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ឯកសសេង�បស�ពី ីអ.វ.ត.ក ឧ្កកិដកកមផ�ូវេភទ នកង 

អនុសសនេ៍ចញកកពីេវទកកកស� បបសេក�ងពកតបសប�ស�កីក�ជុ i 

េសចក�ីសេង�ប 

1. ចំនួនភស�ុតេកនេឡកននែតេ្ចន បនប�� កនបង �ថា  ំ ពំឧ្កកិដកម�ផ�ូវេភទេ្កម

របបែខ�រ្កកមា គឺជតតថំេកតេឡរនៃត�ា េកយករ្ប្ ពំត�កែបបេនះក្ម្តតវេគយក

េទដកនទណ� កម�ណសនានកបនទទួករយន�សបឲ្្ប្ ពំត�េដយមកនចំករមួយ តម

រយៈ “េគនេយបយកំចតនខ� ំ” េកយជនរេ្គះេននជពវ កតា េនែតបន�ទទួរ

ករឈឺចបន ពំា ករប៉ះទ�កចផ�ូវចកត� ករេរ សេ  នកស� កស ម ្បកយកុស�មរកូតមក

ិនសំ�ៃត�េនះ។ 

2. េទះបពជយ៉េនះក�ព ក៏  .វ.ត.កា េនែតនៈជបនជនកចចេដយមកន្ំមេកយកឧ្កកិដ

កម�ផ�ូវេភទេនះ មកេធ�ករេិ�េដឲ្បនេំ�េ�េនះេទ េធ�ឲ្ខកខនឱកសកុ

ករប�ចូ  នកេធ�ឲ្រ ពកចេ្មនកុ ពំេមេរៀនែិទទួបន ពំតុលករកុ តពតក 

(ិូចជា តុលករ្ំក�ទណ�  ន�រជតក តពតយូេហ� ស� វ ពី ា តុលករ្ំក�ទណ�  ន�រជតករវ៉នន

ដីា តុលករ កំេសសេសរ៉េឡ ូនាជេ ិម)ា ទំកុ ភក្កមែផកតុលករនកទំកុ ភក

្កមមកនទកនទបេចចកេទសតុលករ។ 

3. តុលករបនត្មពមខ�ួនតមទស្នៈែិនពបន�េកតនយូរតេទេទៀតថា ំេ ំកក្ផ�ូវ

េភទកុរបបែខ�រ្កកមមកនែិេកតនេឡេទា េកយថ្បសកនេបនេកតេឡែមន 

 ក្ប្ ពំត�នព្តតវទទួរទណ� កម�យ៉ធ�ននធ�រ។ា ិូចេនះេកយា  .វ.ត.កា មកនបនផ�ន

អទកថំិនករេសុប េ�តប�ចូ គ នកនក�ណៈ្គបន្ជជេ្ជយេនះេទា េកយភ

ស�ុតែិបនេកេឡកន�មកា គឺជទ�ផែិេកតេច�មក ពំកកចច្ បពែ្ប

របសនថគពេ ិមបណ�ព រិដប្េវណព នកេមធវ ពរបសនខ�ួនាកុករ ំពវនវិនតុលករឲ្យក

ចកត�ទុកដកនេទេករស នទម�ននេទសៃន ំេ ំកក្េយនឌ័រេនះ។ា បុ៉ែន� េទះបពជករ

េសុប េ�តមកនទនននក�ណៈជ្បំ័ន�នកេំ�េ�្គបន្គននេនេឡយក�ពាក៏េនកុ

ពិកិំេណះ�សយសំណំុេរឿ០០២ា កុកថខណ� ១៤២៦-១៤២៩ា បនប�� កនយ៉

ច្សនថា េទះបពជេគនេយបយរបបែខ�រ្កកមមកនអច្គបន្គទបនស� តនមកនឲ្
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នកររេំលភក៏េដយា ក៏ ំេ ំកក្ផ�ូវេភទេ្ររ�នអពក កំពកេដយប�ំ មកន្តតវ

តុលករ កំចរណថ របបេនះបនយកមកេ្បេ ិម្ពសេ្មចេគបំណរមួរបសនរបប

េនះេឡយ។ា េកតុិូេចះេកយា ជន្តតវេចទមកនអចទទួខុស្តតវស្បនឧ្កកិដកម�

កក្ផ�ូវេភទេ្របរ កបទករេរៀបអំក កំពកេដយប�ំេឡយ។ 

4. សរច្សនមួយកុក�ណៈមកនេបកចំករេនះ នន័យថ នកទណ� ថំៃន ំេ ំកក្ផ�ូវ

េភទ ្តតវបនករពរេដយស ប័នច្បនខ�សនបំផុតកុ្បេទសកម�ុជ។ា បទ កំេសធនជកន

លកនរបសន�ស�ព មួយចំនួនេដយសរ ំេ ំសហវយនឃនកុរបបែខ�រ្កកម មកន្តតវបន

េគរបនប�ចូ េនះេទាិូេចះេកយ េរឿរ៉វេនះនពមកននចំែណកេនកុកំណតន្ត្បវត�ក

ស�ស�របបែខ�រ្កកមជផ�ូវករេនះេទ េដយសរែតករកំណតនកុិំេណ រករនពតកវ កធព  .វ

.ត.ក។ា ប� េនះនឥទ�កំទំេទេប� េករិំែណរបសន  .វ.ត.កា េទេ

តុលករជតកកុ្បេទសកម�ុជា នកទំេទេករទទួបនយុត�កធម៌ស្បន�ស�ព ក៏ិូច

ជទ�ថំកុករស្បនបនករផ្ះផ្រា សន�កថំា នកសន�កសុខស្បន�ស�ពកម�ុជា

េដយសរែតំួកេគនពទទួករឈឺចបនេដយសរែត ំេ ំកក្ផ�ូវេភទបន�រដា

នកស� កស ម ្បកយធ�ននធ�រៃនថំែិ្តតវេគេធ�ឲ្រេ្គះេនះ។ា 

5. េនៃត�ទព៧-៨ា ែខធូ ២០១១ា  �ករ្កជម កច្បនករពរសកទ�កកម�ុជបនេរៀបចំេវទកកមួយ

ស�ព ពំ ករស� បនសេម� កំតរបសន�ស�ពកម�ុជ រេ្គះេដយសរ ំេ ំកក្ផ�ូវេភទេ្កមរបប

ែខ�រ្កកម េរៀបចំេន្កជភំេំ�ៃន្បេទសកម�ុជ េ ិម្ពទទួស� ន ទទួ ពិា នក

ទទួយកជផ�ូវករនូវបទ កំេសធនា របសនសក្ពនក ករសនរននជពវ កត ពំ ំេ ំកក្ផ�ូវ

េភទេ្កមរបបែខ�រ្កកម។ា  កជំន�មួយ្កជមបនបកទេវទកកករស� បនសម� កំតរបសន

�ស�ពេនះា េដយបន្នទុកនូវ នុសសនមួយចំនួនាិន  .វ.ត.កាិន �ករសក្បជ

ជតកា នក ិនរជរដដ ភកបកម�ុជា េ ិម្ពបំេំ�នូវគណេនយ្ថំកុករេដះ�សយ

ប� ឧ្កកិដកម�ផ�ូវេភទេនះា ជែផកមួយៃនរបបែខ�រ្កកម។ា  នុសសនទំឡយបន

 ំពវនវឲ្ន៖ 

a. ករេសុប េ�តេំ�េ� នកករកតនេទស ិូចែិបន ះអថជករ

កំត នកនេនកុយុត� ធកករ .វ.ត.កា េទេ ំេ ំកក្ផ�ូវេភទា ែិែខ�រ

្កកមបន្ប្ ពំត� 
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b. យន�ករស្បនករទទួស� ននកករផ�នសំណសមរម្ ស្បនជនរ

េ្គះេដយ ំេ ំកក្ផ�ួវេភទាេ្កមរបបែខ�រ្កកម 

c. ករជ្មជ�សមតកកចចេយនឌ័រា នកករេធ�ឲ្តុ្ថំេយនឌ័រនថំ្បេសរ

េឡេន  .វ.ត.ក 

6. ឯកសរសេ�បេនះផ�នជូននូវទកិដថំទូេទមួយជសវតរបសន  .វ.ត.កា្ំមទំ នពតកវ កធព 

នកវ កធពស�ស�របសនតុលករេនះទកនទនពកក្ផ�ូវេភទ។ា ឯកសរេនះនពេធ�ករសនក

ដដ ន េដយេ្ប្បសនករ ំពវនវែិេកតេច�មក ពំេវទកកស�ព ពំករស� បនសេម� កំត

របសន�ស�ពកម�ុជ ថ តមរយៈភស�ុតែិបនបង �ថ  ំេ ំកក្ផ�ូវេភទកុរបបែខ�រ

្កមនេកតេន្គបនទពកែន�នកនក�ណៈជ្បំ័ន�េនះា ឧ្កកិដកម�េនះ្តតវទទួ

បនផ្បេយជនេំ�េ� ពំធនធននកករយកចកត�ទុកដកនរបសនតុលករា ិូច

ឧ្កកិដកម�្ បបំនពមនុស្ជតកេផ្ងេទៀតេនាចំេពះមុខ .វ.ត.ក។ា 

7. ឯកសរេនះនេគបំណផ�នជូន ំ ពំជំហនជកនលកនរ ពំអច នុវត�បន កុករ

ជ្មជ�ឲ្ដកនប�ចូ ឧ្កកិដកម�ផ�ូវេភទចូេទកុរេបៀបវរៈរបសន  .វ.ត.កា កុិំេណ រ

ករយុត�កធម៌ ន�រកទំែផកតុលករ នកែផកមកនទកនទបេចចកេទសតុលករ។ា 

២. សវវ អ.វ.ត.ក 

8. កុប ំ១៩៩៧ា រដដ ភកបកម�ុជបនេសសំុជំនួយ ពំ �ករសក្បជជតក កុករបេ�ត

តុលករមួយស្បនកតនេទសឧ្កកិដកម�ធ�ននធ�រែិបន្ប្ ពំត�កកុរបបកម�ុជ្បជធកប

េតយ្ា   របបែខ�រ្កកម។ា បនា បន ពំករចរចរ សនរយៈិ៏យូរា  �ករសក្បជជតកនក

រជរដដ ភកបៃន្ំះរជណច្កកម�ុជា យន�សបកុករបេ�តតុលករកូនកតនមួយា

ែិនពដកនប�ចូ គ នូវ្កជមេច្កមា្ំះរជអជជ ានកម�ន�ពាជតកនក ន�រជតកច្មជះគ ា

េទះបពជនទពតំសកតកុ្បំ័ន�តុលករកម�ុជក៏េដយ។ា បេ�តេឡេ្កមច្បនកម�ុ

ជកុប ំ២០០៤ា តុលករែិបនបេ�តេឡេនះនេឈ� ះថា  �ជំនំុជ្មះវ កសម��

កុតុលករកម�ុជាស្បនកតនេទសឧ្កកិដកម�ែិបន្ប្ ពំតក�េឡកុ ំឡុរបបកម�ុ

ជ្បជធកបេតយ្ា( .វ.ត.ក)។ 
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9. យុត� ធកករ  .វ.ត.កា គឺនំេម ពិកនំជននខ�សនានក កទទួខុស្តតវខ�សនបំផុតមកជំនំុជ្មះ 

េទេបទេចទែិបន្ប្ ពំត�ចេន� ះៃត�១៧ េមសា១៩៧៥ាិន ៃត�៦ាមករ ១៩៧៩។ា

ចំនួនជនរេ្គះែិបនស� បនកុ ំឡុរបបែខ�រ្កកមា ្តតវេគប៉នន្បណសកតកុ

ចេន� ះ ពំ ១.៧ាេទា២.២ាលននកនា  េំ�មួយថគបួនៃនចំនួន្បជជនសរបុ។ាតួេខ

េនះ្តតវេគយន�សបគ ថជចំនួនៃនករស� បនធំជេគបំផុតេកតេច� ពំវ កនសកម�ធ�ននធ�រ 

ចបនតំ ពំរបប្ប័យំូជសសនេនអឡឺម៉នា (Holocaust) ិូេចះេកយ វក៏ជករជំនំុ

ជ្មះធំជេគបំផុតមួយែិរ ចបនតំ ពំតុលករនូរ ពមបឺ៊ក មក។ា ថគេ្ចនបំផុតៃន ក

ស� បន នក កេនរសនាគឺេដយសរែត ករេធ�ំកម�េដយប�ំាករផ� សនប�ូរទពកែន�េដយ

ប�ំាថំ តនឃ� នាករេរៀបអពក កំពកេដយប�ំ ករេធ�ទុក�បុកេម�េសសនាករ

ចបនខ�ួនតមទំេនចកត�  ំេ ំទរណុកម�ា  ាករស� បនថ� មង។ាទពតំឧ្កកិដកម�ជសក� នុ

ំារមួន ្បែកជាគុកចំនួន២៨៩ាកែន� កំឃិចំនួន៣៨០ានករេណ� សំរមួចំនួន

១៩.៤០៣ ii ។ 

10. ច្បន  .វ.ត.កា ែិជករ នុវត�កកចច្ ំមេ្ំពរវ �ករសក្បជជតកា នក្បេទស

កម�ុជា នុ�� តកឲ្នករ នុវត�ទំច្បនជតកនកច្បន ន�រជតកេនកុតុលករេនះ រមួ

ន៖ា 

a. ឧ្កកិដកម�ែិនែចកុ្កម្ំក�ទណ� កម�ុជប ំ១៩៥៦ា រមួនា  ំេ ំ

មនុស្ឃិា ំេ ំទរណុកម�ានកករេធ�ទុក�បុកេម�េសសន 

b.  ំេ ំ្ប័យំូជសសន ិូចបនកំណតនេនកុ  នុស�� ប ំ១៩៤៨ស�ព ពំករ

បង� រនកផ�នា េទសចំេពះឧ្កកិដកម�្ ប័យំូជសសន 

c. ឧ្កកិដកម�្ បបំមនុស្ជតកា 

d. ឧ្កកិដកម� (បន្ប្ ពំត�ក បនប�� ឲ្្ប្ ពំត�ក) ៃន ំេ ំបំពរបំពនយ៉ធ�ននធ�រ

េទេ នុស�� ទព្កជក្ឺែណវ ប ំ១៩៤៩ 

e.  ំេ ំបំផ�កចបំផ� �សម្តក�វប្ធម៌ា កុេំនជេ� ះ្បដបនអវតុា េយតម

 នុស�� ្កជឡេ  ប ំ១៩៥៤ស�ព ពំករករពរសម្ត�កវប្ធម៌កុេំន

ជេ� ះ្បដបនអវធុ  
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f. ឧ្កកិដកម�្ បបំ កែិទទួករករពរជ ន�រជតក េយតម  នុស��

្កជវ ពែយ៉ន ប ំ១៩៦១ាស�ព ពំាទំនកនទំនករទូត iii  

11. េទះបពជកររេំលភនក ំេ ំកក្ផ�ូវេភទា ្តតវបនេរៀបចំចូជឧ្កកិដកម�េនេ្កម្កម

្ំក�ទណ� កម�ុជប ំ១៩៥៦ក៏េដយា ក៏ឧ្កកិដកម�ផ�ូវេភទេផ្ងេ្រ ពំកររេំលភ មកន្តតវ

បនេគប�ចូ ឲ្បនច្សនលសនេនេ្កមច្បន  .វ.ត.ក ថជឧ្កកិដកម�្បបំមនុស្

ជតកេឡយ។ 

12. ែផក្ំះរជអជជ នកែផកតុលកររបសនតុលករេនះា នករ កយ័យេសុប េ�ត ពំរា

នក �ជំនំុជ្មះបព។ា ករ កយ័យេសុប េ�តទំ ពំរ រមួនា ករ កយ័យសក្ំះរជ

អជជ ា នកករ កយ័យសកេច្កមេសុបា េធ�ករេសុប េ�តនកេរៀបចំករដកន ពិកសនក

ដ នប��ូ នេរឿឲ្េសុបសួរា(កកំ)ានក ពិកិំេណះ�សយា(កសច)ាេកយ ពិកិំេណះ

�សយេនះបេ�តជ ពិកប��ូ នេរឿេទជំនំុជ្មះ។ា  �បុេរជំនំុជ្មះ ( បជ)ា េបកសវន

ករេករប�ពជំទសន ពំិំណកនកេសុប េ�តី  �ជំនំុជ្មះសលិំបូ ( ជស) 

េបកសវនករេទេភស�ុតេនកុេំជំនំុជ្មះា (បែនមេេសចក�ពសនកដដ នចតន

រេបៀបាេទេប� ែខ�េយបនគ )ីានក �ជំនំុជ្មះតុលករកំំូា( ជត)ាេបកសវន

ករៃនករប�ពជំទសនទំ សន ពំករសេ្មចចកត�របសន �ជំនំុជ្មះសលិំបូ។ 

13. ទំេនកុករ កយ័យនកទំកុ �ជំនំុជ្មះ ន តុ្ថំេយនឌ័រយ៉ច្សន 

េដយសរមកនន�ស�ពណ កនែិរដដ ភកបកម�ុជបនែតតំឲ្ទទួតួនទពជ

េច្កមេនតុលករេនះេឡយ។ា េលកជំទវ ជលា សក្ំះរជអជជ ជតក (តមប

េចចកេទសាជា“េច្កមថ កនេ្កម” កុ្បំ័ន�បរំ)ាគឺជ�ស�ពកម�ុជែតមួយរបូគតនសកតកុ

តួនទពជ ក ពិកនំេនកុតុលករេនះ។ា ជេនះេទេទៀតា ទំបុគ�កកជតកនក ន�រ

ជតកេធ�ករកុករេសុប េ�ត ថគេ្ចនបំផុតគឺជបុរសា េដយន្ំះរជអជជ ជ�ស�ព

ែត២របូបុ៉េណា ះា នកបចចុប្នេនះមកនន�ស�ពេធ�ករជ កេសុប េ�តេនកុតុលករេនះ

េឡយា េកយស្បនបុគ�កក �ករសក្បជជតកទំ សនវ ក� ន�ស�ពមកនិន២០%

ផ iv ។ា ក�ះខតបុគ�កក�ស�ពអចរមួចំែណកិនឱនថំយ៉ធ�ននធ�រទកនទនពសមត

ថំយន ពិ ំ ពំេយនឌ័រេនកុតុលករេនះ េដយប�ឲ្នផប៉ះពនររំសមត

ថំកុករ កយ័យទំឡយេន  .វ.ត.កា កុករេសុប េ�តឲ្បនេំ�េ�ទកន
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ទនពឧ្កកិដកម�េយនឌ័រា នកររំមកនឲ្ស្មបបនតម ភក្កមរេំញចេយនឌ័រចំេពះ

ច្បន្ំក�ទណ�  ន�រជតក។ ប� េនះក៏រមួប�ចូ  ំ ពំសមតថំរបសន កេសុប េ�តកុ

ករសា សជនរេ្គះែិបនេកេឡ ំ ពំឧ្កកិដកម�ផ�ូវេភទា នកឧ្កកិដកម�ទកនទ

នពេយនឌ័រា (ែិថគេ្ចនជ�ស�ព)ា ក៏ិូចជសមតថំយន ពិេំ�េ�របសន ក

េសុប េ�តា  កបកែ្បផា នតនា  កបកែ្បសរេសរា េមធវ ពា េច្កមា នកបុគ�កកផ្ំ�

ផ្យា ំ ពំករេធ�ឲ្នស� កស ម ្បកយចកត�-ស�មាទកនទនពឧ្កកិដកម�ទំេនះ v ។ 

14.  .វ.ត.កា គឺជតុលករ ន�រជតកេដះ�សយប� ឧ្កកិដកម�ធ�ននធ�រទពមួយ ែិ នុ�� តក

ឲ្ជនរេ្គះចូរមួជថគពេ ិមបណ�ព រិដប្េវណព ាេនកុិំេណ រករនពតកវ កធព នកទមទរ

សំណផ�ូវចកត�នកសំណសមូកថំ។ា ក�ណៈ កំេសសរបសនតុលករេនះ ជករ

ចំបចននកខនមកនបន កុករេកយកឧ្កកិដកម�ផ�ូវេភទែិែខ�រ្កកមបន្ប្ ពំត�ា

េកយគួរនតួនទពកុករទតនេចជំេនឿែិេគេជឿយ៉ទូំទូលយថ ំេ ំកក្ផ�ូវ

េភទមកនបនេកតេឡេទកុរបបេនះ។ាជេរឿយងាថគពេ ិមបណ�ព រិដប្េវណព  នកជនរ

េ្គះបនេច�មកបង �ករ កំត េដយនហនកភ័យខ�សនបំផុតស្បនខ�ួនឯា ជ

កំេសសបនាុកិ៏េសកសេ្ទកនទនព ំេ ំកក្ផ�ូវេភទ េដយសរែតស� កស ម

 ្បកយធ�ននធ�រេទេជនរេ្គះាាសូម្ពែតរកូតិនសំ�ៃត�េនះ។ាេដយសរែត  .វ.ត.កា

នក�ណៈ កំេសសែប�ក កំេសស តមរយៈករជំនំុជ្មះក�ពេធ�េឡកុ្បេទសកម�ុជ

េនះ ិំេណ រករនពតកវ កធពរបសនតុលករនផប៉ះពនេដយផា ននកថ� មងេទេ ក

រសនរននជពវ កតនកសក្ពា ែិតុលករេនះនតួនទពកុករបន្នទុកនូវេករ

ិំែណិ៏្ជេ្រមួយស្បនតុលករជតកកម�ុជា ក៏ិូចជបេ�តករណព យុត�កស�ស�

ស្បនតុលករឧ្កកិដកម�ស�ង� មិៃទេទៀតាvi ។ 

សណំុំេឿងេនចំេពកុខ អ.វ.ត.ក  

15. បចចុប្នេនះា នសំណំុេរឿចំនួនបួន េនចំេពះមុខតុលករា (សំេដេទេសំណំុេរឿ

០០១ា សំណំុេរឿ០០២ា សំណំុេរឿ០០៣ា នកសំណំុេរឿ០០៤) vii  ។ា ត�ពងេនះ ករប�ព

ជំទសនរបសនជន្តតវេចទា របសនសក្ំះរជអជជ ា នករបសនថគពេ ិមបណ�ព រិដប្េវណព ា

េនកុសំណំុេរឿ០០១ា កំំុសកតេនកុកររនចំេនតុលករកំំូា ែិករវ កនកច�័យ
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ចុេ្កយានព្តតវ្បកសេនៃត�ទព៣ ែខកុមាៈ ប ំ២០១២។ាគួរកតនស� នថ កុចំេណម

បទេចទេផ្ងាជន្តតវេចទកុសំណំុេរឿ០០១ា(កំក�កចេ ៀវាេហាឌុច)ា្តតវបនដកន

េទសេបទមួយគឺកររេំលភែិជធតុមួយៃន ំេ ំទរណុកម�េនគុក ស-២១ា ែិ

គតនបន្គបន្គ។ 

However, on appeal by the Defense, the Supreme Court Chamber in February 2012 overturned the 
judgment of the Trial Chamber and ruled that 'rape' was not a distinct crime of crimes against 
humanity in April 1975 to January 1979.viii 

 

16. សំណំុេរឿ០០២ បន្បកសចបនេផ�មិំេណ រករនពតកវ កធពកុែខវ កច�កក ប ំ២០១១ ្បបំ

នពជន្តតវេចទបពរបូា ែិជតំណឲ្ថ កន ពិកនំជននខ�សនរបសនរដដ ភកបែខ�រ្កកម។ា

សំណំុេរឿ០០២ា្តតវេគចតនទុកជិំណកនកិ៏សំខននកុច្បន ន�រជតកាេដយសរែត

ទំកំៃនឧ្កកិដកម�ែិបនេចទ្បកនន នកក្មកតរបសនចុេចទា េកយចំណុចេនះ្តតវ

បនេលក េស�ក�កនរ៉បាឯក គ�រិដទូត ន�រជតកែផកប� ឧ្កកិដកម�ស�ង� មាេកេឡថា

ជ”ករជំនំុជ្មះក�ពសំខននបំផុតកុេលក” ix  ។ា ពិកប��ូ នេរឿេទជំនំុជ្មះន្គបិ

ណ� បនេា ឧ្កកិដកម�ស�ង� មា ឧ្កកិដកម�្បបំមនុស្ជតក  ំេ ំទរណុកម�ាករេធ�ទុក�បុក

េម�េសសនាករផ� សនទពកែន�េដយប�ំានកករេរៀបអពក កំពកេដយប�ំ។ា 

17. េ ិម្ពំ េន��និំេណ រករនពតកវ កធពា  �ជំនំុជ្មះសលិំបូបនបំែបកសំណំុេរឿកុសំណំុ 

េរឿ ០០២ េដយស្ពមថ អចសេ្មចបនយ៉េហចណសនករវ កនកច�័យចុេ្កយ

មួយមុនេំែិជន្តតវេចទស� បនបតនបនជពវ កតេទ។ា ជន្តតវេចទទំបពនអយុ

ចេន� ះ៧០ាេទ ៨០ប ំេកយាគឺិូចគ នពជនរេ្គះនកសក្ពែិរ។ាតម កំតេទាជន្តតវ

េចទទពបួន ្តតវេគកំណតនថមកននកយសម្ទ្គបន្គននកុករជំនំុជ្មះេដយសរ

ែតេកតុផសុខថំ។ា 

18. ករជំនំុជ្មះិំបូៃនសំណំុេរឿ០០២ា េផ� តែតមួយមុខគតនេទេករេចទ្បកននេ �

េកតុ ែិបនំណ៌ន េនកុិំណកនកទពមួយនកទព ពំរៃនករជេម�ពស្បជជន

េដយប�ំេនកុ ពិកិំេណះ�សយសំណំុេរឿ០០២។ា �ជំនំុជ្មះ បន្បេមេឃ�ា

ករជំនំុជ្មះបែនមទកនទនពថំធ�ននធ�រៃនសំណំុេរឿ០០២ា េ ិម្ពំ កថក្ ំ ពំឧ្កកិដកម�

ដចនេដយែឡក ពំគ រមួនា  ំេ ំ្ប័យំូជសសនា ករេធ�ទុក�បុកេម�េសសនា
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ករេរៀបអពក កំពកេដយប�ំា ្ំមទំា  ំ ពំមនាពរសន�កសុខនកករដដ នេផ្ងា

េទះបពជមកនទនននថំច្សនលសនថនករជំនំុជ្មះបុ៉ន� និេទៀត   អចេធ�េន

េំេនះាេនេឡយក�ព។ 

19. ករជំនំុជ្មះិំបូ្តតវេគេជឿថ ជករជំនំុជ្មះែតមួយគតនកុសំណំុេរឿ០០២េនចំេពះ

មុខ  .វ.ត.ក។ា សំណំុេរឿ០០១ា ែិេគយនថជករជំនំុជ្មះមកនសូវនថំស�ុគ

ស� �ា ចំណយេំ សនបពប ំេ ិម្ពបនិនទពប�ច បន។ា ករជំនំុជ្មះិំបូៃនសំណំុេរឿ

០០២ា នជន្តតវេចទបពរបូា េដយមកនននរណ កនសរថំកំកុសេទា េកយទំបព

របូសុទ�ែតនេមធវ ពករពរិ៏រ ពំ។ា ចំណុចេនះកននែតេធ�ឲ្នថំកននែតអ្កកនេទា

េដយសរែតវយ័របសនជន្តតវេចទាក៏ិូចជេំេវល្តតវករស្បនករ កំថក្នកករ

កំចរណ។ 

20. បែនមេេនះេទៀតា េទះបពជក�ន�កកៈ  .វ.ត.កា  នុ�� តកឲ្នករកតនេទសសំណំុ

េរឿ០០៣ា នកសំណំុេរឿ០០៤ក៏េដយា ក៏សំណំុេរឿទំ ពំរេនះបនផុចូេទកុករ

េចទ្បកនន ំ ពំករេ្ជពតែ្ជកនេយបយា នកកំកុសវ កជ� ជពវៈតុលករ។ ប� េនះក៏រមួ

នករែត�ករណ យ៉ទទូចនកិែិងា របសននយករិដម�ន�ពកម�ុជេលកកុ៊នែសនា

េដយនទំករែត�េដយផា នេទកនន គ�េខ �ករសក្បជជតក បនគពមូន 

ថាសំណំុេរឿ០០៣ នក០០៤ “មកន្តតវបន នុ�� តក" នក នពមកន្តតវ នុ�� តកឲ្យកេទ

ជំនំុជ្មះេឡយx ។ា 

អ.វ.ត.ក នកងឧ្កកិដកកមអំេពហកង្ផ�ូវេភទេពលមនជេម�  

21.  ំេ ំកក្ផ�ូវេភទែិបន្ប្ ពំត�កចេន� ះៃត�១៧ េមស ១៩៧៥ នក ៦ មករ ១៩៧៩ 

េដយំួកែខ�រ្កកម អច្តតវកំណតនក�ណៈជ ំេ ំ មនុស្ធម៌មួយ   កររេំលភ 

េកយទំ ពំរេនះជឧ្កកិដកម�្បបំមនុស្ជតកាិូចែិភស�ុតបនេសេឡថា ំេ ំ

កក្េនះ្តតវបន្ប្ ពំត�េទេ្បជជនសុពវ កា េកយទេ�េនះមកនសកតេនកុបរ កបទស

�ង� ម្បបំេវៀតណមេឡយ។ា 

22. តុលករបនត្មពមខ�ួនតមទស្នៈែិនពបន�េកតនយូរតេទេទៀតថា ំេ ំកក្ផ�ូវ

េភទកុរបបែខ�រ្កកមមកនែិេកតនេឡេទា េកយថ្បសកនេបនេកតេឡែមន 
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 ក្ប្ ពំត�នព្តតវទទួរទណ� កម�យ៉ធ�ននធ�រ។ា ិូចេនះេកយា តុលករេនះមកនែិ

បនករេសុប េ�តេំ�េ�នកជកនែស�េទេ ំេ ំកក្ផ�ូវេភទេទ។ា តម កំតេទ 

េច្កម �ជំនំុជ្មះ ន�រជតកា សុពវ៉ខតរ៉យ បនផ�នេយបនេនកុេវទកកសធរ

ណៈមួយថា េយតមភស�ុតែិេលក�សពបនជួបកន�មក របបែខ�រ្កកមជរបប

ឧ្កកិដកម�មួយកុចំេណមរបបឧ្កកិដកម�តកចតួចបុ៉េណា ះ ែិ ំេ ំកក្ទកនទេយន

ឌ័រមកនែមនជសកម�ថំចម្ស្បនសកម�ថំឧ្កកិដកម�របសនខ�ួន
xi ។ា 

23. ជំេនឿែបបេនះក៏នផប៉ះពនិនគណេនយ្ថំែិរ។ាេទះបពជឧទករណ  ំ ពំ ំេ ំ

កក្ផ�ូវេភទ្តតវបនប�ចូ កុ ពិកិំេណះ�សយសំណំុេរឿ០០២ក៏េដយា ក៏

ករ កយ័យសកេច្កមេសុប េ�តបនកំណតនថា ជន្តតវេចទមកនអច្តតវេគយកមក

ឲ្ទទួខុស្តតវេឡយា ពំេ្ពះ ឧ្កកិដកម�ផ�ូវេភទ្តតវបនេគផ�នា េទសរចួេកយា ិូេចះ

នន័យថ ែខ�រ្កកមនេគបំណទបនស� តនមកនឲ្ន ំេ ំកក្ផ�ូវេភទាេកយថ

វមកនែមនជេគនេយបយរបសនែខ�រ្កកមកុករេ្ប ំេ ំកក្ផ�ូវេភទ្បបំនព

ជនរេ្គះេនះេទxii ។ 

24. បុ៉ែន� ឧទករណ ពំរា េនកុ ពិកិំេណះ�សយ ែិេគបនទ�បនជេសចក�ព

សនកដដ នេនះា មកនបនឆ�ុះប�ច ំភស�ុតេំ�េ� េដយេយេទតមេសចក�ពែត�

របសនសក្ពេឡយ xiii ។ានករណព រេំលភមួយ ពំក� ភកបែខ�រ្កកម ្តតវអជជ ធរេសុប

 េ�ត បុ៉ែន� ទ�ផ គឺេគេកែេទសឲ្ជនេ�សេនះេដយសរែតគុណូបករប កិ

វត�។ា ករណព ទព ពំរា ជនេ�សែិេគេចទ្បកនន ្តតវបនចបនខ�ួនេកយ្តតវេដះែវ ក�

ពំរបពៃត�េ្កយមកានកបន�េនកុតួនទពន ំណចិែិាេកយទុកឲ្ជនរេ្គះសកត

កុថំ តនឃ� នេនកុគុក ជករសសពករបសនជនេ�ស។ា 

25. ឧ្កកិដកម�ទកនទនព ំេ ំកក្ផ�ូវេភទនក ំេ ំកក្ទកនទេយនឌ័រ មកនែមនជករេផ�

តយកចកត�ទុកដកនេនកុយុទ�ស�ស�កតនេទសតំ ពំេ ិមិំបូស្បនសំណំុេរឿ០០១

េនះេទ។ា បុ៉ែន�ា បនា បន ពំករេកកម�សនករយន ពិនកករតសូ៊មតកកុ ំឡុិំណកន

កេសុប េ�ត េដយេមធវ ពេ ិមបណ�ព រិដប្េវណព  រមួជមួយនកកររកេឃ�ភស�ុត

ស្បនបទេចទេនះា ករេចទ្បកនន �េកតុទកនទនពករេរៀបអពក កំពកេដយ

ប�ំ បនេចេឡកុ ពិកប��ូ នេរឿេទជំនំុជ្មះា េជន្តតវេចទកុសំណំុេរឿ០០២ា
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េនេ្កមេគនេយបយទព្បំរបសនំួកែខ�រ្កកមថជា “បទប�� េរៀបអពក

កំពក” xiv ។ 

26. នទឡពករណ សំខននងបពែិបនេកេឡយ៉ច្សនថឧ្កកិដកម�ផ�ូវេភទ គួរែតនក

្តតវែតបន  .វត.កា កំចរណ េដយអ�ស័យេទ ថំ�ពកញបនាថំធ�ននធ�រនកនកទណ�

ថំ ទកនទនព ំេ ំទំេនះ។ាទឡពករណ ទំបពនិូចខេ្កម៖ា 

ក. េគលនេយាបែខម្កហក្បបងំនឹងកេំលភបំពនេល�ស� ី (ែិលេគេហ

ថ “បទេលមសសលីធក៌) កកន្តតវានេគអនុវត�ឲ្ានតឹង ុងឹ ឬ ឯកភពគា េនេទ 

27. េម ពិកនំែខ�រ្កកមកុរបបកម�ុជ្បជធកបេតយ្ បន្បកសឲ្េ្ប្បសនេគ

នេយបយ “សពធម៌្បករទព៦” កុចំេណម “សពធម៌១២្បកររបសនជនប កិវត�”។ា

សពធម៌្បករទព៦ ែចថ៖ 

កំុ្ប្ ពំត� �ពឲ្េ�សនព�ស�ពេភទឲ្េសះ (ប�ំ�ស�ពឲ្្ំមរមួេភទ  កររមួ

េភទជមួយ�ស�ពែិមកនែមនជ្បំន�របសនខ�ួន xv ។ 

 
28. វត�នៃនសពធម៌្បករទព៦ា ែិជទូេទេគេហថជ្កពត្វ កន័យ ំេ ំា “បទេ�សសព

ធម៌” េនះាបននំឲ្មនុស្មួយចំនួនេកេឡថា េគនេយបយេនះ្តតវបនេគ នុ

វត�ជ្បចំាេដយនករដកនទណ� កម�េជនខុសសពធម៌ាេកយថ ករហមឃតនេ

 ំេ ំសពធម៌េនះ បនទបនស� តន ររំមកនឲ្ ំេ ំកក្ផ�ូវេភទេនះេកតេឡកុរបបកម�ុ

ជ្បជធកបេតយ្េទ។ 

29. បុ៉ែន�ា េននមនាកស្័យថេត សពធម៌្បករទព៦េនះា កំតជ្តតវេគេ្បសំេដេទេ 

 ជករទបនស� តន កររេំលភបំពនផ�ូវេភទែិក� ភកបែខ�រ្កកមបន្ប្ ពំត�ែមន 

ក៏ តនេនះេទ។ាេមេទហកនិូចជ សពធម៌្បករទព៦េនះ នេចតនហមឃតនមកនឲ្

នទំនកនទំនផ�ូវេភទេ្រអពក កំពក េទះជនករយន្ំម មកនយន្ំមក៏

េដយ េកយថគពទំ ពំរអចនព្តតវរទណ� កម�។ ិូចេនះេកយ េនកុករណព ៃនទំនកន

ទំនមកននករយន្ំមជមួយគ  ទំជនរេ្គះ ទំជនេ�ស្តតវទទួ

ទណ� កម� xvi ។ កុន័យជកនែស� វ កន័យ ំ ពំ “បទេ�សសពធម៌” េនះ មកនសូវនករពកន
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ំ័ន�នពករករពរ្បបំ ំេ ំកក្ផ�ូវេភទេដយថគពរិដេនះេទ េកយវ កន័យេនះ អច

ជបនពកនំ័ន�ជមួយនពករដកនក្មកតេទេសកម�ថំផ�ូវេភទ ជែផកមួយៃនករដកន

ករ្គបន្គទំនកនទំនមនុស្ទំ សន ឲ្្តតវតមេគបំណប កិវត� េ្ចនជ។ 

30. ្បសកនេបសពធម៌្បករទព៦េនះ ្តតវេគបក�សយជចម្ថ ជមេធ្បយ ស្បន

ដកនក្មកតេសកម�ថំផ�ូវេភទ នកស្បនធនថវ�សបនពេគបំណប កិវត�េនះ 

េគនេយបយែិគំ្ទសពធម៌េនះា អច្តតវបក�សយេដយេយេទតមទឡព

ករណ បពខេ្កមេនះ៖ 

1) ទំនកនទំនផ�ូវេភទ្តតវេគយនថនក�ណៈជករបំផ� � គំរមកំែក

បង កន្បជជនមកនឲ្េធ�ករងរេប� ះេទសេ្មចបនប កិវត�ទំ�សជ 

2) សពធម៌េនះ្តតវេគេមេឃ�ថជិំេណ រែស�រកករបេ�តឲ្នជតកែខ�រា

“សុទ�” មួយា ែិេគបន នុវត�បែនមតមរយៈេគនេយបយេរៀបអពក

កំពកេដយប�ំ 

3) ករេរៀបអពក កំពកេដយប�ំេរៀបចំេឡេដយា  �ករា (គណៈក� ធកករ

 ចកៃ�ន�យ ែិជ �ថំខ�សនបំផុតៃនរបបកម�ុជ្បជធកបេតយ្)ា ្តតវេគ

េកទពកចកត�ឲ្បេ�នចំនួនជនប កិវត�របសនជតកសុទ�មួយ ឲ្ិនបួនិ កុរ

យៈេំ១៥-២០ប ំ xvii ។ 

31. កសនមតថកេំលភ្តតវេគដកបទណ� កកម៖ នករសន�តេដយខុសឆ�ជ

សកកុចំេណម ក�សវ្ជវជេ្ចន នកិូចបនឆ�ុះប�ច ំកុ ពិកិំេណះ�សយ

សំណំុេរឿ០០២xviii ថា េយតមសពធម៌្បករទព៦ាកររេំលភកុរបបែខ�រ្កកមក្ម

េកតនណសន េកយថ្បសកនេបនេកតេឡែមន  ក្ប្ ពំត�នព្តតវទទួរ

ទណ� កម�យ៉ធ�ននធ�រ។ាបុ៉ែន�ាយ៉េហចណសននស នថំ ពំរែិសពធម៌្បករទព៦

េនះ មកនអចឲ្េគ នុវត�បន៖ា 

a. ្បសកនេប ំេ ំកក្េនះ ្តតវេគ្ប្ ពំត�េទេបុគ�ែិេគកំណតនថជា

“ខ� ំ” របសនប កិវត�េនះានន័យថាជនរេ្គះេនះមកន្តតវបនករពរេដយ

េគនេយបយេឡយ 
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b. ្បសកនេបជនេ�សអចប�� កនបង �នូវ ្បវត�ករបូា “ជជនប កិវត�” មួយរបូ

េនះានន័យថា ំួកេគអចទទួករេកែេទស នកមកនចំបចនទទួ

ទណ� កម�េទ xix។ 

32. ភស�ុតេនះេកេឡថ កុទ្មនមួយែិបទេ�ស្ប្ ពំត�េឡ្បបំនពប កិវត�ា

 ំេ ំកក្ផ�ូវេភទ ជ កំេសសកររេំលភា ្តតវេគចតនទុកថជបទេ�ស�សេដយំួក

ែខ�រ្កកម។ា �សបគ េនះា មកននស ប័នផ�ូវករ េ្រផ�ូវករណមួយ (កុទ្មនជ

តុលករ បូ៉ពសា ជេ ិម)ា ស្បនជនរេ្គះែស�រកសំណ  ករទទួខុស្តតវ

ស្បនឧ្កកិដកម�ៃន ំេ ំកក្ផ�ូវេភទេនះេទ។ា េទះបពជន មកននសពធម៌្បករ

ទព៦ក៏េដយា ក៏ “កររេំលភ” ្តតវេគចតនទុកជសកថ ជឧ្កកិដកម�េនកុ ំឡុេំ

ៃនរបបកម�ុជ្បជធកបេតយ្ា េកយតម កំតេទា ្តតវបនប�ចូ េនកុ្កម្ំក�ទណ�

កម�ុជប ំ១៩៥៦ាែិេម ពិកនំែខ�រ្កកមទំឡយ នក្បជជនទំ សន បន ពិឮ។ា 

33. កសនមតបអំពីកង�ភស�វុង៖ បែនម ពំេេនះេទៀតា ភស�ុតបឋមែិករ កយ័យ

សក្ំះរជអជជ ្បមូបនាបននំឲ្ករ កយ័យេនះសនកដ នថា េដយសរែតសព

ធម៌្បករទព៦ា ្តតវេគ នុវត�េដយតពរុ ពេនះា ករណព ឧ្កកិដកម�ផ�ូវេភទមកនបនេកតេឡ

េទ។ា ិូេចះេកយាករ កយ័យសកេច្កមេសុប េ�តមកនបនចបនយកករេសុប េ�ត

ណមួយេទេ ំេ ំកក្ផ�ូវេភទេឡយ។ តម កំតេទា ករេសុប េ�តបនា បន ពំរបបែខ�រ

្កកមិួរំថ� មា មកនបនប�ចូ ឧ្កកិដកម�ផ�ូវេភទេទា នកនករខ�ះខតវ កធពស�ស�េធ�

េកស្វ កច័យកុករបេ�តមូដដ នថឧ្កកិដកម�ទំេនះបនេកតេឡាxx ។ា 

34. ខណៈេំែិជនរេ្គះថគេ្ចន្តតវេគស� បនបនា បន ពំកររេំលភបនេកតេឡ 

( េ្កយមកស� បនេដយសរជម�ឺ ថំ តនឃ� ន ជេ ិម) េនះា ករ�សវ្ជវែិន

ចំនួនេកនេឡ បនប�� កនបង �ថា ំេ ំកក្ផ�ូវេភទនេកតេឡេន្គបនកែន�កុ

 ំឡុរបបែខ�រ្កកមា េកយថា  កេនរសនរននជពវ កតា នកសក្ពៃន ំេ ំកក្ផ�ូវេភទ

ជេ្ចនាេននវត�នានកនឆនាៈកុករេច�មុខមកែចករែំកេរឿរបសនខ�ួន។ាជ

េនះេទេទៀតា ករ�សវ្ជវត�ពង ំ ពំ ំេ ំកក្ផ�ូវេភទកុរបបកម�ុជ្បជធកបេតយ្បន

េកេឡថាេគនេយបយ្បបំនព “បទេ�សសពធម៌” មកនបនទបនស� តនមកនឲ្

េកតេឡនូវ ំេ ំកក្ផ�ូវេភទេន្គបនទពកែន�េនះេឡយា េកយថ នឧទករណ ជ
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េ្ចនទកនទនពករណព េនះា ែិមកនបនទទួទណ� កម�ា េទះបពជអជជ ធរបន ពិឮក៏

េដយ xxi ។ា 

ខ. េគលនេយាបែខម្កហកកាងុកជ្កម “សមសភពកកនល�” នកង “ខម ងំ” អនុ

�� តកឲ្កេំលភនកងអំេពហកង្ផ�ូវេភទ េកតេឡងចំេពជនែិលេគបលបថជ

ខម ងំ េដបគម នេទសៃព ៍

35. េនកុ ពិកិំេណះ�សយសំណំុេរឿ០០២ ករកយ័យសកេច្កមេសុបបនេចទថា

ែខ�រ្កកមបនបេ�តេគនេយបយៃនករ បនរេំឡវ ក�េទេា “សសថំមកន” 

នក ករស� បន “ខ� ំ” ទំកុនកេ្រជួរបក្ាតម “្គបនវ កធពែិចំបចន”។ា ពិកិំេណះ

�សយប�ចូ បែនម ំ ពំាករចបនាករសួរចេម�យ ករេធ�ទរណុកម�ានកករស� បន េនកុ

នកយមន័យៃនពក្ា “្គបនវ កធពែិចំបចន”។ា ពិកិំេណះ�សយា មកននេកេឡ �ព

េសះ ទកនទនព ំេ ំកក្ផ�ូវេភទថ ជចំែណកៃនេគនេយបយេនះេទា េទះបពជ

នភស�ុតេកេឡថ ំេ ំកក្ផ�ូវេភទ្តតវេគេ្បជករប�� កនបង � ំណច នក

ករដកនទណ� កម�ាេទេ កែិ្តតវេគគកតថជខ� ំ ជសសថំមកនានកេទេ

 កនករជបនពកនំ័ន�ជកតសកទ� ជខ� ំា  ជសសថំមកន។ា ិូចេនះេកយា

េទះបពជករេរៀបអពក កំពកេដយប�ំែិជទ្មនមួយៃន ំេ ំកក្ទកនទេយន

ឌ័រ ្តតវេគប�ចូ កុ ពិកប��ូ នេរឿេទជំនំុជ្មះកុសំណំុេរឿ០០២ក៏េដយា (ខេម

ខេ្កម)ា ក៏េម ពិកនំជននខ�សនទំេនះ មកន្តតវេគដកនឲ្ទទួខុស្តតវចំេពះ ំេ ំ

កក្ផ�ូវេភទានកកររេំលភេនេ្ររ�នអពក កំពកែិរាេទះជនករេចទ្បកនន

េ �េកតុស្បនករណព មួយចំនួនទកនទនព ំេ ំកក្ផ�ូវេភទេនះ ្តតវេគប�ចូ េន

កុ ពិកប��ូ នេរឿេទជំនំុជ្មះ ក៏េដយ។ា វអ�ស័យេទេ �ជំនំុជ្មះកុករ

កំចរណេឡវ ក� ំ ពំរបកគំេក� ំ ពំករទទួខុស្តតវ េច� ពំករ កយ័យសក

េច្កមេសុប េ�ត xxii ។ 

36. ករែិករ កយ័យសកេច្កមេសុប េ�តទតនេចបទេ�ស ំេ ំកក្ផ�ូវេភទ 

េច� ពំ ពិកិំេណះ�សយសំណំុេរឿ០០២េនះា ជករបរជ័យកុករ កំចរណសស

ថំសំខននងិូចខេ្កមៃនេគនេយបយែខ�រ្កកមែិអច នុ�� តកេដយមកន

ចំកឲ្ន ំេ ំកក្ផ�ូវេភទេកតេឡ៖ា 
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a. ្បសកនេបករហមឃតនមកនឲ្បំពន�ស�ពៃនសពធម៌្បករទព៦ា មកន នុវត�េទ

េ កែិេគកំណតនថជ “សសថំមកន”  ា “ខ� ំ” េនះានន័យថា

 កែិជេគៃិៃនករចបនខ�ួនា ករ បនរេំឡវ ក� ករចបនដកនគុកា ករេធ�

ទរណុកម�ា  ករស� បនេនះា តម្ ពំត�េកតុា ្តតវេគិកកូតថំជមនុស្ 

េកយជទ�ផអចទទួរករេធ� ំេ ំកក្ផ�ូវេភទមកេា ខណៈែិ

ជនៃិិននពមកននករភ័យថនពទទួទណ� កម�េឡយ។ា 

b.  ំេ ំកក្ផ�ូវេភទែិេគេ្ប្បបំនពខ� ំា មកនែិ្តតវេគហមឃតន  

ដកនទណ� កម�េឡយ។ា កុសំណំុេរឿ០០១ា ជន្តតវេចទា ែិជ ក ពិកនំ

មនាពរស-២១ា្តតវេគេចទ ពំបទរេំលភមួយែិរ។ាជន្តតវេចទ បនផ�នសក�ពកម�

ថា គតនបនជូនិំណព ិនសជកកគណៈក� ធកករ ចកៃ�ន�យា ែិជ �

ថំេធ�េសចក�ពសេ្មចចកត�ខ�សនជេគរបសនែខ�រ្កកមា មួយរបូ  ំ ពំកររេំលភ

េនះ។ា បុ៉ែន� គតនមកនបនប�� ឲ្នករដកនទណ� កម�េទេជនៃិិនេនះ

េទាែិេនះវ�សបេទតមករមកនដកនទណ� កម� ពំគណៈក� ធកករ ចកៃ�ន� េន

េំទទួបនកររយករណ  ំ ពំករណព េនះា xxiii។ា ឧទករណ េនះប�� កនថ 

យ៉េហចណសននករណព មួយែិបុគ� កន្តតវេគចតនទុកថជ ”ខ� ំ” 

កុករណព េនះអចេកតេឡេទេ កជបនឃំុឃំេនមនាពរស-២១ទំ សនា

េកយថ ំេ ំកក្ផ�ូវេភទអច្តតវេគេ្ប្បបំនក កេទសខណៈែិជន

ៃិិននពមកនទទួទណ� កម�េសះេឡយ។ ចំណុចេនះក៏បនេកេឡ

បែនមេទៀតថាសជកកជននខ�សនៃនរបបែខ�រ្កកមាអចនេកតុផកុករ

ពិឮ ំ ពំករ្ប្ ពំត� ំេ ំកក្ផ�ូវេភទែិេគ្ប្ ពំត�េទេា"ខ� ំ"ាេនះបែនម

េទៀតា េកយអចខកខនមកនបនទបនស� តន ដកនទណ� កម� ក្ប្ ពំត�េនេរឿ

េនះេកតេឡ។ា 

c. តួ �រិដេនថ កន ពិកនំក្មកតខ�សនបំផុតរបសនែខ�រ្កកមាបន ពិា   គួរែតបន

ពិា ថា  ំេ ំកក្ផ�ូវេភទ្តតវេគ្ប្ ពំត�េដយគ� នទទួេទសៃំរ េទេា

“ខ� ំ”   “សសថំមកន”។ា ករ កយ័យសកេច្កមេសុប េ�តបន

កំណតនថ ជន្តតវេចទកុសំណំុេរឿ០០២េនះា បនបេ�តនក្បកសឲ្េ្ប
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េគនេយបយ្បបំនពា”ខ� ំ”   “សសថំមកន” xxiv។ាតមរយៈករ

បេ�តេគនេយបយេនះ េម ពិកនំជននខ�សនែិទទួរករេចទ្បកនន 

បនេបកទ� រឲ្នវប្ធម៌នកទណ� ថំា ស្បនករ្ប្ ពំត�ែបប មនុស្ធម៌

្បបំនពខ� ំ។ាេស ពំេនះេទៀតាេ ិម្ពកច តន “ខ� ំ” ទំា “ឫស” េគកំណតន

េធ�យ៉ណឲ្្គគសរនក កជបនទកនទជកតសកទ�្តតវនពកនំ័ន� ស្បន

ករដកនទណ� កម�េទេខ� ំែិរ។ា កុន័យេនះា ជេរឿយងា �ស�ពក� យជេគ

េដៃន ំេ ំកក្ផ�ូវេភទេនះា េនេំេគេចទប�ពថជចរកកចច  ពំបទចូរមួ

កុសកម�ថំេផ្ងជមួយខ� ំ  xxv។ា 

d. ភស�ុត កំតជនជកនែស�ាេដយរបនទំភស�ុតត�ពងេនចំេពះមុខ �ជំនំុ

ជ្មះា នកកុករណព សំណំុេរឿ០០២ា របនរយទំំ័រា ថ ំេ ំកក្ផ�ូវេភទេកត

េឡេន្គបនទពកែន� េកយជសសធតុសូមួយកុេគនេយបយ

ែខ�រ្កកម្បបំនពខ� ំា េកយថអជជ ធរបន ពិ ំ ពំករេកតេឡទំេនះា

េកយ ពិថ ំេ ំកក្ទំេនះ្តតវេគ នុវត�េដយគ� នេទសៃំរ  �ពទំ សន។ា 

គ. េគលនេយាបែខម្កហកអំពី កេៀបអពហព៍កពហេ៍ដបបង�ំ មនភព

ិូចគា អំេពហកង្ផ�ូវេភទយា ងជកបច្សប េទបីជច កកលក�ណៈផ�ូវច្បបេនមន

ភពកកនច្សបក៏េដប 

37. េគនេយបយេរៀបអពក កំពកេដយប�ំេ្កមរបបែខ�រ្កកមា ែិបុគ�្តតវេគ

ចតនឲ្ក� យជប�ព/្បំន�ា នកេរៀបករជ្កជមនរកូតិនរបនរយគូេនះា ្តតវបន ក

្បវត�កស�ស�នក ក�សវ្ជវ ពិឮ្គបនគ ។ា បុ៉ែន�ករេសុប េ�តេទេករ នុវត� មកន

នចំែណកេនកុយុទ�ស�ស�កតនេទស ពំិំបូរបសន  .វ.ត.កា េឡយ េដយសរែតេគ

មកនបនចតនទុកថវជឧ្កកិដកម�។ា ករដកនពក្សំុតំខ�ួនជថគពេ ិមបណ�ព រិដប្េវ

ណព េទកុតុលករេនះា បនេកកម�សនករយន ពិ ំេ ំទម�នននកថំធ�ននធ�រៃនឧ្កកិដ

កម� េកយេមធវ ពថគពេ ិមបណ�ព រិដប្េវណព បនដកនេសចក�ពសនកដដ នផ�ូវច្បនជេ្ចនេទ

កនន �ជំនំុជ្មះសលិំបូា េសសំុឲ្ចតនទុកករេរៀបអពក កំពកេដយប�ំន

តៃម�ផ�ូវច្បនជាកររេំលភាករដកនឲ្េទជទសករ  ំេ ំទរណុកម�ាក៏ិូចជាចតនទុកថ
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ជឧ្កកិដកម�ដចនេដយែឡកមួយ ំ ពំករេរៀបអពក កំពកេដយប�ំានកករប�ំឲ្ន

ៃផាេពះាិូច ំេ ំ មនុស្ធម៌ិៃទេទៀតកុឧ្កកិដកម�្បបំមនុស្ជតកែិរ xxvi ។ា 

38. ជទ�ផៃនកកចច្ បពែ្បេនះា កុប ំ២០០៩ា ករ កយ័យសក្ំះរជអជជ បនចតន

ឲ្ករ កយ័យសកេច្កមេសុប េ�តា ចតនករេរឿករេរៀបអពក កំពកេដយប�ំ 

េកយករេរៀបអពក កំពកេដយប�ំេនះា ្តតវេគប�ចូ ជែផកមួយៃន ពិកិំេណះ

�សយសំណំុេរឿ០០២។ា បែនមេេនះេទៀតា តុលករបនទទួស� នថគពេ ិមបណ�ព 

រិដប្េវណព ចំនួន៧៨០នកនា ែិបនទទួរករឈឺចបនេដយសរែតបទេចទមួយេនះា

េកយបនបេ�តជ្កជមថគពេ ិមបណ�ព រិដប្េវណព ធំជេគទព ពំរ។ា ្កជមែិធំជថគព

េ ិមបណ�ព រិដប្េវណព េចទ្បកនន ពំបទេរៀបអពក កំពកេដយប�ំេនះា គឺ្កជមថគព

េ ិមបណ�ព រិដប្េវណព ែិនសជកក៧៨១របូា េមូដដ នៃនករផ� សនប�ូរទពកែន�

េដយប�ំាកុចំេណម្បជជនទំ សនេន្កជភំេំ�កុែខេមស ១៩៧៥។ា 

39. ករេរៀបអពក កំពកេដយប�ំ េចេឡកុ ពិកិំេណះ�សយ ជេគ

នេយបយមួយកុចំេណមេគនេយបយទំ្បំរបសនរបបែខ�រ្កកមា េដយន

ដកនចំណេជថា “បទប�� េរៀបអពក កំពក”។ា ពក្េនះបនកតនបនយយ៉ខ� ំ

នូវផប៉ះពនំកុវ កស័យា នកថំធ�ននធ�រខ� ំៃនឧ្កកិដកម�េនះ។ា េគប៉នន្បណថ 

មនុស្របនែសននកនទំបុរសនក�ស�ពា បនទទួរផប៉ះពនៃនេគនេយបយ

េនះានក្តតវេគប�ំឲ្នទំនកនទំនជប�ព្បំន�ខុស ពំឆនាៈរបសនខ�ួន។ាករប កិេសធ នំឲ្

នករដកនទណ� កម�ា ករចបនដកនគុកា ជួនក្តតវស� បនា នកករលបំណ៌ថជា

“សសថំមកន”  ា“ខ� ំ”។ា 

40. ស នថំៃនករេរៀបអពក កំពកេដយប�ំកុ្បេទសកម�ុជ មកននករណព យុត�កស

�ស�ំ ពមុនមកេនកុច្បន្ំក�ទណ�  ន�រជតកេនះេទ។ា េដយសរែតគូអពក កំពកត�ព

េថ� ា ្តតវេគប�ំឲ្រមួិំេណកា េបមកន្ំមេទ នព្តតវទទួទណ� កម�េនះា េគអចចតនទុក

ថរិដបនប�� ឲ្នកររេំលភ េកយទំបុរសទំ�ស�ពជជនរេ្គះេដយសរ

េគនេយបយេនះ។ 

41. ្បែកេដយសរែតក�ះខតករណព យុត�កស�ស�េនះេកយា េទបគុណសម្តក�ផ�ូវច្បនៃន

ករេចទ្បកននេ �េកតុ ំ ពំករេរៀបអពក កំពកេដយប�ំេនះា េនែតនករ
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ែខ�គំនកតគ េនតុលករ។ាេនេំេចទ្បកននថជា“កររេំលភ” នកជឧ្កកិដកម�មួយ

េ្កមឧ្កកិដកម�្ បបំមនុស្ជតកេនះា �បុេរជំនំុជ្មះបនកំណតនថ កររេំលភែិ

ជឧ្កកិដកម�្ បបំមនុស្ជតកមួយេនះា មកនទននអចបេ�តជទ្មនៃនច្បនទ� បន ន�រ

ជតកកុប ំ១៩៧៥-១៩៧៩ា េនេឡយេទ។ ជទ�ផ ករេចទ្បកននេ �េកតុ ំ ពំ

ករករេរៀបអពក កំពកេដយប�ំេនះា អចនក�ណៈសម្តក�្ តពមែតជ ំេ ំ

 មនុស្ធម៌មួយេ្កមឧ្កកិដកម�្ បបំមនុស្ជតកបុ៉េណា ះា ែិជេកតុបណ� ឲ្

នករទទួស� នតកចតួច  ំ ពំទម�នន នកថំំេ ៀផ�ូវេភទ ចំេពះឧ្កកិដកម�េនះ។ាករ ក

យ័យសក្ំះរជអជជ ា បនេធ���ត�ក េទ �ជំនំុជ្មះសលិំបូឲ្ កំចរណចតន

ទុកកររេំលភា ជឧ្កកិដកម�ែិេគចតនទុកថជែផកមួយៃនច្បនទ� បន ន�រជតកកុប ំ

១៩៧៥-១៩៧៩។ា េមធវ ពេ ិមបណ�ព រិដប្េវណព ា បនបំេំ�សំណូមំរេនះា េដយេ្ប

្បសនតុលករឧ្កកិដកម�ស�ង� មកុ្បេទសចកនាជករណព យុត�កស�ស�។ា��ត�កេនះមកនទនន

្តតវបនកំណតនេនេឡយេទ។ា 

Perhaps due to this lack of a legal precedent, the legal qualification of the factual allegations of 
forced marriage is still highly contested at the Court. While indicted as “rape” and as a crime under 
crimes against humanity, the Pre-Trial Chamber has determined that rape as a crime against 
humanity did not yet form part of customary international law in 1975-1979. In the meantime the 
Supreme Court Chamber ruled in February 2012 that 'rape' was not a distinct crime under crimes 
against humanity through 1975-79. As a result, the factual allegations of forced marriage can only be 
qualified as an other inhuman act under crimes against humanity, affording less recognition of the 
gravity and sexual-basis of the crime.  It should be noted it remains the prerogative of the Trial 
Chamber to uphold its characterization that rape existed in 1975-79 as a distinct crime under crimes 
against humanity. As a result of a request from Civil Party lawyers, the OCP has petitioned the Trial 
Chamber to consider rape as a listed crime as part of customary international law in 1975-1979. Civil 
Party Lawyers completed the request using as precedent post World-War II war crimes trials in 
China. The motion is yet to be determined. 
 

42. េទះបពជ សកម�ថំ ពំិំបូរបសនតុលករក៏េដយា ក៏ករប�ចូ បទេចទ្បកននេ �

េកតុ ំ ពំករេរៀបអពក កំពកេដយប�ំជទ្មនៃន ំេ ំកក្ផ�ូវេភទ កុ ពិករប��ូ ន

េរឿេទជំនំុជ្មះសំណំុេរឿ០០២េនះ គឺជជ័យជំនះផ�ូវច្បននកផ�ូវចកត�ិ ៏ធំមួយេទេក

យ។ាបុ៉ែន�ជ័យជំនះេនះាមកនទនន្គបន្គននកុករធនឲ្បនយុត�កធម៌ ស្បនថគពេ ិមប

ណ�ព រិដប្េវណព ែិតុលករបនទទួស� នេនេឡយេទា េកយជ័យជំនះេនះកននែត
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នសថំតកចតួចែតមេទៀតស្បនជនរេ្គះ ពំកររេំលភកុរបបែខ�រ្កកមេនះា ិូច

នេនកុករ កំថក្កុកថខណ� ១៥-១៧ា េនកុឯកសរសេ�បេនះា េយេឃ�ថា

ករបំែបកសំណំុេរឿ០០២ េទជករជំនំុជ្មះតូចងដចន ពំគ ាអចជករជំរ�ុមកនឲ្ន

ករេកយកប� ឧ្កកិដកម�ករេរៀបអពក កំពកេដយប�ំេនះ ្បបំនពជន្តតវេច

ទ។ា េស ពំេនះេទេទៀតាករណ ែិ ពិកប��ូ នេរឿឲ្ជំនំុជ្មះមកនបនដកនឲ្ជន្តតវ

េចទទទួខុស្តតវ ចំេពះកររេំលភេ្របរ កបទករេរៀបអពក កំពកេដយប�ំេនះ 

នន័យថាកររេំលភែិជឧ្កកិដកម�្ បបំមនុស្ជតកមួយេនះា នពមកន្តតវបនេគ

យកមកកតនេទសេ្រ ពំឧប្ទាវេកតុមួយែិបនេកតេឡេនា ស-២១ា ែិជន្តតវ

េចទ្តតវបនផ�នា េទសេនកុសំណំុេរឿ០០១ េឡយ។ា កុន័យេនះា េយនពបតនបន

ឱកសកុករប��ូ នសរ  ំ ពំករប�ច បននកទណ� ថំស្បនឧ្កកិដកម�ផ�ូវេភទ ទំកុ

 តពតកាេំបចចុប្ន នកេំ នគត។ 

គ. េវទកកកស� បបសេក�ងពកតបសប�ស�កីក�ុជអំពីអំេពហកង្ផ�ូវេភទេ្កកបបែខម

្កហក 

43. េវទកកករស� បនសេម� កំតរបសន�ស�ពកម�ុជ ំ ពំ ំេ ំកក្ផ�ូវេភទេ្កមរបបែខ�រ្កកម េធ�

េឡេនៃត�៧-៨ា ែខធូា ប ំ២០១១ា េន្កជភំេំ�ា ្បេទសកម�ុជា េដយន កចូរមួ

មក ពំ្គបនទកសទពៃន្បេទសា រមួជមួយនព កជំន� ន�រជតក ំ ពំ ំេ ំកក្ផ�ូវេភទេំ

នជេ� ះ។ា េលក�សពា ៉ក�តា វ៉�ស��មា តំណ កំេសសរបសន គ�េខធកករ �ករ

សក្បជជតក ទទួបនាុកប� កក្ផ�ូវេភទេំនជេ� ះា បនែត�សុនារកថេបក

េវទកកតមវ ពេិ ូា េកយេសនធកកររបសនគតនគឺេលក�សពា ណននសុព ូគុៃ្បា បនេធ�បទ

បង �ិ៏សំខននមួយ នកបនចូរមួ េ�តករស� បនសេម� កំតរបសន�ស�ពេនះ ពំេ ិមិន

ចបន xxvii ។ា 

44. េវទកកករស� បនសេម� កំតរបសន�ស�ពេនះា ្តតវេគេរៀបចំេឡជ្ ពំត�កករណ នកយយ្បបន

ករ កំតមួយមកនទកនទបេចចកេទសតុលករា បំេំ�បែនមិំេណ រករនពតកវ កធព�សបច្បន

របសន  .វ.ត.កានកបនទទួេរៀបចំេដយ �ករសកទ�កមនុស្កុ�សជកមួយាគឺ �ករ្កជម

 កច្បនករពរសកទ�កកម�ុជ។ា េគបំណៃនេវទកកេនះគឺេ ិម្ពផ�ននូវឱកសស្បន
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ជនរេ្គះនកសក្ពកុករទ� យថំស�បនេស�ពមទកនទនពឧ្កកិដកម� ំេ ំកក្ផ�ូវ

េភទា កុរបបកម�ុជ្បជធកបេតយ្ ែិនរយៈេំេ្ចនទសវត្មកេកយា ជ

កំេសសកុខណៈេំែិឧ្កកិដកម�ទំេនះ មកន្តតវបន  .វ.ត.កា យកេទ កំចរណ

េនេ្របរ កបទៃនករេរៀបអពក កំពកេដយប�ំេនះ។ា 

45. េវទកកេនះ បនបង �សក�ពកម�ចំនួនបួន ពំសក្ព/ ករសនរននជពវ កតាៃនឧ្កកិដកម�ផ�ូវេភទ

ែិបនេចទ្បកនន។ា គួរកតនស� នថា  កផ�នសក�ពកម�ទព្បំ បនស� បនបុ៉ន� នៃត�មុន

េំេវទកកេនះបន្ប្ ពំត�េឡ។ា 

46. េំ កំនកត្េមឲ្បន្គបន្ជជេ្ជយា េយេឃ�ថករផ�នសក�ពកម�កុេវទកកេនះា

ប�� កនបង �ថា ំេ ំកក្ផ�ូវេភទ គឺជសកម�ថំ “្បចំៃត�” ៃនរបបកម�ុជ្បជធកបេត

យ្ី ថ វបនេកតេឡកុបរ កបទៃនកររេំលភសកទ�កមនុស្្ទន្ទយធំមួយា្បបំនព

ជនរេ្គះា េដយរមួប�ចូ ទំ ឃិកម�ា  ំេ ំទរណុកម�ាករចបនខ�ួន ករេធ�ំកម�

េដយប�ំា ករបតនខ�ួនេដយប�ំា ករេរៀបអពក កំពកេដយប�ំ ករផ� សនប�ូរទពកែន�

េដយប�ំា នកទ្មនៃន ំេ ំេឃរេេធ�ននធ�រជេ្ចនេទៀតីាថា  ំេ ំកក្េនះនជនរ

េ្គះជមនុស្មកនទនន្គបនអយុេទៀតផីា នកថា ជនៃិិនបនស� បន បុ៉នប៉

ស� បនជនរេ្គះេទៀតផ។ា 

47.  ំេ ំកក្ផ�ូវេភទា ែិែខ�រ្កកមបន្ប្ ពំត�កា ិូចនេរៀបរបនកុករផ�នសក�ពកម�េន

កុេវទកកករស� បនសេម� កំតរបសន�ស�ពេនះារមួនា៖ា 

a. កររេំលភជក�ណៈ្បំ័ន�មុនេំស� បន 

b.  ំេ ំកក្ផ�ូវេភទា នកកររេំលភាជឧបករណ េធ�ទរណុកម�ា េ ិម្ពទទួបន

ំ័ត៌ន  ចេម�យសរថំាេ ិម្ពគំរមកំែក ប�ំនកដកនទណ� កម� 

c.  ំេ ំកក្ផ�ូវេភទា រមួនកររេំលភេ្ចនិកុ ំឡុេំយូរមួយា ករ

រេំលភជ្កជមេដយនជនៃិិនេ្ចនា នកកររេំលភរមួែិនជនរ

េ្គះេ្ចន 

d. ករប�ស មរបួសផ�ូវេភទបណ� ឲ្នរបួសា ជួនកនករបង � ំ ពំ

ករេ្បវតុកុកររេំលភ 
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e. ករកតន វយវៈេភទ 

f. ករសុខចកត�រមួេភទេ ិម្ពប�ូរយកថ ំ អហរ ែិជមេធ្បយមួយកុករ

បំេំ�កតំ�កកចច្ បៃំណព  របសនកូន�សពផ�នជូនឪំុក� យានក 

g. ករ�សតេដយប�ំានកករគំរមរេំលភ។ា 

48. ករផ�នសក�ពកម�េនះ បនគំ្ទិនករសនកដដ នថ ំេ ំកក្ផ�ូវេភទ្បបំនព “ខ� ំ” 

បនេកតេឡេដយគ� នេទសៃំរ  �ពេឡយ។ាឧទករណ ា កផ�នសក�ពកម� កនកុេវទកក

ករស� បនសេម� កំតរបសន�ស�ពេនះា បនេរៀបរបនថា គតនជ�ស�ព កនកុចំេណម�ស�ព៣០

នកនា ែិជេគេដៃនករស� បនា េដយកុេនះ�ស�ពនកមួយង្តតវេគរេំលភជ្បំ័ន�

មុនេំស� បន។ាគតនជជនរេ្គះែត កនគតនែិេនរសនរននជពវ កត។ាករផ�នសក�ព

កម�េនះក៏បនគំ្ទិនកររបកគំេក�ាែិថាបុគ�ែិនករជបនទកនទជមួយ

នកសសថំា“ខ� ំ” អចទទួរេ្គះេដយ ំេ ំកក្ផ�ូវេភទេនះ េដយគ� នេទស

ៃំរ  �ពទំ សន។ាឧទករណ ា កផ�នសក�ពកម� កនបនេរៀបរបនថ គតនក� យជេគេដ

ៃន ំេ ំកក្ផ�ូវេភទេនះ ពំេ្ពះេគបនេចទប�ពរបសនគតនជចរកកចចសុពអយេ ។ា េដយ

សរែតករជបនពកនំ័ន�េនះា គតនទទួរករប�ំឲ្�សតសេម�ពកបំពកន ពំខ�ួនា នកកររ ំ

េលភ។ 

49. ជនៃិិនែិបនកំណតនេនកុករផ�នសក�ពកម�េនះា ន្គបនក្មកតកុជួរែខ�រ្កកម 

របនប�ចូ ទំាក� ភកបថ កនខ�សនាថ កនកណ� ាថ កនទបាក៏ិូចជទហន។ាមកនន

ជនៃិិនណ កនែិបនេរៀបរបនកុករផ�នសក�ពកម�ទំេនះា ិូចជបនទទួខុស

្តតវចំេពះឧ្កកិដកម�ែិំួកេគបន្ប្ ពំត�េឡយ។ា 

50. អ�ស័យេទេករផ�នសក�ពកម�ទំេនះា វគ�កនជំន�នេកតុផកុករេជឿថា ទេ�

ែិបនេរៀបរបនកុករផ�នសក�ពកម�ទំេនះា អចបេ�តបនជ ំេ ំរេំលភបំពន 

េ្កមច្បនកកចច្ ំមេ្ំព ន�រជតកជេ្ចនានកជឧ្កកិដកម�េ្កមច្បន ន�រជតការមួន

៖ 

a. កររេំលភ  ំេ ំទរណុកម�ា នកករេធ�ឲ្ក� យជទសករាជឧ្កកិដកម�្បបំ

មនុស្ជតក 
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b.  ំេ ំកក្ផ�ូវេភទែិជ ំេ ំ មនុស្ធម៌េផ្េទៀតា ជឧ្កកិដកម�្បបំ

មនុស្ជតក 

c.  ំេ ំកក្ផ�ូវេភទា ជមេធ្បយៃន ំេ ំ្ប័យំូជសសនា គឺជ្បេភទៃន

ឧ្កកិដកម�្ បបំមនុស្ជតកធ�ននធ�របំផុតានក្តតវបនប�ចូ កុច្បន  .វ.ត.ក 

ែិអចេយេដយផា នេទិន នុស�� បង� រ ំេ ំ្ប័យំូជសសនា

(្បេទសកម�ុជបន នុម័តកុប ំ១៩៥០)។ា 

51. បែនមេេនះេទៀតា កុករេដះ�សយនូវឧ្កកិដកម�ែិបនេចទទំេនះា  .វ.ត.កា

អចេ្បករែណនំែិផ�នជូន ពំ នុស�� ស�ព ពំសកទ�កមនុស្ជេ្ចនិូចជា  នុស��

្បបំរនទ្មនៃនករេរ សេ េទេ�ស�ពា នកា  នុស�� ស�ព ពំសកទ�កកុរា ( នុស��

ទំ ពំរេនះ្តតវបន្បេទសកម�ុជ នុម័តកុប ំ១៩៩២)ីា កំធពសរបែនមៃន នុស��

្បបំរនទ្មនៃនករេរ សេ េទេ�ស�ពា (្តតវបន្បេទសកម�ុជ នុម័តកុប ំ

២០១១)ីា ក៏ិូចជា រេបៀបវរៈ្កជម្បពក្សន�កសុខស�ព ពំា �ស�ពា សន�កថំាសន�កសុខ តមរយៈ 

េសចក�ពសេ្មចរបសន្កជម្បពក្សន�កសុខា ១៣២៥ា (២០០០)ីា ១៨២០ា (២០០៨)ីា ១៨៨៨ា

(២០០៩)ីា១៨៨៩ា(២០០៩)ានក ១៩៦០ា(២០១០)។ 

អនុសសនៃ៍នេសចក�ីែថ�ងកណ៍បសប្ កមកវគមកនេនកាងុេវទកកកស� បបសេក�ង

ពកតបសប�ស�ីងេ្គពអីំេពហកង្ផ�ូវេភទេ្កកបបែខម្កហក 

52. េយេទតមករផ�នសក�ពកម�ែិបនផ�ន កុ ំឡុេំៃនេវទកកករស� បនសេម�

កំតរបសន�ស�ពេនះា នកេយតមភស�ុតែិនចំនួនេកនេឡេនះា ្កជម កជំន�

ែិន កជំន�កម�ុជនក ន�រជតកា បនេធ� នុសសនេ ិម្ពចតនវ កធនករមួយចំនួន

ិន  .វ.ត.កា ិនរដដ ភកបកម�ុជ ិន �ករសក្បជជតកា នកិន្កជមស�មសុពវ ក

។ 

53.  នុសសនជអទកថំស្បនវ កធនករបនា នន គឺករេធ�តមអណត�ករបសនតុលករកុ

ករែស�រកយុត�កធម៌ស្បនឧ្កកិដកម�ែិបន្ប្ ពំត�េនចេន� ះៃត�១៧េមស១៩៧៥ា

នក៦មករ១៩៧៩ា េ្កមករ ពិកនំរបសនែខ�រ្កកម។ា ្កជមវគ�កនជំន�ក៏បនស�តនធ�នន

េទេករេសុប េ�តឧ្កកិដកម�ផ�ូវេភទេនះជែផកមួយៃនជេ� ះា េដយបេ�តឲ្នករ



22 The ECCC, Sexual Crimes, and the Cambodian Women’s Hearing 
07 February 2012 

 

ទទួខុស្តតវស្បនកររេំលភបំពនេ្កមច្បន ន�រជតកា ជ កំេសសជឧ្កកិដកម�

្បបំមនុស្ជតកា ជឧ្កកិដកម�ស�ង� ម នកជឧ្កកិដកម�្ប័យំូជសសនា ្ំមទំ

ករផ�នសំណតមករចំបចន។ា 

ក. េសុបអេង�តនកងកតបេទសអំេពហកង្ផ�ូវេភទ្ប្ពតឹ�េដប្កមកែខម

្កហក 

 ិន �ជំនំុជ្មះ 

1) ំ្ពកករជំនំុជ្មះិំបូៃនសំណំុេរឿ០០២ា េ ិម្ពប�ចូករេបទ្បកនន ពំបទ

ករេរៀបអពកំ កពកេដយប�ំ ជមេធ្បយកុករទ�ចំណបនអរម�ណ

េទេថំធ�ននធ�រៃនឧ្កកិដកម�ទកនទនពេយនឌ័រកុរបបែខ�រ្កកម នកផ�ន

ករជួសជុែផកច្បនិន្កជមថគពេ ិមបណ�ព រិដប្េវណព ធំជេគទព ពំរ ែិ

្តតវបនទទួស� នេនចំេពះមុខតុលករ 

2) កំចរណ ំ ពំករេចទ្បកននេ �េកតុ ំ ពំករេរៀបអពក កំពកេដយប�ំា

ជកររេំលភា ករេធ�ឲ្ក� យជទសករា  ំេ ំទរណុកម�ា ិ៏ិូចជឧ្កកិដកម�

េដយែឡកមួយៃនករេរៀបអពក កំពកេដយប�ំានកករនៃផាេពះេដយ

ប�ំ ជ ំេ ំ មនុស្ធម៌ៃនឧ្កកិដកម�្ បបំមនុស្ជតក 

3) កំចរណេឡវ ក�នូវចរ កកក�ណៈផ�ូវច្បននកករទទួខុស្តតវេទេកររក

េឃ� �េកតុទកនទនពកររេំលភនក ំេ ំកក្ផ�ូវេភទកុ ពិកប��ូ នេរឿ

ឲ្ជំនំុជ្មះសំណំុេរឿ០០២ នកប�ចូ  ំេ ំកក្ផ�ូវេភទជមេធ្បយកុ

ករ នុវត� “េគនេយបយកំេទចខ� ំ” ែិជន្តតវេចទ្តតវទទួខុស្តតវ 

4) េរៀបចំចរ កកក�ណៈេឡវ ក� ំ ពំា កររេំលភឲ្េទជឧ្កកិដកម�មួយ េ្កម

ឧ្កកិដកម�្ បបំមនុស្ជតកា េ ិម្ពនំយកយុត�កធម៌ស្បនឧ្កកិដកម�កុ តពត

កា នកេ ិម្ពេធ�ជរនំមកនឲ្េកតេឡវ ក�នូវ ំេ ំកក្ផ�ូវេភទ កុេំ

បចចុប្ន នកកុេំ នគត។ាេ្បករណព យុត�កស�ស�ៃនតុលករឧ្កកិដកម�ស

�ង� មេ្កយស�ង� មេកទព២ាកុ្បេទសចកនាកូេរា៉នកឥណ�ូ េណសុពាែិបន
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ចរកកក�ណៈៃនកររេំលភជឧ្កកិដកម�េដយែឡកមួយេ្កមឧ្កកិដកម�

្បបំមនុស្ជតកាជែផកៃនច្បនទ� បន។ា 

ិនករ កយ័យសកេច្កមេសុប េ�ត 

5) េសុប េ�តឲ្បនេំ�េ�េដយនករយកចកត�ទុកដកនិូចគ ិូចែិ

ករេសុបចំេពះឧ្កកិដកម�េផ្េទៀតេនា ចំេពះមុខតុលករបនទទួា េំ�

្គបនកៈេទសៈនកតួ �ៃន ំេ ំកក្ផ�ូវេភទកុសំណំុេរឿ០០៣ា នកសំណំុ

េរឿ០០៤ 

6) ប�ចូសំណួរជកនលកនមួយចំនួនស្បនករេសុប េ�តស្បនសំណំុេរឿ

០០៣ានក០០៤ ទកនទនព ំេ ំកក្ផ�ូវេភទ  (ករេរៀបអពក កំពកេដយ

ប�ំាេ្កមសមតកកចចរបសនជនស្័យកុសំណំុេរឿ០០៣ានក០០៤ាករកតន 

វយវៈេភទាករគំរមកំែកផ�ូវេភទាកររេំលភា នកកររេំលភបំពនិៃទេទៀត

ែិេគេ្ប្បបំនព “ខ� ំ” ែិំួកេគបនកំណតន) 

ខ.ា បេ�តយន�ករស្បនករទទួស� ននកករផ�នសំណសមរម្ស្បនជនរ

េ្គះៃន ំេ ំកក្ផ�ូវេភទេ្កមរបបែខ�រ្កកម 

 ិនស ប័នា .វ.ត.កា៖ 

1) េរៀបចំបេ�តនក នុវត�យន�ករជេ្មសេផ្មកនទកនទបេចចកេទសតុលករា

ស្បនយុត�កធម៌ ន�រក ិូចនកំណតនអណត�កកុែផកគំ្ទជនរេ្គះា

េ្កមវ កធនៃផាកុរបសន  .វ.ត.កាេដយរបនប�ចូ ទំាករផ្ះផ្រ កររំពក

ករចចំា នកករែស�រកករ កំតា នកជេ្មសេផ្ងេទៀត េ ិម្ពេកកម�សន

នកគំ្ទិនករទទួយកជផ�ូវករ ករទទួស� នា នកករប�ចូ បទ

កំេសធនរបសនសក្ពនក ករសនរននជពវ កតៃន ំេ ំកក្ផ�ូវេភទេ្កមរបប

ែខ�រ្កកម 

2) ធនថត្មតវកររបសនជនរេ្គះគឺជចំែណកសំខននៃនករផ�នសំណែិ

នក�ណៈរេំញចេយនឌ័រ េដយរមួនទំ ករផ�នេសវែតទំសុខថំា
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ករ បនរាំ ករបណ�ុ ះបណ� ា នកកម�វ កធពសកក្ ំ ពំ្បវត�កស�ស�ៃនវ កនសកម�

កុរបបែខ�រ្កកមេដយរមួប�ចូ ទំ ំេ ំកក្ផ�ូវេភទែិរ។ា 

ិនរដដ ភកបៃន្ំះរជណច្កកម�ុជី  .វ.ត.កានក �ករសក្បជជតកា៖ 

3) េធ�កររមួគ េ ិម្ពបេ�តមូនកធកថ កនជតកមួយស្បនករផ�នសំណស្បន

ជនរា េ្គះ ពំ ំេ ំកក្ផ�ូវេភទ កុ ំឡុេំរបបែខ�រ្កកមា កុេគ

បំណេ ិម្ព នុេលមតមកតំ�កកចចិ ូចនែចកុ្ត១៦ា ៃនេគ

ករណ នកករែណនំជមូដដ នរបសន �ករសក្បជជតក ស�ព ពំសកទ�កទទួ

បនករជួសជុនកសំណស្បនជនរេ្គះៃនករបំពរបំពនធ�ននធ�រេ

ច្បនសកទ�កមនុស្ ន�រជតកា នកករបំពរបំពនធ�ននធ�រេទេច្បនមនុស្ធម៌

 ន�រជតកា ែិបន នុម័តនក្បកសេដយេសចក�ពសេ្មចមហសនកបតា

៦០/១៤៧ាៃត�ទព១៦ាធូ ២០០៥ 

4) ជំរ�ុសមតថំេយនឌ័រា នកេធ�ឲ្្បេសរេឡិនតុ្ថំេយនឌ័រកុ  .វ.

ត.ក 

រដដ ភកបកម�ុជនក �ករសក្បជជតកា៖ 

5) ែតតំ�ស�ពែិនគុណសម្ត�ក្គបន្គននេទកុតួនទពេធ�ករសេ្មចចកត�

េនកុតុលករា េដយនចំេណះ ពិ្គបន្គនន ំ ពំក�ណៈៃនឧ្កកិដកម�ផ�ូវ

េភទា ថេតឧ្កកិដកម�ែបបេនះគួរ្តតវេសុប េ�តនកកតនេទសរេបៀបណេទប

សមរម្ា ្ំមទំថេត្តតវផ�នករគំ្ទចកត�-ស�មែបបណ េទបជករ

្បេសរបំផុតស្បនជនរេ្គះានកសក្ព 

ិន �ករសក្បជជតកា៖ា 

6) ផ�នមូនកធកនកចតនតំទព្បពក្ជំន�េយនឌ័រថ កនខ�សន កនឲ្េទ  .វ.ត.កា

ជមួយៃិគូជតក កនា េ ិម្ពតសូ៊មតក ពំកុតុលករមកេ ិម្ពឲ្នករដកន

ប�ចូ ទស្នៈេយនឌ័រនកករយកចកត�ទុកដកនេេយនឌ័រ ចូេទកុ ំេ ំ

កក្ផ�ូវេភទ នកេយនឌ័រា ជចំណុចសូេនរន្គបនទកិដថំទំ សនៃន
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ិំេណ រករនពតកវ កធពា នកេ ិម្ពធនថប� ទំ សនេនះ គឺជចំែណកៃនេករ

ិំែណរបសន  .វ.ត.កាិននពតករិដថ កនជតក។ា 

 

ិនស ប័ន  .វ.ត.ក 

7) េ្ជសេរ សនកបន�រក្ទុកបុគ�កក�ស�ពែិទទួបនករបណ�ុ ះបណ� ្គបន

្គននស្បនករេសុប េ�ត ករសួរសំណួរានកករបកែ្ប្បធនបទទកនទ

នព ំេ ំកក្ផ�ូវេភទេនះា នកេ ិម្ពបេ�តវ កធនករជកនលកនមួយចំនួន

ស្បនផ�នឲ្ននូវ សន�កសុខាថំៃត�តូរាករស� តនានកករប៉ះទ�កចផ�ូវចកត�

ិនជនរេ្គះ។ា 
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i បណ�ក តាេតេរសិឺឡនក�ពសាជ កជំន�ជននខ�សនែផកសកទ�ក�ស�ពេំនជេ� ះានកជ កស្មគករងរកុេវទកកករ

ស� បនសេម� កំតរបសន�ស�ពានតួនទពជ កនកំន�នំមុខស្បនឯកសរសេ�បេនះារមួនកំន� េដយនជំនួយច្បនបេចចកេទ

ពំេមធវ ពេ ិមបណ�ព រិដប្េវណព េនចំេពះមុខា .វ.ត.កាេលក�សព សុពេខសាូិក្ុពនស�ព។ សូម រគុណិន ែក�រដក�ពា កសេ�ត

ករណ តុលករែខ�រ្កកមៃន �ករគេ្ផ�ួចេផ�មយុត�កធម៌ស�មេសរ ពាស្បនករ កំនកត្េឡវ ក�េដយ្បជ្បយ័តនក

ករេឆ�យតបេដយគំនកតងជេ្ចនេទេទឡពករណ ិូចនេនកុឯកសរេនះ 

 
ii ទកនទនពសវតទំ�សជកុករបេ�ត .វ.ត.កាសូមអនាតុលករែខ�រ្កកមាបណា ធកករេដយ ចនឌពសុព សុពអរ ពា

របសនមជ្មណ� ឯកសរកម�ុជីាភំេំ�ា(េស៊រ ពឯកសរ No. 10, 2006) 
 
iii  �ជំនំុជ្មះវ កសម��កុតុលករកម�ុជា(២០០៤)ីាច្បនស�ព ពំករបេ�ត �ជំនំុជ្មះវ កសម��ីាច្បនវ កេសធនកម�ីា
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-documents/KR_Law_as_amended_27_Oct_2004_Eng.pdf, Ch 1, 
p. 1 – 3. 
 
iv ករសា សផា នខ�ួនជមួយបុគ�កក �ករសក្បជជតកាេដយែផកេទកនន័យ �ករសក្បជជតកានកជមួយ

េមធវ ពមកនែមនជបុគ�កក �ករសក្បជជតកេធ�ករេនតុលករ។ាស្បនំ័ត៌នបែនម ំ ពំេច្កមា្ំះរជអជជ ានក

បុគ�េផ្េទៀតាសូមេមេគកទំំ័រា .វ.ត.កាhttp://www.eccc.gov.kh/en (េបកេមេនៃត�ទព២២ មករ ២០១២).  
 
v សូមអន ខ្ទពណេ និឺសុនា“ប�កច�ូតាៃនករផ្ះផ្ ្តឡបនមកវ ក�ា៖ាករេឆ�យតបចំេពះ ំេ ំកក្ផ�ូវេភទេ្កម

របបែខ�រ្កកម” េនកុ ្ ពំត�កប័្ត�សវ្ជវេ ិម ព្យុត�កធម៌ស�មសុពអត (ច្បនទព៣ាេខ២ាប ំ២០០៥)ាទំំ័រ៧៨៥-៨៣២ា

កុេនះ គតនបន កំថក្ ំ ពំទ�ផទយទុកមុនេដយសរែតក�ះខតសមតថំស�ព ពំ ំេ ំកក្ផ�ូវេភទកុតុលករារមួ

ជមួយនពករខកខនមកនបនេធ�ករេសុប េ�តែិនសក� នុំាកុខណៈេំែិ  .វ.ត.កាេនកុិំណកនបេ�ត

កេរៀបចំេនេឡយ 
 
vi ស្បនំ័ត៌នបែនម ំ ពំផប៉ះពន កំេសសរបសនថគពេ ិមបណ�ព រិដប្េវណព ារបនទំករនំយកឲ្តុលករន

ចំណបនអរម�ណ េទេប�  ំេ ំកក្ផ�ូវេភទាសូមអនទឡពករណ សនកដដ នប�ច បនករ កំថក្េិ�េដសំណំុេរឿ០០១ា

របសនេមធវ ពេ ិមបណ�ព រិដប្េវណព ារយករណ េដយាេិវ ពិ េស�ក�ឺា កឃ� េំមតុលករែខ�រ្កកមកម�ុជា២៨ាវ កច�កកា២០០៩ា

ទំំ័រា៤-៦ា(េបកចូៃត�ទព២៣ាមករា២០១២)ាកុhttp://www.cambodiatribunal.org/sites/default/files/ctm_blog_11-

23-2009.pdf). ស្បនករវ កថគទកនទនពសកទ�កនកតួនទពែិកននែតេខចេទងកុករចូរមួរបសនថគពេ ិមបណ�ព រិដ

ប្េវណព េន  .វ.ត.កាសូមអនាជូេៀវ៉េឡសា“ថគពេ ិមបណ�ព រិដប្េវណព កំំុបរជ័យកុ្បេទសកម�ុជ” វ កទ្ុកូឡន

 ន�រជតកា១៨ មករ២០១២ាេបកចូៃត�ទព២២ មករា២០១២ កុ

http://www.cambodiatribunal.org/sites/default/files/news/Losing%20Civil%20Parties%20in%20Cambodia.pdf. សូម

អនាស� កស មបកទបំរបសនកម�ុជ៖ាចកត�វ កទ្ៃនករប៉ះទ�កចផ�ូវចកត� ពំរបបែខ�រ្កកមាបណា ធកករេដយ េបតវ៉ននសច កាដរ ពន

េរេឆទឺានកយកនបាេដយន  ធពមថនបុត ជបណា ធកករ្គបន្គី មជ្មណ� ឯកសរកម�ុជីាភំេំ�ា(២០១១)ាជ

កំេសសែផកទព២៖ា“ផប៉ះពនៃនករប៉ះទ�កចផ�ូវចកត�េ �ជំនំុជ្មះវ កសម��កុតុលករកម�ុជ” ទំំ័រា៩២-១៩០។ា

េទះជមកននករ កំថក្ជ កំេសស ំ ពំបទ កំេសធនៃន ំេ ំកក្ផ�ូវេភទក៏េដយាក៏របកគំេក�ែិថ ិំេណ រករនពតក

វ កធព  .វ.ត.កាអចរមួចំែណកិនករប៉ះទ�កចផ�ូវចកត�បែនមេទៀតាក៏ិូចជឱកសស្បនករំ្បេនះាេនែតនថំ

ទកនទ។ា 
 

http://www.eccc.gov.kh/en
http://www.cambodiatribunal.org/sites/default/files/ctm_blog_11-23-2009.pdf
http://www.cambodiatribunal.org/sites/default/files/ctm_blog_11-23-2009.pdf
http://www.cambodiatribunal.org/sites/default/files/news/Losing%20Civil%20Parties%20in%20Cambodia.pdf
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vii ស្បនំ័ត៌នបចចុប្នថំេកតេឡកុិំេណ រករនពតកវ កធពានកសកម�ថំា .វ.ត.កាសូមេមា កឃ� ំេមតុលករែខ�រ

្កកមាេរៀបចំេដយមហវកទ្័យច្បនៃនសកវ កទ្័យណសេវស៉ាឺនានកមជ្មណ� ឯកសរកម�ុជាកុ

http://www.cambodiatribunal.org/ (េបកចូៃត�ទព២៣ាមករា២០១២)។ា .វ.ត.កាក៏នេគកទំំ័រែិនករផ្យបន�

ផា នាឯកសរតុលករា្បតកទកន នករេបៀបវរៈ �ជំនំុជ្មះសលិំបូាកុាhttp://www.eccc.gov.kh/en (េបកចូៃត�ទព

១៩ាមករា២០១២)  
 
viii “Final Judgment", 3 February 2012, doc no. F28,  paragraphs 174- 183. 
 
ix “សករិដអេមរ កច្បកស ំ ពំករចូរមួចំែណកេទិនតុលករែខ�រ្កកម” េសចក�ពែត�ំ័ត៌នរបសនករ កយ័យកកចច

ករឧ្កកិដកម�ស�ង� មា្កសួករពរជតកសករិដអេមរ កចាៃត�១៤ាតុល ២០១១

http://www.state.gov/j/gcj/us_releases/other/175540.htm (េបកចូៃត�ទព២២ាមករា២០១២)។ា  

 
x សូមអនាវ កទ្ស នេបកទូលយាករ ភកវឌ្ត�ពងេន �ជំនំុជ្មះវ កសម��កុតុលករកម�ុជ ៃត�ទព១ាវ កច�កកា២០១១ីាកុា

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ed781272.html  (េបកចូៃត�ទព២៣ាមករា២០១២)ានក �ករឃ� ំេមសកទ�ក

មនុស្ាកម�ុជ៖ាេច្កមេសុប េ�តឧ្កកិដកម�ែខ�រ្កកមគួរលែតំែណាៃត�ទព៣ាតុលា២០១១ីាកុ 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e8ab2a52.html (េបកចូៃត�ទព២៣ាមករា២០១២)។ាសូមេមា៉កែ ៊ពសា

ករករពរឯករជថំតុលករកុតុលករកូនកតន៖ាេមេរៀនទទួបន ពំ  .វ.ត.កានកករ នុវត�បំផុតស្បនេំ ន

គតា(សគមេមធវ ព ន�រជតកីាែខក�� ា២០១១) 
 
xi សូមអន “របបែខ�រ្កកម ថំខុស ពំធម�តៃន ំេ ំកក្ផ�ូវេភទ” េខមបូឌេិពាៃត�១២-១៤ ក��  ២០១១ា(ទំំ័រ១១)ា

ែិេគបនិក�សនសម�ពរបសនេច្កមសុពវ៉ខតរ៉យថា“ជេ� ះមួយេនះនថំខុស ពំធម�ត េដយវមកននករេចទ

្បកននេទេ ំេ ំកក្្គបនទពកែន�េទេ�ស�ពេដយសរែតំួកេគជ�ស�ព”។ាេនកុករសរេសរេឆ�យតបេទបណា ធកករ

កែសតេនះាេលក�សពាសុកនសុវនាេមធវ ពថគពេ ិមបណ�ព រិដប្េវណព ជតកនកេលក�សព សុពេខសាូតក្ុពនស�ពេមធវ ពថគពេ ិមប

ណ�ព រិដប្េវណព  ន�រជតកបនេឆ�យជំទសនថា“េគនេយបយែខ�រ្កកម ំ ពំករេរៀបអពក កំពកេដយប�ំាែិជ

ទ្មនកក្េយនឌ័រ ្តតវេគ នុវត�យ៉ទូលយនកជ្បំ័ន�”។ាចុេ្កយ ឧ្កកិដកម�េនះ្តតវេគប�ចូ កុ ពិកប��ូ នេរឿ

ឲ្ជំនំុជ្មះសំណំុេរឿ០០២ាេ្កមកកចច្ បពែ្បរបសនេមធវ ពេ ិមបណ�ព រិដប្េវណព ាេកយា“ជនរេ្គះេិនថំ

ក� ហនកុករនកយយ ំ ពំឧ្កកិដកម�នកករឈឺចបនែិំួកេគបនទទួរ” 
 
xii សូមេមា ពិកិំេណះ�សយសំណំុេរឿ០០២ីាកុ 

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/D427Eng.pdf (េបកចូៃត�ទព២២ាមករ២០១២)។ 

ជ កំេសសសូមេមកថខណ� ១៤២៦-១៤២៩ាែិបនប�� កនថា“េនេ្កមរបបកម�ុជ្បជធកបេតយ្ាកររេំលភែិជ

ឧ្កកិដកម�្ បបំមនុស្ជតក ្តតវបន្ប្ ពំត�កេឡកុកៈេទសៈេផ្គ ជេ្ចនាជ កំេសសកុមនាពរសន�កសុខ” (កថខណ�

១៤២៦)ាបុ៉ែន� សកេច្កមេសុប េ�តបនសនកដដ នថា“េគនេយបយបក្កុម�ុយនពស�កម�ុជជផ�ូវករទកនទនពករ

រេំលភគឺេ ិម ព្បង� កំុឲ្េកតនេឡានកេ ិម ព្ដកនទណ� កម�ជនៃិិន។ាេទះបពជេគនេយបយេនះមកនអច្គបន្គ

មកនឲ្នកររេំលភក៏េដយាក៏េគមកនអចចតនទុកថកររេំលភជឧ្កកិដកម�មួយកុចំេណមឧ្កកិដកម�ែិេម ពិកនំបក្

កុម�ុយនពស�កម�ុជ េ្បេ ិម ព្ នុវត�េ ិម ព្សេ្មចេគបំណរមួែិរ” (កថខណ� ា១៤២៩)។ា 
 
xiii ករសា សផា នខ�ួនជមួយេមធវ ពេ ិមបណ�ព រិដប្េវណព  សុពេខសាូតក្ុពនស�ពាេនៃត�៥ាកុមាះា២០១២ាេនភំេំ�ីាកម�ុជ 

 
xv ករបកែ្បសពធម៌្បករទព៦ែិេគឧស្កយកមកេនះាបនេបះំុមាកុា“សពធម៌្បករទព៦” េដយេលកយកនបា

ទស្នវត�ពែស�រកករ កំត មជ្មណ� ឯកសរកម�ុជាភំេំ� េខ១៥ា(២០០១) 

http://www.cambodiatribunal.org/
http://www.eccc.gov.kh/en
http://www.state.gov/j/gcj/us_releases/other/175540.htm
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ed781272.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e8ab2a52.html
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/D427Eng.pdf
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http://d.dccam.org/Projects/Magazines/Previous%20Englis/Issue15.pdf (េបកចូៃត�ទព៣១ាធូា២០១១)។ាករបកែ្ប

ែិនករផ្ំ�ផ្យយ៉ទូលយេនះានថំមកនច្សនលសនទនែតេសះាេដយសរករសន�តនថ ទេ�ា“ែិន

ករយន្ំម” អចជទេ�ា“្តតវេគប�ំ”។ាកុថសែខ�រ នែតមួយ្បេយគបុ៉េណា ះាបុ៉ែន�ករបកែ្បាសពធម៌្បករទព៦

េនះាន ពំរបពកថខណ� ជថស នេគ�ស។ា កបកែ្បជននខ�សន កនេនតុលករបនបកែ្បេ្រផ�ូវករថ៖ា 

 ៦.ាកំុ្ប្ ពំត�ក ំេ ំមកន្តពម្តតវតមសពធម៌េ�ស�ពឲ្េសះ 

 ជករសនកដដ នាកំុ្ប្ ពំត�ក ំេ ំមកន្តពម្តតវតមសពធម៌េ�ស�ពនកបុរសឲ្េសះ។ាកកត�កយសរបសនេយាឥទ�កំ

ប កិវត�របសនេយាវប្ធម៌ៃត�តូរនកស តសំរបសន្បជជនេយ នក្តតវប៉ះពន្បសកនេប ំេ ំទំេនះ្តតវបន្ប្ ពំត�។ា

ម៉្ វប៉ះពនិន្បជជនេយ។ាម៉្វ ក�េទៀតានកសំខននបំផុតេនះា្បសកនេបេយ្ប្ ពំត�ក ំេ ំមកន្តពម្តតវតមសព

ធម៌េ�ស�ពនកបុរស ែិជសសថំ្បសចកសពធម៌បំផុតែិនែតំួកខ� ំ្គបន្បេភទេទែិេធ�ែបបេនះ េនះា

េយនព្តតវខ� ំ ូសទ�ងយ�សគបំផុត។ាិូេចះាទេ�េនះជទេ�េ្គះថ កនចំេពះេយទំ សនគ ានកចំេពះចនប

កិវត�។ 

 មកននឧបសគ� �ពទកនទិនករេរៀបចំករេរៀបអពក កំពកនេំបចចុប្នេនះេទា្បសកនេប នុវត�បនតម

េគករណ ខេ្កមេនះ៖ 

 ទពមួយ៖ាជន្តតវេរៀបករនកមួយង្តតវយន្ំមកុករេរៀបអពក កំពកានក 

 ទព ពំរ៖ានករ នុម័ត ពំសកករ 

 េំ នុវត�តមេគកណ េនះេកយាមកននេកតុផណមួយស្បនជនណ កនកុករ្ប្ ពំត�ក ំេ ំ សព

ធម៌េ�ស�ពនកបុរស េឡយ។ 

 ខណៈេំែិពក្ា“ ំេ ំមកន្តពម្តតវតមសពធម៌” អចបកបកែ្បថជា ំេ ំ សពធម៌ាេដយរបនទំទំនកន

ទំនផ�ូវេភទែិមកននករយន្ំមែិរេនះាជទូេទ េគយនថ សូម ព្ែតទំនកនទំនផ�ូវេភទែិនករយន្ំមគ

រវបុរសនក�ស�ព ែិេរៀបករេដយមកននករេរៀបចំេដយ �ករ ក៏្តតវំួកែខ�រ្កកមគកតថជ  ំេ ំមកន្តពម្តតវតម

សពធម៌ា ា ំេ ំ សពធម៌ាែិរ។ាជករគួរឲ្ចបនអរម�ណ កុករកតនស� នថា ពំរេបៀបែិាសពធម៌្បករទព៦េនះេ្ប

សកម�ថំផ�ូវេភទាេ ិម ព្ែ�ក “ខ� ំ” នក កុន័យេនះាអច្តតវេគចតនទុកថជចំណុសូាស្បន “េគនេយបយកំ

េទចខ� ំ” ជជ បំែបកេច�ាែិ  .វ.ត.កាបនកំណតន។ 

 
xvi សូមអន ខ្ទពណេ និឺសុនា“ប�កច�ូតាៃនករផ្ះផ្ ្តឡបនមកវ ក�ា៖ាករេឆ�យតបចំេពះ ំេ ំកក្ផ�ូវេភទេ្កម

របបែខ�រ្កកម” េនកុ ្ ពំត�កប័្ត�សវ្ជវេ ិម ព្យុត�កធម៌ស�មសុពអត (េខ៧៨៥ ប ំ២០០៥)ាទំំ័រ៧៨៩។ាសូមអនាខ

្ទពណណតព “ខជុំអចនអរម�ណ ថ្ំពរបសនខជុំបនេហះេករេច� ពំកុរកយរបសនខជុំ៖ាករ�សវ្ជវ ំ ពំ ំេ ំ

កក្ទកនទេយនឌ័រាកុរបបកម�ុជ្បជធកបេតយ្ាេនេខត�បតនិំប នកេខត�ស� យេរៀ” ស្បន �ករគំេរ កច្បន

ករពរសកទ�កកម�ុជាេច�ផ្យកុេំខមុខ។ា 
 
xvii េ ពក្េបតែប៊កឃឺាេំស�ង� មផុតរតនេទ៖ាកម�ុជនកប កិវត�ែខ�រ្កកមីាកកចចករសធរណៈីា្កជ�ូវយ៉កីា

១៩៩៨ីាទំំ័រ១៨៤។ាទឡពករណ របសនគតនេកេឡថានចំណរវករេរៀបអពក កំពកេដយប�ំាថំខ�សនៃនជតក

សសនានកករផកត។ា 
 
xviii សូមអនិំេណះ�សយសំណំុេរឿ០០២ាកថខណ�  ១៤២៩ាកុ 

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/D427Eng.pdf (េបកចូៃត�ទព២២ាមករា២០១២). 

 
xix សូមអនាម៉មាក្នពា“រេំលភ�ស�ពែិជខ� ំ �ករ” ទស្នវត�ពែស�រកករ កំត។ាមជ្មណ� ឯកសរកម�ុជាេខ១៥ា

(២០០១)ាទំំ័រា២-៥ានក ៦០-៦០។ា 
 

http://d.dccam.org/Projects/Magazines/Previous%20Englis/Issue15.pdf
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/D427Eng.pdf
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xx េ និឺសុនា“ប�កច�ូតាៃនករផ្ះផ្ ្តឡបនមកវ ក�” ទំំ័រ៧៨៩-៧៩០ 
 
xxi េ្រ ពំ្បភំែិិក�សនមកេ្បកុឯកសរេនះាសូមអនា្ទតឌពចកុបសកនាថំជេទំធពតែិបតនបនេទ៖ាករប កិ

េសធមកនទទួ ំណច�ស�ពកុ្បវត�កស�ស�កម�ុជា(ទពថ កនងរNIAS Press: ្កជខូេផនហេក�នីា២០០៨)ីាណកហ� វ៉កសុ៊

មពា ំេ ំកក្េយនឌ័រកុរបបែខ�រ្កកម៖ាេរឿរ៉វរបសន ករសនរននជពវ កត ពំរបបកម�ុជ្បជធកបេតយ្ា(១៩៧៥-១៩៧៩)ា

(n.p.: ភំេំ�ីា២០០៨)ីាហ� រ ពណសូាៃស្្គបក្របសនកម�ុជ៖ាករចចំរបសន�ស�ពចមមូស�ពមេ្កយរបបែខ�រ្កកមា

(មជ្មណ� ឯកសរកម�ុជីាភំេំ�ីា២០០១)ីានកថំយន�េដយ ផតនរចនាវែ�សកុរបបែខ�រ្កកម៖ាេរឿរ៉វរបសន ក

រសនរនជពវ កត ពំកររេំលភាតំគពមា(មជ្មណ� ឯកសរកម�ុជីាភំេំ�ីា២០០៤)។ 
 
xxii សូមអន ពិកិំេណះ�សយសំណំុេរឿ០០២ាកុ 

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/D427Eng.pdf (េបកចូៃត�ទព២២ាមករា២០១២)។ 
 
xxiii សូមអនាទឡពករណ សនកដដ នប�ច បនករ កំថក្េិ�េដរបសនេមធវ ពេ ិមបណ�ព រិដប្េវណព កម�ុជគន កំសពាិូចន

រយករណ កុា កឃ� ំេមតុលករកម�ុជ ៃត�ទព២៨ាវ កច�កកា២០០៩ាេដយេិវ ពិ េស�ក�ឺីាទំំ័រ ៤-៦ា(េបកចូៃត�ទព២៣ មករា

២០១២ាកុhttp://www.cambodiatribunal.org/sites/default/files/ctm_blog_11-23-2009.pdf)។ 
 
xxiv សូមអន ពិកិំេណះ�សយសំណំុេរឿ០០២ីាកថខណ� ១៤២៨ កុ 

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/D427Eng.pdf (េបកចូៃត�ទព២២ាមករា២០១២)។ 

 
xxv សូមអនាម៉មក្នពាកុ តបទា“ភស�ុត ំ ពំកររេំលភបំពនផ�ូវេភទកុរបបកនន ំណចរបសនកម�ុជ្បជធកបេតយ្” 

ទស្នវត�ពែស�រកករ កំតីាមជ្មណ� ឯកសរកម�ុជីាភំេំ�ីាេខ១៥ា(២០០១)ាែិគតនបនសនកដដ នថ “េនកុរបប

កម�ុជ្បជធកបេតយ្ាច្បនែិតកនែតេឡេ ិម ព្ហម្បមកររេំលភបំពនផ�ូវេភទ បុ៉ែន�ែបរជជំរ�ុឲ្នកររេំលភ

បំពនផ�ូវេភទេទវ ក�” (៥)ាេកយា“ច្បនបេ�តេឡយ៉រេបៀបេនះែិេធ�ឲ្�ស�ពគ� នទទួ �ព ពំករនកយយេនះេទ”  ំ ពំករ

រេំលភាបុ៉ែន�អចនក្តតវទទួករសសពកេទវ ក�េទា(៥)។ា 

 
xxvi សូមអន េផកឡឺវ ពនាេសហនកថំ�័រខ� ចកុ្បេទសកម�ុជ៖ាអពក កំពកាកំេណ តានកករឈឺចបនជ កំធព េ្កម

របបែខ�រ្កកមា(ទពថ កនងរាNUS Press: សំហ� ំួរីា២០១០)ានកថំជេទំធពតែិបនបតនបនេទារបសន្ទតឌពចកុប

សកនាស្បនករវ កថគផប៉ះពនេយនឌ័រៃនករេរៀបអពក កំពកេដយប�ំ ្ំមទំករបតនបនស ប័នស�ម នក កំធព 

ែិ�ស�ពទទួបន ត�ស�� ណនកឋនៈ។ា 

 
xxvii សូមអនា“ កេធ�យុទ�នករបនេកជទឡពករណ ថា នគតកម�ុជ្តតវ ពំេទេករដកនទណ� កម�េឧ្កកិដកម�ផ�ូវ

េភទកុ តពតក” េដយហណកុកន�ស�មាកុThe Guardian, ៃត�ទព១៦ាធូា២០១១ កុ 

http://www.guardian.co.uk/global-development/2011/dec/16/cambodia-past-sexual-crimes-khmer-rouge (េបក

ចូៃត�ទព១៩ាមករា២០១២) 

 
 

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/D427Eng.pdf
http://www.cambodiatribunal.org/sites/default/files/ctm_blog_11-23-2009.pdf
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/D427Eng.pdf
http://www.guardian.co.uk/global-development/2011/dec/16/cambodia-past-sexual-crimes-khmer-rouge

