
Foirm CLA 8(A)                     Foirm Éilimh Scéim Ad-hoc um Chúnamh Dlíthiúil (BSC/CAB) 
 

Cúirt:    Teideal an Cháis:_   Cineál an Iarratais:   
 

 

1. Dlíodóir  (Scríobh  an dáta/na dátaí a bhaineann leis an éileamh) 

Táille Mhionteagaisc: /__/__ 
   Táille Atáille:        /__/__     /__/__     /__/__     /__/__     /__/__ 
 

Breithiúnas a Thógáil   _/__ /__           Táillí na gCoimisinéirí  __/__     *Comhchomhairle leis an Abhcóide /__/__ 
 

Eisíocaíocaíochtaí riachtanacha sa chás a mbaineann méid réasúnta leo  __ /__/   
* Comhchomhairle amháin ar a mhéid leis an Abhcóide in aon chás ar leith. 
 

Deimhním gur ceart an fhaisnéis a tugadh anseo agus go ndeonaíodh faoi ordú ón gCúirt ar  __/__ /__   cúnamh dlí don chosantóir/fhreagróir a aimníodh 

thuas faoin Scéim Adhoc um Chúnamh Dlíthiúil (BSC/CAB). Dearbhaím nach ndearna an cosantóir/freagróir, ná aon duine eile ar a shon/son, íocaíocht ar 

bith faoi chomhair chostas an cháis agus nach ndearna mé, ná nach ndéanfaidh mé, socrú ar bith leis an gcosantóir/bhfreagróir céanna ná le haon duine eile 

ar a shon/son. 

 
Síniú Dlíodóir Dáta:     
 

 

      2.Abhcóide Sóisir (Scríobh an dáta/na dátaí a bhaineann leis an éileamh) 
 

Táille Mhionteagaisc: /__/__ 

   Táille Atáille:        /__/__     /__/__     /__/__     /__/__     /__/__ 
 

* Tuairim an Abhcóide      /__/__ Dréachtfhógra Foriarratais    /__/__ 
 

 Dréachtmhionnscríbhinn Forais ar   /__/__ Dréachtmhionnscríbhinn Freagartha ar      /__/__ 
 

 Dréachtmhionnscríbhinn fhollasaithe de bhun ailt 9 d’Acht um Fháltais ó Choireacht 1996       /__/__ 
 Gnáth Casta Casta agus Eisceachtúil  

 

 Comhairle i dtaobh cruthúnas   /__/__ Dréacht-aighneachtaí dlí, má d’ordaigh an Breitheamh iad /   /   
 

Dréachtfhógra Achomhairc   /__/__     Breithiúnas a Thógáil /   /__ *Comhchomhairle leis an Abhcóide /__/__ 
* Comhchomhairle amháin agus tuairim Abhcóide amháin ar a mhéid in aon chás ar leith. 
 Deimhním gur ceart an fhaisnéis a tugadh anseo agus dearbhaím nach ndearna an cosantóir/freagróir ná aon duine eile ar a shon/son íocaíocht ar bith faoi 

chomhair chostas an cháis agus nach ndearna mé, ná nach ndéanfaidh mé, socrú ar bith leis an gcosantóir/ bhfreagróir céanna ná le haon duine eile ar a 

shon/son. 
Siniú: Abhcóide Sóisir Dáta:     

 
 

   3.Abhcóisr Sinsir  (Scríobh an dáta/na dátaí a bhaineann leis an éileamh) 
 

Táille Mhionteagaisc:     /__/__

Táille Atáille:      /__/__     /__/__     /__/__     /__/__     /__/__ 
 

* Tuairim an Abhcóide      /__/__ Socrú Dréachtmhionnscríbhinn Freagartha ar  __/__/__   
 

Socrú Dréachtmhionnscríbhinn Forais ar      /__/__ Socrú Dréachtmhionnscríbhinn Freagartha ar  __/__/__ 
 

Socrú Dréachtmhionnscríbhinn fhollasaithe de bhun ailt 9 den Acht um Fháltais ó Choireacht 
1996       /__/__ 

Gnáth        Casta ____________  Casta agus Eisceachtúil   
 

Socrú Comhairle i dtaobh cruthúnais      /__/__ 

Socrú Dréacht-aighneachtaí dlí, má d’ordaigh an Breitheamh iad _/   /__ 
 

Socrú Dréachtfhógra Achomhairc   __/__/__ Breithiúnais a Thógáil _/  _ /__ *Comhchomhairle leis an Abhcóide /__/__ 
* Comhchomhairle amháin agus tuairim Abhcóide amháin ar a mhéid in aon chás ar leith. 
 

Deimhním gur ceart an fhaisnéis a tugadh anseo agus dearbhaím nach ndearna an cosantóir/freagróir ná aon duine eile ar a son/shon íocaíocht ar bith faoi  

chomhair chostas an cháis agus nach ndearna mé, ná nach ndéanfaidh mé, socrú ar bith leis an gcosantóir/bhfreagróir céanna ná le haon duine eile ar a  

shon/son. 
Síniú: Abhcóide Sinsir Dáta:     

 
 

Ba chóir foirmeacha éilimh a chur ar aghaidh ag deireadh gach téarma chuig: 
An Bord um Chúnamh Dlíthiúil, Scéim Adhoc um Chúnamh Dlíthiúil (BSC/CAB), Rannán um Chúnamh Dlí Choiriúil, 48/49 Sráid 
Bhrunsaic Thuaidh, Lána Sheoirse, Baile Átha Cliath 7. D07 PEOC 
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