Teisingumo ir teisės reformos ministro įžanginis žodis
Ši chartija yra skirta jums – tiems, kurie, gaila, tačiau yra
nusikaltimų aukos. Joje aiškiai išdėstyta, kokių paslaugų
galite tikėtis iš visų pagrindinių baudžiamojo teisingumo
valstybės tarnybų ir vienos iš savanoriškų organizacijų,
dirbančių su nukentėjusiaisiais. Šios tarnybos yra
aukščiausiame lygmenyje įsipareigoję šiame dokumente
pateikiamoms savo chartijoms.
Kaip teisingumo ir teisės reformos ministras, norėčiau, kad chartija būtų
daugiau nei žodžiai – norėčiau, kad žodžius lydėtų realūs ir įvertinami veiksmai.
Norėčiau, kad valstybinės ir savanoriškos organizacijos teiktų kompetentingas
ir veiksmingas paslaugas su užuojauta nusikaltimų aukoms. Kompetentingos
paslaugos reiškia aiškios informacijos suteikimą, pasitikint teikiama parama
ir žinant, kada nukreipti nukentėjusįjį į kitą tarnybą. Paslaugos su užuojauta
reiškia situacijos matymą iš nukentėjusiojo perspektyvos išliekant pakankamai
profesionaliu, kad būtų galima padėti nukentėjusiajam. Veiksmingos paslaugos
reiškia darbą su kitomis organizacijomis, kai tai pasitarnauja nukentėjusiojo
poreikiams.
Esu įsipareigojęs gerinti nukentėjusiųjų padėtį. Aš įsteigiau Nusikaltimų aukų
tarnybą, kad paskatinčiau valstybines ir savanoriškas organizacijas teikti
geresnes paslaugas nukentėjusiems. Ir toliau finansuosiu Paramos nusikaltimų
aukoms komisiją, kad padėčiau savanoriškoms organizacijoms paremti
nusikaltimų aukas. Aš stipriai palaikau Komisijos įsteigto Nusikaltimų aukų
konsultavimo forumo darbą. Šis forumas suteikia galimybę nukentėjusiųjų
grupėms prisidėti prie politikos kūrimo proceso ir dirbti kartu keičiantis gera
praktika. Taip pat išleidau 2009 m. Baudžiamosios procedūros aktą, kuris
pagerins teisinę nukentėjusiųjų situaciją, kai taps įstatymu.
Ši Nukentėjusiųjų chartijos ir baudžiamojo teisingumo sistemos vadovo
redakcija nėra paskutinis žodis nusikaltimų aukoms. Tai yra žingsnis teisinga
kryptimi. Nekantriai laukiu atskirų chartijų atnaujintų versijų, kadangi
organizacijos deda visas pastangas, kad teiktų geresnes ir naujas paslaugas
nukentėjusiems, o ypač nukentėjusiems, kurie yra liudininkai bylose.
Dermot Ahern, TD
Teisingumo ir teisės reformos ministras
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Paramos nusikaltimų aukoms komisijos pirmininko
įžanga
Paramos nusikaltimų aukoms komisija finansuoja
organizacijas, teikiančias įvairias paslaugas nusikaltimų
aukoms. Šios organizacijos remia nukentėjusiuosius nuo
smurto šeimoje, seksualinio smurto, prekybos žmonėmis
bei turistus nusikaltimo aukas, nukentėjusiuosius vaikus,
nukentėjusiųjų, kurie buvo nužudyti, šeimas ir nukentėjusiuosius nuo
neorganizuotos nusikalstamos veikos.
Šių organizacijų teikiamos paslaugos:
•
nukentėjusiųjų lydėjimas į teismą;
•
informacijos suteikimas;
•
prieigos prie pagalbos linijų suteikimas; ir
•
emocinė pagalba bei psichologo konsultacijos.
Be specialios savanoriškų organizacijų pagalbos, nusikaltimo aukoms reikalingos
įvairios baudžiamojo teisingumo srities valstybinių tarnybų paslaugos ir pagalba.
Daugelis veiksmų, kuriuos vykdo šios valstybinės tarnybos, yra išdėstyta šioje
Chartijoje. Nukentėjusiesiems labai svarbu yra būti informuojamiems apie
nusikaltimo tyrimo eigą, patraukimo baudžiamojon atsakomybėn procedūras,
teismo procesus ir sprendimus bei ginčus dėl įkalinimo ir lygtinio teistumo.
Komisija teisingumo ir teisės reformos ministro prašymu peržiūrėjo
Nukentėjusiųjų chartiją. Ši peržiūra yra nusikaltimo aukų pasitenkinimo
baudžiamojo teisingumo sistema proceso gerinimo pradžia. Komisija viliasi, kad
ši Chartija bus naudinga jums, nusikaltimo aukoms, ir visiems, susiduriantiems su
baudžiamojo teisingumo sistema.
Ray McAndrew
Paramos nusikaltimų aukoms komisijos pirmininkas
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