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What do I do now?
Macedonian

Што треба да сторам сега?
Првите чекори во постапката за судско иследување на смртен случај
Оваа куса книшка ги објаснува работите што треба да ги знаете непосредно откако на судскиот иследник на
смртни случаи ќе му ја пријавите смртта на некој ваш близок роднина. За натамошни информации јавете се во
судот на 1300 309 519 или посетете го нашето место на интернет на: www.coronerscourt.vic.gov.au

Што прави судскиот иследник на смртни случаи
Судскиот иследник на смртни случаи иследува одредени смртни случаи и пожари за да утврди поради кои
причини настанале тие. Тој не ги иследува сите смртни случаи, туку само следните:
• оние што се неочекувани, неприродни или насилни, или што настанале поради несреќен случај или
повреда
• оние што се случуваат неочекувано при или после некоја медицинска постапка
• оние што се случуваат кога починатото лице било под нечија „нега или старателство“
• кога лекарот не е во можност да потпише умреница
• кога не се знае кое е починатото лице

Првичен контакт
Судскиот персонал ќе стапи во контакт со вас во врска со првиот чекор во постапката за судско иследување на
смртниот случај.
Во повеќето случаи, ако вашиот роднина умрел во Мелбурн, ние ќе го земеме телото под наша грижа на
адресата 57-83 Kavanagh Street, Southbank.
Ако вашиот роднина умрел во внатрешноста на Викторија, ќе стапиме во контакт со вас и ќе ви кажеме каде е
сместено телото. Тоа може да биде во некоја од регионалните болници или во Саутбенк.
Ние ќе ви помогнеме ако сакате да го видите телото или да минете извесно време покрај него.
Ќе поразговараме со вас околу тоа кој ќе биде „одговорниот најблизок роднина“ Целата натамошна
комуникација во врска со истрагата на судскиот иследник на смртни случаи ќе се врши преку тоа лице или
преку претставникот што тоа лице ќе го назначи.

Утврдување кој е покојникот
Судскиот иследник на смртни случаи мора да потврди кое е лицето што умрело. Од вас може да биде побарано
да го препознаете вашиот роднина. За да препознаете роднина, мора да бидете член на семејството или некој
што добро го познавал лицето во времето на неговата смрт.
Во некои ситуации може да користиме медицински или научни начини на иследување. Ќе поразговараме со вас
ако е потребно тоа.

Медицински испитувања
Медицинските испитувања се вршат за да помогнат да се открие причината за смртта. Дури и ако таа причина
изгледа очигледна, многу е важно да истражиме што точно се случило.

Првичен преглед
Откако ќе го преземеме телото на вашиот роднина во наша грижа, лекар или патолог ќе го прегледа телото.
Тој првичен преглед не остава речиси никакви траги на телото. Судскиот персонал ќе одговори на сите ваши
прашања.
Исто така може од вас да побараме информации што ќе ни помогнат да ги добиеме здравствените картони на
вашиот роднина или други информации, а може ќе треба и да поразговараме со вас за околностите под кои
настапила смртта.
Полицијата исто така може да ве контактира за да поразговара со вас за смртта. Тие му помагаат на судскиот
иследник да прибере колку што е можно повеќе факти за околностите под кои настапила смртта.

Автопсија
Во некои случаи ќе биде потребно да се изврши автопсија. Автопсијата – што понекогаш се нарекува и пост
мортем – има за цел да ни даде повеќе информации за причината за смртта. Тоа е еден вид медицинска постапка
што ја врши патолог.
Ако судскиот иследник на смртни случаи верува дека е неопходна автопсија, ние прво ќе стапиме во контакт
со „одговорниот најблизок роднина“. Ќе ја објасниме постапката и ќе одговориме на вашите прашања. Ако се
противите на тоа да се изврши автопсија, на пример, поради вашата вера или култура, или ако има други работи
што ве загрижуваат, ве молиме тогаш да ни го кажете тоа за да можеме да го известиме судскиот иследник
на смртни случаи. Судскиот иследник на смртни случаи ќе ги земе предвид работите што ве загрижуваат и
повторно ќе ви се јави за да ве извести за својата одлука.
За натамошни информации за медицинските прегледи, јавете ни се на 1300 309 519 и побарајте да ве поврзат
со Канцеларијата за првична истрага (Initial Investigations Office) или посетете го нашето место на интернет на
www.coronerscourt.vic.gov.au

Лични предмети
Личните предмети – на пример, накит, облека и други вредни работи – обично ги зема полицијата на местото
на смртта, а потоа ги враќа. Понекогаш полицијата може да задржи некои предмети заради вештачење. Во сите
други случаи личните предмети му се предаваат на погребното претпријатие за да бидат вратени.
Ако имате прашања во врска со личните предмети, ве молиме известете не.

Планирање на погребот
Може да стапите во контакт со погребно претпријатие во секое време. Погребното претпријатие ќе стапи во
контакт со вас и со судскиот персонал и ќе ви помогне да го испланирате погребот.

Служба за поддршка на семејствата и заедницата
Судот нуди бесплатна краткорочна поддршка и советување. Им нудиме помош на роднините и на сите други
лица засегнати од смртниот случај.
За повеќе информации за нашата Служба за поддршка на семејствата и заедницата, јавете ни се на
1300 309 519 или посетете го нашето место на интернет на www.coronerscourt.vic.gov.au

Добивање на умреница
Судскиот иследник на смртни случаи му дава на матичарот од Матичната служба за родени, умрени и венчани
информации за причината за смртта за да може смртта да биде регистрирана и да се издаде умреница.

Стандардна умреница
Вие или вашето погребно претпријатие може да порачате стандардна умреница. Матичната служба за родени,
умрени и венчани ќе ви ја прати по пошта умреницата или на вас или на лицето што вие сте го назначиле, откако
сите поединости околу смртта ќе бидат регистрирани.
За финансиски и други службени намени, како доказ за смртта најчесто се бара стандардна умреница.

Времена умреница
Во случаи каде што судскиот иследник на смртни случаи уште не ја утврдил причината за смртта, Матичната
служба за родени, умрени и венчани може да издаде времена умреница. Меѓутоа, бидејќи во времената
умреница не е наведена причината за смртта, таа може да не биде прифатена за сите службени намени.
Судот исто така може да издаде времена умреница што потврдува дека смртта настанала. Таа времена умреница
не ја прифаќаат сите финансиски и/или правни установи за службени намени.
Секогаш е најдобро да прашате во организацијата со која си имате работа дали ќе прифати или не времена
умреница.

Корисни броеви за контакт
(Во работното време освен ако не е поинаку наведено)

Compassionate Friends Victoria Inc.
Family and Community Support Service
(Служба за поддршка на семејствата и на заедницата)
Сојуз на Правни центри на заедницата
Смртни случаи во индустријата и служба за поддршка
Служба за преведувачки услуги
Mercy Western Grief Services (Служби за поддршка на ужалени лица)
National Relay Service TTY Service
(Национална служба за поврзување Служба за пишување по телефон)

Road Trauma Support Team (Тим за поддршка при сообраќајни несреќи)
Матична служба за родени, умрени и венчани
Државни доверители
SIDS and Kids Victoria
Victims Support Agency (Агенција за поддршка на жртви)
Victoria Legal Aid (Викториска правна помош)
Victorian Aboriginal
Правни служби
Информативна мрежа за викториските судови и социјални установи

Coroners Court of Victoria
57 - 83 Kavanagh Street Southbank 3006
T 1300 309 519 F 03 9682 1206
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1800 641 091
1300 309 519
(03) 9654 2204
(03) 9309 4453
131 450
(03) 9364 9838
133 677
(за лица со оштетен слух)
1300 555 727
(зборување и слушање)
1300 367 797
(24 часа)
1300 369 367
(03) 9667 6319
1300 138 672
(за внатрешноста)
1800 240 400
1800 819 817
(03) 9269 0234
(03) 9419 3888
1800 064 864
(24 часа)
(03) 9603 7433
1800 681 614
(24 часа)

