8

Urząd koronera – poradnik
dla ofiar

49

8: Urząd koronera – poradnik dla ofiar
Czego można oczekiwać od urzędu koronera?
Koroner to osoba, która bada przyczyny nagłej, niewyjaśnionej lub gwałtownej
śmierci. Poniższe podsumowanie wyjaśnia, czego można oczekiwać od urzędu
koronera w przypadku śmierci członka rodziny lub przyjaciela w wyniku
przestępstwa.
Obowiązki koronera obejmują następujące obszary działania:
•
identyfikacja – identyfikacja ciała zmarłej osoby to rzecz przykra dla
członków rodziny lub przyjaciół. W niektórych przypadkach, jeżeli jest
to zbyt przykre dla członka rodziny lub przyjaciela, istnieje możliwość,
aby dokonał tego ktoś inny w zastępstwie.
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•

sekcja zwłok – może się okazać, że koroner musi przeprowadzić sekcję
zwłok. Jest to specjalne medyczne badanie ciała zmarłego. Koronerzy są
świadomi obaw, jakie mają członkowie rodziny lub przyjaciele zmarłego
odnośnie do sekcji zwłok. W związku z tym informują oni, gdzie można
zasięgnąć informacji, które pomogą w zrozumieniu przebiegu tego
badania. Koronerzy udostępniają wyniki przeprowadzonego badania
na żądanie i za ustaloną opłatą;

•

wydanie ciała do pogrzebu – koronerzy dokładają wszelkich starań, aby
wydać ciało zmarłego do pogrzebu bez zbędnych opóźnień. Udzielają
oni informacji o przewidywanej dacie i godzinie wydania ciała;

•

dochodzenie w celu ustalenia przyczyny zgonu – koronerzy
przeprowadzają dochodzenia w celu ustalenia przyczyny zgonu w
możliwie jak najkrótszym czasie po śmierci ofiary. Takie dochodzenie
jest śledztwem, w trakcie którego bada się przyczyny nagłej,
niewyjaśnionej lub gwałtownej śmierci. Policja zazwyczaj powiadamia
najszybciej jak to możliwe o dacie, godzinie i miejscu dochodzenia.
W trakcie dochodzenia koroner może wyjaśnić, czego ono dotyczy.
Koroner stara się być możliwie najbardziej delikatny. Można np.
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opuścić salę sądową w momencie składania zeznań przez patologa
(specjalny doktor, który przygotowuje raport z badania ciała podczas
sekcji zwłok);
•

dokumenty – po zakończeniu dochodzenia kopie takich dokumentów,
jak raporty z sekcji zwłok są dostępne w biurze koronera za ustaloną
opłatą.

W przypadku niektórych zgonów, np. młodych ludzi lub dzieci, koroner może
udzielić informacji na temat lokalnych grup i sieci wsparcia, z którymi można się
skontaktować w celu uzyskania pomocy. Należą do nich pracownicy socjalni w
wielu szpitalach oraz pracownicy poradni pomagających osobom w żałobie. Nie
należy to do bezpośrednich czynności wykonywanych przez koronera.
Jeśli nie spełnimy Państwa oczekiwań
W celu uzyskania ogólnych informacji na temat naszych usług prosimy o kontakt
z właściwym biurem koronera. Imiona i nazwiska, adresy oraz numery telefonów
koronerów są udostępniane przez lokalne organy władzy. Są one również
dostępne na stronie internetowej www.coroners.ie.
Dodatkowe informacje można również uzyskać, kontaktując się z osobami
pracującymi w ośrodku wymienionym poniżej.
Coroner Service Implementation Team
Athlumney House
IDA Business Park
Johnstown
Navan
Co Meath
Tel.: 046 909 1323
Faks: 046 905 0560
E-mail: csitmail @justice.ie
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Rola koronera
Koronerzy badają przyczyny nagłych, niewyjaśnionych, gwałtownych lub
nienaturalnych zgonów na potrzeby wystawienia świadectwa zgonu. Może
się okazać, że muszą oni przeprowadzić sekcję zwłok, a po niej czasami
dochodzenie. Jest to ważna usługa publiczna, w szczególności dla rodziny i
przyjaciół zmarłego.
Dochodzenie jest śledztwem prowadzonym jawnie przez koronera, a czasami
ławę przysięgłych. Celem dochodzenia jest:
•
ustalenie faktów dotyczących zgonu;
•
podanie ustalonych faktów do publicznej wiadomości; oraz
•
ustalenie:
•
tożsamości zmarłego;
•
daty i miejsca zgonu; oraz
•
przyczyny zgonu.
Chociaż koroner lub ława przysięgłych mogą przedstawić ogólne zalecenie
mające na celu zapobieżenie podobnym zgonom, to podejmowanie decyzji
o winie lub niewinności sprawców zgonu oraz o uznaniu zgonu za
przestępstwo karne nie należy do ich obowiązków.
Koroner jest niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków. Weryfikacja decyzji
koronera jest możliwa wyłącznie na drodze prawnej. Istnieje np. możliwość
odwołania się do sądu wyższego za pomocą wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy.
Koronerzy rozumieją, że chociaż ich śledztwo jest niezbędne, to może ono
powodować zdenerwowanie i traumę członków rodziny ofiary. Koronerzy
wykonują swoją pracę w sposób możliwie najbardziej delikatny i z zachowaniem
szacunku wobec osoby zmarłej, rodziny pogrążonej w żałobie oraz innych osób
poruszonych zgonem ofiary.
(Data publikacji: czerwiec 2010 r.)
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