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2: Cairt Íospartach an Gharda Síochána
Conas a fhreastalóidh an Garda Síochána ort
Más íospartach coireachta nó teagmhais thrámaigh tú:
•

freagróimid go gasta do do ghlaoch agus déanfaimid imscrúdú ar do
ghearán;

•

tabharfaimid ainm, uimhir ghutháin agus stáisiún an Gharda
imscrúdaithe duit agus uimhir theagmhais PULSE – is uimhir í seo a
thugtar do do theagmhas sa chaoi gur féidir linn teacht go gasta ar
shonraí do cháis;

•

míneoimid duit cad a tharlóidh agus coinneoimid ar an eolas tú faoin
imscrúdú coiriúil – áirítear leis seo a chur in iúl duit i scríbhinn nuair a
dhéanaimid duine a bhfuil amhras faoi a chúiseamh/a thoghairm nó
nuair a thugaimid rabhadh dó maidir le do theagmhas; agus

•

cuirimid ar an eolas tú i scríbhinn faoi Líne Chabhrach Íospartaigh na
Coireachta agus faoi na seirbhísí eile atá ar fáil d’íospartaigh choireachta
nó theagmhais thrámaigh. Is féidir leat rochtain a fháil ar raon leathan
seirbhísí tacaíochta tríd an líne chabhrach seo. Is oibrithe deonacha iad
a reáchtálann an líne chabhrach agus tá sé neamhspleách ar an Gharda
Síochána
Líne Chabhrach Íospartaigh na Coireachta: 1850 211 407.

Nuair atá duine a bhfuil amhras faoi le teacht os comhair cúirte inseoimid
duit:
• cibé a bhfuil an té a bhfuil amhras faoi á choinneáil sa phríosún (‘faoi
choimeád’) nó faoi bhannaí agus aon choinníollacha a bhaineann leis an
mbannaí, mar shampla fanacht glan ort féin nó ar do theach;
• am, dáta agus láthair na héisteachta cúirte;
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•

an próiseas ionchúisimh – más dóigh go nglaofar mar fhinné tú
inseoimid duit faoin tacaíocht is féidir leat a fháil ó eagraíochtaí
deonacha a thacaíonn le híospartaigh choireachta;

•

faoi chásanna ina gceadaíonn an dlí duit mar íospartach, fianaise a
thabhairt don chúirt faoi thionchar na coire ort;
faoi chostais chúirte; agus
toradh deiridh na trialach coiriúla.

•
•

Más cuairteoir tú ar Éirinn
Más cuairteoir tú ar Éirinn agus más íospartach coireachta nó teagmhais
thrámaigh tú déanfaimid freisin, le do chead, tú a tharchur chuig seirbhísí na
Seirbhíse Éireannaigh um Chúnamh do Thurasóirí
An tSeirbhís Éireannach um Chúnamh do Thurasóirí, uimhir theileafóin: 1890
365 700.
Léireoimid íogaireacht ar leith maidir le coireanna gnéasacha
• cuirfimid Garda den inscne chéanna ar fáil;
• cuirfimid dochtúr den inscne chéanna ar fáil chomh fada agus is féidir
nuair a iarrtar orainn é; agus
• tabharfaimid sonraí duit faoi aon eagraíochtaí tacaíochta áitiúla
d’íospartaigh choireanna gnéasacha.
Teaghlaigh íospartaigh dhúnmharaithe nó íospartaigh
mharaithe mhídhleathaigh eile
Fanfaidh an Ceannfort áitiúil de chuid an Gharda Síochána i dteagmháil
go díreach leat agus le haon eagraíocht a thacaíonn le híospartaigh ar
iarr tusa uirthi cabhrú leat. Coimeádfaimid teagmháil idir tusa, an Garda
imscrúdaithe agus aon eagraíocht tacaíochta iomchuí trí Oifigeach
ainmnithe Idirchaidrimh le Teaghlaigh de chuid an Gharda Síochána ón
bhfoireann imscrúdaithe.
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Íospartaigh an fhoiréigin teaghlaigh
I gcásanna foiréigin teaghlaigh tá polasaí ar son gabhála againn chun
cosaint a thabhairt do chéilí nó do pháirtithe agus don teaghlach. Cuirfimid
comhairle ort freisin faoi sheirbhísí tacaíochta áitiúla.
Daoine Scothaosta
Más duine scothaosta tú a bhí i d’íospartach coireachta leanfaimid orainn
ag déanamh gach rud réasúnta is féidir chun cosaint agus athdhearbhú a
thabhairt duit. Déanfaimid comhairle a thairscint freisin faoi shlándáil bhaile
agus faoi do shábháilteacht i measc an phobail.
Riachtanais Speisialta
Má tá aon chineál míchumais ort cuirfimid do riachtanais speisialta san
áireamh.
Mura bhfuil Béarla nó Gaeilge go líofa agat
Cuirfimid saorsheirbhís aistriúcháin ar fáil sa chaoi go bhfaighidh tú an
caighdeán seirbhíse céanna is a gheobhadh íospartach coireachta ar bith,
chomh fada agus is féidir.
Pobail aeracha, leispiacha, déghnéasacha agus trasinscneacha
Más ball den phobal aerach, leispiach, déghnéasach nó trasinscneach tú
déanfaimid do chás a bhainistiú go híogair. Nuair is cuí déanfaimid tú a
tharchur freisin go dtí Oifigeach Idirchaidrimh leis an Lucht Aerach laistigh
den Gharda Síochána.
Teagmhais chiníocha
Más íospartach teagmhais chiníoch tú:
•
•
•
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déanfaimid an teagmhas a thuairisciú go beacht;
déanfaimid do ghearán a imscrúdú; agus
cuirfimid i dteagmháil tú leis an Oifigeach Idirchaidrimh Eitnigh de
chuid an Garda Síochána i do cheantar.
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Coireanna a dhéanann daoine óga
Más íospartach coireachta tú agus más duine óg a rinne an choir:
•
•

•
•
•

cuirfimid in iúl duit más duine óg an té a rinne an choir;
cuirfimid san áireamh aon tuairimí ar mian leatsa mar íospartach a
nochtadh agus duine óg á bhreithniú don Chlár Athstiúrtha; ach is
cinneadh do Stiúrthóir an Chláir amháin a bheidh ann i gcónaí an
cinneadh chun duine óg a scaoileadh isteach sa Chlár;
d’fhéadfadh go dtabharfaimis cuireadh duit a bheith i láthair dá
mbeadh rabhadh á thabhairt againn don duine óg;
d’fhéadfadh go dtabharfaimis cuireadh duit go dtí Comhdháil
Teaghlaigh de chuid an Gharda Síochána; agus
seasfaimid le do leas mar íospartach ag Comhdháil Teaghlaigh de chuid
an Gharda Síochána, bíodh tú i láthair nó ná bíodh.

Mura mbíonn tú sásta leis an tseirbhís cad is
féidir a dhéanamh
Mura mbíonn tú sásta leis an tseirbhís atá á tairscint againn – nó má bhíonn aon
cheisteanna, moltaí nó aiseolas agat faoi aon ghné den chaoi ar chaith comhaltaí
den Gharda Síochána leat, ná bíodh aon leisce ort dul i dteagmháil le:
Do Cheannfort áitiúil de chuid an Gharda Síochána
Tá mionsonraí ar fáil ag www.garda.ie nó san eolaí teileafóin (leathanaigh uaine)
faoi An Garda Síochána
nóOifig Idirchaidrimh Íospartaigh de chuid an Gharda Síochána,
An Garda Síochána,
An Rannóg Póilíneachta Pobail agus Chaidreamh Pobail,
Cearnóg Fhearchair,
Baile Átha Cliath 2
Teil: (01) 666 3880 nó (01) 666 3822 nó (01) 666 3882
Faics: (01) 666 3801
R-phost: crimevictims@garda.ie

Victims of Crime Office - Department of Justice and Law Reform
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(Déantar monatóireacht orthu go léir le linn uaireanta gnó)
Tabharfaimid freagra ar do cheist a luaithe agus is féidir.
Is féidir leat freisin gearán a chur ar aghaidh chuig:
Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána
150 Sráid na Mainistreach Uachtarach, Baile Átha Cliath 1.
Íosghlao: 1890 600 800
Teil: (01) 871 6727
Faics: (01) 814 7023
R-phost: info@gsoc.ie
Láithreán Gréasáin: www.gardaombudsman.ie

Ról an Gharda Síochána
Aithnímid an áit speisialta atá ag íospartaigh laistigh de sheirbhís an Gharda
Síochána agus laistigh den chóras ceartais choiriúil. Táimid tiomanta do bhunú
caidrimh cuiditheach tacúil leat. Is ardtosaíocht dúinne aire a thabhairt do do
dhínit, do na rudaí is cás duit agus do do riachtanais.
Treoraíonn luachanna gairmiúla mar mhacántacht, freagracht, meas agus
gairmiúlacht agus caighdeáin eiticiúla sinn agus muid i mbun ár ndualgas agus i
seachadadh ár seirbhísí póilíneachta poiblí.
Tá an Garda Síochána tiomanta do:
• chosaint na beatha agus maoine
• bhrath agus cosc na coireachta
• chaomhnú na síochána,
• choinneáil na sábháilteachta poiblí.
Tá sé mar aidhm againn a bheith cúirtéiseach, cuiditheach, ómósach agus
gairmiúil. Má tá tusa trína chéile faoi choir nó faoi theagmhas trámach eile,
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freagróimid do do riachtanais ar bhealach comhbhách íogair.
Nuair a thuairiscíonn tusa coir déanfaimid an scéal a imscrúdú agus cuideoimid
chun an dream atá freagrach a thabhairt faoi réim an cheartais. Déanaimid é seo
tríd an bhfianaise ar fad a bhaineann leis an teagmhas a bhailiú ar bhealach cóir,
macánta agus neamhchlaonta. Ansin déanfaimid ceann de na nithe seo a leanas:
• i gcás coireanna nach bhfuil chomh tromchúiseach tabharfaimid an cás
os comhair na Cúirte Dúiche in ainm an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
má bhíonn go leor fianaise ann;
• má tá an ciontóir idir 10 agus 17 bliain d’aois déanfaimid cinneadh an
bhfuil an duine sin oiriúnach don Chlár Athstiúrtha; nó
• cuirfimid cód ar ár n-imscrúdú go dtí an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí
(DPP) agus lorgóimid treoir ar chóir ionchúiseamh coiriúil a bheith ann.
Caithfidh gach comhalta den Gharda Síochána le híospartaigh le dínit agus le
meas - is cuma cén inscne, cine, creideamh, bunús eitneach, claonadh gnéasach,
aois, náisiúntacht, míchumas, cúinsí eacnamaíocha, stádas pósta nó teaghlaigh
atá agat nó más duine den Lucht Siúil tú.
Tá leas íospartach agus tacaíocht dóibh lárnach in ár gcomhpháirtíocht le grúpaí
pobail, gníomhaireachtaí reachtúla agus eagraíochtaí deonacha.

(Eagrán: Meitheamh, 2010)
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