Sözlük
Aradığınız bilgileri bu sayfada bulamadıysanız veya başka bir sorunuz
varsa coronial.response@justice.govt.nz adresine e-posta göndererek veya 0800 88 88 20 numaralı telefonu
arayarak Baş Sorgu Yargıcının Ofisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Bu sayfada Christchurch mescidi saldırıları ölüme ilişkin adli soruşturma süreci sırasında
kullanılan temel terimler listelenmiştir.
Sorgu yargıcının görev tanımı ve bir ölümün sorgu yargıcına sevk edilmesi sürecinde
yaşananlar hakkında daha genel bilgi için lütfen Adalet Bakanlığı'nın ölüme ilişkin adli
soruşturma hizmetleri web sayfalarına bakın. Bakanlığın ölüme ilişkin adli soruşturma
kılavuzu da ölüme ilişkin adli soruşturma sürecine genel bakış ve Baş Sorgu Yargıcının mescit
saldırıları soruşturmasını anlamanıza yardım edecek diğer bilgileri içermektedir.

Terim

Anlamı

Ölüme ilişkin adli soruşturma genel terimleri
Ölüme ilişkin adli
soruşturma süreci

Ölüme ilişkin adli soruşturma süreci sorgu yargıcı, polisten
veya hastaneden beklenmedik, şiddet içeren veya şüpheli
bir ölümün sevkini kabul ettiğinde başlar. Süreç, sorgu
yargıcının şunları hazırlamasıyla sona erer:
• ölen kişinin ailesine, ölüm nedenini ve daha fazla
araştırma yapılmamasının nedenlerini belirten bir
bildirim veya
• daha fazla araştırma yapıldıktan sonra, ölümün
nedeni ve koşulları ve bu bulguların nedenleri
hakkında bir bulgu belgesi.

Ölüme ilişkin adli
soruşturma

Sorgu yargıcına sevk edilen bir ölümle ilgili bilgi toplama ve
soruları yanıtlama süreci. Soruşturma, sorgu yargıcının
örneğin, ölüme ilişkin adli tahkikat başlatıp başlatmama
veya bir resmi denetim yapıp yapmama konusunda karar
vermesine yardımcı olur.

Ölüme ilişkin adli
tahkikat

Sorgu yargıcı, ölen kişinin kim olduğu, ölüm yeri, zamanı ve
şekli ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için bir tahkikat
yürütür. Tahkikat aynı zamanda sorgu yargıcının gelecekte
benzer bir ölümün yaşanmasını engelleyebilecek tavsiyeler
veya yorumlar yapmasına da yardımcı olur. Sorgu yargıcına
sevk edilen tüm ölümler bir tahkikat içermez veya
tavsiyelerin verilmesiyle sonuçlanmaz.
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Ölüme ilişkin resmi
denetim

Sorgu yargıcının tanıkları şahsen dinlemesi gerekiyorsa
mahkemede resmi denetim adı verilen bir duruşma yapılır.
Ancak resmi denetimler her zaman mahkeme salonlarında
yapılmaz, uygun olan başka bir yerde de yapılabilir.
Tanıklar kanıt sunabilir ve çapraz sorgulanabilir. Ölen
kişinin aileleri, ilgili taraflar ve bazen de halk bir resmi
denetime katılabilir.

Yazılı belgelerin
değerlendirilmesi

Yazılı belgelerin değerlendirilmesinde, sorgu yargıçları tüm
kanıtları kendi ofislerinde (odalarında) okurlar. Ardından
bulgularını açıklarlar. Aile üyeleri ve tanıklar, yazılı
belgelerin değerlendirilmesine katılmaz.

Bulgu

Sorgu yargıcının ölümün gerçek bilgileri hakkında
gerekçesini de içeren yazılı rapor. Gelecekte benzer bir
ölümün gerçekleşmesini engelleyebilecek tavsiyeler veya
yorumlar dâhil edilebilir, ancak bu her zaman için geçerli
değildir.
Bulgu, genellikle bir ölüme ilişkin adli soruşturma sürecinin
son adımıdır.

Sorgu yargıcı

Beklenmeyen, şiddet içeren veya şüpheli ölümlerin neden
ve koşullarını araştırmak üzere adli görevli olarak atanan
yetkili bir avukat.

Baş Sorgu Yargıcı

Baş Sorgu Yargıcı, Sorgu Yargıcı Mahkemesinin başkanıdır.

Sorgu Yargıcı
Mahkemesi

Sorgu Yargıcı Mahkemesi, Adalet Bakanlığı Ölüme İlişkin
Adli Soruşturma Hizmetleri Biriminin desteğiyle, Sorgu
Yargıcı Mahkemesi ve tam zamanlı sorgu yargıcı ile yarı
zamanlı sorgu yargıcından oluşur.

Ölüme ilişkin adli
yargı yetki bölgesi

Sorgu Yargıcı Mahkemesinin veya sorgu yargıcının
gücünün ya da yetkisinin kapsamı veya sınırı.

Sunu

Sorgu yargıcına sunulan argüman. Yazılı veya sözlü
sunulabilir. Bu durumda sunular, ölen kişilerin ailelerince
ve ilgili taraflarca sorgu yargıcına sunulan sorunları ve
endişeleri içerir.

Kanıt

Bir davayı desteklemek için toplanan bilgiler. Kanıtlar
şunları içerebilir:
• Tanıklardan alınan yazılı veya sözlü ifadeler
• Belgeler, fotoğraflar, haritalar ve kayıtlar.

İlgili taraflar

Ölen birinin birinci dereceden ailesi, ölüme ilişkin adli
soruşturmayla ilgili belirli kararlara katılma ve
bilgilendirilme hakkına sahiptir.
İlgili taraflar, sorgu yargıcının ölümle belirli bir ilgisi
olduğunu düşündüğü diğer kişi veya kuruluşlar olabilir. Bu
kişilerin ilgisi, genel halktan farklı veya daha özel bir
konumda olmalıdır.
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Önemli hususlar

İlgili tarafların ölüme ilişkin adli soruşturma süreci
sırasında resmi olarak bilgilendirilmesi gereken önemli
olaylar. Önemli hususlara şu örnekler verilebilir:
• bir tahkikatın başlatılması veya sonlandırılması
• resmi denetimin yapıldığı yer ve zaman.

Adli yardım

Adli yardım, genellikle avukat tutmaya gücü yetmeyen
kişiler için yasal temsil için ödeme yapmak üzere devlet
tarafından sağlanan fondur.
Ölüme ilişkin adli soruşturma davalarında, adli yardım fonu
yalnızca sorgu yargıcı resmi bir denetim yapmaya karar
verirse kullanılabilir.
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