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9: Cairt Íospartach an Bhinse Cúitimh i leith
Díobhálach Coiriúla
Conas a fhreastalóidh an Binse ort
Má tá iarratas ar chúiteamh a bhaineann le coir á dhéanamh agat, déileálfaimid
go díreach leat. Nó, más mian leat é, oibreoimid le heagraíocht tacaíochta
íospartaigh atá ag gníomhú thar do cheann.
Déanfaimid seo a leanas:
•
tabharfaimid eolas duit chun cuidiú leat an fhoirm iarratais ar
chúiseamh a chomhlánú;
•
déileálfaimid leat ar bhealach gairmiúil béasach;
•
cuirfimid cinneadh i scríbhinn chugat faoi do chás;
•
íocfaimid aon chúiteamh atá ag dul duit chomh tapa agus is féidir; agus
•
inseoimid duit faoi do cheart achomhairc faoi chinneadh de chuid an
Bhinse.
D’fhéadfá a bheith ag lorg cúitimh freisin ó bhallstát eile laistigh den Aontas
Eorpach (AE) ar dhíobháil a bhain díot de thoradh coireachta foréigní sa tír sin.
Más amhlaidh atá, déanfaimid:
•
comhairle a chur ort faoi éileamh a dhéanamh nó féadfaidh tú iarratas
a dhéanamh go díreach trí láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh
http://ec.europa.eu/ (féach an chuid ar ‘Chúiteamh d’íospartaigh
choireachta’);
•
an fhoirm iarratais agus do chuid freagraí a aistriú mura nglacann an
ballstát le hiarratais as Béarla; agus
•
comhfhreagras a fháil faoi d’éileamh ón mballstát eile, más mian leat é,
agus é a chur ar aghaidh chugat.

Mura mbíonn tú sásta leis an tseirbhís cad is féidir a
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dhéanamh
Féadfaidh tú achomharc a dhéanamh faoi chéad chinneadh de chuid an Bhinse.
Mura bhfaigheann tú sásamh as ár gcuid seirbhísí, féadfaidh tú scríobh chuig:
An Cathaoirleach
Binse Cúitimh i leith Díobhálacha Coiriúla
13 Sráid Haiste Íochtarach
Baile Átha Cliath 2.
Teil: (01) 661 0604
Faics: (01) 661 0598
R-phost: criminalinjuries@justice.ie
Láithreán Gréasáin: www.justice.ie (féach an chuid ar ‘fheidhmeanna rialála eile’,
ina bhfuil an fhoirm iarratais agus sonraí na scéime)

Ról an Bhinse Cúiteamh i leith Díobhálacha Coiriúla
Reáchtálann an Binse Cúitimh i leith Díobhalacha Coiriúla an scéim chúitimh
do dhíobhálacha pearsanta a d’fhulaing tú b’fhéidir, de bharr coireachta.
Reáchtálann sé scéim chúiteamh ar leith d’oifigigh phríosúin a fhuIaingíonn
díobhálacha pearsanta de bharr coireachta. Is é an tAire Dlí agus Cirt agus
Athchóirithe Dlí a cheapann comhaltaí an Bhinse.
Ceadaíonn an scéim chúitimh do dhíobhálacha pearsanta duit, díobhálacha a
d’fhulaing tú b’fhéidir, de bharr coireachta, íocaíocht a lorg do chaiteachais agus
do chaillteanais a d’fhulaing tú mar thoradh díreach ar choir fhoiréigneach, nó in
iarracht chun beatha duine a shabháil. Cuirtear san áireamh freisin sa scéim go
bhféadfadh teaghlach íospartaigh a fuair bás de bharr coire foréigní íocaíocht a
fháil.

OIFIG ĺOSPARTACH NA COIREACHTA - An Roinn Dlí agus Athchóirithe Dlí
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An chaoi a n-oibríonn sé:
•
de ghnáth déanann comhalta amháin den Bhinse cinneadh faoi gach
cás éilimh;
•
má bhíonn tú míshásta lena chinneadh, féadfaidh tú achomharc a
dhéanamh ina leith le triúr comhalta den Bhinse agus ní bheidh an
comhalta a rinne an cinneadh bunaidh san áireamh anseo;
•
cuirfimid an t-achomharc ar bun go príobháideach agus ar bhealach
neamhfhoirmiúil – ní bheidh gá agat le hionadaíocht dhlíthiúil;
•
ní íocfaidh an Binse aon chostaisí dlithiúla a d’fhéadfadh a bheith ort ag
éirí as éisteacht an Bhinse; agus
•
íocfaimid an cúiteamh i gcnapshuim, cé go gceadóimid íocaíocht
eatramhach i gcásanna áirithe.
Cuireann Treoir an AE ar Chúiteamh d’Íospartaigh Choireachta comhoibriú
ar bun idir ballstáit an AE sa chaoi gur féidir le híospartaigh cúiteamh a fháil
as coireanna a rinneadh i mballstát eile. Déanaimid éilimh ó bhallstáit eile a
phróiseáil. Cuidímid freisin le daoine a bhfuil cónaí orthu in Éirinn éilimh a chur
go dtí ballstáit eile.
Orduithe cúirte
Féadfaidh cúirt ordú a thabhairt do chiontóir cúiteamh a íoc le híospartach mar
chuid de chúis choiriúil.
Féadfaidh íospartach cás sibhialta a thógáil in aghaidh ciontóra i gcóir
cúitimh. Is faoin íospartach agus faoina fhoireann dlí atá an cás a thógáil. Agus
dámhachtain á dhéanamh, ní mór don Bhinse aon airgead a d’íoc an ciontóir leis
an íospartach a bhaint as.

(Eagrán: Meitheamh, 2010)
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