
 
 

SCÉIM LEASAITHE UM CHOMHAIRLE DLÍ STÁISIÚN AN GHARDA SÍOCHÁNA GLAS 2 
 
 

 

CUID 1: Dearbhú 
 

   A. Sonraí pearsanta (gach spás le comhlánú i mBLOCLITREACHA ag an duine atá á choinneáil) 

Ainm  UPSP/PPSN.  

Seoladh 
Baile 

 

Dáta Breithe  Teileafón  

 

B. Dáta na coinneála  Stáisiún na nGardaí  
 

Luaigh an reachtaíocht faoinar tharla an choinneáil seo:  
(Cuir tic sa bhosca cuí) 

Alt 30, An tAcht um Chionta in aghaidh an Stáit 1939 (arna leasú)  
Alt 4, An tAcht um Cheartas Coiriúil 1984 (arna leasú)  
Alt 2, An tAcht um Cheartas Coiriúil (Gáinneáil ar Dhrugaí) 1996 (arna leasú)  
Alt 50, An tAcht um Cheartas Coiriúil 2007 (arna leasú)  

 

C.   Ráiteas Acmhainne (Le comhlánú ag an duine atá á choinneáil) 
 

(i) An bhfuil tú fostaithe faoi láthair? TÁ  NÍL   
 

(ii) Luaigh d'ioncam bliantúil comhlán ó d’fhostaíocht ar fad, le do toil.   € _ 
 

(iii) An bhfuil íocaíocht Leasa Shóisialaigh á fáil agat faoi láthair? TÁ   NÍL   
 

(iv) Má tá, luaigh an cineál/na cineálacha íocaíochta:  
 

D.  Dearbhú (Ba chóir don iarratasóir na pointí (i)-(v) a léamh go cúramach agus a thuiscint roimh an 

Dearbhú seo a shíniú) 
(i)  Leis seo, déanaim iarratas ar chúnamh dlí faoi Scéim Leasaithe um Chomhairle Dlí Stáisiún an Gharda 

Síochána. Dearbhaím nach bhfuil ollioncam  iomlán níos mó ná €20,316 agam. Tuigim go bhféadfadh sé tarlú 
go n-iarrfaí orm an dearbhú seo a dheimhniú. 

(ii) Tuigim, mura gcomhlíonaim an critéir thuasluaite, is mise a bheidh freagrach as costais ar bith a bhaineann le 
soláthar seirbhísí dlí an uair seo. Tuigim, faoi choinníollacha Scéim Leasaithe um Chomhairle Dlí Stáisiún an 
Gharda Síochána, mura bhfuil íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh á bhfáil ag duine nó má tá a gcuid ioncam 
iomlán níos mó ná €20,316 (comhlán), gur iad féin a bheidh freagrach as costas ar bith a bhaineann le 
soláthar Scéim Leasaithe um Chomhairle Dlí Stáisiún an Gharda Síochána. 

(iii) Tugaim mo thoiliú leis seo don Bhord um Chúnamh Dlíthiúil tuairisc ar bith a lorg a cheapann siad a bheith 
riachtanach chun cruinneas an eolais a thugtar leis an iarratas seo a dhearbhú. Is féidir tuairisc a lorg ón Roinn 
Coimirce Sóisialaigh, ó na Coimisinéirí Ioncaim nó ó chomhlacht poiblí ar bith eile is dóchúil a bheidh ábalta, i 
dtuairim an Bhoird, cúnamh a thabhairt chun cruinneas an eolais atá tugtha agam a dhearbhú. Tuigim gur 
polasaí an Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil é aisíocaíocht a lorg maidir le costas cúnamh dlí ar bith a soláthraítear 
d’aon duine a dhéanann dearbhú bréagach mar chuid den iarratas seo. 

(iv) Dearbhaím leis seo go bhfuil an t-eolas atá á thabhairt leis an iarratas seo cruinn agus iomlán ar feadh 
m’eolais agus mo thuairime. 

 
 

Síniú Dáta    
 

NB. Seolfar ar ais chuig an iarratasóir foirmeacha nach gcomhlántar go hiomlán. Ba chóir foirmeacha comhlánaithe agus 
deimhnithe a sheoladh chuig: 

AN BORD UM CHÚNAMH DLÍTHIÚIL, SCÉIM LEASAITHE UM CHOMHAIRLE DLÍ STÁISIÚN AN GHARDA 
SÍOCHÁNA , RANNÓG UM CHÚNAMH DLÍ CHOIRIÚIL, 48/49 Sráid Brunswick Thuaidh, Lána Sheoirse, 
Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7 (DX 1085 Na Ceithre Cúirteanna) 

 

FÉACH THALL 

Uimh. Thag.  



Cuid 2: Sonraí na coinneála, na gcomhchomhairlí agus na daoine a bhí i láthair 

A.  Le comhlánú ag an dlíodóir atá an téileamh ar tháillí á dhéanamh.  Tá gá le deimhniú Garda (síniú agus stampa an stáisiúin) chun 
deimhniú gur tharla na comhchomhairlí  agus/nó na freastail le haghaidh agallaimh Gharda/duine a bhí á choinneáil mar a leagtar amach 
thíos i gcás na coinneála seo. Úsáid na 3 bhosca chomhchomhairle sa líne uachtarach chun amanna tosaithe agus amanna críochnaithe aon 

chomhchomhairle ar bith a bhaineann leis an éileamh seo. Tabhair aird ar na teorainneacha ar chomhchomhairlí iníoctha mar a leagtar amach 
sa Treoirdhoiciméad. Cuir tic sa bhosca cuí le do thoil chun  comhchomhairle theileafón nó comhchomhairle sa stáisiún a chur in iúl. Scríobh 
go soiléir am tosaithe agus am críochnaithe gach freastal iomlán gurbh agallamh é. 

Dlíodóir 
Ainm (i mBLOCLITREACHA) 

Dlíodóir 
Ainm (i mBLOCLITREACHA) 

Dlíodóir 
Ainm (i mBLOCLITREACHA) 

Dáta 
/ / 

Síniú an Gharda agus stampa  
Comhchomhairle 1 

 
TEILEAFÓN 

 
SA STAISIÚN 

Dáta 
/ / 

Síniú an Gharda agus stampa 
Comhchomhairle 2 

 
TEILEAFÓN 

 
SA STAISIÚN 

Dáta 
/ / 

Síniú an Gharda agus stampa  
Comhchomhairle 3 

 
TEILEAFÓN 

 
SA STAISIÚN 

Am  
Tosaithe 

Am Tosaithe Am 
Tosaithe 

Am 
Críochnaithe 

Am 
Críochnaithe 

Am 
Críochnaithe 

Dlíodóir 
Ainm (i mBLOCLITREACHA) 

Dlíodóir 
Ainm (i mBLOCLITREACHA) 

Dlíodóir 
Ainm (i mBLOCLITREACHA) 

Date 
/ / 

Síniú an Gharda agus stampa  
 
 

Freastal ar Agallamh  
1 le Garda 

Date 
/ / 

Síniú an Gharda agus stampa 
 
 

Freastal ar Agallamh 
2 le Garda 

Date 
/ / 

Síniú an Gharda agus stampa  
 
 

Freastal ar Agallamh 
3 le Garda 

Am  
Tosaithe 

Am Tosaithe Am 
Tosaithe 

Am 
Críochnaithe 

Am 
Críochnaithe 

Am 
Críochnaithe 

Dlíodóir 
Ainm (i mBLOCLITREACHA) 

Dlíodóir 
Ainm (i mBLOCLITREACHA) 

Dlíodóir 
Ainm (i mBLOCLITREACHA) 

Dáta 
/ / 

Síniú an Gharda agus stampa  
 

Freastal ar Agallamh  
4 le Garda 

Dáta 
/ / 

Síniú an Gharda agus stampa 
 
 

Freastal ar Agallamh 
5 le Garda 

Dáta 
/ / 

Síniú an Gharda agus stampa  
 
 

Éisteacht le haghaidh  
Síneadh Ama 

Am  
Tosaithe 

Am Tosaithe  

Am 
Críochnaithe 

Am 
Críochnaithe 

 

NB Más gá, faoi fhorálacha na Scéime,  le héileamh a dhéanamh ar níos mó ná 5 fhreastal/3 chomhchomhairle (Féach Treoirdhoiciméad 
Scéim Leasaithe um Chomhairle Dlí Stáisiún an Gharda Síochána le haghaidh sonraí ag  www.legalaidboard.ie), bain úsáid as foirm eile chomh 
maith leis an gceann seo. NÍ MÓR an dá fhoirm  a sheoladh isteach le chéile mar éileamh iomlán. 

Costais taistil  iomlán na gciliméadar go dtí Stáisiún na nGarda agus ar ais uaidh:  
Le linn na coinneála thuasluaite, ar thug an dlíodóir a bhí i láthair cuairt ar dhuine ar bith eile a bhí á choinneáil?  
Thug ___       Níor thug  (cuir tic san áit chuí, le do thoil) 

 
B. Dearbhú agus sonraí an dlíodóra agus an chomhlachta 

Dearbhaím gur ceart na sonraí ar fad ar an bhfoirm seo agus gurb é seo an taon éileamh amháin atá á dhéanamh le haghaidh 
cúnamh dlí a soláthraíodh i gcás coinneála an duine thuasluaite. Dearbhaím freisin nach ndearna an duine atá á choinneáil, ná aon 
duine eile ar a son/shon, íocaíocht ar bith le haghaidh na comhairle a fuarthas agus nach ndearna mé, ná nach ndéanfaidh mé, 
socrú ar bith leis an duine atá á choinneáil ná le haon duine eile ar a son/shon. 

Ainm agus seoladh an chomhlachta le haghaidh íocaíochta (íocaí)  
  

Síniú cheannasaí an chomhlachta:   _ 

Uimh. CBL.__________________ Uimh. Cánach/USPS(PPSN) (i gcás duine nach bhfuil cláraithe le haghaidh cánach)    

Úsáid oifige BCD/LAB amháin 
ÚDARÚ     AN CHATAGÓIR ATÁ Á ÉILEAMH         LÍON TÁILLE IOMLÁN 

Síniú  Comhchomhairle Theileafóin   

Bloclitreacha  Comhchomhairle (sa stáisiún) 8pm – 8am   

Dáta  Comhchomhairle (sa stáisiún) 8pm – 8am/deireadh 
seachtaine/Lá Saoire Bainc 

  

Uimh. 
Soláthróra 

 Uaireanta cloig freastail   8pm – 8am   

Táille 
Iomlán  (gan 
CBL & le 
cáin  ) 

 
€ 

Uaireanta cloig freastail   8pm – 8am/ deireadh 
seachtaine/Lá Saoire Bainc 

  

Éisteacht le haghaidh Síneadh Ama   

Ciliméadair   
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