
      An Scéim um Chúnamh Dlíthiúil – Saincheisteann Coimeádta  

                     Iarratas ar Bhannaí Ard-Chúirte – Éileamh ar Íocaíocht  Foirm CI 2 

A.   Sonraí an Iarratasóra agus na Cúirte 

Ba cheart gach ceist i Rannóg A & B a chomhlánú i mBLOCLITREACHA. Ba cheart don aturnae agus/nó 

abhcóide a rinne ionadaíocht ar an iarratasóir sa Chúirt an Fhoirm CI 2 seo a chomhlánú agus í a chur 

isteach chuig Cláraitheoir na Cúirte ar lá na hÉisteachta. 

Ainm an Iarratasóra (BLOCLITREACHA)  

Uimhir Thaifid Cúirte (Uimhreacha Taifid 
Cúirte) 

 

Dáta na hÉisteachta  

Cúirt  

 

Dátaí aon Liostálacha / Éisteachtaí 
roimhe seo den Iarratas seo ar Bhannaí 
 

 

           Áit choimeádta (más infheidhme) 

 

 

Ban
naí 

 Laghdú 
Bannaí 

 Achom
harc 
Bannaí 

 Éags
úlach
t 
Bann
aí  

 Cúlghairm 
Bannaí 

 Eile  

Tabhair le fios thuas le do thoil cén cineál iarratais a bhfuil feidhm leis sa chás seo. 

B.  Ionadaíocht dlí (Tabhair sonraí le do thoil maidir leis an ionadaíocht dlí a bhí i láthair ag an Éisteacht 

Chúirte)  

Ainm an aturnae   
Ainm ghnólacht an aturnae   
Seoladh ghnólacht an aturnae   

 

 
Uimhir um chúnamh dlíthiúil an íocaí   
Uimhir CBL ghnólacht an aturnae  

 

Ainm an abhcóide shóisearaigh    
Seoladh an abhcóide shóisearaigh   

 

 
Uimhir um chúnamh dlíthiúil an íocaí  
Uimhir CBL an abhcóide shóisearaigh  

 

Ainm an abhcóide shinsearaigh    
Seoladh an abhcóide shinsearaigh   

 

 
Uimhir um chúnamh dlíthiúil an íocaí  
Uimhir CBL an abhcóide shinsearaigh  

 

                                                   



                                                                                                                                             Thall                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Más infheidhme, ainmnigh an té a 
d'ullmhaigh an Foriarratas 

Más infheidhme, ainmnigh an té 
a d'ullmhaigh an Mionnscríbhinn 

Forais 
Aturnae   
Abhcóide   
Ceachtar   
Dáta a seoladh isteach é 
chuig an gCúirt 

  

                                                                  

 Dátaí  Suíomh 

Dátaí comhairliúcháin leis an aturnae 
(más ann) 

  

Dátaí comhairliúcháin leis an abhcóide 
(más ann) 

  

     

Sonraí maidir le táillí eile arna n-
éileamh ag an aturnae 

Deimhnithe 
Tá / Níl 

Dáta An méid arna 
éileamh 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

C.    Dearbhú an Aturnae & an Abhcóide (léigh é seo go cúramach sula síníonn tú thíos) 

Deimhním go bhfuil an fhaisnéis a cuireadh ar fáil thuas ceart, agus nár cuireadh na míreanna a bhfuil 

éileamh á dhéanamh orthu san áireamh le haon éileamh eile agus gur mhol an chúirt go n-íocfaí ionadaíocht 

dlí an iarratasóra faoin Scéim. Dearbhaím go raibh mé i láthair chun ionadaíocht a dhéanamh ar an 

iarratasóir sa Chúirt ar an dáta sonraithe agus nach ndearna an duine aon íocaíocht nó nach ndearnadh aon 

íocaíocht ar son an duine i dtreo chostas an cháis agus nach ndearna mise ná nach ndéanfaidh mé aon 

chomhaontú leis an duine atá i gceist nó ar a shon/son. 

 

Síniú an aturnae:                   _____________________________      Dáta: ____________________    

Síniú an abhcóide shóiseraigh:__________________________________ Dáta:______________________ 

Síniú an abhcóide shinsearaigh:_____________________________      Dáta: __________________ 

D.    Deimhniú le comhlánú ag Cláraitheoir na Cúirte 

 Rinne Ní 
dhearna 

An ndearna an t-iarratasóir iarratas ar rochtain chuig an Scéim ag tús na n-imeachtaí 
agus ar mhol an Chúirt forálacha na Scéime um Chúnamh Dlíthiúil - Saincheisteanna 
Coimeádta?  

  

An ndearna an t-aturnae agus an t-abhcóide atá ainmnithe thuas freastal ar an gCúirt le 
haghaidh na hÉisteachta? 

  

An raibh an t-abhcóide sóisearach san áireamh i moladh na Cúirte?    

An raibh an t-abhcóide sinsearach san áireamh i moladh na Cúirte?   

 
Faisnéis ábhartha eile: _____________________________________________________________      
 
Dearbhaím ar feadh m'eolais go bhfuil an fhaisnéis atá tugtha ar an bhfoirm seo ceart. 
Síniú Chláraitheoir na Cúirte:______________________________   Dáta: __________________________  
 
Is féidir tuilleadh eolais maidir leis an Scéim um Chúnamh Dlíthiúil – Saincheisteanna Coimeádta a fháil ar 
www.legalaidboard.ie 

http://www.legalaidboard/

