
 

 

  

An Garda Síochána 

საინფორმაციო ბუკლეტი 
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სარჩევი 

 

დაზარალებულის უფლებები     

კრიმინალის განცხდება     

დაზარალებულთა დაცვა   

თქვენი საქმე.      

სასამართლო პროცესი.   

დამატებითი დახმარება   

დაზარალებულთა მომსახურების ოფისები  

გამოსადეგი ვებგვერდები  
 

 

 

დაზარალებულის უფლებები 

როდესაც დანაშაულის მსხვერპლი ხარ, უფლება გაქვთ: 

 ინფორმაციის, 

 მხარდაჭერის, და  

 დაცვის. 

მომსახურებას უზრუნველყოფს სახელმწიფო სისხლის სამართლის 

მართლმსაჯულების ორგანიზაციები  

 

რას ნიშნავს დანაშაულის მსხვერპლი? 

დანაშაულის მსხვერპლი დაზარალდა ამ დანაშაულის შედეგად და ეს ზიანი შეიძლება 

იყოს: 

 ფიზიკური, 

 ფსიქოლოგიური,  

 ემოციური,  

 ეკონომიური.  
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ოჯახის წევრი, ვისი ძვირფასი ადამიანიც გარდაიცვალა კრიმინალური დანაშაულის 

შედეგად, არის დანაშაულის მსხვერპლი.  

ოჯახის წევრები მათ შორის მეუღლე ან პარტნიორი ვინც ცხოვრობდნენ მსხვერპლთან 

ერთად ერთ ჭერ ქვეშ. და-ძმა, დამპკიდებლი პირები და ახლო ნათესავები ითვლებიან 

ოჯახის წევრებად. რაც იმას ნიშნავს, რომ მათაც აქვთ უფლება მიიღონ ინფორმაცია, 

მხარდაჭერა და დაცვა. 

უნდა მივცე თუ არა ჩვენება? 

 როგორც დანაშაულის მსხვერპლი თქვენ გაქვთ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი 

კრომინალური სამართლის სისტემაში. შესაძლებელია საჭირო გახდეს, რომ 

ჩვენება მისცეთ სასამართლოზე. 

 თქვენ შესაძლოა ჩვენების მიცემა დაგჭირდეთ გირაოს მოსმენის დროს. გირაოს 

მოსმენა ნიშნავს, რომ ადამიანი ვინც ჩაიდინა დანაშაული თქვენს წინააღმდეგ 

ცდილობს დარჩეს თავისუფალი  სასამართლო განხილვამდე. 

 თქვენ ასევე შეიძლება დაგესვათ კითხვა თუ როგორ იმოქმედა ამ დანაშაულმა 

თქვენზე. ამას ეწოდება მსხვერპლის განაცხადი თუ რა გავლენა იქონია 

დანასაულმა მასზე, სასამართლო ამას ისმენს მანამ სანამ გადაწყვეტილებას 

მიიღებს.  

 სახელმწიფო ასამართლებს ადამიანებს ვინც ჩაიდინა დანაშაული. თქვენ, როგორც 

მსხვერპლი არ საჭიროებთ დაიქირაოთ ადვოკატი კრიმინალური 

დანაშაულისათვის 

როგორ განვაცხადო დანაშაული? 

 დარეკეთ 999 სასწრაფო დახმარებაზე. 

 დარეკეთ თქვენს ადგილობრივ პოლიციის განყოფილებაში ან მიმართეთ 

პირადად.  

ზოგ შემთხვევაში უფრო ადვილია თუ წინასწარ ჩაეწერებით მიღებაზე პოლიციაში. 
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თუ თქვენ არ საუბრობთ ინგლისურად 

საჭიროების შემთხვევაში, ჩვენ მოგაწვდით თარჯიმნის მომსახურებას ისე, რომ თქვენ 

მიიღოთ მომსახურება იგივე ხარისხის, როგორსაც იღებს სხვა  დანაშაულის 

მსხვერპლი. 

 

რას მკითხავს პოლიცია როდესაც განვცხადებ დანაშაულს? 

როდესაც თქვენ განაცხადებთ დანაშაულის შესახებ პოლიციაში, იგივე An Garda 

Síochána-ში, არა აქვს მნიშვნელობა თქვენ მსხვერპლი ხართ თუ მოწმე, ჩვენ 

შეგეკითხებით: 

 შეძლებისდაგვარად მოგვაწოდეთ ინფორმაცია დანაშაულის შესახებ.  

 გვითხარით თუ წუხხართ თქვენი (ან თვენი ოჯახის წევრის) უსაფრთხოების 

შესახებ, იმისათვის რომ, ჩვენ შესაბამისი რჩევები მოგცეთ.  

 მოგვეცით თქვენი საკონტაქტო დეტალები, რომ ჩვენ შევძლოთ და გამოძიების 

მიმდინარეობის შესახებ შეგატყობინოთ. 

 მოგვაწოდეთ ნებისმიერი ახალი ინფორმაცია. შეიძლება შეამჩნიოთ დანაკარგი 

ან დაზიანება ნივთების მას შემდეგ რაც განაცხადი გააკეთეთ.  

 შეგვატყობინეთ ყველა გართულებისდა და ზიანების შესახებ რაც 

კრიმინალური დანაშაულის შედეგად მიიღეთ 

შეგვატყობინეთ თუ თქვენი საკონტაქტო დეტალები შეიცვლება.  

 გვითხარით თანახმა ხართ თუ არა რომ მიგმართოთ მსხვერპლთა დაცვის 

ოფისში. 

რას უნდა ველოდო ჩემი განცხადების შემდეგ? 

 ჩვენ გამოვიძიებთ თქვენს საჩივარს. 

 ჩვენ მოგცემთ სახელს, ტელეპონის ნომერს და გაყოფილებას გამომძიებელი  

Garda-ის და ასევე სპეციალურ ნომერს – საქმის საგამოძიებო ნომერს – 

რომლითაც ჩაწერილია თქვენი განაცხადი. 
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 ყველა დაზარალებული დანაშაულის გარემოებებიდან გამომდინარე, 

საგამოძიებო ჯგუფის, Garda-ს მსხვერპლის სამსახურის და ოჯახის მეკავშირე 

ოფიცრისგან იქნება შემდგომშიც დაკავშირებული. 

 ჩვენ მოგწერთ და დავადასტურებთ თქვენს ფორმალურ საჩივარს Gardai- ში. ამ 

დოკუმენტში შევა ძირითადი ინფორმაცია სისხლის სამართლის დანაშაულის 

შესახებ. ჩვენ შეგვიძლია ეს დოკუმენტი თქვენს სალაპარაკო ენაზე მოგაწოდოთ 

თქვენი სურვილის შემთხვევაში.  

 დანაშაულის ტიპიდან გამომდინარე, ჩვენ შესაძლოა ეს ინფორმაცია 

მოგაწოდოთ პირადად, ვიდრე წერილობით.  

 თქვენი ადგილობრივი Garda-ს დაზარალებულთა სამსახურის ოფისი, 

საგამოძიებო ჯგუფის წევრი ან ოჯახის მეკავშირე ოფიცერი, დაგიკავშირდებათ 

და მოგაწვდით ინფოტრმაციას თქვენი საჩივრის გამოძიებაში მნიშვნელოვანი 

მოვლენების შესახებ, რაც დამოკიდებულია დანაშაულის ტიპზე. 

 

შეიძალება ვიყოლიო თან ვინმე განცხადბის გაკეთებისას? 

დიახ. როგორც მსხვერპლი თქვენ სეგიძლიათ იყოლიოთ გვერდით თქვენთვის 

სასურველი ადამიანი მხარდაჭერისთვის, როდესაც თქვენ: 

 განაცხადებთ დანაშაულს; 

 აკეტებთ ოფიციალურ განაცხადს; 

 გაქვთ დამატებითი გამოკითხვა Gardaí-სთან.  

თქვენ ასევე შეგიძლიათ თან იყოლიოთ ლეგალური წარმომადგენელი – ადვოკატი. 

თუმცაღა, ზოგ შემთხვევაში An Garda Síochána წარმომადგენელმა შეიძლება 

მოგთხოვოთ, რომ თან დაისწროთ სხვა პირი, ლეგალური წარმომადგენლის ჩათვლით.  

An Garda Síochána წარმომადგენელმა შეიძლება არ მოგცეთ უფლება სხვა პირის 

დასწრბის თუ: 

 ეს არ შეესაბამება თქვენს ინტერესებს;  

 ზიანს მიაყენებს გამოძიებას ან სისხლის სამართალწარმოებას. 
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ეს ხელს არ შეგიშლით თქვენ  სხვა პირის არჩევისგან, იმის გათვალისწინებით, რომ 

გამომძიებელი  დაკმაყოფილებულია, რომ ის პირი შესაფერისია. 

 

სად შემიძლია მოვოძიო მიმოხილვა საგამოძიებო პროცესზე? 

პროცესის სრული მიმოხილვა, გთხოვთ იხილეთ ყველაზე შირად დასმული 

შეკიტვების (FAQ) სექცია ჩვენს ვებგვედზე  www.garda.ie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     დაზარალებულთალთა დაცვა 

როგორც დაზარალებული, თქვენი თანამშრომლობით შევაფასებთ თქვენს 

საჭიროებებს. მოხდება თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი 

საკითხის იდენტიფიცირება. ჩვენ ასევე შევაფასებთ თქვენს დაუცველობას: 

 შურისძიება (როდესაც თქვენი განაცხადის შედეგად თქვენ შეიძლება იყოთ 

რისკის ქვეშ დამნაშავისგან); 

http://www.garda.ie/
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 დაშინება (როდესაც სხვები ცდილობენ გავლენა მოახდინონ თქვენზე); 

 ხელახალი ზიანის მიყენება (რაც გამოწვეულია დანაშაულის გამოძიებისა და 

სასამართლოში მიღებული გამოცდილების შედეგად). 

 

Garda დაზარალებულთა დახმარების ოფისი 

ყველა განყოფილებაში Garda დაზარალებულთა დახმარების ოფისი (GVSO) ღიააis 

9.00დან  5.00 საათამდე, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. ყველა დაზარალებულს 

დამათებით დაუკავშირდებიან თუ საჭიროება მოითხოვს, რაც დამოკიდებულია 

დანაშაულის სიმძიმეზე. დაგიკავშირდებათ: 

 გამომძიებელი Garda, 

 Garda დაზარალებულთა მომსახურების ოფისი, 

 ოჯახის მეკავშირე ოფიცერი. 

 

დაზარალებული ბავშვები  

ჩვენ ღირსეულად ვეპყრობით ყველა ბავშვს ვინც ჩვენთან მოდის. 

ჩვენ ვაღიარებთ, რომ დაზარალებული ბავშვები ყოველთვის საჭიროებენ 

განსაკუთრებულ ყურადღებას მათ საჭიროებებთან დაკავშირებით. ჩვენ შეგვიძლია 

სპეციალურად მომზადებული ინტერვიუერები მოვიწვიოთ ბავშვებთან, რომ 

გაესაუბრონ ბავშვებს იქ, სადაც ბავშვი უფრო კომფორტულად იგრძნობს თავს. 

როცა საჭიროება მოითხოვს, ჩვენ მივმართავთ ბავშვს TUSLA - ში  – ბავშვებისა და 

ოჯახების სააგენტო – და ასევე: "ბავშვები პირველი რიგში: ეროვნული სახემძღვანელო 

ბავშვთა დაცვისა და კეთილდღეობისთვის".  

 

კონკრეტული საჭიროებები 
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თუ თქვენ გაქვთ რაიმე სახის ინვალიდობის ფორმა, ჩვენ აუცილებლად 

გავითვალისწინებთ თქვენს მოთხოვნებს ან კონკრეტულ საჭიროებებს. გთხოვთ 

შეგვატყობინოთ, თუ რაიმე კონკრეტული საჭიროება გაქვთ ან რა მხარდაჭერა 

შეგვიძლია აღმოგიჩინოთ. 

 

სექსუალური დანაშაული 

ჩვენ გამოვხატავთ განსაკუთრებულ მგრძნობელობას სექსუალურ დანაშაულებთან 

მიმართებაში. თუ ამას მოითხოვეთ, შეგვიძლია წარმოგიდგინოთ იმავე გენდერის 

Garda ოფიცერი . შესაძლებლობის შემთხვევაში, ჩვენ შეგვიძლია დაგიგეგმოთ 

მკურნალობა ან გამოკვლევა იგივე სქესის ექიმის მიერ. თუმცა, შეიძლება არსებობდეს 

დრო, როდესაც ეს შეუძლებელია. 

ჩვენ მოგაწვდით დეტალებს დამხმარე ორგანიზაციების, სექსუალური დანაშაულის 

მსხვერპლთათვის. 

დაღუპულთა ოჯახები 

თუ თქვენ ხართ ოჯახი მკვლელობის მსხვერპლის და სხვა უკანონო მკვლელობის 

მსხვერპლის,მიგმართავთ Garda საოჯახო მეკავშირე ოფიცერთან. ისინი 

პასუხისმგებლები არიან გამოძიების დროს თქვენთან ურთიერთობაში.  

ისინი მოგაწვდიან ინფორმაციას გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ დროულად და 

ზუსტად. 

ისინი ასევე მოგაწვდიან ინფორმაციას დაზარალებულთა მხარდამჭერ 

ორგანიზაციებთან დაკავშირებით და მათ საკონტაქტო დეტალებს. 

 

ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი 

ოჯახური ძალადობის შემთხვევაში, ჩვენ შეგვიძლია დავაპატიმროთ მეუღლე ან 

პარტნიორი, რომ დაგიცვათ თქვენი და თქვენი ოჯახი, როდესაც კანონი იძლევა ამის 
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საშუალებას. ჩვენ გეტყვით, თუ რა დაცვის ზომები შეგიძლიათ მიიღოთ 

სასამართლოზე. 

თუ თქვენ ან ვინმე ვისაც იცნობთ არის ოჯახური, სქესისა და გენდერული ძალადობის 

მსხვერპლი, თქვენ შეგიძლიათ მთავრობის მიერ აღიარებული ეროვნული და 

ადგილობრივი მომსახურებებით სარგებლობა. 

ამ მომსახურებების სრული სია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ვებგვერდზე www.cosc.ie 

 

რასისტული შემთხვევები 

თუ თქვენ რასისტული ინციდენტის მსხვერპლი ხართ, ჩვენ გირჩევთ მომსახურებას 

Garda ეთნიკური მეკავშირე ოფიცერი თქვენს ტერიტორიაზე. 

ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი მოსახლეობა 

თუ საჭიროება მოითხოვს ჩვენ შეგვიძლია მიგმართოთ, რომ ისარგებლოთ 

მომსახურებით LGBTQ მეკავშირე ოფიცერი An Garda Síochána - ში. 

 

 

 

 

 

თქვენი საქმე 

როგორ ვიქონიო უახლესი ინფორმაცია ჩემი საქმის შესახებ? 

თქვენი საჩივრის გამოძიებისას შეგიძლიათ დაუსვათ კითხვები თქვენი საქმის  

გამომძიებელს, გამოძიებაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. 

http://www.cosc.ie/
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შეგიძლიათ გამოძიების მსვლელობისას ნებისმიერ დროს გაეცნოთ ამ დეტალებს ან 

თქვენს საქმესთან დაკავშირებული სისხლის სამართალწარმოების შემდეგ. 

თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეცვალოთ ნებისმიერ დროს ნებისმიერი ინფორმაციის 

მოთხოვნის შესახებ  

თუ თქვენ გვთხოვთ, რომ მოგაწოდოთ თქვენ საქმესთან დაკავშირებული უახლესი 

ინფორმაცია, ჩვენ შეგვიძლია მოგაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია. 

ინფორმაცია თქვენს შესახებ 

ჩვენ შეგვიძლია გამოგიგზავნოთ კოპია თქვენი განაცხადის. 

 

ინფორმაცია დაკავების შესახებ და დაკავებული პირის შესახებ  

ჩვენ შეგვიძლია მოგაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცი: 

 დაკავების შესახებ და წაყენებული ბრალის შესახებ; 

 დანაშაულის სახე, რომელშიც მათ ბრალი ედებოდათ. 

ჩვენ შეგვიძლია მოგაწოდოთ ინფორმაცია პირის გირაოს საშუალებით 

გათავისუფლების შესახებ. ეს ინფორმაცია შეიძლება შეიცავდეს გირაოს პირობებს  

(მათი დროებითი გათავისუფლება, როდესაც ისინი ელოდებიან სასამართლოში მათი 

საქმის განხილვას).  

 

საზოგადოებრივი პროკურატურის ოფისი 

საზოგადოებრივი პროკურატურის (DPP) დირექტორის როლია, რომ გადაწყვიტოს 

უნდა მოხდეს თუ არა ხალხის გასამართლება დანაშაულის ჩადენის სემთხვევაში და 

რა ბრალდება მიესადაგება მათ. გამოძიების დაწყებისთანავე DPP- ის ოფისი 

ბრალდების მხარის პასუხისმგებელია. თუ თქვენ გინდათ კომენტარის გაკეთება 
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თქვენი საქმის სისხლის სამართალწარმოების დროს საზოგადოებრივი 

პროკურატურის (DPP) დირექტორის აპარატის შესახებ, მიმართეთ: 

Director of Public Prosecutions 

Infirmary Road, Dublin 7 

Phone +353 (0)1 858 8500 

Website www.dppireland.ie 

 

იმ შემთხვევაში, თუ საქმე არ გაგრძელდება 

თუ გადაწყდა, რომ არ გააგრძელდეს ან შეწყდეს გამოძიება, ჩვენ შეგვიძლია 

მოგაწოდოთ შემაჯამებელი მიზეზი თუ რატომ. 

თუ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული რომ არ მოხდეს სისხლის სამართლებრივი 

დევნა, ჩვენ შეგვიძლია გითხრათ, თუ როგორ უნდა მიიღოთ რეზიუმე მიზეზების. თუ 

საჭიროა, ჩვენ შეგვიძლია გითხრათ, როგორ  მოიძიოთ ეს გადაწყვეტილება. 

 

სასამართლო პროცესი 

თუ პირს უკვე ბრალი წაყენებული აქვს ჩვენ შეგვიძლია გითხრათ, თუ გნებავთ, 

სასამართლო პროცესის თარიღი და სადაც ის გაიმართება. 

თუ პირი გასამართლებულია, ჩვენ შეგვიძლია გითხრათ, თუ გნებავთ, თარიღი და 

სასჯელის ადგილი ან გასაჩივრების შესახებ 

სპეციალური ღონისძიებები 

რაიმე შეშფოთების გამოვლენის შემთხვევაში, სპეციალური ღონისძიებები შეიძლება 

გატარდეს იმისათვის, რომ დავრწმუნდეთ, რომ თქვენ რაც შეიძლება კომფორტულად 

გრძნობთ თავს სასამართლოს მიერ საქმის განხილვისას. ეს შეიძლება მოიცავდეს: 

http://www.dppireland.ie/
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 საშუალება მოგეცემათ შეხვიდეთ და გახვიდეთ სასამართლო შენობიში იმ გზის  

მეშვეობით, რომელიც არ არის გახსნილი საზოგადოებისთვის; 

 არ დავუშვათ საზოგადოება სასამართლო მოსმენისას;  

 მისცეთ ჩვენება პირდაპირ სატელევიზიო ბმულით ან ეკრანის მიღმა.  

ჩვენ მოგცემთ რჩევებს თქვენს პირად უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით და 

თუ როგორ დავიცვათ თქვენი პირადი ქონება. 

სასამართლო ხარჯები 

თუ თქვენ მოგეთხოვათ, რომ წარდგეთ მოწმეთ სასამართლო პროცესზე, თქვენ 

შეგიძლიათ მოითხოვოთ ხარჯების ანაზღაურება. 

თუ საქმე, რომელშიც თქვენ ხართ გარეული გადაეცემა სასამართლოს An Garda Síochána 

აანაზღაურებს თქვენს ხარჯს. ეს ხარჯები გათვლილია რომ აანაზღაუროს 

თქვენიხარჯები რომ წარდგეთ სასამართლოს წინაშე ჩვენების მისაცემად.   

ხარჯების ანაზღაურება მოიცავს: 

 მგზავრობა; 

 კვება;  

 და ზოგიერთ შემთხვევაში საცხოვრებელი.   

ზედამხედველი Garda (რაიონული ოფიცერი) იმ ტერიტორიაზე, სადაც საქმის 

გამოძიება მიმდინარეობს, იხდის თქვენს ხარჯებს. საკონტაქტო დეტალები ყველა 

Garda განყოფილების ხელმისაწვდომია ამ ვებგვერდზე  www.garda.ie. 

Garda, რომელიც უძღვება თქვენს საქმეს, შეუძლია გაუკეთოს ორგანიზება ხარჯებიოს 

ანაზღაურებას. მათ შესაძლებელია მოგთხოვონ გადახდის ქვითრები.  ზოგ 

შემთხვევაში თქვენ შეიძლება წინასწარ აგინაზღაურონ ხარჯები, რათა თქვენ შეძლოთ 

სასამართლოზე წარდგენა. 

 

 

http://www.garda.ie/
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იურიდიული დახმარება 

გარკვეულ შემთხვევებში, როგორც სექსუალური დანაშაულის მსხვერპლი ან ოჯახური 

ძალადობის  მსხვერპლი, შეგიძლიათ მიიღოთ უფასო იურიდიული დახმარება . ეს 

საშუალებას გაძლევთ გყავდეთ წარმოგმადგენელი სასამართლოში. თქვენ ასევე 

უფლებამოსილი ხართ უფასო იურიდიული კონსულტაციის, მაგალითად, თუ 

ტრეფიკინგის მსხვერპლი ხართ. 

უფრო ვრცლად ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ Legal Aid Board  ვებგვერდზე 

www.legalaidboard.ie  

 

ციხის სამეკავშირეო სამსახური  

თუ პირი პატიმრობაში იმყოფება და მსჯავრდებული იქნა ჩადენილი დანაშაულის 

ჩადენის შემთხვევაში, შეგიძლიათ მიმართოთ ირლანდიის საპყრობილეს სამსახურს, 

რომ გაგაცნონ ინფორმაცია სასჯელის მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. ამის 

გაკეთება შეგიძლიათ, თუ ხართ დარეგისტრირებული ამ ინფორმაციის მიღებაზე. 

 დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ  www.irishprisons.ie 

 

კომპენსაცია 

კომპენსაცია ტრიბუნალიდან 

სისხლის სამართლის დაზიანებათა კომპენსაციის ტრიბუნალი განიხილავს 

განაცხადებს იმ ადამიანებისგან, ვინც განიცდის ძალადობას ან სიკვდილს 

ძალადობრივი დანაშაულის შედეგად. ტრიბუნალმა შეიძლება აგინაზღაუროთ 

კომპენსაცია ნებისმიერი სახის  ხარჯების გათვალისწინებით, მათ შორის 

დაზარალებულის მიერ დაზარალებული შემოსავლების დაკარგვის ჩათვლით, თუ 

თქვენ შეგიძლიათ წარმოადგინოთ ქვითრები ან სხვა მტკიცებულებები. ინციდენტი, 

http://www.legalaidboard.ie/
http://www.irishprisons.ie/
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რომლის დროსაც მოხდა დაზიანება, უნდა ეცნოს Gardaí- ს დაუყოვნებლივ. არსებობს 

საჩივრის მიღების სამი თვის ვადა, მაგრამ ეს შეიძლება გაგრძელდეს გამონაკლის 

შემთხვევებში. ინციდენტის შედეგად დაზარალებულის გაედაცვალების შემთხვევაში, 

ტრიბუნალმა შეიძლება დაზარალებულთა კომპენსაცია აუნაზღაუროს მასზე 

დამოკიდებულ პირებს. არ არსებობს დროის ლიმიტი იმ საქმეებთან დაკავშირებით, 

რომლებიც მთავრდება სიკვდილით 

კომპენსაცია დამნაშავისგან 

მსჯავრდებულის გასამართლების შემდეგ, სასამართლომ შეიძლება ასევე დააკისროს 

მას, რომ თქვენ გადაგიხადოთ კომპენსაცია, როგორც მსჯავრდებულის სასჯელის 

ნაწილი. 

დამატებითი ინფორმაციაშეგიძლიათ მოიძიოთ: 

Criminal Injuries Compensation Scheme 

7–11 Montague Court, Montague Street, Dublin 2. 

Phone +353 (0)1 476 8670 

Email criminalinjuries@justice.ie 

 

 

სხვა სახის დახმარება 

ჩვენ შეგვიძლია დაგეხმაროთ, თუ გექნებათ რაიმე სირთულეები, რომლებმაც შეიძლება 

გავლენა მოახდინონ თქვენი ისტორიის გასაგებად ან გაიგოთ, რას გეუბნებიან. ეს 

შეიძლება იყოს იმის გამო, რომ: 

 თქვენი პირადი მდგომარეობის გამო; 

 სწავლის ინვალიდობის;  

 შოკის.  

mailto:criminalinjuries@justice.ie
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თარჯიმანი 

ჩვენ შეგვიძლია წარმოგიდგინოთ შესაბამისი მთარგმნელი. ისინი არიან 

დამოუკიდებელი და არ არიან დასაქმებული An Garda Siochána. 

 

დაზარალებულთა დახმარების ცენტრი 

თუ თქვენ თანახმა იქნებით, An Garda Síochána წევრი ორგანიზებას გააკეთებს, რომ 

თქვენ, როგორც დაზარალებულმა მიიღოთ შესაბამისი მომსახურება. 

 

ირლანდიის გარეთ ჩადენილი დანაშაული 

თუ ჩვენ მოგვმართავთ იმ დანაშაულის შესახებ, რომელიც ირლანდიის გარეთ მოხდა, 

ჩვენ შეგვიძლია ანგარიშის წარდგენა დაუყოვნებლივ გადაუგზავნოთ შესაბამის 

ორგანოებს იმ ქვეყანაში, სადაც დანაშაული მოხდა. 

 

 

 

 

 

გათავისუფლება ან გაქცევა პატიმრობიდან 

ჩვენ შეგვიძლია გითხრათ, თუ გნებავთ, დამნაშავის გათავისუფლების ან 

პატიმრობიდან გაქცევის შესახებ, როდესაც ის  Garda-შია პატიმრობაში (ციხეშია და 

ელოდება სასამართლო მოსმენას): 

 დროებითი გათავისუფლება ან გაქცევა პატიმრობიდან; 

 სიკვდილი საპატიმროში ყოფნის პერიოდში. 
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ირლანდიის სტუმრები 

თუ ირლანდიაში მყოფი სტუმარი ხართ და დანაშაულის მსხვერპლი ხართ, ამის 

შესახებ შეგიძლიათ შეატყობინოთ ნებისმიერ Garda განყოფილებაში. ჩვენ 

დაუყოვნებლივ მივიღებთ თქვენს განცხადებას და თქვენი თანხმობით, მიგმართავთ 

ირლანდიის ტურისტების დახმარების სამსახურს (ITAS).  

 ITAS გთავაზობთ დაუყოვნებლივ მომსახურებას და მხარდაჭერას ქვეყნის მასშტაბით 

იმ ვიზიტორებს რომლებიც რომლებიც განიცდიან დანაშაულს ან სხვა ტრავმატურ 

მოვლენებს ირლანდიაში სტუმრობისას. 

ტელ: +353 (0)1 666 9354 

ვებ-გვერდი: www.itas.ie 

 

 

 

 

 

 

 

 

მართლმსაჯულების აღსრულება 

აღმასრულებელი მართლმსაჯულებაა, სადაც შეხვედრის ჩატარება ხდება 

დაზარალებულს, დამნაშავეს და დამოუკიდებელ პიროვნებას შორის, რომელიც 

გამოცდილია შეხვედრების ჩატარებაში. შეხვედრაზე დაზარალებულს შეუძლია თქვას 

თავისი ამბავი ისე, რომ დამნაშავემ შეეძლოს დანაშაულის რეალურ შედეგების 

http://www.itas.ie/
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შეფასება და აანაზღაუროს ზიანი იმდენად, რამდენადაც ეს შესაძლებელია. თუ  თქვენ 

ხართ დანაშაულის მსხვერპლი და დამნაშავე 18 წლამდე ასაკისაა, თქვენ შეიძლება 

მიწვეული იყოთ საოჯახო კონფერენციაში (შეხვედრა), სადაც შეგიძლიათ გამოხატოთ 

თქვენი შეხედულებები, რომლებიც იქნება გათვალისწინებული. 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ  www.probation.ie 

 

 

არ ხართ კმაყოფილი მიღებული მომსახურებით? 

თუ თქვენ  ხართ უკმაყოფილო ჩვენი მომსახურებით ან გაქვთ რაიმე კითხვები, 

წინადადებები ან შენიშვნები მოპყრობასთან დაკავშირებით Garda Síochána- ის 

წევრების მიერ, დაუკავშირდით თქვენს ადგილობრივ  Garda Superintendent- ს. მათი 

საკონტაქტო ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: www.garda.ie ან 

სატელეფონო წიგნში (მწვანე გვერდები) Garda Síochána. 

ან შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ადგილობრივ Garda მსხვერპლის სამსახურს. 

თქვენ ასევე შეგიძლიათ საჩივარი შეიტანოთ Garda Síochána ომბუდსმენის ოფისში 

Garda Síochána ომბუდსმენის ოფისი 

მისამართი:150 Abbey Street Upper 

Dublin 1 

ტელ:1890 600 800 

ტელ:(01) 871 6727 

ფაქსი:(01) 814 7023 

ელ-ფოსტა:info@gsoc.ie 

ვებგვერდი:www.gardaombudsman.ie 

 

http://www.probation.ie/
mailto:info@gsoc.ie
http://www.gardaombudsman.ie/
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Garda დაზარალებულთა დახმარების ოფისი ქვეყნის მასშტაბით 

 

Cavan/Monaghan 

Ballyconnell, Co. Cavan 

ტელ: (0)49 952 5807 

ელ-ფოსტა CavanMonaghan.VictimService@garda.ie 

Clare 

Ennis, Co. Clare  

ტელ: (0)65 684 8194 

ელ - ფოსტა: Clare.VictimService@garda.ie 

Cork City 

Anglesea Street, Cork  

ტელ: (0)21 454 8524 

ელ-ფოსტა: CorkCity.VictimService@garda.ie 

Cork North Mitchelstown, Co. Cork 

 ტელ: (0)25 86786 

ელ-ფოსტა: CorkNorth.VictimService@garda.ie 

Cork West 

Bandon, Co. Cork  

ტელ: (0)23 885 2295 

ელ-ფოსტა: CorkWest.VictimService@garda.ie 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:CavanMonaghan.VictimService@garda.ie
mailto:Clare.VictimService@garda.ie
mailto:CorkCity.VictimService@garda.ie
mailto:CorkNorth.VictimService@garda.ie
mailto:CorkWest.VictimService@garda.ie
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                      DMR East 

Dún Laoghaire, Co. Dublin  

ტელ: (0)1 666 5063 
                ელ-ფოსტა:  DMREast.VictimService@garda.ie 

DMR North Central Store Street, 

Dublin 1 

ტელ: (0)1 666 8108 

               ელ-ფოსტა: DMRNorthCentral.VictimService@garda.ie 

DMR North 

Ballymun, Dublin 9 

                      ტელ:  (0)1 666 4463 

               ელ-ფოსტა:  DMRNorth.VictimService@garda.ie 

 

DMR South Central Pearse Street, Dublin 2 

ტელ:  (0)1 666 9350 

               ელ-ფოსტა: DMRSouthCentral.VictimService@garda.ie 

DMR South 

Crumlin, Dublin 12 

ტელ: (0)1 666 6263 

               ელ-ფოსტა:  DMRSouth.VictimService@garda.ie 

MR West 

Finglas, Dublin 11 

ტელ: (0)1 666 7563 

 

 

 

 

10 

11 

mailto:DMREast.VictimService@garda.ie
mailto:DMRNorthCentral.VictimService@garda.ie
mailto:DMRNorth.VictimService@garda.ie
mailto:DMRSouthCentral.VictimService@garda.ie
mailto:DMRSouth.VictimService@garda.ie
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ელ-ფოსტა:  DMRWest.VictimService@garda.ie 

Donegal 

Glenties, Co Donegal  

ტელ: (0)74 955 1085 

ელ-ფოსტა:  Donegal.VictimService@garda.ie 

Galway 

Gort, Co. Galway  

ტელ: (0)91 636495 

ელ-ფოსტა: Gaillimh.VictimService@garda.ie 

Kerry 

Castleisland, Co. Kerry  

ტელ: (0)66 716 3303 

ელ-ფოსტა: Kerry.VictimService@garda.ie 

Kildare 

Naas, Co. Kildare  

ტელ: (0)45 884395 

ელ-ფოსტა: Kildare.VictimService@garda.ie 
 

Kilkenny/Carlow Kilkenny,  

Co. Kilkenny  

ტელ: (0)56 777 5090 

ელ-ფოსტა: KilkennyCarlow.VictimService@garda.ie 

12 

13 

14 

15 

16 

mailto:DMRWest.VictimService@garda.ie
mailto:Donegal.VictimService@garda.ie
mailto:Gaillimh.VictimService@garda.ie
mailto:Kerry.VictimService@garda.ie
mailto:Kildare.VictimService@garda.ie
mailto:KilkennyCarlow.VictimService@garda.ie
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Laois/Offaly Portlaoise, Co. Laois  

ტელ: (0)57 867 4195 

ელ-ფოსტა: LaoisOffaly.VictimService@garda.ie 

Limerick 

Henry Street, Limerick  

ტელ: (0)61 212496 

ელ-ფოსტა: Limerick.VictimService@garda.ie 

Louth 

Dunleer, Co. Louth  

ტელ: (0)41 686 2388 

ელ-ფოსტა: Louth.VictimService@garda.ie 

Mayo 

Swinford, Co. Mayo  

ტელ: (0)94 925 3139 

ელ-ფოსტა: Mayo.VictimService@garda.ie 
 

 

Meath 

Navan, Co. Meath  

ტელ: (0)46 903 6194 

ელ-ფოსტა:  Meath.VictimService@garda.ie 

Roscommon/Longford Convent Road, 

Roscommon  

ტელ: (0)90 663 8389 

17 

18 

19 

20 

22 

21 

mailto:LaoisOffaly.VictimService@garda.ie
mailto:Limerick.VictimService@garda.ie
mailto:Louth.VictimService@garda.ie
mailto:Mayo.VictimService@garda.ie
mailto:Meath.VictimService@garda.ie
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ელ-ფოსტა:  RoscommonLongford.VictimService@garda.ie 

Sligo/Leitrim 

Carrick-on-Shannon  

ტელ: (0)71 965 0517 

ელ-ფოსტა: SligoLeitrim.VictimService@garda.ie 

Tipperary 

Templemore, Co. Tipperary  

ტელ: (0)504 32636 

ელ-ფოსტა: Tipperary.VictimService@garda.ie 

Waterford 

Waterford, Co. Waterford  

ტელ: (0)51 305395 

ელ-ფოსტა: Waterford.VictimService@garda.ie 
 

Westmeath 

Delvin, Co. Westmeath 

ტელ:  (0)44 966 8102 

ელ-ფოსტა: WestMeath.VictimService@garda.ie 

Wexford 

Wexford, Co. Wexford  

ტელ: (0)53 916 5297 

ელ-ფოსტა: Wexford.VictimService@garda.ie 

Wicklow 

Bray, Co. Wicklow  

23 

24 

25 

26 

27 

28 

mailto:RoscommonLongford.VictimService@garda.ie
mailto:SligoLeitrim.VictimService@garda.ie
mailto:Tipperary.VictimService@garda.ie
mailto:Waterford.VictimService@garda.ie
mailto:WestMeath.VictimService@garda.ie
mailto:Wexford.VictimService@garda.ie
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ტელ: (0)1 666 5360 

ელ-ფოსტა: Wicklow.VictimService@garda.ie 

 

 

 

 

საჭირო ვებგვერდები  

როგორც დანაშაულის მსხვერპლი, თქვენ გაქვტ უფლება მიიღოთ მომსახურება და 

მხარდაჭერა. ქვემოთ ჩამოთვლილი რესოურსები რომლებიცც შესაძლებელია 

მსხვერპლთათვის. თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული, რომელი დახმარების ცენტრია 

თქვენთვის შესაბამისი, თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ადგილობრივ Garda 

მსხვერპლთა მომსახურების ოფისს ან ეროვნული დანაშაულის მსხვერპლთა ხაზს 

ნომერზე 116 006 დამატებითი ინფორმაციისთვის. 

 

AdVIC – რჩევა მკვლელობის მსხვერპლთათვის 

AdVIC აწარმოებს კამპანიას მკვლელობის მსხვერპლთა და მათ ოჯახების უფლებებზე. იგი 

აერთიანებს დაღუპულთა ოჯახებს და სთავაზობს მათ უფასო პროფესიონალურ რჩევებს. 

ვებგვერდი: www.advic.ie 

ტელეფონი   (01) 617 7937 

AnyMan - მამაკაცთა დახმარების სერვისი 

AnyMan გთავაზობთ დამხმარე მომსახურებას და ინფორმაციას მამაკაცებისთვის, 

რომლებმაც განიცადეს ან განიცდიან ოჯახში ძალადობას. 

საიტი www.anyman.ie 

ტელეფონი +353 (0) 1 554 3811  

 

mailto:Wicklow.VictimService@garda.ie
http://www.advic.ie/
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CARI – მომსახურება ბავშვებსა და მოზარდებს 

 CARI გთავაზობთ მხარდაჭერას ბავშვებს და მოზარდებს რომლებიც არიან სექსუალური 

ძალადობის მსხვერპლნი. ასევე სთავაზობს მხარდაჭერას მათ ოჯახის წევრებს და სხვა 

მომვლელებს. 

ვებგვერდი: www.cari.ie   

ტელეფონი 1890 924 567 

 

 

დანაშაულის მსხვერპლთა დახმარების ხაზი 

დანაშაულის მსხვერპლთა დახმარების ხაზი მოისმენს და შემოგთავაზებთ მხარდაჭერას 

დანაშაულის მსხვერპლთ ირლანდიში. 

ვებგვერდი www.crimevictimshelpline.ie 

ტელეფონი 116 006 

 

გაუპატიურების მსხვერპლთა ცენტრი დუბლინში 

ორგანიზაცია სთავაზობს მრავალმხრივ მხარდაჭერას ქალებს და კაცებს, რომლებიც არიან 

მსხვერპლნი გაუპატიურების, სექსუალური ძლადობის, სექსუალური ზეწოლის ან ბავშვობაში 

მიღებული სექსუალური ძალადობის. 

ვებგვერდი: www.drcc.ie 

ტელეფონი: 1800 77 8888 

 

დაკარგული პირების დახმარების ხაზი 

დაკარგული პირების დახმარების ხაზი თავაზობს მხარდაჭერას იმ ოჯახებს და ინდივიდებს ვისი 

ნათესავი, მეგობარი ან კოლეგა ითვლება დაკარგულად. 

ვებგვერდი: www.missingpersons.ie 

ტელეფონი: 1890 442 552 

 

One In Four 

http://www.cari.ie/
http://www.crimevictimshelpline.ie/
http://www.drcc.ie/
http://www.missingpersons.ie/
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One In Four -  ეხმარება ზრდასრულ ადამიანებს, რომლებმაც განიცადეს ბავშვობაში 

სექსუალური ძალადობა, მათი ოჯახებს და მათ, ვინც ჩაიდინეს სექსუალური მავნე 

ქცევა. 

საიტი www.oneinfour.ie 

ტელეფონი (01) 662 4070 

 

 

 

გაუპატიურების მსხვერპლთა კრიზისული ქსელი ირლანდიაში 

 

წარმომადგენელი, გამაერთიანებელი ყველა გაუპატიურების მსხვერპლთა კრიზისული 

ცენტრის, რომელიც გთავაზობთ უფასო რჩევას, კონსულტაციას და მხარდაჭერას   

ვებგვერდი: www.rapecrisishelp.ie 

ტელეფონი: (01) 865 6954 

 

Ruhama 

 

Ruhama თავაზობს მხარდაჭერას პროსტიტუციისა და ორგანიზებული სექს ტრეფიკინგის 

მსხვერპლთ 

ვებგვერდი: www.ruhama.ie 

ტელეფონი: (01) 836 0292 

 

მხარდაჭერა მკვლელობის შემდეგ 

მხარდაჭერა მკვლელობის შემდეგ გთავაზობთ ემოციურ მხარდაჭერას და პრაქტიკულ 

ინფორმაციას იმ ადამიანებს ვისი ცხოვრებაც დაზარლდა მკვლელობის შედეგად. 

ვებგვერდი: www.supportafterhomicide.ie  

ტელეფონი: 087 983 7322 

 

http://www.rapecrisishelp.ie/
http://www.ruhama.ie/
http://www.supportafterhomicide.ie/
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ქალთა დახმარება 

ქალტა დახმარება გტავაზობთ მხარდაჭერას და ინფორმაციას იმ ქალბატონებს, რომლებიც არიან 

ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი 

ვებგვერდი: www.womensaid.ie 

24სთ დახმარების ცხელი ხაზი: 1800 341 900 

 

 

 

 

სხვა საჭირო ვებგვერდები 

Garda / პოლიცია 

www.garda.ie 

Courts Service/სასამართლო 

www.courts.ie 

Tusla 

www.tusla.ie  

Health Service Executive/ ჯანდაცვა 

www.hse.ie 

 

დანაშაულის მსხვერპლთა დახმარების ცენტრი 

ტელ: 116 006  

 ელ - ფოსტა: CrimeVictimsHelpline.ie  

  

An Garda Síochána 

ინფორმაცია მსხვერპლის უფლებების შესახებ, დანაშაულის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების 

შესახებ, მსხვერპლთა დახმარების უფასო სერვისების დეტალებზე და ა.შ. იხილეთ ამ ვებ 

გვერდზე - www.garda.ie  

 

http://www.womensaid.ie/
http://www.garda.ie/
http://www.courts.ie/
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