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ز  ابالغیهسواالت رایج در مورد   (CCIN) آیین کیفریهای تخطی ا

 

CCIN چیست؟  

CCIN  کیفریجزیی است که برای مجرمین برای جرم های  آیین کیفریتخطی از  ابالغیهیک 

 صادر می شود.    از پیش تعیین شده

 جرم ها چه می باشند؟ 

 دالر باشد 055شده کمتر از دزدی در جایی که ارزش کاالی دزدیده   s378کیفری آیین

  رفتار خالف نظم عمومی        s74A (2)ی آیین کیفر

 چه هزینه ای را باید پرداخت کنم؟ 

 دالر است.  055 جریمه پرداخت CCINمجازات تعدیل شده برای جرم  

 مجازات تعدیل شده چیست؟ 

پرداخت شود، به ارتکاب جرم متهم توسط مجازات تعدیل شده مبلغی مقرر است که باید 

مجازات تعدیل شده کمتر جریمه  .بخواهد به پرونده خارج از دادگاه رسیدگی شودخصوصاً اگر 

 از مجازات مقرر برای آن جرم می باشد. 

 دریافت کنم؟  CCINچند سال سن داشته باشم تا باید من 

CCIN کردصادر دارند، سال به باال  71 که برای متهمین به ارتکاب جرم را می توان . 

 صادر می کند؟  CCINچرا پلیس استرالیای غربی هم اکنون 

هم اکنون به  1122 قانون اصالحیه آیین کیفری )اعالمیه های تخطی( مصوبقوانین تحت 

تخطی را بعنوان گزینه  ابالغیه( این اختیار را می دهد که WAپلیس استرالیای غربی )پلیس 

باید قانون را اعمال کند.  WAای جایگزین برای رسیدگی به رفتار مجرمانه صادر کند و  پلیس 

. این روند پلیس جا متهم شوندتا در آن می بردایستگاه پلیس  بهدر گذشته، پلیس مجرمین را 

در خیابان ها پلیس اجازه می دهد  افسرانبه  CCINها را از خیابان ها دور می کرد. صدور یک 

مانده و به محافظت از جامعه محلی و کاهش تعداد مراجعین به دادگاه ها به علت جرایم 

 جزیی بپردازند. 

 برای من صادر شود، چه اتفاقی می افتد؟ CCINاگر یک 

با شما صحبت می کند و مشخصات شما را ثبت می کند. ممکن  رویدادافسر بازرس در مورد 

( نیز همزمان گرفته DNA)و احتماالً نمونه  شما و عکس ویدت شما انگشت نگاری شاس

 CCINکه برایتان  می شود، به شما توصیه الزامات سنی شامل حال شما شودشود. چنانچه 

 صادر خواهد شد. 

 



سابقه کیفری خواهم  CCINآیا در نتیجه دریافت این  -این اولین جرم من است 

 داشت؟ 

اگر این اولین جرم شما باشد و جریمه تخطی کامالً پرداخت شود، هیچ سابقه کیفری برای 

 شما به ثبت نخواهد رسید. 

اگر پیش از این سابقه ای کیفری برای جرم های مشابه داشته باشم، چه اتفاقی 

 می افتد؟

 نمی باشد و افسر بازرس به صالحدید خود اقدامی متناسب با رویداد اجباری CCIN یک صدور

به دادگاه نیز شود. چنانچه افسر شما  ارجاعبعمل خواهد آورد، که ممکن است شامل 

و اگر جریمه تخطی کامالً پرداخت شود، هیچ  مناسب است، CCINتشخیص بدهد صدور یک 

 ید. رویداد به ثبت نخواهد رس نسابقه کیفری برای ای

 برای من صادر شود، چگونه می توانم آن را پرداخت کنم؟ CCIN چنانچه یک

 : از تخطی فهرست شده اند و عبارتند ابالغیهگزینه های پرداخت جریمه در 

 حضوری در دفاتر پستی استرالیا 

 آنالین از طریق اینترنت 

 از طریق پست 

 از طریق تلفن 

 ؟ می افتداگر جریمه تخطی را به موقع پرداخت نکنم، چه اتفاقی 

نهایی مطالبه مبلغ با هزینه  ابالغیهروز پرداخت نشود، یک  82چنانچه کل مبلغ جریمه طی 

روز از تاریخ  82باید طی  نهایی مطالبه مبلغ ابالغیهای افزوده برای شما ارسال خواهد شد. 

 صدور روی ابالغیه پرداخت شود. 

نهایی مطالبه مبلغ پرداخت نشود، مورد  ابالغیهمبلغ پرداختی تا تاریخ موعد قید شده در . اگر 
تخطی نزد دفتر ثبت اجرای جریمه ها، که هزینه های بیشتر و امکان توقیف خودرو و/یا گواهی 

   نامه رانندگی شما را به همراه دارد، به ثبت خواهد رسید. 

یک وب سایت منتشر شود؛ خودرو شما ممکن است مشخصات شما نیز ممکن است در 

پالک خودرو ضبظ شود؛ و اموال شما ممکن است ضبط و به فروش برسد. توقیف شده و   

 هزینه افزوده برای چه می باشد؟ 

نهایی مطالبه مبلغ است  ابالغیهاداری و پستی برای صدور هزینه افزوده مرتبط با هزینه های 
هزینه های بیشتری نیز توسط دفتر ثبت اجرای جریمه ها است.  دالر 56.40که در حال حاضر 

 اعمال خواهد شد. 

 آیا می توانم این مبلغ را خرد خرد پرداخت کنم؟ 

 خیر، قانوم حکم می کند که مبلغ پرداختی باید کامالً تا تاریخ موعد قید شده پرداخت شود. 

 



 درخواست تجدیدنظر دهم؟ CCINآیا می توانم در مورد 

بله، قضاوت در مورد ابالغیه تخطی را می توان از طریق ارسال نامه کتبی به واحد مدیریت و 

به آدرس موجود  ؛درخواست کرد Infringement Management & Operationsعملیات تخطی 

 . در پشت ابالغیه تخطی مراجعه کنید

آیا می توانم انتخاب کنم که مورد به دادگاه ارجاع شود و اگر چنین کاری کنم، چه 

 اتفاقی می افتد؟ 

انتخاب دادگاه در بله، شما می توانید انتخاب کنید که مورد به دادگاه برود. شما باید بخش 
 Infringementعملیات تخطی ابالغیه تخطی را تکمیل کنید و آن را به واحد مدیریت و 

Management & Operations نشانی قید شده در فرم پست کنید. چنانچه در دادگاه  به
 گناهکار شناخته شوید، برای آن جرم خاص سابقه کیفری پیدا خواهید کرد. 

 با آنها چه کار می کنند؟  -گرفته شد  DNAاز من انگشت نگاری و نمونه 

انید به کمیسیونر پلیس نامه ای پس از آنکه جریمه تخطی کامالً پرداخت شد، شما می تو

از پایگاه داده های پلیس  CCINبه آن رویداد  مرتبط DNAنوشته و بخواهید اثار انگشتان و یا 

WA  .برداشته شود 

 آیا می توانم جویای مشاوره حقوقی شوم؟ 

 بله. 


