
1 
 

បកប្របក្រៅផលូ វការ ក្ោយ ស.ក. សូមជួយប្កសរមលួ ! 
តុលាការយុតតិធម៌អនតរជាត ិ
International Court of Justice 

បា្រសាទបា្រះវហិារ (កមពុជា ទល់នងឹ ថថឡែនដ៍) 
Temple of Preah Vihear (Cambodian V. Thailand) 

 
សង្ងេបថនង្សចកតី សង្ងេប នវូការកាត់កតី  ង្ៅថថៃទី ១៥ ឡែមិថុនា ឆ្ន ាំ ១៩៦២ 

Summary of the Summary of the Judgment of 15 June 1962  
 

សាំណុាំ ង្រឿងសតីអាំរីបា្រសាទបា្រះវហិារ 
CASE CONCERNING THE TEMPLE OF PREAH VIHEAR 

(MERITS) 
(អងគកតី ) 

 
ការកាត់កតី ង្ៅថថៃទី ១៥ ឡែមិថុនា ឆ្ន ាំ ១៩៦២ 

Judgment of 15 June 1962  
 
ដកំ្ណើ រការក្ៅកនុងសណំុំក្រឿង សតីអពីំរាសាទរពះវហិារ, រវាងកមពុជានិងថៃប្ែនដ៍, ប្ដលានចាប់ក្ផតើម 

របរពឹត្តក្ៅ ក្ៅថៃៃទី ៦ ថៃតុ្លា ឆ្ន  ំ ១៩៥៩ ក្ោយការោក់ពាកយសុ ំ ថនរោា ភិាលកមពុជា; កនុងការចាប់ក្ផតើម 
រោា ភិាល ថៃប្ែនដ៍ ានក្លើកក្រឿងជទំាស់ពីរ, តាមការកាត្ក់តីរបស់តុ្លាការ ក្ៅថៃៃទី២៦ ប្ៃឧសភា ឆ្ន  ំ ១៩៦១, 
ានរកក្ ើញថា វាមានអណំាចក្របើរាសចាប់តុ្លាការ ។ 

ក្ៅកនុងការកាត្់កតីក្ៅក្លើអងគកតីតុ្លាការ, ក្ោយមានសក្មលងក្ឆ្ន ត្ រាបួំនទល់នឹងបី, ានរកក្ ើញ 
រាសាទរពះវហិារ គឺរត្ូវសថិត្ក្ៅកនុងត្បំន់ ក្រកាមអធិបក្ត្យយភាពរបស់កមពុជា ក្ ើយ, ជាលទធផល, ថៃប្ែនដ ៍
រត្ូវមានកាត្ពវកិចច ដកកងកមាល ងំទាហាន  ប៉ូលិស,  អនកយាម  អនកក្មើលប្ៃរកា ប្ដលានោក់ក្ោយថៃ 
ឱ្យឈរក្ជើង ក្ៅឯរាសាទ,  ក្ៅកនុងទីជិត្ខាងរបស់រាសាទ ក្ៅក្លើត្បំន់រត្ួត្រតា របស់កមពុជា ។ 
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ក្ោយសនលឹកក្ឆ្ន ត្រាពីំរទល់នឹងរា,ំ តុ្លាការានរកក្ ើញថា ថៃប្ែនដ៍ គឺរត្ូវក្ៅក្រកាមកាត្ពវកិចចមួយ 
ក្ធវើឱ្យដូចក្ដើមក្ៅកមពុជាវញិនូវ រូបចមាល ក,់ ក្ោលៃមចារកឹ, បបំ្ណកប្ដលធ្លល ក់ចុះ  ាក់ប្បក ថនវមិាន (រាសាទ), 
គរូំរៃមៃាច់ ៃមភក់ និងក្រគឿងកអមចានឆ្ន ងំបុរាណ ប្ដលរបប្ លៗ, ក្ោយគិត្ចាប់តាងំប្ត្ពីថៃៃប្ៃឆ្ន  ំ ១៩៥៤ មក 
ប្ដលថៃប្ែនដ ៍ានចូលកានក់ាប់រាសាទ, ប្ដលានយកក្ចញពីទីរាសាទ  ត្បំន់រាសាទ ក្ោយអាជាា ធរថៃ ។ 

ក្ៅរកមតាណាកា (Tanaka) និងក្ៅរកមម៉ូរលិលី (Morelli) ានភាា ប់ការកាត្់កតីរបកាសរួមោន , អានុ-របធ្លន  
អាលហាវ រ ៉ូ (Alfaro) និងក្ៅរកម សឺរ ៍ ក្ជើរ៉ាលដ៍  វិត្ សក៍្ ៉ថរស៍៉ (Sir Gerald Fitzmaurice) ានភាា ប់ជា 
មតិ្ក្យាបល់ក្ោយប្ែកពីោន , ក្ៅរកមម៉ូរណូី  គិនតាណា (Moreno Quintana), ប្វល៉លិងតុ្ន គូ (Wellington Koo) 
និងសឺរ ៍ក្ភើរសីុ៍ សពិនក្ដើរ ៍(Sir Percy Spender) ានភាា ប់ជាមតិ្ក្យាបល់ប្ៃវងោន  ។   

* 
** 

ក្ៅកនុងការកាត្់កតី, តុ្លាការានរកក្ ើញថា របធ្លនបទថនជក្មាល ះគឺ អធិបក្ត្យយភាព ក្ៅក្លើត្បំន ់
ថនរាសាទរពះវហិារ ។ កប្នលងបុរាណសកតិសិទធិក្នះ ភាគៃលះមានការាក់ប្បក, មានមូលោា នរគឹះក្ៅក្លើ ជួរភនដំង 
ប្រក ប្ដលានរួមរពរំប្ដន រវាងកមពុជានិងថៃប្ែនដ៍ ។ ជក្មាល ះមានរបភពដបូំងរបស់វារ ានក្ចញពី  ការសរមរះ 
សរមួលក្រឿងរពរំប្ដន ប្ដលានក្ធវើកនុងកែុំង ឆ្ន  ំ ១៩០៤-១៩០៨ រវាងារាងំ, បន្ទទ ប់មកមានការត្រមូវ ឱ្យក្ៅជា 
មានការទនំ្ទកទ់នំងការបរក្ទស  ថនឥណឌូ -ចិន, និងក្សៀម ។ ការអនុវត្តន៍ថនសនធិសញ្ញា  ក្ៅថៃៃទី ១៣ ប្ៃកុមភៈ ឆ្ន  ំ
១៩០៤ គឺ, ជាពិក្សស, ានជាប់ទាក់ទង ។ សនធិសញ្ញា ក្ន្ទះ ានបក្ងកើត្ក្ែើងជាលកខណៈទួក្ៅ ថនរពំរបទល់ 
គឺជារពំប្ដនពិត្រាកដ ប្ដលរត្វូប្ត្កណំត្់ក្ោយគណៈកមមការចរមរះ ារាងំ-ក្សៀម ។ 

ក្ៅកនុងត្បំនខ់ាងក្កើត្ថនជួរភនដំងប្រក, ប្ដលរាសាទរពះវហិាររត្ូវានសថិត្ក្ៅ, រពំរបទល់គឺរត្ូវក្ៅតាម 
ប្ៃសរបន្ទទ ត្់ទីជរមាល ។ កនុងក្ោលបណំងការកណំត្់រពំរបទល់ក្ន្ទះ, វារត្ូវានទទួលយល់រពម, ក្ៅឯកប្នលងរបជុ ំ
ប្ដលានក្ធវើ ក្ៅថៃៃទី ២ ប្ៃធនូ  ឆ្ន  ំ ១៩០៦, ប្ដលគណៈកមមការចរមរះ រត្ូវក្ធវើដកំ្ណើ រតាមជួរភនដំងប្រក កាន់យក 
រគប់របោប់របោរ ប្ដលរត្ូវយកសរមាប់សទង់ពិនិត្យ, ក្ ើយន្ទយគណៈកមមការសទង់ខាងារាងំក្ន្ទះ រត្ូវប្ត្សទង់ជួរ 
ភាគខាងក្កើត្ទាងំអស់ ។  វាអត្់មានានត្វ៉ាជទំាស់ ក្ៅនឹងរបធ្លនារាងំនិងក្សៀម ប្ដលានក្ធវើដកំ្ណើ រក្នះ, 
ក្ៅកនុងទិសក្ៅប្ដលពួកក្គានក្ៅក្មើល រាសាទរពះវហិារក្ន្ទះ ។ ក្ៅកនុងប្ៃមករា-កុមភៈ ឆ្ន  ំ ១៩០៧, របធ្លនពួក 
ារាងំានរាយការណ៍ក្ៅ រោា ភិាលរបសោត្់ថា ប្ៃសរបន្ទទ ត្-់រពំរបទល់រត្ូវានសក្ធវើចាស់លាស់អស់ក្ ើយ ។ 
ដូក្ចនះវាក្មើលក្ៅហាកដូ់ចជាចាស់ថា រពំរបទល់រត្ូវានសទង់និងប្កត្រមូវក្ ើយ, ក្បើក្ទាះបីជា ោម នបញ្ាី  ថនក្សចកតី 
សក្រមចចិត្ត និងោម នសអំាងក្ៅនឹង ត្បំន់ភនដំងប្រក ជាមីនុត្ ន្ទទីថនការរបជុ ំ ថនគណៈកមមការ បន្ទទ ប់ពី ថៃៃទី ២   
ប្ៃ ធនូ  ឆ្ន  ំ១៩០៦ ក្ន្ទះក៏ក្ោយ ។  មយង៉វញិក្ទៀត្, ក្ៅក្ពលប្ដលគណៈកមមការ របប្ លរត្ូវានជួបោន  កនុងក្ោល 
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បណំងបញ្ចបកិ់ចចការរបស់ក្គក្ន្ទះ, ក្ោយការយកចិត្តទុកោក់ រត្ូវានបប្ងវរក្ៅរកការបញ្ចប់ នូវសនធិសញ្ញា  
រពំប្ដន ារាងំ-ក្សៀម ក្ៅអន្ទគត្់, សនធិសញ្ញា ថនថៃៃទី ២៣ ប្ៃមិន្ទ ឆ្ន  ំ១៩០៧ ។ 

ដណំាក់កាលបញ្ចប់ថនការកណំត្់គឺ ការក្រៀបចកំ្ធវើប្ផនទី ។ រោា ភិាលក្សៀម ប្ដលមិនានយកក្ៅក្ចាល 
នូវបក្ញ្ចកក្ទស ប្ដលមាននយ័រគប់រោន់, ានក្សនើថា រករមភាន ក់ងារារាងំ គួររត្ូវក្ធវើប្ផនទីក្ៅត្បំន់រពំរបទល់    
ក្ន្ទះ ។ ប្ផនទីទាងំក្នះ រត្ូវានគូរក្ ើយ ក្ៅកនុងក្សរទរដូវ (រដូវសលឹកក្ឈើរជរះ-កញ្ញា -ធនូ ) ថនឆ្ន  ំ១៩០៧ ក្ោយរករម 
ភាន ក់ងារារាងំ, មួយចនួំន ជាសមាជិកគណៈកមមការចរមរះ, ក្ ើយពួកក្គានរត្ូវទាក់ទង ក្ៅរោា ភិាលក្សៀម 
ក្ៅឆ្ន ១ំ៩០៨ ។ កនុងចកំ្ណាមប្ផនទី ប្ផនទីមួយ ជាប្ផនទីជួរភនដំងប្រក ប្ដលបងាា ញ រាសាទរពះវហិារ ក្ៅខាង 
កមពុជា ។ គឺក្ៅក្លើប្ផនទីក្ន្ទះក្ ើយ [ានបកំ្ពញ ោក់ភាា ប់បប្នថម I (Annex I) សរមាប់ចណំាវំា] ប្ដលកមពុជាាន 
សអំាងជាជនួំយការ កនុងការទាមទាររបស់ក្គ ក្ៅក្លើអធិបក្ត្យយភាពរាសាទ ។ ថៃប្ែនដ៍, មយង៉វញិក្ទៀត្, 
ានក្ពាលអះអាងថា ប្ផនទី, មិនានក្ធវើក្ោយ គណៈកមមការចរមរះក្ទ, មិនានចងរកងជាអកសរ; ប្ដលរពំរបទល់ 
ានបញ្ញា ក់ក្ៅក្លើវា នឹង គឺមិនប្មនពិត្ជាប្ៃសរបន្ទទ ត្់ជរំាល ក្ ើយប្ដលជាប្ៃសរបន្ទទ ត្់ជរំាលពិត្រាកដក្ន្ទះ 
រត្ូវោក់រាសាទ (រពះវហិារ) ក្ៅកនុងដីថៃ, ប្ផនទីក្ន្ទះ មិនប្ដលានទទួលសាគ ល់ ក្ោយថៃប្ែនដ៍ក្ទ  , ផលូ វ    
ក្ផសងក្ទៀត្, ថាក្បើសិនជាថៃប្ែនដ៍ ានទទួលសាគ ល់វា, ថៃរត្ូវានក្ធវើក្ៅក្ោយសារប្ត្ មានជកំ្នឿយល់ៃុសថា 
រពំរបទល់ ានបញ្ញា ក់ថារត្ូវោន ជាមួយ ប្ៃសរបន្ទទ ត្់ជរំាល ។ 

ការភាា បប់្ផនទី I មិនប្ដលានយល់រពមតាមទរមង់ ក្ោយគណៈកមមការចរមរះក្ទ, ប្ដលរត្ូវានបញ្ឈប ់
មុៃការ ប៉ុន្ទម នប្ៃមុនការផលិត្វា ។ កាលប្ដលអាចរត្ូវប្ត្ ោម នក្ តុ្ផលសងសយ័ថា វាានប្ផអកក្ៅក្លើការងារ 
ថនភាន ក់ងារសទង់ ក្ៅត្បំន់ភនដំងប្រក, តុ្លាការ យ៉ាងណាក៏ក្ោយ ានសក្រមចក្សចកតីថា, ក្ៅកនុងការចាប់ក្ផតើមវា, 
វាមិនានចងរកងជាអកសរ ។ គឺវាចាស់ក្ៅកនុងបញ្ាី , យ៉ាងណាក៏ក្ោយ, ប្ផនទីក្ន្ទះ រត្ូវានទាក់ទងក្ៅរោា ភិាល 
ក្សៀម ជាការអះអាងក្ដើមបបីងាា ញ នូវលទធផលថនការងារប្ដលកណំត្់; តាងំពីក្ពលប្ដល មិនមានរបតិ្កមម 
ពីខាងអាជាា ធរក្សៀម, យ៉ាងណាក៏ក្ោយបន្ទទ ប់មក,  ក៏រាប់ឆ្ន មំកក្ ើយ, ពួកក្គរត្ូវប្ត្របកាន់យកនូវភាពសុៃចិត្ត 
 រសុះរសួលក្ៅតាម នឹង ។ ប្ផនទីគឺមួយវញិក្ទៀត្ានទាក់ទង ក្ៅសមាជិកគណៈកមមការចរមរះក្សៀម, ពួកក្គ 
មិនានថាអវីទាងំអស់ ក្ៅរដាមន្តនតីរកសួងមហាថផទក្សៀម, រពះអងគមាច ស់ ដរមរង (Prince Dumrong), អនកប្ដលាន  
អរគុណរដាមរនីតារាងំក្ៅាងំកក ជនួំសពួកក្គ, និងានអរគុណ ក្ៅក្ៅហាវ យក្ៃត្តក្សៀមន្ទន្ទ, ប្ដលអនក 
មួយចនួំន ានដឹងអពីំក្រឿង រាសាទរពះវហិារក្នះប្ដរ ។ ក្បើសិនជាអាជាា ធរក្សៀម ានទទួលសាគ ល់ប្ផនទី បប្នថមទី 
I (Annex I map) ក្ោយោម ន ការក្សើបអក្ងគត្, ឥែូវក្នះពួក្គមិនអាច សុអំងវរទទួលក ុំស ( ការៃុសឆគង) ក្ធវើឱ្យ 
ក្ៅជាក្មា ៈ ថនភាពពិត្ ថនការយល់រពមរបស់ក្គក្ន្ទះានក្ទ ។  
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រោា ភិាលក្សៀម ក្ ើយក្រកាយមកជា រោា ភិាលថៃ មិនប្ដលានក្លើកសនួំរ អពីំប្ផនទីបប្នថមទី I (Annex 
I map) មុននឹងក្ធវើការសរមរះសរមួលជាមួយកមពុជា ក្ៅាងំកក ក្ៅឆ្ន  ំ១៩៥៨ ក្ទ ។ ប៉ុប្នតក្ៅឆ្ន  ំ១៩៣៤-១៩៣៥ 
ការរត្ួត្ពិនិត្យមួយរត្ូវានបក្ងកើត្ ការមិនរសបោន  រវាងប្ៃសរបន្ទទ ត្់ប្ផនទី នឹងប្ៃសរបន្ទទ ត្់ពិត្ថនជរំាល, ក្ ើយប្ផនទី 
ដថទក្ទៀត្ប្ដលរត្ូវានក្ធវើ បងាា ញរាសាទប្ដលរត្ូវក្ៅកនុងថៃប្ែនដ៍ៈ ថៃប្ែនដ៍ាន យ៉ាងណាក៏ក្ោយ ានបនតរ 
ក្របើរាសផងប្ដរ និងមិនប្ត្ប៉ុក្ណាណ ះ ានទាងំក្ាះពុមពប្ផនទី បញ្ញា កប់ងាា ញថា រពះវហិារក្ៅកនុងកមពុជា ។ 
មយង៉វញិក្ទៀត្, ក្ៅកនុងទិសក្ៅ ប្ដលត្រមង់ក្ៅរក ការសរមរះសរមួល សរមាប់សនធិសញ្ញា  ារាងំ-ក្សៀម ក្ៅឆ្ន  ំ
១៩២៥ និង ១៩៣៧, ប្ដលានបញ្ញា ក់ពីក្រឿងរពំរបទល់, ក្ ើយក្ៅកនុងឆ្ន  ំ ១៩៤៧ ក្ៅវ៉ាសិក្ងាត ន មុននឹងគណៈ 
កមមការរួមារាងំ-ក្សៀម, វាអាចមានជាធមមតា សរមាប់ថៃប្ែនដ៍ ប្ដលក្លើកក្រឿងក្ែើងៈ ប្ត្ថៃមិនានក្ធវើដូក្ចាន ះក្ទ ។ 
ជាធមមតា ក្បយាលន័យ គឺថា ថៃានទទួលសាគ ល់រពំរបទល់ រពះវហិារប្ដលក្គ ានគូរក្ៅក្លើប្ផនទី, ប្ដលមិនាន 
គិត្ដល់ ថនការសរក្សរ ទាក់ទងោន ក្ៅនឹងប្ៃសរបន្ទទ ត្ជ់រំាលក្ទ ។ ថៃប្ែនដ៍ ានចាប់ក្ផតើមថា កពុំងមាន, ភសតុតាង 
រគប់ក្ពលក្វលា, ក្ៅកនុងការយករពះវហិារកមមសិទធិ, ថៃមិនាច់ចារំត្ូវការក្លើកជាសនួំរក្ទ; ថៃមានពិត្ប្មនក្ ើយ 
ប្ត្មានចលន្ទមតងមាក ល ថនអាជាា ធររគប់រគងថៃ ក្ៅក្លើដីជាភសតុតាងថា ថៃមិនប្ដលានទទួលសាគ ល់ ប្ៃសរបន្ទទ ត្ ់
ប្ផនទីភាា ប់ទី I ក្ៅរពះវហិារក្ទ ។ ប៉ុប្នតតុ្លាការានរកក្ ើញថា វាពិាកនឹងគិត្ ដូចជាចលន្ទកនុងរសុកមាន 
អាកបបកិរយិាជា អវជិាមាន នូវរដាអណំាចកណាត ល ប្ដលមិនមានការផលះបតូ រ ។ មយង៉វញិក្ទៀត្, ក្ៅកនុងឆ្ន  ំ ១៩៣០ 
រពះអងគមាច ស់ ដរមរង, ក្ៅក្ពលប្ដលយាងក្ៅក្មើលរាសាទ(រពះវហិារ) គឺរទូវានទទួលជាផលូ វការ ក្ៅទីក្ន្ទះពី 
ក្រសីុដងត្ ៍ារាងំ ប្ដលមានការោក់ភាា ប់ក្ៃត្តប្ៃមរ, ក្ ើយក្សៀមមិនមានរបតិ្កមមអវីទាងំអស់ ។ 

មកពីការពិត្ទាងំក្នះ, តុ្លាការានសក្រមចក្សចកតីថា ថៃប្ែនដ៍ ានទទួលសាគ ល់ នូវប្ផនទីបប្នថមទី I 
(Annex I map) ។ ក្បើក្ទាះបីជា មានការសងសយ័ៃលះ កនុងការទាកទ់ងក្រឿងក្នះក៏ក្ោយ, ថៃប្ែនដ ៍មិនានោក់ក្ៅមុៃ 
អពីំការក្ពាលអះអាងថា ៃលួនមិនានទទួលសាគ ល់វា តាងំប្ត្ពីារាងំនិងកមពុជា ានសអំាងក្ៅក្លើការទទួល 
សាគ ល់របស់ថៃ ក្ ើយថៃមានក្ពលក្វលា ហាសិបឆ្ន  ំ សរមាប់ទទួលនូវកថរម ដូចជា សនធិសញ្ញា  ឆ្ន  ំ ១៩០៤ ាន 
របគល់ឱ្យៃលួន ។ មយង៉ក្ទៀត្, ការទទួលសាគ ល់ថនប្ផនទីបប្នថមទី I ានបណាត លឱ្យថៃចូលក្ៅកនុង សនធិសញ្ញា រពម 
ក្រពៀងោន ; បកសន្ទន្ទក្ៅក្ពលក្ន្ទះ ានយល់រពមក្របើ នូវការបករសាយ ថនការសរមរះសរមួលក្ន្ទះ ប្ដលាន 
បណាត លឱ្យប្ៃសរបន្ទទ ត្់ប្ផនទី ក្ៅចកំ្លើៃប្ដលមានប្ចងកនុងកិចចសនយ ថនសនធិសញ្ញា  ក្ ើយ, ដូចជាោម នក្ តុ្ផល 
ប្ដលន្ទឱំ្យគិត្ថា បកសន្ទន្ទក្ន្ទះ ានោក់ភាា បម់កនូវ សារៈសខំាន់ ពិក្សសណាមួយ ចកំ្ពាះប្ៃសរបន្ទទ ត្ ់
ថនជរំាលដូក្ចនះក្ទ, ដូចានក្របៀបជាមួយនឹងក្ជាគជ័យ យ៉ាងសខំាន់ ថនការោក់ករមិត្ចុងក្រកាយ ថនរពំរបទល់ 
ន្ទន្ទ ក្ោយៃលួនឯង, តុ្លាការានសក្រមចថា ការបករសាយ រត្ូវានផតល់ឱ្យឥែូវក្នះ គួរប្ត្រត្ូវានក្ធវើដូចោន  ។ 
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ដូក្ចនះតុ្លាការ មុៃប្ត្របកាស ត្រមូវតាមរពំរបទល់ ប្ដលានបញ្ញា កប់ងាា ញ ក្ៅក្លើប្ផនទីបប្នថមទី I 
ក្ៅកនុងត្បំន់ប្ដលមានជក្មាល ះ ក្ ើយវាក្ៅជាមិនមានសារៈសខំាន ់ ក្ដើមបសីក្រមចថាក្ត្ើ ប្ៃសរបន្ទទ ត្ ់ ប្ដលានគូស 
ពិត្ជាវាសីុោន  ក្ៅនឹងប្ៃសរបន្ទទ ត្់ជរំាលក្ទ ។ 

សរមាប់ក្ តុ្ផលទាងំក្នះ, តុ្លាការានរបរពឹត្តតាមការោក់បញ្ចូ ល [(ប្ផនទីបប្នថមទី I) (Annex I map)] 
របស់កមពុជា  ក្ៅក្លើអធិបក្ត្យយភាព ថនរាសាទរពះវហិារ ៕           
 
 

 
 


