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បុព្ក្វ ថា
របាយការណ៍ពន្ោះ ប្ត្ូវបាន្ដ្ឋក្់ឲ្ សថិត្ពប្កាមខផ្នក្មួយនន្រពប្មាង Lawyers, Conflict & Transition ខដលជារំន្ិត្ផ្តួចពផ្តើមរយៈពព្លបីឆ្នំ ឧបត្ថមភមូលន្ិធិពដ្ឋយ ប្ក្ុមប្បឹក្ោប្ស្គវប្ជាវសងាម ន្ិងពសដាក្ិចច។
រពប្មាងខដលធំជាងពន្ោះ

ខសវងយល់ព្ីត្ួនាេីរបស់ពមធាវីពៅអំឡុងពព្លមាន្វិវាេ

របបផ្តតច់ការ

ន្ិងការផ្តលស់បតូររបបន្ពោបាយ។

ពបើព ោះជាមាន្មជឈការនន្វិធាន្ចាប់ចំព ោះប្េឹសតីសហសម័យ

ក្៏មាន្ការសងកត្់ធងន្់ត្ិចត្ួចចំព ោះព្័ត្៌មាន្ខដល ក្់ព្័ន្ធ មក្ពលើត្ួនាេីរបស់ពមធាវីពៅពប្ៅប្បព្័ន្ធត្ុោការ ឬជា “មន្ុសសព្ិត្ប្បាក្ដ” ខដលបពប្មើការក្នុងប្បព្័ន្ធពន្ោះ។

ន្ិងការពគរព្យុត្តិធម៌សម័យអន្តរកាលក្៏ពដ្ឋយ

ពដ្ឋយ ញពចញព្ីក្រណីសិក្ោចំន្ួន្ប្បាមំ ួយ
(ក្មពុជា
ឈីលី
អុីប្ស្គខអល
បា៉ាពឡសទីន្
េុយពណសុី
ន្ិងអាប្ហវិក្ខាងត្បូង)
ពយើងបាន្ចាប់ពផ្តើមបពងកើត្រពប្មាងពប្បៀបពធៀប
ន្ិងាមពគលរំន្ិត្មួយសប្មាប់
ការពគរព្ចាប់ក្នុងដំណាក្់កាលប្បវត្តិស្គប្សតពៅក្នុងសងាមអន្តរកាល ន្ិងមាន្វិវាេ។ ពដ្ឋយប្បកាន្់យក្វិធីស្គប្សត ងំ មូលចំព ោះត្ួនាេី ន្ិងមុែងារនន្ចាប់ ន្ិងពមធាវី រពប្មាងពន្ោះមាន្បំណងពធវើជាចំណុចយុេធស្គប្សតមួយពៅចពនាលោះយុត្តិធម៌ សម័យអន្តរកាល
ន្ិងសងាមវិេានន្វិជាាជីវៈចាប់។
បុរាលិក្រពប្មាង មាន្មូលដ្ឋាន្ពៅមហាវិេាល័យន្ីត្ិស្គប្សត នន្សក្លវិេាល័យ Queen’s University Belfast ន្ិងពៅវិេាស្គថន្យុត្តិធម៌អន្តរកាល នន្ស្គក្លវិេាល័យ Ulster ។
សនូលនន្រពប្មាងពន្ោះ មាន្ប្ជុង “ព្ិភព្ជាក្់ោក្់” មួយ ពហើយែិត្ែំពដើមបីពធវើឲ្ មាន្ភាព្ែុសខបលក្មួយ ចំព ោះប្េឹសតី ន្ិងការអន្ុវត្តន្៍។ ពប្ៅព្ីលេធផ្លនន្ការសិក្ោ ពយើងាំងចិត្តក្នុងការបពងកើត្រណៈក្មែការការងារមួយ ខដលន្ឹងជួយដល់សងាមនានា
ខដលពយើងបាន្សិក្ោប្ស្គវប្ជាវ។
ពយើងក្៏បាន្ដឹងព្ីដំបូងផ្ងខដរថា
បុរាលិក្ចុោះប្ស្គវប្ជាវាមមូលដ្ឋាន្ជួន្កាលមាន្អារមែណ៍ថាមាន្ក្ំហុសក្នុងការ
ពដ្ឋយមាន្អត្ថប្បពោជន្៍ត្ិចត្ួចខដលអាចបងាាញបាន្សប្មាប់អនក្ចូលរួម។
ជាខផ្នក្មួយនន្ពគលន្ពោបាយចរិោមាោេរបស់ពយើង
ត្ប្មូវជាព្ិពសសពៅពលើយុាតធិការន្ិមួ យៗខដលសថិត្ពប្កាមការព្ិន្ិត្ ព្ិច័យ ក្៏ដូចជាឯក្ស្គរសពងេបសប្មាប់ប្បិយមិត្តអនក្អាន្អន្តរជាត្ិ។

“ពោត្ចូល”
ពហើយបនាទប់មក្បន្តពៅពេៀត្
ពយើងបាន្បពងកើត្របាយការណ៍ខដលត្ប្មង់ពៅពលើការអន្ុវត្តន្៍មួយពស៊េរី

បុរាល ំងឡាយខដលពរបាន្សមាភសសប្មាប់រពប្មាងធំជាងពន្ោះ (ជាង 120នាក្់) ប្ត្ូវបាន្ពរអព្ាើញឲ្ ពលើក្ជាប្បធាន្បេប្ស្គវប្ជាវ ន្ិងពគលរំន្ិត្នានា ខដលមាន្ការ ក្់ព្័ន្ធពដ្ឋយផ្តទល់ន្ឹងព្ួក្ពរ ន្ិងបណាដអងាការ
ន្ិងបណាតញពផ្សងៗខដលព្ួក្ពរពធវើការជាមួយ។ ប្ក្ុមសនូល បាន្េេួលន្ិងវិភារពោបល់ ងំ ពន្ោះ ពហើយពធវើការពលើរបាយការណ៍សំខាន្់ព្ីរក្នុងមួយយុាតធិការ។ ក្នុងក្រណីែលោះ ការងារបាន្ប្ចប់ពដ្ឋយបុរាលិក្ខាងក្នុង ពហើយក្រណីែលោះពេៀត្
ពយើងដក្ពចញព្ីធន្ធាន្ ន្ិងេីប្បឹក្ោអន្តរជាត្ិរបស់ពយើង។
របាយការណ៍ ងំ ពន្ោះ ប្ត្ូវបាន្ពរពរៀបចំឲ្ មាន្ត្នមលសប្មាប់អនក្អន្ុវត្តភាលមៗ ដូពចនោះពហើយពយើងបាន្ែិត្ែំបព្ចៀសការពប្បើប្បាស់ ក្ ពព្ចន្៍ ន្ិងភាស្គខដលព្ិបាក្យល់។ ពយើងមាន្អត្ថបេជាភាស្គអង់ពរលស ន្ិងភស្គត្ំបន្់នានាខដល ក្់ព្័ន្ធ។
អវីៗខដលប្បិយមិត្តអនក្អាន្រំព្ឹងេុក្ ឆលុោះបញ្ហចងំ ព្ីអនក្ខដលចូលរួមផ្ដល់បេសមាភសន្៍ជាពប្ចើន្ ដូចជា៖
o

អនក្ជំនាញខផ្នក្ចាប់ជាត្ិ ន្ិងអន្តរជាត្ិ (រួម ងំ ពមធាវីសងាម / ពមធាវីរដា)

o

អនក្ប្បាជញខដលចាប់អារមែណ៍ពលើត្ួនាេីរបស់ពមធាវី ជាអនក្ពដើរត្ួខាងន្ពោបាយ ន្ិងសងាម (ពដ្ឋយពផ្តតត្ជាព្ិពសសពលើ យុត្តិធម៌សម័យអន្តរកាល)

o

មប្ន្តីរដ្ឋាភិបាល

o

អនក្ាក្់ខត្ងពគលន្ពោបាយអន្តរជាត្ិ

o

សក្មែជន្សងាមសុីវិល

o

អនក្កាខសត្ ន្ិងអនក្ពធវើអាថ ធិបាយដនេពេៀត្

ពស៊េរីរបាយការណ៍ ងំ មូលន្ឹងអាចរក្បាន្ពៅពលើខវបស្គយថ៍របស់ពយើងខដលមាន្អាសយដ្ឋាន្

www.lawyersconflictandtransition.orgពហើយន្ឹងផ្សព្វផ្ោយាមបណាតញ

ន្ិងរណន្ីTwitter

របស់ពយើង (@lawyers_TJ)។
ពយើងសងឃឹមថា ពោក្អនក្ន្ឹងរីក្រាយអាន្របាយការណ៍ពន្ោះ ពហើយពយើងសូមពលើក្េឹក្ចិត្តឲ្ ពោក្អនក្ ងំ អស់គនផ្សព្វផ្ោយបន្តពៅពលើបណាតញរបស់ពោក្អនក្ផ្ងខដរ។
សប្មាប់ព្័ត្៌មាន្បខន្ថមអំព្ីរពប្មាងធំជាងពន្ោះ សូម ក្់េងមក្ពយើងែញុំពដ្ឋយពសរី ាមអាសយដ្ឋាន្៖
www.lawyersconflictandtransition.org/contact
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ការេេួលស្គាល់ ន្ិងការបដិពសធ
របាយការណ៍ពន្ោះ

បាន្ពរៀបចំពឡើងពដ្ឋយ

Alex Batesmithពប្កាមក្ិចចសហការជាមួយរពប្មាង

Lawyers, Conflict and Transition ។

Alex រឺជាពមធាវី

ន្ិងសនាធការីមានក្់ពៅេីប្ក្ុង Manchesterខដលមាន្បេព្ិពស្គធខផ្នក្ចាប់ជាងនមភឆ្នំខាងសិេធិមន្ុសសជាត្ិ ន្ិងអន្តរជាត្ិ ចាប់មន្ុសសធម៌ ន្ិងប្ព្ហែេណឌ យុត្តិធម៌សម័យអន្តរកាល ដំពណាោះប្ស្គយវិវាេ ន្ិងបញ្ហាវិធាន្ចាប់នានា។
គត្់ចំណាយពព្លប្បាំឆ្នពំ ធវើជាប្ព្ោះរាជអាជាញអន្តរជាត្ិសប្មាប់អងាការសហប្បជាជាត្ិ ពៅប្បពេសក្ូសូវូ ន្ិងក្មពុជា ពហើយប្ត្ូវបាន្ពរពប្ជើសពរីសឲ្ ពធវើជា េីប្បឹក្ោក្មពុជា សប្មាប់រពប្មាង Lawyers, Conflict & Transition ។
រាល់េសសន្ៈ ងំ អស់ខដលបាន្បព្ចញ ន្ិងរាល់ក្ំហុស ងំ ឡាយ ពៅខត្ជាការេេួលែុសប្ត្ូវរបស់អនក្ន្ិព្ន្ធ។
របាយការណ៍ពន្ោះ សរពសរពឡើងេុក្ជាប្បពោជន្៍ពប្បើប្បាស់ពដ្ឋយឥត្រិត្នថល។ េសសន្ៈ ន្ិងពោបល់នានាខដលមាន្ក្នុងរបាយការណ៍ រឺជាេសសន្ៈ ន្ិងពោបល់របស់អនក្ន្ិព្ន្ធ មិន្ខមន្ជារបស់ ប្ក្ុមប្បឹក្ោប្ស្គវប្ជាវពសដាក្ិចច ន្ិងសងាមពឡើយ។ ពោក្អនក្
អាចពប្បើប្បាស់ ន្ិងថត្ចមលងវា ងំ មូល ន្ិងពដ្ឋយអពន្លើសប្មាប់ពគលបំណងអប់រំ ពបើសិន្ពោក្អនក្៖ (i) មិន្ខក្ខប្ប ឬខប្បសប្មលួ ែលមឹ ស្គរ (ii) ពប្បើប្បាស់ឯក្ស្គរពន្ោះក្នងុ ពគលបំណងមិន្រក្ប្បាក្់ចពំ ណញ ន្ិង (iii) េេួលស្គាល់ការរក្ោសិេរធិ បស់មាចស់
ន្ិងប្បភព្ក្នុងការដក្ប្សង់ណាមួយព្ីរបាយការណ៍ពន្ោះ។
ពោងពៅាមចាប់ប្ញត្តិ អនក្ន្ិព្ន្ធ មិន្េេួលែុសប្ត្ូវចំព ោះការពប្បើប្បាស់របស់ពោក្អនក្ចំព ោះរបាយការណ៍។ អនក្ន្ិព្ន្ធ សូមការ រសិេធិសីលធម៌របស់ព្ួក្ពរ សថត្ិ ពប្កាមចាប់សតីព្ក្ី ព្ូ ឌី ីហោញ ( Copyright Designs)
ន្ិងចាប់បា៉ាត្ង់ ឆ្នំ 1988 ពដើមបីឲ្ ក្ំណត្់អត្តសញ្ហញណជាអនក្ន្ិព្ន្ធខដលមាន្ស្គននដ។
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ពសចក្តសី ពងេប
យុត្តិធម៌សម័យអន្តរកាល សំពៅពៅពលើដំពណើរការខដលសងាមមួយប៉ាុន្ប៉ាងពដ្ឋោះប្ស្គយការរំពោភសិេធិមន្ុសសប្េង់ប្ យធំ ជាេូពៅជាពហត្ុការណ៍មួយ ឬមួយចំន្ួន្ ពហើយពដើមបីពធវើការផ្តលស់បតូរ ពដ្ឋយមិន្ប្គន្់ខត្ពចញព្ីការប្ឈប់ន្ូវការរំពោភ ងំ ពនាោះពេ
ប៉ាុខន្តខថម ងំ សំពៅពៅរក្ពសថរភាព្ ការអត្់ឱន្ ការអធាប្ស័យ ន្ិងភាព្យុត្តិធម៌ផ្ងខដរ។
ពៅក្នុងប្បពេសក្មពុជា យុត្តិធម៌សម័យអន្តរកាល មាន្ភាព្សែុរស្គែញាមអងាពហត្ុថា អាជាញធរ ងំ ឡាយក្ំព្ុងបន្តប្បប្ព្ឹត្ត ន្ិង/ឬ បពណាតយឲ្ មាន្ការរំពោភពលើសិេធិមន្ុសសធងន្់ធងរជាលំដ្ឋប់ ពបើព ោះជាអំពព្ើ រុណក្មែនន្របបខែែរប្ក្ហមក្ំឡុងឆ្នំ 19751979 បាន្ប្ចប់យូរពហើយក្តី។ ការរំពោភដីធលី ការជួញដូរមន្ុសស អំពព្ើហិងោ ន្ិងការជួញដូរផ្លូវពភេ ការពរីសពអើងប្បឆ្ំងន្ឹងជន្ជាត្ិភារត្ិច ការរួចព សសប្មាប់អំពព្ើហិងោប្បឆ្ំងន្ឹងអនក្ការ រសិេធិមន្ុសស អំពព្ើព្ុក្រលួយក្នុងប្បព្័ន្ធត្ុោការ
ន្ិងស្គថប័ន្ស្គធារណៈដនេពេៀត្ ន្ិងការរឹត្បន្តឹងមក្ពលើពសរីភាព្បព្ចញមត្ិ ន្ិងពសរីភាព្ក្នុងការប្បមូលផ្ដុំ បាន្ពធវើឲ្ ការងាររបស់ពមធាវីខដលពធវើការពៅប្បពេសក្មពុជា កាន្់ខត្លំបាក្ខាលងំ ពឡើង។
ក្មែវត្ថុនន្ឯក្ស្គរពន្ោះ រឺពដើមបីរំពលចឲ្ ព ើញព្ីការដ្ឋក្់ក្ំហិត្ ន្ិងឱកាសសំខាន្់ៗសប្មាប់ពមធាវីពៅក្នុងប្បពេសក្មពុជា ពដ្ឋយស្គរព្ួក្ពរប្ត្ូវពដ្ឋោះប្ស្គយការងាររបស់ព្ួក្ពរជាពរៀងរាល់នថង
អន្តរកាលពភាលោះនន្ពក្រតិ៍ដំខណលបន្សល់េុក្ព្ីរបបខែែរប្ក្ហម ន្ិងបញ្ហាប្បឈមនានាខដលក្ំព្ុងបន្ត ន្ិងមាន្យូរមក្ពហើយចំព ោះប្បជាធិបពត្យ ។
ខផ្នក្េី

I

ន្ឹងព្ិន្ិត្ ពមើលព្ីបញ្ហាប្បឈមខាងយុត្តិធម៌សម័យអន្តរកាល ងំ បី

ពប្កាយរបបខែែរប្ក្ហម៖

ងំ ក្នុង ន្ិងពប្ៅបន្ទប់ត្ុោការ ខដលបណាតលមក្ព្ីពរឿងយុត្តិធម៌សម័យ

ផ្លប៉ាោះ ល់ដ៏យូរលង់នន្របួសផ្លូវចិត្មត ក្ពលើជន្រងពប្គោះ

ន្ិងបញ្ហាការគំប្េ

ន្ិងការ រស្គក្សី

ឥេធិព្លនន្ការក្ស្គងសមត្ថភាព្មាន្ក្ប្មិត្របស់អងាជំន្ុំជប្មោះវិស្គម្ញក្នុងត្ុោការក្មពុជា (អ.វ.ត្.ក្) ន្ិងការប្រប់ប្រងពសចក្តីរំព្ឹងេុក្ព្ីយុត្តិធម៌។
រយៈពព្លស្គមសិបប្បាឆ្ំ ន ំបាន្ក្ន្លងផ្ុត្ពៅ ចាប់ាងំ ព្ីរបបខែែរប្ក្ហមប្ត្ូវបាន្បពណត ញពចញព្ីអំណាចពៅនថងេី 7 មក្រា ឆ្នំ 1979មាន្ខត្មន្ុសសបីនាក្់រត្់ ខដលបាន្កាត្់ព សពៅចំព ោះមុែ អ.វ.ត្.ក្។ ប្ត្ឹមពព្លខដលសរពសររបាយការណ៍ពន្ោះ
អ.វ.ត្.ក្ បាន្ប្ចប់ការកាត្់ព សបាន្ព្ីរក្រណីប៉ាុពណាណោះ ចាប់ាងំ ព្ីត្ុោការពន្ោះ បាន្ចាប់ពផ្តើមការងាររបស់ែលួន្ក្នុងឆ្នំ 2006។ ការកាត្់ព សមួយ រហូត្ដល់មាន្ស្គលប្ក្មចុងពប្កាយប្បឆ្ំងន្ឹងជន្ជាប់ពចាេមានក្់ (កាំង ហកិចអា៊េវ)
ន្ិងការកាត្់ព សមួយពេៀត្ មាន្ស្គលប្ក្មស្គោដំបូងប្បឆ្ំងន្ឹងជន្ជាប់ពចាេព្ីរនាក្់ (ន្ួន្ ជា ន្ិង ពែៀវ សំផ្ន្)។ ការកាត្់ព សេីបី ក្៏ក្ំព្ុងដំពណើរការ (រិត្ប្ត្ឹម ខែមក្រា ឆ្នំ 2015) ខដលក្នុងពនាោះ ន្ួន្ ជា ន្ិង ពែៀវសំផ្ន្
ន្ឹងប្បឈមុែន្ឹងការពចាេប្បកាន្់ រាប់ ងំ ពលើក្ដំបូងរឺ ការប្បល័យព្ូជស្គសន្៍។
ជាយន្តការយុត្តិធម៌សម័យអន្តរកាលដ៏មាន្ប្បសិេធភាព្មួយ

អ.វ.ត្.ក្

បាន្ប្បឈមន្ឹងការរិោះរន្់ជាពប្ចើន្៖

មាន្ការត្វាជាពប្ចើន្អំព្ីការចំណាយ

ដំពណើរការយឺត្ោ៉ា វ

ន្ិងេំហំនន្ដំពណើរការ

ន្ិងផ្លប៉ាោះ ល់នន្ការក្ស្គងសមត្ថភាព្មាន្ក្ប្មិត្មក្ពលើប្បព្័ន្ធយុត្តិធម៌ក្នុងប្សុក្។ ក្៏មាន្ការប្ព្ួយបារមភពប្ចើន្ផ្ងខដរ ក្់េងន្ឹងការការ រ ន្ិងការគំប្េដល់បណាតស្គក្សី។ បញ្ហាខដលក្ំព្ុងប្បឈម អ.វ.ត្.ក្ ន្ិងបញ្ហាប្បឈមពៅក្នុងសម័យយុត្តិធម៌អន្តរកាល
ខដលពៅខត្មាន្ បនាទប់ព្ីរបបខែែរប្ក្ហមពធវើត្ិចៗពដើមបីពលើក្ក្មពស់ ពោបល់អំព្ីប្បព្័ន្ធត្ុោការខដលមាន្ក្ប្មិត្ បពប្សចពៅពហើយរបស់ស្គធារណជន្។ ពមធាវី ខដលពធវើការពៅក្នុងត្ុោការធមែាក្មពុជា មាន្ការងារដ៏លំបាក្ក្នុងប្ចុោះប្ចូលអនក្ខដលសងស័យ
ប៉ាុខន្តកាោន្ុវត្តភាព្ ពៅខត្ប្ត្ូវពៅមុន្ការយល់ដឹងរបស់មន្ុសសចំព ោះដំពណើរការកាត្់ក្តីរបស់
ក្នុងប្ក្បែ័ណឌក្នុងប្សុក្។

អ.វ.ត្.ក្

(រាប់ប្ចូល ំងការក្ំណត្់របស់វា)

ក្៏ដូចជាការព្ន្ ល់

ន្ិងបងាាញព្ីស្គរៈសំខាន្់នន្ពគលការណ៍កាត្់ ក្តីលក្េណៈអន្តរជាត្ិ

ខផ្នក្េី II ន្ឹងព្ិន្ិត្ ពមើលព្ីបញ្ហាប្បឈមចំន្ួន្ប្បានំ ន្ការពគរព្ចាប់ក្នុងលិេធិប្បជាធិបពត្យ ខដលមាន្ក្ប្មិត្ ខដលបញ្ហាប្បឈមពប្ចើន្ជាន្់គន ពហើយការបងេិត្បងេំ ន្ិង/ឬឱកាស ងំ ឡាយ ខដលព្ួក្ពរបពងកើត្សប្មាប់ពមធាវីពៅពព្លបចចុបបន្ន។ ជាព្ិពសស
ពយើងន្ឹងព្ិន្ិត្ ពមើលព្ីវិធាន្នន្ចាប់េន្់ពែោយខដលមាន្ជារាុនំ រមក្ពហើយេូ ងំ ប្បពេស ក្ងវោះខាត្ឯក្រាជ ភាព្នន្រណៈពមធាវីក្មពុជា ការភិត្បំភ័យដល់ពមធាវី លេធភាព្េេួលបាន្ពសវាយុត្តិធម៌មាន្ភាព្រឹត្ត្បិត្ ន្ិងការរំពោភដីធលី។ ន្ិោយពដ្ឋយខឡក្
បញ្ហាណាមួយនន្បញ្ហា ងំ ពន្ោះ ន្ឹងត្ំណាងឲ្ បញ្ហាប្បឈមដ៏ធំមួយដល់ពមធាវី។ ន្ិោយជារួម បញ្ហា ងំ ពន្ោះ ត្ំណាងឲ្ ផ្លលំបាក្ដ៏ធងន្់ធងរពៅដល់វិជាាជីវៈចាប់ ខដលមាន្បំណងប្បក្បវិជាាជីវៈរបស់ែលួន្ ាមរពបៀបមួយប្បក្បពដ្ឋយយុត្តិធម៌ ន្ិងសីលធម៌។
អនក្ពធវើអាថ ធិបាយមានក្់

បាន្សរពសរកាលព្ីឆ្នំ

1993

ថា

ការក្ស្គងប្បព្័ន្ធចាប់ក្មពុជាខដលជាលេធផ្លនន្របបក្មពុជាប្បជាធិបពត្យ

ន្ឹង

“ត្ប្មូវឲ្ មាន្ក្ិចចែិត្ែំប្បឹងខប្បងព្ីរដ្ឋាភិបាលោ៉ា ងខាលងំ ខាងខផ្នក្ចាប់

1

ន្ិងការប្រប់ប្រងវិស័យយុត្តិធម៌។ ប្បពេសក្មពុជា មាន្ត្ប្មូវការោ៉ា ងធំពធងខាងខផ្នក្ធន្ធាន្មន្ុសស ន្ិងហិរ្ញវត្ថុ ន្ិងការឲ្ ន្ិយមន្័យស្គរជាថែីនន្ត្នមលក្នុងមពនារមវិេាខាងន្ពោបាយ ន្ិងវបបធម៌ខាងខផ្នក្ចាប់។ រយៈពព្លជាងនមភឆ្នមំ ក្ពហើយ
ពចញព្ីេសសន្ៈ ំងពន្ោះ ពបើព ោះជាមាន្ភាព្ប្បពសើរពឡើងពៅក្នុងវិស័យពសដាក្ិចច ន្ិងពហដ្ឋារចនាសមព័ន្ធរបស់ប្បពេសក្៏ពដ្ឋយ ក្៏ប្បជាជន្ប្ក្ីប្ក្បំផ្ុត្ពៅក្នុងប្បពេស ពៅខត្បន្តជួបប្បេោះការរំពោភសិេធិមន្ុសសជាបន្ត ពដ្ឋយមាន្សងឃឹមត្ិចត្ួច
ឬគែ ន្សងឃឹមអំព្ីការប៉ាោះប៉ាូវអវីពឡើយ។”
សូមបីខត្ពៅមុន្អំពព្ើហិងោ បនាទប់ព្ីការពចញលេធផ្លពបាោះពឆ្នត្ស្គក្លដ៏ចប្មូងចប្មាស់ពៅខែក្ក្កដ្ឋ ឆ្នំ 2013ក្៏ពដ្ឋយ បណាដអងាការមិន្ខមន្រដ្ឋាភិបាលអន្តរជាត្ិ (NGOs)ក្ំព្ុងសពងកត្ព ើញថា ស្គថន្ភាព្សិេធិមន្ុសសមាន្ការធាលក្់ចុោះពៅក្មពុជា។
ព ោះបីជាការអភិវឌឍខផ្នក្ ណិជាក្មែ ន្ិងអាជីវក្មែបន្តរីក្ចពប្មើន្ន្ិងផ្ោរភាាប់េំនាក្់េំន្ងគន ក្៏ពដ្ឋយ សិេធិរបស់ក្មែក្រក្មពុជា ន្ិងព្លរដាស្គម្ញដនេពេៀត្ ក្ំព្ុងបាត្់បង់បន្តិចមដងៗជាមួយន្ឹងសិេធិក្នុងការត្វា។
រដ្ឋាភិបាលហាក្់ដូចជាពៅមាន្ភាព្ស្គទក្់ពសទើរក្នុងការចាត្់វិធាន្ការត្ឹងរុឹង ពដើមបីត្ប្មឹមចាប់ ពគលន្ពោបាយ ន្ិងការអន្ុវត្តន្៍ ងំ ឡាយជាមួយន្ឹងរដាធមែន្ុ្ញ ន្ិងកាត្ព្វក្ិចចសិេធិមន្ុសសអន្តរជាត្ិរបស់ក្មពុជា ជាព្ិពសសពៅពព្លក្ស្គងស្គថប័ន្ចាប់ ន្ិងសិេធិមន្ុសស
ខដលឯក្រាជ ។
អនក្រាយការណ៍ព្ិពសសរបស់អងាការសហប្បជាជាត្ិប្បចាំពៅក្មពុជា ពោក្ សូរិោ ស៊េូខប៊េរឌី បាន្ក្ត្់សមាាល់ពៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ពោក្ ខដលពផ្ញើជូន្ប្ក្ុមប្បឹក្ោសិេធិមន្ុសសនន្អងាការសហប្បជាជាត្ិកាលព្ីខែសីហា ឆ្នំ 2013 ថា ការអត្់ឱន្ចំព ោះ
ការរិោះរន្់មក្ពលើរដ្ឋាភិបាលក្មពុជាក្ំព្ុងខត្មាន្ការធាលក្់ចុោះ។ ពោក្ស្គស្ត្ស្គតចារ ស៊េូខប៊េរឌី ក្៏បាន្រូសបញ្ហាក្់ផ្ងខដរន្ូវក្ងវោះការសន្ទនាដ៏រួរឲ្ បារមភរវាងរដ្ឋាភិបាល ន្ិងបណាដរណបក្សប្បឆ្ំង។ ពោក្បាន្ព្ន្ ល់ថា៖

ការរិោះរន្់ព្ុំខមន្ជាបេឧប្ក្ិដាពេ ប៉ាុខន្តវាជាការអន្ុវត្តន្៍ពសរីភាព្នន្សត្ិសមបជ្ញៈ ខដលជាអំពព្ើនន្បញ្ហញ។ ងំ ពន្ោះរឺជាពក្ត្ណភ័ណឌខដលមាន្ជាប់មក្ជាមួយន្ឹងរបបប្បជាធិបពត្យ ។ អវត្តមាន្អវីៗ ងំ ពន្ោះ រឺជាមូលពហត្ុ
មួយក្នុងចំពណាមមូលពហត្ុពផ្សងៗ ខដលក្មពុជាែវោះប្បជាធិបពត្យ ពសរីពព្ញពលញ ដូចខដលបាន្ប្បពមើលេុក្ពៅក្នុងរដាធមែន្ុ្ញរបស់ប្បពេស។
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2

Surya Subedi ‘Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Cambodia’ [សូរោ
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ពៅេីប្ចប់ ពសចក្ដីបខន្ថមពៅពលើ ឯក្ស្គរពន្ោះ ន្ឹងព្ិចារណាពៅពលើឥេធិព្លនន្បញ្ហាប្បឈមថែីៗពៅពលើអាជាញធររដ្ឋាភិបាលព្ីក្មែក្រពរាងចប្ក្ ន្ិងបណាដរណបក្សន្ពោបាយប្បឆ្ំង ការបស្ត្ងាកបពដ្ឋយហិងោពៅពលើ ការត្វា ំងពន្ោះ ន្ិង ក្ បណដ ឹងខដលបាន្
ដ្ឋក្់ជូន្ប្ព្ោះរាជអាជាញនន្ត្ុោការប្ព្ហែេណឌ អន្តរជាត្ិ (ICC) ពដ្ឋយពសនើសុំឲ្ ពបើក្ការពសុើបអពងកត្ពៅពលើរដ្ឋាភិបាលក្មពុជាបចចុបបន្នចំព ោះការពចាេប្បកាន្់ខដលថា ឥសសរជន្ដឹក្នាំប្ត្ូវេេួលែុសប្ត្ូវចំព ោះបេឧប្ក្ិដាប្បឆ្ំងន្ឹងព្លរដាក្មពុជាពៅក្នុងការ
រំពោភយក្ដីធលី។ ពដ្ឋយខឡក្ ឯក្ស្គរពន្ោះន្ឹងព្ិន្ិត្ ពមើលថាពត្ើ ប្ព្ឹត្តិការណ៍ ងំ ពន្ោះប្បាប់ឲ្ ដឹងជាមុន្អំព្ីជំហាន្ថែមី ួយសប្មាប់របបបចចុបបន្នពន្ោះ ន្ិងការជំ ក្់ ក្់េិន្សប្មាប់ការអន្ុវត្តន្៍របស់ពមធាវីពៅក្នុងប្បព្័ន្ធយុត្តិធម៌ក្មពុជាខដរឬពេ។
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Lao Mong Hay ‘Institutions for the Rule of Law and Human Rights in Cambodia’ [បណឌ ិត្ឡាវម៉ាុងនហ “ស្គថប័ន្សប្មាប់ន្ីត្ិរដាន្ិងសិេមធិ ន្ុសសពៅក្មពុជា”]

(2006)មជឈមណឌ លធន្ធាន្ចាប់អាសុី<http://www.article2.org/mainfile.php/0501/223/>ខសវងរក្ពៅនថងេី 13 ខែក្ុមភៈ ឆ្នំ 2015។
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I. អន្តរកាលព្ីរបបខែែរប្ក្ហម
ឥេធិព្លភាលមៗខផ្នក្មន្ុសសជាត្ិ ការអន្ុវត្តន្៍ ន្ិងរូបវ័ន្តនន្របបខែែរប្ក្ហមពៅពលើប្បពេសជាត្ិ ងំ មូលមាន្ភាព្លបីោ៉ាងខាលងំ ។ ក្នុងរយៈពព្លត្ិចជាងបួន្ឆ្នំ របបពន្ោះបាន្សមាលប់ប្បជាជន្ប្បមាណព្ីរោន្នាក្់ក្នុងចំពណាមប្បជាជន្ចំន្ួន្ប្បាព្ំ ីរោន្
នាក្់4ពហើយបាន្បំផ្លិចបំផ្តលញស្គថប័ន្សងាម ពសដាក្ិចច ស្គសនា ន្ិងន្ពោបាយរបស់ក្មពុជា ។5ប្បព្័ន្ធចាប់ប្ត្ូវបាន្រុោះពរីជាប្បព្័ន្ធ។ របបពន្ោះបាន្បំផ្តលញរចនាសមព័ន្ធចាប់របស់ប្បពេសជាត្ិ រួមមាន្ ត្ុោការ ការិោល័យប្ព្ោះរាជអាជាញស្គធារណៈ
ការិោល័យពមធាវី ន្ិងរដាបាល ក្់ព្័ន្ធ ំងអស់។ ពមធាវី ប្ព្ោះរាជអាជាញ ពៅប្ក្ម ន្ិងស្គស្ត្ស្គតចារ ចាប់ក្នុងមួយជំនាន្់ពនាោះប្ត្ូវបាន្ពបាសសមាាត្ ពហើយរាល់រន្លង ឬជំពន្ឿពៅក្នុងន្ីត្ិរដាប្ត្ូវបាន្លុបបំបាត្់ពចាល។
ពបើពយើងរិត្អំព្ីយុត្តិធម៌សម័យអន្តរកាល ក្ិចចែិត្ែំប្បឹងខប្បងខដលរួរឲ្ េុក្ចិត្តបាន្ ន្ិងឯក្ភាព្គន ដំបូងពៅពព្លចាប់ពផ្ដើមពដ្ឋោះប្ស្គយពរឿងអត្ីត្កាលរឺ ការស្គថបនាមជឈមណឌ លឯក្ស្គរក្មពុជា (‘DC-Cam’)ពៅឆ្នំ1997។ មជឈមណឌ លឯក្ស្គរ
ក្មពុជា រឺជាវិេាស្គថន្ប្ស្គវប្ជាវឯក្រាជ មួយពដ្ឋយមាន្ការពផ្តដត្ជាសំខាន្់ពៅពលើ “ការពបើក្បងាាញឲ្ ដឹងព្ីសម័យខែែរប្ក្ហម” ពដ្ឋយមាន្ពគលបំណង “ជួយដល់ជន្ជាត្ិក្មពុជាព្ាបាលស្គនមរបួសព្ីអត្ីត្កាល ាមរយៈការចងប្ក្ងឯក្ស្គរ ការប្ស្គវប្ជាវ ន្ិង
ខចក្រំខលក្ប្បវត្តិស្គស្ត្សតអំព្ីសម័យខែែរប្ក្ហម។”6ការងាររបស់មជឈមណឌ លឯក្ស្គរក្មពុជាពៅេូ ងំ ប្បពេស រឺជាក្ិចចែិត្ែំប្បឹងខប្បងជាប្បព្័ន្ធជាពលើក្ដំបូងពដើមបីចងប្ក្ងន្ូវអំពព្ើពោរពៅ ាមរយៈការយក្សក្េីភាព្ផ្តទល់មាត្់ ន្ិងរក្ោេុក្ភ័សតុាង។
អងាជំន្ុំជប្មោះវិស្គម្ញក្នុងត្ុោការក្មពុជា (អ.វ.ត្.ក្) បាន្បន្តដំពណើរការពន្ោះ ប៉ាុខន្តជាមួយន្ឹងអាណត្តិដច៏ ពងាៀត្នន្ត្ុោការប្ព្ហែេណឌ ពៅក្នុងក្រណីពន្ោះ ពដើមបីកាត្់ព ស “ពមដឹក្នាំជាន្់ែពស់ ន្ិងបណាដអនក្ខដលប្ត្ូវេេួលែុសប្ត្ូវពប្ចើន្បំផ្ុត្" ចំព ោះឧប្ក្ិដាក្មែ
ពៅក្នុងរបបក្មពុជាប្បជាធិបពត្យ ។7ជាការព្ិត្ណាស់ មិន្ដូចជាមជឈមណឌ លឯក្ស្គរក្មពុជាពេ អ.វ.ត្.ក្ ព្ិន្ិត្ ពមើលពៅពលើភ័សតុាងសប្មាប់ពគលបំណងចាស់ោស់ក្នុងការបដឹងជន្សងស័យខដលបាន្ក្ំណត្់ព្ែ ោះរួច។ អ.វ.ត្.ក្ មាន្មុែងារេូលំេូោយដូចគន
ន្ឹងត្ុោការ ងំ អស់ខដរ ៖ ពគរព្ាមចាប់ន្ីត្ិវិធី េេួលស្គាល់បញ្ហាប្បឈមខផ្នក្ចាប់ ន្ិងជាចុងពប្កាយក្ត្់ប្ាស្គលប្ក្មសពប្មចពៅពលើសំណុំពហត្ុការណ៍ដ្ឋច់ពដ្ឋយខឡក្ ខដលអន្ុវត្តពៅពលើបេឧប្ក្ិដាជាមួយន្ឹងន្ិយមន្័យផ្លូវការជាក្់ោក្់ ប្បឆ្ំងន្ឹងបុរាលខដល
ប្ត្ូវបាន្ក្ំណត្់ព្ែ ោះរួច។ ព ោះជាោ៉ា ងណា ពដ្ឋយស្គរវាជាយន្តការខត្មួយក្នុងការនាំមក្ន្ូវយុត្តិធម៌ ន្ីត្ិវិធីប្ចប់ការព្ិភាក្ោត្េល់ ពសចក្ដីពព្ញចិត្ត ឬសូមបីខត្ការព្ន្ ល់បញ្ហាក្់ពៅពលើការរំពោភបំ ន្សិេធិមន្ុសសប្េង់ប្ យធំពនាោះ វាមាន្ប្ព្ំខដន្ក្ំណត្់របស់វា
ដូចគន ន្ឹងត្ុោការ ងំ អស់ខដរ។
ជាងមួយជំនាន្់មក្ពហើយ ពប្កាយព្ីអំពព្ើពោរពៅ ថវីពបើមាន្ការងាររបស់ អ.វ.ត្.ក្ ចាប់ាងំ ព្ីវាបាន្ចាប់ពផ្ដើមប្បត្ិបត្តិការពៅឆ្នំ 2006 មក្ក្៏ពដ្ឋយ ពមធាវីពៅក្នុងត្ុោការស្គម្ញក្មពុជាពៅខត្បន្តរងការប៉ាោះ ល់ព្ីបញ្ហាប្បឈមយុត្តិធម៌អន្តរកាលនន្របបខែែរ
ប្ក្ហមដខដល។ ពយើងន្ឹងព្ិភាក្ោអំព្ីឥេធិព្លយូរអខងវងនន្របួសផ្លូវចិត្តខដលបន្សល់េុក្ព្ីរបបខែែរប្ក្ហមពៅពលើជន្រងពប្គោះ (ព លរឺ សងាមក្មពុជា ងំ មូល) ន្ិងផ្លវិបាក្សប្មាប់ការគំប្េ ន្ិងការការ រស្គក្សី ឥេធិព្លនន្ការក្ស្គងសមត្ថភាព្មាន្
ក្ប្មិត្របស់ អ.វ.ត្.ក្ ពៅពលើស្គថប័ន្យុត្តិធម៌ក្នុងប្សក្ុ ន្ិងភាព្លំបាក្ពៅក្នុងការប្រប់ប្រងពសចក្ដីរំព្ឹងេុក្ព្ីយុត្តិធម៌របស់ប្បជាជន្។

បញ្ហាប្បឈមេី 1៖ របួសផ្លវូ ចិត្ត ន្ិងបញ្ហាការគំប្េ ន្ិងការការ រជន្រងពប្គោះ /ស្គក្សី
ឧប្ក្ិដាក្មែប្បឆ្ំងមន្ុសសជាត្ិប្េង់ប្ យធំ ខដលបាន្ប្បប្ព្ឹត្តពដ្ឋយខែែរប្ក្ហម ន្ិងវិធីត្ប្មង់េិសែុសខដលរបបពន្ោះបាន្ប្រប់ប្រងប្បពេស បាន្បន្សល់េុក្ន្ូវប្បជាជន្ដ៏ពប្ចើន្សន្ធឹក្សនាធប់ខដលមាន្របួសផ្លូវចិត្ត ព ោះពដ្ឋយផ្តទល់ក្ដី ន្ិងពដ្ឋយប្បពោលក្ដី។ ពៅអំឡុងពព្ល
ជំន្ុំជប្មោះក្ដីពៅ អ.វ.ត្.ក្ ចិត្តវិេូរលីន្ិក្ ន្ិងជន្រងពប្គោះែលួន្ឯងផ្តទល់ បាន្ផ្ដលភ់ ័សតុាងអំព្ីឥេធិព្លនន្អំពព្ើោត្ក្មែ អំពព្ើហិងោ ការរំពោភពសព្សន្ថវៈ ភាព្ជា សក្រ ការដ្ឋក្់ព្ន្ធនាគរ ន្ិងការផ្ដនាទព ស។8 អនក្ឯក្ពេសគំប្េស្គក្សីអន្តរជាត្ិ ក្៏បាន្ព្ន្ ល់9
ផ្ងខដរថា ស្គថន្ភាព្ប្ត្ូវបាន្ពធវើឲ្ កាន្់ខត្ធងន្់ធងរខថមពេៀត្ពដ្ឋយស្គរពរឿងខដលថា ពៅពព្លខដលឧប្ក្ិដាក្មែប្ត្ូវបាន្ប្បប្ព្ឹត្ត យន្តការគំប្េជាធមែា ងំ អស់របស់សងាម (ប្រួស្គរ ន្ររបាល មន្ទីរពព្េ ត្ុោការ) ព្ុំមាន្អត្ថិភាព្ ព្ុំមាន្ប្បសិេធភាព្ ឬប្ត្ូវបាន្ពធវើឲ្
កាលយជាសមាជិក្ពដ្ឋយស្គររបបផ្តដច់ការពនាោះ។ ពដ្ឋយដឹងអំព្ីកាលៈពេសៈ ងំ ពន្ោះ ជន្រងពប្គោះ ខដលអាចន្ិោយបាន្ថា សងាមក្មពុជា ងំ មូល មាន្ឱកាសត្ិចត្ួចក្នុងការជាសោះពសបើយព្ីរបួសផ្លូវចិត្ត ពហើយជន្រងពប្គោះជាពប្ចើន្នាក្់ពៅខត្េេួលរងន្ូវការ
ឈឺចាប់។10សូមបីខត្ប្បពេសខដលមាន្ប្បព្័ន្ធគប្ំ េ ន្ិងការ រជន្រងពប្គោះ ន្ិងស្គក្សីខបបេំពន្ើប ន្ិងមាន្មុែងារពព្ញពលញក្៏ពដ្ឋយ ក្៏ប្បព្័ន្ធពន្ោះពៅខត្មាន្បញ្ហាប្បឈមខដរ ប៉ាុខន្តពៅក្នុងត្ុោការក្នុងប្សុក្របស់ក្មពុជា ព្ុំមាន្ប្បព្័ន្ធខបបពន្ោះពេ។ ពត្ើពមធាវីខដលពធវើការ
ពលើពរឿងក្ដីក្នុងប្សុក្ ខដលស្គក្សីព្ុំមាន្ការគំប្េ ឬការការ រ អាចពរៀន្សូប្ត្ព្ីបេព្ិពស្គធន្៍របស់ អ.វ.ត្.ក្ បាន្ខដរឬពេ?

4
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5
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7
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9
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របបខែែរប្ក្ហមបចចុបបន្នពន្ោះក្ំព្ុងប្ត្ូវបាន្បពប្ងៀន្ពៅាមស្គោពរៀន្របស់ក្មពុជា11ពហើយជាលេធផ្លផ្តទល់នន្ការងាររបស់មជឈមណឌ លឯក្ស្គរក្មពុជា ន្ិង អ.វ.ត្.ក្ ប្ត្ូវបាន្ព្ិភាក្ោកាន្់ខត្ពបើក្ចំហពៅក្នុងសងាម។ ពដ្ឋយខឡក្ អ.វ.ត្.ក្ ែណៈខដល

ស្គធារណជន្ក្ំព្ុងប្បឈម (ន្ិងអំឡុងពព្លជំន្ុំជប្មោះ ជាស្គធារណៈបំផ្ុត្) យន្តការយុត្តិធម៌សម័យអន្តរកាល ប្ត្ូវពដ្ឋោះប្ស្គយបញ្ហាស្គក្សី ន្ិងជន្រងពប្គោះពដ្ឋយការយក្ចិត្តេុក្ដ្ឋក្់បំផ្ុត្។ មាន្ហាន្ិភ័យព្ិត្ប្បាក្ដនន្របួសផ្លូវចិត្តមដងពេៀត្ ព ោះាមរយៈ
ដំពណើរការផ្ដល់ភ័សតុាងពៅចំព ោះមុែពៅប្ក្មក្ដី ការអោះអាងជាោយលក្េណ៍អក្សរពៅចំព ោះមុែអនក្ពសុើបអពងកត្ក្ដី ឬពដ្ឋយប្គន្់ខត្ចូលរួមពៅក្នុងត្ុោការ ឬស្គវនាការអំព្ីពសចក្ដីលមាិត្នន្ក្រណីាមរយៈប្បព្័ន្ធផ្សព្វផ្ោយក្ដី។
ដូចគន ន្ឹងត្ុោការប្ព្ហែេណឌ អន្តរជាត្ិដនេពេៀត្ខដរ អ.វ.ត្.ក្ មាន្អងាភាព្គំប្េមួយខដលមាន្ការពបដជាញចិត្ត ខដលដំពណើរការជាលក្េណៈវិជាាជីវៈពដ្ឋយអនក្ខដលមាន្បេព្ិពស្គធន្៍រាប់េសវត្សក្នុងការព្ាបាល ន្ិងការ រស្គក្សី។ ស្គោជប្មោះក្ដីពន្ោះ ក្៏បាន្
បពងកើត្ន្ូវន្ីត្ិវិធីព្ិពសសពដើមបីធានាថា
ត្ុោការពដ្ឋោះប្ស្គយប្បក្បពដ្ឋយការយល់ដឹងអំព្ីជន្រងពប្គោះ
ន្ិងស្គក្សី ពដ្ឋយដ្ឋក្់ពចញន្ូវវិធាន្ការការ រ ងំ ឡាយ ពដើមបីព្ិចារណាពៅពលើត្ប្មូវការពដ្ឋយខឡក្របស់អនក្ខដលបងាាញែលួន្ពៅចំព ោះមុែ
ត្ុោការ។12ប្សពដៀងគន ពន្ោះខដរ មស្ត្ន្តី អ.វ.ត្.ក្ េេួលបាន្ការបណដុ ោះបណាដលសដីព្ីបញ្ហាយុត្តិធម៌សម័យអន្តរកាលជាក្់ោក្់ ដូចជា ការយល់ដឹងអំព្ីស្ត្សតីជាពដើម។13
របាយការណ៍ព្ីការសទង់មត្ិនានាបាន្បងាាញថា ជន្រងពប្គោះ ន្ិងស្គក្សី ងំ ពន្ោះ ខដលបាន្បងាាញែលួន្ពៅចំព ោះមុែ អ.វ.ត្.ក្ មួយភារធំមាន្លក្េណៈវិជាមាន្អំព្ីបេព្ិពស្គធន្៍របស់ព្ួក្ពរ។ ជន្រងពប្គោះភារពប្ចើន្ ខដលមាន្សំណាងប្រប់ប្គន្់បាន្មក្ចូលរួម
ពៅក្នុងស្គវនាការ អ.វ.ត្.ក្ បាន្រាយការណ៍ថា ព្ួក្ពរមាន្អារមែណ៍ថា "រឹងមាំខាងផ្លូវចិត្តខាលំងជាងមុន្" ពប្កាយព្ីដំពណើរការ ព ោះជាត្ុោការព្ុំមាន្អំណាចក្នុងការផ្ដល់ន្ូវការពរៀបចំខផ្នក្ហិរ្ញវត្ថុជាក្់ោក្់ក្៏ពដ្ឋយ។14សប្មាប់អនក្ចូលរួមខដលជាជន្រង
ពប្គោះ ំងពន្ោះ ពដ្ឋយេេួលបាន្ន្ូវឱកាសក្នុងការប្បាប់ដល់ព្ិភព្ពោក្អំព្ីរបួស ការបាត្់បង់ ឬរបួសផ្លូវចិត្តរបស់ព្ួក្ពរប្ត្ូវបាន្ផ្ដល់អំណាច ធូរពសបើយក្នុងអារមែណ៍ ពហើយបាន្អន្ុញ្ហញត្ឲ្ ព្ួក្ពរភារពប្ចើន្បាន្រក្ព ើញការប្ចប់ពរឿងក្ដីបាន្។ ជាការព្ិត្ណាស់
ងំ ពន្ោះរឺជាជន្រងពប្គោះ ប៉ាុខន្តមួយភារនន្ព្ួក្ពរពៅក្នុងចំពណាមជន្រងពប្គោះេូ ងំ ប្បពេស ខដលពយើងន្ឹងព្ិភាក្ោពៅក្នុង បញ្ហាប្បឈមេី 3 ពសចក្តីរំព្ឹងេុក្ព្ីយុត្តិធម៌ មាន្ការលំបាក្ក្នុងការប្រប់ប្រង។

ភារពប្ចើន្នន្ស្គវនាការពលើបេឧប្ក្ិដាពៅក្មពុជា ពក្ើត្ពឡើងពដ្ឋយព្ុំមាន្ស្គក្សីផ្ដលស់ ក្េីក្មែផ្តទល់មាត្់ពេ។ ពន្ោះមិន្ប្ត្ឹមខត្ជាការរំពោភពៅពលើសិេធិរបស់ជន្ជាប់ពចាេ ពដើមបីអាចប្បឈមន្ឹងភ័សតុាងប្បឆ្ំងន្ឹងគត្់ប៉ាុពណាណោះពេ វាខថម ងំ ពធវើឲ្ ជន្រងពប្គោះអស់ឱកាសក្នុង
ការបងាាញសក្េីក្មែរបស់គត្់ផ្ងខដរ។
ព ោះជាោ៉ា ងណាក្៏ពដ្ឋយ ពបើព ោះជាវរាបណដុ ោះបណាដលមដងមាកលប្ត្ូវបាន្ពធវើពឡើង ពហើយក្ិចែច ិត្ែំប្បឹងខប្បងមួយចំខណក្មដងៗប្ត្ូវបាន្ពធវើពឡើង ពដើមបីព្ិភាក្ោអំព្ីបញ្ហា ងំ ពន្ោះពៅក្នុងប្បព្័ន្ធយុត្តិធម៌ក្នុងប្សក្ុ របស់ក្មពុជាក្៏ពដ្ឋយ មាន្ការគំប្េជាក្់ខសដងត្ិចត្ួចបំផ្ុត្សប្មាប់
ជន្រងពប្គោះពៅក្នុងបេឧប្ក្ិដានាសម័យេំពន្ើបពន្ោះ។ ក្ងវោះសមត្ថភាព្ក្នុងការប្បប្ព្ឹត្តពដ្ឋយយល់ដឹងអំព្ីជន្រងពប្គោះ ន្ិងស្គក្សី រឺជាបញ្ហាធងន្់ធងរ ន្ិងក្ំព្ុងបន្ត។ ការពបដជាញចិត្ព្ត ីរដ្ឋាភិបាលក្មពុជា ប្ត្ូវបាន្ត្ប្មូវពដ្ឋយបងេពំ ដើមបីបពងកើត្ន្ូវយន្តការគំប្េ ន្ិងការ រជន្រងពប្គោះ
ជាប្បព្័ន្ធ ក្៏ដូចជាអន្ុម័ត្ចាប់ ន្ិងន្ីត្ិវិធដី ៏រឹងមាំពដើមបីធានាថា យន្តការ ងំ ពន្ោះប្បប្ព្ឹត្តពៅោ៉ា ងប្ត្ឹមប្ត្ូវ។ បខន្ថមព្ីពលើពន្ោះពេៀត្ ប្ត្ូវមាន្ការយល់ដឹងឲ្ បាន្ពប្ចើន្ជាងពន្ោះអំព្ីឥេធិព្លនន្របួសផ្លូវចិត្តពៅពលើជន្រងពប្គោះ ន្ិងស្គក្សី ន្ិងអំព្ីរពបៀបខដលសក្េីភាព្អាច
ប្ត្ូវបាន្គំប្េពដ្ឋយបណដ ឹងស្គធារណៈ ន្ិងប្បឈមពដ្ឋយការការ រក្ដីពៅក្នុងដំពណើរការប្បប្ព្ឹត្តពៅរបស់ត្ុោការ។ ប្រប់ត្ួអងា ងំ អស់ពៅក្នុងប្បព្័ន្ធយុត្តិធម៌ ន្ឹងប្ត្ូវការការបណដុ ោះបណាដលសដីព្ីបញ្ហាការ រ ន្ិងគំប្េស្គក្សី។ ពៅប្ក្ម ប្ព្ោះរាជអាជាញ ន្ិងពមធាវី ប្ត្ូវ
មាន្ចំពណោះដឹងកាន្់ខត្ពប្ចើន្អំព្ីសិេធិរបស់ជន្រងពប្គោះ ន្ិងឥេធិព្លនន្របួសផ្លូវចិត្ត។ សងាមសុីវិលក្៏ប្ត្ូវខត្មាន្ការសប្មបសប្មួលកាន្់ខត្ពប្ចើន្ពៅក្នុងខផ្នក្ពន្ោះផ្ងខដរ។
ពមធាវីការ រក្ដីខដលពធវើការពៅក្នុងប្បព្័ន្ធយុត្តិធម៌ឧប្ក្ិដាក្មែក្មពុជា អាចពប្បើយុត្តិស្គស្ត្សត អ.វ.ត្.ក្ ជាមូលដ្ឋាន្សប្មាប់អភិវឌឍន្៍ន្ូវការដ្ឋក្់ពសនើជូន្ត្ុោការក្នុងប្សុក្ សដីព្ីសិេធិេេួលបាន្ការជំន្ុំជប្មោះពដ្ឋយយុត្តិធម៌។ ពមធាវីរបស់ជន្រងពប្គោះ អាចជខជក្អំព្សី ិេធិរបស់
ក្ូន្ក្ដីរបស់ែលួន្ក្នុងការេេួលបាន្ពសចក្ដីេុក្ចិត្ត ន្ិងេេួលបាន្ន្ូវឱកាសក្នុងការខចក្រំខលក្បេព្ិពស្គធន្៍របស់ព្ួក្ពរ។
ពមធាវីក្មពុជាខដលេេូចសុំឲ្ មាន្ក្ំខណេប្មង់ រួរេេួលបាន្ការពលើក្េឹក្ចិត្តព្ីក្មែវិធផ្ី ដួចពផ្ដើមរំន្ិត្ពៅក្នុងប្បពេសរបស់ព្ួក្ពរ ខដលពដ្ឋោះប្ស្គយលេធផ្លនន្ការរំពោភពលើសិេធិមន្ុសសជាប្េង់ប្ យធំ។ ឧ ហរណ៍៖ ពៅក្នុងសិកាេស្គោ Balkans
peer-to-peer ពដើមបីសប្មបសប្មួលការព្ិភាក្ោរវាងពៅប្ក្ម ពមធាវី ន្ិងប្ព្ោះរាជអាជាញអងាការសហប្បជាជាត្ិ ន្ិងសមភារីក្នុងប្សុក្របស់ព្ួក្ពរ បាន្ពចញជាលេធផ្លភាព្រីក្ចពប្មើន្ព្ិត្ប្បាក្ដ ន្ិងការពផ្ទរចំពណោះដឹងព្ីត្ោ
ុ ការប្ព្ហែេណឌ អន្តរជាត្ិ
សប្មាប់អត្ីត្ប្បពេសយូពហាា ស្គលវី ពៅឲ្ ត្ុោការក្នុងប្សុក្ពៅក្នុងត្ំបន្់។15

11

Khamboly Dy ‘Challenges of Teaching Genocide in Cambodian Schools’ [ឌី ខាំបូលី “បញ្ហាប្បឈមនន្ការបពប្ងៀន្អំពព្ើប្បល័យព្ូជស្គសន្៍ពៅក្នុងស្គោពរៀន្ពៅក្មពុជា”]

ពគលន្ពោបាយ ន្ិងការអន្ុវត្តន្៍៖ ររុពកាសល អំព្ីឯក្ស្គរព្លីក្មែ ន្ិងអំពព្ើប្បល័យព្ូជស្គសន្៍ ឯក្ស្គរេី 4 (ស្គក្លវិេាល័យ Clark, Clark Digital Commons 2013)។
12

Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Internal Rules

[អងាជំន្ុំជប្មោះវិស្គម្ញក្នុងត្ុោការក្មពុជា បេបញ្ហានផ្ទក្នុង] (ក្ំខណសប្មួលពលើក្េី 8) r.29 ន្ិង

Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Internal Rules [ពសចក្ដីខណនាំក្នុងការអន្ុវត្តន្៍] ECCC/03/2007/Rev.1។
13

Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia ‘Report Training Workshop on Gender Sensitivity and

Transitional Justice for ECCC Officials 22 June 2012’ [អងាជំន្ុំជប្មោះវិស្គម្ញក្នុងត្ុោការក្មពុជា “សិកាេស្គោបណដុ ោះបណាដលរបាយការណ៍ សដីព្ីការយល់ដឹងព្ីស្ត្សតី ន្ិងយុត្តិធម៌សម័យអន្តរកាលសប្មាប់មស្ត្ន្តី
អ.វ.ត្.ក្ នថងេី 22 ខែមិថុនា ឆ្នំ 2012”] (2012) <http://gbvkr.org/wp-content/uploads/2013/01/Report-on-the-ECCC-GenderSensitivity-Training-Workshop-22_June_-2012.pdf>ខសវងរក្ពៅនថងេី 19 ខែធនូ ឆ្នំ 2014។
14

Nadine Kirchenbauer and others ‘Victims Participation before the Extraordinary Chambers in the Courts of

Cambodia’ [Nadine Kirchenbauerន្ិងអនក្ដនេ “ការចូលរួមរបស់ជន្រងពប្គោះពៅចំព ោះមុែអងាជំន្ុំជប្មោះវិស្គម្ញក្នុងត្ុោការក្មពុជា”] (2013) សមារមសិេធិមន្ុសស ន្ិងអភិវឌឍន្៍ក្មពុជា ន្ិងវិេាស្គថន្មន្ុសសធម៌ហាពវីដ
ស្គក្លវិេាល័យហាពវីដ Stammel and others ‘The Survivors’ Voices: Attitudes on the ECCC, the Former Khmer Rouge and
Experiences with Civil Party Participation’ [Stammelន្ិងអនក្ដនេ “សំពឡងរបស់អនក្រួចព្ីការស្គលប់៖ ឥរិោបថពៅពលើ អ.វ.ត្.ក្ អត្ីត្ខែែរប្ក្ហម ន្ិងបេព្ិពស្គធន្៍ជាមួយន្ឹងការចូលរួមព្ីភារពដើមបណដ ងឹ "]
(2010)

មជឈមណឌ លខប៊េរឡាំងសប្មាប់ព្ាបាលជន្រងពប្គោះអំពព្ើ រុណក្មែ<http://psychologybeyondborders.org/wp-

content/uploads/2013/08/bzfo_cambodia_report_20101.pdf>ខសវងរក្ពៅនថងេី 12 ខែក្ុមភៈ

ឆ្នំ

2015; Eric Stover, Mychelle

Balthazard, & Alexa Koenig ‘Confronting Duch: civil party participation in Case 001 at the Extraordinary Chambers
in the Courts of Cambodia’ [Eric Stover, MychelleBalthazard, &Alexa Koenig “ការប្បឈមរបស់ ឌុច ៖ការចូលរួមរបស់ភារីពដើមបណដ ឹងពៅក្នុងសំណុំពរឿង 001 ពៅក្នងុ
អងាជំន្ុំជប្មោះវិស្គម្ញក្នុងត្ុោការក្មពុជា”] (2011) 93(882) ការព្ិន្ិត្ ពមើលពឡើងវិញរបស់កាក្បាេប្ក្ហមអន្តរជាត្ិ 503។
15

សូមពមើលឧ ហរណ៍សដីព្ី

រពប្មាងយុត្តិធម៌ឧប្ក្ិដាក្មែសស្ត្ងាាម

ពៅត្ុោការប្ព្ហែេណឌ អន្តរជាត្ិសប្មាប់អត្ីត្ប្បពេសយូពហាា ស្គលវី

(ICTY)

ខដលប្ត្ូវបាន្រចនាពឡើងពដើមបីពផ្ទរជំនាញឯក្ពេសដល់ត្ុោការក្នុងប្សុក្៖ICTY“ការក្ស្គងសមត្ថភាព្”

<http://www.icty.org/sections/Outreach/CapacityBuilding>ខសវងរក្ពៅនថងេី 12 ខែក្ុមភៈ ឆ្នំ 2015
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LAWYERS, CONFLICT & TRANSITION
ការិោល័យឧត្ដមសនងការអងាការសហប្បជាជាត្ិពដើមបីសិេធិមន្ុសសពៅក្មពុជា បាន្ពរៀបចំពស៊េរីនន្ក្ិចចប្បជុំមរត្ក្ ខដលអនក្មាន្វិជាាជីវៈខផ្នក្យុត្តិធម៌ក្មពុជា ន្ិងអន្តរជាត្ិអាចព្ិភាក្ោអំព្អី វីខដលត្ុោការក្នុងប្សុក្អាចពរៀន្សូប្ត្បាន្ព្ីបេព្ិពស្គធន្៍របស់ អ.វ.ត្.ក្៖ ពមធាវី
រួរចាប់យក្ឱកាសពៅក្នុងក្ិចចប្បជុំប្សពដៀងគន ពន្ោះ ពដើមបីខសវងរក្ក្ំខណេប្មង់ពៅពលើបញ្ហាការគំប្េ ន្ិងការការ រស្គក្សី។

បញ្ហាប្បឈមេី 2៖ឥេធព្ិ លនន្ការក្ស្គងសមត្ថភាព្មាន្ក្ប្មត្ិ របស់អ .វ.ត្.ក្
ក្នុងចំពណាមការ ញពហត្ុផ្លធំៗសប្មាប់បពងកើត្ អ.វ.ត្.ក្ ពៅក្មពុជាពដ្ឋយមាន្ជំន្ួយព្ីអន្តរជាត្ិរឺថា អងាជំន្ុំជប្មោះពន្ោះន្ឹងមាន្ឥេធិព្លក្នុងការក្ស្គងសមត្ថភាព្ពៅពលើ ប្បព្័ន្ធ ន្ិងបុរាលិក្យុត្តិធម៌ក្នុងប្សុក្។ ពដ្ឋយខឡក្ ក្ដីសងឃឹមរឺថា ការពធវើការជាមួយ
ពមធាវី ប្ព្ោះរាជអាជាញ ន្ិងពៅប្ក្មខដលជាសមភារីរបស់អងាការសហប្បជាជាត្ិ ន្ឹងមាន្ឥេធិព្លផ្តលស់បដូរការអប់រំ ន្ិងត្នមលពៅពលើ អនក្មាន្វិជាាជីវៈចាប់ក្មពុជា។ មា៉ាងវិញពេៀត្ វាន្ឹងបងាាញដល់ប្បជាជន្ក្មពុជា អំព្ីរពបៀបខដលសិេធិនន្ដំពណើរការប្ត្ឹមប្ត្ូវាមចាប់
ប្បត្ិបត្តិ ពដើមបីបពងកើត្ន្ូវការជំន្ជុំ ប្មោះពដ្ឋយយុត្តិធម៌មួយ ខដលជាក្ាលីក្រមួយសប្មាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអន្ុវត្តក្ំខណេប្មង់ចាប់ ន្ិងត្ុោការខដលចាំបាច់បំផ្ុត្។
ព ោះបីជាមាន្ការគំប្េសប្មាប់សំពណើខដលថា អ.វ.ត្.ក្ រឺជា “រំរូ” សប្មាប់ត្ុោការក្នុងប្សុក្របស់ក្មពុជា16ក្៏ពដ្ឋយការផ្តលស់បដូរធំៗខដលបាន្ត្ប្មូវពៅក្នុងវបបធម៌ ន្ិងការអន្ុវត្តចាប់ពៅព្ុំ ន្់ពលចពចញជារូបរាងពៅពឡើយពេ។
ពមធាវីក្មពុជាបាន្ពដើរត្ួនាេីដ៏សំខាន្់ពដ្ឋយគែ ន្សងស័យពៅក្នុងការងាររបស់ អ.វ.ត្.ក្ មក្េល់ន្ឹងបចចុបបន្នពន្ោះ ពដ្ឋយពធវើជាត្ំណាងឲ្ ជន្ជាប់ពចាេ ន្ិងជន្រងពប្គោះជាមួយន្ឹងសហការីអន្តរជាត្ិរបស់ព្ួក្ពរ។ មាន្ភ័សតុាងជាពរឿងែលីៗ ខដលពមធាវី ន្ិងសហការី
ពផ្សងៗពេៀត្ខដលព្ុំបាន្ពធវើការពៅ អ.វ.ត្.ក្ ក្ំព្ុងពធវើការ ញពហត្ុផ្លក្នុងការជំន្ុំជប្មោះពដ្ឋយយុត្តិធម៌ពៅចំព ោះមុែត្ុោការក្នុងប្សុក្របស់ក្មពុជាពដ្ឋខផ្ាក្ពលើចាប់សិេធិមន្ុសសអន្តរជាត្ិ17ព ោះបីជាព្ុំដឹងចាស់ថាដល់ក្ប្មិត្ណាមួយក្៏ពដ្ឋយ ខដលពន្ោះជាលេធផ្លនន្
ការសពងកត្ពមើលការអន្ុវត្តរបស់ស្គែក្ដីពៅចំព ោះមុែ អ.វ.ត្.ក្។
ព ោះជាោ៉ា ងណា ជាេូពៅ មាន្សញ្ហញត្ិចត្ួចខដលពៅប្ក្មពធវើការជំន្ុំជប្មោះពដ្ឋយយុត្តិធម៌ ដូចខដលរបាយការណ៍កាលព្ីពព្លថែីៗរបស់រណៈក្មាែធិការប្ក្ុមអនក្ចាប់អន្តរជាត្ិបាន្បងាាញ។18ព ោះបីជាពៅប្ក្ម ន្ិងប្ព្ោះរាជអាជាញក្មពុជា ខដលចូលរួមពៅក្នុងក្ិចចប្បជុំ
មរត្ក្ អ.វ.ត្.ក្ ជាមួយសមភារីនន្អងាការសហប្បជាជាត្ិក្៏ពដ្ឋយ ព្ុំមាន្ភាព្រីក្ចពប្មើន្ព្ិត្ប្បាក្ដណាមួយ ខដលប្ត្ូវបាន្ពធវើពឡើងពដ្ឋយរដ្ឋាភិបាលក្មពុជាក្នុងការព្ប្ងីក្ឯក្រាជ ភាព្ ន្ិងអព្ាប្ក្ឹត្ភាព្របស់ពៅប្ក្ម ន្ិងខក្លមារុណភាព្នន្យុត្តិធម៌ខដលក្ំណត្់
ដ្ឋក្់ព សពៅក្នុងត្ុោការរបស់ប្បពេសពន្ោះពឡើយ។
វាអាចជាពរឿងមិន្អាចពៅរួចសប្មាប់ពមធាវីមានក្់ៗ ក្នុងការមាន្ឥេធិព្លណាមួយពៅពលើវិធីខដលចាប់ប្ត្ូវបាន្ាក្់ខត្ងពឡើងពៅក្នុងប្បពេសក្មពុជា ពហើយក្៏មិន្អាចខក្ខប្បវបបធម៌ព្ុក្រលួយ ន្ិងលពមាៀងដ៏យូរអខងវងពន្ោះបាន្ភាលមៗពេ។ ព ោះជាោ៉ា ងណាក្៏ពដ្ឋយ ធមែជាត្ិជា
ស្គធារណៈបំផ្ុត្នន្ការជំន្ុំជប្មោះក្ដីរបស់ អ.វ.ត្.ក្ ន្ិងពរឿងខដលថា ការវិន្ិចឆ័យ ដីកា ន្ិង ការក្ត្់ប្ាជាោយលក្េណ៍អក្សរ ន្ិងវីពដអូភារពប្ចើន្នន្ចំណាត្់ការរបស់ត្ុោការមាន្ជាភាស្គខែែរ បពងកើត្ឱកាសសប្មាប់ពមធាវីឯក្ជន្ខដលពធវើការពៅក្នុងត្ុោការក្នុង
ប្សុក្។
ែណៈខដលការក្ំណត្់ ន្ិងន្ីត្ិវិធមា
ី ន្ភាព្ែុសខបលក្គន ពប្ចើន្ព្ី អ.វ.ត្.ក្ ពមធាវីក្ព៏ ៅខត្អាច ញពហត្ុផ្លពគលការណ៍មូលដ្ឋាន្ប្រឹោះមួយចំន្ួន្ពៅក្នុងត្ុោការក្នុងប្សុក្បាន្ខដរ។ ងំ រដាធមែន្ុ្ញក្មពុជា ងំ ចាប់សដីព្ីការបពងកើត្ អ.វ.ត្.ក្ បពងកើត្
បាន្ជាក្ត្ិកាសញ្ហញអន្តរជាត្ិសដីព្ីសិេធិព្លរដា ន្ិងសិេធិន្ពោបាយ (ICCPR)។ រាល់ការវិន្ចិ ឆ័យរបស់ អ.វ.ត្.ក្ ខដលព្ិភាក្ោអំព្ីបេប្ញត្តិជាក្់ោក្់នន្ ICCPR អាច ពហើយរួរខត្ប្ត្ូវបាន្ពប្បប្ើ បាស់ពដ្ឋយពមធាវីក្មពជា
ុ ពៅក្នងុ ការ
ការ រសិេធិរបស់ក្ូន្ក្ដីែលួន្ ខដលប្ត្ូវបាន្ការ រពដ្ឋយរដាធមែន្ុ្ញ។19ប្បសិន្ពបើអត្ីត្ពមដឹក្នាំខែែរប្ក្ហម មាន្សិេធិេេួលបាន្សវនាការប្បក្បពដ្ឋយយុត្តិធម៌មួយ ពហើយអវី ងំ អស់ខដលក្ត្ិកាសញ្ហញពន្ោះត្ប្មូវ (សមភាព្ស្គស្ត្ស្គតវុធ ការសន្ែត្់ជាមុន្អំព្ីភាព្

គែ ន្ព ស ពព្លពវោ ន្ិងឧបក្រណ៍សប្មួលប្រប់ប្គន្់ពដើមបីពរៀបចំការការ រក្ដីមួយ ការព្ិន្ិត្ ស្គក្សី ការផ្ដល់អនក្ត្ំណាងខផ្នក្ចាប់) ពមធាវីរួរខត្អំ វនាវដល់ពៅប្ក្ម ឲ្ អន្ុវត្តបេដ្ឋាន្យុត្តធម៌ដូចគន សប្មាប់ព្លរដាស្គម្ញរបស់ក្មពុជា ដូចខដលប្ត្ូវបាន្ធានា
ពប្កាមរដាធមែន្ុ្ញ។
េិដាភាព្ជាអត្ថប្បពោជន្៍មួយពេៀត្ សប្មាប់ពមធាវីក្មពុជាខដលេេួលែុសប្ត្ូវក្នុងការជំន្ុំជប្មោះក្ដីខែែរប្ក្ហមពៅក្មពុជារឺថា វាបាន្ជំរុញន្ូវការព្ិភាក្ោមួយសដីព្ីសិេធិរបស់ជន្ជាប់ពចាេ។ ពមធាវីមាន្ឱកាសព្ិត្ប្បាក្ដពៅក្នុងការពលើក្ក្មពស់ន្ីត្ិរដា ពដ្ឋយព្ន្ ល់អំព្ីរុណត្នមល
នន្ភាព្យុត្តិធម៌ ន្ិងការប្បប្ព្ឹត្តពដ្ឋយពសែើភាព្ពៅក្នុងប្បព្័ន្ធយុត្តិធម៌។ ពៅក្នុងការពធវើខបបពន្ោះ ពមធាវីអាចជួយពធវើឲ្ ស្គធារណជន្បាន្យល់ដឹងព្ីយុត្តិធម៌បន្តិចមដងៗជាន្ិរន្តរក្មែនន្ន្ិេទណឌភាព្សប្មាប់អនក្មាន្ប្េព្ សមបត្តិ។

បញ្ហាប្បឈមេី 3៖ការប្រប់ប្រងពសចក្ដរី ព្ំ ងឹ េុក្ព្ីយុត្ធតិ ម៌
បញ្ហាប្បឈមមួយក្នុងចំពណាមបញ្ហាប្បឈមធំៗបំផ្ុត្ ខដលក្ំព្ុងប្បឈមចំព ោះត្ុោការអន្តរជាត្ិរឺ ពត្ើព្ួក្ពរអាចប្រប់ប្រងពសចក្ដីរំព្ឹងេុក្របស់ប្បជាជន្ ខដលចង់ព ើញន្ូវបណដ ឹងស្គធារណៈខដលពជារជ័យ ន្ិងពប្ចើន្ ប្ព្ម ងំ ការដ្ឋក្់េណឌ ក្មែចំព ោះក្ំហុសខដលរក្
ព ើញខដរឬពេ។ ព ោះជាោ៉ា ងណា ត្ុោការប្ព្ហែេណឌ អន្តរជាត្ិ ព្ុំប្ត្ូវបាន្បពងកើត្ពឡើងពដើមបីកាត្់ព ស ហាន្ពថែើរពជើងរាប់ ន្់នាក្់ពឡើយ ប៉ាុខន្តកាត្់ក្ដីខត្ចារីខដលប្ត្ូវបាន្ពចាេប្បកាន្់មួយចំន្ួន្ត្ូចខដលមាន្ឋាន្ន្តរសក្ដិែពស់ប៉ាុពណាណោះ។ ការជំន្ុំជប្មោះក្ដីជាធមែាមាន្
រយៈពព្លខវង ពហើយសែុរស្គែញ ខដលជាលេធផ្លនន្បញ្ហាលំបាក្ខផ្នក្ន្ីត្ិវិធី ភ័សតុភារ ន្ិងការបក្ខប្ប ប្ព្ម ងំ ត្ប្មូវការបងាាញន្ូវន្ីត្ិវិធីប្ត្ឹមប្ត្ូវាមចាប់ជូន្សវនាការអន្តរជាត្ិផ្ងខដរ។ ពៅក្នុងការពប្បៀបពធៀបគន ពបើពយើងរិត្អំព្ីត្ុោការក្នុងប្សុក្ខដលក្ំព្ុង
ពដ្ឋោះប្ស្គយបញ្ហាឧប្ក្ិដាក្មែព្មី ួយនថងពៅមួយនថង ពសចក្ដីរំព្ឹងេុក្ព្ីយុត្តិធម៌មាន្ភាព្ែុសខបលក្គន ព្ីប្បពេសមួយពៅប្បពេសមួយពេៀត្ អាប្ស័យពៅពលើេសសន្ៈេូពៅនន្ប្បព្័ន្ធយុត្តិធម៌ឧប្ក្ិដាក្មែដ្ឋច់ពដ្ឋយខឡក្មួយខដលក្ំព្ុងសថិត្ពប្កាមការព្ិចារណា។ ព ោះពៅ
ថានក្់ជាត្ិក្ដី ឬអន្តរជាត្ិក្ដី អាចមាន្រមាលត្រវាងយុត្តិធម៌ ន្ិងពសចក្ដីរំព្ឹងេុក្របស់ប្បជាជន្ ន្ិងយុត្តិធម៌ខដលាមព្ិត្ពៅអាច (ឬន្ឹង) ប្ត្ូវបាន្ផ្ដល់ជូន្។ ខផ្នក្ពន្ោះន្ឹងព្ិន្ិត្ ពមើលថា ពត្ើពសចក្ដីរំព្ឹងេុក្ព្ីយុត្តិធម៌ពៅ អ.វ.ត្.ក្ ប្ត្ូវបាន្ប្រប់ប្រង
ដូចពមដចែលោះ ពត្ើវាអាចប៉ាោះ ល់ដល់េសសន្ៈរបស់ប្បជាជន្ក្មពុជា ងំ មូលដូចពមដចែលោះ ពហើយពត្ើមាន្ឥេធិព្លអវីែលោះខដលក្ំព្ុងបន្តពៅពលើពមធាវីខដលអន្ុវត្តពៅចំព ោះមុែត្ុោការក្នុងប្សុក្។
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Michael Karnavas ‘Bringing Domestic Cambodian Cases into Compliance with International Standards’ [Michael

Karnavas“ការនាំសំណុំពរឿងក្ដីក្នុងប្សុក្របស់ក្មពុជាពៅរក្ពគរព្ាមបេដ្ឋាន្អន្តរជាត្ិ"] (2014) 1 ការប្ត្ួត្ព្ិន្ិត្ ចាប់ ន្ិងពគលន្ពោបាយក្មពុជា 44, 61-62។
17

ក្ិចចសន្ទនា “ពប្ៅក្ំណត្់ប្ា” ពៅភនំពព្ញ ខែមីនា ឆ្នំ 2014 ជាមួយពមធាវីក្មពុជាខដលពធវើការពៅក្នុងត្ុោការក្នុងប្សុក្ ក្ំណត្់ចំណាំអំព្ីសំណុំឯក្ស្គរជាមួយអនក្ន្ិព្ន្ធ។

18

Kinglsey Abbott ‘Scenes from a Kangaroo Court’ [Kinglsey Abbott “េសសន្ីយភាព្ព្ីត្ុោការសប្មាប់កាត្់ព សក្ូន្ពក្ែង”] ភនំពព្ញប៉ាុសតិ៍ នថងេី 11 ខែក្ញ្ហញ ឆ្នំ 2014។

19

Karnavas (n 16) 73-74.
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LAWYERS, CONFLICT & TRANSITION
យន្តការយុត្តិធម៌អន្តរកាលខត្មា៉ា ង ព្ុំអាចនាំមក្ន្ូវពសចក្ដីពព្ញចិត្តពព្ញពលញដល់ប្បពេសមួយខដលប្ត្ូវបាន្បនាលចពដ្ឋយអំពព្ើហិងោពលើសិេធិមន្ុសសប្េង់ប្ យធំបាន្ពឡើយ។ ព ោះជាោ៉ា ងណា ជាមួយន្ឹងការនាំមក្ន្ូវយុត្តិធម៌ជូន្ជន្រងពប្គោះវិញ មាន្សំណុំពគលពៅ
ែុសប្សឡោះព្ីគន ន្ិងមាន្មហិចឆាសប្មាប់ អ.វ.ត្.ក្ ខដលវាន្ឹង (ពផ្សងៗព្ីគន) ខសវងរក្ការព្ិត្អំព្អី វីខដលបាន្ពក្ើត្ពឡើងពៅក្នុងសម័យខែែរប្ក្ហម ខដលវាន្ឹងនាំពៅរក្ការផ្សោះផ្ោរជាត្ិពឡើងវិញ ខដលវាន្ឹងពធវើជារំរូមួយដល់ត្ុោការក្នុងប្សុក្ សប្មាប់រពបៀប
ដំពណើរការការជំន្ុំជប្មោះពដ្ឋយយុត្តិធម៌ ពហើយខដលវាន្ឹងប្បឈមចំព ោះវបបធម៌ន្ិេទណឌភាព្។20ពសចក្ដីរំព្ឹងេុក្ ងំ ពន្ោះ ពសទើរខត្មិន្អាចបំពព្ញាមបាន្ពដ្ឋយពចៀសព្ុំរួច។
ពដ្ឋយមាន្បន្ទុក្ធងន្់ហួសពហត្ុរួចមក្ពហើយ ពដ្ឋយស្គរខត្ពសចក្ដីរំព្ឹងេុក្ខដលបព្ឆោះពឡើងវិញ ពប្កាយព្ីមាន្ភាព្សងប់ពសងៀមមួយជំនាន្់មក្ អ.វ.ត្.ក្ បាន្ប្បឈមន្ឹងបញ្ហាជខជក្ខវក្ខញក្ពប្ចើន្ជាងត្ុោការប្ព្ហែេណឌ អន្តរជាត្ិដនេពេៀត្ ខដលប៉ាុន្ប៉ាងផ្ដលយ់ ុត្តិធម៌ជូន្
ជន្រងពប្គោះពេៀត្។ បញ្ហាជាព្ិពសសសប្មាប់ អ.វ.ត្.ក្ រួមមាន្ដូចជា រចនាសមព័ន្ធរដាបាលព្ីរអងាការសហប្បជាត្ិ / រដ្ឋាភិបាលក្មពុជា បុរាលិក្ត្ុោការខដលប្ត្ូវបាន្ប្រប់ប្រងពដ្ឋយរដ្ឋាភិបាលក្មពុជា ន្ិងការពចាេប្បកាន្់ពៅពលើអំពព្ើព្ុក្រលួយ ន្ិងការអន្តរារមន្៍
ខផ្នក្ន្ពោបាយ ខដលជួន្កាលជាការោយប្ចូលគន ន្ូវន្ីត្ិវិធីចាប់ Civil Law ន្ិងចាប់ Common Law ដ៏សែុរស្គែញ បន្ទុក្ក្នុងការបក្ខប្បពដ្ឋយបណាដលមក្ព្ីភាស្គផ្លូវការ ងំ បីរបស់ត្ុោការ ន្ិងយន្តការផ្ដលថ់ វិកាមិន្
ចាស់ោស់។
ពៅអំឡុងពព្លចរចារអំព្ីការបពងកើត្ស្គោក្ដីពន្ោះ ព្ុំមាន្ការបញ្ហាក្់ត្ួពលែអំព្ីជន្សងស័យពគលពៅខដលន្ឹងប្ត្ូវកាត្់ព សពេ ព ោះបីជាពៅពព្លការងារបាន្ចាប់ពផ្ដើម ពោក្ ហ៊េុន្ ខសន្ ន្ិងរដ្ឋាភិបាលរបស់ពោក្ បាន្ន្ិោយមដងពហើយមដងពេៀត្ថា ព្ុំរួរមាន្ពប្ចើន្
ជាងប្បាំពេ។21ដូចខដលវាបាន្ពក្ើត្ពឡើងមក្ពហើយ អ.វ.ត្.ក្ េំន្ងជាកាត្់ព សជន្ជាប់ពចាេរបស់ត្ុោការប្ព្ហែេណឌ អន្តរជាត្ិក្នុងចំន្ួន្ត្ិចបំផ្ុត្ក្នុងប្បវត្តិស្គស្ត្សត។
អ.វ.ត្.ក្ បាន្ព្ាោមប្រប់ប្រងពសចក្ដីរំព្ឹងេុក្របស់ប្បជាជន្ាមរយៈពស៊េរីនន្ពវេិកាស្គធារណៈ ន្ិងសិកាេស្គោផ្សព្វផ្ោយជាបន្តបនាទប់ ខដលក្នុងពនាោះសមាជិក្បុរាលិក្នន្ការិោល័យត្ុោការនាំមុែពរ ន្ឹងព្ន្ ល់អំព្ីវិស្គលភាព្នន្ការជំន្ុំជប្មោះក្ដី ន្ិងដំពណើរការ
ជប្មោះក្ដីផ្ងខដរ។ ខផ្នក្ផ្សព្វផ្ោយរបស់ អ.វ.ត្.ក្ មជឈមណឌ លឯក្ស្គរក្មពុជា ន្ិងអងាការមិន្ខមន្រដ្ឋាភិបាលជាត្ិ ន្ិងអន្តរជាត្ិពផ្សងៗជាពប្ចើន្ពេៀត្ បាន្ព្ាោមពលើក្ក្មពសកា់ រយល់ដឹងកាន្់ខត្ប្បពសើរអំព្កាី រងាររបស់ត្ុោការ ាមរយៈសក្មែភាព្ផ្សព្វផ្ោយ
សហរមន្៍ជាពប្ចើន្ រួមមាន្ សិកាេស្គោពៅាមសហរមន្៍ ការពបាោះព្ុមពផ្ោយ ក្មែវិធីវិេ ុ ន្ិងេូរេសសន្៍។22
ប្បជាជន្ក្មពុជារាប់មុឺន្នាក្់ បាន្ចូលរួមសវនាការជំន្ជុំ ប្មោះក្ដីរបស់ អ.វ.ត្.ក្។ ព្ួក្ពរបាន្ស្គដប់ស្គក្សី ន្ិងជន្ជាប់ពចាេ ន្ិងសំណួរ ន្ិងចពមលើយរបស់ពមធាវី ប្ព្ោះរាជអាជាញ ន្ិងពៅប្ក្ម។ មជឈមណឌ លឯក្ស្គរក្មពុជា ន្ិងការិោល័យក្ិចចការស្គធារណៈនន្
អ.វ.ត្.ក្ បាន្ពរៀបចំឯក្ស្គរ “ត្ប្មង់េិស” សប្មាប់អនក្ខដលបាន្ចូលរួមពៅក្នុងការជំន្ុំជប្មោះក្ដី ពដើមបីពធវើឲ្ ព្ួក្ពរបាន្យល់ដឹងកាន្់ខត្ពប្ចើន្អំព្ីដំពណើរការ ន្ិងពដើមបីជួយឲ្ ព្ួក្ពរព្ន្ ល់អំព្ីស្គោក្ដីពន្ោះដល់សហរមន្៍របស់ព្ួក្ពរ។23
បខន្ថមព្ីពលើពន្ោះពេៀត្ ជន្រងពប្គោះប្ត្ូវបាន្ផ្ដលស់ ិេធិឲ្ ចូលរួមក្នុងនាមជា “ពដើមបណដ ឹងរដាបបពវណី” ពៅក្នុងដំពណើរការត្ុោការរបស់ អ.វ.ត្.ក្។ ប្ក្ុមជន្រងពប្គោះេេួលបាន្ការជួយសប្មួលរហូត្ចប់ដំពណើរការពដ្ឋយពមធាវីត្ំណាងបណដ ឹងរដាបបពវណីន្ីមួយៗ
(ខត្ងាំងពដ្ឋយត្ុោការថាជាពមធាវីការ រប្ក្មុ ជន្រងពប្គោះ) ខដលប្ត្ូវបាន្ត្ំណាងពៅក្នុងការជំន្ុំជប្មោះក្ដីពដ្ឋយសហពមធាវីនាមំ ុែត្ំណាងពដើមបណត ឹងរដាបបពវណី។24វិធាន្ការ ងំ ពន្ោះ បាន្ធានាថា ជន្រងពប្គោះបាន្ពដើរត្ួនាេីោ៉ាងសំខាន្់ពៅ អ.វ.ត្.ក្ ពប្ចើន្
ជាងពៅក្នុងស្គោក្ដអី ន្តរជាត្ិភារពប្ចើន្ដនេពេៀត្។
អ.វ.ត្.ក្ មាន្អនក្គំប្េ ន្ិងអនក្រិោះរន្់ប្បឆ្ំងរបស់ែលួន្។ មាន្អនក្ន្ិោយថា ស្គោក្ដីខដលពក្ើត្ពឡើងោ៉ា ងព្ិត្ប្បាក្ដពន្ោះ រឺជាន្ិមិត្តសញ្ហញជ័យជំន្ោះសប្មាប់យុត្តិធម៌25ជាលេធផ្លនន្ការជំន្ុំជប្មោះក្ដី ជាពលើក្ដំបូងពៅក្នុងមន្ុសសមួយជំនាន្់ឥឡូវពន្ោះមាន្
ក្ខន្លងសប្មាប់ជខជក្គន អំព្ីរបបខែែរប្ក្ហម 26 ការផ្ដនាទព សបណាដអនក្ខដលមាន្ឥេធិព្លបងាាញន្ូវរំរូជំន្ួសមួយសប្មាប់វបបធម៌ន្ិេទណឌភាព្ជាេូពៅ។ 27 ព ោះជាោ៉ា ងណា
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ប្បជាជន្ជាពប្ចើន្មាន្អារមែណ៍ថា

អ.វ.ត្.ក្

បាន្បរាជ័យក្នុងការពធវើដូពចនោះ។

Duncan McCargo ‘Politics by Other Means? The Virtual Trials of the Khmer Rouge Tribunal’ [Duncan

McCargo“ន្ពោបាយាមមពធាបាយពផ្សង? ស្គោក្ដពី វីចួលនន្ស្គោក្ដីខែែរប្ក្ហម”] (2011) 87(3) ក្ិចចការអន្តរជាត្ិ 613។
21

ក្មែវិធីផ្ដួចពផ្ដើមរំន្ិត្យុត្តិធម៌ពប្ៅប្បពេស 2010, 16-17 ន្ិង 20។

22

Christoph Sperfeldt, ‘Broadcasting Justice: Media Outreach at the Khmer Rouge Trials’ [ChristophSperfeldt “ការ

ផ្សព្វផ្ោយយុត្តិធម៌៖ ការផ្សព្វផ្ោយាមស្គរព្័ត្៌មាន្ពៅស្គោក្ដខី ែែរប្ក្ហម”] (2014) 115 បញ្ហាអាសុបាី ៉ា សុហី ក្វិ 1 DC-Cam ‘Tribunal Response Team: A Response Team for the
Khmer

Rouge

Tribunal’

[មជឈមណឌ លឯក្ស្គរក្មពុជា

“ប្ក្ុមពឆលើយត្បស្គោក្ដី៖

ប្ក្ុមពឆលើយត្បសប្មាប់ស្គោក្ដខី ែែរប្ក្ហម”]

មជឈមណឌ លឯក្ស្គរក្មពុជា

ភនំពព្ញ<http://www.d.dccam.org/Projects/Tribunal_Response_Team/Tribunal_response.htm>ខសវងរក្ពៅនថងេី 12 ខែក្ុមភៈ ឆ្នំ 2015
East-West Center ‘Khmer Rouge Tribunal Monitoring and Community Outreach in Cambodia’ [មជឈមណឌ លអុីសពវស “ការប្ត្ួត្ព្ិន្ិត្ ស្គោក្ដីខែែរ
ប្ក្ហម ន្ិងការផ្សព្វផ្ោយាមសហរមន្៍ពៅក្មពុជា"] មជឈមណឌ លអុីសពវស ហូណូលូល<
ូ http://linux.corporatezen.com:50023/research/asian-international-justiceinitiative/current-projects/cambodia>ខសវងរក្ពៅនថងេី 12 ខែក្ុមភៈ ឆ្នំ 2015។
23

Extraordinary

Chambers

in

the

Courts

of

Cambodia

‘Outreach’

[អងាជំន្ុំជប្មោះវិស្គម្ញក្នុងត្ុោការក្មពុជា“ការផ្សព្វផ្ោយ”]

(n

d)

<http://www.eccc.gov.kh/en/tags/topic/70>ខសវងរក្ពៅនថងេី 14 ខែក្ុមភៈ ឆ្នំ 2015។
24

វិធាន្េី 12, 12bis and 12terអងាជំន្ុំជប្មោះវិស្គម្ញក្នុងត្ុោការក្មពុជា វិធាន្នផ្ទក្នុង (ក្ំខណសប្មួលពលើក្េី 8) នថងេី 3 ខែសីហា ឆ្នំ 2011។

25

Kheang Un and Judy Ledgerwood ‘Is the Trial of Duch a Catalyst for Change in Cambodia’s Courts?’ [អ៊េុន្ ោងន្ិង Judy

Ledgerwood“ពត្ើការជំន្ុំជប្មោះក្ដី ឌុច ជាក្ាលីក្រសប្មាប់ការផ្តលស់បដូររបស់ត្ុោការពៅក្មពុជាខមន្ឬពេ?"] (2010) 95 បញ្ហាអាសុីបា៉ាសុីហវិក្ 1 មជឈមណឌ លអុីសពវស។
26

Thierry Cruvellier ‘Cambodia: Reflections on the Duch Trial’ [Thierry Cruvellier“ក្មពុជា៖ការឆលុោះបញ្ហចំងពៅពលើការជំន្ុំជប្មោះក្ដី ឌុច”] (ឧប្ក្ិដាក្មែសស្ត្ងាាម

2011) <http://www.crimesofwar.org/commentary/regions/cambodia-reflections-on-the-duch-trial/>ខសវងរក្ពៅនថងេី 14 ខែក្ុមភៈ
ឆ្នំ 2015។
27

Denis Schrey and Simon M. Meisenberg ‘The Contribution of the Khmer Rouge Tribunal to Reconciliation,

Remembrance and Memorialisation in Cambodia’ [Denis Schreyន្ិង Simon M. Meisenberg “ការចូលរួមចំខណក្នន្ស្គោក្ដីខែែរប្ក្ហមពៅក្នុងការផ្សោះផ្ោរ ការ
ចងចាំ ន្ិងការរំឮក្ពៅក្មពុជា”] (2013) 4 Konrad Adenauer Stiftung របាយការណ៍ 75។
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ជន្រងពប្គោះមួយចំន្ួន្ខថម ងំ ប្ត្ូវបាន្ពរដក្ពចញព្ីដំពណើរការកាត្់ក្ដីពេៀត្ផ្ង។ 28 រាល់ការរិោះរន្់បាន្ពផ្តដត្ពៅពលើបញ្ហាធំៗចំន្ួន្បួន្

(ព្ិភាក្ោែលោះៗពដ្ឋយអនក្ដនេពៅក្ខន្លងពផ្សងពេៀត្)៖

ចំន្ួន្មាន្ក្ប្មិត្នន្ជន្សងស័យខដលប្ត្ូវបាន្កាត្់ព សពដ្ឋយត្ុោការ

29

ចំន្ួន្មាន្ក្ប្មិត្នន្ជន្រងពប្គោះខដលអាចផ្ដលស់ ក្េីភាព្ពៅចំព ោះមុែត្ុោការ30អំណាចមាន្ក្ប្មិត្របស់ត្ុោការក្នុងការផ្ដល់សំណង31ន្ិងភាព្មួរព ៉ា ពៅដ ប្ក្ហាយជាមួយន្ឹងការព្ន្ារពព្ល។32

ការពជឿេុក្ចិត្តរបស់សងាមពៅពលើប្បព្័ន្ធយុត្តិធម៌មាន្ស្គរៈសំខាន្់ណាស់៖ ប្បសិន្ពបើមាន្ការក្បត្់សន្ា ឬព្ុំមាន្ការបំពព្ញាមពសចក្ដីរំព្ឹងេុក្សមពហត្ុផ្លពេពនាោះ ពមធាវីន្ឹងកាន្់ខត្មាន្ភាព្លំបាក្ក្នុងការពធវើការងាររបស់ព្ួក្ពរ។ ត្ុោការក្នុងប្សុក្របស់ក្មពុជា ពៅ

ខត្បន្តមាន្ពក្រដិ៍ព្ែ ោះមិន្លាក្នុងចំពណាមប្បជាជន្របស់ែលួន្។ ប្បជាជន្ភារពប្ចើន្ពជឿជាក្់ ដូចខដលពយើងន្ឹងព្ិភាក្ោពៅក្នុងខផ្នក្េីព្ីរនន្ឯក្ស្គរពន្ោះថា “យុត្តិធម៌” ខដលក្ំណត្់ការដ្ឋក្់ព សពៅក្នុងប្សុក្ ន្ឹងនាំមក្ន្ូវក្ដីពៅហែងពដ្ឋយស្គរខត្អំពព្ើសូក្បា៉ាន្់ ន្ិងអំពព្ើ
ព្ុក្រលួយ។ មាន្ពប្គោះថានក្់ព្ិត្ប្បាក្ដមួយខដលថា ការរិោះរន្់ពៅពលើ អ.វ.ត្.ក្ ចំព ោះបរាជ័យក្នុងការពឆលើយត្បពៅន្ឹងពសចក្ដីរំព្ឹងេុក្ព្ីយុត្តិធម៌អាចពធវើឲ្ មាន្ការែូចខាត្ធងន្់ធងរពៅពលើការពជឿេុក្ចិត្ព្ត ីស្គធារណជន្ មិន្ប្ត្ឹមខត្ពៅពលើស្គោក្ដីប៉ាុពណាណោះពេ ខថម ំង
ពៅពលើ “យុត្តិធម៌” ខដលបពងកើត្ពឡើងជាលក្េណៈអន្តរជាត្ិ ងំ មូល ក្នុងការផ្ដល់ន្ូវពសចក្ដីពព្ញចិត្តជូន្ប្បជាជន្ពេៀត្ផ្ង។ ពន្ោះរឺជាក្ដីក្ងវល់ដ្ឋច់ពដ្ឋយខឡក្មួយ ពៅពព្លខដលន្ីត្ិរដាសថិត្ពៅពប្កាមការរំរាមក្ំខហងពប្ចើន្ដូចពៅក្នុងប្បពេសក្មពុជា ដូចខដលពយើង
ន្ឹងព្ិន្ិត្ ពមើលពៅក្នុងខផ្នក្េីព្ីរនន្ឯក្ស្គរពន្ោះ។
ប្ាប្បឈមដ៏ធំសប្មាប់ពមធាវីក្មពុជា ព ោះព្ួក្ពរត្ំណាងឲ្ ជន្រងពប្គោះរបបខែែរប្ក្ហមពៅចំព ោះមុែ អ.វ.ត្.ក្ ក្ដី ឬប្បជាជន្ក្មពុជាស្គម្ញពៅចំព ោះមុែត្ុោការក្នុងប្សុក្ក្ដី រឺការព្ន្ ល់អំព្ីការប្បប្ព្ឹត្តពៅនន្ប្បព្័ន្ធយុត្តិធម៌ (រួម ងំ ខដន្ក្ំណត្់របស់វា) ពៅ
កាន្់ស្គធារណជន្ខដលពចោះខត្សងស័យ ន្ិងពធវើឲ្ ព្ួក្ពរពជឿេុក្ចិត្តថា វាពៅខត្អាច ន្ិងចាំបាច់ក្នុងការរក្ោន្ូវភាព្ពស្គែោះប្ត្ង់ពៅក្នុងដំពណើរការជំន្ុំជប្មោះក្ដី។ បខន្ថមព្ីពលើពន្ោះពេៀត្ ប្បសិន្ពបើពមធាវីអាចព្ន្ ល់អំព្ីរពបៀបខដលព្ួក្ពរអាចចូលរួមជាមួយជន្រងពប្គោះ ឬ
ប្ត្ូវបាន្ជន្រងពប្គោះឲ្ ចូលរួមជាមួយ ន្ិងរពបៀបខដលពមធាវីផ្ដល់សំពឡងដល់ជន្រងពប្គោះពៅក្នុងបន្ទប់ត្ុោការ ាមរយៈប្បព្័ន្ធពដើមបណដ ឹងរដាបបពវណីពៅ អ.វ.ត្.ក្ ពន្ោះអាចជាមូលដ្ឋាន្សប្មាប់ចាប់ពផ្ដើមការព្ិភាក្ោមួយអំព្ីការបពងកើត្ដំពណើរការប្សពដៀង
គន មួយ ខដលមាន្ការដ្ឋក្់ប្ចូលកាន្់ខត្ពប្ចើន្ពៅក្នុងត្ុោការក្នុងប្សុក្។33
ពដ្ឋយដឹងអំព្ីក្ងវោះនន្ការពជឿេុក្ចិត្តពៅពលើរណៈពមធាវីនន្ប្ព្ោះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា (BAKC) ជាផ្លូវការន្ិងការរំរាមក្ំខហងរឹត្បន្តឹងពៅពលើការន្ិោយពៅកាន្់ប្បព្័ន្ធផ្សព្វផ្ោយ ដូចខដលពយើងន្ឹងព្ិភាក្ោពៅក្នុងខផ្នក្េីព្ីរនន្ឯក្ស្គរពន្ោះ អាចមាន្ឱកាសមាន្
ក្ប្មិត្សប្មាប់ពមធាវីក្មពុជា ក្នុងការជួយអប់រស្គ
ំ ធារណជន្អំព្ីប្បព្័ន្ធយុត្តិធម៌ាមរយៈបណាដញផ្លូវការ។ ព ោះជាោ៉ា ងណា ពមធាវីរួរេេួលបាន្ការពលើក្េឹក្ចិត្តព្ីក្ិចចប្បឹងខប្បងរបស់អងាការមិន្ខមន្រដ្ឋាភិបាលខផ្នក្ចាប់មួយចំន្ួន្ ន្ិងពដ្ឋយមជឈមណឌ លឯក្ស្គរក្មពុជា ក្នុង
ការពបាោះព្ុមពផ្ោយឯក្ស្គរេសសន្ៈ ពរៀបចំសិកាេស្គោ ន្ិងពវេិកាព្ិភាក្ោស្គធារណៈសដីព្ីពគលបំណងនន្យុត្តិធម៌ សដីព្ីសិេធិពៅក្នុងការជំន្ុំជប្មោះក្ដីពដ្ឋយយុត្តិធម៌ ន្ិងសដីព្ីការអន្ុវត្តន្៍ ន្ិងប្េឹសដីក្នុងការកាត្់ព ស។
មជឈមណឌ លឯក្ស្គរក្មពុជា ពៅក្នុងដំពណើរការបខមលងែលួន្ពៅជា "មជឈមណឌ លអាសុីនាំមុែពរសប្មាប់ការសិក្ោេំនាស់ ន្ិងសិេធិមន្ុសស” ន្ិងមាន្ស្គរមន្ទីរ មជឈមណឌ លប្ស្គវប្ជាវ ន្ិងក្មែវិធីសិក្ោក្ប្មិត្ឧត្ដមសិក្ោ។34ន្ឹងមាន្ការបន្តឱកាសពដ្ឋយឥត្សងស័យ
សប្មាប់ពមធាវីក្នុងការចូលរួមពៅក្នុងមជឈមណឌ លឯក្ស្គរក្មពុជា ពដើមបីខចក្រំខលក្បេព្ិពស្គធន្៍របស់ព្ួក្ពរ ន្ិងបពងកើន្ន្ូវការយល់ដឹងអំព្ីដំពណើរការជំន្ុំជប្មោះក្ដីរបស់ អ.វ.ត្.ក្។ វារឺាមរយៈក្មែវិធីផ្សព្វផ្ោយ ន្ិងអប់រាំ មសហរមន្៍ ខដលពសចក្ដីរំព្ឹងេុក្របស់
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ពបាោះព្ុមពពលើក្េី 1 ឆ្នំ 2008 ក្មពុជា៖ ពរាងព្ុមព អងារ) ក្៏ពដ្ឋយ ពៅក្នុងការអន្ុវត្តន្៍ ព្ុំមាន្ការពក្ើត្ពឡើងពឡើយ។
34

មជឈមណឌ លឯក្ស្គរក្មពុជា ខវបស្គយថ៍ស្គធារណៈ<http://www.dccam.org/>ខសវងរក្ពៅនថងេី 19 ខែធនូ ឆ្នំ 2014។
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II.ការអន្ុវត្តន្ច៍ ាប់ក្ងនុ របបប្បជាធិបពត្យ ខដលពៅមាន្ក្ប្មត្ិ
សព្វនថងពន្ោះ ពមធាវីពៅក្មពុជាមិន្ប្ត្ឹមខត្ប្ត្ូវត្ស៊េូជាមួយន្ឹងពក្រដិ៍ត្ំខណលនន្របបខែែរប្ក្ហមប៉ាុពណាណោះពេ ព្ួក្ពរខថម ងំ ប្ត្ូវពធវើការពៅក្នុងប្បព្័ន្ធចាប់ ន្ិងន្ពោបាយខដលបណាដអងាការសិេធិមន្ុសសអន្តរជាត្ិពៅបន្តេេួលស្គាល់ថាព្ុមាំ ន្យុត្តិធម៌ ព្ុក្រលួយ ន្ិងមាន្ការ
ប្រប់ប្រងហួសពហត្ុព្ីថានក្់ដឹក្នាំពេៀត្ផ្ង។ ក្មពុជាឈរពៅលំដ្ឋប់ពលែពរៀងេី 156 ក្នុងចំពណាមប្បពេសចំន្ួន្ 177 ពៅពលើសន្ទសសន្៍សដីព្ីអំពព្ើព្ុក្រលួយរបស់អងាការត្មាលភាព្អន្តរជាត្ិឆ្នំ 2014។35ក្នងុ ចំពណាមប្បពេសចំន្ន្ួ 99 ខដលប្ត្វូ
បាន្សទង់មត្ិពដ្ឋយសន្ទសសន្៍សដីព្ីន្ីត្ិរដារបស់រពប្មាងយុត្តិធម៌ព្ិភព្ពោក្សប្មាប់ឆ្នំ 2014 ប្បពេសក្មពុជាឈរពៅលំដ្ឋប់ពលែពរៀងេី 91។36
ពោក្នាយក្រដាមស្ត្ន្តី ហ៊េុន្ ខសន្ បាន្ពៅបន្តកាន្់កាប់អំណាចាំងព្ីឆ្នំ 1985 មក្ពមលោះ។ ជាមួយន្ឹងរណបក្សប្បជាជន្ក្មពុជា (‘CPP’) គត្់បាន្រងន្ូវការរិោះរន្់ោ៉ាងខាលងំ ព្ីអងាការសហប្បជាជាត្ិ ន្ិងបណាដអងាការមិន្ខមន្រដ្ឋាភិបាលអន្តរជាត្ិនានា
ចំព ោះស្គថន្ភាព្សិេធិមន្ុសសពៅក្នុងប្បពេស។ ពៅក្នុងរបាយការណ៍មួយខដលបាន្ដ្ឋក្់ជូន្ប្ក្ុមប្បឹក្ោសិេធិមន្ុសសកាលព្ីឆ្នំ 2013 អនក្រាយការណ៍ព្ិពសសរបស់អងាការសហប្បជាជាត្ិ ពោក្ សូរិោ ស៊េូខប៊េរឌី បាន្រក្ព ញើ ន្ូវការបន្តន្េិ ណ
ទ ឌ ភាព្ ក្ពមោយខផ្នក្
ការពគរព្ពសរីភាព្ក្នុងការបព្ចញមត្ិ ន្ិងក្ពមោយខផ្នក្ឯក្រាជ ភាព្របស់ត្ុោការ។37ខផ្នក្ពន្ោះន្ឹងព្ិភាក្ោអំព្ីបញ្ហាប្បឈមធំៗមួយចំន្ួន្សប្មាប់ពមធាវីខដលពធវើការពៅក្នុងរបបប្បជាធិបពត្យ ខដលពៅមាន្ក្ប្មិត្ ន្ិងឱកាសណាមួយខដលអាចមាន្ ជាព្ិពសស៖
វិធាន្នន្ចាប់េន្់ពែោយ ក្ងវោះឯក្រាជ ភាព្នន្រណៈពមធាវីនន្ប្ព្ោះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា ការបំភិត្បំភ័យពមធាវី ការរឹត្បន្តឹងសិេធិេេួលបាន្យុត្តិធម៌ ន្ិងក្ងវោះជំន្ួយខផ្នក្ចាប់ ន្ិងបញ្ហារំពោភដីធី រួម ំងការរំរាមក្ំខហងសក្មែជន្សិេធិដីធលី។

បញ្ហាប្បឈមេី 4៖ វិធាន្នន្ចាប់េន្់ពែោយ
ពមធាវីក្មពុជាន្ឹងដឹងព្ីការអន្ុវត្តន្៍ប្បចាំនថងរបស់ព្ួក្ពរថា ប្បព្័ន្ធត្ុោការ ន្ិងប្បព្័ន្ធចាប់ពៅខត្ប្ត្ូវបាន្ប្រប់ប្រងោ៉ា ងជិត្សនិេធពដ្ឋយថានក្់ដឹក្នាំ។ ពរបាន្ដឹងោ៉ា ងេូលំេូោយ ព ោះបីជាព្ុំមាន្ការេេួលស្គាល់ជាផ្លូវការក្៏ពដ្ឋយថា មស្ត្ន្តីត្ុោការប្ត្ូវខត្េេួលការ
សូក្បា៉ាន្់មុន្ន្ឹងភារីមួយអាចដ្ឋក្់ ក្ បណដ ឹងបាន្។ អំពព្ើព្ុក្រលួយរឺជាជំងឺរាត្ត្ាត្ពៅក្នុងត្ុោការ ខដលជាផ្លិត្ផ្លមួយមិន្ខមន្ប្គន្់ខត្មាន្ប្បាក្់ឈនួល បប៉ាុពណាណោះពេ រាប់ចាប់ព្អី នក្ខដលមក្ព្ីមស្ត្ន្តីន្ររបាល ប្ក្ឡាប្ាី រហូត្ដល់ប្ព្ោះរាជអាជាញ
ន្ិងពៅប្ក្ម ប៉ាុខន្តវាជាខផ្នក្មួយខដលចាក្់ឫសពៅក្នុងជីវិត្របស់ស្គធារណជន្ពៅក្មពុជាអស់រយៈកាលជាពប្ចើន្េសវត្សរ៍មក្ពហើយ។38
ព ោះបីជាថែីៗពន្ោះក្មពុជាបាន្ខក្សប្មួលប្ក្មន្ីត្ិវិធីប្ព្ហែេណឌ របស់ែលួន្ក្៏ពដ្ឋយ ក្៏ពៅខត្មាន្បញ្ហាធងន្់ធងរពៅក្នុងការអន្ុវត្តន្៍សិេធិពៅក្នុងន្ីត្ិវិធីប្ត្ឹមប្ត្ូវាមចាប់ ឲ្ ប្សបគន ជាមួយន្ឹងប្ក្មថែីពន្ោះ ន្ិងប្សបជាមួយន្ឹងបេដ្ឋាន្ជំន្ុំជប្មោះក្ដីអន្តរជាត្ិពដ្ឋយយុត្តិធម៌ផ្ងខដរ។
បរាជ័យក្នុងការពគរព្សិេធិពៅក្នុងការជំន្ជុំ ប្មោះក្ដីពដ្ឋយយុត្តិធម៌ជាក្់ោក្់របស់ជន្រងពប្គោះ ន្ិងជន្ជាប់ពចាេ រឺការបដិពសធសិេធិមាន្ប្បសិេធភាព្ក្នុងការេេួលបាន្ន្ូវយុត្តិធម៌ជាេូពៅ។ េិន្នន្័យព្ីរពប្មាងប្ត្ួត្ព្ិន្ិត្ ការជំន្ុំជប្មោះក្ដី ខដលដំពណើរការពដ្ឋយមជឈមណឌ លសិេធិ
មន្ុសសក្មពុជា បាន្បងាាញឲ្ ព ើញព្ីក្ពមោយនន្ការអន្ុវត្តន្៍សិេធិេេួលបាន្ការជំន្ុំជប្មោះក្ដីពដ្ឋយយុត្តិធម៌ពៅក្នុងត្ុោការ៖ ពៅខត្មាន្ការរំពោភពៅពលើសិេធិរបស់ពមធាវីការ រក្ដី សិេធិក្នុងការឲ្ ពរព្ិន្ិត្ ស្គក្សី ន្ិងសិេធិក្នុងការបងាាញវត្តមាន្ពៅក្នុងសវនាការ។39
កាលព្ីខែក្ក្កដ្ឋ ឆ្នំ 2014 ក្មពុជាបាន្អន្ុម័ត្ចាប់មូលដ្ឋាន្ប្រឹោះសដីព្ីត្ុោការចំន្ួន្បី ខដលពរបាន្េន្ទឹងរង់ចាំជាយូរោរណាស់មក្ពហើយ។ ជាជាងការគំប្េឯក្រាជ ភាព្នន្ពៅប្ក្ម ឬខក្លមាស្គថន្ភាព្េន្់ពែោយនន្វិធាន្នន្ចាប់ពៅក្នុងប្បពេស ពៅក្នុង
ប្បស្គសន្៍របស់ពោក្ស្គស្ត្ស្គតចារ ស៊េូខប៊េឌី ចាប់ពធវើឲ្ ប្ក្សួងយុត្តិធម៌អាចពប្បើ “ឥេធិព្លហួសពហត្ុ" ពៅពលើប្បព្័ន្ធត្ុោការ ន្ិងត្ុោការ។40
វារឺជាការងារខដលលំបាក្ ន្ិងរួរឲ្ ពៅដ ប្ក្ហាយពដ្ឋយគែ ន្ការសងស័យ សប្មាប់ពមធាវីខដលមាន្េំន្ុក្ចិត្តត្ិចត្ួចពៅពលើឯក្រាជ ភាព្របស់ពៅប្ក្ម ឬភាព្យុត្តិធម៌នន្ន្ីវិត្ិធីត្ុោការ។ ព ោះជាោ៉ា ងណា ពមធាវីពៅខត្បន្តបងាាញន្ូវភាព្អង់អាចកាលហាន្ក្នុងការការ រក្ូន្ក្ដី
របស់ែលួន្ ពដ្ឋយមិន្ែវលព្់ ីបញ្ហាពផ្សងៗពឡើយ។ ព ោះបីជាការបន្តបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្មពុជាក្នុងការខក្េប្មង់ប្បព្័ន្ធចាប់ ន្ិងវបបធម៌ព្ុក្រលួយនន្សិេធិចាត្់ាងំ ន្ិងព ោះបីជាមាន្ការចាត្់វិធាន្ការបខន្ថមពេៀត្ បនាទប់ព្ីការពធវើបាត្ុក្ក្មែប្បឆ្ំងក្៏ពដ្ឋយ ក្៏ពមធាវីការ រ
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ន្ឹងប្បឈមន្ឹងការពចាេប្បកាន្់ព្ីបេបរិហារពក្រដិ៍ខដលនាំពៅរក្ព សប្ព្ហែេណឌ ប្បសិន្ពបើព្ួក្ពរហាន្ន្ិោយប្បាប់ប្បព្័ន្ធផ្សព្វផ្ោយ។ ពៅេីបំផ្ុត្ មួយភារធំនន្ពមធាវី បាន្ដក្ែលួន្ ពហើយពរឿងក្ដីរបស់ជន្រងពប្គោះប្ត្ូវបាន្ផ្ាឹបេុក្ពចាល។55
ការងាររបស់ពមធាវីសក្មែជន្ ឬអនក្ន្ពោបាយខដលមិន្ខមន្ជាសមាជិក្រណបក្សប្បជាជន្ព រពព្ញពៅពដ្ឋយភាព្លំបាក្។ ក្រណីពផ្សងៗពេៀត្រួមមាន្ អនក្ខដលប្បឆ្ំងន្ឹងពមធាវីដ៏មាន្ឥេធិព្លព្ែ ោះ រង់ សំអុន្ (កាលព្ីខែក្ក្កដ្ឋ ឆ្នំ)56ប្បឆ្ំងន្ឹងពោក្
ជួង ជូងី (កាលព្ីខែធនូ ឆ្នំ 2011)57ពហើយថែីៗពន្ោះរឺពៅឆ្នំ 2014 ប្បឆ្ំងន្ឹងសមាជិក្ដប់រូបរបស់រណបក្សសពស្ត្ងាាោះជាត្ិក្មពុជា (CNRP)។58 វារឺជាពរឿងខដលមិន្អាចពៅរួចក្នុងការេសសន្៍ យថាពត្ើ ប្ព្ត្ឹ តិការណ៍ថៗែី ខដល
រដ្ឋាភិបាលប្បឈម ន្ឹងនាំមក្ន្ូវការផ្តលស់បដូរដ៏មាន្ន្័យខដរឬោ៉ា ងណា ប៉ាុខន្តពៅខត្មាន្ពមធាវីខដលមាន្បំណងេេួលយក្ពរឿងក្ដីខដលព្ុំមាន្ប្បជាប្បិយ ន្ិងអនក្ន្ពោបាយខដលប្បក្ួត្ប្បខជងរដ្ឋាភិបាល។
ការពន្ោះន្ឹងផ្ដលជា់ ពោបល់ថា លបិចក្នុងការបំភិត្បំភ័យ ន្ិងជពប្មើសពប្បើប្បាស់ការពចាេប្បកាន្់ខដលនាំឲ្ មាន្ព សប្ព្ហែេណឌ ប្បឆ្ំងន្ឹងអនក្គំប្េដល់អនក្ប្បឆ្ំង ព្ុំមាន្ប្បសិេធភាព្ពេ។ ពមធាវីជាពប្ចើន្ពៅក្មពុជា យល់អំព្ីលក្េណៈេំពន្រនន្អាជីព្របស់ព្ួក្ពរ ន្ិង
ស្គរៈសំខាន្់នន្ការធានាថាក្ូន្ក្ដរី បស់ព្ួក្ពរមាន្សំពឡងពៅក្នុងបន្ទប់ត្ុោការ ព ោះបីជាប្ត្ូវចំណាយលុយផ្តទល់ែលួន្ែពសជា់ សកាដន្ុព្លក្៏ពដ្ឋយ។
ផ្លូវពឆ្ពោះពៅមក្សប្មាប់ពមធាវី អាចជាការអភិវឌឍប្ក្ុមហ៊េុន្ផ្លប្បពោជន្៍ស្គធារណៈ “ក្ូន្កាត្់”។ ប្ក្ុមហ៊េុន្ ងំ ពន្ោះ ពដ្ឋោះប្ស្គយការងារពប្ចើន្ខបបោ៉ា ង ចាប់ព្ីការត្ំណាងពដ្ឋយឥត្រិត្នថល ឬការត្ំណាងពដ្ឋយប្ចុោះត្នមលសប្មាប់រូក្ដីេុរ៌ត្ ឬចុងពចាេពៅក្នុងជំនាញ
ប្បត្ិបត្តិការាមប្បនព្ណីរបស់អងាការមិន្ខមន្រដ្ឋាភិបាល រហូត្ដល់ការងារស្គជីវក្មែ ន្ិងក្ិចចសន្ា ន្ិងសូមបីខត្ការងារជានដរូជាមួយប្ក្សួងនានារបស់រដ្ឋាភិបាលពេៀត្ផ្ង។ ពគលបំណងសំខាន្់នន្ប្ក្ុមហ៊េុន្ថែីៗ ងំ ពន្ោះរឺ "ពដើមបីចងស្គពន្ពមប្ត្ីរវាងអងាការមិន្ខមន្

51

United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights ‘Cambodia: United Nations Expert Concerned

at Restrictions on Freedom of Lawyers to Represent their Clients’ [ការិោល័យឧត្ដមសនងការជាន្់ែពស់អងាការសហប្បជាជាត្ិេេួលបន្ទុក្សិេធិមន្ុសស “ក្មពុជា៖ អនក្ជំនាញការរបស់អងាការ
សហប្បជាជាត្ិមាន្ការប្ព្ួយបារមភអំព្ីការរឹត្បន្តឹងពៅពលើពសរីភាព្របស់ពមធាវីក្នុងការត្ំណាងឲ្ ក្ូន្ក្ដីរបស់ែលួន្”] នថងេី 1 ខែក្ក្កដ្ឋ ឆ្នំ 2009។
52

Ghai [ោ៉ា ស ហាក យ] 2010 (n 38)។

53

Cambodian Center for Human Rights and Article 19 Defending the Defenders: Security for Cambodian Human

Rights Defenders [មជឈមណឌ លសិេមធិ ន្ុសសក្មពុជា ន្ិងមាប្ា 19 ក្ិចកាច រ រអនក្ការ រ៖ សន្តិសុែសប្មាប់អនក្ការ រសិេមធិ ន្ុសសក្មពុជា] (ភនំពព្ញ ន្ិងឡុងដុង 2013)។
54

LICADHO, Attacks and Threats Against Human Rights Defenders in Cambodia 2007, A LICADHO Briefing Paper

[អងាការលីកាដូ ការវាយប្បហារ ន្ិងការរំរាមក្ំខហងប្បឆ្ំងន្ឹងអនក្ការ រសិេធិមន្ុសសពៅក្មពុជា ឆ្នំ 2007ឯក្ស្គរសពងេបរបស់ អងាការលីកាដូ] (លីកាដូ ភនំពព្ញ 2008, 7។
55

ibid, 20-22; East-West Management Institute, ‘Program on Rights and Justice: Final Report’ [វិេាស្គថន្ប្រប់ប្រងអុីសពវស “ក្មែវិធីសដីព្ីសិេធិ

ន្ិងយុត្តិធម៌៖ របាយការណ៍ចុងពប្កាយ”] 2009។
56

Meas Sokchea ‘Embattled Attorney Quits SRP’ [មាស

សុែជា

“ពមធាវីខដលពប្ត្ៀមប្បយុេធចាក្ពចញព្ី

រ.ស.រ”]

ភនំពព្ញប៉ាុសតិ៍

នថងេី

8

ខែក្ក្កដ្ឋ

ឆ្នំ

2009)

10

ខែមក្រា

ឆ្នំ

2012)

<http://www.phnompenhpost.com/national/embattled-attorney-quits-srp>ខសវងរក្ពៅនថងេី 19 ខែធនូ ឆ្នំ 2014។
57

Meas Sokchea ‘Bar Targets Lawyer’s Protest’ [មាស

សុែជា

“រណៈពមធាវីក្ំណត្់ពគលពៅការត្វារបស់ពមធាវី”]

(ភនំពព្ញប៉ាុសតិ៍

នថងេី

<http://www.phnompenhpost.com/national/bar-targets-lawyer%E2%80%99s-protest>ខសវងរក្ពៅនថងេី 19 ខែធនូ ឆ្នំ 2014។
58

The Phnom Penh Post ‘Six CNRP Members in Jail’ [ភនំពព្ញប៉ាុសតិ៍ “សមាជិក្រណបក្សសពស្ត្ងាាោះជាត្ិប្បាំមួយរូបជាប់ក្នុងព្ន្ធនាគរ”] (ភនំពព្ញប៉ាុសតិ៍ នថងេី 17 ខែក្ក្កដ្ឋ ឆ្នំ 2014)

<http://www.phnompenhpost.com/national/six-cnrp-members-jail>ខសវងរក្ពៅនថងេី 19 ខែធនូ ឆ្នំ 2014។

8

LAWYERS, CONFLICT & TRANSITION
រដ្ឋាភិបាល ន្ិងបណាដសហរមន្៍ចាប់ឯក្ជន្ ខក្លមាេំនាក្់េំន្ងជាមួយរណៈពមធាវី… ពហើយពធវើការត្ស៊េូមត្ិឲ្ កាន្់ខត្មាន្ប្បសិេធភាព្ខថមពេៀត្ាមរយៈការក្ស្គងេំនាក្់េំន្ងជាមួយក្្ចប់ថវិកាសប្មាប់ក្ំខណេប្មង់របស់រដ្ឋាភិបាល។”59ពមធាវីន្ឹងពធវើបាន្លាក្នុង
ការព្ិចារណាអំព្ីរំរូក្នុងការអន្ុវត្តន្៍ខបបពន្ោះ ពៅពព្លព្ិចារណាអំព្ីរពបៀបប្បត្ិបត្តិការពៅក្នុងបរិោកាសលំបាក្។

បញ្ហាប្បឈមេី 7៖ ការរឹត្បន្តងឹ មក្ពលើលេធភាព្េេួលបាន្ពសវាយុត្ធតិ ម៌ ន្ិងក្ងវោះខាត្ជំន្យួ ខផ្នក្ចាប់
ឧបសរាមួយក្នុងចំពណាមឧបសរាធំៗចំព ោះលេធភាព្េេួលបាន្យុត្តិធម៌ពៅក្មពុជារឺ ក្ងវោះប្បព្័ន្ធជំន្ួយខផ្នក្ចាប់ដ៏ប្ត្ឹមប្ត្ូវមួយ។ ដូចខដលការិោល័យឧត្ដមសនងការអងាការសហប្បជាជាត្ិពដើមបីសិេធិមន្ុសសបាន្ន្ិោយ ស្គថន្ភាព្ជំន្ួយខផ្នក្ចាប់ ប្ត្ូវការឲ្ មាន្ការ
ខក្លមាោ៉ាងខាលងំ ។

60

ពបើព ោះជាមាន្ប្ក្សួងយុត្តិធម៌ប្រប់ប្រងពលើការេេួលែុសប្ត្ូវចំព ោះជំន្ួយខផ្នក្ចាប់ក្៏ពដ្ឋយ ថវិកាជំន្ួយខផ្នក្ចាប់ខដលប្ត្ូវបាន្នលខចក្ពដ្ឋយរដ្ឋាភិបាលព្ុំប្រប់ប្គន្់ពេ។ ពៅខត្ព្ុំមាន្ពហដ្ឋារចនាសមព័ន្ធជំន្ួយខផ្នក្ចាប់ផ្លូវការជាអចិនស្ត្ន្តយ៍ពៅ

ពឡើយ ពបើព ោះជាមាន្ការផ្ដលអ់ ន្ុស្គសន្៍ជាពប្ចើន្ព្ីការសិក្ោធំៗជាលក្េណៈអន្តរជាត្ិក្៏ពដ្ឋយ។

61

កាលព្ីឆ្នំ 2011 េីភានក្់ងារដ្ឋណឺមា៉ាក្សប្មាប់ការអភិវឌឍអន្តរជាត្ិ (ដ្ឋន្ីដ្ឋ) បាន្ផ្ដលអ់ ន្ុស្គសន្៍ពផ្សងៗជាពប្ចើន្ពៅក្នុងរបាយការណ៍មួយ ខដលប្ត្ូវបាន្ពរៀបចំសប្មាប់ដ្ឋក្់ជូន្ប្ក្ុមប្បឹក្ោក្ំខណេប្មង់ចាប់ ន្ិងប្បព្័ន្យធ ត្ុ ធតិ ម៌។ របាយការណ៍របស់អងាការ
ដ្ឋន្ីដ្ឋ បាន្េេួលស្គាល់ថា ហាក្់ដូចជាមិន្មាន្ការបពងកើន្ថវិកាជំន្ួយខផ្នក្ចាប់សប្មាប់អនារត្ឆ្ប់ៗពន្ោះពេ ពហើយជំន្ួសមក្វិញ បាន្ពសនើជាពោបល់ថា រដ្ឋាភិបាលរួរបពងកើន្អប្ានន្ការប្សូបយក្ពមធាវី ពធវើឲ្ ប្ត្ឹមប្ត្ូវាមេប្មង់ខបបបេន្ូវត្ួនាេីរបស់អនក្ជំន្ួយខផ្នក្
ចាប់ ន្ិងជំន្ួយការពមធាវី ពលើក្េឹក្ចិត្តរលីន្ិក្ជំន្ួយខផ្នក្ចាប់របស់ស្គក្លវិេាល័យឲ្ ផ្ដលព់ សវាជំន្ួយខផ្នក្ចាប់ ន្ិងបពងកើត្ខែសេូរស័ព្ទព្ិពសសសប្មាប់ជំន្ួយខផ្នក្ចាប់។62
ជិត្បួន្ឆ្នំពប្កាយមក្ពេៀត្ ភារពប្ចើន្នន្ជំន្ួយខផ្នក្ចាប់ពៅខត្បន្តផ្ដល់ពដ្ឋយអងាការមិន្ខមន្រដ្ឋាភិបាលក្មពុជា ខដលពមធាវីពៅក្នុងអងាការពន្ោះ េេួលបាន្ការឧបត្ថមភព្ីមាចស់ឧបត្ថមភអន្តរជាត្ិ

63

ពហើយចំន្ួន្នន្ជំន្ួយខផ្នក្ចាប់បាន្ធាលក្់ចោះុ ព្ី 119 កាលព្ីឆ្នំ
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2010 មក្ពៅប្ត្ឹម 78 កាលព្ីឆ្នំ 2013។ មន្ុសសភារពប្ចើន្ពជឿជាក្់ថា ពន្ោះរឺជាលេធផ្លផ្តទល់នន្ការរឹត្បន្តឹងខដលពសនើពដ្ឋយរណៈពមធាវីពៅពលើពមធាវី ខដលពធវើការបពប្មើឲ្ បណាដអងាការមិន្ខមន្រដ្ឋាភិបាល (ពប្កាយមក្ពេៀត្បាន្ដក្ែលន្ួ )
65

ឬរំរាមក្ំខហងពមធាវីខដលចូលរួមពៅក្នុងការស្គក្លបងការងារជាមួយបណាដអងាការសិេធិមន្ុសសអន្តរជាត្ិ។66បេបញ្ហាថែីរបស់រដ្ឋាភិបាល ព្ុំបាន្ជួយដល់បញ្ហាពន្ោះពេ ខដលបចចុបបន្នពន្ោះ អងាការមិន្ខមន្រដ្ឋាភិបាលអន្តរជាត្ិ ប្ត្ូវចុោះអន្ុសោរណៈពោរយល់

(MOU) ជាមួយប្ក្សួងការបរពេស ពហើយអងាការមិន្ខមន្រដ្ឋាភិបាលជាត្ិ ប្ត្ូវចុោះ MOU ជាមួយប្ក្សួងមហានផ្ទ។67
សហរមន្៍ជន្ជាត្ិពដើមភារត្ិច ប្បឈមន្ឹងបញ្ហាកាន្់ខត្ធំពៅក្នុងការេេួលបាន្យុត្តិធម៌។ ជាញឹក្ញាប់ ពដ្ឋយស្គរព្ួក្ពរព្ុំពចោះសរពសរ ន្ិងន្ិោយភាស្គខែែរ ពហើយព្ុំយល់ដឹងព្ីប្បព្័ន្ធ ន្ិងវាក្ ស័ព្ទបពចចក្ពេសចាប់ជាភាស្គខែែរ ការប្ចាន្ចូលក្នុងស្គថន្ភាព្
គែ ន្សិេធិអំណាចរបស់ព្ួក្ពររឹត្ខត្ធងន្់ធងរពដ្ឋយស្គរខត្ពហត្ុខដលថា មាន្ពមធាវីជន្ជាត្ិពដើមេេួលបាន្ការបណដុ ោះបណាដលត្ិចត្ួច។68 ពរឿងក្ដី “រំពោភដីធលី” ក្៏ជាពរឿងក្ដីខដលខត្ងខត្ពក្ើត្ពឡើងញឹក្ញាប់ពព្ក្ផ្ងខដរ ខដលអនក្ជំន្ួញខដលមាន្ប្េព្ ធន្ ន្ិងមាន្ខែស
បណាដញលាជាមួយប្បព្័ន្ធយុត្តិធម៌ ពក្ងយក្ប្បពោជន្៍ព្ីជន្ជាត្ិពដើមភារត្ិច ពដ្ឋយស្គរខត្ព្ួក្ពរព្ុំយល់ដឹងព្ីប្បព្័ន្ធយុត្តិធម៌ ពហើយែវោះការត្ំណាងពៅពព្លជពមាលោះ្ន្ពៅដល់ប្បព្័ន្ធចាប់ ដូចខដលមាន្ព្ិភាក្ោពៅក្នុងខផ្នក្បនាទប់ពន្ោះ។
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East-West Management Institute ‘Cambodia’s First Public Interest Law Firm Launches Operations’ [វិេាស្គថន្ប្រប់ប្រងអុីសពវស

“ប្ក្ុមហ៊េុន្ពមធាវីផ្លប្បពោជន្៍ស្គធារណៈេីមួយរបស់ក្មពុជាចាប់ពផ្ដើមប្បត្ិបត្តិការ"] (វិេាស្គថន្ប្រប់ប្រងអុីសពវស 2009) <http://www.ewmi-praj.org/news.asp?nID=7>ខសវងរក្ពៅនថងេី 19 ខែធនូ ឆ្នំ
2014។
60

ខវបស្គយស្គធារណៈរបស់ ការិោល័យឧត្ដមសនងការជាន្់ែពសអ់ ងាការសហប្បជាជាត្ិេេួលបន្ទុក្សិេធិមន្ុសសប្បចាំពៅក្មពុជា

<http://cambodia.ohchr.org/EN/PagesFiles/legal_aid.htm>ខសវងរក្ពៅនថងេី 14 ខែក្ុមភៈ ឆ្នំ 2015។
61

East-West Management Institute ‘Legal Aid in Cambodia: Practices, Perceptions and Needs: A study based on a

National Survey’ [វិេាស្គថន្ប្រប់ប្រងអុីសពវស “ជំន្ួយខផ្នក្ចាប់ពៅក្មពុជា៖ ការអន្ុវត្តន្៍ ការយល់ដឹង ន្ិងពសចក្ដីប្ត្ូវការ៖ ការសិក្ោខផ្ាក្ពលើការសទង់មត្ិថានក្់ជាត្ិមួយ”] វិេាស្គថន្ប្រប់ប្រងអុីសពវស ក្មែវិធីសដីព្សី ិេធិ ន្ិងយុត្តិធម៌ ឆ្នំ 2006។
62

Danish Agency for International Development (DANIDA) ‘Options For Approaches to Legal Aid Services Delivery

in Cambodia’ [េីភានក្់ងារអភិវឌឍន្៍អន្តរជាត្ិដ្ឋណឺមា៉ាក្ (ដ្ឋន្ីដ្ឋ) “ជពប្មើសសប្មាប់ពគលវិធីពឆ្ពោះពៅរក្ការផ្ដលព់ សវាជំន្ួយខផ្នក្ចាប់ពៅក្មពុជា”] នថងេី 12 ខែក្ញ្ហញ ឆ្នំ 2011។
63

សូមពមើលអងាការស្គពន្យុត្តិធម៌អន្តរជាត្ិ ន្ិងការងារជំន្ួយខផ្នក្ចាប់របស់អងាការ៖<http://internationalbridgestojustice.org/Cambodia.html>ខសវងរក្ពៅនថងេី 19 ខែធនូ ឆ្នំ 2014។
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សន្ទរក្ថារបស់ពោក្ប្សី Wan-Hea Lee នាយក្ប្បចាំប្បពេសនន្ការិោល័យឧត្ដមសនងការជាន្់ែពសអ់ ងាការសហប្បជាជាត្ិេេួលបន្ទុក្សិេមធិ ន្ុសស សន្និសីេថានក្់ជាត្ិសដីព្ីជំន្ួយខផ្នក្ចាប់ពៅភនពំ ព្ញ នថងេី 29 ខែវិចកាឆិ ឆ្នំ 2013 ការដក្ប្សង់របាយការណ៍របស់

រណៈពមធាវីក្មពុជា ឆ្នំ 2013 <http://cambodia.ohchr.org/EN/PagesFiles/NewsIndex/NewsArchives2013.htm>ខសវងរក្ពៅនថងេី 19 ខែធនូ ឆ្នំ
2014។
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Erika Kinetz & Prak Chan Thul ‘Bar Association tells NGO not to Employ Lawyers on Staff’ [Erika Kinetz&ប្បាក្់ ច័ន្ទថុល

“រណៈពមធាវីប្បាប់អងាការមិន្ខមន្រដ្ឋាភិបាលក្ុំឲ្ ជួលពមធាវីពធវើជាបុរលា ក្ិ ”] ពែមបូឌា ពដលី នថងេី 27 ខែក្ក្កដ្ឋ ឆ្នំ 2007; Erika Kinetz and Yun Samean ‘Bar Questions Aid Lawyers’
Standing’ [Erika Kinetzន្ិង យន្់ ស្គពមៀន្ “រណៈពមធាវីពចាេសួរព្ីជំហររបស់ពមធាវីផ្ដលជ់ ំន្ួយខផ្នក្ចាប់"] ពែមបូឌា ពដលី នថងេី 25 មិថុនា ឆ្នំ 2007។
66

East-West Management Institute [វិេាស្គថន្ប្រប់ប្រងអុីសពវស] (n 59), 26។
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បខន្ថមព្ីពលើពន្ោះពេៀត្ ចាប់ប្បឆ្ំងអំពព្ើព្ុក្រលួយថែី ខដលន្ឹងខចងថា ប្បធាន្អងាការមិន្ខមន្រដ្ឋាភិបាល សថិត្ពៅក្នុងន្ិយមន្័យចាប់នន្ “មស្ត្ន្រាតី ជការស្គធារណៈ” - FIDH (International Federation For Human

Rights) ‘Cambodia - Freedoms of Expression, Association and Assembly: A Shrinking Space’ [FIDH (សហព្័ន្ធសិេធិមន្ុសសអន្តរជាត្ិ)
“ក្មពុជា - ពសរីភាព្ក្នុងការសខមដងមត្ិ ចូលរួមសមារម ន្ិងប្បមូលផ្ដុំគន៖ ក្ខន្លងរួមត្ូច”] 2010 FIDH បា៉ារីស..
68

United Nations Development Project ‘A Case Study of Indigenous Traditional Legal Systems and Conflict

Resolution in Rattanakiri and Mondulkiri Provinces, Cambodia’ [រពប្មាងអភិវឌឍន្៍អងាការសហប្បជាជាត្ិ “ក្រណីសិក្ោនន្ប្បព្័ន្ធចាប់ាមប្បនព្ណី ន្ិងដំពណាោះប្ស្គយេំនាស់របស់ជន្ជាត្ិពដើមពៅ
ពែត្តរត្ន្រីរី ន្ិង មណឌ លរីរី ក្មពុជា] (UNDP ក្មពុជា ប្ក្សួងយុត្តិធម៌ ប្ក្សួងមហានផ្ទ 2007)។

9

LAWYERS, CONFLICT & TRANSITION
មាន្អងាការនានាជាពប្ចើន្ពៅក្មពុជា ខដលមាន្ការពបដជាញចិត្តខក្លមាលេធភាព្េេួលបាន្យុត្តិធម៌ ន្ិងក្ំខណេប្មង់ជំន្ួយខផ្នក្ចាប់។ វិេាស្គថន្ប្រប់ប្រងអុីសពវស (EWMI) ខដលឧបត្ថមភពដ្ឋយអងាការ USAID បាន្ពធវកាើ រពលើក្មែវធិ ីសេិ ធិ ន្ិង
យុត្តិធម៌របស់ែលួន្ាំងព្ីឆ្នំ 2008 មក្ពមលោះ។ EWMI ផ្ដល់ជំន្ួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្មពុជាក្នុងការអន្ុវត្តយុេធស្គស្ត្សតជំន្ួយខផ្នក្ចាប់នន្ខផ្ន្ការសក្មែភាព្ក្ំខណេប្មង់ចាប់ ន្ិងប្បព្័ន្ធយុត្តិធម៌ ន្ិងគំប្េដល់អងាការមិន្ខមន្រដ្ឋាភិបាលចំន្ន្ួ បួន្ ខដលផ្ដល់
ជំន្ួយខផ្នក្ចាប់ដល់ក្ូន្ក្ដីខដលជាអនក្ែសត្់ពែោយ។69 EWMI ក្៏បាន្អព្ាើញពមធាវីជំន្ួយខផ្នក្ចាប់របស់ក្មពុជាោ៉ា ងពេៀង ត្់ផ្ងខដរ ពដ្ឋយឲ្ ព្ួក្ពរមក្កាន្់ប្ក្ុមការងារពមធាវីជំន្ួយខផ្នក្ចាប់ពៅភនំពព្ញ បាត្់ដំបង ន្ិងពសៀមរាប ពដើមបីឲ្ អនក្អន្ុវត្តបាន្
ព្ិភាក្ោអំព្ីបញ្ហាខដលខត្ងខត្ងពក្ើត្មាន្ ខចក្រំខលក្ព្័ត្៌មាន្ ន្ិងេេួលការអប់រខំ ផ្នក្ចាប់ជាបន្តបនាទប់ ន្ិងការបណដុ ោះបណាដលបំប៉ាន្ជំនាញ។ ពៅក្ប្មិត្ែពស់មួយ វិេាស្គថន្ EWMI បាន្ពរៀបចំពវេិកាអនក្ដឹក្នាំជំន្ួយខផ្នក្ចាប់ ខដលជាប្ព្ត្ឹ កាតិ រណ៍មយួ
"ខដលប្ត្ូវបាន្ពរៀបចំពឡើងពដើមបីផ្ដលេ់ ីក្ខន្លងមួយឲ្ ពមដឹក្នាំអនក្ផ្ដលព់ សវាជំន្ួយខផ្នក្ចាប់បាន្ព្ិភាក្ោគន អំព្ីបញ្ហា ងំ ឡាយខដលខត្ងខត្ពក្ើត្មាន្ពឡើង។"70
ពមធាវីក្មពុជា អាចេេួលបាន្ការពលើក្េឹក្ចិត្តព្ីក្មែវិធីផ្ដួចពផ្ដើមរំន្ិត្ ងំ ពន្ោះ ន្ិងប្សពដៀងគន ពន្ោះ ខដលមាន្ពគលបំណងអប់រសំ ហរមន្៍អនក្ចាប់ ន្ិងប្បជាជន្ ងំ អស់អំព្ីសិេធិេេួលបាន្ការត្ំណាង ន្ិងសមភាព្អាវុធពៅក្នុងការជំន្ុំជប្មោះពដ្ឋយយុត្តិធម៌។

បញ្ហាប្បឈមេី 8៖ការរំពោភដីធលី ន្ិងការរំរាមក្ំខហងសក្មែជន្សិេដធិ ធី លី
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ន្ិងេីប្ក្ុងនន្ប្បពេសក្មពុជា ពហើយអាជាញធរក្ំព្ុងខត្បពងកើន្េមងន្ក្់ ណាដប់នដក្នុងការបស្ត្ងាកបពលើការត្វារបស់សក្មែជន្។
ចាប់ថែីខដលប្រប់ប្រងសិេធិ ន្ិងក្មែសិេធិដីធលី ន្ិងរពបៀបខដលចាប់ពន្ោះប្ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត ពៅខត្បន្តមាន្ការរំពោភបំ ន្ពៅក្មពុជា។ ការ ុប ិត្គន រវាងមស្ត្ន្តីព្ុក្រលួយ ន្ិងអនក្មាន្ ន្ិង/ឬអនក្មាន្អំណាច បាន្នាំពៅរក្ការពចញប័ណណក្មែសិេធិដីធលី ន្ិងដីកាបពណដ ញ
ពចញមិន្ព្ិត្ប្បាក្ដ។ ប្បព្័ន្ធត្ុោការប្ត្ូវបាន្ពប្បើប្បាស់ែុស ពដើមបីេប់ស្គកត្់ជាន្ិចចមិន្ឲ្ ជន្រងពប្គោះខដលជាប្បជាជន្ប្ក្ីប្ក្ព្ីេពងវើការ រសិេធិរបស់ព្ួក្ពរ។ 72សក្មែជន្សិេធិដីធលី ន្ិងពមធាវីរបស់ព្ួក្ពរ ប្ត្ូវបាន្ដ្ឋក្់ឲ្ សថិត្ពៅពប្កាមការរំរាមក្ំខហង បំភិត្បំភ័យ
ន្ិងបណដ ឹងប្ព្ហែេណឌ ។ បណាដភារីខដលជាអនក្មាន្ប្េព្ ធន្ ន្ិងមាន្អំណាចពៅក្នុងជពមាលោះដីធលី ក្ំព្ុងខត្បពងកើន្ការពប្បើប្បាស់ត្ុោការក្នុងការពធវើឲ្ អនក្ប្បឆ្ំងព្ួក្ពរែុសចាប់ ពដ្ឋយបដូរលក្េណៈនន្ជពមាលោះ ងំ ពន្ោះ ព្ីពរឿងក្ដីរដាបបពវណីប្បឆ្ំងអនក្មាន្ប្េព្ ធន្ឲ្
ពៅជាពរឿងក្ដីប្ព្ហែេណឌ ប្បឆ្ំងន្ឹងអនក្ប្ក្ីប្ក្ពៅវិញ។73
អនក្រាយការណ៍ព្ិពសសរបស់អងាការសហប្បជាត្ិ ពោក្ សូរិោ ស៊េូខប៊េរឌី បាន្អំ វឲ្ រដ្ឋាភិបាលព្ិន្ិត្ ពមើលពឡើងវិញពលើរពបៀបខដលែលួន្ពដ្ឋោះប្ស្គយជពមាលោះដីធលី។ ពដ្ឋយប្ព្ួយបារមភព្ីរបាយការណ៍សដីព្ីការបពណដ ញពចញពដ្ឋយបងេំ ន្ិងការបំផ្តលញផ្ទោះសខមបង
ស្គស្ត្ស្គតចារ ស៊េូខប៊េរឌី បាន្េេូចឲ្ រដ្ឋាភិបាលបពងកើត្ពគលន្ពោបាយពដ្ឋោះប្ស្គយថានក្់ជាត្ិមួយ ពដើមបីពធវើន្ិយ័ត្ក្មែដំពណើរការពន្ោះ។ ប្បសិន្ពបើព្ុំដូពចានោះពេ ពោក្មាន្ការភ័យខាលចថា ការែឹងពៅដ ប្ក្ហាយសុីជពប្ របស់ប្បជាជន្ ពដ្ឋយស្គរខត្ក្ងវោះភាព្រីក្ចពប្មើន្
ពៅពលើបញ្ហាដីធលី ន្ឹងផ្ទុោះពៅជាអំពព្ើហិងោ។74
មាចស់ជំន្ួយអន្តរជាត្ិ ពៅខត្បន្តផ្ដល់ជំន្ួយខផ្នក្ហិរ្ញវត្ថុ ពដើមបីពធវើឲ្ អងាការមិន្ខមន្រដ្ឋាភិបាលខផ្នក្ចាប់របស់ក្មពុជាអាចឧបត្ថមភប្បាក្់ដល់ពមធាវីរបស់អនក្ខដលក្ំព្ុងការ រសិេធិដីធលីរបស់ព្ួក្ពរ។ ព ោះជាោ៉ា ងណា ពបើគែន្ន្ពោបាយខក្លមាប្បព្័ន្ធប័ណណក្មែសិេដធិ ីធលី ន្ិង
ចាប់ពផ្ដើមព្ិន្ិត្ ពដ្ឋោះប្ស្គយបញ្ហាព្ុក្រលួយ ន្ិងក្ងវោះឯក្រាជ ភាព្ពៅក្នុងប្បព្័ន្ធយុត្តិធម៌ពេពនាោះ ពមធាវីន្ឹងពៅខត្បន្តមាន្ការលំបាក្ក្នុងការត្ំណាងឲ្ អនក្ខដលប្បឆ្ំងន្ឹងអនក្មាន្ប្េព្ ធន្ ន្ិងអនក្មាន្អំណាចដខដល។ ពដ្ឋយមាន្ការបពងកើន្យក្ចិត្តេុក្ដ្ឋក្់ពៅពលើបញ្ហា
ដីធលីពៅក្នុងប្បព្័ន្ធផ្សព្វផ្ោយ ន្ិងវិធីខដលរដ្ឋាភិបាលក្មពុជាពឆលើយត្បពៅន្ឹងការ ម ររក្យុត្តិធម៌ប្ត្ឹមប្ត្ូវាមផ្លូវចាប់របស់អនក្ត្វា ពមធាវីរួរខត្ធានាថា ការ ញពហត្ុផ្លរបស់ព្ួក្ពរមាន្មូលដ្ឋាន្រឹងមាំពលើពគលការណ៍សិេធិមន្ុសស ដូចខដលមាន្ត្មកល់េុក្ពដ្ឋយ
រដាធមែន្ុ្ញក្មពុជា ពហើយការ ញពហត្ុផ្ល ងំ ពន្ោះប្ត្ូវបាន្រាយការណ៍ោ៉ាងសុប្ក្ឹត្។
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ពសចក្ដបី ខន្ថម៖ ដំណាក្់កាលថែក្ី ងនុ សម័យអន្តរកាល?
ចាប់ាំងព្ី ក្់ក្ណាដលឆ្នំ 2013 មក្ រដ្ឋាភិបាលរបស់ពោក្ ហ៊េុន្ ខសន្ បាន្ប្បឈមន្ឹងបញ្ហាប្បឈមធងន្់ធងរចំព ោះអាជាញធរ ន្ិងធមែន្ុ្ញភាព្របស់ែលួន្ ំងព្ីក្នុង ន្ិងព្ីពប្ៅប្បពេស ពដ្ឋយខណនាំបងាាញដំណាក្់កាលថែីមួយពៅកាន្់បរិោកាសសម័យ
អន្តរកាលពៅក្មពុជា។
ការពបាោះពឆ្នត្ជាស្គក្លកាលព្ីខែក្ក្កដ្ឋ ឆ្នំ 2013 ព ើញថា រណបក្សប្បជាជន្របស់ពោក្ ហ៊េុន្ ខសន្ បាត្់បង់ 22 អាសន្ៈ ពៅឲ្ រណបក្សប្បឆ្ំងខដលពេើបបពងកើត្ថែីរឺ រណបក្សសពស្ត្ងាាោះជាត្ិ។ លេធផ្លផ្លវូ ការផ្ដលអា់ សន្ៈសភាចំន្ន្ួ 68
ពៅឲ្ រណបក្សប្បជាជន្ ន្ិង 55 អាសន្ៈពៅឲ្ រណបក្សសពស្ត្ងាាោះជាត្ិ ប៉ាុខន្តការរាប់សន្លឹក្ពឆ្នត្មាន្ជពមាលោះោ៉ា ងខាលងំ កាលព្ីអនក្ប្បឆ្ំងន្ពោបាយយុវជន្ ពដ្ឋយរណបក្សសពស្ត្ងាាោះជាត្ិពចាេព្ីការលួចបន្លំសន្លឹក្ពឆ្នត្ ពក្ៀរររការពដើរដខងារក្បួន្មហាជន្ជាប្េង់ប្ យធំ
ពហើយអំ វនាវឲ្ ហ៊េុន្ ខសន្ ចុោះពចញព្ីត្ំខណង។
ការត្វាន្ពោបាយ បាន្ពធវើពឡើងប្សបគន ជាមួយន្ឹងបណដ ឹងត្វាព្ីល័ក្េែ័ណឌការងាររបស់ក្មែក្ររងចប្ក្ ខដលែឹងសមារន្ឹងប្បាក្់ឈនួល ប ន្ិងក្ពមោយខផ្នក្ល័ក្េែ័ណឌការងារ ពបើព ោះជាមាន្ក្ំណត្់ប្ានាំពចញ ន្ិងចំណូលសន្ធឹក្សនាធប់សប្មាប់មាចស់ពរាងចប្ក្ក្៏ពដ្ឋយ។
ក្នុងរយៈពព្លប៉ាុនាែន្ឆ្នថំ ែីៗពន្ោះ មាន្ការពក្ើន្ពឡើងដ៏រំពជើបរំជួលន្ូវចំន្ួន្នន្អនក្ពធវើក្ូដក្មែពរាងចប្ក្កាត្់ពដរ។ ព ោះបីជាដូពចនោះក្៏ពដ្ឋយ ការពធវើបាត្ុក្មែខដលពក្ើត្ពឡើងកាលព្ីខែក្ញ្ហញ ត្ុោ ន្ិងខែធនូ ឆ្នំ 2013 រឺជាបាត្ុក្មែធៗំ ជាងពរបងាសក្់ ងនុ រយៈពព្លនមភឆ្នក្ំ ន្លង
មក្ពន្ោះ ខដលមាន្ការបា៉ាន្់ប្បមាណថាមាន្ហវូងបាត្ុក្រចំន្ួន្ 100,000 បាន្នាំគនមក្ត្វាាមដងផ្លូវនានា។75
ដំបូងពឡើយ បាត្ុក្មែពធវើពឡើងពដ្ឋយសន្តិវិធី

76

ប៉ាុខន្តពប្កាយមក្ពេៀត្ មាន្ការពប្បើប្គប់ព្ិត្ប្បឆ្ំងន្ឹងហវូងបាត្ុក្រ ខដលបាត្ុក្រមួយចំន្ួន្ប្ត្ូវបាន្បាញ់សមាលប់ មួយចំន្ួន្ពេៀត្បាត្់ែលួន្។ បាត្ុក្រមួយចំន្ួន្ធំប្ត្ូវបាន្ចាប់ែលួន្ ប្ាូន្ពៅ ុំោំង ន្ិងកាត្់ព សព្ីបេ

ពលែើសចំព ោះសណាដប់ធានប់ស្គធារណៈពដ្ឋយត្ុោការ ខដលពៅខត្បន្តបរាជ័យក្នុងការអន្ុវត្តសិេធិេេួលបាន្ន្ីត្ិវិធីត្ុោការប្ត្ឹមប្ត្ូវាមចាប់។77អនក្ន្ពោបាយជាន្់ែពសរ់ បស់រណបក្សប្បឆ្ំង រឺរណបក្សសពស្ត្ងាាោះជាត្ិ ក្៏ប្ត្ូវបាន្ចាប់ែលួន្ ប្ាូន្ពៅ ុំោំង ន្ិង
ពចាេព្ីបេញុោះញង់78ពហើយអាជាញធរបាន្ហាមោត្់ការប្បមូលផ្ដុំគនរបស់ស្គធារណជន្ ពហើយបាន្ពឡាមព្័េធេីស្គធារណៈ បប្ងួមក្ខន្លងសប្មាប់ត្វាាមផ្លូវចាប់ ន្ិងការព្ិភាក្ោត្េល់ាមខបបប្បជាធិបពត្យ ។
រដ្ឋាភិបាលក្មពុជា បាន្េេួលរងន្ូវការរិោះរន្់ោ៉ាងខាលងំ ព្ីអន្តរជាត្ិចំព ោះការពឆលើយត្បរបស់ែលួន្ពៅន្ឹងការត្វាន្ពោបាយ បាត្ុក្មែរបស់ក្មែក្រពរាងចប្ក្ ន្ិងការប្បមូលផ្ដុំគនពដ្ឋយសន្តិវិធី។ ក្ន្លងមក្ រដ្ឋាភិបាលធាលប់បាន្ប្បកាសមិន្យល់ប្ព្មឲ្ មាន្ការបាត្ុក្មែ ថាជាអំពព្ើ
ពភវរក្មែ ន្ិងការប៉ាុន្ប៉ាងពធវើរដាប្បហារ។79រណបក្សសពស្ត្ងាាោះជាត្ិ បាន្ខថលងថា រណបក្សប្បជាជន្ក្មពុជាក្ំព្ុងខត្ពប្បើប្បាស់អំពព្ើហិងោ ន្ិងការបំភិត្បំភ័យ ន្ិងការពប្បើប្បាស់ដំពណើរការត្ុោការែុសពដើមបីពធវើឲ្ សងប់ស្គងត្់ការប្បឆ្ំងប្ត្ឹមប្ត្ូវាមចាប់។ ស្គថន្ភាព្ពៅខត្
មាន្ការខប្បប្បួល ន្ិងមាន្ថាមព្ល។80
អាជាញធរក្មពុជា ក្ំព្ុងប្បឈមន្ឹងការវាយប្បហារមួយពេៀត្ពៅពលើភាព្រួរឲ្ េុក្ចិត្តរបស់ព្ួក្ពរ។ កាលព្ីឆ្នំ 2014 ពមធាវីអន្តរជាត្ិមក្ព្ីអងាការឯក្រាជ ចំន្ួន្ព្ីរ ខដលពធវើជាត្ំណាងឲ្ ជន្រងពប្គោះក្មពុជា បាន្ប្ាូន្ ក្ បណដ ឹងព្ីរដ្ឋច់ពដ្ឋយខឡក្ព្ីគន
ពៅកាន្់ត្ុោការប្ព្ហែេណឌ អន្តរជាត្ិ81ពដ្ឋយពសនើសុំឲ្ ត្ុោការពន្ោះពបើក្ការពសុើបអពងកត្ផ្លូវការប្បឆ្ំងន្ឹងរបបបចចុបបន្ន។ ក្ បណដ ឹងបាន្ពចាេប្បកាន្់ ថា រដ្ឋាភិបាលក្មពុជាបាន្ប្បប្ព្ឹត្តឧប្ក្ិដាក្មែអន្តរជាត្ិប្បឆ្ំងន្ឹងព្លរដារបស់ែលួន្រាប់រយ ន្់នាក្់ ចាប់ាងំ ព្ី

75

Daniel Pye and Meas Sokchea ‘An Act of Coup d’Etat’ [Daniel Pyeន្ិង មាស សុែជា “ការពធវើរដាប្បហារ”] ភនំពព្ញប៉ាុសតិ៍ នថងេី 24 ខែធនូ ឆ្នំ 2013

<http://www.phnompenhpost.com/national/%E2%80%98-act-coup-d%E2%80%99etat%E2%80%99> ខសវងរក្ពៅនថងេី 14
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ព ោះបីជាប្ព្ោះរាជអាជាញនន្ត្ុោការប្ព្ហែេណឌ អន្តរជាត្ិ ព្ុំមាន្កាត្ព្វក្ិចចយល់ប្ព្មេេួលសំពណើ ពហើយការជំន្ុំជប្មោះពៅចំព ោះមុែពៅប្ក្មពៅេីប្ក្ងុ ឡាពអ រឺជាេិដាភាព្ខដលពៅឆ្ងយក្៏ពដ្ឋយ ក្ បណដ ឹង ងំ ពន្ោះបាន្េេួលន្ូវការយក្ចិត្តេុក្ដ្ឋក្់េូ ងំ
ស្គក្លពោក្ ក្៏ដូចជាការគំប្េព្ីបណាដអងាការមិន្ខមន្រដ្ឋាភិបាលអន្តរជាត្ិធំៗជាពប្ចើន្ផ្ងខដរ។ ការពឆលើយត្បពៅន្ឹងស្គធារណជន្របស់រដ្ឋាភិបាលក្មពុជាក្ន្លងមក្ ប្ត្ូវបាន្បំពភលចពចាល ប៉ាុខន្តពសចក្ដីប្ ងការពចាេប្បកាន្់ពដ្ឋយប្បុងប្បយ័ត្ន ន្ិងឯក្ស្គរគំប្េ
លមាិត្ ខដលប្ត្ូវបាន្ផ្ដល់ជូន្ពៅក្នុង ក្ បណដ ឹងពនាោះ បាន្ផ្ដល់ន្ូវក្មាលំងជំរុញថែីៗ ន្ិងចំណុចពផ្តដត្អារមែណ៍សប្មាប់អនក្ប្បឆ្ំងន្ឹង ហ៊េុន្ ខសន្ ពដើមបី ញពហត្ុផ្លសប្មាប់ការផ្តលស់បដូររបត្់ន្ពោបាយព្ិត្ប្បាក្ដ។
ពត្ើ ក្ បណដ ឹងពៅកាន្់ ICC ការត្វាជាស្គធារណៈ ន្ិងបាត្ុក្មែប្បឆ្ំង អាចពធវើឲ្ មាន្ក្ំខណេប្មង់កាន្់ខត្ពប្ចើន្ ឬកាន្់ត្ិចពៅក្មពុជា? ពត្ើអវីែលោះជាយុេធស្គស្ត្សតយូរអខងវងរបស់រដ្ឋាភិបាលពឆ្ពោះពៅរក្ការព្ិភាក្ោត្េល់ ន្ិងការខែវងពោបល់គន? ពត្ើវាេំន្ងពេ
ខដលថា ប្បព្័ន្ធចាប់របស់ក្មពុជា ន្ឹងប្ត្ូវេេួលរងន្ូវការព្ិន្ិត្ ព្ិច័យកាន្់ខត្ខាលងំ ជាងមុន្ ពហើយអាចមាន្សមាពធកាន្់ខត្ខាលងំ ពបើស្គថន្ភាព្កាន្់ខត្រីក្ធំពឡើងខដរឬពេ?
ឆ្នំ 2015 រឺជាឆ្នខំ ដលសំខាន្់បំផ្ុត្សប្មាប់ក្មពុជា ពដ្ឋយស្គរប្បពេសពន្ោះពៅខត្សថិត្ពប្កាមការោល ំពមើលរបស់អន្តរជាត្ិ។ ពបើព ោះជាមាន្បញ្ហាប្បឈម ងំ ឡាយដូចខដលបាន្រូសបញ្ហាក្់ពៅក្នុងឯក្ស្គរពន្ោះក្៏ពដ្ឋយ ក្៏ពមធាវីពៅខត្អាចពដើរត្ួនាេីសខាំ ន្់ពៅក្នងុ
ដំពណើរការសម័យអន្តរកាល ពដ្ឋយបន្តពធវើជាត្ំណាងឲ្ ក្ូន្ក្ដីរបស់ែលួន្ប្បក្បពដ្ឋយភាព្អង់អាចកាលហាន្ យក្ការ ញពហត្ុផ្លជាអាវុធ ពដ្ឋយខផ្ាក្ពលើពគលការណ៍មូលដ្ឋាន្ប្រឹោះជាស្គក្ល ដូចខដលបាន្ត្មកលេ់ ុក្ពៅក្នុងរដាធមែន្ុ្ញក្មពុជា។

82

ត្ុោការប្ព្ហែេណឌ អន្តរជាត្ិ (ICC)ប្ត្ូវបាន្បពងកើត្ពឡើងពៅនថងេី 1 ខែក្ក្កដ្ឋ ឆ្នំ 2002។ ក្មពុជាបាន្ផ្ដលស់ ចាចប័ន្ចាប់ប្ក្ុងរូមនន្ត្ុោការ ICC ពៅខែពមស្គ ឆ្នំ 2002 ពហើយជាលេធផ្ល ត្ុោការអាចអន្ុវត្តយាុ ត ធិការពៅពលើបេឧប្ក្ដិ ា ងំ ឡាយណាខដល
បាន្ប្បប្ព្ឹត្តពៅក្មពុជា ចាប់ាំងព្ីត្ុោការពន្ោះបាន្បពងកើត្មក្។
83

Yun Samean ‘Cambodian PM Hun Sen Faces ICC Complaint Over Human Rights Abuses’ Radio Free Asia

“នាយក្រដាមស្ត្ន្ក្តី មពុជា

ពោក្

ហ៊េុន្

ខសន្

ប្បឈមន្ឹង ក្ បណដ ឹងពៅកាន្់ត្ុោការ

ICC

ព្ីបេរំពោភសិេមធិ ន្ុសស"]

នថងេី

20

ខែមីនា
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2014
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