
 
 
 

Tuarascáil Bhliantúil  
Oifig an Ard-Aighne   

 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
A chuimsíonn 
 
 
 
 
 

 An Chéad Tuarascáil um Dhul Chun Cinn maidir 
le Cur i bhFeidhm an Ráitis Straitéise 2008 – 
2010, agus 

 
 

 An Chéad Tuarascáil um Chur i bhFeidhm 
Threoir Seirbhíse Cliant Oifig Shráid 
Mhuirfean 2008–2010 agus Phlean Gníomhaíochta 
Custaiméirí Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit 
2008–2010 

 
 

1 



Clár Ábhar 
   
Réamhrá ón Ard-Aighne 
 
 
Réamhrá ón Ard-Stiúrthóir  
 
 
Caibidil 1: Róil agus Feidhmeanna  
 
 
Caibidil 2: Ráiteas Misin agus Spriocanna  
  Féachaint don Mhisean a bhaint amach mar a leagtar amach sa Ráiteas 
Straitéise 2008–2010 
 
   

Caibidil 3: Príomhfhorbairtí in 2009 
  Cuid I Forbairtí Dlí 
  Cuid II Forbairtí Eagraíochtúla 
 
 
 
Caibidil 4: Dul chun cinn a Baineadh Amach maidir le gnóthú 
Sprioc 1 – Abhcóidí Comhairleacha   
 

Saintacaíocht agus sainchomhairle ardchaighdeáin a chur ar fáil don 
Ard-Aighne agus dualgais a oifige á gcomhlíonadh aige trí 
shainseirbhísí na nAbhcóidí Comhairleacha a sholáthar ar mhodh 
freagrach, éifeachtúil agus éifeachtach i réimsí dlí lena mbaineann 
tábhacht don Rialtas. 
 

 
Caibidil 5: Dul chun cinn a Baineadh amach maidir le gnóthú 
Sprioc 2 – Dréachtóirí Parlaiminte  

Sainseirbhís ardchaighdeáin ghairmiúil dréachtaithe reachtaíochta a 
sholáthar don Rialtas. 
 

 
Caibidil 6: Dul chun cinn a Baineadh amach maidir le gnóthú 

Sprioc 3 – Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit (CSSO) 
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. 

 
 

2 



Caibidil 7: Dul chun cinn a Baineadh amach maidir le gnóthú 
Sprioc 4 – Seirbhísí Tacaíochta Gnó Oifig Shráid 
Mhuirfean agus CSSO 
Seirbhísí nua-aimseartha gairmiúla tacaíochta corparáideacha agus gnó 
a sholáthar a sheachadann seirbhís ar ardchaighdeán chuig cliaint agus 
custaiméirí inmheánacha agus seachtracha. 

 
 
Iarscríbhinní 
  
A:  Billí Rialtais a Foilsíodh in 2009 
 
B:  Billí Poiblí a Achtaíodh in 2009 
 
C: Toradh don bhliain 2009 agus Meastacháin don bhliain 

2009, Oifig an Ard-Aighne (Oifig Shráid Mhuirfean) 
agus CSSO  

 
D: Ráitis Aschuir 2009, Oifig an Ard-Aighne (Oifig Shráid 

Mhuirfean) agus CSSO 
 
E: Ráitis Chomhlíonta; Tuarascálacha um Chleachtais 

Íocaíochta 2009, Oifig an Ard-Aighne (Oifig Shráid 
Mhuirfean) agus CSSO  

 
F: Ionadaíocht na hOifige ar Choistí agus Grúpaí Oibre in 

2009 
 
G:  Staitisticí Saorála Faisnéise, 2009 
 
H:  Mionsonraí Oiliúna agus Forbartha, 2009 
 
I:  Cairt Eagraíochta 
 
J: Cásanna Ard-Chúirte agus na Cúirte Uachtaraí ón 

mbliain 2008 lenar bhain Breithiúnais Stáit na Cúirte 

Breithiúnais Eorpaí   (ECJ) agus na Cúirte Chéadchéime 

(CFI) lenar bhain Éire in 2009 

Ábhair a bhaineann leis an gCúirt Eorpach um Chearta 
an Duine (ECHR) in 2009 
 

 

3 



 
 
 

4 



  
 
Réamhrá ón Ard-Aighne  
 
 
 
 
 
 
Paul Gallagher, SC 
An tArd-Aighne 
 

 

5 



 
Réamhrá ón Ard-Stiúrthóir   
 
 
 
Liam O'Daly 
Ard-Stiúrthóir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 



  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. 

 

 

Abhcóidí Comhairleacha   

Roinntear taobh Comhairleach na hOifige i gcúig Ghrúpa speisialtóireachta a 

chlúdaíonn na mórspeisialtóireachtaí dlí go léir. Tá abhcóidí mar chuid de (Abhcóidí 

Comhairleacha) a ndéanann gach duine acu speisialtóireacht dhomhain, i raon éagsúla 
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sainréimsí dlí.  Ina theannta sin, tá freagracht ar an Leas-Ardstiúrthóir as 

speisialachais nó speisialachais shonracha, lena n-áirítear an Comhairleoir Dlí le 

Buanionadaíocht na hÉireann don Aontas Eorpach sa Bhruiséil. 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. 

 

Obair na nAbhcóidí Comhairleacha 

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 

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. 

 

Buanionadaíocht don Aontas Eorpach  
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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-

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 dlúthbhaint idir Cinn Riaracháin agus baill foirne Aonaid ábhartha san dá Oifig 

agus an baill foirne lena mbaineann an ról céanna in Oifigí Dlí eile faoi na 

saincheisteanna a imríonn tionchar ar na hOifigí. Déantar dlúth-theagmháil chomh 

maith idir na Cinn Riaracháin agus baill foirne Aonaid ábhartha le baill foirne i Ranna 

agus Oifigí eile Rialtais faoi shaincheisteanna áirithe.  
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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 ceithre Sprioc ón Ráiteas Misin;  
 
 

 Saintacaíocht agus sainchomhairle ardchaighdeáin a chur ar fáil don Ard-
Aighne agus dualgais a oifige á gcomhlíonadh aige trí shainseirbhísí na 
nAbhcóidí Comhairleacha a sholáthar ar mhodh freagrach, éifeachtúil agus 
éifeachtach i réimsí dlí lena mbaineann tábhacht don Rialtas. 

 
 

 Sainseirbhís ardchaighdeáin ghairmiúil dréachtaithe reachtaíochta a sholáthar 
don Rialtas. 

 
 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 gairmiúla agus nua-aimseartha tacaíochta corparáide agus gnó a 

sheachadfaidh seirbhís ar an gcaighdeán is airde do chliaint agus custaiméirí 
inmheánacha agus seachtracha. 
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Cuid I: Forbairtí Dlí 
 
Obair Oifig an Ard-Aighne, Oifig Shráid Mhuirfean, in 2009 

 

 

Obair na nAbhcóidí Comhairleacha in 2009 

Chuir na hAbhcóidí Comhairleacha comhairle ar fáil do Ranna agus Oifigí i rith 2009, 

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.   

 

 
Tá freagracht ar Ghrúpa A sna limistéir seo: an dlí coiriúil, na Gardaí, na príosúin, 

feidhmeanna dlí coiriúla an Ard-Aighne, an Cúnamh Dlíthiúil, an Coimisiún um 

Athchóiriú an Dlí, Billí Reachtúla um Athchóiriú an Dlí, sócmhainní coiriúla, 

tascradh na bpacáistí telecom agus poist, lena n-áirítear gnéithe den chúnamh 

frithpháirteach dlíthiúil, comhar idirnáisiúnta maidir le hábhair choiriúla, bearta um 

cheartas coiriúil AE – Teidil IV, na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre, Ceadúnú, 

Comhaontú Aoine an Chéasta, an Dlí Toghcháin.  

 

Tá freagracht ar Ghrúpa B sna limistéir seo: an dlí príobháideach idirnáisiúnta, an 

trádáil idir bhreac agus chorr, staidreamh, ionstraimí reachtúla, gortú pearsanta, tobac, 

dlí na sláinte, an fhuil, mí-úsáid leanaí, an Ginmhilleadh, an uchtáil, atáirgeadh 

daonna cuidithe, oideachas, an dlí teaghlaigh, Cúnamh Dlíthiúil Sibhialta, an 

chinsireacht, aturnaetha / abhcóidí, an tAcht um Ionchúisimh na gCoireanna 1974, an 

tSláinte agus an tsábháilteacht, an dlí núicléach agus comhshaoil, Talmhaíocht agus 

Achtanna Dobharshaothraithe um Pleanáil Imeall Trá agus Iascaigh. 

 

Tá freagracht ar Ghrúpa C i limistéir an tearmainn, na himirce agus na saoránachta. 

 

Tá freagracht ar Ghrúpa D sna limistéir seo: an dlí trádála Idirnáisiúnta, 

teileachumarsáidí, an Bonneagar Náisiúnta/NDP/PPP’s., an Dlí Ioncaim, an 

Leithghabháil agus an Caiteachas Poiblí, Seirbhísí Airgeadais, Árachas, an Dlí 

Comhlachta, Féimheacht/Dócmhainneacht/Leachtuithe, Cumaisc agus Monoplachtaí, 

an Ghaeltacht, an Chosaint, an Mhéadreolaíocht, an Mhianadóireacht agus an 
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Cairéalú, an Peitriliam, Taiscéaladh Ghrinneall na Farraige – an Scairbh Ilchríochach, 

l-Tráchtáil, comhlachtaí Stát-tionscanta, agus Údaráis Stáit eile, an tAcht um Maoin 

an Stáit, Réadmhaoin, Gníomhartha Insteora, Probháid, Comharbas, Carthanais agus 

Eastáit Eiséata, Clárú Talún, Tiarnaí Talún agus Tionóntaí, Ceartas Sibhialta, 

Cróinéirí, an Ghaeilge, cúrsaí Cultúrtha, cúnamh agus deontais Stáit agus an dlí 

Iomaíochta.  

 

Tá freagracht ar Ghrúpa E sna limistéir seo: an Réadmhaoin Intleachtúil, an Dlí 

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

Saoráil Faisnéise, conarthaí Rialtais agus an fháil phoiblí, Eadráin, an dlí Leasa 

Shóisialaigh, an tSeirbhís Phoiblí, an tOireachtas, Airí agus Rúnaithe, Tuarastal, 

liúntais agus pinsean na nAirí, Eitic, an Dlí Saothair,an Turasóireacht, cosaint an 

Tomhaltóra, Leictreachas, Gás, an Dlí Poist, tárlú ar Bhóithre, Busanna, Tacsaithe, 

Iompar Iarnróid, Iompar Aeir, an Dlí Farraige, an dlí Loingseoireachta, Cuanta, 

Seirbhís Ghardaí Cósta na hÉireann, Coimisinéirí Soilse agus Muiríní na hÉireann.  

 

Leas Phríomh Stiúrthóir: Tá freagracht ar an DDG sna limistéir seo: Reachtaíocht 

Chlúmhillte/Phríobháide, Costais Bhinse, Binsí agus Coimisiúin Fiosrúcháin, 

(pléifidh an Grúpa sin le Binsí agus Coimisiúin a thagann faoi réim ábhar 

speisialachas Grúpa), Binse Morris, saincheisteanna Institiúideacha AE, córas 

Dlíthiúil an AE, saincheisteanna Cothrománacha, obair a bhaineann leis an mBruiséil 

go sainiúil, Saincheisteanna Cothrománacha – Cearta Daonna (DG), Ionchúisimh 

Iascaigh (DG). 

 
Baineann suntas ar leith leis na cásanna seo a leanas a cinneadh in 2008 inar thug na 

hAbhcóidí Comhairleacha cúnamh le soláthar comhairle agus treoracha.   

 

Reachtaíocht 

 

Chuir na hAbhcóidí Comhairleacha comhairle ar fáil chomh maith maidir le 

reachtaíocht phríomhúil agus thánaisteach a dréachtaíodh in Oifig na nDréachtóirí 

Parlaiminte in 2009.   
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Dlí Idirnáisiúnta  

 

Chuir an Oifig comhairle ar fáil maidir le han-chuid Coinbhinsiúin, Prótacail agus 

Comhaontuithe idirnáisiúnta, chomh maith le cásanna agus forbairtí reachtaíochta i 

ndlí idirnáisiúnta in 2007.  Cuireadh comhairle ar fáil chomh maith maidir le líon mór 

dréacht-Chomhaontuithe déthaobhacha sna réimsí a bhain le heiseachadadh agus 

cúnamh firthpháirteach dlí le tíortha nach baill den AE iad. 

 

 

Saincheisteanna Oideachais  

D’éiligh dlíthíocht na riachtanas speisialta cur chuige a bhí comhordaithe go dlúth i 

rith na bliana 2009. Laghdaigh ar an dlíthíocht go suntasach sna cásanna seo ó 2008.  

Dlíthíocht Altrachta Bhaile  

Bhí saincheisteanna maidir le dlíthíocht altrachta baile agus an Scéim Athíocaíochta 

Sláinte i gcónaí ina limistéir éilitheacha nár mhór aird ar leith a thabhairt orthu sa 

bhliain 2009.  

Saincheisteanna Comhshaoil  

Bhí saincheisteanna comhshaoil agus imeachtaí um mainneachtain arna dtionscnamh 

in aghaidh an Stáit agus an dlíthíocht teaghlaigh i gcónaí ina limistéar éilitheach nár 

mhór aird ar leith a dhíriú air i rith na bliana.  

 

Binsí agus Fiosrúcháin  

 

I rith 2008, bhí saincheisteanna dlí a raibh baint acu le binsí reachtúla agus 

neamhreachtúla ina ngné thábhachtach d’obair na nAbhcóidí Comhairleacha i gcónaí. 

 

Eagraíochtaí Idirnáisiúnta agus AE  

 

Ghlac Abhcóidí Comhairleacha san Oifig páirt chomh maith sna grúpaí oibre ábhartha 

a liostaítear ar Iarscríbhinn F. 

 

Árachas Sláinte  
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I rith 2008 thug an Oifig an-chuid comhairle don Roinn iarratais go sonrach maidir 

leis an scéim um chothromú riosca (RES) agus thug sí comhairle chomh maith maidir 

le dlíthíocht eile a bhain leis an scéim.   

Baincéireacht 

  

The Office has had a detailed involvement in advising Government and relevant 

Departments in relation to matters arising out of the financial crisis, including the 

development of policy, the drafting of legislation, compliance with EU law and the 

interpretation and giving effect to legislation. The following have been advised on by 

the Office in the context of drafting the following legislation: 

 

 An tAcht um Thacaíocht Airgeadais na bhForas Creidmheasa 2008, lena n-

áirítear comhairle a thabhairt ar cheadú an chúnaimh Stáit do ráthaíocht an 

Rialtais a tugadh do na bainc Éireannacha;  

 Scéim Tacaíochta Airgeadais na bhForas Creidmheasa 2008 (de bhun an 

Achta thuas) lena n-áirítear saincheisteanna dlíthiúla a bhaineann lena cur i 

gcrích agus cúnamh gaolmhar stáit agus saincheisteanna iomaíochta;  

 Acht Anglo Irish Bank 2009;  

 Athbhreithniú ar an Scéim Ráthaíochta um Thacaíocht Airgeadais na 

bhForas Creidmheasa agus Scéim Ionstraime Slándála um Fhiachas 

Incháilithe arna hathchóiriú agus fógairt an chúnaimh stáit don Choimisiún 

Eorpach;  

 Bille na mBeart Airgeadais (Forálacha Éagsúla) 2009 (sa Seanad an 

tseachtain seo) a chuimsíonn leasuithe ar Acht CIFS 2008 agus cur i gcrích 

an Treoir Réamheolaire;  

 Comhairle ar athchaipitliú Anglo Irish Bank;  

 Bille agus Scéim NAMA lena n-áirítear teagmháil leanúnach leis an 

gCoimisiún AE maidir le scóip na scéime atá le fógairt agus modheolaíocht 

luachála srl. na n-airleacan réadmhaoine atá le haistriú.  

 

Go ginearálta d’éiligh an obair seo sa limistéar airgeadais go ndeachthas i ngleic ar 

bhealach dian leis an Roinn ábhartha agus a n-aturnaetha, an Banc Lárnach, an 

Rialaitheoir Airgeadais agus gnólacht na gcomhairleoirí airgeadais corparáideacha.  
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An Pháirtíocht Sóisialta  

 

I rith na bliana 2009, lean an Oifig uirthi ag cur ar fáil comhairle dhlíthiúil agus 

tacaíochta i ndáil le bearta dlí fostaíochta lena n-áirítear réimse tograí don 

reachtaíocht a chuimsigh an Bille um Chomhlíonadh Fostaíochta, an Bille Caidrimh 

Thionscail (Leasú) agus an Bille um Rialáil na Gníomhaireachta Fostaíochta.  

 

An Coimisiún um Athchóiriú an Dlí  

Lean an Oifig ar aghaidh ag tacú leis an gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí le linn a 

chuid oibre i rith 2009.    

 

Dlí Ceartais agus Coiriúil  

 

Chuir an Oifig comhairle ar fáil ag an leibhéal AE maidir le roinnt bearta molta faoin 

Teideal VI TEU a bhaineann le réimsí cosúil le comhroinnt faisnéise, dlí nós 

imeachta, aitheantas frithpháirteach agus dlí substainteach. 

Chabhraigh an Oifig leis an Ard-Aighne agus a ról á chomhlíonadh aige i rith 2009 

mar bhall den Justice Future Group a rinne moltaí maidir le tosaíochtaí an 

Choimisiúin Eorpaigh sa réimse Cheartais agus Ghnóthaí Baile. 

 

Cásanna Eiseachadta agus Barántais Ghabhála Eorpaigh  

 
Oibríonn an Oifig go han-dlúth leis an Údarás Láir ag an Roinn Dlí agus Cirt, 

Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, an Garda Síochána agus i roinnt cásanna, an 

Roinn Gnóthaí Eachtracha maidir leis na hábhair seo.  Tá méadú mór tagtha ar mhéid 

na hoibre sa réimse seo le blianta beaga anuas.  I rith 2009 tháinig Abhcóide 

Comhairleach ar iasacht chuig an rannóg sa Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus 

Athchóirithe Dlí chun comhairle a thabhairt i leith na n-ábhar seo. 

 

Ghéill an Stát 73 duine i rith 2008 faoin Acht um Barántas Gabhála Eorpach 2003.  

Rinneadh roinnt breithiúnais thábhachtacha faoin Acht in 2009.  

An Coimisiún um Athchóiriú an Dlí  
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Lean an Oifig ar aghaidh ag tacú leis an gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí le linn a 

chuid oibre i rith 2009.    

 

Na hAbhcóidí Comhairleacha i mBuanionadaíocht na 

hÉireann sa Bhruiséil 2009  

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. 

 

 

Obair na nDréachtóirí Parlaiminte in 2009  

 

Dhréachtaigh Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte leis an Rialtas (OPC) líon mór Billí 

agus Ionstraimí Reachtúla i rith 2009.  I measc na 52 Bille Rialtais a foilsíodh (féach 

Iarscríbhinn A) agus na 47 Bille a ritheadh (féach Iarscríbhinn B) le linn 2009, 

thug an Oifig faoi roinnt mhórthionscnamh dréachtaithe lena n-áirítear: 

 

An Bille Uchtála 2009  
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Forálann an Bille do bhunú Údarás Uchtála na hÉireann, a ghlacfaidh áit an Bhoird 

Uchtála. Daingníonn sé an dlí a stiúrann an uchtáil sa Stát, lena n-áirítear uchtáil 

leanaí a rugadh taobh amuigh den Stát, agus tugann sé feidhm dlí do Choinbhinsiún 

na Háige ar Chosaint na Leanaí agus ar an gComhar i ndáil leis an Uchtáil idir 

thíortha 1993. Forálann sé freisin don teagmhas leanaí eachtrannacha a uchtáil ó stáit 

nach bhfuil páirteach i gCoinbhinsiún na Háige má síníodh comhaontuithe 

déthaobhacha d’uchtálacha dá sórt leis na stáit sin agus an Stát.  

 
 
Acht Corparáideach Anglo Irish Bank 2009 
 

Thug Acht Corparáideach Anglo Irish Bank 2009 an banc céanna isteach in 

úinéireacht phoiblí chun aon chliseadh bagrach ab fhéidir a sheachaint agus an 

damáiste tromchúiseach iarmhartach do chobhsaíocht an chórais airgeadais 

Éireannaigh.  

 

Acht na gCarthanas 2009  

Déanann Acht na gCarthanas 2009 –  

 Coimisinéirí na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanacha a 

dhíscaoileadh 

 Comhlacht a bhunú ar a dtugfar Údarás Rialála na gCarthanas chun faireachán 

a dhéanamh ar eagraíochtaí carthanacha agus chun iad a phóilíniú  

 Foráil do bhunú chlár na n-eagraíochtaí carthanacha uile ag oibriú sa Stát arna 

choinneáil ag Údarás Rialála na gCarthanas 

 Coinneáil na gcuntas cuí do na heagraíochtaí carthanacha a éileamh agus 

iniúchadh bliantúil na gcuntas sin  

 Foráil d’imscrúdú imeachtaí eagraíochta carthanaí do chigirí arna gceapadh ag 

Údarás Rialála na gCarthanas  

 Binse Achomarc Carthanach a bhunú chun achomhairc ag eascairt as cinntí 

Údarás Rialála na gCarthanas a éisteacht  

 An tAcht um Bailiúchán Sráide agus ó Theach go Teach 1962 a leasú chun 

freastal ar theicnící nua arna bhfeidhmiú ag eagraíochtaí carthanacha agus iad 

ag iarraidh tabhartas ón bpobal 
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An Bille um Páirtíocht Sibhialta 2009  

 
Bunaíonn an Bille scéim nua ag ceadú páirtíocht sibhialta idir beirt aosach den ghnéas 

céanna ag cruthú ceart, oibleagáidí agus cosaintí de dhroim dul isteach sna 

páirtíochtaí sibhialta (lena n-áirítear cosaint an tí a roinneann na páirtithe, cothabháil 

na bpáirtithe sibhialta (lena n-áirítear astú na n-orduithe tuillimh), cúrsaí comharbais 

agus leathnú na gcosaintí foreigin teaghlaigh, chomh maith le forálacha éagsúla lena 

n-áirítear, i ndáil le cearta réadmhaoine, forálacha cúitimh i reachta, pinsin agus 

rialacha coinbhleachta leasa eile.) Forálann sé freisin do chealú agus díscaoileadh na 

bpáirtíochtaí sibhialta agus aitheantas na ngaol eachtrannach mar pháirtíochtaí 

sibhialta san áit a bhfuil údar leis. Forálann an Bille freisin do scéim chúitimh do 

chúplaí nach den ghnéas céanna iad agus ar den ghnéas céanna iad i ndiaidh briseadh 

gaoil san áit go raibh siad ag maireachtáil le chéile ach gan iad pósta nó cláraithe i 

bpáirtíochtaí sibhialta. Fágann an Bille gur féidir tarraingt siar as an scéim seo 

bealach na gcomhaontuithe comh-mhaireachtála.  

 

Bille Comhdhlúthú agus Athchóiriú na gCuideachtaí  

 
I rith na bliana 2009, lean an OPC, i gcomhar leis an Roinn ábhartha, chun an obair ar 

an mBille seo a chur chun cinn. De thoradh riachtanais chlár reachtúil an Rialtais sa 

bhliain 2009 cuireadh ar athló roinnt gnéithe de Mhíreanna éagsúla den Bhille. In 

ainneoin an riachtanais don athsceidealadh seo áfach, ba é an dáil ar 31 Nollaig 2009, 

nár fhan ach Mír A11 (Foirceannadh) i gColún A den Scéim Ghinearálta chun déileáil 

léi, i dtéarmaí dréacht tosaigh di a chur ar fáil don Roinn.  

 

Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte  

 
Forálann an tAcht seo do chur faoi choimeád na bpríosúnaithe agus na ndaoine eile 

agus iad ag feitheamh ar láithreas os comhair na cúirte, leagann sé amach na nósanna 

imeachta a chaitear leanúint dóibh nuair a tharlaíonn cur faoi choimeád dá shórt, agus 

bronnann sé cumhachtaí áirithe ar na hoifigigh a gcuirtear na daoine seo faoina 

gcoimeád sealadach. Forálann sé freisin do choinneáil na ndaoine i gcealla coinneála i 
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bhfoirgneamh na cúirte nó ina aice agus iad ag feitheamh ar láithreas os comhair na 

cúirte.  

 

Ceadaíonn an tAcht freisin bunú na ‘gcomhoifigí cúirte’ do Sheirbhís na gCuirteanna 

(nó, i gcásanna áirithe don Rialtas), inar féidir gnó dhá oifig chúirte nó níos mó atá 

ann cheana féin a dhéanamh, agus bainisteoireacht na n-oifigí seo agus foireann a 

sholáthar dóibh. A fhad agus atá feidhm ghinearálta ag an Acht, cheadaigh a achtú i 

Samhain 2009 oibriú an Choimpléisc nua Chúirteanna Coiriúla i mBaile Átha Cliath 

7.  

 

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Leasú) 2009  

  Forálann an tAcht seo do bhearta breise i ndáil leis an gcoir eagraithe a chomhrac, 

lena n-áirítear athshainmhíniú ar an gcoir a bheith rannpháirteach in imeachtaí a 

d’fhéadfadh cumas eagraíochta coiriúla chun coireanna tromchúiseacha a dhéanamh a 

mhéadú (arna thabhairt isteach i gcéadóir ag an Acht um Cheartas Coiriúil 2006), 

cruthú coire maidir le himeachtaí eagraíochta coiriúla a stiúradh agus freisin 

athshainmhíniú ar an nath ‘eagraíocht choiriúil’ é féin (atá ar áireamh in Acht 2006). 

Cumasaíonn an tAcht triail na gcoireanna eagraithe coiriúla sa Chúirt Speisialta 

Choiriúil agus forálann sé d’inghlacthacht tuairim Gharda (nó iarGharda) leis an 

saineolas oiriúnach maidir le heagraíocht choiriúil a bheith ann. Chuir an tAcht 

athruithe éagsúla eile i bhfeidhm ar an dlí coiriúil agus an nós imeachta (agus ní 

hamháin i réimse na coire eagraithe) go háirithe i ndáil leis na cumhachtaí, faoi go 

leor achtuithe, chun amhrasaigh a choinneáil d’fhonn iad a cheistiú. Thionóil an 

tUachtarán cruinniú de Chomhairle an Stáit d’fhonn measúnú a dhéanamh ar cibé acu 

a chuirfí an Bille don Acht seo faoi Airteagal 26 den Bhunreacht faoi bhráid na Cúirte 

Uachtaraí; ba é an toradh a bhí ar an gcruinniú gur chinn an tUachtarán gan é a chur 

faoi bhráid.  

 

 

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú 

Sceimhlitheoirí) 2009  

Is iad príomhaidhmeanna an Bhille seo éifeacht a thabhairt don Treoir AE a dtugtar 

‘An Tríú Treoir Sciúrtha Airgid’ uirthi de ghnáth agus chun éifeacht a thabhairt 
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d’fhorálacha áirithe de chuid Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an gCoir 

Eagraithe Trasnáisiúnta. Déanann an Bille mar a leanas ach go háirithe -  

 Leagann sé amach coireanna an sciúrtha airgid, lena n-áirítear sciúradh airgid 

a tharlaíonn taobh amuigh den Stát  

 Forálann sé chun treoracha agus orduithe a dhéanamh a chalcann idirbhearta 

amhrasacha agus seirbhísí a chumasaíonn beartú na n-imscrúduithe 

 Méadaíonn sé na hoibleagáidí ar sholáthraithe seirbhíse idir airgeadúil agus 

eile, lena n-áirítear dlíodóirí, cuntasóirí, gníomhairí eastáit réadaigh agus 

clubanna ball príobháideach, chun custaiméirí agus dílseánaigh bheinifíse 

bhainteacha a aithint agus chun faireachán a dhéanamh ar idirbhearta  

 Éilíonn sé ar na soláthraithe seirbhíse sin idirbhearta amhrasacha a thuairisciú 

chuig an nGarda Síochána agus na Coimisinéirí Ioncaim 

 Forálann sé d’fhaireachán a dhéanamh ar na soláthraithe seirbhíse sin do 

chomhlachtaí gairmiúla éagsúla nó don Aire Cirt, Comhionannais agus 

Athchóirithe Dlí, agus 

 Forálann sé do cheadúnú an iontaobhais nó na soláthraithe seirbhíse 

comhlachta   

 

An Bille um Nós Imeachta Coiriúil 2009  
 
Cuireann an Bille seo san áireamh go leor de na moltaí arna gcuimsiú sa tuarascáil 

dheireanach den Chothromaíocht sa Ghrúpa Athbhreithnithe Dlí Choiriúil agus 

forálfaidh sé do leasú ar an dlí a bhaineann le fianaise éifeachta an íobartaigh, agus 

leathnóidh sé ach go háirithe an teidlíocht chun ráiteas béil a dhéanamh ag éisteacht 

phianbhreithe do mhuintir na n-íobartach i gcás coireanna áirithe.  

Forálann an bille do mhodhnú ar an riail i gcoinne na déghuaise chun cead a thabhairt 

duine a éigiontaíodh i gcoir a chur ar triail arís faoi imthosca teoranta áirithe san áit 

go n-eascraíonn fianaise nua áititheach nó san áit go bhfuil an t-éigiontú faoi smál. 

Déantar foráil sa Bhille freisin chun a chur ar chumas Stiúrthóir na nIonchúiseamh 

Poiblí éigiontuithe agus rialuithe áirithe a achomharc ar bhonn go ndíobháil chun na 

Cúirte Uachtaraí. Forálfaidh an Bille freisin don mhodhnú ar na rialacha a rialaíonn 

fianaise charachtair an chúisí nó íobartaigh na gcoireanna líomhnaithe agus athrú ar 

an mbealach ina dtugtar sainfhianaise ar aird. Forálfaidh sé freisin do theacht ar ais nó 
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do dhiúscairt na fíorfhianaise roimh thriail. Forálfaidh an Bille freisin do roinnt ábhar 

éagsúil a bhaineann le hachomhairc.  

 

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Faireachas) 2009  

Forálann an tAcht d’inghlacthacht na faisnéise agus an ábhair sa chúirt a fuarthas trí 

fheidhmiú an fhaireachais. Cruthaíonn sé scéim údaraithe dlíthiúil d’fheidhmiú an 

fhaireachais. Forálann sé don fhaireachas gan údarú faoi imthosca teoranta agus do 

thréimhsí teoranta san áit go gceadaíonn oifigigh shinsearacha an feidhmiú faoi réir 

cheanglais taifeadta agus tuairiscithe. Forálann sé thairis sin san áit go bhféadfaí an 

fhaisnéis a fháil trí mhodh ba lú treallús an fhearais rianaithe gur chóir an modh seo a 

ghlacadh de rogha ar an bhfaireachas iomlán. Tá feidhmiú na bhfearas rianaithe faoi 

réir cheadú sinsearach oifigiúil agus tá forálacha ann ag éileamh taifeadta an 

cheadaithe chomh maith le tuairisciú ar fheidhmiú na bhfearas rianaithe. Tá ar 

áireamh san Acht freisin forálacha do nósanna imeachta an dearmaid agus na ngearán, 

agus leagann sé amach freisin cosaintí do rúndacht an ábhair a fuarthas. Tá leasuithe 

iarmhartacha ar Achtanna eile freisin. 

 

An tAcht um Chlúmhilleadh 2009  

 Cuireann sé ar ceal an t-idirdhealú idir leabhal agus béadchaint  

 Cuireann sé ar ceal cosaintí uile an dlí choitinn agus cuireann sé cosaintí nua 

reachtúla maidir leis an tort ina n-áit  

 Forálann sé do chosaint foilseacháin chothroim réasúnta san áit go bhfoilsíonn 

na meáin ráiteas clúmhillte a bhaineann le duine ar chuntar gur le hintinn 

mhaith a foilsíodh é, go mbaineann sé le hábhar a bhfuil tábhacht phoiblí leis, 

gur ar mhaithe le leas an phobail a dhéantar é a chaibidil agus go bhfuil sé 

cothrom agus réasúnta agus cúrsaí amhlaidh, an ráiteas a fhoilsiú 

 Ceadaíonn sé don chosantóir lóisteáil airgid a dhéanamh sa chúirt gan admháil 

freagrachta a dhéanamh  

 Forálann sé don chúiteamh de bhreis ar chúiteamh damáistí, ordú ceartaithe 

mar shampla, ag éileamh ar an gcosantóir ceartú ar ráiteas clúmhillte a fhoilsiú 
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 Ceadaíonn sé don éilitheoir caingean a thionscnamh ag lorg dearbhaithe go 

ndearnadh clúmhilleadh air nó uirthi go bréagach faoi réir dó nó di gan a 

bheith in ann damáistí a bhaint má thoghann sé nó sí dearbhú dá shórt a lorg 

 Leasaíonn sé Reacht na bhFoirceann 1957 chun foráil a dhéanamh nach féidir 

caingean clúmhillte a thionscnamh i ndiaidh dul in éag bliana amháin nó do 

thréimhse nach sia ná dhá bhliain faoi mar a cheadaíonn an chúirt, ó fhabhrú 

chúis na caingne 

 Cuireann sé ar ceal coireanna an leabhail chlúmhillte, an leabhail 

cheannaircigh agus an leabhail gháirsiúil  

 Forálann sé do shainmhíniú blaisféime chun éifeacht a thabhairt don cheanglas 

in Alt 40.6.1.i den Bhunreacht go mbeadh coir ann ábhar blaisféime a fhoilsiú 

nó a rá  

 Forálann sé don Aire Cirt Comhionannais agus Athchóirithe Dlí 

Preaschomhairle a aithint   

 

An tAcht Cosanta (Forálacha Éagsúla) 2009  

Forálann an tAcht Cosanta (Forálacha Éagsúla) 2009 –  

 Go mbeidh rannpháirtíocht an Stáit i dtionscadail agus i gcláir faoi Ailt 20 

agus 21 de ChomhImeachtaí na Comhairle 2004/551/CFSP de 12 Iúil 2004 ar 

bhunú na Gníomhaireachta Cosanta Eorpaí, faoi réir cheadú roimh ré an 

Rialtais agus Dáil Éireann  

 Go mbeidh rannpháirtíocht an Stáit sa bhuanchomhar struchtúrtha a 

dtagraítear dó in Alt 42 de Chonradh an Aontais Eorpaigh freisin faoi réir 

cheadaithe dá shórt    

 

An tAcht Toghchánach (Leasú) 2009 

Déanann an tAcht seo: (i) líon na mball atá le toghadh do thoghlaigh na Dála agus 

Parlaimint na hEorpa a athbhreithniú, (ii) an dlí a bhaineann leis an gCoimisiún um 

Thoghlaigh a leasú trí fhoráil a dhéanamh go mbunófar an Coimisiún ar thuarascáil 

Daonáirimh a fhoilsiú don PhríomhOifig Straidrimh i ndiaidh Daonáirimh ag sonrú 
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toradh an daonáirimh roimh ré i ndáil le daonra iomlán an Stáit, (iii) foráil do nósanna 

imeachta eile d’ainmniú na n-iarrthóirí neamhpháirtí ag toghcháin Eorpacha agus 

áitiúla bealach an aontaithe nó na héarlaise, agus (iv) leasuithe breise ar Rialúcháin na 

dToghchán Áitiúil 1995 a sholáthar agus éifeacht reachtúil a thabhairt dóibh.  

 

An Bille um Rialáil na Gníomhaireachta Fostaíochta 2009  

Forálfaidh an Bille do –  

 Cheadúnú na ngníomhaireachtaí fostaíochta ar mian leo feidhmiú sa Stát don 

Aire Fiontair, Trádála agus Fostaíochta  

 Cheadú soláthar na seirbhísí gníomhaireachta fostaíochta sa Stát gan 

cheadúnas do ghníomhaireachtaí fostaíochta áirithe bunaithe i stáit EEA 

ainmnithe  

 Ainmniú stát áirithe EEA don Aire d’fhonn déanamh in éagmais an cheanglais 

go bhfaigheann gníomhaireachtaí fostaíochta atá bunaithe sna stáit sin 

ceadúnas chun feidhmiú sa Stát  

 Ionchúiseamh na ndaoine a dhéanann coireanna in absentia a bhfuil foráil dó 

sa Bhille  

 Chód cleachta chun treoir a thabhairt do ghníomhaireachtaí fostaíochta maidir 

le comhlíontacht leis an mBille 

 Chomhar riarthach don Aire le comhlachtaí reachtúla eachtrannacha i ndáil le 

póilíniú na ngníomhaireachtaí fostaíochta  

 Bhunú Coiste Comhairle don Aire um Ghníomhaireachtaí Fostaíochta d’fhonn 

cúnamh a thabhairt dó agus comhairle a chur air i ndáil le comhall a chuid 

feidhmeanna faoin mBille.  

 

An tAcht Aontais Eorpaigh 2009  

 Leasaíonn sé Acht na gComhphobal Eorpach 1972 agus an tAcht Aontais 

Eorpaigh (Grinnscrúdú) 2002 de dhroim teacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin 
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 Bronnann sé cumhachtaí ar Thithe an Oireachtais chun -  

(a) Cur in aghaidh cinntí áirithe á nglacadh ag an Stát faoin gConradh ar 

an Aontas Eorpach agus faoin gConradh ar Fheidhmiú an Aontais 

Eorpaigh  

(b) Tuairim réasúnta a eisiúint d’Uachtaráin na Parlaiminte Eorpaí, na 

Comhairle agus an Choimisiúin Eorpaigh de bhun Alt 6 de Phrótacal 

Uimh. 2 de Chonradh an Aontais Eorpaigh agus den Chonradh ar 

Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus 

(c) Éilíonn sé ar an Aire Gnóthaí Eachtracha chun socrú a dhéanamh 

d’imeachtaí ag lorg athbhreithnithe ar acht de chuid institiúid an 

Aontais Eorpaigh le tionscnamh i gCúirt Bhreithiúnais an Aontais 

Eorpaigh de réir Alt 263 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 

Eorpaigh  

 Tá le tuiscint uaidh gur chuige atá gach ionstraim reachtúil atá déanta d’fhonn 

éifeacht a thabhairt d’acht de chuid institiúide den Aontas Eorpach a 

aisghaireann agus a chódaíonn acht de chuid institiúide dá sórt ina dhiaidh sin, 

chun éifeacht a thabhairt don acht códaithe a leanann.  

 

An tAcht um Bearta Éigeandála Airgeadais ar mhaithe le Leas an 

Phobail 2009  

Is é aidhm an Achta seo roinnt beart éigeandála airgeadais a thabhairt isteach ar 

mhaithe le leas an phobail mar atá, cruthú laghdú nua ó íocaíocht an chuid is mó de na 

seirbhísigh phoiblí atá ina mbaill de scéim phinsin na seirbhíse poiblí nó a bhfuil 

socrú analógach acu; forálacha chun comhlachtaí poiblí a cheadú chun na táillí 

gairmiúla a íocann siad leis na soláthraithe seirbhíse seachtracha a laghdú; athruithe ar 

an bhforlíonadh luathchúram leanaí agus ar an Scéim Bainisteoireachta Dramhaíola 

Feirme.  
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An tAcht um Bearta Éigeandála Airgeadais ar mhaithe le Leas an 

Phobail (Uimh.2) 2009  

Is é aidhm an Achta seo íocaíocht na Seirbhíseach Poiblí a laghdú mar bheart 

éigeandála airgeadais ar mhaithe le leas an phobail. Tugadh isteach an tAcht i 

gcomhthéacs na tosaíochta atá á tabhairt do chobhsaíocht an airgeadais phoiblí, lena 

n-áirítear an gá chun coigeartú níos mó ná €1 billiún a chur i gcrích ar bhille tuarastail 

agus pinsean na seirbhíse poiblí sa bhliain 2010. 

 

An tAcht um Sheirbhísí Airgeadais (Scéim Ráthaithe Taisce) 2009  
 
Is éard atá san Acht seo cuid amháin de phacáiste reachtúil (ionstraim reachtúil 

chomhlántach is ea an chuid eile) chun scéim ráthaithe taisce Éireannach (DGS) a 

leasú agus a nuashonrú (a oibríonn an Banc Lárnach agus Údarás Seirbhísí Airgeadais 

na hÉireann) ag teacht le fógra an Rialtais ar 20 Meán Fómhair 2008.  

 

Baineann leis na hathchóirithe a fógraíodh ag an am sin –  

 

 An teorainn reachtúil don scéim ráthaithe taisce do bhainc agus do chumainn 

tógála a mhéadú ó €20,000 go €100,000 de réir taisceora de réir institiúide le 

héifeacht ó 20 Meán Fómhair 2008;  

 Scor an cheanglais chomhárachais faoina raibh 10% den chaillteanas aníos go 

dtí an uasteorainn ar chlúdach ar an taisceoir; agus  

 An scéim ráthaithe a leathnú sa chaoi go bhfeidhmeoidh sí i gcás coigilteoirí 

aontas creidmheasa.  

 

Forluíonn na hathchóirithe DGS go pointe áirithe na leasuithe AE ar na mallaibh ar 

Threoir 94/19/EC, ar a bhfuil an DGS againn bunaithe agus a d’aistrigh I.R. Uimh. 

168 de 1995 go Dlí Éireannach.  

 

Corpraíonn an tAcht freisin roinnt forálacha atá faoi láthair in I.R. Uimh. 168 de 1995 

(m.sh. feidhmiú an Chuntais um Chosaint Taisce sa CBFSAI agus a chistíonn an 

DGS) d’fhonn bonn níos tathagaí sa phríomhreachtaíocht a thabhairt do na forálacha 

sin.  
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Comhlánóidh an tAcht seo, in éineacht leis an I.R. leantach, Scéim na bhForas 

Creidmheasa (Tacaíocht Airgeadais) 2008. Cuireann Scéim Ráthaithe na mBanc ar 

fáil ráthaíochtaí Stáit do gach taisce agus do dhliteanais áirithe na bhforas ráthaithe sa 

mhéid nach gclúdaíonn scéimeanna cosanta taisce atá ar marthain sa Stát nó in aon 

dlínse eile iad seo. Tá sé tábhachtach luí air freisin a fhad agus atá feidhm ag Scéim 

na bhForas Creidmheasa (Tacaíocht Airgeadais) 2008 i gcás na seacht bhforas 

chlúdaithe go bhfuil feidhm ag reachtaíocht na scéime ráthaithe taisce i gcás gach 

foras creidmheasa atá údaraithe sa Stát, lena n-áirítear – i bhfianaise an athchóirithe 

seo – aontais chreidmheasa nach ndeachaigh an taisce reachtúil chun tairbhe dóibh 

roimhe seo.  

 

Bille na bhFíneálacha 2009  

Forálfaidh an Bille seo do –  

5 aicme fíneála i ndáil le coireanna a thriailtear go hachomair  

 Méadú gach fíneáil achomair atá ar marthain chun an méadú san airgead 

luacha a chur san áireamh sa chaoi go dtagann siad taobh istigh de cheann 

amháin de na 5 aicme dá dtagraítear thuas,  

 Méadú fíneálacha indíotáilte áirithe d’fhonn a chinntiú nach lú aon fhíneáil a 

fhorchuirfear ar chiontú ar dhíotáil ná an fhíneáil uasta achomair 

 Imthosca airgeadais duine a chur san áireamh do chúirt agus fíneáil á forchur, 

ar an duine sin a chiontú i gcoir  

 Íoc na bhfíneálacha ina ngálaí  

 Meicníochtaí nua a bhaineann le haisghabháil fíneálacha arna bhforchur ag 

cúirt ar dhuine a chiontú i gcoir  

 

 

An tAcht um Árachas Sláinte (Forálacha Éagsúla) 2009  
 
Leasaíonn an tAcht seo na hAchtanna um Árachas Sláinte 1994 – 2007 d’fhonn a 

chinntiú, ar mhaithe le leas an phobail, go bhfuil clúdach maidir le hárachas sláinte 

inrochtana do gach tomhaltóir gan idirdhealú á dhéanamh i ndáil le stádas aoise agus 
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sláinte. Tógann an tAcht ar na forálacha reachtúla ar marthain chun an cuspóir seo a 

chur i gcrích trí fhoráil a dhéanamh le haghaidh leasuithe ar an Acht Comhdhlúite 

Cánacha 1997 agus ar an Acht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999. Forálann an 

tAcht freisin do níos mó faisnéise a chur ar fáil do thomhaltóirí an árachais sláinte i 

ndáil le fógraíocht an árachais sláinte agus conarthaí árachais sláinte agus cumasaíonn 

sé an tÚdarás um Árachas Sláinte bearta forfheidhmithe a lorg san áit go bhfuil sé den 

tuairim go bhfuil an t-árachóir ag sárú an chéanna.  

 

An tAcht Seirbhísí Saothair (Leasú) 2009  

Leasaíonn an tAcht Seirbhísí Saothair (Leasú) 2009 an tAcht Seirbhísí Saothair 2009 

trí –  

 Forálacha a chur isteach a bhaineann le ceapadh ball FÁS agus na téarmaí ar a 

gcoinníonn siad oifig  

 Forálacha a chur isteach a bhaineann leis na téarmaí ar a sealbhaítear oifig an 

Stiurthóra Ghinearálta  

 A thabhairt ar an Stiúrthóir Ginearálta a bheith freagrach do Choiste na 

gCuntas Poibli agus do choistí eile Thithe an Oireachtais  

 Forálacha a chur isteach a bhaineann le nochtadh coinbhleachtaí leasa ar 

thaobh na mball nó baill foirne FÁS agus toirmeasc ar thionchar a imirt ar 

chinntí san áit go bhfuil coinbhleacht leasa 

 Forálacha a chur isteach ag cosaint daoine a thuairiscíonn mí-iompar i ndáil le 

FÁS 

 

An Bille Loingis Cheannaíochta 2009 

Nuashonraíonn an Bille Loingis Cheannaíochta na hAchtanna Loingis Cheannaíochta 

i ndáil le tógáil na soithí agus cumarsáidí raidió agus cúnamh loingseoireachta ar bord 

agus fearais tarrthála saoil agus bearta slándála eile ar bord faoi mar a éilíonn an 

Coinbhinsiún Slándála SOLAS. Pléann sé freisin le rochtain a fháil ar soithí do 

dhaoine maolghluaiste agus ardú na soithí a chuaigh go tóin poill. Tugann an Bille 

freisin éifeacht don Choinbhinsiún Saothair Mara 2006. 

An Bille Forbairtí Il-Aonad 2009 
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Is é aidhm an Bhille seo oibriú na bhforbairtí il-aonad a rialú agus foráil a dhéanamh 

d’aistriú tráthúil agus ordúil úinéireacht limistéir choitinne na bhforbairtí seo chuig 

comhlachtaí bainisteoireachta.  

Forálann an Bille freisin do chreatlach d’fhonn muirir sheirbhise bhliantúla a shocrú 

chomh maith le bunú ciste suncála do chomhlachtaí bainisteoireachta dá sórt agus 

déanann sé iarracht leibhéal níos mó trédhearcachta agus cothroime a chinntiú sa 

mhodh ina socraítear muirir dá sórt agus na críocha chun a gcaitear na suimeanna 

airgid a toibhíodh.  

An tAcht um an nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht 

Sócmhainní 2009  

Is é aidhm an Achta seo aghaidh a thabhairt ar bhagairt tromchúiseach don gheilleagar 

agus do chobhsaíocht chórasach na bhforas creidmheasa sa Stát go ginearálta trí 

fhoráil a dhéanamh do bhunú comhlachta reachtúil ar a dtugfar An Ghníomhaireacht 

Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní (NAMA).  

Cuimsíonn cuspóirí NAMA –  

 sócmhainní áirithe a fháil ó dhaoine áirithe a ainmníonn an tAire;  

 éifeacht a thabhairt d’aistriú gasta agus éifeachtúil na sócmhainní sin 

go NAMA; 

 na sócmhainní sin a choinneáil, a bhainistiú agus a réaladh;  

 gach céim is gá nó is fóirsteanach a ghlacadh chun luach na 

sócmhainní sin a chosaint, a mhéadú agus a réaladh ar bhealach níos 

fearr; 

 feidhmeanna eile dá sórt a chomhlíonadh a bhaineann le 

bainisteoireacht nó réaladh na sócmhainní sin mar a fhoráiltear san 

Acht nó mar a ordaíonn an tAire;  

 athstruchtúrú na bhforas creidmheasa a éascú ar den tábhacht 

chórasach iad maidir leis an ngeilleagar.   

 

 

An tAcht um Scéim Tacaíochta do Thithe Banaltrais 2009 

Bunaíonn an tAcht um Scéim Tacaíochta do Thithe Banaltrais scéim tacaíochta 

airgeadais do dhaoine a dteastaíonn cúram teach banaltrais uathu in áis phoiblí nó 

príobháideach. Forálann an Scéim do thacaíocht Stáit a thabhairt i dtreo chúram duine 
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atá ag dul isteach sa chúram agus socraítear méid na tacaíochta seo ar bhonn measúnú 

acmhainne. Forálann an Bille freisin d’íocaíocht na tacaíochta breise ar a dtugtar 

‘tacaíocht teagmhasach Stáit’ arb éard tá ann go bunúsach airleacan atá ceangailte le 

morgáiste nó muirear atá curtha ar theach nó ar thalamh duine. Tá an t-airleacan 

inaisíoctha ar bhás duine atá ag fáil an chúraim teach banaltrais ach tharlódh go 

gcuirfí an aisíocaíocht siar san áit go bhfuil gaolta sonracha ag maireachtáil sa 

réadmhaoin.  

 

An Bille Seirbhísí Maoine (Rialúchán) 2009  

Is é príomhaidhm an Bhille an córas ceadúnaithe Cúirt-bhunaithe dúiche ar marthain 

do cheantálaithe agus do ghníomhairí tí a aistriú chuig údarás nua (ar a dtugtar ‘An 

tÚdarás Rialála Seirbhísí Maoine’) le bunú ag an mBille. De bhreis ar fhoráil a 

dhéanamh do cheadúnú na gceantálaithe agus na ngníomhairí tí forálann an Bille 

freisin do cheadúnú na ngníomhairí bainisteoireachta réadmhaoine. Ní mór imeachtaí 

na gceantálaithe, na ngníomhairí tí agus na ngníomhairí bainisteoireachta 

réadmhaoine a údarú le ceadúnas a eiseofar faoin mBille le teacht faoin mbrat-téarma 

‘seirbhísí réadmhaoine’ mar a shainmhínítear i mír 2(1) den Bhille. Tugann an Bille 

freisin cumhachtaí uileghabhálacha don Údarás Rialála Seirbhísí Maoine chun 

ceadúnaithe a stiúradh agus a fheighil, lena n-áirítear cumhachtaí i ndáil le himscrúdú 

a dhéanamh ar ghearáin in aghaidh ceadúnaithe agus smachtbhannaí a fhorchur orthu 

san áit gur tharla mí-iompar. Forálann an Bille freisin do bhunú Ciste Cúitimh 

Seirbhísí Réadmhaoine chun cliaint agus ceadúnaithe a d’fhulaing caillteanas de 

thoradh mímhacántachta ar thaobh ceadúnaí a chúiteamh.  

 

An tAcht um Athchóiriú an Dlí Reachtúil 2009  

Rinne an tAcht um Athchóiriú an Dlí Reachtúil 2009 1,339 Acht i léig a ritheadh 

roimh an neamhspleáchas Éireannach a aisghairm go sainráite. Cuimsíonn seo 

aisghairm gach Acht i léig idir Áitiúil agus Phearsanta a ritheadh roimh 1850 agus 

gach Acht Príobháideach i léig a ritheadh roimh 1750 sa chaoi nach bhfuil fágtha ach 

liosta teoranta Achtanna dá sórt atá i bhfeidhm fós do na tréimhsí sin. Tá sé fite fuaite 

leis an Acht um Athchóiriú an Dlí Reachtúil 2007 a achtaíodh i mí na Bealtaine seo 

caite agus a dhíbir 3,226 Acht Ginearálta Poibli i léig ó leabhar na reacht. Céim mhór 

is ea an Bille seo sa phróiseas chun leabhar na reacht ina iomláine a athchóiriú trí 

31 



liosta de na hAchtanna a aisghaireadh go sonrach a leagan amach agus trí liosta 

sonrach d’Achtanna ar den ábharthacht leanúnach iad a choinneáil. 

An tAcht um an Ochtú Leasú is Fiche ar an mBunreacht (Conradh 

Liospóin) 2009 

Leasaigh an tAcht seo Alt 29.4 den Bhunreacht agus chuir sé ar chumas an Stáit 

Conradh Liospóin a dhaingniú ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an 

Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh.  

 

 

 

Obair Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit in 2009 

 
 
Is achoimre é seo a leanas ar an obair ar pléadh léi i Rannán Dlí Oifig an Phríomh-

Aturnae Stáit i rith 2009. 

 

Rannán an Dlí Phoiblí  

Is éard atá i Rannán an Dlí Phoiblí an Rannóg Tráchtála agus Bunreachta agus 

Rannóg na nAthbhreithnithe Breithiúnacha agus pléann sé le raon leathan dlíthíochta 

agus ardphróifíl ag baint le han-chuid de na cásanna, rud a éilíonn teorainneacha ama 

daingne a chomhlíonadh agus lena mbaineann saincheisteanna casta dlí. 

 

An Rannóg Tráchtála agus Bunreachta 

Tá an Rannóg seo freagrach as cosaint raon leathan caingne sibhialta i gcoinne an 

Stáit agus Údaráis an Stáit. Fuair an Rannóg 329 cás nua i rith 2009. D’imigh an 

chuid is mó de na cásanna ar pléadh leo ar aghaidh go dtí éiseacht iomlánach. Ar na 

saincheisteanna dlí ar pléadh leo, áiríodh saincheisteanna tráchtála, bunreachtúil, 

conartha, árachais, idirnáisiúnta, comhshaoil, pleanáil, toghcháin, sláinte phoiblí, 

maoine intleachtúla, tithíochta, leasa shóisialaigh, riaracháin agus Dlí an Aontais 

Eorpaigh. 

 

Rannóg na nAthbhreithnithe Breithiúnacha  
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Déanann an Rannóg seo ionadaíocht ar an Stát agus Údaráis an Stáit in iarratais ar 

athbhreithniú breithiúnach. Is é Athbhreithniú Breithiúnach an próiseas lena gcuirtear 

rialú breithiúnach caingne riaracháin i bhfeidhm agus lena bhfeidhmíonn an Ard-

Chúirt dlínse ar imeachtaí agus cinntí cúirteanna íochtair, binsí agus comhlachtaí eile 

a chomhlíonann feidhmeanna garbhreithiúnacha nó a dtugtar freagracht dóibh 

achtanna nó dualgais phoiblí a fheidhmiú.   Tá freagracht ar an Rannóg seo chomh 

maith as iarratais habeas corpus, cásanna sonraithe, cásanna uchtaithe, litreacha 

iarratais ó bhinsí eachtracha agus doiciméid a sheirbheáil faoi Rialachán AE 

Uimh.1348/2000 ón gComhairle agus Comhdháil na Háige 1965 maidir le seirbhéail 

doiciméad breithiúnach agus seachbhreithiúnach thar lear in ábhair shibhialta agus 

tráchtála.  

 

 

Fuair an Rannóg 218 athbhreithniú breithiúnach sa bhliain 2009, chomh maith le 89 

iarratas habeas corpus, 6 chás uchtaithe, 1 gcás shonraithe, 2 litir iarratais ó bhinsí 

eachtrach agus 218 doiciméad le seirbheáil faoi Rialachán AE Uimh.1348/2000 ón 

gComhairle agus Coinbhinsiún na Háige maidir le seirbhéail doiciméad breithiúnach 

agus seachbhreithiúnach thar lear in ábhair shibhialta agus tráchtála.  

 

An Rannán Tearmainn agus Seirbhísí Dlí  

Tá dhá Rannóg mar chuid den Rannán seo, is iad sin, an Rannóg Tearmainn agus an 

Rannóg Seirbhísí Dlí.  

 

An Rannóg Tearmainn  

Pléann an Rannóg seo le gach cás a bhaineann le tearmann, inimirce agus aisdúichiú 

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

Choimisinéara um Iarratais Dídeanaithe, an Bhinse Achomhairc do Dhídeanaithe agus 

Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce. Baineann gné dlíthíochta leis an 

gcuid is mó den oibre a phléann go príomha le hiarratais ar athbhreithniú breithiúnach 

(ar éisteachtaí ceada agus substainteacha) chomh maith le hiarratais habeas corpus (i 

gcás ina bhfeidhmíonn an Rannóg thar ceann an Ghobharnóra Phríosúin) sa réimse 

Tearmainn agus éilítear freastal gach lá os comhair na hard-Chúirte agus níos 

annaimhe os comhair na Cúirte Uachtaraí. Pléann an Rannóg chomh maith le 
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hiarratais na Cúirte Dúiche de bhun Acht na nDídeanaithe1996 arna leasú.  Osclaíodh 

958 comhad nua a bhain le tearmann in 2008 sa Rannóg. 

 

An Rannóg Seirbhísí Dlí  

Tá an Rannóg seo freagrach as cuntasóireacht chostas dlí (lena n-áirítear measúnú a 

dhéanamh ar bhillí costas agus freastal ar chánachas na mbilli sin) agus aisghabháil 

chostas dlí ata dlite don Stát. Tá sé freagrach chomh maith as táillí na gComhairlí a 

íoc agus gníomhaíonn sé don Choimisinéir Luachála le linn achomharc os comhair an 

Bhinse Luachála. The Section is also involved in the preparation of Ministerial 

Prosecutions in the District Court. Tá Ceann na Rannóige mar chathaoirleach ar 

Choiste a dhéanann maoirseacht ar scéim oiliúna dlí do bhaill foirne chléireachais san 

Oifig. 

 

An Rannán um Maoin Stáit 

Pléann an Rannán um Maoin Stáit le hidirbhearta maoine, ábhair tiarna talúin agus 

tionónta, deontais, eastáit eiséata agus saincheisteanna pleanála agus teidil don Stát. 

Tá sé eagraithe i dtrí Rannóg, an Rannóg um Oifig na nOibreacha Poiblí / Sláinte 

agus Leanaí, an Rannóg Cosanta, Mara agus Clár Caipitil Spóirt agus an Rannóg 

Airgeadais, Oideachais, Ceartais agus Oidhreachta.  

 

Rannóg Oifig na nOibreacha Poiblí/Sláinte agus Leanaí  

 

Gníomhaíonn an Rannóg seo go príomha le haghaidh Choimisinéirí na nOibreacha 

Poiblí in Éirinn (“OPW”) agus pléann sí le fáil, diúscairt agus léasú obair Sheirbhísí 

Bainistíochta Maoine OPW. Tá Sheirbhísí Bainistíochta Maoine OPW freagrach as 

soláthar cóiríochta oifige do Ranna, Oifigí, Gníomhaireachtaí agus Binsí an Rialtais, 

chomh maith le bainistíocht leanúnach phunann maoine an Stáit, arb í an phunann 

mhaoine is mó sa Stát. Pléann an Rannóg le roinnt oibre do Sheirbhísí Bainistíochta 

Maoine OPW, Seirbhísí Innealtóireachta OPW agus Seirbhísí Cothabhála Maoine 

OPW. Pléann an Rannóg le hobair don Roinn Sláinte agus Leanaí agus don Roinn 

Airgeadais chomh maith. Ghlac an Roinn freagracht le linn na bliana as dhá réimse 

bhreise oibre – idirbhearta oidhreachta agus tarscaoiltí an Achta Mhaoine Stáit.  
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Baineann obair na Rannóige le tíolacadh tráchtála agus áirítear uirthi, léasú tráchtála; 

saincheisteanna agus comhairle tiarna talún – tionónta; fáltais agus diúscairtí; tógáil 

agus ábhair agus comhairle bhainteach; comhaontuithe tráchtála a bhaineann le 

comhairlí maoine agus teidil. Tugtar faoi fháltais agus diúscairtí maoine faoi Chlár 

Rialtais éagsúla agus is riachtanas leanúnach é léasú cóiríochta do Ranna Rialtais. 

D’áirigh an obair a beartaíodh i rith 2009 an méid seo a leanas:- fáil na cóiríochta 

oifige i suímh éagsúla chun críocha Leasa Shóisialaigh; fáil áitribh trí léas fada i 

gCluain Meala do stóráil na mbacainní cosanta tuile mar chuid de scéim faoisimh 

tuile an OPW; fáil na cóiríochta stóir ag Sord don ArdMhúsaem; fáil an spáis bhreise 

don Ghailearaí Náisiúnta; comhlánú diúscartha Teach Broc mar chuid den Scéim 

Tithíochta Inacmhainne; obair leanúnach ar an mbaint atá ag an OPW leis an 

gCeoláras Náisiúnta PPP; deonú leanúnach na gceadúnas fón póca, leathanbhanda 

agus raidió digiteach (teitrea) ar réadmhaoin Stáit; obair leanúnach ar an 

moltionscadal digiteach.  

 

Defence, Marine and Sports Capital Programme Section 

During 2009 this Section dealt with transactional and advisory property matters for 

the following Government Departments – Departments of Defence; Agriculture, 

Fisheries and Food; Arts, Sports and Tourism; Community Rural and Gaeltacht 

Affairs; Transport; Enterprise, Trade and Employment and Communications and 

Natural Resources. D’áirigh an obair seo Léasú Lárionad Cuain Iascaigh, Tíolacadh 

na dTailte Foraoiseachta, muirearú dlíthiúil faoin gclár caipitil Spóirt agus clár 

rochtana agus diúscairt maoine an Roinn Cosanta.  

 

An Rannóg Airgeadais, Oideachais, Ceartais agus Oidhreachta 

Áiríodh ar an obair a rinne an Rannóg seo i rith 2008 gnéithe maoine don Scéim 

Slánaíochta Sásaimh d’Institiúidí Cónaitheacha, tarscaoileadh maoin cuideachtaí 

lánscortha faoin Acht Maoine Stáit 1954, a phléann le heastáit eiséata i gcás inar 

comharba díthiomnach deiridh é an Stát, léasanna scoile, ceannacháin láithreacha do 

scoileanna agus príosúin, léasanna tráchtála don Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais 

agus Athchóirithe Dlí, éilimh ar chúiteamh faoi Alt 120 de na hAchtanna um Chlárú 

Teidil 1964 -2006 agus deontais chun críocha cultúir. Bhain an obair oidhreachta le 

fáil séadchomharthaí náisiúnta agus maoine stairiúla. Fuarthas líon mór portach agus 
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móinchearta i dtíortha éagsúla thar ceann an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus 

Rialtais Áitiúil chun críocha caomhnaithe. Áiríodh ar na hidirbhearta móra a 

láimhseáladh in 2008, Fuarthas líon mor portach agus móincheart i roinnt contaetha 

éagsúla thar ceann an Aire Chomhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil chun 

críocha caomhnúcháin.  

An Rannán Ceartais agus Dlí Choitinn 

Tá trí Rannóg mar chuid den Rannán seo, is iad sin, an Rannóg Ceartais agus 

Coiriúlachta, Rannóg na nDíobhálacha Pearsanta agus Rannóg na nÉileamh Tortach. 

 

An Rannóg Ceartais agus Coiriúlachta 

Pléann an Rannóg seo le cásanna Eiseachadta agus iarratais ar Bharántas Gabhála 

Eorpach san Ard-Chúirt agus sna Cúirteanna Uachtaracha thar ceann an Ard-Aighne 

agus an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí. In addition, it deals 

with Mutual Assistance applications in the District, Circuit and High Courts on behalf 

of the Minister for Justice, Equality and Law Reform. Soláthraíonn an Rannóg 

seirbhísí Aturnae don Gharda Síochána agus Ranna cliaint maidir le hábhair cosúil le 

hIonchoisní, iarratais Cheadúnaithe, iarratais i leith an Police Property Act, iarratais 

ar Aistriú Daoine faoi Phianbhreith, Achomhairc chuig Cúirt Achomhairc na 

nArmchúirteanna agus Ionchúisimh Aire. 

 
I rith na bliana 2009 fuair an rannóg 314 iarratas nua um Barántas Gabhála Eorpach 

(méadú 66% ar an líon a fuarthas sa bhliain 2008), 9 cás eiseachadta ón taobh amuigh 

den Aontas Eorpach, lena n-áirítear 5 cinn ó Stáit Aontaithe Mheiriceá, 63 iarratas 

nua um Chúnamh Frithpháirteach, 11 inchoisne i mBaile Átha Cliath, 15 iarratas um 

Aistriú Daoine Daortha, 1 iarratas um Aistriú Forghníomhú an Daortha, 93 iarratas 

um Cheadúnas Deochanna Meisciúla, 11 iarratas um Réadmhaoin Póilíní,, 1 

Achomharc Cúirt Airm agus réimse ionchúiseamh Rialtais lena n-áirítear 499 

ionchúiseamh a bhain le hImeachtaí Sóisialta agus Teaghlaigh.  

 
In 2009, rinne Ceann na Rannóige bainistíocht chomh maith ar 10 gcinn as na 

Ionchoisní i mBaile Átha Cliath.  

 

Rannóg Dlíthíochta an Gharda  
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Pléann an Rannóg seo le himeachtaí sibhialta in aghaidh an Gharda Síochána. 

Cuimsíonn na cásanna seo éilimh le haghaidh damáistí don ionsaí, don ghabháil 

éagórach, don phríosúnú bréagach, don ionchúiseamh mailíseach, don iomrall 

ceartais, don chealg agus don chlúmhilleadh. De bhreis ar sin ionramhálann sí 

iarratais fionnachtana neamhpháirtí ag lorg nochtadh cáipéisiú ó na Gardaí.  

 

Pléann an Rannóg seo freisin le gach éileamh de chuid na nGardaí faoi Achtanna an 

Gharda Síochána (Cúiteamh) 1941 agus 1945. De bhreis ar sin, d’fheidhmigh an 

Rannóg ar son Údaráis an Gharda os comhair Coimisiún Imscrúdaithe Ard-Deoise 

Átha Cliath. Fuarthas 94 cás ginearálta a bhain leis an nGarda agus 320 cás cúitimh a 

bhain leis an nGarda sa Rannóg i 2009.  

 

An Rannóg Dlíthíochta Ginearálta  

Pléann an Rannóg seo le gach dlíthíocht mí-úsáid leanaí ag eascairt as líomhaintí mí-

úsáide in Institiúidí Cónaitheacha agus Scoileanna Lae. I ndiaidh teacht i bhfeidhm 

Gníomhaireachta Bainisteoireachta Chiste an Stáit (Feidhmeanna Bainisteoireachta 

Leithdháileadh na nÉileamh) Ordú 2005 (IR Uimh 503 de 2005) ar 1 Meán Fómhair 

2005, chuaigh an Ghníomhaireacht Éileamh Stáit freagrach as bainistiú na dlíthíochta 

mí-úsáide leanaí agus cuireann an Rannóg ar fáil seirbhísí dlíthiúla don SCA i ndáil le 

héilimh dá sórt. Tá foireann aturnaetha sa Rannóg chun déileáil le dlíthíocht Mí-

úsáide na Scoileanna Lae agus Aonad speisialta chun déileáil le cásanna Mí-úsáide 

Cónaitheacha.  

 

Pléann an Rannóg seo freisin le héilimh do dhamáistí do ghortuithe a d’fhulaing baill 

Óglaigh na hÉireann, taobh amuigh den Stát, agus iad i seirbhís an Stáit, cásanna 

bulaíochta agus ciaptha Státseirbhíse agus achomhairc chun na Cúirte Uachtaraí do 

dhaoine arna n-ionfhabhtú ag Heipitíteas C nó HIV nó an dá cheann acu seo, trí 

dháileadh na fola nó na dtáirgí fola. Bhí 149 cás nua sa Rannóg sa bhliain 2009.  

 

An Rannán Comhairleach  

Tá trí Rannóg sa Rannán Comhairleach – an Rannóg Ghinearálta Chomhairleach, an 

Rannóg Stáit agus Dlíthíochta Eorpaí agus Rannóg na gConarthaí Tráchtála. 

Osclaíodh 876 comhad san iomlán sa Rannán sa bhliain 2009.  
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An Rannóg Chomhairleach Ghinearálta 

Tá an Rannóg seo freagrach as ábhair chomhairleacha ghinearálta a chuimsíonn 

dlíthíocht Ghearánaigh a thionscnamh thar ceann an Stáit, follasú tríú páirtí, cúnamh 

frithpháirteach, imeachtaí dlí cuideachtaí, eadráin, ábhair maidir le huchtú, ábhair 

chlárúcháin shibhialta, ábhair chomhairle an Gharda Síochána, comhairle a thabhairt 

do Sheirbhís Phríosúin na hÉireann, mianadóireacht agus táiscéalaíocht agus forbairt 

pheitriliam, ionchúisimh fiadhúlra, ionchúisimh ghnáthóige, bailiúchán fiach chun ró-

íocaíocht phinsin Stáit agus neamhíocadh muirear stórála feithicle a ghnóthú, deontas 

agus íocaíochtaí REPS, gnóthú agus cur i bhfeidhm chinntí Ombudsman na bPinsean, 

chomh maith le hionadaíocht a dheanamh ar an Stát os comhair Binsí Fiosrúcháin 

maidir le saincheisteanna lena mbaineann suim phoiblí. Áiríodh ar an obair Bhinse 

chomh maith, ionadaíocht a dhéanamh ar an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus 

Acmhainní Nádúrtha ag nBinse agus comhairle a chur ar an Aire Airgeadais maidir le 

costais a d’éiligh tríú páirtithe ag Binsí.  

 

An Rannóg Stáit agus Dlíthíochta Eorpaí  

Pléann an Rannóg seo le cásanna a thagann os comhair na Cúirte Breithiúnais Eorpaí 

agus na Cúirte Céadchéime. Láimhseálann sé imeachtaí dlí os comhair na Cúirte 

Breithiúnais Eorpaí arna dtionscnamh ag an gCoimisiún Eorpach i gcoinne Éireann 

agus nósanna a thionscnaíonn Éire i gcoinne an Choimisiúin chomh maith le cásanna 

ina ndéanann Éire idirghabháil in imeachtaí lena mbaineann Ballstát eile. Pléann an 

Rannóg chomh maith le hobair Fostaíochta agus déanann sé ionadaíocht ar Ranna 

agus Oifigí Rialtais ag éisteachtaí os comhair an Choimisinéara um Chearta, na Cúirte 

Oibreachais, an Bhinse Achomhairc Fostaíochta agus an Stiúrthora Imscrúduithe 

Comhionannais. Cuireann an Rannóg comhairlí dlí ar fáil anuas air sin, maidir le 

saincheisteanna fostaíochta Státseirbhíse chomh maith le hiarratais ar athbhunú 

cuideachtaí a láimhseáil.  

 

Rannóg na gConarthaí Tráchtála  

Soláthraíonn an Rannóg seo comhairle maidir le conarthaí tráchtála do Ranna agus 

Oifigí Rialtais, lena n-áirítear déileáil le saincheisteanna soláthair, idirbheartaíocht 

chonartha agus dréachtú. Láimseálann sé obair chonartha i raon leathan réimsí, lena 
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n-áirítear teicneolaíocht faisnéise, maoin intleachtúil, fostaíocht, pinsin, cúrsaí muirí, 

eitlíocht agus acmhainní nádúrtha. 

 

Cuid II: Forbairtí Eagríochtúla 
 

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 5 huaire i rith 2008 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 2008 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 2008, bhí 122 i gceist le líon na mball foirne údaraithe in Oifig Shráid 

Mhuirfean.  Bhí 232 i gceist le líon na mball foirne údaraithe in Oifig an Phríomh-

Aturnae Stáit ag deireadh 2008. 

 

Seirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí  

Déantar cur síos ar dhul chun cinn ar chur i bhfeidhm tiomantas a leagtar amach i 

Treoir Seirbhíse Cliaint 2008 – 2010 agus Cairteacha Cliant agus Custaiméirí Oifig 

Shráid Mhuirfean agus Plean Gníomhaíochta Custaiméirí 2008 – 2010 agus 

Cairteacha Cliant agus Custaiméirí Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit i gCaibidil 4 go 

dtí 7 den Tuarascáil seo.  

Teicneolaíocht na Faisnéise  

I rith na bliana 2009, lean an Oifig uirthi chun a córais TF a scagadh agus a mhéadú 

d’fhonn a chinntiú gur fhan siad ailínithe le héilimh ghnó na hOifige. Lean an tAonad 

TF freisin chun ról suntasach a dhéanamh i mbainisteoireacht agus méadú leanúnach 
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Leabhar na Reacht Éireannach Leictreonach (eISB). Tá an dul chun cinn a cuireadh i 

gcrích sonraithe i gcaibidil 7 den tuarascáil seo.  

 

Bainisteoireacht an Eolais  

I rith na bliana 2009 lean an Oifig ag cothú cultúr roinnte an eolais taobh istigh de na 

hOifigí. Comhlánaíodh an Straitéis Bhainisteoireachta Eolais 2009 – 2012 agus 

tíolacadh í d’fhonn í a cheadú don Choiste Comhairleach Bainisteoireachta (MAC) sa 

bhliain 2009.  

 

Tógann an Straitéis nua Bainisteoireachta Eolais ar éachtaí na Straitéise roimhe seo 

agus déanann sí moltaí sonracha achoimre i ndáil le KM. Déanann sí freisin moltaí atá 

bainteach le feidhmiú oilte. Tá sé de rún cur i gcrích na Straitéise nua 

Bainisteoireachta Eolais a thosú sa bhliain 2010. Tá an dul chun cinn a gnóthaíodh 

maidir leis seo sonraithe i gCaibidil 7 den Tuarascáil seo.  

 

Forbairt Seirbhísí Dlí  

Lean an Oifig ar aghaidh ag díriú ar fhorbairt agus feabhsú a thuilleadh 

speisialtóireachta i rith 2009 chun freastal a dhéanamh ar riachtanais athraitheacha an 

Rialtais agus Ranna agus Oifigí cliaint agus ag obair i dtreo a straitéise le 

speisialtóireacht mhéadaithe i bpríomhréimsí.  

 

Rialáil Níos Fearr  

De réir na dtiomantas a leagtar amach i bPáipéar Bán “Rialáil Níos Fearr”, bhain 

tionchar le tograí na hOifige maidir le inrochtaineacht agus comhleanúnachas Dhlí 

Reachtach na hÉireann i gcónaí d’obair na hOifige in 2009. 

   

Tuarascáil um Athbhreithniú ar Oifig an Ard-Aighne (Tuarascáil Uí 

Shúilleabháin, Meitheamh, 2006) 

Lean an Oifig ar aghaidh ag athbhreithniú a Plean Gníomhaíochta i rith 2009 chun 

monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm mholtaí Thuarascáil Uí Shúilleabháin 

um Athbhreithniú ar Oifig an Ard-Aighne, ar foilsíodh é i mí an Mheithimh 2006.  

D’ainneoin gur cuireadh na moltaí go léir i bhfeidhm, chuathas i gcomhairle le Coistí 

Comhairleacha Bainistíochta Shráid Mhuirfean agus Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit, 

Comhchoiste Shráid Mhuirfean/Coiste Comhairleach Bainistíochta Oifig an Phríomh-
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Aturnae Stáit agus an Coiste Comhpháirtíochta in Oifig Shráid Mhuirfean maidir le 

forbairtí a tháinig chun cinn as an Tuarascáil, de réir mar a bhí cuí. 

Tionscnaimh Oibre Tras-Feidhme  

I rith 2008 lean foirne tras-feidhme lenar bhain baill foirne ó Oifig Shráid Mhuirfean 

agus Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit ar aghaidh ag oibriú i dtionscadail, lena n-

áirítear an Tionscadal um an gCóras Bainistíochta Cásanna agus Taifead, an 

Tionscadal um an gCóras Bainistíochta Airgeadais, an Tionscadal um an gCóras 

Bainistíochta Acmhainní Daonna agus an Tionscadal um an Straitéis Bainistíochta 

Eolais.   

 

Ina theannta sin, d’oibrigh baill foirne ón dá Oifig le chéile ar shaincheisteanna cosúil 

le tabhairt chun crícha an Athbhreithnithe Luach ar Airgead agus Beartais i leith 

Riarachán scéim an Ard-Aighne. 

D’oibrigh foireann dlíthiúil agus riaracháin in Oifig Shráid Mhuirfean le chéile chun 

bailchríoch a chur ar an Athbhreithniú Luacha Airgid agus Polasaí ar Chothabháil 

Leabhar na Reacht Éireannach Leictreonach (eISB). Foilsíodh an dá thuarascáil i 

bhFeabhra 2009.  

 

Solúbthacht Eagraíochtúla in Oifig Shráid Mhuirfean 

 

Lean an Oifig ar aghaidh le cur i bhfeidhm tograí i rith 2008 chun solúbthacht 

eagraíochtúla a mhéadú de réir na dtiomantas a leagadh amach faoin 

gComhpháirtíocht Shóisialta I dTreo 2016. Bíonn gluaisteacht shuntasach baill foirne 

ag feidhmiú in Oifig Shráid Mhuirfean, laistigh de na Grúpaí Comhairleacha 

Parlaiminte agus idir na Grúpaí Abhcóidí Comhairleacha chomh maith agus laistigh 

de na hAonaid Ghnó Riaracháin, d’fhonn freagairt a thabhairt ar éilimh phráinneacha 

oibre.   

 

I rith na bliana 2009, d’áirigh samplaí sonracha den tsolúbthacht a léirigh Oifig Shráid 

Mhuirfean infhaighteacht leanúnach na foirne dlíthiúla agus riaracháin chun a bheith 

páirteach sa tionscadal TF, go háirithe i ndáil le hionadaíocht ar agus rannpháirteachas 

in obair na rialála tionscadail ábhartha agus coistí na n-úsáideoirí gnó. Tharla an 

tsolúbthacht seo tráth ar mhéadaigh go suntasach ar ualach oibre na hOifige ón 

mbliain roimhe sin.  
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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.  

 

Lean an Oifig ar aghaidh leis an tsolúbthacht maidir le leithdháileadh a hacmhainní 

foirne do Bhinsí Fiosrúcháin.  Lean seachtar aturnaetha ar aghaidh ag obair ar na 

Binsí Fiosrúcháin, ata á reáchtáil ag an am céanna. Chomh maith leis sin, lean an 

Oifig ar aghaidh ag soláthar beirt aturnaetha de réir mar a bhí gá leo chun ionadaíocht 

a dhéanamh ar Leas Poiblí ag Binsí. 

 

Ar roinnt de na samplaí solúbthachta ní ba shainiúla a léirigh an Oifig i rith 2009, 

áiríodh iad seo a leanas: 

 Lean painéal aturnaetha a bunaíodh le haghaidh fostaíocht 

ghearrthréimhseach chun baill foirne bhunaithe a bhí ar sos gairme agus ar 

saoire shínte a athsholáthair, ar aghaidh ag feidhmiú; 

 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.  

 Bhí painéal aturnaetha seachtracha ar fáil d’Oifig na nOibreacha Poiblí chun 

sainseirbhís dlí a sholáthar don OPW ag costais iomaíocha. Bhain i bhfad 

níos mó leis an obair seo i gcomparáid leis an obair a rinne an Oifig go 

díreach don OPW. 

 Phléigh baill foirne dhlíthiúla le líon méadaithe cásanna Ard-Chúirte in 

ionaid chúige mar thoradh ar chásanna liostaithe Ard-Chúirte le héisteacht ar 

fud na tíre. 

  

 

Seirbhísí roinnte agus dlúthchomhar le Ranna  
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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 2009:  

 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 

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; 
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 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.  

 

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 

2009, 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.  

Ag Neartú an Rialachais agus Cur i gCrích na Straitéise  

I rith na bliana 2009, chuir an Oifig ar fáil sainseirbhís dlíthiúil do gach Roinn agus 

Oifig agus don Rialtas. Cheadaigh ról leathan na Státseirbhíse di a bheith i mbun go 

dlúth agus iomlánú leis an Rialtas uile. I rith na bliana phléigh an Oifig le go leor 

saincheisteanna trasghearrtha agus léirigh sí tuiscint mhaith ar na riachtanais agus na 

tosaíochtaí rannacha.  
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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 

G.   

 
I rith 2009, lean na hAbhcóidí Comhairleacha ar aghaidh ag cur comhairle ar an 

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 2009 i ndáil le forbairtí suntasacha eile 

mar Iniúchadh Inmheánach, an próiseas Páirtíochta agus Acht na dTeangacha 

Oifigiúla sonraithe i gCaibidil 7 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 F. 

45 



 

 

Caibidil 4: Dul Chun Cinn a Baineadh Amach maidir le gnóthú 

Sprioc 1 

 

 Sprioc 1 – Na hAbhcóidí Comhairleacha  

Saintacaíocht agus sainchomhairle ardchaighdeáin a chur ar fáil don Ard-Aighne agus 
dualgais a oifige á gcomhlíonadh aige trí shainseirbhísí na nAbhcóidí Comhairleacha 
a sholáthar ar mhodh freagrach, éifeachtúil agus éifeachtach i réimsí dlí lena 
mbaineann tábhacht don Rialtas. 
 
Is iad seo a leanas na cuspóirí, na straitéisí agus na táscairí feidhmíochta a bheidh I 
gceist leis an Sprioc seo a chomhlíonadh: 
 
 
Cuspóir 1 
 

Sainseirbhís ardchaighdeáin chomhairleach dlí a sheachadadh dár gcliaint le tacaíocht 
ó bhainistíocht eolais agus teicneolaíocht faisnéise. 

Straitéis 1 
Príomhthiomantais na hOifige a sheachadadh ina Treoir Seirbhíse Cliant 2008 – 2010 

agus ina Cairt Chliant agus Chustaiméirí do na hAbhcóidí Comhairleacha agus 

Riarachán 2008-2010. 

Táscaire feidhmíochta  
 
Comhlíontacht le ceangaltais an Treoir agus an Chairt Seirbhíse Cliant arna luacháil 
trí athbhreithnithe foirmiúla, cruinnithe bliantúla den Phainéal Cliant agus suirbhéithe 
cliant. An dul chun cinn agus an feabhsú a thagarmharcáil in éadan torthaí an tsuirbhé 
roimhe seo agus an athbhreithnithe a chuireann san áireamh:  

 Éifeachtúlacht maidir le cumarsáid réamhghníomhach a dhéanamh le cliaint;  
 Freagrúlacht agus tráthúlacht i bhfeidhmíocht seachadta seirbhíse; 
 Cruinneas, ardchaighdeán agus comhleanúnachas aschur oibre/na comhairle a 

sholáthraítear; 
 Seachadadh ginearálta agus gairmiúlacht seirbhíse na nAbhcóidí 

Comhairleacha; 
 An méid a chuireann cliaint le seachadadh seirbhíse; 
 Feabhsuithe a baineadh amach le linn na tréimhse idirlinne. 

Straitéis 2 
 
Comhoibriú dlúth a chothabháil idir an OPC, an CSSO agus comhairleoir dlí na 
Roinne maidir le hobair dlí a láimhseáil 
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Táscairí Feidhmíochta  
 Monatóireacht agus athbhreithniú déanta ar nósanna imeachta agus cleachtais 

a leagtar amach i dTuarascáil an Ghrúpa um Rialú Cáilíochta Reachtaíochta; 
 Comhordú le comhairleoirí dlí i Ranna Rialtais agus Oifigí Stáit eile i Ranna 

Rialtais agus Oifigí Stáit eile léirithe agus cruinnithe rialta reáchtáilte leis na 
haonaid dlí sin; 

 Feabhsú leanúnach a lorg ar oibriú agus forbairt an chórais bhainistiochta 
cásanna agus taifead agus úsáid an chórais leis an obair dlí go léir a 
láimhseáil. 

 
 
 
 
 
Straitéis 3 
 
Forbairt leanúnach bhainisteoireacht an eolais chun an cleachtadh is fearr a chinntiú.  
 
Táscaire Feidhmíochta 

 Rannchuidiú le bunachar sonraí oilte d’fhonn a chinntiú go mbíonn comhairlí 
dlíthiúla agus ábhair dhlíthiúla eile inrochtana don fhoireann;  

 Eolas a roinnt trí rannpháirtíocht fhorleathan do na hAbhcóidí Comhairleacha 
i gcruinnithe faisnéise dlíthiúla agus fóraim eile;  

 Rannchuidiú le tabhairt ar aird Straitéis Bhainisteoireachta Eolais chun teacht 
in áit agus chun forbairt a dhéanamh ar an gceann atá ar marthain;  

Straitéis 4 

Beartais bhainistíochta riosca na hOifige a chur i bhfeidhm. 

 
Táscaire Feidhmíochta  

 Oifigigh chuí a ainmniú i ndáil le rioscaí sonracha ar a dtuairiscíonn siad chuig 
MAC  
 

 Faisnéis a sholáthar don Stiúrthóir Ginearálta, don Ard-Aighne agus don 
Choiste Comhairleach Bainisteoireachta ar limistéir a mbaineann rioscaí 
suntasacha leo, lena n-áirítear tuarascálacha seachtainiúla chuig an Stiúrthóir 
Ginearálta maidir le hobair Ghrúpaí de chuid an Bhainisteora Ghrúpa;  

 
 Athbhreithniú rialta foirmiúil ar an nGrúpa agus ar na Cláir Rioscaí 

Chorparáideacha;  
 

 Córas athbhreithnithe chun faireachán a dhéanamh ar chomhaid dlíthiúla 
íogaire;  

 
 Tuairisciú chuig an Rialtas faoi thrí in aghaidh na bliana ar dhlíthíocht íogair;  
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 An leanúint le polasaithe, prótacail agus sruthanna oibre a aontú agus 
faireachán a dhéanamh orthu.   

 
Straitéis 5 

Páirt a ghlacadh i bhforbairt na Bainistíochta Airgeadais san Oifig chun seachadadh 
aschur a chinntiú de réir Ráiteas Aschuir Bliantúil na hOifige agus luach ar airgead á 
dheimhniú. 

Táscaire Feidhmíochta  
 Ráiteas Aschuir Bliantúil a thabhairt ar aird do Chlár na nAbhcóidí 

Comhairleacha;   
 

 Acmhainní a phleanáil agus a leithdháileadh ag féachaint do threochtaí in ualaí 
oibre agus a n-aimpléiseacht agus a dtoirt;  

 
 
Straitéis 6 
 
Pleanáil a dhéanamh don am amach anseo i leith seirbhísí dlí comhairleacha. 
 
 
 
Táscaire Feidhmíochta  

 Athbhreithniú a dhéanamh gach bliain ar na seirbhísí dlí agus gníomhaíochtaí 
eile a sholáthraítear le deimhniú cén athruithe, más ann, ar chóir a dhéanamh 
ar an modh seachadta nó bainistíocht eagrúcháin; 

 Monatóireacht a dhéanamh ar shaincheisteanna dlí a thagann chun cinn agus 
freagairt a thabhairt orthu. 

 Leis an CSSO, athbhreithniú a dhéanamh ar phainéil chomhairle go bliantúil.  

 
 
Cuspóir 2 
 
To implement the Office’s Human Resources Straitéis relevant to Advisory Counsel. 
 
Straitéis 1 
 
Clár oiliúna straitéiseach a fhorbairt agus a chur i gcrích maidir le saincheisteanna 
dlíthiúla agus bainisteoireachta. 
 
Táscaire Feidhmíochta  

 Clár a fhorbairt agus a chur i gcrích d’oiliúint agus forbairt straitéiseach 
bhreise/leanúnach le haghaidh na nAbhcóidí Comhairleacha;  

 Tacaíocht agus oiliúint a sholáthar d’oiliúnaithe agus do na hAbhcóidí 
Comhairleacha ar iasacht arna bhainistiú ag Bainisteoir Oiliúna ainmnithe na 
nAbhcóidí Comhairleacha.  

 Athbhreithniú a dhéanamh ar chláir insealbhaithe agus oiliúna.  
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 Tuairisciú chuig an gCoiste Comhairleach Bainisteoireachta gach sé mhí ar an 
oiliúint agus an fhorbairt.   

 
Straitéis 2 
 
Feidhmiú ceart PMDS a chinntiú don fhoireann dlíthiúil.  
 
Táscaire Feidhmíochta  

 An PMDS iomlánaithe agus oiliúint agus forbairt HR a chur i gcrích;  

 Athbhreithniú bliantúil le haghaidh ball gach sainGhrúpa ar an dul chun cinn i 
dtreo freastal ar spriocanna an oideachais, na hoiliúna agus na forbartha sa 
PMDS. 

 
Cuspóir 3 
 
Cúnamh a thabhairt le comhordú seirbhísí dlí an Stáit. 
 
 
Straitéis 1 
 
Cur le seirbhís éifeachtach phoiblí trí chúnamh a thabhairt le comhordú seirbhísí dlí 
an Stáit.  
 
Táscaire Feidhmíochta  

 Comhordú a léiriú leis na comhairleoirí dlíthiúla i Ranna agus Oifigí cliant trí 
chruinnithe athbhreithnithe rialta in éineacht leo;  

 Clár iasachta na nAbhcóidí Comhairleacha ag Ranna agus Oifigí a oibriú 
maille le hathbhreithnithe bliantúla ar a fheidhmiú;  

 Athbhreithniú agus méadú an chórais chun an cur chuige i leith na dlíthíochta 
intíre agus ECJ a éascú agus a chomhordú;  

 A bheith rannpháirteach in obair an AGO/Choiste Comhairleach an 
Choimisiúin um Athchóiriú an Dlí.  

 
Straitéis 2 
 
Provide legal services to Government in the implementation of litigation and 
compensation scheme policies and in the handling of cross-Departmental issues.  
 
Táscairí Feidhmíochta  

 A bheith rannpháirteach ar ghrúpaí oibre idir-rannacha agus ar na Coistí agus 
na Coimisiúin atá liostáilte in Aguisín 4;  
 

 Cumarsáid chuí idir Ranna Rialtais a chinntiú i ndáil leis an gCúirt Eorpach, 
na dlíthíochta Ceartais;  
 

 Comhoibriú leis an nGníomhaireacht Éileamh Stáit, Oifig Stiúrthóra na 
nIonchúiseamh Poiblí, Oifig na nAturnaetha Ioncaim agus an gníomhaire chun 
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Dul Chun Cinn a Baineadh Amach  

Cuspóir 1 

I rith 2009, dhírigh taobh Comhairleach Oifig Shráid Mhuirfean ar a thuilleadh 

forbartha, feabhsaithe agus mionchoigeartaithe speisialtóireachta mar phríomhghné 

maidir le gnóthú Spriocanna, Cuspóirí agus Straitéisí na hOifige. Is í an straitéis 

fhoriomlán a bhaineann le speisialtóireacht an ghné is tábhachtaí maidir le seirbhísí 

éifeachtacha dlí a sholáthar sa raon oibre dlí atá go heisceachtúil leathan a bhfuil baint 

ag an taobh Comhairleach leis.  I rith na bliana, thug an Oifig faoi atheagrú na 

nGrúpaí Comhairleacha ag féachaint do sheachadadh na seirbhísí a thabhairt de réir 

riachtanais athraitheacha na gcliant.  Tugadh atheagrú na nGrúpaí Comhairleacha 

chun críche ag deireadh 2007 chun seachadadh na seirbhísí a thabhairt de réir 

riachtanas athraitheach cliaint.  Bhí anailís agus athbhreithniú ar ualach oibre agus 

comhdhéanamh na nGrúpaí Comhairleacha go léir i gceist leis an bpróiseas, rud a 

rinne éascaíocht do réimsí nua ag teacht chun cinn a aithint, a ndéanann siad na 

gníomhaíochtaí/seirbhísí go léir ar chóir d’údaráis eile inniúla bainistíocht a 

dhéanamh orthu, a leathnú, a athbhreithniú agus a aithint agus a aithníonn an gá le 

bheith ag coinne le riachtanais chliaint agus aiseolas ó chliaint a bhfaightear i ngach 

réimse dlí.   

In 2009, lean na Grúpaí Comhairleacha ar aghaidh ag déanamh athbhreithnithe ar 

obair trí chóras foirmeálta lenar bhain timthriallta athbhreithnithe ocht seachtaine.  

Rinne na Grúpaí tosaíocht d’obair trí chruinnithe rialta foirmiúla agus 

neamhfhoirmiúla le Ranna cliaint a reachtáiltear i rith na bliana.  Chomh maith le 

haghaidh a thabhairt ar ábhair obair-bhainteacha, chuir na cruinnithe sin deis ar fáil 

freisin chun aiseolas ó chliaint a thomhas maidir le saincheisteanna seachadta 

seirbhíse agus chun béim a leagan ar shaincheisteanna nua a bhí ag teacht chun cinn.  

Mar shampla, sna cruinnithe eiseachadta / Barántais Ghabhála Eorpaigh a 

reachtáiltear dhá uair sa mhí le Ranna cliaint, an Garda Síochána agus Oifig an 

Phríomh-Aturnae Stáit i rith na bliana, pléadh le saincheisteanna maidir le cásanna 

aonair, catagóirí cásanna, bainistíocht na réimse, cumarsáid idir páirtithe leasmhara, 
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cuir chuige agus straitéisí a bhí le cur in iúl don phainéal comhairle agus 

idirchaidreamh le Stáit iarrthacha agus an tSeirbhís Chúirteanna.   

 

Tháinig grúpaí le chéile go rialta laistigh den Oifig i rith 2009 chun plé a dhéanamh 

faoin ualach oibre agus saincheisteanna a bhain go sonrach leis an gcás. Áiríodh ar 

shamplaí de chruinnithe den chineál sin, an cruinniú míosúil um Shaincheisteanna 

Dlí, grúpa na ndlíodóirí tearmainn agus cruinnithe seachtainiúla Ghrúpa na nAbhcóidí 

Comhairleacha.  Chuir na cruinnithe deiseanna luachmhar ar fáil um malartú smaointe 

agus taithí fios gnó ar fud sainghrúpaí éagsúla. 

 

Seirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí  

Sa bhliain 2009 go luath, lean ionadaithe ainmnithe den taobh Comhairleach chun a 

bheith i mbun próiseas forbartha Treoir nua Seirbhíse Cliant don Oifig agus 

Cairteanna Cliant agus Custaiméirí do na taobhanna Comhairleacha agus Riaracháin. 

Foilsíodh an Treoir agus na Cairteanna go luath i mí Meithimh 2009 sa dá theanga.  

 

Tháinig ionadaí an Choiste Chomhairligh Bainistíochta Dlí na hOifige ar gach ceann 

de na trí réimse dlí de chuid na hOifige – Comhairleach, Oifig na nDréachtóirí 

Parlaiminte agus Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit chomh maith leis an Ard-Aighne, le 

chéile 3 huaire chun saincheisteanna leanúnacha dlí laistigh den Oifig.  Reachtáladh 

cruinnithe dhá uair sa mhí chomh maith idir an Oifig agus Oifig an Stiúrthóra 

Ionchúiseamh Poiblí chun cásanna bunreachtúla a bhaineann leis an dá Oifig a phlé. 

 

Ghlac Abhcóide Comhairleach ainmnithe páirt in obair roinnt coistí rialachais 

tionscadail agus grúpaí oibre éagsúla i rith na bliana, i gcomhthéacs na forbartha 

leanúnaí agus na hoibre feabhsaithe a dhéantar ar an gCóras nua Cásanna agus 

Taifead.  Lean na Comhairlí Comhairleacha go léir ar aghaidh ag úsáid an chórais i 

rith na bliana. 

 

Lean comhairliúcháin ar aghaidh i rith na bliana, le hOifig an Stiúrthóra 

Ionchúiseamh Poiblí maidir le haistriú freagrachta as ionchúisimh iascaigh chuig an 

Oifig sin. Cuireadh socruithe eatramhacha i bhfeidhm chomh maith i rith na bliana, 

lenar fhoinsigh Oifig Shráid Mhuirfean méid suntasach oibre allamuigh chuig na 
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hAturnaetha Stáit in Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí sa chomhthéacs 

socruithe a dhéanamh chun ionchúisimh iascaigh a aistriú chuig an Oifig sin go buan.   

 

Lean na hAbhcóidí Comhairleacha ar aghaidh ag tacú leis an gCoimisiún um 

Athchóiriú an Dlí i rith 2009, go háirithe i gcomhthéacs a chláir oibre, a áiríodh i 

dTríú Clár nua um Athchóiriú ar an Dlí de chuid an Choimisiúin.  

 

Bainistíocht Eolais  

Lean na hAbhcóidí Comhairleacha ar aghaidh le cultúr comhroinnte eolais laistigh de 

na hOifigí a chur chun cinn le linn 2009, chomh maith le bonn eolais a chur ar fáil 

don comhairle dlí don Rialtais, Ranna agus Oifigí trí fhreastal a dhéanamh ar 

chruinnuithe Saincheisteanna Dlí agus páirt a ghlacadh iontu agus trí chabhrú le 

hullmhú Bullaitíní Dlíthiúla agus Choinbhinsiún na hEorpa ar Chearta an Duine 

(ECHR).  Ghlac na hAbhcóidí Comhairleacha páirt sa Choiste Bainistíochta Eolais 

agus an Fo-Choiste Fios Gnó, a bhfuil sé mar thasc acu straitéis nua bainistíochta 

eolais a chur le chéile. 

 

Bainistíocht Riosca 

Chuir na hAbhcóidí Comhairleacha le leabú breise beartas foirmiúil bainistíochta riosca laistigh den 

Oifig i rith 2009.  Thuairiscigh na hAbhcóidí Comhairleacha don Ard-Aighne agus Coiste 

Comhairleach Bainistíochta Dlí i rith na bliana agus go deimhin do chruinnithe an Ard-Stiúrthóra, an 

Leas-Ardstiúrthóir agus do chruinnithe na nAbhcóidí Comhairleacha agus don Ghrúpa Abhcóidí 

Comhairleacha maidir le réimsí agus ábhair lena mbaineann riosca suntasach.  I gcomhthéacs na moltaí 

a tháinig chun cinn as Tuarascáil Uí Shúilleabháin, ghlac na hAbhcóidí Comhairleacha páirt sa 

phróiseas i leith cásanna leochaileacha agus bunreachtúla a aithint le cur san áireamh i dTuarascálacha 

a cuireadh faoi bhráid an Rialtais faoi chásanna den chineál sin i mí Mhárta, mí Iúil agus mí na Samhna 

2009.  Ina theannta sin, bhí na hAbhcóidí Comhairleacha mar chathaoirleach in 2009 ar chruinnithe 

Chomhchoiste Bainistíochta Riosca Oifig Shráid Mhuirfean agus Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit agus 

thuairiscigh sé go rialta do na Príomhchoistí Comhairleacha Bainistíochta agus na PCBanna áitiúla 

agus don Choiste Iniuchóireachta i gcomhthéacs straitéis bainistíochta riosca ar fud na hOifige ag an 

gCoiste, lena n-áirítear beartas riosca, clár riosca corporáideach agus cláir riosca Ghrúpa aonair agus 

Aonaid Ghrúpa. D’athbhreithnigh ceannairí na nGrúpaí Comhairleacha clár riosca na 

nAbhcóidí Comhairleacha agus chomhlánaigh siad ráiteas dearbhaithe i ndáil leis seo 

ag teacht le polasaí bainisteoireachta an riosca. Rinne an Oifig freisin Plean 

Leanúnachais Gnó a shuíomh d’fhonn a chinntiú go bhféadfaí seirbhísí riachtanacha a 
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choinneáil i gcás na hOifige a bheith neamhinrochtana nó líon suntasach den 

fhoireann a bheith curtha ó chumas.   

 

Bainistíocht Airgeadais  

I rith 2009, ghlac Grúpaí Abhcóidí Comhairleacha páirt i dTionscadal Pleanála Gnó 

um Dháileadh Acmhainní na hOifige (RAB) a bhain le breisfhorbairt agus críochú na 

samhlacha creatlaí chun an costas barúlach ar sholáthar seirbhísí dlí ar fud na nGrúpaí 

a chinneadh ag féachaint do threochtaí in ualaí oibre agus castacht agus méid na 

hoibre.   Déanann na samhlacha iniúchadh ar an nasc idir Meastacháin airgeadais agus 

Ráitis Straitéise agus aschuir na hOifige. 

 

Ghlac Abhcóide Comhairleach I ainmnithe páirt chomh maith sa phróiseas a bhain le 

Ráiteas Aschuir Bliantúil na hOifige a fhorbairt, go sonrach maidir le monatóireacht a 

dhéanamh ar ionchuir agus seachadadh na n-aschur ar fud raon tascanna dlí 

roghnaithe a bhain le Clár na nAbhcóidí Comhairleacha, a áirítear mar chuid den 

Ráiteas. 

 

Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta (CBFF) 

In 2009, 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 

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.  

 

Comhoibriú le Comhairleoirí Dlí i Ranna Rialtais 

Lean na hAbhcóidí Comhairleacha ar aghaidh ag cothú gaolmhaireachtaí inchiallaithe 

agus dlútha le comhairleoirí dlí i Ranna Rialtais i rith na bliana. Aithníonn an Oifig an 

tábhacht a bhaineann leis na naisc sin i bhfianaise líon méadaitheach saincheisteanna 

coimpléascacha dlí idir-roinne a thagann chun cinn. Baineann ról ríthábhachtach le 

naisc leis na comhairleoirí dlí Roinne chomh maith maidir le reachtaíocht a ullmhú. 

Chomhoibrigh Comhairleoirí Abhcóidí Comhairleacha agus Comhairleoirí Dlí Roinne 
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le chéile i rith na bliana i raon mór ábhar chun comhleanúnachas a chinntiú sna 

comhairle a thugtar dóibh i gcomparáid le comhairle eile a thugann an Ard-Aighne.  

 

Iasacht na nAbhcóidí Comhairleacha chuig Ranna Rialtais  

Chuir an Oifig go suntasach le seirbhís éifeachtach phoiblí i rith 2008 trí chúnamh a 

thabhairt le comhordú seirbhisí dlí an Stáit.  Baineadh dul chun cinn suntasach amach 

i rith na bliana maidir le cur i bhfeidhm thionscnamh na hOifige chun Ranna Rialtais 

rannpháirteacha a earcú agus oiliúint a chur orthu agus na hAbhcóidí Comhairleacha a 

chur ar iasacht chuig Ranna Rialtais rannpháirteacha. Earcaíodh agus oileadh ocht 

mball déag nua de na hAbhcóidí Comhairleacha san iomlán (seisear i 2006, seachtar i 

2007, ceathrar i 2008 agus duine amháin i 2009). Ta trí dhuine dhéag acu faoi láthair 

ar iasacht ag na Ranna seo a leanas:  

 An Roinn Ceartais, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí (2 iasachtaí)  

 An Roinn Airgeadais (2 iasachtaí)  

 An Roinn Cumarsáidí, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha 

 An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil  

 An Roinn Oideachais agus Eolaíochta (2 iasachtaí)  

 An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia  

 An Roinn Iompair  

 An Roinn Sláinte agus Leanaí (2 iasachtaí)  

 An Roinn Gnóthaí Sóisialta agus Teaghlaigh  

 

Fuair gach duine a tháinig ar iasacht oiliúint ghinearálta, chomh maith le sainoiliúint a 

cuireadh in oiriúint do riachtanais Roinne áirithe, a gcuirfear iad ar iasacht ann.  Ar an 

sainoiliúint a cuireadh ar fáil, áiríodh oiliúint ar shaincheisteanna dlí Eorpacha agus 

idirnáisiúnta a láimhseáil, taithí a fháil ar chleachtas agus nós imeachta ag an gCúirt 

Bhreithiúnais Eorpach (CBE), an Chúirt Chéadchéime agus Coinbhinsiún na hEorpa 

um Chearta an Duine (CECD).  Chomh maith leis sin, soláthraíodh oiliúint ar 

shaincheisteanna cothrománacha dlí, cosúil leis an bpróiseas reachtaíochta, an 

próiseas dréachtaithe, reachtaíocht tarmligthe agus feidhmiú an tarmligin, dlí 

fostaíochta i ndáil le conarthaí státseirbhíse, ról an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 

agus an Coiste um Chuntais Phoiblí, eitic sa Rialtas.  Chuir an Oifig comhairle agus 
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tacaíocht leanúnach ar fáil chomh maith do na hAbhcóidí sin a chuaigh ar iasacht 

cheana féin chuig na Ranna rannpháirteacha 

Coistí agus Grúpaí Oibre Idir-Roinne  

Chuir na hAbhcóidí Comhairleacha comhairle ar fáil i rith 2009 agus ghlac siad páirt i 

nGrúpaí Oibre maidir le raon saincheisteanna leathana nó saincheisteanna idir-roinne. 

 

Leagtar amach liosta de na Príomhchoistí agus Príomhghrúpaí oibre idir-roinne in 

Iarscríbhinn F den Tuarascáil seo.  

 

Bainistíocht Dlíthíochta – olléilimh go háirithe  

I rith na bliana, lean an Oifig ar aghaidh leis an straitéis thábhachtach a chur i 

bhfeidhm chun bainistíocht a dhéanamh ar dhlíthíocht, go háirithe olléilimh, ar mhodh 

straitéiseach. Stiúir Oifig Shráid Mhuirfean an straitéis dlí fhoriomlán agus 

reáchtáladh cruinnithe rialta athbhreithnithe idir na hAbhcóidí Comhairleacha in Oifig 

Shráid Mhuirfean, baill foirne dlí in Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit agus oifigigh i 

Ranna ábhartha chun a chinntiú go raibh olldlíthíocht á bainistiú go héifeachtúil ar 

bhonn leanúnach. 

 

Dlíthíocht agus Idirghabhálacha na Cúirte Breithiúnais Eorpaí 

Lean na hAbhcóidí Comhairleacha ar aghaidh i rith na bliana ag stiúradh na straitéise 

dlí de réir mar a bhí cuí chun bainistíocht éifeachtach leanúnach dhlíthíocht na Cúirte 

Breithiúnais Eorpaí (ECJ) a chinntiú.  Bhí cruinnithe athbhreithnithe rialta le baill 

foirne dlí i CSSO agus oifigigh Roinne i gceist leis seo. Leagann Iarscríbhinn J den 

Tuarascáil amach mionsonraí a bhain le roinnt cásanna tábhachtacha os comhair an 

ECJ in 2009. 

 

An Coimisiún um Athchóiriú an Dlí   

Gné eile thábhachtach maidir le seirbhísí dlí an Stáit a chomhordú is ea cur chuige 

comhordaithe a ghlacadh i dtaobh an dlí agus teagmhálaithe chun éascaíocht a 

dhéanamh don Choimisiún um Athchóiriú an Dlí sa ról atá aige maidir le 

athbhreithniú, imscrúdú agus foirmiú tograí um athchóiriú an dlí. Lean an taobh 

Comhairleach ar aghaidh ag déanamh dlúth-chomhoibrithe i rith 2009 le 

comhghleacaithe sa Choimisiún ina thaobh sin.
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Caibidil 5: Dul Chun Cinn a Baineadh Amach maidir le Gnóthú 

Sprioc 2 

Sprioc 2 – Dréachtóirí Parlaiminte  

Sainseirbhís ardchaighdeáin ghairmiúil dréachtaithe reachtaíochta a sholáthar don 
Rialtas. 

Cuspóirí 1 

Dréachtú a dhéanamh ar 

 Billí Rialtais de réir na dtosaíochtaí a leagtar amach i gClár um Reachtaíocht 
an Rialtais, 

 Leasuithe Coiste agus na Céime Tuairiscithe le Bille go tráthúil,  

 Ionstraimí reachtúla (lena n-áirítear rialacháin a thugann éifeacht d’achtanna 
na gComhphobal Eorpach) ar mhodh tráthúil. 

 
 
Straitéis 1 
Comhoibriú a dhéanamh leis an gCoiste um Reachtaíocht an Rialtais i leith 
monatóireacht agus maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Chláir um 
Reachtaíocht an Rialtais. 
 
Táscairí Feidhmíochta  

 Ullmhú tuarascálacha seachtainiúla don CRR faoi na Billí atá á ndréachtú san 
Oifig; 

 Freastal an Phríomh-Dhréachtóra Pharlaiminte agus Bainisteoirí Grúpa ag 
cruinnithe an CRR; 

 Deimhniú, i gcás ina bhfreastalaíonn Airí ar chruinnithe an CRR, go 
bhfreastalóidh oifigigh ón Oifig chomh maith atá ag dréachtú Billí don Roinn 
a bhfuil freagreacht air nó uirthi as. 

 
Straitéis 2 
Príomhthiomantais na hOifige i dTreoir Seirbhíse Cliant na hOifige 2008 – 2010 agus 
Cairt Chliant agus Chustaiméirí a sheachadadh do Dhréachtóirí. 
 
Táscairí Feidhmíochta  

 Déanamh de réir cheangaltais Chairt agus Treoir Seirbhíse na gCliant arna 
luacháil trí athbhreithnithe rialta foirmiúla, cruinnithe bliantúla den Phainéal 
Cliant agus suirbhéithe cliant sna blianta 2008 agus 2010. An dul chun cinn 
agus an feabhsú a thagarmharcáil in éadan an tsuirbhé roimhe seo agus torthaí 
a athbhreithniú a chuireann san áireamh:  

 Éifeacht sa chumarsáid le Ranna Rialtais;  
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 Sofhreagracht agus tráthúlacht i soláthar na dréachtreachtaíochta;  

 Cruinneas, caighdeán agus comhleanúnachas na dréachtreachtaíochta; 
 Seachadadh ginearálta seirbhíse agus gairmiúlacht na nDréachtóirí 

Parlaiminte; 
 An méid a chuireann Ranna le seachadadh seirbhíse; 
 Feabhsuithe a gnóthaíodh le linn na dtréimhsí idirlinne. 

 
Straitéis 3 

Comhoibriú a dhéanamh leis na hAbhcóidí Comhairleacha maidir le comhaid 
reachtaíochta a láimhseáil.  

 

Táscairí Feidhmíochta 

 Monatóireacht agus athbhreithniú déanta ar nósanna imeachta agus cleachtais 
a leagtar amach i dTuarascáil an Ghrúpa um Rialú Cáilíochta na 
Reachtaíochta; 

 
 Córas Bainisteoireachta na gCásanna agus na dTaifead a lánoibriú agus an 

obair go léir á hionramháil; 

 

Straitéis 4 

Forbairt leanúnach na bainistíochta eolais.  

 

Táscairí Feidhmíochta 

 Scaipeadh faisnéise agus eolais i measc dréachtóirí;  

 Comhoibriú leis na hAbhcóidí Comhairleacha maidir le heolas agus saineolas 
a chomhroinnt. 

 Rannchuidiú le bunachar sonraí oilte d’fhonn a chinntiú go mbíonn comhairlí 
dlíthiúla agus ábhair dhlíthiúla eile inrochtana don fhoireann.  

 An t-eolas a roinnt trí rannpháirtíocht fhorleathan do na Dréachtóirí 
Parlaiminte i gcruinnithe faisnéise dlíthiúla agus i bhfóraim eile.  

 Rannchuidiú le tabhairt ar aird Straitéis Bhainisteoireachta Eolais nua a 
thiocfaidh in áit agus a fhorbróidh an ceann atá ar marthain  

 

Straitéis 5 

An beartas bainistíochta riosca atá ábhartha do na Dréachtóirí Parlaiminte a chur i 
bhfeidhm. 

 

Táscaire Feidhmíochta  

 Oifigigh chuí a ainmniú i ndáil le rioscaí sonracha ar a dtuairiscíonn siad chuig 
an gCoiste Comhairleach Bainisteoireachta.  
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 Aischothú a sholáthar don PhríomhDhréachtóir Parlaiminte, Coistí 
Comhairleacha Bainisteoireachta agus an tArd-Aighne ar limistéir a 
mbaineann riosca suntasach leo;  

 Athbhreithnithe Rialta Foirmiúla ar an nGrúpa agus ar Chláir Rioscaí 
Chorparáideacha;  

 An leanúint le polasaithe, prótacail agus sruthanna oibre na hOifige a aontú 
agus faireachán a dhéanamh orthu.  

 

 

Straitéis 6 

 

Páirt a ghlacadh i bhforbairt na Bainistíochta Airgeadais san Oifig chun seachadadh 
aschur a chinntiú de réir Ráiteas Aschuir Bliantúil na hOifige agus luach ar airgead á 
chinntiú. 

 

Táscaire Feidhmíochta  

 

 Ráiteas Aschuir Bliantúil a thabhairt ar aird do Chlár na nDréachtóirí 
Parlaiminte;  
 

 Acmhainní a phleanáil agus a leithdháileadh ag féachaint do threochtaí in ualaí 
oibre agus a n-aimpléiseacht agus a dtoirt.  

 

Straitéis 7 

Pleanáil a dhéanamh do sheachadadh an Chláir um Reachtaíocht an Rialtais i 
gcomhar leis an gCoiste um Reachtaíocht an Rialtais. 

 

Táscairí Feidhmíochta 

 

 Athbhreithniú bliantúil a dhéanamh ar sheirbhísí dréachtaithe chun a 
dheimhniú cén athruithe, más ann, a dhéanamh ar an modh seachadta nó 
bainistíocht eagrúcháin; 

 
 Monatóireacht a dhéanamh ar shaincheisteanna a thagann chun cinn a 

bhaineann le dréachtú reachtaíochta agus freagairt a thabhairt orthu. 

 

Cuspóir 2 

 

Straitéis Acmhainní Daonna na hOifige, mar atá ábhartha do na Dréachtóirí 
Parlaiminte a chur i bhfeidhm. 
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Straitéis 1 

Dréachtóirí Parlaiminte a earcú, a fhorbairt agus oiliúint a chur orthu. 

 

Táscairí Feidhmíochta 

 Cead cuí a lorg ón Roinn Airgeadais chun Dréachtóirí Parlaiminte a earcú 
agus iad a earcú de réir mar a bhíonn riachtanach;  

 Athbhreithniú a dhéanamh ar ionduchtú daoine nua a thagann isteach sna 
Dréachtóirí Parlaiminte; 

 Cruinnithe rialta reáchtáilte le dréachtóirí a earcaíodh le déanaí, 
dlúthmhaoirseacht a dhéanamh orthu agus aiseolas rialta a thabhairt dóibh 
maidir le dréachtú;  

 Loga oiliúna do dhréachtóirí a earcaíodh le déanaí le hullmhú agus le coimeád 
cothrom le dáta acu agus le coimeád faoi athbhreithniú ag Bainisteoir Grúpa ar 
bhonn rialta. 

 
Straitéis 2 
 
Clár oiliúna atá ábhartha do na Dréachtóirí Parlaiminte a chur i bhfeidhm. 
 

Táscairí Feidhmíochta 

 Clár OPC a chur i bhfeidhm le haghaidh oiliúint agus forbairt 
bhreise/leanúnach. 

 
 
Tuairisciú chuig an gCoiste Bainisteoireachta agus Comhairleach gach sé mhí ar 
oiliúint agus ar fhorbairt.  
 
 
Straitéis 3 
 
Cur i bhfeidhm cuí CBFF a chinntiú do bhaill foirne OPC. 
 

Táscairí Feidhmíochta 

 Na tosaíochtaí comhtháite oiliúna agus forbartha CBFF agus Acmhainní 
Daonna a chur i bhfeidhm; 

 Athbhreithniú bliantúil do bhaill gach sainghrúpa ar dhul chun cinn maidir le 
spriocanna CBFF, oideachais, oiliúna agus forbartha a ghnóthú. 

Cuspóir 3 
Cabhrú le comhordú seirbhísí dlí an Stáit.  

 

Straitéis 1 
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Cur leis an bpróiseas leanúnach maidir le hAchtanna an Oireachtais a dhéanamh níos 
sorochtana agus níos éasca le táirgeadh. 
 

Táscairí Feidhmíochta 

 Dul i mbun idirchaidrimh le baill Thithe an Oireachtais maidir le Billí a 
fhormáidiú;   

 A bheith rannpháirteach i gcóras Binse Oibre Parlaiminteach Thithe an 
Oireachtais  

 Comhairliúchán leanúnach a chinntiú le Tithe an Oireachtais maidir le 
comhoibriú a dhéanamh ar tháirgeadh Achtanna an Oireachtais  

 Páirt a ghlacadh i gcomhthionscnaimh a chuireann inrochtaineacht agus 
comhleanúnachas Leabhar Reachtanna Leictreonacha na hÉireann. 

 
Straitéis 2 
 
Cur le seirbhís poiblí éifeachtach trí chabhrú le seirbhísí dlí an Stáit a chomhordú. 
 
Táscairí Feidhmíochta 
 

 Bainistíocht éifeachtach leanúnach tionscadail ar an Tionscadal um Athchóiriú 
an Dlí Reachtúil a chinntiú i gcomhthéacs chlár oibre Rialáil Níos Fearr; 

 
 Comhoibriú leanúnach a chinntiú leis an gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí 

agus athráitis don am amach anseo agus Táblaí Croineolaíochta leis na 
Reachtanna á n-ullmhú acu; 

 
 Comhoibriú a dhéanamh le comhairleoirí dlí i Ranna maidir le tabhairt chun 

críche Chinn na mBillí; 
 

 Rannpháirtíocht leanúnach i seachadadh na gcúrsaí oiliúna cuí don 
Státseirbhís ar an próiseas reachtaíochta.  

 

Dul chun cinn a baineadh amach  

Cuspóir 1 
 

An Coiste um Reachtaíocht an Rialtais  

Lean Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte ar aghaidh le ról croílárnach a ghlacadh in 

obair an Choiste um Reachtaíocht an Rialtais i rith 2009. Déanann an Coiste 

maoirseacht ar gach Bille Rialtais molta ó chuirtear san áireamh é sa Chlár um 

Reachtaíocht an Rialtais go dtí go gcuirtear críoch lena chur chun cinn trí Thithe an 

Oireachtais agus pléann sé le fadhbanna ar bith a thagann chun cinn i ndáil le cur i 

bhfeidhm réidh pras an Chláir. 
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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. 

 

Seirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí  

I bhFeabhra 2009, tionóladh cruinniú leantach de Phainéal Cliant an OPC, ina 

ndearnadh ionadaíocht ar son cliaint na hOifige, chun ábhair a bhaineann le soláthar 

na seirbhíse a phlé. D’éascaigh comhairleoir seachtrach an cruinniú.  

 

Sa bhliain 2009 go luath, lean ionadaithe ainmnithe an OPC chun a bheith 

rannpháirteach i bpróiseas forbartha Treoir Seirbhíse Cliant nua 2008 – 2010 don 

Oifig agus Cairteanna Cliant agus Custaiméirí 2008 – 2010 do na taobhanna 

Comhairleacha agus Riaracháin. Foilsíodh an Treoir agus na Cairteanna go luath i mí 

Meithimh 2009 sa dá theanga.  

 

I rith na bliana chomhoibrigh na Dréachtóirí Parlaiminte go dlúth lena gcomhleacaithe 

na hAbhcóidí Comhairleacha i gcomhthéacs dréachtaithe na reachtaíochta lena mbain 

cruinnithe athbhreithnithe rialta chun saincheisteanna dlíthiúla a phlé mar a tháinig 

siad chun cinn i rith an phróisis dréachtaithe.  

 

Bainistíocht Eolais  

Lean na Dréachtóirí Parlaiminte ar aghaidh ag cur cultúr comhroinnte eolais chun 

cinn i rith 2009, chomh maith le tacú le seachadadh na reachtaíochta don Rialtas.  

D’fhreastail Dréachtóirí Parlaiminte chomh maith, ghlac siad páirt i gcruinnithe 

Saincheisteanna Dlíthiúla agus bhí siad go hiomlán rannpháirteach sa Choiste 

Bainistíochta Eolais agus san Fo-Choiste Fios Gnó i gcomhthéacs forbairt straitéise 

nua bainistíochta eolais 2009-2012. 

 

 

 

Bainistíochta Riosca  
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Chuir Abhcóidí Parlaiminte le leabú agus cur i bhfeidhm níos mó na mbeartas 

foirmiúil bainistíochta riosca i rith 2009.  Pléadh ábhair a bhain le riosca ag cruinnithe 

i rith na bliana leis an bPríomhdhréachtóir Parlaiminte agus Bainisteoirí Grúpa, 

chomh maith le cruinnithe Grúpa aonair agus cruinnithe Coistí Comhairleacha 

Bainistíochta Dlí.  D’fhreastail an Príomh-Dhréachtóir Parlaiminte ar chruinnithe 

Chomhchoiste Bainistíochta Riosca Oifig Shráid Mhuirfean/Oifig an Phríomh-

Aturnae Stáit agus chuir sé leis na cruinnithe sin i gcomhthéacs chur i bhfeidhm 

beartais bhainistíochta riosca ar fud na hOifige ag an gCoiste, lena n-áirítear beartas 

riosca, clár riosca corparáide agus cláir riosca Grúpa aonair agus Aonad Gnó.  Rinne 

Bainisteoirí Grúpa athbhreithniú ar chláir riosca Ghrúpa aonair ag deireadh 2009 agus 

thug siad ráiteas dearbhúcháin chun críche ina thaobh sin de réir an bheartais um 

bainistíocht riosca.  Bhí an OPC rannpháirteach freisin i bhforbairt Plean 

Leanúnachais Gnó d’fhonn a chinntiú go bhféadfaí seirbhísí riachtanacha a choinneáil 

i gcás foirgneamh na hOifige a bheith neamhinrochtana nó líon suntasach den 

fhoireann a bheith curtha ó chumas.  

 

Bainistíocht Airgeadais 

I rith 2009, ghlac Grúpaí Abhcóidí Parlaiminte páirt sa Tionscadal um Pleanáil Gnó 

do Leithdháileadh Acmhainní (RAB) de chuid na hOifige maidir le forbairt bhreise 

agus críochnú samhlacha creatlaí chun an costas barúlach a chinneadh le haghaidh 

seirbhísí dlí a sholáthar ar fud Grúpaí, ag féachaint do threochtaí in ualaí oibre agus 

castacht agus méid na hoibre. Déanann na samhlacha iniúchadh ar an nasc idir 

Meastacháin airgeadais agus Ráitis Straitéise agus aschuir na nOifigí. 

 

Ghlac Dréachtóir Parlaiminte ainmnithe páirt chomh maith sa phróiseas maidir le 

Ráiteas Aschuir Bliantúil na hOifige a fhorbairt, go sonrach maidir le monatóireacht a 

dhéanamh ar aschur a bhaineann leis an gClár Dréachtóirí Parlaiminte atá san áireamh 

sa Ráiteas. 

 

Clár Reachtaíochta an Rialtais  

I rith na bliana 2009, lean an OPC chun a bheith bainteach go lárnach le hobair an 

Choiste Reachtaíochta Rialtais. Feighlíonn an Coiste gach Bille molta de chuid an 

Rialtais ó thráth a chur san áireamh ar Chlár Reachtaíochta an Rialtais go dtí 
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comhlánú a dhul chun cinn trí Thithe an Oireachtais agus pléann sé le fadhb ar bith a 

eascraíonn i ndáil le cur i gcrích socair agus gasta an Chláir. 

 

I rith na bliana, thuairiscigh an OPC go seachtainiúil chuig an gCoiste Reachtaíochta 

Rialtais ag mionsonrú an dul chun cinn ar dhréachtú na mBillí agus ionstraimí 

reachtúla an Aontais Eorpaigh. Lean rannpháirtíocht leanúnach an OPC in obair an 

Choiste chun meicníocht riachtanach a chur ar fáil chun gabháil idir éilimh iomaíocha 

na Rann do sheirbhísí an OPC.  

 

Casann Grúpaí an OPC go rialta i rith na bliana ar an bPríomhDhréachtóir Parlaiminte 

chun saincheisteanna maidir le hualaí oibre a phlé. Cuireann na cruinnithe seo ar fáil 

deiseanna luachmhara do mhalartú na hoilteachta dlíthiúla agus dréachtú na 

mbarúlacha agus na taithí trasna sainGhrúpaí éagsúla. D’aibhsigh na cruinnithe freisin 

saincheisteanna a chumasaigh an OPC chun freagra níos éifeachtaí a thabhairt ar 

riachtanais an chliaint i gcomhthéacs na hatosaíochta leanúnaí maidir le Billí atá ar 

áireamh ar an gClár.  

 

 

An Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta (CBFF) 

In 2009 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 

Lean an Oifig ar aghaidh ag cur Plean Oiliúna na nDréachtóirí Parlaiminte i bhfeidhm 

i rith na bliana i ndáil leis na dréachtóirí is déanaí a earcaíodh. Baintear úsáid chomh 

maith as an Lámhleabhar Dréachtaithe agus na hIonstraimí Reachtúla – Seicliosta 

agus Treoirlínte Dréachtaithe sa phróiseas oiliúna. Ar an gcuma chéanna le blianta 

roimhe seo, ghlac an OPC páirt i gcúrsaí oiliúna a sholáthair CMOD ar an bpróiseas 

reachtaíochta. Déanann na cúrsaí seo éascaíocht do na Ranna chun dul i dtaithí ar an 
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bpróiseas reachtaíochta agus maidir leis an leibhéal treoracha a aithint do Ranna 

cliaint a mbeidh ag teastáil chun seirbhís dréachtaithe éifeachtúil a éascú. 

 
Rialúchán agus Athchóiriú Rialála níos fearr  
 

I rith na bliana 2009, 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. Lean an Oifig chun leorbhaint a bheith aici leis an 

bpolasaí Rialúcháin níos Fearr agus clár oibre an Athchóirithe Rialála. Ar na limistéir 

shuntasacha oibre i rith na bliana bhí Tionscadal Athchóirithe an Dlí Reachtúil agus 

Leabhar na Reacht Éireannach leictreonach. Tá na bearta seo dírithe ar an 

reachtaíocht a dhéanamh níos inrochtana agus costais a laghdú don úsáideoir deiridh 

dá dheasca sin.  

 

Tionscadal Athchóirithe an Dlí Reachtúil Réamh-Neamhspleáchais  

 

Sa bhliain 2009, lean an Oifig chun an Tionscadal Athchóirithe Dlí Reachtúil a 

thionscadal-bhainistiú atá mar chuid de chlár leanúnach athchóirithe dlí reachtúil arna 

fhógairt go poiblí ar roinnt ocáidí, lena n-áirítear seoladh Páipéir Bháin ar an Rialáil 

níos Fearr in Eanáir 2004 don Taoiseach.  

 

Foilsíodh an Bille um Athchóiriú an Dlí Reachtúil ar 27 Bealtaine 2009 agus 

achtaíodh é i Nollaig 2009 mar an tAcht um Athchóiriú an Dlí Reachtúil 2009 (Uimh. 

46 de 2009). Pléann an tAcht le hAchtanna Príobháideacha aníos go dtí 1750 agus le 

hAchtanna Áitiúla agus Pearsanta aníos go dtí 1850. Aisghaireann sé go sainráite 

1,350 Acht i léig a réamhdhátaíonn an neamhspleáchas. D’aisghair Acht 2009 go 

himpleachtúil freisin, 12,563 Acht breise nach raibh fóirsteanach d’Éirinn ach a rith 

Parlaimint Ríocht Aontaithe na Breataine agus Éireann. Ar an iomlán, chaomhnaigh 

Acht 2009 138 Acht (11 Acht Príobháideach agus 127 Acht Áitiúil agus Pearsanta) do 

na tréimhsí ábhartha de bharr a n-ábharthachta leanúnaí dlíthiúla.  

 

Cruthaíonn Acht 2009, in éineacht leis an Acht um Athchóiriú an Dlí Reachtúil 2007 

(a phléann leis na hAchtanna Poiblí agus Ginearálta aníos go dtí 1922) ceann de na 

hathchóirithe dlí reachtúil is forleathadúla ar fud an domhain.  
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Achtaíodh an tAcht um Athchóiriú an Dlí Reachtúil 2009 ar 23 Nollaig 2009. 

Cuireadh codanna eile den tionscadal ar ceal go dtí go mbíonn cistí breise infhaighte 

 

Leabhar na Reacht Éireannach Leictreonach (eISB) 

 

Leanann Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte chun a bheith rannpháirteach go 

gníomhach in obair Ghrúpa eISB Oifig Shráid Mhuirfean.  

 

Rannchuidíonn an Oifig go suntasach le clár oibre an l-Rialtais agus a acmhainn 

amach anseo go suntasach i gcomhthéacs bainisteoireacht leanúnach agus nuashonrú 

Leabhar na Reacht Éireannach leictreonach (eISB). Feighlíonn Grúpa eISB na 

hOifige próiseas bainistithe na seirbhíse seo.  

 

Rinne Foireann Tionscadail Leabhair na Reacht Éireannach (a chuimsíonn ball den 

OPC agus comhleacaithe ar thaobhanna Comhairleacha agus Riaracháin na hOifige) 

próiseas tairisceana a bhainistiú i nDeireadh Fómhair 2009 do sheirbhísí foilsithe 

leictreonacha chun an eISB a nuashonrú ar bhonn níos rialta agus chun feidhmiúlacht 

bhreise a chur ar fáil i ndáil leis an inneall cuardaigh. De bhun an phróisis bronnadh 

conradh nua agus tá obair ar an tionscadal ar siúl go leanúnach.  

 

Foilsíonn an eISB faoi láthair Achtanna agus Ionstraimí Reachtúla ó 1922 go 2009 

agus an tEolaire Reachtaíochta ó 1922 go 2005. Nuashonrófar achtanna agus 

ionstraimí reachtúla ar bhonn míosúil ó 2010 ar aghaidh. Nuashonrófar an tEolaire 

Reachtaíochta nuair a chuireann an Coimisiún um Athchóiriú an Dlí bailchríoch ar 

obair ar an Eolaire. Tá an obair ag dul chun cinn freisin ar chur i gcrích inneall 

cuardaigh nua a chuirfidh feabhas leis an bhfeidhmiúlacht.  

 

Feidhmíonn an eISB freisin mar bhunachar sonraí foinse don tionscadal AE N-Lex 

atá mar thairseach rochtana choiteann d’fhoinsí an dlí náisiúnta atá á bhforbairt faoi 

láthair ag an Oifig Foilseachán AE. Is é aidhm an tionscadail seo forbairt 

chomhéadain chuardaigh ilteangaigh i gcomhréir a éascóidh an rochtain ar 

reachtaíocht trasna an Aontais Eorpaigh. Éilíonn tionscadal N-Lex ar na ball-stáit 

chun rochtain leictreonach a sholáthar ar reachtaíocht ar bhonn gan táille.  
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Caibidil 6: Dul Chun Cinn a Baineadh Amach maidir le Gnóthú 
Sprioc 3 

Sprioc 3 – Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit  

 
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. 

 

Cuspóir 1 

Sárchleachtas a úsáid le linn seirbhísí dlí a sheachadadh, a dtacaítear le húsáid 
teicneolaíocht faisnéise agus eolas ardchaighdeáin chomh maith le tuiscint ar an 
gcleachtas dlí. 

 
Straitéis 1 
 
Príomhthiomantais na hOifige ina Plean Gníomhaíochta Custaiméirí 2008 – 2010 
agus a Cairt Chustaiméirí a sheachadadh. 

Táscairí Feidhmíochta  

Meastóireacht déanta ar chomhlíonadh thiomantais an Phlean Ghníomhaíochta 
Custaiméirí agus na Cairte Custaiméirí trí athbhreithnithe rialta foirmiúla agus 
suirbhéanna cliant débhliantúla. Dul chun cinn agus feabhsú a thagarmharcáil i 
gcoinne torthaí suirbhéanna agus athbhreithnithe roimhe sin a dhéanann breathnú ar: 

 Gaolmhaireacht agus Tuiscint; 
 Caighdeán Seirbhíse; 
 Freagrúlacht; 
 Doiciméadú; 
 Aiseolas; 
 Gearáin; 
 Seirbhís trí Ghaeilge; 
 Rochtain Fhisiciúil. 

 
Straitéis 2 
 
Comhoibriú dlúth a chothabháil le hOifig an Ard-Aighne agus comhairleoirí dlí 
Roinne maidir le hobair dlí a láimhseáil.  

Táscairí Feidhmíochta  

 

 Comhordú le comhairleoirí dlí i Ranna Rialtais, Binsí agus Fiosrúcháin agus 
Oifigí Stáit eile a léiriú agus cruinnithe athbhreithnithe rialta a reáchtáil; 

 Córas Bainisteoireachta na gCásanna agus na dTaifead a lánoibriú agus an 
obair dhlíthiúil go léir á hionramháil.  
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Straitéis 3 
 
Forbairt leanúnach na bainistíochta eolais. 

Táscaire Feidhmíochta  

 An t-eolas agus an saineolas a roinnt ag cruinnithe Rannáin agus Rannóige 
agus trí rannpháirtíocht fhorleathan na nAturnaetha agus na bhFeidhmeannach 
Dlíthiúla i gcruinnithe faisnéise dlíthiúla agus i bhfóraim eile;  
 

 Rannchuidiú le bunachar sonraí oilteachta d’fhonn a chinntiú go mbíonn 
comhairlí dlíthiúla agus ábhair dhlíthiúla eile inrochtana don fhoireann;  

 
Rannchuidiú le tabhairt ar aird Straitéis Bhainisteoireachta Eolais nua chun teacht in 
áit agus chun forbairt a dhéanamh ar an gceann atá ar marthain.  
 
Straitéis 4 
 
Beartais bhainistíochta riosca na hOifige a chur i bhfeidhm. 
 
Táscaire Feidhmíochta  
 

 Oifigigh chuí a ainmniú i ndáil le rioscaí sonracha ar a dtuairiscíonn siad chuig 
an gCoiste Comhairleach Bainisteoireachta;  
 

 Soláthar na faisnéise don PhríomhAturnae Stáit agus do Choiste Comhairleach 
Bainisteoireachta an CSSO agus d’Oifig an Ard-Aighne ar limistéir a 
mbaineann rioscaí suntasacha leo;  
 

 Athbhreithniú rialta foirmiúil na gClár Rioscaí Dlíthiúil agus an Chláir Rioscaí 
Chorparáidigh;  
 

 Córas athbhreithnithe chun faireachán a dhéanamh ar chomhaid dlíthiúla 
íogaire;  
 

 Tuairisciú faoi thrí in aghaidh na bliana chuig an Rialtas ar an dlíthíocht 
íogair;  
 

 An leanúint le polasaithe, prótacail agus sruthanna oibre na hOifige a aontú 
agus faireachán a dhéanamh orthu. 

 
Straitéis 5 
 
A bheith rannpháirtteach i bhforbairt na Bainistíochta Airgeadais san Oifig chun 
seachadadh aschur a chinntiú de réir Ráiteas Aschuir Bliantúil na hOifige agus luach 
ar airgead á chinntiú. 
 
Táscaire Feidhmíochta  

 Ráiteas Aschuir Bliantúil a thabhairt ar aird don Chlár CSSO;  
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 Acmhainní a phleanáil agus a leithdháileadh ag féachaint do threochtaí in ualaí 
oibre agus a n-aimpléiseacht agus a dtoirt;  
 

 In éineacht leis an AGO painéil na comhairle a athbhreithniú go bliantúil;  
 

 Polasaí tobhaigh na gcostas dlíthiúil san áit gur dámhadh iad agus go bhfuil 
siad inmharthana a chur i gcrích;  

 
Athbhreithniú ar chleachtais na hOifige ar fhómhas costas i bhfianaise Tuarascáil an 
Ghrúpa Oibre ar Chostais Dlíthiúla (Tuarascáil Haran).  
 
 
Straitéis 6 
 
Pleanáil a dhéanamh don am amach anseo i seirbhísí dlí an CSSO. 
 
 

Táscairí Feidhmíochta  

 Athbhreithniú a dhéanamh gach bliain ar na seirbhísí dlí a sholáthraítear agus 
gníomhaíochtaí eile chun a dheimhniú, cibé athruithe, más ann, a dhéanamh ar 
an modh seachadta nó bainistíocht eagrúcháin; 

 
 Monatóireacht a dhéanamh ar shaincheisteanna dlí a thagann chun cinn agus 

freagairt a thabhairt orthu.  
 

Cuspóir 2 

 
Straitéis Acmhainní Daonna na hOifige mar atá ábhartha do bhaill foirne an CSSO a 
chur i bhfeidhm. 
 
Straitéis 1 
 
Foireann dlíthiúil CSSO a oiliúint agus a fhorbairt.  
 
Táscaire Feidhmíochta  
 

 An t-insealbhú a chur ar fáil agus athbhreithniú a dhéanamh air d’iontrálaithe 
nua dlíthiúla;  

 Athbhreithniú a dhéanamh ar bhonn leanúnach ar riachtanais sonracha oiliúna 
agus forbartha don fhoireann dlíthiúil nua.  

 
Straitéis 2 
 
Clár oiliúna straitéisí a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm i saincheisteanna dlí. 
 
Táscaire Feidhmíochta 

 Clár an CSSO a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm le haghaidh oiliúint agus 
forbairt bhreise/leanúnach. 
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 Tuairisciú chuig an gCoiste Comhairleach Bainisteoireachta gach 6 mhí 
maidir le hoiliúint agus forbairt.  

 
Straitéis 3 
 
Cur i bhfeidhm cuí CBFF a chinntiú do na baill foirne dlí 
 

Táscairí Feidhmíochta  

 
 Na tosaíochtaí oiliúna agus forbartha comhtháite CBFF agus Acmhainní 

Daonna a chur i bhfeidhm; 

 Athbhreithniú bliantúil a dhéanamh do bhaill gach Rannáin agus Rannóige ar 
an dul chun cinn a dhéantar maidir le spriocanna i CBFF, oideachas, oiliúint 
agus forbairt a bhaint amach. 

Cuspóir 3 

 
Cúnamh a thabhairt le seirbhísí dlí an Stáit a chomhordú. 
 
Straitéis 1 
 
Cur le seirbhís phoiblí éifeachtach trí chúnamh a thabhairt le seirbhísí dlí an Stáit a 
chomhordú. 
 

Táscairí Feidhmíochta  

 
 Comhordú le comhairleoirí dlí i Ranna Rialtais, Binsí agus Fiosrúcháin agus 

Oifigí Stáit eile a léiriú, le cruinnithe athbhreithnithe rialta; 

 Athbhreithniú a dhéanamh ar an gcóras agus feabhsú a chur air chun an cur 
chuige i leith dlíthíocht intíre agus ECJ a éascú agus a chomhordú. 

 

Straitéis 2 
 
Seirbhísí dlí a sholáthar don Rialtas maidir le cur i bhfeidhm beartas dlíthíochta agus 
láimhseáil saincheisteanna tras-Rannacha. 
 

Táscairí Feidhmíochta  

 
 Rannpháirtíocht i ngrúpaí oibre idir-rannacha agus coistí um shaincheisteanna 

tras-Rannacha, lena n-áirítear cur i bhfeidhm beartas tras-Rannach i gcás ina 
dtagann siad chun cinn; 

 
 
 An chumarsáid riachtanach leis na Ranna Rialtais a chinntiú i ndáil le 

dlíthíocht Chúirt Bhreithiúnais na hEorpa;  
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 Ionadaíocht a dhéanamh ar son an Ard-Aighne ar Choistí Rialacha na 
gCúirteanna agus Grúpa Úsáideoirí Seirbhís na gCúirteanna;  
 

 Comhoibriú leis an nGníomhaireacht Éileamh Stáit, Oifig Stiúrthóra na 
nIonchúiseamh Poiblí agus Oifig an Aturnae Ioncaim agus oifigí dlí eile i 
ndáil leis an dlíthíocht mar is cuí. 

 
 
 
 
 
 
 

Dul Chun Cinn a Baineadh Amach 

Cuspóir 1 
 
Lean Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit ag forbairt agus ag feabhsú sainseirbhísí dlí le 

linn 2009 i réimsí a bhí tábhachtach do Ranna agus d'Oifigí cliaint. Ba é an 

príomhfhócas a bhí ann i rith na bliana, i gcomhar le Ranna cliaint, na réimsí oibre a 

aithint atá ag déanamh leathnú ar na sainseirbhísí dlí a éilítear, cosúil le Conarthaí 

Tráchtála, dlíthíocht Tráchtála agus Bhunreachtúil, iarratais ar Bharántas Gabhála 

Eorpach, iarratais ar Chúnamh Frithpháirteach, cásanna fostaíochta Státseirbhíse, 

dlíthíocht an Gharda Síochána, Tíolacadh do Ranna agus Oifigí Rialtais agus obair 

tearmainn, inimirce agus aisdúichithe.   

 

Rinne MAC na hOifige plé rialta ar an tsaincheist a bhain lena hacmhainní a ath-

imscaradh maidir le freastal a dhéanamh ar riachtanais athraitheacha na gcliant.  Ath-

imscaradh roinnt ball foirne i rith na bliana agus d’fhan roinnt ball eile in situ chun 

réimsí tábhachtach oibre a chlúdach: 

 Athimscaradh Aturnae chun déileáil le hiarratais um Barántas Gabhála 

Eorpach.  

 Athimscaradh Aturnae chun déileáil le Conarthaí Tráchtála.  

 Soláthar leanúnach sainseirbhíse ag ionramháil tearmainn, imirce agus obair 

athdhúichithe.  

 Oibriú leanúnach aonaid speisialta chun déileáil le dlíthíocht mhí-úsáide 

cónaithí.  

 Oibriú leanúnach foirne chun déileáil le dlíthíocht mhí-úsáide scoileanna lae.  
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 Oibriú leanúnach na bhfoirne tiomanta chun déileáil le riachtanais speisialta, 

cúram leanaí agus dlíthíocht um muirir thithe banaltrais.  

 Oibriú leanúnach painéil ar glao-dhualgas chun déileáil le Barántais Ghabhála 

Eorpacha, Eiseachdadh, iarratais habeas corpus agus ábhair phráinneacha eile 

sa chúirt taobh amuigh de ghnáthuaireanta oifige.  

 Oibriú leanúnach painéil chun déileáil le hionchoisní taobh amuigh de Bhaile 

Átha Cliath. 

 

Seirbhís Ardchaighdeáin Custaiméirí 

I rith na bliana 2009, d’ullmhaigh agus d’fhoilsigh an Oifig Cairt nua Chustaiméirí 

2008 – 2010 agus Plean Gníomhaíochta Custaiméirí nua 2008 – 2010. Ag deireadh na 

bliana, thosaigh an Oifig ar Shuirbhé Seirbhíse Custaiméirí chun athbhreithniú breise 

a dhéanamh ar shástacht na gcliant leis an tseirbhís a sholáthraítear.  

 

Bainistíocht Eolais  

Lean baill foirne in CSSO ar aghaidh le cultúr na comhroinnte eolais a chur chun cinn 

i rith 2009, a bhí mar bhonn eolais ag seachadadh na comhairle dlí don Rialtas agus 

Ranna agus Oifigí Rialtais, trí fhreastal a dhéanamh agus páirt a ghlacadh i 

gcruinnithe Saincheisteanna Dlí agus cur le hullmhú na dTreoracha Tagartha Dlí.  

Leanadh leis an obair i rith na bliana maidir le pobail chleachtais a aithint, a bheadh á 

tacú ag na hOifigí, chun comhroinnt eolais a fheabhsú i réimsí criticiúla dlí. Lean 

Leabharlann CSSO agus an tAonad Fios Gnó ag cur scileanna taighde dlí chun cinn 

agus ag cuidiú le baill foirne leibhéal oilteachta a ghnóthú in úsáid na bhfoinsí 

leictreonacha maidir le faisnéis dlí.Ghlac baill foirne CSSO páirt sa Choiste 

Bainistíochta Eolais agus san Fho-Choiste Fios Gnó i gcomhthéacs forbairt straitéise 

nua bainistíochta eolais ar fud na hOifige. 

 

Bainistíocht Riosca  

Le linn 2009, ghlac an CSSO páirt ghníomhach i bhforbairt agus cur i bhfeidhm níos 

mó na mbeartas foirmiúla bainistíochta riosca laistigh den Oifig. I rith na bliana, 

rinneadh plé ar chúrsaí a bhaineann le riosca ag cruinnithe Rannáin agus Rannóige, 

agus ag cruinnithe áitiúla agus MAC Dlí. D’fhreastail Cinn Rannáin ar chruinnithe 

Chomhchoiste Bhainistíochta Riosca Oifig Shráid Mhuirfean/CSSO i gcomhthéacs 
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straitéis bainistíochta riosca don Oifig go léir mar aon le clár rioscaí corparáideach 

agus cláir rioscaí le haghaidh Grúpaí aonair agus Aonaid Gnó.  

Rinne Cinn Rannáin athbhreithniú ar na cláir riosca ag deireadh 2009 agus chuir siad 

ráiteas dearbhúcháin i gcrích ina thaobh sin de réir an bheartais bhainistíochta riosca.  

Ghlac an CSSO páirt i gcruinnithe chomh maith a reáchtáladh le heagraíochtaí na 

hearnála príobháidí, ag féachaint do chinneadh a dhéanamh faoi cad a d’fhéadfaí a 

fhoghlaim ina gcuid cur chuige maidir le riosca a bhainistiú sna heagraíochtaí sin. 

 

Bainistíocht Airgeadais  

I rith 2009, ghlac an CSSO páirt sa Tionscadal Tionscadal um Pleanáil Gnó do 

Leithdháileadh Acmhainní (RAB) de chuid na hOifige maidir le forbairt bhreise agus 

críochnú samhlacha creatlaí chun an costas barúlach a chinneadh le haghaidh seirbhísí 

dlí a sholáthar ar fud Rannán agus Rannóg, ag féachaint do threochtaí in ualaí oibre 

agus castacht agus méid na hoibre. Déanann na samhlacha iniúchadh ar an nasc idir 

Meastacháin airgeadais agus Ráitis Straitéise agus aschuir na nOifigí. 

 

Ghlac Cinn Rannáin páirt chomh maith sa phróiseas maidir le Ráiteas Aschuir 

Bliantúil na hOifige a fhorbairt, go sonrach i leith monatóireacht a dhéanamh ar 

ionchuir agus aschuir a sheachadadh ar fud raon tascanna dlí roghnaithe a bhaineann 

le Clár an CSSO a chuirtear san áireamh sa Ráiteas. 

 

An Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta (CBFF) 

In 2009 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 Cinn Rannáin agus Rannóige, 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. 

 

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 
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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:-  

 Seirbhís dlíthíochta um dhlí tearmainn a sholáthar chun tacaíochta a 

thabhairt don Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí 

agus na gníomhaireachtaí inimirce / tearmainn. 

 Foirne tiomanta a sholáthar chun déileáil le riachtanais speisialta, leas 

leanaí agus dlíthíocht maidir le muirir tithe altranais. 

 Ualach cásanna reatha na hOifige a bhaineann le mí-úsáid scoil lae agus 

cónaithe, a láimhseáil agus a chosaint go gníomhach nuair is cuí. 

 Ualach na gcásanna a bhaineann le dlí fostaíochta na státseirbhíse a a 

láimhseáil agus a chosaint go gníomhach nuair is cuí.  

 Na himeachtaí sibhialta go léir a glacadh i gcoinne an Gharda Síochána nó baill den 

Gharda Síochána a láimhseáil agus a chosaint go gníomhach nuair is cuí.  

 

Aistriú na Seirbhíse Aturnae Stáit chuig Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh 

Poiblí 

Faoi théarmaí an chomhaontaithe le Cumann na nAturnaetha Stáit um chomhaontú na 

freagrachta as an tseirbhís aturnae Stáit áitiúil a aistriú chuig Oifig an Stiúrthóra 

Ionchúiseamh Poiblí de bhun Thuarascáil Nally, lean na hAturnaetha Stáit ar aghaidh 

ag plé le roinnt obair shibhialta suas go dtí deireadh mhí an Mheithimh, 2009.  Rinne 

an Oifig bainistíocht ghníomhach ar an obair a bhí fágtha go dtí an dáta sin agus bhain 

sí úsáid as an tréimhse idir an dá linn chun tuairim a fhoirmiú faoin méid oibre a bhí i 

gceist agus an riachtanas a bhí ann le soláthraithe seachtracha. 

 

Soláthar seirbhísí dlí criticiúla lasmuigh de ghnáthuaireanta Oifige 

Lean an Oifig ar aghaidh ag oibriú an phainéil dlí ar ghlao-dhualgas i rith 2009 chun 

bainistíocht a dhéanamh ar shaincheisteanna a thagann chun cinn taobh amuigh de 

ghnáthuaireanta oibre.  Beidh a thuilleadh ball foirne dlí ar fáil i rith na bliana don 

phainéal ar ghlao-dhualgas. 
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Athbhreithnithe Luach ar Airgead agus Beartais 

I rith na bliana 2009, chuir an CSSO, in éineacht le hOifig Shráid Mhuirfean, 

bailchríoch ar Thuarascáil ChomhAthbhreithnithe Pholasaí agus Luach Airgid 

AGO/CSSO .i. (VFM&P) i ndáil le Riarachán Scéim an Ard-Aighne. Foilsíodh an 

Tuarascáil i bhFeabhra 2009. Rinneadh dul chun cinn freisin i rith na bliana chun 

Tuarascálacha a chomhlánú ar Athbhreithnithe ar Sheirbhísí an Ghearrscríobhaí agus 

Aisghabháil na gCostas.  
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Caibidil 7: Dul Chun Cinn a Baineadh Amach maidir le Gnóthú 

Sprioc 4 

Sprioc 4 – Seirbhísí Tacaíochta Gnó  

Seirbhísí corparáideacha agus tacaíochta gnó den scoth a sholáthar do chustaiméirí 
agus do chliaint laistigh agus lasmuigh den eagraíocht, agus na seirbhísí agus an 
tacaíocht sin a bheith nua-aimseartha gairmiúil. 
 
Cuspóir 1 
 
Bainistíocht acmhainní daonna a fhorbairt chun tacú le cuspóirí foriomlána na 
hOifige, agus chun an fheidhm oiliúna agus forbartha a fhorbairt laistigh den 
Oifig. 
 
Straitéis 1 
 
Straitéisí HR 2008 – 2010 a chur i gcrích. 
 
Táscaire Feidhmíochta  
 

 Straitéisí HR a shuíomh;  
 

 Pleananna gníomhaíochta a shuíomh i ndáil le Straitéisí HR.  
 
 
Straitéis 2 
 
Modheolaíocht sonraithe earcaíochta agus roghnúcháin a athbhreithniú agus a 
fhorbairt chun feabhas a chur ar cumas Oifig Shráid Mhuirfean agus CSSO iarrthóirí 
ard-acmhainneacha oiriúnacha a mhealladh agus a roghnú. 
 
Táscaire Feidhmíochta  

 Scileanna agus inniúlachtaí lárnacha a aithníodh don fhoireann uile a 
athbhreithniú, in éineacht le Grúpaí/Rannáin/Rannóga/Aonaid Ghnó mar is 
cuí;  
 

 Feidhmiú na hinniúlachta foirmiúla agus na tástála cumais a thabhairt isteach;  
 

 Oiliúint insealbhaithe a sholáthar don fhoireann nua taobh istigh de dhá mhí ar 
a ndualgas a ghlacadh dóibh;  
 

 Anailís a bheartú ar shocruithe oibre aitíopúla don fhoireann agus polasaithe 
cuí a cheapadh/athbhreithniú.  
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Straitéis 3 
 
Straitéisí uileghabhálacha oiliúna agus forbartha a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt 
ar riachtanais ionchasacha in imeacht na dtrí bliana atá le teacht, lena n-áirítear cláir 
forbartha bhainisteoireachta.  
 
Táscaire Feidhmíochta  
 

 Anailís a bheartú ar scileanna, eolas agus taithí na foirne a éilíonn gach rannóg 
sna hOifigí, in éineacht leis na bainisteoirí sinsearacha, chun a gcuid oibre a 
dhéanamh idir obair reatha agus ionchasach; 

 A leagan amach i bhfoirm straitéise an chaoi is éifeachtaí ar féidir na scileanna 
seo a dháileadh ar iontrálaithe nua agus forbairt bhreise a dhéanamh orthu 
maidir leis an bhfoireann a bhfuil níos mó taithí acu;  

 A chinntiú go bhfreastalaíonn Pleananna Gníomhaíochta na nOifigí ar 
aidhmeanna Ráiteas seo na Straitéise;  

 Cláir Forbartha Bhainisteoireachta foirmiúla a chur i gcrích;  

 Athbhreithniú eatramhach a bheartú roimh dheireadh na chéadráithe de 2009 
chun an dul chun cinn a rinneadh in éadan aidhmeanna an Ráiteas seo na 
Straitéise a luacháil;  

 Tuairisciú chuig an gCoiste Comhairleach Bainisteoireachta gach sé mhí 
maidir le hoiliúint agus forbairt.  

 
Straitéis 4 
 
Córas TF Acmhainní Daonna a fhorbairt agus a fheabhsú a thuilleadh. 
 
Táscaire Feidhmíochta  
 

 Éifeacht an Chórais Bhainisteoireachta Acmhainní Daonna a athbhreithniú;  
 

 Tuarascálacha bainistíochta cuí a fhorbairt. 
 
Straitéis 5 
 
Cóiríocht oiriúnach a chur ar fáil do gach ball foirne. 
 
Táscaire Feidhmíochta  

 Cóiríocht oiriúnach a aithint d’Oifig Shráid Mhuirfean agus an CSSO trí 
chomhairle leanúnach leis an údarás cuí;  

 Cothú agus coinneáil leanúnach an spáis oifige ar marthain;  
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 An Ráiteas Sláinte agus Sábháilteachta agus na Pleananna Leanúnachais Gnó 
a athbhreithniú go bliantúil;  

An inrochtaineacht ar agus an tslándáil do gach foirgneamh a choinnítear faoin 
athbhreithniú a choinneáil.  
 
 
 
Straitéis 6 
 
Leanúint ar aghaidh leis an bpróiseas Comhpháirtíochta a athbhreithniú agus a 
fhorbairt. 
 
Táscairí Feidhmíochta  
 

 An próiseas Páirtíochta a athbhreithniú go bliantúil,  
 
Straitéis 7 
 
Athbhreithniú a dhéanamh ar oibriú Ionad Doiciméadaithe na CSSO. 
 
Táscairí Feidhmíochta  
 
Athbhreithniú iomlán.  
 
Cuspóir 2 

Próisis bhainistíochta airgeadais a fhorbairt a rialaíonn agus a dhéanann 
monatóireacht ar acmhainní airgeadais na hOifige, chun a chinntiú go ndéantar 
aschuir agus luach ar airgead a sheachadadh 
 
Straitéis 1 
Gnéithe an Phlean Tionscnaimh do Chreatlach na Faisnéise Bainistíochta a chur i 
bhfeidhm in Oifig Shráid Mhuirfean agus CSSO. 
 
Táscaire Feidhmíochta  
 

 An MIF a neadú go hiomlán agus úsáid lánfheidhmiúlachta an FMS a chur i 
gcrích;  

 Tuarascálacha staitistiúla a sholáthar le húsáid sa Tuairisciú Bainisteoireachta 
le haghaidh athbhreithnithe do Choistí Oifige ábhartha; 

 Tuarascálacha Bainisteoireachta a fheabhsú;  

 Creatlach chostála a úsáid in éineacht le tionscadal RAB agus Tuarascálacha 
tosaigh Costála ag úsáid faisnéis airgeadais agus neamhairgeadais a 
comhlánaíodh;  

 Múnlaí RAB a nuashonrú go bliantúil;  
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 Ráitis Aschuir Bhliantúla maidir le gach Clár a chur faoi bhráid Roinn an 
Taoisigh.  

 
 
 Straitéis 2 
 
Acmhainn na hOifige a chothabháil chun FMS (Agresso) a oibriú. 
 
Táscaire Feidhmíochta  
 

 Scileanna lárnacha a fhorbairt chun cumas na hOifige an FMS a oibriú go 
héifeachtach a choinneáil;  

 Déanamh de réir an riachtanais reachtúil chun Cuntas Leithghabhála Bliantúil 
a chur faoi bhráid;  

 Ús agus cúiteamh a íoc faoin reachtaíocht PrasÍocaíochta san áit is 
fóirsteanach, íosmhéadaithe agus tuairiscithe mar is cuí;  

 
Straitéis 3 
 
 
Athbhreithniú bliantiúil déanta ar mholtaí Thuarascáil Mullarkey maidir le cuntasacht 
na nArd-Rúnaithe agus athbhreithniú bliantúil déanta ar Oifigigh Cuntasaíochta in 
Oifig Shráid Mhuirfean agus CSSO laistigh d’fhrámaí ama socraithe. 
 
Táscaire Feidhmíochta  
 

 Athbhreithniú cinnbhliana bliantúil ar nósanna imeachta inmheánacha 
airgeadais arna ndeimhniú ag an gCoiste Iniúchta chun faireachán a dhéanamh 
ar agus stiúradh gach ioncaim agus caiteachais trí chórais inniúla éifeachtacha;  

 An Polasaí riosca agus na Cláir Rioscaí do Ghrúpaí/Rannáin/Rannóga/Aonaid 
Ghnó agus an Clár Riosca Corparáideach a athbhreithniú faoi dhó in aghaidh 
na bliana don Choiste Riosca agus tuairisciú chuig MAC-anna áitiúla, an 
PríomhMAC agus an Coiste Iniúchta;  

 An Clár Iniúchta Inmheánaigh Bliantúil arna aontú ag an gCoiste Iniúchta 
agus Iniúchtaí beartaithe agus moltaí curtha i gcrích taobh istigh de thréimhsí 
ama aontaithe;  

 An Tuarascáil Bhliantúil a cuireadh faoi bhráid an Choiste Iniúchta a chruthú 
ar chur i gcrích na dTuarascálacha Iniúchta uile; 

 An clár Luach Airgid agus Athbhreithnithe Polasaí a shuíomh agus 
athbhreithnithe rialta arna mbeartú a athbhreithnítear agus a fhoilsítear go 
seachtrach.  

 

Cuspóir 3 
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Córais TCF chostaséifeachtacha a chur i bhfeidhm a thacaíonn leis na gníomhaíochtaí 
go léir gairmiúla, idirbhearta, bainistíochta agus seachadta sheirbhíse san Oifig. 
 
 
Straitéis 1 
 
A thuilleadh forbartha a dhéanamh ar Chóras Bainistíochta Cásanna agus Taifead na 
hOifige chun a chinntiú go dtacaíonn sé go héifeachtach leis an Oifig ó thaobh a 
riachtanais straitéiseacha agus oibriúcháin. 
 
 
Táscaire Feidhmíochta  

 An úsáid uasta a chur i gcrích do gach gnó.  
 
 Meastóireacht a dhéanamh ar aiseolas ó bhaill foirne i gcás ina bhféadfaí an 

córas a fheabhsú; 
 

 Feabhsuithe ceadaithe a chur i bhfeidhm. 
 
Straitéis 2 
 
A thuilleadh forbartha a dhéanamh ar an gCóras Banistíochta Airgeadais chun a 
chintiú go dtacaíonn sé go héifeachtúil leis an Oifig maidir le bainistíocht a feidhme 
airgeadais agus a riachtanais faisnéise bainistíochta. 
 

Táscairí Feidhmíochta 
 

 An úsáid is mó is féidir a bhaint as an gcóras sna hOifigí le haghaidh gach 
cineáil ghnó; 

 
 Meastóireacht ar aiseolas ó bhaill foirne na hOifige maidir le réimsí ina 

bhféadfaí an córas a fheabhsú; 
 

 Feabhsuithe ceadaithe a chur i bhfeidhm. 
 
Straitéis 3 
 
Córais TF chuí a chur i bhfeidhm chun tacú le Straitéise Bainistíochta Eolais Oifig 
Shráid Mhuirfean agus CSSO. 
 

Táscairí Feidhmíochta 
 

 Sainiú riachtanas gnó don chóras; 
 
 Cur i bhfeidhm córas cuí Fios Gnó chun teacht leis an riachtanais a aithníodh. 

 
Straitéis 4 
 

80 



Straitéis nua TF a fhorbairt don Oifig. 
 
Táscaire Feidhmíochta 
 

 Straitéis nua TF a chur i bhfeidhm agus a chomhtháthú le cuspóirí gnó na 
hOifige. 

  
 
Straitéis 5 
 
Ailtireacht theicniúil na hOifige a choinneáil faoi athbhreithniú agus a chinntiú go 
leantar le bonn daingean a sholáthar le haghaidh sheachadadh na Seirbhísí TF in Oifig 
Shráid Mhuirfean agus CSSO. 
 
Táscaire Feidhmíochta 
Córais TF a mheasúnú agus a fheabhsú mar is gá.  
 
Cuspóir 4 

Clár um Nuachóiriú a chur i bhfeidhm, a thacaíonn le Spriocanna na hOifige a 
bhaint amach, agus a thagann i bpáirt le Clár um Nuachóiriú na Státseirbhíse.  
 
Straitéis 1 
Tiomantais aontaithe atá leagtha síos i bPleananna Gníomhaíochta um Nuachóiriú a 
chur i bhfeidhm in Oifig Shráid Mhuirfean agus CSSO laistigh de fhrámaí ama 
aontaithe. 
 

Táscairí Feidhmíochta 
 

 An dul chun cinn a thuairisciú ag teacht le spriocdhátaí lárnacha agus arna 
ndeimhniú go seachtrach ag an CSPVG;  

 Moltaí an CSPVG a bheith suite agus curtha i gcrích roimh chur faoi bhráid 
Tuarascálacha um Dhul chun cinn ina dhiaidh sin.  

 
Straitéis 2 
 
Príomhthiomantais seachadta sheirbhíse na hOifige a sheachadadh de réir mar a 
leagtar amach sna Cairteacha Cliant agus Custaiméirí agus sa Treoir Seirbhíse 
Custaiméirí 2008 – 2010 agus sa Phlean Gníomhaíochta Custaiméirí 2008 - 2010. 
 
Táscaire Feidhmíochta  
 

 Leibhéil sástachta cliant agus custaiméirí a thomhas trí chruinnithe bliantúla 
na bPainéal Cliant agus Custaiméirí;  

 Leibhéil sástachta cliant agus custaiméirí a thomhas trí shuirbhéithe cliant 
agus custaiméirí i 2008 agus 2010.  
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Straitéis 3 
 
Tabhairt faoi athbhreithniú cuimsitheach eagrúcháin i gcomhthéacs an Chláir 
Athbhreithnithe Eagrúcháin 
 
 
 
Táscairí Feidhmíochta  
 
Athbhreithniú eagraíochtúil a bheartú agus moltaí a chur i gcrích taobh istigh de 
thréimhsí ama aontaithe.  
 
Straitéis 4 
 
Athbhreithniú a bheartú ar an Tuarascáil ar Thuarascáil an Tascfhórsa ar Sheirbhís 
Phoiblí na hÉireann.  
 
Táscaire Feidhmíochta  
 

 Athbhreithniú ar an Tuarascáil a bheartú agus tionscnaimh chuí a chur i gcrích 
taobh istigh de thréimhsí ama aontaithe.  

 
 
 
Straitéis 5 
 
A chinntiú go dtreoraítear na cliaint go dtí na pointí cuí rochtana agus tarchuir le 
haghaidh faisnéise ar an Oifig.  
 
Táscaire Feidhmíochta  
 

 Tuarascálacha Bliantúla a fhoilsiú do na blianta 2008, 2009 agus 2010 i 
bhformáidí inrochtana;  

 An Grúpa Oibre d’athbhreithniú agus do nuashonrú an láithreáin Idirlín go 
rialta;  

 Freastal ar oibleagáidí faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise agus an tAcht 
Cosanta Sonraí.  

 
 

Cuspóir 5 

Rochtain a chur ar fáil do bhaill foirne ar an bhfaisnéis agus ar an eolas a bhíonn ag 
teastáil chun seirbhísí ardchaighdeáin a sheachadadh trí fhorbairt straitéiseach na 
bainistíochta faisnéise agus eolais. 
Straitéis 1 

Cur chuige comhordaithe a bhunú maidir le heagrú bainistíochta faisnéise agus 
eolais ar fud na hoifige. 
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Táscaire Feidhmíochta  
 Straitéisí a athchóiriú agus a chur i gcrích d’fhorbairt leanúnach 

bhainisteoireacht an eolais;  

 An gá le haghaidh forbairt tacsanomaíocht/stórchiste ar fud na n-oifigí a 
athbhreithniú chun tacaíocht a thabhairt do phríomhfheidhmeanna gnó; 

 Saineolas gairmiúil a rannchuidiú le forbairt leanúnach na bpleananna 
comhaid.  

Straitéis 2 
Réitigh theicniúla oiriúnacha a aithint agus a chur i bhfeidhm chun seirbhísí 
feabhsaithe leabharlainne, taighde agus fios gnó atá feabhsaithe a sheachadadh 
d'úsáideoirí.  

Táscairí Feidhmíochta  
 Athbhreithniú ar chomhréiteach ríomhirisí AGO/CSSO/ODDP chun a 

chinntiú go bhfuil riachtanais na n-úsáideoirí á gcomhlíonadh aige; 
 

 Athbhreithniú a dhéanamh ar nósanna imeachta oilteachta. Bunachair sonraí 
chuí oilteachta a roghnú agus a chur i gcrích;  

 Córas Bainistíochta Leabharlainne roinnte AGO/CSSO/ an Coimisiún um 
Athchóiriú an Dlí a athbhreithniú d'fhonn forbairt an Chórais Bainistíochta 
Leabharlainne amach anseo a phleanáil. Aon fhorbairtí nó feabhsúcháin 
riachtanacha don chóras a phleanáil/a chur i bhfeidhm; 

 Leibhéal agus réimse na seirbhísí atá infhaighte don fhoireann dlíthiúil ar 
iasacht ag Ranna agus Oifigí Rialtais a thacú agus a fhorbairt;  

 
 Athbhreithniú a dhéanamh ar leibhéal na seirbhísí leabharlainne agus taighde 

a sholáthraítear do dhlíodóirí seachtracha Rialtais.  
  

 
 

Straitéis 3 

Athbhreithniú a dhéanamh ar sheirbhísí feabhsaithe taighde agus fios gnó agus iad a 
chur i bhfeidhm. 

Táscairí Feidhmíochta  
 Leanúint le monatóireacht ar réimsí méadaithe speisialtóireachta sna hOifigí, 

agus cinntiú go léirítear iad sin inár seirbhísí leabharlainne, taighde agus fios 
gnó;  

 
 Athbhreithniú a dhéanamh ar na leibhéil agus na struchtúir foirnithe a éilítear 

chun sainseirbhísí taighde a sheachadadh; 
 
 Pobail chleachtais a aithint i bpríomhréimsí dlí agus tacaíocht a thabhairt 

dóibh sin le seirbhísí taighde i gcás ina mbíonn gá leo; 
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 Bearta a aithint chun tacú le forbairt scileanna neamhspleácha taighde do 
dhlíodóirí, lena n-áirítear athbhreithniú ar uirlisí cuí ríomhfhoghlama;  

 
 Deiseanna le comhoibriú leis na hAonaid Oiliúna agus Forbartha agus na 

hAonaid TF a aithint chun an cur chuige maidir leis an soláthar oiliúna agus 
forbartha a chomhordú sna hOifigí;  

 
 Tionscnaimh oiliúna/oideachais leabharlainne agus fios gnó a chorprú mar 

chuid de straitéisí oiliúna eagrúcháin. 
 
Straitéis 4 

Timpeallacht cuí fhisiciúil a sholáthar chun an rochtain ar ár mbailiúcháin priontaí 
agus saoráidí seomra léitheoireachta a mhéadú.  

Táscairí Feidhmíochta 

 
 Athbhreithniú a dhéanamh ar leagan amach bailiúchán priontaí; 

 
 Athbhreithniú a dhéanamh ar an bpolasaí forbartha bailiúcháin d’fhonn a 

chinntiú go bhfreastalaíonn sé go leanúnach ar riachtanais na hOifige.  
 

 

 
Cuspóir 6 
 
An fheidhm Chlárlainne agus Taifead a chothabháil agus a fhorbairt chun tacú le 
réimsí dlí, dréachtaithe agus riaracháin na hOifige. 
 

Straitéis 1 
 
Ionad éifeachtúil taifead agus córas comhdaithe a riaradh agus a chothabháil. 

Táscaire Feidhmíochta  

 
 Comhaid a dhúnadh go leictreonach agus buanchomhaid a thaisceadh go cuí 

d’fhonn iad a chartlannú ina dhiaidh sin;  

 Déanamh de réir oibleagáidí na nOifigí faoin Acht um Chartlann Náisiúnta.  

Straitéis 2 
 
Development of statistical/data Straitéis for the Offices. 

Táscairí Feidhmíochta  
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 Production of appropriate statistical data for use in management and other 
reports. 

 

Straitéis 2 

Straitéis staitisticiúil/sonraí a fhorbairt do na hOifigí. 

Táscaire Feidhmíochta  

 
 Sonraí cuí staitisticiúil a tháirgeadh le húsáid i mbainistíocht agus 

tuarascálacha eile. 

 

Dul Chun Cinn a Baineadh Amach 

Oifig Shráid Mhuirfean  

Cuspóir 1 

 

Straitéis Acmhainní Daonna, Sráid Mhuirfean    

De bharr na státchairde ar earcaíocht ar fud na Seirbhíse Poiblí níor reáchtáil an Oifig 

aon chomórtais earcaíochta i rith 2009.  

 

Lean an Oifig ar aghaidh ag cur réimse leathan socruithe neamhghnácha oibre ar fáil i 

rith na bliana.   

 

Córas Bainistíochta Acmhainní Daonna (HRMS) 

Lean an Oifig ar aghaidh ag úsáid an Chórais nua Bhainistíochta Acmhainní Daonna 

PeopleSoft i rith 2009.  Faoi dheireadh na bliana, bhain an Oifig úsáid iomlán an 

chórais amach atá curtha i bhfeidhm go hiomlán in ionaid an chórais a úsáideadh 

roimhe sin. 

 

An Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta (CBFF)  

Ba é fócas na hOifige i rith 2009 an tsamhail nua CBFF a chur i bhfeidhm a 

thuilleadh, lena n-áirítear Aiseolas Aníos laistigh de chultúr na hOifige.  Cuireadh 

oiliúint ar fáil do gach ball foirne nua ar an tsamhail nua laistigh de mhí amháin nó 

dhá mhí dóibh tosú ag obair san Oifig. I gcomhthéacs bailchríoch a chur ar 

Fhoirmeacha Próifíle Róil an PMDS chomh maith le hathbhreithnithe bliantúla don 
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bhliain roimhe sin, éilíodh ar gach ball foirne agus ar a b(h)ainisteoir tosaíochtaí 

oiliúna agus forbartha na mball foirne don bhliain a léiriú  

 

 

Cóiríocht 

I rith na bliana 2009, lean an Oifig uirthi ag coinneáil riachtanais chóiríochta na 

hOifige faoi athbhreithniú agus chomhoibrigh sí le hionadaithe ó Oifig na nOibreacha 

Poiblí mar ba ghá d’fhonn a chinntiú go raibh na saoráidí uile oiriúnach.  

 

An Coiste Comhpháirtíochta  

Bhí páirt lárnach ag an gCoiste Comhpháirtíochta in Oifig Shráid Mhuirfean i gcónaí i 

rith 2009 maidir le forbairt leanúnach an chultúir athraithe san Oifig. Tháinig an 

Coiste le chéile 9 n-uaire go rialta le linn na bliana.  Ba é an fócas a bhí ag an gCoiste, 

a ndéantar ionadaíocht air ar fud na Oifige, plé le saincheisteanna croílárnacha a bhain 

leis an Oifig agus ábhair maidir le cur i bhfeidhm an Chláir Nuachóirithe ar fud na 

Seirbhíse Poiblí.  Thuairiscigh Foghrúpaí don Choiste i rith na bliana, ar bunaíodh iad 

chun athbhreithniú a dhéanamh ar shaincheisteanna cosúil le Straitéis Acmhainní 

Daonna, Seirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí, CBFF, Oiliúint agus Forbairt, I 

dTreo 2016, Nósanna Imeachta Promhaidh agus Gradaim as Feidhmíocht 

Eisceachtúil.   

 

Ionadaíocht Inscne  

Ag deireadh 2009 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 50%, agus ba ionann comhréir na mban 

san fhoireann ag leibhéal an Phríomhoifigigh nó os a chionn agus 47%.   

 
Is iad seo a leanas na figiúirí do bhaill foirne buana ag deireadh 2009: 

Grád Baineann Fireann 

 Líon (%) Líon (%) 

An tArd-Stiúrthóir  1 (100) 0 (0) 

An Príomh-Dhréachtóir 

Parlaiminte 

1 (100) 0 (0) 

Céad Dréachtóir Parlaiminte 0 (0) 1 (100) 

86 



An Leas-Ardstiúrthóir 0 (0) 1 (100) 

Rúnaí Cúnta 4 (44) 5 (56) 

Príomhoifigeach 11 (48) 12 (52) 

Príomhoifigeach Cúnta 14 (54) 12 (46) 

 
 

Inrochtaineacht do Dhaoine faoi Mhíchumas  

Comhlíonann comhréir na mball foirne faoi mhíchumas ag deireadh 2009 sprioc an 

Rialtais.  Lean an Oifig ar aghaidh ag feabhsú a inrochtaineachta, trína láithreán 

gréasáin chomh maith agus chinntigh sí gur glacadh riachtanais daoine faoi 

mhíchumas san áireamh maidir le gach obair athchóirithe nó cothabhála a rinneadh.  

 

Oiliúint agus Forbairt  

Lean Aonad Oiliúna agus Forbartha Oifig Shráid Mhuirfean ar aghaidh ag soláthar 

ardchaighdeán deiseanna oiliúna agus forbartha i rith 2009, agus an fhreagracht atá air 

as pleanáil, eagrú agus meastóireacht na gcúrsaí oiliúna a chuirtear ar fáil do na baill 

foirne go léir a chur i gcrích. 

D’fhág an dáil airgeadais áfach, go raibh ar bhainisteoirí agus ar an bhfoireann an 

méid oiliúna a beartaíodh a theorannú. 

 

Spreagadh don fhoireann i rith na bliana agus rinneadh éascaíocht dóibh maidir le 

tabhairt faoi oiliúint a aithníodh ina bhFoirmeacha um Próifíl Róil le haghaidh 2009.  

Leag an Oifig a thuilleadh béime ar an tábhacht a bhaineann le CBFF don fhorbairt 

leanúnach ghairmiúil agus phearsanta agus rinneadh gach iarracht an tiomantas atá 

aici do scileanna agus poitéinseal a fhorbairt don fhoireann go léir a chur i gcrích. 

 

Ba é €146,737.20 an caiteachas foriomlán ar oiliúint agus forbairt in 2009.Bhí 1.42% 

den dáileadh párolla don bhliain i gceist leis an tsuim sin.  Tá liosta iomlán na gcúrsaí 

ar freastalaíodh orthu agus miondealú ar an gcaiteachas oiliúna mar chuid d’Aguisín 

H den Tuarascáil seo. 

 

Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit  

 

Straitéis Acmhainní Daonna  
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Ba é an fócas a bhí ann don Oifig i rith 2009 an Plean Gníomhaíochta a chur i 

bhfeidhm i ndáil leis an Straitéis Acmhainní Daonna.  Rinne MACanna áitiúla agus 

Príomh-MACanna faoi seach athbhreithniú ar ghnéithe an Phlean Ghníomhaíochta 

gach sé mhí agus gach bliain.  Faoi dheireadh 2009, bhí dul chun cinn suntasach 

déanta ag an Oifig maidir leis na réimsí tosaíochtaí seo a leanas den Phlean 

Gníomhaíochta a chur i bhfeidhm:  

 

Earcaíocht 

I rith na bliana 2009, líon an Oifig na folúntais inmheánacha seo a leanas:- 

chomhlánaigh (Ionsáigh Uimhir) ball foirne go rathúil i rith 2009 an clár inmheánach 

Oiliúna Aturnae agus ceapadh iad i ngrád Aturnae Stáit. Chomhlánaigh (Ionsáigh 

Uimhir) ball foirne go rathúil Scéim an Fheidhmeannaigh Dhlíthiúil Foghlama agus 

ceapadh iad ina bhFeidhmeannaigh Dhlíthiúla. Rinne an Oifig, le cúnamh an tSeirbhís 

Cheapachán Phoiblí, sannacháin do ghráid an Aturnae Stáit, an Oifigigh 

Fheidhmiúcháin, an Oifigigh Stáit agus an Oifigigh Chléireachais. Measúnaíodh go 

cúramach na hinniúlachtaí ba ghá do na poist seo mar is léir ar an doiciméadú 

comórtais. Cuireann an próiseas roghnaithe na riachtanais seo san áireamh agus tá an 

Oifig an-sásta le caighdeán na n-iarrthóirí a d’fhreastail ar an agallamh.  

 

An Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta  

Rinneadh bainistíocht, monatóireacht agus athbhreithniú ar chéimeanna na próifíle 

róil, an athbhreithnithe eatramhaigh agus an athbhreithnithe bhliantúil den timthriall 

CBFF 2009, lena n-áirítear Beartas um Shoghluaisteacht Foirne agus aiseolas aníos 

agus eisíodh treoracha agus treoirlínte cleachtais. Rinneadh a thuilleadh forbartha ar 

oibriú foirne mar chroí-inniúlacht don bhliain 2009 agus moladh cúig chroí-inniúlacht 

eile a cheadaigh Comhpháirtíocht agus oibríodh córas tuairiscithe chomh maith chun 

inniúchadh a dhéanamh le haghaidh comhleanúnachais agus cur i bhfeidhm cuí CBFF 

a fhíorú. 

 

Cuireadh clár oiliúna dhá lá ar CBFF ar fáil do bhaill foirne nua san Oifig i rith 2009. 

 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach  

Le héifeacht ón 1 Eanáir 2008, (Tagraíonn I.R. 807 den 2007), ní mór do na 

haturnaetha go léir a fhostaíonn an Stát Clár éigeantach um Fhorbairt Ghairmiúil 
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Leanúnach (CPD) a dhéanamh. Le linn an timthrialla a thosaigh an 1 Eanáir 2009, ní 

mór go mbeadh 10 n-uair an chloig ar taifead. Ní mór don aturnae aonair taifead a 

choimeád ar an oiliúnt a fuarthas, toisc go bhféadfaidh Dlí-Chumann na hÉireann 

iniúchadh a dhéanamh ar chomhlíonadh an cheanglais sin faoin bpróiseas.  Oibríodh 

córas tuairiscithe chun iniúchadh a dhéanamh le haghaidh comhlíonta. 

 
Cóiríocht 

De bharr na dála reatha fioscaí, cuireadh ar fionraí, i rith 2009, an plé leanúnach leis 

an OPW i ndáil le soláthar na cóiríochta breise d’fhoireann na hOifige.  

 

Oiliúint agus Forbairt agus cúrsaí oiliúna a soláthraíodh in 2009 

Leagann Aguisín H den Tuarascáil seo amach mionsonraí maidir le hoiliúint agus 

forbairt agus cúrsaí oiliúna a soláthraíodh d’fhoireann CSSO i rith 2009. Cuireadh tús 

le clár um fholláine ag an obair san Oifig in 2009 faoi mhéala agus feasacht ar ailse 

chraicinn do bhaill foirne. Rinneadh clár cuimsitheach um oiliúint TF a fheidhmiú go 

céimneach i rith 2009. D’fhreastail baill foirne ar oiliúint Ionduchtúcháin chomh 

maith i rith 2009. 

 

An Chairt Dínite 

Sheol an Oifig a Cairt Dínite ag tús 2008, ar fhreastail an-chuid ball foirne air. 

Reáchtáladh seimineáir um Thimpeallacht Oibre dhearfach chomh maith do bhaill 

foirne le linn 2009. 

 
Ionadaíocht Inscne 
Faoi dheireadh 2009, lean an Oifig ar aghaidh ag sárú na spriocanna Rialtais maidir le 

mná a fhostú. Ag deireadh na bliana, ba ionann comhréir na foirne ag an leibhéal 

Príomh-Oifigigh Chúnta agus os a chionn a bhí ina mná agus 50%, agus ba ionann na 

mball foirne mná ag an leibhéal Príomh-Oifigigh nó os a chionn agus 46%.   

  
 
Inrochtaine do Dhaoine faoi Mhíchumas  

Faoi dheireadh 2009, sháraigh comhréir na foirne faoi mhíchumas an sprioc Rialtais 

3%. 

 

An Coiste Comhpháirtíochta  
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I rith 2009, lean an Coiste Comhpháirtíochta in Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit ar 

aghaidh ag cur le forbairt leanúnach an chultúir athraithe san Oifig. Tháinig an Coiste 

le chéile ar an dara Máirt de gach mí i rith na bliana.  Phléigh an coiste le 

saincheisteanna a tháinig chun cinn ón gclár um nuachóiriú m.sh. CBFF, an Ráiteas 

Straitéise agus dul chun cinn faoi I dTreo 2016, chomh maith le cóiríocht agus 

saincheisteanna Sláinte agus Sábháilteachta.   Thuairiscigh foghrúpaí don Choiste i 

rith na bliana, ar bunaíodh iad chun athbhreithniú a dhéanamh ar shaincheisteanna 

cosúil le hAcmhainní Daonna (lena n-áirítear CBFF, Oiliúint, Cleachtas agus 

Nósanna Imeachta Acmhainní Daonna), Áitribh, Beartas Gaeilge, Beartas TF, 

Cumarsáid Oifige, Sláinte agus Sábháilteacht, Sóisialta, Rátáil CBFF agus Beartais 

Ghlasa.   

 

 

 

 

Cuspóir 2 

Creatlach na Bainistíochta Faisnéise (MIF)   

Díríodh an fócas do na hOifigí i rith 2009 ar dhaingniú agus cur i bhfeidhm leanúnach 

Phlean Tionscadail MIF na nOifigí.  Lean Bord an Tionscadail MIF orthu ag déanamh 

monatóireachta ar cur i bhfeidhm Plean an Tionscadail agus tacaíocht acu ó Fho-

Ghrúpa.  Faoi threoir an Bhoird, rinneadh obair chun forbairt bhreise a dhéanamh ar 

fheidmiúlacht an Chórais Bhainistíochta Airgeadais agus forbairt na dtuarascálacha 

bainistíochta laistigh den chóras ACME. Rinne na hOifigí a thuilleadh dul chun cinn i 

rith na bliana chun forbairt a dhéanamh ar chomhéadan idir an Córas nua Cásanna 

agus Taifead agus an Córas Bainistíochta Airgeadais.  Cabhróidh an fhorbairt seo, 

nuair a chuirfear i bhfeidhm go homlán í in 2009 le tosaíochtaí eile, idir airgeadais 

agus neamhairgeadais agus ceanglais tuairiscithe faisnéise bainistíochta costála a 

aithint.   

 

Forbraíodh Tuarascálacha feabhsaithe Bainistíochta agus Costála le linn 2009 agus 

cuireadh ar fáil iad do Choistí Comhairleacha Bainistíochta áitiúla Oifig Shráid 

Mhuirfean/CSSO,  Comhchoiste Comhairleach Bainistíochta Oifig Shráid 

Mhuirfean/CSSO agus don lucht bainistíochta sinsearach.  Déanann an fhaisnéis seo 
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éascaíocht cheana féin d’fheasacht chostais níos fearr i measc na ndaoine sin atá 

freagrach as dáileacháin acmhainní.   

 

I mí an Mhárta, 2009, chuir na hOifigí Ráitis Aschuir Bhliantúla ar leithligh faoi 

bhráid na Dála le breathnú i gcomhthéacs an phróisis Mheastacháin.   

 

Córas Bainistíochta Airgeadais  

Lean na hOifigí ar aghaidh ag déanamh a thuilleadh forbartha agus leabaithe ar 

Chóras Bainistíochta Airgeadais Agresso i rith 2009.  Tá ríomhaistriú airgid mar ghné 

den FMS le roinnt blianta anuas anois. Leanann an AGO ar aghaidh ag spreagadh do 

sholáthraithe chun íocaíocht ar earraí agus seirbhísí a ghlacadh tríd an modh seo. 

Sáraíonn méid na n-íocaíochtaí ríomhaistrithe airgid 98% d’íocaíochtaí rialta anois. 

 

Cuireadh córas rianaithe shócmhainne i bhfeidhm go hiomlán san Oifig agus cinnte á 

dhéanamh go ndéantar córais leordhóthanacha rialaithe a chothabháil ar na 

sócmhainní go léir. Thug na hAonaid TF agus Seirbhísí faoi iniúchtaí ar shócmhainní, 

agus scanóir barrachód á úsáid, i rith na bliana. 

 

Tá úsáid á baint go leanúnach as an gcóras maidir le raon iomlán seirbhísí airgeadais a 

sholáthar don Oifig, lena n-áirítear ullmhú: 

 an Chuntais Leithghabhála 2008; 

 tuarascálacha míosúla airgeadais don Choiste Comhairleach Bainistíochta 

agus don Roinn Airgeadais; 

 an Ráitis Aschuir Bhliantúil 2009. 

 

Tuarascáil an Ghrúpa Oibre um Chuntasacht na nArdrúnaithe agus na 

nOifigeach Cuntasaíochta (Tuarascáil Mullarkey)   

Choimeád na hOifigí rialuithe inmheánacha airgeadais faoi athbhreithniú i rith 2009, 

a ndearnadh athbrhreithniú ar ghnéithe díobh chomh maith i gcomhthéacs iniúchtaí 

sonracha inmheánacha.  

 

Rinne Coiste Bainistíochta Riosca na nOifigí athbhreithniú ar straitéis bainistíochta 

riosca na nOifigí, lena n-áirítear an beartas bainistíochta riosca, an clár riosca 

chorparáide agus cláir riosca do thaobhanna dlí agus riaracháin an dá Oifig.  De réir 
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an bheartais bhainistíochta riosca, rinne Cinn na nGrúpaí dlí agus Aonad Gnó 

athbhreithniú ar cláir riosca agus chuir siad ráitis dearbhúcháin faoi bhráid an Rúnaí 

leis an bPríomhchoiste Comhairleach Bainistíochta i lár 2009.    

 

An Coiste Iniúchóireachta  

Tháinig an Coiste Iniúchóireachta, ar a bhfuil triúr pearsanra seachtrach agus ionadaí 

ó gach Oifig, le chéile 4 huaire i rith 2009. I measc na n-ábhar ar pléadh leo, rinneadh 

na Tuarascálacha Iniúchóireachta seo a leanas, a gcuirtear síos orthu sa Chlár um 

Iniúchóireacht Inmheánach do 2009, a bhreathnú agus a athbhreithniú:   

 

 Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh ar Shlándáil TF in Oifig an Ard-Aighne agus 

in Oifig an PhríomhAturnae Stáit 

 Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh leantach ar Thacsaithe agus ar Chúiréirí in 

Oifig an Ard-Aighne agus in Oifig an PhríomhAturnae Stáit  

 Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh ar Thaisteal agus Cothabháil in Oifig an Ard-

Aighne, Oifig an PhríomhAturnae Stáit agus an Coimisiún um Athchóiriú an 

Dlí 

 Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh ar Nósanna Imeachta Comhad Íogair in Oifig 

an Ard-Aighne agus in Oifig an PhríomhAturnae Stáit 

  Athbhreithniú ar nósanna imeachta do Stóráil Sheachtrach na gComhad in 

Oifig an Ard-Aighne agus in Oifig an PhríomhAturnae Stáit  

 Iniúchadh eatramhach ar Oiliúint in Oifig an PhríomhAturnae Stáit  

 Tuarascáil um Moltaí leantach in Oifig an PhríomhAturnae Stáit, Oifig an 

Ard-Aighne agus sa Choimisiún um Athchóiriú an Dlí 

 

Rinne an Coiste Iniúchóireachta athbhreithniú chomh maith ar fhorbairtí sna 

tionscadail MIF agus ACME agus straitéis bainistíochta riosca na nOifigí. 

. 

  

Plean um Athbhreithniú ar Luach ar Airgead agus Beartas 

I rith na bliana 2009, chuir na hOifigí bailchríoch ar Athbhreithnithe Luacha Airgid 

agus Polasaí i ndáil le riaradh Scéim an Ard-Aighne agus Coimeád Leabhar na Reacht 

Éireannach leictreonach (eISB). Foilsíodh na Tuarascálacha i bhFeabhra 2009.  
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Rinneadh dul chun cinn chomh maith i rith na bliana chun Tuarascálacha um 

Athbhreithnithe ar Sheirbhísí Gearrscríobhaithe agus Gnóthú Costas a thabhairt chun 

críche chomh maith.  

 

Íocaíochtaí Úis faoi Reachtaíocht um Íoc Pras Cuntas 

In Oifig Shráid Mhuirfean níor tabhaíodh aon íocaíochtaí um ús pionósach i rith 2009.  

 

Sa CSSO, tabhaíodh suim iomlán [Ionsáigh ar Aguisín E a chur faoi bhráid] in ús 

pionósach i rith na bliana faoi reachtaíocht PrasÍocaíocht na gCuntas.  

 

Féach Iarscríbhinn E chun breathnú ar Thuarascálacha na nOifigí um Chleachtais 

Íocaíochta do 2009. 

 

Cuspóir 3 

An Córas Bainistíochta Cásanna agus Taifead (ACME)  

Díríodh i rith na bliana 2009 ar Chóras nua Bhainisteoireacht na gCásanna agus na 

dTaifead a neadú tuilleadh agus scagadh agus méadú breise a dhéanamh air d’fhonn a 

chinntiú gur lean sé air ag freastal ar an Oifig chomh hinniúil agus chomh 

héifeachtach agus ab fhéidir. Chuir foireann Helpdesk tacaíocht leanúnach ar fáil 

d’úsáideoirí uile an chórais.  

 

An Córas Bainistíochta Acmhainní Daonna(HRMS) 

Déantar cur síos thuas ar an dul chun cinn a gnóthaíodh maidir le cur i bhfeidhm an 

HRMS i gCuspóir 1 den Chaibidil seo. 

 

 

 

 

Seirbhísí Bainistíochta Leanúnachais Ghnó  

Rinne Aonaid TF Shráid Mhuirfean agus CSSO comhordú ar thionscadal i rith 2009 

chun Plean Bainistíochta Leanúnachais Ghnó trasoifige a fhorbairt. Cinnteoidh cur i 

bhfeidhm iomlán an Phlean go bhfuil cumas níos fearr ag na hOifigí chun leanúint 

ar aghaidh le seirbhísí croílárnacha gnó a sholáthar do chliaint i gcás bagartha 

poitéinsiúla ar sheachadadh na seirbhísí. 
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Forbairtí eile TF bainteacha  

Lean an tAonad TF chun athbhreithniú a dhéanamh ar na hardáin agus na córais 

teicneolaíochta in úsáid agus iad a scagadh agus a fhorbairt tuilleadh san áit is cuí 

d’fhonn a chinntiú go leanann na córais IT chun freastal ar riachtanais na hOifige.  

 

Rinne an tAonad freisin ról an-suntasach i mbainisteoireacht agus i méadú Leabhar na 

Reacht Éireannach leictreonach. Tá mionsonraí níos sainiúla ar fáil in áit eile sa 

tuarascáil seo.  

 

Forbairt an Inlín in CSSO 

Lean an CSSO chun a inlíon a fhorbairt sa bhliain 2009.  

 

Cuspóir 4 

 

Foilseacháin QCS  

De réir forbairtí ag an leibhéal lárnach, chuir Oifig Shráid Mhuirfean agus an CSSO 

tús leis an bpróiseas maidir le Cairteacha athbhreithnithe Cliant agus Custaiméirí 

2008 – 2010, Treoir Seirbhíse Cliant 2008 – 2010 (Sráid Mhuirfean) agus an Plean 

Gníomhaíochta Custaiméirí 2008 – 2010 (CSSO) a fhorbairt ag deireadh 2008.  

Glacfaidh na Cairteacha, an Treoir agus an Plean nua na tuarascálacha ar na 

hiarshuirbhéanna um shástacht chliant agus chustaiméirí a rinneadh san dá Oifig san 

áireamh, chomh maith le tuarascáil an athbhreithnithe ar na Cairteacha arna foilsiú ag 

Fitzpatrick Associates i mí an Mheithimh, 2007 agus Eagrán 2008 na dTreoirlínte um 

ullmhú Cairteacha Custaiméirí agus Pleananna/Treoreacha Gníomhaíochta 

Custaiméirí. 

 

Acht na dTeangacha Oifigiúla  

Tar éis fhoilsiú Chomhscéim AGO/CSSO na nOifigí um fhorálacha Acht na 

dTeangacha Oifigiúla 2003 a chur i bhfeidhm, ar cuireadh tús leis i mí an Mheithimh, 

2007, chuir na hOifigí Plean Gníomhaíochta i bhfeidhm chun éascaíocht a dhéanamh 

do mhonatóireacht ar chur i bhfeidhm na Scéime. 
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Leagann an Scéim, a chlúdaíonn tréimhse trí bliana ón dáta tosaithe, tiomantais na 

hOifige amach do sheirbhísí áirithe a sholáthar trí mheán na Gaeilge, as Béarla agus 

trí mheán na Gaeilge agus an Bhéarla agus na bearta atá le glacadh chun a chinntiú go 

soláthrófar aon tseirbhís nach gcuireann an Oifig ar fáil trí mheán na Gaeilge laistigh 

de fhráma ama comhaontaithe.   

 

Is iad na Coistí áitiúla Comhairleacha Bainistíochta agus Comh-Phríomhchoiste 

Comhairleach Bainistíochta AGO/CSSO laistigh de na hOifigí a bheidh freagrach as 

monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar an scéim.    

 

I rith 2008, chomhlíon an Oifig na tiomantais a leagadh amach sa Scéim go hiomlán.   

Áiríodh orthu sin: 

 Foilseacháin as Gaeilge agus i mBéarla; m.sh. An Ráiteas Straitéise 

2008-2010 (arna thabhairt chun críche i mí Feabhra, 2008); 

 Tábhacht chomhionann na leaganacha Gaeilge agus Béarla de 

láithreáin ghréasáin a choimeád; 

 Freagra a thabhairt as Gaeilge ar chomhfhreagras a fhaightear as 

Gaeilge; 

 Baill foirne dlí a bhfuil Gaeilge acu a shannadh in imeachtaí dlí ar bith 

a thionscnaítear trí Ghaeilge; 

 Abhcóidí atá líofa sa Ghaeilge a ainmniú in imeachtaí dlí ar bith a 

thionscnaítear trí Ghaeilge; 

 An Ghaeilge a chur chun cinn go gníomhach I gcoitinne I measc ball 

foirne agus spreagadh a thabhairt do bhaill foirne chun freastal ar 

oiliúint ar an nGaeilge. (Tá triúr ball foirne ag freastal ar ranganna 

Gaeilge le Gaelagras faoi láthair agus cuireann an tOifigeach Oiliúna 

eolas timpeall faoi dheiseanna cúrsaí Gaeilge go rialta); 

 Foilsiú Leabhráin FOI nuashonraithe i Nollaig 2009.  

 Feidhmeoidh córas d’fhonn athbhreithniú ar an líon foirne atá líofa sa 

Ghaeilge a chinntiú.  

 

 

 

95 



Foilseacháin 

Mar atá sonraithe i gCaibidil 3 den Tuarascáil seo, foilsíodh Athbhreithniú Luach 

Airgid agus Polasaí ar Choinneáil Leabhar na Reacht Éireannach leictreonach (eISB) 

agus ar Scéimeanna an Ard-Aighne i bhFeabhra 2009. Foilsíodh an Leabhrán FOI 

nuashonraithe i Nollaig 2009.  

 

Comhlíonadh Riachtanas Riaracháin  

Choimeád an Oifig comhlíonadh in Oifig Shráid Mhuirfean agus i CSSO leis na 

hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, na hAchtanna um Chosaint Sonraí, an tAcht um 

Chartlann Náisiúnta agus reachtaíocht Sláinte agus Sábháilteachta faoi athbhreithniú i 

rith na bliana.  Bhí socruithe san dá Oifig sásúil den chuid is mó le linn na bliana. 

 

Láithreán Gréasáin  

Lean na hAonaid TF in Oifig Shráid Mhuirfean agus in CSSO ar aghaidh ag bainistiú 

cur i láthair agus dearadh an láithreáin gréasáin i rith na bliana chomh maith le foilsiú 

ábhar ar láithreán gréasáin na nOifigí.  Is acmhainn thábhachtach agus gléas tagartha 

anois é ag custaiméirí, cliaint agus ag an bpobal i gcoitinne.  Cuirtear Rochtain ar fáil 

ar m.sh. Leabhar Reachtanna na hÉireann, I dTreo 2016, Pleananna Athbhreithnithe 

Gníomhaíochta agus um Dhul Chun Cinn, nósanna imeachta a bhaineann le habhcóidí 

seachtracha a fhostú agus foilseacháin na nOifigí.   

 

Cuspóir 5 

  

I rith 2009, díríodh an fócas d’Oifig Shráid Mhuirfean agus Aonaid Leabharlainne 

agus Fios Gnó  ar sheachadadh leanúnach seirbhísí ardchaighdeáin faisnéise, taighde 

agus fios gnó dlí chuig baill foirne san dá Oifig. Sholáthair na hAonaid seirbhísí ar 

fáil chomh maith d’Abhcóidí Comhairleacha a cuireadh ar iasacht chuig Ranna 

Rialtais, d’aturnaetha stáit a sannadh chuig na Binsí éagsúla Fiosrúcháin, don Bhiúró 

um Shócmhainní Coiriúla agus d'Aturnaetha Áitiúla Stáit. 

 

Ar roinnt de na seirbhísí tábhachtacha a chuir na hAonaid ar fáil, áiríodh: iLink 

(catalóg leabharlainne ar líne), catalógú, rangú agus coimriú a dhéanamh ar ábhair 

dhlíthiúla, rochtain ar bhailiúchán mór dlí i bhformáid chruachóipe agus leictreonach 

araon, bunachar fios gnó dlí, seirbhísí faisnéise/taighde dlí, oiliúint i scileanna 
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faisnéise, seirbhísí feasachta reatha, léamh profaí reachtaíochta agus rochtain ar 

leabharlanna seachtracha agus seirbhísí faisnéise seachtracha. 

 

Seirbhísí feabhsaithe faisnéise agus taighde dlí  

Lean an dá Aonad ar aghaidh ag soláthar seirbhísí taighde dlí i rith 2009 don 

fhoireann go léir.  Sholáthair Taighdeoirí Dlí in Oifig Shráid Mhuirfean taighde áitiúil 

agus tacaíocht fios gnó do Ghrúpaí scoite Abhcóidí Comhairleacha agus Dréachtóirí 

Parlaiminte mar thacaíocht don speisialtóireacht leanúnach dlí laistigh den Oifig. 

D’fhreastail siad chomh maith ar chruinnithe grúpa dlí, i gcás ina raibh sé indéanta, ar 

mhaithe le cur lena n-eolas ar shaincheisteanna lenar bhain leas don Oifig. 

 

Lean na hAonaid ar aghaidh ag soláthar raon seirbhísí feasachta reatha i rith 2009 

agus sholáthair siad rochtain ar raon leathan acmhainní faisnéise dlí agus treoracha 

tagartha dlí trí leathanaigh inlín na nAonad. 

 

Lean na hAonaid ar aghaidh le hoiliúint a sholáthar do bhaill foirne dlí agus 

riaracháin faoi fheidhmchláir leabharlainne agus bunachair shonraí faisnéise dlí i rith 

na bliana.  Bhí an deis ag baill foirne chun leas a bhaint as cláir oiliúna foirmiúla 

scileanna faisnéise chomh maith le seisiúin oiliúna saincheaptha aonair. 

   

 

In Oifig Shráid Mhuirfean, cuireadh ar fáil don fhoireann i rith na bliana níos mó ná 

cúig sheisiún oiliúna fhoirmiúla déag agus níos mó ná cúig is fiche seisiún 

indibhidiúla saincheaptha. D’áirigh na topaicí Leabhar na Reacht Éireannach, Fríth na 

Reachtaíochta AE, foinsí Leictreonacha an chásdlí srl.  

 

Sa CSSO cuireadh ar fáil don fhoireann ceithre sheisiún oiliúna déag agus deich 

seisiún saincheaptha indibhidiúla. D’áirigh na topaicí acmhainní Leictreonacha don 

taighde dlíthiúil, an tAontas Eorpach ar an idirlíon, oiliúint bhunachair sonraí 

shainiúil tráchtála agus úsáid na Leabharlainne OPAC.  

 

In Oifig Shráid Mhuifean thacaigh an tAonad soláthar dhá sheisiún oiliúna ar ‘an dlí 

Riarthach do státseirbhísigh’ do na hAbhcóidí Comhairleacha.  
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Bainistíocht Eolais  

Lean an dá Aonad ar aghaidh ag cur cultúr comhroinnte eolais chun cinn i rith na 

bliana, laistigh de na hOifigí féin agus idir eatarthu.   Chomhroinn baill foirne dlí sa 

dá Oifig eolas a bhí acu ar ábhair ábhartha shuime trí mheán na gcruinnithe um 

shaincheisteanna dlí.  D’fhoilsigh an dá Aonad cúig eagrán de na Bullaitíní Dlí agus 

ECHR i rith na bliana.  

  

Chuir na hAonaid leis an dul chun cinn suntasach a rinneadh i rith na bliana maidir le 

forbairt Straitéise nua Bainistíochta Eolais agus forbairt amach anseo ar fheidhmchlár 

fios gnó de réir phríomh-mholadh na Straitéise KM. 
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Iarscríbhinn A 

 
Billí Rialtais a Foilsíodh i rith 2009 
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Uimh. Teideal an Bhille 

1 Bille Corparáideach Anglo Irish Bank 2009 
2 An Bille Uchtála 2009 
3 An Bille um Thiontachtaí Cónaithe (Leasú) 2009 
4 An Bille um Bearta Éigeandála Airgeadais ar mhaithe le Leas an Phobail 2009 

5 An Bille um Infheistíocht an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean agus Forálacha Éagsúla 2009 
6 An Bille Toghchánach (Leasú) 2009 
7 An Bille Sláinte (Forálacha Éagsúla) 2009 
8 Bille na gCuideachtaí (Leasú) 2009 
9 An Bille um Cheartas Coiriúil (Faireachas) 2009 

10 An Bille Leasa Shóisialaigh 2009 
11 Bille na bhFíneálacha 2009 

12 An Bille um Sheirbhísí Airgeadais (Scéim Ráthaithe Taisce) 2009 
13 An Bille Airgeadais 2009 

14 An Bille um Cheannaíocht Loingis 2009 
15 An Bille um Sheirbhísí Maoine (Rialúchán) 2009 
16 An Bille um Cheartas Coiriúil (Forálacha Éagsúla) 2009 

17 An Bille um Nós Imeachta Coiriúil 2009 
18 An Bille um Fhorbairtí Ilaonad 2009 
19 An Bille Reachtúil um Athchóiriú an Dlí 2009 

20 An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2009 
21 An Bille Eitlíochta (Réamh-Imréiteach) 2009 
22 An Bille um Baill na Parlaiminte Eorpaí (Toghlach Éireannach) 2009 
23 An Bille um Bearta Airgeadais (Ilghnéitheach) 2009 
24 An Bille um Rialtas Áitiúil (Muirir) 2009 
25 An Bille um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí) agus Oifigí Aireachta agus 
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Parlaiminteacha 2009 

26 An Bille um Páirtíocht Sibhialta 2009 
27 An Bille um Cheartas Coiriúil (Leasú) 2009 
28 An Bille um Fhorfheidhmiú Orduithe Cúirte (Leasú) 2009 
29 An Bille um an Ochtú Leasú is fiche ar an mBunreacht (Conradh Liospóin) 2009 
30 An Bille Sláinte Poiblí (Tobac) (Leasú) 2009 
31 An Bille um Rialáil Chumarsáidí (Seirbhísí Ardráta) 2009 
32 An Bille Cumarsáidí (Coinneáil Sonraí) 2009 
33 An Bille um Rialáil na Gníomhaireachta Fostaíochta 2009 
34 An Bille um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoirí) 2009 
35 An Bille Caidrimh Thionscail (Leasú) 2009 
36 An Bille Cúirteanna agus Oifigí Cúirte 2009 
37 An Bille Cosanta (Forálacha Éagsúla) 2009 
38 An Bille um Rialáil an Iompair Phoiblí 2009 
39 An Bille um an nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní 
40 An Bille um Chúram Leanaí (Leasú) 2009 
41 An Bille um Sheirbhísí Saothair (Leasú) 2009 
42 An Bille um an Aontas Eorpach 2009 
43 An Bille um Thrácht ar Bhóithre 2009 
44 An Bille um Imeall Trá agus Dumpáil ar Farraige (Leasú) 2009 
45 Bille na gCuideachtaí (Forálacha Éagsúla) 2009 
46 An Bille um Iascach Intíre 2009 
47 An Bille um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú) 2009 
48 An Bille Foraoiseachta (Leasú) 2009 
49 An Bille Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Uimh. 2) 2009 
50 An Bille um Bearta Éigeandála Airgeadais ar mhaithe le Leas an Phobail (Uimh. 2) 2009 
51 An Bille Leithghabhála 2009 
52 Bille Foras Póraithe na gCon 2009 
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Aguisín B 
 

Uimh. 
     Achtanna Poiblí a Achtaíodh i 2009 

 

1 Acht Corparáideach Anglo Irish Bank 2009 

2 Acht na dTionóntachtaí Cónaitheacha (Leasú) 
2009 

3 An tAcht Leasaithe Gáis 2009 

4 An tAcht Toghchánach (Leasú) 2009 

5 An tAcht um Bearta Éigeandála Airgeadais ar 
mhaithe le Leas an Phobail 2009 

6 An tAcht Carthanas 2009 

7 An tAcht um Infheistíocht an Chúlchiste Náisiúnta 
Pinsean agus Forálacha Éagsúla 2009 

8 An tAcht um Sheirbhísí Dlíthiúla Ombudsman 
2009 

9 An tAcht Toghchánach (Leasú) (Uimh. 2) 2009 

10 An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2009 

11 An tAcht um Fhorbairt Tionsclaíoch 2009 
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12 An tAcht Airgeadais 2009  

13 Fin An tAcht um Sheirbhísí Airgeadais (Scéim 
Ráthaithe Taisce) 2009 

      14 

 
An tAcht um Bearta Airgeadais (Forálacha 
Éagsúla) 2009 

 
15 

 
An tAcht um Thacaíocht do Thithe Banaltrais 
2009 

 
16 An tAcht Eitlíochta (Réamh-Imréiteach) 2009 
17 An tAcht um Baill na Parlaiminte Eorpaí 

(Toghlach Éireannach) 2009 

18 An tAcht Craolúcháin 2009 

19 An tAcht um Cheartas Coiriúil (Faireachas) 2009 

20 Acht na gCuideachtaí (Leasú) 2009 

21 An tAcht um Fhorfheidhmiú Orduithe Cúirte 
(Leasú) 2009 

22 An tAcht Tithíochta (Forálacha Éagsúla) 2009 

23 An tAcht Sláinte Poiblí (Tobac) (Leasú) 2009 

24 An tAcht um Árachas Sláinte (Forálacha Éagsúla) 
2009 

25 An tAcht Sláinte (Forálacha Éagsúla) 2009 

26 Acht na gCuanta (Leasú) 2009 

27 An tAcht um Athchóiriú an Dlí Talún agus 
Tíolactha 2009 

28 An tAcht um Cheartas Coiriúil (Forálacha 
Éagsúla) 2009 

29 An tAcht um an Oireachtas (Liúntais do 
Chomhaltaí) agus Oifigí Aireachta agus 
Parlaiminteacha 2009 
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30 An tAcht um Rialtas Áitiúil (Muirir) 2009 

31 An tAcht um Chlúmhilleadh 2009 

32 An tAcht um Cheartas Coiriúil (Leasú) 2009 

33 An tAcht um an Aontas Eorpach 2009 

34 An tAcht um an nGníomhaireacht Náisiúnta um 
Bainistíocht Sócmhainní 2009 

35 An tAcht Cosanta (Forálacha Éagsúla) 2009 

36 An tAcht Cúirteanna agus Oifigí Cúirte 2009 

37 An tAcht um Rialáil an Iompair Phoiblí 2009 

38 An tAcht um Sheirbhísí Saothair (Leasú) 2009 

39 An tAcht um an Ochtú Leasú is fiche ar an 
mBunreacht (Conradh Liospóin) 2009 

40 An tAcht Foraoiseachta (Leasú) 2009 

41 An tAcht um Bearta Éigeandála Airgeadais ar 
mhaithe le Leas an Phobail (Uimh. 2) 2009 

42 An tAcht Leithghabhála 2009 

43 An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Uimh. 
2) 2009 

44 An tAcht um Choimisiún Thithe an Oireachtais 
(Leasú) 2009 

45 Acht na gCuideachtaí (Forálacha Éagsúla) 2009 

46 An tAcht um Athchóiriú an Dlí Reachtúil 2009 

47 An tAcht um Imeall Trá agus Dumpáil ar Farraige 
(Leasú) 2009 
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Aguisín C 
 
Oifig an Ard-Aighne 
 
Vóta 3, Oifig Shráid Mhuirfean 
 
Aschur don bhliain 2009 agus meastachán do na blianta 2008 agus 2010 
 
Meastachán agus aschur don bhliain 2009 agus meastachán ar an méid is gá sa bhliain 
dár críoch 31 Nollaig 2010 do thuarastail agus costais Oifig an Ard-Aighne, lena n-
áirítear deontas i gcabhair. 

 
 Seirbhís 

 
RIARACHÁN 

Meastachán 
Soláthair 

2009 
€000 

Aschur 
Sealadach 

2009 
€000 

Meastachán 
Soláthair 

2010 
€000 

A.1. TUARASTAIL, PÁ AGUS 
LIÚNTAIS 11,191 10,241

 
10,148 

 
A.2. TAISTEAL AGUS 

COTHABHÁIL 208 64
 

120 
A.3. COSTAIS 

TEAGMHASACHA 
830 503 710 

 
 

A.4. SEIRBHÍSÍ POIST AGUS 
TEILEACHUMARSÁIDÍ 

143 103

 
 

120 
A.5. INNEALRA OIFIGE AGUS 

SOLÁTHAIRTÍ OIFIGE 
EILE AGUS SEIRBHÍSÍ 
BAINTEACHA 

850 586

 
 

994 

A.6. COSTAIS ÁITRIBH 
OIFIGE  252 161

 
240 

A.7. SEIRBHÍSÍ COMHAIRLE  
25 3

 
20 

A.8. LUACH AIRGID AGUS 
ATHBHREITHNITHE 
POLASAÍ 

- - - 

A.9. SAINEOLAS DLÍTHIÚIL A 
CHONRÚ 

1,017 985 966 

 FO-IOMLÁN 14,516 12,646 13,318 
  

SEIRBHÍSÍ EILE 
 

B. RANNÍOCAÍ LE 
EAGRAÍOCHTAÍ 
IDIRNÁISIÚNTA 38 37

 
 

38 
C. AN COIMISIÚN UM  
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ATHCHÓIRIÚ AN DLÍ 
(DEONTAS I gCABHAIR) 3,581 3,297

 
2,385 

D. COSTAIS GHINEARÁLTA 
DLÍ 78 238

 
60 

  
OLLMHÉID IOMLÁN 18,213 16,218

 
15,801 

  
GEARR 

 

E. LEITHREASAI I 
gCABHAIR 733 632

 
570 

  
GLANMHÉID IOMLÁN 17,480 15,586

 
15,231 
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Oifig an PhríomhAturnae Stáit 
 
Vóta 13 
 
Aschur don bhliain 2009 agus Meastachán do na blianta 2009 agus 2010 
 
Meastachán agus Aschur don bhliain 2009 agus meastachán ar an méid is gá sa 
bhliain dár críoch 31 Nollaig 2010 do thuarastail agus costais Oifig an 
PhríomhAturnae Stáit. 

 
 Seirbhís 

 
RIARACHÁN 

Meastachán 
Soláthair 

2009 
€000 

Aschur 
Sealadach 

2009 
€000 

Meastachán 
Soláthair 

2010 
€000 

A.1. TUARASTAIL, PÁ AGUS 
LIÚNTAIS 16,303

 
15,791

 
15,000 

A.2. TAISTEAL AGUS 
COTHABHÁIL 

 
127

 
51

 
92 

A.3. COSTAIS 
TEAGMHASACHA 

 
1,288

 
873

 
1,120 

A.4. SEIRBHÍSÍ POIST AGUS 
TEILEACHUMARSÁIDÍ  

 
466

 
395

 
450 

A.5. INNEALRA OIFIGE AGUS 
SOLÁTHAIRTÍ OIFIGE 
EILE AGUS SEIRBHÍSÍ 
BAINTEACHA  

893
 

893
 

920 

A.6. COSTAIS ÁITRIBH 
OIFIGE 

 
605

 
393

 
385 

A.7. SEIRBHÍSÍ COMHAIRLE   
29

 
14

 
29 

A.8. 
 
 
 

SEIRBHÍSÍ DLÍTHIÚLA 
SEACHTRACHA 
 

443 149
 

439 
 
 

A.9. LUACH AIRGID AGUS 
ATHBHREITHNITHE 
POLASAÍ 

46 -
 

14 

  
FO-IOMLÁN 20,200 18,559

 
18,449 

 
 
 
 

 
 
SEIRBHÍSÍ EILE 

 

B. TÁILLÍ DON 
CHOMHAIRLE  

 
15,151 16,138

 
14,350 

C. COSTAIS GHINEARÁLTA 
DLÍ  3,976 3,585

 
3,616 
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OLLMHÉID IOMLÁN  

 
39,327

 
38,282

 
36,415 

 GEARR  
 

 

D. LEITHREASAÍ I 
gCABHAIR 3,441 4,689

 
1,604 

  
GLANMHÉID IOMLÁN 35,886 33,593

 
34,811 
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Iarscríbhinn D  

 
 

Vóta 3 
 

Oifig an Ard-Aighne  
 

Ráiteas Aschuir 2009 
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Vote 3 
Office of the Attorney General 
 

1. Ráiteas Misin 
 
 

Is é Misean na hOifige an caighdeán is airde seirbhísí gairmiúla dlí a sholáthar don Rialtas, Ranna 
agus Oifigí.. 

Clúdaíonn an Ráiteas Misin seo atá mar chuid den Ráiteas Straitéise an Oifig ina 
hiomláine agus áirítear air taobh Comhairleach na hOifige, Oifig na nDréachtóirí 
Parlaiminte leis an Rialtas agus Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit. Oibríonn trí chuid na 
hOifige go dlúth lena chéile chun a gcomh-mhisean a bhaint amach. Ní chlúdaíonn an 
Ráiteas Aschuir seo Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit a bhfuil Vóta ar leithligh aici. 
 
2.  Spriocanna Ardleibhéil:  
 
Glacann an Ráiteas Aschuir Vóta na hOifige san áireamh faoi thrí Chlár: 
 An tSeirbhís Chomhairleach a sholáthraíonn comhairle dlí agus a stiúireann straitéis dlithíochta do 

chliaint. 
 Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte leis an Rialtas (OPC) a sholáthraíonn seirbhís dréachtaithe 

reachtaíochta don Rialtas. 
 An Coimisiún um Athchóiriú an Dlí (LRC), comhlacht neamhspleách a mhaoinítear trí Chabhair i 

nDeontas ón Vóta, a choimeádann an dlí faoi athbhreithniú. 
 
Is iad seo a leanas na spriocanna ardleibhéil do gach ceann de na Cláir sin: 
 
 
(a) Clár Comhairleach  
Tacaíocht agus comhairle ardchaighdeáin agus sainiúil a chur ar fáil don Ard-Aighne agus é 
ag beartú a dhualgas oifige trí sholáthar sainseirbhísí na nAbhcóidí Comhairleacha ar mhodh 
sofhreagrach inniúil agus éifeachtach sna limistéir dhlí sin atá tábhachtach don Rialtas. 
 
(b) Clár Parlaiminte  
Sainseirbhís ardchaighdeáin ghairmiúil éifeachtúil dréachtaithe reachtaíochta a 
sholáthar don Rialtas. 
 
Riarachán 
Tá sprioc ardleibhéil ag rannóga Riaracháin na hOifige chomh maith chun seirbhísí tacaíochta nua-
aimseartha gairmiúla corparáideacha agus gnó a sholáthar don tSeirbhís Chomhairleach agus d’Oifig 
na nAbhcóidí Paraliminte, chomh maith le cliaint agus custaiméirí inmheánacha agus seachtracha. 
Dáiltear acmhainní ar na hAbhcóidí Comhairleacha agus ar Chláir na nDréachtóirí 
Parlaiminte ar bhonn táscach. 
 
(c) Clár an Choimisiúin um Athchóiriú an Dlí  
An dlí a choimeád faoi athbhreithniú neamhspleách, neamhchlaonta agus saineolach, 
agus moltaí a dhéanamh dá leasú, faoin gClár um Athchóiriú an Dlí agus mar thoradh 
ar iarratais shonracha ón Ard-Aighne; chun Athráitis Dlí Reachtúil agus chun an 
tEolaire Reachtaíochta (Tábla Croineolaíoch na Reachtanna) a chothabháil.   
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* Áirítear leis na Leithreasaí i gCabhair sa bhliain 2009 an Tobhach Pinsean - €731,000. 
**Cuimsíonn seo leithdháileadh €20,000 ar an gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí ón Roinn Cirt, 
Comhionannais agus Athchóirithe an Dlí do Thionscadal Achtanna na gCúirteanna. 
 
 

3. Miondealú ar an Ollchaiteachas Iomlán ag 2 thuas de réir Cláir 
 

  REV 2008 Aschur 2008 Meastachán 
2009 

Athrú ar 
Aschur 

     
 €milliún €milliún €milliún  
Ainm an Chláir:     
Na hAbhcóidí 
Comhairleacha 

8.655 7.713 7.834 +1.57% 

Na Dréachtóirí 
Parlaiminteacha 

6.742 6.843 6.818 -0.37% 

An Coimisiún um 
Athchóiriú an Dlí 

4.168 3.585 3.611 +0.72% 

Ollchaiteachas Iomlán 19.565 18.141 18.263 +0.67% 

 
REV 2008 

€milliún 

Aschur 2008, 
€milliún 

Meastachán 
2009 €milliún 

Athrú ar 
Aschur 

Glanchaiteachas Vótáilte 19.551 18.106 17.500 -3.35% 
Leithreasaí i gCabhair 0.008 0.004 0.733*  
Ollchaiteachas
Vótáilte 

19.559 18.110 18.233 +0.68% 

Neamhvótáilte (foinse Stáit) 0.006 0.031** 0.030 -3.23% 
Ollchaiteachas Iomlán 19.565 18.141 18.263 +0.67% 
de bhua – Tuarastal  an 
Státchiste 

13.367 12.517 12,395 -0.98% 

     
Líon na bhFostaithe Seirbhíse 
Poiblí an chuid díobh a bhí go 
díreach i mbun na dtrí Chlár 

168 109 168 109 
169 
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2. Buiséad iomlán don Vóta – de réir foinse chistithe de réir bliana: 



4. Clár na nAbhcóidí Comhairleacha 
 

Sprioc Ardleibhéil: Tacaíocht agus comhairle ardchaighdeáin agus sainiúil a chur ar fáil don 
Ard-Aighne agus é ag beartú a dhualgas oifige trí sholáthar sainseirbhísí na nAbhcóidí 
Comhairleacha ar mhodh sofhreagrach inniúil agus éifeachtach i limistéir dhlí atá 
tábhachtach don Rialtas. 
 
PríomhStraitéisí:  
Príomhcheangaltais na hOifige ina Treoir Seirbhíse Cliant agus a Cairt Chustaiméirí a 
sholáthar do na hAbhcóidí Comhairleacha agus don Riarachán. 
 
Comhar dlúth a choinneáil leis an OPC, Oifig an PhríomhAturnae Stáit agus Comhairleoirí 
Dlíthiúla Rannacha agus an obair dhlíthiúil á hionramháil. 
 

Abhcóidí Comhairleacha nua a earcú, a oiliúint agus a fhorbairt.  
 

Rannchuidiú le seirbhís phoiblí éifeachtach trí chabhair a thabhairt i gcomhordú seirbhísí 
dlíthiúla an Stáit.          

           

3 Is ar bhonn táscach amháin a shanntar acmhainní riaracháin do gach Clár.

Ionchuir 
 

2008 €milliún 
Aschur 2008 

€milliún 
Meastachán 

2009 €milliún 
Athrú ar 
Aschur 

Caiteachas Cláir 
- Reatha 
- Caipiteal 

5.283 4.965 5.176 +4.25% 

Tacaíocht Riaracháin agus eile3 

- Pá 
- Neamhphá 

1.902 
1.470 

1.532 
1.216 

1.511 
1.147 

-1.37% 
-5.67% 

Ollchaiteachas Iomlán 
Cláir 

8.655 7.713 7.834 +1.57% 

     
Líon Foirne a fostaíodh ar Chlár 
(lánaimseartha coibhéiseach) 
mar a bhí ag deireadh bliana. 
- Státseirbhísigh 
- Seirbhísigh Phoiblí eile 

51 49 49  

Clár oiliúna straitéiseach a fhorbairt agus a chur i gcrích maidir le saincheisteanna dlíthiúla agus bainisteoireachta. 
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Aschuir 
2008 2008 2009 

Aschur Sprice 1 Aschur a Gnóthaíodh 2 Aschur Sprice 
ASCHUIR CHINNLÍNTE   

Comhairle ar Chomhaid 
Chomhairleacha 1,311 

1914 

Iompú timpeall monatóirithe 
100% na n-iarratas le haghaidh 
comhairlí dlíthiúla mar a 
d’éiligh Ranna cliant. 

Comhairle ar Chomhaid 
Dlíthíochta 2,414 

3,6003 

Iompú timpeall monatóirithe 
100% na n-iarratas le haghaidh 
comhairlí dlíthiúla mar a 
d’éiligh Ranna cliant. 

Comhairle ar Chomhaid 
Dréachtaithe 42 

139 Iompú timpeall monatóirithe 
100% na n-iarratas le haghaidh 
comhairlí dlíthiúla mar a 
d’éiligh Ranna cliant. 

 
 

Tá an staidreamh Aschuir Ghnóthaithe 2008 bunaithe ar obair a bheartaigh an Oifig ar chomhaid 
beag beann ar an mbliain inar cruthaíodh an comhad. Measann an Oifig an cur chuige seo a 
bheith ina chuntas níos beaichte ar na hAschuir a gnóthaíodh i rith na bliana 2008. 

                                                           
1 Bhí spriocanna a socraíodh sa Ráiteas Aschuir den bhliain 2008 bunaithe ar chomhaid nua a bhí beartaithe a oscailt i 
rith na bliana. 
2 Tá an staidreamh Aschuir Ghnóthaithe den bhliain 2008 bunaithe ar obair a bheartaigh an Oifig ar chomhaid beag 
beann ar an mbliain inar cruthaíodh an comhad. 
3 Maidir le Comhaid Dlíthíochta cuireadh comhairle ar fáil ar na limistéir dhlíthiúla seo a leanas: 
ECHR - 8 
ECJ - 609 
Eiseachadadh - 252 
Athbhreithniú Dlíthiúil - 257 
Athbhreithniú Dlíthiúil – Tearmann - 239 
Ionchúisimh Aireachta - 62 
Comhairle ar Chomhaid Dlíthíochta lena n-áirítear - Íogair/Bunreachtúil -152 Íogair/Ginearálta -163 



 

Ba é breithiúnas suirbhé chliant a beartaíodh go neamhspleách i dtaca le seirbhísi a sholáthair 
na hAbhcóidí Comhairleacha in Aibreán 2008 gur mhéadaigh ar na rátálacha feidhmíochta i 
soláthar na seirbhísí thar bhreithiunas suirbhé chosúil sa bhliain 2006 agus gach fachtóir san 
áireamh – Cumarsáidí, Sofhreagracht / Tráthúlacht, Beaichte agus Caighdeán na nAschur 
agus Soláthar na Seirbhíse. Is cuid suntais e seo i gcás inar mhéadaigh freisin ar ionchais an 
chliaint i ngach ceann de na ceithre limistéar. 
 

Atheagraíodh Grúpaí Comhairleacha in Eanáir 2009 den chuid is mó ar na mallaibh chun an 
toradh ar athbhreithniú na speisialachas a leithdháiltear ar gach ceann de na cúig shainghrúpa 
taobh istigh den Oifig a léiriú. D’aontaigh an Oifig, ar phrionsabal, le hOifig Stiurthóra na 
nIonchúiseamh Poiblí an fhreagracht in ionchúisimh iascaigh a aistriú chuig an Oifig sin. Tá 
ar áireamh in athbhreithnithe a foilsíodh ar na mallaibh, ar Luach Airgid agus Polasaí maidir 
le Riaradh Scéim an Ard-Aighne agus Coinneáil Leabhar na Reacht Éireannach leictreonach, 
moltaí i dtaca leis an gcaoi ina mb’fhéidir go mbeadh an fhreagracht sna feidhmeanna seo 
mar fhreagracht ar an Roinn Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe an Dlí ar bhealach níos 
cuí i gcás na Scéime agus mar fhreagracht ar ghníomhaireacht éigean eile i gcás an eISB. 
 

I mBealtaine 2008, bhí Abhcóide Comhairleach cleachta ar iasacht ag an Roinn Cirt, 
Comhionannais agus Athchóirithe an Dlí chun meicníochtaí a shuíomh sa Roinn sin chun 
déileáil le Barántais Ghabhála Eorpacha agus Cúnamh Dlíthiúil Frithpháirteach. Dá thoradh 
seo tá an EAW á ionramháil taobh istigh den Roinn agus tá na nósanna imeachta agus na 
héifeachtaí sruthlínithe go suntasach. Rinneadh tarchur comhairleach dlíthiúil an 
Chomhairleora Dhlíthiúil a shíneadh ar na mallaibh chun gach rannán a phléann leis an dlí 
coiriúil a chuimsiú. Is í an Roinn an cliant aonair is mó don Oifig agus is buntáiste mór 
Comhairleoir Dlíthiúil inmheánach a bheith aici. Tá freisin Abhcóide Comhairleach ar iasacht 
ag an tSeirbhís Imirce Náisiúnta sa Roinn sin. 
 
I rith na bliana 2008, earcaíodh ceathrar Abhcóidí Comhairleacha Grád III, bhí seisear 
Abhcóidí Comhairleacha ar iasacht ag na Ranna Sláinte agus Leanaí, Oideachais agus 
Eolaíochta, Airgeadais, Cumarsáidí, um Fhuinneamh agus Acmhainní Nádúrtha, um 
Cheartas, Comhionannais agus Athchóirithe an Dlí, agus Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia. 
Téann siad seo i gcomhar le cúigear Abhcóidí Comhairleacha ar iasacht ag na Ranna 
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, Oideachais agus Eolaíochta, Iompair, Sláinte 
agus Leanaí agus um Ghnóthaí Sóisialta agus Teaghlaigh sna blianta 2006 agus 2007. 
Earcaíodh agus oileadh na hAbhcóidí Comhairleacha seo go léir san Oifig roimh a ndul ar 
iasacht. D’éascaigh na hiasachtaí an déileáil le gnáthshaincheisteanna ar bhonn inmheánach 
Roinne agus onnghníomhach. Ceadaíonn sé freisin do pháirteachas suntasach ar thaobh na 
gComhairleoirí Dlíthiúla in ábhair níos tábhachtaí agus feabhsaíonn sé an plé idir an Oifig 
agus na Ranna maidir leis na hábhair seo.  
 

Bhí na hAbhcóidí Comhairleacha gafa freisin le comhairle a thabhairt don Rialtas ar go leor 
de na Billí a dréachtaíodh in Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte, bhí achair ama an-ghearr ag 
cuid acu do sholáthar na comhairle dlíthiúla ba ghá. Bhí na hAbhcóidí Comhairleacha gafa 
freisin le comhairle a thabhairt ar an dlíthíocht agus í a stiúradh i gcomhar le hOifig an 
PhríomhAturnae Stáit. Thíolaic na hAbhcóidí Comhairleacha oiliúint ar an Dlí Riarthach do 
státseirbhísigh ó Ranna agus Oifigí éagsúla i Meitheamh agus i Nollaig 2008 agus i 
bhFeabhra 2009. Tá seisiún breise sceidealta do Mheitheamh 2009. Bhí an t-aischothu ar na 
cúrsaí seo an–dearfach.  

5. Sprioc Ardleibhéil Chlár na nDréachtóirí Parlaiminteacha: 
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SainSeirbhís dréachtaithe reachtúil ardchaighdeáin gairmiúil agus éifeachtach a chur ar fáil 
don Rialtas. 
 

PríomhStraitéisí: 
Comhoibriú le Coiste Reachtaíochta an Rialtais i monatóiriú agus stiúradh chur i 
gcrích Chlár Reachtaíochta an Rialtais.  
 
Príomhcheangaltais na hOifige a sholáthar ina Treoir Seirbhíse Cliant agus ina 
Cairt Chliant agus Chustaiméirí do na Dréachtóirí Parlaiminte.  
 
Comhoibriú leis na hAbhcóidí Comhairleacha in ionramháil na gcomhad 
reachtaíochta. Dréachtóirí Parlaiminte nua a oiliúint agus a fhorbairt.  
 
Rannchuidiú leis an bpróiseas leanúnach Achtanna an Oireachtais a dhéanamh 
níos inrochtana agus níos éasca le tabhairt ar aird.  
 
Rannchuidiú leis an tseirbhís phoiblí éifeachtach trí chúnamh a thabhairt i 
gcomhordú seirbhísí dlíthiúla an Stáit.  
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Ionchuir 
 

2008 €  
Aschur 2008 €

milliún 
An Bhliain 

2009 
Meastachán € 

milliún 

Athrú ar 
Aschur 

Caiteachas Cláir  
- Reatha 
- Caipiteal 

4.603 4.723 4.767 +0.93% 

Tacaíocht Riaracháin agus 
eile  
-           Pá 
- Neamhphá 

1.206 
0.933 

1.182 
0.938 

1.166 
0.885 

-1.35% -
5.65% 

Ollchaiteachas 
Cláir Iomlán 

6.742 6.843 6.818 -0.36% 

An Líon Foirne a fostaíodh 
ar an gClár  (lánaimseartha 
coibhéiseach) mar a bhí ag  
deireadh na bliana  
- Státseirbhísigh 
-     Seirbhísigh Phoiblí eile 

30 30 31  



 

Aschuir 
 2008 2008 2009 

 Aschur 
Sprice 

Aschur a 
Gnothaíodh 

Aschur 
Sprice 

ASCHUIR CHINNLÍNTE    
Billí a foilsíodh 40 33 36 
Billí ar siúl ag deireadh na bliana - 34 *** 
Leasuithe Coiste agus Céim Tuarascála na 
mBillí a comhlánaíodh 

- 4,111 *** 

Ionstraimí Reachtúla a comhlánaíodh 300 245 250 
Ionstraimí Reachtúla ar siúl ag deireadh 
na bliana 

- 196 *** 

 
 

*** Socraíonn agus ceadaíonn an Rialtas spriocanna agus tosaíochtaí i gcomhthéacs Clár 
Reachtaíochta an Rialtais do gach seisiún den Dáil bealach liosta ‘A’. Feighlíonn an Coiste 
gach Bille Rialtais molta ó thráth a chur san áireamh ar Chlár Reachtaíochta an Rialtais go dtí a 
dhul ar aghaidh trí Thithe an Oireachtais a chomhlánú.  
 
 

In aon bhliain ar leith, stiúrann na ceangaltais maidir le dul in urrús ar na Ranna saolré dhul ar 
aghaidh na mBillí a bhfuil siad freagrach iontu. De bhreis ar liosta ‘A’, tugtar tosaíocht freisin 
do reachtaíocht éigeandála ag eascairt as, i measc nithe eile, cinntí na gcúirteanna nó freagraí ar 
chonspóidí sóisialta, eacnamúla nó polaitiúla. Téann líon na leasuithe is gá a dhréachtú in aon 
bhliain i bhfeidhm freisin ar aschur iomlán na mBillí agus na nAchtanna don bhliain sin. 
Ciallaíonn seo gur féidir do na hacmhainní dréachtaithe OPC, mar a léiríonn figiúirí na bliana 
2008, a bheith tiomanta go han-mhinic ar an gcion trom de do leasuithe ar Bhillí a dhréachtú a 
tionscnaíodh i mblianta roimhe sin. Tasc deargriachtanach é seo don OPC.  
 

Tá sé deacair éilimh na Ranna Rialtais in aon bhliain ar leith do sheirbhísí Oifig na 
nDréachtóirí Parlaiminte don Rialtas i dtaca le hIonstraimí Reachtúla a chainníochtú i dtosach 
na bliana de bhrí nach bhfuil aon chlár lárnaithe do sholáthar na nIonstraimí i gcontrárthacht le 
Billí. Tá aschur na nIonstraimí Reachtúla ag brath ar chineál agus ábhar na nIonstraimí is gá.  
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Ba é breithiúnas Suirbhé Chliant a beartaíodh go neamhspleách i ndáil le hOifig na 
nDréachtóirí Parlaiminte in Iúil 2008 gur mhéadaigh ar rátálacha feidhmíochta na hOifige i 
soláthar na seirbhísí thar bhreithiúnas suirbhé chosúil sa bhliain 2004 agus gach ceann de na 4 
fachtóir a chur san áireamh – Sofhreagracht/Tráthúlacht, Beaichte, Caighdeán na nAschur 
agus Soláthar na Seirbhíse. Is cuid suntais é seo i gcás inar mhéadaigh ar ionchais an chliaint 
freisin maidir le gach ceann de na 4 fachtóir.  
 

Sa bhliain 2008, dréachtaíodh mar ábhar práinneach, 14 Bille nach raibh sceidealta ar Chlár 
Reachtaíochta an Rialtais le haghaidh an tSeisiúin Pharlaimintigh ar leith. Sa bhliain 2009 go 
nuige seo, tá sé Bhille á ndréachtú freisin nach bhfuil sceidealta don Seisiún Parlaiminteach 
reatha mar ábhar práinneach agus tá trí Bhille eile dá sórt foilsithe cheana féin.  
 

Earcaíodh triúr Dréachtóirí Parlaiminte Cúnta Grád II sa bhliain 2008 agus ar 1 Márta 
2009. Tá siad á n-oiliúint faoi láthair.  
 

Sa bhliain 2008, lean an Oifig chun Tionscadal Athchóirithe an Dlí Reachtúil a thionscadal-
bhainistiú. Iarradh aighneachtaí ar Achtanna Príobháideacha a achtaíodh aníos go dtí agus ag 
áireamh na bliana 1750 agus Achtanna Áitiúla agus Pearsanta aníos go dtí agus ag áireamh na 
bliana 1850. Tá sé de rún Bille um Athchóiriú an Dlí Reachtúil a fhoilsiú go coimir ag 
aisghairm aon Achtanna Áitiúla agus Pearsanta aníos go dtí agus ag áireamh 1850 agus 
Achtanna Príobháideacha aníos go dtí agus ag áireamh 1750 atá anois i léig.  
 

I rith na bliana 2008, lean an Oifig chun comhoibriú le Roinn an Taoisigh, Oifig Thithe an 
Oireachtais, an Coimisiún um Athchóiriú an Dlí, an Ghníomhaireacht Soláthairtí Rialtais agus 
geallchoimeádaithe eile ar an gcaoi ina mbeadh an reachtaíocht níos inrochtana agus níos 
éasca le tabhairt ar aird. D’fhoilsigh an Oifig ar na mallaibh Athbhreithniú Luach Airgid agus 
Polasaí ar choinneáil Leabhar na Reacht Éireannach leictreonach. Rannchuidigh baill an OPC 
in éineacht le comhleacaithe ar thaobhanna Comhairleacha agus Riaracháin na hOifige le 
nuashonrú an eISB a nuashonrófar tuilleadh go coimir.  
 

Rinne na Dréachtóirí Parlaiminte Tíolacthaí ar an bPróiseas Reachtúil in Aibreán, Deireadh 
Fómhair, Samhain agus Nollaig 2008 do státseirbhísigh. Bhí an t-aischothú an-dearfach.  
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6. An Clár um an gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí 
 

Sprioc Ardleibhéil: An dlí a choinneáil faoi athbhreithniú neamhspleách, neamhchlaon agus 
saineolach agus moltaí a dhéanamh chun é a athchóiriú, faoin Tríú Clár um Athchóiriú an Dlí 
2008 – 2014 agus, ag eascairt as achainíocha sonracha ón Ard-Aighne, Athráitis Dlí Reachtúil a 
ullmhú agus an tEolaire Reachtaíochta a nuashonrú agus a choinneáil. 
 

PríomhStraitéisí: 
Scrúdú iad seo a leanas a chur chun cinn i dtreo comhlánú ardchaighdeáin: (1) na tionscadail a 
roghnaíonn an Coimisiún faoi láthair ón 37 Tionscadal sa Triú Clár um Athchóiriú an Dlí 2008 
– 2014 agus (2) na limistéir ar leith dli ar iarr an tArd-Aighne ar an gCoimisiún iad a scrúdú.  
 

An ChéadChlár um Athráiteas Dlí Reachtúil a chomhlánú  

 

An tEolaire Reachtaíochta a nuashonrú agus a choinneáil.  
 

Ionchuir 
 

2008 € milliún
Aschur 2008 €

milliún 
An Bhliain 

2009 
Meastachán € 

milliún 

Athrú ar 
Aschur 

Caiteachas Cláir 
- Reatha 
- Caipiteal 

1.849 1.440 1.417 -1.60% 

Tacaíocht Riaracháin agus eile  
- Pá 
- Neamhphá 

0.487 
1.832 

0.353 
1.792 

0.518 
1.676 

+46.74% 
-6.47% 

Ollchaiteachas Iomlán 
Cláir 

4.168 3.585* 3.611 +0.72 % 

Líon Foirne Fostaithe ar Chlár 
(lánaimseartha coibhéiseach) 
mar a bhí ag deireadh na bliana. 
- Státseirbhísigh 
- Seirbhísigh Phoiblí eile 

23 30 29  

 
 
 

* €4,061,500 a bhí i gcaiteachas an Choimisiúin don bhliain 2008 – mínítear an difríocht ón 
bhfigiúr thuas trí thabhairt ar aghaidh na gcistí a soláthraíodh sa deontas i gcabhair den bhliain 
2007.  
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Aschuir 
2008 2008 2009 

Sprioc Aschuir Aschur a Gnóthaíodh Sprioc Aschuir 
ASCHUIR PHRÍOMHA   
ASCHUIR PHRÍOMHA    
10 dTuarascáil/nAthráiteas 6 Thuarascáil 6 Thuarascáil 
5 Pháipéar Comhairliúcháin 5 Pháipéar Comhairliúcháin 5 Pháipéar Comhairliúcháin 
  Athráiteas 44 Acht lena n-

áirítear foirne Achtanna 
  Nuashonruithe don 

Eolaire Reachtaíochta 
2006 – 2008 

EOCHAIR-ASCHUIR 
EILE 
Comhdháil Bhliantúil 
Geallsealbhóirí 

Comhdháil Bhliantúil 
Geallsealbhóirí 

Comhdháil Bhliantúil 
Geallsealbhóirí 

Leasuithe Chéim an Dréacht-
Choiste don Bhille um 
Athchóiriú an Dlí Talún agus 
Tíolactha 2006 

Leasuithe Chéim an Dréacht-
Choiste don Bhille um 
Athchóiriú an Dlí Talún agus 
Tíolactha 2006 

Leasuithe Chéim an Dréacht-
Choiste don Bhille um 
Athchóiriú an Dlí Talún agus 
Tíolactha 2006 

Suirbhéanna um Shástacht 
Custaiméirí do Sheimineáir / 
Chruinnithe Comhchéime 
/Chomhdháil Bhliantúil 
Geallsealbhóirí 

 

Áirítear le Sprioc Aschuir an Choimisiúin don bhliain 2009 dhá Aschur Phríomha nua. Pléann 
siad sin le ról an Choimisiúin um Athráiteas an Dlí Reachtúil agus um an Eolaire 
Reachtaíochta, dár aistríodh an fhreagracht fheidhmiúil ó Oifig an Ard-Aighne chuig an 
gCoimisiún sna blianta 2006 agus 2007 faoi seach. D’fhoilsigh an Coimisiún Páipéar 
Comhairliúcháin thiar sa bhliain 2007 um Athráiteas an Dlí Reachtúil, agus d’fhoilsigh 
Tuarascáil sa bhliain 2008 lenar áiríodh An Chéad Chlár um Athráiteas an Dlí Reachtúil 
2008-2009 de chuid an Choimisiúin. D’fhoilsigh an Coimisiún Páipéar Comhairliúcháin 
freisin dar teideal Eolaire Reachtaíochta: I dTreo Samhail an Dea-Chleachtais i mí Iúil na 
bliana 2008. 
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Bunaíodh dhá Acht agus naoi mBille nó Scéim Bille agus cúig Chód Reachtúla/neamh-
Reachtúla thiar sa bhliain 2008 go hiomlán nó go pháirteach ar Thuarascálacha, moltaí agus 
dréacht-Bhillí an Choimisiúin. 
 

Táthar ag dúil go gcuirfear trí dhréacht-Athráiteas Reachtaíochta ar aghaidh chuig an 
gCoimisiúin go gairid amach anseo lena ndeimhniú ag an Ard-Aighne I gcomhréir leis an 
Acht um an Dlí Reachtúil (Athráiteas) 2002. 
 
Cuireadh Tuarascáil an Tionscnaimh um Athbhreithniú Caiteachais (Athbhreithniú Luach ar 
Airgead) de chuid an Choimisiúin faoi bhráid Thithe an Oireachtais sa bhliain 2008. Tháinig 
na geallsealbhóirí a ndearnadh suirbhé orthu don Athbhreithniú chun na conclúide gur bhain 
luach ard le haschuir an Choimisiúin i gcónaí, go háirithe óir go raibh siad bunaithe ar 
chomhairliúchán leathan. Áiríodh leis na geallsealbhóirí a ndearnadh suirbhé orthu an 
Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach, Príomhfheidmeannach an Choimisiúin 
Mheabhair-Shláinte, Coimisinéir an Gharda an tráth úd, An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, 
Cathaoirleach na Comhairle Barra, Ard-Stiúrthóir an Dlí-Chumainn, agus an Rúnaí Cúnta, an 
Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí (Rannán an Dlí Shibhialta). 
Thángthas chun na conclúide sa Tuarascáil gurb é "athchóiriú an dlí trí mheán Coimisiúin um 
Athchóiriú an Dlí an modh is fearr chun cuspóirí athchóiriú an dlí a bhaint amach. 
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Vóta 13 
Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit  
Baineann saothar an CSSO go príomha le soláthar seirbhísí aturnae i saincheisteanna an dlí 
shibhialta don Ard-Aighne agus do Ranna/Oifigí Rialtais. 
 

Tugtar an Ráiteas Aschuir mar Chlár amháin, mar atá: an tseribhís Aturnae arna soláthar ag an 
CSSO. 

Ráiteas Misin 

Is é Misean na hOifige an caighdeán is airde de sheirbhísí gairmiúla dlí a sholáthar don 
Rialtas, Ranna agus Oifigí. 
 

Spriocanna Ardleibhéil: 
 
Sainseirbhís ardchaighdeáin a sheachadadh don Ard-Aighne, na Ranna agus na hOifigí, i 
limistéir na dlíthíochta, soláthar na comhairle dlí, agus um ghnóthaí maoine agus idirbheart, 
agus cúnamh sna hidirbheartaíochtaí maidir le conarthaí gnó casta. 
 

 2008 REV € 
m 

2008 
Aschur 
€m 

2009 €m % Athraithe 
ar Aschur 

Glanchaiteachas Vótáilte* 41,283 40,623 35,886 -12 
Leithreasaí i gCabhair* 500 708 3,441 80** 
Ollchaiteachas Vótáilte* 41,783 41,331 39,327 -5 
Neamhvótáilte (foinse Stáit)     
Ollchaiteachas Iomlán     
lena mbaineann – Pá 
Státchiste 

16,124 15,422 16,303 5 

Líon na bhFostaithe Seirbhíse 
Poiblí  

    

2. Buiséad Iomlán de réir Grúpa Vóta Aireachta – de réir foinse chistithe de réir bliana    

*Amhail na Meastacháin Bhuiséid / Meastacháin Leasaithe ** 
Áirítear an Tobhach Pinsin don bhliain 2009 leis an A-in-A anois 
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3. Miondealú ar Oll-Chaiteachas Iomlán ag 2 thuas de réir Cláir  

Is í feidhm an Phríomh-Aturnae Stáit seirbhísí aturnae a sholáthar, lena n-áirítear tíolacadh 
agus seirbhísí idirbeart eile, do na Ranna agus Oifigí. 

Eagraítear an Oifig ina cúig Rannán dhlíthiúla agus Rannán Riaracháin. Eagraítear gach 
Rannán dlíthiúil ina Rannóga (nó ina fhoirne i gcásanna áirithe) ar bhunús na 
comhchosúlachta saothair nó cliaint. 
 
Is ionann an Príomh-Aturnae Stáit agus Gníomhaire Dlí na hÉireann sna cásanna os comhair 
Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus os comhair bínsí fiosraithe idirnáisiúnta eile 
nach í. 
 
 

Léirítear na costais chomparáideacha in Aguisín 1 idir seirbhísí dlíthiúla arna soláthar nó 
arna bhfoinsiú ag CSSO agus cleachtas príobháideach. 

2008 
Aschur 

% Athraithe 
ar Aschur 

Ainm an Chláir: 2009 €m 2008 REV 
€m 

€m 
Seirbhís Aturnae 41,783 41,331 39,327 -5 
Ollchaiteachas Iomlán 41,783 41,331 39,327 -5 

* Amhail na Meastacháin Bhuiséid / Meastacháin Leasaithe 
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4. Mionsonraí Cláir Aonair do gach aon chlár SOLÁTHAR 

SEIRBHÍSE ATURNAE   

Ráiteas um Sprioc Ardleibhéil ábhartha de réir an Ráitis / na Ráiteas Straitéise: 

-   Eochair-straitéisí chun Sprioc Ardleibhéil a ghnóthú de réir an Ráitis / na Ráiteas 

Straitéise: 

• Eochair-thiomantais na hOifige a sheachadadh ina Plean Gníomhaíochta 
Custaiméirí 2008 -2010 agus Cairt Custaiméirí. 

• Comhoibriú dlúth a chothabháil le hOifig an Ard-Aighne agus le comhairleoirí 
dlíthiúla Rannacha chun saothar dlíthiúil a láimhseáil. 

• Beartais bhainistíochta riosca na hOifige a chur chun feidhme. 

• Pleanáil don todhchaí um sheirbhísí dlíthiúla CSSO. 

• Foireann dhlíthiúil CSSO nua a earcú, a chur faoi oiliúint agus a fhorbairt. 

• Clár oiliúna straitéiseach um shaincheisteanna dlíthiúla a fhorbairt agus a chur 

chun feidhme 

• Rannchur le seirbhís phoiblí éifeachtach trí chúnamh le comhordú seirbhísí 
dlíthiúla an Stáit. 

• Seirbhísí dlíthiúla a sholáthar don Rialtas um fhorfheidhmiú na mbeartas 
dlíthíochta agus um láimhseáil saincheisteanna tras-Rannacha. 

 

Réasúnaíocht don chaoi ina rannchuireann aschuir an Chláir leis na 
heochairstraitéisí sin  

Seirbhís aturnae a sholáthar do Ranna agus Oifigí Rialtais le béim faoi leith ar 
seirbhís ardcháilíochta sna réimsí seo a leanas: 

• Cosaint gach caingean Bhunreachtúil a thionscnaítear i gcoinne an Stáit, san 

Ard-Chúirt agus sa Chúirt Uachtarach araon. 

• Ionadaíocht thar ceann an Stáit sa Chúirt Bhreithiúnais Eorpach. 

• Láimhseáil iarratas ar Bharántais Ghabhála Eorpacha, Eiseachadta agus Cúnaimh 

Fhrithpháirtigh 

• Cosaint gach cás tráchtála a threoraítear chuig an Oifig. 

• Cosaint gach imeacht athbhreithnithe bhreithiúnaigh agus habeus corpus 

proceedings ar son Ranna, Oifigí agus cliaint Rialtais. 



 

• Soláthar seirbhíse dlíthíochta um dhlí tearmainn chun tacaíocht a thabhairt don 

Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí agus do na 

gníomhaireachtaí inimirce / tearmainn. 

• Soláthar seirbhíse tíolacais agus dlí mhaoine don Stát.
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• Cosaint gach imeacht shibhialta a thionscnaítear i gcoinne an Gharda 

Síochána nó i gcoinne a chomhaltaí. 

• Dul i ngleic le cásánna mí-úsáide leanaí ag eascairt as mí-úsáid in institiúidí 

cónáithe agus scoileanna lae. 

• Soláthair seirbhíse aturnae chun tacaíocht a thabhairt do Ranna agus Oifigí 

Rialtais chun imeachtaí cúirte a thionscnamh in Éirinn ar son an Stáit. 

• Soláthar seirbhíse aturnae d’Oifigí Stáit i sainréimsí teicniúla. 

• Ionadaíocht ar pháirtithe Stáit i gcánachas na gcostas dlí os comhair na 

Máistrí Fómhais. 

• Gnóthú agus cánachas costas. 

• Comhairle a thabhairt maidir le conradh tráchtála do chliaint Rannacha agus 
an conradh sin á ullmhú. 



 

Ionchuir 
Clár A srl. (Amhail 
ag 3) 

2008 € 
milliún 

Aschur 2008 
€ milliún 

Bliain 2009 
€ milliún 

% Athraithe 
ar Aschur 

Clár A srl. (Amhail 
ag 3) 

31,720 33,497 31,699 -5 

Caiteachas Cláir 
- Reatha 
- Caipitil 

5,358 
4,705 

4,781 
3,093 

4,177 
3,451 

-13 
19 

Tacaíocht riaracháin agus eile4 

- Pá 
- Neamhphá 

41,783 41,371 39,327 -5 

Ollchaiteachas Iomlán Cláir   249 243 249  
 

Aschuir 
2008 2008 2008 

Sprioc Aschuir * Sprioc Aschuir * Sprioc Aschuir * 
ASCHU(I) P(H)RÍOMHA**   
Dlí Poiblí 2 

Cásanna Nua 
Cásanna Dúnta 
Cásanna fós ar Siúl 

868 
463 

3,476 
Comhairleach 3 

Cásanna Nua 
Cásanna Dúnta 
Cásanna fós ar Siúl 

840 
770 

2,343 
Maoin an Stáit 
Cásanna Nua 
Cásanna Dúnta 
Cásanna fós ar Siúl 

1,179 6 

782 
4,885 

Seirbhísí Tearmainn & Dlí 4 

Cásanna Nua  
Cásanna Dúnta                 
Cásanna fós ar Siúl 

1,635 
648 

7,260 
Ceartas & Dlí Coiteann 5 

Cásanna Nua                Cásanna 
Dúnta             Cásanna fós ar 
Siúl 

887 
767 

4,756 

D’ainneoin laghdú sa líon foirne is 

amhlaidh atá an Oifig tiomanta do 

chumas feidhmiúcháin a chothabháil 

don tseirbhís sa bhliain 2009, leibhéal 

éilimh inchomparáide leis an leibhéal 

a gnóthaíodh thiar sa bhliain 2008 

Eochair-Aschuir eile (más ann 
dóibh) 

  

                                                           
4 Is ar bhonn táscach amháin a shanntar acmhainní riaracháin do gach Clár. 
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*Amhail Ráiteas Aschuir Bhliantúil 2008. 
**Is iad Ranna agus Oifigí Rialtais is cliaint na hOifige a chinneann an leibhéil éilimh ar sheirbhísí na hOifige. 

2 Is é an Rannán Dlí Phoiblí a láimhseálann an chuid is mó de na dúshláin bhunreachtúla a thionscnaítear i 
gcoinne an Stáit. Amhail Samhain 2007 ab amhlaidh a láimhseáil an Rannán seo i dteannta leis an Rannán 
Tearmainn 217 Caingean Bhunreachtúil. 
3 Áirítear leis na cásanna sin cásanna conartha tráchtála, cásanna ECJ, cásanna bínse fiosraithe agus cásanna ceart 
fostaíochta. 
4 Áirítear le Seirbhísí Dlíthiúla ionchúisim aireachta, cásanna cúitimh Gharda, achomhairc luachála, agus cásanna 
cuntasaíochta costais dlí. Áirítear leis na cásanna tearmainn gach cás tearmainn, dídeanaithe agus cónaitheachta 
ag eascairt as feidhmeanna gaolmhara úd an Rialtais. 
5 Áirítear leis na cásanna sin an t-eiseachadadh, cásanna EAW, aistriú daoine faoi phianbhreith, ionchoisní agus 
láithris sa Chúirt Dúiche i mBaile Átha Cliath. Áirítear leo freisin éilimh dhíobhálacha pearsanta agus tortacha i 
gcoinne an Stáit, cosúil le réimsí na mí-úsáide leanaí, dlíthíocht Garda agus dlíthíocht arna tionscnamh ag 
státseirbhísigh. 
6Na figiúirí a thugtar do chásanna nua i Rannán Mhaoin an Stáit; cuntasaítear iad de réir éileamh Rannach i ndáil 
le scéim éigin. Chruthaigh siad siúd ar a seal féin éileamh ní ba mhó ná mar a bhíothas ag súil lei i gcomhair 
seirbhísí dlí áirithe. Tá na comhaid sin faoi athbhreithniú i láthair na huaire chun críche forálacha breise na foirne 
dlí a aithint, réitigh foinsithe allamuigh a fheidhmiú agus / nó éifeachtúlachtaí eile nach iad. 
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Aguisín 1 

Réimse 
Seirbhíse 

Costas CSSO Costais Pháirtí Abhcóide 
Sóisir Inmheánach  Sinsir Sóisir 

Costais     Abhcóide Abhcóide 
Costais Dlíodóra 
Abhcóide Sinsir 

      Dlíthíocht 
Tearmainn 
 €3,200 - €800 RLS - €7,000 

 €1,400 - Ar 
Feitheamh

€13,500 - €3,500 

 €1,400 - €750 RLS - €4,250 

 €1,400 - €750 €13,500 - €3,350 

 €3,200 - €2,100 €16,500 - €9,500 

      Dlí Poiblí — 
      Dlíthíocht 

Tráchtála  
& 
Bhunreachtúil 
 €10,230 €14,500 €6,841 €25,000 €8,500 €5,666 

 €10,230 €1,500 €1,500 €145,000 €20,000 €13,332 

 €10,230 €7,500 €5,000 €32,000 €7,500 €5,000 

 €10,230 - €575 €60,000 €15,000 €10,000 

 €10,230 €7,500 €5,000 €81,500 €18,900 €12,600 

      Dlí Poiblí — 
Athbhreithniú 
Breithiúnach 
 €6,323 €6,800 €3,333 €90,000 €29,000 €17,166 

 €6,323 - €5,000 €34,000 €9,750 €6,500 

 €6,323 - - €15,000 €7,000 €4,666 

  €6,323 €1,650 €14,000 €2,500 €3,100 

 €6,323 - - €30,000 €14,000 €9,500 

      Dlí Poiblí — 
Habeas 
Corpus. 
 €422 €900 - €7,500 - €6,000 

 €422 - - €4,500 €2,000 €1,333 

 €422 - - €7,000 - €3,500 

 €422 - - €6,400 €1,400 €1,000 

 €422 - €1,500 €6,000 - €5,000 

Comparáid idir Costais Seirbhísí Dlí, CSSO v. Costais Pháirtí. (gan CBL). 

 



 
 
 
 



 

 

Iarscríbhinn E 
 

Ráiteas faoi Chomhlíonadh; Tuarascálacha faoi 
Chleachtais Íocaíochta 2009 

Oifig an Ard-Aighne (Oifig Shráid Mhuirfean) agus 
CSSO 

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. 

 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 
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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.   

 

Tá Tuarascáil na hOifige um Chleachtais Íocaíochta do 2009 ar fáil thíos. 

Oifig an Ard-Aighne  

Tuarascáil um Chleachtais Íocaíochta do 2009 

Oifig an Ard-Aighne, Sráid Mhuirfean  

Ginearálta 

 Chomhlíon na híocaíochtaí 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 arbh ionann iad agus €3.821 milliún san iomlán sa bhliain 2008 ó Vóta Oifig an Ard-Aighne 

i leith íocaíochtaí lena mbaineann an Reachtaíocht.  

 Níor tabhaíodh aon íocaíocht úis um íoc pras 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.  
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Íocaíochtaí Úis faoi reachtaíocht maidir le hÍoc Pras Cuntas  

 

Tabhaíodh suim iomlán €4,399 in ús pionóis sa CSSO, i rith na bliana faoi reachtaíocht maidir le hÍoc 

Pras Cuntas.   

  

 

 

 

TUARASCÁIL UM CHLEACHTAIS ÍOCAÍOCHTA DON BHLIAIN 2009 
 

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 2009: 

Luach Iomlán na nÍocaíochtaí go léir: 
Luach Iomlán na n-íocaíochtaí déanacha go léir (faoi €320 
san áireamh):  
Luach Iomlán na n-íocaíochtaí déanacha go léir (os cionn 
€320):  
Luach na n-íocaíochtaí déanacha mar % de na híocaíochtaí 
iomlána: 
An líon d'íocaíochtaí déanacha os cionn €320: 
An Méid Úis a Íocadh: 
An Méid Úis mar Chéatadán d'Íocaíochtaí Iomlána: 
Táscaire leathan maidir le Fad Moilleanna:  
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Iarscríbhinn F 
 
Ionadaíocht Oifige ar Choistí agus ar Ghrúpaí Oibre i 2009 
 

 
Bord Comhairleach na hOifige Náisiúnta Leanaí 

Gréasán na Rúnaithe Cúnta  

Grúpa Comhairleach an Realtaíocht Seírbhísí Airgeadais 

Grúpa Athbhreithnithe um Chothromaíocht sa Dlí Coiriúil  

An Grúpa um Rialáil Níos Fearr  

Líonra Bainistíochta an Athraithe 

An Cóiste an Rialacha an Chuírt an Chúirt Chuarda  

Gréasán Oifigeach Oiliúna na Státseirbhíse  

An Coimisiún um Dhaonlathas tríd an Dlí   

An Coimisiún um Atáirgeadh Daonna Cuidithe  

Grúpa Athbhreithnithe Dlí Cuideachta   

An Coiste Comhairleach um Athchóiriú an Dlí   

An Chomhairle Chomhairleach do Thomhaltóirí  

Cumann na nDlíodóirí Corparáideacha agus Poiblí  

Coiste Chomhairle na hEorpa um an Dlí Riaracháin  

Coiste Saineolaithe Chomhairle na hEorpa um an Dlí Teaghlaigh  

Coistí na Rialacha Cúirte  

Fóram na Seirbhíse Cúirteanna  

Grúpa Úsáideoirí na Seirbhíse Cúirteanna 

Coiste Dlíthíochta an Dlí-Chumainn  

Coiste na Cúirte Achomhairc  

An Coiste um Chódú an Dlí Choiriúil  

An Fhoireann Thras-Rannach um Bonneagar  

An Coiste Tras-Rannach um Smachtbhannaí Airgeadais 

Grúpa Tras- Rannach um Treorsch Seirbhísí 

Grúpa Tras-Rannach um Méadú an AE agus Saorghluaisteacht 

Grúpa Oibre an AE um Próiseáil Sonraí Dlí 

Grúpa Oibre an AE um an Dlí Conarthaí  

Grúpa an AE um Maoirseacht an Choinbhinsiúin Idir-Rialtasaigh 
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Líonra na nAthbhreithneoirí Caiteachais  

An Grúpa Oibre Idir-rannach um Shaoráil Faisnéise  

An Coiste un Rialacha an Chúirt Dhúishe 

Líonra na nOifigeach Idirchaidrimh um Shaoráil Faisnéise  

Grúpa Líonra Úsáideoirí na Saorála Faisnéise   

Grúpa Oibre an Gharda Síochána um Ghrinnfhiosrúcháin  

Grúpa Forfheidhmiúcháin an Gharda Síochána um Ghrinnfhiosrúcháin   

Coiste Reachtaíochta an Rialtais  

Líonra Bainisteoirí Leabharlainne an Rialtais    

Foireann Meastóireachta Greco 

Comhdháil na Háige um an Dlí Príobháideach Idirnáisiúnta  

Fóram Bainisteoirí Teicneolaíocht Cumarsáide agus Faisnéise  

Grúpa Oibre Dlí na Sochaí Faisnéise  

An Grúpa Forfheidhmiúcháin um Shaincheisteanna Cúitimh  

Grúpa Forfheidhmiúcháin na nArd-Rúnaithe 

An Coiste Idir-rannach um Athchóiriú ar Phósadh 

An Coiste Comhordaithe Idir-rannach um Ghnóthaí Eorpacha 

Grúpa Idir-rannach um Dhlíthíocht Riachtanais Oideachais Speisialta 

Grúpa Oibre Idir-rannach um Tháillí Teaghlaigh Altranais  

Coiste Idir-rannach um Shaincheisteanna Núicléacha  

Grúpa Idir-rannach um Dhlíthíocht Mí-Úsáid Leanaí  

Grúpaí Oibre Idir-rannach um Míchumas  

Coiste Idir-rannach um Bonneagar  

Coiste Idir-rannach um Chabhracha Stáit  

Grúpa Idir-rannach um moladh an Choimisiúin i gcomhair Gníomhaireacht Rialaithe Iascaireachta Eorpach  

An Grúpa Idir-rannach um Choinbhinsiún an AE  

An Grúpa Idir-rannach um Shaincheisteanna Reachtaíochta don tSochaí Faisnéise 

An Grúpa Idir-rannach um Imscrúdú an Oireachtais ar Reachtaíocht an AE  

An Tascfhórsa Idir-rannach um Thuarascáil an Choimisiúin ar Stádas Daoine faoi Mhíchumas  

An Grúpa Oibre Idir-rannach ar Shaincheisteanna Cúitimh 

Grúpa Idir-rannach um Farbairtaí multi-ionad  

An Líonra Iniúchóireachta Inmheánaí  

Coiste Dlí na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta  

An Sainghrúpa Idirnáisiúnta um Dhliteanas Núicléach (INLEX)  

Bord Comhairleach na hOifige Náisiúnta Leanaí 

Gréasán na Rúnaithe Cúnta  
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Grúpa Comhairleach an Realtaíocht Seírbhísí Airgeadais 

Grúpa Athbhreithnithe um Chothromaíocht sa Dlí Coiriúil  

An Grúpa um Rialáil Níos Fearr  

Líonra Bainistíochta an Athraithe 

An Cóiste an Rialacha an Chuírt an Chúirt Chuarda  

Gréasán Oifigeach Oiliúna na Státseirbhíse  

An Coimisiún um Dhaonlathas tríd an Dlí   

An Coimisiún um Atáirgeadh Daonna Cuidithe  

Grúpa Athbhreithnithe Dlí Cuideachta   

An Coiste Comhairleach um Athchóiriú an Dlí   

An Chomhairle Chomhairleach do Thomhaltóirí  

Cumann na nDlíodóirí Corparáideacha agus Poiblí  

Coiste Chomhairle na hEorpa um an Dlí Riaracháin  

Coiste Saineolaithe Chomhairle na hEorpa um an Dlí Teaghlaigh  

Coistí na Rialacha Cúirte  

Fóram na Seirbhíse Cúirteanna  

Grúpa Úsáideoirí na Seirbhíse Cúirteanna  

Coiste na Cúirte Achomhairc  

An Coiste um Chódú an Dlí Choiriúil  

An Fhoireann Thras-Rannach um Bonneagar  

An Coiste Tras-Rannach um Smachtbhannaí Airgeadais 

Grúpa Tras- Rannach um Treorsch Seirbhísí 

Grúpa Tras-Rannach um Méadú an AE agus Saorghluaisteacht 

Grúpa Oibre an AE um Próiseáil Sonraí Dlí 

Grúpa Oibre an AE um an Dlí Conarthaí  

Grúpa an AE um Maoirseacht an Choinbhinsiúin Idir-Rialtasaigh 

Líonra na nAthbhreithneoirí Caiteachais  

An Grúpa Oibre Idir-rannach um Shaoráil Faisnéise  

An Coiste un Rialacha an Chúirt Dhúishe 

Líonra na nOifigeach Idirchaidrimh um Shaoráil Faisnéise  

Grúpa Líonra Úsáideoirí na Saorála Faisnéise   

Grúpa Oibre an Gharda Síochána um Ghrinnfhiosrúcháin  

Grúpa Forfheidhmiúcháin an Gharda Síochána um Ghrinnfhiosrúcháin   

Coiste Reachtaíochta an Rialtais  

Líonra Bainisteoirí Leabharlainne an Rialtais    
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Foireann Meastóireachta Greco 

Comhdháil na Háige um an Dlí Príobháideach Idirnáisiúnta  

Fóram Bainisteoirí Teicneolaíocht Cumarsáide agus Faisnéise  

Grúpa Oibre Dlí na Sochaí Faisnéise  

An Grúpa Forfheidhmiúcháin um Shaincheisteanna Cúitimh  

Grúpa Forfheidhmiúcháin na nArd-Rúnaithe 

An Coiste Idir-rannach um Athchóiriú ar Phósadh 

An Coiste Comhordaithe Idir-rannach um Ghnóthaí Eorpacha 

Grúpa Idir-rannach um Dhlíthíocht Riachtanais Oideachais Speisialta 

Grúpa Oibre Idir-rannach um Tháillí Teaghlaigh Altranais  

Coiste Idir-rannach um Shaincheisteanna Núicléacha  

Grúpa Idir-rannach um Dhlíthíocht Mí-Úsáid Leanaí  

Grúpaí Oibre Idir-rannach um Míchumas  

Coiste Idir-rannach um Bonneagar  

Coiste Idir-rannach um Chabhracha Stáit  

Grúpa Idir-rannach um moladh an Choimisiúin i gcomhair Gníomhaireacht Rialaithe Iascaireachta Eorpach  

An Grúpa Idir-rannach um Choinbhinsiún an AE  

An Grúpa Idir-rannach um Shaincheisteanna Reachtaíochta don tSochaí Faisnéise 

An Grúpa Idir-rannach um Imscrúdú an Oireachtais ar Reachtaíocht an AE  

An Tascfhórsa Idir-rannach um Thuarascáil an Choimisiúin ar Stádas Daoine faoi Mhíchumas  

An Grúpa Oibre Idir-rannach ar Shaincheisteanna Cúitimh 

Grúpa Idir-rannach um Farbairtaí multi-ionad  

An Líonra Iniúchóireachta Inmheánaí  

Coiste Dlí na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta  

An Sainghrúpa Idirnáisiúnta um Dhliteanas Núicléach (INLEX)  

An Grúpa Bainistíochta um Athbhreithnithe Breithiúnacha i gCásanna Tearmainn  

An Grúpa Airí agus Rúnaithe um Ábhair Eorpacha  

Coiste Stiúrtha um Sciúradh Airgid (taobh oifigiúil) 

An Grúpa Comhairleach “Gan Locht”   

Tuaisceart Éireann (grúpaí éagsúla a bhaineann le hábhair Thuaisceart Éireann) 

Coiste Dlí Núicléach (An Ghníomhaireacht um Fhuinnimh Núicléach, brainse den OECD)  

Líonra na nOifigeach Pearsanra  

Líonra CBFF 

An Coiste um an Dlí Poiblí – An Cumann Barra Idirnáisiúnta  

Grúpa na Rúnaithe Ginearálta agus na gCeann Oifigí 

An Grúpa Comhairleach Forfheidhmithe um Údarás Rialála Aonair  
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Coiste Idirchaidrimh na Gníomhaireachta um Éilimh ar an Stát  

An Coiste Stiúrtha um an Tionscadal Píolótach chun nós imeachta mionéileamh ar líne a bhunú  

An Grúpa Stiúrtha um Athbhreithniú na gCóras sa Roinn Talmhaíochta agus Bia  

Fo-ghrúpa Cumarsáide an Tionscnaimh um Bainistíocht Straitéiseach  

Grúpaí Forfheidhmithe an Tionscnaimh um Bainistíocht Straitéiseach 

An Cóiste um Rialacha um Usachúirt 

An Grúpa um Straitéis Cánach  

UNCITRAL (Coimisiún na Náisiún Aontaithe um an Dlí Trádála Idirnáisiúnta)  

Grúpa Oibre UNCITRAL um Eadráin  

Grúpa Oibre UNICTRAL um Shaincheisteanna Slándála  

Grúpa Oibre UNCITRAL um Ríomhthráchtáil  

Grúpa Oibre UNCITRAL um Dhlí Dócmhainneachta 

UNIDROIT 

An Grúpa Oibre um Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú an Dlí Cuideachtaí 

An Grúpa Oibre um Sheirbhísí Cróinéara a Athbhreithniú 

An Grúpa Bainistíochta um Athbhreithnithe Breithiúnacha i gCásanna Tearmainn  

An Grúpa Airí agus Rúnaithe um Ábhair Eorpacha  

Coiste Stiúrtha um Sciúradh Airgid (taobh oifigiúil) 

An Grúpa Comhairleach “Gan Locht”   

Tuaisceart Éireann (grúpaí éagsúla a bhaineann le hábhair Thuaisceart Éireann) 

Coiste Dlí Núicléach (An Ghníomhaireacht um Fhuinnimh Núicléach, brainse den OECD)  

Líonra na nOifigeach Pearsanra  

Líonra CBFF 

An Coiste um an Dlí Poiblí – An Cumann Barra Idirnáisiúnta  

Grúpa na Rúnaithe Ginearálta agus na gCeann Oifigí 

An Grúpa Comhairleach Forfheidhmithe um Údarás Rialála Aonair  

Coiste Idirchaidrimh na Gníomhaireachta um Éilimh ar an Stát  

An Coiste Stiúrtha um an Tionscadal Píolótach chun nós imeachta mionéileamh ar líne a bhunú  

An Grúpa Stiúrtha um Athbhreithniú na gCóras sa Roinn Talmhaíochta agus Bia  

Fo-ghrúpa Cumarsáide an Tionscnaimh um Bainistíocht Straitéiseach  

Grúpaí Forfheidhmithe an Tionscnaimh um Bainistíocht Straitéiseach 

An Cóiste um Rialacha um Usachúirt 

An Grúpa um Straitéis Cánach  

UNCITRAL (Coimisiún na Náisiún Aontaithe um an Dlí Trádála Idirnáisiúnta)  
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Grúpa Oibre UNCITRAL um Eadráin  

Grúpa Oibre UNICTRAL um Shaincheisteanna Slándála  

Grúpa Oibre UNCITRAL um Ríomhthráchtáil  

Grúpa Oibre UNCITRAL um Dhlí Dócmhainneachta 

UNIDROIT 

An Grúpa Oibre um Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú an Dlí Cuideachtaí 

An Grúpa Oibre um Sheirbhísí Cróinéara a Athbhreithniú 
 

 

 

 

 

 

 

 

 142



 

Iarscríbhinn G 
 

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 
Iomlán 165 34 131 0 25 16 
 
 
Oifig 
an 
Ard-
Aighne  

Iarratais a 
Diúltaíodh  

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  

Athbhreithnithe 
Inmheánacha a 
Fuarthas  
 

Achomhairc 
don 
Choimisinéir 
Faisnéise  

Líon 
na 
dTáillí
 

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 
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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 

Iomlán 118 104 2 4 n/a 20 5 19 €280 

 
Staitisticí don bhliain 2009 
 
Oifig an Ard-Aighne 
 
 
 
Oifig an Ard-
Aighne  

Iarratais a 
Fuarthas 

Iriseoirí Gnó Oireachtas Foireann Eile 

01/01/09 to 31/12/09 7 3 0 0 0 4 
       
 
 
 
 
 
Staitisticí ón 21 Aibreán 1998 go dtí an 31 Nollaig 2008 
 
Office of the 
Attorney 
General 

Applications 
Received 

Journalists Business Oireachtas Staff Others 

21/04/98 to 31/12/09 165 46 34 3 5 77 
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Staitisticí na n-iarratas a rinneadh faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise  
 
Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit  
 
 
 
Oifig an 
Phríomh-
Aturnae 
Stáit 

Iarratais a 
Fuarthas  

Pearsanta Neamhphearsanta Measctha Iarratais a 
Ceadaíodh  

Iarratais a 
Ceadaíodh 
go 
Páirteach 

       
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 
Iomlán 99 53 46 0 43 6 
 
 
Oifig an 
Phríomh-
Aturnae 
Stáit 

Iarratais a 
Diúltaíodh  

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  

Athbhreithnithe 
Inmheánacha a 
Fuarthas  
 

Achomhairc 
don 
Choimisinéir 
Faisnéise  

Líon 
na 
dTáillí
 

Oifig an 
Phríomh-
Aturnae 
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 

Iomlán 32 26 8 7 6 8 3 6 90 

 145



 

 
Staitisticí don bhliain 2009 
 
Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit   
 
 
 
Oifig an 
Phríomh-
Aturnae Stáit  

Iarratais a 
Fuarthas 

Iriseoirí Gnó Oireachtas Foireann Eile 

01/01/09 to 
31/12/09 

10 4 0 0 0 6 

       
 
 
 
 
 
Staitisticí ón 21 Aibreán 1998 go dtí an 31 Nollaig 2008 
 
Oifig an 
Phríomh-
Aturnae Stáit  

Iarratais a 
Fuarthas 

Iriseoirí Gnó Oireachtas Foireann Eile 

21/04/98 to 
31/12/09 

99 16 2 0 37 44 
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Aguisín H 
 
 
Oiliúint agus Forbairt   -   Óifig Shráid Mhuirfean 
 
Miondealú an Chaiteachais ar Oiliúint agus Forbairt don bhliain 2009 i ndáil le hOifig an Ard-

Aighne: 
 

 B’ionann costas iomlán na hoiliúna agus na forbartha don bhliain 2009, lena n-áirítear costas 
an riaracháin, agus €146,737.20 

 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 

 Fuair beirt bhall foirne aisíoc táillí le linn na bliana 2009 ag costas €10,639 don Oifig. 
 

Caiteachas ar Oiliúint & Forbairt – 2009 
 
 

Mír 
 

 

Caiteachas € 

Oiliúint agus Forbairt Foirne 
 

€17,444.49 

Aisíoc Táillí 
 €10,639 
Táilí Ballraíochta 
 €7,798.95 
Comhdhálacha 
 €20,418.65 
Tuarastail Oiliúnóirí 
 €25,134.11 
Costas riaracháin 
 €65,302 
 

Iomlán 
 €146,737.20 
Costais Phárolla Iomlána A1 
 €10,277,101 
Caiteachas ar Oiliúint & Forbairt mar % den chostas 
tuarastail 
  1.42% 
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Training agus Development 2009  CSSO 
 
 

Miondealú ar Chaiteachas Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit ar Oiliúint agus Forbairt 2009 

Oiliúint agus Forbairt 2009  CSSO 
 
 

Miondealú ar Chaiteachas Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit ar Oiliúint agus Forbairt 2009 

Is é ról Aonad Oiliúna agus Forbartha (AOF) Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit oiliúint shaindírithe a sholáthar don 

fhoireann ar fud na hoifige.  Chuaigh an tAOF i mbun roinnt limistéar oiliúna ó cheann ceann na bliana 2009, arna n-

thint ag an bhfoireann ina bhFoirmeacha Oiliúna agus Forbartha Pearsanta faoin gCóras Bainistíochta agus Forbartha 

Feidhmíochta (PMDS) agus limistéir oiliúna ar thug an oifig tosaíocht dóibh idir shaincheisteanna sláinte & 

ábháilteachta, agus ábhair dhlíthiúla agus riachtanais oiliúna riaracháin. Chonacthas aird ní ba mhó sa bhliain 2009 ar 

oiliúint intí a sholáthar don fhoireann, ag tabhairt san áireamh rialacháin CPD na bliana 2008 lenar áiríodh aturnaetha 

earnála poiblí den chéad uair. 

 

Soláthraíodh an oiliúint seo a leanas don fhoireann le linn na bliana 2009:- 

 Oiliúint Ionduchtúcháin d’fhoireann nua san Oifig  

 Oiliúint PMDS d’fhoireann nua san Oifig 

 Soláthraíodh seisiúin oiliúna sa chóras ACME d’iontrálaithe nua san Oifig 

 Soláthraíodh oiliúint Láimhsithe Shábháilte don fhoireann go léir sa bhliain 2009 

 Soláthraíodh oiliúint eile maidir leis an tSláinte agus Sábháilteacht don fhoireann, ar nós, Oiliúint Marascail 

Dóiteáin, Oiliúint Athnuachan Garchabhrach & Saothair 

 Rinne an TDU teagmháil leis na Bainisteoirí Rannáin go luath sa bhliain 2009 chun féachaint ar ábhair a 

d’oirfeadh do chuireadh a thabhairt do chainteoirí isteach san oifig faoi thionscnamh óráidí intí chun labhairt leis 

an bhfoireann 

 B’éigean d’fhoireann is aturnaetha 10 n-uaire Forbartha Gairmiúla Leanúnaí (CPD) a chomhlíonadh sa bhliain 

2009 

 D’fhreastail an fhoireann i gcaitheamh na bliana ar chomhdhálacha agus seimineáir sheachtracha ar ábhartha 

iad don ghnó a théann an Oifig ina bhun 

 Bunaithe ar eolas arna sholáthar ag an bhfoireann faoi PMDS agus ar iarratais a rinneadh le linn na bliana is 

amhlaidh a chuir an tAonad Oiliúna agus Forbartha roinnt cúrsaí oiliúna ginearálta in eagar don fhoireann  

 

 

 

Leithdháileadh €241,000.00 don aonad oiliúna d’fhonn oiliúint agus forbairt a sholáthar d’fhoireann CSSO i 

gcaitheamh na bliana 2009.   Briseadh an leithdháileadh ina thrí limistéar faoi leith. 
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Limistéar Leithdháileadh Caitheamh Achoimre 

Buiséad Tarmligthe €74,200.00 €50,947.79 Roinneadh an 
méid sin idir na 
6 rannán, agus 

gach rannán 
freagrach as 

coinneáil laistigh 
den mhéid 

leithdháilte ina 
chuid saothair. 

Aisíoc na dTáillí €40,000.00 €41,518.00 Rinneadh aisíoc 
táillí leis an 
bhfoireann i 

gcaitheamh na 
bliana 2009, 

rinneadh aisíoc 
táillí leis an 
bhfoireann i 

ndáil le 19 cúrsa
Ciste Sealbhaíochta €126,800.00 €  60,191.32 Baineadh leas 

as an gciste sin 
i gcomhair 

caiteachais ag 
an TDU ar 

roinnt limistéar 
oiliúna 
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Iarscríbhinn I 
 
Cairt Eagraíochta: 
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An tArd-Aighne 

An tArd-Stiúrthóir Príomh-Dhréachtóir 
Parlaiminte

Grúpa 1 

Grúpa 2 

Grúpa 3 

Abhcóidí 
Comhairleacha 

Grúpa D 

Grúpa A 

Grúpa B 

Grúpa C 

Grúpa E 

Riarachán

An Ceann 
Riaracháin

Aonad Bainistíochta
Acmhainní Daonna 

AonadLeabharlainn
e/Fios Gnó 

Aonad TF

An tAonad um 
Bainistíocht 

Aonad Airgeadais 

An tAonad Iniúchta 
Inmheánaigh 

Oifigí 

An 

Aonad Seirbhísí 

Dréachtóirí 
Parlaiminte 

An Leas-Ardstiúrthóir 



 

 

 

An Príomh-
Aturnae Stáit

 
  

 
An Rannán 
Riaracháin 

 
Ceann Riaracháin  
Príomhoifigeach  

 
An Rannán 

Ceartais agus Dlí 
Choitinn  

An Príomh-
Aturnae Stáit 

Cúnta 

 
An Rannán 

Tearmainn agus 
Seirbhísí Dlí  
An Príomh-

Aturnae Stáit 
Cúnta 

 
An Rannán Dlí 

Poiblí  
 

An Príomh-
Aturnae Stáit 

Cúnta 

 
An Rannán um 

Maoin Stáit 
 

 An Príomh-
Aturnae Stáit 

Cúnta 

 
An Rannán 

Comhairleach  
An Príomh-

Aturnae Stáit 
Cúnta 

Cásanna um 
Dhlíthíocht Stáit 
agus na hEorpa  

Leas-Chúntóir an  
Phríomh-Aturnae 

Stáit  

An Rannóg 
Chomhairleach 

Ghinearálta 
Leas-Chúntóir 
an Phríomh-
Aturnae Stáit  

Commercial 
Contracts 
Section  

 
Principal Solicitor 

 

An Rannóg 
Shainchomhairlea

ch   
Leas-Chúntóir an  
Phríomh-Aturnae 
Stáit  

An Rannóg um 
Oifig na 

nOibreacha Poiblí 
agus Sláinte agus 

Leanaí 
Leas-Chúntóir 
an Phríomh-
Aturnae Stáit  

An Rannóg 
Airgeadais, 
Oideachais, 

Ceartais agus 
Oidhreachta 

(Ard)Aturnae Stáit 

An Rannóg 
Cosanta, Mara 

agus Clár Caipitil 
Spóirt  

 
Príomh-Aturnae    

Rannóg na 
nAthbhreithnithe 

Breithiúnacha  
Príomh-Aturnae  

 

Rannóg Tráchtála 
agus Bunreachta  
Leas-Chúntóir an  
Phríomh-Aturnae 

Stáit  
 

An Rannóg 
Seirbhísí Dlí 
An Príomh-

Fheidhmeannach 
Dlí  

Rannóg na 
Sócmhainní Coiriúla  

 
Leas-Chúntóir an 
Phríomh-Aturnae 

Stáit 

An Rannóg 
Tearmainn 

 

Rannóg na nÉileamh 
Tortach  

An tOifigeach 
Acmhainní 

Daonna   
Leas-Chúntóir an  
Phríomh-Aturnae 

Stáit  

Príomh-Aturnae      
Príomhoifigeach 

Cúnta 
 

Teicneolaíocht 
Faisnéise 

An Rannóg Ceartais 
agus Coiriúlachta 

  
Bainisteoir TF An Príomh-Aturnae 

  
 

Rannóg na 
nDíobhálacha 

Pearsanta  

 
Leabharlann agus 

Fios Gnó  
Leas-Chúntóir  

an Phríomh-Aturnae 
Stáit  

Leabharlannaí Dlí  

 
Aonad na gCuntas 

 
Príomhfheidhmea

nnach 

Aonad Seirbhísí 
Oifige  

Príomhfheidhmea
nnach 

An tAonad 
Oiliúna agus 

Forbartha  
Príomhfheidhmea

nnach 

Aonad na 
dTaifead agus 

Clárlainne 
Oifigeach 

Bainistíochta  
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AGUISÍN J 
 

CÁSANNA ARD-CHÚIRTE ÓN MBLIAIN 2009 A RAIBH PÁIRT AG AN STÁT LEO 
 
O'Donnell, agus Páirtithe eile v Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas, an tAire Comhshaoil, Oidhreachta 
agus Rialtais Áitiúil, Éire agus an tArd-Aighne  
Breithiúnas tugtha ag Edwards J an 11/01/2009 
Bhain na himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo le hagóid inar éiligh na hiarratasóirí go raibh siad i dteideal de réir 
an dlí cóiríocht charbhánach oiriúnach leordhóthanach inrochtana a fháil ón bhfreagróir céadainmnithe, agus gur sháraigh 
an Chomhairle a dualgas reachtúil trí mhainneachtain chun na cóiríochta sin a sholáthar, faoi réir Achtanna na dTithe 1966-
2004 agus an Acht fán Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine 2003. 
 
Frank Koranteng v An Breitheamh Dúiche Sheridan agus An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí 
Breithiúnas tugtha ag Edwards J an 12/01/2009 
Iarratas a bhí anseo ar habeas corpus a rinneadh i ndáil le coinneáil an iarratasóra tar éis dó mainneachtain chun na cáipéisí 
aitheantais éigeantacha a sholáthar gan míniú sásúil. 
 
An tAire Cirt agus Dlí, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Tomasz Laks 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 14/01/2009 
Agóid a bhí anseo i gcoinne iarratais ar ghéilleadh an fhreagróra arna lorg ag údarás breithiúnach Polannach chun an 
phianbhreith 10 mí a chur isteach sa charcair ar gearradh thall air í.   
 
JC v An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí agus Coimisinéir an Gharda Síochána 
Breithiúnas tugtha ag Cooke J an 14/01/2009 (ex tempore) 
Rinne an t-iarratasóir agóid sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo i gcoinne chúlghairm a “chead chun fanacht” 
sa Stát ag Biúró Náisiúnta an Gharda Síochán um Inimirce. 
 
Patrick Hickey, Drishlawn Limited, Hickey’s Pharmacy Ltd., Wheaton Pharmacy Ltd., Gleeson’s Pharmacy Ltd., 
Philip Dillon Ltd., Estherfield Ltd., DGM Pharmacies Ltd., T/A Hickey’s Pharmacy  v Feidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte  
Breithiúnas tugtha ag Finlay-Geoghegan J an 19/01/2009 
Cinneadh a bhí sa chás seo i leith díobhálacha tar éis cinneadh na Cúirte ní ba luaithe de shárú conartha ag Feidhmeannacht 
na Seirbhíse Sláinte. 
 
Kevin Tracey (Iarratasóir) v An Breitheamh Dúiche Miriam Malone agus an Breitheamh Dúiche Bridget Reilly 
(Freagróirí) 
Breithiúnas tugtha ag Cooke J an 20/01/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo le “breithiúnais nó orduithe” a chur ar neamhní, 
ar éilíodh go ndearna na freagróirí iad ag éisteachtaí in éineacht le cur ar neamhní an bhaic ar na himeachtaí Cúirte Dúiche.  
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Perry John Wharrie 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 22/01/2009 
Rinne an freagróir agóid i gcoinne a ghéillte ag údarás breithiúnach na Ríochta Aontaithe faoi Bharántas Gabhála Eorpach.   
 
Tran Tuan Anh v An Breitheamh Dúiche Geoffrey Browne, An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí agus Gobharnóir 
Phríosún an Chaisleáin Riabhaigh 
Breithiúnas tugtha ag O'Neill J an 23/01/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo le cur ar neamhní orduithe áirithe a bhain le 
síneadh ama chun an leabhar fianaise a sheirbheáil. 
 
David O’Quigley v An tOnórach, An Breitheamh Olive Buttimer agus Mary O’Quigley 
Breithiúnas tugtha ag Edwards J an 26/01/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir sna himeachtaí seo achomharc a thabhairt in aghaidh Ordú Follasaithe a rinne Máistir na hArd-
Chúirte chun cabhrú le himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh an iarratasóra. 
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Domenikas Paulauskas 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 28/01/2009 
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Bhain na himeachtaí seo le géilleadh an fhreagróra arna lorg ag údarás breithiúnach Liotuánach de bhun Barántais 
Ghabhála Eorpaigh.   
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Grzegorz Dus 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 28/01/2009 
Bhain na himeachtaí seo le géilleadh an fhreagróra arna lorg ag údarás breithiúnach Polannach faoi Bharántas Gabhála 
Eorpach. 
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v James Anthony Tighe 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 28/01/2009 
Bhain na himeachtaí seo le géilleadh an fhreagróra arna lorg ag údarás breithiúnach na Ríochta Aontaithe faoi Bharántas 
Gabhála Eorpach. 
 
James Macharia v Gobharnóir Phríosún Chnoc na Seamar  
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 03/02/2009 
Iarratas habeas corpus a bhí anseo ina ndearnadh agóid i gcoinne dhleathacht choinneáil an iarratasóra de bhun barántais a 
bhí airbheartaithe le heisiúint ó Chúirt Dúiche Chathrach Bhaile Átha Cliath. 
 
David Smith v Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance Plc, Éire agus an tArd-Aighne 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 05/02/2009 
Agóid a bhí anseo in aghaidh cuideachta árachais a dhiúltaigh slánaíocht a thabhairt i ndáil le díobhálacha an ghearánaí ar 
an bhforas nár clúdaíodh sa bheartas i gceist dliteanais inar bhain na díobhálacha pearsanta i gcuid éigin den fheithicil nach 
raibh deartha ná tógtha le cóiríocht suite do phaisinéirí inti. 
 
Ayavoro v Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus an tAire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh 
Breithiúnas tugtha ag O'Neill J an 06/02/2009 
Athbhreithniú breithiúnach a bhí anseo ina ndearnadh agóid in aghaidh diúltú an Liúntais Leasa Fhorlíontaigh agus an 
Liúntais do Lucht Cuardaigh Fostaíochta. 
 
Neil Bates v An tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Éire agus an tArd-Aighne  
Breithiúnas tugtha ag McMahon J an 06/02/2009 
D’fhéach an gearánaí le hurghaire toirmisc a fháil nó go dtí triail caingne le cosc a chur ar fhreagróir tríú-ainmnithe ó dhul 
ar aghaidh le triail trí mheán díotáil an ghearánaí nó go gcaithfear na himeachtaí laistigh di a bhreithniú san Ard-Chúirt. 
 
Cairde Chill an Dísirt Teoranta v An Bord Pleanála, Éire agus an tArd-Aighne agus Shannon Explosives Limited, 
Comhairle Contae an Chláir, An Taisce, Terence Corry, John Hurley, Noel Corry, Margaret Ayres 
Breithiúnas tugtha ag Cooke J an 06/02/2009 
Bhain na himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo le rochtain phoiblí ar nósanna imeachta achomhairc phleanála.  
 
Gertruda Kudelska v An Bord Altranais 
Breithiúnas tugtha ag Hedigan J an 10/02/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir sna himeachtaí seo ordú a fháil le cinneadh an Bhoird a hainm a scriosadh de Chlár na nAltraí a 
chealú agus le hordú a fháil ina dtreoraítear don Bhord a hainm a chur ar ais ar Chlár na nAltraí.  
 
Veronica Thembisa Somqisha v Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus the Mercy University Hospital Limited 
agus, faoi ordú, Éire agus an tArd-Aighne 
Breithiúnas tugtha ag Edwards J an 11/02/2009 
Bhain na himeachtaí seo le hiarratas habeas corpus i dtaca le dleathacht choinneáil mná san ospidéal.  
 
Niall Harnett v Conor O’Reilly agus Coimisinéir an Gharda Síochána, An tArd-Aighne, agus Éire 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 12/02/2009 
Rinne an t-iarratasóir agóid sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo in aghaidh dhleathacht ghabháil a fheithicle 
uaidh ag gardaí ag láthair léirsithe ag geataí láithreán Shell i mBéal an Mhuirthead, Co. Mhaigh Eo. 
 
John McDonagh v An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí 
Breithiúnas tugtha ag Hedigan J an 12/02/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo urghaire a fháil le srian a chur ar a 
ionchúiseamh i ndáil le cúisimh ar fhoras na moille agus riosca fíor mór bheith ann nach bhfaigheadh sé triail chothrom 
toisc nárbh fhéidir duine amháin de na fínnéithe a aimsiú. 
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An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí agus Coimisinéir an Gharda Síochána v Stiúrthóir an 
Bhinse Chomhionannais agus Páirtithe eile 
Breithiúnas tugtha ag Charleton J an 17/02/2009 
Rinne an t-iarratasóir agóid sna himeachtaí atbhreithnithe bhreithiúnaigh in aghaidh teorainneacha dlínsiúla an Bhinse 
Chomhionannais. 
 
An tÚdarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta v JP Coughlan agus Páirtithe eile 
Breithiúnas tugtha ag Charleton J an 17/02/2009 
Bhain na himeachtaí seo le breithniú ar iontaobhas carthanúil a bhí san iontaobhas. 
 
Bord Bainistíochta Scoil Náisiúnta Naomh Molaga (Iarratasóir) v Ard-Rúnaí na Roinne Oideachais agus 
Eolaíochta, Kevin Meehan, Ann O’Sullivan agus Paddy Hogan (Freagróirí) 
Breithiúnas tugtha ag Irvine J an 17/02/2009 
Bhain na himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo le hagóid in aghaidh cinnidh de chuid coiste achomharc faoi alt 29 
den Acht Oideachais 1998. 
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Vida Valentinas Stasinas  
Breithiúnas tugtha ag McCarthy J an 18/02/2009 
Bhain na himeachtaí seo le géilleadh an fhreagróra arna lorg ag údarás breithiúnach Liotuánach de bhun Barántais 
Ghabhála Eorpaigh. 
 
Paul Walsh (Gearánaí) v An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, an tAire Airgeadais, Éire 
agus an tArd-Aighne (Cosantóirí) 
Breithiúnas tugtha ag Laffoy J an 19/02/2009 
D’fhéach na gearánaí le réitigh a fháil ar dhiúltú an Aire Dlí agus Cirt, ar a raibh freagracht reachtúil as soláthar cúnaimh 
dhlíthiúil choiriúil, a chuid táillí a urscaoileadh i ndáil lena ionadaíocht don chúisí a raibh cúnamh dlíthiúil saor in aisce 
aige a chlúdaigh ionadaíocht ag abhcóide sinsir. 
 
John Kneafsey v Coimisinéir an Gharda Síochána 
Breithiúnas tugtha ag O'Neill J an 20/02/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo le hordú toirmisc a fháil ag cur srianta ar an 
bhfreagróir ó chéimeanna breise a ghlacadh i bhfiosrú disciplíneach a thionscnaítear in aghaidh an iarratasóra agus ar a 
raibh éisteacht socraithe le tarlú i mí na Samhna na bliana 2006. 
 
Joseph Kemmy v Éire agus an tArd-Aighne 
Breithiúnas tugtha ag McMahon J an 25/02/2009 
D’fhéach an gearánaí le díobhálacha a fháil i gcoinne an Stáit i leith sárú ag an Stát, trína orgán breithiúnach, de cheart 
bunreachtúil an ghearánaí ar thriail chothrom. 
 
St. Vincent’s Healthcare Group Ltd v an Coimisinéir Luachála 
Breithiúnas tugtha ag Cooke J an 26/02/2009 
Achomharc a bhí anseo ó chinneadh an Bhinse Luachála i ndáil le carrchlós éigin. 
 
Donall Murray agus Air Ambulance Services Ltd (Gearánaithe) v Sagusra Fitzgerald, Éire agus an tArd-Aighne 
(Cosantóirí) agus arna gcomhdhlúthú de bhun ordú na hArd-Chúirte, lena n-áirítear 10 gcaingean ar leithligh  
Breithiúnas tugtha ag MacMenamin J an 27/02/2009 
D’fhéach na gearánaithe le hordú a fháil do réamhchinneadh ar roinnt ponc dlí.  
 
Zoran Agusjelkovic (Iarratasóir) v Gobharnóir Phríosún Chnoc na Seamar (Freagróir) 
Breithiúnas tugtha ag Hedigan J an 04/03/2009 
Bhain an t-iarratas habeas corpus seo le hagóid ag náisiúnaigh Ísiltírigh in aghaidh a choinneála faoi alt 15A den Acht um 
Mí-Úsáid Drugaí 1977 ar bhunús nósanna imeachta neamhdhleathacha líomhnaithe sa Chúirt Dúiche ag Cnoc na Seamar.  
 
Robert Balaz (Iarratasóir) v An tOnórach, An Breitheamh Anthony Kennedy agus An Stiúrthóir Ionchúiseamh 
Poiblí (Freagróirí) 
Breithiúnas tugtha ag Hedigan J an 05/03/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo ordú certiorari le cinneadh an chéad fhreagróir 
a chur ar neamhní (Breitheamh na Cúirte Cuarda a sannadh don Chuaird Lár Tíre) chun dearbhú an chiontaithe agus na 
pianbhreithe a ghearr an Chúirt Chuarda ar an iarratasóir ar fhorais an chlaonta agus na hearráide dlí. 
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Paul O’Brien v An Comhalta i gCeannas, Stáisiún Garda an Bridewell; Jean Cummins agus Anthony O’Brien v An 
Ceannfort, An Garda Síochána, Stáisiún Garda Shráid an Phiarsaigh 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 05/03/2009 
Éisteacht habeas corpus a bhí anseo i ndáil le coinneáil leanúnach na n-iarratasóirí faoi alt 30 den Acht um Chiontaí in 
aghaidh an Stáit 1939. 
 
Desmond Crofton v An tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil 
Breithiúnas tugtha ag Hedigan J an 10/03/2009 
Bhain na himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo le cinneadh an fhreagróra leanúint ar aghaidh leis an toirmeasc ar 
shealgaireacht ar thailte faoi úinéireacht Stáit. 
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Dominik Slonski 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 10/03/2009 
Rinne an freagróir agóid in aghaidh a ghéillte ag údarás breithiúnach sa Pholainn de bhun Barántais Ghabhála Eorpaigh. 
 
Sagusra Bolagus (Iarratasóir) v An tAire Dlí agus Cirt Comhionannais agus Athchóirithe Dlí (Freagróir) 
Breithiúnas tugtha ag Sheehan J an 10/03/2009 
Bhain an t-ábhar seo le hiarratas ar urghaire idirbhreitheach chun foirceannadh conartha fostaíochta leis an Roinn Dlí agus 
Cirt a chosc. 
 
Jackson Way Properties Limited (Iarratasóir) v Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin (Cosantóir) 
Breithiúnas tugtha ag Laffoy J an 11/03/2009 
Bhain na himeachtaí seo le hiarratas chun pléadálacha a leasú. 
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Tomasz Fil 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 13/03/2009 
D’fhéach údarás breithiúnach Polannach le géilleadh an fhreagróra a fháíl faoi Bharántas Gabhála Eorpach. 
 
Fergal O’Connell v An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta (Scriosta faoi Ordú), An tAire Fiontar, Trádála agus 
Fostaíochta agus faoi ordú Éire agus an tArd-Aighne  
Breithiúnas tugtha ag Sheehan J an 13/03/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo le hordú certiorari a fháil do neamhniú 
chinneadh an Aire deimhniúchán na scaoilteoirí urchair a chur ar fionraí/atráth de thairbhe na Rialachán um Shábháilteacht, 
Sláinte agus Leas ag an Obair (Tógáil) (Leasú)2008 (I.R. Uimh. 130/2008). 
 
Louis Blehein v An tAire Sláinte, Éire agus an tArd-Aighne  
Breithiúnas tugtha ag Laffoy J an 16/03/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir cead a fháil dun i mbun imeachtaí in athuair a cuireadh ar athló go ginearálta le saoirse chun dul 
ina mbun in athuair i mí Iúil na bliana 2005. 
 
Martha O'Neill agus Páirtithe eile v An Taoiseach, Éire agus an tArd-Aighne 
Breithiúnas tugtha ag Murphy J an 18/03/2009 
B’achomharc é seo i gcoinne ordú follasaithe. 
 
Patricia Byrne v Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus an tArd-Aighne 
Breithiúnas tugtha ag Murphy J an 18/03/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir urghaire idirbhreitheach a fháil chun srian a chur ar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, ar 
an bhfreagróir agus ar a tiarna talún, óna dísealbhú óna háit chónaithe i mBaile Átha Cliath. 
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Adam Walas 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 19/03/2009 
D’fhéach údarás breithiúnach sa Pholainn géilleadh an fhreagróra a fháil de bhun Barántais Ghabhála Eorpaigh. 
 
Seamus Treacy v Comhairle Contae Chorcaí; An tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil; Éire agus an 
tArd-Aighne agus Kieran Coughlan agus Claire Riordan 
Breithiúnas tugtha ag Hedigan J an 24/03/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir ordú certiorari a fháil sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo faoin gcinneadh cead 
pleanála a thabhairt. 
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OF v An Breitheamh Hugh O'Donnell, Éire agus an tArd-Aighne (Freagróirí) agus TF (Fógrapháirtí); agus MI v 
An Breitheamh Hugh O'Donnell (Freagróir) agus BH, Éire, an tArd-Aighne agus An tAire Dlí agus Cirt 
(Fógrapháirtithe) 
Breithiúnas tugtha ag O'Neill J an 27/03/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir sna himeachtaí atbhreithnithe bhreithiúnaigh costais a fháil tar éis imeachtaí athbhreithnithe 
bhreitiúnaigh ní ba luaithe. 
 
Eddie Kershaw v Éire agus an tArd-Aighne agus An Breitheamh Patrick McMahon agus An Stiúrthóir 
Ionchúiseamh Poiblí 
Breithiúnas tugtha ag O'Neill J an 27/03/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo i ndáil leis Acht um Cheartas Coiriúil (Ord 
Poiblí) 1994. 
 
Dolores Moran (Gearánaí) v An tAire Sláinte agus Leanaí (Cosantóir)  
Breithiúnas tugtha ag de Valera J an 29/03/2009 
Rinneadh réamh-shaincheist a thriail sna himeachtaí sin an raibh urchosc le héileamh an ghearánaí de bharr deise an 
tsaincheist chéanna a thabhairt anuas in imeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh roimhe sin. 
 
Bridget Devoy v Gobharnóir Ionad Dóchas, Príosún Mhuinseo 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 31/03/2009 
Iarratas habeas corpus a bhí anseo do scaoileadh saor an iarratasóra óna gcoinneáil inarbh iad na saincheisteanna a 
chíoradh cumhachtaí na Cúirte Dúiche duine a athchur faoi choinneáil agus dlínse an Bhreithimh Dhúiche coinníollacha 
bannaí a athrú/chúlgairm dá iarratas féin. 
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Marek Malek 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 01/04/2009 
D’fhéach údarás breithiúnach sa Pholainn géilleadh an fhreagróra a fháil faoi Bharántas Gabhála Eorpach. 
 
Dermot Sparrow v An tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia agus An Breitheamh Hamill  
Breithiúnas tugtha ag Sheehan J an 01/04/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh le hordú a fháil a thriail ar dhá chion achoimre a 
thoirmeascadh ar bhunús na fianaise leighis chun na críche go raibh a bheatha i mbaol de bharr na droch-shláinte a bhí air. 
 
MO'S (ar a dtugtar MG) (Gearánaí) v WO'S, Coimisinéir an Gharda Síochána, An tAire Dlí agus Cirt, 
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, Éire agus an tArd-Aighne (Cosantóirí) 
Breithiúnas tugtha ag Dunne J an 02/04/2009 
D’fhéach cosantóirí an Stáit le hordú a fháil caingean an ghearánaí a dhíbhe de bharr na moille idir na heachtraí faoi 
ghearán agus dáta trialach na caingne sa mhéid nach raibh cosantóirí an Stáit in ann an chaingean a chosaint i gceart a 
thuilleadh mar thoradh uirthi sin agus nárbh fhéidir triail chothrom a fháil a thuilleadh. 
  
Ryanair v An tAire Iompair agus Aer Arann 
Breithiúnas tugtha ag Finlay-Geoghegan J an 02/04/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh le hordú certiorari a fháil faoin gcinneadh an Aire 
Iompair conradh Oibleagáide Seirbhíse Poiblí (PSO) a bhronnadh don bhealach idir Cnoc Mhuire agus Baile Átha Cliath ar 
Aer Arann tar éis próisis tairisceana de bhun Rialacháin na Comhairle Uimh. 2408/92 (CCE).   
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Anthony John Hill 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 03/04/2009 
D’fhéach údarás breithiúnach sa Ríocht Aontaithe géilleadh an fhreagróra a fháil de bhun Barántais Ghabhála Eorpaigh. 
 
Peter Sweetman v An Bord Plenála, Éire agus an tArd-Aighne agus An tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus 
Rialtais Áitiúil agus Comhairle Contae na Gaillimhe agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe  
Breithiúnas tugtha ag Kelly J an 03/04/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo le hordú certiorari a fháil cinneadh an Bhoird a 
neamhniú i ndáil le cinneadh pleanála. 
 
Timothy O'Donovan v Bord Bainistíochta Choláiste De La Salle Chill Mhantáin agus Páirtithe eile 
Breithiúnas tugtha ag Hedigan J an 03/04/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh faoisimh éagsúla a fháil i ndáil le cinntí na 
bhfreagróirí é a dhíbirt as an scoil. 
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DO (Iarratasóir) v An tOnórach, An Breitheamh Buttimer (Freagróir) agus MO (Fógrapháirtí) 
Breithiúnas tugtha ag Hedigan J an 03/04/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir le hordú certiorari a fháil ordú cothabhála arna dhéanamh ag an bhfreagróir i gCúirt Chuarda 
Chill Chainnigh a neamhniú. 
 
MD (Mionaoiseach ag déanamh agra trína Mháthair agus a Neaschara SD) (Gearánaí) v Éire, an tArd-Aighne agus 
An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí (Cosantóirí) 
Breithiúnas tugtha ag Clarke J an 21/04/2009 
Rinne an gearánaí iarratas ionchúiseamh coiriúil a bhacadh ar feitheamh agóide bunreachtúla. 
 
Thomas Downes v Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus an Coimisiún Meabhair-Shláinte 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 23/04/2009 
Rinneadh agóid sna himeachtaí habeas corpus seo i gcoinne dhleathacht ordaithe athnuachana arna dhearbhú ag Binse 
Measbhair-Shláinte tar éis éisteachta. 
 
William Ryan v Gobharnóir Phríosún Chnoc na Seamar agus An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 23/04/2009 
Bhain an t-iarratas habeas corpus seo leis an gceist an raibh an t-iarratasóir faoi choinneáil dhleathach de bhun an 
bharántais chimithe a shínigh an breitheamh dúiche ar dhéanamh ordaithe á chur ar aghaidh dá thriail chuig “suí reatha na 
Cúirte Cuarda”, agus imthosca ann inar imigh an dáta istigh gan an t-iarratasóir bheith tugtha os comhair na suíonna sin. 
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Jelena Voznuka 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 23/04/2009 
Agóid a bhí anseo ag an bhfreagróir i ndáil lena ghéilleadh arna lorg ag údarás breithiúnach Laitviach de bhun Barántais 
Ghabhála Eorpaigh. 
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Wojciech Cieply (Uimhr. 1 agus 2) 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 24/04/2009 
Agóid a bhí anseo ag an bhfreagróir i gcoinne a ghéillte arna lorg ag údaráis bhreithiúnacha Polannacha de bhun Barántais 
Ghabhála Eorpaigh. 
 
John Ahern agus Páirtithe eile v An tAire Talmhaíochta, Éire agus an tArd-Aighne 
Breithiúnas tugtha ag Laffoy J an 24/04/2009 
Tháinig an t-iarratas seo anuas i gcomhthéacs éilimh ar mheasúnú damáistí a d’fhulaing an 40ú gearánaí, James Kavanagh, 
mar thoradh ar mheancóg dlí an chéad chosantóir. 
 
Nicholas Cotter (Gearánaí) v An tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia agus Páirtithe eile (Cosantóirí) 
Breithiúnas tugtha ag Cooke J an 27/04/2009 
D’fhéach an gearánaí le breithiúnais arna dtabhairt ag an Ard-Chúirt thiar sa bhliain 1991 agus achomharc chuig an gCúirt 
Uachtarach ón mbliain 1993 a chur i leataobh ar na forais gur thug finnéithe áirithe míthreoir le fianaise mhionnú éithigh. 
 
John Aher (Iarratasóir) v An Binse Cúitimh i leith Díobhálacha Coiriúla a Dhéantar ar Oifigigh Phríosúin 
(Freagróir) 
Breithiúnas tugtha ag Sheehan J an 27/04/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo ordú certiorari a fháil chun cinneadh an bhinse 
freagróra i ndáil le díobhálacha a d’éiligh an t-iarratasóir gur tháinig siad mar thoradh ar eachtra fhoréigneach lenar bhain 
príosúnach i gcoimhdeacht i Stáisiún Garda Mhainistir na Corann i mí na Bealtaine na bliana 2002. 
 
Thomas Geaney agus Páirtithe eile (Gearánaithe) v Bord Bainistíochta Phobalscoil Chorca Dhuibhne agus Páirtithe 
eile (Cosantóirí) 
Breithiúnas tugtha ag Laffoy J an 27/04/2009 
Bhain sé seo le hiarratas ar mhionsonraí ní ba mhó agus ní b’fhearr. 
 
Thomas Redmond v Éire agus an tArd-Aighne 
Breithiúnas tugtha ag McMahon J an 30/04/2009 
D’fhéach an gearánaí dearbhuithe a fháil go raibh alt 3(2) den Acht um Chiontaí in aghaidh an Stáit (Leasú) 1972 mí-
bhunreachtúil agus neamh-chomhoiriúnach le hoibleagáidí an Stáit faoin gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine. 
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OL v An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, Éire agus an tArd-Aighne (Freagróirí) agus an 
Bord um Chúnamh Dlíthiúil (Fógrapháirtí) 
Breithiúnas tugtha ag Irvine J an 06/05/2009 
Bhain na himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo le hiarratas mall ar chead chun athbhreithniú breithiúnach a lorg i 
leith diúltú chun stádas dídeanaí a bhronnadh. 
 
An tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha agus MO'C (Freagróirí) v MW agus RW (Iarratasóirí) 
Breithiúnas tugtha ag McGovern J an 12/05/2009 
Iarratas a bhí anseo ar ordú chun toghairm féimheachta a dhíbhe ar fhoras neamhbhailíocht na toghairme.  
 
Gerald McCarthy v Seirbhís Phríosúin na hÉireann, An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí 
agus Gobharnóir Phríosún Chorcaí  
Breithiúnas tugtha ag McMahon J an 13/05/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo athbhreithniú a fháil ar chinneadh an Aire i 
ndáil le dícheadú achomhairc i gcomhair sochar saoirse breoiteachta. 
 
JO'D v An tAire Oideachais agus Eolaíochta, Éire, an tArd-Aighne agus Denis Minihane 
Breithiúnas tugtha ag Dunne J an 13/05/2009 
D’fhéach na cosantóirí sna himeachtaí seo éileamh a dhíbhe ar fhorais na moille ag éirí as mí-úsáid cholanda agus 
ghnéasúil líomhnaithe a d’fhulaing an gearánaí ag scoil ar ar fhreastail sé. 
 
Daniel Doherty v An tAire Dlí agus Cirt agus Páirtithe eile 
Breithiúnas tugtha ag McGovern J an 15/05/2009 
Iarratas a bhí anseo ag cosantóirí éileamh an ghearánaí a scriosadh amach mar mhí-úsáid próisis. 
 
Karl Kennedy v Garda Eamonn Taaffe, An Breitheamh John Coughlan, An Breitheamh Mary Collins agus 
Coimisinéir an Gharda Síochána 
Breithiúnas tugtha ag O'Neill J an 15/05/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo agóid a dhéanamh i gcoinne orduithe chun 
údarú a thabhairt do choinneáil an airgid thirim a d’urghabh na gardaí. 
 
Castletown Fisheries Ltd agus Pesquera Baqueiro SA v An tAire Iompair agus Mara, An tAire Talmhaíochta, Éire 
agus an tArd-Aighne 
Breithiúnas tugtha ag O'Neill J an 15/05/2009 
Bhain na himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo le stádas deimhniú inniúlachta coibhéisí laistigh den dlínse seo. 
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Charles Hall 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 20/05/2009 
Rinne an freagróir agóid i gcoinne a ghéillte don Ríocht Aontaithe de bhun Barántais Ghabhála Eorpaigh. 
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Edward John Doyle 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 22/05/2009 
Agóidh a bhí anseo i gcoinne iarratais do ghéilleadh an fhreagróra arna lorg ag údarás breithiúnach sa Ríocht Aontaithe 
faoi Bharántas Gabhála Eorpach d’fhonn tréimhse neamhchaite dá phianbhreith a chur isteach arbh éigean dó a dhéanamh 
de bharr a mhainneachtana chun comhlíonadh le téarma dá scaoileadh saor ceadúnaithe. 
 
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte v An tOnórach, An Breitheamh Michael White (Freagróir) agus An Stiúrthóir 
Ionchúiseamh Poiblí, Jonathan Costen, Eleanor Joel agus an tArd-Aighne (Fógrapháirtithe) 
Breithiúnas tugtha ag Edwards J an 22/05/2009 
Bhreithnigh an Chúirt sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo arbh fhéidir iallach a chur ar neamhpháirtí leis na 
himeachtaí coiriúla cáipéisí ina  seilbh a nochtadh. 
 
Peter Creighton (Gearánaí) v Éire agus an tArd-Aighne, An tAire Dlí agus Cirt Comhionannais agus Athchóirithe 
Dlí agus Gobharnóir Phríosúin Pháirc na Cruithneachta (Cosantóirí) 
Breithiúnas tugtha ag White J an 25/05/2009 
D’fhéach an gearánaí le damáistí a fháil i ndáil le díobhálacha a bhain dó agus é ina phríosúnach i bpríosún Pháirc na 
Cruithneachta. 
 
Donal Healy v An tAire Cumarsáide, Iascach agus Acmhainní Nádúrtha, An tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, 
An tÚdarás um Chosaint Iascaigh Mhara, Éire agus an tArd-Aighne 
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Breithiúnas tugtha ag O'Neill J an 28/05/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo cúlghairm an Aire d’údarú chun iascaigh i 
gcomhair tuinnín a neamhniú. 
 
Laurence Pullen agus Páirtithe eile v Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, An Coimisiún um Chearta an Duine 
in Éirinn (Amicus Curiae) agus an tArd-Aighne (Fógrapháirtí) 
Breithiúnas tugtha ag Irvine J an 28/05/2009 
Bhain an chaingean seo le cúrsaí de bhun alt d’Acht na dTithe 1966.  
 
Monica Leech (Gearánaí) v Independent Newspapers (Ireland) Limited (Cosantóir) agus Roinn an Taoisigh 
(Neamhpháirtí) 
Breithiúnas tugtha ag O'Neill J an 28/05/2009 
D’fhéach an cosantóir sna himeachtaí seo follasú tríú páirtí ag Roinn an Taoisigh i ndáil le cáipéisí áirithe. 
 
SMR v Gobharnóir Phríosúin Pháirc na Cruithneachta 
Breithiúnas tugtha ag McKechnie J an 28/05/2009 
Rinne an t-iarratasóir agóid san iarratas habeas corpus application i gcoinne dhleathacht a choinneála de bhun ordú na 
Cúirte Uachtaraí. 
 
Michael Walsh v Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
Breithiúnas tugtha ag O'Keeffe J an 09/06/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir athbhreithniú breithiúnach a fháil ar an bpróiseas tuairiscithe ar ghlac Feidhmeannacht na 
Seirbhísé Sláinte leis agus ar an gcaoi inar fhoilsigh sí tuarascáil i mí na Samhna 2006 tar éis fiosrúcháin i mbásanna 
cónaitheoirí agus iar-chónaitheoirí Theach Altranais Leas Cross, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath. 
 
An tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil v Michael Joseph Leneghan agus Patrick McHugh 
Breithiúnas tugtha ag Hedigan J an 12/06/2009 
Achomharc a bhí anseo de bhrí an cháis a shloinn an Breitheamh Dúiche ar iarratas a fháil ón Ionchúisitheoir nach raibh 
sásta le cinneadh an Bhreithimh Dhúiche óir go raibh sé earráideach i bponc dlí. 
 
Caroline McCann (Gearánaí) v Breitheamh Chúirt Dúiche Mhuineacháin, Coimisinéir an Gharda Síochána, 
Príomhfheidhmeannach Sheirbhís Phríosúin na hÉireann, An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus 
Athchóirithe Dlí, Éire agus an tArd-Aighne (Cosantóirí) agus an Coimisiún um Chearta an Duine in Éirinn agus 
Monaghan Credit Union Ltd (Fógrapháirtithe) 
Breithiúnas tugtha ag Laffoy J an 18/06/2009 
Bhain an cás seo leis an scéim reachtúil d’fhorfheidhmiú na bhfiachas sibhialta. 
 
Mariusz Hiszpanski v Barántas Gabhála Eorpach 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 18/06/2009 (ex tempore) 
Bhain na himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo le hagóid i gcoinne ghéilleadh an fhreagróra arna lorg ag údarás 
breithiúnach Polannach de bhun Barántais Ghabhála Eorpaigh d’fhonn an phianbhreith dhá bhliain a gearradh air i leith 
cheithre chion a chur isteach, agus an phianbhreith sin athghníomhachtaithe de bharr go ndearna an freagróir cion breise le 
linn a thréimhse promhaidh.   
 
Derek Devoy (Iarratasóir) v Gobharnóir Phríosún Phort Laoise, Seirbhís Phríosúin na hÉireann, agus An tAire Dlí 
agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí (Freagróirí) 
Breithiúnas tugtha ag Edwards J an 22/06/2009 
Rinne an t-iarratasóir agóid in aghaidh a choinneála reatha i bpríosún Phort Laoise sna himeachtaí athbhreithnithe 
bhreithiúnaigh seo. 
 
Troy Cremin (Ionchúisitheoir) v An Garda Michael Dineen (Cúisí) 
Breithiúnas tugtha ag Hedigan J an 23/06/2009 
Cás a bhí anseo arna shloinneadh ag an gCúirt Dúiche de bhun iarratas a fháil ón ionchúisitheoir príobháideach a thionscain 
an t-ionchúiseamh mar fhaisnéiseoir príobháideach. 
 
John Hanrahan v An tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia 
Breithiúnas tugtha ag McMahon J an 24/06/2009 
D’áitigh an gearánaí sna himeachtaí seo gur sháraigh an cosantóir Comhaontú ón mbliain 2006 ag éirí as saincheisteanna 
leasa ainmhithe. 
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David Maloney v Éire, an tArd-Aighne, An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, agus an Comhalta i gceannas Stáisiún 
Garda Thamhlachta, An Sáirsint John Cribbin  
Breithiúnas tugtha ag Laffoy J an 25/06/2009 
Rinne an gearánaí agóid sna himeachtaí seo in aghaidh bhunreachtúlacht alt 30(1) den Acht um Chiontaí in aghaidh an 
Stáit 1939. 
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Igor Gritunic 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 30/06/2009 
Bhain na cúrsaí seo le Barántas Gabhála Eorpach inar fhéach an t-údarás breithiúnach Francach géilleadh an fhreagróra a 
fháil i ndáil lena chiontú in absentia as daoine a gháinneáil agus as 'brionnú cáipéisí riaracháin agus na gáinneála laistigh 
díobh sin’. 
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Arunas Zukauskas 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 02/07/2009 
D’fhéach údaras breithiúnach sa Liotuáin géilleadh an fhreagróra faoi Bharántas Gabhála Eorpach lena ionchúiseamh i 
gcomhair ciona amháin a bhain le hionsaí ar dhuine éigin eile.   
 
PV (Mionaoiseach ag déanamh agra trína mháthair agus neaschara AS) (Iarratasóir) v An tSeirbhís Chúirteanna, 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, Éire agus an tArd-Aighne (Freagróirí) 
Breithiúnas tugtha ag Clarke J an 02/07/2009 
Ní raibh feidhm ar bith leis na saincheisteanna sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo i ndáil le cás dlí 
teaghlaigh toisc gur eisigh an Ard-Chúirt urghaire inar pléadh leis an ábhar chun críche. 
 
Usk agus District Residents Association Ltd (Iarratasóir) v An Bord Pleanála, Éire agus an tArd-Aighne 
(Freagróirí) 
Breithiúnas tugtha ag MacMenamin J an 08/07/2009 
D’fhéach na hiarratasóirí sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo chun cur ar neamhní cinneadh An Bord 
Pleanála thiar sa bhliain 2008 cead pleanála a bhronnadh ar Greenstar Recycling Holdings Ltd as líonadh talún cónaitheach 
innealtóireachta a fhorbair agus a fheidhmiú ag Uisce, Co. Chill Dara. 
 
Coiste Gairmoideachais Chontae na hIarmhí (Iarratasóir) v Ard-Rúnaí na Roinne Oideachais agus Eolaíochta agus 
Páirtithe eile (Freagróirí) agus David Noonan agus Therese Noonan (Fógrapháirtithe) 
Breithiúnas tugtha ag O'Keeffe an 10/07/2009 
D’fhéach na hiarratasóirí sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo agóid a dhéanamh i gcoinne cinnidh leis an 
gCoiste Achomharc a sheas le hachomharc tuismitheoirí (Fógrapháirtithe) in aghaidh diúlta an Choiste Gairmoideachais a 
mhacsan a rollú mar mhac léinn. 
 
Coiste Gairmoideachais Chontae na hIarmhí v Ard-Rúnaí na Roinne Oideachais agus Eolaíochta, Freddie Bell, 
Maire Ní Mhartín agus Paddy Hogan (Freagróirí) agus David Noonan agus Therese Noonan (Fógrapháirtithe) 
Breithiúnas tugtha ag O'Keeffe an 10/07/2009 
Rinneadh agóid sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo i gcoinne an chinnidh gan mac léinn a rollú i scoil ag an 
mbord bainistíochta. 
 
J. Harris Assemblers v An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí agus an tArd-Aighne  
Breithiúnas tugtha ag Hedigan J an 14/07/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo ordú toirmisc a fháil lena gcuirfí srian ar na 
hionchúisitheoirí ar bhunús na moille ionchúisitheoireachta. 
 
Zigmars Strazdins v Gobharnóir Phríosún Chnoc na Seamar 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 17/07/2009 
Bhain an t-ábhar seo le saincheisteanna ag éirí as Barántas Gabhála Eorpach inar thoiligh an t-iarratasóir dá ghéilleadh 
d’údaráis Laitviacha. 
 
Gerard Stokes v Gobharnóir Phríosún Chnoc na Seamar 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 29/07/2009 
Iarratas habeas corpus a bhí anseo inar áitigh an t-iarratasóir, tar éis a scaoilte saor óna choinneáil, nach raibh aon bhunús 
reachtúil ná dleathach eile ann dá athghabháil ní ba lú ná dhá lá ina dhiaidh sin. 
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Maciej Wawrzyniak 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 31/07/2009 
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Rinne an freagróir agóid i gcoinne a ghéillte d’údarás breithiúnach sa Pholainn faoi Bharántas Gabhála Eorpach.   
 
Curran agus Páirtithe eile (Iarratasóirí) v An tAire Oideachais agus Eolaíochta, Éire agus an tArd-Aighne 
(Freagróirí)  
Breithiúnas tugtha ag Dunne J an 31/07/2009 
Rinne na hiarratasóirí agóid sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo i gcoinne chinneadh an Aire scéim 
luathscoir a chur ar fionraí inar mheas an Chúirt an raibh ionchas dlisteanach ag na hiarratasóirí cur isteach ar scéim 
luathscoir i ndáil leis an scoilbhliain 2008/2009.  
 
Denis Teahan agus Páirtithe eile (Iarratasóirí) v An tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha 
Breithiúnas tugtha ag Hedigan J an 18/08/2009 
D’fhéach na hIarratasóirí le hathbhreithniú breithiúnach a fháil ar chinneadh an Aire an dara fodhlí a thabhairt isteach i mí 
Lúnasa 2008, a chuir toirmeasc le hiascach bradáin agus bric ghil le sruthlíonta agus slat agus ruaim i gCaisleán na Mainge, 
Co. Chiarraí. 
 
Usk and District Residents Association Ltd (Iarratasóir) v An Bord Pleanála, Éire agus an tArd-Aighne (Freagróirí) 
Breithiúnas tugtha ag MacMenamin J an 18/08/2009 
Rialú forlíontach a bhí anseo i ndáil le costais ag éirí as breithiúnas a seachadadh an dáta céanna.  
 
John Burke v An tArd-Aighne, Taoiseach na hÉireann, An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe 
Dlí agus An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí 
Breithiúnas tugtha ag McKechnie J an 03/09/2009 (ex tempore) 
D’fhéach an t-iarratasóir le cead a fháil imeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh a thabhairt i ndáil le reáchtáil reifrinn 
bhunreachtúil i leith Chonradh Liospóin an 2 Deireadh Fómhair 2009.   
 
NC (Duine mí-mheabhrach nach bhfuarthas amhlaidh ag déanamh agra trína hathair agus a neaschara MC) v P 
McG, GC, KM, CM, an tAire Oideachais, Bord Sláinte an Mheán-Iarthair, Éire, an tArd-Aighne agus an tAire 
Sláinte agus Leanaí 
Breithiúnas tugtha ag McCarthy J an 19/09/2009 
Iarratas a bhí anseo ag an gcéad chosantóir éileamh an ghearánaí a scriosadh amach de cheal ionchúisimh de bharr 
mhainneachtain an ghearánaí an t-ábhar a chur síos i gcomhair trialach, agus ar bhunús na moille líomhnaithe trí chéile. 
 
Patrick McCann v Gobharnóir Phríosún Mhuinseo agus An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí 
Breithiúnas tugtha ag Edwards J an 25/09/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo le cead a fháil cur isteach go certiorari ar 
chinneadh an DPP iallach a chur air pianbhreith a chur isteach ar cuireadh ar fionraí roimhe sin agus/nó ar urghaire ag cur 
toirmisc ar an DPP ó aon chéim a ghlacadh chun an cinneadh sin a chur i gcrích. 
 
Marta Martin v Kieran Geraghty, Cróinéir Chontae Bhaile Átha Cliath 
Breithiúnas tugtha ag McCarthy J an 02/10/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir le hordú toirmisc a fháil trí mheán iarratais ar athbhreithniú breithiúnach d’fhonn an cróinéir is 
freagróir a shrianadh ó aon chéim breise a ghlacadh san ionchoisne i mbás iníon an iarratasóra.   
 
M. & F. Quirke and Sons agus Páirtithe eile v An Bord Pleanála agus Páirtithe eile 
Breithiúnas tugtha ag O'Neill J an 06/10/2009 
D’fhéach na hiarratasóirí agóid a dhéanamh i gcoinne na gcoinníollacha a gearradh ar a gcuid cairéal de bhun alt 261(6) 
den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000. 
 
ERO'B (mionaoiseach) ag déanamh agra trína hathair agus a neaschara WO'B (Iarratasóir) v An tAire Dlí agus 
Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, Éire agus an tArd-Aighne (Freagróirí)  
Breithiúnas tugtha ag O'Neill J an 06/10/2009 
Bhreithnigh an Chúirt sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo ar shárú ceart dlíthiúl agus bunreachtúil an linbh a 
bhí sa mhainneachtain clár poiblí na gcomhaontuithe caomhnóireachtaa bhunú. 
 
Denis Harrington v Coimisinéir an Gharda Síochána  
Breithiúnas tugtha ag O'Neill J an 06/10/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo le dearbhú a fháil go raibh an freagróir ciontach 
as moill fhada dholeithscéil chun na himeachtaí disciplíneacha a bhunú agus a chur i gcrích agus le dearbhú a fháil gur 
fheidhmigh an freagróir thar an gcumhacht a thugtar dó tríd na Rialacháin ábhartha. 
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WS v An Bord Uchtála 
Breithiúnas tugtha ag O'Neill J an 06/10/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo le roinnt faoiseamh a fháil lenar áiríodh ordú 
certiorari chun an t-ordú uchtála a chur ar neamhní óir go ndearnadh é i ngan fhios dó féin. 
 
John Ryan v Coimisinéir an Gharda Síochána 
Breithiúnas tugtha ag O'Neill J an 06/10/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir san imeacht athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo le hordú toirmisc a fháil srian a chur go buan leis 
an bhfreagróir ó aon chéim breise a ghlacadh in imeachtaí disciplíneacha an Gharda Síochána ar bhunús na moille fada 
agus doleithscéil óir go mbeadh míchothrom agus míchóir dul ar aghaidh ní b’fhaide toisc go mbainfeadh sé an bonn ó 
cheart an iarratasóra ar cheartas aiceanta agus ar imeachtaí cothroma. 
 
Paul Anthony McGarry v Na Coimisinéirí Ioncaim  
Breithiúnas tugtha ag O'Neill J an 06/10/2009 
Rinne an t-iarratasóir iarratas ar ordú certiorari le cinneadh na bhfreagróirí a chur ar neamhní chun na críche go 
ndeachaigh an t-iarratasóir agus an freagróir i mbun comhaontú chun críocha alt 1086(2) den Acht Comhdhlúite Cánacha 
1997, arna leasú.   
 
Owen O'Callaghan agus Páirtithe eile v Binse Fiosraithe Mahon 
Breithiúnas tugtha ag O'Neill J an 06/10/2009 
D’fhéach na hiarratasóirí le hathbhreithniú breithiúnach ar chinntí an Bhinse Fiosraithe a dhiúltaigh cóip d’aon 
dréachtchinntí ina dtagraítear do na hiarratasóirí a sholáthar do na hiarratasóirí úd agus a áireofar le tuarascáil an Bhinse 
Fiosraithe féin. 
 
Laurence Pullen agus Páirtithe eile v Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (Cosantóir) agus faoi ordú an 
Coimisiún um Chearta an Duine in Éirinn (Amicus Curiae) agus an tArd-Aighne (Fógrapháirtí) 
Breithiúnas tugtha ag Irvine J an 09/10/2009 
Iarratas ar dhamáistí a bhí anseo de bhun alt 3(2) den Acht fán gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine 2003. 
 
Peter Sweetman v An Bord Pleanála, Éire, an tArd-Aighne agus An tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais 
Áitiúil (Freagróirí) agus Comhairle Contae na Gaillimhe agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe (Fógrapháirtithe) 
Breithiúnas tugtha ag Birmingham J an 09/10/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir le hathbhreithniú breithiúnach a fháil ar chinneadh An Bord Pleanála i ndáil le forbairt mholta do 
bhóthar éigin. 
 
Hands Across the Corrib Limited v An Bord Pleanála 
Breithiúnas tugtha ag Birmingham J an 09/10/2009 
Bhain agóid leis an athbhreithniú breithiúnach seo i gcoinne Boird chun údarú a thabhairt do Sheachbhóthar Seachtrach 
Chathair na Gaillimhe. 
 
I gcás Tuarascáil Coimisiúin a bunaíodh chun fiosrú agus tuairisciú a dhéanamh ar láimhseáil na n-údarás Eaglaise 
agus Stáit de shampla ionadaíoch líomhaintí agus amhrais de mhí-úsáid ghnéasach leanaí in aghaidh cléireach ag 
feidhmiú faoi choimirce Ard-Deoise Bhaile Átha Cliath – An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe 
Dlí (Iarratasóir) 
Breithiúnas tugtha ag Gilligan J an 15/10/2009 
Thug an tAire iarratas faoi alt 38 den Acht um Choimisiúin Imscrúdúcháin 2004 tar éis dó breithniú an bhféadfadh foilsiú 
eastóscán ón Tuarascáil dochar a dhéanamh d’imeachtaí coiriúla ar feitheamh agus ar siúl. 
 
Don Ellis agus Tara McDonnell v An tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus an tAire Airgeadais 
Breithiúnas tugtha ag McMahon J an 19/10/2009 
Bhain an chaingean seo le hábhar conartha agus le brí airteagail éigin faoi ionstraim reachtúil éigin. 
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Rafal Jerzy Adach 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 20/10/2009 (ex tempore) 
Bhain agóid leis na himeachtaí seo i gcoinne Barántais Ghabhála Eorpaigh. 
  
John Conway v Éire, an tArd-Aighne agus an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta 
Breithiúnas tugtha ag Laffoy J an 21/10/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir sna himeachtaí seo le horduithe éagsúla a fháil ón gCúirt i gcoinne na gcosantóirí i ndáil le tógáil 
coda sonraithe de Nascbhóthar Dhún Dealgan an A1/NI.  
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An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v James Jordan  
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 23/10/2009 
Rinne an freagróir agóid in aghaidh a ghéillte faoi Bharántas Gabhála Eorpach go dtí an Ríocht Aontaithe i dtaca le 
hionchúiseamh ocht gcion ghnéasacha líomhnaithe. 
 
Joseph Casey v Gobharnóir Phríosún an Láir Tíre, An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, 
Éire agus an tArd-Aighne 
Breithiúnas tugtha ag Irvine J an 27/10/2009 
Thug an gearánaí éileamh ag lorg díobhálacha as faillí i gcoinne na gcosantóirí ag éirí as ionsaí a bhain dó agus é ina chimí 
ag Príosún an Láir Tíre. 
 
Frank Agrama v An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, An Breitheamh Dúiche Catherine 
Murphy agus an Breitheamh Dúiche Bridget Reilly 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 30/10/2009 
Bhain na himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo le cúnamh frithpháirteach inar fhéach an t-iarratasóir, a cuireadh 
faoi imeachtaí coiriúla a tionscnaíodh ina leith thall san Iodáil, le hordú follasaithe a fháil i dtaca le cáipéisí áirithe. 
 
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath v Martin Gavin agus Páirtithe eile 
Judgment was delivered by Peart J an 03/11/2009 
Bhain an t-ábhar seo le hiarratas ar urghaire chun ordú a thabhairt d’fhreagróirí tailte a thréigean. 
 
TD v An Breitheamh Dearbhla Flanagan, Éire agus an tArd-Aighne agus CM (ar a dtugtar SD) 
Breithiúnas tugtha ag McMahon J an 06/11/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir le hathbhreithniú breithiúnach a fháil ar ordú na Cúirte Cuarda ar tugadh achomharc chuig an 
Ard-Chúirt ina leith cheana féin, ag lorg dearbhuithe gur mhí-bhunreachtúil iad forálacha áirithe den Acht um an Dlí 
Teaghlaigh 1995. 
 
Denis O'Flynn (ar a dtugtar Denis Flynn) v An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, Éire agus 
an tArd-Aighne 
Breithiúnas tugtha ag Hedigan J an 11/11/2009 
Bhain an t-ábhar seo le moill an ghearánaí chun imeachtaí a thógáil, agus an raibh dlínse bunúsach ag an Ard-Chúirt a 
chuid éileamh a dhíbhe ar mhaithe leis an gceartas. 
 
Brian Mooney v Gobharnóir Fhoras Naomh Pádraig 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 16/11/2009 
Bhain na himeachtaí habeas corpus leis an tréimhse choinneála i ndáil le leanbh éigin. 
 
Sean Foley v An tOnórach, An Breitheamh Yvonne Murphy, An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, Éire agus an tArd-
Aighne  
Breithiúnas tugtha ag Hedigan J an 18/11/2009 
B’athbhreithniú breithiúnach a bhí anseo inar  fhéach an t-iarratasóir le faoisimh éagsúla a fháil i ndáil le breithiúnas an 
chéad fhreagróir ainmnithe inar dhiúltaigh an Breitheamh costais a bhronnadh tar éis ionchúisimh in ábhar coiriúil éigin. 
 
Patrick O'Doherty v An tArd-Aighne, Éire agus Comhairle Contae Luimnigh (Cosantóirí) agus Fianna Fáil 
(Fógrapháirtí) 
Breithiúnas tugtha ag Birmingham J an 23/11/2009 
Imeachtaí iomlánaíocha ina ndearna an gearánaí agóid i gcoinne bhunreachtúlacht alt 19 den Acht um Rialtas Áitiúil 2001, 
alt ina bpléitear an chaoi ina líonfar corrfholúntais i mballraíocht na n-údarás áitiúil.   
 
Paul McCarthy v Gobharnóir Phríosún Mhuinseo 
Breithiúnas tugtha ag Edwards J an 25/11/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir le cead a fháil chun iarratas a dhéanamh ar ordú mandmus chun saoráidí litearthachta agus 
oideachais a sholáthar. 
 
Claudio Pop, Florina Iona Pop, Roberto Daniel Pop agus Jessica Pop v An Breitheamh Bryan Smyth, Oifig na 
gCoimisinéirí Ioncaim, Éire agus an tArd-Aighne 
Breithiúnas tugtha ag Irvine J an 25/11/2009 
Bhain sé seo le hathbhreithniú breithiúnach i ndáil le hordú de bhun alt 38(2) den Acht um an gCeartas Coiriúil 1994, arna 
leasú, ina dtugtar údarú do choinneáil suime airgid ar feadh tréimhse thrí mhí. 
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Waxy O'Connors Ltd v An Breitheamh David Riordan (Freagróir) agus An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, Éire 
agus an tArd-Aighne (Fógrapháirtithe) 
Breithiúnas tugtha ag Herbert J an 25/11/2009 
Bhain an t-athbhreithniú breithiúnach seo le léirmhíniú alt 31 den Acht Deochanna Meisciúla 1988. 
 
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Achomharcóir) v Teresa Dykes (Freagróir) agus Roger Gallahue 
(Fógrapháirtí) 
Breithiúnas tugtha ag Hanna J an 08/12/2009 
Achomharc a bhí anseo arna thabhairt ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i dtaca le cinneadh ag Oifigeach Achomharc 
do Dhaoine faoi Mhíchumas (Freagróir) de bhun alt 15 den Acht Míchumais 2005. 
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Kevin Barry 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an the 11/12/2009 
Rinne an freagróir agóid in aghaidh a ghéillte faoi Bharántas Gabhála Eorpach go dtí an Ríocht Aontaithe d’fhonn a 
ionchúisimh i gcomhair ciona líomhnaithe d’ionsaí gnéasach a mhionsonraítear sa bharántas féin. 
 
Barry O'Brien v An Chúirt Choiriúil Speisialta agus An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí 
Breithiúnas tugtha ag O'Neill J an 11/12/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir leis an diúltú a neamhniú agus le hordú toirmisc nó urghaire a fháil le freagróirí a thoirmeasc ó 
dhul ar aghaidh lena thriail ar feitheamh chinntiúchán na gcásanna eile. 
 
Frederick Olafusi (Iarratasóir) v Gobharnóir Phríosún Chnoc na Seamar agus An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí 
(Freagróirí) 
Breithiúnas tugtha ag O'Neill J an 11/12/2009 
Iarratas habeas corpus a bhí anseo ina ndearna an t-iarratasóir agóid in aghaidh a choinneála nuair a gabhadh agus a 
cúisíodh é le ciontaí in aghaidh alt 12(1)(a) agus (2) agus alt 13 den Acht Inimirce 2004. 
 
Robert Casey v An Bord Achomhairc um Shlándáil Phríobháideach (Freagróir) agus an tÚdarás um Shlándáil 
Phríobháideach (Fógrapháirtí) 
Breithiúnas tugtha ag Dunne J an 11/12/2009 
Iarratas ar chostais a bhí anseo ag iarratasóir rathúil in imeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh inar pléadh an cheist an 
raibh an t-iarratasóir i dteideal ordú costas i gcoinne an fhreagróra, nár ghlac rannpháirt sna himeachtaí athbhreithnithe 
bhreithiúnaigh. 
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v JRM 
Breithiúnas tugtha ag Peart J an 16/12/2009 
Bhain an cás seo le hordú curtha siar i ndáil le géilleadh an fhregróra don Ríocht Aontaithe faoi Bharántas Gabhála 
Eorpach nó go dtagtar ar chinneadh deireanach ar na cúiseanna ina leith. 
 
Dunnes Stores v An Phríomh-Oifig Staidrimh agus an tAire Stáit ag Roinn an Taoisigh 
Breithiúnas tugtha ag O'Neill J an 17/12/2009 
D’fhéach an t-iarratasóir le hathbhreithniú breithiúnach a fháil ag déanamh agóide in aghaidh inchúisimh i gcomhair 
sáruithe san fhaisnéis staitisticiúil a bhíothas chun soláthar. 
 
Thomas McNally agus Marie Reilly v Éire, an tArd-Aighne, An tAire Stáit Ghnóthaí Pobail, Tuaithe agus 
Gaeltachta agus Coimisinéir an Gharda 
Breithiúnas tugtha ag MacMenamin J an 17/12/2009 
Agóid bhunreachtúil agus i gcoinne dlí na gComhphobal Eorpach a bhí anseo in aghaidh alt 99 den Acht Carthanas 2009. 
 
J. & J. Haire & Company Ltd., Thomastown Pharmacy Ltd., Borris Pharmacy Ltd., Graignamanagh Pharmacy 
Ltd. agus Haire Pharmacy Holdings Ltd. v An tAire Sláinte agus Leanaí, an tAire Airgeadais, Éire agus an tArd-
Aighne 
Breithiúnas tugtha ag McMahon J an 17/12/2009 
Rinne na gearánaithe agóid i gcoinne bhunreachtúlacht an tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe le Leas an 
Phobail 2009. 
 
Angela Grosu v An tArd-Aighne 
Breithiúnas tugtha ag Charleton J an 18/12/2009 
Iarratas a bhí anseo ar ordú costas diomailte. 
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CÁSANNA NA CÚIRTE UACHTARAÍ ÓN MBLIAIN 2009 LENAR BHAIN AN STÁT 
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Roman Snela 
Breithiúnas tugtha ag Murray CJ (le Denham agus Macken JJ ag aontú leis) an 15/01/2009 (ex tempore) 
D’fhéach an t-achomharcóir an t-ordú dá ghéilleadh don Ghearmáin a chur ar ceal arna dhéanamh san Ard-Chúirt de bhun 
Barántais Ghabhála Eorpaigh.  
 
Ciaran Sheehan (Iarratasóir/Achomharcóir) v An Binse um Ghearáin i gcoinne an Gharda Síochána agus an Bord 
um Ghearáin i gcoinne an Gharda Síochána (Freagróirí) 
Breithiúnas tugtha ag Geoghegan J (le Fennelly agus Macken JJ ag aontú leis) an 28/01/2009 
Achomharc a bhí anseo i gcoinne rialú na hArd-Chúirte ag teacht ó chinneadh an Binse um Ghearáin i gcoinne an Gharda 
Síochána ina bhfuarthas an t-achomharcóir ciontach i sárú disciplíne tar éis gearán ó dhuine den phobal. 
  
Lovejoy v An tArd-Aighne 
Breithiúnas tugtha ag Geoghegan J (le Macken agus McKechnie JJ ag aontú leis) an 30/01/2009 (ex tempore) 
Achomharc a bhí anseo ó chinneadh na hArd-Chúirte ag éirí as agóid bhunreachtúil i gcoinne an tAcht Dídeanaithe 1996 
agus i gcoinne neamhspleáchas na Bhinse Inimirce. 
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Jindrich Marek 
Breithiúnas tugtha ag Murray CJ (le Denham agus Kearns JJ) an 05/02/2009 (ex tempore) 
Achomharc a bhí anseo ó chinneadh na hArd-Chúirte ag ordú géilleadh an achomharcóra do Phoblacht na Seice i dtaca le 
cionta áirithe ina bhfuarthas ciontach é in absentia.   
 
Eamon Dunne (Iarratasóir/Freagróir) v Gobharnóir Phríosún Chnoc na Seamar (Freagróir/Achomharcóir) 
Breithiúnas tugtha ag Kearns J (le Denham, Hardiman, Geoghegan agus Fennelly JJ ag aontú leis) an 18/02/2009 
Ba í an cheist a tháinig anuas leis an ábhar seo an raibh oibleagáid ar na hionchúisitheoirí fianaise a thabhairt ar aird agus 
cad iad na himthosca ina mbeadh an oibleagáid sin orthu nuair a bhítear síneadh ama sa Chúirt Dúiche faoi chomhair 
seirbheáil na gcáipéisí faoi alt 4B(3) den Acht um Nós Imeachta Coiriúil 1967. 
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Jaroslav Piotr Gotszlik 
Judgments delivered by Denham (le Fennelly J ag aontú leis) agus Macken JJ (le Fennelly J ag aontú leis) an 19/02/2009 
Achomharc a bhí ag an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí ó dhiúltú na hArd-Chúirte an freagróir a 
ghéilleadh de bhun dhá Bharántas Gabhála Eorpacha a eisíodh ó údarás breithiúnach Polannach. 
 
Raymond Reilly v Patrick Devereux, an tAire Cosanta, Éire agus an tArd-Aighne 
Breithiúnas tugtha ag Kearns J (le Denham agus Finnegan JJ) an 24/03/2009 
Rinne an gearánaí achomharc in aghaidh dhíbhe na hArd-Chúirte dá éileamh ar dhamáistí i leith díobhálacha pearsanta a 
bhain dó mar thoradh ar a mhí-úsáid ghnéasach ag a gharoifigeach uachtarach, an cosantóir céadainmnithe, agus é ar 
fiannas san arm.   
 
Thomas O'Keeffe v An Breitheamh Dúiche Murrough Connellan, An Breitheamh Raymond Groake agus An 
Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí  
Breithiúnas tugtha ag Hardiman J (le Fennelly agus Finnegan JJ ag aontú leis) an 24/03/2009 
Achomharc a bhí sna himeachtaí seo i gcoinne bhreithiúnas agus ordú na hArd-Chúirte, inar dhiúltaigh breitheamh na 
trialach - cé gur bhreithnigh sé i bhfabhar an iarratasóra ar na saincheisteanna móra dlí agus ar ábhair éigin cosanta a thug 
an freagróirí anuas - faoiseamh a thabhairt don iarratasóir, agus a rogha á déanamh aige. 
 
An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí v Michael McKevitt 
Breithiúnas tugtha ag Murray CJ (le Denham, Hardiman, Geoghegan agus Fennelly JJ) an 26/03/2009 
Achomharc a bhí anseo ó chinneadh deireanach inar bhreithnigh an Chúirt ceist an cheartais bhunreachtúil i ndáil le ráiteas 
fíorais mhicheart. 
 
Thomas Talbot v McCann Fitzgerald Solicitors, Mrs Thérèse Talbot, An Breitheamh Michael White, An 
Breitheamh Jacqueline Linnane, Seirbhísí na gCúirteanna, Príomh-Aturnae an Stáit 
Breithiúnas tugtha ag Denham J (le Kearns agus Clarke JJ) an 26/03/2009 
Achomharc a bhí anseo ó chinneadh deiridh na Cúirte Uachtaraí a tháinig anuas ó ábhair dhlí teaghlaigh.   
 
An tArd-Aighne v Ludmilla Borisovna Pratkunas 
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Breithiúnas tugtha ag Denham J (le Geoghegan agus Fennelly JJ ag aontú leis) an 02/04/2009 
Achomharc a bhí anseo ó ordú ag cimiú an iarratasóra ar feitheamh a géillte do Chónaidhm na Rúise. 
 
Alan Burns agus John Hartigan v Gobharnóir Phríosún an Chaisleáin Riabhaigh agus An tAire Dlí agus Cirt, 
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí  
Breithiúnas tugtha ag Geoghegan J (le Denham agus Kearns JJ ag aontú leis) an 02/04/2009 
An tsaincheist a bhain leis an achomharc seo ab ea an raibh an t-oifigeach príosúin a ndearnadh gearáin ina leith de 
sháruithe líomhnaithe an Chóid Dhisciplínigh d’Oifigigh i dteideal ionadaíochta dlí ag éisteach béil os comhair 
Ghobharnóir an Phríosúin. 
 
Gama Construction agus Gama Endustri Tesisleri Imalat Montaj AS v An tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta 
agus Edward Nolan 
Breithiúnas tugtha ag Kearns J (le Denham, Hardiman, Fennelly agus Macken JJ ag aontú leis) an 30/04/2009 
Bhain na himeachtaí seo le saincheistanna a tháinig anuas de bharr sárú na reachtaíochta fostaíochta. 
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Charles Hall 
Breithiúnas tugtha ag Denham J (le Kearns agus Macken JJ ag aontú leis) an 07/05/2009 
Achomhar a bhí anseo ó ordú agus breithiúnas na hArd-Chúirte inar ordaíodh go ngéillfí an t-achomharcóir d’údaráis na 
Ríochta Aontaithe de bhun Barántais Ghabhála Eorpaigh. 
 
Eamonn Dunne v Gobharnóir Phríosún Chnoc na Seamar 
Breithiúnas tugtha ag Denham J (le Hardiman, Geoghegan, Fennelly agus Kearns JJ) an 21/05/2009 
Achomharc a bhí anseo i gcoinne ordú do scaoileadh saor an iarratasóra tar éis fiosrúcháin de bhun Airteagal 40.4.2° den 
Bhunreacht. 
 
Denis Riordan v Rialtas na hÉireann agus Páirtithe eile 
Breithiúnas tugtha ag Murray CJ (le Denham, Hardiman, Geoghegan agus Fennelly JJ ag aontú leis) an 27/05/2009 
Rinne an t-achomharcóir agóid i gcoinne forálacha reachtúla éagsúla lena rialaítear feidhmiú na gcúirteanna.   
 
EH v Stiúrthóir Cliniciúil Ospidéal Naomh Uinseann, Aideen Freyne agus an Binse Meabhair-Shláinte 
Breithiúnas tugtha ag Kearns J (le Fennelly, Macken agus Finnegan JJ, agus Murray CJ ag aontú leis) an 28/05/2009 
Iarratas habeas corpus a bhí anseo trí mheán achomhairc ó ordú na hArd-Chúirte ag diúltú do scaoileadh saor an iarratasóra 
óna choinneáil ag Ospidéal Naomh Uinseann i mBaile Átha Cliath.   
 
Pierce t/a Swords Memorial agus Duine éigin eile v Coiste Reiligí Bhaile Átha Cliath agus Páirtithe eile 
Breithiúnas tugtha ag Kearns J (le Macken agus Hardiman JJ ag aontú leis) an 28/05/2009 
Bhreithnigh an Chúirt sa réamhéisteacht seo saincheist an locus stagusi i gcomhthéacs réitigh mhalartaigh fhéideartha faoin 
Acht Iomaíochta 1991.  
 
Louise O'Keeffe (Gearánaí/Achomharcóir) v Leo Hickey (Cosantóir) agus An tAire Oideachais agus Eolaíochta, 
Éire agus an tArd-Aighne (Cosantóirí/Freagróirí) 
Breithiúnas tugtha ag Murray CJ (le Denham, Hardiman, Geoghegan agus Fennelly JJ ag aontú leis) an 05/06/2009 
Pléadh saincheist na gcostas sna himeachtaí seo. 
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Marek Ster 
Breithiúnas tugtha ag Geoghegan J (le Fennelly agus Finnegan JJ) an 10/06/2009 (ex tempore) 
Rinne an freagróir achomharc i gcoinne a ordaithe ghéillte d’údarás breithiúnach Seiceach de bhun Barántais Ghabhála 
Eorpaigh. 
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Damian Dolny 
Breithiúnas tugtha ag Denham J (le Kearns agus Macken JJ ag aontú leis) an 18/06/2009 
Achomharc a bhí anseo ó ordú na hArd-Chúirte i ndáil le Barántas Gabhála Eorpach ina raibh an t-achomharcóir le 
géilleadh do na húdaráis Pholannacha. 
 
Hazel Lawlor (Iarratasóir/Achomharcóir) v Baill an Bhinse Fiosrúcháin maidir le Cúrsaí Áirithe Pleanála agus 
Íocaíochtaí (Freagróirí) 
Breithiúnas tugtha ag Murray CJ (le Denham, Geoghegan, Fennelly agus Kearns JJ) an 01/07/2009 
Rinne an t-achomharcóir agóid i gcoinne breithiúnais na hArd-Chúirte i ndáil leis an gcaighdeán cruthúnais le húsáid i 
mbinsí fiosrúcháin agus agus ar shaincheist na cabhrach airgeadais d’ionadaíocht dhlíthiúil. 
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Carmel Rose O'Reilly McCabe v An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, agus Patrick 
Cusack Smith & Co (Gníomhairí Thomas McCabe, Coimircí Cúirte agus Mionaoiseach) 
Breithiúnas tugtha ag Denham J (le Kearns agus Macken JJ) an 07/07/2009 
Achomharc a bhí anseo ar ordú imeachtaí a scriosadh amach tar éis imeachtaí roimhe seo ina ndearnadh éilimh 
chomhchosúla. 
 
Colm Murphy (Iarratasóir/Achomharcóir) v An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, Éire agus an tArd-Aighne 
(Freagróirí) (Neamhcheadaithe)  
Breithiúnas tugtha ag Geoghegan J (le Murray CJ, Hardiman, Fennelly agus Finnegan JJ ag aontú leis) an 14/07/2009 
Bhain an t-achomharc seo le moill shistéamach. 
 
Abbeydrive Developments Limited (Iarratasóir/Achomharcóir) v Comhairle Contae Chill Dara (Freagróir)  
Breithiúnas tugtha ag Fennelly J (le Denham, Hardiman, Geoghegan agus Kearns JJ ag aontú leis) an 22/07/2009 
Rinne an t-achomharcóir agóid i gcoinne chinneadh na hArd-Chúirte a dhiúltaigh dá cheart ar chead pleanála trí 
mhainneachtain faoi alt 34(8) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000. 
 
JD (Iarratasóir/Freagróir) v Residential Institutions Redress Review Committee, Éire agus an tArd-Aighne 
(Freagróirí/Achomharcóirí) 
Breithiúnais tugtha ag Murray CJ agus Fennelly J (le Murray CJ agus Denham, Hardiman J agus Geoghegan JJ ag aontú 
leis) an 27/07/2009 
Tháinig an t-achomharc seo anuas ó éileamh leithcheala a rinneadh ar bhunús léirmhíniú an tsainmhínithe ar “leanbh” faoin 
Acht um Shásamh i leith Foras Cónaithe 2002. 
 
Teresa McGee v Brian Farrell, An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, Éire agus an tArd-
Aighne 
Breithiúnas tugtha ag Finnegan J (le Murray CJ agus Fennelly J ag aontú leis) an 28/07/2009 
Bhreithnigh an Chúirt sna himeachtaí seo an raibh an gearánaí i dteideal sholáthar ionadaíochta dlí arna chistiú go poiblí ón 
Stát ag an ionchoisne féin. 
 
James McGrath v An tAire Cosanta, Éire agus an tArd-Aighne 
Breithiúnas tugtha ag Fennelly J (le Kearns J ag aontú leis) agus Geoghegan J an 28/07/2009 
Agóid a bhí anseo i gcoinne urscaoileadh an ghearánaí ó Óglaigh na hÉireann. 
 
David Pierce i mbun trádála Swords Memorials agus Andrew Pierce Monuments v Coiste Reiligí Bhaile Átha 
Cliath, Glasnevin Cemetery Monument Works Ltd agus Glasnevin Crematorium Ltd 
Breithiúnas tugtha ag Macken J (le Hardiman J ag aontú leis); Kearns J easaontach an 30/07/2009 
Rinne an gearánaí líomhain go raibh an chaoi ina ndeachaigh an dara cosantóir i mbun a chuid gnó míchóir dó agus do 
dhaoine eile a fheidhmíonn gnó dealbhóireachta cuimhneachán agus a sholáthraíonn clocha cinn araon, agus go ndearna sí 
dochar do ghnólachtaí mar sin.   
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Grzegorz Dus 
Breithiúnas tugtha ag Macken J (le Hardiman agus Finnegan JJ ag aontú leis) an 31/07/2009 
Achomharc a bhí anseo ó bhreithiúnas na hArd-Chúirte trínar tugadh ordú do ghéilleadh an achomharcóra d’údarás 
breithiúnach Polannach de bhun Barántais Ghabhála Eorpaigh d’fhonn cur isteach na coda a bhí fágtha de phianbhreith 
ilchodach a gearradh air i ndáil le dhá chion ar leithligh.   
 
John Burke (Iarratasóir/Achomharcóir) v An tArd-Aighne, Taoiseach na hÉireann, An tAire Dlí agus Cirt, 
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí agus An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí (Freagróirí)  
Breithiúnas tugtha ag Murray CJ (le Denham agus Fennelly JJ) an 22/09/2009 (ex tempore) 
Rinne an t-iarratasóir achomharc i gcoinne diúltú na hArd-Chúirte cead a thabhairt dó na freagróirí a shrianadh ó dhul ar 
aghaidh leis an reifreann ar Chonradh Liospóin atá sceidealta do 2 Deireadh Fómhair. 
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Clive Kavanagh 
Breithiúnas tugtha ag Murray CJ (le Kearns agus Macken JJ ag aontú leis) an 23/10/2009 (ex tempore) 
Achomharc a bhí anseo i gcoinne ordú na hArd-Chúirte an freagróir a ghéilleadh don Ísiltír i dtaca le Barántas Gabhála 
Eorpach.   
 
Edward Carmody (Achomharcóir) v An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí agus Páirtithe 
eile (Cosantóirí) 
Breithiúnas tugtha ag Murray CJ (le Denham, Hardiman, Geoghegan agus Fennelly JJ ag aontú leis) an 23/10/2009 
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Rinne an t-achomharcóir éileamh sna himeachtaí seo gur diúltaíodh ceart bunreachtúil ar chúnamh dlíthiúil in ionchúisimh 
choiriúla os comhair na Cúirte Dúiche dó toisc nach bhfuil aon bhealach reachtúil ná aon bhealach eile ann trínar féidir leis 
ionadaíocht dhlíthiúil shaor in aisce lena n-áirítear abhcóide chomh maith le haturnae a lorg, cé go gciallaíonn na 
himthosca a bhaineann leis an ionchúiseamh ina aghaidh go bhféadfadh ionadaíocht ag aturnae agus abhcóide bheith 
bunriachtanach ar mhaithe le ceartas a fháil. 
 
An tÚdarás Iomaíochta v Beef Industry Developments Society Limited agus Barry Bros. (Carrigmore) Meats 
Limited  
Judgments delivered by Kearns P agus Fennelly J (le Murray C.J., Denham J., Finnegan J. ag aontú leis) an 03/11/2009 
Achomharc a bhí san ábhar seo nár mheas an tÚdarás Iomaíochta go raibh socruithe áirithe a tháinig mar thoradh ar an 
bplean cuíchóirithe do thionscal na mairteola ag liú le dlí iomaíochta na hÉireann.  
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Modestas Kizelavicius 
Breithiúnas tugtha ag Denham (le Murray CJ agus Kearns P ag aontú leis) an 11/11/2009 
Achomharc a bhí anseo ó chinneadh na hArd-Chúirte an t-achomharcóir a ghéilleadh don Liotuáin i ndáil le trí cinn de na 
ceithre chion a imlíníodh sa Bharántas Gabhála Eorpach. 
 
An tAire Dlí agus Cirt v Florin Gheorghe agus An tAire Dlí agus Cirt v Violeta Corina Gheorghe 
Breithiúnas tugtha ag Fennelly J (le Denham agus MacMenamin JJ ag aontú leis) an 18/11/2009 
Rinne na freagróirí agóid i gcoinne a ngéillte faoi Bharántas Gabhála Eorpach don Rómáin i ndáil lena dtriail in absentia 
agus le pianbhreitheanna as "caimiléireacht maidir le conarthaí".  
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Jaroslav Stankiewicz 
Breithiúnas tugtha ag Geoghegan J (le Denham agus Finnegan JJ ag aontú leis) an 01/12/2009 
Rinn an freagróir agóid in aghaidh a ghéillte faoi Bharántas Gabhála Eorpach don Pholainn i ndáil le cur isteach 
pianbhreithe arb é éileamh na n-údarás Polannach gur theith sé uaithi. 
 
Mary Roche v Thomas Roche, Anthony Walsh, David Walsh agus Sims Clinic Ltd (Cosantóirí) agus An tArd-
Aighne (Fógrapháirtí) 
Breithiúnais tugtha ag Murray CJ, Denham, Hardiman, Geoghegan agus Fennelly JJ an 15/12/2009 
Bhreithnigh an Chúirt ar “leanaí gan bhreith” atá sna suthanna, arna reo agus arna stóráil i gclinic éigin, chun críocha 
Airteagal 40.3.3° den Bhunreacht. 
 
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Martin Stafford 
Breithiúnas tugtha ag Denham J (le Hardiman agus Finnegan JJ ag aontú leis) an 17/12/2009 
Achomharc a bhí anseo ó ordú na hArd-Chúirte ag ordú géilleadh an achomharcóra d’údarás breithiúnach de chuid na 
Ríochta Aontaithe. 
 
BREITHIÚNAIS AN ECJ AGUS CFI LENAR BHAIN ÉIRE SA BHLIAIN 2009 
 
(Cás C-301/06) Breithiúnas na Cúirte (Dlí-Sheomra Mór) an 10 Feabhra 2009: Éire v Parlaimint na hEorpa agus Comhairle 
an Aontais Eorpaigh (Caingean neamhnithe – Treoir 2006/24/CE – Coinneáil sonraí arna nginiúint nó arna bpróiseáil i 
ndáil le soláthar seirbhísí cumarsáide leictreonaí – Rogha an bhunúis dlí) 
 
(Cás C-532/08) Breithiúnas na Cúirte (Séú Dlí-Sheomra) an 19 Bealtaine 2009: Coimisiún na gComhphobal Eorpach v 
Éire (Mainneachtain Ballstáit a oibleagáidí a chomhlíonadh – Treoir 2005/60/CE – Sciúradh airgid agus maoiniú 
sceimhlitheoireachta – Mainneachtain chun trasuí laistigh den tréimhse fhorordaithe) 
 
(Cás C-427/07) Breithiúnas na Cúirte (Dara Dlí-Sheomra) an 16 Iúil 2009: Coimisiún na gComhphobal Eorpach v Éire 
(Mainneachtain Ballstáit a oibleagáidí a chomhlíonadh – Measúnú ar éifeachtaí na dtionscadal ar an gcomhshaol – Treoir 
85/337/CCE – Rochtain ar cheartas – Treoir 2003/35/CE) 
 
(Cás C-554/07) Breithiúnas na Cúirte (Treas Dlí-Sheomra) an 16 Iúil 2009: Coimisiún na gComhphobal Eorpach v Éire 
(Mainneachtain Ballstáit a oibleagáidí a chomhlíonadh – Cáin bhreisluacha – Treoir 2006/112/CE – Airteagail 2, 9 agus 13 
– Gníomhaíocht eacnamúil a dtéann an Stát, na húdaráis áitiúla agus comhlachtaí eile – arna rialú ag an dlí poiblí – ina 
mbun – Díolúine) 
 
 (Cás C-549/08) Breithiúnas na Cúirte (Séú Dlí-Sheomra) an 1 Deireadh Fómhair 2009: Coimisiún na gComhphobal 
Eorpach v Éire (Mainneachtain Ballstáit a oibleagáidí a chomhlíonadh – Treoir 2006/70/CE – Sciúradh airgid agus maoiniú 
sceimhlitheoireachta – Mainneachtain chun trasuí laistigh den tréimhse fhorordaithe) 
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(Cás C-188/08) Breithiúnas na Cúirte (Dara Dlí-Sheomra) an 29 Deireadh Fómhair 2009: Coimisiún na gComhphobal 
Eorpach v Éire (Mainneachtain Ballstáit a oibleagáidí a chomhlíonadh - Treoir 75/442/CCE - Dramhaíl – Dramhuiscí tí 
arna sceitheadh trí umair mhúnlaigh faoin tuath – Dramhaíl nach gclúdaítear faoi reachtaíocht eile – Mainneachtain chun 
trasuí) 
 
(Cás C-202/09) Breithiúnas na Cúirte (Ochtú Dlí-Sheomra) an 26 Samhain 2009: Coimisiún na gComhphobal Eorpach v 
Éire (Mainneachtain Ballstáit a oibleagáidí a chomhlíonadh – Treoir 2006/24/CE – Cumarsáid leictreonach – Urraim don 
saol príobháideach – Coinneáil sonraí arna nginiúint nó arna bpróiseáil i ndáil le soláthar seirbhísí cumarsáide leictreonaí – 
Mainneachtain chun trasuí laistigh den tréimhse fhorordaithe) 
 
(Cás C-89/08 P) Breithiúnas na Cúirte (Dlí-Sheomra Mór) an 2 Nollaig 2009: Commission v Éire (Achomharc – 
Státchabhair – Díolúine ó dhleacht mháil ar olaí mianrach – Rialachán (CE) Uimh. 659/1999 – Airteagal 1(b)(v) – 
Mainneachtain chun fáthanna a shloinneadh – An Chúirt ag feidhmiú ar a iarratas féin – Pléadáil lena mbaineann ábhar 
beartais phoiblí a thug breithiúnacht an Chomhphobail anuas – Sárú na rialach go mba cheart éisteacht leis na páirtithe – 
Scóp na hoibleagáide chun fáthanna a shloinneadh) 
 
(Cás C-455/08) Breithiúnas na Cúirte (Dara Dlí-Sheomra) an 23 Nollaig 2009: Coimisiún na gComhphobal Eorpach v Éire 
(Mainneachtain Ballstáit a oibleagáidí a chomhlíonadh – Treoracha 89/665/CCE agus 92/13/CCE – Conarthaí soláthair 
phoiblí agus oibreacha poiblí – Nós imeachta athbhreithnithe i gcoinne chinneadh bronnta conartha – Ráthú athbhreithnithe 
éifeachtaigh – Íostréimhse lena cinntiú idir fógra do na tairgeoirí neamhrathúla i leith an chinnidh conradh a bhronnadh 
agus síniú an chonartha lena mbaineann) 
 
AN CHÚIRT EORPACH UM CHEARTA AN DUINE (CECD) 
 

 D’éist an Dlí-Sheomra Mór le Cás A, B agus C v Éire (uimh. iarratais 25579/2005) an 9 Nollaig 2009. Táthar ag 
feitheamh ar an mbreithiúnas. Reachtáladh éisteacht os comhair an Dlí-Sheomra Mhóir freisin sa chás Taxquet v 
An Bheilg (uimh. iarratais 926/2005) an 21 Deireadh Fómhair 2009. Rinne Éire idirghabháil mar thríú páirtí sa 
chás seo chun tacaíocht a thabhairt don Bheilg ach níor ghlac sí rannpháirt san éisteacht béil. Táthar ag feitheamh 
ar an mbreithiúnas. 

 
 Ní raibh aon chás ann lenar bhain Éire sa bhliain 2009 inar tugadh breithiúnas.  

 
 Ní raibh aon chás ann lenar bhain Éire sa bhliain 2009 inar tugadh breithiúnas.  
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