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Kā mēs varam jums palīdzēt 

Informācija un konsultācija 
Ja jūs ir skāris noziegums, tad jūs varat tik iesaistīts krimināllietu tiesvedības procesā. 

Tas var būt neskaidrs un pilns stresa, laikā, kad jūs arī cīnāties ar nozieguma 
fiziskajām un emocionālajām sekām.  

Cietušo informācijas un konsultāciju birojs (Victim Information and Advice 
(VIA)) darbojas Kroņa biroja un Prokuratūras sastāvā. Prokurors ir atbildīgā persona 
Skotijā par noziegumu izmeklēšanu un lietu ierosināšanu.  

VIA darbinieki nav prokurori. Mūsu darbs ir palīdzēt cietušajiem, lieciniekiem un arī 
noteiktos negaidītas vai ar noziegumu saistītos nāves gadījumos – tuviniekiem. 

‘Jūsu pakalpojumi un darbinieki bija vienmēr ļoti izpalīdzīgi, it īpaši, tā kā es pirms 
tam nebiju saskāries ar mūsu tiesisko sistēmu'. 

Ko VIA var veikt 
VIA var jums šādi palīdzēt: 

• Nodrošināt ar informāciju un konsultāciju par to kā kriminālsistēma darbojas
un ko jūs varat sagaidīt

• Ziņot jums par jaunumiem un jūsu lietas progresu
• Palīdzēt jums sazināties ar organizācijām, kuras piedāvā praktisku un

emocionālu atbalstu
• Pārrunāt par atbalstu, kāds jums var būt pieejams, lai palīdzētu jums sniegt

liecību vai ierasties tiesā, ja tiesa turpinās līdz tiesas procesam. Tas var iekļaut
arī nokārtot jums apmeklēt tiesu pirms tiesas procesa

Lūdzu dodiet mums zināt, ja jebkurā brīdī jūs vairs nevēlaties saņemt VIA palīdzību. 

Kam mēs varam palīdzēt 
VIA palīdz noziegumos cietušajiem un lieciniekiem, un par kuriem ir paziņots 
prokuroram un noziegumi var iekļaut: 

• Vardarbība ģimenē
• Rasistiska vai reliģiska motīva noziegumi
• Seksuāla rakstura noziegumi
• Bērni - cietušie un liecinieki
• Citi nopietni noziegumi

Mēs arī palīdzam: 
• Tuvākajiem radiniekiem nāves gadījumos, kur krimināllietu tiesvedība ir

iejaukta vai, ja notiks Nāves gadījuma izmeklēšana (Fatal Accident 
Inquiry)vai notiek plaša izmeklēšana 

• Viegli ievainojamiem cietušajiem vai lieciniekiem. Persona var tikt uzskatīta
par viegli ievainojamu, ja viņiem ir nepieciešams papildus atbalsts; piemēram, 
ja angļu valoda nav viņu dzimtā valoda vai viņiem ir nepieciešams atbalsts 
liecības sniegšanas laikā vai nepieciešama palīdzība ierasties tiesā. 



‘Pakalpojumi, ko jūs sniedzat, ir pilnīgi nepieciešami. Man ir bail domāt, kā es tiktu 
galā bez jūsu atbalsta’.  

Lūdzu ņemiet vērā 

• VIA nevar izlemt vai ietekmēt pret kuru personu ierosināt lietu vai kādas
apsūdzības personai ir izvirzītas. Prokurors lemj pamatojoties uz esošajiem
pierādījumiem, un vai tas ir sabiedrības interesēs ierosināt lietu.

(Sabiedrības interese nozīmē, ka prokurors novērtēs lietu no visām pusēm – no
plašākas kopienas viedokļa, kā arī cietušā viedokļa un apsūdzētā viedokļa).

• Persona, kuru ir skāris noziegums nevar ‘atteikties no apsūdzības’. Prokurors
veic šo lēmumu.

• VIA nevar piedāvāt konsultācijas vai finansiālu atbalstu, kaut gan mēs varam
jums palīdzēt sazināties ar citām aģentūrām, kuras varētu palīdzēt.

Papildus informācija 
Lūdzu jautājiet VIA, ja jūs vēlaties papildus informāciju, vai jums ir kas neskaidrs. 

Jūs varat sazināties ar organizāciju Atbalsts cietušajiem Skotijā (Victim Support 
Scotland (VSS)). Tā ir brīvprātīgo organizācija, kura nodrošina praktisku un 
emocionālu atbalstu noziegumā cietušajiem. Tālrunis: 
0845 60 39 213 darba laikā 
0845 30 30 900 vakaros vai nedēļas nogalēs 
www.victimsupportsco.org.uk

VIA arī var palīdzēt jums sazināties ar citām organizācijām. 

Sazināšanās ar VIA 
Jūs varat sazināties ar jūsu vietējo VIA biroju pa tālruņa numuru, kurš ir norādīts 
pievienotajā vēstulē. 

Alternatīvi, lūdzu, sazinieties ar VIA nacionālo komandu: 

zvaniet pa 
01389 739557 

vai sūtiet faksu pa 
0844 561 4180 

vai sūtiet e-pastu uz 
_vianationalteam@copfs.gsi.gov.uk 

http://www.victimsupport.org/
mailto:_vianationalteam@copfs.gsi.gov.uk

