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Cietušo Rokasgrāmata (Victims` Code)
Noziegumos cietušie: saprast atbalstu, kuru jūs varat sagaidīt
Atbalsts un informācija
Būt par cietušo noziegumā var būt mokoši. Nozieguma ietekme var būt dažāda, bet daudzi cilvēki
jūtas labāk saņemot atbalstu un informāciju, kas tiem palīdz tikt galā un atgūties pēc notikušā.
Cietušo Rokasgrāmata (Victims` Code) ir likumisks Valdības dokuments, kas izskaidro kādu atbalstu
un informāciju var saņemt noziegumā cietušie - gan cilvēki, gan uzņēmumi. Dažiem cietušajiem
īpašos gadījumos, piemēram, bērniem vai cietušajiem vissmagākajos noziegumos, ir tiesības uz
papildus atbalstu. Tas arī ir izskaidrots Rokasgrāmatā.
Paziņošana par noziegumu
Jūs varat paziņot par noziegumu ieradoties uz policijas iecirkni, piezvanot pa tālruni vai internetā.
Pēc paziņošanas par noziegumu policija sniegs jums informāciju par to, ko varat sagaidīt no
krimināltiesību sistēmas. Ar jūsu piekrišanu policija pados tālāk jūsu datus cietušo palīdzības
organizācijai, kas sazināsies ar jums un palīdzēs.
Tādas cietušo palīdzības organizācijas kā labdarības organizācijas neattiecas uz Cietušo rokasgrāmatu
(Victims` Code), kas koncentrējas uz to, lai krimināltiesību dienesti - tādi kā policija un tiesa - sniegtu
cietušajiem pakalpojumus, kas viņiem pienākas.
Kaut arī cietušo palīdzības dienesti var piedāvāt vērtīgu palīdzību cilvēkiem, kuri piedzīvoja
noziegumu, ieskatot praktisko un emocionālo atbalstu.
No jums var tikt palūgts sniegt liecību, lai jūs izskaidrotu, kas ar jums notika. Ja vēlaties, jūs varat
iesniegt Personīgo Cietušā Paziņojumu (Victim Personal Statements (VPS)), kurā aprakstīsiet kā šis
noziegums jūs ietekmēja.
Jūsu informēšana
Policija informēs jūs par izmeklēšanas procesa jaunumiem, paziņojot par notikušiem arestiem vai
aizdomās turēto apsūdzēšanām.
Jūs varat vienoties ar policiju par to, cik bieži vēlaties saņemt jaunu informāciju par izmeklēšanas
procesu.
Ierašanās tiesā
Ja jūsu lieta nonāk tiesā, jūs varat būt liecinieks tiesas sēdē. Ja jūsu lieta nenonāk tiesā, jums tiks
pateikts par tā iemesliem.
Ja jūsu lieta nonāk tiesā, jums tiks piešķirts Liecinieku Aprūpes Virsnieks (Witness Care Officer) vai
cita kontaktpersona. Šīm personām jūs varat uzdot jebkādus jautājumus un viņi jūs informēs par
notiekošajiem jaunumiem. Tas ietver informāciju par datumiem un tiesas sēžu vietām, jaunumiem
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par to vai aizdomās turamais tika atbrīvots pret drošības naudu, vai ir apcietināts. Viņi atbalstīs jūs
līdz lieta tiks pabeigta.
Būt lieciniekam
Ja jūs esat liecinieks tiesas sēdē, jūs varat prasīt izmantot Speciālos Pasākumus (Special Measures),
kas var jums palīdzēt sniegt labākos pierādījumus. Speciālie Pasākumi var nozīmēt ekrāna
izmantošanu apkārt liecinieka vietai, vai arī pierādījumu sniegšanu caur video tiešsaisti , lai jums
neveidojas saskarsme ar aizdomās turēto vai tā draugiem un ģimeni.
Jūs varat jautāt tiesas personālam par to, vai ir iespējams sagaidīt tiesas sēdi tur, kur neatrodas
aizdomās turētais, viņa draugi un ģimene.
Verdikts
Ja aizdomās turētais tiek atzīst par vainīgu, jūs varat lūgt iespēju nolasīt savu Personīgo Cietušā
Paziņojumu (Victim Personal Statement) tiesā, vai arī ja vēlaties, varat palūgt, lai to izdara kāds cits
jūsu vietā. Tiesnesis to ņems vērā, kad pieņems lēmumu par sodu.
Jūsu Cietušā Aprūpes Virsnieks (Witness Care Officer) vai cita kontaktpersona jums paskaidros ko
nozīmē tiesas sprieduma saturs.
Ja likumpārkāpējam ir atļauts sniegt apelācijas sūdzību par tiesas lēmumu vai notiesāšanu, jūsu
kontaktpersonai ir jāpasaka jums par to, kur un kad notiks apelācijas tiesas sēde.
Cietušā Kontaktshēma (The Victim Contact Scheme) ir speciālais pakalpojums tiem, kas ir cietis no
seksuāliem un/vai vardarbīgiem noziegumiem, kuros nodarījuma izdarītājs ir nosodīts uz divpadsmit
vai vairāk mēnešiem cietumā. Ja jūs izmantojat šo shēmu, jums paziņos par to, kas notiks ar
pārkāpēju pēc tam, kad tiesa atzīs to par vainīgu un līdz brīdim, kad vainīgais tiek atbrīvots.
Atjaunojoša justīcija (Restorative Justice)
Jums, kā cietušajam noziegumā, ir iespēja piedalīties Atjaunojošajā justīcijā (Restorative Justice). Tas
ir tad, kad tie, kas cieta noziegumā uztur kontaktu ar nozieguma izdarītāju, lai abi varētu turpmāk
atrast pozitīvu risinājumu. Gan cietušajam, gan nozieguma izdarītājam ir jāvienojas, lai veidojas
kontakts.

