Probācijas pavēle (Probation Order)
Šajā informatīvajā lapā paskaidrots, kas ir Probācijas pavēle, kā tā
attiecas uz Jums un ko darīt, ja neesat apmierināts ar sniegto
pakalpojumu līmeni.
Kas ir Probācijas pavēle?
Probācijas pavēle ir vienošanās starp Jums un tiesu par Jūsu uzvedību nākotnē, un to var izdot
laika periodam no sešiem mēnešiem līdz trīs gadiem.
Probācijas pavēli var izdot Nepilngadīgo tiesa, Miertiesa, Kroņa tiesa vai Apelācijas tiesa.
Tas ir paredzēts 1996. gada (Ziemeļīrijas) Kriminālās tiesvedības rīkojuma (10. pants) (Criminal
Justice (Northern Ireland) Order 1996 (Article 10)) noteiktajā likumdošanas kārtībā.

Uz ko attiecas Probācijas pavēle?
Jebkura persona, kas stājas tiesas priekšā saistībā ar pret to vērstu kriminālapsūdzību un kura
atzīst savu vainu vai tiek atzīta par vainīgu pārkāpumā/-os, var tikt pakļauta Probācijas pavēles
nosacījumiem.

Kad tā tiek izmantota?
Tā tiek izmantota, ja tiesa ir pārliecināta, ka ar Probācijas dienesta amatpersonas atbalstu Jūs varat
turpināt atrasties sabiedrībā un nenokļūt turpmākās nepatikšanās.

Kas notiek, ja es nevēlos, lai tiktu izdota Probācijas pavēle?
Probācijas pavēli var izdot tikai ar Jūsu piekrišanu un Jums pilnībā saprotot, kas no Jums tiek
sagaidīts.
Ja es tam piekrītu, kas no manis tiks sagaidīts Probācijas pavēles nosacījumu ietvaros?
Jums būs jāizvairās no turpmākām nepatikšanām. Tiks saskaņots plāns, kas palīdzēs Jums veikt
nepieciešamos pasākumus, lai izvairītos no turpmākas pārkāpumu veikšanas.
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Tas var iekļaut:
1.
2.
3.
4.

Nodarbības uz cietušajiem atstāto seku apzināšanās nolūkos;
Piedalīšanos apmācībās darba iemaņu uzlabošanai;
Līdzdalību programmās, lai risinātu ar atkarību saistītās problēmas;
Piedalīšanos konstruktīvos pasākumos vai tādu lietderīgu aktivitāšu veikšanu, kas palīdz
Jums izvairīties no nepatikšanām.

Kas pārrauga Probācijas pavēles izpildi?
Ziemeļīrijas Probācijas pārvalde (Probation board for Northern Ireland - PBNI) ir atbildīga par Jūsu
Probācijas pavēles izpildes pārraudzīšanu. Jūs PBNI vārdā pārraudzīs Probācijas dienesta
darbinieks, kas nodarbosies īpaši ar Jūsu lietu.

Kas notiek, ja es ievēroju Probācijas pavēles nosacījumus?
Ja ievērojat ar Probācijas dienesta darbinieku panāktās vienošanās nosacījumus un veiksmīgi
pabeidzat šīs Probācijas pavēles noteikto laika periodu bez atkārtotu pārkāpumu veikšanas, Jūsu
pārraudzība tiek pārtraukta bez tālākas tiesas līdzdalības.
Ja veiksmīgi pildāt nosacījumus, tad Probācijas dienesta darbinieks vai Jūs varat atkārtoti ierasties
tiesas priekšā, lai palūgtu to atcelt šo Probācijas pavēli priekšlaicīgi vai atbrīvot jūs nosacīti.

Kas notiek, ja es neievēroju Probācijas pavēles nosacījumus?
Ja neievērojat pavēles nosacījumus atbilstoši vienošanās noteikumiem, Jūsu atbildīgais Probācijas
dienesta darbinieks norādīs Jums atkārtoti ierasties tiesas priekšā. Ja tiesa ir pārliecināta, ka Jūs
neievērojāt pavēles nosacījumus, tad tiesnesis vai miertiesnesis var:
•
•
•

Neveikt nekādus pasākumus un ļaut Jums atsākt pildīt Probācijas pavēles nosacījumus;
Uzlikt naudas sodu vai izdot papildu pavēli;
Atcelt Probācijas pavēli un izskatīt Jūsu sākotnējā pārkāpuma lietu, uzskatot, ka šī
Probācijas pavēle netika izdota.

Kas notiek, ja es atkārtoti veicu pārkāpumu Probācijas pavēles
darbības laikā?
Ja Probācijas pavēles darbības laikā Jūs veicat turpmāku pārkāpumu un tiesa atzīst Jūs par
vainīgu tā veikšanā, var tikt sagatavots Izvērtēšanas ziņojums, lai palīdzētu tiesai izskatīt jaunā
pārkāpuma lietu.
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Ja neesat apmierināts ar sniegto pakalpojumu līmeni
Ja jebkādu iemeslu dēļ Jūs uzskatāt, ka Jums sniegto pakalpojumu līmenis nav apmierinošs,
lūdzam vērsties pie attiecīgā darbinieka vai sazināties ar viņa vadītāju. Ja kādu iemeslu dēļ Jūs
nevēlaties to darīt vai ja, to veicis, Jūs joprojām neesat apmierināts, lūdzam paziņot par to:
The Complaints Officer
PBNI Headquarters,
80-90 North Street,
Belfast
BT1 1LD
T. 028 9026 2400
Par pretenzijām atbildīgais darbinieks (Complaints Officer) apstiprinās Jūsu sūdzības saņemšanu
piecu darba dienu laikā un veiks nepieciešamos pasākumus tās pilnīgai izpētīšanai.
Ja nevēlaties izmantot augstāk minēto kārtību, Jūs varat lūgt paša izvēlētas personas padomu.
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Kontaktinformācija
Ziemeļīrijas Probācijas pārvalde
Attiecīgos rajonus pārstāvošo komandu tālruņu numuri
Belfāstas biroji
Novērtēšanas vienība
Andersonstown Road
Antrim Road
Falls Road
Newtownards Road
Ormeau Road
Jaunatnes tieslietu nodaļa

028 9026 2400
028 9060 2988
028 9075 7631
028 9023 1763
028 9073 9445
028 9064 7156
028 9031 3162

Ārējie biroji
Antrim
Armagh
Ballymena
Coleraine
Cookstown
Dungannon
Enniskillen
Londonderry (Crawford Square)
Londonderry (Waterside)
Newry
Newtownards
Omagh
Portadown

028 9442 8475
028 3752 5243
028 2565 2549
028 7035 3141
028 8676 1211
028 8772 2866
028 6632 4383
028 7126 4774
028 7134 6701
028 3026 3955
028 9181 7778
028 8224 6051
028 3833 3301

Cietumi
Maghaberry
Magilligan
Hydebank

028 9261 6772
028 7775 0434
028 9049 1015

Ziemeļīrijas Probācijas pārvalde
PBNI Headquarters
80/90 North Street
Belfast
BT1 1LD
T: 028 9026 2400
F: 028 9026 2436
E: info@pbni.org.uk
Mājas lapa: www.pbni.org.uk
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