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Is é seo a leanas an Ráiteas Misin atá ag Oifig an Ard-Aighne: 

 An caighdeán is airde seirbhísí dlíthiúla gairmiúla a sholáthar do na Ranna agus na hOifigí Rialtais 

ar shlí chomh tíosach agus chomh héifeachtach agus is féidir.  

Tá sé Sprioc Ardleibhéil againn d'fhonn an Ráiteas Misin thuas a shaothrú mar atá leagtha amach sa Ráiteas 

Straitéise 2011 - 2014 

- Tacú leis an Ard-Aighne maidir le comhlíonadh a róil bhunreachtúil mar chomhairleoir dlí don 

Rialtas 

- Seirbhís sainchomhairle dlí ardchaighdeáin a sholáthar dár gcliaint.  

- Sainseirbhís ardchaighdeáin dréachtaithe reachtaíochta, atá gairmiúil agus éifeachtach, a 

sholáthar don Rialtas. 

- Tacaíocht agus cúnamh a thabhairt maidir le seirbhísí dlí an Stáit a chomhordú.  

- Sainseirbhís ardchaighdeáin aturnae a sholáthar don Ard-Aighne, do na Ranna agus do na hOifigí 

i réimsí dlíthíochta, agus sainchomhairle ardchaighdeáin dlí a sholáthar maidir le cúrsaí maoine 

agus idirbhearta.  

- Seirbhísí bainistíochta corparáide agus seirbhísí bainistíochta gnó nua-aimseartha, gairmiúla a 

sholáthar san Oifig, trína gcuirtear seirbhís den chaighdeán is airde ar fáil.  
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Réamhrá ón Ard-Aighne 

Is é mo phribhléid é ár dTuarascáil Bhliantúil don bhliain 2013 a chur i láthair, inar mian liom athbhreithniú 

a dhéanamh ar na forbairtí móra dlí agus eagrúcháin in obair na hOifige in 2013.   Áirítear leis an tuarascáil 

seo freisin an tuarascáil ar dhul chun cinn a eascraíonn as Ráiteas Straitéise na hOifige 2011 – 2014, atá 

curtha ar aghaidh chugam ag an Ard-Stiúrthóir. I gCaibidil 5, beidh plé á dhéanamh agam ar na cúig réimse 

is suntasaí ar déileáladh leo san Oifig in 2013.  Is iad seo a leanas na hábhair sin: 

 An tionchar a bhí ar an Oifig de bharr Uachtaránacht na hÉireann ar an Aontas Eorpach 

 Comhairle agus reachtaíocht i ndáil leis an mBille um Chosaint na Beatha le linn Toirchis 

 Comhairle agus dréachtú a bhain leis an dá reifreann in 2013 

 Dlíthíocht agus reachtaíocht a bhain leis an ngéarchéim airgeadais agus an scor den chlár fóirithinte 

in 2013 

 An tionscadal chun sruthlíniú a dhéanamh ar chomhairle maidir le soláthar poiblí le hOifig an 

Phríomh-Aturnae Stáit (OPAS) ag gníomhú ar son na hOifige um Sholáthar Rialtais 

Is mian liom buíochas ó chroí a ghabháil leis na baill foirne go léir i ngach chuid den Oifig as a dtiomantas, 

a dtacaíocht agus a gcuid seirbhíse i rith na bliana. 

 

 

 

Máire Whelan, AS 

An tArd-Aighne 
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Caibidil 1  

An Ról atá ag Oifig an Ard-Aighne 

Sealbhóir oifige bunreachtúla is ea an tArd-Aighne, faoi Airteagal 30 den Bhunreacht.  Is í an té is 

comhairleach don Rialtas i gcúrsaí dlí agus tuairimí dlí.  Tugann a hoifig dlíodóirí agus baill foirne 

riaracháin cúnamh di maidir le comhairle a sholáthar don Rialtas, d'Airí an Rialtais agus do Ranna Rialtais, 

maidir le dréachtú reachtaíochta de réir treoracha ó Airí agus Ranna Rialtais, agus maidir le hionadaíocht a 

dhéanamh ar Éirinn, ar an Ard-Aighne agus ar Ranna Rialtais sa dlíthíocht.  Tá oifig an Ard-Aighne féin i 

dTithe an Rialtais, Sráid Mhuirfean, Baile Átha Cliath, áit a bhfuil a foireann Abhcóidí Comhairleacha agus 

Dréachtóirí Parlaiminte lonnaithe, agus tá na haturnaetha in Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit (OPAS) 

lonnaithe níos giorra de na cúirteanna ar Shráid na Long agus Lána na Seansaireachta. Is é an Stiúrthóir 

Ginearálta, Liam O'Daly, ceann riaracháin na hOifige.  Is í Eileen Creedon an Príomh-Aturnae Stáit agus is 

é Paul Linehan an Príomh-Dhréachtóir Parlaiminte. Bhí sé ceaptha ag an Rialtas in Iúil 2013.   

 

Tá struchtúr riaracháin na coda den Oifig atá lonnaithe ar Shráid Mhuirfean agus OPAS leagtha amach sa 

chairt ar leathanach 4 den Tuarascáil seo.  Tá OPAS eagraithe ina Rannóga agus ina Rannáin a bhfuil réimsí 

sonracha oibre acu mar a gcuirtear síos orthu sa chairt.  Le linn 2013, eagraíodh na hAbhcóidí 

Comhairleacha ina gcúig Ghrúpa ar leith trí thagairt do réimsí éagsúla speisialachais dlí, agus eagraíodh na 

Dréachtóirí Parlaiminte ina dtrí Ghrúpa laistigh d'Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte, agus gach Grúpa ag 

déileáil le roinnt Ranna Rialtais.  

 

Is é an Oifig príomh-oifig dlí an Stáit agus déileálann sí le cúrsaí dlí phoiblí a bhaineann le conas a ndéantar 

Éire a rialú agus a riar.  Déileálann sí le saincheisteanna lárnacha a bhfuil tábhacht bhunreachtúil ag baint 

leo, faoi conas is féidir an Bunreacht a léirthuiscint, a chur i bhfeidhm agus a leasú ó am go chéile.  Cuireann 

an Oifig comhairle ar Ranna Rialtais faoi conas ar cheart do dhaoine ar gá dóibh dlíthe a chur i bhfeidhm 

léirmhíniú a dhéanamh ar na dlíthe sin, agus conas a d'fhéadfaí iad a athrú chun oibleagáidí dlíthiúla nua nó 

dálaí eile sa tír seo, san Eoraip, nó go hidirnáisiúnta a léiriú.  Sa chás ina bhfuil easaontas ann maidir le 

léirmhíniú nó cur chun feidhme dlíthe ag Airí nó Ranna, cuireann Oifig an Ard-Aighne comhairle ar fáil 

maidir lena léirmhíniú ceart nó a gcur chun feidhme ceart, déanann sí ionadaíocht ar an Stát in aon dlithíocht 

de bharr an easaontais, cuireann sí comhairle ar fáil maidir le haon reachtaíocht a bhfuil gá léi, agus 

dréachtaíonn sí an reachtaíocht sin. 
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Sa raon oibre lena ndéileálann an Oifig, léirítear raon feidhme iomlán na gníomhaíochta rialtais i 

ndaonlathas nua-aimseartha, idir na sonraí a bhaineann le rialacha nua i réimsí teicniúla tionscail nó 

talmhaíochta a phleanáil, a chur chun feidhme agus a chosaint, agus na socruithe maidir le seirbhísí rialtais 

san oideachas, sa chúram sláinte , nó i réimse an cheartais, agus cheisteanna suntasacha ar chearta an duine, 

ar chomhtháthú na hEorpa agus ar chaidreamh idirnáisiúnta.  D'fhéadfadh dlíodóirí an Rialtas a bheith ag 

déileáil le rud ar bith idir shaincheisteanna soláthair phoiblí, idirbhearta i ndáil le maoin faoi úinéireacht an 

stáit, dhíospóidí maoine intleachtúla, chomhlíonadh Rialacha an AE, iarratais i leith sócmhainní coiriúla 

agus dhúshláin bhunreachtúla nó reachtaíocht a bhaineann leis an dlí coiriúil.  Soláthraíonn an Oifig seirbhís 

ghairmiúil dá chliaint seirbhíse poiblí agus í á chinntiú, ag an am céanna, go léirítear sa chomhairle dlí uaithi 

measúnú neamhspleách ar an dlí maidir le hábhair éagsúla arna n-ardú.  Is féidir réimse na hoibre a thomhas 

leis an bhfíric gurb amhlaidh go ndearnadh an méid seo a leanas in 2013: - 

 

- D'oscail an Oifig 303 comhad athbhreithnithe bhreithiúnaigh ghinearálta nua agus 411 comhad 

nua i réimse an dlí tearmainn agus an dlí inimirce. Airítear san fhigiúr do chomhaid tearmainn 

agus inimirce 192 iarratas shubstainteacha nua, méadú 47% ar líon na gcásanna den sórt sin in 

2012; 

- D'oscail an Oifig 125 comhad nua inar pléadh le hiarratais faoi Airteagal 40 den Bhunreacht, 

agus 22 chomhad eile ina bpléitear le hiarratais faoi Airteagal 40 den Bhunreacht a bhaineann go 

sonrach le réimse an tearmainn agus na hinimirce. Tháinig méadú 40% ar obair ghinearálta a 

bhaineann le hAirteagal 40 in 2013 i gcomparáid le 2012; 

- Bhí baint ag an Oifig le níos mó ná 20 cás a raibh breithiúnais os comhair chúirteanna an AE i 

Lucsamburg ina dtoradh orthu; 

- Dhréachtaigh na Dréachtóirí Parlaiminte líon suntasach Billí i gcomhair breithnithe ag an 

Oireachtas (foilsíodh 56 Bhille Rialtais in 2013) agus líon suntasach Ionstraimí Reachtúla (581 

díobh dréachtaithe agus curtha chuig Ranna, a raibh 49 gcinn díobh dírithe ar oibleagáidí AE a 

ionchorprú). 

 

Is fíor-dhinimiciúil í obair na hOifige toisc go mbíonn dlí na hÉireann, dlí na hEorpa agus an dlí 

idirnáisiúnta de shíor ag athrú agus go nglacann an Oifig bearta chun na caighdeáin ghairmiúla is airde agus 

ceanglais na seirbhíse poiblí araon a chomhlíonadh.  Áirítear le cliaint na hOifige an Rialtas, Airí an Rialtais 

agus na Ranna Rialtais.  Oibríonn dlíodóirí san Oifig i ndlúthchomhar le dlíodóirí a bhíonn ag obair do 

chomhlachtaí poiblí eile, amhail Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, Gníomhaireacht Bainistíochta an 

Chisteáin Náisiúnta, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus gníomhaireachtaí Stáit eile.  Chun cabhrú le 

freastal ar riachtanais dhlíthiúla Ranna Rialtais, tá méadú ar úsáid na seirbhíse iasachta arna forbairt ag an 
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Oifig, agus tugtar dlíodóirí ar iasacht le dul i mbun oibre mar chomhairleoirí dlí laistigh de Ranna (féach 

tuilleadh ar leathanach 9 go leathanach 11 den Tuarascáil) agus cuirtear roinnt dlíodóirí laistigh de OPAS ar 

conradh go speisialta agus déantar cistiú orthu chun déileáil le hobair speisialaithe ó Ranna ar leith.   

An Coimisiún um Athchóiriú an Dlí 
  
Comhlacht reachtúil a bunaíodh faoin Acht fán gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí, 1975 is ea an Coimisiún 

um Athchóiriú an Dlí (CAD). Is é ról an Choimisiúin an dlí a choinneáil faoi athbhreithniú neamhspleách, 

oibiachtúil agus saineolach, moltaí dá réir a dhéanamh maidir le hathchóiriú an dlí, agus an dlí atá ann faoi 

láthair a fhágáil inrochtana ag gach duine. 

    

Déantar ról an Choimisiúin a chomhlíonadh go príomha faoi Chlár Athchóirithe Dlí atá ceadaithe ag an 

Rialtas agus atá curtha faoi bhráid dhá Theach an Oireachtais. Oibríonn an Coimisiún chomh maith ar ábhair 

shonracha arna gcur faoina bhráid ag an Ard-Aighne faoi Acht na bliana 1975.  

  

Déantar lánchistiú ar an gCoimisiún trí Dheontas i gCabhair ó Vóta na nOifigí. 

 

Chun tuilleadh sonraí a fháil maidir le ról an Ard-Aighne tabhair cuairt ar an suíomh gréasáin atá againn ag 

www.attorneygeneral.ie 
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Caibidil 2 Oifig an Ard-Aighne in 2013 
 

An Fhoireann 

Ag deireadh na bliana 2013, bhí 134 bhall foirne údaraithe in Oifig Shráid Mhuirfean agus 17 mball foirne 

sa Choimisiún um Athchóiriú an Dlí. Bhí 227 mball foirne in OPAS ag deireadh na bliana 2013. 

Faoi dheireadh 2013, sháraigh Oifig Shráid Mhuirfean spriocanna an Rialtais i ndáil le fostú ban. B'ionann 

comhréir na mban san fhoireann ar leibhéal an Phríomhoifigigh Chúnta nó os a chionn agus 54%, agus 

b'ionann comhréir na mban san fhoireann ar leibhéal an Phríomhoifigigh nó os a chionn agus 47%.  Maidir 

le OPAS, ag deireadh 2013 sháraigh an Oifig sin spriocanna an Rialtais i ndáil le fostú ban. B'ionann 

comhréir na mban san fhoireann ar leibhéal an Phríomhoifigigh Chúnta nó os a chionn agus 60.83%, agus 

b'ionann comhréir na mban san fhoireann ar leibhéal an Phríomhoifigigh nó os a chionn agus 53.13%.  Tá 

tuilleadh sonraí maidir le cothromaíocht inscne ar fáil ar shuíomh gréasáin na hOifige ag 

www.attorneygeneral.ie  

Maidir le measúnú na mball foirne faoi mhíchumas, tá sprioc 3% an Rialtais fós á sárú ag an gcéatadán ball 

foirne le míchumais in Oifig Shráid Mhuirfean ag deireadh 2013.  Rinne an Oifig monatóireacht ar a 

hinrochtaineacht le linn na bliana lena n-áirítear an inrochtaineacht trína suíomh gréasáin, agus chinntigh sí 

cur cuireadh san áireamh riachtanais daoine faoi mhíchumas in aon obair athchóirithe nó in aon obair 

chothabhála. In OPAS, sáraíodh sprioc 3% an Rialtais leis an gcéatadán foirne faoi mhíchumas a bhí 

fostaithe san Oifig ag deireadh 2013. Lean an Oifig ar aghaidh ag tacú le baill foirne faoi mhíchumas agus 

bíonn suim aici i gcónaí moltaí a fháil ó bhaill foirne. 

 

Dlíodóirí ar iasacht chuig Ranna Rialtais 

Mar chuid den éagsúlú ar an tsamhail seachadta seirbhísí dlí agus mar aitheantas ar an ngá níos mó atá le 

hionchur dlíthiúil ag céim luath i Ranna Rialtais, tá clár iasachta ar éirigh go geal leis á reáchtáil ag an Oifig 

ó 2006 i leith, trína gcuirtear Abhcóidí Comhairleacha agus Aturnaetha ón Oifig i mbun oibre mar 

chomhairleoirí dlí sna Ranna Rialtais. 

Dlíodóirí bunreachtúla a bhfuil an-taithí ar an obair sin acu is ea na hAbhcóidí Comhairleacha a chuirtear ar 

socrú i Ranna, agus cuirtear sainoiliúint orthu in Oifig an Ard-Aighne chun iad a ullmhú i gcomhair a 

dtréimhsí ar socrú.  
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Na comhairleoirí dlí a chuirtear ar socrú laistigh de na Ranna, soláthraíonn siad comhairle dlí maidir le nithe 

a gcuireann an Roinn agus an tAire iomchuí faoina mbráid agus déileálann siad le go leor gnéithe de na 

riachtanais laethúla maidir le hionchur dlí a d'fhéadfadh a bheith ag Roinn, ó thaobh cúnaimh le tionscadail 

reachtacha agus le ceisteanna dlí scoite a d'fhéadfadh teacht chun cinn maidir le príomhthionscnaimh 

beartais.  

Bíonn léargas ar leith ar riachtanais dhlíthiúla Roinne ag na comhairleoirí dlí sin a bhíonn ag obair laistigh 

den Roinn féin. Forbraíonn siad saineolas dlí ar an réimse ina gcuirtear ar socrú iad agus soláthraíonn siad 

comhairle dlí éifeachtach, spriocdhírithe a bhaineann go sonrach le cliaint ar leith i gcomhthéacs cúlra 

leathan saineolais dlí phoiblí atá bainte amach acu san Oifig. Forbraíonn siad caidreamh oibre le gach duine 

de na páirtithe leasmhara a bhíonn i gceist agus bíonn siad ina bpointe tábhachtach teagmhála idir na Ranna 

agus oifigí dlí an Stáit. 

Bíonn ról tábhachtach ag na comhairleoirí dlí chomh maith maidir le ceapadh foriomlán faisnéisithe don 

Oifig agus cabhraíonn siad le Ranna ábhar a d'fhéadfadh tábhacht dlí nó tábhacht bhunreachtúil ar leith a 

bheith leo a shainaithint ag céim luath agus iadsan a chur faoi bhráid an Ard-Aighne chun comhairle a fháil 

uaithi. 

In 2012, bhí 12 Abhcóide Chomhairleacha agus aon aturnae amháin tugtha ar iasacht ag an oifig ó OPAS do 

dheich Roinn rannpháirteacha. In 2013, mar gheall ar an méadú ar an éileamh, leathnaíodh an clár iasachta 

go mór agus chuir an Oifig 23 chomhairleoir dlí ar socrú i 15 chinn de Ranna agus Oifigí Rialtais. 

Ina theannta sin, sannann an Oifig Abhcóide Chomhairleach mar Chomhairleoir chuig Buanionadaíocht na 

hÉireann chuig an Aontas Eorpach sa Bhruiséil. Tá ról an Chomhairleora Dlí tagtha chun cinn mar ghné 

riachtanach, bhunúsach d'fheidhmiú éifeachtach na Buanionadaíochta. In 2013 cuireadh Abhcóide 

Comhairleach breise chuig an mBuanionadaíocht ar feadh ré Uachtaránacht na hÉireann ar an Aontas 

Eorpach. Thairis sin, agus i bhfianaise Uachtaránacht na hÉireann, chuir an Oifig Abhcóide Comhairleach 

chun a bheith i mbun oibre le Seirbhís Dlí Chomhairle an Aontais Eorpaigh.  De bhreis ar an gclár iasachta 

chuig Ranna Rialtais, thug an Oifig Abhcóide Comhairleach ar iasacht chun dul i mbun oibre mar Shaineolaí 

Náisiúnta ar Iasacht i Seirbhís Dlí an Aontais Eorpaigh.  

Ina theannta sin, bhain OPAS leas as samhail nua soláthair seirbhíse in 2013, trína ndearna Ranna áirithe 

cistiú ar sheisear aturnae a bhí ag obair le OPAS chun obair speisialaithe a bhaineann le maoin a dhéanamh 

do na Ranna sin. Fostaíodh beirt aturnae don Roinn Cosanta, aturnae amháin don Roinn Comhshaoil, Pobail 

agus Rialtais Áitiúil, aturnae amháin don Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus beirt aturnae don Roinn 

Coimirce Sóisialaí.  
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Fáiltíonn an Oifig roimh an rath atá ar na cláir sin agus tá sé beartaithe aici leanúint ar aghaidh ag tabhairt 

nuálaíochtaí isteach mar is cuí agus í ag iarraidh freastal ar riachtanais an Rialtais maidir le comhairle dlí a 

sholáthar san am atá le teacht. 

Bainistíocht Eolais 
Tá obair na hOifige ag brath ar leas a bhaint as eolas ar an dlí. Tá forbairt leanúnach ar straitéisí agus 

prótacail bainistíochta eolais ina spriocphointe tábhachtach le haghaidh oifig dlí eolas-bhunaithe, nua-

aimseartha.  I rith 2013, d'fhan an Oifig dírithe ar chur chun feidhme Straitéis Bainistíochta Eolais Oifig an 

Ard-Aighne (OAA) agus OPAS 2010 go dtí 2013.   

 

Bíonn cleachtas an dlí agus obair na hOifige bunaithe ar eolas agus dá bhrí sin tá bainistíocht eolais mhaith 

ríthábhachtach chun a chinntiú go mbainfear amach cuspóirí na hOifige. Go deimhin, bíonn tionchar 

suntasach ag a éasca a bhfuil sé eolas na heagraíochta a aisghabháil ar am na heagraíochta i ngach réimse, ní 

hamháin maidir le heolas dlí amháin. Tá éifeachtúlachtaí feabhsaithe maidir le cleachtais oibre, le 

comhsheasmhacht fheabhsaithe sa chomhairle dlí agus leis an laghdú ar iarrachtaí dúblacha i ngach réimse 

den Oifig ina mbuntáistí tábhachtacha a bhaineann le bainistíocht eolais ó thaobh costais.  I réimse na 

bainistíochta riosca, baineann tábhacht ar leith leis an mbainistíocht eolais maidir le riosca clú a bhainistiú. 

 

Athchóiriú ar an Earnáil Phoiblí 

I mí Feabhra 2013, chuir an Oifig tuarascáil ar dhul chun cinn faoi bhráid na Roinne Caiteachais Phoiblí 

agus Athchóirithe (RCPA) i ndáil le cur chun feidhme Chomhphlean Gníomhaíochta Athbhreithnithe 

OAA/OPAS/CAD chun tiomantais faoin gComhaontú Seirbhíse Poiblí 2010 – 2014 a chur i bhfeidhm 

(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 atá dírithe ar an todhchaí.  Is é 

cuspóir na n-athruithe an éifeachtúlacht agus seirbhís don chustaiméir a fheabhsú agus costais a laghdú.   

In Eanáir 2013, fuair an oifig aiseolas ón RCPA ar Chomhphlean Seachadta Athbhreithnithe 

OAA/OPAS/CAD um Athchóiriú Comhtháite i gcomhair 2013 ar aghaidh, a cuireadh faoi bhráid na Roinne 

i Nollaig 2012.  Áirítear sa Phlean, a ullmhaíodh i gcomhthéacs chlár oibre an Rialtais um Athchóiriú na 

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

ar siúl faoi láthair agus cuid acu atá dírithe ar an todhchaí.  Is é cuspóir na n-athruithe an éifeachtúlacht agus 

seirbhís don chustaiméir a fheabhsú agus costais a laghdú.  Áirítear laghdú costas leis na tionscnaimh a 

mholtar sa phlean gníomhaíochta athbhreithnithe chun soláthar seirbhísí dlí do chliaint a fheabhsú – táillí dlí, 

costais dlí a aisghabháil, cláir iasachta, obair le hOifig Soláthair an Rialtais, tograí chun costais dlíthíochta a 

laghdú agus na hathchóirithe atá san áireamh i gComhaontú Bhóthar Haddington.   
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Rinne an Oifig leasuithe breise ar an bPlean i mí Iúil 2013 agus fuarthas aiseolas i ndáil leis na leasuithe i mí 

Lúnasa 2013.   

Tá sonraí maidir le Plean Seachadta na nOifigí um Athchóiriú Comhtháite ar fáil ar shuíomh gréasáin na 

hOifige ag www.attorneygeneral.ie   

 

Comhlíonadh na gCeanglas Rialála 

I rith 2013 lean an Oifig ar aghaidh ag déanamh athbhreithnithe ar mar a chomhlíonann OAA agus OPAS na 

hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, na hAchtanna um Chosaint Sonraí, agus an reachtaíocht ar Shláinte agus 

Shábháilteacht.  Fuarthas go raibh socruithe sásúil sa dá oifig le linn na bliana. 

Críochnaíodh Tionscadal Cartlainne Náisiúnta OAA i gcomhair 2013 roimh am agus aistríodh 1,775 

chomhad chuig an gCartlann Náisiúnta i Sráid an Easpaig, lenar áiríodh 98% de na comhaid 

dhoiciméadaithe a bhí sceidealaithe lena n-aistriú.  Coimeádann an Oifig na deimhnithe um choimeád na 

gcomhad sin nár aistríodh. 

Maidir le húsáid fuinnimh agus comhlíonadh na Rialachán um Rialachán 12(2) de Rialacháin na 

gComhphobal Eorpach (Éifeachtúlacht um Úsáid Deiridh Fuinnimh agus Caomhnú Fuinnimh) I.R. Uimh. 

542 de 2009, tá sonraí faoin úsáid le linn 2013 sa dá oifig ar fáil ar shuíomh gréasáin na hOifige ag 

www.attorneygeneral.ie 

 Laghdú costas 

In 2013, rinne OAA iarracht tuilleadh spárála airgid a dhéanamh chun an caiteachas a laghdú laistigh den 

Vóta. I rith na tréimhse cúig bliana roimhe seo, tá laghdú nach beag déanta ar chaiteachas bliantúil na 

hOifige. Ag deireadh 2013, bhí an glanchaiteachas 26.5% ní b'ísle ná mar a bhí sé in 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 sin) 

2010 €13.5 milliún (laghdú 13.4% ar an mbliain roimhe sin) 

2011 €13.3 milliún (laghdú 1.5% ar an mbliain roimhe sin) 

2012 €13.5 milliún (méadú 1.5% ar an mbliain roimhe sin) 
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2013 €13.3 milliún (laghdú 1.5% ar an mbliain roimhe sin) 

 

Tá tuilleadh spárála airgid bainte amach ag OPAS freisin chun an caiteachas a laghdú laistigh den Vóta. I 

rith na tréimhse cúig bliana seo a chuaigh thart, rinneadh laghdú nach beag ar chaiteachas bliantúil na 

hOifige. Ag deireadh 2013 bhí an glanchaiteachas 30% ní b'ísle ná mar a bhí sé in 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 sin) 

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

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

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

2013 €28.3 milliún (laghdú 1.7% ar an mbliain roimhe sin) 

 

Maidir le táillí abhcóidí, bhí laghdú 30% tagtha ar chaiteachas as an Vóta OPAS ag deireadh 2013, i 

gcomparáid le híocaíochtaí na bliana 2008. 

Reáchtáil Grúpa na hOifige um Tháillí Gairmiúla a Rialú cruinnithe ar bhonn seachtainiúil in 2013 chun 

monatóireacht a dhéanamh ar an gcaiteachas ar tháillí gairmiúla agus é a rialú. Le linn na bliana freisin, lean 

an Oifig ar aghaidh ag cur beartais i bhfeidhm maidir le costais dlí a bhailiú i ngach cás inar deonaíodh 

costais don Stát, sna cásanna inar measadh go mbeadh bailiú den sórt sin indéanta.  

Iarratais um Shaoráil Faisnéise 

Tá sonraí maidir le hiarratais chuig OAA agus OPAS faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise ar fáil ar 

shuíomh gréasáin na hOifige ag www.attorneygeneral.ie.   

 

Rannpháirtíocht i gCoistí agus i nGrúpaí Oibre 

Le linn 2013 thug an fhoireann dlí comhairle uaithi agus ghlac sí páirt i nGrúpaí Oibre ar réimse 

saincheisteanna tábhachtacha idir-rannacha.  Baineann saincheist thábhachtach amháin le rannpháirtíocht na 

hOifige in athchóirithe um bainistíocht sócmhainní maoine. I gclár an Rialtais um athchóiriú na seirbhíse 
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poiblí, leagtar amach gealltanais a bhaineann le bainistíocht sócmhainní maoine d'fhonn an éifeachtacht a 

chur chun cinn ar fud na seirbhíse poiblí agus a chinntiú go bhfaighfear an luach is fearr is féidir ar airgead i 

ndáil leis an mbainistiú ar phunann maoine an Stáit.  In 2013, rinneadh ionadaíocht ar OPAS, trína Rannóg 

um Oifig na nOibreacha Poiblí agus a Rannóg Sláinte, ar Ghrúpa Stiúrtha a bhí dírithe ar chabhair a 

thabhairt Plean Seachadta um Bainistíocht Maoine a fhorbairt ionas go bhféadfadh na páirtithe leasmhara 

gluaiseacht i dtreo dearcadh straitéiseach a bheith acu ar a gcuid maoine mar chuid de phunann maoine níos 

leithne an Stáit.  D'ullmhaigh OPAS dréachtphrótacail lena mbreithniú agus lena gcur i bhfeidhm, chun 

caighdeánú agus sruthlíniú a dhéanamh ar shocruithe le haghaidh comhroinnt sócmhainní agus aistriú 

sócmhainní laistigh den tseirbhís phoiblí.  Ina theannta sin, chuaigh OPAS agus Oifig na nOibreacha Poiblí i 

gcomhairle leis an Údarás Clárúcháin Maoine agus é ar intinn acu maoin atá faoi úinéireacht an Stáit a 

chlárú leis an Údarás sin.  Tá liosta de na Coistí agus na nGrúpaí Oibre idir-rannacha is tábhachtaí le fáil ar 

an suíomh gréasáin atá againn ag www.attorneygeneral.ie 

 

Caibidil 3 

An Obair a rinne Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte don Rialtas in 2013 
 

Cuimsíonn Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte (ODP) don Rialtas foireann dlíodóirí speisialtóireachta atá 

oilte ar leibhéal ard i ndisciplín dréachtaithe na reachtaíochta.  

Tá sé ina chuspóir ag ODP sainseirbhís ardchaighdeáin dréachtaithe reachtaíochta, atá gairmiúil agus 

éifeachtach, a sholáthar don Rialtas.  

 

Is é phríomhobair ODP Billí Rialtais a dhréachtú lena bhfoilsiú agus lena gcur faoi bhráid Thithe an 

Oireachtais, agus reachtaíocht thánaisteach a dhréachtú, nuair is cuí, do Ranna agus Oifigí Rialtais, lena n-

áirítear ionstraimí lena ndéantar reachtaíocht an AE a thrasuí sa dlí intíre faoi Acht na gComhphobal 

Eorpach 1972. 

 

Dhréachtaigh ODP líon suntasach Billí agus ionstraimí reachtúla le linn 2013:  

 

 Foilsíodh 56 Bhille Rialtais (Iarscríbhinn A)  

 Achtaíodh 52 Bhille Rialtais (Iarscríbhinn B)  

 Dréachtaíodh agus tarchuireadh chuig na Ranna 581 Ionstraim Reachtúla (ar bhain 49 acu le bearta an 

Aontais Eorpaigh a thrashuí).  
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Mar thoradh ar an ailíniú ar leibhéal an AE ar shocruithe buiséadacha náisiúnta, tá an Buiséad tugtha ar 

aghaidh go dtí lár mhí Dheireadh Fómhair (bhíodh sé i lár mhí na Nollag) agus bíonn an Bille Airgeadais le 

hachtú roimh dheireadh na bliana. Mar thoradh air sin, in 2013 bhainistigh ODP 2 Bhille Airgeadais, i mí 

Feabhra (tar éis Bhuiséad 2013 i mí na Nollag 2012) agus i mí Dheireadh Fómhair (tar éis Bhuiséad 2014 i 

mí Dheireadh Fómhair). Ó 2014 ar aghaidh, tiocfaidh an Bille Airgeadais díreach i ndiaidh Bhuiséad 

Dheireadh Fómhair agus déanfar é a achtú roimh dheireadh mhí na Nollag. 

 

Áirítear leis na tascanna dréachtaithe is suntasaí a rinne ODP le linn 2013 iad seo a leanas: 

 

An Bille um an Dara Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Deireadh a Chur le Seanad 

Éireann), 2013 

Sa Bhille um an Dara Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Deireadh a Chur le Seanad Éireann), 2013, bhí sé 

beartaithe leasú a dhéanamh ar an mBunreacht i gcomhréir le hAirteagal 46 den Bhunreacht d'fhonn Seanad 

Éireann a dhíothú agus foráil a dhéanamh le haghaidh athbhunú na Parlaiminte Náisiúnta ó dháta an 

díothaithe sin. Chun foráil do na nithe sin, beartaíodh sa Bhille leasuithe fairsinge a dhéanamh ar an 

mBunreacht chun aon tagairt do Sheanad Éireann a bhaint agus leasú a dhéanamh ar na forálacha lena 

dtugtar feidhmeanna do Sheanad Éireann nó atá bunaithe ar an Teach sin do bheith ann.  

 

Ritheadh an Bille ag dhá Theach an Oireachtais an 23 Iúil 2013 agus cuireadh na tograí atá ann faoi bhreith 

an phobail i Reifreann ar an 4 Deireadh Fómhair 2013, i gcomhréir le hAirteagal 46.2 den Bhunreacht. Níor 

cheadaigh an pobal an Reifreann i gcomhréir le hAirteagal 47.1 den Bhunreacht agus, dá réir sin, níor 

shínigh an tUachtarán an Bille agus níor fógraíodh ina dhlí é faoi Airteagal 46.5 den Bhunreacht. 

 

Bhí an Bille sin an-suntasach toisc go raibh leasú fairsing, fadréimseach ar an mBunreacht beartaithe ann. 

Bhí na leasuithe ar scála mór mar gheall gurb amhlaidh go bhfuil feidhmeanna áirithe eile ag Seanad 

Éireann faoin mBunreacht de bhreis ar a fheidhm reachtach. Dá bhrí sin – chomh maith le foráil a dhéanamh 

do dheireadh a chur le Seanad Éireann, d'athbhunú na Parlaiminte Náisiúnta agus d'athruithe ar an bpróiseas 

reachtaíochta – rinneadh foráil sa Bhille don mhéid seo a leanas: scriosadh Airteagal 27 (Billí a chur faoi 

bhráid an phobail trí achainí) agus deonú cumhachtaí eisiacha do Dháil Éireann maidir le – 

 formheas a dhéanamh ar fheidhmiú an Stáit ar roghnuithe agus roghanna áirithe a bhaineann 

le dlí an Aontais Eorpaigh faoi Airteagal 29.4; agus  

 an tUachtarán, an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste nó breitheamh de chuid na 

nUaschúirteanna do bhriseadh as oifig de bharr mí-iompar sonraithe. 
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B'éigean foráil a dhéanamh freisin do nithe iarmhartacha áirithe agus don aistriú chuig dlísheomra aon 

seomra amháin.  

 

An Bille um an Tríú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Cúirt Achomhairc), 2013 

San Acht um an Tríú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Cúirt Achomhairc), 2013, déantar leasú ar roinnt 

forálacha de chuid na Bunreachta chun críche cúirt nua a bhunú, an Chúirt Achomhairc, agus dlínse 

achomhairc na Cúirte Uachtaraí a athrú.  Cuireadh é faoi bhráid an phobail i Reifreann ar an 4 Deireadh 

Fómhair 2013 agus fógraíodh mar chuid den dlí é ar an 1 Samhain 2013.  

 

Déantar foráil san Acht do bhunú Cúirte Achomhairc ar lá a cheapfaidh an Rialtas ("an lá bunaithe") de 

bhun dlí arna achtú chun na críche sin. Foráiltear san Acht gurb amhlaidh, ar an lá bunaithe, go mbeidh 

dlínse achomhairc ag an gCúirt Achomhairc ar bhreitheanna uile na hArd-Chúirte agus ar na breitheanna sin 

ó chúirteanna eile a ordófar le dlí, faoi réir na n-eisceachtaí agus na rialachán sin a ordófar le dlí.  

 

Beidh cinneadh na Cúirte Achomhairc críochnaitheach agus dochloíte, cé gur féidir achomharc breise a 

dhéanamh chun na Cúirte Uachtaraí más deimhin leis an gCúirt Uachtarach go bhfuil ábhar lena mbaineann 

tábhacht phoiblí ghinearálta i gceist le cinneadh na Cúirte Achomhairc nó gurb amhlaidh, ar mhaithe leis an 

gceartas, go bhfuil sé riachtanach go ndéanfaí achomharc chun na Cúirte Uachtaraí.  

 

Foráiltear san Acht go bhféadfaidh an Chúirt Uachtarach achomhairc a éisteacht ó chinntí na hArd-Chúirte, 

ach ní amhlaidh atá ach amháin más deimhin leis an gCúirt Uachtarach go bhfuil imthosca eisceachtúla ann 

a fhágann gur gá achomharc díreach a dhéanamh chuici, agus tá sé ina réamhchoinníoll maidir leis an 

deimhneacht sin go bhfuil ábhar lena mbaineann tábhacht phoiblí ghinearálta i gceist leis an gcinneadh nó 

gur ar mhaithe leis an gceartas é.  

 

Nuair a bheidh an Chúirt Achomhairc bunaithe, ní bheidh dlínse achomhairc ag an gCúirt Uachtarach a 

thuilleadh ar chinntí cúirteanna eile. Mar sin féin, áirithítear le forálacha idirthréimhseacha dá bhforáiltear 

san Acht go mbeidh dlínse achomhairc ag an gCúirt Uachtarach fós chun éisteacht agus cinneadh a 

dhéanamh ar achomhairc ó chinntí na Cúirte Achomhairc Choiriúil agus achomhairc eile a d'fhéadfadh a 

bheith éiste aici go hiomlán nó go páirteach ar an lá bunaithe.  
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Déantar foráil freisin san Acht maidir le hAirteagal 34.4.5° den Bhunreacht, ar a dtugtar an riail um 

"breithiúnas amháin" a scriosadh. Baineann an tAirteagal sin le cinntí na Cúirte Uachtaraí ar cheist i dtaobh 

bailíocht dlí ag féachaint d'fhorálacha na Bunreachta. 

 

Déantar foráil san Acht freisin do nithe iarmhartacha agus idirthréimhseacha áirithe tar éis an lae bunaithe. 

Toisc gur beartaíodh sa Bhille um an Dara Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Deireadh a Chur le Seanad 

Éireann), 2013 leasú a dhéanamh ar Airteagal 35 den Bhunreacht (ar shlí atá ábhartha maidir le leasú atá san 

Acht), cuireadh foráil san Acht lena bhforáiltear do leasuithe teagmhasacha sa chás gur cheadaigh an pobal 

an Bille roimhe sin. 

Is suntasach é an Dara Leasú is Tríocha ar an mBunreacht a fheidhmítear san Acht toisc go ndéantar leasú 

leis ar an struchtúr achomhairc atá i gcóras na gcúirteanna faoi láthair i leith imeachtaí coiriúla agus 

imeachtaí sibhialta araon.  

An Bille um Cheartas Coiriúil (Fianaise Dlí-Eolaíochta agus Córas Bunachair Sonraí 

DNA), 2013  

Déantar foráil sa Bhille d'ionadú na socruithe dlí reachtúil agus dlí choitinn lena ndéantar rialú faoi láthair ar 

shamplaí a thógáil le haghaidh tástála dlí-eolaíochta ó dhaoine atá faoi dhrochamhras i gcoimeád an Gharda 

Síochána lena n-úsáid mar fhianaise in imscrúduithe coiriúla agus in imeachtaí coiriúla le réimeas 

nuashonraithe reachtúil amháin. Foráiltear ann d'aisghairm Acht um Cheartas Coiriúil (Fianaise Dlí-

Eolaíochta), 1990 agus bunú Córais Bunachair Shonraí DNA lena úsáid ag an nGarda Síochána mar uirlis 

faisnéise le haghaidh imscrúduithe coiriúla agus freisin mar chabhair chun teacht ar dhaoine atá ar iarraidh 

agus ar dhaoine anaithnid (cibé daoine atá breoite nó gortaithe go dona nach bhfuil in ann iad féin a chur in 

aithne, nó iarsmaí daonna neamhaitheanta). 

Foráiltear sa Bhille do thógáil samplaí ó dhaoine atá faoi dhrochamhras agus ó chiontóirí chun críocha an 

Chórais Bunachair Shonraí DNA agus chun críocha bunú, bainistíocht agus maoirseacht an Chórais. 

Foráiltear sa Bhille do rialú ar thógáil samplaí deonacha (ó dhaoine nach bhfuil drochamhras orthu agus 

nach ciontóirí iad) chun críche a gcuid próifílí DNA a ghiniúint i dtaca le himscrúdú cionta coiriúla nó 

teagmhas coiriúil a d'fhéadfadh cionta coiriúla a bheith i gceist leo. 

Foráiltear sa Bhille do chur chun feidhme na sonraí DNA agus gnéithe sonraí dachtalascópacha de 

Chinneadh 2008/615/JHA ó Chomhairle an AE an 23 Meitheamh 2008 maidir le comhar trasteorann a 

ghéarú, go háirithe chun sceimhlitheoireacht agus coireacht thrasteorann a chomhrac (Cinneadh Prüm ón 

gComhairle), de Chinneadh 2008/616/JHA ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008 maidir le comhar 
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trasteorann a ghéarú, go háirithe chun sceimhlitheoireacht agus coireacht thrasteorann a chomhrac 

(Cinneadh Cur Chun Feidhme Prüm ón gComhairle) agus den Chomhaontú idir an AE agus an Íoslainn agus 

an Iorua lena gcuirtear i bhfeidhm na hionstraimí sin, agus déantar foráil ann do chomhaontuithe 

déthaobhacha nó iltaobhacha cosúla idir an Stát agus stáit eile. 

Tarraingítear sa Bhille ar Thuarascáil an Choimisiúun um Athchóiriú an Dlí ‘‘The establishment of a DNA 

Database’’ [Bunú Bunachair Shonraí DNA] (CAD 78-2005). Tá an Bille bunaithe ar Bhille 2010 den ainm 

céanna, a d'imigh i léig ar lánscor na Dála seo caite.  Tá an Bille ina bheart fairsing lena ndéantar athchóiriú 

agus nuashonrú ar an dlí sna réimsí ábhair lena mbaineann sé, agus forbairtí ar leibhéal an AE agus an 

Choinbhinsiúin Eorpaigh um Chearta an Duine san áireamh ann.  Cuimsítear ann sraith cosaintí do dhaoine 

leochaileacha amhail leanaí agus aicme daoine a gcuirtear síos orthu mar "daoine cosanta".  Tá forálacha 

mionsonraithe sa Bhille maidir le scrios samplaí dlí-eolaíochta agus próifílí DNA, agus baint na bpróifílí 

DNA as an gCóras Bunachair Sonraí DNA, in imthosca áirithe. 

An Bille um Sheirbhísí Uisce (Uimh. 2), 2013  

Foráiltear san Acht seo d'aistriú formhór na feidhmeanna seirbhísí uisce ó na 34 údarás seirbhísí uisce 

(comhairlí contae agus comhairlí cathrach) go dtí Uisce Éireann, a bunaíodh mar fhochuideachta de chuid 

Bhord Gáis Éireann faoin Acht um Sheirbhísí Uisce 2013. Coinneoidh na húdaráis áitiúla na feidhmeanna a 

leagtar amach i gCuid 4A agus i gCuid 6 den Acht um Sheirbhísí Uisce 2007 (a bhaineann le córais cóireála 

fuíolluisce tí agus seirbhísí uisce tuaithe faoi seach). 

 

Foráiltear san Acht go bhféadfaidh an tAire, le hordú, maoin a ainmniú lena haistriú ó na húdaráis áitiúla go 

dtí Uisce Éireann. Tá foráil ann freisin d'aistriú dliteanas áirithe a bhaineann le talamh nó maoin eile ó na 

húdaráis áitiúla go dtí Uisce Éireann agus foráiltear go bhféadfaidh údarás áitiúil baill foirne dá chuid a 

ainmniú le haghaidh fostaíochta ag Uisce Éireann. Foráiltear san Acht freisin do dhéanamh comhaontuithe 

idir Uisce Éireann agus gach údarás áitiúil chun seirbhísí uisce sonraithe a sholáthar.  

 

Foráiltear san Acht go ngearrfaidh Uisce Éireann muirear ar chustaiméirí ar sholáthar seirbhísí uisce i 

gcomhréir le plean muirear uisce arna cheadú ag an gCoimisiún um Rialáil Fuinnimh.  

 

Foráiltear san Acht freisin go n-ullmhódh Uisce Éireann cód cleachtais, plean infheistíochta agus plean 

straitéiseach um sheirbhísí uisce.  
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Caibidil 4 

An dul chun cinn maidir le spriocanna ardleibhéil a bhaint amach 
 

Soláthar seirbhísí dlí 

Le linn 2013 sholáthair an fhoireann dlí san Oifig tacaíocht leanúnach don Ard-Aighne maidir le 

comhlíonadh a róil bhunreachtúil mar chomhairleoir dlí don Rialtas.   

Sholáthair baill foirne dlí tuairimí agus comhairle i ndáil le Meabhráin don Rialtas agus rinneadh plé ar 

ábhair leis an Ard-Aighne roimh fhreagraí a thabhairt ar iarratais ar thuairimí agus ar chomhairle ar an 

gcóras ríomhsheirbhísí ComhAireachta.  Lorg siad treoracha uaithi freisin maidir le saincheisteanna 

suntasacha um léirmhíniú dlíthiúil, cur i bhfeidhm reachtanna, réitigh reachtaíochta nó réitigh riaracháin ar 

dheacrachtaí dlíthiúla etc.  Lorg na hAbhcóidí Comhairleacha agus OPAS treoracha an Ard-Aighne maidir 

le stiúradh na dlíthíochta. 

In 2013 rinne an tArd-Aighne cathaoirleacht ar thrí chruinniú de Choiste Comhairleach Bainistíochta Dlí na 

hOifige atá ionadaíoch ar gach réimse dlí de chuid na hOifige – Abhcóidí Comhairleacha, ODP agus OPAS 

chun plé a dhéanamh ar shaincheisteanna leanúnacha dlí laistigh den Oifig ar tábhachtach agus íogair iad, 

agus aird ar leith ar an liosta comhad íogair a chuirtear faoi bhráid an Rialtais ar bhonn rialta.   

I rith na bliana, rinne Grúpaí Abhcóidí Comhairleacha athbhreithniú ar obair trína chóras foirmiúil 

timthriallta athbhreithnithe ocht seachtaine agus chuir siad an obair in ord tosaíochta trí chruinnithe rialta 

foirmiúla agus neamhfhoirmiúla le Ranna ar cliaint iad i rith na bliana.  Chomh maith le dul i ngleic le nithe 

a bhaineann leis an obair, bhí an deis ann leis na cruinnithe sin aiseolas a fháil ó chliaint ar shaincheisteanna 

soláthair agus aird a dhíriú ar shaincheisteanna nua agus ar shaincheisteanna a bhí ag teacht chun cinn.   

Bhí ról lárnach ag ODP in obair Choiste Reachtaíochta an Rialtais i rith na bliana 2013. Déanann an Coiste 

maoirseacht ar gach Bille Rialtais atá beartaithe ón tráth a chuirtear san áireamh é i gClár Reachtaíochta an 

Rialtais go dtí go mbíonn sé curtha trí Thithe an Oireachtais, agus déileálann sé le fadhb ar bith a thagann 

chun solais i ndáil le cur chun feidhme réidh agus tapa an Chláir. 

Thuairiscigh ODP go rialta do Choiste Reachtaíochta an Rialtais, agus mionsonraí á cur ar fáil aici faoi dhul 

chun cinn dhréachtú na mBillí agus ionstraimí reachtúla an Aontais Eorpaigh.  Mar gheall ar rannpháirtíocht 

leanúnach ODP in obair an Choiste, bhí sásra ríthábhachtach ar fáil maidir le hidirghabháil a dhéanamh idir 

éilimh iomaíocha na Ranna ar sheirbhísí ODP. 
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Dhírigh OPAS in 2013 ar forbairt, feabhas agus mionchoigeartú ar na seirbhísí dlí i réimsí a mbaineann 

tábhachtach leo do Ranna agus d'Oifigí ar cliaint iad. Bhí sé ina chuspóir ag an Oifig seirbhísí dlí 

ardchaighdeáin a sholáthar do chliaint ar shlí chomh tíosach agus chomh héifeachtach agus a d'fhéadfaí. 

Úsáideadh acmhainní san Oifig d'fhonn an cuspóir sin a chomhlíonadh.  Rinne an Oifig Suirbhé ar Sheirbhís 

do Chustaiméirí gar do dheireadh na bliana 2013 agus déanfar tuairisciú ar thorthaí an tsuirbhé in 2014. 

Thionól OPAS cruinnithe leis an Ard-Aighne uair sa choicís i rith na bliana chun obair shuntasach a bhí idir 

lámha a phlé. 

Bainistiú na Dlithíochta 

Bhí sé ina phríomhthosaíocht ag an Oifig i rith na bliana an phríomhstraitéis um bainistiú na dlíthíochta, go 

háirithe na holléilimh, a chur chun feidhme ar bhealach éifeachtach. Bhuail na hAbhcóidí Comhairleacha go 

rialta leis an bhfoireann dlí in OPAS agus le hoifigigh sna Ranna cuí chun treoir a thabhairt don straitéis dlí 

fhoriomlán d'fhonn a chinntiú go raibh an olldlíthíocht á bainistiú go héifeachtach ar bhonn leanúnach. 

Costais Dlithíochta a Laghdú 

D'fhan an Oifig tiomanta in 2013 don ghá atá le bealaí a aimsiú chun costas na dlíthíochta ar an Stát a laghdú. Bhí 

meicníochtaí amhail comhairle leanúnach i ndáil le dlíthíocht a sheachaint agus réiteach luath ar chásanna cuí ina 

gcuspóirí príomha. Tá forbairt déanta ag an Oifig ar líon suntasach prótacal (lena n-áirítear prótacail maidir le 

comhoibriú méadaithe idir na Gníomhaireachtaí Stáit) agus cloítear leis na prótacail sin d'fhonn cuidiú le stiúradh 

na dlithíochta a bheith éifeachtúil agus éifeachtach ó thaobh costais. Ina theannta sin, tugadh faoi réitigh 

neamhdhlíthíochta malartacha amhail an idirghabháil i rith na bliana nuair ba phraiticiúil.  

Ag eascairt as Athbhreithniú Caiteachais a rinne an Oifig in 2012, rinneadh dul chun cinn i rith na bliana maidir le 

roinnt tionscnamh chun laghdú a dhéanamh ar na costais dlí atá á dtabhú ag an Stát. Áiríodh leo leasú ar an gcóras 

um fhómhas costas, athruithe ar nósanna imeachta i dtaobh cásanna Cúitimh an Gharda Síochána agus bunú 

Aonaid sa Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát chun próiseáil a dhéanamh ar chostais dlí na mBinsí 

Fiosrúcháin. Chomh maith leis sin, bhí plé leanúnach ar bun in 2013 idir an Oifig agus Oifig an Stiúrthóra 

Ionchúiseamh Poiblí chun scrúdú a dhéanamh ar mheicníochtaí a d'fhéadfaí a chur i bhfeidhm chun laghdú a 

dhéanamh ar chostais imeachtaí ina raibh an dá oifig páirteach.  

Ríomhleabhar Reachtanna na hÉireann (rLRÉ) 

Tá ról mór ag an Oifig i gclár oibre ríomhsheirbhísí an Rialtais agus san acmhainn atá aige don todhchaí, go 

sonrach i bhfianaise tháirgeadh, bhainistíocht agus nuashonrú leanúnach Ríomhleabhar Reachtanna na 

hÉireann (rLRÉ). Déanann Grúpa rLRÉ na hOifige maoirsiú ar bhainistíocht na seirbhíse sin.  
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Rinneadh nuashonrú rialta ar an rLRÉ le hAchtanna agus le hionstraimí reachtúla araon in 2013, agus 

foilsíodh na hionstraimí reachtúla san Fhormáid Doiciméad Iniompartha (PDF) laistigh de 2 lá oibre ó 

fógraíodh iad san Iris Oifigiúil. Rinneadh nuashonrú ar an Eolaire Reachtaíochta le haghaidh Achtanna 

(1922-2013) agus ionstraimí reachtúla (2000-2013).  

Foilsíodh téacs thart ar 1,000 Acht ó roimh 1922 freisin in 2013.  

Déantar an rLRÉ a shaincheapadh ionas go mbeidh an rochtain is fearr ar an ábhar ag úsáideoirí fearas 

soghluaiste, lena n-áirítear feidhmchlár saor in aisce a bheith ar fáil le haghaidh úsáideoirí iPhone/iPad agus 

Android. 

Eisíodh iarratas ar thairiscintí le haghaidh seirbhísí foilsithe reachtaíochta leictreonacha don rLRÉ i mí Iúil 

2013 agus, tar éis próiseas iomaíoch, síníodh conradh ar feadh tréimhse thosaigh trí bliana i mí na Nollag.  

Bainistíocht Riosca 

Chuidigh an fhoireann dlí sa dá Oifig tuilleadh neadaithe a dhéanamh ar na beartais maidir le bainistíocht 

fhoirmiúil riosca laistigh den Oifig i rith na bliana.  Áiríodh leis na beartais sin: 

 

 Tuairisciú rialta ar feadh na bliana ó na hAbhcóidí Comhairleacha don Ard-Aighne agus don Choiste 

Comhairleach Bainistíochta (CCB) Dlí, cruinnithe idir an tArd-Stiúrthóir, an Leas-Ardstiúrthóir agus 

Grúpaí Abhcóidí Comhairleacha ar réimsí agus ábhair a mbaineann riosca suntasach leo; 

 Rinneadh plé ar chúrsaí a bhaineann le riosca agus leis an bpróiseas dréachtaithe reachtaíochta agus 

ODP ag cruinnithe idir an Príomh-Dhréachtóir Parlaiminte agus na Bainisteoirí Grúpa, ag cruinnithe 

le Grúpaí ar leith agus ag cruinnithe den CCB Dlí.   

 Tuairisciú rialta i rith na bliana ag an bhfoireann dhlíthiúil in OPAS ag cruinnithe Rannán/Rannóga 

agus cruinnithe áitiúla agus cruinnithe den CCB Dlí; 

 Rannpháirtíocht na nAbhcóidí Comhairleacha agus foireann dlí an OPAS i bpróiseas shainaithint na 

gcásanna íogaire agus bunreachtúla atá le cuimsiú i dtuairiscí arna gcur faoi bhráid an Rialtais maidir 

le cásanna den sórt sin i Márta, Iúil agus Samhain 2013.   

 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, lena n-áirítear beartas riosca, clár rioscaí corparáide agus cláir rioscaí na nGrúpaí agus na 

nAonad Gnó aonair.  
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Bainistíocht Airgeadais 

Ghlac baill foirne dlí ainmnithe sa dá Oifig páirt sa tionscadal chun comhéadain a fhorbairt idir an Córas 

Bainistíochta Cásanna agus Taifead (ACME) agus an Córas Bainistíochta Airgeadais (FMS).  Bhí an 

comhéadan sin i bhfeidhm go hiomlán in 2013 agus nuair a bheidh sé lánleabaithe beidh sé ina chuidiú 

maidir le gealltanais a shainaithint, idir ghealltanais airgeadais agus ghealltanais neamh-airgeadais, agus le 

costas a chur le riachtanais tuairiscithe na faisnéise bainistíochta.   

An Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta (CBFF) 

In 2013, ghlac na hAbhcóidí Comhairleacha sa dá Oifig páirt i bpróiseas um neadú an CBFF, lena n-áirítear 

Aiseolas Aníos agus úsáid a bhaint as rátálacha CBFF chun críocha ardú céime agus breisithe tuarastail.  Ag 

tús na bliana, comhaontaíodh le bainisteoirí ar Fhoirmeacha Próifíl Róil aonair, rinneadh Athbhreithnithe 

Eatramhacha i lár na bliana agus cuireadh gach athbhreithniú bliantúil i gcrích tar éis dheireadh na bliana.    

Oiliúint agus Forbairt  

Le linn 2013, ghlac Abhcóidí Comhairleacha agus Dréachtóirí Parlaiminte ainmnithe páirt in obair an 

Choiste Oiliúna agus Forbartha agus go háirithe d'fhonn dul chun cinn a dhéanamh maidir le pointí sonracha 

gníomhaíochta atá leagtha amach sa Straitéis Oiliúna agus Forbartha don Oifig.  Bhí roinnt pointí 

gníomhaíochta ar leith sa straitéis a bhaineann leis na hAbhcóidí Comhairleacha agus na Dréachtóirí 

Parlaiminte, lena n-áirítear: 

 Ullmhú lámhleabhair nósanna imeachta/oiliúna chun léiriú a dhéanamh ar idirghníomhaíocht 

chuí idir Abhcóidí Comhairleacha agus Dréachtóirí Parlaiminte; 

 Forbairt Cláir nua Oiliúna d'Abhchóidí Comhairleacha i gcomhair Abhcóidí Comhairleacha nua 

agus Abhcóidí Comhairleacha ag filleadh ó thréimhse ar iasacht, agus 

 Nuashonrú ar an Doiciméad Prótacail um Abhcóidí Comhairleacha; 

 Imeachtaí oiliúna dlí a eagrú san Oifig; 

 Sainaithint gnéithe den Chlár nua Oiliúna d'Abhcóidí Comhairleacha lena n-ionchorprú sa Phlean 

Oiliúna do Dhréachtóirí Parlaiminte. 

Le linn 2013 fhreastail aturnaetha in OPAS ar réimse leathan cúrsaí oiliúna d'fhonn a gcuid eolais dlí a 

fheabhsú agus a gcumais a uasmhéadú. Cuireadh béim ar leith ar oiliúint inmheánach, a raibh sé de thairbhe 

aici go raibh sí saincheaptha agus éifeachtach ó thaobh costais. Áiríodh leis na hábhair a clúdaíodh ag cúrsaí 

oiliúna inmheánacha a bhí ar siúl i rith na bliana iad seo a leanas: córas an Bharántais Gabhála Eorpaigh in 

Éirinn, dlí na Meabhairshláinte, Achomhairc Leasa Shóisialaigh, Idir-réitigh, Cur i láthair ar LandDirect.ie, 
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Forbairtí le déanaí i ndlí an fhollasaithe, Treoir Phraiticiúil maidir le ról an Aturnae san idirghabháil, 

Nósanna Imeachta Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána agus roinnt cainteanna ar ábhair rialála a thug an 

fhoireann shinsearach san Oifig. Ina theannta sin, d'fhreastail baill foirne dlí chomh maith ar raon éagsúil 

cúrsaí oiliúna a bhí á reáchtáil ag comhlachtaí seachtracha cosúil leis an Dlí-Chumann, Comhlachas Barra 

Aturnaetha Bhaile Átha Cliath, agus Gnóthaí Poiblí na hÉireann. Cuireadh cúrsaí oiliúna ginearálta ar bun 

freisin i rith na bliana don fhoireann go léir san Oifig maidir le nithe ar nós faisnéis ar shaoire bhliantúil agus 

shaoire bhreoiteachta, bainistíocht ama, glacadh miontuairiscí, an nuashonrú ar Microsoft Office agus 

oiliúint leabharlainne maidir le rochtain a fháil ar acmhainní ar líne.    

Chinntigh OPAS go ndearna aturnaetha an líon riachtanach uaireanta oiliúna dlí chomh maith le hoiliúint i 

scileanna bainistíochta agus forbartha gairmiúla chun ceanglais an Dlí-Chumainn a chomhlíonadh i ndáil le 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach. 

Seirbhísí Bainistíochta Corparáideacha agus Gnó 

In 2013, sholáthair an lucht riaracháin in OAA agus in OPAS seirbhísí bainistíochta corparáide agus 

seirbhísí bainistíochta gnó nua-aimseartha, gairmiúla mar thaca le soláthar seirbhísí dlí lárnacha na hOifige.  

Sholáthar Aonaid Ghnó Feidhme i réimsí na nAcmhainní Daonna, an Airgeadais, na Leabharlainne agus 

Fios Gnó, TF, na Clárlainne, Tacaíochta na n-oifigí príobháideacha, na hIniúchóireachta Inmheánaí, 

Seirbhísí Corparáideacha agus Bainistíochta Athruithe na struchtúir tacaíochta, an soláthar foirne, agus na 

seirbhísí agus na córais ba ghá chun éascú a dhéanamh ar bhaint amach Ráiteas Misin agus Spriocanna 

Ardleibhéil na hOifige.   

Tá tuilleadh sonraí maidir leis an dul chun cinn a rinneadh i ndáil le spriocanna ardleibhéil a bhaint amach in 

2013 ar fáil ar shuíomh gréasáin na hOifige ag www.attorneygeneral.ie 
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Caibidil 5  

Athbhreithniú an Ard-Aighne ar an mbliain 

Sa réamhrá leis an Tuarascáil seo thagair an tArd-Aighne do chúig mhór-réimse dlí ar dhéileáil an Oifig leo 

in 2013.  Ba iad sin: 

An tionchar a bhí ar an Oifig de bharr Uachtaránacht na hÉireann ar an Aontas 

Eorpach 

Sa chéad leath de 2013, bhí deis uathúil, dhúshlánach ar fáil dúinn mar gheall ar Uachtaránacht na hÉireann 

ar Chomhairle an AE. I dtaca leis sin, bhog Éire chun cinn ó ionadaíocht a dhéanamh ar leasa na hÉireann 

laistigh den Chomhairle agus don Choimisiún agus don Pharlaimint amháin, agus ghlac sí ról ina raibh sí ag 

áirithiú leasanna agus dea-fheidhmiú na Comhairle. Bhí i gceist leis sin, de bhreis ar a chinntiú gur 

coimeádadh sainchearta na hÉireann agus gur freastalaíodh ar a hábhair chúraim, comhlíonadh bunúsach a 

dhéanamh ar róil um chlár oibre leanúnach an Aontais a chur chun cinn, an reachtaíocht a chur i gcrích, 

teacht ar chomhréitigh agus torthaí a bhaint amach thar ceann aon cheann de dhá ghéag reachtacha an 

Aontais. 

Ós rud é go mbaineann an chuid is mó d'obair na Comhairle le reachtaíocht an Aontais Eorpaigh, tháinig 

méadú dá réir ar na héilimh ar na hAbhcóidí Comhairleacha maidir le comhairle i ndáil le hábhar na 

reachtaíochta sin. Ba ghnách na hiarratais sin a bheith práinneach. Is minic arbh éigean do na hAbhcóidí 

Comhairleacha freastal ar chruinnithe Mheithle Oibre sa Bhruiséil i gcáil chomhairleach ar chaibidlíocht 

reachtaíochta lena n-áirítear plé trí thaobh le Parlaimint na hEorpa agus leis an gCoimisiún. Thug an Oifig 

Abhcóide Comhairleach eile ar iasacht chun gníomhú mar Chomhairleoir Dlí sa Bhuanionadaíocht sa 

Bhruiséil ar feadh ré na hUachtaránachta agus bhí freagracht dhíreach ar an Oifig as cathaoirleacht a 

dhéanamh ar thrí mheitheal oibre sa Bhruiséil: an Mheitheal um Chearta Bunúsacha, a bhí ag déileáil leis an 

gcaibidlíocht ar aontachas an AE leis an gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine (CECD), Meitheal 

Oibre na Cúirteanna Ceartais agus Meitheal Oibre a raibh sé de chúram uirthi caibidlíocht a dhéanamh 

maidir le creat comhchoiteann i ndáil leis an líne idir gníomhartha cur chun feidhme agus gníomhartha 

tarmligthe (Nós imeachta coiste) idir Bhallstáit ar an gcéad dul síos agus ansin idir an Chomhairle, an 

Coimisiún agus Parlaimint na hEorpa. I gcomhthéacs aontachas an AE leis an gCoinbhinsiún Eorpach um 

Chearta an Duine, chuir Uachtaránacht na hÉireann i gcrích an Comhaontú Aontachais ar leibhéal 

caibidleora tar éis tréimhse trí bliana caibidlíochta ar éirigh go geal léi le linn ré ár nUachtaránachta.  
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Ceanglaíodh ar na hAbhcóidí Comhairleacha freisin taisteal chuig fóraim idirnáisiúnta ina raibh ról an 

chathaoirligh ag Éirinn toisc gurbh aici a bhí an Uachtaránacht. Áiríodh leis na cruinnithe sin an tArdán Idir-

Rialtasach Eolaíochta agus Beartais ar sheirbhísí Bhithéagsúlachta agus Éiceachórais (IPBES), an 

chaibidlíocht chun comhaontú a bhaint amach maidir le téacs Choinbhinsiúin Minimata ar Mhearcair agus 

an chaibidlíocht um Athrú Aeráide Idirnáisiúnta faoin UNFCC.  

D'óstáil an Príomh-Aturnae Stáit (Gníomhaire na hÉireann) cruinniú i mBaile Átha Cliath de Ghníomhairí 

Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh mar chuid den Uachtaránacht.  I láthair ag an gcruinniú bhí trí 

thoscaire is daichead ó cheithre thír is fiche agus ba í an tArd-Aighne a d'oscail é. San aitheasc uaithi, 

d'éiligh sí go nglacfaí le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna dóibh siúd a 

chabhraíonn le Gníomhairí maidir le cur i láthair cásanna os comhair Chúirteanna an AE i Lucsamburg thar 

ceann na mballstát agus na n-institiúidí.  Áiríodh leo siúd a bhí ag labhairt ag an gcomhdháil an Breitheamh 

Onórach Aindrias Ó Caoimh, Breitheamh de chuid Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh; Anthony 

Collins AC, ainmní na hÉireann an tráth sin i gcomhair a cheaptha don Chúirt Ginearálta, agus Michael 

McDowell AC, a bhí ina Thánaiste, ina Aire Dlí agus Cirt agus ina Ard-Aighne san am atá caite. 

Tríd is tríd, moladh Uachtaránacht na hÉireann agus dúradh ina leith gurbh í ceann de na hUachtaránachtaí 

ab fhearr ar éirigh léi le tamall anuas, agus bhí ról ag an Oifig sa rath sin. 

Mar gheall ar chineál dhlí an AE, is minic a mbíonn gá le léirmhíniú breithiúnach chun raon cruinn, brí 

chruinn agus raon feidhme cruinn Rialachán agus Treoracha a chinneadh.  Sa chomhthéacs sin, baineann an-

tábhacht le rannpháirtíocht leanúnach na hÉireann i réamhrialuithe arna lorg ó Chúirt Bhreithiúnais an 

Aontais Eorpaigh maidir le bailíocht agus léirmhíniú gníomhartha de chuid an Aontais.  In 2013 thug an 

Oifig comhairle uaithi maidir le rannpháirtíocht na hÉireann i roinnt cásanna de bhun Airt. 267 den 

Chonradh ar Fheidhmiú an AE (CFAE) ar thug Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh níos mó ná fiche 

breithiúnas ina leith arbh ábhar díreach cúraim d'Éirinn iad. Bhí ábhair éagsúla i gceist, lenar áiríodh cásanna 

a bhain le saoirse gluaiseachta, cáilíochtaí gairmiúla a aithint, pinsin, CBL, rialacháin foirne de chuid an 

Aontais, rochtain ar an gceartas, an comhshaol, táirgí íocshláinte, cóipcheart, pá comhionann, maoin 

intleachtúil, idirdhealú ar bhonn gnéis nó míchumais, bearta sriantacha i gcomhthéacs Chomhbheartas 

Eachtrach agus Slándála an Aontais agus seasamh na hÉireann ag féachaint don limistéar Saoirse, Slándála 

agus Ceartais (Teideal V CFAE). 

Thug an Oifig comhairle uaithi freisin i leith stiúradh na n-imeachtaí as a d'eascair breithiúnais in 2013 i 

gcúig chaingean dhíreacha os comhair na gCúirteanna, nuair a bhí an tsaincheist maidir le mainneachtain na 

hÉireann comhlíonadh a dhéanamh ar oibleagáidí faoi Chonarthaí an Aontais i gceist. 
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Déantar tagairt níos mó agus níos mó don Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine in imeachtaí a 

bhaineann leis an Stát lena n-áirítear an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine i Strasbourg agus na leibhéil 

faoina bun. Le linn 2013, thug an Oifig comhairle uaithi maidir le tabhairt chun críche cúig ní a bhí os 

comhair na Cúirte, as ar tháinig trí shocrú chairdiúla, cinneadh nár sáraíodh cearta iarratasóra faoi Airteagal 

6 den Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine i gcomhthéacs a thrialach os comhair na Cúirte Coiriúla 

Speisialta (Donohoe) agus breithiúnas i gcoinne na hÉireann maidir le moill bhreithiúnach faoi Airteagal 6 

den Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine (Rooney). 

I gcomhthéacs na Cairte um Chearta Bunúsacha an AE, tá méadú tagtha ar líon na dtagairtí do na cearta atá 

san áireamh ann i roinnt cásanna. Go dtí seo, ní raibh sí ina bonn aonair le haghaidh cinnidh ag cúirt 

Éireannach.  Dealraíonn sé gurb amhlaidh atá, den chuid is mó, toisc nach bhfuil feidhm ag an gCairt maidir 

le cur chun feidhme na mBallstát ar dhlí an Aontais Eorpaigh ach ó 2009 i leith agus, dá bhrí sin, nach bhfuil 

dóthain ama caite ionas go mbeadh ionstraimí Eorpacha glactha agus curtha chun feidhme sa dlí náisiúnta, 

agus ionas go mbeadh cearta nó dualgais faoi na hionstraimí sin agus faoin dlí dlíthithe.  Meastar go mbeidh 

tionchar i bhfad níos suntasaí ag an gCairt le himeacht ama ná mar a bhí roimhe seo. 

Comhairle i ndáil leis an mBille um Chosaint na Beatha le linn Toirchis, agus dréachtú 

air 

Tionscadal mór ar dhéileáil an Oifig leis sa chéad leath de 2013 arbh ea soláthar seirbhísí dlí don Roinn 

Sláinte i ndáil le hullmhú an Bhille um Chosaint na Beatha le linn Toirchis, 2013.  

 

Mar thoradh ar bhreithiúnas na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine in A, B agus C v Éire, inar cinneadh go 

ndearnadh sárú ar Airteagal 8 den Choinbhinsiún ar an bhforas nach raibh foráil i ndlí na hÉireann do 

mheicníocht inrochtana, éifeachtach trína bhféadfadh bean a chreid go raibh a beatha i mbaol mar thoradh ar 

an toircheas a fháil amach an raibh sí i dteideal go dlíthiúil an toircheas a fhoirceannadh, bhí Éire faoi 

oibleagáid dhlíthiúil creat dlí shoiléir a fhorbairt ina leagfaí amach na nósanna imeachta a mbeadh feidhm 

leo maidir leis an foirceannadh toirchis atá dleathach laistigh den Stát faoi Airteagal 40.3.3° den Bhunreacht, 

arna léiriú ag an gCúirt Uachtarach in AG v X.  

 

I mí Eanáir 2012, bhunaigh an Rialtas sainghrúpa faoi chathaoirleacht an Bhreitheamh Onórach Seán Ryan, 

a raibh de chúram air comhairle a thabhairt uaidh ar conas breithiúnas na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine 

a chur chun feidhme. Chuimsigh an Grúpa ainmnithigh a bhfuil saineolas ábhartha liachta, dlí, rialála agus 

riaracháin acu, lena n-áirítear ionadaí de chuid na hOifige, agus thuairiscigh sé don Rialtas i mí na Samhna 

2012. 
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De bhun cinneadh Rialtais i mí na Nollag 2012, ghlac an Roinn bearta láithreach chun Cinn Bille a ullmhú 

d'fhonn an reachtaíocht a bheith dréachtaithe agus achtaithe roimh shos an tsamhraidh 2013. Bhí 

paraiméadair leathana an Bhille bunaithe cuid mhór ar na moltaí a bhí i dTuarascáil an tSainghrúpa.   

 

Le linn ullmhú na gCeann Billí agus dhréachtú foirmiúil an Bhille, ba é ról na hOifige é seirbhísí dlí a chur 

ar fáil don Roinn Sláinte, ina cáil mar Roinn threorach, i dtaca le foirmliú na gCeann Bille agus le dréachtú 

an Bhille féin, d'fhonn Bille a ullmhú a bhí stuama ó thaobh an dlí agus na bunreachta agus a bhí i gcomhréir 

le cuspóirí beartais an Rialtais.  

Sholáthair an Oifig tacaíocht dhlíthiúil don Roinn freisin i dtaca le héisteachtaí a bhí ar siúl i gComhchoiste 

an Oireachtais um Shláinte agus Leanaí i mí na Bealtaine 2013 agus le linn ghluaiseacht an Bhille trí na 

Tithe. 

 

D'fhonn a áirithiú go ndearnadh an Bille a sheachadadh laistigh den scála ama an-éilitheach a bhí leagtha 

amach, bunaíodh foireann ar leith Abhcóidí Comhairleacha agus Dréachtóirí Parlaiminte a d'oibrigh go dlúth 

leis an Roinn, agus í faoi stiúir an Ard-Aighne, chun seirbhísí dlí a sholáthar i dtaca le foirmliú na gCeann 

Bille agus le dréachtú an Bhille. Thug OPAS cúnamh freisin i ndáil le treoracha a thabhairt d'abhcóidí 

speisialtóireachta a sholáthair comhairle maidir le príomhghnéithe an Bhille. 

 

Cuireadh an Bille faoi bhráid na Dála ar an 16 Meitheamh agus tar éis dó dul trí gach céim i dTithe an 

Oireachtais shínigh an tUachtarán é ar an 30 Iúil 2013. Cuireadh tús feidhme leis an Acht um Chosaint na 

Beatha le linn Toirchis 2013 ar an 1 Eanáir 2014.  

 

Comhairle agus dréachtú a bhain leis na reifrinn in 2013 

Rinneadh dhá thogra chasta in 2013 maidir leis an mBunreacht a leasú. Sa Bhille um an Dara Leasú is 

Tríocha ar an mBunreacht, beartaíodh deireadh a chur le Seanad Éireann agus stát aon seomra a dhéanamh 

d'Éirinn. Chuige sin, b'éigean ullmhú a dhéanamh ar a lán leasuithe aonair sna codanna éagsúla den 

Bhunreacht ina luaitear an Seanad. Níor cheadaigh an pobal an togra.  Thairis sin, moladh sa Bhille um an 

Tríú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht go mbunófaí Cúirt Achomhairc mar a bhí molta ag coiste faoi 

choimirce an Phríomh-Bhreithimh. I gcomhair an togra sin, bhí comhairlí casta de dhíth maidir leis an gcaoi 

ba cheart dlínse achomhairc na Cúirte Uachtaraí a athrú. Cheadaigh an pobal an togra sin. Is féidir tuilleadh 

eolais ar an dá ábhar sin a fháil i gCaibidil 3.  

Dlíthíocht agus reachtaíocht a bhain leis an ngéarchéim airgeadais agus an scor den 

chlár fóirithinte in 2013 
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Baineadh amach roinnt garspriocanna tábhachtacha dlíthiúla sa réimse seo in 2013 lena n-áirítear achtú 

reachtaíochta chun leachtú a dhéanamh ar an gCorparáid Éireannach um Réiteach Banc (IBRC), 

athchaibidlíocht ar nótaí gealltanais Anglo, reachtaíocht um athchóiriú an Bhainc Ceannais agus scor de 

Chlár an AE/CAI.  Chuir an Oifig comhairle ar an Rialtas ar na nithe sin, i gcomhar le réimse mór páirtithe 

leasmhara ón earnáil phoiblí agus ón earnáil phríobháideach.   

Meastar go mbaineann an-tábhacht leis an Acht fá Chorparáid na hÉireann um Réiteach Bainc 2013 agus 

leis an athchaibidlíocht ar nótaí gealltanais Anglo maidir le cobhsaíocht airgeadais an Stáit, agus cuirfidh 

siad le laghdú ar fhiacha ginearálta Rialtais le himeacht ama agus le deireadh a chur le IBRC. 

In 2013, tugadh éisteacht don dá mhór-agóid dhlíthiúla de chuid David Hall agus Joan Collins TD i gcoinne 

na nótaí gealltanais a d'eisigh an Rialtas, i leith an Bhainc Angla-Éireannaigh (IBRC anois) agus an 

Chumainn Oideach Foirgníochta (EBS). Sholáthair an Oifig saintreoir straitéiseach agus bainistiú na 

dlíthíochta.   D'éirigh leis an Stát agus í ag cur i gcoinne dhlíthíocht Hall san Ard-Chúirt agus sa Chúirt 

Uachtarach araon, agus d'éirigh léi freisin agus í ag cur i gcoinne dhlíthíocht Collins san Ard-Chúirt. Tá cás 

Collins á achomharc chuig an gCúirt Uachtarach.   

Faoin dá cheann déag d'orduithe a rinneadh faoin Acht um Fhorais Chreidmheasa (Cobhsúchán), 2010 

(CISA) (deireadh 2010 go dtí 2012), féadadh an t-athstruchtúrú bainc a bhí ag teastáil faoi Mheabhrán 

Tuisceana an AE/CAI a chur i gcrích agus shábháil an Stát a lán airgid dá bharr. Rinneadh roinnt agóidí 

dlíthiúla de bharr na nOrduithe maidir le Irish Life and Permanent, agus cuireadh ina gcoinne siúd go rathúil 

go dtí seo. 

D’oibrigh an Oifig i ndlúthchomhar fairsing, díreach leis na foirne dlí a sheol an "Troika" i.e. an tAontas 

Eorpach, an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta agus an Banc Ceannais Eorpach (AE, CAE agus BCE) ar na 

misin athbhreithnithe ráithiúla i ndáil le caibidliú na dtéarmaí agus na gcoinníollacha agus comhlíonadh 

leanúnach Chlár Coigeartaithe an AE/CAI. Sna trí athbhreithniú a rinne an Troika in 2013, cinneadh gur 

chomhlíon an Stát a chuid gealltanas reachtaíochta agus chabhraigh an méid sin a áirithiú go n-éireodh leis 

an Stát scoir den chlár i mí na Nollag 2013.  

Tugadh comhairle thábhachtach maidir leis na hionstraimí cistithe ceannasaigh éagsúla lena n-áirítear an 

Sásra Eorpach um Chobhsaíocht Airgeadais (EFSM), an tSaoráid Eorpach um Chobhsaíocht Airgeadais 

(EFSF) agus an Sásra Cobhsaíochta Eorpach (ESM).  

Chuir an Oifig comhairle dlí ar an Rialtas maidir le meicníochtaí comhordaithe fioscaigh agus beartais 

gheilleagraigh nua AE agus rialacha rialachais nua AE a chomhlíonadh, atá san áireamh sna bearta ar a 

dtugtar an Dhá Phaca agus an Sé Phaca agus sa Chonradh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas 

san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta (ar a dtugtar an Comhshocrú Fioscach). 



31 

 

Chuaigh an Oifig in oiriúint do na hathruithe móra a rinneadh ar chreat buiséadach agus fioscach an AE, 

arbh éigean dá mbarr buiséad na hÉireann a thabhairt ar aghaidh go dtí an 15 Deireadh Fómhair agus 

seimeastar fioscach an AE (an timthriall comhordaithe beartais gheilleagraigh agus fhioscaigh san AE) a 

chomhlíonadh.   

Ba dhúshlánach é luas leanúnach an athchóirithe i réimse leathan comhthéacsanna baile agus AE, amhail 

fiach ceannasach, aontas baincéireachta, athchóirithe ar nósanna imeachta airgeadais phoiblí, athchóiriú ar 

NAMA agus ar chomhair chreidmheasa, na tiomantais sa Chlár AE/CAI agus tograí reachtacha eile de chuid 

an AE sa réimse sin. 

 

An tionscadal chun sruthlíniú a dhéanamh ar chomhairle maidir le soláthar poiblí le 

hOifig an Phríomh-Aturnae Stáit (OPAS) ag gníomhú ar son na hOifige um Sholáthar 

Rialtais 

Sainaithníodh athchóiriú ar an soláthar poiblí mar cheann de 14 thionscnamh athchóirithe na Seirbhíse Poiblí 

a d'fhógair an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí na Samhna 2011.  Ag éirí as sin, agus tar éis 

na Tuarascála Athbhreithnithe Acmhainne agus Cumais ar an bhFeidhm Lárnach Soláthair, 2012 

("Tuarascáil Accenture"), deimhníodh i gcinneadh Rialtais ar an 23 Aibreán, 2013, inter alia, bunú na 

hOifige um Sholáthar Rialtais (OSR), a cuid struchtúr rialachais agus a plean oibríochta. 

 

I rith na bliana 2013, ghlac OPAS páirt sna ceardlanna bailíochtaithe agus scóipeála a cuireadh ar bun ar 

bhonn tras-earnála d'fhonn cur chun feidhme na Tuarascála Accenture a mheas agus a bhreithniú, agus 

choinnigh an Oifig ionadaí ar Bhord Feidhmiúcháin an Chláir ar cuireadh de chúram air moltaí a chur faoi 

bhráid an Rialtais agus ansin an OSR a bhunú ar bhonn oibriúcháin.     

 

Ceapadh an Phríomh-Aturnae Stáit chuig Bord Eatramhach OSR agus ceapadh OPAS mar chomhairleoir dlí 

don OSR.   

 

Áiríodh leis na saincheisteanna tábhachtacha ar chuir Rannóg na gConarthaí Tráchtála de chuid OPAS 

comhairle ar an OSR ina leith in 2013 iad seo a leanas: 

 Bunú na hOifige um Sholáthar Rialtais; 

 Saincheisteanna rialachais lena n-áirítear cumhachtaí agus feidhmeanna an OSR, an Bord 

Eatramhach, comhairlí catagóire, róil agus freagrachtaí agus cláir oibre oibríochtúla; 

 comórtais chreata náisiúnta agus straitéis dlí chreata;   
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 Ciorclán 16/13: Revision of arrangements concerning the use of Central Contracts put in place by 

the National Procurement Service [Athbhreithniú ar shocruithe maidir le húsáid Conarthaí Lárnacha 

arna gcur i bhfeidhm ag an tSeirbhís Náisiúnta Soláthair]; agus 

 tacaíocht chomhairleach chun an chaibidlíocht ar thrí threoir nua um sholáthar, an Rialtas Láir, 

Fóntais agus Lamháltais, a thabhairt chun críche.   

 

 Ag an am céanna leis an ról comhairleach sin a bheith aici faoin OSR agus athchóiriú soláthair, d'oibrigh 

Rannóg na gConarthaí Tráchtála san OPAS le hOifig Seachadta an Athchóirithe (OSA) sa Roinn Caiteachais 

Phoiblí agus Athchóirithe agus í ag obair ar an Tionscadal um Sholáthar Seirbhísí Seachtracha, ceann de 

phríomhghníomhaíochtaí na hOifige sin. Thug Rannóg na gConarthaí Tráchtála cúnamh agus comhairle 

maidir leis na himpleachtaí soláthair straitéisigh agus rialachais conarthaí do Sholáthar Seirbhísí 

Seachtracha, lena n-áirítear comhairle a thabhairt uaithi maidir leis na lámhleabhair oiliúna – lena n-áirítear 

ábhar, comhthéacs, ton, an dlí comhthimpeallach, leibhéil agus torthaí atá ag teastáil.   

 

Le ceapachán Rannóg na gConarthaí Tráchtála mar an comhairleoir dlí don OSR, agus ceapadh Cheann 

Rannóg na gConarthaí Tráchtála mar Cheann Gnóthaí Dlí OSR, thacaigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 

Athchóirithe leis an gá a bhí an dá réir cur le cumas Rannóg na gConarthaí Tráchtála.  Mar thoradh ar 

chleachtas earcaíochta ar éirigh léi ar feadh 2013, cuireadh méadú ar chumas acmhainne OPAC, lenar 

áiríodh ceapadh Príomhaturnae Speisialtóra mar aon le cúig Aturnae Stáit Speisialtóra (Ard) chun tacaíocht 

dlí idirbheartaíochta a chur ar fáil don OSR ó 2014 i leith. 
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Caibidil 6 

Súil ar aghaidh ar 2014 
Rachaidh na nithe seo a leanas i bhfeidhm ar an Oifig in 2014 ó thaobh seirbhísí dlí a sholáthar don Rialtas 

agus do Ranna ar cliaint iad: - 

      

 Beidh dúshláin le sárú ag an Oifig de bharr bhunú na Cúirte Achomhairc in 2014. Go dtí seo, phléigh 

an Oifig le hachomhairc ón Ard-Chúirt chun na Cúirte Uachtaraí, áit a bhfuil riaráiste mór 

achomharc faoi láthair ar féidir leo a bheith ar an liosta ar feadh suas le 4 bliana sula ndéantar dáta 

éisteachta a leithdháileadh dóibh.  Le teacht i ngníomh na Cúirte Achomhairc, beidh sí féin agus an 

Chúirt Uachtarach in ann suí ag an am céanna i ranna, agus cuirfear luas mór le héisteacht 

achomharc.  Beidh impleachtaí aige sin don Oifig ó thaobh acmhainní, maidir lena chinntiú go 

ndéanfar gach cás faoi achomharc a ullmhú agus a chuir láthair i gcomhair éisteachta go héifeachtach 

agus go pras. 

 Foirmliú Ráiteas Straitéise nua 2015 – 2017.  Cuirfear tús leis an bpróiseas chun an Ráiteas Straitéise 

nua a fhorbairt i lár 2014. 

 Shínigh an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais an tOrdú fán Acht um Chúirteanna agus an Dlí 

Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 (Dlínse na Cúirte Dúiche agus na Cúirte Cuarda) (Tús 

Feidhme) (I.R. Uimh. 566 de 2013) ar an 18 Nollaig 2013 agus shocraigh sé an 3 Feabhra 2014 mar 

an dáta a thiocfaidh alt 2(1) agus Cuid 3 den Acht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha 

Ilghnéitheacha) 2013 i bhfeidhm. 

Amhail an dáta sin agus ina dhiaidh:  

o Méadófar dlínse na Cúirte Dúiche in imeachtaí sibhialta go dtí €15,000 ó €6,348.69;  

o Méadófar dlínse na Cúirte Dúiche in imeachtaí sibhialta (seachas i gcás caingne díobhálacha 

pearsanta) go dtí €75,000 ó €38,092.14; 

o Méadófar dlínse na Cúirte Dúiche i gcaingne díobhálacha pearsanta (mar a shainítear iad i 

gCuid 2 den Acht um Dhliteanas Sibhialta agus Cúirteanna 2004) go dtí €60,000, ó 

€38,092.14 freisin. 

Meastar go mbeidh dúshláin le sárú ag OPAS de bharr na n-athruithe sin. Go háirithe, is dócha go 

mbeidh sé ina thoradh ar dhlínse mhéadaithe na Cúirte Cuarda go mbeidh líon níos mó cásanna á n-

éisteacht in ionaid Cúirte Cuarda tuaithe, cásanna a bheadh éiste roimhe seo san Ard-Chúirt i mBaile 

Átha Cliath. Áireofar leis na dúshláin a thiocfaidh chun cinn deacrachtaí a bhaineann le baill foirne 

dlí a bheith ag taisteal chun freastal ar éisteachtaí ag Cúirteanna Cuarda ar fud na tíre, agus rochtain 
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agus rianú na liostaí cúirte, mar nach ar an gcaoi chéanna a fheidhmíonn gach Oifig áitiúil de chuid 

na Cúirte Cuarda.



35 

 

 

 

Iarscríbhinn A 
 

Billí Rialtais a foilsíodh in 2013 a bhí dréachtaithe ag ODP 

 

Líon iomlán na 
mBillí go dtí seo Teideal an Bhille 

1 
An Bille um an Dara Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Deireadh a Chur le 
Seanad Éireann), 2013 

2 
An Bille um an Tríú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Cúirt Achomhairc), 
2013 

3 An Bille um Sheirbhísí Uisce, 2013 

4 An Bille um Shaoráid Iasachta an Limistéir Euro (Leasú), 2013 
5 An Bille Sláinte Poiblí (Tobac) (Leasú), 2013 
6 An Bille Breisoideachais agus Oiliúna, 2013 
7 An Bille um Cheartas Coiriúil, 2013 
8 An Bille fá Chorparáid na hÉireann um Réiteach Bainc, 2013 
9 An Bille um Chúram Leanaí (Leasú), 2013 

10 An Bille Airgeadais, 2013 
11 An Bille Airgeadais (Cáin Maoine Áitiúil) (Leasú), 2013 
12 An Bille um Mótarfheithiclí (Dleachtanna agus Ceadúnais), 2013 
13 An Bille Sláinte (Critéir le haghaidh Incháilitheachta a Athrú), 2013 
14 Bille na gCúirteanna, 2013 
15 An Bille um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha, 2013 
16 An Bille um Neamhúsáid Mótarfheithiclí, 2013 
17 An Bille um an Dlí Coiriúil (Gáinneáil ar Dhaoine) (Leasú), 2013 
18 An Bille Foraoiseachta, 2013 
19 Bille na dTithe (Leasú), 2013 

20 
An Bille um Thithe an Oireachtais (Fiosrúcháin, Pribhléidí agus Nósanna 
Imeachta), 2013 

21 An Bille Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 
22 An Bille um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail, 2013 

23 
An Bille um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 
(Leasú), 2013 

24 
An Bille Aontais Eorpaigh (Aontachas Phoblacht na Cróite) (Rochtain ar an 
Margadh Saothair), 2013 

25 An Bille Sláinte (Leasú), 2013 
26 An Bille um Chosaint na Beatha le linn Toirchis, 2013 
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27 An Bille um Fhorbairt Príosúin (Rúin a Dhaingniú), 2013 
28 An Bille um Thrácht ar Bhóithre (Uimh. 2), 2013 
29 An Bille um Nochtadh Cosanta, 2013 
30 An Bille fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, 2013 
31 An Bille um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas), 2013 
32 An Bille Gealltóireachta (Leasú) 2013 
33 An Bille Fíneálacha (Íoc agus Gnóthú), 2013 
34 An Bille um Shaoráil Faisnéise, 2013 

35 
Bille na gCara-Chumann agus na gCumann Tionscail agus Soláthair (Forálacha 
Ilghnéitheacha), 2013 

36 An Bille um Rialáil Gáis, 2013 
37 An Bille um Boird Fiontar Contae (Díscaoileadh) 2013 

38 
An Bille um Cheartas Coiriúil (Fianaise Dlí-Eolaíochta agus Córas Bunachair 
Sonraí DNA), 2013 

39 An Bille um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú), 2013 
40 An Bille Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2013 
41 An Bille Airgeadais (Uimh. 2), 2013 
42 An Bille Sláinte (Critéir le haghaidh Incháilitheachta a Athrú) (Uimh. 2), 2013 
43 Bille na gCuideachtaí (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 
44 An Bille Árachais Sláinte (Leasú), 2013 
45 An Bille Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Uimh. 2), 2013 
46 An Bille um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa (Leasú), 2013 
47 An Bille um Sheirbhísí Uisce (Uimh. 2), 2013 
48 An Bille um Réiteach Piríte, 2013 
49 An Bille um Aitheantóirí Sláinte, 2013 
50 An Bille Leithreasa 2013 
51 An Bille Uchtála (Leasú), 2013 
52 An Bille um BSL (Líonraí Cumarsáide Leictreonaí), 2013 
53 An Bille um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Cúrsaí Airgeadais), 2013 
54 An Bille um Fhorbairt Tionscail (Forfás a Dhíscaoileadh), 2013 
55 An Bille Loingis Cheannaíochta (Longa a Chlárú), 2013 
56 An Bille Sláinte Poiblí (Leapacha Gréine), 2013 
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Iarscríbhinn B 

 

Billí Poiblí a Achtaíodh in 2013 

 
Líon iomlán 

na 
nAchtanna 
go dtí seo 

Teideal an Achta 

1 An tAcht um an Tríú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Cúirt Achomhairc) 
2013 

2 An tAcht um Shaoráid Iasachta an Limistéir Euro (Leasú) 2013 

3 An tAcht fá Chorparáid na hÉireann um Réiteach Bainc 2013 

4 An tAcht um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú) 2013 

5 An tAcht Airgeadais (Cáin Maoine Áitiúil) (Leasú) 2013 

6 An tAcht um Chúram Leanaí (Leasú) 2013 

7 An tAcht um Sheirbhísí Uisce 2013 

8 An tAcht Toghcháin (Leasú) (Dáilcheantair) 2013 

9 An tAcht Airgeadais 2013 

10 An tAcht um Mótarfheithiclí (Dleachtanna agus Ceadúnais) 2013 

11 An tAcht Sláinte (Critéir le haghaidh Incháilitheachta a Athrú) 2013 

12 An tAcht um Boird Oideachais agus Oiliúna 2013 

13 An tAcht Fórsaí Cosanta (Ilphardún agus Díolúine maidir leis an Dara Cogadh 
Domhanda) 2013 

14 An tAcht um Chrannchur Náisiúnta 2013 

15 An tAcht Sláinte (Earraí Liachta a Phraghsáil agus a Sholáthar) 2013 

16 An tAcht um Shláinte agus Leas Ainmhithe 2013 

17 An tAcht um Neamhúsáid Mótarfheithiclí 2013 

18 An tAcht Sláinte Poiblí (Tobac) (Leasú) 2013 

19 An tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail 2013 

20 An tAcht um Cheartas Coiriúil 2013 

21 An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Forálacha Ilghnéitheacha) 2013 

22 An tAcht Aontais Eorpaigh (Aontachas Phoblacht na Cróite) (Rochtain ar an 
Margadh Saothair) 2013 

23 Acht na dTithe (Leasú) 2013 

24 An tAcht um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas) 2013 

25 An tAcht um an Dlí Coiriúil (Gáinneáil ar Dhaoine) (Leasú) 2013  

26 An tAcht Breisoideachais agus Oiliúna 2013  

27 Acht an Bhainc Ceannais (Maoirsiú agus Forfheidhmiú) 2013 

28 An tAcht um Thoghchán, Rialtas Áitiúil agus Pleanáil agus Forbairt 2013 
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29 An tAcht um Fhorbairt Príosúin (Rúin a Dhaingniú) 2013 

30 An tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú) 2013 

31 An tAcht um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha 2013 

32 An tAcht Sláinte (Leasú) 2013 

33 An tAcht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha) 
2013 

34 An tAcht um Thithe an Oireachtais (Fiosrúcháin, Pribhléidí agus Nósanna 
Imeachta) 2013 

35 An tAcht um Chonarthaí Foirgníochta 2013 

36 An tAcht um Chosaint na Beatha le linn Toirchis 2013 

37 An tAcht um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann) (Leasú) 
2013 

38 An tAcht um Rialáil Tacsaithe 2013 

39 An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2013 

40 An tAcht um Rialú Gáis 2013 

41 An tAcht fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 2013 

42 An tAcht Airgeadais (Uimh. 2) 2013 

43 An tAcht Sláinte (Critéir le haghaidh Incháilitheachta a Athrú) (Uimh. 2) 2013 

44 An tAcht Leithreasa 2013 

45 An tAcht Uchtála (Leasú) 2013 

46 An tAcht um Thuairisciú Creidmheasa 2013 

47 Acht na gCuideachtaí (Forálacha Ilghnéitheacha) 2013 

48 An tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 
2013 

49 An tAcht Árachais Sláinte (Leasú) 2013 

50 An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Uimh. 2) 2013 

51 An tAcht um Sheirbhísí Uisce (Uimh. 2) 2013 

52 An tAcht um Réiteach Piríte 2013 
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Iarscríbhinn C 

 

Oifig an Ard-Aighne 

Vóta 3 Oifig Shráid Mhuirfean 

Toradh na bliana 2013 agus Meastachán le haghaidh 2013 agus 2014 

Meastachán agus Toradh le haghaidh 2013 agus Meastachán ar an méid a theastóidh sa bhliain dar chríoch 
an 31 Nollaig, 2014 le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Ard-Aighne, lena n-áirítear deontas i 

gcabhair. 

 Seirbhís 

 

RIARACHÁN 

Foráil  

Mheasta 

2013 

€000 

Toradh 

Forála 

2013 

€000 

Foráil  

Mheasta 

2014 

€000 
 

A.1. TUARASTAIL, PÁ AGUS 
LIÚNTAIS 

9,856 10,264          10,834 

A.2(i) TAISTEAL AGUS 
COTHABHÁIL 

175 199 225 

A.2(ii) OILIÚINT AGUS 
FORBAIRT AGUS 
COSTAIS 
THEAGMHASACHA 

560 552 600 

A.2(iii) SEIRBHÍSÍ POIST AGUS 
TEILEACHUMARSÁIDE 

110 61 70 

A.2(iv) TREALAMH OIFIGE 
AGUS SEIRBHÍSÍ 
SEACHTRACHA TF 

590 553 499 

A.2(v) CAITEACHAIS AR 
ÁITRIBH OIFIGE 

166 136 156 

A.2(vi) SEIRBHÍSÍ 
COMHAIRLEOIREACHTA 
AGUS 
ATHBHREITHNITHE UM 
LUACH AR AIRGEAD 
AGUS 

30 20 20 
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ATHBHREITHNITHE 
BEARTAIS 

A.2(vii) SAINEOLAS DLÍ 
CONARTHAÍ 

901 227 481 

A.2(xi) UACHTARÁNACHT AR 
AN AE 

 

FO-IOMLÁN 

526 

 

12,914 

24 

 

12,036 

- 

 

12,885 

 SEIRBHÍSÍ EILE    

A.3 RANNÍOCAÍOCHTAÍ LE 
hEAGRAÍOCHTAÍ 
IDIRNÁISIÚNTA 

38 38 38 

A.4 AN COIMISIÚN UM 
ATHCHÓIRIÚ AN DLÍ 
(DEONTAS I gCABHAIR) 

2,103 1,896 2,091 

A.5 COSTAIS GHINEARALTA 
DLÍ 

50 

 

124 75 

 Iomlán Comhlán 15,105 14,094 15,089 

  

Lúide 

   

B. LEITHREASAÍ I 
gCABHAIR 

788 768 788 

 Glan-Iomlán 14,317 13,326 14,301 
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Vóta 13 - Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit 

 

Toradh na bliana 2013 agus Meastachán le haghaidh 2013 agus 2014 

Meastachán agus Toradh le haghaidh 2013 agus Meastachán ar an méid a theastóidh sa bhliain dar chríoch 
an 31 Nollaig, 2014 le haghaidh thuarastail agus chostais Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit. 

 Seirbhís 

 

RIARACHÁN 

Foráil  

Mheasta 

2013 

€000 

Toradh 

Forála 

2013 

€000 

Foráil  

Mheasta 

2014 

€000 

A.1 TUARASTAIL, PÁ AGUS 
LIÚNTAIS 

14,397 13,993 14,800 

A.2(ii) TAISTEAL AGUS 
COTHABHÁIL 

61 58 61 

A.2(iii) OILIÚINT AGUS 
FORBAIRT AGUS 
COSTAIS 
THEAGMHASACHA 

1,105 801 839 

A.2(iv) SEIRBHÍSÍ POIST AGUS 
TEILEACHUMARSÁIDE 

350 331 350 

A.2(v) TREALAMH OIFIGE 
AGUS SOLÁTHAIRTÍ 
OIFIGE EILE AGUS 
SEIRBHÍSÍ GAOLMHARA 

850 795 600 

A.2(vi) CAITEACHAIS AR 
ÁITRIBH OIFIGE 

370 221 290 

A.2(vii) SEIRBHÍSÍ 
COMHAIRLEOIREACHTA 
AGUS 
ATHBHREITHNITHE UM 
LUACH AR AIRGEAD 
AGUS 
ATHBHREITHNITHE 
BEARTAIS 

29 7 29 

 

 

FO-IOMLÁN 17,162 16,206 16,969 
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SEIRBHÍSÍ 
EILE 

 

A.3 SEIRBHÍSÍ DLÍ 
SEACHTRACHA 

248 268 200 

A.4 TÁILLÍ ABHCÓIDE 11,850 12,391 9,600 

A.5 COSTAIS GHINEARALTA 
DLÍ 

2,516 872 1,400 

 Iomlán Comhlán 31,776 29,737 28,169 

 Lúide    

B. LEITHREASAÍ I 
gCABHAIR 

1,860 1,432 1,860 

 Glan-Iomlán 29,916 28,305 26,309 
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Iarscríbhinn D 
 

Ráiteas um Chomhlíonadh an Achta um Íoc Pras Cuntas 1997 agus um Chomhlíonadh 
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íoc Déanach in Idirbhearta Tráchtála) 2002 

Ráitis faoi Chomhlíonadh; Tuarascálacha faoi Chleachtais Íocaíochta 2013 

Oifig an Ard-Aighne (Oifig Shráid Mhuirfean) 

 
Comhlíonann íocaíochtaí ábhartha a rinne an Oifig seo téarmaí an Achta um Íoc Pras Cuntas 1997 arna leasú 
ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íoc Déanach in Idirbhearta Tráchtála) 2002. 

Rinneadh treoirlínte a cuireadh i bhfeidhm chun comhlíonadh an Achta áirithiú a scaipeadh ar an bhfoireann 
go léir in Eanáir 1998, agus cuireadh an fhoireann ar an eolas freisin faoi Rialacháin na gComhphobal 
Eorpach (Íoc Déanach in Idirbhearta Tráchtála) 2002 nuair a tháinig siad i bhfeidhm ar an 7 Lúnasa 2002. Is 
é an aidhm atá leis na treoirlínte sin éascú a dhéanamh ar ghlanadh pras sonrasc agus féachaint chuige nach 
dtiocfaidh ús, pionóis agus cúiteamh i gceist. Ina theannta sin, déantar monatóireacht rialta ar nósanna 
imeachta airgeadais atá i bhfeidhm san Oifig chun a áirithiú go gcomhlíonfar an reachtaíocht. 

Is iad seo a leanas na príomh-nósanna imeachta atá i bhfeidhm:- 

 Ach amháin má chomhaontaítear a mhalairt trí chonradh scríofa, baineann an sprioc ama um íoc pras 
de 30 lá le gach íocaíocht.  Ón 15 Meitheamh 2009 ar aghaidh, tá sé de dhualgas ar na Ranna Rialtais 
go léir gach soláthraí a íoc laistigh de 15 lá ó gheofar sonrasc bailí, agus gealltanas a thabhairt ina 
leith sin, cé go bhfuil an teorainn 30 lá i ndáil le híoc úis íocaíochta pras fós i bhfeidhm. 

 Iarrtar ar an bhfoireann a chinntiú go mbeidh sonraisc dírithe chuig duine ainmnithe agus orduithe á 
gcur isteach le haghaidh earraí agus seirbhísí, rud a sheachnóidh moill maidir le rianú a dhéanamh ar 
an duine a chuir an t-ordú isteach chun críocha deimhniúcháin 

 Cuirtear gach sonrasc ar aghaidh go dtí an tAonad Airgeadais agus déantar an dáta a stampáil orthu 
láithreach bonn nuair a fhaightear iad. Is é an dáta sin an dáta óna ndéanfar an tréimhse íocaíochta 
fhorordaithe a ríomh 

 Déanann an fhoireann oibre san Aonad Airgeadais scanadh ar na sonraisc go léir a fhaightear ar an 
gCóras Bainistíochta Airgeadais nuair a fhaightear iad san Aonad Airgeadais 

 Nuair a bheidh na hearraí nó an tseirbhís dá dtagraíonn an sonrasc faighte ag an Oifig, deimhneoidh 
an tAonad ábhartha go bhfuil an sonrasc in ord le haghaidh íocaíochta trí fhógra go bhfuil na hearraí 
faighte a ghiniúint ar an gCóras Bainistíochta Airgeadais. Chomh luath agus a bheidh próiseas an 
Chórais Bainistíochta Airgeadais curtha i gcrích, féadfaidh baill foirne san Aonad Airgeadais dul ar 
aghaidh le híoc an tsonraisc  

 Sa chás nach mbeidh an tAonad ábhartha in ann fógra go bhfuil na hearraí faighte a eisiúint de bharr 
an t-ordú a bheith neamhiomlán, nó neamh-soláthar seirbhíse etc., ba chóir an tAonad Airgeadais a 
chur ar an eolas agus ní chuirfear tús leis an tréimhse 30 lá go dtí go mbeidh na hearraí nó na 
seirbhísí curtha ar fáil ina n-iomláine don Oifig 

 Cuireadh in iúl don fhoireann gur gá fógra go bhfuil na hearraí faighte a ghiniúint a luaithe a bheidh 
na hearraí nó an tseirbhís faighte ag an Oifig nó é a chur in iúl don Aonad Airgeadais mura féidir leo 
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an fógra sin a ghiniúint maidir le sonrasc ar leith. Ba chóir socruithe a dhéanamh chun a chinntiú 
nach gcuirfear moill ar phróiseas na bhfógraí go bhfuil earraí faighte mar gheall ar bhaill foirne a 
bheith ar saoire etc. 

 Más gá sonrasc a cheartú nó má tá díospóid ann faoi, leantar na nósanna imeachta atá sainithe san 
Acht. Cuireann an tAonad Airgeadais na nósanna imeachta sin i bhfeidhm, agus déantar taifead 
scríofa ar na nósanna imeachta arna gcur i bhfeidhm 

 Déanann an fhoireann san Aonad Airgeadais monatóireacht ar an dáta dlite íocaíochta agus déanann 
siad iarracht a chinntiú go ndéantar an íocaíocht laistigh den tréimhse atá leagtha síos. I gcás 
íocaíochta á déanamh lasmuigh den am forordaithe, ríomhann an tAonad Airgeadais ús de réir an 
Achta agus na Rialachán 

 Tugann an Córas Bainistíochta Airgeadais leideanna don fhoireann san Aonad Airgeadais faoin dáta 
íocaíochta dlite 

 

Tuairisc faoi Chleachtais Íocaíochta 2013 

Oifig an Ard-Aighne, Sráid Mhuirfean 

Ginearálta 

 Chomhlíon íocaíochtaí ábhartha a rinne an Oifig seo téarmaí an Achta um Íoc Pras Cuntas 1997 arna 
leasú ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íoc Déanach in Idirbhearta Tráchtála) 2002. 

Íocaíochtaí Déanacha 

 Rinneadh íocaíochtaí iomlána €3,831,827.81 in 2013 ó Vóta Oifig an Ard-Aighne i leith íocaíochtaí 
a bhfuil feidhm ag an Reachtaíocht ina leith.  

 Níor tabhaíodh aon íocaíochtaí úis um Íoc Pras le linn na bliana.  
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Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit 

Ráiteas um Chomhlíonadh an Achta um Íoc Pras Cuntas 1997 agus um Chomhlíonadh 
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íoc Déanach in Idirbhearta Tráchtála) 2002 

 

Rinneadh treoirlínte a cuireadh i bhfeidhm chun comhlíonadh an Achta áirithiú a scaipeadh ar an bhfoireann 
go léir in Eanáir 1998, agus cuireadh an fhoireann ar an eolas freisin faoi Rialacháin na gComhphobal 
Eorpach (Íoc Déanach in Idirbhearta Tráchtála) 2002 nuair a tháinig siad i bhfeidhm ar an 7 Lúnasa 2002. Is 
é an aidhm atá leis na treoirlínte sin éascú a dhéanamh ar ghlanadh pras sonrasc agus féachaint chuige nach 
dtiocfaidh pionóis úis i gceist. Ina theannta sin, déantar monatóireacht rialta ar nósanna imeachta airgeadais 
atá i bhfeidhm san Oifig. 

Is iad seo a leanas na príomh-nósanna imeachta atá i bhfeidhm:- 

 Ach amháin má chomhaontaítear a mhalairt trí shocrú scríofa, baineann an sprioc ama um íoc pras de 
30 lá le gach íocaíocht. 

 Gach sonrasc a fhaightear, cuirtear díreach go dtí an tAonad Airgeadais é agus déantar an dáta a 
stampáil air ansin. Is é an dáta sin an dáta óna ndéanfar an tréimhse íocaíochta fhorordaithe a ríomh. 

 Déanann an fhoireann oibre san Aonad Airgeadais na sonraisc ghinearálta a scanadh isteach sa 
Chóras Bainistíochta Airgeadais ag baint úsáide as an mBainisteoir Sonraisc agus is ar bhonn 
leictreonach a dhéantar an próiseas ceadaithe sonrasc. Cuirtear Sonraisc Dlí Ghinearálta isteach sa 
Chóras Bainistíochta Airgeadais agus cuirtear ar aghaidh chuig na láimhseálaithe comhad ábhartha 
iad lena bhfaomhadh.  

 Cuireadh an fhoireann 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 iad. Ba chóir socruithe 
a dhéanamh chun a chinntiú nach gcuirfear moill ar shonraisc mar gheall ar bhaill foirne a bheith ar 
saoire etc. 

 Más gá sonrasc a cheartú nó má tá díospóid ann faoi, leantar na nósanna imeachta atá sainithe san 
Acht. Cuireann an tAonad Airgeadais na nósanna imeachta sin i bhfeidhm, agus déantar taifead 
scríofa ar na nósanna imeachta arna gcur i bhfeidhm. 

 Déanann an fhoireann san Aonad Airgeadais monatóireacht ar an dáta dlite íocaíochta agus déanann 
siad iarracht a chinntiú go ndéantar an íocaíocht laistigh den tréimhse atá leagtha síos. I gcás 
íocaíochta á déanamh lasmuigh den am forordaithe, ríomhann an Córas Bainistíochta Airgeadais ús 
sa ghnáthchúrsa agus seiceálann an tAonad Airgeadais de láimh é de réir an Achta agus na 
Rialachán. 

 

Íocaíochtaí Úis faoin Reachtaíocht um Íoc Pras Cuntas 

Rinneadh íocaíochtaí iomlána €3.354m in 2013 ó Vóta Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit i leith íocaíochtaí a 
bhfuil feidhm ag an Reachtaíocht ina leith. Tabhaíodh suim iomlán €4,089.14 in ús pionósach i rith na bliana 
faoin Reachtaíocht um Íoc Pras Cuntas. 
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Tuairisc faoi Chleachtais Íocaíochta 2013 

Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit 

Tá feidhm ag téarmaí an Achta um Íoc Pras Cuntas 1997 arna leasú ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach 
(Íoc Déanach in Idirbhearta Tráchtála) 2002 maidir le híocaíochtaí arna ndéanamh ag an Oifig sin nó thar a 
ceann, cé is moite den phárolla agus costais áirithe Oifige eile. 

Thug OPAS isteach Córas Bainistíochta Airgeadais nua in Iúil 2004. Nuair a tugadh isteach an córas sin, 
ghlac Aonad Airgeadais OPAS freagracht as gach íocaíocht ón Vóta OPAS, cé is moite den Phárolla agus 
Tuarastail (Ceannteideal A1). Tá an córas deartha go sainiúil chun monatóireacht agus rialú a dhéanamh ar 
chomhlíonadh théarmaí an Achta. 

I líon beag cásanna nuair nach ndéantar íocaíochtaí laistigh den tréimhse reachtúil, déantar na híocaíochtaí 
úis chuí. 

Íocaíochtaí a raibh feidhm ag Íoc Pras maidir leo idir Eanáir agus Nollaig 2013: 

Luach Iomlán na nÍocaíochtaí ar fad: €3,353929.00 

Luach Iomlán na n-íocaíochtaí déanacha ar fad (faoi 

bhun €320 san áireamh): €4,272.67 

Luach Iomlán na n-íocaíochtaí déanacha ar fad (thar 

€320): €160,043.85 

Luach na n-íocaíochtaí déanacha mar % d'iomlán na n-

íocaíochtaí: 4.9% 

Líon na n-íocaíochtaí déanacha ar mhó iad ná €320: 41 

An Méid Úis a íocadh: €4,089.14 

An méid úis mar chéatadán d'iomlán na n-íocaíochtaí:                  0.12 % 

Léiriú ginearálta ar Fhad Ama na Moilleanna: 63 lá 

 

 

 


