Turkish

CEZA KANUNU İHLAL BİLDİRİLERİ (CRIMINAL CODE INFRINGEMENT NOTICES-CCIN)
SIK SIK SORULAN SORU LAR

CCIN nedir?
CCIN (Criminal Code Infringement Notice), belirlenmiş hafif suç işleyen kişilere
düzenlenecek Ceza Kanunu İhlal Bildirisi’dir.
Suçlar nelerdir ?
Ceza Kanunu (Criminal Code) s378

Çalınan malın değerinin $500.00’dan az
olduğu eşya çalmak

Ceza Kanunu (Criminal Code) s74A (2)

Uygunsuz Davranış

Ne kadar ödemek zorunda olacağım?
CCIN suçu için sınırlı para cezası miktarı $500.00’dır.
Sınırlı para cezası nedir?
Sınırlı para cezası, suçlu olduğu iddia edilen kişinin, davanın Mahkeme’ye gitmeden
sonuçlanmasını isterse ödemesi gereken saptanmış miktardır. Sınırlı para cezası,
suç için saptanmış miktardan azdır.
CCIN verilmesi için kaç yaşında olmam gerekir?
CCIN, suçlu olduğu iddia edilen 17 yaş ve üzeri olan kişilere verilebilir.
Western Australia Polisi niçin şimdi CCIN veriyor?
Ceza Kanunu Değişikliği – (İhlal Bildirileri) Yasası 2011 (Criminal Code Amendment
- Infringement Notices) Act 2011 altındaki yasa şimdi Western Australia Police (WA
Polisi)’nin Suç Oluşturan Eylem’leri yönetmesi için alternatif seçenek olarak ceza
yazmasını sağlayabiliyor ve WA Polisi Yasa’yı uygulamak zorundadır. Daha önce
polis, suçluları sanık olarak suçlanmak üzere karakola götürürdü. Bu işlem polisi
sokaklardan alır. CCIN’nin verilmesi, polis memurlarının sokaklarda kalarak
toplumu korumasını sağlayacak ve Mahkemelerde hafif suçların duruşmalarını
azaltacaktır.
Bana CCIN verilirse ne olacak?
Soruşturma yapan polis memuru olay hakkında sizinle konuşacak ve detaylarınızı
alacaktır. Aynı zamanda parmak izleriniz alınıp, fotoğrafınız (ve DNA alınması da
mümkün) çekilecektir. Hakkınız varsa CCIN’in verileceği hakkında size bilgi
verilecektir.
Bu benim ilk suçum – bu CCIN’in sonucu olarak sabıka kaydım olacak mı?
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Bu sizin ilk suçunuzsa ve ceza tümüyle ödendiyse, sabıka kaydı yapılmayacaktır.
Benzeri suçlardan sabıka kaydım varsa ne olacak?
CCIN verilmesi zorunlu değildir ve soruşturmayı yapan polis memuru takdir hakkını
kullanarak, olay için uygun hareket kararını verecektir, bu karar Mahleme’de
duruşmayı kapsayabilir. Polis memuru CCIN’in verilmesinin uygun olacağı kararını
verirse ve ceza tümüyle ödenirse, bu suç için suç kaydı yapılmayacaktır.
Bana CCIN verilirse, ödemesini nasıl yapabilirim?
Ödeme seçenekleri ceza bildirisinde listelenmiştir ve aşağıdakileri içerir;





Postaneden bizzat
İnternetle
Postayla
Telefonla

Cezayı zamanında ödemezsem ne olacak?
Ödemenin tümü 28 gün içinde ele geçmezse, size ek maliyetle Son Talep Bildirisi
(Final Demand Notice) gönderilecektir. Son Talep Bildirisi’ndeki miktar, bildirinin
üzerindeki hazırlanma tarihinden itibaren 28 gün içinde ödenmelidir.
Son Talep Bildirisi’nde şart koşulan tarihte ödeme ele geçmezse ceza, Ceza İnfaz
Kayıtları’na (Fines Enforcement Registry) kaydedilecektir bu, ilave maliyet ve
aracınızın ve/veya sürücü ehliyetinizin geçici iptal olasılığını taşır.
Aynı zamanda detaylarınız bir elektronik ağda yayınlanabilir; aracınız bloke
edilebilir veya plakaları alınabilir; ve mülkünüze el konularak satılabilir.
Ek maliyet nedir?
Ek ücretler, son talep bildirisi için işletme ve posta giderlerine ilişkindir ve halen
$14.65’tir. Ceza İnfaz Kayıtları tarafından ek giderler uygulanacaktır.
Kısmi ödemeler yapabilir miyim?
Hayır, yasa ödemenin ödeme tarihine kadar tüm olarak yapılmasını zorunlu kılar.
CCIN’nin yeniden incelenmesini isteyebilir miyim?
Evet, cezanın yargısı yazılı olarak Ceza Yönetimi ve İşlemleri’ne (Infringement
Management & Operations) başvurularak istenilebilir, adres ihlal bildirisinin arka
sayfasındadır.
Mahkeme’ye gitmeyi seçebilir miyim ve seçersem neler olabilir?
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Evet, Mahkeme’ye gitmeyi seçebilirsiniz. Ceza Bildirisi’nin Mahkeme Seçimi (Elect
to Court) bölümünü doldurup, formda yazılı olan Infringement Management &
Operations Unit’in adresine postalamalısınız. Suçla ilgili olarak suçlu bulunursanız,
bu suçla ilgili olarak sabıka kaydınız olacaktır.
Parmak izlerim ve/veya DNA alınmıştı – onlara ne olacak?
Ceza tümüyle ödendiğinde Polis Komiseri’ne (Commissioner of Police) yazarak,
CCIN olayıyla ilgili olarak alınan parmak izlerinizin ve/veya DNA’inizin WA Polis
veritabanından silinmesini isteyebilirsiniz.
Yasal Tavsiye isteyebilir miyim?
Evet.

