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UIMH. THAG. 
AN BCD 

 

RANNÁN 1:   Dearbhú                                                                 
 
A. Sonraí pearsanta (ní mór don té a coinníodh gach réimse a chomhlánú i mBLOCLITREACHA) 

 
Ainm  UIMHIR PSP  

Seoladh buan  

Dáta breithe  Uimh. theil.  

 
B. Dáta coinneála ______________________       Stáisiún na nGardaí _________________________ 
 
Luaigh an reachtaíocht faoinar tharla an choinneáil: 
(Cuir tic sa bhosca cuí)    

Alt 30, An tAcht Um Chiontaí 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 té a coinníodh.)  

 
(i)  Luaigh an bhfuil tú fostaithe i láthair na huaire:                                               Tá _____    Níl _______ 
 
(ii) Luaigh an t-ollioncam bliantúil atá agat ó gach fostaíocht:                           €  ___________________                          
 
(iii) Luaigh an bhfuil íocaíocht Leasa Shóisialaigh á fáil agat faoi láthair:          Tá _____    Níl _______  
 
(iv) Má tá, sonraigh cén cineál socha(i)r a fhaightear: _____________________________________________ 

  
 
D.  Dearbhú (Nír mór don iarratasóir pointí (i)(v) a léamh/a thuiscint go cúramach roimh dóibh an 

Dearbhú seo a shíniú) 
 
(i) Déanaim iarratas leis seo, ar chomhairle dlí faoi Scéim Comhairle Dlí Stáisiúin na nGardaí. Dearbhaím nach 

bhfuil m’ollioncam iomlán os cionn €20,316.  Tuigim go bhféadfar iarradh orm an dearbhú seo a fhíorú. 
(ii) Tuigim go mbeidh mé féin go pearsanta freagrach as na costais a bhaineann le seirbhísí dlí a sholáthar sa chás 

seo mura gcomhlíonaim na critéir thuasluaite. Tuigim go mbeidh an duine go pearsanta freagrach as na costais a 
bhaineann le seirbhísí dlí a sholáthar laistigh de Stáisiún na nGardaí, mura bhfuil siad ag fáil íocaíochta Leasa 
Shóisialaigh nó má tá a n-ioncam iomlán os cionn €20,316 (comhlán), faoi fhorálacha Scéim Comhairle Dlí 
Stáisiúin na nGardaí. 

(iii) Tugaim leis seo, cead don Bhord um Chúnamh Dlíthiúil tuairisc ar bith a mheasann siad is gá a lorg, d’fhonn 
cruinneas an eolais a chuirtear isteach faoin iarratas seo a chinntiú. Féadfar tuairisc den chineál seo a iarradh ón 
Roinn Coimirce Sóisialaí, ó na Coimisinéirí Ioncaim nó ó chomhlacht poiblí ar bith a bheadh in ann, i dtuairim an 
Bhoird, cúnamh a sholáthar chun cruinneas an eolais a sholáthair mé thuas a fhíorú.    

(iv) Tuigim go bhfuil sé mar bheartas ag an mBord um Chúnamh Dlíthiúil, aisíocaíocht a lorg ar chostas aon 
chomhairle dlí a soláthraíodh do dhuine a rinne dearbhú bréagach san iarratas seo.  

(v) Dearbhaím leis seo, ar feadh m'eolais agus mo thuairime, go bhfuil an t-eolas a soláthraíodh i leith an iarratais 
seo cruinn agus críochnúil. Níl ach aon fhoirm amháin comhlánaithe agam i leith na coinneála seo.  

 
 
Sínithe ______________________________________________ Dáta ____________________________  
 



 

NB. Seolfar foirmeacha neamhiomlána ar ais chuig an iarrthóir. Ní mór foirmeacha atá deimhnithe agus 

comhlánaithe ina niomláine a sheoladh chuig: AN BORD UM CHÚNAMH DLÍTHIÚIL, SCÉIM COMHAIRLE DLÍ 

STÁISIÚIN NA nGARDAÍ, AN RANNÓG UM CHÚNAMH DLÍTHIÚIL COIRIÚIL, 47 SRÁID AN MHÓTA UACHTARACH, 

BAILE ÁTHA CLIATH 2 (DX 139 BAILE ÁTHA CLIATH). 

  RANNÁN 2:    Sonraí Coinneála, Comhairliúchán & Éisteachtaí 
 

A.   Le comhlánú ag an aturnae atá ag éileamh táillí. Tá deimhniú an Gharda Síochána ag teastáil le dearbhú gur 

coinníodh an duine a luadh i Rannán 1 an     /      /20    faoin reachtaíocht atá luaite lastall agus gur tharla na 

comhairliúcháin mar atá leagtha amach thíos.    (cuir tic go soiléir leis an gcineál comhairliúchán atá i gceist faoi 

gach dáta)  

Dáta     
       /       / 

Síniú an Gharda: 
 
 
 
 

Stampa an Gharda 1 

Dáta     
       /       / 

Síniú an Gharda: 
 
 
 
 

Stampa an Gharda 2 

Dáta     
       /       / 

Síniú an Gharda: 
 
 
 
 

Stampa an Gharda 3 

 Cuairt  
9rn - 7in 

 Cuairt  
9rn - 7in 

 Cuairt  
9rn - 7in 

 Cuairt 
7in - 9rn 

 Cuairt 
7in - 9rn 

 Cuairt 
7in - 9rn 

Cuairt 
Deireadh 

Cuairt 
Deireadh 

Cuairt 
Deireadh 

Comhairliúchán 
Teileafóin 

Comhairliúchán 
Teileafóin 

Comhairliúchán 
Teileafóin 

Dáta     
       /       / 

Síniú an Gharda: 
 
 
 
 

Stampa an Gharda 4 

Dáta     
       /       / 

Síniú an Gharda: 
 
 
 
 

Stampa an Gharda 5 

Dáta     
       /       / 

Síniú an Gharda: 
 
 
 
 

Stampa an Gharda 6 

 Cuairt  
9rn - 7in 

 Cuairt  
9rn - 7in 

 Cuairt  
9rn - 7in 

 Cuairt 
7in - 9rn 

 Cuairt 
7in - 9rn 

 Cuairt 
7in - 9rn 

Cuairt 
Deireadh 

Cuairt 
Deireadh 

Cuairt 
Deireadh 

Comhairliúchán 
Teileafóin 

Comhairliúchán 
Teileafóin 

Comhairliúchán 
Teileafóin 

Dáta     
       /       / 

Síniú an Gharda: 
 
 
 
 

Stampa an Gharda 7 

Dáta 
       /       /     

Síniú an Gharda: 
 
 
 
 

Stampa an Gharda 8 
 

Dáta    
       /       /  

Síniú an Gharda: 
 
 
 
 

Stampa an Gharda 1 
 Éisteacht maidir le Fadú 

 Cuairt  
9rn - 7in 

 Cuairt  
9rn - 7in 

ÉISTEACHT 
MAIDIR LE 

FADÚ 

 Cuairt 
7in - 9rn 

 Cuairt 
7in - 9rn 

Cuairt 
Deireadh 

Cuairt 
Deireadh 

Comhairliúchán 
Teileafóin 

Comhairliúchán 
Teileafóin 

  

NB Más gá breis agus 8 gcomhairliúchán a éileamh, de réir fhorálacha Scéim na nGardaí (féach Doiciméad Treorach Scéim 

Stáisiúin na nGardaí chun thuilleadh sonraí a fháil ag www.legalaidboard.ie), féadfar úsáid a bhaint as foirm eile chun Rannán 2 

a chomhlánú. CAITHFEAR an dá fhoirm a thabhairt ar ais le chéile mar éileamh iomlán. 
 

Costais taistil – iomlán na gciliméadar chuig Stáisiún na nGardaí agus uaidh: 

__________________________________________________ 
 

 

B.   Dearbhú agus sonraí an aturnae agus an ghnólachta 

Dearbhaím go bhfuil na sonraí a tugadh ar an bhfoirm seo ceart agus gurb é seo an taon éileamh atá á dhéanamh ar 

chomhairle dlí a soláthraíodh i leith choinneáil an choinneálaí thuas. Dearbhaím freisin nach bhfuil aon íocaíocht déanta ag an 

gcoinneálaí, ná thar ceann an choinneálaí i leith na comhairle sin agus nach ndearna ná nach ndéanfaidh mé aon chomhaontú 

leis an gcoinneálaí ná thar ceann an choinneálaí. 
 

Ainm agus seoladh an ghnólachta atá le híoc 

(íocaí):_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Ainm(neacha) an aturnae (na naturnaetha) a bhí i mbun comhairliúchá(i)n 

___________________________________________________________ 

Síniú cheannasaí an 

ghnólachta:___________________________________________________________________________________ 
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Uimh. CBL_______________________________ ID Cánach/UPSP (mura bhfuiltear cláraithe do CBL)_____________________ 

 
Le húsáid ag an oifig BCD amháin 

ÚDARÚ CINEÁL COMHAIRLIÚCHÁIN UIMHIR TÁILLE 
Síniú  Cuairt LAE - 9rn go dtí 7in   

Bloclitreacha  Cuairt OÍCHE - 7in go dtí 9rn/Deireadh 
Seachtaine/Saoire Bainc  

  

Dáta  Comhairliúchán Teileafóin   

 
 Éisteacht maidir le Fadú   

Ciliméadair   

 


