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Offerrettigheder

Hvem er et offer for en forbrydelse?

Rapportering af en forbrydelse

af denne forbrydelse, og denne skade kan være:
•

fysisk,

•

Må jeg afgive bevis?

mentalt,

•

•

følelsesmæssig,

•

økonomisk.

Som offer for kriminalitet har du en meget vigtig
rolle i strafferetssystemet. Du skal muligvis
afgive bevis for retten

•

Du kan blive bedt om at afgive bevis under
en kausionshøring. En kausionshøring er,
hvor den person, der begik forbrydelsen mod
dig, forsøger at forblive fri, indtil deres
retsmøde.

•

Du kan også blive spurgt, om du gerne vil
fortælle retten detaljer om, hvordan
forbrydelsen har påvirket dig. Dette kaldes en
erklæring om virkning på ofre.

•

Staten retsforfølger mennesker, der udfører
kriminalitet. Du behøver ikke at ansætte din
egen advokat til en straffesag.

Et familiemedlem, hvis kære er død
grundet en criminal handling er et offer for forbrydelse.
Familiemedlemmer inkluderer en ægtefælle eller
en partner, der har boet med et offer i en fælles
husstand. Søskende, pårørende og nærmeste
pårørende betragtes også som familiemedlemmer.
Dette betyder, at de også har ret til information,
support og beskyttelse.
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Rapportering af en forbrydelse

Hvordan rapporterer jeg en
forbrydelse?
•

Ring 999/112 i en nødsituation.

•

Ring din lokale Garda Station eller kom
personligt til din lokale station.

Nogle gange kan det være lettere at kontakte den
lokale Garda Station og lave en aftale for at mødes.

Hvis du ikke taler engelsk
Hvis nødvendigt, leverer vi en oversætter så du vil
modtage den samme servicekvalitet så vidt muligt
som ethvert offer for kriminalitet.

Rapportering af en forbrydelse
•

Fortæl os, hvis du er bekymret for din (eller din
families) sikkerhed, så vi kan give dig
passende råd.

•

Angiv dine kontaktoplysninger, så vi kan
opdatere dig om, hvordan sagen skrider
frem.

•

Opdatere os med nye oplysninger. Du kan tilføje
yderligere tab eller skade, efter at du har
rapporteret lovovertrædelsen.

•

Fortæl os, hvis du lider yderligere fra
en skade forårsaget af forbrydelsen.

•

Fortæl os, hvis dine kontaktoplysninger
ændres.

•

Fortæl os, hvis du accepterer at blive
henvist til offer supporttjenester.

Hvad vil Garda spørge mig om, når
jeg anmelder en forbrydelse?
Hver gang du anmelder en forbrydelse til An
Garda Síochána, uanset om du er et offer eller et
vidne, vil vi bede dig om at:
•

6

give os så mange oplysninger som du kan om
lovovertrædelsen.
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Hvad kan jeg forvente efter min rapport?
•
•

Vi undersøger din anmeldelse.
Vi giver dig navn, telefonnummer og station for den
undersøgende Garda og et specielt nummer - PULSEhændelsesnummeret - som registrerer din rapport.

Victim Information

7

Rapportering af en forbrydelse
•

•

•
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Alle ofre for kriminalitet vil modtage en
opfølgende kontakt fra enten den
efterforskende Garda, Garda Victim Servicekontor
eller familieforbindelsesofficer, alt efter
omstændighederne for forbrydelsen.
Vi vil skrive for at anerkende den formelle
klage, du har fremsat til Gardaí.
Dette dokument vil indeholde grundlæggende
oplysninger om den kriminelle handling, du
rapporterede. Vi kan levere dette dokument i dit talte
Sprog, hvis du ønsker dette.
Afhængig af forbrydelsestypen giver vi dig
muligvis disse oplysninger personligt snarere
end skriftligt.
Dit lokale Garda Victim Servicekontor, den
efterforskende Garda eller familieforbindelsesofficer,
alt efter hvad der er relevant for forbrydelsen,
vil kontakte dig for at fortælle dig om væsentlig
udvikling i efterforskningen af din klage.

An GardaSíochána

Rapportering af en forbrydelse

Kan jeg medbringe nogen, når
jeg anmelder en forbrydelse?
Ja. Som et offer kan du ledsages af en
person, du vælger, til at støtte dig, når du:
•

anmelder en forbrydelse;

•

afgiver en formel erklæring;

•

foretager yderligere interviews med Gardaí.

Du kan også medbringe en juridisk repræsentant
- en advokat.
I nogle tilfælde kan et medlem af An Garda Síochána
imidlertid bede dig om at vælge en anden person, der skal
ledsage dig, herunder en juridisk repræsentant.
Et medlem af An Garda Síochána kan
stoppe nogen, der ledsager dig, hvis
vedkommende:
•

er i modstrid med dine bedste interesser;

•

bringer skade på anmeldesen eller en
straffesag.

Victim Information
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Rapportering af en forbrydelse
Dette forhindrer ikke dig i at vælge en anden
person, der skal ledsage dig, forudsat at den
undersøgende Garda er enig med, at de er
egnede.

Hvor kan jeg få et overblik over
efterforskningsprocessen?
For en fuld oversigt over processen, se vores Ofte
stillede spørgsmål (FAQ).

Beskyttelse af ofre

Som et offer vurderer vi med dit samarbejde
dine behov. Vi identificerer eventuelle
problemer i relation til din sikkerhed. Vi vil
også vurdere din sårbarhed over for:
•

gengældelse (hvor du kan være i fare
for personer som følge af din
anmeldelse til os);

•

intimidering (når andre personer prøver
at påvirke dig);

•

genoptagelse (når du får ekstra skade,
som følge af efterforskningen af din
forbrydelse og din oplevelse i retten).

Garda Offer Servicekontor
Hvert afdeling i Garda Victim Servicekontor
(GVSO) er åbent fra 9.00 til 17.00, mandag til
fredag. Alle ofre for kriminalitet modtager en
opfølgende kontakt efter behov, afhængigt af
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Beskyttelse af ofre
omstændighederne ved forbrydelsen fra:
•

undersøgelsen af Garda,

•

Garda Victim Servicekontor,

•

Familieforhandlingsansvarlig.

Du kan få en komplet liste over lokationer og
kontaktpersoner hos Garda Victim Service-kontorer
på side 29.

Børn ofre (under 18 år)
Vi behandler alle børn, der kommer i kontakt med
os med værdighed.
Vi anerkender, at børn, der er ofre, altid kræver
særlig hensyntagen til deres behov. Vi kan tilbyde
specielt uddannede interviewere til at interviewe
børn på steder, hvor barnet føler sig mere
behageligt.
Hvor det er nødvendigt, henviser vi et barn til Tusla
- Børne- og familieretaten - på linje med Børn
først: national vejledning til beskyttelse og
velfærd for børn
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Beskyttelse af ofre

Specifikke behov
Hvis du har nogen form for handicap, tager vi dine
specifikke behov eller krav i betragtning. Fortæl os
venligst, hvis du har et specielt behov, eller hvilken
støtte vi kan bruge til at hjælpe dig.

Seksuelle lovovertrædelser
Vi vil vise speciel følsomhed i forhold til seksuelle
overtrædelser. Hvis du anmoder om det, kan vi
give tilbyde Garda af samme køn, hvor det er
muligt. Når det er muligt, sørger vi for, at du bliver
behandlet eller undersøgt af en læge af samme
køn. Der kan dog være tidspunkter, hvor dette ikke
er muligt.
Vi giver dig detaljer om support
organisationer for ofre for seksuelle lovovertrædelser.

Efterladte familier
Hvis du er familie til et mordoffer,
offer for andet ulovligt drab, vil vi tildele en

VictimInformation
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Beskyttelse af ofre
Garda Familie forbindelsesofficer til dig. De vil
være ansvarlige for at samarbejde med dig
under undersøgelsen.
De vil give dig rettidig og nøjagtig information
om udviklingen i Garda-undersøgelsen. De
giver dig også kontaktoplysninger fra
ofreholdsorganisationer, der kan støtte dig.

Ofre for vold i hjemmet
I tilfælde af vold i hjemmet kan vi arrestere
ægtefæller eller partnere for at beskytte dig og
din familie, når loven tillader det. Vi fortæller dig,
hvilke beskyttelsesforanstaltninger du kan
anvende ved domstolene.

Beskyttelse af ofre

Racistiske hændelser
Hvis du er et offer for en racistisk hændelse, vil vi
rådgive dig om tjenester fra Garda Mangfoldigheds
Officer i dit område.

Lesbiske, homoseksuelle,
biseksuelle og transpersoner
Hvis du er et offer for en homofobisk hændelse, vi vil
rådgive dig om tjenesterne ved Garda
Mangfoldigheds-officeren ved Garda Síochána.

Hvis du eller nogen, du kender, lider under vold i
hjemmet, seksuel eller kønsbestemt vold, er der
statsstøttede nationale og lokale tjenester.
Besøg venligst www.cosc.ie.for at få en komplet
liste over disse tjenester.
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Din sag

Information om dig
Vi kan sende dig en kopi af din erklæring, hvis
du ønsker det

Hvordan holder jeg mig opdateret
om min sag?

Oplysninger om anholdelse og sigtelse af
tiltalte
Vi kan give dig information omkring:

Under efterforskningen af din klage kan du bede
Garda, der undersøger din sag, om at give detaljer
om væsentlig udvikling i efterforskningen.
Du kan bede dem om disse detaljer når som
helst under efterforskningen eller efter enhver
process, der vedrører din sag.
Du kan til enhver tid ændre enhver anmodning
om information.
Hvis du beder os om at holde dig ajour med
sagen, underlagt lovgivning, er følgende den
type information, vi kan give dig:

•

anholdelse og sigtelse af en person;

•

den type lovovertrædelse, som de er
tiltalt for.

Vi kan give dig information om løsladelse mod
kaution for en person eller deres
varetægtsfængsling. Disse oplysninger kan
omfatte betingelserne for deres kaution (deres
midlertidige løsladelse, mens de venter på deres
retssag).

Frigivelse eller flugt fra forvaring
Vi kan, hvis du ønsker det, fortælle dig om
frigivelse eller flugt fra forvaring, når de er i Gardavaretægt eller i varetægtsfængsel (i fængsel i
afventning af retssag).

16
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Din sag
Du kan også modtage detaljerne i en
dømt gerningsmand’s:
•

midlertidig løsladelse eller flugt fra forvaring;

•

død, hvis vedkommende afsoner en
fængselsperiode.

Kontoret for Rigsadvokaten
Rigsadvokaten (DPP) har til opgave at beslutte,
om de skal retsforfølge folk for at begå
forbrydelser, og hvad anklagerne skal være. Når
retsforfølgningen starter, er DPP-kontoret
ansvarlig for retssagen. Hvis du ønsker at
kommentere tjenesten ved DPP-kontoret under din
straffesagen, skal du kontakte:

Din sag

Hvis sagen ikke fortsætter
Hvis det er besluttet ikke at fortsætte med eller at
afbryde en undersøgelse, kan vi give dig et
resumé af årsagerne hertil.
Hvis der træffes en beslutning om ikke at retsforfølge,
kan vi fortælle dig, hvordan du får et resumé af
årsagerne. Hvis du har brug for det, kan vi fortælle
dig, hvordan du får denne beslutning gennemgået.

Director of Public Prosecutions
Infirmary Road, Dublin 7
Telefon
+353 (0)1 858 8500
Hjemmeside
www.dppireland.ie
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Retssagen (retsforfølgelse)

Retssagen
(retsforfølgelse)
Hvis en person er tiltalt, kan vi, hvis du ønsker
det, fortælle dig datoen for retssagen og hvor
den vil blive afholdt.
Hvis en person er dømt, kan vi, hvis du ønsker
det, fortælle dig dato og sted for
straffeafsoningen eller enhver appel.

Vi vil rådgive dig om din personlige sikkerhed eller
hvordan du beskytter din ejendom.

Retsudgifter
Hvis du er blevet bedt om at være vidne i retten, kan du få
dine udgifter refunderet.
Hvis en sag, hvor du er involveret, i retten, Vil en
Garda Síochána betale visse vidneudgifter.
Dette er omkostningerne for at komme til retten
for at afgive bevis.
Disse udgifter kan omfatte udgifter til:

Særordninger
Hvis vi identificerer nogen bekymringer, kan særlige
ordninger sørge for, at du føler dig så behagelig som
muligt under retssagen.
Disse kan omfatte:
•

giver dig mulighed for at komme ind og forlade
en retsbygning gennem en rute, der ikke er
åben for offentligheden;

•

at udelukke offentligheden fra retten;

•

afgive vidneforklaring via et live tv-link eller
bag en skærm.

20 An GardaSíochána

•

transport;

•

mad;

•

indkvartering (i nogle tilfælde).

Garda Superintendent (District Officer) i det område,
hvor sagen retsforfølges, betaler dine udgifter.
Kontaktoplysningerne for hver Garda Station er
tilgængelige her.
Gardaen, der behandler din sag, kan arrangere,
at dine udgifter betales. De kan bede dig om
kvitteringer for dine udgifter. I nogle sager,
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Retssagen (retsforfølgelse)
kan du muligvis få betalte udgifter inden sagen, så
du kan rejse til retten.

Retshjælp
Under vise omstandigheder, kan du som offer for
en seksuel lovovertraedelse eller mishandling, have
ret til fri retshjælp. Dette giver dig mulighed for
at få nogen til at repræsentere dig i retten. Du
kan også have ret til gratis juridisk rådgivning,
hvis du har været, offer for menneskehandel
For yderligere information, se hjemmesiden for fri
retshjælp: www.legalaidboard.ie.

Forbindelse til fængsel
Hvis en person er i varetægt og er dømt for at begå
en forbrydelse mod dig, kan du bede det irske
fængselsvæsen om oplysninger om væsentlig
udvikling i deres proces.
Du kan gøre dette, hvis du har registreret dig for at
dette. For mere information om, registrering,
www.irishprisons.ie.
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Retssagen (retsforfølgelse)

Kompensation
Erstatning fra domstolen
Tribunal for Criminal Injuries Compensation Tribunal
behandler ansøgninger fra personer, der lider af en
personskade eller død som følge af en
forbrydelse.
Domstolen kan tildele erstatning på grundlag af
eventuelle udgifter, herunder tab af indtjening, der
opleves af offeret, forudsat at du kan vise
kvitteringer eller andet bevis.
Den hændelse, hvor skaden blev forårsaget, skal
have været rapporteret til Gardaí uden forsinkelse.
Der er en frist på tre måneder til at fremsætte et
krav, men dette kan forlænges under
ekstraordinære omstændigheder.
Hvis offeret er død som følge af hændelsen, kan
domstolen tilkende erstatning til pårørende til
offeret.
Der er ingen tidsbegrænsning for sager, der involverer en
død.

VictimInformation
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Retssagen (retsforfølgelse)

Anden hjælp
pålægge dig at få betalt erstatning som en del af
lovovertræderens dom.
Du kan få flere oplysninger fra:
Criminal Injuries Compensation Scheme
7–11 Montague Court, Montague Street, Dublin 2.
Telefon
+353 (0)1 476 8670
E-mail
criminalinjuries@justice.ie

Vi kan hjælpe dig, hvis du har vanskeligheder, der
kan påvirke din evne til at fortælle din historie eller
forstå hvad vi fortæller dig.
Dette kan skyldes:
•

dine personlige forhold;

•

indlæringsvanskeligheder;

•

chok.

Tolke
Vi kan tilbyde passende tolke. De er
uafhængige personer, der ikke er ansat i An
Garda Síochána.

Adgang til supporttjenester for ofre
Der er et stort antal supporttjenester (se listen
fra side 36). Hvis du ønsker det, vil et medlem af
An Garda Síochána sørge for,
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Anden hjælp
at du bliver henvist til en passende
supporttjeneste.

Forbrydelser begået uden for Irland
Hvis du rapporterer en forbrydelse til os, der opstod
uden for Irland, kan vi videresende rapporten uden
forsinkelse til den relevante myndighed i det land,
hvor forbrydelsen fandt sted.

Besøgende og turister i Irland
Hvis du er besøgende i Irland, og du er offer for
en forbrydelse, kan du anmelde dette på enhver
Garda Station. Vi tager straks din erklæring og
henviser med dit samtykke, til tjenesterne hos den
irske turistassistenttjeneste (ITAS).
ITAS tilbyder en gratis landsdækkende service, der
tilbyder support og hjælp til besøgende, der oplever
kriminalitet eller andre begivenheder, mens de
besøger Irland.
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Anden hjælp
Telefon
Hjemmeside

+353 (0)1 666 9354
www.itas.ie

Genoprettelse af retfædighed
Restorative Justice er det sted, hvor et møde finder
sted mellem et offer, en lovovertræder og en uafhængig
person, der er dygtig til at styre møder. På mødet kan
offeret fortælle deres historie, så lovovertræderen kan
tackle de reelle konsekvenser af forbrydelsen - og
forsøge at genoprette retfærdigheden så meget af
skaden som muligt.
Hvis du er et offer for kriminalitet, og lovovertræderen
er under 18 år, kan du blive inviteret til at deltage i en
familiekonference (møde), hvor du kan give udtryk
for dine synspunkter og få dem fortalt til andre.
Yderligere information er tilgængelig på
www.probation.ie.

VictimInformation
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Anden hjælp

Utilfreds med den service, du har modtaget?
Hvis du er utilfreds med vores service eller har
spørgsmål, forslag eller feedback på din behandling
af medlemmer af An Garda Síochána, bedes du
kontakte din lokale Garda Superintendent. Deres
kontaktoplysninger er tilgængelige her.

Garda Servicekontorer
for ofre

Eller du kan kontakte dit lokale Garda
Servicekontor for ofre.
Du kan også klage til
Garda Síochána-ombudsmandskommissionen
150 Abbey Street Upper, Dublin 1.
Lokal
1890 600 800
Tlf.
+353 (0)1 871 6727
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Cavan/Monaghan
Ballyconnell, Co. Cavan

DMR East
Dún Laoghaire, Co. Dublin
Tlf. (0)1 666 5063
E-mail DMREast.VictimService@garda.ie

Tlf. (0)49 952 5807
E-mail CavanMonaghan.VictimService@garda.ie

DMR North Central
Store Street, Dublin 1 Tlf.
(0)1 666 8108
E-mail DMRNorthCentral.VictimService@garda.ie

Clare
Ennis, Co. Clare
Tlf. (0)65 684 8194
E-mail Clare.VictimService@garda.ie

DMR North
Ballymun, Dublin 9
Tlf. (0)1 666 4463
E-mail DMRNorth.VictimService@garda.ie

Cork City
Anglesea Street, Cork
Tlf. (0)21 454 8524
Email CorkCity.VictimService@garda.ie

DMR South Central
Pearse Street, Dublin 2
Tlf. (0)1 666 9350
E-mail DMRSouthCentral.VictimService@garda.ie

Cork North
Mitchelstown, Co. Cork
Tlf. (0)25 86786
E-mail CorkNorth.VictimService@garda.ie
Cork West
Bandon, Co. Cork Tlf.
(0)23 885 2295
E-mail CorkWest.VictimService@garda.ie

30 An GardaSíochána
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DMR South
Crumlin, Dublin 12
Tlf. (0)1 666 6263
E-mail DMRSouth.VictimService@garda.ie
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Kilkenny/Carlow
Kilkenny, Co. Kilkenny
Tlf. (0)56 777 5090
E-mail KilkennyCarlow.VictimService@garda.ie

12 Donegal
Glenties, Co Donegal
Tlf. (0)74 955 1085
E-mail Donegal.VictimService@garda.ie

17

Laois/Offaly
Portlaoise, Co. Laois
Tlf. (0)57 867 4195
E-mail LaoisOffaly.VictimService@garda.ie

13 Galway
Gort, Co. Galway
Tlf. (0)91 636495
E-mail Gaillimh.VictimService@garda.ie

18

Limerick
Henry Street, Limerick
Tlf. (0)61 212496
E-mail Limerick.VictimService@garda.ie

14 Kerry
Castleisland, Co. Kerry Tlf.
(0)66 716 3303
E-mail Kerry.VictimService@garda.ie
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Louth
Dunleer, Co. Louth Tlf.
(0)41 686 2388
E-mail Louth.VictimService@garda.ie

15 Kildare
Naas, Co. Kildare
Tlf. (0)45 884395
E-mail Kildare.VictimService@garda.ie

20 Mayo
Swinford, Co. Mayo Tlf.
(0)94 925 3139
E-mail Mayo.VictimService@garda.ie

11

DMR West
Finglas, Dublin 11
Tlf. (0)1 666 7563
E-mail DMRWest.VictimService@garda.ie

32 An GardaSíochána

VictimInformation

33

21

Meath
Navan, Co. Meath
Tlf. (0)46 903 6194
E-mail Meath.VictimService@garda.ie

26 Westmeath
Delvin, Co. Westmeath
Tlf. (0)44 966 8102
E-mail WestMeath.VictimService@garda.ie

22 Roscommon/Longford
Convent Road, Roscommon
Tlf. (0)90 663 8389
E-mail RoscommonLongford.VictimService@garda.ie

27 Wexford
Wexford, Co. Wexford
Tlf. (0)53 916 5297
E-mail Wexford.VictimService@garda.ie

23 Sligo/Leitrim
Carrick-on-Shannon
Tlf. (0)71 965 0517
E-mail SligoLeitrim.VictimService@garda.ie

28 Wicklow
Bray, Co. Wicklow Tlf.
(0)1 666 5360
E-mail Wicklow.VictimService@garda.ie

24 Tipperary
Templemore, Co. Tipperary
Tlf. (0)504 32636
E-mail Tipperary.VictimService@garda.ie
25 Waterford
Waterford, Co. Waterford
Tlf. (0)51 305395
E-mail Waterford.VictimService@garda.ie
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Nyttige hjemmesider

Nyttige hjemmesider

Som offer for kriminalitet har du ret til at modtage
supporttjenester gratis. Nedenfor er en liste over
nogle ressourcer, der er tilgængelige for ofre for
forbrydelser. Hvis du ikke er sikker på, hvilken
supporttjeneste der er den rigtige for dig, kan du
ringe til dit lokale Garda Victim Servicekontor eller
hjælpetelefonen for ofre på 116 006 for mere
information.

AdVIC - fortalere for ofre for mord

familier og efterladte ved drab og giver gratis
professionel rådgivning.
Hjemmeside www.advic.ie
Tlf. 1800 852 000
AnyMan – supporttjeneste til mænd
AnyMan leverer supporttjenester og information
til mænd, der har oplevet eller oplever vold i
hjemmet.
Hjemmeside www.anyman.ie
Tlf. +353 (0)1 554 3811
CARI – tjenester til børn og unge
CARI leverer supporttjenester til børn og unge, der er
berørt af spørgsmålet om seksuelt misbrug. Det giver
også støtte til andre familiemedlemmer og plejere.
Hjemmeside www.cari.ie
Tlf. 1890 924 567
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Hjælpetelefon for ofre
Hjælpetelefonen for ofre er en lyttesupporttjeneste for ofre for forbrydelser i Irland.
Hjemmeside www.crimevictimshelpline.ie
Tlf. 116 006
Dublin krisecenter for voltægtsofre
Dublin krisecenter for voldtægsofre tilbyder en lang
række af supporttjenester til kvinder og mænd
som påvirkes af voldtægt, seksuel overfald, seksuel
chikane eller seksuelt misbrug af børn.
Hjemmeside www.drcc.ie
Tlf. 1800 77 8888
Hjælpetelefon for savnede personer
Hjælpetelefonen for savnede personer yder støtte
til familier og enkeltpersoner, der har en
slægtning, en ven eller en kollega, der mangler.
Hjemmeside www.missingpersons.ie
Tlf. 1890 442 552
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One In Four
One In Four hjælper voksne, der har oplevet seksuelt
misbrug af børn, deres familier og dem, der har
engageret sig i seksuelt skadelig adfærd.
Hjemmeside www.oneinfour.ie
Tlf. (01) 662 4070
Krisecenter for voldtægtsofre Irland
Krisecenter for voldtægtsofre Irland er den
organisation for alle medlemmer af krisecentre for
volgtægtsofre, der yder gratis rådgivning og støtte
til overlevende fra seksuelt misbrug.
Hjemmeside www.rapecrisishelp.ie
Tlf. (01) 865 6954
Ruhama
Ruhama yder støtte til ofre for prostitution og
organiseret sexhandel. Hjemmeside
www.ruhama.ie
Tlf. (01) 836 0292
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Støtte efter mord
Support After Homicide yder følelsesmæssig
støtte og praktisk information til mennesker, hvis
liv er blevet påvirket af drab. Hjemmeside
www.supportafterhomicide.ie
Tlf. 087 983 7322
Kvindernes hjælp
Women’s Aid tilbyder supporttjenester og
information til kvinder, der har oplevet eller
oplever vold i hjemmet.
Hjemmeside www.womensaid.ie
24-timershjælpetelefon 1800 341 900

Andre nytttige hjemmesider
Garda www.garda.ie
Domstolservice www.courts.ie
Tusla www.tusla.ie
Health Service Executive www.hse.ie
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Hjælpetelefon til ofre
Tlf. 116 006
CrimeVictimsHelpline.ie
An Garda Síochána
Besøg www.garda.ie for at få oplysninger
om offerrettigheder, rapportering om en
forbrydelse, detaljer om gratis
supporttjenesteservices osv.
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