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Pravice žrtev 

 

 

 

Ko ste žrtev kaznivega dejanja, ste upravičeni do: 

 Informacij, 

 podpore in  

 zaščite. 

Te storitve zagotavljajo državne kazenske pravosodne organizacije 
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Kdo je žrtev kaznivega dejanja? 

Žrtve kaznivih dejanj so utrpele škodo zaradi tega kaznivega dejanja in 

ta škoda je lahko: 

 fizična, 

 duševna,  

 čustvena,  

 ekonomska.  

Družinski član, katerega ljubljena oseba je umrla, zaradi kaznivega 

dejanja, je žrtev kaznivega dejanja.  

Družinski člani vključujejo zakonca ali partnerja, ki je z žrtvijo živel/a v 

skupnem gospodinjstvu. Družinski člani so tudi bratje in sestre, 

vzdrževani družinski člani in neposredni sorodniki. To pomeni, da so tudi 

oni upravičeni do informacij, podpore in zaščite. 

Ali bom moral/a pričati? 

 Kot žrtev kaznivega dejanja imate zelo pomembno vlogo v 

kazenskopravnem sistemu. Morda boste morali pričati na sodišču.  

 Morda boste morali pričati na zaslišanju v zvezi z varščino. 

Zaslišanje v zvezi z varščino je, kadar oseba, ki je storila kaznivo 

dejanje zoper vas, želi ostati svobodna do sodnega postopka.  

 Morda vas bo sodišče povprašalo tudi, ali želite sodišču izpovedati 

podrobnosti o tem, kako je zločin prizadel vas. To se imenuje izjava 

o vplivu na žrtve in sodišče ji sodišče običajno prisluhne, preden je 

izrečena kazen.  

 Država preganja ljudi, ki izvajajo kriminal. Za kazensko zadevo vam 

ni treba najeti svojega odvetnika. 
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Kako prijavim kaznivo dejanje? 

 V nujnih primerih pokličite 999/122. 

 Pokličite svojo lokalno policijsko postajo ali postajo Garde.  

Včasih je lažje stopiti v stik s policijsko postajo in se dogovoriti za 

sestanek . 

 

 

 

 

 

 

Kaj me bodo pristojni vprašali, ko bom prijavil zločin? 

Kadarkoli prijavite kaznivo dejanje vas bomo pri Garda Síochána, ne 

glede na to, ali ste žrtev ali priča, prosili, da: 

 Podate nam čim več informacij o kaznivem dejanju.  

 Nam poveste, če imate kakršnekoli pomisleke glede varnosti (ali 

varnosti vaše družine), da vam lahko svetujemo.  

 Navedete svoje kontaktne podatke, da vas lahko obveščamo o 

poteku preiskave.  

 Nas osvežujete z novimi informacijami. Po prvi prijavi kaznivega 

dejanja lahko opazite nadaljnje izgube ali poškodbe.  

 Nam sporočite, če imate nadaljnje težave zaradi poškodb, ki jih 

je povzročil zločin. 

 Nam sporočite, če se vaši kontaktni podatki spremenijo.  

 Nam poveste, če soglašate s posredovanjem vaših informacij 

službi za podporo žrtvam. 

Kje lahko dobim pregled nad preiskovalnim postopkom? 

Za popoln pregled postopka si oglejte razdelek Pogosto zastavljena 

vprašanja (FAQ) na naši spletni strani www.garda.ie  

Kaj lahko pričakujem po oddaji svoje prijave? 

 Vašo pritožbo bomo preiskali. 

 Podali vam bomo ime, telefonsko številko in postajo pristojne 

Garde in posebno številko - številko incidenta PULSE - s katero je 

zabeležena vaša prijava. 

  

http://www.garda.ie/
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 Vse žrtve kaznivih dejanj bodo nadalje kontaktirane s strani 

bodisi preiskovalnega člana Garde, urada za pomoč žrtvam 

Garda ali uradnika za družinske zveze, odvisno od okoliščin 

kaznivega dejanja. 

 Pisno bomo potrdili uradno pritožbo, ki ste jo vložili Gardi. Ta 

dokument bo vseboval osnovne informacije o kaznivem dejanju, 

ki ste ga prijavili. Ta dokument vam lahko posredujemo v vašem 

govorjenem jeziku, če tako želite.  

 Glede na vrsto kaznivega dejanja vam lahko te informacije 

posredujemo osebno in ne pisno.  

 Vaš lokalni urad za pomoč žrtvam Garda, preiskovalni član ali 

uradnik za družinske zveze vas bo, odvisno od narave kaznivega 

dejanja, kontaktiral in vam povedal vse o pomembnih korakih v 

razvoju preiskave vaše pritožbe. 

 

 

 

Ali lahko, ko prijavim zločin, s sabo pripeljem drugo osebo? 

Da. Kot žrtev vas lahko spremlja oseba po vaši izbiri, ki vas podpira, ko: 

 prijavite kaznivo dejanje; 

 podate uradno izjavo; 

 opravljate nadaljnje razgovore z Gardo.  

Prav tako lahko s seboj pripeljete pravnega zastopnika - odvetnika.  

Vendar lahko v nekaterih okoliščinah član An Garda Síochána od vas 

zahteva, da izberete drugo osebo, ki vas bo spremljala, vključno z 

zakonitim zastopnikom. .  

Član An Garda Síochána vam lahko prepreči, da vas nekdo spremlja, če: 

 je to v nasprotju z vašimi najboljšimi interesi;  

 posega v preiskavo ali kazenske postopke.  
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To vam ne preprečuje, da izberete drugo osebo, ki vas spremlja, če je 

pristojna Garda prepričana, da je ta oseba primerna. 

 

 

 

 

 

 

Vaš primer 

Kako naj sledim svojemu primeru? 

Med preiskavo vaše pritožbe lahko od Garde zahtevate, naj preuči vaš 

primer in vam posreduje podrobnosti o pomembnem razvoju v 

preiskavi.  

Te podatke lahko v zvezi z vašim primerom zahtevate kadar koli med 

preiskavo ali po kazenskih postopkih, povezanimi z primerom.  

Vsako zahtevo po informacijah lahko kadar koli spremenite (ali dodate 

informacije). 

Če od nas zahtevate, da vas obveščamo o zadevi, so to vrste informacij, 

ki vam jih lahko posredujemo. 

Informacije o vas 

Po želji vam lahko pošljemo kopijo vaše izjave. 

Informacije o aretaciji in obtožbi obtožene osebe  

Lahko vam posredujemo informacije o: 

 aretaciji in obtožbi osebe; 

 vrsti kaznivega dejanja, s katerim je bila obtožena oseba 

obtožena. 
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Lahko vam posredujemo informacije o izpustitvi osebe ali njihovem 

pridržanju. Te informacije lahko vključujejo pogoje njihove varščine 

(njihovo začasno izpustitev, medtem ko čakajo na sojenje). 

Sodni proces 

Če je oseba obtožena, vam lahko po želji povemo datum sojenja in kje 

bo to potekalo. 

Če je oseba obsojena, vam lahko, če želite, povemo datum in kraj 

sojenja ali pritožbe. 

Sprostitev ali pobegu iz pripora 

Če želite, vam lahko povemo o izpustitvi ali pobegu storilca kaznivega 

dejanja iz pripora, kadar so v varstvu Garde ali v priporu (v zaporu, kjer 

čakajo na sojenje). 

Prejmete lahko tudi sledeče podatke o obsojencu: 

 sprostitvi ali izpustitvi iz pripora 

 smrti, če se izreče zaporna kazen. 

 

 

Če se primer ne bo nadaljeval 

Če je bilo odločeno, da ne bomo nadaljevali s preiskavo ali bomo s to 

prekinil, vam lahko podamo povzetek razlogov zakaj je temu tako.  

Če je bila sprejeta odločitev, da se storilca ne preganja, vam lahko 

povemo, kako dobiti povzetek omenjenih razlogov. Če potrebujete 

nasvet, vam lahko povemo, kako lahko to odločitev podate v pregled. 

Zaščita žrtev kaznivega dejanja 

Kot žrtev bomo z vašim sodelovanjem ocenili vaše potrebe. Identificirali 

bomo vsa vprašanja v povezavi z vašo varnostjo. Prav tako bomo ocenili 

vašo ranljivost za: 

 Povračilne ukrepe (ker ste zaradi vašega poročila lahko 

ogroženi); 

 Ustrahovanje (kadar druge osebe poskušajo vplivati na vas);  

 Ponovno viktimizacijo (če ste zaradi preiskave kaznivega dejanja 

in izkušenj na sodišču v stiski). 

POLICIJSKA PISARNA ZA POMOČ ŽRTVAM 

Vsak oddelek za pomoč žrtvam garde (GVSO) je odprt 
od 9.00 do 17.00, od ponedeljka do petka. Vse žrtve 
kaznivih dejanj bodo po potrebi prejele nadaljnji stik, 
odvisno od okoliščin zločina: 

 • preiskovalne Garde, 

• policijske službe za pomoč žrtvam, 
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• častnika za družinsko zvezo. 

Dobite lahko celoten seznam storitev policijske pisarne 
za pomoč žrtvam 

Lokacije in stiki s pisarno lahko najdete od strani 29 
naprej. 

 

Posebni dogovori 

Če zaznamo kakršne koli pomisleke, lahko poskrbimo za posebne 

dogovore, tako bomo zagotovili, da se boste med sodnim postopkom 

počutili čim bolj udobno. Te lahko vključujejo: 

 omogočanje vstopa in izstopa iz stavbe sodišča po poti, ki ni 

odprta za javnost; 

 izključitev javnosti s sodišča;  

 dajanje dokazov prek televizijske povezave v živo ali za 

zaslonom.  

Svetovali vam bomo o vaši osebni varnosti ali o tem, kako zaščititi vašo 

lastnino. 

 

 

Žrtve, ki so otroci (mladoletni oziroma mlajši od 18. leta) 

Do vseh otrok, ki pridejo v stik z nami, ravnamo dostojanstveno.  

Zavedamo se, da so otroci, ki so žrtve, vedno potrebni posebne 

pozornosti v zvezi z njihovimi potrebami. Lahko poskrbimo za posebej 

usposobljene anketarje in za razgovor z otroki na mestih, kjer se ti 

počutijo bolj udobno.  

Po potrebi bomo otroka napotili na TUSLA - Agencijo za otroke in 

družino - v skladu z: » Children First: Nacionalne smernice za zaščito in 

dobro počutje otrok.“  

Posebne potrebe 

Če imate kakršnokoli obliko invalidnosti,   bomo vaše specifične potrebe 

ali zahteve upoštevali. Obvestite nas, če imate kakršno koli posebno 

potrebo ali zahtevate posebno vrsto podpore, da vam lahko pomagamo. 

Skupnosti lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev 

Če ste žrtev homofobnega incidenta, vam bomo svetovali glede storitve 

znotraj storitev garde "RaznolikostZnotraj Garde Síochána". 

Kadar je to primerno ali potrebno, vam bomo svetovali tudi o storitvah 

An Garda Síocháne uradnikov za LGBTQ zveze. 

Obiskovalci Irske 

Če ste obiskovalec Irske in ste žrtev kaznivega dejanja, lahko to 

sporočite na kateri koli postaji Garde. Vašo izjavo bomo vzeli takoj in vas 
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z vašo privolitvijo napotili k storitvam irske službe za pomoč turistom 

(ITAS). 

Irska služba za pomoč turistom - ITAS 

ITAS zagotavlja brezplačno nacionalno storitev in nudi 

takojšnjo podporo in pomoč obiskovalcem, ki so žrtve kriminala 

ali druge travmatične dogodke med obiskom Irske. 

Telefon  +353 (0) 1 / 666-9392  

Spletna 
stran 

www.itas.ie 

 

O storitvah podpore žrtvam v vaši domovini lahko izveste tudi na 

evropski spletni strani za Podpore žrtvam, in sicer na victimsupport  

Kazniva dejanja, storjena zunaj Irske  

Če nam boste prijavili kaznivo dejanje, ki se je zgodilo zunaj Irske, lahko 

poročilo brez odlašanja pošljemo ustreznemu organu v državi, v kateri je 

bilo kaznivo dejanje storjeno. 

Spolna kazniva dejanja 

Posebno pozornost bomo pokazali v zvezi s spolnimi kaznivimi dejanji. 

Če tako zahtevate, lahko, kjer je to mogoče, zagotovimo uradno osebo 

Garde, ki je istega spola. Če je mogoče, bomo poskrbeli da pregled in 

zdravljenje zdravnika, ki je istega spola. Vendar pa lahko pride do 

primerov, ko to ni mogoče.  

Podali vam bomo informacije o podpornih organizacijah za žrtve spolnih 

deliktov. 

Uničene družine 

Če ste družina žrtve umora ali žrtev drugega nezakonitega uboja, vam 

bomo dodelili družinskega uradnika Garda za zveze. Odgovorni bodo za 

to, da vam nudijo podporo med preiskavo.  

Zagotavljali vam bodo pravočasne in točne informacije o poteku 

preiskave. Podali vam bodo tudi kontaktne podatke organizacij za 

podporo žrtvam, ki vam lahko nudijo pomoč. 

Žrtve nasilja v družini 

V primerih domače zlorabe lahko aretiramo zakonce ali partnerje, da 

zaščitimo vas in vašo družino, ko zakon to dovoljuje. Povedali vam bomo 

za katere zaščitne ukrepe lahko vložite zahtevek na sodišču.  

Če vi ali nekdo, ki ga poznate, trpi zaradi domačega, spolnega nasilja ali 

nasilja na podlagi spola, obstajajo državne in lokalne službe, ki jih 

podpira vlada.  

Za popoln seznam teh služb in storitev obiščite www.cosc.ie 

http://www.itas.ie/
http://www.cosc.ie/
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Rasistični incidenti 

Če ste žrtev rasističnega incidenta, vam bomo svetovali da kontaktirate 

uradnika Garde za etnične zadeve.  

Če ne govorite angleško 

Če bo potrebno, vam bomo zagotovili prevajalsko službo, tako da boste 

deležni enake kakovosti storitev, kolikor je to mogoče, kot katera koli 

žrtev kaznivega dejanja.  

Druga pomoč 

Lahko vam pomagamo, če imate kakršne koli težave, ki bi lahko vplivale 

na vašo zmožnost, da nam poveste svojo zgodbo ali razumete, kaj vam 

povemo. To je lahko posledica: 

 vaših osebnih okoliščin; 

 motenj učenja;  

 šoka.  

Tolmači 

Lahko zagotovimo ustrezne tolmače. So neodvisni posamezniki, ki niso 

zaposleni v organizaciji An Garda Siochána. 

Pravna pomoč 

V določenih okoliščinah ste kot žrtev spolnega kaznivega dejanja ali 

zlorabe doma upravičeni do brezplačne pravne pomoči. To vam 

omogoča, da vas nekdo zastopa na sodišču. Prav tako ste lahko 

upravičeni do brezplačnega pravnega svetovanja, če ste bili, na primer, 

žrtev trgovine z ljudmi.  

Za dodatne informacije si oglejte spletno stran Sveta za pravno pomoč 

na www.legalaidboard.ie  

Lokalni urad Garda za pomoč žrtvam (GVSO) 

Vsak urad Garda za pomoč žrtvam (GVSO) je odprt od 9.00 do 17.00, od 

ponedeljka do petka. Vse žrtve kaznivih dejanj   bodo, odvisno od 

okoliščin kaznivega dejanja, po potrebi prejele kontaktne podatke, s 

strani: 

 Preiskovalne osebe Garde, 

 Lokalnega urada Garda za pomoč žrtvam (GVSO) 

 Uradnika za družinske zveze. 

Celoten seznam lokacij in informacij glede pisarn Garde za pomoč 

žrtvam lahko dobite na www.garda.ie  

Dostop do storitev podpore žrtvam 

http://www.legalaidboard.ie/
http://www.garda.ie/
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Če se strinjate, vas bo član An Garda Síochána poskrbel, da boste 

napoteni k ustrezni službi za podporo žrtvam. 

Stroški sodišča 

Če ste bili zaprošeni, da ste priča na sodišču, lahko zahtevate povračilo 

stroškov. 

Če zadeva, v katero ste vpleteni, gre na sodišče, An Garda Síochána 

plača stroške prič. To je vaš strošek, da pridete na sodišče in pričate.   

Ti stroški lahko vključujejo stroške: 

 potovanja; 

 obrokov;  

 v nekaterih primerih namestitev.   

Nadzornik Garde (okrožni uradnik) na območju, kjer se primer preganja, 

bo plačal vaše stroške. Kontaktni podatki za vsako postajo Garda so na 

voljo na www.garda.ie . 

Garda, ki obravnava vaš primer, lahko poskrbi za plačilo vaših stroškov. 

Lahko vas zaprosi, da predstavite račune svojih stroškov.  V nekaterih 

primerih boste morda lahko stroške dobili plačane pred začetkom 

sojenja, tako da boste lahko poskrbeli za pot na sodišče. 

Nadomestilo 

Nadomestilo sodišča 

Odškodninsko sodišče za odškodnine zaradi poškodb obravnava prošnje 

ljudi, ki so utrpeli osebne poškodbe ali smrt zaradi kaznivih dejanj 

nasilja.  

Sodišče lahko odškodnino dodeli na podlagi kakršnih koli izdatkov, 

vključno z izgubo zaslužka, ki jo doživlja žrtev, pod pogojem, da lahko ta 

pokaže potrdila ali predstavi druge dokaze.  

O incidentu, v katerem je bila povzročena škoda, je treba nemudoma 

obvestiti Gardaí. Obstaja trimesečni rok za vložitev zahtevka, vendar se 

ta lahko v izjemnih okoliščinah podaljša.  

Če je žrtev umrla zaradi incidenta, lahko sodišče dodeli odškodnino 

vzdrževancem žrtve. 

Za primere, ki vključujejo smrt, ni časovne omejitve. 

Nadomestilo s strani storilca kaznivega dejanja 

Po obsodbi storilca lahko sodišče odredi tudi plačilo odškodnine kot dela 

kazni za kazniva dejanja storilca. 

Več informacij lahko dobite na: 

 

http://www.garda.ie/
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Odškodninska shema za žrtve kaznivih dejanj 

Naslov 

Odškodninska shema za žrtve kaznivih dejanj 

Drugo nadstropje 

7–11 Montague Court 

Montague Street 

Dublin 2 

Tel: 01 - 476 8670 

E-naslov  

criminalinjuries@justice.ie 

 

Storitve obnovitvenega pravosodja 

Restavracijsko pravosodje je zadolženo za organizacijo srečanja med 

žrtvijo, storilcem kaznivih dejanj in neodvisno osebo, ki je usposobljena 

za vodenje sestankov. Žrtev lahko na sestanku pove svojo zgodbo, da 

lahko storilec obravnava dejanske posledice zločina - in popravi čim več 

škode.  

Če ste žrtev kaznivega dejanja, storilec pa je mlajši od 18 let, ste lahko 

povabljeni, da sodelujete na družinski konferenci (sestanku), kjer lahko 

izrazite svoje mnenje, ki bi lahko bilo upoštevano.  

Dodatne informacije so na voljo na www.probation.ie 

Zaporna služba za stike 

Če je oseba v priporu in je bila obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper 

vas, lahko od irske zaporne službe zahtevate informacije o pomembnih 

spremembah v njihovi kazni.  

To lahko storite, če ste se registrirali za prejemanje takih informacij. Za 

več podrobnosti o registraciji si   oglejte   www.irishprisons.ie 

Urad direktorja državnega tožilstva 

Vloga direktorja državnega tožilstva (DPP) je, da se odloči, ali bo 

posameznike preganjal zaradi kaznivih dejanj in kakšne bi morale biti 

pristojbine. Po začetku tožbe je za tožben postopek zadolžena pisarna 

DPP. Če želite komentirati storitve urada direktorja javnega tožilstva 

med vašim kazenskim postopkom, se obrnite na: 

Direktor javnega tožilstva 

Naslov 

Infirmary Road 

Dublin 7 

Telefon +353 (0)1 858 8500 

Faks +353 (0)1 642 7406 

Spletna 
stran 

www.dppireland.ie 

 

mailto:criminalinjuries@justice.ie
http://www.probation.ie/
http://www.irishprisons.ie/
http://www.dppireland.ie/
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Nezadovoljni s storitvijo, ki ste jo prejeli? 

Če ste nezadovoljni z našo storitvijo ali imate kakršna koli vprašanja, 

predloge ali povratne informacije o vaši obravnavi članov An Garda 

Síochána, se obrnite na lokalnega nadzornika Garde. Njihovi kontaktni 

podatki so na voljo na spletni strani www.garda.ie ali v telefonskem 

imeniku (zelene strani) v razdelku An Garda Síochána.  

Lahko pa se obrnete tudi na vaš lokalni urad Garda za pomoč žrtvam.  

Prav tako se lahko pritožite Komisiji za varuha človekovih pravic Garda 

Síochána. 

Komisija varuha človekovih pravic Garda Síochána 

Naslov 

150 Abbey Street Upper 

Dublin 1 

LoCall 1890 600 800 

Telefon (01) 871 6727 

Faks (01) 814 7023 

E-naslov info@gsoc.ie 

Spletna 
stran 

www.gardaombudsman.ie 

 

 

Garda storitve za žrtve 

Pisarne po vsej državi 
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1. Cavan/Monaghan 

Ballyconnell, Co. Cavan 

Telefon: (0)49 952 5807 

  Elektronski naslov:     

CavanMonaghan.VictimService@garda.ie 

 

2. Clare 

Ennis, Co. Clare  

Telefon: (0)65 684 8194 

Elektronski naslov: 

Clare.VictimService@garda.ie 

 

3. Cork City 

Anglesea Street, Cork  

Telefon: (0)21 454 8524 

Elektronski naslov:  

CorkCity.VictimService@garda.ie 
 
4. Cork North 

Mitchelstown, Co. Cork  
Telefon:  (0)25 86786 
Elektronski naslov:  CorkNorth.VictimService@garda.ie 

5. Cork West 

Bandon, Co. Cork  

Telefon:  (0)23 885 2295 

Elektronski naslov:  

CorkWest.VictimService@garda.ie 
 

  

 6. DMR East 
 Dún Laoghaire, Co. Dublin  

 Telefon:   (0)1 666 5063 
  Elektronski naslov:  DMREast.VictimService@garda.ie 
 7. DMR North Central  
 Store Street, Dublin 1  
 Telefon: (0)1 666 8108 
 Email DMRNorthCentral.VictimService@garda.ie 
 
 8. DMR North 
 Ballymun, Dublin 9 

 Telefon:  (0)1 666 4463 
 Elektronski naslov:  DMRNorth.VictimService@garda.ie 
 
 9. DMR South Central 
 Pearse Street, Dublin 2  
 Telefon:  (0)1 666 9350 
 Elektronski naslov:     
            DMRSouthCentral.VictimService@garda.ie 
 
 10. DMR South 
 Crumlin, Dublin 12 

 Telefon:  (0)1 666 6263 
 Elektronski naslov:  DMRSouth.VictimService@garda.ie 
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  11. DMR West 

  Finglas, Dublin 11 

  Telefon:  (0)1 666 7563 
Elektronski naslov: DMRWest.VictimService@garda.ie 

 
12. Donegal 

Glenties, Co Donegal  

Telefon:  (0)74 955 1085 
Elektronski naslov: Donegal.VictimService@garda.ie 

 
13. Galway 
Gort, Co. Galway  
Telefon:  (0)91 636495 
Elektronski naslov:  
Gaillimh.VictimService@garda.ie 

 
14. Kerry 
Castleisland, Co. Kerry  
Telefon:  (0)66 716 3303 
Elektronski naslov:  
Kerry.VictimService@garda.ie 

 

15. Kildare 

Naas, Co. Kildare  

Telefon:  (0)45 884395 

Elektronski naslov:  

Kildare.VictimService@garda.ie 

16. Kilkenny/Carlow Kilkenny, 

Co. Kilkenny  

Telefon:  (0)56 777 5090 

Elektronski naslov:  

KilkennyCarlow.VictimService@garda.ie 
 

17. Laois/Offaly Portlaoise, Co. Laois 
Telefon:  (0)57 867 4195 
Elektronski naslov:  LaoisOffaly.VictimService@garda.ie 

 

18. Limerick 

Henry Street, 

Limerick  

Telefon: (0)61 212496 

Elektronski naslov:  

Limerick.VictimService@garda.ie 

 

19. Louth 

Dunleer, Co. Louth  

Telefon:  (0)41 686 2388 

Elektronski naslov:  

Louth.VictimService@garda.ie 
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20. Mayo 

Swinford, Co. Mayo  

Telefon:  (0)94 

925 3139 

Elektronski naslov:  

Mayo.VictimService@garda.ie 

 

21. Meath 

Navan, Co. Meath  

Telefon:  (0)46 903 6194  

Elektronski naslov:: 

Meath.VictimService@garda.ie 

 

22. Roscommon/Longford Convent 

Road, Roscommon  

Telefon:  (0)90 663 8389 

Elektronski naslov:  

RoscommonLongford.VictimService@garda.ie 

 

23. Sligo/Leitrim 

Carrick-on-Shannon  

Telefon:  (0)71965 0517 

Elektronski naslov: 

SligoLeitrim.VictimService@garda.ie 

 

24. Tipperary 

Templemore, Co. Tipperary  

Telefon:  (0)504 32636 

Elektronski naslov: 

Tipperary.VictimService@garda.ie 

 

25. Waterford 

Waterford, Co. 

Waterford  

Telefon:  (0)51 305395 

Elektronski naslov:  

Waterford.VictimService@garda.ie 
 
26. Westmeath 
Delvin, Co.Westmeath 
Telefon: (0)44 966 8102 
Elektronski naslov:   
WestMeath.VictimService@garda.ie 

 

27. Wexford 

Wexford, Co. Wexford 

Telefon:   (0)53 916 5297 

Elektroniski naslov: 

Wexford.VictimService@garda.ie 

mailto:Mayo.VictimService@garda.ie
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28. Wicklow 

Bray, Co. Wicklow 

Telefon (0)1 666 5360 

Elektroniski naslov: 

Wicklow.VictimService@garda.ie 

  

 

 

 

 

Uporabne spletne strani  

Kot žrtev kaznivega dejanja imate pravico do brezplačnih storitev 

podpore. Spodaj je seznam nekaterih virov, ki so na voljo žrtvam 

kaznivih dejanj. Če niste prepričani, katera podporna storitev je prava za 

vas, se za več informacij lahko obrnete na lokalni urad za pomoč žrtvam 

Garda ali Nacionalni telefon za pomoč žrtvam kaznivih dejanj. 

 

AdVIC - svetovanje žrtvam umora 

AdVIC se zavzema za večje pravice žrtev umorov in 

njihovih družin. Združuje družine, ki so žrtve umora bližnje 

osebe in zagotavlja brezplačno strokovno svetovanje. 

Spletna 
stran 

www.advic.ie 

Telefon (01) 617 7937 

 

KaterikoliMoški - podpora za moške 

KaterikoliMoški nudi podporne storitve in informacije za 

moške, ki so doživeli ali doživljajo nasilje v družini. 

Spletna 
stran 

www.Amen.ie  

Telefon 0818 222 240 

 

CARI - storitve za otroke in mladostnike 

CARI zagotavlja podporne storitve otrokom in 

mladostnikom, ki so žrtve spolne zlorabe. Zagotavlja tudi 

podporo drugim družinskim članom in skrbnikom. 

Spletna 
stran 

www.cari.ie   

Telefon 1890 924 567 

 

http://www.amen.ie/
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Telefonska številka za pomoč žrtvam kaznivih dejanj 

Telefonska številka za pomoč žrtvam kaznivih dejanj je 

služba, ki prisluhne in daje podporo žrtvam kriminala na 

Irskem. 

Spletna 
stran 

www.crimevictimshelpline.ie 

Telefon 116006 

 

Krizni center za žrtve posilstev v Dublinu 

Organizacija, ki ponuja vrsto podpornih storitev za ženske 

in moške, ki so žrtve posilstva, spolnega napada, 

spolnega nadlegovanja ali spolnih zlorab v otroštvu. 

Spletna 
stran 

www.drcc.ie 

Telefon 1800 77 8888 

 

En izmed štirih 

En izmed štirih pomaga odraslim, ki so doživeli spolno 
zlorabo v otroštvu, njihovim družinam in tistim, ki so 
bili v stiku s spolno škodljivim vedenjem. 

Spletna stran www.oneinfour.ie 

Telefon (01) 662 4070 
 

Telefonska številka za pomoč v primerih pogrešanih 
oseb 

Telefonska številka za pomoč pogrešanim osebam nudi 

podporo družinam in posameznikom, ki imajo 

pogrešanega sorodnika, prijatelja ali kolega. 

Spletna 
stran 

www.missingpersons.ie  

Telefon 1890 442 552 

 

Krizna mreža za posilstva na Irskem 

Predstavništvo in krovno telo za vse člane kriznih centrov, 

ki nudijo brezplačne informacije, svetovanje in podporo 

preživelim žrtvam spolnih zlorab. 

Spletna 
stran 

www.rapecrisishelp.ie 

Telefon (01) 865 6954 
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Ruhama  

Ruhama nudi podporo žrtvam prostitucije in organizirani 

seks trgovini. 

Spletna 
stran 

www.ruhama.ie 

Telefon (01) 836 0292 

 

Podporna služba za posameznike, ki jih je prizadel 
samomor 

Podporna služba za posameznike, ki jih je prizadel 

samomor zagotavlja čustveno podporo in praktične 

informacije posameznikom, katerih življenje je prizadel 

samomor. 

Spletna 
stran 

www.supportafterhomicide.ie  

Telefon 087 983 7322 

 

Pomoč ženskam 

Pomoč ženskam nudi podporne storitve in informacije za 

ženske, ki so doživele ali doživljajo nasilje v družini. 

Spletna stran www.womensaid.ie 

24ur 
telefonska 
pomoč  

1800 341 900 

 

Druge uporabne spletne strani 

Garda  www.garda.ie 

Sodna služba www.courts.ie 

Tusla www.tusla.ie  

Izvršni organ za 
zdravstvene 
storitve 

www.hse.ie 
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LINIJA ZA POMOČ ŽRTVAM 

Telefon:  116 006   

 CrimeVictimsHelpline.ie   

 

GARDA SÍOCHÁNA 

Za informacije o pravicah žrtev, prijavi kaznivega dejanja, 

podrobnosti o brezplačni podporni žrtevam itd. Obiščite spletno 

stran www.garda.ie 

 


