घृणा अपराध र COVID-19
पेन्सल्भेिनया को अपराध संिहताले घृणा अपराध गनर् गैरकानूनी बनाइको छ
देशभ�र COVID-19 संकटको आरम्भ देिख नै, एिशयाली वा एिशयाली अमे�रक� समुदायका
सदस्यह�लाई उत्पीडन, हमला र �ास फै लाउने जस्ता घृणास्पद कायर्ह� �ारा लिक्षत ग�रएको छ
भ�े �रपोटर्ह� आएका छन् । यी �ितवेदनह�ले संकेत गदर्छ �क त्यस्ता मािनसह� छन् जसले यो रोग
िसजर्ना नगरे को वा हा�ो राज्यमा नल्याएको एिशयनह� वा एिसयाली अमे�रक�ह� मािथ गलत
�पले दोष थोपनर् खोिजरहेका छन् । सरल �पमा, यो अदृश्य रोगाणुले कु नै भेदभाव गद�न । आवास,
सावर्जिनक आवास, िशक्षा, वा रोजगारीमा एिसयाली वा एिसयाली अमे�रक� समुदाय�ित उत्पीडनको
कायर्ह�ले पेन्सल्भेिनया मानव सम्बन्ध ऐन ("PHRA") अन्तगर्त गै� कानुनी भेदभाव भएको �न
सक्छ । अक� समूह �ितको असिहष्णुतासँग सम्बिन्धत कायर्ह� अनैितक �न् र त्यस्ता कायर्ह�
आपरािधक पिन �न सक्छन् ।
जातीय अिभ�ास
पेन्सल्भेिनयाको घृणा अपराध �ावधानलाई "जातीय अिभ�ास" भिनन्छ । जातीय अिभ�ासको
अपराध बमोिजम �ि� र सम्प�ी िब�� के ही िनि�त अपकार गनुर् अपराध �न्छ जब ती
अपकारह�का लािग उत्�ेरणा पीिडतको जाित, रं ग, धमर् वा राि�य मूल तफर् को दुभार्वना पूणर् अिभ�ाय
हो । कु नै कायर् एउटा अपराध �ँदा, त्यो के वल �त्यक्ष �पमा संल� �ि�ह� मा� होइन सम्पूणर्
समुदाय िब��को एउटा अपराध �न्छ । एउटा घृणाको अपराधले हानीलाई ठू लो बनाउँ छ: के वल
अन्त�नर्िहत अपकारले समुदायलाई चोट मा� पुर्याएको �दैन, तर अपराधले पठाउने उ�ेश्य िलएको
घृणाजनक सन्देश र यसले उत्प� गराउन लक्ष िलएको �ासले पिन चोट पुयार्एको �न्छ ।
पेन्सल्भेिनया मानव सम्बन्ध आयोगले इन्टर एजेन्सी टास्क फोसर्को अध्यक्षता गदर्छ, जसका सदस्यह�
कमनवेल्थका जनतामा तनाव उत्प� गराउने घटनाह�बारे गिहरो सरोकार रा�े गछर्न् । घृणाको
कायर्ह� िन�य पिन नाग�रक तनावको �ोत �न सक्छ र �ायः जसो ितनीह� नाग�रक तनावका
�ोतह� �न । घृणा वा जातीय डर �ासका कायर्ह�बारे इन्टरएजेन्सी टास्क फोसर् �ारा समीक्षाको
लािग पेन्सल्भेिनया मानव सम्बन्ध आयोगलाई �रपोटर् पिन गनर् स�कन्छ । य�िप पेन्सल्भेिनया मानव
सम्बन्ध आयोगले आपरािधक मािमलाको छानिबन गद�न, हामी तपा�लाई उिचत कानून �वतर्न
िनकायमा �रफर गनर् सक्छ� ।
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घृणा अपराध अिभयोगको नितजा:दण्डको लािग वृि� भएको खुलासा
पेन्सल्भेिनयामा, �त्येक अलग अपराधले सम्भािवत सजायको तो�कएको स्तर धारण गरे को �न्छ ।
जातीय सं�ासको अपराधको अिभयोग लगाइँदा, पाउने सजायलाई संल� ग�रएको जाितय सं�ासको
अपराधमा अन्त�नर्िहत अपकार भन्दा मािथल्लो स्तर िनधार्रण ग�रन्छ । उदाहरण को लागी, आ�मण
को अपराध सामान्यतया एउटा दो�ो िड�ीको दुराचारको �पमा वग�कृ त ग�रन्छ । दो�ो िड�ीको
अपकारले एक अपराधीलाई सम्भािवत 2 वषर् जेल र $ 5,000.00 सम्म ज�रवाना खुलासा गछर् । य�द
आ�मणको अन्त�नर्िहत अपराध पीिडतको जाित, रं ग, धमर् वा राि�य मूलतफर् �ेषपूणर् मनसायसिहत
ग�रएको देखाउन स�कन्छ भने जातीय धम्क�को अपराधलाई अक� िड�ी उ�, वा पिहलो िड�ीको
गल्तीको �पमा वग�कृ त ग�रन्छ । पिहलो-िड�ी अपकारको लािग सजायको जोिखम 5 बषर् जेल र
$10,000.00 सम्म ज�रवाना छ । अक� शब्दह�मा, जातीय सं�ासको अिभयोगले दोषीले पाउने
सजायको जोिखमलाई बृि� गदर्छ ।
आवश्यकताह�: अन्त�नर्िहत अपकारह�
जातीय सं�ास आरोप लगाउन स�कन अिघ अपराधीले अंत�नर्िहत अपकार गरे को �नुपछर् ।
सामान्यतया, अपराध संिहताले लागू �ने िनिहत अपकारह�लाई �ि� िव��को अपराधह� र
सम्पि� िब��को अपराधीको �पमा सूचीब� गछर् । जातीय सं�ासको अिभयोगमा �ायः अन्त�नर्िहत
अपराधह� �ने कै यन् अपराधह�मा िन� लगायतका छन्: उत्पीडन, आ�मण, आतंकवादी धम्क�,
आपरािधक दु�र्वहार (तोडफोड), र आगजनी ।
घृणाको कायर्ह�बारे �रपोटर् गनुह
र् ोस्
य�द तपा�ले पीिडतको जाित, रं ग, धमर् वा राि�य मूलतफर् लिक्षत घृणाको कायर्ह�बारे दे�ु�न्छ वा
थाहा पाउनु �न्छ भने, आफ्नो स्थानीय पुिलस िवभागलाई सम्पकर् गनर् न िहच�कचाउनुहोस् ।

जातीय सं�ासबाट पीिडत भएकाह�का लािग नाग�रक उपचार
पेन्सल्भेिनया िवधाियकाले िवशेष �पमा घृणाको अपराधको िशकार �नेह�को लािग बनाईएको
नाग�रक उपचारह� िसजर्ना गरे को छ । नाग�रक उपचार �ावधान 42 Pa.C.S. धारा 8309 मा
रहेको छ । यो �ावधानले जाितय सं�ासबाट पीिडतह�लाई सामान्य हानीह�को क्षितपू�तर् �दन्छ
(सम्पि�मा पुगेको हानी र शारी�रक चोटपटकसँग सम्बिन्धत खचर्ह�) र भावनात्मक हानी ।
पीिडतह�ले दण्डनीय हानी को पिन क्षितपू�तर् पाउन स�े छन् (अपराधीलाई आ�थर्क �पमा चोट
पुर्याउने उ�ेश्यले ढाँचा तयार ग�रएको एउटा मूल्य जुन हो)। नाग�रक उपचारको अक� मह�वपूणर्
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�ावधानले पीिडतह�लाई वक�लह� फे ला पानर् म�त गदर्छ �कन�क एकजना वक�लले उनीह�को
शुल्क क्षितपू�तर् िलन सक्छ । अन्तमा, नाग�रक उपचार �ावधानले िनषेधाज्ञा खोजीको कल्पना गदर्छ
(अपमानजनक कायर्ह� रो�कयोस् भ� लािग अदालतलाई आ�ह गरे र)।
िनजी फौजदारी आरोप ल्याउने अिधकार
उनीह�को स्थानीय पुिलस िवभागले घटनालाई गम्भीर �पमा िलएको छैन वा घटनालाई घृणाको
अपराधको �पमा निलएको एकजना पीिडतले िव�ास भएपिछ, पीिडतसँग िनजी अपरािधक उजूरी
गन� अिधकार छ । एउटा िनजी आपरािधक उजूरी ल्याउने काम तपाइँको स्थानीय िजल्ला न्यायलयमा
गएर पूरा गनर् स�कन्छ । पीएचआरसीले पीिडतह�लाई उनीह�को स्थानीय बार एसोिसएशनलाई
सहयोगका लािग सम्पकर् गनर् �ोत्सािहत गदर्छ ।
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