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6: Ieslodzījuma vietu dienesta Upuru harta
Kādu palīdzību varat saņemt no Ieslodzījuma vietu dienesta
Mēs:
• centīsimies rehabilitēt visus likumpārkāpējus, kuriem piespriests
cietumsods, tā lai nākotnē citi cilvēki nekļūtu par viņu noziegumu
upuriem;
• pārliecināsimies, ka visos īslaicīgas atbrīvošanas gadījumos tiek ņemts
vērā jebkāds iespējamais risks upurim;
• darīsim visu iespējamo, lai novērstu iespēju, ka cietumā ievietotais
likumpārkāpējs turpina aizskart upuri;
• informēt Garda Síochána par likumpārkāpēju, kuri pastrādājuši jebkāda
veida dzimumnoziegumus, atbrīvošanu;
• paziņosim, kad likumpārkāpējs tiks atbrīvots no cietuma - gan īslaicīgas
atbrīvošanas gadījumā, gan arī pēc soda izciešanas, ja jūs vai jūsu
ģimenes loceklis to lūdz. Gadījumos, kad atbrīvošanu pieprasa tiesa,
mēs par to jums paziņosim pēc šī notikuma, un
• informēsim par tālāko notikumu gaitu attiecībā uz ieslodzījuma laiku,
ja jūs mums to lūgsiet - piemēram, par pārcelšanu no viena cietuma uz
otru, pirmstermiņa atbrīvošanas komisijas sēdēm (ieslodzītajiem, kas
notiesāti uz astoņiem gadiem vai ilgāku laiku)
Ja vēlaties, lai informējam par atbrīvošanu vai arī jebkādiem citiem svarīgiem
notikumiem, lūdzam iesniegt pieprasījumu cietumu sadarbības koordinatoram
ar noziegumu upuriem, sūtot to uz tālāk norādīto adresi:

Ja mēs nerīkojamies atbilstoši jūsu cerībām
Ja jums rodas jebkādi jautājumi vai sūdzības par Īrijas Ieslodzījuma vietu
dienestu, jūs varat sazināties ar:
Sadarbības koordinatoru ar noziegumu upuriem
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Īrijas Ieslodzījuma vietu dienesta
centrālais birojs
IDA Business Park
Ballinalee Road
Co. Longford.

Tālrunis: (043) 333 5100
Fakss: (043) 333 5101
E-pasta adrese: vlo@irishprisons.ie
Interneta vietne: www.irishprisons.ie

Ieslodzījuma vietu dienesta loma
Ieslodzījuma vietu dienests pārrauga cietumus Īrijā.
Mūsu pienākumi ietver šādas jomas:
• cietumi – mēs nodrošinām drošu, apsargātu uzraudzību cilvēkiem,
kuri ar tiesas lēmumu ir nosūtīti uz cietumu. Cietumi iedalās no augsta
līmeņa drošības iestādēm līdz atklātiem cietumiem ar zemākām
prasībām attiecībā uz drošību. Katrs ieslodzītais tiek ievietots cietumā
atbilstoši viņa pastrādātajam likumpārkāpumam, piespriestajam
ieslodzījuma termiņam un riska pakāpei. Sīkāka informācija par Īrijas
cietumiem un ieslodzījuma vietām atrodama nākamajā nodaļā.
•

rehabilitācija – lai nodrošinātu to, ka ieslodzītie pēc atbrīvošanas no
cietuma neizdara jaunus likumpārkāpumus, mūsu mērķis ir rehabilitēt
visus notiesātos. Rehabilitācijas pakalpojumos ietilpst tādu jautājumu
risināšana un ārstēšana kā aizskaroša uzvedība, atkarība no narkotikām
un alkohola, izglītības un prasmju trūkums, dusmu savaldīšana un
paškontrole. Tas veicina ieslodzīto attīstību un sagatavo dzīvei pēc
atbrīvošanas, kad tiem būs atkal jāiedzīvojas sabiedrībā;

•

ieslodzījuma laika saīsināšana – likums atļauj par labu uzvedību
samazināt soda izciešanas laiku par vienu ceturto daļu. To ņem
vērā tiesneši, nosakot soda izciešanas laiku. Uz mūžu notiesātajiem
ieslodzītajiem netiek noteikts atbrīvošanas datums, tos var atbrīvot
vienīgi ar Tieslietu, līdztiesības un tieslietu reformu ministra atļauju pēc
Atbrīvošanas komisijas ieteikuma.
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•

atbrīvošana no cietuma – ieslodzītie parasti tiek atbrīvoti no cietuma
pēc soda izciešanas vai arī, kad tiek apstiprināta to pirmstermiņa vai
īslaicīga atbrīvošana. Uz mūžu notiesātai personai pēc atbrīvošanas
no ieslodzījuma ir jāizpilda noteikti nosacījumi, ieskaitot atrašanos
Probācijas dienesta uzraudzībā un citi noteikumi, kas paredzēti
sabiedrības aizsardzībai. Ja minētie nosacījumi tiek pārkāpti,
ieslodzītajam var likt atgriezties cietumā. Ieslodzītos var atbrīvot
apelācijas vai citu juridisko procedūru rezultātā. Dažos gadījumos
pēc pieteikuma iesniegšanas tiesā ieslodzītais, pret kuru ir izvirzīta
apsūdzība, var tikt atbrīvots pret drošības naudu.

•

personas, kas pastrādājušas dzimumnoziegumus – visām personām,
kas pastrādājušas dzimumnoziegumus un atbrīvotas no ieslodzījuma
pēc 2001. gada 27. septembra, ir jāievēro noteikti ierobežojumi. Šīm
personām ir jāpaziņo Garda Síochána par atrašanās vietu un par
jebkādām turpmākām izmaiņām;

•

īslaicīga atbrīvošana – tas mums atļauj atkārtoti integrēt ieslodzītos
sabiedrībā tā, kā mēs to plānojam. Īslaicīga atbrīvošana ietver:
atbrīvošanu tiešā Probācijas dienesta uzraudzībā;
atbrīvošanu, lai piedalītos nodarbinātības vai apmācību
programmās;
atbrīvošana aiz līdzjūtības veselības stāvokļa vai ģimenes
apstākļu dēļ; vai
atbrīvošana, lai palīdzētu likumpārkāpējam atkal integrēties
sabiedrībā, kad ieslodzījuma laiks tuvojas beigām.
Izskatot īstermiņa atbrīvošanas iespēju, mēs ņemam vērā daudzus
apstākļus, tai skaitā iespējamo apdraudējumu sabiedrībai un upurim.
Kad mēs ļaujam likumpārkāpējam saņemt īslaicīgu atbrīvojumu, mēs
cenšamies pārliecināties, vai tas nenonāks saskarē ar nozieguma upuri.

40

UPURU HARTA un krimināltiesību sistēmas ceļvedis

•

Atbrīvošanas komisija – komisija sniedz ieteikumus Tieslietu,
līdztiesības un tieslietu reformu ministram attiecībā uz ilgtermiņa
ieslodzījumu. Izsniedzot ieteikumu attiecībā uz īslaicīgu un
pirmstermiņa atbrīvošanu, komisija ņem vērā vairākus faktorus.
Ieteikumu Atbrīvošanas komisijai vai iesniegt upuris vai noziegumā
bojā gājušās personas ģimene. Ministrs var pilnīgi vai daļēji pieņemt
Atbrīvošanas komisijas rekomendācijas, vai arī tās pilnībā noraidīt.

UPURU HARTA - un ceļvedis kriminālo tiesību sistēmā

41

Informācija par cietumiem un ieslodzījuma vietām
Mēs darām visu iespējamo, lai notiesātie nonāktu cietumā, kas pēc iespējas tuvāk
atrodas mājām, lai radinieki un draugi varētu tos apmeklēt. Tas nav vienmēr
iespējams, piemēram, to ieslodzīto gadījumā, kuri var būt sabiedrībai bīstami un
kuriem ir jāatrodas augstas drošības pakāpes cietumā. „Kopējais cietums” ir cietums,
uz kuru tiesa tieši nosūta notiesāto. Ieslodzījumu vietu dienests var pārvietot
ieslodzītos no kopējā cietuma uz citiem cietumiem vai iestādēm
Cietums
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Cietuma veids

Atrašanās vieta un
tālruņa numurs

Mountjoy
cietums

Slēgts kopējais cietums vīriešiem
sākot no 18 gadu vecuma, kas
notiesāti Dublinas apgabalā

North Circular Road
Dublina 7.
(01) 806 2800

Dóchas centrs

Slēgts kopējais cietums sievietēm,
North Circular Road
sākot no 18 gadu vecuma, kuru
Dublina 7.
atklāja 2000. gada janvārī; tas ir
(01) 885 8987
sieviešu kopējais izmeklēšanas
cietums (cietumniekiem, kuri vēl nav
notiesāti).

Mācību vienība

Daļēji slēgta iestāde ar zemāku
drošības pakāpi, vīriešiem sākot
no 18 gadu vecuma; tajā ir no
narkotikām brīva vide, kurā lielākais
uzsvars tiek likts uz darbu un
mācībām.

Glengarriff Parade
North Circular Road
Dublina 7.
(01) 806 2890

Wheatfield
cietums

Slēgts kopējais cietums vīriešiem
sākot no 18 gadu vecuma, kas
notiesāti Ziemeļleinsteras apgabalā.

Cloverhill Road
Clondalkin
Dublina 22.
(01) 626 0011
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Cietums

Cietuma veids

Atrašanās vieta un
tālruņa numurs

Limerick cietums Slēgts kopējais cietums vīriešiem un
sievietēm, sākot no 18 gadu vecuma

Mulgrave Street
Limerick
(061) 204 700

Portlaoise
cietums

Dublin Road
Portlaoise
Co. Laois
(057) 862 1318

Augstas drošības pakāpes slēgtais
cietums vīriešiem, sākot no 18 gadu
vecuma; tas ir kopējais cietums
likumpārkāpējiem, kas tiek tiesāti
Īpašajā krimināltiesā.

Midlands cietums Slēgts kopējais cietums vīriešiem,
sākot no 18 gadu vecuma, kuru
atklāja 2000. gada novembrī;
nesen to izvēlējās kā kopējo
cietumu vīriešiem, kas notiesāti
Dienvidleinsteras apgabalā

Dublin Road
Portlaoise
Co. Laois
(057) 867 2110 or
(057) 867 2100

St. Patrick’s
Slēgta iestāde jauniem vīriešiem, 16 – North Circular Road
korekcijas iestāde 21 gada vecumā.
Dublin 7
(01) 806 2896
Shelton abatija

Atvērts centrs ieslodzītiem vīriešiem, Arklow
kas vecāki par 19 gadiem; tajā
Co. Wicklow
uzturas ieļodzītie, kuriem ir vajadzīgs (0402) 423 00
zemāks drošības līmenis, kuri ir
notiesāti uz mazāku laiku un tie,
kuriem ir piespriests ilgs cietumsods,
kas tuvojas beigām.

Cork cietums

Slēgts cietums vīriešiem sākot no 18
gadu vecuma

UPURU HARTA - un ceļvedis kriminālo tiesību sistēmā

Rathmore Road
Cork City
(021) 451 8800
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Cietums
Loughan House

Cietuma veids
Atvērts centrs ieslodzītiem vīriešiem,
kas vecāki par 19 gadiem; tajā
uzturas ieslodzītie, kuriem ir prasīts
zemāks drošības līmenis, kuri ir
notiesāti uz mazāku laiku un tie,
kuriem ir piespriests ilgs cietumsods,
kas tuvojas beigām.

Atrašanās vieta un
tālruņa numurs
Open Centre
Blacklion
Co. Cavan
(071) 985 3020

Castlerea cietums Slēgts cietums vīriešiem, sākot no 18
gadu vecuma; tas ir kopējais cietums
gan izmeklēšanas laikā, gan arī
notiesātajiem Ulster un Connaught
reģionos

Harristown
Castlerea
Co. Roscommon
(094) 962 5213

Cloverhill
cietums

Slēgts cietums vīriešiem, sākot
no 18 gadu vecuma, kuru atklāja
1999. gada oktobrī; tas galvenokārt
ir paredzēts ieslodzītajiem
izmeklēšanas laikā un ir kopējais
cietums tiem, kuri tiek apcietināti
izmeklēšanas laikā Leinsteras
apgabalā.

Cloverhill Road
Clondalkin
Dublina 22.
(01) 630 4530

Arbour Hill
cietums

Slēgts cietums vīriešiem, sākot no 18 Arbour Hill
gadu vecuma; lielāka daļa ieslodzīto Dublina 7.
ir notiesāti uz ilgu laiku vai arī par
(01) 671 9333
dzimumnoziegumiem.
(Izdevums publicēts: 2009. gada jūnijā)
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