
Séanadh: Beartaímid gur treoir ghinearálta, agus sin amháin, atá san eolas sa 

bhileog seo agus ba cheart duit comhairle ghairmiúil a fháil.  

Ní ghlacaimid le haon fhreagracht as earráidí ná easnaimh.

Cad is lánúin chomhchónaithe ann?
Má tá tú i do chónaí le do pháirtí ach 
nach bhfuil tú pósta nó i bpáirtnéireacht 
shibhialta, d’fhéadfaí tú a bhreithniú 
mar lánúin chomhchónaithe. Tugann dlí 
na hÉireann cearta dlíthiúla áirithe do lánúin 
chomhchónaithe. Mar shampla, má thagann 
deireadh le do chaidreamh, nó má fhaigheann do 
pháirtí bás – d’fhéadfá a bheith in ann iarratas a 
dhéanamh chuig an gcúirt le haghaidh tacaíochta 
airgeadais.

An gcáilím mar chomhchónaitheoir?
Ní féidir ach le cúirt ach cinneadh a dhéanamh 
cibé an gcáilíonn tú mar chomhchónaitheoir nó 
nach gcáilíonn. Chun cáiliú, caithfidh tú a 
thaispeáint go raibh tú i do chónaí le do pháirtí i 
gcaidreamh 
‘pearsanta agus tiomanta’ le roinnt blianta. 
Breathnóidh an chúirt ar:
- fad do chaidrimh
-  cé chomh mór is a bhí sibh ag brath ar a 

chéile ó thaobh airgeadais de
-  cibé an bhfuil leanaí agaibh nó nach bhfuil
-  cibé ar mheas daoine eile gur lánúin a bhí 

ionaibh nó nár mheas

Cé chomh fada agus is gá dom a bheith i mo 
chónaí le mo pháirtí chun cáiliú?Chun cáiliú 
mar chomhchónaitheoir, ní mór duit a 
thaispeáint go bhfuil tú i do chónaí le do pháirtí 
le haghaidh:
-  cúig bliana, nó
-  dhá bhliain más rud é go bhfuil leanbh 

agat le do pháirtí

Cén fáth ar chóir dom labhairt le m’aturnae? 
Tá an dlí sa réimse seo casta. Is féidir le 
d’aturnae cabhrú leat do chearta a thuiscint agus 
tú a threorú tríd an bpróiseas iarratais. Ós rud é 
go bhfuil teorainneacha ama daingne i gceist, 
ba chóir duit labhairt le d’aturnae a luaithe is 
féidir tar éis do do chaidreamh a chríochnú.

Tuilleadh eolais
Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig 
poconsol.ie
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