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 لقانون الجنائي ــ أسئلة تُسأل كثيرا  لإشعارات مخالفة 

CRIMINAL CODE INFRINGEMENT NOTICES (CCIN) 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

 

 ؟CCIN ما هو إشعار مخالفة القانون الجنائي

الجنائي"،  لقانونأي "إشعار مخالفة ل Criminal Code Infringement Notice لعبارة اختصار وه CCIN االختصار 

 صغيرة معينة. مخالفات/جرائمللمخالفين الرتكابهم  اتاإلشعاره ويتم تحرير هذ

 

 ما هي الجرائم؟

 دوالر. 055.55السرقة، عندما تكون قيمة المسروقات أقل من   s378القانون الجنائي 

 السلوك غير المنضبط  s374A (2)القانون الجنائي 

 

 كم سيتعين عليَّ دفعه؟

 دوالر. 055.55هي  CCIN إشعارات المخالفة الجنائية لة لجرائمالمعد  العقوبة 

 

لة؟  ما هي العقوبة المعدَّ

دفعه إذا أراد التعامل مع المسألة بعيداً عن المحكمة. والعقوبة  المخالفدد الذي يتعين على لة هي المبلغ المح  العقوبة المعد  

 جريمة.مخالفة/الدة لللة هي أقل من العقوبة المحد  المعد  

 

 ؟مخالفةإشعار كم من العمر ينبغي أن أكون قبل أن يصلني 

 سنة أو أكبر. 71من سن  للمخالفين (CCIN)يصدر إشعار المخالفة 

 

 ؟ةمخالف إشعارات ر "شرطة غرب أستراليا" اآلنصد  لماذا تُ 

ن شرطة غرب أستراليا )شرطة مك  ، ت  "1577قانون تعديل القانون الجنائي )إشعارات المخالفة( لعام "التشريعات بموجب 

WA مخالفة كخيار بديل للتعامل مع السلوك الجنائي، ويجب على شرطة إشعار ( من إصدارWA  تنفيذ القانون. في

ن الشوارع. عالشرطة  دبع  ت  إلى أحد أقسام الشرطة لتوجيه التهمة إليه. وهذه العملية  تقود المخالفالماضي، كانت الشرطة 

حد من معدل اللمجتمع وا لحمايةسيسمح لضباط الشرطة بالبقاء في الشوارع  (CCIN)المخالفة  اتإصدار إشعارلكن، 

 في المحاكم. الصغيرةالجنائية ظهور الجرائم 

 

ر  ؟مخالفة لي تماذا يحدث إذا حرِّ
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بصمات أصابعك  أيضاً، سيتحدث الضابط المحقق معك حول الحادث، ويأخذ بياناتك. وقد يؤخذ منك في نفس الوقت

 وصورتك )وربما عينة حمضك النووي(. وإن كنت مؤهالً، ست بلَع بأنه سيتم إصدار إشعار مخالفة.

 

 ؟المخالفة سجل سوابق كنتيجة لهذه األولى ــ فهل سيكون لديَّ  سابقتيهذه هي 

 .لهذه المخالفة جنائيةإن كانت هذه هي أول سابقة لك وتم دفع قيمة المخالفة بالكامل، لن يتم تسجيل إي إدانة 

 

 ماذا يحدث إن كال لديَّ سجل سابق لجرائم مماثلة؟

إصدار إشعار مخالفة ليس أمراً إلزامياً، ولضابط الشرطة المحقق أن يتبع حصافته فيما يتعلق  بالمسار المناسب لإلجراءات 

محكمة. ولكن، إذا قرر الضابط أن إصدار التي ينبغي اتخاذها بالنسبة لهذه الواقعة، والتي يمكن أن تتضمن الظهور في ال

 تم دفع المخالفة بالكامل، فلن يتم تسجيل إدانة جنائية لهذه المخالفة.  أمر مناسب، و هو إشعار مخالفة

 

ر لي   ؟مخالفةإشعار كيف أدفع إذا ُحرِّ

 خيارات الدفع مذكورة في إشعار المخالفة، وتشمل:

 شخصياً في مكاتب بريد أستراليا 

  اإلنترنتعلى 

 بالبريد 

 بالهاتف 

 

 ماذا سيحدث إن لم أدفع المخالفة في الموعد المحدد؟

 Final Demand Noticeيوماً، سي رَسل لك "إشعار طلب نهائي"  12ي قيمة المخالفة بالكامل في غضون إن لم يتم تلق  

بي ن عليه.  12مع التكاليف اإلضافية. ويلزم دفع "إشعار الطلب النهائي" في غضون   يوماً من تاريخ إصداره الم 

المخالفة في "سجل تنفيذ ي الدفع في موعد أقصاه التاريخ المبين على "إشعار الطلب النهائي"، يتم تسجيل يتم تلق   إن لم

يحمل المزيد من التكاليف والوقف المحتمل لسيارتك و/أو  وهذا ــ    Fines Enforcement Registry"الغرامات

 رخصة قيادتك.

يتم منع تحرك سيارتك أو إزالة لوحات أرقامها؛ وربما يتم الحجز على رنت؛ وربما موقع على اإلنت فيوقد يتم نشر بياناتك 

 ممتلكاتك وبيعها.

 

 ما هي التكلفة اإلضافية؟

 76.40الرسوم اإلضافية تتعلق باإلدارة وتكاليف البريد المتصلة بـ"إشعار الطلب النهائي"، ومقدارها في الوقت الحالي هو 

 المزيد من التكاليف من ق بَل "سجل تنفيذ المخالفات".دوالراً. وسيتم تطبيق 

 

http://www.police.wa.gov.au/Traffic/Infringements/ViewPayInfringements/tabid/1728/Default.aspx#Final_demand
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 هل يمكنني القيام بدفع جزئي؟

 بالكامل قبل تاريخ االستحقاق. المخالفة دفعال، ينص التشريع على أنه يجب 

 

 هذه المخالفة؟هل يمكنني طلب مراجعة ل

ه نعم، يمكن طلب الفصل القضائي في المخالفة بتقديم طلب مكتوب  رجاء ال". المخالفات وعملياتها "إدارةإلى وموج 

 الرجوع إلى العنوان الموجود على الصفحة الخلفية إلشعار المخالفة.

 

 هل يمكنني اختيار الذهاب إلى المحكمة، وماذا يحدث إذا فعلت ذلك؟

 Elect to "نعم، يمكنك اختيار الذهاب إلى المحكمة. يجب عليك ملء الجزء الخاص بـ"اختيار العرض على المحكمة

Court  الموجود في "إشعار المخالفة" وإرساله بالبريد إلى "وحدة إدارة المخالفات وعملياتها" على العنوان الموجود في

ج    خصوصاً. مخالفةال قى سجالً جنائياً فيما يتعلق بهذهفستتل، المخالفةمذنباً فيما يخص هذا  دتَ نموذج اإلشعار. ولكن، إذا و 

 

 و/أو عينة حمضي النووي ـــ ماذا سيحدث لهما؟لقد تم أخذ بصماتي 

، وتطلب منه إزالة Commissioner of Police "بمجرد دفع المخالفة بالكامل، يمكنك أن تكتب إلى "مفوض الشرطة

 ".WAبصمات أصابعك و/أو حمضك النووي المتصل بحادث المخالفة من قاعدة معلومات "شرطة 

 

 القانونية"؟هل يمكنني طلب "النصيحة 

 .نعم


