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مخالفة إشعار أي ،Criminal Infringement Notice هو اختصار لـ CIN
يتعلّق فيما مخالفات إصدار على الشرطة درجت السابق، في جنائيّة.

البسيطة. اخملالفات من وغيرها والقطارات واملشاة السير مبخالفات
الشرطة  أفراد 2007 يقوم الثاني/نوفمبر تشرين أول من اعتبارًا لكن
لبعض أنواع «فوريّة» غرامات جنائيّة، وهي مخالفات بإصدار إشعارات

في CIN؟»). إصدار الشرطة أفراد يستطيع «متى (راجع اخملالفات
الشرطة مخفر فيهم إلى املشتبه يأخذون الشرطة أفراد املاضي كان
CIN إلى  بإمكانهم إصدار فسيكون اآلن أما هم، بحقّ التهم لتوجيه

اخملالفة. وقوع فور اخملالفني بعض
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مع للتعامل للشرطة خيارًا آخر اجلنائيّة اخملالفات إشعارات توفر
الشرطة أفراد أن أي سلسة، عمليّة اخليار هذا من اجلنائي. يتضّ السلوك

يتيح في اخملفر مما الالزمة األوراق إعداد في أقصر لوقت سيحتاجون
نظام أن كما حلماية اجملتمع. الشوارع في الوقت من ا مزيدً لهم

حتديد معتادي إمكانيّة للشرطة سيتيح اجلنائيّة اخملالفات إشعارات
املعلومات. تلك أساس على املناسب واتّخاذ اإلجراء اخملالفة
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التالية: السبع اجلنائيّة اخملالفات فيما يتعلق بفئات CIN إصدار ميكن
دوالر) من 300 املسروقات أقل (قيمة السرقة .1

مسيئة ألفاظ استخدام .2

مسيء تصرّف  .3
مشروعة غير بصورة مركبة/قارب إلى الدخول .4

املرور حركة إعاقة .5

االحتيال طريق عن االستفادة .6

احلصول عليها بطريقة  مت يُشك بأنها مسروقة أو بضائع حيازة .7

مشروعة غير أخرى

إمكانيّة في احملقق الشرطي أن ينظر قبل معيّنة انطباق شروط يجب
يكون إصدار ال الشروط، انطبقت هذه إذا أنه حتى إالّ .CIN إصدار

اإلجراءات  أكثر يرتأونه تنفيذ ما أفراد الشرطة ويستطيع إلزاميًّا، CIN
حدة. على حالة كل ظروف أساس على مالءمة

_CINÔ€ âÜï aág tÜ∞ aábfl

بالتزاماتك ويخبرونك بشأن الواقعة معك الشرطة أفراد سيتحدث
يأخذ قد أنه بياناتك، كما احملقق الشرطي منك يطلب وقد وحقوقك.

ميكن الشروط عليك انطبقت إذا حينه. في وصورتك أصابعك بصمات
إذا صدر لك  قصير. بوقت ذلك بعد أو اخملالفة وقوع وقت لك CIN إصدار

بالشرطة. اخلاص نظام احلاسوب سيجري تسجيل الواقعة في CIN
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إصداره،  يتم CIN الذي الـ في مشمولة الدفع كيفيّة تفاصيل ستكون
إلى الدفعات كل إرسال يجب املاضي في العادة كما كانت غير أنه

اخملالفات هذه إلشعارات ستكون للوالية. التابع حتصيل الديون مكتب
األخرى كمثل األنواع مثلها احملكمة إلى القضيّة حتويل الدفع أو خيار

اخملالفات. إشعارات من
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إذا  جنائيّة. غير أنه سابقة يؤدي إلى تسجيل CIN لن قيمة دفع إن
جانب  من القضيّة في سيُنظر فإنه احملكمة إلى CIN اخترت حتويل

أنك إثبات الشرطة على وسيكون بجرمية، ا متهمً كنت لو كما احملكمة
إلى ذلك هو أن يؤدي األكبر فاالحتمال االدعاء، مت إثبات ارتكبتها. إذا

جنائيّة. سابقة تسجيل
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