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د کلیفورنیا اساسي قانون 1 ،ماده 28(b) ،جز ،د جرم قربانیانو ته ټاکلي حقونه منظور کړي دي .دغه حقونه مشتمل
دي پر:

د کلیفورنیا اساسي قانون 1 ،ماده 28(b) ،جز ،د جرم قربانیانو ته ټاکلي حقونه منظور کړي دي .دغه حقونه مشتمل
دي پر:

 .1انصاف او درناوی  -د دې له پاره چې د هغه یا هغې د محرمیت او وقار په پام کې نیولو سره په انصاف او
درناوي ورسره چلند وشي ،او د دې له پاره چې د جنایت د ارتکاب یا ماشومتوب په ټوله پروسه کې له تهدید،
ځورونې ،او بدې استفادې څخه خالص وي.

انصاف او درناوی  -د دې له پاره چې د هغه یا هغې د محرمیت او وقار په پام کې نیولو سره په انصاف او
درناوي ورسره چلند وشي ،او د دې له پاره چې د جنایت د ارتکاب یا ماشومتوب په ټوله پروسه کې له تهدید،
ځورونې ،او بدې استفادې څخه خالص وي.

 .2له مدعی علیه څخه خوندیتوب  -د دې له پاره چې له مدعی علیه یا هغو کسانو څخه چې د مدعی علیه په
استازیتوب عمل کوي په مناسب ډول خوندي وي.

له مدعی علیه څخه خوندیتوب  -د دې له پاره چې له مدعی علیه یا هغو کسانو څخه چې د مدعی علیه په
استازیتوب عمل کوي په مناسب ډول خوندي وي.

 .3د ضمانت د ټاکلو او د خالصون د شرایطو په برابرولو کې د قرباني د خوندیتوب پاملرنې  -د دې له پاره
چې مدعی علیه ته د ضمانت د مقدار د ټاکلیو او د خالصون د شرایطو په اېښودلو کې د قرباني او د قرباني د
کورنۍ خوندیتوب په پام کې ونیول شي.

د ضمانت د ټاکلو او د خالصون د شرایطو په برابرولو کې د قرباني د خوندیتوب پاملرنې  -د دې له پاره
چې مدعی علیه ته د ضمانت د مقدار د ټاکلیو او د خالصون د شرایطو په اېښودلو کې د قرباني او د قرباني د
کورنۍ خوندیتوب په پام کې ونیول شي.

 .4د محرمو معلوماتو د افشا کېدنې مخنیوی  -د دې له پاره چې مدعی علیه ،د مدعی علیه وکیل ،یا هر بل کس
ته چې د مدعی علیه په استازیتوب عمل کوي ،د داسې محرمو معلوماتو د افشا کېدنې مخه ونیول شي چې
کېدای شي د دې له پاره وکارول شي چې قرباني یا د قرباني کورنۍ پرې وموندل شي یا وځورول شي یا دغه
کار هغه محرمه مفاهمه افشا کوي چې د روغتیایي یا مشورتي معالجې په وخت کې شوې وي ،یا هغه چې بل
ډول قانوني امتیاز یا محرمیت لري.

د محرمو معلوماتو د افشا کېدنې مخنیوی  -د دې له پاره چې مدعی علیه ،د مدعی علیه وکیل ،یا هر بل کس
ته چې د مدعی علیه په استازیتوب عمل کوي ،د داسې محرمو معلوماتو د افشا کېدنې مخه ونیول شي چې
کېدای شي د دې له پاره وکارول شي چې قرباني یا د قرباني کورنۍ پرې وموندل شي یا وځورول شي یا دغه
کار هغه محرمه مفاهمه افشا کوي چې د روغتیایي یا مشورتي معالجې په وخت کې شوې وي ،یا هغه چې بل
ډول قانوني امتیاز یا محرمیت لري.

 .5د مدافع له خوا د کېدونکې مصاحبې ردول  -د دې له پاره چې د مدعی علیه ،د مدعی علیه د وکیل ،یا هر بل
کس له خوا چې د مدعی علیه په استازیتوب عمل کوي د مصاحبې ،شاهدۍ ،یا کشفیاتو غوښتنه رد کړي ،او د
دې له پاره چې په هره داسې مصاحبه باندې چې قرباني ورسره موافقه کوي معقول شرایط وضع کړای شي.

د مدافع له خوا د کېدونکې مصاحبې ردول  -د دې له پاره چې د مدعی علیه ،د مدعی علیه د وکیل ،یا هر بل
کس له خوا چې د مدعی علیه په استازیتوب عمل کوي د مصاحبې ،شاهدۍ ،یا کشفیاتو غوښتنه رد کړي ،او د
دې له پاره چې په هره داسې مصاحبه باندې چې قرباني ورسره موافقه کوي معقول شرایط وضع کړای شي.

 .6د قانوني تعقیب له چارواکي سره مشوره او له محاکمې څخه د مخکې غوښتنې یاداشت  -د دې له پاره چې،
په غوښتنې سره ،د مدعی علیه د بندیتوب ،که قانوني تعقیبوونکی خبر وي ،لګېدلو تورونو ،دې تصمیم چې آیا
مدعی علیه بلې محکمې ته وسپارل شي ،او ،په غوښتنې سره ،له محاکمې څخه مخکې د قضیې اړوند هرې
غوښتنې په هکله په مناسب ډول معلومات واخیستل شي او له تعقیبوونکې ادارې سره په مناسب ډول مشوره
وکړای شي.

د قانوني تعقیب له چارواکي سره مشوره او له محاکمې څخه د مخکې غوښتنې یاداشت  -د دې له پاره چې،
په غوښتنې سره ،د مدعی علیه د بندیتوب ،که قانوني تعقیبوونکی خبر وي ،لګېدلو تورونو ،دې تصمیم چې آیا
مدعی علیه بلې محکمې ته وسپارل شي ،او ،په غوښتنې سره ،له محاکمې څخه مخکې د قضیې اړوند هرې
غوښتنې په هکله په مناسب ډول معلومات واخیستل شي او له تعقیبوونکې ادارې سره په مناسب ډول مشوره
وکړای شي.

 .7د عامه پروسو یاداشت او موجودیت  -د دې له پاره چې ،په غوښتنې سره ،د جرمي پروسو په شمول د ټولو
عامه پروسو ،چې په هغو کې مدعی علیه او قانوني تعقیبوونکی کولی شي چې حاضر وي او د ټولو په وعده
یا له محکومیت څخه وروسته خوشې کولو د پروسو یاداشت واخیستل شي ،او په دغو ټولو پروسو کې حاضر
اوسي.

د عامه پروسو یاداشت او موجودیت  -د دې له پاره چې ،په غوښتنې سره ،د جرمي پروسو په شمول د ټولو
عامه پروسو ،چې په هغو کې مدعی علیه او قانوني تعقیبوونکی کولی شي چې حاضر وي او د ټولو په وعده
یا له محکومیت څخه وروسته خوشې کولو د پروسو یاداشت واخیستل شي ،او په دغو ټولو پروسو کې حاضر
اوسي.

 .8د محکمو په پروسو کې حضور او نظریات څرګندول  -د دې له پاره چې واورېدل شي ،په غوښتنې سره،
د جرمي پروسو په شمول په هره پروسه کې ،چې له نیولو څخه د وروسته خوشې کولو تصمیم ،عذر کول،
محکومول ،له محکومیت څخه د وروسته خوشې کولو تصمیم ،یا داسې کومه پروسه په کې شامله وي چې په
هغې کې د قرباني یو حق له ستونزې سره مخامخ وي.

د محکمو په پروسو کې حضور او نظریات څرګندول  -د دې له پاره چې واورېدل شي ،په غوښتنې سره،
د جرمي پروسو په شمول په هره پروسه کې ،چې له نیولو څخه د وروسته خوشې کولو تصمیم ،عذر کول،
محکومول ،له محکومیت څخه د وروسته خوشې کولو تصمیم ،یا داسې کومه پروسه په کې شامله وي چې په
هغې کې د قرباني یو حق له ستونزې سره مخامخ وي.

 .9چټکه محاکمه او د قضیې چټکه نتیجه  -یوې چټکې محاکمې او د قضیې او له قضاوت څخه د وروسته پروسو
هرې اړوندې چټکې او وروستۍ نتیجې ته.

چټکه محاکمه او د قضیې چټکه نتیجه  -یوې چټکې محاکمې او د قضیې او له قضاوت څخه د وروسته پروسو
هرې اړوندې چټکې او وروستۍ نتیجې ته.

 .10د ثبوت ډیپارټمنټ ته معلومات ورکول  -د دې له پاره چې د ثبوت د ډیپارټمنټ یوه چارواکي ته چې په قرباني
او د قرباني په کورنۍ باندې د تجاوز د تاثیر په هکله له محکومولو څخه مخکې تحقیق کوي او د مدعی علیه له
محکومولو څخه مخکې د محکومیت د هرو سپارښتنو په هکله معلومات وړاندې کړي.

د ثبوت ډیپارټمنټ ته معلومات ورکول  -د دې له پاره چې د ثبوت د ډیپارټمنټ یوه چارواکي ته چې په قرباني
او د قرباني په کورنۍ باندې د تجاوز د تاثیر په هکله له محکومولو څخه مخکې تحقیق کوي او د مدعی علیه له
محکومولو څخه مخکې د محکومیت د هرو سپارښتنو په هکله معلومات وړاندې کړي.

 .11له محکومولو څخه د مخکې وخت راپور ترالسه کول  -د دې له پاره چې ،د غوښتنې په اساس ،مدعی علیه ته
د موجودیت په صورت کې له محکومولو څخه د مخکې وخت راپور ترالسه کړي ،په استثنا د هغو برخو چې
د قانون په واسطه محرم ګرځول شوي وي.

له محکومولو څخه د مخکې وخت راپور ترالسه کول  -د دې له پاره چې ،د غوښتنې په اساس ،مدعی علیه ته
د موجودیت په صورت کې له محکومولو څخه د مخکې وخت راپور ترالسه کړي ،په استثنا د هغو برخو چې
د قانون په واسطه محرم ګرځول شوي وي.

 .12د ګرمتیا ،محاکمه کولو ،بندي کولو ،خوشې کول ،او تښتېدلو په هکله معلومات  -د دې له پاره چې ،په
غوښتنې سره ،د مدعی علیه د ګرمتیا ،محاکمه کولو ،د بندي کولو د ځای او وخت ،یا نورو حالتونو ،د مدعی
علیه د خوشې کولو د ټاکلي وخت ،او د مدعی علیه د خوشې کولو یا د توقیف له ځای څخه د تښتېدلو په هکله
معلومات ورکړي.

د ګرمتیا ،محاکمه کولو ،بندي کولو ،خوشې کول ،او تښتېدلو په هکله معلومات  -د دې له پاره چې ،په
غوښتنې سره ،د مدعی علیه د ګرمتیا ،محاکمه کولو ،د بندي کولو د ځای او وخت ،یا نورو حالتونو ،د مدعی
علیه د خوشې کولو د ټاکلي وخت ،او د مدعی علیه د خوشې کولو یا د توقیف له ځای څخه د تښتېدلو په هکله
معلومات ورکړي.

 .13تالفي یا جبران

 .13تالفي یا جبران

 .Aدا د کلیفورنیا ایالت د خلکو ښکاره غوښتنه ده چې ټول هغه کسان چې د جرمي فعالیت په نتیجه کې
زیانونه وراوړي باید حق ولري چې له هغو کسانو څخه چې جرمونه یې ترسره کړي وي او د تاوان
وراړولو سبب ګرځېدلي وي تالفي یا د زیان جبران وغواړي.

دا د کلیفورنیا ایالت د خلکو ښکاره غوښتنه ده چې ټول هغه کسان چې د جرمي فعالیت په نتیجه کې
زیانونه وراوړي باید حق ولري چې له هغو کسانو څخه چې جرمونه یې ترسره کړي وي او د تاوان
وراړولو سبب ګرځېدلي وي تالفي یا د زیان جبران وغواړي.

 .Bتالفي یا جبران باید له محکوم شوي متجاوز څخه په هر حالت کې چې یو د جرم قرباني ته په کې تاوان
وراوړي ،د تحمیل شوې سزا له پام کې نیولو څخه پرته ،وغوښتل شي.

تالفي یا جبران باید له محکوم شوي متجاوز څخه په هر حالت کې چې یو د جرم قرباني ته په کې تاوان
وراوړي ،د تحمیل شوې سزا له پام کې نیولو څخه پرته ،وغوښتل شي.

 .Cټول نغدي تادیات ،پیسې ،او ملکیت چې له هر هغه کس څخه ترالسه کېږي چې هغه ته د تالفۍ کولو
امر شوی وي باید لومړی داسې وګرځول شي چې هغه تالفي پرې تادیه شي چې قرباني ته یې د ورکولو
فیصله شوې وي.

ټول نغدي تادیات ،پیسې ،او ملکیت چې له هر هغه کس څخه ترالسه کېږي چې هغه ته د تالفۍ کولو
امر شوی وي باید لومړی داسې وګرځول شي چې هغه تالفي پرې تادیه شي چې قرباني ته یې د ورکولو
فیصله شوې وي.

 .14د ملکیت چټکه بېرته ګرځونه  -د ملکیت چټکې بېرته ګرځونې ته کله چې نور د شاهدۍ له پاره ورته اړتیا نه وي.

 .14د ملکیت چټکه بېرته ګرځونه  -د ملکیت چټکې بېرته ګرځونې ته کله چې نور د شاهدۍ له پاره ورته اړتیا نه وي.

 .15په وعدې سره د خوشې کولو د پروسو او په وعدې سره د خوشې کولو یاداشت  -د دې له پاره چې په وعدې
سره د خوشې کولو د ټولو پروسیجرونو په هکله خبر شي ،د دې له پاره چې په وعدې سره د خوشې کولو په پروسه
کې برخه واخلي ،د دې له پاره چې په وعدې سره دخوشې کولو چارواکي ته معلومات ورکول شي چې هغه یې د
متجاوز د په وعدې سره خوشې کولو څخه مخکې په پام کې ونیسي ،او د دې له پاره چې ،د غوښتنې په صورت
کې ،د مدعی علیه د په وعدې سره خوشې کولو یا بل ډول خوشې کولو په هکله خبر کړای شي.

په وعدې سره د خوشې کولو د پروسو او په وعدې سره د خوشې کولو یاداشت  -د دې له پاره چې په وعدې
سره د خوشې کولو د ټولو پروسیجرونو په هکله خبر شي ،د دې له پاره چې په وعدې سره د خوشې کولو په پروسه
کې برخه واخلي ،د دې له پاره چې په وعدې سره دخوشې کولو چارواکي ته معلومات ورکول شي چې هغه یې د
متجاوز د په وعدې سره خوشې کولو څخه مخکې په پام کې ونیسي ،او د دې له پاره چې ،د غوښتنې په صورت
کې ،د مدعی علیه د په وعدې سره خوشې کولو یا بل ډول خوشې کولو په هکله خبر کړای شي.

 .16د قرباني او عوامو خوندیتوب په وعدې سره د خوشې کولو فکټورونه دي  -د دې له پاره چې له هر په وعدې
سره خوشې کولو یا بل له قضاوت څخه وروسته خوشې کولو په هکله د فیصلې له کولو څخه مخکې د قرباني ،د
قرباني د کورنۍ خوندیتوب یقیني شي.

د قرباني او عوامو خوندیتوب په وعدې سره د خوشې کولو فکټورونه دي  -د دې له پاره چې له هر په وعدې
سره خوشې کولو یا بل له قضاوت څخه وروسته خوشې کولو په هکله د فیصلې له کولو څخه مخکې د قرباني ،د
قرباني د کورنۍ خوندیتوب یقیني شي.

 .17د دغو  16حقونو په هکله معلومات  -د دې له پاره چې د هغو حقونو په هکله معلومات وړاندې شي چې له
) )1څخه تر ( )16پاراګرافونو کې ذکر شوي دي.

د دغو  16حقونو په هکله معلومات  -د دې له پاره چې د هغو حقونو په هکله معلومات وړاندې شي چې له
) )1څخه تر ( )16پاراګرافونو کې ذکر شوي دي.

*************************************************

*************************************************

لوی څارنوال د دغو موسساتو او ادارو نظریات ،خدمتونه ،او معلومات نه تصدیقوي ،هېڅ مسؤلیت یې پرغاړه نه اخلي ،او
نه پرې کنټرول لري.

لوی څارنوال د دغو موسساتو او ادارو نظریات ،خدمتونه ،او معلومات نه تصدیقوي ،هېڅ مسؤلیت یې پرغاړه نه اخلي ،او
نه پرې کنټرول لري.

د قرباني د تالفی یا جبران بورډ – كولی شي چې د ځپلو سر پۀ الندینیو كې مرسته وكړي :د ذهني روغتیا مشاورت ،د
جنازې مصرف ،د عاید له السه وركونه ،د جنایت ځای پاكول ،د عمومي او د غاښو د عالج مصرف.
www.victims.ca.gov 1-800-777-9229

د قرباني د تالفی یا جبران بورډ – كولی شي چې د ځپلو سر پۀ الندینیو كې مرسته وكړي :د ذهني روغتیا مشاورت ،د
جنازې مصرف ،د عاید له السه وركونه ،د جنایت ځای پاكول ،د عمومي او د غاښو د عالج مصرف.
www.victims.ca.gov 1-800-777-9229

د کلیفورنیا د تصحیح او تادیب څانګه ،د قرباني او اقرباء د حقونو او خدمتونه دفتر – کله چې مجرم په محبس کې
بندي وي ،د مجرم د خالصون ،بېرته ګرځونې ،د وعدې په اساس د بندي د خوشې کولو د شرایطو او د وعدې په اساس د
استماع ګانو په هکله معلومات ورکويwww.cdcr.ca.gov/victim_services 1-877-256-6877 .

د کلیفورنیا د تصحیح او تادیب څانګه ،د قرباني او اقرباء د حقونو او خدمتونه دفتر – کله چې مجرم په محبس کې
بندي وي ،د مجرم د خالصون ،بېرته ګرځونې ،د وعدې په اساس د بندي د خوشې کولو د شرایطو او د وعدې په اساس د
استماع ګانو په هکله معلومات ورکويwww.cdcr.ca.gov/victim_services 1-877-256-6877 .

د مک جورج د حقوقو ښوونځی – د جرم د قربانیانو د مرستې مرکز – قربانیانو ته د دوی د جغرافیه پۀ اساس اسانتیاوې
او د قربانیانو د حقوق پۀ اړه معلومات وركوي)1-800-842-8467( 1-800-Victims .
www.1800victims.org

د مک جورج د حقوقو ښوونځی – د جرم د قربانیانو د مرستې مرکز – قربانیانو ته د دوی د جغرافیه پۀ اساس اسانتیاوې
او د قربانیانو د حقوق پۀ اړه معلومات وركوي)1-800-842-8467( 1-800-Victims .
www.1800victims.org

د کورني تاوتریخوالي عاجل ملي لین – www.thehotline.org 1-800-799-7233

د کورني تاوتریخوالي عاجل ملي لین – www.thehotline.org 1-800-799-7233

د ولسوالۍ د لویانو د حفاظتي خدمتونو معلومات – (له لویانو څخه بده استفاده) د كلیفورنیا د ولسوالیو  24ساعته د بیړې
ټلیفون نمرې لپارهwww.cdss.ca.gov/inforesources/County-APS-Offices .

د ولسوالۍ د لویانو د حفاظتي خدمتونو معلومات – (له لویانو څخه بده استفاده) د كلیفورنیا د ولسوالیو  24ساعته د بیړې
ټلیفون نمرې لپارهwww.cdss.ca.gov/inforesources/County-APS-Offices .

له کوچنیانو څخه د بدې استفادې عاجل لین – له کوچنیانو څخه د بدې استفادې معالجه او مخنیوی.
www.childhelp.org 1-800-422-4453

له کوچنیانو څخه د بدې استفادې عاجل لین – له کوچنیانو څخه د بدې استفادې معالجه او مخنیوی.
www.childhelp.org 1-800-422-4453

د جنسي تیری ،د زورنې او د محرم سره د زنا ملي شبكه – www.rainn.org 1-800-656-4673

د جنسي تیری ،د زورنې او د محرم سره د زنا ملي شبكه – www.rainn.org 1-800-656-4673

د انساني قاچاق د ملي مرستندوی مرکز عاجل لین –  24ساعته د بیړي نمره1-888-373-7888 :
www.humantraffickinghotline.org

د انساني قاچاق د ملي مرستندوی مرکز عاجل لین –  24ساعته د بیړي نمره1-888-373-7888 :
www.humantraffickinghotline.org

د کلیفورنیا د خبرخپرولو اداره – د هغو ټیلیفون کوونکیو له پاره چې په خبرو کې ستونزه لري ،کاڼه وي یا په اورېدلو
کې ستونزې لري :ډایل کړئ  TTY/HCO/VCO .711د انګلېسي له پاره 1-800-735-2929 :او د هسپانوي له
پاره .1-800-855-3000 :اواز  TTY/VCO/HCOته د انګلېسي له پاره 1-800-735-2922 :او د هسپانوي له
پاره .1-800-855-3000 :د خبرو نه خبرو ته ترجمه پۀ انګلیسي او هسپانوي ژبو كې نمره1-800-854-7784 :

د کلیفورنیا د خبرخپرولو اداره – د هغو ټیلیفون کوونکیو له پاره چې په خبرو کې ستونزه لري ،کاڼه وي یا په اورېدلو
کې ستونزې لري :ډایل کړئ  TTY/HCO/VCO .711د انګلېسي له پاره 1-800-735-2929 :او د هسپانوي له
پاره .1-800-855-3000 :اواز  TTY/VCO/HCOته د انګلېسي له پاره 1-800-735-2922 :او د هسپانوي له
پاره .1-800-855-3000 :د خبرو نه خبرو ته ترجمه پۀ انګلیسي او هسپانوي ژبو كې نمره1-800-854-7784 :

د لویې څارنوالۍ د قربانیانو د خدمتونو یونټ – د قرباني/شاهد په هکله ځایي معلومات ،د جغرافیایي منابعو
معلومات او د جرم د قربانیانو د استیناف غوښتنې د حالت په هکله معلومات وړاندې کوي .د نورو معلماتو لپاره
 1-877-433-9069ته ټلیفون وكړئ او یا وګورئ www.oag.ca.gov/victimservices
د سیمیز انساني قاچاق معلوماتو لپاره وګورئ www.oag.ca.gov/human-trafficking

د لویې څارنوالۍ د قربانیانو د خدمتونو یونټ – د قرباني/شاهد په هکله ځایي معلومات ،د جغرافیایي منابعو
معلومات او د جرم د قربانیانو د استیناف غوښتنې د حالت په هکله معلومات وړاندې کوي .د نورو معلماتو لپاره
 1-877-433-9069ته ټلیفون وكړئ او یا وګورئ www.oag.ca.gov/victimservices
د سیمیز انساني قاچاق معلوماتو لپاره وګورئ www.oag.ca.gov/human-trafficking

اضافي مرستې

اضافي مرستې

*************************************************

*************************************************

د کلیفورنیا تر اساسي قانون الندې ‘قرباني’ داسې تعریف شوی دی چې« ،یو شخص چې په مستقیمه توګه
یا د فزیکي ،رواني ،یا مالي زیان د تهدید له الرې د یوه جرم یا مجرمانه عمل د ترسره کېدلو یا د جرم د
ترسره کېدلو د هڅې په نتیجه کې زیانمن شوی وي .د ‘قرباني’ اصطالح د هغه شخص په جوړې ،مور
او پالر ،کوچنیانو ،خویندو او ورونو ،یا سرپرست باندې هم مشتمله ده ،او د جرم د قرباني په هغه قانوني
استازي باندې چې هغه مړ شوی وي ،یو کوچنی ،یا په فزیکي یا رواني لحاظ سلب صالحیت شوی وي
هم شامله ده .د ‘قرباني’ په اصطالح کې هغه څوک چې هغه د یوه تجاوز له امله په توقیف کې وي ،مالمت
شوی شخص ،یا هغه شخص شامل نه دی چې محکمه یې داسې مومي چې هغه به د یوه کوچني قرباني په
ګټه کار ونه کړي».
(د کلیفورنیا اساسي قانون I ،ماده).28)e( § ،

د کلیفورنیا تر اساسي قانون الندې ‘قرباني’ داسې تعریف شوی دی چې« ،یو شخص چې په مستقیمه توګه
یا د فزیکي ،رواني ،یا مالي زیان د تهدید له الرې د یوه جرم یا مجرمانه عمل د ترسره کېدلو یا د جرم د
ترسره کېدلو د هڅې په نتیجه کې زیانمن شوی وي .د ‘قرباني’ اصطالح د هغه شخص په جوړې ،مور
او پالر ،کوچنیانو ،خویندو او ورونو ،یا سرپرست باندې هم مشتمله ده ،او د جرم د قرباني په هغه قانوني
استازي باندې چې هغه مړ شوی وي ،یو کوچنی ،یا په فزیکي یا رواني لحاظ سلب صالحیت شوی وي
هم شامله ده .د ‘قرباني’ په اصطالح کې هغه څوک چې هغه د یوه تجاوز له امله په توقیف کې وي ،مالمت
شوی شخص ،یا هغه شخص شامل نه دی چې محکمه یې داسې مومي چې هغه به د یوه کوچني قرباني په
ګټه کار ونه کړي».
(د کلیفورنیا اساسي قانون I ،ماده).28)e( § ،

یو قرباني ،د یوه قرباني له خوا نیول شوی وکیل ،د قرباني یو قانوني استازی ،یا څارنوال د قرباني په
غوښتنه ،ښایي په هره محاکمه یا مرافعه محکمه کې چې په قضیه باندې د حق له مخې قانوني صالحیت
لري ،ښایي پورتني حقونه نافذ کړي .محکمه باید په داسې یوه غوښتنه باندې په چټکۍ سره عمل وکړي.
(د کلیفورنیا اساسي قانون I ،ماده).28)c()1( § ،

یو قرباني ،د یوه قرباني له خوا نیول شوی وکیل ،د قرباني یو قانوني استازی ،یا څارنوال د قرباني په
غوښتنه ،ښایي په هره محاکمه یا مرافعه محکمه کې چې په قضیه باندې د حق له مخې قانوني صالحیت
لري ،ښایي پورتني حقونه نافذ کړي .محکمه باید په داسې یوه غوښتنه باندې په چټکۍ سره عمل وکړي.
(د کلیفورنیا اساسي قانون I ،ماده).28)c()1( § ،
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