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"يسمح أن يحمل الشخص كتلة من الحشيش أو سيجارة مخدّرة لإلستخدام الخاص".
كال :أيّ نوع من المواد المخدرة التي يحملها الشخص غير قانونية و يعاقب عليها على األق ّل بغرامة مالية.
" يجب أن تذهب إلى المدرسة على األق ّل  9سنوات".
نعم :يوجد في الدنمارك الواجب التعليمي/الدراسي إلى و حتى الصف التاسع (.)9
"يسمح أن نمارس الحب مع بعضنا  ،إذا كان المرء في سن  31-31سنة من العمر".
كالّ :السن األدنى لممارسة الحب هو  51سنة .لهذا السبب ال يسمح بممارسة الحب مع بعضنا .إذا كان أحد الطرفين فوق سن الـ
 51سنة – يمكن لهذا الشخص أن يعاقب بالسجن لمدّة قد تصل إلى الـ  8سنوات.

"ال يعاقب المرء إذا أطلق تهديدات ضد اآلخرين على اإلنترنت/الدردشة".
أجل :يعتبر ذلك تجاوزا لقانون العقوبات .يمكن المعاقبة على هذا الفعل بدفع غرامة مالية  ،أو بالسجن لمدة قد تصل إلى السنتين
(.)2

" لم يركله أحدا منا أو يضربه – أخذنا فقط جهازه الخليوي منه – لم يكن ذلك سرقة".
أجل :إذا استحوذ المرء لنفسه على أشياء عن طريق العنف  ،و التهديد بالعنف أوالتسبب بخلق أجواء خوف لنفس الغرض  ،يعاقب
المرء عليها بجرم السرقة مع إحتمال التعرّض للسجن إلى مدة قد تصل إلى الـ  6سنوات.

مرتين !! إنه مستقبلك!!!!TÆNK DIG OM!! DET ER DIN FREMTID
ف ّكر ّ
إبتداءا من عمر  8سنوات تقريبا




يمكن للولد/لليافع أن يدان بدفع تعويض.
يدفع ك ّل من الوالدة و الوالد مبلغا يصل إلى الـ  00177كرون .المبلغ المتبقي على اليافع دفعه.
يدوم طلب التعويض لمدة  27سنة – قابلة للتمديد.

 31سنة



يمكنك الحصول على عمل كمو ّزع جرائد.
يمكنك إنشاء معلومات شخصية للدردشة على اإلنترنت.

 31سنة






سن التمييز أو اإلدراك (السن الذي يعاقب فيه الشخص قانونيا)
يمكن مالحقتك قانونيا و معاقبتك.
يمكن استصدار نسخة عن السجل اإلجرامي بوجود إمضاء من الوصي عليك.
يمكنك العمل في المتاجر.
السن األدنى لممارسة الجنس.

 31سنة





يمكنك الحصول على رخصة قيادة درّاجة بخارية خفيفة ()knallert
يمكنك شراء الجعة (البيرة) و الكحول بحد أقصى .%5661
يمكنك الجلوس (العمل) خلف صندوق المبيعات في متجر ما.
يسمح لك أن تلعب لعبة اإلحتماالت ( )Oddsetو ما شابه ذلك.

 38سنة







تعتبر اآلن راشدا.
تحصل على حق التصويت.
يمكنك الحصول على رخصة قيادة سيارة و درّاجة ناريّة.
يمكنك شراء مشروبات كحولية قويّة ( فوق .)%5601
يمكنك شراء السجائر و التبغ.
يمكنك شراء مسدس/رشاش هوائي ( )softgunبطريقة قانونية.

تذ ّكر أنHUSK AT/:
واجب التعويضERSTATNINGSPLIGT/:


إذا قام ولد أو يافع بأعمال تخريبية  ،يمكن أن يضطر الوالدين و الولد لدفع تعويض.

لهذا السببSÅ DERFOR/:
يمكن للوالدين أن يدانا بدفع مبلغ قد يصل إلى  00177كرون و الولد/اليافع عليه دفع المبلغ المتبقي .على سبيل المثال :إذا قام شاب يافع
بارتكاب أعمال تخريبية تصل قيمة الفاتورة فيها إلى  170777كرون – على الوالدين عندئذ دفع مبلغ  00177كرون و على اليافع دفع مبلغ
 120177كرون .هكذا نوع من شروط التعويض يدوم لمدة  27سنة و هو قابل للتمديد.

أسعار الغرامات في الحياة اليومية:
 حمل الخليوي عند ركوب الدرّاجة الهوائية –  50777كرون
 حمل الخليوي أثناء قيادة الدراجة البخارية الخفيفية ( 50177 - )knallertكرون

قواعد -الدردشة-الذكيةCHAT´-SMART-REGLER/:






ضع حدودا
ال تلتق أبدا لوحدك مع صديق في الدردشة
ال تدلي أبدا بمعلومات شخصيّة
تفاعل مع و احتفظ بأدلّة التهديدات و ما شابه
تحدّث مع شخص تثق به إذا كنت ال تشعر باألمان أو كنت خائفا

تذ ّكرHUSK / :




التهديدات المرسلة عبر الرسائل النصية القصيرة ، SMS/و الفيسبوك  ،و ما شابه ذلك يعاقب عليها القانون و تفضي إلى غرامات
جزائية مالية/أو إلى حكم قضائي مشروط.
ال تستطيع رؤية لغة الجسد عبر الرسائل النصية القصيرة أو الدردشة.
ال يستطيع المرء السيطرة/التح ّكم بما يقدّم و يعرض على اإلنترنت.




ليس ك ّل ما تراه هو ما يدّعى أن يكون عليه!
"فايس رايب ، "facerape/الذي هو عبارة عن سوء استخدام معلومات شخص آخر  ،يعاقب عليه القانون بالسجن الغير مشروط
و الغرامة المالية.

www.sikkerchat.dk

السجل ّ اإلجراميSTRAFFEATTESTEN /:
أ-

الغرامات المالية عند تجاوز قانون العقوبات تبقى مدوّ نة لمدّة سنتين (.)2

مثال :السرقة من المتجر  ،السرقة البسيطة  ،عمل تخريبي  ،تهديدات.
ب -األحكام القضائية المشروطة تبقى مدوّ نة لمدة ثالث سنوات (.)3


مثال :حريق مفتعل (غير خطير)  ،العنف  ،سرقة المنازل  ،تهديدات خطيرة.
ت -األحكام القضائية الغير مشروطة تبقى مدوّ نة لمدة  1سنوات.


مثال :حريق مفتعل (خطير)  ،عنف قوي  ،السرقة بالتهديد.
ث -مخالفات وفقا لقانون السير و قوانين خاصة أخرى ال تدوّ ن في السجل اإلجرامي.

مثال :قانون السالح (المخالفة األولى =  00555كرون).
حيازة الحشيش (المخالفة األولى =  00555كرون غرامة ،
المخالفة الثانية ( 10555 = )0كرون غرامة ،المخالفة الثالثة ( 10555 = )1كرون غرامة)

اليافعين الذي تتراوح أعمارهم ما بين  58-51سنة ال يحصلون على إشارة في السج ّل اإلجرامي في المرة األولى التي يضبطون فيها بسرقة
متجر أو جريمة أخرى غير خطيرة و التي تفضي إلى إعطاء غرامة مالية أو إلى إصدار أحكام قضائية مشروطة .و لكن يجب على الشخص
دفع الغرامة المالية و التعويض.
و إذا قام اليافع مجددا  ،خالل السنوات الثالث ( )3األولى بعد صدور القرار األول  ،بارتكاب عمل جرمي  ،يفعّل الحكمين الصادرين و
يدوّ نا في السجل اإلجرامي.

