TURKISH

MERIT – BİLGİLENDİRME BELGESİ
MERIT NEDİR?
MERIT, Yargıçların Erken Tedavi Havalesi (Magistrates Early Referral Into
Treatment) programıdır. Uyuşturucu bağımlılığı olan yetişkin sanıklar için NSW
Yerel Mahkemeleri’ni temel alan özel bir programdır. MERIT, destek ve geniş bir dizi
tedavi ve programlara erişim sağlar ve tamamıyla gönüllüdür. Seçilmiş
mahkemelerde, alkol sorunu olan sanıklar da MERIT programından yararlanabilir.
MERIT programı, sanıkların, yasal davalarından ayrı olarak, alkol ve uyuşturucu
madde sorunlarının tedavisine odaklanmasına olanak sağlar.
MERIT programına katılım, suçun itiraf edilmesi şeklinde kabul edilmez. Genel
olarak program suçun kabul veya red edilmesinden önce başlar ve mahkeme
davaları, program tamamlanana kadar ertelenir.

MERIT PROGRAMINA NASIL ERİŞİLİR?
Katılımcılar MERIT programına şu kişilerce havale edilebilir:
 yargıç
 avukat
 polis
 aileleri veya arkadaşları
 kendileri.

MERIT PROGRAMINA SEÇİLEBİLME NİTELİĞİ
Katılımcıların şu koşullara uyması gerekmektedir:






kefaletle salıverilmeye uygun olmak veya kefaletin göz önüne alınmasına
gerek duymamak
uyuşturucu bağımlılığı veya alkol sorunu olan bir yetişkin olmak
önemli ölçüde şiddet veya cinsel saldırı bağlantılı suçlara veya Bölge
Mahkemesi’nde görülecek davalara karışmamış olmak
tedavi için uygun olmak ve tedavi edilebilir bir sorunu olmak
katılım için bir Yargıç tarafından onaylanmak.

MERIT NASIL ÇALIŞIR?
Sanık, havale edildiğinde MERIT ekibi ile ilişkiye geçirilir. Bundan sonra sanık
değerlendirilir ve MERIT programına kabul edilir veya edilmez. Sanığın bireysel
gereksinimleri göz önüne alınarak bir vaka görevlisi ile birlikte bireysel bir plan
geliştirilir. Mahkeme, gerekirse, sanığın MERIT programında yer almasını bir kefalet
koşulu olarak ileri sürebilir
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Mevcut olan tedavi türleri şunlardır:







zehirden arındırma
metadon ve diğer ilaç tedavileri
kurumsal rehabilitasyon
bireysel ve grup danışmanlığı
vaka yönetimi
refah desteği ve yardımı.

BUNDAN SONRA NE OLUR?
Katılımcılar, vaka görevlisi ve yargıçla üzerinde anlaşmaya varılan uyuşturucu (veya
alkol) tedavisi planını üstlenmelidir. Ayrıca tüm diğer kefalet koşullarına da uymalıdır.
Tedavi süresince katılımcılar, tedavinin ilerleyişi konusunda güncel bilgiler vermek
üzere Yargıcın karşısına çıkmalıdır.
Vaka görevlisi, katılımcının programdan çıkarılmasını şu koşullarda tavsiye edebilir:
 birbirini izleyen iki randevuya gelmezse
 başka suçlar işlerse
 kefalet koşullarını yerine getirmezse.

MERIT PROGRAMININ TAMAMLANMASINDAN SONRA
MERIT tedavisi tamamlandığında Yargıç, asıl davaya veya ceza duruşmasına
(duruşmalarına) bakar.
Katılımcının tedavisi konusunda bilgi sağlayan ve olası başka tedaviler konusunda
tavsiyelerde bulunan MERIT ekibi, Yargıca bir rapor sunar. Mümkünse, daha fazla
rehabilitasyona yardımcı olmak üzere, ayrıntılı bir bakım sonrası planı geliştirilir.
Katılımcının bireysel tedavi planına uyduğunu veya uymadığını dikkate almak
Yargıca kalmıştır.
Bireysel MERIT tedavi planına karşılık vermemek, ceza verilirken göz önüne
alınmaz. Tüm cezalar asıl suçla ilgili olacaktır.
Daha fazla bilgi için lütfen www.lawlink.nsw.gov.au sitesine girin.

MERIT, Başyargıçlık Dairesi, Başsavcılık ve Adalet Bakanlığı, NSW Sağlık Bakanlığı
ve NSW Polis Gücü’nün ortak girişimidir.

