បន្ទាបព
់ ីបានពិចារណាលើហេតុផលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងបន្ទាប់

ពីបានពិចារណាលើច្បាប់ជា
 ធរមាន អង្គជំនជ
ុំ ម្រះសា
 លាដំបូង

សម្រេចផ
 ្តន្ទាទោស

រួមកំណត់

៣៥ឆ្នាំ។

កាំង

ហ្កេកអ៊ាវ

ដាក់ពន្ធនាគារសរុប

អង្គជ
 ំនជ
ុំ ម្រះកាត់បន្ថយទោសពីរយៈ

ពេលផ្តន្ទាទោសខាងលើចំនួន ៥ឆ្នាំ ដោយសារតែការរំលោភ

លើសិទរិ្ធ បស់ កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ក្នុងអ
 ំឡុងពេលឃុំខ្លួនខុសនីតិវិធី
ច្បាប់ ដោយតុលាការយោធា ពីខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៩៩ ដល់ខ
 ែ
កក្កដា ឆ្នាំ២០០៧ (ជាងប្រាំបីឆ្នាំ)។ រយៈពេលដ
 ែល កាំង

ហ្កេកអ៊ាវ ត្រូវបានឃុំខ្លួនចាប់ព
 ី ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៩៩ មកនោះ

នឹងប
 ូកបញ្ចូលនៅ
 ក្នុងរយៈពេលនៃទោសជាប់ពន្ធនាគារ ចំនួន
៣០ឆ្នាំ។ នេះមានន័យថា កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ត្រូវជាប់ក្នុងព
 ន្ធនាគា
 រ
សរុបច
 ំនួន៣០ឆ្នាំ ដោយគិតពីឆ្នាំ១៩៩៩មក។

www.eccc.gov.kh
www.facebook.com/krtribunal
www.twitter.com/krtribunal
www.flickr.com/photos/krtribunal
www.youtube.com/krtribunal

ឯកសារនេះត្រូវបានរៀបចំឡ
 ើង
សាមញ្ញ

ដើម្បីជាជំនួយដល់ប
 ្រជាជន

ឲ្យបានយល់ព
 ីសាលក្រមរបស់អង្គជ
 ំនជ
ុំ ម្រះសា
 លា

ដំបូងសម្រេចលើសំណរ
ុំ ឿងប្រឆាំងឈ្មោះ

កាំង

ហ្កេកអ៊ាវ

ហៅ ឌុច។ ឯកសារនេះមិនម
 ែនជា
 ឯកសារផ្លូវការទេ ហើយក៏
មិនមែនជាការបកស្រាយផ្លូវច្បាប់ទៅលើសាលក្រមនេះដែរ។

ដើម្បីយល់ឲ
 ្យបានច្បាស់ទៅលើសាលក្រមន
 េះ

សូមអាន

សាលក្រមផ្លូវការដែលចេញដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង។

សូមទា
 ក់ទ
 ងការិយាល័យ ឃុំ/សង្កាត់ ឬ ស្រុក/ខណ្ឌ ដែលនៅ
 

ព្រហ្មទណ្ឌ ចំពោះមរណភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា យ៉ាងហោច

•

ទទួលខ
 ុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដ
 ែលបា
 នប្រព្រឹត្តនៅ

•

ណាស់ចំនួន ១២.២៧២ នាក់។ គាត់ក៏ត្រូវបានរកឃើញថា ត្រូវ

ផងដែរ។

ពិរុទ្ធភាពចំពោះ៖
•

បញ្ចូលទា
 ំងការធើ្វមនុស្សឃាត

ខ.

ដោយអមនុស្សធម៌

ត្រូវបានប្រព្រឹត្តក្នុងអំឡុង

ថ្ងៃទី១៧

ឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ថ្ងៃទី៦ ខែម
 ករា ឆ្នា១
ំ ៩៧៩
អង្គជ
 ំនជ
ុំ ម្រះសា
 លាដំបូងបានរកឃើញថា


ផ្សះផ្សារជាតិ
•

កាំង

ត្រូវផ្តនច
្ទា ំពោះ កាំង ហ្កេកអ៊ាវ នោះ ចៅក្រមអង្គ

ហ្កេកអ៊ាវ

ជំនុំជម្រះសា
 លាដំបូង

“អ្នកទទួលខ
 ុសត្រូវខ្ពស់បំផុត” ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដ
 ែលត្រូវបាន
ប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងអ
 ំឡុងរបបកម្ពុជាប
 ្រជាធិបតេយ្យ។

ក្នុងឋា
 នៈជា

អនុប្រធាន ហើយក្រោយមកជាប្រធានមន្ទីរសន្តស
ិ ុខ ស-២១

ត្រូវទទួលខ
 ុសត្រូវផ្នែក

បានពិចារណាទៅលើកត្តា

នានា  ដែលអា
 ចធ្វើយុត្តិកម្មចំពោះស្ថានទម្ងន់ទោស
និងទាំងស្ថានសម្រាលទោស។

គាត់គឺជាបុគ្គលដ
 ែលស
 ្ថិតនៅ
 ក្នុងប្រភេទ

ហ្កេកអ៊ាវ

នៅពេលដ
 ែលអង្គជ
 ំនជ
ុំ ម្រះ

សាលាដំបូង សម្រេចថា
 តើទោសប្រភេទណាដែល

មានចែងនៅ
 ក្នុងច្បាប់ អ.វ.ត.ក ប៉ុន្តែអង្គជំនជ
ុំ ម្រះសា
 លាដំបូង

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានរកឃើញថា

•

ដោយខុសច្បាប់)។

អង្គជ
 ំនជ
ុំ ម្រះសា
 លាដំបូងបា
 នរកឃើញថា កត្តាមួយច
 ំនួនដ
 ែល
អាចធ្វើយុតក
្តិ ម្មសម្រាបស
់ ្ថានទម្ងន់ទោស នោះគឺ៖
•

ការបំពានលើសិទិ្ធអំណាច
របស់ជនជាប់ចោទ

•

ឬមុខនាទីជាផ្លូវការ

ភាពឃោរឃៅព្រៃផ្សៃនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនានា  ដែលបាន
ប្រព្រឹត្ត

ជាមួយន
 ឹង

បានរកឃើញថា កិច្ច

បានជួយដ
 ល់កា
 រស្វែងរកការ

បរិយាកាសបង្ខិតប
 ង្ខំ ក្នុងរ បបកម្ពុជាប្រជាធិបត
 េយ្យ
នៅក្នុងបក្សកុម្មុយន
 ីសក
្ត ម្ពុជា

សុខភាព ការដកហូតដោយចេតនាពីឈ្លើយសឹកឬ
និងកា
 រឃុំខ្លួនជនស៊ីវិល

ហ្កេកអ៊ាវ

និងម
 ុខតំណែងក
 ្រោមឱវាទគេ របស់ កាំង ហ្កេកអ៊ាវ

•

យុត្តិធម៌និងទៀងទាត់

ខែមេសា

មិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទេ ដោយផ្អែកលើនិយមន័យដូច

នៅទីក្រុងភ
 ្នំពេញ កាំង

សហការរបស់គា
 ត់

ការបង្កដោយចេតនាឲ្យមាន

ជនស៊ីវិល នូវសិទទ
្ធិ ទួលបា
 ននូវការកាត់ទោសដោយ

កាំង

អង្គជ
 ំនជ
ុំ ម្រះសា
 លាដំបូង

របួសធ
 ្ងនធ
់ ្ងរ ឬឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់ រាងកាយឬ

អ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មដែល

កិចស
្ច ហការរបស់

តួនាទីរ បស់គាត់នៅក្នុងប
 ្រតិបតិ្តការរបស់ ស-២១។

ការដាក់ក្នុងមន្ទីរ

ការបំពារបំពានយ៉ាងធ្ងនធ
់ ្ងរ លើអនុស
 ញ្ញាទីក្រុងហ
 ្សឺ

កត្តាខាង

អ.វ.ត.ក ដោយគាត់បានផ្តលព
់ ័តមា
៌ នសំខាន់ៗ អំពី

ឃាតដោយចេតនា ការធ្វើទារុណកម្ម និងការធើ្វបាប

មេដឹកនា
 ំជាន់ខ្ពស់របស់ក
 ម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ

បានរកឃើញថា

ដោយរួម

ណែវចុះថ្ងៃទី១២ ខែសីហាឆ្នាំ១៩៤៩ (ការធើ្វមនុស្ស

អ.វ.ត.ក អាចកាត់ស
 េចក្តីតែទៅលើបុគ្គលពីរប្រភេទតែ
ក.

•

និងអ
 ំពើអមនុស្សធម៌ផ
 ្សេៗទៀត។
•

ចេតនារើសអ
 ើងដើម្បីប
 ្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្ម

ក្រោមនេះ អាចធ្វើយុត្តិកម្មសម្រាបស
់ ្ថានសម្រាលទោសបាន៖

ឃុំឃាំង ការធ្វើទារុណកម្មនិងការរំលោភលើផ្លូវភេទ

ឈ្មោះ កាំង ហ្កេកអ៊ាវ។

ប៉ុណ្ណោះ៖

(ការធ្វើទុក្ខ

ភាពគ្មានទីពឹងន
 ៃជនរងគ្រោះ

ចៅក្រមអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានរកឃើញថា

និងការសម្លាប់

រង្គាល ការធ្វើឲ្យទៅជាទាសករ

នៅថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១០ អង្គជំនជ
ុំ ម្រះសាលាដំបូង

ចេញសាលក្រមរបស់ខ្លួននៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីជនជាប់ចោទ

ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ

បុកម្នេញដោយមូលហ
 េតុនយោបាយ)

សាលក្រមលើសំណុំរឿង ០០១ ប្រឆាំងឈ្មោះ
កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច

កម្មដ
 ែលត
 ្រូវបានប្រព្រឹត្ត។
•

អង្គជ
 ំនជ
ុំ ម្រះសា
 លាដំបូងបា
 នរកឃើញថា កាំង ហ្កេកអ៊ាវ មាន

ជិតអ
 ្នកប
 ំផុត ដើម្បីអា
 នច្បាប់ចម្លងន
 ៃសាលក្រមពេញលេញ។

នៃអង្គជ
 ំនជ
ុំ ម្រះវ ិសាមញ្ញក
 ្នុងតុលាកា
 រកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បាន

ស-២៤

ចំនួនជ
 នរងគ្រោះច្រើន ដែលប
 ណ្តាលមកពឧ
ី ក្រិដ្ឋ

ការសម្តែងន
 ូវវិប្បដិសារី របស់ កាំង ហ្កេកអ៊ាវ បើទោះ
ជាមានកម្រិតក
 ី្ត

លទ្ធភាពដែលអា
 ចស្ដារនីតស
ិ ម្បទាឡើងវិញបាន

មុនន
 ឹងធ
 ្វើការសម្រេច
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