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Наші працівники
ВСР очолює Директор, який, згідно з вимогами
законодавства, повинен бути цивільною
особою, що ніколи не була офіцером поліції.
Директорові підпорядковуються близько 70
слідчих, які працюють із штаб-квартири ВСР, а
також розшташовані по цілій провінції. Це
дозволяє оперативно реаґувати на випадки та
вчасно прибувати до місця події. Усі наші слідчі
є цивільними особами. Деякі з них у минулому
були офіцерами поліції, інші прийшли з різних
державних установ. Їм допомагає близько 17
адміністративних працівників. ■

Відділ Спеціальних Розслідувань

Місія ВСР
Ми є командою цивільних фахівців, які служать
мешканцям провінції Онтаріо.
Ретельно та неупереджено ми розслідуємо
випадки смерті, тяжких тілесних ушкоджень і
звинувачення у скоєнні злочинів на
сексуальному ґрунті, що трапилися внаслідок
зіткнення між поліцією та громадянами.
Наша незалежність у знаходженні та доказі
фактів спонукає поліцію діяти відповідно до
закону, що, своєю чергою, примножує довір’я
громадян до діяльності ВСР. ■
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Відділ Спеціальних Розслідувань (ВСР) розслідує
випадки тяжких тілесних ушкоджень, звинувачення у
скоєнні злочинів на сексуальному ґрунті, а також
смертельні випадки, які трапилися внаслідок зіткнення між
поліцією і громадянами.
Згідно з чаcтиною VII статті 113 «Закону про поліцію»,
Директор ВСР може застосовувати заходи кримінального
покарання до офіцерів поліції, які скоїли кримінальний
злочин. ■
Щодо кого ВСР може розпочати
розслідування

Що таке «серйозне тілесне
ушкодження»

ВСР провадить розслідування в межах провінції
Онтаріо. Під юрисдикцію ВСР підпадає близько
58 відділів муніципальної, реґіональної та
провінційної поліції Онтаріо із штатом близько
28000 офіцерів. ВСР не має повноважень
розслідувати правопорушення, вчинені
офіцерами, що належать до Поліції Корінних
Націй, а також до Канадської Королівської
Кінної Поліції (RCMP). ■

ВСР використовує визначення «серйозне тілесне
ушкодження», дане першим Директором –
п. Джоном Ослером.

Що розслідує ВСР
ВСР розслідує випадки тяжких тілесних
ушкоджень, звинувачення у скоєнні злочинів на
сексуальному ґрунті та смертельні випадки, які
трапилися внаслідок зіткнення між поліцією і
громадянами.
Скарги, які стосуються інших питань
поліцейської служби, не підлягають
розслідуванню ВСР, тому їх слід спрямовувати
до інших аґенцій, зокрема до Канцелярії
Директора з Незалежного Нагляду за
Поліцією (OIPRD). ■

Відповідно до цього визначення, до «тілесних
ушкоджень» належать ушкодження, які можуть
вплинути на стан здоров’я і є тривалими. Сюди
також входять ушкодження, які сталися внаслідок
скоєння злочинів на сексуальному підґрунті.
Визначення «серйозне тілесне ушкодження»
застосовується, коли:


Постраждалий потрапив до лікарні;



Отримав перелом кінцівок, ребер, хребта
або черепа;



Отримав опіки значної частини тіла або
втратив якусь частину тіла;



Втратив зір або слух;



Є жертвою злочину, вчиненого на
сексуальному підґрунті. ■

Як складати скаргу
Кожна поліцейська служба зобов’язана
повідомляти про всі випадки, які підпадають
під юрисдикцію ВСР. Водночас ми самі можемо
ініціювати слідство за скаргами громадян.
Якщо Ви вважаєте, що зазнали серйозних
тілесних ушкоджень внаслідок дій поліції,
звертайтеся до ВСР.
Ви відразу ж будете скеровані до начальника
Слідчого відділу, який вирішить, чи підпадає
Ваш випадок під юрисдикцію ВСР. Після того,
як будуть зібрані всі факти та докази, Директор
вирішуватиме, чи підлягає офіцер кримінальній
відповідальності. ■

