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8: Kriminālizmeklēšanas dienesta Upuru harta
Kādu palīdzību varat saņemt no Kriminālizmeklēšanas
dienesta
Kriminālizmeklētājs izmeklē pēkšņas, nezināmas vai vardarbīgas nāves iemeslu.
Ja jūsu ģimenes loceklis vai draugs nozieguma rezultātā ir gājis bojā , tālāk
izklāstītais pārskats sniegs jums informāciju, kādu palīdzību varat saņemt no
Kriminālizmeklēšanas dienesta.
Kriminālizmeklētāja darbā ietilpst:
•
identifikācija – mirušās personas ķermeņa identifikācija ir ļoti
sāpīga ģimenei vai draugiem. Dažos gadījumos ir iespējams panākt
vienošanos, ka jūsu vietā to izdara kāds cits, ja tas ir pārāk sāpīgi;
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•

līķa sekcija – kriminālizmeklētājam var būt jāveic līķa sekciju. Tā ir īpaša
medicīniska ķermeņa izmeklēšana. Tiesu medicīnas eksperti saprot,
kādas bažas šajā jautājumā jums var rasties, un viņi var ieteikt, kur
saņemt informāciju, kas palīdzēs jums saprast notiekošo. Samaksājot
iepriekš noteiktu nodevu, jūs no kriminālizmeklētāja saņemsiet veiktās
pārbaudes rezultātus.

•

izdošana apbedīšanai – kriminālizmeklētāji darīs visu iespējamo,
lai izdotu mirušā ķermeni apbedīšanai bez papildus kavēšanās.
Kriminālizmeklētājs jūs informēs par iespējamo datumu un laiku, kad
ķermenis tiks izdots apbedīšanai.

•

paziņojums – kriminālizmeklētāji sniegs paziņojumu, cik ātri vien
iespējams pēc nāves iestāšanās. Paziņojumā tiek sniegta informācija
par nezināmas vai vardarbīgas nāves iemeslu. Garda Síochána parasti
jūs informēs par iespējamo paziņojuma sniegšanas datumu, vietu un
laiku. Sniedzot paziņojumu, kriminālizmeklētāji var jums paskaidrot,kas
ir noticis. Kriminālizmeklētāji centīsies būt pēc iespējas iejūtīgāki.
Piemēram, jūs varat atstāt tiesas zāli, kad liecību sniedz patologs (īpašs
ārsts, kurš informē par līķa sekcijas rezultātiem).
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•

dokumenti – pēc paziņojuma sniegšanas, samaksājot iepriekš noteiktu
nodevu, jums ir tiesības kriminālizmeklētāja birojā pieprasīt dokumentu
kopijas, piemēram, līķa sekcijas ziņojumus.

Dažos nāves gadījumos, piemēram, jauniešu un bērnu, kriminālizmeklētāji var
sniegt informāciju par vietējām atbalsta grupām un organizācijām, ar ko jūs
varat sazināties. Tie ietver dažādu slimnīcu sociālos darbiniekus un konsultantus
smagu zaudējumu gadījumos. Tas nav kriminālizmeklētāja tiešais pienākums.
Ja mēs nerīkojamies atbilstoši jūsu cerībām
Ja vēlaties saņemt vispārīgu informāciju par mūsu pakalpojumiem, jūs varat
sazināties ar attiecīgo kriminālizmeklēšanas dienestu. Kriminālizmeklētāju
vārdus, adreses un telefona numurus jūs varat saņemt pašvaldībā vai izlasīt
mūsu interneta vietnē www.coroners.ie.
Sīkāku informāciju varat arī iegūt,sazinoties ar:
Kriminālizmeklēšanas dienesta darbinieki
Athlumney House
IDA Business Park
Johnstown
Navan
Co Meath.
Tālrunis: 046 909 1323
Fakss: 046 905 0560
E-pasta adrese: csitmail @justice.ie

Kriminālizmeklētāja loma
Kriminālizmeklētāji noskaidro pēkšņas, nezināma iemesla, vardarbīgas
vai nedabīgas nāves iemeslu, lai varētu izsniegt miršanas apliecību.
Kriminālizmeklētājiem var būt jāveic līķa sekcija, kurai dažreiz seko
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paskaidrojuma sniegšana. Šis ir ļoti nozīmīgs valsts dienests, kas jo īpaši ir svarīgs
mirušā cilvēka ģimenei un draugiem.
Kriminālizmeklētājs sniedz paziņojumu publiski, dažreiz zvērināto klātbūtnē.
Šī paziņojuma mērķis ir:
•
paziņot ar nāvi saistīto informāciju;
•
oficiāli reģistrēt šo informāciju; un
•
noskaidrot šādus faktus:
•
identificēt mirušo;
•
miršanas datumu un vietu; un
•
nāves iemeslu.
Kriminālizmeklētājs vai zvērinātie var sniegt vispārīgus ieteikumus ar mērķi
novērst līdzīgus nāves gadījumus, viņu darba pienākumos neietilpst noteikt,
kurš pie tā ir vainīgs un vai tā ir bijusi krimināli sodāma rīcība.
Kriminālizmeklētājs veic savus pienākumus neatkarīgi. Kriminālizmeklētāja
lēmumus var pārskatīt, tikai pamatojoties uz likumu. Piemēram, persona var
vērsties Augstākajā tiesā, izmantojot Tiesas pārskata formu.
Kriminālizmeklētājs saprot, ka to sniegtie paziņojumi ir vajadzīgi, bet cietušā
ģimenei tie bieži var radīt sarūgtinājumu vai traumas. Kriminālizmeklētāji veiks
savu darbu pēc iespējas iejūtīgāk, ar cieņu pret mirušo personu, sērojošajām
ģimenēm un citiem, kurus ir ietekmējusi šī cilvēka nāve.

(Izdevums publicēts: 2010. gada jūnijā)
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