Cietušo harta
Ģenerālprokuratūras (ĢP) loma
Pēc paziņošanas par nopietnu noziegumu, Garda to izmeklē un lietu nosūta
ģenerālprokuratūrai. Mēs izskatām lietu un nolemjam, vai ir pietiekami daudz pierādījumu
apsūdzības izvirzīšanai. Mēs arī izvērtējam, vai sabiedrības interesēs ir lietas izskatīšana tiesā.
Ja jā, mēs nolemjam par izvirzītajām apsūdzībām.

Lēmuma pieņemšana par apsūdzības izvirzīšanu
Lēmums par apsūdzības izvirzīšanu ir ļoti svarīgs. Tas var ilgtermiņā ietekmēt gan noziegumā
cietušo, gan apsūdzēto personu. Tikai ģenerālprokurors vai kāds no tā juristiem var izlemt
par apsūdzības izvirzīšanu smagos noziegumos, piemēram, par slepkavību,
dzimumnoziegumiem vai letāliem ceļu satiksmes negadījumiem.
Garda var lemt par apsūdzības izvirzīšanu mazāk smagos noziegumos. Tomēr apsūdzības
izvirzīšanu Garda veic ĢP vārdā un ĢP ir tiesības norādīt Gardai, kā attiecīgajā lietā rīkoties.
Ģenerālprokuratūra lēmumu par apsūdzības izvirzīšanu pieņem neatkarīgi. Tas nozīmē, ka
neviena cita persona, vai pat valdība, nevar likt izvirzīt vai neizvirzīt apsūdzību kādā lietā.

Kas notiek, kad mēs nolemjam apsūdzību neizvirzīt?
Ja mēs nolemjam apsūdzību neizvirzīt, pēc jūsu pieprasījuma mēs izsniegsim mūsu lēmuma
iemeslu pārskatu.
Iemeslu pārskatu var pieprasīt:
•

noziegumā cietušais (ja lēmums jūsu lietā tika pieņemts sākot no 2015. gada
16. novembra);

•

bojāgājušā ģimenes loceklis (ja nāve ir iestājusies sākot no 2008. gada 22. oktobra).

Ir iespējami gadījumi, kad mēs iemeslu pārskatu izsniegt nevaram juridisku apsvērumu dēļ.
Šādā gadījumā mēs jums to izskaidrosim.

Vai lēmumus par apsūdzības izvirzīšanu var pārskatīt?
Jā. Ja jūs esat cietušais vai bojāgājušā ģimenes loceklis un neesat apmierināts ar lēmuma par
apsūdzības neizvirzīšanu iemesliem, jūs varat pieprasīt lēmumu pārskatīt. Lēmuma
pārskatīšanu veic jurists, kas nav bijis iesaistīts sākotnējā lēmuma pieņemšanā.
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Kā es varu pieprasīt lēmuma iemeslus vai pārskatīšanu?
Visi lēmuma iemeslu vai pārskatīšanas pieprasījumi ir jāveic rakstiski. Informāciju par
pieprasījuma sagatavošanu varat iegūt brošūrā “Lēmuma iemeslu un pārskatīšanas
pieprasīšana”. Brošūra ir pieejama mūsu vietnē. Pieprasījumi ir jānosūta uz:
Komunikācijas un cietušo saziņas nodaļa
(Communications and Victims Liaison Unit)
Ģenerālprokuratūra
(Office of the Director of Public Prosecutions)
Infirmary Road
Dublin 7.

Kur tiek iztiesātas apsūdzības lietas?
Vissmagākie noziegumi tiek iztiesāti:
•

Centrālajā krimināltiesā (Central Criminal Court),

•

Apgabala krimināltiesā (Circuit Criminal Court), vai

•

Īpašajā krimināltiesā (Special Criminal Court).

Šajos gadījumos jurists, kas rīkojas ĢP vārdā, tiesā izvirzīs apsūdzību.
Mazāk smagi noziegumi tiek iztiesāti Rajona tiesā (District Court). Šādā gadījumā Garda vai
jurists, kas rīkojas ĢP vārdā, tiesā izvirzīs apsūdzību.
Garda jūs informēs par to, vai mēs esam nolēmuši apsūdzību izvirzīt vai neizvirzīt. Ja esam
nolēmuši apsūdzību izvirzīt, Garda jums arī paziņos par tiesas sēdes vietu un laiku.

Ko jūs varat pieprasīt ģenerālprokuratūrai
Ja jūs esat cietušais, jūs varat pieprasīt:
•

ņemt vērā jūsu viedokli, pieņemot lēmumu par apsūdzības izvirzīšanu;

•

izsniegt jums lēmuma iemeslu pārskatu, ja mēs nolemjam apsūdzību neizvirzīt (lietās,
kurās lēmums ir pieņemts sākot no 2015. gada 16. novembra);

•

pārskatīt lēmumu par apsūdzības neizvirzīšanu.

Ja jūs esat bojāgājušā ģimenes vai mājsaimniecības loceklis, jūs varat pieprasīt:
•

ja tas ir iespējams, pieprasīt iemeslus, kāpēc mēs nolēmām apsūdzību neizvirzīt. Tas ir
iespējams lietās, kurās nāve ir iestājusies sākot no 2008. gada 22. oktobra.
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•

pārskatīt lēmumu par apsūdzības neizvirzīšanu.

Ja jūs esat liecinieks, jūs varat pieprasīt:
•

lai pret jums izturas ar cieņu, profesionāli, bez diskriminācijas un taisnīgi;

•

ņemt vērā jūsu personīgo situāciju, tiesības un cieņu;

•

strādāt kopā ar Gardu, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat jaunāko informāciju par lietu;

•

pajautāt tiesai, vai jūs noteiktos gadījumos varat izmantot video vai citas īpašas
ierīces, sniedzot liecību; un

•

ja vēlaties, pirms tiesas sēdes jūs varat norunāt tikšanos ar apsūdzības prokuroru un
advokātu. Viņi izskaidros tiesas sēdes gaitu, bet viņi nevar ar jums apspriest liecību,
kuru jūs sniegsiet.

Ja apsūdzētais tiek notiesāts, mēs varam:
•

pieprasīt Apelācijas krimināltiesai pārskatīt spriedumu, ja mēs uzskatām, ka sods ir
pārāk viegls, t.i. neatbilstošs likumam. Mēs varam pieprasīt sprieduma pārskatīšanu
Centrālajai krimināltiesai, Apgabala krimināltiesai un Īpašajai krimināltiesai. Mēs
nevaram pārsūdzēt Rajona tiesas spriedumu.

Ja apsūdzētais netiek atzīts par vainīgu, mēs varam:
•

pārsūdzēt tiesneša lēmumu, bet tikai ļoti ierobežotos gadījumos;

•

ņemt vērā jūsu viedokli, lemjot par pārsūdzēšanu.

Ko jūs varat darīt, ja mēs neesam izpildījuši jums vēlamo
Ja vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu darbu, jūs varat rakstīt:
Ģenerāldirektoram (The Director of Public Prosecutions)
Infirmary Road
Dublin 7.
Tālr.: 01 858 8500
Fakss: 01 642 7406
Mūsu vietnē www.dppireland.ie jūs varat iegūt arī šādu informāciju:
•

ĢP loma;

•

Piedalīšanās tiesas procesā kā lieciniekam;
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•

Lēmums par apsūdzības neizvirzīšanu;

•

Kā pieprasīt lēmuma iemeslus un pārskatīšanu;

•

Ziņojuma par ietekmi uz cietušo izstrāde; un

•

Krimināltiesību sistēma.
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