
اگر شما به اتهام رانندگی در حالی که فاقد 
گواهینامه رانندگی بوده اید، گواهینامه رانندگی تان 
تعلیق شده است، گواهینامه تان لغو شده است یا از 
رانندگی محروم شده اید اقرار کنید، چه اقدامی باید 

انجام دهید.

Charged with driving without a licence? Dari/Farsi

آیا متهم به رانندگی 
بدون داشتن گواهینامۀ 

معتبر شده اید؟
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من به رانندگی کردن بدون داشتن گواهینامه رانندگی 
متهم شده ام. حاال باید چکار کنم؟

اگر به بی گناهی خود اقرار می کنید، این بخش ها را ببینید:
بخش تخلفات رانندگی در آدرس اینترنتی    • 

www.lawaccess.nsw.gov.au

بروشور Legal Aid NSW با عنوان “مراجعه به دادگاه”    •

اگر شک دارید که باید به تخلف خود اقرار کنید یا خیر، مشاوره 
حقوقی دریافت کنید. ما به شما می گوییم از کجا می توانید مشاوره 

حقوقی دریافت کنید؛ در بخشی با عنوان از کجا می توانم کمک 
حقوقی دریافت کنم؟ در صفحه 7 این بروشور.

چطور باید برای حضور در دادگاه آماده شوم؟ 
تأییدیه هایی درباره شخصیت خود دریافت کنید

تأییدیه هایی از طرف افرادی که می توانند درباره شخصیت خوب 
شما صحبت کنند می تواند به پرونده شما کمک کند. این تأییدیه ها 
باید خطاب به دادرس نوشته شوند و افرادی که آنها را می نویسند 

باید اعالم کنند در مورد اتهاماتی که در دادگاه به خاطر آنها حضور 
دارید آگاهی دارند.

برای کسب اطالعات بیشتر به بروشور Legal Aid NSW با عنوان 
تأییدیه های مرتبط با شخصیت مراجعه کنید.

گواهینامه رانندگی دریافت کنید
اگر شما به رانندگی کردن بدون گواهینامه رانندگی متهم شده اید، 

بهتر است پیش از تاریخ حضور در دادگاه، گواهینامه رانندگی 
دریافت کنید. برای کسب اطالعات در مورد چگونگی انجام این کار 

به آدرس اینترنتی www.rms.nsw.gov.au مراجعه کنید. 

جریمه های خود را مدیریت کنید
اگر گواهینامه رانندگی شما به سبب عدم پرداخت جریمه هایتان تعلیق 

شده است، ترتیب پرداخت آنها را فراهم کنید. اگر برای مدیریت 
بدهی جریمه های خود نیاز به کمک دارید، با Revenue NSW به 

 شماره  805 655 1300 یا آدرس اینترنتی  
www.revenue.nsw.gov.au ارتباط برقرار کنید.

شما می توانید یک طرح پرداخت را تنظیم کنید، یا ممکن است 
بتوانید یک حکم کار و توسعه )WDO( اخذ کنید که به شما اجازه می 

دهد از طریق فعالیت های تأیید شده یا برنامه های اصالحی جریمه 
های خود را تا سقف 1000 دالر در ماه تسویه کنید. برای کسب 

 اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی 
www.legalaid.nsw.gov.au/wdo مراجعه کنید.
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هر آنچه را که می خواهید به دادگاه بگویید، یادداشت کنید
نامه ای خطاب به دادرس بنویسید، یا از چیزهایی که می خواهید 

در دادگاه بگویید یادداشت تهیه کنید. وقتی که دادگاه در مورد 
نوع مجازات شما تصمیم می گیرد، به آنچه می گویید توجه 

خواهد نمود.
شما باید به این موارد اشاره کنید:

چرا تصمیم گرفتید که رانندگی کنید  ♦
اینکه شما در تست تصادفی الکل، یا به دلیل رانندگی   ♦

غیرمعقول یا خطرناک متوقف شده اید 
زمانی که شما متوقف شدید، چه مدت زمانی رانندگی کرده   ♦

بودید )یا قصد رانندگی کردن داشتید(.
چنانچه  گواهینامه رانندگی تان را برای کار یا دالیل شخصی   ♦

نیاز دارید )به عنوان مثال، اگر سایر افراد به شما وابسته 
هستند(:

اگر شما برای کار به گواهینامه رانندگی نیاز دارید، نامه   •
ای از کارفرمای خود دریافت کنید مبنی بر اینکه چنانچه 
شما برای مدت زمانی طوالنی از رانندگی محروم شوید 

چه اتفاقی برای کار شما خواهد افتاد 
اگر دالیل دیگری برای نیاز داشتن به گواهینامه رانندگی   •

دارید ) برای مثال داشتن کودک معلول یا مشکالت 
سالمتی(، شواهدی را در ارتباط با این موضوع )مانند 

گواهی یا گزارش پزشکی( نشان دهید
اگر وسایط حمل و نقل دیگری ندارید که بتوانید از آنها   •

استفاده کنید )مانند وسایط حمل و نقل عمومی یا دوست یا 
عضوی از خانواده که بتواند شما را جابجا کند(، این 

موضوع را به دادگاه توضیح دهید.
چرا دادگاه باید بپذیرد که شما تخلف مشابه دیگری را   ♦

مرتکب نمی شوید. به عنوان مثال، اگر شما به این موارد 
متهم شده اید:

رانندگی بدون داشتن گواهینامه رانندگی - چه مراحلی را   •
طی کرده اید یا طی خواهید کرد تا گواهینامه رانندگی 

بگیرید.
تعلیق رانندگی به سبب عدم پرداخت جریمه - چه مراحلی   •

را طی کرده اید یا طی خواهید کرد تا جریمه های خود 
را پرداخت کنید یا شروع به تسویه این جریمه ها نمایید.
درآمد و هزینه های هفتگی شما به چه مقدار است )این   •
کار به دادگاه کمک خواهد کرد تا مقدار مجازاتی را که 

برای شما در نظر می گیرد مشخص نماید(.
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در دادگاه چه کارهایی را باید انجام  بدهم؟
شما می توانید از دادگاه درخواست کنید تا بررسی پرونده شما   ♦
را به وقت دیگری موکول نماید )این بدان معنی است که شما 

درخواست می کنید تا بررسی پرونده تان به تعویق بیفتد(:
ارائه درخواست برای دریافت گواهینامه رانندگی خود )اگر   •

شما یک راننده فاقد گواهینامه رانندگی هستید( 
هماهنگ نمودن با Revenue NSW  جهت پرداخت جریمه ها   •
)چنانچه گواهینامه رانندگی شما به سبب عدم پرداخت جریمه 

معلق شده باشد(، یا 
دریافت مشاوره قانونی.  •

اگر گواهینامه دارید، آن را همراه خود به دادگاه  ببرید.  ♦

پس از ورود به دادگاه، مامور دادگاه را پیدا کنید و به وی   ♦
بگویید وکیل ندارید و به تخلف خود اعتراف می کنید. معموالً 

می توانید وی را داخل یا بیرون اتاق دادگاه بیابید.
اگر می خواهید مشاورۀ حقوقی دریافت کنید، نزد وکیل حاضر   ♦
-Legal Aid NSW بروید یا از دادگاه بخواهید که پروندۀ شما را 
به وقت دیگری موکول  نماید تا بتوانید مشاوره حقوقی دریافت 

کنید.
پلیس در شرح واقعه ای که نوشته است شرایط و موارد تخلف   ♦

شما را ذکر کرده است. حتما شرح وقایع را بخوانید. اگر با         
گفته های پلیس دربارۀ اتفاق مخالف هستید، الزم است  پیش از 

اقرار به تخلف مشاوره دریافت نمایید.
بازپرس پلیس همچنین باید یک نسخه از سوابق کیفری گذشته   ♦

شما )در صورت وجود( و یک نسخه از سوابق رانندگی تان را 
به شما نشان دهد. این مدارک را به دقت بخوانید تا اطمینان 
حاصل نمایید که آنها واقعا متعلق به شما هستند. وقتی نوبت 

صحبت کردن شما شد،  اگر فکر می کنید در سوابق کیفری یا 
رانندگی شما اطالعات نادرستی وجود دارد، به دادرس اعالم 

نمایید.
به نحوۀ صحبت کردن سایر افراد  با دادرس توجه کنید. منتظر   ♦
بمانید تا نام شما را صدا کنند. بد نیست که در داخل اتاق دادگاه 

بنشینید و به صحبت های افرادی که به جرم خود اقرار می کنند 
گوش دهید تا بهتر بتوانید دالیل خود را ارائه دهید.

هنگامی که نام شما صدا زده شد با  دادرس صحبت کنید.  به   ♦
جرم خود اقرار کنید و نامۀ خود را به  دادرس ارائه دهید یا از 

روی یادداشت هایی که آماده کرده اید بخوانید. هر تأییدیه یا 
مدرکی را که برای پشتیبانی از پرونده خود در اختیار دارید به 

دادگاه بدهید.
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چه اتفاقی ممکن است برای شما رخ دهد؟
برای مدتی از رانندگی محروم خواهید شد مگر اینکه دادگاه تصمیم 
بگیرد که علیه شما محکومیتی ثبت نکند. مجازات های*  مرتبط با 

تخلفات عادی رانندگی در ادامه ذکر شده است:

محرومیت حداقل محرومیتتخلف
پیشفرض*

حداکثر 
جریمه

حداکثر 
محکومیت به 

زندان
رانندگی بدون گواهینامه 

s.53(1)(a) ** رانندگی
دادگاه تصمیم می 

گیرد
دادگاه تصمیم می 

عدم محکومیت 2,200$گیرد
به زندان

رانندگی بدون گواهینامه 
s.53(3) .اولین تخلف

دادگاه تصمیم می 
گیرد

دادگاه تصمیم می 
عدم محکومیت 2,200$گیرد

به زندان

رانندگی بدون گواهینامه 
s.53(3) .6 ماه3,300$12 ماه3 ماه دومین تخلف

رانندگی در دوره 
محرومیت از رانندگی، 
لغو یا تعلیق گواهینامه 

اولین تخلف. 
S.54(1),(3) یا (4) 

)به استثنای مورد تعلیق 
به سبب عدم پرداخت 

جریمه(

6 ماه3,300$6 ماه3 ماه

رانندگی در دوره 
محرومیت از رانندگی، 
لغو یا تعلیق گواهینامه 

دومین تخلف ***.
)به استثنای مورد تعلیق 

به سبب عدم پرداخت 
جریمه(

12 ماه5,500$12 ماه6 ماه

رانندگی در دوره لغو یا 
تعلیق گواهینامه به 
سبب عدم پرداخت 

جریمه. s54(5) اولین 
تخلف

عدم محکومیت 3,300$3 ماه1 ماه
به زندان

رانندگی در دوره لغو یا 
تعلیق گواهینامه به 
سبب عدم پرداخت 

جریمه. s54(5) دومین 
تخلف

6 ماه5,500$12 ماه3 ماه

* اگر دادگاه دوره مشخصی را تحمیل نکند، دوره محرومیت پیش فرض اعمال خواهد شد
** اعداد این بخش به قانون حمل و نقل جاده ای 2013 اشاره دارد

*** “دومین تخلف” مربوط به زمانی است که شما طی مدت 5 سال برای مرتبه  دوم به یک تخلف یکسان 
یا “معادل” با آن محکوم شوید. 9 )2(



پس از صدور رای دادگاه، من چه کاری می توانم  
انجام دهم؟

به یاد داشته باشید که حتی اگر دادگاه برای شما محکومیت ثبت نکند و 
از شما سلب صالحیت نکند، هر دورۀ محرومیت یا تعلیق مرتبط با 

تخلف پیشین پا برجا خواهد ماند.  

♦  در زمانی که از شما سلب صالحیت شده رانندگی نکنید
بدون گواهینامه رانندگی یا زمانی که گواهینامه رانندگی شما تعلیق 

شده یا از رانندگی محروم شده اید، رانندگی نکنید. عالوه بر مجازات 
های فهرست شده در جدول باال، در صورتی که شما ظرف مدت 5 
سال سه مرتبه یا بیشتر از رانندگی محروم شوید،  پلیس می تواند 

وسیله نقلیه شما را برای مدت 6 ماه توقیف کند.
از اکتبر سال 2017، بعضی از افراد می توانند از دادگاه محلی 

درخواست کنند تا دوره های محرومیت آنها از گواهینامه رانندگی 
شان حذف شود. برای اینکه بدانید آیا شما می توانید در این مورد 

درخواست بدهید یا خیر، به بروشور Legal Aid NSW  با عنوان آیا 
شما از رانندگی محروم شده اید؟ مراجعه کنید. 

اگر مجاز به ارائه درخواست هستید، باید نشان دهید که ظرف مدت 
4 یا 2 سال هیچ گونه تخلف رانندگی مرتکب نشده اید؛ بسته به نوع 

تخلفی که بخاطر آن گواهینامه شما سلب شده است. اگر شما تا کنون 
به برخی تخلفات جدی رانندگی محکوم شده اید، نمی توانید 

درخواست خود را ارائه بدهید. شما باید پیش از درخواست مشاوره 
حقوقی دریافت کنید.

♦  برای دریافت گواهینامه مجددا درخواست دهید
هنگامی که دوره محرومیت شما به اتمام رسید، باید برای دریافت 

گواهینامه رانندگی خود دوباره درخواست بدهید. شما به طور 
خودکار گواهینامه تان را دریافت نخواهید کرد. اگر شما قبل از اخذ 
گواهینامه رانندگی جدید رانندگی کنید، ممکن است به “رانندگی در 

دوره محرومیت از رانندگی” متهم شوید. برای آگاهی از شیوه 
دریافت گواهینامه جدید، از طریق شماره  13 22 13 مراجعه به 

آدرس اینترنتی  www.rms.nsw.gov.au، با دفاتر خدمات جاده 
ای و دریانوردی )RMS( ارتباط برقرار نمایید.

♦  جریمه تان را پرداخت کنید
اگر دادگاه شما را جریمه کرده است و فکر می کنید که در پرداخت 
این جریمه  در مهلت 28 روزۀ آن به مشکل بر خواهید خورد، پیش 
از ترک دادگاه با کارکنان دادگاه دربارۀ ترتیبات “مهلت پرداخت” 

صحبت کنید.
 اگر جریمۀ تعیین شده را در مهلت مقرر پرداخت نکنید،   

Revenue NSW  می تواند  اقدامات دیگری علیه شما در نظر  
بگیرد.  جهت آگاهی از شیوه پرداخت جریمه های خود به بخش 

چگونه باید برای حضور در دادگاه آماده شوم؟ مراجعه کنید.

6
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آیا می توانم نسبت به تصمیم دادگاه درخواست تجدید 
نظر بدهم؟

اگر شما با تصمیم دادرس موافق نیستید، می توانید به دادگاه منطقه 
خود درخواست تجدید نظر بدهید، اما پیش از انجام این کار بهتر است 

مشاوره قانونی دریافت کنید. شما از تاریخ تصمیم دادرس 28 روز 
برای درخواست تجدید نظر فرصت دارید. همچنین شما باید هزینه ای 

پرداخت کنید. چنانچه شما مشمول طرح مساعده سنترلینک هستید یا 
در شرایط سخت مالی قرار دارید، در مورد حذف هزینه سؤال کنید.

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد روش درخواست تجدید نظر، به 
بروشور Legal Aid NSW  با عنوان درخواست تجدید نظر از دادگاه 

منطقه مراجعه کنید.
همچنین اگر شما دلیل موجهی برای عدم حضور در دادگاه در زمان 

صدور تصمیم دادرس دارید، می توانید درخواست بررسی مجدد 
تصمیم گیری را ارائه کنید. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد این 

موضوع، به بروشور  Legal Aid NSW با عنوان بررسی مجدد تصمیم 
های دادگاه مراجعه کنید.

از کجا می توانم کمک قانونی دریافت کنم؟
LawAccess NSW

نام یک خط تلفن یاری رسان است که اطالعات حقوقی و ارجاع به 
سایر ارائه دهندگان خدمات و مشاوره حقوقی را در برخی موارد به 
صورت رایگان انجام می دهد. با شماره 529 888 1300 یا آدرس 
اینترنتی www.lawaccess.nsw.gov.au، به بخش تحت عنوان 

“دریافت کمک قانونی” مراجعه کنید.
Legal Aid NSW

شما می توانید از Legal Aid NSW مشاوره حقوقی یا نیابت رایگان 
در دادگاه دریافت کنید. برای یافتن نزدیک ترین دفتر مرتبط در 

منطقه خود با شماره 529 888 1300 تماس بگیرید یا در آدرس 
اینترنتی www.legalaid.nsw.gov.au، به بخش تحت عنوان 

“دریافت کمک قانونی” مراجعه کنید.
Legal Aid NSW فقط در بعضی از موارد به نیابت از شما اقدام می 

کند. ما این موارد را در نظر می گیریم:
این امکان واقعی که شما ممکن است به زندان بروید، یا 		♦
این امکان واقعی که شما ممکن است به زندان بروید، یا 		♦

در صورت وجود برخی “شرایط استثنایی”؛ )شما می توانید با  		♦
مراجعه به بند 1.13 از دستورالعمل ما معنای شرایط استثنایی را 

 بفهمید - به خط مشی آنالین ما به آدرس اینترنتی  
www.legalaid.nsw.gov.au مراجعه کنید.(

 (ALS) خدمات حقوقی بومی
اگر شما یک فرد بومی یا جزیره نشین تنگه تورس هستید، می توانید با 

نزدیک ترین دفتر مشاور حقوقی رایگان ALS تماس بگیرید. برای 
 یافتن نزدیک ترین دفتر ALS در منطقه خود، با شماره 

767 765 1800 یا www.alsnswact.org.au ارتباط برقرار کنید.
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این نشریه یک راهنمای کلی برای قانون است. شما نباید به آن به عنوان 
مشاوره حقوقی تکیه کنید و توصیه می کنیم با مشاور حقوقی در مورد 

وضعیت خود صحبت کنید.

این اطالعات در هنگام چاپ درست است. با این حال ممکن است تغییر کند. 
 جهت کسب اطالعات بیشتر با LawAccess NSW به شماره 

529 888 1300 تماس بگیرید.

اداره خدمات جاده ای و دریانوردی : 13 22 13
© Legal Aid NSW 2017

www.legalaid.nsw.gov.au/  بروشورهای ما را در نشانی
publications به صورت  برخط سفارش دهید یا رایانامه ای به نشانی  

publications@legalaid.nsw.gov.au بفرستید.

This brochure is also available in Arabic, Dari/Farsi and 
Simplified Chinese.

 :Legal Aid NSW برای کسب اطالعات بیشتر درباره خدمات

 Translating and اگر به مترجم شفاهی نیاز دارید، با
 Interpreting Service )TIS National( به شمارۀ  

450 131 )از 9 صبح تا 5 عصر( تماس بگیرید و درخواست 
کنید که با Law Access NSW صحبت کنید. 

اگر شنیدن یا صحبت کردن برای شما دشوار است، با 
 (National Relay Service )NRS به شمارۀ 677 133 

تماس بگیرید و درخواست کنید که با LawAccess صحبت 
کنید یا به نشانی www.relayservice.gov.au مراجعه نمایید. 

 

آیا برای تماس با ما به کمک احتیاج دارید؟ 


