
 
 

13 

 

មូលមហ្ត្ុនន បណ្តឹ ងសាទុកខ កនងុនីត្វិិធីព្ពហ្មទណ្ឌ កមពជុា   
(ត្ចប់) 

         សូ មមូសសនបី 
 

១. អ្សមតទកិ្សចចននតុលាការ 
សមតទក្សិចចតុលាការរព មទណឍ តុលាការសំមៅមលើ សមតទក្សិចចដដនដ4ី6 និងសមតទក្សិចចសមាភ រៈ 

(រមួមាន ចំណាត់ថាប ក្ស់បទមលមើស47 ដូចជា បទមលមើសឧរកិ្សដឌ ឬមជឈមិ និងរបមភទននបទមលមើស 
ដូចជាបទមលមើសសាមចដ  ឬមយធា48)។ មសចក្សថីសមរមចដដលមចញមដ្ឋយ តុលាការដដលមនិមាន
សមតទក្សិចចដូចខាងមលើ អាចនងឹរតូវបដិមសធមចាលមដ្ឋយតុលាការក្សំពូល មដ្ឋយមូលម តុអ្សមតទក្សិចច
ននតុលាការ49។  

កាលណាតុលាការជានម់រកាម ទទួលចាតក់ារមរឿងក្សថីមរៅពីសមតទក្សចិចរបស់ខលួន ដូចជា
តុលាការមយធាកាតម់សចក្សថីបទមលមើសសាមចដ  មធវើឲ្យតុលាការក្សំពូលបដិមសធមចាលមសចក្សថីសមរមច
របស់តុលាការមនះមដ្ឋយ មូលម តុអ្សមតទក្សចិចននតុលាការ50។ មា៉ងមទៀត ចាបក់្សំណតអ់្ំពី

                                                 
 មលាក្ស សូ មូមសសនបី បចចុបផនបគឺជាស មមធាវកីារពារក្សថីជាតិក្សបុងសំណំុមរឿង០០៤ មៅអ្ងគជំនំុជរមះវសិាមចដក្សបុង
តុលាការក្សមពុជា ម ើយក្សជ៏ាសាទ បនិក្ស និងជាមមធាវមីៅការយិល័យមមធាវ ី មអ្សភដីខមរម ហាគ ល ដដលមាន
អាសយដ្ឋឌ នផធះមលខ ១៥អា ផលូវ   ៣២០ សង្ហក តបឹ់ងមក្សងក្សង៣ ខណឍ ចំការមន រាជធានីភបមំពញ។ 

46 សូមមមើលមារតា ២៩០ និង២៨៧ រក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ ។ សូមមមើលផងដដរ រក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ១២៣ 
អំ្ពីសមតទកិ្សចចមសុើបសួរតាមដដនដីរបស់មៅរក្សមមសុើបសួរ, មារតា ៣៩ អំ្ពីសមតទកិ្សចចតាមដដនដីរបស់រពះរាជអាជាញ  
និងមារតា ២៩០ អំ្ពីសមតទកិ្សចចតាមដដនដីរបស់សាលាដំបូង។   

47
 សូមមមើលមារតា២៨៩ រក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ ។ សូមមមើលផងដដរ សមតទកិ្សចចមសុើបសួរតាមក្សរណីឧរកិ្សដឌ និងមជឈមឹ 
មារតា ១២២ រក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ ។ 

48
 សូមមមើល មារតា ៨៩ ចាបស់ថីពីការមរៀបចំអ្ងគការតុលាការ ចុះនថងទី ១៦ ដខក្សក្សកដ្ឋ ឆប ២ំ០១៤ (“ចាបច់ាតត់ាងំ
តុលាការ ឆប ២ំ០១៤”) ។ មារតាមនះក្សំណតថ់ាចាបពី់មុនចាបទ់ាក្សទ់ងនឹងតុលាការមយធា និងអ្យយការអ្ម
តុលាការមយធា និងបចដ តិថនីតិវធីិ និងសមតទកិ្សចចននមរឿងក្សថីបទមលមើសមយធា មៅបនថមានអានុភាពមរកាយចាប់
មនះចូលជាធរមាន។ ពាក្សព់ន័ននឹងតុលាការមយធា និងបទមលមើសមយធា សូមមមើលផងដដរ មារតា ១១ ននចាប់
សថីពី របពន័នតុលាការ ចាបរ់ព មទណឍ  និងនីតិវធីិរព មទណឍ  សរមាបអ់្នុវតថមៅរបមទសក្សមពុជាក្សបុងសមយ័អ្នថរកាល 
ចុះនថងទី ១០ ដខក្សញ្ដ  ឆប ១ំ៩៩២  (ដដលមគសាគ ល់ផងដដរថា ជា”ចាបអ់្៊ុនតាក្ស”់) និង មារតា ២ និងមារតា ៩ នន
ចាបស់ថីពីការចាតត់ាងំ និងសក្សមមភាពរបស់សាលាជំរះក្សថីននរដឌក្សមពុជា ចុះនថងទី ៨ ដខកុ្សមភៈ ឆប  ំ ១៩៩៣ (“ចាប់
ចាតត់ាងំតុលាការរដឌក្សមពុជា១៩៩៣”)។ 

49
 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៤១៩ ចំណុចទី ២។ 

50
 ដូចមយងខាងមលើ។ សរមាបប់ទមលមើសអ្វីដដលកំ្សណតប់ានជាបទមលមើសមយធា សូមមមើលមារតា ២ ននចាបអ់្៊ុន
តាក្ស ់និងមារតា ៩ ននចាបច់ាតត់ាងំតុលាការរដឌក្សមពុជា១៩៩៣។ 



 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 
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សមតទក្សិចចរបស់តុលាការមខតថរក្សរង មៅតាមដដនដីដដលតុលាការមនាះតាងំមៅ51។ មលើសពីមនះ
ចាបក់្សំណតថ់ា កាលណាបទមលមើសដដលបានរបរពឹតថម ើងចូលជាបទមលមើសឧរក្សដិឌ រពះរាជ-
អាជាញ មនិអាចបចជូ នមរឿងមៅជំនុំជរមះមដ្ឋយមនិបានឆលងកាត ់ មៅរក្សមមសុើបសួរបានម ើយ52។ 
តុលាការដដលទទួលបណថឹ ងឱ្យជំនំុជរមះផ្ទធ ល់ ឬតាមនីតិវធិីននការបង្ហហ ញមុខភាល ម កាលណា
មរឿងមនាះជាបទឧរក្សិដឌរតូវបងវិលមរឿងមៅឱ្យរពះរាជអាជាញ មដើមផមីបើក្សការមសុើបសួរ53។ មបើសិនជា
តុលាការមធវើមផសងពីមនះ បនថចាតក់ារជំនុំជរមះមលើបណថឹ ងរបស់រពះរាជអាជាញ បចជូ នជនជាបម់ចាទ
មៅជំនុំជរមះមលើក្សរណីបទឧរក្សិដឌ មដ្ឋយមនិបានឆលងកាតត់ាមការមសុើបសួរ ក្សរណីមនះតុលាការ
ក្សំពូលនឹងរចានមចាលមដ្ឋយមូលម តុអ្សមតទក្សិចច54។ 

២. ការរមំលាភអំ្ណាច 
តុលាការក្សំពូលអាចបដិមសធសាលដីកាសាលាឧទនរណ៍ ដដលសមរមចមដ្ឋយរមំលាភ

អ្ំណាច55។ ការរមំលាភអ្ំណាចមក្សើតមានម ើង មពលដដលតុលាការអ្នុវតថអ្ណំាចរបស់ខលួនមលើសពី
ចាបប់ានក្សំណតឱ់្យ។ ឧទា រណ៍៖ មៅក្សបុងក្សរណីមរឿងមៅមុនអ្ងគមសចក្សថីដដលពាក្សព់ន័ននឹងការ
សមរមចឃំុខលួន ឬមៅមរៅឃំុ តុលាការទទួលបណថឹ ងឧបារស័យពីការសមរមចមនះមនិអាចសមរមច
បះ៉ពាល់មៅមលើអ្ងគមសចក្សថីបានម ើយ ដូចជាការសនបិដ្ឋឌ នថា បទមលមើសមចាទរបកានពុ់មំានភសថុតាង
រគបរ់ោនជ់ាអាទិ៍ មរពាះតុលាការជានម់រកាមពុំទានស់មរមចដល់អ្ងគមសចក្សថ ី ម ើយការសមរមច
ផធុយពីមនះជាការរមំលាភអ្ណំាច។ ជាក្សដ់សថង តុលាការក្សំពូលបានបដិមសធសាលដីកាសាលា
ឧទនរណ៍ មដ្ឋយសារមូលម តុរមំលាភអ្ំណាច មដ្ឋយម តុថា “ការដដលសាលាឧទនរណ៍សមរមច
បដិមសធដីកាមលខ...របស់មៅរក្សមមសុើបអ្មងកតតុលាការមខតថមសៀមរាប ម ើយសមរមចឱ្យជន
ជាបម់ចាទម ម្ ះ...មៅមរៅឃំុបមណាថ ះអាសនបមដ្ឋយសំអាងម តុថា ពុំមានភសថុតាងដ្ឋក្សប់នធុក្ស
រោនរ់ោនក់្សបុងបទឧរក្សិដឌ ដូចការមចាទរបកាន ់ម ើយអាចមានអ្ំមពើមបៀតមបៀនមក្សរ ថិ៍ខាម ស់ ដដលជា
បទមជឈមិប៉ុមណាត ះ មនះគឺជាការខុសឆគងមយួដធ៏ងនធ់ងរ ពមីរពាះសាលាឧទនរណ៍បានរមំលាភអ្ំណាច

                                                 
51

 សូមមមើលមារតា ១២ ននចាបច់ាតត់ាងំតុលាការ ២០១៤ ។ សូមមមើលផងដដរ មារតា ៣៥ ននចាបម់នះ ដដល
កំ្សណតពី់សមតទកិ្សចចសាលាឧទនរណ៍តំបន។់ សូមមមើលផងដដរ មារតា ២៨៧ ននរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ ។ 

52
 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៤៤។ រក្សមមនះកំ្សណតថ់ា មរៅពីបទមលមើសឧរកិ្សដឌ រពះរាជអាជាញ អាចមាន
ជមរមើស មដ្ឋយមបើក្សការមសុើបសួរ ឬ បចជូ នជនជាបម់ចាទមៅជំនំុជរមះផ្ទធ ល់មៅមុខតុលាការជានដំ់បូង តាម
មារតា៤៦ ឬបង្ហគ បឲ់្យនាជំនជាបម់ចាទចូលបង្ហហ ញខលួនភាល មមៅមុខតុលាការជានដំ់បូង តាមមារតា៤៧ និង៤៨។ 
សូមមមើលផងដដរ មារតា ៣០៤។  

53
 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៤៨ និង មារតា ៣០៤។  

54
 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៤១៩ ចំណុចទី ២។ 

55
 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៤១៩ ចំណុចទី ៣។ 



 
មូលម តុនន បណថឹ ងសាទុក្សខ ក្សបុងនីតិវធិីរព មទណឍ ក្សមពុជា (តចប)់ 

15 

 

មៅមលើអ្ងគមសក្សថដីដលសទិតមៅក្សបុងសមតទក្សិចចតុលាការមខតថមសៀមរាបមៅម ើយ”56។ ម ើយមា៉ង
វញិមទៀត តុលាការក្សំពូលយល់មឃើញថា “ជនជាបម់ចាទម ម្ ះ... រតូវមចាទពីបទមលមើសជាមរចើន 
រមួមានទាងំបទមជឈមិ និងបទឧរក្សិដឌ គឺបទមលមើសដដលមានដចងក្សបុងមារតា៧ និងមារតា៨ នន
ចាបស់ថីព ីការបស្រង្ហក បអ្ំមពើពរងត ់និងលក្សដូ់ចមនុសស និងមធវើអាជីវក្សមមមលើមនុសស និងមារតា៣៣
និង៤២ននចាបរ់ព មទណឍ អ្នថរកាល57រពមទាងំមារតា៩៨ ននចាបស់ថីពី ការរតួតពិនិតយមរគឿង
មញៀន ប៉ុដនថមៅរក្សមមសុើបអ្មងកតតុលាការមខតថមសៀមរាបមនិទានប់ចចបក់ារមសុើបអ្មងកតផង ដបរជា
សាលាឧទនរណ៍យល់ថា ពុំមានភសថុតាងដ្ឋក្សប់នធុក្សរគបរ់ោនម់លើជនជាបម់ចាទមៅវញិ”58។  

ដូមចបះការសមរមចមសចក្សថមីដ្ឋយរមំលាភអ្ំណាចដដលចាបរ់បគល់ឱ្យ គឺមូលម តុដដល
នាតុំលាការក្សំពូលបដិមសធមសចក្សថីសមរមចតុលាការថាប ក្សម់រកាម។ 

៣.ការបំពានចាប ់ឬការអ្នុវតថខុសចាប ់
មសចក្សថីសមរមចតុលាការជានម់រកាមអាចរតូវបានរចានមចាល មដ្ឋយតុលាការក្សពូំល មដ្ឋយ 

សារមសចក្សថសីមរមចទាងំមនាះមធវើម ើងមដ្ឋយបំពានចាប ់ឬអ្នុវតថខុសចាប5់9។ ការបពំានចាប ់ឬ
អ្នុវតថខុសចាបម់ានជាអាទិ៍ មៅមពលដដលសាលាឧទនរណ៍មចញមសចក្សថីសមរមចបង្ហគ បឱ់្យមាន
ការអ្នុវតថភាល មៗនូវខលឹមសារននមសចក្សថីសមរមចរបស់ខលួន មទាះបីជាចាបម់ានដចងមផសងពីមនះថា 
ការបថឹងសាទុក្សខមានអានុភាពផ្ទែ ក្សការអ្នុវតថសាលដីកាសាលាឧទនរណ៍ក្សម៏ដ្ឋយ។ ជាឧទា រណ៍ 
តុលាការក្សំពូលបានយល់មឃើញថា “ការបង្ហគ បឲ់្យមដ្ឋះដលងជនជាបម់ចាទម ម្ ះ...  ជាបនាធ នម់ចញ 
ពីមនធីឃំុោងំដដលសទិតក្សបុងរយៈមពលបថឹងសាទុក្សខ គឺរមំលាភមលើមារតា២១៧ ននចាបស់ថីពី នីតិវធិី
រព មទណឍ 60 មដ្ឋយមារតាមនះដចងចាស់ថាបណថឹ ងសាទុក្សខ និងរយៈមពលសរមាបប់ថឹងសាទុក្សខ
មានអានុភាពផ្ទែ ក្សការអ្នុវតថសាលដីកាសាលាឧទនរណ៍ រ ូតដល់មចញសាលដីកាតុលាការក្សំពូល 
ប៉ុដនថមដ្ឋយក្សំ ុសមនះជាក្សំ ុសអ្ងគចាបសុ់ទនសាធ។ ដូមចបះតុលាការក្សំពូលទុក្សជាមមាឃៈ  មដ្ឋយ 
ឥតបងវិលនូវចំណុចទី៤មនះ61”។ មា៉ងវញិមទៀត ជាការបពំានចាប ់ ឬការអ្នុវតថខុសចាប ់ មៅ
មពលដដលចាបដ់ចងឲ្យការមដ្ឋះដលងជនជាបម់ចាទមៅមរៅឃំុបមណាថ ះអាសនប មៅក្សបុងលក្សខខណឍ
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 សូមមមើល សាលដីកាតុលាការកំ្សពូលមលខ ០៩ ចុះនថងទី២៦ ដខមនីា ឆប ២ំ០០៣ សំណំុមរឿងរព មទណឍ មលខ ១៥ 
ចុះនថងទី១៤ ដខកុ្សមភៈ ឆប ២ំ០០៣ ទំពរ័ ៨ (“សាលដីកាមលខ ០៩, ២៦.០៣.០៣”)។ 

57
 ចាបម់នះគឺសំមៅមលើចាបអ់្៊ុនតាក្សដ់ដលបានមយងខាងមុខ។ 

58
 ដចួមយងខាងមលើ។ 

59
 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៤១៩ ចំណុចទី ៤។ 

60
 ចាបម់នះគឺសំមៅមលើចាបនី់តិវធីិរព មទណឍ  (រដឌក្សមពុជា) ចុះនថងទី២៩ ដខមក្សរា ឆប ១ំ៩៩៣ (“ចាបនី់តិវធីិរព ម
ទណឍ រដឌក្សមពុជា១៩៩៣”)។ 

61
 សូមមមើល សាលដីកាមលខ ០៩, ២៦.០៣.០៣ ទំពរ័ ៨។ 



 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 
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ដូចជា ជនជាបម់ចាទមានការង្ហរមធវើ មានរគួសារ មានទីលំមៅពិតរបាក្សដជាអាទិ៍។ ជាឧទា រណ៍ 
តុលាការក្សំពូលបានយល់មឃើញថា ខណៈដដល “ជនជាបម់ចាទ ពុំមានទីលំមៅអ្ចិនស្រនថយ ៍និងពិត 
របាក្សដមលើទឹក្សដីននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាមទ ម ើយក្សពុ៏មំានរទពយសមផតថិ ឬរបាក្សក់ាសសរមាប់
ធានាសំណងដល់ជនរងមរោះមដើមផសំុីមៅមរៅឃំុដដរ ជាក្សដ់សថងមពលដដលសាលាឧទនរណ៍សមរមច
ឱ្យជនមនះមៅមរៅឃំុ ជនមនះបានមគចខលួន និងពុំបានមក្សចូលរមួសវនាការមនះមទ។ ដូមចបះការ
ដដលសាលាឧទនរណ៍សមរមចឱ្យជនជាបម់ចាទម ម្ ះ...មៅមរៅឃំុបមណាថ ះអាសនប គជឺាការរមំលាភ
មលើលក្សខខណឍ ដដលមានដចងក្សបុងមារតា១៤ ននចាបរ់ព មទណឍ អ្នថរកាល62 រពមទាងំពុំបានសមរមច
ឱ្យជនជាបម់ចាទដ្ឋក្សរ់បាក្សធ់ានាមដើមផឲី្យមដើមបណថឹ ងរដឌបផមវណី មានការទុក្សចិតថមៅមពលដដល
តុលាការសមរមចមសចក្សថីជាសាទ ពរដដរ63”។ 

៤. ការបំពាន ឬមភលចទរមងក់ារដដលចាបប់ចដតថថិារតវូទុក្សជាមមាឃៈ64 
កាលណាមសចក្សថីរបស់តុលាការជានម់រកាមមធវើម ើងមដ្ឋយបំពាន ឬមភលចទរមងក់ារដដល 

ចាបប់ចដតថថិា រតូវទុក្សជាមមាឃៈ65 តុលាការអាចនងឹបដិមសធមចាលមសចក្សថីសមរមចទាងំមនាះ66។ 
ក្សរណីមយួចំនួនចាបក់្សំណតថ់ាមមាឃៈភាព វសិមតិភាពរវាងមុខង្ហរបណថឹ ងអាជាញ  មុខង្ហរមសុើបសួរ 
និងមុខង្ហរជំនុំជរមះ67ជាអាទិ៍ ដូចជា មៅរក្សមដដលទទួលមសុើបសួរក្សបុងមរឿងរព មទណឍ មយួមនិ
អាចទទួលជំនុជំរមះក្សបុងមរឿងដដដលមនះបានមទ។ ម តុដូមចបះ មសចក្សថីសមរមចទាងំឡាយរបស់
តុលាការជានម់រកាមដដលមធវើម ើង មដ្ឋយមៅរក្សមដដលមានវសិមិតភាពមធវើឲ្យមសចក្សថីសមរមច 
មនាះអាចរតូវបដិមសធមចាលមដ្ឋយតុលាការក្សំពូល មដ្ឋយមូលម តុដបបមនះ។ 
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 ចាបម់នះគឺសំមៅមលើចាបអ់្៊ុនតាក្សដ់ដលបានមយងខាងមុខ។ 
63

 សូមមមើល សាលដីកាមលខ ០៩, ២៦.០៣.០៣ ទំពរ័ ៨។ 
64 សូមមមើលមារតា ៧៨ ចាបច់ាតត់ាងំតុលាការ ២០១៤។ 
65 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៣០៤, មារតា ៣៤២ ជាអាទិ៍។ គរួក្សតស់មាគ ល់ផងដដរថា រក្សមនីតិវធីិ
រព មទណឍ កំ្សណតថ់ា ដីកាដំមណាះរសាយលុបលាងមមាឃៈភាពននកិ្សចចនីតិវធីិក្សបុងអំ្ ុងមពលមសុើបសួរ រារាងំការ
មលើក្សម ើងអំ្ពីមមាឃៈភាពមៅចំមពាះមុខតុលាការជំនំុជរមះ ប៉ុដនថមនិមានដចងថា កិ្សចចនីតិវធីិមធវើម ើង មៅមុនកិ្សចច
មសុើបសួរ អាចរតូវបានលុបលាងមដ្ឋយដីកាដំមណាះរសាយដដរឬអ្ត។់ សូមមមើលផងដដរ រក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  
មារតា ២៥៦ និងមារតា ២៥២។ 

66 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៤១៩ ចំណុចទី ៥។ 
67 សូមមមើល ចាបច់ាតត់ាងំតុលាការ២០១៤ មារតា ៧៤ ។ សូមមមើលផងដដរមារតា ៧៤ ដល់ ៧៨ ននចាបដ់ដដល។ 
សូមមមើលផងដដរ មារតា ៥៥៥ ដល់៥៦៥ ននរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ ។ សូមមមើលមារតា ៥៤, មារតា ៥៥, 
មារតា ២៨៨,  មារតា ៣៧៤ ។ 



 
មូលម តុនន បណថឹ ងសាទុក្សខ ក្សបុងនីតិវធិីរព មទណឍ ក្សមពុជា (តចប)់ 
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៥. ការមនិបានសមរមចមលើពាក្សយសំុរបស់អ្យយការ ឬភាគី កាលណាពាក្សយបថងឹសំុមនះ មធវើ
ជាលាយលក្សខណ៍អ្ក្សសរ និងមាននយ័យ៉ងចាស់លាស់68 

មសចក្សថីសមរមចរបស់តុលាការជានម់រកាមដដលមនិបានពចិារណា និងសមរមចមលើការ
មសបើសំុរបស់ភាគី ខណៈដដលការមសបើសំុបានមធវើជាលាយលក្សខណ៍អ្ក្សសរ69 និងមាននយ័ចាស់លាស់ 
មធវើឲ្យតុលាការក្សំពូលអាចសមរមចបដិមសធមសចក្សថីសមរមចដបបមនះ របស់តុលាការជានម់រកាមបាន
ដដរ។ 

ជាក្សដ់សថង តុលាការក្សំពូលបានរចានមចាលមសចក្សថីសមរមចរបស់សាលាឧទនរណ៍ មដ្ឋយ
ម តុថា ”កាលពីមៅសាលាឧទនរណ៍ ជនជាបម់ចាទម ម្ ះ...បានមសបើសំុដល់មហាអ្យយការអ្ម
សាលាឧទនរណ៍ឲ្យមធវើការសាក្សសួរសាក្សសរីបស់ខលួនចំនួន៣របូ តាមលិខិតចុះនថងទ.ី...ម ើយក្សដូ៏ច
ជាមៅមពលសវនាការជានស់ាលាឧទនរណ៍កាលពីនថងទ.ី..ដដរ គឺជនជាបម់ចាទមៅដតសំណូមពរ
ដដដល ដតសាលាឧទនរណ៍ពុំបានមលើក្សយក្សមៅពិចារណា និងសមរមចម ើយ ចំណុចមនះបាន
បំពានមលើមារតា២០៩70 ចំណុចទ៣ី ននចាបន់ីតិវធិីរព មទណឍ  ចុះនថងទ២ី៩ ដខមក្សរា ឆប ំ
១៩៩៣ ម ើយ”71។ 

 
៦. ការបំនភលអ្ងគម តុ72 

តុលាការក្សំពូលអាចរចានមចាលមសចក្សថីសមរមចរបស់តុលាការជានម់រកាម មដ្ឋយមូលម តុ
ការបំនភលអ្ងគម តុ។ អ្ងគម តុ73គឺជាធាតុមយួសំខានម់ដើមផកី្សំណតអ់្ំពីអ្ងគចាប ់ ដូចជាធាតុផសំ

                                                 
68 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៤១៩ ចំណុចទី ៦។ 
69 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៣៥៧។ 
70 ចាបនី់តិវធីិរព មទណឍ រដឌក្សមពុជា១៩៩៣ ។ ចំណុចទី៣ ននមារតា២០៩ មនះ គឺមានខលឹមសាររបហាក្សរ់បដ លនឹង
មារតា ៤១៩ចំណុច៦ ននរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ ដដរ។ មារតា ២០៩ ននចាបនី់តិវធីិរព មទណឍ រដឌក្សមពុជា១៩៩៣ 
មនះដចងថា៖ ក្សរណីដដលមបើក្សឲ្យតុលាការកំ្សពូលសមរមចបដិមសធមនាះគឺ៖ ១. សមាសភាពននសាលាជំរះក្សថីមនិ
រតឹមរតូវតាមចាប ់ មដ្ឋយោម នចំនួនមៅរក្សមរគបរ់ោនក់្សថី មដ្ឋយមានម តុដនទមទៀតក្សថីដដលមក្សើតមចញពីការមនិ
មោរពបចដតថិចាប។់ ២. ការបំពាន ឬការខវះចមនាល ះមនិបានបំមពញនូវទរមងច់ាបដ់ដលចាបច់ាតទុ់ក្សជាមមាឃៈ 
ដូចជា សវនាការមនិបានមធវើជាសាធារណៈ។ ៣. ការរបដក្សក្ស ឬការខវះខាតមិនបានសមរមចមលើពាក្សយសំុ ឬមសចក្សថី
សនបិដ្ឋឌ នមយួ ឬមរចើនរបស់ភាគីណាមយួ រមួមានអ្យយការផង ដដលមរបើសិទនិ ឬមសរភីាពរបស់ខលួ នរតឹមរតូវតាមចាប ់
ឬដដលចាបរ់បគល់ឲ្យ។ ៤. អ្សមតទកិ្សចច។ ៥. ការោម នសំអាងម តុ ឬភាពផធុយរវាងសំអាងម តុ និងមសចក្សថី 
សមរមច។ ៦. ការបំពាន ឬការអ្នុវតថខុសចាបន់នអ្ងគមសចក្សថី។ ៧. ការបំពានអ្តទនយ័ននអ្ងគម តុ។ ៨. ការ
រមំលាភអំ្ណាច។ (គូសបញ្ជ ក្សប់ដនទម)។ 

71 សូមមមើល សាលដីកាតុលាការកំ្សពូលមលខ ១៩ ចុះនថងទី៣០ ដខមនីា ឆប ២ំ០០៥ សំណំុមរឿងរព មទណឍ មលខ ១៩ 
ចុះនថងទី៣០ ដខមនីា ឆប ២ំ០០៤ ទំពរ័ ៧ ។ 

72 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៤១៩ ចំណុចទី ៧។ 



 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 
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ននបទមលមើសជាអាទិ៍។ ការដរបរបួលននអ្ងគម តុមធវើឲ្យមានការសនបិដ្ឋឌ នមលើអ្ងគចាប់មផសងដដរ 
ដូចជា ពីមានបទមលមើសមៅជាោម នបទមលមើស។  

ជាឧទា រណ៍ តុលាការក្សពូំលបានបដិមសធសាលដីកាសាលាឧទនរណ៍ មដ្ឋយឈរ
មលើមូលដ្ឋឌ នននការបំនភលអ្ងគម តុ មរពាះថា “ការដដលសាលាឧទនរណ៍ សមរមចមលើក្សដលងមចាទ
របកានម់លើជនជាបម់ចាទម ម្ ះ....មដ្ឋយសំអាងថា ជនជាបម់ចាទពុំមានបំណងអ្សុទនចិតថណា
មួយមធវើឲ្យបះ៉ពាល់ដល់ក្សិតថិយសកូ្សនរសីរបស់មដើមបណថឹ ងរដឌបផមវណី ម ើយជាមរឿងក្សបុងរងវង់
រគួសារមនាះ មានក្សំ ុសឆគងដូចមានដចងក្សបុងមារតា៤១៩ ននរក្សមនីតិវធិីរព មទណឍ  ដដលជា
ការបំនភលអ្ងគម តុម ើយ មរពាះថា ការមពាលអ្ះអាងរបស់ជនជាបម់ចាទ របាបដ់ល់សាក្សសពីីររបូ
ម ម្ ះ...នូវពាក្សយដដលថា “កូ្សនរសីជនរងមរោះក្សំពុងកាចក់្សកូ្សនមៅផធះយយមប៉ ដតកាចម់និធាល ក្ស ់
ម ើយឥ ូវក្សំពុងរមលះរលួយមនាះ” ជាការទំលាក្សក់្សំ ុសមធវើឲ្យបះ៉ពាល់ដល់ក្សិតថិយសកូ្សនរសី
មដើមបណថឹ ងរដឌបផមវណីម ើយ”74។ 
 
៧.ការោម នសំអាងម តុ75 

មសចក្សថីសមរមចរបស់តុលាការជានម់រកាម ដដលមធវើម ើងមដ្ឋយោម នសំអាងម តុ អាច
រតូវបានបដិមសធមចាលមដ្ឋយ តុលាការក្សំពូល។ ជាមោលការណ៍ រគបក់ារសមរមចមសចក្សថី
របស់តុលាការរតូវមានសំអាងម តុ76។ សំអាងម តុគឺសំមៅមៅមលើអ្ំណះអ្ណំាងននអ្ងគម តុ 
និងអ្ំណះអ្ំណាងននអ្ងគចាប7់7។ ការសមរមចមសចក្សថីមដ្ឋយ មានសំអាងម តុមធវើឲ្យមគមាន

                                                                                                                                     
73 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៣៥៧។ 
74 សូមមមើល សាលដីកាតុលាការកំ្សពូលមលខ ៩៧ ចុះនថងទី៧ ដខវចិឆិកា ឆប ២ំ០០៧ សំណំុមរឿងរព មទណឍ មលខ ១១ 
ចុះនថងទី១២ ដខមក្សរា ឆប ២ំ០០៧ ទំពរ័ ៤ ។ 

75 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៤១៩ ចំណុចទី ៨។ អ្បក្សនិពននយល់ថា មបើបក្សរសាយតាមពាក្សយមពចន ៍
“ោម នសំអាងម តុ” គឺមសមើនឹងមសចក្សថសីមរមចមយួដដលោម នសំអាងម តុមសាះមពាលគឺ ោម នអំ្ណះអំ្ណាងអ្ងគម តុ 
និងអ្ងគចាប។់ ការបក្សរសាយដបបមនះហាក្សម់ានលក្សខណៈតឹងរងឹ មរពាះថាចំណុចទី៨ននមារតា ៤១៩ គឺមរបើ
របាស់ដតមៅមលើក្សរណីដដលមសចក្សថីសមរមចរបស់តុលាការជានម់រកាម សមរមចមដ្ឋយោម នសំអាងអ្វីទាងំអ្ស់ ចុះមបើ
ក្សរណី ដដលមានដតសំអាងម តុដដលមានដតទ ហីក្សរណ៍អ្ងគចាប ់ ដតខវះទ ហីក្សរណ៍អ្ងគម តុវញិ គឺមគមនិអាច
មរបើមារតាមនះបានម ើយ។ ដតមបើមគបក្សរសាយតាមរយៈការពិនិតយមលើមោលគំនិតរបស់អ្បក្សតាក្សដ់តងចាប ់ គឺមយើង
អាចពិនិតយមមើលមលើអ្តទបទមដើមននមសចក្សថីរពាងរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ មនះ ជាភាសាបារាងំមដ្ឋយម តុថា រដ្ឋឌ ភបិាល
បារាងំបានជយួ ដល់ក្សមពុជាក្សបុងការតាក្សដ់តងរក្សមមនះ។ ក្សបុងមសចក្សថីរពាងជាភាសាបារាងំ គឺមគមរបើពាក្សយ “defaut 
de motif” ឬបក្សដរបថា “ក្សងវះសំអាងម តុ”។ ម តុដូមចបះតាមរយៈការបក្សរសាយតាមមោលគំនិតមដើមរបស់អ្បក្ស
តាក្សដ់តងចាប ់ មគគរួបក្សរសាយថា “ោម នសំអាងម តុ” មៅជា “ក្សងវះសំអាងម តុ” វាហាក្សដូ់ចជាសមម តុផល
ជាង។ 

76 មារតា ៧ វាក្សយខណឍ ៥ ចាបច់ាតត់ាងំតុលាការ ២០១៤។ 
77 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៣៥៧។ 



 
មូលម តុនន បណថឹ ងសាទុក្សខ ក្សបុងនីតិវធិីរព មទណឍ ក្សមពុជា (តចប)់ 
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ទំនុក្សចតិថមៅមលើមសចក្សថីសមរមចមនាះ មដ្ឋយម តុថាជាការសមរមចមសចក្សថីដដលមានម តុផល 
ម ើយមធវើឲ្យអ្បក្សដដលមនិមពញចិតថនឹងការសមរមចមសចក្សថីមនាះ មានមូលដ្ឋឌ នមដើមផអីាចបថឹងតវ៉ា
មៅតុលាការជានខ់ពស់។ ឧទា រណ៍ តុលាការជានម់រកាមបានសមរមចមធវើសវនាការជាអ្សាធារណៈ 
មដ្ឋយសារសាធារណៈភាពមនះអាចមានមរោះថាប ក្សដ់ល់សណាថ បធ់ាប បស់ាធារណៈ78 ប៉ុដនថតុលាការ
ជានម់រកាមមនិផថល់ទ ហីក្សរណ៍អ្ងគម តុអ្វីដដលនាឲំ្យខលួនយល់មឃើញថា មតើក្សតាថ អ្វីបងកជាមរោះថាប ក្ស់
មដ្ឋយសារសវនាការជាសាធារណៈ។ ដូមចបះ ភាគមីនិអាចដឹងថាមតើមូលម តុមនាះរតឹមរតូវ ឬសម
ម តុផលដដរឬអ្ត ់ មបើសិនតុលាការមិនបង្ហហ ញម តុផលមនាះផង។ ក្សរណីមួយមទៀតគឺ ការ
សមរមចឃំុខលួនមដ្ឋយរោនដ់តមយងមលើ លក្សខខណឍ ដដលមានដចងក្សបុងមារតា២០៥ ននរក្សមនីតិ
វធិីរព មទណឍ ដូចជា ថាការឃំុជាក្សរណីចាបំាច់មដើមផបីង្ហក កុ្សំឲ្យជនជាប់មចាទោបសងកត់ បំភិត
បំភយ័សាក្សស ីឬក្សថ៏ាការឃំុខលួនគឺ ជាជមរមើសដតមយួគតម់ដើមផរីក្សាសណាថ បធ់ាប បស់ាធារណៈជាអាទិ៍79 
មពាលគឺជាអ្ំណះអ្ំណាងអ្ងគចាបប់៉ុមណាត ះ ប៉ុដនថវាពុំដមនជាមសចក្សថីសមរមចដដលមានសំអាង
ម តុរគបរ់ោនម់ ើយ មដ្ឋយម តុថា តុលាការដដលមចញមសចក្សថីសមរមចពុំផថល់អ្វីដដលខលួនជា
ទ ហីក្សរណ៍អ្ងគម តុសរមាបក់ារពិចារណានិងសមរមចឃំុខលួន តាមមារតា២០៥មនះម ើយ80 ។ 

 
៨. ការផធុយោប រវាងសំអាងម តុ និងមសចក្សថសីមរមច 

ការផធុយោប រវាងសំអាងម តុ និងមសចក្សថីសមរមច ក្សជ៏ាមូលម តុមយួដដលតុលាការ
ក្សំពូលអាចរចានមចាលមសចក្សថីសមរមចរបស់តុលាការជានម់រកាម81។ សំអាងម តុ ជាការយល់
មឃើញរបស់តុលាការ តាមរយៈការសនបិដ្ឋឌ នមៅមលើអ្ងគម តុ អ្ងគចាប ់ មដើមផី្ នមៅដល់
ការសមរមចមសចក្សថីមយួ82។ ជាទូមៅ មដើមផឲី្យមគយល់បានពមីូលម តុដដលនាឲំ្យដល់ការ
សមរមចមសចក្សថីមយួគឺ មគមតាងមមើលមៅមលើការយល់មឃើញ ឬសំអាងម តុននមសចក្សថីសមរមចមនាះ។ 
សំអាងម តុរតូវដតសីុសង្ហវ ក្ស់ោប ជាមួយនឹងមសចក្សថីសមរមច។ កាលណាការសមរមចមសចក្សថី
ដដលផធុយោប ពីសំអាងម តុមធវើឲ្យមគមិនអាចដឹងថា មតើមសចក្សថីសមរមចឈរមលើមូលដ្ឋឌ នអ្វីពិត
របាក្សដ។  

                                                 
78 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៣១៦។ 
79 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ២០៥ ចំណុចទី ២ និង៦។ 
80 សរមាបមូ់លម តុននការឃុំខលួន ដដលអ្នុវតថមៅអ្ងគជំនំុជរមះវសិាចដក្សបុងតុលាការក្សមពុជា និងក្សរណីមៅអ្នថរជាតិ  
សូមមមើល មសចក្សថីពនយល់ននរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ ក្សមពុជា៖ មសចក្សថីពនយល់សថីពីក្សរណីយុតថិសាស្រសថ (អ្.វ.ត.ក្ស) និង
អ្នថរជាតិសរមាងំ, មបាះពុមពផាយមលើក្សទីពីរ មៅដខធបូ ឆប ២ំ០១៥ ទំពរ័ ១៣០ ដល់១៤២។ 

81 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៤១៩ ចំណុចទី ៩។ 
82 សូមមមើលរក្សមនីតិវធីិរព មទណឍ  មារតា ៣៥៧។ 



 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 
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តុលាការក្សំពូលបានរចានមចាលមសចក្សថីសរមចតុលាការជានម់រកាម មដ្ឋយសារមានភាព
ផធុយោប ពីមសចក្សថីសមរមចរបស់សាលាឧទនរណ៍ ដដលសមរមចមនិមធវើការចាតរ់មបៀប (អ្ចដ រតក្សមម) 
មដើមផរីងច់ាមំសចក្សថីសមរមចបនាធ នប់ងខំមលើមរឿងក្សថីរដឌបផមវណីអ្ំពីក្សមមសិទនិ មនុនឹងសមរមចមៅមលើ
ការរមំលាភបំពានមៅមលើក្សមមសិទនិដដលជាបទមលមើសរព មទណឍ  ដដលសាលាឧទនរណ៍យល់មឃើញ
ក្សបុងសំអាងម តុរបស់ខលួនពីបញ្ហ វវិាទក្សមមសិទនិ83។ ក្សបុងមរឿងក្សថីមនះ តុលាការក្សំពូលយល់មឃើញថា 
ការណ៍ដដលសាលាឧទនរណ៍មានសំអាងម តុថា “មរឿងមនះមានលក្សខណៈជាមរឿងរព មទណឍ រងច់ាំ
មរឿងរដឌបផមវណីដដលគបផមីដ្ឋះរសាយមរឿងក្សថីរដឌបផមវណីសិន ប៉ុដនថដបរជាសមរមចតមកល់ដីកាសមរមច
មលខ...របស់តុលាការមខតថបាតដ់ំបង84មនាះ ជាការបំពានមលើមារតា៤១៩ ចណុំចទី៩ ននរក្សម
នីតិវធិីរព មទណឍ ។ ....ការដដលតុលាការមខតថបាតដ់ំបង សមរមចមនិមលើក្សយក្សបញ្ហ បនាធ នប់ងខំ
ចំមពាះបណថឹ ងក្សបុងមរឿងមនះ មដ្ឋយសំអាងម តុថា ជនជាបម់ចាទម ម្ ះ...ពុំមានលិខិតសាប មរតឹម
រតូវ និងរគបរ់ោនម់ៅតាមចាបម់នាះ ជាការពុំរតឹមរតូវមទ ពីមរពាះតាមការបញ្ជ ក្សរ់បស់គូភាគ ី
នាមពលសវនាការមៅតុលាការក្សំពូលថា ដទីំនាស់ដដលម ម្ ះ...បានសងផ់ធះចូលមនាះមានបថឹង
ោប តាងំដតពីឆប ១ំ៩៩៣មក្សមមលះ៉ ដូចមនះគបផមីានការសមរមចពវីវិាទសិទនមិលើ សិទនិកានក់ាបព់ី
តុលាការរដឌបផមវណីជាមុនសិន”85។ 
 
៩. មសចក្សថសីនបដិ្ឋឌ ន  

មដ្ឋយម តុថា តាមរយៈបណថឹ ងសាទុក្សខមៅតុលាការក្សំពូល មមធាវ ី (ឬភាគី) មាន
ឱ្កាសដតមយួគត8់6មដើមផមីសបើសំុឲ្យតុលាការក្សំពូល បដិមសធមចាលមសចក្សថសីមរមចតុលាការជាន់
មរកាម មរពាះថា មសចក្សថសីមរមចតុលាការក្សពូំលគ ឺជាមសចក្សថសីមរមចចុងមរកាយ ម ើយបិទផលូវតវ៉ា។ 
ដូមចបះម ើយ ការយល់ដឹងបដនទមអ្ពំមីូលដ្ឋឌ នដដលនាឲំ្យតុលាការក្សំពូលបដិមសធមសចក្សថសីមរមច 
តាមមារតា ៤១៩ ននរក្សមនីតវិធិីរព មទណឍ  គមឺានសារៈសំខាន ់។ យ៉ងណាក្សម៏ដ្ឋយ មនិដមន
មូលម តុទាងំ ៩ ននមារតា ៤១៩ នឹងមក្សើតមានរគបក់្សរណីមនាះមទ។ ការក្សំណតច់ាស់លាស់អ្ំពី
មូលម តុណាមួយ ក្សបុងចំមណាមមូលម តុទាងំ៩ ក្សបុងសារណាននបណថឹ ងសាទុក្សខជួយ ដល់
តុលាការមដើមផពីិនិតយពិចារណាមលើបណថឹ ងសាទុក្សខឲ្យបានឆប ់និងរតមឹរតូវ ចំមណញមពលមវលា 
និងសនសសំំនចដល់តុលាការ និងរដឌ ។ 

                                                 
83 សូមមមើល សាលដីកាតុលាការកំ្សពូលមលខ ៨៩ ចុះនថងទី ២៦ ដខក្សញ្ដ  ឆប ២ំ០០៧ សំណំុមរឿងរព មទណឍ មលខ 
១៦ ចុះនថងទី ២០ ដខកុ្សមភៈ ឆប ២ំ០០៦ ទំពរ័ ៥ ។ 

84 ដូចមយងខាងមលើ  ទំពរ័ ៥។ តុលាការមខតថបាតដំ់បងមចញដីកាសមរមចមនិមលើក្សបញ្ហ បនាធ នប់ងខំក្សបុងមរឿងរព មទណឍ ។ 
85 ដូចមយងខាងមលើ  ។ 
86 សរមាបក់្សរណីពិមសសមផសងពីមនះ សូមមមើល មសចក្សថីមផថើមខាងមដើម។ 
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