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اطالعیه های تخلف در قانون جنایی (  ) CCINسؤاالت که معمو ال ً پرسیده میشود

یک  CCINچیست؟
یک  CCINعبارت از اطالعیه های تخلف در قانون جنایی است که برای مجرمین در رابطه به ارتکاب جرایم کوچک
جنایی صادر میشود.

جرایم کدام ها هستند؟
قانون جنایی s378
قانون جنایی

)s74A (2

سرقت جاییکه ارزش اموال دزدی شده کمتر از  055دالر است
رفتار بی نظمی

چه مبلغی باید بپردازم؟
جریمه تغییریافته برای یک جرم  CCINمبلغ  055دالر است.
یک جریمه تغییریافته چیست؟
یک جریمه تغییریافته عبارت از مبلغ تعیین شده است که یک مجرم باید بپردازد در صورتیکه وی میخواهد با موضوع
در خارج از محکمه معامله شود .مبلغ جریمه تغییریافته کمتر از جریمه تعین شده برای جرم است.
باید چند ساله باشم که یک  CCINبگیرم؟
یک  CCINمیتواند به مجرمین متهم که  71سال و بزرگتر اند صادر شود.
چرا پولیس آسترالیای جنوبی حاال  CCINصادر میکنند؟
قوانین موجود زیر تصحیح قانون جنایی (اطالعیه های تخلف) قانون مصوب سال  1122حاال پولیس آسترالیای جنوبی
) (WA Policeرا قادر ساخته است که یک تخلف را منحیث راه عوضی صادر کند تا با رفتار جنایی معامله کند و
پولیس آسترالیای جنوبی باید قانون را تطبیق کند .در گذشته پولیس مجرمین را به قرارگاه پولیس جهت اتهام رسمی
میبردند .این پروسه پولیس را از جاده ها دور میسازد .صدور یک  CCINبه افسران پولیس اجازه خواهد داد تا در جاده
ها باقی مانده اجتماع را محافظت کنند ،و تعداد ظهور جرایم کوچک جنایی را در محاکم تقلیل بخشند.
اگر برایم یک  CCINصادر شود چه چیزی رخ میدهد؟
افسر تحقیق کننده با شما در مورد حادثه صحبت و مشخصات تانرا یادداشت میکند .شاید نشان انگشتان و عکس (و
ممکن  DNAتان) در همان وقت گرفته شود .اگر شما واجد شرایط باشید برای تان گفته خواهد شد که یک  CCINبرایتان
صادر خواهد شد.

اولین تخلف من است – آیا در اثر این  CCINسوابق جنایی خواهم داشت؟
اگر این اولین جرم تان است و مبلغ تخلف بصورت کامل پرداخته میشود ،هیچ محکومیت جنایی ثبت نخواهد شد.
اگر من سوابق قبلی برای جرایم مشابه داشته باشم چه چیزی واقع میشود؟
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صدور یک  CCINاجباری نیست و افسر تحقیق کننده از اختیار خویش در انتخاب طریقه مناسب عملکرد با حادثه
استفاده خواهد کرد ،که شاید شامل ظهور در محکمه باشد .اگر افسر متذکره تعیین کند که صدور یک  CCINمناسب
است ،و مبلغ تخلف کامالً پرداخته میشود ،هیچ محکومیت جنایی برای همین جرم مشخص ثبت نخواهد شد.
اگر برایم یک  CCINصادر شد ،آن مبلغ را چگونه بپردازم؟
طریقه های پرداخت در اطالعیه تخلف لست گردیده است و شامل:





توسط شخص در آسترالیا پُست ()Australia Post
از طریق انترنت
توسط پُسته
توسط تلفن

اگر مبلغ تخلف را در موقع نپردازم چه چیزی رخ خواهد داد؟
اگر مبلغ مکمل الی  28روز دریافت نشد ،یک اطالعیه  Final Demand Noticeضمیمه مصارف اضافی به شما
فرستاده خواهد شد .مبلغ اطالعیه  Final Demand Noticeباید الی  28روز از تاریخ صدور این اطالعیه پرداخته
شود.
اگر مبلغ مذکور الی تاریخ مشخص شده در اطالعیه  Final Demand Noticeدریافت نگردد ،تخلف مذکور در دفتر
اجرای جریمه ها  Fines Enforcement Registryثبت میشود ،که شامل مصارف بیشتر میشود و ممکن است که
وسیله نقلیه یا جواز رانندگی تان به تعلیق در آید.
مشخصات تان شاید در یک صفحه انترنتی نیز به نشر برسد؛ وسیله نقلیه تان شاید قید شود یا نمبر پلیت های آن دور
شود؛ و شاید ملکیت تان مصادره و فروخته شود.
مصارف اضافی چیست؟
مصارف اضافی ارتباط میگیرد با مصارف اجراییوی و پُستی برای اطالعیه اخیر تقاضا و مقدار آن فعالً مبلغ $14.65
است .مصارف بیشتر دیگری توسط دفتر اجرای جریمه ها تطبیق خواهد شد.
آیا میتوانم بخشی از مبلغ را بپردازم؟
نه ،قوانین حکم میکند که مبلغ باید مکمالً الی تاریخ مشخصه پرداخته شود.
آیا میتوانم برای یک  CCINتقاضای تجدید نظر کنم؟
بله ،میتوانید برای یک تخلف تقاضای قضاوت کنید .درخواستی باید بصورت تحریری به
 Infringement Management & Operationsفرستاده شود ،لطفا ً به آدرسی که در عقب ورقه تخلف موجود است
مراجعه کنید.
,.
آیا میتوانم به محکمه بروم و اگر این کار را کنم چه چیزی رخ خواهد داد؟
بله ،شما میتوانید انتخاب کنید که به محکمه بروید .شما باید بخش  Elect to Courtرا در اطالعیه تخلف تکمیل نموده و
به آدرس دفتر  Management & Operations Unitکه در فورمه شامل است پُست کنید .اگر شما گناهگار جرم
متذکره شناخته شوید ،سوابق جنایی برای همین جرم مشخص دریافت خواهید کرد.
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نشان انگشتان و  DNAمن گرفته شده بود – اینها چه میشوند؟
همینکه مبلغ تخلف بصورت مکمل پرداخته شد ،میتوانید از  Commissioner of Policeبصورت تحریری تقاضا کنید
که نشان انگشتان و  DNAشما که مربوط همین حادثه است از سوابق پولیس آسترالیای جنوبی حذف شود.

آیا میتوانم مشوره قانونی دریافت کنم؟
بله.

