9

Kriminālnodarījumu
kompensācijas tribunāla
Upuru harta

53

9: Kriminālnodarījumu kompensācijas tribunāla Upuru harta
Kādu palīdzību varat saņemt no Tribunāla
Ja pieprasāt kompensāciju, kas saistīta ar noziegumu, mēs kontaktēsimies tieši
ar jums. Vai, ja vēlaties, mēs sadarbosimies ar upuru atbalsta dienestu, kas rīkojas
jūsu vārdā.
Mēs:
•
•
•
•
•

sniegsim jums informāciju, lai palīdzētu aizpildīt pieteikumu
kompensācijas saņemšanai;
kontaktēsimies ar jums pieklājīgi un profesionālā veidā;
nosūtīsim jums rakstisku lēmumu attiecībā uz jūsu lietu;
izmaksāsim jebkādu kompensāciju, kas jums pienākas, cik vien ātri
iespējams; un
paskaidrosim jūsu tiesības pārsūdzēt tribunāla lēmumu.

Jūs varat arī pieteikties kompensācijai no citas Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts
par ievainojumiem, kas šīs dalībvalsts teritorijā gūti vardarbīga nozieguma
rezultātā.
Šajā gadījumā mēs:
•
konsultēsim jūs par iesnieguma sagatavošanu, vai arī jūs varat
pieteikties tieši, izmantojot Eiropas Komisijas interneta vietni http://
ec.europa.eu/ skatīt sadaļu par „Kompensācija noziegumu upuriem”;
•
sagādāsim jums pieteikuma formu;
•
pārtulkosim pieteikuma formu un jūsu atbildes, ja dalībvalsts nepieņem
pieteikumus angļu valodā; un
•
ja to vēlēsieties, saņemsim korespondenci attiecībā uz jūsu prasību no
citām dalībvalstīm un to nodosim jums.
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Ja mēs nerīkojamies atbilstoši jūsu cerībām
Jūs varat pārsūdzēt pirmo Tribunāla lēmumu.
Ja mēs nerīkojamies atbilstoši jūsu cerībām, jūs varat rakstīt:
Valdes priekšsēdētājam
Kriminālnodarījumu kompensācijas tribunāls.
13 Lower Hatch Street
Dublina 2.
Tālrunis: (01) 661 0604
Fakss: (01) 661 0598
E-pasta adrese: criminalinjuries@justice.ie
Interneta vietne: www.justice.ie (skatīt nodaļu “Parējās normatīvās funkcijas”,
kurās atrodama pieteikuma forma un sīkāka informācija par izmaksas shēmu)

Kriminālnodarījumu kompensācijas tribunāla loma
Kriminālnodarījumu gūto ievainojumu kompensācijas tribunāls izmanto
nozieguma rezultātā iegūto personīgo ievainojumu kompensācijas shēmu.
Tas izmanto arī atsevišķu kompensācijas shēmu cietumu darbiniekiem, kuri ir
ieguvuši personīgus ievainojumus nozieguma rezultātā. Tribunāla locekļus ieceļ
Tieslietu, līdztiesības un tieslietu reformu ministrs.
Nozieguma rezultātā iegūto personīgo ievainojumu kompensācijas shēma
ļauj jums pieprasīt segt izdevumus un zaudējumus, kas jums var būt radušies
vardarbīga nozieguma rezultātā, cenšoties novērst noziegumu vai mēģinot
izglābt kādam dzīvību. Shēma paredz kompensācijas izmaksu arī ģimenei, ja
upuris gājis bojā vardarbīga nozieguma rezultātā.
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Kā tas darbojas:
•
lēmumu par katru kompensācijas lietu parasti pieņem viens tribunāla
loceklis;
•
ja neesat apmierināts ar viņa pieņemto lēmumu, jūs to varat pārsūdzēt
trim citiem tribunāla locekļiem, kuru vidū nav tā locekļa, kas ir pieņēmis
sākotnējo lēmumu;
•
mēs noorganizēsim apelācijas sūdzības izskatīšanu privātā un neoficiālā
veidā – jums nav vajadzīgs juridiskais pārstāvis;
•
Tribunāls nesegs nekādus juridiskos izdevumus, kas jums var būt
radušies saistībā ar lietas izskatīšanu Tribunālā; un
•
kompensāciju mēs izmaksāsim vienā maksājumā, lai gan dažos
gadījumos pieļaujam veikt starpizmaksu.
ES direktīva par kompensāciju noziegumu upuriem izveido sadarbības
mehānismu starp ES dalībvalstīm tā, lai noziegumu upuri var saņemt
kompensāciju par citās dalībvalstīs pastrādātiem noziegumiem. Mēs izskatām
citās dalībvalstīs iesniegtās sūdzības. Tāpat mēs palīdzam cilvēkiem, kuri dzīvo
Īrijā, nosūtīt pieteikumus uz citām dalībvalstīm.
Tiesas lēmumi
Tiesa, izskatot krimināllietu, var piespriest likumpārkāpējam izmaksāt
kompensāciju nozieguma upurim. Ja Tiesa ir pieņēmusi šādu lēmumu,
Probācijas dienests uzraudzīs naudas izmaksu saskaņā ar spriedumu izmaksāt
kompensāciju.
Upuris var ierosināt civillietu pret likumpārkāpēju par kompensācijas izmaksu.
Šīs lietas ierosināšana ir upura un viņa juristu ziņā. Veicot izmaksu, Tribunāls
atskaita jebkādas naudas summas, ko upuris jau ir saņēmis no likumpārkāpēja.
(Izdevums publicēts: 2010. gada jūnijā)
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