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សសចរតីថ្លែងការណ៍រត័៌មាន 

 

ស្ថា នបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយក៍ម្ពុជា ទទូចថា “អនករាយការណ៍ពិបសសត្រវូបោរពការងារនិងឯករាជ្យភាព
រេស់ត្េព័នធរុលាការជារិ” ។ 

 
ទីត្កងុហ្សឺណណវ ន្រងៃទី២៥ ណែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ - ស្ថា នបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយន៍្រនត្ពះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 
បៅទីត្កុងហ្សណឺណវ សូម្េដិបសធទាំងត្សុងចាំប ះការបចញផ្សាយព័រ៌មាន ចុះន្រងៃទី២៥ ណែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ 
២០២០ រេស់បលាកត្សីស្ថ្ស្ថៃ ចារយ Rhona Smith អនករាយការណ៍ពិបសសសៃីពីស្ថា នភាពសិទធិម្នុសស 
បៅកម្ពុជា  ក់ព័នធនឹងការអនុវរៃចាេ់កនុងត្សុកនិងការជ្ាំនុាំជ្ត្ម្ះ បៅកម្ពុជា។ 

 

ទសសនៈផ្ទា ល់ែលួនរេស់េុគ្គលណដលអះអាងថាជាអនកជ្ាំនាញ េ ុណនៃមិ្នណម្នជាម្្នៃីរេស់អងគការសហ្
ត្េជាជារិ គឺ្ជាការបលីកបទបងីណដលសត្មាាំងយកណរណផ្សនកែលះ និងេកត្ស្ថយបោយមួ្លេងាា ច់ មិ្នណផ្សែក
បលកីារពិរ។ មានឧទហ្រណ៍អាំពីករណីម្្នៃីគ្ណេកសកាន់អាំណាចជាបត្ចីន ណដលបានត្េត្ពឹរៃែុស 

បហ្យីត្រូវបានយកម្កឱ្យទទួលែុសត្រូវចាំប ះមុ្ែចាេ់។ ការណ៍បនះសេញ្ជា ក់ឱ្យប ញីចាស់ថា ការ
ចូលរមួ្ជាមួ្យគ្ណេកសនបោបាយឬអងគការមិ្នណម្នរោា ភិបាលណាមួ្យ ពុាំណម្នជាការផ្សៃល់សិទធិឱ្យ
េុគ្គលណាមាន ក់ េាំ នចាេ់ បោយនិទណឌ ភាពបទបយី។ វាគឺ្ជាយុត្តៃ ធិការរេស់រុលាការបៅកនុងការ
កាំណរ់េទបចាទ និងេនៃនីរិវធីិ បោយណផ្សែកបលីមូ្លោា នន្រនអងគបហ្រុនិងអងគចាេ់។ 

 

ការបធវីបសចកៃីសននិោា នថា ការបេីកសវនាការជ្ាំនុាំជ្ត្ម្ះបលីេុគ្គលណាមួ្យ បធវីបទបងីកនុងបហ្រុផ្សល
នបោបាយនិងទត្ម្ង់យុទធស្ថ្សៃេាំភិរេាំភ័យចាំប ះទសសនៈផ្សាុយោន  គឺ្ជាការនិោយេាំបផ្សលីសនិងជាការ
ត្េមាងទាំងត្សុងបលីស្ថា េ័នរុលាការឯករាជ្យន្រនរដាអធិេបរយយ។ េទបលមីស “ឧេឃារ” និង “ការ
ញុះញង់ឱ្យត្េត្ពឹរៃេទឧត្កិដាជាអាទិ៍” មានណចងោ ងចាស់បៅកនុងមាត្ត្ត៤៥១ និង មាត្ត្ត៤៩៥ ន្រន
ត្កម្ត្ពហ្មទណឌ កម្ពុជា ណដលត្រូវបានត្តក់ណរងប ងីបោយមានជ្ាំនួយពីអនកជ្ាំនាញណផ្សនកចាេ់ម្កពី
ត្េបទសបលាកខាងលិច ផ្សងណដរ។ 

 

ចុងបចាទមានឱ្កាសបពញបលញចូលរួម្សវនាការ ត្ពម្ទាំងមានសិទធិរកបម្ធាវកីារ រ បដីម្បីេងាា ញ
ទទបីាករណ៍និងោក់ភសៃុត្តងបោះេនាុក បៅកនុងត្េព័នធរុលាការ ណដលជាណផ្សនកមួ្យន្រនសិទធទិទួលបាននូវ
ការជ្ាំនុាំជ្ត្ម្ះត្រឹម្ត្រូវ ធានាបោយរដាធម្មនុញ្ញរេស់កម្ពុជា។ ជ្នជាេ់បចាទក៏បានត្រូវបគ្ផ្សៃល់បម្ធាវ ី
ការ រសិទធិបោយមិ្នយកកន្រត្ម្ េ ុណនៃពួកោរ់បានសត្ម្ចយកបម្ធាវកីារ រ ត្តម្ជ្បត្មី្សផ្ទា ល់ែលួនវញិ។ 

 

 

ស្ថា នបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយន៍្រនត្ពះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 
ត្េចាាំអងគការសហ្ត្េជាជារិ និងអងគការអនៃរជារិនានា  
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ដាំបណីរការនីរិវធីិរេស់រុលាការចាំប ះជ្នជាេ់បចាទ ត្រូវបានបធវីបទបងីោ ងហ្មរ់ចរ់ បោយណផ្សែកបៅបលី
េទបលមីសណដលបានបចាទត្េកាន់ត្សេត្តម្ចាេ់ បហ្យីក៏មិ្នបាន ក់ព័នធនឹងការអនុវរៃសិទធិបសរភីាព
កនុងការេបញ្េញម្រិនិងជួ្េជុ្ាំបោយសនៃិវធីិបនាះប យី។ បេីបគ្ចារ់ទុកការអនុវរៃចាេ់គឺ្ជាការររឹរបរិ
បសរភីាព បនាះគឺ្ជាការេនាា េរន្រម្លន្រនបោលការណ៍នីរិរដានិងការអនុវរៃបសមីភាពោន ចាំប ះពលរដាទាំង
អស់ ណដលត្រូវបានធានាកនុងរដាធម្មនុញ្ញន្រនត្ពះរាជាណាចត្កកម្ពុជា។ 

 

ស្ថា នបេសកកម្មអចិន្រ្នៃយក៍ម្ពុជា ទទូចថា អនករាយការណ៍ពិបសសត្រូវបោរពការងារនិងឯករាជ្យភាពន្រន
ត្េព័នធរុលាការជារិ ណដលកនុងចាំបណាម្បនាះ មិ្នត្រូវបធវីការវនិិចឆ័យជាមុ្ន ឬបធវីអវីណដលជ្ះឥទធិពលបលី
លទធផ្សលន្រនសាំណុាំ បរឿង ក់ព័នធនឹងេុគ្គលណដលកាំពុងរង់ចាាំសវនាបនាះបទបយី។ ការយកចិរៃទុកោក់
ត្េកេបោយការត្េុងត្េយរ័ននិងបោរពនីរិវធីិរុលាការខាងបលី ត្ពម្ជាមួ្យនឹងការត្េកាន់ខាា េ់ោ ង
មឺុ្ងមា រ់នូវត្កម្សីលធម៌្និងបសៀវបៅណណនាាំត្េរិេរៃិការសត្មាេ់អនកទទួលអាណរៃិនីរិវធីិពិបសស ណដល
បានគូ្សេញ្ជា ក់អាំពីស្ថរៈសាំខាន់ន្រនការបោរពចាេ់ជារិនិងធម្មនុញ្ញអងគការសហ្ត្េជាជារិ នឹងជួ្យឱ្យ
រដាទូបៅទាំងអស់ និងកម្ពុជា ជាពិបសស  េនៃរកានូវទាំនុកចិរៃ និងកិចេសហ្ត្េរិេរៃិការពិរត្បាកដ ជាមួ្យ
អនករាយការណ៍ពិបសស៕ 
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PRESS STATEMENT 
 

 

“Special Rapporteur respect the work and independence of national judicial 

system,” insists Cambodia Mission. 

 

Geneva, 25 November 2020 – The Permanent Mission of the Kingdom of Cambodia 

in Geneva deplores the news release dated 25 November 2020 by Professor Rhona 

Smith, Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Cambodia, as to the 

application of domestic laws and trials in the Kingdom.  

 

The personal view of the so-called expert, who is not the UN staff member, is fraught 

with selectivity and distortion with disregard of facts. There is no shortage of instances 

that those associated with the ruling party were held accountable before the law. This 

reinforces the truth that an affiliation with a political party or an NGO is not an 

entitlement for a person to break the law with impunity. It is the court’s jurisdiction in 

determining and proceeding with the charges in light of legal and factual basis.  

 

The premise that the hearings of certain individuals are politically motivated and form 

an intimidation strategy against dissenting voices is an exaggeration and indicative of 

utter contempt for the independent judiciary of a sovereign state. The offenses of 

“attack” and “incitement to commit felony” are evidently prescribed in articles 451 and 

495 of Cambodia’s Penal Code, which was crafted with the help of Western law 

experts.  

 

The defendants have full opportunity to be heard, including the right to counsel, to 

disprove the charges against them and to present their arguments in court as part of 

the rights to due process guaranteed under the Constitution. They were even afforded 

pro-bono lawyers, but they preferred the ones of their choosing.    

 

The judicial proceedings against the accused are strictly based on the crimes duly 

alleged, and do not entail in any way to the exercise of the freedom of expression and 

peaceful assembly. To tag law enforcement as repression of rights and freedoms is to 

denigrate the rule of law and equal application to all citizens as warranted by the 

Constitution. 

 

The Permanent Mission of Cambodia insists that the Special Rapporteur respect the 

work and independence of the national judicial system, among others, by not 

prejudging or influencing the outcome of cases involving individuals still awaiting trials. 

Such cautious and due diligence together with strict adherence to the Code of Conduct 

and Manual of Operations of the Special Procedure Mandate Holders, which underline 

the importance of observing national legislations and the UN Charter, enables states 

in general and Cambodia in particular to maintain the trust and genuine cooperation 

with the Special Rapporteur. END  

 

Permanent Mission of the Kingdom of Cambodia 

to the United Nations Office and other 

International Organizations at Geneva 

3 

 

mailto:camemb.gva@mfaic.gov.kh
http://www.cambodiaembassy.ch/

	201125_Reply_to_SR_Rhona_Smith_Trials_in_Cambodia_REV1_ភាសាខ្មែរ
	201125_Reply_to_SR_Rhona_Smith_Trials_in_Cambodia_REV1_English



