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4: Prokuratūras direktora (DPP) biroja Upuru harta

Kādu palīdzību varat saņemt no DPP
Ja esat nozieguma upuris, varat mums lūgt:
•
ņemt vērā jūsu viedokli, kad tiek pieņemts lēmums vai ir jāierosina lieta;
•
vēlreiz izskatīt mūsu pieņemto lēmumu, ja tam nepiekrītat.
Ja jūsu ģimenes loceklis vai dzīvesbiedrs ir kļuvis par upuri gadījumā ar letālu
iznākumu, jūs varat vērsties pie mums un mēs:
• ja vien tas būs iespējams, informēsim par iemeslu gadījumā, ja tiek
pieņemts lēmums lietu neierosināt; šis noteikums tiks piemērots
gadījumiem, kad nāve iestājusies 2008. gada 22. oktobrī vai vēlāk.
Ja esat liecinieks, mēs:
•
izturēsimies pret jums ar cieņu un rēķināsimies ar jūsu personīgo
stāvokli, tiesībām un pašcieņu;
•
sadarbosimies ar Gardaí, lai pārliecinātos, ka saņemat jaunāko, ar jūsu
lietu saistīto informāciju, jo īpaši gadījumos, kad ir noticis vardarbīgs vai
seksuāls uzbrukums; un
•
noorganizēsim jums iespēju ar juridisko konsultantu un advokātu pirms
tiesas sēdes, ja to vēlēsieties. Advokāts jums paskaidros, kas notiks
tiesas sēdē, bet viņam nav tiesību runāt ar jums par liecību, ko sniegsiet.
Ja apsūdzētajam tiek piespriests cietumsods, mēs varam:
•
lūgt otrās instances tiesu pārskatīt piespriesto sodu, ja uzskatām, ka
tas ir nepamatoti viegls, jeb, citiem vārdiem sakot, ja tas ir tik viegls,
ka neatbilst likumā noteiktajam. Mēs varam lūgt pārskatīt Centrālās
krimināltiesas, Apgabala krimināltiesas un Īpašās krimināltiesas
spriedumus. un Īpašajā krimināltiesā. Mums nav tiesību pārsūdzēt
Apgabala tiesas lēmumu.
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Ko jūs varat darīt, ja mēs nerīkojamies atbisltoši jūsu cerībām
Ja rodas jebkādi jautājumi vai sūdzības pa mūsu pakalpojumiem, jūs varat
sazināties ar
Prokuratūras direktors
14 - 16 Merrion ielā
Dublina 2.
Tālrunis: (01) 678 9222
Fakss: (01) 661 0915
Interneta vietne: www.dppireland.ie
Jūs varat arī apmeklēt mūsu vietni un atrast mūsu
•
informācijas bukletu par DPP lomu;
•
informācijas bukletu par ierašanos tiesā kā lieciniekam;
•
īsu ceļvedi ar informāciju par krimināltiesību sistēmu;
•
upuriem un lieciniekiem paredzēto sadaļu.
DPP biroja loma
Ja iesniedzat ziņojumu par nopietnu noziegumu, Gardaí to izmeklēs un nosūtīs
lietu DPP birojam. Pēc tam mēs ar šo lietu iepazīsimies, lai noskaidrotu, vai ir
pietiekams iemesls apsūdzēt kādu personu noziegumā un kāda apsūdzība
jāizvirza.
Lēmuma pieņemšana par lietas ierosināšanu
Lēmums par lietas ierosināšanu ir ļoti nopietns – tas var ilgstoši ietekmēt gan
upuri, gan arī apsūdzēto personu. Vienīgi DPP vai viens no mūsu juristiem,var
pieņemt lēmumu par lietas ierosināšanu nopietnos gadījumos, piemēram,
slepkavība, dzimumnoziegums vai ceļu satiksmes negadījums ar letālu rezultātu.
Gardaí var pieņemt lēmumu par lietas ierosināšanu mazāk nopietnos
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noziegumos. Bet arī šajos gadījumos lieta tiek ierosināta DDP vārdā un DDP ir
tiesības noteikt, kā Gardaí ar šo lietu ir jārīkojas.
Pieņemot lēmumu par lietas ierosināšanu, mēs rīkojamies neatkarīgi. Tas nozīmē,
ka neviena cita persona, pat ne valdība, nevar mums noteikt, vai kāda lieta ir vai
nav jāierosina
Lieta netiek ierosināta
Ja tiek pieņemts lēmums lietu neierosināt, mēs par šāda lēmuma iemesliem
informējam tikai policiju, kas lietu ir izmeklējusi. Taču, ja vien tas būs iespējams,
noziegumos ar letālu iznākumu mēs sniegsim informāciju upura ģimenes
loceklim vai dzīvesbiedram par šādas rīcības iemesliem. Šis noteikums tiks
piemērots gadījumiem, kad nāve iestājusies 2008. gada 22. oktobrī vai vēlāk.
Lietas izskatīšana tiesā
Gardaí jums paziņos, vai mēs esam nolēmuši ierosināt lietu, un, ja tas tā ir, – kad
un kur notiks tiesas sēde.
Vissmagākās lietas tiek izskatītas:
• Centrālajā krimināltiesā,
• Apgabala krimināltiesā, vai
•	Īpašajā krimināltiesā.
Šajos gadījumos lietu tiesā ierosina jurists, kurš darbojas DDP interesēs.
Mazāk nopietnos gadījumos lieta tiek izskatīta Apgabala tiesā. Šajos gadījumos
lietu tiesā ierosina Gardaí vai jurists, kurš darbojas DDP interesēs
(Izdevums publicēts: 2010. gada jūnijā)
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