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Réamhfhocal leis an Ard-Aighne  
 
 
 
Tá áthas orm an Tuarascáil Bhliantúil seo ar ghníomhaíochtaí agus éachtaí na hOifige 

le linn 2012 a chur i láthair. Sa Tuarascáil leagtar amach príomhréimsí gníomhaíochta 

na hOifige le linn na bliana agus leagtar béim ar na príomhéachtaí maidir leis na 

cuspóirí ardleibhéil, na torthaí agus na straitéisí a chomhlíonadh mar atá leagtha 

amach i Ráiteas Straitéise na hOifige 2011-2014. 

 

Sa Tuarascáil Bhliantúil seo leagtar béim freisin ar an raon leathan de sheirbhísí dlí 

agus dréachtaithe a chuireann Oifig an Ard-Aighne (Oifig Shráid Mhuirfean) ar fáil. 

Chomh maith leis sin, léiríonn sí na tionscnaimh nuachóirithe leanúnacha atá á gcur i 

bhfeidhm ar fud na n-Oifigí a thugann seirbhís éifeachtach agus thráthúil dár gcuid 

cliant go léir. 

 

Is mian liom buíochas ó chroí a ghabháil leis na baill foirne go léir sa dá hoifig as a 

dtiomantas, a dtacaíocht agus a gcuid seirbhíse. 

 
 
 
Máire Whelan, SC 
Ard-Aighne 
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Réamhrá leis an Ard-Stiúrthóir  
A Ard-Aighne, a chara, 
 

Tá áthas orm Tuarascáil Bhliantúil an Ard-Aighne le haghaidh 2012 a chur i láthair. 

Cuimsíonn sí an Dara Tuarascáil Dul chun Cinn ar chur i bhfeidhm an Ráiteas 

Straitéise 2011-2014.  

 

I rith 2012, lean an Oifig ar aghaidh ag soláthar seirbhísí dlí agus í ag leagan béime ar 

sheachadadh ardchaighdeáin agus tráthúil dár gcuid cliant an Rialtas, Ranna agus 

Oifigí.   Thug na hAbhchóidí Comhairleacha comhairle dlí  laistigh de na réimsí sin 

áit ar tháinig ceisteanna éagsúla chun cinn, a bhain le pointí dlí bunreachtúla an AE, 

idirnáisiúnta agus intíre. Rinne na Dréachtóirí Parlaiminte cuid mhór tascanna 

dréachtaithe le linn 2012 lenar áiríodh: 

o Foilsíodh 55 Bhille Rialtais 

o Achtaíodh 54 Bhille Rialtais  

o Dréachtaíodh 262 Ionstraim Reachtúil agus rinneadh iad a tharchur 

chuig Ranna (ar bhain 49 díobh le tarchur bhearta an Aontais 

Eorpaigh). 

Sholáthair Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit sainseirbhisí aturnae ardchaighdeáin, lenar 

áiríodh seirbhísí dlíthíochta, seirbhísí réadmhaoine, conarthaí Rialtais agus seirbhísí 

idirbhirt eile. 

 

I gcomhthéacs sheachadadh seirbhísí dlí bhí ról lárnach ag an Oifig maidir le 

comhairle a chur ar an Rialtas agus an Roinn Airgeadais i ndáil le hábhair a d’eascair 

as an athstruchtúrú leanúnach ar na bainc agus géarchéim fiachais cheannasaigh an 

Euro. Bhí iarracht mhór ag teastáil chun comhairle a thabhairt faoi fhorbairt beartais, 

dréachtú reachtaíochta, léirmhíniú dlí AE agus intíre agus feidhm a thabhairt dó, 

doiciméid iasachta, iarratais chúirte agus dlíthíocht cosanta. Bhí an obair sin ach go 

háirithe dian ó thaobh an dlí mar gheall ar an tábhacht a bhí ag baint léi, méid na 

hoibre, a castacht, an t-athrú síoraí ar an maitrís fhíorasach agus an leibhéal práinne a 

bhí i gceist i gcónaí.  D’oibrigh an Oifig i ndlúthpháirt leis na foirne dlí a seoladh ag 

an “Troika” (an tAE, IMF, ECB) ar mhisin athbhreithnithe rathúla i ndáil le caibidliú 

na dtéarmaí agus na gcoinníollacha agus comhlíonadh leanúnach le Clár Coigeartaithe 

Macra-eacnamaíochta an AE/IMF. 
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D’fhoilsigh an Oifig Plean Gníomhaíochta in Eanáir 2012 agus Tuarascálacha Dul 

chun Cinn i mBealtaine agus i nDeireadh Fómhair 2012 ar chur i bhfeidhm Phlean 

Gníomhaíochta Oifig Shráid Mhuirfean, Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit agus an 

Choimisiúin um Athchóiriú an Dlí faoi Chomhaontú na Seirbhíse Poiblí (Comhaontú 

Pháirc an Chrócaigh). Sa Phlean Gníomhaíochta tá roinnt gníomhartha tábhachtacha a 

cuireadh ar aghaidh le linn na bliana.   

 

Lean an Oifig ar aghaidh ag forbairt agus ag cur i bhfeidhm go leor tionscnamh 

tábhachtach le linn na bliana a raibh ina measc  

      

 Gealltanas chun leanúint ar aghaidh ag cur feabhais ar tháirgiúlacht pé áit a 

bhféadfaí ó laistigh dá cuid acmhainní reatha chun freastal ar éileamh 

méadaithe a chuid cliant ar sheirbhísí dlí; 

 Bainistiú agus rialú leanúnach tháillí na n-abhcóidí de bhun nósanna imeachta 

agus phróisis iniúchta idir Oifig Shráid Mhuirfean agus Oifig an Ard-Aighne 

Stáit chun an luach is fearr ar airgead um chaiteachas den sórt sin a chinntiú; 

 Tuilleadh forbartha ar an Tionscadal chun Abhcóidí Comhairleacha a earcú, 

oiliúint a chur orthu agus iad a thabhairt ar iasacht do roinnt Ranna Rialtais.  Ó 

cuireadh tús leis an gClár i 2006 ghlac 21 dlíodóir páirt sa Chlár, agus iad 

tugtha ar iasacht do 10 Roinn rannpháirteach; 

 Leithdháileadh leanúnach acmhainní ar bhonn solúbtha chun dul i ngleic le 

mórtionscadail phráinneacha a bhí múnlaithe ar an modh oibre a forbraíodh 

chun déileáil leis na saincheisteanna dlí agus an t-ualach oibre trom ag eascairt 

ón ngéarchéim bhaincéireachta agus ó ghéarchéim fiachais cheannasaigh an 

euro  

 Dul i dtaithí i gcónaí ar mhodhanna cumarsáide athraithe agus é mar aidhm 

feabhas a chur ar bhainistiú eolais chun cinntiú go ndéantar seirbhísí dlí 

ardchaighdeáin a sheachadadh go tráthúil agus go héifeachtach; 

 Gealltanas chun solúbthacht a léiriú i gcónaí chun caillteanais baill foirne a 

thógáil san áireamh; 

 Tuilleadh coigilteas a bhaint amach chun laghdú a dhéanamh ar chaiteachas 

laistigh de na Vótaí. Ag deireadh 2012 bhí glanchaiteachas in Oifig Shráid 
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Mhuirfean níos ísle faoi 25% i gcomparáid le 2008. Bhain Oifig an 

Phríomhaturnae Stáit amach laghdú de 29% i gcaitheamh na tréimhse céanna; 

 Cabhrú le Ranna cliaint le bunachair sonraí a chruthú de chomhairle a fuarthas 

ón Oifig roimhe sin; 

 I gcomhaontú le Seirbhís Thithe an Oireachtais (Houses of the Oireachtas 

Service/HOS), cuireadh tús le húsáid a bhaint as an bhformáid nua Bille/Achta 

agus le dréacht-Bhillí agus leasuithe a tharchur tríd an gCóras Binse Oibre 

Reachtaíochta (LWB); 

 Cuireadh tús le cur i bhfeidhm Straitéis nua Teicneolaíocht Faisnéise is 

Cumarsáide 2012 – 2016; 

 Gealltanas chun leanúint ar aghaidh ag cabhrú le Ranna cliaint agus ag cur 

comhairle orthu maidir le tograí chun costais dlíthíochta a laghdú; 

 Tuilleadh feabhais agus beachtaithe ar an gCóras um Bainistiú Cásanna agus 

Taifead (ACME) chun cinntiú go raibh sé fós ag freastal chomh héifeachtach 

agus chomh héifeachtúil agus ab fhéidir ar an Oifig.  

 Leanadh ar aghaidh ag díriú i 2012 ar tuilleadh dul chun cinn a bhaint amach i 

dtreo tionscnaimh bainteach le hairgeadas a chur i bhfeidhm ar leibhéal 

lárnach, tuilleadh feabhais ar Chóras Bainistíochta Airgeadais na hOifige agus 

tar-rolladh comhéadain idir an gCóras nua um Bainistiú Cásanna agus Taifead 

agus an Córas Bainistíochta Airgeadais; 

 Tuilleadh nuashonraithe ar an leagan leictreonach de Leabhar Reachtaíochta 

na hÉireann chun Achtanna agus Ionstraimí Reachtúla ó 1922 go 2012 a 

chuimsiú lenar áiríodh oiriúnú an eISB le go bhfaigheadh úsáideoirí gléasanna 

soghluaiste, lenar áiríodh fáil “Apps” saor in aisce le haghaidh úsáideoirí 

iPhone/iPad agus Android; 

 

Ag machnamh ar na héachtaí iomaí a baineadh amach le linn na bliana, ba mhaith 

liom buíochas a ghabháil leis na baill foirne sa dá hOifig as a dtiomantas, a gcuid 

oibre crua den scoth agus as a dtacaíocht leanúnach le linn 2012. 

 

 
 
Liam O’Daly 
Ard-Stiúrthóir 
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Caibidil 1: Róil agus Feidhmeanna  
 

Is é an tArd-Aighne an comhairleoir dlí leis an Rialtas agus is oifigeach bunreachtúil 

é. Is iad cliaint an Ard-Aighne agus Oifig an Ard-Aighne brainse feidhmiúcháin an 

Rialtais, is é sin, an Rialtas ina iomláine, a bhaill aonair agus na Ranna a bhfuil siad 

mar cheannairí orthu. De bhua Airteagal 30.1 den Bhunreacht agus alt 6 den Acht Airí 

agus Rúnaithe 1924 agus naoú cuid de sceideal an Achta sin, is é an tArd-Aighne a 

rialaíonn Oifig na ndréachtóirí parlaiminte agus Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit agus 

atá freagach astu. Is iad seo a leanas príomhfheidhmeanna Oifig an Ard-Aighne:  

  

 comhairle dlí a sholáthar don Rialtas, Ranna agus Oifigí  

 reachtaíocht a dhréachtú  

 seirbhísí dlíthíochta a sholáthar  

 seirbhísí aturnae a sholáthar, lena n-áirítear tíolacas agus seirbhísí eile 

idirbheartaíochta.Cúnamh a thabhairt don Ard-Aighne agus comhairle a chur 

air agus é ag beartú a chuid feidhmeanna mar a chuirtear síos orthu i Roinn 6 

den Acht Airí agus Rúnaithe 1924, lena n-áirítear na feidhmeanna sin a 

bhaineann le leas an phobail.  

 

Is é ról Oifig an Ard-Aighne, lena n-áirítear a hoifigí go léir, chun cúnamh agus 

comhairle a thabhairt don Ard-Aighne agus é ag tabhairt faoi na feidhmeanna a 

bhaineann le comhairle a chur ar an Rialtas agus feidhmeanna eile a chomhlíonadh ar 

thug an Bhunreacht agus reachtaíocht dó go speisialta. Faoin Acht um Bainistíocht na 

Seirbhíse Poiblí 1997, tugtar údarás as bainistíocht na hOifige, monatóireacht a 

dhéanamh ar bheartais a imríonn tionchar ar an Oifig agus seachadadh aschur sainithe 

ar Cheann na hOifige, arb é an tArd-Stiúrthóir é.  

 

Abhcóide Comhairleach  
Tá taobh chomhairleach na hoifige roinnte i gcúig sain-Ghrúpa a chlúdaíonn na 

príomhspeisialtachtaí dlí uile (réimsí ábhair). Ina theanntasan, tá freagracht ar an 

Leas-Stiúrthóir Ginearálta agus ar Cheann dlí an AE agus CECD, freisin, as   
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sainréimsí ábhair. Tá an taobh Chomhairleach comhdhéanta d’Aturnaetha 

Comhairleacha, a mbíonn gach duine acu ag sainfheidhmiú cuid mhaith i sainréimsí 

éagsúla dlí. Tá abhcóidí i gceist leis an taobh Comhairleach (Abhcóidí Comhairleach), 

a ndéanann gach duine acu speisialtóireacht shuntasach i réimsí sonracha dlí. Tá baill 

foirne thiomanta chléireachais ag gach Grúpa Comhairleach a bhfuil eolas maith acu 

ar ghnó an Ghrúpa.  

Clúdaíonn an Grúpa réimse leathan ábhar, ach baineann na gníomhaíochtaí féin le trí 

réimse fheidhmiúla, is iad sin:  

 

(a) soláthar comhairle;  

 

(b) treorú dlíthíochta;  

 

(c) baint le soláthar seirbhíse dréachtaithe do Ranna Rialtais. 

 

 Tá na hAbhcóidí Comhairleacha lonnaithe in Oifig Shráid Mhuirfean gar do 

cheannoifigí na Roinne agus roinnt Abhcóidí Comhairleacha tugtha ar iasacht do 

Ranna agus d’Oifigí eile, mar a thugtar tuairisc uirthi thíos. 

 
 

 

Obair na nAbhcóidí Comhairleacha  
Clúdaíonn obair na n-Abhcóidí Comhairleacha speictream iomlán ghnó an Rialtais 

agus tagann sí chun cinn i réimse an-éagsúil d’ábhair dlí. 

Tá struchtúir agus córais i bhfeidhm ag an Oifig chun freastal a dhéanamh ar na 

gnáthfhiosrúcháin go léir chomh maith le hiarratais ar chomhairle phráinneach i leith 

saincheisteanna suntasacha dlíthiúla agus aghaidh a thabhairt orthu. Oibríonn na 

hAbhcóidí Comhairleacha go dlúth le dlíodóirí in Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte, 

ag tabhairt comhairle faoi shaincheisteanna dlíthiúla a thagann chun cinn le linn 

dhréachtú na reachtaíochta agus le hOifig an Phríomh-Aturnae Stáit ag tabhairt 

comhairle faoi stiúradh dlíthíochta agus ábhair dhlíthiúla eile.  

 

Tá an raon oibre comhairleoireachta a dtugann an Oifig faoi de ghnáth, an-leathan ar 

fad agus áirítear dlí bunreachtúil, dlí riaracháin, dlí na hEorpa, dlí tráchtála, dlí 
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idirnáisiúnta poiblí agus dlí coiriúil air – i ndáiríre gach réimse den obair dlí, a 

bhféadfadh an Rialtas nó Roinn nó Oifig comhairle a lorg ina leith. D’fhéadfadh 

iarratais ar chomhairle a fháil ón Rialtas ina iomláine, ó Airí, nó ó státseirbhísigh i 

Ranna nó Oifigí Rialtais nó trí Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit. Cuirtear comhairle ar 

fáil go minic faoi fhíorbhrú ama.  

 

Abhcóidí Comhairleacha a Thabhairt ar Iasacht do Ranna Rialtais  
Ó 2006 ar aghaidh tá Clár Iasachta an-rathúil á rith ag an Oifig trína dtugtar Abhcóidí 

Comhairleacha ar iasacht chun oibriú mar abhcóidí intí i Ranna Rialtais. 

 

Anuas go dtí seo, ghlac 21 dlíodóir páirt sa chlár seo, agus tugadh ar iasacht do 10 

Roinn rannpháirteacha iad. 

 

Is é cuspóir an chláir seo ná rochtain ar dhlíodóirí a thabhairt do Ranna agus é mar 

aidhm déileáil le gnáthfhadhbanna dlí de réir mar a thagann siad chun cinn ag an 

bhfoinse agus comhairle dlí a thabhairt maidir le cinn reachtaíochta agus tionscnaimh 

bheartais lárnacha a cheapadh. Freisin gníomhaíonn na haturnaetha intí mar phointí 

teagmhála idir an Roinn agus Oifig an Ard-Aighne, ag cabhrú le hiarratais ar 

chomhairle dlí ón Oifig a cheapadh, ag tabhairt comhairle tosaigh ar an iarratas agus 

ag iarraidh cinntiú go bhfuil na treoracha ábhartha go léir ón Roinn san áireamh san 

iarratas.  

 

Tá ionchur dlí tagtha chun bheith ina ghné thábhachtach de ghnó an Rialtais mar 

thoradh, go páirteach, ar an timpeallacht níos casta ina ndéantar an gnó sin. Tá an Clár 

Iasachta ina straitéis lárnach maidir le hiarracht a dhéanamh freastal ar an riachtanas 

sin agus tugann na Ranna rannpháirteacha tacaíocht láidir dó. 

 

Buanionadaíocht don Aontas Eorpach   
 
Lean an Oifig leis an sannadh a tugadh do na hAbhcóidí Comhairleacha trí dul ar 

iasacht mar Chomhairleoir Dlí le Buanionadaíocht na hÉireann leis an Aontas 

Eorpach sa Bhruiséil. Ó bunaíodh é i 1996, tá ról an Chomhairleora Dlí ina ghné 

riachtanach lárnach d’fheidhmiú éifeachtach na Buanionadaíochta. Mar thoradh ar 

rannpháirtíocht na Comhairleora Dlí in idirbheartaíocht thábhachtach AE, lena n-
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áirítear leasú Conartha agus forbairtí eile suntasacha reachtaíochta, bíonn baint ag an 

Ard-Aighne ó chéim luath le comhairle a thabhairt ar shaincheisteanna suntasacha 

dlíthiúla AE. 

 

Dréachtóir Parlaiminte don Rialtas  
Is éard atá in Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte (OPC) leis an Rialtas, foireann 

dlíodóirí speisialtóireachta atá oilte ar leibhéal an-ard sa disciplín dréachtaithe 

reachtaíochta.  

Is í sprioc an OPC sainseirbhís ardchaighdeáin ghairmiúil éifeachtúil dréachtaithe 

reachtaíochta a sholáthar don Rialtas.  

 

Obair na nDréachtóirí Parlaiminte  
Is í phríomhobair an OPC chun Billí Rialtais a dhréachtú le tabhairt isteach i dTithe 

an Oireachtais agus reachtaíocht thánaisteach a dhréachtú, i gcás inar cuí, do Ranna 

nó Oifigí Rialtais, lena n-áirítear Ionstraimí a thrasuíonn reachtaíocht AE sa dlí 

teaghlaigh/intíre faoi Acht na gComhphobal Eorpach 1972. Bíonn baint ghníomhach 

ag an OPC le forbairt an bheartais um Rialáil Níos Fearr i gcomhar le Roinn an 

Taoisigh agus áirítear ar an obair a dhéanann sí, athbhreithniú agus daingniú ar an dlí 

reachtúil i gcomhthéacs Clár Leasaithe Rialála.  

 

Tá an OPC eagraithe i dtrí Ghrúpa, a bhfuil freagracht ar gach ceann acu as soláthar 

seirbhísí dréachtaithe do Ranna agus Oifigí sainiúla Rialtais. Tá foireann thiomanta 

tacaíochta chléireachais a bhfuil eolas maith acu ar ghnó an Ghrúpa.  
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Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit  
Is ghné bhunreachta í Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit d’Oifig an Ard-Aighne agus is í 

an príomhsholáthaí seirbhísí aturnae don Ard-Aighne agus do gach Roinn agus Oifig 

Rialtais. Soláthraíonn sí seirbhísí aturnae chomh maith do Ghníomhaireachtaí Stáit 

agus Binsí Fiosrúcháin, ach ní fheidhmíonn sí do bhaill an phobail.  

 

Obair Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit  
Tá Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit eagraithe i gcúig rannóg dhlíthiúla. Is éard atá i 

gceist leis na Rannóga sin, Dlí Phoiblí, Seirbhísí Tearmainn agus Seirbhísí Dlí, Maoin 

Stáit, Ceartas agus an Dlí Coiteann agus Comhairleach. Tá gach Rannán eagraithe i 

Rannóga ar bhonn chosúlacht na hoibre nó an chliaint. Glacann an eagraíocht 

príomhéilimh na gcliant san áireamh chomh maith le roinnt éileamh a dhéanfar ar an 

Oifig amach anseo, cosúil le cumas chun freagairt a thabhairt ar ghníomhartha a 

bhaineann leis an CECD, rannpháirtíocht mhéadaithe leis an CEB, méadú i líon na 

mbarántas gabhála Eorpach a fuarthas ó thíortha eile san AE agus éileamh níos mó ar 

chomhairle maidir le Soláthar Poiblí agus Conarthaí Tráchtála. Glacann an struchtúr 

seo na dúshláin bhainistíochta don Oifig san áireamh chomh maith, go háirithe na 

dúshláin a chruthaíonn an clár do nuachóiriú na seirbhíse poiblí.  

 

Riarachán  
Tá Aonaid riaracháin ag Oifig Shráid Mhuirfean agus Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit 

chun tacaíocht a thabhairt d’obair na foirne dlí trí sheirbhísí ghairmiúla tacaíochta 

corparáideacha a sholáthar, cosúil le hAcmhainní Daonna/Oiliúint agus Forbairt, 

Airgeadais/Cuntais, Seirbhísí Corparáideacha, Tacaíocht Chléireachais, Tacaíocht 

Phríobháideach Oifige, Bainistíocht ar Athrú, Teicneolaíocht Faisnéise, Iniúchadh 

Inmheánach, Clárlann/Clárlann agus Ionad Taifead agus Leabharlann agus Fios Gnó. 

Tá dlúth-theagmháil idir na Cinn Riaracháin agus an fhoireann ábhartha Aonaid sa dá 

Oifig agus a gcontrapháirtithe in Oifigí Dlí eile i leith saincheisteanna comhspéise.  

 

Láithreán Gréasáin   
Cuireann láithreán gréasáin na hOifige ag www.attorneygeneral.ie mionchur síos ar 

fáil ar róil, feidhmeanna agus obair an Ard-Aighne, na nAbhcóidí Comhairleacha, na 

nDréachtóirí Parlaiminte agus Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit. 
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Caibidil 2: Ráiteas Misin agus Spriocanna  
 
Bhain an Ráiteas Misin agus Spriocanna seo a leanas le Ráiteas Straitéise 
2008 – 2010 na hOifige -  
 

Is é misean Oifig an Ard-Aighne ‘an caighdeán is airde seirbhísí dlíthiúla 
gairmiúla a sholáthar don Rialtas, na Ranna agus na hOifigí chomh 
heacnamúil agus chomh héifeachtach agus is féidir.’  

 
 
Díorthaíodh 6 Sprioc ón Ráiteas Misin;  
 

 Tacú leis an Ard-Aighne lena ról bunreachtúil mar chomhairleoir dlí don 
Rialtas a chomhlíonadh.  

 Seirbhís sainchomhairle dhlí ardchaighdeáin a sheachadadh dár gcliaint.  

 Sainseirbhís ardchaighdeáin ghairmiúil dréachtaithe reachtaíochta a sholáthar 
don Rialtas.  

 Tacú a thabhairt agus cuidiú le comhordú na seirbhísí dlí sa Stát.  

 Sainseirbhís ardchaighdeáin a sheachadadh chuig an Ard-Aighne, na Ranna 
agus na hOifigí sna réimsí dlíthíochta agus sainchomhairle ardchaighdeáin dlí 
a sholáthar maidir le hábhair mhaoine agus idirbhearta.  

 Seirbhísí bainistíochta corparáide agus gnó nua-aimseartha agus proifisiúnta a 
sholáthar san Oifig a sheachadann seirbhís den chaighdeán is airde.  
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Caibidil 3: Príomhfhorbairtí in 2012  
 
Cuid I: Forbairtí Dlí  
 
Obair Oifig an Ard-Aighne, Oifig Shráid Mhuirfean, in 2012  
 
Obair na nAbhcóidí Comhairleacha in 2012  
 
Chuir na hAbhcóidí Comhairleacha comhairle ar fáil do Ranna agus Oifigí i rith 2012, 

de réir mar a iarradh, ar fud raon iomlán speisialachas a aithnítear thíos. Is éard atá i 

ngach grúpa, Comhordaitheoir Grúpa agus roinnt ball foirne ó na hAbhcóidí 

Comhairleacha agus tacaíochta cléireachais. 

 
Leagtar béim ar na príomhábhair sa chur síos thíos ar na hábhair dlí a bpléann grúpaí 

aonair leo.  Laistigh de na réimsí féadann iarratais an-éagsúla teacht chun cinn, agus 

d’fhéadfadh go mbeadh pointí dlí bunreachtúla an AE, pointí dlí idirnáisiúnta nó intíre 

i gceist.  

 

Bhí freagracht ar Ghrúpa A sna réimsí Dlí Coiriúil (dlí substainteach agus nós 

imeachta), an Garda Síochána, na Príosúin, feidhmeanna Dlí Choiriúil an Ard-

Aighne, Cúnamh Dlí, an Coimisiún um Athchóiriú an Dlí, na Billí um Athchóiriú an 

Dlí Reachtúil, Sócmhainní coiriúla, tascradh teileachumarsáide agus pacáistí poist 

agus cumhachtaí póilíní eile, Comhar Idirnáisiúnta in Ábhair Choiriúla lena n-

áirítear eiseachadadh, cúnamh frithpháirteach in ábhair choiriúla agus aistriú 

daoine faoi phianbhreith, Bearta Ceartais Choiriúil an AE, na hAchtanna um Thrácht 

ar Bhóithre, Cluichíocht agus Crannchuir, Ceadúnú agus Comhaontú Aoine an 

Chéasta. 

 

Bhí freagracht ar Ghrúpa B sna réimsí  An Dlí Príobháideach Idirnáisiúnta, Corr-

Thrádáil agus Trádáil Ócáideach, Staitisticí, Ionstraimí Reachtúla, Díobháil 

Phearsanta, saincheisteanna faoin Dlí Sláinte lena n-áirítear Tobac, Soláthar Fola, 

Ginnmhilleadh, Uchtú, Atáirgeadh Daonna Cuidithe, Oideachas, Dlí Teaghlaigh, 

Cúnamh Dlíthiúil Sibhialta, Aturnaetha/Abhcóidí, an tAcht um Ionchúiseamh i 

gCionta 1974, Mí-úsáid Páistí, Cúrsaí Comhshaoil, Pleanáil agus an Dlí Núicléach, 

Eadráin. 
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Bhí freagracht ar Ghrúpa C sna réimsí Tearmann, Inimirce agus Saoránacht, 

Probháide, Comharbas, Carthanais agus Eastáit Eiséata, Leictreachas, Gás, Dlí 

Poist, Talmhaíocht agus Dobharshaothrú, Urthrá, Iascaigh, Méadreolaíocht, 

Mianadóireacht agus Cairéalú, Peitriliam, Taiscéalaíocht ar Ghrinneall 

Farraige/Scairbh Ilchríochach, Dlí na Farraige, Dlí Loingseoireachta, Cuanta, 

Seirbhís Gharda Cósta na hÉireann, Coimisinéirí Soilse na hÉireann, Muiríní, 

Sláinte agus Sábháilteacht– Údarás agus ionchúisimh agus Iompar Aeir. 

 

Bhí freagracht ar Ghrúpa D sna réimsí Teileachumarsáid, Dlí Ioncaim, Leithreasú 

agus Caiteachas Poiblí, Seirbhísí Airgeadais, Árachas, Dlí na gCuideachtaí, 

Féimheacht/Dócmhainneacht/Leachtú, Cumaisc agus Monaplachtaí, An Ghaeltacht, 

Cosaint, Ríomhthráchtáil, Comhlachtaí Leathstáit, Údaráis Stáit Eile, Cróinéirí, 

Gaeilge, Cabhracha agus deontais Stáit agus Dlí na hIomaíochta.  

 

Bhí freagracht ar Ghrúpa E sna réimsí Maoin Intleachtúil, an Dlí Poiblí 

Idirnáisiúnta, an tAcht um Rúin Oifigiúla, an tAcht um Chosaint Sonraí, Saoráil 

Faisnéise, an tAcht Leasa Shóisialaigh, Dlí Saothair, Pinsin, Turasóireacht, Cosaint 

Tomhaltóirí, Tarlú Bóthair, Busanna agus Tacsaithe, Iompar Iarnróid, an tAcht 

Maoine Stáit, Maoin, Clárú Talún, Tiarna Talún agus Tionónta, Ceartas Sibhialta 

Pléascáin agus Airm Tine, Príosúin agus an tSeirbhís Phoiblí.  

 

 

An tAontas Eorpach/an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine/Tuaisceart 

Éireann: Tá an t-iarArd-Stiúrthóir freagrach i réimsí ar nós, saincheisteanna 

Institiúide an AE, saincheisteanna Cothrománacha an AE, Grúpaí Oibre, COREPER 

agus Comhairle na nAirí, Comhairle na hEorpa, saincheisteanna cothrománacha um 

Chearta an Duine agus Tuaisceart Éireann.  

 

An Leas-Ardstiúrthóir: Tá freagracht ag an Leas-Ardstiúrthóir sna réimsí seo a 

leanas: Dlí Trádála Idirnáisiúnta, Conarthaí Rialtais agus soláthar poiblí (le Grúpa 

E), Bonneagar Náisiúnta/Plean Náisiúnta Forbartha/Comhpháirtíochtaí Poiblí 

Príobháideacha, Dlí Toghcháin, Cinsireacht, Oireachtas, Airí agus Rúnaithe, Pá, 

liúntais agus pinsin Airí, Eitic, Seirbhís Phoiblí agus Gníomhaíochtaí Insteora.  
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I rith 2012 thug an Oifig comhairle dlí agus tacaíocht do roinnt tionscnamh Rialtais 

atá ceaptha chun caiteachas poiblí agus costais a laghdú. Ina measc bhí an Scéim nua 

Pinsin Shingil a tugadh isteach le linn na bliana, tionscnaimh seirbhísí roinnte don 

Státseirbhís agus feidhmiú agus cur i bhfeidhm praiticiúil an Achta um Bearta 

Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail. 

 

Forbairtí suntasacha ab iad na forbairtí oibre seo a leanas i 2012 áit ar chabhraigh 

Abhcóidí Comhairleacha le comhairle agus treoir a thabhairt.   

 

Cúrsaí Inimirce agus Tearmainn  
I rith 2012 d’oibrigh an Oifig i ndlúthpháirt le Seirbhís Eadóirseacht agus Inimirce na 

hÉireann (agus a cuid Abhcóidí Comhairleacha a tugadh ar iasacht ón Oifig) agus an 

Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais ar shaincheisteanna casta a bhain leis an nós 

imeachta um dhéileáil le hiarratasóirí ar thearmann agus chosaint choimhdeach sa 

Stát. Ba é a bhí i gceist leis sin ná comhairle faoin gcuid mhór iarratas ar 

athbhreithniú breithiúnach de réir na gcinnteoirí ábhartha arna bpróiseáil ag an CSSO, 

agus ina theannta sin oibríodh i ndlúthchomhairle le hOifig an Choimisinéara um 

Iarratais ó Dhídeanaithe (ORAC) agus Oifig an Bhinse Achomhairc do Dhídeanaithe 

(ORAT). Rinneadh cuid mhór cásanna Éireannacha sa réimse sin a atreorú chuig 

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CJEU). I rith 2012 tháinig an dlí inimirce, 

agus go háirithe ceisteanna faoi chearta “Zambrano” agus seasamh bhaill teaghlaigh 

de chuid náisiúnaigh AE a bhfuil cónaí orthu in Éirinn, chun tosaigh níos mó. Freisin 

tháinig méadú suntasach le linn na bliana ar dhlíthíocht i ndáil leis an bpróiseas 

eadóirseachta.  

 

Talmhaíocht, an Mhuir agus Acmhainní Nádúrtha  
I rith 2012 thug an Oifig comhairle faoi thionscadail mhóra a bhain le forbairtí mara 

agus dobharshaothraithe agus ar dhlíthíocht fhadseasmhach ag eascairt ó Thionscadal 

Gáis na Coiribe.  
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Tairiscintí 
Thug an Oifig go leor ionchuir i gcuid mhór ábhar lárnach i ndáil le soláthar poiblí i 

2012 agus thug sí comhairle don tSeirbhís Náisiúnta Soláthair i rith na bliana. 

 

Luach Saothair agus Coinníollacha Fostaíochta  
Bhí sé riachtanach dul i  ngleic le saincheisteanna a d’eascair ó dhúshláin don Acht 

um Chaidreamh Tionsclaíoch 1946 agus rialú agus luach saothair agus coinníollacha 

fostaíochta oibrithe áirithe trí mheán Ordaithe Rialaithe Fostaíochta (ORFanna) agus 

Comhaontuithe Fostaíochta Cláraithe (CFCanna). 

 

Saincheisteanna Comhshaoil  
Réimse éilitheach a raibh sé riachtanach go leor airde a thabhairt uirthi le linn 2012 ab 

ea saincheisteanna comhshaoil, lenar áiríodh dlíthíocht AE agus intíre. I measc na 

saincheisteanna sin bhí ábhair mar athrú aeráide, measúnacht tionchair timpeallachta, 

Coinbhinsiún Aaarhus agus ábhair phleanála agus forbartha. 

 

Stádas Sibhialta, Dlí Teaghlaigh agus Leanaí  
Tháinig saincheisteanna dlíthiúla agus bunreachtúla nua chun cinn le linn 2012 i ndáil 

le ceisteanna stádais sibhialta ar ábhair mar chearta lanúineacha aonghnéis, aithint 

póstaí eachtracha agus uchtálacha eachtracha, máthairionadaíocht, cúrsaí trasinscne 

agus i réimse an Dlí Teaghlaigh agus Leanaí, lena n-áirítear i ndáil le cúram leanaí 

agus an Reifreann ar Chearta Leanaí. Tháinig saincheisteanna oideachais agus sláinte 

chun cinn chomh maith. 

 

Eagraíochtaí Idirnáisiúnta agus AE  
Ghlac Abhcóidí Comhairleacha san Oifig páirt sna grúpaí oibre ábhartha atá liostaithe 

in Aguisín E. 

 

Cúrsaí Chúirt Bhreithiúnais na hEorpa agus Dlí Shibhialta  
Ar leibhéal an AE thug an Oifig comhairle faoi chuid mhór beart molta faoi Theideal 

V den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) a bhain le réimsí mar 

chomhroinnt faisnéise, dlí nós imeachta, aitheantas frithpháirteach agus dlí coiriúil 
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substainteach.  Thug an Oifig comhairle freisin faoi fheidhmiú Prótacal 19 agus 21 

agus ghlac sí páirt i bplé lenár gcuid contrapháirteanna sa Danmhairg agus sa Ríocht 

Aontaithe faoi conas na Prótacail a léirmhíniú. Chabhraigh an Oifig leis an Ard-

Aighne ina ról le linn 2012 mar bhall den Ghrúpa Justice Future a rinne moltaí ar 

thosaíochtaí an Aontais Eorpaigh i réimse an Cheartais agus na nGnóthaí Baile. 

 

Coinneáil Daoine 
Chuir an Oifig comhairle ar an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, ar a cuid 

rannán agus ar an nGarda Síochána maidir le saincheisteanna a tháinig chun cinn i 

ndáil le daoine faoi phianbhreith agus daoine eile faoi choinneáil. Bhí an Oifig 

rannpháirteach i ndlíthíocht ag eascairt ó aon neamhdhleathacht líomhanta maidir le 

cleachtadh cumhachtaí sa réimse choiriúil lenar áiríodh iarratais ar Habeas Corpus i 

gcomhar le hOifig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí.  Ina theannta sin, thug an Oifig 

tacaíocht do Sheirbhís Príosún na hÉireann chun déileáil le saincheisteanna dlí ag 

eascairt ó bhainistíocht a cuid acmhainní féin. 

 

Nós Imeachta Coiriúil agus an Dlí Coiriúil Substainteach  
Chuaigh an Oifig i ngleic leis an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Oifig an 

Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí agus leis an nGarda Síochána chun comhairle a 

thabhairt faoin corpus substainteach de dhlí coiriúil agus chun dúshláin i gcoinne a 

chuid forálacha a láimhseáil. Ba é a bhí i gceist leis sin i 2012 ná cásanna móra áit ar 

gaireadh ar chearta bunreachtúla i dtaobh réadmhaoine, an tsaoil agus comhionannais. 

 

Cúrsaí Garda Síochána  
Mar chuid dá feidhmeanna i ndáil le comhairle a chur ar an Roinn Dlí agus Cirt agus 

Comhionannais thug an Oifig comhairle maidir le go leor ábhar a bhain le 

feidhmeanna agus oibríochtaí an Gharda Síochána. Áirítear leis sin léirmhíniú 

cumhachtaí reachtúla, suggested, reachtaíocht a leasú, maoirsiú dlíthíochta a bhain 

leis na Gardaí, idirghníomhú na nGardaí le heintitis eile mar Choimisiún Ombudsman 

an Gharda Síochána agus meabhrán tuisceana idir Coimisinéir an Gharda Síochána 

agus fórsaí póilíneachta i ndlínsí eile. 
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Cásanna Eiseachadta agus an Bharántas Gabhála Eorpaigh  
Sna hábhair sin oibríonn an Oifig i ndlúthpháirt leis an Lárúdarás sa Roinn Dlí agus 

Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí agus leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha i 

roinnt cásanna. Feictear go bhfuil méadú fós ag teacht ar an obair sa réimse sin. 

 

 

An Ghéarchéim Bhaincéireachta, Géarchéim Fiachais Ceannasaigh an 

Euro agus Clár Tacaíochta Airgeadais don Stát  

 
I rith 2012 thug an Oifig faoin dúshlán mar a bhí an bhagairt leanúnach ar 

chobhsaíocht airgeadais an Stáit agus limistéar an Euro. Cuid mhór d’obair na hOifige 

i 2012 ab ea comhairle a chur ar an Rialtas agus an Roinn Airgeadais maidir le 

hábhair ag eascairt ón athstruchtúrú leanúnach ar bhainc agus géarchéim fiachais 

cheannasaigh an Euro.  

 

Thug an Oifig comhairle faoi fhorbairt beartais, dréachtú reachtaíochta, leasú ar 

Chonradh an AE, reachtaíocht an AE, comhaontuithe idirnáisiúnta, léirmhíniú dlí an 

AE agus dlí intíre agus feidhm a thabhairt dó, doiciméid iasachta, iarratais chúirte 

agus dlíthíocht chosanta.  

   

Bhí an obair an-éilitheach ó thaobh an dlí de bhrí thábhacht, mhéid agus chastacht na 

hoibre, na hathruithe leanúnacha ar an maitrís fhíorasach agus an leibhéal práinne a 

bhí i gceist i gcónaí. D’oibrigh an Oifig i ndlúthpháirt leis na foirne dlí a seoladh ag 

an “Troika” (an tAE, an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta (IMF), an Banc Ceannais 

Eorpach (ECB) ar mhisin athbhreithnithe rathúla i ndáil le caibidliú na dtéarmaí agus 

na gcoinníollacha agus comhlíonadh leanúnach le Clár Coigeartaithe Macra-

eacnamaíochta an AE/IMF.  
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An Coimisiún um Athchóiriú an Dlí 
I rith 2012 thacaigh an Oifig leis an gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí ina chuid oibre 

agus go sonrach maidir le cur i bhfeidhm an Tríú Chláir um Athchóiriú an Dlí de 

chuid an Choimisiúin.    
 

Na hAbhcóidí Comhairleacha i mBuanionadaíocht na hÉireann sa 
Bhruiséil 2012 
 
Tagann Abhcóide Comhairleach amháin ar iasacht mar Chomhairleoir Dlí chuig 

Buanionadaíocht na hÉireann don Aontas Eorpach. I rith na bliana, chuir an 

Comhairleoir Dlí comhairle ar an mBuanionadaí agus a Leas-ionadaí maidir le roinnt 

saincheisteanna éagsúla dlí a thagann chun cinn as an bhfreastal a rinne said ar 

COREPER I agus II. Chuir sé comhairle chomh maith ar oifigigh Roinne maidir leis 

na saincheisteanna a d’eascair as Grúpaí Oibre na Comhairle ar fhreastail said uirthi 

agus maidir leis na saincheisteanna a tháinig chun cinn idir Ranna agus Institiúidí 

Eorpacha. Chomhlíon an Comhairleoir Dlí na dualgais bhreise seo a leanas:  

 

 D’fhreastail sé ar na Cúirteanna Breithiúnais agus Grúpaí Oibre eile.  

 Idirchaidreamh a chur ar bun idir na Comhairleoirí Dlí ag na 

Buanionadaíochtaí ar na Baillstáit éagsúla agus le Comhaltaí na Comhairle, an 

Coimisiún agus Seirbhísí Dlí Parlaiminte.  

 Cúnamh a thabhairt le réiteach déthaobhach deacrachtaí teicniúla maidir le 

reachtaíocht a raibh idirbheartaíocht á déanamh uirthi sa Chomhairle.  

 Idirchaidreamh a bhunú idir an Bhuanionadaíocht sa Bhruiséil agus Oifig an 

Ard-Aighne i mBaile Átha Cliath.  
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Dlí Idirnáisiúnta 
Thug an Oifig comhairle faoi go leor Coinbhinsiún, Prótacal agus Comhaontuithe 

Idirnáisiúnta, faoi chásanna agus fhorbairtí reachtaíochta sa dlí idirnáisiúnta i 2012, 

go háirithe iad siúd a d’eascair ó ullmhú i gcomhair Uachtaránacht na hÉireann ar an 

AE ó Eanáir-Meitheamh 2013.   

 

Tugadh comhairle freisin sna réimsí eiseachadadh agus cúnamh dlí frithpháirteach le 

tíortha neamh-AE. Ghlac an Oifig páirt sa Choiste Tras-Rannach ar Smachtbhannaí 

Idirnáisiúnta agus thug sí comhairle i dtaobh beart reachtach agus láimhseáil sí 

cásanna intíre ábhartha agus cásanna ábhartha de chuid an AE/na Náisiún Aontaithe, 

lenar áiríodh cuid de na chéad atreoruithe ó chúirteanna na hÉireann chuig an CJEU.  

Ina theannta sin ghlac an Oifig páirt sa mheasúnú 3ú bhabhta ar Chur i bhFeidhm 

Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le hÉilliú ag an nGrúpa Stát in Aghaidh 

an Éillithe (GRECO). 

 

Reachtaíocht 
Thug na hAbhcóidí Comhairleacha comhairle i ndáil le reachtaíocht phríomha agus 

thánaisteach a dréachtaíodh san OPC i 2012.  Rinneadh 54 Bhille san iomlán a achtú 

sa dlí i 2012.  Phléigh cuid den reachtaíocht a bhí i gceist le réimsí nach raibh mar 

ábhar reachtaíochta roimhe sin, m.sh. an tAcht um an mBiúró Náisiúnta 

Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012, an tAcht um Cheartas 

Coiriúil (Faisnéis faoi Chionta in aghaidh Leanaí agus Aosaigh Shoghonta a 

Choimeád Siar) a raibh cuid mhór ionchuir chomhairligh ag teastáil lena n-aghaidh. 

Tugadh tosaíocht go sonrach do chomhairle dlí a tugadh maidir le bearta reachtacha a 

bhí mar cheanglais de chuid an Troika agus dóibh siúd a aithníodh go bhféadfaidís 

fostaíocht a chothú, [de réir bheartas an Rialtais]. 
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Obair an Abhcóide Pharlaiminte i 2012  
 
Dhréachtaigh Oifig an Abhcóide Pharlaiminte don Rialtas (OPC) líon suntasach Billí 
agus Ionstraimí Reachtúla le linn 2011:  
 

 Foilsíodh 55 Bille Rialtais (Aguisín A)  
 

 Achtaíodh 54 Bille Rialtais (Aguisín B)  

 Dréachtaíodh agus tarchuireadh 262 Ionstraim Reachtúla  

 49 acu siúd a bhí bainteach le bearta an Aontais Eorpaigh a thrashuí.  

 

Rinne an Oifig líon suntasach tascanna dréachtaithe le linn 2012, iad seo a leanas san 

áireamh.  le linn 2012 agus tá cuid díobh siúd liostaithe thíos (i dteannta le, mar an 

mír dheireanach atá luaite thíos, sannachán a tugadh chun críche i gcaitheamh na 

bliana sin):  

 

An tAcht um Dhócmhainneacht 2012 Personal Insolvency Act 2012 

Déantar foráil san Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta 2012 do roinnt leasuithe sa 

dlí a bhaineann le dócmhainneacht phearsanta. Bhí gealltanas chun na leasuithe sin a 

thabhairt isteach mar chuid den chomhaontú idir an Stát agus an tAE-IMF.  

  

Leis an Acht bunaítear trí phróiseas nua – eisiúint theastas glanta fiachais, socrú um 

ghlanadh fiachais agus socrú dócmhainneachta pearsanta – chun cur ar chumas daoine 

dócmhainneacha a gcuid fiachas (idir fiachais urraithe agus neamhurraithe) a 

ghlanadh ar bhealach ordúil agus ar bhealach a léiríonn a gcuid ceart féin agus cearta 

a gcuid creidiúnaithe.  

  

Déanann an tAcht leasú freisin ar an dlí a bhaineann le féimheacht. I measc na 

leasuithe a tugadh isteach tá leasú a dhéanann foráil um laghdú ar an tréimhse a 

scaoiltear féimheach ó fhéimheacht ina diaidh. 

  

Tá roinnt forálacha san Acht freisin a cheadóidh riaradh éifeachtach a dhéanamh ar na 

próisis nua um ghlanadh fiachas, lena n-áirítear forálacha ar bhunú Insolvency 
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Service of Ireland, a oibreoidh na socruithe dócmhainneachta nua, ceapadh agus 

cumhachtaí breithiúna nua de chuid na Cúirte Cuarda (a dtugtar “sainbhreithiúna” 

orthu chun déileáil le hiarratais ar an gCúirt sin faoin Acht, agus údarú, rialáil, 

maoirsiú agus smachtú cleachtóirí dócmhainneachta pearsanta, a chuireann comhairle 

ar fhéichiúnaithe atá ag iarraidh dul isteach sna comhaontuithe nua agus a dhéanann 

ionadaíocht orthu.  

 

An tAcht Árachais Sláinte (Leasú) 2012 

Is é cuspóir an Achta seo ná leasú a dhéanamh ar an Acht Árachais Sláinte 1994 chun 

cinntiú go mbeidh cumhdach árachais sláinte fós ar fáil d’úsáideoirí seirbhísí sláinte 

gan idirdhealú a dhéanamh maidir le haois, inscne ná stádas sláinte. Leis an Acht 

bunaítear buanscéim um chothromú fiontar sa mhargadh árachais sláinte 

phríobháidigh atá i gcomhréir le dlí an AE. Córas é cothromú fiontar arb í an aidhm 

atá i gceist leis ná neodrú a dhéanamh ar bhealach cothrom, ar dhifríochtaí idir costais 

árachóirí sláinte a thagann chun cinn mar thoradh ar eagsúlachtaí i stádas sláinte 

sealbhóirí polasaí. 

 

An tAcht um Barántas Gabhála Eorpach (Feidhm maidir le Tríú Tíortha agus 

Leasú) agus um Eiseachadadh (Leasú) 2012 

Ba é cuspóir an Achta sin ná forálacha áirithe den Acht um Barántas Gabhála Eorpach 

2003 a shíneadh go tríú tíortha (tíortha eile seachas Ballstáit an Aontais Eorpaigh) ar 

chúinsí áirithe.  

 

Ina theannta sin leasaíonn an tAcht an tAcht um Barántas Gabhála Eorpach 2003, an 

tAcht um Eiseachadadh 1965, an tAcht um Eiseachadadh (Leasú) 1987, agus an tAcht 

um Eiseachadadh (Leasú) 1994 chun críocha feidhm a thabhairt d’Airteagal 2 de 

Chreat-Chinneadh 2009/299/CGB ó Chomhairle na hEorpa an 26 Feabhra 2009. Is í 

aidhm an chreat-chinnidh sin ná cearta nós imeachta daoine a fheabhsú agus cur i 

bhfeidhm phrionsabal an aitheantais fhrithpháirtigh a chothú i dtaobh cinntí a thagtar 

orthu tar éis trialach nach bhfreastalaíonn an duine atá i gceist go pearsanta uirthi. 
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An tAcht um Cheartas Coiriúil (Faisnéis faoi Chionta in aghaidh Leanaí agus 

Aosaigh Shoghonta a Choimeád Siar) 2012 

Leis an Acht sin déantar cion as faisnéis a choinneáil siar i ndáil le cionta sonraithe a 

rinneadh in aghaidh linbh nó duine soghonta. Tagann na cionta chun cinn áit a bhfuil 

a fhios ag an duine nó a gcreideann siad go ndearnadh cion sonraithe i gcoinne linbh 

nó duine soghonta agus go bhfuil faisnéis aige/aici a bheadh mar chúnamh ábhartha 

chun an duine eile a ghabháil, a ionchúiseamh nó a chiontú as an gcion sin agus go 

mainníonn sé nó sí gan leithscéal réasúnta an fhaisnéis sin a nochtadh chomh luath is 

féidir do bhall den Gharda Síochána. Déantar foráil san Acht do roinnt cosaintí i 

gcoinne cúisimh i leith faisnéis a choinneáil siar.   

 

Acht na Gaeltachta 2012 

Déantar foráil san Acht sin do laghdú mór ar líon chomhaltaí Bhord Údarás na 

Gaeltachta, do mhodh nua chun an Bord sin a bhunú agus do dheireadh a chur dá 

bharr sin le toghcháin chun an chomhlachta sin.  Déantar foráil san Acht do 

(a) coincheapa nua mar atá Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta agus Líonraí 

Gaeilge atá bunaithe ar chritéir teanga seachas ceantar geografach (mar a bhí 

amhlaidh roimhe sin), agus (b) deonú feidhmeanna breise d’Údarás na Gaeltachta.   

 

An tAcht um an gCiste Reachtúil Foras Cónaithe  

Déantar foráil san Acht sin um ciste a bhunú chun tacú le riachtanais daoine a raibh 

cónaí orthu i bhforais chónaithe agus iad ina leanaí, agus um Bord a bhunú chun an 

ciste sin a riar. Déantar foráil freisin chun ranníocaíochtaí á dhéanamh ag daoine 

áirithe leis an Aire Oideachais agus Scileanna i dtreo costas a fhulaingíonn an 

Státchiste mar fhreagra ar mhí-úsáid.  Déantar foráil san Acht freisin do dhíscaoileadh 

an Bhord Airgeadais Oideachais (Iar-Chónaitheoirí de chuid Foras Áirithe le 

haghaidh Leanaí). 

 

An tAcht um Chosaint Shibhialta  

Déantar foráil san Acht sin um dhíscaoileadh an Bhord Cosanta Sibhialta agus déantar 

an tAcht um Chosaint Shibhialta 2002 a chúlghairm. Déantar foráil um aistriú 

feidhmeanna áirithe de chuid an Bhoird chuig an Aire Cosanta agus um aistriú bhaill 

foirne an Bhoird.  Faoin Acht tá feidhmeanna ag údaráis áitiúla fós maidir le 
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pleananna cosanta sibhialta a ullmhú, baill cosanta sibhialta a earcú agus cláir de 

bhaill cosanta sibhialta a choimeád.  

 

An tAcht um Ráthaíocht Chreidmheasa 2012 

Is é cuspóir an Achta ná go mbeadh sé éasca do mhicreaghnóthais, ghnóthais bheaga 

agus mheánmhéide rochtain a fháil ar chreidmheas. Tugann an tAcht cumhachtaí don 

Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta chun ráthaíochtaí a thabhairt i dtaobh iasachtaí 

arna dtabhairt ag iasachtóirí do na cineálacha sin gnóthaí. Déantar foráil san Acht do 

scéim ráthaíochta creidmheasa ina leagtar amach na rialacha atá infheidhme maidir le 

ráthaíochtaí den sórt sin a thabhairt. 

 

An tAcht um an gCiste Iasachta do Mhionfhiontair 2012 

Déantar foráil san Acht sin chun ciste a dtabharfar an Ciste Iasachta do 

Mhionfhiontair air a riar ag fochuideachta den Fhoras Airgeadais Shóisialta don 

chuspóir sin.  Féadfaidh an fhochuideachta airgead a thabhairt ar iasacht do 

mhionfhiontair as airgead atá i gcreidiúint don chiste nó as airgead a thóg sé ar iasacht 

ón mháthairchuideachta, an Foras Airgeadais Shóisialta. Is é cuspóir an Achta ná 

creidiúint a thabhairt do mhionfhiontair nuair a bhíonn deacrachtaí acu le creidiúint á 

fháil ó ghnáthfhoinsí. 

 

An Bille um Chosaint Fostaithe (Obair Ghníomhaireachta Shealadach) 2012 

Leis an Acht sin tugadh feidhm do Threoir 2008/104/CEE an 19 Samhain 2008 ó 

Pharlaimint na hEorpa agús ón gComhairle ar Obair Ghníomhaireachta Shealadach. 

Tugann sé teidlíocht d’oibrithe gníomhaireachta chun na coinníollacha bunúsacha 

céanna oibre agus fostaíochta is a bhíonn ag a gcontrapháirteanna atá fostaithe go 

díreach san ionad oibre céanna. 

 

An tAcht um Chaidreamh Tionsclaíoch (Leasú)  

Leis an Acht déantar leasú ar an gcóras um orduithe rialaithe fostaíochta a dhéanamh. 

Dearbhaíodh go raibh an t-iarchóras chun orduithe den sórt sin neamhbhailí ag 

féachaint chuig Airteagal 15 den Bhunreacht. Déanann an tAcht leasú freisin ar an 

gcóras um Comhaontuithe Fostaíochta Cláraithe a dhéanamh. Tá forálacha san Acht a 
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thugann feidhm do roinnt gealltanas de chuid an Stáit faoi Chlár Tacaíochta 

Airgeadais an AE/IMF d’Éirinn. 

 

An Bille um Boird Oideachais agus Oiliúna 2012 
Déantar foráil sa Bhille um dhíscaoileadh na 33 choiste gairmoideachais a bunaíodh 

leis an Acht Gairmoideachais 1930; um chúlghairm an Acht Gairmoideachais 1930 

agus na naoi n-achtanna lenar leasaíodh an tAcht sin; agus um bunú 16 bhord 

oideachais agus oiliúna chun dul in ionad na gcoistí gairmoideachais. 

 

An tAcht Toghcháin (Leasú) (Maoiniú Polaitíochta) 2012  

Déantar foráil san Acht inter alia um chosc ar ghlacadh le síntiúis de os cionn €200 le 

haghaidh cuspóirí polaitiúla ó dheontóir corparáideach ach má chláraigh an deontóir 

leis an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifig Phoiblí; um bunú chlár deontóirí 

corparáideacha; um laghdú ar an uasmhéid ar féidir glacadh leis mar shíntiús ag páirtí 

polaitiúil nó ag iarrthóir aonair; um laghdú ar an tairseach nach mór do chuideachtaí, 

cheardchumainn, chumainn agus chumainn fhoirgníochta tuairisc a dhéanamh nuair a 

bhaintear amach é ina gcuid tuarascálacha nó tuairisceán bliantúil;  agus ceanglas ar 

gach páirtí polaitiúil cláraithe chun ráiteas cuntas bliantúil agus tuarascáil iniúchóra a 

ullmhú agus a chur faoi bhráid an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifig Phoiblí. 

Déantar foráil freisin san Acht go laghdófar cistiú páirtí pholaitiúil as airgead an 

phobail faoi leath, mura bhfuil 30% ar a laghad dá gcuid iarrthóirí in olltoghchán 

ginearálta ina mná agus 30% ina bhfir . 

 

An tAcht Airgeadais (Cáin Maoine Áitiúil) 2012 

Rinneadh foráil san Acht chun cáin bhliantúil (“cáin maoine áitiúil”) a ghearradh i 

dtaobh ionad cónaithe áirithe agus chun clár d’ionaid chónaithe sa Stát a bhunú agus a 

choimeád ag na Coimisinéirí Ioncaim. 

 

An tAcht um Fhreagracht Bhuiséadach 2012 

Leis an Acht sin cuirtear i bhfeidhm forálacha lárnacha Airteagal 3 agus Airteagal 4 

den Chonradh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas san Aontas 

Eacnamaíocha agus Airgeadaíochta (“an Conradh Cobhsaíochta”). Déantar foráil san 

Acht freisin do Chomhairle Fhioscach Chomhairleach na hÉireann ar bhonn reachtúil. 
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Foráiltear leis an Acht um chur i bhfeidhm na rialacha fioscacha atá leagtha amach sa 

Chonradh um Chobhsaíocht Fhioscach. 

 

An Bille um Thuairisciú Creidmheasa 2012 

Déantar foráil sa Bhille chun córas Chlár Lárnach Creidmheasa reachtúil a bhunú 

agus a oibriú in Éirinn. Rinneadh gealltanas faoi Chlár Cúnaimh an AE-IMF chun 

córas éigeantach a bhunú um thuairisciú creidmheasa agus sheiceáil creidmheasa. 

Déanfaidh Banc Ceannais na hÉireann an córas seo a rialáil agus a oibriú agus 

déanfaidh sé cinnte go mbeidh rochtain ag na hiasachtóirí ar an bhfaisnéis is cruinne 

agus is nuashonraí maidir le nochtadh iomlán iasachtaí. Le bunú Chlár Lárnach 

Creidmheasa cabhrófar le tacaíocht a thabhairt do bheartais chun ró-fhéichiúnas a 

chomhrac.  

 

An tAcht um Chomhair Chreidmheasa agus Comhoibriú le Rialálaithe 

Coigríche 2012 

Leis an Acht sin déantar leasú ar na ceanglais stuamachta do chomhair chreidmheasa; 

athraítear na ceanglais rialachais do chomhair chreidmheasa trí roinnt feidhmeanna 

bainistíochta a thógáil óna gcuid bord stiúrthóirí agus foráil a dhéanamh do struchtúr 

bainistíochta ar leithligh; déantar foráil eile um maoirseacht fheabhsaithe ar na boird 

sin; agus déantar foráil um athstruchtúrú comhar creidmheasa agus um thacaíocht 

chobhsaithe dóibh. 

 

Bille na gCuideachtaí 2012 

Foilsíodh an Bille sin ar an 13 Nollaig 2012. Tá an Bille déanta suas de 1429 Alt agus 

17 Sceideal. Ag féachaint chuig líon na n-alt den Bhille agus don chuid mhór 

forálacha dá chuid nach bhfuil comhionann le díreach comhdhlúthú ar dhlí na 

gcuideachtaí reatha, tá an Bille comhionann leis an gcleachtadh dréachtaithe is mó ó 

bunaíodh an Stát. Leis an mBille déantar réasúnú ar an gcur chuige iomlán i dtreo 

reachtaithe do chuideachtaí trí dhíriú ar an gcineál cuideachta is coitianta – an 

chuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna – sna chéad 15 Chuid agus 

ansin déileáil go córasach, sna Codanna eile leis na cineálacha eile cuideachta. I 

measc na n-athruithe tábhachtacha ar chuideachtaí príobháideacha faoi theorainn 

scaireanna tá bunreacht aon doiciméid amháin a thabhairt isteach, deireadh a chur leis 
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an teagasc ultra vires agus laghdú ar an íoslíon stiúrthóirí atá riachtanach go stiúrthóir 

amháin. 

 

An tAcht um Tríochadú Leasú ar an mBunreacht (An Conradh ar 

Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas san Aontas Eacnamaíoch agus 

Airgeadaíochta) 2012 

Leis an Acht sin déantar leasú ar an mBunreacht chun daingniú a dhéanamh ar an 

gConradh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas san Aontas Eacnamaíoch 

agus Airgeadaíochta (“an Conradh”) a tugadh chun críche sa Bhruiséil ar an 2 Márta 

2012. Leis an Acht cuirtear isteach fo-alt nua 10° in Airteagal 29.4 den Bhunreacht. 

Sonraítear san Airteagal nua 29.4.10° go bhféadfaidh Éire an Conradh a dhaingniú, 

agus nach gcuireann aon fhoráil den Bhunreacht ó bhail aon dlíthe a achtaíodh, 

achtanna a rinneadh nó bearta a glacadh ag an Stát a bhfuil gá leo de thoradh 

oibleagáidí na hÉireann faoin gConradh agus nach gcoimeádann sé aon dlíthe a 

achtaíodh, achtanna a rinneadh nó bearta a glacadh ag comhlachtaí inniúla faoin 

gConradh ó fheidhm dlí a bheith acu sa Stát. 

Shínigh an tUachtarán an tAcht isteach sa dlí ar an 27 Meitheamh 2012 tar éis don 

phobal na tograí a bhí sa Bhille ina thaobh sin a fhaomhadh i reifreann ar an 31 

Bealtaine 2012. 

 

An Bille um Aonú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Leanaí) 2012 
 
Sa Bhille seo tá tograí chun leasú a dhéanamh ar an mBunreacht chun leanaí a aithint 

go sainráite iontu féin sa Bhunreacht.  Déantar foráil sa tograí atá sa Bhille um 

chúlghairm Airteagal 42.5 agus um chur isteach airteagal neamhspleách nua, 

Airteagal 42A, dar teideal “Leanaí” sa Bhunreacht".   

Pléann an tAirteagal 42A molta le nádúr na gcásanna agus leis an mbealach ina 

bhféachfaidh an Stát chuig dul in ionad tuismitheoirí, le huchtú neamhdheonach linbh 

áit ar mhainnigh na tuismitheoirí ina ndualgas i leith an linbh agus socrúchán deonach 

páiste tuismitheoirí pósta d’fhonn uchtú, chomh maith leis na róil atá ag leas an linbh 

agus tuairimí an linbh maidir le réiteach na n-imeachtaí a bhfuil tagairt dóibh san 

Airteagal. 
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Rith dá Theach an Oireachtais an Bille agus d’fhaomh an pobal na tograí a bhí ann i 

reifreann ar an 10 Samhain 2012. Níl an Bille sínithe isteach sa dlí fós. 
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An Obair a rinne Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit in 2012 
 
Seo a leanas achoimre ar an obair ar déileáladh léi sna Rannáin Dlí de chuid Oifig an 

Phríomh-Aturnae Stáit i rith na bliana 2012. 

 
Rannán an Dlí Phoiblí 
Tá dhá rannóg i Rannán an Dlí Phoiblí: is iad sin an Rannóg Tráchtála agus 

Bunreachta agus Rannóg na nAthbhreithnithe Breithiúnacha. Pléitear sa Rannán le 

raon leathan dlíthíochta. Bíonn aird an phobail ar a lán de na cásanna, éilítear leo 

teorainneacha ama dochta a chomhlíonadh, agus baineann siad le saincheisteanna 

casta dlí. Ar a laghad 9 gcás a láimhseáladh sa Rannán, cuireadh ar liosta na Cúirte 

Tráchtála iad i rith na bliana. Tá an Chúirt Tráchtála an-éifeachtach agus cuireann sí 

ar chumas páirtithe a n-éistear a gcásanna inti díospóidí tráchtála a réiteach go tapa 

agus go héifeachtach. É sin ráite, bealach costasach is ea an Chúirt sin chun díospóid 

a réiteach mar gheall go ndéantar na cásanna a bhainistiú go tréan agus go gcuirtear 

spriocdhátaí dochta i bhfeidhm ar dhlíodóirí agus ar a gcuid cliant.  

 
An Rannóg Tráchtála agus Bunreachta 
Tá an Rannóg sin freagrach as cosaint raon leathan caingne sibhialta i gcoinne an 

Stáit agus Údaráis Stáit sna cúirteanna ar fad. An chuid is mó de na cásanna a 

bpléitear leo, cuirtear iad chuig éisteacht iomlánach san Ard-Chúirt, déantar 

achomharc ina leith go minic chuig an gCúirt Uachtarach, agus ó am go chéile déantar 

iad a tharchur chuig Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (éisteadh 4 chás den 

sórt sin an bhliain seo caite). Airítear leis na saincheisteanna dlí a bpléitear leo cúrsaí 

tráchtála, bunreachta, conartha, fostaíochta, talmhaíochta, árachais, idirnáisiúnta, 

comhshaoil, pleanála, toghcháin, sláinte poiblí, maoine intleachtúla, tithíochta, leasa 

shóisialaigh, oideachais, stádas teaghlaigh, riaracháin, na Cúirte Eorpaí um Chearta an 

Duine agus Dlí an AE. Cuirtear tús leis na cásanna sin uaireanta le hurghaire agus 

bíonn siad i gcónaí faoi réir grinnscrúdaithe ón na meáin ag gach céim dá ndul chun 

cinn trí na cúirteanna. I rith na bliana 2012 fuair an Rannóg 148 cás nua.  
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Rannóg na nAthbhreithnithe Breithiúnacha 
Déanann an Rannóg sin ionadaíocht ar an Stát agus ar Údaráis Stáit in iarratais ar 

athbhreithniú breithiúnach. Is ionann Athbhreithniú Breithiúnach agus an próiseas 

trína ndéantar rialú breithiúnach ar ghníomhaíocht riaracháin a fheidhmiú agus trína 

bhfeidhmíonn an Ard-Chúirt dlínse ar imeachtaí agus chinntí na gcúirteanna níos ísle, 

na mbinsí agus na gcomhlachtaí eile a mbíonn feidhmeanna gar-bhreithiúnacha á 

ndéanamh acu nó a bhfuil sé de chúram orthu gníomhartha poiblí nó dualgais phoiblí 

a chur i gcrích.   Tá an Rannóg sin freagrach chomh maith as iarratais habeas corpus, 

cásanna sonraithe, litreacha iarratais ó bhinsí eachtracha agus doiciméid a sheirbheáil 

faoi Rialachán Uimh. 1348/2000 ón gComhairle (an tAontas Eorpach) agus faoi 

Choinbhinsiún na Háige 1965 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus 

sheachbhreithiúnacha a sheirbheáil thar lear in ábhair shibhialta agus thráchtála.  

 
In 2012, fuair an Rannóg 505 comhad nua, lenar áiríodh 276 athbhreithniú 

breithiúnach, 89 iarratas habeas corpus, 2 chás sonraithe, 8 litir iarratais ó bhinsí 

eachtracha agus 130 doiciméad le seirbheáil faoi Rialachán Uimh. 1348/2000 ón 

gComhairle (an tAontas Eorpach) agus faoi Choinbhinsiún na Háige 1965 maidir le 

doiciméid bhreithiúnacha agus sheachbhreithiúnacha a sheirbheáil thar lear in ábhair 

shibhialta agus thráchtála.  

 
An Rannán Tearmainn agus Seirbhísí Dlí 
Tá an Rannán Tearmainn agus Seirbhísí Dlí comhdhéanta de thrí Rannóg, an Rannóg 

Tearmainn, an Rannóg Seirbhísí Dlí agus an Rannóg um Shócmhainní Coiriúla. 

 
An Rannóg Tearmainn 
Sa Rannóg sin, láimhseáiltear gach cás a bhaineann le tearmann, inimirce agus 

aisdúichiú thar ceann na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Oifig an 

Choimisinéara um Iarratais ó Dhídeanaithe, an Bhinse Achomhairc do Dhídeanaithe 

agus Bhiúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce. Obair dhlíthíoch atá i gceist 

den chuid is mó, agus pléitear go príomha le hiarratais ar athbhreithniú breithiúnach 

(idir éisteachtaí um chead agus éisteachtaí substainteacha), chomh maith le hiarratais 

habeas corpus (ina bhfeidhmíonn an Rannóg thar ceann an Ghobharnóra Príosúin) sa 

réimse Tearmainn, agus éilítear léi freastal laethúil os comhair na hArd-Chúirte agus, 

go pointe níos lú, na Cúirte Uachtaraí. Pléann an Rannóg chomh maith le hiarratais 
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Chúirte Dúiche de bhun Acht na nDídeanaithe 1996 arna leasú.  Mar gheall ar an 

spleáchas méadaithe ar dhlí an AE i réimse an tearmainn agus na hinimirce, phléigh 

an Rannóg chomh maith le roinnt cásanna arna dtarchur chuig Chúirt Bhreithiúnais an 

Aontais Eorpaigh.  Sa bhliain 2012, osclaíodh 477 comhad nua a bhaineann le 

tearmann sa Rannóg. 

 
An Rannóg Seirbhísí Dlí 
Tá an Rannóg sin freagrach as cuntasaíocht ar chostais dlí (lena n-áirítear billí costas 

a mheas agus freastal ar an gcánachas ina leith) agus as aisghabháil na gcostas dlí atá 

dlite don Stát. Tá sí freagrach freisin as táillí abhcóidí a íoc agus gníomhaíonn sí don 

Choimisinéir Luachála in achomhairc os comhair an Bhinse Luachála. Bíonn an 

Rannóg páirteach in ullmhú na nIonchúiseamh Aireachta sa Chúirt Dúiche thar ceann 

an Aire Coimirce Sóisialaí agus an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia. Ina 

theannta sin, tionscnaíonn an Rannóg imeachtaí sibhialta thar ceann an Aire Coimirce 

Sóisialaí chun airgead a fhaightear go calaoiseach a fháil ar ais. Bíonn Ceann na 

Rannóige ina chathaoirleach ar Choiste a dhéanann maoirseacht ar scéim oiliúna dlí 

d'fhoireann chléireachais san Oifig. 

 
Rannóg na Sócmhainní Coiriúla 
Soláthraíonn an Rannóg sin seirbhísí aturnae don Bhiúró um Shócmhainní Coiriúla 

agus tá sí comh-lonnaithe lena cliant i gCearnóg Fhearchair.  Soláthraíonn sí seirbhísí 

dlíthíochta, le béim ar leith ar achomhairc chánach, achomhairc leasa shóisialaigh, 

iarratais um fháltais choireachta agus ar bhailiú féich ghinearálta.  Déileálann sí 

freisin le himeachtaí faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú 

Sceimhlitheoireachta) 2010 agus le himeachtaí dócmhainneachta, agus cosnaíonn sí 

aon dlíthíocht shibhialta arna tionscain i gcoinne an Bhiúró nó a bhfuil an Biúró ina 

pháirtí fógra ina leith.  I dtéarmaí seirbhísí neamhdlíthíochta, soláthraíonn sí 

comhairle tíolactha agus comhairle ghinearálta um maoin i leith na sócmhainní atá ina 

n-ábhair ag a cuid iarratais um fháltais choireachta.  Ar deireadh, cuireann sí 

comhairle dlí ghinearálta ar fáil i ndáil le gach gné d'obair an Bhiúró. 

 
An Rannán um Maoin an Stáit 
Déileálann an Rannán um Maoin an Stáit le hidirbhearta maoine, le hábhair a 

bhaineann le tiarnaí talún agus tionóntaí, le deontais, le heastáit eiséata agus le 
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saincheisteanna pleanála agus teidil don Stát. Tá sé eagraithe i dtrí Rannóg, an 

Rannóg um Oifig na nOibreacha Poiblí / Sláinte, An Rannóg um Chláir Chaipitil 

Chosanta, Mhara agus Spóirt agus Rannóg an Airgeadais, an Oideachais, an Cheartais 

agus na hOidhreachta.  

 

An Rannóg um Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP) / Sláinte 
Gníomhaíonn an Rannóg sin go príomha le haghaidh Choimisinéirí na nOibreacha 

Poiblí in Éirinn agus láimhseálann sí an obair um fháil, dhiúscairt agus léasú de chuid 

Sheirbhísí Bainistíochta Réadmhaoine Oifig na nOibreacha Poiblí. Tá Seirbhísí 

Bainistíochta Réadmhaoine Oifig na nOibreacha Poiblí freagrach as cóiríocht oifige a 

sholáthar do Ranna, Oifigí agus Ghníomhaireachtaí Rialtais, chomh maith le 

bainistíocht leanúnach a dhéanamh ar phunann mhaoine an Stáit. Láimhseálann an 

Rannóg roinnt oibre do Sheirbhísí Bainistíochta Tionscadal OOP, do Sheirbhísí 

Innealtóireachta OOP agus do Sheirbhísí Cothabhála Réadmhaoine OOP. 

Láimhseálann an Rannóg obair freisin don Roinn Sláinte, don Roinn Caiteachais 

Phoiblí agus Athchóirithe agus don Roinn Airgeadais.  Cuimsíonn obair na Rannóige 

tíolacadh tráchtála, lena n-áirítear léasú tráchtála; saincheisteanna a bhaineann le 

tiarnaí talún agus tionóntaí agus comhairle dóibh; éadálacha agus diúscairtí; nithe a 

bhaineann le tógáil agus comhairle ina leith; comhaontuithe tráchtála a bhaineann le 

maoin; tarscaoilte faoin Acht Maoine Stáit agus comhairle i leith teideal. Feidhmítear 

éadálacha agus diúscairtí maoine faoi Chláir éagsúla Rialtais agus bíonn léasú 

cóiríochta do Ranna Rialtais ina riachtanas leanúnach.  Tá an Rannóg ina comhalta 

freisin d’Fhoghrúpa i leith athleasuithe maoine faoi stiúir an Rialtais ar fud Ranna 

Rialtais, Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus na nÚdarás Áitiúil, áit a 

gcuirtear comhairle dlí ar fáil maidir le tograí chun éifeachtúlachtaí a shruthlíniú agus 

a fheabhsú i ndáil le punann mhaoine an Stáit. 

 
 
An Rannóg um Chláir Chaipitil Chosanta, Mhara agus Spóirt 
Le linn 2012, bhí an Rannóg sin ag déileáil le cúrsaí maoine idirbheartaíochta, 

dhlíthíochta agus chomhairleacha do na Ranna Rialtais seo a leanas - An Roinn 

Cosanta; An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara; An Roinn Iompair, An Roinn 

Turasóireachta agus Spóirt; An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta; An 

Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta agus An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus 
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Acmhainní Nádúrtha. Áiríodh leis an obair éadálacha agus diúscairtí (conradh 

príobháideach/ceant/tairiscint), léasanna tráchtála, cúrsaí tiarnaí talún agus tionóntaí, 

seachadadh agus cur i bhfeidhm creataí dlíthiúla sainordaithe do chláir shonracha, 

muirir dlí, comhairle i leith maoine, comhairle i leith teideal, dlíthíocht maidir le 

riaráistí cíosa, athshealbhú, sainfheidhmíocht, léasanna agus ceadúnais. 

 
An Rannóg Airgeadais, Oideachais, Ceartais agus Oidhreachta 
In 2012, bhí an Rannóg sin ag déileáil le cúrsaí maoine idirbheartaíochta, dhlíthíochta 

agus chomhairleacha do na Ranna Rialtais seo a leanas - An Roinn Oideachais agus 

Scileanna, An Roinn Airgeadais, An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, An 

Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus an tÚdarás Clárúcháin Maoine.  

 
Áiríodh le hobair na Rannóige gnéithe maoine den Scéim Slánaíochta um Shásamh i 

leith Foras Cónaithe, aistrithe beartaithe réadmhaoine tar éis fhoilsiú Thuarascáil 

Ryan, ceannach suíomhanna le haghaidh scoileanna, na scoileanna nua faoi 

úinéireacht Stáit a léasú le forais Phatrúin, áiseanna comhroinnte a léasú le Comhairle 

Contae Fhine Gall, comhairle a sholáthar faoi Ghníomhais Athraithe i ndáil le héiteas 

creidimh, agus muirearú agus urscaoileadh réadmhaoine i gcás ina bhfuil airgead 

deontais tugtha ag an Aire.   Próiseáil eastát eiséata áit a raibh an Stát ina chomharba 

díthiomnach deiridh, le hidirchaidreamh go háirithe le hOifig na gCoimircithe Cúirte 

agus le FSS; Éilimh ar chúiteamh faoi Alt 120 de na hAchtanna um Chlárú Teidil 

1964-2006.  Bhí saincheisteanna bainistíochta maoine i ndáil le séadchomharthaí 

náisiúnta i gceist leis an obair oidhreachta.  Fuarthas portaigh agus móinchearta i 

gcontaetha éagsúla thar ceann an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta chun 

críche caomhnaithe. 

 
 

Rannán an Chirt agus an Dlí Choitinn  
Cuimsíonn an Rannán sin trí Rannóg, an Rannóg Ceartais agus Coiriúlachta, Rannóg 

Dlíthíochta an Gharda Síochána agus an Rannóg Dlíthíochta Ginearálta. 

 
An Rannóg Ceartais agus Coiriúlachta  
Pléann an Rannóg sin le cásanna Eiseachadta agus le hiarratais um Barántas Gabhála 

Eorpach san Ard-Chúirt agus sa Chúirt Uachtarach thar ceann an Ard-Aighne agus an 
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Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais. Ina theannta sin, déileálann sí le hiarratais ar 

Chúnamh Frithpháirteach sa Chúirt Dúiche, sa Chúirt Chuarda agus san Ard-Chúirt 

thar ceann an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais. Soláthraíonn an Rannóg 

seirbhísí Aturnae don Gharda Síochána agus do Ranna is cliaint iad i ndáil le nithe 

cosúil le hIonchoisní, Iarratais ar Cheadúnais, iarratais faoin Police (Property) Act, 

iarratais um Aistriú Daoine faoi Phianbhreith, agus Ionchúisimh Aireachta. 

 
I rith 2012, fuair an Rannóg 313 iarratas nua um Barántas Gabhála Eorpach, 7 gcás 

Eiseachadta nua ó lasmuigh den Aontas Eorpach, 63 iarratas nua um Chúnamh 

Frithpháirteach, 15 Ionchoisne i mBaile Átha Cliath, 12 iarratas um Aistriú Daoine 

faoi Phianbhreith, 78 iarratas ar Cheadúnas Deochanna Meisciúla, 11 iarratas faoin 

Police (Property) Act, agus raon ionchúiseamh Aireachta, lena n-áirítear 62 

ionchúiseamh Coimirce Sóisialaí i mBaile Átha Cliath.  

 
Le linn 2012 freisin, rinne Ceann na Rannóige bainistiú ar an bpainéal foirne ar ghlao-

dhualgas san Oifig a sholáthraíonn seirbhís lá agus oíche, lasmuigh d'uaireanta oifige, 

i ndáil le hEiseachadadh, Barántas Gabhála Eorpach, Habeas Corpus agus gnóthaí 

práinneacha eile. In 2012, rinne Ceann na Rannóige bainistiú ar phainéal foirne dlí a 

dhéileáil le 7 n-ionchoisne in ionaid lasmuigh de Bhaile Átha Cliath.  

 

Rannóg Dlíthíochta an Gharda Síochána 
Pléann an Rannóg sin le caingne sibhialta i gcoinne an Gharda Síochána. Áirítear leis 

na cásanna éilimh ar dhamáistí maidir le hionsaí, gabháil éagórach, príosúnú 

neamhdhleathach, ionchúiseamh mailíseach, iomrall ceartais, meabhlaireacht agus 

clúmhilleadh. Thairis sin, láimhseálann sí iarratais neamhpháirtí um fhollasú ina 

ndéantar nochtadh doiciméad ó na Gardaí a lorg. 

 

Déileálann an Rannóg freisin le gach éileamh a bhíonn ag Gardaí faoi na hAchtanna 

Garda Síochána (Cúiteamh), 1941 agus 1945.  Ina theannta sin, d'fheidhmigh an 

Rannóg ar son Údaráis an Gharda Síochána os comhair Bhinse Fiosrúcháin 

Smithwick. Fuarthas 126 cás Garda Síochána ginearálta agus 132 cás cúitimh i ndáil 

leis an nGarda Síochána sa Rannóg in 2012.  
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An Rannóg Dlíthíochta Ginearálta 
Pléann an Rannóg sin le díobháil phearsanta agus le dlíthíocht thortach eile nach 

bhfuil arna tarmligean chuig an nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stát, agus 

gníomhaíonn sí thar ceann na Gníomhaireachta um Éilimh ar an Stát i gcúrsaí áirithe 

freisin. Is ionann an dá phríomhréimse ina dtreoraíonn an Ghníomhaireacht um 

Éilimh ar an Stát an Rannóg agus dlíthíocht um neamhord struis iarthrámaigh le 

comhaltaí de chuid Óglaigh na hÉireann atá ar fiannas thar lear, agus cásanna 

bulaíochta agus ciaptha. Ag deireadh na bliana 2012, bhí 103 gníomh Ard-Chúirte ar 

láimh a bhain le bulaíocht agus ciapadh.  Aicme eile comhad íogair ina dtreoraíonn an 

Ghníomhaireacht an Rannóg is ea éilimh ag comhaltaí de chuid Óglaigh na hÉireann 

atá ar fiannas thar lear a bhaineann le húsáid an druga Lariam. 

 
I measc na gcásanna neamh-tharmligthe atá á láimhseáil ag an Rannóg, tá cásanna 

clúmhillte, éilimh maidir le táirgí lochtacha, ionsaithe a rinne oifigigh phríosúin, agus 

achomhairc chuig an Ard-Chúirt ó dhaoine atá ionfhabhtaithe le Heipitíteas C nó 

VEID nó an dá cheann, trí riar fola nó táirgí fola. Tionscnaíodh 142 Achomharc Ard-

Chúirte a bhain le cásanna Heipitíteas C sa Rannóg in 2012. 

 
An Rannán Comhairleach 
Tá an Rannán Comhairleach comhdhéanta de thrí Rannóg - an Rannóg um 

Chomhairle Ghinearálta, Rannóg Dlíthíochta an Stáit agus na hEorpa agus Rannóg na 

gConarthaí Tráchtála. Osclaíodh 840 comhad sa Rannán in 2012. 

 

An Rannóg um Chomhairle Ghinearálta 
Tá an Rannóg sin freagrach as ábhair chomhairleacha ghinearálta, lena n-áirítear 

dlíthíocht Ghearánaí a thionscnamh thar ceann an Stáit, follasú tríú páirtí, imeachtaí 

dlí cuideachta, idir-réitigh agus eadránacha, díospóidí tógála a bhaineann le conarthaí 

tógála scoile, cúrsaí clárúcháin shibhialta, nithe a bhaineann le comhairle a chur ar an 

nGarda Síochána, comhairle a chur ar Sheirbhís Príosúin na hÉireann, taiscéaladh 

agus forbairt mhianadóireachta agus pheitriliam, ionchúisimh fiadhúlra, ionchúisimh 

ghnáthóige, bailiú fiach lena n-áirítear ró-íocaíocht phinsin Stáit a aisghabháil agus 

neamh-íocaíocht na muirear stórála feithicle, deontais agus íocaíochtaí REPS, 

breitheanna Ombudsman na bPinsean a aisghabháil agus a fhorfheidhmiú, chomh 
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maith le déileáil le hobair os comhair Binsí Fiosrúcháin agus leis na saincheisteanna 

costas a eascraíonn as an obair sin.  Bíonn an Rannóg páirteach go mór le blianta 

beaga anuas in idir-réitigh um chonarthaí tógála. 

 
Rannóg Dlíthíochta an Stáit agus na hEorpa 
Pléann an Rannóg sin le cásanna atá os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais 

Eorpaigh agus na Cúirte Ginearálta. Láimhseálann sí imeachtaí dlí os comhair Chúirt 

Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh arna dtionscnamh ag an gCoimisiún Eorpach i 

gcaingne díreacha, chomh maith le cásanna ina ndéanann Éire idirghabháil in 

imeachtaí a bhaineann le Ballstát eile, lena n-áirítear a chuid Institiúidí. Déileálann an 

Rannóg freisin le hobair Fostaíochta agus déanann sí ionadaíocht ar Ranna agus 

Oifigí Rialtais ag éisteachtaí os comhair na gCoimisinéirí um Chearta, na Cúirte 

Oibreachais, an Bhinse Achomhairc Fostaíochta agus an Bhinse Chomhionannais. 

Thairis sin, soláthraíonn an Rannóg comhairlí dlí ar shaincheisteanna fostaíochta de 

chuid na Státseirbhíse chomh maith le láimhseáil a dhéanamh ar iarratais um 

chuideachtaí a chur ar ais, agus ar iarratais faoi alt 371 d’Achtanna na gCuideachtaí 

(Leasú) mar aon le hiarratais eile faoi Dhlí na gCuideachtaí.  

 
Rannóg na gConarthaí Tráchtála 
Soláthraíonn an Rannóg sin comhairle maidir le conarthaí tráchtála do Ranna agus 

Oifigí Rialtais lena n-áirítear déileáil le saincheisteanna soláthair phoiblí agus le 

hidirbheartaíochtaí conarthacha agus dréachtú conarthaí.  Láimhseálann sí obair 

chonarthach i raon leathan réimsí lena n-áirítear teicneolaíocht faisnéise, maoin 

intleachtúil, fostaíocht, pinsin, cúrsaí muirí, eitlíocht agus acmhainní nádúrtha. 

 

Ina theannta sin, tá ról lárnach ag an Rannóg i gcomhar le hOifig an Ard-Aighne i 

ndáil le cabhrú leis an tSeirbhís Náisiúnta Soláthair ina straitéis le haghaidh cleachtais 

soláthair a nuachóiriú ar fud na hearnála poiblí.  Mar chuid den phróiseas sin, 

bhunaigh Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit seirbhís aturnae socrúcháin lasmuigh ó 

laistigh de Rannóg na gConarthaí Tráchtála don tSeirbhís Náisiúnta Soláthair ag a 

cuid oifigí i mBaile Átha Troim ó Aibreán 2011. 
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Thairis sin, tacaíonn an Rannóg leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 

agus leis an tSeirbhís Náisiúnta Soláthair sna breithniúcháin ar an gcomhairliúchán 

maidir le hathbhreithniú ar na Treoracha soláthair phoiblí. 

 

D’oibrigh an Rannóg, i gcomhar le hOifig an Ard-Aighne, in éineacht leis an 

tSeirbhís Náisiúnta Soláthair maidir le cáipéisíocht agus cleachtais chaighdeánacha a 

fhorbairt, agus tá ionadaithe ón Rannóg agus ó Oifig an Ard-Aighne i measc roinnt 

grúpaí oibre a bhaineann le soláthar seirbhísí tógála agus seirbhísí dlí, agus tá siad ina 

gcomhaltaí de roinnt grúpaí stiúrtha tionscadail mhóra. Ina theannta sin, sholáthair an 

Rannóg oiliúint sa dlí soláthair agus sa chleachtas soláthair do Ranna éagsúla ar 

bhonn iarratais. 

 
Cuid II: Forbairtí Eagrúcháin 
 

Coistí Comhairleacha Bainistíochta  
 

Tháinig Comhchoiste Comhairleach Bainistíochta (Príomh-MAC), agus ionadaí ar an 

lucht bainistíochta sinsearach ar Oifig Shráid Mhuirfean agus Oifig an Phríomh-

Aturnae Stáit, le chéile 3 huaire i rith 2012 chun comhairle a thabhairt don Ard-

Stiúrthóir maidir le saincheisteanna a bhain leis an dá Oifig, lena n-áirítear 

saincheisteanna a bhain leis an gclár oibre um nuashonrú. Bunaíodh ionadaí MAC Dlí 

ar an dá Oifig in 2006, ar fhreastail an tArd-Aighne air in 2006 i gcomhthéacs 

mholadh na Tuarascála um Oifig an Ard-Aighne (Tuarascáil Uí Shúilleabháin, 

Meitheamh, 2006). Tháinig an MAC Dlí le chéile 3 huaire in 2012 agus dhírigh sé ar 

shaincheisteanna reatha dlí san Oifig. Tháinig Coistí áitiúla Comhairleacha 

Bainistíochta ar leithligh le chéile chomh maith ar bhonn míosúil chun comhairle a 

chur ar an Ard-Stiúrthóir, ar an an bPríomhdhreachtóir Parlaiminte agus ar an 

bPríomh-Aturnae Stáit, de réir mar is cuí. 

 

Soláthar Foirne  
 
Faoi dheireadh 2012, bhí 125.3 i gceist le líon na mball foirne údaraithe in Oifig 

Shráid Mhuirfean. Bhí 217 i gceist le líon na mball foirne údaraithe in Oifig an 

Phríomh-Aturnae Stáit ag deireadh 2012. 
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Teicneolaíocht na Faisnéise  
 
Le linn 2012 lean an Oifig lena Córais TF a bheachtú agus a fheabhsú le cinntiú go 

bhfanann siad ailínithe le héilimh ghnó na hOifige. Lean an tAonad TF ar aghaidh   

freisin lena ról an-suntasach i mbainistiú agus feabhsú leanúnach ar Leabhar 

leictreonach Reachtanna na hÉireann (eISB). Ag deireadh 2012 d’fhaomh an CCB an 

straitéis TF nua don tréimhse 2012-2016.  Leagtar an dul chun cinn a baineadh amach 

i gCaibidil 9 den Tuarascáil seo. 

 

Bainisteoireacht an Eolais  
Comhaontaíodh an Straitéis Bainistíochta Fhaisnéise 2010-2013 ag MAC. Deartar 

straitéisí bainistíochta faisnéise chun éifeachtacht (m.sh. éascaíocht aisghabhála agus 

chomhroinnte agus athúsáid fhaisnéise), cáilíocht agus comhsheasmhacht de 

chomhairle dlí agus de bhainistíocht agus maolú riosca a chur chun cinn, go háirithe 

riosca clú. Tá buntáistí costais ag baint leo siúd do na hOifigí agus dár gcliaint.  

 

Cuireadh Grúpa Forfheidhmithe ar bun san AGO chun an Straitéis don AGO a 

mhaoirsiú agus a bhrú ar aghaidh le cinntiú go ndéanfar na moltaí go léir a mheas 

agus a chur i bhfeidhm, más cuí, faoi 2013. Maidir leis sin, tá an Grúpa i dteagmháil 

le coistí/aonaid ghnó san Oifig le cinntiú go bhfuil dul chun cinn á bhaint amach agus 

go bhfuil cur chuige comhtháite ann le dul i ngleic leis an Straitéis. Cuireann an 

Grúpa Forfheidhmithe tuarascálacha faoi bhráid MAC ar bhonn rialta i ndáil leis an 

dul chun cinn a baineadh amach.  

 

Is é ceann de phríomh-mholtaí na Straitéise KM feidhmchlár nua fios gnó do na 

hOifigí. Beidh sé seo ina uirlis chumhachtach i mbainistíocht agus infhaighteacht 

faisnéise dlí san AGA/CSSO.  Rinneadh tástáil fhairsing ar ghlacadh úsáideoirí leis an 

bhfeidhmchlár agus déanfar an feidhmchlár nua fios gnó don dá hOifig a thar-rolladh 

go baill foirne i 2013.  

 

Rialáil Níos Fearr  
 

Lean moltaí na hOifige i dtaca le feabhas a chur ar inrochtaineacht agus comhtháthú Dlí 

Reachtach na hÉireann ar aghaidh le tionchar a bheith aige ar obair na hOifige i 2012. 
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Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2010 – 2014 (Comhaontú Pháirc an 
Chrócaigh)  
 

In Eanáir 2012 d'fhoilsigh Oifig an Ard-Aighne, Sráid Mhuirfean, i gcomhar le hOifig 

Phríomh-Aturnae an Stáit agus an Choimisiúin um Athchóiriú Dlí, Plean 

Gníomhaíochta Athbhreithnithe chun tiomantais a chur i bhfeidhm faoi Chomhaontú 

na Seirbhíse Poiblí 2010-2014 (Comhaontú Pháirc an Chrócaigh) . Áirítear sa Phlean 

go leor athruithe, forbairtí agus tionscnamh a cuireadh i bhfeidhm cheana féin, cuid 

mhór ar siúl faoi láthair agus cuid acu don todhchaí. Is é cuspóir na n-athruithe 

feabhas a chur ar éifeachtúlacht agus ar sheirbhís do chustaiméirí, agus costais a 

laghdú. D'fhoilsigh an Oifig Tuarascálacha Dul Chun Cinn ar chur i bhfeidhm an 

Phlean Gníomhaíochta Athbhreithnithe i mBealtaine agus i nDeireadh Fómhair 2012. 

 

Ráiteas Straitéise 2011 – 2014  
 

I rith 2012 lean an Oifig ar aghaidh ag cur i bhfeidhm na Spriocanna Ardleibhéil, na 

n-Aschur, na dTorthaí agus na Straitéisí mar a bhí leagtha amach sa Ráiteas Straitéise 

2011 – 2014.  Leagtar amach an dul chun cinn a rinneadh i dtaca leis seo i gCaibidil 9 

den Tuarascáil seo. 
 

Tionscnaimh Oibre Tras-Feidhme  
 

Le linn 2012 lean foirne trasfheidhmeacha ina raibh baill foirne ó Oifig Shráid 

Mhuirfean agus Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit ar aghaidh le hobair i dtionscadail 

lena n-áirítear Grúpa Úsáideoirí Gnó an Chórais Bhainistíochta Chásanna agus 

Thaifead (ACME), Tionscadal Comhtháite ACME/an Chórais Bhainistíochta 

Airgeadais, Tionscadal Straitéise na Bainistíochta Faisnéise agus tionscadal 

forfheidhmithe bhunachar sonraí fios gnó dlíthiúil. 
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Leithdháileadh Acmhainní maidir le Saincheisteanna Práinneacha 
Dlí 
 
Aithníonn an Oifig an gá atá le hacmhainní a leithdháileadh ar bhonn solúbtha chun 

dul i ngleic le mórthionscadail phráinneach múnlaithe ar an modh oibre a forbraíodh 

chun déileáil leis na saincheisteanna dlí agus an t-ualach oibre trom a eascraíonn as an 

ngéarchéim bhaincéireachta agus fiachais euro cheannasaigh. Le linn 2012 d’oibrigh 

foirne abhcóidí comhairleacha agus abhcóidí parlaiminte ar bhonn solúbtha ar go leor 

tionscadal chun láithreacht freagartha agus ardchaighdeán comhairle agus 

reachtaíochta mar fhreagra ar ghéarchéimeanna a chinntiú. Éascaíodh na hathruithe i 

leithdháileadh na n-acmhainní chun dul i ngleic le mórthionscadail phráinneacha ó 

laistigh d'acmhainní atá ann cheana féin agus éascaíodh an soláthar tapa de chomhairlí 

agus reachtaíocht ardchaighdeáin. Mar thoradh ar na hathruithe seo, bhí cumas 

feabhsaithe chun freagairt ar shaincheisteanna de réir mar a tháinig siad chun cinn 

agus infhaighteacht de shaineolas níos mó i gcomhthéacs casta agus ildisciplíneach i 

gcomhoibriú le dlíodóirí seachtracha agus le rannpháirtíocht iomlán ag na páirtithe 

leasmhara uile as a dtiocfaidh cáilíocht seirbhíse níos fearr don Ard-Aighne, don 

Rialtas agus do na saoránaigh. 

 

Baineadh úsáid as méideanna ollmhóra acmhainní abhcóidí comhairleacha agus 

parlaiminte ar na spriocanna a leagadh amach don fhoilsiú de reachtaíocht sa Chlár 

chun Meabhrán Tuisceana an IMF/AE ar Choinníollacht Bheartais Shonrach 

Eacnamaíoch (MoU) a chur i bhfeidhm le linn 2012, ach comhlíonadh na spriocanna 

seo go rathúil le linn na bliana. 

 
Laghdú i gcostais  

I 2012, rinne Oifig Shráid Mhuirfean coigiltis bhreise chun caiteachas a laghdú 

laistigh den Vóta. I rith na gceithre bliana seo a chuaigh thart, laghdaíodh caiteachas 

bliantúil na hOifige go suntasach. Ag deireadh 2012 bhí glanchaiteachas 25.4% níos 

ísle ná mar a bhí i 2008. Ba é seo a leanas an glanchaiteachas thar an tréimhse sin:  

 

2008 €18.1 milliún  

2009 €15.6 milliún (laghdú 13.8 % ar an mbliain roimhe)  

2010 €13.5 milliún (laghdú 13.4 % ar an mbliain roimhe)  
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2011 €13.3 milliún (laghdú 1.5% ar an mbliain roimhe) 

2012 €13.5 milliún (méadú 1.5% ar an mbliain roimhe)  

 

Rinne Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit coigiltis bhreise freisin chun caiteachas a 

laghdú laistigh den Vóta. I rith na gceithre bliana seo a chuaigh thart, laghdaíodh 

caiteachas bliantúil na hOifige go suntasach. Ag deireadh 2012 bhí glanchaiteachas 

29% níos ísle ná mar a bhí i 2008. Ba é seo a leanas an glanchaiteachas thar an 

tréimhse sin:  

 

2008 €40.6 milliún  

2009 €33.5 milliún (laghdú 17.4 % ar an mbliain roimhe)  

2010 €31.6 milliún (laghdú 5.6 % ar an mbliain roimhe)  

2011 €30.6 milliún (laghdú 3.5% ar an mbliain roimhe)  

2012 €28.8 milliún (laghdú 5.9% ar an mbliain roimhe) 

 

Maidir le táillí abhcóidí, de bhun nósanna imeachta agus próiseas iniúchta idir AGO 

agus an CSSO, tháinig laghdú ar chaiteachas as an Vóta CSSO de 46% ag deireadh 

2012, i gcomparáid le híocaíochtaí 2008. 

 

Solúbthacht Eagraíochtúil in Oifig Shráid Mhuirfean  

Le linn 2012, lean an Oifig ag forfheidhmiú moltaí chun solúbthacht eagraíochtúil a 

mhéadú de réir na ngealltanas a leagadh síos faoi Chomhaontú na Seirbhíse Poiblí 

2010-2014 (Comhaontú Pháirc an Chrócaigh). Bhí solúbthacht mhór foirne in Oifig 

Shráid Mhuirfean, laistigh de na Grúpaí Aturnaetha Comhairleacha, na Grúpaí 

Dréachtóirí Pairliminte agus na hAonaid Gnó Riaracháin, d’fhonn freagairt do na 

héilimh phráinneacha oibre agus don easpa foirne.  

 

Ar na sainsamplaí solúbthachta a léirigh an Oifig le linn 2012 bhí an méid seo a 

leanas:  

 Bhí an fhoireann dlí agus riarachán bainteach le tionscadail TF éagsúla.  

 Sholáthraigh an fhoireann ionadaíocht ar, agus rannpháirt in obair rialachas 

tionscadail agus coistí úsáideoirí gnó.  
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 Ar feadh na bliana d’oibrigh bunús fhoireann na hOifige uaireanta breise chun 

freastal ar na héilimh ar chomhairle phráinneach choimpléascach agus ar obair 

dréachtaithe.  

 Bhí atheagrú leanúnach ar róil agus ar dhualgais na foirne riaracháin le linn na 

bliana mar fhreagra ar an laghdú i líon na mball foirne riaracháin.  

 
Solúbthacht Eagraíochtúil in Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit  

Is tosaíocht í an tsolúbthacht eagraíochtúil san Oifig, lena mbaineann atheagrú foirne, 

freagrachtaí agus Rannóg, de réir gá, mar fhreagairt ar éilimh athraitheacha na gcliant.  

Ar roinnt de na samplaí solúbthachta ní ba shainiúla a léirigh an Oifig i rith 2012, 

áiríodh iad seo a leanas:  

 Maidir le foinsiú allamuigh leanúnach gach dualgais ‘chléireachais’ lasmuigh 

le gnólacht phríobháideach, d’oibrigh sé chun sásaimh na hOifige;  

 Leanadh le feidhmiú an phainéil ar ghlao-dhualgas le haghaidh iarratais 

phráinneacha cúirte lasmuigh d’uaireanta oifige;  

 Bunaíodh painéal chun plé le hionchoisní lasmuigh de Bhaile Átha Cliath;  

 Lean an Oifig ar aghaidh le beartas gluaisteachta foirne inmheánaí a 

fheidhmiú.  

 Dhéileáil an fhoireann dlí le líon méadaithe cásanna ag ionaid chúige, toisc 

gur aistríodh seirbhís an Aturnae Stáit áitiúil chuig Stiúrthóir na 

nIonchúiseamh Poiblí;  

 Soláthraíodh ionadaíocht d’Údaráis an Gharda Síochána roimh Bhinse 

Fiosrúcháin Smithwick;  

 Baineadh úsáid as an bhfoireann le déileáil le gníomh aicme;  

 Lean an Oifig ar aghaidh le beartas de foireann ar iasacht chuig Ranna ar leith;  

 D’oibrigh an Oifig le dlíodóirí seachtracha i ndlíthíocht a bhain le forais 

airgeadais faoi Acht na bhForas Creidmheasa (Cobhsú) 2010.  
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Athbhreithniú agus Athchóiriú AGO  
Aithníonn an Oifig an riachtanas leis an eagraíocht agus an dóigh a bhfeidhmíonn sí a 

mhonatóiriú agus a athbhreithniú i gcónaí i gcomhthéacs inmheánach agus seachtrach 

ionas go mbainfear amach an misean atá ag an Oifig "chun an caighdeán is airde de 

sheirbhísí dlí gairmiúla a sholáthar don Rialtas, do Ranna agus d'Oifigí chomh 

heacnamaíoch agus chomh héifeachtúil agus is féidir ".  

 

Chun na críche sin, i nDeireadh Fómhair 2011, chuir an Oifig pointe gníomhaíochta 

tábhachtach i bPlean Gníomhaíochta na hOifige le Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 

2010 -2014 (Comhaontú Pháirc an Chrócaigh) a chur i bhfeidhm . Déanfaidh an Oifig 

athbhreithniú ar a heagrú agus a hoibriú go luath i 2012. 

  

Táthar ag súil go mbeidh cur san áireamh torthaí ó shuirbhéanna sástachta custaiméirí 

atá ag teacht anuas mar chuid den athbhreithniú, chomh maith leis an togra leis an 

Oifig a thagarmharcáil i gcoinne eagraíochtaí comhchosúla i ndlínsí eile agus an Clár 

Athbhreithnithe Eagraíochtúil atá beartaithe a dhéanfaidh an Roinn Caiteachais 

Phoiblí & Athchóirithe.  

 

I ndáil leis an togra tagarmharcála, níl aon chomparadóirí díreacha ag an Oifig laistigh 

den Stát. Trí chomparáid a dhéanamh idir a haschur agus líon na foirne le 

heagraíochtaí Rialtais den chineál céanna i ndlínsí eile, beidh cumas níos fearr ag an 

Oifig meastóireacht a dhéanamh ar a héifeachtacht féin. Go déanach i 2012 sannadh 

ball den MAC an tionscadal a mhaoirsiú, ullmhaíodh tograí agus cuireadh faoi bhráid 

MAC iad. Bíonn deacracht ag an Oifig aon eagraíocht a aithint lasmuigh den Stát a 

dhéanann réimse comhchosúil dualgas. Dá bhrí sin, tá sí ag iarraidh comhoibriú an 

Aonaid speisialta sa Roinn Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe anois i dtaca le 

comparadóirí oiriúnacha a fhoinsú.  

 

Maidir leis an gClár Athbhreithnithe Eagraíochtúil beartaithe a dhéanfaidh an Roinn 

Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe cuireadh siar an t-athbhreithniú seo, agus tá an an 

Oifig ag fanacht le hamlíne ón Roinn le tús a chur leis an athbhreithniú.  

 

Déanfaidh MAC na hOifige measúnú ar conas atá sé ag comhlíonadh riachtanas a 

cliant agus measúnú ar céard iad na hathruithe atá riachtanach mar thoradh ar 



 

 45 

thionscnaimh eile Phoiblí Athchóirithe na Seirbhíse. Meastar go gcríochnófar an t-

athbhreithniú ar an Oifig agus go gceapfar agus go n-aontófar ar Phlean 

Gníomhaíochta faoi dheireadh R3 2013.  

 

I bhfianaise gnímh a bhí leagtha amach i bPlean Gníomhaíochta Athbhreithnithe na 

hOifige chun Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2010-2014 (Comhaontú Pháirc an 

Chrócaigh) a chur i bhfeidhm thug an Oifig athbhreithniú ar ghníomhaíochtaí 

neamhlárnacha chun críche faoi dheireadh R1 2012.  Ba í príomhfhionnachtain 

thuarascáil dheireanach an athbhreithnithe a cuireadh faoi bhráid an Roinn 

Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ag deireadh mhí an Mhárta 2012 ná nach bhfuil 

mórán oibre a dhéantar san oifig nach obair lárnach í. I dteannta leis an CSSO, 

déanann an Oifig cuid mhór seachfhoinsithe cheana féin agus obair ríthábhachtach í 

an chuid eile nach féidir a dhéanamh go praiticiúil áit eile.  

 

Seirbhísí roinnte agus dlúthchomhar le Ranna  
Aithníonn an Oifig na tairbhí a thagann as cur chuige na seirbhíse roinnte a ghlacadh i 

leith imeachtaí áirithe a bheartaítear san Oifig.  

Áirítear le samplaí sonracha i rith 2012:  

 Na hAbhcóidí Comhairleacha agus aturnaetha ar iasacht ag Ranna 

Rannpháirtíochta  

 Ceangal dlúth a choinneáil leis an nGníomhaireacht Éileamh Stáit i ndáil le 

bainisteoireacht dlíthíocht na mí-úsáide leanaí  

 Comhar dlúth i gcomhthéacs saincheisteanna baincéireachta ar na mallaibh le 

dlíodóirí príobháideacha arna bhfostú sa Roinn Airgeadais agus arb iad 

dlíodóirí inmheánacha NAMA iad agus dlíodóir de chuid Oifig an Ard-Aighne 

ar iasacht againn ar na mallaibh ag rannán baincéireachta de chuid an Roinn 

Airgeadais;  

 Comhar agus cruinnithe rialta athbhreithnithe idir an fhoireann dlíthiúil san 

Oifig agus oifigigh Rannacha agus straitéisí dlíthiúla cuí á gceapadh chun 



 

 46 

bainisteoireacht éifeachtach leanúnach na dlíthíochta intíre agus an Chúirt 

Bhreithiúnais Eorpach (ECJ) a chinntiú;  

 

 Cruinnithe míosúla de na MACanna áitiúla ar leith in Oifig Shráid Mhuirfean 

agus in Oifig an PhríomhAturnae Stáit, cruinnithe ráithiúla de chomhOifig an 

Ard-Aighne / Oifig an PhríomhAturnae Stáit MAC chun forbairtí 

eagraíochtúla a phlé;  

 Cruinníonn ionadaí dlíthiúil MAC d’Oifig an Ard-Aighne agus Oifig an 

PhríomhAturnae Stáit trí huaire in aghaidh na bliana ar a bhfreastalaíonn an 

tArd-Aighne chun saincheisteanna dlíthiúla sonracha a phlé;  

 Comhar agus cruinnithe rialta athbhreithnithe idir an fhoireann dlíthiúil san 

Oifig agus oifigigh sna Ranna cliant d’fhonn a chinntiú go ndéantar bainistiú 

éifeachtach ar bhonn leanúnach ar achainíocha comhairle, dréachtú na mBillí 

agus bainistiú na holldlíthíochta;  

 Comhar agus cruinnithe rialta athbhreithnithe idir an fhoireann dlíthiúil san 

Oifig agus na hoifigigh ábhartha Rannacha d’fhonn a chinntiú go ndéantar 

bainistiú éifeachtach ar an olldlíthíocht ar bhonn leanúnach;  

 Comhar idir Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte agus an Coiste Reachtaíochta 

Rialtais.  

 

Oibríonn an Oifig freisin cur chuige roinnte seirbhise go hinmheánach trí Chóras 

Bainisteoireachta Cásanna agus Taifead aonair agus FMS a fhorbairt d’Oifig an Ard-

Aighne agus d’Oifig an PhríomhAturnae Stáit, arna thacú ag seirbhís TF roinnte idir 

Oifig an Ard-Aighne agus Oifig an PhríomhAturnae Stáit. Tá ag an Oifig freisin 

Aonad Iniúchta inmheánaigh aonair agus Aonad athraithe bainisteoireachta. Tá 

samplaí eile aibhsithe thíos i gcomhthéacs soláthar na seirbhísí dlíthiúla. 
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Daoine agus Ceannasaíocht  
Aithníonn an Oifig tábhacht chur i gcrích na solúbthachta maidir le soghluaisteacht 

agus athimscaradh na foirne taobh istigh agus taobh amuigh den Oifig. I rith na bliana 

2012, i gcomhthéacs inmheánach, athimscaradh go rialta Abhcóidí Comhairleacha 

agus Dréachtóirí Parlaiminte in Oifig Shráid Mhuirfean taobh istigh de shainGhrúpaí  

agus an fhoireann dlíthiúil sa CSSO taobh istigh de shainRannóga. De bhreis ar sin, i 

gcomhthéacs seachtrach, cur chuige straitéiseach i leith sholáthar an tsaineolais 

dlíthiúil do na Ranna sin is ea Abhcóidí Comhairleacha a bheith ar iasacht ag na 

Ranna rannpháirteacha, arna thacú ag acmhainní agus saineolas na hOifige. Earcaítear 

gach Abhcóide Comhairleach a earcaíodh ón mbliain 2005 ar an mbonn go mb’fhéidir 

go mbeidh siad ar iasacht ag Ranna. 

 

Luas Cumarsáide  
Aithníonn an Oifig an riachtanas le hoiriúnú ar bhonn leanúnach go dtí modhanna 

cumarsáide atá ag athrú d'fhonn feabhas a chur ar bhainistiú faisnéise chun 

seachadadh tráthúil agus éifeachtach de chomhairle den chaighdeán is airde dlí a 

chinntiú.  

 

Le linn 2012 chuir an Oifig feabhas ar mhodhanna cumarsáide agus ar bhainistiú de 

mhéideanna ollmhóra faisnéise, rud a d’éascaigh inrochtaineacht agus sofhreagracht 

mhéadaithe do pháirtithe leasmhara chun déileáil leis na dúshláin ar leith ar 

thionscadail níos mó, amhail an líon mór páirtithe leasmhara, méid dian na n-

idirbheart agus práinn leis an obair. 

  

D'éascaigh an Oifig freisin úsáid de mhodhanna cumarsáide ar luas ard, ilúsáideoirí 

chun plé a dhéanamh ar smaointe agus ar shaincheist na gcomhairlí foirmiúila. 

D’aithin an Oifig go mbeidh dúshlán mór sa todhchaí ag baint le córais atá ann cheana 

féin a ailíniú do bhainistiú na faisnéise mar atá ACME. 

 

Iarratais ar Shaoráil Faisnéise 
Leagtar amach staitisticí maidir le hiarratais chuig Oifig Shráid Mhuirfean agus Oifig 

an Phríomh-Aturnae Stáit faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise in Iarscríbhinn 

F. I rith 2012, lean na hAbhcóidí Comhairleacha ar aghaidh ag cur comhairle ar an 
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Lárionad Beartais sa Roinn Airgeadais maidir le saincheisteanna dlí a bhain le cur i 

bhfeidhm agus forghníomhú na nAchtanna. 
 

Forbairtí Eagraíochtúla Eile  
Tá an dul chun cinn a gnóthaíodh sa bhliain 2012 i ndáil le forbairtí suntasacha eile 

sonraithe i gCaibidil 9 den Tuarascáil seo. 

 

Eagraíochtaí Idirnáisiúnta agus AE agus saincheisteanna Idir-

Roinne  

Ghlac baill foirne dlí agus Riaracháin sna hOifigí páirt sna grúpaí oibre chomh maith 

agus bhí baint acu le raon saincheisteanna idir-roinne a liostaítear in Iarscríbhinn E. 
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Caibidil 4: Dul Chun Cinn ar Sprioc Ardleibhéil 1 a Bhaint 
Amach  
 
Sprioc Ardleibhéil 1  
 
Chun an tArd-Aighne a thacu i bhfeidhmiú a ról bunreachta mar chomhairleoir dlí ag 

an Rialtas.  

 

Aschur  

Comhairle agus faisnéis a sholáthar don Ard-Aighne le haghaidh cruinnithe Rialtais.  

 

Toradh  

Comhairle a sholáthar don Chomh-Aireacht ar na saincheisteanna dlí a éiríonn as, 

agus na modhanna ó thaobh dlí de, bheartais agus tosaíochtaí an Rialtais a chur i 

bhfeidhm i gcomhréir leis an mBunreacht, le dlí an Aontais Eorpaigh agus le dualgais 

a eascraíonn faoi chonarthaí idirnáisiúnta.  

 

Táscairí Feidhmíochta  

 Iarratais a sholáthar le haghaidh comhairle ón Ard-Aighne.  

 Tuairimí agus comhairle soláthraithe mar fhreagra ar Mheabhrán Rialtais agus 

doiciméid le cur faoi bhráid na Comh-Aireachta.  

 Nótaí faisnéise agus ábhar ullmhaithe don Ard-Aighne le húsáid ag cruinnithe 

na Comh-Aireachta.  

 

Straitéis  

 Úsáid éifeachtach agus oiliúint leanúnach ar chóras r-sheirbhísí Comh-

Aireachta.  

 Freagra tráthúil ar iarratais ar r-sheirbhísí Comh-Aireachta.  

 Freagairt ar mheabhrán Rialtais de réir mar is iarrtha ag Lámhleabhar na 

Comh-Aireachta.  

 Dlúthchaidrimh agus dlúthchumarsáidí a choinneáil le feidhmeannaigh 

ábhartha i Ranna Rialtais.  
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 Nósanna imeachta Oifige Príobháideacha le cinntiú go mbíonn ábhar faisnéise 

ar fáil.  

 
Dul chun cinn a baineadh amach 
 
Le linn 2012 sholáthair foireann dlí in Oifig Shráid Mhuirfean agus in Oifig an 

Phríomh-Aturnae Stáit tacaíocht leanúnach don Ard-Aighne i gcomhlíonadh a ról 

bunreachta mar chomhairleoir dlí don Rialtas. Reáchtáil an tArd-Aighne cruinnithe 

rialta leis an bhfoireann dlí, lena n-áirítear:  

 Cruinnithe seachtainiúla le linn na bliana leis an Ard-Stiúrthóir agus leis an 

Ard-Dréachtóir Parlaiminte le cúrsaí comhairle agus dréachtaithe a phlé;  

 Cruinnithe seachtainiúla le linn na bliana leis an bPríomh-Aturnae Stáit le 

cúrsaí a bhaineann le hOifig an Phríomh-Aturnae Stáit agus cásanna 

mórdhlíthíochta a bhaineann leis an Stát a phlé;  

 Cruinnithe gach coicís le bainisteoirí Grúpa san OPC roimh chruinnithe an 

Choiste Reachtaíochta Rialtais le cúrsaí dréachtaithe a phlé;  

 Cruinnithe rialta le hAbhcóide Comhairleach le cúrsaí comhairleach a phlé;  

 Cruinnithe rialta le hAbhcóide Parlaiminte san OPC le saincheisteanna a 

bhaineann le reachtaíocht dréachtaithe a phlé; 

 Freastal ar chruinnithe de Choiste Reachtaíochta an Rialtais. 

 

Maidir le cúrsaí comhairleacha leanúnacha bhuail Abhcóide Comhairleach leis an 

Ard-Aighne de réir mar ba chuí le plé a dhéanamh ar iarratais ar leith le haghaidh 

comhairle. Sholáthair foireann dlí tuairimí agus comhairle i ndáil le Meabhráin don 

Rialtas agus rinne plé ar ábhair leis an Ard-Aighne roimh fhreagra a thabhairt ar 

iarratais le haghaidh tuairimí agus comhairle ar an gcóras r-sheirbhísí Comh-

Aireachta. Roimh chruinnithe Rialtais phléigh an Ard-Aighne aon nithe dlí a tháinig 

chun solais leis an Ard-Stiúrthóir, leis an Leas-ArdStiúrthóir, leis an bPríomh-

Abhcóide Parlaiminte agus leis an bPríomh-Aturnae Stáit de réir mar ba chuí.  

 

I 2012 rinne an tArd-Aighne cathaoirleacht ar 3 chruinniú Choiste Comhairleach 

Bainistíochta Dlí na hOifige atá ionadaíoch do gach réimse dlí na hOifige – 
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Comhairleach, OPC agus CSSO le plé a dhéanamh ar shaincheisteanna leanúnacha 

tábhachtacha agus íogaire dlí laistigh den Oifig.   

 

I rith 2012 chuir an tArd-Aighne agus a cuid ball foirne le cultúr de roinnt eolais a 

chur chun cinn, ag tacú le tabhairt comhairle dlí don Rialtas, do Ranna agus d’Oifigí 

trína freastal féin agus freastal a cuid comhairleoirí speisialta ar chruinnithe faoi 

Shaincheisteanna Dlí agus trína rannpháirtíocht iontu.  

 
Maidir le bainistíocht airgeadais rinne an tArd-Aighne agus a cuid ball foirne 

monatóireacht ar chaiteachas laistigh den Vóta ar bhonn míosúil trí hathbhreithniú 

agus anailís a dhéanamh ar thuarascálacha bainistíochta airgeadais a chuirtear faoi 

bhráid an CCB lena n-áirítear maoirseacht agus bainistíocht a dhéanamh ar 

thuarascálacha dá hoifig a bhaineann le buiséad tarmligthe le haghaidh taistil agus 

oiliúna agus forbartha.   

 

I rith na bliana ghlac an t-Ard-Aighne agus a cuid ball foirne páirt sa phróiseas de 

CBFF a chumhdach níos mó lenar áiríodh Aiseolas Suas agus rátálacha CBFF a úsáid 

chun críocha arduithe céime agus incrimintí tuarastail. Ag tús na bliana aontaíodh ar 

Fhoirmeacha Próifíl Róil aonair le bainisteoirí, rinneadh Athbhreithnithe Eatramhacha 

ag lár na bliana agus críochnaíodh gach athbhreithniú bliantúil tar éis dheireadh na 

bliana.   

 
I rith 2012 chuir an tArd-Aighne le hobair an Choiste Foghlama agus Forbartha i 

bhfianaise pointí sonracha gníomhaíochta atá leagtha amach sa Straitéis Oiliúna agus 

Forbartha (T & F) don Oifig a chur ar aghaidh.  Chuimsigh an straitéis pointí 

gníomhaíochta sonracha a bhain leis na gnéithe dlí agus riaracháin lenar áiríodh: 

 Lámhleabhar nósanna imeachta/oiliúna a ullmhú chun idirghníomhú 

oiriúnach idir ACanna agus DPanna sa phróiseas reachtaíochta a léiriú; 

 Imeachtaí oiliúna dlí a eagrú san Oifig; 

 Clár Oiliúna nua um Abhcóidí Comhairleacha a fhorbairt d’Abhcóidí 

Comhairleacha nua agus Abhcóidí atá ag filleadh ó iasacht, agus  

 Nuashonrú ar an Doiciméad Prótacail d’Abhcóidí Comhairleacha  

 Idirchaidreamh agus comhordú méadaithe idir Aonad O&F an AGO agus 

Líonra O&F na Státseirbhíse; 
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 Idirchaidreamh agus comhordú méadaithe idir Aonaid O&F an AGO agus 

an CSSO; 

 Lámhleabhar Marthanais um Thacaíocht Chléireachais; 

 Cainteanna ag ACanna agus DPanna do bhaill foirne riaracháin agus 

cléireachais faoi ábhair dlí éagsúla; 

 Tuarascálacha Oiliúna agus Forbartha do CCB Shráid Mhuirfean; 

 Measúnú ar oiliúint. 

 



 

 53 

Caibidil 5: Dul Chun Cinn a Baineadh Amach le Sprioc 
Ardleibhéil 2 a bhaint amach 
  
Sprioc Ardleibhéil 2  
 
Sainseirbhís chomhairleach dlí ardcháilíochta a sheachadadh dár gcliaint.  
 
Aschur  
 
Tuairimí agus comhairle curtha ar fáil go tráthúil do Ranna Rialtais chun cabhrú leo 

freastal ar a riachtanais, go háirithe i ndáil leis na ngealltanas a chomhlíonadh a 

éilítear faoi Chlár an AE/IMF um Thacaíocht Airgeadais d'Éirinn agus faoi Chlár don 

Rialtas de réir mar a chuireann an Rialtas i bhfeidhm é.  

 

Toradh  
 
Baint amach de na spriocanna a leagadh síos ag Clár an AE/IMF le linn a chúrsa agus 

fáil ar na tosaíochtaí agus na cuspóirí atá leagtha síos ag an Rialtas i gcomhréir le 

ceanglais dhlí an Bhunreachta, an Aontais Eorpaigh, agus dhualgais chonarthaí 

idirnáisiúnta.  

 

Táscairí Feidhmíochta  
 

 Cáilíocht agus méid comhairlí do chliaint.  

 Seachadadh de chomhairle de réir amlínte comhaontaithe.  

 Aiseolas ó chliaint.  
 
Straitéis  
 

 Comhlíonadh le Treoir Seirbhíse Cliant agus Cairt Chliant agus Chustaiméirí.  

 Cur i bhfeidhm na feidhme dlí fios gnó.  

 Leabharlann agus Aonad KH ardcháilíochta a choinneáil, ag cur cultúr de 
Bhainistíocht Eolais agus cur i bhfeidhm de Straitéis Bhainistíochta Eolais 
chun cinn.  

 Cothabháil agus athbhreithniú de bheartais ar bhainistíocht riosca san Oifig.  

 Gealltanas i dtaca le hoiliúint agus forbairt don fhoireann uile.  

 Cur i bhfeidhm optamach leanúnach d’acmhainní daonna, PMDS san áireamh.  

 Cothabháil agus forbairt den chóras bainistíochta comhad agus taifead cásanna 
comhtháite.  
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 Córais fheabhsaithe le faisnéis agus cumarsáidí a bhainistiú i dtimpeallacht 

chasta agus ildisciplíneach.  
 
Dul Chun Cinn a Baineadh Amach 
 
Mar a bhí amhlaidh sna blianta roimhe ba í an phríomhréimse ar dhírigh taobh 

comhairleach Oifig Shráid Mhuirfean uirthi i 2012 ná sainseirbhís comhairle dlí 

d’ardchaighdeán a sheachadadh dár gcuid cliant.  Bhain straitéis thábhachtach maidir 

leis seo le forbairt bhreise, feabhsú agus mionchoigeartú ar speisialtóireacht mar an 

eochair i dtaca le Spriocanna Ardleibhéil, Aschuir, Torthaí agus Straitéisí na hOifige a 

bhaint amach. Aithníonn an Oifig go bhfuil an straitéis thábhachtach de 

speisialtóireachta ríthábhachtach chun seirbhísí dlí éifeachtach a sholáthar i réimse 

fíorleathan oibre dlí ina bhfuil an taobh Comhairleach bainteach. 

 

Le linn na bliana lean na Grúpaí Comhairleacha ar aghaidh le hobair chun 

athbhreithniú a dhéanamh trí chóras foirmeálta timthriallta athbhreithnithe ocht 

seachtaine. Chuir na Grúpaí Comhairleacha obair in ord tosaíochta trí chruinnithe 

foirmiúla agus neamhfhoirmiúla rialta le Ranna cliaint le linn na bliana. Chomh maith 

le dul i ngleic le nithe a bhaineann leis an obair, sholáthair na cruinnithe seo deis chun 

aiseolas ó chliaint ar shaincheisteanna seachadta seirbhíse a mheas agus chun béim a 

leagan ar shaincheisteanna nua agus ag teacht chun cinn. Mar shampla, phléigh na 

cruinnithe dhá uair sa mhí eiseachadta/Bharántas Gabhála Eorpach le Ranna cliaint, 

an Garda Síochána agus an CSSO a bhí ar siúl i rith na bliana, le saincheisteanna 

maidir le cásanna aonair, catagóirí cásanna, bainistíocht na réimse, cumarsáid idir 

páirtithe leasmhara , cur chuige agus straitéisí le cur in iúl do phainéal abhcóidí agus 

idirchaidreamh le Stáit iarrthacha agus le Seirbhís na gCúirteanna. Rinne comhairleoir 

seachtrach suirbhé leantach ar shásamh cliant ag deireadh 2012 agus cuirfidh 

fionnachtana an tsuirbhé ar chumas na hOifige measúnú a dhéanamh ar fheidhmíocht 

de réir thorthaí na suirbhéanna roimhe agus é mar aidhm feabhas a chur ar 

sheachadadh seirbhísí do chliaint. Cuirfidh an suirbhé forbairt de Threoir Seirbhíse 

Cliaint nua agus Cairt Chliaint agus Chustaiméirí ar an eolas.    

 

Ina theannta sin, bhí cruinnithe ag Grúpaí Comhairleacha ar bhonn rialta le linn na 

bliana chun ualach oibre agus saincheisteanna ar chásanna ar leith a phlé. Samplaí de 
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na cruinnithe sin ná cruinnithe míosúla Saincheisteanna Dlí, grúpa dlíodóirí 

tearmainn, cruinnithe seachtainiúla an Ard-Stiúrthóra, an Leas-Ardstiúrthóra agus 

Abhcóide Comhairleach Grád 1, agus cruinnithe seachtainiúla an Ghrúpa Abhcóide 

Chomhairligh. Chuir na cruinnithe seo deiseanna luachmhara ar fáil i dtaca le 

smaointe fios gnó dlí agus eispéiris ar fud na Grúpaí speisialaithe éagsúla a mhalartú. 

 

Reáchtáladh cruinnithe gach dá mhí idir an Oifig agus Oifig an Stiúrthóir 

Ionchúiseamh Poiblí chun plé a dhéanamh ar chásanna bunreachtúla a raibh an dá 

hOifig ag déileáil leo. 

 

Le linn na bliana lean Abhcóide Comhairleach ar aghaidh le páirt a ghlacadh in obair 

na gcoistí rialachais tionscadail éagsúla agus grúpaí oibre i gcomhthéacs na 

bainistíochta agus na forbartha leanúnaí ar an gCóras Bainistíochta Taifead agus 

Cásanna (ACME). Mar shampla, ghlac Abhcóide Comhairleach páirt san 

athbhreithniú cuimsitheach ar an gcóras ar chuir an Grúpa Úsáideoirí Gnó (BUG) 

ACME tús leis le linn na bliana. Is í príomhaidhm an athbhreithnithe aon réimsí ar an 

gcóras ina bhféadfaí feabhsuithe a dhéanamh a shainaithint. Chomh maith leis sin, 

lean gach Abhcóide Comhairleach ar aghaidh leis an gcóras a úsáid le linn na bliana.  

 

Le linn 2012 lean Abhcóide Comhairleach ar aghaidh le tacú don Choimisiún um 

Athchóiriú an Dlí, go háirithe i gcomhthéacs de sheachadadh a chláir oibre atá san 

áireamh i dTríú Clár an Choimisiúin um Athchóiriú an Dlí.  

 

Bainistíocht Eolais  

Le linn 2012 lean Abhcóide Comhairleach ar aghaidh le cultúr comhroinnte eolais a 

chur chun cinn, rud a thacaíonn le comhairle dlí a sheachadadh don Rialtas, Ranna 

agus Oifigí trí fhreastal agus rannpháirtíocht i gcruinnithe Saincheisteanna Dlí agus trí 

chur le Feasacháin Dlí a ullmhú. Ghlac Abhcóide Comhairleach páirt i nGrúpa 

Straitéise Bainistíochta Eolais i gcomhthéacs de chur i bhfeidhm mholtaí na Straitéise 

nua Bainistíochta Eolais 2010-2013. Ghlac Abhcóide Comhairleach páirt in obair an 

Ghrúpa Fhorfheidhmithe Fios Gnó le linn na bliana. 
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Bainistiú Riosca  

Le linn 2012, chuidigh na hAbhcóidí Comhairleacha le breisneadú na bpolasaithe 

maidir le bainistiú foirmeálta rioscaí laistigh den Oifig. Chuimsigh na polasaithe seo:  

 

 Tuairisciú rialta na nAturnaetha Comhairleacha i rith na bliana don Ard-

Aighne agus don CCB Dlí, ar chruinnithe idir an Ard-Stiúrthóir, an Leas-

ArdStiúrthóir agus Abhcóide Comhairleach I, agus do chruinnithe an Ghrúpa 

Abhcóidí Comhairleacha, ar réimsí agus ar ábhair suntasacha rioscaí;  

 Páirtíocht na nAbhcóidí Comhairleacha i bpróiseas shainaithint na gcásanna 

íogaire agus bunreachtúla atá le cuimsiú i dtuairiscí a chuirtear faoi bhráid an 

Rialtais maidir le cásanna dá shórt i Márta, Iúil agus Samhain 2010;  

 Tuairiscí rialta ón Leas-Ardstiúrthóir do chruinnithe na CCB áitiúla agus 

Príomhúla, agus don Choiste Iniúchóireachta, i gcomhthéacs neadú straitéis 

bainistíochta riosca ar fud na hOifige ag an gCoiste, a chuimsíonn polasaí 

riosca, clárleabhar rioscaí corparáide agus clárleabhair rioscaí na nGrúpaí agus 

na nAonad Gnó ar leith.  

 

 

Bainistiú Airgeadais  

Le linn 2012 ghlac Abhcóidí Comhairleacha ainmnithe páirt sa tionscadal chun 

comhéadain a fhorbairt idir an Córas Bainistíochta Cásanna agus Taifead (ACME) 

agus an Córas Bainistíochta Airgeadais FMS. Beidh an fhorbairt seo, nuair a bheidh 

sé go hiomlán i bhfeidhm ina chuidiú le gealltanas a shainaithint, idir airgeadais agus 

neamh-airgeadais, agus le riachtanais tuairscithe faisnéise bainistíochta costála. Tá  

tuilleadh sonraí maidir leis an ábhar seo leagtha amach i gCaibidil 9 den Tuarascáil 

seo. 

 

Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta (CBFF)  

In 2012, ghlac na hAbhcóidí Comhairleacha páirt i bpróiseas um dhaingniú shamhail 

nua CBFF, lena n-áirítear Aiseolas Aníos laistigh den Oifig. Ag tús na bliana, 

comhaontaíodh Foirmeacha Próifíle Róil aonair le bainisteoirí, tugadh faoi 
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Athbhreithnithe Eatramhacha i lár na bliana agus tugadh líon suntasach 

athbhreithnithe bliantúla chun críche faoi dheireadh na bliana. Soláthraíodh oiliúint 

CBFF do na hAbhcóidí Comhairleacha nua laistigh de mhí nó dhá mhí díobh tosú san 

Oifig.  

 

Oiliúint agus Forbairt  

Le linn 2012 ghlac Abhcóidí Comhairleacha ainmnithe páirt in obair an Choiste 

Oiliúna agus Forbartha. Ba é príomhfhócas an Ghrúpa go luath i 2012 Straitéis 

Forbartha agus Oiliúna comhordaithe a fhorbairt agus a thabhairt chun críche don 

Oifig. Bhí roinnt pointí gníomhaíochta ar leith sa straitéis a bhaineann leis an taobh 

Comhairleach, lena n-áirítear:  

 

 Ullmhúchán de lámhleabhar nósanna imeachta/oiliúna chun idirghníomh cuí 

idir ACanna agus PCanna sa phróiseas reachtaíochta a léiriú;  

 Eagrú d’imeachtaí oiliúna dlí san Oifig;  

 Forbairt de Chlár nua Oiliúna Abhcóide Comhairleach d’Abhcóidí nua 

Comhairleacha agus d’Abhcóidí Comhairleacha ag filleadh ó thréimhse ar 

iasacht, agus  

 Nuashonrú an Doiciméid Prótacail um Abhcóide Comhairleach.  
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Caibidil 6: Dul Cun Cinn a Baineadh Amach le Sprioc 
Ardleibhéil 3 a bhaint amach  
 
Sprioc Ardleibhéil 3  
Sainseirbhís éifeachtúlach ghairmiúil ardchaighdeáin dréachtaithe reachtaíochta a 

sholáthar don Rialtas.  

 
Aschur  

Billí Rialtais de réir Chlár Reachtaíochta an Rialtais, faoi réir tosaíochta do  

 

 Reachtaíocht riachtanach faoi Chlár AE/IMF agus  

 Ábhair thosaíochta agus phráinneacha de réir mar atá stiúrtha ag an gComh-

Aireach.  

 

Leasuithe Céime an Choiste agus Céime Tuairiscthe do Bhillí soláthraithe go tráthúil. 

Ionstraimí Reachtúla, lena n-áirítear reachtaíochtaí a thugann feidhm d’achtanna na 

gComhphobal Eorpach. Orduithe Rialtais faofa ag an gComh-Aireach.  

 

Toradh  

 Seachadadh de dhréachtreachtaíocht de réir mar atá leagtha síos i gClár an 

AE/IMF agus de réir mar is riachtanach ag an Rialtas de réir treoracha tugtha 

ag Ranna Rialtais.  

 Dréachtreachtaíocht a chomhlíonann riachtanais na hÉireann agus an AE.  

 

 Dréachtreachtaíocht a chomhlíonann cuspóirí beartais atá leagtha síos ag an 

Rialtas i dtaca le fostaíocht agus an timpeallacht ghnó a spreagadh agus Clár 

Oibre Rialála Níos Fearr an Rialtais a chur chun tosaigh.  

 
 
Táscaire Feidhmíochta  

 Líon agus méid Billí.  

 Líon na Leasuithe Céime an Choiste.  
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  Líon na nIonstraimí Reachtúla.  

 Aiseolas ó chliaint.  

 Straitéis  
 Páirt a ghlacadh i gCoiste Reachtaíochta an Rialtais chun cur i bhfeidhm Chlár 

Reachtaíochta an Rialtais a mhonatóiriú agus a mhaoirsiú.  

 Dlúthchaidrimh oibre a choinneáil le Ranna Rialtais agus oifigigh oiliúna.  

 Córas Dearbhaithe Cáilíochta do dhréachtreachtaíocht a oibriú.  

 Forbairt agus oiliúint leantach i scileanna dréachtaithe.  

 Forbairt d’fhios gnó.  

 Binse Oibre Reachtaíochta a chur i bhfeidhm agus a úsáid i gcomhar le hOifig 
Bhillí Thithe an Oireachtais.  

 

Dul chun cinn a baineadh amach 

Coiste Reachtaíochta Rialtais  
Bhí ról lárnach ag an OPC in obair Choiste Reachtaíochta an Rialtais i rith 2012. 

Déanann an Coiste maoirseacht ar gach Bille Rialtais molta ón am a chuirtear san 

áireamh é i gClár Reachtaíochta an Rialtais go dtí cur i gcrích a dhul chun cinn trí 

Thithe an Oireachtais, agus déanann sé plé ar fhadhbanna ar bith a thagann chun 

solais i ndáil le chur chun feidhme réidh agus tapa an Chláir. 

  

Thuairiscigh Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte gach seachtain don Choiste um 

Reachtaíocht an Rialtais i rith na bliana, agus mionsonraí á cur ar fáil aici faoi dhul 

chun cinn dhréachtú na mBillí agus ionstraimí reachtúla an Aontais Eorpaigh. 

Sholáthair rannpháirtíocht leanúnach an OCP in obair an Choiste sásra ríthábhachtach 

maidir le hidirghabháil a dhéanamh idir éilimh iomaíocha Rann ar sheirbhísí an OCP.  

 

Le linn na bliana, chomhoibrigh Dréachtóirí Parlaiminte go dlúth lena 

gcomhghleacaithe i measc na Abhcóidí Comhairleacha, i gcomhthéacs dhréachtú na 

reachtaíochta. Chuimsigh seo cruinnithe rialta athbhreithnithe chun saincheisteanna 

dlí a phlé, de réir mar a d’éirigh siad le linn phróiseas an dréachtaithe.  
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Bhí cruinnithe rialta ag Grúpaí ODP i rith na bliana leis an bPríomh-Dhréachtóir 

Parlaiminte chun ceist na n-ualaí oibre a phlé. Ina theanntasan, d’fhreastail na 

Dréachtóirí Parlaiminte uile ar chruinnithe rialta leis an Ard-Aighne i rith na bliana  

 

chun cúrsaí dréachtaithe reachtaíochta a phlé. Chuir na cruinnithe deiseanna 

luachmhara ar fáil chun fios gnó dlíthiúil agus tuairimí agus taithí ar dhréachtú a 

mhalartú le sain-Ghrúpaí éagsúla. D’aibhsigh na cruinnithe, freisin, saincheisteanna a 

chuir ar chumas ODP freagra níos éifeachtúla a thabhairt ar riachtanais cliaint i 

gcomhthéacs tosaíocht leanúnach a thabhairt do Bhillí a luaitear sa Chlár. 

 

Bainistíocht Eolais  

Le linn 2012 lean Oifig Abhcóide Parlaiminte le cultúr comhroinnte eolais a chur 

chun cinn, rud a thacaíonn le seachadadh de reachtaíocht don Rialtas. Bhí Abhcóide 

Parlaiminte i gcomhoibriú le linn na bliana, de réir mar ba chuí, leis an Abhcóide 

Comhairleach le linn an phróisis de dhréachtú reachtaíochta. D'fhreastail Abhcóide 

Parlaiminte ar agus ghlac páirt freisin i gcruinnithe Saincheisteanna Dlí agus ghlac 

páirt sa Ghrúpa Faisnéise Straitéise Bainistíochta Eolais sa chomhthéacs de chur i 

bhfeidhm mholtaí na Straitéise nua Bainistíochta Eolais 2010-2013. Glac Abhcóide 

Parlaiminte ainmnithe páirt in obair an Ghrúpa Fhorfheidhmithe fios gnó le linn na 

bliana. 

 

Bainistíochta Riosca  

Chuir Abhcóidí Parlaiminte le leabú agus cur i bhfeidhm níos mó na mbeartas 

foirmiúil bainistíochta riosca i rith 2012. Cuimsíonn na beartais seo:  

 Plé ar chúrsaí riosca-ghaolmhara a bhaineann le próiseas dréachtaithe 

reachtaíochta agus ODP, ag cruinnithe idir an Príomh-Dhréachtóir Parlaiminte 

agus Bainisteoirí Grúpa, cruinnithe le Grúpaí ar leith agus cruinnithe den CCB 

Dlí.  

 Freastal an Phríomh-Dhréachtóra Parlaiminte agus bainisteoirí Grúpa ODP ar 

chruinnithe de na CCB áitiúla agus Príomhúla, chun straitéis bainistithe riosca 

ar fud na hOifige a phlé, lena n-áirítear beartas riosca, clár rioscaí corparáide 

agus clár rioscaí na nGrúpaí éagsúla agus an Aonaid Gnó.  
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Bainistíocht Airgeadais 

Le linn 2012 ghlac Abhcóidí Comhairleacha ainmnithe páirt sa tionscadal chun 

comhéadain a fhorbairt idir an Córas Bainistíochta Cásanna agus Taifead (ACME) 

agus an Córas Bainistíochta Airgeadais FMS. Beidh an fhorbairt seo, nuair a bheidh 

sé go hiomlán i bhfeidhm ina chuidiú le gealltanas a shainaithint, idir airgeadais agus 

neamh-airgeadais, agus le riachtanais tuairscithe faisnéise bainistíochta costála. Tá 

tuilleadh sonraí maidir leis an ábhar seo leagtha amach i gCaibidil 9 den Tuarascáil 

seo. 

 

An Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta (CBFF)  

In 2012 ghlac na hAbhcóidí Parlaiminte páirt i bpróiseas um shamhail nua CBFF a 

dhaingniú, lena n-áiríodh Aiseolas Aníos laistigh den Oifig. Ag tús na bliana, 

comhaontaíodh Foirmeacha um Próifíl Róil le bainisteoirí, tugadh faoi 

Athbhreithnithe Eatramhacha i lár na bliana agus tugadh líon suntasach 

athbhreithnithe bliantúla chun críche faoi dheireadh na bliana. Cuireadh oiliúint CBFF 

ar fáil d’Abhcóidí Parlaiminte nua laistigh de mhí amháin nó dhá mhí díobh tosú san 

Oifig. 

 

Oiliúint agus Forbairt  

Le linn na bliana lean an Oifig ar aghaidh le cur i bhfeidhm an Phlean Oiliúna 

Abhcóide Parlaiminte maidir leis na dréachtóirí a earcaíodh is déanaí. Mar a tharla 

sna blianta roimhe seo, ghlac an OPC i gcúrsaí oiliúna curtha ar fáil ag CMOD ar an 

bpróiseas reachtaíochta. Éascaíonn na cúrsaí seo Ranna a bheith eolach ar an 

bpróiseas reachtaíochta agus ar an leibhéal treoracha atá ag teastáil a aithint do Ranna 

cliaint chun seirbhís dréachtaithe éifeachtúil a éascú. Cé nár rinneadh é i gcomhar le 

CMOD, bhí imeacht oiliúna ar an láthair ag baill shinsearacha an OPC d’fhoireann 

iomchuí sa Roinn Sláinte i 2012. Glacadh go han-mhaith leis an imeacht agus tá an 

OPC ag smaoineamh ar imeachtaí dá leithéid sin a reáchtáil do Ranna cliaint eile sa 

todhchaí.  

Ina theannta sin, ghlac Abhcóide Comhairleach ainmnithe páirt in obair an Choiste 

Oiliúna agus Forbartha le linn na bliana. Ba é príomhfhócas an Ghrúpa go luath i 

2012 Straitéis Forbartha agus Oiliúna comhordaithe a fhorbairt agus a thabhairt chun 
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críche don Oifig. Bhí roinnt pointí gníomhaíochta ar leith sa straitéis a bhaineann leis 

an Abhcóide Comhairleach, lena n-áirítear:  

 Ullmhúchán de lámhleabhar nósanna imeachta/oiliúna chun idirghníomh cuí 

idir ACanna agus PCanna sa phróiseas reachtaíochta a léiriú;  

 Eagrú d’imeachtaí oiliúna dlí san Oifig; agus  

 Sainaithint de ghnéithe an Chláir nua Oiliúna Abhcóide Comhairleach le 

hionchorprú i bPlean Oiliúna Abhcóide Parlaiminte.  

 

r-Reachtaíocht 

I gcomhaontú le Seirbhís Thithe an Oireachtais (HOS), bhí sé beartaithe go dtosódh 

Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte don Rialtas (OPC) ag baint úsáide as an bhformáid 

nua Bille/Achta agus ag tarchur Dréacht-Bhillí agus dréachtleasuithe tríd an gCóras 

Bhinse Oibre Reachtaíochta (LWB) ó Aibreán 2012 ar aghaidh. 

 

Cuireadh in iúl don Phríomh-Dhréachtóir Parlaiminte nach raibh sé de chumas ag an 

HOS a thuilleadh cloí leis an spriocdháta sin, toisc gur mheas an HOS go mbeadh sé 

críonna céim bhreise tástála a rith idir an dá hOifig agus go raibh sé ar intinn ag an 

HOS tuilleadh tástála a dhéanamh ar an LWB agus é mar aidhm cinneadh cathain a 

rachadh an tionscadal beo. 

 

Lig an tréimhse eatramhach don OPC tástáil a dhéanamh ar fhorbairtí a bhí fós le 

déanamh, lenar áiríodh uathoibriú ar chumarsáid leictreonach Billí idir an OPC agus 

an HOS agus freisin d’éascaigh sí oiliúint d’úsáideoirí i mBealtaine agus i Meitheamh 

2012. 

 

Aontaíodh ar chur chuige incriminteach i dtreo cur i bhfeidhm idir an OPC agus an 

HOS i Meán Fómhair 2012. D’aithin an OPC roinnt Billí a bhí oiriúnach le próiseáil 

tríd an LWB agus úsáid á baint as an bhformáid nua Bille agus próiseáladh ceithre 

Bhille tríd an LWB le linn sheisiún Fómhair 2012.  

 

Ceann de na Billí a aithníodh ab ea an Bille um Chlárú Sibhialta (Leasú), arb é an 

chéad Bille a achtaíodh a rinne an LWB próiseáil air. 
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Caibidil 7: Dul Chun Cinn a Baineadh Amach le Sprioc Ardleibhéil 4 

a bhaint amach  
 

Sprioc Ardleibhéil 4  

Comhordú seirbhísí dlí an Stáit a thacu agus cuidiú leis.  

 

Aschur  

 Faisnéis a sholáthar don Rialtas ar chásanna suntasacha atá ina rioscaí ar 

chúiseanna dlí nó airgeadais.  

 Comhairle a chomhordú ar bhonn an Rialtais go léir. Painéil abhcóidí agus 

abhcóidí faisnéise a chothabháil ar son an Stáit chun comhairle agus seirbhísí 

dlíthíochta a sholáthar. Leabhar Reachtaíochta leictreonach na hÉireann 

(eISB) a chothabháil agus a nuashonrú.  

 

Toradh  

Ranna a éascú lena bhfeidhmeanna a chur i gcrích ar bhealach dleathach agus 

comhsheasmhach ar bhonn an Rialtais go léir. Comhairle a chomhordú agus a 

chomhroinnt chun comhsheasmhacht agus comhréireacht le riachtanais dlí a chinntiú. 

 

Táscairí Feidhmíochta  

 Tuarascálacha don Rialtas ar chásanna íogaire.  

 Cruinnithe le Ranna agus Comhairleoirí Dlí a athbhreithniú.  

 Dlúth-theagmhálacha le Comhairleoirí Dlí agus leo siúd ar iasacht i Ranna.  

 Rannpháirtíocht i nGrúpaí Oibre Idir-Rannacha.  

 Aiseolas.  

 Foilsiú tráthúil de Reachtanna agus d’Ionstraimí Reachtúla ar Leabhar 

Reachtaíochta leictreonach na hÉireann (eISB).  
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Straitéis  

 An Clár Iasachta a leanúint agus a leathnú agus socrú de dhlíodóirí i Ranna i 

gceist.  

 Cuidiú le Ranna le bunachair sonraí comhairle dlí a fhorbairt.  

 Úsáid leanúnach agus forbairt de chóras bainistíochta comhad agus taifead 

cásanna comhtháite in AGO agus CSSO.  

 Aistriú féideartha de réimsí dlíthíochta nó d’obair dhlí eile chuig 

gníomhaireachtaí amhail an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stáit nó 

seachfhoinsiú.  

 Seirbhísí comhroinnte agus foirne dlí comhroinnte ag gníomhaireachtaí 

éagsúla an Stáit i ndlíthíocht nuair is cuí.  

 

Dul chun cinn a baineadh amach 

 
Iasacht Abhcóide Comhairleach chuig Ranna Rialtais 

Ó bhí 2006 ann tá Clár Iasachta rathúil á rith ag Oifig Shráid Mhuirfean trína dtugtar 

Abhcóidí Comhairleacha ar iasacht chun oibriú mar abhcóidí intí i ranna Rialtais.  Ina 

theannta sin, tá tionscnamh curtha i bhfeidhm ag Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit trína 

dtugtar aturnaetha ar iasacht do Ranna. 

 

Maidir le hAbhcóidí Comhairleacha, i 2012 bhí 12 dhlíodóir ar iasacht i mbun 

seirbhíse i raon de ranna Rialtais, thar speictream iomlán ghnó an Rialtais. Is iad na 

Ranna agus na hOifigí rannpháirteacha ná an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, an 

Roinn Oideachais agus Scileanna, an Roinn Cumarsáidí, Fuinnimh agus Acmhainní 

Nádúrtha, an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, an Roinn Sláinte, an Roinn 

Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, an Roinn Airgeadais agus an Roinn Iompair, 

Turasóireachta agus Spóirt. 

 

Ina theannta sin, i bhfómhar 2012, tar éis comórtais le haghaidh earcaíochta, fostaíodh 

11 oibrí iasachta breise. Tá sé beartaithe go dtabharfar ochtar oibrí iasachta nua-

earcaithe ar iasacht do Ranna rannpháirteacha faoi lár 2013. Den chéad uair riamh, 

bhí aturnaetha i measc na n-Abhcóidí Comhairleacha sin. Chuaigh na hearcaithe nua 

sin go léir faoi chlár oiliúna inmheánaí a dearadh go speisialta agus a cuireadh in 
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oiriúint dá gcuid riachtanas i gcomhthéacs seirbhísí dlí a sholáthar le linn babhta 

iasachta sa todhchaí.   

  

Clúdaíodh go leor ábhar sa chlár oiliúna le haghaidh 2012 agus tá sé déanta suas de na 

gnéithe seo a leanas: 

 Saincheisteanna Státseirbhíse lenar áiríodh ionduchtú sa Státseirbhís agus 

san Oifig, cur amach a fháil ar chiorcláin, chleachtais agus phrótacail na 

Státseirbhíse agus oiliúint CBFF; 

 Oiliúint ar chórais agus bhunachair sonraí Leabharlainne agus Faisnéise; 

 Oiliúint ar ACME agus ábhair TF bhainteacha; 

 Ionduchtú Abhcóidí Comhairleacha; 

 Sraith de mháistir-ranganna intí a thug comhghleacaithe sinsearacha agus a 

chlúdaigh go leor próiseas dlí tábhachtach, go leor réimsí dlí agus 

reachtaíochta tábhachtaí. Tugadh máistir-ranganna ar Shaoráil 

Faisnéise/Chosaint Sonraí, ECHR, An próiseas reachtach, Cinn/Scéim Bill 

a dhréachtú, Saincheisteanna struchtúir, Ról na n-Abhcóidí Comhairleacha 

sa dréachtú reachtúil, Teagasc Carltona, Soláthar agus Vires san áireamh; 

 Dlí na hEorpa; 

 Oiliúint ar ábhair ECtHr,  

 Cuairt ar Rannán Conarthaí Tráchtála an CSSO. 

 

Baineann an Oifig agus an Roinn tairbhe as an gclár sna bealaí seo a leanas:  

 déileáiltear le gnáth-shaincheisteanna ar bhonn inmheánach, ag scaoileadh 

foirne dlí laistigh den Oifig chun díriú ar ghníomhaíochtaí níos speisialaithe;  

 

 d’fhorbair Abhcóidí Comhairleacha ar iasacht faisnéis agus tuiscint bunaithe 

ar thaithí phearsanta ar riachtanais rannacha le haghaidh seirbhísí dlí;  

 

 bainfidh an Oifig tairbhe as saineolas a d’fhorbair daoine ar iasacht ar 

fhilleadh ar an Oifig dóibh;  

 

 tugann an Tionscadal Iasachta naisc dhíreacha le Ranna cliaint, rud a 

chuireann ar chumas na hOifige a gcuid riachtanas a thuiscint níos fearr, mar 
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aon leis na horduithe beartais atá i gceist. Tá fianaise den tairbhe seo ann 

maidir le hiarratais ar chomhairle dhlí, dlíthíocht agus reachtaíocht.  

 

 

I rith 2012 tugadh aturnae ar iasacht don Roinn Oideachais agus Scileanna chun 

cabhrú le hobair dlí na Roinne. Sa bhreis air sin, tugadh beirt dhlíodóirí ar iasacht ar 

feadh coda den bhliain chun oibriú go heisiach leis an tSeirbhís Náisiúnta Soláthair ar 

obair chonartha tráchtála. 

 

Ag Cuidiú le Ranna Bunachair Sonraí Comhairle Dhlí a fhorbairt  
 
Tá an Oifig tiomanta do cuidiú le Ranna chun bunachair sonraí de chomhairlí roimhe 

seo tugtha ag an Oifig a chruthú. Is é seo moladh tábhachtach de chuid Straitéise 

Bainistíochta Eolais na hOifige. Tá an Oifig tiomanta chun cuidiú le comhairleoirí dlí 

ar iasacht ar mian leo comhairlí roimhe na hOifige seo a chur i gcomparáid lena 

Roinn agus lena Ranna le bunachair sonraí de chomhairlí AGO a thógáil trí 

chomhairle a sholáthar go leictreonach nuair a iarrtar. Le linn 2012 cuireadh Ranna ar 

an eolas faoin tseirbhís seo agus tugadh cuireadh dóibh dul i dteagmháil leis an Oifig 

chun é a chur i bhfeidhm. Beidh cuid mhór oibre ar an tionscadal ag an Oifig de dhíth, 

go háirithe san iarracht a mhéid is féidir comhairlí roimhe seo a aisghabháil, ach beidh 

na Ranna in ann stór chomhairlí a chur le chéile a bhaineann lena gcuid oibre féin. 

Chomh maith le bheith ina uirlis taighde mear do Ranna, ba chóir do freisin cásanna 

den chomhairle chomhchosúla a bhíonn á lorg roinnt uaireanta a laghdú. 

 

Tuarascálacha faoi bhráid an Rialtais ar chásanna íogaire  

Le linn 2012 d’ullmhaigh agus chuir isteach an Oifig 3 thuarascáil ar chásanna íogaire 

chuig an Rialtas i Márta, Iúil agus Samhain. Bhuail Coiste Comhairleach 

Bainistíochta Dlí na hOifige atá ionadaíoch do gach réimse na hOifige   

 

Comhairleach, OPC agus CSSO agus ar fhreastail an tArd-Aighne orthu le chéile 

chun plé a dhéanamh ar na tuarascálacha seo roimh leagan amach na dtuarascálacha 

agus cur isteach na dtuarascálacha ina dhiaidh sin chuig an Rialtais. 
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Comhoibriú le Comhairleoirí Dlí i Ranna Rialtais  

I rith na bliana lean Abhcóide Comhairleach ar aghaidh le dlúthchaidreamh oibre agus 

caidreamh cuiditheach a chothú le comhairleoirí dlí i Ranna Rialtais. Tuigeann an 

Oifig fós an tábhacht a bhaineann leis na naisc seo, ós rud é go dtagann líon 

méadaitheach de shaincheisteanna casta dlí idir-Rannach chun cinn ar bhonn 

leanúnach. Tá ról ríthábhachtach freisin ag naisc le comhairleoirí dlí Rannach in 

ullmhú na reachtaíochta. Chomhoibrigh Abhcóidí Comhairleacha agus Comhairleoirí 

Dlí Rannacha le linn na bliana i raon mór de nithe chun comhsheasmhacht i 

gcomhairlí a thug siad le comhairlí eile atá tugtha ag an Ard-Aighne a chinntiú. 

 

Coistí agus Grúpaí Oibre Idir-Rannach  

Le linn 2012 thug Abhcóidí Comhairleacha comhairle agus ghlac páirt i nGrúpaí 

Oibre ar réimse de shaincheisteanna tábhachtacha “leathana” nó idir-rannacha.  

Tá liosta de príomh-Choistí agus Grúpaí Oibre idir-rannacha leagtha amach ag 

Iarscríbhinn E den Tuarascáil seo. 

 

Bainistíocht Dlíthíochta – olléilimh go háirithe  

I rith na bliana, d’fhreastail baill foirne CSSO ar chruinnithe athbhreithnithe rialta le 

hAbhcóidí Comhairleacha in Oifig Shráid Mhuirfean agus le hoifigigh i Ranna 

ábhartha i gcomhthéacs na bainistíochta dlíthíochta, go háirithe olléilimh, ar mhodh 

straitéiseach. Rinneadh comhoibriú dlúth a chothabháil idir CSSO agus an 

Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát chomh maith maidir le bainistíocht dlíthíochta 

a bhaineann le mí-úsáid leanaí.  

 

Lean an CSSO ar aghaidh ag feidhmiú saintionscnamh chun olldlíthíocht a bhainistiú, 

lena n-áirítear:  

 Soláthar de sheirbhís dlíthíochta dlí tearmainn chun tacaíocht a thabhairt don 

Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus do na gníomhaireachtaí 

inimirce/tearmainn.  
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 Soláthar d’fhoirne tiomanta chun dlíthíocht riachtanais speisialta, leasa leanaí, 

agus muirir thithe altranais a láimhseáil.  

 Láimhseáil agus cosaint ghníomhach, nuair is cuí, de riar cásanna dlí 

fostaíochta na Státseirbhíse.  

 Láimhseáil agus cosaint ghníomhach, nuair is cuí, de gach cás a ghlactar i 

gcoinne An Gharda Síochána nó bhaill An Gharda Síochána.  

 

 

Cabhrú le agus comhairle a Ranna cliaint maidir le tograí a laghdú 

costais dlíthíochta 

Athdhearbhaíonn an Oifig an gá a lorg bealaí chun laghdú ar an costas ar an Stát na 

dlíthíochta. Beidh I meicníochtaí áirithe cosúil le comhairle leanúnach i leith 

sheachaint dlíthíocht agus a réiteach go luath cuspóirí príomha. 

 

Tá cuid mhór prótacal (lena n-áirítear prótacail um chomhar méadaithe idir 

Gníomhaireachtaí Stáit) forbartha ag an Oifig agus cloítear leis an prótacail sin chun 

stiúradh éifeachtúil agus costéifeachtach dlíthíochta a éascú. Déantar iarracht teacht ar 

réitigh mhalartacha neamhreachtaíochta pé áit ar féidir. Oibrímid le Ranna Cliaint chun 

éifeachtúlachtaí agus tograí um shábháil costas a aithint.  

 

Ag eascairt ó Athbhreithniú ar Chaiteachas a rinne an Oifig, tógadh roinnt tionscnamh chun 

cinn chun laghdú a dhéanamh ar na costais dlí a fhulaingíonn an Stát. Ina measc tá leasú ar 

an gcóras um chánachas costas, athruithe ar nósanna imeachta i dtaobh cásanna Cúitimh an 

Gharda Síochána agus bunú Aonaid sa Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stá™ chun 

próiseáil a dhéanamh ar chostais dlí na mBinsí Fiosrúcháin.  

 

Reáchtáladh plé idir an Oifig agus Oifig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí maidir le costais 

a laghdú i gcásanna a mbíonn an dá hOifig rannpháirteach iontu.  

 

Dlíthíocht agus Idirghabhálacha Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh  

Le linn 2012 lean an tIar-Stiúrthóir Ginearálta agus Abhcóide Comhairleach ar 

aghaidh le comhoibriú le baill foirne dlí sa CSSO chun treoir i dtaca le straitéis dlí a 

chur ar fáil de réir mar ba chuí d'fhonn bainistíocht leanúnach éifeachtach de 
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dhlíthíocht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (ECJ) a chinntiú. Chuige sin bhí 

cruinnithe rialta athbhreithnithe i gceist le hoifigigh na Roinne. Leagtar amach in 64  

 

Iarscríbhinn I den Tuarascáil seo mionsonraí ar roinnt cásanna tábhachtacha a bhí os 

comhair an ECJ i 2012. 

 
An Coimisiún um Athchóiriú an Dlí  

Is é cuid tábhachtach i gcomhordú seirbhísí dlí an Stáit cur chuige comhordaithe 

maidir le dlí agus teagmhálaithe a ghlacadh le cur ar chumas an Choimisiúin um 

Athchóiriú an Dlí a ról a chomhlíonadh chun moltaí le haghaidh athchóirithe dlí a 

athbhreithniú, a scrúdú agus a cheapadh. Le linn 2012 lean an taobh Comhairleach ar 

aghaidh le dlúth-chomhoibriú le comhghleacaithe sa Choimisiún ina leith sin. 

 

Soláthar de sheirbhísí criticiúla dlí lasmuigh de ghnáthuaireanta Oifige  

Le linn 2012, d'oibrigh formhór na foirne dlí san Oifig uaireanta breise d'fhonn 

freastal ar na héilimh ar chomhairle phráinneach agus chasta agus ar obair 

dhréachtaithe. Chomh maith leis sin, lean an CSSO ar aghaidh le painéal dlí ar ghlao-

dhualgas a oibriú chun saincheisteanna a bhainistiú a tháinig chun solais taobh 

amuigh d'uaireanta oifige le linn na bliana. 

 

Rialúchán agus Athchóiriú Rialála níos fearr  

I rith na bliana 2012, rannchuidigh an Oifig, ina hobair dréachtaithe ardchaighdeáin, 

leis an bpróiseas leanúnach Achtanna an Oireachtais a dhéanamh níos inrochtana agus 

níos éasca le tabhairt ar aird. Réimse thábhachtach oibre le linn na bliana ab ea 

coimeád agus nuashonrú an leagain leictreonaigh de Leabhar Reachtanna na hÉireann 

(eISB).  Tá na bearta seo dírithe ar an reachtaíocht a dhéanamh níos inrochtana agus 

costais a laghdú don úsáideoir deiridh dá dheasca sin. 

 
 

Tionscadal Athbhreithnithe um an Dlí Reachtúil 

Rinneadh go leor oibre ar an Tionscadal um Athbhreithniú an Leabhar Reachtanna 

agus tugadh an obair sin chun conclúid le hachtú an Achta um Athchóiriú an Dlí 

Reachtúil 2007 agus ina dhiaidh sin, an tAcht um Athchóiriú an Dlí Reachtúil 2009 i 
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mí na Nollag 2009 arb é an toradh orthu ná go ndearnadh Reachtanna Réamhshaoirse 

caite agus as feidhm a chúlghairm.  

Mar thoradh ar na srianta airgeadais reatha, áfach, bhí sé riachtanach athbhreithniú a 

dhéanamh ar an tionscadal i 2010 mar gheall ar laghdú ar chistiú. I 2011, thángthas ar 

chomhaontú le páirtithe a thug le fios go raibh spéis acu sa tionscadal a thosú arís. 

Cuireadh tús arís le hobair chun an chéim réamhshaoirse den Tionscadal a thosú arís 

ar bhonn costas a bhí laghdaithe go mór trí leas a bhaint as Clár Socrúchán Oibre FÁS 

agus Scéim Náisiúnta Intéirneachta JobBridge. 

 

Ba é an Bille um Athchóiriú an Dlí Reachtúil 2012, an Bille deireanach sa chéim* sin 

den Tionscadal inar scrúdaíodh gach Acht Parlaiminte roimh 1922. Ciallaíonn achtú 

an Achta sin in Iúil 2012 gur scrúdaíodh gach Acht réamhshaoirse agus nár 

coimeádadh ach iad siúd atá fós ábhartha (faoi réir achomhairc ina dhiaidh sin) ar 

Leabhar Reachtanna na hÉireann. 

 

Déanfaidh an Clár um Athchóiriú an Dlí Reachtúil ina iomlán simpliú ar an Leabhar 

Reachtanna agus tá sé ceaptha chun laghdú a dhéanamh ar chostais idirbhirt dlí agus 

ghnó.  Anuas air sin éascóidh sé go mór bearta reachtacha amach anseo agus bainfidh 

an Coimisiún um Athchóiriú an Dlí leas as agus é i mbun an t-Eolaire Reachtaíochta a 

ullmhú. 

 

Aistríodh freagracht as an Tionscadal um Athchóiriú an Dlí chuig an Roinn 

Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ag tús 2012.    

 

*I rith Céim 1 den Tionscadal um Athchóiriú an Dlí Reachtúil (2005 go 2012), 

achtaíodh 3 hAcht (i 2007, 2009 agus 2012). Rinneadh scrúdú nó athbhreithniú ar 

56,980 reacht réamhshaoirse sa tionscadal. Astu siúd bhí 9,560 reacht cúlghairthe 

cheana féin agus ní raibh aon ní a bhí ábhartha d’Éirinn i 40,851 díobh.  As na 9,858 

reacht eile, rinneadh 7,559 a chúlghairm go sainráite agus coimeádadh 2,298 díobh.    

 

Ríomh-Leabhar Reachtanna na hÉireann (r-LRÉ) 

Tá ról mór ag an Oifig sa chlár r-Rialtais agus san acmhainn atá aige don todhchaí, go 

sonrach i bhfianaise na bainistíochta agus an nuashonraithe leanúnaigh ar an leagan 
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leictreonach de Leabhar Reachtanna na hÉireann (eISB). Déanann Grúpa eISB na 

hOifige maoirseacht ar bhainistíocht na seirbhíse sin.  

 

Rinneadh nuashonrú rialta ar an eISB le hAchtanna agus le hionstraimí reachtúla 

(1922-2012) araon). Rinneadh nuashonrú ar an Eolaire Reachtaíochta le haghaidh 

Achtanna (1922-2012) agus Ionstraimí Reachtúla (2000-2012). 

 

Críochnaíodh an tionscadal chun feabhas a chur ar nascacht an eISB le tionscadal N-

Lex Chomhairle an AE (tairseach gréasáin AE chun rochtain a thabhairt ar dhlí 

náisiúnta ballstát trí chomhéadan cuardaigh caighdeánach) i 2012. Feidhmíonn an 

eISB mar an mbunachar sonraí foinse do thionscadal N-Lex an AE agus ceanglaíonn 

sé ar bhallstáit rochtain leictreonach a thabhairt ar reachtaíocht gan táille a ghearradh 

aisti.   

 

Déantar an eISB a shaincheapadh chun go mbeidh an rochtain is fearr ar an ábhar ag 

úsáideoirí fearas soghluaiste, lena n-áirítear fáil feidhmchlár saor in aisce le haghaidh 

úsáideoirí iPhone/iPad agus Android. 

 

I mí na Nollag 2012, foilsíodh téacs na Bunreachta lenar áiríodh naisc le hAchtanna 

leasaitheacha, suas go dtí an Tríochadú Leasú agus é sin san áireamh, ar an eISB. Ina 

theannta sin, rinneadh athdhearadh ar an Eolaire Reachtaíochta chun comhéadan níos 

éasca le húsáid a chur air. Tharraing an eISB níos mó ná 2 mhilliún cuairt ar an 

iomlán ar an láithreán i 2012.  
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Caibidil 8: Dul chun cinn a Baineadh Amach maidir le 
Sprioc Ardleibhéil 5 a Chomhlíonadh  
 
Cuspóir Ardleibhéil 5  

Sainseirbhís aturnae d’ardchaighdeán a sheachadadh chuig an Ard-Aighne, na Ranna 

agus na hOifigí i réimsí dlíthíochta agus sainchomhairle agus seirbhísí dlí 

d’ardchaighdeán a sholáthar maidir le hábhair réadmhaoine agus idirbhirt.  

 

Aschur  

Rannpháirtíocht i ngníomhartha dlí thar ceann an Stáit agus i leas an Stáit a chosaint 

sa dlíthíocht. Comhairle agus seirbhísí dlí a sholáthar maidir le hidirbhearta 

réadmhaoine agus conarthaí an Rialtais.  

 

Toradh  

Bainistíocht éifeachtach na dlíthíochta thar ceann an Stáit. Nochtadh an Stáit do 

dhamáistí agus do chostais a íoslaghdú. Measúnú a dhéanamh ar na ceachtanna a 

foghlaimíodh ó thoradh na dlíthíochta. Soláthar seirbhísí dlí maidir le conarthaí 

réadmhaoine agus i sainréimsí eile.  

 

Táscairí Feidhmíochta  

 Méid na gcásanna agus na dlíthíochta ar déileáladh leo. Cáilíocht agus méid na 

comhairle do chliaint.  

 Seachadadh seirbhísí ar bhealach tráthúil agus i gcomhlíonadh na spriocdhátaí 

do dhlíthíocht. Aiseolas ó chliaint. Gluaiseacht choibhneasta i gcostas na 

dlíthíochta ó bhliain go chéile.  

 

Straitéis  

 Monatóireacht a dhéanamh ar dhlíthíocht agus chomhairle chun ceachtanna 

ábhartha a bhaint astu agus an fhaisnéis sin a scaipeadh ar fud na hEarnála 

Poiblí.  

 Dlúthchaidrimh a choimeád le cliaint agus le hoifigigh teagaisc.  

 Dlúthchaidrimh a choimeád idir Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit agus an Ard-

Aighne chomh maith le leibhéal ard de chumarsáid agus d’idirmhalartú. 
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 Leibhéil oiliúna agus forbartha a choimeád laistigh den Oifig chun cumas ball 

foirne a uasmhéadú.  

 Bainistíocht riosca a choimeád agus a athbhreithniú laistigh den Oifig.  

 Leanúint ar aghaidh ag forbairt bhainistíocht eolais laistigh den oifig agus an 

córas um bainistiú cásanna a choimeád agus a fhorbairt idir Oifig an Phríomh-

Aturnae Stáit agus an Ard-Aighne.  

 

 
Dul chun cinn a Baineadh Amach 
 

Le linn 2012, lean Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit ar aghaidh ag díriú ar sheirbhísí dlí 

a fhorbairt, a fheabhsú agus a bheachtú i réimsí tábhachta do Ranna agus d’Oifigí 

cliaint. Ba í an phríomhréimse ar díríodh uirthi le linn na bliana ná seirbhísí dlí 

d’ardchaighdeán a chur ar fáil ar an mbealach ba thíosaí agus ab éifeachtaí agus ab 

fhéidir. Baineadh úsáid as acmhainní laistigh den Oifig chun an cuspóir sin a 

chomhlíonadh.  

 

Choimeád Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit Rialghrúpa um Tháillí Gairmiúla 

(Professional Fees Control Group/PFCG) a reáchtáil cruinnithe ar bhonn seachtainiúil 

chun monatóireacht a dhéanamh ar chaiteachas ar tháillí gairmiúla agus é a rialú. Le 

linn na bliana chuir an Oifig beartas i bhfeidhm chun costais dlí a bhailiú i ngach cás 

áit ar deonaíodh costais don Stáit agus áit ar measadh go mbeadh bailiú den sórt sin 

indéanta.  

 

I 2012 lean Oifig an Phríomh-Aturnae ar aghaidh ag cur i bhfeidhm straitéis lárnach 

chun bainistíocht a dhéanamh ar dhlíthíocht, olléilimh ach go háirithe, ar bhealach 

straitéiseach. Chomhoibrigh baill foirne dlí san Oifig i dteannta le hAbhcóidí 

Comhairleacha in Oifig an Ard-Aighne le Ranna agus le hOifigí cliaint chun 

monatóireacht a dhéanamh ar dhlíthíocht agus déileáil léi, maidir le cásanna 

ardphróifíle agus ardmhéide ach go háirithe, chun cinntiú go gcloífí leis na cleachtais 

ab éifeachtaí ionas go socrófaí cásanna oiriúnacha chomh luath agus ab fhéidir agus 

mar sin nach nochtfaí an Stát do riosca airgeadais níos mó.  
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Lean an Oifig ar aghaidh ag coimeád dlúthchaidreamh le cliaint agus ag tabhairt 

treorach d’oifigigh le linn na bliana. Reáchtáladh cruinnithe ar bhonn leanúnach le 

cliaint chun plé a dhéanamh ar dhul chun cinn agus chun iad a ullmhú le haghaidh  

éisteachta. Ina theannta sin reáchtáladh cruinnithe foirmiúla um athbhreithniú cásanna 

le cliaint, mar shampla cruinnithe démhíosúla ar Eiseachadadh / an mBarántas 

Gabhála Eorpach. Sa bhreis air sin, reáchtáil Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit agus an 

Ard-Aighne cruinnithe démhíosúla le hOifig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí chun 

plé a dhéanamh ar chásanna bunreachtúla arna láimhseáil ag an dá hOifig.  

Leanadh ar aghaidh ag coimeád ardleibhéil de chumarsáid agus d’idirmhalartú le linn 

na bliana idir baill foirne dlí in Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit agus na hAbhcóidí 

Comhairleacha in Oifig an Ard-Aighne. Rinne baill foirne cumarsáid lena chéile ar 

bhonn leanúnach agus lean siad ar aghaidh ag obair tríd an gcóras roinnte um 

bainistiú cásanna agus taifead.  

 

I measc na seirbhísí tábhachtacha a cuireadh ar fáil le linn na bliana, bhí:  

 oibriú sainseirbhíse chun déileáil le conarthaí tráchtála agus saincheisteanna 

soláthair.  

 oibriú sainseirbhíse chun déileáil le cásanna os comhair Chúirt Bhreithiúnais 

an Aontais Eorpaigh.  

 oibriú foirne tiomanta chun déileáil le dlíthíocht i leith sainriachtanas, leas 

leanaí agus táillí tithe altranais.  

 oibriú Rannóige tiomanta chun déileáil le himeachtaí athbhreithnithe 

bhreithiúnaigh i gcoinne chomhlachtaí Stáit.  

 oibriú sainseirbhíse chun déileáil le hiarratais ar an mBarántas Gabhála 

Eorpach agus le hEiseachadadh.  

 oibriú sainseirbhíse chun déileáil le dlíthíocht fostaíochta na Státseirbhíse.  

 oibriú Sainrannóige chun déileáil leis na himeachtaí dlí go léir arna dtógáil i 

gcoinne an Gharda Síochána.  
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 oibriú sainseirbhíse chun obair tearmainn, inimirce agus aisdúichithe a 

láimhseáil.  

 oibriú sainseirbhíse chun gach idirbheart réadmhaoine a láimhseáil le 

haghaidh Ranna agus Oifigí an Rialtais.  

 oibriú glao-dhualgais chun déileáil le hábhair phráinneacha sa Chúirt, le linn 

uaireanta neamhoifige.  

 oibriú painéil chun déileáil le hionchoisní lasmuigh de Bhaile Átha Cliath.  

 
Bainistíocht Eolais  

Le linn 2012 lean Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit ar aghaidh ag cothú cultúir de 

roinnt eolais chun tacú le seachadadh sheirbhís aturnae do Ranna agus d’Oifigí an 

Rialtais. D’fhreastail aturnaetha ar chruinnithe faoi shaincheisteanna dlí in Oifig an 

Ard-Aighne agus ar chúrsaí oiliúna arna rith, inter alia, ag an Dlí-Chumann agus ag 

Comhlachas Barra Aturnaetha Bhaile Átha Cliath, chomh maith le cúrsaí oiliúna dlí 

intí. Lean an tAonad Leabharlainne agus Fios Gnó ar aghaidh ag cur chun cinn 

scileanna taighde dlí agus ag cabhrú le baill foirne dlí chun leibhéal d’inniúlacht a 

bhaint amach maidir le húsáid a bhaint as foinsí leictreonacha d’fhaisnéis dlí.  

Rinneadh eolas a bhainistiú freisin trí bhainc oiriúnacha fasaigh a fhorbairt i Rannóga 

éagsúla na hOifige agus scaipeadh é trí chruinnithe rialta Rannóige a reáchtáil áit ar 

scaipeadh agus ar pléadh breithiúnais dheireanacha agus áit ar scaipeadh nótaí ó 

chúrsaí oiliúna dlí. 

 

An Córas Bainistíochta Cásanna agus Taifead  

I 2012 leanadh ar aghaidh ag coimeád agus ag forbairt an chórais um bainistiú 

cásanna agus taifead (ACME). Ghlac baill foirne dlí ainmnithe ó Oifig an Phríomh-

Aturnae Stáit páirt i nGrúpa Úsáideoirí Gnó (GUG) ACME a chuir tús le 

hathbhreithniú cuimsitheach ar an gcóras chun aon réimsí a aithint áit a bhféadfaí 

feabhsúcháin a dhéanamh.  
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Bainistíocht Riosca  

I rith 2012 lean Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit ar aghaidh ag cumhdach beartas um 

bainistíocht riosca laistigh den Oifig. Le linn na bliana leanadh ar aghaidh ag plé 

ábhar bainteach le riosca ag cruinnithe Rannóige / Rannáin agus ag cruinnithe CCB 

áitiúla agus Dlí. D’fhreastail an Príomh-Aturnae Stáit agus na Ceannasaithe Rannáin 

ar chruinnithe de Chomh-Phríomhchoiste Bainistíochta AGO/CCSO agus ghlac siad 

páirt iontu i bhfianaise straitéis um bainistíocht riosca a chur i bhfeidhm ar fud na 

hOifige. Rinneadh athbhreithniú freisin ar chlár riosca na hOifige agus ar an gclár 

riosca Riaracháin. Chomhlánaigh Ceannasaithe Rannáin ráiteas dearbhaithe chuige 

sin de réir an bheartais ar bhainistíocht riosca.   

 

D’aithin Baill Foirne Dlí san Oifig cásanna mar íogair i gcomhairle leis na hAbhcóidí 

Comhairleacha in Oifig an Ard-Aighne agus rinne siad nuashonrú ar stádas cásanna 

íogaire le tuairisciú don Rialtas i Márta, in Iúil agus i Samhain 2012. Tar éis aicmiú 

cáis mar chás íogair, d’fhreastail an t-oifigeach dlí sa CSSO a bhí ag déileáil leis ar 

chruinniú leis an bPríomh-Aturnae Stáit chun plé a dhéanamh ar na saincheisteanna sa 

chás. 

Bainistíocht Airgeadais  
 

Bhí an próiseas comhéadain i bhfeidhm i ngach Roinn agus Rannán den CSSO i rith 

2012 agus gabhadh gealltanais airgeadais ar ACME.  

 

An Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta (CBFF)  

I 2012 ghlac baill foirne dlí in Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit páirt sa phróiseas chun 

PMDS a chumhdach níos mó lenar áiríodh Aiseolas Anuas agus rátálacha CBFF a 

úsáid chun críocha ardú céime agus incrimintí tuarastail. Ag tús na bliana, aontaíodh 

ar Fhoirmeacha Phróifíl Róil le Ceannairí Rannáin agus Rannóige. Rinneadh 

Athbhreithnithe Eatramhacha ag lár na bliana agus críochnaíodh Athbhreithnithe 

Bliantúla tar éis dheireadh na bliana. Cuireadh oiliúint CBFF ar fail mar ba chuí 

laistigh de 2 mhí ó theacht chuig an Oifig. 
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Oiliúint agus Forbairt  

Le linn 2012 ghlac aturnaetha in Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit páirt i réimse leathan 

de chúrsaí oiliúna chun a gcuid inniúlachtaí a uasmhéadú, agus béim faoi leith á 

leagan ar oiliúint intí, arbh é an tairbhe a bhí ag baint leis ná go raibh sí curtha in 

oiriúint agus éifeachtach ó thaobh costas.  

Chinntigh an Oifig go ndearna aturnaetha an líon riachtanach uaireanta d’oiliúint dlí 

chomh maith le hoiliúint i scileanna bainistíochta agus forbartha gairmiúla chun 

ceanglais an Chumainn Dlí um Forbairt Ghairmiúil Leantach a chomhlíonadh.  
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Caibidil 9: Dul chun Cinn a Baineadh Amach maidir le 
Sprioc Ardleibhéil 6 a Chomhlíonadh  
 
Sprioc Ardleibhéil 6  

Seirbhísí nua-aimseartha agus gairmiúla corparáideacha agus bainistíochta gnó a 

sholáthar san Oifig a thugann an caighdeán seirbhíse is airde agus is féidir.  

 

Aschur  

Cothabháil struchtúir agus fheidhmeanna tacaíochta mar Airgeadas, Acmhainní 

Daonna, Leabharlann agus Fios Gnó, Clárlann agus áiseanna mar spás Oifige agus 

bonneagar TF srl. chun ligean don eagraíocht na Spriocanna atá leagtha amach thuas a 

chomhlíonadh.  

 

Toradh  

Coinníollacha oibre sásúla agus oibriú na hOifige laistigh de pharaiméadair arna 

leagan ag an Rialtas.  

 

Táscairí Feidhmíochta  

 Caiteachas laistigh de na teorannacha buiséadacha arna leagan ag an Roinn 

Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Baint amach na dteorannacha ar líon na 

mball foirne.  

 Comhlíonadh ráiteas misin na hOifige trí bhaill foirne, sheirbhísí agus chórais.  

 

Straitéis  

 Cothabháil leantach ar áiseanna na hOifige, úsáid optamach acmhainní daonna 

agus bainistíocht eolais le cúnamh ón tSeirbhís Leabharlainne agus Fios Gnó 

is fearr agus ó na cinn is fearr de Theicneolaíochtaí na Faisnéise agus 

Cumarsáide is fearr atá ar fáil d’Oifigí dlí sa lá atá inniu ann.  

 Cumais Oifige a choimeád chun CBA a oibriú.  

 Ailtireacht agus bonneagar teicniúil na hOifige a choimeád faoi athbhreithniú 

agus cinntiú go leanann siad ar aghaidh ag feidhmiú mar bhonn daingean chun 

seirbhísí TF a sheachadadh.  
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 An Plean um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí a chur i bhfeidhm.  

 Cothabháil agus forbairt leantach an fheidhm Clárlainne agus Taifead chun 

tacú leis na feidhmeanna dlí, dréachtaithe agus riaracháin.  

 

Dul chun Cinn a Baineadh Amach 
 
Oifig Shráid Mhuirfean  
 

Straitéis Acmhainní Daonna, Sráid Mhuirfean    

I rith 2012 chuir an Oifig na straitéisí i bhfeidhm atá leagtha amach i Straitéis 

Acmhainní Daonna 2010-2012 na hOifige. Forbairt lárnach i rith na bliana ab ea 

cumhdach leanúnach CBFF. 

 

Earcaíocht 

Tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar a cuid riachtanas foirne chuir an Oifig cás gnó 

faoi bhráid an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe le haghaidh ball foirne dlí 

breise. Ina dhiaidh sin cheadaigh an Roinn earcú suas go 11 Abhcóide Comhairleach 

Grád III, 5 Dréachtóirí Parlaiminte Cúnta Grád II agus 1 Eagarthóir Reachtaíochta. 

Reáchtáladh na comórtais earcaíochta i lár 2012 agus chuaigh 11 Abhcóide 

Comhairleach Grád III, 4 Dréachtóirí Parlaiminte Cúnta agus Eagarthóir 

Reachtaíochta leis an Oifig ó Mheán Fómhair go mí na Nollag 2012 agus tá an 

Dréachtóir Parlaiminte Cúnta eile chun teacht chuig an Oifig ag tús 2013. Nuair a 

bheidh siad oilte go hiomlán, tabharfar 8 Abhcóidí Comhairleacha ar iasacht mar 

chomhairleoirí dlí do Ranna Rialtais eile ag deireadh 2012 agus ag tús 2013.  

 

Lean an Oifig ar aghaidh ag tairiscint réimse leathan de shocruithe oibre 

neamhthipiciúla le linn na bliana. 

 

An Creat um Rialú Fostaíochta 

Shocraigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe sprioc de 132 bhall foirne 

san AGO faoi dheireadh 2012. Is ionann sin agus laghdú de thart ar 6% nuair a 

chuirtear i gcomparáid le líon foirne 2008 é.   
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Ó thús 2010 go deireadh 2014 meastar go sábhálfaidh an laghdú €3.03 milliún san 

iomlán ó thaobh costas foirne. Mar thoradh ar thionscnaimh eile lena n-áirítear an  

scéim dreasachta um shos gairme bainfear amach €3.44 milliún eile de choigiltis le 

linn na tréimhse céanna.  

 

Córas Bainistíochta Acmhainní Daonna (HRMS)  

Lean an Oifig ar aghaidh ag úsáid an Chórais nua Bhainistíochta Acmhainní Daonna 

PeopleSoft i rith 2012. 

 

An Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta (CBFF)  

Fuair an Oifig 100% de phróifílí róil 2012, 98% de na hathbhreithnithe eatramhacha 

agus 83% de na hathbhreithnithe bliantúla don bhliain. Glacfaidh an Oifig le haon 

fheabhsúcháin ar an gcóras de réir mar a aontófar orthu ar bhonn lárnach. 

 

Saoire Bhreoiteachta 

Tugann an Oifig faoi athbhreithnithe débhliantúla ar shaoire bhreoiteachta agus 

cuirtear na fionnachtana faoi bhráid an Choiste Comhairleach Bainistíochta 

inmheánach agus an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Glacadh le roinnt 

moltaí le blianta beaga anuas chun dul i ngleic le leibhéil de shaoire bhreoiteachta 

agus mar thoradh air sin tháinig laghdú foriomlán ar líon iomlán na laethanta a 

cailleadh leis an ráta as am caillte de 2.96%, atá faoi bhun an fhigiúir de 3% atá á lorg 

ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 

 

Cóiríocht  

Le linn na bliana, lean an Oifig ag athbhreithniú riachtanais cóiríochta na hOifige 

agus rinne sí teagmháil le ionadaithe Oifig na nOibreacha Poiblí, de réir mar ba ghá, 

lena chinntiú go raibh na háiseanna uile oiriúnach. 

 

An Coiste Comhpháirtíochta  

Le linn 2012, lean an Coiste Comhpháirtíochta in Oifig Shráid Mhuirfean ar aghaidh 

ag glacadh ról lárnach i gcur i bhfeidhm an Phlean um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí 

agus i saincheisteanna maidir le cur i bhfeidhm Phlean Athbhreithnithe na hOifige 

faoi Chomhaontú na Seirbhíse Poiblí 2010 – 2014 (Comhaontú Pháirc an Chrócaigh). 

Reáchtáil an Coiste 10 chruinniú le linn na bliana. Ba é an t-ábhar ar dhírigh an   
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Coiste, a bhfuil ionadaíocht aige ar fud na hOifige, air, ná déileáil le saincheisteanna 

lárnacha bainteach leis an Oifig a mbíonn tionchar acu ar bhaill foirne mar shaoire 

bhreoiteachta, CBFF agus Oiliúint agus Forbairt. 

 

Ionadaíocht Inscne  

Ag deireadh 2012 lean an Oifig ar aghaidh ag dul os cionn spriocanna an Rialtais 

maidir le mná a fhostú. Ba ionann comhréir na mban san fhoireann ag leibhéal an 

Phríomhoifigigh Chúnta nó os a chionn agus 58.29%, agus ba ionann comhréir na 

mban san fhoireann ag leibhéal an Phríomhoifigigh nó os a chionn agus 46.74%.  

Is iad seo a leanas na figiú

ag deireadh 2012:  

 

Grád  

 

 

 

Baineann  

 

 

 

Fireann  

                           Líon (%)  Líon  (%)  

An tArd-

Stiúrthóir  

0  (0)  1  (100)  

An Príomh-

Dréachtóir  

1  (100)  0  (0)  

     

     

An Leas-

Ardstiúrthóir  

0  (0)  1  (100)  

Rúnaí Cúnta  5  (55.56)  4  (44.44)  

Príomhoifige

ach  

10.5  (44.44)  12.8  (55.56)  

Príomhoifige

ach Cúnta  

20.4  (56.38)  14.6  (43.62)  

 

Inrochtaineacht do Dhaoine faoi Mhíchumas  

Sáraíonn an céatadán foirne le míchumais ag deireadh 2012, mar a bhí riamh, sprioc 

3% an Rialtais. 
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Oiliúint agus Forbairt  

I rith 2012 ghlac Coiste Comhairleach ainmnithe páirt in obair an Choiste Oiliúna 

agus Forbartha. Ullmhaíodh lámhleabhar ar nósanna imeachta/oiliúint chun 

idirghníomhú ceart idir ACanna agus DPanna sa phróiseas reachtaíochta a léiriú;  

 Eagrú imeachtaí oiliúna dlí san Oifig;  

 Clár oiliúna nua a fhorbairt d’Abhcóidí Comhairleacha le haghaidh Abhcóidí 

Comhairleacha nua agus Abhcóidí Comhairleacha ag filleadh ó iasacht, agus  

 Nuashonrú ar an Doiciméad Prótacail d’Abhcóidí Comhairleacha.  
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I 2012, lean Aonad Oiliúna agus Forbartha Oifig Shráid Mhuirfean ar aghaidh ag 

soláthar caighdeán ard de dheiseanna oiliúna agus forbartha agus ag comhlíonadh a 

fhreagrachta as cúrsaí oiliúna a chuirtear ar fáil do gach ball foirne a phleanáil, a 

eagrú agus a mheasúnú. Freisin ghlac an tAonad páirt in obair an Choiste Oiliúna 

agus Forbartha le linn na bliana. Ba é an príomhchúram ar dhírigh an Grúpa air ag tús 

2012 ná Straitéis chomhordaithe Oiliúna agus Forbartha le haghaidh na hOifige a 

fhorbairt agus a thabhairt chun críche. Chuimsigh an straitéis pointí gníomhaíochta 

sonracha i dtaobh Riaracháin mar:  

 Méadú ar idirchaidreamh agus chomhordú idir Aonad O&F an AGO agus 

Gréasán O&F na Státseirbhíse.  

 Caidreamh agus idirchaidreamh méadaithe idir Aonaid O&F an AGO agus an 

CSSO.  

 Lámhleabhar Marthana do Thacaíocht Chléireachais.  

 Cainteanna ag ACanna agus DPanna le baill foirne riaracháin agus 

cléireachais faoi ábhair dlí éagsúla –  

 Tuarascálacha Oiliúna agus Forbartha chuig CCB Shráid Mhuirfean.  

 Measúnú ar oiliúint.  

 

Spreagadh I rith na bliana agus d'éascaigh foireann in oiliúint gnóthas a aithníodh ina 

Ról-Próifíl Foirmeacha le haghaidh 2012. An Oifig leabaithe eile an tábhacht a 

bhaineann le CBFF don fhorbairt leanúnach ghairmiúil agus phearsanta agus iarracht 

a sheachadadh ar a thiomantas chun forbairt na scileanna agus cumas na foirne go léir.  

 

Bhí caiteachas foriomlán ar oiliúint agus ar fhorbairt i 2012 € 175,165. An méid arb 

ionannas 1.75% den leithdháileadh párolla don bhliain. Tá miondealú iomlán ar 

oiliúint agus ar chaiteachas forbartha le fáil in Iarscríbhinn G den Tuarascáil seo. 
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Córas feabhsaithe chun measúnú a dhéanamh ar chúrsaí oiliúna arna gcistiú ag 

an Oifig  

Tá sé riachtanach measúnú iontaofa agus cuimsitheach a dhéanamh ar oiliúint chun 

luach ar airgead a chinntiú agus chun cinntiú freisin go n-aithnítear imeachtaí oiliúna 

den chaighdeán is airde agus go háirithe chun tógáil san áireamh gurb amhlaidh go  

mbeidh cuid mhór den oiliúint a aimseofar agus a mbainfear leas as de nádúr dlí 

seachas de nádúr ilchineálach agus go mbeidh sí dírithe ar ár gcuid riachtanas faoi 

leith mar Oifig Státseirbhíse speisialaithe.  

 

I rith 2012 i bhfianaise chur i bhfeidhm na moltaí ar Straitéis Oiliúna agus Foghlama 

Shráid Mhuirfean rinne an Oifig athbhreithniú ar a cuid próiseas um measúnú oiliúna 

agus tá na hathruithe sin curtha i bhfeidhm. Rinneadh athbhreithniú ar an bhfoirm 

mheasúnaithe a bhí ann. Ní cheadaítear do bhaill foirne leas a bhaint as deiseanna 

oiliúna ach má tá a measúnú ar an imeacht roimhe sin curtha faoi bhráid an Oifigeach 

Oiliúna agus Forbartha. 

 

CSSO 
Earcaíocht 

 

D’imigh 14 bhall foirne ón Oifig le linn 2012, lena n-áirítear an Príomh-Aturnae Stáit 

a raibh deireadh tagtha lena tréimhse Oifige, chuaigh 4 ar scor, d’éirigh 4 as a bpoist, i 

gcás 1 bhall foirne chuaigh a gconradh in éag, bhain 2 bhall foirne leas as sos gairme, 

d’aistrigh 1 bhall foirne faoi chomhaontú iasachta agus briseadh 1 bhall foirne as a 

bpost. I rith 2012, chuaigh 11 bhall foirne leis an Oifig lena n-áirítear Príomh-Aturnae 

Stáit nua, d’fhill 2 óna gcuid sos gairme, chuaigh 5 baill foirne gairmiúla sealadacha, 

1 bhall foirne dlí teicniúil agus 1 bhall foirne cléireachais isteach san oifig. I rith 2012 

thionscain an Oifig clár intéirneach faoi scéim JobBridge FÁS agus chuir intéirneach 

amháin tús lena n-intéirneacht faoin gclár i rith 2012. 

 

An Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta 

Oibríodh timthriall CBFF 2012 ar bhunús na ndoiciméad CBFF athbhreithnithe lenar 

áiríodh an fhoirm agus na treoirlínte athbhreithnithe. Rinneadh oiliúint i dtaobh na 

socruithe agus na ndoiciméad athbhreithnithe a thar-rolladh chuig baill foirne go léir 

na hOifige. Cuireadh i bhfeidhm socruithe nua ar aontaíodh orthu.  
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Forbairt Ghairmiúil Leanúnach  

Ceanglaítear ar gach aturnae atá fostaithe ag an Stát oiliúint ar Fhorbairt Ghairmiúil 

Leanúnach (FGL) a dhéanamh. Le héifeacht ón 1 Eanáir 2008, (féach I.R. 807 de 

2007, mar atá leasaithe ag I.R. 452 de 2009) tá FGL éigeantach. Ceanglaítear ar 

aturnaetha aonair taifead a choimeád den oiliúint a fhaigheann siad. Faoin bpróiseas 

FGL féadfaidh an Cumann Dlí iniúchadh a dhéanamh ar an bpróiseas. 

 

Cóiríocht 

Rinne an Oifig athbhreithniú rialta le linn na bliana ar a cuid riachtanas cóiríochta ar 

bhunús riachtanas oibre agus chuaigh sí i ngleic le hOifig na n-Oibreacha Poiblí de 

réir mar ba ghá chun cinntiú go mbeadh gach saoráid oiriúnach. 

 

Leanann an Oifig uirthi ag leagan béime ar stóráil comhad lasmuigh den láthair chun 

dromchlaí agus oifigí a chur i gcomhréir le ceanglais Sláinte agus Sábháilteachta. 

 

Cúrsaí Oiliúna agus Forbartha agus cúrsaí Oiliúna a cuireadh ar fáil i 2012  

Is é ról an Aonad Oiliúna agus Forbartha (AOF) ná oiliúint spriocdhírithe a chur ar 

fáil do bhaill foirne ar fud na hOifige. Le linn 2012 thug an tAOF faoi roinnt réimsí 

oiliúna ar aithin baill foirne ina gcuid Foirmeacha Oiliúna agus Forbartha Pearsanta 

faoin gCóras Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta (CBFF) agus réimsí oiliúna 

ar thug an Oifig tosaíocht dóibh idir saincheisteanna Sláinte & Sábháilteachta, Ábhair 

Dlí agus riachtanais oiliúna ball foirne agus riaracháin. Díríodh ar oiliúint intí a chur 

ar fáil do bhaill foirne le linn na bliana chun cinntiú go gcomhlíonfadh na dlíodóirí a 

gcuid oibleagáidí i ndáil le Forbairt Ghairmiúil. 

 

Leithdháil an Oifig €200,000 san iomlán chun oiliúint, forbairt agus foghlaim a 

sholáthar do Bhaill Foirne na hOifige le linn 2012. In Aguisín G den Tuarascáil seo tá 

sonraí leagtha amach maidir le cúrsaí oiliúna agus forbartha agus cúrsaí oiliúna a 

cuireadh ar fáil do bhaill foirne an CSSO le linn 2012. 

 

I rith 2012 d’éascaigh an tAonad Oiliúna agus Forbartha soláthar oiliúna do na baill 

foirne go léir i gCumarsáid san Ionad Oibre, Bainistíocht Coinbhleachta agus Oiliúint 

ar Thearcfheidhmíocht. 
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An Chairt Dínithe  

Bhí Cairt Dínithe na hOifige, a seoladh i 2008, fós i bhfeidhm le linn 2012. 

 

Ionadaíocht Inscne  

Ag deireadh 2012 lean an Oifig ar aghaidh ag dul os cionn spriocanna an Rialtais 

maidir le mná a fhostú. Ba ionann comhréir na mban san fhoireann ag leibhéal an 

Phríomhoifigigh Chúnta nó os a chionn agus 61%, agus ba ionann comhréir na mban 

san fhoireann ag leibhéal an Phríomhoifigigh nó os a chionn agus 52%. 

 

Inrochtaineacht do Dhaoine faoi Mhíchumas  

Sáraíonn an céatadán foirne le míchumais ag deireadh 2012, mar a bhí riamh, sprioc 

3% an Rialtais.  Leanann an oifig uirthi ag tacú le baill foirne agus bíonn sí sásta i 

gcónaí moltaí a fháil ó bhaill foirne. 

 

An Coiste Comhpháirtíochta  

I rith 2012, lean an Coiste Comhpháirtíochta agus foghrúpaí bainteacha in Oifig an 

Phríomh-Aturnae Stáit ar aghaidh ag glacadh páirte i bhforbairt leanúnach an chultúr 

athraithe san Oifig.  

 

Oifig Shráid Mhuirfean agus an CSSO  
 
Forbairtí Airgeadais  
I rith 2011 dhírigh na hOifigí ar thionscnaimh a chur i bhfeidhm ar leibhéal lárnach, 

ar thuilleadh feabhsúchán ar Chóras Bainistíochta Airgeadais na hOifige, breithniú 

chun an córas a uasghrádú agus ar chomhéadan a fhorbairt idir an Córas Bainistíochta 

Cásanna agus Taifead agus an Córas Bainistíochta Airgeadais. 

 

Maidir le comhéadan a fhorbairt idir ACME agus FMS, cabhróidh an fhorbairt sin, 

nuair a bheidh sí cumhdaithe go hiomlán le gealltanais a aithint, idir gealltanais 

airgeadais agus neamhairgeadais agus costing management information reporting 

requirements. 
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Maidir le Córas Agresso um Bainistíocht Airgeadais san Oifig lean an Oifig ar 

aghaidh ag déanamh an córas Agresso a fhorbairt agus a chumhdach níos mó i rith na 

bliana. Leanadh ar aghaidh ag baint úsáide as an gcóras chun réimse iomlán de 

sheirbhísí airgeadais a sholáthar don Oifig lenar áiríodh na nithe seo a leanas a 

ullmhú:  

 Cuntas Leithghabhála 2012;  

 Tuarascálacha airgeadais míosúla do na Coistí Comhairleacha Bainistíochta 

Áitiúla agus don Phríomhchoiste Comhairleach Bainistíochta agus don Roinn 

Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe;  

 

I Meán Fómhair 2012 cuireadh comhchás gnó faoi bhráid an Roinn Airgeadais le 

breithniú chun dul ar aghaidh le huasghrádú ar an gcóras. Ba ghá breithniú a 

dhéanamh ar uasghrádú an Chórais toisc nach bhfuil tacaíocht fhoirmiúil ar fáil don 

phacáiste cuntas a úsáidtear sa dá hOifig mar go bhfuil an chéad leagan eile den 

Chóras scaoilte ag na díoltóirí anois. Bhí tacaíocht don leagan reatha a úsáideann na 

hOifigí fós ar fáil tríd na gníomhairí áitiúla Aonad 4 (Software Ireland) a thug 

tacaíocht freisin do líon mór eagraíochtaí earnála poiblí a raibh an leagan céanna den 

chóras á úsáid acu.  

 

Chuir an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe in iúl gurbh amhlaidh tar éis 

phróiseas tairisceana iomaíoch gur roghnaíodh Deloitte mar na comhairleoirí 

Bainistíochta a chuirfidh comhairle ar an bhFoireann Tionscadal um Sheirbhísí 

Roinnte Baincéireachta agus Bainistíochta Airgeadais sa Roinn maidir le rogha 

seirbhísí roinnte airgeadais do gach Roinn agus Oifig Státseirbhíse. Comhthionscadal 

é sin faoi shainchúram an Oifig Leasaithe agus Seachadta sa Roinn agus sa Roinn 

Airgeadais. 

 

Ní raibh aon chinneadh faighte maidir leis sin faoi dheireadh na bliana agus cuireadh 

an cinneadh uasghrádú a dhéanamh ar an CBA ar atráth ar feitheamh cinnidh ar 

leibhéal Lárnach i 2013.  
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An Córas Bainistíochta Cásanna & Taifead  

I 2012 díríodh ar an gCóras Bainistíochta Cásanna agus Taifead (ACME) a bheachtú 

agus a fheabhsú níos mó chun cinntiú go leanfadh sé ar aghaidh ag seirbheáil na 

hOifige ar an mbealach ab éifeachtaí agus ab éifeachtúla ab fhéidir. Chuir baill foirne 

na Deisce Cabhrach tacaíocht leantach ar fáil do gach úsáideoir an chórais. Chuir 

Grúpaí Úsáideoirí Gnó (GÚG) ACME tús le hathbhreithniú cuimsitheach ar an gcóras 

i rith 2012 agus é mar aidhm réimsí a aithint ina bhféadfaí níos mó feabhsúchán a 

dhéanamh. 

An Córas Bainistíochta Airgeadais a Chomhtháthú leis an gCóras Bainistíochta 

Cásanna agus Taifead (ACME)  

Tá costas mór don Stát i gceist le táillí abhcóidí. Ní mór don Oifig bheith in ann an 

próiseas a bhainistiú chun luach ar airgead a chinntiú chomh maith le próiseas 

airgeadais éifeachtach chun tacú leis. Cé go n-oibríonn an Oifig córas 

páipéarbhunaithe cuimsitheach agus sonrach, córas dlúthshaothair atá ann agus níl sé 

chomh héifeachtach agus a d’fhéadfadh sé a bheith maidir le faisnéis réadama a 

dhéanamh chun críocha bainistíochta  

 

Gné atá ríthábhachtach chun an costas a bhainistiú ná cumas an ceanglas airgeadais a 

mhaoirsiú agus a aithint ar bhonn fabhruithe nuair a tharlaíonn an ghníomhaíocht 

seachas díreach ag an bpointe nuair a fhaightear sonrasc nó nóta táille agus nuair a 

íoctar é ina dhiaidh sin. 

 

Tá na córais ACME agus FMS araon éifeachtach agus éifeachtúil sna cúraimí ar 

dearadh lena n-aghaidh iad. Tríd an gcóras airgeadais a nascadh leis an gcóras ACME 

áfach, déanfar cinnte go ngabhfar go huathoibríoch na gealltanais airgeadais a ardóidh 

baill foirne comhairleacha/baill foirne dlí CSSO agus baill foirne dlí á bhfostú acu. 

Cuirfidh sé sin ar chumas an lucht bainistíochta eolas níos cruinne a bheith acu faoi 

mhéid an dliteanais fhéideartha as costais agus táillí dlí sa todhchaí chomh maith le 

cinntiú go mbeidh an próiseas íocaíochta cruinn agus éifeachtúil nuair a thiocfaidh an 

sonrasc foirmiúil nó nóta táille ag deireadh an lae. Mar gheall ar an bhfaisnéis a 

bheith sofheicthe agus iomlán beidh níos mó luacha ag baint léi ó thaobh 

cinnteoireachta ag an lucht bainistíochta. 
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Faoi dheireadh 2012 bhí an clár comhéadain i bhfeidhm i ngach Rannán agus Roinn 

den CSSO agus gabhadh gealltanais airgeadais ar ACME.  

 

Tuarascáil an Ghrúpa Oibre um Chuntasacht na n-Ard-Rúnaithe & na n-

Oifigeach Cuntasaíochta (Tuarascáil Mullarkey)  

I rith 2012 choimeád na hOifigí gnéithe de rialuithe inmheánacha airgeadais faoi 

athbhreithniú agus rinneadh athbhreithniú orthu i bhfianaise iniúchtaí inmheánacha 

sonracha chomh maith. Mar a luadh thuas, ag deireadh 2011 glacadh le tuarascáil 

athbhreithniú deisce ar rialuithe agus phróisis airgeadais sa dá hOifig ar thug Iar-

Cheann Riaracháin sa CSSO faoi i 2010/2011 agus rinneadh dul chun cinn le linn 

2012 maidir le cur i bhfeidhm mholtaí na tuarascála. 

 

D’iarr Coiste Iniúchóireachta na hOifige go n-ullmhófaí tuairisc do Chathaoirleach an 

Choiste ar rialuithe inmheánacha airgeadais ardleibhéil laistigh den dá hOifig. 

 

I rith na bliana rinne Coistí Comhairleacha Bainistíochta áitiúla agus Príomhchoiste 

Comhairleach Bainistíochta na n-Oifigí athbhreithniú ar straitéis bainistíochta riosca 

na n-Oifigí lenar áiríodh an beartas um bainistíocht riosca, an clár riosca 

chorparáidigh agus cláir riosca don taobh dlí agus riaracháin den dá hOifig. De réir an 

bheartais um bainistíocht riosca, rinne Ceannasaithe Grúpaí dlí agus Aonad Gnó 

athbhreithniú ar chláir riosca agus chuir siad ráitis dearbhaithe faoi bhráid an Rúnaí 

chuig an bPríomhchoiste Comhairleach Bainistíochta le linn na bliana. 

 

An Coiste Iniúchóireachta  

Reáchtáil an Coiste Iniúchóireachta , atá comhdhéanta de 3 comhaltaí pearsanra 

seachtracha agus ionadaí as gach Oifig, 4 chruinniú le linn 2012.  

 

Cuireadh Tuarascáil Bhliantúil an Aonad Iniúchóireachta Inmheánaí faoi bhráid an 

Phríomchoiste Comhairleach Bainistíochta i Meán Fómhair 2012. Maidir le hiniúchtaí 

ar tugadh fúthu i 2012 rinne an Coiste Iniúchóireachta athbhreithniú i 2012ar na 

Tuarascálacha Iniúchóireachta atá liostaithe thíos: 

 

 Scrúdú Nósanna Imeachta Párolla in Oifig an Ard-Aighne agus Oifig an 

Phríomh-Aturnae Stáit. 
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 Scrúdú na Nósanna Imeachta um Chomhaid Íogaire in Oifig an Ard-

Aighne agus Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit.   

 Fostú Iniúchadh Abhcóidí in Oifig an Ard-Aighne agus Oifig an Phríomh-

Aturnae Stáit. 

 Tuarascáil Moltaí Leantacha in Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit, Oifig an 

Ard-Aighne agus sa Choimisiún um Athchóiríú an Dlí  

 Scrúdú nósanna imeachta Imréitigh Cánach agus Cánach Siarchoinneálaí 

in Oifig an Ard-Aighne, Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit agus sa 

Choimisiún um Athchóiriú an Dlí  

 

Le linn 2012 rinne an Coiste Iniúchóireachta athbhreithniú freisin ar fhorbairt maidir 

leis an tionscadal um Chomhéadan ACME/CBA agus ar straitéis bainistíochta riosca 

na hOifige. 

 

Íocaíochtaí Úis faoin reachtaíocht ar Íoc Pras Cuntas  

In Oifig Shráid Mhuirfean níor fulaingíodh aon íocaíochtaí úis phionóis le linn 2012.  

 

Sa CSSO, fulaingíodh méid iomlán de €1,069.90 in ús pionóis le linn na bliana faoin 

reachtaíocht ar Íoc Pras Cuntas. Féach Aguisín D le haghaidh Thuarascálacha na n-

Oifigí ar Chleachtais Íocaíochta le haghaidh 2012.  

 

Straitéis TF 2012 - 2016 

I rith 2012 forbraíodh Comhstraitéis nua TF AGO/CSSO chun tacú leis na hOifigí 

agus a gcuid cuspóirí gnó á mbaint amach acu. Treoróidh an Straitéis cur chuige na n-

Oifigí i dtreo theicneolaíocht na faisnéise agus a gcuid infheistíochta inti thar na 

blianta amach romhainn.  

 

Forbairtí eile bainteach le TF  

Lean na hAonaid TF ar aghaidh ag déanamh athbhreithnithe ar na hardáin agus córais 

teicneolaíochta á n-úsáid agus ag déanamh iad a bheachtú agus a fhorbairt níos mó 

chun cinntiú go mbeadh ceanglais na n-Oifigí á gcomhlíonadh fós ag na córais TF sin.  

An Shráid Mhuirfean Aonad TF Bhí ról an-suntasach i mbainistíocht agus feabhsú na 

Leabhar Reachtanna na hÉireann. Tá níos mó sonraí ar leith ar fáil in áiteanna eile sa 

tuarascáil seo. 
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Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2010-2014 (Comhaontú Pháirc an Chrócaigh)  

I Eanair 2012, d’fhoilsigh Oifig an Ard-Aigne, Sráid Mhuirfean, i gcomhar le Oifig 

Phríomh-Aturnae an Stáit agus an Coimisiún um Athchóiriú an Dlí, Plean 

Gníomhaíochta chun na gealltanais faoi Chomhaontú na Seirbhíse Poiblí (Páirc an 

Chrócaigh) 2010-2014 a fhorfheidhmiú.  

 

Cuimsíonn an Plean an-chuid athruithe, forbairtí agus tionscnamh atá forfheidhmithe 

cheana féin, an-chuid atá á gcur chun cinn faoi láthair agus roinnt don todhchaí. Is é 

cuspóir na n-athruithe, éifeachtúlacht, agus seirbhís don chustaiméir a fheabhsú agus 

costais a laghdú. Cuimsíonn cuid de na tionscnaimh a mholtar sa phlean 

gníomhaíochta chun seachadadh seirbhísí dlí a fheabhsú, leithdháileadh acmhainní ar 

shaincheisteanna práinneacha dlí, feabhsú modhanna cumarsáide chun rochtaineacht 

agus freagrúlacht do pháirtithe leasmhara a mhéadú, bainistiú eolais a fheabhsú, gach 

beart is gá a dhéanamh chun cabhrú le cliaint na hOifige cuspóirí Chomhaontú na 

Seirbhíse Poiblí a aimsiú, caiteachas ar tháillí gairmiúla a rialáil agus costais a 

dhámhtar don Stát a aisghabháil. Tá an Plean Gníomhaíochta ar fáil ar shuíomh 

gréasáin na hOifige. 

 

Cur i bhfeidhm Phlean Seirbhíse Poiblí Athchóiriú 

I mBealtaine 2012 chuir an Oifig Tuarascáil Dul chun Cinn ar Chomhphlean 

Comhtháite AGO/CSSO/LRC um Leasú faoi bhráid an Roinn Caiteachais Phoiblí 

agus Athchóirithe.  Sa Tuarascáil tugadh cuntas ar dhul chun cinn a baineadh amach 

maidir leis na 16 thionscadal/chlár atá leagtha amach sa Phlean. Ina measc tá bainistiú 

táillí a íoctar le habhcóidí, athbhreithniú ar íocaíocht speansais dlí, feidhmíocht 

eagraíochta, gnóthú costas arna ndeonú don Stát, cuíchóiriú agus atheagrú agus 

athchóiriú an dlí.   

 

Suirbhéanna ar shástacht na gcliant agus an chustaiméara 

Tá an Oifig tiomanta chun tabhairt faoi leantach cliant agus custaiméirí suirbhé ar an 

Comhairleacha agus an taobh Riaracháin agus suirbhé cliant leantach de chuid Oifig 

na nDréachtóirí Parlaiminte agus tagarmharcáil ar na torthaí in aghaidh torthaí na 

suirbhéanna eile a rinneadh sa bhliain 2008. Ceann de na Prionsabail SCC 

Treoirphrionsabail deir go bhfuil eagraíochtaí na Seirbhíse Poiblí: "cinnteoidh 
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Measúnú fiúntach ar sheachadadh seirbhíse". Tá an Oifig tiomanta le feidhmíocht 

dian a mheas i gcoinne na gcaighdeán seirbhíse atá leagtha amach i na hOifige Cliant 

agus Cairt do Chustaiméirí. Beidh an gnóthas leantach suirbhéanna cliant agus 

custaiméirí ar chumas na hOifige feidhmiú i gcoinne thorthaí na suirbhéanna roimhe 

sin d'fhonn meastóireacht a dhéanamh feabhas a chur ar sheachadadh seirbhíse do 

chliaint agus do chustaiméirí. Beidh na suirbhéanna a mheas seachadadh seirbhíse i 

dtéarmaí: 

 Éifeachtacht maidir le cumarsáid réamhghníomhach le cliaint, custaiméirí 

agus Ranna Rialtais;  

 Freagrúlacht agus tráthúlacht i bhfeidhmíocht seachadta seirbhíse;  

 

 Cruinneas, cáilíocht agus comhsheasmhacht na n-aschur oibre, na comhairle a 

cuireadh ar fáil agus na reachtaíochta a dréachtaíodh;  

 Seachadadh ginearálta seirbhísí agus gairmiúlacht na mball foirne dlí agus 

Riaracháin;  

 Rannpháirtíocht cliant, custaiméirí agus Ranna i seachadadh seirbhísí;  

 Feabhsúcháin a baineadh amach thar idirthréimhsí.  

 

Chríochnaigh an comhairleoir seachtrach a d’fhostaigh an Oifig an suirbhé leantach ar 

chliaint an Taoibh Chomhairligh agus an Taoibh Riaracháin i Samhain 2012. Tá 

suirbhé leantach ar chliaint an OPC sceidealaithe le bheith críochnaithe faoi dheireadh 

R4 2013.  Tá sé beartaithe go dtreoróidh fionnachtana an dá shuirbhé forbairt Eolaí 

nua ar Sheirbhís do Chliaint agus Cairt Cliant agus Custaiméirí don Oifig.  

 

Comhlíonadh na gCeanglas Rialála  

I rith 2012 lean an Oifig ar aghaidh ag déanamh athbhreithnithe ar chomhlíonadh in 

Oifig Shráid Mhuirfean agus sa CSSO leis na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, na 

hAchtanna um Chosaint Sonraí, an Acht um Chartlann Náisiúnta agus an reachtaíocht 

ar Shláinte agus Shábháilteacht. Fuarthas go raibh socruithe sásúil sa dá hOifig le linn 

na bliana. 
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An Láithreán Gréasáin  

Lean na hOifigí TF in Oifig Shráid Mhuirfean agus sa CSSO ar aghaidh ag déanamh 

bainistíochta ar an gcur i láthair agus an dearadh chomh maith le foilsiú ábhair ar 

láithreáin ghréasáin na dá hOifige faoi seach le linn na bliana. Tá siad fós mar 

acmhainní agus phointí tagartha tábhachtacha do chustaiméirí, chliaint agus bhaill den 

phobal. Cuirtear rochtain ar fáil m.sh. Leabhar Reachtanna na hÉireann (eISB). 

Pleananna Forfheidhmithe Chomhaontú na Seirbhíse Poiblí 2010-2014 (Comhaontú 

Pháirc an Chrócaigh), nósanna imeachta a bhaineann le fostú abhcóidí seachtracha 

agus foilseacháin na n-Oifigí. 

 
Córas comhdaithe agus Ionad Taifead éifeachtach a choimeád  

Dúnadh 1,415 in Oifig an Ard-Aighne i 2012. Stóráiltear comhaid san Oifig in ord 

uimhriúil de réir na nósanna imeachta um ainmniú comhad laistigh san Oifig nó 

cuirtear i gcatalóga iad sula seoltar chuig stóráil shlán lasmuigh den láthair iad. 

Coimeádtar comhaid íogaire san Oifig nó cuirtear i mboscaí slána Boghta iad le 

rochtain shrianta.  

 

Dúnadh 3,360 comhad in Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit i 2012. Stóráiltear comhaid 

de réir na bliana ar osclaíodh iad agus ansin de réir uimhreach nó cuirtear i gcatalóga 

iad sula seoltar chuig stóráil shlán lasmuigh den láthair iad. Stóráiltear gach comhad 

dúnta, suas go dtí siúd a osclaíodh i 2012, lasmuigh den láthair. Coimeádtar comhaid 

íogaire dúnta lasmuigh den láthair. 

 

Comhlíonadh na n-oibleagáidí faoin Acht um Chartlann Náisiúnta  

Críochnaíodh Tionscadal Cartlainne Náisiúnta an AGO roimh am agus aistríodh 

1,671 comhad chuig an gCartlann Náisiúnta i Sráid an Easpaig, lenar áiríodh 99.01% 

de na comhaid dhoiciméadaithe a bhí sceidealaithe le haistriú. Coimeádann an Oifig 

Deimhnithe um choimeád na gcomhad sin nár aistríodh. 

 

Seirbhísí taighde dlí agus fios feasa  

I 2012 dhírigh Oifig Shráid Mhuirfean agus Aonaid Leabharlainne & Fios Gnó an 

CSSO ar sheirbhísí ardchaighdeáin um faisnéis, thaighde agus fios gnó dlí a 

sheachadadh do bhaill foirne sa dá hOifig. Ina theannta sin lean an tAonad ar aghaidh 

ag soláthar seirbhísí d’Abhcóidí Comhairleacha a tugadh ar iasacht do Ranna Rialtais, 
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d’aturnaetha stáit a sannadh do na Binsí Fiosrúcháin éagsúla, don Bhiúró um 

Shócmhainní Coiriúla agus d’Aturnaetha Stáit áitiúla.  

Sholáthair na hAonaid go leor seirbhísí tábhachtacha do bhaill foirne dlí lena n-

áiríodh:  

 

 iLink (catalóg leabharlainne ar líne),  

 ábhar dlí a chatalógú, a aicmiú agus a bhaint amach,  

 rochtain ar bhailiúchán mór dlí i bhfoirmeacha crua-chóipe agus leictreonacha,  

 bunachar sonraí ar fhios gnó dlí,  

 seirbhísí faisnéise/taighde dlí,  

 oiliúint ar scileanna faisnéise,  

 seirbhísí feasachta reatha,  

 profáil na reachtaíochta agus  

 rochtain ar sheirbhísí seachtracha leabharlainne agus faisnéise.  

 

Seirbhísí taighde dlí feabhsaithe  

I 2012 lean an dá hAonad ar aghaidh ag soláthar seirbhísí taighde dlí do gach ball 

foirne. Sholáthair Taighdeoirí Dlí in Oifig Shráid Mhuirfean tacaíocht taighde agus 

fios gnó dlí do Ghrúpaí Discréideacha Abhcóidí Comhairleacha agus Dréachtóirí 

Parlaiminte mar thacaíocht don speisialú leanúnach dlí laistigh den Oifig. Ina theannta 

sin d’fhreastail siad ar chruinnithe grúpaí dlí áit arbh fhéidir chun cur lena gcuid 

eolais faoi ábhair dlí atá bainteach leis an Oifig.  

 

Lean na hAonaid ar aghaidh ag soláthair raoin de sheirbhísí feasachta reatha le linn na 

bliana agus sholáthair siad rochtain ar raon leathan d’acmhainní faisnéise dlí agus 

d’eolaithe tagartha dlí trí leathanaigh inlín na n-Aonad. Lean an dá hAonad ar aghaidh 

ag soláthar oiliúna faoi fheidhmchláir leabharlainne agus bhunachair sonraí faisnéise 

dlí do na baill foirne dlí agus riaracháin le linn na bliana. Bhí an deis ag baill foirne 

leas a bhaint as cláir oiliúna fhoirmiúla ar oiliúint scileanna chomh maith le seisiúin 

oiliúna aonair a bhí curtha in oiriúint dóibh.  
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Sholáthair an dá hAonad seisiúin oiliúna foirmiúla agus seisiúin aonair oiriúnaithe do 

bhaill foirne le linn na bliana. 

 

Cur le Bainistíocht Eolais  
Le linn na bliana lean an dá hAonad ar aghaidh ag déanamh cultúr de roinnt eolais 

laistigh de na hOifigí agus eatarthu a chur chun cinn. Lean na baill foirne dlí sa dá 

hOifig ar aghaidh ag roinnt eolais ár ábhair spéise trí mheán cruinnithe ar 

shaincheisteanna dlí. D’fhoilsigh an tAonad heagrán den Legal Bulletin le linn na 

bliana. 

 

Ghlac an dá hAonad páirt i dtionscnaimh um Bainistíocht Eolais agus ghlac siad ról 

mór i gcur i bhfeidhm leanúnach an Straitéis nua um Bainistíocht Eolais i rith 2012. 

Bhí ról mór ag baill den Aonad i dtástáil a dhéanamh ar an mbunachar sonraí fios gnó 

nua agus in obair an Ghrúpa Fhorfheidhmithe Fios Gnó (Know-How Implementation 

Group/KMIG) 
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                                                                                                     Aguisín A  
 

Billí Rialtais a Foilsíodh i rith 2012 
 
An Bille um Shláinte agus Leas Ainmhithe 

 
An Bille Leithreasa 2012  

 
An Bille Gealltóireachta (Leasú) 2012 

 
An Bille um Chosaint Shibhialta 2012 

 
An Bille um Chlárú Sibhialta 

 
An Bille um Thiúcháin Fachtóra Téachta agus Táirgí Bitheolaíocha Eile  2012 

 
Bille na gCuideachtaí (Leasú) 2012 

 
Bille na gCuideachtaí 2012 

 
An Bille um Ráthaíocht Chreidmheasa 2012 

 
An Bille um Thuairisciú Creidmheasa 2012 

 
An Bille um Chomhair Chreidmheasa 2012 

 
An Bille um Cheartas Coiriúil (Barántais Chuardaigh) 2012 

 
An Bille um Cheartas Coiriúil (Barántais Chuardaigh) 2012 

 
An Bille um Cheartas Coiriúil (Faisnéis faoi Chionta in aghaidh Leanaí agus Aosaigh 
Shoghonta a Choimeád Siar),2012  

 
An Bille Fórsaí Cosanta (Ilphardún agus Díolúine maidir leis an Dara Cogadh 
Domhanda) 2012 

 
An Bille Oideachais (Leasú) 2012 

 
An Bille um Boird Oideachais agus Oiliúna 2012 

 
An Bille Toghcháin (Leasú) (Dáilcheantair) 2012 

 
An Bille Toghcháin (Leasú) (Uimh.2 

 
An Bille um Rialáil Leictreachais (Tobhach Ioncaim Carbóin) (Leasú) 

 
An Bille um Stádas Comhionann (Leasú) 2012 

 
An Bille um Shaoráid Iasachta an Limistéir Euro (Leasú) 2012 



 

 97 

 
Bille na gComhphobal Eorpach (Leasú) 

 
An Bille um an Sásra Cobhsaíochta Eorpach  2012 

 
An Bille um Europol 2012 

 
An Bille Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) 2012 

 
An Bille Airgeadais 2012 

 
An Bille um Fhreagracht Bhuiséadach 2012 

 
Bille na Gaeltachta 2012 

 
An Bille Sláinte (Earraí Liachta a Phraghsáil agus a Sholáthar) 2012 

 
An Bille um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (Leasú) 2012 

 
An Bille Árachais Sláinte (Leasú) 2012 

 
An Bille um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas) 2012 

 
An Bille um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú) 2012 

 
An Bille um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú) (Uimh. 2) 2012 

 
An Bille um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann)  2012 

 
An Bille Rialtais Áitiúil (Forálacha Ilghnéitheacha) 2012 

 
An Bille um an gCiste Iasachta do Mhionfhiontair 2012 

 
An Bille Airí agus Rúnaithe (Leasú) 2012 

 
An Bille um Mótarfheithiclí (Dleachtanna agus Ceadúnais) 2012 

 
An Bille um Chrannchur Náisiúnta 2012 

 
An Bille um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 
2012 

 
 An Bille um Dhócmhainneacht Phearsanta 2012 

 
An Bille um an gCiste Reachtúil Foras Cónaithe 2012 

 
 An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú) (Uimh. 2) 2012 
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An Bille fán Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (Ródacmhainneacht Feithiclí 
Tráchtála) 2012 

 
 An Bille Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2012 

 
An Bille Leasa Shóisialaigh 2012 

 
An Bille um Athchóiriú an Dlí Reachtúil 2012 

 
An Bille um Rialáil Tacsaithe 2012 

 
An Bille um an Tríochadú Leasú ar an mBunreacht (An Conradh ar Chobhsaíocht, ar 
Chomhordú agus ar Rialachas san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta) 2012 

 
An Bille um an Aonú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Leanaí) 2012 

 
An Bille Iompair (Iasachtaí Chóras Iompair Éireann agus Fochuideachtaí) 2012 

 
An Bille Luachála (Leasú) 2012 

 
An Bille um Fhiadhúlra (Leasú) 2012 
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                                                                             Aguisín B 
 

Achtanna a Ritheadh i 2012 
 
 

An tAcht Leithreasa 2012 
 

An tAcht um Chomhaontuithe Bretton Woods (Leasú) (Uimh.2) 2012 
 

An tAcht um Chosaint Shibhialta 2012 
 

An tAcht um Chlárú Sibhialta 2012 
 

An tAcht um Thiúcháin Fachtóra Téachta agus Táirgí Bitheolaíocha Eile 
2012 

 
Acht na gCuideachtaí (Leasú) 2012 

 
An tAcht Iomaíochta (Leasú) 2012 

 
An tAcht um Ráthaíocht Creidmheasa 2012 

 
An tAcht um Chomhair Chreidmheasa agus Comhoibriú le Rialálaithe 
Creidmheasa 2012 

 
An tAcht um Cheartas Coiriúil (Ciorrú Ball Giniúna Baineann) 2012 

 
An tAcht um Cheartas Coiriúil (Barántais Chuardaigh) 2012 

 
An tAcht um Cheartas Coiriúil (Faisnéis faoi Chionta in aghaidh Leanaí 
agus Aosaigh Shoghonta a Choimeád Siar) 2012 

 
An tAcht um Chuntais Dhíomhaoine (Leasú) 

 
An tAcht Oideachais (Leasú) 2012 

 
An tAcht um Rialáil Leictreachais (Tobhach Ioncaim Carbóin) (Leasú) 
2012 

 
An tAcht Toghcháin (Leasú) 2012 

 
An tAcht Toghcháin (Leasú) (Maoiniú Polaitiúil) 2012 
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An tAcht Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2012 
 

An tAcht um Stádas Comhionann (Leasú) 2012 
 

An tAcht um Shaoráid Iasachta an Limistéir Euro (Leasú) 2012 
 

An tAcht um Barántas Gabhála Eorpach (Feidhm maidir le Tríú Tíortha 
agus Leasú) agus um Eiseachadadh (Leasú) 2012 

 
Acht na gComhphobal Eorpach (Leasú) 2012 

 
An tAcht um an Sásra Cobhsaíochta Eorpach 2012 

 
An tAcht um Europol 2012 

 
An tAcht Airgeadais 2012 

 
An tAcht Airgeadais (Cáin Maoine Áitiúil) 2012 

 
An tAcht um Fhreagracht Bhuiséadach 2012 

 
Acht na Gaeltachta 2012 

 
An tAcht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (Leasú) 2012 

 
An tAcht Árachais Sláinte (Leasú) 2012 

 
An tAcht Sláinte (Soláthar Seirbhísí Lia-Chleachtóirí Ginearálta) 2012 

 
An tAcht um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú) (Uimh. 2) 2012 

 
An tAcht Caidrimh Thionscail (Leasú) 2012 

 
An tAcht um Dhlínse Cúirteanna agus Forghníomhú Breithiúnas 

 
An tAcht Rialtais Áitiúil (Forálacha Ilghnéitheacha) 2012 

 
An tAcht um an gCiste Iasachta do Mhionfhiontair 2012 

 
An tAcht um Mótarfheithiclí (Dleachtanna agus Ceadúnais) 2012 

 
An tAcht um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus 
Daoine Soghonta) 2012 
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An tAcht Ombudsman (Leasú) 2012 

 
Acht na bPatainní (Leasú) 2012 

 
An Bille um Dhócmhainneacht Phearsanta 2012 

 
An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Ghníomhaireachta Shealadach) 
2012 

 
An tAcht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha 
Eile) 2012 

 
An tAcht um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus 
Oiliúint) 2012 

 
An tAcht um an gCiste Reachtúil Foras Cónaithe 2012 

 
An  tAcht fán Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (Ródacmhainneacht 
Feithiclí Tráchtála) 2012 

 
An tAcht Leasa Shóisialaigh 2012 
 
An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2012 

 
An tAcht um Athchóiriú an Dlí Reachtúil 2012 

 
An tAcht um an Tríochadú Leasú ar an mBunreacht (An Conradh ar 
Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas san Aontas Eacnamaíoch 
agus Airgeadaíochta) 2012 

  
An tAcht Iompair (Iasachtaí Chóras Iompair Éireann agus 
Fochuideachtaí) 2012 

 
An tAcht um Chleachtadh Tréidliachta 2012 

 
An tAcht um Sheirbhísí Uisce (Leasú) 2012 

 
An tAcht um Fiadhúlra (Leasú) 2012 
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Aguisín C  
 

Oifig an Ard-Aighne 
Vóta 3 Oifig Shráid Mhuirfean 

 
Aschur don bhliain 2012 agus meastachán do na blianta 2012 agus 2013  
Meastachán agus aschur don bhliain 2012 agus meastachán ar an méid is gá sa bhliain dár 
críoch 31 Nollaig 2013 do thuarastail agus costais Oifig an Ard-Aighne, lena n-áirítear 
deontas i gcabhair.                                                                                                  
 
 
 Seirbhís  

 
RIARACHÁN  
 

Meastachán 
Soláthair  

2012 
€000 

Aschur 
Sealadach  

2012 
€000 

Meastachán 
Soláthair  

2013 
€000 

A.1. TUARASTAIL, PÁ AGUS 
LIÚNTAIS  
 

10,929 10,094           9,856 

A.2(i) TAISTEAL AGUS 
COTHABHÁIL  
 

120 107 175 

A.2(ii) COSTAIS 
TEAGMHASACHA  
 

660 573 560 

A.2(iii) SEIRBHÍSÍ POIST AGUS 
TEILEACHUMARSÁIDÍ  
 

100 64 110 

A.2(iv) INNEALRA OIFIGE AGUS 
SOLÁTHAIRTÍ OIFIGE 
EILE AGUS SEIRBHÍSÍ 
BAINTEACHA  
 

557 480 590 

A.2(v) COSTAIS ÁITRIBH OIFIGE  
 

203 312 166 

A.2(vi) SEIRBHÍSÍ COMHAIRLE  
 

20 17 30 

A.2(vii) SAINEOLAS DLÍTHIÚIL A 
CHONRÚ  
 

765 376 901 

A.2(xi) UACHTARÁNACHT AN 
AE 
FO-IOMLÁN  
 
 

- 
 

13,354 

- 
 

12,023 

526 
 

12,914 
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SEIRBHÍSÍ EILE  
 

A.3 RANNÍOCAÍ LE 
EAGRAÍOCHTAÍ 
IDIRNÁISIÚNTA  
 

39 39 38 

A.4 AN COIMISIÚN UM 
ATHCHÓIRIÚ AN DLÍ 
(DEONTAS I gCABHAIR)  
 

2,342 2,218 2103 

A.5 COSTAIS GHINEARÁLTA 
DLÍ  
 

50 
 
 

30 50 

 OLLMHÉID IOMLÁN  
 
GEARR  
 

15,785 14,310 15,105 

     
B. LEITHREASAI I 

gCABHAIR  
 

788 
 
 

820 788 

 GLANMHÉID IOMLÁN  
 

14,997 13,990 14,317 
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Oifig an PhríomhAturnae Stáit 
Vóta 13 

Aschur don bhliain 2012 agus Meastachán do na blianta 2012 agus 2013  
Meastachán agus Aschur don bhliain 2012 agus meastachán ar an méid is gá sa bhliain 
dár críoch 31 Nollaig 2013 do thuarastail agus costais Oifig an PhríomhAturnae Stáit. 

 
 
 Seirbhís  

 
RIARACHÁN  
 

Meastachán 
Soláthair  

2012 
€000 

Aschur 
Sealadach  

2012 
€000 

Meastachán 
Soláthair  

2013 
€000 

A.1. TUARASTAIL, PÁ AGUS 
LIÚNTAIS  
 

14,843 14,404 14,397 

A.2(i) TAISTEAL AGUS 
COTHABHÁIL  
 

61 61 61 

A.2(ii). COSTAIS 
TEAGMHASACHA  
 

1,055 919 1,105 

A.2(iii). SEIRBHÍSÍ POIST AGUS 
TEILEACHUMARSÁIDÍ  
 

350 344 350 

A.2(iv). INNEALRA OIFIGE AGUS 
SOLÁTHAIRTÍ OIFIGE 
EILE AGUS SEIRBHÍSÍ 
BAINTEACHA  
 

750 579 850 

A.2(v). COSTAIS ÁITRIBH 
OIFIGE  
 

410 171 370 

A.2(vi). SEIRBHÍSÍ COMHAIRLE  
 

29 11 29 

A.3. 
 
 
 

SEIRBHÍSÍ DLÍTHIÚLA 
SEACHTRACHA  
 
 

248 142 248 

 FO-IOMLÁN  
 

17,746 16,476 17,410 

 
 
 
 

 
 
SEIRBHÍSÍ EILE  
 

   

A.4 TÁILLÍ DON 
CHOMHAIRLE  
 

12,550 9,528 11,850 

A.4. COSTAIS GHINEARÁLTA 
DLÍ  
 
 

4,516 4,675 2,516 

 OLLMHÉID IOMLÁN  34,812 30,679 31,776 
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GEARR  
 

     
B. LEITHREASAI I 

gCABHAIR  
 

1,860 1,876 1,860 

 GLANMHÉID IOMLÁN  
 
 

32,952 28,803 29,916 
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Aguisín D 

 
Ráiteas faoi Chomhlíonadh; Tuarascálacha faoi Chleachtais 

Íocaíochta 2012 
Oifig an Ard-Aighne (Oifig Shráid Mhuirfean) 

 
Ráiteas um Chomhlíonadh leis An Acht um Íoc Pras Cuntas 1997 agus le 
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íoc Déanach in Idirbhearta Tráchtála) 
2002  
Comhlíonann na híocaíochtaí cuí a rinne an Oifig seo téarmaí an tAcht um Íoc Pras 
Cuntas 1997 arna leasú ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íoc Déanach in 
Idirbhearta Tráchtála) 2002. .  
Cuireadh treoirlínte i bhfeidhm chun a chinntiú go gcloífí leis an Acht, agus scaipeadh 
ar an bhfoireann oibre ar fad iad in Eanáir 1998, agus cuireadh foireann oibre ar an 
eolas freisin faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íoc Déanach in Idirbhearta 
Tráchtála) 2002 nuair a tháinig siad i bhfeidhm an 7 Lúnasa 2002. Is í an aidhm atá 
leis na treoirlínte seo ná glanadh pras na sonrasc a éascú agus úis, pionóis agus 
cúiteamh a eascraíonn a sheachaint. Ina theannta sin, déantar monatóireacht ar 
nósanna imeachta airgeadais san Oifig go rialta, a tugadh suas chun dáta níos luaithe i 
mbliana, lena n-áirítear nósanna imeachta chun a chinntiú go gcloítear leis an 
Reachtaíocht.  
Is iad seo a leanas na príomh-nósanna imeachta atá i bhfeidhm:-  
 

 Mura n-aontaítear ar a mhalairt trí chonradh scríofa, baineann an sprioc ama 
30 lá um íoc pras le gach íocaíocht.  

 Iarrtar ar fhoireann oibre a chinntiú go bhfuil ainm duine tugtha ar shonraisc 
nuair a chuirtear ordú isteach le haghaidh earraí agus seirbhísí chun moill a 
sheachaint chun teacht ar an duine a chuir an t-ordú isteach chun críocha 
deimhniúcháin.  

 Déantar gach sonrasc a sheoladh ar aghaidh chuig an Aonad Airgeadais agus 
déantar dáta a stampáil orthu láithreach. Is é an dáta seo an dáta óna ríomhtar 
an tréimhse íoctha atá leagtha síos.  

 Déanann an fhoireann san Aonad Airgeadais scanadh ar na sonraisc go léir a 
fhaightear ar an gCóras Bainistíochta Airgeadais, a luaithe a fhaightear san 
Aonad Airgeadais iad.  

 Nuair a fhaightear na hearraí nó an tseirbhís, dá dtagraíonn an sonrasc, san 
Oifig, deimhneoidh an tAonad ábhartha go bhfuil an sonrasc i gceart le híoc trí 
fhógra earraí faighte (GRN) a ghiniúint ar an gCóras Bainistíochta Airgeadais. 
A luaithe is a dhéantar an próiseas GRN, is féidir le baill foirne san Aonad 
Airgeadais leanúint ar aghaidh le híoc an tsonraisc.  

 
 
 
 
 
 



 

 107 

 
 
 

 I gcás nach bhfuil sé de chumas ag an Aonad ábhartha GRN a ghiniúint do na 
hearraí mar thoradh ar ordú neamhchomlánaithe, neamhsholáthar seirbhís 
iomláine srl. ba chóir fógra a thabhairt don Aonad Airgeadais agus ní thosófar 
an tréimhse 30 lá go dtí go soláthraítear na hearraí nó an tseirbhís go hiomlán 
don Oifig.  

 Cuireadh comhairle ar bhaill foirne maidir leis an ngá le GRN a ghiniúint a 
luaithe is a fhaightear na hearraí nó an tseirbhís san Oifig nó comhairle a chur 
ar an Aonad Airgeadais mura bhfuil sé de chumas acu GRN a ghiniúint i leith 
an tsonraisc áirithe. Ba chóir socruithe a dhéanamh chun a chinntiú nach 
gcuirtear moill ar an bpróiseas GRN mar thoradh ar bhaill foirne a bheith ar 
saoire srl.  

 Más gá sonrasc a cheartú nó má tá agóid ann ina leith, leantar na nósanna 
imeachta atá sainithe san Acht. Tá na nósanna imeachta seo á gcur i bhfeidhm 
ag an Aonad Airgeadais, agus tá taifead scríofa de na nósanna imeachta a 
cuireadh i bhfeidhm ar fáil.  

 Déanann an fhoireann san Aonad Airgeadais monatóireacht ar an dáta ar a 
bhfuil íocaíocht dlite, agus déanann siad iarracht chun a chinntiú go bhfuil an 
íocaíocht déanta laistigh den tréimhse atá leagtha síos. Sa chás go mbíonn 
íocaíocht á déanamh lasmuigh den tréimhse ama atá leagtha síos, déanann an 
tAonad Airgeadais an t-ús a ríomh de réir an Achta agus na Rialachán.  

 Cuireann an Córas Bainistíochta Airgeadais dátaí dlite íocaíochtaí i gcuimhne 
don fhoireann oibre san Aonad Airgeadais.  
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TUARASCÁIL UM CHLEACHTAIS ÍOCAÍOCHTA DON 
BHLIAIN 2012 

Oifig an Ard-Aighne (Oifig Shráid Mhuirfean) 
 
Ginearálta  

 Baineann feidhm le téarmaí an Achta um Íoc Pras Cuntas 1997 arna leasú ag 
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íoc Déanach in Idirbhearta Tráchtála) 
2002 maidir le híocaíochtaí a dhéanann an Oifig seo nó a dhéantar thar ceann 
na hOifige seo, seachas párolla agus speansais áirithe eile Oifige.  

 
 
Íocaíochtaí Úis faoin reachtaíocht um Íoc Pras Cuntas 
  

 Rinneadh íocaíochtaí de €3,849,885.77 in iomlán i 2012 as Vóta Phríomh-
Aturnae an Stáit, i leith íocaíochtaí a mbaineann an Reachtaíocht leo.  

 Ní raibh aon íocaíochtaí úis Pras íocaíocht a tabhaíodh le linn na bliana.  
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OIFIG AN PHRÍOMH-ATURNAE STÁIT 

Ráiteas um Chomhlíonadh leis an Acht um Íoc Pras Cuntas 1997, 
agus le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íoc Déanach in 

Idirbhearta Tráchtála) 2002 
Cuireadh treoirlínte i bhfeidhm chun comhlíonadh an Achta a chinntiú, agus 
scaipeadh ar an bhfoireann ar fad iad in Eanáir 1998, agus cuireadh foireann oibre ar 
an eolas freisin faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íoc Déanach in Idirbhearta 
Tráchtála) 2002 nuair a tháinig siad i bhfeidhm an 7 Lúnasa 2002. Is í an aidhm atá 
leis na treoirlínte seo ná glanadh pras na sonrasc a éascú agus pionóis úis a eascraíonn 
a sheachaint. Ina theannta sin, déantar monatóireacht ar nósanna imeachta airgeadais 
san Oifig go rialta.  
Is iad seo a leanas na príomh-nósanna imeachta atá i bhfeidhm:-  
 

 Mura n-aontaítear ar a mhalairt trí shocrú i scríbhinn, baineann an sprioc ama 
30 lá um íoc pras le gach íocaíocht.  

 Cuirtear ar aghaidh gach sonrasc a fhaightear díreach chuig an Aonad 
Airgeadais de réir mar a stampáiltear an dáta orthu. Is é an dáta seo an dáta 
óna ríomhtar an tréimhse íoctha atá leagtha síos.  

 Cláraíonn an fhoireann san Aonad Airgeadais an Sonrasc ar an gCóras 
Bainistíochta Airgeadais nua, agus seolann siad an sonrasc ar aghaidh ansin 
chuig an Oifigeach atá ag láimhseáil an ceannacháin a bhaineann leis an 
sonrasc.  

 Tá an fhoireann curtha ar an eolas gur chóir gach sonrasc a dheimhniú i 
gcomhair íocaíochta agus a sheoladh ar aghaidh chuig an Aonad Airgeadais 
láithreach nuair a fhaightear é. Ba chóir socruithe a dhéanamh chun a chinntiú 
nach gcuirtear moill ar shonraisc mar gheall ar bhaill foirne a bheith ar saoire 
srl.  

 Más gá sonrasc a cheartú má tá díospóid ann ina leith, leantar na nósanna 
imeachta a shainítear san Acht. Tá na nósanna imeachta seo á gcur i bhfeidhm 
ag an Aonad Airgeadais, agus tá taifead i scríbhinn de na nósanna imeachta a 
cuireadh i bhfeidhm ar fáil.  

 
Déanann an fhoireann oibre san Aonad Airgeadais monatóireacht ar an dáta dlite 
íocaíochta agus déanann siad iarracht chun a chinntiú go ndéantar an íocaíocht 
laistigh den tréimhse atá leagtha síos. Sa chás go mbíonn íocaíocht á déanamh 
lasmuigh den tréimhse ama atá leagtha síos, déanann an Córas Bainistíochta 
Airgeadais an t-ús a ríomh go huathoibríoch agus déanann an tAonad Airgeadais é a 
sheiceáil de láimh de réir an Achta agus na Rialachán.  
 
 
Íocaíochtaí Úis faoin reachtaíocht um Íoc Pras Cuntas   
 
Rinneadh íocaíochtaí de €3,365,000 in iomlán i 2012 as Vóta Phríomh-Aturnae an Stáit, i 
leith íocaíochtaí a mbaineann an Reachtaíocht leo. Tobhadh €1,069.90 le linn na bliana 
mar ús pionóis faoin reachtaíocht um Íoc Pras Cuntas.  
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TUARASCÁIL UM CHLEACHTAIS ÍOCAÍOCHTA DON 
BHLIAIN 2012 

OIFIG AN PHRÍOMH-ATURNAE STÁIT 
Baineann feidhm le téarmaí an Achta um Íoc Pras Cuntas 1997 arna leasú ag 
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íoc Déanach in Idirbhearta Tráchtála) 2002 
maidir le híocaíochtaí a dhéanann an Oifig seo nó a dhéantar thar ceann na hOifige 
seo, seachas párolla agus speansais áirithe eile Oifige.  
Thug Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit Córas Bainistíochta Airgeadais nua isteach i mí 
Iúil 2004. Nuair a tugadh isteach an córas nua seo, ghlac an tAonad Airgeadais 
d'Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit freagracht as gach íocaíocht ó Vóta na hOifige, 
seachas Párolla agus Tuarastail (A1 Fotheideal). Tá an córas deartha go sainiúil chun 
monatóireacht agus rialáil a dhéanamh ar chomhlíonadh théarmaí an Achta.  
Sa riar bheag cásanna nach mbíonn íocaíochtaí déanta laistigh den tréimhse reachtúil, 
déantar na híocaíochtaí úis chuí.  
Íocaíochtaí lenar bhain 
Íocaíochtaí Prasa ó mhí Eanáir 
go dtí mí na Nollag 2012: Luach 
Iomlán na nÍocaíochtaí go léir:  €3,364,873.05 

 

Luach Iomlán na n-íocaíochtaí 
déanacha go léir (faoi €320 san 
áireamh):  €1,539.39 

 

Luach Iomlán na n-íocaíochtaí 
déanacha go léir (os cionn €320):  €89,742.17  

Luach na n-íocaíochtaí déanacha 
mar % de na híocaíochtaí iomlána:  2.71%  

An líon d'íocaíochtaí déanacha os 
cionn €320:  17  

An Méid Úis a Íocadh:  €1,069.90  

An Méid Úis mar Chéatadán 
d'Íocaíochtaí Iomlána:                                                 0.03%  

Táscaire leathan maidir le Fad 
Moilleanna:  66 days  
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Aguisín E  
 
 

Ionadaíocht Oifige ar Choistí agus ar Ghrúpaí Oibre i 2012                          
 

An Bord Idir-rannach Tionscadal: An Tionscadal Forbartha um Shaoráid Coinneála 
Leanaí Náisiúnta Bhaile an Oibricigh  
An Bord Idir-rannach Tionscadal: Conrú Seirbhísí Fostaíochta san Earnáil 
Phríobháideach  
An Bord Soláthair Náisiúnta  
An Coimisiún um Dhaonlathas tríd an Dlí  
An Cóiste an Rialacha an Chuírt an Chúirt Chuarda   
An Coiste Tras-rannach ar Smachtbhannaí Idirnáisiúnta  
An Coiste um an Dlí Poiblí – An Cumann Barra Idirnáisiúnta  
An Coiste um Chódú an Dlí Choiriúil  
An Cóiste um Rialacha um Usachúirt 
An Coiste Comhairleach ar Agallóireacht Amhrastach ag na Gardaí 
An Cóiste um Rialacha um Usachúirt  
An Coiste ar Rialacha na Cúirte Cuarda  
An Coiste Idir-rannach ar Rannpháirtíocht an AE (ICEE) 
An Gasra Saineolaithe ar an mbreithiúnas in A, B agus C v Éire 
An Grúpa um Athbhreithniú ar an Reachtaíocht ar Fháltais ó Choireacht 
An Grúpa Airí agus Rúnaithe um Ábhair Eorpacha  
An Grúpa Bainistíochta um Athbhreithnithe Breithiúnacha i gCásanna Tearmainn  
An Grúpa Comhairleach Forfheidhmithe um Údarás Rialála Aonair  
An Grúpa Forfheidhmiúcháin um Shaincheisteanna Cúitimh  
An Grúpa Idir-rannach um Imscrúdú an Oireachtais ar Reachtaíocht an AE  
An Grúpa Idir-rannach um Shaincheisteanna Reachtaíochta don tSochaí Faisnéise  
An Grúpa Oibre Idir-rannach ar Chonarthaí agus Chleachtais Tógála  
An Grúpa Oibre um Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú an Dlí Cuideachtaí  
An Grúpa Stiúrtha um Athbhreithniú na gCóras sa Roinn Talmhaíochta agus Bia  
An Grúpa um Straitéis Cánach  
An Líonra Iniúchóireachta Inmheánaí  
An Líonra um Feabhsú Próiseas Gnó  
An Sainghrúpa Idirnáisiúnta um Dhliteanas Núicléach (INLEX)  
An Tascfhórsa Idir-rannach um Thuarascáil an Choimisiúin ar Stádas Daoine faoi 
Coiste Dlí Núicléach (An Ghníomhaireacht um Fhuinnimh Núicléach, brainse den 
OECD)  
Coiste Idir-rannach um Bonneagar 
Coiste Comhlíontachta Oifigeach Sinsearach (Éilliú OECD) 
Coiste Idir-rannach um Shaincheisteanna Núicléacha  
Coiste Intí & Earnála Poiblí an Dlí-Chumainn  
Coiste Reachtaíochta an Rialtais  
Coiste Saineolaithe Chomhairle na hEorpa um an Dlí Teaghlaigh  
Coiste Stiúrtha um Sciúradh Airgid (taobh oifigiúil)   
Cruinniú Comhordaithe Idir-Rannach ar Chomhairle na hEorpa 
Cumann na nDlíodóirí Corparáideacha agus Poiblí  
Fo-ghrúpa Cumarsáide an Tionscnaimh um Bainistíocht Straitéiseach  
Foireann Meastóireachta Greco  
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Fóram na Seirbhíse Cúirteanna  
Gréasán na Rúnaithe Cúnta  
Gréasán Oifigeach Oiliúna na Státseirbhíse  
Grúpa an AE um Maoirseacht an Choinbhinsiúin Idir-Rialtasaigh  
Grúpa an tSeirbhís Soláthair Náisiúnta um Sholáthar Seirbhísí Dlí  
Grúpa Athbhreithnithe Dlí Cuideachta  
Grúpa Ceartais san Institiúid um Ghnóthaí Idirnáisiúnta agus Eorpacha  
Grúpa Forfheidhmiúcháin na nArd-Rúnaithe  
Grúpa Gníomhaíochta Náisiúnta ESCO/EPC  
Grúpa Idir-rannach um Dhlíthíocht Mí-Úsáid Leanaí  
Grúpa Idir-rannach um Dhlíthíocht Riachtanais Oideachais Speisialta  
Grúpa Idir-rannach um moladh an Choimisiúin i gcomhair Gníomhaireacht Rialaithe 
Iascaireachta Eorpach  
Grúpa na Rúnaithe Ginearálta agus na gCeann Oifigí  
Grúpa Oibre an Gharda Síochána um Ghrinnfhiosrúcháin  
Grúpa Oibre ar Malaria Chemoprophylaxis  
Grúpa Oibre Dlí na Sochaí Faisnéise  
Grúpa Oibre Idir-rannach um Tháillí Teaghlaigh Altranais  
Grúpa Oifigeach Sinsearach ar Leasú Bhunreachtúil ar Chearta Leanaí 
Grúpa Oifigeach Sinsearach ar Athrú Aeráide agus an Geilleagar Glas 
Grúpa Shaineolaithe Dlí an AE ar Athrú Aeráide 
Grúpa Tras-Rannach um Méadú an AE agus Saorghluaisteacht  
Grúpa Úsáideoirí na Seirbhíse Cúirteanna  
Grúpaí Forfheidhmithe an Tionscnaimh um Bainistíocht Straitéiseach  
Grúpaí Oibre Idir-rannach um Míchumas  
Líonra Bainisteoirí Leabharlainne an Rialtais  
Líonra CBFF  
Líonra na n-Oifigeach Airgeadais  
Líonra na nOifigeach Pearsanra  
Meitheal an AE ar Cheisteanna Sóisialta 
Meitheal an AE ar Shaincheisteanna Comhshaoil Idirnáisiúnta 
Meitheal Idir-rannach ar an gComhshocrú Fioscach 
Meitheal Oibre Idir-rannach ar an Triail Sócmhainní Caipitiúla 
Meitheal ar an Triail Sócmhainní Caipitiúla  
Meitheal ar Éifeachtúlachtaí Chóras Ceartais Choiriúil na gCúirteanna Cuarda agus 
Dúiche 
Meitheal i leith Dlíthíochta ag eascairt ó Malaria Chemoprophylaxis in Óglaigh na 
hÉireann 
Próiseáil ar Chásanna Coiriúla i nDúiche Chathrach Bhaile Átha Cliath  
Sainghrúpa McFarlane 
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Aguisín F  
 

Staitisticí na n-iarratas a rinneadh faoi na hAchtanna um Shaoráil 
Faisnéise 

Oifig an Ard-Aighne, Oifig Shráid Mhuirfean 

 
Oifig 
an 
Ard-
Aighne  
 

Iarratais 
a 
Fuarthas  
 

Pearsanta  
 

Neamhphearsanta  
 

Measctha  
 

 Iarratais a 
Ceadaíodh  

 

Iarrarais 
a 
Ceadaíodh 
go 
Páirteach  
 

       
1998 22 6 16 0 4 1 
1999 27 7 20 0 2 4 
2000 25 3 22 0 3 3 
2001 23 4 19 0 2 2 
2002 22 4 18 0 3 1 
2003 18 3 15 0 5 4 
2004 6 2 4 0 2 0 
2005 3 1 2 0 0 0 
2006 6 0 6 0 1 0 
2007 1 1 0 0 0 0 
2008 5 1 4 0 2 0 
2009 7 2 5 0 1 1 
2010 10 3 7 0 3 1 
2011 6 1 5 0 1 1 
2012 7 4 3 0 3 0 
Total 188 42 146 0 32 18 
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Oifig 
an 
Ard-
Aighne  
 

Iarratais a 
Diúltaíod
h  
 

Iarratais a 
diúltaíodh 
faoi alt  
46 (1) (b) 
(Figiúr san 
áireamh in 
Iomlán na 
nIarratas 
a 
diúltaíodh)  

Iarratais 
a 
Aistríodh  
 

Iarratais a 
aistarraingíodh 
nó a 
láimhseáladh 
lasmuigh SF  
 

Cásanna 
Beo  
 

Athbhreithn
ithe 
Inmheánach
a a Fuarthas  
 

Achom
hairc 
don 
Choim
isinéir 
Faisnéi
se  
 

Lío
n 
na 
dTá
illí  
 

Oifig an Ard-
Aighne 

1998 15 12 1 0 1 6 2 0 Nil 
1999 21 18 0 1 0 6 0 0 Nil 
2000 18 14 0 1 0 4 0 0 Nil 
2001 16 13 0 0 3 2 2 0 Nil 
2002 20 20 0 0 1 0 0 0 Nil 
2003 9 9 0 1 0 1 1 3 €45 
2004 4 3 0 0 0 0 0 4 €60 
2005 2 2 1 0 0 0 0 1 €15 
2006 5 5 0 0 0 0 0 6 €90 
2007 1 1 0 0 0 0 0 0 Nil 
2008 1 1 0 1 1 0 0 3 €45 
2009 6 6 0 0 0 1 0 2 €25 
2010 6 6 0 0 0 0 0 6 €90 
2011 4 4 0 0 0 2 0 6 €90 
2012 3 3 0 1 0 1 1 3 €45 
Total 131 117 2 5 n/a 23 6 31 €505 
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Staitisticí don bhliain 2012 
 

Oifig an Ard-Aighne 
 

Oifig an 
Ard-Aighne 

Iarratais a 
Fuarthas 

Iriseoirí Gnó Oireachtas Foireann Eile 

01/01/12 to 
31/12/12 

7 2 0 0 0 5 

       
 

 
Staitisticí ón 21 Aibreán 1998 go dtí an 31 Nollaig 2012 

 
Oifig an 
Ard-Aighne  

Iarratais a 
Fuarthas 

Iriseoirí Gnó Oireachtas Foireann Eile 

21/04/98 to 
31/12/12 

188 56 35 3 5 89 
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Staitisticí na n-iarratas a rinneadh faoi na hAchtanna um Shaoráil 
Faisnéise 

 
Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit 

 
 

Oifig an 
Phríom
h-
Aturnae 
Stáit 

Iarratai
s a 
Fuarth
as  

Pearsan
ta 

Neamhphearsa
nta  

Measct
ha 

Iarratais 
a 
Ceadaío
dh  

Iarratais 
a 
Ceadaío
dh go 
Páirteac
h 

       
1998 17 14 3 0 10 0 
1999 9 3 6 0 4 0 
2000 23 11 12 0 15 4 
2001 9 6 3 0 5 0 
2002 9 5 4 0 2 0 
2003 6 2 4 0 0 1 
2004 3 1 2 0 0 0 
2005 2 2 0 0 2 0 
2006 2 0 2 0 0 0 
2007 3 2 1 0 2 0 
2008 6 6 0 0 2 0 
2009 10 1 9 0 1 1 
2010 5 2 3 0 2 0 
2011 4 0 4 0 1 0 
2012 6 0 6 0 1 0 
Total 114 55 59 0 47 6 
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Oifig 
an 
Phrío
mh-
Aturn
ae 
Stáit 

Iarrat
ais a 
Diúltaí
odh  

Iarrata
is a 
diúltaí
odh 
faoi alt 
46 (1) 
(b) 
(Figiúr 
san 
áiream
h in 
Iomlán 
na 
nIarrat
as a 
diúltaí
odh) 

Iarrat
ais a 
Aistrí
odh 

Iarratais 
a 
aistarrain
gíodh nó a 
láimhseál
adh 
lasmuigh 
SF  

Cása
nna 
Beo  

Athbhreit
hnithe 
Inmheána
cha a 
Fuarthas  
 

Achomh
airc don 
Choimis
inéir 
Faisnéis
e  

Lío
n na 
dTá
illí 
 

Oifig 
an 
Phrío
mh-
Aturn
ae 
Stáit 

1998 4 4 2 0 1 1 0 0 Nil 
1999 4 4 1 0 1 3 1 0 Nil 
2000 5 2 0 0 0 1 1 0 Nil 
2001 4 3 0 0 0 1 1 0 Nil 
2002 7 7 0 0 0 0 0 0 Nil 
2003 1 1 2 2 0 1 0 0 Nil 
2004 0 0 0 2 1 0 0 0 Nil 
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 Nil 
2006 2 2 0 0 0 1 0 1 €15 
2007 0 0 0 1 0 0 0 1 €15 
2008 2 0 1 0 1 0 0 0 Nil 
2009 3 3 2 2 2 0 0 4 €60 
2010 3 3 0 0 0 2 2 2 €30 
2011 3 3 0 0 0 1 0 3 €45 
2012 4 4 0 0 1 1 0 4 €60 
Total 42 36 8 7 7 12 5 11 €225 
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Staitisticí don bhliain 2012 
 

Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit 
 
Chief Aturnae 
Stáit’s Office 

Iarratais a 
Fuarthas 

Iriseoirí Gnó Oireachtas Foireann Eile 

01/01/12 
31/12/12 

6 1 0 0 0 5 

       
 

Staitisticí ón 21 Aibreán 1998 go dtí an 31 Nollaig 2012 
 

 
 
Chief Aturnae 
Stáit’s Office 

Iarratais a 
Fuarthas 

Iriseoirí Gnó Oireachtas Foireann Eile 

21/04/98 to 
31/12/12 

114 18 3 0 38 55 
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Aguisín G  
 

Oiliúint agus Forbairt - Óifig Shráid Mhuirfean 
Miondealú an Chaiteachais ar Oiliúint agus Forbairt don bhliain 2012 i ndáil le 

hOifig an Ard-Aighne: 
B’ionann costas iomlán na hoiliúna agus na forbartha don bhliain 2012, lena n-áirítear 
costas an riaracháin, agus €157,021  
Cé is moite de chostais riarachain is amhlaidh a briseadh an buiséad oiliúna agus 
forbartha síos ina cheithre limistéar ar leithligh, mar atá: Oiliúint agus Forbairt Foirne, 
Aisíoc Táillí, Táillí Ballraíochta agus Comhdhálacha  
Ní bhfuair aon bhall foirne aisíoc táillí le linn 2012  
 

Caiteachas ar Oiliúint agus Forbairt – 2012 
 
 
 
 
 

 
Ábhar  Caiteachas €  
Seimineáir, Comhdhálacha & Cúrsaí Oiliúna  111,438 
Aisíoc táillí  0 
Costas comhairleoirí & oiliúnóirí seachtracha  0 
Oiliúint TF  616 
Tuarastail & forchostais oiliúnóirí  44,967  
Costas Riaracháin  0 
Costas cúrsaí ar fhreastal oiliúnóirí orthu  0 
Ceannach nua-ábhair oiliúna  0 
Céim Mháistir in Anailísiú Polasaithe  0 
Eile  0 
Iomlán  157,021 
Iomlán costas Párolla A1  10,093,976  
Caiteachas ar O & F mar % de chostas tuarastail  1.56% 
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Miondealú ar Chaiteachas Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit ar Oiliúint agus Forbairt 
2012 

Is é ról Aonad Oiliúna agus Forbartha (AOF) Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit, oiliúint 
spriocdhírithe a sholáthar d’fhoireann uile na hOifige. I rith 2012, ghlac an AOF de láimh 
roinnt réimsí oiliúna atá sainaitheanta ag baill foirne ina bhFoirmeacha Oiliúna agus 
Forbartha Pearsanta faoi Chóras Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta (CBFF), agus 
réimsí oiliúna a ghlac an oifig mar thosaíochtaí, ó shaincheisteanna sláinte agus 
sábháilteachta go topaicí dlí agus riachtanais oiliúna riaracháin. I 2012, leanadh den 
fhócas ar oiliúint intí a sholáthar don fhoireann, ag cur san áireamh na nua-rialacháin 
FGL a éilíonn ar Aturnaetha 13 uair an chloig FGL a chur isteach.  
 
Cuireadh an oiliúint seo a leanas ar fáil don fhoireann i 2012:- 
 

 

 Nuashonruithe CBFF 

 Oiliúint Ionduchtaithe do bhaill foirne nua 

 Oiliúint ar Chumarsáid san Ionad Oibre, Bainistíocht Coinbhleachta agus 

Tearcfheidhmíocht a Bhainistiú, le haghaidh gach ball foirne, a cuireadh ar fáil ag 

Pathway.  

 Cuireadh seisiúin buneolais ar fáil d’iontrálaithe nua ar an Leabharlann agus a cuid 

acmhainní i bprionta agus ar líne agus tugadh seisiúin athnuachana do bhaill foirne 

fillte agus aistrithe. Rinne oiliúnaithe roinnt seisiúin uair an chloig ar bhunachair 

sonraí síntiúis na Leabharlainne agus thug baill foirne oiliúint do bhaill foirne aonair 

nach raibh in ann freastal ar na seisiúin ghrúpa. Ina theannta sin reáchtáil an 

Leabharlann oiliúint duine le duine ar scileanna faisnéise do bhaill foirne dlí chun a 

gcuid ceanglais CPD a chomhlíonadh.  

 Cuireadh seisiúin oiliúna ar an gcóras ACME ar fáil do bhaill foirne nua san Oifig 

agus do bhaill foirne a d’iarr tuilleadh oiliúna ar an gcóras. 

 Cuireadh seisiúin oiliúna éagsúla a bhain le Sláinte agus Sábháilteacht ar fáil do bhaill 

foirne mar, oiliúint do Mharascail Dóiteáin, Oiliúint Garchabhrach Gairme & Oiliúint 

Athnuachana Garchabhrach, agus Oiliúint ar an gCathaoir Aslonnaithe. 

 Rinne an tAOF teagmháil leis na Bainisteoirí Rannáin ag tús 2012 agus bhí cruinniú 

acu leo chun féachaint ar ábhair a bheadh oiriúnach chun cuireadh a thabhairt do 

chainteoirí isteach san oifig chun labhairt le baill foirne faoi thionscnamh cainteanna 

intí. 

 Ceanglaíodh ar dhlíodóirí 13 huaire an chloig d’Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach 

(FGL) a dhéanamh i 2012. 
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 Eagraíodh roinnt seimineáir intí ar réimsí dlí le linn na bliana mar; Ionstraim 

Reachtúil 691 de 2011 Rialacha na n-Uaschúirteanna, Costais Dlí, Láithreachais ar 

Ábhair Rialála, Dlí an Éillithe in Éirinn, Tuairiscí Suas le Dáta ar Dhlí na 

gCuideachtaí, Ceardlann ag Biúró Teicniúil an Gharda Síochána ar Anailís a 

Dhéanamh ar Dhoiciméid, An Dlí a Bhaineann le Clúmhilleadh, Bailiú Fiachas, 

Dlíthíocht Cásanna ó Chúirteanna na hÉireann chuig an ECHR, cinneadh Meadows 

agus an chaoi a bhfuil sé á léirmhíniú, an Tionscadal um Leasú ar Chaidreamh san 

Ionad Oibre, Ríomhthíolacadh. 

 Cuireadh tuilleadh ‘cainteanna am lóin’ Intí ar fáil le linn na bliana ar ábhair mar 

Feasacht faoi Mheiningíteas, Ceardlanna ar Phinsin, Comhairle Airgeadais, Caomhnú 

Fuinnimh.  

 D’fhreastail baill foirne ar chomhdhálacha agus sheimineáir seachtracha i rith na 

bliana a bhí ábhartha don ghnó a dhéanann an Oifig. 

 Ar bhunús faisnéise a thug baill foirne faoi CBFF agus iarratais a rinneadh i rith na 

bliana d’eagair an tAonad Oiliúna agus Forbartha roinnt cúrsaí oiliúna ginearálta do 

bhaill foirne. 

 

Leithdháileadh €200,000.00 ar an Aonad Oiliúna chun oiliúint agus forbairt a sholáthar 

d’fhoireann OPAS i 2012. Roinneadh an leithdháileadh ar thrí sainréimse. 

 
Réimse  Leithdháileadh  Caiteachas  Achoimre  
Buiséad 
Tarmligthe  

€85,000.00  €51,240.35  Roinneadh an 
méid seo ar shé 
rannán, gach 
rannán freagrach 
as oibriú laistigh 
den méid 
leithdháilte.  

Aisíoc Táillí  €25,000.00  €11,426.99  I 2011, aisíocadh 
táillí le baill 
foirne i leith 9 
gcúrsa.  

Ciste 
Sealbhaíochta  

€90,000.00  € 59,728.49  D’úsáid an AOF 
an ciste seo ar 
chaiteachas do  
roinnt réimsí 
oiliúna.  
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Aguisín H 
 

Cairt Eagraíochta: 
 

 

 
 
 

Attorney General 

Director General Chief Parliamentary Counsel 

Group 1 

Group 2 

Group 3 

Advisory 
Counsel 

Group D 

Group A 

Group B 

Group C 

Group E 

Administration 

Head of 
Administration

Human Resources  
Unit 

Library and Know- 
how Unit 

IT Unit 

Change 
Management Unit 

Finance Unit 

Registry 

Internal Audit Unit 

Private Offices 

Corporate Services 
Unit 

Parliamentary  
Counsel 

Deputy Director General 

Chief State Solicitor 

Advisory  
Division 

State Property 
Division 

Pu
D

State and 
European 
Litigation 
Section  

Defence, 
Marine 

Sports Capital 
Programme  

Section 

Co

Con
S

General 
Advisory  
Section 

Finance, 
Education,  
Justice and 

Heritage 
Section 

J
R
S

Commercial 
Contracts   
Section 

Office Of 
Public Works/ 

Health 
Section 
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Aguisín I 
 

 
 

CÁSANNA ARD-CHÚIRTE Ó 2012 A RAIBH AN STÁT PÁIRTEACH IONTU  
 
 
O. -v- MJLR & Daoine Eile [2012] IEHC 1  
Breithiúnas tugtha ag Hogan J. ar an  06/01/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/45445dd8ba30e76a802579d
500389b50?OpenDocument 
 
E. -v- MJELR & Daoine Eile [2012] IEHC 3   
Breithiúnas tugtha ag Hogan J. ar an 11/01/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/2d096386f2a775d3802579b
b00309858?OpenDocument 
 
E. -v- MJELR & Daoine Eile [2012] IEHC 3   
Breithiúnas tugtha ag Hogan J. ar an 11/01/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/2d096386f2a775d3802579b
b00309858?OpenDocument 
 
O. -v- An Binse Achomhairc do Dhídeanaithe & Daoine Eile [2012] IEHC 5   
Breithiúnas tugtha ag Hogan J.  ar an 11/01/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/8735a98ee0d00f26802579b
b0030cf37?OpenDocument 
 
Omega Leisure Ltd -v- An Ceannfort Barry & Daoine Eile  [2012] IEHC 23   
Judgment delivered by Clarke J. on 12/01/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/b6d5ff8b83f88d6e802579bf
0035928d?OpenDocument 
 
Bedane -v- An Binse Achomhairc do Dhídeanaithe &Daoine Eile [2012] IEHC 6    
Breithiúnas tugtha ag Hogan J. ar an 13/01/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/d552a52972f3b7c0802579c
1004da45d?OpenDocument 
 
An tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais -v- Zigelis [2012] IEHC 12    
Breithiúnas tugtha ag Edwards J. ar an 17/01/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/620f0f1be24995c0802579b
a00354280?OpenDocument 
 
A.O -v- An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí agus an tArd-Aighne 
(Uimh.2) [2012] IEHC 79   
Breithiúnas tugtha ag Hogan J. ar an 17/01/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/f472c6a080943851802579e
4003020c5?OpenDocument 
 
Akukwe -v- An Coimisinéir um Iarratais ó Dhídeanaithe & Duine Eile [2012] IEHC 9   
Breithiúnas tugtha ag Cooke J ar an 17/01/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/14dea760d54da03c802579b
900357e2d?OpenDocument 
 
A. -v- An Binse Achomhairc do Dhídeanaithe & Daoine Eile [2012] IEHC 8   
Breithiúnas tugtha ag Hogan J. ar an 17/01/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/05574d06b283bb7c802579
bb0030ff1f?OpenDocument 
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An tAire Cumarsáide & Daoine Eile -v- Figary Watersports Development Company Ltd [2012] 
IEHC 601  
Breithiúnas tugtha ag McKechnie J.  on 19/01/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/6d9c08452d953abb80257b
5000532475?OpenDocument 
 
P. -v- An tAire Dlí agus Cirt & Comhionannais & Daoine Eile [2012] IEHC 18   
Breithiúnas tugtha ag Cooke J. ar an 20/01/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/aeb23e92d39a4d0f802579b
a003633e3?OpenDocument 
 
S.A (Algeria) -v- An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí & Duine Eile  
[2012] IEHC 78   
Breithiúnas tugtha ag Hogan J. ar an 24/01/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/bb3b9837e902d8da802579e
c0052787f?OpenDocument 
 
An tArd-Aighne -v- Garland  [2012] IEHC 90   
Breithiúnas tugtha ag Edwards J. ar an 27/01/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/17b0926b879b9ea7802579f
0003f20bd?OpenDocument 
 
Gary Kirby –v- Gobharnóir Phríosúin Luimnigh [2012] IEHC 69   
Breithiúnas tugtha ag Feeney J. ar an 27/01/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/7706d436f983aee7802579e
c004dd675?OpenDocument 
 
M. -v- MJLR & Daoine Eile [2012] IEHC 34   
Breithiúnas tugtha ag Hogan J. ar an  31/01/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/2bca761a82540c20802579d
0004b69ea?OpenDocument 
 
A.A -v- An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí [2012] IEHC 63   
Breithiúnas tugtha ag Cross J. ar an 31/01/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/59f5105dcedecd6f802579e
b0036cea4?OpenDocument 
 
Viorel Rostas –v- Gobharnóir Phríosún Mhuinseo [2012] IEHC 33  
Breithiúnas tugtha ag Peart J. ar an  02/02/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/08798d25cc081b83802579c
70039fa6a?OpenDocument 
 
D. -v- An tAire Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí [2012] IEHC 44   
Breithiúnas tugtha ag Cooke J. ar an 02/02/2012  
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/f41e371f70db847c802579d
5003e4981?OpenDocument 
 
O. -v- An Binse Achomhairc do Dhídeanaithe & Duine Eile [2012] IEHC 46  
Breithiúnas tugtha ag Hogan J. ar an 02/02/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/7e05b51802d2cdcb802579d
500461e95?OpenDocument 
 
O.J (An Nigéir) -v- An tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais & Duine Eile [2012] IEHC 71  
Breithiúnas tugtha ag Cross J. ar an 03/02/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/933bc9a754e653cc802579e
b003ebb00?OpenDocument 
 
Douglas -v- An tAire Coimirce Sóisialaí [2012] IEHC 27  
Breithiúnas tugtha ag Charleton J. ar an 06/02/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/0140fe97249a7b77802579b
8005763aa?OpenDocument 
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MJLR -v- Ostrowski [2012] IEHC 57  
Breithiúnas tugtha ag Edwards J. ar an 08/02/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/419affa0973933e7802579d
50048aa51?OpenDocument 
 
Quigley & Daoine Eile -v- An tAire Oideachais & Daoine Eile [2012] IEHC 414   
Breithiúnas tugtha ag Laffoy J.  ar an 14/02/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/0d8a769a37f1c71580257aa
7003e6c92?OpenDocument 
 
B.MJ.L & Daoine Eile -v- An tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais & Daoine Eile [2012] 
IEHC 74   
Breithiúnas tugtha ag Cross J. ar an 14/02/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/92e54210aa460a49802579e
b0053543f?OpenDocument 
 
A.M.S (An tSomáil) -v- MJE & A.K (An Afganastáin) -v- MJE [2012] IEHC 72  
Breithiúnas tugtha ag Cross J. ar an 14/02/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/623f54bb67b79b69802579e
c004eaeb4?OpenDocument 
 
A.D.S -v- An tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais & Duine Eile [2012] IEHC 73   
Breithiúnas tugtha ag Cross J. ar an 14/02/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/eab461a9f83de135802579e
b004b5e7f?OpenDocument 
 
An tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais  -v- Shannon  [2012] IEHC 91   
Breithiúnas tugtha ag Edwards J. ar an 15/02/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/0242de43b1bebc96802579f
9004fe391?OpenDocument 
 
V.N [Cameroon] -v- An tAire Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí & Duine Eile  [2012] IEHC 62   
Breithiúnas tugtha ag Cooke J. ar an 16/02/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/f4a74db7d9a6ad57802579e
b00357f62?OpenDocument 
 
An tAire Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí -v- Szall [2012] IEHC 64 
Breithiúnas tugtha ag Edwards J. ar an 17/02/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/8c5e451c76d457b9802579e
b00398893?OpenDocument 
 
JM -v- An tAire Sláinte agus Leanaí & Duine Eile  [2012] IEHC 83   
Breithiúnas tugtha ag Irvine J. ar an 23/02/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/92514b375d74f7bc802579e
c003a25a2?OpenDocument 
 
O'Leary & Daoine Eile -v- An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí [2012] 
IEHC 80   
Breithiúnas tugtha ag Cooke J.  ar an 24/02/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/8b6a1705251051f2802579e
b0049ca63?OpenDocument 
 
N.D [An Nigéir](Uimh.2) -v- An tAire Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí [2012] IEHC 86  
Breithiúnas tugtha ag Cooke J. ar an 28/02/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/157ee49b684f58e5802579e
b0035ecbb?OpenDocument 
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An tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais -v- Bartold  [2012] IEHC 108  
Breithiúnas tugtha ag Edwards J. ar an 01/03/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/3c7f10229f0e1050802579fe
00544344?OpenDocument 
 
Morris Ali -v- An tAire Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí & Duine Eile [2012] IEHC 149   
Breithiúnas tugtha ag O'Keeffe J. ar an  01/03/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/1137a879f3161e3f80257a0
c002df9ec?OpenDocument 
 
M -v- An tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais [2012] IEHC 99  
Breithiúnas tugtha ag Cross J. ar an 01/03/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/73115215189e255680257a
0f004e31c4?OpenDocument 
 
E (Mionaoiseach) -v- An tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais [2012] IEHC 100   
Breithiúnas tugtha ag Cross J. ar an 01/03/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/7b8cc02f5a44e68b80257a0
f004f0837?OpenDocument 
 
A & Daoine Eile -v- An Binse Achomhairc do Dhídeanaithe & Daoine Eile  [2012] IEHC 101   
Breithiúnas tugtha ag Cross J. ar an 01/03/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/74004ec7bcc133bb80257a0
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http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/915c116a1543bba880257af
d005699de?OpenDocument 
 
D.T -v- An Binse Achomhairc do Dhídeanaithe & Daoine Eile  [2012] IEHC 562   
Breithiúnas tugtha ag O'Keeffe J.  ar an 21/12/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/1219c440990c0c7c80257ae
f0051dfcf?OpenDocument 
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CÁSANNA CÚIRTE UACHTARAÍ Ó 2012 A RAIBH AN STÁT PÁIRTEACH  

 
Gillen v Coimisinéir an Gharda Síochána & daoine eile [2012] IESC 174/07 
Breithiúnas tugtha ag Finnegan J., O'Donnell J., McKechnie  J. ar an 26/01/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/e14cd6bc8c9b0f6d8025799
200547475?OpenDocument 
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Devine [2012] IESC 2  
Breithiúnas tugtha ag O'Donnell J., Fennelly J. ar an 26/01/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/caaceee0278cc7f680257991
005575cf?OpenDocument 
 
Caffrey v Gobharnóir Phríosún Phort Laoise [2012] IESC 4 
Breithiúnas tugtha ag Denham C.J., Fennelly J. ar an 01/02/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/9e6e6eb88b919ab48025799
700498d41?OpenDocument 
 
Lett & Co Ltd -v- Comhairle Buirge Loch Garman & Daoine Eile  2012[ IESC] 14  
Breithiúnas tugtha ag O'Donnell J. ar an 03/02/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/acdbbc89dabbc878802579a
e0053efff?OpenDocument 
 
Shirley & daoine eile v A. O'Gorman & Co. Ltd & daoine eile  [2012] IESC 5   
Breithiúnas tugtha ag Fennelly J. ar an  02/02/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/cb8d84d35d8b23dd802579
98003d322d?OpenDocument 
 
O'Hagan (ionadaí pearsanta ar Alice Dolan (nach maireann) v Grogan  [2012] IESC 8   
Breithiúnas tugtha ag Finnegan J. ar an 16/02/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/0ea11f190107f695802579a
6004472e2?OpenDocument 
 
Viridian Power v An Coimisinéir um Rialáil Fuinnimh [2012] IESC 13  
Breithiúnas tugtha ag Denham C.J., McKechnie J., Hardiman J. ar an 23/02/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/04a1b0bde35ac1bf802579a
d0052a227?OpenDocument 
 
M.D. (Mionaoiseach) v Éire, an tArd-Aighne agus an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí [2012] 
IESC 10  
Breithiúnas tugtha ag Denham C.J. ar an 23/02/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/d1ea2511fcefcb60802579ad
005046d6?OpenDocument 
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v McGuigan [2012] IESC 17   
Breithiúnas tugtha ag Murray J. ar an  23/02/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/2f8e6ae4c6fb7b02802579b
900558e71?OpenDocument 
 
Damache v An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, Éire, agus an tArd-Aighne [2012] IESC 11   
Breithiúnas tugtha ag 253/11 Denham C.J. ar an  23/02/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/bdc2ceb03a9689ad802579a
d0050dd8b?OpenDocument 
 
Donegan v Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath & duine eile agus Comhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath v Gallagher  [2012] IESC 18 
Breithiúnas tugtha ag McKechnie J. ar an 27/02/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/c6f4944e0e6e995e802579b
b0052a4d5?OpenDocument 
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An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Bailey [2012] IESC 16  
Breithiúnas tugtha ag Denham C.J., Murray J., Hardiman J., Fennelly J., O'Donnell J. ar an  01/03/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/4b3439f599ecfea6802579b
40046e588?OpenDocument 
 
Cosgrave v an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, Éire agus an tArd-Aighne [2012] IESC 24  
Breithiúnas tugtha ag Denham C.J., Hardiman J. ar an  26/04/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/d485487e35be5d70802579f
b003a74fc?OpenDocument 
 
Rawson v An tAire Cosanta [2012] IESC 26 
Breithiúnas tugtha ag Clarke J., ar an 01/05/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/5950b21d3cc7cf29802579f
10045f754?OpenDocument 
 
Kadri v Gobharnóir Phríosún Chruithneachtáin [2012] IESC 27  
Breithiúnas tugtha ag Fennelly J., Clarke J., McMenamin J. ar an 10/05/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/8a87cd2dbd8216a3802579f
b003fb485?OpenDocument 
 
Dona Sfar v Breitheamh Dúiche Flann Brennan, an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, Éire, agus 
an tArd-Aighne [2012[ IESC 28  
Breithiúnas tugtha ag Denham C.J. ar an 15/05/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/791ba118824492ff802579ff
00439b59?OpenDocument 
 
Irish Life and Permanent Group Holdings PLC agus an tAcht um Fhorais Chreidmheasa 
(Cobhsúchán) 2010, Dowling & daoine eile v an tAire Airgeadais [2012] IESC 32  
Breithiúnas tugtha ag Clarke J. ar an  24/05/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/c1dca4ad137feb0b80257a0
800517d3c?OpenDocument 
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Tobin Lua Neodrach: [2012] 
IESC 37 
Breithiúnas tugtha ag Denham C.J., Hardiman J., Fennelly J., O'Donnell J. ar an 19/06/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/084422cb6b5d115c80257a2
40051c947?OpenDocument 
 
Emerald Meats Limited v An tAire Talmhaíochta, Éire agus an tArd-Aighne [2012] IESC 
Breithiúnas tugtha ag O'Donnell J. ar an  30/07/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/afe58d5a68436b5580257a4
d004bdbbf?OpenDocument 
 
Thomas Pringle v Rialtas na hÉireann, Éire agus an tArd-Aighne[2012] IESC 47 
Breithiúnas tugtha ag Denham C.J ar an 31/07/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/e7504392b159245080257a
4c00517d6a?OpenDocument 
 
Okunade v An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí & an tArd-Aighne 
[2012] IESC 49 
Breithiúnas tugtha ag Clarke J.  ar an 16/10/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/ede007b51c31d36080257a9
900551a42?OpenDocument 
 
Comcast Int. Holdings v an tAire Fiontar Poiblí & daoine eile agus Persona Digital Telephony 
Ltd v an tAire Fiontar Poiblí & daoine eile [2012] IESC 50    
Breithiúnas tugtha ag Denham C.J., Hardiman J., Fennelly J.,  Clarke J., & McKechnie J. ar an  
17/10/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/0ab3899c0dd469d880257a9
a0053a660?OpenDocument 
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Thomas Pringle v Rialtas na hÉireann, Éire agus an tArd-Aighne [2012] IESC 47    
Breithiúnas tugtha ag Denham C.J.,  Hardiman J., O'Donnelly J., McKechnie J., agus Clarke J. ar an
 19/10/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/3dd6f2818aca560080257a9
c005164b5?OpenDocument 
 
Mark McCrystal v an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige,  Rialtas na hÉireann, Éire agus an tArd-
Aighne [2012] IESC 534 
Breithiúnas tugtha ag Denham C.J. ar an 08/11/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/6b4d1de136ecb72d8025
7ab000419d78?OpenDocument 
 
Mc Auley v Gobharnóir Phríosún Mhuinseó Lua Neodrach: [2012] IESC 57  
Breithiúnas tugtha ag Haridman J. ar an 29/11/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/582b391e57afa2078025
7ac60055b2f0?OpenDocument 
 
Nawaz v An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais & Athchóirithe Dlí agus daoine eile  [2012] 
IESC 58 
Breithiúnas tugtha ag Clarke J. ar an 29/11/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/3e28b96d0e51284f8025
7acc0056926e?OpenDocument 
 
Mallak v An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais & Athchóirithe Dlí [2012] IESC 59    
Breithiúnas tugtha ag Fennelly J. ar an  06/12/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/79a90e5adf80898c80257ac
d004d8e07?OpenDocument 
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Tokarski [2012] IESC 61   
Breithiúnas tugtha ag Murray J. ar an 06/12/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/c6d3e075c6fcca4980257ad
10051b899?OpenDocument 
 
Mark McCrystal v an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige, Rialtas na hÉireann,  Éire agus an tArd-
Aighne [2012] IESC 53  
Breithiúnas tugtha ag Denham C.J., Murray J, Fennelly J., O'Donnell J. ar an 11/12/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/597645521f07ac9a80256ef30048ca52/EABFB260FF2CB8D0802
57AD1004C593F?opendocument 
 
Sulaimon v An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí [2012] IESC 63  
Breithiúnas tugtha ag O’Donnell J., Hardiman J. ar an 21/12/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/82a0c6ba4ab8028580257ad
b005285fa?OpenDocument 
 
Babington v An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais & Athchóirithe Dlí agus an tArd-Aighne 
[2012] IESC 65  
Breithiúnas tugtha ag MacMenamin J. on 18/12/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/30ac3cc17a872f5680257aef
005c8b4d?OpenDocument 
 
H.N. -v- MJELR & Ors Neutral Citation: [2012] IESC 58  
Breithiúnas tugtha ag O'Donnell J. ar an 21/12/2012 
http://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/7dc0620379d9c11980257af
d0035de62?OpenDocument 
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BREITHIÚNAIS ÓN ECJ AGUS ÓN GCÚIRT GHINEARÁLTA Ó 2012 A 
BHFUIL ÉIRE PÁIRTEACH IONTU  

 
Cás C-162/10: Breithiúnas na Cúirte (Tríú Seomra) an 15 Márta 2012 (atreorú um réamhrialú ó Ard-
Chúirt na hÉireann—Éire — Phonographic Performance (Ireland) Ltd v Éire, an tArd-Aighne 
(Cóipeanna cóipchirt agus bainteacha —Treoir 2006/115/EC — Airteagal 8 and 10 — Coincheapa an 
‘úsáideora’ agus na ‘cumarsáide leis an bpobal’— Suiteáil teilifísí agus/nó raidió a ndáileann an t-
úinéir óstáin comhartha craolta dóibh) 
 
Cásanna Ceangailte T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV agus T-69/06 
RENV: Breithiúnas na Cúirte Ginearálta an 21 Márta 2012 —Éire agus Eile v An Coimisiún (Cúnamh 
stáit— Treoir 92/81/EEC —Dleacht mháil ar olaí mianra — Olaí mianra a úsáidtear mar bhreosla chun 
alúmana a dhéanamh—Díolúine ó dhleacht mháil — Cibé acu an bhfuil an díolúine i gcomhréir le 
cinneadh údaraithe na Comhairle faoi Airteagal 8(4) de Threoir 92/81 —Toimhde dlíthiúlachta ag 
gabháil le bearta an Aontais Eorpaigh —Cinnteacht dhlíthiúil — Riaradh cóir)  
 
Cás C-92/12: Cinneadh na Cúirte (Dara Seomra) an 26 Aibreán 2012 (Atreorú um réamhrialú ó Ard-
Chúirt na hÉireann) —Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte v AS, AC (Dlínse, aithint agus 
forfheidhmiú breithiúnas maidir le hábhair phósta agus le hábhair freagrachta tuismitheora— Rialachán 
(CE) No 2201/2003 — Leanbh a bhfuil gnáthchónaí uirthi in Éirinn, áit ar cuireadh an leanbh faoi 
chúram go leor  uaireanta — Iompraíocht ionsaitheach ar siúl ag an leanbh agus í féin á cur i mbaol 
aici—Breithiúnas ag ordú an leanbh a chur in institiúid cúraim daingean i Sasana — Raon feidhme 
ábhartha an rialacháin— Airteagal 56 —Nósanna imeachta um chomhairliúchán agus chead— 
Oibleagáid chun aitheantas a thabhairt don chinneadh an leanbh a chur in institiúid cúraim daingean nó 
é a dhearbhú mar bheith infhorghníomhaithe— Bearta sealadacha— Nós imeachta práinneach um 
réamhrialú) 
 
Cás C-277/11: Breithiúnas na Cúirte (Céad Seomra) an 22 Samhain 2012 (atreorú um réamhrialú ó 
Ard-Chúirt na hÉireann) — M. M. v an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, Éire 
an tArd-Aighne (Atreorú um réamhrialú—Comhchóras Tearmainn Eorpach — Treoir 2004/83/CE — 
Íoschaighdeáin um cháiliú do stádas dídeanaí nó stádas cosanta coimhdí— Airteagal 4(1), dara 
habhair—Comhoibriú an Bhallstáit leis an iarratasóir chun measúnú a dhéanamh ar ghnéithe ábhartha a 
iarratais— Raon Feidhme — Dlíthiúlacht an nós imeachta náisiúnta chun próiseáil a dhéanamh ar 
iarratas ar chosaint choimhdeach tar éis diúltú iarratais ar stádas dídeanaí— Cloí le cearta bunúsacha—
An ceart éisteacht a fháil) 
 
Cás C-370/12: Breithiúnas na Cúirte (Cúirt Iomlán) an 27 Samhain 2012 (atreorú um réamhrialú ón 
gCúirt Uachtarach— Éire) — Thomas Pringle v  Rialtas na hÉireann, Éire agus an tArd-Aighne (Sásra 
cobhsaíochta le haghaidh na mBallstát a bhfuil an euro mar airgeadra acu— Cinneadh 2011/199/AE —
Leasú ar Airteagal 136 CFAE — Bailíocht — Airteagal 48(6) CAE — Nós imeachta athbhreithnithe 
simplithe— An Conradh lena mbunaítear ESC — Beartas eacnamaíochta agus airgeadaíochta —
Inniúlacht na mBallstát) 
 
Cás C-374/11: Breithiúnas na Cúirte (Ceathrú Seomra) an 19 Nollaig 2012 —An Coimisiún Eorpach v 
Éire (Mainneachtain Ballstáit oibleagáidí a chomhlíonadh — Treoir 75/442/CEE — Fuíolluiscí tí arna 
scaoileadh trí humair sheipteacha faoin tuath — Breithiúnas na Cúirte ina bhfuarthas gur mhainnigh 
Ballstát oibleagáidí a chomhlíonadh — Airteagal 260(2) CFAE — Bearta chun comhlíonadh le 
breithiúnas na Cúirte a chinntiú—Pionóis airgeadais—Íocaíocht phionóis—Cnapshuim) 
 
Cás C-279/11: Breithiúnas na Cúirte (Ceathrú Seomra) an 19 Nollaig 2012 —An Coimisiún Eorpach v 
Éire (Mainneachtain Ballstáit oibleagáidí a chomhlíonadh — Treoir 85/337/CEE — Measúnú ar 
éifeachtaí tionscadal poiblí agus príobháideach áirithe ar an gcomhshaol —Trasuíomh mícheart — 
Aguisín II — Pointe 1(a) go (c) —Breithiúnas na Cúirte Breithiúnais—Fuarthas go raibh sárú ar siúl— 
Airteagal 260 TFEU —Pionóis airgid—Íocaíocht cnapshuime— Cumas Ballstáit íoc — An 
ghéarchéim eacnamaíochta— Measúnú ar bhunús na sonraí eacnamaíochta reatha) 
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Ábhair a bhaineann leis an gCúirt Eorpach um Chearta an Duine 
(ECHR) in 2012 

 
 

 Tugadh an breithiúnas ar an 19 Eanáir 2012 ag an gCúigiú Seomra in O. v.  Éire 
(uimh.iarratais 43838/07).  Tugadh breithiúnas ar an 1 Márta 2012 i C. v Éire (uimh. 
iarratais 24643/08). 
 

 
 Glacadh sé chinneadh a bhain le hÉirinn i 2012. Dearbhaíodh go raibh iarratas Birney v. 

Ireland agus Troy agus Brennan v. Ireland (uimhreacha iarratais 52079/08 agus 52054/08) 
neamh-inghlactha ar an 10 Eanáir 2012. Baineadh iarratas O’Keefe v. Éire (uimh. iarratais 
35810/09) den liosta i bpáirt agus dearbhaíodh go raibh sé neamh-inghlactha i bpáirt ar an 
26 Meitheamh 2012. Dearbhaíodh go raibh iarratas McDermott agus daoine eile. v Éire 
agus Keegan v. Ireland (uimhreacha iarratais 23213/09 agus 62652/09) neamh-inghlactha 
ar an 25 Meán Fómhair 2012. Baineadh iarratas Magee v. Éire (uimh. iarratais 53743/09) 
den liosta ar an 20 Samhain 2012. Dearbhaíodh go raibh iarratas Boyce v Éire (uimh. 
iarratais 8428/09) neamh-inghlactha ar an 27 Samhain 2012. Dearbhaíodh go raibh iarratas 
Courtney v Éire (uimh. iarratais 69558/10) neamh-inghlactha ar an 18 Nollaig 2012. 
 

 Níor reáchtáladh aon éisteachtaí eile a bhain le hÉirinn (mar Fhreagróir nó idirghabhálaí 
tríú páirtí) os comhair an ECtHR i 2012. 


