
 

 
 

 

 

 

បទចោទប្បកាន ់

ញ ុះញង់បងកឱ្យមានភាពវកឹវរដល់សណ្តា ប់

សងគម 

លទធផល 

ត្រូវបានផ្ាន្ទា ទោស និងមានទោសដាក់់

ពនធន្ទគាររយៈទពល 18 ខែ  

របាយការណ៍ភាពយុត្តិធម៌ 

និពនធទដាយបុគ្គលិកទៅមជ្ឈមណ្ឌ លគ្ណ្ៈ

ទមធាវអីាទមរកិាំងសត្មាប់សិទិិធមនុសស 

16 កមុភ : 2021 

របាយករណ្៍ភាពយុរា ិធម៌ TrialWatch ទេញផ្ាយទៅថ្ងៃទនុះ  បានទធវើករសនន ិដាា ន
ថាករករ់ទោសអ្នកកខសរកមព ុជារបូទនុះ បានប ុះពាល់ដលក់ររំទោភសិទិធិមនសុស
យ ងធៃនធ់ៃរ។ រុោករបានផ្ាន្ទា ទោសអ្នកកខសរពីបទិ “ញ ុះញង់បងកឱ្យមានភាព

ដល់សណ្តា ប់ធាន ប់សងគម វកឹវរ”តាមមាត្តា 295 ថ្នត្កមត្ពហ្មទិណ្ឌកមព ុជាទដាយខផ្ែក
ទលើករអ្តាា ធបិាយខដលគារ់បានបទ ហ្ ុះទៅទិាំព័រទហ្វសប ុករបស់គារ់ជ្ាំនួសឲ្យករ
ទត្បើទគ្ហ្ទិាំព័រសារព័រ៌មានរបស់គារ់។ បន្ទា ប់មក គារ់ត្រូវបានករ់ទោសឱ្យជាប់
ពនធន្ទគាររយៈទពល 18 ខែ។  
   
អ្នកកខសរ ទ ម្ ុះ រស់ សឃុិរ បានបទ ហ្ ុះករអ្តាា ធិបាយរុិះគ្ន់ទលើ់ទោកន្ទយក
រដាមន្រនា ី ហ្ ុន ខសន កន ុងេាំទណ្តមមន្រនា ីរដាា ភិបាលដថ្ទិទទិៀរ។ ដូេខដលអាជាា ធរបាន
បញ្ជា ក់ថា ទោក សឃុិរ បានត្បត្ពឹរាបទិឧត្កិដាទដាយ “កររុិះគ្ន់ទមដកឹន្ទាំកាំពូល”
។ របាយករណ្៍ ខដលនិពនធទដាយបុគ្គលិកថ្នមជ្ឈមណ្ឌលគ្ណ្ៈទមធាវអីាទមរកិាំ
ងសត្មាប់សិទិិធមនុសស បានរកទឃើញថាករករ់កាទីនុះ បានរំទោភទលើសិទិធិរបស់
ទោក សឃុិរ កន ុងទសរភីាពថ្នករបទចេញមរិ។ របាយករណ្៍បានរកទឃើញបខនាមថា
ករករ់កា ីបានរំទោភទលើសិទិធិរបស់គារ់ ខដលបានសនមរជាមនុទដាយសារខរ
រុោករទិទួិលយកករអ្ុះអាងទោទិត្បកនទ់ដាយគាម នករសាកសួរ ទបើទោុះបីជាែវុះ
ភ័សត ុតាងខដលប ហ្ ញថាទោក សឃុិរ មានទេរន្ទ “បងកភាពវកឹវរ ”ក៏ទដាយ។ ទបើ
និយយឲ្យទូិលា យទន្ទុះ  ,របាយករណ្៍ទនុះកាំណ្រថ់ាមាត្តា 295 ថ្នបទិឧត្កិដា “បងក

ភាពវកឹវរដល់សណ្តា ប់ធាន ប់សងគម ”មិនត្សបនឹងសាង់ដារអ្នារជារិសា ីពីទសរភីាពថ្ន
ករបទចេញមរិ។ 
 
របាយករណ្៍ បានោរ់ថាន ក់សាំណុ្ាំទរឿងបណ្ា ងឹទៅកត្មរិ “D ” (ទលើខ្នន រពី A ដល់ F ) 
ទដាយករស់ាំគាល់ថាពួកទគ្ឆុ្ុះបញ្ជេ ាំងពីទិាំទន្ទរខដលអាជាា ធរកមព ុជាបានទត្បើត្បាស់
ករទោទិត្បកន់ពីបទិញ ុះញង់ទដើមបីវាយត្បហារនូវសទមេងមរិត្បឆាំងនិងបានទេញ
ទសេកាផី្ាន្ទា ទោសទោុះបីមានភ័សត ុតាងរិេរួេកទ៏ដាយ។ ដូេខដល TrialWatch  
បានេងត្កងជាឯកសារ ទហ្ើយថាត្បទទិសកមព ុជាកាំពុងខរទត្បើេាប់មិនេាស់ទដើមបី
បដិទសធទោលនូវករត្បឆាំង។ 
 
របាយករណ្៍ទនុះបានពនយល់បកត្សាយអ្ាំពីវធីិខដលេាបស់ា ីពីបទិញ ុះញង់របស់
ត្បទទិសកមព ុជារំទោភទលើសាង់ដារអ្នារជារិ។ វារកទឃើញថ់ា “ភាសាមានឥទិធិពល

ខ្នេ ាំង ”បគ់្ឺថ្នេា “មិនោន់េាស់ត្គ្ប់ត្គាន់ ”ខដលទធវើឱ្យមានករលាំបាកសត្មាប់
បុគ្គលមាន ក់ៗ ទដើមបីដងឹថាទរើករត្បត្ពឹរដរបស់ពួកទគ្អាេជាបទិឧត្កិដាាឬយ ងណ្ត។ 
វាសនន ិដាា នថា “ភាពមិនេាស់ោស់ថ្នពាកយ  “សណ្តា ប់ធាន ប់សងគម ”មានសកា នុពលទធវើ
ឱ្យមានករអ្តាា ធិបាយនទយបាយអ្ហ្ងិាទូិលាំទូិោយទៅកន ុងវសិាលភាពថ្ន
េាប់  ”ទដាយរំទោភទលើលកខែណ្ឌ េាប់អ្នារជារិថ្នភាពោាំបាេ់ និងសមាមាត្រ។   
  

CFJ និងសូមអំពាវនាវឱ្យសាលាឧទធរណ៍បដិចសធការផតនាា ចោសរបស់ចលាកសុឃិត្ 
អំពាវនាវជាថ្មីដល់រដ្ឋា ភិបាលកមព ុជាឱ្យលុបចោលឬកកទប្មង់ច្បាប់ការញ ុះញង់របស់
   ខ្ល នួ។

 

ការផតនាា ចោសអនកកាកសត្កមព ុជាច ម្ ុះ រស់ សុឃិត្  
បានរំចលាភចលើសិទធ ិរបស់គាត់្  

 

ច្បំណាត្់ថ្នន ក់ការកាត្់កត ី៖ D 

របាយករណ្៍ទនុះ អាេត្បគ្ល់ជូ្នអ្នកន្ទាំពាកយរបស់មូលនិធិ Clooney  សត្មាប់យុរា ិធម៌។ សត្មាប់សាំណួ្រ

បខនាម ,សូមោក់ទិង media @cfj. ។org  

 

 

ត្បភព៖  CamboJA News  

 

https://cpj.org/2020/06/cambodian-journalist-ros-sokhet-detained-charged-with-incitement/
https://cfj.org/wp-content/uploads/2021/02/Cambodia-Report.pdf
https://cfj.org/wp-content/uploads/2020/11/CFJ-Statement-on-Release-of-Fairness-Report-on-Trial-of-Kong-Raiya.pdf
https://cfj.org/wp-content/uploads/2020/11/CFJ-Statement-on-Release-of-Fairness-Report-on-Trial-of-Kong-Raiya.pdf
https://cfj.org/wp-content/uploads/2020/11/CFJ-Statement-on-Release-of-Fairness-Report-on-Trial-of-Kong-Raiya.pdf
https://cfj.org/wp-content/uploads/2020/11/CFJ-Statement-on-Release-of-Fairness-Report-on-Trial-of-Kong-Raiya.pdf


 

អ្ាំពីគ្ាំនិរផ្ត េួទផ្ាើម TrialWatch របស់មូលនិធិ Clooney សត្មាប់យុរា ិធម៌   
 

គ្ាំនិរផ្ត េួទផ្ាើមTrialWatch មូលនិធិ សត្មាប់យុរាធិម៌ ទធវ ើករត្រួរពិនរិយ និងដាកេ់ាំ Clooney
យរងទត្គាុះទៅជ្ុាំវញិពិភពទោក រមួមានអ្នកសារថ្នជ្ន្ណ្តរ់ថាន ក់ភាពយុរាធិម៌ថ្នករករ់កា ី

ព័រ៌មាន ,ន្រសា ី នងិកុមារ ី, ជ្នជារិភាគ្រិេ ,មនសុសត្ក  ម LGBTQ + និងអ្នកករពារសិទិធិមនុសស។ 
ទដាយករទត្បើទិិននន័យទនុះ ,Trial Watch រស ូ មរសិត្មាប់ជ្នរងទត្គាុះ និងកាំពុងបទងកើរេាំណ្តរ់ថាន ក់

ទដាយវាស់ខវងករអ្នុទោមរបសរ់ោុករជារិត្សបតាមសាង់ដារសិទិធិភាពយុរា ិធមស៌កលមួយ 
មនុសសអ្នារជារិ។ 

សាវតា 
 
ករទោទិត្បកន់ទលើទោក សុឃិរ គឺ្ខផ្ែកទៅទលើករអ្តាា ធិបាយរុិះគ្ន់ទលើទោកន្ទយករដាមត្នីា  ហ្ នុ ខសន កន ុងេាំទណ្តមអ្នកដថ្ទិ
ទទិៀរ។  ឧោហ្រណ្៍ ករអ្តាា ធបិាយមួយបានទលើកទ ើងថាកូនត្ប  សោាំងបីរបសទ់ោកន្ទយករដាមន្រនា ី ហ្ ុន ខសន និងទោក ឌីវជិាា  
ខដលជាកូនត្បសារ និងជាត្បធានអ្ងគភាពោរកមមនគ្របាលជារិ បាននិងកាំពុងតាមដានករសនាន្ទរបស់រដាមន្រនា ីត្កសួង
មហាថ្ផ្ាទដើមបីធាន្ទថាទពលទត្កយគារ់នឹងមិនកេ យជាន្ទយករដាមន្រនា ីបន្ទា ប់។  ករអ្តាា ធិបាយមួយទទិៀរបានទលើកទ ើងថា
ទោកន្ទយករដាមន្រនា ី ហ្ ុន ខសន បានទលើកទឹិកេិរាធន្ទគារឱ្យរបឹអូ្សត្ទិពយសមបរាិរបសប់ុគ្គលខដលមិនអាេសងត្បាកក់មេីរបស់
ពួកទគ្។  ទយបលទ់ផ្សងទទិៀរបានទោទិត្បកន់ឥសសរជ្នរដាា ភបិាលទលេទធាេ ថ្នករត្បត្ពឹរាែុសឆគងន្ទន្ទ។ 
   
ទៅឯករករ់កាមីិនបានប ហ្ ញភសត ុតាងថាទោកសុឃរិ មានទេរន្ទញ ុះញង់ឲ្យមានភាពវកឹវរ ដូេខដលបានរត្មូវទដាយេាប់
កមព ុជាទទិ។ ទោកសុឃរិ បានអ្ុះអាងថាទោកបានទធវើត្បកសទដើមបីជ្ាំរុញេរាេរណ្ទ៍ៅកន់ទិាំព័រទហ្វសប កុរបស់ទោក ទហ្ើយបាន
បដិទសធថាមិនមានទេរន្ទញ ុះញង់ឲ្យមានភាពវកឹវរទ ើយ។  ទោុះបីជាែវុះភ័សត ុតាងទោទិត្បកន់ោក់ទិងនងឹទេរន្ទក៏ទដាយ ក៏
រុោករបានសនន ិដាា នថា “[មាន  [ភាពសុីេ វ្ កគ់ាន រវាងទសេកា ីខងេងករណ្េ៍ទមេើយសារភាព  
របស់ទោក រស់ សុឃរិ និងភ័សត ុតាងរបូងរខដលប ហ្ ញថាទោក រស់ សុឃរិ បានទត្បើគ្ណ្នទីហ្វសប ុករបស់គារ់សត្មាប់ករ
បទ ហ្ ុះ …ខដលប ហ្ ញ   
ទោក សឃុិរ ពិរជាបានេុុះផ្ាយអ្រាបទិទៅទលើទហ្វសប ុកខដលមានទគាលបាំណ្ងបងកភាពវកឹវរសនាសិុែសងគមយ ងធៃនធ់ៃរ  ”។  
  
ទលើសពីទនុះ ភ័សត ុតាងខរមួយគ្រ់ខដលថាជាករញ ុះញង់ពិរជាបានទកើរទ ើងគ្ឺករផ្ាលស់កខ ីកមមរបស់មន្រនា ីប ូលសីមាន ក់ខដលមនិ
ោាំងបានអានរាល់ករត្បកសរបស់ទោក សុឃរិ ផ្ង ទហ្ើយបានសារភាពថាន្ទយកដាា នប ូលសីមិនបានទិទួិលពាកយបណ្ា ឹងណ្ត
មួយអ្ាំពីករត្បកសទន្ទុះទទិ។ មន្រនា ីរបូទន្ទុះមនិបានបញ្ជា ក់ថាទរើសណ្តា ប់ធាន បស់ងគមត្បទភទិណ្តខដលអាេត្រូវបានញ ុះញង់ឬនរណ្ត
អាេត្រូវបានទោទិត្បកន់ថាជាករញ ុះញង់ទន្ទុះទទិ។ របាយករណ្៍ករ់សាំគាល់ថាជាងមីមាងទទិៀរ “គារ់បានទិទួិលយកករទោទិ
ត្បកន់របស់អ្យយករ  ”កាំណ្រ់ថាសាលត្កមខដលមិនមានករេូលរមួោក់ទិងនឹងបញ្ជហ ទេរន្ទនិងគ្ុណ្វុឌឍិថ្ន។ របាយករណ្៍ទនុះ

ខដលសនមរថាគាម នទោសប ុទណ្តណ ុះទទិ ប ខុនា ខងមោាំងអ្ាំទពើរបស់ទោកសឃុិរជាអ្ាំទពើញ ុះញងម់ិនត្រឹមខររំទោភសិទិធិរបស់ទោកសុឃរិ
សិទិធិរបស់ទោកកន ុងករវនិេិឆ ័យទដាយទហ្រុផ្លផ្ងខដរ។ 
 
សត្មាប់ករវភិាគ្ខផ្នកេាប់ទពញទលញថ្នករករ់កា ី នងិករពនយល់អ្ាំពីេាំណ្តរ់ថាន ក់ខដលបានផ្ាល់ សូមទមើលរបាយករណ្៍ភាព
យុរា ិធម៌។ 

https://cfj.org/project/trialwatch/
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/human_rights/trialwatch/fair_trial_report_cambodia_ros_sokhet.pdf
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/human_rights/trialwatch/fair_trial_report_cambodia_ros_sokhet.pdf
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