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4: Generalinio prokuroro (DPP) tarnybos
nukentėjusiųjų chartija
Ko jūs galite tikėtis iš DPP?
Jeigu esate auka, galite kreiptis į mus ir:
•
pareikšti savo nuomonę, kai mes sprendžiame, ar pateikti kaltinimą;
•
paprašyti dar kartą peržiūrėti mūsų priimtą sprendimą, kuris jūsų
netenkino.
Jei jūsų šeimos narys ar namiškis tapo auka ir žuvo, galite mūsų klausti ir mes:
• jei nuspręsime nepateikti kaltinimo, nurodysime jums tokio sprendimo
priežastį, kai tik tai įmanoma. Mes atliksime tai tuo atveju, jei mirtis įvyko
2008 m. spalio 22 d. arba vėliau.
Jeigu esate liudininkas (-ė), mes:
•
elgsimės su jumis pagarbiai ir atsižvelgsime į jūsų asmeninę situaciją,
teises ir orumą;
•
bendradarbiausime su „Gardaí“ (policija), užtikrindami, kad jums būtų
pranešami naujausi jūsų bylos duomenys, ypač jei ji susijusi su sunkiu ar
lytiniu nusikaltimu, ir
•
jums pageidaujant, prieš teismo bylos pradžią surengsime pokalbį su
prokuratūros ir teismo advokatais. Jie išaiškins jums, kaip vyks teismas,
tačiau jie negali su jumis kalbėti apie liudijimus, kuriuos jūs pateiksite.
Jei kaltinamasis buvo nuteistas, mes galime:
•
paprašyti Apeliacinio baudžiamojo teismo peržiūrėti nuosprendį, jei
manome, kad nuosprendis yra nederamai švelnus, kitaip tariant, toks
lengvas, kad neatitinka teisingumo principo. Mes galime paprašyti
peržiūrėti nuosprendžius, priimtus Centrinio baudžiamojo teismo,
Apygardos baudžiamojo teismo ir Specialaus baudžiamojo teismo.
Mes negalime pareikšti apeliacijos dėl apylinkės teismo priimto
nuosprendžio.
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Ką jūs galite daryti, jeigu mes nepateisiname jūsų lūkesčių
Jei jums kilo klausimų arba turi nusiskundimų dėl mūsų tarnybos, galite kreiptis į:
Director of Public Prosecutions (generalinis prokuroras)
14 - 16 Merrion Street
Dublin 2.
Tel. (01) 678 9222
Faks. (01) 661 0915
Interneto svetainė: www.dppireland.ie
Taip pat galite aplankyti mūsų svetainę internete, kur rasite:
•
informacijos apie DPP vaidmenį brošiūrą;
•
informacijos apie dalyvavimą teisme kaip liudytojas (-a) brošiūrą ;
•
trumpą baudžiamojo teisingumo sistemos aprašymą ir
•
aukų ir liudininkų skyrių.

DPP tarnybos funkcijos
Kai pranešate apie rimtą nusikaltimą, Gardaí (policija) jį ištirs ir išsiųs bylą DPP
tarnybai. Tada mes perskaitysime šią bylą ir įvertinsime, ar yra pakankamai
įrodymų, kad asmeniui būtų pateiktas kaltinimas galimai padarius nusikaltimą ir
koks kaltinimas tokiu atveju turėtų būti.
Sprendimas, ar pateikti kaltinimą
Sprendimas, ar pateikti kaltinimą, yra labai rimtas – jis gali turėti ilgalaikį
poveikį tiek nusikaltimo aukai, tiek kaltinamajam asmeniui. Tik DPP ar vienas iš
mūsų teisininkų gali nuspręsti, ar pateikti kaltinimą rimtose bylose, pavyzdžiui,
žmogžudysčių, lytinių nusikaltimų ar mirtimi pasibaigusių nelaimingų atsitikimų
kelyje.
Mažiau rimtų nusikaltimų atvejais pateikti kaltinimą gali nuspręsti pati Gardaí
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(policija). Vis dėlto ir tokiais atvejais kaltinimas pateikiamas DPP vardu, o DPP turi
teisę nurodyti policijai, kaip spręsti bylą.
Spręsdami, ar pateikti kaltinimą, mes veikiame nepriklausomai. Tai reiškia, kad
joks asmuo, net Vyriausybė, negali mums nurodyti, ar pateikti kaltinimą byloje,
ar ne.
Kaltinimo nepalaikymas
Jei nusprendžiame nepateikti kaltinimo, šio sprendimo motyvus pateiksime tik
bylą tyrusiai Gardaí įstaigai. Vis dėlto, kai tik įmanoma, žuvusios aukos šeimos
nariui ar namiškiui mes taip pat pateiksime tokio sprendimo motyvus, jei jis (ji)
mūsų to paprašys. Mes atliksime tai tuo atveju, jei mirtis įvyko 2008 m. spalio 22
d. arba vėliau.
Nusikaltimų nagrinėjimas teisme
Policija (Gardaí) pasakys jums, ar mes nusprendėme palaikyti kaltinimą, ir jei taip,
tai kada ir kuriame teisme bus nagrinėjama byla.
Pačios rimčiausios bylos yra nagrinėjamos:
• Centriniame baudžiamajame teisme,
• Apygardos baudžiamajame teisme arba
• Specialiajame baudžiamajame teisme.
Šiais atvejais DPP vardu veikiantis teisininkas palaikys kaltinimą, kai byla bus
nagrinėjama teisme.
Mažiau rimtos bylos nagrinėjamos apylinkės teisme. Šiais atvejais arba Gardaí
(policija), arba DPP vardu veikiantis teisininkas palaikys kaltinimą, kai byla bus
nagrinėjama teisme.
(Leidimas: 2010 m. birželis)
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