Tieslietu, līdztiesības un tieslietu reformu ministra priekšvārds
Šī harta ir paredzēta jums — ja jūs nelaimīgā kārtā esat kļuvis
par nozieguma upuri.Tajā ir skaidrā valodā izklāstīts par
pakalpojumiem, kurus jūs varat saņemt no visām galvenajām
valsts krimināltiesību aģentūrām un vienas no brīvprātīgajām
organizācijām, kurai ir kontakti ar upuriem. Šīs aģentūras ir
apņēmušās augstākajā līmenī ievērot savas hartas, kas ietvertas
šajā dokumentā.
Es kā tieslietu, līdztiesības un tieslietu reformu ministrs vēlos, lai harta nebūtu tikai
vārdi; es vēlos, lai vārdi saskanētu ar reālu, novērtējamu un pamatotu darbību.
Es vēlos, lai valsts un brīvprātīgās organizācijas noziegumu upuriem nodrošinātu
kompetentus, rūpīgus un efektīvus pakalpojumus. Kompetents dienests sniedz
skaidru informāciju, pārliecināti nodrošina atbalstu un zina, kādos gadījumos
norādīt upurim uz citu dienestu. Rūpīgi pakalpojuma sniedzēji mēģina ieraudzīt
lietas no upura viedokļa, vienlaikus saglabājot pietiekamu profesionalitāti, lai
palīdzētu upurim. Efektīvs dienests darbojas kopā ar citām organizācijām, kad tas ir
nepieciešams upura vajadzībām.
Es esmu apņēmies uzlabot upuru stāvokli. Es esmu izveidojis noziegumu upuru
biroju, lai pamudinātu valsts un brīvprātīgās organizācijas nodrošināt labākus
pakalpojumus upuriem. Es turpinu nodrošināt finansējumu Noziegumu upuru
atbalsta komisijai, lai brīvprātīgajām organizācijām palīdzētu atbalstīt noziegumu
upurus. Es ļoti atbalstu Komisijas izveidotā Noziegumu upuru konsultatīvā foruma
darbu. Šis forums nodrošina platformu upuru grupām, lai sniegtu ieguldījumu
politikas procesos un kopīgi sadarbotos pieredzes apmaiņas darbā. Es esmu publicējis
arī kriminālprocesa likumprojektu 2009, kas, kļūstot par likumu, uzlabos upuru
juridisko situāciju.
Šis Upuru hartas un krimināltiesību sistēmas ceļveža izdevums nav galavārds
noziegumu upuriem. Tas ir solis pareizajā virzienā. Es gaidu atsevišķo hartu turpmākos
atjauninājumus, jo organizācijas pēc savām iespējām cenšas upuriem nodrošināt
labākus un jaunus pakalpojumus, it sevišķi tiem upuriem, kuri lietā ir arī liecinieki.
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Noziegumu upuru atbalsta komisijas
priekšsēdētāja priekšvārds
Noziegumu upuru atbalsta komisija finansē organizācijas,
kuras sniedz daudzus pakalpojumus nozieguma upuriem.
Šīs organizācijas atbalsta upurus, kuri ir cietuši no varmācības
mājās, seksuālās vardarbības un cilvēku tirdzniecības, kā arī
noziegumu upurus – tūristus, upurus – bērnus, nogalināto
upuru ģimenes un vispārējo noziegumu upurus.
Šīs organizācijas sniedz šādus pakalpojumus:
•
pavada upuri uz tiesu;
•
nodrošina informāciju;
•
norāda piekļuvi palīdzības līnijām;
•
piedāvā emocionālu atbalstu un padomus.
Noziegumu upuriem ir nepieciešama gan īpaša palīdzība, ko sniedz brīvprātīgās
organizācijas, gan arī dažādas iespējas un atbalsts no valsts aģentūrām, kuras
darbojas krimināltiesību jomā. Šajā hartā ir minētas daudzas no šo valsts
aģentūru veiktajām darbībām. Liels darbs ir pastāvīga upuru informēšana
par noziegumu izmeklēšanas gaitu, lietas ierosināšanas procedūrām, tiesas
procesiem, kā arī par jautājumiem, kas saistīti ar ieslodzījumu un probāciju.
Komisija pēc tieslietu, līdztiesības un tieslietu reformu ministra pieprasījuma
ir pārskatījusi upuru hartu. Šis pārskatījums ir ceļš uz upuru apmierinātību ar
krimināltiesību sistēmu. Komisija cer, ka šī harta palīdzēs gan jums kā nozieguma
upurim, gan arī visiem, kuri saskaras ar krimināltiesību sistēmu.
Rejs Makendrjū (Ray McAndrew)
Noziegumu upuru atbalsta komisijas priekšsēdētājs

UPURU HARTA - un ceļvedis kriminālo tiesību sistēmā

5

6

UPURU HARTA un krimināltiesību sistēmas ceļvedis

