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7: Komisja Pomocy Prawnej – poradnik dla ofiar
Czego można oczekiwać od Komisji Pomocy Prawnej?
Jeżeli kwalifikują się Państwo do naszych usług:
•
zapewniamy terminowe i wysokiej jakości doradztwo prawne oraz
zastępstwo w sądzie, jeżeli jest ono wymagane;
•
służymy poradą z zachowaniem poufności; oraz
•
zapewniamy uprzejme traktowanie zawsze zgodnie z postanowieniami
naszej Karty Praw Klienta.

Jakie działania można podjąć, jeśli nie spełnimy Państwa
oczekiwań?
W celu złożenia skargi dotyczącej jakiegokolwiek aspektu świadczonych przez
nas usług prosimy o kontakt z osobą wymienioną poniżej.
		
Customer Liaison Officer
Legal Aid Board
47 Upper Mount Street
Dublin 2
Tel.: (01) 644 1900
Połączenie Lo-call (opłata jak za połączenie lokalne): 1890 615 200
Faks: (01) 662 3661
Strona internetowa: www.legalaidboard.ie

Rola Komisji Pomocy Prawnej
Komisja Pomocy Prawnej udziela pomocy prawnej i porad w sprawach
cywilnych osobom, których nie stać na pokrycie kosztów takiej obsługi.
Większość spraw mieści się w obszarze prawa rodzinnego oraz dotyczy
przemocy w rodzinie. W przypadku spraw o gwałt i inną poważną napaść
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seksualną, a także spraw o handel nielegalnym towarem zastosowanie mają
specjalne postanowienia.
Świadczymy usługi poprzez sieć ośrodków pomocy prawnej prowadzących
działalność w pełnym i niepełnym wymiarze godzin na terenie całego kraju.
W ośrodkach tych pracują nasi adwokaci. Zatrudniamy również prywatnych
adwokatów na potrzeby świadczenia usług na rzecz naszych klientów.
Udzielamy porad ofiarom gwałtów i innych poważnych przestępstw
seksualnych. Ponadto w trakcie sprawy o gwałt lub inną poważną napaść
seksualną oskarżony zwraca się do sądu o wniesienie do sprawy kwestii
związanych z wcześniejszymi doświadczeniami seksualnymi ofiary. Wówczas
reprezentujemy ofiarę w taki sposób, aby wniosek ten został obroniony. Usługi
te są dostępne bez względu na status majątkowy ofiary i bezpłatnie.
Posiadamy wiele ulotek informacyjnych dotyczących świadczonych przez nas
usług oraz obszarów prawa objętych prowadzoną przez nas działalnością. Ulotki
te, a także wykaz naszych ośrodków pomocy prawnej są dostępne na naszej
stronie internetowej lub udostępniane pod adresem podanym poniżej.

Legal Aid Board
Head Office
Quay Street
Cahirciveen
Co. Kerry.
Tel.: (066) 947 1000
Strona internetowa: www.legalaidboard.ie

(Data publikacji: czerwiec 2010 r.)

BIURO DO SPRAW OFIAR PRZESTĘPSTW - Ministerstwo Sprawiedliwości
				
i Reformy Prawa
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