Інформація, якщо ви або хтось
із ваших знайомих зазнали
сексуального насильства
В Ірландії сексуальне насильство є визнаним злочином. Дії сексуального
характеру без вашої згоди є злочином. Це включає експлуатацію, коли вас
змушують робити те, чого ви не бажаєте. В Ірландії ви можете отримати
доступ до:
•
•
•

безкоштовного медичного обслуговування;
незалежної та конфіденційної підтримки від кризових центрів у справі
зґвалтування; і
поліція захищатиме вас і намагатиметься притягнути винних до
кримінальної відповідальності, якщо це можливо.

Ми тут, щоб підтримати вас, незалежно від ваших обставин, і без
засуджень.
Сексуальне насильство
•
•
•
•
•

можливо, відбулося в Україні;
можливо, було скоєне солдатами чи іншими особами;
під час втечі з України;
коли ви прибули в Ірландію;
можливо, все ще триває.

Перейдіть за посиланням www.rapecrisishelp.ie , щоб знайти відповіді на часті
запитання, повну інформацію про послуги та контактні дані українською та
російською мовами. Цілодобова гаряча лінія за номером 1800 778888 має
послуги перекладу з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00.

Вам можуть знадобитися наступні три основні послуги:
•

An Garda Siochana - это служба полиции Ирландии и любой служащий An
Garda Siochana — це ірландська поліцейська служба, будь-який Garda (член
ірландської поліції) зможе підтримати вас, якщо ви звернетеся до нього або
відвідаєте місцеву поліцейську дільницю. У поліцейських є спеціалізовані
підрозділи в справі сексуального насильства (відділи служби захисту), і вони
можуть розглянути вашу справу, якщо ви цього захочете.

•

Медична та судово-медична допомога надається у Відділах лікування після
сексуальних насильств (SATUs). Поліцейські або кризовий центр у справі
зґвалтування забезпечать вам доступ до них, якщо це необхідно, або ви
можете зв’язатися з ними безпосередньо (докладніше на www.rapecrisishelp.
ie). SATUs надають спеціалізовану медичну допомогу, включаючи ІПСШ і
тестування на вагітність, навіть якщо ви не бажаєте повідомляти поліцію.
Вони також можуть зібрати судово-медичні докази, якщо це можливо.

•

Кризові центри в справі зґвалтування представляють собою безпечне
місце серед професіоналів, які розуміють, що ви відчуваєте, – ви можете
скористатися консультацією чи послугами супроводу. Вони можуть надати
вам інформацію та підтримати у прийнятті будь-яких рішень або зв’язати вас
із відповідними службами для задоволення ваших потреб (деталі на мапі за
посиланням www.rapecrisishelp.ie)

ідомлення про зґвалтування як засіб ведення війни
Якщо вас зґвалтували ворожі солдати під час війни в Україні, ви можете
повідомити про це, тобто подати офіційну заяву, щоб це було розслідувано
та, сподіваємося, переслідувано як військовий злочин у Міжнародному
кримінальному суді. Якщо ви хочете це зробити, будь ласка, повідомте про
це місцеву поліцію в Ірландії. Вони вжитимуть необхідних заходів.

Хартія жертв
Якщо ви стали жертвою злочину в Ірландії, ви маєте право на:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Інформацію про служби підтримки жертв
Оцінку ваших потреб, якщо потрібна особлива підтримка або захист
Чітку інформацію про систему кримінального правосуддя та вашу
роль у ній
Супровід людини за вашим вибором на всіх етапах процесу
Послуги усного та письмового перекладу
Письмове підтвердження вашої скарги
Інформацію про розслідування та будь-які судові розгляди
Те, щоб дізнатися, чому судове переслідування не було порушено, та
запросити перегляд цього рішення
Інформацію про дату звільнення правопорушника
Те, щоб подати скаргу, якщо ви вважаєте, що ці права не були
дотримані

Дізнайтесь докладніше про ваші права та підтримку на сайті victimscharter.ie

Відповідь Ірландії на вторгнення Росії в Україну
Ви можете знайти більше інформації про підтримку та послуги, доступні
під час вашого перебування в Ірландії, на сайті gov.ie/Ukraine

