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of Victoria

What do I do now?
Serbian

Шта сада да радим?
Први кораци у судско-медицинском поступку
Ова кратка брошура објашњава ствари које треба да знате одмах након што се смрт вољене особе пријави
истражном судији. За додатне информације контактирајте суд на 1300 309 519 или погледајте наш вебсајт
на: www.coronerscourt.vic.gov.au

Ангажовање истражног судије
Истражни судија испитује одређене смртне случајеве и пожаре да би се установио њихов узрок. Истражне
судије не испитују све смртне случајеве, само:
•
•
•
•
•

изненадне, неприродне или насилне, или који су последица несрећног случаја или повреде
оне који се десе неочекивано током или после медицинске процедуре
оне који се десе када је особа која је умрла била ‘под надзором или у притвору’
када лекар не може да потпише умрлицу
када се не зна идентитет особе која је умрла

Први контакт
Особље суда ће вас контактирати у вези првог корака у судско-медицинском поступку.
У већини случајева, ако је вољена особа умрла у Мелбурну, ми ћемо преузете његово или њено тело које ће
се пренети у 57-83 Kavanagh Street, Southbank.
Ако је вољена особа умрла у унутрашњости Викторије, ми ћемо вас контактирати и рећи ћемо вам где се
његово или њено тело налази. То може да буде у регионалној болници или у Southbank-у.
Ми ћемо вам помоћи ако желите да видите или проведете неко време са вољеном особом.
Са вама ћемо разговарати о томе ко ће да буде именован као ‘први најближи рођак’ (senior next of kin).
Сва комуникација која се тиче истраге истражног судије одвијаће се преко те особе или заступника којег је
та особа именовала.

Идентификација
Истражни судија мора да утврди идентитет умрле особе. Можда ће се од вас тражити да идентификујете
вољену особу. Да бисте могли да идентификујете вољену особу, морате да будете члан породице или неко
ко је врло добро познавао ту особу непосредно пре њене смрти.
У неким ситуацијама можда ћемо употребити медицинске или научне алтернативе. О томе ћемо разговарати
са вама ако буде потребно.

Медицински прегледи
Медицински прегледи се обављају да би се установио узрок смрти. Чак иако то изгледа очигледно, врло је
битно да испитамо шта се тачно догодило.

Прелиминарни преглед
Када преузмемо тело ваше вољене особе, лекар или патолог ће га прегледати. Овај прелиминарни преглед
је минимално инвазиван. Судско особље ће одговорити на сва ваша питања.
Можда ћемо од вас тражити информације које ће нам помоћи да прибавимо његову/њену здравствену
евиденцију или друге информације, и можда ћемо морати да разговарамо са вама о околностима које су
довеле до смрти.
Полиција може такође да вас контактира и да разговара о смртном случају. Они помажу истражном судији
да прикупи што више чињеница у вези смртног случаја.

Аутопсија
У неким случајевима мораће да се уради аутопсија. Сврха аутопсије – која се понекад зове и обдукција
(post-mortem), је да добијемо више информација о узроку смрти. То је медицинска процедура коју обавља
патолог.
Ако истражни судија сматра да је аутопсија потребна, ми ћемо прво контактирати ‘првог најближег рођака’.
Објаснићемо вам поступак и одговорићемо на ваша питања. Ако се противите извођењу аутопсије, на
пример, из верских или културних разлога или ако постоје други разлози који вас брину, молимо вас да нам
то овом приликом кажете. Истражни судија ће узети у обзир ваше разлоге за забринутост, а ми ћемо вас
контактирати када он буде донео одлуку.
За више информација о медицинским прегледима, контактирајте нас на 1300 309 519 и тражите да
разговарате са Initial Investigations Office (Канцеларијом која спроводи првобитне истраге) или погледајте
наш вебсајт на: www.coronerscourt.vic.gov.au

Личне ствари
Личне ствари – као што су накит, одећа и други драгоцени предмети – обично задржава полиција на месту
смрти, а затим их враћа. Повремено, полиција може да задржи неке предмете да би се обавила судска
истрага. Иначе, личне ствари се предају погребној служби да се врате.
Ако имате било каквих питања која се тичу личних ствари, молимо вас да нам се обратите.

Планирање сахране
Са погребном службом можете да ступите у контакт у било које време. Погребна служба ће бити у вези и са
вама и са особљем суда и помоћи ће вам да испланирате сахрану.

Служба за подршку породицама и заједници
Суд нуди бесплатну, краткорочну подршку и саветовање. Ми нудимо помоћ рођацима и свакој другој особи
која је погођена смрћу.
За више информација о Служби за подршку породицама и заједници (Family and Community Support
Service), контактирајте нас на 1300 309 519 или погледајте наш вебсајт на: www.coronerscourt.vic.gov.au

Како да добијете умрлицу
Истражни судија обавештава Матичну службу за упис рођених, венчаних и умрлих (Registrar of Births, Deaths
and Marriages) о узроку смрти да би се смрт могла регистровати и умрлица издати.

Стандардна умрлица
Ви или ваша погребна служба можете да наручите стандардну умрлицу. Матична служба за упис рођених,
венчаних и умрлих послаће умрлицу поштом или вама или особи коју сте именовали након што се заведу
сви подаци о смрти.
Стандардна умрлица се обично тражи за финансијске и друге службене потребе као доказ о смрти.

Привремена умрлица
У случајевима где истражни судија није још утврдио узрок смрти, Матична служба за упис рођених, венчаних
и умрлих може да изда привремену умрлицу.  Међутим, пошто привремена умрлица не наводи узрок смрти,
можда неће бити прихваћена за све службене потребе.
Суд такође може да изда привремену умрлицу којом се потврђује да је дошло до смрти. Ову привремену
умрлицу не прихватају све финансијске и/или правне установе за службене сврхе.
Најбоље би било да увек проверите да ли ће организација са којом имате посла да прихвати привремену
умрлицу.

Корисни телефонски бројеви
(Током радног времена ако није другачије назначено)
Compassionate Friends Victoria Inc.

1800 641 091

Служба за подршку породицама и заједници

1300 309 519

Савез друштвених правних центара

(03) 9654 2204

Подршка и заступање у случају смрти на радном месту

(03) 9309 4453

Служба тумача

131 450

Mercy Western Grief Services

(03) 9364 9838

Национална релејна служба -  TTY служба

133 677
(за особе са оштећеним слухом)
1300 555 727
(говори и слушај)

Тим за подршку жртвама саобраћајних несрећа
Матична  служба за упис рођених, венчаних и умрлих
Државни извршитељи опорука  

    1300 367 797
                               (24 часа)
    1300 369 367
(03) 9667 6319
1300 138 672
(за позиве из унутрашњости)

SIDS and Kids Victoria

    1800 240 400

Агенција за пружање помоћи жртвама

    1800 819 817

Правна помоћ Викторије

(03) 9269 0234

Правна служба Викторије за Абориџине
Мрежа Викторијског суда за пружање информација и старање

Coroners Court of Victoria
57 - 83 Kavanagh Street Southbank 3006
T 1300 309 519 F 03 9682 1206
W www.coronerscourt.vic.gov.au

(03) 9419 3888
    1800 064 864
  (24 часа)
(03) 9603 7433
1800 681 614
(24 часа)

