Kas yra nusikaltimų aukų
informavimo programa?

Kas gali pasinaudoti
programa?

PBNI (Šiaurės Airijos probacijos tarnybos)
nusikaltimų aukų informavimo programa buvo
pradėta 2005 m. spalį. Tai teisinė programa,
numatyta 2005 m. Baudžiamosios teisenos
(Šiaurės Airija) įstatyme.

PBNI nusikaltimų aukų informavimo programa skirta
visiems asmenims (arba jų sutartiems atstovams),
tiesiogiai nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos,
už kurią pažeidėjui skiriama lygtinio paleidimo
bausmė.

Šia programa siekiama užtikrinti, kad nusikaltimų
aukos gautų informaciją apie tai, kas nutiks, jeigu jų
byloje bus priimtas nuosprendis, kuriuo remdamasi
Probacijos taryba turės vykdyti stebėjimą
bendruomenėje.
Probacijos tarnyba supranta, kad Jums gali būti
nemalonu vėl prisiminti nusikaltimą, bet tikimės, kad
pagal šią programą Jums teikiama informacija bus
naudinga.
2012 m. spalį, atsižvelgiant į Baudžiamosios
teisenos inspekcijos rekomendacijas, nusikaltimų
aukų informavimo apie kalinio paleidimą programą,
PBNI nusikaltimų aukų informavimo programą ir
nusikaltimų aukų informavimo programą, kai
pažeidėjas turi psichinių sutrikimų (vykdyta
Teisingumo departamento) pradėjo valdyti PBNI ir
visos šios tarnybos bendrai dirba šiame skyriuje.

Koks šios programos
tikslas?
Ši programa suteikia galimybę Jums paaiškinti,
kokia yra prieš Jus nusikaltimą įvykdžiusiam
asmeniui teismo nuosprendžiu paskirtos ir
bendruomenėje atliekamos bausmės reikalavimų
reikšmė.
Kai pažeidėjas nuteisiamas atlikti ir kalinimo, ir
stebėjimo bendruomenėje bausmę, PBNI
nusikaltimų aukų informavimo programos vykdytojai
glaudžiai bendradarbiauja su Šiaurės Airijos
nusikaltimų aukų informavimo apie kalinio paleidimą
programos vykdytojais.
Šią programą vykdanti tarnyba glaudžiai
bendradarbiauja su kitomis baudžiamosios teisenos
institucijomis ir nusikaltimų aukų organizacijomis,
kad galėtų suteikti išsamesnę informaciją ir daugiau
paslaugų nusikaltimų aukoms įvairiuose
baudžiamojo teisingumo proceso etapuose.

Kaip programa veikia?




Jeigu po apkaltinamojo nuosprendžio prieš Jus
nusikaltimą įvykdžiusiam asmeniui teismas skirs
lygtinio paleidimo bausmę, būsite informuoti
apie PBNI nusikaltimų aukų informavimo
programą.
Jeigu užsiregistruosite šioje programoje, apie
tai pažeidėjas nebus informuotas.

Ką gali suteikti ši
programa?
Nusikaltimų aukų informavimo programa gali
suteikti:

Kas neįtraukta į programą?
Siekiant konfidencialumo, jokia asmeninė
informacija apie pažeidėją negali būti teikiama
pagal šią programą.
Programoje nenumatytos konsultavimo paslaugos
Jums, bet galime patarti, kokios kitos institucijos gali
suteikti paramą.

Kokius nuosprendžius stebi
PBNI?
PBNI stebi įvairius nuosprendžius, tame tarpe ir
šiuos:
 Lygtinio paleidimo sprendimus.
 Kombinuotos bausmės sprendimus.
 Viešųjų darbų sprendimus.
 Nepilnamečių justicijos centro sprendimus.
 Prižiūrimų seksualinių nusikaltėlių licencijas.
 Sulaikymo ir probacijos sprendimus.

Galimybę Jums dalyvauti rengiant nusikaltimo
aukos ataskaitą probacijos komisijos nariams.
Galėsite išsakyti savo požiūrį ir nuogąstavimus
dėl galimų pavojų, kilsiančių paleidus pažeidėją.

 Apibrėžtas laisvės atėmimo bausmes.



Informaciją apie konkretų nuosprendį Jūsų
byloje ir bendrą informaciją apie tai, kaip PBNI
vykdo pažeidėjų stebėjimą.

 Nuteisimo iki gyvos galvos licencijas.



Galimybę aptarti Jums nerimą keliančius
dalykus – taip galite suteikti informacijos
pažeidėją kontroliuojančiai įstaigai.



Informacija gali būti suteikta raštu, telefonu arba
tiesiogiai per susitikimą su PBNI ryšių su
nusikaltimų aukomis palaikymo pareigūnu.



Kai tinkama, gali būti suteikta informacija apie
bet kokią organizaciją, galinčią Jums pasiūlyti
konkrečią paramą, atsižvelgiant į Jūsų, kaip
nusikaltimo aukos, išgyvenimus / poreikius.



Galimybę savanoriškumo pagrindu įsitraukti į
tiesioginį arba netiesioginį kontakto su
pažeidėju atkūrimą, jeigu tai padėtų Jums
spręsti dėl nusikaltimo kylančias problemas.



 Išplėstines laisvės atėmimo bausmes.
 Neapibrėžtas laisvės atėmimo bausmes.

Kas nutiks, jeigu pažeidėjas
nesilaikys nuosprendžio
sąlygų?
Jeigu pažeidėjas nevykdys priežiūros sąlygų, PBNI
gali grąžinti bylą peržiūrai teisme. Tada teismas gali
skirti kitą bausmę. Jeigu licencijai taikoma vykdymo
atšaukimo taisyklė, pažeidėjas gali būti grąžintas į
kalėjimą visam arba daliai likusio licencijos termino.

Kreipimosi forma
PBNI nusikaltimų aukų informavimo programa
Bylos Nr.: _________________________________
Užpildykite ir grąžinkite kaip įmanoma greičiau.

Noriu užsiregistruoti PBNI nusikaltimų aukų
informavimo programoje
Vardas, pavardė: __________________________

Adresas: _________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Pašto kodas: ______________________________

Iš pradžių Jums paskambinsime, nebent
informuosite, kad nenorite sulaukti skambučio.
Telefono Nr.: ______________________________

Sutinku, kad susisiektumėte.
Parašas: _________________________________

Informacija bus tvarkoma
konfidencialiai visą laiką
Perkirpkite išilgai punktyrinės linijos ir
grąžinkite formą suteiktame iš anksto
apmokėtame voke.

Norėčiau susitikti su jumis
(susisieksime su Jumis, kad galėtume
sutarti tinkamą susitikimo vietą)
Norėčiau, kad paskambintumėte man
ir mes aptartumėme problemas
Nenoriu, kad su manimi susisiektų
ir nepageidauju susitikti, bet norėčiau
gauti tolesnę informaciją raštu
Šiuo metu nepageidauju jokių
tolesnių kontaktų su nusikaltimų aukų
informavimo programos tarnyba
Man reikia specialios pagalbos,
pavyzdžiui, dėl neįgalumo, kalbos barjero
arba klausos sutrikimo ir pan.
Sutinku, kad mane atstovautų
Nurodykite, kas:

Pažymėkite tinkamą langelį ir grąžinkite kaip įmanoma
greičiau.

Informacija bus
tvarkoma konfidencialiai
visą laiką
Perkirpkite išilgai punktyrinės linijos ir
grąžinkite formą suteiktame iš anksto
apmokėtame voke.

Ką turiu daryti dabar?
Galite susisiekti su mumis išsiųsdami pridėtą
kreipimosi formą suteiktame iš anksto apmokėtame
voke PBNI nusikaltimų aukų skyriui arba
paskambindami mums toliau nurodytu numeriu.
Jūsų informacija bus saugoma laikantis asmens
duomenų apsaugos ir žmogaus teisių įstatymų
nuostatų bei bendrosios teisės aktuose numatytos
konfidencialumo pareigos.
Taip pat galite tiesiogiai susisiekti su kitomis
organizacijomis, galinčiomis Jums padėti ir patarti.
Naudingų kontaktų sąrašas pateiktas kitoje lapo
pusėje..

Atsiliepimai
Prašome pateikti atsiliepimus, kad galėtume gerinti
teikiamas paslaugas. Jeigu esate nepatenkinti
gaunama paslauga, pasakykite tai darbuotojui, su
kuriuo bendraujate, ar jo (jos) vadovui arba
parašykite PBNI nusiskundimų tarnybos pareigūnui
šiuo adresu:
Probation Board for Northern Ireland
80-90 North Street
Belfast
BT11LD
E. info@pbni.gsi.gov.uk
Teikdami nusiskundimą nurodykite savo vardą,
pavardę, adresą ir kontaktinį numerį, nusiskundimą
aprašykite aiškiai, suteikite kiek galite daugiau
informacijos. Jūsų nusiskundimas bus
nagrinėjamas greitai ir sąžiningai. Su Jumis bus
susisiekta per 5 darbo dienas. Būsite nuolat
informuojami apie nusiskundimo nagrinėjimo eigą.
Mes pranešime Jums išvadas ir bet kokius
veiksmus, kurių reikia imtis.
Jeigu po to, kai Jūsų nusiskundimas bus
išnagrinėtas, vis dar būsite nepatenkinti, galėsite
teikti skundą išorinei nepriklausomai įstaigai.
Kreipkitės į darbuotojus, kad suteiktų daugiau
informacijos.

Keletas naudingų
kontaktinių numerių
CRUSE (parama netekus artimojo)
T. 028 9079 2419
Pagalbos linija dienos metu 0844 477 9400
www.cruiseni.org
Lifeline (psichologinės pagalbos linija)
T. 0808 808 8000 (24hrs Freephone)
www.lifelinehelpline.info
NEXUS (parama nukentėjusiems nuo seksualinės
prievartos)
T. 028 9032 6803
www.nexusinstitute.org
Šiaurės Airijos nusikaltimų aukų informavimo apie
kalinio paleidimą programa
T. 0300 1233269
www.niprvis.gov.uk
NSPCC (žiauraus elgesio su vaikais prevencija)
T. 080 8810 5000
www.nspcc.org.uk

Nusikaltimų aukų
informavimo programa

Šiaurės Airijos policija
T. 028 9065 0222, prašykite sujungti su vietos policija
www.psni.police.uk
Socialinės tarnybos /skubios pagalbos linija (po
darbo valandų)
T. 028 9056 5444
www.dhsspsni.gov.uk
Victim Support NI (Šiaurės Airijos paramos
nukentėjusiesiems tarnyba)
T. 028 9024 3133
www. victimsupportni.co.uk
Women’s Aid (pagalba moterims)
T. 028 9024 4039
www.womensaidni.org

Šioje brošiūroje paaiškinama, kas yra nusikaltimų
aukų informavimo programa ir kaip ji gali būti Jums
naudinga, jeigu tapote nusikaltimo auka.

Šią brošiūrą galima atsisiųsti kitomis kalbomis iš
www.pbni.org.uk arba užsisakyti telefonu 0300 123
3269.

24 val. smurto šeimoje pagalbos linija - 0800 917
1414.
Nusikaltimų aukų skyrius gali suteikti išsamesnį
sąrašą.
Šiaurės Airijos probacijos tarnyba
Nusikaltimų aukų
PBNI būstinė
informavimo skyrius
80/90 North Street
Unit 4, Wallace Studios BELFAST
LISBURN
BT1 1LD
BT27 4AE
T. 028 9026 2400
T. 0300 123 3269
F. 030 0123 3290
F. 0300 123 3271
E. info@pbni.gsi.gov.uk
E. victiminfo@pbni.gsi.gov.uk www.pbni.org.uk

Išsaugokite šią brošiūrą dėl informacijos ateityje.

