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ការវិភាគល ើលេចក្តីព្រាងចាបទ់ ាំងបាីក្់ព័ន្ធន្ឹងវេិយ័តុលាការ 

I. សេចក្តេីសខេប 

ការវភិាគផ្លូវច្បាប់ន េះ មា បំណងត្ររួពិ ិរយនៅន ើកត្រិរអំណាច្បរបស់អងគ ីរិបបញ្ញរតិ 
 ិង អងគ ីរិត្បរិបរតិ នៅកនុងនសច្បកតីព្រាងច្បាប់សំខា ់ៗចំ្ប ួ  ៣ ដែ ទាក់ទងនៅ ឹងអំណាច្ប
រុលាការ គឺនសច្បកតីត្ាងច្បាប់សតីពីការនរៀបចំ្ប  ិង ការត្បត្ពឹរតនៅន ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករ 
នសច្បកតីត្ាងច្បាប់សតីពី កខ តិកៈន នៅត្ករ  ិង ត្ពេះរាជអាជ្ញា   ិង នសច្បកតីត្ាងច្បាប់សតីពីការ
នរៀបចំ្បអងគការរុលាការ 1 ។ ព្រក្មុអងគការេងគមេីុវលិ ព្រក្មុអនក្វ ិិសោគិ   ិងព្រក្ុមព្របសទេមាច េ់
ជំ្ ួយមា ក្តីបារមភរមួគ្នន ជាខ្ល ំងចំសាេះការធានាឯក្រាជ្យភាពន អំណាចតុលាការ បនាា ប់ពីបា ពិ
 ិតយសមើលសលើសេចក្តីព្រាងចាប់ទំងបីស េះ នោយនេរុថា នោ ការណ៍ឯករាជយភាពរុលាការ 
ដែ ជ្ញនោ ការណ៍រូ ោា  ន សងគរត្បជ្ញធិបនរយយ រិ អ ុញ្ញញ រឲ្យអំណាច្ប ីរិបបញ្ញរតិ  ិង 
អំណាច្ប ីរិត្បរិបរតិ នត្ជៀរដត្ជក  ិង ជេះឥទធិព នោយផ្ទា  ់ ឬ នោយត្បនោ រកន ើអំណាច្ប
រុលាការ។ ការវភិាគន េះបា រកន ើញថា នសច្បកតីព្រាងច្បាប់ទំាង ៣ ខាងន ើ ប េះា ់ោ ងធង ់ធងរ
ែ ់នោ ការណ៍ឯករាជយរបស់រុលាការ នោយបា ៖ 

- ោក់បញ្ចូ  អំណាច្ប ីរិបបញ្ញរតិ  ិង អំណាច្ប ីរិត្បរិបរតិ [ត្កសួងយុរតិធរ៌]  នៅកនុងរច្បនា
សរព័ ធ ែំនណើ រការ  ិង េិរញ្ញវរថុរបស់ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករ ដែ ជ្ញស្ថថ ប័ មា 
រួនាទីធានាឯករាជយភាពរុលាការ។ 

- អ ុញ្ញញ តឲ្យេមាជិ្ក្ព្រក្មុព្របឹក្ាវ ័ិយន ឧតតមព្រក្មុព្របឹក្ាន អងគសៅព្រក្ម ព្រតូវបា ដតងតំង
សដាយេវ័យព្របវតតិសដាយមិ ឆ្លងកាត់ការសបាេះសនន តសដាយស្ថថ ប័ មួយឯក្រាជ្យ។ 

- ផ្តល់អំណាចឲ្យអំណាច ីតិព្របតិបតតិ [ព្រក្េួងយុតតិធម៌] មា ឥទធិពលសលើការដំស ើងថ្នន ក់្  ិង 
ឋា  តរេ័ក្តិរបេ់សៅព្រក្ម  ិង ព្រពេះរាជ្អាជាា ។ 

- ផ្តល់អំណាចឲ្យព្រក្េួងយុតតិធម៌ ព្រតួតពិ ិតយសលើកិ្ចចការរដឋបាលរបេ់ស្ថលាជ្ព្រមេះក្តីទំង    
អេ់។ 

- ផ្តល់អំណាចឲ្យព្រក្េួងយុតតិធម៌ចាត់ដចងសលើថវកិារបេ់ស្ថលាជ្ព្រមេះក្តីទំងអេ់។ 
 

អ ុស្ថស ៍េំខ្ ់ៗ៖ 
- អំណាច្បត្កសួងយុរតិធរ៌គួរដរត្រូវបា ែកនច្បញពីរច្បនាសរព័ ធ ែំនណើ រការ  ិង េិរញ្ញវរថុ

របស់ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករ តាររយៈការបនងកើរឲ្យមា សមាសភាពរួយដែ 
នកើរនច្បញពីការនបាេះននន រនត្ជើសនរ ើសត្បកបនោយភាពរំណាង នោយនៅត្ករ  ិង ត្ពេះរាជ

                                                 
1  ការវភិាគផ្អែកល ើលេចកតីព្រាងចាប់េតីពីការលរៀបចំ និង ការព្របព្រពឹត្តលៅននឧត្តមព្រកុមព្របឹកាននអងគលៅព្រកម 
ផ្ែ ជាឯកសារនអៃកនុងននកិចចព្របជំុអនតរព្រកេួង លេចកតីព្រាងចាប់េតីពី កខនតិកៈននលៅព្រកម និង ព្រពះរាជអាជាា
ផ្ែ បានទទួ ការឯកភាពពីគណៈរែឋមន្រនតីកនុងេម័យព្របជំុលពញអងគ លៅនងៃទី ១៨ ផ្ែលមសា ឆ្ន ំ ២០១៤ 
លេចកតីព្រាងចាប់េតីពីការលរៀបចំតុ្លាការ ចុះនងៃទី ០២ ផ្ែមករា ឆ្ន ំ ២០១៤ លព្រកាយពីទទួ បានលោប ់ពី 
ឧត្តមព្រកុមព្របឹកាននអងគលៅព្រកម។ 
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អាជ្ញា   ិង បញ្ចូ  សមាសភាពដែ រិ ដរ ជ្ញនៅត្ករ  ិង ត្ពេះរាជអាជ្ញា ។ នបកខភាព
ន ការនបាេះននន រទំាងអស់ត្រូវដររិ សថិរនៅនត្ការចំ្បណុេះអំណាច្ប ីរិបបញ្ញរតិ  ិង អំណាច្ប
 ីរិត្បរិបរតិ។ 

- សមាជិកត្ករុត្បឹកាវ ័ិយ គួរដរនកើរនច្បញពីការនបាេះននន រនត្ជើសនរ ើសត្បកបនោយភាព
រំណាង នោយនៅត្ករ  ិង ត្ពេះរាជអាជ្ញា ។ 

- អំណាច្បត្កសួងយុរតិធរ៌គួរដរត្រូវបា ែកនច្បញពីគណៈករមការែំន ើងថាន ក់  ិង ឋា  តរស័កតិ 
តាររយៈការបនងកើរឲ្យមា សមាសភាពរួយ ដែ នកើរនច្បញពីការនបាេះននន រនត្ជើសនរ ើស
ត្បកបនោយភាពរំណាង នោយនៅត្ករ  ិង ត្ពេះរាជអាជ្ញា   ិង បញ្ចូ  សមាសភាពដែ 
រិ ដរ ជ្ញនៅត្ករ  ិង ត្ពេះរាជអាជ្ញា ។ នបកខភាពន ការនបាេះននន រទំាងអស់ត្រូវដររិ សថិរ
នៅនត្ការចំ្បណុេះអំណាច្ប ីរិបបញ្ញរតិ  ិង អំណាច្ប ីរិត្បរិបរតិ។ 

- អំណាច្បត្គប់ត្គងរបស់ត្កសួងយុរតិធរ៌នៅន ើអគគនាយកោា  កិច្បចការរែាបា រុលាការ គួរ
ដរត្រូវបា ែកនច្បញ  ិង ត្បគ ់អំណាច្បន េះឲ្យនៅឧរតរត្ករុត្បឹកាន អងគនៅត្ករដែ ជ្ញ
ស្ថថ ប័ ឯករាជ្យ។  

- អំណាច្បចារ់ដច្បងរបស់ត្កសួងយុរតិធរ៌នៅន ើថវកិារបស់ស្ថលាជត្រេះកតី  ិង អយយការអរ
ស្ថលាជត្រេះកតី គួរដរត្រវូបា ែកនច្បញ  ិង ត្បគ ់អំណាច្បន េះឲ្យនៅឧរតរត្ករុត្បឹកាន 
អងគនៅត្ករដែ ជ្ញស្ថថ ប័ ឯករាជយ។ 

II. សាវតារ 

- នន ំ ១៩៩៣ រែាធរម ុញ្ញន ត្ពេះរាជ្ញណាច្បត្កករពុជ្ញ (“រែាធរម ុញ្ញ”) បា បនងកើរអំណាច្បរុលាការ
ដែ ឯករាជយពីអំណាច្ប ីរិបបញ្ញរតិ  ិង អំណាច្ប ីរិត្បរិបរតិ2។ 

- ដែរិថុនា នន ំ ២០០១ រោា ភិបា បា នច្បញនសច្បកតីដថលងការណ៍សតីពីយុទធស្ថស្រសតកំដណទត្រង់
ច្បាប់  ិង ត្បព័ ធយុរតិធរ៌  ិង នសច្បកតីព្រាងគនត្មាងដផ្ ការសករមភាពនោ 3។ 

- ដែរិថុនា នន ំ ២០០៣ រោា ភិបា បា អ ុរ័រយុទធស្ថស្រសតកំដណទត្រង់ច្បាប់  ិង ត្បព័ ធយុរតិធរ៌ 
 ិង ដផ្ ការសករមភាពសត្មាប់អ ុវរតយុទធស្ថស្រសត4។  

- ដែរិថុនា នន ំ ២០០៤ ត្កុរត្បឹកាកំដណទត្រង់ច្បាប់  ិង ត្បព័ ធយុរតិធរ៌បា ដកសត្រួ ដផ្ ការ
សករមភាពជ្ញតារាងអាទិភាពរយៈនព ែលី (២០០៤-២០០៦)  ិង រយៈនព ដវង (២០០៤-
២០០៨)។ ការនរៀបចំ្បន ើងវញិរច្បនាសរព័ ធឧរតរត្ករុត្បឹកាន អងគនៅត្ករ  ិង អ ុរ័រច្បាប់
សតីពីការនរៀបចំ្ប  ិង ការត្បត្ពឹរតិនៅន រុលាការ ត្រូវបា បញ្ចូ  នៅកនុងតារាងអាទិភាពរយៈនព 
ែលី5។ 

                                                 
2 សូរនរើ  មាត្តា ៥១ (ថមី)  ិង មាត្តា ១២៨ (ថមី) ន រែាធរម ុញ្ញ។ 

3  រូ  ិធិរបិូយវរថុអ តរជ្ញរិ (IMF) ត្បនទសករពុជ្ញ បញ្ញា ដែ នត្ជើសនរ ើស កំដណទត្រង់ច្បាប់  ិង ត្បព័ ធ
យុរតិធរ៌៖ ការវវិរត ៍ថមីៗ  ិង ការរពឹំងទុក ចុ្បេះនថងទី ២៦ ដែសីហា នន ំ ២០០៤ ទំព័រ ៦៩-៧៨។ 

4 សូរនរើ  ែូច្បខាងន ើ។ 

5 សូរនរើ  ែូច្បខាងន ើ។ 
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- នន ំ ២០០៥ នសច្បកតីត្ាងច្បាប់ាក់ព័ ធ ឹងវស័ិយរុលាការត្រវូបា បងវិ នៅវញិនៅរក រវាង
គណៈរែារន្ត តី  ិង ត្កសួងយុរតិធរ៌6។ 

- នន ំ ២០១៣ នលាក េូរោី៉ា  ព្របាស្ថទ េ ូសបឌី អនក្រាយការ ៍ពិសេេរបេ់អងគការេហព្របជា
ជាតិទទួលប ាុក្េិទធិម ុេសសៅក្មពុជា បា ជំ្រញុឲ្យត្កសួងយុរតិធរ៌បនងកើ ន បឿ ការអ ុរ័រ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ាក់ព័ ធ ឹងវស័ិយរុលាការ7។ 

- នថងទី ១៨ ដែនរស្ថ នន ំ ២០១៤ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ាក់ព័ ធ ឹងវស័ិយរុលាការត្រូវបា អ ុរ័រ
នោយគណៈរែារន្ត តី8។ 

- នថងទី ២៨ ដែនរស្ថ នន ំ ២០១៤ សនរតច្បអគគរហានសនាបរីនរនជ្ញ េ ុ  ដស  នាយករែារន្ត តី
ករពុជ្ញ បា ដថលងនៅកនុងពិធីដច្បកសញ្ញញ ប័ត្រន សក វទិា ័យអាសីុ-អឺរ  បុ ថា “ែូច្បដែ ដច្បង
នៅកនុងច្បាប់រែាធរម ុញ្ញ ែុទាការ ័យគណៈរែារន្ត តីត្រូវោក់ [សេចក្តីព្រាងច្បាប់] នៅរែាសភា
ជ្ញរិ រិ ដរ នៅអងគការរិ ដរ រោា ភិបា ននាេះនទ។ កំុទារទារសិទធិនត្ច្បើ នពក។ តារពិរនយើង
បា ស្ថត ប់នោប ់នត្ច្បើ រចួ្បរកនេើយ នេើយនយើងបា បញ្ចូ  រចួ្បអស់នេើយ [...] នយើងរិ អាច្ប 
[អ ុរ័រសេចក្តីព្រាងច្បាប់] នៅកនុងអាណរតិទី៤ ន រាជរោា ភិបា  នេើយនយើងបា ែិរែំត្បឹង
ដត្បងអ ុរ័រសេចក្តីព្រាងច្បាប់ន េះនៅកនុងអាណរតិទី៥ ន រាជរោា ភិបា  ប ុដ ត ពួកនគ [អងគការ
សងគរសីុវ ិ] បា  ិោយថា វាន ឿ នពក នេើយនយើងរិ បា ពិភាកាជ្ញរួយពួកនគ”9។ 

- នថងទី ២៨ ដែនរស្ថ នន ំ ២០១៤ សលាក្ ជាម សយៀប ព្របធា គ ៈក្មមការហិរញ្ញវតថុ ធនាគ្នរ  ិង 
េវ ក្មមន រដឋេភា បា ដថលងថ្ន សៅនថៃទី ២០ ដែឧេភា នន ំ ២០១៤ ខ្ងមុែស េះ រដឋេភាជាតិ
ន ព្របសទេក្មពុជា  ឹងសលើក្យក្សេចក្តីព្រាងចាប់ទំង ៣ មក្ពិភាក្ា មុ  ឹងសធវើការអ ុម័ត។ 
សេចក្តីព្រាងចំ ួ  ៣ សនាេះ រមួមា  (១) សេចក្តីព្រាងចាប់េតីពីការសរៀបចំអងគការតុលាការមា  
៩១ មាព្រត ដចក្ជា ៨ ជំ្ពូក្ (២) សេចក្តីព្រាងចាប់េតីពីការសរៀបចំ  ិង ការព្របព្រពឹតតសៅន ឧតតម
ព្រក្មុព្របឹក្ាន អងគសៅព្រក្ម មា  ៣១ មាព្រត  ិង ដចក្សចញជា ៦ ជំ្ពូក្  ិង (៣) សេចក្តីព្រាង
ចាប់េតីពីលក្ខ តិក្ៈន សៅព្រក្ម  ិង ព្រពេះរាជ្អាជាា  មា  ១១១ មាព្រត  ិង ដចក្សចញជា ៦   
ជំ្ពូក្10។ 
 

                                                 
6 សូរនរើ  ស្ថរព័រ៌មា  ឌឹ សែមបូឌា សដលី ភាពឯករាជយរងចំ្បនណាទនោយស្ថររច្បនាសរព័ ធរុលាការ ត្រូវ
បា នរៀបចំ្បជ្ញថមី ចុ្បេះនថងទី ៣១ ដែសីហា នន ំ ២០០៥។ 
7 សូរនរើ  ស្ថរព័រ៌មា  ឌឹ សែមបូឌា សដលី ស ូនបឌីជត្រុញការអ ុរ័រច្បាប់កនុងវស័ិយរុលាការ ចុ្បេះនថងទី ២៤ 
ដែឧសភា នន ំ ២០១៣។ 
8 សូរនរើ  វទិយុអាសីុនសរ ី (RFA) េ ុ  ដស  ត្ពមា  NGOs រិ ឲ្យនត្ជៀរដត្ជកច្បាប់កំដណទត្រង់ត្បព័ ធ
យុរតិធរ៌ ចុ្បេះនថងទី ២៨ ដែនរស្ថ នន ំ ២០១៤។ 

9 ការបកដត្បនត្ៅផ្លូវការ។ សូរនរើ  ភាន ក់ងារស្ថរព័រ៌មា ករពុជ្ញ (AKP news) នាយករែារន្ត តី៖ ពត្ងាងច្បាប់
ទាក់ទង ឹងត្បព័ ធយុរតិធរ៌ ឹងត្រូវបា អ ុរ័រនោយរែាសភាជ្ញរិ ចុ្បេះនថងទី២៨ ដែនរស្ថ នន ំ ២០១៤។ 

10 សូរនរើ  ស្ថរព័រ៌មា  នែើរអំពិ  រដឋេភា  ឹងសលើក្យក្ សេចក្តីព្រាងចាប់ ចំ ួ ៣ ទក់្ទងតុលាការ 
មក្ពិភាក្ា សៅនថៃទី២០ ឧេភា ែ ៈមា ការជំ្ទេ់ ពីព្រក្ុមអងគការ ចុ្បេះនថងទី ០៩ ដែឧសភា នន ំ ២០១៤។ 
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III. ការវិភាគស ើបទបបញ្ញតតិនៃលេចក្តពី្រាងចាប់សោយផ្អែក្ស ើមូ ោា ៃនន្ការ
អៃុវតតន្ ៍ែៗ ជាអៃតរជាត ិ

នោ ការណ៍ជ្ញរូ ោា  នៅកនុងត្បនទសដែ ត្បកា ់ខាា ប់  ិង នោរពតារ ទធិត្បជ្ញធិប
នរយយ គឺ នោ ការណ៍ដបងដច្បកអំណាច្ប ីរិបបញ្ញរតិ អំណាច្ប ីរិត្បរិបរតិ  ិង អំណាច្បរុលាការឲ្យ
ោច់្ប  ិង ឯករាជយពីោន 11។ អំណាច្បរុលាការ គឺជ្ញសសរត្ទងូរួយន សងគរត្បជ្ញធិបនរយយទំន ើប។ 
ឯករាជយភាពរុលាការ គឺជ្ញធារុផ្សចំំាបាច់្បន  ីរិរែា  ិង ជ្ញការធានាជ្ញរូ ោា  ន ការជំ ំុជត្រេះ
កតីនោយយុរតិធរ៌។ នេរុែូនច្បនេះនេើយនទើបរែាធរម ុញ្ញ បា បនងកើរ ូវអំណាច្បរុលាការរួយដែ ជ្ញ
អំណាច្បឯករាជយ នែើរបធីានារកាអនាគរិ  ិង ការារសិទធិនសរភីាពរបស់ត្បជ្ញព រែា12។ ឯករាជយ 
គឺជ្ញការដែ រិ ដរ ជ្ញករមវរថុន ការត្រួរត្តា ឬ ទទួ រងឥទធិព ពីសំណាក់អនកណាមាន ក់ 13 ។ 
ែូនច្បនេះ អំណាច្បរុលាការ ជ្ញអំណាច្បឯករាជយ ែរាបណាអំណាច្បន េះត្រវូបា បនងកើរន ើង  ិង 
ត្បត្ពឹរតិនៅោច់្បនោយដ កពីអំណាច្ប ីរិបបញ្ញរតិ  ិង អំណាច្ប ីរិត្បរិបរតិ។ អំណាច្បន េះត្រូវបា 
ការារឲ្យរចួ្បផុ្រពីការនត្ជៀរដត្ជក  ិង ការជេះឥទធិព នោយរិ ត្រឹរត្រវូពីសំណាក់អំណាច្បទំាង
ពីរន េះ នោយនេរុថា អំណាច្បរុលាការនែើររួនាទីោ ងសំខា ់កនុងការត្រួរពិ ិរយន ើការអ ុវរត ៍
ច្បាប់  ិង ការរនំលាភអំណាច្បរបស់អំណាច្ប ីរិបបញ្ញរតិ  ិង អំណាច្ប ីរិត្បរិបរតិ14។ ត្ពេះរហាកសត្រ
ត្ទង់ជ្ញអនកធានាឯករាជយន អំណាច្បរុលាការ។ ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករជួយត្ពេះរហាកសត្រ
កនុងកិច្បចការន េះ15។  

នសច្បកតីត្ាងច្បាប់សតីពីការនរៀបចំ្ប  ិង ការត្បត្ពឹរតនៅន ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករ 
នសច្បកតីត្ាងច្បាប់សតីពី កខ តិកៈន នៅត្ករ  ិង ត្ពេះរាជអាជ្ញា   ិង នសច្បកតីត្ាងច្បាប់សតីពីការ
នរៀបចំ្បអងគការរុលាការ បា នធវើឲ្យប េះា ់ោ ងធង ់ធងរែ ់ឯករាជយភាពរបស់រុលាការ ដែ ធានា
នោយរែាធរម ុញ្ញ  ិង ច្បាប់អ តរជ្ញរិ។ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ន េះបា ោក់អំណាច្ប ីរិបបញ្ញរតិ  ិង 
អំណាច្ប ីរិត្បរិបរតិ [ត្កសួងយុរតិធរ៌] នៅកនុងរច្បនាសរព័ ធរបស់ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករ 

                                                 
11 មាត្តា ៥១ (ថមី) ន រែាធរម ុញ្ញ ៖ “ត្ពេះរាជ្ញណាច្បត្កករពុជ្ញ អ ុវរត នោបាយត្បជ្ញធិបនរយយនសរពីេុបកស 
[…] អំណាច្បដបងដច្បកោច់្បពីោន  រវាងអំណាច្ប ីរិបបញ្ញរតិ អំណាច្ប ីរិត្បរិបរតិ  ិង អំណាច្បរុលាការ។” 
12 សូរនរើ  មាត្តា ១២៨ (ថមី) ន រែាធរម ុញ្ញ។ មាត្តា ១០ ន នសច្បកតីត្បកាសជ្ញសក សតីពីសិទធិរ ុសស នន ំ 
១៩៤៨៖ “រ ុសសត្គប់របូមា សិទធិនសមើោន  នពញន ញ សំុឲ្្យរុលាការឯករាជយ  ិង រិ  ំនអៀង ពិ ិរយនរឿងកតី
របស់ែលួ ជ្ញស្ថធារណៈ  ិង នោយសរធរ៌ នែើរបីសនត្រច្បន ើសិទធិ ការពវកិច្បច  ិង ភាពសរនេរុផ្ ចំ្បនាេះ
ការនចាទត្បកា ់ទំាងឡាយខាងបទត្ពេមទណឌ ។” មាត្តា ១៤(១) ន ករិកាសញ្ញញ អ តរជ្ញរិសតីពីសិទធិព រែា 
 ិង សិទធិ នោបាយ នន ំ ១៩៦៦៖ ”[…] ជ ត្គប់របូត្រូវមា សិទធិឲ្យស្ថលាកតីមា សររថកិច្បច ឯករាជយ  ិង រិ 
 ំនអៀង ដែ បនងកើរន ើងនោយច្បាប់ ជំ ំុជត្រេះនរឿងកតីរបស់ែលួ នោយសរធរ៌  ិង ជ្ញស្ថធារណៈ នែើរបី
សនត្រច្បន ើការនចាទត្បកា ់ត្បនំងរកន ើែលួ  កនុងវស័ិយត្ពេមទណឌ  ឬ ន ើសិទធិ  ិង ករណីយកិច្បច កនុងវស័ិយ
រែាបបនវណី […] ។” 
13 វចនានុព្រកម Black Law លបាះពុមពល ើកទី ៧ ឆ្ន ំ ១៩៩៩។ 
14 សូរនរើ  អរថ ័យន នោ ការណ៍ “ត្រួរពិ ិរយ  ិង រុ យភាព” (Check and Balances) អាច្បរកបា នៅ
ន ើនគេទំព័រ៖ http://www.merriam-webster.com/dictionary/checks%20and%20balances។ 

15 មាត្តា ១៣២ (ថមី) ន រែាធរម ុញ្ញ។ 
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ដែ ជ្ញស្ថថ ប័ មា រួនាទីធានាឯករាជយភាពរុលាការ ែូនច្បនេះនំាឲ្យត្កសួងយុរតិធរ៌មា អំណាច្បតារ
ផ្លូវច្បាប់ចូ្ប ររួសនត្រច្បន ើការដរងតំាង ែំន ើងឋា  តរស័កតិ  ិង ោក់វ ័ិយន ើនៅត្ករដែ ជ្ញ
រួអងគសំខា ់ន អំណាច្បរុលាការ។ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ន េះបា ផ្ត ់ ទធភាពឲ្យអំណាច្ប ីរិត្បរិបរតិ 
[ត្កសួងយុរតិធរ៌] ព្រគប់ព្រគងល ើកិចចការរែឋបា  និង ចាត់្ផ្ចងងវកិារបេ់សាលាជព្រមះកតី ផ្ែ ជា
សាា ប័នរបេ់អំណាចតុ្លាការ។ ការនធវើរនបៀបន េះ គឺប េះា ់ែ ់ឯករាជយភាពរុលាការ ដែ រិ 
ត្រឹរដររត្រូវឲ្យនៅត្កររិ  ំនអៀងប ុនណាណ េះនទ ដថរទំាងរត្រូវឲ្យស្ថធារណជ នរើ ន ើញថា
អំណាច្បរុលាការន េះពិរជ្ញត្រូវបា ការ់ផ្ទត ច់្បនច្បញពីអំណាច្ប ីរិបបញ្ញរតិ  ិង អំណាច្ប ីរិត្បរិបរតិ
ពិរត្បាកែដរ  ដែ អាច្បនធវើឲ្យសងគរទំាងរូ មា ជំន ឿន ើអំណាច្បរុលាការ។ 
 ែូលចនះការវភិាគលនះដោយខផ្ែរដលើដសចរតីក្ាងខដ្លដយើងែ្ុំបានដ ើញ នឹងលតត ត្ជាេំខាន់
ល ើការព្រត្តួ្ពិនិត្យល ើអំណាច និង តួ្នាទីរបេ់ព្រកេួងយុត្តិធម៌ លៅកនុងឧត្តមព្រកមុព្របឹកាននអងគ
លៅព្រកម និង លៅកនុងព្របព័នធតុ្លាការទំងមូ ។16 

១. សេចក្តពី្រាខចាបេ់តកីារសរៀបចំ ៃិខ ការព្របព្ររឹតតសៅនៃឧតតមព្រក្ុមព្របកឹ្ានៃអខគសៅព្រក្ម 
 សេចក្តីព្រាងច្បាប់ន េះមា នោ នៅបនងកើរ  ិង កំណរ់អំពីការនរៀបចំ្ប  ិង ការត្បត្ពឹរត
នៅន ឧរតរត្ករុត្បឹកាន អងគនៅត្ករ កនុងនោ បំណងជួយត្ពេះរហាកសត្រនែើរបធីានាឯករាជយ
ន អំណាច្បរុលាការ ស្សបតាររែាធរម ុញ្ញ17។ 

ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករ មា រួនាទីសនត្រច្ប  ិង ន ើកនសច្បកតីនសនើថាវ យត្ពេះរហា
កសត្រអំពីការដរងតំាង ការផ្ទល ស់បតូរ ការផ្ទត ច់្បពីរុែងារ ការោក់ឲ្យនៅនត្ៅត្កបែណឌ  ការោក់ឲ្យនៅ
ទំន រ  ិង ការ ុបន ម្ េះនៅត្ករទំាងអស់18 ត្ពរទំាងោក់វ ័ិយចំ្បនាេះនៅត្ករ19។ 

អ ុនលារតារការអ ុវរត ៍នៅថាន ក់អ តរជ្ញរិ នែើរបីធានាឲ្យបា  ូវឯករាជយភាពរុលាការ 
ត្គប់នសច្បកតីសនត្រច្បដែ ជេះឥទធិព ន ើការនត្ជើសនរ ើស ដរងតំាង ែំន ើងឋា  តរស័កតិ ឬ បញ្ឈប់
នៅត្ករ ត្រូវនធវើន ើងនោយអាជ្ញា ធរឯករាជយពីអំណាច្ប ីរិបបញ្ញរតិ  ិង អំណាច្ប ីរិត្បរិបរតិ ដែ 
នៅកនុងននាេះសមាជិកចំ្ប ួ ោ ងនហាច្បណាស់ាក់កណាត  ជ្ញនៅត្ករ ដែ នបាេះននន រនត្ជើសតំាង
នោយនៅត្ករទំាងអស់ តាររយៈ ីរិវធីិដែ ធានាបា  ូវភាពរំណាងន អំណាច្បរុលាការទំាង

                                                 
16 នសច្បកតីត្ាងទំងបីស េះទទួលបា សព្រៅផ្លូវការ សដាយស្ថរដតរដាឋ ភិបាល ឬរដឋេភា ពំុបា ផ្សពវផ្ាយជាស្ថ
ធារ ៈសនាេះសទ។ 
17 មាត្តា ១ ន នសច្បកតីត្ាងច្បាប់សតីការនរៀបចំ្ប  ិង ការត្បត្ពឹរតនៅន ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករ។ 
18 ែូចខាងល ើ មាត្តា ១៨។ 

19 េូមលមើ  ែូចខាងល ើ មាព្រា ២០។ 
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រូ 20 ។ នៅកនុងនោ បំណងន េះ អាជ្ញា ធរឯក្រាជ្យន េះត្រូវដរមា សវ័យភាពកនុងការសនត្រច្បន ើ
រនបៀបែំនណើ រការរបស់ែលួ 21។ 

១.១. សេចក្តីព្រាងច្បាប់ន េះបា ោក់បញ្ចូ  អំណាច្ប ីរិបបញ្ញរតិ  ិង អំណាច្ប ីរិត្បរិបរតិ [ត្កសួង
យុរតិធរ៌]  នៅកនុងរច្បនាសរព័ ធ ែំនណើ រការ  ិង េិរញ្ញវរថុរបស់ឧរតរត្ករុត្បឹកាន អងគនៅត្ករ ដែ 
ជ្ញស្ថថ ប័ មា រួនាទីធានាឯករាជយភាពរុលាការ 

សេចក្តីព្រាងច្បាប់បា អ ុញ្ញញ រឲ្យរែារន្ត តីត្កសួងយុរតិធរ៌ ដែ ជ្ញសមាជិករោា ភិបា   ិង 
ជ្ញភាន ក់ងារន អំណាច្ប ីរិត្បរិបរតិ នធវើជ្ញសមាជិកឧរតរត្ករុត្បឹកានៅត្ករ (មាត្តា ៤)  ិង ជ្ញ
អធិបរីន ស្ថថ ប័ ន េះ កនុងករណីដែ ទទួ បា ការចារ់តំាងពីត្ពេះរហាកសត្រ ជ្ញត្ពេះរាជរំណាង
មាន ក់របស់ត្ពេះអងគ នែើរបនីធវើជ្ញអធិបរីន ឧរតរត្ករុត្បឹកាន អងគនៅត្ករ (មាត្តា ៧)។ ចំ ុចស េះក៏្
ជាក្តីបារមភរបេ់ព្រក្ងុអងគការេងគមេីុវលិក្នុងស្េុក្ចំ ួ  ១២ ដដលបា ជួ្បព្របជំុ្ពិភាក្ាគ្នន កាលពី
នថៃទី១៥ ដែឧេភា នន ំ២០១៤។ 

សេចក្តីព្រាងច្បាប់បា អ ុញ្ញញ រឲ្យសមាជិករែាសភា  ិង សមាជិកត្ពឹទធសភាដែ ជ្ញ
អំណាច្ប ីរិបបញ្ញរតិ មា សិទធិនបាេះននន រនត្ជើសតំាងសមាជិកន ឧរតរត្ករុត្បឹកាន អងគនៅត្ករ 
(មាត្តា ៤)។ 

សដាយសហតុថ្ន ឧរតរត្ករុត្បឹកាន អងគនៅត្ករ មា អំណាច្បនច្បញនសច្បកតីសនត្រច្បដែ ជេះ
ឥទធិព ន ើអាជីពនៅត្ករដែ ជ្ញបុគគ ឯករាជយ សមាជិកន ស្ថថ ប័ ន េះ រិ អាច្បត្រូវបា ដរង
តំាង ឬ នត្ជើសតំាងនោយអំណាច្ប ីរិបបញ្ញរតិ ឬ អំណាច្ប ីរិត្បរិបរតិន ើយ22។ បដ ថរពីន ើន េះ 
នែើរបផី្ទត ច់្បនច្បញពីអំណាច្ប នោបាយ នបកខភាពជ្ញសមាជិកន េះត្រូវដររិ ដរ ជ្ញរំណាងរាស្រសត 
សមាជិកត្ពឹទធសភា សមាជិករោា ភិបា  អ ុរែាន ខាធិការ រុែងារទទួ អាណរតិនោយការ
នបាេះននន រែនទនទៀរ  ិង សមាជិកន គណៈនរធាវ2ី3។ ែូច្បោន ន េះដែរ នបកខភាពសមាជិកជ្ញនៅត្ករ 
ឬ ត្ពេះរាជអាជ្ញា ត្រូវដរជ្ញនបកខជ ដែ រិ កា ់រុែរំដណងនៅកនុងត្កសួងយុរតិធរ៌  ិង/ឬ ស្ថថ ប័  
រោា ភិបា ែនទនទៀរកនុងរយៈនព ជ្ញប់ោន ចំ ួ  ០៥ (ត្បំា) នន ំ  ិង នត្ជើសនរ ើសតាររយៈការនបាេះ

                                                 
20 េូមលមើ  កថាែណឌ  ៣៨ ននទេសនៈល ែ ២ (២០០១) របេ់ព្រកុមព្របឹកាននលៅព្រកមអឺរ  បុ (Consultative 
Council of European Judges) េតីពីងវកិា និង ការព្រគប់ព្រគងតុ្លាការ លោយលោងល ើព្របេិទធិភាពតុ្លាការ 
និង មាព្រា ៦ ននអនុេញ្ញា េិទធិមនុេសអឺរ  បុ ចុះនងៃទី ២៣ ផ្ែវចិិឆកា ឆ្ន ំ ២០០១។ ព្រកុមព្របឹកាននលៅព្រកមអឺរ  បុ 
ព្រត្ូវបានបលងកើត្ល ើងលោយគណៈកមាា ធិការរែឋមន្រនតីននព្រកុមព្របឹកាអឺរ  បុ លែើមបីពព្រងឹងតួ្នាទីរបេ់លៅព្រកមលៅទវីប
អឺរ  បុ។ 
21 េូមលមើ  កថាែណឌ  ១៣ ននទេសនៈល ែ ១០ (២០០៧) របេ់ព្រកុមព្របឹកាននលៅព្រកមអឺរ  បុ (Consultative 
Council of European Judges) េតីពីព្រកុមព្របឹកាតុ្លាការ ចុះនងៃទី ២៣ ផ្ែវចិិឆកា ឆ្ន ំ ២០០៧។ លោងាម 
កថាែណឌ  ២ ននទេសនៈល ែ ១០ លនះ ព្រកុមព្របឹកាតុ្លាការមានតួ្នាទីការារឯករាជយភាពរបេ់លៅព្រកម 
ែូលចនះព្រកុមព្របឹកាលនះមានតួ្នាទីែូចគ្នន លៅនឹងឧត្តមព្រកុមព្របឹកាននអងគលៅព្រកមលៅព្របលទេកមពុជា ព្រគ្នន់ផ្ត្ការ
លព្របើាកយលពចន៍មាន កខណៈែុេគ្នន ។ 

22 េូមលមើ  ែូចខាងល ើ កថាែណឌ  ៣១។ 

23 េូមលមើ  ែូចខាងល ើ កថាែណឌ  ២៩។ 
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ននន រត្បកបនោយភាពរំណាង នោយនៅត្ករ  ិង ត្ពេះរាជអាជ្ញា ទូទំាងត្បនទស 24 ។ សមាជិក
នត្ជើសនរ ើសរិ គួរត្រូវបា ែំន ើងឋា  តរស័កតិ  ិង/ឬ ចារ់តំាងឲ្យនៅបំនពញរុែងារនផ្សងន ើយ
នៅកនុងអំ ុងនព អាណរតិរបស់ែលួ ។ 

ជាពិសេេជាងស េះសទៀត ព្រក្មុអងគការេងគមេីុវលិចំ ួ  ១២  ិងព្រក្មុព្របសទេមាច េ់ជំ្ ួយ
ចំ ួ  ២៣ ដដលបា ចូលរមួក្នុងកិ្ចចព្របជំុ្សៅនថៃទី១៥  ិងទី១៦ ដែឧេភាស េះ បា េងកត់ធៃ ់ថ្ន 
េមាជិ្ក្របេ់ឧតតមព្រក្ុមព្របឹក្ាន អងគសៅព្រក្មមិ ព្រតវូជាប់ាក់្ព័ ធ ឹងគ ៈបក្ស សោបាយណា
មួយស ើយ។ 

នែើរបនីជៀសវាង ូវការកាារផ្ ត្បនោជ ៍ផ្ទា  ់ែលួ  ការកាារែលួ   ិង សំណពវ ិយរ 
ត្ពរទំាងជ្ញការឆលុេះបញ្ញច ំង ូវទសស ៈច្បត្រុេះ ឧរតរត្ករុត្បឹកាន អងគនៅត្ករ គួរដរមា សមាសភាព
ច្បត្រុេះរវាងនៅត្ករ-ត្ពេះរាជអាជ្ញា   ិង សមាជិកមា សររថភាពផ្លូវច្បាប់ែនទនទៀរ ែូច្បជ្ញនរធាវ ី ិង 
ស្ថស្រស្ថត ចារយច្បាប់ជ្ញនែើរ ដែ នបាេះននន រនត្ជើសតំាងនោយគណៈករមការឯករាជយមួយ។ សមាជិក
ទំាងន េះរិ ត្រូវជ្ញអនក នោបាយសករម ឬ ជ្ញសមាជិករោា ភិបា  ឬ ជ្ញសមាជិកសភាន ើយ25។ 

េមាជិ្ក្ន ឧតតមព្រក្ុមព្របឹក្ាន អងគសៅព្រក្ម គួរដតព្រតូវបា សព្រជ្ើេសរ ើេ ដូចសៅក្នុងបទបបញ្ញតតិ
សេនើខ្ងសព្រកាម៖ 
 

បទបបញ្ញរតិកនុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ បទបបញ្ញរតិនសនើ 
មាត្តា ៤៖ 
ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករសិថរនៅនត្ការ
ត្ពេះរាជ្ញធិបរីភាពន ត្ពេះរហាកសត្រ  ិង ររួមា 
សមាសភាពែូច្បខាងនត្ការ៖ 
១. រែារន្ត តីត្កសួងយុរតិធរ៌   ជ្ញសមាជិក 
២. ត្បធា រុលាការកំពូ    ជ្ញសមាជិក 
៣. អគគត្ពេះរាជ្ញអាជ្ញា អររុលាការកំពូ  ជ្ញ
សមាជិក 
៤. សមាជិក ០១ (រួយ) របូ នត្ជើសតំាងនោយ
ត្ពឹទធសភា តារររិភាគនត្ច្បើ ោច់្បខារន 
សមាជិកត្ពឹទធសភាទំាងរូ  កនុងចំ្បនណារ
ឥសសរជ ជ្ញអរីរនៅត្ករ ឬ អរីរត្ពេះរាជអាជ្ញា  
ឬ ឥសសរជ  ដែ មា បទពិនស្ថធ ៍ការងារ 
ោ ងរិច្ប ១៥ នន ំ ន ើងនៅកនុងវស័ិយច្បាប់ ឬ 
រុលាការ 

មាត្តា ៤៖ 
ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករសិថរនៅនត្ការ
ត្ពេះរាជ្ញធិបរីភាពន ត្ពេះរហាកសរ្រ  ិង ររួ
មា សមាសភាព ែូច្បខាងនត្ការ៖ 
១. នៅត្កររុលាការកំពូ  ០១ (រួយ) របូ 
ដែ រិ កា ់រុែរំដណងនៅកនុងត្កសួង
យុរតិធរ៌  ិង/ឬ ស្ថថ ប័ រាជរោា ភិបា ែនទ
នទៀរកនុងរយៈនព ជ្ញប់ោន  ០៥ (ត្បំា) នន ំ នបាេះ
ននន រនត្ជើសតំាងនោយនៅត្ករនៅរុលាការ
កំពូ ។ 
២. ត្ពេះរាជអាជ្ញា  [ទូនៅ] អររុលាការកំពូ  
០១ (រួយ) របូ នបាេះននន រនត្ជើសតំាងនោយ
រហាអយយការអររុលាការកំពូ ។ 
៣. នៅត្ករស្ថលាឧទធរណ៍ ០១ (រួយ) របូ 
ដែ រិ កា ់រុែរំដណងនៅកនុងត្កសួង

                                                 
24  េូមលមើ  អនុសាេន៍េតីពីេមាេភាពននព្រកុមព្របឹកាតុ្លាការ [B(a)(b)] ព្រកុមព្របឹកាននលៅព្រកមអឺរ  បុ 
(Consultative Council of European Judges) ននទេសនៈល ែ ១០ (២០០៧) េតីពីព្រកុមព្របឹកាតុ្លាការ 
ចុះនងៃទី ២៣ ផ្ែវចិិឆកា ឆ្ន ំ ២០០៧។ 

25 េូមលមើ  ែូចខាងល ើ អនុសាេន៍ [B(c)] ។ 
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៥. សមាជិក ០១ (រួយ) របូ នត្ជើសតំាងនោយ
រែាសភា តារររិភាគនត្ច្បើ ោច់្បខារន សមាជិក
រែាសភាទំាងរូ  កនុងចំ្បនណារឥសសរជ ជ្ញអរីរ
នៅត្ករ ឬ អរីរត្ពេះរាជអាជ្ញា  ឬ ឥសសរជ  
ដែ មា បទពិនស្ថធ ៍ការងារ ោ ងរិច្ប ១៥ នន ំ 
ន ើងនៅកនុងវស័ិយច្បាប់ ឬ រុលាការ 
៦. សមាជិក ០១ (រួយ) របូ ជ្ញនៅត្ករន ស្ថលា
ជត្រេះកតីជ្ញ ់ែពស់ នត្ជើសតំាងតារការនបាេះននន រ
នោយនៅត្ករន ស្ថលាជត្រេះកតីជ្ញ ់ែពស់ 
៧. សមាជិក ០១ (រួយ) របូ ជ្ញត្ពេះរាជអាជ្ញា ន 
រហាអយយការអរស្ថលាជត្រេះកតីជ្ញ ់ែពស់ ឬ 
ត្ពេះរាជអាជ្ញា បនត្រើការងារនៅត្កសួងយុរតិធរ៌ 
នត្ជើសតំាងតារការនបាេះននន រនោយត្ពេះរាជអាជ្ញា
បនត្រើការងារនៅរហាអយយការអរស្ថលាជត្រេះ
កតីជ្ញ ់ែពស់  ិង នៅត្កសួងយុរតិធរ៌ 
៨. សមាជិក ០១ (រួយ) របូ ជ្ញនៅត្ករនពញសិទធិ
ន ស្ថលាែំបូងនត្ជើសតំាងតារការនបាេះននន រ
នោយនៅត្ករនពញសិទធិន ស្ថលាែំបូងទូទំាង 
ត្បនទស 
៩. សមាជិក ០១ (រួយ) ជ្ញត្ពេះរាជអាជ្ញា នពញ
សិទធិន អយយការអរស្ថលាែំបូងនត្ជើសតំាងតារ
ការនបាេះននន រនោយត្ពេះរាជអាជ្ញា នពញសិទធិ ន 
អយយការអរស្ថលាែំបូងទូទំាងត្បនទស។ 

យុរតិធរ៌  ិង/ឬ ស្ថថ ប័ រាជរោា ភិបា ែនទ
នទៀរកនុងរយៈនព ជ្ញប់ោន  ០៥ (ត្បំា) នន ំ 
នបាេះននន រនត្ជើសតំាងនោយនៅត្ករនៅ
ស្ថលាឧទធរណ៍។ 
៤. ត្ពេះរាជអាជ្ញា  [ទូនៅ] អររុលាការកំពូ  
០១ (រួយ) របូ នបាេះននន រនត្ជើសតំាងនោយ
រហាអយយការអរស្ថលាឧទធរណ៍។ 
៥. នៅត្ករស្ថលាែំបូង ០១ (រួយ) របូ 
នបាេះននន រនត្ជើសតំាងនោយនៅត្ករ  ិង 
អយយការអរស្ថលាែំបូង។ 
៦. នរធាវ ី ០១ (រួយ) របូ ដែ មា បទ
ពិនស្ថធ ៍កនុងវស័ិយច្បាប់រយៈនព  ១៥ (ែប់
ត្បំា) នន ំ នបាេះននន រនត្ជើសតំាងនោយគណៈ
នរធាវនី ត្ពេះរាជ្ញណាច្បត្កករពុជ្ញ។ 
៧. សមាជិកែនទនទៀរ ដែ រិ ដរ ជ្ញ
រំណាងរាស្រសត សមាជិកត្ពឹទធសភា សមាជិក
រោា ភិបា  អ ុរែាន ខាធិការ រុែងារទទួ 
អាណរតិនោយការនបាេះននន រែនទនទៀរ  ិង 
សមាជិកន គណនរធាវ ីជ្ញស្រសតី  ិង បុរស កនុង
ចំ្ប ួ នសមើោន នបាេះននន រនត្ជើសតំាងនោយគណៈ
ករមការឯករាជ្យ។ 
 

មាត្តា ៥៖ 
សមាជិកនត្ជើសតំាងន ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគ
នៅត្ករ មា អាណរតិ ០៥ (ត្បំា) នន ំ នេើយត្រូវ
បញ្ច ប់នៅនព សមាជិកនត្ជើសតំាងថមីត្រូវបា 
ដរងតំាង។ សមាជិកនត្ជើសតំាងន ឧរតរត្ករុ
ត្បឹកាន អងគនៅត្ករអាច្បឈរន ម្ េះជ្ញថមី
សត្មាប់អាណរតិប តបនាា ប់នទៀរបា  […] ។  

មាត្តា ៥៖ 
សមាជិកនត្ជើសតំាងន ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគ
នៅត្ករ មា អាណរតិ ០៥ (ត្បំា) នន ំ នេើយត្រូវ
បញ្ច ប់នៅនព សមាជិកនត្ជើសតំាងថមីត្រូវបា 
ដរងតំាង។  
សមាជិកន ឧតតមត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករ រិ 
អាច្បត្រូវបា រំន ើងឋា  តរសកតិ ឬ ចារ់តំាង/
នត្ជើសតំាងឲ្យនៅកា ់រុែងារនផ្សងនទៀរន ើយ
នៅកនុងអំ ុងនព អាណរតិ  […] ។ 

មាត្តា ៧៖ 
ត្ពេះត្បធា ន ឧរតរត្ករុត្បឹកាន អងគនៅត្ករ 
ត្ទង់អាច្បចារ់តំាងត្ពេះរាជរំណាងមាន ក់របស់

មាត្តា ៧៖ 
ត្ពេះត្បធា ន ឧរតរត្ករុត្បឹកាន អងគនៅត្ករ 
ត្ទង់ចារ់តំាងត្ពេះរាជរំណាងមាន ក់របស់ត្ពេះអងគ 
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ត្ពេះអងគ ឲ្យនធវើជ្ញអធិបរីន ឧរតរត្ករុត្បឹកាន 
អងគនៅត្ករបា  […]។ 
ត្ពេះរាជរំណាងរិ ចូ្ប ររួកនុងការនធវើនសច្បកតី
សនត្រច្បរបស់ឧរតរត្ករុត្បឹកាន អងគនៅត្ករ
ន ើយ។ ប ុដ ត កនុងករណីដែ រែារន្ត តីត្កសួង
យុរតិធរ៌ ឬ ត្បធា រុលាការកំពូ មា សិទធិ ចូ្ប 
ររួនធវើនសច្បកតីសនត្រច្បរបស់ឧរតរត្កុរត្បឹកាន 
អងគនៅត្ករ ែូច្បសមាជិកែនទនទៀរដែរ។ 

ដែ រិ ដរ ជ្ញរំណាងរាស្រសត សមាជិកត្ពឹទធ
សភា សមាជិករោា ភិបា  អ ុរែាន ខាធិការ 
រុែងារទទួ អាណរតិនោយការនបាេះននន រែនទ
នទៀរ  ិង សមាជិកន គណនរធាវ ី ឲ្យនធវើជ្ញ
អធិបរីន ឧរតរត្ករុត្បឹកាន អងគនៅត្ករ។ 
 

  
 សលើេពីស េះសទៀត សោងតមព្រក្ុមអនក្ចាប់អ តរជាតិ េមាជិ្ក្ន ឧតតមព្រក្ុមព្របឹក្ាន អងគ
សៅព្រក្មពំុគួរអ ុញ្ញញ តឲ្យឈរស ម្ េះជាប តបនាា ប់សទៀតសនាេះសទ។ ដូសចនេះវាក្យែ ឌ ទីពីរន មាព្រត ៥ 
ន សេចក្តីព្រាងចាប់េតីពីការសរៀបចំ  ិងការព្របព្រពឹតតសៅន ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករ ដដល
ដចងថ្ន សមាជិកនត្ជើសតំាងន ឧរតរត្ករុត្បឹកាន អងគនៅត្ករអាច្បឈរន ម្ េះជ្ញថមីសត្មាប់អាណរតិ
ប តបនាា ប់នទៀរបា  […] គួរដតលុបសចាល។  

ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករ គួរដរមា ទីតំាង អគគន ខាធិការោា   ធ ធា   ិង 
នសរភីាពកនុងការនរៀបចំ្បែំនណើ រការរបស់ែលួ  នោយរិ រត្រូវឲ្យរាយការណ៍សករមភាពរបស់ែលួ នៅ
អាជ្ញា ធរ នោបាយណារួយ ឬ អាជ្ញា ធរែនទនទៀរន ើយ។ ឧរតរត្ករុត្បឹកាន អងគនៅត្ករ គួរដរ
មា អំណាច្បនោយនសរកីនុងការនរៀបចំ្បកិច្បចត្បជំុរបស់ែលួ   ិង ទំនាក់ទំ ងនោយផ្ទា  ់ជ្ញរួយ
រុលាការ នៅកនុងែំនណើ រការរបស់ែលួ ។ ស្ថថ ប័ ន េះគួរដរមា បុគគ ិកនៅតាររត្រូវការការងារ
របស់ែលួ ។26 ចំ ុចព្រតវូបា គំ្នព្រទជាខ្ល ំងសដាយព្រក្មុេងគមេីុវលិចំ ួ  ១២ ដដលបា ចូលរមួព្របជំុ្
កាលពីនថៃទី១៥ ដែឧេភា នន ំ២០១៤។ 
 អគគន ខាធិការោា  ន ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករ ត្រូវដរសថិរនៅ  ិង ែំនណើ រការ
នោយឯករាជយពីត្កសួងយុរតិធរ៌។ អគគន ខាធិការ  ិង អគគន ខាធិការរងន ឧរតរត្ករុត្បឹកាន អងគ
នៅត្ករ ត្រវូដរងតំាងនោយផ្ទា  ់នោយសមាជិកន ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករ ឬ ត្រវូដរងតំាង
តារសំនណើ របស់រែារន្ត តីត្កសួងយុរតិធរ៌ បនាា ប់ពីពិនត្ោេះនោប ់ជ្ញរួយសមាជិកទំាងអស់ន 
ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករ នេើយនោប ់ន េះច្បងរែារន្ត តីត្កសួងយុរតិធរ៌ឲ្យត្រូវដរអ ុវរត
តារ។ 

 

បទបបញ្ញរតិកនុងព្រាងច្បាប់ បទបបញ្ញរតិនសនើ 
មាត្តា ៨៖ 
ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករ មា អគគន ខា
ធិការោា  រួយសថិរនៅនត្ការរែាបា កណាត  
ន ត្កសួងយុរតិធរ៌ […] ។ 

មាត្តា ៨៖ 
ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករ មា អគគន ខា
ធិការោា  រួយ ដែ ែំនណើ រការនោយឯករាជយ 
[…] ។ 

                                                 
26 េូមលមើ  កថាែណឌ  ៣៨ ននទេសនៈល ែ ១០ (២០០៧) របេ់ព្រកុមព្របឹកាននលៅព្រកមអឺរ  បុ (Consultative 
Council of European Judges) េតីពីព្រកុមព្របឹកាតុ្លាការ ចុះនងៃទី ២៣ ផ្ែវចិិឆកា ឆ្ន ំ ២០០៧។ 



12 

 

អគគន ខាធិការ  ិង អគគន ខាធិការរងន ឧរតរ
ត្ករុត្បឹកាន អងគនៅត្ករ ត្រូវដរងតំាងនោយ
ត្ពេះរាជត្កឹរយ តារសំនណើ របស់រែារន្ត តីត្កសួង
យុរតិធរ៌ បនាា ប់ពីបា ពិនត្ោេះនោប ់ជ្ញរួយ
សមាជិកទំាងអស់ន ឧរតរត្ករុត្បឹកាន អងគ
នៅត្ករ […] ។  

អគគន ខាធិការ  ិង អគគន ខាធិការរងន ឧរតរ
ត្ករុត្បឹកាន អងគនៅត្ករ ត្រូវដរងតំាងនោយ
ត្ពេះរាជត្កឹរយ តារសំនណើ របស់រែារន្ត តីត្កសួង
យុរតិធរ៌ បនាា ប់ពីបា ពិនត្ោេះនោប ់ជ្ញរួយ
សមាជិកទំាងអស់ន ឧរតរត្ករុត្បឹកាន អងគ
នៅត្ករ នោប ់ន េះច្បងការពវកិច្បចឲ្យអ ុវរតតារ 
[…] ។ 

 

 ឧត្តមព្រកុមព្របឹកាននអងគលៅព្រកម គួរផ្ត្ទទួ បានធនធានហិរញ្ាវត្ាុព្រគប់ព្រគ្នន់ ផ្ែ អាចឲ្យ 
សាា ប័នលនះែំលណើ រការបានលោយរ ូន។ សាា ប័នលនះគួរផ្ត្មានមលធោបាយព្រគប់ព្រគ្នន់ លែើមបលីធវើ
ែំលណើ រការ លោយឯករាជយ និង េវ័យត្ ព្រពមទំងមានអំណាច និង េមត្ាភាពចរចា និង លរៀបចំ
ងវកិារបេ់ែលួនព្របកបលោយព្របេិទ្ធភាព27។ ក្រមុសងគមសីុវលិចំនួន ១២ ខដ្លបានចូលរមួក្បជំុ្ដៅ
ថ្ងៃទី្១៥ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤ បានរំក្ទ្ និងជំ្រញុជាខ្ល ំងឲ្យម្ចនភាពឯររាជ្យរនុងការដរៀបចំរិចា
ដំ្ដណ្ើ រការ និងការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ាថ ប័នឧត្តមក្រុមក្បឹរាថ្នអងគដៅក្រម។ បខនថមដលើដនោះ
ដទ្ៀត្ ក្រមុអនរចាប់អនតរជាតិ្ និងក្រមុអងគការសងគមសីុវលិ យល់ដ ើញថា ដដ្ើមបធីាន្ទឯររាជ្យភាព
ថ្នការបំដពញមុែងាររបស់ឧត្តមក្រុមក្បឹរាថ្នអងគដៅក្រម ម្ចក្ា ១៣ ថ្នដសចរតីក្ាងចាប់ដនោះរួរ
ខរខក្ប ដហើយក្ត្ូវក្បរល់សមត្ថរិចាដនោះដ្ល់អរគដលខ្ធិការោឋ នថ្នឧត្តមក្រមុក្បឹរាថ្នអងគដៅក្រម
ខដ្លសថិត្ដៅោច់ដោយខែរពីក្រសួងយុត្ថិធម៌ ជាអនរចាត់្ខចង។ 

រែឋមន្រនតីព្រកេួងយុត្តិធម៌មិនព្រត្ូវជាអណាប័កលអៃរេិទធិ ឬ ជាប់ាក់ព័នធនឹងធនធានហិរញ្ាវត្ាុ
របេ់ឧត្តមព្រកុមព្របឹកាននអងគលៅព្រកមល ើយ។ ព្រពះមហាកសព្រត្ព្រទង់គួរផ្ត្លអៃរេិទធិលនះឲ្យព្រពះរាជ
តំ្ណាងរបេ់ព្រពះអងគ ឬ េមាជិកណាមាន ក់ននឧត្តមព្រកមុព្របឹកាននអងគលៅព្រកមក៏បាន។ 

 

បទបបញ្ញរតិកនុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ បទបបញ្ញរតិនសនើ 
មាត្តា ១៥៖ 
ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករមា កញ្ច ប់ថវកិា
របស់ែលួ  ដែ ផ្គរ់ផ្គង់នោយថវកិាជ្ញរិ។ 
រែារន្ត តីត្កសួងយុរតិធរ៌ជ្ញអាណាប័កនផ្ារសិទធិ
នោយនពញច្បាប់ពីត្ពេះត្បធា ន ឧរតរត្ករុ
ត្បឹកាន អងគនៅត្ករ។ 

មាត្តា ១៥៖ 
ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករមា កញ្ច ប់ថវកិា
របស់ែលួ  ដែ ផ្គរ់ផ្គង់នោយថវកិាជ្ញរិ។ 
ត្ពេះរាជរំណាង ឬ សមាជិកណាមាន ក់ន ឧរតរ
ត្ករុត្បឹកាន អងគនៅត្ករជ្ញអាណាប័កនផ្ារសិទធិ
នោយនពញច្បាប់ពីត្ពេះត្បធា ន ឧរតរត្ករុ
ត្បឹកាន អងគនៅត្ករ។ 
 

 

                                                 
27 េូមលមើ  ែូចខាងល ើ កថាែណឌ  ៣៧។ 
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១.២. សេចក្តីព្រាងច្បាប់អ ុញ្ញញ រឲ្យសមាជិកត្ករុត្បឹកាវ ័ិយន ឧរតរត្ករុត្បឹកាន អងគនៅត្ករត្រវូ
បា ដរងតំាងនោយសវយ័ត្បវរតិនោយរិ ឆលងការ់ការនបាេះននន រនោយស្ថថ ប័ រួយឯករាជយ 

 

សេចក្តីព្រាងច្បាប់រត្រូវឲ្យត្ករុត្បឹកាវ ័ិយ ដែ មា រួនាទីោក់វ ័ិយនៅត្ករសថិរនៅ
នត្ការអធិបរីភាពត្បធា រុលាការកំពូ   ិង ត្ករុត្បឹកាវ ័ិយដែ មា រួនាទីោក់វ ័ិយត្ពេះរាជ
អាជ្ញា  សថិរនៅនត្ការអធិបរីភាពអគគត្ពេះរាជអាជ្ញា អររុលាការកំពូ ។ សមាជិកត្ករុត្បឹកាវ ័ិយ
ន េះ គឺជ្ញសមាជិករបស់ឧរតរត្ករុត្បឹកាន អងគនៅត្ករ។  កនុងករណីទំាងន េះ ត្ពេះរហាកសត្រ  ិង 
រែារន្ត តីត្កសួងយុរតិធរ៌រិ ចូ្ប ររួកនុងត្កុរត្បឹកាវ ័ិយនទ។ កនុងករណីសំណំុនរឿងវ ័ិយទាក់ទង ឹង
ត្បធា រុលាការកំពូ  ត្ករុត្បឹកាវ ័ិយត្រូវត្បជំុនត្ការត្ពេះរាជ្ញធិបរីភាពន ត្ពេះរហាកសត្រ ឬ
ត្ពេះរាជរំណាង។ រែារន្ត តីត្កសួងយុរតិធរ៌ត្រូវចួ្ប ររួត្បជំុកនុងត្ករុត្បឹកាវ ័ិយន េះ (មាត្តា ២០)។ 

ត្ករុត្បឹកានៅត្ករអឺរ  បុបា យ ់ន ើញថា ការអ តរាគរ ៍នោយអាជ្ញា ធរឯករាជយ ជ្ញរួយ
 ឹង ីរិវធីិដែ ធានាឲ្យមា សិទធិការារកតីនពញន ញ ជ្ញការសំខា ់ជ្ញពិនសសនៅកនុងបញ្ញា
វ ័ិយ 28 ។ ដូចគ្នន ស េះ សគ្នលការ ៍ជាមូលដាឋ  របេ់អងគការេហព្របជាជាតិេតីពីឯក្រាជ្យភាព
តុលាការ ក៏្ធានាផ្ងដដរសលើ ីតិវធីិន ការដាក់្វ ័ិយចំសាេះសៅព្រក្ម ឬព្រពេះរាជ្អាជាា  ព្របក្បសដាយ
យុតតិធម៌មួយសៅចំសាេះមុែស្ថថ ប័ ឯក្រាជ្យ  ិងឥតលសមអៀង 29 ។ វាជ្ញការសំខា ់ដែ នៅត្ករ
ត្រូវទទួ បា ការការារនៅកនុង ីរិវធីិវ ័ិយ នោយធានាឲ្យមា ការនោរពនោ ការណ៍ឯករាជយ
ភាពរុលាការ  ិង អ ុវរតនោយស្ថថ ប័ រួយដែ ឯករាជយពីអំណាច្ប នោបាយណារួយ។ ត្បរុែ
រែា រែារន្ត តីត្កសួងយុរតិធរ៌ ឬ អនករំណាងឲ្យអាជ្ញា ធរ នោបាយែនទនទៀរ រិ អាច្បចូ្ប ររួនៅកនុង
អងគភាពវ ័ិយន ើយ30។ 

ត្ករុត្បឹការុលាការ [ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករ] ត្រូវបា ផ្ត ់ទំ ុកចិ្បរតនៅកនុងបញ្ញា
ត្ករសី ធរ៌។ ប ុដ ត នែើរបនីជៀសវាងទំនាស់ផ្ ត្បនោជ ៍ ែំណាក់កា ែំបូងន  ីរិវធីិវ ័ិយ 
គួរដរត្រូវបា នោេះស្ស្ថយនោយគណៈករមការវ ័ិយ ដែ មា សមាសភាពរំណាងឲ្យនៅត្ករ  ិង 
ត្ពេះរាជអាជ្ញា  ដដលនបាេះននន រនត្ជើសតំាងនោយនៅត្ករ  ិង ត្ពេះរាជអាជ្ញា ទំាងអស់ ឬ នោយ

                                                 
28 េូមលមើ  កថាែណឌ  ៦០(b) ននទេសនៈល ែ ១ (២០០១) របេ់ព្រកុមព្របឹកាននលៅព្រកមអឺរ  បុ (Consultative 
Council of European Judges) េតីពីបទោឋ នទក់ទងនឹងឯករាជយភាពតុ្លាការ និង លគ្ន ការណ៍មិនអាចែក
លៅព្រកមលចញបាន ចុះនងៃទី ២៣ ផ្ែវចិិឆកា ឆ្ន ំ ២០០១។ 

29 េូមដមើល រថាែណ្ឌ ទី្ ១៧ ដ្ល់ ២០ ថ្នដរលការណ៍្ជាមូលោឋ នរបស់អងគការសហក្បជាជាតិ្សតីពីឯរ
រាជ្យតុ្លាការ ឆ្ន ំ១៩៨៥។ 
30 េូមលមើ  កថាែណឌ  ៦៣ ននទេសនៈល ែ ១០ (២០០៧) របេ់ព្រកុមព្របឹកាននលៅព្រកមអឺរ  បុ (Consultative 
Council of European Judges) េតីពីព្រកុមព្របឹកាតុ្លាការ ចុះនងៃទី ២៣ ផ្ែវចិិឆកា ឆ្ន ំ ២០០៧។ 
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ស្ថថ ប័ ឯករាជយណារួយ 31   ិង មា សមាសភាពែុសពីសមាជិកត្កុរត្បឹការុលាការ [ឧរតរត្ករុ
ត្បឹកាន អងគនៅត្ករ]32។  

ដផ្ែកតារបទបបញ្ញរតិដែ បា នសនើនៅកនុង មាត្តា ៤ សតីពីសមាសភាពន ឧរតរត្កុរត្បឹកាន 
អងគនៅត្ករ ត្បធា រុលាការ  ិង អគគត្ពេះរាជអាជ្ញា អររុលាការកំពូ រិ ដរ ជ្ញអធិបរីន ត្កុរ
ត្បឹកាវ ័ិយ នោយសវ័យត្បវរតិន ើយ។ សមាជិកន ត្ករុត្បឹកាវ ័ិយគួរដរត្រវូបា នបាេះននន រនត្ជើស
នរ ើសនោយសមាជិកទំាងអស់ន ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករ ដែ ជ្ញស្ថថ ប័ រួយឯករាជយ ឬ 
នោយនៅត្ករ  ិង ត្ពេះរាជអាជ្ញា ទំាងអស់។ 

 

បទបបញ្ញរតិកនុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ បទបបញ្ញរតិនសនើ 
មាត្តា ២០៖ 
កនុងរុែការោក់វ ័ិយចំ្បនាេះនៅត្ករ ឧរតរត្កុរ
ត្បឹកាន អងគនៅត្ករត្រូវត្បជំុនត្ការរបូភាពជ្ញ 
ត្ករុត្បឹកាវ ័ិយ នត្ការអធិបរីភាពន ត្បធា 
រុលាការកំពូ ។ កនុងរុែការោក់វ ័ិយចំ្បនាេះ
ត្ពេះរាជអាជ្ញា  ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករ
ត្រូវត្បជំុនត្ការរបូភាពជ្ញ ត្ករុត្បឹកាវ ័ិយ 
នត្ការអធិបរីភាពន អគគត្ពេះរាជអាជ្ញា អរ
រុលាការកំពូ ។ កនុងករណីទំាងន េះ ត្ពេះរហា
កសត្រ  ិង រែារន្ត តីត្កសួងយុរតិធរ៌រិ ចូ្ប ររួ
កនុងត្ករុត្បឹកាវ ័ិយនទ។  
កនុងករណីសំណំុនរឿងវ ័ិយទាក់ទង ឹងត្បធា 
រុលាការកំពូ  ត្ករុត្បឹកាវ ័ិយត្រូវត្បជំុ
នត្ការត្ពេះរាជ្ញធិបរីភាពន ត្ពេះរហាកសត្រ ឬ
ត្ពេះរាជរំណាង។ រែារន្ត តីត្កសួងយុរតិធរ៌ត្រូវ
ចួ្ប ររួត្បជំុកនុងត្ករុត្បឹកាវ ័ិយន េះ […] ។ 

មាត្តា ២០៖ 
កនុងរុែការោក់វ ័ិយចំ្បនាេះនៅត្ករ  ិង ត្ពេះរាជ
អាជ្ញា  ឧរ្ររត្ករុត្បឹកាន អងគនៅត្ករត្រូវនកាេះ
ត្បជំុត្កុរត្បឹកាវ ័ិយ ដែ មា សមាសភាពនកើរ
នច្បញពីការនបាេះននន រនោយសមាជិកទំាងអស់ន 
ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករ ឬ នោយនៅត្ករ 
 ិង ត្ពេះរាជអាជ្ញា ទំាងអស់។ 
នបកខភាពន ការនបាេះននន រ ដែ ជ្ញនៅត្ករ ឬ 
ត្ពេះរាជអាជ្ញា ត្រូវដររិ កា ់រុែរំដណងនៅកនុង
ត្កសួងយុរតិធរ៌  ិង/ឬ ស្ថថ ប័ រាជរោា ភិបា 
ែនទនទៀរកនុងរយៈនព ជ្ញប់ោន  ០៥ (ត្បំា) នន ំ។ 
 

 
ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករអាច្បនផ្តើរគំ ិរនសុើបអនងករ នោយរិ ចំាបាច់្បមា ាកយ

បណតឹ ងជ្ញរុ  ចំ្បនាេះបញ្ញា ទាក់ទង ឹងឯករាជយភាពន អាជ្ញា ធររុលាការ ត្ករសី ធរ៌  ិង វ ័ិយ
របស់នៅត្ករ។ នៅត្ករក៏អាច្បោក់ាកយបណតឹ ងសំុការបកស្ស្ថយផ្ងដែរ ទាក់ទង ឹងសំណួរាក់
ព័ ធ ឹងត្ករសី ធរ៌។ វសិ្ថ ភាពន បណតឹ ង  ិង  កខែណឌ ទទួ ាកយបណតឹ ង គួរដរត្រូវបា ដច្បង

                                                 
31 េូមលមើ  កថាែណឌ  ៧១ ននទេសនៈល ែ ៣ (២០០២) របេ់ព្រកុមព្របឹកាននលៅព្រកមអឺរ  បុ (Consultative 
Council of European Judges) េតីពីលគ្ន ការណ៍ និង វធិានព្រគប់ព្រគងការព្របពឹត្តរបេ់លៅព្រកម ជាពិលេេ
ព្រកមេី ធម៌ ឥរោិបងផ្ែ មានវេិមិត្ភាព និង ភាពមិន ំលអៀង  ចុះនងៃទី ១៩ ផ្ែវចិិឆកា ឆ្ន ំ ២០០២។ 

32 េូមលមើ  កថាែណឌ  ៦៤ ននទេសនៈល ែ ១០ (២០០៧) របេ់ព្រកុមព្របឹកាននលៅព្រកមអឺរ  បុ (Consultative 
Council of European Judges) េតីពីព្រកុមព្របឹកាតុ្លាការ ចុះនងៃទី ២៣ ផ្ែវចិិឆកា ឆ្ន ំ ២០០៧។ 
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ច្បាស់លាស់កនុងច្បាប់ នែើរបនីជៀសវាង ូវបណតឹ ងរនំលាភបំា  ដែ នធវើឲ្យប េះា ់ែ ់ឯករាជយ
ភាពរបស់រុលាការ  ិង នជៀសវាង ូវការត្ចា នចា បណតឹ ងនោយោម  េមាអ ងនេរុ  ិងេមាអ ង
ច្បាប់។  

ព្រក្មុអងគការេងគមេីុវលិ  ិងព្រក្មុព្របសទេមាច េ់ជំ្ ួយ មា ក្តីបារមភជាខ្ល ំងសលើ ការោក់
បញ្ចូ  ត្កសួងយុរតិធរ៌ដែ ជ្ញភាន ក់ងាររួយន អំណាច្ប ីរិត្បរិបរតិ នៅកនុង ីរិវធីិនោេះស្ស្ថយាកយ
បណតឹ ងោក់វ ័ិយន ើនៅត្ករ  ិង ត្ពេះរាជអាជ្ញា  គឺនធវើឲ្យប េះា ់ធង ់ធងរែ ់នោ ការណ៍ឯករាជយ
ភាពរុលាការ។  

 

បទបបញ្ញរតិកនុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ បទបបញ្ញរតិនសនើ 
មាត្តា ២៣៖ 
ាកយបណតឹ ងអំពីវ ័ិយទាក់ទង ឹងនៅត្ករ  ិង 
ត្ពេះរាជអាជ្ញា ត្រូវោក់នៅអគគន ខាធិការោា  ន 
ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករ ឬ នៅត្កសួង
យុរតិធរ៌។ រែារន្ត តីត្កសួងយុរតិធរ៌ត្រវូចារ់ឲ្យ
ពិ ិរយ  ិង ស្ស្ថវត្ជ្ញវជ្ញបឋរន ើាកយបណតឹ ង
ទំាងន េះ នែើរបកីស្ថងសំណំុនរឿងវ ័ិយ រុ  ឹង
សនត្រច្បបញ្ាូ  សំណំុនរឿង នៅត្កុរត្បឹកាវ ័ិយ
ន ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករ នែើរបចីារ់ ី
រិវធីិប ត។ 

មាត្តា ២៣៖ 
ាកយបណតឹ ងអំពីវ ័ិយទាក់ទង ឹងនៅត្ករ  ិង 
ត្ពេះរាជអាជ្ញា ត្រូវោក់នៅអគគន ខាធិការោា  ន 
ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករ។ 
ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករអាច្បនផ្តើរគំ ិរ
នសុើបអនងករ ចំ្បនាេះបញ្ញា ទាក់ទង ឹងឯករាជយ
ភាពន អាជ្ញា ធររុលាការ ត្ករសី ធរ៌  ិង 
វ ័ិយរបស់នៅត្ករ។ 
 

 

  

េវនាការអំពីព្រកមេី ធម៌ និង វន័ិយ គួរផ្ត្ព្រត្ូវបានលធវើល ើងជាសាធារណៈ លែើមបធីានា
បាននូវត្មាល ភាព ល ើកផ្ ងផ្ត្ការលធវើល ើងជាសាធារណៈលនាះ លធវើឲ្យប ះា ់ែ ់េណាត ប់ធាន ប់
សាធារណៈ ជីវតិ្ឯកជន និង កា ៈលទេៈពិលេេទក់ទងនឹងអ ព្របលោជន៍យុត្តិធម៌។ លេចកតី
េលព្រមចព្រត្ូវផ្ត្ព្របកាេជាសាធារណៈ លទះបីជាេវនាការជាសាធារណៈ ឬ ជាេមាៃ ត់្ក៏លោយ។ 
 លេចកតីេលព្រមចរបេ់ឧត្តមព្រកមុព្របឹកាននអងគលៅព្រកមព្រត្ូវមានសម្ចែ ងលហតុ្ និងសម្ចែ ងចាប់ 
មានកមាល ំងចាប់បងខំឲ្យអនុវត្តាម និង អាចជាកមាវត្ាុននបណតឹ ងឧទធរណ៍ ឬ ការព្រត្តួ្ពិនិត្យាមអលូវ
តុ្លាការ33។ 
 
 

 

                                                 
33 េូមលមើ  ែូចខាងល ើ កថាែណឌ  ៣៩។ សូមដមើលផ្ងខដ្រ វធិាន ២០ ថ្នន នោ ការណ៍ត្គឹេះអងគការសេ
ត្បជ្ញជ្ញរិសតីពីភាពឯករាជយន អំណាច្បរុលាការ អ ុរ័រនោយសមាជអងគការសេត្បជ្ញជ្ញរិន ើកទី ៧ សតីពី
ការបងាក របទន ើមស  ិង ការត្បត្ពឹរតនៅន ើជ ន មើស ត្បត្ពឹតតនៅនៅ រី ដ   (Milan) ពីនថៃទី ២៦ ដែេីហា 
ដល់នថៃទី ០៦ ដែក្ញ្ញញ  នន ំ ១៩៨៥  ិង គំ្នព្រទសដាយសេចក្តីេសព្រមចន អងគមហាេ និបាត សលែ ៤០/៣២ ចុេះ
នថៃទី ២៩ ដែវចិឆិកា នន ំ ១៩៨៥  ិង សលែ ៤០/១៤៦ ចុេះនថៃទី ១៣ ដែធនូ នន ំ ១៩៨៥។  
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បទបបញ្ញរតិកនុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ បទបបញ្ញរតិនសនើ 
មាត្តា ២៥៖ 
[…] ការត្បជំុរបស់ត្កុរត្បឹកាវ ័ិយត្រូវនធវើជ្ញ
អស្ថធារណៈ។ ត្បធា ត្ករុត្បឹកាវ ័ិយអាច្ប 
អនញ្ា ើញបុគគ ាក់ព័ ធនានា ឲ្យចូ្ប ររួកនុងការ
ត្បជំុរបស់ែលួ បា  នបើយ ់ន ើញថា ជ្ញការចំា
បាច់្ប។ សមាជិកឧរតរត្ករុត្បឹកាន អងគ
នៅត្ករ ត្ពរទំាងបុគគ ដែ ចូ្ប ររួត្បជំុត្កុរ
ត្បឹកាវ ័ិយន ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករ 
ត្រូវរកាការសមាង រ់ន អងគត្បជំុ […] ។ 

មាត្តា ២៥៖ 
[…] ការត្បជំុរបស់ត្កុរត្បឹកាវ ័ិយត្រវូនធវើជ្ញ
ស្ថធារណៈ។ ល ើកផ្ ងផ្ត្ការលធវើល ើងជា
សាធារណៈលនាះ លធវើឲ្យប ះា ់ែ ់េណាត ប់
ធាន ប់សាធារណៈ ជីវតិ្ឯកជន និង កា ៈលទេៈ
ពិលេេទក់ទងនឹងអ ព្របលោជន៍យុត្តិធម៌ 
[…]។ 

មាត្តា ២៦៖ 
[…] នសច្បកតីសនត្រច្បរបស់ត្កុរត្បឹកាវ ័ិយ ត្រូវ
មា សំអាងនេរុ  ិង សំអាងច្បាប់។ 

មាត្តា ២៦៖ 
[…] នសច្បកតីសនត្រច្បរបស់ត្ករុត្បឹកាវ ័ិយ ត្រូវ
មា េមាអ ងនេរុ  ិង េមាអ ងច្បាប់ មានកមាល ំង
ចាប់បងខំឲ្យអនុវត្តាម និង អាចជាកមាវត្ាុនន
បណតឹ ងឧទធរណ៍ ឬ ការព្រត្តួ្ពិនិត្យាមអលូវ
តុ្លាការ។ លេចកតីេលព្រមចព្រត្ូវផ្ត្ព្របកាេជា
សាធារណៈ លទះបីជាេវនាការជាសាធារណៈ ឬ 
ជាេមាៃ ត់្ក៏លោយ។ 

២. សេចក្តីព្រាខចាបេ់តរីី ក្េៃតិក្ៈនៃសៅព្រក្ម ៃិខ ព្ររះរាជអាជាា  
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ន េះ កំណរ់អំពី កខ ិតកៈន នៅត្ករ  ិង ត្ពេះរាជអាជ្ញា  ត្ពរទំាងនោ 

ការណ៍នផ្សងៗនទៀរទាក់ទង ឹងនៅត្ករ  ិង ត្ពេះរាជអាជ្ញា  កនុងនោ បំណងធានាឯករាជយភាពន 
អំណាច្បរុលាការស្សបតាររែាធរម ុញ្ញ34។ 

ឧរតត្ករុត្បឹកាន អងគនៅត្ករ គួរដរមា សររថកិច្បចនៅកនុងការនត្ជើសនរ ើស ដរងតំាង ែំន ើង
ឋា  តរស័កតិនៅត្កម។ ការ ៍ស េះព្រតវូដតសធវើស ើងសដាយឯក្រាជ្យដាច់ខ្តពីអំណាច ីតិបបញ្ញតតិ  ិង 
អំណាច ីតិព្របតិបតតិ35។ ព្រក្មុេងគមេីុវលិជាតិ  ិងព្រក្ុមអនក្ចាប់អ តរជាតិ មា ការជំ្ទេ់ជាខ្ល ំង
ក្នុងការដាក់្សៅព្រក្ម  ិងព្រពេះរាជ្អាជាា ឲ្យេថិតសព្រកាមព្រក្បែ ឌ រដឋបាលក្ណាត លន ព្រក្េួងយុតតិធម៌ 
(មាព្រត ៧) ដដលបញ្ញា ស េះសធវើឲ្យប៉ាេះាល់ដល់ការបំសពញមុែងារជាសៅព្រក្ម  ិងព្រពេះរាជ្អាជាា ។ 

                                                 
34 មាត្តា ១ ន  នសច្បកតីពត្ងាងច្បាប់សតីពី កខ តិកៈន នៅត្ករ  ិង ត្ពេះរាជអាជ្ញា ។ 
35 អ ុស្ថេ ៍ D(b) សតីពីអំណាច្បន ត្កុរត្បឹការុលាការ ន ទេសនៈល ែ ១០ (២០០៧) របេ់ព្រកុមព្របឹកា
ននលៅព្រកមអឺរ  បុ (Consultative Council of European Judges) េតីពីព្រកុមព្របឹកាតុ្លាការ ចុះនងៃទី ២៣ 
ផ្ែវចិិឆកា ឆ្ន ំ ២០០៧។ 
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សេចក្តីព្រាងច្បាប់បា ផ្ត ់អំណាច្បឲ្យអំណាច្ប ីរិត្បរិបរតិ [ត្កសួងយុរតិធរ៌] មា ឥទធិព ន ើការ
ដំស ើងថ្នន ក់្  ិង ឋា  តរស័ក្តិរបស់នៅត្ករ  ិង ត្ពេះរាជអាជ្ញា  

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ន េះបា ោក់រែាន ខាធិការត្កសួងយុរតិធរ៌ ដែ ជ្ញភាន ក់ងារន អំណាច្ប
 ីរិត្បរិបរតិនៅកនុងរួនាទីរួយដែ នច្បញនសច្បកតីសនត្រច្បន ើការដំស ើងថ្នន ក់្  ិង ឋា  តរស័ក្តិរបស់
នៅត្ករ  ិង ត្ពេះរាជអាជ្ញា ។ បដ ថរពីន ើន េះ សមាជិកទំាងអស់របស់គណៈករមការដំស ើងថ្នន ក់្ 
 ិង ឋា  តរស័ក្តិរបស់នៅត្ករ  ិង ត្ពេះរាជអាជ្ញា  នកើរនច្បញពីការដរងតំាងនោយសវ័យត្បវរតិ។ 
រែារន្ត តីត្កសួងយុរតិធរ៌ អាច្បដរងតំាងសមាសភាពរួយចំ្ប ួ នទៀរតារការចំាបាច់្ប នែើរបីជ្ញជំ ួយ
ការឲ្យគណៈករមការន េះ (មាត្តា ៣៣)។ មាព្រត ២៨ គួរដតដចងឲ្យចាេ់ថ្ន ការដំស ើងថ្នន ក់្  ិង
ឋា  តរេ័ក្តិរបេ់សៅព្រក្មគួរដតដផ្អក្សលើលក្ខែ ឌ ចាេ់លាេ់ រមួមា  េុចរតិភាព ឯក្រាជ្យភាព 
េមតថភាព បទពិសស្ថធ ៍  ិងការសបតជាា ធានាការារ ីតិរដឋ36។ 

អាជ្ញា ធរដែ មា អំណាច្បសនត្រច្បន ើការនត្ជើសនរ ើស  ិង ន ើអាជីពនៅត្ករ គួរដរឯករាជយ
ពីរោា ភិបា ។ នែើរបធីានាបា  ូវឯករាជយភាព វធិា ច្បាប់គួរដរធានាថា សមាជិករបស់អាជ្ញា ធរ
ន េះត្រូវបា នត្ជើសនរ ើសនោយរុលាការ នេើយថា អាជ្ញា ធរន េះមា អំណាច្បសនត្រច្បន ើវធិា  ីរិវធីិ
នោយែលួ ឯង37។  

នោ ការណ៍ឯករាជយភាពរុលាការ រិ ត្រឹរដរការារស្ថថ ប័ ន េះឲ្យរចួ្បផុ្រពីការនត្ជៀរ
ដត្ជក  ិង ឥទធិព ពីខាងនត្ៅប ុនណាណ េះនទ នោ ការណ៍ន េះក៏ការារនៅត្ករផ្ងដែរពីការទទួ រង
ឥទធិព ពីខាងកនុង ជ្ញពិនសសពីសំណាក់អាជ្ញា ធររុលាការដែ មា អំណាច្បតារឋានា ុត្ករ38។ 

គ ៈក្មមការដំស ើងថ្នន ក់្  ិង ឋា  តរស័ក្តិ គឺជ្ញស្ថថ ប័ រួយដែ មា អំណាច្បនច្បញនសច្បកតី
សនត្រច្បន ើការវវិរតនជឿ ន ឿ ន អាជីពរបស់នៅត្ករ  ិង ត្ពេះរាជអាជ្ញា មាន ក់ៗ។ កនុងករណីដែ 
ត្កសួងយុរតិធរ៌ដែ ជ្ញភាន ក់ងាររួយន អំណាច្ប ីរិត្បរិបរតិ ជ្ញត្បធា ន គណៈករមការន េះ នេើយ 
មា អំណាច្បែំន ើងឋា  តរស័កតិនៅត្ករ  ិង ត្ពេះរាជអាជ្ញា  ការនធវើរនបៀបន េះអាច្ប ឹងនធវើឲ្យនកើរ ូវ
ភាពត្បថុយត្បថា ថា នៅត្ករ  ិង ត្ពេះរាជអាជ្ញា ោក់ភាពរិ លសមអៀងរបស់ែលួ ជ្ញថនូរ ឹងការ
ែំន ើងឋា  តរស័កតិ។  

ែូនច្បនេះសមាសភាពន គណៈករមការែំន ើងថាន ក់  ិង ឋា  តរស័កតិត្រូវដរជ្ញនៅត្ករ ត្ពេះរាជ
អាជ្ញា  ឬ នបកខភាពមា សររថភាពែនទនទៀរ ដែ រិ មា ចំ្បណងទាក់ទងជ្ញរួយអំណាច្ប ីរិ
បបញ្ញរតិ  ិង អំណាច្ប ីរិត្បរិបរតិ  ិង នកើរនច្បញពីការនបាេះននន រនត្ជើសតំាងនោយនៅត្ករ  ិង ត្ពេះ
រាជអាជ្ញា  ទំាងអស់។ 

 
 

 

                                                 
36 េូមលមើ  កថាែណឌ  ១៤ ថ្នដសចរតីក្បកាសទី្ក្រុងសីុងវ ី(Singhvi  Declaration) 
37 េូមលមើ  កថាែណឌ  ៣៦ ននទេសនៈល ែ ១ (២០០១) របេ់ព្រកុមព្របឹកាននលៅព្រកមអឺរ  បុ (Consultative 
Council of European Judges) េតីពីបទោឋ នទក់ទងនឹងឯករាជយភាពតុ្លាការ និង លគ្ន ការណ៍មិនអាចែក
លៅព្រកមលចញបាន ចុះនងៃទី ២៣ ផ្ែវចិិឆកា ឆ្ន ំ ២០០១។ 

38 េូមលមើ  ែូចខាងល ើ កថាែណឌ  ៦៦។ 
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បទបបញ្ញរតិកនុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ បទបបញ្ញរតិនសនើ 
មាត្តា ៣៣៖ 
េមាេភាពន គ ៈក្មមការដំស ើងថ្នន ក់្  ិង 
ឋា  តរេក្តិ រមួមា ៖ 
- រែាន ខាធិការត្កសួងយុរតិធរ៌ ០១ (រួយ) 

របូ ត្បធា  
- អ ុត្បធា រុលាការកំពូ  ០១ (រួយ) របូ                                            

អ ុត្បធា  
- អគគត្ពេះរាជអាជ្ញា រងអររុលាការកំពូ  ០១ 

(រួយ) របូ អ ុត្បធា  
- ត្បធា ស្ថលាឧទធរណ៍ភនំនពញ សមាជិក 
- អគគត្ពេះរាជអាជ្ញា អរស្ថលាឧទធរណ៍

ភនំនពញ សមាជិក 
- ត្បធា ស្ថលាែំបូងរាជធា ីភនំនពញ 

សមាជិក 
- ត្ពេះរាជអាជ្ញា អរស្ថលាែំបូងរាជធា ី

ភនំនពញ សមាជិក 
- អគគន ខាធិការន ឧរតរត្ករុត្បឹកាន អងគ

នៅត្ករ ន ខាធិការ។ 
រែារន្ត តីត្កសួងយុរតិធរ៌ អាច្បដរងតំាងសមាស
ភាពរួយចំ្ប ួ នទៀរតារការចំាបាច់្ប នែើរបីជ្ញ
ជំ ួយការឲ្យគណៈករមការន េះ។ 

មាត្តា ៣៣៖ 
េមាេភាពន គ ៈក្មមការដំស ើងថ្នន ក់្  ិង 
ឋា  តរស័ក្តិ ត្រូវនកើរនច្បញពីការនបាេះននន រនត្ជើស
តំាងនៅត្ករ  ិង ត្ពេះរាជអាជ្ញា  ទំាងអស់។ 
នបកខភាពន ការនបាេះននន រ ដែ ជ្ញនៅត្ករ ឬ 
ត្ពេះរាជអាជ្ញា ត្រូវដររិ កា ់រុែរំដណងនៅកនុង
ត្កសួងយុរតិធរ៌  ិង/ឬ ស្ថថ ប័ រាជរោា ភិបា 
ែនទនទៀរកនុងរយៈនព ជ្ញប់ោន  ០៥ (ត្បំា) នន ំ។ 
នបកខភាពែនទនទៀរត្រវូដររិ ដរ ជ្ញរំណាង
រាស្រសត សមាជិកត្ពឹទធសភា សមាជិករោា ភិបា  
អ ុរែាន ខាធិការ រុែងារទទួ អាណរតិនោយ
ការនបាេះននន រែនទនទៀរ  ិង សមាជិកន គណ
នរធាវ។ី 
 

  

សលើេពីស េះសទៀត ក្ថ្នែ ឌ ទី ៣ ន មាព្រត៥០  ិងក្ថ្នែ ឌ ទី ៤ ន មាព្រត ៩៦ ន សេចក្តី
ព្រាងច្បាប់ន េះ ដដលដចងថ្ន ក្នុងវេ័ិយ សោបាយ សៅព្រក្ម  ិងព្រពេះរាជ្អាជាា ព្រតូវព្របកា ់ដាច់ខ្ត
 ូវឥរោិបថអពាព្រកឹ្ត សៅពំុទ ់ព្រគប់ព្រគ្ន ់សទ សហើយព្រក្ុមអងគការេងគមេីុវលិ  ិងព្រក្ុមព្របសទេ
មាច េ់ជំ្ ួយសេនើឲ្យមា ការដចងពីទ ឌ ក្មមឲ្យបា ចាេ់លាេ់ ព្របេិ ជាសៅព្រក្ម ឬព្រពេះរាជ្អាជាា
ណាដដលមា ជាប់ាក់្ព័ ធ ឹងេក្មមភាព សោបាយ។  

ស្េសដៀងគ្នន  ឹងសៅព្រក្មដដរ ព្រពេះរាជ្អាជាា គួរមា េិទធិសេរភីាពសពញសលញក្នុងការេដមតង
មតិ ដូចជាតមរយៈការផ្សពវផ្ាយកិ្ចចការរបេ់ែលួ សដាយមា ការទទួលែុេព្រតូវចំសាេះព្រក្មេីល
ធម៌ សដាយមិ ចំាបាច់សេនើេំុការអ ុញ្ញញ តពីព្រក្េួងយុតតិធម៌សនាេះសទ (មាព្រត៩៦)។39 ព្របការស េះព្រតូវ
បា គំ្នព្រទោ៉ាងសពញទំហឹងសដាយព្រក្ុមអងគការេងគមេីុវលិ  ិងព្រក្ុមព្របសទេមាច េ់ជំ្ ួយ។ 

                                                 
39 េូមសមើលក្ថ្នែ ឌ ទី ៨ ន សគ្នលការ ៍ដ នំារបេ់អងគការេហព្របជាជាតិេតីពីតួនាទីរបេ់ព្រពេះរាជ្អា
ជាា ។ 
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៣. សេចក្តីព្រាខចាបេ់តរីីការសរៀបចំអខគការតលុាការ 
 សេចក្តីព្រាងច្បាប់ន េះមា នោ នៅ៖ 

- កំណរ់អំពីការនរៀបចំ្ប  ិង ការត្បត្ពឹរតិនៅរបស់អងគការរុលាការត្គប់ដផ្នក  ិង ត្គប់ជ្ញ ់
ថាន ក់ដែ ជ្ញស្ថលាជត្រេះកតីន ត្ពេះរាជ្ញណាច្បត្កករពុជ្ញ 

- កំណរ់អំពីការនរៀបចំ្ប  ិង ការត្បត្ពឹរតិនៅរបស់អងគការអយយការអរស្ថលាជត្រេះកតី
ត្គប់ជ្ញ ់ថាន ក់ន ត្ពេះរាជ្ញណាច្បត្កករពុជ្ញ 

- កំណរ់អំពីសររថកិច្បចរបស់រុលាការត្គប់ដផ្នក  ិង ត្គប់ជ្ញ ់ថាន ក់នៅតារជំនាញ 
- នរៀបចំ្បការងារត្គប់ត្គង ការងាររែាបា   ិង ែំនណើ រការត្បត្ពឹរតនៅរបស់រុលាការ40។ 

៣.១. ដសចរតីក្ាងចាប់បានអត ់អំណាចឲ្យព្រកេួងយុត្តិធម៌ព្រត្តួ្ពិនិត្យល ើកិចចការរែឋបា របេ់
សាលាជព្រមះកតីទំងអេ់ 

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស េះបា ផ្ត ់អំណាច្បឲ្យត្កសួងយុរតិធរ៌ ត្ររួពិ ិរយន ើកិច្បចការរែាបា 
របស់ស្ថលាជត្រេះកតីទំាងអស់ នោយមា អគគនាយកោា  កិច្បចការរែាបា រុលាការរួយជ្ញនសនា
ធិការ  ិង ចារ់ឲ្យនធវើអធិការកិច្បចន ើបញ្ញា ណារួយជ្ញកំណរ់ (មាត្តា ១១)។  

ត្ករុត្បឹការុលាការ [ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករ] អាច្បមា សររថកិច្បចនៅន ើរែាបា  
 ិង ការត្គប់ត្គងន ស្ថលាជត្រេះកតី នែើរបធីានាបា  ូវគុណភាពយុរតិធរ៌41។  
 ការកាត់្តត ច់រែឋបា តុ្លាការលចញពីព្រកេួងយុត្តិធម៌ ធានាឲ្យមានការផ្បងផ្ចកអំណាចពិត្
ព្របាកែរវាងអំណាចតុ្លាការ និង អំណាចនីតិ្ព្របតិ្បត្តិ។ ឧរតរត្ករុត្បឹកាន អងគនៅត្ករដែ ជ្ញ
ស្ថថ ប័ រួយឯករាជយ  ិង មា រួនាទីធានាឯករាជយភាពរុលាការ គួរដរមា សររថកិច្បចន ើរែាបា ន  
ស្ថលាជត្រេះកតី នែើរបអីាច្បឲ្យស្ថថ ប័ ន េះមា  ទធភាព  ិង រនធាបាយកនុងការត្ររួពិ ិរយន ើការ
អ ុវរតនោ ការណ៍ឯករាជយភាពន េះនៅកនុងត្គប់ដផ្នកន ស្ថថ ប័ រុលាការ។ ព្រក្ុមេងគមេីុវលិ  ិង
ព្រក្មុអនក្ចាប់អ តរជាតិគំ្នព្រទឲ្យការដំស ើ រការរដឋបាលរបេ់តុលាការ ព្រតវូេថិតដាច់សដាយដ ក្ពី
ព្រក្េួងយុតតិធម៌ ឬរដាឋ ភិបាល សដើមបីធានាឯក្រាជ្យភាពដ៏សពញសលញរបេ់តុលាការ។ 

 

បទបបញ្ញរតិកនុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ បទបបញ្ញរតិនសនើ 
មាត្តា ១១៖ 
ត្កសួងយុរតិធរ៌ត្ររួពិ ិរយន ើកិច្បចការរែាបា 
របស់ស្ថលាជត្រេះកតីទំាងអស់ នោយមា អគគ
នាយកោា  កិច្បចការរែាបា រុលាការរួយជ្ញ
នសនាធិការ […]។ 
កនុងករណីចំាបាច់្ប រែារន្ត តីត្កសួងយុរតិធរ៌អាច្ប
ចារ់ឲ្យនធវើអធិការកិច្បចន ើបញ្ញា ណារួយជ្ញ

មាត្តា ១១៖ 
ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគនៅត្ករត្រួរពិ ិរយន ើ
កិច្បចការរែាបា របស់ស្ថលាជត្រេះកតីទំាងអស់ 
នោយមា អគគនាយកោា  កិច្បចការរែាបា 
រុលាការរួយជ្ញនសនាធិការ […]។ 
កនុងករណីចំាបាច់្ប ឧរតរត្ករុត្បឹកាន អងគនៅត្ករ
អាច្បចារ់ឲ្យនធវើអធិការកិច្បចន ើបញ្ញា ណារួយជ្ញ

                                                 
40 មាត្តា ២ ន នសច្បកតីពត្ងាងច្បាប់សតីពីការនរៀបចំ្បអងគការរុលាការ។ 
41 អនុសាេន៍ (f) ន ទេសនៈល ែ ១០ (២០០៧) របេ់ព្រកុមព្របឹកាននលៅព្រកមអឺរ  បុ (Consultative Council of 
European Judges) េតីពីព្រកុមព្របឹកាតុ្លាការ ចុះនងៃទី ២៣ ផ្ែវចិិឆកា ឆ្ន ំ ២០០៧។ 
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កំណរ់ រចួ្បនធវើរបាយការណ៍ជូ ឧរតរត្កុរ
ត្បឹកាន អងគនៅត្ករ នែើរបីពិ ិរយ  ិង សនត្រច្ប 
[…]។ 

កំណរ់ […]។ 

 

៣.២. ដសចរតីចាប់បានអត ់អំណាចឲ្យព្រកេួងយុត្តិធម៌ចាត់្ផ្ចងល ើងវកិារបេ់សាលាជព្រមះកតី
ទំងអេ់ 

សេចក្តីព្រាងច្បាប់រត្រូវឲ្យស្ថលាែំបូង  ិង អយយការអរស្ថលាែំបូង ស្ថលាឧទធរណ៍  ិង 
រហាអយយការអរស្ថលាឧទធរណ៍ ត្ពរទំាងរុលាការកំពូ   ិង រហាអយយការអររុលាការកំពូ  
មា កញ្ច ប់ថវកិានោយដ ក សត្មាប់ែំនណើ រការ ដែ សថិរនៅកនុងកញ្ច ប់ថវកិារបស់ត្កសួង
យុរតិធរ៌ (មាត្តា ៨៤)។ ក្រ ីស េះមា ការជំ្ទេ់ជាខ្ល ំងពីេំណាក់្ព្រក្មុអងគការេងគមេីុវលិ  ិង
ព្រក្មុអនក្ចាប់អ តរជាតិ សដាយស្ថរដតមិ អាចធានាបា  ូវឯក្រាជ្យភាពរបេ់តុលាការ។ 

អ ុនលារតារនោ ការណ៍ត្គឹេះអងគការសេត្បជ្ញជ្ញរិសតីពីភាពឯករាជយន អំណាច្ប
រុលាការ វាជ្ញករណីយកិច្បចរបស់រែ្ឋសមាជិកកនុងការផ្ត ់ ូវធ ធា ត្គប់ត្ោ ់ នែើរបអីាច្បឲ្យ
អំណាច្បរុលាការបំនពញរុែងាររបស់ែលួ បា ត្រឹរត្រវូ 42។ នេរុែូនច្បនេះ ថវកិារបស់ស្ថលាជត្រេះកតី 
 ិង អយយការអរស្ថលាជត្រេះកតី គួរដរត្រូវបា នរៀបចំ្បន ើងនោយស្ថលាជត្រេះកតី ឬ អាជ្ញា ធរមា 
ជំនាញដផ្នកនរៀបចំ្បថវកិា នោយសេការជ្ញរួយរុលាការ នែើរបនីឆលើយរបនៅ ឹងរត្រូវការន ភាព
ឯករាជយរបស់រុលាការ  ិង រែាបា រុលាការ។ 

នទាេះបីជ្ញថវកិារបស់ស្ថលាជត្រេះកតី  ិង អយយការអរស្ថលាជត្រេះកតី គឺជ្ញដផ្នករួយន 
កញ្ច ប់ថវកិារែាក៏នោយ ក៏ថវកិាន េះរិ គួរត្រូវបា ផ្ទល ស់បតូរតារអំណាច្ប នោបាយន ើយ។ នសច្បកតី
សនត្រច្បន ើការផ្ត ់ថវកិាត្រូវដរនធវើន ើងនោយនោរពោ ងរឺុងមា រ់ ូវឯករាជយភាពរបស់រុលាការ។ 
ការនរៀបចំ្បអ ុរ័រថវកិារុលាការនោយសភា គួរដររាប់បញ្ចូ  ការពិចារណានៅន ើគំ ិរនោប ់
របស់អំណាច្បរុលាការ43។ 

ត្ករុត្បឹកានៅត្ករអឺរ  បុយ ់ន ើញថា រុលាការអាច្បមា ឯករាជយភាពនពញន ញ ដរនៅ
កនុងករណីដែ ស្ថថ ប័ ន េះមា ថវកិាោច់្បនោយដ ក  ិង ចារ់ដច្បងត្គប់ត្គងនោយស្ថថ ប័ រួយ
ឯករាជយពីអំណាច្ប ីរិបបញ្ញរតិ  ិង អំណាច្ប ីរិត្បរិបរតិ ដែ អាច្បជ្ញត្ករុត្បឹការុលាការ [ឧរតរ

                                                 
42 វធិា  ៧ ន នោ ការណ៍ត្គឹេះអងគការសេត្បជ្ញជ្ញរិសតីពីភាពឯករាជយន អំណាច្បរុលាការ អ ុរ័រនោយ
សមាជអងគការសេត្បជ្ញជ្ញរិន ើកទី ៧ សតីពីការបងាក របទន ើមស  ិង ការត្បត្ពឹរតនៅន ើជ ន មើស ត្បត្ពឹរត
នៅនៅ រី ដ   (Milan) ពីនថៃទី ២៦ ដែេីហា ដល់នថៃទី ០៦ ដែក្ញ្ញញ  នន ំ ១៩៨៥  ិង គំ្នព្រទសដាយសេចក្តី
េសព្រមចន អងគមហាេ និបាត សលែ ៤០/៣២ ចុេះនថៃទី ២៩ ដែវចិឆិកា នន ំ ១៩៨៥  ិង សលែ ៤០/១៤៦ ចុេះនថៃទី 
១៣ ដែធនូ នន ំ ១៩៨៥។  
43 កថាែណឌ  ៧៣ ននទេសនៈល ែ ១០ (២០០៧) របេ់ព្រកុមព្របឹកាននលៅព្រកមអឺរ  បុ (Consultative Council of 
European Judges) េតីពីព្រកុមព្របឹកាតុ្លាការ ចុះនងៃទី ២៣ ផ្ែវចិិឆកា ឆ្ន ំ ២០០៧។ សូមដមើលបខនថម រថា
ែណ្ឌ ទី្ ៣៧ ថ្នដសចរតីខងលងការណ៍្ថ្នដរលការណ៍្ទី្ក្រុងដប៉េកំាង។ 
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ត្ករុត្បឹកាន អងគនៅត្ករ] ឬ ស្ថថ ប័ ឯករាជយនផ្សងនទៀរ44។ ត្ករុត្បឹកានៅត្ករអឺរ  បុបា សងករ់ធង ់
ថា ការត្បគ ់អំណាច្បេិរញ្ញវរថុឲ្យែ ់ត្កុរត្បឹការុលាការ [ឧរតរត្ករុត្បឹកាន អងគនៅត្ករ]  ឹង
បងាា ញឲ្យន ើញអំពីការទទួ ែុសត្រូវរបស់ស្ថថ ប័ ន េះចំ្បនាេះរុែអំណាច្ប ីរិបបញ្ញរតិ  ិង អំណាច្ប
 ីរិត្បរិបរតិ ត្ពរទំាងរុលាការ  ិង ស្ថធារណៈជ 45  ជ្ញពិនសសទាក់ទង ឹងត្បសិទធភាព  ិង 
គុណភាពន ការបំសពញមុែងាររបេ់រុលាការ។ 

ការកំណរ់អំពី កខែណឌ ន ការផ្ត ់ថវកិានៅឲ្យស្ថលាជត្រេះកតីនានា  ិង នសច្បកតីសនត្រច្ប
អំពីថានរើស្ថថ ប័ ណារួយគួរដរត្រួរពិ ិរយ  ិង រាយការណ៍អំពីត្បសិទធភាពរបស់ស្ថលាជត្រេះកតី 
គឺជ្ញបញ្ញា រនសើប។ ត្កុរត្បឹកានៅត្ករអឺរ  បុចារ់ទុកថា ត្ករុត្បឹការុលាការ [ឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគ
នៅត្ករ] គួរដរមា សររថកិច្បចសពញសលញន ើបញ្ញា ន េះ46។ 

បទបបញ្ញរតិកនុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ បទបបញ្ញរតិនសនើ 
មាត្តា ៨៤៖ 
ស្ថលាែំបូង  ិង អយយការអរស្ថលាែំបូង 
ស្ថលាឧទធរណ៍  ិង រហាអយយការអរស្ថលា
ឧទធរណ៍ ត្ពរទំាងរុលាការកំពូ   ិង រហា
អយយការអររុលាការកំពូ  មា កញ្ច ប់ថវកិា
នោយដ ក សត្មាប់ែំនណើ រការ ដែ សថិរនៅ
កនុងកញ្ច ប់ថវកិារបស់ត្កសួងយុរតិធរ៌ […]។ 

មាត្តា ៨៤៖ 
ស្ថលាែំបូង  ិង អយយការអរស្ថលាែំបូង 
ស្ថលាឧទធរណ៍  ិង រហាអយយការអរស្ថលា
ឧទធរណ៍ ត្ពរទំាងរុលាការកំពូ   ិង រហា
អយយការអររុលាការកំពូ  មា កញ្ច ប់ថវកិា
នោយដ ក សត្មាប់ែំនណើ រការ ដែ ចារ់ដច្បង 
 ិង ត្គប់ត្គងនោយឧរតរត្កុរត្បឹកាន អងគ 
នៅត្ករ […]។ 

 
ក្រមុអងគការសងគមសីុវលិ េហគមន៍អនរវនិិលោគិន និងក្រមុក្បដទ្សម្ចា ស់ជំ្នួយ ាមរយៈ

រិចាក្បជំុ្ដៅថ្ងៃទី្១៥ និង ១៦ ខែឧសភា ក៏បានបង្ហា ញអំពីការព្រពួយបារមភបខនថមដទ្ៀត្ទក់ទងនឹង
បញ្ញា ឯករាជយភាពរបេ់តុ្លាការលនះផ្ែរ ផ្ងមទំងល ើកល ើងនូវការព្រពួយបារមភែនទលទៀត្ និង 
បញ្ញា មួយចំនួនផ្ែ គួរផ្ត្បញ្ចូ  លៅកនុងការពិចារណាលៅល ើដសចរតីក្ាងចាប់ ែូចខាងលព្រកាម៖ 

 គួរបញ្ញា ក់ចាេ់លាេ់អំពី កខណៈេមបត្តិរបេ់ជន ផ្ែ អាចកាល យជាទីព្របឹកា
តុ្លាការាណិជាកមម និង េភាាណិជាកមា។ 

 គួរផ្ត្មានមាព្រាបញ្ញា ក់អំពីែំលណាះស្រសាយ កនុងករណីផ្ែ ទីព្របឹកាផ្ែ បានលព្រជើេ
លរ ើេមានទំនាេ់អ ព្របលោជន៍ជាមួយគូភាគី។ 

 គួរផ្ត្បញ្ចូ  តុ្លាការរែឋបា  និង េភារែឋបា លៅកនុងដសចរតីក្ាងចាប់។ 
 
 

                                                 
44 ែូចខាងល ើ កថាែណឌ  ៧៤។ 

45 ែូចខាងល ើ កថាែណឌ  ៧៥។ 

46 ែូចខាងល ើ កថាែណឌ  ៧៦។ 
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IV. សេចក្តេីៃនិោា ៃ 

ឯររាជ្យភាពរបស់តុ្លាការរឺជារតីបារមភរមួរបស់ក្រមុអងគការសងគមសីុវលិជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ 
ក្រមុអនរជំ្នួញ ក្ពមទំងម្ចា ស់ជំ្នួយ ដោយដហតុ្ថា ាថ ប័នតុ្លាការខដ្លរំពុងដំ្ដណ្ើ រការបចាុបបនន
ដនោះទ្ទួ្លរងនូវការរោិះរន់ជាខ្ល ំងថាមិនទន់ម្ចនឯររាជ្យភាពដៅដែើយ។ ដៅដពលខដ្លដមើល
ដ ើញថា ាថ នភាពតុ្លាការ និងឧត្តមក្រុមក្បឹរាថ្នអងគដៅក្រមដៅដពលដនោះទ្ទួ្លរងនូវឥទ្ធិពល
ពីរណ្ៈបរសនដោបាយកាន់អំណាចរចួដៅដហើយដន្ទោះ ដសចរតីក្ាងចាប់ទំងដនោះក្ត្វូបានសងគម
សីុវលិ និងក្រមុក្បដទ្សម្ចា ស់ជំ្នួយដមើលដ ើញថា ដសចរតីក្ាងចាប់ទំងដនោះហារ់ដូ្ចជាារ់ខត្ង
ដដ្ើមបកី្រប់ក្រងដទ្េរដ្ងដលើាថ ប័នតុ្លាការ និងឧត្តមក្រមុក្បឹរាថ្នអងគដៅក្រម។  

ឯករាជយភាពរបេ់តុ្លាការព្រត្វូផ្ត្ធានាលោយរែឋធមានុញ្ា ចាប់ជាតិ្ និងបទ្ោឋ នអនតរជាតិ្។ 
រោឋ ភិបា  និង សាា ប័នែនទលទៀត្ មានករណីយកិចចលគ្នរព និង ព្របតិ្បត្តិាមលគ្ន ការណ៍ឯករាជយ
ភាពននអំណាចតុ្លាការ។ អាស្រេ័យលហតុ្លនះ ដសចរតីក្ាងចាប់ទំងឡាយណាផ្ែ ាក់ព័នធនឹង
វេ័ិយតុ្លាការ គួរផ្ត្ព្រត្ូវបានលធវើល ើងលោយគិត្លៅល ើលគ្ន ការណ៍ឯករាជយភាពលនះជាលគ្ន  
លែើមបធីានាបានថា អំណាចតុ្លាការនឹងអាចលធវើឲ្យអំណាចនីតិ្បបញ្ាត្តិ និង អំណាចនីតិ្ព្របតិ្បត្តិ
ទទួ ែុេព្រត្ូវចំលាះមុែចាប់ និង អត ់ការជំនំុជព្រមះកតីមួយលោយយុត្តិធម៌។ ឆ្លងាមការវភិាគ
ខាងល ើ ដសចរតីក្ាងចាប់ទំង ៣ មិនទន់លឆ្លើយត្បលៅនឹងលគ្ន ការណ៍ឯករាជយភាពរបេ់
តុ្លាការផ្ែ ធានាលោយរែឋធមានុញ្ា និងដរលការណ៍្ជាអនតរជាតិ្ដៅដែើយដទ្ ែូលចនះទមទរ
ឲ្យមានការជ្ខជ្រ ព្រត្តួ្ពិនិត្យ និង ផ្កេព្រមួ ល ើងវញិជាមួយនឹងសងគមសីុវលិជាតិ្ អនតរជាតិ្ និង
អនរជំ្ន្ទញារ់ព័នធដផ្សងដទ្ៀត្។ 

 
********************* 

 


