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ចរធាវីតណំាង្ចដើររណត ងឹ្រដឋរបចវណទីងំ្អ្់កនរង្

្ំណុំចរឿង្ ០០៤ 
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 Suzana TOMANOVIĆ  
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1. អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពលូថ្នអងគជំន ំជរមោះ វិសាមញាកាុងត លាកា កមពជុា ព ើមបីកាត់ពែចកតី

ឧរកិ ឋកមែស េរបរពឹតតពទបើងពៅកាងុអឡំងុពពេថ្ន បបកមពជុារបជាធិបពតយយពៅចព េ្ ោះពីថ្ងៃទ ី ១៧ សខ ពម

សា ឆ្ា ំ ១៩៧៥  េ់ថ្ងៃទី ០៦ សខ មករា ឆ្ា ំ ១៩៧៩ (“អងគជំន ំជរមោះត លាកា កំពូេ” ឬ“អងគជំន ំជរមោះ” និង 

“អ.វ.ត.ក” នីមួយៗ) បានទទួេ“ែំពណើ បែ់ែសរពោះរាជអាជាា ែ ំពនា ពពេដាក់សា ណាោក់ព័នធពៅ

នឹងពែចកតីពិចា ណា បែ់អងគប ព ជំន ំជរមោះពេើ ីកា ំពណាោះរសាយកាុងែំណ ំព ឿង ០០៤” (“ែំពណើែ ំ

ពនា ពពេ”)1។ 

ក .ម្រវតតិនីតិវិធី 

2. ពៅថ្ងៃទី ០៨ សខ កញ្ញា  ឆ្ា ំ ២០២១ អងគប ព ជំន ំជរមោះបានពចញពែចកតីែពរមច ួមពេើែំពណើ បែ់

ែសរពោះរាជអាជាា អនត ជាតិ និងែសពមធាវីកា ោ កតី មាែ ម ត ោក់ព័នធពៅនឹងកិចច ំពណើ កា នីតិវិធីកាុង

ែំណ ពំ ឿង ០០៣ (“ពែចកតីែពរមច ួម បែ់អងគប ព ជំន ំជរមោះ”)2។  

3. ពៅថ្ងៃទី ១៤ សខ កញ្ញា  ឆ្ា ំ ២០២១ ែសរពោះរាជអាជាា អនត ជាតិបានបញជូនែំពណើ បែ់ខេួនែ ំដាក់

សា ណាមួយភាសាជាបឋមែិន ពសើយកា បកសរបជាភាសាសខែ នឹងដាក់តាមពរកាយ3។ អងគជំន ំជរមោះបាន

ែពរមចប ិពែធែំពណើែ ំពនោះពៅថ្ងៃទី ២២ សខ កញ្ញា  ឆ្ា ំ ២០២១4។ 

4. ពៅថ្ងៃទី ១៧ សខ កញ្ញា  ឆ្ា ំ ២០២១ អងគប ព ជំន ំជរមោះបានពចញពែចកតីពិចា ណា បែ់ខេួនពេើបណ្

តឹងឧទធ ណ៍របឆំ្ងនឹង ីកា ំពណាោះរសាយកាុង ំណ ំព ឿង ០០៤(“ពែចកតីពិចា ណាថ្នែំណ ំព ឿង ០០៤”)5។ 

                                                 
1 ែំពណើែ ំបសនែមពពេពវលា ច ោះថ្ងៃទី ២៣ សខ កញ្ញា  ឆ្ា ំ ២០២១។  

2 ពែចកតីែពរមច ួមពេើែំពណើ បែ់ែសរពោះរាជអាជាា អនត ជាតិ និងែសពមធាវីកា ោ កតី មាែ ម ត ោក់ព័នធពៅនឹងកិចច ំពណើ 

កា នីតិវិធីកាុងែំណ ំព ឿង ០០៣ (“ពែចកតីែពរមច ួម បែ់អងគប ព ជំន ំជរមោះ”) ច ោះថ្ងៃទី ០៨ សខ កញ្ញា  ឆ្ា ំ ២០២១ ឯកសា ពេខ 

D271/5 & D272/3។ 

3 ែំពណើែ ំ ច ោះថ្ងៃទី ១៤ សខ កញ្ញា  ឆ្ា ំ ២០២១។ 

4 ពែចកតីែពរមចពេើែំពណើ បែែ់សរពោះរាជអាជាា អនត ជាតិែ ំដាក់មួយភាសា ថ្ងៃទី ២២ សខ កញ្ញា  ឆ្ា ំ ២០២១។ 

5 ពែចកតីពិចា ណា ថ្ងៃទី ១៧ សខ កញ្ញា  ឆ្ា ំ ២០២១ ឯកសា ពេខ D381/45 & D382/43។ 
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5. ពៅថ្ងៃទី ២៣ សខ កញ្ញា  ឆ្ា ំ ២០២១ ែសរពោះរាជអាជាា អនត ជាតិបានបញជូនតាមអ ីសម៉ែេនូវែំពណើ

បចចបុបនាែ ំកា ពនា ពពេោក់ព័នធពៅនឹងសា ណាថ្នែំណ ំព ឿង ០០៤6។ ពៅថ្ងៃ ស េ ែសពមធាវីកា ោ 

កតី យឹម ទិតយ បានព េ្ើយតបពៅនឹងែំពណើ បែែ់សរពោះរាជអាជាា ែ ំពនា ពពេពនោះ តាម យៈអ ីសម៉ែេ និង

បានពេើកកា ជំទាែ់។ 

ខ. ោរណា  

6. ែសរពោះរាជអាជាា អនត ជាតិពែាើែ ំកា អន ញ្ញា តពីអងគជំន ំជរមោះត លាកា កំពូេ ដាក់សា ណាកាុង

ែំណ ំព ឿង ០០៤ ពៅថ្ងៃទី ០៨ សខ  វិចេិកា ឆ្ា ំ ២០២១ ជាភាសាសខែ  និងអង់ពលេែ7។ សា ណាស េពែាើែ ំកាងុ

ែំណ ំព ឿង ០០៤ ( ូចគ្នា នឹងសា ណាកាុងែំណ ំព ឿង ០០៣) ែ ំកា បំភ្េឺភាពជាក់លាក់សនាកចាប់ ោក់ព័នធពៅ

នឹងកា បញចប់ែំណ ំព ឿង ០០៣ ពៅ ំណាក់កាេម នកា ជំន ំជរមោះ ជំហានប ា្ ប់ថ្នែំណ ំព ឿង និងភាព

ចាបំាច់កាុងកា អន វតតន៍នូវែ ច ិតភាពថ្នរកបខ័ណឌ លតិយ តតិ បែ់ អ.វ.ត.ក.8។ គ្នត់បានអោះអាងថ្ន សា

 ណា បែ់គ្នត់កាុងែំណ ំព ឿង ០០៤ ពដាោះរសាយ“បញ្ញា ែែលុសាែ ញជាមូេដាឋ ន ស េមានេកខណៈចាបំាច់

ចំពោោះកា នតេ់យ តតិធម៌រតឹមរតូវឥតេពមអៀង”9។ ជាេទធនេ កា ពិនិតយម៉ែតចត់ពេើពែចកតីពិចា ណាថ្ន

ែំណ ំព ឿង ០០៤ មានភាពចាបំាច់  ូពចាោះែំពណើែ ំពនា ពពេ បែ់គ្នត់ លបបីរតូវបានទទួេយក10។ 

គ. ចារ់ជ្ញធរមាន 

7. មារតា ៨.១ ថ្នពែចកតីសណ្អំន វតតែតីពីកា ដាក់ឯកសា ពៅចំពោោះម ខ អ.វ.ត.ក. (“ពែចកតីសណ្ំ

អន វតត”) សចងថ្ន “ពេើកសេងសតមានសចងពនេងពីពនោះពៅកាុងវិធានថ្នាកាុងថ្ន អ.វ.ត.ក. ឬពែចកតីសណ្អំន 

វតត ឬបទបញ្ញជ ពីអងគជំន ំជរមោះថ្ន អ.វ.ត.ក. សា ណា និងោកយពែាើែ ំ រតូវដាក់ពៅរកឡាបញជីថ្នអងគជំន ំ

ជរមោះស េរតូវបានចំណាត់កា  ជាមួយនឹងបញជីមូេដាឋ នែំអាងនេូវចាប់ ស េពរបើរបាែ់ជាឯកសា ពោង 

                                                 
6 ែំពណើែ ំពនា ពពេ ថ្ងៃទី ២៣ សខ កញ្ញា  ឆ្ា ំ ២០២១។ 
7 ែំពណើែ ំពនា ពពេ កថ្នខណឌ  ៨។ 
8 ែំពណើែ ំពនា ពពេ កថ្នខណឌ  ៤។ 
9 ែំពណើែ ំពនា ពពេ កថ្នខណឌ  ៥។ 
10 ែំពណើែ ំពនា ពពេ កថ្នខណឌ  ៥។ 
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ពែចកតីែពរមចពេើែពំណើែ ំពនា ពពេដាក់សា ណាោក់ព័នធពៅនឹងពែចកតីពិចា ណា 

 បែ់អងគប ព ជំន ជំរមោះពេើ កីា ំពណាោះរសាយកាុងែំណ ំព ឿង ០០៤ 

 

5/6 

អន ពលាមពៅតាមពពេពវលាកំណត់ ូចខាងពរកាម ពសើយរតូវបំពពញេកខខណឌ  ូចមានសចងពៅកាុង វិធាន 

៣៩ ថ្នវិធានថ្នាកាុង របែិនពបើមានកា ពែាើែ ំពនា ពពេកំណត់”។ 

8.  វិធាន ៣៩(២) ថ្នវិធានថ្នាកាុង សចងថ្ន “ពេើកសេងសតមានសចងពនេងពីពនោះពៅកាុងវិធានថ្នាកាុង និង

រែបតាមពែចកតីសណ្អំន វតត ពៅរកមអាចកំណត់ពពេពវលាែរមាប់ដាក់សា ណា ពែចកតីែនាិដាឋ នជា

លាយេកខណ៍អកេ  និងឯកសា ោក់ព័នធពៅនឹងែំពណើែ ំណាមួយ ឬបណត ឹងឧទធ ណ៍ ឬបណត ឹងសាទ កខ 

ពដាយលិតពិចា ណា េ់កាេៈពទែៈថ្នព ឿងកតីព្ោះ ជាពិពែែកាុងក ណីស េជនរតូវពចាទ ឬជនជាប់ពចាទ 

ែែិតពៅកាុងកា ឃ ំខេួនបពណាត ោះអាែនា”។ 

ឃ. ការពភិាកា 

9. ែសរពោះរាជអាជាា អនត ជាតិបានពោងចាែ់លាែ់ពេើពសត នេ ូចគ្នា ែរមាប់ដាក់សា ណាកាុង

ែំណ ំព ឿង ០០៣ និង ០០៤ លឺ “ែ ំកា បំភ្េឺ និងភាពជាក់លាក់សនាកចាប់ោក់ព័នធពៅនឹងកា បញចប់ែំណ ពំ ឿង

ពៅ ំណាក់កាេម នកា ជំន ំជរមោះ ជំហានប ា្ ប់ និងកា អន វតតន៍នូវែ ច ិតភាពថ្នរកបខ័ណឌ លតិយ តតិថ្ន អ.វ

.ត.ក.”11។ គ្នត់ក៏បានពេើកពឡើងនងស  ថ្ន មានភាពចាំបាច់ែរមាប់កា ពិនិតយឱ្យបានម៉ែត់ចត់ថ្នពែចកតី

ពិចា ណាពេើែំណ ំព ឿង ០០៤ និង ថ្ន សា ណាថ្នែណំ ពំ ឿង ០០៤ ោក់ព័នធពៅនឹងបញ្ញា ែែលុសាែ ញជាមូេ

ដាឋ នស េមានេកខណៈែំខាន់ចំពោោះកា នតេ់យ តតិធម៌រតឹមរតូវ និងែមរែប12។ 

10. អងគជំន ំជរមោះពោងពៅពេើពែចកតីែពរមចខេួនែតីពីែំពណើ បែែ់សរពោះរាជអាជាា អនត ជាតិ ែ ំដាក់

មួយភាសា ស េបានពចញពៅថ្ងៃទី ២២ សខ កញ្ញា  ឆ្ា ំ ២០២១ និងបានបង្គគ ប់ឱ្យែសរពោះរាជអាជាា អនត ជាតិ

ដាក់សា ណាជាពី ភាសា សខែ  និងអង់ពលេែកាុងពពេសតមួយ13។ អងគជំន ំជរមោះ កាជំស  ស េពដាយគ្នែ ន

កា សរបរបួេ។ 

11. អងគជំន ំជរមោះព ំអាចពិនិតយពេើែំពណើ បែ់ែសរពោះរាជអាជាា អនត ជាតិែ ំពនា ពពេតាមវិធាន 

៣៩(២) ថ្នវិធានថ្នាកាុងបាន  សូតទាេ់សតមានកា ដាក់សា ណាពពញពេញ និងដាក់ពៅចំពោោះម ខអងគជំន ំជ

                                                 
11 ែំពណើែ ំពនា ពពេ កថ្នខណឌ  ៤។ 
12 ែំពណើែ ំពនា ពពេ កថ្នខណឌ  ៥។ 

13 ពែចកតីែពរមចពេើែំពណើ បែែ់សរពោះរាជអាជាា អនត ជាតិ ែ ំដាក់មួយភាសា ថ្ងៃទី ២២ សខ កញ្ញា  ឆ្ា ំ ២០២១។ 
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រមោះ។ ែសរពោះរាជអាជាា អនត ជាតិអាចតាម្ ា្ ន ែិទធិ បែ់ខេួនដាក់សា ណាចំពោោះម ខអងគជំន ំជរមោះជាពី 

ភាសាកាុងពពេសតមួយ។ 

ង្. ផ្ននក្ចម្រចច្ចកត ី

12.  ពោងតាមែំអាងពសត ខាងពេើ អងគជំន ំជរមោះត លាកា កំពូេែពរមច៖ 

អនុញ្ញា តែសរពោះរាជអាជាា អនត ជាតិ ដាក់សា ណា បែ់ខេួនជាភាសាសខែ  និងអង់ពលេែកាុងពពេសតមួយ។   

 

 រាជធានភី្ាពំពញ ថ្ងៃទ ី០៤ សខ ត លា ឆ្ា ំ ២០២១ 

    ម្រធានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល 

 
    

គង់្ ម្ រ្ីរ 


