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5: Probacijos tarnybos nukentėjusiųjų chartija
Ko jūs galite tikėtis iš Probacijos tarnybos?
Jeigu esate auka:
•
mes su jumis parengsime poveikio aukai ataskaitą, kai to pareikalaus
teismas;
•
mes galime jus pakviesti dalyvauti šeimos susirinkime, skirtame
nusikaltimą įvykdžiusiam nepilnamečiui asmeniui, ir paremti jus šiame
procese;
•
mes išaiškinsime, ką reiškia skirtingi potvarkiai, kuriuos teikiame
teismui, jei paprašysite mus tai padaryti. Mes tai atliksime telefonu,
raštu arba tiesiogiai, priklausomai nuo aplinkybių.
Potvarkiai yra tokie:
•
probacija – šiuo atveju teismas skiria probacijos pareigūną nusikaltimą
įvykdžiusiam asmeniui prižiūrėti iki trejų metų. Probacijos potvarkiu
gali būti nustatytos sąlygos, kuriomis užkertamas kelias asmeniui
pakartotinai įvykdyti tą patį nusikaltimą ar kitus nusikaltimus. Į šias
sąlygas gali įeiti konkretaus priklausomybės gydymo centro lankymas

•

•
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arba dalyvavimas ugdymo ar profesinio lavinimo kursuose. Jei
nusikaltimą padaręs asmuo nesilaiko nustatytų sąlygų, jis gali susilaukti
naujos bausmės už padarytą nusikaltimą;
darbas bendruomenės labui – šiuo atveju teismas gali nubausti vyresnį
nei 16 metų amžiaus asmenį dirbti nemokamus darbus nuo 40 iki
240 valandų. Toks darbas turi būti atliekamas bendruomenės labui,
nubaustasis asmuo turi atlikti juos per vienus metus. Probacijos tarnyba
pasirūpina darbo bendruomenės labui vieta ir ją administruoja. Jei
asmuo neatlieka darbo bendruomenės labui, mes pasirūpinsime, kad
asmuo vėl stotų prieš teismą;
priežiūra bausmės atidėjimo metu – teismas gali nuspręsti atidėti (t. y.,
nukelti vėlesnei datai) nuosprendžio vykdymą tam tikram laikotarpiui,
paprastai neviršijančiam vienų metų, kad nusikaltimą įvykdęs asmuo
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galėtų įsisąmoninti su nusikaltimu susijusias problemas. Šiuo laikotarpiu
nusikaltimą įvykdžiusį asmenį galbūt turės prižiūrėti Probacijos tarnyba;
•

•

•

priežiūra iš dalies sustabdžius nuosprendžio vykdymą – kai teismas
sustabdo įkalinimo nuosprendžio baigiamosios dalies vykdymą, teismas
gali skirti asmeniui Probacijos tarnybos priežiūrą tam, kad sumažintų
pakartotinio nusikaltimo galimybę. Asmuo taip pat gali dalyvauti
gydymo kursuose arba teismo patvirtintoje programoje. Teismas gali
nustatyti priežiūrą apibrėžiančias sąlygas;
priežiūra po paleidimo – į lytinį nusikaltimą įvykdžiusiam asmeniui
skirtą nuosprendį teismas gali įtraukti laikotarpį, kuriuo Probacijos
tarnyba prižiūrėtų asmenį po paleidimo. Savo ruožtu teismas gali
nustatyti priežiūrą apibrėžiančias sąlygas;
bendruomenės sankcijos nusikaltimą įvykdžiusiems nepilnamečiams
asmenims – bendruomenės sankcijos gali būti devynių rūšių, į kurias
įeina Probacijos tarnybos nepilnamečių asmenų probacija. Į šias
sankcijas įeina specialių tipų probacijos potvarkiai, taip pat darbo
bendruomenės labui, dienos centro ir kuravimo potvarkiai.

Dirbdami su nusikaltusiais asmenimis, mes:
•
stipriai skatiname juos prisiimti atsakomybę už jums galbūt sukeltą
skausmą, žalą ir kančią;
•
užtikriname, kad nusikaltę asmenys ir toliau supras, koks jų pasirinktas
gyvenimo būdas, aplinkybės ar jų elgsena paskatino įvykdyti
nusikaltimą prieš jus;
•
nurodyti tikėtiną poveikį aukoms, kai teismams rengiame ataskaitas
apie nusikaltusius asmenis.;
•
užtikriname, kad bet kokios bendruomeninės programos atlieps jūsų
rūpesčius, ir siekiame užkirsti kelią pakartotiniams nusikaltimams.

Ką jūs galite daryti, jeigu mes nepateisiname jūsų lūkesčių
Probacijos tarnyboje dirba paslaugų aukoms koordinatorius. Jei turi klausimų,
abejonių ar nusiskundimų, susijusių su aukomis, prašome kreiptis į:

Victims of Crime Office - Department of Justice and Law Reform
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Ursula Fernee
Vyriausiojo probacijos pareigūno
pavaduotoja
Paslaugų aukoms koordinatorius
The Probation Service (Probacijos
tarnyba)
Haymarket
Smithfield
Dublin 7.

Tel. (01) 817 3631
Faks. (01) 817 3644
El. p. ugfernee@probation.ie
Interneto svetainė: www.probation.ie

Probacijos tarnybos vaidmuo
Probacijos tarnyba – tai agentūra, priklausanti Teisingumo ir teisės reformų
departamentui. Mūsų probacijos pareigūnai dirba su nusikaltimą įvykdžiusiais
asmenimis visoje šalyje, taip pat kalėjimuose ir sulaikymo centruose, kad
bendruomenėse būtų saugiau. Mes atliekame tai padėdami nusikaltusiems
asmenims gyventi geresnį gyvenimą be nusikaltimų ir jų keliamos žalos.
Mūsų vaidmuo yra:
•
teikti paslaugas teismui, įskaitant nusikaltusių asmenų priežiūrą
bendruomenėje;
•
rengti ataskaitas apie atskirus nusikaltusius asmenis, kuriose taip pat
aprašoma nusikaltimo poveikis aukai (-oms);
•
rengti šeimos susirinkimus, skirtus nusikaltimą įvykdžiusiam
nepilnamečiui asmeniui, jei taip daryti nurodo teismas; ir
•
įgyvendinti programas, kuriomis siekiama spręsti nusikalstamos
elgsenos problemas ir mažinti persekiojimą.
Mes atsižvelgiame į aukos jausmus ir patirtas traumas, kai atliekame savo darbą.
(Leidimas: 2010 m. birželis)

36

NUKENTĖJUSIŲJŲ CHARTIJA ir baudžiamojo teisingumo sistemos vadovas

