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េសចក�ីេផ� ម (introduction) 

ដូចែដលចណំងេជងគូសប�� ក់្រប់ តុលកុតុត� ធិម៌កុ�តត(ICJ) �តុលក

ែដលចត់កបណឹុង(case)ក�ុងក្ តិតម៌កុ�តត ិួវ តញេរត តុ.ុ.ម.េដ្រជេយជ 

កវងកដដសយជតក ទងំងកបស់មង�កសស្ប��តត កូបែបបែដលតុ.ុ.ម.កេទ

បដតបតុតចត់�កូបែបបបតេសស ខងក�ុងតុលក យ៌េច្កិ(judges) ១៥ កូបែដលបេង�ត

ប៌៌ូវមអ�ែដលេេហគណាវ ត៌ តចនិិួ(Jury) ត៌ងរ កុ� ៤ កូប(advocates)បេំបញិុខងក�

េិធវ � រ កុ�ដក់ជូ៌បណឹុងកបស់្បេបស �៌ិួ ៗ េសេច្កិកមេ�អរល្កិ 

(verdict)ិួែផ�កេទេលមអ�ែដលប៌ដក់ជូ៌េន ។ 

្រ�ធ(president) 

o ភកកតចចចបំងកបស់្បធ៌ គឺ ធនក់ធនហ សិិ្បជុំ្ ប្បឹតេុទេដ

កលូ៌ កងកេ៌កួិទងំកេករបចលំដំប់លេំដ(order)ៃ៌ដណំក់ក 

ជំ៌ ុ ំជ្ិកុ�(proceedings) ក�ុងកជំ៌ ុ ំជ្ិកុ�កបស់តុ.ុ.ម., ចត់ែចងេច្កិ 

ត៌ងរ កុ� េស ត៌ងន ំិ ុខកបតភកភសេ្ិច(deliberation)កបស់េច្កិ ។ 

o ្បធ៌កម្បសរល្កិសេ្ិច(Final Verdict) កបស់េច្កិដល់គណា

កិកទងំមស់េនបត��បតប ។ 
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 អធុ្រ�ធ(assistant president) 

o ម៌ុ្បធ៌ជួ្បធ៌ែផ�កចត់ែចងេច្កិ ត៌ងរ កុ�ស្យប់កជំ៌ ុ ំជ្ិកុ�

(trial)នេបលខងិុខ ត៌ងែផ�កដឹកនំកបតភកភក�ុងកលុំងកបតភកភ

សេ្ិចកបស់េច្កិ ។ 

្កកឡាប  ី(registrar) 

o តួនប�ចបំងកបស់្កងបឡ��  គឺ តិដ៌សុុតង ត៌ងរកង �  

o សុុតង�ក់ែសងុ(Real Evidence) :  សុុតង�ក់ែសងុ ប៌ដល់ សុុតង

ណិួ ដូច� ករកឬស៌�តស�� �លលកលណ� មកងក�េដិ 

្កងបឡ�� កួបកួិសុុតងប�រ កុ� ត៌ងចុេះ រ កុ�ទងំេនហ ម�កេដិប

ណឹុងេលខ១,២, ៣...(Applicant #1,2,3...) ឬហ ម�កចុងបណឹុងេលខក,ខ,គ…

(respondent #a,b,c... ) េ្សចែតហេត     សុុតងេនប៌ិកប�ភគ�េដិប

ណឹុង(moving party) ឬ ភគ�ចុងបណឹុង(responding party) ។ 

o រកង �(witnesses) : ្កងបឡ�� មិដេំណ ករកង �េទ៌់ប៌កប់តុលកICJ 

ត៌ង្បប់ រកង �សីស្យេនចេំនិុខតុលក ។ 

o  ក�ុងកលុំងកបតភកភសេ្ិចកបស់េច្កិ ្កងបឡ�� បបួលប៌កុកកត់

កណំត់េសតុសខំ៌់េលរច់េករងែដលកបុំងបតភកភសេ្ិច កណំត់េសតុ

ទងំេ៌យ៌ាបកាេ្ច៌េនេបលែដលេចេ្ិសកេសករល្កិកបស់

ខជួ៌ ។  
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ស ក�(ីadvocates)  

o រ កុ��បូេទប៌ដល់េិធវ �ក�ុងកជំ៌ ុ ំជ្ិកុ�កបស់តុ.ុ.ម., រ កុ� ៤ កូប

យ៌វតយុ៌េនក�ុងបណឹុងតុលកICJ េ្នេះលបណំងកបស់តុ.ុ.ម.គឺ 

កេដ្រជេយជ កវង្ប��តតេដចេំន ២ េសតុេន េបប្តតវ

យ៌រ កុ� ២ កូបិកេ�អ�តណំងកបស់្ប��តត �៌ិួ ៗ ។ 

o ភគ�េដិបណឹុង ឬ ម�កេដិបណឹុងគឺ្ប��តតែដលបុឹង្ប��តតិួេបរត

េដនំកបណឹុងកបស់ខជួ៌េទតុលកICJ ភគ�េដិបណឹុងយ៌បនក ល់

សុុតង (burden of proof) យ៌៌ិហ ភគ�េដិបណឹុង្តតវម៌កងេច្កិភគ

េ្ច៌សីេ ិលេឃញហ       បណឹុងទិទក(claims)កបស់ខជួ៌�បណឹុងបតត

េដឥតសងងិ (beyond a reasonable doubt)  ។ 

o ភគ�ចុងបណឹុង ឬ ម�កចុងបណឹុង គឺ ្ប��តតែដលកបុំង្តតវភគ�េដិប

ណឹុងបុឹង,    ភគ�ចុងបណឹុង តិ៌យ៌ប៌កុកសុុតងេបបទុែ៌ុ្ តតវបតេរ�សី

េឃញកបតតសីប៌ហ  បណឹុងទិទកកបស់ភគ�េដិបណឹុង តិ៌ែិ៌�   

បណឹុងបតត ។ 

o េដិ្ �ដក់ជូ៌បណឹុងកបស់ខជួ៌ ទួ ងយ៌្បសតប�តភប ឬ កនកេះលជសំក

កបស់ខជួ៌េនេបលយ៌កជំ៌ ុ ំជ្ិកុ� រ កុ�្តតវែតេ្តរិខជួ៌ ទួ ង្គប់្ះ៌់

ត៌ង្បបង្បិត�េនស៌�តសតប  



-5- 
 

  

ចំណតេ្តម(preparation) 

o កងក្រវ្�វ(research) :  

សខំ៌់បផុំត,ក្រវ្�វ�ភកកតចចសខំ៌់បផុំតកបស់រ កុ�,រ កុ�្តតវ

េសវបុក ត៌ងអងដល់្បប្គប់មេ៌ជែដលបតេ្ះេួបល់ ។ ្បបេនគួក

តិ៌លេិ�រង ត៌ងគួកសីេជរបុកចតតបុ៌ តិក ក្រវ្�វេនអច្តតវប៌

េ្ជសេក សក�សុុតងកមប៌ ។ 

o កណំត់េសតុសំ៌ ួ៌កុ� ត៌ងបដត�� (memorandum and stipulations) :  

ទងំម�កេដិបណឹុងទងំម�កចុងបណឹុងសកេសកកណំត់េសតុសំ៌ ួ៌កុ� 

ផក ល់កបស់ខជួ៌ បទុែ៌រុ កុ�ទងំ ៤ កូប្តតវសសកះ� សកេសកបដត�� ិួួុត  

កណំត់េសតុសំ៌ ួ៌កុ� គឺ�មង�េសតុិួួុតែដលតណំងសីេះលជសំកេល 

រច់េករងកបស់្បេបសិួ មង�េសតុទងំេ៌កែិងជួរ កុ�សីដក់ជូ៌        

បណឹុងកបស់ខជួ៌ បដត��  គឺ �មង�េសតុែដលទងំម�កេដិបណឹុង ត៌ងម�កចុង 

បណឹុងល់្សបះ�  ។ 

o សុុតង�ក់ែសងុ(real evidence) :  

រ កុ�កមបបួលខុស្តតវក�ុងកចង្កងសុុតង ត៌ងបឡ�ូ ៌សុុតងេទ 
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្កងបឡ�� ែដក   តិ៌យ៌កណំត់សុុតងចំ៌ ួ៌បទុន ៌ែដលរ កុ�អចេ្បប៌ 

េនេប បទុែ៌ុួ ទ ងេេចណស់ សុុតង ៨ ទួ ង្តតវប៌តុលកេន 

SEOMUN ែណន ំ។     

o ចណំត់េ្តរិរកង �(witness preparation) :  

រ កុ�េតងែតចត់េ្តរិរកង �កបស់ខជួ៌ កចត់េ្តរិរកង �យ៌េសចកុ� 

លិ�តត្តង់ែផ�ករកង �(witnesses) ។ 

េនសធន�ស�ិ (at the conference) 

o េសចកុ�ែយជង(speeches) : រ កុ�៌ឹង្តតវេ�អេសចកុ�ែយជង�េ្ច៌ដងក�ុងកលុំង

កជំ៌ ុ ំជ្ិកុ� ។ េសចកុ�ែយជងកណ� េបក(opening statements)ែណនបំទឡ�

កកណ� សខំ៌់កបស់េច្កិចេំនបណឹុង េះលបណំងកបស់េសចកុ�ែយជង

កណ� េបក គឺ កដក់ជូ៌៌ូវចណុំចះ ំ្ បដល់រ កុ� តិ៌ែិ៌កនករ កុ�សី

ផុតប�កវ្បេកកបស់គូបដតបកងេប ។ េសចកុ�ែយជងបដតេស�(rebuttals)គឺ

�េសចកុ�ែយជងែដល៌ឹងម៌ុ�� តសីរ កុ�កនកខជួ៌ងប៌  ។ េសចកុ�ែយជង

កណ� បតប(closing statements) បឡច ប់រល់ចណុំចែដលបតភកភក�ុងកលុំង

កជំ៌ ុ ំជ្ិកុ� រ កុ�ទងំមស់គួកះជ សៃវក�ុងក្បបងេ្បរបបទឡ�កកណ� បតប 

េ្នេសចកុ�ែយជងទងំេ៌េន៌ឹង�េសចកុ�ែយជងែដលយ�ៗបផុំត ។ 
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o កដក់ជូ៌សុុតង(presenting evidence) : េនេបលដក់សុុតងជូ៌

េច្កិ រ កុ�គប្ �គូសប�� ក់ចណំងេជងៃ៌សុុតង ្បបៃ៌សុុតង 

ត៌ងលបក តេចនបែដលសកេសកសុុតង រ កុ�កម្តតវេករបរប់្ត់សៗមបំ�សុុ

តងិុ៌េបលេ្បសុុតងះ ំ្ បចណុំងណិួផងែដក ។  

o កេចបសួកផក ល់ ត៌ងកេចបសួក្បេួល(direct and cross examination) :  

កេចបសួកផក ល់(direct examination) ប៌ដល់ េបលែដលរ កុ�រកសួក

រកង �ផក ល់កបស់ខជួ៌ កេចបសួក្បេួល(cross examination) ប៌ដល់ 

េបលែដលរ កុ�រកសួករកង �គូបដតបកង, យ៌សណួំក ២ ្បេបែដលរ កុ�

គប្ �ចងច ំ:  

1.សណួំកន(ំleading questions) : ទងំេ៌�សណួំកែដលែណនចំេិជតិ

លកលណាសណួំក ។ សណួំកទងំេ៌េ្ច៌ែត�សណួំកហ ែិ៌ឬេប?(yes or 

no questions)  

ិ្ទងេបរត េនេបលរ កុ�សួកសណួំកន ំ រ កុ�ិុខគួកដឹងចេិជកួចេទេស 

បទុែ៌ុ្ តតវករកសួករកង �សីរកភបចណុំចខជែដល៌ឹងបឡ្ ឺ្ កបិបដតបកង

(opposing council) សណួំកនសួំកប៌ែតក�ុងកលុំងកេចបសួក្បេួល

បទុេណា  ។ 

o សណួំកកសតចកេសរង(hearsay questions) : ទងំេ៌�សណួំកែដលសួករកង �

េដិ្ �កកបតធយ៌រកងែដល�សកល�កិិ កប�្បបែដល តិ៌យ៌វតយុ៌ក�ុង
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កជំ៌ ុ ំជ្ិកុ� សណួំកកសតចកេសរង តិ៌គួកសួកក�ុងកលុំងករកសួករកង �េប 

។  

េច្កម(judges) 

o េច្កិ្សេដរង៌ឹងគណាវ តចនិៃ៌បណឹុងតុលក េនក�ុងតុ.ុ.ម.យ៌

េច្កិទងំមស់ ១៥ កូប ។ េច្កិទងំ ១៥ កូប្តតវប៌េ្ជសេក សេដ

្កបិ្បឹកភស៌ុតសុខ ត៌ងិេស៌�តបត េដ្ប៌់កគុណសិ្តុត�ិូល

ដដ ៌ តិ៌្ប៌់កស�� តត�ិូលដដ ៌េប  យ៌អណតុត ៩ ឆ�  ំក�ុងកជំ៌ ុ ំ

ជ្ិកុ� ទួ ងេេចណស់ យ៌េច្កិ ៩ កូបចូលកួិ េបប្គប់មង�្ បជុ ំ

រល់ ៗ ៣ ឆ� ែំតងយ៌េច្កិ ៥ កូបេចញប�តែំណង   

េច្កិទងំ ១៥ កូបិកប�្ប��តតេផងងះ�  តិ៌យ៌េច្កិ ២ កូបិកប�

្ប��តតែតិួេប ។ េច្កិទងំ ១៥ កូប្តតវែត�ម�កជនំញែផ�កច�ប់

ម៌កុ�តត ។ 

ក�ុងកេបេឆ� តសេ្ិច ្តតវ្ប៌់កសេិជងភគេ្ច៌កបស់េច្កិ�

ិូលដដ ៌ ។ ក�ុងកកណ� ែដលយ៌សេិជងេសះ�  ្បធ៌តុលក�ម�កេប

េឆ� តសេ្ិចចុងេ្ ។ 
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ចំណតេ្តម(preparation) 

o េដិ្ �លុបបបំត់តសៃ៌មគតតណិួ តិផជូវបេចចកេបស េច្កិ តិ៌្តតវ

ដឹងមបំ� បណឹុងតុលកេប បទុែ៌ុួ ទ ងណកមេដ េដិ្ �ធនក់ធនហ

េច្កិ តិ៌វេងអងេងងេងងក�ុងកលុំងកជំ៌ ុ ំជ្ិកុ� េច្កិ្តតវប៌ជូ៌

ដណឹំងសី្រវ្�វរវកករវតក ៃ៌បណឹុងតុលក េសេ្ច៌ែតត្ តិវ

សីសកេសកករក្រវ្�វ ្បធ៌ តុលក៌ឹង�ម�កកណំត់ត្ តិវកេល

រច់េករងែដល្តតវសកេសកេដចេំន ។ 

េនសធន�ស�ិ (at the conference) 

o កកត់កណំត់េសតុ(taking notes) :  េនេបលណកមេដសីែតរ កុ�ដក់

ជូ៌បណឹុងកបស់ខជួ៌ េច្កិកមបបួលខុស្តតវក�ុងកែយកកភកណំត់េសតុផង

ែដក េច្កិ្តតវកត់កណំត់េសតុមបំ�េសចកុ�ែយជងកណ� េបក សុុតង សកល�

កិរកង � េបលេវលរកសួក (questioning time) េសចកុ�ែយជងបដតេស� ត៌ង

េសចកុ�ែយជងកណ� បតប កណំត់េសតុទងំេ៌៌ឹងយ៌្បេួជ �៌(come in 

handy)ក�ុងកលុំងកបតភកភសេ្ិចកបស់េច្កិ ។ 

o កបបួលកសុុតង(admitting evidence) : េច្កិ្តតវែតបបួលកសុុ

តងែដលរ កុ�េស�ជូ៌ ក�ុងកលុំងេបលេ៌ រ កុ� តិ៌យ៌វតយុ៌េនក�ុងប៌កប់

តុលកេប ករកសុុតង(pieces of evidence) ៌ឹង្តតវែចកចេទក�ុង

ចេំណិេច្កិែដល៌ឹង្តតវកណំត់ដេំណ កេករង ២ ទួ ង  
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1. េតគួកបបួលកសុុតងឬេប?  

2. េតសុុតងេនគួកយ៌បិន៌ ់បទុ៌ណ? បិន៌ ់េន្សបតិ �៌ត្៌ុកូ

លកិ (authenticity) ជេំ៌របុកចតត(ុreliability) េសចកុ��ក់លក់(accuracy) 

ត៌ង សិ�៌ �កិ (relevance) បទុ៌ណ?  

o កបតភកភសេ្ិចកបស់េច្កិ(judges’ deliberation) : េបលេវលៃលបុក

សីេច្កិបតភកភ�ិួ៌ឹងភគ�ែដលយ៌បេំនក៌ឹងល់្សប រ កុ� តិ៌

យ៌វតយុ៌េបខណាែដលេច្កិបតភកភសេ្ិច �៌តតវ ត��េ៌េ�អេទងេដ

ករនិចណុំចសខំ៌់ៗកបស់បណឹុង កួចេស្តតតបត ត៌តីេ ិលចណុំច

�៌ិួៗ ត៌ងេបេឆ� តសេ្ិច�ចុងេ្ ។  

o កសកេសករល្កិ(writing a verdict) :  កបតភកភសេ្ិចកបស់េច្កិ

មិេដលកណំត់សកេសករល្កិ រល្កិគឺ�ិតតភគេ្ច៌កបស់

េច្កិ ១៥ កូប បទុែ៌កុមយ៌ិតតដៃបេបរតែដក ិតតេផងងបទុែ៌�ុកចន៌ ក( a 

separate but concuring opinion) កម�េសចកុ�ល់្សប៌ឹងរល្កិេះល

ត៌ងេសចកុ� តិ៌ល់្សប៌ឹងេសតុផលផងែដក ិតតជទំស់(dissenting 

opinion) គឺ�េសចកុ� តិ៌ល់្សបទងំ្សុង៌ឹងរល្កិេះល  ិតតេផងង

បទុែ៌ជុទំស់(a separate but dissenting opinion) កម�េសចកុ� តិ៌ល់្សប

៌ឹងរល្កិេះលទងំ តិ៌ល់្សប៌ឹងេសតុផលប�ៃបេទេបរត ។ 
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សកក(ីwitnesses)  

o រកង � ប៌ដល់ កមគ�រជបូតកបស់្ប��តតិួ ឬ ប៌ដល់ មង�កេ្្ 

កដដ តបល(NGO)ែដលដកខជួ៌េចញប�គណាកិកកបស់មង�កេន �

បូេទ ប៌ដល់ ិេស៌�តបត ។  

 រកង �ផល់ុសកល�កិៃ៌តួនប�កបស់ខជួ៌ក�ុងបណឹុងេនចេំនិុខតុលកទងំ

ិូល ។ មអ�កមេដសីែតរកង �៌ តួកមអច្តតវប៌រ កុ�កេទេ្ប�សុុ

តងប៌ែដក េសគួកកត់កណំត់េសតុបុកេដេច្កិ ។ ចំ៌ ួ៌រកង �ែដល

រ កុ�អចេ្បប៌ តិ៌ប៌កណំត់បុក�ក់លក់េបេនរល់ស៌�តសតប បទុែ៌ុ

េនតុលក SEOMUN រ កុ�្តតវប៌ែណនសំីេ្បរកង � ៣ នក់ ។  

ចំណតេ្តម(preparation)  

o ចណំត់េ្តរិរកង �គួកចប់េផុិ ទួ ងេេចណស់ ៣ សបុស�ិុ៌ស៌�តសតប  

o រ កុ�គួកជ្យប្បប់រកង �កបស់ខជួ៌មបំ�ប�ឡ បណឹុងកបស់តុលក េស

សអឹកសិរកង �មបំ�រច់េករងែដល្តតវ ត៌ួ ។ 

o េបបុក�រ កុ�្តតវជ្យប្បប់រច់េករង្គប់ ទួ ងែដលរកង �្ តតវដឹងមបំ�    

បណឹុងកមេដ រកង �កមគប្ �្រវ្�វកកេះលជសំកបស់ខជួ៌េនក�ុងបណឹុង

ផងែដក  ។ 

o រ កុ�ប៌បបួលនកីែណនំួ ទ ងិឺុងយទ ត់សីសកេសកសេំណកេដិកបស់

រកង �ែដលអចជួរកង �ប៌ក�ុងកលុំងកេចបសួកផក ល់  ទួ ងណកម
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េដ ក�ុងកលុំងកេចបសួក្បេួល រកង �៌ ឹង តិ៌យ៌សេំណកេដិកបស់

រកង �េប ដូេច� រ កុ�គប្ �ចត់េ្តរិរកង �កបស់ខជួ៌េដិ្ �បបួលសណួំកែដល

យ៌ឥប�តបល ែដលរ កុ�គូបដតបកង អចេចបសួកកមប៌ ។  

េនសធន�ស�ិ (at the conference) 

o េករងល�បផុំតែដលរកង �អចេ�អប៌ គឺ យ៌បំ៌ ុកចតត ុ(confident) 

o ្កងបឡ�� ៌ឹងមេឡ�ញេទកកគណាកិកកបស់រកង �៌ តងមិដេំណ ករកង �

េទ៌់ប៌កប់តុលកICJ ្ះ៌់ែតរកង �មង�ុចុេនចេំនិុខេច្កិ

ភជ ិ ្កងបឡ�� កម ្បប់រកង �សីស្យ ។  

o រ កុ�កមចប់ដេំណ កកេដកេចបសួកផក ល់ៃ៌រកង �កបស់ខជួ៌ រកង �អច

េ្បសេំណកេដិកបស់រ កុ��ិគ�ុ េបសក�(្បុង)ក�ុងកេេជសណួំកបស់

រ កុ�កមប៌ បទុែ៌ចូុកចហំសេំណកេដិ(script)េន្ះ៌់ែត�្បុង ត៌ង តិ៌

ែិ៌េករងែដល្តតវ អ៌ិងុិួយទ ត់ៗេនេប ។ 

o កេចបសួកផក ល់៌ឹងមិេដកេចបសួក្បេួលក�ុងកលុំងែដលរ កុ�គូ

បដតបកងេចបសួកសណួំករកង � ។ រកង �គួកេេជសណួំកទល់ែតមស់លប�ភប  

រកង �គួកប្ួិកុំ៌ តួខក ស់៌ឹងរច់េករងែដលខជួ៌ ត៌ួកួចេស 

ក្រវ្�វេដខជួ៌ងខជៗ ត៌ង ចណំត់េ្តរិប�រ កុ�៌ឹងយ៌ាបកា

េ្ច៌ដល់រកង �ក�ុងកលុំងកេចបសួក្បេួល ។ 
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o តិក េច្កិ៌ឹងេេជរតតសសួកសណួំករកង � �យ�ិងុេបរត រកង �គួកេេជ

សណួំកទល់ែតមស់លប�ភប ។ 

លំដឡតលំេដដធៃំណកតក់ំធុំ់ ្មំក� ី(order of proceedings) 

o េសចកុ�ែយជងកណ� េបក(opening statements)   

o កដក់ជូ៌សុុតង(presentation  of evidence) 

o កបបួលកសុុតង(admission of evidence) 

o ករកសួករកង �(questioning of witnesses) 

-កេចបសួកផក ល់(direct examination) 

-កេចបសួក្បេួល(cross examination) 

-កេចបសួកផក ល់ ត៌ង្បេួលរេទងវ តញ(redirect and recross   

examination) 

-ករកសួកកបស់េច្កិ(judges’ questioning) 

o េសចកុ�ែយជងបដតេស�(rebuttals) 

o កែដលេច្កិរកសួករ កុ�(judges’ questioning of advocates) 

o េសចកុ�ែយជងកណ� បតប(closing statements)  

o កបតភកភសេ្ិចកបស់េច្កិ(judges’ deliberation)  

o កសកេសករល្កិ(writing of the verdict) 
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ពា អបរ�នាេ ។ 

ជ៌នល តិ៌គប្ �េ�អ�ម�ក៌េួប ។ បុប�វច៌ា ។ 30/04/2011 


