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የንጀል ሰለባ የሁኑ ሰዎጭ መብት 

የየንጀል ሰለባ ከሆንክ የሚከተሉትን ነግሮች የማግኘት መብት ይኖርሃል 

 መረጃ 

 እገዛ 

 ድህንነት 

ይህኝ ኣገልግሎቶች በብሔራዊ  በሆኑ የፍትህ ተቋሞች የሚሰጡ ናቸው 

የወንጀል ሰለባ የሚባል ማን ነው? 

የወንጀል ሰለባዎች በሳቸው ላይ ወንጀል የተፈፀመባቸው እና የወንጀል ጉዳት የደረሳቸው ሲሆኑ የደረሰውን 

ጉዳት ከሚከቱሉት መሃከል ሊሆን ይችላል: 

 ኣካላዊ 

 ኣእምሮኣዊ 

 ስሜታዊ 

 ኢኮኖምያዊ 

የቅርብ ቤተሰቦቹ በወንጀል ጥቃት ምክንያት በሞት የተለዩት የበቴሰብ ኣባል እንደ ወንጀል ሰለባ ይታሰባል። 

የቤተሰብ ኣባል ሲባል ከተጠቂው ጋር በኣንድ መኖርያ የሚኖር ባል ወይ ሚስት ሊያጠቃልል ይቻልል። 

ቤተሰቦች፡ በሟቹ እገዛ የሚደረግላቸው የነበሩት የቀርብ ቤተሰቦችም እንደ ቤተሰብ ኣባሎች ይቆጠራሉ። 

ይህ ማለት፡ እሳቸውም መረጃ፡ እገዛ እና ድህንነት የማግኘት መብታቸው የተጠበቀ ነው ማለት ነው። 

ጭብጥ ማቅረብ ይጠበቅብኛልን? 

 እንደ ወንጀል ሰለባ መሆንዎ መጠን፡ ብፍትህ ስርኣቱ ላይ የሚጫወትዎን ሚና ትልቅ  ነው። ፍርድቤት 

ተገንኝተህ ጭብጥን ማቅረብ ሊጠበቅብህ ይችላል። 
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 ዋስ በሚገኝበት ችሎት ላይ ጭብጥ ለማቅረብ ልትጠየቅ ትችላለህ። የዋስ ችሎት ማለት ባንተላይ 

ወንጀል የፈጸመውን ሰው ፍርድቢት ላይ እስኪቀርብ ድረስ ነጻ እንዲቆይ የሚጠይቅበት ስፍራ ማለት 

ነው። 

 ባንተላይ የተፈጸመውን ወንጀል ምን ያህል እንደጎዳህ እንድትገልጽ ልትጠየቅ ትችላለህ። ይህ 

የምስክርነት ቃል (“ቪክቲም ኢምፓክት ስቴትመንት”) የሚባል ሆኖ፡ ኣብዛኛው ጊዜ ፍርድ ቤት ውሳኔ 

ከማሳለፋቸው በፊት የሚሰማው ነው።  

 ሃገሪቱ ወንጀል በፈጸመው ሰው ላይ ክስ ትመሰረትላች። የወንጀል ጉዳይ በሚመለከት የራስህ ጠበቃ 

መቁጠር ኣይተበቅብህም። 

ውንጀል ስፈጸምብኝ እንዴት ኣሳውቃለው? 

 ወደ 999 የኣስቸኳይ ጥሪ ኣስተላልፍ 

 ኣከባቢህ በሚገኘው የ ጋርዳ ጣብያ ወይም ደግሞ ኣከባቢህ ወደ ሚገኘው ጣብያ እርስህ ደውል። 

እንድ እንድ ጊዜ የጋርዳ ጣብያን በማግኘት ቀተሮ መያዝ ቀላሉ መንገድ ሊሆን ይችላል። 

የወንጀል ክስ ካቀረብኩኝ በጋርዳ የሚጠየቃቸው ጥያቄዎች ምንድን ናቸው? 

ወደ ጋርዳ ሲዮካና ክስ ያቀረብክ ተተቂ ወይም ደግሞ ምስክር ከሆንክ የሚከተሉትን እንጠይቅሃለን፡ 

 ስለተፈጸመውን ወንጀል በሚመለከት በተሻለ መጠን በቂ መረጃ እንድትሰጠን 

 የሚያስፈልገውን መረጃ እንድንሰጥህ፡ ስላንተና ስለቤተሰቢችህ ድህንነት በሚመለከት ሲጋት ካለህ 

ኣሳውቀን 

 ስለሚካሄደውን የወንጀል መርመራ በሚመለከት በየውቅቱ መረጃ መስጠት እንድንችል ሙሉ 

ኣድራሻህን ስጠን 

 ማንኛውንም ኣዲስ መረጃ ካለህ ኣሳውቀን። የወንጀል ክስ ካቀረብክ ቡሃላ ተጨማሪ ሌላ ጉዳቶች 

ወይም ደግሞ ኪሳራዎች ልታስተውል ትችላለህ። 

 በተፈጸመው ወንጀል ኣማካኝነት ተጨማሪ ችግር ከገጠመህ ኣሳውቀን 

 የሰጠሀንን ኣድራሻ ወይም ደግሞ ስልክ ከቀየርክ ቶሎ ኣሳውቀን 

 ወደ የወንጀል ሰለባዎች የእገዛ ኣገልግሎት መላክ ፍቃደኛ ከሆንክ ኣሳውቀን 
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ወንጀል መርመራ ሂደት በሚመለከት ኣጠቃላይ መረጃ ከየት ማግኘት እችላለው? 

ሂደቱን በሚመለከት ሙሉ መረጃን ለማግኘት በ www.garda.ie  የሚለውን ወብሳይታችን በመጎብኘት፡ 

በብዛት የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ) በሚለውን ግባ። 

ክስ ከማቅረቤ ቡሃላ ምን መጠበቅ እችላለው? 

 ክስህን እኝመረምረው ኣለን 

 ያንተ ጉዳይ የያዘውን የጋርዳ ስም፡ የጣብያው ስልክ ቁጥር እና ክስህን የተመዘገበበት ልዩ ቁጥር -

ፐልስ ናምበር- እንሰጥህ ኣለን። 

 እንደየኣይነቱ፡ የተፈጸመው ወንጀል የሚመለከቱ ሁሉንም ጉዳዮች ከመርማሪው የወንጀል 

ተጠቂዎች ፅፈትቤት ወይም ደግሞ የቤተሰቦች የማገናኘት ኣፍፊሰር በቅርብ ለመከታተል 

የሚያስችሉ የስልክ ቁጥሮች ይቀበላሉ። 

 ወደ ጋርዳ የላክከውን ይፋዊ ክስ የሚገልጽ የጽሁፍ መልእክት እንልክልሃለን። ይህኝ ዶክዩመንት 

ላቀረብከውን ክስ የሚመለከት መሰረታዊ መረጃ የያዘ ነው። ከፈለግክ ይህኝ ዶክዩመንት በሚረዳህ 

ቋንቋ ልናዘጋጅልህ እንችላለን። 

 እንደየ የተፈጸመው ወንጀል ኣይነት፡ ይህኝን መረጃ በጽሁፍ ትተን ባኣካል ልንሰጥህ እንችላለን  

 እንደሁኔታው እና እንደ ወንጀሉ ባህሪይ፡ ከኣከባቢህ በሚገኝ የተተቂዎች ጉዳይ ፅፈት ቤት፡ መርማሪ 

ኣባል ወይም ደግሞ የቤተሰብ መገናኘት ኦፊሰር የመርመራ ክስህን ታይቶ ኣዳዲስ ክስተቶችን 

በሚመለከት መረጃ ለመስጠት ይደወልልሃል። 

 

ክስ በማቀርብበት ጊዜ ሌላ ሰው ከኔጋ ይዤ መምጣት እችላለው ዎይ? 

ኣዎ። እንደ ተተቂ መጠን የሚከተሉትን ንጥፈቶች በምታካሂድበት ጊዜ በመረጥከው ሰው ተሰኝተህ 

መምጣት ትችላለህ፡ 

 ክስ በምታቀርብበት ጊዜ 

 ይፋዊ ቃል በምትሰጥበት ግዜ 

 ከጋርዳ ጋር ተጨማሪ ቃለመተይቅ በምታደርግበት ጊዜ 

ህጋዊ ጠበቃ - ኣስተርጓሚ- ካንተጋ ማምጣት ትችላለህ። 

http://www.garda.ie/
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ሆኖም ግን ባንዳንድ ሁኔታዎች ውስጥ የጋርና ሲዮካና ኣባል ካንተጋ የሚመጣውን ህጋዊ ተወካይ ጨምሮ 

እንድትመርጥ ሊጠይክህ ይችላል።  

ጋርዳ ሶይካና ሌላ ሰው እንዳይሰኝህ ሊከለክል ይችላል 

 ካንተ ጥቅም ጋር የሚቃረን ከሆን 

 የሚደረገውን መርመራ ወይም ደግሞ ወንጀላዊ ሂደት የሚያዛባ ከሆነ 

መርመራውን የሚያካሂደው ጋርዳ ብቁ ናቸው ብሎ እስካሰበ ድራስ፡ የሚሰኝህን ሰው ከመረጥ የሚያግድህ 

የለም። 

ያንተ ጉዳይ 

ጉዳዬን በቅርብ እንዴት መከታተል እችላለው? 

ጉዳይህን በሚጣራበት ጊዜ፡ በጉዳይህ ላይ የሚታዩ ኣስፈላጊ ክስተቶች በሚመለከት ጉዳይህን ይዞት ወዳለ 

ጋርዳ ጥያቄ ማቅረብ ትችላለህ። 

 

ስለዚህ መረጃዎች በፈልግከው ጊዜ በወንጀል መርመራ ጊዜ ወይም ደግሞ ከጉዳይህ ጋር የሚያያዝ 

ወንጀላዊ ሂደቶች ቡሃላ መጠየቅ ትችላለህ። 

በተቸማሪ፡ በማንኛውም ጊዜ ያቀረብከውን ጥያቄ በሚመለከት መረጃን መቀየር እና (ማስተካከል) 

ትችላለህ። 

ጉዳይህን በሚመለከት ተቸማሪ መረጃ ከፈለግክ፡ እታች የተዘረዘረውን መረጃ ልንሰጥህ እንችላለን። 

ካንተ የተገነው መረጃ 

ፍቃደኛ ከሆንክ፡ የስተሀውን ቃል ቅጂ ልንልክልህ እንችላለን 

የተከሰሰውን ሰው በቁጥጥር ስር ስለመዋሉን እና የተፈረደበት ፍርድን በሚመለከት 

የሚከተሉትን መረጃዎች ልንሰጥህ እኝችላለን: 

 የተከሳሹ ክስ እና በቁጥጥር ስር ስለመዋሉ; 

 ፍርድ የተሰጠበትን የክስ ኣይነት 
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ተከሳሽ በዋህኒ ቤት መኖሩን እና ኣለመኖሩን ወይም ደግሞ በዋስ ስለመውጣቱን የሚመለከት መረጃ 

እንሰጥሃለን። ይህኝ መረጃ በዋስ የተለቀቁበትን ምክንያት የሚያካትት ሊሆን ይችላል (ፍርዳቸውን እየተበቁ 

በጊዝያዊነት የሚለቀቁበት)። 

ፍርድ 

ሰውየው ከተከሰሰ ፍቃደኛ ከሆንክ ፍርዱን የሚሰጥበት ቦታና ሰኣት በሚመለከት መረጃ ልንሰጥህ 

እንችላለን። 

ሰውየው ወንጀለኛ ሆኖ ከተገኘ፡ ኣንተም ፍቃደኛ ከሆንክ፡ ወደ ወህኒቤቱ የሚላክበት እለትንና ቦታ ወይም 

ደግሞ የይግባኝ ክስም ካለ እናሳውቅህ ኣለን። 

ከወህኒቤት መለቀቅ ወይም ደሞ ማምለጥ 

ፍቃደኛ ከሆንክ፡ ወንጀለኛው በጋርዳ ውስጥ በወህኒቤት በነበረበት ግዜም ይሁን በወህኒ ቤት ውስት ሆኖ 

ፍርድ በሚተብቅበት ግዜ ከተለቀቀ ውይም ካመለጠ፡ ለዚህ ጉዳይ በሚመለከት መረጃ እንሰጥህ ኣለን። 

ወንጀለኛ ሆኖ ስለተገነው ሰው በሚመለከት የሚከተለውን መረጃ ማግኘት ትችላለህ። 

 ጊዝያዊ መለቅቅ ወይም ከወህኒ ቤት ማምለጥ 

 ሞት፡ በወህኒብቤት ውስጥ እያለ ካጋጠመ 

ጉዳዩን እንዲቆም ከተደረገ 

ጉዳዩን እንዲቆም ወይም እንዲቋረጥ ከተደረገ፡ እንደዛ የተደረገበት ይምክንያቱ ጭማቂ መረጃ ልንሰጥዎ 

እንችላለን። 

ክሱን የመቀጠሉ ሂደት ካቋረጠ፡ የተወሰደውን ውሳኔ በሚመለከት ጭማቂ ይዞታ ክናሳውቅህ እንችላለን። 

ከፍለግክ፡ ይህኝ ጉዳይ እንዴት ዳግም ሊታይ እንደሚችል ልናሳውቅህ እንችላለን። 

የወንጀል ሰለባዎች መከላከል 

እንደ ተጠቂ መጠን ባንተ ትብብር ፍላጎቶችህን እናጠናቸው ኣለን። ድህንነትህን በሚመልከት ማንኛውንም 

ጉዳይ  በሚመለከት ኣብረንህ እንሰራለን። ከሚከተሉትን ጉዳዮች ሂወትህን ኣደጋ ላይ የሚከት ሁኔታ 

እንዳይኖርም እንመረምራለን። 

 መበቀል  (ወደኛ ክስ በማቅረብህ ከተከሳሾቹ ሊመጣብህ ከሚችል ኣደጋ) 



Page 9 of 18 

 ማስፈራራት (ሌላ ሰዎች ተጽእኖ እንዲፈጥሩልህ ሲሞክሩ)  

 ደግሞ የወንጀል ተጠቂ መሆን  (በጉዳይህ ላይ በሚደረገው መርመራ ሳብያ እና በፍርድቤቱ ሂደቶች 

የተነሳ ግፊት ከተፈጠረልህ)  

ልዩ እቅዶች 

ማንኛውንም ኣይነት ስጋት ስለመኖሩ ከተገነዘብክ፡ ፍርድ ቤቱ ውስጥ በተቻለ መጠን ምቾት እንዲሰማህ 

ለማድረግ ተጨማሪ እቅዶችን እናወጣለን። ይህ የሚከተሉን ሊያተቃልል ይችላል። 

 ወደ ፍርድ ቤት ስትገባና ስትወጣ ህዝብ በማይተቀምበት በልዩ መግብያና መውጫ እንዲሆን 

ማድረግ 

 ችሎት ላይ ህዝብ እንደማይኖር ማድረግ 

 ቀትታዊ የቴለቭዥን ሊንክ ወይንም በስክሪን ጀርባ ሆነህ ጭብጥ እንደምታቀርብ ማድረግ 

ግላዊ ድህንነትህ እና ስለ ንብረትህ ድህንነት በሚመልከት ምክር እንሰጥሃለን። 

የወንጀል ሰለባ የሆኑ ልጆች 

ወደኛ ክስ ለማቅረብ የሚመጡትን ልጆች በሙሉ በክብር እንቀበላቸው ኣለን።  

የወንጀል ሰለባ የሆኑ ልጆች ፍላጎታቸውን በሚመልከት ሁሌም የተለየ ኣያያዝ እንደሚፈልጉ እንረዳለን። ልዩ 

ልምድ ባላቸው ልጆች ምቾት በሚፈትርባቸው ስፍራ ላይ ቃለ መጠይቅ ማድረግ እንደሚችሉ ማዘጋጀት 

እንችላለን።  

ኣስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ህጻኑ ወደ TULSA፡ የህጻናት እና የቤተሰቦች ወኪል - ከ ‘Children First: National 

Guidance for the Protection and Welfare of Children’ (ማለትም፡ ህጻናት በቅድሚያ፥ ልጆችን 

የመክላከል ብሄራዊ መምርያ) ጋር በመያያዝ መላክ እንችላለን። 

ልዩ ፍላጎት ላላቸው 

ማንኛውም ኣይነት ኣካለ ስንክልና ካለህ፡ ያሉህን ልዩ ፍላጎቶች በግምት ውስት እናስገባለን። ማንኛውም ልዩ 

ፍላጎት ቢኖርህ ወይም ኣንተን ለማገዝ ልናቀርባቸው የምንችል እገዛዎች ካሉህ ኣሳውቀን። 
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ለዝብያን፡ ጌይ፡ ባይሰክሽዋል እና ጾታቸውን የቀየሩ የሕብረተሰብ ኣባሎች 

ተግቢ ሆኖ ከተገነ፡ በ ጋርዳ ሶይካና የሚኖሩ በላይ የተጠቀሱትን የህብረተሰብ ኣባሎች LGBT በሚመለከት 

የምክር ኣገልግሎት እንሰጣለን። 

ወደ ኣየርላንድ የሚመጡ ጎብኚዎች 

ወደ ኣየርላንድ የመጣህ ጎብኚ ከሆንክ እኛ ባንተ ላይ ወንጀል ከተፈፀመ ወደ ግራዳ ጣብያ ክስ ማቅረብ 

ትችላለህ። ፍቃደኛ ከሆንክ፡ ቶሎ ቃልህ ወስደን ወደ ኣየርላንድ የቱርስቶች እገዛ ተቋም (ITAS) እንልክሃለን። 

ኣየርላንድ የቱርስቶች እገዛ ተቋም– ITAS 

ITAS፡ ጎብኚዎች ኣየርላንድ በሚደርሱበት ጊዜ ወንጀል ከተፈጸመባቸው 

ወይ ደግሞ ጉዳት ቢገጥማቸው፡ ነጻ ኣገልግሎት የሚሰጥ ተቋም ነው። 

ስልክ ቁጥር  +353 (0)1 666 9354 

ወብሳይት www.itas.ie 

 

የንጀል ሰለባ ለሆኑት የሚሰጥ ባምትኖርበት ኣገር ውስጥ ሊኖር የሚችል እገዛን ለማግኘት፡ በ 

victimsupport.eu በመግባት ማግነት ትችላለህ። 

ከኣየርላንድ ውጪ የተፈጸሙ ወንጀሎች 

ከኣየርላንድ ውጪ የተፈጸሙ ወንጀሎች ካሳወቅከን፡ የሰጠሀንን መረጃ በፍጥነት፡ ወንጀል በተፈጸመባት 

ኣገር ያለውን የሚመለከተው ተቋም መረጃን በመላክ ቶሎ እንሳውቀዋለን። 

የጾታ ወንጀሎች 

ጾታዊ ወንጀሎችን በሚመለከት ልዩ እገዛ እናደርጋለን። ከፈለግክ፡ በተቻለን መጠን ካንተጋ ተመሳሳይ ጾታ 

ካለው የጋርዳ ኣባል ጋር ለማያይዝ እንሞክራለን። በፈለግክበት ጊዜ ካንተጋር ተመሳሳይ ጾታ ባለው ሃኪም 

መርመራ እንዲካሄድልህ እናደርጋለን። ሆኖን ግን ኣንድ ኣንድ ጊዜ ይህንን ማድረግ የማይቻል ሊሆን 

ይችላል። 

ለጾታዊ ወንጀል ተተቂዎች እገዛን የሚሰጡ ተቋማት በሚመለከት ተቸማሪ መረጃ እንሰጣለን። 

 

http://www.itas.ie/
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በሞት ወዳጃቸው/ ፍቅረኛቸው ላጡ ቤተሰቦች 

የሟቹ ቤተሰብ ወይም ደግሞ የሌላ የሟች  ሰው ቤተሰብ ከሆንክ ከጋርዳ የቤተሰብ ኦፊሰሮች ጋር 

እናያይዝሃለን። በመርመራ ላይ ካንተ ጋር ግንጁነት የማካሄድ ሃላፊነት ይኖራቸዋል። 

የጋርዳ መርመራዎች በሚመለከት ወቅታዊና ቅኑ የሆነ መረጃ ሊሰጡህ ይችላሉ። በተጨማሪ ሊያግዙህ 

የሚችሉ ተቋማት በሚመለከት ዝርዝራዊ መረጃ ይሰጡሃል። 

የቤት ጥቃቶች (domestic violence) 

የቤት ጥቃቶች፡ ህግ ካስፈቀደው ባለቤትሽ / ሚስትህ ላንቺ/ ላንተ ድህንነት ተብሎ ሊታሰር/ ልትትሳር 

ትችላለች። በፍርድቤቶች ምን ኣይነት የመከላክያ እርምጃዎች መውሰድ እንዳለብህ እናሳውቅሃለን። 

ኣንተ የምታቀው ሰው፡ የቤት ጥቃት ወይም ደግሞ ጾታውን ምክንያት በማድረግ የጥቃት ወንጀል በላዩ 

ከተፈጸመ ይህንን የሚከታተሉ የመግስት ሃገራዊ እንድ ኣከባብያዊ ኣገልግሎት ሰጪ ተቋሞች ኣሉ። 

ለተጨማሪ መረጃ www.cosc.ie ማየት ይቻላል። 

ዘረኝነት 

የዘረኝነት ሰለባ ከሆንክ፡ በኣከባቢህ ስለሚገኙ የጋርዳ ከዘረኝነት የሚያያዙ ጉዳዮችን የሚከታተሉ ተቋሞች 

መረጃ እንሰጥሃለን። 

እንግሊዘኛ ቋንቋ መናገር የማትችል ከሆንክ 

ኣስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ፡ ልክ እንደሌሎች ኣንድ ኣይነት ደረጃ ያለው ኣገልግሎት እንዲያገኙ የትርጉም 

ኣገልግሎት እናቀርባለን። 

ተጨማሪ እርዳታ 

ያገጠመህን ነገር የመናገር ብቃት የሚቀንሱ ችግሮች ወይንም ደሞ እና የምንነግርህ ነገር ለመረዳት 

የሚያስቸግሩ ችግሮች ካሉህ፡ ሊዚህ በሚመለከት እርዳታ ልንሰጥህ እንችላለን። የዚህ ምክንያቶች 

የሚከተሉትን ሊሆኑ ይችላሉ። 

 የግልህ ሁኔታዎች 

 የመማር ችግሮች 

 ድንጋጤ  

http://www.cosc.ie/
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ኣስተርጓሚዎች 

ብቃት ያላቸው ኣስተርጓሚዎች ልናመጣልህ እንችላለን። ኣስተርጓምዎቹ ከ ጋርዳ ሶይካና ጋር ምንም 

ግንኙነት የሌላቸው ናቸው። 

ህጋዊ እርዳታ 

ባንዳንድ ሁኔታዎች በጾታዊ ወንጀል እና የቤት ጥቃቶች በመሳሰሉ ጉዳዮች ነጻ እርዳታ የማግነት እድል 

ሊኖርህ ይችላል።  ይህ ኣንድ ሰው ብፍርድቤቱ እንዲወክልህ የሚያስችል ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ፡ የህገወጥ 

የሰው ሽግግር ሰለባ ከሆንክ ነጻ ህጋዊ እርዳታ የማግኘት መብት ሊኖርህ ይችላል። 

ተጨማሪ መረጃ በቦርድ ህጋዊ እርዳታ ወብሳይት ላይ  www.legalaidboard.ie መጎብኘት ይቻላል። 

ለ ወንጀል ሰለባ የሆኑትን የሚሰጥ ኣገልግሎት 

እይንዳንዱ ክፍል የጽፈት ቤት ኣገልግሎት ተጠቂዎች ጋርዳ (GVSO) ከ ሰኞ እስከ ኣርብ ከጥዋቱ 9፡00 እስከ 

5፡00 ሰዓት (እ. ኤ። ኣ) ባሉ ግዜዎች ክፍት ነው። እንደ ወንጀሉ ሁኔታ ሁላቸውም የውወንጀሉ ተተቂዎች 

ጉዳያቸው በቅርብ እንዲከታተሉ የሚያስችሉ መረጃዎች ከሚከተሉት ተቋማት ማግኘት ይችላሉ። 

 ወንጀሉን እየመረመረ የሚገኘው ጋርዳ 

 የጋርዳ የተጠቂዎች ኣገልግሎት ፅፈት ቤት 

 ኦፊሰር መገናኘት ቤተሰብ 

ሙሉ የጋርዳ የተተቂዎች ኣገልግሎት ፅፈት ቤት መረጃ ለማግኘት www.garda.ie  መጎብኘት ይቻላል። 

የተጠቂዎች የእርዳታ ኣገልግሎት ለማግኘት 

ፍቃደኛ ከሆንክ፡ የጋርዳ ሶይካ ኣባል ወደ ሚመለከተው የተጠቂዎች የእርዳታ ኣገልግሎት ሊልክህ ይችላል። 

የፍርድቤት ወጪዎች 

በፍርድቤቱ ምስክር እንድትሆን ከተጠይቅክ ወጪዎችህን ሊመለሱልህ ይችላሉ። 

ጉዳይህ ወደ ፍርድቤት ከቀረበ፡ የሚስክሮች ወጪ የሚዘጋ ጋርዳ ሶይካና ነው። ይህ ወጪ ኣንተ ወደ ፍርድ 

ቤት መጥተህ ምስክርነት ለመስጠት የምታወጣው ወጪ ነው። 

http://www.legalaidboard.ie/
http://www.garda.ie/
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ይህኝ ወጪዎች የሚከተሉትን ወጪዎች ዋጋ ያጠቃልላሉ 

 መጓጓዣ 

 ምግብ 

 ባንዳንድ ሁኔታዎች ደግሞ የሆቴል ወጪ 

ጉዳይህ ተይዞበት ባለው ኣከባቢ የሚገኝ የጋርዳ ኣስተዳደር (ዲስትሪክት ኦፊሰር) ወጮዎችህን ይሸፍናል። 

የያንዳንዱ ኣድራሻ ዝርዝር መረጃ የጋርዳ ነቁጣዎች በ www.garda.ie. ወብሳይት ሊገኝ ይቻላል። 

ጉዳይን እይተከታተለ ያለው ጋርዳ ክፍያዎችህን ይከታተላል።  ያደረግካቸውን ወጭዎች ክፍያዎች ደረሰኝ 

ግን ልትጠየቅ ትችላለህ።  ኣንዳንድ ጊዜ ወደ ፍርድ ቤት ከመሄድህ በፊት መክፈል ትችላለህ። 

ካሳ 

ካሳ ከፍርድቤት 

ፍርድ ቤት፡ የውንጀል ጉዳት ከደረሳቸው፡ ግላዊ ጉዳት ከደረሳቸው ወይም ደሞ ሟቾች ከሆኑ ተተቂዎች 

የሚመጣ የካሳ ጥያቄን በግምት ውስጥ ያስገባል። 

ደረሰኝ እና ሌሎች ጭብጦች ማሳየት እስከቻልክ ድረስ፡ ፍርድቤት ከኪስ የሚወጡ ወጪዎች፡ ለተጠቂው 

ያጋጠሙት የደሞዝ ኪሳራዎች የሚያጠቃልል ካሳ ሊከፍል ይችላል።  

ጉዳትን ያስከተለ ክስተት ቶሎ ወደ ጋርዳ መቅረብ ኣለበት። ማመልከቻ ለማቅረብ 3 ወር የጊዜ ወሰን ኣለህ፡ 

ይሄ ግን በልዩ ልዩ ሁኔታዎች ሊራዘም የሚችል ነው። 

ባጋጠመው ወንጀል፡ ተተቂው ከሞተ፡ ፍርድቤት ለሟቹ ቤተሰብ ካሳ ሊከፍል ይችላል። 

የሞት ክስተቶች በሚመለከት የጊዜ ወሰን የሚባል የለም። 

 

ካሳ ከወንጀለኛው 

የውንጀል ድርጊቱን የፈፀመ ሰው ወንጀለኛ መሆኑ ከተረጋገጠ ቡሃላ፡ ፍርድቤቱ ወንጀለኛው ካሳ እንዲከፍል 

ሊፈርድበት ይችላል። 

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የሚከተለውን ኣድራሻ ተጠቀም 

http://www.garda.ie/
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የወንጀል ጉዳቶች ካሳ እቅድ 

ኣድራሻ 

Criminal Injuries Compensation Scheme 

ሁለተኛ ፎቅ 

7–11 Montague Court 

Montague Street 

Dublin 2 

ስልክ : 01 - 476 8670 

ኢ-መይል  

criminalinjuries@justice.ie 

 

የፍትሃዊ ካሳ ኣገልግሎቶች 

ፍትሃዊ ካሳ በተጠቂው እና በወንጀለኛው መሃከል በሌላ ሰው ኣስታሪቅነት የሚካሄድ ንግግር የሚደርግለት 

ስፍራ ነው። በግንኝቱ ተጠቂው ለወንጀለኛው በሱ ላይ ስለተፈጸመው ጉዳት ይነግረዋል - በተቻለ መጠን 

ደግሞ ለወረደው ጉዳት ካሳ እንዲያቀርም ያሳውቀዋል።    

ተጠቂው ኣንተ ከሆንክ፡ ባንተላይ ወንጀልን የፈጸመው ሰው ደግሞ እድሜው ክ18 በታች ከሆነ ኣሳብህን 

በምትገልጽበት ስፍራ ላይ የወንጀለኛው ቤተሰቦች ሊገኙ ይችላሉ። 

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት www.probation.ie መጎብኘት ይቻላል። 

የወህኒቤት የመገናኘት ኣገልግሎት 

ባንተላይ ወንጀል የፈጸመ ሰው በቁጥጥር ስር ከዋለ፡ ለኣየርላንድ የወህኒቤት ኣገልግሎት ብፍርዱ ሂደት 

የተደረሱትን ኣዳዲስ ክስተቶች በሚመለከት ጥያቄ ማቅረብ ትችላለህ። 

ይህንን ለማድረግ ግን እንደዛ ኣይነት መረጃ ለማግነት ኣስቀድመህ የተመዘገብክ መሆን ኣለብህ። 

መመዝገብን በሚመለከት ተቸማሪ መረጃ ለማግኘት www.irishprisons.ie መጎብኘት ይቻላል። 

የህዝባዊ ክሶች ዳይረክተር ቢሮ 

mailto:criminalinjuries@justice.ie
http://www.probation.ie/
http://www.irishprisons.ie/
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የህዝባዊ ክሶች ዳይረክተር (DPP) ዋናው ሚና ወንጀል የፈፀሙ ሰዎችን መከሰስ ኣለባቸው ወይ ወይስ 

የላቸውም እንዲሁም የሚመሰረተው ክስ ምን መሆን ኣለበት በሚል ጉዳይ ላይ ውሳኔ ይወስዳል። ኣንዴ 

የክሱን ሂደት ከተጀመረ ቡሃላ DPP የጉዳዩን ሃላፊነት ይሸከማል። ጉዳይህ በምትከታተልበት ጊዜ ስለ 

የህዝባዊ ክሶች ዳይረክተር ኣስተያየት ካለህ ወደ ሚከተለውን ኣድራሻ ጻፍ። 

የህዝባዊ ክሶች ዳይረክተር 

ኣድራሻ 

Infirmary Road 

Dublin 7 

ስልክ +353 (0)1 858 8500 

ፋክስ +353 (0)1 642 7406 

ወብሳይት www.dppireland.ie 

 

ባገኘሀው ኣገልግሎት ደስተኛ ኣይደለህምን? 

በምንሰተው ኣገልግሎት ደስተኛ ካልሆንክ ወንም ደሞ በጋርዳ ሶይካና ውስጥ ኣባሎቻችን በሚያደርጉልህ 

ኣቀባበል በሚመለከት ኣስተያየት ካለህ ኣከባቢህ ለሚገኘው የጋርዳ ኣለቃን ኣሳውቅ። ሙሉ ኣድራሻ በ 

www.garda.ie ወይም ደሞ በስልቅ ቁጥሮች መፅሃፍ  (green pages) Garda Síochána የሚል መግብያ 

ማግኘት ትችላለህ። 

ወይም ደሞ በኣከባቢህ በሚገኝየጋርዳ የተተቂዎች ቢሮ መተየቅ ትችላለህ። 

ወይም ደሞ ለ ኮምሽን ጋርዳ ሶይካና ኦምብዱስማን ክስህን ማቅረብ ትችላለህ። 

ኮምሽን ጋርዳ ሶይካና ኦምብዱስማን 

ኣድራሻ 

150 Abbey Street Upper 

ዳብሊን 1 

ሎ ኮል 1890 600 800 

ስልክ ቁጥር (01) 871 6727 

ፋክስ (01) 814 7023 

http://www.dppireland.ie/
http://www.garda.ie/
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ኢመይል info@gsoc.ie 

ወብሳይት www.gardaombudsman.ie 

 

 

ጥቃሚ ድረገጾች (ወብሳይቶች)  

እንደ ተተቂ መጠን፡ የእርዳታ ኣገልግሎቶች ያለ ክፍያ የማጝኘት መብት ኣለህ። ከዚ ወረድ ብሎ ለወንጀል 

ተጠቂዎች የሚመለከት ኣስፈላጊ መረጃ ማግነት ትችላለህ። የሚያስፈልግህ የኣገልግሎት እርዳታ የትኛው 

መሆኑ ብእርግጠኛነት ካላወቅክ አከባቢህ የሚገኝ የጋርዳ ኦፊስ ኣገልግሎት ወይም ደሞ ወደ ስልክ መስመር 

ብሄራዊ የወንጀል ጉዳዮች 116006 በመደወል መረጃን ማግኘት ትችላለህ።. 

 

AdVIC – ምክር የግድያ ወንጀል ለተፈጸመባቸው 

AdVIC ለሟቾች እና ለቤተሰባቸው መብት ለመተበቅ ይሰራል።. ኣባሎች 

ቤተሰቦቻቸው በሞት ላጡ ቤተሰቦች በመጠርነፍ ነጻ የምክር ኣገልግሎት 

ይሰጣል። 

ወብሳይት www.advic.ie 

ስልክ ቁጥር (01) 617 7937 

 

Amen – እርዳታ ለወንዶች 

Amen የቤት ጥቃት ላጋጠማቸው ወይም ደሞ እያጋጠማቸው ላሉ ወንዶች 

እርዳታ ይሰጣል። 

ወብሳይት www.Amen.ie  

ስልክ ቁጥር 0818 222 240 

 

CARI – የህጻናት እና የኮረዳዎች ኣገልግሎት 

CARI በጾታዊ ጥቃት የተጎዱ ልጆች እገዛ ይሰጣል። በተቸማሪም ለሌሎች 

የቤተሰብ ኣባሎች ያግዛል 

ወብሳይት www.cari.ie   

mailto:info@gsoc.ie
http://www.gardaombudsman.ie/
http://www.amen.ie/
http://www.cari.ie/
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ስልክ ቁጥር 1890 924 567 

 

የስልክ መስመር ለተተቂዎች 

የስልክ መስመሩ በኣየርላንድ የሚገኝ ለተተቂዎች ምክር የሚሰጥ ኣገልግሎት 

ነው። 

ወብሳይት www.crimevictimshelpline.ie 

ስልክ ቁጥር 116 006 

 

ደብሊን የመደፈር ጥቃት ለደረሰባቸው የመርዳት ማእከል  

መደፈር፡ ጾታዊ መደፈር፡ ጾታዊ መጎሳቀል ወይም ደሞ በልጅነታቸው 

የግብረስጋ ጥቃት ላጋተማቸው ወንዶች እና ሴቶች እርዳታ የሚያቀርብ 

ተቋም ነው። 

ወብሳይት www.drcc.ie 

ስልክ ቁጥር 1800 77 8888 

 

የተፉ ሰዎች ኣፋላጊ የስልክ መስመር 

የጠፉ ሰዎች በመፈለግ የሚረዳ የስልክ መስመር  

ወብሳይት www.missingpersons.ie  

ስልክ ቁጥር 1890 442 552 

 

የጾታ መደፈር ክስተቶች ኔትዎርክ 

ሁላቸው የመደፈር ሰላባ የሆኑት ተተቂዎች ኣገልግሎት የሚሰጡ ተቋሞች 

በዚህ ኔትዎርክ ስር ናቸው 

ወብሳይት www.rapecrisishelp.ie 

ስልክ ቁጥር (01) 865 6954 

 

 

 

 

http://www.crimevictimshelpline.ie/
http://www.drcc.ie/
http://www.missingpersons.ie/
http://www.rapecrisishelp.ie/
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ሩሃማ  

ሩሃማ ልሴተኛ ኣዳሪዎች እና ጾታዊ መደፈር ተጠቂዎች ኣገልግሎት የሚሰጡ 

ሴንተሮች ናቸው 

ወብሳይት www.ruhama.ie 

ስልክ ቁጥር (01) 836 0292 

 

ግድያ ከመፈጸሙ ቡሃላ የሚሰጥ እርዳታ 

ከመገደል ቡሃላ እርዳታ፡ ሂወታቸው በግድያ ወንጀል የተጎዳ ሰዎች ስሜታዊ 

እርዳታ እና ተግባራዊ መረጃን ይሰጣል 

ወብሳይት www.supportafterhomicide.ie  

ስልክ ቁጥር 087 983 7322 

 

እርዳታ ለሴቶች 

እርዳታ ለሴቶች፡ በቤታቸው ለተደፈሩ ወይም ደሞ መደፈር እይጋተማቸው 

ላሉ ሴቶች የእርዳታ ኣገልግሎቶች ይስጣል። 

ወብሳይት www.womensaid.ie 

ለ 24 ሰዓት ክፍት 

የእርዳታ  

መስመር  

1800 341 900 

 

ተጨማሪ ኣስፈላጊ ድረገጾች 

ጋርዳ  www.garda.ie 

የፍርድ ቤት ኣገልግሎት www.courts.ie 

ቱስላ www.tusla.ie  

የጤና ኣገልግሎት ሰጪ www.hse.ie 

 

http://www.ruhama.ie/
http://www.supportafterhomicide.ie/
http://www.womensaid.ie/
http://www.garda.ie/
http://www.courts.ie/
http://www.tusla.ie/
http://www.hse.ie/

