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3: Cairt Íospartach na Seirbhíse Cúirteanna
Conas a fhreastalóidh an tSeirbhís Chúirteanna ort
Tá sé d’aidhm ag an tSeirbhís Cúirteanna breathnú i ndiaidh riachtanais
íospartaigh na coireachta trí na háiseanna agus na seirbhísí seo a leanas a chur
ar fáil:
• tá seomraí feithimh d’íospartaigh ar fáil i mbeagnach gach teach cúirte
athchóirithe agus i roinnt tithe cúirte eile chomh maith;
• tá svuít tiomanta cheithre sheomra agus ionad fáilte ar fáil d’íospartaigh
laistigh de na Cúirteanna Coiriúla Breithiúnais i mBaile Átha Cliath;
• más féidir, cuirfear seomraí ar leataobh go speisialta le haghaidh
íospartach i ngach tionscadal athchóirithe amach anseo;
• tá áiseanna nasc físe ar fáil i roinnt seomraí cúirte – faoi réir orduithe
na Cúirte, is féidir le finnéithe soghonta iad seo a úsáid agus fianaise
á tabhairt acu. Mura mbíonn na háiseanna seo ar fáil sa seomra cúirte
a bhfuil tusa ag freastal air féadfaidh an Chúirt a ordú go mbogtar an
éisteacht go dtí seomra cúirte áit a bhfuil a leithéid d’áiseanna ar fáil, sa
chaoi gur féidir leat fianaise a thabhairt trí nasc físe;
• tá suíocháin fhorchoimeádta ar fáil do theaghlach an duine éagtha
i gcásanna dúnmharaithe agus dúnorgain ag éisteachtaí sa Chúirt
Choiriúil Chuarda agus sa Phríomh-Chúirt Choiriúil, ach socrú a
dhéanamh roimh réidh;
• is féidir le híospartaigh cuairt a thabhairt ar theach na cúirte roimh an
triail, ach socrú a dhéanamh roimh réidh, agus má bhíonn gá leis;
• oifigigh idirchaidreamh custaiméirí laistigh de gach ceann dár n-oifigí
– is iad na hoifigigh seo an chéad phointe teagmhála d’aon fhiosrú ó
íospartach. Is féidir le hoifigigh idirchaidreamh custaiméirí rochtain ar
sheomraí íospartach a shocrú, tráth a mbíonn siad ar fáil, agus suíocháin
teaghlaigh i gcásanna dúnmharaithe agus dúnorgain a chur in áirithe,
agus cuairteanna roimh réidh ar thithe cúirte a eagrú. Is féidir leo
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•

freisin sonraí teagmhála a thabhairt duit d’eagraíochtai deonacha a
thairscíonn tacaíocht d’íospartaigh na coireachta; agus
bíonn suíonna dlí teaghlaigh faoi leith i ngach mórláthair cúirte – ach
is féidir cásanna práinneacha, mar iarratas ar ordú cosanta, a éisteacht i
gcónaí ag amanna eile chomh maith.

Seiribhísí eile
Cuirimid tacaíocht agus eolas ar fáil freisin trí na seirbhísí seo a leanas:
• tabharfaidh ár láithreán gréasáin www.courts.ie, raon leathan eolais
duit faoi dhul chun na cúirte – tá an láithreán gréasáin ar fáil i mBéarla
agus i nGaeilge, agus tá roinnt foilseachán ar fáil freisin i bhFraincis agus
i Spáinnis. Tá roinn sa láithreán gréasáin do dhaoine atá ag dul chun na
cúirte den chéad uair, lena n-áirítear mar íospartach nó mar fhinné;
• foilseachán dár teideal Ag Dul Chun na Cúirte – tá sé seo le fáil mar
leabhrán, ar DVD nó ar ár láithreán gréasáin. Tugann sé raon eolais faoin
gcaoi a n-oibríonn próiseas na cúirte, lena n-áiritear cad a tharlaíonn sa
chúirt, cé hiad na daoine atá i láthair sa chúirt agus cad a tharlaíonn tar
éis trialach;
• seirbhís ateangaireachta i seomra na cúirte – tá sé seo ar fáil, ar ordú na
cúirte, d’fhinnéithe nach labhrann Béarla sa chaoi gur féidir leo a gcuid
fianaise a thabhairt nó ráiteas tionchair íospartaigh a dhéanamh i gcás
go gceadaíonn an dlí nó an chúirt go ndéanfaí ráiteas.
Tá sé mar aidhm againn seirbhís chúirtéiseach, chóir agus íogair a sholáthar
d’íospartaigh na coireachta. Leanfaimid orainn ag caint le grúpaí úsáideoirí
speisialta a dhéanann ionadaíocht thar cheann íospartach ag an leibhéal
réigiúnach agus an leibhéal náisiúnta araon.
Mura mbíonn tú sásta leis an tseirbhís cad is féidir
a dhéanamh
Is mian linn seirbhís éifeachtach agus gasta a thabhairt duit a fhreastalaíonn ar
do riachtanais. Má bhíonn tú míshásta le haon chuid dár seirbhís is féidir leat
teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Seirbhíse do Chustaiméirí, a dhéileálann le
gearáin.
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Féadfaidh tú dul i dteagmháil le duine ar bith díobh seo a leanas:		
Ceannasaí Seirbhísí do Chustaiméirí
Teil: (01) 888 6000
An tSeirbhís Chúirteanna
Faics: (01) 888 6090
Teach Phoenix
Láithrean Gréasáin: www.
15–24 Sráid Phoenix Thuaidh
courts.ie
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliath 7.
•
Cléireach na Cúirte Dúiche Áitiúil; nó
•
An Cláraitheoir Contae Áitiúil.
Is féidir leat sonraí teagmhála don dá cheann deireanach a fháil ar www.courts.
ie, nó ar leathnaigh uaine an eolaí teileafóin faoin roinn ‘An tSeirbhís Cúirteanna’.
Ról na Seirbhíse Cúirteanna
Bunaíodh an tSeirbhís Chúirteanna i Samhain 1999 leis na cúirteanna a
bhainistiú. Caithfimid, de réir dlí, riachtanais úsáideoirí cúirte, lena n-áirítear
finnéithe agus íospartaigh na coireachta, a chur san áireamh. Leagtar ár sainordú
síos in Acht na Seirbhíse Cúirteanna, 1998.
An tSeirbhís Chúirteanna:
•
tá sí freagrach as bainistiú agus riaradh na gcúirteanna;
•
cuireann sí áiseanna ar fáil d’úsáideoirí cúirteanna;
•
déanann sí bainistiú agus cothabháil ar fhoirgnimh chúirte;
•
tugann sí eolas ar chóras na gcúirteanna; agus
•
cuireann sí riachtanais úsáideoirí cúirte, lena n-áirítear íospartaigh
choireachta, san áireamh agus beartais agus straitéisí á bhforbairt chun
ár sainordú a fheidhmiú.
Tabhair ar aird le do thoil nach féidir linn aon rud a rá nó idirghabháil a
dhéanamh ar aon bhealach ar chúrsaí pianbhreitheanna agus ar íospartaigh ag
tabhairt fianaise. Is cúrsaí iad seo don bhreitheamh atá neamhspleách agus a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna á gcomhlíonadh. Ní féidir aghaidh a thabhairt
ar chinneadh breithimh ach trí na cúirteanna – mar shampla trí achomharc a
dhéanamh.
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Do threoir do na cúirteanna coiriúla

Cúirt

Cásanna coiriúla a éisteadh

Á éisteacht

Láthair

An Chúirt
Dúiche

Mionchoireanna

Breitheamh
amháin, gan
aon ghiúiré

130 teach
cúirte

An Chúirt
Chuarda

Coireanna níos tromchúisí,
ach amháin coireanna mar
dhúnmharú, éigniú, ionsaí
tromchúiseach gnéasach

Breitheamh
amháin agus
giúiré in
éineacht leis

8 cuaird
agus suíomh
amháin ar
a laghad
den Chúirt
Chuarda i
ngach contae

Déileálann freisin le
hachomhairc ón gCúirt
Dúiche
An Ard-Chúirt

Ar a dtugtar an PhríomhChúirt Choiriúil agus
cásanna coiriúla á dtriail
lasmuigh de dhlínse
na Cúirte Cuarda –
mar shampla cásanna
dúnmharaithe, éigniú
agus ionsaí tromchúiseach
gnéasach

Breitheamh
amháin agus
giúiré leis

Cúirteanna
Coiriúla
Breithiúnais i
mBaile Átha
Cliath agus
láithreacha
lasmuigh de
Bhaile Átha
Cliath ó am
go chéile

An Chúirt
Choiriúil
Speisialta (a
bunaíodh
1972)

Coireanna sonraithe a
bhaineann go príomha le
sceimhlitheoireacht agus le
coiriúlacht thromchúiseach
‘eagraithe’

Triúr
breitheamh,
gan aon
ghiúire

Cúirteanna
Coiriúla
Breithiúnais i
mBaile Átha
Cliath
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Cúirt
An Chúirt
Achomhairc
Choiriúil

Cásanna coiriúla a éisteadh
Achomhairc ón gCúirt
Chuarda, ón bPríomhChúirt Choiriúil agus ón
gCúirt Choiriúil Speisialta

Á éisteacht

Láthair

Breitheamh
Ard-Chúirte

Cúirteanna
Coiriúla
Breithiúnais i
mBaile Átha
Cliath

Triúr, nó i
gcásanna
áirithe,
cúigear
breitheamh
den Chúirt
Uachtarach

Na Ceithre
Cúirteanna i
mBaile Átha
Cliath

Is breitheanna
críochnaitheacha iad mura
mbíonn pointe dlí i gceist ar
díol spéise poiblí ar leith é
An Chúirt
Uachtarach

Achomhairc ón gCúirt
Achomhairc Choiriúil ar
phointe dlí ar díol spéise
poiblí ar leith é
Achomhairc in aghaidh
Orduithe Ard-Chúirte in
iarratais ar Athbhreithnithe
Breithiúnacha
Cásanna sonraithe ón
gCúirt Chuarda (is éard is
cás sonraithe ná ráiteas i
scríbhinn a leagan amach
fíricí an cháis)

(Eagrán: Meitheamh, 2010)
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