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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0819/2007, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Sean Smyth,
par fatālu nelaimes gadījumu, ko izraisījusi neatbilstība darba drošības 
noteikumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņa dēls ir gājis bojā, strādājot ar buldozeru, kas nav 
bijis EK sankcionēts un nav atbildis attiecīgajiem drošības standartiem, un ka uzņēmums, 
kurā viņš strādāja, nav ievērojis atbilstošos darba drošības noteikumus. Viņš arī uzskata, ka 
Īrijas Veselības un drošības dienests nav pienācīgi izmeklējis šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 31. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. jūlijā.

Lūgumraksts attiecas uz diviem fatāliem nelaimes gadījumiem: 1. lūgumraksta iesniedzēja 
dēls 2001. gada 18. augustā darbā guva nāvējošus ievainojumus; un 2. lūgumraksta 
iesniedzējas dēls nomira darba vietā 2002. gada 3. decembrī. Saskaņā ar lūgumrakstu 
iesniedzēju sniegto informāciju minēto fatālo nelaimes gadījumu apstākļu kopsavilkums ir 
šāds:

1. lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka viņa dēls 2001. gada 18. augustā guva nāvējošus 
ievainojumus, kad apgāzās viņa vadītais ekskavators. Viņš norāda, ka ekskavators bija ražots 
Japānā un vietējais uzņēmums tam uzmontēja sakabi un kausu. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka ekskavators apgāzās, jo uzmontētās ierīces bija pārāk smagas. Turklāt ekskavatora 
ekspluatācijas noteikumi bija pieejami tikai japāņu valodā. Attiecīgi lūgumraksta iesniedzējs 
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uzskata, ka nav ievērota Direktīva 98/37/EK1, īpaši tās I pielikuma 4.3.2., 4.3.3., 1.7.3. punkts 
un 1.7.4. punkta b) apakšpunkts, kuros paredzēts, ka uz katras mašīnas salasāmi un skaidri 
redzamā vietā jānorāda „CE” marķējums, vadītāja vietā jābūt plāksnei, uz kuras norādīta 
katras konfigurācijas nominālā slodze, un atbilstošās instrukcijas ir jāsastāda vienā no 
Kopienas valodām vai tās valsts valodā, kurā šīs mašīnas paredzēts lietot. Vēl lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka nav ievērota Direktīva 89/655/EEK2, kas paredz, ka darba ņēmēji ir 
jānodrošina ar nepieciešamo informāciju un rakstiskām instrukcijām par darba aprīkojumu.

1. lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Veselības un drošības dienests nav pietiekami rūpīgi 
izmeklējis šo lietu un nav sniedzis atbildes uz būtiskiem jautājumiem par ekskavatora 
apgāšanās iemeslu.

2. lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka viņas dēls strādāja „Davies Turner & Co. Limited” kā 
transporta ekspeditors. 2002. gada 3. decembrī viņš vadīja kravas automašīnas apgriešanos 
iebraukšanai kravu termināla iekraušanas platformā. Viņš tika iespiests starp kravas 
automašīnu un sienu un guva smagus galvas ievainojumus. Darba devējs „Davies Turner & 
Co. Limited” nodarbojās ar kravu importēšanu. Tas iznomāja kravu terminālu no kravu 
uzglabāšanas un transporta uzņēmuma „Liam Robinson Transport Services Limited”. Kravas 
automašīna piederēja uzņēmumam „Donald Bradley International Transport Limited”.

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka pārkāptas dažādas 1993. gada (vispārēji piemērojamas) 
Regulas par darba drošību, veselības aizsardzību un labklājību darbā un 1989. gada Akta par 
darba drošību, veselības aizsardzību un labklājību darbā procesuālās un materiālās tiesību 
normas, īpaši noteikumi par pienākumu ziņot par nāves gadījumiem, negadījumu vietu 
aizsardzību (Regulas X daļa), darba devēju pienākumu būt informētam par riska novērtējumu 
(Regulas 10.a iedaļa un Akta 12. iedaļas 3. punkts), darba devēja pienākumu nodrošināt, lai 
iekārtu un mašīnu nodrošinājums, ekspluatācija un konstrukcijas, cik tas ir praktiski 
iespējams, būtu droši un bez veselības apdraudējuma (Akta 6. iedaļas 2. punkta 
c) apakšpunkts).
Vēl lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka darba vieta, proti, iekraušanas platforma, neatbilda 
veselības un darba drošības standartiem.
No lūgumraksta izriet, ka lieta bija izskatīta kriminālizmeklētāja tiesas sēdē (Coroner Court)3. 
Tomēr nav iesniegta informācija par šīs lietas rezultātu.
Papildus iepriekš minētajam 2. lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz laikraksta „Irish 
Independent” 2006. gada 23. novembra rakstā minēto:
„Īrijā nāves gadījumi darba vietā ir četras reizes biežāk nekā Lielbritānijā.”
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīva 98/37/EK par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz mašīnām, OV L 207, 23.7.1998.
2 Padomes 1989. gada 30. novembra Direktīva 89/655/EEK par drošības un veselības aizsardzības minimālajām 
prasībām, darba ņēmējiem lietojot darba aprīkojumu darbā (otrā atsevišķā direktīva 
Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. daļas nozīmē), OV L 393, 30.12.1989.
3 Turpmāk norādīta informācija, kas pieejama Dublinas pilsētas kriminālizmeklētāja tiesas tīmekļa vietnē: 
„Kriminālizmeklētājs i r  neatkarīga amatpersona, kas uzņemas atbildību saskaņā ar tiesību aktiem tiesu 
medicīnas ekspertīzes jomā noteiktiem nāves gadījumiem. Kriminālizmeklētājam i r  jāizmeklē pēkšņi, 
neizskaidrojami, vardarbīgi un nedabīgas nāves gadījumi. Kriminālizmeklētāja izmeklēšanas rezultāti pamatos, 
vai nāves cēlonis ir dabīga vai nedabīga rakstura. Ja persona mirusi nedabīgā nāvē, saskaņā ar tiesību aktiem 
jāveic tiesas izmeklēšana.” (http://www.coronerdublincity.ie//faqs/death.htm)
„Tiesas izmeklēšanā nevar tikt ņemta vērā vai izmeklēta civilatbildība vai kriminālatbildība un persona nevar 
tikt atbrīvota no atbildības.” (www.coronerdublincity.ie/about.htm /)
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2. lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka Veselības un drošības dienests nav ierosinājis lietu pret 
trim minētajiem uzņēmumiem: „Davies Turner & Co. Limited”, „Liam Robinson Transport 
Services Limited” un „Donald Bradley International Transport Limited”. Vēl iesniedzēja 
sūdzas, ka lietas izskatīšanas laikā cietušā ģimene izjutusi līdzjūtīgas attieksmes trūkumu, jo 
īpaši tāpēc, ka Veselības un drošības dienests nav savlaicīgi sniedzis pietiekamu informāciju 
par izmeklēšanas gaitu.

Vispirms būtu jāizjūt nožēla par darba vietā notikušajiem nelaimes gadījumiem un cilvēkiem, 
kas šajos nelaimes gadījumos gājuši bojā.

Abi lūgumrakstu iesniedzēji vēstulēs apgalvo, ka nav efektīvi piemēroti spēkā esošie tiesību akti, 
proti, Veselības un drošības dienests nav veicis atbilstošu minēto nelaimes gadījumu 
izmeklēšanu.

a. Acquis communautaire transponēšana Īrijas valsts tiesību aktos darba drošības un 
veselības aizsardzības jomā

Kaut arī lūgumrakstu iesniedzēji nesūdzas par efektīvu tiesību aktu trūkumu, ir būtiski norādīt, 
ka Īrija ir transponējusi spēkā esošo acquis communautaire valsts tiesību aktos darba drošības un 
veselības aizsardzības jomā, ieskaitot Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīvu 89/391/EEK
par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību 
darbā1 (turpmāk tekstā — „Ietvardirektīva”), Padomes 1989. gada 30. novembra 
Direktīvu 89/654/EEK par minimālajām prasībām attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību 
darba vietā (pirmā atsevišķā direktīva saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punktu)2, 
un Padomes 1989. gada 30. novembra Direktīvu 89/655/EEK par drošības un veselības 
aizsardzības minimālajām prasībām, darba ņēmējiem lietojot darba aprīkojumu darbā (otrā 
atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. daļas nozīmē).3
Pēc direktīvu transponēšanas valsts tiesību aktos Komisija veica atbilstības pārbaudi.4

Pamatojoties uz analīzi par Ietvardirektīvas transponēšu valsts tiesību aktos, pret Īriju tika 
uzsākta pārkāpumu procedūra par neatbilstošu atsevišķu Ietvardirektīvas noteikumu 
transponēšanu.
Tā rezultātā Īrija inter alia pieņēma 2005. gada Aktu par darba drošību, veselības aizsardzību 
un labklājību darbā (2005. gada Nr. 10), kas valsts tiesību aktus saskaņoja ar Ietvardirektīvu.

b. Statistikas dati par fatāliem nelaimes gadījumiem darba vietā Īrijā

Atšķirībā no citām ES dalībvalstīm statistikā par fatāliem nelaimes gadījumiem darbā, ko 
Īrijas Republika iesniegusi Eurostat, nav iekļauta informācija par ceļu satiksmes un transporta 

                                               
1 OV L 183, 29.6.1989.
2 OV L 393, 30.12.1989.
3 OV L 393, 30.12.1989.
4Galvenie šīs analīzes rezultāti ir sniegti Komisijas ziņojumā (COM(2004) 0062 galīgā redakcija) Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Eiropas Reğionu komitejai par 
Direktīvas 89/391/EEK par veselības aizsardzību un drošību darbā (Ietvardirektīva), Direktīvas89/654/EEK (par 
darba vietām), Direktīvas 89/655/EEK (par darba līdzekļiem), Direktīvas 89/656/EEK (par individuālās 
aizsardzības līdzekļiem), Direktīvas 90/269/EEK (par kravu apstrādi ar rokām) un Direktīvas 90/270/EEK (par 
displeju ierīcēm) praktisku ieviešanu.
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negadījumiem.1

Tādēļ nav iespējams salīdzināt Īrijas un citu ES dalībvalstu fatālu nelaimes gadījumu biežuma 
rādītājus.

Pēdējie Eurostat dati par fatāliem nelaimes gadījumiem darba vietā ir par 2005. gadu. Ņemot 
vērā, ka konkrētie nelaimes gadījumi notika 2001. un 2002. gadā, turpmāk norādītā 
informācija ir par 100 000 nodarbinātajām personām laika posmā no 2001. līdz 2005. gadam.

Tādējādi fatālo nelaimes gadījumu vidējais skaits darba vietā Eiropas Savienībā (15 
dalībvalstīs) uz 100 000 darba ņēmēju ir:
2001. gads — 2,7 nelaimes gadījumi
2002. gads — 2,5 nelaimes gadījumi
2003. gads — 2,5 nelaimes gadījumi
2004. gads — 2,4 nelaimes gadījumi
2005. gads — 2,3 nelaimes gadījumi

Tā kā 2. lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz fatālo nelaimes gadījumu darba vietā biežumu 
gan Īrijā, gan Apvienotajā Karalistē, informācija par to biežumu uz 100 000 darba ņēmēju 
aptver abas valstis:

Īrija Apvienotā Karaliste
2001. gads — 2,6 nelaimes gadījumi 2001. gads — 1,5 nelaimes gadījumi
2002. gads — 2,6 nelaimes gadījumi 2002. gads — 1,4 nelaimes gadījumi
2003. gads — 3,2 nelaimes gadījumi 2003. gads — 1,1 nelaimes gadījums
2004. gads — 2,2 nelaimes gadījumi 2004. gads — 1,4 nelaimes gadījumi
2005. gads — 3,1 nelaimes gadījums 2005. gads — 1,4 nelaimes gadījumi

Pēc papildu informācijas zināms, ka augstākais fatālo nelaimes gadījumu skaits uz 100 000 
darba ņēmēju lietā minētajā laika posmā bija Portugālē: 9 — 2001. gadā, 7,6 — 2002. gadā, 
6,7 — 2003. gadā, 6,3 — 2004. gadā, 6,5 — 2005. gadā.

c. Veselības un drošības dienesta galvenās funkcijas un divu minēto fatālo nelaimes 
gadījumu izmeklēšana

Valsts veselības un drošības dienests (turpmāk — Dienests) ir valsts iestāde, kas darbojas 
saskaņā ar 2005. gada Likumu par darba drošību, veselības aizsardzību un labklājību darbā un 
ir inter alia atbildīga par darba drošības un veselības aizsardzības tiesību aktu īstenošanu, 
nelaimes gadījumu novēršanas pasākumu sekmēšanu un atbalstīšanu, informācijas, ieteikumu 
un pētījumu nodrošināšanu visiem uzņēmumiem, grupām, organizācijām un privātpersonām, 
kas ietilpst iestādes kompetencē (Akta 34. iedaļa).
Dienesta atbildības sfērā ietilpst visu veidu darbs un darba vietas gan valsts, gan privātajā 
sektorā.
Dienesta pienākums ir izmeklēt nelaimes gadījumus darba vietās, tajā skaitā fatālos nelaimes 
gadījumus.
                                               
1http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&scree
n=detailref&language=en&product=Yearlies_new_population&root=Yearlies_new_population/C/C2/C24/cbb27
408
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2005. gada Akta par darba drošību, veselības aizsardzību un labklājību 77. iedaļa nosaka 
divas vispārējas pārkāpumu kategorijas, kam piemērojams šis likums un darba drošības un 
veselības tiesību akti (laika posmā, kad notika konkrētie nelaimes gadījumi, šos jautājumus 
reglamentēja 1989. gada Akta par darba drošību, veselības aizsardzību un labklājību darbā 
48. iedaļa). Pirmajā kategorijā ietilpst pārkāpumi, ko Dienests drīkst izskatīt vienkāršotā 
kārtībā rajona tiesā, otrajā kategorijā ietilpst pārkāpumi, ko drīkst izskatīt gan vienkāršotā 
kārtībā, gan pamatojoties uz apsūdzības rakstu, gadījumā, ja lietu kopumā izskata iestāde un 
ja apsūdzības rakstu iesniedzis prokuratūras direktors1. Tādēļ Dienests ir tiesīgs:

- saskaņā ar 82. iedaļu īstenot vienkāršotu tiesvedību rajona tiesā saistībā ar 
pārkāpumiem, ko paredz attiecīgie likumīgie Akta noteikumi (1989. gada 
Akta 51. iedaļa);

- sagatavot pierādījumus, lai prokuratūras direktors, pamatojoties uz 
apsūdzību rakstu, saistībā ar attiecīgo tiesību aktu noteikumu pārkāpumiem 
varētu uzsākt tiesvedību apgabaltiesā 2.

Dienestam rīcībā ir „Klientu apkalpošanas harta”, lai sniegtu atbildes personām, kas 
iesniegušas sūdzības par saņemtajiem pakalpojumiem. Harta piedāvā dažādus komunikācijas 
veidus (tālrunis, vēstules, e-pasta vēstules un tiešas tikšanās) un nodrošina nepieciešamo 
kontaktinformāciju.3

Tā kā lūgumrakstu iesniedzēji apgalvo, ka Dienests nav veicis atbilstošu divu minēto nelaimes 
gadījumu izmeklēšanu, Komisija sazinājās ar kompetentajām Īrijas iestādēm, lai saņemtu 
informāciju par veiktajiem izmeklēšanas pasākumiem konkrētajās lietās.
Informācija, ko iesniedza kompetentās valsts iestādes:

1) 2. lūgumraksta iesniedzējas dēla fatālā nelaimes gadījuma izmeklēšanā saistībā ar darba 
drošību, veselības aizsardzību un labklājību bija trīs noteikumu pārkāpumu jomas:

- 1989. gada Akta par darba drošību, veselību un labklājību darbā 12. iedaļas 
3. punktā paredzētā apdraudējumu identificēšana un risku novērtēšana, kas 
piemērojams „Liam Robinson Transport Services Limited”;

- 1993. gada Regulas par darba drošību, veselības aizsardzību un labklājību darbā 
(vispārēji piemērojama) 10. panta a) punkta prasības par drošības stāvokļa 
ziņojumu un rakstisku risku novērtējumu sagatavošanu, kas piemērojamas „Davies 
Turner and Co Limited”;

                                               
1 Skat. arī „Norādījumus par 2005. gada Aktu par darba drošību, veselības aizsardzību un labklājību", 60. lpp., 
kas pieejami http://www.nuigalway.ie/health_safety/documents/SHWW%2005%20Guide.pdf
2 Veselības un drošības dienests — tīmekļa vietne http://www.hsa.ie/eng/Enforcement/
3 Klientu apkalpošanas harta pieejama tīmekļa vietnē 
http://publications.hsa.ie/index.asp?locID=17&docID=235, 2. lpp. Paredz, ka „klienti var sazināties ar Dienestu 
dažādos veidos”. Neatkarīgi no izvēlētā komunikācijas veida klienti saņems profesionālu un efektīvu palīdzību. 
Juridiskā vai tehniskā valoda tiks lietota tikai  nepieciešamības gadījumā.”  Dienests inter alia piedāvā: „Ja 
jums ir sūdzības par Dienesta sniegtajiem pakalpojumiem, mēs vēlamies par to zināt. Rakstiet Komunikācijas un 
klientu attiecību menedžerim: Gavin Lonergan, Communications & Customer Relations Manager.”(12. lpp.).
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- 1989. gada Akta par darba drošību, veselības aizsardzību un labklājību darbā 
12. iedaļas 1. punkta prasība par drošības stāvokļa ziņojumu, kas piemērojama 
„Donald Bradley International Transport Limited”.

Dienesta izmeklēšanā saistībā ar 1. lūgumraksta iesniedzēja dēla fatālo nelaimes gadījumu un 
konkrētās darba vietas pārbaudē tika konstatēts darba drošības, veselības aizsardzības un 
labklājības noteikumu pārkāpums:

- „Hitachi EX200-3” sērijas ekskavatoram nebija „CE” marķējuma, par ko atbildīgs 
uzņēmums „Frank McGovern Plant Hire”.

2) Saistībā ar konstatētajiem tiesību aktu pārkāpumiem Dienests izsūtīja paziņojumu par 
uzlabojumiem, aizliegumiem un vēstuli ar ieteikumiem:

- saistībā ar 1989. gada Akta par darba drošību, veselības aizsardzību un 
labklājību darbā 12. iedaļas 3. punktā paredzēto prasību par apdraudējumu 
identificēšanu un risku novērtēšanu, kas piemērojama „Liam Robinson 
Transport Services Limited”, 2003. gada 13. janvārī tika izdots paziņojums par 
uzlabojumiem;

- saistībā ar 1993. gada Regulas par darba drošību, veselības aizsardzību un 
labklājību darbā (vispārēji piemērojama) 10. panta a) punkta prasībām par 
drošības stāvokļa ziņojumu un rakstisku risku novērtējumu sagatavošanu, kas 
piemērojamas „Davies Turner and Co Limited”, 2003. gada 20. janvārī tika 
izdots paziņojums par uzlabojumiem;

- saistībā ar 1989. gada Akta par darba drošību, veselības aizsardzību un 
labklājību darbā 12. iedaļas 1. punkta prasību par drošības stāvokļa ziņojumu, 
kas piemērojama „Donald Bradley International Transport Limited”, 
2003. gada 20. janvārī tikai izdota vēstule ar ieteikumiem saistībā ar šo lietu.

Visi lietā iesaistītie ir īstenojuši noteiktos pasākumus.

1. lūgumraksta iesniedzēja dēla fatālā nelaimes gadījuma izmeklēšanas ietvaros 2001. gada 
20. novembrī „Frank McGovern Plant Hire” tika iesniegts paziņojums par aizliegumu 
„Hitachi EX200-3” sērijai, un tas tika ievērots.

3) Pēc izmeklēšanas rezultātiem šajos divos nelaimes gadījumos Dienests secināja, ka

- nebija pietiekamu pierādījumu, lai atbalstītu apsūdzību;
- pārkāpumi, kas tika konstatēti, tiešā veidā nelaimes gadījumus neizraisīja.

Tādējādi netika ieteikts iesniegt apsūdzību, un par notikušiem pārkāpumiem, kas izraisīja 
nelaimes gadījumus, neizveidojās juridiski atbildīgu lietas dalībnieku puse.

4) Saskaņā ar valsts iestāžu iesniegto informāciju Dienests saņēma daudzus nelaimes 
gadījumā cietušo ģimeņu paskaidrojumus, ko tās iesniedza tieši vai ar trešo personu 
starpniecību. Dienests tos izskatīja atbilstoši. Iestādē nav pierādījumu par jebkādām formālām 
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sūdzībām saistībā ar izmeklēšanu.

Saskaņā ar 1997. un 2003. gada Aktiem par informācijas brīvību no cietušo ģimenes 
locekļiem tika saņemti formāli informācijas brīvības pieprasījumi:

- uz 2. lūgumraksta iesniedzējas pieprasījumu tika sniegta atbilde 2003. gada 25. jūnijā, 
izsniedzot visus dokumentus, kam pieeja atļauta atbilstoši Aktam;

- uz 2. lūgumraksta iesniedzējas pieprasījumu tika sniegta atbilde 2003. gada 16. jūlijā, 
izsniedzot visus dokumentus, kam atļauta pieeja atbilstoši Aktam.

5) Papildus ir jānorāda, ka valsts iestāžu Komisijai sniegtajās atbildēs netika norādīts, vai 
valsts prokuratūra, proti, prokuratūras direktors, ir pieņēmis jebkādus lēmumus par 
tiesvedības neuzsākšanu konkrētajās lietās. Tomēr, ja tādi tikuši pieņemti, šo iestāžu lēmumi 
par tiesvedības neuzsākšanu ir pārskatāmi.1

Secinājumi

Tādējādi no iepriekš minētā izriet, ka Dienests veica izmeklēšanu divos minētajos nelaimes 
gadījumos, konstatēja noteiktu piemērojamo darba drošības un veselības tiesību aktu noteikumu 
pārkāpumus, izsūtīja atbilstošu ieteikumu vēstuli, paziņojumu par aizliegumu un paziņojumus 
par uzlabojumiem un pārliecinājās, ka tie tiek īstenoti.

Veselības un drošības Dienests nesaņēma oficiālas sūdzības no cietušo ģimenes locekļiem par 
iestādes veikto nelaimes gadījumu izmeklēšanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, nav pamata uzskatīt, ka Īrija nav nodrošinājusi efektīvu darba 
drošības un veselības aizsardzības tiesību aktu īstenošanu vai ka kompetentā iestāde, proti, 
Veselības un drošības dienests, kas ir atbildīgs par šo tiesību aktu īstenošanu, nav rīkojies 
efektīvi.

Tāpēc nav pamata sākt darbību pret Īriju saistībā ar Kopienu tiesību aktu pārkāpumiem, īpaši 
Ietvardirektīvas 4. pantu, kas paredz, ka dalībvalstīm jāveic viss nepieciešamais, lai 
nodrošinātu, ka darba devēji, darba ņēmēji un darba ņēmēju pārstāvji ievēro tiesību normas 
direktīvas īstenošanai.

                                               
1 Prokuratūras direktors — tīmekļa vietne 
http://www.dppireland.ie/questions_and_answers/the_role_of_the_dpp/
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