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5: Probācijas dienesta Upuru harta
Ko jūs varat gaidīt no Probācijas dienesta
Ja esat upuris
•
mēs kopā ar jums sagatavosim ziņojumu par ietekmi uz upuri, ja to
pieprasīs tiesa;
•
mēs varam jūs uzaicināt piedalīties sarunās ar nepilngadīga
likumpārkāpēja ģimenes locekļiem; un
•
ja mums to lūgsiet darīt, mēs jums paskaidrosim atšķirīgo tiesā lietoto
spriedumu nozīmi. Atkarībā no situācijas, mēs to darīsim telefoniski,
rakstveidā vai personīgi.
Spriedumi ietver tālāk minēto:
•
probācija – šajā gadījumā tiesa likumpārkāpējam nosaka probācijas
dienesta darbinieka kontroli uz laiku līdz trim gadiem. Spriedums par
probāciju var ietvert nosacījumus, lai nepieļautu, ka persona atkārtoti
pastrādā tādu pašu vai jaunu noziegumu. Šie nosacījumi var ietvert
kāda noteikta atkarības ārstēšanas centra apmeklējumu vai piedalīšanos
mācību vai profesionālās pilnveides kursos. Ja likumpārkāpējs nepilda
minētos nosacījumus, tam var būt jāatgriežas tiesā, kur vartikt
piespriests jauns sods par sākotnējo likumpārkāpumu;
•

•
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sabiedriskais darbs – šajā gadījumā tiesa var piespriest personai, kas
sasniegusi 16 gadu vecumu, strādāt neapmaksātu darbu 40-240 stundu
apmērā. Šis darbs jāveic sabiedrības labā, un personai tas ir jāizpilda
viena gada laikā. Probācijas dienests organizē un pārrauga sabiedriskā
darba izpildes vietas. Ja sabiedriskais darbs netiek izpildīts, mēs
nodrošinām to, ka persona atgriežas tiesā;
uzraudzība laikā, kamēr ir atlikta soda izpilde – tiesa var pieņemt
lēmumu atlikt (pārcelt) sodu uz laiku, kas parasti nav ilgāks par vienu
gadu, lai dotu likumpārkāpējam iespēju apsvērt ar noziegumu saistītos
jautājumus. Šajā laikā likumpārkāpējam var būt jāpaliek Probācijas
dienesta uzraudzībā;
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•

•

•

uzraudzība saīsinātās soda izciešanas daļas laikā – ja tiesa saīsina
cietumsoda izciešanas laiku, personai var tikt noteikta probācijas
dienesta uzraudzība ar mērķi samazināt iespēju, ka noziegums varētu
tikt pastrādāts atkārtoti. Persona var arī piedalīties tiesas apstiprinātā
ārstēšanas kursā vai programmā. Tiesa var izvirzīt noteikumus, kas
palīdz veikt uzraudzību;
uzraudzību pēc soda izciešanas cietumā – personas, kas pastrādājusi
dzimumnoziegumu, spriedumā tiesa var paredzēt Probācijas dienesta
uzraudzību pēc soda izciešanas. Vēlreiz tiesa var izvirzīt noteikumus, kas
palīdz veikt uzraudzību; un
sabiedriskās sankcijas gados jauniem likumpārkāpējiem – izmanto
deviņas sabiedriskās sankcijas, kuru piemērošanā tiek iesaistīta
Probācijas dienesta Jauniešu probācijas nodaļa. Tās ietver noteiktus
probācijas pasākumu veidus, kā arī spriedumu veikt sabiedrisko
darbu, apmeklēt dienas aprūpes centru un izmantot konsultanta
pakalpojumus.

Strādājot ar likumpārkāpējiem, mēs:
•
nopietni mudinām likumpārkāpējus uzņemties atbildību par
ievainojumiem, zaudējumiem un ciešanām, kas jums var būt nodarīti;
•
pārliecināties,vai likumpārkāpēji turpina risināt ar dzīvesveidu vai
attieksmi saistītos jautājumus, kas ir spēlējuši nozīmīgu lomu pret jums
pastrādātajā noziegumā;
•
•

sagatavojot tiesai ziņojumus par likumpārkāpējiem, mēs tiesai norādām
,kas nozieguma rezultātā nodarīts upurim; un
pārliecināmies, ka ikvienā sabiedriskajā programmā ir ņemtas vērā jūsu
intereses un mērķis nepieļaut atkārtotu nozieguma izdarīšanu.

Ko jūs varat darīt, ja mēs nerīkojamies atbilstoši jūsu cerībām
Probācijas dienestā strādā koordinators, kas atbild par upuriem sniegtajiem
pakalpojumiem. Ja jums rodas jebkādi jautājumi, bažas vai sūdzības saistībā ar
upuriem, sazinieties ar:
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Ursula Fernee
Galvenā probācijas speciālista asistente
Upuriem sniegto pakalpojumu koordinatore
Probācijas dienests
Haymarket
Smithfield
Dublina 7.

Tālrunis: (01) 817 3631
Fakss: (01) 817 3644
Epasta adrese: ugfernee@
probation.ie
Interneta vietne: www.
probation.ie

Probācijas dienesta loma
Probācijas dienests ir aģentūra, kas darbojas Tieslietu, līdztiesības un tieslietu
reformu departamentā. Mūsu probācijas speciālisti strādā ar likumpārkāpējiem
visā valstī, kā arī cietumos un aizturēšanas centros, lai padarītu mūsu dzīvi
drošāku. Mēs to darām, palīdzot likumpārkāpējiem dzīvot labāku dzīvi,
nepastrādājot noziegumus un kaitējumu citiem.
Mūsu loma ir:
•
sniegt pakalpojumu tiesām, tai skaitā uzraudzīt likumpārkāpējus
sabiedrībā;
•
sagatavot ziņojumus par atsevišķiem likumpārkāpējiem, kas ietver
informāciju par noziegumā nodarīto upuriem (im);
•
organizēt sarunas ar nepilngadīga likumpārkāpēja ģimenes locekļiem,
ja tiesa to nolemj, un
•
īstenot praksē programmas, kas paredzētas, lai risinātu ar
likumpārkāpēja uzvedību saistītos jautājumus, un samazināt iespēju
nodarīt kaitējumu citiem.
Veicot darbu, mēs rēķināmies ar upura jūtām un noziegumā iegūto traumu.
(Izdevums publicēts: 2010. gada jūnijā)
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