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អំណាចព្រះរាជាអាព្េ័យរដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ

សេរ ីការ

មានអន ក្ចាប់មូយចំនួនគិរថា ព្រះមហាក្សព្រខ្មម រ ទទួ លអំណាចធមម
នុញ្ញរីព្បជារលរដ្ឋ សព្រះរួ ក្គារ់ នាំគានការ់យល់ថា អំណាចព្រះរាជា
ជាអំណាចព្បរយក្ស1។

ការបក្ព្ាយតាមបញ្ញញសនះ

ជាសិទធិសសរ ីភារ

របស់បុគគលនិមួយៗ ខ្រវានាំ បស្ក ើរជា ការរិភ្សាារិរុទធ2 សៅក្នុ្
មជ្ឈដ្ឋឋន ននអន ក្ព្បជាធិបសរយយ។ ព្រូវដ្ឹ្ថា ការការ់យល់សនះវាមាន
តាំ្រីយូរយារមក្ស ើយ គឺ តាំ្ខ្ររីព្ស ុក្ខ្មម រមាន រដ្ឋ ធមម នុញ្ញ ទី១
សៅឆ្នំ ១៩៤៧ ខ្ដ្លសព្ជ្ើសសរ ីសយក្របបរាជានិយមអាព្ស័យរដ្ឋ ធមម នុញ្ញ
ជារបបដ្ឹក្នាំជារិ។
ិ
សៅក្នុ្ វបរត
ិនសយាបាយ សៅព្ស ុក្ខ្មម រសរវ នថៃ សនះហាក្់បីដ្ូចជា អន ក្
ដ្ឹក្នាំគណបក្សសសគង្ហគះជារិ សគយក្ាាប័នព្រះមហាក្សព្រ មក្សធវ ើជា
មសធោបាយ សំរាប់រក្ដ្ំសណាះព្ាយបញ្ញានសយាបាយ សដ្ឋយយក្ មាព្តា
៩3 ជាសយា្។
ិ
សួ រថា សៅក្នុ្បរ ិបទ ននជ្ី វរភារនសយាបាយខ្មម
របចចុបបនន

ការយក្

រួ នាទីមព្់មពស់ របស់ព្រះមហាក្សព្រ ជាអាជាាក្ណា
ត ល សដ្ើមបីធានានូ វ
ការព្បព្រឹរត ននអំណាចាធារណៈ សអាយមានភារសទៀ្ទារ់ សរើមិន
ឹ
ទុក្ជា សមាមនការ4 ព្បក្បសដ្ឋយសព្គាះថានក្់ នូ វការវលព្រឡប់
វិ

នន

របបរាជាធិសបសរព្យ ឬ របបរាជានិយមផ្តតច់ការ ខ្ដ្រឫសទ ?

អំណាចព្បរយក្ស ; pouvoir réel។
ការរិភ្សាារិរុទធ ; débat contradictoire។
3
មាព្តា៩ : ព្រះមហាក្សព្រព្ទ្់ មានរួ នាទីមព្់មពស់ជា អាជាាក្ណា
ត លសដ្ើមបី ធានាការព្បព្រឹរត
ននអំណាចាធារណៈ សអាយមានភារសទៀ្ទារ់។
1
2

4

សមាមនការ ; considération។

ឧប សៅ សង្ហា

អំណាចព្រះមហាក្សព្រអាព្ស័យរដ្ឋ ធមម នុញ្ញ

៨ មិថុនា ២០១៦
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រំឭកអំរីេកម្ម ភារថ្មីៗ របេ់ ព្រះរាជា
ព្រូវរំឭក្អំរីការបំរនជាក្់ខ្សត ្ ននចាប់រដ្ឋ ធមម នុញ្ញ រីសំណាក្់ ព្រះ
មហាក្សព្រ សី មុនី សៅសរលសបើក្សម័យព្បជ្ុំដ្ំបូ្ ព្បកាស នូ វសុ
រលភារ ននអាណរត ិទ៥
ី របស់សមាជ្ិក្និមួយៗ ននរដ្ឋ សភា សដ្ឋយគាមន
ការចូ លរ ួមព្បជ្ុំ

រីអនក្រំណា្រាគសត ជាប់សឆ្នររបស់គណបក្សសសគង្ហគះ

ជារិចំនួន៥៥នាក្់។ ការបំរន ជាក្់ខ្សត ្សនះ រំសលច នូ វក្្វ ះ ននសុ
រលភារ របស់ព្រះអ្គ ជាអាជាាក្ណា
ត លជារិ រីសព្រះ ព្រះអ្គ មិនខ្មន
ជារំណា្ នូ វ សីលធម៍, អរោព្ក្ីរភារ និ្ អនាគរិ ខ្ដ្លសគទុក្ជា
គុណសមបរត ិដ្៍ព្បសសើរ របស់អាជាាក្ណា
ត ល ព្រូវមានជាដ្ឋច់ខារ សៅក្នុ្
ាមររីរបស់មល ួន សព្រះមល ួនជាអគគ បុរស។
សៅទីសនះ សយើ្រំឭក្បំខ្ថមខ្ដ្រ អំរី គមាារ ននគំនិរ របស់ព្រះរាជា រី
មាព្តា៨ ននរដ្ឋ ធមម នុញ្ញ5 គឺព្ទ្់ បានឡាយព្រះ រា សលខា សលើសនធ ិសញ្ញញ
បខ្នា មជាមួ យព្បសទសសយៀក្ណាម សៅឆ្នំ ២០០៥ សដ្ើមបី ព្បទាន សច្ចា
ប័ន សលើ សិនធិសញ្ញញ រវា្ខ្មម រយួ ន សៅឆ្នំ ១៩៧៩, ១៩៨២, ១៩៨៣ និ្
១៩៨៥ ខ្ដ្ល ក្ិចាព្រមសព្រៀ្សនត ិភារ ២៣ រុលា ១៩៩១ បានទុក្ជា
សមាឃៈ។
អ្គ ស រុសំខាន់ ទា ំ្រីរសនះឯ្ ខ្ដ្ល បញ្ញាក្់សអាយសឃើ ចាស់ថា
ព្រះរាជាខ្មម របចចុបបនន

មិនបានសដ្ើររួ នាទីព្រះអ្គ ជាអន ក្ការររ

ព្បសយាជ្ន៍ព្បជាជារិខ្មម រសនាះសឡើយ ដ្ូ សចន ះព្ទ្់ មិនអាចសធវ ើជា អាជាាក្
5

មាព្តា៨ : ព្រះមហាក្សព្រ ព្រះអ្គ ព្ទ្់ជាជានិមិរតរ ូបននឯក្ភារជារិនិ្និរនត រភារជារិ។

ព្រះមហាក្សព្រព្ទ្់ជា អន ក្ធានាឯក្រាជ្យជារិ អធិបសរយយ និ្បូ រណភារទឹក្ដ្ី ននព្រះរាជា
ណាចព្ក្ក្មពុជា ព្ទ្់ជា អន ក្ធានាការសគាររសិទធិ និ្ សសរ ីភាររបស់ព្បជារលរដ្ឋ និ្ការ
សគាររសនធ ិសញ្ញញអនត រជារិ។

ឧប សៅ សង្ហា

អំណាចព្រះមហាក្សព្រអាព្ស័យរដ្ឋ ធមម នុញ្ញ
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ិ
ណា
ត ល សំរាប់សដ្ឋះព្ាយវបរត
ិជារិបានសឡើយ, ជារិសសសសៅសទៀរ ក្នុ្
ឋានៈព្រះអ្គ ជាព្រះរាជា អាព្ស័យរដ្ឋ ធមម នុញ្ញ ព្ទ្់គាមនអំណាចអវ ី សំ
រាប់សធវ ើអនត រាគមន៍ ក្នុ្ក្ិចាការ នសយាបាយ និ្ យុរតិធម៍ ក្នុ្នាម
ននការខ្ប្ខ្ចក្អំណាចធមម នុញ្ញ។
អំណាចព្រះរាជា ជាអំណាចនិម្ិត្តរ ូប ឬ ជាអំណាចព្បត្យកស ?
សយើ្សួ រជាសំណួរថា សរើព្បជារលរដ្ឋ ខ្ដ្លជា មាាស់ ននអំណាច មាន
ព្បគល់ថាវយអំណាច ដ្ល់ព្រះរាជាខ្ដ្រឫសទ ? គឺគាមនសនាះសឡើយ ខ្ដ្ល
មានបញ្ញាក្់ សៅក្នុ្ មាព្រ៧៖ ព្រះមហាក្សព្រក្មពុជា ព្ទ្់ព្គ្រាជ្យ
សមបរត ិ បុខ្នត ព្ទ្់មិនកាន់អំណាចសឡើយ។
សបើសយើ្យក្ គំនិរ ននរដ្ឋ ធមម នុញ្ញ មក្រិនិព្រ សយើ្សឃើ ថា ព្បជា
រលរដ្ឋ ខ្ដ្លជាមាាស់អំណាចបានព្បគល់អំណាចមល ួនរ ួចស ើយ ដ្ល់អនក្
រំណា្របស់មល ួន គឺ រំណា្រាគសត ដ្ូ សចន ះ មិនអាចយល់បានថា

សៅ

មានចំខ្ណក្ ននអំណាចមា ះ ខ្ដ្ល ព្បជារលរដ្ឋ ព្បគល់ថាវយខ្ដ្រដ្ល់
ព្រះរាជា ខ្ដ្ល ព្ទ្់សាិរសៅសព្ៅ ព្ក្បមណឌ អំណាចនីរិបញ្ញញតរត ិ, អំណាច
នីរិព្បរិបរត ិ និ្ រុលាការ។ អំណាចព្រ័យៈសនះសទៀរ មានក្ខ ណៈជាការ
កាន់កាប់អំណាចព្បរិភ្សូ ស ើយ អន ក្កាន់កាប់ជាអន ក្ទទួ លមុសព្រូវសៅ
ចំសរះមុមព្បជារលរដ្ឋ អធិបសរយយ សព្រះ ព្បជារលរដ្ឋ មានអំណាច
ព្រួ ររិនិព្រ និ្ ដ្ឋក្់សទាស សលើមល ួន ព្គប់សរលសវលា។ ក្នុ្ក្រណី ខ្ដ្ល
ព្រះរាជា ជា អភ្សិសិរតរាជ្6 មាន មាព្តា៧ បដ្ិញ្ញញរ ថា អ្គ ព្រះមហា
ក្សព្រ មិនអាច នរណារំសលាភ្សបំរនបានសឡើយ ដ្ូ សចន ះ សៅក្នុ្លក្ខ ណៈ
សនះ សគអាចសួ រថា សរើ ព្បជារលរដ្ឋ ខ្ដ្លជាមាាស់អំណាច មានសិទធិអវី
នឹ្អាចព្រួ ររិនព្ិ រ និ្ ដ្ឋក្់សទាសព្រះរាជា បាន ?
រិនិព្ត្អំរីសោលការណ៍ននលទ្ធ ិព្បជាធិបសត្យយ

6

អភ្សិសិរតរាជ្ ; roi sacré។

ឧប សៅ សង្ហា

អំណាចព្រះមហាក្សព្រអាព្ស័យរដ្ឋ ធមម នុញ្ញ
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ការព្បគល់អំណាចព្បរិភ្សូ មានលក្ខ ណៈសំខាន់បីយា្៖ ជា ការព្បគល់
ក្នុ្រយៈសរលបសណា
ត ះអាសនន , ជា ការព្បគល់ មានក្ព្មិរខ្ដ្នអំណាច
និ្ ជា ការព្បគល់អាចព្រឡប់មក្មាាស់ វ ិ បាន។
១. លកខ ណៈ នន ការព្បគល់កនុងរយៈសរលបសណា
ត ះអាេនន
ព្បជារលរដ្ឋ មិនអាចព្បគល់អំណាចទា ំ្អស់របស់មល ួន សអាយបុគគល
មានក្់ក្នុ្រយៈសរលគាមនទីបញ្ា ប់សនាះសឡើយ សព្រះការព្បគល់ខ្បបសនះ វា
មានភាវរ ូប

ដ្ូ ចជា

ការព្បគល់អំណាចផ្តតច់ការសនាះឯ្ ខ្រ ព្បជា

រលរដ្ឋ អាច រិភ្ស័ក្តិរ ួម (répartir des tâches collectives) មា ះ ជាអចិនគនត យ៍
ដ្ូ ចជា ក្ិចាការសនត ិសុមសព្ៅព្បសទស ឬ

ការព្ស ុះព្សួ លគានក្នុ្ព្បសទស

សដ្ឋយ ខ្ប្ខ្ចក្ដ្ឋច់ខ្ឡក្ រវា្ ដ្ំខ្ណ្ (fonction) នឹ្ ាមុិជ្ន
(titulaire) គឺទុក្ ដ្ំខ្ណ្ ជាមុមង្ហរ ជាអចិនគនត យ៍ រ ីឯ ាមុិជ្ន វ ិ

គឺ

ជាការខ្រ្តាំ្ មានក្ំ រ ិរសរលសវលា សដ្ើមបី សវៀរច្ចក្ ក្ុំសអាយ ាមុិ
ិ
ជ្នអស់មួយជ្ី វរសនាះ
កាាយសៅជាជ្នផ្តតច់ការ។ សដ្ឋយារ ព្រះរាជា
ិ ដ្ូ សចន ះ ក្នុ្លក្ខ ណៈខ្បបសនះ ព្រះអ្គ មិន
មាន ដ្ំខ្ណ្អស់មួយជ្ី វរ
អាចមានអំណាច ខ្ដ្លជា អំណាចធមម នុញ្ញ របស់ព្បជារលរដ្ឋ បាន
សនាះសឡើយ សព្រះមាាស់អំណាច មានខ្រមួ យគរ់ គឺ ព្បជារលរដ្ឋ ។
២. លកខ ណៈ ននការព្បគល់ សោយមានដដ្នកព្ម្ិត្ននអំណាច
មានក្ិចាការមា ះ មានការរិបាក្នឹ្ក្ព្មិរ នូ វខ្ដ្នននអំណាច សព្រះ
ិ យដ្៍រិាល (domaines très vastes)
ាមុិជ្ន ព្រូវការព្រួ រព្តាក្នុ្ វស័
ិ យ ការររជារិ, ក្ិចាការទូ រ និ្ យុរតិធម៍។ ខ្រសទាះបីយា្
ដ្ូ ចជា វស័
ណាក្៍សដ្ឋយ សមុិជ្ន ដ្ូ ចជា សមទ័រ, ទូ រ និ្ អយយការ មិនអាចសធវ ើអវី
បានសព្សចខ្រចិរតមល ួនសនាះសឡើយ សព្រះការព្បគល់អំណាចសនះ វាសៅខ្រ
មាន បដ្ិអំណាច (contre-pouvoir) ជាព្បសយាល សំរាប់ព្រួ រព្តាវាជា
និចា។ សដ្ឋយារព្រះរាជា ជាបុគគល មិនអាចនរណារំសលាភ្សបំរនបាន

ឧប សៅ សង្ហា

អំណាចព្រះមហាក្សព្រអាព្ស័យរដ្ឋ ធមម នុញ្ញ
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ដ្ូ សចន ះ មិនអាចមានបដ្ិអំណាចណាមួ យ អាចព្រួ រព្តា ព្រះអ្គ បាន
សនាះសឡើយ។
ិ
៣. លកខ ណៈ ននការព្បគល់អាចព្ត្ឡប់ម្កមាាេ់ វញបាន
សមចនឹ្អាចដ្ក្ ូ រអំណាចព្រះរាជាបានវ ិ

ិ ច័យ
សដ្ឋយមិនបាច់ វនិ

ក្ំ ុសព្រះរាជាសិន អំរីការមវ ះសមរា ភារបំសរ ភារក្ិចា ខ្ដ្លព្បជារា
គសត

ព្បគល់ថាវយ ? ដ្ូ ចសគដ្ឹ្ថា ព្រះរាជា

ជាបុគគលរិសិដ្ឋ មិនអាច

នរណា រំសលាភ្សបំរនបាន និ្ គាមនការទទួ លមុសព្រូវសលើអវីមួយ ដ្ូ សចន ះ
សៅសរលព្រះអ្គ មានទំនាស់ក្នុ្ភារក្ិចារបស់ព្រះអ្គ ជាមួ យនឹ្អន ក្
ភាគសព្ចើនសៅក្នុ្រដ្ឋ សភា ស ើយ ព្រះអ្គ គាមនអំណាចរំលាយ រដ្ឋ សភា
សព្រះ រដ្ឋ សភា មានការទទួ លមុសព្រូវខ្រសៅចំសរះព្បជារលរដ្ឋ ខ្ដ្ល
ជាមាាស់អំណាច ក្នុ្ក្រណីខ្បបសនះ មានខ្រដ្ំសណាះព្ាយមួ យគរ់ គឺ
ព្រះរាជា

ព្រូវដ្ឋក្់រាជ្យ សព្រះ រដ្ឋ សភា ក្៍គាមនអំណាច ដ្ក្រាជ្យព្រះអ្គ

ិ ឧបមាថា ព្រះ
បានសនាះខ្ដ្រ សព្រះ ព្រះអ្គ ទទួ លរាជ្យ អស់មួយជ្ី វរ។
រាជា ក្នុ្នាម ព្រះអ្គ ជា អគគ សមបញ្ញ័ការជាន់មពស់ននក្្ទ័រជារិសព្បើ
អំណាចសយាធា សដ្ើមបីបគង្ហកបអន ក្ជ្ំទាស់នឹ្ព្រះអ្គ

សួ ថាសរើនរណា

អាចទប់ព្រះអ្គ បាន សបើសិនជាព្រះអ្គ ជាអន ក្កាន់កាប់អំណាចព្បក្យ
រស ?
ិ យមរិរបស់សយើ្
តាមវស័

ិ
ដ្ំសណាះព្ាយននវបរត
ិនសយាបាយបចចុបបនន

មិនខ្មនព្រូវយក្ព្រះរាជា ជា មសធោបាយសដ្ឋះព្ាយ តាម ការព្បគល់
អំណាចដ្ល់ព្រះអ្គ ក្តី ឬ យក្ ព្រះអ្គ សធវ ើជា អាជាាក្ណា
ត លក្ត ី សព្រះ ព្រះ
រាជា

ព្ទ្់គាមន

អំណាចព្បរយក្សអវ ីសនាះសឡើយ, អំណាចព្រះអ្គ

ជា

អំណាចនិមិរតរ ូបខ្របុសណា
ណ ះ។ ដ្ំសណាះព្ាយ គឺ សា ិរសៅក្នុ្ក្ណា
ត ប់នដ្
ព្បជារលរដ្ឋ សព្រះ ជា

មាាស់អំណាចព្បរយក្ស

ស ើយជា

អន ក្មាន

ការរវ ក្ិចា ការររផលព្បសយាជ្ន៍ជារិ៕

ឧប សៅ សង្ហា

អំណាចព្រះមហាក្សព្រអាព្ស័យរដ្ឋ ធមម នុញ្ញ
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