Adli Yardım ile ilgili SSS
Aradığınız bilgiler bu sayfada değilse veya başka sorularınız varsa
lütfen coronial.response@justice.govt.nz adresine e-posta göndererek veya 0800 88 88 20
numaralı telefonu arayarak Adli Tıp Hizmetleri ile iletişime geçin.
Bu sayfada, Adalet Bakanlığı tarafından finanse edilen avukatlardan adli yardıma geçişle
ilgili bazı sık sorulan soruların (SSS) yanıtlarını bulacaksınız.
Adli yardım nedir?
Adli yardım, genellikle avukat ücretlerini karşılayamayan kişilere yönelik yasal yardım ve
temsiliyet için ödeme yapmak üzere devlet tarafından sağlanan fondur. Adli yardım, 2011
Hukuk Hizmetleri Yasası kapsamında sağlanır. Avukat sizin için çalışır ancak ödemesini
devlet yapar.
Adli yardım, Adalet Bakanlığı'na bağlı değildir. Yalnızca daha önce Bakanlık fonu almış
avukatları değil sizi temsil edecek herhangi bir adli yardım avukatını seçebilirsiniz.
Adli yardım almaya kimler uygundur?
Kurumlar dışında soruşturmayla ilgilenen tüm taraflar soruşturma sırasında adli yardım
başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.
İlgili taraf olan kurumlar adli yardım alabilir mi?
Hayır.
2011 Hukuk Hizmetleri Yasası kapsamında, adli yardım yalnızca bireylere verilir.
Adli yardım ücretsiz midir?
Adli yardım Şehit aileleri, kurşunla yaralanan kişiler veya mescitte bulunan tanıklar için
ücretsizdir.
Diğer ilgili bireylerin adli yardımın bir kısmını geri ödemesi gerekebilir. Bu, sizin mali
durumunuza bağlıdır.
Adli tıp soruşturmasının yasal temsili neden şimdi adli yardımla finanse ediliyor?
2011 Hukuk Hizmetleri Yasası kapsamında, adli yardım bu konudaki soruşturma davaları
başlayana kadar sunulmuyordu.
Mevcut Bakanlık tarafından finanse edilen avukatımı kullanabilir miyim ve bu hala
ücretsiz olacak mı?
Evet.

Bakanlık tarafından finanse edilen avukatımı kullanmaya devam etmek istersem
herhangi bir şey yapmam gerekiyor mu?
Hayır.
Avukatınız sizinle iletişime geçecek ve adli yardım yoluyla sizi temsil etmeye devam
etmesini isteyip istemediğinizi soracaktır. Devam etmesini isterseniz, avukatınız bunu
ayarlaması için Adli Yardım Hizmetleri ile iletişime geçecektir. İletişim bilgileriniz gibi bazı
ek bilgiler sağlamanız gerekebilir.
Peki ya avukatımı değiştirmek istersem?
Sizi temsil etmesini istediğiniz avukatı bulup onunla iletişime geçmeniz ve bu dava için adli
yardım başvurusu hakkında onunla konuşmanız gerekecektir. Avukatın onaylanmış bir adli
yardım avukatı olduğunu kontrol etmek isteyebilirsiniz.
Adli yardım için onaylanmış bir avukatı nereden bulabilirim?
Aşağıdaki aracı kullanarak bölgenizdeki adli yardım için onaylanmış avukatları
bulabilirsiniz:
https://www2.justice.govt.nz/find-a-legal-aid-lawyer/(dış bağlantı)
Halihazırda onaylanmış tüm Christchurch avukatları listesini buradan (dış bağlantı)
bulabilirsiniz.
Onaylı adli yardım avukatı olmayan bir avukat kullanabilir miyim?
Evet.
Ancak, avukatın sizin adınıza adli yardım başvurusunda bulunabilmesi için adli yardım onay
sürecinden geçmesi gerekecektir. Aksi takdirde, avukat ücretini sizin ödemeniz gerekebilir.
Adli yardım onaylı avukat kullanmamayı tercih ederseniz, Yeni Zelanda Hukuk
Topluluğu'nun https://www.lawsociety.org.nz/for-the-public/get-legal-help/(dış bağlantı) olan
web sitesini kullanarak bölgenizde bir avukat bulabilirsiniz.
Nasıl adli yardım alırım?
Avukatınız adli yardıma başvurarak bu konuda yardımcı olabilir.
Bir avukata ihtiyacım var mı?
Bu soruşturma için bir avukata ihtiyacınız yoktur ancak avukatınızın olması faydalı olacaktır.
Bir avukat, soruşturmada temsil edildiğinizden emin olabilir ve sürecin her aşamasında size
yardımcı olabilir.
Adli Yardım alıp almadığımı nasıl anlarım?

Adli Yardım Hizmetleri'nden bir mektup alırsınız. Bu mektupta daha ayrıntılı bilgiler yer
almaktadır.

