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រដឋ Maine  តុលករជន់ខពស់   តុលករសងក ត់   េលខសំណំុេរឿងតុលករ Unified  សលរកម និងករឃំុខលួន 

េលខសំណំុេរឿង េខនធី/ទីតំង  របុស  រសី កលបរេិចឆទ៖ ៃថងែខឆន ំកំេណ ត៖ 

រដឋ Maine v. េឈម ះចុងេចទ     កែនលងសន ក់េន 

បទេលមសេចទរបកន់៖                  េចទរបកន់េទសេដយ៖ 

                        ដីកេចទរបកន់េទស 

                        ព័ត៌មន  

                        ពកយបណដឹ ង 

សរភព៖  េទស   មិនបដិេសដេហយក៏មិនទទួលេទស   មិនសភពេទស     ៃថងរបរពឹតតិេទស    

បទេលមសេចទរបកន់៖                       ផតនទ េទសេល៖ 

                        សរភពេទស 

                        សលរកមេមធវ ី

                        កររកេឃញរបស់តុលករ 

 តុលករបនវនិិចឆ័យថចុងេចទមនេទសៃនកររបរពឹតតិបទេលមសមួយចំនួនដូចបនបងហ ញខងេរកម និងរតូវបនេចទរបកន់េទស។ 

 តុលករបនវនិិចឆ័យថ ចុងេចទរតូវេធវករេបតជញ ចិតតចំេពះមុខអជញ សលេនេខនធីែដលបនបងហ ញេឈម ះេនះ ឬអនក

តំណងែដលទទួលបនករអនុញញ ត ែដលរតូវ (េដយមិនចំបច់មនករពនយេពល) េផទរចុងេចទេទ៖ 

  សិទធិឃំុខលួនរបស់សនងករៃននយកដឋ នែកែរប េនកែនលងែដលកំណត់េដយសនងករ រតូវេធវករ ដក់េទសេដយករជប់ 

  ពនធនគរសរមប់រយៈេពល                                               

  ពនធនគរេខនធី សរមប់ករដក់េទសេដយជប់ពនធនគររយៈេពល             

  សលរកមេនះរតូវរបគល់ (ជបនតបនទ ប់េទ) (កនុងេពលជមួយគន នឹង)              

                                                                                                                                                                                           

  ករអនុវតតរតូវេធវេឡងេន ឬមុនៃថង៖       េវលេម៉ង      (រពឹក) (លង ច) 

េសចកតីជូនដំណឹងេទចុងេចទ៖ សលរកមរបស់អនកមិនរួមបញចូ លនូវករធនណមួយសតីពីទីតំងៃនកែនលងែដលអនកនឹងរតូវសន ក់

េនកនុងអំឡុងេពលៃនករឃំុខលួនអនកេនះេទ។  

 ដីកបងក ប់ថ រល់ (បុ៉ែនត)           ៃនករកត់េទសទំងអស់ (េបសិនជប់ទក់ទងនឹងករឃំុខលួន)             

      (េបសិនជប់ទក់ទងនឹង        ) រតូវពនយេពល េហយចុងេចទរតូវដក់ឲយសថិតេនេរកឃំុបេណដ ះអសនន              

       កនុងរយៈេពល  ករេដះែលងសថិតេរកមឃល ំេមល  ករេដះែលងតមនីតិវធីិរដឋបលសរមប់រយៈេពល     (ឆន ំ) 

 (ែខ) េទតមលកខខណឌ ែដលមនែចកកនុងទីេនះ និងបេងកតជឯកសរេយងេនកនុងទីេនះ។  ករេដះែលងឲយេរកឃំុប

 េណត ះអសនន និងករេដះែលងសថិតេរកមករឃល ំេមលេនះ ចប់េផតមេន (     ) (េពលបញច ប់លកខខណឌ ៃនរ

 យៈេពល  ជប់ពនធនគរេដយគម នករពនយេពល)។  ករេដះែលងតមនីតិវធីិរដឋបលរតូវមនរបសិទធិភពភល មៗ 

   ចុងេចទរតូវអនុវតតតមដំណក់កលដំបូងៃនករអនុវតតសលរកមេនេពលខងមុខេនពនធនគរេខនធី។ 
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 ដីកបងគ ប់ឲយចុងេចទលុបេចលនិងបង់របក់ចំនួន $        ជរបក់ពិន័យេទរកឡបញជ ី បូកនឹងៃថល

 ទូទត់េលស និងករវយតៃមលែដលសមរសប។   ចំនួន $        រតូវបនពនយេពល។  របក់សរុបែដល

 រតូវបង់ រួមទំងរបក់ៃថលទូទត់េលស និងករវយតៃមល គឺមនចំនួន $      ។ ចំនួនទឹករបក់េនះរតូវបង់ភល មៗ ឬេទ

 តមដីកបងក ប់ឲយបង់របក់ពិន័យ ែដលបញចូ លេទកនុងឯកសរេយងៃនឯកសរេនះ។ 

 

 ដីកបងគ ប់ឲយចុងេចទលុបេចលនិងបង់របក់ចំនួន $         ជរបក់សំណងសរមប់ជអតថរបេយជន៍ៃន  
                              
 (17-A M.R.S. §1152-2-A).  របក់សំណងគឺរួមគន  និងរសបេទតម 17-A M.R.S. §1326-E. 

  របក់សំណងរតូវបង់តមរយៈករយិល័យេមធវ ី េលកែលងែតកនុងរយៈេពលៃនករឃំុខលួន េទកន់នយកដឋ នែកែរប 
និង/ឬ រយៈេពលៃនករេដះែលងឲយេនេរកឃំុបេណត ះអសននែដលអនុវតតេដយសលរកមេនះ សំណងរតូវបង់េទកន់នយក

ដឋ នែកែរប។  ដីកដច់េដយែឡកមួយសរមប់ករកត់ទុករបក់ចំណូលរតូវបនេធវ េឡងរសបេទតម 17-A M.R.S. 
§1326-B ែដលបេងកតជឯកសរេយងេនកនុងឯកសរេនះ។  ករអនុវតត /ករបង់របក់រគប់ចំនួនរតូវេធវ េឡងតមរយៈ 

                          ករបង់រេមល ះចំនួន      ែដលរតូវេធវេឡង (ជេរៀងរល់សបត ហ៍) (ជេរៀងរល់ពីរសបដ ហ៍
មតង) (ជេរៀងរល់ែខ) ឬករធនចំេពះបញហ ណមួយ។    សំណងរតូវបង់េទនយដឋ នែកែរបេទតម េពលេវលែដល
កំណត់េដយនយដឋ ន។ 

  ដីកបងក ប់ឲយអនុវតតេទតមបញញតតិជធរមន ថលិខិតអនុញញ តឲយេបកបរយនយនតរបគល់េទឲយចុងេចទ ឬសិទធិកនុងករេបក
 បរយនយនត និងសិទធិកនុងករទទួលបនប័ណណេបកបរ និង/ឬសិទធិរបស់ចុងេចទកនុងចុះបញជ ីយនយនត គឺរតូវបនពនយេពល
 រសបេទនឹងេសចកតីជូនដំណឹងៃនករពនយេពលែដលែចងេនកនុងទីេនះ។ 

 ដីកក៏បងគ ប់ឲយចុងេចទបំេពញករងរចំនួន      េម៉ងសរមប់ករងរសហគមន៍ែដលមនករឯកភពពីតុលករ
កនុងរយៈេពល        (សបត ហ៍) (ែខ) សរមប់ជរបេយជន៍ៃន             

 ដីកបងគ ប់ឲយចុងេចទបង់របក់ចំនួន $     កនុងមួយៃថង េនេពលសថិតេនកនុងពនធនគរ េទឲយេហរញញឹកៃនេខនធី   
      ែដលមនេឈម ះ  ដូចខងេល។ (រហូតដល់ $80/ៃថង)។  (17-A M.R.S. §1341) 

 ករអនុវតត/ករបង់របក់រគប់ចំនួនរតូវេធវេឡងតមរយៈ         ឬករធនចំេពះបញហ ណមួយ។ 

 ដីកបងក ប់ថ ចុងេចទរតូវចូលរួមកនុងអប់រសំតីពីករេសពេរគឿងរសវងឹ និងេរគឿងេញៀន កមមវធីិអប់រ ំនិងករពយបលសរមប់ 
 ជនេលមសជេរចននក់ ែដលកមមវធីិទំងេនះេរៀបចំេឡងេដយករយិល័យៃនករេរបរបស់សរធតុេញៀន។  (29 M.R.S 
§1312-B (2)(D-1), 29-A M.R.S. §2411 (5)(F)) 

 ដីកបងគ ប់ឲយចុងេចទរបគល់កំេភលងែដលេរបរបស់េដយចុងេចទេទរដឋកនុងអំឡុងេពលបទេលមសែដលបនបងហ ញ ខង
េល។   (17-A M.R.S. §1158-A) 

 ដីកបងក ប់ថចុងេចទរតូវបនហមឃត់ពីករកន់កប់ កររគប់រគងកំេភលង ឬមនកំេភលងសថិតេរកមកររគប់រគងរបស់ចុងេចទ។  
 (15 M.R.S. §393) 

 

 េផសងៗ៖                                                 
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 ដីកបងគ ប់ថ ចុងេចទរតូវបនេដះែលងេដយគម នលកខខណឌ ។   (17-A M.R.S. §1201) 

របសិនេបចុងេចទរតូវបនេចទរបកន់េទសពីបទេលមសណមួយែដលមនែចងេន 25 M.R.S. §1574 ដូចេនះចុងេចទរតូវ
របគល់គំរូ DNA ែដលអចផតល់ជូនេនេពលណក៏បន េទតមេពលេវលៃនករចប់េផតមករឃំុឃំង ឬេពលណមួយៃនករចប់
េផតមេពលេវលេដះែលងឲយេនេរកឃំុជបេណដ ះអសនន េទតមករែណនំរបស់មរនតីរគប់រគងករេដះែលងឲយេនេរកឃំុ។  

េសចកតីរពមន៖ វជកររបរពឹតតិេលមសនឹងចបប់រដឋ េហយអចជករេលមសនឹងចបប់សហព័នធសរមប់ចុងេចទកនុងករកន់កន់ 
រគប់រគង ឬមនកំេភលងសថិតេរកមកររគប់រគងរបស់ខលួន របសិនេបករហមឃត់េនះរតូវបនេធវេឡងជែផនកមួយៃនសលរកម
េនះ ឬដីកេផសងេទៀតរបស់តុលករ ឬរតូវបនហមឃត់េដយបទបញញតតិណមួយ។  

ដីកបងគ ប់េទៀតថ រកឡបញជ ីរតូវរបគល់ជូននូវចបប់ថតចមលងៃនសលរកម និងដីករឃំុខលួនែដលមនករបញច ក់រតឹមរតូវ េទ
អជញ សលៃនេខនធីែដលមនេឈម ះខងេល ឬអនកតំណងែដលទទួលបនសិទធិរបស់គត់ េហយចបប់ថតចមលងេនះរតូវចត់
ទុកជដីកឃំុខលួនរបស់ចុងេចទ។   មូលេហតុៃនករអនុវតតសលរកមជបនតបនទ ប់ គឺមនកនុងកំណត់រតរបស់តុលករ ឬមនេន
កនុងឯកសរភជ ប់ៃនឯកសរេនះ។    

រល់េសចកតីទំងអស់ ែដលមិនែមនជេសចកតីេសនែដលជប់ពក់ព័នធនឹងករបង់របក់ៃថលេសវ និងរបក់ធនេនេរកឃំុ រតូវបន
របកសជសនមត (េលកែលងែត      ) 

បញជ ក់ថបនចមលងរតឹមរតូវពីចបប់េដម៖                      
            រកឡបញជ ី          េចរកម / មរនតីយុតតិធម៌  

 ខញុំយល់ពីសលរកមែដលអនុវតតេនទីេនះ និងទទួលសគ ល់ករទទួលបនចបប់ថតចមលងៃនសលរកម និងដីកឃំុខលួន។  
ខញុំសូមទទួលសគ ល់ថ ករបងហ ញេលខសនតិសុខសងគមេនេលទរមង់ែបបបទៃនករបងហ ញេលខសនតិសុខសងគម គឺមនអណតតិេន
េរកមចបប់ 36 M.R.S. § 5276-A។ េលខសនតិសុខសងគមរបស់ខញុំ នឹងរតូវេរបរបស់េដមបីជករសរមួលដល់កររបមូលរបក់ពិន័យ 
ែដលបនផកមកេលរូបខញុំេនកនុងចំណត់ករេនះ របសិនេបរបក់ពិន័យេនះមិនទន់បនទូទត់ េទតមេពលេវលែដលខញុំរតូវបង់
េទរដឋ Maine េទេលករបង់ពនធរបក់ចំណូលេទេនះ។   េលខសនតិសុខសងគមរបស់ខញុំអចរតូវបនេរបរបស់េដមបីជករសរមួល
ដល់កររបមូលរបក់ពិន័យែដលខញុំជំពក់រដឋ Maine េដយសរមនករែតងតំងេមធវតំីណងរូបខញុំ។   កររបមូលរបក់ពិន័យ ឬ
របក់សំណង ែដលខញុំបនជំពក់រដឋ Maine នឹងរតូវេធវេឡងតមរយៈករសងរបក់ ែដលខញុំជំពក់រដឋ េទនឹងករទូទត់របក់ពនធ
របក់ចំណូលៃនរដឋ  Maine។   
 
 
 

កលបរេិចឆទ៖           ចុងេចទ                      

              អសយដឋ ន                

                                  

 

ករបងហ ញេលខសនតិសុខសងគមតរមូវឲយេធវេឡងេនកនុងទរមង់ដក់េដយែឡក។  

 


