់ត្នេល អប់រំមលើសកខ ីកេម របស់ជៃរងមស្ររោះ
មហើយទិែឋភាពនៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះមៃោះ

គឺាការនាំេែ
ុ មគនៃការមលើកទឹកចិត្ត

មែើេបីចូលរ ួេាខនន កេួ យនៃអងគ សវនការរបស់េៃុសសមស្រចើៃខែលបាៃនត ល់បទសោភសៃ៍។ មហត្ុែូមចន ោះ
មៅកនុងបរ ិបទនៃសាំមណើទេទរសាំណងខែលបាៃោក់ស្រពឹត្តិការណ៍របបខែម រស្រកហេមៅកនុងកេម វ ិធីសិកា
ថានក់ាត្ិរបស់ស្របមទសកេពុា

អន កចូ លរ ួេកនុងការស្របជុាំស្រក ុេមរលមៅមៅវត្ត ធៃមសរ ើ

បាៃមលើកម ើងថា៖

84
85

ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសាំណុមាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីសណ
ាំ ុ ាំមរឿង ០០១ ភន ាំមពញ នលងទ៣
ី ០ ខែត្ុលា ឆ្នាំ២០១៤)។
ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសាំណុមាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីសណ
ាំ ុ ាំមរឿង ០០២ ភន ាំមពញ នលងទ៣
ី ខែវ ិចិឆកា ឆ្ន២
ាំ ០១៤)។
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តាេរយៈការោក់បញ្ចល
ូ ស្របវត្ត ិាស្តសតមៃោះកនុងកេម វ ិធីសិកា
ឹ ពីភាពមឃ្រមៅខែលបាៃមកើត្ម ង
មកម ងៗជាំនៃ់មស្រកាយៃឹងបាៃែង
ើ អាំ ុ ងរបបខែម រ
ស្រកហេ...
ែ្ុាំក៏ចង់ោក់បញ្ចល
ូ ការវ ិៃិចឆ័យរបស់ត្ុលាការខែលបាៃមធវ ើម ង
ើ មោយ
អ.វ.ត្.ក

ៃិងសាំណងខែលស្រត្វូ នត លឱ្
់ យជៃរងមស្ររោះ

ែូ មចន ោះមកម ងៗៃឹងែឹងពីស្រប វ ិត្ត ិាស្តសតនៃរបបខែម រស្រកហេ
ៃិងលទធ នលនៃសវនការមលើឧស្រកិែឋជៃទ ាំងមៃោះ។86
េត្ិមយបល់មៃោះ

បាៃមលើកម ើងកនុងចាំមណាេអន កចូ លរ ួេទ ាំងអស់រននៃស្រក ុេមរលមៅ។
ឹ ពីអត្ីត្កាល
ារៈសាំខ្ៃ់នៃការសិកាស្របវត្ត ិាស្តសតៃិងការអប់រំោៃពីរយ៉ាង
ខែលការែង
ោៃត្នេល ពីខ្ងកនុង

មែើេបីខសវ ងយល់ពីាថៃភាពបចចុបបៃន ។

ការខសវ ងយល់ពស្រី បវត្ិតាស្តសតោៃមរលបាំណងបៃត កនុងការអៃុញ្ហញត្ឱ្យេៃុសសទ ាំងឡាយកាំណត្់ពីអន
គត្របស់ែល ួៃបាៃ។

មៅកនុងបរ ិបទបចចុបបៃន មៃោះ

វាបង្គាញពីមរលបាំណងទប់ាកត្់ាសាំខ្ៃ់កនុងការធានថាអាំមពើមឃ្រមៅ
ខែលបាៃស្របស្រពឹត្តម ើងមោយពួ កខែម រស្រកហេមៃោះ

េិៃស្រត្វូ មកើត្ោៃម ើងេត ងមទៀត្មនោះមទ

ខែលោៃការបញ្ហាក់ពីសស្រេង់ខ្ងមស្រកាេ៖
មៅមពលខែលត្ុលាការខសវ ងរកយុត្តិធេ៌សស្រោប់ជៃរងមស្ររោះមហើយ
ែ្ុាំៃឹងសបាយពីមស្រ

ោះវាជួ យឱ្យែ្ុាំៃិងជៃរងមស្ររោះែនទមទៀត្បាៃខសវ ងរកយុត្តិធេ៌
ឹ ពីអមាំ ពើមឃ្រមៅនសេ័យមនោះ
ៃិងមធវ ើឱ្យកូ ៃមៅជាំនៃ់មស្រកាយែង
មែើេបីកុាំឱ្យសកេម ភាពនស្រពននសមនោះោៃមកើត្ម ើងេត ងមទៀត្។87
ារ ួេ

សញ្ហញណនៃស្របវត្ត ិាស្តសតមៃោះ

គឺសថិត្មៅចាំកណា
ត លនៃយុត្តិធេ៌ឧស្រកិែឋកេម អៃត រាត្ិខែលមយើងខត្ងខត្ស្រសនេៃឹកែល់។
ែណៈមពលខែលទទួ លាគល់ពីត្នេល ែ៏ធាំមធងខែលជៃរងមស្ររោះស្រត្វូ ទទួ លបាៃព័ត្ោ
៌ ៃៃិងត្នេល អប់រំនៃ
ការចូ លរ ួេរបស់ពួកមគ

មយើងស្រត្វូ ខត្ទទួ លាគល់ថា

មរលបាំណងនៃការអប់រំអាចស្រត្វូ បាៃសមស្រេចម ើងមោយកេម វ ិធីចុោះតាេេូ លោឋៃែ៏ធាំមធង។
ក់ព័ៃធៃឹងបញ្ហាមៃោះ

សកេម ភាពចុោះតាេេូ លោឋៃមនសងៗមទៀត្កនុងសហគេៃ៍េូលោឋៃ

ោៃារៈសាំខ្ៃ់យ៉ាងចាស់ែូចៃឹងការង្គររបស់ អ.វ.ត្.ក ខែរ។ សកេម ភាពចុោះតាេេូ លោឋៃទ ាំងមៃោះ
ស្រត្វូ បាៃទទួ លាគល់ាចេបងមោយ

មហើយពួ កមគបាៃបញ្ហាក់ពភា
ី ពមាគជ័យែ៏គួរឱ្យកត្់សោគល់។
១០០.០០០

របស់ត្ុលាការ

VSS
ែូ មចន ោះ

ោៃេៃុសសស្របោណាង

នក់ខែលបាៃេកទីមៃោះមែើេបីសមងក ត្មេើលការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីមៃោះកនុងអ.វ.ត្.ក។

មយើងគួ រខត្គិត្មៅែល់សណ
ាំ ួ រថាមត្ើមរលបាំណងនៃការអប់រំស្របាជៃ
័ តាេរយៈកាំណត្់ស្រតាមៅស្រកេរបស់ត្ុលាការ
អាចទទួ លបាៃមាគជយ

កេពុា

ៃិងពិភពមលាក

ឬកេម វ ិធីចុោះតាេេូ លោឋៃ។

មៃោះនាំមយើងមឆ្ពោះមៅរកចាំណុចខែលបាៃមធវ ើម ើងមៅចាំណុចចាប់មនត ើេែាំបូងនៃខនន កមៃោះ
ខែលសមងក ត្ធង ៃ់មលើការចូ លរ ួេមោយផាទល់ាេួ យមកម ងៗ
ក៏ែូចកេម វ ិធីរបស់រោឋភិបាលខែលហួ សពីស្រពាំខែៃរបស់ាលត្ុលាការ។

សូ េមេើលមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីស្រក ុេមរលមៅសាំណុមាំ រឿង ០០២ វត្ត ធៃមសរ ើ ភូ េិកាំពង់ស្រត្ខបក ុាំស្រត្ខបក ស្រស ុកកាំពង់ស្រត្ខបក មែត្ត នស្រពខវង
នលងទី១០ ខែត្ុលា ឆ្ន២
ាំ ០១៤។ ស្របត្ិចា រ ឹកនៃការស្របជុាំសតីពីសណ
ាំ ុ ាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ ។
87
ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសាំណុមាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីសណ
ាំ ុ ាំមរឿង ០០២ ភន ាំមពញ នលងទ៣
ី ខែវ ិចិឆកា ឆ្ន២
ាំ ០១៤)។
86

51 | Victim Participation and Transitional Justice in Cambodia

មយើងបាៃម ើញមៅកនុងការពិភាកានៃការខសវ ងរកការពិត្ថា

កនុងកស្រេិត្េួ យ

វាអាចស្រត្វូ បាៃបៃត

មបើមទោះបីាេិៃោៃាថៃភាពនល វូ ការរបស់មែើេបណតង
ឹ រែឋ បបមវណីខែរ។

ចាំណុចស្រសមែៀងរនមៃោះ
ចូ លរ ួេកនុងកេម វ ិធីចុោះតាេេូ លោឋៃ

អាចស្រត្វូ បាៃមលើកម ើងយ៉ាងរ ឹងោាំមៅទីមៃោះ៖
ខែលបាៃនត ល់ឱ្យមោយត្ុលាការ

ៃិងអងគ ការ

េួ យចាំៃួៃមទៀត្

NGO

អាចស្រត្វូ បាៃចាត្់ទុកាលកខ ណៈេួ យនៃការចូ លរ ួេស្របកបមោយអត្ថ ៃ័យ
ទ ាំងតាេរយៈការខចកចាយព័ត្៌ោៃ ៃិងសស្រេបសស្រេួលការមសុើបអមងក ត្នៃសវនការជាំៃជ
ុាំ ស្រេោះកត ីមៃោះ។
ទក់ទងៃឹងត្ស្រេូវការមលើការអប់រំពិភពមលាក
កេម វ ិធីចុោះតាេេូ លោឋៃោៃលកខ ណៈស្របកបមោយស្របសិទធភាពនៃការចូ លរ ួេ
មៅមពលខែលពួ កមគអាចទទួ លែុសស្រត្វូ មលើភាពសមុគាមញនៃចាំណុចទ ាំងឡាយ
ខែលការជាំៃុាំជស្រេោះមលើឧស្រកិែឋកេម ខែលោៃ

ឬេិៃោៃការចូ លរ ួេពីមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

េិៃអាចស្រត្វូ បាៃពិចារណា មោយពៃយល់ថា េមធាបាយទាំនក់ទាំៃងែ៏ស្រត្ឹេស្រត្វូ ស្រត្វូ បាៃមស្របស្រើ បាស់
មៅែណៈខែលកស្រេិត្អកខ រភាពរបស់ស្របាជៃមៅោៃកស្រេិត្ទបកនុងស្របមទសកេពុាមៅម យ
ើ ។
ក់ព័ៃធៃឹងចាំណុចខ្ងមលើមៃោះ

គឺាគាំៃិត្ខែលបាៃបងក ប់ៃូវអត្ថ ៃ័យកនុងបទសោភសៃ៍ាមស្រចើៃ

ខែលការខសវ ងរកការពិត្

ត្ស្រេូវការមែើេបីមរៀបរប់ពីមរឿងរ៉ាវ

ោៃលកខ ណៈស្រសមែៀងរនមៅៃឹង

កយថា

ៃិងការអប់រំពិភពមលាក
កាក់េួយោៃេុែពីរែុសរន។

ែូ ចខែលបាៃមលើកម ើងយ៉ាងសេស្រសបមោយអន កស្រត្វូ សោភសៃ៍

ការបមងក ើត្អ.វ.ត្.ក

ម ើង

ៃិងការរ ួេបញ្ចល
ូ រនមលើគមស្រោងចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី ថា៖
ពិត្ាបាៃជួ យពួ កមគបង្គាញពីការពិត្
ឹ ពី វ ិបត្ត ិខែលបាៃមកើត្ម ើងមោយរបបខែម រស្រកហេ
មែើេបីឱ្យពួ កមគែង
មហើយែូ មចន ោះេៃុសសាមស្រចើៃបាៃខសវ ងពីបញ្ហាមៃោះបាៃលអស្របមសើរ។

មលើសពីមៃោះមទៀត្

មកម ងៗជាំនៃ់មស្រកាយ ក៏ោៃឱ្កាសមែើេបីខសវ ងយល់បខៃថ េពីរបបមៃោះ។

88

៥.៦- ការខសវ ងរកសាំណង
៥.៦.១- ក្លវ ិបាកក្ល វូ ចាប់ និងជាក់ថ្សតង
បញ្ហាេួ យកនុងចាំមណាេបញ្ហាែ៏ចស្រេូងចស្រោសៃិងសមុគាមញទ ាំងឡាយ

ម

លគឺាចេង ល់ពីសាំណង

ខែលបាៃមរៀបរប់មោយត្ុលាការកនុង ‘មរលបាំណងឱ្យោៃលកខ ណៈាៃិេិត្តរ ូប ាាងសាំណងផាទល់’
បាៃបង្គាញ

អ.វ.ត្.ក

ាេួ យៃឹងបញ្ហាស្របឈេ

ៃិងភាពលាំបាកាមស្រចើៃ។

មៃោះគឺាមហត្ុនលស្រសបចាប់ៃិងាក់ខសត ង ខែលៃឹងស្រត្វូ បាៃកាំណត្់មោយែល ោ
ី ន ក់េតងៗ។ ក៏ប៉ាុខៃត
សូ េចងចាាំថា នលវ ិបាក ៃិងការោក់កស្រេិត្ស្រសបនល វូ ៃិងាក់ខសត ង ោៃទាំនក់ទាំៃងយ៉ាងជិត្សន ិទធ។
កនុងស្រកបែ័ណឌចាប់

សាំណង

ស្រត្វូ បាៃចាត្់ទុកាែាំមណាោះស្រាយសស្រោប់ជមោលោះរវាងរែឋ ៃិងរែឋ

ាាងសាំណងែូ ចខ្ត្មលើជៃរងមស្ររោះ។
បាៃចាប់យកជាំហាៃទ ាំងមនោះបនទប់េក

ក៏ប៉ាុខៃត

ចាប់អៃត រាត្ិ

ខែលបញ្ា ប់ាេួ យមសចកត ីសមស្រេចរបស់

សត ីពីមរលការណ៍

UN

ៃិងមសចកត ីខណនាំស្រគឹោះ

ខែលបាៃមលើកម ើងមោយរមៃការខកខស្របខែលជៃរងមស្ររោះពីអមាំ ពើមឃ្រមៅយ៉ាងធាំមធង
ោៃសិទធិមៅមលើ ‘ទទួ លបាៃសាំណងស្រគប់ស្ររៃ់ ស្របកបមោយស្របសិទធភាព ៃិងទៃ់មពលមវលា’។

ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសណ
ាំ ុ ាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (មែើេបណតង
ឹ ាជៃរងមស្ររោះ ភូ េិស្រសោះខកវ
ខែវ ិចិឆកា ឆ្ន២
ាំ ០១៤)។
88

ុាំវាងចាស់ ស្រស ុកឧត្ុងគ នលងទ៤
ី
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ស្រសមែៀងរនមៃោះ មលាកបាៃ គីេូៃ អគគ មលខ្ធិការ UN បាៃមលើកម ើងកនុងរបាយការណ៍េួយកនុងឆ្នាំ
២០១១ ថា៖
សាំណង

មផាតត្មលើជៃរងមស្ររោះ
ៃិងាេមធាបាយែ៏សាំខ្ៃ់នៃការមធវ ើឱ្យោៃភាពែុសខបល ករនកនុងជី វ ិត្របស់ជៃរង
មស្ររោះ។

គឺាយៃត ការខែលោៃ

បទពិមាធៃ៍

UN

បង្គាញថា

សាំណងអាចសស្រេបសស្រេួលែល់ការនសោះនា

ៃិងភាពមជឿាក់ែល ួៃកងកនុងស្របមទស

មហើយែូ មចន ោះនាំមៅរកសៃត ភា
ិ ពឋិត្មឋរ

ៃិងយូរអខងវ ងកនុងសងគ េមស្រកាយសស្រង្គគេ។
លទធ ភាពនៃសាំណង

គឺាចាំណុចសន ូលនៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះមោយទក់ទងៃឹង អ.វ.ត្.ក។
មបើមទោះបីាអវត្ត ោៃពីអ.វ.ត្.កខែលាអន កបមងក ើត្លកខ ែៃត ិៈមៃោះក៏មោយ
ក៏ វ ិធាៃននទ កនុងរបស់
អ.វ.ត្.ក

បាៃខចងថា
មរលបាំណងសាំខ្ៃ់នៃការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីកនុងការជាំៃជ
ុាំ ស្រេោះកត ីោៃពីរយ៉ាង។ វ ិធាៃ
២៣ quinquies បាៃបង្គាញែូ ចខ្ងមស្រកាេ៖
ស្របសិៃមបើជៃាប់មចាទស្រត្វូ បាៃកាត្់មទស

អងគ ជាំៃុាំជស្រេោះអាចនត ល់ាសាំណងសេូ

ហភាព

ៃិងសាំណងនល វូ ចិត្តមៅមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីបាៃ។
សាំណងសេូ ហភាព
ៃិងសាំណងនល វូ ចិត្តសស្រោប់មរលបាំណងនៃវ ិធាៃទ ាំងមៃោះ គឺា វ ិធាៃខែលថា៖
(ក)

ស្រត្វូ ទទួ លាគល់ការឈឺចាប់ខែលមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីបាៃទទួ ល
ាលទធ នលនៃការស្របស្រពឹត្តបទឧស្រកិែឋខែលជៃាប់មចាទស្រត្វូ បាៃកាត្់មទស
ៃិង

(ែ) ស្រត្វូ នត ល់អត្ថស្របមយជៃ៍ែល់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីខែលមោោះស្រាយការឈឺចាប់មៃោះ។

អត្ថស្របមយជៃ៍ទ ាំងមៃោះ

េិៃស្រត្វូ មធវ ើម ើងកនុងលកខ ណៈទូ ទត្់ាាច់ស្របាក់មៅមែើេ

បណតឹងរែឋ បបមវណី។
ក៏ប៉ាុខៃត ការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ នត លកា
់ ររាំស្រទមលើកាត្់មទសមៃោះ។ ែូ ចខែលបាៃម ើញពីខ្ងមលើ
វាក៏បាៃអៃុញ្ហញត្ឱ្យោៃ

‘សាំណងសេូ ហភាព

ៃិងសាំណងនល វូ ចិត្ត’

ស្រត្វូ បាៃទេទរម ើង

លវ ើមបើោៃខត្មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីក៏មោយ។ ការឈឺចុកចាប់ ‘នល វូ ចិត្ត’ ស្រត្វូ បាៃបកស្រាយម ើងា
េមធាបាយេួ យខែលបាៃមរៀបចាំម ើងទូ ទត្់សងខ្ងនល វូ ចិត្ត

ខែលែុសពីការឈឺចាប់ាក់ខសត ង

មហើយសាំណង

‘សេូ ហភាព’

ាការបញ្ហាក់នៃភាពេិៃអាចមៅរ ួចនៃការនត ល់សាំណងហិរញ្ញ វត្ថុែល់បុគគលៃីេួយៗ។

89

មយងតាេ

Bassiouni (២០០៦: ២០៥) សាំណងគឺា ‘េមធាបាយេួ យខែលជាំរុញឱ្យជៃរងមស្ររោះចូ លរ ួេ’។
កនុងៃ័យាក់លាក់មៃោះ

ការអវត្ត ោៃនៃស្របមភទការពិត្សស្រោប់ជៃរងមស្ររោះ

ោៃលកខ ណៈសាំខ្ៃ់គួរឱ្យកត្់សោគល់។
89

សាំណុាំមរឿងកាាំង មហក កអាវ (សណុាំមរឿង ០០១) ការសមស្រេចរបស់អងគ ជាំៃជ
ុាំ ស្រេោះសវនការ នលងទ២
ី ៦ ខែកកក ោ ឆ្ន២
ាំ ០១០ កថាែណឌទី ៦៦២ ែល់

៦៦៣។
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មោយមហត្ុថាោៃខត្ជៃាប់មចាទទ ាំងបីនក់មទខែលស្រត្វូ បាៃកាត្់មទសរហូ ត្េកែល់បចចុបបៃន
មហើយជៃាប់មចាទទ ាំងមនោះោៃាថៃភាពស្រកលាំបាក
ៃិងទទួ លបាៃជាំៃួយស្រសបចាប់
លទធ ភាពស្រទឹសតនី ៃសាំណងេិៃបាៃឈរមលើលកខ ណៈវ ិៃិចឆ័យនៃភាពស្រកីស្រកមនោះមទ។
បខៃថ េពីមៃោះមទៀត្ មគបាៃមលើកអាំណោះអាំណាងយ៉ាងរ ឹងោាំថា តាេពិត្មៅ កត ីរំពឹងទុកនៃសាំណង
សាំខ្ៃ់ៗមៅជៃរងមស្ររោះ
េិៃស្រត្វូ បាៃមលើកទឹកចិត្តម ើយ
មោយេមធាបាយចាំម ោះកិចាខែលការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីស្រត្វូ បាៃមធវ ើម ង
ើ ាមរឿយៗ។
មៃោះបង្គាញពីគុណ វ ិបត្ត ិនៃៃីត្ិ វ ិធីៃិងសាំខ្ៃ់ៗនៃរបបសាំណង។ មហត្ុែូមចន ោះ មៅស្រកេ Cartwright
បាៃមលើកម ើងថា៖
ចាំម

ោះែ្ុាំ

ែាំមណើរការនៃការចូ លរ ួេ

េិៃទៃ់ទទួ លយកបាៃមនោះមទ។
ែា ោះខ្ាយមពលមវលា

ៃិងការខសវ ងរកសាំណង

បនទប់ពមី ោោះស្រាយតាេរយៈែាំមណើរការសមុគាមញ

ៃិងប៉ាោះទងគ ិចែល់នល វូ ចិត្ត...

ជៃរងមស្ររោះបាៃរកម ើញថា

សវនការជាំៃជ
ុាំ ស្រេោះកត ីមៃោះេិៃោៃយុតាតធិការណា
មែើេបីបញ្ហាអវ ើេួយឱ្យមចញពីការទទួ លាគល់នល វូ ការកនុងការវ ិៃិ ចឆ ័យ។90
វ ិធាៃ

២៣

ខែលបាៃខចងខ្ងមលើមៃោះ

quinquies

មលើកម ើងពីបញ្ហាទ ាំងឡាយខែលជៃរងមស្ររោះបាៃជួ បស្របទោះកនុងការខសវ ងរកសាំណង។

ទីេួយ

សាំណងស្រត្វូ បាៃនត លជ
់ ូ ៃមោយស្របឆ្ាំងៃឹងឧស្រកិែឋជៃ
ខែលសាំណងទ ាំងមនោះេិៃស្រគប់ស្ររៃ់មែើេបីមធវ ើាែាំមណាោះស្រាយមៅអន កខែលបាៃរងការឈឺចាប់ពីេហ
ៃត រយែ៏ធាំមៃោះម យ
ើ ។ ទីពីរ អ.វ.ត្.ក មៅែវ ោះយុតាតធិការរ ឹងោាំនល វូ ចាប់។ កនុងការសមស្រេចនៃសាំណុមាំ រឿង
០០១

ត្ុលាការបាៃមលើកម ើងមោយចាស់លាស់ថា
មៅែវ ោះសេត្ថ ភាពកនុងការពស្រងឹងការនត ល់សាំណង។

‘អ.វ.ត្.ក
ែូ មចន ោះ

សាំណងខែលបាៃនត ល់មោយអ.វ.ត្.កស្របឆ្ាំងៃឹងជៃាប់មចាទអាចពស្រងឹងមៅមកើត្មៅមពលចាាំបាច់
កនុងស្របព័ៃធត្ុលាការកេពុាាេញ្ញ ខត្ប៉ាុមណា
ា ោះ។’91
កិចាសហស្របត្ិបត្ត ិការពីអាំណាចមៅស្រកេរបស់កេពុាេិៃអាចមកើត្ោៃម ើងឆ្ប់មនោះមទ
មហើយកាំខណទស្រេង់នៃស្រកបែ័ណឌគត្ិយុត្តិរបស់អ.វ.ត្.ក
ៃឹងោៃលកខ ណៈពិបាកាងមៃោះមៅមទៀត្មែើេបីទទួ លយកមៅបាៃ។
ាការពិត្ណាស់

កាំហុសឆគ ងាមស្រចើៃទ ាំងមៃោះ

ោៃលកខ ណៈែុសរនមៅៃឹងការរំពឹងទុកែ៏ែពស់របស់ជៃរងមស្ររោះ
០០១

ក់ព័ៃធៃឹងសាំណង។

កនុងសាំណុាំមរឿង

អ.វ.ត្.ក

បាៃនត លឱ្
់ យៃូ វសាំមណើសាំណងរ ួេរនរបស់ជៃរងមស្ររោះចាំៃួៃ
ខែលោៃការរ ួេបញ្ចល
ូ រននៃមឈាមោះស្រគប់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីទ ាំងអស់កនុងការវ ិៃិចឆ័យមទស
ៃិងការចងស្រកង

មបាោះពុេព

ៃិងខចកចាយៃូ វមសចកត ីខលល ងការណ៍សុាំអភ័យមទសរបស់

សាំមណើខែលមៅមសសសល់
ការនត ល់េូលៃិធិមលើកេម វ ិធីអប់រំ

ពីរ

ឌ្ុច។

ែូ ចាការទទួ លបាៃការខលទ ាំសុែភាពមោយឥត្គិត្នលល
ៃិងការាងសង់សតបរំ
ូ ឭកវ ិញ្ហញណកខ ៃធ

ស្រត្វូ បាៃបែិមសធមលើេូលោឋៃស្រគឹោះមនសងពីរន
ឬពីមស្រ

េិៃថាមោយារខត្ការកងវ ោះខ្ត្ភាពចាស់លាស់
ោះខត្សាំមណើទ ាំងមនោះហួ សពីលទធ ភាពរបស់អ.វ.ត្.ក។
ការវ ិៃិចឆ័យរបស់ត្ុលាការ
ស្រត្វូ បាៃ

Dame
Silvia
Cartwright
(មៅស្រកេអងគ ជាំៃុាំជស្រេោះសវនការរបស់
អ.វ.ត្.ក),
‘ការជាំៃជ
ុាំ ស្រេោះកត ីបទឧស្រកិែឋអៃត រាត្ិ។
កិចាសៃាខែលបាៃបាំមពញ?’ ( ការបមស្រងៀៃស្របចាាំឆ្នាំរបស់ Hawke, Adelaide នលងទី៩ ខែេិលុន ឆ្នាំ២០១១)។ អាចរកបាៃមៅ៖
http://w3.unisa.edu.au/hawkecentre/ahl/2011AHL_Cartwright.pdf (បាៃចូ លមៅកាៃ់ នលងទ៨
ី ខែវ ិចិឆកា ឆ្ន២
ាំ ០១៥)។
91
សាំណុាំមរឿងកាាំង មហក កអាវ (សណុមាំ រឿង ០០១) ការសមស្រេចរបស់អងគ ជាំៃុាំជស្រេោះសវនការ នលងទី២៦ ខែកកក ោ ឆ្ន២
ាំ ០១០ កថាែណឌទី ៦៦១
មជើងទាំព័រ ១១៤៤។
90
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មរៀបរប់ម ើងមោយមេធាវ ើមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីកនុង

‘លកខ ណៈត្ិចត្ួ ចបាំនុត្

អភិរកសបាំនុត្

ៃិងស្របខហលាវាោៃលកខ ណៈស្រត្ឹេស្រត្វូ មោយៃិយយេិៃអាចស្រសមេើស្រសនេបាៃថា
អាចស្រត្វូ បាៃមគបញ្ហា’។92

អ.វ.ត្.ក

ែល ួៃកងបាៃមលើកម ើងកនុងការវ ិៃិចឆ័យរបស់ែល ួៃកនុងសាំណុាំមរឿង០០២/០១
‘ែូ ចខែលោៃភាពាក់ខសត ងតាេរយៈសាំណុាំមរឿង

ខែលពិរុទធជៃោៃជីវភាពស្រកលាំបាក

០០១

សាំណងខែលនត ល់ឱ្យមស្រកាេគាំរ ូនៃមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

ហាក់េិៃបមងក ើៃៃូ វលទធ នលរ ូបីគួរឱ្យ

93

កត្់សោគល់សស្រោប់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី’។

តាេពិត្មៅ អ.វ.ត្.ក េិៃបាៃគិត្ែល ួៃកងថា
ាអន កោៃសេត្ថ ភាពកនុងពស្រងីករបបសាំណងទ ាំងឡាយាងមៃោះមទៀត្មទ ខែល
អងគ ជាំៃុាំជស្រេោះគឺ...

ស្រត្វូ បាៃោក់កស្រេិត្កនុងកិចាការរបស់ែល ួៃមោយតាេសាំមណើ

េុៃមពលខែលវាៃិងស្របមភទនៃសាំណង
ស្រត្វូ បាៃអៃុញ្ហញត្ែូ ចបាៃខចងកនុង វ ិធាៃននទ កនុង។

ការកាំណត្់នៃលកខ ណៈមៃោះ

េិៃអាចមចៀសមចញបាៃតាេរយៈយុត្តិាស្តសតណាេួ យម ើយ
វាស្រត្វូ ការវ ិមាធៃកេម នៃវ ិធាៃទ ាំងមនោះ។94

ក៏ប៉ាុខៃត

ភាពេិៃទក់ទងរនរវាងការរំពឹងទុកៃិងធាត្ុពិត្មលើេូលោឋៃមៃោះ ស្រត្វូ បាៃបង្គាញម ើងកនុងលកខ ណៈ
ែ៏ខ្លាំងកាលមោយេស្តៃតីចាប់ាៃ់ែពស់កនុងអងគ ជាំៃុាំជស្រេោះ ខែលបាៃៃិយយថា៖
េៃុសសខែលេិៃបាៃែឹងពីធាត្ុពិត្នៃៃីត្ិ វ ិធីស្រសបចាប់មៃោះមទ ោៃការរំពឹងទុកខែព ស់
ខែលេិៃគួ រឱ្យមជឿមលើគមស្រោងសាំណងមៃោះ។

ក៏ប៉ាុខៃត

វាេិៃោៃេូ លោឋៃកនុងធាត្ុពិត្មនោះមទ។ មយើងោៃស្របព័ៃធខែលជាំរុញមយើង ពីមស្រ
វាាអវ ើខែលអន កទ ាំងអស់រនចង់បាៃ

ក៏ប៉ាុខៃត មៅមពលខែលមយើងអៃុវត្ត វា

មយើងពិត្ាាប់មចាទមលើការកងវ ោះខ្ត្ខ្ងការនចនស្របឌ្ិត្លម ីមៃោះ។
ស្រត្វូ បាៃបាំមពញម ើងមោយមរៀបចាំេិៃបាៃស្រត្ឹេស្រត្វូ ។
មហើយមៅមពលមេធាវ ើការ

ោះថា

គមស្រោងសាំណង

95

របាៃោៃស្របាសៃ៍ មោយោៃកងវ ល់ថា

ពួ កមគេិៃបាៃឱ្យជៃរងមស្ររោះអវ ើទល់មាោះមៅទីមៃោះ។ មៅមពលមលាកអន កសិកាពីការ
វ ិៃិចឆ យ
័ កាត្់មទសរបស់ាលាឧទធ រណ៍កនុងសាំណុមាំ រឿង
ឌ្ុច
មលាកអន កេិៃអាចមធវ ើអវើ
បាៃមទ ប៉ាុខៃត ោៃការញាក់មនអ ើលយ៉ាងខ្លាំង។ មត្ើវាាសាំណងែ៏សខ្
ាំ ៃ់ខែរឬមទសស្រោប់
ៃរណាោនក់មៅស្របមទសកេពុា
បណតឹងរែឋ បបមវណីនាយមលើមគហទាំព័រ

មោយស្ររៃ់ខត្បមញ្ា ញមឈាមោះរបស់មែើេ
ឹ
ែ្ុាំពិត្ាេិៃបាៃែង
ក៏ប៉ាុខៃត ែ្ុាំៃឹងសៃម ត្់ថា

កិចាសៃទ នាេួ យសហមេធាវ ើមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីសាំណុមាំ រឿង ០០១ អ.វ.ត្.ក កាំណត្់សោគល់សតីពីសណ
ាំ ុ ាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ ។
ស្រពោះរជអាាា ៃិង ៃួ ៃ ា ៃិងមែៀវ សាំនៃ សាំណុមាំ រឿងមលែ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អ.វ.ត្.ក/TC ការសមស្រេច (នលងទី៧ខែសីហា ឆ្ន២
ាំ ០១៤)
កថាែណឌទី ១១១២។ អាចរកបាៃមៅ៖ http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/2014-0807%2017:04/E313_Trial%20Chamber%20Judgement%20Case%20002_01_ENG.pdf (បាៃចូ លមៅកាៃ់ នលងទី១០ ខែវ ិចិឆកា
ឆ្ន២
ាំ ០១៥)។
94
សាំណុាំមរឿងកាាំង មហក កអាវ (សណុាំមរឿង ០០១) ការសមស្រេចរបស់អងគ ជាំៃជ
ុាំ ស្រេោះសវនការ នលងទ២
ី ៦ ខែកកក ោ ឆ្នាំ២០១០ កថាែណឌទី ៦៦២។
95
កិចាសៃទ នាេួ យេស្តៃតីចាប់ាៃ់ែពស់ អងគ ជាំៃុាំជស្រេោះមៅស្រកេរបស់អ.វ.ត្.ក កាំណត្់សោគល់សតីពីសណ
ាំ ុ ាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ ។
92
93
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វាេិៃខេៃមនោះមទ។96
តាេរយៈការរ ិោះគៃ់

បាៃមលើកទឹកចិត្តឱ្យមេធាវ ើមផាតត្មលើ
ខែលបងក ភាពង្គយស្រសួលែល់មេធាវ ើមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមែើេបីកាំណត្់

ត្ុលាការកនុងសាំណុមាំ រឿង

ខនន កទីពីរនៃរបបសាំណង

០០២/០១

ពីគមស្រោងខែលបាៃនត ល់េូលៃិធិមោយោាស់ជាំៃួយទីបីាចេបង។
តាេពិត្មៅ
មេធាវ ើមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
ស្រត្វូ ចាត្់ឱ្យកកភាពមលើគមស្រោងខែលការនតល់េូលៃិធិស្រគប់ស្ររៃ់ពី
ខ្ងមស្រៅ ស្រត្វូ បាៃបៃត ម ង
ើ ាេួ យមសវាកេម រាំ រជៃរងមស្ររោះ (VSS) របស់ អ.វ.ត្.ក។ ាពិត្ណាស់
មេធាវ ើមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីយល់ថា ែល ួៃសថ ិត្កនុងភាពលាំបាកមៅទីមៃោះ។ ក៏ប៉ាុខៃត វ ិធីាស្តសតលម ីមៃោះ
ត្ាំណាងឱ្យវ ិធី

ាស្តសតលអស្របមសើរាងេុៃខែលបាៃមធវ មើ ើងមោយ
អ.វ.ត្.ក
ក់ព័ៃធៃឹងសាំណងខែលស្រត្វូ នត ល់ឱ្យមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
មហើយត្ុលាការកនុងការវ ិៃិចឆ័យរបស់ែល ួៃ

បាៃសមស្រេចៃូ វសាំមណើសណ
ាំ ងសរុបចាំៃួៃ

១១

កនុងចាំមណាេសាំមណើចាំៃួៃ
១៣
97
ែូ ចាសាំមណើសស្រោប់គមស្រោងអប់រំ ការាងសង់សតបរំ
ូ ឭកវ ិញ្ហញណកខ ៃធ ៃិងកេម វ ិធីជួយែល ួៃកង។

មែើេបីយល់ថា មត្ើ វ ិធីាស្តសតោៃកស្រេិត្ែូ ចបាៃឆលុោះបញ្ហាាំងកនុងសាំណងខែលនត លម់ ោយត្ុលាការ
កនុងសាំណុាំមរឿង ០០១ ៃិង ០០២/០១ សេតាេការរំពឹងចង់បាៃរបស់ជៃរងមស្ររោះខែរឬមទ វាោៃ
ារៈសាំខ្ៃ់ខែលមយើងពិៃិត្យទសសៃៈរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅកនុងបរ ិការណ៍មៃោះ។
៥.៦.២- ការយល់គ េញរបស់ជនរងគ្រោះ
នល វ ិបាកតាេនល វូ ចាប់
ៃិងាក់ខសត ងនៃរបបសាំណងទក់ទិៃមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
ស្រត្វូ បាៃពិៃិត្យពីខ្ងមលើ។ ខនន កមៃោះៃឹងមផាតត្មលើការយល់ម ើញ ទសសៃៈ ស្រពេទ ាំងការយល់ែឹងរបស់
ជៃរងមស្ររោះអាំពស
ី ាំណងមោយារខត្នល វ ិបាកែូ ចបាៃមលើកម ើងខ្ងមលើ។
ែូ ចបាៃម ើញស្រាប់
ជៃរងមស្ររោះទាំៃងាោៃការរំពឹងទុកែព ស់ ក់ព័ៃធសណា
ាំ
ប៉ាខុ ៃត ធាត្ុពត្
ិ ស្របខហលាេិៃសេតាេ
ការរំពឹងទុកទ ាំងមនោះមទ។ មយើងៃឹងស្រត្វូ ស្រត្ ប់េកចាំណុចខ្ងមស្រកាេមៃោះ វ ិញ បនទប់ពព
ី ិៃិត្យមេើល
សកខ ីកេម របស់ជៃរងមស្ររោះទក់ទងបទពិមាធៃ៍របស់ពួកមគាេួ យរបបសាំណងរបស់ អ.វ.ត្.ក។
ាចាំណុចចាប់មនត ើេ
វាោៃារៈសាំខ្ៃ់កនុងការខញកភាពែុសរនរវាងមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
ៃិងជៃរងមស្ររោះ។
ារៈសាំខ្ៃ់នៃសាំណងស្រត្វូ បាៃឆលុោះបញ្ហាាំងយ៉ាងខ្លាំងកាលេិៃស្រត្ឹេខត្
កនុងចាំមណាេមែើេបណដឹងរែឋ បបមវណីទទួ លបាៃការសោភសចាំៃួៃ
៣៥
នក់ខែលចាប់អារេម ណម៍ លើ
ចាំណាត្់ការៃីត្ិ វ ិធី ៃិងយ៉ាងមហាចណាស់ស្រត្វូ បាៃជូ ៃែាំណឹងបាៃលអ ប៉ាុមណា
ា ោះមទ ប៉ាុខៃត ខលេទ ាំងកនុង
ចាំមណាេមែើេបណតឹងាជៃរងមស្ររោះចាំៃួៃ ១៥ នក់នងខែរ។ មែើេបណតឹងាជៃរងមស្ររោះរមៃសិទធិទទួ ល
បាៃសាំណងមទ។
មទោះាយ៉ាងណា
ពួ កមគពិត្ាោៃការរំពឹងទុកកនុងនេាជៃរងមស្ររោះកនុង
របបែូ ចរន
ថាៃឹងទទួ លបាៃសាំណងស្រសមែៀងៃឹងអត្ីត្មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីខែរ។ ទសសៃៈខែល
ស្រត្វូ បាៃបមញ្ា ញស្របខហលាការយល់ថា ការទទួ លបាៃមសវាខលទ ាំសុែភាពឥត្គិត្នលលោៃារៈសាំខ្ៃ់។
ចាំណុចទ ាំងមៃោះ
ស្រត្វូ បាៃបង្គាញយ៉ាងចាស់កនុងចមេល ើយខ្ងមស្រកាេនត លម់ ោយមែើេបណតឹងាជៃរង
មស្ររោះោនក់ខែលស្រត្វូ បាៃសោភសមៅមសៀេរប៖។
ែ្ុាំចង់បាៃប័ណាខែលអៃុញ្ហញត្ឱ្យែ្ុាំទទួ លបាៃការខលទ ាំសុែភាពឥត្គិត្នលល

ៃិងការ

អប់រំថានក់ឧត្ត េសិកាឥត្គិត្នលលសស្រោប់កូៃៗរបស់ែ្ុាំ។ ែ្ុាំចង់ឱ្យនត លស
់ ាំណងស្របមភទមៃោះ

កិចាសៃទ នាេួ យមេធាវ ើការ រកត ី របស់មអៀង ារ ើ សណុមាំ រឿង ០០២ អ.វ.ត្.ក កាំណត្់សោគល់សតព
ី ស
ី ាំណុាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ ។
ស្រពោះរជអាាា ៃិង ៃួ ៃ ា ៃិងមែៀវ សាំនៃ សាំណុមាំ រឿងមលែ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អ.វ.ត្.ក/TC ការសមស្រេច (នលងទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤)
កថាែណឌទី ១១៥១ែល់ ១១៦៤។ អាចរកបាៃមៅ៖http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/2014-0896
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ែល់ ជៃរងមស្ររោះទ ាំងអស់ ។ 98
ត្ស្រេូវការាេូ លោឋៃៃូ វការខលទ ាំសុែភាពឥត្គិត្នលល ក៏បង្គាញាក់ខសត ងខែរមៅកនុងសស្រេង់
ពីបទសោភសៃ៍េួយមធវ ើម ើងាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីោនក់កនុងសាំណុាំមរឿង ០០១៖
ែល ួៃែ្ុាំផាទល់ចង់ឱ្យត្ុលាការសហការាេួ យរោឋភិបាលកេពុា មែើេបីនតលស្រ់ បព័ៃធេួ យែល់
ជៃរងមស្ររោះតាេរយៈការខចកប័ណាសុែភាពែល់ជៃរងមស្ររោះ ខែលមៅោៃជី វ ិត្រស់រៃ
ពីរបបខែម រស្រកហេ មែើេបីពួកមគោៃលទធ ភាពទទួ លបាៃមសវាសុខ្ភិបាលមោយេិៃចាាំ
បាច់បង់ស្របាក់ ពីមស្រ

ោះពួ កមគស្រកីកស្រក។ 99

េូ លមហត្ុខែលស្រត្វូ ការទទួ លបាៃការខលទ ាំសុែភាពឥត្គិត្នលល

ស្រត្វូ បាៃបៃយល់បក

ស្រាយមោយបទសោភសៃ៍េួយមទៀត្ខែលបាៃៃិយយថា
ស្របសិៃមបើោៃេៃទ ីរមពទយ ៃិងអងគ ការសស្រោប់ជៃរងមស្ររោះ វាាការលអ មែើេបីឱ្យមយើងេិៃ
ចាាំបាច់ចាំណាយមស្រចើៃមលើមសវាទ ាំងមៃោះ។

សពវ នលង

មយើងោៃេណឌលសុែភាព ុាំប៉ាុខៃតស្របសិៃមបើមយើងឈឺ មហើយរមៃលុយ វាេិៃង្គយស្រសួល
មទសស្រោប់មយើង។

អាំ ុ ងមពលស្របជុាំ

ែ្ុាំធាលប់

បាៃមលើកម ើងរ ួចមហើយអាំពីការស្រពួយបារេភ របស់ែ្ុាំថា

គួ រខត្ោៃ

េៃទ ីរមពទយសស្រោប់ជៃរងមស្ររោះមែើេបីឱ្យមយើងេិៃចាាំបាច់ចាំណាយស្របាក់មស្រចើៃ។ មយើងកនុង
នេាជៃរងមស្ររោះ ធាលប់បាៃទទួ លការឈឺចាប់រ ួចេកមហើយពីរបបមនោះ មហើយមពល
មៃោះមៅមពលមយើងឈឺស្រត្វូ ចូ លេៃទ ីរមពទយ

មយើងស្រត្វូ បង់នលល មពញ។

មៃោះាមរឿងខត្េួ យគត្់ខែលែ្ុាំចង់បាៃ។ 100
ែណៈការខលទ ាំសុែភាពាការស្រពួយធាំបាំនុត្របស់ជៃរងមស្ររោះ
ស្របធាៃបទទូ មៅេួ យមទៀត្កនុងបទសោភសៃ៍ខែលមធវ ើម ើង
អ.វ.ត្.ក

ខែលស្រត្វូ បាៃសោភស

ក់ព័ៃធយុតាតធិការោៃកស្រេិត្របស់

កនុងការនត លស
់ ាំណងសេូ ហភាពខែលនទ យ
ុ ៃឹងសាំណងបុគគល។

ាទូ មៅ

ការបមញ្ា ញេត្ិ

មលើចាំណុចមៃោះោៃការខែវ ងរន មោយអន កនត លប
់ ទសោភសៃ៍ោនក់អោះអាងថា
ទក់ទិៃសាំណង ជៃរងមស្ររោះេួ យចាំៃួៃចង់បាៃសាំណងបុគគល មហើយែល ោះមទៀត្ចង់បាៃ
សាំណងសេូ ហភាព។
មហើយមៃោះានលប៉ាោះ

ប៉ាុខៃត ចុងមស្រកាយ

សាំណងបុគគលេិៃអាចមៅរ ួច។

ល់ខែលទក់ទិៃការទេទររបស់ពួកមគ៖

ឧទហរណ៍

ស្របសិៃ

មបើត្ុលាការនត លឱ្
់ យជៃរងមស្ររោះោនក់ ១០.០០០ ែុលាលរ ត្ុលាការស្រត្វូ ចាំណាយរប់លាៃែុលាលរ
ពីមស្រ

ោះោៃជៃរងមស្ររោះរប់លាៃនក់។

ែូ មចន ោះមយើងេិៃអាចមធវ ើបាៃមទ។

ចាំៃួៃសរុបនៃមែើេបណដឹងរែឋ បបមវណីោៃាង ៤.០០០ នក់ មហើយចាំៃួៃមៃោះៃឹងមកើៃ

ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពស
ី ាំណុាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (សាំណុមាំ រឿង០០១ ៃិង០០២ របស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅមសៀេ
រប នលងទ២
ី ៤ ខែត្ុលា ឆ្នាំ២០១៤) ការសងក ត្់បញ្ហាក់ស្រត្វូ បាៃបខៃថ េ។
99 ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោ
ភ សៃ៍សតីពីសាំណុាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (សាំណុាំមរឿង០០១ មៅភន ាំមពញ នលងទ១
ី ៩ ខែកញ្ហញ ឆ្នាំ២០១៤)។
100 ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោ
ភ សៃ៍សតីពីសាំណុាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (សាំណុាំមរឿង០០២ របស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅភន ាំមពញ នលង ទី
០៣ ខែ វ ិចឆ ិកា ឆ្នាំ២០១៤)។
98
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ម ើងស្របសិៃមបើត្ុលាការេិៃបាៃបិទការោក់

កយាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី។ 101

ស្រសមែៀងរនមៃោះខែរ ការបមញ្ា ញេត្ិខ្ងមស្រកាេមធវ មើ ើងអាំ ុ ងបទសោភសៃ៍មនសងេួ យមទៀត្៖
ៃិយយពីសាំណង រមៃអវ ើខែលមធវ ើឱ្យែ្ុាំស្រពួយបារេភ ម យ
ើ ពីមស្រ
បុគគលោនក់ៗបាៃមទ។

ែូ មចន ោះវាស្រត្វូ ខត្ាសាំណងសេូ ហភាព

សោជិកស្រគួាររបស់ែ្ុាំមទខែលាលប់
ខែរ។

ោះសាំណងេិៃអាចនត លែ
់ ល់
ពីមស្រ

ោះេិៃខេៃោៃខត្

គឺស្របាពលរែឋ ាមស្រចើៃមទៀត្ែ៏ាលប់

ែូ មចន ោះសាំណងបុគគលេិៃអាចមៅរ ួចមទ។

ែូ មចន ោះវាស្រត្វូ ខត្ា

សាំណងសេូ ហភាពខែលាៃិេិត្តរ ូប មហើយែ្ុាំអាចទទួ លយកបាៃ។ មហើយែ្ុក
ាំ ៏យល់ខែរថា
រោឋភិបាលរមៃលវ ិកាស្រគប់ស្ររៃ់សស្រោប់នតលស
់ ាំណងបុគគលមទ។
ែូ មចន ោះមយើងអាច
ទទួ លយកបាៃទក់ទិៃសាំណងសេូ ហភាព។ ែូ មចន ោះវាសេមហត្ុនលសស្រោប់ែ្ុាំ។ 102
ចាំណុចសាំខ្ៃ់ពីរមចញពីេត្ិមយបល់ទ ាំងមៃោះគឺ៖

ទី១

មែើេបណដឹងរែឋ បបមវណីទទួ លាគល់ថា

ធៃធាៃោៃកាំណត្់ ែូ មចន ោះសាំណងនត លជ
់ ូ ៃអន កខែលរងមស្ររោះមោយារការរងមស្ររោះយ៉ាងរង្គគលក៏ៃឹង
ោៃកាំណត្់តាេមនោះខែរ។ ទី២ ក៏ោៃការទទួ លាគល់ខែរថា ការរងមស្ររោះមកើត្ម ង
ើ ទូ មៅ េិៃខេៃ
មកើត្ម ើងខត្មៅមលើស្រគួារណាេួ យមនោះមទ។
មទោះាយ៉ាងណា េិៃខេៃេៃុសសស្រគប់រ ូបសុទធខត្ោៃទសសៃៈខបបមៃោះម ើយ មោយេួ យចាំៃួៃ
ធាំមផាតត្សាំខ្ៃ់មលើការរងមស្ររោះរបស់បុគគល។
ែូ មចន ោះការរមៃយុតាតធិការកនុងការនត លស
់ ាំណងបុគគល
103
ស្រត្វូ បាៃអន កនត លប
់ ទសោភសៃ៍ោនក់ចាត្់ទុកា "ចមនលោះស្របមហាង"។ អន កនត លប
់ ទសោភសៃ៍ោនក់មទៀត្
បាៃមលើកម ើងថា
សាំណងោៃពីរស្របមភទគឺ៖

សាំណងនល វូ ចិត្ត

ៃិងសាំណងសេូ ហភាព។

ពីរស្របមភទមៃោះលអ រ ួចមៅមហើយ

សាំណងទ ាំង

ប៉ាុខៃត វាមៅែវ ោះសាំណងបុគគល។

ត្ុលាការគួ រខត្ោៃសាំណងបុគគលសស្រោប់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីទ ាំងអស់
ពីមស្រ ោះពួ កមគសុទធខត្ោៃ
ជវី ភាពយ៉ាប់យុឺៃខ្លាំង។ ែូ មចន ោះ

ត្ុលាការគួ រខត្នតលយ
់ ៉ា ងមហាចណាស់ទឹកស្របាក់បៃត ិច
បៃត ួចាសាំណងបុគគលខែរ។ ការពិត្មៅ អាយុជី វ ិត្របស់ាច់ញាត្ិខែលបាៃបាត្់បង់
អាំ ុ ងរបបខែម រស្រកហេ េិៃអាចកាត្់នលល បាៃមទ។ 104
មទោះាយ៉ាងណា
ធាៃោៃកស្រេិត្

អន កនត លប
់ ទសោភសៃ៍ោនក់មទៀត្បាៃទញទ ហ ីករណ៍ភាលេៗអាំពធ
ី ៃ

មោយខញកភាពែុសរនរវាងមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

ៃិងមែើេបណតឹងាជៃរង

មស្ររោះែូ ចបាៃពណ៌នខ្ងមលើ មហើយសងក ត្់ធងៃ់ថា
ជៃរងមស្ររោះបាៃមសន ើសស
ុាំ ាំណងបុគគល

ពីមស្រ

ោះពួ កមគោៃវ ័យចាស់មៅមហើយ

ៃិងស្រត្វូ

ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសាំណុាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (សាំណុាំមរឿង០០១ ៃិង០០២ របស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅ
ារេៃទ ីរស្របល័យពូ ជាសៃ៍ទួលខសល ង នលងទ១
ី ៨ ខែកញ្ហញ ឆ្នាំ២០១៤)។
102 ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោ
ភ សៃ៍សតីពីសាំណុាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (សាំណុមាំ រឿង០០២ របស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅមសៀេរប នលងទី
២៤ ខែត្ុលា ឆ្នាំ២០១៤)។
103 ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោ
ភ សៃ៍សតីពីសាំណុាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (សាំណុាំមរឿង០០១ ៃិង០០២ របស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅ
ភន ាំមពញ នលងទី១៨ ខែកញ្ហញ ឆ្នាំ២០១៤)។
104 ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោ
ភ សៃ៍សតីពីសាំណុាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (សាំណុាំមរឿង០០២ របស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅភន ាំមពញ នលងទី១៨
ខែកញ្ហញ ឆ្នាំ២០១៤)។
101
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ការស្របាក់សស្រោប់ស្រទស្រទង់ជីវភាពរស់មៅ
ពាបាលសុែភាពរបស់ែល ួៃ។

ៃិងសស្រោប់មចញនលល

មៃោះាសាំមណើខែលជៃរងមស្ររោះបាៃមលើកម ើង។

ែ្ុាំក៏ា

ត្ាំណាងមែើេ
បណតឹងរែឋ បបមវណីខែរមៅកនុងរជធាៃីភនាំមពញ
មយើងមចោះខត្ពាយេមសន ើសមុាំ ៅ

មហើយែ្ុាំក៏បាៃមសន ើសែ
ុាំ ូ ចរនមៃោះខែរ។
ឹ ថាមគេិៃឱ្យក៏មោយ។
មទោះបីាមយើងែង
អន ក

ែល ោះៃិយយថា ជៃរងមស្ររោះោៃមស្រចើៃ ែូ មចន ោះជៃរងមស្ររោះេិៃគួ រមសន ស
ើ ស
ុាំ ាំណងបុគគលមទ។
ចាំខណកកអន កែល ោះមទៀត្បាៃទញទ ហ ីករណ៍ថា មទ ោៃជៃរងមស្ររោះខត្ ៤.០០០ នក់
ប៉ាុមណា
ា ោះខែលបាៃោក់

កយមសន ស
ើ ុាំ។

ែូ មចន ោះសាំណងបុគគលគឺសស្រោប់អនកខែលបាៃោក់

កយមសន ើសុាំ េិៃខេៃសស្រោប់អនកខែលេិៃបាៃោក់

កយមសន ើសមុាំ នោះមទ។ ាការពិត្
ោៃជៃរងមស្ររោះរប់លាៃនក់ ប៉ាុខៃត មយងតាេែាំមណើរការៃីត្ិ វ ិធីកនុងត្ុលាការ ោៃខត្
អន កខែលបាៃោក់

កយមសន ើសប
ុាំ ៉ាុមណា
ា ោះខែលៃឹងទទួ លបាៃសាំណង។ 105

មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីោនក់ ៃិងាអន កោៃជី វ ិត្រស់រៃពីេៃទ ីរស-២១ បាៃបមញ្ា ញេត្ិ
ខ្លាំងៗបាំនុត្កនុងបទសោភសៃ៍

ក់ព័ៃធ អ.វ.ត្.ក

ប៉ាុខៃត កនុងនេាជៃរងមស្ររោះ ែ្ុាំេិៃទទួ លបាៃសាំណងបុគគលមទ។ វាមធវ ើឱ្យែ្ុាំែកចិត្ត។
ែូ មចន ោះ

អ.វ.ត្.ក

ស្ររៃ់ខត្ាត្ុលាការស្របឌ្ិត្ប៉ាុមណា
ា ោះ។

វាស្ររៃ់ខត្បង្គាញពិភពមលាកថាោៃសវនការជាំៃុាំជស្រេោះ

ប៉ាុខៃត រមៃសាំណង។

ែូ មចន ោះត្ុលាការមៃោះេិៃមលើកកេព ស់េៃុសសាត្ិមទ។ រយៈមពលាង ១៥ ឆ្នមាំ ៅ ២០ ឆ្នាំ
រមៃសាំណងបុគគលសស្រោប់ជៃរងមស្ររោះមទ

មហើយមៃោះេិៃខេៃ

ាគាំរ ូសស្រោប់ពិភពមលាកអៃុវត្ត តាេម ើយ។ 106
មគក៏អាចសមងក ត្ម ើញការខែវ ងគាំៃិត្ស្រសមែៀងៗរនខែរមៅកនុងការស្របជុាំស្រក ុេមរលមៅ
ចាំៃួៃ ៥ មលើកខែលមធវ ើម ើងមៅស្របមទសកេពុា មោយអន កែល ោះយល់ស្រសបថាោៃសាំណងសេូ ហ
ភាពខត្េួ យគត្់

មហើយអន កមនសងមទៀត្ខែលសខេត ងការែកចិត្តចាំម

ធិការកនុងការនត លស
់ ាំណងបុគគល
សុែភាពឥត្គិត្នលល ។

ាពិមសសាេួ យៃឹងទសសៃៈទទួ លមសវាខលទ ាំ
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បនទប់ពីការវ ិភាគមលើការស្របជុាំស្រក ុេមរលមៅ
បង្គាញយ៉ាងចាស់ថា

ោះការរមៃយុតាត

បូ ជៃីយោឋៃក៏សាំខ្ៃ់ខែរ។

ៃិងបទសោភសៃ៍ខែលស្រត្វូ បាៃមធវ ើម ើង

ៃិងាសនរបស់កេពុា
បូ ជៃីយោឋៃស្រត្វូ បាៃចាត្់ទុកាចាំណុចសន ូលនៃពិធីាសន ៃិងជី វ ិត្រស់មៅកនុងសងគ េ។ ែូ ច
អន កនត លស
់ ោភសៃ៍ោនក់បាៃបមញ្ា ញេត្ិថា “ែ្ុាំចង់ឱ្យោៃសតបរំ
ូ ឭក វ ិញ្ហញណកខ ៃធមៅកខៃល ងណា
េួ យទុកសស្រោប់ាបូ ជៃីយោឋៃ។
ស្របសិៃមបើោៃសតបរំ
ូ ឭក វ ិញ្ហញណកខ ៃធ
មយើងអាចមធវ ើពិធីាសនបាៃង្គយស្រសួល

កនុងវបបធេ៌

ៃិងេិៃពិបាកមធវ ើែាំមណើរឆ្ងយ។

ជៃរងមស្ររោះភាគមស្រចើៃខែលស្រត្វូ បាៃសោភស បាៃសខេត ងការមពញចិត្តចាំម

កនុងាមរត្ីមៃោះ
ោះ វ ិធាៃការសាំណង

ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពស
ី ាំណុាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (សាំណុាំមរឿង០០២ របស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅភន ាំមពញ នលង
ទី០៣ ខែត្ុលា ឆ្នាំ២០១៤)។
106 ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោ
ភ សៃ៍សតីពីសាំណុាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (សាំណុាំមរឿង០០១ ៃិង០០២ របស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅ
ារេៃទ ីរស្របល័យពូ ជាសៃ៍ទួលខសល ង នលងទី១៨ ខែកញ្ហញ ឆ្នាំ២០១៤)។
107 ចូ រមេើលសាំណ
ុ ាំមរឿង០០២ របស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីខែលាស្រក ុេមរលមៅមៅស្រស ុកបមសែឋ មែត្ត កាំពង់សពឺនលងទី១០ ខែត្ុលា
ឆ្នាំ២០១៤។ សាំណុាំមរឿង០០១ ៃិង០០២ របស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅមែត្ត នស្រពខវង នលងទ២
ី ៨ ខែត្ុលា ឆ្ន២
ាំ ០១៤។ ស្របត្ិចា រ ឹកនៃ
ការស្របជុាំសតីពីសាំណុាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ ។
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នត លម់ ោយត្ុលាការកនុងសាំណុាំមរឿង ០០២/០១ ទក់ទងការាងសង់សតបរំ
ូ ឭក វ ិញ្ហញណកខ ៃធ ។ មទោះា
យ៉ាងណា
ោៃការមស្រត្ៀេទុកែល ោះ ក់ព័ៃធចាំៃួៃសតបរំ
ូ ឭក
វ ិញ្ហញណកខ ៃធស្រពេទ ាំងទីតាាំងភូ េិាស្តសតរបស់វាែូ ចខែលបាៃនត លា
់ ឧទហរណ៍តាេរយៈេត្ិ
មយបល់ខ្ងមស្រកាេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីោនក់កនុងសាំណុាំមរឿង

០០២/០១

អាំ ុ ងមពលសោភសៃ៍៖
សពវ នលង

មយើងបាៃរកាទុកទួ លម

ធិ៍នស្រជេិៃប៉ាោះ ល់មទ
មហើយមយើងបាៃរង់ចាាំ
ខស្រកងមលាត្ុលាការបញ្ហាឱ្យាងសង់សតបរំ
ូ ឭក វ ិញ្ហញណកខ ៃធ មៅទីមនោះ។
ស្របសិៃមបើាង
សង់សតបរំ
ូ ឭក វ ិញ្ហញណកខ ៃធ ខត្មៅកនុងរជធាៃីភនាំមពញ
មយើងស្រត្វូ មធវ ើែាំមណើរមៅ
ទីមនោះមែើេបីបួងសួ ងែល់ វ ិញ្ហញណកខ ៃធ ាច់ញាត្ិខែលបាៃខចលឋាៃ ពីមស្រ ោះវាឆ្ងយពីទី
មៃោះ
មហើយមយើងបាៃមសន ើសឱ្
ុាំ យត្ុលាការាងសង់សតបរំ
ូ ឭក វ ិញ្ហញណកខ ៃធ មៅកនុងមែត្ត
ៃីេួយៗ។ 108
សស្រោប់អនកនត លប
់ ទសោភសៃ៍ែលោះ

ការាងសង់សតបរំ
ូ ឭក វ ិញ្ហញណកខ ៃធ ស្រត្វូ បាៃនតលត្
់ នេល

មសម ើរនៃឹងការនត លកា
់ រខលទ ាំសុែភាពឥត្គិត្នលល

ក់ព័ៃធសាំណង។

ែូ ចខែលអន កនត ល់

បទសោភសៃ៍ោនក់មទៀត្បាៃមសន ើម ើងថា
...
អវ ើខែលមយើងចង់បាៃបាំនុត្គឺមសវាខលទ ាំសុែភាព
ៃិងការាងសង់សតបរំ
ូ ឭក
វ ិញ្ហញណកខ ៃធ បខៃថ េមទៀត្មៅកនុងមែត្ត
ៃិងស្រស ុកៃីេួយ។
មទោះាយ៉ាងណា
មយើងេិៃែឹងថា មត្ើមយើងៃឹងទទួ លអវ ើខែលមយើងបាៃមសន ើសុាំ ឬក៏អត្់មទ។ មយងតាេព័ត្៌
ី ស្រោប់ាងសង់
ោៃខែលែ្ុាំទទួ លបាៃ
ការាងសង់សតបរំ
ូ ឭក វ ិញ្ហញណកខ ៃធ ស្រត្វូ ការែស
ៃិងការអៃុេ័ត្ពីអាាាធរេូ លោឋៃ។ 109
នទ យ
ុ មៅវ ិញ អាំ ុ ងបទសោភសៃ៍ាេួ យមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីោនក់មនសងមទៀត្ ភាពែុស
រនស្រត្វូ បាៃខញកមចញវាងសាំណួរ ក់ព័ៃធសតបរំ
ូ ឭក វ ិញ្ហញណកខ ៃធ ៃិងបញ្ហាសាំណងសេូ ហភាពមធៀប
ៃឹងសាំណងបុគគល៖
ការាងសង់សតបរំ
ូ ឭក វ ិញ្ហញណកខ ៃធ កនុងមែត្ត ៃីេួយៗេិៃអាចមៅរ ួចមទ។
ែ្ុាំចង់បាៃសាំណងបុគគល។ 110
ែូ មចន ោះោៃបញ្ហាាក់ខសត ងខែលមែើេបណតឹងាជៃរងមស្ររោះ

ៃិងមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីបាៃ

មលើកម ើងទក់ទិៃសាំណង។ កនុងចាំមណាេកត ីកងវ ល់ភាគមស្រចើៃ គឺការរមៃសាំណងបុគគល ការទទួ លបាៃ
ការខលទ ាំសុែភាពឥត្គិត្នលល មៅោៃកស្រេិត្ ៃិងការាងសង់សតបរំ
ូ ឭក វ ិញ្ហញណកខ ៃធ តាេបណា
ត មែត្ត
ទូ ទ ាំងស្របមទសកេពុា។
ពិត្ណាស់ថា ការែកចិត្តរបស់ពួកមគចាំម

ោះការេិៃបាៃែូ ចការរំពឹងទុក បាៃមធវ ើឱ្យប៉ាោះ

ល់

ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពស
ី ាំណុាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (សាំណុាំមរឿង០០២ របស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅភន ាំមពញ នលង
ទី០៣ ខែ វ ិចឆ ិកា ឆ្នាំ២០១៤)។
109 ចូ រមេើលសាំណ
ុ ាំមរឿង០០២ របស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីខែលាស្រក ុេមរលមៅមៅស្រស ុកបមសែឋ មែត្ត កាំពង់សពឺ នលង ទី១០ ខែត្ុលា
ឆ្នាំ២០១៤។
110
ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតព
ី ីសាំណុាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (សាំណុាំមរឿង០០១ ៃិង០០២ របស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅ
មសៀេរប នលង ទី២៤ ខែត្ុលា ឆ្នាំ២០១៤)។
108
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ែល់ទសសៃៈរបស់ជៃរងមស្ររោះមលើការចូ លរ ួេរបស់ពួកមគកនុងែាំមណើរការៃីត្ិ វ ិធី
អ.វ.ត្.ក

មោយសាំណងបាៃកាលយាបញ្ហាខែលោៃការជាំទស់បាំនុត្

កាំពុងរង់ចាាំមេើលមៅម ើយថា

មត្ើការនត លស
់ ាំណងកនុងសាំណុាំមរឿង

មៅចាំម

ោះេុែ

ៃិងជខជកមស្រចើៃបាំនុត្។

០០១

ៃិងសាំណុាំមរឿង

មគ

០០២/០១

ៃឹងោៃនលប៉ាោះ

ល់យ៉ាងណាមលើការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ ៃិងថា មត្ើវាៃឹងបៃទុចបង្គអក់ជៃរង

មស្ររោះេិៃឱ្យោក់

កយមែើេបីចូលរ ួេកនុងឋាៃៈាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីកនុងសវនការជាំៃច
ុាំ ស្រេោះខែល

អាចមកើត្ោៃនមពលខ្ងេុែ (សាំណុាំមរឿង ០០៣ ៃិងសាំណុាំមរឿង ០០៤) ខែរ ឬមទ។ មទោះាយ៉ាងណា អវ ើ
ខែលេិៃគួ របាំមភល ចែូ ចបាៃបង្គាញកនុងសស្រេង់សេដ ីខែលស្រត្វូ បាៃមស្របស្រើ បាស់កនុងខនន កមៃោះ
រែឋ បបមវណីចាត្់ទុកសាំណងសេូ ហភាពខែលនត លម់ ោយ
ារៈសាំខ្ៃ់។

អ.វ.ត្.ក

ថាោៃៃ័យ

បាច់ស្រត្វូ មធវ ើការវាយត្នេល មលើការេិៃមពញចិត្តរបស់ពួកមគចាំម

ខែលេិៃខេៃខត្មធវ ើម ើងមៅមលើការរមៃសាំណងបុគគលប៉ាុមណា
ា ោះមទ

មែើេបណតឹង
ៃិងោៃ

ោះរបបសាំណងបចចុបបៃន

ប៉ាុខៃត ក៏ស្រត្វូ មធវ ើការវាយត្នេល មៅមលើ

ការទទួ លាគល់របស់ជៃរងមស្ររោះថាសាំណងសេូ ហភាពោៃារៈសាំខ្ៃ់នងខែរ។ ទៃទ ឹេៃឹងមៃោះ គួ រខត្
ចាាំទុកកនុងចិត្តថា

ស្របាជៃកេពុា

ភាគមស្រចើៃចាត្់ទុកែល ួៃកងាជៃស្រកីស្រក

មហត្ុែូមចន ោះការ

នត ល់សាំណងាលុយកាក់ នត ល់អត្ថ ស្របមយជៃ៍ចាស់លាស់ ៃិងចាាំបាច់ែល់ពួកមគ។
ែូ ចបាៃបញ្ហាក់ពខ្
ី ងមលើ ស្រត្វូ ស្រប ុងស្របយ័ត្នថា ព័ត្៌ោៃោៃារៈសាំខ្ៃ់ចាំម ោះការសមស្រេច
បាំណងតាេការរំពឹងទុក។ កនុងាមរត្ីមៃោះ ធៃធាៃោៃកស្រេិត្សស្រោប់ការអប់រំនសពវ នាយ ៃិងការ
ខចកចាយព័ត្៌មែើរត្ួ នទីយ៉ាងសាំខ្ៃ់។
ការជខជកាាធារណៈមលើសណ
ាំ ងទក់ទិៃមែើេបណតឹង
រែឋ បបមវណី ស្រត្វូ បាៃជាំរុញមោយសងគ េសុី វ ិល មេធាវ ើការ រសិទធិេៃុសស ៃិងអងគ ការេិៃខេៃរោឋ
ភិបាល មហើយកនុងករណីែលោះស្របខហលាអាចោៃការលាបពណ៌នទយ
ុ ពីការពិត្ខែលបាៃបងក ឱ្យោៃការ
រំពឹងចង់បាៃេិៃសេមហត្ុនល។
មៃោះសបង្គាញឱ្យម ើញថា
មែើេរែឋ បបមវណីាបុគគលេិៃចាាំបាច់
យល់ែឹងចាស់អាំពយ
ី ុតាតធិការោៃខែៃកាំណត្់របស់ អ.វ.ត្.ក មទ។ ាពិមសស បញ្ហាពិបាកមោោះស្រាយ
គឺការយល់ែឹងមៅោៃកស្រេិត្ទក់ទិៃកងវ ោះសាំណងបុគគល
មទោះបីវាាការទទួ លែុសស្រត្វូ
របស់មេធាវ ើត្ាំណាងមែើេបណដឹងរែឋ បបមវណីកនុងការធានថា មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីស្រត្វូ បាៃជូ ៃែាំណឹង
ស្រគប់ស្ររៃ់អាំពស
ី ិទធ រិ បស់ពួកមគមៅកនុងែាំមណើរការៃីត្ិ វ ិធី
ៃិងសាំណងចាស់លាស់កតី។
អាំ ុ ងមពល
សវនការជាំៃជ
ុាំ ស្រេោះទ ាំងេូ លមៅ
អ.វ.ត្.ក
រំហូរព័ត្៌ោៃទក់ទិៃការោៃសាំណង
ទាំៃងា
េិៃស្រគប់ស្ររៃ់មទ
មហើយមពលែល ោះអាចមធវ ឱ្
ើ យមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីោៃការរំពឹងទុកេិៃពិត្។
មទោះាយ៉ាងណា
ោៃភាពស្របមសើរម ើងមស្រចើៃអាំ ុ ងែាំមណើរការសាំណុាំមរឿង
០០២
មលើខនន កនៃ
អងគ ភាពរាំ រជៃរងមស្ររោះ
(VSS)
សហមេធាវ ើនាំេុែត្ាំណាងមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
ៃិងត្ាំណាងខនន កចាប់របស់បុគគលខែលកាៃ់ខត្មចោះបង្គករាេុៃ
ៃិងបាៃនត លព
់ ័ត្៌ោៃមស្រចើៃអាំពី
សាំណងសស្រោប់ជៃរងមស្ររោះ។
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៥៧.- ការក្សោះក្ា
កិចចស្រពេមស្រពៀងរវាងអងគ ការសហស្របាាត្ិ

ៃិងរជរោឋភិបាលកេពុា

ទទួ លាគល់កតីបារេម ណ៍របស់រោឋភិបាល ៃិងស្របាជៃកេពុា មៅកនុងការខសវ ងរកយុត្តិធេ៌ ៃិងការនសោះ
នាាត្ិ សថ ិរភាព សៃត ិភាព ៃិងសៃត ិសុែ”។

ែូ មចន ោះការនសោះនាគឺាមរលបាំណងសន ូលខែល អ.វ.ត្.ក

111

ោៃបាំណងសមស្រេចឱ្យបាៃមៅទីបាំនុត្។ ចាំណុចែូ ចរនមៃោះស្រត្វូ បាៃមលើកម ើងមោយ Thoms et al.
(២០១០) ខែលការស្រាវស្រាវរបស់ែល ួៃបាៃសៃន ិោឋៃថា ស្របធាៃបទទូ មៅេួ យមៅកនុងកការសត ីពយ
ី ុត្តិ
ធេ៌អៃត រកាល

គឺស្របសិទធភាពពាបាលនៃសវនការជាំៃជ
ុាំ ស្រេោះឧស្រកែ
ិ ឋ កេម អៃត រាត្ិមលើអនក

រស់រៃោៃជី វ ិត្ពីអាំមពើឧស្រកិែឋកេម មឃ្រមៅស្រទង់ស្រទយធាំ ខែលរ ួេោៃការជាំរុញឱ្យោៃការមលើកខលង
មទស ៃិងការនសោះនាកនុងចាំមណាេស្របាពលរែឋ មស្រកាយមកើត្ោៃអាំមពើហិងាយ៉ាង រ ើករលោល។ ពិត្
ខេៃមហើយ

Gee-kin

Ip

(២០១៣៖៨៦៧)

ខលេទ ាំងចាត្់ទុកការនសោះនាាត្ិា

“វត្ថុបាំណង

ែ៏សាំខ្ៃ់” របស់ អ.វ.ត្.ក មទៀត្នង។
វាគួ រឱ្យចាប់អារេម ណ៍កនុងការកត្់សោគល់ថា
ការនសោះនាស្រត្វូ បាៃមលើកម ើងមោយមែើេ
បណតឹងរែឋ បបមវណី
ៃិងមែើេបណតឹងាជៃរងមស្ររោះមៅកនុងបទសោភសៃ៍ទ ាំងអស់ខែលបាៃមធវ ើ
ម ើង។ មទោះាយ៉ាងណា វាៃឹងចាស់មៅកនុងការវ ិភាគខ្ងមស្រកាេថា ពិត្ារមៃៃិយេៃ័យចាស់លាស់
ខែលមគទទួ លាគល់ាសកលថា “ការនសោះនា” ោៃៃ័យឱ្យស្របាកែយ៉ាងណាម ើយ មទោះបីាមគម ើញថា
ោៃសន ូលរ ួេមោយអន កនត លប
់ សោភសៃ៍ភាគមស្រចើៃកត ី។
សស្រោប់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីោនក់ខែលោៃជី វ ិត្រស់រៃពីេៃទ ីរ ុាំឃ្ាំងស-២១
ការ
នសោះនាគឺាការនទ យ
ុ រនស្រស ោះពីការបាំខបកមចញ ៃិងការស្រ ត្់ស្របាស់រន។ ែូ មចន ោះរត្់ទញទ ហ ីករណ៍ថា
ស្របាពលរែឋ ស្របារពធ ពិធីាសនមៅទីមៃោះ

[មៅារេៃទ ីរស្របល័យពូ ជាសៃ៍ទួលខសល ង]

ែូ មចន ោះទ ាំងជៃរងមស្ររោះ ៃិងឧស្រកិែឋជៃអាចេកជួ បជុាំរនបាៃ។ ាលទធ នល ពួ ករត្់
ខលងោៃកាំហឹង ៃិងចង់សងសឹករនមទៀត្មហើយ។ ស្របសិៃមបើមយើងបាំខបកជៃរងមស្ររោះ
ៃិងឧស្រកិែឋជៃមចញពីរន ពួ កមគៃឹងមៅខត្បៃត ការសងសឹករន ែូ មចន ោះកេពុា ៃឹងេិៃ
អាចនសោះនាបាៃមទ។

ប៉ាុខៃតស្របសិៃមបើមយើងមធវ ើមៅទូ ទ ាំងស្របមទសែូ ចខែលមយើងមធវ ើ

មៅគុកទួ លខសល ងមៃោះ មពលមនោះស្របមទសាត្ិមយើងទ ាំងេូ លអាចនសោះនាបាៃមហើយ។
ការែកស្រសង់មៃោះទក់ទញការចាប់អារេម ណម៍ ៅមលើារៈសាំខ្ៃ់នៃជាំមៃឿស្រពោះពុទធាសន
កនុងសងគ េកេពុា
កតាតវបបធេ៌សងគ េខែលប៉ាោះ

ខែលបាៃមលើកម ើងរ ួចេកមហើយកនុងបរ ិបទ
ល់ែល់ការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅ

អ.វ.ត្.ក។

េិៃគួ រ

មេើលស្រាលការនសោះនាខែលស្របកាៃ់យកោរ
៌ កណា
ត លតាេនល វូ ស្រពោះពុទធាសនខែលស្របឆ្ាំង
ការសងសឹក យ។ ែូ ចខែល Gee-kin IP បាៃទញទ ហ ីករណ៍មហើយថា មៅកនុងទិែឋភាពខែល អ.វ.ត្.ក
មផាតត្មលើគណមៃយយភាពកនុងបាំណងបញ្ា ប់
ៃិទណឌភាព "វាគួ រឱ្យោៃេៃទ ិលសងស័យថា មត្ើស្របាជៃកេពុា អាចយល់ពីបញ្ហាមៃោះខែរមទមោយារ
ទសសៃៈមលើកម ើងមនសងៗែូ ចា ការទទួ លយក ការអត្់ឱ្ៃ ៃិងចិត្ដមេតាដករុណាខែលាញឹកញាប់
ស្រត្វូ បាៃទទួ លយកកាៃ់ខត្មស្រចើៃកនុងសហគេៃ៍កេពុា” (Gee-kin IP, 2013: 868)។
ត្នេល ទ ាំងមៃោះក៏បង្គាញយ៉ាងចាស់ខែរមៅកនុងការមឆល យ
ើ ត្បខ្ងមស្រកាេ។
បណតឹងាជៃរងមស្ររោះោនក់បាៃមលើកម ើងអាំពកា
ី រនសោះនាគួ រឱ្យកត្់សោគល់ថា៖

ឧទហរណ៍

មែើេ

ចូ រមេើល៖ http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-documents/Agreement_between_UN_and_RGC.pdf (បាៃចូ ល
មៅកាៃ់មៅនលង ទី១២ ខែ វ ិចឆ ិកា ឆ្នាំ២០១៥)។
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ពួ ករត្់ស្របាជៃកេពុា[

អាចរស់មៅាេួ យរនកនុងសហគេៃ៍មោយសុែាៃ
ឹ កាៃ់ខត្មស្រចើៃ
ពីមស្រ ោះមពលមៃោះស្របាជៃសូ េបីខត្មៅត្ាំបៃ់ជៃបទ ក៏ោៃការយល់ែង
ឹ អាំពទ
ៃិងោៃទាំនក់ទាំៃងេិត្តភាពលអ មហើយពួ ករត្់គួរខត្ែង
ី មងវ ើែុសឆគ ងរបស់ែល ួៃ
មហើយែឹងថាេិៃគួ រស្របស្រពឹត្តទមងវ ើទ ាំងអស់មនោះ។ 112
]

សស្រោប់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីកនុងសាំណុាំមរឿង ០០២ មៃោះ ការអភ័យមទសាាងការសងសឹងក៏
ាលទធ នលផាទល់ខែលមកើត្មចញពីាលស្រកេរបស់ អ.វ.ត្.ក ខែរ៖
អវ ើខែលត្ុលាការមធវ ើ

គឺមែើេបីមលើកទឹកចិត្តែ្ុាំឱ្យនសោះនាាេួ យឧស្រកែ
ិ ឋ ជៃ។

បនទប់ពីអវើខែលត្ុលាការបាៃមធវ ើ មពលមៃោះែ្ុាំអាចទទួ លយកបាៃ។ ត្ុលាការបាៃខសវ ង
រកយុត្តិធេ៌ឱ្យែ្ុាំ មហើយបង្គាញថា ឧស្រកិែឋជៃពិត្ាបាៃស្របស្រពឹត្តឧស្រកិែឋកេម ខេៃ។ ែូ មចន ោះ
ែ្ុាំអាចទទួ លយកបាៃ ពីមស្រ

ោះជៃាប់មចាទពិត្ាារភាពថាបាៃស្របស្រពឹត្តឧស្រកិែឋកេម

មហើយែ្ុាំអាចមលើកខលងមទសឧស្រកិែឋជៃបាៃ ៃិងេិៃចង់សងសឹកមលើពួកមគ វ ិញមទ។
ស្របធាៃបទែូ ចរនមៃោះ

ស្រត្វូ បាៃមកើៃម ើងមោយអន កនត លប
់ ទសោភៃ៍ស្របកបមោយ

សុទិែឋិៃិយេោនក់មទៀត្ខែលបាៃភាាប់ការអភ័យមទស

ៃិងសៃត ិភាពមៅៃឹងការ រ ើកចមស្រេើៃរបស់

សងគ េកេពុា៖
មគបាៃស្របាប់មយើង ៃិងខណនាំមយើងឱ្យមចោះស្រសឡាញ់រន ៃិងរស់មៅាេួ យរនមោយសុែាៃ។
មយើងគួ រខត្រ ួបរ ួេរនម ើង វ ិញ មហើយជាំរុញស្របមទសរបស់មយើងឱ្យមែើរមៅេុែ មស្រ
រនសុទធខត្ាខែម រ។

ជៃរងមស្ររោះ

េួ យ។
មហើយមយើងោៃអារេម ណ៍ភយ
័ ខ្លច។

ោះមយើងទ ាំងអស់

ៃិងឧស្រកិែឋជៃរស់មៅាេួ យរនកនុងភូ េិខត្

មពលែល ោះមយើងម ើញអន កខែលបធាលប់ពាយេសោលប់មយើង
ប៉ាុខៃត ែ្ុាំគិត្ថា

អវ ើស្រគប់យ៉ាងៃឹងខលងោៃបញ្ហាមៅ

មពលអនគត្។
មទោះាយ៉ាងណា វាេិៃស្រត្ឹេស្រត្វូ ម ើយកនុងការសៃម ត្់ថា មគយល់ស្រសបទូ មៅតាេមយបល់ខែល
បាៃមលើកម ើងពីខ្ងមលើ។
ែូ ចបាៃមលើកម ើងពីខ្ងមែើេមហើយថា
ការនសោះនាអាចោៃៃ័យែុសៗរនសស្រោប់
េៃុសសមនសងរន។
ែូ មចន ោះអន កនត លប
់ ទសោភសៃ៍េួយស្រក ុេមទៀត្ខែលអាចបមងក ើត្ាស្រក ុេបាៃសស្រោប់
មរលបាំណងបចចុបបបៃន មជឿថា ការសងសឹក ក់ព័ៃធការនត នទមទស។ កនុងនេាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
ោនក់មៅកនុងស្រក ុេមៃោះយល់ថា ការនសោះនា ៃិងការសងសឹកគឺនទយ
ុ រនស្រស ោះ។ មទោះយ៉ាងណា រត្់
"អាចនសោះនាបាៃខត្ាេួ យអន កមៅថានក់មស្រកាេាត្ិប៉ាុមណា
ា ោះ។
ៃិយយពីមេែឹកនាំ
ៃិងេស្តៃតី
ទទួ លែុសស្រត្វូ ាៃ់ែពស់ វ ិញ [រត្់] អាចនសោះនាបាៃលុោះស្រតាខត្ពួ កមគស្រត្វូ បាៃនត នទមទសឱ្យាប់ពៃធ
នររេួ យជី វ ិត្”។113 ស្រសមែៀងរនមៃោះខែរ មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីោនក់មទៀត្បាៃមលើកម ើងអាំ ុ ងបទ
សោភសៃ៍េួយថា
េុៃមពលចូ លរ ួេសវនការមៅាលាកត ីខែម រស្រកហេ ែ្ុាំោៃអារេម ណ៍ថា ែ្ុាំេិៃមពញចិត្តមទ
មោយារខត្រមបៀបមយើងនសោះនារន មៅមពលមយើងបាៃបាត្់បង់អវើៗស្រគប់យ៉ាងមៅមហើយ
ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពស
ី ាំណុាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (មែើេបណតឹងាជៃរងមស្ររោះ មៅភន ាំមពញ នលងទី០៣ ខែ វ ិចឆ ិកា ឆ្នាំ
២០១៤)។
113 ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោ
ភ សៃ៍សតីពស
ី ាំណុាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីកនុងសាំណុាំមរឿង០០១ ៃិង០០២ មៅភន ាំមពញ
នលងទី១៩ ខែកញ្ហញ ឆ្នាំ២០១៤)។
112
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មនោះ!

មស្រកាយេក

មយើងោៃអារេម ណធ
៍ ូ រស្រាលបនទប់ពបា
ី ៃាតប់ព័ត្៌ោៃថា

ាលាកត ីខែម រស្រកហេកាំពុងមធវ ើការមែើេបីរកយុត្តិធេ៌ជូៃជៃរងមស្ររោះតាេរយៈការចាប់
ឧស្រកិែឋជៃឱ្យទទួ លែុសស្រត្វូ ។

ែ្ុាំមពញចិត្តខបបមៃោះមោយារខត្ាលាកត ីខែម រស្រកហេ

ា

ត្ុលាការកូ ៃកាត្់ខែលសហការាេួ យអងគ ការសហស្របាាត្ិ
ខសវ ងរកឧស្រកិែឋជៃ
ឹ នាំអនគត្មធវ ើតាេអវ ើែូចខែលឧស្រកែ
ៃិងនត នទមទសពួ កមគមែើេបីកឱ្
ុាំ យមេែក
ិ ឋ ជៃបាៃ
ស្របស្រពឹត្ត។ មៅទីបាំនុត្ ាលាកត ខី ែម រស្រកហេពិត្ាបាៃនត នទមទសោក់ពៃធ នររពួ កមគ
អស់េួយជី វ ិត្ខេៃ មហើយែ្ុមាំ ពញចិត្តៃឹងមរឿងមៃោះ។ 114
សស្រោប់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីោនក់មទៀត្ខែលមជឿថា ការពស្រងឹង “សេភាពសងគ េ” ៃិងការាដរ
មសចកត ីនលលលនររបស់
ូ
េៃុសសម ើង វ ិញោៃារៈសាំខ្ៃ់ាងមគមនោះ ស្រត្វូ មពញចិត្តៃឹងលកខ ែណឌពីរាេុៃ
សិៃ េុៃមពលស្របាជៃកេពុា អាចមបាោះជាំហាៃមចញពីអត្ីត្កាលបាៃ៖
មយើងស្រត្វូ ការការនសោះនាាត្ិ។

ប៉ាុខៃត មយើងក៏ស្រត្វូ គិត្អាំពីារៈសាំខ្ៃ់នៃចាប់

ៃិងការនត នទមទសខែរ។

មយើងស្រត្វូ ការការនសោះនាាត្ិមោយ

ារខត្មយើងេិៃអាចបមណា
ត យឱ្យស្របមទសរបស់មយើងធាលក់ែល ួៃកនុងឧស្រកិែឋកេម សស្រង្គគេ
េត ងមទៀត្បាៃម ើយ។

ចាំណុច

ទី២គឺថា

មយើងស្រត្វូ ការនត នទមទសឧស្រកិែឋជៃ។

ការនសោះនាអាចទទួ លយកបាៃសស្រោប់មយើង
ឹ នាំខែម រស្រកហេ
មទសមេែក

ប៉ាុខៃត មយើងស្រត្វូ ការនត នទ
ៃិងឧស្រកិែឋជៃ...

ឹ សេភាពសងគ េ។
អវ ើខែលែ្ុាំចង់បាំនុត្គឺពស្រងង
មយើងេិៃស្រត្ឹេខត្ចង់ឱ្យ
ឹ នាំរបស់ស្របមទសកេពុា ប៉ាុមណា
មេែក
ា ោះមទ ប៉ាុខៃត ខលេទ ាំងមេែឹកនាំជុាំ វ ិញពិភពមលាកនង
ខែរ

នត ល់

អាទិភាពមៅមលើការខលទ ាំសស្រោប់េៃុសសាត្ិ
េៃុសសស្រត្វូ ការមសចកត ីនលល លនរ។
ូ
មយងតាេទសសៃៈមៃោះ

ៃិងសិទធិកនុងការរស់មៅ។

115

ៃិងាតម ើង វ ិញៃូ វសេធេ៌សងគ េ

ការនសោះនា

ៃិងមសចកត ីនលល លនររបស់
ូ
េៃុសសាត្ិ
េិៃអាចមកើត្ម ើងបាៃមោយរមៃការនត នទមទសមលើស្រក ុេមេែឹកនាំរបបខែម រស្រកហេខែលទទួ លែុស
ស្រត្វូ ចាំម

ោះឧស្រកិែឋកេម សស្រង្គគេមនោះម ើយ។ មៃោះអាចាភារកិចាេួយែ៏លាំបាកកនុង ការសមស្រេចមៅបាៃ

មោយ

ក់ព័ៃធមៅៃឹងការោក់កស្រេិត្របស់

អ.វ.ត្.ក

ខែលស្រត្វូ បាៃពិចារណាកនុងខនន កែាំបូងនៃរបាយការណ៍មៃោះ។
ការោក់កស្រេិត្ែ៏ចាបា
ាំ ច់នៃការនត នទមទសមលើឧស្រកិែឋជៃ

ៃិងនៃ

ស្រត្វូ បាៃទទួ លាគល់កនុងសស្រេង់ខ្ងមស្រកាេ

‘ការខសវ ងរកយុត្តិធេ៌’

ខែលស្រសបមពលាេួ យរនមៃោះខែរ

បាៃមលើកម ើងាាលម ីនៃអៃត រទាំនក់ទាំៃងយ៉ាងជិត្សន ិទធនៃការនសោះនា ៃិងការនត នទមទស៖
វាាសាំណួរែ៏ពិបាកកនុងការមឆល ើយ

ទក់ទងៃឹងការនសោះនានល វូ ចិត្តរវាងជៃរងមស្ររោះ

ៃិងឧស្រកិែឋជៃខែលេិៃទៃ់បាៃចាប់ែល ួៃមៅម ើយ។
ឹ ពីអារេម ណ៍របស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
ែូ ចខែលែ្ុបា
ាំ ៃែង

114
115

ៃិងែល ួៃែ្ុាំផាទល់

Transcript of interview on file with the author (Civil Party Case 002, Phnom Penh, 4 November 2014).
Transcript of interview on file with the author (Civil Party Case 001, Siem Reap Province, 24 October 2014).
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អវ ើខែលសាំខ្ៃ់មនោះគឺថា

ស្របសិៃមបើមយើងចង់សមស្រេចការនសោះនានល វូ ចិត្តមនោះ

ែាំបូងមយើងស្រត្វូ ខត្ខសវ ងរកយុត្តិធេ៌សស្រោប់ជៃរងមស្ររោះាេុៃសិៃ

មទោះបីេិៃបាៃ

១០០ ភាគរយនៃយុត្តិធេ៌ក៏មោយ ក៏ប៉ាុខៃត ការសមស្រេចបាៃពី ៦០ មៅ ៧០ ភាគរយ
ក៏មយើងអាចទទួ លយកបាៃខែរ។

ឥ ូ វមៃោះ

មយើងេិៃទៃ់សមស្រេចមរលមៅមនោះមៅម ើយមទ។

116

ាធេម តា វាបាៃមលើកម ង
ើ ៃូ វសាំណួរពិបាកៗមលើការកាំណត្់ប រ ិោណ ម
មោយរមបៀបណា?

លមត្ើអនកវាស់សទង់ ‘យុត្តិធេ៌’
ែូ ចបាៃមលើកម ើងពីខ្ងមលើ

មៃោះេិៃបាៃពិចារណាមៅមលើភាពែុសខបល ករនរវាងយុត្តិធេ៌
មបើមទោះបីាជៃរងមស្ររោះបាៃគិត្ថា

ៃិងការនត នទមទសមនោះមទ

ទសសៃទៃ

ទ ាំងពីរមៃោះ

ោៃលកខ ណៈស្ររៃ់ខត្ស្រសមែៀងរនក៏មោយ។

មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

ៃិងមែើេបណតឹងាជៃរងមស្ររោះទ ាំងពីរស្រក ុេធាំៗមៃោះ ោៃឥរ ិយបលែុសខបល កពីរនចាំម
ឬការនតនទមទស

មហើយៃិងទាំនក់ទាំៃងរបស់វាាេួ យការនសោះនាថានក់ាត្ិ។

មគោៃស្រក ុេអៃត រការ ើខែលបែិមសធពីសញ្ហញណនៃការសងសឹក
ខែលកនុងមពលាេួ យរនមៃោះ

ស្រត្វូ ទទួ លាគល់ថា

មលើសពីមៃោះមទៀត្
ឬការចង់គាំៃុាំ

យុត្តិធេ៌កនុងការោក់មទស

ៃិងគួ រខត្ាខនន កេួ យនៃសងគ េមស្រកាយពីសស្រង្គគេរបស់ស្របមទសកេពុា។
ៃិងការនសោះនា េិៃស្រត្វូ ចាត្់ទុកាការពស្រងឹងរនមៅវ ិញមៅេកម យ
ើ ។
មហត្ុែូមចន ោះ

ោះការសងសឹក

ក៏ប៉ាុខៃត

គឺា
ការសងសឹក

សស្រោប់អនកចូ លរ ួេកនុងការស្របជុាំស្រក ុេមរលមៅខែលបាៃមធវ ើម ើងមៅនលង ទី២៨

ឆ្នាំ២០១៤

ការទទួ លយកយុត្តិធេ៌កនុងការោក់មទសមៅ

ខែត្ុលា
អ.វ.ត្.ក

បាៃមបាោះជាំហាៃមៅេុែមលើការនសោះនាមៃោះ៖
ែ្ុាំបាៃឈប់គិត្ពីការសងសឹកមៅមហើយ
មៅមពលខែលែ្ុាំបាៃឮអាំពកា
ី របមងក ើត្អ.វ.ត្.ក

មៃោះ។

វាបាៃមធវ ឱ្
ើ យែ្ុាំធូរមសបើយកនុងចិត្តពីការឈឺចុកចាប់
ៃិងទមងវ ើែ៏អាស្រកក់ខែលែ្ុបា
ាំ ៃទទួ លកនុងអាំ ុ ងមពលមនោះ។
កាំហឹងរបស់មយើងចង់ឱ្យពួ កមគសង់ជី វ ិត្េកជៃរងមស្ររោះខែលបាៃាលប់មៅ
ប៉ាុខៃត មយើងោៃអារេម ណ៍ស្របមសើរម ើង

បនទប់ពីការបមងក ើត្ត្ុលាការមៃោះ

មៅមពលខែលត្ុលាការមៃោះកាំពុងខត្ែិត្ែាំពាយេយ៉ាងសកេម កនុងការនាំយុត្តិធេ៌េក
ឱ្យមយើង។ ែូ មចន ោះ មយើងគួ រខត្មចោះស្រគប់ស្រគងអារេម ណ៍របស់ែល ួៃ។117
ចាំណុចស្រសមែៀងរនមៃោះ

ស្រត្វូ បាៃបមងក ើត្ម ើងកនុងកិចាពិភាកាស្រក ុេមរលមៅមៅនលង ទី១០

ខែត្ុលា

ឆ្នាំ២០១៤

អាំ ុ ងមពលអន កចូ លរ ួេោនក់ខែលបាៃសងក ត្់ធងៃ់មលើារៈសាំខ្ៃ់នៃយុទធនការអប់រំ
ៃិងការនសពវ នាយព័ត្ោ
៌ ៃ បាៃមលើកម ើងថា៖
វា [អ.វ.ត្.ក] ពិត្ាបាៃជួ យកនុងការនសោះនាខេៃ មហើយមយើងក៏បាៃនសោះនានង
មបើេិៃែូ មចន ោះមទ

ខែរ។

មយើងមៅខត្ខសវ ងការសងសឹកែខែល។

បនទប់ពីការែួ លរលាំរបបខែម រស្រកហេភាលេៗមនោះ
ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពស
ី ាំណុាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (សាំណុមាំ រឿង០០១ ៃិង ០០២ មៅភន ាំមពញ នលង ទី២៩ ខែត្ុលា ឆ្ន២
ាំ ០១៤)។
សូ េមេើលមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីស្រក ុេមរលមៅសាំណុមាំ រឿង ០០១ ៃិង ០០២ មៅវត្ត មសរ ើាគរ មែត្ត នស្រពខវង នលងទ២
ី ៨ ខែត្ុលា ឆ្ន២
ាំ ០១៤។
ស្របត្ិចា រ ឹកនៃការស្របជុាំសតព
ី ីសាំណុមាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ ។
116
117
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មយើងោៃអារេម ណ៍ែឹងសេាៃឹងពួ កមគ មហើយចង់ខត្សងសឹកប៉ាុមណា
ា ោះ។ ប៉ាុខៃត មស្រកាយេក
បនទប់ពីការបមងក ើត្អ.វ.ត្.ក មហើយ មយើងបាៃទទួ លការអប់រំៃិងពៃយល់ាមស្រចៃ
ើ ។ ែូ មចន ោះ
មយើងេិៃោៃចិត្តែឹងសេា

ឬបាំណងសងសឹកអវ ើមទៀត្មទ

មបើមទោះបីាពួ កមគកាំពុងខត្រស់មៅាេួ យមយើងក៏មោយ។

118

ាទូ មៅ
ស្រក ុេអន កនតល់បទពិមាធៃ៍ខែលរាំស្រទការខញកឱ្យោច់ពីការោក់មទសៃិងការនសោះនាខែលស្រត្ូ
វបាៃចាត្់ទុកការនសោះនាាការសមស្រេចបាៃរ ួចេកមហើយ។
ស្រក ុេមនសងមទៀត្បាៃសខេត ងឱ្យម ើញៃូ វឧបសគគ ខែលមៅោៃមលើនល វូ មៅកាៃ់ការនសោះនាាត្ិ។
ាការពិត្ណាស់

ចាំៃួៃអន កនតល់បទសោភសៃ៍ោៃមស្រចើៃគួ រឱ្យកត្់សោគល់រ ួេោៃទ ាំងមែើេ

បណតឹងរែឋ បបមវណី
ៃិងមែើេបណតឹងាជៃរងមស្ររោះខែលមជឿថាការនាោះនារអាចស្រត្វូ បាៃសមស្រេច
ឬយ៉ាងមហាចណាស់កាំពង
ុ សថ ិត្មៅកនុងែាំមណើរការ

។

សស្រោប់អនកែល ោះ

ការនសោះនាស្រត្វូ បាៃកស្រេិត្មៅកាៃ់អនកខែលធាលប់ាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីាមស្រចើៃឆ្នាំណាស់េ
កមហើយ

មហើយអន កចូ លរ ួេខែលអាចនសោះនាាេួ យជៃមលម ស
ើ បាៃ

បាៃៃិយយមៅមពលមនោះថា
សស្រោប់អនកខែលចូ លរ ួេាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅកនុងែាំមណើរការៃីត្ិ វ ិធីរបស់
ត្ុលាការអស់រយៈមពលពី៦មៅ៧ឆ្នាំ

ែ្ុាំអាចៃិយយបាៃថាវាាការនសោះ

ពួ កមយើងបាៃនសោះនារ ួចេកមហើយ។

នាខែលអាចទទួ លយកបាៃ។

មៃោះសាំមៅមៅមលើអនកខែលចូ លរ ួេាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅកនុង
ត្ុលាការ។

សស្រោប់អនកខែលេិៃបាៃចូ លរ ួេ

ពួ កមគស្ររៃ់ខត្ស្របកបអាជីវកេម របស់ពួកវា ពួ កមគេិៃខែលែវ ល់ម យ
ើ ។119
ពួ កគួ រការ

រែល ួៃមយើងទល់ៃឹងការសៃន ិោឋៃកៃល ងេកខែលថា

មែើេបណតឹងាជៃរងមស្ររោះមោយរមៃឋាៃៈស្រសបចាប់នៃមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

‘េិៃែវ ល់’។

ែូ ចបាៃម ើញមៅខ្ងមលើ
វាោៃមហត្ុនលែុសៗរនៃូ វេូ លមហត្ុអវើបាៃាជៃរងមស្ររោះេិៃអាច
ឬេិៃចូ លរ ួេមៅកនុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ី។
ការនសោះនាាត្ិស្រត្វូ

មៅកនុងករណីណាក៏មោយ

ក់ព័ៃធាេួ យេៃុសសទ ាំងអស់

េិៃខេៃស្រត្ឹេចាំៃួៃមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីខែលោៃនលប៉ាោះ

ល់ត្ិចខត្ប៉ាុមណា
ា ោះមទ។

មៃោះទេទរឱ្យោៃស្របព័ៃធមែើេបីជាំរុញការនសោះនាមលើសពីកស្រេិត្របស់ត្លា
ុ ការមោយអៃុវត្ត យ
ៃត កាលនៃយុត្តិធេ៌អៃត រកាលមនសងមទៀត្ែូ ចាការពិត្ែ៏សាំខ្ៃ់ៃិងគណៈកេម ការនសោះនា
កេម វ ិធីចុោះតាេេូ លោឋៃ។ល។
ខែលវាាអត្ថស្របមយជៃ៍ផាទល់ខែលេិៃខេៃចាំម
សូ េមេើលមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីស្រក ុេមរលមៅសាំណុមាំ រឿង
ស្របត្ិចា រ ឹកនៃការស្របជុាំសតព
ី ីសាំណុមាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ ។
118

០០២

ោះខត្មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីខត្ប៉ាុមណា
ា ោះមទ
មៅវត្ត មសរ ើាគរ

នលងទី១០

ខែត្ុលា

ឆ្ន២
ាំ ០១៤។

119 ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសាំណុាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីសាំណុាំមរឿង០០២ ភន ាំមពញ នលងទី៣ ខែត្ុលា ឆ្នាំ២០១៤) ការបញ្ហាក់ស្រត្ូវបាៃបខៃថ េ។
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ប៉ាុខៃត សស្រោប់សហគេៃ៍ទ ាំងេូ ល។

មៅកនុងបរ ិបទមៃោះ

មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមនសងមទៀត្យល់ថាមពលមវលាត្ិចត្ួ ចគឺស្រគប់ស្ររៃ់មែើេបីពាបាលរបួ ស។
រត្់បាៃៃិយយថា
វាគឺារយៈមពល។

វាោៃរយៈមពល៣៥ឆ្នាំេកមហើយ

ែូ ចមៃោះ

គាំៃិត្ពាបាទៃិងការឈឺចាប់របស់មយើងបាៃកាត្់បៃថ យាបមណតើរៗនមពលក
ៃល ងេករហូ ត្អ.វ.ត្.កស្រត្វូ បាៃបមងក ើត្ម ើងមែើេបីកាត្់មទសចុងមចាទ។
មហើយត្ុលាការមៃោះកាំពុងខសវ ងរកភសតុតាងមែើេបីមចាទស្របកាៃ់ៃូវឧស្រកិែឋកេម ខែល
ពួ កមគបាៃស្របស្រពឹត្ត
មហើយមយើងាមែើេបណតង
ឹ រែឋ បបមវណីក៏ែូចាជៃរងមស្ររោះស្រត្វូ បាៃអៃុញ្ហញត្ឱ្យចូ
លរ ួេមៅកនុងែាំមណើរការរបស់ត្ុលាការ។
មយើងអាចមេើលម ញ
ើ ថាចិត្តរបស់មយើងបាៃសង ប់ាងត្់
ពួ កមយើងកាៃ់ខត្សង ប់ាងត្់មៅ

មហើយបចចុបបៃន មៃោះ

សង ប់ាងត្់មៅ។

ពីេុៃ

មៅមពលែ្ុមាំ ញ
ើ ឧស្រកិែឋជៃទ ាំងមនោះ
ែ្ុាំចង់សោលប់ពួកមគភាលេៗមៅមពលមយើងម ើញពួ កមគ។
ឹ ថាស្របមទសរបស់មយើងអៃុវត្ត តាេៃីត្ិរែឋ
មយើងែង

…

ប៉ាុខៃត ឥលូ វមៃោះ

មយើងមររពចាប់ៃិងសិទធិេៃុសស។120
ការពិចារណាាមស្រចើៃគួ រខត្មលើកម ើងមៅមពលពិភាកាបញ្ហានៃការនសោះនា។ ែូ ច Bockers et
al.

បាៃមលើកម ើងថា

‘មត្ើរយៈមពលឆ្ប់រហ័សប៉ាណា
ុ ា ខែលស្របមទសមស្រកាយជមោលោះអាចនសោះនាបាៃគឺពឹងខនអលមលើកតាត
ែុសៗរនាមស្រចើៃ

ែូ ចាលកខ ណនៃជមោលោះ

ៃិងលកខ ណខែលសងគ េមោោះស្រាយាេួ យអត្ីត្កាលរបស់ែល ួៃ។’
Knaevelsrud ២០១១៖៧១)។

120 ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសាំណុាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីសាំណុាំមរឿង០០២ ភន ាំមពញ នលងទី៣ ខែវ ិចឆកា
ិ រ ឆ្នាំ២០១៤)។
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ាថៃភាពសងគ េបចចុបបៃន
(Bockers

Stammel

&

៦- សនន ិដ្ឋានអំពីអត្ថ្បគោជន៍
និងការ្បឆំងគៅគលេក្លប៉ាោះពាល់ម្នការចូ លរ ួមរបស់ជនរងគ្រោះ៖
ការពិនិត្យគៅកនុងត្លភាព
ការវ ិភាគទុកាេុៃបាៃនតល់ការយល់ម ើញែ៏សខ្
ាំ ៃ់មៅកនុង ‘គុណធេ៌
’ៃិងសៃន ិោឋៃអាំពីអត្ថស្របមយជៃ៍នៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ

ែូ ចាការធានថានលស្របមយជៃ៍របស់ជៃរងមស្ររោះៃឹងស្រត្វូ បាៃយកមៅពិចារណា មររពជៃរងមស្ររោះ
ឹ ឭ
នត ល់មវទិការសស្រោប់ឱ្យសាំមលងរបស់ពួកមគោៃការែង
រាំស្រទពួ កមគមៅកនុងែាំមណើរការនៃការខសវ ងរកយុត្តិធេ៌ ការពិត្ សាំណង ៃិងជុាំរុញឱ្យោៃសស្រេ ុោះសស្រេួល។
ែូ ចខែលបាៃម ើញមៅកនុងការវ ិភាគនៃទិែឋភាពែុសៗរននៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះសិទធិអាំណាចរ
បស់ជៃរងមស្ររោះមៅកនុងទស្រេង់នៃការចូ លរ ួេយ៉ាងសកេម បាៃនាំឱ្យោៃអត្ថស្របមយជៃ៍ែ៏លអស្របមសើរស
ស្រោប់ជៃរងមស្ររោះផាទល់កែ
៏ ូ ចាាថប័ៃនៃយុត្តិធេ៌អៃត រកាល ។
វាអាចស្រត្វូ បាៃមលើកម ើងថាភសតុតាងាក់ខសត ងរាំស្រទៃូ វគាំៃិត្ខែល
‘ការចូ លរ ួេមសម ើៃឹងការនត លស
់ ិទធិអាំណាច’ៃិងខែលការចូ លរ ួេបាៃឱ្យជៃរងមស្ររោះទទួ លបាៃៃូ វ
‘ាមរត្ីស្រគប់ស្រគង លទធ ភាពកនុងការកាត្់បៃថ យភាពកការរបស់ែល ួៃ

ៃិងស្រត្វូ បាៃរប់បញ្ចល
ូ មៅកនុងសហគេៃ៍របស់ពួកមគារាលម ី ’ ក៏ែូចា ‘
ភាពខែលអាចមៅរ ួចនៃការខសវ ងរកអត្ថ ៃ័យតាេរយៈការចូ លរ ួេ’ ។ (Roht-Arriaza ១៩៩៥៖១៩)។
មៅកនុងបរ ិបទមនោះ អត្ថស្របមយជៃ៍នៃការចូ លរ ួេែុសៗរនហាក់បែ
ី ូ ចាមលើសពីជៃរង
មស្ររោះទ ាំងមនោះខែលបាៃចូ លរ ួេយ៉ាងសកេម ាេួ យត្ុលាការ។
ការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះស្រត្វូ បាៃមគម ើញថាោៃឥទធ ិពលយ៉ាងខ្លាំងមៅមលើែមាំ ណើរការយុត្តិធេ៌អៃត រ
កាល ាពិមសសចាត្់តាាំងពីអ.វ.ត្.កោៃេូ លោឋៃមៅកនុងស្របមទសនៃអៃត រកាល មហើយែូ ចមៃោះ
អត្ថស្របមយជៃ៍ខែលោៃការសៃន ិោឋៃគឺោៃការាក់ខសត ងាង។ យ៉ាងណាក៏មោយ
វាបៃសល់ៃូវការវាស់សទង់ថាមត្ើអត្ថស្របមយជៃ៍ទ ាំងមនោះស្រត្វូ បាៃស្របគល់មៅឱ្យការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹ
ងរែឋ បបមវណីទ ាំងស្រស ុង ឬាពិមសស ឬថាមត្ើសហគេៃ៍
ៃិងភាពមៅមកៀករនមៅកនុងភូ េិាស្តសតោៃនលប៉ាោះ

ល់មៅមលើការ

ចូ លរ ួេទ ាំងអស់ាេួ យាថប័ៃមៅកនុងស្របមទសខែរឬមទ។ យ៉ាងណាក៏មោយ
ការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅអ.វ.ត្.ក
ាសោសភាគយុត្តធេ៌មកើត្ម ើង វ ិញខែលបាៃរ ួេបញ្ចល
ូ មៅកនុងយៃត កាលត្ុលាការ
បាៃបង្គាញពីលកខ ណទិែឋភាព ៃិងសមុគាមញនៃការកាងស្របមលាេមលាក។
ការវ ិភាគទុកេុៃបាៃបាត្់បង់ការបាំភលឺមៅកនុងបញ្ហាាមស្រចើៃ
ភាពតាៃត្ឹងក៏ែូចាត្ស្រេូវការសាំខ្ៃ់ៗកនុងចាំមណាេមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី ជៃរងមស្ររោះ
ខែលោៃនលប៉ាោះ

ល់ែល់សហគេៃ៍ អន កជាំនញ ៃិងអន កបមងក ើត្មរលៃមយបាយ។

៦.១- ការ្បគមេលគមេលនូ វក្លប៉ាោះពាល់ម្នការចូ លរ ួមរបស់គែេមបណតង
ឹ រែា បបគវណី
មៅមពលវ ិភាគមរលបាំណងៃិងត្ួ នទីរបស់ការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
ការពិចារណាយ៉ាងហម ត្់ចត្់ស្រត្វូ នត ល់មៅមលើការអៃុវត្ត ាក់ខសត ងខែលថា
ការចូ លរ ួេមនោះោៃនលស្របមយជៃ៍សស្រោប់ភាគីទ ាំងអស់ក៏ែូចាែាំមណើរការរបស់ត្ុលាការ។
លវ ើមបើោៃការអភិវឌ្ឍយ៉ាងមៃោះក៏មោយ
ែាំមណើរការរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីខែលោៃភាពសមុគាមញេិៃស្រត្វូ បាៃមធវ ើម ង
ើ មោយរមៃបញ្ហាស្រប
ឈេមនោះមទ។
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បញ្ហាេួ យនៃបញ្ហាែាំមណើរការភសតុតាងាក់ខសត ងាងមគបាំនុត្ខែលបាៃមកើត្ោៃម ើង
មស្រៅពីការចូ លរ ួេស្រត្វូ បាៃរ ិោះគៃ់ាញឹកញាប់ថា ការចូ លរ ួេ
‘ប៉ាោះ ល់ែល់ការរាំងសទ ោះលាំៃឹងរវាងអយយការ ៃិងមេធាវ ើការ រកត ី ’ (Baumgartner ២០០៨៖៤៣២)
ៃិងខែលវាាការរំមលាភសិទធិរបស់ចុងមចាទចាំម ោះត្ុលាការខែលយុត្តិធេ៌ៃិងសវនការយ៉ាងឆ្ប់រហ័
ស។ ការជស្រេោះកត ីមៅកនុងករណី០០១
ៃិង០០២/០១បាៃបង្គាញថាការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីោៃអាៃុភាពមលើសេភាពនៃអាវុ
ធៃិងេុែង្គររបស់ែាំមណើរការត្ុលាការ។ ែូ ចខែលបាៃ វ ិភាគែូ ចខ្ងមស្រកាេ
បញ្ហាខែលស្រពួយបារេភ ែល់ការពៃាមពលរបស់ែាំមណើរការរបស់ត្ុលាការ ការស្របាប់ៃូវបញ្ហា
ក៏ែូចានលប៉ាោះ ល់នៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅកនុងការកាត្់មទស
ត្ាំណាងឱ្យទិែឋភាពចស្រេូងចស្រោស់ភាគមស្រចើៃនៃរបបការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី។
បខៃថ េពីមៃោះមៅមទៀត្
លទធ នលនៃការស្រាវស្រាវបាៃមចាទសួ រពីការសៃន ិោឋៃថាការចូ លរ ួេែ៏មស្រចើៃមៅកនុងៃីត្ិ វ ិធីស្រពហម ទណឌប
ខៃថ េមលើនលស្របមយជៃ៍របស់ជៃរងមស្ររោះ។
ទិែឋភាពពីមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីទ ាំងពីរៃិងមែើេបណតង
ឹ ាជៃរងមស្ររោះស្រត្វូ បាៃនតល់ឱ្យោៃការយល់ែឹ
ងស្របមសើរម ើងៃូ វនលប៉ាោះ ល់របស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅមលើជៃរងមស្ររោះពួ កមគផាទល់។
៦.១.១- ការពនាគពលម្នការជំនជ
ុំ ្មោះកត ីរបស់ត្ុលាការ
បញ្ហាស្របឈេែ៏ធាំេួយស្រត្វូ បាៃបង្គាញមោយការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
ៃឹងនលប៉ាោះ

ក់ព័ៃធ
ល់ខែលការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីោៃេកមលើការពៃាមពលនៃៃីត្ិ វ ិធីរបស់

ត្ុលាការ ែូ ចមៃោះការមកើៃម ើងៃូ វការចាំណាយនៃការជាំៃុាំជស្រេោះកត ី (McGonigle Leyh ២០១១៖២០៤)។
មទោះបីមៅកនុងសាំណុាំមរឿង០០១
ខែលាសាំណុាំមរឿងបង្គខង
ាំ ទុកាេួ យៃឹង វ ិាលភាពនៃការទទួ លែុសស្រត្វូ ស្រពហម ទណឌ
ខែលចុងមចាទេួ យរ ូបបាៃារភាពាេួ យមែើេបណតង
ឹ រែឋ បបមវណី៩៦នក់
ការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីបាៃបខៃថ េរយៈមពលបួ ៃខែនៃការជស្រេោះកត ីមោយមយងមៅតាេ
ការវាយត្នេល ទប។ស្រត្វូ ចងចាាំថាកងវ ោះខ្ត្នៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះែូ ចខែលោៃមៅកនុងការជាំ
ឹ ាេុៃពីភាពសមុគាមញនៃសាំណុាំមរឿង០០២
ៃុាំជស្រេោះកត ីរបស់ឌ្ុច
ៃិងស្រត្វូ ែង
វាបាៃកាលយាភសតុតាងមៅកាៃ់ត្ុលាការ
ែូ ចខែលេស្តៃតីចាប់ាៃ់ែពស់មៅកនុងសភាបាៃអោះអាងថាយៃត កាលនៃ‘ការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ
បបមវណីែូចខែលបាៃអៃុវត្ត មៅកនុងការជាំណុជ
ាំ ស្រេោះមរឿងកត ីរបស់ឌ្ុចខែលនាំឱ្យោៃភាពសមុគាមញែល់
ការជាំៃុាំជស្រេោះកត ី[ទីពីរ]។

ាលទធ នល

យៃត កាលលមនី ៃការចូ លរ ួេាសេូ ហភាពមៅកនុងែាំមណើរការកាត្់មទសែិត្ែាំរុោះមរ ើការកាំណត្់ែ៏អាស្រកក់បាំ
នុត្ពីស្របព័ៃធមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីខែលមធវ ឱ្
ើ យវ ឹកវរែល់ការជាំៃុាំជស្រេោះមលើកទី១។’121
ាលទធ នល
យៃត កាលលមនី ៃការចូ លរ ួេាសេូ ហភាពមៅកនុងែាំមណើរការកាត្់មទសែិត្ែាំរុោះមរ ើការកាំណត្់ែ៏អាស្រកក់បាំ
នុត្ពីស្របព័ៃធមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីខែលមធវ ឱ្
ើ យវ ឹកវរែល់ការជាំៃុាំជស្រេោះមលើកទី១។
៦.១.២- ការបង្ហាញនូ វបញ្ហា
បញ្ហាែ៏សខ្
ាំ ៃ់មនសងមទៀត្ខែលមកើត្ោៃម ើងែល់ការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

ក់ព័ៃធៃឹង

ការបង្គាញៃូ វបញ្ហា។ មយងមៅតាេគាំរ ូខែលបាៃអៃុវត្ត មោយអ.វ.ត្.ក ទ ាំងេស្តៃតនី ៃសហស្រពោះរជអាាា
ៃិងមេធាវ ើការ រកត ីស្រត្វូ បាៃទេទរកនុងការបង្គាញៃូ វភសតុតាងខែលោៃមទស។
មទោះបីាយ៉ាងណាក៏មោយ មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីេិៃសថ ិត្មៅមស្រកាេកាត្ពវ កិចាមៃោះមទ។ បចចុបបៃន មៃោះ
មៃោះបាៃបមងក ើត្ៃូ វបញ្ហាស្រពួយបារេភ មហើយអយយការាៃ់ែពស់បាៃមលើកម ើងថា

121

កិចាសៃទ នាេួ យេស្តៃតីចាប់ាៃ់ែពស់ អងគ ជាំៃុាំជស្រេោះរបស់អ.វ.ត្.ក សោគល់មលើសាំណុមាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ ។
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មៅមពលបញ្ា ប់ការសុាំោក់

កយាាកសីៃិងសកខ ីកាេាក់ខសត ង

កាំពុងខត្ស្របេូ លភសតុតាង

មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

មទោះបីាវាេិៃស្រត្វូ បាៃមគមកាោះមៅមៅកនុងរមបៀបមៃោះក៏មោយ។

ស្របសិៃមៅកនុងែាំមណើរការមនោះ

ពួ កមគកាំពុងស្របេូ លសោភរខែលោៃមទស

ាក់ខសត ង

ពួ កមគេិៃស្រត្វូ បាៃទេទរកនុងការបង្គាញវាមនោះមទ។122
ាលទធ នល ការររាំងមៃោះខលេទ ាំងបខៃថ េៃូ វសេភាពរវាងទហាៃ ៃិងភាគី
ាពិមសសមៅកនុងចាំណាយមលើមេធាវ ើការ រកត ី។
ឹ ពីមរលការណ៍ត្ួនទីកនុងការបង្គាញៃូ វការោក់បៃទុក
មៅកនុងការយល់ែង
ៃិងភសតុតាងខែលោៃមទសបាៃស្រាបចូ លមៅកនុងការយល់ែឹងែ៏មស្រៅនៃត្ុលាការយុត្តិធេ៌
ៃិងែាំមណើរការស្របកបមោយភាពស្រត្ឹេស្រត្វូ ។
៦.១.៣- ក្លប៉ាោះពាល់គលេអយយការ និងគមធាវ ីការពារកត ី
ការអៃុវត្ត នៃការចាំណាយខែលបមងក ើត្ម ើងមោយការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីសស្រោប់អយយ
ការ
ៃិងមេធាវ ើការ រកត ីបាៃនាំយកៃូ វការមផាតត្មៅមលើត្ស្រេូវការសស្រោប់អ.វ.ត្.ក
ៃិងត្ុលាការស្រពហម ទណឌអៃត រាត្ិមនសងមទៀត្
មែើេបីមរៀបចាំការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅកនុងរមបៀបមែើេបីមធវ ើឱ្យស្រសបមៅតាេអត្ថស្របមយជៃ៍ស្របកួ
ត្ស្របខជងែ៏លអបាំនុត្។
ឥទធ ិពលនៃការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅមលើសិទធិរបស់អនកការ

រែល ួៃោៃ

េុៃមពលការជាំៃុាំជស្រេោះមរឿងកត ីរបស់ឌ្ុច
មហើយមទោះបីាការមធវ ើ វ ិមាធៃកេម មែើេបីកាត្់បៃថ យការពៃាមពលខែលេិៃចាាំបាច់
ភាពតាៃត្ឹងមៅខត្ោៃតាេរយៈការជាំៃុាំជស្រេោះមលើកទីពីរ។
មរលការណ៍េូលោឋៃេួ យមោយខនអ កមលើេុែង្គរ
អ.វ.ត្.កខែលការជាំៃជ
ុាំ ស្រេោះកត ីស្រត្វូ

ោៃភាពយុត្តិធេ៌

ៃិងរកាៃូ វត្ុលយភាពរវាងសិទធិរបស់ភាគី។’123

ៃិងោៃការសួ រមែញមោល
មទោះបីា វ ិធាៃននទ កនុងការនត ល់សស្រោប់

‘មរលការណ៍មស្ររង’ សត ីពីរមបៀបមធវ ើឱ្យោៃត្ុលយភាពៃូ វសិទធិកនុងការមររពរបស់ភាគី (ស្រពោះរជអយយការ

ចុងមចាទ

ៃិងមែើេ

បណតឹងរែឋ បបមវណី)
អយយការចាាំបាច់មធវ កា
ើ រមស្រជស
ើ មរ ើសមែើេបីកាំណត្់បា៉ារ៉ាខេ៉ាស្រត្នៃការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
ខែលអាចនាំមៅកាៃ់ ‘ភាពេិៃចាស់លាស់នៃចាប់សស្រោប់ភាគីទ ាំងអស់ខែល

ក់ព័ៃធ’ (Khan and

Rudy ២០១០)។
មៅកនុងការជាំៃជ
ុាំ ស្រេោះកត ីមៅអ.វ.ត្.ក
ការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីបាៃកាលយាបញ្ហាស្រគប់ស្រគងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ី
ខែលបណា
ត លឱ្យសភាអៃុវត្ត ៃូវស្របព័ៃធកាំណត្់មពលមវលាសស្រោប់រល់ភាគីទ ាំងអស់ា
‘ការមឆល ើយត្បកនុងការស្រពួយបារេភ មលើការជាំៃជ
ុាំ ស្រេោះកត ីែយ
៏ ឺត្’(McGonigle Leyh ២០១១៖ ២០៩)។

មេធាវ ើការ

រកត ីខត្ងខត្ជាំទស់មៅៃឹងមពលមវលាខែលបាៃនត ល់មៅឱ្យពួ កមគ

ខែលបាៃមលើកម ើងថាការស្របឈេេុែាេួ យ ‘អយយការរពីរនក់ ’ៃិងការរពឹងទុក
‘កនុងការមឆល ើយត្បមៅកាៃ់ការររាំង

កយបណតឹងមោយមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី124។

កិចាសៃទ នាេួ យជាំៃួយការអយយការាៃ់ែពស់ េស្តៃតីរបស់អ.វ.ត្.កនៃសហស្រពោះរជអាាា សោគល់មលើសាំណុមាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ ។
វ ិធាៃននទ កនុងរបស់អ.វ.ត្.ក r ២១ (១) (ក)។
124 សាំណុាំមរឿងរបស់កាាំងមហគ កអុីវ (សាំណុាំមរឿង០០១) T នលង ទី១៦ ខែេិលុន ឆ្
ន ២
ាំ ០០៩ ទាំ១១។
122
123
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ភាពេិៃមសម ើរនមៅមលើការរំមលាភសិទធិនៃចុងមចាទ125
ែូ ចខែលទីស្របឹកាមេធាវ ើការ រកត ីបាៃមលើកម ើងថា៖

តាេគាំៃិត្របស់មេធាវ ើការ

រ

វាាការែា ោះខ្ាយមពលមវលាែ៏ោៃត្នេល របស់ត្ុលាការ។

េិៃោៃៃ័យថា វាសត ិកនុងបៃតុោះបង្គអប់ ប៉ាុខៃត មេធាវ ើមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមស្រកាកឈរមហើយសួ រសាំណួរ
ែល់ាកសីទ ាំងអស់
មហើយម យ
ើ ។

មោយេិៃបខៃថ េមស្រចើៃចាំម

ោះអវ ើខែលការមចាទស្របកាៃ់បាៃស្រគបែណតប់រ ួច

126

មេធាវ ើការ

រមនសងមទៀត្បាៃចាត្់ទុកការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីាយៃត ការចាប់
សមុគាមញខែលជួ ៃកាលកាលយាបញ្ហារាំស្រទកាៃ់ខត្មស្រចៃ
ើ សស្រោប់មេធាវ ើាាងការចាាំបាច់សស្រោប់ជៃ
ឹ ថា បញ្ហាមៃោះពិត្ាលុបមលើកនុងសាំណុាំមរឿង០០១
រងមស្ររោះ។ 127 មយងតាេមេធាវ ើការ ររ ូបមៃោះបាៃឱ្យែង
ទីខែលមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីស្រត្វូ បាៃត្ាំណាងមោយស្រក ុេខនន កចាប់ៃិងមេធាវ ើមនសងៗ
េួ យចាំៃួៃេិៃោៃបទពិមាធៃ៍ពីេុៃៗខែលអៃុវត្ត មៅចាំម

ោះេុែាលាកត ី

ខែលពួ ករត្់

ឧស្រកែ
ិ ឋ កេម អៃត រាត្ិ

ក់ព័ៃធៃឹងទាំហាំ ៃិងការទេទររបស់សវនការជាំៃជ
ុាំ ស្រេោះអៃត រាត្ិម ើយ។ 128 វាក៏គួរកត្់
សោគល់នងខែរថា មបើមទោះាបញ្ហាមៃោះកាំពុងស្របឈេាេួ យមេធាវ ើការ រក៏មោយ ក៏មេធាវ ើការ រ
មស្រចើៃបាំនុត្ែូ ចាយល់ពីការលាំបាកខែលមេធាវ ើមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីស្របឹងខស្របងមៅកនុងសវនការ
ៃិងេិៃ

ជាំៃុាំជស្រេោះមលើកទី២ខែរ។ ែូ ចការមលើកម ើងមោយមេធាវ ើការ

រមនសងមទៀត្ថា៖

ស្របសិៃមបើែ្ុាំមធវ ើការបៃត ពស
ី ហមេធាវ ើឈាៃេុែ

ែ្ុាំៃឹងឈឺចាប់មស្រចើៃៃឹង វ ិធីខែលមែើេបណតឹង
រែឋ បបមវណីស្រត្វូ បាៃែកមចញមៅកនុងសវនការជាំៃុាំជស្រេោះមនោះ។
េិៃថាពួ កមគមស្របើ វ ិធីាស្តសត
របស់ត្ុលាការ

មោយការឈាៃែល់ចាំណុចខែលការ ិយល័យស្រពោះរជអាាាទាំនក់ទាំៃង

ពួ កមគចាត្់ទុកា ‘ស្របាពលរែឋ ថានក់ទី២’ មៅកនុងាលសវនការម យ
ើ ។ 129
មស្រៅពីការពៃារមពលេិៃចាាំបាច់

ៃិងការស្រគប់ស្រគងមពលមវលារបស់ត្ុលាការ
ការជាំទស់មនសងៗ
ខែលបាៃមលើកម ង
ើ មោយមេធាវ ើការ របារេភ ពី វ ិាលភាពពិត្ស្របាកែនៃការចូ លរ ួេរបស់មែើេ
បណតឹងរែឋ បបមវណី។ ឧទហរណ៍ អាំ ុ ងសវនការជាំៃុាំជស្រេោះមរឿងកត ីរបស់ ឌ្ុច មេធាវ ើការ រមលើកម ើងថា
‘មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី ៃឹងេិៃស្រត្វូ បាៃអៃុញ្ហញត្ឱ្យាកសួ រ ឌ្ុច ឬាកសីមនសងមទៀត្សត ីពស្រី បធាៃបទ

ខែលេិៃទក់ទងមោយផាទល់មៅៃឹងការរងមស្ររោះ របស់កូៃកត ីែល ួៃ )McGonigle, 2011:209)ម ើយ។ ភាព
តាៃត្ឹងមៃោះបាៃបៃត ោៃវត្ត ោៃមៅកនុងសវនការជាំៃុាំជស្រេោះកនុងសាំណុាំមរឿង០០២ាទាំៃង ៃិង ០១/
នងខែរ។០២/០០២ងសាំណុាំមរឿងកនុបៃត ខនន កែ៏គួរឱ្យកត្់សោគល់េួយមទៀត្ខែលទាំៃងាេិៃាក់ខសត ង
មនោះគឺថា ការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីអាចមកើត្ោៃ េិៃស្រត្ឹេខត្មេធាវ ើ ការ រប៉ាុមណា
ា ោះមទ
ខលេទ ាំងសត ីពកា
ី រង្គររបស់អយយការនងខែរ ាមរឿយៗបណា
ត លេកពីភាពតាៃត្ឹងបៃត ពីភាពេិៃស្រសប
រនចាប់ពស្រី ទឹសតនី ៃការទទួ លែុសស្រត្វូ ស្រពហម ទណឌចាំម

ោះភ័សតុតាងែ៏ចស្រេូងចស្រោស ៃិងបញ្ហាមនសងៗមទៀត្។

ែូ ចាលាកត ីបាៃមលើកម ង
ើ
ការអោះអាងពីការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះអាចជួ យែល់អយយការគឺគួរឱ្យ
សងស័យ មហើយកនុងករណីាមស្រចើៃ េិៃពិត្ )Trumbull, 2008:807)។ ឧទហរណ៍ាក់ខសត ងនៃភាពេិៃស្រសប
រនទ ាំងមៃោះគឺចាស់ណាស់កនុងសវនការជាំៃុាំជស្រេោះមរឿងកត ី ឌ្ុច។ សហស្រពោះរជអាាា ៃិងមេធាវ ើមែើេបណតឹង
រែឋ បបមវណីោៃទសសៃៈនទ យ
ុ រនសត ីពស
ី ហស្ររសឧស្រកិែឋកេម រ ួេាខនន កនៃការទទួ លែុសស្រត្វូ
ែូ ចខ្ងមលើ។
ការសៃទ នាេួ យមេធាវ ើការង្គរ សាំណុាំមរឿង០០២អន កៃិពៃធ យាេួ កការមហត្ុភនាំមពញ កាំណត្់ ០០១/
127
ការសៃទ នាេួ យមេធាវ ើការង្គរ សាំណុាំមរឿង០០២អន កៃិពៃធ យាេួ រកកាមហត្ុភនាំមពញ កាំណត្់ ០០១/
125

126

128
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ែូ ចខ្ងមលើ
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ខែលមគអាច

បកស្រាយថាោៃការមេើលស្រាលពីយុទធាស្តសតរបស់អយយការមៅសវនការ ៃិងថា បណា
ត លឱ្យោៃកា
រពៃារមពលបខៃថ េមទៀត្។ ែូ ចេស្តៃតីាៃ់ែពសខ់ នន កចាប់បាៃបរ ិយយលេអ ិត្ថា៖
មគអាចមលើកម ើងថា

បញ្ហាមៃោះអាចស្រត្វូ បាៃមោោះស្រាយមោយការស្រក ុេមេធាវ ើ

ឬ

ខែលោៃស្របសិទធភាពបខៃថ េមទៀត្ មទោះយ៉ាងណា សកាតៃុពលខត្ងោៃមៅទីមនោះ។

មេធាវ ើ

130

ឧទហរណ៍េួយចាំៃួៃមៅកនុងសវនការមលើកទី១ ៃិងទី២ បាៃបង្គាញថា ហាៃិភ័យនៃភាពតាៃត្ឹង
សត ីពកា
ី រែិត្ែាំស្របឹងខស្របងរបស់អយយការៃឹងមៅខត្ោៃវត្ត ោៃែខែល ាសាំខ្ៃ់មោយារមហត្ុពិត្
ថា មេធាវ ើមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីេិៃោៃសិទធិទទួ លបាៃភ័សតុតាងកនុងសាំណុាំមរឿងខ្ងមលើ។ ការមចាទ
ស្របកាៃ់មៃោះេិៃសថ ិត្មស្រកាេកាត្ពវ កិចានល វូ ចាប់កនុងការលាត្ស្រត្ោងៃូ វព័ត្៌ោៃែល់ពួកមគាេុៃមទ។
បញ្ហាមៃោះអាចឈាៃែល់មសណារ ើយ៉ាូេួ យយ៉ាងង្គយស្រសួលទីខែលមេធាវ ើមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីៃឹងមផាតត្
មលើការសួ រមែញមោលហួ សពីមៃោះឬកនុងទិសមៅមនសងពីការខែលអយយការនត លឱ្
់ កាសែល់ាកសីការ

រ

កនុងការទទួ លាគល់កាំហុសខែលបាៃស្របស្រពឹត្តអាំ ុ ងការសួ រមែញមោលរបស់ស្រពោះរជអាាា
)Trumbull,
2008:809)។ មៅកនុងឧទហរណ៍បុរណ កនុងសវនជាំៃុាំជស្រេោះមរឿងកត ី ឌ្ុច មេធាវ ើមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
ាកសួ រាកសីាជៃរងមស្ររោះបាៃមលើកម ើងថា

ការនត ល់សកខ ីកេម របស់រត្់នទយ
ុ មៅៃឹងចមេល ើយ

មលើកេុៃសត ីពរី បាយការណ៍ាេួ យត្ុលាការ )McGonigle Leyh, 2011: 212) ខែលមធវ ើឱ្យប៉ាោះ

ល់ែល់ការ

ែិត្ែាំស្របឹងខស្របងរបស់ស្រពោះរជអាាាមោយការចងអុលបង្គាញមៅៃឹងភាពេិៃស្រសបរននៃចមេល ើយរបស់
ាកសី ៃិងភាពមជឿទុកចិត្តរបស់រត្់។ ត្ុលាការបាៃចាត្់ វ ិធាៃការេួ យចាំៃួៃកនុងសវនការមលើកទី២
មោយមរៀបចាំែាំមណើរការមៃោះ

ៃិងមោយកាត្់បៃថ យនលប៉ាោះ
រែឋ បបមវណីសតីពអ
ី យយការ ៃិងមេធាវ ើការ រ។

ល់នៃការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹង

៦.២- ការែិត្ែាំស្របឹងខស្របងមោយេិៃបាៃមស្ររងទុកមលើជៃរងមស្ររោះ
មបើមទោះាែឹងថា
ការែិត្ែាំស្របឹងខស្របងមលើកកេព ស់សិទធិរបស់ជៃរងមស្ររោះអាចឈាៃែល់ការែឹងចាស់ពីបាំណងនៃយុត្តិធ
េ៌ខែលបាៃាតរសស្រោប់ជៃរងមស្ររោះក៏មោយ
ក៏ការវ ិវត្ត ាក់ខសត ងទេទរឱ្យោៃការពិចារណារមោយស្រប ុងស្របយ័ត្នពកា
ី រសៃន ិោឋៃខែលអាចទទួ លយ
កបាៃខែលការចូ លរ ួេសថ ិត្កនុងនលស្របមយជៃ៍ស្របមសើរបាំនុត្របស់ជៃរងមស្ររោះ។
ោៃពីរខនន កចាំម

ោះការែិត្ែាំស្របឹងខស្របងនៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះ

ទី១ទក់ទងៃឹងជៃរងមស្ររោះខែលស្រត្វូ បាៃទទួ លាគល់ថា

ាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

ៃិងទី២ទក់ទងជៃរងមស្ររោះខែលេិៃស្រត្វូ បាៃទទួ លាគល់។
ទក់ទងៃឹងជៃរងមស្ររោះខែលស្រត្វូ បាៃទទួ លាគល់
មោយារកងវ ោះព័ត្៌ោៃនៃៃីត្ិ វ ិធីមៅកនុង វ ិធាៃននទ កនុង
ជៃរងមស្ររោះស្រត្វូ បាៃត្ស្រេូវែូ ចខែលបាៃបង្គាញខ្ងមលើ
មត្ើរត្់ចង់ចូលរ ួេាាកសី

ឱ្យមស្រជើសមរ ើសមៅកនុងសវនការជាំៃជ
ុាំ ស្រេោះថា

ឬាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី។

មហត្ុែូចមៃោះមហើយ

ជៃរងមស្ររោះខែលចូ លរ ួេអាចស្រត្វូ បាៃបែិមសធឱ្កាសកនុងការនត ល់សកខ ីកេម មោយការសបលខសបាាកសី
ឬយ៉ាងណា។
បញ្ហាមៃោះក៏អាចប៉ាោះ

ល់ែល់ឱ្កាសរបស់អយយការកនុងការបង្គាញព័ត្៌ោៃខែលអាចជួ យបខៃថ េមទៀត្

កនុងការោក់បៃទុកមលើចុងមចាទ

(Trumbull,

2008:

212)។

ឧទហរណ៍

មៅកនុងសវនជាំៃជ
ុាំ ស្រេោះមរឿងកត ីឌ្ុចជៃរងមស្ររោះផាទល់ាមស្រចើៃខែលអាចនត ល់សកខ ក
ី េម មោយការសបលខសប

130

ការសៃទ នាេួ យេស្តៃតីាៃ់ែពស់ខនន កចាប់ អងគ ជាំៃុាំជស្រេោះអអន កៃិពៃធ ាេួ យកការមហត្ុសតីពីក កាំណត្់.ត្.វ.

Victim Participation and Transitional Justice in Cambodia | 72

នទ យ
ុ មៅវ ិញខបរាមស្រជើសមរ ើសចូ លរ ួេាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

អាំពីមទសកាំហុសរបស់ចុងមចាទ

(McGonigle
Leyh,
2009:
212)
នទ យ
ុ មៅវ ិញការនត ល់សកខ ីកេម របស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីេិៃមធវ ើម ើងមោយការសបលខសបមទ

។

មហត្ុមៃោះមហើយេិៃសូ វោៃទេង ៃ់ែូចភ័សតុតាងខែលនតល់មោយការសបលខសបម យ
ើ ។ មលើសពីមៃោះមៅមទៀត្
មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

េិៃែូ ចាាកសីម ើយ

បាៃចូ លរ ួេសវនការបិទទវរ

ៃិងាធារណៈទ ាំងអស់េុៃពមណលនត ល់សកខ ីកេម ខែលអាចោៃនលប៉ាោះ
នត ល់ឱ្យ។

មៅមពលសួ រថា

ល់ែល់ព័ត្៌ោៃខែលពួ កមគ

មត្ើេូលមហត្ុអវើបាៃាមស្រជើសមរ ើសាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

ាាងាាកសីមៅកនុងសវនការជាំៃជ
ុាំ ស្រេោះ ភាគមស្រចើៃនៃជៃរងមស្ររោះខែលស្រត្វូ បាៃសោភសបង្គាញថា
បញ្ហានៃការនត ល់សាំណងគឺាេូ លមហត្ុសាំខ្ៃ់ចាំម

ោះការសមស្រេចរបស់ពូករត្់។មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

ោនក់កនុងចាំមណាេមែើេបណតង
ឹ រែឋ បបមវណីាមស្រចើៃខែលស្រត្វូ បាៃសោភសមៅកនុងមែត្ត នស្រពខវងបាៃមលើក
ម ើងថា
សស្រោប់ែ្ុាំវាសាំខ្ៃ់ណាស់កនុងការចូ លរ ួេមៅកនុងសវនការរបស់ត្ុលាការ។
ការសមស្រេចចិត្តរបស់ែ្ុាំកនុងការកាលយាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីខនអ កមលើព័ត្ោ
៌ ៃខែលែ្ុាំទទួ លបា
ៃពីសោគេអាែហុក

ៃិងខនន ករាំ

ៃិងមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី។

រជៃរងមស្ររោះ។

ាអកុសល

ែ្ុាំ រ ើករយៃឹងចូ លរ ួេាាកសី

ត្ុលាការេិៃអៃុញ្ហញត្ចាំម

ោះមរឿងមនោះមទ

មហើយមយើងស្រត្វូ មស្រជើសមរ ើសាេុៃមៅកនុងសវនការថា
មត្ើមយើងចង់មធវ ើាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីកនុងនេាាកសីឬយ៉ាងណា។

មហើយែ្ុាំែឹងថា

ែ្ុាំអាចទទួ លបាៃសាំណងលុោះណាខត្ែ្ុាំមែើរត្ួ ាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
ប៉ាុខៃត េិៃខេៃាាកសីមទ។ 131
មយបល់មៃោះស្រត្វូ បាៃខចករំ ខលកាេួ យជៃរងមស្ររោះមនសងមទៀត្អាំ ុ ងការសោភសរបស់ស្រក ុេមរលមៅ
មៅកនុងមែត្ត នស្រពខវង។

អវ ើខែលមកើត្ម ើងពីបទសោភសៃ៍គឺថា

មសចកត ីសមស្រេចរបស់ជៃរងមស្ររោះស្រត្វូ បាៃជោះឥទធ ិពលយ៉ាងខ្លាំងមោយព័ត្៌ោៃខែលបាៃនត លឱ្
់ យពួ ករ
ត្់មោយខនន ករាំ

រជៃរងមស្ររោះ
ៃិងសោគេអាែហុក
មហើយថា
ឹ មទមៅមពលចាប់មនត ើេពីអវើខែលាភាពែុសរនសាំខ្ៃ់ៗរវាងឋាៃៈទ ាំងពីរ។
ពួ ករត្់ភាគមស្រចើៃេិៃែង
មៅកនុងបរ ិបទមៃោះ ភាគីមែើេបណតឹងមនសងមទៀត្បាៃមលើកម ើងថា៖
ែ្ុាំេិៃែឹងថាអវ ើាភាពែុសរនសាំខ្ៃ់ៗរវាងាកសី ៃិងមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីម យ
ើ ។ ែ្ុាំគិត្ថា
ពួ ករត្់ទ ាំងពីរស្រត្វូ បាៃនតល់ឱ្កាសឱ្យស្របឈេេុែាេួ យចុងមចាទ
មស្រកាយេកែ្ុាំែឹងថា

ៃិងៃិយយអាំពីការឈឺចាប់មៃោះ។

ភាពខែវ ងគាំៃិត្រនេួ យកនុងចាំមណាេភាពខែវ ងគាំៃិត្រនសាំខ្ៃ់ៗគឺថាមែើេបណតង
ឹ រែឋ បបមវណីអា
ចមសន ើសុាំសាំណង មហើយចាំខណកាកសីេិៃអាចមទ132។
ភាគីមែើេបណតឹងេួ យចាំៃួៃខែលបាៃសោភសបាៃសខេត ងការែកចិត្តមៅមពលពួ ករត្់ែឹងថា
ការនត ល់សកខ ីកេម របស់ែល ួៃេិៃស្រត្វូ បាៃនត ល់មស្រកាេការសបលខសប
មហត្ុមៃោះមហើយេិៃសូ វោៃទេង ៃ់ាងការមធវ ើាាកសីម យ
ើ ។
ឹ ថា
មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីោនក់បាៃមលើកម ើងថា
‘ែ្ុាំែង

131

សាំណងគឺសាំខ្ៃ់

ប៉ាុខៃត សស្រោប់ែ្ុាំ

ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសាំណុមាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (ត្ុលា ១០នលងទី នស្រពខវង ០០២សាំណុាំមរឿង រែឋ បបមវណីមែើេបណតឹង)

ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសាំណុមាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ នលងទី សព ឺកាំពង់បមសែឋ មែត្ត រែឋ បបមវណី ស្រស ុកមែើេបណតឹងរបស់០០២សាំណុាំមរឿង)
(២០១៤ត្ុលា ១០
132
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ការខសវ ងរកមទសកាំហុសរបស់ចុងមចាទគឺសាំខ្ៃ់មសម រ
ើ ន។
ការចូ លរ ួេរបស់ែ្ុាំបាៃជួ យែល់ត្ុលាការ’

ែ្ុាំគិត្ថា

។

133

មហត្ុមៃោះមហើយ
វាសាំខ្ៃ់ណាស់ចមាំ

ោះការចូ លរ ួេែ៏សាំខ្ៃ់របស់ជៃជៃរងមស្ររោះខែលជៃរងមស្ររោះស្រត្វូ បាៃនត ល់ព័ត្៌ោៃ
ស្រគប់ស្ររៃ់ៃិងមពញមលញសត ព
ី ីគុណសេបត្ត ិៃិងគុណ វ ិបត្ត ិរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
ៃិងាថៃភាពាកសី
មោយអៃុញ្ហញត្ឱ្យពួ ករត្់មធវ ើការសមស្រេចចិត្តកាៃ់ខត្ស្រត្ឹេស្រត្វូ ឆ្ប់រហ័សមៅកនុងៃីត្ិ វ ិធីជាំៃុាំជស្រេោះ។
ទក់ទងៃឹងជៃរងមស្ររោះខែលេិៃស្រត្វូ បាៃទទួ លាគល់

(មែើេបីបណតឹងាជៃរងមស្ររោះ)

មធៀបមៅៃឹងស្របាជៃស្របខហល១,៧លាៃនក់ខែលាលប់មស្រកាេរបបខែម រស្រកហេ
ជៃរងមស្ររោះខែលស្រត្វូ បាៃទទួ លាគល់ាមែើេបីបណតឹងរែឋ បបមវណីមោយអ.វ.ត្.ក
ត្ាំណាងេួ យខនន កកនុងចាំមណាេចាំៃួៃសរុបនៃជៃរងមស្ររោះមោយផាទល់ៃិងេិៃផាទល់
កនុងការកាំណត្់ពីត្ួនទី
មគគួ រស្របយ័ត្នស្របខយងអាំពន
ី លប៉ាោះ

ៃិងនលប៉ាោះ

។

ល់នៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅអ.វ.ត្.ក

ល់ខែលការចូ លរ ួេខបបមៃោះអាចោៃមលើជៃរងមស្ររោះ

ខែលេិៃស្រត្វូ បាៃនតល់ការអៃុញ្ហញត្មោយត្ុលាការកនុងការចូ លរ ួេកនុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ី។
ការនត ល់ការអៃុញ្ហញត្ែល់ជៃរងមស្ររោះេួ យចាំៃួៃមោយេិៃរប់បញ្ចល
ូ អន កមនសងអាចនាំេកៃូ វនលវ ិបា
កខែលរមៃបាំណងៃិងេិៃចង់បាៃ

ាពិមសសកនុងៃ័យនសោះនារាត្ិ

ៃិងបាំណងស្របាថានរបស់ជៃរងមស្ររោះមែើេបីខសវ ងរកការពិត្
ទ ាំងវត្ថុបាំណងសាំខ្ៃ់នៃាលាកត ីឧស្រកិែឋកេម អៃត រាត្ិ។

កនុងបរ ិបទមៃោះ

ការសោភសាេួ យមែើេបណតឹងាជៃរងមស្ររោះបាៃបង្គាញពីទសសៃៈែុសរនសត ព
ី ីស្របសិទធភាពនៃការចូ ល
រ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

មលើជៃរងមស្ររោះ

ៃិងសងគ េខែម រទ ាំងេូ ល។

ជៃរងមស្ររោះោនក់បាៃមលើកម ើងថា៖
ែ្ុាំបាៃោក់

កយបណតឹងមែើេបីជស្រោបជូ ៃត្ុលាការពីការឈឺចាប់របស់ែ្ុាំ។

ែ្ុាំេិៃខែលស្រត្វូ បាៃអមញ្ា ើញឱ្យៃិយយមៅចាំម

ប៉ាុខៃត

ោះេុែត្ុលាការម ើយ។

ែ្ុាំគិត្ថា

ត្ុលាការេិៃនត លឱ្
់ កាសមស្រចើៃែល់ជៃរងមស្ររោះកេពុាស្របាប់ពមី រឿងរ៉ាវឈឺចាប់របស់ែល ួៃម ើយ។
ោៃខត្ជៃរងមស្ររោះត្ិចត្ួ ចប៉ាុមណា
ា ោះ។
ែ្ុាំបាៃែឹងមស្រចើៃពីខែម រស្រកហេមោយការតាេោៃសវនការជាំៃជ
ុាំ ស្រេោះមៃោះ134។
វាបង្គាញថា

មទោះយ៉ាងណា

កស្រេត្
ិ នៃការែកចិត្តកនុងចាំមណាេជៃរងមស្ររោះខែលេិៃស្រត្វូ បាៃទទួ មលាាគល់ថា

ាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីទក់ទងយ៉ាងជិត្សន ិទធមៅៃឹងកងវ ោះព័ត្៌ោៃចាស់លាស់ៃិងស្រគប់ស្ររៃ់ខែល
នត ល់ែល់ពួករត្់។
ជៃរងមស្ររោះភាគមស្រចើៃខែលស្រត្វូ បាៃសោភសហាក់ែូចាេិៃបាៃយល់ែឹងមពញមលញអាំពីទាំហាំ
ៃិងបា៉ារ៉ាខេ៉ាស្រត្នៃការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

ៃិងលកខ ណៈមៅមៅរបស់

អ.វ.ត្.ក។
ប៉ាុខៃត
រ ូបភាពមៃោះែុសរនបៃត ិចបៃត ួចកនុងចាំមណាេជៃរងមស្ររោះភាគមស្រចើៃខែលោៃការអប់រំមស្រចើៃ

ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសាំណុមាំ រឿងាេួ យអន កៃិពៃធ វ ិចឆ កា
ិ
៤នលងទី ភន ាំមពញ ០០២រែឋ បបមវណីមែើេបណតឹងរបស់០០២សាំណុាំមរឿង)
(២០១៤
134
ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសណ
ាំ ុ ាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (មែើេបណតឹងាជៃរងមស្ររោះ ភូ េិស្រសោះខកវ ុាំវាង
ាំ ចាស់ ស្រស ុកឧត្តុងគ នលងទី ៤
ខែវ ិចឆ ិកា ២០១៤)
133
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ខែលហាក់ែូចាទទួ លាគល់ការកាំណត្់របស់អ.វ.ត្.កថាាត្ុលាការឧស្រកិែឋកេម ។
ជៃរងមស្ររោះោនក់ខែលាាស្រាតចារយបាៃមលើកម ើងថា៖
អ.វ.ត្.កគឺាត្ុលាការ

មហើយេិៃខេៃាគណៈកេម ការខសវ ងរកការពិត្មទ។

វាេិៃអាចមៅរ ួចមទសស្រោប់ត្ុលាការកនុងការាតប់ជៃរងមស្ររោះទ ាំងអស់មនោះ។
វត្ថុបាំណងសាំខ្ៃ់របស់ត្ុលាការគឺស្រត្វូ បមងក ើត្គណមៃយយភាព។
វាាការស្របមសើរខែលត្ុលាការអៃុញ្ហញត្ឱ្យជៃរងមស្ររោះេួ យចាំៃួៃចូ លរ ួេាមែើេបណតឹងរែឋ បបមវ
ណី135។
មបើមទោះា វ ិធីាស្តសតមផាតត្មលើជៃរងមស្ររោះស្រត្វូ បាៃអៃុេ័ត្យល់ស្រពេមោយអ.វ.ត្.កទាំៃងារ ួេចាំខណកវ ិ
ជា ោៃចាំម

ោះបទពិមាធៃ៍របស់ជៃរងមស្ររោះ។
មគមៅខត្ម ើញថា
ី ៃឹងនត ល់ានលស្របមយជៃ៍បខៃថ េែល់ជៃរងមស្ររោះឬយ៉ាងណា។
មត្ើសិទធិចូលរ ួេខែលស្រត្វូ បាៃពស្រងក
ទីបញ្ា ប់

ែូ ចមលាក

មលើកម ើងថា

Trumbull

កនុងការកាំណត្់ពីទាំហាំអត្ិបរោនៃការចូ លរ ួេរបស់ភាគីមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
ស្រត្វូ វាយត្នេល មោយស្រប ុងស្របយ័ត្នអាំពីនលស្របមយជៃ៍បនទប់បៃស ាំចាំម
ចូ លរ ួេស្របឆ្ាំងការរំមលាភសិទធិចុងមចាទ
(Trumbull

2008:

អ.វ.ត្.ក

ោះមែើេបណតង
ឹ រែឋ បបមវណីខែលបាៃ

ស្របសិទធភាពនៃការចូ លរ ួេសត ីពីការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីរបស់ត្ុលាការ
822)
មហើយវាសាំខ្ៃ់ែូចរនៃឹងឥទធ ិពលអវ ិជា ោៃ

ណាេួ យខែលស្រត្វូ ខណនាំែល់សហគេៃ៍។
៧- មសចកត ីសៃន ិោឋៃ
ការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីាយៃត ការ

TJ

គឺាការបមងក ើត្លម ីមៅកនុងចាប់ស្រពហម ទណឌអៃត រាត្ិ
ី វ ិាលភាពសិទធិនៃការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីៃិងសិទធិសាំខ្ៃ់ៗសស្រោប់ជៃរង
មហើយាមរលការណ៍បាៃពស្រងក
មស្ររោះមោយអាំមពើាហាវយង់ ន ង។

ប៉ាុខៃត

ែូ ចរបាយការណ៍បាៃបង្គាញ

ការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីបាៃមលើកម ើងាមស្រចើៃចាំម

ោះបញ្ហាស្របឈេ

មលើកម ើងៃូ វសាំណួរអាំពីការសស្រេបសស្រេួលែ៏លបា
ាំ ក

ៃិង

រវាងសិទធិរបស់ជៃរងមស្ររោះ

ៃិងការការ

រសិទធិរបស់ចុងមចាទចាំម ោះែាំមណើរការអៃុវត្ត ឱ្យបាៃស្រត្ឹេស្រត្វូ
មហើយេ៉ាាងវ ិញមទៀត្សញ្ហញណនៃការទទួ លែុសស្រត្វូ ខបបស្រពហម ទណឌ
ៃិងយុត្តិធេ៌អៃត រកាលេិៃស្រត្ួត្សុីរនមទ។
អ.វ.ត្.កបាៃសវ ោះខសវ ងពុោះ

ៃិង វ ិធីខែលកនុងមនោះ
បាៃជូ ៃែាំណឹងពីការវ ិភាគរបាយការណ៍មៃោះ

ភាពតាៃត្ឹងែ៏សមុគាមញមៃោះ

របញ្ហាខែលបាៃមលើកម ង
ើ

មហើយឈាៃែល់ការបមងក ើៃការខសវ ងយល់ពីត្ួនទី

នលប៉ាោះ

ល់

ៃិងារៈសាំខ្ៃ់នៃការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី។

កនុងៃ័យមៃោះ

េិៃខេៃស្រត្ឹេខត្មផាតត្មៅមលើស្របព័ៃធយុត្តិធេ៌ប៉ាុមណា
ព ោះមទ ប៉ាុខៃត ខលេទ ាំងមផាតត្មលើជៃរងមស្ររោះនងខែរ
មោយឆលុោះបញ្ហាាំងពី វ ិធីាស្តសតមផាតត្មលើជៃរងមស្ររោះតាេរយៈយៃត ការ
TJ។
ការសៃន ិោឋៃពីគាំៃិត្មៃោះអាចស្រត្វូ មធវ ើម ើងតាេ៦ចាំណុចគឺ៖
ទី១

តាាំងពីការចាប់មនត ើេេក

អ.វ.ត្.កទាំៃងាមធវ ើឱ្យោៃការភាាក់មនអ ើលមោយការបមងក ើត្ការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីខែល
ទាំៃងាមៅកនុងភាពាទក់មសទ ើររបស់ត្ុលាការ

មហើយមពលែល ោះ

ាទក់មសទ ើរកនុងការអៃុវត្ត យៃត ការលម ីឱ្យបាៃមពញមលញ។
ស្របត្ិចា រ ឹកនៃបទសោភសៃ៍សតីពីសណ
ាំ ុ ាំមរឿងាេួ យអន កៃិពៃធ (មែើេបណតឹងាជៃរងមស្ររោះ មែត្ត មសៀេរប នលងទ២
ី ៤ ខែត្ុលា ២០១៤)
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កងវ ោះការមរៀបចាំមៃោះគឺោៃាក់ខសត ងទក់ទងមៅស្រកេមៅអ.វ.ត្.ក
ស្រពេទ ាំងេស្តៃតីខនន កចាប់
សោជិកស្រក ុេអយយការ
មេធាវ ើការ រ
ៃិងមេធាវ ើមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី។
មទោះយ៉ាងណា
វាចាាំបាច់សតីពីេស្តៃតីត្ុលាការទ ាំងមៃោះកនុងការបង្គាញពីស្រពាំខែៃនៃការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
ៃិងនត ល់ វ ិាលភាពមពញមលញចាំម ោះការអៃុវត្ត ាក់
ខសត ង។
េី២

ោៃការកាត្់ផាតត្់ទាំនក់ទាំៃងរវាងការរំពឹងទុកែព ស់ៃិងការស្របាថានរបស់ជៃរងមស្ររោះេ៉ាាង

ៃិងេ៉ាាងមទៀត្តាេការពិត្ាក់ខសត ង។ាពិមសស

ត្ួ នទីរបស់ជៃរងមស្ររោះ

ៃិង

មៅអ.វ.ត្.ក

ៃិងត្ួ នទីរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណីមៅខត្ាៃិេត្
ិ ត រ ូបែ៏សាំខ្ៃ់មបើមទោះាជៃបរងមស្ររោះោៃសិទធិចូ
លរ ួេសវនការជាំៃុាំជស្រេោះរបស់ែល ួៃក៏មោយ។
ឹ ចាស់មពញមលញពីសិទធិសាំខ្ៃ់ៗចាំម
បញ្ហាមៃោះបណា
ត លឱ្យោៃការែង
ៃឹងសិទធិកនុងការទទួ លបាៃសាំណង។

ោះជៃរងមស្ររោះាពិមសសទក់ទង

ាការពិត្

អ

.វ.ត្.ក

ស្រត្វូ កាំណត្់មោយភាពេិៃស្រគប់ស្ររៃ់ៃិងការកាំណត្់មៅមពលៃិយយពីសិទធិសាំខ្ៃ់របស់ជៃរងមស្ររោះ
ែូ ចខែលបាៃបង្គាញយ៉ាងចាស់មៅកនុងបទសោភសៃ៍។
ៃិយយពីការប៉ាោះទងគ ិចនល វូ ចិត្តបនទប់បៃស ាំខែលបណា
ត លេកពីការបមងក ើត្កត ីសងឃឹេខកល ងកាលយមៅកនុង
មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
ាបញ្ហាខែលោៃមៅកនុងបទសោភសៃ៍
អ.វ.ត្.កគួ រចាត្់ វ ិធាៃការមែើេបីការោក់កស្រេិត្របស់ត្លា
ុ ការ
ៃិងការោក់កស្រេិត្ខបបរចនសេព ័ៃធខែលោៃមៅកនុងលកខ ែណឌសត ីពីការនត ល់សណ
ាំ ងែមធវ ើកាលយាមវាហា
រាស្តសតែ៏គួរឱ្យចាប់អារេម ណ៍អាំពីសិទធិរបស់ជៃរងមស្ររោះឱ្យកាលយាការពិត្។

មលើសពីមៃោះមៅមទៀត្

វាសាំខ្ៃ់ណាស់ខែលជៃរងមស្ររោះបាៃនត ល់ព័ត្៌ោៃពិត្

ទូ លាំទូលាយ

ៃិងខែលអាចទទួ លយកបាៃអាំពីអវើខែលអ.វ.ត្.កអាចសមស្រេចបាៃសស្រោប់ពួកមគមែើេបីទប់ាកត្់ការ
ែកចិត្ត ៃិងាពិមសសនលប៉ាោះ

ល់មែទ ចខ្ទាំនៃការកាលយាជៃរងមស្ររោះបនទប់បៃស ាំ។

េី៣

អ.វ.ត្.កោៃខនន កេួ យចាំៃួៃខែលបាៃពុោះ

រៃូ វឧបសគគ នល វូ ចាប់

ៃិងៃីត្ិ វ ិធីេួយចាំៃួៃទក់ទងៃឹងការចូ លរ ួេរបស់មែើេបីបណតឹងរែឋ បបមវណី
មោយគូ សបញ្ហាក់ពីភាពលាំបាកកនុងការកាំណត្់អាំពីភាពចាស់លាស់នៃទាំហាំៃិងមរលបាំណងរបស់យៃត
ការ
TJ
មៃោះ។
េូ លោឋៃចាប់សេមហត្ុនលខែលោៃវ ិធាៃចាស់លាស់
លេអ ត្
ិ
ៃិងទូ លាំទូលាយមែើេបីខណនាំែល់អ.វ.ត្.កកនុងការនតល់បទោឋៃៃីត្ិ វ ិធី
ៃិងការការ

រាេួ យមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

ៃិងជៃរងមស្ររោះគឺចាបា
ាំ ច់តាេេមធាបាយចាប់ខែលបញ្ហាក់យ៉ាងចាស់លាស់អាំពីសិទធិមែើេបីបណតឹងរែឋ
បបមវណីស្រពេទ ាំងការទទួ លែុសស្រត្វូ របស់ត្ុលាការ

ៃិងេស្តៃតីរបស់ែល ួៃាេួ យមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី។

ការជាំៃុាំជស្រេោះបខៃថ េមទៀត្មៅអ.វ.ត្.កៃឹងខលងែក់ាប់មៅកនុងអារេម ណ៍ា‘េៃទ ីរពិមាធៃ៍ាកលបង
ោះករណីមៃោះោៃការជាំៃុាំជស្រេោះពីរមលើកេកមហើយ
មហើយនទ យ
ុ មៅវ ិញមផាតត្មលើការសមស្រេចបាៃយុត្តិធេ៌ពិត្ស្របាកែសស្រោប់ជៃរងមស្ររោះមោយខនអ កមលើ វ ិធា
ៃៃីត្ិ វ ិធីខែលោៃការយល់យ៉ាងចាស់។
’

េី៤

ពីមស្រ

ការយល់ែឹងាក់ខសត ង

ៃិងការវាយត្នេល គុណ វ ិបត្ត និ ៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះគឺោៃត្នេល ណាស់មែើេបីឱ្យអ.វ.ត្.កមធវ ើឱ្យោ
ៃត្ុលយភាពទក់ទងនលស្របមយជៃ៍របស់ភាគី

ក់ព័ៃធមនសងៗ មៅកនុងសវនជាំៃុាំជស្រេោះមោយយុត្តិធេ៌។

ាពិមសសបញ្ហាមៃោះទក់ទងៃឹងសិទធិរបស់ចុងមចាទកនុងការទទួ លបាៃសវនការស្រត្ឹេស្រត្វូ ៃិងយុត្តិធេ៌
សិទធិៃិងត្ស្រេូវការរបស់ជៃរងមស្ររោះ
ៃិងនលស្របមយជៃ៍ខែលោៃស្រាប់របស់ត្ុលាការកនុងការទទួ លបាៃែាំមណើរការមោយយុត្តិធេ៌
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ៃិងោៃស្របសិទធភាព។
មហត្ុែូចមៃោះមហើយ
វាេិៃទៃ់ស្រគប់ស្ររៃ់មទកនុងការសៃន ិោឋៃថា
ី សិទធិចូលរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះោៃារៈស្របមយជៃ៍ែល់ជៃរងមស្ររោះ
ការពស្រងក
នទ យ
ុ មៅវ ិញ

ៃិងមែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
ការពាយេវាយត្នេល ចាំម

ោះសិទធិចូលរ ួេខែលស្រត្វូ បាៃពស្រងីកទេទរឱ្យោៃការពិចារណាស្រប ុងស្របយ័ត្ន

ថាមត្ើ

វាពិត្ានត លន
់ លស្របមយជៃ៍ពិត្លអ បាំនុត្ែល់ជៃរងមស្ររោះ

ៃិងការទទួ លបាៃយុត្តិធេ៌កាៃ់ខត្ទូ លាំទូលាយឬយ៉ាងណា។

មហត្ុែូចមៃោះមហើយ

ត្ុលាការស្របឈេលាំហាត្់លាំបាកៗកនុងការសស្រេបសស្រេួលអាំពីគុណត្នេល ខែលេិៃអាចមស្របៀបមធៀបបាៃ
ខែលោៃការស្របកួ ត្ស្របខជង។ េ៉ាាងវ ិញមទៀត្ វាាការេិៃស្រត្ឹេស្រត្វូ កនុងការមស្របើស្របាស់ភាា ‘ត្ុលយភាព’
មៅកនុងបរ ិបទមៃោះ
ពីមស្រ

ោះមៃោះយល់ស្រពេមោយផាទល់ពីគាំៃិត្ខែលនលស្របមយជៃ៍របស់អនក

ក់ព័ៃធទ ាំងបីស្រត្វូ បាៃជាំទស់

ទ ាំងស្រស ុង
ខែលកនុងមនោះចាំម

ោះវ ិាលភាពែ៏ធមាំ ធងខែលេិៃស្រសបាេួ យទសសៃទៃរបស់ជៃរងមស្ររោះរបស់

ៃិងទាំនក់ទាំៃងរបស់ពួកមគាេួ យមេធាវ ើការ រ
អ.វ.ត្.កែឹងពីត្ស្រេូវការកនុងការការ រសិទធិៃិងនលស្របមយជៃ៍របស់ភាគី

TJ

ៃិងត្ុលាការ។
ក់ពៃ
័ ធ ទ ាំងអស់

មហើយេិៃ

ក់ព័ៃធៃឹងភាពរ ឹងត្អ ឹង
មហើយនទ យ
ុ មៅវ ិញអៃុេ័ត្ៃូ វ វ ិធីាស្តសតខែលកាំណត្់ខសវ ងរកយុត្តិធេ៌ស្រគប់កាលៈមទសៈទ ាំងអស់។
េី៥

ការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

ៃិងទស្រេង់មនសងៗមទៀត្នៃការចូ លរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅកនុងសវនការជាំៃុាំជស្រេោះរបស់ត្ុលាការគឺោ
ៃត្នេល ណាស់

ទ ាំងការចាំណាយស្របាក់មោយផាទល់

ៃិងមពលមវលាបខៃថ េខែលត្ស្រេូវសស្រោប់ការចូ លរ ួេមធវ កា
ើ រង្គរមៃោះ។
ខនន កមនសងមទៀត្នៃចាំណុចខែលបាៃមលើកម ើងខ្ងមលើគឺថាេូ លៃិធិ ឬបុគគលិកស្រគប់ស្ររៃ់ ត្ុលាការ
ី សស្រោប់ជ
ឬាលាកត ីៃឹងស្រត្វូ ខណនាំឱ្យបាៃលអ មែើេបីមចៀសវាងកុាំអៃុេ័ត្សិទធិចូលរ ួេខែលស្រត្វូ បាៃពស្រងក
ៃរងមស្ររោះ

។

ភាពមាគជ័យនៃយៃត ការ

TJគឺពឹងខនអ កមលើស្រកបែ័ណឌចាប់ខែលែាំមណើរការបាៃលអ

ៃិងោៃស្របសិទធភាពខែលោៃការទទួ លយកាទូ មៅមោយជៃរងមស្ររោះ
មោយត្ស្រេូវឱ្យោៃការលោះបង់ធៃធាៃចាំម

ោះមសវាកេម របស់ជៃរងមស្ររោះ

រ ួេោៃការនត ល់ជាំៃួយខនន កចាប់ាមែើេ។

ទក់ទងអ.វ.ត្.ក

ការស្រាវស្រាវកនុងការចងស្រកងសស្រោប់កការមៃោះបាៃបង្គាញថា
ត្ុលាការបាំ

ក់បាំប៉ាៃេិៃបាៃមពញមលញ

មហើយស្រត្វូ ការធៃធាៃមស្រចៃ
ើ មែើេបីនតល់ការចូ លរ ួេបខៃថ េមទៀត្ែល់ជៃរងមស្ររោះ
ទីបញ្ា ប់

លកខ ណៈ

ៃិងរចនសេព ័ៃធនៃែាំមណើរការនល វូ ចាប់េិៃខត្ងខត្សេស្រសបចាំម

ោះែាំមណើរការមោោះស្រាយជមោលោះទ ាំងអ

ស់ម យ
ើ

ាពិមសស

ទីខែលោៃការចាាំបាច់សតព
ី ី ខនន ករបស់ជៃរងមស្ររោះកនុងការនត ល់ៃូវមរឿងរ៉ាវផាទល់ែល ួៃៃិងការអៃុវត្ត រ ួេ
មៅកនុងសងគ េតាេការចងចាាំ។
ែូ ចខែលបាៃរាំស្រទមោយបទសោភសៃ៍ាេួ យជៃរងមស្ររោះមៅអ.វ.ត្.ក

របាយការណ៍មៃោះបង្គាញថា

ការទទួ លាគល់សិទធិរបស់ជៃរងមស្ររោះកនុងការទទួ លបាៃយុត្តិធេ៌
ៃិងសាំណងមោយមសម ភា
ើ ពៃិងោៃស្របសិទធភាពចាំម
ទេទរឱ្យោៃវ ិធីាស្តសតរ ួេៃិងទួ លាំទូលាយ

ោះការទទួ លរងមស្ររោះមនោះ

ខែលត្ុលាការេិៃស្រត្វូ បាៃកាំណត្់កនុងការសមស្រេចបាៃមោយែល ួៃកង។
ោៃាថប័ៃស្រាវស្រាវមកើៃម ើងៃិងមស្រចើៃសត ីពីជមស្រេើសយៃត ការ TJែូ ចាគណៈកេម ការខសវ ងរកការពិត្
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ៃិងការនសោះនារ

ៃិងគាំៃិត្នត ចមនត
ួ
ើេខបបអប់រំខែលស្រត្វូ មស្របើអេេកាេួ យ

ៃិងទីខែលគុណ វ ិបត្ត ិស្រត្វូ បាៃកាំណត្់

ការបាំមពញបខៃថ េមលើការចូ លរ ួេរបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

មៅអ.វ.ត្.ក។

៨. អនុសាសន៍
៨.១- ស្មប់ការចួ លរ ួមរបស់អ.វ.ត្.ក


ធានយុត្តិធេ៌មោយការមលើកកេព ស់ការចូ លរ ួេែ៏សាំខ្ៃ់សស្រោប់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
ៃិងជៃរងមស្ររោះកាៃ់ខត្ទូ លាំទូលាយ
មោយនត ល់ឥទធ ិពលមពញមលញែល់សិទធិកនុងការទទួ លបាៃសវនការជាំៃុាំជស្រេោះ
ៃិងសិទធិសវនការសាំខ្ៃ់របស់ជៃរងមស្ររោះ។



ធានការការ

រៃិងរាំស្រទសស្រោប់ជៃរងមស្ររោះ

ស្រពេទ ាំងែាំមណាោះស្រាយស្រគប់ស្ររៃ់ៃិងភាលេៗមោយការបមងក ើត្គមស្រោងនត ល់សណ
ាំ ងឱ្យបាៃស្រគប់



ស្រជ ុងមស្រាយ

ៃិងោៃៃ័យកនុងការមោោះស្រាយទាំហាំសោភរមពញមលញ

ៃិងនលប៉ាោះ

ល់ធងៃ់ធងរមនសងមទៀត្ខែលជៃរងមស្ររោះទទួ លរង។

នលប៉ាោះ

ល់ចិត្តសងគ េ

មរៀបចាំ
ៃិងអៃុវត្តស្រកបែ័ណឌចាប់ៃិងៃីត្ិ វ ិធីស្រត្ឹេស្រត្វូ មោយការកាំណត្់អាំពីទាំហាំនៃយុតាតធិការរបស់ត្ុ
លាការ មោយខនអ កមលើចាប់ស្រគប់ស្រគងរបស់ែល ួៃ ៃិងមោយការោៃវ ិធាៃចាស់លាស់ លេអ ត្
ិ
ៃិងទូ លាំទូលាយមែើេបីនតលា
់ ការខណនាំសតីពីសិទធិ

ៃិងភារកិចារបស់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី

ៃិងត្ុលាការ។


ស្រសមេើស្រសនេ
ៃិងបមងក ើត្ វ ិធីាស្តសតតាេបទោឋៃៃិងត្ោលភាពខែលអៃុញ្ហញត្ឱ្យត្ុលាការលល ឹងខលលងពីវត្ថុបាំណ
ងបណតឹងស្របខជងែល់ភាគី

ក់ព័ៃធមនសងៗមៅកនុងសវនជាំៃុាំជស្រេោះ

ម

លគឺសិទធិរបស់ចុងមចាទកនុងការទទួ លបាៃការជាំៃជ
ុាំ ស្រេោះមោយយុត្តិធេ៌
ការអៃុវត្ត ៃីត្ិ វ ិធីត្ុលាការ ៃិងសិទធិរបស់ជៃរងមស្ររោះមោយែល ួៃកង។

ៃិងឆ្ប់រហ័ស



អៃុេ័ត្ វ ិធីាស្តសតសោោស្រត្ចាំម

ោះៃីត្ិ វ ិធីែ៏ឆ្ប់រហ័ស ៃិងការកាត្់បៃថ យនលប៉ាោះ



បមណា
ត ោះអាសៃន មលើរយៈមពលសវនការខែលបណា
ត លេកពីគុណត្នេល នៃការចូ លរ ួេរបស់មែើេប

ល់

ណតឹងរែឋ បបមវណី
មោយការមធវ ើឱ្យោៃត្ុលយភាពរវាងការទេទររបស់ភាគី

ក់ព័ៃធទ ាំងអស់មៅកនុងែាំមណើរការ

មៃោះ។


ចាត្់ វ ិធាៃការមែើេបីជេន ោះការោក់កាំ រ ិត្មលើរចនសេព ៃ
័ ធ ៃិងយុតាតធិការខែលោៃមៅកនុងការនត
ល់សាំណង
មែើេបីមធវ ើឱ្យហួ សពីមវាហារាស្តសតមោយការនតល់យុត្តិធេ៌ាក់ខសត ងបខៃថ េមទៀត្ែល់ជៃរងមស្ររោះ
នៃបទឧស្រកិែឋអៃត រាត្ិ។



នត ល់ព័ត្៌ោៃស្រត្ឹេស្រត្វូ

ទូ លាំទូលាយ

ៃិងខែលអាចទទួ លយកបាៃែល់ជៃរងមស្ររោះអាំពីអវើខែលត្ុលាការអាចសមស្រេចបាៃមោយស្របា
កែៃិយេសស្រោប់ពួកមគមែើេបីមចៀសវាងការខែលអាចកាលយាជៃរងមស្ររោះបនទប់។


នត ល់អាំណាចែល់ខនន ករាំ

រជៃរងមស្ររោះ

ៃិងមេធាវ ើមែើេបណតឹងរែបបមវណីមោយការនត ល់ធៃធាៃៃិងេូ លៃិធិបខៃថ េមែើេបីឱ្យពួ ករត្់
អាចបាំមពញការង្គររបស់ែល ួៃបាៃកាៃ់ខត្ស្របមសើររ ួេទ ាំងការខចកចាយព័ត្ោ
៌ ៃអាំពីការង្គររប
ស់ត្ុលាការ

ការនត ល់មសវាព័ត្៌ោៃឱ្យបាៃសុីជមស្រៅ
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ស្រពេទ ាំងមធវ កា
ើ រពិមស្ររោះមយបល់ឱ្យបាៃែិត្ែល់ាេួ យជៃរងមស្ររោះកនុងការមរៀបចាំគមស្រោងនត
ល់សាំណង។


ធានរកាការចងចាាំរបស់ជៃរងមស្ររោះេិៃស្រត្ឹេខត្ាការនត ល់សាំណងាៃិេិត្តរ ូបប៉ាុមណា
ា ោះមទ
ខលេទ ាំងាយៃត ការ

TJនងខែរ

មោយនត ល់មវទិកាចាាំបាច់សស្រោប់ការនត លម់ យបល់របស់ជៃរងមស្ររោះ
ៃិងមោយការកត្់ស្រតាកាំណត្់មហត្ុអចិនស្តៃតយ៍ពីមរឿងរ៉ាវ ៃិងបទពិមាធៃ៍របស់ជៃរងមស្ររោះ។


ជាំរញ
ុ ការនសោះនារខែលាវត្ថុបាំណងសន ូលនៃអវ ើខែលត្ុលាការោៃបាំណងសមស្រេចឱ្យបាៃាយៃត
ការ TJ។



មចៀសវាងេិៃពស្រងីកសិទធិចូលរ ួេរបស់ជៃរងមស្ររោះឱ្យហួ សពីអវើខែលត្ុលាការោៃសេត្ថ ភាព
ធៃធាៃ ៃិងបុគគលិកខែលអាចនត ល់ឱ្យម យ
ើ ។

៨២.- ស្មប់ការចូ លរ ួមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា


ការ

រកករជភាពត្ុលាការរបស់អ.វ.ត្.ក

ៃិងមចៀសវាងការមស្រជៀត្ខស្រជកណាេួ យៃូ វែាំមណើរការរបស់ត្ុលាការមោយការស្របកាៃ់ខ្ាប់ៃូវមរ
លការណ៍ៃីត្ិរែឋ ។


នត ល់ឧបាស្រសយ
័ ៃិងសាំណងែល់មែើេបណតឹងរែឋ បបមវណី
ៃិងជៃរងមស្ររោះទូ មៅរ ួេទ ាំងសាំណងាស្របាក់
ៃិងមសវារាំស្រទែល់ជៃរងមស្ររោះស្រសបតាេមរលការណ៍េូលោឋៃរបស់អងគ ការសហស្របាាត្ិ
ៃិងការខណនាំសតីពីសិទធិៃិងែាំមណាោះស្រាយ
ៃិងសាំណងសស្រោប់ជៃរងមស្ររោះមោយការរំមលាភបាំ
ៃិងការរំមលាភបាំ



ៃែ៏ធងៃ់ធងរៃូ វចាប់សិទធិេៃុសសអៃត រាត្ិ
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