ការលះបង់សិទ្ធិរបស់ចុងចោទ្
ច

តុលាការនៃរដ្ឋម៉ាស្៉ាាឈូសស្ត៉ាសិ៍

ចលខសំណំចរឿង

តុលាការជាៃ់ខ្ពស្់

្ម ះសំ ណំចរឿង:

ក្រឡាបញ្ជីរបស់តុលាការ

ប្បឆំងនឹ ង

ច

ខ្ញុំបានពិភារសាររណីោងខ ើជាមួយខមធាវីរបស់ខ្ញុំខ
នានា៖ សិទ្ធិទ្ទ្ួ

ើយ។ ខ្ញុំដឹងថា តាមរយៈការខ្លើយថាមានរុំ

ុស ខ្ញុំនឹងក្តូវ ះបង់សិទ្ធិមួយចុំនួនដូចតខៅដដ

ការជុំនុុំជក្មះខោយគណៈវិនិចឆ័យ ឬខោយខៅក្រម, សិទ្ធិ ក្បឈមមុខ និងសួរខដញខោ

ការការពារខលួន, សិទ្ធិមិនចុំបាច់និយាយសដី និងសិទ្ិធខក្បើក្បាស់ឯរសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំក្បឆុំងនឹងការទ្មាលសរ់រុំ

ខោនធី

្មះតុលាការ & អាស័យដ្ឋមន

មានរនញងចសាប់រដឋធមមនុញ្ញ និងបញ្ញតតិ

សារសសីទុំងអស់, សិទ្ធិខដើមសបីខកាះខៅសារសសីខោយខលូនឯងនិងបង្ហសញភសតញតាងរនញង

ុសោរ់ខលួនឯង, សិទ្ធិដដ

ខគសននិោន
សឋ ថាគ្មសន ខទសរុំ

ុស ុះក្តាដតក្តូវខគបង្ហសញ

ឱសយអស់ពម
ី នទិ សងសស័យសមខ តុផ , និងសិទ្ធិោរ់ញ្ញតតិនានាសក្មាប់សុំណុំខរឿងរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំរ៏ដឹងផងដដរថា ខ្ញុំនឹង ះបង់សិទ្ធិ ខដើមសបីបតឹងឧទ្ធរណ៍ចុំខពាះខសចរតីសុំខរចណា ដដ
ខ ើងរួច ខ ើយខោយតុលាការ ខ ើរដ ងដត ខោយមានរិចចក្ពមខក្ពៀងជាលាយ រខណ៍អរសសររវាងខ្ញុំនិង រដឋអាជាញស ដដ

សខក្មចជារ់លារ់ណាមួយ ឬខសចរតីសខក្មចនានា ខបើសិន ជាក្តូវបានទ្ុរជាខមាឃៈខព ឧទ្ធរណ៍ ដដ នឹងខធវើឱសយសុំណុំខរឿងរបស់រដឋអាជាញសមិនសុព
ខក្ចើនជាងមួយ។

ខ្ញុំបានទ្ទ្ួ ការដណនាុំពីខមធាវីរបស់ខ្ញុំ ពី

រខណៈនិងធាតុននការខចទ្ក្បកាន់ដដ ខ្ញុំរុំពុងទ្ទ្ួ

ចុំខពាះការខចទ្ក្បកាន់ រួមទុំងការោរ់ខទសជាអតិបរមា ដដ

ថាមានរុំ

ុស និង ធមមជាតិ និងទ្ុំ

អាចខធវើខៅបាន ការកាត់ខទសជាអបសបបរមាណាដដ

ភាពចុំខពាះមានការខចទ្ក្បកាន់មួយ ឬ

ុំននការោរ់ខទសដដ អាចក្តូវខគោរ់

ចុំបាច់អាចអនុវតតបាន ពីផ

រខ ខ័ណឌឱសយខៅខក្កាមអាជាញសសខងេតក្តូវបានខ មើស ខ ើយទ្ណឌរមមខផសសងខទ្ៀត ឬខទសបដនែម ក្តូវបានខគោរ់សក្មាប់ប ទ្ខ មើសជាបនតប នាទសប់។
[ ចេកចបើអាចអនុវតតបាន] ខ្ញុំក្តូវបានខគដណនាុំអុំពីចសាប់ជនខ មើសជាទ្មាលសប់និង ផ
[ ចេកចបើអាចអនុវតតបាន] ខ្ញុំក្តូវបានខគដណនាុំថាខោយការសារភាពរុំ
ដដ មានខក្គ្ះថានសរ់ោងផលូវខភទ្និងក្តូវតក្មូវឱសយចុះខ

ខ្ញុំក្តូវបានខគដណនាុំពីអនុសាសន៍សតីពីការផតនាទសខទសដដ
ការខ្លើយថាមានរុំ

ុសរបស់ខ្ញុំមិនដមនជា ទ្ធផ

ក្តូវខធវើខ

ើងខោយរដឋ អាជាញស។
ើយ។

ខមធាវីការពាររតីបានខធវើតុំណាងឱសយខ្ញុំក្បរបខោយក្បសិទ្ធភាពនិងមានសមតែភាព។ ខ្ញុំមានខព

ូវខនះខ្ញុំមិនសែិតខៅរនញង ឬខៅខក្កាមឥទ្ធិព

ុសចុំខពាះការខចទ្ក្បកាន់បចចញបសបនន។

ុសចុំខពាះការខចទ្ក្បកាន់នាខព បចចញបសបននខនះខ្ញុំអាចទ្ទ្ួ ការកាត់រតី រនញងនាមជាមនុសសស

ននរមាលសុំង បាយ ការគុំរាមរុំដ ង ការធានា ឬការសនសាអវីខ

មានចុំខពាះការខចទ្ក្បកាន់ោងខ ើ ខ ើយគ្ត់បានពនសយ ់ពីផ

ឥ

វិបារននការសារភាពរុំ

វិបារនានាខបើសិនការោរ់

មសះជាពិរុទ្ធ ជនោងផលូវខភទ្។

ជាជាងការចងអញ បង្ហសញ ឬខោយសារដតអនុសាសន៍របស់បុគគ ណាខ
ខ្ញុំខពញចិតតដដ

បានខធវើ

បានោរ់ខៅតុលាការ, ខ្ញុំបានររសា សិទ្ធិខដើមសបីបតឹង ឧទ្ធរណ៍ពីខសចរតី

វិបារននការសារភាពរុំ

ើយ។ ខ្ញុំបានសុំខរចចិតតទ្ទ្ួ រុំ

ុសខោយសម័ក្គចិតត យ ់ក្ពម និងខោយខសរី

ខវលាក្គប់ក្គ្ន់ខដើមសបីនិយាយជាមួយគ្ត់ទរ់ទ្ងនឹងការការពារដដ

ុសរបស់ខ្ញុំ និងការ ះបង់សិទ្ធិនានាដូចដដ

អាច

មានដចងរនញងចសាប់រដឋ ធមមនុញ្ញ និងបញ្ញតតិនានា។

ននខក្គឿងខញៀន ថានុំស ក្សា ឬខក្គឿងក្សវឹង ឬការធាលសរ់ទ្ឹរចិតតខផសសងខទ្ៀតដដ នឹងខធវើឱសយបះពា ់ដ ់សមតែភាពរបស់ខ្ញុំរនញង

ការយ ់ចសាស់អុំពីសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំតាមចស ាប់រដឋធមមនុញ្ញ និងបញ្ញតតិនានាដដ ខ្ញុំរុំពុងដត ះបង់ខៅខព ដដ ខ្ញុំទ្ទ្ួ

ថាមានរុំ

ុសខទ្។

ខ្ញុំដឹងថា ខបើសិន ជាខ្ញុំមិន មានសញ្ចសតិ អាខមរិកាុំងខទ្ ការផតនាទសខទសរនញង ររណីោងខ ើអាចបណាតស ឱសយមានការនិរខទ្ស ការហាមឃាត់មិនឱសយចូ

ស

ការបញ្ជូនខលួនខចញ វាជាការអនុវតតដដ មិនអាចខជៀសវាងបាន ដដ ថា ការផតនាទសខទសខនះនឹងនាុំឱសយមានការនិរខទ្ស ការហាមមិនឱសយទ្ទ្ួ ចូ

ក្បខទ្ស ឬការបដិខសធមិនឱសយ

មិនឱសយចូ

សញ្ជសតិ ខ

ើយក្បសិនខបើបទ្ខ មើសខនះសែិតខៅខក្កាមចស ាប់ស ព័នធ ចសាប់ដដ តក្មូវឱសយ សនមត ការបញ្ជូនខលួនខចញពី ស

ចូ សញ្ជសតិ តាមចសាប់របស់ស

កា បរិខចឆត

រដឋអាខមរិរ។
សរខសរខ

រដឋអាខមរិរ ឬការបដិខសធ

រដឋអាខមរិរ និង ខបើមន្រនតីស ព័នធសខក្មចចិតត

មសះចុងខចទ្

តែខ ោរបស់ចុង ខចទ្

ការយល់ប្រមរីចមធាវីរបស់ចុងចោទ្
ខ្ញុំបានពិ ភារសាអុំពីអងគខ
ភាពននវិធាននីតិវិធីក្ព
នានា ពីមូ

Signature of Defendant

តុរនញង ររណីខនះនិងសុំណូមពរការទ្ទ្ួ រិចចក្ពមខក្ពៀងយាសង

មអិត ជាមួយ រូនរតីរបស់ខ្ញុំ ខ

មទ្ណឌននរដឋ មាសសសាឈូខសតសសិ៍ បញ្ញតតិទ្ី ១២ ដដ ពារ់ព័នធនឹងការទ្ទ្ួ

ោឋសនក្គឹះននអងគខ

តុនិង

រខណៈនិងធាតុននបទ្ខ មើសដដ

បនាទសប់ពីពនសយ ់ចុំណចោងខ ើដ ់ចុងខចទ្ខ្ញុំខពញចិតតដដ

នឹង សុខចិតតទ្ ទ្ួ

ើយខ្ញុំបានដណនាុំដ ់ចុងខចទ្នូវបញ្ហសទុំងអស់រនញងវិសា

របស់ចុងខចទ្ រួមទុំងជុំរាបដ ់ចុងខចទ្ពី សិទ្ធិតាមចសាប់ រដឋធមមនុញ្ញ និង បញ្ញតតិ

សក្មាប់ការការពារដដ

អាចខក្បើក្បាស់បាន និងផ

ចុងខចទ្បានយ ់ពីការពនសយ ់របស់ខ្ញុំ និងផ វិបារននការទ្ទ្ួ

ខចទ្មិនសែិតខក្កាមឥទ្ធិព ខក្គឿងខញៀន ថានុំស ក្សា ឬខក្គឿងក្សវឹងខផសសងខទ្ៀតដដ

និង/ឬសិទ្ធិខផសសងខទ្ៀតដដ ចុងខចទ្នឹង ះបង់ខោយសុខចិតតក្បគ ់នូវការទ្ទ្ួ

រុំ

ខមធាវីរបស់ចុងខចទ្
ខ ខ BBO

ុស។

របស់គ្ត់។ ខ ើសពីខនះខៅខទ្ៀត ខ្ញុំខពញចិតតដដ ចុង

អាចខធវើឱសយបះទ្ងគិចដ ់សមតែភាពការគិតរបស់ចុង ខចទ្រនញងការយ ់ចសា ស់នូវរា
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វិបារននការទ្ទ្ួ រុំ
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