Bir Mahkeme Duruşmasındaki Haklarınız

Akıl Sağlığı Mahkemesi kimdir?
Akıl Sağlığı Mahkemesi (Mahkeme), zorunlu tedavi alan
kişilere bağımsız gözetim sağlamak ve kişinin haklarının
sınırlanmasını en düşük düzeye indirmek için 2014 Akıl
Sağlığı Yasası (Yasa) kapsamında kurulmuştur.
Mahkeme, duruşmaları yürütmek için akıl sağlığı
servislerini ziyaret eder. Mahkeme ayrıca, videokonferans yoluyla da duruşmaları yürütür. Mahkeme’nin
her dairesinin üç üyesi vardır: bir hukukçu, bir psikiyatrist
veya kayıtlı bir tıbbi pratisyen ve bir toplum üyesi.
Mahkeme, bir kişinin zorunlu tedavi almasının gerekip
gerekmediğine karar verir. Mahkeme, bir Tedavi Kararı
vermeden önce, Yasa’daki tüm tedavi ölçütlerinin
uygulandığı konusunda tatmin olmalıdır.
Mahkeme ayrıca, sınırlı koşullarda elektrokonvülsif
tedaviyi (ECT) onaylayıp onaylamamaya karar vermek
için de duruşma yapabilir.
Akıl Sağlığı Mahkemesi duruşması nedir?
Bir Mahkeme duruşması, zorunlu tedavi ölçütlerinin bir
kişiye uygulanıp uygulanamayacağı hakkında karar
vermek için özel bir toplantıdır.
Adil ve zamanlı bir duruşmaya hakkınız vardır
Mahkeme, duruşmaları adil ve zamanlı bir şekilde yürütür.
Duruşma sırasında saygı göreceksiniz, müdahil
olacaksınız ve dinlenileceksiniz. Düşünceleriniz önemlidir.
Adil duruşma, Mahkemenin göz önüne aldığı bilgilerin
size de sağlanması ve söyleyeceklerinizi hazırlamak için
duruşmadan önce size zaman tanınması gerektiği
anlamına gelir. Akıl sağlığı servisi, tedavi ekibince
hazırlanan Zorunlu Tedavi Raporunu, Mahkeme
duruşmasından en az 48 saat önce size vermelidir. Özel
koşullar yoksa, duruşmanızdan en az 48 saat önce klinik
dosyanızdaki bilgilere de erişme hakkınız vardır.
Hukuksal olarak temsil edilmek üzere ayarlamalar yapmak
veya birisinin duruşmaya gelip sizi desteklemesini
sağlamak için zamana ihtiyacınız olabilir. Siz veya
destekleyiciniz duruşmaya katılamayacaksanız, Mahkeme
ile ilişkiye geçip yeni bir duruşma günü isteyebilirsiniz.
Mahkeme isteğinizi yerine getirmek için yapabileceklerini
yapacaktır ama duruşmanın ne zaman yapılacağına ilişkin
olarak Yasa’nın kesin zaman sınırlaması vardır ve
Mahkeme bu sınırlamalara uymalıdır.
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Duruşmaya katılıp görüşlerinizi bildirme hakkınız vardır.
Duruşmada sizi desteklemesi için bakıcınızı, aile üyelerinizi
veya arkadaşlarınızı getirebilirsiniz. Bir Tedavi Kararı
verirken veya ECT’yi onaylarken görüşleriniz, tercihleriniz
ve ihtiyaçlarınız Mahkeme için önemlidir. Katılmamayı
seçerseniz,
Mahkeme
duruşmayı
yürütebilir
ve
yokluğunuzda karar verebilir.
Sizi temsil etmesi için bir avukata hakkınız vardır
Duruşmada sizi temsil etmesi için bir avukata sahip olup
olmamaya karar verebilirsiniz. Victoria Legal Aid ücretsiz
hukuksal hizmetler sağlar ve kimi durumlarda duruşmada
sizi temsil edebilir. Bir avukat sizi temsil ediyor olsa bile
Mahkeme üyeleri yine de sizinle konuşmak isteyeceklerdir.
Size ne gibi bir yardım sağlayabileceklerini görmek için
1300 792 387’den Victoria Legal Aid ile ilişkiye
geçin. Victoria Legal Aid avukatları ayrıca hastaneleri ve
bazı toplum akıl sağlığı kliniklerini düzenli olarak ziyaret
eder.
Akıl Sağlığı Hukuk Merkezi (Mental Health Legal
Centre) ayrıca hukuksal tavsiye ve hizmetler de sağlar.
İlişki numaraları 9629 4422 ve taşradan arayacaklar için
1800 555 887’dir.
Bilgi alması ve sizi desteklemesi için bir kişiyi atama
hakkınız vardır
Bilgi alması ve sizi desteklemesi için, bir bakıcınız, aile
üyeniz veya arkadaşınız olan bir kişiyi atama hakkınız
vardır. Bu kişiye, Atanmış Kişi denir. Atanmış Kişi,
haklarınızı kullanmada ve görüş ve tercihlerinizi iletmede
size yardımcı olabilir. Bir Atanmış Kişi’yi nasıl
atayabileceğinize ilişkin bilgileri tedavi ekibiniz size
sağlayabilir.
Duruşmadan önce
hakkınız vardır
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Mahkeme Raporunuzu (Your Report to the Tribunal) ve
Ön Beyanınızı (Advance Statement) duruşmaya
getirebilirsiniz.
Mahkeme Raporunuz, görüşlerinizi Mahkemeye
iletmenize yardımcı olabilecek bir formdur. Form size
duruşma bildirimi ile birlikte gönderilecektir. Formu
ayrıca Mahkemenin internet sitesinden de indirebilirsiniz.

Bir Ön Beyan, tedavi tercihlerinizi belirleyebileceğiniz bir
belgedir. Tedavi ekibiniz, tedaviniz hakkında karar
verirken Ön Beyanınızdaki tercihleri göz önüne
almalıdır.
Kültürel veya diğer belirli ihtiyaçlarınızın göz önüne
alınmasına hakkınız vardır
Sizin veya destekleyicinizin duruşmada bir tercümana
ihtiyacınız varsa, lütfen akıl sağlığı servisinizden
Mahkeme’ye, size bir tercüman ayarlaması için
bildirimde bulunmasını isteyin. Tercüman, duruşmada
etkili bir şekilde iletişimde bulunmanız için size veya
destekleyicinize yardımcı olabilir. Bunun için ödeme
yapmanız gerekmez. Başka kültürel veya belirli
ihtiyaçlarınız varsa, lütfen akıl sağlığı servisini
bilgilendirin.
Gizlilik ve mahremiyet hakkınız vardır
Mahkeme duruşmaları halka kapalıdır. Bu, sadece
duruşmaya katkıda bulunabilecek kişilerin katılabileceği
anlamını taşır.
Yasa, Mahkeme üyelerinin ve görevlilerinin, hakkınızdaki
bilgileri gizli tutmalarını gerektirir.
Yazılı bir karar isteme hakkınız vardır
Mahkeme’nin kararını yazılı olarak istemek için Mahkeme
ile ilişkiye geçebilirsiniz. Buna, Gerekçeler Beyanı denir.
Gerekçeler Beyanı için istek, duruşmanızdan sonraki 20
işgünü içinde yazılı olarak yapılmalıdır.
İtiraz etme hakkınız vardır
Bir duruşma için Mahkemeye her zaman başvurabilirsiniz.
Duruşmada Mahkemeye niçin bir Karar altında olmanızın
gerekmediğini anlatabilirsiniz. Başvuru formları akıl sağlığı
servisinde
mevcuttur.
Başvuru
formları
ayrıca
Mahkeme’nin
internet
sitesinden
de
indirilebilir.
Hastanelerdeki
ve
kliniklerdeki
görevliler
formu
doldurmanıza yardımcı olabilir. Bağımsız bir savunman
veya toplum ziyaretçisi de formu doldurmanız ve
duruşmaya hazırlanmanız için size destek sağlayabilir.
Mahkeme bir Tedavi Kararı veya ECT Kararı verirse,
Mahkeme’nin kararının gözden geçirilmesi için Victoria
Hukuk ve İdari Mahkemesi’ne (VCAT) başvurabilirsiniz.
VCAT başvurunuzu Mahkeme kararından sonraki 20
işgünü içinde yapmalısınız.
Victoria Hukuk ve İdari Mahkemesi (VCAT)

Bağımsız bir savunman veya toplum ziyaretçisinden
yardım alma hakkınız vardır
Haklarınızı bağımsız bir savunman
ziyaretçileri ile görüşebilirsiniz.

E-posta:
Internet:

9628 9900
1300 079 413 (Sadece taşradan
arayanlar için kent içi ücretine)
vcat-hrd@vcat.vic.gov.au
www.vcat.vic.gov.au
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Bağımsız Akıl Sağlığı Savunmanlığı (IMHA),
Victoria’da zorunlu tedavi almakta olanlar için ücretsiz,
bağımsız ve gizli tutulan bir hizmettir. IMHA
savunmanları, zorunlu tedavi almakta olanlara,
değerlendirilmeleri, tedavileri ve iyileşmeleri hakkında
kararlar vermelerinde veya verilmesinde yer almalarında
yardımcı olur.
Telefon:
E-posta:
İnternet:

1300 947 820
contact@imha.vic.gov.au
www.imha.vic.gov.au

Toplum Ziyaretçileri (Community Visitors), akıl
sağlığı servislerini ziyaret eden ve size sorularınızda
yardımcı olabilen ve onurlu ve saygılı bir şekilde
bakılmanızı ve destek görmenizi sağlayan ve herhangi
bir endişe konusunu belirleyen kişilerdir. Toplum
ziyaretçileri hakkında daha fazla bilgi için Kamu
Savunmanı Ofisi ile ilişkiye geçebilirsiniz.
Telefon:
E-posta:
İnternet:

1300 309 337
OPA_Advice@justice.vic.gov.au
www.publicadvocate.vic.gov.au/ourservices/community-visitors

Şikâyette bulunma hakkınız vardır
Akıl Sağlığı Şikâyetler Komisyonu (MHCC), kamu
akıl sağlığı hizmetleri hakkındaki endişeler ve
şikâyetler konusunda yardımcı olan bağımsız bir akıl
sağlığı şikâyetler kuruluşudur.
Telefon:
E-posta:
İnternet:

1800 246 054 (Sabit hatlardan
ücretsiz arama) veya 9032 3328
help@mhcc.vic.gov.au
www.mhcc.vic.gov.au

Görüşünüz veya şikâyetiniz Mahkeme, bir Mahkeme
üyesi veya bir Mahkeme görevlisi hakkında ise,
Mahkeme ile ilişkiye geçebilir veya Mahkeme’nin internet
sitesinden indirilebilen Görüşler ve Şikâyetler formunu
doldurabilirsiniz.
Akıl Sağlığı Mahkemesi hakkında başka sorunuz
varsa, lütfen bizimle şu yollardan ilişkiye geçin:
Adres:
Telefon:

Telefon:

veya

E-posta:
İnternet:

Level 30, 570 Bourke Street
Melbourne Victoria 3000
9032 3200 veya
1800 242 703 (Kent içi ücretine)
mht@mht.vic.gov.au
www.mht.vic.gov.au
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