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ដីកា ក្រៅ ច្បាប់ 

 

ឩ ប  ក្ៅ  ស ង្ហា   កា រ ពិ ភា ក្សា   ៣ ០ ក្េ សា  ២ ០ ១ ៧  

  

នៅស្រកុខ្មែ ររព្វថ្ងៃ តុលាការ អាចនកាោះនៅ តំណាងរាស្តររ  ស្រប់

ករណី មិនចំបាច់ រូម អនុញ្ញា ត ព្ី រដ្ឋរភា នដ្ើមបី ន ើកបំរាម  

ចាប់ ការពារ អភ័យឯករិទ្ធិ របរ់ តំណាងរាស្តររ  ជាមុនន ោះ

ន ើយ។ ព្ិតស្បាកដ្ណារ់ ថា តំណាងរាស្តររ  ម្នា ក់ៗ ម្នន នររ ី

រនស្មច នោយមល នួឯង ចូ មល នួ តាម ដី្កា របរ់តុលាការ 

នោយ មិនចំបាច់ ម្នន ការន ើកនច  អភ័យឯករិទ្ធិ របរ់

មល នួ។ 

ដូ្ចរព្វដ្ង តុលាការ ខ្តងខ្ត បំពាន ចាប់ ពាក់ព្័នធនឹង 

ដី្កា នកាោះនៅ រម្នជិករភា។ ជួនកា  ជួបនឹង ការស្បខ្កក 

ព្ី អាកជាប់នចទ្ ដូ្ចយ៉ា ង ករណី នលាក កឹម រុខា ខ្ដ្  គាត ់

ន ើកយក អភ័យឯករិទ្ធិ របរ់គាត់ ជា តំណាងរាស្តររ  មក 

កស្ម្នញនឹង ដី្កា ខ្ដ្  បណារ  នអាយម្នន វបិតរ ិននយបាយ 

មួយរយៈ រវាង រណបកសរនស្ត រ្ ោះជាតិ នឹង រណបកសកាន់

អំណាច នៅរដ្ឋរភា។ ខ្តន ោះបីយ៉ា ងណាករ ី តុលាការ នៅខ្ត 

បនរ  បតកកម1 ន ើយ កាត់ន រ នោយ ទ្ុដ្ឋភាព្2 នលាក កឹម រុ

ខា ោកព់្នធ គារ។ ខ្ត ន រ ន ោះ នលាក កឹម រុខា មិនស្ព្ម 

                                                             
1 បតកកម ; បំពានចាប់ ; violation de la loi។ 
2 កាត់ន រនោយទ្ុដ្ឋភាព្ ; jugement par contumace។ 

ដីកា ក្រៅ ច្បាប់  
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អនុវតរវា រ ូត គាត់ រូមឲស្ព្ោះមហាកសស្ត ន ើកន រនច  

ន ើយ ប ា ប់មក ម្នន រំនណើរ របរ់ នលាក   ុន ខ្រន ថាវ យនៅ 

ស្ព្ោះរាជា កន ុង នគា នៅ ដូ្នចា ោះខ្ដ្រ។ 

កន ុង ករណី តំណាងរាស្តររ  មូរ រុម ួរ និង  ុង  រ ីខ្ដ្  រុមចិតរ 

ចូ មល នួ នៅ បំភល ឺ អំព្ី ករណី អាកជាប់នចទ្ ន ែ្ ោះ  ួត ឃីវុទ្ធ ី 

នៅ ជុន ច័នាបុស្ត តាម ដី្កា តុលាការ នោយមិនចំបាច់ ម្នន

ការនរា ើ នៅ រដ្ឋរភា នដ្ើមបី ន ើកនច  អភ័យឯករិទ្ធិ របរ់

មល នួ ជាមុនរិន វា ជា ករណី អាចរួរ ជា រំនួរ ថា នបើ តុលាការ 

បំពានចាប់ ជាក់ខ្ររ ង ន ើយ អាកខ្តងចាប់ (législateur) 

មិនតវា៉ា  ន ើយ អនុវតរ កិចចមុរចាប់ន ោះ ខ្ងមនទ្ៀត នតើ នរ 

នអាយន ែ្ ោះ វា ជា អវ ី ? ឬក៏ ជា ការរមួរំនិតគាា  ? ឬក៏ ជា ការ

មិនយកចិតរោកន់ឹង អយុតរ ិធម៏ ? ឬក ៏ជា នរចករ ីខាល ច ថ្ន 

អំណាចផ្តរ ច់ការ ? 

នយើងដឹ្ងថា អាក ងំព្ីរ ន ោះ ជា អាកននយបាយ ម្នន ការ

ព្ិនោធន៍ ន ើឆាក ននយបាយ នៅស្រកុខ្មែ រ។ គាត់ ោរ  ់ 

បរយិការ នតរ  ស្តជាក់ ដូ្នចាោះ ស្បខ្   ជា គាត់ អាច ន ល្ ើយ

តប រំនួរ ខាងន ើ ននោះបាន នៅកន ុងចិតរ របរ់គាត់ នបើ គាត់ 

មិនចង់ និយយ នអាយឮមចរខាច យ។ ខ្ត ការនៅនរៃ ៀម ន ោះ វា 

ម្នន រនមលង របរ់វា រឺ នររតិរមបជញ្ា ៈ ខ្ដ្  វា មុរព្ី រតវ 

ជា អតថ វធិា ងងឹត (espèce de moi obscur) គាែ ន ម្នននោោះ 

មនា ស្បភា រី ធម៏ (lueur morale) ររ់នៅកន ុង ចាប់ ថ្ន រភា
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វរតិ ខ្ដ្ ជា ផ្ល វូជីវតិ របរ់ ធមែជាតិ កំណត់នោយកមែវារ  

រំរាប់ នដ្ើរ ឥតចំបាច់ ម្នន វចិរណញ្ញា ណ រឺថា អាតែ (le moi) 

គាែ ន នររភីាព្ អញ្ច ឹង វា គាែ ន ការទ្ទួ្ មុរស្តវូ នៅកន ុង ជីវតិ 

របរ់វា។       

ខ្ត នលាកស្រី មូរ រុម ួរ និង នលាក  ុង រ ីជា អាកខ្តងចាប់ 

ដូ្នចាោះ ជា ជន ម្នន ការទ្ទួ្ មុរស្តវូ នៅចំនពាោះមុម កិចច 

(acte) របរ់មល នួ នស្ពាោះ វា ជា អំនព្ើ ជា ចាប់ ជា និមិតររបូ ថ្ន 

យុតរ ិធម៏ និង ជា រី ធម៏ ផ្ង ដូ្នចាោះ នៅ ចំនពាោះមុម អំនព្ើណា 

ខ្ដ្  បំពានចាប់ នបើមិនយកចាប់ ន ល្ ើយតបន ោះនទ្ វា ជា 

ចនមល ើយ ផ្ទ ុយនឹង នគា ការណ៏ ថ្ន  ទ្ធិស្បជាធិបនតយយ នស្ពាោះ 

អតថររ់ ថ្ន  ទ្ធិស្បជាធិបនតយយ រឺ ការស្បឆាំងោច់ខាតនឹង 

អំណាចផ្តរ ច់ការ ខ្ដ្ ខ្តងខ្តបំពានចាប់ នដ្ើមបីរកា អំណាច។ 

តនៅមុម នៅស្រកុខ្មែ រ ម្នន តុលាការ បំពានចាប់ ម្នន អាក

ខ្តងចាប់ នគារព្ ដី្កា របរ់ នៅស្កម មិននចោះចាប់ ដូ្នចាោះ នបើ 

ចាប,់ នីតិ, ករណីកិចច,  វចិរណញ្ញា ណ, រុភនិចជ ័យ, រមធម៏, 

យុតរ ិធម៏ គាែ នការនគារព្ ព្ី អាកខ្តងចាប់ និង តុលាការ នតើ 

នរ អាច ទ្ុក ស្រកុខ្មែ រ ជា ស្រកុខ្បបណា ? 

ខ្ត នៅស្រកុខ្មែ រ ការោរ ប់ប រ្ ប់ អំណាចផ្តរ ច់ការ ព្ីរំណាក់ 

អាកននយបាយ ស្រប់មជឈោឋ ន មិនរុទ្ធខ្តមកព្ីខាល ច អំនព្ើ

តិរចជ ន ថ្ន អាជាា ធរ ន ោះន ើយ រឺ ភារនស្ចើន វា ម្នន នៅកន ុង 

រតិរមបជញ្ា ៈ ថ្ន អតថងរត របរ់ អាកនចោះដឹ្ង ខ្តមរង៕ 


