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8: Koronerio tarnybos nukentėjusiųjų chartija
Ko jūs galite tikėtis iš Koronerio tarnybos?
Koroneris – tai asmuo, tiriantis staigios, neišaiškintos ar smurtinės mirties
priežastis. Jei esate asmens, žuvusio įvykdžius nusikaltimą, šeimos narys ar
draugas, žemiau pateikta apžvalga padės išsiaiškinti, ko galite tikėtis iš Koronerio
tarnybos.
Koronerio darbą sudaro:
•
atpažinimas – velionio kūno atpažinimas sukrečia šeimos narius ar
draugus. Tam tikrais atvejais galima imtis priemonių, kad tai už jus
padarytų kas nors kitas, jei manote, kad tai jums bus per sunku;
•

skrodimas – koroneriui gali prireikti ištirti lavoną ir atlikti skrodimą.
Tai yra specialus medicininis kūno tyrimas. Koroneriai suvokia, kad tai
jums gali kelti tam tikrą susirūpinimą, ir gali jums nurodyti, kur gauti
informaciją, padėsiančią jums suprasti, kas bus daroma. Už nustatytą
mokestį koroneriai pateiks jums tyrimo rezultatus, jei jūs to paprašysite;

•

atidavimas laidoti – koroneriai dės visas pastangas, kad velionio kūnas
galėtų būti atiduotas laidoti be jokios nebūtinos gaišaties. Jie jums
pasakys, maždaug kurią dieną ir kokiu laiku kūnas bus atiduotas;
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•

apklausos – koroneriai surengs apklausą kaip įmanoma anksčiau po
mirties. Apklausa – tai staigios, neišaiškintos ar smurtinės mirties
priežasčių tyrimas. Garda Síochána paprastai kaip įmanoma skubiau
praneš jums apklausos datą, laiką ir vietą. Per apklausą koroneriai gali
jums paaiškinti, kas vyksta. Koroneriai stengsis būti kuo dėmesingesni.
Pavyzdžiui, jūs galbūt panorėsite išeiti iš teismo salės, kai parodymus
duos patologas (specialus gydytojas, pranešantis apie kūno tyrimą
skrodimo metu);

•

dokumentai – po apklausos galite paprašyti, kad koronerio tarnyba už
nustatytą mokestį pateiktų dokumentų kopijas, pavyzdžiui, skrodimo
ataskaitas.
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Tam tikrų mirčių atvejais, pavyzdžiui, jaunų žmonių ir vaikų, koroneriai gali jums
nurodyti vietines pagalbos grupes ir tinklus, su kuriais galite susisiekti. Tai yra
įvairiose ligoninėse dirbantys socialiniai darbuotojai ir konsultantai netekties
atveju. Toks darbas nėra tiesioginis koronerio rūpestis.
Jeigu mes nepateisiname jūsų lūkesčių
Jei pageidaujate bendros informacijos apie mūsų paslaugas, galite kreiptis į
atitinkamą koronerio tarnybą. Koronerių pavardes, adresus ir telefonų numerius
galite sužinoti vietos valdžios įstaigoje arba apsilankę mūsų interneto svetainėje
www.coroners.ie.
Jūs taip pat galite išsamesnės informacijos šiuo adresu:
Coroner Service Implementation Team (Koronerio paslaugų grupė)
Athlumney House
IDA Business Park
Johnstown
Navan
Co Meath.
Tel. 046 909 1323
Faks. 046 905 0560
El. p. csitmail@justice.ie

Koronerio vaidmuo
Koroneriai tiria staigių, neišaiškintų, smurtinių ar nenatūralių mirčių priežastis,
todėl gali būti išduodamas mirties liudijimas. Jiems gali prireikti atlikti skrodimą,
po kurio gali būti surengta apklausa. Tai yra svarbios viešosios paslaugos, ypač
mirusio asmens artimiesiems ir draugams.
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Apklausa – tai tyrimas, kurį viešai surengia koroneris, kartais dalyvaujant
ekspertų komisijai. Apklausos tikslas yra:
•
surinkti mirties faktus;
•
surašyti tuos faktus viešo pobūdžio dokumentuose; ir
•
nustatyti aplinkybes, susijusias su:
•
velionio atpažinimu;
•
mirties data ir vieta;
•
mirties priežastimi.
Nors koroneris ar ekspertų komisija gali teikti bendras rekomendacijas siekdami
užkirsti kelią panašioms mirtims, ne jų darbas yra spręsti, kieno tai buvo kaltė
ir ar tai būta kriminalinio nusikaltimo.
Eidamas savo pareigas, koroneris veikia nepriklausomai. Koronerio sprendimus
galima peržiūrėti tik laikantis įstatymo. Pavyzdžiui, asmuo gali pateikti teisminės
kontrolės apeliaciją Aukščiausiajam Teismui.
Koroneriai supranta, kad nors jų tyrimas yra būtinas, dažnai jis gali lemti
sukrėtimą ir traumą aukos artimiesiems. Koroneriai vykdys savo darbą su
didžiausiu dėmesingumu ir pagarba velioniui, liūdintiems artimiesiems ir kitiems
mirties paveiktiems žmonėms.
(Leidimas: 2010 m. birželis)
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