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ថ្វើត្បតិ្តត្ វចនានុក្រមតមែរ និងចាបត់មែរឯថ ៀត្ មនិមានថោយនិយមនយ័ថោយបានចាស់ថា 
ថត្ើអភយ័ឯរសិ ធិសភាជាអវ ី ? តត្ថបើតាមការថរៀបរាបរ់នុងវាយរខណ័្ធ ជាបនតបនាទ ប់ ននចាបរ់ដឋធមែនុញ្ញ  រនុង 
មាក្ត្ ី៨០ ថនាះោចបង្ហា ញ និងបញ្ជា រប់ាននូវនិយមនយ័ននពារយ «អភយ័ឯរសិ ធិសភា» ថនះយ៉៉ង
សមញ្ញ ថ ើយក្សួលស្តត ប ់និងង្ហយយល់បំផុត្ថនាះគឺ «អភយ័ឯរសិ ធិសភា» មាននយ័ថា «ជាសិ ធិតដល
មិនក្តូ្វ  ួលបាននូវការបំភិត្បំភយ័» តដលពារយបំភតិ្បំភយ័ថនះគឹមានថរៀបរាបរ់នុង មាក្តា ី៨០ នន
ចាបរ់ដឋធមែនុញ្ញ រចួថ ើយថា «តំ្ណាងរូបណារថ៏ោយ មិនក្តូ្វបានថោ ក្បកាន ់ោបម់លួ ន ឃាត្ម់លួ ន ឬឃុំ
មលួ ន ថោយថ តុ្ពីបានសតមតងថយ៉បល់ ឬបថញ្េញមតិ្រនុ ងការបំថពញមុមង្ហររបស់មលួ នថស្តះថ ើយ» ។ 
 ថោយស្តអនរតំ្ណាងរាស្រសត ជាតំ្ណាងរបស់រាស្រសត តដលថយ៉ងតាមចាបរ់ដឋធមែនុញ្ញដតដលថៅ
រនុងមានក្តា ី៧៧ បានសរថសរយ៉៉ងចាស់ថា «តំ្ណាងរាស្រសតរនុ ងរដឋសភា ជាតំ្ណាងក្បជាជាតិ្តមែរទាងំ
មូល ពំុតមនក្ានត់ត្ជាតំ្ណាងក្បជាពលរដឋ រនុ ងបណ្ឌ លរបស់មលួ នថនាះថ » ។ ដូថោន ះថយ៉ងតាមមាក្តានន
ចាបថ់នះ គឺតំ្ណាងរាស្រសត ក្តូ្វមានសរមែភាព និងក្តូ្វមានកាត្ពវរិចេ ការពារផលក្បថយ៉ជនរ៍បស់រាស្រសត
ថធវើរិចេការថដើមបរីាស្រសត និងហ៊៊នអនតរាគមនជ៍យួ រាស្រសត ថោយមនិក្បកានម់ណ្ឌ លតដលមលួនឈរថមែ ះថនាះ 
ថ  ។ ថោយស្តរតត្មូលថ តុ្ថនះថ ើយ ថ ើបតំ្ណាងរាស្រសតមាន រ់ៗ  ោបំាចក់្តូ្វតត្មាន «អភយ័ឯរសិ ធ»ិ 
តដលជាសិ ធិពិថសសមយួថដើមបកីារពារតំ្ណាងរាស្រសត ថោយថចៀសផុត្ពីការថោ ក្បកាន ់ ការោបម់លួន 
និងការឃាត្ម់លួន ឬឃុំមលួន ថោយក្បការណាមយួ រនុងថពលនិយ៉យសតី និងរនុងថពលបំថពញថបសរមែ ។ 
 ថយ៉ងតាមការអធិបាយរនុង មាក្តា ី៨០ ននចាបរ់ដឋធមែនុញ្ញ  ថយ៉ងតាម មាក្តា ី៤ និង មាក្តា
 ី៥ ននចាបល់រខនតិរៈរបស់អនរតំ្ណាងរាស្រសត ថយ៉ងតាម ក្បការ៤(្ែី) ននចាបប់ បញ្ជា នផទរនុងរបស់
រដឋសភា និងក្ពមទាងំថយ៉ងថៅថលើចាបថ់បាះថនន ត្ថក្ជើសតាងំតំ្ណាងរាស្រសត មាក្តា ី១២០ ថនាះរាល់ 
សមាជិរសភា គឺោចបាត្ប់ង ់«អភយ័ឯរសិ ធិសភា» របស់មលួនថៅរនុងលរខមណ័្ឌ ពីរយ៉៉ងគឺ៖  

 ីមយួ  គឺការក្បជំុដរ «អភយ័ឯរសិ ធ»ិ ថោយសមយ័ក្បជំុថពញអងគរបស់រដឋសភា និងតដលក្តូ្វ
តត្អនុមត័្តថោយសថមលងពីរភាគបី ។ តដលការថនះថធវើថៅបានលុះក្តាតត្មានការថសនើរសំុពីក្រសួងមាន



សមត្ថរិចេ ថៅគណ្ៈអចិនស្រនតយន័នរដឋសភា ឬររ៏នុងររណី្ប ថលែើសជារត់សតង សមត្ថរិចេោចថធវើការថោ 
ក្បកាន ់ ោបម់លួន ឃាត្ម់លួន ឬឃុំមលួន តត្រោ៏បំាចក់្តូ្វតត្ថធវើថសចរតីរាយការណ៍្ជូនរដឋសភា ឬរជូ៏នថៅ
គណ្ៈអចិនស្រនតយរ៍បស់រដឋសភា ថដើមបថីធវើការសថក្មចជាបនាទ នត់ដរ ។ 

 ីពីរ ការបាត្ប់ងស់មាជិរភាពពីគណ្ៈបរសនថយ៉បាយ តដលមលួនឈរថមែ ះ ។ ថនាះសមាជិរ
សភារូបថនាះ និងបាត្ប់ងអ់សនៈរនុងរដឋសភា ថ ើយរនឹ៏ងបាត្ប់ង់ «អភយ័ឯរសិ ធិសភា» ជាសវ័យក្បវត្តិ
តដរ ។ 

ថក្ៅពីការថលើរថ ើងខាងថលើថនះ ាែ នមូលោឋ នណាមយួ និងាែ នមាក្តាណាមយួ ននចាបត់មែរ
និយ៉យថោយបានចាស់អំពីនីតិ្វធីិ ននការដរ «អភយ័ឯរសិ ធិសភា» ថនាះថ  ថ ើយរា៏ែ នអនរណាមាន រ់
ននសមាជិរក្រុមក្បឹរាធមែនុញ្ញ  ឬអនរចាបត់មែរមាន រប់រក្ស្តយពីអត្ថនយ័ថពញថលញ ននពារយថនះថដើមបី
ថោយអនរស្តត ប ់អនរសិរា និងអនរក្ស្តវក្ជាវ បានយល់ថៅថ ើយ ។ 

តាមនយ័ថដើមជាភាស្តអងថ់គលសពារយ «Immunity» ក្តូ្វបានតមែរយរមរបរតក្បរចួថក្បើក្បាស់រនុង
វស័ិយពីរគឺ វស័ិយសុខាភបិាល តដលបរតក្បថា «វ៉ារសំ់្តងការពារ» និងវស័ិយចាបរ់នុងរដឋសភា តដល
បរតក្បថា «អភយ័ឯរសិ ធ»ិ ។  

Immunity = វ៉ារសំ់្តងការពារ  មាននយ័ថា គឺជាការ ការពារនូវរូបកាយរបស់មនុសស ជាទាររ 
ឬរុមារ ឬរម៏នុសសោស់ ថោយថចៀសផុត្ពីជំងឺ តដលមានបណាត ញថមថរាគឆលង ដូចជាពរួបារថ់ត្រ ីតដល 
ោចថធវើថោយមនុសសស្តល ប ់ឬថធវើថោយមនុសសពិការ ជាថដើម ។  

Immunity = អភយ័ឯរសិ ធ  គឺជារំរតិ្លរខមណ័្ឌ  តដលក្តូ្វបានការបារមនិោចប៉ះពាល់បាន ។ 
រនុងភាស្តរចាប ់វាគឺជាអញ្ញ ក្ត្រមែសមញ្ញមយួ ននការធានារបស់ចាប ់ ថៅថលើក្រុមមនុសសពិថសសមយួ
ក្រុមមនិថោយ  លួរងនូវការផារពិនយ័ ឬការោបប់ងខំ ឬរ ៏ណ្ឌ រមែតាមផលូវចាប់ ថនះគឺសំថៅថៅថលើ
ការ ការពារអនរតំ្ណាងរាស្រសតថនាះឯង ។ 

រនុងការបរក្ស្តយខាងថក្កាមថនះ មញុ ំសូមថលើរយរន័យមយួ តដលបានថក្បើក្បាស់រនុងវស័ិយចាប់
តត្បុ៉ណ្ណ គឺ «Immunity = អភយ័ឯរសិ ធ » ។ 

ពារយថា «អភយ័ឯរសិ ធិសភា Parliamentary Immunity» ឬថយើងោចថៅថា «អភយ័ឯរសិ ធ ិ
ននអងគនិតិ្បញ្ញត្ត ិ Legislative Immunity» ថនាះវាគឺជាក្បពន័ធមយួតដលសមាជិរសភា ឬរអ៏នរថធវើចាប់
ោចក្តូ្វបានធានាថោយោរផុត្អំពីការកាត្ថ់ទាស ថ ើយតដលោបំាចបំ់ផុត្មុននឹងនាមំលួនសមាជិរ
សភា ណាមាន រថ់ៅកាត្ថ់ទាស ក្តូ្វដរ ូត្ «អភយ័ឯរសិ ធ» ថនះជាមុនសិន ។ ការដរ ូត្នន «អភយ័
ឯរសិ ធ»ិ ថនះោចថធវើថ ើងថោយតុ្លាការជានម់ពស់ ឬថោយក្រុមសមាជិរសភាមលួនឯង តដលក្រុម
សមាជិរសភាទាងំថនាះក្តូ្វថក្បើសុភវនិិចឆយ័ថោយឯររាជយ ក្តឹ្មក្តូ្វ និងយុត្តិធម៌ ។ 



ថៅក្បថ សអងថ់គលស អនរថធវើចាបក់្តូ្វបានការពារថោយ «អភយ័ឯរសិ ធសភា» សក្មាបចំ់ណាត្់
ការសីុវលិ (Civil Action) និងក្ពមទាងំការនិយ៉ថដើម និងការបងខូចថររ ត ៍ (Slander and Libel) ទាងំ
ឡាយណា ទាងំអស់ ក្បសិនថបើអនរទាងំថនាះរំពុងនិយ៉យបថញ្េញមតិ្រនុងថពលក្បជំុសភា ថក្ពាះថនះជា
សិ ធិរបស់សមាជិរសភា ។ តត្ថទាះយ៉៉ងណា «អភយ័ឯរសិ ធិសភា» មនិោចការពារសមាជិរសភា
ថោយរចួផុត្ពីការកាត្ថ់ទាសក្ព ែ ណ្ឌ បានថ  ថៅថក្កាមចាបក់្បថ សថលារខាងលិច (Westminster 
System) ។ ការមនិធានានូវ «អភយ័ឯរសិ ធ»ិ ននសមាជិរសភាចំថពាះប ថលែើសក្ព ែ ណ្ឌ  គឺក្តូ្វបាន
ទាញយរនូវ សិទាធ នត (Tenet) តដលជាថាលសំខានន់នល ធិរាជានិយមោក្ស័យ ចាបរ់ដឋធមែនុញ្ញ  របស់
អងថ់គលស តដលពលរដឋទាងំអស់ក្តូ្វថសែើរភាពាន ចំថពាះមុមចាប ់។ 

ថៅក្បថ សបារាងំ សមាជិរសភា ថគោចររីរាយនឹងការ  លួបាននូវសិ ធិ ថធវើក្ពថងើយរថនតើយ 
(Irresponsibility) នូវអវីតដលមលួនបានថធវើឬបាននិយ៉យរនុងនាមមលួនជាសមាជិរសភា រមួជាមយួនិងការ
ការពារតដលមនិោចរថំលាភបានោចខ់ាត្ (Partial Inviolability) តដលក្តូ្វបានរំណ្ត្យ៉់៉ងតឹ្ងតត្ង
បំផុត្ចំថពាះ ស្តថ បណ័្ណ បូ៉លីស ឬរស៏្តថ បណ័្ណ យុត្តិធម ៌ តដលបុ៉នប៉ងោបម់លួន ឬនាមំលួនសមាជិរសភា ។ 
ចំណ្ងលំថអៀងមយួថនះ គឺមានចំណុ្ចមយួចំននួបានថរើត្មាន វា បបដិវា  (Controversal) រវាងអនរ
តំ្ណាងរាស្រសតដូចាន  ពីថក្ពាះតត្ការថក្បើអំណាចរថំលាភថោយស្តរ អនរទាងំថនាះមានសិ ធដូិចាន និងក្តូ្វ
បានសិ ធថិនះការពារដូចាន ថពរ ។ ចាបរ់បស់បារាងំបានរំណ្ត្ ់ «អភយ័ឯរសិ ធិ» របស់សមាជិរសភា
បារាងំតដលថៅរនុងអណ្ត្តិ ថោយររីរាយនិងសិ ធិបីចំណុ្ចដូចខាងថក្កាម៖ 

១. ការក្ពថងើយរថនតើយ (Irresponsibility) សមាជិរសភា មានសិ ធិថធវើមនិដឹងមនិលឺ មនិ
រវល់នឹងការកាត្ថ់ទាស និងឬមនិោបំាចខ់ាល ចជាបគុ់រថ ើយ ថៅរនុងអណ្ត្តិជាសមាជិរសភា ។ ថ ើយ
សមាជិរសភា ក្តូ្វបានការពារមនិថោយមានការបតឹងឬកាត្ថ់ទាសពីប បរហិ៊រថររ ត ៍ (Defamation) ោច់
ខាត្ថបើការនិយ៉យថនាះ វាជាការជតជររនុងរងវងរិ់ចេការរបស់សភា តត្មនិរាបប់ញ្ាូ លនឹងសរមែភាពផតល់
ប សមាា សជាមយួស្តរពត្ម៌ាន ឬផសពវផាយតាមវ ិយុ និងររឺរ៏នុងតមរធាងណាមយួរបស់រោឋ ភបិាលថនាះ
ថ  ។ 

២. ភាពមនិោចរថំលាភបានោចខ់ាត្ (Inviolability) សមាជិរសភា គឺមនិោចោបម់លួន ឬរ៏
នាមំលួនថៅតុ្លាការថោយ បូ៉លីស ឬស្តថ បណ័្ណ យុត្តធមណ៌ាមយួថនាះថ  ។ ការោបម់លួន ឬការនាមំលួន
សមាជិរសភាណាមាន រ ់ លុះក្តាតត្មានការថសនើសំុជាលាយលារអ់រសរពីអគគរដឋោជាញ  តាមរយៈពីរដឋមស្រនតី
យុត្តិធម ៌ ថផញើរជូនថៅស្តថ បណ័្ណ សភាថដើមបសំុីថោយសភាដរ «អភយ័ឯរសិ ធ»ិ (ចំណុ្ចថនះគឺដូចាន នឹង
ចាបត់មែរបវបិ ) ។  



៣. វា បបដិវា  (Controversy) ថលើក្បធានប  «អភយ័ឯរសិ ធសភា» គឺមនិោចថចៀស
ផុត្ពីការក្បគតួ្ក្បតជងរ តដលបថងកើត្ថោយមាន វា បបដិវា  វាងអនរមាន «អភយ័ឯរសិ ធ»ិ ដូចាន ថនាះ
ថ  ។ ជាពិថសសឧបបប ថរឿងោក្សូវ ននអំថពើរពុររលួយ តដលក្ប ូលបូ៉រប៉ារថោយអនរនថយ៉បាយ
និងសមាជិរសភាបារាងំ ដូចាន  ថ ើយមរពីគណ្ៈថផសងាន  ។ 

ថៅក្បថ សថក្បសីុល នន ១ំ៩៨៨ រដឋធមែនុញ្ញ របស់ថក្បសីុល បានផតល់ «អភយ័ឯរសិ ធសភា» 
ថោយថៅសមាជិរទាងំពីថាន រគឺ់ សមាជិរសភា និងសមាជិរក្ពឹ ធសភា ។ តត្មនិដូចក្បថ សដន៏ ថ  
«អភយ័ឯរសិ ធ» របស់សភាថក្បសីុល គឺបានក្គបដណ្ត បថ់ៅថលើប ឧក្រិដឋមយួចំននួ តដលថៅថក្ៅរងវង់
ននការ  លួមុសក្តូ្វផលូវការរបស់សមាជិរសភា (ឧទា រណ៍្ៈ ការសមាល ប ់ឬការលួច ជាថដើម) បុ៉តនតថទាះ
យ៉៉ងណារ ៏ «អភយ័ឯរសិ ធ»ិ ថនះមនិោចការពារបាននូវអំថពើរឧក្រិដឋ តដលសមាជិរសភារូបថនាះបាន
ក្បក្ពឹត្តិថៅមុនថពលតដលមលួន ជាបថ់នន ត្ជាសមាជិរសភាថនាះថ  (Parliamentary immunity gives 
legislators free reign to commit crimes) ។ ការោបម់លួនសមាជិរសភា ោចថធវើថៅបានតត្ថៅរនុង 
ថពលជាមយួាន នឹងរតនលងតដលក្បក្ពឹត្តិប ឧក្រិដឋ ថ ើយការោបម់លួនថនះរស៏ក្ម៉ាបត់ត្ប ឧក្រិដឋណា 
តដលចាបម់និោចថលើរតលងបានតត្បុ៉ថណាណ ះ ។ 

ដូថោន ះថៅរនុងការអនុវត្តនជ៍ារត់សតង មនិសមាជិរអនរនថយ៉បាយ ឬសមាជិរសភាណាមាន រក់្តូ្វ
បានកាត្ថ់ទាសថោយ តុ្លាការជានម់ពស់របស់ស ពន័ធ (Supprime Federal Tribunal) ពីប ថលែើស 
ក្ព ែ ណ្ឌ  ថៅថ ើយថ តាងំពីចាបផ់តល់ «អភយ័ឯរសិ ធិ» ក្តូ្វបានផតល់ជូនថោយរដឋធមែនុញ្ញ  រនុងនន ំ
១៩៨៨ មរ ។  

ថៅក្បថ សោថមររិ «អភយ័ឯរសិ ធិសភា» ក្តូ្វបានអនុមត័្តរនុង ំ ំមយួតដលក្តូ្វការពារយ៉៉ង
ក្បុងក្បយត័្នបំផុត្នូវសមាសភាពសមាជិរសភា តដលបានក្តូ្វថបាះថនន ត្ថក្ជើសតាងំថោយពលរដឋ ។ ថបើ
សមាជិរសភាណាមាន រក់្បក្ពឹត្តមុសចាប ់ថៅថក្ៅត្រួនា ីជាសមាជិររបស់សភា គឹោចខ់ាត្ក្តូ្វតត្ថសុើប
អថងកត្ កាត្ថ់ទាស ផតនាទ ថទាស និងផារពិនយ័ ថៅតាមរំរតិ្សថក្មចរបស់តុ្លាការ ថ ើយរនុងររណី្
តដលតុ្លាការបានសថក្មចរចួថ ើយថនាះ ាែ នសមាជិរននអនរថធវើចាបម់ាន រណ់ាថក្បើសិ ធិជំទាស់ក្ចថង៉ង
ក្ចង៉្ហងរងឹ  ឹងនឹងការបុ៉នប៉ងថោយមានការោបម់លួនរបស់បូ៉លីស ឬត្នដថៅបូ៉លីសបានថ ើយ ។ 

ថៅក្បថ ស វីលីពីន តដលជាក្បថ សមយួរនុងតំ្បនោ់សីុជាមយួ រមពុជា តដរថនាះ រដឋធមែនុញ្ញ  
បានរំណ្ត្ ់ «អភយ័ឯរសិ ធ»ិ របស់សភាជានទ់ាប និងសភាជនម់ពស់យ៉៉ងដូថោន ះថា សមាជិរ ននសភា
ជានម់ពស់ និងសភាជានទាបទាងំអស់ មនិោចកាត្ថ់ទាសជាបព់នធនាាថលើសពីចំននួ៦នន បំានថ  ថ ើយ
និងហ៊មក្បាមមនិថោយមានការោបម់លួនសមាជិរសភាថៅរនុងោណ្ត្តិ ថលើរតលងតត្មានការសថក្មចពី
តុ្លាការជានម់ពស់ (Supreme Court) ។ មនិអនុញ្ជញ ត្តិថោយមានការថោ សួរ បតឹងត្វ៉ា អវីទាងំអស់ 



ទារ ់ងថៅនឹងថសរភីាពននការនិយ៉យសតី និងមលឹមស្តរននការជតជរទាងំអស់របស់សមាជិរសភា ថទាះបី
និយ៉យថៅរតនលងណា ឬថធវើថៅរតនលងណា រថ៏ោយ ។ ថនះជាការរំណ្ត្ថ់ោយចាប ់ រដឋធមែនុញ្ញ  
 វីលីពីន នន ១ំ៩៣៥ និងរដឋធមែនុញ្ញ  នន ១ំ៩៨៧ ។  

ការតដលមានចាបក់ារពារអនរតំ្ណាងរាស្រសត តបបថនះថៅរនុងក្បថ ស វីលីពីន ក្តូ្វបានក្បជា
ពលរដឋ  វីលីពីន ថជឿថា វាជាយនតការមយួតដលោចការពារអនរតំ្ណាងរាស្រសតរបស់ថគ ថដើមបកី្បនងំនិង
ការបុ៉នប៉ង កាត្ថ់ទាសថោយរដឋោជាញ តុ្លាការ និងជាពិថសសវាោចនតរមយួននការាកំ្ សិ ធិរបស់ក្បជា
ពលរដឋ តាមរយៈ ការពារតំ្ណាងរាស្រសតរបស់ពរួថគ ថោយថចៀសផុត្អំពីការគំរាមរំត ង ននការកាត្់
ថទាស ទាងំសីុវលិ និងទាងំក្ព ែ ណ្ឌ  ។ 

ថៅក្បថ សរមពុជា មាក្តា ី៨០ ននចាបរ់ដឋធមែនុញ្ញ  និងចាបស់្តវន័តដន៏ ថ ៀត្ ហ៊រក់្បាបថ់ោយ
ដឹងថា ការដរ «អភយ័ឯរសិ ធសភា» មនិោចថធវើថៅបានថ រនុងររណី្ននបណ្តឹ ង រដឋបថវណី្ (Civil 
Case) មនិតមនជាបណ្តឹ ង ក្ព ែ ណ្ឌ  (Criminal Case) ។ 

បុ៉តនតថបើថទាះជាមាន មាក្តាននចាបម់លះបង្ហា ញយ៉៉ងដូថោន ះរថ៏ោយ រា៏ែ នអនរតំ្ណាងរាស្រសតណា
មាន រ ់ ឬសមាជិរក្រុមក្បឹរាធមែនុញ្ញ  ណាមាន រហ៊់៊នថចញមុមមរបរក្ស្តយនិងថោយនិយមនយ័ថោយ
បានចាស់លាស់ ឬររំ៏រតិ្ក្ពំតដនននការថក្បើក្បាស់អំណាចដរ «អភយ័ឯរសិ ធសិភា» ថនះថោយបាន
ក្តឹ្មក្តូ្វតដរ ថបើថទាះជា ចាបរ់ដឋធមែនុញ្ញ  មាក្តា ី១៣៦ (្ែី) បានផតល់អំណាចថោយក្រុមក្បឹរាធមែនុញ្ញ  
ថាជាអនរមានសមត្ថរិចេធានាការពារ ការថារពរដឋធមែនុញ្ញ  បរក្ស្តយរដឋធមែនុញ្ញ  និងចាបត់ដល
រដឋសភា បានអនុមត័្ត និងក្ពឹ ធសភាបានពិនិត្យចបស់ពវក្គបថ់ ើយ ថនាះរតី ។ 

តាងំពីនន ១ំ៩៩៣ មរថៅក្បថ សរមពុជា អំណាចននការដរ «អភយ័ឯរសិ ធិសភា» គឺក្តូ្វបាន
គណ្ៈបរស តដលរំពុងកានអំ់ណាច ថក្បើក្បាស់ថដើមបាីបសងកត្ ់ ថធវើបាប និងសមលុត្គំរាម គណ្ៈបរស 
តដលមានសថមលងភាគតិ្ចថៅរនុងសភា ថ ើយតដលាែ នអំណាចថៅរនុងរោឋ ភបិាល ។  

ក្គបា់ន យល់ក្ច ំ និងតត្ងថក្បើពារយក្ច ំថា «សមាជិរសភា ជាតំ្ណាងរាស្រសតតមែរ» ថនះជាការ
យល់មុស និងនិយ៉យមុសទាងំក្សុង ថក្ពាះតាមការពិត្ «សមាជិរសភា គឺជាតំ្ណាងបរសនថយ៉បាយ» 
ថៅក្បថ សតមែរថៅវញិថ  ថោយថ តុ្ថាពរួថគជាបថ់នន ត្តាមរយៈគណ្ៈបរស ក្តូ្វថារពតាមមាា៌ និង
ថាលនថយ៉បាយរបស់បរស ថ ើយមនិក្តូ្វបថក្មើរាស្រសតថ  តត្ក្តូ្វថក្បើបរសនិងមំរះិររវធីិ រុ រថ់បារក្បាស់ 
ថធវើក្បជាភិ្ ុរជាមយួរាស្រសត និងក្តូ្វថចះបថញ្ជា ររាស្រសតថោយថបាះថនន ត្ថោយមលួន រនុងកាល៥នន មំតង ។ 

 ំនាស់ មរួ សុម  ួ និង  ុ៊ន តសន  បណ្តឹ ងរបស់អនរទាងំពីរថនះ មនិតមនជាបណ្តឹ ងក្ព ែ ណ្ឌ
ថ  ថក្ពាះប បរហិ៊ថររ ត ៍ ក្តូ្វបានដរថចញនូវថទាសក្ព ែ ណ្ឌ  តដលអនរោញ់រតីោចក្តូ្វោបោ់រគុ់រ
បងខំរាងកាយ ថនាះបានលុបថោលរចួថៅថ ើយ ។  



ដូថោន ះ បណ្តឹ ងក្រឡាបផ់ាក បផ់ាា រ  រវាង មូរ សុម ួរ និង  ុ៊ន តសន គឺជាររណី្សីុវលិសុ ធស្ត  
តដលថបើពិនិត្យថៅថលើមូលោឋ នចាបគឺ់មនិោបំាចម់ានាគីណាមយួក្តូ្វបានដរ «អភយ័ឯរសិ ធ»ិ ថនាះ
ថ  តត្ថបើថៅក្រមថសុើបអថងកត្ ឬមស្រនតីតុ្លាការខាល ចអំណាចរបស់អនរទាងំពីតដលមពងម់ពស់ឧត្តុងឧត្តមថពរ
ថនាះថគោចថសនើរសំុដរ «អភយ័ឯរសិ ធ»ិ អនរទាងំពី និងថសនើរសំុថោយសភាពយរួត្រួនា ី ុរមយួរយៈសិន
ថៅ ថដើមបជីបថ់ោយអនរទាងំពីថនះកាល យថៅជាពលរដខសមញ្ញ ដូចាន  និងាែ នអំណាចបញ្ជា ដូចាន  ។ 

រនុងសភាពលាឹត្តបបថនះ ថយ៉ងតាមចាបរ់ដឋធមែនុញ្ញ  គឺមានតត្ក្រុមក្បឹរាធមែនុញ្ញ  ថ  តដលោច
ថចញមុមមរថធវើការបរក្ស្តយចាបថ់ា ថត្ើ «អភយ័ឯរសិ ធិសភា» ក្តូ្វដរ ឬមិនក្តូ្វដរ ថបើបណ្តឹ ងថនាះវា
ជាររណី្សីុវលិ មិនតមនក្ព ែ ណ្ឌ  ? បុ៉តនតមរដល់ថពលថនះ សមាជិរក្រុមក្បឹរាធមែនុញ្ញ  ទាងំបីក្រុម 
តដលតត្ងតាងំថោយក្ពះមហ៊រសក្ត្ តត្ងតាងំថោយរដឋសភា និងតត្ងតាងំថោយឧត្តមក្រុមក្បឹរា ននអងគ
ថៅក្រម គឺាែ ននណាមាន រហ៊់៊នថចញមុមមរបរក្ស្តយពីអត្ថនយ័ននចាប់ ឬហ៊៊នថោយនិយមនយ័ នន
ការដរ «អភយ័ឯរសិ ធិសភា» ថ ើយ ។ 

ការតដលអនរនថយ៉បាយតមែរពីររូប ថធវើសស្រង្ហគ ម រ ឺយសំដីាន  រចួថ ើយបថងកើត្បានថៅថរឿងរតី
ក្រឡាបផ់ាក បផ់ាា រ  ថោយោរប់នទុរថលើពារយបណ្តឹ ងរបស់មលួនថា «បតឹងរនុ ងប បរហិ៊រថររ ត»៍ ថៅវញិថៅមរ
ក្ពមទាងំថក្បើពារសសមតសីមលុត្ និងថ ៀមទាថោយដរ «អភយ័ឯរសិ ធិសភា» រាងៗមលូនដូចាន តបបថនះ ថគ
ថៅមនិទានដឹ់ងថា ថត្ើអនរនថយ៉បាយទាងំពីរូថនាះ យល់ពីនិយមនយ័ននពារយថា «បរហ៊រថិររ ត»៍ និងយល់
ពីនិយមនយ័ ននពារយថា «អភយ័ឯរសិ ធិសភា» រំរតិ្ណាថៅថ ើយថ  ។ 

រនុងភាស្តរអថងើថគលសពារយថា Slander, Libel and Defamation សុ ធតត្មានការពនយល់ោច់
ថោយត រមុសពីាន  តត្ពារយថា «បរហិ៊រថររ ត»៍ រនុងភាស្តតមែរ គឺាែ នការពនយល់ ឬថោយនិយមនយ័បាន
ចាស់លាស់ថ  ថពាលគឺសុ ធតត្ «យល់តាមថធវើ ថធវើតាមធាល ប ់ធាល បត់ាមបញ្ជា  និងបញ្ជា តាមយល់» តត្ាែ ន
របនួចាបច់ាស់លាស់ថ  ។ 

ពីមុនធាល បយ់រថលស «បរហិ៊រថររ ត»៍ បតឹងអនរយរពត្ម៌ាន និងបតឹងស្តថ បណ័្ណ ស្តរពត្ម៌ាន ឥ ូវ
យរថលស «បរហិ៊រថររ ត»៍ ដតដលថនះមរបតឹងអនរនយបាយ និងបតឹងអងគការសងគមសីុវលិ ។ ចំតណ្រឯ
ថដើមបណ្តឹ ងតដលធំថ ើយមាជំាងថគថនាះ គឺាែ ននណាថផសងថក្ៅអំពីមស្រនតីរោឋ ភបិាល តដលថពារថពញ
ថោយអំណាចថនាះថ  ថ ើយឧបបររណ៍្ តដលថគថក្បើគឺ  ី១ គឺស្តថ បណ័្ណ តុ្លាការ ថដើមបដំីថណ្ើ រការកាត្់
ថទាស និងោរថ់ទាស ថ ើយ  ី២  គឺស្តថ បណ័្ណ សភា ថដើមបដីរ «អភយ័ឯរសិ ធ» ថបើជនតដលថគចងថ់ធវើ
បាបថនាះមាននា ីជាអនរតំ្ណាងរាស្រសត ។ 

ដូថោន ះថបើ អនរយរពត្ម៌ាន អងគការសងគមសីុវលិ  និង អនរតំ្ណាងរាស្រសត សុ ធតត្បានកាល យមលួនថៅ
ជាក្រុមថាលថៅ តដលក្តូ្វ រងថក្ាះ ថោយស្តរតត្នថយ៉បាយក្បម៉ាញ់បំបិ មាត្ ់ របស់រោឋ ភបិាល ថៅ



ថ ើយថនាះ ថត្ើក្បថ សរមពុជា មានថសរភីាពថៅក្ត្ងរ់តនលងណា ? ជាក្បថ សក្បជាធិបថត្យយរថបៀប
យ៉៉ងថមច៉ ? ជានីតិ្រដឋថមតចនឹងថៅរចួ ? ថ ើយក្បជាពលរដឋ ថៅថបាះថនន ត្ថដើមបអីវី ? ថត្ើមានក្រុមណា
តដលោចការពារពលរដឋបាន ថបើទាងំបីក្រុមខាងថលើការពារមលួនឯងមនិបានផង ? 

ដូថោន ះថោយស្តរតត្ក្បជាពលរដឋតមែរមនិសូវ  លួបានការអបរ់  ំនិងមនិសូវយល់នយ័ននពារយថា 
«បរហិ៊រថររ ត»៍ និងអំណាចននការដរ «អភយ័ឯរសិ ធសភា» បានក្គបា់ន ថនាះ ពារយ «បរហិ៊រថររ ត»៍ និង
អំណាចគំរាមដរ «អភយ័ឯរសិ ធសភា» បានកាល យថៅជាមន នន់ថយ៉បាយរបស់អនរកានអំ់ណាចថដើមបី
ថក្បើក្បាស់កាត្ ់  ំពរថ់យ៉ង របស់ពលរដឋ និងសមាល ប ់ ក្បពន័ធ  លួ  របស់ពលរដឋ តលងថោយពលរដឋ
ោចថក្បើ  ំពរថ់យ៉ង និង ក្បពន័ធ  លួ ទាងំថនាះ ថធវើជាបតងែរត្តាងំនឹងអំណាចរំុមុយនីសផាត ចក់ារបាន
ត្ថៅថ ៀត្ ។ 

ឥ ូវថនះរោឋ ភបិាលរបស់ថលារ  ុ៊ន តសន បានយរថរឿងបំផាល ញក្ ពយសមបត្តិស្តធារណ្ៈមរ
ដរអភយ័ឯរសិ ធរបស់ថលារ សម រងសុ ីថោយថក្ពាះតត្ សម រងសុ ីហ៊៊នថចញមុមការពារផលក្បថយ៉ជន៍
ជាតិ្ ការពារបូរណ្ៈភាព និងការពារអធិបថត្យយភាពរបស់តមែរ ។  

ររណី្របស់ថលារ សម រងសុ ី គឺាែ នមូលោឋ នចាបរ់មពុជា ណាមយួោចដរអភយ័ឯរសិ ធរបស់
ថលារ សម រងសុ ីបានថ  ថក្ពាះថលារ សម រងសុ ីជាតំ្ណាងរាស្រសត តដលថក្ជើសថរ ើសថោយរាស្រសត ដូថោន ះ
សម រងសុ ីមានសិ ធិថធវើសរមែភាព ការពារសមបត្តិជាតិ្ ការពារ ឹរដី និងដឹរនាចំលនាមហ៊ជនក្បនងំ
អនរដឹរនាលំរជ់ាតិ្ ។ ថបើត្ណាងរស្រសតាែ នស ធិនិយ៉យ ាែ នសិ ធិត្វ៉ាថៅថ ើយ ថត្ើក្បជាពលរដឋថលារ
ថធវើថមច៉និងោចហ៊៊នថធវើការត្វ៉ាថៅ ? 

អនុស្តសន ៍សក្មាបព់លរដឋតមែរ  ក្បជាពលរដឋតមែរ ទាងំពីរថភ ក្តូ្វថជឿថា អនរដឹរនាតំមែរគឺាែ ន
ឆនទៈចងថ់ោយតមែរស្តគ ល់ និង  លួបាននូវ ថសរភីាពពិត្ក្បារដ និងរបបនថយ៉បាយក្បជាធិបថត្យយពិត្
ក្បារដថ  ។ អវីតដលពរួអនរដឹរនាតំមែររំពុងថធវើនាថពលបចេុបបននថនះគឺ  ពក្ងឹងអំណាចបរសនថយ៉បាយ 
ពក្ងីរឥ ធិពលអំណាចក្រុមក្គួស្តរ ត្ររារបប និងការក្គបក់្គងតាមតបបរំុមុយនីសផាត ចក់ារ និងចាម
យរឱកាស់រិបថរងក្បវញ័្េ  លរ ់បលន ់សមបត្តិជាតិ្ ថដើមបបំីថពញក្រពះពុររលួយ តដលសីុមនិតឆែត្ ...៕ 

 


