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7: Cairt Íospartach an Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil
Conas a fhreastalóidh an Bord um Chúnamh Dlíthiúil ort
Má tá tú incháilithe le haghaidh ár seirbhísí:
•
tabharfaimid comhairle dlí ardcaighdeáin duit in am tráth agus
feidhmeoimid ar do shon sa chúirt, más infheidhme;
•
cuirfimid comhairle ort i modh rúin; agus
•
caithfimid go béasach leat i gcónaí ag teacht lenár gCairt Chustaimérí.

Mura mbíonn tú sásta leis an tseirbhís cad is féidir a dhéanamh
Más mian leat gearán a dhéanamh faoi aon ghné dár seirbhís, féadfaidh tú
teagmháil a dhéanamh lenár:
		
Oifigeach Idirchaidreamh Custaiméirí
An Bord um Chúnamh Dlíthiúil
47 Sráid an Mhóta Uachtarach
Baile Átha Cliath 2.
Teil: (01) 644 1900
Íosghlao: 1890 615 200
Faics: (01) 662 3661
Láithreán Gréasáin: www.legalaidboard.ie

Ról an Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil
Cuireann an Bord um Chúnamh Dlíthiúil cúnamh dlí agus comhairle ar fáil i gcúiseanna
sibhialta do dhaoine nach acmhainn leo íoc. Baineann an chuid is mó dár gcuid oibre
le réimse dlí teaghlaigh agus foréigin teaghlaigh. Tá socruithe ar leith ann d’éigniú agus
d’ionsaithe tromchúiseacha gnéis eile, chomh maith le cúiseanna gáinneála.
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Déanaimid ár seirbhísí a sheachadadh trí líonra d’ionaid dlí lánaimseartha
agus páirtaimseartha ar fud na tíre. Tá ár ndlíodóirí mar fhoireann sna hionaid
seo. Tugaimid conradh freisin do dhlíodóirí príobháideacha chun seirbhísí a
sholáthar dúinn.
Tá seirbhís chomhairleach againn d’íospartaigh éignithe agus cúiseanna
ionsaithe tromchúiseacha gnéis eile. Chomh maith leis seo má dhéanann an
cúisí iarratas chun na cúirte le linn cúis éignithe nó ionsaithe thromchúisigh
gnéis chun ceisteanna a thógáil faoi do thaithíocht chollaí roimhe seo,
déanfaimid ionadaíocht thar do cheann chun cosaint a dhéanamh ar an iarratas
sin. Níl tástáil acmhainne ag dul leis na seirbhísí seo, agus tá siad ar fáil agat saor
in aisce.
Tá sraith bileoga eolais againn faoinár gcuid seirbhísí agus na réimsí dlí a mbímid
ag obair iontu. Féadfaidh tú na bileoga seo a fháil, mar aon le liosta na n-ionad
dlí, ar ár láithreán gréasáin nó trí dhul i dteagmháil leis:

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil
An Phríomh-Oifig
Sráid an Chalaidh
Cathair Saidhbhín
Co. Chiarraí.
Teil: (066) 947 1000
Láithreán Gréasáin: www.legalaidboard.ie

(Eagrán: Meitheamh, 2010)
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