Kas ir Upuru informācijas shēma?

Kas var izmantot šo shēmu?

Ziemeļīrijas Probācijas pārvaldes (PBNI) Upuru
informācijas shēma sāka darboties 2005. gada
oktobrī. Šī shēma tika veidota saskaņā ar
2005. gada Likums par krimināltiesvedību
(Ziemeļīrijā)

PBNI Upuru informācijas shēma ir pieejama
jebkurai personai (vai pēc vienošanās šīs
personas pārstāvim), kas ir kļuvusi par tāda
kriminālnozieguma tiešu upuri, par kura
pastrādāšanu likumpārkāpējam ir piespriests
sods, kuru jāuzrauga Probācijai.

Shēmas mērķis ir garantēt, ka upuriem tiek
paskaidrots, ko tas nozīmē, ja viņu lietā tiek
panākta notiesāšana, kuras ietvaros
nepieciešama likumpārkāpēja Probācijas
pārvaldes uzraudzība sabiedrībā.

Kā šī shēma darbojas?

Probācijas pārvalde saprot, ka jums var būt
nepatīkami atkal atcerēties noziegumu, taču
mēs ceram, ka informācija, kura ir pieejama ar
šīs shēmas palīdzību, būs noderīga.
Pēc Krimināltiesvedības inspektorāta
sniegtajiem ieteikumiem 2012. gada oktobrī
Ieslodzīto atbrīvošanas upuru informācijas
shēma, Ziemeļīrijas Upuru informācijas shēmas
Probācijas pārvalde un Garīgi slimo upuru
informācijas shēma (kuru vada Tieslietu
departaments) nonāca Ziemeļīrijas Probācijas
pārvaldes paspārnē un darbojas šajā birojā.
Kāds ir šīs shēmas mērķis?
Šīs shēmas ietvaros jūs varēsiet saņemt
paskaidrojumus par to, kādas ir sabiedrisko
darbu fāzes prasības, kuras nosaka tiesas
spriedums, kas tiek pieņemts tās personas,
kura pret jums pastrādāja noziegumu, sakarā.
Ja likumpārkāpējam tiek piespriesta brīvības
atņemšana un sabiedriskie darbi, Ziemeļīrijas
Probācijas pārvaldes Upuru informācijas
shēma sadarbosies ar Ziemeļīrijas Ieslodzīto
atbrīvošanas upuru informācijas shēmu.
Šī shēma cieši sadarbojas ar citām kriminālās
tiesvedības un upuru atbalsta organizācijām un
sniedz plašu informācijas un pakalpojumu
klāstu noziegumu upuriem dažādos kriminālās
tiesvedības procesa posmos.





Ja pēc notiesāšanas tiesa personai,
kas pret jums pastrādāja
noziegumu, piespriež sodu, kas
saistīts ar probācijas dienesta
uzraudzību, jūs informēs par PBNI
Upuru informācijas shēmu.
Ja jūs piereģistrēsieties šajā
shēmā, likumpārkāpēju par to
neinformēs.

Ko šī shēma var sniegt?
Upuru informācijas shēma var sniegt:

jums iespēju piedalīties upuru
ziņojuma, kas paredzēts Nosacītās
atbrīvošanas komisijai,
sagatavošanā. Tas ļauj jums paust
savu viedokli un raizes par
potenciālo risku, kas rodas,
atbrīvojot likumpārkāpēju.

informāciju par konkrēto spriedumu
jūsu lietā un vispārēju informāciju
par PBNI veikto likumpārkāpēju
uzraudzību;

iespēju apspriest sasāpējušos
jautājumus, par ko likumpārkāpēja
vadītāji var tikt informēti;

jūs varat saņemt informāciju
rakstiski, pa tālruni vai, individuāli
tiekoties ar PBNI Upuru sakaru
koordinēšanas amatpersonu;

ja nepieciešams, jums var piedāvāt
informāciju par visām
organizācijām, kas var jums sniegt
specifisku atbalstu, kas saistīts ar
jūsu pārdzīvojumiem / vajadzībām,
kas jums kā nozieguma upurim ir
radušies;

iespēju brīvprātīgi iesaistīties tiešā
vai netiešā rehabilitācijas
saskarsmē ar likumpārkāpēju, ja
tas palīdzētu jums atrisināt
problēmas, kas radušās nozieguma
rezultātā.

Ko šī shēma nepiedāvā?
Konfidencialitātes nolūkā shēma nevar sniegt
personisku informāciju par likumpārkāpēju.
Shēma nepiedāvā psiholoģiskās konsultācijas,
taču mēs varam ieteikt jums citas atbilstošas
aģentūras, kas sniedz atbalstu.
Ja likumpārkāpējs neizpilda uzraudzības
noteikumus, PBNI var nosūtīt viņa lietu atpakaļ
uz tiesu. Tad tiesa var piespriest citu sodu. Ja
likumpārkāpējam tiek piespriests sods, kuru
iespējams atsaukt, viņu var nosūtīt atpakaļ uz
cietumu, kur viņam, iespējams, būs jāizcieš
atlikušais soda laiks.
Kādus spriedumus PBNI uzrauga?
PBNI uzrauga plašu spriedumu klāstu, tostarp:

probācijas rīkojumus;

kombinētos rīkojumus;

rīkojumus par sabiedriskajiem
darbiem;

pusaudžu tiesas centra rīkojumus;

uzraudzītu dzimumnoziedznieku
licences;

ieslodzījuma probācijas rīkojumus;

noteiktas brīvības atņemšanas
spriedumus;

pagarinātus brīvības atņemšanas
spriedumus;

brīvības atņemšanas spriedumus
uz nenoteiktu laiku;

mūža ieslodzījumu.
Kas notiek, ja likumpārkāpējs nepakļaujas
spriedumam?
Ja likumpārkāpējs neizpilda uzraudzības
noteikumus, PBNI var nosūtīt viņa lietu atpakaļ
uz tiesu. Tad tiesa var piespriest citu sodu. Ja
likumpārkāpējam tiek piespriests sods, kuru
iespējams atsaukt, viņu var nosūtīt atpakaļ uz
cietumu, kur viņam, iespējams, būs jāizcieš
atlikušais soda laiks.

Norīkojuma veidlapa
PBNI Upuru informācijas shēma
Lietas atsauces numurs:
Lūdzam aizpildīt un nosūtīt atpakaļ pēc
iespējas ātrāk
Es vēlos reģistrēties PBNI Upuru
informācijas shēmā
Vārds:
Adrese:
Pasta indekss:
Mēs parasti vispirms jums piezvanīsim,
izņemot, ja jūs norādīsiet, ka nevēlaties,
lai jums zvana
Tālruņa nr.:
Es piekrītu tam, lai ar mani sazinātos
Paraksts:
Informācija vienmēr tiks uzskatīta par
konfidenciālu
Nogrieziet pa punktoto līniju un nosūtiet
veidlapu, izmantojot pievienoto iepriekš
apmaksāto aploksni

Es vēlētos ar jums tikties
(Mēs sazināsimies ar jums, lai
vienotos par atbilstošu vietu)
Es vēlētos, lai jūs man piezvanītu, lai
mēs varētu apspriest manas
problēmas
Es nevēlos, lai ar mani kāds
sazinātos vai tiktos, taču es vēlētos
joprojām saņemt rakstisku
informāciju.
Es šobrīd vairs nevēlos vairs
kontaktēties ar Upuru informācijas
shēmu.
Man ir nepieciešama speciāla
palīdzība.
Piemēram, invaliditātes, valodas
nepārvaldīšanas, dzirdes grūtību utt.
sakarā
Es piekrītu tam, ka mani pārstāv
kāda persona
Lūdzam norādīt
Lūdzam atzīmēt atbilstošo lodziņu
un nosūtīt atpakaļ pēc iespējas
ātrāk.
Informācija vienmēr tiks uzskatīta
par konfidenciālu
Nogrieziet pa punktoto līniju un
nosūtiet veidlapu, izmantojot
pievienoto iepriekš apmaksāto
aploksni.

Kas jādara tagad
Jūs varat sazināties ar mums PBNI Upuru daļā,
nosūtot atpakaļ pievienoto iepriekš apmaksāto
norīkojuma veidlapu vai arī sazinoties ar mums
pa zemāk norādīto tālruņa numuru. Jūsu dati
tiks aizsargāti saskaņā ar Datu aizsardzības
likumu un Cilvēktiesību likumu, kā arī vispārējo
tiesību noteikto pienākumu ievērot
konfidencialitātes prasības.
Jūs varat arī nepastarpināti sazināties ar citām
organizācijām, kas jums var palīdzēt un sniegt
konsultācijas. Brošūras otrā pusē tiek
piedāvāts noderīgas kontaktinformācijas
saraksts.
Atsauksmes
Mēs vēlēsimies saņemt jūsu atsauksmes, lai
uzlabotu mūsu sniegtos pakalpojumus. Ja jūs
neesat apmierināts (-ta) ar saņemtajiem
pakalpojumiem, lūdzam par to informēt
personu, ar kuru jūs parasti sadarbojaties, vai
šīs personas vadītāju, vai arī nosūtiet vēstuli
PBNI Sūdzību izskatīšanas daļai uz:
Probation Board for Northern Ireland
80 – 90 North Street
Belfast
BT11LD
E-pasts: info@pbni.gsi.gov.uk
Iesniedzot sūdzību, lūdzam norādīt savu vārdu,
adresi un tālruņa numuru un aprakstīt savu
sūdzību, skaidri sniedzot pēc iespējas vairāk
informācijas. Jūsu sūdzība tiks izskatīta ātri un
taisnīgi un ar jums sazināsies piecu darba
dienu laikā. Jūs tiksiet informēts (-ta) par
sūdzības izskatīšanas gaitu, un mēs darīsim
jums zināmu tās rezultātu un paredzēto rīcību
šajā sakarā.
Ja pēc tam, kad mēs esam izskatījuši jūsu
sūdzību, jūs joprojām neesat apmierināts (-ta),
jūs, iespējams, varat iesniegt sūdzību
neatkarīgai organizācijai. Sīkākus ieteikumus
var saņemt pie mūsu darbiniekiem.

Noderīga kontaktinformācija
CRUSE (Aprūpe smagu zaudējumu gadījumā)
T. 028 9079 2419
Dienas palīdzības līnija. 0844 477 9400
vietne: www.cruiseni.org
Lifeline
T. 0808 808 8000 (diennakts bezmaksas
tālrunis)
vietne: www.lifelinehelpline.info
NEXUS (personām, kas kļuvušas par seksuālās
izmantošanas upuriem)
T. 028 9032 6803
vietne: www.nexusinstitute.org
Ziemeļīrijas Ieslodzīto atbrīvošanas Upuru
informācijas shēma
T. 0300 1233269
vietne: www.niprvis.gov.uk
Labdarības organizācija NSPCC
T. 080 8810 5000
vietne: www.nspcc.org.uk
Ziemeļīrijas policijas dienests
T. 028 9065 0222, palūdziet vietējo policiju
vietne: www.psni.police.uk
Sociālais dienests / ārkārtas saziņas līnija (ārpus
darba laika)
T. 028 9056 5444
vietne: www.dhsspsni.gov.uk
Upuru atbalsta organizācija Victim Support NI
T. 028 9024 3133
vietne: www.victimsupportni.co.uk
Sieviešu palīdzības dienests Women’s Aid
T. 028 9024 4039
vietne: www.womensaidni.org
Diennakts palīdzības līnija ģimenes
vardarbības gadījumā - 0800 917 1414
Lielāks saraksts pieejams Upuru informācijas
nodaļā.
Probation Board for Northern Ireland
Victim Information Unit
Unit 4, Wallace Studios
LISBURN
BT27 4AE
T. 0300 123 3269
F. 0300 123 3271
E.
victiminfo@pbni.gsi.gov.uk

PBNI Headquarters
80/90 North Street
BELFAST
BT1 1LD
T. 028 9026 2400
F. 030 0123 3290
E.
info@pbni.gsi.gov.uk
Vietne:
www.pbni.org.uk

Upuru informācijas shēma
Šī brošūra izskaidro, kas ir Upuru
informācijas shēma un kā tā var palīdzēt
jums, ja esat kļuvis (-usi) par krimināla
nozieguma upuri.
Brošūra ir pieejama dažādās valodās
vietnē www.pbni.org.uk, vai arī zvanot
pa tālruni 0300 123 3269.

.
Lūdzam saglabāt šo brošūru
informācijai un uzziņai.

