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Informācija par šo brošūru

Šajā brošūrā ir paskaidrots, kā pieprasīt 
lēmuma iemeslus un pārskatīšanu 
gadījumos, kad ģenerālprokuratūra pieņem 
lēmumu apsūdzību neizvirzīt.

Kādu informāciju es varu pieprasīt, 
ja ģenerālprokurors pieņem lēmumu 
apsūdzību neizvirzīt? 

Jūs varat ģenerālprokuroram pieprasīt 
apsūdzības neizvirzīšanas iemeslu 
pārskatu. Ja jūs ar iemesliem neesat 
apmierināts, jūs varat ģenerālprokuroram 
pieprasīt lēmuma pārskatīšanu.

Kam es varu pieprasīt šo informāciju?

Jūs varat ģenerālprokuroram pieprasīt 
apsūdzības neizvirzīšanas iemeslus vai šī 
lēmuma pārskatīšanu, ja jūs esat: 

• noziegumā cietušais;

• bojāgājušā ģimenes loceklis;

• advokāts, kas pārstāv jebkuras 
iepriekš minētās personas intereses.

Ņemiet vērā, ka jūs varat pieprasīt 
apsūdzības neizvirzīšanas iemeslus tikai 
tiem lēmumiem, kas ir pieņemti:

• sākot no 2015. gada 16. novembra;
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un

• cietušā nāves gadījumā, ja nāve ir 
iestājusies sākot no 2008. gada 22. 
oktobra. 

Vai ģenerālprokurors sniegs iemeslus 
visos gadījumos?

Nē.  Ja lēmumu par apsūdzības 
neizvirzīšanu ir pieņēmusi Garda, cietušais 
lēmuma iemeslu pārskatu var pieprasīt 
Gardai.

Ģenerālprokurors nevar sniegt iemeslus 
gadījumos, kad aizdomās turētais ir 
iesaistīts Garda Síochána pieaugušo 
likumpārkāpēju brīdināšanas programmā 
vai nepilngadīgo pāraudzināšanas 
programmā. Tāpat ģenerālprokurors nevar 
sniegt apsūdzības neizvirzīšanas lēmuma 
iemeslus, ja izsniedzot šo informāciju:

• notiktu iejaukšanās notiekošā 
krimināllietas izmeklēšanā;

• tiktu nodarīts kaitējums kādai 
krimināllietai nākotnē;

• kādas personas personīgā drošība 
tiktu pakļauta riskam;

• valsts drošība tiktu pakļauta riskam.
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Kā es varu pieprasīt ģenerālprokurora 
lēmuma iemeslu pārskatu?

Jums ir jāaizpilda Iemeslu pieprasījuma 
veidlapa un tā jānosūta Komunikācijas 
un cietušo saziņas nodaļai. Nodaļas 
kontaktinformācija ir norādīta 8. lappusē.

Iemeslu pieprasījuma veidlapa ir pieejama 
mūsu vietnē www.dppireland.ie. Jūs varat 
iegūt šo veidlapu arī jums tuvākajā Gardas 
iecirknī.

Vai iemeslu pieprasīšanai ir noteikts 
termiņš?

Jā. Jūsu pieprasījums ir jānosūta 28 dienu 
laikā no dienas, kad jums tiek paziņots par 
apsūdzības neizvirzīšanas lēmumu. Dažos 
gadījumos ĢP termiņu var pagarināt. Tas 
ir iespējams vienīgi gadījumos, kad tam ir 
pamatots iemesls un tas ir taisnīgi.

Cik ilgā laikā ir iespējams iegūt iemeslu 
pārskatu?

Iemeslu pārskatu jums izsniegs 
Komunikācijas un cietušo saziņas nodaļas 
jurists. Parasti tas notiek 28 dienu laikā. 
Dažos gadījumos tas notiek ilgākā laika 
posmā, tādā gadījumā mēs jums paziņosim, 
kad jūs varēsiet saņemt lēmuma iemeslus.
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Ko es varu darīt, ja mani neapmierina 
norādītie iemesli?

Ja jūs neesat apmierināts ar apsūdzības 
neizvirzīšanas lēmuma iemesliem, jūs varat 
pieprasīt lēmuma pārskatīšanu.

Kā es varu pieprasīt ĢP lēmuma 
pārskatīšanu? 

Lēmuma pārskatīšanu jūs varat pieprasīt, 
rakstot Komunikācijas un cietušo saziņas 
nodaļai. Adrese ir norādīta 8. lappusē.

Vai lēmuma pārskatīšanas pieprasīšanai 
ir noteikts termiņš?

Jā. Ja jūs esat pieprasījis lēmuma iemeslus, 
lēmuma pārskatīšana ir jāpieprasa 28 
dienu laikā, sākot no dienas, kas ir norādīta 
vēstulē par apsūdzības neizvirzīšanas 
iemesliem.

Ja jūs lēmuma iemeslus neesat pieprasījis, 
jūs tāpat varat pieprasīt lēmuma 
pārskatīšanu. Šis pieprasījums ir jāveic 56 
dienu (8 nedēļu) laikā sākot no dienas, kad 
jums paziņoja par apsūdzības neizvirzīšanas 
lēmumu.

Dažos gadījumos ĢP termiņu var pagarināt. 
Tas ir iespējams vienīgi gadījumos, kad tam 
ir pamatots iemesls un tas ir taisnīgi.
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Kā tiek veikta lēmuma pārskatīšana?

Lēmuma pārskatīšanu veic jurists, kas 
nav bijis iesaistīts sākotnējā lēmuma 
pieņemšanā. Jurists pārskatīs visus 
pierādījumus saskaņā ar Vadlīnijām 
prokuroriem. Kad lēmuma pārskatīšana būs 
paveikta, jurists jums paziņos par lēmumu.

Cik ilgā laikā tiek veikta lēmuma 
pārskatīšana?

Lēmuma pārskatīšanu parasti veic sešu 
nedēļu laikā no jūsu pieprasījuma 
saņemšanas dienas. Tomēr sarežģītos 
gadījumos šis termiņš var tikt pagarināts, 
tādā gadījumā mēs jums paziņosim par 
lēmuma pieņemšanas termiņu.

Kādi var būt iespējamie lēmuma 
pārskatīšanas rezultāti?

Apsūdzības neizvirzīšanas lēmuma 
pārskatīšanas gadījumā ir iespējami divi 
rezultāti:

1. Pārskata veicējs nolemj, ka 
sākotnējais lēmums ir jāatceļ un 
apsūdzība ir jāizvirza. Tādā gadījumā 
mēs norīkosim Gardu uzsākt 
tiesvedību, cik ātri vien iespējams.

2. Pārskata veicējs nolemj, ka 
sākotnējais apsūdzības neizvirzīšanas 
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lēmums ir pareizs. Tādā gadījumā 
nav tālāku lēmuma pārskatīšanas 
pieprasījuma tiesību.

Kā es varu iesniegt sūdzību?

Ja jūs neesat apmierināts ar jūsu lēmuma 
iemeslu vai pārskatīšanas pieprasījuma 
izpildi, jūs varat rakstīt uz šo adresi:

Ģenerālprokurors (The Director of Public 
Prosecutions)
Ģenerālprokuratūra (Office of the Director 
of Public Prosecutions)
Infirmary Road
Dublin 7.

Jūsu sūdzība tiks izskatīta saskaņā ar mūsu 
Sūdzību plānu, kas ir pieejams mūsu vietnē. 

Kur es varu iegūt papildu informāciju?

Jūs varat iegūt papildu informāciju mūsu 
vietnes www.dppireland.ie sadaļā “Cietušie 
un liecinieki”.

Mūsu vietnē ir pieejami arī citi noderīgi 
informācijas avoti, piemēram: 

• Informācija cietušajiem

•  Informatīva brošūra par apsūdzības 
lēmumu pieņemšanu 

• Informatīva brošūra par ĢP lomu
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• Vadlīnijas prokuroriem

• Prokuroru ētikas kodekss

Kontaktinformācija:

Jūs varat sazināties ar Komunikācijas un 
cietušo saziņas nodaļu šādā adresē:

Komunikācijas un cietušo saziņas nodaļa 
(Communications and Victims Liaison Unit)
Ģenerālprokuratūra (Office of the Director 
of Public Prosecutions)
Infirmary Road
Dublin 7.

Tālr.: (01) 858 8444 (tiešais savienojums)
Fakss: (01) 642 7406

Mēs ceram, ka šī informatīvā brošūra jums 
sniedza informāciju par to, kā pieprasīt 
lēmuma iemeslus un pārskatīšanu. Lūdzu 
ņemiet vērā, ka tajā nav iekļauti visi 
iespējamie gadījumi, kā arī tā nesniedz 
tiesisko palīdzību. Ja uzskatāt, ka jums 
ir nepieciešama tiesiskā palīdzība, lūdzu 
vērsieties pie jurista.
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