ឯកសសេង�បស�ព
ី ី អ.វ.ត.ក ឧ្រកិ�
ដ កមផវេភទ
�ូ
និង

i
អនុសសន៍េចញមកពីេវទិកកស�បសេម�ងពិតរបស់�ស�ក
ី ម�ជ
ុ

េសចក�ីសេង�ប
1. ចំនួនភស�ុតេកនេឡងកនែតេ្រច បាប�
� ក់ បង�ថា

អំពឧ្រក ិក
ដ ម�ផូវេភទេ្រក
�

របបែខ�រ្រកហម គឺជាតថភេកតេឡងរលៃថ� េហយក្រ្រព ឹត�ែបបេនះក្រ្រត�េគយក

េទដកទណ�កម�ណាស់ និបាទទួលកយល់�សបឲ្្រប្រពឹេដមិនចំ ហរមួ យ ត
រយៈ “េគានេយាបកំចតខ�ំ” េហយជនរងេ្រគេនមជីវ ិត េនែតបន�ទទួ លរង
កឈឺចបពី  កប៉ ះទង�ិចផ�ូវចិត� កេរ សេអ ង និងស�ស�អ្របិក�ុងសង�មរហូតមក
ដល់សព�ៃថ�េនះ។

2. េទបីជយា៉េនះក�ី ក៏ អ.វ.ត.ក េនែតមានជាបជានិចេដមិន្រពមេលកយកឧ្រកិ
កម�ផូវេភទេនះ
�
មកេធ�កេដញេដឲ្បាេពញេលញេនាះេ េធ�ឲ្ខកខឱកកុង
�
កប�ូ� ល

និងេធ�ឲ្រ ីកចេ្រមក�ុងពីេមេរៀនែដលទទួលបា

ពីតុ លរក�ុងអតីតក

(ដូចជា  តុល្រពហទណ�អន�រជាតអតីតយូេហស�វី, តុល្រពហទណ�អន�រជាតរវ៉ន
ដ, តុលពិេសសេសរេឡអូន ជេដ ម) ទំក�ុងអភិ្រកែផ�កតុ លកនិងទំកុងអភិ
�
្រកមិនទកទងបេច�កេទសតុលក។

3. តុលកបាត្រមឹខ�ួនតទស្សនែដលនឹងបន�េក តមាយូរតេទេទៀតថា អំេពហិង្ផ�ូវ

េភទក�ុងរបបែខ�រ្រកហមិនែដលេក តមាេឡងេទ េហយថ្របសិេប មាេក តេឡងែមន
អ�ក្រប្រពឹនឹង្រត�ទទួ លរងទណ�កម�យា៉ធ�ន់ធ�រ។ ដូ ចេនះេហយ អ.វ.ត.ក មិនបាផ�ល់

អទភាពដលកេសុបអេង�តប�ូ� លគានិងមាលក�ណៈ្រគប្រជ�េ្រជេនាះេទ េហយភ
ស�ុតែដលបាេលកេឡងកន�ងមក

គឺជលទ�ផលែដលេក តេចញមកពីកិច្� របឹែ្រប

របស់ភាគេដមបណឹង
� រដ�ប្េវណីនិងេមធាវរបស់ខួន
� ក�ុងកអំ ពវនដល់តុ លកឲ្យក
ចិតទ
� ុកដកេទេលកស�ទម�ន់េទៃនអំ េពហិង្េយនឌ័ រេនះ។

ប៉ុ ែន�

េទបីជក

េសុបអេង�តមិនទន មាលក�ណៈជ្របព័ននិងេពញេលញ្រប់្រគាេនេឡយក�ី  ក៏ េនកុង
�
ដីកដំេណា�សសំណុំេរឿង០០២
ច្បោថា

1

ក�ុងកថខណ�១៤២៦-១៤២៩

បាប�
� ក់យា៉

 េទះជេគានេយាបរបបែខ�រ្រកហមិនអ្រគប្រគទប់ស�តមិ នឲ្
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មាករ ំេលក៏ េដយ កអំេពហិង្ផ�ូវេភទេ្ររង�ង់អពពិ ពហេដបង�ំ មិន្រត�
តុលករពិចថ
េនះេឡយ។

របបេនាបាយកមកេ្របេដ ម្បសេ្រមេគាបំ ណងរួមរបស់របប

េហតុដូេច�ះេហយ

ជន្រត�េចមិនអទទួ លខុ ស្រត�ស្រមាឧ្រកិក
ដ ម�

ហិង្ផ�ូវេភទេ្របរ ិបទកេរៀបអពហពិពហេដបង�ំេឡយ។

4. សច្បោមួយក�ុងលក�ណៈមិនេប កចំហរេនះ មាន័ យថ និ ទណ�ភាៃនអំ េពហិង្ផ�ូវ
េភទ ្រត�បាករពេដស�ប័ច្បោខ�ស់បំផុតក�ុង្របេទកម�ុជ។ បទពិេសធនជាក

លក់បស់�ស�ី មួយចំនួនេដសអំ េពសហយង់ឃ�ង់ក�ុងរបបែខ�រ្រកហ មិន្រត�បា

េគរបប�ូ� លេនាេទ ដូ េច�ះេហយ េរឿងរ៉េនះនឹងមិនមាចំ ែណកេនក�ុងកំ ណត់្រ្របវត�

ស�សរបបែខ�រ្រកហជាផ�ូករេនេទ េដសែតករកំណតក�ុងដំ េណរកនីតិវ ិធី អ.វ
.ត.ក។

ប�
� េនះមាឥទ�ិពលទំេទេលប�
� េករដំ ែណលរបស់

អ.វ.ត.ក

េទេល

តុលកជាតក�ុង្របេទកម�ុជា  និងទេទេលកទទួលបាយុតិធ
� ម៌ ស្រមា�ស�ី ក៏ ដូច

ជលទ�ភាក�ុងកស្រមាបាកផ្សះផ្សោរ សន�ិភាពសន�ិសុខស្រមា�ស�ីកម�ុជា
េដសែតពួកេគនឹងទទួ លកឈឺចបេដសែតអំ េពហិង្ផ�ូវេភទបន�រដល
និងស�ស�អ្របិធ�ន់ធ�រៃនភាែដល្រត�េគេធ�ឲ្រងេ្រគេនះ។

5. េនៃថ�ទី៧-៨ ែខធ�ូ ២០១១ អង�ក្រក�អ�កច្បោ ករពរសិទកម�ុជបាេរៀបចំ េវទិ កមួ យ
ស�ីពី កស�បសេម�ងពិតរបស់�ស�ីកម�ុជ រងេ្រគេដសអំ េពហិង្ផ�ូវេភទេ្រករបប

ែខ�រ្រកហ េរៀបចំ េន្រក�ភ�ំេពញៃន្របេទកម�ុជ េដ ម្បទទួ លស�ល ទទួ លដឹង  និង

ទទួលយកជផ�ូវកនូវបទពិេសធន៍ របសសក្និងអ�ករស់រនមជីវ ិតពីអំ េពហិង្ផ�ូវ
េភទេ្រករបបែខ�រ្រកហ។

អ�កជំ នាមួ យ្រក�បាបិទេវទិ កកស�បសម�ងពិតរបស់

�ស�ីេនាះ េដបន្សលទុកនូវអនុសសនមួ យចំ នួន ដល់ អ.វ.ត.ក ដល់អង�កសហ្រប
ជាតិ និ ដល់ររដភិបាកម�ុជា  េដម្បំ េពញនូ វគណេនយ្ភាក�ុងកេដ�ស
ប�
� ឧ្រក ិដ�កមផ�ូវេភទេនះ ជែផ�កមួ យៃនរបបែខ�រ្រកហម។

អនុសសទំឡយបា

អំពនាឲ្មា៖

a. កេសុបអេង�តេពញេលញ និងកកតេទ ដូ ចែដលបាអះអថជក
ពិត និងមាេនក�ុងយុតធិ ករអ.វ.ត.ក េេលអំេពហិង្ផ�ូវេភទ ែដលែខ�រ
្រកហបា្រប្រពឹ

2

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

b. យន�កស្រមាកទទួលស�ល់និកផ�ល់សំណងសមរម្

ស្រមាជនរង

េ្រគេដអំេព ហិង្ផ�ួវេភទ េ្រករបបែខ�រ្រកហ

c. កជ្រម�សមត�កិចេ� យនឌ័ រ

និងកេធ�ឲ្តុ ល្យភេយនឌ័ រមាភា្របេស

េឡងេន អ.វ.ត.ក
6. ឯកសសេង�បេនះផ�ល់ជូននូវទិដ�ភពទូ េទមួ យជសវរបស់ អ.វ.ត.ក ្រពទំ នី តិវ ិធី
និងវ ិធីស�សរបស់តុលកេនះទកទងនឹងហិង្ផ�ូវេភទ។
ដ�

ឯកសេនះនឹងេធ�ករសន�

េដេ្រប្របាកអំពវនែដលេក តេចញមកពីេវទិ កស�ីពីកស�បសេម�ងពិត

របស់�ស�ីកម�ុជ ថ តរយៈភស�តែដលបាបង
 �ថ អំ េព ហិង្ផ�ូវេភទក�ុងរបបែខ�រ
ុ

្រកមាេកតេន្រគទីកែន�ងនិងមាលក�ណៈជ្របព័នេនាះ

ឧ្រក ិក
ដ ម�េនះ្រត�ទទួ ល

បាផល្របេយាជេពញេលញពីធនធានិងកយកចិ តទ
� ុ កដករបស់តុលក

ដូ ច

ឧ្រកដ�កម�្របឆានឹងមនុស្ជាតេផ្សងៗេទៀេន ចំេពមុ ខអ.វ.ត.ក។
7. ឯកសេនះមាេគាបំណងផ�ល់ជូ នអំ ពី ជំ ហនជាលករ ឹងមាអអនុ វត�បា

កុ�ងក

ជ្រម�ឲ្ដកប�ូ� លឧ្រក ិក
ដ ម�ផូវេភទចូ
�
លេទក�ុងរេបៀបវររបស់ អ.វ.ត.ក ក�ុងដំ េណរ

កយុតិ�ធម៌អន�រកទំែផ�កតុលក និងែផ�កមិនទកទងបេច�កេទសតុ លករ
២. សវត អ.វ.ត.ក

8. ក�ុងឆា�១៩៩៧ រដភិបលកម�ុជបាេសស
� ុំជំនួយពីអង�កសហ្របជាត ក�ុងកបេង�ត
តុលកមួយស្រមាកតេទឧ្រក ិក
ដ ម�ធ�ន់ធ�រែដលបា្រប្រពឹតក�ុងរបបកម�ុជ្របធិប

េតយ្យ

របបែខ�រ្រកហម។ បនា�បពីកចរចអស់រយៈដ៏ យូរ អង�កសហ្របជាតនិង

ររដភិបាៃន្រពរណាច្កម�ុជា  យល�សបក�ុងកបេង�តតុ លកកូ នកតមួ យ

ែដលនឹងដកប�ូ� លគានូវ្រក�េច្រកម ្រពអជា � នម�ន�ី  ជាតនិងអន�រជាតច្រម�គា�
េទបីជមាទីតំស�ិតក�ុង្របព័នតុ លកកម�ុជក៏េដ។

បេង�តេឡងេ្រកច្បោកម�ុ

ជក�ុងឆា�២០០៤ តុលកែដលបាបេង�តេឡងេនះមាេឈ�ថា

អងជំ នុំជ្រមវ ិសម�

ក�ុងតុលកកម�ុជា  ស្រមកត់េទឧ្រក ិក
ដ ម�ែដលបា្រប្រពឹតេឡងក�ុងអំ ឡុងរបបកម�ុ

ជ្របធិបេតយ្យ (អ.វ.តក)។
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9. យុតធិក អ.វ.ត.ក គឺនាេមដឹកនាជានខ�ស់  និងអ�កទទួលខុ ស្រត�ខ�ស់បំផុតមកជំ នុំជ្រម
េទេលបទេចែដលបា្រប្រពឹចេនា�ៃថ�១៧ េមស១៩៧៥ ដល់ ៃថ�៦ មករ ១៩៧៩។
ចំនួនជនរងេ្រគែដលបាស�បក�ុងអំ ឡុងរបបែខ�រ្រកហម ្រតេគបា៉ន ្របមស�ិតកុ�ង
ចេនា�ពី ១.៧ េទ ២.២ លនាក់

េពញមួយភាគបួៃនចំ នួន្របជនសរុប។ តួេលខ

េនះ្រត�េគយល់�សបគាថជចំនួនៃនកស�បធំ ជាេគបំ ផុតេក តេចញពីវ ិនាសកមធ�ន់ធ�រ
ចបតំពីរបប្របល័ពូជសសនេនអឡឺម៉ង់Holocaust) ដូ េច�ះេហយ វក៏ជកជំ នុំ
ជ្រមធំជាេគបំផុតមួយែដរ ចបតំពីតុ លកនូ រ ឹមប៊ឺក មក។ ភាគេ្រចបំ ផុតៃនអ�ក
ស�ប និងអ�កេនរស់ គឺ េដយសែត កេធ�ពលកម�េដបង�ំ កផា�សប�ូរទីកែន�ងេដ
បង�ំ ភាអត់ឃា�ន កេរៀបអពពិ ពហេដបង�ំ កេធ�ទុកប
� ុ កេម�ញេលសសនា 
ចបខ�ួនតទំេន ងចិត� អំេពទរុណកម� ឬ កសមា�បភា�ៗ។ ទីតំឧ្រក ិដ�កមជាសក នុ

ពល រួមមា ្របែហលជា គចំនួន២៨៩ កែន�ងពិឃាដចំនួ៣៨០ និងរេណ
 សពរួមចំ នួន
១៩.៤០៣ ii ។
10. ច្បោ អ.វ.ត.ក ែដលជកអនុ វត�កិច្� រពេ្រព�រវអង�កសហ្របជាតិ និង្របេទ
កម�ុជា អនុ��តឲ្មាកអនុ វត�ទំច្បោជាតនិងច្បោអន�រជាតេនក�ុងតុ លកេនះ រួម
មាន៖

a. ឧ្រក ិដ�កមែដលមាែចងក�ុង្រក្រពហ�ទណ កម�ុជឆា�១៩៥៦

រួមមាន

អំេព

មនុស្ឃាដ អំេពទរុណកម�និងកេធ�ទុក�បុកេម�ញេលសន

b. អំេព្របល័ពូជសសន ដូ ចបាកំ ណត់េនក�ុង អនុ ស��ឆា�១៩៤៨ស�ីពីក
បង�និងផ�នា�េទចំេពឧ្រក ិ�កម
ដ
្របល័ពូជសសន

c. ឧ្រក ិក
ដ ម�្របឆាមនុស្ជាតិ
d. ឧ្រក ិក
ដ ម� (បា្រប្រពឹតឬបាប�
� ឲ្្រ្រពឹត�) ៃនអំ េពបំពបំ ពយា៉ធ�ន់ធ�រ
េទេលអនុស��ទី្រក�ហ្សឺែណ ឆា�១៩៤៩
e. អំេពបំផិ�ចបំ ផា�សម្បតិវប្បធម៌ ក�ុេពលមាជេមា�្របដអវុថ េយត
អនុ ស��្រក�ឡាេ
ជេមា�្របដអវុ
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f. ឧ្រក ិក
ដ ម�្របឆងអ�កែដលទទួលកករពជាអន�រជា េយាត អនុស��
្រក�វ ីែយ៉ន ឆា�១៩៦១ ស�ីពី ទំ នាកទំ នងករទត iii
11. េទះបជករ ំេលនិងអំេពហិង្ផ�ូវេភទ ្រត�បានេរៀបចចូ លជឧ្រក ិក
ដ ម�េនេ្រក្រក

្រពហទណ�កម�ុជឆា�១៩៥៦ក៏ េដយ ក៏ឧ្រក ិក
ដ ម�ផូវេភទេផ្សៗេ្រពីករ
�
ំេល មិ ន្រត�

បាេគប�ូ� លឲ្បាច្បោលសេនេ្រច្បោ អ.វ.ត.ក ថជឧ្រក ិក
ដ ម�្របឆាមនុ ស្
ជាតេឡយ។

12. ែផ�ក្រពរអជនិងែផក
� តុលករបស់តុលកេនះ

មាករិយាលេសុបអេង�តពីរ

និងអង�ជំនុំជ្រមបី។ ករិល័យេសុបអេង�តទំពីរ រួមមាន ករិយាល័្រពះរ
អជា � នករិល័យសហេច្រេសុប េធ�កេសុបអេង�តនិងេរៀបចំ កដកដីកសន�ិ
ដ�ប�ូ� នេរឿងឲ្េសុបសួរ (កហព) និងដីកដំ េណាះ�ស(កសច) េហយដីកដំ េណា

�សេនះបេង�តជដីក�ូ� នេរឿងេទជំ នុំជ្រម។ អង�បុេរជំ នុំជ្រម (អបជ) េប កសវន
កេលកប�ឹងជំ ទសពីដំណាកកេសុបអេង�ត,

អង�ជំនុំជ្រមសដំ បូង

(អជស)

េបកសវនាកេទេលភស�ុតេនក�ុងេពលជំ នុំជ្រមះ (បែន�េលេសចក�ីសន�ិដ�ចត

រេបៀប េទេលប�
� ែខ�ងេយាបលគា), និងអង�ជំនុំជ្រមតុ លកកំពូល (អជត) េប កសវន
កៃនកប�ឹងជំទសទំអស់ពី កសេ្រមចិតរ� បស់អង�ជំនុំជ្រមសដំ បូង។

13. ទំេនក�ុករិយាលនិងទំក�ុងអង�ជំនុំជ្រម

មាអតុ ល្យភេយនឌ័ រយា៉ច្បោ

េដសមិនមា�ស�ីណមា�កែដលរដភិបាកម�ុជបាែតងតំឲ្ទទួ លតួ នាទជ

េច្រេនតុលកេនះេឡយ។ េលជំ ទ ជលង សហ្ររជអ ជាត (តប
េច�កេទស ជា“េច្រថា�កេ្រក” ក�ុង្របព័នបារំង) ជ�ស�ីកម�ុជែតមួ យរូបគត់ស�ិតកុង
�
តួនាទជអ�កដឹកនាេនក�ុតុលកេនះ។

ជាេនះេទេទៀត

ទងបុ គលិ
� កជាតនិងអន�រ

ជាតេធ�កក�ុងកេសុងបអេង�ត ភាគេ្រចបំ ផុតគឺជាបុរស េដមន្រពះរជអជា�ស�

ែត២រូបប៉ុេណា�ះ និបច�ុប្បនេនះមិនមា�ស�ីេធ�កជអ�កេសុបអេង�តេនក�ុងតុ លកេនះ

េឡយ េហយស្រមាបុគ�លិកអង�កសហ្របជាតទំអស់វ ិញ មា�ស�ីមិនដល់២០%
ផង

iv

។

កង�ះខបុគលិ
� ក�ស�ីអរួមចំ ែណកដល់ឱនភាយា៉ធ�ន់ធ�រទកទងនឹងសមត�

ភាយល់ដឹងអំ ពីេយនឌ័រេនក�ុងតុ លកេនះ េដបង�ឲ្មាផលប៉ ះពលររសមត�
ភាក�ុងករិយាលទំឡាេន អ.វ.ត.ក ក�ុងកេសុបអេង�តឲ្បាេពញេលញទក
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ទងនឹងឧ្រក ិ�កម
ដ េយនឌ័រ
ច្បោ្រពហទណ�អន�រជាតិ

និងររមិនឲ្ស្រមបាតអភិ ្រករ ំេញាេយនឌ័ រចំ េព
ប�
� េនះក៏ រម
ួ ប�ូ� លអំ ពីសមត�ភារបស់អ�កេសុបអេង�តកុ�ង

កសមា�ជនរងេ្រគែដលបាេលកេឡងអំ ពី ឧ្រក ិក
ដ ម�ផូវេភទ
�
នឹងេយនឌ័ រ

(ែដលភាគេ្រនជ�ស�ី)

េសុបអេង�ត អ�កបកែ្រផា�លមាត់

និងឧ្រក ិក
ដ ម�ទកទង

ក៏ ដូចជសមត�ភាយល់ដឹងេពញេលញរបស់អ�ក

អ�បកែ្រសរេសរ េមធាវី េច្រកម បុ គ�លិកផ្សព

ផ្សោអំ ពី កេធ�ឲ្មាស�ស�អ្របិចិត-� សង�ម ទកទងនឹងឧ្រកិដ�កមទំងេន v ។
14. អ.វ.ត.ក គឺជតុលកអន�រជាតេដះ�សប�
� ឧ្រក ិក
ដ ម�ធ�ន់ធ�រទីមួយ ែដលអនុ ��តិ
ឲ្ជនរងេ្រគចូ លរួមជភាគីេដបណឹង
� រដ�ប្បេវណី េនក�ដំ េណរកនីតិវ ិធី និងទទ
សំណងផ�ូវចិត�និងសំណងសមូហភាព។ លក�ណៈពិេសរបស់តុលករេន
ចំបានិងខមិនបា

ជារ

ក�ុងកេលកយកឧ្រក ិក
ដ ម�ផូវេភទែដលែខ�
�
រ្រកហបា្រប្រពឹត

េហយគួរមាតួនាទក�ុងកទតេចជំ េនឿែដលេគេជឿយា៉ទូលំទូលថអំ េពហិង្ផ�ូវ

េភទមិនបាេកតេឡងេទក�ុងរបបេនាះ។ េរឿយៗ ភាគេដ មបណឹង
� រដ�ប្បេវណ និងជនរង
េ្រគាះេចញមកបង�កពិត

េដមាហនភ័ យខ�ស់បំផុតស្រមាខ�ួនឯង 

ពិេសសបន�ុកដ៏េសសេ្រងទកទងនឹងអំ េព ហិង្ផ�ូវេភទ

ជ

េដសែតស�ស�

អ្របិធ�ន់ធ�រេទេលជនរងេ្រគាះ  សូមែតរហូតដល់សព�ៃថ�េនះ។ េដសែត អ.វ.ត.ក
មាលក�ណៈពិេសសែប�កពិេសស
េនា

តរយៈកជំ នុំជ្រមះក�េធ�េឡងក�ុង្របេទកម�ុជ

ដំេណរកនីតិវ ិធីរបស់តុលកមាផលប៉ ះពលេដផា�លនិងភា�ៗេទេលអ�ក

រស់រមាជីវ ិតនិងសក្សី ែតុ លកេនះមាតួ នាទក�ុងកបន្សលទុ កនូ វេករ

ដំែណលដ៏ ្រជេ្រមួយស្រមាតុ លកជាតកម�ុជា  ក៏ដូជបេង�តករណីយុតិស
� �ស
ស្រមាតុលកឧ្រក ិក
ដ ម�ស�ង�ដៃទេទៀត

vi

។

សំណុំេរឿងេនចំេពមុខ អ.វ.ត.ក
15. បច�ុប្បនេនះ មាសំណុំេរឿងចំនួនបួ ន េនចំ េពមុ ខតុ លករ (េដេទេលសំណុំេរឿង
០០១ សំណុំេរឿង០០២ សំណុំេរឿង០០៣ និងសំណុំេរឿង០០៤)

vii

។ ថ�ីៗេនះ ករប�ឹ

ជំទសរបស់ជន្រត�េចទ របសសហ្រពះរអជា � នរបស់ភាគេដ មបណឹង
� រដ�ប្េវណី 
េនក�ុសំណុំេរឿង០០១ កំ ពុងស�ិតេនក�ុងករង់ចេនតុ លករកំពូល ែកវ ិនិ ច័ យ
�
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ចុងេ្រកយ ន្រត�្របកេនៃថ�ទី៣ ែខកុ ម�ៈ ឆា�២០១២។ គួ រកត់សមា�លថ ក�ុងចំ េណា
បទេចេផ្សងៗ ជ្រត�េចក�ុងសំណុំេរឿង០០១ (កំហ�ិចេអៀវ េហ ឌុច) ្រតបាដក

េទេលបទមួយគឺ ករ ំេលែដលជធាតមួ យៃនអំ េពទរុណកមេនគុ ក ស-២១ ែដល
គាតបា្រគប្រគង
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

ិច�ិក ឆា�២០១១ ្របឆា
16. សំណុំេរឿង០០២ បា្របកចបេផ�មដំ េណរកនីតិវ ិធីកុងែខវ
�

នឹងជន្រត�េចបី រប
ូ ែដលជតំណាឲ្ថា�កដឹកនជ
ា ានខ�ស់របស់រដភិបាែខ�រ្រកហម។
សំណុំេរឿង០០២ ្រត�េគចតទុកជដំ ណាកកដ៏ សំខនកុងច្បោ
�
អន�រជាតិ េដសែត

ទំហំៃនឧ្រក ិក
ដ ម�ែដលបាេច្របក និងក្រមិរបស់ចុងេចទ េហចំ ណុចេនះ្រត�
បាេល េស�ហិន
� រ៉ប ឯអគ�រដ�ទូ តអន�រជាតែផ�កប�
� ឧ្រក ិក
ដ ម�ស�ង�ម េលេឡងថា
ជ”កជំនុំជ្រមក�ីសំខន បំផុតក�ុងេល”

ix

។ ដីកប�ូ� នេរឿងេទជំ នុំជ្រមះម្រគដ

ណ�ប់ េល ឧ្រក ិក
ដ ម�ស�ង�ម ឧ្រកិកម�្រឆាំមនុ ស្ជាត អំ េពទរុណកម� កេធ�ទុកប
� ុក
េម�ញេលសសនា ផា�សទីកែន�ងេដបង�ំ និងកេរៀបអពពិពហេដបង�ំ។

17. េដម្បពេន��នដំ េណរកនីតិវ ិធី អង�ជំនុំជ្រមសដំ បូងបាបំ ែបកសំណុំេរឿងក�ុងសំណុំ
េរឿង ០០២ េដសង្ឃឹថ អសេ្រមបាយា៉េហណាសកវ ិនិ ច័ យ
� ចុ ងេ្រក
មួយមុនេពលែដលជន្រត�េចស�បបាតបង់ជីវ ិតេទ។ ជ្រតវេចទំបីមាអយ
ចេនា�៧០ េទ ៨០ឆា�េហយ គឺដូចគានឹងជនរងេ្រគនិងសក្ែដរ។ តមពិេទ ជ្រត�
េចទីបួន

្រត�េគកំណត់ថមិនមាកសម្ប្រគប្រគាក�ុងកជំ នុំជ្រមេដស

ែតេហតុផលសុខភាព។

18. ករជំនុជ្រមដំបូងៃនសំណុំេរឿង០០២ េផា�ែតមួ យមុ ខគត់េទេលកេចទ្របកេលអង�
េហតុ

ែដលបាពណ៌ន

េនក�ុងដំ ណាកកទីមួយនិងទីពីរៃនកជេម��ស្របជន

េដបង�ំេនក�ុងដីកដំេណាះ�សំណុំេរឿង០០២។ អង�ជំនុំជ្រម បា្របេមេឃញ 
កជំនុំជ្រមបែន�មទកទងនឹងភាធ�ន់ធ�រៃនសំណុំេរឿង០០២ េដ ម្បពិភាកអំ ពីឧ្រកិក
ដ ម�
ដចេដែឡកពីគារួមមាន
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កេរៀបអពពិ ពហេដបង�ំ

្រពទំង

អំ ពីមន�ីរសន�ិសុខនិងករដេផ្សៗ 

េទះបីមិនទនមាភាច្បោលសថមាកជំ នុំជ្រមប៉ុ នា�ដងេទៀត ឬ អេធ�េន
េពលេនាះ េេឡយក�ី។
19. ករជំនុជ្រមដំបូង្រត�េគេជឿថ ជករជំនុជ្រមែតមួ យគត់កុងសំ
�
ណុំេរឿង០០២េនចំ េព
មុខ អ.វ.ត.ក។ សំណុំេរឿង០០១ ែដលេគយល់ថជករជំនុជ្រមមិនសូវមាភាស�ុគ

ស�ញ ចំណេពលអស់បីឆា�េដ ម្បបាដល់ទីប��ប់ ។ ករជំនុជ្រមដំ បូងៃនសំណុំេរឿង
០០២ មាជន្រត�េចបីរប
ូ េដយមិនមានរណមា�កសរភកំ ហុសេទ េហយទំបី
រូបសុទែ� តមាេមធាវករពដ៏រ ឹងមា។ ចំ ណុចេនះកនែតេធ�ឲ្មាភាកនែតអ្រកេទ
េដសែតវ ័យរបស់ជន្រត�េចទ កដូ ចជេពលេវល្រត�កស្រមាកពិភាកនិងក
ពិចរណ
20. បែន�មេលេនះេទៀត េទបីជលក�និ ក
� ៈ អ.វ.ត.ក អនុ ��តិឲ្មាកកតេទសំណុំ
េរឿង០០៣ និងសំណុំេរឿង០០៤ក៏ េដយ កសំណុំេរឿងទំពីរេនះបាផុ ងចូ លេទកុ�ងក

េចទ្របកអំ ពីកេ្រជ�ែ្រជនេយាបា យ នកំ ហុសវ ិជាជីវៈតុ លក ប�
� េនះក៏រម
ួ
មាកែថ�ងករណ យា៉ទទូចនិងដែដលៗ 

របស់នាយរដ�ម�ន�ីកម�ុជេលហ៊ុនែសន

េដមាទំកែថ�ងេដផា�លេទកនអគ�េលខអង�កសហ្របជាជ

បាគី មូន

ថា សំណុ េរឿង០០៣ និង០០៤ “មិន្រត�បាអនុ��តិ" និង នឹងមិន្រត�អនុ ��តិឲ្យកេទ
ជំនុំជ្រមេឡយ x ។
អ.វ.ត.ក និងឧ្រកិ�
ដ កមអំេពហង
ិ ្ផ�វេភទេពលមាជេម
ា�
ូ
21. អំេពហិង្ផ�ូវេភទែដលបា្រប្រពឹតចេនា�ៃថ�១៧ េមស ១៩៧៥ និង ៦ មករ ១៩៧៩
េដពួកែខ�រ្រកហ

អ្រត�កំ ណត់លក�ណៈជអំ េពអមនុ ស្ធម៌មួយ

ឬ

ករ ំេល

េហយទំពីរេនះជឧ្រក ិក
ដ ម�្របឆាមនុស្ជាតិ ដូែដលភស�ុតបាេសេ� ឡងថា អំេព

ហិង្េនា្រត�បា្រប្រពឹេទេល្របជនសុីវ ិល  េហយទេង�េនះមិនស�ិតេនក�ុងបរ ិបទស
�ង�្របឆាេវៀតណាេឡយ។

22. តុលកបាត្រមឹខ�ួនតទស្សនែដលនឹងបន�េក តមាយូរតេទេទៀតថា អំេពហិង្ផ�ូវ

េភទក�ុងរបបែខ�រ្រកហមិនែដលេក តមាេឡងេទ េហយថ្របសិេប មាេក តេឡងែមន
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អ�ក្រប្រពឹនឹង្រត�ទទួលរងទណ�កម�យា៉ធ�ន់ធ�រ។ ដូ ចេនះេហយ តុលកេនះមិនែដល
បាកេសុបអេង�តេពញេលញនិងជាកែស�ងេទេលអំ េពហិង្ផ�ូវេភទេទ។

តពិតេទ

េច្រអង�ជំនុំជ្រមះអន�ជាតិ សុីលវខរ៉ បាផ�ល់េយាបលេនក�ុងេវទិ កសធ

ណៈមួយថា  េយតភស�ុតែដលេល�សីបាជួ បកន�ងមក របបែខ�រ្រកហជរបប
ឧ្រកិដ�កមមួយក�ុងចំេណារបបឧ្រក ិក
ដ ម�តិចតួ ចប៉ុេណា�

ែដលអំ េព ហិង្ទកទងេយន

ឌ័រមិនែមនជសកម�ភាចម្បស្រមាសកម�ភាឧ្រក ិក
ដ ម�របស់ខួន
� xi ។

23. ជំេនឿែបបេនះក៏ មាផលប៉ះពលដល់គណេនយ្ភាែដរ។ េទះបីឧទហរណ អំពីអំ េព
ហិង្ផ�ូវេភទ្រត�បាប�ូ� លក�ុងដីកដំេណ�សសំណុំេរឿង០០២ក៏ េដយ ក

ករិយាលសហេច្រកេសុបអេង�តបាកំ ណត់ថា  ជ្រត�េចមិនអច្រតេគយកមក
ឲ្ទទួលខុស្រត�េឡយ ពីេ្រព ឧ្រក ិក
ដ ម�ផូវេភទ្រត
�
�បាេគផ�នាេទរួចេហយ ដូេច�ះ
មាន័យថ ែខ�រ្រកហមាេគាបំ ណងទប់ស�តមិ នឲ្មាអំ េពហិង្ផ�ូវេភទ េហយថ
វមិ នែមនជេគានេយាបរបស់ែខ�រ្រកហក�ុងកេ្របអំ េពហិង្ផ�ូវេភទ្របឆានឹង
ជនរងេ្រគេនាេទ xii ។

24. ប៉ុែន�

ឧទហរណ ពីរ

េនក�ុងដីកដំ េណា�ស

ែដលេគបាទបាជាេសចក�

សន�ិដ�េនាះ មិបាឆ�ុះប�
� ង
ំ ភស�តេពញេលញ
េដេយាេទតេសចក�ីែថ�ង
ុ

របស់សក្េឡយ

xiii

។ មាករណីរ ំេលមួ យពីកមា ភិបាែខ�រ្រកហ ្រត�អជធរេសុប

អេង�ត ប៉ុែន� លទ�ផល គឺ េគេលកែលងេទឲ្ជនេល�សេនាេដយសែតគុ ណូបកបដិ
វត�។ ករណីទីពី រ ជនេល�សែដលេគេច្របក ្រត�បាចបខ�ួនេហយ្រត�េដែលងវ ិញ

ពីរបីៃថ�េ្រកមក និងបន�េនក�ុតួ នាទមាអំណាដែដល េហយទុ កឲ្ជនរងេ្រគស�ិត
ក�ុងភាអត់ឃា�េនក�ុងគុក ជកសងសឹករបស់ជនេល�ស។

25. ឧ្រកិដ�កមទកទងនឹងអំេព ហិង្ផ�ូវេភទនិងអំ េពហិង្ទកទងេយនឌ័ រ មិនែមនជកេផា
តយកចិតទ
� ុកដកេនក�ុងយុទ�ស�សកត់េទតំពីេដ មដំ បូងស្រមាសំណុំេរឿង០០១
េនាះេទ។ ប៉ុែន�

បនា�បពីករេលកម�ស់កយល់ដឹងនិងកតស៊ូមតិកុងអំ
�
ឡុងដំ ណាក

កលេសុអេង�ត េដេមធាវេដ មបណឹង
� រដ�ប្េវណី រួមជាមួនិងករកេឃញភស�ុត

ស្រមាបទេចេនះ កេច្របកអង�េហតុ ទកទងនឹងកេរៀបអពពិ ពហេដ
បង�ំ បាេលចេឡងក�ុងដីកប�ូ
� េរឿងេទជំ នុំជ្រមះ េលជន្រត�េចក�ុងសំណុំេរឿង០០២
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េនេ្រកេគានេយបាទី្របរបស់ពួកែខ�រ្រកហថជា
ពិពហ”

xiv

“បទប�
� េរៀបអព

។

26. មាទឡ�ីករណ៍សំខនៗបីែដលបាេលកេឡងយា៉ច្បោថឧ្រកិដ�កមផ�ូវេភទ គួ រែតនិង

្រត�ែតបា អ.វត.ក ពិចរ េដអ�ស័េទ ភាញឹកញាប់ ភធ�ន់ធ�រនិងនិ ទណ�
ភា ទកទងនឹងអំេពទំងេនះ។ ទឡ�ីករណ ទំងបមាដូ ចខេ្រកម

ក. េគានេយាបែខ�រ្រកហ្រប ឆានឹងករ ំេលបំពេល�ស�ី (ែដលេគេហ
ថា“បទេល�ស
 សីលធម៌) មិន្រតវបាេគអនុវត�ឲ្បាតឹងរង
ុឹ ឬ ឯកភាគាេនាេទ
27. េមដឹកនាែខ�រ្រកហក�ុងរបបកម�ុជ្របធិ បេតយ្

បា្របកឲ្េ្រប្របេគា

នេយាប “សីលធម៌្របកទី៦” ក�ុងចំ េណា “សីលធម៌១២្របករបស់ជនបដិវត�”។
សីលធម៌្របកទី៦ ែចងថា

កុំ ្រប្រពឹអ�ីឲ្េល�សនឹង�ស�ីេភទឲ្េស (បង�ំ�ស�ីឲ្្រពរួមេភទ ឬករួម
េភទជាមួ�ស�ីែដលមិនែមនជ្របពនរបស់ខួន
�

xv

។

28. វត�មាៃនសីលធម៌្របកទី៦ ែដលជទូ េទេេហថជ្រកឹតវ ិន័ យអំ េព “បទេល�សសីល
ធម៌” េនាះ បានាឲ្មនុស្មួយចំ នួនេលកេឡងថា  េគនេយាបាយេ្រត�បាេគអនុ
វត�ជ្របចំ េមាកដកទណ�កម�េលជនខុ សសីលធម៌ េហយថ កហមឃាេល
អំេពសីលធម៌េនះ បាទប់ស�តឬររមិនឲ្អំ េព ហិង្ផ�ូវេភទេនះេក តេឡងក�ុងរបបកម�ុ
ជ្របធិបេតយ្េទ។

29. ប៉ុែន� េនមាមន�ិលសង្ស័ថេត សីលធម៌្របកទី៦េនាះ ពិត្រត�េគេ្របសំេដេទេ
ឬជកទប់ស�ត ករ ំេលបំពផ�ូវេភទែដលកមា ភិបាែខ�រ្រកហបា្រប្រពឹែមនឬ

ក៏ អត់េនាេទ។ េមលេទហកដូចជ សីលធម៌្របកទី៦េនះ មាេចតនហមឃាមិនឲ្
មាទំនាកទំនងផ�ូវេភទេ្រអពពិ ពហ

េទះមាកយល់្រពឬមិនយល់្រពក៏

េដ េហយភាគទំពីរអនឹង្រត�រងទណ�កម�។ ដូ ចេនះេហយ េនក�ុងករណ ៃនទំ នាក
ទំនងមិ នមាកយល់្រពជាមួគា

ទំជនរងេ្រគ

ទំជនេល�ស្រត�ទទួ ល

ទណ�កម� xvi ។ ក�ុងន័យជាកែស�ង វ ិន័ យអំ ពី “បទេល�សសីលធម៌ ” េនះ មិនសូវមាកពក
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ព័នន
� ឹងកកព្របឆាអំេពហិង្ផ�ូវេភទេដភាគីរដេនាេទ
ជាបពកព័ន�ជាមួនឹងកដកក្រមិេទេលសកម�ភាផ�ូវេភទ

េហយវ ិន័ យេនះ

អ

ជែផ�កមួ យៃនកដក

ក្រគប្រគទំនាកទំនងមនុស្ទំអស់ ឲ្្រត�តេគាបំ ណងបដិវត� េ្រចជាង
30. ្របសិេបសីលធម៌្របកទី៦េនះ ្រត�េគបក�សជចម្បថ ជមេធ្យោ ស្រមា
ដកក្រមិេលសកម�ភាផ�ូវេភទ និងស្រមាធាថវ�សបនឹងេគាបំ ណងបដិវត�េនា
េគានេយាបែដលគាំ្សីលធម៌េនះ

អ្រត�បក�សេដេយាេទតទឡ�ី

ករណ៍បីខេ្រកេនះ៖
1) ទំនាកទំនងផ�ូវេភទ្រត�េគយល់ថាមលក�ណៈជាកបំ ផា�

គំរកំ ែហង

បង�ក្របជនមិនឲ្េធ�កងេឆា�េទសេ្រមបាបដិវត�ទំង�ស�

2) សីលធម៌េនះ្រត�េគេម លេឃញថជដំ េណរែស�ងរកកបេង�តឲ្មាជាតិែខ�រ
“សុទ�” មួយ ែដលេគបាអនុ វត�បែន�មតរយៈេគានេយាបេរៀបអព
ពិពហេដបង�ំ
3) កេរៀបអពពិ ពហេដបង�ំេរៀបចំេឡងេដយ អង�ករ (គណៈកមា�ធិក
អចិ ៃ�ន�យ៍

ែដលជអង�ភាខ�ស់បំផុតៃនរបបកម�ុជ្របធិបេតយ្យ)

្រត�េគ

េលកទឹកចិត�ឲ្បេង�នចំ នួនជនបដិវត�របស់ជាតសុទម
� ួ យ ឲ្ដល់បួ នដង កុងរ
�
យៈេពល១៥-២០ឆា� xvii ។

31. កសន�តថកររំេល្រត�េគដកទណ�កម�៖

មាកសន�តេដខុ សឆ�ងជ

សកលក�ុងចំេណាអ�ក�សវ្រជាវជាេ និងដូ ចបាឆ�ុះប�
� ង
ំ ក�ុងដីកដំេណាះ�

សំណុំេរឿង០០២ xviii ថា  េយតសីលធម៌្របកទី៦ ករ រំេលក�ុងរបបែខ�រ្រកហក្រ

េកតមាណស់

េហយថ្របសិេបមាេក តេឡងែមន

អ�ក្រប្រពឹនឹង្រត�ទទួ លរង

ទណ�កម�យា៉ធ�ន់ធ�រ។ ប៉ុ ែន� យា៉េហណាសមាស�នភពីរែដលសីលធម៌្របកទី ៦
េនះ មិនអឲ្េគអនុ វត�បាន៖
a. ្របសិេបអំេព ហិង្េនះ

្រត�វេ្រប្រពឹេទេលបុគល
� ែដលេគកំ ណត់ ថជា

“ខ�ំ” របស់បដិវត�េនាះ មន័ យថា ជនរងេ្រគេនះមិន្រត�បាករពេដ
េគានេយបាេឡយ
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b. ្របសិេបជនេល�សអប�
� ក់បង�នូ វ ្របវត�រូប “ជជនបដិវត�ល�” មួ យរូប
េនាះ មន័យថា  ពួកេអទទួ លកេលកែលងេទ និងមិនចំបាទទួ ល
ទណ�កម�េទ xix។
32. ភស�ុតេនះេលកេឡងថ

ក�ុងទ្រមងមួ យែដលបទេល�ស្រប្រពឹេឡង្របឆានឹងបដិវត�

អំេពហិង្ផ�ូវេភទ ជាពិេសករ ំេលភ ្រតេគចតទុ កថជបទេល�ស�សលេដពួ ក
ែខ�រ្រកហម។ �សបគាេនះ

មិនមាស�ប័ផ�ូវកឬេ្រផ�ូវកណាមួ

(កុងទ្រមងជ
�

តុលក ប៉ូលីស ជាេដម) ស្រមជនរងេ្រគែស�ងរកសំណង ឬកទទួ លខុ ស្រត�
ស្រមាឧ្រក ិក
ដ ម�ៃនអំេព ហិង្ផ�ូវេភទេនាេទ។ េទះបីមាឬមិនមាសីលធម៌្របក
ទី៦ក៏េដយ ក “ករ ំេល” ្រត�េគចត់ទុកជសកលថ ជឧ្រក ិ�កម
ដ
េនក�ុងអំ ឡុងេពល

ៃនរបបកម�ុជ្របជាធិបេតយ្យ េតពិតេទ ្រតបាប�ូ� លេនក�ុ្រក្រពហ�ទណ

កម�ុជឆា�១៩៥៦ ែដលេមដឹកនាែខ�រ្រកហទំឡា និង្របជនទំអស់ បាដឹងឮ។

33. ករសន�តអំពីកង�ះភស�តង
បែន�មពីេលេនះេទៀត
ុ

ភស�ុតបឋមែដលករិយាល

សហ្រពរអជ្របមូបាន បនាឲ្ករិល័យេនះសន�ិដ�ថា  េដសែតសីល

ធម៌្របកទី៦ ្រត�េគអនុ វត�េដតឹងរុ ឹងេនាះ ករណ ឧ្រក ិ�កម
ដ ផ�ូវេភទមិនបាេក តេឡង

េទ។ ដូ េច�ះេហយ ករយល័យសហេច្រកេសុបអេង�តមិនបាចបយកកេសុបអេង�ត
ណមួយេទេលអំេពហិង្ផ�ូវេភទេឡយ។ តពិតេទ កេសុបអេង�តបនា�បពីរបបែខ�រ
្រកហដួ លរលំភា�ម មិបាប�ូ� លឧ្រក ិក
ដ ម�ផូវេភទេទ
�
និងមាកខ�ះខវ ិធីស�សេធ�
េកសលវ ិច័យក�ុងកបេង�តមូ លដ�ថឧ្រក ិក
ដ ម�ទំេនាបាេក តេឡង  xx ។

34. ខណៈេពលែដលជនរងេ្រគភាេ្រច្រត�េគសមា�បបនា�បពីករ ំេលបាេក តេឡង
(ឬេ្រកមកស�បេដសជម�ឺ ភាអត់ឃា� ជាេដម េនាះ ក�សវ្រែដលមា
ចំនួនេកនេឡង បាប�
� ក់បង�ថាអំ េពហិង្ផ�ូវេភទមាេក តេឡងេន្រគបកែន�ងកុង
�
អំឡុងរបបែខ�រ្រកហម េហថា

អ�េនរស់រមាជីវ ិត និងសក្សីអំ េពហិង្ផ�ូវេភទ

ជាេ្រចន មាវត�មាន និមាឆន�ៈក�ុងកេចញមុ ខមកែចករ ំែលកេរឿងរបស់ខួន។
�
ជា
េនះេទេទៀត

ក�សវ្រថ�ីៗអំ ពីអំ េពហិង្ផ�ូវេភទក�ុងរបបកម�ុជ្របធិបេតយ្បា

េលកេឡងថា  េគនេយាប្របឆានឹង “បទេល�សសីលធម៌ ” មិនបាទប់ស�តមិនឲ្

េកតេឡងនូវអំេពហិង្ផ�ូវេភទេន្រគទីកែន�ងេនាេឡយ េហយថ មាឧទហរណ ជ
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េ្រចទក់ទនឹងករណីេនះ ែដលមិនបាទទួលទណ�កម� េទបីជអជធរបនដឹងឮក៏
េដ xxi ។
ខ. េគានេយាយែខ�រ្រកហក�ងកជ្រម
� “សមាសភមិនល�” និង “ខ�ំ” អនុ
ុ

�
� តិឲ្ករ ំេលនិងអំេពហង
ិ ្ផ�វេភទ
េកតេឡងចំេពជនែដលេគយល់ថជ
ូ
ខ�ំ េដគា�េទៃពរ ៍

35. េនក�ុដីកដំេណា�សសំណុំេរឿង០០២ ករិយាលសហេច្រេសុបបាេចទថ
ែខ�រ្រកហបាបេង�តេគានេយាបៃនកអប់ រ ំេឡងវ ិញេទេល “សមាភាមិនល�”
និង កសមា�ប “ខ�ំ” ទំងក�ុនិងេ្រជួ របក្ស ត “្រគបវ ិធីែដលចំបា”។ ដីកដំ េណា
�សប�ូ� លបែន�មអំ ពី កចប់ កសួរចេម�យ កេធ�ទរុណកម� និកសមា�ប េនកុង
�
និយមន័យៃនពក្ “្រគបវ ិធីែដលចំបា”។ ដីកដំ េណា�សយ មិមាេលកេឡងអ�ី
េស ទកទងនឹងអំេព ហិង្ផ�ូវេភទថ ជចំ ែណកៃនេគានេយាបេនះេទ េទបី ជ

មាភស�តេល
កេឡងថអំេពហិង្ផ�ូវេភទ្រត�េគេ្របជកប�
� ក់ បង�អំ ណា និង
ុ
កដកទណ�កម� េទេលអ�កែដល្រត�េគគិតថាជាខ�ជសមាភាមិនល� និងេទេល
អ�កមាកជាបពកព័ន�ជិតស�ិទ�

ជខ�ំង

ជសមាភាមិនល�។

ដូ ចេនះេហយ

េទះបីករេរៀអពហ៍ពហេដយបង�ំែដលជទ្រមងមួ យៃនអំ េពហិង្ទកទងេយន
ឌ័រ ្រត�េគប�ូ� លក�ុងដីកប�ូ� នេរឿងេទជំ នុំជ្រមក�ុងសំណុំេរឿង០០២ក៏ េដយ (ខេម ល
ខេ្រកម) េមដឹកនាជានខ�ស់ទំេនា

មិ ន្រត�េគដកឲ្ទទួ លខុ ស្រត�ចំ េពអំ េព

ហិង្សោផ�េភទ និងករ ំេលេនេ្រង�ង់អពពិពហែដរ េទជមាកេចទ្របក
េលអង�េហតុស្រមាករណីមួយចំ នួនទកទងនឹងអំ េពហិង្សោផ�េភទេនះ ្រត�េគប�ូ� លេន

ក�ុងដីកប�ូ� នេរឿងេទជំនុំជ្រម
ក៏ េដយ។ វអ�េទេលអង�ជំនុំជ្រមកុងក
�
ពិចរណេឡងវ ិញអំពីរបកគំេហញអំពីកទទួលខុ ស្រត�
េចញពីករយាល័សហ
េច្រេសុបអេង�ត

xxii

។

36. កែដលករយាល័សហេច្រេសុបអេង�តទតេចបទេល�សអំ េព ហិង្ផ�ូវេភទ

េចញពីដីកដំ េណាះ�សសំណុំេរឿង០០២េនះ ជាកបរជ័ក�ុងកពិចរសមា
ភាសំខន ់ដូចខេ្រកៃនេគានេយាបែខ�រ្រកហែដលអអនុ ��តិេដមិ ន
ចំហឲ្មាអំេពហិង្ផ�ូវេភទេកតេឡង៖
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a. ្របសិេបករហឃាតមិនឲ្បំ ព�ស�ីៃនសីលធម៌្របកទី៦

មិនអនុ វត�េទ

េលអ�កែដលេគកំណត់ថជ “សមាសភមិនល�” ឬ  “ខ�ំ” េនាះ មាន័ យថា
អ�កែដលជេគាៃដៃនកចបខ�ួន កអប់រ ំេឡងវ ិញ កចបដកគុ ក កេធ�
ទរុណកម�

កសមា�បេនាះ ត្រព ឹតេហតុ

្រត�េគដកហូតភាជមនុ ស្

េហយជលទ�ផលអទទួ លរងកេធ�អំេពហិង្ផ�ូវេភទមកេល

ខណៈែដល

ជនៃដដល់នឹងមិនមាកភ័ យថនឹងទទួលទណ�កម�េឡយ។

b. អំេពហិង្ផ�ូវេភទែដលេគេ្រប្របឆានឹងខ�ំង មិែដល្រត�េគហឃាត

ឬ

ដកទណ�កម�េឡយ។ ក�ុងសំណុំេរឿង០០១ ជន្រត�េចទ ែដជអ�កដឹកនា

មន�ីរស-២១ ្រត�េគេចពីបទរ ំេលភមួែដរ។ ជន្រត�េច បាផ�ល់សក�ីកម�
ថា  គាបាជូនដំណឹងដល់សមាជិគណៈកមា ធិកអចិ ៃ�ន�យ៍  ែដលជអង�
ភាេធ�េសចក�ីសេ្រមចិតខ
� �ស់ជាេគរបស់ែខ�រ្រកហម មួរូប អំ ពី ករ ំេល
េនះ។ ប៉ុ ែន� គាតមិនបាប�
� ឲ្មាកដកទណ�កម�េទេលជនៃដដល់េនា
េទ ែដលេនះវ�សបេទតកមិនដកទណ�កម�ពីគណៈកមា ធិកអចិ ៃ�ន� េន
េពលទទួលបាករករណ អំ ពីករណីេនះ

xxiii

។ ឧទហរណ េនះប�
� ក់ថ

យា៉េហណាសមាករណីមួ យែដលបុ គ�លមា�ក្រត�េគចតទុ កថជ ”ខ�ំ”
ក�ុងករណីេនះអេកតេឡងេទេលអ�កជាបឃុំឃាំេនមន�ីរស-២១ទំអស់ 

េហយថអំេព ហិង្សោផ�េភទអ្រត�េគេ្រប្របឆានិងអ�កេទខណៈែដលជន
ៃដដល់នឹងមិនទទួលទណ�កម�េសេឡយ។
បែន�មេទៀតថា

ចំ ណុចេនះក៏ បានេលេឡង

មាជិជានខ�ស់ៃនរបបែខ�រ្រកហម អចេហតុ ផលកុងក
�

ដឹងឮអំ ពី ក្រប្រពឹអំេពហិង្ផ�ូវេភទែដលេគ្រប្រពឹេទេល "ខ�ំង"េនះបែន�ម
េទៀត

េហយអខកខមិនបាទប់ស�តឬដកទណ�កម�អ�ក្រប្រពឹេនេរឿង

េនះេកតេឡង។
c. តួ អងរ� ដ�េនថា�កដឹកនាក្រមិខ�ស់បំផុតរបស់ែខ�រ្រកហម បានដឹង គួ រែតបា
ដឹង 

ថា

អំេពហិង្ផ�ូវេភទ្រត�េគ្រប្រពឹេដគា�ទទួ លេទៃពរ ៍េទេល

“ខ�ំ” ឬ “សមាភាមិនល�”។ ករយាល័សហេច្រេសុបអេង�តបា
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េគានេយាប្របឆានឹង ”ខ�ំ” ឬ “សមាភាមិនល�”

។ តរយៈក

xxiv

បេង�តេគានេយាបេនះ េមដឹកនជ
ា ាន ខ�ស់ែដលទទួ លរងកេចទ្របក
បាេបកទ�ឲ្មាវប្បធមនិទណ�ភាព ស្រមករ្រប្រពឹែបបអមនុ ស្ធម៌
្របឆានឹងខ�ំង។ េលសពីេនះេទៀត េដម្បកមា�ត “ខ�ំ” ទំង “ឫស” េគកំ ណត់
េធ�យា៉ណឲ្្រគ�សនិងអ�កជាបទកទងជិ តស�ិទ�្រត�មាពកព័ ន�

ស្រមា

កដកទណ�កម�េទេលខ�ំែដរ។ ក�ុងន័ យេនះ ជេរឿយៗ  �ស�ីក�ជេគា

េដៃនអំេពហិង្ផ�ូវេភទេនះ េនេពេគេចប�ីថជចរក ិច ឬពីបទចូ លរួម
ក�ុងសកម�ភាេផ្សងជាមួខ�ង

។

xxv

d. ភស�តពិតជមាជាក់ែស�ង េដរបទំភស�
ុ
ុតថ�ីៗេនចំ េពមុ ខអង�ជំនុំ
ជ្រមះ និក�ុងករណីសំណុំេរឿង០០២ របរយទំ ព័រ ថអំ េពហិង្ផ�ូវេភទេក ត
េឡងេន្រគបទីកែន�ង

េហយជសមាសធាស�ូលមួ យក�ុងេគានេយាប

ែខ�រ្រកហ្របឆានឹងខ�ំង េហថអជា�បានដឹអំ ពីកេក តេឡងទំេនះ
េហយដឹងថអំេពហិង្ទំេនះ្រត�េគអនុ វត�េដគា�េទៃពរ ៍អ�ីទំអស់។
គ. េគានេយាបែខ�រ្រកហអំពី កេរៀបអពពិពហេដបង�ំ មាភា
ដូចគាអំេពហង
ិ ្ផ�វេភទយ
ា ៉ជាកច្បោ េទបីជច រិលក�ណៈផ�វច្បោ
េនមា
ូ
ូ
ភាមិនច្បោក៏េដ

37. េគានេយាបេរៀបអពពិពហេដបង�ំេ្រករបបែខ�រ្រកហម ែដបុ គ�ល្រត�េគ
ចតឲ្ក�ជប�ី/្របពន� និេរៀបកជ្រក�មារហូតដល់របរយគូ េនាះ ្រតបាអ�ក
្របវត�ស�សនិងអ�ក�សវ្រដឹងឮ្រគបគា�។ ប៉ុ ែន�កេសុបអេង�តេទេលកអនុ វត� មិ ន
មាចំែណកេនក�ុងយុទស
�
�ស�កតេទពីដំ បូងរបស់ អ.វ.ត.ក េឡយ េដសែតេគ
មិ នបាចតទុកថវជឧ្រក ិក
ដ ម�។
ណីេទក�ុងតុលកេនះ

កដកពកសុំតំខ�ួនជភាគេដ មបណឹង
� រដ�ប្េវ

បានេលកម�ស់កយល់ដឹងអំ េពទម�ន់និងភាធ�ន់ធ�រៃនឧ្រកិដ

កម� េហយេមធាវភាគេដមបណឹង
� រដ�ប្បេវណ បាដកេសចក�ីសន�ិដ�ផ�ូវច្បោជាេ្រចេទ
កនអង�ជំនុំជ្រមសដំបូង 

េសស
� ុំឲ្ចតទុ កកេរៀបអពពិ ពហេដបង�ំមា

តៃម�ផូវច្បោ
�
ជា ករ ំេលភ កដកឲ្េទជទសក អំ េពទរុណកម� កដូ ចជាចតទុ កថ
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ជឧ្រកិក
ដ ម�ដចេដែឡកមួយអំ ពី កេរៀបអពពិ ពហេដបង�ំ និងកបង�ំឲ្មា
ៃផ�េពះ ដូអំេពអមនុស្ធម៌ ដៃទេទៀតក�ុងឧ្រក ិក
ដ ម�្របឆាមនុស្ជាតែដរ

xxvi

។

38. ជលទ�ផលៃនកិច្� របឹែ្របងេនះ ក�ុងឆា�២០០៩ ករិល័យសហ្រពរអជបាចត
ឲ្ករិល័យសហេច្រកេសុបអេង�ត

ចតកេរឿងកេរៀបអពពិ ពហេដបង�ំ

េហយកេរៀបអពពិ ពហេដបង�ំេនះ

្រត�េគប�ូ� លជែផ�កមួ យៃនដីកដំ េណា

�សសំណុំេរឿង០០២។ បែន�មេលេនះេទៀត តុ លកបាទទួ លស�លភាគេដ មបណឹង
�
រដ�ប្បេវណ ចំនួន៧៨០នាក់ ែដបាទទួ លរងកឈឺចបេដសែតបទេចមួ យេនះ
េហយបាបេង�តជ្រក�ភាគេដមបណឹង
� រដ�ប្បេវណ ធំ ជាងេទីពីរ។ ្រក�ែដលធំជាភាគ
េដមបណឹង
� រដ�ប្បេវណ េច្របកពីបទេរៀបអពពិ ពហេដបង�ំេនះ
េដមបណឹង
� រដ�ប្បេវណ ែដលមាសមាជិ៧៨១រូប

គឺ្រក�ភាគ

េលមូលដ�ៃនកផា�សប�ូរទីកែន�ង

េដបង�ំ ក�ុងចំេណា្របជនទំអស់េន្រក�ភំ េ� ពញក�ុងែខេមស ១៩៧៥។

39. កេរៀបអពពិ ពហេដបង�ំ

េលចេឡងក�ុងដីកដំ េណា�ស

ជេគា

នេយាបមួយក�ុងចំេណាេគានេយាបទំ្របរបស់របបែខ�រ្រកហម េដមា

ដកចំណងេជ ងថា “បទប�
� េរៀបអពពិ ពហ”។ ពកេនះបាកតបន�យយា៉ខ�ំ
នូវផលប៉ះពលពហុវ ិស័យ

និងភាធ�ន់ធ�រខ�ំៃនឧ្រក ិក
ដ ម�េនះ។

មនុស្របែសននាកទំបុរសនិង�ស�ី 

េគបា៉ន្របមថ

បាទទួ លរងផលប៉ ះពលៃនេគានេយបា

េនះ និង្រត�េគបង�ំឲ្មាទំនាកទំ នងជប�ី្របពនខុ សពីឆន�ៈរបស់ខួន។
�
កបដិេសធ នាំឲ

មាកដកទណ�កម�

កចបដកគុ ក

ជួ នក្រត�ស�ប់ និកលពណ៌ថជា

“សមាសភមិនល�” ឬ “ខ�ំ”។
40. ស�ភាពៃនកេរៀបអពពិ ពហេដបង�ំកុង្របេទកម�
�
ុជ
�ស�ពី មុនមកេនក�ុច្បោ្រពហទណ�អន�រជាតេនាេទ។

មិនមាករណីយុតិ ស
�

េដសែតគូអពពិ ពហថ�ី

េថា�ង ្រតេគបង�ំឲ្រួមដំេណក េបមិន្រពេទ នឹង្រតវទទួ លទណ�កម�េនាះ េអចតទុ ក
ថរដ�បាប�
� ឲ្មាករ ំេល

េហយទំបុ រសទំ�ស�ីជជនរងេ្រគេដស

េគានេយបាេនះ។
41. ្របែហេដយសែតកង�ះខករណីយុតិស
�
�សេនះេហយ េទ បគុ ណសម្បតិផ�ូវច្បោៃន
កេច្របកេលអង�េហតុអំពីកេរៀបអពពិ ពហេដបង�ំេនះ
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េនែតមាក

ែខ�ងគំនិតគាេនតុ លករ។ េពលេច្របកថជា“ករ ំេល” និងជឧ្រក ិដ�កម�មួ
េ្រកឧ្រក ិ�កម
ដ ្របឆាមនុស្ជាតេនាះ អងបុ េរជំ នុំជ្រមបាកំ ណត់ថ ករ ំេលែដល
ជឧ្រកិដ�កម្របឆាមនុស្ជាតិមួេនាះ មិទនអបេង�តជទ្រមងៃនច្បោទមា�បអន�រ
ជាតក�ុងឆា�១៩៧៥-១៩៧៩ េនេឡេទ។ ជលទ�ផល កេច្របកេលអង�េហតុអំពី

កកេរៀបអពពិ ពហេដបង�ំេនះ

អមាលក�ណៈសម្បតិ្រតឹមែជអំ េព

អមនុស្ធម៌មួយេ្រកឧ្រក ិ�កម
ដ ្របឆាមនុ ស្ជាតប៉ុ េណា�ះ ែដជេហតុបណ
ា�ឲ្
មាកទទួ លស�លតិចតួច អំ ពីទម�ន់ និងភាលំេអៀងផ�ូវេភទ ចំ េពឧ្រក ិ�កម
ដ
េនះ។ ករ
យល័យសហ្រពរអជា � េធ���តិ� េទអង�ជំនុំជ្រមសដំ បូងឲ្ពិចរចត

ទុកកររ ំេលភ ឧ្រក ិ�កម
ដ
ែដលេគចតទុ កថជែផ�កមួ យៃនច្បោទមា�បអន�រជាតកុ�ងឆា�
១៩៧៥-១៩៧៩។ េមធាវេដមបណឹង
� រដ�ប្បេវណី បាបំ េពញសំណូមពរេនះ េដេ្រប

្របាតុលកឧ្រក ិក
ដ ម�ស�ង�ក�ុង្របេទចិន ជករណីយុតិស
�
�ស។ �� តិេ� នះមិនទន
្រត�បាកំណត់េនេឡយេទ។

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. េទបីជអសកម�ភាពីដំបូងរបស់តុលកក៏េដយ ក៏កប�ូ� លបទេច្របកេលអង�

េហតុអំពីកេរៀបអហ៍ពិពហេដបង�ំជទ្រមងៃនអំ េពហិង្ផ�ូវេភទ ក�ុងដីកប�ូ� ន
េរឿងេទជំនុំជ្រមសំណុំេរឿង០០២េនះ

គឺ ជជ័ យជំ នះផ�ូវច្បោនិងផ�ូវចិតដ
� ៏ ធំមួយេទេហ

យ។ ប៉ុែន�ជ័យជំនះេនះ មិនទន ្រគប្រគាក�ុងកធាឲ្បាយុតិ ធ
� ម៌ ស្រប់ភាគេដ មប
ណឹង
� រដ�ប្បេវណ ែដលតុលកបាទទួ លស�លេនេឡយេទ េហយជ័ យជំ នះេនះកនែត
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មាសភាតិចតួ ចែថមេទៀតស្រមាជនរងេ្រគពីករ ំេលភក�ុងរបបែខ�រ្រកហេនះ ដូ ច

មាេនក�ុកពិភាកក�ុងកថខណ�១៥-១៧ េនក�ុងឯកសសេង�បេនះ េយងេឃញថា
កបំែបកសំណុំេរឿង០០២ េទជកជំ នុំជ្រមតូ ចៗដចពីគា� អជកជំ រញ
ុ មិ នឲ្មា
កេលកយកប�
� ឧ្រកិក
ដ ម�កេរៀបអពពិ ពហេដបង�ំេនះ ្របឆានឹងជន្រត�េច
ទ។ េលសពីេនះេទេទៀត ករណ ែដលដីកប�ូ� នេរឿងឲ្ជំ នុំជ្រមមិនបាដកឲ្ជន្រត�
េចទទួលខុស្រត�

ចំេពករ ំេលេ្របរ ិបទកេរៀបអពពិ ពហេដបង�ំេនះ

មាន័យថា  ករ ំេលែដលជឧ្រក ិ�កម
ដ
្របឆាមនុ ស្ជាតមួ យេនាះ នឹមិន្រត�បាេគ
យកមកកតេទេ្រពីឧប្ទ�វេហតុមួយែដលបាេក តេឡងេន ស-២១ ែដលជន្រត�
េច្រត�បាផ�នាេទេនក�ុងសំណុំេរឿង០០១ េឡយ។ ក�ុងន័ យេនះ េយងនឹងបាតបង់
ឱកក�ុងកប�ូ� នស

អំ ពីកប��ប់និទណ�ភាស្រមាឧ្រក ិក
ដ ម�ផូវេភទ
�

អតី តកល េពបច�ុប្បន និងេពលអនាគ។

ទំកុ�ង

គ. េវទិកករស�សេម�ងពិតរបស់�ស�ក
ី ម�ជាអំពអំ
េពហង
ិ ្ផ�វេភទេ្រករបបែខ�រ
ុ
ូ

្រកហ

43. េវទិ កករស�សេម�ងពិតរបស់�ស�ីកម�ុជាអំពអំេព ហិង្ផ�ូវេភទេ្រករបបែខ�រ្រកហ េធ�
េឡងេនៃថ�៧-៨ ែខធ�ូ ឆា�២០១១ េន្រកភ�ំេពញ  ្របេទកម�ុជា  េដមាអ�កចូលរួម

មកពី្រគបទិសទីៃន្របេទស រួជាមួនឹងអ�កជំ នាអន�រជាតអំ ពីអំ េពហិង្ផ�ូវេភទេពល
មាជេមា�ះ។ េល�សី មា៉ហ�ត វ៉�ស��ម តំណាពិេសសរបស់អគ�េលខធិកអង�ក

សហ្របជាត ទទួ លបន�ុកប�
� ហិង្ផ�ូវេភទេពលមាជេមា�ះ បែថ�ងសុន�រកថេប ក

េវទិ កតវ ីេដអូ េហយេសនាធិករបស់គាតគឺ េលក�សី ណាសុីអូគុៃ្រប បានេធបទ
បង�ដ៏សំខនមួយ

និងបាចូ លរួមអេង�តកស�បសេម�ងពិតរបស់�ស�ីេនះពីេដ មដល់

ចប់ xxvii ។
44. េវទិកកស�បសេម�ងពិតរបស់�ស�ីេនះ

្រត�េគេរៀបចំេឡងជ្រព ឹត�ិករ និយាយ្រប

ករពិមួយមិនទកទងបេច�កេទសតុ លករ បំេបែន�មដំ េណរកនីតិវ ិធី�សបច្បោ
របស់ អ.វ.ត.ក និងបាទទួ លេរៀបចំ េដអង�កសិទិ ម
� នុ ស្ក�ុង�ស�កមួ យ គឺអង�ក្រក�
អ�កច្បោករពសិទិក
� ម�ុជា។ េគបំ ណងៃនេវទិ កេនះគឺ េដ ម្បផ�ល់នូ វឱកស្រមា
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ជនរងេ្រគនិងសក្ក�ុងកទមា�យភស�ប់េស��មទកទងនឹងឧ្រក ិក
ដ ម�អំេព ហិង្ផ�ូវ
េភទ

ក�ុងរបបកម�ុជ្របជាធេតយ្

ែដលមារយៈេពលេ្រចទសវត្មកេហយ

ជ

ពិេសសក�ុងខណៈេពលែដលឧ្រក ិក
ដ ម�ទំេនះ មិ ន្រត�បា អ.វ.ត.ក យកេទពិចរ
េនេ្របរ ិបទៃនកេរៀបអពពិ ពហេដបង�ំេនាះ។

45. េវទិ កេន បាបង�សក�ីកម�ចំនួនបួ នពីសក្សី/អរស់រមាជីវ ិត ៃនឧ្រក ិក
ដ ម�ផូ�វេភទ

ែដលបាេច្របកន់ គួរកត់សមា�លថា អ�ផ�ល់សក�ីកម�ទី្រប បាស�បប៉ុ នា�ៃថ�មុន
េពលេវទិ កេនះបា្រប្រពឹេឡង។

46. េពលពិនិត្េម លឲ្បា្រគប្រជ�េ្រជា

យ េងេឃញថកផ�ល់សក�ីកម�កុងេវទិ
�
កេនាះ

ប�
� ក់បង�ថា អំេពហិង្ផ�ូវេភទ គឺជសកម�ភា “្របចំៃ” ៃនរបបកម�ុជ្របធិបេត

យ្, ថ វបាេកតេឡងក�ុងបរ ិបទៃនករ ំេលសិទិ ម
� នុ ស្្រទង្រទធំ មួយ ្របឆានឹង

ជនរងេ្រគា ះ េរួមប�ូ� លទំ ឃាដកម� អំេពទរុណកម� កចបខ�ួន កេធ�ពលកម�
េដបង�ំ កបាតខ�ួនេដបង�ំ កេរៀបអពពិ ពហេដបង�ំ កផា�សប�ូរទី កែន�ង

េដបង�ំ និងទ្រមងៃនអំេពេឃារេធ�ន់ធ�រជាេ្រចេទៀត,  ថា អំ េពហិង្េនះមាជនរង
េ្រគជមនុស្មិនទន្រគបអយេទៀតផង, 

និងថា

 ជៃដដល់បាសមា�បឬប៉ុ នប៉ ង

សមា�បជនរងេ្រគេទៀតផង។
47. អំេពហិង្ផ�ូវេភទ ែដលែខ�រ្រកហបា្រប្រពឹត� ិ ដមាេរៀបរបក�ុងកផ�ល់សក�ីកម�េន
ក�ុងេវទិកកស�បសេម�ងពិតរបស់�ស�ីេនះ រួមមាន ៖

a. ករ ំេលជលក�ណៈ្របព័នមុ នេពលសមា�ប
b. អំេពហិង្ផ�ូវេភទ និងករ ំេលភ ឧបករណ៍េធ�ទរុណកម� េដម្បីទទបា
ព័ត៌មា ឬចេម�យសរភាព េដមគំ រកំ ែហង បង�ំនិងដកទណ�កម�

c. អំេពហិង្ផ�ូវេភទ

រួមមាករ ំេលេ្រចដងក�ុងអំ ឡុងេពលយូរមួ យ

រ ំេលជ្រក�េដមាជនៃដដល់េ្រចន

ក

និងករ ំេលរួមែដលមាជនរង

េ្រគេ្រច
d. កបង�ស�របួសផ�ូវេភទបណ
ា�ឲ្មារបួ ស
កេ្របវត�ុក�ុងករ ំេល
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ជួ នកលមកបង�អំ ពី

e. កកតអវយវៈេភទ
f. ករសុចិតរ� ម
ួ េភទេដ ម្បបូរយកថ
�
ា�ឬអហ

ែដលជមេធ្យោមួ យកុងក
�

បំេពញកតពកិច្� របៃពណ របស់កូន�សីផ�ល់ជូនឪពុ កមា�យ និ

g. ក�សេដយបង�ំ និងកគំ ររ ំេលភ។
48. ករផ�លសក�ីកម�េនះ បាគាំ្ដល់កសន�ិដ�ថអំ េពហិង្ផ�ូវេភទ្របឆានឹង “ខ�ំ”

បាេកតេឡងេដគា�នេទសៃពអ�ីេឡយ។ ឧទហរណ៍ អ�ផ�ល់សក�ីកម�មា�កក�ុងេវទិ ក
កស�បសេម�ងពិតរបស់�ស�ីេនះ

បាេរៀបរបថា  គាជ�ស�ីមា�កក�ុងចំ េណា�ស�ី៣០

នាក់ ែដជេគាេដៃនកសមា�ប់ េដក�ុងេនា�ស�ីនិមួយៗ្រត�េគរ ំេលជ្របព័ន

មុនេពលសមា�ប់។គាតជជនរងេ្រគែតមា�កគត់ែដលេនរស់រមាជី វ ិត។ ករផ�លសក�ី
កម�េនះក៏បាគាំ្ដល់ករបកគំ េហញ  ែដលថា បុគ�ែដលមាកជាបទកទងជាមួ
និងសមាសភា“ខ�ំ” អចទទួរងេ្រគេដអំ េពហិង្ផ�ូវេភទេនះ េដគា�េទ
ៃពរ ៍អ�ីទំអស់។ ឧទហរណ៍ អ�ផ�ល់សក�ីកម�មា�កបាេរៀបរបថ គាតក�ជាេគាល
ៃនអំេពហិង្ផ�ូវេភទេនះ ពីេ្រពេគបាេចប�ីរបស់គាតជចរកិស
ច ុីអេអ។ េដ

សែតកជាបពកព័នេ� នះ គាតទទួលរងកបង�ំឲ្�សសេម��កបំ ពកពីខ�ួន និងករ ំ

េលភ

49. ជនៃដដល់ែដលបាកំណត់េនក�ុងកផ�ល់សក�ីកម�េនះ មាន្រគក្រមិក�ុងជួរែខ�រ្រកហ
របប�ូ� លទំងកមា ភិបាថា�កខ�ស់ ថា�កកណ
ា�ល ថា�ទប ក៏ដូជទហនមិនមា
ជនៃដដល់ណមា�កែដលបាេរៀបរបក�ុងករផ�លសក�ីកម�ទំេនះ ដូ ចជបាទទួលខុ ស
្រត�ចំេពឧ្រក ិក
ដ ម�ែដលពួកេគបា្រប្រពឹេឡយ។

50. អ�ស័េទេលករផ�លសក�ីកម�ទំងេនា ះ វគជំ នាញមេហតុផលក�ុងកេជឿថា  ទេង�
ែដលបាេរៀបរប់កុងករផ�លសក�
�
ី កម�ទំងេនា

អបេង�តបាជអំ េពរ ំេលបំ ព

េ្រកច្បោកិច្� រពេ្រព�អន�រជាតជាេ្រចន នជឧ្រកិក
ដ ម�េ្រកច្បោអន�រជាតិ រួមា
៖
a. ករ រំេល អំេពទរុកម� និងករេធ�ឲ្ក�ជទសករ ឧ្រក ិក
ដ ម�្របឆង
មនុស្ជាត
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b. អំេពហិង្ផ�ូវេភទែដលជអំ េពអមនុស្ធម៌ េផ្សងេទៀត ឧ្រក ិក
ដ ម�្របឆា
មនុស្ជាត

c. អំេពហិង្ផ�ូវេភទ ជមេធ្យោៃនអំ េព្របល័ពូ ជសសន៍ គឺជ្របេភៃន
ឧ្រក ិក
ដ ម�្របឆាមនុស្ជាតិធ�នធ�របំ ផុត និង្រត�បាប�ូ� លក�ុងច្ប់ អ.វ.ត.ក

ែដលអេយាេដផា�លេទដលអនុស��បង�អំ េព្របល័ពូ ជសសន៍
(្របេទកម�ុជបាអនុម័តក�ុងឆា�១៩៥០)។

51. បែន�មេលេនះេទៀត

ក�ុងកេដះ�សនូ វឧ្រក ិដ�កមែដលបាេចទទំងេនះ អ.វ.ត.

អចេ្របកែណនាែដលផ�ល់ជូនពីអនុស��ស�ីពីសិទិម
� នុ ស្ជាេ្រចដូ ចជា

អនុស�

្របឆារលទ្រមងៃនកេរ សេអ ងេទេល�ស�ី  និង អនុ ស��ស�ីពីសិទិក
� ុ មារ (អនុស�
ទំពីរេនះ្រត�បា្របេទកម�ុជអនុ ម័តក�ុងឆា�១៩៩២), 
្របឆារលទ្រមងៃនកេរ សេអ ងេទេល�ស�ី 

ពិធីសបែន�មៃនអនុស��

(្រត�បា្របេទកម�ុជអនុ ម័តកុ�ងឆា�

២០១១),  ក៏ដូចជា រេបៀបវរ្រក�្របឹកសន�ិសុខស�ីពី  �ស�ី  សន�ិភាព សន�ិសុ តរយៈ

េសចក�ីសេ្រមរបស់្រក�្របឹកសន�ិសុខ ១៣២៥ (២០០០),  ១៨២០ (២០០៨),  ១៨៨៨
(២០០៩), ១៨៨៩ (២០០៩) និង ១៩៦០ (២០១០)។
អនុសសនៃនេសចក�ែី ថ�ងករណ របស់្រក�វគ�ិេនក�ុេវទិកកស�បសេម�ង
ពិតរបស់�ស�រី ងេ្រគាះអំេពហង
ិ ្ផ�វេភទេ្រករបបែខ�រ្រកហ
ូ
52. េយាេទតកផ�ល់សក�ីកម�ែដលបាផ�ល់

ក�ុងអំ ឡុងេពលៃនេវទិ កកស�ប់សេម�

ពិតរបស់�ស�ីេនះ និងេយាតភស�ុតែដលមាចំ នួនេក នេឡងេនាះ ្រកអ�កជំ នា

ែដលមាអ�កជំនាកម�ុជនិងអន�រជាតិ បេធ�អនុ សសន៍េដម្ចតវ ិធាកមួ យចំ នួន

ដល់ អ.វ.ត.ក ដល់រដភិបាកម�ុជ ដល់អង�កសហ្របជាជា តិ ដល់្រក�សង�មសុីវ ិ
ល។

53. អនុសសនជអទិភស្រមាវ ិធានកបនា�ន

គឺ កេធ�តអណត�របស់តុលកកុ�ង

កែស�ងរកយុតិធ
� ម៌ស្រមាឧ្រក ិដ�កមែដលបា្រប្រពឹេនចេនា�ៃថ�១៧េមស១៩៧៥

និង៦មករ១៩៧៩ េ្រកកដឹកនារបស់ែខ�រ្រកហម។ ្រក�វគ�ិនជំ នាក៏បាសង�ត់ធ�ន់
េទេលកេសុបអេង�តឧ្រក ិក
ដ ម�ផូវេភទេនះជែផ�
�
កមួ យៃនជេមា�ះ េដបេង�តឲ្មាក
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ទទួលខុ ស្រត�ស្រមាករ ំេលបំ ពេ្រកច្បោអន�រជាតិ ពិេសសជឧ្រកិក
ដ ម�
្របឆាមនុស្ជាតិ ឧ្រក ិក
ដ ម�ស�ង� និងជឧ្រកិក
ដ ម�្របល័ពូ ជសសន៍ ្រទំ
កផ�ល់សំណងតកចំបាច់
ក.
្រកហ

េសុប
 អេង�តនិងកត់េទអំេពហង
ិ ្ផ�វេភទ្រប្រពឹេដ្រក�ែខ�រ
ូ

ដល់អង�ជំនុំជ្រម
1) ព្រងកកជំនុំជ្រមដំបូងៃនសំណុំេរឿង០០២ េដម្ប
ប ��ូ លកេបា្របកពីបទ

កេរៀបអពពិពហេដបង�ំ ជមេធ្យោក�ុងកទចំណាបអរម�ណ

េទេលភាធ�ន់ធ�រៃនឧ្រក ិ�កម
ដ
ទកទងនឹងេយនឌ័ រក�ុងរបបែខ�រ្រកហ និងផ�ល់

ករជួជុ លែផ�កច្បោដល់្រក�ភាគីេដបណឹង
� រដ�ប្បេវណីធំជេគទីពីរ ែដល
្រត�បាទទួលស�លេនចំ េពមុ ខតុ លក

2) ពិចរអំពីកេចទ្របកេលអងេ� ហតុអំពីកេរៀបអពហ៍ពិពេដបង�ំ
ជករ ំេលភ កេធ�ឲ្ក�ជទសករ

អំេពទរុណកម� ដ៏ដូចជឧ្រកិក
ដ ម�

េដែឡកមួយៃនកេរៀបអពហ៍ពិពេដបង�ំ និងកមាៃផ�េពេដ
បង�ំ ជអំេពអមនុ ស្ធម៌ៃនឧ្រកិ�កម
ដ
្របឆាមនុស្ជាត
3) ពិចរេឡងវ ិញនូវចរ ិកលក�ណៈផ�ូវច្បោប់នកទទួលខុស្រត�េទេលករក

េឃញអង�េហតុទកទងនឹងករ រំេលនិងអំេពហិង្ផ�ូវេភទក�ុងដីកប��ូ នេរឿង
ឲ្ជំនុំជ្រមសំណុំេរឿង០០២

និងប�ូ� លអំ េពហិង្ផ�ូវេភទជមេធ្យោកុង
�

កអនុ វត� “េគានេយបាកំ េទចខ�ំ” ែដលជន្រត�េច្រតវទទួលខុ ស្រត�
4) េរៀបចំចរ ិកលក�ណៈេឡងវ ិញអំពី 

ករ ំេលឲ្េទជឧ្រកិក
ដ ម�មួយ

េ្រក

ឧ្រក ិក
ដ ម�្របឆាមនុស្ជាតិ េដម្នាំយយុតិធ
� ម៌ស្រមាឧ្រក ិក
ដ ម�កុងអតី
�
ត
កល និេដ ម្បេធ�ជរនាំមិនឲ្េក តេឡងវ ិញនូ វអំ េពហិង្ផ�ូវេភទ ក�ុងេពល

បច�ុប្បន និងក�ុងេពលអនគត។ េ្របករណីយុតិស
�
�សៃនតុ លកឧ្រកិដកម�ស

�ង�េ្រកស�ង�េលកទី២ ក�ុង្របេទចិន កូ េរ ៉ និងឥណូ� េណសុី  ែដលបា
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ចរិលក�ណៈៃនករ ំេលជឧ្រក ិក
ដ ម�េដែឡកមួ យេ្រកឧ្រក ិដ�កម
្របឆាមនុស្ជាតិ ែផ�កៃនច្បោទមា�ប។
ដល់ករិល័យសហេច្រកេសុបអេង�ត
5) េសុបអេង�តឲ្បាេពញេលញេដមាកយកចិតទ
� ុកដកដូចគាដូចែដល

កេសុប
 ចំេពឧ្រកិក
ដ ម�េផ្សងេទៀេន ចំេពមុខតុលកបាទទួល  េពញ
្រគបកលៈេទសនិងតួអងៃ� នអំ េពហិង្ផ�ូវេភទក�ុងសំណុំេរឿង០០៣ និងសំណុំ
េរឿង០០៤

6) ប�ូ� លសំណួរជាកលកមួយចំនួនស្រមាកេសុបអេង�តស្រមាសំណុំេរឿង

០០៣ និង០០៤ ទកទងនឹងអំេពហិង្ផ�ូវេភទ (កេរៀបអពហ៍ពិពេដ

បង�ំ េ្រកសមត�កិច�របស់ជនសង្ស័ក�ុងសំណុំេរឿង០០៣ និង០០៤ កកតអ

វយវៈេភទ កគំរមកំែហងផ�ូវេភទ ករ ំេលភ និករ ំេលបំ ពដៃទេទៀត
ែដលេគេ្រប្របឆានឹង “ខ�ំ” ែដលពួ កេគបានកំណត់
ខ.

បេង�តយន�កស្រមាកទទួលស�លនិងកផ�ល់សំណងសមរម្ស្រមាជនរង

េ្រគៃនអំេពហិង្ផ�ូវេភទេ្រករបបែខ�រ្រកហ
ដល់ស�ប័ន អ.វ.ត.ក 
1) េរៀបចំបេង�តនិងអនុវត�យន�កជេ្រមេផ្សមិនទកទងបេចក
� េទសតុលក
ស្រមាយុតិធ
� ម៌អន�រក ដូ ចមាកំ ណត់អណត�ក�ុងែផ�កគាំ្ជនរងេ្រគា
េ្រកវ ិធាៃផ�កុងរបស
�
់ អ.វ.ត.ក េដរបប�ូ� លទំង កផ្សះផរ ករ ំលឹក

កចងចំ និកែស�ងរកករពិត និជេ្រមេផ្សងេទៀត េដ ម្បេលកកម�ស់

និងគាំ្ដល់កទទួលយកជផ�ូវក

កទទួ លស�ល់ និកប�ូ� លបទ

ពិេសធនរបស់សក្និងអ�ករស់រមាជីវ ិតៃនអំ េពហិង្ផ�ូវេភទេ្រករបប

ែខ�រ្រហម

2) ធានត្រម�វករបសជ
់ នរងេ្រគាះជចំែណកសំខនៃនកផ�ល់សំណងែដល

មាលក�ណៈរ ំេញាេយនឌ័រ េដរួមមាទំ ករផ�លេសវែថទសុខភាព
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កអប់ រ ំ កបណុ� ះបណ
ា�ល និកម�វ ិធីសិក្អំ ពី្របវត�ស�សៃនវ ិនាសកម
ក�ុងរបបែខ�រ្រកហេដរួមប�ូ� លទំអំ េពហិង្ផ�ូវេភទែដរ។

ដល់រដភិបាៃន្រពះរជាណកម�ុជ, អ.វ.ត.ក និងអង�កសហ្របជាជាត
3) េធ�ករួមគាេដម្ប
ប េង�តមូលនិធិថា�កជាតមួយស្រមាករផ�លសំណងស្រមា

ជនរង  េ្រគពីអំេពហិង្ផ�ូវេភទ ក�ុងអំឡុងេពលរបបែខ�រ្រកហម ក�ុេគា
បំណងេដ ម្បអនុេលតកតព�កិដ
ច ូ ចមាែចងក�ុងមា្១៦

ៃនេគា

ករណ និងកែណនាជមូ លដ�របស់អងក
� សហ្របជាជ ស�ីពីសិទិទ
� ទួ ល
បាកជួសជុលនិងសំណងស្រមាជនរងេ្រគាះកបំ ពរបំពធ�ន់ធ�រេល
ច្បោសិទិម
� នុស្អន�រជាតិ និកបំ ពបំ ពធ�ន់ធ�រេទេលច្បោមនុស្ធម៌
អន�រជាតិ ែដបាអនុ ម័តនិង្របកេដេសចក�ីសេ្រមមហសន�ិបា
៦០/១៤៧ ៃថ�ទី១៦ ធ�ូ ២០០៥

4) ជំរញ
ុ សមត�ភាេយនឌ័រ និងេធ�ឲ្្របេសេឡងដល់តុល្យភេយនឌ័រក�ុង អ.វ.
ត.ក

រដភិបាកម�ុជនិងអង�កសហ្របជាជាត
5) ែតងតំ�ស�ីែដលមាគុណសម្បត�្រគប្រគាេទក�ុងតួនាទេធ�កសេ្រមចចិត

េនក�ុតុលក េដមាចំេណះដឹង្រគប់្រគអំពីលក�ណៈៃនឧ្រកិ�កម
ដ
ផ�ូវ
េភទ ថេតឧ្រក ិក
ដ ម�ែបបេនះគួ រ្រត�េសុបអេង�តនិងកត់េទរេបៀបណេទ ប
សមរម្យ ្រពមទថេត ្រត�ផ�ល់កគាំ្ចិត-� សង�មែបបណ

េទ បជក

្របេសបំផុតស្រមាជនរងេ្រគាះ នសក្
ដល់អង�កសហ្របជាជាតិ
6) ផ�ល់មូលនិធិនិងចតតំទី្របក្ជំនាេយនឌ័រថា�កខ�សមា�ក
់
ឲ្េទ អ.វ.ត.ក

ជាមួៃដគូជាតមា�ក់
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ប�ូ� លទស្សនេយនឌ័ រនិងកយកចិតទ
� ុ កដកេលេយនឌ័ រ ចូ លេទក�ុអំ េព
ហិង្ផ�ូវេភទ និងេយនឌ័ រ ជចំ ណុចស�ូលេនរល្រគបទិដ�ភាទំអស់ៃន
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ដំ េណរកនីតិវ ិធី  និងេដ ម្បីធថប�
� ទំអស់េនះ

គឺ ជចំ ែណកៃនេករ

ដំែណលរបស់ អ.វ.ត.ក ដល់នីតិរដ�ថា�កជាតិ។
ដល់ស�ប័ អ.វ.ត.ក

7) េ្រជសេរនិងបន�រក្ទុកបុគលិ
� ក�ស�ីែដលទទួលបាកបណុ� ះបណ
ា�្រគប

្រគាស្រមាកេសុប
 អេង�ត កសួរសំណួរ និងកបកែ្រ្របធបទទកទង
នឹងអំេពហិង្ផ�ូវេភទេនះ

និងេដ ម្បបេង�តវ ិធានកជាកលកមួ យចំ នួន

ស្រមាផ�ល់ឲ្មានូ វ សន�ិសុខ ភាៃថ�ថ�ូរ កសមា�ត់ និកប៉ ះទង�ិចផ�ូវចិ ត�
ដល់ជនរងេ្រគាះ
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i

បណិ� ត េថេរសដឺឡង់ហ�ីស ជាអ�ជំនាជានខ�ស់ែផ�កសិទិ��ស�ីេពលមាជេមា�ះនិងជអ�កស្រម�ករងកុ�ងេវទិកក

ស�បសេម�ងពិតរបស់�ស�ី មានតួនាជអ�កនិពន�នាមុខស្រមាប់ឯរសេង�បេនះ រួមនិពន� េដមាជំនួយច្បោបេច�កេទ
ពីេមធាវីេដមបណ�ឹរដ�ប្បេវណ េនចំេពមុខ អ.វ.ត.ក េលក�ស សុីេខស�ូដហ្សុីស�ី។ សូមអរគុណដល់ ែក�រដហ�ី អ�សេង�ត

កណ៍តុលកែខ�រ្រកហៃនអង�កគេ្រមផ�ួចេផ�មយុតិ�ធម៌សង�មេសរ ី ស្រមាកពិនិត្េឡងវ ិញេដ្រប�្របយ័តនិង

កេឆ�យតបេដគំនិតល�ៗជាេ្រចេទេលទឡ�ីករណ៍ដូចមាេនក�ុឯកសេនះ

ទកទងនឹងសវទំង�ស�កុងកបេង�
�
តអ.វ.ត.ក សូមអនតុលកែខ�រ្រកហមបណា�ធិកេដ ចនឌីសុីអសុីអរី
របស់មជ្ឈមណ�ឯកសកម�ុជា, ភ�ំេពញ (េស៊រឯកស No. 10, 2006)
ii

អង�ជំនុំជ្រមវ ិសម�កុ�ងតុលកកម�ុជា(២០០៤), ច្បោសីពី
� ករបេង�តអង�ជំនុំជ្រមវ ិសម��, ច្បវ ិេសធនកម�,
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-documents/KR_Law_as_amended_27_Oct_2004_Eng.pdf, Ch 1,
p. 1 – 3.

iii

iv

កសមា�ផា�លខ�ួនជាមួបុគ�លិកអង�កសហ្របជាជាតិ ែផ�កេលទិនន
� ័យអង�កសហ្របជាជាតិ ជាមួ

េមធាវមិនែមនជបុគ�លិកអង�កសហ្របជាជាតិេកេនតុលករ។ ស្រព័ត៌មាបែន�មអំពីេច្រកម ្រពះរជអជ
បុគ�លេផ្សេទៀត សូមេមលេគហទំព័រ អ.វ.ត.ក http://www.eccc.gov.kh/en (េបកេមលេនៃថ�ទី២២ មករ ២០១២).
v

សូមអ ខ្រណេអនដឺសុន “បង�ិលចង�ូត ៃនកផ្សះផ ្រតឡបមកវ ិញ ៖ ករេឆ�តបចំេពអំេពហិង្ផ�ូវេភទេ្រក

របបែខ�រ្រកហ” េនក�ុ ្រពឹត�ិប័្�សវ្រេដម្យ
ប ុតិធ
� ម៌សង�មសុីអថ (ច្បោទី៣ េលខ២ ឆា�២០០៥) ទំព័រ៧៨៥-៨៣២
ក�ុងេនា គាតបាពិភាកអំពីលទ�ផលទទុកមុនេដសែតកង�ះខសមត�ភាស�ីពីអំេពហិង្ផ�ូវេភទកុ�ងតុលករ រ
ជាមួនឹងកខកខមិនបាេធ�កេសុបអេង�តែដលមាសកនុពល កុ�ងខណៈេពលែដល អ.វ.ត.ក េនកុងដំ
�
ណាកបេង�ត

កេរៀបចំេនេឡយ
vi

ស្រមាព័ត៌មាបែន�មអំពីផលប៉ះពលពិេសសរបស់ភាគេដមបណឹង
� រដ�ប្បេវណី រប់ទកនាំយឲ្តុលកមា

ចំណាបអរម�ណ េទេលប�
� អំេពហិង្ផ�ូវេភទ សូមអទឡ�ីករណ៍សន�ិដ�ប��ប់កពិភាកេដញេដសំណុំេរឿង០០១

របស់េមធាវីេដមបណ�ឹរដ�ប្បេវណី រយកេដយ េដវីដេស�ហ�ឺអ�កឃា�េមលតុលកែខ�រ្រកហកម�ុជា២៨ វ ិច�ិក២០០៩
ទំព័រ ៤-៦ (េបកចូលៃថ�ទី២៣ មករ២០១២) កុ�ងhttp://www.cambodiatribunal.org/sites/default/files/ctm_blog_1123-2009.pdf). ស្រមាកវ ិភាទកទងនឹងសិទិន
� ិងតួនាទែដលកនែតេខចេទកុ�ងកចូលរួមរបស់ភាគេដមបណឹង
� រដ�
ប្បេវណីេ អ.វ.ត.ក សូមអន ជូេលវ ៉លេឡស “ភាគេដមបណឹង
� រដ�ប្បេវណ កំពុងបរជ័កុ�ង្របេទកម�ុជ” វ ិទ្យហូឡង់

អន�រជាតិ១៨ មករ២០១២ េបកចូលៃថ�ទី២២ មករ២០១២ កុ�ង

http://www.cambodiatribunal.org/sites/default/files/news/Losing%20Civil%20Parties%20in%20Cambodia.pdf. សូម
អនស�ស�បិទបាំរបស់កម�ុជា៖ ចិតវ ិទ្ៃនកប៉ះទង�ិចផ�ូវចិត�ពីរបបែខ�រ្រកហមបណា�ធិកេដ េបថវ៉ន់ស�ក ដ
េរេឆទឺ និងយក់ឆាង េដមា អធឹមថាលបុត ជបណា�ធិក្រគប្រគង មជ្ឈមណ�ឯកសកម�ុជា, ភ�ំេពញ(២០១១) ជ
ពិេសសែផ�កទី២៖ “ផលប៉ះពលៃនកប៉ះទង�ិចផ�ូវចិត�េលអង�ជំនុំជ្រមវ ិសម�កុ�ងតុលកកម�ុជ” ទំព័រ ៩២-១៩០។

េទះមិនមាកពិភាកជាពិេសអំពីបទពិេសធនៃនអំេពហិង្ផ�ូវេភទក៏េដយ ករបកគំេហញែដលថ ដំេណរកនីតិ

វ ិធី អ.វ.ត.ក អរួមចំែណកដល់កប៉ះទង�ិចផ�ូវចិត�បែន�មេទៀត ក៏ដូចជឱកស្រមាកព្យោបាលេនាះ មាភា

ទក់ទង។
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ស្រមាព័ត៌មាបចុប្បន�ភេក
�
តេឡងកុងដំ
�
េណរកនីតិវ ិធី និងសកម�ភាពអ.វ.ត.ក សូមេមល អ�កឃា�ំេមតុលកែខ�រ

vii

្រកហមេរៀបចំេដមហវិទ្យោច្បោៃនសកលវ ិទ្យោលណសេវ ៉ស�ឺន និងមជ្ឈមណ�ឯកសកម�ុជា ក�ុ

http://www.cambodiatribunal.org/ (េបកចូលៃថ�ទី២៣ មករ២០១២)។ អ.វ.ត.ក ក៏មាេគហទំព័រែដលមាកផ្សបន�

ផា�ល់ ឯកសតុលករ ្របតិ និងរេបៀបវរអង�ជំនុំជ្រមសដំបូង កុង http://www.eccc.gov.kh/en
�
(េបកចូលៃថ�ទី
១៩ មករ២០១២)
viii

“Final Judgment", 3 February 2012, doc no. F28, paragraphs 174- 183.

“សហរដ�អេមរិ្របកសអំកចូលរួមចំែណកេទដល់តុលែខ�រ្រកហ” េសចក�ីែថ�ងព័ត៌មារបស់ករិយាលកិច�

ix

កឧ្រកិក
ដ ម�ស�ង�ម ្រកសករពរជសហរដ�អេមរិច ៃថ១៤ តុល ២០១១
http://www.state.gov/j/gcj/us_releases/other/175540.htm (េបកចូលៃថ�ទី២២ មករ២០១២)។
x

សូមអន វិទស�េបកទូលយកអភិវឌ្ថ�ីៗេនអង�ជំនុំជ្រមវ ិសម�កុងតុ
� លកកម�ុជ ៃថ�ទី១ វ ិច�ិក២០១១, ក�ុង 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ed781272.html (េបកចូលៃថ�ទី២៣ មករ២០១២) និងអង�កឃា�ំេមសិទិ�
មនុស្សកម�ុជា៖ េច្េសុបអេង�តឧ្រកិក
ដ ម�ែខ�រ្រកហគួរលែលតំែណង ៃថ�ទី៣ តុល២០១១, កុង
�

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e8ab2a52.html (េបកចូលៃថ�ទី២៣ មករ២០១២)។ សូមេមល មា៉ែអ៊លីស

កករពឯករភាតុលកកុងតុ
� លកកូនកត់៖េមេរៀនទទួលបាពី អ.វ.ត.ក និងកអនុវត�ល�បំផុតស្រមាេពលអន
គត (សមាគេមធាវអន�រជាតិ, ែក�� ២០១១)
xi

សូមអ “របបែខ�រ្រកហ ភាខុសពីធម�តៃនអំេពហិង្ផ�ូវេភទ” េខមបូឌេដលីៃថ�១២-១៤ ក�� ២០១១ (ទំព័រ១១)

ែដលេគបាដក�សង់សម�ីរបស់េច្រកសុីលវ ខរ៉យថ“ជេមា�មួយេនះមាភាពខុពីធម�ត េដវមិនមាកេច
្របកេទេលអំេពហិង្្រគបទីកែន�ងេទេល�ស�ីេដសែតពួកេគជា�ស�”។ េនក�ុករសរេសេឆ�យតបេទបណា�ធិក
កែសេនាះ េលក�សី សុសុវន េមធាវភាគីេដមបណ�ឹរដ�ប្បេវណីជាតិនេលក�ស សុីេខស�ូតហ្សុីស�ីេមធាវភាគេដមប
ណឹង
� រដ�ប្បេវណ អន�រជាតបាេឆ�យជំទសថា“េគាលនេយាែខ�រ្រកហអំពីកេរៀបអពពិពហេដបង�ំ ែដលជ

ទ្រមងហិង្េយនឌ័រ ្រត�េគអនុវត�យា៉ទូលនិងជ្របព័ន”។ ចុងេ្រក ឧ្រកិក
ដ ម�េនះ្រត�េគប�ូ� លកុងដីកប�
�
ូ� នេរឿង
ឲ្ជំនុំជ្រមសំណុំេរឿង០០២ េ្រកកិច្� របងែ្របរបស់េមធាវេដមបណឹង
� រដ�ប្បេវណី េហយ“ជនរងេ្រគាះេមាភា
ក�ហនក�កនិយាអំពីឧ្រកិដកម�និងកឈឺចបែដលពួកេគបាទទួលរង”
សូមេមល ដីកដំេណាះ�សយសំ េរឿង០០២, កុ�ង
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/D427Eng.pdf (េបកចូលៃថ�ទី២២ មករ២០១២)។
xii

ជពិេសសសូមេមលកថខណ�១៤២៦-១៤២៩ ែដលបាប�
� ក់ថា“េនេ្ររបបកម�ុជ្របធិបេតយ្យករ ំេលភែដជ

ឧ្រកិដកម�្របឆាមនុស្ជាត ្រត�បា្រប្រពឹតេឡងកុ�ងកលៈេទសៈេផ្គាជាេ្រចន ជាពិកុងមន
�
�ីរសន�ិសុខ” (កថាខណ

១៤២៦) ប៉ុែន� សហេច្រេសុបអេង�តបាសន�ិដ�ថា“េគានេយាបបក្កុមុ�យនីសក
� ម�ុជជាផ�ូវកទកទងនឹងក

រ ំេលគឺេដម្បបងកុំឲ្េកតមនេឡង និងេដម្បដកទណ�កម�ជនៃដដល់។ េទះបជេគានេយាបេនះមិនអ្រគប្រគ
មិនឲ្មាករ ំេលភកេដយ កេគមិនអចតទុកថករ ំេលជឧ្រកិដកម�មួយកុងចំ
�
េណាឧ្រកិដ�កមែដលេមដឹកនាំបក

កុមុ�យនីសក
� ម�ុជ េ្របេដម្បអនុវត�េដម្បសេ្រមេគាបំណងរួមែដរ” (កថាខណ�១៤២៩)។
xiii

ករសមាផា�លខ�ួនជាមួេមធាវេដមបណឹង
� រដ�ប្បេវណ សុីេខស�ូតហ្សុីស�ី េនៃថ៥ កុម�ះ ២០១២ េនភ�ំេពញ, កម�ុជ

xv

កបកែ្របសីលធម្របករ៦ែដលេគឧស្សោយកមកេនាះ បេបាះពុមកុ�ង “សីលធម៌្របកទី៦” េដេលយក់ឆាង
ទស្សនាវតែស�ងរកកពិត មជ្ឈមណ�ឯកសកម�ុជា ភ�ំេព េលខ១៥ (២០០១)
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http://d.dccam.org/Projects/Magazines/Previous%20Englis/Issue15.pdf (េបកចូលៃថ�ទី៣១ ធូ� ២០១១)។ កបកែ្រ

ែដលមាកផ្សព�ផ្យា៉ទូលេនះ មាភាមិនច្បោលសទលែតេសះ េដសកសន�ត់ថ ទេង� “ែដលមា
កយល់្រព” អជទេង� “្រត�វេបង�ំ”។ កុ�ងភាែខ�រ មាែតមួយ្របេយប៉ុេណា�ះ ប៉ុែនកបកែ្រប សីលធម្របកទី៦

េនះ មាពីរបីកថខណ�ជាភអង់េគ�ស។ អ�កបកែ្រជានខស
� ់មា�កេនតុលបាបកែ្រេ្រផ�ូវកថា៖
៦. កុំ្រប្រពឹតអំេពមិន្រតឹ្រត�តសីលធម៌េល�ស�ីឲ្េស

ជាកសន�ិដ�ន កុ្រប្រពឹតអំេពមិន្រតឹ្រត�តសីលធម៌េល�ស�ីនិងបុរសឲ្េសះ។ កិត�ិយរបស់េយង ឥទ�ិពល
បដិវត�របស់េយង វប្បធមៃថ�ថ�ូរនិងស�តស�របស់្របជាេយង និង្រត�ប៉ះពល្របសិេបអំេពទំេនះ្រត�បា្រ្រពឹត�។

ម៉្យ វប៉ះពលដល់្របជនេយង។ ម៉្យវ ិញេទៀត និងសំខនបំផុតេនាះ ្របសេបេយង្រប្រពឹតអំេពមិន្រតឹ្រត�តសីល
ធម៌េល�ស�ីនិងបុរស ែដលជសមាភាព្របាសីលធម៌បំផុតែដលមាែតពួកខ�ំ្រគប្របេភេទែដលេធ�ែបបេនះ េនាះ
េយងនឹង្រត�ខ�ំអូសទង�ស�លបំផុត។ ដូេច�ះ ទេង�េនះជទេង�េ្រគថា�កចំេពេយងទំអស់គា� និចំេពចលនា
ដិវត�។
មិនមាឧបសគ�អីទ
� កទងដល់កេរៀបចំកេរៀបអពពិពហនេពលបចុ�ប្បនេនះេទ ្របសិេបអនុវត�បាត

េគលករណ ខេ្រកេនះ៖

ទីមួយ៖ ជន្រត�េរៀបកនិមួយៗ្រត�យល់្រពកុ�ងកេរៀបអពពិពហ៍ និ

ទីពីរ៖ មានកអនុម័តពីសហករ

េពលអនុវត�តេគាលកេនះេហយ មិនមាេហតុផលណមួយស្រមាជនណាមា�កុងក្រប្រពឹតអំ
�
េពអសីល

ធម៌េល�ស�ីនិងបុរស េឡយ។

ខណៈេពលែដលពក្“អំេពមិន្រតឹ្រត�តសីលធម៌” អបកបកែ្រថជា អំេពអសីលធម៌ េដរបទំទំនាក
ទំនងផ�ូវេភទែដលមិនមាកយល់្រពែដរេនាះ ទូេទ េគយល់ថ សូម្បែតទំនាក់ទំនផ�ូវេភទែដលមាកយល់្រពគា

រវបុរសនិង�ស�ី ែដលេរៀបកេដមិនមាកេរៀបចំេដ អង�ក ក៏្រត�វពួែខ�រ្រកហគិតថជ អំេពមិន្រតឹ្រត�ត

សីលធម៌ ឬ អំេពអសីលធម៌ ែដរ។ ជាកគួរឲ្ចបអរម�ណ កុ�ងកកត់សមា�ល់ថពីរេបៀបែដល សីលធម៌្របកទី៦េនាេ្រប
សកម�ភាផ�ូវេភទ េដម្បែញក “ខ�ំ” និង កុ�ងន័យេនះ អ្រត�េគចត់ទុថជចំណុលស�ូល ស្រមា “េគានេយាបកំ

េទចខ�ំ” ជាជ បំែបកេចញ ែដល អ.វ.ត.ក បាកំណត់។
xvi

សូមអ ខ្រណេអនដឺសុន “បង�ិលចង�ូត ៃនកផ្សះផ ្រតឡបមកវ ិញ ៖ ករេឆ�តបចំេពអំេពហិង្ផ�ូវេភទេ្រក

របបែខ�រ្រកហ” េនក�ុ ្រពឹត�ិប័្�សវ្រេដម្យ
ប ុតិធ
� ម៌សង�មសុីអថ (េលខ៧៨៥ ឆា�២០០៥) ទំព័រ៧៨៩។ សូមអន 
្រទីណាត “ខំុអ
� មាអរម�ណ ថ្រពលឹរបស់ខំុ�បាេហះេហេចញពីកុងរករបស់
�
ខំុ៖
� ក�សវ្រអំពីអំេព
ហិង្ទកទងេយនឌ័រ ក�ុងរបបកម�ុជ្របជាធិបេតយ្យ េនបាតដំបង និងេខត�ស�យេរៀ” ស្រមាអង�កគំេរអ�កច្បោ

ករពសិទិ�កម�ុជា េចញផ្កុងេពលខមុ
�
ខ។
xvii

េអលីហ្េបថែប៊កឃឺ េពលស�ង�ផុតរលត់េទ៖ កម�ុនិងបដិវត�ែខ�រ្រកហម,កិច�កសធារ, ្រក�ញូវយ៉ក, 

១៩៩៨, ទំព័រ១៨៤។ ទឡ�ីករណ៍របស់គាតេលកេឡងថា មចំណងរវកេរៀបអពពិពហេដបង�ំ ភាខ�ស់ៃនជាត
សសន៍ និកផលិត។
xviii

សូមអនដំេណាះ�សយសំ េរឿង០០២ កថាខណ ១៤២៩ កុ�ង

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/D427Eng.pdf (េបកចូលៃថ�ទី២២ មករ២០១២).
xix

សូមអន ម៉ម កល្យោ“រ ំេល�ស�ីែដលជខ�ំអង�ក” ទស្សនាវតែស�ងរកករពិ។ មជ្ឈមណ�ឯកសកម�ុជា េល១៥

(២០០១) ទំព័រ ២-៥ និង ៦០-៦០។
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xx

េអនដឺសុន “បង�ិលចង�ូត ៃនកផ្សះផ ្រតឡបមកវ ិញ” ទំព័រ៧៨៩-៧៩០

េ្រពី្របភែដលដក�សង់មកេ្របកុងឯកសេនះ
�
សូមអន ្រឌីចកុសិន ភាជាេទពធីែដលបាត់បងេទ៖ កបដិ
េសធមិនទទួលអំណា�ស�ីកុង្របវត�ស�សកម�
�
ុជា(ទីភា�កងNIAS Press: ្រក�ខូេផនហេហ�ន,២០០៨), ណាក វ កស៊
xxi

មី អំេពហិង្េយនឌ័រកុងរបបែខ�
�
រ្រកហម៖ េរឿរ៉របស់អ�ករស់រមាជីវ ិតពីរបបកម�ុជ្របជាធិបេតយ(១៩៧៥-១៩៧៩)
(n.p.: ភ�ំេពញ, ២០០៨), ហ�រីសូ ៃស្ប្រក្បរបស់កម�ុជ៖ កចងចរបស់�ស�ីចមូសីម
� េ្រករបបែខ�រ្រកហម

(មជ្ឈមណ�ឯកសកម�ុជា, ភ�ំេពញ,២០០១), និងភាពយនេដ ផាតរចនាវលែ�កុងរបបែខ�
�
រ្រកហម៖ េរឿរ៉របស់អ�ក
រស់រជីវ ិតពីករ ំេលភ តគីម (មជ្ឈមណ�ឯកសកម�ុជា, ភ�ំេពញ,២០០៤)។
សូមអដីកដំេណាះ�សយសំ េរឿង០០២ កុ�ង

xxii

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/D427Eng.pdf (េបកចូលៃថ�ទី២២ មករ២០១២)។
សូមអន ទឡ�ីករណ៍សន�ិដប��ប់កពិភាកេដញេដរបស់េមធាវេដមបណឹង
� រដ�ប្បេវណ កម�ុជគង់ពិសី ដូចមា
រករណ ក�ុង អ�កឃា�ំេមតុលកកម�ុជ ៃថ�ទី២៨ វ ិច�ិក២០០៩ េដេដវ ីដេស�ហឺ, 
� ទំព័រ ៤-៦ (េបកចូលៃថ�ទី២៣ មករ
xxiii

២០១២ ក�ុងhttp://www.cambodiatribunal.org/sites/default/files/ctm_blog_11-23-2009.pdf)។

សូមអដីកដំេណាះ�សយសំ េរឿង០០២, កថខណ�១៤២៨ កុ�ង
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/D427Eng.pdf (េបកចូលៃថ�ទី២២ មករ២០១២)។
xxiv

xxv

សូមអន ម៉កល្យោនី ក�អតប
� ទ “ភស�ុតអំពីករ រំេលបំពផ�ូវេភទកុងរបបកន
�
់អំណរបស់កម�ុជ្របធិបេតយ្”

ទស្សនាវតែស�ងរកករពិ, មជ្ឈមណ�ឯកសកម�ុជា, ភ�ំេពញ, េល១៥ (២០០១) ែដលគាតបាសន�ិដ�ថ “េនក�ុងរប

កម�ុជ្របធិបេតយ្យ ច្បែដលតកែតងេឡងេដម្បហ្របករ ំេលបំពផ�ូវេភទ ប៉ុែន�ែបរជជំរញ
ុ ឲ្មាករ ំេល
បំពផ�ូវេភទេទវិ” (៥) េហយ “ច្បោបេង�តេឡងយា៉រេបៀបេនះែដលេធ�ឲ្�ស�ីគា�នទទួអ�ីពីកនិយាេនាេទ” អំពីក

រ ំេលភ ប៉ុែនអចនិង្រត�ទទួលកសងសឹកេទវិេទ (៥)។
xxvi

សូមអ េផកឡឺវ ីន េស�ហនិងភាញ័រខ�កុង្របេទសកម�ុជា៖ អ
�
ពហ៍ពិពហ៍ កំេណកឈឺចបជពិធី េ្រក

របបែខ�រ្រកហម(ទីភា�កងរNUS Press: សំហពួរ, ២០១០) និងភាជាេទពធីែដលបាបាត់បងេទរបស់្រទ�ឌចកុ

សិន ស្រមាកវ ិភាផលប៉ះពលេយនឌ័រៃនកេរៀបអពពិពហេដបង�ំ ្រពទំងកបាត់បងស�ប័សង�ម និងពិធី

ែដល�ស�ីទទួលបាអត�ស��ណនិងឋនៈ។
សូមអន“អ�កេធ�យុទ�នាកបាេលកជទឡ�ីករណ៍ថា អនាកម�ុជ្រត�ពឹងេទេលកដកទណ�កម�េលឧ្រកិដ�កមផ�ូវ
េភទក�ុងអតីតក” េដហណាហុិន�ស�ម ក�The Guardian, ៃថ�ទី១៦ ធូ� ២០១១ កុ�ង
xxvii

http://www.guardian.co.uk/global-development/2011/dec/16/cambodia-past-sexual-crimes-khmer-rouge (េបក
ចូលៃថ�ទី១៩ មករ២០១២)
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