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Права потерпілих 

 

 
Коли ви стаєте жертвою злочину, ви маєте право на: 

 

● інформацію, 

● підтримку і 

● захист. 

 

Ці послуги надаються державними організаціями 

кримінального правосуддя (див. розділ "інша 

допомога" на стор. 25).
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Жертвам злочину завдано шкоди в результаті 

цього злочину, і ця шкода може бути: 

● фізична, 

● психічна, 

● емоційна, 

● економічна. 

Член сім'ї, близька людина яка померла 

в результаті кримінального злочину, є 

жертвою злочину. Члени сім'ї включають 

чоловіка/жінку або партнера, які 

проживали з жертвою в спільному 

домашньому господарстві. Брати і 

сестри, утриманці і найближчі родичі 

також вважаються членами сім'ї. Це 

означає, що вони теж мають право на 

інформацію, підтримку і захист. 

 

Чи доведеться мені давати свідчення? 
 
● Як жертва злочину, ви граєте дуже важливу роль 

в системі кримінального правосуддя. Можливо, 

вам доведеться давати свідчення в суді. 

● Вас можуть попросити дати свідчення на слуханні 

у справі про звільнення під заставу. Слухання 

справи про звільнення під заставу-це коли 

людина, яка вчинила злочин проти вас, прагне 

залишитися на волі до судового слухання. 

● Вас також можуть запитати, чи хочете ви 

повідомити суду подробиці про те, як злочин 

вплинув на вас. Це називається заявою про вплив 

на жертву, і суд зазвичай заслуховує її до 

винесення вироку. 

● Держава переслідує людей, які вчиняють злочини. 

Вам не потрібно наймати власного адвоката для 

кримінальної справи.

 
 

 

Хто є жертвою злочину? 

 
Повідомлення про злочин 

Права потерпілих 
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Як повідомити про злочин? 

 В екстрених випадках телефонуйте за 

номером 999/112. 

 Зателефонуйте до місцевого відділу поліції 

або особисто прийдіть до місцевого відділу. 

Іноді буває простіше зв'язатися з відділенням 

поліції і домовитися про зустріч. 

 

Якщо ви не говорите англійською 

При необхідності ми надамо послуги 

перекладача, щоб ви отримали таке ж якісне 

обслуговування, як і будь-яка жертва злочину. 

 

Про що мене запитають співробітники 

поліції, коли я повідомлю про злочин? 

Коли ви повідомляєте про злочин до 

Національної поліції, незалежно від того, чи є ви 

жертвою або свідком, ми попросимо вас: 

 Надати нам якомога більше інформації про 

злочин. 

 

 Повідомте нас, якщо у вас є будь-які побоювання 

щодо вашої безпеки (або вашої родини) , щоб ми 

могли дати вам відповідну пораду. 

 Надайте свої контактні дані, щоб ми могли 
інформувати вас про те, як просувається 
розслідування. 

 Повідомляйте нам будь-яку нову інформацію. Ви 
можете помітити подальші втрати або збитки після 
того, як вперше повідомте про правопорушення. 

 Дайте нам знати, якщо ви постраждаєте від 
подальших наслідків травми, заподіяної злочином. 

 Повідомте нам, якщо ваші контактні дані зміняться. 

 Дайте нам знати, чи погоджуєтесь ви на те, щоб ви 

були направлені до служби підтримки жертв. 

 

Що я можу очікувати після мого звіту? 

 Ми розслідуємо вашу скаргу. 

 Ми повідомимо вам ім'я, номер телефону і 

станцію поліції, яка проводить розслідування, 

а також спеціальний номер-номер інциденту 

PULSE, на який записується ваш звіт.  

 

  Повідомлення про злочин 

 
Повідомлення про злочин   
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● Всі жертви злочинів отримають подальше 

звернення або від розслідуючого злочину 

співробітника поліції, або від відділу поліції по 

роботі з жертвами, або від співробітника зі 

зв'язків з сім'єю, в залежності від обставин 

злочину. 

● Ми напишемо лист, щоб підтвердити офіційну 

скаргу, яку ви подали в поліцію. 

Цей документ міститиме основну інформацію 

про кримінальний злочин, про який ви 

повідомили. 

За вашим бажанням ми можемо надати цей 

документ на вашій розмовній мові. 

● Залежно від виду злочину ми можемо надати 

вам цю інформацію особисто, а не в 

письмовому вигляді. 

 Ваш місцевий відділ по роботі з жертвами 

поліції, що розслідує справу, поліцейський 

або співробітник зі зв'язків з сім'єю, в 

залежності від характеру злочину, зв'яжуться 

з вами, щоб повідомити вам про важливі події 

в розслідуванні вашої скарги. 

 

Чи можу я взяти з собою когось, коли 

повідомляю про злочин? 

Так. В якості жертви вас може супроводжувати 

людина за вашим вибором, щоб підтримати вас коли 

ви: 

● повідомляєте про злочин; 

● робите офіційну заяву; 

● проводите додаткові бесіди зі співробітниками 

поліції. 

Ви також можете взяти з собою законного 

представника-адвоката. 

Проте в деяких обставинах співробітник національної 

поліції може попросити вас вибрати іншу особу для 

супроводу, включаючи законного представника. 

Співробітник національної поліції може заборонити 

будь-кому супроводжувати вас, якщо це: 

● суперечить вашим інтересам; 

● це може зашкодити будь-якому розслідуванню або 

кримінальному розгляду. 

 

  Повідомлення про злочин Повідомлення про злочин   
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Захист жертв 
 

 
 

 

Це не заважає вам вибрати іншу людину в 

якості супроводжуючого, за умови, що 

співробітник поліції, який проводить 

розслідування, переконається в його 

придатності. 

 

Де я можу отримати огляд процесу 

розслідування? 

Для отримання повного огляду процесу 

ознайомтеся з розділом " Часті питання " (FAQ). 

 
 
 
 
 
Як жертва, при вашій співпраці ми оцінимо ваші 

потреби. Ми виявимо будь-які проблеми, пов'язані з 

вашою безпекою. Ми також оцінимо вашу 

вразливість перед: 

● помстою (коли ви можете наражатися на 

небезпеку з боку людей в результаті вашого 

повідомлення нам); 

● залякуванням (коли інші особи намагаються 

вплинути на вас); 

повторною віктимізацією (коли вам заподіюється 

додатковий стрес в результаті розслідування 

злочину і вашого досвіду в суді). 

 

Офіс поліції служби допомоги жертвам 

Офіс служби допомоги жертвам злочинів (GVSO) в 

кожному відділі працює з 9.00 до 17.00 з понеділка по 

п'ятницю. Всі жертви злочинів отримають подальше 

звернення у міру необхідності, в залежності від 

наступних факторів обставин злочину, від: 

   Повідомлення про злочин  

https://www.garda.ie/en/victim-services/reporting-a-crime-faqs/
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● слідчої поліції, 

● служби допомоги жертвам поліції., 

● офіцеру зі зв'язків з сім'єю. 

Ви можете отримати повний список місць 

розташування та контактів офісу поліції служби 

захисту жертв на сторінці 29. 

 

Діти-жертви (віком до 18 років) 

Ми ставимося до всіх дітей, які звертаються до 

нас, з гідністю. 

Ми визнаємо, що діти, які стали жертвами, 

завжди потребуватимуть особливої уваги у 

зв'язку з їхніми потребами. Ми можемо надати 

спеціально навчених опитуючих для опитування 

дітей в місцях, де дитина відчуває себе більш 

комфортно. 

При необхідності ми направимо дитину в Тusla-

Агентство у справах дітей і сім'ї – відповідно до 

програми "Діти перш за все: національне 

керівництво по захисту і благополуччю дітей". 

 
 

Особливі потреби 

Якщо у вас є будь-яка форма інвалідності, ми 

врахуємо ваші особливі потреби або вимоги. Будь 

ласка, повідомте нам, якщо у вас є які-небудь 

особливі потреби або яка підтримка може вам 

допомогти. 

 

Сексуальні злочини 

Ми будемо проявляти особливу делікатність щодо 

сексуальних злочинів. На ваше прохання ми 

надамо вам співробітника поліції тієї ж статі, якщо 

це можливо. 

Коли це можливо, ми організуємо, щоб вас лікував 

або оглядав лікар тієї ж статі. Однак бувають 

випадки, коли це неможливо. 

Ми надамо вам детальну інформацію про 

організації, що надають підтримку жертвам 

сексуальних злочинів. 

 

Сім'ї загиблих 

Якщо ви є сім'єю жертви вбивства або жертви 

іншого незаконного злочину, ми призначимо для  

Захист жертв Захист жертв 
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вас співробітника поліції зі зв'язків з сім'ями. 

Він буде відповідати за зв'язок з вами під час 

розслідування. 

Він буде надавати вам своєчасну і точну 

інформацію про хід розслідування. Він також 

надасть вам контактні дані організацій 

допомоги жертвам, які можуть надати вам 

підтримку. 

 

Жертви насильства в сім'ї 

У випадках домашнього насильства ми 

можемо заарештувати чоловіка/жінку або 

партнера, щоб захистити вас і вашу сім'ю, 

якщо це дозволяє закон. Ми розповімо вам, 

про які заходи захисту ви можете клопотати 

в суді. 

Якщо ви або хтось із ваших знайомих 

страждає від домашнього, сексуального або 

гендерного насильства, існують підтримувані 

державою національні та місцеві служби. 

Повний список цих служб можна знайти на 

сайті www.cosc.ie. 

Расистські інциденти 

Якщо ви стали жертвою інциденту на грунті 

расизму, ми порадимо вам послуги співробітника 

поліції з питань різноманітності у вашому районі. 

 

Лесбіянки, геї, бісексуали і трансгендери 

Якщо ви стали жертвою інциденту, пов'язаного з 

гомофобією, ми порадимо вам послуги 

співробітників поліції з питань різноманітності в 

Національній поліції. 

Захист жертв 

 

Захист жертв 
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Як я можу бути в курсі подій у моїй 
справі? 

Під час розслідування вашої скарги ви можете 

попросити співробітників поліції, які 

розслідують вашу справу, надати детальну 

інформацію про значні події, що відбулися в 

ході розслідування. 

Ви можете запросити ці відомості в будь-який 

час в ході розслідування або після будь-якого 

кримінального розгляду, пов'язаного з вашою 

справою. 

Ви також можете в будь-який час змінити 

(доповнити) будь-який запит на інформацію. 

Якщо ви попросите нас тримати вас в курсі 

справи, то, відповідно до законодавства, ми 

можемо надати вам наступну інформацію: 

 
 

Інформація про арешт і звинувачення 

обвинуваченого 

Ми можемо надати вам інформацію про: 

● про арешт і пред'явлення звинувачення якій-

небудь особі; 

● про вид правопорушення, в якому він був 

звинувачений. 

Ми можемо надати вам інформацію про звільнення 

людини під заставу або про взяття його під варту. 

Ця інформація може включати умови звільнення 

під заставу (тимчасове звільнення в очікуванні 

суду). 

 

Звільнення або втеча з-під варти 

За вашим бажанням ми можемо повідомити вам 

про звільнення або втечу з-під варти злочинця, 

коли він перебуває під вартою в поліції або під 

слідством (у в'язниці в очікуванні суду). 

 
Інформація про вас 

За вашим бажанням ми можемо вислати вам копію 

вашої заяви. 

  
Ваша справа 
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Ви також можете отримати детальну 

інформацію про засудженого злочинця: 

● тимчасове звільнення або втеча з-під 

варти; 

смерть, якщо він відбуває термін тюремного 

ув'язнення. 

 

Офіс директора державного 

обвинувачення 

Роль Директора державного обвинувачення 

(DPP) полягає в ухваленні рішення про 

переслідування людей за вчинення злочинів і 

про те, якими мають бути звинувачення. 

Після початку судового переслідування офіс 

DPP відповідає за справу обвинувачення. 

Якщо ви хочете прокоментувати роботу 

прокуратури в ході кримінального розгляду у 

вашій справі, зв'яжіться з: 

Director of Public Prosecutions 

Infirmary Road, Dublin 7  

Телефон  +353 (0) 1 858 8500 

Веб-сайт  www.dppireland.ie 

Якщо справа не буде продовжена 

Якщо було прийнято рішення не продовжувати або 

припинити розслідування, ми можемо надати вам 

короткий виклад причин. 

Якщо прийнято рішення не заводити кримінальну 

справу, ми можемо розповісти вам, як отримати 

короткий виклад причин. Якщо вам необхідно, ми 

можемо розповісти вам, як домогтися перегляду 

цього рішення. 

  

http://www.dppireland.ie/
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Якщо людині пред'явлено звинувачення, ми 

можемо, за вашим бажанням, повідомити вам 

дату і місце проведення судового процесу. 

Якщо людина засуджена, ми можемо, за 

вашим бажанням, повідомити вам дату і 

місце винесення вироку або подачі апеляції. 

 

Спеціальні заходи 

Якщо ми виявимо будь-які проблеми, можуть 

бути вжиті спеціальні заходи для того, щоб ви 

відчували себе максимально комфортно під час 

судового процесу. 

Це може включати в себе: 

 можливість вам входити і виходити з будівлі 

суду по маршруту, недоступному для публіки; 

 недопущення публіки в суд; 

 дача показань по прямому телевізійному 

зв'язку або за екраном. 

Судові витрати 

Якщо вас попросили виступити в якості свідка в 

суді, ви можете відшкодувати свої витрати. 

Якщо справа, в якій ви берете участь, 

передається до суду, Національна поліція оплачує 

певні витрати на свідків. Це витрати, пов'язані з 

вашою присутністю в суді для надання свідчень. 

Ці витрати можуть включати в себе витрати на: 

● проїзд; 

● харчування; 

● в деяких випадках проживання. 

Витрати оплачує начальник поліції (окружний 

офіцер) в районі, де ведеться справа. Контактні 

дані кожного відділення поліції можна знайти тут. 

Співробітник поліції, який веде вашу справу, може 

домовитися про оплату ваших витрат. Він може 

попросити вас надати квитанції про витрати. В 

деяких випадках вам можуть сплатити витрати 

 

Ми проконсультуємо вас про вашу особисту 

безпеку або про те, як захистити ваше майно. 

 

 
Судовий розгляд  
(обвинувачення) 

https://www.garda.ie/en/contact-us/station-directory/
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до розгляду справи, щоб ви могли дістатися 

до суду. 

 

Правова допомога  

За певних обставин, як жертва сексуального 

правопорушення або домашнього 

насильства, ви можете мати право на 

безоплатну правову допомогу. Це дозволяє 

запропонувати комусь представляти вас у 

суді. Ви також можете мати право на 

безкоштовну юридичну консультацію, якщо, 

наприклад, стали жертвою торгівлі людьми.  

Для отримання додаткової інформації див. 

веб-сайт Ради з правової допомоги за 

адресою www.legalaidboard.ie.   

 

Служба зв’язку з в’язницями  

Якщо особа перебуває під вартою та була 

засуджена за вчинення злочину проти вас, ви 

можете попросити Ірландську тюремну 

службу надати інформацію про значні зміни в 

її покаранні. Ви можете зробити це, якщо ви 

зареєструвалися для отримання такої 

інформації. Щоб отримати докладнішу  

 

інформацію про те, як зареєструватися, див 

www.irishprisons.ie. 

 

Компенсація  

Компенсація від Трибуналу  

Трибунал з відшкодування кримінальних травм 

розглядає заяви людей, які зазнали тілесних 

ушкоджень або загинули внаслідок 

насильницького злочину.   

Трибунал може присудити компенсацію на 

підставі будь-яких власних витрат, включаючи 

втрату заробітку, яку зазнала жертва, за умови, 

що ви можете показати квитанції або інші докази.   

Про інцидент, в результаті якого було спричинено 

поранення, слід було негайно повідомити в 

поліцію.  Існує тримісячний термін для подання 

претензії, але за виняткових обставин цей термін 

може бути продовжений.   

Якщо жертва померла внаслідок інциденту, 

Трибунал може присудити компенсацію 

утриманцям потерпілого.   
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за рішенням суду. Суд може зобов'язати злочинця 

виплатити компенсацію жертві в рамках кримінальної 

справи. 

Однак у випадках, коли судовий розгляд триває, а 

жертва також подала заяву на компенсацію в рамках 

Схеми, Трибунал з компенсації збитку від злочинів, як 

правило, чекає результатів розгляду справи, перш ніж 

прийняти рішення за заявою. Це пов'язано з тим, що 

за умовами схеми подвійна компенсація за один і той 

же інцидент, що є предметом заяви, не допускається. 

 

Ви можете отримати більше інформації за: 

Criminal Injuries Compensation Scheme 

Department of Justice 

Bishop’s Square, Redmond’s Hill, 

Dublin 2, D02 TD 99 

Телефон    +353 (0)1 479 0290  

Електронна адреса  criminalinjuries@justice.ie 

 
Ми можемо допомогти вам, якщо у вас 

виникнуть труднощі, які можуть вплинути на 

вашу здатність розповісти свою історію або 

зрозуміти, що ми вам розповідаємо.   

Це може бути пов'язано з:  

● вашими особистими обставинами;   

● порушенням навчання;   

● шок.   

 

Перекладачі  

Ми можемо надати відповідних перекладачів.  Це 

незалежні особи, які не працюють у національній 

поліції.   

 

Доступ до служб підтримки жертв  

Існує велика кількість служб підтримки жертв (див. 

список на сторінці 36). Якщо ви погоджуєтеся, 

 
 

 

 
Інша допомога 

Rättegången 
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співробітник поліції організує щоб вас направили 

до відповідної служби підтримки жертв.   

 

Злочини, скоєні за межами Ірландії  

Якщо ви повідомляєте нам про злочин, який 

стався за межами Ірландії, ми можемо негайно 

переслати повідомлення до відповідного органу 

в країні, де стався злочин.   

 

Відвідувачі Ірландії  

Якщо ви приїхали в Ірландію і стали жертвою 

злочину, ви можете повідомити про це на будь-

якій станції поліції.  Ми негайно приймемо вашу 

заяву та, за вашою згодою, направимо вас до 

Ірландської служби допомоги туристам (ITAS).   

ITAS надає безкоштовну загальнонаціональну 

послугу, яка пропонує негайну підтримку та 

допомогу відвідувачам, які зазнали злочинів або 

інших травматичних подій під час відвідування 

Ірландії. 

Телефон +353 (0)1 666 9354  

Веб-сайт www.itas.ie  

Послуги відновного правосуддя  

Відновне правосуддя – це місце зустрічі між 

жертвою, правопорушником та незалежною 

особою, яка вміє керувати зустрічами. Під час 

зустрічі потерпілий може розповісти свою історію, 

щоб злочинець міг розглянути реальні наслідки 

злочину – і відшкодувати якомога більше збитків.   

Якщо ви стали жертвою злочину, а 

правопорушнику не виповнилося 18 років, вас 

можуть запросити взяти участь у сімейній 

конференції (зустрічі), де ви зможете висловити 

свою думку та розглянути її.   

Додаткову інформацію можна отримати на сайті 

www.probation.ie.

Інша допомога Інша допомога 
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вашого досвіду зі співробітниками поліції, будь 

ласка, зв’яжіться з місцевим начальником поліції.   

Їхні контактні дані доступні тут.   

Або ви можете зв’язатися з місцевим відділом 

поліції обслуговування жертв.   

Ви також можете поскаржитися в  

Garda Síochána Ombudsman Commission 

(Комісія Уповноваженого з прав людини 

Національної поліції) 

150 Abbey Street Upper, Dublin 1. 

Телефон 1890 600 800  

Телефон +353 (0)1 871 6727 

 
 

 
 

Незадоволені наданою послугою? 

Якщо ви незадоволені нашими послугами або 

маєте запитання, пропозиції чи відгуки щодо 

 

 
Відділення поліції  

служби захисту потерпілих 

Інша допомога 
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Cavan/Monaghan 
Ballyconnell, Co. Cavan 
Телефон (0)49 952 5807 
Електронна пошта 
CavanMonaghan.VictimService@garda.ie 
 

Clare 
Ennis, Co. Clare Telefon 

Телефон (0)65 684 8194 

Електронна пошта 

Clare.VictimService@garda.ie 

 

Cork City 
Anglesea Street, Cork 

Телефон (0)21 454 8524 

Електронна пошта 

CorkCity.VictimService@garda.ie 
 

Cork North 

Mitchelstown, Co. Cork 

Телефон (0)25 86786 

Електронна пошта 
CorkNorth.VictimService@garda.ie 
 

Cork West 
Bandon, Co. Cork Telefon 

Телефон (0)23 885 2295 

Електронна пошта 

CorkWest.VictimService@garda.ie 

DMR East 
Dún Laoghaire, Co. Dublin 

Телефон (0)1 666 5063 

Електронна пошта 
DMREast.VictimService@garda.ie 
 

DMR North Central 

Store Street, Dublin 1 

Телефон (0)1 666 8108 

Електронна пошта 
DMRNorthCentral.VictimService@garda.ie 
 

DMR North 
Ballymun, Dublin 9 
Телефон (0)1 666 4463 
Електронна пошта 
DMRNorth.VictimService@garda.ie 
 

DMR South Central 

Pearse Street, Dublin 2 

Телефон (0)1 666 9350 

Електронна пошта 
DMRSouthCentral.VictimService@garda.ie 
 

DMR South 
Crumlin, Dublin 12 
Телефон (0)1 666 6263 
Електронна пошта 
DMRSouth.VictimService@garda.ie 

Відділення поліції служби захисту потерпілих Відділення поліції служби захисту потерпілих 
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DMR West 
Finglas, Dublin 11 
Телефон (0)1 666 7563 
Електронна пошта 
DMRWest.VictimService@garda.ie 
 

Donegal 
Glenties, Co Donegal 

Телефон (0)74 955 1085 

Електронна пошта 
Donegal.VictimService@garda.ie 
 

Galway 
Gort, Co. Galway 

Телефон (0)91 636495 

Електронна пошта 
Gaillimh.VictimService@garda.ie 

 

Kerry 
Castleisland, Co. Kerry Telefon 

Телефон (0)66 716 3303 

Електронна пошта 

Kerry.VictimService@garda.ie 

 

Kildare 
Naas, Co. Kildare 

Телефон (0)45 884395 

Електронна пошта 

Kildare.VictimService@garda.ie 

Kilkenny/Carlow 

Kilkenny, Co. Kilkenny 

Телефон (0)56 777 5090 

Електронна пошта 
KilkennyCarlow.VictimService@garda.ie 
 

Laois/Offaly Portlaoise, Co. Laois 

Телефон (0)57 867 4195 

Електронна пошта 
LaoisOffaly.VictimService@garda.ie 
 

Limerick 
Henry Street, Limerick 

Телефон (0)61 212496 

Електронна пошта 

Limerick.VictimService@garda.ie 

 

Louth 
Dunleer, Co. Louth 

Телефон (0)41 686 2388 

Електронна пошта 
Louth.VictimService@garda.ie 

 

Mayo 
Swinford, Co. Mayo 

Телефон (0)94 925 3139 

Електронна пошта 

Mayo.VictimService@garda.ie 

Відділення поліції служби захисту потерпілих 
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Meath 
Navan, Co. Meath 

Телефон (0)46 903 6194 

Електронна пошта 

Meath.VictimService@garda.ie 

 

Roscommon/Longford 

Convent Road, Roscommon 

Телефон (0)90 663 8389 

Електронна пошта 
RoscommonLongford.VictimService@garda.ie 
 

Sligo/Leitrim 
Carrick-on-Shannon 

Телефон (0)71 965 0517 

Електронна пошта 

SligoLeitrim.VictimService@garda.ie 

 

Tipperary 
Templemore, Co. Tipperary 

Телефон (0)504 32636 

Електронна пошта 

Tipperary.VictimService@garda.ie 

 

Waterford 
Waterford, Co. Waterford 
Телефон (0)51 305395 
Електронна пошта 

Waterford.VictimService@garda.ie

Westmeath 

Delvin, Co. Westmeath 

Телефон (0)44 966 8102 

Електронна пошта 

WestMeath.VictimService@garda.ie 

Wexford 

Wexford, Co. Wexford 

Телефон (0)53 916 5297 

Електронна пошта 

Wexford.VictimService@garda.ie 

Wicklow 

Bray, Co. Wicklow 

Телефон (0)1 666 5360 

Електронна пошта 

Wicklow.VictimService@garda.ie 

Відділення поліції служби захисту потерпілих 
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AdVIC – адвокати жертв вбивства 

AdVIC кампанії за більші права для жертв 

вбивства та їхніх сімей. Вони об’єднують сім’ї, 

які постраждали внаслідок вбивства, і надають  

Корисні веб-сайти 

 

 
Корисні веб-сайти 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Як потерпілий від злочину, ви маєте право на 

безкоштовні послуги підтримки. Нижче 

наведено список деяких ресурсів, доступних 

для жертв злочинів. Якщо ви не впевнені, яка 

служба підтримки підходить саме вам, ви 

можете зателефонувати в місцевий офіс 

поліції служби підтримки потерпілих або до 

Національної служби підтримки жертв 

злочинів за номером 116 006 для отримання 

додаткової інформації. 

 

безкоштовні професійні консультації.   

Веб-сайт www.advic.ie  

Телефон 1800 852 000  

 

CARI – послуги для дітей та підлітків  

CARI надає послуги підтримки дітям та 

підліткам, які постраждали від сексуального 

насильства. Вони також надають підтримку 

іншим членам сім'ї та опікунам.   

Веб-сайт www.cari.ie  

Телефон 1890 924 567 

 

Лінія допомоги жертвам злочинів  

Лінія допомоги жертвам злочинів – це служба 

вислуховування та підтримки жертв злочинів в 

Ірландії.   

Веб-сайт www.crimevictimshelpline.ie  

Телефон 116 006  
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Дублінський кризовий центр із 
зґвалтування  

Дублінський кризовий центр із зґвалтуванням 
пропонує широкий спектр послуг підтримки 
жінкам та чоловікам, які постраждали від 
зґвалтування, сексуального насильства, 
сексуальних домагань чи сексуального 
насильства в дитинстві.   

Веб-сайт www.drcc.ie  

Телефон 1800 77 8888  

 

Men’s Aid – служба підтримки для чоловіків  

Men’s Aid надає послуги підтримки та 
інформацію для чоловіків, які зазнали або 
зазнають домашнього насильства.   

Веб-сайт www.mensaid.ie 

Телефон +353 (0)1 554 3811 

 

Гаряча лінія зниклих безвісти  

Лінія допомоги зниклим безвісти надає 
підтримку сім'ям та особам, у яких є родич, 
друг або колега, який зник безвісти.   

Веб-сайт www.missingpersons.ie  

Телефон 1890 442 552

 

One In Four  

One In Four допомагає дорослим, які зазнали 
сексуального насильства в дитинстві, їхнім сім’ям, а 
також тим, хто вчинив сексуально шкідливу поведінку.   

Веб-сайт www.oneinfour.ie  

Телефон (01) 662 4070  

 

Ірландська кризова мережа 

Ірландська мережа по боротьбі зі зґвалтуваннями - є 
представницьким органом для всіх членів Кризових 
центрів зґвалтування, які надають безкоштовні поради, 
консультації та підтримку особам, які пережили 
сексуальне насильство.   

Веб-сайт www.rapecrisishelp.ie  

Телефон (01) 865 6954  

 

Ruhama  

Ruhama надає підтримку жертвам проституції та 
організованої торгівлі людьми.   

Веб-сайт www.ruhama.ie  

Телефон (01) 836 0292 

  Корисні веб-сайти 

 

Корисні веб-сайти 
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Лінія допомоги жертвам злочинів 

Телефон 116 006  

 CrimeVictimsHelpline.ie  

 
Національна поліція 
An Garda Síochána 

Щоб отримати інформацію про права 

жертв, повідомлення про злочин, 

безкоштовні послуги підтримки жертв 

тощо, відвідайте www.garda.ie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Штаб-квартира Національної поліції  

An Garda Síochána Headquarters  

Phoenix Park, Dublin 8, D08 HN3X  

Телефон  +353 (0)1 666 0000 

http://www.garda.ie/

