
راهنمای قوانین اسکاتلند

قانون حافظ امنیت ما می باشد - اجازه دهید ما شما را در امان نگاه داریم

به اسکاتلند خوش آمدید

 پروژه مشترکی با
 دانشجویان دیپلم عالی HND خدمات حقوقی از نیو کالج در النارکشایر،

 دفتر دادستانی و خدمات دادستان
بخش و پلیس اسکاتلند.



پیشگفتار
با کمال خوشوقتی این کتابچه را که توسط دانشجویان 
دیپلم عالی HND خدمات حقوقی، نیو کالج النارکشایر 

)ساختمان دانشکده مادیرویل( جهت راهنمائی تازه 
واردان به اسکاتلند تهیه شده تأئید مینمایم.

این پروژه برای من بسیار مهم است زیرا نتیجه مالقات 
تصادفی با دانشجویان و پرسنل کالج بود که برای مشاهده 
محاکمه ای که من در آن اقامه دعوی می کردم در دادگاه 
حضور یافتند. ایده این کتابچه نتیجه گفتگویی بود که با 

دانشجویان در ساعت تنفس دادگاه داشتم. از آن زمان انگیزه و شوقی که آنها در تهیه 
این کتابچه نشان داده اند دائمأ موجب تقدیر و مباهات من بوده است. این کتابچه به 

سبک خشک اداری توسط کارمندان دولتی نگاشته نشده است بلکه توسط افراد معمولی 
به زبانی ساده نوشته شده وجهت راهنمایی تازه واردان به اسکاتلند و آشنایی این افراد 

با قوانین کشورمان ارائه می گردد.

وفق یافتن با زندگی در کشوری جدید می تواند موجب اضطراب و سردرگمی شود و 
دسترسی به راهنمای رسوم و قوانین کشور همیشه به آسانی میسر نیست. این راهنما 
نمونه ای از اقدامات حسنه ایست که در جهت رفع تبیعض و تشویق هم آمیزی همه 

مردم در سراسر اسکاتلند انجام شده است، چه افرادی که سالیان متمادی است در اینجا 
بسر برده اند و چه افراد تازه واردی که چند روز قبل وارد کشور شده اند. باید تالش 

دانشجویان و پرسنل کالج را در جهت تهیه این راهنما مورد تمجید قرار داد.

 نماینده محترم مجلس، فرانک مول هالند، وکیل ارشد،
دادستان کل اسکاتلند

سپاسگزاری 
انتشار این کتابچه بدون کمک و همکاری سازمان های ذیل میسر نمی شد:

نیو کالج النارکشایر

 دفتر دادستانی
و خدمات دادستان بخش

پلیس اسکاتلند

شورای پناهندگان اسکاتلند

شبکه تلفیق اجتماعی ِمری هیل

برنامه بریجز

همچنین بدینوسیله از پشتیبانی و کمک جامعه پناهندگان در اسکاتلند در تهیه این کتابچه 
صمیمانه سپاسگزاریم.

ورودتان را به کشورمان خیر مقدم می گوئیم و برایتان آرزوی موفقیت در زندگی 
جدید تان در انگلستان می کنیم. 

از افراد نامبرده زیر صمیمانه سپاسگزاری میکنیم:

نماینده مجلس فرانک مول هالند وکیل 
ارشد، دادستان کل اسکاتلند 

دانشجویان دیپلم عالی HND خدمات 
حقوقی

الینور َلفیرتی )استاد حقوق، نیو کالج 
النارکشایر(

میری نیکولسون )سرپرست دوره 
تحصیلی و کیفیت، نیو کالج النارکشایر(

کارن یوئیل )مدیر پروژه و 
سرپرست گروه(

لورن میلِر )سرپرست گروه(

نیکول واِکر )سرپرست گروه(

سارا تیروِئز )تصاویر و آثار هنری و 
سرپرست گروه(

ِجما واالس )تصاویر و آثار هنری(

 جاش ِکرکلند
)روابط انتشارات(

 امِبر َرِفتی
)طرح روی جلد(

 َگری استارک )طراح گرافیک،
نیو کالج النارکشایر(

)COPFS( جان کایل

)COPFS( پیتر مک کلیَلند

)COPFS( ِگرتی واالس

داریو د اندریا )اداره پلیس اسکاتلند(
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خانواده
ازدواج

افراد 16 سال به باال میتوانند ازدواج کنند. این شامل زوجهای زن و مرد و زوجهای 
هم جنس میباشد.

تعدد زوجات در هر زمان غیر قانونی میباشد.

طالق
 تحت شرایط خاص، چنانچه مایل به ادامه تأهل نباشید میتوانید طالق بگیرید. این 

شرایط شامل زنا، رفتار غیرمعقول و یا یک مدت زمان جدایی می باشد.

مسئولیت فرزندداری 
شما باید مسئولیت فرزند خود را بپذیرید و در همه حال از اوامحفاظت کنید. یک پدر یا 

مادر بهیچوجه نباید فرزند خود را چه در منزل و چه در محل دیگر تنها و بدون 
سرپرست بگذارد. کودک زیر 16 سال را نباید در طول شب در منزل تنها گذاشت.

اگر فرزند خودتان و یا کودکی را که تحت سرپرستی شماست کتک بزنید، تحت پیگرد 
قانونی قرار خواهید گرفت. بخصوص اگر با دست به سر فرزندتان بزنید، آنها را 

تکان بدهید و یا با استفاده از هر آلتی آنها را بزنید، مرتکب نقض قانون خواهید شد. 
کتک از نظر جسمی و روانی به کودکان آسیب می رساند و احتماأل در آینده کودکان 

تأثیرگذار می باشد.

شما موظفید فرزندتان را از سن 5 سالگی به مدرسه بفرستید؛ قانون این است و اگر از 
این قانون سرپیچی نمائید مرتکب جرم جنائی میگردید. پدر و مادران کودکانی که 

مرتب به مدرسه نمی روند، احتماأل تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند. این بستگی به 
میزان غیبت از مدرسه و شرایط منزل دارد.

خشونت خانگی
خشونت خانگی به معنی رفتار خشونت آمیز یک نفر با شخص دیگری است که با هم 
رابطه ای دارند )یا داشته اند(. آنها لزومأ شریک زندگی جنس مخالف نیستند و نیازی 

نیست حتمأ در یک منزل زندگی کنند. خانمها و آقایان هر دو میتوانند در معرض 
خشونت خانگی قرار بگیرند. این شامل خشونت از سوی خانم علیه مرد و خشونت بین 

زوج ها و یا همسران سابق در روابط هم جنس بازان می باشد.

انواع جرایمی که میتوان آنها را تحت زمره خشونت خانگی طبقه بندی نمود بسیار 
وسیع است و میتواند خشونت فیزیکی، جنسی، عاطفی و روحی را در برگیرد. پلیس با 
کلیه وقایع ناشی از خشونت خانگی با فوریت تام رسیدگی میکند. آنها تضمین مینمایند 

که افسران پلیس حتی المقدور به گزارشات دریافتی از وقایع واکنش فوری نشان دهند. 
در وحله اول، افسران پلیسی که در محل وقوع خشونت خانگی حاضر میشوند،به ایمنی 

و سالمت قربانی، خانواده ایشان و هر شخص دیگر اولویت می دهند.

در صورت وجود مدارک و شواهد کافی، شخص مسئول متهم می شود و احتماأل 
بازداشت و به دادگاه احضار میگردد. 
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بارداری و سقط جنین عمدی
میتوانید با رجوع به وب سایت www.readysteadybaby.org.uk اطالعاتی در 
مورد بارداری کسب کنید و یا میتوانید مستقیمأ با سازمان بهداری ملی NHS با شماره 

تلفن 111 تماس بگیرید.

اگر تصمیم بر متوقف ساختن بارداری خودگرفتید و در فکر سقط جنین عمدی و یا ختم 
حاملگی می باشید باید فورأ کسب مشاوره پزشکی نمائید.

خشونت بر اساس ناموس
خشونت بر اساس ناموس واژه ایست که برای تشریح جرم و یا واقعه ای بکار میرود 
که بخاطر حفظ یا دفاع از ناموس خانواده و یا جامعه ای انجام شده است. عمدتأ این 

جرایم علیه خانم ها و دختران بوسیلۀ خانواده و یا جامعه شان صورت میگیرد. 

 افرادی که مرتکب “جرایم ناموسی” میگردند غالبأ معتقدند که قربانی )قربانیان( 
مرتکب عملی شده اند که آبروی خانواده و یا جامعه را برده است. پلیس با کلیه 

گزارشات دریافتی از خشونت بر اساس ناموس با شدت برخورد می کنند و تحقیقات 
کامل انجام میدهند.

ازدواج اجباری یک نوع خشونت بر اساس ناموس است و در اسکاتلند ازدواج اجباری 
و یا سعی در وادار نمودن شخصی به ازدواج یک جرم جنایی محسوب می شود.

)FGM( ناقص سازی جنسی زنان
ناقص سازی جنسی زنان )گاهی آن را “بریدن” یا “ختنه زنان” می نامند( اشاره بر هر 
گونه عمل بر روی آلت تناسلی زنان است که به دالیل غیر پزشکی انجام شود و منجر 

به جراحت یا تغییر آلت جنسی زن گردد. این عملی بسیار دردناک است و می تواند 
منجربه بیماری های جدی، چه بهنگام انجام این عمل و چه در سنین باالتر گردد. انجام 
این عمل در انگلستان ممنوع است. ترتیب دادن انجام عمل در خارج از انگلستان نیز 

غیر قانونی است.

قانون در خانه
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قانون در خانه
مشروبات الکلی

فروش مشروبات الکلی فقط در محل هایی در اسکاتلند و انگلستان که دارای مجوز 
میباشند مجاز است و فقط افرادی میتوانند مشروبات الکلی خریداری کنند که 18 سال یا 

بیشتر دارند. 

 خرید و یا قصد خرید مشروبات الکلی برای شخصی که زیر 18 سال دارد یک جرم 
محسوب می گردد. فروش مشروبات الکلی به شخصی که زیر 18 سال دارد یک جرم 

محسوب می گردد.

شما می توانید با ارائه مدارک رسمی خاصی ثابت کنید که 18 سال یا بیشتر دارید و 
میتوانید مشروبات الکلی خریداری کنید، مثأل کارت شناسائی ملی و یا پاسپورت و 

گواهینامه رانندگی.

سیگار کشیدن
برای خریداری سیگار و محصوالت تنباکویی دیگر باید 18 سال یا بیشتر داشته باشید. 

محصوالت تنباکویی شامل، سیگار، سیگار برگ، سیگار پیچ، سیگارالکتریکی و 
جویدن تنباکو میباشد.

سیگار کشیدن در بسیاری از اماکن عمومی و کلیه مراکز کار ممنوع است و همچنین 
خریداری محصوالت تنباکویی برای افراد زیر 18 سال ممنوع میباشد.

شما باید محصوالت تنباکویی را فقط ازیک مغازه خریداری نمائید.

جواز تلویزیون
اگر در منزلتان تلویزیون دارید و برنامه های زنده از تلویزیون تماشا و ضبط میکنید، 
می بایست جواز تلویزیون تهیه نمائید. اگر تلویزیونی دارید که برنامه های تلویزیون 

رادریافت نمی کند و فقط برای تماشای دی وی دی و بازی های کامپیوتر بکار میرود، 
نیازی به خریداری جواز تلویزیون نیست.

قرض دادن پول
شما فقط باید از مؤسسه قرض دهنده تأیید شده پول قرض کنید. 

قانون در خیابان
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قانون در خیابان
رفتار ضد اجتماعی

یعنی به نحوه ای عمل کنید که موجب ترس و وحشت دیگران گردد 

رفتار ضد اجتماعی شامل اعمال زیر میباشد:

سر و صدا   •

داد و بیداد کردن، مانند داد زدن، فحش دادن و دعوا کردن  •

همسایگان و سایرین را تهدید نمودن  •

بد دهانی کردن  •

رفتار توهین آمیز با قصد ناراحت کردن و یا ترساندن سایرین، مثأل سالمندان   • 

و یا معلولین
ریختن زباله های خانگی در خیابان، در کوچه های بن بست مشترک و در حیاط   •

خانه ها
صدمه رساندن به اموال   •

نظم عمومی
شما نباید در امکان عمومی مشغول به کارهای ذیل گردید:

مشروب خوردن در خیابان و در سایر اماکن عمومی: در بسیاری از مناطق   •

مشروب خوردن در خیابان غیر قانونی میباشد
جمع شدن بصورت گروههای بزرگ / انبوه مردم: این کارممکن است به نظر   •

تهدید آمیز آید و باید در صورت امکان از آن خودداری کرد.
داد و فریاد و ناسزاگوئئ در مأل عام  •

رفتار توهین آمیز و تهدید آمیز نسبت به دیگران  •

 در صورت بروز چنین رفتاری احتماأل پلیس شما را دستگیر و متهم به یک جرم 
جنائی خواهد کرد.

اگر دستگیر شدید باید با مأمورین پلیس همکاری نمائید.

ریختن زباله
اگردر اماکن عمومی زباله بریزید برایتان جریمه ثابت صادر می شود و اگر از 

پرداخت آن سرپیچی کنید، احتماأل باید جریمه زیادتری بپردازید. ریختن زباله های با 
حجم بیشتر جرم شدیدتری محسوب میگردد و اگر متهم به این عمل گشتید ناچارأ باید 

جریمه های سنگین تری را بپردازید.

بی حرمتی در مأل عام
ارتکاب به عملی که در حریم خصوصی مجاز است میتواند در مأل عام جرم محسوب 

گردد، اعمالی که توسط عموم مردم مشاهده گردد. رفتار جنسی که در محل عمومی 
انجام شود و یا نشان دادن آالت تناسلی در مأل عام جرم محسوب میگردد.

متوقف ساختن و تفتیش کردن
اگر یک افسر پلیس به شما مشکوک گردد که شما جنسی دارید که نباید در تصرف شما 

باشد مثأل مواد مخدر، اسلحه و یا اجناس دزدی، میتواند شما را تفتیش کند.

استفاده از پیاده روها
برای دالئل ایمنی به شما توصیه میگردد از مسیر عابر پیاده استفاده کنید. برای عبور 

از خیابان، در صورت امکان باید سر چراغ راهنما عبور کنید. در اسکاتلند شما 
میتوانید در کنار هر خیابانی پیاده بروید، بجز در اتوبان ها.
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 قانون وسائل
نقلیه موتوری

جرائم رانندگی شامل موارد ذیل میباشد:

توقف ننمودن پس از وقوع سانحه  •

با سرعت رانندگی کردن  •

رانندگی تحت تأثیر مشروبات الکلی و یا مواد مخدر   •

موجب مرگ شخصی شدن بعلت رانندگی خطرناک و بی دقت  •

رانندگی خطرناک  •

رانندگی در حال استفاده از تلفن دستی   •

رانندگی با بی دقتی  •

رانندگی بدون داشتن بیمه خودرو  •

رانندگی بدون تصدیق رانندگی و یا در حال عدم صالحیت رانندگی   •

رد شدن از چراغ راهنمای قرمز  •

رانندگی بدون بستن کمربند ایمنی  •

MOT رانندگی بدون داشتن گواهی تست خودرو  •

رانندگی در حالیکه خودرو شما دارای نقص است  •

اگر مرتکب به هر کدام از این جرایم گردید، با در نظر گرفتن شدت جرم، احتمال دارد 
شما را جریمه کنند، گواهینامه رانندگی تان مهر جریمه بخورد و یا اجازه رانندگی از 

شما سلب گردد و یا به زندان بروید.

میزان جریمه با در نظر گرفتن تخلف رانندگی، برای مدت چند سال روی گواهینامه 
شما ثبت میگردد. اگر ظرف 3 سال بیش از 12 درجه جریمه بگیرید، شما به مدت 6 
ماه نمیتوانند رانندگی کنید. اگردر ظرف دو سال قبل امتحان رانندگی را قبول شده اید 

در صورتیکه 6 درجه جریمه دریافت کنید، میتوانید صالحیت رانندگی خود را از 
دست بدهید.

قانون وسائل
نقلیه موتوری
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اگر مایلید در اسکاتلند رانندگی کنید باید موارد زیر را دارا باشید:

گواهینامه معتبر: برای رانندگی قانونی در اسکاتلند و یا سایر انگلستان باید حد اقل   •
17 سال داشته باشید و امتحان تئوری و امتحان عملی رانندگی را قبول شده باشید. 

اگر ازیک کشور خارجی به اسکاتلند میآئید، میتوانید با گواهینامه خود مدت 12 
ماه رانندگی کنید، مشروط بر اینکه گواهینامه تان در کشور صادرکننده اعتبار 

داشته باشد. پس از 12 ماه، برای اینکه بتوانید در بریتانیا به رانندگی ادامه بدهید، 
باید امتحان کامل رانندگی را بدهید.

مالیت جاده: رانندگی بدون پرداخت مالیات جاده غیر قانونی میباشد.  •

بیمه: رانندگی بدون اخذ بیمه وسیله نقلیه موتوری خالف قانون است. باید بیمه   •
نامه خود را چک کنید تا اطمینان حاصل کنید که شما و یا افراد دیگری که از 

وسیله نقلیه استفاده میکنند تحت پوشش بیمه قرار دارند.
تست خودرو MOT: ام او تی تستی می باشد که وسیله نقلیه موتوری شما را   •

گواهی ایمنی میکند. رانندگی بدون اخذ گواهی ام اوتی غیر قانونی میباشد.
هنگام رانندگی میزان مشروب الکلی مجاز در اسکاتلند 22 میکروگرم در 100 میلی 

نفس میباشد. احتمال دارد که با کمتر از یک مشروب الکلی از حد قانونی گذشته باشید. 
احتمال دارد روز بعد از اینکه مقدار زیادی مشروبات الکلی نوشیده باشید هنوز از حد 
قانونی گذشته باشید. در اسکاتلنداکثر مردم به هنگام رانندگی اصالً مشروب الکلی نمی 
خورند و اگر قرار است روز بعد رانندگی کنند، میزان مصرف مشروب الکلی خود را 

محدود می کنند.

الستیک های خودرو باید بدون نقص و خوب باشند. عمق الستیک ها نباید کمتر از حد 
قانونی باشد که برای خودرو 1.6 میلیمتر میباشد.

قانون در محل کار

16



قانون در محل کار
کارگماری قراردادی است که طبق آن کارفرما در ازای انجام کار به کارمند حقوق 

میدهد. این قرارداد را میتوانید کتبأ و یا شفاهأ تنظیم کنید.

حقوق شما در محل کار بقرار ذیل میباشد:

دریافت اظهارنامه کتبی شرایط کارگماری ظرف 2 ماه از آغاز کار  •

حق اخذ فیش حقوق با هر حقوقی که میگیرید.  •

حق دریافت حداقل مزد ملّی  •

هیچگونه کسورات غیر قانونی از دستمزد شما کسر نگردد.  •

حق مرخصی با حقوق که برای کارمند تمام وقت 28 روز در سال میباشد.   •

کارمندان پاره وقت مشمول دریافت مبلغی بتناسب ساعات کارشان میباشند.
حق مرخصی بارداری با حقوق برای خانمها. شریک زندگی خانم نیز مشمول   •

مرخصی پدران میباشد.
محق است که مورد تبعیض قرار نگیرد.  •

اگر اخراج شده اید، در صورتیکه دو سال سابقه خدمت داشته باشید، حق دارید از   •

سوی کارفرما توضیح کتبی دریافت کنید. ولی، خانمهایی که باردار هستند و یا 
دوران مرخصی بارداری را میگذرانند،، بدون توجه به طول خدمت حق دریافت 

توضیح کتبی دارند.
اگر اخراج شما غیرموجه بوده است، به شرط دو سال سابقه کارحق دریافت   •

خسارت اخراج دارید.
کارگران پاره وقت از همان حقوقی برخوردار هستند که کارگران تمام وقت   •

برخوردار میباشند.

 اگر مطمئن نیستد که آیا مشمول این ضوابط می شوید، میتوانید با نهادهای زیر 
تماس بگیرید:

مرکز مشاوره شهروندان از طریق وبسایتشان www.cas.org.uk و یا با تماس   •
با شعبه محلی در منطقه تان

خدمات مشاوره، مصالحه و داوری که مرسوم به )ACAS( نیز میباشد. از   •

 طریق وب سایتشان www.acas.org.uk و یا تلفنی با تماس با شماره 
.0300 123 1100

قربانیان جنایت
-

 جرایم جنائی
در اسکاتلند
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قربانیان جنایت
هر شخصی ممکن است قربانی جنایت گردد - با هر سن، نژاد و جنسیتی. قربانی 

شخصی است که در نتیجه جنایتی مورد آسیب فیزیکی، عاطفی و یا مالی قرار میگیرد.

اگر شما قربانی جنایتی بوده اید، نباید بترسید به کسی اطالع دهید: هر چه زودتر به 
شخصی اطالع دهید، زودتر میتوانید جلو این عمل را بگیرید و کمک دریافت کنید. 

می توانید با یک عضو خانواده، یک دوست و یا پلیس صحبت کنید. 

شما بعنوان قربانی یک جنایت از حقوقی برخوردار هستید، از جمله دریافت 
اطالعاتی راجع به وضعیت تان و کمک. کلیه افرادی که روی پرونده کار میکنند 
باید با شما بطور منصفانه و محترمانه رفتار کنند، همچنین در صورتیکه قضیه به 

دادگاه کشیده شود.

اگر در اسکاتلند قربانی جنایت هستید، یا اگر شخصی را میشناسید که قربانی جنایت می 
باشد، ارگانهای مختلفی موجودند که میتوانند به شما کمک و راهنمائی کنند و با برخی 

از این خدمات میتوانید بطور رایگان تماس تلفنی داشته باشید. غالبأ بطور محرمانه 
میباشد. آنها میتوانند به شما کمک کنند تا اعتماد به نفس خود را باز یابید و بتوانید در 
زندگی روزمره تان احساس راحتی بیشتری کنید. برخی از این ارگانها در پشت این 

کتابچه ذکر شده اند.

جرایم جنائی در اسکاتلند
ضرب و جرح 

 ضرب و جرح تعرض شخصی نسبت به شخص دیگر می باشد. معموأل به شکل حملۀ 
فیزیکی میباشد. طبق قانون حمله به شخصی حتی اگر منجر به جراحت نشود ضرب و 

جرح محسوب می شود. ضرب و جرح میتواند با استفاده از دست و پا و یا سالحی 
مانند قطعه چوب، آجر و چاقو انجام گردد. ضمنأ اگر شخصی به شما ُتف کند و یا با 

سگش شما را تهدید کند این ضرب و جرح محسوب میگردد.

 ضرب و جرح شدید جرم را جدی تر میسازد. یک حمله میتواند به طرق مختلف تشدید 
یابد، مثأل با استفاده از اسلحه؛ اگر قربانی شخصی سالمند و یا طفل بوده باشد؛ یا اگر 

قربانی در منزل خود مورد حمله قرار گرفته باشد.

سالح گرم
در اسکاتلند “عقاید و نگرش فرهنگی مثبت درارتباط با اسلحه” وجود ندارد. در 

اسکاتلند شما فقط با کسب مجوز میتوانید یک اسلحه در تصرف خود داشته باشید 
داشتن اسلحه بدون مجوز جرم بسیار شدیدی است و احتماأل منجر به حبس در زندان 

خواهد شد.

سالح
سالح اشیائی هستند که موجب آسیب میگردند و شامل چاقو و سالح گرم میباشد.

هرگز نباید دراماکن عمومی همراه خود اسلحه، مخصوصأ چاقو داشته باشید. حد اکثر 
جریمه حمل چاقو 5 سال حبس میباشد.

اگر شما در یک عمل ضرب و جرح دست داشته باشید و شخصی که با چاقو به او 
حمله شده، جانش را از دست بدهد، احتمال دارد به حبس ابد محکوم گردید. حتی اگر 
شما شخصاً از چاقو ا استفاده نکرده باشید ولی صرف اینکه میدانستید شخص دیگری 
که در این حمله درگیری داشته، چاقو داشته و احتمال داشته طی حمله آنرا بکار ببرد.
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جرایم جنسی
تجاوز جنسی زمانی رخ میدهد که شخصی بدون رضایت شخص دیگری با او رابطه 

جنسی دارد. هر شخصی میتواند مورد تجاوز جنسی قرار گیرد. جنسیت، سن و یا رنگ 
پوست مطرح نیست. تجاوز جنسی میتواند بین افراد ناشناس، دوست و یا خانواده 
صورت گیرد و میتواند بین یک زوجی که با هم رابطه نزدیکی دارند و حتی در 

ازدواج رخ دهد.

در اسکاتلند سن قانونی فعالیت های جنسی 16 سال میباشد.

واداشتن شخص دیگری در فعالیت جنسی بدون کسب رضایتشان یک جرم محسوب میگردد.

حمله جنسی علیه شخص دیگر، چه مرد چه زن یک جرم محسوب میگردد.

اگر شما قربانی جرم جنسی بوده اید میتوانید با تماس با مؤسسات ذیل کسب راهنمائی و 
کمک کنید: 

مؤسسۀ بحران تجاوز جنسی – 302 010 08088  •

حمایت از قربانیان اسکاتلند – 9213 603 0345  •

پلیس اسکاتلند – 101 )غیر اضطراری( 999 )اضطراری(  •

روسپیگری
روسپیگری یک نوع تجارت و عمل جنسی درقبال دریافت مزد و یا سایر مزایا میباشد. 
هم شخص روسپی وهم افرادی که مایل به خرید سکس هستند ممکن است تحت پیگرد 

قانونی قرار گیرند.

جرایم ناشی از تنفر
“جرم ناشی از تنفر” جرمی است که علیه یک شخص و یا ملکی صورت میگیرد که 

ناشی از نفرت نسبت به گروه های خاص مورد حفاظت میباشد.

اگر فکر می کنید به دالیل ذیل مورد اذیت و آزار قرار گرفته اید شما قربانی جنایت 
ناشی از تنفر هستید: 

نژاد  •

مذهب  •

گرایش جنسی  •

هویت فراجنسیتی  •

معلولیت  •

 جنایت ناشی از تنفر میتواند به شکل های مختلف صورت گیرد از جمله موارد ذیل 
– ولی محدود به این موارد نیست:

•  قتل
ضرب و جرح بدنی  •

خسارت رساندن به اموال مثل گرافیتی یا نقاشی روی دیوارها، آتش سوزی عمدی،   •

خرابکاری
رفتار تهدید آمیز که شامل حرکات و اشارات غیراخالق و زشت میباشد.  •

نامه ها، برگه ها و پوسترهای زشت و توهین آمیز  •

بد دهانی و توهین کردن و با کلمات زشت شخصی را صدا زدن  •

•  اذیت و آزار آنالین

شما میتوانید واقعه غیر اضطراری را به پلیس گزارش دهید:

در مواقع اضطراری به شماره 999 تلفن بزنید و یا در مواقعی که خیلی   •

اضطراری نیست به شماره 101 زنگ بزنید.
از طریق آنالین، بوسیله فُرم گزارش جرایم ناشی از تنفر، از طریق وب سایت   •

 پلیس اسکاتلند و یا از طریق سایت اطالع رسانی یک نهاد ثالث.
http://www.scotland.police.uk/contact-us/hate-crime-and-

third-party-reporting/
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قاچاق انسان
قاچاق انسان تجارت جنائی است و عمدتأ بافعالیت های جنایی سازمان یافته دیگری 
مانند تن فروشی، سوء استفاده از مواد مخدر و پولشوئی مربوط میباشد. افرادی که 

توسط قاچاقچیان حمل و نقل میشوند، بعلت وضعیت امور مهاجرت و موقعیت اقتصادی 
شان می توانند در خطر سوء استفاده و در معرض تهدید و خشونت قرارگیرند.

اگر فکر می کنید قربانی قاچاق انسان بوده اید، با پلیس تماس بگیرید و یا با مؤسسه اتحاد 
افزایش آگاهی در ارتباط با قاچاق انسان )TARA( با شماره تلفن 7724 276 0141 

تماس بگیرید.

مواد مخدر
استفاده از مواد مخدر میتواند تأثیر مضری بر سالمتی شما بگذارد و منجر به مرگ گردد.

طبق قانون دو نوع از مواد مخدر تحت کنترل میباشد: موادی که همیشه غیر قانونی 
هستند )مثل ماری جوانا، هروئین، ایکستاسی، کوکائین، خات و غیره( و موادی که غیر 
قانونی هستند بجز زمانیکه نسخه معتبر از دکتر و یا دندانپزشک در دست داشته باشید 

)مثأل مورفین، میتادون و غیره(.

دارائی مواد مخدر کنترل شده و یا عرضه مواد مخدر به افراد دیگر غیر قانونی می 
باشد. اگر مواد مخدر به دیگران عرضه می کنید احتمال دارد زندانی شوید.

رشد گیاه ماری جوانا و یا نگهداری از گیاهان ماری جوانای متعلق به شخص دیگری 
غیر قانونی میباشد.

شرکت در تهیه مواد مخدر تحت کنترل غیر قانونی میباشد.

مواد روانگردان جدیدی هستند که آنها را “لیگال 
های” مینامند و بسیار خطرناک میباشند و هرگز 

نباید آنها را استفاده کنید. اگر این مواد را به 
شخص دیگری عرضه کنید، احتماأل قانون را 

نقض کرده اید.

پولشوئی
دارائی و استفاده پولی که از راههای غیر قانونی و نامشروع بدست می آید جنایت 

محسوب می شود.

دزدی
دزدی عمل جنائی است وقتی مالی را که متعلق به شخص 

دیگری است بدون رضایت و بطور نامشروع از او بگیرند. 
از قبیل:

دزدی از مغازه )بلند کردن جنس از مغازه(  •

بدون اجازه وارد منزل دیگری شدن )دستبرد زدن به   •

منزل دیگری(
برداشت اشیاء از حیاط شخص دیگر  •

دزدی ماشین  •

اگر شما اموالی در تصرف خود دارید که معتقدید و یا گمان میبرید که دزدی باشد، این 
نیز یک جرم محسوب میگردد و موسوم به دریافت اموال دزدی یا خرید اموال دزدی 

میباشد. دزدی بوسیله یافتن نیز طبق قوانین اسکاتلند جرم محسوب میگردد.

رسانه های اجتماعی
جرایم رسانه های اجتماعی شامل ارسال پیامها / عکسهای زشت و اهانت آمیز و تهدید 

آمیز یا توهین آمیز به شخص دیگری از طریق توییتر، فیس بوک و یا سایر رسانه های 
اجتماعی میباشد. از قبیل تماسهای مضر، ایجاد مزاحمت و یا گاهی اوقات جنایات ناشی 

از تنفر میباشد.

شما میتوانید چنین مسائلی را به پلیس گزارش دهید و همچنین سایت های رسانه های 
اجتماعی را مطلع سازید. آنها میتوانند بوسیله حذف پیغام توهین آمیز و یا بوسیله بستن 

حساب متخلف علیه متخلفین اقدام قانونی نمایند.

ظلم و ستم به حیوانات
ایجاد درد و آسیب بر حیوانات یک جرم محسوب میگردد.

اگر حیوان دارید شما موظفید:

محیط راحت و تمیزی را فراهم سازند  •

محل خواب تر و تمیز فراهم نمایند  •

آب و خوراک مناسب ارائه نمایند  •

حیوان آسیب دیده و بیمار را معالجه نمایند  •
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پشتیبانی از قربانیان جرایم:
پلیس اسکاتلند

999 )اورژانس( شماره تلفن: 
101 )غیر اورژانس(  شماره تلفن: 

www.scotland.police.uk وب سایت: 

شورای پناهندگان اسکاتلند
0141 248 9799 شماره تلفن: 

www.scottishrefugeecouncil.org.uk وب سایت: 

حمایت از قربانیان اسکاتلند
9213 603 0345 یا 111 89 16 0808 شماره تلفن: 

دوشنبه الی جمعه 8 صبح تا 8 شب  

www.victimsupportsco.org.uk وب سایت: 

مؤسسه بحران تجاوز جنسی اسکاتلند
08088 01 03 02 شماره تلفن: 

www.rapecrisisscotland.org.uk وب سایت: 
کمک رایگان و محرمانه به هر شخصی که در معرض هر گونه خشونت جنسی در هر 
زمان در طول زندگیشان قرار گرفته اند. دفتر ملّی، 4180 331 0141 میتواند شما را 

جهت دریافت کمک به مرکز بحران تجاوز جنسی محلّی ارجاع دهد.

کمک به زنان اسکاتلند
0131 226 6606 شماره تلفن: 

www.scottishwomensaid.org.uk وب سایت: 
به زنانی که در معرض خشونت خانگی قرار گرفته اند اطالعات، حمایت و پناهگاه امن 
می دهد. کلیه گروهها کارکنان مسئول حمایت از کودکان دارند که از اطفال و جوانان 

پشتیبانی مینمایند.

خط امداد کودکان اسکاتلند )چایلد الین( 
1111 0800 )24 ساعت روز، 7 روز هفته باز است( شماره تلفن: 

www.childline.org.uk وب سایت: 
حمایت و راهنمائی به کودکان ارائه می کند.

مرکز مشاوره شهروندان
www.cas.org.uk وب سایت: 

مشاوره در ارتباط با حقوق تان. در این وب گاه اطالعاتی را می یابید که چطور 
میتوانید با مرکز مشاوره شهروندان محلی تان تماس حاصل نمائید.

 ساماریتانز
08457 909090 شماره تلفن: 

www.samaritans.org وب سایت: 
مرکز کمک به افراد محتاج

خط امداد مبارزه با خشونت خانگی اسکاتلند
1234 027 0800 )خط تلفن 24 ساعته( شماره تلفن: 

www.sdah.org.uk وب سایت: 
 به افرادی که در معرض خشونت خانگی قرار گرفته اند اطالعات محرمانه و کمک 

ارائه می کند. این شماره رایگان را روی ریز نمرات قبض تلفن مشاهده نخواهید نمود.

پناهگاه
0808 800 4444 شماره تلفن: 

scotland.shelter.org.uk وب سایت: 
اطالعاتی راجع به مسائل مربوط به خانه و مسکن و دسترسی اضطراری به خدمات 

پناهگاه در اختیارتان قرار میدهد.
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سلب مسئولیت حقوقی
اطالعاتی که در این کتابچه گنجانده شده است بعنوان راهنمای عمومی است و 

اظهارنامه قانونی مفصل نمی باشد. اسکاتلند دارای نظام قانونی مستقل خود میباشد 
و قوانین اسکاتلند شاید با قوانین سایر نقاط بریتانیا فرق داشته باشد. اگر نیاز به 

مشاوره حقوقی دارید، باید همیشه با وکیل و یا مرکز مشاوره شهروندان در اسکاتلند 
تماس بگیرید.

لطفأ توجه داشته باشید: اطالعاتی که در این نشریه گنجانده شده در زمان چاپ 
SC021206 :صحیح بوده است. نیو کالج النارکشایر: شماره مؤسسه خیریه ثبت شده

برای کسب اطالعات پیرامون قانون اسکاتلند از وب گاه 
زیر دیدن کنید:

www.nclanarkshire.ac.uk/scotslaw

به گفتگوها بپیوندید
نیوکالج النارکشایر را دنبال کنید:

 facebook.com/NCLanarkshire

 @NCLanarkshire


