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Kamu yanıtı

1. İlgili taraf nedir?

2006 Adli Tıp Yasasına göre, Şehidin yakın ailesi, soruşturmayla ilgili olarak
bilgilendirilme ve belirli kararlara katılma hakkına sahiptir.
İlgili taraflar, adli tıp hakiminin soruşturmayla özel bir ilgileri olduğunu düşündüğü
diğer kişi veya kuruluşlar olabilir. İlgileri, bir kamu üyesinden daha fazla veya farklı
olmalıdır.

2. 2019 Christchurch Cami saldırıları adli tıp soruşturmasının
ilgili bir tarafı olursam, ne olur?

Soruşturmanın ilgili tarafı olursanız saldırılarla ilgili daha fazla ayrıntı talep edebilir ve
yargılama süreci veya Kraliyet Soruşturma Komisyonu tarafından çözülmediğini
düşündüğünüz sorunları ya da endişeleri belirtebilirsiniz.
Herhangi bir bilgi talebi, sorun ve endişeler adli yargının yetkisine girmelidir. Adli Tıp
Mahkemesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için Adli Tıp Hizmetleri web sitesi
sayfasını ziyaret edebilirsiniz https://coronialservices.justice.govt.nz/about/
Ayrıca, Baş Adli Tıp Hakimi, soruşturması sırasında, örneğin bir soruşturmanın açılıp
açılmadığı veya tamamlanıp tamamlanmadığı ve herhangi bir soruşturmanın sonucu
gibi önemli konularda tüm ilgili tarafları resmi olarak bilgilendirecektir.
Sürecin ilerleyen dönemlerinde soruşturma duruşması yapılırsa ilgili taraflara tarih,
saat ve yer bildirilecektir. İlgili taraflar herhangi bir soruşturmaya dahil olma şansına
sahip olabilir.

3. İlgili taraf olarak kayıtlı olmasam bile adli soruşturmada
neler olduğunu öğrenebilir miyim?

Evet. Cami saldırıları web sitesi sayfalarını ziyaret ederek neler olduğunu
öğrenebilirsiniz.www.coronialservices.justice.govt.nz/masjid-attacks-coronialprocess. Sayfalar süreç boyunca düzenli olarak güncellenecektir.

4. Şehidin bir aile bireyi isem ve Baş Adli Tıp Hakimi benimle
zaten iletişim halindeyse ilgili taraf olmak için kayıt
yaptırmam gerekir mi?

Hayır, gerek yok.
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5. Şehit ailesinin bir üyesiysem ve aynı zamanda kurşun
yarası mağduruysam ne olur? İlgili taraf olarak kaydolmalı
mıyım?

Hayır. Baş Adli Tıp Hakimi sizinle zaten iletişim halindeyse, ilgili taraf olarak
kaydolmanıza gerek yoktur.

6. Cami saldırılarının adli soruşturmasına nasıl ilgili taraf
olabilirim?

Bu koşullarınıza bağlıdır:

7. İlgili taraf olmak isteyen büyük bir grubumuz var. İstersek
grup olarak başvurabilir miyiz?

•

Şehidin bir aile üyesiyseniz ve Baş Adli Tıp Hakimi zaten sizinle iletişim
halindeyse, ilgili taraf olarak kaydolmanıza gerek yoktur.

•

Saldırıdan kaynaklanan kurşun yarası mağduru veya mağdurun
ebeveynleriyseniz coronial.response@justice.govt.nzadresinden Baş Adli Tıp
Hakimi'ne e-posta göndererek veya 0800 88 88 20. numaralı telefonu arayarak
ilgili taraf olarak kayıt yaptırabilirsiniz.

•

Diğer bireyler ve kuruluşların ilgili taraf olabilmesi için başvurması gerekir. Baş
Adli Tıp Hakimi başvurunuzu değerlendirecek ve sonucu size bildirecektir. Nasıl
başvurulacağını öğrenmek için lütfen
www.coronialservices.justice.govt.nz/masjid-attacks-coronial-process
adresindeki Cami saldırıları web sitesi sayfalarını kontrol edin.

Evet, yapabilirsiniz. Sadece grup için bir temsilci konusunda kendi aranızda
anlaşmanız gerekiyor. Ardından bu kişi, grubunuz adına ilgili taraf olmak için
başvurabilir. Temsilciniz başvurduğunda şunları açıklamalıdır:
•
•

Grubu temsil ettiğini
grubun adli tıp soruşturmasıyla ilgisini.

Baş Adli Tıp Hakimi temsilcinin başvurusunu değerlendirecek ve sonucu bildirecektir.
Nasıl başvurulacağını öğrenmek için lütfen
www.coronialservices.justice.govt.nz/masjid-attacks-coronial-process adresindeki
Cami saldırıları web sitesi sayfalarını kontrol edin.
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8. Peki ya bir grup kurşun yarası mağdurlarından oluşuyorsa? Evet, yapabilirsiniz. Her kişinin Baş Adli Tıp Hakimliği'ne temsilcisinin kim olduğunu
Grup olarak kayıt olabilir miyiz?
bildirmesi gerekiyor. coronial.response@justice.govt.nz adresine e-posta
gönderebilir veya 0800 88 88 20 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
Daha sonra temsilci, kendilerini aday göstermiş tüm mağdur kişiler adına Baş Adli Tıp
Hakiminden ilgili taraf yazışmalarını alacak kişi olabilir.
9. İlgili taraf olarak kaydolursam heyet avukatından yasal
destek alabilir miyim?

Bu aşamada, Adalet Bakanlığı tarafından finanse edilen avukatların hizmetleri Şehit
aileleri için önceliklendirilmiştir.
Saldırılarda kurşun yarası aldıysanız ve bu yasal desteğe erişmek istiyorsanız
lütfencoronial.response@justice.govt.nz adresine e-posta göndererek veya 0800 88
88 20 numaralı telefonu arayarak Adli Tıp Hakimi ile iletişime geçin. Talepler duruma
göre değerlendirilecektir.

10. Sürecin herhangi bir aşamasında ilgili taraf olmak için
başvurabilir miyim?

İlgili taraf olmak için başvurmak istiyorsanız bunu şimdi yapmanızı öneririz.
Başvurunuz başarılı olursa, bu size Baş Adli Tıp Hakiminden bilgi talep etmek ve
yargılama süreci veya Kraliyet Soruşturma Komisyonu raporu ile çözülmediğini
düşündüğünüz konular ya da endişeler hakkında ona bilgi vermek için zaman
verecektir. Bu süreç Şehit aileleri için zaten devam etmektedir.
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