
1  

 
 

 وقلاادع اشرإلادةی ةدعاسملل ناقلاونةی اةلدابتمل
 

 

 ١- مقمدة
 

 قلد مت صتممی هذھ اوقلاعد شرإلااةید ءاطعإل لمةح شامةل نع األحكام األساسیة یرشتللعات

Her Majesty’s ئرلایسیة يتلا مدختسیھا ةروصب نیتوریة الميعد ماعلا عباتلا لصاةبح جلااللة 

أ تكون هذھ  Attorney General يسریجل لماسعدة اللسطات فیام ءارو حبلاار. لمأنو ن

لا معلوامت ةدیفم حإلاطمكت املع كلون ارظن نأل يسریج فتخر بولسأبھا تلاعاوين عم طلسلاات

اد األخرى، بلطنف نمكم أال اوددرتت يف االتصال انب دیزمل نم المامولعت يف  قلاضائةی يف لابلن

أ ءيش غیر ضاوح.  احلة دوجو ی
 

 عتمتی دملاعي ماعلا حالصبیات بجومب تاعیرشتلا ةیلحملا سملاعةد اللسطات فیام ءارو حبلاار

 يف: -
 

وصحلا ل ىلع األدلة دنتسملایة واةیوفشل سالتمادخھا يف یقحتلاقات الةیئانج

 ملاوحاكامت واارداصملت (واءارجإت تلابغیل امیف ءارو راحبلا لمشتو رماوأ

وا القةیئاض جلانائةی)؛  دتسالاعاء الصاةرد يف قایس دلاعی

(١) 

 
 ءارجإ الباقمت للتحققی دختسالاماھ يف تاقیقحتلا جلانائیة لامةقلعت مئارجب تحالایال

 طخلایر وأ عملاقد نیأما مت تراكابھا؛

(٢) 

 

 (٣) جتمدی ومةرداص تاكلتمم اإلھرابنیی ادئاعوت یرجلامة راجتالاو ابلماردخت؛
 

وصحلا ل ىلع األدلة دنتسملایة واةیوفشل سالتمادخھا يف یقحتلاقات اولدعاوي

ئاضقلا یة دملانةی دادرتسال الملتمكات (وإءارجات غیلبتلا ادرتسالد لاماكلتمت دملانةی

وا  جراخلایة)، اضإلابفة ىلإ دیمجت صمواةرد ملاماكلتت يتلا عضخت دللعی

 ئاضقلایة دملانةی الخارةیج دادرتسال الممتلكات (یىجر العوجر ىلإ الملحق ب)؛ و

(٤) 

 

 (٥) میلست تشملابھ یفھم (یىجر العوجر ىلإ المقحل د).
 

اذإ  حاتجتم إلى سماعةد من يسریج وسف تحتاوجن إلى سرإال تلاماس ىلإ الميعد لاعام

 Request to the Attorney General (تصافیل االصتال ةدوجوم يف الةرقف ٣ أدناه). وإاذ

 مل نكت إلانزیلجیة يھ غلتمك األولى فسوف نوجاتحت أیاض لإى تقیدم ةمجرت امتلاللس.

 

 ٢- سامتلالا
 

أ سیهدعا عدملاي ؟ماعلا  (أ) نم ذلاي نكمی ن
 

أ لامدعي ماعلا لدیھ قلادرة ىلع ختااذ رارقلا سحبب ما ریاه امئالم، إال أنھ تسابطاعتھ غر م ن

أ سیاعد لسلاطات التاةیل يف حالة إذا طتلب األمر تقدیم دألة نم جیيسر یفما  فصبة ةماع ن

 تیعقل قیقحتلاب اليئانج وأ المكاحمة وأ لامصادةر :-
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 لسطات اإلدع؛ءا و

 لاممكاح وأ لاجملاس القئاضیة يتلا تمارس صتخالااص يئاضقلا يئانجلا.
 

ال  جوتد ةجاح لاسرإل لاتسامكم نم لالخ سلالطة زكرملایة ابلمةكلم المةدحت وما مل قیتيض

وناقلا ن حملالي ةھجل االتخصاص اطلالبة أن جتعل ذلك أمرا ایرورض، فإن المةكلم ةدحتملا

أ اوموقت متنأ فبعل ذلك. إفنج یيسر تعيط سملااعةد القاننویة ةلدابتملا جو یيسر ال نالضفت ن

 اقفو یاعمللیر الةیلود طرشب أن نوكت تاھج االختاصص الطالةب تسمعدة ضرعل ابتدل اسملاعةد

 نم ةیحان المأدب. وبموجب لذك، نإف دملاعي ماعلا لبقی تلالاماسات مباةرش من سلالطات

ذملا كةرو عأاله. امك ماقت المةكلم ملاتةدح اضیأ آلان نیابة عن يسریج قإبررا معاةدھ جملس

 وأروبا لعام ١٩٥٩ امیف قلعتی ابلمةدعاس لامةلدابت يف ألامرو الجنئایة واكوتوربلول اإلاضفي

 ملاوقـع يف ١٧ مارس ١٩٧٨.
 

امك  جاوتتد أیاض تافاقیات تبادل ولعملامات البیرضیة عم دلبان یعمنة توودج هذھ االتفاقیات على

وم قع نإلاتنرت

http://www.gov.je/TaxesMoney/InternationalTaxAgree

ments/TIEA/Pages/index.aspx 
 

 

أ یاھیوتح االلسامت ؟  (ب) ما يھ ملاعتامول تلاي جیب ن
 

 (١) تاسامتلا صبفة ماعة
 

أ  ةفاك تلالامساات التي شنتد األدلة امیف تیعلق ابلتحققی يئانجلا وأ ةمكاحملا وأ ملاصاةرد جیب ن

 يوتحت ىلع ملاعلومات تلاالیة:-
 

ر  الامس وأ األسماء صافتلاویل عن خشلاص وأ اخشألاص اولةكرش وأ رشلاكات جلاای

 حتلاقیق فیاھ و/أو لامةھجو إلیاھ الاتاماھت و/ وأ دملاانة.
 

ر یقحتلاقف یھ وأ يف ةلحرم  ةلحرملا يف الدعىو ئاضقلایة (أي اذإ ناك لاموضوع جای

 ملاحاكةم وأ ةرداصملا).
 

را یقحتلاق فیاھ يف دالبكم (كلختسمص نم  بجی أن یقفر عم امتلالاس المئارج الجی

 یرشتلاعات ناقلاوینة اذت لاصلة).
 

أ أ خشلاص وأ خشألااص ھبتشملا مھیف وأ ملاتھمنی زمعمو تراكابمھ هذھ الجرائم، ی  یكف ن

 زجوم الةیفلخ للمخافلات مئارجلاو.
 

 ام وھ ملاطلوب من جیرسي، مفثال ادنتسمت سالتمادخھا كأةلد قورئان و/أو رجإلاء

 الباقمت قحتیق و/ وأ ةلدألا وفشلایة عم لحف الینیم و/ أ وأمر یقتلاید وأ التجمدی / جستیل

 مأر التیقید الخايجر و/ وأ تسیجل رمأ ةرداصملا اخلاريج/ جستلی رمأ رجتلاید الخايجر.
 

 الامس وأ األسماء وتفایصل ملاؤسسة وأ ملاؤسسات الماةیل ذات صلالة أو الشادھ أو الدوھش

 يف يسریج ولطملاب منمھ وصحلال على األدلة.
 

 فتایصل سحلااب وأ حلاسابات ذات الصلة / الةكرش وأ شلاراكت/ صنادیق الوةیاص فیام

 تیعقل سملاباعةد يتلا ختتب صھا لامةدعاس ملاطلوبة.

http://www.gov.je/TaxesMoney/InternationalTaxAgreements/TIEA/Pages/index.aspx
http://www.gov.je/TaxesMoney/InternationalTaxAgreements/TIEA/Pages/index.aspx
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أ یتم  عتھد موقـع إبمءاض باصلیةغ لامةددح يف قحلملا أ (فیما قلعتی باالستعمال متحملال ن

 ابلنسبة لألدلة ملاتصحل علیاھ من يسریج).
 

 إلابوضافة ىلإ لذك، فقد جاتحی األرم ىلإ لاخدإ معلومات ةیفاضإ يف تلالاماس وسوف عیتدم

 لذك ىلع ما طتلبونھ نم يسریج(مفثال لدأة دنتسمیھ لاخ). والدب أن ءایشألا اتلالیة وسف استعد

أ معلومات – باإلةفاض إلى ام وھ روكذم أعهال – برما وجاتحتن ىلإ شأمااھل في  يف دحتید ی

 الالتسام .
 
 

 (٢) تلامتاسا أللدةل یدنتسملاة
 

ادنتسم وسفف وجاتحتن ىلإ كأتید عاونأ لامتسندات المةبولط ونقاط التاریخ  اذإ متنك نوبلطت ت

ذ ةلصلا يذلا بتریط املابدة المةبولط (یرصتق ىلع قاطن بتریط ةرتفب تراكاب الةمیرج).  ی
 

ادن الخلف تةر ٢١ ویما . اذإو تطلب يفو  احلة حنم تلالاماس إفننا لطنب ةداع زاربإ المستت

أ تركذ ابسألاب يف  ألارم ةرتف قأصر جاتنإل دنتسملاات مف)ثال ٧ وأ ١٤ یوام) جیفب ن

 الالتسام.
 

اذإ  حاتجتم إلى لامةدا ولطملاب الوصحل یلعھا نع قیرط رمأ حبث مف)الث ارظن خ دوجولطر

أ دحتدوا يف بلطلا يلعف  بأن ملاؤةسس لامالیة أو شلااھد ربام یتلف التسمندات) جیفب یلعكم ن

أ رمأ وربتعت فیھ ن ملا وقع بولطملا لابثح ھیف. ولامةدا ملاطلوب ساتحواذھا اولبسب لاذي ن

و لصة من دالبكم امبر أ طابض ذی رورض. بجیو یلعكم أن اومدقت فتاصیل نع ی حبلا ث ی

أ  غریبنو يف لامةدعاس يف ةیلمع حبلاث/ االستذاوح. وإنان وتنقع بابسأ قویة ظللن يف ن

 ملاؤسسة لامةیلا المشھةرو وسف جلتأ ىلإ تإالف األدلة وأ تسملاندات نظرا نألھم مھلك نم

 حجرملا أن وكینوا خایعضن قرلاةب مفضویة خلادمات المایلة يف يسریج.
 

 
 

اذ لصلاة:-  رشتلایعتا وناقلانیة ت
 

 

وا لاديلو) ج)یيسر) لعام  ملااةد ٥، و ٥ ب و ٦ نم قانون ةلادعلا جلانائةی ا)لتعن

 ٢٠٠١، بسحب ما وھ لدعم.
 

 ملاادة ٢ نم ناقون تاقیقحت االحتلای ج)یرسي) ماعل ١٩٩١، سحبب ام وھ معلد.
 

 

ا نم وھشد  (٣) اسامتلات للحصلو لعى افإدت
 

اذإ  حاتجتم ىلإ دألة دنتسمیة وحصمبة إبفةدا نم شادھ بجیف كیلعم تلانھیو بذلك يف االلسامت

وذ ةلصلا. نمو الماسرامت ملاعتاةد سؤال تو یدقم ةدوسم ردللاسة نم قبل الشاھد وأ دوھشلا ی

لا شاھد وأ دوھشلا امع ذإا اوناك نیدعتسم تلقمید افإدة ةروصب وطتعةی. وإاذ كانوا غیر تسمعدین

أ  فیعلوا لذك، میكن بیترت ةسلج عم حلف یلامنی دبال من لذك (أنظر (٥) هاندأ) أو، ذإا ناك ن

 لاتمساكم مدقم نم كحممة م وأن لجمس ضقائي وأھن قد مت بافلعل عفر ىوعدلا ضقلاائیة، یفمنك

 لاتمدق بطلب رودصل رمأ نم المحكةم الملكةی جإلبار دھاشلا وأ شلاھدو یدقتلم إفاةد طخیة.
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اذ لصلاة:-   رشتلایعتا وناقلانیة ت

 

 

 

و قلاضائةی يف مناطق الاخصتاص ىرخألا) ج)یيسر)  مأر لدألاة وائارقلن دلل)عای

 علما ١٩٨٣
 

 (٤) اسامتلات لمعل قماتالب یقحتللق
 

ذإ ا نكتم ققحتون يف مئارج حاتلای طخیر وأ دقعم یفمنك ءارجإ لباقمة للتقحیق عم دھاشلا وأ

 شلاھدو في سریجي يفو لتك حلاالة میكنكم رطح سأئلة ذات صلة بتقیقحكم. اذإو اكن ذھا

 غرموبا بجی یلعكم أن لطتبوا لذك يف تلالاماس رتلتبی رجإاء لتك ملاقابلة.
 

اذ لصلاة:-  رشتلایعتا وناقلانیة ت
 

 ملااةد ٢ من قانون قحتیقات االتحیال (جسریي) لعام ١٩٩١، امك وھ دعمل.
 

 (٥) لااسامتت ةلدألل یوفشلاة عم لحف یلامنی
 

 
 (أ) يف يسریج

 
أ  اذإ بلطتم ذخأ ھشاةد یوفشة عم لحف الییمن من شلاادھ وأ لاشدوھ يف يسریج فیجب ن

 اوبلطت يف تلالاماس یترتلب عناقاد ةسلج. ثیحو أن لتك لجلاسات ةداع ما ماقت امأم فموض

 ألامن (مفضو ألامن Viscount وھ فملاوض الفنتیيذ ابلمحكةم المةیكل) وأ نائبھ

أ بوجتسیوا اشلاھد وأ ادلبلا جراخ يسریج ن او لمیماحن عم رفوت قوقح للحیرضان يف ن

شلا ھدو. بجیو علیكم بمجوب لذك تقدیم ءامسألا واتلفایصل نع خشلاص وأ األخشاص

يتلا  ودوتن ءارجإ االستجواب يف جیيسر معمھ باإلفاضة إلى صافتیل شلاادھ وأ دوھشلا

اوجتسال ملا طلوب ساتاوجبمھ وعما ذإا ناك دملاعي ھیلع و/ وأ حمامھی وسف رضحی ب

اشلا ھد وأ شلاھدو. وإاذ مل حرتقتوا روضح الجلسة، وسفف حیتاج رمألا ىلإ قائمة شاملة

أ ادنتسمت اذت ةلص ثیح ل سألئلة لامجوھة وحن دھاشلا وأ الھشود عم قافرإ خسن من ی

 متی اھقافرإ عم مكسامتلا. مث یتم رطح هذھ سألالئة إلى شلااھد یحث یقمو بذلك دحأ  ماحمیي

 اتلاج تسملاخیمدن يف تكمب عدملاي العام. لیدبكو ، اذإ متبغر يف شملااركة نم خالل

 صولة دیفیو ىلع الھءاو میفكن بیترت لذك.

 

اذ لصلاة:-  رشتلایعتا وناقلانیة ت
 

 

 ملااةد ٥ و أ ٥ نم قانون ةلادعلا جلانائیة (اتلعاون ودلالي) (یجيسر) ماعل ٢٠٠١

 سحبب ام وھ معلد.
 

 (ب) يف قطنمة اختصاصكم، (أي اءارجإت تللبلیغ یفام ءارو حبلاار يف يسریج)
 

اذإ  قفرأتم عم تلامامكس أمر دتساعاء وأ عإالن آخر یطالب ھیف شادھ ممیق يف يسریج

أ ردصی اراعشإ ىلإ الاشھد عم قافرإ ل إلدالء شبھاھتد يف جیف ،مكدالبوز دمللعي ماعلا ن

أ یيلد اھشبدھت خاجر  مأر ءاعدتسالا وأ اإلعالن اآلرخ. نكلو ال یمنك جإبار اشلادھ ن

 یجيسر.
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اذ لصلاة:-   رشتلایعتا وناقلانیة ت

 

 

 

واع اليلود) (جيسری) علام ٢٠٠١ سحبب  ملااةد ٢ من قانون العدلاة النجاةیئ (التن

 ام وھ لدعم.
 

 (٦) امتلاستا رادصإ ماوأر قتیدی وأ جتمید / ستجلی وأارم تلاقیید راخلاجةی
 

 زوجی دمللعي العام أن مدقتی لطبب ىلإ المحكةم یكلملاة رادصإل رمأ یقتید وأ رمأ دیمجت

 Saisie judiciaire أو لیجستل أمر تقدیی يجراخ ةباین مكنع.

 
 فإذا تلامستم رمأ یقتید وأ جتمید Saisie judiciaire / یجستل أمر قتیدی يجراخ وسفف

 وجاتحتن ىلإ تأكید ما یلي:-
 

أ  لادعىو ئاضقلایة دق مت رفعھا دض عدملاى لعیھ في ؛مكدالب ن

أ الدعىو ئاضقلایة مل متی اھمسح ؛دعب و  ن

رودص  رمأ رداصمة خاجري (أو رمأ یرجتد يجراخ) يف ىوعدلا ضقلاائةی وأ

أ ھناك بابسأ عمقولة اللعقتاد بأھن دق ردصی أمر يف لتك الىوعد؛ وأ   ن

 نم المزمع عفر ىوعد قضائیة دض دملاعى علیھ يف مكدالب وأن ھناك بابسأ

 عمقولة اللعداقت بأنھ دق ردصی أمر اصمدةر يجراخ (أو أمر دیرجت خارجي)

 يف تلك الدعىو.

 (أ)
 
 
 
 
 (ب)

 

اذ لصلاة:-  رشتلایعتا وناقلانیة ت
 

 

 ملااناتد ١٥ و ١٦ من قاننو عاادئت رجلایةم (جيسری) لعام ١٩٩٩ بسحب ما وھ

 دعمل طموبق وباةطس حئاول صماةرد عائدات رجلایةم (تیفنذ أوامر المصاردة)

 (جیريس) ماعل ٢٠٠٨.
 

 ملااناتد ١٥ و ١٦ من قاننو رظح جتاةر ردخملاات ج)یرسي) لعام ١٩٨٨ بسحب ما

 وھ دعمل ومقبط ةطساوب ولائح مئارج الاتراج يف المردخات فنت)یذ أوامر المصاردة)

 (جيسری) ماعل ٢٠٠٨.
 

 ملاادة ٧ نم ئاولح باھرإلا فنت)یذ رماوألا اخلارجیة) (جيسری) اعلم ٢٠٠٨.
 

 (٧) امتلاسات تلسلیج رماوأ ةرداصم راخجیة / اوأمر دیرجت یجراخة
 

 اذإ تنك وعستن جستللی رمأ ةرداصم يجراخ ، وأ رمأ دیرجت خاجري يف جیيسر سفوف

 وجاتحتن ىلإ كأتید النطاق التاةیل:-
 

راس المفلوع وال عضخی إ رمأ صملااةرد يجراخلا / رمأ یرجتلاد يجراخلا ی  ن

 طللع؛ن

يف  األاوحل التي ال تمیثل فیاھ الشخص صلاارد هدض األرم يف لادعىو ضقلاائیة،

 لاتكأید ھنأب دق ستلم راعشإ دلاوعى ةیئاضقلا قباھل وبقت كافي تلمھنیك نم لادفاع فی؛اھ و
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إ فنتیذ رمألا يف يسریج ال راعتیض عم صمالح الدعالة.  ن
 

أ األماول یستم اھزاجتحا يف يسریج وبسحب ملاماسرات صنت  یرشتلاعات ناقلاوةین ىلع ن

اعلا مة ھنأ جیب تقدیم ذمكنم ةر كحملامة جستل یل أمر المةمكح المولطب هدیوزت إلیمك دیكأتك

 نأب األاومل يف جیيسر قد تم دختسااھما وحن ةیبلت أمر صملاادةر خلاارجي. ولكن دملاعي اعلام

 دعتسم لمقانشة ةكراشم الممتلكات وأ اھلیحرت ىلع اسأس احلة حبالة.

 

اذ لصلاة:-  رشتلایعتا وناقلانیة ت
 

 

ملا اةد ٣٩ نم ناقون دئاعات یرجلامة (جيسری) ماعل ١٩٩٩، بسحب ما وھ معدل

 طموبق ساوبطة ئاولح عائدات الةمیرج فنت)یذ وأامر المصداةر) ج)یرسي) ماعل

.٢٠٠٨ 
 

ملا اةد ٣٩ نم قاونن رظح االجتار باملخاردت ج)یيسر) ماعل ١٩٨٨ كما وھ دعمل

 ومطبق يف حئاول ارجئم االجتار يف اردخملات (تذیفن رماوأ ملاصاةرد) (جسریي) لعام

.٢٠٠٨ 
 

 ملاادة ٦ نم ئاولح باھرإلا فنت)یذ رماوألا اخلارجیة) (جيسری) ماعل ٢٠٠٨.
 

اء ةماعلا  ٣- تفلیصا الاتلاص اوإلرجات
 

 (أ) نم ذلاي جیب لاسرإ االتاسامتل لإھی؟
 

Timothy J. Le Cocq Q.C., 

HM Attorney General, 

Law Officers’ Department, 

Morier House, 

St Helier, 

Jersey, JE1 1DD 
 

+44 (0)1534 441200 

+44 (0) 1534 441299 

 تاھف:

 افكس:

law.officers@gov.je :یربد ينورتكلا 

www.lawofficers.gov.je :ناترنت 
 

 (ب) ام ذلاي یسحدث بعد لذك؟
 
 

 وسف تیم ةلاحإ ألامر ىلإ اسمعد شتسمار قانينو يف شلاعةب جلانائیة ردللاسة المئدبیة (ووسف

ورقی ضیأا مالتسا االلتسام). وسوف ولماعتین عم تلالاماس باالشتارك عم سمتراش وناقني و/  ن

أ تسافراسات فیام یتقلع باالامتلس  وأ حمامي الجات من شلاةبع دملاوعي العام. ذإوا شنأت ی

 سفوف یتلصون بكم بلطل حاضیإلا.

mailto:law.officers@gov.je
http://www.lawofficers.gov.je/
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 ما دمى رسعة لماعتلا عم االلسامت؟
 

 (ج)
 
 

دمتعی  لذك ىلع لمح معلال ملاودوج ىدل  شلاعةب ومدى یقعتد االلتسام. وبةفص عامة، وسف

 كیون ھدفان وھ تلاعالم عم االاسامتلت الخل ةدم ثالثة شأھم رن مالتساھا. اذإو ناك لاتماسكم

 الجاع ةفصب خاصة جیفب علمكی ذكر لذك يف االامتلس عم تقدیم ابسألاب.
 

 (د) لھ متیس ةظفاحملا لعى ةیرس االامتلستا؟
 
 

الا لتاسامت عتترب صبفة رس ةماعیة نیب دملاعي علاام اولھجة الطاةبل كلون اذإ ناك االلامتس

ىعسی  وصحللل على رمأ یقتید وأ تجمید / جستیل أمت رقیید يجراخ مث تم الطعنيف  األرم دعب

 لذك أمما كحملامة كلملایة سفوف مزلتست الةرورض عاةد اإلفحاص عن خسنة نم تلالاماس ىلإ

 رطلاف الذي عیترض ىلع طتبقی جستیل أمر التیقید الراخجي.
 

يفو  احلة الاعارتض على اإلراعش (وةداع ةروصب ئاشعة عن یرطق عدوى للمةعجار

 قلاضائةی) برفما مزلتست ةرورضلا صفإلااح نع رھوج االلتسام كلون ةداع ال متی یدقتم

 الالتسام ذاتھ ىلإ خشلاص لاذي عیتضر ىلع دصإار اإلشاعر.

 

اذ ةلصلا – راطإ لمعلا لاقينونا تلقمید دعاسملاة  ٤- رشتلایعتا ت
 

 

اد یفما رواء البراح یأنام دجاوتت ھیدل طتسی یع الميعد لاعام أن یقف موقط سمباعدة البلن

 لاحالصیات الناقوةین فلعل ذلك. ھوناك قوناین تمعةدد یكمتلنھ نم الماسعدة اطلما مت تلبةی

 ارتشاطات ةنیعم. قلود مت اھدیدحت بإیزاج يف زجلاء السابق. لمدیز من تلافایصل امیف قلعتی بھذه

 الاشتراطات اقلانةینو نكمی صوتلال إلى قلاواننی المةروكذ أعهال قومبع اإلننرتت
www.jerseylaw.je 

 

 ٥- سایسلاة
 

 

نی تھج عدملاي العام ةسایس عامة ھنأب نل مدقی سملااعةد يف وحألاال يتلا ال بلطت یفھا جیيسر

اذ تھا سماعةد بلد رخآ يف فنس ورظلاف على ساسأ لاتفلكة و/ وأ جلادیة. وسوف متی ةسارد لك

تلا ماس اءانب على هایازم نكلو يف حاةل اذإ كانت انھك حالة مضتتن تحیز يلام وسفف ددرتی

دملا عي علاام يف یدقتم اسملادعة ذإا ناك ملابغل یقل نع ١٠٫٠٠٠ ھینج ينیلرتسإ (أو ما یعااھلد)

 ام لم تكن انھك سأباب جیف ةدي الةسایس ةماعلا عفلل لذك. وفي احلة االتحیال خلاطری وأ ملاعدق

 سفوف یكنو ذھا لامغلب سحبب دعاوقلا اإلشرادیة ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ ھینج سإترلیين (أو ام یعاھلد).
 

 

 ٦- ةدعاسملا نم ستاطل يسریج ألاىرخ
 

 

اذإ  متنك ىدحإ اطلست رشلاةط يتلا حتتاج إلى معلاموت من جیيسر ىلع سأاس بختسااارت

قف ط، وأ إذا متجتحا ىلإ معتامول ماةیل و/ وأ رماقبة اسحب امیف قلعتی خشبص ھل ةقالع

 ھرإلاباب، وأ بعادئات یرجلامة وأ مئارج االجتار يف المردخات. فینكم حوللدة لامشتركة

أ مدقت سملااعةد (التفایصل میفا یلي).  مئارجلل ملاالیة طرشبة الویات يسریج ن

http://www.jerseylaw.je/
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 ولاحةد لامشتةكر للرجائم لامةیلا
 

Detective Inspector Dave Burmingham, 

Joint Financial Crimes Unit, 

P.O. Box 789, 

Rouge Bouillon, 

St. Helier, 

Jersey 
 

 اھتف: 612250 1534(0) 44+ وأ 612259 (خط بمارش)

 افكس: 870537 1534 (0) 44+

d.burmingham@jersey.pnn.police.uk :ربید الكنورتي 
 

ودشنت معتامول میفا تیعلق بارضإلار باألوساق وأ رومأ ماظنیة مإبفكان ضوفمیة  إواذ متنك ن

أ مدقت ملاساعةد (التیصافل هاندأ).  یجيسر دخللمات لاماةیل ن
 

Jersey Financial Services Commission فموةیض يسریج امدخللت ملااةیل 
 

Mr. B. Faudemer, 

Director – Enforcement, 

Jersey Financial Services Commission, 

PO Box 267, 

14-18 Castle Street, 

St Helier, 

Jersey, 

JE4 8TP 
 

 تاھف: 822000 1534 (0) 44+

 كافس: 822001 1534 (0) 44+

b.faudemer@jerseyfsc.org :دیرب ورتكلاني 

www.jerseyfsc.org :ناترنت 
 

 ٧- تامولعم اضإفةی
 

 ملدیز من ملاعلوتام یىجر صتالاال بـ:-
 

 
 

John Edmonds, Director of Criminal وجن ومدإندز، ریدم شلابعة جلانائةی ● 

j.edmonds@gov.je -  +44 (0) 1534 441245 :Division 
 

Crown Advocate حمامي جاتلا ، Andrew Belhomme أنردو ھلبوم  ● 

a.belhomme@gov.je   - +44 (0) 1534 441236 
 

-:Legal Adviser شتسملااةر وناقلانةی ، Rebecca Boxall ریبیاك بوسكال  ● 

r.boxall@gov.je -   44 (0) 1534 441227 

mailto:d.burmingham@jersey.pnn.police.uk
mailto:b.faudemer@jerseyfsc.org
http://www.jerseyfsc.org/
mailto:j.edmonds@gov.je
mailto:a.belhomme@gov.je
mailto:r.boxall@gov.je
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 قحلملا أ
 

 

 تلاعدھ
 

 

 قاونن تاقیقحت یتحالاال (جریسي) علام ١٩٩١، وأ قاونن ةلادعلا یئانجلاة

واعتل الدولي) (جریسي) ماعل ٢٠٠١   (ان
 

 

 خشص وأ اخشأص حتت قیقحتلا:
 

…………………………………………. 
 

 

أ نأب عمولتام  انأ، ................................................ (االمس)، دھعتأ ی

دنتسم وأ ات متی اللصحت اھیلع ارغألض قیقحتلا وكذملار هالعأ ةباین نع

 .................................................... (امس ةطلسلا) نم خالل دملاعي

ماعلا  عباتلا صلاحةب لاجةلال في جریسيجومب ،ب صلاالحیات المةلوخ إلھی

اقفو  قلانون تاقیقحت االلایتح (جيسری)وأ ، ناقون ادعلالئانجلا ةیة (اتلعاون

لا دويل) (جيسری)ماعل  ٢٠٠١، وسفف ا متیستدخااھم فقط نع قیرط

 .................................................. (امس لسلاطة) ملاذكوةر رغألاض

أ ي أ امكاحمت قد أشنت نع لذك الحتقیق فويواعد ی كلذ  قیقحتلا، يفو ی

 قضةیئا ةیئانج ذاص تلة نم ةیحان داصملارةو لن متی عإطاھئا نم قبل

أ ى خشصوأ   ........................................... ملاذروك (اسم لسلاطة) إلی

 اكولة رخأى ذیفنتل ناقلاون بدون وماةقف ةحیرص نم يعدملا ماعلا عباتلا

 ةبحاصل الةلالج يف يسریج.
 

 

 مكاھعتأ د ضیأا ھنأ ةلاح يف ناك اذإ ط يأ كانھلب ىلإ وأ ةمكحم لجمس

 قضلاو يئاذي یف تماقھ ........................... (امس لسلاطة) بعإءاط راعشإ

اصفإلل ح نع لعملاوامتدنتسملاو اا تلملصحت علیھا نم یجرامیف يس یتلعق

 ابلتحقیق/ المحةمكا ةیئانجلا المذكوةر هالعأ، سفوف متی راطخإ يعدملا الماع

 اصل عباتلاحةب ةلالجلا في یجرسي وانع ھتراشتس سألالا بولنكمی يذ ـل

أ امیف قلعتیب ذكل البلط.  .................................. (امس ةطلسلا) هذختت ن
 
 

 

 وتلاقعی:  ............................
 

 ولاظیةف:  ...........................
 

 اتلاریخ: ............................
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 قحلملا ب
 
 

 دادرتسا لوصألا دملانةی
 
 

أ هدعاسی يعدملا لاع؟ما  (أ) نم يذلا نكمی ن
 
 

أ لبقی تاسامتلا فیما قلعتی تاقیقحتب اسدادرت ألاصلو ندملایة وأ ی ستطیع يعدملا اعلام ن

وا قلاضائةی من ىدحإ مكاحملا وأ لاجملاس اضقلائةی وأ ھیئة أشخاص رخأى لا دعی

جومب ب قلاانون يلحملا يف لبلاد مفضوین بمجوب نوناقلا يلحملا لبللد لملاتمس عمل

 حتقیاقت امیف لعتیق عفرب دعوى قضئایة سالتدادر ألاصلو ةیندملا یجراخلاة وأ يتلا

أ طلسة رخأى ودبی يعدملل  نكمی اھعفر يف الاحلات يتلا یقنومو ھیفا عبمل یقحتق وأ ی

 ماعلا أبن اھیدل ةیحالصلا رادصإل ملث ذھه اسامتلالات.

 

أ حیاھیوت ا؟سامتلال  (ب) ام يھ لامولعمات يتلا بجی ن
 

بجی  أن یحوتي امتلالاس روصبة لماشة ىلع فنس تامولعملا امك يھ حمدةد يف لافةرق

 (٢) (ب) (١) العأه. جیوب مكیلع اضیأ أتلاكدی أبن كانھ ابسأب عمقلوة شاللتباه يف أن

ةلدألا  ملاطةبول من يسریج يھ طبترملاة عبقرا مت اسختدماھ وأ عمزم مادختساھ يف

 كولس ریغ قانينو وأ مت لاتلصح لعیھ وأ جتتھ ةینلا يف لاتحصل علیھ میفا تخیص

ا سلالكو لاغیر قاينون وأ جتانلاة نعھ وأ یفما یتعقل بھ.  ئاعبدت
 

 بوافاضإلة ىلإ ذلك، بجی مكیلع میدقت دھعت لابصیغة راولادة يف القحلم ج.
 

 (١) تاسامتلا حللصلو ىلع ةلدأ سمتیدنة
 

ادن ولطملاةب لاونقاط ادنتسم وسفف تحتاجنو ىلإ یكأتد أناوع السمتت اذإ  تنكم دق لطبمت ت

اذ  ادنتسملا (ووسف تقرصت ىلع طناق راوتیخت  ينمزلا ذي لصلاة بولطملا يف ھذه ت

 ةلص بفتةر سلالكو لاغیر لاقينونا).

 

اذ لصلاة:-  رشتلایعتا وناقلانیة ت
 

 ةداملا ٣ نم قنانو رتساداد ألاصلو ملادینة (اعتلاون لاديلو) يسریج)) اعلم

٢٠٠٧ 
 

ا نم وھشد  (٢) تاسامتلا للحصلو ىلع افإدت
 

اذإ  حاتتجم ىلإ ةلدأ مستدنیة ةبوحصم بإفداة من ھاشد بجیف علكیم كأتید كلذ يف

امتلالا س وتقدیم مسةدو ردلااھتس من قبل دھاشلا وأ وھشلاد وذي لصلاة. نمو ملاعاتد

ةداع  ساؤل ھاشلاد وأ وھشلاد عما اذإ وناكا عتسمدنی لتدقیم ةدافإ روصبة یعوطتة. فإذا

 اوناك یغر مستعدین أن اولعفی لذك ، میكن بیترت سلجة عم لحف لاییمن دبال نم لذك

 (أرظن (٣) هاندأ).
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اذ لصلاة:-  رشتلایعتا وناقلانیة ت
 

 ةداملا ٣ نم قنانو رتساداد ألاصلو ملادینة (اعتلاون لاديلو) يسریج)) اعلم

.٢٠٠٧ 
 

 (٣) تاسامتلا تلاطب ةداھشب یوفشة عم لحف لایمنی
 

 (أ) في يسریج
 

اذإ  حاتتجم ىلإ ةلدأ ةیوفش عم حلف میلاین لیىلد اھب اشھد وأ وھشد يف يسریج

أ اوبلطت يف لالاتامس رتتبی عمل سلجة. یحوث أن ھذه اسلجلات بجیف  لعیكم ن

ةداع  ام تندقع امأم مفضو مألان وأ عاسمد مفضو ألامن احملاومعم نی حق

أ سیتاوبوج ھاشلاد وأ وھشلاد. جیوب ادلب راخج يسریج ن نیرضاحلا  يف ن

لع یمك بمبجو لذك تقدیم ءامسأ وتفصایل شلاخص وأ األاخشص لاذنی نوبغری

اوجت يف جیيسر فاضإلابة ىلإ افتصلی دھاشلا وأ شلاھدو  قبیام اذھ االسب

بولطملا  ھباوجتسام معوا إذا ناك ملاسیجتب و/ وأ احممیھ وسف وكین یأضا

ارضاح  اوجتسالب ھاشلاد وأ شلاھود. اذإو مل قتتروحا وضحر الجلسة، وسفف

اتحی ج رمألا ىلإ قتدیم قامئة ةلماش أللسئلة ةھجوملا وحن دھاشلا وأ وھشلاد عم

ا ذات ةلص افرإوقھا اھلك عم لاتماسكم. ثم یقوم يماحم قافرإ  نسخ نم ملاستندت

 اتلاج ذئدنع رطبح األسئلة ىلع ھاشلاد. دبكویل اذإ رغبمت يف كراشملاة نم

 لالخ لصوة دیفیو ىلع ءاوھلا میفكن رتتبی لذك.
 

 

اذ لصلاة:-  رشتلایعتا وناقلانیة ت
 

وا يلودلا) (جریسي) ماعل  ةداملا ٣ قاونن دادرتسا لوصألا ملادنیة (التعن

.٢٠٠٧ 
 

اءارجإ ادرتساد ألاصلو یندملاة  يف رئادة خاتكصاصم (أي غیلبت اروأق ت

 جراخلایة يف يسریج)

 (ب)

 
اذإ  متقفرأ عم مكسامتلا مأر ساتدعاء وأ رمأ قضيئا آخر یبلاط بیجتسملا وأ

دھاشلا  میقملا يف جیسري باالمتثال إللدالء تداھشبھ يف كدلبم، زوجیف يعدملل

ماعلا  أن یصدر اعشإر ىلإ سملاتیجب وأ شلاادھ عم قافرإ مأر تسالادعاء وأ

 رمألا لاقاضئي آلاخر إال أنھ ال كمین رابجإ تسملاجیب وأ ھاشلاد لالمتثال وأ

 ءالدإلا اھشبدتھ راخج ریجسي.
 

 یوبطنق فنس يشلاء ىلع نتسمد سیجل قررا دصیر من ةھج جراخیة صلنع

اءارجإ رتساددا لوصأ دمنیة جراخیة.  رارقلا زجكء من ت
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اذ لصلاة:-   رشتلایعتا وناقلانیة ت

 

 

وا يلودلا) (جریسي) ماعل  ةداملا ٢ قاونن دادرتسا لوصألا ملادنیة (التعن

.٢٠٠٧ 
 

 (٤) تاسامتلا رماوأل قتدیی لاتصرف يف اكلتمملات
 

 اذإ تنكم تطنوبل رمأ ییقتلد لاترصف يف اكلتمملات وسفف حتتاجنو ىلإ صافتیل عن

 سملاتجیب/ راقعلا بولطملا ھدادرتسا أتلاوكدی لما يلی:
 

 أبنھ قد مت ر فع وعدى قضایئة سالتادرد أصلو ةیندم جراخیة يف البدمك یحث

طبترت  ذھه ألاصلو عبقرا وجومد يف جیريس؛

 مل يھتنت عبد لادوعى ضقلااو ؛ةیئ

نأب  انھك أسببا ةلوقعم لالعتداق أبنھ دق ردصی مأر السرتددا األصلو ملادینة

 جراخلایة يف لادوعى قلاضئای؛ة وأ

أب نھ نم عمزملا أن تیم يف مكدالب وعدى ضقایئة السرتددا األصلو ملادینة

 جراخلایة لعتملاقة راقعب يف يسریج؛ و

 نأب انھك أسببا ةلوقعم دتعو لالعتقدا نأبھ قد ردصی أمر الستدادر ألاصلو

 ةیندملا لاخجرایة يف لادوعى اضقلائیة.
 

اذ لصلاة:-  رشتلایعتا وناقلانیة ت
 

 ةداملا ٦ قاننو استدادر األلوص ةیندملا تلا)عوان يلودلا) (جریسي) ماعل

.٢٠٠٧ 
 

 (٥) تاسامتلا جستلیل رماوأ تسادادر لوصألا ملادنیة جراخلایة
 

 
 

 اذإ تنكم ستعون لتجسیل مأر دادرتسال أصلو مدنیة ةیجراخ يف يسریج وسفف تحتااوج

 ىلإ یكأتد ام يلی:-
 

راس لوعفملا الو یخضع  نأب رمأ رتساددا لوصألا ملادنیة راخلاجةی ی

 ساللتئناف؛
 

اذإ  مل میثتل ىعدملا یلعھ يف اسلجت وعدلاى ةیئاضقلا، أبنھ لتسام اراعشإ باناقعد

 وعدلاى ضقلاائةی ھلبقا وبقت يفاك لتمكینھ من افدلاع نع سفنھ؛ و
 

 نأب تنفیذ األمر يف ریجسي نوكیس انمفای لتحیقق ةلادعلا
 

 
 

تو صن اعیرشتلات ةینوناقلا ىلع ساتباقء ومألاال ملاصادةر يف يسریج أون یتم

و يف يسریج قد تم میدقت  دنتسم كحممة جستلیل رمأ مكحملاة لإیكم أتككدی أبن ألامال

 اھمادختسا وحن لتبیة رمأ ساترداد لوصألا ةیندملا الخارجیة. لونك ملادعي اعلام

 عتسمد انملقشة وضومع ةكراشم األلوص وأ اھلیحرت على اسأس ةلاح ةلاحب.
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اذ لصلاة:-   رشتلایعتا وناقلانیة ت

 

 

 ةداملا ٩ قاننو استدادر األلوص ةیندملا (اتلعاون يلودلا) (جریسي) ماعل

.٢٠٠٧ 
 

 ج)) مولعمات ةیفاضإ
 
 
 

 دیزمل نم تامولعملا یىجر لاصتالا بـ:
 

 
 

Crown Advocate يماحم جاتلا ، Andrew Belhomme أنردو ھلبوم  ● 

a.belhomme@gov.je    - +44 (0) 1534 441236 
 

-:Legal Adviser شتسملااةر نوناقلایة ، Rebecca Boxall ریبیاك بوسكال  ● 

r.boxall@gov.je -   44 (0) 1534 441227 

mailto:a.belhomme@gov.je
mailto:r.boxall@gov.je
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 قحلملا ج
 
 

 دھعت
 
 

واعتلا لودلاي) (جیرسي) ماعل ٢٠٠٧  قانون ساترداد لوصألا لامندي(ة ن
 
 

راجلا قیقحتلا معھم:  صخشلا وأ ألاخشاص ی
 

 
……………………………………………………………………………………. 

 

 انأ، ………………………..……………………… (امسال) ھعتأد نأب

أ معلوامت موسنتدات حتمصل اھیلع رغألاض قیقحتلا الوارد هالعأ ةباین عن  ی

 ………..………………………… (امس سلا لةط) نم اليعدم ا لعام

 ةبحاصل الجلالة يف يسریج مبوجب التایحالص خملاولة إلھی اقفو نوناقل درتسااد

 صألاول ةیندملا ا)لاعتون يلودلا) (جيسری) ماعل ٢٠٠٧ سوف متی دختساااھم قفط

 وباسطة ………………………………… ملاذكورة (اسم لسلا طة)

 رغألاض اقیقحتت استدردا لوصألا ةیندملا وأي دعوى قضةیئا لصألول الیندمة

 ةجتانلا نع كلذ القیقحت نلو تقمو …………………………………

أ خشص أو اكولة أخرى ذیفنتل ناقلاون  وكذملارة (امس الةطلس)ب اإلاصفح اھنع ىلإ ی

ودب ةقفاوم رصیةح منيعدملا  ماعلا عباتلا اصلحةب ةلالجلا في يسریج.  ن
 

أ لطب إلى مكحمة وأ جملس قضيئا  امك ھعتأد اضیأ ھنأب يف احلة إذا ناك كانھ ی

 اويذل قاتم ھیف ........................... (امس الةطلس) بإعطاء راعشإ اصفإللح عن

اد لصحتملا اھیلع نم یجريس فیما لعتیق تلابحقیق/ مكاحملاة تامولعملا  اولمستنت

ةیئانجلا  المذكورة عأالوسف ،هف طخإ متیار يعدملا ماعلا عباتلا بحاصلةةلالجلا  في

 یجرسي واھتراشتس نع ألاسلوب اليذ نكمی ـل .......................... (امس لسلاطة)

أ فیماتی علذب قلك اللطب.  هذختت ن
 
 

 

 لاتوقیع:  ............................
 

 لاوظیةف:  ...........................
 

 یراتلاخ: ............................
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 لامحلق د
 
 

 لاتسلیم
 
 

 أ)) امتلاستا نم ةكلمملا ةدحتملا
 

اءارجإ اعتقلا شملابتھ مھیف يف يسریج ءانبا ىلع مأر تعاقلا حرتویھلم ىلإ إ ت  ن

 لجنإتار زلیوو ھمكحیا مسقلا ١٣ من قاننو ملاختافلا يتلا میكن مقضااتاھ ماعل ١٨٤٨،

 بومبجو رماوأ يف لجملاس امیف لعتیق نلتكسابدا ریأولندا یلامشلاة.
 

ف إذا رأدتم عاتقال شخص مشتبھ یفھ يف يسریج بجیف أن نوكت لذك ةمیرجل مض نوكتن

مئارجلا يتلا  میكن إدانھتا حتت لاقانون جنإلالیيز لاوتي جویداھیف  مكیدل سأببا لوقعمة

 عاللتقلا. بجیو الوأ حلاصلو ىلع رمأ قتعاال نم ةمكحم مختصة يف لجناتار وویزل

 وأ ساكتلندا وأ أیدنلرا لامشلایة ام بسحب نوكت یلعھ احلالة.
 

 جیوب لمع اتلاص عم ةطرش یالوة يسریج و/ وأ ملادعي ماعلا وسوف متی لمع

أ اسیفر ىلإ  ترتلایتاب موقتل رشلاطة وأ باضط نت فیذ لاقاونن مما دلیھ صالةیح داقتعالا ن

 يسریج.
 

اذإو  اكن رمألا الجاع كمیفن قتدیم عاسملادة ىلع جوھ الةعرس. فبرجمد وصلو لاضباط

مكیدل  ىلإ جیريس وسفف موقی باضط رشط جیيسر باحطصابھ ىلإ لاقاضي وألال وأ

دحأ  باونھ. وسوف یحتاج مألار أن ورضحتا كعمم أمر اعالتقال يلصألا ابإلاضفة لإى

ا رخأى مسدناة تم ساتھمادخا لوصحلل ىلع أ اھشدة خطیة عم حلف یمیلان وأ سمتندت  ی

 رمأ االعتقلا يف ةكلمملا ةدحتملا. سووف تحتاجنو لإى عإطءا وأ إبارز دیكأت ىلإ

يضاقلا  أبن رمأ الاعتقاوھ ل رمأ اعتقلا أیصل وأن وتحمیاتھ ةیطخلا أصلیة.اذإو  اكن

رمأ  االعتاقل لمحی تخم ةمكحملا وتویقع لاقيضا وأ إذا اكن قايض حلصلا وھ لاذي

 ھردصأ، داعفة ام یكون لذك فاكیا وبقموال ابإلفاضة ىلإ یكأتد اضلاطب اقللضي األول أبن

 اذھ وھ رمأ قتعالاال ذلاي لصح یلعھ شخایص نم اقلاضي وأ قايض لصلاح.
 

وألا متقناع نأب رمأ االعتاقل أیصل ردصو لابكیفیة یلسلامة وسفف  اذإو اكن اقلاضي ل

 عدیم رمأ االعتقال اصمبدةق وفتلضی ذیفنته في جلازریة. وعندئذ كمین عاتلاق خشلاص

 شملاتبھ یفھ وترلیحھ ىلإ الةكلمم دحتملاة.
 

 (ب) متلااسات رتللحیل نم تاھج ةصتخم خبالف كلمملاة لادحتمة
 

 (١) ارتشالاط ماعلا
 

ادل معةنی".  نكمی يسریجل أن وقتم رتبحلی بتشملاھ ھیفم فقط ىلإ "بن
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 (٢) مئارج دتستعى لاتلیحر
 

أ تقمو قفط رتبیحل خشص بسبب دحإى مئارج حرتلایل. عتوترب  نكمی ریجلسي ن

 الةمیرج بأنھا رجیةم حرتیل يف الاحلات لاتیلاة:
 

اذإ  ناكت میرجلاة ختضع ةمكاحملل يف مكدالب (ساوء تم ھباكتراا لخاد

 البدكم مأ ال)؛ و

اذإ  اكن نفس كولسلا يف لاحة كتراابھ يف يسریج وسف یعتبر میرجة

جومب ب قنانو ریجسي وأ يف لاحة راتكاھبا جراخ جیرسي، میفنك حالمقھتا

 موحكامھتا يف ریجسو ؛ي

اذإ  ناكت ةمیرجلا عضاخة باقعلل يف مكدالب جسلابن ملدة ال تقل نع ١٢

ارھش  توكون عضاخة للعقاب بمجوب قاونن يسریج جسلابن دملة ال تقل

 نع ١٢ ارھش؛ وأ

 خشلاص يذلا تطلبنو ترلیحھ دق تم لعفلاب إدتناھ لتبك رجلایةم نع یرطق

 ةمكحم يف بالمكد وقد ردص علیھ كحلام سلابجن ملةد ال تقل نع عبرأة

 رھشأ لوكنھ رھب وھو طلقی رح فلاخما للقانون.
 

 (٣) میدقت الامتلاس حرتللیل
 

أ اولصتت باألاخشص  بجی سرإال امتلالاس ىلإ المدعي ماعلا لوكن بحرن بكم ن

 ةروكذملا مسأاھئم اندأه مسبقا.
 

أ وكین لالاتماس ارداص نم ةطلسلا وأ جلاھة يف كدالبم لاتي تمتتع  بجی ن

 حالصلابیة لا قاوننیة دصإل ار مثل ذھ ه اسامتلالا ت  – یىجر لا تكأد نم مكنأ

 نوفرعت نم  هذھ  ھجلا ة ق بل رإ سلا امتلالا س. رومبا بلطتی  نوناقلا  كیدل م

 ةفاضإلاب ىلإ  لذ ك أ ن متی  سرإ ال لالا تمسا نم  خ الل لا قناوت ةیسامولبدلا /

 یلصنقلاة.
 

يفو  تالاح عتسالاجال، یمنك سرإال متلالااس لابفاكس وأ دیربلاب ورتكلالاني

 رشبط سرإال لاتماس خطي أیصل يف سأرع وقت يلمع نكمم عبد لذك. يفو

 تالاح الا سجعتال یدشلا د (فثمال إ ذا ناك ت انھ ك أ سابب دیج ة الل عاقتد أب ن

أ یغادر ریج سي لعى وتلا) زوجیفنع  دذئ إ عاطء  شملاتبھ یفھ نم عمزملا ن

متلالا اس یوفشا عن رطیق اھلاتف أ طرشبن یتبعھ لاتماس يطخ يف عرسأ وقت

يلمع  كممن. يفو لتك احلاالت تمتیع يعدملا اعلام لابصةیحال للتمدق لطببرمأل 

 عاتقلا حرتویل مؤتق خالل فترة قصریة (ويف لتك حلااتال یىجر لمع تااصل

روف عم خشألااص روكذملاة ھئامسأم اندأه و/ وأ ةطرش الویات يسریج  ی

 ةروشملل ةدعاسملاو).
 

أ حیتیوھا لالاتماس؟  (٤) ام يھ امولعملات يتلا جیب ن
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راس لوعفملا جیب أن یذرك فیھ ما یلي:  ىتح یكنو امتلالاس ی
 

 نأب نوكی خشلاص يذلا وبلطتن لیحرتھ متھم يف بالمكد ةمیرجب ختضع

حرتلل یل (یىجر االطالع ىلع لافب ةرق (٢) هالعأ)؛

م ا يھ لتك میرجلاة موا وھ وناقلان ذي لصلاة (ساوء اكن قانون وأ يعیرشت

 قانون عيفر) ذلاوي ینص ىلع وجود هذھ میرجلاة (یبج افرإق تقمطفتا

ذ الةلص عم امتلالاس)؛ نم  اقلاننو يعیرشتلا ی

أب نھ بمبجو قامكنون ، فإن أقصى وقعبة كلتل میرجلاة ال تقل نع جسلان

 ةدمل ١٢ ارھش؛ و

ا وأ لاذي صدر یلعھ مكح دوجوملاو ارح طلیقا ىلع يف  ةلاح جسلاین ملادن

 وحن لاخمف للقانون، جیب بیان مدة نجسلا يف كحلام يذلا  دصر دض

 صخشلا – جیوب لعیھ اتسمال كحم نجسلاب ملةد ال تقل نع عبرأة رھشأ.
 

 (٥) شاتتاطار ةلدألا نیبلاوة
 

أ يوتحی االامتلس ىلع تامولعم یفاكة یكمتلن مكحمة يسریج من  بجی ن

تسالا نجات بأن ھنكا أسباب لوقعمة یربتلر اعلاقت خشلاص – ھوذا عیني وجود

 ةلدأ طعتي ابسأبا اكفةی لالابتشه بأن شلاخص ذلاي ودیرتن حرتیلھ دق ارتبك

 میرجة تسحتق رتلاحلی.
 

أ وكتن اذإو  كنا تلالاماس دلب نم یعمن من ئفلاة وألالى، فال اتحتج امولعملات ن

أ تكون يف روصة ھشاةد خطیة شمفةعو لحبف يف  صیغة أدلة (أي ال جاتحت ن

میلا ین وأ ةدافإ ھاشد). كلون كیفأ ين اومدقت مللديع لاعما تامولعملا فقط، لاتي

نكمی  أن أتتي نم ضابط یقحتق وأ قاضي صلالح لاذي قام لابتقحیوأ ق لاقضاي

 لكملاف وأ أي خشص آخر مؤھل موفضو ىلع نحو مئالم يف یدقتم تامولعم

 دقیةق نع قضیمكت.
 

اذإو  لم یكن تلالاماس من لبد یعمن من فلائة األىلو وسفف تحتاجنو إلى میدقت

اداھش خطةی مشفعوة حبلف یمیلان أ يف روصة ت  ملاعتامول يف روصة ةلدأ ی

ادن ثبوتیة. أ مستت ادافإ شھدو بافاضإلة ىلإ خسن من ی  وأ ت
 

 (٦) ام لاذي حیثد عبد لذك؟
 

ب مدرج مكرادصإ لالامتلس اوقتناع ملاديع لاعام أبن اذھ لاتامس مالئم بإمكناھ

أ یقدم ةدعاسملا إلیمك ىلع نحو قانينو لعفیمك أن اوموقت بعلم صتاال مبرشا  ن

 عم اخشألاص ملادةجر مسأاھئم إ هاندأن لم تكوناو دق قمتم بذكل لعفلاب.
 

مو ن ھذه لانةطق ادعاصو وسف لمعی شلاخص ئسملاول نع الالتامس مبرشاة

وط فاكة  مكعم للتدكأ من اعتلامل عم االامتلس یكلابفیة ملاالئمة مكتطاحإو ملعا ال

 ومألار لاتي دق تؤثر علیھ.
 

اذ ةلصلا:  لاتشیرعتا القةینونا ت
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)www.jerseylaw.je( قانون حرتلایل (جيسری) لاعم ٢٠٠٤ امك وھ لدعم 
 

و اضعألاء في اإلاحتد األيبورو أبن خأیذاو يف الاعتبرا بأن رمأ مت  سؤال لادل

راس لامفلوع يف جیيسر. تیوم لاتلیحر فوقا  لاقتعالا الابتاحد األيبورو یلس ی

 ةدھاعمل لجمس وروأبا عن التحریل اعلم ١٩٥٦.
 

 (ج) عمتامول یفاضإة
 

 دیزمل نم تامولعملا یىجر لاصتالا بـ :
 

 
John Edmonds, Director of Criminal وجن ومدإندز، ریدم شلابعة جلانائةی ● 

j.edmonds@gov.je -  +44 (0) 1534 441245 :Division 

mailto:j.edmonds@gov.je

