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Kui te olete kuriteo ohver, siis on teil
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•
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•

tuge ja

•
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Ohvri õigused

Kes on kuriteo ohver?

Kuriteost teatamine

kannatanud ning see kahju võib olla:


füüsiline,

Kas mul tuleb tunnistusi anda?



vaimne,





emotsionaalne,



majanduslik.

Kuriteo ohvrina on teil kriminaalõigussüsteemis
väga oluline roll. Teil võib olla vajalik anda
tunnistusi kohtus.



Teid võidakse paluda anda tunnistusi
kautsjoniga ülekuulamisel. Kautsjoniga
ülekuulamine toimub siis, kui inimene, kes on
sooritanud teie vastu kuriteo, taotleb kuni
oma kohtuistungini vabadusse jäämist.



Teilt võidakse samuti paluda, kas te tahaksite
anda kohtule üksikasjalikku teavet selle kohta,
kuidas kuritegu teid mõjutanud on. Seda
nimetatakse ohvrile kujunenud mõju avalduseks
ning kohus kuulab selle tavaliselt ära enne
karistuse mõistmist.



Riik esitab süüdistuse inimestele, kes on
kuriteo toime pannud. Teil ei ole vaja
kriminaalasja jaoks oma advokaati palgata.

Perekonnaliige, kellel on keegi omastest
kriminaalkuriteo tõttu surnud, on kuriteo ohver.
Perekonnaliikmete hulka kuulub abikaasa või
partner, kes elas koos ohvriga ühises
majapidamises. Õdesid, vendi, ülalpeetavaid ja
vahetuid sugulasi peetakse samuti
perekonnaliikmeteks. See tähendab, et ka neil on
õigus saada teavet, tuge ja kaitset.
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Kuriteost teatamine

Kuidas ma esitan teate kuriteo
kohta?

Kuriteost teatamine


Teatada meile, kas teil on kahtlusi iseenda (või oma
perekonna) turvalisuse pärast, siis saame anda teile
asjakohast nõu.



Hädaolukorras helistage numbrile 999 / 112.





Helistage oma kohalikku Garda jaoskonda
või pöörduge isiklikult oma kohalikku
jaoskonda.

Anda oma kontaktandmed, et saaksime teid
uurimise edenemisega kursis hoida.



Hoida meid kursis mistahes uue teabega. Pärast
süüteo kohta esmase teate esitamist võite teavitada
meid täiendavalt kahjudest või kahjustustest.
Anda meile teada, kas kannatate hilisemate tagajärgede
all kuriteoga põhjustatud vigastuse tõttu.

Mõnikord võib osutuda lihtsamaks Garda
jaoskonnaga ühendust võtta ja kohtumine kokku
leppida.

Kui te ei räägi inglise keelt
Kui seda vaja on, siis pakume teile kirjaliku tõlke
teenust, nii et te saaksite võimalikult sama
kvaliteediga teenuse kui mistahes teine kuriteo
ohver.

Mida Garda minult palub, kui ma
esitan teate kuriteo kohta?
Kui te esitate An Garda Síochánale teate kuriteo
kohta, olles kas ohver või tunnistaja, siis me
palume teil:
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Anda meile süüteo kohta nii palju teavet
kui võimalik.

An Garda Síochána




Anda meile teada, kui teie kontaktandmed muutuvad.



Teatada meile, kas olete nõus, et viiksime
teid kokku ohvritoe teenustega.

Mida ma võin oodata oma teate
esitamise järel?



Me hakkame teie kaebust uurima.
Me anname teile teada uurimisega tegeleva
Garda ametniku nime, telefoninumbri ja
jaoskonna ning spetsiaalse – PULSE
vahejuhtumi viitenumbri –, mille all teie teade
on talletatud.

Ohvriabi teave
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Kuriteost teatamine
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Kõik kuriteo ohvrid saavad järelmeetmeteks
kontaktisiku kas uurimisega tegeleva Garda
ametniku, Garda ohvriabi teenistuse kontori
(Garda Victim Service Office) või perekondade
sideametniku (Family Liaison Officer) kaudu,
nagu see on asjakohane sõltuvalt kuriteo
asjaoludest.
Me saadame kirja teie poolt Gardale
esitatud ametliku kaebuse tunnustamise
kohta.
See dokument sisaldab põhiteavet teie poolt teatatud
kriminaalkuriteo kohta.
Ma võime anda selle dokumendi teie poolt
kõneldavas keeles, juhul kui te seda soovite.
Sõltuvalt kuriteo tüübist võime me anda teile
sellist teavet pigem isiklikult kui
kirjalikus vormis.
Teie kohalik Garda ohvriabi teenistuse kontor,
uurimisega tegelev Garda ametnik või perekondade
sideametnik, nagu see on asjakohane sõltuvalt
kuriteo asjaoludest, võtab teiega ühendust, et
teatada teile märkimisväärsetest arengutest teie
kaebuse uurimisel.

An Garda Síochána

Kuriteost teatamine

Kas ma võin kellegi endaga
kaasa võtta, kui ma esitan
teate kuriteo kohta?
Jah. Ohvrina võite te omal valikul võtta
saatjaks inimese, kes osutaks teile tuge
juhul, kui te:
 esitate teate kuriteo kohta;


koostate ametliku avalduse;



olete kutsutud täiendavatele küsitlustele Garda
ametnikega.

Te võite võtta endaga kaasa samuti seadusliku
esindaja – advokaadi.
Siiski võib teatud asjaolude korral An Garda
Síochána ametnik paluda teil valida
enda saatjaks mõni teine inimene, kaasa arvatud
seaduslik esindaja.
An Garda Síochána ametnik võib peatada
kellegi, kes on teie saatjaks, juhul kui see:


on vastuolus teie parimate huvidega;



võiks tekitada eelarvamusi mistahes uurimise
või kriminaalmenetluste osas.

Ohvriabi teave
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Kuriteost teatamine
See ei takista teil valimast enda saatjaks
kedagi teist inimest, eeldusel et uurimisega
tegelev Garda ametnik nõustub, et tema on
sobiv.

Kust ma võin saada ülevaate
uurimise protsessist?
Täieliku ülevaate saamiseks protsessist vaadake
palun meie veebilehelt korduma kippuvate
küsimuste jaotist (Frequently Asked Questions,
FAQ).

Ohvrite kaitse
Me hindame teiega koostööd tehes teie kui
ohvri vajadusi. Me selgitame välja mistahes
teemad, mis on seotud teie ohutusega. Me
hindame samuti teie haavatavust seoses:


kättemaksuga (kas te võite olla teie poolt
meile esitatud teate tulemusel inimeste
poolt ohustatud);



hirmutamisega (kui teised inimesed püüavad
teid mõjutada);



uuesti ohvriks langemisega (kui teile on
põhjustatud lisandunud raskusi teid
puudutava kuriteo uurimise ja teie poolt
kohtus saadud kogemuse tulemusel).

Garda Victim Service Office
Iga Garda piirkondlik ohvriabi teenistuse kontor
(Divisional Garda Victim Service Office, GVSO) on
avatud esmaspäevast reedeni, alates 9.00
hommikul kuni 5.00 pealelõunal. Kõik kuriteo
ohvrid saavad järelmeetmeteks kontaktisiku, nagu
see on asjakohane
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Ohvrite kaitse
sõltuvalt kuriteo asjaoludest, kas:


uurimisega tegeleva Garda ametniku,



Garda ohvriabi teenistuse kontori,



perekondade sideametniku kaudu.

Te võite leida Garda ohvriabi teenistuse kontorite
asukohtade ja kontaktide täieliku loetelu alates
leheküljest 29.

Lapsohvrid (alla 18 aasta vanused)
Me kohtleme väärikalt kõiki lapsi, kes meiega kokku
puutuvad.
Me tunnistame, et ohvriteks osutunud laste puhul
on alati vajalik eriline taktitunne seoses nende
vajadustega. Me saame pakkuda erikoolituse
läbinud küsitlejaid, et nad küsitleksid lapsi
kohtades, kus laps ennast mugavamalt tunneb.
Juhul kui see on vajalik, siis suuname lapse Tusla
– laste ja perekondade kaitse ameti (Child and
Family Agency) – nõustamisele vastavuses
juhendiga „Lapsed eelkõige: üleriigiline juhend
laste kaitseks ja heaoluks“.
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Ohvrite kaitse

Erivajadused
Kui teil on mingit liiki puue, siis me võtame teie
erivajadusi või -nõudeid arvesse. Palun andke
meile teada, kas teil on mingi konkreetne vajadus
või millist tuge saame teie abistamiseks osutada.

Seksuaalkuriteod
Me näitame üles erilist tundlikkust
seksuaalkuritegude suhtes. Kui te seda taotlete,
siis saame pakkuda teile välja samast soost Garda
ametniku, kui see võimalik on. Kui see on võimalik,
siis korraldame, et teid ravitaks või vaadataks läbi
samast soost arsti poolt. Siiski võib esineda hetki,
kus see pole võimalik.
Me anname teile tugiorganisatsioonide
kontaktandmed, mis tegelevad seksuaalkuritegude ohvritega.

Leinavad perekonnaliikmed
Kui te olete mõrvaohvri või muu ebaseadusliku
tapmise ohvri perekonnaliige, siis määrame teile

Ohvriabi teave
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Ohvrite kaitse
Garda perekondade sideametniku (Garda Family
Liaison Officer). Tema vastutada jääb teiega side
pidamine uurimise käigus.
Ta annab teile õigeaegset ja täpset teavet Garda
uurimise edenemise kohta. Ta annab teile samuti
ohvritoe organisatsioonide kontaktandmed, mis
saavad teile tuge osutada.

Koduvägivalla ohvrid
Koduvägivalla juhtumite korral saame me
vahistada abikaasad või partnerid, et kaitsta teid
ja teie perekonda, kui õigus seda lubab. Me
teatame teile, milliseid kaitsemeetmeid saate
kohtu kaudu taotleda.

Ohvrite kaitse

Rassistlikud vahejuhtumid
Kui te olete rassistliku vahejuhtumi ohver, siis
soovitame teile Garda mitmekesisuse ametniku
(Garda Diversity Officer) teenuseid teie piirkonnas.

Lesbide, geide, biseksuaalsed
ja transseksuaalsed
kogukonnad
Kui te olete homofoobse vahejuhtumi ohver, siis
soovitame teile Garda mitmekesisuse ametnike
(Garda Diversity Officers) teenuseid An Garda
Síochána raames.

Kui teie või keegi teie tuttavatest kannatab koduse,
seksuaalse või soolise vägivalla all, siis on selleks
puhuks olemas valitsuse poolt toetatud üleriigilised
ja kohalikud teenistused.
Nende teenistuste täieliku
loetelu saamiseks külastage
palun veebilehte www.cosc.ie.
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Teie juhtum
Kuidas ma hoian ennast oma
juhtumiga kursis?
Oma kaebuse uurimise käigus võite te nõuda
oma juhtumi uurimisega tegelevalt Garda
ametnikult, et teile antaks üksikasjalikku teavet
märkimisväärsetest arengutest uurimisel.
Te võite nõuda temalt taolist üksikasjalikku
teavet mistahes ajal uurimise käigus või
mistahes teie juhtumiga seonduvate
kriminaalmenetluste järel.
Te võite seega mistahes teabe taotlust igal ajal
muuta (täiendada).
Kui te nõuate, et hoiaksime teid juhtumiga
vastavalt seadusandlusele kursis, siis saame
teile anda järgmist tüüpi teavet:
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Teave teie kohta
Me saame saata teile teie avalduse koopia,

Teave süüdistatava isiku kinnipidamise ja süüdistuse
kohta
Me saame anda teile teavet järgneva kohta:


inimese kinnipidamise ja süüdistuse kohta;



süüteo tüübi kohta, milles teda
süüdistati.

Me saame anda teile teavet inimese kautsjoni
vastu vabastamise või tema eelvangistuse kohta
kinnipidamiskohas. See teave võib sisaldada
tema eelvangistuse tingimusi (tema ajutist
vabastamist ajaks, mil ta oma kohtupidamist
ootab).

Vabastamine või põgenemine kinnipidamiskohast
Kui te seda soovite, saame teatada teile süüdlase
vabanemisest või põgenemisest
kinnipidamiskohast, juhul kui ta on Garda
kinnipidamiskohas või eelvangistuses (vanglas
kohtupidamist ootamas).

Ohvriabi teave
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Teie juhtum
Te võite samuti saada üksikasjalikku teavet
süüdimõistetud süüdlase:


ajutise vabastamise või põgenemise kohta
kinnipidamiskohast;



surma kohta, kui ta oli vanglakaristust
kandmas.

Office of the Director of Public
Prosecutions
Peaprokuratuuri direktori (Director of Public
Prosecutions, DPP) rolliks on otsustada, kas
esitada inimestele süüdistus kuritegude
sooritamise eest, ning millised peaksid
süüdistused olema. Kui süüdistus on juba
algatatud, siis on süüdistuse juhtumi eest vastutav
DPP kantselei. Kui te soovite esitada märkusi Riigi
Peaprokuratuuri direktori kantselei (DPP) teenuste
kohta enda juhtumi kriminaalmenetluste käigus, siis
võtke ühendust:

Teie juhtum

Kui juhtum ei lähe menetlusse
Kui on langetatud otsus uurimist mitte
menetlusse võtta või seda mitte jätkata, siis
võime anda teile kokkuvõtte taolise otsuse
põhjuste kohta.
Kui on langetatud otsus süüdistust mitte esitada, siis
võime teile teatada, kuidas te saate kokkuvõtte selle
põhjuste kohta. Kui te seda vajate, siis võime teile
teatada, kuidas saate selle otsuse uuesti läbi
vaadata lasta.

Director of Public Prosecutions (Riigi
Peaprokuratuuri direktor)
Infirmary Road, Dublin 7
Telefon
+353 (0)1 858 8500
Veebileht www.dppireland.ie
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Kohtupidamine (süüdistus)

Kohtupidamine (süüdistus)
Kui inimesele on esitatud süüdistus, siis kui te
seda soovite, saame teatada teile
kohtupidamise kuupäeva ja koha, kus see
toimub.
Kui inimene on süüdi mõistetud, siis kui te seda
soovite, saame teatada teile karistuse
mõistmise või mistahes edasikaebuse kuupäeva
ja koha.

Erikorraldused
Kui oleme mistahes kahtlusi välja selgitanud, siis
saame anda erikorraldusi, selleks et oleks tagatud,
et tunneksite ennast kohtuasja vältel nii mugavalt
kui võimalik.
See võib sisaldada järgmist:


et teil lubataks kohtuhoonesse siseneda ja
sellest väljuda teed pidi, mis ei ole üldsusele
avatud;



et üldsuse pääs kohtusse välistataks;



et tunnistusi antaks televisiooni otselingi
kaudu või ekraani taga.

20 An GardaSíochána

Me nõustame teid teie isikliku turvalisuse osas või
selle kohta, kuidas teie omandit kaitsta.

Kuluhüvitis seoses kohtuga
Kui teid on palutud olla tunnistajaks kohtus,
siis saate oma kulud tagasi nõuda.
Kui juhtum, millega te seotud olete, läheb
kohtusse, siis maksab An Garda Síochána
tunnistajale teatud kuluhüvitist. Need on teie
kulud, et tulla kohtusse tunnistusi andma.
See kuluhüvitis võib sisaldada järgmisi kulusid:


reisimist;



eineid;



teatud juhtudel majutust.

Selle piirkonna Garda üleminspektor (piirkonna
ametnik) (Garda Superintendent, District Officer),
kus juhtumi kohta süüdistus esitatakse, maksab
teie kuluhüvitise välja. Kontaktandmed iga Garda
jaoskonna kohta on saadaval veebilehelt siit.
Garda ametnik, kes teie juhtumiga tegeleb, võib
korraldada, et teie kuluhüvitis välja makstaks. Ta
võib nõuda teilt kviitungeid teie kulude kohta. Teatud
juhtudel

Ohvriabi teave
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Kohtupidamine (süüdistus)
võib teil olla võimalik saada kuluhüvitis tasutud
enne juhtumi arutamist, selleks et te saaksite
kohtusse sõita.

Õigusabi
Teatud asjaolude puhul võib teil seksuaalkuriteo
või koduvägivalla ohvrina olla
õigus saada tasuta õigusabi. See võimaldab teil
kasutada kedagi enda esindajana kohtus. Teil võib
samuti olla õigus saada tasuta õigusabi, kui olete
olnud näiteks inimkaubanduse ohver.
Täiendava teabe saamiseks vaadake õigusabi
koja (Legal Aid Board) veebilehte aadressilt
www.legalaidboard.ie.

Prison liaison service (vanglate
sideteenistus)
Kui inimene viibib kinnipidamiskohas ja on teie vastu
kuriteo sooritamises süüdi mõistetud, siis võite nõuda
Iirimaa vanglateenistuselt (Irish Prison Service) teavet
märkimisväärsete arengute kohta tema karistuse osas.

Kohtupidamine (süüdistus)

Hüvitis
Hüvitis vahekohtu poolt
Criminal Injuries Compensation Tribunal
(kuriteokahjude hüvitise vahekohus) vaatab läbi
taotlused inimestelt, kes on vägivallakuriteo tulemusel
saanud kannatada tervisekahjustuse või surma tõttu.
Vahekohus võib mõista välja hüvitise mistahes
tegelike kulude põhjal, kaasa arvatud kaotatud
sissetuleku eest, mida ohver kogema pidi,
eeldusel et saate esitada kviitungid või muud
tõendusdokumendid.
Vahejuhtumi kohta, mille käigus vigastus
põhjustati, peab olema ilma viivituseta esitatud
teade Garda ametnikele. Hagi esitamiseks on
kolme kuu pikkune ajapiirang, ent seda võidakse
erakorraliste asjaolude korral pikendada.
Kui ohver vahejuhtumi tulemusel suri, siis võib
vahekohus mõista välja hüvitise ohvri
ülalpeetavatele.
Juhtumite puhul, millega on kaasnenud surm, ajapiirangut
ei ole.

Te saate seda teha, kui olete registreerunud
taolise teabe saajaks. Rohkem üksikasju selle
kohta, kuidas registreeruda, vaadake veebilehelt
www.irishprisons.ie.
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Te võite saada rohkem teavet järgmisest asutusest:
Criminal Injuries Compensation Scheme
(kuriteokahjude hüvitisskeem)
7–11 Montague Court, Montague Street, Dublin 2.
Telefon
+353 (0)1 476 8670
E-post
criminalinjuries@justice.ie

Me saame teid aidata, kui teil on mistahes
raskusi, mis võiksid mõjutada teie võimet
oma loost rääkida või aru saada sellest,
mida me teile teatame.
See võib olla tingitud:


teie isiklikest asjaoludest;



õppimisvõimetusest;



šokist.

Tõlgid
Me saame pakkuda asjakohaseid suulisi tõlke.
Need on sõltumatud eraisikud, kes ei ole An
Garda Síochána poolt tööle vormistatud.

Ligipääs ohvritoe teenistustele
On olemas suur hulk ohvritoe teenuseid (vaata
loetelu alates leheküljest 36). Kui te olete nõus, siis
korraldab An Garda Síochána ametnik

24 An Garda Síochána
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Muu abi
teie jaoks kokkuviimise asjakohase
ohvritoe teenistusega.

Väljaspool Iirimaad sooritatud
kuriteod
Kui te esitate meile teate kuriteo kohta, mis on toime
pandud väljaspool Iirimaad, siis saame ilma viivituseta
edastada teate asjakohasele ametkonnale selles riigis,
kus kuritegu toime pandi.

Iirimaa külastajad
Kui te olete Iirimaa külastaja ja olete kuriteo
ohver, siis saate sellest mistahes Garda
jaoskonnas teate esitada. Me võtame teie
avalduse viivitamatult vastu ja viime teid teie
nõusolekul kokku Iirimaa turistide tugiteenistuse
(Irish Tourist Assistance Service, ITAS)
teenustega.
ITAS osutab tasuta üleriigilist teenust, pakkudes
vahetut tuge ja abi külastajatele, kes on Iirimaad
külastades puutunud kokku kuriteo või muude
traumaatiliste sündmustega.

26 An GardaSíochána
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Telefon
+353 (0)1 666 9354
Veebileht www.itas.ie

Restorative Justice Services (lepitavad
õigusemõistmise teenistused)
Lepitav õigusemõistmine on see, kus leiab aset
kohtumine ohvri, süüdlase ja sõltumatu isiku vahel, kellel on
vastavad oskused kohtumiste korraldamiseks. Kohtumisel
võib ohver rääkida oma loo, nii et süüdlane saaks
käsitleda kuriteo tegelikke tagajärgi ning heastada nii
palju kahju kui võimalik.
Kui te olete kuriteo ohver ja süüdlane on alla 18
aasta vanune, siis võidakse teid kutsuda osalema
perekonna nõupidamisele (kohtumisele), kus
saaksite väljendada oma seisukohti ja kus neid
saadaks arvesse võtta.
Täiendav info on saadaval aadressilt
www.probation.ie.
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Muu abi

Garda Victim Service
(Garda ohvriabi teenistus)

Kas te pole saadud teenusega rahul?
Kui te pole meie teenusega rahul või kui teil on
mingeid küsimusi, ettepanekuid või tagasisidet teie
kohtlemise kohta An Garda Síochána ametnike
poolt, siis võtke palun ühendust oma kohaliku
Garda üleminspektoriga (Garda Superintendent).
Nende kontaktandmed on saadaval veebilehelt
siit.
Või te saata võtta ühendust oma kohaliku Garda ohvriabi
teenistuse kontoriga (Garda Victim Service Office).
Te võite samuti esitada kaebuse komisjonile
Garda Síochána Ombudsman Commission
(Garda Síochána lepituskomisjon)
150 Abbey Street Upper, Dublin 1.
LoCall
1890 600 800
Telefon
+353 (0)1 871 6727
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Üleriigilised Garda ohvriabi teenistuse kontorid

Cavan / Monaghan
Ballyconnell, Co. Cavan
Telefon (0)49 952 5807
E-post CavanMonaghan.VictimService@garda.ie
Clare
Ennis, Co. Clare
Telefon (0)65 684 8194
E-post Clare.VictimService@garda.ie

Üleriigilised Garda ohvriabi teenistuse kontorid

DMR East
Dún Laoghaire, Co. Dublin
Telefon (0)1 666 5063
E-post DMREast.VictimService@garda.ie
DMR North Central
Store Street, Dublin 1
Telefon (0)1 666 8108
E-post DMRNorthCentral.VictimService@garda.ie

Cork City
Anglesea Street, Cork
Telefon (0)21 454 8524
E-post CorkCity.VictimService@garda.ie

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

Cork North
Mitchelstown, Co. Cork
Telefon (0)25 86786
E-post CorkNorth.VictimService@garda.ie

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

Cork West
Bandon, Co. Cork
Telefon (0)23 885 2295
E-post CorkWest.VictimService@garda.ie
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10 DMR South
Crumlin, Dublin 12
Telefon (0)1 666 6263
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Üleriigilised Garda ohvriabi teenistuse kontorid

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

12 Donegal
Glenties, Co Donegal
Telefon (0)74 955 1085
E-post Donegal.VictimService@garda.ie
13 Galway
Gort, Co. Galway
Telefon (0)91 636495
E-post Gaillimh.VictimService@garda.ie
14 Kerry
Castleisland, Co. Kerry
Telefon (0)66 716 3303
E-post Kerry.VictimService@garda.ie
15 Kildare
Naas, Co. Kildare
Telefon (0)45 884395
E-post Kildare.VictimService@garda.ie
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Üleriigilised Garda ohvriabi teenistuse kontorid

16

Kilkenny / Carlow
Kilkenny, Co. Kilkenny
Telefon (0)56 777 5090
E-post KilkennyCarlow.VictimService@garda.ie

17 Laois / Offaly
Portlaoise, Co. Laois
Telefon (0)57 867 4195
E-post LaoisOffaly.VictimService@garda.ie
18 Limerick
Henry Street, Limerick
Telefon (0)61 212496
E-post Limerick.VictimService@garda.ie
19 Louth
Dunleer, Co. Louth
Telefon (0)41 686 2388
E-post Louth.VictimService@garda.ie
20 Mayo
Swinford, Co. Mayo
Telefon (0)94 925 3139
E-post Mayo.VictimService@garda.ie
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Üleriigilised Garda ohvriabi teenistuse kontorid

Üleriigilised Garda ohvriabi teenistuse kontorid

21 Meath
Navan, Co. Meath
Telefon (0)46 903 6194
E-post Meath.VictimService@garda.ie

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

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

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

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

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

24 Tipperary
Templemore, Co. Tipperary
Telefon (0)504 32636
E-post Tipperary.VictimService@garda.ie
25 Waterford
Waterford, Co. Waterford
Telefon (0)51 305395
E-post Waterford.VictimService@garda.ie
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Kasulikud veebilehed

Kasulikud veebilehed
Kuriteo ohvrina on teil õigus saada tugiteenuseid
tasuta. Allpool on toodud mõnede võimaluste
loetelu, mis on kuriteo ohvrite jaoks saadaval. Kui
te ei ole kindel, milline tugiteenistus on teie jaoks
õige, siis võite täiendava teabe saamiseks
helistada oma kohaliku Garda ohvriabi teenistuse
kontorisse (Garda Victim Service Office) või
üleriigilisele kuriteo ohvrite abiliinile (National Crime
Victims Helpline) telefonil 116 006.

AdVIC – advocates for victims of homicide
(advokaadid mõrva ohvrite jaoks)
mõrva tõttu leinavad perekonnaliikmed ja pakub
tasuta professionaalset nõustamist.
Veebileht www.advic.ie
Telefon 1800 852 000
AnyMan – tugiteenistus meestele
AnyMan pakub tugiteenuseid ja teavet meestele,
kes on kogenud või kogevad koduvägivalda.
Veebileht www.anyman.ie
Telefon +353 (0)1 554 3811
CARI – teenused laste ja noorukite jaoks
CARI pakub tugiteenuseid lastele ja noorukitele, kes on
mõjutatud seksuaalse kuritarvitamise juhtumite tõttu.
Ta pakub samuti tuge teistele perekonna liikmetele ja
hooldajatele.
Veebileht www.cari.ie
Telefon 1890 924 567
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Crime Victims Helpline
Crime Victims Helpline (kuriteo ohvrite abiliin) on
Iirimaa kuriteo ohvrite ärakuulamise ja tugiteenistus.
Veebileht www.crimevictimshelpline.ie
Telefon 116 006
Dublin Rape Crisis Centre
Dublin Rape Crisis Centre (Dublini
vägistamiste kriisikeskus) pakub tervet rida
tugiteenuseid naistele ja meestele, kes on
mõjutatud vägistamise, seksuaalse vägivalla,
seksuaalse ahistamise või lapseeas
seksuaalse kuritarvitamise tõttu.
Veebileht www.drcc.ie
Telefon 1800 77 8888
Missing Persons Helpline
Missing Persons Helpline (kadunud inimeste
abiliin) pakub tuge perekonnaliikmetele ja
üksikisikutele, kelle sugulane, sõber või kolleeg
on kadunud.
Veebileht www.missingpersons.ie
Telefon 1890 442 552
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One In Four
One In Four (üks neljas) aitab täiskasvanuid, kes
on kogenud lapseeas seksuaalset kuritarvitamist,
nende perekondi ning neid, kes on tegelenud
seksuaalselt kahjuliku käitumisega.
Veebileht www.oneinfour.ie
Telefon (01) 662 4070
Rape Crisis Network Ireland
Rape Crisis Network Ireland (Iirimaa vägistamiste
kriisivõrgustik) on kõigi liikmeks olevate
vägistamise kriisikeskuste esinduskogu ja
katusorganisatsioon, mis pakub tasuta nõu,
nõustamist ning tuge seksuaalsest
kuritarvitamisest pääsenute jaoks.
Veebileht www.rapecrisishelp.ie
Telefon (01) 865 6954
Ruhama
Ruhama pakub tuge prostitutsiooni ja organiseeritud
seksikaubanduse ohvrite jaoks.
Veebileht www.ruhama.ie
Telefon (01) 836 0292
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Support After Homicide
Support After Homicide (tugi pärast mõrva)
pakub emotsionaalset tuge ja praktilist teavet
inimeste jaoks, kelle elu on mõjutatud mõrva
tõttu.
Veebileht www.supportafterhomicide.ie
Telefon 087 983 7322
Women’s Aid
Women’s Aid (naisteabi) pakub tugiteenuseid ja
teavet naiste jaoks, kes on kogenud või kogevad
koduvägivalda.
Veebileht www.womensaid.ie
24-tunnine abiliin 1800 341 900

Teised kasulikud veebilehed
Garda www.garda.ie
Courts Service (kohtute teenistus) www.courts.ie
Tusla www.tusla.ie
Health Service Executive (terviseteenuste amet) www.hse.ie
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Crime Victims Helpline (kuriteo ohvrite abiliin)
Telefon 116 006
CrimeVictimsHelpline.ie
An Garda Síochána
Teabe saamiseks ohvrite õiguste, kuriteost
teatamise, ohvrite tasuta tugiteenuste
üksikasjade jms kohta külastage veebilehte
www.garda.ie

An Garda Síochána Headquarters
Phoenix Park, Dublin 8, D08 HN3X
Telefon +353 (0)1 666 0000

