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مخاطب محرتم

اشخاص حقیقی برای انجام امور تجارتی شخصی خود واعضای خانواده ونیز اشخاص 
حقوقی برای انجام اموراداری و تجارتی ) تولید ، خرید و فروش کاالهای تجارتی ( در 
هدف کشور  در  قانونی  و  رسمی  وکیل  خدمات  از  استفاده  نیازمند  کشور،  از  خارج 

 ) وکیل آشنا به مقررات قانونی و تجاری آن کشور( هستند تا از خدمات مشاوره ای وکالتی 
ونظارتی استفاده بهینه نمایند و بتوانند به اهداف خود برسند . تجربه نزدیک به دو دهه 
این اشخاص که منتهی  ثابت کرده که عمده دلیل تضرر   ، وکالت در کشورهای عربی 
به نابودی سرمایه و لطمات حیثیتی به آنها شده از این جهت بوده که آنها برای انجام 
انتخابشان  بعضًا  و  اند  نبوده  برخوردار  قانونی متخصص  از خدمات وکیل   ، اموراتشان 
توسط  ای  حرفه  غری  بصورت  که  بوده  قانونی  سمت  فاقد  اشخاص  به  اعتماد  اساس  بر 
واسطه ها معرفی شده و توانسته اند خودشان را به عنوان مجری متخصص جلوه بدهند 
و حتی بعضا در این رهگذر اشخاصی فاقد سمت و حتی سواد قانونی ،عنوان وکیل را 
برای خود جعل کرده اند و از این رهگذر با هدف های منفعت طلبانه ، موجبات خسارت 
به صاحبان سرمایه را فراهم نموده اند واین در حایل است که منطق و درایت مدیران و 
سرمایه گذاران ایجاب می کند که قبل از هر گونه اقدامی در خارج از کشوربا شناسایی 
وکالی رسمی و قانونی مجرب آن کشور، از خدمات وکالتی ، نظارتی آنها استفاده کنند 
نه اینکه بدون تحقیق و صرفًا با معرفی دیگران ، سرمایه خود را با ثبت شرکت به اسم 
آنها ، به ایشان سرپده و خود مسری این خسارت را هموار کنند.  فلذا با معرفی مجموعه 
وکالتی حقوقی ما ) راشد بن عرب محامون و مستشارون قانونیون ( در دبی با دارا بودن 
مجوز قانونی رسمی و با ترکیب وکالی متخصص در کلیه زمینه های وکالتی ، از شما 

دعوت می نمائیم تا ضمن تماس ، از خدمات حقوقی ما برخوردار شوید.

.وکالت در دعاوی جزایی ، حقوقی ، خانوادگی
.وکالت در قضایای اینرتپل

.وکالت در تنظیم بیزنس پلن های قانونی – تجاری 
.وکالت در امورثبت شرکتهای تجاری 
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دولت   )19( شماره  قانون  اجرای  فرمان 
درباره  میالدی   2018 سال  مصوب  احتادی 

سرمایه گذاری

تعریف اصطالحات
ماده) 13(

تعهدات شرکت سرمایه گذار  خارجی
شرکت سرمایه گذار  خارجی متعهد به اجرای 

موارد زیر  می باشد :
ومحلی  اتحادی  دولت  قواننی  1.مراعات 
از  پرهیز  جمله  از  عربی  متحده  امارات 

از سالمت  آلودگی محیط زیست ومحافظت 
وبهداشت وامنیت عمومی .

2.انجام فعالیت مندرج در پروانه .
3.استفاده از نریوهای کار ملی وآموزش دادن 

آنها جهت کسب مهارتهای فنی وحرفه ای .
برای  مایل  حسابهای  اسناد  وتنظیم  4.تهیه 

طرح سرمایه گذاری خارجی مستقیم .
برای  رسمی  بازرسان  یا  بازرس  5.انتخاب 
مدت یک سال قابل تجدید به مدت شش سال 
به منظور بررسی اسناد مایل وصورتحسابهای 

)بخش دوم(
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شرکت .
واسناد  دقیق  وآمارهای  اطالعات  6.ارائه 
آنها  درخواست  صورت  در  موثق  ومدارک 
خارجی  سرمایه گذاری  ویژه  سوی کمیته  از 

وسایر مراجع ذیربط .
ابالغ کتبی مراجع ذیربط وکمیته ویژه سرمایه 
گذاری درباره شروع کار طرح یا خط تولید 

ظرف )5( روز از تاریخ شروع کار وتولید.

ماده )14(
مجازاتهای اداری

خارجی  گذار  سرمایه  تخلف  صورت  1.در 
نسبت به ایفای تعهدات خود طبق مفاد این 
ومقررات  شرایط  به  پایبندی  عدم  ویا  قانون 
طرح  اینکه  یا   ، شده  اعطا  پروانه  در  مندرج 
موجه  دلیل  بدون  را  خود  گذاری  سرمایه 
از  یکی  ذیربط  مراجع   ، نماید  متوقف 
اقدامات زیر را بر علیه نامربده به اجرا خواهند 

گذاشت :
فلا ـ ارسال اخطاریه 

ب ـ محرومیت نامربده از تسهیالت ارائه شده 
بطور کلی یا جزیی

پرداخت  به  متخلف  سرمایه گذار  الزام  ـ  ج 
غرامت حد اکثر به مبلغ یک میلیون درهم .

د ـ موقف کردن طرح تا دالیل تخلف سرمایه 
گذار مشخص شود .

ویژه  کمیته  هماهنگی  با  ذیربط  2.مراجع 

سرمایه گذاری اقدام به ارسال اخطاریه برای 
ضمن  در   ، نمایند  می  متخلف  سرمایه گذار 
پروانه نامربده بنا به یکی از موارد زیر لغو می 

گردد :
فلا ـ عدم اقدام شرکت سرمایه گذار خارجی 
نسبت به اصالح مخالفت خود پس از دریافت 

اخطار کتبی
سوی  از  مخالفت  وقوع  اثبات  تکرار  ـ  ب 

شرکت سرمایه گذار خارجی 
 3.شرکت سرمایه گذار خارجی حق شکایت 
ویژه  کمیته  رئیس  به  کتبی  اعرتاض  وارائه 
سرمایه گذاری ظرف مدت )15( روز از تاریخ 
ذیربط  مراجع  علیه  بر  اخطاریه  دریافت 
دارد. البته درخواست اعرتاض نامربده ظرف 
مدت )20( روز مورد بررسی ونتیجه آن اعالم 
سرمایه گذار  صورت  این  غری  در  می گردد 
خارجی باید اعرتاض خود را به دادگاه ویژه 

احاله نماید .

ماده )15(
سمت مأمور قضایی

ویژه  همچننی کمیته  وزارتخانه  1.کارمندان 
سرمایه گذاری به عنوان مأموران قضایی می 
توانند درباره تخلف سرمایه گذاران خارجی 
دخالت نمایند وموارد تخلف را طبق ضوابط 
اجرایی  مقررات  وسایر  قانون  این  ومقررات 

به اثبات برسانند . 
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با  محلی  ذیربط  مراجع  سایر  2.همچننی 
کمیته  ورئیس  قضایی  مأموران  همکاری 
سرمایه گذاری می توانند در زمینه تحقیقات 
بعمل آمده واثبات موارد تخلف سرمایه گذار 

خارجی اقدامات الزم را اتخاذ نمایند .
دفرت کار  وارد  توانند  می  قضایی  3.مأموران 
یا محل اجرای طرح سرمایه گذاران خارجی 
شوندوموارد تخلف را با مشاهده وضبط وتهیه 

صورتجلسه یادداشت نمایند .

ماده )16(
مجازات ها

قانون  به  مربوط  مقرراِت  سایر  رعایت  با 
به  اقدام  کسانی که  ومجازات ها،  عقوبات 
افشای اطالعات درباره مسائل فنی یا اقتصادی 
یا مایِل طرِح سرمایه گذاری خارجی مستقیم 
نمایند حداقل به یک سال حبس و پرداخت 
غرامت نقدی به مبلغ حد اقل 50.000 درهم 
محکوم می شوند مگر این که خالف آن ثابت 

شود .
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ماده)17(
مستقیم  خارجی  سرمایه گذاری  طرح های 

موجود
خارجی  گذاری  سرمایه  های  طرح   -1
در حال  قانون  این  از صدور  قبل  موجود که 
اجرا در کشور باشند از تمامی مزایا وتسهیالت 

این قانون بهره مند می شوند .
به استثنای بند )1( ماده )3( این قانون   -2
در  موجود  سرمایه گذاری  شرکتهای  ، کلیه 
بهره  قانون  این  مزایا  از  توانند  می  کشور 
مزایای مندرج در مواد  از جمله   ، مند شوند 
ضوابط  آنکه  شرط  به  قانون  این  و)9(   )8(

ومقررات آن را رعایت نمایند .
 

ماده )18(
هزینه ها

هیأت دولت بنا به پیشنهاد وزیر و با هماهنگی 
شده  پیش بینی  هزینه های  دارایی،  وزارت 
خارجی  سرمایه گذاری  طرح  اجرای  برای 
به منظور  مستقیم که سرمایه گذاران خارجی 
دریافت پروانه و اجرای طرح سرمایه گذاری 
خود در کشور، ملزم به پرداخت آن می باشند 

را اعالم خواهند کرد .

ماده )19(
موارد رد درخواست سرمایه گذاری

سرمایه  ویژه  وکمیته  ذیربط  مراجع   -1
گذاری خارجی مجاز به رد درخواست بنا به 

دالیل زیر می باشند:

فلا ـ تهدید صلح و امنیت ملی
راهربی  بخش های  روی  بر  منفی  تأثری  ـ  ب 

کشور
و  عمومی  بهداشت  روی  بر  منفی  تأثری  ـ  ج 

ارزشهای اخالقی جامعه 
د ـ تأثری منفی بر روی بخش های دفاعی کشور
ه ـ تأثری منفی بر روی سیاست خارجی کشور 

قانون،  این   )1/11( ماده  استثنای  به   -2
دستورات یا اقداماِت صادره از سوی مراجع 
یا کمیته ویژه سرمایه گذاری، درباره  ذی ربط 
موارد مندرج در بند )1( این ماده، قطعی است 

و غری قابل واخواهی و اعرتاض می باشد.

ماده )20(
لغو  مقررات مخالف

قانون  این  مفاد  با  سابق که  مقررات  تمامی 
مخالف یا متناقض باشد لغو و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد .

ماده )21(
اجرای قانون 

این قانون پس از گذشت یک روز تاریخ انتشار 
در روزنامه رسمی کشور قابل اجرا است.

خلیفه بن زاید آل نهیان
رئیس دولت امارات متحده عربی

این قانون در تاریخ 2018/9/23  میالدی 
در کاخ ریاست در امارت ابوظبی صادر 

گردید 
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شركتهای  متعدد  تبلیغات  در  باینكه  نظر 
امالك برای دعوت به خرید ملك همراه با 
اقامت برای تعداد زیادی از هموطنان ،این 
حتمًا  ملك  خرید  با  كه  شده  ایجاد  شبهه 
از  میتوانند  و  است  آن  ضمیمه  هم  اقامت 
لذا  كنند  استفاده  امارات  در  كاری  اقامت 
ساختمانی  شركتهای   . رساند  می  باطالع 
هستند  امالک  های  فروشنده  فقط  و  فقط 
و اعطای اقامت توسط اداره مهاجرت بوده 
و شركت های سازنده ساختمانی نمیتوانند 
خریدی  هر  برای  مهاجرت  اداره  طرف   از 

تأیید اقامت بدهند.

اقامت  2- خریدار ملك در صورت حصول 
نیست و  امارات  به كار در  مسكونی، مجاز 

از  دیگری  انواع   ، كاری  و  شركتی  اقامِت 
اقامت هستند که بایستی  پروسه دیگری را 

طی نمایند.
 

خریداران  برای  اقامت  صدور  فرض  در   -3
)با رعایت شرایط خاص جوازات دبی(، این 
)مستثمر(  مسكونی  نوع  از  فقط  اقامت 
،معترب  تاریِخ داشنت ملك  تا  بوده كه فقط 
هم  اقامت  آن  فروش،  محض  به  و  است 

كنسل میشود.

4- اقامت از نوع مسكونی قابل تبدیل به اقامت 
كاری نمی باشد . فلذا توصیه میشود:

به نكات فوق،  اواًل: خریداران ضمن توجه   
بایستی قبل از هر گونه خرید امالک ، قواعد 
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استفسار  دبی  جوازات  از  را  اقامت  اعطای 
نمایند.

هم  فروشنده  ساختمانی  شركتهای  ثانیًا: 
زمان  در  هستند  موظف  قانون  اجرای  در 
تبلیغات برای فروش امالك خود در آگهی 
اقامت   ( نمایند  قید  خود  اعالنات  و  ها 
ملک مسکونی با رعایت مقررات مربوطه و 
در صورت اعطای آن توسط  اداره مهاجرت 
و رعایت حقوق  با در نظر گرفنت  و  دبی ( 
كنند  مطلع  واقع  حقیقت  از  را  او  مشرتی، 
اخذ  ادعای   { تبلیغ  صورت  در  كه  چرا 
اقامت تضمینی همراه با خرید ملک توسط 
خریدار { و عدم اعطای اقامت توسط مرجع 
صالح قانونی – مرجع صدور اقامت ،اداره 
شرکت  نه  و  است  دبی  حکومت  مهاجرت 
مقابل  در  شرکت  آن   – ساختمانی  سازنده 

مشرتی مسئول می باشد.

بانکی  وام  دارای  امالک  خرید  برای   -5
فقط در صورت تنظیم قرارداد قانونی توسط 

دفاتر وکالت رسمی اماراتی اقدام کنید.

امارات  در  ملک  مالک  که  صورتی  در   -6
توجه  دارید  را  آن  اجاره  قصد  و  هستید 
نظر  از  مهلت  انقضای  با  که  باشید  داشته 
مستاجر  تخلیه  تقاضای  نمیتوانید  قانونی 
را بنمایید . برابر مقررات مربوطه شما صرفا 
ابالغ  تاریخ  از  ماه  دوازده  گذشت  از  بعد 
یک انذار قانونی ) توجه داشته باشید منت 
تنظیم  وکیل  مشورت  با  بایستی  هم  انذار 

مستاجر  از  را  تخلیه محل  میتوانید   ) شود 
بخواهید.

7- قبل از خرید ملک، از وضعیت مالکیت 
قطعی آن اطالع پیدا کنید.

8- از اجاره امالکی که دارای بدهی بانکی 
از وضع  اینکه  هستند خودداری کنید مگر 
قانونی آن مطلع باشید. در مواردی بعد از 
اجاره ملک ،حکم قانونی به تخلیه ملک 
به  ملزم  شما  صورت  آن  در  و  شده  ،صادر 
تخلیه محل هستید و هزینه پرداختی شما 

هم هدر می رود.

9- در معاوضه امالک در امارات به دقت به 
توصیه های قانونی در بخش معاوضه که در 
وبسایت ما توضیح داده شده توجه نمایید.

10- در قبال شرکتهایی که از ساخت ملک 
به  اند  خریداری شده شما خودداری کرده 

راحتی مبادرت به تبادل عقود ننمایید. 
سازنده  شرکتهای  از  برخی  اینکه  توضیح 
در  سعی  مختلف  ادعاهای  به  توسل  با 
تنظیم  و  تنظیمی  سابق  قرارداد  اخذ 
قرارداد جدید با شما هستند و با این روش 
معاف  سابق  قرارداد  در  خود  تعهدات  از 
میشوند چون بموجب قانون شرایط جدید 
سابق  قرارداد  در  مذکور  شرایط  جایگزین 

تنظیمی است.
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اخبار اقنونی
)امارات(

محاکمۀ زنی به دليل ورود بی 
اجازه به گوشی همسرش

زنی که بدون اجازه به گوشی همسرش 
صداهای  و  عکس ها  و  شده  وارد 
هدف  با  را  همسرش  تلفن  در  موجود 
خانواده اش  برای  وی  کردِن  بی آبرو 
فرستاده بود، مورد محاکمه قرار گرفت.

جربان  راستای  در  راس الخيمه  دادگاه 
به شوهرش وی  وارده  معنوِی  خسارت 

را به پرداخِت 5431 درهم ملزم نمود.
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محاکمه کالهربدار تلفنی به حبس و جريمۀ نقدی
و  اتهام کالهربداری  به  را  مردی  دادگاه کیفری 
به  با دستيابی  و  بانک است  اینکه کارمند  ادعاي 
از  درهم  هزار   44 جوان،  یک  بانکی  اطالعات 

حساب وی سرقت کرده بود، محاکمه کرد.
ماه   6 محکومیت  بر  صدورحکم  ضمن  دادگاه 

حبس ، او را به اسرتداد این مبلغ محکوم کرد.

آشنایی با قانون امارات
 9 شماره  اتحادی  قانون  ماده23  با  مطابق 
سال 2019، خشونت و بد رفتاری نسبت به فرد 
کهنسایل که توانایی جسمی خود را از دست 
داده، زندان و جريمه مایل تا 10 هزار درهم و 

يا يکی از اين دو مجازات را دربردارد.

اطالعیه پلیس شارجه 
پلیس شارجه در راستای مبارزه با ترویج مواد مخدر، از کلیه ی شهروندان خواست تا در 
صورت مشاهده موارد مشکوک از طریق اپلیکیشن پلیس شارجه اقدام به گزارش نمایند.

بیست هزار درهم جریمه برای شخصی 
که ادعا می کند کارمند بانک است

دادگاه تجدیدنظر ابوظبی فردی را که مدعی 
شده بود کارمند بانک است و از طريق تماس 
آپديت  بهانۀ  به  بانک  مشرتيان  از  یکی  با 
شخصی  حساب  به  وی،  بانکی  اطالعات 
از حسابش  و 20 هزار درهم  يافته  راه  مشرتی 
مبلغ  کل  پرداخت  به  را  کرده بود  برداشت 

برداشت شده محکوم کرد.
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مجازات رفتار غيراخالقی در دبی چيست؟
فدرال)قانون  مجازات  قانون   358 ماده 
می گوید:  کیفری(امارات متحده عربی 
در  توهنی آمیز  یا  ناشایست  اعمال  »ارتکاب 
یا  دست  حرکات  طریق  از  حال  مالءعام، 
دیگری،  آزاردهنده  و  توهنی آمیز  عمل  هر 

مجازاِت حداقل شش ماه زندان دارد.«
 در صورتی هم که این اعمال با زنان یا پسراِن 

تا یک سال زندان و جریمه ی  با حتی  پانزده سال انجام شود فرد خاطی ممکن است  زیر 
ده هزار درهمی روبه رو شود. همچننی اگر مردی برای ورود به یک مرکز یا سالن مخصوص 
زنان از لباس زنانه استفاده کند، جريمۀ وی تا یک سال زندان و ده هزار درهم یا يکی از اين 

دو مجازات است.

کنرتِل هوشمند نقض فاصله ايمنی در 
ام القيوین

اظهار  ام القيوین  پلیس  عمومی  فرماندهی 
نظارت  برای  هوشمند  سیستم  یک  داشت: 
رعايت  عدم  از  ناشی  رانندگی  تخلفات  بر 
جاده  در  نقلیه،  وسایل  بنی  ایمنی  فاصله 

های ام القیوین  اجرا خواهدکرد.
الزم به ذکر است عدم حفظ فاصله کافی با 
وسایل نقلیه جلویی، جریمه 400 درهمی و 

چهار بلک پوينت دارد.

ناکام سازی باند قاچاقچيان مواد 
مخدر در شارجه

فرماندهی  در  مخدر  مواد  کنرتل  اداره 
به  عملیاتی  طی  شارجه  پلیس  عمومی 
و  فروشندگان  باند  شد  موفق  )راصد(  نام 
قاچاقچیان مواد مخدر )متشکل از 7 نفر( 
را که سعی داشتند بیش از 115 کیلوگرم مواد 
مخدر و روانگردان به این امارت وارد کنند 
51 هزار قرص  از  بیش  و همچننی  را خنثی 

کشف و ضبط کرد.
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محاکمه یک کارمند و یک راننده به 
دليل جعل ویزای اقامت 

و  کارمند  یک  دبی  عمومی  دادستانی 
اقامِت  ويزای  جعل  اتهام  به  را  راننده  یک 
امور خارجه،  و  اقامت  اداره کل  به  منسوب 
با دريافت هزینه ای بنی 10 تا 20 هزار درهم 
برای هر ویزا، به دادگاه کیفری ارجاع داد. 
کارمند اعرتاف کرد که او با همدستی راننده 
و از طريق تماس تلفنی مبالغی از 10 هزار تا 

20 هزار درهم برای جعل ويزا از مردم دریافت می کرده است.

در راهروهای دادگاه
دادگاه تجدیدنظر ابوظبی پس از بررسی ها 
فردی را که ادعا می کرد مامور بانک است، 

بیست هزار درهم جریمه کرد.
این فرد با فریب دادن یک نفِر دیگر تحت 
عنوان اینکه اطالعات کارِت بانکِی او نیاز به 
اطالعات شخصی  و  به شماره  دارد،  آپدیت 

او دست یافته و حسابش را خایل می کند.

مجازات قاچاق مواد آتش بازی چيست؟
مواد  مجوِز  بدون  فروش  و  خرید  مجازات  فيلمی؛  انتشار  طی  امارات  عمومی  دادستانی 

ماده  با  مطابق  کرد.  اعالم  را  بازی  آتش 
)مجوز(  تجارت  پروانه  بدون  هرفردی   ،54
به  تولید کند  یا  وارد، صادر  را  آتش بازی  مواد 
مجازاِت تا يک سال زندان و جريمۀ نقدی تا 
اين دو  از  به يکی  يا  و  100 هزار درهم  سقف 

محکوم خواهدشد.
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آشنایی با قانون امارات
مطابق با ماده 251 قانون فدرال،مجازاتی 

تا يک سال حبس و تا 10 هزار درهم جريمه 
 نقدی برای...

-فردی که به طور علنی و غری قانونی لباس 
مخصوص ارگانی را بپوشد و يا از نشان و 

 عالمت شغلی استفاده کند.
-و یا يونيفرمی را بپوشد که نسبت به رتبه و 

جايگاه فعلی وی باالتر است.
-یا عنوانی از عناوین افتخاری، رسمی، 

علمی؛ دانشگاهی و... را برای خود جعل 
کند.

حبس و جریمه نقدی مجازات امتناع از 
تست اعتیاد

کرد:  اعالم  امارات  عمومی  دادستانی 
و  مخدر  مواد  با  مبارزه  59قانون  ماده  طبق 
روانگردان : هر فردی که از طرف دادستان 
باشد  اعتیاد  تست  انجام  به  ملزم  عمومی 
امتناع  قانونی  توجيه  هيج  بدون  آن  از  و 
درهم  هزار   10 تا  وی  مجازات  ورزد، 
است. زندان  سال  دو  تا  و  نقدی   جريمۀ 

محاکمۀ پنج نفر به اتهام جعل هویت 
پلیس و سرقت

نفر  پنج  پروندۀ  دبی،  عمومی  دادستانی 
پلیس  نيروهای  هويت  جعل  اتهام  به  را 
مرکز  يک  به  ورود  در  امنيتی  نریوهای  و 
تجارِی پوشاک، و سرقت 253،500 درهم، 
برای محاکمه به دادگاه جنایی ارجاع داد.
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برای  امنیتی  گاهی های  آ مجموعه  از 
بخش تحقیقات جنایی در ام القیوین:

جعل هويت ماموران امنيتی
هشدار:

مامور  يا  پلیس  اینکه  ادعاي  با  فردی  اگر 
امنيتی است از شما درخواست ارائۀ مدارک 
هر  انجام  و  وی  به  اعتماد  از  قبل  نمود، 
نظر  در  را  زير  موارد  است  الزم  اقدامی 

داشته باشيد:
اينکه  بر  تائيدی باشد  1-دريافت کارتی که 

وی یکی از ماموران امنيتی يا پلیس است.
داشت  ياد  را  فرد  نقليۀ  وسيلۀ  2-شماره 

کنيد.
3-درصورتی که به وی مشکوک شدید فورًا 

به پلیس اطالع بدهید.
از  جلوگریی  برای  است که  افراد  4-حق 
هویت  از  کالهربداری  جرایم  در  افتادن 

پرسنل امنیتی مطلع شوند. 

مجازات اجرای آتش بازی بدون مجوز 
چیست؟

مطابق با ماده 36 و ماده 59 قانون اتحادی 
فردی که  هر  مجازاِت   ،2019 سال   17 شماره 
بدون مجوز اقدام به برپایی آتش بازی نماید، 
يا  و  درهم  50 هزار  تا  نقدی  و جزای  حبس 

يکی از اين دو است.

جريمۀ جوانی به دليل توهنی از طريق 
واتس َاپ

دادگاه تجدیدنظر العنی با تائيد رأی دادگاه 
بدوی؛ جوانی را که در پیام صوتی و از طريق 
به  توهنی کرده بود  دیگری  فرد  به  واتس َاپ 

پرداخت 10 هزار درهم جريمه کرد.

دستگيری سارق خودروهای مرتوکه در 
شارجه

پلیس شارجه سارق خودروهای مرتوکه ی بنی 
دستگير کرد،  را  خيابان ها  و کنار  ساختمان ها 
فقره  چند  به  بازجویی  در  متهم  اينکه  ضمن 

سرقت خودروهای مرتوکه اعرتاف کرد.
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محمد بن راشد فرمان لغو کمیته ویژه قضایی را صادر کرد
مکتوم،  آل  راشد  بن  محمد  شیخ  عالیجناب 
 2021 سال   )15( شماره  فرمان  دبی؛  حاکم 
به  مربوط  قضایی  ویژه  لغو کمیته  مورد  در  را 
داوری اختالفات مربوط به شرکت مایل امالک 
 ،)PJSC( و یک شرکت تأمنی مایل )PJSC(
که با فرمان شماره )61( برای سال 2009 تشکیل 

شد را صادر کرد!
دعاوی  و  شکایات  کلیه  مصوبه،  این  طبق 
و  شده  بررسی  ویژه  دادگاه  توسط  حقوقی که 

حکم قطعی دریافت نکرده اند، به دادگاه بدوی مربوطه در دادگاه های دبی ارجاع می شوند.
مصوبه جدید ، فرمان شماره )61( سال 2009 و هر قانونی را که با مواد آن مغایرت داشته یا 
آنها را به چالش می کشد را لغو می کند. این مصوبه از تاریخ صدور آن فعال است و در روزنامه 

رسمی منتشر می شود.

هشدار پلیس ابوظبی در خصوص 
سفارش آنالین از رستورانها

جعلی  وب سایت های  درباره  ابوظبی  پلیس 
در قالب سفارش غذا که از برندهای معروف 
می کنند  استفاده  فروشگاه ها  رستوران ها 
با  معمواًل  وب سايت ها  این  داد.  هشدار 
با  یا  غذا  رایگان  ارسال  چون  ترفندهایی 

مبلغ  پرداخت  ازای  در  مشرتی  حساب  موجودی  تمام  و  داده  فريب  را  افراد  مبلغی کمرت، 
گفته شده، برداشت شده و خایل می شود. پلیس نيز اعالم کرد در صورت مشاهده وب سایت 

کالهربداری با يکی از روش های گفته شده، آنها را مطلع سازيد:
 )AMAN2626( 8002626 شماره تلفن رایگان

پیامک به شماره )2828( 
 aman@adpolice.gov.ae :ایمیل

یا از طریق اپليکيشن هوشمند فرماندهی عمومی پلیس ابوظبی.
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جريمۀ عبور از چراغ قرمز
پلیس ابوظبی اعالم کرد:

مطابق با قانون شماره 5 سال 2020، عبور از 
چراغ قرمز 1000 درهم جريمه نقدی، 12 بلک 
پوینت، و توقيف خودرو به مدت 30 روز  را 

به همراه دارد.
)هزينۀ رفع توقيف 50 هزار درهم است(

در صورت تجمع در محل تصادف 
جریمه می شويد

مدنی  دفاع  اداره  و  ابوظبی  پلیس 
دادند: تجمع  مردم هشدار  به  ابوظبی 
و  رانندگی  حوادث  محل هایی که  در 
آتش سوزی های خطرناک رخ داده؛ به 
است  ممکن  امری  چننی  اينکه  دليل 
حتی  و  اندازد  خطر  به  را  آنها  سالمت 
مانع  سهولت در حرکت تيم های دفاعی 
آمبوالنس و خودروهای  و ورود پلیس، 
ممنوع  شود،  حادثه  محل  به  نجات 
است. مطابق با قانون 74 راهنمایی و 
محل  در  ضروری  غير  تجمع  رانندگی، 

حادثه 1000 درهم جريمه دارد.
مجازات حبس و جزای نقدی 

برای جادوگری 
خاطرنشان  امارات  عمومی  دادستانی 
مجازات  قانون   316 ماده  طبق  کرد: 
مرتکب  هر کسی که  مجازاِت  فدرال، 
نقدی  جزای  و  حبس  شود  جادوگری 

حداقل پنجاه هزار درهم است.

پلمپ رستورانی در مصفح به دلیل  
سرو غذای غری حالل

دلیل  به  ابوظبی  مصفح  در  رستورانی 
نگهداری غذای پخته شده در دمای باز 
رستوران، طبخ غذای غير حالِل بدون 
مجوز و همچننی عدم نظافت آشپزخانه 

و یخچال، پلمپ شد.

پرداخت غرامت به خانمی به دلیل 
آسیب در یک حادثه رانندگی

حکم  راس الخیمه  مدنی  تجدیدنظر  دادگاه 
غرامتی  و  کرد،  اصالح  را  بدوی  دادگاه 
حادثه  در  زن  یک  خسارت  جربان  برای  که 
رانندگی به مبلغ 60 هزار درهم برای آسیب 
وارده به وی در نظر گرفته شده بود را به 100 
هزار درهم افزایش داد و یک شرکت بیمه را 

ملزم به پرداخت مبلغ غرامت کرد.
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محاکمۀ پنج نفر به اتهام جعل هویت 
پلیس و سرقت

دادستانی عمومی دبی، پروندۀ پنج نفر را به 
اتهام جعل هويت نيروهای پلیس و نریوهای 
امنيتی در ورود به يک مرکز تجارِی پوشاک، 
به  محاکمه  برای  درهم،   253،500 سرقت  و 

دادگاه جنایی ارجاع داد.

مطابق با ماده 85 از قانون اتحادی 
شماره 5 سال 2012 در راستای مبارزه با 

جرایم سایربی آمده است: 
شبکه های  به  دسرتسی  در  اخالل  »هرگونه 
چون  مجازاتی  سایت،  وب  یا  اطالعاتی 

جرایم نقدی و حبس دارد و جریمه ی نقدِی آن از 100 هزار درهم تا 300 هزار درهم است.«

توقیف 506 وسیله نقلیه متخلف توسط 
پلیس عجمان

گشت پلیس عجمان، طی عملیاتی 506 تخلف را 
در سطح شهر، رصد و ثبت نمود!

 26 سيکلت،  موتور   19 شامل  تخلفات  اين 
موتوربرقی و 89 خودرو که بدون مجوز تغييراتی 
در  تغيير  ايجاد  هدف  با  موتورشان  و  شاسی  در 
کرده بودند،  اعمال  نقلیه  وسيله  اگزوِز  صدای 

می شد و پلیس اين وسایل را توقيف کرد.
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آیا میدانید هک:

برابر قواننی پولشویی – غسیل االموال – هر گونه بیزنس و تجارتی که در 

ظاهر قانونی ویل درماهیت و باطن با هدف پولشویی صورت بگرید دارای 

به  اقدام   ، قانونی  تعریف  موجب  به   . است  قانونی  شدید  های  مجازات 

پولشویی ممکن است از طریق تبدیل پول نقد حاصله از عمل غری قانونی 

به سرمایه گذاری در امالک  خرید و فروش اتومبیل های گران قیمت برای 

پنهان کردن صورت ظاهر، خرید سهام و در واقع هر اموایل که دارای ارزش 

مادی زیاد باشند اشاره شده است.این پرونده ها با اعالم گزارش به مراجع 

قابل رسیدگی  و عمان در دادسراهای مربوطه  امارات  و  ایران  قضایی در 

هستند.
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آیا میدانید هک:

قانون  در   ، امارات عربی متحده  قواننی  در  پولشویی  مجازات های جرم 

مواجهة  شـأن  يف   2018 لسنة   20 رقم  اتحادي  بقانون  مرسوم   ( به  موسوم 

غير  التنظيمات  وتمويل  اإلرهاب  تمويل  ومكافحة  األموال  غسل  جرائم 

المشروعة ( و در قواننی سلطنت عمان به اسم )مرسوم سلطاني رقم

در  و  اإلرهاب(  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  قانون  بإصدار   201٦  /  30  

قواننی جمهوری اسالمی ایران با نام ) قانون اصالح و مبارزه با پولشویی(  

دارای مجازات های شدیدی است.
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)ایران(

نکاتی در مورد طالق از طرف مرد 
مهریه

مهریه به مایل گفته می شود که مرد در هنگام 
وقوع عقد نکاح به زوجه خود می پردازد یا 

مکلف به پرداخِت آن می شود.
در صورتی که مهریه عندالمطالبه باشد تحت 
در  و  شود  پرداخت  زن  به  باید  شرایطی  هر 
زن  باشد  عنداالستطاعه  مهریه  صورتی که 
باید توانایی مایِل مرد را ثابت کند و یا اموال 

ایشان را بعد از معرفی توقیف کند.

او  باشد  مرد  طرف  از  طالق  صورتی که  در 
در  تا  داده  اعسار  دادخواست  می تواند 
صورت پذیرش، مهریه به صورت اقساط به زن 
طرف  از  طالق  دادخواست  و  شود  پرداخت 
هم  با  منافاتی  اعسار  دادخواست  با  مرد 

ندارند.
نفقه 

نفقه عبارت است از همه ی نیازهای متعارف 
مسکن،  قبیل  از  زن  وضعیت  با  متناسب  و 
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البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی 
و بهداشتی و هر آنچه که به صورت عادت یا 

احتیاج الزمه زندگی وی باشد.
شئونات  اساس  بر  دادگاه  را  نفقه  میزان 
اجتماعی و خانوادگی زن و درآمد مرد تعینی 
آن  پرداخت  به  موظف  مرد  و  خواهدکرد 

خواهدبود.
اجرت املثل 

ندارد  را  این  قصد  زن  است که  این  بر  اصل 
که کارهای منزل را به صورت رایگان انجام 

دهد. 
حال چنانچه زن در انجام کارهای خانه داری 
از ابتدا قصد و نیِت َتَبرع و به اصطالح رایگان 
ایام  اجرت المثل  نمی تواند  داشته باشد، 
به  نحله  صورت  این  در  و  بگرید  را  زوجیت 

ایشان تعلق خواهدگرفت.
باید  باشد  مرد  طرف  از  طالق  صورتی که  در 
اجرت المثل زن را پرداخت نماید که معمواًل 
به  توجه  با  دادگاه  را  المثل  اجرت  مبلغ 
مسئولیت های زن در خانه و سال هایی که با 

یکدیگر زندگی کرده اند تعینی خواهدکرد.
تنصیف دارایی 

یکی از شروطی که در قباله نکاح وجود دارد 
و زوجنی آن را امضا می کنند شرط انتقاِل تا 
نصف دارایی شوهر است. )این میزان نباید 
از نیمی از اموال تجاوز کند اما ممکن است 
کمرت از نصف اموال باشد یعنی ربع، خمس و 

مقادیری از این قبیل.(
مندرج  عقِد  ضمن  شرایط  »فلِا«  بند  طبق 

به  بنا  طالق  چنانچه  ازدواج،  درسند 
درخواست مرد باشد و طبق تشخیص دادگاه، 
تقاضای طالق، ناشی از تخلف زن از وظایف 
نباشد،  وی  رفتار  و  اخالق  سوء  یا  همسری 
موجود  دارایی  نصف  تا  است  مکلف  زوج 
خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست 
آورده یا معادل آن را، به صورت بالعوض، به 

زن منتقل نماید.
به طور  نیست  در صورت طالق، زوج مکلف 
منتقل  به زوجه  را  اموال خویش  قطع نصف 
لحاظ  مورد  شرط  این  در  آنچه  بلکه  کند، 
قرار می گرید، تا نصف اموال است، نه نصف 

اموال به طور مطلق. 
زوجه  به  زوج  اموال  از  مقدار  چه  این که 
دارد  بستگی  دادگاه  نظر  به  منتقل می شود، 
یک  یا  پنجم  یک  به  حکم  است  ممکن  که 

چهارم اموال صادر کند.
حضانت فرزند مطابق قانون است     

صورتی که  در  مرد،  طرف  از  طالق  از  بعد 
تا سن 7  باشند حضانتش  فرزند دخرت داشته 
سالگی با مادر و تا سن 9 سالگی با پدر است 
تا  و در صورتی که فرزند پسر باشد حضانتش 
با  تا سن 15 سالگی  و  با مادر  سن 7 سالگی 

پدر خواهد بود.
پرداخت  باید  پدر  توسط  نیز  فرزند  نفقه 
شود. بعد از رسیدن دخرت به سن 9 و پسر به 
سن 15، فرزندان از سن حضانت خارج شده 
مادر  یا  و  پدر  با  خود  اختیار  به  می توانند  و 

زندگی کنند.
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پاسخ به سواالتی مربوط به مبحث طالق از طرف مرد
آیا در طالق از طرف مرد نیاز به جلسه داوری 

می باشد؟
بله در طالق از طرف مرد، زن و مرد به داوری 
ارجاع داده شده و سپس صورت جلسه توسط 

داور تنظیم می شود.

در صورتی که زوجه در جلسات داوری شرکت 
نکند مرد نمی تواند طالق بگرید؟

در صورت عدم حضور زن در دادگاه و یا جلسات 

داوری، طالق غیابی امکان پذیر است.

آیا در طالق از طرف مرد نیاز به اثبات شروط 
ضمن عقد است؟

مرد  قانون مدنی،  ماده 1133  به  توجه  با  خری 
ضمن پرداخت حقوق زن می تواند او را طالق 
دهد و نیازی به رضایت زن و یا یکی از شروط 

ضمن عقد نمی باشد.
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مرد  طرف  از  طالق  با  می تواند  قاضی  آیا 
مخالفت کند؟

در صورتی که تکلیف حقوق زن اعم از مهریه 
و نفقه و اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی، 

مشخص شده باشد، خری.

است  ممکن  مرد  طرف  از  طالق  در  آیا 
دادخواست اعسار او قبول نشود؟

اعسار  باشند  معسر  ایشان  صورتی که  در  خری 
ایشان پذیرفته می شود و ارتباطی به این ندارد 

که دادخواست طالق از طرف مرد باشد.

از  او  نام  مرد،  توسط  زن  طالق  از  بعد  آیا 
شناسنامه مرد حذف می شود؟

خری، فقط در صورت ازدواج مجدد زوج و با 
ثبت آن در شناسنامه، قابل حذف است.

امواِل مرد  از طرف مرد، نصف  آیا در طالق 
باید به زن پرداخت شود؟

در صورتی که طالق ناشی از ناشزه بودن زن 
نباشد و اموال بعد از عقد به دست آمده باشد 

و این شرط در عقد نامه امضا شده باشد، 
باید تا نصف اموال پرداخت شود.

زن  طالِق  قصِد  مرد  صورتی که  در 
از  چقدر  داشته باشد  را  خود  باکره 

مهریه را باید پرداخت کند؟
در صورتی که زن باکره باشد نصف مهریه 

باید به او پرداخت شود و یا تکلیف پرداخت 
آن مشخص باشد، تا مرد بتواند زن را طالق 

دهد.

باشد  مهریه  اقساط  دریافت  در حال  زن  اگر 
مرد می تواند او را طالق دهد؟

بله؛ حتمًا الزم نیست که مهریه به طور کامل 
تا مرد زن را طالق دهد بلکه  پرداخت شود 
نیز مشخص  پرداخت حقوق زن  تکلیف  اگر 

شود مرد می تواند زن را طالق بدهد.

در صورتی که رابطه نامشروع زن اثبات شود 
پرداخت  بدون  را  ایشان  می تواند  مرد  آیا 

مهریه طالق بدهد؟
مرد تحت هر شرایطی می تواند زن را طالق 
نیز  نامشروع  رابطه  اثبات  صورت  در  و  دهد 

مهریه به زن تعلق خواهدگرفت.
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کودک، رحم و شفقت، نیکوکاری، وفاداری، 
صفا، خلوص، پاکی، راستی، صراحت لهجه، 
رشادت، شهامت، شجاعت، از خود گذشتگی، 
فداکاری، ادب، فروتنی، تواضع، عزت نفس، 
حریت،  ایثار،  احسان،  سخاوت،  تعاون، 
ملکات  و  سجایا  سایر  و  مال  به  عشق  تقوی، 
خود  زندگی  سال های  نخستنی  در  را  انسانی 
در دامن پرمهر و محبِت پدر و مادر می آموزد. 
اینک بر سِرآنیم تا تحقیقات علمی و عینی ای 
تأثری  پایه جامعه سنجی جنایی درباره  بر  که 
جرم زایِی بی مهری والدین به عمل آمده است 
در اختیار پدران و مادران و مربیان قرار دهیم.

و  حقوق  دانشگاه  استاد  لئوته  ژاک  پروفسور 
استفاده  با  پاریس،  اجتماعِی  علوم  و  اقتصاد 
هاروارد  دانشگاِه  استاداِن  که  تحقیقاتی  از 
تحقیقاتی  و  داده اند  انجام  سال   10 مدت  در 
که مستقیمًا زیر نظر پروفسور لئوته در فرانسه 
یا فقدان  انجام گرفت، درباره کمبود محبت 
آن یا بی مهرِی پدر و مادر نسبت به فرزندان، 
یک جدول مقایسه ای را تنظیم کرده است که 

در اینجا از نظر خوانندگان می گذرد.
شد  موجب  اتازونی  در  پدر  بی مهرِی  تاثری 
اطفاِل  سه برابِر  بزهکار  اطفال  نسبِت  که 
مادر  بی مهری  تاثری  ویل  گردد  ناکرده بزه 

کانون خانواده و بزهکاری بی مهری
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خانواده  در  محبت  کمبود  نمودار  دراین 
تبهکاراِن پیشینه دار که در اثر کثرِت تکرار جرم، 
تا دو  نیم  و  از یک  تبعید شده اند  به  محکوم 
برابر، بیشرت از کمبود محبت در خانواده هایی 
بود که برای نخستنی بار دست به تکرار جرم 

زده اند. 
عواطف  نظر  از  ناکرده بزه،  هرچند گروهی 
مورد  و کنرتل  شاهد  عنوان  به  خانوادگی، 
آقای  ویل  نگرفته اند  قرار  تحقیق  و  آزمایش 
محتمل  »بسیار  می نویسد که  لئوته  پروفسور 
و  بزهکاران  به  مربوط  درصدهای  است که 
جمعیت ناکرده بزِه  که از عطوفت پدر یا مادر 
محروم بوده اند با جمعیت جنایی مشابه خود 
نداشته باشد  چندانی  تفاوت  دیگر،  مکان  در 
اما  باشد«،  شدید  تأثریش  نسبت  همان  به  و 

و  مهر  و کمبود  عاطفی  بی تفاوتِی  درباره ی 
محبِت فرزندان نسبت به پدر و مادر، در همه 

موارد وضع یکسان نبوده است.
به کسانی که  نسبت  نیز  خردساالن  از  جمعی 
بودند  تفاوت  بی  نداشتند  دوست  رو  آن ها 
ویل بی تفاوتی کودکان نسبت به پدر و مادر، 
همیشه در اثر بی مهرِی پدر یا مادر نبوده است 
فرزندان  مادرانی که  و  پدران  بسا  چه   زیرا 
خود را دوست داشته اند ویل فرزندان نسبت 

به آن ها بی تفاوت یا از آن ها متنفر بوده اند.
 %67/3 پدر  به  نسبت  خصومت  یا  بی تفاوتی 
افراد  میان  در   %7/2 و  بزهکاران  میان  در 
درصدها  این  و  داشته است  وجود  ناکرده بزه 
به  مذبور  دو گروه  میان  در  مادر،  مورد  در 

35/1% و 10/2% می رسید.

شدیدتر است زیرا نسبت اطفال بزهکاری که از محبت مادر محروم بوده اند بیش از شش برابر 
کودکاِن ناکرده بزه می باشد.

کانون خانواده و بزهکاری بی مهری

بزرگساالن با سوءپیشینه خردساالن اتازونی
 فقدان عواطف

خانوادگی
تبعیدی زندانی ناکرده بزه بزهکار

68/9 %
)از 209 مورد(

40 %
)از 184 مورد(

19/4 %
)از 480 مورد(

59/8 %
)از 492 مورد(  بی مهری پدر یا

خصومت او

43/86 %
)از 237 مورد(

24/6 %
)از 223 مورد(

4/5 %
)از 223 مورد (

27/9 %
)از 495 مورد(  بی مهری مادر یا

خصومت او



30 Issue 02 | www.ghadr.com 30

روانشناسی قضایی

جهت اطالع از قوانین ایران و امارات به وب سایت www.ghadr.com مراجعه منایید.

استفاده  مورد  که  تحقیقاتی  منابع  از  یکی 
فراوان آقای پروفسور لئوته قرار گرفت، پژوهش 
»مرکز آموزش و پژوهش پرورش مراقبتی« )4( 
برای   CFRES اختصاری  عالمت  که  است 
نوجوان   500 درباره  پژوهش  اند.  برگزیده  آن 
این  مقایسه  متاسفانه  هنوز  است که  بزهکار 
گروه با 500 نوجوان ناکرده بزه که در اوضاع 
مشابهی باشند در آن مرکز به عمل نیامده است.
اکترب  پرونده هایی که بنی  این مرکز روی  کار 
تشکیل  دادسرا  دوازده  در   1961 آوریل  و   1959

شده بود صورت گرفت.
این مرکز در بخشی از ورسای به نام ووکرسون 
)5( تأسیس شد و به همنی مناسبت در مراجع، 

به نام مرکز »ووکرسون« از آن یاد می شود.
امکان  آنجا که  تا  بزهکاران  بندِی  طبقه  در 

و  هم سنخ  افراِد  شد که  آن  بر  سعی  داشت 
متجانس در یک گروه قرار گریند و شهرستان ها 

نیز بر اساس سه مالک طبقه بندی شدند:
1-موقعیت جغرافیایی

2-وضع شهرسازی
فعال  جمعیِت  غالب  حرفه ای،  3-اشتغال 

)کشاورزی یا صنعتی(
در این مرکز ابتدا آزمایشی بر اساس طبقه بندی 

جرائم به عمل آمد و این آمار به دست آمد:
-سرقت  %65/6

-کالهربداری و خیانت درامانت %0/6
-اخفا  %2/8  

-آدم کشی و قتِل عمد با َسَبِق تصمیم  %0/2
-ضرب و جرح عمدی  %5

-جرائم منافی عفت  %3/8

کانون خانواده و بزهکاری بی مهری



31 www.ghadr.com | Issue 0231

روانشناسی قضایی

سؤاالت حقوقی خود را به شماره همراه 6848100 0097150        ارسال منایید.جهت اطالع از قوانین ایران و امارات به وب سایت www.ghadr.com مراجعه منایید.
 

کانون خانواده و بزهکاری بی مهری

-سایر جرائم  %22
وزارت  جنایِی  آمار  آنچه که  با  جرائم  توزیع 
به  آن کشور  سرتاسر  برای  فرانسه  دادگسرتی 

سال 1960 به دست آورده بود مشابه بوده است.
این نمونه گریی چننی  از نظر گروه های سنی، 

نشان داد:
-نوجوانان 14 ساله  %12

-نوجوانان 15 ساله  %24/2
-نوجوانان 16 ساله  %36

-نوجوانان 17 ساله  %27/8
سنِی کلیه  آماِر گروه های  با  نیز  نسبت  این  و 
تبهکاراِن صغرِی در سال 1960 مشابه بوده است.

برطبق تحقیِق این مرکز که آقای پروفسور لئوته 
در کتاب خود نقل کرده اند، 51/75% از 456 نفر 
زندانی، محیط خانوادگِی اصلی و همبستگی 
و  کرده اند  اعالم  تفاهم  از  سرشار  را  آن  با 
چندانی  همبستگی  زندانیان  از  یک سوم 

درمیان خانواده خود احساس نکرده اند.
در مطالعات مرکز وو کرسون درباره ی نوجوان 
داخلی«  »تصویر  سواالتی،  طرح  با  بزهکار 
اختالف  آمد.  دست  به  دقت  با  مادر  و  پدر 
و  پدر  با  پسران  تماس  فاحشی در مشکل اخذ 

مادر مشاهده می شود:
اظهار  نوجوان  پسران   456 از   %  45/83
به  می توانستند  خود  پدر  »با  داشته اند که 
مادر  »با  27/71% گفتند که  و  بنشینند«  گفتگو 

خود می توانستند به گفتگو بنشینند«
25/22 % از افراد مورد تحقیق، پدران خود را 
در  خواندند  نیافتنی  دست  یا  درک  غریقابل 
مادران  درباره ی  نظری  چننی   %16/13 مقابل 

خود داشتند.
به خود خصمانه  نسبت  را  پدران  رفتار   %  6/8

می دانستند و 3/29% رفتار مادران را.
و  نبوده اند  خود  پدران  قبول  مورد   %  43/2

68/2% مورد قبول مادران.
11/48 % پدران خود را پدری ایده آل و %53/26 

مادران خود را مادری ایده آل می دانستند.
ویتمروسک کرد و زوال، وضع عاطفی هر یک 
مورد  جداگانه  دو گروه  در  را  مادر  و  پدر  از 
بررسی قرار داده اند و از این نظر برای پدران 

شش موقعیت مشخص گردید:
زندگی  در  که  پدرانی  منفعل:  1-پدران 
طور کلی  به  دارند،  ثانوی  نقشی  خانوادگی 
مردمی ساکت و درون گرا اما مالیم و مهربان 

هستند و محبت خود را کمرت بروز می دهند.
2-پدران خون گرم و پرهیجان: پدرانی که در 
حمایت از فرزندان خود راه مبالغه می پویند و 
در ابراز محبت نسبت به آن ها افراط می ورزند 
خود  فرزندان  مشکل  حل  برای  همیشه  و 

آماده اند.
شده است  اطالق  پدرانی  به  غایب:  3-پدران 
ترک  را  خانواده  یا  و  شده اند  زندانی  یا  که 
گفته اند و یا آنکه رابطه ی زناشویی پدر و مادر 

منجر به جدایی گردید.
4-پدران خبیث و ظالم: پدرانی که با پسران 
خود با خشونت رفتار می کنند و یا آن ها را از 

کنار خود طرد می کنند.
5-پدران درگذشته.

6-پدران بی تفاوت و اهمال کار.
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آیا میدانید هک:
متهم  قراردادن  تعقیب  تحت 
در کشور دیگر از طریق اینرتپل 
رسیدگی  مراحل  اساس  بر 
پرونده درمراجع قضایی ایران 
(دارای  دادگاه  یا  )دادسرا 
آنها  انجام  است که  شرایطی 
ضروری  اینرتپل  شاکی  برای 

است  و بایستی رعایت شود.
این  رعایت  عدم  صورت  در 
مقررات شکلی مرجع رسیدگی 
رد  را  ،آن  اینرتپل  تقاضای  به 

می کند .

مهمرتین  از  قرمز  اعالن 
اینرتپل  پیگرد  تحت  اعالمهای 
محکوم  یا  متهم  قراردادن 
اعالن  این  باشد.  می  متواری 
و  ،شناسایی   ردیابی  برای 
صادر  متهمنی  بازگرداندن 
نوعی  اعالن  این   . میشود 
از  که  است  جلب  درخواست 
میاید  شمار  به  اسرتداد  مراحل 
و  مقررات  مطابق  بایستی  و 
اینرتپل   نامه های اجرایی  آئنی 

باشد.
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اســـــرتداد مـــــجرمنی
است  مجرمی  تسلیم  از  عبارت   اسرتداد، 
توسط  کشوری که مجرم در آن دستگری شده 
و تحویل او به آن دولتی که صالحیت قضاوت 
دارد.  او  تبعه  عنوان  به  را  مجرم  آن  درباره 
انتظامی  در داخل کشور همه مراجع مرتبط 
تهیه  و  اتهامی  پرونده  تشکیل  با  قضایی  و 
مقدمات دستگریی متهم را به عهده دارند و 
سفارتخانه هر کشور نیز به عنوان مقصد ارسال 
هستند. جانبه  دو  اقدام  و  مدارک  تحویل  و 

را  متهمنی  مجازات  اعمال  زمینه  اسرتداد 
بر اساس  نماید.اسرتداد مجرمنی  فراهم می 
واقع  آن  قلمرو  در  جرم  تقاضای کشوری که 

شده و نیز در شرایط ذیل واقع می شود:
مقامات  طرف  از  باید  اسرتداد  تقاضای 
گرفته  صورت  متقاضی  دار کشور  صالحیت 

باشد.
متهم  یا  است  ممکن  اسرتداد  مورد  اشخاص 
به ارتکاب جرم شده باشند ) در دادسرا ( و یا 

در دادگاه محکوم شده باشند.
متهم یا مجرم ممکن است از کشوری که جرم 
دیگری  به کشور  یافته  ارتکاب  آن کشور  در 
سفردر کشور  از  بعد  حالتی که  در   ( مسافرت 
مرتکب  دیگری   یا کشور  و  سکونت  محل 
جرم شود( و یا از کشور خود به کشور دیگری 
پناهنده  به کشور دیگری  یا  فرارکرده باشد و 
شده باشد و یا با پاسپورت دیگری در کشوری 

سکونت کرده باشد.
می  او  اسرتداد  تقاضای  مجرمی که  یا  متهم 
شود ممکن است تابع دولت متقاضی یا تابع 
ثالث  دولت  تابع  یا  و  عنه  متقاضی  دولت 

باشد.
می گردد  مسرتد  صورتی  در  مجرم  یا  متهم 
طبق  قضاوت،  صالحیت  متقاضی  که کشور 
اسرتداد کننده  دولت  سوی  از  الزم  تشریفات 

درباره او را داشته باشد.
یا چند  دو  اقدام الزم  اسرتداد مجرمنی یک 
اجرای  منظور  به  بنی کشورهاست که  جانبه 
احکام کیفری و قضایی و تأمنی نظم و امنیت 

صورت می پذیرد.
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مجازات  اجرای  حتمیت  ،موجب  اسرتداد 
آینی  و  قاعده  بدون  می گردد که  تبهکاران 
ایجاد  اسرتداد، یک خالء در اجرای عدالت 

می شود.
متهمنی  از  خیلی  برای  که  ابهاماتی  برغم 
اینرتپل پیش آمده ، کشورهای عضو در اعمال 
با همدیگر  را  اینرتپل همکاری الزم  مقررات 

دارند.
اینرتپل در انجام معاضدات حقوقی به خصوص 
انجام اسرتداد که با آزادی های شخصی افراد 
می  ایفا  را  مهمی  نقش  دارد  مستقیم  رابطه 
کند. سرعت، دقت و امنیت سه عامل اساسی 
در انجام معاضدات حقوقی و همچننی اصول 
در  بود  خواهد  عدالت  اجرای  و  بشر  حقوق 
مجرمان  وضعیت  مجرمنی  اسرتداد  قواننی 
قابل اسرتداد و غری قابل اسرتداد مشخص شده 
است و کلیه مراحل اجرایی تقاضا و اسرتداد 
مجرمنی  .اسرتداد  است  بینی گردیده  پیش 
دیوان  است که  شده  پذیرفته  اصل کلی  یک 
دارد.  تاکید  آن  بر  دادگسرتی  المللی  بنی 
مقررات اسرتداد مجرمنی در کشورها بیشرت در 

جزایی  نظر  از  و  است  اصول کلی  چارچوب 
همه کشورها  حقوقی  نظام  با  انطباق  قابل 
اسرتداد  قراردادهای  اساس،  این  بر  و  نیست 
در  بیشرت  بنی کشورها  معاهدات  و  مجرمنی 

جهت همکاری دو جانبه منعقد می گردد.   
در  خصوص  به  جزایی  احکام  سریع  اجرای 
اثر  به  توجه  با  و  جرم  ارتکاب  های  محل 
گذاری وسیع جرایم بر افکار عمومی جامعه، 
پیشگریانه،  جنبه  و  بازدارندگی  بر  عالوه 
و  عربت  و  بازدارندگان  خاطر  تشفی  موجب 
بدین  خواهد گردید.  مجرمان  سایر  ارعاب 
منظور تمام نهادهای حقوقی و پلیسی مؤثر 
این  های  زمینه  بایست  می  خصوص  این  در 
با  سعی کنند  فراهم کرده  را  معاضدت  نوع 
استفاده از روش های جدید و بدیع، احکام 
جزایی را به اجرا در آورند. انتقال محکومنی 
حقوقی  معاضدات  دیگر  موارد  از  حبس  به 
آن  به  زیادی  المللی  بنی  اسناد  در  است که 

اشاره شده است. 
ادامه در ماهنامه بعدی...
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