Nukentėjusiųjų chartija
Valstybinės prokuratūros vadovo (DPP) skyriaus pareigos
Kada pranešate apie sunkų nusikaltimą, Gardai ištirs jį ir išsiųs bylą į DPP skyrių. Po to mes
perskaitysime bylą, siekdami nustatyti ar yra pakankamai įrodymų, kad būtų galime kelti
baudžiamąją bylą asmeniui už nusikaltimą. Mes taip pat įvertinsime ar bylos perdavimas
teismui atitinka visuomenės interesą. Jei atitinka, mes nuspręsime kokie turėtų būti pateikti
kaltinimai.

Kaip priimame sprendimą dėl baudžiamosios bylos kėlimo
Sprendimas kelti baudžiamąją bylą yra rimtas. Jis gali turėti ilgalaikį poveikį abiem:
nukentėjusiam nuo nusikaltimo ir kaltinamajam asmeniui. Tik DPP arba vienas iš mūsų
advokatų gali nuspręsti ar vykdyti baudžiamąjį persekiojimą sunkiose bylose, pvz.,
nužudymo, seksualinių nusikaltimų ar mirtinų kelių eismo įvykių.
Gardai gali nuspręsti kelti baudžiamąją bylą lengvesnėse bylose. Tačiau baudžiamasis
persekiojimas vis tiek vykdomas DPP vardu ir DPP turi teisę pranešti Gardai kaip tvarkyti bylą.
Sprendžiant kelti baudžiamąją bylą ar ne valstybinės prokuratūros vadovo skyrius veikia
nepriklausomai. Tai reiškia, kad joks kitas asmuo, net valdžia negali nurodyti mums kelti
baudžiamąją bylą ar ne.

Kas įvyks jei nuspręsime nekelti baudžiamosios bylos?
Jei nuspręsime nekelti baudžiamosios bylos, jei paprašysite, pateiksime jums mūsų
sprendimo priežasčių santrauką.
Galite paprašyti mūsų priežasčių santraukos jei esate:
•

asmuo, nukentėjęs nuo nusikaltimo (jei sprendimas jūsų byloje buvo priimtas 2015
m. lapkričio 16 d. arba vėliau);

•

asmens, nukentėjusio mirtinu atveju, šeimos narys (jei mirtis įvyko 2008 m. spalio 22
d. arba vėliau).

Gali būti atvejų kada negalėsime pateikti priežasčių santraukos, dėl teisinių problemų. Jei
taip nutiks, mes paaiškinsime tai jums.
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Ar sprendimai dėl baudžiamosios bylos kėlimo gali būti peržiūrimi?
Taip. Jei esate nukentėjęs ar mirusio nukentėjusiojo šeimos narys ir nesate patenkinti mūsų
sprendimo nekelti baudžiamosios bylos priežasčių santrauka, galite paprašyti mūsų
peržiūrėti sprendimą. Peržiūrą vykdys advokatas, kuris nesusijęs su pirminio sprendimo
priėmimu.

Kaip galiu pateikti prašymą dėl priežasčių peržiūros?
Visi prašymai dėl priežasčių ar peržiūrų turi būti pateikti raštu. Kaip tai padaryti galite
sužinoti perskaitę lankstinuką „Kaip pateikti prašymą dėl priežasčių ir peržiūrų“. Lankstinuką
galite rasti mūsų svetainėje. Prašymus siųskite adresu:
Communications and Victims Liaison Unit
Office of the Director of Public Prosecutions
Infirmary Road
Dublin 7.

Kur svarstomos baudžiamosios bylos?
Sunkiausios bylos yra svarstomos:
•

centriniame baudžiamųjų bylų teisme (angl. Central Criminal Court);

•

apygardos baudžiamųjų bylų teisme (angl. Circuit Criminal Court); arba

•

specialiame baudžiamųjų bylų teisme (angl. Special Criminal Court).

Šiais atvejais advokatas veikiantis DPP vardu iškels baudžiamąją bylą teisme.
Lengvesnės bylos yra svarstomos apylinkės teisme (ang. District Court). Šiais atvejais arba
Gardai, arba advokatas, veikiantis DPP vardu iškels bylą teisme.
Gardai praneš jums ar mes nusprendėme kelti baudžiamąją bylą, ar ne. Jei mes ruošimės
kelti baudžiamąją bylą, Gardai taip pat praneš jums kada ir kur įvyks bylos teisminis
nagrinėjimas.

Ko galite tikėtis iš mūsų skyriaus
Jei esate nukentėję, galite prašyti mūsų:
•

įvertinti jūsų nuomonę, kada sprendžiame dėl baudžiamosios bylos kėlimo;

•

pateikti jums priežasčių santrauką, jei mes nuspręstume nekelti baudžiamosios bylos
(jei sprendimas jūsų byloje buvo priimtas 2015 m. lapkričio 16 d. arba vėliau);

•

peržiūrėti sprendimą nekelti baudžiamosios bylos.
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Jei jūsų šeimos ar namų ūkio narys nukentėjo mirtinu atveju, galite prašyti mūsų:
•

nurodyti jums priežastį, jei įmanoma, kodėl mes nusprendėme nekelti baudžiamosios
bylos. Mes tai padarysime bylose, kada mirtis įvyko 2008 m. spalio 22 d. arba vėliau.

•

peržiūrėti sprendimą nekelti baudžiamosios bylos.

Jei esate liudytojas, galite tikėtis, kad mes:
•

pagarbiai ir profesionaliai – nediskriminuojančiai ir nešališkai elgsimės su jumis;

•

įvertinsime jūsų asmeninę situaciją, teises ir orumą;

•

bendradarbiausime su Gardai, siekdami užtikrinti, jog esate informuojami apie bylos
eigą;

•

kreipsimės į teismą prašydami leisti jums pasinaudoti vaizdo ryšiu ar kitomis
specialiomis priemonėmis, kada duosite parodymus esant tam tikroms situacijoms; ir

•

susitarti, kad galėtumėte pakalbėti su ieškinį pateikusiu advokatu ir baristeriu prieš
bylos nagrinėjimą teisme, jei pageidausite. Jie paaiškins kas įvyks teisme, tačiau jie
negalės kalbėti su jumis apie parodymus, kuriuos duosite.

Jei kaltinamasis buvo nuteistas mes galime:
•

paprašyti baudžiamųjų bylų apeliacinio teismo peržiūrėti bausmę, jei manome, kad
bausmė yra nepagrįstai atlaidi, kitaip tariant tokia lengva, kad ji neteisinga pagal
įstatymą. Mes galime paprašyti centrinio baudžiamųjų bylų teismo, apygardos
baudžiamųjų bylų teismo ir specialių baudžiamųjų bylų teismo peržiūrėti bausmę.
Mes negalime teikti apeliacijos dėl bausmės apylinkės teismui.

Jei kaltinamasis buvo išteisintas, mes galime:
•

teikti apeliaciją dėl teisėjo sprendimo, bet tik labai ribotose situacijose;

•

įvertinti jūsų nuomonę svarstant apeliacijos teikimo galimybę.

Ką galite padaryti jei mes neatitinkame jūsų lūkesčių
Jei turite nusiskundimų dėl mūsų paslaugų, galite parašyti adresu:
The Director of Public Prosecutions
Infirmary Road
Dublin 7.
Tel. 01 858 8500
Faks. 01 642 7406
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Aplankykite mūsų svetainę adresu www.dppireland.ie, norėdami sužinoti daugiau
informacijos toliau pateiktomis temomis:
•

DPP pareigos;

•

dalyvavimas teisme liudytoju;

•

sprendimas nekelti baudžiamosios bylos;

•

kaip teikti prašymą dėl priežasčių ir peržiūros;

•

kaip pateikti pareiškimą apie poveikį nukentėjusiajam; ir

•

baudžiamojo teisingumo sistema.
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