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េសចក្តីេផ្តើម 
េសរភីពៃនគំនិត និងករបេញចញមតិ គឺជសិទិធមនុស ជមលូ ្ឋ ន មយួ 

ែដល្រតូវបន្របកសេនកនុងេសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទិធ មនុស  េហើយ
្រតូវបនករពរេ្រកមកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពល រដ្ឋ និងសិទធិនេយប
យ។ 

ករេគរពសិទធិេសរភីពៃនគំនិត និងករបេញចញមតិ គឺមន រៈ 
សំខន ់ មនិ្រតឹមែតស្រមបក់រអភវិឌ បគុគលឲយបនេពញេលញប៉េុ ្ណ ះេទ 
ប៉ែុន្តែថមទងំស្រមបស់ងគមមយួផងែដរ េហើយកជ៏មលូ ្ឋ ន្រគឹះស្រមប្់រគប់
សងគម្របជធិបេតយយេសរ។ី េសរភីពទងំពីរេនះ ទកទ់ងគន យ៉ងជិតសនិទធ 
ែដលកនុងេនះ េសរភីពៃនករបេញចញមតិ គឺជមេធយ បយស្រមបក់រផ្ល ស់ប្តូ
រ និងករបេងកើតគំនិត េដើមបី ចែស្តងេចញជកែ់ស្តង។ 

ករទទលួបនេសរភីពៃនគំនិត និងករបេញចញមតិ គឺកនែ់តមន 
រៈសំខនែ់ថមេទៀត េ យ រែត ជលកខខណ្ឌ ដំបងូេគែដលមនិ ចេជៀស
បន ស្រមបក់រេធ្វើឲយសេ្រមចបននូវសិទធមិនុស េផ ងៗ ជេ្រចើនេទៀត។ 
្របសិនេបើរដ្ឋមយួ មនិេគរពេសរភីពៃនគំនិត និងករបេញចញមតិ េនះ ចនឹង
េធ្វើបះ៉ពល់ដល់ករអនុវត្តសិទិធជមលូ ្ឋ នដៃទេទៀត ែដលបគុគលទងំ យ្រតូវ
ទទលួបន ដូចជេសរភីពៃនករជបួ្របជំុ និងសមគម។ ករេគរពសិទិធចូលរមួ
កនុងកិចចករ ធរណៈ និងសិទធិេបះេឆន ត កម៏នទំនកទំ់នងគន ផងែដរ ជមយួ
នឹងករទទលួបនេសរភីពៃនគំនិត និងករបេញចញមតិ។ 

េនឆន ១ំ៩៩២ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបនផ្តល់សចច បន័េលើកតិកសញញ
អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ ែដលេនះមននយ័ថ កមពុជ្រតូវ
បនជបក់តព្វកិចច មផ្លូវចបបេ់ យបទបញញត្តិទងំ យ ៃនកតិកសញញ
េនះ។ ម្រ ៣១ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជបនែចងបែនថមេទៀតឲយ
រដ្ឋទទលួ គ ល់ និងេគរពសិទធមិនុស ទងំ យ ែដលមនែចងកនុងសនធិសញញ
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សិទិធមនុស អន្តរជតិ។ េហតុដូេចនះ កមពុជ គរួែតយកមកអនុវត្តឲយមន្របសិទធ
ភពនូវករបក្រ យ និងករបំភ្ល ឺ េទេលើបញញត្តិទងំ យ មម្រ ១៩ ៃន
កតិកសញញ េនះ ដូចមនកំណតេ់នកនុងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣៤។ ចបប់
ជតិ កប៏នធនករពរផងែដរដល់េសរភីពៃនករបេញចញមតិរបស់ពលរដ្ឋ
កមពុជ្រគបរ់បូ មម្រ ៤១ ៃនរដ្ឋធមមនុញញកមពុជ ែដលែចងថ “្របជពលរដ្ឋ
ែខមរ មនេសរភីពៃនករបេញចញមតិ េសរភីពខង រពត័ម៌ន ខងករេបះ
ពុមពផ យ និងេសរភីពៃនករជបួ្របជំុ”។ 

េតើេសរភីពៃនគនិំត និងករបេញច ញមត ិ មននយ័យ៉ងដចូេម្តច ម
ម្រ ១៩ ៃនកតកិសញញ អន្តរជតសិ្តីពីសិទ ធពិលរដ្ឋ និងសិទ ធនិេយបយ? 

ដូចមនែចងកនុងម្រ ១៩ ៃនកតិកសញញ េនះ សិទធិេសរភីពៃនគំនិត 
និងករបេញចញមតិ មនធតុផ ខុំសៗគន ចំននួបីគឺ៖ 

(ក) សិទធិ្របកនយ់កគំនិតរបស់ខ្លួនេ យគម នករេ្រជ តែ្រជក 
(ខ) សិទិធែស្វងរក និងទទលួពត័ម៌ន និងសិទធិទទលួបនពត័ម៌ន និង 
(គ) សិទធិបញជូ នពត័ម៌ន និងគំនិតសព្វែបបយ៉ង េ យមនិគិតពី្រពំែដន 

េទះជេ យផទ ល់មត ់ េ យសរេសរ ឬេ យេបះពុមព មទ្រមងសិ់លបៈក្តី 
ឬ មមេធយបយផ ព្វផ យដៃទ មយួក្តី មករេ្រជើសេរ ើសរបស់ខ្លួន។ 

េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣៤ ផ្តល់ពត័ម៌នបែនថមេទៀតអំពីនិយមនយ័
ៃនធតុផ នីំមយួៗកនុងចំេ មធតុផ ទំងំេនះ។ 

េតើរ ្ឋ ភបិល្រតូវមនកតព្វកចិចអ្វីខ ្លះ ទកទ់ងនឹងករេគរពសិទិ ធេសរភីព
ៃនគនិំត និងេសរភីពៃនករបេញច ញមត?ិ 

ដូចមនែចងយ៉ងជក់ ក់ មម្រ ១៩ សិទធិេសរភីពៃនគំនិត និង
ករបេញចញមតិ ដូចសិទធិទងំ អស់ែដរ កក់តព្វកិចច មផ្លូវចបបេ់ទេលើរ ្ឋ ភិ
បល មនដូចជ៖ 
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(ក) ្រតូវេគរពសិទធិេនះ ឬមនិ្រតូវេ្រជ ត ែ្រជកដល់ករទទលួបនសិទិធ
េនះេឡើយ 

(ខ) ្រតូវករពរសិទធិេនះ ឬ្រតូវអនុវត្តេ យយកចិត្តទុក កឲ់យបន្រតឹម 
្រតូវ េដើមបទីប់ ក ត ់ផ្តនទ េទស េសុើបអេងកត និងផ្តល់សំណងចំេពះពយសនៈកមម
ែដលបងកេឡើងេ យរបូវន្តបគុគល ឬនីតិបគុគល និង 

(គ) ្រតូវផ្តល់្របសិទធភពដល់សិទធិេនះ ឬ្រតូវចតវ់ធិនករេផ ងៗជវជិជ 
មន ឬជបរសិកមម េដើមបេីធ្វើឲយសេ្រមចបនដល់សិទធិេនះ។ 

េតើេសចក្តពីនយលទ់េូទ គជឺអ្វី? 

េសចក្តីពនយល់ទូេទ គឺជមេធយបយមយួែដលកនុងេនះគណៈកមម ធិករ
សិទធិមនុស  (ែដលជ ថ បន័ៃនអនកជំនញឯក ជយ ឃ្ល េំមើលករអនុវត្ត ICCPR 
េ យរដ្ឋភគី) េបះពុមពផ ព្វផ យនូវករបក្រ យរបស់ខ្លួន អំពីខ្លឹម រៃនបទ 
បញញត្តិននរបស់ ICCPR អំពីបញ្ហ មវស័ិយ េដើមបកំុីឲយមនចមងល់អំពីវ ិ ល 
ភព និងអតថនយ័ៃនម្រ នីមយួៗ។ 

ខ ្លមឹ រៃនេសចក្តពីនយលទ់េូទេលខ៣៤ 

េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣៤ ្រតូវបនអនុមត័េ យគណៈកមម ធិករ 
សិទិធមនុស  េនែខកកក  ឆន ២ំ០១១។ េសចក្តីពនយល់េនះ កជំ់នសួេសចក្តី
ពនយល់ទូេទេលខ១០ កលពីេលើកមនុ។ េសចក្តីពនយល់េនះ ផ្តល់នូវករពនយល់
បំភ្លអំឺពីបញ្ហ ដូចខងេ្រកម៖ 

(ក) ករយល់េឃើញជទូេទអំពីេសរភីពៃនគំនិត និងករបេញចញមតិ 
(ខ) ធតុផ ៃំននិយមនយ័អំពីេសរភីពៃនគំនិត និងករបេញចញមតិ 
(គ) េសរភីពៃនករបេញចញមតិ និង្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌ន 
(ឃ) សិទធិទទលួបនពត័ម៌ន 
(ង) េសរភីពៃនករបេញចញមតិ និងសិទធិនេយបយ 
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(ច) ករអនុវត្តម្រ ១៩(៣) េពលគឺ អំពីកររតឹតបតឹែដល ចអនុញញ ត
ឲយបនេទេលើេសរភីពៃនគំនិត និងករបេញចញមតិ(ជ ទិ៍េនេពលែដលករេធ្វើ 
យុត្តិកមម ្រតូវបនេធ្វើេឡើង អំពីសន្តិសុខជតិ និងកររក ស ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ) 

(ឆ) វ ិ លភពមនែដនកំណតៃ់នកររតឹតបតឹ េទេលើេសរភីពៃនករ
បេញចញមតិ េនកនុងវស័ិយជក់ កម់យួចំននួ (ដូចជ អំឡុងេពលេបះេឆន ត 
កររៈិគនម់្រន្តី ធរណៈ អងគករ រពត័ម៌ន ្របពន័ធផ ព្វផ យ មអីុនធឺេណត 
វជិជ ជីវៈខង រពត័ម៌ន ចបបស់្តីពីបរ ិ រេករ ្តិ៍) 

(ជ) ទំនកទំ់នងរ ងម្រ ១៩ និងម្រ ២០ (ស្តីពីករេឃសនឲយមន
ស្រងគ ម និងស្តីពីករញុះញងឲ់យមនករស្អបេ់ខពើមខងពូជ សន ៍និង សន)។ 

េ យ រែតកររតឹតបតឹែដល ចអនុញញ តឲយបន េទេលើេសរភីពៃន
គំនិត និងករបេញចញមតិ គឺជធតុផ មំយួកនុងចំេ មធតុផ ទំងំ យដ៏
ពិបកបំផុតៃនម្រ ១៩ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  បនេផ្ត តែផនកដសំ៏ខន់
ៃនេសចក្តីពនយល់របស់ខ្លួនេទេលើបញ្ហ េនះ។ គណៈកមម ធិករ ពយយមបំភ្លអំឺពី
្រពំែដនៃនមលូ ្ឋ នជធមម នុរបូចំននួពីរ ែដលេសរភីពៃនគំនិត និងករបេញចញ
មតិ ច្រតូវបនរតឹតបតឹ េ យសងកតធ់ងនថ់ កររតឹតបតឹដូចេនះ ្រតូវែត្រសបេទ
មភពចបំច ់ និងភពសមម្រតដតឹ៏ងរងឹ េហើយថ រដ្ឋ្រតូវែតបង្ហ ញឲយបន

ជក់ កថ់ ករគំ មកំែហងបងកេឡើងេ យករបេញចញមតិេនះ ត្រមូវឲយ ក់
កររតឹតបតឹ។ េសចក្តីពនយល់ទូេទេនះ ករ៏ក ជំហរផងែដរថ រដ្ឋទងំ យ្រតូវ
ែតបរសិកមមកនុងករបេងកើតវធិនករនន ែដលករពរ្របឆងំនឹងករ យ្រប រ 
ែដលមនបំណងបំបិទមតជ់នទងំ យ  ែដលអនុវត្តសិទធិេសរភីពៃនករ
បេញចញមតិរបស់េគ។ 

ជរមួ េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣៤ គឺជករអះ ងេឡើងវញិ អំពី រៈ
សំខនជ់សនូលៃនេសរភីពៃនគំនិត និងករបេញចញមតិស្រមបសិ់ទធិមនុស ទងំ
អស់។ េហតុដូេចនះ េសចក្តីពនយល់េនះ កំណតពី់វជិជម្រតដច៏េង្អ ត ែដលរដ្ឋ ច
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រតឹតបតឹសិទធិេនះបន។ េសរភីពៃនករបេញចញមតិ បំេរ ើឲយ្របេយជនរ៍បស់រដ្ឋ 
េ យករអនុញញ តិឲយមនសំេលង និងែថ្លងពីកររៈិគនេ់ យេសរ ី ជជងផ ព្វ 
ផ យេ យ កេ់លៀម មមេធយបយមយួេធ្វើឲយអន្ត យដល់អំ ចរដ្ឋ។ 
រដ្ឋែដលខកខនមនិបនធនករពរេសរភីពៃនគំនិត និងករបេញចញមតិ ក៏
្របឈមនឹង និភយ័កនុងករេធ្វើឲយខូចខតដល់ ម រតី្របកបេ យករៃចន្របឌិត 
និងដម៏ន រៈសំខនរ់បស់្របជពលរដ្ឋខ្លួន។ េសរភីពៃនករបេញចញមតិមន 

រៈសំខនេ់សមើនឹងផល្របេយជនរ៍បស់្របជពលរដ្ឋ។ អនុញញ តិឲយមនករ
ចូលរមួខងែផនកនេយបយ និងសកមមនិយមខងសងគមសីុវលិ និងករ្រប្រពឹត្ត 
េទរបស់រដ្ឋ ផ្តល់នូវករេជឿទុកចិត្តេទេលើករេបះេឆន ត និងករអនុវត្តសិទធិ
កនុងករេបះេឆន តេ យេសរ ី េហើយ ផ្តល់ជមលូ ្ឋ ន្រគឹៈមយួ េដើមបឲីយ្របជ
ពលរដ្ឋ ចេ្រកកឈរកនុងករករពរសិទធេិផ ងៗទងំអស់ ែដលពកួេគ្រតូវ
ទទលួបន្រសប មចបប។់ 

ករយិល័យឧត្តមសនងករ អងគករសហ្របជជតិ ទទលួបនទុកសិទធិ
មនុស ្របចកំមពុជ កំពុងែតេបះពុមពផ ព្វផ យឯក រដសំ៏ខនេ់នះ េ យ
មនក្តីសងឃមឹថ ឯក រេនះនឹងជជំនយួ ម រតីដល់ ជរ ្ឋ ភបិល និងៃដគូ
ដៃទេទៀត កនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងពកួេគ េដើមបអីនុវត្តេគលនេយបយេផ ងៗ 
ទកទ់ងនឹងេសរភីពៃនគំនិត និងករបេញចញមតិ េដើមបជីផល្របេយជន៍
ស្រមប្់របជពលរដ្ឋ្រគបរ់បូេនកមពុជ។ 

ករយិល័យឧត្តមសនងករ 
អងគករសហ្របជជតិ 
ទទួលបនទុកសិទធិមនសុ  

្របចកំមពុជ 
ែខវិចឆិក ឆន ២ំ០១២  
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maRta 19 

1> CnRKb;rUbmansiTi§Rbkan;ykmtieyabl;edayK μankareRCotERCk. 

2>CnRKb;rUbmansiTi§esrIPaBkñúgkarbeBa©jmti. siTi§enHRtUvrab;bBa©Úl 
TaMgesrIPaBRsavRCavB½t’man TTYl nigpSBVpSayB½t’man nigKMnitsBVEbb 
y:agedayminKitBIRBMEdn edaypÞal;mat; sresr b¤e)aHBum<tamTRmg;sil,³ 
kþI b¤k¾edaymeFüa)aypSBVpSaydéTeTotkþItamkareRCÍserIsrbs;xøÜn. 

3> kareRbIR)as;siT§iEdlEcgkñúgkfaxNÐÁ2 énmaRtaenHtRmUv[man 
krNIykic© nigkarTTYlxusRtUvBiess. dUecñH kareRbIR)as;siT§ienHGacman 
karritt,itmYycMnYnEdlRtUvkMNt;dac;xatedayc,ab; nigEdlcaM)ac;edIm,I ៖ 

¬k¦ eKarBsiTi§ nigkitiþsBÞrbs;GñkdéT. 

¬x¦ karBarsnþisuxCati sNþab;Fñab;saFarN³ suxPaB b¤ 
sIlFm’saFarN³. 
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េសចក្តីពនយលទ់ូេទេលខ៣៤  
ម្រ ១៩ ៖ េសរភីពៃនគនំិត និងេសរភីពៃនករបេញចញមត ិ

កំណត់សគំលទូ់េទ  

១. េសចក្តពីនយល់ទូេទេនះ កជ់ំនសួេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ
១០ (សមយ័្របជំុេលើកទី១៩)។ 

២. េសរភីពៃនគំនិត និងេសរភីពៃនករបេញចញមតិ គឺជលកខ 
ខណ្ឌ ែដលមនិ ចកតផ់្ត ចប់ន សំ បក់រអភវិឌ នេ៍ពញេលញ
របស់មនុស ។1 េសរភីពទងំេនះ មន រៈសំខនជ់ រវន័្ត   
សំ បស់ងគម កេ៏ យ។ េសរភីពទងំេនះ បេងកើតជមូល ្ឋ ន
្រគឹះដល់្រគបស់ងគម្របជធិបេតយយនិងេសរ។ី េសរភីពទងំពីរេនះ
មនទំនកទ់នំងគន យ៉ងជិតដិត េ យេសរភីពៃនករបេញចញមតិ
គឺជយនសំ បក់រផ្ល ស់ប្តូរ និងករអភវិឌ នៃ៍នគំនិត។ 

៣. េសរភីពៃនករបេញចញមតិ គឺជលកខខណ្ឌ ចចំចម់យួ សំ ប់
ករេធ្វើឲយសំេរចបននូវេគលករណ៍ៃនតម្ល ភព និងគណេនយយ
ភព ែដលមន រៈសំខនដ់ល់ករេលើកសទួយ និង ករករពរ
សិទធិមនុស ។ 

1 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ១១៧៣/២០០៣   រ ងBenhadj និង្របេទស ល់ហ រឺ,ី   ទស នៈយល់
េឃើញអនុមត័កលពីៃថងទី២០ កកក  ២០០៧    និងបណ្តឹ ងេលខ៦២៨/១៩៩៥  រ ង Park និង 

ធរណៈរដ្ឋកូេរ ៉ ទស នៈយល់េឃើញអនុមត័កលពីៃថងទី៥ កកក  ១៩៩៦  
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៤. កនុងចំេ មម្រ ដៃទេទៀត ែដលមនែចងពីករធនករពរ
េសរភីពៃនគំនិត នងិ/ឬេសរភីពៃនករបេញចញមតិ គឺម្រ ១៨, 
១៧, ២៥ នងិម្រ ២៧ ។ េសរភីពៃនគនំតិ នងិេសរភីពៃនករ
បេញចញមតិ បេងកើតជមលូ ្ឋ នមយួសំ បក់រទទួលបនទងំ្រសុង
នូវសិទធិមនុស ដៃទេទៀតកនែ់តទូ យ។ ឧទហរណ៍េសរភីពៃន 
ករបេញចញមតិ គឺជែផនកទងំមូលៃនករទទួលបនសិទធិមនេសរ ី
ភពខងករ្របជុំ និងខងសមគម និងករអនុវត្តសិទធិេបះេឆន ត។ 

៥. េ យពចិរ អំពីពកយេពចនជ៍ក់ ក ់ ៃនម្រ  ១៩ កថ 
ខណ័្ឌ ទី១ កដូ៏ចជទំនកទ់ំនងៃនគំនតិ និងេយបល់ (ម្រ ១៨) 
ករ កខ់លកខខណ្ឌ ចំេពះកថខណ័្ឌ ទ១ី នឹងមនិ្រសបជមយួ
េគលេ  និងេគលបំណងៃនកតិកសញញ េនះេទ។2 េលើសពីេនះ
េទេទៀត េទះជេសរភីពៃនគំនិតមនិបន យកនុងចំេ មសិទធិ
ទងំ យែដលមនិ ច្រតូវបនេធ្វើបដិបញញត្តិ េ យអនុេ ម
មបទបបញញត្តិៃនម្រ ៤ ៃនកតិកសញញ េនះកេ៏ យ ក្៏រតូវែត

រលឹំកេឡើងវញិថ “េនកនុងបញញត្តិទងំ យៃនកតិកសញញ  ែដល 
មនិបន យកនុងម្រ ៤ កថខណ័្ឌ ទី២ េនមនធតុផ មំយួចំនួន

2 សូមេមើលេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២៤(១៩៩៤) របស់គណៈកមម ធិករ ស្តីពីបញ្ហ ននពកព់ន័ធ
នឹងករ កខ់លកខខណ្ឌ េនេពលផ្តល់សចច បន័ ឬចូលជសមជិកៃនកតិកសញញ  ឬពិធី របែនថម
ៃនកតិកសញញ េនះ ឬទកទ់ងនឹងករ្របកសេសចក្តី មម្រ ៤១ ៃនកតិកសញញ េនះ កំណត ់
េហតុផ្លូវកររបស់ម សននិបតអងគករសហ្របជជតិ សមយ័្របជុំេលើកទី១៥ សំេ បែនថមេលខ
៤០ vol. I (A/50/40 (Vol. I)), ឧបសមពន័ធ V.  
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េទៀត ែដល មេយបល់របស់គណៈកមម ធិករ មនិ ច្រតូវបន
េធ្វើបដិបបញញត្តិ្រសបចបបេ់្រកមម្រ ៤” េឡើយ។3 េសរភីពៃន
គំនិត គឺជធតុផ មំយួ េ យ រែតេសរភីពេនះ មនិែដល ច
ក្ល យជករចចំច ់ េដើមបេីធ្វើបដិបញញត្តិកនុងេពលរដ្ឋមន្រគ សនន
េឡើយ។4 

៦. េ យពិចរ អំពីទំនកទ់ំនងរ ងេសរភីពៃនករបេញចញ
មតិជមយួសិទធិដៃទេទៀតេនកនុងកតកិសញញ េនះ េទះជករ ក់
ខលកខខណ្ឌ  ចំេពះធតុផ ជំក់ ក់ មយួៃនម្រ  ១៩ កថ
ខណ័្ឌ ទី២ ចទទួលយកបនក្តី កក៏រ កខ់លកខខណ្ឌ ទូេទមយួ
ចំេពះសិទធិដូចមនែចងកនុងកថខណ័្ឌ ទី២ នឹងមនិ្រសបជមយួ
េគលេ  និងេគលបំណងៃនកតិកសញញ េនះេទ។5 

៧. កតព្វកចិចេគរពេសរភីពៃនគំនិត និងករបេញចញមតិ អនុវត្ត
េលើ្រគបរ់ដ្ឋភគី ទូទងំៃផទ្របេទស។  ្រគប់ ថ បន័របស់រដ្ឋភគ ី
( ថ បន័នីតិ្របតិបត្តិ ថ បន័នីតិបញញត្តិ និងតុ ករ) និង ជញ ធរ

ធរណៈ ឬ ជញ ធររ ្ឋ ភបិលដៃទេទៀត េទះជេនថន ក់
កេ៏ យ (ថន កជ់តិ តំបន ់ ឬមូល ្ឋ ន) សុទធែតមនតួនទីអនុវត្ត
3
 សូមេមើលេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២៩ (២០០១) របស់គណៈកមម ធិករ ស្តីពីករេធ្វើបដិបញញតិ្ត
កនុងេពលរដ្ឋមន្រគ សនន កថខណ័្ឌ ទី១៣ កំណតេ់ហតុផ្លូវកររបស់ម សននិបតអងគករសហ
្របជជតិ សមយ័្របជុំេលើកទី៥៦ សំេ បែនថមេលខ៤០ vol. I (A/56/40 (Vol. I)), ឧបសមពន័ធទី VI. 

4  េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២៩ កថខណ័្ឌ ទី១១ 
5 េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២៤  
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ករទទួលខុស្រតូវរបស់រដ្ឋ។6 ករទទួលខុស្រតូវេនះ ក៏ ចអនុវត្ត
ផងែដរេ យរដ្ឋភគី េ្រកមកលៈេទសៈមយួចនំួន ទកទ់ងនឹង
អំេពើរបស់អងគភពពកក់ ្ត លរដ្ឋ។7 កតព្វកចិចេនះ កត៏្រមូវផង
ែដរឲយរដ្ឋភគីធនថ បុគគល្រគបរូ់ប ្រតូវរចួផុតពីអំេពើ មយួ
របស់អងគភព ឬបុគគលឯកជន ែដលនឲំយបះ៉ពល់ដល់ករទទួល
បនេសរភីពៃនគំនិត និងករបេញចញមតិ េទ មវ ិ លភព
មយួែដលថ សិទធិទងំ យកនុងកតិកសញញ េនះ ចធនដល់
ករអនុវត្តនរ៍ ងអងគភព ឬបុគគលឯកជន។8 

៨. រដ្ឋភគី្រតូវបនត្រមូវឲយធនថ សិទធិែដលមនែចងកនុងម្រ
១៩ ៃនកតិកសញញ េនះ ្រតូវបនផ្តល់អនុភពឱយេនកនុងចបបជ់តិ
របស់រដ្ឋ កនុង នៈមយួែដល្រសប មេគលករណ៍ែណន ំ ែដល
គណៈកមម ធិករបនផ្តល់ឱយ េនកនុងេសចក្តីពនយល់ទូេទរបស់ខ្លួន
េលខ៣១ស្តីពីចរតិលកខណៈៃនកតព្វកិចច មផ្លូវចបបជ់ទូេទែដល 
បនកំណតឲ់យរដ្ឋភគីៃនកតិកសញញ េនះ។ គរួរលឹំកែដរថ រដ្ឋភគ ី
គួរផ្តល់ឲយគណៈកមម ធិករ េ យអនុេ ម មរបយករណ៍ 
6 សូមេមើលេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣១ (២០០៤) របស់គណៈកមម ធិករស្តីពីចរកិលកខណៈៃន
កតព្វកិចចផ្លូវចបបជ់ទូេទរបស់រដ្ឋភគីចំេពះកតិកសញញ  កថខណ័្ឌ ទី៤ កំណតេ់ហតុផ្លូវកររបស់
ម សននិបតអងគករសហ្របជជតិ សមយ័្របជំុេលើកទី៥៩ សំេ បែនថមេលខ៤០ vol. I 

(A/59/40 (Vol. I)),  ឧបសមពន័ធទី III 
7 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៦១/១៩៧៩ រ ង Hertzberg et al និង្របេទស ្វ ងំឡង ់ទស នៈយល់ 
េឃើញអនុមត័កលពីៃថងទី០២ េម  ១៩៨២។ 
 8 េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣១ កថខណ័្ឌ ទី៨ សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៦៣៣/១៩៩៥ រ ង 
Gauthier និង្របេទសក   ទស នៈយល់េឃើញអនុមត័កលពីៃថងទី៧ េម  ១៩៩៩  
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ទងំ យែដលបន កជូ់ន ្រសប មម្រ ៤០ ៃនកតិកសញញ
េនះ ជមយួនឹងវធិនគតយុិត្តជតិែដលពកព់ន័ធករអនុវត្តនែ៍ផនករដ្ឋ
បល និងេសចក្តីសំេរចេផ ងៗរបស់តុ ករ កដូ៏ចជកំរតិេគល
នេយបយពកព់ន័ធ នងិករអនុវត្តន៍ មវស័ិយេផ ងៗេទៀតទក ់
ទងនឹងសិទធទិងំ យ ែដល្រតូវបនករពរេ យម្រ ១៩ 
េ យយកមកពិចរ នូវបញ្ហ  ែដលបនពិភក េនកនុងេសចក្តី
ពនយល់ទូេទេនះ។ រដ្ឋភគីគួរ កប់ញចូ លផងែដរ នូវពត័ម៌នស្តីព ី
ករេ ះ្រ យែដលមន្រ ប ់ ្របសិនេបើសិទធិទងំេនះ ្រតូវបន
រេំ ភបំពន។ 

េសរភីពៃនគំនិត 
៩. កថខណ័្ឌ ទី១ ៃនម្រ ១៩ ត្រមូវឲយមនករករពរសិទធិ
្របកននូ់វគំនិតេ យគម នករេ្រជ តែ្រជក។ េនះគឺជសិទធមិយួ 
ែដលកតិកសញញ េនះ ផ្តល់ឲយេ យគម នអញញ ្រតកមម ឬកររតិតបតិ
េឡើយ។ េសរភីពៃនគំនិត តសនធឹងេលើសិទធិផ្ល ស់ប្តូរគំនិត េន
េពល  នងិសំ បេ់ហតុផលអ្វីកេ៏ យ មែតបុគគលមន កេ់្រជើស
េរ ើសេ យេសរ។ី គម នជន មន ក ់ ច្រតូវទទួលរងនូវករខូច
ខតដល់សិទធិ មយួេ្រកមកតិកសញញ េនះេទ េ យែផ្អកេលើ
គំនិតជកែ់ស្តង ែដលខ្លួនបនយល់ដឹង ឬែដលបនសនមតេ់ឡើយ។ 
គំនិត ម្រគបរូ់បភព្រតូវបនករពរ បទ់ងំគំនតិែដលមនចរតិ
លកខណៈជនេយបយ វទិយ ្រស្ត ្របវត្តិ ្រស្ត សីលធម ៌ ឬ 
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សន។ ករ កជ់បទ្រពហមទណ្ឌ  ចំេពះករ្របកននូ់វគំនតិ 
មនិ្រសបនឹងកថខណ័្ឌ ទី១ េនះេទ។9 ករយយី ករបំភបិំភយ័ ឬ
ករបេងកើតឱយមនភពហមងេ ដល់បុគគល មយួ បទ់ងំករ
ចបខ់្លួន ករឃុំខ្លួន ករជនុំំជ្រមះ ឬករ កព់នធនគរេ យ រ
េហតុផលៃនគំនិត ែដលពួកេគ ច្របកនយ់ក គឺជកររេំ ភ
បំពនេលើម្រ ១៩ កថខណ័្ឌ ទី១ េនះ។10 

១០. កចិចខតិខំ្របឹងែ្របង មរូបភព កេ៏ យ េដើមបបីងខិតបងខំ
ឲយ្របកនយ់ក ឬមនិ្របកនយ់កគំនតិ មយួ ្រតូវបន ម  
ឃត។់11 េសរភីពេដើមបសំីែដងគំនិតរបស់បុគគលមន កក់ច៏បំច្់រតូវ
បប់ញចូ ល េសរភីពមនិសំែដងគំនិតរបស់បុគគលេនះផងែដរ។ 

េសរភីពៃនករបេញចញមតិ 
១១. កថខណ័្ឌ ទី២ ត្រមូវឲយរដ្ឋភគី ធនករពរសិទធិមនេសរ ី
ភពៃនករបេញចញមតិ បទ់ងំសិទធិែស្វងរក ទទលួនិងែចករែំលក 
ពត័ម៌ន នងិគំនិត្រគបែ់បបយ៉ងេ យគម នែដនកំណត។់ សិទធេិនះ 

9 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៥៥០/៩៣ រ ងFaurissonនិង្របេទសប ងំ ទស នៈយល់េឃើញអនុមត័
កលពីៃថង៨ វចិឆិក ១៩៩៦។ 
10 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ១៥៧/១៩៨៣ រ ងMpaka-Nsusu និង្របេទសហ េអៀ ទស នៈយល់
េឃើញអនុមត័កលពីៃថងទី២៦ មនី ១៩៨៦ និងបណ្តឹ ងេលខ៤១៤/១៩៩០ រ ង Mika Miha និង
្របេទសហគីនេអក្វ ទរ័   ទស នៈយល់េឃើញអនុមត័កលពីៃថងទី៨ កកក  ១៩៩៤។ 

11 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៨៧៨/១៩៩៩  រ ង Kang  និង ធរណៈរដ្ឋកូេរ ៉  ទស នៈយល់េឃើញ
អនុមត័កលពីៃថងទី១៥ កកក  ២០០៣។  
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បទ់ងំករសំែដង និងករទទលួយកនូវករ្រប្រស័យទកទ់ង
ម្រគបរូ់បភពៃនគំនិត និងេយបល់ែដល ចបញជូ នបន្តេទអនក

ដៃទេទៀត សថិតេ្រកមបទបញញត្តិកនុងម្រ ១៩ កថខណ្ឌ ទី៣ និង
ម្រ ២០។12 សិទធិេនះ បទ់ងំសនទរកថនេយបយ13 និងបទ
អ ថ ធិបបយអំពីកិចចករខ្លួនផទ ល់14 និងអំពីកចិចករ ធរណៈ15 
ករ្រតួតពិនិតយយ៉ងមត៉ច់ត1់6

 ករពិភក អំពីសិទធិមនុស 17
 វជិជ ជីវៈ 

ខង រពត័ម៌ន18 ករសំែដងវបបធម ៌នងិសិលបៈ19 ករបេ្រង ន20 
និងសនទរកថ សន។21 សិទធិេនះ ក៏ ច បប់ញចូ លទងំករ
ផ យពណិជជកមមផងែដរ។   វ ិ លភពៃនកថខណ្ឌ ទី ២  ្រគប

12 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៣៥៩/១៩៨៩និងបណ្តឹ ងេលខ៣៨៥/១៩៨៩ រ ងBallantyne, David-
sonនិងMcIntyre និង្របេទសក  ទស នៈយល់េឃើញអនុមត័កលពីៃថងទី១៨ តុ  ១៩៩០ 

13 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៤១៤/១៩៩០ រ ង Mika Miha និង្របេទសហគីនេអក្វ ទរ័។ 

14 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ១១៨៩/២០០៣ រ ង Fernando និង្របេទស្រសីលងក  ទស នៈយល់
េឃើញអនុមត័កលពីៃថងទី៣១ មនី ២០០៥។ 

15 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ១១៥៧/២០០៣ រ ង Coleman និង្របេទសអូ្រ ្ត លី ទស នៈយល់
េឃើញអនុមត័កលពីៃថងទី១៧ កកក  ២០០៦។ 

16 េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសជប៉ុន(CCPR/C/JPN/CO/5)។ 

17 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ១០២២/២០០១ រ ង Velichkin និង្របេទសេប រ ៉ុស ទស នៈយល់
េឃើញអនុមត័កលពីៃថងទី២០ តុ  ២០០៥។  
18 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ១៣៣៤/២០០៤ រ ង Mavlonov and Sa’di និង្របេទសអ៊ុយេបគី ថ ន 
ទស នៈយល់េឃើញអនុមត័កលពីៃថងទី១៩ មនី ២០០៩។  
19 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៩២៦/២០០០ រ ង Shin  និង ធរណរដ្ឋកូេរ ៉ ទស នៈយល់េឃើញអនុ
មត័កលពីៃថងទី១៦ មនី ២០០៤។ 

20 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៧៣៦/៩៧ រ ងRoss និង្របេទសក  ទស នៈយល់េឃើញអនុមត័
កលពីៃថងទី១៨ តុ  ២០០០។ 

21 សូមេមើលបណ្តឹ ងខងេលើ រ ង Ross និង្របេទសក  
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ដណ្ត ប ់ទងំេលើករបេញចញមតិ ែដល ចចតទុ់កថជពកយសំដី
យ្រប រធងន់ៗ 22 េទះបីជករសំែដងមតិែបបេនះ ច្រតូវបន 

រតិតបតិ អនុេ ម មបញញត្តិៃនម្រ ១៩ កថខណ្ឌ ទី៣ និង
ម្រ ២០ កេ៏ យ។ 

១២. កថខណ្ឌ ទី២ ករពរករសែម្តងមតិ ម្រគបទ់្រមង ់ និង
មេធយបយផ ព្វផ យមតិ។ ទ្រមងទ់ងំេនះ បទ់ងំភ និយយ 
សរេសរ និងភ សញញ  េហើយករសែម្តងមតិេ យមនិេចញជ
សំដីែបបេនះ មនដូចជ មរយៈរូបភពនិងវតថុសិលបៈ។23 មេធយ 
បយសំែដងមតិ បទ់ងំេសៀវេភ កែសត24 បទវចិរណកថ25 
បណ័្ណ ្របកស ប 26 សំេលៀកបំពក ់និងឯក រចបបន់ន27 រមួ
ទងំ្រគបទ់្រមង ់ដៃទេទៀត មេ តទស ន ៍ ្រពមទងំវធិីសំែដង
មតិ មរយៈអុីនធឺែណត និងេអឡិច្រតូនិកផង។ 

22 សូមេមើលបណ្តឹ ងខងេលើ រ ង Ross និង្របេទសក ។ 

23 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៩២៦/២០០០  រ ង Shin  និង ធរណរដ្ឋកូេរ ៉ទស នៈយល់េឃើញ
អនុមត័កលពីៃថងទី១៦ មនី ២០០៤។ 
24 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ១៣៤១/២០០៥ រ ងZundelនិង្របេទសក  ទស នៈយល់េឃើញ
អនុមត័កលពីៃថងទី២០ មនី ២០០៧។ 

25 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ១០០៩/២០០១ រ ង Shchetoko et al និង្របេទសេប រូស ទស នៈ
យល់េឃើញអនុមត័កលពីៃថងទី១១ កកក  ២០០៤។ 

26 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៤១២/១៩៩០ រ ង Kivenmaa និង្របេទស ្វ ងំឡង ់ ទស នៈយល់
េឃើញអនុមត័កលពីៃថងទី៣១ មនី ១៩៩៤។ 

27 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ១១៨៩/២០០៣ រ ង Fernando និង្របេទស្រសីលងក ។ 
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េសរភីពៃនករបេញចញមតិ និង្របព័នធ រព័ត៌មន 
១៣. រពត័ម៌ន ឬ្របពន័ធផ ព្វផ យេផ ងេទៀតែដលេសរ ី គម ន
ករ្រតួតពិនិតយនិងរតិតបតិ មន រៈសំខនក់នុងសងគម កេ៏ យ 
េដើមបធីនដល់េសរភីពៃនគំនិតនងិករសំែដងមតិ និងករទទួល
បនសិទធិដៃទេទៀតៃនកតិកសញញ េនះ។28 េសរភីពេនះបេងកើតជ 
សរសរ្រគឹះមយួកនុងចំេ មសរសរ្រគឹះដៃទេទៀត កនុងសងគម្របជ
ធិបេតយយ។ កតិកសញញ េនះ ្រកេ បយកសិទធិមយួ ែដល ម   
រយៈេនះ ្របពន័ធផ ព្វផ យ ចទទួលបនពត័ម៌ន េ យឈរេលើ
មូល ្ឋ នមយួែដលពត័ម៌នេនះ ចបំេពញមុខងររបស់ បន។29 
ករ្រប្រស័យទកទ់ងេ យេសរៃីនពត័ម៌ន នងិមតិេយបល់អំពី
បញ្ហ ធរណៈ និងបញ្ហ នេយបយ រ ង្របជពលរដ្ឋ េបកខជន 
និងតំ ងជបេ់ឆន ត គជឺករសំខន។់ ឆ្លុះបញច ំងអំពី រពត័ ៌
មនេសរ ី និង្របពន័ធផ ព្វផ យេផ ងេទៀត ចេធ្វើអធិបបយអំពី
បញ្ហ ធរណៈ េ យគម នករ្រតួតពិនិតយចបេ់ទស ឬករ ក់
កំហិត និងេដើមបផី្តល់ពត័ម៌នអំពីមតិ ធរណៈ។30 ធរណៈ 
ជនកម៏នសិទធិដូចគន ផងែដរ កនុងករទទួលបនពត័ម៌នពី្របពន័ធ
ផ ព្វផ យទងំេនះ។31 
28 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ១១២៨/២០០២ រ ង Marques និង្របេទសអងេ់ គ  ទស នៈយល់
េឃើញអនុមត័កលពីៃថងទី២៩ មនី ២០០៥។  
29 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៦៣៣/៩៥ រ ង Gauthier និង្របេទសក ។ 
30 សូមេមើលេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២៥(១៩៩៦) របស់គណៈកមម ធិករស្តីពីម្រ ២៥ (ករ
ចូលរមួកនុងកិចចករ ធរណៈ និងសិទធិេបះេឆន ត) កថខណ័្ឌ ទី២៥  កំណតេ់ហតុផ្លូវកររបស់ម
សននិបតអងគករសហ្របជជតិ សមយ័្របជុំេលើកទី៥១ សំេ បែនថមេលខ៤០ vol. I (A/51/40 

(Vol. I)), ឧបសមពន័ធទី V 
31 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ១៣៣៤/២០០៤ រ ង Mavlonov and Sa’di និង្របេទសអ៊ុយេបគី ថ ន 
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១៤. ជមេធយបយមយួ េដើមបកីរពរសិទធិអនកេ្របើ្របស់្របពន័ធពត័ ៌
មន បទ់ងំសមជិកៃន្រកុមនិគមជន នងិជនភគតិចខងភ  
កនុងករទទលួបនពត័ម៌ន និងគំនិតេយបល់េផ ងៗយ៉ងទូលំ
ទូ យេនះ រដ្ឋភគីគួរយកចិត្តទុក កជ់ពិេសស េលើកទឹកចិត្ត
ឲយមន្របពន័ធផ ព្វផ យេផ ងៗ និងឯក ជយ។ 

១៥. រដ្ឋភគី គួរគិតគូរអំពីកំរតិៃនករវតិ្តនែ៍ផនកបេចចកវទិយទនំក់
ទំនងនិងពត័ម៌ន ដូចជ អុីនធឺែណតនិង្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌ន 
េអឡិច្រតូនិកចល័ត បនផ្ល ស់ប្តូរជដំកំភនួ នូវករអនុវត្តនទ៍ំនក់
ទំនងគន ជុំវញិពិភពេ ក។ បចចុបបននេនះមនប ្ត ញសកលមយួ 
សំ បក់រផ្ល ស់ប្តូរគំនិតេយបល់ ែដលមនិចបំចព់ឹងែផ្អកេលើអន្តរ
ករ្ីរបពន័ធផ ព្វផ យម ជន មែបប្របៃពណីេទៀតេឡើយ។ រដ្ឋ
ភគ ីគួរចត់ ល់វធិនករចបំចេ់ដើមបពី្រងឹងឯក ជយភពៃន្របពន័ធ
ផ ព្វផ យថមទីងំេនះ េហើយធនឲយបុគគល្រគបរូ់ប ទទួលបន
្របពន័ធទងំេនះ។ 

១៦. រដ្ឋភគ ីគួរធនថ េស ផ យពត័ម៌ន ធរណៈ ដំេណើ រ
ករ្របកបេ យឯក ជយ។32 ដូេចនះ រដ្ឋភគី គួរែតធនករពរឯក
ជយភព នងិេសរភីពខងករពុមពផ យរបស់ពួកេគ។ រដ្ឋភគី គួរ

ផ្តល់មូលនិធកិនុងលកខណៈមយួែដលមនិេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់ឯក ជយ
ភពរបស់ពួកេគ។ 
32 េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប់ ធរណៈរដ្ឋម៉ុលដូ ៉  (CCPR/CO/75/MDA)។ 
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១៧. បញ្ហ ទកទ់ងនឹង្របពន័ធផ ព្វផ យ ្រតូវបនពិភក ែថម
េទៀតកនុងែផនកៃនេសចក្តីពនយល់ទូេទេនះ ែដលេលើកេឡើងអំពីករ
រតិតបតិេលើេសរភីពៃនករបេញចញមតិ។ 

សទិធទិទួលបនព័ត៌មន 
១៨. ម្រ ១៩ កថខណ័្ឌ ទី២ ្រគបដណ្ត បេ់លើសិទធិទទួលបនពត័ ៌
មនែដល្រគប្់រគងេ យ ថ បន័ ធរណៈ។ ពត័ម៌នេនះ ប់
ទងំ កំណតេ់ហតុែដល្រគប្់រគងេ យ ថ បន័ ធរណៈ េ យ
មនិគិតពទី្រមងែ់ដលពត័ម៌នេនះ្រតូវរក ទុក ្របភព និងកល
បរេិចឆទៃនករផលិតេនះេឡើយ។ ថ បន័ ធរណៈ គឺជ ថ បន័
ដូចបនគូសបញជ កក់នុងកថខណ័្ឌ ទី៧ៃនេសចក្តីពនយល់ទូេទេនះ។ 
ករចត់ ងំៃន ថ បន័ទងំេនះ ក៏ ច បប់ញចូ លផងែដរនូវអងគ
ភពដៃទេទៀត េនេពលែដលអងគភពទងំេនះ បំេពញមុខងរ
ធរណៈ។ ដូចបនកតសំ់គល់រចួេហើយ េ យគួរផ ជំមយួម្រ
២៥ៃនកតិកសញញ េនះ សិទធិទទួលបនពត័ម៌ន បទ់ងំសិទធែិដល 
្របពន័ធផ ព្វផ យទទួលបនពត័ម៌នអំពីកិចចករ ធរណៈ33 និង
សិទធិរបស់ ធរណៈជនទូេទ កនុងករទទួលបនពត័ម៌ន ម
្របពន័ធផ ព្វផ យ។34 ធតុផ ៃំនសិទធទិទួលបនពត័ម៌នកម៏នែចង 
ផងែដរ កនុងបញញត្តិេផ ងៗ ៃនកតិកសញញ េនះ។ ដូចែដលគណៈ 
កមម ធិករ បនសេងកតេឃើញេនកនុងេសចក្តីពនយល់ទូេទរបស់ខ្លួន
33 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៦៣៣/៩៥ រ ង Gauthier និង្របេទសក ។ 

34 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ១៣៣៤/២០០៤ រ ង Mavlonov and Sa’di និង្របេទសអ៊ុយេបគី ថ ន  



23 

 

េលខ១៦ពកព់ន័ធនឹងម្រ ១៧ ៃនកតិកសញញ េនះ បុគគល្រគប់
រូបគួរែតមនសិទធិបញជ កច់បស់ មទ្រមងម់យួងយយល់ េហើយ
្របសិនជដូេចន ះ ថេតើទិនននយ័ផទ ល់ខ្លួនអ្វីខ្លះែដល្រតូវបនរក ទុក
កនុងសំណំុឯក រទិនននយ័ស្វ័យ្របវត្តិ និងសំ បេ់គលបំណងអ្វី
ខ្លះ។ បុគគល្រគបរូ់ប គួរែត ចបញជ កច់បស់ផងែដរថេតើ ជញ ធរ 

ធរណៈ ឬបុគគលឯកជន ឬ ថ បន័ឯកជន មយួ មនសិទធិ
ពិនិតយ ឬ ចពិនិតយសំណំុឯក ររបស់គតប់ន។ ្របសិនជ
សំណំុឯក រែបបេនះ មនទិនននយ័ផទ ល់ខ្លួនែដលមនិ្រតឹម្រតូវ ឬ
្រតូវបន្របមូល ឬចតឱ់យេ្របើ្របស់ផទុយនឹងបញញត្តិៃនចបបេ់នះ 
បុគគល្រគបរូ់ប គួរែតមនសិទធិឲយេគេធ្វើករែកត្រមូវសំណំុឯក រ
របស់ខ្លួនេឡើងវញិ។ អនុេ ម មម្រ ១០ ៃនកតិកសញញ េនះ 

ជនជបឃុ់ំ មនិ្រតូវបតប់ងសិ់ទធិពិនតិយេមើលឯក រេពទយរបស់ខ្លួន
េឡើយ។35 េនកនុងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣២ េលើម្រ ១៤ 
ៃនកតិកសញញ េនះ គណៈកមម ធិករ បនកណំតព់ីករមនសិទធិ
េផ ងៗ កនុងករទទលួបនពត័ម៌នែដល្រគប្់រគងេ យជន្រតូវ
េចទពីបទ្រពហមទណ្ឌ ។36 អនុេ ម មបញញតិៃនម្រ ២ បគុគល
្រគបរូ់ប គួរមនសិទធិទទលួបនពត័ម៌ន ទកទ់ងនឹងសិទធិជទូេទ
35 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៧២៦/១៩៩៦ រ ង Zheludkov និង្របេទសអ៊ុយែ្រកន ទស នៈយល់
េឃើញអនុមត័កលពីៃថងទី២៩ តុ  ២០០២។ 
36 សូមេមើលេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣២(២០០៧) របស់គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិេសមើភពគន េន
ចំេពះមុខចបប ់ និង ជ្រមះក្តី និងសិទធិទទួលបនសវនករ្រតឹម្រតូវមយួ កថខណ័្ឌ ទី៣៣  
កំណតេ់ហតុផ្លូវកររបស់ម សននិបតអងគករសហ្របជជតិ សមយ័្របជំុេលើកទី៦២ សំេ
បែនថម េលខ៤០ vol. I (A/62/40 (Vol. I)), ឧបសមពន័ធទី VI 
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របស់ខ្លួនកនុងកតិកសញញ េនះ។37 មម្រ ២៧ ករេធ្វើេសចក្តី
សំេរចរបស់រដ្ឋភគី ែដល ចជួយ ស្រមួលជដំកំភនួដល់រេបៀប
របបរស់េន និងវបបធមរ៌បស់្រកុមជនភគតិច មយួគួរែត្រតូវេធ្វើ
េឡើងកនុងដំេណើ រករមយួ ែដលមនករពិេ្រគះេយបល់ និងករែចក 
រែំលកពត័ម៌នជមយួសហគមនែ៍ដលទទួលរងផលបះ៉ពល់។38 

១៩. េដើមបេីធ្វើឱយមន្របសិទធភពដល់សិទធិទទលួបនពត័ម៌ន រដ្ឋ
ភគីគួរេរៀបចំឲយបនសកមមជងមុន កនុងករទុក កព់ត័ម៌ន េទ
កនុង្របពន័ធផ ព្វផ យ ធរណៈ នូវពត័ម៌នរបស់រ ្ឋ ភបិលែដល
ទកទ់ងនឹងផល្របេយជន៍ ធរណៈ។ រដ្ឋភគី គួរ្របងឹែ្របង
្រគបែ់បបយ៉ង េដើមបធីនឱយមនករទទួលបនេ យងយ្រសួល 
ឆបរ់ហ័ស មន្របសិទធភព និងជកែ់ស្តង នូវពត័ម៌នដូចេនះ។ 
រដ្ឋភគីគួរអនុមត័ផងែដរ នូវនីតិវធិីចបំច ់ ែដល មរយៈេនះ េគ
ចទទួលបនពត័ម៌ន ជ ទិ៍ មរយៈចបបស់្តីពីេសរភីពខង

ពត័ម៌ន។39 នីតិវធិីេនះ គួរែចងអំពចីំ តក់រឱយបនទនេ់ពល
េវ  េលើសំេណើ សំុពត័ម៌ន េយង មវធិនចបស់ ស់ែដល
្រសបនឹងកតកិសញញ េនះ។ កំៃរសំ បក់រេសនើសំុពត័ម៌នេនះ មនិ
គួរបងកជឧបសគគមនិសមេហតុផល ដល់លទធភពទទួលបនពត័ ៌

37 សូមេមើលេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣១ 

38 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ១៤៥៧/២០០៦  រ ង Poma  និង្របេទសេបរ៉ ូ  ទស នៈយល់េឃើញអនុ
មត័កលពីៃថងទី២៧ មនី ២០០៩។ 
39 សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទស ែហ ៃបហ៊ ន(CCPR/C/79/Add.38(1994)) 
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មនេឡើយ។ ជញ ធរគួរែតផ្តល់េហតុផលចំេពះករបដិេសធ  
មយួពីករផ្តល់សិទធិទទលួបនពត័ម៌ន។ ដំេ ះ្រ យេផ ងៗ 
គួរែត្រតូវ កឱ់យអនុវត្តស្រមបក់រប្តឹងត ៉ អពំកីរបដិេសធមនិផ្តល់
សិទធិទទួលបនពត័ម៌ន កដូ៏ចជករណីមនិមនករេឆ្លើយតបនឹង
ករេសនើសំុេនះ។ 

េសរភីពៃនករបេញចញមតិ និងសទិធនិេយបយ 
២០. េនកនុងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២៥ ស្តីពកីរចូលរមួកនុងកិចច
ករ ធរណៈ និងសិទធិេបះេឆន ត គណៈកមម ធិករបនបរយិយ
អំពី រៈសំខនៃ់នេសរភីពៃនករបេញចញមតិ សំ បក់រ្រប្រពឹត្ត
េទៃនកិចចករ ធរណៈ និងករេ្របើ្របស់សិទធិេបះេឆន ត្របកប 
េ យ្របសិទធភព។ករ្រប្រស័យទកទ់ងគន េ យេសរៃីនពត័ម៌ន 
និងមតិេយបល់អំពីបញ្ហ ធរណៈ និងនេយបយ រ ង្របជ
ពលរដ្ឋ េបកខជន និងតំ ងជបេ់ឆន តគឺជករសំខន។់ េនះសឲយ
េឃើញថ រពត័ម៌ន និង្របពន័ធផ ព្វផ យដៃទេទៀតែដលមន
លកខណៈេសរ ី ចេធ្វើអ ថ ធិបបយអពំីបញ្ហ ធរណៈ និង្របប់
ឲយដឹងអំពីមតិ ធរណៈ េ យគម នករ្រតួតពិនិតយឬកររតិតបតិ។40 
រដ្ឋភគីទងំ យ្រតូវចប់ រមមណ៍េលើករែណន ំ េនកនុងេសចក្តី
ពនយល់ទូេទេលខ២៥ ស្តីពីករេលើកសទួយនិងករករពរេសរភីព 
ៃនករបេញចញមតិ កនុងបរបិទេនះ។ 
40 សូមេមើលេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២៥ ស្តីពីម្រ ២៥ៃនកតិកសញញ  កថខណ័្ឌ ទី២៥ 
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ករអនុវត្តម្រ ១៩(៣) 
២១. កថខណ័្ឌ ទី៣ ែចងយ៉ងចបស់ថករេ្របើ្របស់សិទធិមន
េសរភីពៃនករបេញចញមតិ អនុវត្តទនទឹមនឹងភរកចិច និងករទទួល
ខុស្រតូវជក់ ក។់ សំ បេ់ហតុផលេនះ ចំណុចពរីៃនកររតិតបតិ
សិទធិេនះ ្រតូវបនអនុញញ តែដល ចទកទ់ងនឹង ឬមយួករេគរព
សិទធិ ឬេករ ្តិ៍េឈម ះរបស់អនកដៃទ ឬមយួេទៀត ករករពរសន្តិសុខ
ជតិឬស ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ សីលធមឬ៌សុខភព ធរណៈ។ 
េទះជយ៉ង កេ៏ យ កល រដ្ឋភគី កក់ររតិតបតិេទេលើ
ករេ្របើ្របស់េសរភីពៃនករបេញចញមតិ កររតិតបតិទងំេនះ មនិ
ចេធ្វើឲយអន្ត យដល់សិទធិេនះេឡើយ។ គណៈកមម ធិកររលឹំកថ 

ទំនកទ់ំនងរ ងសិទធិ នងិកររតិតបតិ និងទំនកទ់នំងរ ងបទ ្ឋ ន 
និងអញញ ្រតកមម មនិ្រតូវេធ្វើឲយផទុយគន េឡើយ។41 គណៈកមម ធិករ ក៏
បនរលឹំកផងែដរអំពីបទបបញញត្តិៃនម្រ ៥ កថខណ័្ឌ ទី១ៃនកតិក 
សញញ េនះ ែដលមននយ័ថ “គម នបទបបញញតិ្ត មយួ េនកនុង
កតិកសញញ េនះ ច្រតវូបនបក្រ យថជករត្រមូវឱយរដ្ឋ
មយួ ្រកុម មយួ ឬបុគគល មន ក ់ មនសិទធិចូលរមួេធ្វើសកមម 
ភព ឬ្រប្រពឹត្តអំេពើអ្វីមយួ ែដលសំេ ដល់ករបំផ្លិចបំផ្ល ញ
មយួៃនសិទធិ និងេសរភីពែដល្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងកតិក
សញញ េនះ ឬសំេ ដល់កររតិតបតិ ែដលមនវ ិ លភពធំជង
ក្រមតិែដលមនែចងេនកនុងកតិកសញញ េនះេឡើយ។ 
41សូមេមើលេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២៧ របស់គណៈកមម ធិករស្តីពីម្រ ១២ កំណតេ់ហតុផ្លូវករ 
របស់ម សននិបតអងគករសហ្របជជតិ សមយ័្របជំុេលើកទី៥៥ សំេ បែនថមេលខ៤០ vol. I 

(A/55/40 (Vol. I)), ឧបសមពន័ធទី VI ែផនក-ក  
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២២. កថខណ័្ឌ ទី៣ែចងអំពីលកខខណ្ឌ ជក់ កម់យួចំនួន េហើយ
មនែត មលកខខណ្ឌ ទងំេនះេទ េទើបកររតិតបតិ ចេធ្វើេទបន៖ 
កររតិតបតិេនះ ្រតូវែតមន “ែចងេ យចបប”់ កររតិតបតិេនះេទៀត
េ ធ ចេធ្វើេទបន េ យឈរេលើេហតុផលមយួ កនុងចំេ ម
េហតុផលទងំ យ ែដលមនែចងេនកនុងអនុកថខណ័្ឌ  (ក) និង
(ខ)ៃនកថខណ័្ឌ ទី៣ េហើយ្រតូវែត្រសបនឹងករ កលបងដត៏ឹងរងឹ
អំពីភពចបំច ់នងិភពសមម្រត។42 កររតិតបតិមនិ្រតូវបនអនុ 
ញញ តេទ េបើេហតុផលទងំ យែដលផ្តល់ឱយ មនិមនែចងជក់

កដូ់ចកនុងកថខណ័្ឌ ទី៣ េនះ េទះបីជេហតុផលេនះ ចេធ្វើ
យុត្តិកមមដល់កររតិតបតិសិទធិដៃទេទៀត ែដល្រតូវបនករពរកនុង
កតិកសញញ េនះកេ៏ យ។ កររតិតបតិ ្រតូវែតយកមកអនុវត្តបន
ែតសំ បេ់គលបំណងទងំ យែដល្រតូវបនបញញត្តិ េហើយ្រតូវ
ែតទកទ់ងេ យផទ ល់នឹងេសចក្តី្រតូវករជក់ ក ់ ែដល្រតូវបន
សំ ងេលើ។43 

២៣. រដ្ឋភគី គួរ កេ់ចញនូវវធិនករមន្របសិទធភព េដើមបកីរ 
ពរ្របឆងំនឹងករ យ្រប រ ែដលមនេគលេ បំបិទមតអ់នក
ទងំ យែដលេ្របើ្របស់សិទធិេសរភីពៃនករបេញចញមតិ។ កថ
42 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ១០២២/២០០១ រ ងVelichkin និង្របេទសេប រ ៉ុស ទស នៈយល់
េឃើញអនុមត័កលពីៃថងទី២០ តុ  ២០០៥។ 

43 សូមេមើលេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២២  របស់គណៈកមម ធិករ កំណតេ់ហតុផ្លូវកររបស់ម  
សននិបតអងគករសហ្របជជតិ សមយ័្របជុំេលើកទី៤៨ សំេ បែនថមេលខ៤០ (A/48/40), 

ឧបសមពន័ធទី VI 
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ខណ័្ឌ ទី៣ ចមនិែដល្រតូវេគសំ ងថជយុត្តិកមម េដើមបឃី្លុ ំមត់
ករតសូ៊មតិ មយួៃនលិទធិ្របជធិបេតយយពហុបក  េគលករណ៍ 
្របជធិបេតយយនិងសិទធិមនុស េឡើយ។44 េទះសថិតកនុងករណី  
កេ៏ យ េគមនិ ច យ្រប រេលើបុគគល មយួ េ យ រែត
បុគគលេនះ េ្របើ្របស់េសរភីពៃនគំនិត ឬករបេញចញមតិរបស់ខ្លួន
េឡើយ បទ់ងំ មទ្រមងៃ់នករ យ្រប រ ដូចជ ករចបខ់្លួន
មទំេនើងចតិ្ត ករេធ្វើទរុណកមម ករគំ មកំែហងដល់ យុជីវតិ 

នងិករគំ មសំ បជ់េដើម ្រតូវែត្រសប មម្រ ១៩។45 ជ 
េរឿយៗ អនក រពត័ម៌នែតងែតជកមមវតថុៃនករគំ មកំែហង ករ
បំភតិបំភយ័ និងករ យ្រប រែបបេនះ េ្រពះែតសកមមភពរបស់
ពួកេគ។46 ដូចគន េនះែដរ បុគគលទងំ យែដលចូលរមួកនុងករ
្របមូល និងករវភិគពត័ម៌នស្តីពី ថ នភពសិទធិមនុស  និងែដល
េបះពុមភផ យរបយករណ៍ ពកព់ន័ធនឹងសិទធិមនុស  បទ់ងំ
េច្រកម និងេមធវ។ី47 ករ យ្រប រទងំេនះ គួរែត្រតូវបនេធ្វើ
44 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៤៥៨/៩១ រ ង Mukong និង្របេទសកមំរឺនូ ទស នៈយល់េឃើញអនុមត័
កលពីៃថងទី២១ កកក  ១៩៩៤។ 
45 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ១៣៥៣/២០០៥ រ ង Njaru និង្របេទសកមំរឺនូ ទស នៈយល់េឃើញអនុ
មត័កលពីៃថងទី១៩ មនី ២០០៧។ 
46 ជឧទហរណ៍ សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទស ល់េហ រ ី (CCPR/C/DZA/
CO/3) េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសកូ ្ត រកី(CCPR/C/CRI/CO/5) និងេសចក្តីសេងកត
សននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសសូ៊ដង ់(CCPR/C/SDN/CO/3) 
47 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ១៣៥៣/២០០៥ រ ង Njaru និង្របេទសកមំរឺនូ េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ ន
សំ ប្់របេទសនីក ៉ហគ័រ (CCPR/C/NIC/CO/3) េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ ន សំ ប្់របេទសទុយេនសីុ 
(CCPR/C/TUN/CO/5) េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប់ ធរណៈរដ្ឋ ៉ បសីុ់រ(ីCCPR/CO/84/
SYR) និងេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសកូឡំប៊ ី(CCPR/CO/80/COL) 
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ករេសុើបអេងកតឲយបនហមតច់ត ់ ទនេ់ពលេវ  េហើយជនេលមើស
្រតូវបនផ្តនទ េទស មចបប4់8 េហើយជនរងេ្រគះកនុងករណីឃត 
កមម តំ ងជនរងេ្រគះ្រតូវទទួលបនករេ ះ្រ យ មទ្រមង ់
សមរមយ។49 

២៤. កររតិតបតិ ្រតូវែតមនែចងេ យចបប។់ ចបប់ ច បទ់ងំ
ចបបស់្តីពីបពុ្វសិទធិសភ50 និង ចបបស់្តីពីករ្របមថតុ ករ។51 
េ យ រែតកររតិតបតិ មយួ េលើេសរភីពៃនករបេញចញមតិ
បេងកើតជករកតប់នថយធងនធ់ងរមយួេលើសិទធិមនុស  មនិ្រសបនឹង
កតិកសញញ េនះេទ ចំេពះកររតិតបតិ មយួ ែដលមនែចងកនុង
ចបប្់របៃពណី សន ឬចបបទ់ំេនៀមទំ បដ់ៃទេទៀត។52 

២៥. សំ បេ់គលបំណងៃនកថខណ័្ឌ ទី៣ បទ ្ឋ នមយួែដល្រតូវ
បនចតទុ់កថជ“ចបប”់្រតូវែតបនបេងកើតេឡើងឲយមនភពចបស់ 

ស់្រគប្់រគន ់ េដើមបឲីយបុគគលមន ក់ៗ  ចបញញត្តិពីករ្រប្រពឹត្ត
របស់ខ្លួនេទ មេនះ53 េហើយ្រតូវែតេធ្វើឱយ ធរណៈជន ច
48 ដូចខងេលើ និងសូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសហ កហ ុ ី (CCPR/C/GEO/
CO/3) 
49 សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសហគុយយ៉  (CCPR/C/79/Add.121) 
50 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៦៣៣/៩៥ រ ង Gauthier និង្របេទសក ។ 
51 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ១៣៧៣/២០០៥ រ ង Dissanayake និង្របេទស្រសីលងក  ទស នៈ
យល់េឃើញអនុមត័កលពីៃថងទី២២ កកក  ២០០៨។ 
52 សូមេមើលេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣២ 
53 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៥៧៨/១៩៩៤ រ ង de Groot និង្របេទសហូឡង ់ទស នៈយល់េឃើញ
អនុមត័កលពីៃថងទី១៤ កកក  ១៩៩៥។ 
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េ្របើ្របស់បន។ ចបប់ ចមនិផ្តល់ឆនទ នុសិទធិ េ យេសរដីល់ករ
រតិតបតិេសរភីពៃនករបេញចញមតិ េលើជនជបេ់ចទ កនុងេទស
្រប រជីវតិេឡើយ។54 ចបប្់រតូវែតផ្តល់ករែណន្ំរគប្់រគនដ់ល់
ជនជបេ់ចទកនុងេទស្រប រជីវតិ េដើមបឲីយពួកេគដឹងចបស់ថ 
ករបេញចញមតិែបប ែដល្រតូវបនរតិតបតិយ៉ង្រតឹម្រតូវ េហើយ
ករបេញចញមតិែបប  ែដល្រតូវបនរតិតបតិមនិ្រតឹម្រតូវ។ 

២៦. ចបបែ់ដលរតិតបតិសិទធិននដូចបនេរៀប បក់នុងម្រ ១៩ 

កថខណ័្ឌ ទី២ បទ់ងំចបបែ់ដលបនបញជ កក់នុងកថខណ័្ឌ ទី២៤
ខងេលើ មនិ្រតឹមែត្រតូវ្រសប មលកខខណ្ឌ ត្រមូវដត៏ឹងរងឹៃនម្រ
១៩ កថខណ្ឌ ទី៣ ៃនកតិកសញញ េនះប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តចបបេ់នះ
ក្៏រតូវែត្រសបជមយួបទបបញញត្តិ េគលេ  និងេគលបំណងៃន
កតិកសញញ េនះផងែដរ។55

 ចបបទ់ងំេនះមនិ្រតូវរេំ ភបំពនេលើ 
បញញត្តិមនិេរ ើសេអើង ៃនកតិកសញញ េនះេឡើយ។ ចបបទ់ងំេនះមនិ 
្រតូវែចងពីេទសទណ្ឌ  ែដលមនិ្រសប មកតិកសញញ េនះេឡើយ 
ជ ទិ៍ ទណ្ឌ កមមេលើរូប ងកយជេដើម។56 

54 សូមេមើលេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២៧ 
55 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៤៨៨/១៩៩២ រ ង Toonen និង្របេទសអូ្រ ្ត លី ទស នៈយល់េឃើញ
អនុមត័កលពីៃថងទី៣០ មនី ១៩៩៤។ 
56 សូមេមើលេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២០  របស់គណៈកមម ធិករ  កំណតេ់ហតុផ្លូវកររបស់ម
សននិបតអងគករសហ្របជជតិ សមយ័្របជុំេលើកទី៤៧ សំេ បែនថមេលខ៤០ (A/47/40), 
ឧបសមពន័ធទី VI ែផនកក 
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២៧. រដ្ឋភគី ្រតូវបង្ហ ញពីមូល ្ឋ នចបបសំ់ បក់ររតិតបតិ
មយួេលើេសរភីពៃនករបេញចញមតិ។57 ទកទ់ងនងឹរដ្ឋភគីេ យ
ែឡកមយួ ្របសិនេបើគណៈកមម ធិករ ្រតូវែតពិចរ ថេតើកររតិ
តបតិេ យែឡកេនះ មនកំណតេ់ យចបបឬ់េទ រដ្ឋភគីេនះគួរ
ផ្តល់េសចក្តីពនយល់លំអិតអំពីចបប ់ និងវធិនករែដលសថិតកនុង
វ ិ លភពៃនចបបេ់នះ។58 

២៨. េហតុផលធមម នុរូបទីមយួសំ បក់ររតិតបតិសិទធិ ដូចមនែចង
កនុងកថខណ័្ឌ ទី៣ គកឺរេគរពសិទធិ ឬកិត្តិសពទរបស់អនកដៃទ។ 
ពកយ “សិទធិ” បម់នសិទធិមនុស ដូចបនទទួល គ ល់កនុងកតិក
សញញ េនះ និងទទួល គ ល់ទូេទជងេនះេទេទៀត េនកនុងចបប់
សិទធិមនុស អន្តរជតិ។ ឧទហរណ៍ កររតិតបតិេសរភីពៃនករ
បេញចញមតិ ចេធ្វើជធមម នុរូបបន េដើមបកីរពរសិទធិេបះេឆន ត
េ្រកមម្រ ២៥ កដូ៏ចជសិទធិទងំ យេ្រកមម្រ ១៧ (សូម
េមើលកថខណ័្ឌ ៣៧ខងេ្រកម)។59 កររតិតបតិែបបេនះ ្រតូវែតេធ្វើ
េឡើងេ យ្របុង្របយត័ន៖ទនទឹមនឹងកររតិតបតិេនះ ច្រតូវអនុញញ តិ 
េដើមបកីរពរអនកេបះេឆន ត កុំឲយបេញចញមតិ មទ្រមង់ ែដល
57 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ១៥៥៣/២០០៧ រ ង Korneenko et al និង្របេទសេប រូស ទស នៈ
យល់េឃើញអនុមត័កលពីៃថងទី៣១ តុ  ២០០៦។ 
58 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ១៣២/១៩៨២ រ ងJaona និង្របេទសម៉ គ ក  ទស នៈយល់េឃើញ
អនុមត័កលពីៃថងទី១ េម  ១៩៨៥។ 

59 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៩២៧/២០០០ រ ង Svetik និង្របេទសេប រូស ទស នៈយល់េឃើញ
អនុមត័កលពីៃថងទី៨ កកក  ២០០៤។ 
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បងកឲយមនករបំភតិបំភយ័ ឬករបងខិតបងខំ កររតិតបតិែបបេនះមនិ 
្រតូវ ងំដល់ករជែជកេដញេ លគន ខងនេយបយ ឧទហរណ៍ 
ដូចជករអំពវនវឲយេធ្វើពហិកពីករេបះេឆន តែដលមនិចបំច។់60 
ពកយ “អនកដៃទ” សំេ ដល់បុគគលេផ ងេទៀត ជឯកត្តបុគគលក្ត ីជ 
សមជិកសហគមនក៍្តី។61 ដូេចនះ ជតួយ៉ង ពកយេនះសំេ ដល់
សមជិកសហគមនម៍ន ក់ៗ ែដលកំណតន់យ័េ យជំេនឿ សន62 
ឬជតិពនធុរបស់ខ្លួន។63 

២៩. េហតុផលធមម នុរូបទីពីរគឺករករពរសន្តិសុខជតិឬស ្ត ប ់
ធន ប់ ធរណៈ សីលធម ៌ឬសុខភព ធរណៈ។ 

៣០. រដ្ឋភគ្ីរតូវយកចិត្តទុក កប់ំផុត េដើមបធីនថ ចបបស់្តីពី
េទសកបតជ់តិ64 និងបទបបញញតិ្ត្រសេដៀងគន  ទកទ់ងនឹងសន្តសុិខ
ជតិ េទះជ្រតូវអធិបបយថជករសមង តផ់្លូវករ ឬចបបស់្តីពីករ
ញុះញុងឱយបះេបរ ឬចបបេ់ផ ងពីេនះ ្រតូវបន កែ់តងេឡើង និង
អនុវត្តកនុងលកខណៈមយួ ្រសប មលកខខណ្ឌ ត្រមូវដត៏ឹងរងឹៃនកថ

60 ដូចខងេលើ 
61 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៧៣៦/៩៧  រ ង Ross និង្របេទសក   ទស នៈយល់េឃើញអនុ
មត័កលពីៃថងទី១៨ តុ  ២០០០។ 
62 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៥៥០/៩៣ រ ង Faurisson និង្របេទសប ងំ េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ ន
សំ ប្់របេទសអូ្រទីស (CCPR/C/AUT/CO/4) 
63 េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសស្លូ ៉ គី (CCPR/CO/78/SVK); េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ ន 
សំ ប្់របេទសអុី្រ ែអល (CCPR/CO/78/ISR) 
64 េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ បេ់កះហុងកុង (CCPR/C/HKG/CO/2) 
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ខណ័្ឌ ទី៣។ ឧទហរណ៍ មនិ្រសបគន នឹងកថខណ័្ឌ ទី៣ េនះេទ 
កនុងករបេងកើតចបបែ់បបេនះ េដើមបគីបសងកតឬ់ដកហូតករផ្តល់ពត័ ៌
មនជ ធរណៈ អំពីផល្របេយជន៍ ធរណៈ្រសបចបប ់ ែដល 
មនិបះ៉ពល់ដល់សន្តិសុខជតិ ឬេដើមបផី្តនទ េទសអនក រពត័ម៌ន 
អនក្រ វ្រជវ សកមមជនបរ ិ ថ ន អនកករពរសិទធិមនុស  ឬអនក
ដៃទេផ ងេទៀត េ យ រែតបនផ ព្វផ យពតម៌នែបបេនះ។65 
មយ៉ងវញិេទៀត ជទូេទ មនិសម្រសបកនុងករបញចូ លេទកនុងចបប ់
េនះេទ នូវ្របេភទពត័ម៌នទងំ យ ែដលទកទ់ងនឹងវស័ិយ
ពណិជជកមម ធនគរ និងកររកីចំេរ ើនែផនកវទិយ ្រស្តេនះ។66    
គណៈកមម ធិករបនរកេឃើញកនុងករណីមយួថ កររតិតបតិេទេលើ 
ករេចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍មយួ គ្ំរទដល់វ ិ ទករងរ បទ់ងំ
ករេកះ្របជំុឱយមនកូដកមមជតិមយួ មនិ្រតូវបនអនុញញ ត េ យ
ែផ្អកេលើេហតុផលសន្តសុិខជតិ។67 

៣១. ឈរេលើមូល ្ឋ នៃនកររក ស ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ ជ
ឧទហរណ៍ ច្រតូវអនុញញ តកនុងករណីមយួចំនួន េដើមបេីធ្វើនយិត័
កមមពីករេធ្វើសនទរកថ េនកែន្លង ធរណៈជក់ កម់យួ។68 
ករ្របមថដល់ដំេណើ រេរឿងក្តីរបស់តុ ករទកទ់ងនឹងករសំែដង
65 េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ បស់ហពន័ធរសុ  ី(CCPR/CO/79/RUS) 
66 េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសអ៊ុយេបគី ថ ន (CCPR/CO/71/UZB) 
67 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៥១៨/១៩៩២ រ ង Sohn និង ធរណៈរដ្ឋកូេរ ៉ ទស នៈយល់េឃើញ
អនុមត័កលពីៃថងទី១៨ មនី ១៩៩៤។ 

68 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ១១៥៧/២០០៣ រ ង Coleman និង្របេទសអូ្រ ្ត លី។ 
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មតិ មទ្រមង់ មយួ  ច្រតូវបន កលបងេលើេហតុផល  
ស ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ។ េដើមបអីនុវត្ត មកថខណ័្ឌ ទ៣ី ដេំណើ រ 
ករែបបេនះ និងករ កេ់ទសទណ្ឌ  ្រតូវែតបង្ហ ញពីភពចបំច់
កនុងករអនុវត្តអំ ចតុ ករ កនុងកររក ដំេណើ រេរឿងក្តីឲយបន 
េរៀបរយ។69 ដំេណើ រករែបបេនះ មនិគួរ្រតូវបនេ្របើ្របស់ េទះ
មវធិី កេ៏ យ េដើមបរីតិតបតិករអនុវត្តជធមម នុរូបៃនសិទធិករ 

ពរេនះេឡើយ។ 

៣២. េនកនុងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២២ គណៈកមម ធិករបន
សេងកតថ “ទស នៈខងសីលធមប៌នមកពី្របៃពណីជេ្រចើន មន
ជ ទិ៍ សងគម ទស នៈវជិជ  និង សន ដូេចនះកររតិតបតិសំ ប់
េគលបំណងៃនករករពរសីលធម ៌ ្រតូវែតែផ្អកេលើេគលករណ៍
េផ ងៗ ែដលមនិែមនេកើតេចញពី្របៃពណីទងំ្រសុងែតមយួមុខ
េនះេទ”។ កររតិតបតិ មយួដូចេនះ្រតូវែតបនយល់ ម ម រតី 
ៃនសកលភព អំពីសិទធមិនុស  នងិេគលករណ៍មនិេរ ើសេអើង។ 

៣៣. កររតិតបតិ្រតូវែតមនភព “ចបំច”់ សំ បេ់គលបំណងជ
ធមម នុរូប។ ដូេចនះ ឧទហរណ៍ បំ មផ យពណិជជកមម មភ
មយួ េ យមនេគលេ ករពរភ របស់សហគមនជ៍ក់ ក់
មយួ គឺរេំ ភេលើករ កលបងៃនភពចបំច ់ ្របសិនជករករ 
ពរេនះ ចសំេរចបន មវធិីមយួេផ ងេទៀត ែដលមនិរតិតបតិ
69 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ១៣៧៣/២០០៥ រ ង Dissanayake និង្របេទស្រសីលងក ។ 
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ដល់េសរភីពៃនករសំែដងមតិ។70 មយ៉ងវញិេទៀត គណៈកមម ធិ
ករបនពិចរ ថ រដ្ឋភគីមយួបនេគរព មករ កលបងៃន
ភពចបំច ់េនេពលែដលរដ្ឋេនះបនេផទរ្រគូបេ្រង នមយួរូបែដល 
បនេបះពុមភផ យសមភ រៈសិក  ែដលបង្ហ ញពីអរភិពចំេពះ
សហគមន៍ សនមយួ េទកនម់ុខតំែណងមយួេទៀតែដលមនិ
បេ្រង ន េដើមបកីរពរសិទធិ និងេសរភីពរបស់កុមរែដលកនជ់ំេនឿ

សនេនះ េន េរៀនកនុង្រសុកមយួ។71 

៣៤. កររតិតបតិ មនិ្រតូវមនវ ិ លភពធំេធងេពកេឡើយ។ េន
កនុងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២៧ គណៈកមម ធិករបនសេងកតថ 
“វធិនកររតិតបតិ ្រតូវែត្រសប មេគលករណ៍ៃនភពសមម្រត។ 
វធិនករទងំេនះ្រតូវែតសម្រសប េដើមបសីេ្រមចបននូវមុខងរករ 
ពររបស់ខ្លួន។ វធិនករទងំេនះ្រតូវែតជឧបករណ៍ែដលមនករ 
បំពនតិចតចួបំផុត កនុងចំេ មវធិនកររតិតបតិទងំ យ ែដល
ចសំេរចបននូវមុខងរករពររបស់ខ្លួន។ វធិនកររតិតបតិ ្រតូវ

ែតសមម្រតនឹងផល្របេយជនែ៍ដល្រតូវករពរ។ េគលករណ៍
ៃនភពសមម្រត្រតូវែតទទួលបនករេគរព មនិ្រតឹមែតកនុងចបប់
ែដលកំណតព់ីកររតិតបតិប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តែថមទងំ្រតូវទទួលបន
70 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៣៥៩/១៩៨៩ និងបណ្តឹ ងេលខ៣៨៥/១៩៨៩ រ ង Ballantyne, 
Davidson និង McIntyre និង្របេទសក ។ 

71 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៧៣៦/៩៧  រ ង Ross និង្របេទសក   ទស នៈយល់េឃើញអនុ
មត័កលពីៃថងទី១៨ តុ  ២០០០។ 
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ករេគរពេ យ ជញ ធររដ្ឋបល និង ជញ ធរ តុ ករកនុងករអនុ
វត្តចបបេ់នះ។72 េគលករណ៍ៃនភពសមម្រត ក្៏រតូវពិចរ
ផងែដរអំពីទ្រមង ់ ៃនករបេញចញមតិពីបញ្ហ អ្វីមយួ កដូ៏ចជមេធយ 
បយៃនករផ ព្វផ យពត័ម៌នរបស់ខ្លួន។ ឧទហរណ៍ កតិក
សញញ េនះ បនផ្តល់តៃម្លយ៉ងខពស់ជពិេសស ដល់ករបេញចញមតិ
េ យចំហកនុង កលៈេទសៈៃនករជែជកេដញេ លជ ធរណៈ 
េនកនុងសងគម្របជធិបេតយយ ទកទ់ងនឹងឥស រជនកនុងជួរនេយ 
បយ និងកនុងមុខងរ ធរណៈ។73 

៣៥. េនេពលែដលរដ្ឋភគីមយួសំ ងេហតុផល្រសបចបបសំ់ ប ់
កររតិតបតិេសរភីពៃនករបេញចញមតិ រដ្ឋេនះ្រតូវែតបង្ហ ញពី
រេបៀបមយួជក់ ក ់នងិមយួៗ ចេ់ យែឡក អំពីចរតិលកខណៈ
ចបស់ ស់ៃនករគំ មកំែហង ្រពមទងំភពចបំច ់ នងិភព  
សមម្រតៃនវធិនករជក់ ក់ មយួ ែដលបនចតេ់ឡើងជ
ពិេសស េ យបេងកើតនូវទំនកទ់ំនងេ យផទ ល់ និងជបនទ នរ់ ង
ករបេញចញមតិ នងិករគំ មកំែហង។74 

72 សូមេមើលេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២៧ កថខណ័្ឌ ទី១៤។ 
   សូមេមើលផងែដរបណ្តឹ ងេលខ១១២៨/២០០២ រ ង Marques និង្របេទសអងេ់ គ  និង 
   បណ្តឹ ងេលខ១១៥៧/២០០៣ រ ង Coleman  និង្របេទសអូ្រ ្ត លី។ 
73 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ១១៨០/២០០៣ រ ង Bodrozic និង្របេទសែសបប៊ ីនិងម៉ុងេតេណ្រហកូ 
ទស នៈយល់េឃើញអនុមត័កលពីៃថងទី៣១ តុ  ២០០៥។ 

74 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៩២៦/២០០០ រ ង Shin និង ធរណៈរដ្ឋកូេរ ៉
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៣៦. គណៈកមម ធិករ រក សិទធិរបស់ខ្លួន កនុងករ យតៃម្លថេតើ 
កនុង ថ នភពជក់ កម់យួ ចមនកលៈេទសៈែដលនឲំយករ
រតិតបតិេសរភីពៃនករបេញចញមតិមនភពចបំចឬ់េទ។75 ដូេចនះ 
គណៈកមម ធិកររលឹំកថ វ ិ លភពៃនេសរភីពេនះ មនិ្រតូវបន
េធ្វើករ យតៃម្ល េ យេយងេទេលើ “កំរតិៃនករេពញចិត្ត”76 េនះ
េទ េហើយេដើមបឲីយគណៈកមម ធិករបំេពញមុខងរេនះបន រដ្ឋភគី 
កនុងករណីជក់ កម់យួ ្រតូវបង្ហ ញឲយបនចបស់ ស់អំពីចរតិ
លកខណៈជក់ ក ់ ៃនករគំ មកំែហង ដល់េហតុផល មយួ 
ែដលបនេរៀប បក់នុងកថខណ័្ឌ ទី៣ ែដលបននឲំយខ្លួន ្រតូវែតរតិ
តបតិេសរភីពៃនករបេញចញមតិ។77 

 

 

 

 

75 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៥១៨/១៩៩២ រ ង Sohn និង ធរណៈរដ្ឋកូេរ ៉
76 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៥១១/១៩៩២   រ ង Ilmari Länsman et al   និង្របេទស ្វ ងំឡង ់ 
ទស នៈយល់េឃើញអនុមត័កលពីៃថងទី១៤ តុ  ១៩៩៣ 

77 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៥១៨/១៩៩២ រ ង Sohn និង ធរណៈរដ្ឋកូេរ ៉ និងបណ្តឹ ងេលខ
៩២៦/២០០០ រ ង Shin និង ធរណៈរដ្ឋកូេរ ៉
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វិ លភពមនកំរតិៃនកររតិតបតិេលើេសរភីពៃនករបេញចញមតិ 
កនងុវិសយ័ជក់ ក់មួយចំនួន 

៣៧. កនុងចេំ មកររតិតបតិ េលើករែថ្លងសនទរកថនេយបយ
ែដលជបុព្វេហតុេធ្វើឱយគណៈកមម ធិករ មនកង្វល់េនះ គបឺំ ម
ែស្វងរកសំេលងគ្ំរទ មផទះ78 កររតិតបតិេលើចំនួន និង្របេភទៃន
អតថបទជ យលកខណ៍អក រ ែដល ច្រតូវបនែចកចយេនកនុង
អំឡុងេពលយុទធនករេបះេឆន ត79 ករ ងំលទធភពេ្របើ្របស់
្របភពេផ ងៗ េនកនុងអឡុំងេពលេបះេឆន ត បទ់ងំ្របពន័ធផ ព្វ 
ផ យពត័ម៌នជតិ និងអន្តរជតិ ពីបទអ ថ ធិបបយនេយបយ80 
និងករកំរតិលទធភពរបស់អនកនេយបយ និងគណបក ្របឆងំ 
កនុងករេ្របើ្របស់ក ល់ៃន្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌ន។81 ល់
កររតិតបតិ គួរែតេធ្វើ្រសប មកថខណ័្ឌ ទី៣។ េទះជយ៉ង ក៏
េ យ ចមនភព្រសបចបបសំ់ បរ់ដ្ឋភគី រតិតបតិករសទុង 
មតិនេយបយ ែដលេធ្វើេនមុនេពលៃនករេបះេឆន តេដើមបរីក
សុចរតិភពៃនដំេណើ រករេបះេឆន ត។82 

78 េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសជប៉ុន(CCPR/C/JPN/CO/5)។ 

79 ដូចខងេលើ 
80 េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសទុយេនសីុ (CCPR/C/TUN/CO/5)។ 

81 េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសតូេ គ (CCPR/CO/76/TGO) និងេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ ន
សំ ប្់របេទសមុលដូ ៉ (CCPR/CO/75/MDA)។ 
82 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៩៦៨/២០០១  រ ង Kim  និង ធរណៈរដ្ឋកូេរ ៉ទស នៈយល់េឃើញ
អនុមត័កលពីៃថងទី១៤ មនី ១៩៩៦។ 
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៣៨. ដូចបនកតសំ់គល់ពីខងេដើមកនុងកថខណ័្ឌ ទី១៣ និងទី២០ 
ទកទ់ងនឹងខ្លឹម រៃនសនទរកថនេយបយ គណៈកមម ធិករបន
សេងកតេឃើញថកនុងឱកសៃនករជែជកេដញេ យជ ធរណៈ 
អំពីឥស រជន ធរណៈកនុងវស័ិយនេយបយ និង ថ បន័ ធរ
ណៈ កតិកសញញ េនះ បនឲយតៃម្លខពស់ជពិេសស េទេលើករ
បេញចញមតិេ យេសរ។ី83 ដូេចនះ ករពិតែតមយួគតគ់ឺថទ្រមងៃ់ន
ករបេញចញមតិ ្រតូវបនេគចតទុ់កជករេជ្របមថដល់ឥស រជន

ធរណៈមយួេនះ គឺមនិ្រគប្់រគនេ់ទ កនុងករេធ្វើយុត្តិកមមសំ ប់
ករ កេ់ទសទណ្ឌ  សូមបែីតឥស រជន ធរណៈ ចទទួលបន 
្របេយជនផ៍ងែដរ ពីបទបបញញត្តិៃនកតិកសញញ េនះកេ៏ យ។84 
េលើសពីេនះេទេទៀត ឥស រជន ធរណៈទងំអស់ រមួទងំ
ឥស រជនទងំ យែដលេ្របើ្របស់អំ ចនេយបយខពស់បំផុត 
ដូចជ្របមុខរដ្ឋ និង្របមុខរ ្ឋ ភបិលជេដើម ្រតូវែតជកមមវតថុជ  
ធមម នុរូបៃនកររះិគន ់នងិករ្របឆងំែផនកនេយបយ។85 ្រស័យ 
េហតុេនះ គណៈកមម ធិករ សំែដងករ្រពួយបរមភអំពីចបបន់ន
ស្តីពីបញ្ហ ែបបេនះ ដូចជករមនិេគរព្រពះេច ្ត 86 ករ្របមថ
83 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ១១៨០/២០០៣ រ ង Bodrozic និង្របេទសែសបប៊ ីនិងម៉ុងេតេណ្រហកូ 
ទស នៈយល់េឃើញអនុមត័កលពីៃថងទី៣១ តុ  ២០០៥។ 
84 ដូចខងេលើ 
85 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ១១២៨/២០០២ រ ង Marques និង្របេទសអងេ់ គ  

86 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៤២២-៤២៤/១៩៩០ រ ង Aduayom et al. និង្របេទសតូហគូ ទស នៈ
យល់េឃើញអនុមត័កលពីៃថងទី៣០ មថុិន ១៩៩៤។ 
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តុ ករ87 ករមនិេគរព ជញ ធរ88 ករមនិេគរពទងជ់តិ និង
និមតិ្តសញញ ជត ិករបរ ិ រេករ ្តិ៍្របមុខរដ្ឋ89

 នងិករករពរកតិ្តិយស 
ម្រន្តី ធរណៈ90 េហើយចបបទ់ងំេនះ មនិ្រតវូែចងពីករ ក់
េទសទណ្ឌ ធងនធ់ងរែថមេទៀត េ យ្រគនែ់តែផ្អកេលើអត្តសញញ ណ
របស់បុគគល ែដល ច្រតូវបនេចទសួរេនះេឡើយ។ រដ្ឋភគី មនិ
គួរ ម្របមកររះិគន់ ថ បន័េផ ងៗ ដូចជ ថ នបន័រដ្ឋបល ឬ
ថ បន័េយធជេដើម។91 

៣៩. រដ្ឋភគគីួរធនថ ្រកបខណ័្ឌ ចបប ់និងរដ្ឋបលសំ បក់រេធ្វើ
និយតកមមពី្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌នម ជន ្រតូវ្រសប មបទ
បបញញត្តិៃនកថខណ័្ឌ ៣។92 ្របពន័ធនិយតកមមគួរយកមកពិចរ ពី
ភពខុសែប្លកគន រ ងវស័ិយេបះពុមព និងចកផ់ យ និង្របពន័ធអុីន
ធឺែណត ទនទឹមនឹងករកតសំ់គល់ផងែដរ អំពីរេបៀបែដល្របពន័ធ
ផ ព្វផ យពត័ម៌ននន្របមូលផ្តុ ំគន មកែតមយួ េពលគឺ ចរក
បនពត័ម៌នទងំអស់ ម្របពន័ធអុនីធឺែណត។ ករបដិេសធមនិ
អនុញញ តឲយមនករេបះពុមភផ យ រពត័ម៌ន និង្របពន័ធេបះ
87 សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប់ ធរណៈរដ្ឋដូមនីិកកងំ (CCPR/CO/71/DOM) 
88 សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសហុងឌុយ ៉ ស់ (CCPR/C/HND/CO/1) 
89 សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសហ បំ៊ ី(CCPR/ZMB/CO/3) វកយខណ័្ឌ ទី២៥ 
90 សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសកូ ្ត រកី(CCPR/C/CRI/CO/3)វកយខណ័្ឌ ទី១១ 
91 ដូចខងេលើ និងសូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសទុយេនសីុ (CCPR/C/TUN/
CO/5) វកយខណ័្ឌ ទី៩១ 
92 សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសេវៀត ម (CCPR/CO/75/VNM) កថខណ័្ឌ ទី
១៨ និងេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសេឡសូតូ(CCPR/CO/79/Add.106)កថខណ័្ឌ ទី២៣ 



41 

 

ពុមពផ យពត័ម៌ន េ្រកពីកលៈេទសៈជក់ កៃ់នករអនុវត្ត ម
កថខណ័្ឌ ទី៣ គឺមនិ្រសបនឹងម្រ ១៩ េនះេទ។ កលៈេទសៈ
ដូចេនះ មនិ ច បជ់ករ ម្របមមយួេលើករេបះពុមភផ យ
ជក់ ក់ មយួេឡើយ ្របសិនេបើមនិមនខ្លឹម រជក់ ក ់
ែដលមនិធងនល់មម ច្រតូវបន ម្របមជធមម នុរូប េ្រកមកថ
ខណ័្ឌ ទី៣។ រដ្ឋភគី ្រតូវេជៀស ងករ កល់កខខណ្ឌ  សំ បក់រ
េចញ ជញ បណ័្ណ  ែដលមនលកខណៈសមុ្រគ ម ញ និងមនតៃម្លខពស់
េទេលើ្របពន័ធពត័ម៌នចកផ់ យ បទ់ងំ ថ នីយព៍ត័ម៌នពណិជជ
កមម នងិ ថ នីយព៍ត័ម៌នសហគមនផ៍ងែដរ។93 លកខណៈវនិិចឆយ័
សំ បអ់នុវត្តលកខខណ្ឌ េនះ និងតៃម្ល ជញ បណ័្ណ េនះគួរែតសមេហតុ 
ផល និងសតយនុមត័94 ចបស់ ស់95 តម្ល ភព96 មនិេរ ើសេអើង 
និង្របសិនេបើមនិដូេចនះេទ ្រតូវ្រសប មកតិកសញញ េនះ។97 របប
េចញ ជញ បណ័្ណ  សំ បក់រផ យ ម្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌ន 
ែដលកម្ល ងំផ យមនករំតិ ដូចជ េស េ តទស នេ៍លើដី និង
មផក យរណប គួរ្រតូវបនផ្តល់ករែបងែចក្របកបេ យសមធម៌

នូវលទធភពេ្របើ្របស់ និងរលកធតុ កស រ ង្របពន័ធផ យពត័ ៌
មន ធរណៈ ពណិជជកមម និងសហគមន។៍ គណៈកមម ធិករ  
93 សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទស គ បំ៊ ី(CCPR/CO/75/GMB) 
94 សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសលីបង(់CCPR/CO/79/Add.78)វកយខណ័្ឌ ទី២៥ 

95 សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសគុយែវត (CCPR/CO/69/KWT) និង  េសចក្តី
សេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសអ៊ុយែ្រកន (CCPR/CO/73/UKR) 
96 សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសេគៀកជី ថ ន (CCPR/CO/69/KGZ) 
97 សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសអ៊ុយែ្រកន (CCPR/CO/73/UKR) 
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ផ្តល់អនុ សនថ៍ រដ្ឋភគីែដលមនិទនប់នេធ្វើដូេចនះ គួរបេងកើតឲយ
មន ជញ ធរ ធរណៈ និងឯក ជយមយួ សំ បទ់ទួលបនទុកករ
េចញ ជញ បណ័្ណ ផ យពត័ម៌ន ែដលមនសមតថកចិចពិនិតយពកយសំុ
ផ យ និងផ្តល់ ជញ បណ័្ណ ។98 

៤០. គណៈកមម ធិករបញជ កជ់ថមីអំពីេសចក្តីសេងកតរបស់ខ្លួនេន
កនុងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ១០ ថ “េ យ រែតវឌ នភពៃន
្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌នម ជនសមយ័ថមី េទើបមនករចបំច់
ចតវ់ធិនករមន្របសិទធភព េដើមបបីងក រ្រតួត្រ ែបបេនះេលើ
្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌ន ថ ចេ្រជ តែ្រជកដល់សិទធិបុគគល្រគប់
រូបចំេពះេសរភីពៃនករសំែដងមតិ”។ រដ្ឋមនិគួរមនករ្រតួត្រ
ផ្ត ចម់ុខេលើ្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌ន និងគួរេលើកកំពស់ពហុភព
ៃន្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌ន។99 ្រស័យេហតុេនះ រដ្ឋភគគីរួចត ់
វធិនករសម្រសប អនុេ ម មកតិកសញញ េនះ េដើមបបីងក រករ
្រតួត្រ មនិ្រតឹម្រតូវេលើ្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌ន ឬករ្របមូលផ្តុ ំ
េ យ្រកុម្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌ន ែដល្រគប្់រគងេ យឯកជន
កនុង ថ នភពផ្ត ចម់ុខ ែដល ចបះ៉ពល់ដល់ភពច្រមុះៃន្របភព 
និងទស នៈយល់េឃើញ។ 
98 សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសលីបង ់(CCPR/CO/79/Add.78) 
99 សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសហគុយយ៉  (CCPR/CO/79/Add.121) វកយ
ខណ័្ឌ ទី១៩ េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ បស់ហពន័ធរុស  ី (CCPR/CO/79/RUS) េសចក្តីសេងកត
សននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសេវៀត ម (CCPR/CO/75/VNM) េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទស
អុី លី (CCPR/C/79/Add.37)  
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៤១. ្រតូវយកចិត្តទុក កធ់នថ ្របពន័ធផ្តល់ហរិញញបបទនរបស់  
រ ្ឋ ភបិលដល់្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌ន និងករ កេ់សចក្តី្របកស 
ផ យរបស់រ ្ឋ ភបិល100 មនិ្រតូវបនេ្របើ្របស់ឲយមនឥទធិពល

ងំដល់េសរភីពៃនករសំែដងមតិេឡើយ។101 េលើសពីេនះេទ
េទៀត ្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌នឯកជន មនិ្រតវូ កឲ់យសថិតកនុង
ថ នភពមយួចញ់េ្រប ប េបើេធៀបេទនឹង្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ ៌

មនរបស់រដ្ឋ េនកនុងបញ្ហ េនះេឡើយ េ យ រែតលទធភពទទួល
បនមេធយបយៃនករផ ព្វផ យ/ករែចកចយពត័ម៌ន និងលទធ
ភពទទួលបនពត័ម៌ន។102 

៤២.ករ កេ់ទសទណ្ឌ ចំេពះ្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌ន អនកេបះ 
ពុមពផ យ ឬអនក រពត័ម៌ន េ យ្រគនែ់តរះិគនរ់ ្ឋ ភបិល ឬ
្របពន័ធសងគមនេយបយមយួ ែដលគ្ំរទេ យរ ្ឋ ភបិល103 មនិ
ែដល្រតូវចតទុ់កថជកររតិតបតិមយួចចំច ់ េលើេសរភីពៃនករ
សំែដងមតិេឡើយ។ 

៤៣.កររតិតបតិ មយួេលើ្របតិបត្តកិរេគហទំពរ័ ប ្ត ញសងគម 
ប្លជ ឬ្របតិបត្តិករដៃទេផ ងេទៀតែដលែផ្អកេលើ្របពន័ធអុីនធឺែណត 
100 សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសេឡសូតូ(CCPR/CO/79/Add.106) កថខណ័្ឌ  
ទី២២ 

101 សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសអ៊ុយែ្រកន (CCPR/CO/73/UKR) 
102 សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទស្រសីលងក  (CCPR/CO/79/LKA) និងេសចក្តី
សេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសតូេ គ  (CCPR/CO/76/TGO) កថខណ័្ឌ ទី១៧ 

103 សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសេបរ៉ ូ(CCPR/CO/70/PER) 
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េអឡិក្រតូនិក ឬ្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌នេផ ងេទៀត បទ់ងំ
្របពន័ធគ្ំរទដល់ទំនកទ់នំងទងំេនះ ដូចជអនកផ្តល់េស កមមអុីនធឺ
ែណត ឬម៉សីុនែស្វងរក ចអនុញញ តបនែតកនុងវ ិ លភពមយួ
ែដល្រសប មកថខណ័្ឌ ទី៣។ កររតិតបតិែដល ចអនុញញ តបន 
ជទូេទគួរែតេលើខ្លឹម រជក់ ក ់ បំ ម ម្របេភទពី្របតិបត្តិ
ករៃន្របពន័ធ និងែផនកមយួចំនួន គមឺនិ្រសប មកថខណ័្ឌ ទី៣   
េឡើយ។ មនិ្រសបនឹងកថខណ័្ឌ ទី៣ ផងែដរ ចំេពះករ មេលើ
ែផនក ឬ្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌ន មយួ ពីករចុះផ យអតថបទ
េ យ រ្រគនែ់តអតថបទេនះ ចមនកររះិគនរ់ ្ឋ ភបិល ឬ 
្របពន័ធសងគមនេយបយមយួែដលរ ្ឋ ភបិលគ្ំរទ។104 

៤៤. វជិជ ជីវៈ រពត័ម៌នគឺជមុខងរមយួែដល្រតូវបនែចករែំលក 
ពីតួអងគជេ្រចើនយ៉ងទូ យ បទ់ងំអនក យករណ៍និងអនកវភិគ
វជិជ ជីវៈេធ្វើករេពញេម៉ង ្រពមទងំអនកមនប្លជផទ ល់ខ្លួន និងអនកឯ
េទៀតែដលេធ្វើករកនុងរូបភពស្វ័យេបះពុមពផ យអតថបទ េនេលើ
្របពន័ធអុីនធឺែណត ឬ្របពន័ធដៃទេផ ងេទៀត េហើយ្របពន័ធចុះបញជ ីឬ
ផ្តល់ ជញ បណ័្ណ ជទូេទរបស់រដ្ឋដល់អនក រពត័ម៌ន មនិ្រសបនងឹ 
កថខណ័្ឌ ទី៣ េនះេទ។ គេ្រមងទទួល គ ល់ជផ្លូវករមនកំណត ់
ចអនុញញ តបន ែតកនុងករណីចបំចប់៉ុេ ្ណ ះ េដើមបផី្តល់ឲយអនក
រពត័ម៌ននូវបុព្វសិទធិេចញ-ចូលទីកែន្លង និង/ឬ ្រពឹត្តិករណ៍មយួ 

104 សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប់ ធរណៈរដ្ឋ ៉ បេ់សរ ី(CCPR/CO/84/SYR)  
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ចំនួន។ គេ្រមងដូចេនះ គួរ្រតូវបនអនុវត្តកនុងលកខណៈមយួេ យ
គម នករេរ ើសេអើង និង្រសប មម្រ ១៩ និងបទបញញត្តិដៃទេទៀត
ៃនកតិកសញញ េនះ េ យែផ្អកេលើលកខណៈវនិិចឆយ័ជក់ ក ់និង
េ យពិចរ ថ វជិជ ជីវៈ រពត័ម៌ន គឺជមខុងរមយួែដល្រតូវ
បនែចករែំលកពីតួអងគជេ្រចើនយ៉ងទូ យ។ 

៤៥. មធមម  មនិ្រសបនឹងកថខណ័្ឌ ទី៣ េទ កនុងកររតិតបតិ
េសរភីពរបស់អនក រពត័ម៌ន និងអនកដៃទេទៀតែដលពយយមអនុ 
វត្តេសរភីពៃនករបេញចញមតិរបស់ខ្លួន (ដូចជ អនកែដលមនបំណង 
េធ្វើដំេណើ រេទចូលរមួកនុងករ្របជំុេផ ងៗ ទកទ់ងនឹងសិទធិមនុស )105 
ករេធ្វើដំេណើ រេចញេ្រករដ្ឋភគី កររតិតបតិអនក រពត័ម៌នបរេទស 
ចំេពះករចូលកនុងរដ្ឋភគី ដល់អនកែដលមកពី្របេទសជក់ កម់យួ 
ចំនួន106 ឬរតិតបតិេសរភីពកនុងករេដើរេហើររបស់អនក រពត័ម៌ន 
និងអនកេសុើបអេងកតសិទធិមនុស េនកនុងរដ្ឋភគី ( បទ់ងំ ទីកែន្លង
ែដលរងផលបះ៉ពល់ពីជំេ ះ កែន្លងមនេ្រគះធមមជតិនិងកែន្លង 
ែដលេគអះ ងថមនកររេំ ភបំពនសិទធិមនុស )។ រដ្ឋភគីគួរ 
ទទួល គ ល់ និងេគរពធតុផ ុៃំនសិទធិមនេសរភីពៃនករបេញចញ 
មតិ ែដល្រកេ បនូវេលើបុព្វសិទធមិនែដនកំណតរ់បស់អនក រ
ពត័ម៌ន កនុងករមនិបេញចញឲយដឹងពី្របភពពត័ម៌ន។107 
105 សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសអ៊ុយេបគី ថ ន (CCPR/CO/83/UZB) និង  
េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសម៉ូរកុកូ (CCPR/CO/82/MAR) 
106 សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ ន ធរណៈរដ្ឋ្របជធិបេតយយកូេរ ៉(CCPR/CO/72/PRK) 
107 សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសគុយែវត (CCPR/CO/69/KWT) 
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៤៦. រដ្ឋភគគីួរធនថ វធិនករ្របឆងំេភរវកមម្រតូវ្រសបនឹងកថ 
ខណ័្ឌ ៣។ បទេលមើសែបបេនះ ដូចជ “ករេលើកទឹកចិត្តេភរវកមម”108 
និង “សកមមភព្រជុលនិយម”109 កដូ៏ចជបទេលមើសៃនអំេពើេភរវកមម 
“ មករេកតសរេសើរ” “ មករេលើកឲយលបលីបញ” ឬ “ មករ
េធ្វើយុត្តិកមម” គួរែតកំណតន់យ័ឲយបនចបស់ ស់ េដើមបធីនថ 
បទេលមើសទងំេនះ មនិនឲំយមនករេ្រជ តែ្រជករខំនែដលមនិ
ចបំច ់ ឬមនិសមម្រតជមយួនឹងេសរភីពៃនករបេញចញមត ិ
េឡើយ។ កររតិតបតិហួសេហតុេលើសិទធិទទួលបនពត័ម៌ន ក្៏រតូវ
ែតេជៀស ងផងែដរ។ ្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌ន េដើរតួនទីមយួដ៏
សំខន ់កនុងករផ្តល់ដំណឹងដល់ ធរណៈជនពីអំេពើេភរវកមម និង 
សមតថភពរបស់ខ្លួនេដើមប្ីរបតិបត្តិករ មនិគួរ្រតូវបនរតិតបតិេ យ 
មនិ្រតឹម្រតូវេនះេឡើយ។ េហតុដូចេនះ អនក រពត័ម៌នមនិគួរ្រតូវ
បន កេ់ទសទណ្ឌ  ចំេពះករអនុវត្តសកមមភព្រសបចបបរ់បស់
ខ្លួនេនះេឡើយ។ 

៤៧. ចបបប់រ ិ េករ ្តិ៍ ្រតូវែតបន កែ់តងេ យយកចិត្តទុក ក ់
េដើមបធីនថ ចបបទ់ងំេនះ ្រសប មកថខណ័្ឌ ៣ េហើយថ កនុង
ករអនុវត្តជកែ់ស្តង ចបបទ់ងំេនះមនិបំេរ ើដល់កររតិតបតិេលើេសរ ី

108 សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ បស់ហ ជ ច្រកៃនច្រកភពអងេ់គ្លស និងេអៀងឡង់
ខងេជើង (CCPR/C/GBR/CO/6) 
109 សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ បស់ហពន័ធរុស ុ ី(CCPR/CO/79/RUS)  
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ភពៃនករបេញចញមតិេឡើយ។110 ចបបទ់ងំ យេនះ ជពេិសស 
ចបប់ កប់ទបរ ិ េករ ្តិ៍ជបទ្រពហមទណ្ឌ  គួរែត កប់ញចូ លបញញត្តិ
ករពរដូចេនះ ថជករករពរតថភព េហើយមនិគួរ្រតូវបនអនុ
វត្ត មទ្រមងៃ់នករបេញចញមតិែដល មចរតិលកខណៈរបស់ មនិ 
ែមនជកមមវតថុៃនករពិនិតយេផទ ងផទ ត។់ យ៉ងេ ច ស់ ចំេពះ 
េសចក្តីអធិបបយអំពីឥស រជន ធរណៈ េគគួរេធ្វើករពិចរ
េជៀស ងករ កេ់ទសទណ្ឌ  ឬេបើមនិដូេចនះេទ េ យករេចញ
េសចក្តីែថ្លងករណ៍មនិពិតែដលខុសចបប ់ ែដល្រតូវបនចុះផ យ 
េ យភន្់រចឡំ ប៉ុែន្តមនិមនគំនិតពយបទ។111 េទះកនុងករណី

កេ៏ យ ផល្របេយជន៍ ធរណៈេនកនុងកមមវតថុៃនកររះិគន ់
គួរែត្រតូវបនទទួល គ ល់ថជករករពរមយួ។ រដ្ឋភគី គួរយក
ចិត្តទុក ក ់ បេញជ សវធិនករ និងេទសទណ្ឌ ជទណ្ឌ កមមហសួ
េហតុ។ ្របសិនជពកព់ន័ធ រដ្ឋភគគីួរ កក់ំហិតសមេហតុផលេលើ 
លកខខណ្ឌ ត្រមូវសំ បចុ់ងេចទ កនុងករសងេ ហុ៊យចំ យដល់ 
ភគីែដលឈនះក្តី។112 រដ្ឋភគី គួរពចិរ អំពីករដកបទបរ ិ រ
េករ ្តិ៍េចញពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ 113 េហើយេទះជកនុងករណី ក៏
110 សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ បស់ហ ជ ច្រកៃនច្រកភពអងេ់គ្លស និងេអៀងឡង់
ខងេជើង (CCPR/C/GBR/CO/6) 
111 ដូចខងេលើ 
112 ដូចខងេលើ 
113 សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសអុី លី (CCPR/C/ITA/CO/5) និងេសចក្តី
សេងកតសននិ ្ឋ នសំ បអ់តីត ធរណៈរដ្ឋយូេ គ ្ល វ ីម៉េសដូនី (CCPR/C/MKD/CO/2) 
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េ យ ករអនុវត្តចបប្់រពហមទណ្ឌ គួរែតអនុញញ តឲយេធ្វើចំេពះករណី 
ធងនធ់ងរបំផុតប៉ុេ ្ណ ះ េហើយករ កព់នធនគរមនិែដលជទណ្ឌ កមម
សម្រសបេនះេទ។ េគមនិអនុញញ តឲយរដ្ឋភគី េចទ្របកនប់ុគគល

មន កព់ីបទបរ ិ រេករ ្តិ៍ជបទ្រពហមទណ្ឌ  រចួេហើយេ្រកយមកមនិ 
ដំេណើ រករជំនុំជ្រមះឲយបនឆបរ់ហ័សេនះេឡើយ -ករអនុវត្តែបប 
េនះ មនផលបះ៉ពល់មនិល្អែដល ចរតិតបតិមនិ្រតឹម្រតូវេលើករ
អនុវត្តេសរភីពៃនករបេញចញមតិរបស់ មុជីននិងអនកដៃទេទៀត។114 

៤៨. បំ មចំេពះករបង្ហ ញពីកង្វះករេគរពដល់ សន ឬ្របពន័ធ 
ជំេនឿេផ ងេទៀត បទ់ងំចបប្់របមថ សនផង គឺមនិ្រសបនឹង
កតិកសញញ េនះេទ េលើកែលងែតកនុងកលៈេទសៈជក់ កែ់ដល 
មនែចងកនុងម្រ ២០ កថខណ័្ឌ ទី២ៃនកតិកសញញ េនះ។ បំ ម
ែបបេនះ ក្៏រតូវែត្រសបផងែដរនឹងលកខខណ្ឌ ត្រមូវយ៉ងតឹងរងឹ ៃន
ម្រ ១៩ កថខណ័្ឌ ៣ ្រពមទងំម្រ មយួចំនួន ដូចជម្រ ២, 
៥, ១៧, ១៨ និងម្រ ២៦។ ដូេចនះ ជឧទហរណ៍ មនិអនុញញ ត
ចំេពះចបបទ់ងំ យ ែដលមនករេរ ើសេអើង េ យករគ្ំរទ
ឬ្របឆងំ សនមយួ ឬ សនជក់ ក ់ឬ្របពន័ធជំេនឿ ឬអនក
កន់ សនមយួ េទអនកកន់ សនមយួេទៀត ឬអនកមនជំេនឿ
េលើ សនមយួេទអនកគម នជំេនឿេលើ សន។ កម៏និអនុញញ ត 
114 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៩០៩/២០០០ រ ង Kankanamge និង្របេទស្រសីលងក  ទស នៈយល់
េឃើញអនុមត័កលពីៃថងទី២៧ កកក  ២០០៤។  
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ឲយមនបំ មែបបេនះ ្រតូវយកមកេ្របើ្របស់ េដើមបបីងក រ ឬ កេ់ទស 
ទណ្ឌ ដល់មតិរះិគនអ់នកដកឹនំ សន   ឬបទអ ថ ធិបបយពលិីទធិ 

សន និងេគលករណ៍ៃនជំេនឿ។115 

៤៩. ចបបែ់ដល កេ់ទសទណ្ឌ េលើករបេញចញមតិអំពី្រពឹត្តិេហតុ
ជ្របវត្តិ ្រស្ត គឺមនិ្រសបនឹងកតព្វកិចចែដលកតិកសញញ េនះ
កំណតេ់ទេលើរដ្ឋភគី ទកទ់ងនឹងករេគរពេសរភីពៃនគំនិត នងិ
ករបេញចញមតិេនះេទ។116 កតិកសញញ េនះ មនិអនុញញ តឲយមន
បំ មជទូេទ េលើករបេញចញមតិែដលភន្់រចឡំ ឬករបក្រ យ

ែដលមនិ្រតឹម្រតូវ អពំី្រពឹត្តិករណ៍ពីអតីតកលេនះេទ។ ករ
រតិតបតិសិទធិេសរភីពៃនករបេញចញមតិ មនិគួរ្រតូវេធ្វើ េហើយកររតិ
តបតិទងំេនះ មនិគួរេធ្វើឲយហួសពីអ្វីែដល្រតូវបនអនុញញ តកនុងកថ
ខណ័្ឌ ទី៣ ឬអ្វីែដលបនត្រមូវេ្រកមម្រ ២០ េឡើយ ទកទ់ងនឹង
េសរភីពៃនករបេញចញមតិ។ 

 

115 សូមេមើលេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ បស់ហ ជ ច្រកៃនច្រកភពអងេ់គ្លស និងេអៀងឡង់
ខងេជើង-ែដនដី ជ ច្រក(CCPR/C/79/Add.119)។សូមេមើលផងែដរេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ ន 
សំ ប្់របេទសគុយែវត៉(CCPR/CO/69/KWT) ។ 

116 ែដល្រតូវបនេ ថ “ឯក រចបបជ់ំនួយ ម រតី” សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៥៥០/៩៣ រ ង 
Faurission និង្របេទសប ងំ។ សូមេមើលផងែដរេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នសំ ប្់របេទសហុង្រគី
(CCPR/HUN/CO/5) វកយខណ័្ឌ ទី១៩  
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ទំនក់ទំនងរ ងម្រ ១៩ និងម្រ ២០ 
៥០. ម្រ ១៩ និងម្រ ២០ មនលកខណៈ្រសបគន  និងបំេពញ
ឲយគន េទវញិេទមក។ អំេពើែដលមនែចងកនុងម្រ ២០ សុទធែត
សថិតេនេ្រកមកររតិតបតិ ្រសប មម្រ ១៩ កថខណ័្ឌ ទ៣ី។ 
ដូេចនះ កររតិតបតិ មយួែដល្រតវូបនេធ្វើយុត្តកិមម ែផ្អកេលើម្រ
២០ ក្៏រតវូែត្រសបផងែដរនងឹម្រ ១៩ កថខណ័្ឌ ទ៣ី។117 

៥១. អ្វីែដលែញកអំេពើែដលមនែចងកនុងម្រ ២០ េចញពីអំេពើ
េផ ងេទៀត ែដល ចជកមមវតថុៃនកររតិតបតិេ្រកមម្រ ១៩ កថ
ខណ័្ឌ ទី៣ េនះ គឺថ ចំេពះអំេពើ ែដលមនែចងកនុងម្រ ២០ 
កតិកសញញ េនះ បង្ហ ញពីចំេលើយជក់ កែ់ដលបនត្រមូវពីរដ្ឋ 
មនជ ទិ៍ បំ មេ យចបបរ់បស់ខ្លួន។ មនែតសថិតកនុងវ ិ ល
ភពេនះប៉ុេ ្ណ ះ ែដលម្រ ២០ ច្រតូវបនចតទុ់កថជចបប់
ពិេសស ទកទ់ងនឹងម្រ ១៩។ 

៥២. មនែតចំេពះទ្រមងជ់ក់ កៃ់នករសំែដងមតិដូចបនគូស
បញជ កក់នុងម្រ ២០ ថ រដ្ឋភគមីនកតព្វកចិច កប់ំ ម មផ្លូវ
ចបប។់្រគបក់រណីែដលរដ្ឋេធ្វើកររតិតបតិេសរភីពៃនករសំែដងមតិ 
រដ្ឋចបំច្់រតូវបង្ហ ញេហតុផល្រតឹម្រតូវ សំ បក់រ ម្របមេនះ 
និងបទបញញត្តិននរបស់ខ្លួន ្រសបយ៉ងតឹងរងឹ មម្រ ១៩។ 

* 
117 សូមេមើលបណ្តឹ ងេលខ៧៣៦/៩៧  រ ង Ross និង្របេទសក  ទស នៈយល់េឃើញអនុ
មត័កលពីៃថងទី១៨ តុ  ២០០០។  


