Urdu

کرمنل کوڈ انفرنجمنٹ نوٹسیز ) (CCINاکثر پوچھے جانے والے سواالت

 CCINکیا ہے؟
 CCINضابطہ فوجداری کی خالف ورزی کا نوٹس ہے جو معمولی فوجداری جرائم پر مجرموں کو جاری کیا
جاتا ہے .
وہ جرائم کونسے ہیں؟
ضابطہ فوجداری s378

چوری جہاں چرائپ ہوئے سامان کی قیمت  500.00ڈالرسے کم ہو ۔

ضابطہ فوجداری ) s74A (2فسادی رویہ
مجھے کتنا ادا کرنا ہوگا ؟
ایک  CCINجرم کے لئے نظر ثانی شدہ سزا 055.55ڈالر ہے ۔
نظر ثانی شدہ سزا کیا ہوتی ہے؟
نظر ثانی شدہ سزا جرمانے کی وہ رقم ہے جو مبینہ مجرم اس صورت میں ادا کرتا ہے جب معاملہ عدالت کے باہر
نمٹا جائے ۔ نظر ثانی شدہ سزا جرم کے لیے تجویزکردہ سزا سے کم ہے ۔
 CCINدئے جانے کیلئے میری عمر کتنی ہونا چاہئے ؟
ایک  CCINدئے جانے کیلئے مبینہ مجرم کو  71سال یا اس سے زیادہ عمرکا ہونا چاہئے ۔
مغربی آسٹریلیا کی پولیس اب  CCINکیوں جاری کر رہی ہے ؟
ضابطہ فوجداری ترمیمی (خالف ورزی کے نوٹس) کے تحت قانون سازی  1577ایکٹ کے مطابق اب مغربی
آسٹریلیا کی پولیس ) (WA Policeاب مجرمانہ روے سے نمٹنے کیلئے ایک عبوری اختیار کے طور پر ضابطہ
فوجداری کا نوٹس جاری کر سکتی ہے اور مغربی آسٹریلیا کی پولیس کیلئے قانون نافذ کرنا ضروری ہے ۔ ماضی
میں پولیس مجرموں کو مقدمہ قائم کرنے کیلئےتھانے لے جاتی تھی ۔ اس صورت میں سڑکوں پر پولیس کم ہوجاتی
ہے ۔  CCINجاری کرنے کی صورت میں پولیس سڑکوں پر رہ کر کمیونٹی کو بچاسکتی ہے اور چھوٹے موٹے
فوجداری جرائم کیلئے عدالت میں حاضری کی تعداد کم کر سکتی ہے ۔
اگر مجھے  CCINدیدیا گیا تو کیا ہوگا ؟
تفتیشی افسر واقعے کے بارے میں آپ سے بات کریگا اور آپ کی تفصیالت لیجائیگا ۔ اسی وقت آپکی انگلیوں کے
نشانات  ،آپکی تصویر ( اور شاید آپکا ڈی این اے) بھی لے لئے جا ئینگے ۔ اگر اہل ہوئےتو آپ کو ایک CCIN
جاری کیا جائے گا ۔
یہ میرا پہال جرم ہے ۔ کیا اس  CCINکے نتیجے میں میرا مجرمانہ ریکارڈ بن جائیگا؟
اگر یہ آپکا پہال جرم ہے اوراس خالف ورزی کا پورا جرمانہ ادا کردیا گیا تو کوئی مجرمانہ سزا نہیں لکھی
جائیگی ۔
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اگر اسی جرم کے سلسلے میں میرا پہلے سے کوئی ریکارڈ ہے تو کیا ہوگا
ایک  CCINکا جاری ہونا الزمی نہیں ہے اور تفتیشی افسراس واقعے کےبارے میں مناسب کارروائی کیلئے اپنی
صوابدید استعمال کریں گے  ،جسمیں عدالت میں حاضری بھی شامل ہوسکتی ہس۔ اگر تفتیشی افسر فیصلہ کرتا ہے
کہ  CCINکا جاری ہونا مناسب ہے اور پورا جرمانہ ادا ہونا چاہئے تو اس مخصوص خالف ورزی پر کوئی
مجرمانہ سزا نہیں لکھی جائیگی ۔
اگر مجھے  CCINجاری کردیا گیا ہے تومیں ادائیگی کیسے کرونگا ؟
اگرخالف ورزی کا نوٹس جاری کردیا گیا ہے تو ادائیگی کے طریقے اسی پر موجود ہیں جس میں شامل ہیں:
٭ ذاتی طور پر آسٹریلیا پوسٹ میں
٭ آن الئن
٭ بذریعہ ڈاک
٭ بذریعہ ٹیلیفون
اگرمیں وقت پر خالف ورزی کا جرمانہ ادا نہیں کرتا تو کیا ہوگا ؟
اگر 12روز کے اندر پوری ادائیگی نہیں کی جاتی تومزید الگت شامل کرکے آپکو ایک فائنل ڈیمانڈ نوٹس بھیجا
جائیگا ۔ یہ فائنل ڈیمانڈ نوٹس جاری ہونے کی تاریخ کے  12روز کے اندرادا کردیا جانا چاہئے ۔
اگر ادائیگی فائنل ڈیمانڈ نوٹس پر دی گئی مقررہ تاریخ تک نہیں ہوتی توفائنس اینفورسمنٹ رجسٹری میں خالف
ورزی درج کی جائیگی جس کے نتیجے میں آپکو مزید الگت اور آپکی گاڑی اور ڈرائیونگ الئسنس کی ممکنہ
معطلی ہوسکتی ہے ۔
ایک ویب سائٹ پر آپکی تفصیالت شائع ہوسکتی ہیں  ،آپ کی گاڑی کو غیر متحرک کیاجاسکتا ہے یا اسکی نمبر
پلیٹ نکالی جاسکتی ہے اور آپکی جائیداد ضبط کی جاسکتی یا اسے بیچا جاسکتا ہے ۔

اضافی الگت کیا ہے؟
اضافی فیس فائنل ڈیمانڈ نوٹس کے لئے انتظامی اموراور ڈاک کے اخراجات سے متعلق ہے اور فی الحال 76.40
ڈالر ہے ۔ مزید اخراجات فائنز انفورسمنٹ رجسٹری کی طرف سے الگو کئے جائینگے.
کیا میں قسطوں میں ادائیگیاں کر سکتا ہوں؟
جی نہیں  ،قانون کے مطابق ادائیگی پوری اور مقررہ تاریخ کے اندر ہونا چاہئے ۔
کیا میں ایک  CCINپر نظر ثانی کروا سکتا ہوں
جی ہاں ۔ خالف ورزی پر نظر ثانی مینیجمنٹ اینڈ آپریشنز کو تحریری درخواست دیکر کی جاسکتی ہے ۔ انکا پتہ
خالف ورزی کے نوٹس کی پشت پر دیا گیا ہے ۔
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کیا میں عدالت جانے کا انتخاب کرسکتا ہوں اور اگر میں ایسا کروں تو کیا ہوگا؟
جی ہاں  ،آپ عدالت جانے کا انتخاب کرسکتے ہیں ۔ آپ خالف ورزی کے نوٹس میں عدالت جانے کا حصہ مکمل
کریں اور اسے انفرنجمنٹ مینمجمنٹ اینڈ آپریشنز یونٹ کواس پتے پر بھیج دیں جو فارم پر دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس
جرم کے مرتکب پائے گئے تو آپکا اس مخصوص جرم کا مجرمانہ ریکارڈ بن جائیگا ۔

اگر میری انگلیوں کے نشانات اور ڈی این اے لے لئے گئے ۔ ۔ ۔ تو انکا کیا کیا جائیگا؟
جب پورا جرمانہ ادا کردیا جائے تو آپ پولیس کمشنر کو لکھ سکتے ہیں کہ  CCINکے واقعے سے متعلق آپکا
ڈی این اے یا انگلیوں کے نشانات مغربی آسٹریلیا پولیس کے ڈیٹا بیس سے نکال دئے جائیں ۔
کیا میں قانونی مشورہ لے سکتا ہوں ؟
جی ہاں ۔

