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Relationship between Lawyers, Judges & Prosecutors 
េ យែកវ សខុគ (ែកវ សភុ) 

By KEO Sokea (KEO Sophea) 

 

ឆន ំ២០១៧ 

យុត្តិធម៌ជាត្រមូវការ។ ត្រមូវការជាសិទ្ធិ។ ចំណង់
ជាមហិច្ឆតាគាន្រពំែដន។ មនសុ្ស្រតូវការយុត្តធិម៌
េដើម្បីរស់ជាមនសុ្ស ។ សូមផ្តល់ត្រមូវការឱ្យអ្នក
េ្រសកឈាន និង្រគប់្រគងចំណង់របស់ខ្លួនជាអ្នក
្រគប់្រគង។ 

អ្នកេកើតមកខ្លួនទេទ។េតើអ្នក្របមូល
ពីសង្គមេ្រចើនយា៉ងេនះ យកេទៅេធ្វើ
អ្វី? ច ប់ធម្មជាតិឱ្យអ្នកសាប់េទៅ
វិញខ្លួនទេទដូចេពលអ្នកេកើត។ 

ធតុចលូសងគមែដលដឹកនេំ យអយុត្តធិម៌  ធតុេចញគឺអយុត្តធិម។៌ 
លទធផលយរូអែង្វង គឺអនក្រតូវេគដកឹននឹំងផ្តលភ់ពអយុត្តធិម៌ឱយអនកដកឹនំ

វញិ  មរេបៀបែដលខ្លួនរងភពអយុត្តធិម៌ និងករជិះជន។់ 

សងគមសីុវលិជម
សមុ្រទដ៏ធំេធង និងមន
កម្ល ងំម ល។ 
ម្រន្តីជ្រតីេនកនុ ងទឹក
ែដល្រតូវករទឹកេដីមប ី
រស់។ ្រតីគម នជេ្រមីស

េ្រកពីរស់េនកនុ ង
និងរស់ជមយួទឹក។ 
េនះជធមមជតិៃនទឹក 
និង្រតី។ មនទឹក 
មន្រតី  ចុះេបីមន្រតីែត
គម នទឹក ? 

េនៅេពល្រគាប់ពូជ 
េសរីភាពចាក់ឬស  
េទើបេដើមធំលូត 
លាស់បានល្អ។ 

ច ប់ជា្របភាគៃនេសរីភាព 
ែតមិនែមនជា 

(- សិទ្ធិ) X (- េសរីភាព) 
 

សុខចិត្តឃានេ្រពាះពិបាករក 

ចំណីដូចជា្រពាប ជាជាងធាត់
ដូច្រជូកក្នុង្រទុងទាសភាព។ 

មនុស្សឃាន្រតាច់ចរសុំទានជាមនុស្សមានេសរីភាពឬ ? េច្រកមសរេសរេសចក្តី  
សេ្រមចែផ្អកេលីចបប់ជ 
េច្រកម  ែផ្អកេលីមតិអនក
ដៃទជអនកសរេស ម ន។ 

េគមិនចង់ឱយេមធវ្ីរបប់ពីអ្វីែដលមិន ចេធ្វី  ែតេធ្វី មេគ និង/ឬ 
្របប់េគពីរេបៀបេធ្វីអ្វីែដលេគចង់េធ្វី ? 



 

 

 
 

រក សិទធ្ិរគបយ៉់ង។ 
មិនមនែផនក មយួៃនេសៀវេភេនះ ច្រតូវបនេបះពុមពេឡងីវញិ ឬ

រក ទុកេនកនុ ង្របព័នធែដល ចដក្រសង់បន ឬ ្រតូវបនចម្លង មវធីិ ឬ 
មេធយបយ ក៏េ យ  កនុ ងេនះរមួទងំករថតចម្លង ឬ ចម្លងទុក
េ យមិនមនករអនុញញ តជ យលកខអក រពីមច ស់កមមសិទធិ 

ៃន ន ៃដេនះេឡយី។ 
ករអនុវត្តទងំ យដចូែចងខងេលី្រតូវមនករេសនីសំុពី 

េ កេមធវីែកវ សខុគ (ែកវ សភុ) និង/ឬសិទធិវន័្តរបស់េ ក។  
 
 

កររេំ ភកមមសិទធិបញញ នឹងប ្ត លឱយ 
ទទលួខុស្រតូវចេំពះមុខចបប។់ 

 
ឆន ២ំ០១៧ 
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ន ៃដរបស់េ កេមធវែីកវ សុខគ 

Achievements of Attorney KEO Sophea/KEO Sokea 
KEO Sophea (aka KEO Sophea) is a Cambodian lawyer who has many experiences in 
legislation development, project management, law firm management, advocacy in public 
health, child protection, among other things.  

He is practicing  in family law and child protection. He has a varied career as Child Protection 
Officer, attorney and teacher (professor of Russian Language). He worked for 15 years for 
two UN agencies: Unicef Cambodia and Office of the High Commissioner for Human Rights 
from 1994 to 2009. Then he works as an attorney-at-law/ Chairperson at the SK & P 
Cambodia Law Group from 2009 until now.  

 

He has a considerable practice in legislative drafting and policy development, especially 
public health and child protection law such as Law on Tobacco Control and relevant 
regulations, inter-country adoption law and juvenile justice law. He is a trainer and the public 
speaker on the rights of the child and the national report writer. He was hired and invited by 
various agencies such as Bar Association of Cambodia, National Radio, Bayon TV, etc to 
provide training and to speak as public speaker on the topics related to tobacco control, 
alcohol control, adoption and child rights. He was commissioned by the Unicef, WHO, 
Government Institution, Plan International, LAC and NTFP to undertake consultancy 
concerning child protection, especially the CNCC to write various regulation such as Prakas 
on Child Protection and Code of Conduct and national periodic reports, such as Report on the 
Implementation of the Convention on the Rights of the Child and its Protocols, etc to the UN. 
In 2016 he was commissioned to develop a Guidebook on Commune Legal Advisers.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 


