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  Caibidil 1: Róil agus Feidhmeanna 
 
Is é an tArd-Aighne an comhairleoir dlí leis an Rialtas agus is oifigeach bunreachtúil 

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

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

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

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

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

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

 

 comhairle dlí a sholáthar don Rialtas, Ranna agus Oifigí 

 reachtaíocht a dhréachtú 

 seirbhísí  dlíthíochta a sholáthar 

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

idirbheartaíochta. 

 Cúnamh a thabhairt don Ard-Aighne agus comhairle a chur air agus é ag 

beartú a chuid feidhmeanna mar a chuirtear síos orthu i Roinn 6 den Acht Airí 

agus Rúnaithe 1924, lena n-áirítear na feidhmeanna sin a bhaineann le leas an 

phobail. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

Abhcóide Comhairleach 

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

príomhspeisialtachtaí dlí uile (réimsí ábhair). Ina theanntasan, tá freagracht ar an 
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Leas-Stiúrthóir Ginearálta agus ar Cheann dlí an AE agus CECD, freisin, as 

sainréimsí ábhair. Tá an taobh Chomhairleach comhdhéanta d’Aturnaetha 

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

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

Comhairleach), a ndéanann gach duine acu speisialtóireacht shuntasach i réimsí 

sonracha dlí.  Tá baill foirne thiomanta chléireachais ag gach Grúpa Comhairleach a 

bhfuil eolas maith acu ar ghnó an Ghrúpa.   

 

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

réimse fheidhmiúla, is iad sin: 

 

 (a) soláthar comhairle; 

(b) treorú dlíthíochta; 

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

 

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

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

 

Láithreán Gréasáin 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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. 
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 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. 

 

 

 

 

Caibidil 3: Príomhfhorbairtí in 2010 
 

 

Cuid I: Forbairtí Dlí 
 

Obair Oifig an Ard-Aighne, Oifig Shráid Mhuirfean, in 2010 

 

 

Obair na nAbhcóidí Comhairleacha in 2010 

Chuir na hAbhcóidí Comhairleacha comhairle ar fáil do Ranna agus Oifigí i rith 2010, 

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.   

 

Bhí Grúpa A freagrach i réimsí mar An Dlí Choiriúil, an Garda Síochána, na 

Príosúin, feidhmeanna Dhlí Choiriúil an Ard-Aighne, Cúnamh Dlí, an Coimisiún um 

Athchóiriú an Dlí, Billí um Athchóiriú an Dlí Reachtúil, Sócmhainní Coiriúla, 

Idircheapadh pacáistí teileacumarsáide agus poist, lena n-áirítear gnéithe Cúnaimh 

Frithpháirtigh Dlí, Comhar Idirnáisiúnta i gCúrsaí Coiriúla, Beartas Cheartas 

Coiriúil an AE – Teideal V, na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre,Ceadúnú, 

Comhaontú Aoine an Chéasta, an Dlí Toghchánaíochta, Sláinte agus Sábháilteacht 

(ionchúisimh) agus Cinsireacht. 

 

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 
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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 

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. 

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

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

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

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

Chearta an Duine agus Tuaisceart Éireann.  

 

Tá suntas ar leith ag baint leis na forbairtí oibre seo i 2010, ar chuidigh Abhcóidí 

Comhairleacha leo trí chomhairle agus treoracha a chur ar fáil. 
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Reachtaíocht 

 

Chuir na hAbhcóidí Comhairleacha comhairle ar fáil chomh maith maidir le 

reachtaíocht phríomhúil agus thánaisteach a dréachtaíodh in Oifig na nDréachtóirí 

Parlaiminte in 2010.   

 

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 2010.  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. 

 

 

Tairiscintí 

Bhí ionchur suntasach ag an Oifig i roinnt ábhar tábhachtach a bhain le soláthar agus 

r-Thairiscint i 2010. 

 

Saincheisteanna Oideachais  

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

rith na bliana 2010.  

 

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 20010.  

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.  
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Binsí agus Fiosrúcháin  

 

I rith 2010, 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  

I rith 2010 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.   

 

 

 

An Pháirtíocht Sóisialta  

 

I rith na bliana 2010, 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 2010.    

 

Dlí Ceartais agus Coiriúil  
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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 2010 

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 210 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 161 duine i rith 2010 faoin Acht um Barántas Gabhála Eorpach 2003.    

Níor eiseachadadh aon duine faoi na hAchtanna Eiseachadta. 

 

 

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 2010.    

 

Na hAbhcóidí Comhairleacha i mBuanionadaíocht na 

hÉireann sa Bhruiséil 2010  

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: 
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 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. 

 

An Ghéarchéim Baincéireachta, Géarchéim Fhiachas Ceannasach na 

hEorpa, Rialachas Fisceach agus Cláir um Thacaíocht Airgeadais 

don Stát 
 

 

I bhfianaise na gcúinsí neamhghnácha agus na géarchéime leanúnaí airgeadais, bhí 

aird ar leith ar ghéarchéim na mbancanna agus ar ábhair bhainteacha. Tá cur síos níos 

leithne de dhíth ar a raibh i gceist, de bharr an tionchair a bhí aici seo ar an Oifig i 

gcoitinne le linn 2010. 

 

Le linn 2010, bhí an Oifig gafa go lárnach i gcomhairliú Rialtais agus Roinn an 

Airgeadais, maidir le nithe a bhí ag éirí as géarchéim na mbancanna agus fiachas 

ceannasach an Euro. Bhí an iarracht i gceist, ag comhairliú agus ag forbairt polasaí, ag 

dréachtú reachtaíochta, ag comhlíonadh dlí an AE, ag sainmhíniú agus ag feidhmiú 

reachtaíochta, ag athbhreithniú cáipéisíocht iasachta, ag déanamh iarratais chúirte 

agus ag cosaint dlíthíochta,  bhí sí gan fasach i stair an Stáit. Tharla seo le linn am 

géarchéime uathúil, nuair a bhí cobhsaíocht agus cothromaíocht airgeadais an Stáit i 

mbaol. 

 

I 2010, osclaíodh thart ar 85 comhad nua ar shaincheisteanna dlí a d’éirigh as an 

ngéarchéim baincéireachta, agus 14 comhad nua a bhain le géarchéim an fhiachais 

cheannasaigh, d’fhonn déileáil le freagracht fhioscach, tosaíochtaí AE-threoraithe 

maidir le rialachas fioscach i réimse an Euro, na Meicníochtaí Cobhsaíochta agus, faoi 

dheireadh na bliana, comhaontuithe an AE/CAI agus an RA le hÉirinn. Ina 

Formatted: Bullets and Numbering
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theanntasan, bhí na comhaid a osclaíodh sna blianta roimhe sin ag giniúint méid 

shuntasach oibre go leanúnach. 

 

Bhí an obair seo an-éilitheach ó thaobh an dlí de, de bharr tábhachta,  méide,  

castachta, a maitríse fíorasaí a bhí ag síorathrú, agus an bhuanleibhéil práinne, a bhí 

intomhaiste thar an tréimhse bliana sin (ó thus 2008). D’éiligh na fachtóirí seo ar 

Abhcóidí Comhairleacha agus ar Dhréachtóirí Parliminte cur chuige solúbtha a 

ghlacadh chucu agus a bheith rannpháirteach ag céim an-luath forbartha de na moltaí 

reachtaíochta; comhoibriú go dlúth le baill eile d’fhoireann ilpháirtithe leasmhara a 

raibh cuid, nó an t-iomlán, acu seo i dtreis iontu: An Roinn Airgeadais, NTMA, an 

Banc Ceannais, GNBS, OPAS, comhairleoirí seachtracha, dlíodóirí intí agus tráchtála 

a d’fhostaigh na comhlachtaí agus na haturnaetha sin. Ina theanntasan, bhí dianbhaint 

ag an Oifig leis na foirne dlí a chuir an “Troika” (AE, CAI, BCE) chugainn  le 

haghaidh caibidlíochta ar théarmaí agus ar choinníollacha na hiasachta ón AE/CAI, 

agus ón RA maidir lena iasacht siúd.
1
  D’oibrigh foirne d’Abhcóidí Comhairleacha 

agus de Dhréachtóirí Parlaiminte uaireanta fada, go minic seacht lá na seachtaine, 

chun seachadadh gasta seirbhíse, ardchaighdeán comhairle agus táirgeadh práinneach 

na reachtaíochta a chinntiú, mar fhreagra ar an ngéarchéim leanúnach.   

 

Chuir an Oifig córas leithdháilithe acmhainní i bhfeidhm do na saincheisteanna 

práinneacha dlí a tháinig chun cinn. Cé nach gceadódh an Oifig de ghnáth ach 

Abhcóide Comhairleach amháin agus Dréachtóir Parlaiminte amháin le haghaidh 

saincheiste, sannadh tuilleadh acu don tionscadail áirithe seo chun luas, 

ardchaighdeán agus an clúdach 24/7 a ba ghá a chinntiú. 

  

Leis na modhanna cumarsáide a úsáideadh, agus bainistiú na dtoirteanna ollmhóra 

faisnéise, mhéadaigh inrochaineacht agus freagrúlacht do na páirtithe leasmhara, agus 

tugadh aghaidh ar shaindúshláin na dtionscadal seo, ar nós mhórlíon na bpáirtithe 

leasmhara, an méid idirbhearta gan fasach, agus an gá a bhí le “aga slánúcháin” 

fíorghasta. 

 

                                                           
1
 Rinneadh an-obair ar iasachtaí na Sualainne agus na Danmhairge i 2011, ach go háirithe. 



 
 

 

18 

Tugann na tascanna casta am-íditheacha a bhaineann le comhadú agus le eagrú 

comhad de láimh nó go leictreonach, agus a leanann iarracht den leibhéal seo, léiriú ar 

thoirt agus ar luas na hoibre atá i gceist. 

 

Tugann na saincheisteanna roghnaithe seo blas de nádúr na hoibre agus de na dúshláin 

a chruthaigh siad:- 

 

 Chruthaigh Dellway Investments Limited and Daoine Eile-v-NAMA (An 

Ardchúirt 1/11/’10) dúshlán ilghnéitheach dúinn. Bhíothas i mbun dlíthíochta 

ó Mheitheamh 2010 go Iúil 2011, agus ar feadh tráthanna le linn na tréimhse 

sin, lasmuigh de na tréimhsí ina raibh an cás á éisteacht, bhí aire lánaimseartha 

Abhcóid Comhairleach amháin agus aturnae amháin in Oifig Phríomh-Aturnae 

an Stáit de dhíth uirthi. Chinn an Ardchúirt agus an Chúirt Uachtarach araon 

go raibh an reachtaíocht bunreachtúil agus nár sháraigh sí rialacha cúnamh 

Stáit an AE, ach bhí a chostas i dtéarmaí ama agus aire oifigeach thar a bheith 

trom. Bhí an tArd-Aighne féin i láthair na cúirte sa chás, agus d’éiligh sin 

lántacaíocht na hOifige. 

 

 Chuir an tAcht um Fhorais Chreidmheasa (Cobhsaíocht) 2010, cumhachtaí 

leathana uathúla i bhfeidhm a raibh tionchar acu ar athstruchtúrú bancanna, 

scarshealbhóirí agus sealbhóirí bannaí i gcomhthéacs inter-alia an Phlean 

Téarnaimh Náisiúnta, clár maoinithe tacaíocht airgeadais d’Éirinn an AE/CAI 

agus an riachtanas go gcobhsófaí, go gcaomhnófaí agus go n-athshlánófaí an 

staid airgeadais ag forais chreidmheasa áirithe. B’éacht suntasach é cur i 

gcrích na hoibre ar Bhille a bhí chomh coimpléascach, ceannródaíoch, laistigh 

d’amchreat gearr míosa. D’iarr an tUachtarán comhairle ar an gComhairle 

Stáit faoin mBille achtaithe i Nollaig 2010, ach shocraigh sí gan é a tharchur 

chuig an gCúirt Uachtarach faoi Alt 26 den Bhunreacht. 

 

 Rinneadh an chéad iarratas chun na cúirte faoi Acht na bhForas Creidmheasa 

(Cobhsaíocht) 2010, díreach i ndiaidh a achtaithe ar 21 Nollaig 2010. D’iarr an 

t-iarratas seo Ordú Treorach chun AIB a athchaipitliú go híoschaighdeán 

riachtanach faoi 31 Nollaig 2010. De bharr úrnuacht na reachtaíochta agus an 

easpa fasaigh, ba ghá mórinfheistiú cúraim agus iarrachta in amchreat iontach 
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gearr.   

 

 Saincheisteanna a bhaineann le pinsin, téarmaí agus coinníollacha, agus 

saincheisteanna rialachais eile sna bainc ráthaithe. 

 

 Saincheisteanna a bhaineann le idirghníomhaíocht ráthaíocht bainc an Rialtais 

leis na céimeanna athstruchtúraithe atá le glacadh leis na forais chreidmheasa 

ráthaithe, agus na cleachta comhroinnte ualaigh atá ar bun le sealbhóirí bannaí. 

 

 Comhairle i leith fiosruithe éagsúla faoi ghnéithe den ghéarchéim 

baincéireachta agus faoi ghníomhú na Roinne Airgeadais le Coimisiún 

Iniúchta Nyberg agus Coiste PAC in earnáil na baincéireachta, lena n-áirítear 

nochtadh faisnéise.   

 

 Saincheisteanna maidir le pleananna athstruchtúrtha na mbanc; státmhaoiniú 

earnáil na mbanc; pleanáil theagmhasach; reachtaíocht thánaisteach 

ghaolmhar; saincheisteanna nochta; comhfhreagras ó dhaoine a bhfuil tionchar 

orthu ag Acht NAMA, Cúnamh Stáit, saincheisteanna seach-chríocha faoi 

fheidhmiú na mbanc ráthaithe; caidreamh le sealbhóirí bannaí, Acht an Bhainc 

Chorparáidigh Angla-Éireannaigh 2009, an Bille um Leasú NAMA 2010 agus 

céad-chomhairle faoin mBille um Shainréiteach na bhForas Creidmheasa. 

 

 Acht an Bhainc Ceannais (Leasú) 2010 a bhunaíonn Coimisiún aonadach an 

Bhainc Ceannais agus ag feabhsú a chumhachtaí i leith soláthróirí seirbhíse 

airgeadais. 

 

 Comhairle faoin mBille um Fhreagracht Airgeadais, bunaithe inter alia ar 

riachtanas an AE/CAI go mbeadh comhairle chomhairleach buiséid ann, agus 

mian an Rialtias go mbeadh rialacha feabhsaithe ann maidir le rialachas 

fioscach. 

 

 Tionscadail ghéarchéim fiachais cheannasaigh an Euro a bhfuil tionchar acu ar 

an Stát, lena n-áirítear pacáiste cúnaimh na Gréige, Meicníocht Cóibhsaíocht 

Airgeadais na hEorpa agus Áis Cobhsaíocht Airgeadais na hEorpa. Maidir le 
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pacáiste téarnaimh an AE/CAI d’Éirinn, chomhairligh an Oifig ar cheisteanna 

dlí a bhaineann le téarmaí agus coinníollacha chomhaontú iasachta an 

AE/CAI, an MOH ar shainchoinníollachas an pholasaí eacnamaíochta, agus ar 

chomhaontú iasacht na RA. Chuimsigh an reachtaíocht a dhréachtaigh agus ar 

chomhairligh an Oifig ina taobh sa chomhthéacs seo, an tAcht um Áis Iasachta 

Réimse an Euro 2010 agus an tAcht um Chobhsaíocht Airgeadais na hEorpa 

2010. 

  

 Comhairle maidir leis an bpacáiste de shé bheart rialachais eacnamaíochta atá 

beartaithe agus a d’eisigh Coimisiún an AE faoi threisiú chomhordú an 

bheartais eacnamaíochta ag leibhéal an AE (ar a dtugtar, freisin, pacáiste Van 

Rompuy). 

 

Mar aon leis an méid thuas, tá an Dlí Ioncaim ag ardú saincheisteanna ceannródaíocha 

den tábhacht is mó, fad atá iallach ar an Rialtas na géareasnaimh fhioscacha a laghdú 

sna blianta romhainn agus réitigh fhioscacha nuálacha a fhorfheidhmiú. Sholáthraigh 

an Oifig comhairle ar dhiancheisteanna íogaire atá á mbreithniú don Bhille 

Airgeadais. 

 

Is léir ón méid thuas go raibh agus go bhfuil i gcónaí ról fíorthábhachtach ag an Oifig 

maidir le comhairle dlí a chur ar fáil don Rialtas, ag éirí as an ngéarchéim rídhian sa 

bhaincéireacht agus i bhfiachas ceannasach an Euro, agus maidir le cúrsaí airgeadais 

phoiblí agus Ioncaim. Tá buntábhacht leis na ceithre réimse seo i straitéis an Stáit 

chun freagairt don ghéarchéim bhaincéireachta cheannasach sa tslí is fearr a 

chinnteoidh marthanas eacnamaíochta an Stáit. Is fiú a lua gur éirigh le foireann 

thiomanta san Oifig déileáil leis an bpléascadh oibre sna hamscálaí is géire, agus iad 

ag plé le tionscadail ollmhóra ar nós ghéarchéim na mbanc, fiachas ceannasach an 

Euro, GNBS agus airgeadas poiblí. 

 

Éascaíodh an obair thuas trí sholúbthacht na hOifige agus trí thiomantas eisceachtúil 

agus cumas na nAbhcóidí Comhairleacha agus na nDréachtóirí Parlaiminte a bhí 

bainteach leis an obair seo, mar aon le taighdeoirí dlí, foireann tacaíochta agus eile. 

Bhí an-ghá le ardchaidreamh agus comhar le páirtithe leasmhara eile, lena n-áirítear 
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OPAS agus dlíodóirí seachtracha, chun go n-éireodh le seachadadh sheirbhís na 

hOifige sa réimse seo. 

 

 

Obair na nDréachtóirí Parlaiminte in 2010  

 

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

agus Ionstraimí Reachtúla i rith 2010. Liostaíonn Aguisín A an 39 Bille Rialtais a 

foilsíodh le linn 2010 agus liostaíonn Aguisín B an 40 Bille a achtaíodh le linn na 

bliana.  
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Obair Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit in 2010 

 

 

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

Aturnae Stáit i rith 2010. 

 

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 203 cás nua i rith 2010. 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  

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.  
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Fuair an Rannóg 394 athbhreithniú breithiúnach sa bhliain 2010, chomh maith le 81 

iarratas habeas corpus, 4 chás uchtaithe, 3 gcás shonraithe, 1 litir iarratais ó bhinsí 

eachtrach agus 257 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 

hiarratais na Cúirte Dúiche de bhun Acht na nDídeanaithe1996 arna leasú.  Osclaíodh 

895 comhad nua a bhain le tearmann in 2010 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. Tá an Rannóg páirteach in ullmhú na nIonchúiseamh Aireachta sa 

Chúirt Dúiche thar ceann an Aire Coimirce Sóisialaí agus an Aire Talmhaíochta, 

Iascaigh agus Bia. Lámhseálann an Rannóg, freisin, cásanna thar ceanna an Aire 

Coimirce Sóisialaí le haghaidh aisghabháil airgead a fuarthas go calaoiseach nó a ró-
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íocadh trí bhotún. Tá an Ceann Rannóige ina Chathaoirleach ar Choiste a mhaoirsíonn 

scéim oiliúna dlí d’fhoireann chléireachais na hOifige. 

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.  

 

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. 

Defence, Marine and Sports Capital Programme Section 

During 2010 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 
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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 2010 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 

móinchearta i dtíortha éagsúla thar ceann an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus 

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

láimhseáladh in 2010, 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. 
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I rith na bliana 2010 fuair an rannóg 365 iarratas nua um Barántas Gabhála Eorpach, 

13 cás eiseachadta ón taobh amuigh den Aontas Eorpach, lena n-áirítear 2 cinn ó Stáit 

Aontaithe Mheiriceá, 92 iarratas nua um Chúnamh Frithpháirteach, 5 inchoisne i 

mBaile Átha Cliath, 14 iarratas um Aistriú Daoine Daortha, 1 iarratas um Aistriú 

Forghníomhú an Daortha, 110 iarratas um Cheadúnas Deochanna Meisciúla, 14 

iarratas um Réadmhaoin Póilíní, 2 Achomharc Cúirt Airm agus réimse ionchúiseamh 

Rialtais lena n-áirítear 152 ionchúiseamh a bhain le hImeachtaí Sóisialta agus 

Teaghlaigh.  

 

In 2010, rinne Ceann na Rannóige bainistíocht chomh maith ar 10 gcinn as na 

Ionchoisní i mBaile Átha Cliath.  

 

Rannóg Dlíthíochta an Gharda  

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 2010.  

 

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

Cónaitheacha.  

 

Déileálann an Rannóg, freisin, le catagóirí éilimh nár tarmligeadh chuig an 

nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stáit, lena n-áirítear inter-alia, clúmhilleadh, 

éilimh ar dhamáistí as gortú a d’fhulaing baill de na Forsaí Cosanta, lasmuigh den 

Stát, agus iad ar seirbhís don Stát, cásanna bulaíochta agus ciaptha sa Státseirbhís, 

agus achomhairc ar an Ardchúirt ag daoine a ionfhabhtaíodh le Heipitíteas C nó VEID 

nó leosan araon, trí riaradh fola nó táirgí fola. Bhí 144 cás nua sa Rannóg i 2010. 

 

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 802 comhad san iomlán sa Rannán sa bhliain 2010.  

 

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 roimh Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh 

agus an Chúirt Ghinearálta. Láimhseálann sí imeachtaí dlí roimh CBE a thionscnaíonn 
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an Coimisiún Eorpach i gcaingin dhíreacha, mar aon le cásanna ina n-idirghabhann 

Éire in imeachtaí Ballstáit eile, lena n-áirítear a Institiúidí. Pléann an Rannóg, freisin, 

le obair Fostaíochta agus déanann sí ionadaíocht do Ranna agus d’Oifigí Rialtais ag 

éisteachtaí de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim, na Cúirte Oibreachais, an Bhinse 

Achomhairc Fostaíochta, agus ag achomhairc roimh an Stiúrthóir Imscrúduithe 

Comhionannais, an Ardchúirt agus an gCúirt Uachtarach. Thairis sin, soláthraíonn an 

Rannóg comhairlí dlí ar shaincheisteanna fostaíochta na Státseirbhíse, agus 

lámhseálann sí iarratais maidir le athshlánú cuideachtaí, agus iarratais faoi alt 371 

d’Achtanna na gCuideachtaí (Leasuithe), mar aon le iarratais eile faoi Acht na 

gCuideachtaí. 

 

 

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 n-

áirítear teicneolaíocht faisnéise, maoin intleachtúil, fostaíocht, pinsin, cúrsaí muirí, 

eitlíocht agus acmhainní nádúrtha. 
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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 4 huaire i rith 2010 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 2010 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 2010, bhí 126 i gceist le líon na mball foirne údaraithe in Oifig Shráid 

Mhuirfean.  Bhí 226 i gceist le líon na mball foirne údaraithe in Oifig an Phríomh-

Aturnae Stáit ag deireadh 2010. 

 

Teicneolaíocht na Faisnéise  

I rith na bliana 2010 , 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 

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 2010 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 2010.  
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Bainistiú Eolais 

Le linn 2010, lean an Oifig ag cothú cultúir maidir le comhroinnt eolais sna hOifigí. 

Cuireadh Straitéis Bainistíochta 2010-2013 OAA agus OPAS faoi bhráid Phríomh-

Choiste Chomhairleach na Bainistíochta (Príomh-CCB) le linn 2010 agus glacadh léi. 

Tá an nua-Straitéis Bainistíochta Eolais ag tógáil ar bhonn ghnóthachtálacha na 

Straitéise deiridh, and déanann sí sainmholtaí maidir le BE agus le feidhm fios gnó. 

Thosaigh obair ar fhorfheidhmiú an mholta maidir le nuafheidhm fios gnó ag deireadh 

2010, le foilsiú Iarratais ar Thairiscint (IAT). Thosaigh forfheidhmiú nua-Straitéis 

Bainistíochta Eolais 2010-2013 na hOifige ag deireadh 2010. Tá an dul chun cinn air 

seo rianaithe 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 2010 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 2010. 

 

Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2010 – 2014 (Comhaontú Pháirc an 

Chrócaigh) 

I nDeireadh Fómhair 2010, d’fhoilsigh Oifig an Ard-Aighne, Sráid Mhuirfean, i 

gcomhar le Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit agus leis an gCoimisiún um Athchóiriú an 

Dlí, Plean Gníomhaíochta chun gealltanais a fhorfheidhmiú faoi Chomhaontú na 

Seirbhíse Poiblí (Páirc an Chrócaigh) 2010-2014. Cuimsíonn an Plean go leor 

athruithe, forbairtí agus tionscnamh atá forfheidhmithe cheana féin, go leor atá ag dul 

chun cinn agus roinnt don todhchaí. Is é cuspóir na n-athruithe, feabhas a chur ar 

éifeachtúlacht agus ar sheirbhís don chustaiméir, agus costais a laghdú. 

 

Ráiteas Straitéise 2011 – 2013 
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I Lúnasa 2010, thonscain Bord Eagarthóireachta Ráiteas Straitéise na hOifige, ar a 

raibh ionadaithe ó Oifig Shráid Mhuirfean agus Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit, 

próiseas forbartha nua-Ráiteas Straitéise 2011-2013. Tá an dul chun cinn a rinneadh 

air seo rianaithe i gCaibidil 7 den Tuarascáil seo. 

 

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 – Scéim Nua 

I mBealtaine 2010, thionscain an Oifig próiseas athbhreithnithe na Scéime reatha agus 

ullmhaíodh dréacht-Scéim nua d’Oifig Shráid Mhuirfean agus Oifig Phríomh-Aturnae 

an Stáit, de réir Alt 15 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Tá an dul chun cinn a 

rinneadh rianaithe i gCaibidil 7 den Tuarascáil seo. 

 

Láithreas ag an gCoiste um Chuntais Phoiblí 

Bhí Oifigigh Cuntasaíochta Oifig Shráid Mhuirfean agus Oifig Phríomh-Aturnae an 

Stáit i láthair ag an gCoiste um Chuntais Phoiblí ar an 25 Márta 2010 chun cabhrú leis 

an gCoiste Cuntais Leithreasa 2008 a scrúdú. 

 

Tionscnaimh Oibre Tras-Feidhme  

I rith 2010 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.   

 

Solúbthacht Eagraíochtúil in Oifig Shráid Mhuirfean 

Le linn 2010, lean an Oifig ag forfheidhmiú moltaí chun solúbthacht eagraíochtúil a 

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

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

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

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

héilimh phráinneacha oibre agus don easpa foirne. 
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Ar na sainsamplaí solúbthachta a léirigh an Oifig le linn 2010 bhí  an méid seo a 

leanas: 

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

 Sholáthraigh an fhoireann ionadaíocht ar, agus rannpháirt in obair rialachas 

tionscadail agus coistí úsáideoirí gnó. 

 Ar feadh na bliana d’oibrigh bunús fhoireann na hOifige uaireanta breise chun 

freastal ar na héilimh ar chomhairle phráinneach choimpléascach agus ar obair 

dréachtaithe. 

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

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

 

Solúbthacht Eagraíochtúil in Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit  

 

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

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

 

Ar roinnt de na samplaí solúbthachta ní ba shainiúla a léirigh an Oifig i rith 2010, 

áiríodh iad seo a leanas: 

 

 Maidir le foinsiú allamuigh leanúnach gach dualgais ‘chléireachais’ lasmuigh 

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

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

phráinneacha cúirte lasmuigh d’uaireanta oifige; 

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

 Lean an Oifig ar aghaidh le beartas gluaisteachta foirne inmheánaí a 

fheidhmiú.  

 Dhéileáil an fhoireann dlí le líon méadaithe cásanna ag ionaid 

chúige, toisc gur aistríodh seirbhís an Aturnae Stáit áitiúil chuig 

Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí; 

 Cuireadh ionadaíocht ar fáil do roinnt cliant ag Coimisiún 

Imscrúdaithe Deoise Chluana; 

 Bhí foireann dlí ón Rannóg Tearmainn ar fáil le linn saoire fada 

Mheán Fómhair 2010 chun freastal ar shuíonna speisialta den 

Ardchúirt a bhí ag plé le cásanna Tearmainn. 
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 Cuireadh foireann tiomanta dlí agus tacaíochta le chéile chun 

GNBS agus an Stát a chosaint ar dhúslán bunreachtúil a tugadh 

in aghaidh gnáthaimh GNBS san Ardchúirt agus sa Chúirt 

Uachtarach, a bhí, is cosúil, ar an dlíthíocht tráchtála / rialtasach 

is coimpléascaí a ghabh an Stát de láimh riamh. 

 

Seirbhísí roinnte agus dlúthchomhar le Ranna  

Aithníonn an Oifig na tairbhí a thagann as cur chuige na seirbhíse roinnte a ghlacadh i 

leith imeachtaí áirithe a bheartaítear san Oifig.  

Áirítear le samplaí sonracha i rith 2010:  

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

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

tArd-Aighne chun saincheisteanna dlíthiúla sonracha a phlé;  

 Comhar agus cruinnithe rialta athbhreithnithe idir an fhoireann dlíthiúil san 

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

bainistiú éifeachtach ar bhonn leanúnach ar achainíocha comhairle, 

dréachtú na mBillí agus bainistiú na holldlíthíochta; 

 Comhar agus cruinnithe rialta athbhreithnithe idir an fhoireann dlíthiúil san 

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

bainistiú éifeachtach ar an olldlíthíocht ar bhonn leanúnach;  

 Comhar idir Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte agus an Coiste 

Reachtaíochta Rialtais. 

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

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

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

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

Aonad Iniúchta inmheánaigh aonair agus Aonad athraithe bainisteoireachta. Tá 

samplaí eile aibhsithe thíos i gcomhthéacs soláthar na seirbhísí dlíthiúla.  

 

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 

2010, 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.  
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Ag Neartú an Rialachais agus Cur i gCrích na Straitéise  

I rith na bliana 2010, 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.  

 

 

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 2010, 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 2010 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. 
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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 

Táscairí Feidhmíochta  

 Monatóireacht agus athbhreithniú déanta ar nósanna imeachta agus cleachtais 

a leagtar amach i dTuarascáil an Ghrúpa um Rialú Cáilíochta Reachtaíochta; 
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 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;  

 

 An leanúint le polasaithe, prótacail agus sruthanna oibre a aontú agus 

faireachán a dhéanamh orthu.   

 
Straitéis 5 
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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. 

 

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.  

 Tuairisciú chuig an gCoiste Comhairleach Bainisteoireachta gach sé mhí ar an 

oiliúint agus an fhorbairt.   

 
Straitéis 2 
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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 

Cúirt Eorpach na gCeart Daonna (An Roinn Gnóthaí Eachtracha) i ndáil le 

dlíthíocht mar is cuí.  
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Dul Chun Cinn a Baineadh Amach  

Cuspóir 1 

I rith 2010, 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 straitéis 

thábhachtach speisialtóireachta an eochair chun seirbhísí éifeachtacha dlí a sholáthar 

sa raon forleathan d’obair dlí a bhfuil an taobh Comhairleach bainteach leis. I 

Meitheamh 2010, chuir an Oifig atheagrú na nGrúpaí Comhairleacha i gcrích, d’fhonn 

seachadadh seirbhísí a ailíniú le riachtanais athruithe na gcliant. Bhí anailís agus 

athbhreithniú ar an ualach oibre, agus ar chomhdhéanamh na nGrúpaí Comhairleacha 

uile, bainteach leis an bpróiseas, rud a d’éascaigh sainaithint na nuaréimsí dlí atá á 

nochtadh mar aon le réimsí dlí atá ag méadú. Bhí baint ag réamh-mheas riachtanais na 

gcliant leis an bpróiseas, freisin, mar aon le athbhreithniú ar aiseolas ó chliaint i ngach 

réimse dlí, agus athbhreithniú agus sainaithint na ngníomhartha/seirbhísí ar chóir iad a 

bheith á riar ag údaráis inniúla eile. 

 

I rith 2010, 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, 

cuir chuige agus straitéisí a bhí le cur in iúl don phainéal comhairle agus 

idirchaidreamh le Stáit iarrthacha agus an tSeirbhís Chúirteanna.   
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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  

I 2010, tháinig Coiste Comhairleach Bainistíocht Dlí na hOifige, ar a bhfuil 

ionadaithe ó réimsí uile dlí na hOifige – Comhairleach, ODP agus OPAS, maraon leis 

an Ard-Aighne – le chéile ar thrí ócáid chun saincheisteanna leantacha dlí laistigh den 

Oifig a phlé. Bhí cruinnithe démhíosúla ann, freisin, idir an Oifig agus Oifig Stiúrthóir 

na nIonchúiseamh Poiblí, chun cásanna bunreachtúla atá i bpáirt ag an dá Oifig a phlé. 

 

Bhí Aturnaetha Comhairleacha ainmnithe ag glacadh páirte le linn na bliana in obair 

coistí éagsúla rialachas tionscadail agus i ngrúpaí oibre, i gcomhthéacs neadú 

leanúnach an nua-Chórais Bianistíochta Cásanna agus Taifead. Lean na hAbhcóidí 

Comhairleacha uile, freisin, ag úsáid an chórais ar feadh na bliana. 

 

Bhí na hAbhcóidí Comhairleacha ag tacú leis an gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí le 

linn 2010, go háirithe i gcomhthéacs a chlár oibre atá san áireamh i dTríú Clár an 

Choimisiúin um Athchóiriú an Dlí. 

 

Bainistíocht Eolais  

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

na hOifigí a chur chun cinn le linn 2010, 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. 
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Bainistiú Riosca 

Le linn 2010, chuidigh na hAbhcóidí Comhairleacha le breisneadú na bpolasaithe 

maidir le bainistiú foirmeálta rioscaí laistigh den Oifig. Chuimsigh na polasaithe seo: 

 

 Tuairisciú rialta na nAturnaetha Comhairleacha i rith na bliana don Ard-

Aighne agus don CCB Dlí, ar chruinnithe idir an Ard-Stiúrthóir, an Leas-

ArdStiúrthóir agus Abhcóide Comhairleach I, agus do chruinnithe an Ghrúpa 

Abhcóidí Comhairleacha, ar réimsí agus ar ábhair suntasacha rioscaí; 

 Páirtíocht na nAbhcóidí Comhairleacha i bpróiseas shainaithint na gcásanna 

íogaire agus bunreachtúla atá le cuimsiú i dtuairiscí a chuirtear faoi bhráid an 

Rialtais maidir le cásanna dá shórt i Márta, Iúil agus Samhain 2010;   

 Tuairiscí rialta ón Leas-Ardstiúrthóir do chruinnithe na CCB áitiúla agus 

Príomhúla, agus don Choiste Iniúchóireachta, i gcomhthéacs neadú straitéis 

bainistíochta riosca ar fud na hOifige ag an gCoiste, a chuimsíonn polasaí 

riosca, clárleabhar rioscaí corparáide agus clárleabhair rioscaí na nGrúpaí agus 

na nAonad Gnó ar leith;  

 Athbhreithnithe Chinn na nGrúpaí Comhairleacha ar chlárleabhar rioscaí na 

nAbhcóidí Comhairleacha, agus críochnú ráitis ráthaíochta ina leith seo, de 

réir pholasaí na bainistíochta riosca. 

 

Bainistiú Airgeadais 

I 2010, ghlac Abhcóidí Comhairleacha ainmnithe páirt i dtionscadal chun comhéadan 

a fhorbairt idir an gCóras Bainistíochta Cásanna agus Taifead (ACME) agus an Córas 

Bainistíochta Airgeadais (CBA). Nuair a bheidh an fhorbairt seo lánfheidhmithe, 

cuideoidh sí le sainaithint gealltanas airgeadais agus neamhairgeadais, agus le 

riachtanais tuairiscithe bainistíochta costála. Ina theanntasan, ghlac Abhcóide 

Comhairleach I ainmnithe páirt, freisin, i bpróiseas forbartha Ráitis um Aschur 

Bliantúil na hOifige, go sonrach faoi inchuir mhonatóireachta, agus cuimsíodh 

seachadadh aschuir thar raon tascanna roghnaithe dlí sa Ráiteas, agus iad bainteach le 

Clár na nAbhcóidí Comhairleacha. 

 

Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta (CBFF) 

In 2010, ghlac na hAbhcóidí Comhairleacha páirt i bpróiseas um dhaingniú shamhail 

nua CBFF, lena n-áirítear Aiseolas Aníos laistigh den Oifig.  Ag tús na bliana, 
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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 

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 2010 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. 

Abhcóidí Comhairleacha tugtha ar Iasacht do Ranna Rialtais  

Le linn 2010, chuir an Oifig go mór le éifeacht na seirbhíse poiblí trí chuidiú le 

comhordú sheirbhísí dlí an Stáit. Bhí an Oifig ag soláthar comhairle agus 

buantacaíochta d’Abhcóidí Comhairleacha a tugadh ar iasacht do Ranna 

rannpháirteacha, i gcomhthéacs thionscnamh na hOifige chun Abhcóidí 

Comhairleacha a earcú, a oiliúint agus a thabhairt ar iasacht do Ranna Rialtais 

rannpháirteacha. Soláthraíonn an clár iasachta comhairle dlí agus treoir dhíreach do 

chliant-Ranna rannpháirteacha, agus faoi dheireadh 2010, bhí sé ag feidhmiú go 

rathúil i 11 Roinn. 

 

Coistí agus Grúpaí Oibre Idir-Roinne  
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Chuir na hAbhcóidí Comhairleacha comhairle ar fáil i rith 2010 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 2010. 

 

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 2010 le 

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

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  

Chapter 5: Progress Achieved in reaching Goal 2 

Goal 2 – Office of the Parliamentary Counsel 

To provide a high quality professional, specialist and efficient legislative drafting 

service to Government. 

Objective 1 

To draft 
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 Government Bills in accordance with the priorities set out in the Government 

Legislation Programme; 

 Committee and Report Stage amendments to Bills in a timely manner;  

 Statutory instruments (including regulations giving effect to acts of the 

European Communities) in a timely manner. 

 

 

Strategy 1 

 

Co-operate with the Government Legislation Committee in monitoring and 

supervising the implementation of the Government Legislation Programme. 

 

Performance Indicators 

 Preparation of  weekly reports for the GLC on the Bills that are being drafted 

in the Office; 

 Attendance by the Chief Parliamentary Counsel and Group Managers at 

meetings of the GLC; 

 Ensure that, where Ministers attend meetings of the GLC, officers from the 

Office who are drafting Bills for the Department for which he or she is 

responsible attend also.  

 

Strategy 2 

Deliver the Office’s key commitments in its Client Service Guide 2008 – 2010 and 

Client and Customer Charter for Parliamentary Counsel. 

 

Performance Indicators 

 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;  

 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. 

Accuracy, quality and consistency of draft legislation; 

General service delivery and professionalism of Parliamentary Counsel; 

Departmental contributions to service delivery; 

Improvements achieved over intervening periods. 

 

Straitéis 3 
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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; 

Strategy 3 

Co-operation with Advisory Counsel in the handling of legislation files.  

 

Performance Indicators 

Procedures and practices set out in the Report of the Group on the Quality 

Control of Legislation monitored and reviewed; 

 

 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. 

Strategy 4 

Continued development of knowledge management.  

 

Performance Indicators 

 Disseminate information and knowledge among drafters;  

 Collaborate with Advisory Counsel in the sharing of knowledge and expertise. 

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

bhfeidhm. 

Strategy 5 

Implement the risk management policy relevant to Parliamentary Counsel. 

 

Performance IndicatorsTáscaire Feidhmíochta  

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

an gCoiste Comhairleach Bainisteoireachta.  

 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.  

 

 

StrategyStraitéis 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. 

Participate in the development of Financial Management in the Office to ensure the 

delivery of outputs in accordance with the Office’s Annual Output Statement and 

ensuring value for money. 

 

Performance IndicatorsTáscaire 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 
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 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. 

 

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. 

Strategy 7 

 

In conjunction with the Government Legislation Committee plan for the delivery of 

the Government Legislation Programme. 

 

Performance Indicators 
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Review annually drafting services to ascertain what changes, if any, should be 

made in method of delivery or organisational management; 

 

Monitor and respond to emerging issues relevant to legislative drafting. 

 

 

Objective 2 

 

To implement the Office’s Human Resources Strategy relevant to Parliamentary 

Counsel. 

 

Strategy 1 

Recruit, train and develop new Parliamentary Counsel. 

 

Performance Indicators 

Seek appropriate Department of Finance sanction for and recruit Parliamentary 

Counsel as necessary;  

Review Office’s induction of new Parliamentary Counsel entrants; 

Further develop and progress the training of recently recruited drafters so as to 

ensure that they acquire requisite drafting skills within a timeframe that 

accords with international best practice; 

Regular meetings held with recently recruited drafters, supervise them closely 

and give them regular feedback on drafting;  

Training log for recently recruited drafters to be prepared and kept up-to-date by 

them and kept under review by Group Manager on a regular basis. 

 

Strategy 2 

 

Implement training programme relevant to Parliamentary Counsel. 

 

Performance Indicators 

Implement OPC programme for further/ongoing  training and development; 

 

 

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. 
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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 

 

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;   

Strategy 3 

 

Ensure correct application of PMDS for OPC staff. 

 

Performance Indicators 

 Implement the integrated PMDS and HR training and development priorities; 

 Annual review for members of each specialist group of progress toward 

meeting targets in PMDS, education, training and development. 

Objective 3 

 

To assist in the co-ordination of legal services of the State.  

 

Strategy 1 

 

Contribute to the ongoing process of making Acts of the Oireachtas more accessible 

and easier to produce. 

 

Performance Indicators 

 Continue to liaise with Houses of the Oireachtas staff on formatting of Bills;   

 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  
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 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.  

Ensure ongoing consultation with the Houses of the Oireachtas in relation to 

collaboration on the production of the Acts of the Oireachtas; 

Participate in collaborative initiatives (including the Interdepartmental Group on 

eLegislation chaired by the Department of the Taoiseach) that promote 

accessibility and coherence of the electronic Irish Statute Book. 

Strategy 2 

 

Contribute to effective public service by assisting in the co-ordination of the legal 

services of the State. 
 

Performance Indicators 

 

Ensure continued co-operation with the Law Reform Commission in its 

preparation of future Restatements and the Legislation Directory; 
 

Co-operation with legal advisers in Departments in relation to the finalisation of 

Heads of Bills; 
 

Continued participation in the delivery of appropriate training courses for the 

Civil Service on the legislative process.  

 

Dul chun cinn a baineadh amach  

Cuspóir 1 

 

An Coiste um Reachtaíocht an Rialtais  
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Lean Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte ar aghaidh le ról croílárnach a ghlacadh in 

obair an Choiste um Reachtaíocht an Rialtais i rith 2010. 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. 

 

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  

 

Le linn na bliana, chomhoibrigh Dréachtóirí Parlaiminte go dlúth lena 

gcomhghleacaithe i measc na Abhcóidí Comhairleacha, i gcomhthéacs dhréachtú na 

reachtaíochta. Chuimsigh seo cruinnithe rialta athbhreithnithe chun saincheisteanna 

dlí a phlé, de réir mar a d’éirigh siad le linn phróiseas an dréachtaithe. 

 

Bhí cruinnithe rialta ag Grúpaí ODP i rith na bliana leis an bPríomh-Dhréachtóir 

Parlaiminte chun ceist na n-ualaí oibre a phlé. Ina theanntasan, d’fhreastail na 

Dréachtóirí Parlaiminte uile ar chruinnithe rialta leis an Ard-Aighne i rith na bliana 

chun cúrsaí dréachtaithe reachtaíochta a phlé. Chuir na cruinnithe deiseanna 

luachmhara ar fáil chun fios gnó dlíthiúil agus tuairimí agus taithí ar dhréachtú a 

mhalartú le sain-Ghrúpaí éagsúla. D’aibhsigh na cruinnithe, freisin, saincheisteanna a 

chuir ar chumas ODP freagra níos éifeachtúla a thabhairt ar riachtanais cliaint i 

gcomhthéacs tosaíocht leanúnach a thabhairt do Bhillí a luaitear sa Chlár.  

 

Bainistíocht Eolais  

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

cinn i rith 2010, 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 
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Bainistíochta Eolais agus san Fo-Choiste Fios Gnó i gcomhthéacs forbairt straitéise 

nua bainistíochta eolais 2009-2012. 

 

 

 

Bainistíochta Riosca  

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

foirmiúil bainistíochta riosca i rith 2010.  Cuimsíonn na beartais seo: 

 Plé ar chúrsaí riosca-ghaolmhara a bhaineann le próiseas dréachtaithe 

reachtaíochta agus ODP, ag cruinnithe idir an Príomh-Dhréachtóir Parlaiminte 

agus Bainisteoirí Grúpa, cruinnithe le Grúpaí ar leith agus cruinnithe den CCB 

Dlí. 

 Freastal an Phríomh-Dhréachtóra Parlaiminte agus bainisteoirí Grúpa ODP ar 

chruinnithe de na CCB áitiúla agus Príomhúla, chun straitéis bainistithe riosca 

ar fud na hOifige a phlé, lena n-áirítear beartas riosca, clár rioscaí corparáide 

agus clár rioscaí na nGrúpaí éagsúla agus an Aonaid Gnó. 

 Athbhreithnithe Chinn na nGrúpaí Dréachtóirí ar chlár rioscaí na nDréachtóirí 

Parlaiminte agus críochnú ráitis ráthaíochta ina leith seo de réir an pholasaí 

bainistithe riosca. 

 

Bainistíocht Airgeadais 

I 2010, ghlac Dréachtóir Parlaiminte ainmnithe páirt i dtionscadal chun comhéadan a 

fhorbairt idir an Córas Bainistíochta Cásanna agus Taifead (ACME) agus an Córas 

Bainistíochta Airgeadais (CBA). Cuideoidh an fhorbairt seo, nuair a bheidh sí 

lánfheidhmithe, le sainaithint gealltanas airgeadais agus neamhairgeadais, agus le 

riachtanais tuairiscithe faisnéise na bainistíochta costála. Ghlac Dréachtóir 

Parlaiminte ainmnithe páirt i bpróiseas forbartha Ráiteas Aschuir Bhliantúil na 

hOifige, go sonrach, i leith monatóireacht ar ionchuir agus ar sheachadadh aschur thar 

raon tascanna dlí roghnaithe a bhain le Clár na nAbhcóidí Comhairleacha. 

 

An Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta (CBFF) 

In 2010 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 
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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. Mar a bhí sna blianta 

roimhe seo, ghlac ODP páirt i gcúrsaí oiliúna a sholáthraigh an LBFE faoin bpróiseas 

reachtaíochta. Cuidíonn na cúrsaí seo le Ranna dul i dtaithí ar an bpróiseas 

reachtaíochta, agus a chur ar a súile do chliant-Ranna an leibhéal teagaisc is gá chun 

seirbhís éifeachtúil dréachtaithe a éascú. 

 

Rialúchán agus Athchóiriú Rialála níos fearr  

 

I rith na bliana 2010, 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.  

 

 

An Tionscadal um Athchóiriú an Dlí Reachtúil 

Roimh 2010, rinneadh an-chuid oibre ar an Tionscadal um Athchóiriú an Dlí 

Reachtúil , ag críochnú le achtú an Achta um Athchóiriú an Dlí Reachtúil 2007, agus 

ina dhiaidh sin an Achta um Athchóiriú an Dlí Reachtúil 2009 i Nollaig 2009, dár 

toradh aisghairm na reachtanna réamhshaoirse a bhí caite nó as feidhm. De bharr na 

srianta fioscacha reatha, áfach, ba ghá an tionscadal a athbhreithniú i 2010. Faoi 

dheireadh na bliana, bhí ardphlé ar bun ag an Oifig le páirtithe a léirigh spéis in atosú 

an tionscadail, agus an cuspóir acu an chéad chéim a chríochnú ar bhonn costais a bhí 

laghdaithe go mór. 
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Ríomh-Leabhar Reachtanna na hÉireann (r-LRÉ) 

Cuireann an Oifig go mór leis an gclár r-Rialtais agus lena acmhainneacht feasta, go 

háirithe i gcomhthéacs bhainistíocht leanúnach agus nuashonrú ríomh-Leabhair 

Reachtanna na hÉireann (r-LRÉ). Maoirsíonn Grúpa r-LRÉ na hOifige (a bhfuil páirt 

ghníomhach ag Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte ann) próiseas bainistithe na 

seirbhíse seo. 

 

Le linn 2010, chuir Foireann Tionscadail Leabhar Reachtanna na hÉireann (ar a raibh 

ball de ODP agus comhghleacaithe ó thaobhanna Comhairle agus Riaracháin na 

hOifige) chun cinn forfheidhmiú ard-fheidhmiúlacht cuardaigh don r-LRÉ. Ó thús 

2010, foilsíodh Achtanna agus ionstraimí reachtúla ar bhonn míosúil ar an r-LRÉ. 

Faoi dheireadh na bliana chuimsigh an r-LRÉ Achtanna agus ionstraimí reachtúla ó 

1922 go 2010, agus an Treoirleabhar Reachtaíochta ó 1922 go hAibreán 2010. I 

ndeireadh 2010, bhí an r-LRÉ saincheaptha chun rochtain optamaithe a lamháil ar 

r-ghléasanna soghluaiste ar nós fón cliste, iPads, etc. 

  

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; 

Chapter 6: Progress Achieved in reaching Goal 3 

Goal 3 – Chief State Solicitor’s Office 
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To deliver a high quality specialist solicitor service to the Attorney General, the 

Departments and Offices in the areas of litigation and to provide high quality 

specialist legal advice and in property and transactional matters. 

 

Objective 1 

To use best practice in the delivery of legal services supported by the use of 

information technology and high quality knowledge and understanding of legal 

practice. 

 

Strategy 1 

 

Deliver the Office’s key commitments in its Customer Action Plan 2008 – 2010 and 

Customer Charter. 

Performance Indicators 

Compliance with the Customer Action Plan and Charter commitments evaluated 

through regular formal reviews and biennial client surveys. Benchmark progress and 

improvement against previous survey and review results which consider: 

 Relationship and Understanding; 

 Service Quality; 

 Responsiveness; 

 Documentation; 

 Feedback; 

 Complaints; 

 Service through Irish; 

 Physical Access. 

 

Strategy 2 

 

Maintain close co-operation with the Attorney General’s Office and Departmental 

legal advisers in the handling of legal work.  

Performance Indicators 

 

 Demonstrate co-ordination with legal advisers in Government Departments, 

Tribunals and Inquiries and other State Offices with regular review meetings; 

 Córas Bainisteoireachta na gCásanna agus na dTaifead a lánoibriú agus an 

obair dhlíthiúil go léir á hionramháil.  

 

StrategyStraitéis 3 

 

Forbairt leanúnach na bainistíochta eolais. 

Continued development of knowledge management. 

Performance IndicatorsTáscaire 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;  
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 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.  

 

StrategyStraitéis 4 

 

Beartais bhainistíochta riosca na hOifige a chur i bhfeidhm. 

Implement the risk management policies of the Office. 

 

Performance IndicatorsTáscaire 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. 

 

StrategyStraitéis 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. 

Participate in the development of Financial Management in the Office to ensure the 

delivery of outputs in accordance with the Office’s Annual Output Statement and to 

ensure value for money. 

 

Performance IndicatorsTáscaire Feidhmíochta  

 Ráiteas Aschuir Bliantúil a thabhairt ar aird don Chlár CSSO;  

 

 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;  
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 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. 

Strategy 6 

 

Planning for the future in CSSO legal services. 

 

 

Performance Indicators 

Review annually legal services provided and other activities to ascertain what 

changes, if any, should be made in method of delivery or organisational 

management; 

 

Monitor and respond to emerging legal issues.  

 

Objective 2 

To implement the Office’s Human Resources Strategy relevant to CSSO legal staff. 
 

StrategyStraitéis 1 

 

Foireann dlíthiúil CSSO a oiliúint agus a fhorbairt.  
 

Performance IndicatorsTáscaire Feidhmíochta  

 

 An t-insealbhú a chur ar fáil agus athbhreithniú a dhéanamh air d’iontrálaithe 

nua dlíthiúla;  
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 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. 

Strategy 2 

 

Develop and Implement strategic training programme in legal issues. 
 

Performance Indicator 

 

 Develop and Implement CSSO programme for further/ongoing strategic 

training and development; 

 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; 
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 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; 

Strategy 3 

 

Ensure correct application of the PMDS for legal staff. 
 

Performance Indicators 

 

Implement the integrated PMDS and HR training and development priorities; 

Annual review for members of each Division and Section of progress towards 

meeting targets in PMDS, education, training and development. 

 

Objective 3 

To assist in the co-ordination of legal services of the State 

 
Strategy 1 

 

Contribute to effective public service by assisting in the co-ordination of the legal 

services of the State. 

 

Performance Indicators 

 

Demonstrate co-ordination with legal advisers in client Departments and Offices, 

Tribunals and Inquiries through regular review meetings; 

Review and enhance the system to facilitate and co-ordinate the approach to 

domestic and ECJ litigation. 

 

Strategy 2 

 

Provide legal services to Government in the implementation of litigation policies and 

in the handling of cross-Departmental issues. 

 

Performance Indicators 
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Participate in interdepartmental working groups and in the Committees and 

Commissions listed in Appendix 4; 

 

 An chumarsáid riachtanach leis na Ranna Rialtais a chinntiú i ndáil le 

dlíthíocht Chúirt Bhreithiúnais na hEorpa;  

 

 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. 

An Dul Chun Cinn a Aimsíodh 
 

Le linn 2010, lean Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit ag díriú ar fhorbairt, ar 

fheabhsú agus ar mhionleasú seirbhísí dlí i réimsí a bhí tábhachtach do 

chliant-Ranna agus do chliant-Oifigí. Bhí an príomhfhócas i rith na bliana ar 

sheirbhísí dlí ardchaighdeáin a sholáthar ar shlí a bhí chomh heacnamaíoch 

éifeachtúil agus ab fhéidir. Leithdháileadh acmhainní laistigh den Oifig chun 

an cuspóir seo a bhaint amach: 

Chuimsigh na seirbhísí a cuireadh ar fáil le linn na bliana: 

 Feidhmiú leantach sainseirbhíse chun déileáil le iarratais ar 

Bharrántais Gabhála na hEorpa agus ar Eiseachadtaí 

 Feidhmiú leantach sainseirbhíse chun déileáil le 

saincheisteanna Conarthaí Tráchtála agus soláthair 

 Feidhmiú leantach sainseirbhíse a dhéileálann le obair 

tearmainn, inimirce agus aisdúichiú 

 Feidhmiú leantach foirne tiomanta chun déileáil le dlíthíocht 

sainriachtanas, leas an linbh, agus táillí tithe altranais 

 Feidhmiú leantach painéil ar glaoch chun déileáil le cúrsaí 

práinneacha sa Chúirt lasmuigh d’uaireanta oifige 

 Feidhmiú leantach painéil chun déileáil le ionchoisní lasmuigh 

de Bhaile Átha Cliath. 

 

Seirbhís Ardchaighdeáin don Chustaiméir 

Go luath i 2010, rinne OPAS Suirbhé ar Sheirbhis don Chustaiméir chun 

athbhreithniú breise a dhéanamh ar an tseirbhís a bhí ar fáil. Bhí toradh an-
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sásúil ar an suirbhé seo, rud a chinntigh gur fheidhmigh an Oifig go láidir i 

leith a gealltanas i gCairt an Chustaiméara, agus mar a léirigh comparáid le 

torthaí suirbhé a rinne an Oifig i 2006. Fuarthas go raibh leibhéal an-ard sna 

príomhghnéithe seirbhíse don chustaiméir, mar atá, caighdeán seirbhíse, 

freagrúlacht, agus caighdeán na cáipéisíochta. 

 

Bainistiú Eolais 

Le linn 2010 lean an fhoireann dlí in OPAS ag cothú cultúir rannta eolais, ag tabhairt 

buntaca do sheachadadh comhairle dlí don Rialtas, do Ranna agus d’Oifigí trí 

fhreastal agus trí rannpháirtíocht i gcruinnithe faoi Cheisteanna Dlí, agus trí pháirt  a 

ghlacadh in ullmhú Treoirleabhar Tagartha Dlí. Rinneadh tuilleadh oibre, freisin, le 

linn na bliana, ar shainaithint na bpobal ag a raibh cleachtas a dtacódh na hOifigí leis 

chun roinnt an eolais a fheabhsú i réimsí criticiúla dlí. Lean Aonad Leabharlainne 

agus Fios Gnó OPAS ag cothú scileanna taighde dlí agus ag cuidiú leis an bhfoireann 

leibhéal oilteachta a bhaint amach in úsáid ríomh-fhoinsí eolais dlí. Ghlac foireann dlí 

OPAS páirt sa Choiste Bainistíochta Eolais agus san Fhochoiste Fios Gnó i 

gcomhthéacs forbartha nua-Straitéis Bainistíochta Eolais 2010 - 2013. 

 

Bainistiú Riosca 

Le linn 2010, thug OPAS cuidiú gníomhach chun polasaithe foirmeálta bainistithe 

riosca a neadú a thuilleadh agus a fhorfheidhmiú laistigh den Oifig. Le linn na bliana, 

pléadh cúrsaí a bhí bainteach le rioscaí ag cruinnithe Rannáin agus Rannóige agus ag 

cruinnithe CBA áitiúla agus Dlíthiúla. D’fhreastail Cinn Rannáin, agus ghlac siad 

páirt i gcruinnithe de Chomhchoiste Bainistíochta Príomhúil Oifig Shráid 

Mhuirfean/OPAS i gcomhthéacs fhorfheidhmiú na straitéise bainistíochta riosca ar 

fud na hOifige, lena n-áirítear beartas riosca, clár corparáide rioscaí, agus clár rioscaí 

Grúpaí agus Aonad Gnó ar leith. D’athbhreithnigh Cinn Rannáin na clár rioscaí agus 

chomhlánaigh siad ráiteas ráthaíochta ina leith, de réir an bheartas bainistithe riosca. 

 

Bainistíocht Airgeadais 

I 2010, ghlac aturnae ainmnithe páirt i dtionscadal chun comhéadan a fhorbairt idir an 

Córas Bainistíochta Cásanna agus Taifead (ACME) agus an Córas Bainistíochta 

Airgeadais (CBA). Cuideoidh an fhorbairt seo, nuair a bheidh sí lánfheidhmithe, le 

sainaithint gealltanas airgeadais agus neamhairgeadais, agus le riachtanais tuairiscithe 
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faisnéise i leith bainistíocht costála. Ghlac Cinn Rannáin, freisin, páirt i bpróiseas 

forbartha Ráiteas Aschur Bliantúil na hOifige, go sonrach maidir le monatóireacht ar 

inchuir agus ar sheachadadh aschur thar raon tascanna dlí a roghnaíodh agus a bhain 

le Clár OPAS a bhí cuimsithe sa Ráiteas. 

 

An Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta (CBFF) 

In 2010  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 

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 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. 
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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, 2010.  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 2010 chun 

bainistíocht a dhéanamh ar shaincheisteanna a thagann chun cinn taobh amuigh de 

ghnáthuaireanta oibre.   
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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. 

 

Performance IndicatorsTáscaire 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. 

Review and develop specific recruitment and selection methodology so as to enhance 

the ability of the Offices to attract,  select and retain suitable and high potential 

candidates. 

 

Performance IndicatorsTáscaire 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. 

 

Performance IndicatorsTáscaire 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;  

Formatted: Bullets and Numbering



 
 

 

69 

 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. 

 

Feidhmíochta  

 

 An próiseas Páirtíochta a athbhreithniú go bliantúil,  

 

Straitéis 7 

 

Athbhreithniú a dhéanamh ar oibriú Ionad Doiciméadaithe na CSSO. 

Review operation of CSSO Documentation Centre. 

 

Táscairí Feidhmíochta  

 

Athbhreithniú iomlán.  

 

ObjectiveCuspóir 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. 

 

Performance IndicatorsTáscaire 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. 

Maintain Office capability to operate FMS (Agresso). 

 

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. 

Recommendations of Mullarkey Report on accountability of Secretaries General and 

Accounting Officers reviewed annually in Merrion Street Office and CSSO within set 

timeframes. 

 

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.  
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Cuspóir 3 

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. 

 

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. 

Evaluation feedback from staff; 

 

Implement approved improvements. 
 

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; 
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 Cur i bhfeidhm córas cuí Fios Gnó chun teacht leis an riachtanais a aithníodh. 

 

Straitéis 4 

 

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 

Objective 4 

To implement a Modernisation Programme that supports the achievement of the 

Offices’ Goals and is allied with the Civil Service Modernisation Programme. 
 

 

 

Strategy 1 

 

Implement agreed commitments set out in Modernisation Action Plans within agreed 

timeframes. 

 

Performance Indicators 
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 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. 

Delivery of the Offices’ key service delivery commitments as set out in the Client and 

Customer Charters and Client Service Guide 2008 – 2010 and Customer Action Plan 

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.  

 

 

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 
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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. 

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; 

Identify and implement appropriate technical solutions to deliver improved library, 

research and know-how services to users. 

 

 Athbhreithniú a dhéanamh ar nósanna imeachta oilteachta. Bunachair sonraí 

chuí oilteachta a roghnú agus a chur i gcrích;  
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 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;Review the joint 

AGO/CSSO/LRC Library Management System (LMS) with a view to 

planning the future development of the LMS.  Plan/implement any necessary 

developments and enhancements to the system;   

 

 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.  

 Review the level of library and research services provided to external 

Government lawyers.  

 
 

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; 

 

 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 
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 Athbhreithniú a dhéanamh ar leagan amach bailiúchán priontaí;Review layout 

of print collections; 

 

 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. 

 

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 

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    
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Merrion Street Office 

Objective 1 

Human Resource Strategy, Merrion Street   

  

During 2009 the Office continued the implementation of the Human Resources 

Strategy 2008 - 2010. The continued embedding of PMDS was a key development 

during the year.  

 

 

 

 

Recruitment  

De bharr na státchairde ar earcaíocht ar fud na Seirbhíse Poiblí níor reáchtáil an Oifig 

aon chomórtais earcaíochta i rith 2010.  

 

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 2010.  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)  

Bhí an Oifig 100% géilliúil do CBFF i gcás 2010, le gach próifíl róil agus na 

hathbhreithnithe eatramhacha agus bliantúla don bhliain curtha i gcrích agus 

seolta chuig an Aonad Acmhainní Daonna, laistigh d’amchreata comhaontaithe. 

Leanfaidh an Oifig ag forfheidhmiú aon fheabhsuithe ar an gcóras a aontaítear 

go lárnach. 

 

Saoire Bhreoiteachta 

Go luath i 2010, rinne an Oifig iniúchadh ar a saoire bheoiteachta i 2008 agus 2009, 

mar chuid dá straitéis chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a tógadh i 

dTuairisc Speisialta an Ard-Reachtaire Cúnta agus Ciste maidir le Asláithreacht 

Tinnis sa Státseirbhís.  Eisíodh moltaí don CBA ina dhiaidh sin. De thoradh 
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fhorfheidhmiú na moltaí seo, tharla laghdú foriomlán ar an méid saoire tinnis a 

charnaigh baill foirne. Léiríonn athbhreithniú 2010 ar an leibhéal saoire tinnis, gur 

glacadh 614 (nó 30%) níos lú lá i gcomparáid le 2008. Ba é €70,446 an coigealtas i 

gcomparáid le leibhéil 2008. 

 

Cóiríocht 

Le linn na bliana, lean an Oifig ag athbhreithniú riachtanais cóiríochta na hOifige 

agus rinne sí teagmháil le ionadaithe Oifig na nOibreacha Poiblí, de réir mar ba ghá, 

lena chinntiú go raibh na háiseanna uile oiriúnach. 

 

An Coiste Comhpháirtíochta  

Bhí páirt lárnach ag an gCoiste Comhpháirtíochta in Oifig Shráid Mhuirfean i gcónaí i 

rith 2010 maidir le forbairt leanúnach an chultúir athraithe san Oifig. Tháinig an 

Coiste le chéile 7 n-uaire go rialta le linn na bliana.  Ba é fócas an Choiste, ar a bhfuil 

ionadaithe ón Oifig uile, déileáil le saincheisteanna bunúsacha a bhaineann leis an 

Oifig agus le cúrsaí mar atá, cinn a bhain le forfheidhmiú Chláir Nuachóirithe na 

Státseirbhíse uile agus Phlean Gníomhaíochta na hOifige maidir le Comhaontú na 

Seirbhíse Poiblí 2010-2014 (Comhaontú Pháirc an Chrócaigh).  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 2010: 

Grád Baineann Fireann 

 Líon (%) Líon (%) 
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An tArd-Stiúrthóir  
1 (100) 0 (0) 

An Príomh-Dhréachtóir 

Parlaiminte 

1 (100) 0 (0) 

Céad Dréachtóir Parlaiminte 0 (0) 1 (100) 

An Leas-Ardstiúrthóir 0 (0) 1 (100) 

Rúnaí Cúnta 5 (56) 5 (44) 

Príomhoifigeach 12 (46) 12 (54) 

Príomhoifigeach Cúnta 17 (59) 12 (41) 

 

 

Inrochtaineacht do Dhaoine faoi Mhíchumas  

Sáraíonn an céatadán foirne le míchumais ag deireadh 2010, mar a bhí riamh, sprioc 

3% an Rialtais.  The Office continued to monitor its accessibility including through its 

website, and ensured that all renovation or maintenance work took into account the 

needs of persons le disabilities.  

 

Oiliúint agus Forbairt  

Lean Aonad Oiliúna agus Forbartha Oifig Shráid Mhuirfean ar aghaidh ag soláthar 

ardchaighdeán deiseanna oiliúna agus forbartha i rith 2010, 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. 

De bharr drochstaid na heacnamaíochta, áfach, bhí ar an mbainistíocht agus ar an 

bhfoireann na deiseanna oiliúna a laghdú agus a threorannú do theagmhais chriticiúla, 

amháin. 

 

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 2010.  

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 €150927.00 an caiteachas foriomlán ar oiliúint agus forbairt in 2010.Bhí 1.58% 

den dáileadh párolla don bhliain i gceist leis an tsuim sin.  Tá liosta iomlán na gcúrsaí 
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ar freastalaíodh orthu agus miondealú ar an gcaiteachas oiliúna mar chuid d’Aguisín 

H den Tuarascáil seo. 

Throughout the year staff were encouraged and facilitated in undertaking training 

identified in their Role-Profile Forms for 2009.  The Office further embedded the 

importance of PMDS for continued professional and personal development and 

endeavoured to deliver on its commitment to developing the skills and potential of all 

staff. 

 

Overall expenditure on training and development in 2009 was €146,737.20. This 

amount represented 1.42% of the payroll allocation for the year.  A full breakdown of 

training and development expenditure in contained in Annex H of this Report. 

 

Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit  

 

Straitéis Acmhainní Daonna  

Ba é an fócas a bhí ann don Oifig i rith 2010 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 2010, bhí dul chun cinn suntasach 

déanta ag an Oifig maidir leis na réimsí tosaíochtaí seo a leanas den Phlean 

Gníomhaíochta a chur i bhfeidhm:  

 

Earcú 

Le linn 2010, d’fhág 15 ball foirne an Oifig agus ba de bharr scoir beirt acu seo. Le 

linn 2010, tháinig 7 ball foirne isteach san Oifig, bhí roinnt ball ag filleadh ó shosa 

gairme agus líonadh 3 post faoin scéim ath-imlonnaithe. 

 

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.  Aontaíodh ar phríomhtháirgí 

insoláthartha samplacha agus nuachineálacha a bhain le géilliúntas do Bheartas Glas 
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na hOifige agus don Chomhshaol Oibre Dearfach, agus forfheidhmíodh iad do 

thimthriall CBFF 2010.  



 
 

 

82 

 

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 

Leanúnach (CPD) a dhéanamh. Le linn an timthrialla a thosaigh an 1 Eanáir 2010, ní 

mór go mbeadh 11 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 

Le linn 2010, ní dhearnadh na hoibreacha tógála a moladh in aice le Osmond House 

agus úsáideadh an láithreán mar charrchlós. 

 

Le linn na bliana, rinne OOP athbhreithniú ar Osmond House, maidir leis an úsáid ab 

fhearr den spás a bhí ar fáil. Tá súil le tuairisc ar an athbhreithniú go luath i 2011. 

 

D’athbhreithnigh an Oifig na roghanna maidir le stóráil agus aisghabháil comhad i 

rith na bliana. Cuireadh béim bhreise ar stóráil sheachtrach chun go mbeadh na 

pacáistí agus na hoifigí ag teacht leis na riachtanais Sláinte agus Sábháilteachta. 

 

Oiliúint agus Forbairt, agus cursaí Oiliúna, a chuireadh ar fáil i 2010 

Ba é ról an Aonaid Oiliúna agus Forbartha (AOF) oiliúint spriocdhírithe a sholáthar 

don fhoireann i rith 2010. Le linn 2010, ghabh AOF de láimh roinnt réimsí oiliúna atá 

sainaitheanta ag an bhfoireann ina bhFoirmeacha Oiliúna agus Forbartha Pearsanta 

faoin gCóras Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta (CBFF), agus i réimsí 

tosaíochta na hOifige, lena n-áirítear oiliúint Sláinte & Sábháilteachta ar nós oiliúint i 

láimhseáil don fhoireann ar fad agus oiliúint mar mharascal dóiteáin, topaicí Éagsúla 

Dlí ar nós r-fhollasú, dlí na dócmhainneachta, breithiúnas Meadows, agus réimsí eile 

dlí a bhfuil spéis ag an bhfoireann iontu, agus saincheisteanna Riaracháin ar nós 

feasacht faoi féinmharú agus faisnéis airgeadais phearsanta. Le linn 2010, dhírigh 

AOF a fhócas go leanúnach ar oiliúint intí a sholáthar don fhoireann. 
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Leithdháil an Oifig le linn 2010, €241,000 in iomlán ar sholáthar oiliúna, ar fhorbairt 

agus ar fhoghlaim d’fhoireann na hOifige. Leagann Iarscríbhinn H den Tuarascáil 

seo sonraí amach maidir le oiliúint agus forbairt agus cúrsaí oiliúna a cuireadh ar fáil 

d’fhoireann OPAS le linn 2010. 

 

An Chairt Dínite 

Sheol an Oifig a Cairt Dínite ag tús 2010, ar fhreastail an-chuid ball foirne air. 

Reáchtáladh seimineáir um Thimpeallacht Oibre dhearfach chomh maith do bhaill 

foirne le linn 2010. 

 

Ionadaíocht Inscne 

Faoi dheireadh 2010, 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 62%, agus ba ionann na 

mball foirne mná ag an leibhéal Príomh-Oifigigh nó os a chionn agus 44%.   

  

 

Inrochtaine do Dhaoine faoi Mhíchumas  

Faoi dheireadh 2010, sháraigh comhréir na foirne faoi mhíchumas an sprioc Rialtais 

3%. 

 

Coiste Comhpháirtíochta 

Le linn 2010, lean an Coiste Comhpháirtíochta agus fo-ghrúpaí gaolmhara in Oifig 

Phríomh-Aturnae an Stáit ag cur le forbairt leanúnach chultúr an athraithe san Oifig. 

 

I Samhain 2010, rinne an Oifig athbhreithniú ar fheidhmiú phróiseas na 

comhpháirtíochta san Oifig, rud a chothaigh tiomantas athnuaite na bpáirtithe uile don 

Phróiseas Comhpháirtíochta. 

 

Oifig Shráid Mhuirfean agus OPAS 

 

Creat Faisnéise Bainistíochta (CFB) 

Le linn 2010, bhí fócas na nOifigí ar neadú agus ar fhorfheidhmiú leanúnach Phlean 

Tionscadail CFB na nOifigí. Rinne na hOifigí dul chun cinn breise le linn na bliana ar 

fhorbairt comhéadain idir an nua-Chóras Bainistíochta Cásanna agus Taifead agus an 
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Córas Bainistíochta Airgeadais. Nuair a bheidh an fhorbairt seo lánfheidhmithe i 

2011, cuideoidh sí le sainaithint gealltanas, agus na riachtanais tuairiscithe faisnéise 

airgeadais agus neamhairgeadais agus bainistíochta costála. 

 

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 

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 2010.  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 2010; 

 tuarascálacha míosúla airgeadais don Choiste Comhairleach Bainistíochta 

agus don Roinn Airgeadais; 

 an Ráitis Aschuir Bhliantúil 2010. 

 

Formatted: Bullets and Numbering



 
 

 

85 

Tuarascáil an Ghrúpa Oibre um Chuntasacht na nArdrúnaithe agus na 

nOifigeach Cuntasaíochta (Tuarascáil Mullarkey)   

Choimeád na hOifigí rialuithe inmheánacha airgeadais faoi athbhreithniú i rith 2010, a 

ndearnadh athbrhreithniú ar ghnéithe díobh chomh maith i gcomhthéacs iniúchtaí 

sonracha inmheánacha.  

 

D’athbhreithnigh iarcheann Riaracháin OPAS na gnáthaimh airgeadais sa dá Oifig, 

agus bhí dréacht-tuairisc ar an athbhreithniú ar fáil lena bhreithniú ag deireadh 2010. 

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 

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 2010.    

 

An Coiste Iniúchóireachta  

Tháinig an Coiste Iniúchóireachta, ar a bhfuil triúr pearsanra seachtrach agus ionadaí 

ó gach Oifig, le chéile 4 huaire i rith 2010. 

 

Seo a leanas na Tuairiscí Iniúchta a d’athbhreithnigh an Coiste Iniúchóireachta i 2010: 

 Scrúdú ar fhorfheidhmiú agus ar Chomhall an CBFF ag Oifig an Ard-Aighne, 

Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit agus ag an gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí 

 Scrúdú ar Chaiteachas sna hAonaid Leabharlainne agus Fios Gnó in Oifig an 

Ard-Aighne, Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit agus sa Choimisiún um 

Athchóiriú an Dlí 

 Scrúdú ar Oiliúint in Oifig an Ard-Aighne, in Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit 

agus sa Choimisiún um Athchóiriú an Dlí 

 Scrúdú ar Phóiseas Táillí na nAbhcóidí 

 Athscrúdú ar Chomhall Chiorcalán 11/82 na Roinne Airgeadais a rialaíonn 

Taisteal & Cothabháil Oifig an Ard-Aighne, Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit 

agus an Choimisiúin um Athchóiriú an Dlí 

 Scrúdú Gnáthamh Dheireadh na Míosa maidir leis an Mórleabhar Ginearálta 

in Oifig an Ard-Aighne agus in Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit. 
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 Scrúdú i leith Chomhall na Rialacha Sláinte & Slábháilteachta in Oifig an 

Ard-Aighne, in Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit agus sa Choimisiún um 

Athchóiriú an Dlí 

 Athscrúdú na Tuairisce ar Mholtaí, in Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit, in Oifig 

an Ard-Aighne agus sa Choimisiúin um Athchóiriú an Dlí. 

 

Le linn 2010, d’athbhreithnigh an Coiste Iniúchóireachta, freisin, forbairtí sna 

tionscadail CFB agus ACME agus i straitéis bainistithe riosca na nOifigí. 

 

Plean um Athbhreithniú ar Luach ar Airgead agus Beartas 

Value for Money and Policy Review Plan   

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 2010.  

 

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.  

Further progress on finalising Reviews of Stenographer’s Services and Costs 

Recovery in the CSSO was made during the year.  

 

Íocaíochtaí Úis faoi Reachtaíocht um Íoc Pras Cuntas 

Interest Payments under Prompt Payment of Accounts legislation 

In Oifig Shráid Mhuirfean níor tabhaíodh aon íocaíochtaí um ús pionósach i rith 2010.  

 

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 2010. 

See Annex E for the Offices Reports on Payment Practices for 2009. 

 

Cuspóir 3 
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An Córas Bainistíochta Cásanna agus Taifead (ACME)  

Díríodh i rith na bliana 2010 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.  

 

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.  

 

Bhí ról suntasach, freisin, ag Aonad TF Shráid Mhuirfean i mbainistiú agus i 

bhfeabhsú ríomh-Leabhar Reachtanna na hÉireann. Tá sonraí níos sainiúla le fáil áit 

eile sa tuarascáil seo. 

 

Acht na dTeangacha Oifigiúla 

I mBealtaine 2010, i ndiaidh iarratas a fháil ón Aire Gnóthaí Pobail, Comhionannais 

agus Gaeltachta, tionscain an Oifig próiseas athbhreithnithe don Scéim reatha agus 

ullmhaíodh dhréacht-Scéim nua d’Oifig Shráid Mhuirfean agus d’Oifig Phríomh-

Aturnae an Stáit de réir Alt 15 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Chuimsigh an 

próiseas, aighneachtaí a iarraidh ó pháirtithe leasmhara trí fhógraí i nuachtáin agus 

irisí náisiúnta. Tar éis dul i gcomhairle agus plé leis an Roinn, aontaíodh ar Scéim nua 

don tréimhse 2010-2013, leis an 18 Deireadh Fómhair 2010 mar dháta tosaithe. 

Leagann an nua-Scéim reachtúil amach na seirbhísí a chuirfidh na hOifigí ar fáil trí 

mheán na Gaeilge, an Bhéarla, agus trí Ghaeilge agus Bhéarla araon , agus na bearta a 

ghlacfar lena chinntiú i gcás aon tseirbhís nach gcuireann an Oifig ar fáil trí Ghaeilge, 

go gcuirfear ar fáil í laistigh d’amchreat 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.    
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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); 

 Feidhmeoidh córas d’fhonn athbhreithniú ar an líon foirne atá líofa sa 

Ghaeilge a chinntiú.  
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Ráiteas Straitéise 2011 – 2013 

I Lúnasa 2010, thionscain Bord Eagarthóireachta Ráiteas Straitéise na hOifige, ar a 

bhfuil ionadaithe ó Oifig Shráid Mhuirfean agus Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit, an 

próiseas chun nua-Ráiteas Straitéise 2011-2013 a fhorbairt. Faoi dheireadh na bliana, 

bhí dul chun cinn suntasach déanta, lena n-áirítear glacadh ar láimh próiseas 

comhairliúcháin le Ranna agus Oifigí Rialtais, le páirtithe leasmhara eile agus leis an 

bpobal, agus anailís déanta ar an timpeallacht ina bhfeidhmíonn na hOifigí. Cuireadh 

siar forbairt bhreise ar an nua-Ráiteas Straitéise go 2011, tar éis Chinneadh Rialtais 

ina thaobh seo. 

 

Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2010-2014 (Comhaontú Pháirc an Chrócaigh) 

I nDeireadh Fómhair 2010, d’fhoilsigh Oifig an Ard-Aigne, Sráid Mhuirfean, i 

gcomhar le Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit agus an Coimisiún um Athchóiriú an Dlí, 

Plean Gníomhaíochta chun na gealltanais faoi Chomhaontú na Seirbhíse Poiblí (Páirc 

an Chrócaigh) 2010-2014 a fhorfheidhmiú. Cuimsíonn an Plean an-chuid athruithe, 

forbairtí agus tionscnamh atá forfheidhmithe cheana féin, an-chuid atá á gcur chun 

cinn faoi láthair agus roinnt don todhchaí. Is é cuspóir na n-athruithe, éifeachtúlacht, 

agus seirbhís don chustaiméir a fheabhsú agus costais a laghdú. Cuimsíonn cuid de na 

tionscnaimh a mholtar sa phlean gníomhaíochta chun seachadadh seirbhísí dlí a 

fheabhsú, leithdháileadh acmhainní ar shaincheisteanna práinneacha dlí, feabhsú 

modhanna cumarsáide chun rochtaineacht agus freagrúlacht do pháirtithe leasmhara a 

mhéadú, bainistiú eolais a fheabhsú, gach beart is gá a dhéanamh chun cabhrú le 

cliaint na hOifige cuspóirí Chomhaontú na Seirbhíse Poiblí a aimsiú, caiteachas ar 

tháillí gairmiúla a rialáil agus costais a dhámhtar don Stát a aisghabháil. Tá an Plean 

Gníomhaíochta ar fáil ar shuíomh gréasáin na hOifige.  

 

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  
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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.Tá rochtain ar fáil ar, e.g. 

ríomh-Leabhar Reachtanna na hÉireann, Pleananna Forfheidhmithe Chomhaontú na 

Seirbhíse Poiblí 2010-2014 (Comhaontú Pháirc an Chrócaigh), gnáthaimh a 

bhaineann le fostú abhcóidí seachtracha, agus foilseacháin na nOifigí. 

 

Córas éifeachtach comhadaithe agus Ionad Taifead a choinneáil: 

Druideadh comhaid 1890 in Oifig an Ard-Aighne i 2010. Stóráiltear comhaid san 

Oifig in ord uimhreach, de réir na gcoinbhinsiún uimhrithe comhad san Oifig, nó 

déantar iad a chatalógú sula gcuirtear iad chuig stóras daingean seachtrach. Coinnítear 

comhaid íogaire san Oifig nó cuirtear i mboscaí daingne Boghta faoi rochtain 

theoranta iad. 

 

Comhall dualgas faoin Acht um Chartlann Náisiúnta: 

Críochnaíodh Tionscadal an OAA um Chartlann Náisiúnta do 2010 roimh an 

spriocdháta – aistríodh 1755 comhad chuig an gCarlann Náisiúnta i Sráid an Easpaig, 

lena n-áirítear 99.26% de na comhaid cáipéisithe a sceidealaíodh le haghaidh aistrithe. 

Coinníonn an Oifig deimhnithe maidir le coinneáil na gcomhad nár aistríodh. 

 

Táirgeadh sonraí staitistiúla lena n-úsáid i dtuairiscí bainistíochta: 

Le cuidiú an Aonaid TF, tig leis an gClárlann tuairiscí ar leith a tháirgeadh maidir le 

feidhmeanna éagsúla na hOifige. Déantar anailís bhreise ar na tuairiscí seo, ansin, 

chun sonraí staitistiúla a bhaint astu lena n-úsáid ag an mbainistíocht. 

 

Seirbhísí taighde dlíthiúil agus fios gnó: 

 

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. 
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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 

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.  
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In OPAS, freisin, cuireadh seisiúin fhoirmeálta oiliúna agus seisiúin indibhidiúla 

saincheaptha ar fáil don fhoireann. I measc na dtopaicí bhí, ríomh-acmhainní do 

thaighde dlíthiúil, an tAontas Eorpach ar an ngréasán, sainoiliúint i mbonneagar na 

tráchtála, agus úsáid Leabharlann OPAC. 

 

In Oifig Shráid Mhuirfean, thacaigh an tAonad le soláthar seisiún oiliúna ag Abhcóidí 

Comhairleacha ar an dlí riaracháin do státseirbhísigh. 

 

Cur le Bainistiú Eolais 

Le linn na bliana, lean an dá Aonad ag cothú cultúir i leith chomhroinnt an eolais 

laistigh den dá Oifig agus eatarthu. Lean an fhoireann dlí sa dá Oifig ag roinnt eolais 

ar shaincheisteanna topaiciúla a raibh spéis acu iontu trí mheán cruinnithe ar 

shaincheisteanna dlí. D’fhoilsigh na hAonaid sé eagrán den Fheasachán Dlí agus dhá 

eagrán déag den Fholáireamh faoi Bhreithiúnais i rith na bliana. 

  

Ghlac an dá Aonad páirt sa Choiste Bainistíochta Eolais, agus bhí páirt shuntasach 

acu i bhforbairt nua-Straitéis Bainistíochta Eolais le linn 2010 agus i bhforfheidhmiú 

an mholta maidir le feidhm fios gnó, mar a rianaítear é i gCaibidil 3 Cuid II (forbairtí 

eagraíochtúla). 
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Iarscríbhinn A 

 

Billí Rialtais a Foilsíodh le linn 2010 

 

Teideal an Bhille 

An Bille Leithreasa 2010 

An Bille um Airm Bhitheolaíocha 2010 

An Bille um Athchóiriú an Bhainc Ceannais 2010 

An Bille Ceimiceán (Leasú) 2010 

An Bille um an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2010 

An Bille um Fhreagairt don Athrú Aeráide 2010 

An Bille um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist) 2010 

An Bille Iomaíochta (Leasú) 2010 

An Bille um Orduithe Ceannaigh Éigeantaigh (Teorainneacha Ama) a 

Fhadú 2010 

An Bille um Fhorais Creidmheasa (Cobhsúchán) 2010 

An Bille um Cheartas Coiriúil (Córas Fianaise Fhóiréinsí agus Bunachar 

Sonraí ADN) 2010 

An Bille um Cheartas Coiriúil (Substaintí Sícighníomhacha) 2010 

An Bille um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí) 2010 
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An Bille um an Dlí Coiriúil (Cosaint agus an Teaghais) 2010 

An Bille um an Dlí Coiriúil (Gealtacht) 2010 

An Bille Oideachais (Leasú) 2010 

An Bille um Rialáil Leictreachcais (Leasú) (Tobhach Ioncaim Carbóin) 

2010 

An Bille Fuinnimh (Oibleagáid Bhithbhreosla agus Forálacha 

Ilghnéitheacha) 2010 

An Bille um Shaoráid Iasachta an Limistéir Euro 2010 

An Bille um Chobhsaíocht Airgeadais Eorpach 2010 (1 cóip faighte) 

An Bille Airgeadais 2010 

An Bille um Bearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail 

(Uimh. 2) 2010 

An Bille um Chiste Scoláireachta George Mitchell (Leasú) 2010 

An Bille Sláinte (Leasú) (Uimh. 2) 2010 

An Bille Sláinte (Leasú) 2010 

An Bille Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha) 2010 

An Bille um Inimirce, Cónaí agus Cosaint 2010 

An Bille Deochanna Meisciúla (An Lárionad Náisiúnta Comhdhála) 2010 

An Bille Rialtais Áitiúil (Méara agus Údarás Réigiúnach Bhaile Átha 

Cliath 2010 
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An Bille um Altraí agus Mná Cabhracha 2010 

An Bille um Shábháilteacht Peitriliam (Taiscéaladh agus Astarraingt) 

2010 

An Bille Sláinte Poiblí (Tobac) (Leasú) 2010 

An Bille Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2010 

An Bille Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2010 

An Bille Leasa Shóisialaigh 2010 

An Bille um Údarás Na Gaeltachta (Leasú) 2010 

An Bille Comhdhlúite Cánach Breisluacha 2010 

An Bille um Leas Cúnna 2010 

An Bille um Fhiadhúlra (Leasú) 2010 
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Iarscríbhinn B 

 

Achtanna a Ritheadh i 2010 

 

Teideal an Achta 

An tAcht Uchtála 2010 

An tAcht Leithreasa 2010 

An tAcht Eadrána 2010 

An tAcht um Athchóiriú an Bhainc Cheannais 2010 

An tAcht Ceimiceán (Leasú) 2010 

An tAcht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí 

Áirithe de chuid comhchónaitheoirí 2010 

An tAcht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Ardráta agus Bonneagar 

Cumarsáide Leictreonaí) 2010 

An tAcht Iomaíochta (Leasú) 2010 

An tAcht um Orduithe Ceannaigh Éigeantaigh (Teorannacha Ama a Fhadú) 

2010 

An tAcht um Fhorais Chreidmheasa (Cobhsúchán) 2010 

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú 

Sceimhlitheoireachta) 2010 

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Substaintí Sícighníomhacha) 2010 

An tAcht um an Dlí Coiriúil (Gealtacht) 2010 
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An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil 2010 

An tAcht um Bunachais Pórúcháin Madraí 2010    

An tAcht um Rialáil Leictreachais (Leasú) Tobhac Ioncaim Carbóin 2010 

An tAcht Fuinnimh (Oibleagáid Bhithbhreosla agus Forálacha Ilghnéitheacha) 

2010 

An tAcht um Shaoráid Iasachta an Limistéir Euro 2010 

An tAcht um Shaoráid Chobhsaíochta Airgeadais Eorpach 2010 

An tAcht Airgeadais 2010 

An tAcht um Beartas Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2010 

An tAcht Fíneálacha 2010 

An tAcht um Chiste Scoláireachta George Mitchell (Leasú) 2010 

An tAcht Sláinte (Uimh.2) 2010 

An tAcht Sláinte (Leasú) 2010 

An tAcht Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha) 2010 

An tAcht um Iascach Intíre 2010 

An tAcht Deochanna Meisciúla (An Lárionad Náisiúnta Comhdhála) 2010 

An tAcht Loingis Cheannaíochta 2010 
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An tAcht um Shábháilteacht Peitriliam (Taiscéaladh agus Astarraingt) 2010 

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2010 

An tAcht um Éilliú a Chosc (Leasú) 2010 

An tAcht Sláinte Poiblí (Tobac) (Leasú) 2010 

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre 2010 

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2010 

An tAcht Leasa Shóisialaigh 2010 

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2010 

An tAcht um Udarás na Gaeltachta (Leasú) 2010     

An tAcht Comhdhlúite Cánach Breisluacha 2010 

An tAcht um Fhiadhúlra (Leasú) 2010 
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Iarscríbhinn C 
 

Aguisín C 
 

Oifig an Ard-Aighne 

 

Vóta 3, Oifig Shráid Mhuirfean 

 
Aschur don bhliain 2010 agus meastachán do na blianta 2010 agus 2011 

 

Meastachán agus aschur don bhliain 2010 agus meastachán ar an méid is gá sa bhliain 

dár críoch 31 Nollaig 2011 do thuarastail agus costais Oifig an Ard-Aighne, lena n-

áirítear deontas i gcabhair. 

 

 Seirbhís 

 

RIARACHÁN 

Meastachán 

Soláthair 

2010 

€000 

Aschur 

Sealadach 

2010 

€000 

Meastachán 

Soláthair 

2011 

€000 

A.1. TUARASTAIL, PÁ AGUS 

LIÚNTAIS 

 

10,148 

 

9,570 

 

10,391 

A.2. TAISTEAL AGUS 

COTHABHÁIL 

 

120 

 

65 

 

70 

A.3. COSTAIS 

TEAGMHASACHA 

710 

 

 

557 

 

 

640 

 

 

A.4. SEIRBHÍSÍ POIST AGUS 

TEILEACHUMARSÁIDÍ 

 

 

120 

 

 

107 

 

 

125 

A.5. INNEALRA OIFIGE AGUS 

SOLÁTHAIRTÍ OIFIGE 

EILE AGUS SEIRBHÍSÍ 

BAINTEACHA 

 

 

994 

 

 

543 

 

 

695 

A.6. COSTAIS ÁITRIBH 

OIFIGE  

 

240 

 

118 

 

215 

A.7. SEIRBHÍSÍ COMHAIRLE   

20 

 

1 

 

20 

A.8. LUACH AIRGID AGUS 

ATHBHREITHNITHE 

POLASAÍ 

- - - 

A.9. SAINEOLAS DLÍTHIÚIL A 

CHONRÚ 

966 720 668 

 FO-IOMLÁN 13,318 11,681 12,824 

  

SEIRBHÍSÍ EILE 

   

B. RANNÍOCAÍ LE 

EAGRAÍOCHTAÍ 

IDIRNÁISIÚNTA 

 

 

38 

 

 

77 

 

 

38 
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C. AN COIMISIÚN UM 

ATHCHÓIRIÚ AN DLÍ 

(DEONTAS I gCABHAIR) 

 

 

2,385 

 

 

2,349 

 

 

2,191 

D. COSTAIS GHINEARÁLTA 

DLÍ 

 

60 

 

80 

 

50 

  

OLLMHÉID IOMLÁN 

 

15,801 

 

14,187 

 

15,103 

  

GEARR 

   

E. LEITHREASAI I 

gCABHAIR 

 

570 

 

731 

 

788 

  

GLANMHÉID IOMLÁN 

 

15,231 

 

13,456 

 

14,315 
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Oifig an PhríomhAturnae Stáit 

 

Vóta 13 

 
Aschur don bhliain 2010 agus Meastachán do na blianta 2010 agus 2011 

 

Meastachán agus Aschur don bhliain 2010 agus meastachán ar an méid is gá sa 

bhliain dár críoch 31 Nollaig 2011 do thuarastail agus costais Oifig an 

PhríomhAturnae Stáit. 

 

 Seirbhís 

 

RIARACHÁN 

Meastachán 

Soláthair 

2010 

€000 

Aschur 

Sealadach 

2010 

€000 

Meastachán 

Soláthair 

2011 

€000 

A.1. TUARASTAIL, PÁ AGUS 

LIÚNTAIS 

 

15,000 

 

14,539 

 

14,995 

A.2. TAISTEAL AGUS 

COTHABHÁIL 

 

92 

 

57 

 

61 

A.3. COSTAIS 

TEAGMHASACHA 

 

1,120 

 

947 

 

1,070 

A.4. SEIRBHÍSÍ POIST AGUS 

TEILEACHUMARSÁIDÍ  

 

450 

 

369 

 

400 

A.5. INNEALRA OIFIGE AGUS 

SOLÁTHAIRTÍ OIFIGE 

EILE AGUS SEIRBHÍSÍ 

BAINTEACHA  

 

920 

 

738 

 

835 

A.6. COSTAIS ÁITRIBH 

OIFIGE 

 

385 

 

359 

 

412 

A.7. SEIRBHÍSÍ COMHAIRLE   

29 

 

18 

 

29 

A.8. 

 

 

 

SEIRBHÍSÍ DLÍTHIÚLA 

SEACHTRACHA 

 

 

439 

 

 

 

 

241 

 

 

 

 

 

280 

 

 

A.9. LUACH AIRGID AGUS 

ATHBHREITHNITHE 

POLASAÍ 

 

14 

 

- 

 

- 

  

FO-IOMLÁN 

 

20,200 

 

18,559 

 

18,449 

 

 

 

 

 

 

SEIRBHÍSÍ EILE 

   

B. TÁILLÍ DON 

CHOMHAIRLE  

 

14,350 

 

12,372 

 

14,350 

C. COSTAIS GHINEARÁLTA 

DLÍ  

 

3,616 

 

3,942 

 

3,616 
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OLLMHÉID IOMLÁN  

 

39,327 

 

38,282 

 

36,415 

 GEARR  

 

   

D. LEITHREASAÍ I 

gCABHAIR 

 

1,604 

 

1958 

 

1,860 

  

GLANMHÉID IOMLÁN 

 

35,886 

 

33,593 

 

34,811 
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Iarscríbhinn D  

 

Vóta 3 

 Teimpléad & Ráiteas faoi Aschur Bliantúil 2010 
 

1. Ráiteas Achomhair ar na Spriocanna Ardleibhéil do Vóta na hOifige, le 

Táscaire Tionchair Comhiomlán do gach Sprioc Ardleibhéil, atá 

comhsheasmhach leis an Ráiteas Straitéise agus crostagartha leis na Cláir atá 

leagtha amach ag rannán 5 go 6 thíos faoi gach Sprioc Ardleibhéil. 
 

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. 
 

Formatted: Bullets and Numbering
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(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.   
 

 2. Buiséad iomlán don Vóta – de réir foinse chistithe de réir bliana: 

 
REV 

2009 

€milliún 

Aschur 

2009 

€milliún 

Meastachán 

2010 

€milliún 

Athrú 

ar 

Aschur 

Glanchaiteachas Vótáilte 17.500 15.651 15.231  

-2.7% 

Leithreasaí i gCabhair 0.733 0.670 0.570 -14.9% 

OllchaiteachasVótáilt

e 

18.233 16.321 15.801 -3.2% 

Neamhvótáilte (foinse Stáit) 0.030 0.024 0.007 -70.8% 

Ollchaiteachas Iomlán 18.263 16.345 15.808 -3.3% 

de bhua –  Tuarastal  an 

Státchiste 

12.395 11.339 10.827 -4.5% 

     

Líon na bhFostaithe Seirbhíse Poiblí 

an chuid díobh a bhí go díreach i 

mbun na dtrí Chlár 

169 

109 

149 

109 

 

143 

 

104 

 

 
*Chuimsigh na Leithreasaí i gCabhair i 2009 an Tobhach Pinsin – €731,000 – agus is é an figiúr 

tobhaigh measta ábhartha do 2010 ná €562,000. 

 

3. Miondealú ar an Ollchaiteachas Iomlán ag 2 thuas de réir Cláir   

  REV 2009 Aschur 2009 Meastachán 

2010 

Athrú ar 

Aschur 

     

 €milliún €milliún €milliún  
Ainm an Chláir:     

Na hAbhcóidí 

Comhairleacha 

7.834 7.242 7.404 +2.2% 

Na Dréachtóirí 

Parlaiminteacha 

6.818 5.782 6.012 +3.9% 

An Coimisiún um 

Athchóiriú an Dlí 

3.611 3.321 2.392 -28.0% 

Ollchaiteachas Iomlán 18.263 16.346 15.808 -3.3% 

 

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. 
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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.             

2 Is ar bhonn táscach amháin a shanntar acmhainní riaracháin do gach Clár. 

 

Ionchuir 

 
2009 €milliún  

Aschur 2009 

€milliún 

Meastachán 

2010 €milliún 

Athrú ar 

Aschur 

Caiteachas Cláir 

- Reatha 

- Caipiteal 

5.176 4.167 3.908 -6.2% 

Tacaíocht Riaracháin agus eile
 

- Pá 

- Neamhphá 

1.511 

1.147 
2.221 

0.854 

2.190 

1.306 

-1.4% 

+52.9% 

Ollchaiteachas Iomlán 

Cláir 

8.655 7.713 7.834 +2.2% 

     

Líon Foirne a fostaíodh ar Chlár 

(lánaimseartha coibhéiseach) 

mar a bhí ag deireadh bliana. 

- Státseirbhísigh 

- Seirbhísigh Phoiblí eile 

 

49 

 

45 

 

47 

 

4.4% 

 

Is Clár oiliúna straitéiseach a fhorbairt agus a chur i gcrích maidir le saincheisteanna dlíthiúla agus 

bainisteoireachta. 
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Aschuir 
 

 

2009 

 

2009 

 

2010 

 

Sprioc Aschuir Aschur Aimsithe Sprioc Aschuir 

 

  

PRÍOMHASCHUIR 

 

 

 

 

 

 

Slánúchán monatóirithe 100% na 

n-iarratas ar chomhairlí dlí a 

d’éiligh cliant-Ranna. 

 

 

 

 

Comhairle ar Chomhaid 

Comhairleacha 

 

Aimsithe 90.35%  

 

 

 

 

 

Slánúchán monatóirithe 100% na 

n-iarratas ar chomhairlí dlí a 

d’éiligh cliant-Ranna. 

 

 

 

 

Slánúchán monatóirithe 100% na 

n-iarratas ar chomhairlí dlí a 

d’éiligh cliant-Ranna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comhairle ar Chomhaid 

Dlíthíochta 

 

Aimsithe 97.8%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slánúchán monatóirithe 100% na 

n-iarratas ar chomhairlí dlí a 

d’éiligh cliant-Ranna. 

 

 

 

 

Slánúchán monatóirithe 100% na 

n-iarratas ar chomhairlí dlí a 

d’éiligh cliant-Ranna. 

 

 

Comhairle ar Dhréachtú Comhad 

                 

Aimsithe 91.67%  

 

 

 

 

 

Slánúchán monatóirithe 100% na 

n-iarratas ar chomhairlí dlí a 

d’éiligh cliant-Ranna. 

 

Nótaí: 

(i) Seasann % na bhfigiúirí aimsithe don chomhréir i 2009 d’iarratais a fuarthas, i gcomparáid leis an méid ar 

pléadh leo. Níl slánúchán 100% lán-inaimsithe go praiticiúil, toisc nach bhfaightear iarratais i gcónaí in am 

chun comhairle a chur ar fáil roimh dheireadh na bliana céanna. 

(ii) Ní fhéadfadh na figiúirí seasamh don raon iomlán idirghníomhaíochta le cliaint. Is gá so-athráiteacht 

gníomhaíochta idir Abhcóidí Comhairleacha agus cliant-Ranna a chuireann san áireamh luas seachadta 

comhairlí airithe don Rialtas. Mar shampla, saincheapadh an córas bainistíochta cásanna agus taifead 

(ACME) chun staitisticí a bhailiú maidir le comhfhreagras foirmeálta bunaithe ar pháipéir agus r-phoist, arb 

é bunús na hoibre isteach agus amach. Ach tugtar an-chuid comhairle le linn cruinnithe nó ar chomhráite fóin 

le Ranna. Ina theanntasan, d’fhéadfaí déileáil ar tús le obair maidir le ceisteanna éigeandála nó íogaire ó 

thaob na tráchtála de, lasmuigh de chóras ACME, agus nach n-uathghabhfaí iad dá réir sin. Bheadh an obair 

maidir le bearta éigeandála airgeadais mar shamplaí de seo. 

(iii) I gcás Comhad Dlíthíochta, tugadh comhairle go háirithe ar na réimsí dlí seo a leanas: 

 

CBCE/CECD     -          623 

Eiseachadadh                -          143 

Athbhreithniú Breithiúnach                    -          323 

Athbhreithniú Breithiúnach Tearmainn                 -          196 

Ionchúiseamh Aireachta                    -             37 

Toghairm Iomlánach                   -           398 

Cuimsíonn  seo comhaid atá rangaithe mar chinn Íogaire. Ag am ar bith i rith na bliana bheadh an Oifig ag 

plé le thart ar 251 príomhchás a mheastar a bheith íogair. Astu seo bheadh 126 acu bunreachtúil agus 125 

ginearálta. 

(iv) Is é gnó na nAbhcóidí Comhairleacha, comhairle dlí a sholáthar dá gcliaint mar fhreagra ar a n-iarratais. Tá 

sé deacair méid na n-iarratas sin a thuar go cruinn, agus mar sin socraítear ár spriocanna aschuir chun ár 

bhfreagairt ar éilimh na gcliaint a thomhas. 
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Tascairí Feidhmíochta 

- Léirigh Suirbhé Cliaint maidir leis na seirbhísí a sholáthraigh Abhcóidí 

Comhairleacha in Aibreán 2008, go raibh méadú ar na rátaí feidhmíochta i 

leith seachadadh seirbhísí ar thorthaí suirbhé den chineál céanna i 2006 

faoi gach fachtóir – Cumarsáid, Freagrúlacht agus Tráthúlacht, Cruinneas 

agus an Caighdeán, Aschur agus Seachadadh Seirbhísí. Is fiú seo a lua i 

gcúinsí inar tharla méadú ar ionchas cliant sna ceithre réimsí uile. 

D’fhoilsigh an Oifig Treoirleabhar Seirbhísí don Chliant agus Cairteanna 

Custaiméara leasaithe sa dá theanga i Meitheamh 2009, ag cur san áireamh 

an tsuirbhé ar shástacht cliant agus custaiméirí, ceisteanna a tógadh ag 

cruinnithe de Bhuan-Phainéil Cliaint agus Custaiméara ar leith na 

dtaobhanna Comhairleach agus Riaracháin, agus d’Oifig na nDréachtóirí 

Parlaiminte, agus forbairtí ábhartha ag an lárleibhéal. Déanfar an chéad 

suirbhé eile i bhfómhar na bliana seo. 

 

- Atheagraíodh na Grúpaí Comhairleacha in Eanáir 2009 chun toradh 

athbhreithniú na speisialtachtaí a dáileadh ar gach ceann den chúig 

shainghrúpa laistigh den oifig a léiriú. 

 

- D’aontaigh an Oifig le Oifig Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí go 

n-aistreofaí go buan an fhreagracht as ionchúisimh iascaigh chuig an Oifig 

sin le héifeacht ón 1 Lúnasa 2009.  

 

- Le linn 2009, earcaíodh 1 nua-Abhcóid Comhairleach Grád III, bhí 13 

Abhcóide Comhairleach ag feidhmiú ar iasacht i 10 Roinn: Sláinte & 

Leanaí, Oideachas & Eolaíocht, Airgeadas, Cumarsáid, Fuinneamh & Bia, 

Dlí agus Ceart agus Athchóiriú Dlí, Talmhaíocht, Iascach & Bia, 

Comhshaol, Oidhreacht & Rialtas Áitiúil, Iompar agus Gnóthaí Sóisialta & 

Teaghlaigh. Fuair na hAbhcóidí Comhairleacha seo uile oiliúint san Oifig 

sular tugadh ar iasacht iad. D’éascaigh na hiasachtaí an déileáil le 

saincheisteanna gnáthaimh laistigh den Oifig ar bhonn intí, agus go 

honnghníomhach. Lamhálann sé, freisin, páirteachas suntasach na 

gComhairleoirí Dlí in ábhair níos tábhachtaí, agus feabhsaíonn sé an 

ghníomhaíocht idir an Oifig agus na Ranna sna cúrsaí seo. 
 

- Bhí Abhcóidí Comhairleacha páirteach i gcomhairliú ar an-chuid de na 

Billí a dréachtaíodh in Oifig Dhréachtóirí Parlaiminte an Rialtais, cuid acu 

le amscálaí an-ghearra, ó thaobh sheachadadh na comhairle dlí a bhí 

riachtanach agus, de ghnáth, coimpléascach.  Bhí Abhcóidí Comhairleacha 

páirteach, freisin, i gcomhairliú agus i stiúradh dlíthíochta i gcomhar le 

Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit. 

 

- Sheol na hAbhcóidí Comhairleacha dhá sheisiún aon-lae den ‘Cúrsa dlí 

riaracháin do státseirbhísígh’ ar 11ú Feabhra agus 11ú Meitheamh 2009. 

Bhain tríocha a hocht státseirbhíseach ó Ranna agus Oifigí éagsúla leas as 

na seisiúin i 2009, agus bhí an t-aiseolas uathu an-dearfach. Tá seisiún eile 

den chúrsa seo sceidealta do Mheitheamh 2010 agus luaigh tríocha a 

seacht duine go nuige seo go bhfuil spéis acu freastal air. 
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5. Sprioc Ardleibhéil Chlár na nDréachtóirí Parlaiminteacha: 

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.  
 

Ionchuir  

 2009 

€ m 

Aschur 2009 

€ m  

An Bhliain 
2010 

€ m 

Athrú ar 

Aschur 

Caiteachas Cláir  

- Reatha 

- Caipiteal 

 

1.417 

 

1.445 

 

0.989 

 

-31.6% 

 

Tacaíocht Riaracháin agus 

eile  

-           Pá 

- Neamhphá 

 

 

0.518 

1.676 

 

 

        0.665 

1.211 

 

 

0.470 

0.933 

 

 

-29.3% 

-23.0% 

 

Ollchaiteachas 

Cláir Iomlán 

3.611 3.321 2.392 -28.0% 

An Líon Foirne a fostaíodh 

ar an gClár  (lánaimseartha 

coibhéiseach) mar a bhí ag  

deireadh na bliana  

- Státseirbhísigh 

-     Seirbhísigh Phoiblí eile 

 

29 

 

25 

 

19 

 

-24.0% 
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Aschuir  

 

 2009 

 

2009 2010 

 Aschur 

Sprice 

Aschur a 

Gnothaíodh 

Aschur 

Sprice 

ASCHUIR CHINNLÍNTE    

Billí a foilsíodh  

36 

33 

 

52 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

Billí ar siúl ag deireadh na bliana  

- 

 

27 

 

- 

Leasuithe Coiste agus Céim Tuarascála 

na mBillí a comhlánaíodh 

 

- 

 

4,663 

 

- 

Ionstraimí Reachtúla a comhlánaíodh  

250 

 

270 

 

250 

Ionstraimí Reachtúla ar siúl ag 

deireadh na bliana 

 

- 

 

126 

 

- 

    

 

Nóta ar na Spriocanna Aschuir 
Leagann an Rialtas spriocanna agus tosaíochta amach agus faomhann sé iad i 

gcomhthéacs Chlár Reachtaíochta an Rialtais do gach seisiún Dála tríd an ‘A’ liosta. 

Maoirsíonn an Coiste gach Bille Rialtais a mholtar ón am a chuirtear ar Chlár 

Reachtaíochta an Rialtais é go dtí deireadh a ascnaimh trí Thithe an Oireachtais. 

 

In aon bhliain ar leith, rialaíonn riachtanais na Ranna a urraíonn iad, saolré dhul chun 

cinn na mBillí a bhfuil siad freagrach astu. Maraon leis an ‘A-liosta’, tugtar tosaíocht 

do reachtaíocht éigeandála a éiríonn, i measc rudaí eile, as cinntí cúirte nó as freagraí 

ar chonspóidí sóisialta, eacnamaíochta nó polaitíochta. 

 

Bíonn tionchar, freisin, ag an líon leasuithe is gá a dhréachtú i mbliain ar bith, ar 

aschur foriomlán Billí agus Achtanna na bliana sin. Ciallaíonn sin gur gá acmhainní 

dréachtaithe ODP a chaitheamh go mion minic, mar a léiríonn figiúirí 2009, ag 

dréachtú leasuithe ar Bhillí a tionscnaíodh sna blianta roimhe sin. Is gnó 

ríthábhachtach leanúnach é seo ag ODP. 

 

In aon bhliain ar leith, tá sé deacair éilimh na Ranna Rialtais ar sheirbhísí Oifig na 

nDréachtóirí Parlaiminte don Rialtas, i leith Ionstraimí Reachtúla, a mheas ag tús na 

bliana, os rud nach bhfuil aon chlár lárnaithe ann chun Ionstraimí dá shórt a 

sheachadadh, i gcomparáid leis na Billí. Mar sin de, tá aschur na nIonstraimí 

Reachtúla ag brath ar chineál agus ar ábhar na nIonstraimí atá de dhíth. 
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Tascairí Feidhmíochta 
- Fuair ODP roinnt iarratas suntasach práinneach le linn 2009, go háirithe de 

bharr na ndeacrachtaí leanúnacha geilleagair atá ag an tír. Bhí cuid de na 

Billí seo bainteach le cúrsaí baincéireachta agus airgeadais, agus b’éigean 

iad a dhréachtú agus a fhoilsiú mar ábhar práinne. 

 

- In iomlán, dréachtaíodh mar ábhar tosaíochta 13 Billí nach raibh sceidealta 

i gClár Reachtaíochta an Rialtais don Seisiún Parlaiminte sin. 

 

- Earcaíodh 3 Dréachtóir Pairliminte Cúnta Grád II ón bpainéal a bhí ann le 

linn 2009, mar aon le Dréachtóir Parlaiminte Comhairleach amháin a 

earcaíodh do thréimhse 6 mí. 

 

- I 2009, lean an Oifig ag bainistiú an Tionscadail um Athchóiriú an Dlí 

Reachtúil, tar éis don Rialtas dréachtú an Bhille a fhaomhadh in Aibreán 

2008. De thoradh na saincheisteanna buiséid, áfach, glacadh de láimh Bille 

ar scála níos lú agus bhí sin ag déileáil le Achtanna Áitiúla agus Pearsanta 

suas go dtí 1850, leis an mbliain sin san áireamh, agus Achtanna 

Príobháideacha go dtí 1750 agus an bhliain sin san áireamh. 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). Cuireadh gnéithe eile den tionscadal ar fionraí, ar 

feitheamh maoiniú a bheith ar fáil. Tá an Bille ar an gceathrú mórphíosa 

reachtaíochta maidir le athchóiriú an dlí reachtúil agus, i gcomhar leis an 

Acht um Athchóiriú an Dlí Reachtúil 2007, tá sé ar cheann de na cláir is 

leithne um athchóiriú an dlí reachtúil atá glactha de láimh áit ar bith ar 

domhan. 

 

- I 2009, lean an Oifig ag teagmháil le Roinn an Taoisigh, Oifig Thithe an 

Oireachtais, an Coimisiún um Athchóiriú an Dlí, Gníomhaireacht 

Sholáthairtí an Rialtais agus páirtithe leasmhara eile, maidir leis an 

mbealach ina bhféadfadh reachtaíocht a bheith níos inrochtana agus so-

tháirgthe. Rinne Foireann Tionscadail Leabhar Reachtanna na hÉireann (ar 

a raibh baill den ODP agus a gcomhghleacaithe ó na thaobhanna 

Comhairleach agus Riaracháin den Oifig) próiseas tairiscinte le haghaidh 

ríomh-sheirbhísí foilsitheoireachta a riar, chun tuilleadh feidhmiúlachta a 

chur ar fáil i leith inneall cuardaigh. Ar bhonn an phróisis seo, rinneadh 

conradh nua agus tá obair ar an tionscadal ag dul ar aghaidh. 

 

- Thug na Dréachtóirí Parlaiminte léirithe do státseirbhísigh faoin bPróiseas 

Reachtaíochta i Márta, Bealtaine, Meitheamh agus Meán Fómhair. Bhí an 

t-aiseolas uathu an-dearfach, mar a bhí cheana sna blianta roimhe sin. 
 

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. 
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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  
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Aschuir 

 

2009 2009 2010 

Sprioc Aschuir  Aschuir Aimsithe Sprioc Aschuir 

PRÍOMH-ASCHUIR 

 

  

6 Tuairisc 3 Tuairisc 7 Tuairisc 

5 Páipéar Comhairliúcháín 8 Páipéar Comhairliúcháín 3 Páipéar Comhairliúcháín 

Athráitis ar 44 Acht, sraith-

Achtanna san áireamh 

 

Tá dréacht-Athráis 34 Acht 

(sraith-Achtanna san áireamh) 

faofa ag na Ranna ábhartha 

agus á n-ullmhú do 

dheimhniú an Ard-Aighne. 

 

Bhí Athráitis 10 Acht, sraith-

Achtanna san áireamh, á 

ndéanamh go dtí dheireadh na 

bliana. 

Athráitis deiridh gach ceann 

den 44 Acht, dár toradh thart 

ar 40 Athráiteas ar Achtanna 

an Chéad Chláir lena 

n-áirítear sraith-Achtanna. 

 

 

Forbairt an Dara Clár 

Athráiteas. 

Nuashonrúcháin den 

Treoirleabhar Reachtaíochta 

2006–2008  

 

Nuashonrúcháin den 

Treoirleabhair Reachtaíochta 

2006–2007  

 

Rianadh ionstaimí reachtúla 

2006–2007  

Nuashonrúcháin den 

Treoirleabhar Reachtaíochta 

2008–2009 

 

Rianadh ionstaimí reachtúla 

2008–2009 

 

Uaslódú ábhair réamh-1922 a 

bhí ar iarraidh. 

Comhdháil Bhliantúil na 

bPáirtithe Leasmhara 

 

 

Comhdháil Bhliantúil na 

bPáirtithe Leasmhara 

Comhdháil Bhliantúil na 

bPáirtithe Leasmhara 

 

 

 

An Chéim dréacht-Tuairisce 

de Leasuithe ar an mBille 

um Athchóiriú an Dlí Talún 

agus Tíolactha 

An Chéim dréacht-Tuairisce 

de Leasuithe ar an mBille um 

Athchóiriú an Dlí Talún agus 

Tíolactha 2006. 

(An tAcht um Athchóiriú an 

Dlí Talún agus Tíolactha 

2009, dáta feidhme 1 Nol. 

2009)  

 

 

 

Neamhbhainteach 

Suirbhéanna ar Shástacht 

Custaiméara le haghaidh 

Seimineár / Comhchomhairlí 

/ Comhdháil Bhliantúil na 

bPáirtithe Leasmhara 

Cur i láthair páipéar do 20 

comhdháil tríú páirtí / 50 

Cruinniú le comhlachtaí 

leasmhara / Rannpháirt i 

nGrúpa r-Reachtaíochta agus 

i 4 Seimineár 

Cur i láthair páipéar do 

comhdhálacha tríú páirtí / 

Cruinnithe le comhlachtaí 

leasmhara / Rannpháirt i 

nGrúpa r-Reachtaíochta agus 

i 4 Seimineár 

 

Cuimsíonn Sprioc Aschuir an Choimisiúin: 

-  10 Príomh-Aschur faoi Thríú Clár an Choimisiúin um Athchóiriú an Dlí 

2008-2014 ina bhfuil 10 Páipéar / Tuairiscí Comhairliúcháin. I measc na 

dTuairiscí beidh Tuairisc ar Bhainistiú Fiacha Pearsanta agus 

Forfheidhmiú Fiachais (lena n-áirítear Bille um Bainistiú Fiachais agus 
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Forfheidhmiú Fiachais), Tuairisc ar an Malairt Modhanna le Díospóidí a 

Réiteach (a chuimsíonn dréacht-Bhille Eadrána) agus Tuairisc ar 

Chomhtháthú agus Athchóiriú Achtanna na gCúirteanna (lena n-áirítear 

dréacht-Bhille Eadrána) agus Tuairisc ar Chomhtháthú agus Athchóiriú 

Achtanna na gCúirteanna (lena n-áirítear dréacht-Bhille um Chomhtháthú 

agus Athchóiriú na gCúirteanna ina bhfuil 300 alt, agus aisghairm atá 

molta ar thar 100 Acht réamh-1922). I measc na bPáipéar Comhairliúcháin 

beidh Páipéar Comhairliúcháin ar Roghnú agus Ionadaíochas Giúiréithe 

agus Páipéar Comhairliúcháin ar Rial na Clostráchta i gCásanna Sibhialta 

agus Coiriúla. 

 

-  Críochnú an Chéad Chláir Athráitis, as ar tháinig cur i láthair deimhnithe 

ón AA do thart ar 40 athráiteas. Tá roinnt céimeanna i gceist i ngach 

athráiteas, ón gcéad dréacht go dtí go gcuirtear i láthair an AA é le 

haghaidh deimhnithe. D’fhaomhaigh na Ranna ábhartha bunús athráitis an 

Chéad Chláir agus tá siad á dtiontú go XML faoi láthair chun ríomh-

fhoilsiú agus comhoiriúnacht leis an ríomhstór reachtaíochta a chumasú. 

An chéad chéim eile ná RC deiridh agus a gcur faoi bhráid an AA le 

haghaidh deimhnithe. Tá obair ar an 10 athráiteas atá fágtha sa Chéad 

Chlár idir lámha. 

 

-  Forbairt an Dara Clár Athráiteas, bunaithe ar chomhairliúchán le Grúpa 

Úsáideoirí a ionadaíonn do pháirtithe leasmhara. 

 

-  Soláthar ábhar HTML le haghaidh fhoilsiú an Treoirleabhair 

Reachtaíochta 2006-2009 ar an r-LRÉ agus nuashonruithe míosúla den 

Treoirleabhar Reachtaíochta ina dhiaidh sin. 
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Teimpléad de Ráiteas Aschuir Bliantúil 2010 
 

1. Ráiteas achomair ar Spriocanna Ardleibhéil an Ghrúpa Vótála Aireachta, lena bhfuil Táscaire 

Tionchair Comhiomlán atá bainteach leis agus atá comhsheasmhach leis an Ráiteas/na Ráitis 

Straitéise, agus crostagartha do na Cláir atá leagtha amach i rannáin 3 & 4 thíos faoi gach Sprioc 

Ardleibhéil.   

 

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. 
 

 

* Mar atá sna Meastacháin Buiséid / Meastacháin Leasaithe  

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 2009 REV € 

m 

20089 

Aschur 

€m 

2010 €m % Athraithe 

ar Aschur 

Glanchaiteachas Vótáilte* 35,886 33,491 34,811 -4 

Leithreasaí i gCabhair*              3,441              4,708 1,604 -66 

Ollchaiteachas Vótáilte* 39,327 38,199 36,415 -5 

Neamhvótáilte (foinse Stáit)     

Ollchaiteachas Iomlán     

lena mbaineann – Pá 

Státchiste 

16,303 15,831 15,000 -5 

Líon na bhFostaithe Seirbhíse 

Poiblí  
249 233 230 -1 

 

2. Buiséad Iomlán de réir Grúpa Vóta Aireachta – de réir foinse chistithe de réir bliana    

 source of funding by year: 
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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. 
 

 

 

Ainm an Chláir: 2009 REV 

€m 

2009 

Aschur 

€m 

2010 

€m 

% 

Athraithe 

ar Aschur 

Seirbhís Aturnae 39,327 38,199 36,415 -5 

Ollchaiteachas Iomlán 
39,327 38,199 36,415 -5 

* Amhail na Meastacháin Bhuiséid / Meastacháin Leasaithe 
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4. Sonraí Cláir ar leith do gach clár 

 

[CLÁR – SOLÁTHAR SEIRBHÍS ATURNAE] 

 

Ráiteas faoin Sprioc Ardleibhéil ábhartha de réir an Ráitis/na Ráiteas Straitéise: 

 

- Príomhstraitéisí chun Sprioc Ardleibhéil a aimsiú de réir an Ráitis/na Ráiteas Straitéise. 

 

 Seachaid príomhghealltanais na hOifige atá ina Plean Gníomhaíochta 2008-2010 agus sa 

Chairt Custaiméara. 

 

 Bí i ndlúthchomhar le Oifig an Ard-Aighne go leanúnach agus le comhairleoirí dlí na 

Ranna nuair atá obair dlí á láimhseáil. 

 

 Forbairt leanúnach ar bhainistiú eolais. 

 

 Forfheidhmigh polasaithe bainistíochta riosca na hOifige. 

 

 Glac páirt i bhforbairt na Bainistíochta Airgeadais san Oifig, lena chinntiú go seachadtar 

aschuir de réir Ráiteas Aschuir Bliantúil na hOifige, agus go bhfaightear luach ar airgead. 

 

 Pleanáil don todhchaí maidir le seirbhísí dlí OPAS. 

 

 Earcaigh, oil agus forbair foireann dlí nua OPAS. 

 

 Forbair agus Forfheidhmigh clár straitéiseach oiliúna i leith saincheisteanna dlíthiúla. 

 

 Cinntigh ceartfheidhmiú an CBFF don fhoireann dlí. 

 

 Cuir cion le seirbhís éifeachtach phoiblí trí chabhrú le comhordú seirbhísí dlí an Stáit. 

 

 Soláthraigh seirbhísí dlí don Rialtas maidir le forfheidhmiú beartas dlíthíochta agus 

láimhseáil saincheisteanna tras-Rannacha. 

 

- Réasúnaíocht faoin dóigh ina gcuireann aschuir an Chláir leis na príomhstraitéisí seo. 

 
Seirbhís aturnae a sholáthar do Ranna agus d’Oifigí rialtais le béim ar leith ar sheirbhís 

ardchaighdeáin sna réimsí seo a leanas: 

 

 Cosaint gach caingean Bhunreachtúil a thógtar i gcoinne an Stáit, san Ardchúirt agus sa 

Chúirt Uachtarach. 

 Ionadaíocht don Stát i gCúirt Bhreithiúnais na hEorpa. 

 Láimhseáil Barrántas Gabhála Eorpach, Eiseachadadh agus iarratais ar Chúnamh 

Frithpháirteach. 

 Cosaint gach cás tráchtála a threorófar don Oifig. 

 Cosaint gach imeacht athbhreithnithe bhreithiúnaigh agus habeus corpus thar ceann an 

Rialtais, Ranna, Oifigí agus cliaint. 

 Soláthar seirbhís dlíthíochta um dhlí tearmainn mar thaca don Roinn Dlí is Cirt, 

Comhionannais agus Athchóirithe Dlí agus do na gníomhaireachtaí inimirce/tearmainn. 

 Soláthar seirbhís tiolactha agus dlí maoine don Stát. 

 Cosaint gach imeacht shibhialta a thionscnaítear in aghaidh an Gharda Síochána agus a 

bhaill. 
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 Déileáil le cásanna mí-úsáid páistí a éiríonn as mí-úsáid in institiúidí cónaithe agus i 

scoileanna lae. 

 Seirbhís aturnae a sholáthar mar thaca do Ranna agus d’Oifigí Rialtais a thionscnaíonn 

imeachtaí cúirte in Éirinn thar ceann an Stáit. 

 Seirbhís aturnae a sholáthar d’Oifigí Stáit i sainréimsí teicniúla. 

 Déanamh ionadaíochta do pháirtithe Stáit i bhfómhas costas os comhair na Máistrí 

Fómhais. 

 Aisghabháil agus fómhas costas. 

 Comhairliú agus ullmhú  conarthaí tráchtála do chliaint Rannacha. 

 

Dea-chleachtas a úsáid i seachadadh seirbhísí dlí le tacaíocht ó úsáid na 

teicneolaíochta faisnéise agus ó ardchaighdeáin eolais agus tuisceanna ar chleachtas 

an dlí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ionchuir  

Clár A srl. 

(Amhail ag 

3) 

2009 € 

milliún 

Aschur 2009 

€ milliún 

Bliain 2010 

€ milliún 
% Athraithe ar 

Aschur 

Clár A srl. 

(Amhail ag 

3) 

       

31,699                         

 

31,569 

 

29,680 

 

-6 

Caiteachas Cláir 

- Reatha 

- Caipitil 

 

4,177 

3,451 

 

3,940 

2,690 

 

3,708 

3,027 

 

-6 

13 

Tacaíocht riaracháin agus 

eile1 

- Pá 

- Neamhphá 

 

39,327 

 

38,199 

 

36,415 

 

-4.7 

Ollchaiteachas 

Iomlán Cláir   

 

 

 

249 

 

 

 

233 

 

 

 

230 

 

 

 

-1 

Aschuir 

2008 2008 2008 

                                                           
1 Is ar bhonn táscach amháin a shanntar acmhainní riaracháin do gach Clár. 
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Sprioc Aschuir * Sprioc 

Aschuir * 

Sprioc Aschuir * 

ASCHU(I) P(H)RÍOMHA**   
D’ainneoin laghdú sa líon foirne is amhlaidh atá 

an Oifig tiomanta do chumas feidhmiúcháin a 

chothabháil don tseirbhís sa bhliain 2010, 

leibhéal éilimh inchomparáide leis an leibhéal a 

gnóthaíodh thiar sa bhliain 2009 
Dlí Poiblí 1 

Cásanna Nua Cásanna Dúnta Cásanna 

fós ar Siúl 

891 

518 

 3,854 

Comhairleach 2 

Cásanna Nua Cásanna Dúnta Cásanna 

fós ar Siúl 

856 

770 

 2,196 

 

Maoin an Stáit 

Cásanna Nua Cásanna Dúnta Cásanna 

fós ar Siúl 

 

732 

508 

4,970 

Seirbhísí Tearmainn & Dlí 3 

Cásanna Nua  
Cásanna Dúnta                 Cásanna fós 

ar Siúl 

972 

1369 

4264 

Ceartas & Dlí Coiteann 4 

Cásanna Nua                Cásanna Dúnta             

Cásanna fós ar Siúl 

1296 

1,333 

7,345 

Eochair-Aschuir eile (más ann 

dóibh) 
  

 

 

 
1
 Déileálann an Rannán Dlí Phoiblí le bunús na ndúshlán bunreachtúla a thugtar in aghaidh an Stáít. 

2
 Cuimsíonn na cásanna seo cásanna faoi chonarthaí tráchtála, cásanna CBE, cásanna bínse agus 

cásanna faoi chearta fostaíochta. 
3 
Cuimsíonn na cásanna seo cásanna EAW, aistriú daoine faoi phianbhreith, ionchoisní, agus láithris sa 

Chúirt Dhúiche i mBaile Átha Cliath. San áireamh, freisin, bíonn éilimh faoi ghortuithe pearsanta agus 

tortacha in aghaidh an Stáit i réimsí mar mhí-úsáid leanaí, dlíthíocht an Gharda, agus dlíthíocht a 

thionscnaíonn státseirbhísigh. 
4
 Cuimsíonn Seirbhísí Dlí, ionchúisimh Aireachta, cásanna cúitimh an Gharda, achomhairc luachála, 

agus cásanna cuntasaíocht costais dlí. Cuimsíonn cásanna tearmainn gach cás tearmainn, teifigh, agus 

cónaitheachta a éiríonn as feidhmeanna gaolmhara seo an Rialtais. 
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Aguisín 1:  2009/10 Rátaí Thuairisc Suirbhé Cuistaiméara OPAS 2009/10 

 

 

Scála: 1 = Go hAnnamh, 2 = Uaireanta, 3 = Go 
Minic, 4 = Beagnach i gCónaí, 5 = I gCónaí 

      

Gaol & Tuiscint Foriomlán 
Comhairl-

each 
Tearmann & 
Seirbhísí Dlí 

Ceartas & Dlí 
Coiteann 

Dlí Poiblí Maoin Stáit 

1. Coinníodh sárghaol Oibre liomsa mar 

chliaint 
4.3 4.5 4.4 4.4 4.1 3.9 

2. Cinntíodh go raibh idirghníomhú rialta liom 4.1 4.2 4.3 4.5 3.9 3.7 

3.  Eagraíodh cruinnithe rialta liomsa de réir 

nuair ba ghá 
3.9 4.1 4.1 4.3 3.5 3.5 

4. Cinntíodh ceannasacht mo thosaíoctaí nuair a 

bhí seirbhís dlí á seachadadh dom 
3.9 4.1 3.9 4.4 3.7 3.6 

5. Sainaithníodh mo riachtanais maidir le 

sainseirbhís dlí 
4.1 4.3 3.4 4.1 3.9 4.1 

6. Forbraíodh acmhainn dhlíthiúil i gcás 

sainriachtanas dá shórt 
3.8 4.1 3.1 4.1 3.5 3.8 

7. Soláthraíonn luach ar airgead 4.0 4.2 3.2 4.3 3.8 4.2 

       

Caighdeán Seirbhíse       

9. Tugtha le meas agus cúirtéis 4.7 4.8 4.7 4.8 4.7 4.5 

10. Tugtha ar shlí a tháinig leis na prionsabail 

comhionnais atá cumhdaithe sa reachtaíocht 

comhionannais 

4.8 4.9 5.0 4.6 4.7 4.7 

11. Ar ardchaighdeán 4.3 4.4 4.1 4.5 4.3 4.2 

12. Seachadta go cumasach éifeachtúil 4.2 4.3 4.0 4.5 4.1 3.7 

13. Seachadta go gairmiúil eiticiúil 4.7 4.7 4.7 4.7 4.5 4.6 

14. Curtha ar fáil ar shlí a bhain uasúsáid as 

teicneolaíocht na faisnéise 
4.1 4.2 4.1 4.5 4.1 3.5 

       

Freagrúlacht       

16. Freagraítear glaonna gutháin go pras 4.0 4.2 3.9 4.3 4.0 3.5 

17. Nuair nach dtig liom teacht ar bhall foirne, 

tá seirbhís glórphoist acu agus glaonn siad ar 

ais laistigh de 24 uair 

4.2 4.3 4.1 4.3 4.3 3.8 

18. Nuair atá baill foirne as an oifig fágtar 

teachtaireacht dá réir ar sheirbhís ghlórphoist a 

dteileafón, mar aon le freagra “as an oifig” 

d’aon r-phoist isteach 

4.2 4.4 4.0 4.0 4.1 4.2 

19. Faighim admháil laistigh de 7 lá oibre ar 

litreacha agus r-phoist 
4.0 4.4 3.9 4.0 4.0 3.4 

20. Faighim oiread fógra agus is féidir maidir le 

comhairliúcháin agus éisteachtaí cúirte 
4.2 4.2 4.4 4.3 3.9 4.3 

21. Coinnítear chun dáta mé i dtaobh forbairtí i 

mo chásanna, ar bhonn leanúnach 
4.0 4.2 3.9 4.3 3.9 3.5 

 

 
      

Cáipéisíocht       

23. Bhí sí cruinn 4.5 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 

24. Mo threoracha léirithe inti 4.4 4.5 4.1 4.5 4.4 4.1 

25. Úsáideadh teanga soiléir neamhtheicniúil 4.2 4.3 4.4 4.4 4.2 3.6 

26. Bhí sí gairmiúil ina leagan amach agus ina 4.5 4.6 4.3 4.7 4.4 4.5 
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dealramh 

27. Bhí ainm an oifigigh a phléann leis an ábhar 

inti 
4.8 4.8 5.0 4.8 4.6 4.9 

28. Bhí guthán folíne an oifigigh a phléann leis 

an ábhar inti 
4.7 4.7 4.9 4.8 4.4 4.8 

29. Bhí seoladh r-phoist an oifigigh a phléann 

leis an ábhar inti 
4.6 4.7 4.7 4.5 4.4 4.7 

       

Aiseolas       

31. Bhí bealaí le aiseolas a sholáthar ar fáíl go 

héasca agam 
3.8 4.1 3.3 3.7 3.3 4.1 

32. Bhraithfinn compórdach ag soláthar 

aiseolais don Oifig 
4.3 4.5 4.3 4.3 4.0 4.1 
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Iarscríbhinn E 
 

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 
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ordú neamhchomlánaithe, neamhsholáthar seirbhís iomláine srl. ba chóir fógra a thabhairt don Aonad 

Airgeadais agus ní thosófar an tréimhse 30 lá go dtí go soláthraítear na hearraí nó an tseirbhís go 

hiomlán don Oifig. 

 Cuireadh comhairle ar bhaill foirne maidir leis an ngá le GRN a ghiniúint a luaithe is a fhaightear na 

hearraí nó an tseirbhís san Oifig nó comhairle a chur ar an Aonad Airgeadais mura bhfuil sé de 

chumas acu GRN a ghiniúint i leith an tsonraisc áirithe. Ba chóir socruithe a dhéanamh chun a 

chinntiú nach gcuirtear moill ar an bpróiseas GRN mar thoradh ar bhaill foirne a bheith ar saoire srl. 

 Más gá sonrasc a cheartú nó má tá agóid ann ina leith, leantar na nósanna imeachta atá sainithe san 

Acht. Tá na nósanna imeachta seo á gcur i bhfeidhm ag an Aonad Airgeadais, agus tá taifead scríofa 

de na nósanna imeachta a cuireadh i bhfeidhm ar fáil.  

 Déanann an fhoireann san Aonad Airgeadais monatóireacht ar an dáta ar a bhfuil íocaíocht dlite, 

agus déanann siad iarracht chun a chinntiú go bhfuil an íocaíocht déanta laistigh den tréimhse atá 

leagtha síos. Sa chás go mbíonn íocaíocht á déanamh lasmuigh den tréimhse ama atá leagtha síos, 

déanann an tAonad Airgeadais an t-ús a ríomh de réir an Achta agus na Rialachán.  

 Cuireann an Córas Bainistíochta Airgeadais dátaí dlite íocaíochtaí i gcuimhne don fhoireann oibre 

san Aonad Airgeadais.   
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Oifig an Ard-Aighne  

Tuarascáil um Chleachtais Íocaíochta do 2010 

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 €2.187,959.87  milliún san iomlán sa bhliain 2010 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. 

Íocaíochtaí Úis faoin reachtaíocht um Íoc Pras Cuntas 
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Rinneadh íocaíochtaí de €3,745,048.00 in iomlán i 2010 as Vóta Phríomh-Aturnae an Stáit, 

i leith íocaíochtaí a mbaineann an Reachtaíocht leo. Tobhadh €2,044.14 le linn na bliana 

mar ús pionóis faoin reachtaíocht um Íoc 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: €3,745,048.00 

Luach Iomlán na n-íocaíochtaí déanacha go léir (faoi €320 

san áireamh):  €1,528.48 

Luach Iomlán na n-íocaíochtaí déanacha go léir (os cionn 

€320):  €122,623.26 

Luach na n-íocaíochtaí déanacha mar % de na híocaíochtaí 

iomlána: 0.03% 

An líon d'íocaíochtaí déanacha os cionn €320: 58 

An Méid Úis a Íocadh: €2044.14 

An Méid Úis mar Chéatadán d'Íocaíochtaí Iomlána:               0.0005% 

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 

Líonra na nAthbhreithneoirí Caiteachais  
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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  

Grúpa Comhairleach an Realtaíocht Seírbhísí Airgeadais 
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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    

Foireann Meastóireachta Greco 
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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  

Coiste Idirchaidrimh na Gníomhaireachta um Éilimh ar an Stát  
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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)  

Grúpa Oibre UNCITRAL um Eadráin  

Grúpa Oibre UNICTRAL um Shaincheisteanna Slándála  
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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 
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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 

2010 10 3 7 0 3 1 

Total 175 37 138 0 28 17 

 
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 

2003 9 9 0 1 0 1 1 3 €45 

2004 4 3 0 0 0 0 0 4 €60 

2005 2 2 1 0 0 0 0 1 €15 

2006 5 5 0 0 0 0 0 6 €90 

2007 1 1 0 0 0 0 0 0 Nil 

2008 1 1 0 1 1 0 0 3 €45 

2009 6 6 0 0 0 1 0 2 €25 

2010 6 6 0 0 0 0 0 6 €90 

Total 124 110 2 4 n/a 20 5 25 €370 
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Staitisticí don bhliain 2010 

 

Oifig an Ard-Aighne 
 

Oifig an Ard-

Aighne  

Iarratais a 

Fuarthas 

Iriseoirí Gnó Oireachtas Foireann Eile 

01/01/10 to 

31/12/10 

10 5 1 0 0 4 

       

 

 

 

Staitisticí ón 21 Aibreán 1998 go dtí an 31 Nollaig 2010 
 

Oifig an Ard-

Aighne  

Iarratais a 

Fuarthas 

Iriseoirí Gnó Oireachtas Foireann Eile 

21/04/98 to 

31/12/10 
175 51 35 3 5 81 
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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 

Iarratai

s a 

Fuartha

s  

Pearsant

a 

Neamhphearsant

a  

Meascth

a 

Iarratais 

a 

Ceadaíod

h  

Iarratais 

a 

Ceadaíod

h 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 

2010 5 2 3 0 2 0 

Iomlán 104 55 49 0 45 6 

 

 
Oifig 

an 

Phrío

mh-

Aturn

ae 

Stáit 

Iarrata

is a 

Diúltaí

odh  

Iarratai

s a 

diúltaío

dh faoi 

alt 

46 (1) 

(b) 

(Figiúr 

san 

áiream

h in 

Iomlán 

na 

nIarrat

as a 

diúltaío

dh) 

Iarrat

ais a 

Aistrío

dh 

Iarratais a 

aistarraing

íodh nó a 

láimhseála

dh 

lasmuigh 

SF  

Cásan

na 

Beo  

Athbhreith

nithe 

Inmheánac

ha a 

Fuarthas  

 

Achomh

airc don 

Choimisi

néir 

Faisnéise  

Líon 

na 

dTái

llí 

 

Oifig 

an 

Phrío

mh-

Aturn

ae 

Stáit 

1998 4 4 2 0 1 1 0 0 Nil 

1999 4 4 1 0 1 3 1 0 Nil 

2000 5 2 0 0 0 1 1 0 Nil 

2001 4 3 0 0 0 1 1 0 Nil 

2002 7 7 0 0 0 0 0 0 Nil 
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2003 1 1 2 2 0 1 0 0 Nil 

2004 0 0 0 2 1 0 0 0 Nil 

2005 0 0 0 0 0 0 0 0 Nil 

2006 2 2 0 0 0 1 0 1 15 

2007 0 0 0 1 0 0 0 1 15 

2008 2 0 1 0 1 0 0 0 Nil 

2009 3 3 2 2 2 0 0 4 60 

2010 3 3 0 0 0 2 2 2 30 
Iomlán 35 29 8 7 6 10 5 8 120 
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Staitisticí don bhliain 2010 

 

Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit   
Chief Aturnae 

Stáit’s Office 
Iarratais a 

Fuarthas 

Iriseoirí Gnó Oireachtas Foireann Eile 

01/01/10 31/12/10 5 0 1 0 2 3 

       

 

Staitisticí ón 21 Aibreán 1998 go dtí an 31 Nollaig 2010 
Chief Aturnae 

Stáit’s Office 
Iarratais a 

Fuarthas 

Iriseoirí Gnó Oireachtas Foireann Eile 

21/04/98 to 

31/12/10 

104 16 3 0 39 47 
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Iarscríbhinn H 

 

Oiliúint agus Forbairt   -   Óifig Shráid Mhuirfean 
 

Miondealú an Chaiteachais ar Oiliúint agus Forbairt don bhliain 2010 i ndáil le hOifig 

an Ard-Aighne: 

 

 B’ionann costas iomlán na hoiliúna agus na forbartha don bhliain 2010, lena n-

áirítear costas an riaracháin, agus €150,927.20 

 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 

 Ní bhfuair aon bhall foirne aisíoc táillí le linn 2010 

 

Caiteachas ar Oiliúint agus Forbairt – 2010 

 

Ábhar 

 

 

Caiteachas € 

Seimineáir, Comhdhálacha & Cúrsaí Oiliúna 

 
91,442 

Aisíoc táillí 

 0 

Costas comhairleoirí & oiliúnóirí seachtracha 

 8,375 

Oiliúint TF 

 8,865 

Tuarastail & forchostais oiliúnóirí 

 40,760 

Costas Riaracháin 

 0 

Costas cúrsaí ar fhreastal oiliúnóirí orthu 

 
1,485 

Ceannach nua-ábhair oiliúna  

 0 

Céim Mháistir in Anailísiú Polasaithe 

 0 

Eile 

 0 

Iomlán 150,927 

Iomlán costas Párolla A1 

 9,569,712 

 

Caiteachas ar O & F mar % de chostas tuarastail 1.58% 

 

Oiliúint agus Forbairt 2010 OPAS 
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Miondealú ar Chaiteachas Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit ar Oiliúint agus Forbairt 2010 

Is é ról Aonad Oiliúna agus Forbartha (AOF) Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit, oiliúint 

spriocdhírithe a sholáthar d’fhoireann uile na hOifige. I rith 2010, ghlac an AOF de láimh roinnt 

réimsí oiliúna atá sainaitheanta ag baill foirne ina bhFoirmeacha Oiliúna agus Forbartha Pearsanta 

faoi Chóras Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta (CBFF), agus réimsí oiliúna a ghlac an 

oifig mar thosaíochtaí, ó shaincheisteanna sláinte agus sábháilteachta go topaicí dlí agus 

riachtanais oiliúna riaracháin. I 2010, leanadh den fhócas ar oiliúint intí a sholáthar don fhoireann, 

ag cur san áireamh na nua-rialacháin FGL a éilíonn ar Aturnaetha 11 uair an chloig FGL a chur 

isteach. 

 

Cuireadh an oiliúint seo a leanas ar fáil don fhoireann i 2010:- 

 Oiliúint mar Oifigeach Cléireachais agus mar Mhaoirseoir. 

 Cuireadh seisiúin oiliúna ar fáil ar an gcóras ACME d’iontrálaithe nua san Oifig agus do 

bhaill foirne a d’iarr breis oiliúna ar an gcóras. 

 Soláthraíodh oiliúint i bhFeasacht Dóiteáin do gach ball foirne i 2010. 

 Tugadh oiliúint eile don fhoireann a bhain le Sláinte agus Sábháilteacht ar nós, Seisiúin 

Láimhseála, oiliúint mar Mhaor Dóiteáin, Oiliúint Garchabhrach Gairme & Athnuachana, 

agus Oiliúint don Chathaoir Aslonnaithe. 

 Rinne an AOF teagmháil leis na Bainisteoirí Rannáin agus bhuail leo ag tús 2010 chun 

topaicí a scrúdú a bheadh oiriúnach do chainteoirí a dtabharfaí cuireadh chun na hoifige 

dóibh chun labhairt leis an bhfoireann, faoi thionscnamh cainteanna intí. 

 Tugadh ar an bhfoireann aturnaetha 11 uair an chloig d’Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach 

(FGL) a chur i gcrích i 2010. 

 Eagraíodh roinnt seimineár intí ar réimsí dlí i rith na bliana mar atá, Ríomh-Fhionnachtain, 

Bullaíocht agus Ciapadh, Forghéilleadh Sibhialta agus Fáltais ó Choireacht, CBL Bainteach 

le Idirbhearta Maoine, Próiseas Achomhairc na gCoimisinéirí Ioncaim, an Dlí 

Domhainneachta, Saincheisteanna Dlíthíochta an Gharda, Breithiúnas Meadows, Habeas 

Corpus, Forbairtí i nDlí an AE, Dlí Eadrána na hÉireann, Dlíthíocht um Bailiú Fiach, an Dlí 

Féimheachta, Rialáil Aturnaetha. 

 Tugadh tuilleadh ‘cainteanna lóin’ intí i rith na bliana mar atá, Feasacht i leith Féinmharú, 

Bainistiú Strusa, Ról an EAO, Cara-Chumann na Seirbhíse Poiblí, Faisnéis Airgeadais 

Phearsanta. 

 D’fhreastail baill foirne i rith na bliana ar chomhdhálacha agus ar sheimineáir sheachtracha 

a bhain le obair na hOifige. 
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 Ar bhonn faisnéis a sholáthraigh an fhoireann faoin CBFF agus iarraidh a fuarthas i rith na 

bliana, d’eagraigh an tAonad Oiliúna agus Forbartha roinnt cúrsaí oiliúna ginearálta don 

fhoireann. 

Leithdháileadh €241,000.00 ar an Aonad Oiliúna chun oiliúint agus forbairt a sholáthar 

d’fhoireann OPAS i 2010. Roinneadh an leithdháileadh ar thrí sainréimse. 

Réimse Leithdháileadh Caiteachas Achoimre 

Buiséad Tarmligthe €95,100.00  €56,332.80 

Roinneadh an 

méid seo ar shé 

rannán, gach 

rannán freagrach 

as oibriú laistigh 

den méid 

leithdháilte. 

 

           Aisíoc Táillí €30,000.00         €24,283.55 

I 2010, aisíocadh 

táillí le baill 

foirne i leith 9 

gcúrsa.  

 

Ciste Sealbhaíochta €115,900.00 €  41,653.45 

D’úsáid an AOF 

an ciste seo ar 

chaiteachas do 

 roinnt réimsí 

oiliúna. 
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Iarscríbhinn I 

Cairt Eagraíochta: 

 

Ard-Aighne 

Ard-Stiúrthóir Príomh-Dhréactóir 

Parlaiminte 

Grúpa 1 

Grúpa 2 

 

Grúpa 3 

 

Abhcóide 

Comhairleach 

Grúpa D 

 

Grúpa A 

Grúpa B 

 

Grúpa C 

 

Grúpa E 

 

Riaracháin 

Ceann Riaracháin 

Aonad Bainistithe 

Acmhainní Daonna 

Aonad Leabharlainne/ 

Fios Gnó 

Aonad TF 

Aonad um Bainistiú 

Athruithe 

Aonad Airgeadais 

 

Aonad Iniúchóireachta 

Inmheánach 

Oifigí Príobháideacha 

Aonad Clárlainne 

Aonad Seirbhísí 

Dréachtóir 

Parlaiminte 

Leas-Ardstiúrthóir 
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Príomh-

Aturnae an 

Stáit 
  

 

Rannán Riarachán 

 

Ceann Riaracháin 

Príomh-Oifigeach 

 

Rannán Ceartas 

& Dlí Choitinn 

 

Príomh-Aturnae 

Cúnta an Stáit 

 

Rannán 

Tearmainn agus 

Seirbhísí Dlí 

 

Príomh-Aturnae 

Cúnta an Stáit 

 

Rannán Dlí 

Phoiblí 

 
Príomh-Aturnae 

Cúnta an Stáit 

 

Rannán Maoin 

Stáit 

 
Príomh-Aturnae 

Cúnta an Stáit 

 

Rannán 

Comhairleach 

 
Príomh-Aturnae 

Cúnta an Stáit 

Rannóg 

Comhairle 

Ginearálta 

Leas-

Príomhaturnae 

Cúnta an Stáit 
 

Rannóg Conarthaí 
Tráchtála 

 

Leas-
Príomhaturnae 

Cúnta an Stáit 

 

Rannán 
Dlíthíochta an 

Stáit & na hEorpa 

Leas-
Príomhaturnae 

Cúnta an Stáit 

Rannóg Oifig na 

nOibreacha Poiblí, 

Sláinte & Leanaí 

 

Leas-Príomhaturnae 
Cúnta an Stáit 

 

Rannóg Airgeadais, 
Oideachais, 

Ceartais & 
Oidhreachta 

Aturnae Stáit (Ard) 

 
 

Rannóg an Chlár 
Caipitil um 

Chosaint, Muir & 

Spóirt 
 

Príomh-Aturnae 

Rannóg 

Athbhreithnithe 

Breithiúnacha 

 Leas-

Príomhaturnae 

Cúnta an Stáit 

Rannóg 
Tráchtála & 

Bunreachta 

 
Príomh-Aturnae 

Cúnta an Stáit 

Rannóg Seirbhísí 
Dlí 

 

Príomh-
Fheidhmeannach 

Dlí 

Rannóg na 
Socmhainní 

Coiriúla 

 

Príomh-Aturnae 

 

Rannóg 
Tearmainn 

 

Príomh-Aturnae 

Rannán Dlíthíochta 
an Gharda   

 

Leas-Príomhaturnae 

Cúnta an Stáit 

Rannóg Ceartais & 
Coireanna 

 

Leas-Príomhaturnae 

Cúnta an Stáit 

Rannóg 
Dlíthíochta 

Ginearálta 

 

Príomh-Aturnae 

Teicneolaíocht 

Faisnéise 

 

Príomh-Aturnae 

Cúnta an Stáit 

Oifigeach 
Acmhainní 

Daonna 

 
Leas-

Phríomhoifigeach 

 

Aonad Cúntas 

 

Príomhoifigeach 

Cúnta 

Leabharlann & 
Fios Gnó 

 

Leabharlannaí 

Dlí 

Aonad Seirbhísí 
Oifige 

 

Príomhoifigeach 
Cúnta 

 

Aonad Oiliúna & 
Forbartha 

 

AOF 
 

 

 

Aonad Taifead & 
Clárlainne 

 

Oifigeach 

Feidhmeannais 
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Iarscríbhinn J 
 

CÁSANNA SAMPLACHA ARD-CHÚIRTE Ó 2010 A BHFUIL AN STÁT 

PÁIRTEACH IONTU 
 

An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Grzegorz Jastrzebski 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 12/01/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a bhí á lorg ag údarás breithiúnach sa Pholainn faoi bharántas 

gabhála Eorpach. 

 

Liam Campbell agus Brendan McGuigan (Iarratasóirí) v An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus 

Athchóirithe Dlí (Freagróir) agus An Coimisinéir Faisnéise (Páirtí ar Fhógra) 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 14/01/10 

Sna himeachtaí seo d’iarr na hiarratasóirí ordú ón gCúirt ag cealú Deimhniú Aireachta a eisíodh de bhun na 

nAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997-2003.  

 

Michael Sheehan (Iarratasóir) v An tAire um Ghnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh agus 

Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte (Freagróirí) 

Breithiúnas seachadta ag MacMenamin J ar 14/01/10 

B’athbhreithniú breithiúnach é seo ar chinneadh go gcuirfí deireadh le Liúntas do Chuardaitheoirí Poist an 

iarratasóra. 

 

An tArd-Aighne v Rory P. Doyle (aka David West) 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 21/01/10 

Bhain an t-ábhar seo le iarratas ó na Stáit Aontaithe ar eiseachadadh. 

 

An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v John Renner Dillon 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 25/01/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a bhí á iarraidh ag údarás breithiúnach sa Ríocht Aontaithe faoi 

bharántas gabhála Eorpach. 

 

Comhairle Contae Nottinghamshire v K.B. agus K.B. (Freagróirí) agus Feidhmeannacht na Seirbhíse 

Sláinte (Páirtí ar Fhógra) 

Breithiúnas seachadta ag Finlay Geoghegan J ar 26/01/10 

Bhain an gnó le cinneadh i gcás fuadaigh páiste. 

 

An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Jindrich Marek 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 03/02/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a d’iarr údarás breithiúnach i bPoblacht na Seice faoi bharántas 

gabhála Eorpach. 

 

An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Grzegorz Jastrzebski 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 03/02/10 

D’fhéach an freagróir le pointe dlí, a raibh tábhacht phoiblí eisceachtúil leis, a fhíorú chun críche achomhairce 

chuig an gCúirt Uachtarach maidir le agóidiú in aghaidh a ghéillte, a bhí á lorg ag údarás breithiúnach sa 

Pholainn faoi bharántas  gabhála Eorpach. 

 

Anthony Leahy (Iarratasóir) v Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí agus An tOnórach Michael O'Shea 

(Freagróirí) 

Breithiúnas seachadta ag Charleton J ar 05/02/10 

Sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo d’fhéach an t-iarratasóir lena thriall a thoirmeasc ar 

chúiseamh tiomána contúirtí a ba thrúig bháis. 

 

An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Stephen O'Sullivan 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 09/02/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a d’iarr údarás breithiúnach sa Ríocht Aontaithe faoi bharántas 

gabhála Eorpach. 

 

An tArd-Aighne v KME; An tArd-Aighne v TKE 
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Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 11/02/10 

Bhain an gnó seo le iarratas ar eiseachadadh ó na Stáit Aontaithe. 

 

An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Patrick Murtagh 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 26/02/10. 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a bhí á lorg ag údarás breithiúnach i dTuaisceart Éireann faoi 

bharántas gabhála Eorpach. 

 

Peter Sweetman v An Bord Pleanála, Éire, an tArd-Aighne agus An tAire Comhshaoil, Oidhreachta 

agus Rialtais Áitiúil (Freagróirí) agus Comhairle Contae Loch Garman, Comhairle Contae Chill 

Chainnigh agus Údarás Náisiúnta na mBóithre (Páirtithe ar Fhógra) 

Breithiúnas seachadta ag Hedigan J ar 02/03/10 

B’iarratas é seo ar chead d’athbhreithniú breithiúnach faoi na hAchtanna Pleanála agus Forbartha 2000-2006. 

 

Michael Meade (Gearánaí) v. An tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia (Cosantóir)  

Breithiúnas seachadta ag Laffoy J ar 03/03/10 

Sa chás seo, d’fhéach an gearánaí le faoiseamh urghaire a fháil i leith cuotaí iascaigh. 

 

Shell E&P Ireland Ltd (Gearánaí) v Philip McGrath, James B Philbin, Willie Corduff, Monica Muller, 

Brid McGarry agus Peter Sweetman (Cosantóirí) agus An tAire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní 

Nádúrtha, Éire agus An tArd-Aighne (Cosantóirí Frithéilimh) 

Breithiúnas seachadta ag Laffoy J ar 04/03/10 

B’agóid é seo in aghaidh dlínse chothromasach na Cúirte dearbhuithe a thabhairt maidir le cearta 

príobháideacha agus cearta poiblí i gcaingin iomlánacha. 

 

Paula Smyth agus Vincent Smyth (Gearánaithe) v An Ghníomhaireacht um Fháil Iarnród agus Veolia 

Transport Dublin Light Rail Limited (Cosantóirí) agus An tArd-Aighne (Páirtí ar Fhógra) 

Breithiúnas seachadta ag Laffoy J ar 05/03/10 

Bhain an gnó seo le tionchar fothram ghluaiseacht na dramanna ar theach agus ar ghairdín an ghearánaí. 

 

Joseph Hosey, Joseph O'Loughlin agus Gerard Hayes v An tAire Comhshaoil, Oidhreachta & Rialtais 

Áitiúil, Éire agus An tArd-Aighne (Freagróirí) agus The Irish Kennel Club Ltd (Páirtí ar Fhógra) 

Breithiúnas seachadta ag Edwards J ar 09/03/10 

Bhain na himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo le agóid in aghaidh ceadúnas a bhronnadh chun éin 

fhiáine chosanta a sheilg. 

 

John Morgan v An Breitheamh Mary Collins, Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí, Éire agus An tArd-

Aighne 

Breithiúnas seachadta ag O'Neill J ar 19/03/10 

B’iarratas é seo go ndéanfaí athbhreithniú breithiúnach ar imeachtaí coiriúla na Cúirte Dúiche. 

 

An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Jaroslaw Ostrowski 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 19/03/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a bhí á lorg ag údarás breithiúnach sa Pholainn faoi bharántas 

gabhála Eorpach. 

 

John Sisk v An Breitheamh Dúiche John O'Neill (Freagróir) agus Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí 

(Páirtí ar Fhógra) 

Breithiúnas seachadta ag Kearns P ar 23/03/10 

Bhain na himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo le dualgas Breitheamh Dúiche cúiseanna a lua. 

 

Phonographic Performance [Ireland] Ltd v Éire agus An tArd-Aighne 

Breithiúnas seachadta ag Finlay Geoghegan J ar 23/03/10 

Cinneadh eatramhach a bhí anseo ag lorg réamh-rialú ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh de bhun 

Airteagal (26) TFEU. 

 

Brian McMonagle v Emer O'Shea, Éire agus An tArd-Aighne (Freagróirí) agus An tAire Cosanta 

(Páirtí ar Fhógra) 

Breithiúnas seachadta ag Hedigan J ar 25/03/10 

Bhain na himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo le saoire force majeure baill de na Forsaí Cosanta. 
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Cumann Ionadaíochta an Gharda Síochána v An tAire Airgeadais 

Breithiúnas seachadta ag Charleton J ar 25/03/10 

Sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo, d’éiligh an t-iarratasóir gur theip ar an bhfreagróir a 

dhiscréid a chuíchleachtadh faoi mhír 8 de na Bearta Éigeandála Airgeadais san Acht um Leas an Phobail 

2009 maidir le Gardaí a choinneáil as an áireamh sa “tobhach pinsin” a thug an tAcht sin isteach. 

 

Atlantic Marine Supplies Ltd agus Sean Rogers (Gearánaithe) v An tAire Iompair, Éire agus An tArd-

Aighne 

Breithiúnas seachadta ag Clarke J ar 26/03/10 

Sna himeachtaí seo, mhaígh na gearánaithe gur theip ar an Aire rialáil i réimse na sábháilteachta muirí. 

 

MD (Mionúr) v Éire, An tArd-Aighne agus Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí 

Breithiúnas seachadta ag Dunne J ar 26/03/10 

B’agóid í seo in aghaidh fhorálacha an Achta Coiriúil (Cionta Gnéiseacha) 2006 de bhun idirdhealú inscne. 

 

William O'Neill v An Breitheamh Dúiche Michael Patwell, Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí, 

Seirbhís na gCúirteanna, Éire agus An tArd-Aighne 

Breithiúnas seachadta ag Charleton J ar 26/03/10 

B’agóid athbhreithnithe bhreithiúnaigh é seo in aghaidh ciontaithe i dtiomáint ar meisce, toisc gur athraíodh 

ceanntair na gCúirteanna Dúiche de réir athruithe sna ceantair toghacháin. 

 

Patrick Morgan v An tAire Cosanta, Éire agus An tArd-Aighne 

Breithiúnas seachadta ag Ryan J ar 19/04/10 

B’iarratas é seo ag na cosantóiri go ndíbhfí caingean an ghearánaí a líomhnaíonn drochíde agus aisdúichiú 

éagórach. 

 

An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Anthony Patrick Gorman 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 22/04/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a bhí á iarraidh ag údarás breithiúnach sa Ríocht Aontaithe faoi 

bharántas  gabhála Eorpach.   

 

Patrick Irwin v Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí agus An tOnórach An Breitheamh Patricia Ryan 

Breithiúnas seachadta ag Kearns P ar 23/04/10 

Bhain na hatbhreithnithe breithiúnacha seo le hiarratas chun triail a chosc ar bhonn fianaise a bheith ar 

iarraidh. 

 

Rory Brady v Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí 

Breithiúnas seachadta ag Kearns P ar 23/04/10 

B’agóid na himeachtaí athbhreithnithe breithiúnacha seo faoi cibé an bhfuil cion faoi shárú síochána in 

aghaidh an dlí choitinn, ina chion aitheanta i ndlí na hÉireann. 

 

M.P. v Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe 

Dlí agus Sheila Casey 

Breithiúnas seachadta ag MacMenamin J ar 27/04/10 

B’iarratas é seo ar imeachtaí sibhialta a thionscnamh faoin dlíthíocht um shláinte mheabhrach. 

 

Fiona Byrne v Dr. Kieran Geraghty, Cróinéir Chontae Bhaile Átha Cliath 

Breithiúnas seachadta ag Hedigan J ar 28/04/10 

B’agóid na himeachta athbhreithnithe breithiúnacha seo in aghaidh an fhíoraisc de bhás trí mhíthapa, a thug 

an cróinéir. 

 

Patrick Holmes v An tAire Cosanta, Éire agus An tArd-Aighne 

Breithiúnas seachadta ag Ryan J ar 28/04/10 

Ba chaingean in aghaidh an airm é seo de bharr faillí. 

 

Digital Rights Ireland Ltd v An tAire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha, An tAire Dlí is 

Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, Coimisinéir An Gharda Síochána, Éire agus An tArd-

Aighne (Cosantóirí) agus an Coimisiún um Chearta Daonna (Páirtí ar Fhógra) 

Breithiúnas seachadta ag McKechnie J ar 05/05/10 

Bhain an caingean seo le coinneáil sonraí cumarsáide ag soláthróirí seirbhísí cumarsáide, ar mhaithe le 

forfheidhmiú an dlí agus cuspóirí slándála. 
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MI v Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

Breithiúnas seachadta ag Hedigan J ar 05/05/10 

Bhain na himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo le himscrúdú FSP ar ghearán faoi mhí-úsáid 

ghnéasach linbh. 

 

An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Robert Rettinger 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 07/05/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a bhí á lorg ag údarás breithiúnach sa Pholainn faoi bharántas 

gabhála Eorpach.   

 

Vasile Covaciu v Gobharnóir Phríosún Chnoc Seimre 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 11/05/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a bhí á lorg ag údarás breithiúnach sa Pholainn faoi bharántas 

gabhála Eorpach. 

 

An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Brendan McGuigan 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 12/05/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a bhí á lorg ag údarás breithiúnach sa Liotuáin faoi bharántas 

gabhála Eorpach.   

 

Pat O'Sullivan, Paul Tangney, Billy Tangney, Mark Tangney, Michael McCarthy, Michael Joy, Pat 

Joy, John Cronin, Dennis Doona, Jeremiah O'Shea, Michael Griffin, Richard O'Greene, Michael 

O'Grady, Gerard Cronin, John O'Grady, Michael Sweetman, Michael Moriarty, John Coffey, Hugh 

Mundell, Dan Murphy, Tom Hickey, Ultan Breene, Dennis O'Shea, Dan Ferris, Rose Hickey, Brendan 

Joy agus Michael J. O'Donoghue (Iarratasóirí) v An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra de 

chuid na Ranna Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil (Freagróirí) 

Breithiúnas seachadta ag McKechnie J ar 13/05/10 

Ba dhíospóid é seo in aghaidh riachtanas éigeantach a gceadúnas go mbeadh gaireas gabhála aoiligh feistithe 

lena gcarranna cliathánacha chun feidhmiú i bPáirc Náisiúnta Chill Áirne. 

 

An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Wojciech Kasprowicz 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 13/05/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a bhí á lorg ag údarás breithiúnach sa Pholainn, faoi bharántas 

gabhála Eorpach. 

 

Peadar Ó Maicín v Éire, An tArd-Aighne, An t-Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe 

Dlí, An Breitheamh Cuarda Raymond Groarke, agus An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí 

Breithiúnas seachadta ag Murphy J ar 14/05/10 

Bhain na himeachtaí athbhreithnithe breithiúnaigh seo le cibé an dtig leis an iarratasóir a fhianaise a bheith 

éistithe ag giúire dhátheangach. 

 

An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Ondrej Pollak 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 19/05/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a bhí á lorg ag údarás breithiúnach i bPoblacht na Seice, faoi 

bharántas gabhála Eorpach. 

 

Atlantic Shellfish Limited agus David Hugh-Jones (Gearánaithe) v Comhairle Contae Chorcaí, An 

tAire Mara agus Acmhainní Nádúrtha, Éire agus An tArd-Aighne 

Breithiúnas seachadta ag Laffoy J ar 20/05/10 

B’éileamh seo ar dhamáistí i leith chaillteanais na ngearánaithe i bhfheidhmiú iascaigh oisrí agus a iamh ina 

dhiaidh sin de bharr iompar líomhnaithe Chomhairle Contae Chorcaí agus í i mbun feidhmiú scéim 

séireachais. 

 

Jonathan Caffrey v Gobharnóir Phríosún Phort Laoise 

Breithiúnas seachadta ag Charleton J ar 20/05/10 

B’iarratas habeas corpus é seo i leith pianbhreith phríosúntachta saoil. 

 

Kieran Jackson v An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, Éire agus An tArd-

Aighne (Cosantóirí) agus Kevin Lennon (Tríú Páirtí) 

Breithiúnas seachadta ag Dunne J ar 20/05/10 
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Bhain an gnó seo le rún díbhe, d’uireasa ionchúisimh. 

 

Skellig Fish Ltd agus Pesquerias Alonso Sociedad Anonima v An tAire Iompair, Éire agus An tArd-

Aighne 

Breithiúnas seachadta ag O'Neill J ar 20/05/10 

Imeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh maidir le inniúlacht teanga faoi dhlíthíocht sábháilteacht mhuirí. 

 

Stephen O'Sullivan v Príomh-Fheidhmeannach Sheirbhís Príosúin na hÉireann, Éire agus An tArd-

Aighne 

Breithiúnas seachadta ag McKechnie J ar 25/05/10 

B’iarratas habeas corpus é seo inar agóidigh an t-iarratasóir in aghaidh dlíthiúlacht a choinneála faoin Acht 

um Barántas Gabhála Eorpach 2003. 

 

BF v Stiúrthóir Cliniciúil Ospidéal Mhuire, An Uaimh, Stiúrthóir Cliniciúil an Phríomh-Ospidéil 

Meabhar-Ghalair, Éire agus An tArd-Aighne 

Breithiúnas seachadta ag Peart  J ar 04/06/10 

D’agóidigh na himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo in aghaidh fhorálacha áirithe na reachtaíochta 

meabhar-ghalair. 

 

Ryanair Limited (Iarratasóir) v an Coimisiún um Rialáil Eitleoireachta (Freagróir) agus Cuideachta 

Phoiblí Theoranta Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath (Páirtí ar Fhógra) 

Breithiúnas seachadta ag Kelly J ar 04/06/10 

B’iarratas é seo ar chead chun athbhreithniú breithiúnach a lorg in aghaidh chinneadh an Fhreagróra maidir le 

táillí aerfoirt. 

 

An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Krzysztof Serdiuk 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 11/06/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a bhí á lorg ag údarás breithiúnach sa Pholainn faoi bharántas 

gabhála Eorpach. 

 

Michael Carey, Richard O'Connor agus Martin O'Sullivan v An tAire Airgeadais 

Breithiúnas seachadta ag Irvine J ar 15/06/10 

Rinne na gearánaithe éilimh faoi Achtanna An Gharda Síochána (Cúiteamh) 1941 – 1945, ag lorg cúitimh as 

gortuithe mailíseacha a rinneadh orthu agus iad i mbun a ndualgas. 

 

An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Alan Majewski 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 15/06/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a bhí á lorg ag údarás breithiúnach sa Pholainn faoi bharántas 

gabhála Eorpach. 

 

An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Thomas O'Rourke 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 17/06/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a bhí á lorg ag údarás breithiúnach sa Ríocht Aontaithe faoi 

bharántas gabhála Eorpach. 

 

Clement Hayes v Éire, An tArd-Aighne agus An tAire Talmhaíochta, Iascaigh & Bia agus An 

Breitheamh Dúiche Finn 

Breithiúnas seachadta ag McKechnie J ar 18/06/10 

Bhain an cás seo le sáruithe na reachtaíochta um brúsallóis in ealach. 

 

Michael Murray v Newsgroup Newspapers Ltd, Independent Newspapers (Ireland) Ltd, Independent 

Star Ltd, Coimisinéir An Gharda Síochána, An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, 

Éire agus An tArd-Aighne 

Breithiúnas seachadta ag Irvine J ar 18/06/10 

B’éileamh ar dhamáistí é seo in aghaidh na gcosantóirí as ilnochta sonraí maidir le céannacht an ghearánaí, a 

chiontuithe i leith coireanna agus an áit a bhfuil sé. 

 

Paula Smyth agus Vincent Smyth (Gearánaithe) v An Ghníomhaireacht um Fháil Iarnród agus Veolia 

Transport Dublin Light Rail Limited (Cosantóirí) agus An tArd-Aighne (Páirtí ar Fhógra) 

Breithiúnas seachadta ag Laffoy J ar 18/06/10 

Bhain an gnó le iarratas an Ard-Aighne ar chostais in imeachtaí in aghaidh na ngearánaithe. 



147 

 

 

John Clinton, Eugene Dennehy, Stephen Delaney, Gabriel Keaveny, Gerry Wilson, Nigel Mallen, 

Phillip Rooney, William Keaty agus John Davis (Gearánaithe) v An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais 

agus Athchóirithe Dlí (Cosantóir) 

Breithiúnas seachadta ag O'Keeffe J ar 24/06/10 

Bhain an gnó seo le athnuachan téarmaí áirithe faoi na Rialacha um Rialú Príosún 1947. 

 

Kevin Tracey agus Karen Tracey v Éire, An tArd-Aighne, An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus 

Athchóirithe Dlí, Michael McDowell, Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí, James Hamilton, Michael 

Liddy, David Scanlon, Michael White, Gabrielle Skinner, Tomas Skinner, Conor Parkinson, 

Coimisinéir An Gharda Síochána, Bord Gearán an Gharda, Anthony Duggan, Edward Finucane, Paul 

Gillen, Josephine Dowling, Eunan Dolan, John Keenan, Bord Sheirbhís na gCúirteanna, Michael 

Connellan agus Cornelius Murphy 

Breithiúnas seachadta ag Charleton J ar 29/06/10 

D’iarr na cosantóirí go scriosfaí amach pléadálacha na ngearánaithe ina gcoinne. 

 

Lough Swilly Shellfish Growers Co-operative Society Limited agus Atlanfish Limited v Danny Bradley 

agus Robert Ivers 

Breithiúnas seachadta ag DeValera J ar 29/06/10 

Sna himeachtaí seo d’agóidigh na cosantóirí in aghaidh bhunreachtúlacht na reachtaíochta iascaigh. 

 

Benedict McGowan agus daoine eile (Iarratasóirí) v An Chúirt Oibreachais, Éire agus An tArd-Aighne 

(Freagróirí) agus an Technical Engineering and Electrical Union agus an Association of Electrical 

Contractors (Ireland) agus an Electrical Contractors Association agus an National Electrical 

Contractors of Ireland (Páirtithe ar Fhógra); An tAire Fiontair, Trádála agus Fostaíochta 

(Ionchúisitheoir) v Camlin Electric Limited (Cúisí); Bunclclody Electrical Contracting Limited, Camlin 

Electric Limited agus Southwestern Power Services Limited (Iarratasóirí) v  An Chúirt Oibreachais, 

Éire agus An tArd-Aighne (Freagróirí) agus Technical Engineering and Electrical Union agus the 

Association of Electrical Contractors (Ireland) agus the Electrical Contractors Association (Páirtithe ar 

Fhógra)   

Breithiúnas seachadta ag Hedigan J ar 30/06/10 

B’athbhreithniú breithiúnach é seo ar chinneadh na Cúirte Oibreachais maidir le Comhaontú Fostaíochta 

Cláraithe. 

 

Patrick Walsh v Coimisinéir An Gharda Síochána agus Rory Debruir, Francis Moore agus John P. 

Quirke 

Breithiúnas seachadta ag Kearns P ar 05/07/10 

Sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo d’iarr an t-iarratasóir ordú toirmisc chun imeachtaí os 

comhair an Bhoird Fiosrúcháin a chosc. 

 

Christine Quinn v Comhairle Bhaile Átha Luain, Éire agus An tArd-Aighne agus an Coimisiún um 

Chearta Daonna(Páirtí ar Fhógra) 

Breithiúnas seachadta ag Hedigan J ar 08/07/10 

Bhain agóid in aghaidh an Acht Tithíochta 1966 leis na himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo. 

 

Patrick Herlihy v An Breitheamh Dúiche David Riordan agus Michael A. Finn (Páirtí ar Fhógra) 

Breithiúnas seachadta ag Kearns P ar 09/07/10 

B’athbhreithniú breithiúnach é seo ar dhiúltú iarratais le haghaidh deimhnithe airm tine. 

 

Joan Clarke (Iarratasóir) v Clárthóir Contae do Chontae na Gaillimhe, Seirbhís Chúirteanna na 

hÉireann agus An tArd-Aighne (Freagróirí) agus An Coimisiún um Chearta Daonna (Páirtí ar Fhógra) 

Breithiúnas seachadta ag O'Keeffe J ar 14/07/10 

Imeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh ag agóidiú in aghaidh bhunreachtúlacht fhorálacha Acht na 

nGiúirithe mar a bhaineann leis na bodhair. 

 

Sean Mulligan (Iarratasóir) v Gobharnóir Phríosún Phort Laoise, An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais 

agus Athchóirithe Dlí, Seirbhís Phríosúin na hÉireann agus An tArd-Aighne (Freagróirí) 

Breithiúnas seachadta ag MacMenamin J ar 14/07/10 

B’athbhreithniú breithiúnach é seo ar choinníollacha príosúin. 

 

Simon Kelly v An Breitheamh Dúiche Dermot Dempsey agus Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí 
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Breithiúnas seachadta ag MacMenamin J ar 14/07/10 

Bhain na himeachtaí athbhreithnithe breithiúnaigh seo le éileamh gur theip ar an ionchúiseamh a chruthú le 

fianaise gur bhain Rialacha áirithe le mí-úsáid drugaí. 

 

An tArd-Aighne (Iarratasóir) v Sean Garland (Freagróir) 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 15/07/10 

Bhain na himeachtaí seo le agóidí in aghaidh iarratas Stáit Aontaithe Mheiriceá ar eiseachadadh. D’iarr an 

freagróir, freisin, follusú cáipéisí áirithe maidir lena agóidí. 

 

An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Liam Adams  

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 21/07/10 

Bhain cúrsaí faoi Bharántas Gabhála Eorpach leis na himeachtaí seo. 

 

Michael McDermott v Gobharnóir Phríosún Chnoc Seimre, Éire agus An tArd-Aighne agus An 

Coimisiún um Chearta Daonna (Páirtí ar Fhógra) 

Breithiúnas seachadta ag McKechnie J ar 27/07/10 

B’iarratas é seo ar habeas corpus ag agóidiú in aghaidh fhorálacha an Achta um Barántas Gabhála Eorpach 

2003. 

 

G.V.M. Exports Limited (Faoi Leachtú Toilteanach) v Éire, An tArd-Aighne agus An tAire 

Talmhaíochta, Bia agus Forbartha Tuaithe; G.V.M. Exports Limited (Faoi Leachtú Toilteanach) v An 

tAire Talmhaíochta, Bia agus Forbartha Tuaithe agus An Breitheamh Dúiche Mary O'Halloran (Páirtí 

ar Fhógra) 

Breithiúnas seachadta ag McKechnie J ar 28/07/10 

Bhain an cás seo le sáruithe reachtaíochta i leith brúsalóisis. 

 

Michael Faherty (Iarratasóir) v An tArd-Chláraitheoir Bád Iascaireachta (Freagróir) 

Breithiúnas seachadta ag Charleton J ar 29/07/10 

Ba chás é seo a sonraíodh san Ard-Chúirt maidir le sainmhíniú reachtúil ar reachtaíocht iascaigh. 

 

Digital Messenger Limited (Ag Trádáil mar Swords Express) (Iarratasóir) v An tAire Iompair 

(Freagróir) agus Dublin Bus/ Bus Átha Cliath (Páirtí ar Fhógra) 

Breithiúnas seachadta ag McMahon J ar 30/07/10 

B’athbhreithniú breithiúnach é seo a raibh iarratas ar cheadúnas um iompar phaisinéirí ar bóthar bainteach 

leis. 

 

James Bowes agus Anthony O'Driscoll (Iarratasóirí) v Gobharnóir Phríosún Mhuinseo agus An tAire 

Dlí agus Cirt (Freagróirí) 

Breithiúnas seachadta ag Clarke J ar 30/07/10 

Bhain iarratas habeas corpus leis an ngó seo maidir le polasaí an phríosúin i leith príosúnaithe fadtéarmacha. 

  

Joao Carlos Santos Marques (Iarratasóir) v An Breitheamh John Brophy de chuid Chúirt Dhúiche 

Bhaile Átha Troim, An Breitheamh Raymond Fulham de chuid Chúirt Dhúiche Bhaile Átha Troim 

agus An tArd-Aighne (Freagróirí) agus Andrea Marques (Páirtí ar Fhógra) 

Breithiúnas seachadta ag Irvine J ar 30/07/10 

B’iarratas ar athbhreithniú breithiúnach é seo i leith íocaíochtaí cothabhála. 

 

An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Jan Odstrcilik 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 30/07/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a bhí á lorg ag údarás breithiúnach i bPoblacht na Seice faoi 

bharántas gabhála Eorpach. 

 

Pascal Mac Aodháin (Iarratasóir) agus Éire agus An tArd-Aighne, Rialtas na hÉireann, An tAire Dlí is 

Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, agus Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí (Freagróirí) 

Breithiúnas seachadta ag Clarke J ar 30/07/10 

Bhain na himeachtaí athbhreithnithe breithiúnaigh seo le cibé ar chruthaigh foráil d’Acht na gCúirteanna 

Breithiúnais 1924 dualgas chun a chinntiú go mbeadh an leibhéal Gaeilge ag breithiúna Cúirt Dúiche i 

gceanntair Ghaeltachta a bheadh riachtanach chun fianaise a éisteacht gan ateangaire a úsáid. 

 

Louis Blehein v An tAire Sláinte agus Leanaí, Éire agus An tArd-Aighne 

Breithiúnas seachadta ag Laffoy J ar 24/08/10 
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Sna himeachtaí seo rinne an gearánaí éilimh tar éis a choinneála faoi reachtaíocht meabhairshláinte. 

 

An tAire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha v Figary Watersports Development Company 

Limited 

Breithiúnas seachadta ag McKechnie J ar 03/09/10 

Bhain na himeachtaí seo le éilimh a bhain le briseadh téarmaí áirithe maidir le léas. 

 

Derek Byrne, Margaret McNicholl agus Justice for the Forgotten Limited v An Taoiseach, Éire agus 

An tArd-Aighne 

Breithiúnas seachadta ag Laffoy J ar 09/09/10 

Bhain na himeachtaí seo le míshástacht faoi imscrúduithe ar na buamálacha i mBaile Átha Cliath agus i 

Muineachán. 

 

Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí (ag agra an tSairsint Thomas McGrath) v John Gilligan 

Breithiúnas seachadta ag Ryan J ar 10/09/10 

Ba chás comhairliúcháin é seo a sonraíodh i dtaobh imeachtaí disiplíne príosúin agus coiriúlachta. 

 

Ahktar Mansoor v An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, Éire agus An tArd-

Aighne 

Breithiúnas seachadta ag Lavan J ar 04/10/10 

Sa chaingean seo d’iarr an gearánaí faoisimh i leith éilimh faillí. 

 

An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Trevor Adrian Davies 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 08/10/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a bhí á lorg ag údarás breithiúnach sa Ríocht Aontaithe faoi 

bharántas  gabhála Eorpach. 

 

UNITE the Union agus Paul Gallagher v An tAire Airgeadais, Éire agus An tArd-Aighne 

Breithiúnas seachadta ag Kearns P ar 08/10/10 

Bhain na himeachtaí athbhreithnithe breithiúnaigh seo le agóid in aghaidh chinneadh an Aire Airgeadais gan 

fostaithe áirithe a dhíolmhú ó asbhaintí as an tobhach pinsin a bhí údaraithe ag na Bearta Éigeandála 

Airgeadais san Acht um Leas an Phobail 2009. 

 

An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Damian Jankowski 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 14/10/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a bhí á lorg ag údarás breithiúnach sa Pholainn faoi bharántas 

gabhála Eorpach. 

 

Ladislav Klier v Gobharnóir Phríosún Chnoc Seimre agus Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí (Páirtí 

ar Fhógra) 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 16/10/10 

Bhain an gnó seo le éileamh an iarratasóra go raibh a ghabháil neamhdhleathach. 

 

Denis O'Brien agus Dermot Desmond (Iarratasóirí) v An Binse Fiosrúcháin ar Íocaíochtaí do Messrs 

Charles Haughey agus Michael Lowry agus An Breitheamh Moriarty (Comhalta Aonair an Bhinse 

Fiosrúcháin ar Íocaíochtaí do Messrs Charles Haughey agus Michael Lowry (Freagróirí) 

Breithiúnas seachadta ag Hedigan J ar 29/10/10 

D’fhéach na hiarratasóirí le cead a fháil athbhreithniú breithiúnach a lorg ar an gcinneadh, Mr. McDowell a 

cheapadh mar abhcóide, agus faoiseamh trí Mr. McDowell a shrianadh ó fheidhmiú mar abhcóide don bhinse 

ar an mbonn go mbeadh an binse freagróra claonta go hoibiachtúil. 

 

Íde de Búrca (Gearánaí) v An tAire Iompair, An tAire Airgeadais, Éire agus An tArd-Aighne 

Breithiúnas seachadta ag Laffoy J ar 29/10/10 

Bhain na himeachtaí seo le gné den dlí fostaíochta a raibh státseirbhíseach bainteach léi. 

 

An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v. Albert Jarzebak 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 30/10/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a bhí á lorg ag údarás breithiúnach sa Pholainn faoi bharántas 

gabhála Eorpach. 
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Dellway Investment Limited, Metrospa Limited, Berkley Properties Limited, Maginotgrange Limited, 

May Property Holdings Limited, Sci 20 Place Vendome, Directdivide Trading Limited, Submitquest 

Limited, Belfast Office Properties Limited, The Forge Limited Partnership, Finbrook Investments 

Limited, Connis Property Services Limited, Formcrest Construction Limited, Chesterfield (The 

Pavements) Subsidiary Limited, Abey Developments Limited agus Patrick McKillen (Iarratasóirí) v An 

Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní, Éire agus An Ard-Aighne (Freagróirí) 

Breithiúnas seachadta ag Kearns P, Kelly agus Clarke JJ ar 01/11/10 

B’athbhreithniú breithiúnach é seo ar chinneadh iasachtaí a fháil faoin Acht fán nGníomhaireacht Náisiúnta 

um Bainistíocht Sócmhainní 2009.  

 

Pearse Doherty (Iarratasóir) v Rialtas na hÉireann, An tArd-Aighne (Freagróirí) agus Dáil Éireann 

(Páirtí ar Fhógra) 

Breithiúnas seachadta ag Kearns P ar 03/11/10 

Bhí agóid in aghaidh na ndlíthe toghcháin i gceist sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo. 

 

An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí (Iarratasóir) v Kieron Daly Doran 

(Freagróir)  

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 05/11/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a bhí á lorg ag údarás breithiúnach sa Fhrainc faoi bharántas  

gabhála Eorpach. 

 

Dellway Investment Limited, Metrospa Limited, Berkley Properties Limited, Maginotgrange Limited, 

May Property Holdings Limited, Sci 20 Place Vendome, Directdivide Trading Limited, Submitquest 

Limited, Belfast Office Properties Limited, The Forge Limited Partnership, Finbrook Investments 

Limited, Connis Property Services Limited, Formcrest Construction Limited, Chesterfield (The 

Pavements) Subsidiary Limited, Abey Developments Limited agus Patrick McKillen (Iarratasóirí) v An 

Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní, Éire agus An tArd-Aighne (Freagróirí)  

Breithiúnas seachadta ag Kearns P, Kelly agus Clarke JJ ar 08/11/10 

B’iarratas é seo ar dheimhniú achomhairc in aghaidh chinneadh na hArd-Chúirte chuig an gCúirt Uachtarach 

faoi fhorálacha an Achta fán nGníomhaireachta Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní 2009. 

  

Christopher Doody Senior (Iarratasóir) v An Ball i gCeannas Stáisiún Gardaí Shráid an Stórais 

(Freagróir); Anthony Doody (Iarratasóir) v An Ball i gCeannas Stáisiún Gardaí Fhionnbhrú 

(Freagróir) 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 10/11/10 

Bhain an gnó seo le agóid bhunreachtúil in aghaidh fhorálacha an Achta um Cheartas Coiriúil 2007. 

 

Tristor Limited (Iarratasóir) v An tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, Comhairle 

Contae Dhún Laoghaire Ráth an Dúin, Éire agus An tArd-Aighne (Freagróirí) agus Cradder (Páirtí ar 

Fhógra) 

Breithiúnas seachadta ag Clarke J ar 11/11/10 

Bhí na himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo bainteach le agóid in aghaidh fhorálacha an Acht 

Pleanála agus Forbartha 2000. 

 

Mark Looby (Iarratasóir) v An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí (Freagróir) 

Breithiúnas seachadta ag Hedigan J ar 17/11/10 

Bhain na himeachtaí athbhreithnithe breithiúnacha seo le éileamh faoi Achtanna an Gharda Síochána 

(Cúiteamh) 1941 agus 1945. 

 

An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Aiden Hooper 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 17/11/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a bhí á lorg ag údarás breithiúnach sa Ríocht Aontaithe faoi 

bharántas  gabhála Eorpach. 

 

John Burke v An Breitheamh David Anderson agus Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí 

Breithiúnas seachadta ag Irvine J ar 23/11/10 

D’fhéach na himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo le agóidiú in aghaidh ciontuithe in ídiú ainmhithe. 

 

John Burke v An Breitheamh Dúiche Mary Martin agus Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí 

Breithiúnas seachadta ag Irvine J ar 23/11/10 
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Sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo, d’fhéach an t-iarratasóir le éisteacht a thoirmeasc faoi 

roinnt toghairmeacha go dtí go gcinnfidh an Chúirt Uachtarach i dtaobh gnó bainteach eile. 

 

John Burke v An Breitheamh Ray Fulham agus Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí 

Breithiúnas seachadta ag Irvine J ar 23/11/10 

Sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo, d’fhéach an t-iarratasóir le ordú a rinne an Chúirt Cuarda a 

neamhnú. 

 

John Burke v An Breitheamh Dúiche Hamill agus Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí 

Breithiúnas seachadta ag Irvine J ar 23/11/10 

Bhain na himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo le saincheisteanna a ghabh lena chiontú i gcoireanna 

faoi leas ainmhithe. 

 

John Burke v An Garda Kevin Bourke, Michael Murray, Aturnae Stáit, An Breitheamh Terrance Finn 

agus Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí 

Breithiúnas seachadta ag Irvine J ar 23/11/10 

Bhain na himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnacha seo le saincheisteanna a éiríonn as barrántais binse a 

eisíodh lena ghabháil. 

 

Vincent Kelly (Gearánaí) v Declan Doyle agus An tAire the Environment agus Éire agus An tArd-

Aighne (Cosantóirí) 

Breithiúnas seachadta ag Charleton J ar 23/11/10 

Sa chás seo, d’iarr an chéad chosantóir go scriosfaí amach an cás ina choinne toisc go ndearnadh moill 

iomarcach do-mhaithe.  

 

An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí (Iarratasóir) v Dawid Piskunowicz 

(Freagróir) 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 24/11/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a bhí á lorg ag údarás breithiúnach sa Pholainn faoi bharántas  

gabhála Eorpach. 

 

An Taisce – The National Trust for Ireland (Iarratasóir) v Éire, An tArd-Aighne agus An Bord 

Pleanála (Freagróir) agus Comhairle Contae Mhuineacháin, John McQuade Quarries Limited agus 

Peter Sweetman and Associates (Páirtithe ar Fhógra) 

Breithiúnas seachadta ag Charleton J ar 25/11/10 

Sna himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh seo, d’iarr an t-iarratasóir ordú chun cinneadh na n-údarás 

pleanála a neamhnú. 

 

John Hanrahan (Gearánaí) v An tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia (Cosantóir) 

Breithiúnas seachadta ag McMahon J ar 26/11/10 

Bhain na himeachtaí seo le candam na ndamáistí, tar éis breithiúnais i 2009 maidir le comhaontú idir na 

páirtithe faoi urghabháil eallach laethúil i 2006, a éilítear a bheith ina sárú conartha. 

 

Michael McKenzie agus Comhlachas Ionadaitheach Chéimnigh Eile na mBuan-Óglach v An tAire 

Airgeadais, An tAire Cosanta, Éire agus An tArd-Aighne 

Breithiúnas seachadta ag Edwards J ar 30/11/10 

Bhain na hathbhreithnithe bhreithiúnaigh seo le agóid in aghaidh fhorfheidhmiú airbheartaithe Chiorclán na 

Roinne Airgeadais. 

 

Francis McGuinness v Coimisinéir An Gharda Síochána, Éire agus An tArd-Aighne 

Breithiúnas seachadta ag Herbert J ar 07/12/10 

B’éileamh é seo ar dhamáiste, tar éis urghabháil rudaí óna áitreabh. 

 

Maidir leis an Acht Luachála 2001; Kilsaran Concrete (Gearánaí) v An Coimisinéir Luachála 

(Freagróir)  

Breithiúnas seachadta ag Hedigan J ar 07/12/10 

Ba chás é seo a shonraigh an Binse Luachála maidir le díolúine ó inrátaitheachta. 

 

Comhairle Contae Chill Mhantáin v John O'Reilly, Brownfield Restoration Ireland Limited, Swalcliffe 

Limited (Ag Trádáil mar Dublin Waste), Dean Waste Co. Limited agus Samuel J. Stears  

Breithiúnas seachadta ag O'Keeffe J ar 07/12/10 
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Bhain na himeachtaí seo le sáruithe faoin reachtaíocht um bainistiú dramhaíle. 

 

Anne Weldon v An tAire Sláinte agus Leanaí agus Lourdes Hospital Redress Board 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 10/12/10 

B’athbhreithniú breithiúnach é seo ar dhiúlú cúitimh don iarratasóir, faoi Scéim Sásaimh Ospidéal Lourdes. 

 

Belinda Lockwood (Gearánaí) v Éire, An tArd-Aighne & Coimisinéir An Gharda Síochána (Cosantóirí) 

Breithiúnas seachadta ag Kearns P ar 10/12/10 

Sna himeachtaí láithreacha seo, d’éiligh an gearánaí damáistí ag éirí as faillí líomhnaithe agus as sárú dualgais 

na gcosantóirí, ag éirí as an am a raibh sí ina gearánaí in ionchúiseamh éignithe. 

 

Tristor Limited (Iarratasóir) v An tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, Comhairle 

Contae Dhún Laoghaire Ráth an Dúin, Éire agus An tArd-Aighne (Freagróirí) agus Cradder (Páirtí ar 

Fhógra) 

Breithiúnas seachadta ag Clarke J ar 12/10/10 

Bhain an t-athbhreithniú breithiúnach seo le agóid in aghaidh fhorálacha an Acht Pleanála agus Forbartha 

2000. 

 

An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Noel McPhillips 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 14/12/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a bhí á lorg ag údarás breithiúnach sa Bheilg faoi bharántas  

gabhála Eorpach. 

 

Albert Jarzebak v Gobharnóir Phríosún Chnoc Seimre 

Breithiúnas seachadta ag Peart J ar 16/12/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a bhí á lorg ag údarás breithiúnach sa Pholainn faoi bharántas  

gabhála Eorpach. 

 

Edward Walsh agus Constance Cassidy (Gearánaithe) v. Comhairle Contae Shligigh (Cosantóir) 

Breithiúnas seachadta ag McMahon J ar 20/12/20 

Ba ghnó é seo a bhain le ceart bealaigh poiblí ag Lissadell House. 

 

MP v An tArd-Aighne, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus Sheila Casey 

Breithiúnas seachadta ag MacMenamin J ar 21/12/10 

B’iarratas é seo ón ngearánaí / iarratasóir ar chead chun imeachtaí a thionscnamh, agus iarratas ó na cosantóirí 

ar fhaoisimh éagsúla toirmisceacha. 

 

CÁSANNA NA CÚIRTE ACHOMHAIRC CHOIRIÚIL Ó 2010 A RAIBH AN STÁT 

PÁIRTEACH ANN 
 

An Pobal (ag agra Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí) v Raymond Gormley 

Breithiúnas seachadta ag Finnegan J (le Hanna agus Charleton JJ) ar 04/03/10 

D’iarr an t-iarratasóir cead achomhairc in aghaidh a chiontaithe in iarracht ar éigniú. 

 

Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí v Anthony McCarthy, Christopher Costello, David Stanners, 

James McCarthy agus Desmond Dundon 

Breithiúnas seachadta ag Fennelly J (le Dunne agus McGovern JJ) ar 16/06/10 

B’iarratas é seo go ndearbhófaí roinnt pointí dlí, a éilítear a bheith fíor-thábhachtach chun cur ar a gcumas a 

n-achomhairc a dhéanamh roimh an gCúirt Uachtarach. 

 
An Pobal (ag agra Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí) v Gareth McCarthy 

Breithiúnas seachadta ag Macken J (le Budd agus O'Keeffe JJ) ar 12/10/10 

D’fhéach an t-iarratasóir le achomharc in aghaidh chinneadh na Cúirte Cuarda na cúitimh in aghaidh an 

fhreagróra a dhíbheadh. 

 

Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí v Derek Wade 

Breithiúnas seachadta ag Macken J (le Budd agus Herbert JJ) ar 28/10/10 

B’iarratas é seo ar chead achomharc in aghaidh a chiontaithe i ndúnmharú agus in iarracht robála. 

 

Catherine Nevin (Iarratasóir) v Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí (Freagróir) 
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Breithiúnas seachadta ag Hardiman J (le McKenchie agus Birmingham JJ) ar 22/11/10 

Chuir an t-iarratasóir iarratas faoi bhráid na cúirte de bhun alt 2 den Acht um Ghnáthamh Coiriúil 1993 maidir 

le fíricí nuanochta a léireodh, b’fhéidir, go raibh iomrall ceartais ina cás siúd. 

 

Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí (Ionchúisitheoir) v Martin Conmey (Iarratasóir)  

Breithiúnas seachadta ag Hardiman J (le Budd agus DeValera JJ) ar 22/11/10 

Chuir an t-iarratasóir iarratas faoi bhráid na cuairte de bhun Alt 2 den Acht um Ghnáthamh Coiriúil 1993 ar 

fhógra gur cheistigh fíricí nuanochta inchreidteacht na bhfinnéithe, agus gur thaispeáin siad go soiléir go raibh 

iomrall ceartais ann ina chás siúd. 

 

CÁSANNA NA CÚIRTE UACHTARÍ Ó 2010 A RAIBH PÁIRT AG AN STÁT IONTU 
 

Abosede Olunwatoyin Meadows v An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, Éire agus 

An tArd-Aighne 

Breithiúnais seachadta ag Murray CJ, Kearns P, Denham agus Fennelly agus Hardiman JJ ar 21/01/10 

B’achomharc é seo in aghaidh ordú díbirte, ó thaobh a chuíthástála le haghaidh athbhreithnithe breithiúnaigh. 

 

Dermot Sparrow v An tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia agus An Breitheamh Hamill 

Breithiúnas seachadta ag Denham J (le aontú Geoghegan agus Finnegan JJ) ar 29/01/10 

D’iarr an t-iarratasóir go gcoscfaí a thriail ar chionta achomair, ar bhonn drochshláinte. 
 

Dolores Mannion v An Bord um Chúnamh Dlíthiúil, An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus 

Athchóirithe Dlí, Éire agus An tArd-Aighne 

Breithiúnas seachadta ag Hardiman J (le aontú Geoghegan agus Finnegan JJ) ar 26/02/10 

Bhí an t-achomharc bainteach leis an gceist faoi cibé is gá don Bhord um Chúnamh Dlíthiúil painéal 

d’aturnaetha príobháideacha a bheith aige chun dlíthíocht a stiúradh. 
 

Mary Roche (Iarratasóir/Gearánaí) v Thomas Roche, Anthony Walsh, David Walsh agus SIMS Clinic 

Ltd (Freagróirí) agus An tArd-Aighne (Páirtí ar Fhógra) 

Breithiúnas seachadta ag Murray CJ (le aontú Denham, Hardiman, Geoghegan agus Fennelly JJ) ar 02/03/10 

B’achomharc é seo in aghaidh chinneadh na hArd-Chúirte costais a ordú in aghaidh an Ard-Aighne. 
 

John Rooney (Gearánaí/Achomharcóir) v An tAire Talmhaíochcta agus Bia, An tAire Airgeadais, An 

Taoiseach, Éire agus An tArd-Aighne, Donal McDaid, Patrick Delaney, Cumann na bhFeirmeoirí, 

ERAD, An Bord Bainistíochta um Dhíothú Galair agus Daoine Eile 

Breithiúnas seachadta ag Finnegan J (le aontú Hardiman agus Macken JJ) ar 09/03/10 

Bhain an gnó seo leis an gceist faoin gCúirt Uachtarach a dhéanamh ordú srianta. 
 

An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Dominik Slonski  

Breithiúnas seachadta ag Macken J (le aontú Finnegan agus O'Donnell JJ) ar 25/03/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a bhí á lorg ag údarás breithiúnach sa Pholainn faoi bharántas  

gabhála Eorpach. 

 

Vasile Covaciu (Gearánaí) v An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí (Freagróir) 

Breithiúnas seachadta ag Murray CJ (le aontú Denham agus O'Donnell JJ) ar 12/04/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a bhí á lorg ag údarás breithiúnach sa Rómáin faoi bharántas  

gabhála Eorpach. 
 

Joseph Murphy, Frank Reynolds agus Joseph Murphy Structural Engineers Ltd 

(Iarratasóirí/Achomharcóirí) v An Breitheamh Feargus M. Flood (an t-iarBhall Aonair den Bhinse 

Fiosrúcháin i gCúrsaí Áirithe Pleanála agus Íocaíochta), An tOnórach An Breitheamh Alan P. Mahon, 

An tOnórach An Breitheamh Mary Faherty agus An tOnórach An Breitheamh Gerald Keys (Baill an 

Bhinse Fiosrúcháin i gCúrsaí Áirithe Pleanála agus Íocaíochta), Éire agus An tArd-Aighne 

(Freagróirí/Freagróirí) 
Breithiúnais seachadta ag Denham J (le aontú Geoghegan, agus Finnegan JJ), Hardiman agus Fennelly JJ) ar 

21/04/10 

B’agóid í seo in aghaidh chinneadh den bhinse. 
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The Irish Pharmaceutical Union, Mark Gouldson, Gouldson Pharmacy Ltd, Hunter's Pharmacy 

Windy Arbour Ltd, Belmire Ltd Ag Trádáil mar Britton's Pharmacy, Corr's Pharmacy (Clonshaugh 

Ltd) v An tAire Sláinte agus Leanaí, Éire agus An tArd-Aighne 

Breithiúnas seachadta ag Macken J (le aontú Murray CJ, Denham, Hardiman agus Geoghegan JJ) ar 29/04/10 

Bhain an gnó seo le conarthaí cógaisíochta idir cógaiseoirí aonair agus boird sláinte maidir le seirbhísí 

cógaisíochta a sholáthar. 

 

Pól Ó Murchú v An Taoiseach, the Tánaiste agus An tAire Fiontair, Trádála agus Fostaíochta, Éire, An 

tArd-Aighne agus Daoine Eile 
Breithiúnas seachadta ag Macken J (le aontú Murray CJ, Kearns P, Hardiman agus Fennelly JJ) ar 06/05/10 

Bhain an cás le cibé atá dualgas bunreachtúil ar na hachomharcóirí reachtaíocht a achtú sa dá theanga 

oifigiúla, agus atá dualgas ar na hachomharcóirí ionstraimí reachtúla a aistriú go Gaeilge go comhuaineach 

leis na leaganacha a rinneadh nó a síníodh as Béarla. 
 

Christopher McBrearty (Duine mímheabhrach nach bhfuarthas amhlaidh ag an bhfiosrúchán, ag agair 

trína mháthair agus a neaschara, Anna McBrearty) v Bord Sláinte an Iarthuaisceart, Andrew 

McFarlane agus, ar ordú ón Ard-Chúirt, John Glynn agus Jaspal Singh 

Breithiúnas seachadta ag Geoghegan J (le aontú Murray CJ, Denham, Hardiman agus Fennelly JJ) ar 10/05/10 

Bhain na himeachtaí seo le agóid in aghaidh na n-imeachtaí de bharr faillí mhíochaine, ar bhonn moille. 
 

David Keating v An Breitheamh Timothy Crowley, Éire agus An tArd-Aighne 

Breithiúnas seachadta ag Murray CJ (le aontú Denham, Hardiman, Geoghegan agus Fennelly JJ concurring) 

ar 12/05/10 

B’agóid í seo a thug an dara agus tríú gearánaí ainmnithe in aghaidh dhámhadh na ndamáistí. 

 

Lár-Oifig Iontrála Teo  v An tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Éire agus An tArd-Aighne 

Breithiúnas seachadta ag Fennelly J (le aontú Hardiman agus Finnegan JJ) ar 13/05/10 

Bhain an cás leis an gceist maidir le cibé an raibh an achomhairceoir ceaptha go dleathach ag an gcéad 

fhreagróir ainmnithe mar chomhlacht poiblí chun críche Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. 
 

An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Rafal Adach 
Breithiúnas seachadta ag Hardiman J (le aontú Geoghegan agus Finnegan JJ) ar 13/05/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a bhí á lorg ag údarás breithiúnach sa Pholainn faoi bharántas  

gabhála Eorpach. 
 

Paul Lynch v An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, Éire agus An tArd-Aighne; 

Peter Whelan v An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, Éire agus An tArd-Aighne 

Breithiúnas seachadta ag Murray CJ (le aontú Denham, Hardiman, Geoghegan agus Macken JJ) ar 14/05/10 

Bhain agóid bhunreachtúil den Choinbhinsiúin Eorpaigh um Chearta Daonna leis seo, in aghaidh fhorálacha 

an Achta um Cheartas Coiriúil 1990 maidir le pianbhreith éigeantach príosúntachta saoil do choir an 

dúnmharaithe. 
 

An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Michéal Ó Fallúin (ar shlí eile, Michael 

Fallon) 

Breithiúnais seachadta ag Murray CJ agus Finnegan J (le aontú Fennelly J) ar 19/05/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a bhí á lorg ag údarás breithiúnach sa Ríocht Aontaithe faoi 

bharántas  gabhála Eorpach. 

 

Enitan Pamela Izevbekhai, Naomi Alero Izevbekhai (Mionúr) agus Jemima Temisanre Izevbekhai 

(Mionúr) (Iad araon ag agair trína Máthair agus Neaschara Enitan Pamela Izevbekhai) v An tAire Dlí 

is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí 

Breithiúnais seachadta ag Fennelly J (le aontú Murray CJ, Hardiman agus Macken JJ) agus Denham J ar 

09/07/10 

Iarratas breise é seo ar bhreithiúnas breithiúnach i leith cúrsaí tearmainn agus teifigh. 

 

An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí v Robert Rettinger 

Breithiúnais seachadta ag Fennelly agus Denham JJ (le aontú Finnegan J) ar 23/07/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a bhí á lorg ag údarás breithiúnach sa Pholainn faoi bharántas  

gabhála Eorpach. 
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Sergejs Rimsa (Iarratasóir) v Gobharnóir Phríosún Chnoc Seimre (Freagróir) agus An tAire Dlí is 

Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí (Páirtí ar Fhógra) 

Breithiúnas seachadta ag Murray CJ (le aontú Kearns P agus Hardiman, Fennelly agus Finnegan JJ) ar 

28/07/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a bhí á lorg ag údarás breithiúnach sa Laitvia faoi bharántas  

gabhála Eorpach. 

 

Paulo Nascimento v An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí agus Éire agus An tArd-

Aighne 

Breithiúnas (ex tempore) seachadta ag Murray CJ (le Hardiman, Fennelly, Macken agus Finnegan JJ) ar 

06/10/10 

Sa chás seo, d’iarr an t-iarratasóir go n-aistreofaí chuig an bPortaingéil é faoin Acht um Aistriú Daoine ar 

Cuireadh Pianbhreith Orthu 2003 chun a phianbhreith phríosúntachta saoil a chaitheamh ann. 

 

Peter Creighton (Gearánaí/Freagróir) v Éire, An tArd-Aighne, An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais 

agus Athchóirithe Dlí agus Gobharnóir Phríosún Chruithneachtáin (Cosantóirí/Achomharcóirí) 

Breithiúnas seachadta ag Fennelly J (le O'Donnell agus McKechnie JJ) ar 27/10/10 

B’achomharc é seo ag na cosantóirí in aghaidh dhámhú na ndamáistí, tar éis ionsaí le scian ar an ngearánaí, 

agus cros-achomharc ag an ngearánaí in aghaidh dhiúltú an éilimh mar a bhí sé curtha i láthair aige. 

 

John Rooney (Gearánaí/Achomharcóir) v An tAire Talmhaíochta, Iascaigh & Bia agus Foraoiseachta, 

An tAire Airgeadais, Éire agus An tArd-Aighne (Cosantóirí/Freagróirí)  

Breithiúnas seachadta ag Finnegan J (le aontú Hardiman agus Macken JJ) ar 18/11/10 

B’achomharc é seo in aghaidh cinnidh maidir le ceart cúitimh faoi scéim na heitinne bólachta. 

 

Bord Bainistíochta Scoil Náisiúnta Nmh. Molaga (Iarratasóir/Freagróir) v Ard-Rúnaí na Roinne 

Oideachais agus Eolaíochta, agus Kevin Meehan, Máire Ní Mhairtín agus Paddy Hogan 

(Freagróirí/Gearánaithe) agus A. agus B. (Páirtithe ar Fhógra) 

Breithiúnas seachadta ag Denham J (le aontú Murray CJ, Hardiman, Fennelly agus Finnegan JJ) ar 23/11/10 

B’athbhreithniú breithiúnach é seo a raibh léirmhíniú reachtúil ar fhorálacha Acht Oideachais 1998 i gceist 

ann. 

 

Oliver Whelton (Gearánaí) v. An Breitheamh Dúiche Constantine O'Leary (Freagróir) agus Stiúrthóir 

na nIonchúiseamh Poiblí (Páirtí ar Fhógra) 

Breithiúnais seachadta ag Fennelly agus McKechnie JJ (le O'Donnell J) ar 21/12/10 

B’achomharc é seo in aghaidh dhiúltú ordú certiorari, inar agóidigh an t-achomharcóir in aghaidh fianaise. 

 

An tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí (Iarratasóir/Freagróir) v James Anthony 

Tighe (Gearánaí) 

Breithiúnas seachadta ag Hardiman J (le Murray CJ agus Denham J) ar 21/12/10 

D’agóidigh an freagróir in aghaidh a ghéillte, a bhí á lorg ag údarás breithiúnach sa Ríocht Aontaithe faoi 

bharántas  gabhála Eorpach. 

 

 

BREITHIÚNAIS CBE AGUS NA CÚIRTE GINEARÁLTA Ó 2010 A RAIBH BAINT AS 

ÉIRINN LEO 
 

(Cás C-456/08) Breithiúnas na Cúirte (Tríú Dlísheomra) de 28 Eanáir 2010: Coimisiún na hEorpa v Éire 

(Teip ag Ballstát a dhualgais a chomhlíonadh – Treoir 93/37/CEE – Conarthaí d’oibreacha poiblí – Fógra 

d’iarrthóirí agus d’fhorthairgeoirí faoi chinntí dáfa conarthaí – Treoir 89/665/CEE– Gnáthaimh le haghaidh 

athbhreithniú ar dhámhachtain conarthaí poiblí – An tréimhse ar ghá na caingin athbhreithnithe a thabhairt 

laistigh di – an dáta ón dtosaíonn an tréimhse chun caingean a thionscnamh). 

 

(Cás C-221/08) Breithiúnas na Cúirte (Tríú Dlísheomra) de 4 Márta 2010: Coimisiún na hEorpa v Éire (Teip 

ag Ballstát a dhualgais a chomhlíonadh – Treoir 95/59/CE – Cánacha seachas cánacha láimhdeachais a bhfuil 

tionchar acu ar chaitheamh tobac monartha – Airteagal 9(1) – Saorchinneadh, ag monarthóirí agus 

iomportálaithe, ar uasphraghas miondíola díolacháin a dtáirgí – Reachtaíocht Náisiúnta a fhorchuireann 

íosphraghas miondíola díolacháin ar thoitíní – Fírinniú – Cosaint sláinte an phobail – Creat-Choinbhinsiún na 

hEagraíochta Sláinte Domhanda ar Rialaithe Tobac). 
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(Cás C-294/09) Breithiúnas na Cúirte (Cúigiú Dlísheomra) de 15 Aibreán 2010: Coimisiún na hEorpa v Éire 

(Teip ag Ballstát a dhualgais a chomhlíonadh – Treoir 2006/43/CE – Iniúchtaí reachtúla na gcuntas bliantúla 

agus na gcuntas comhdhlúite – Teip trasuíomh iomlán a dhéanamh laistigh den tréimhse a leagadh síos – Teip 

na bearta riachtanacha chun an treoir a thrasuíomh a chur in iúl). 

 

(Cás C-226/09) Breithiúnas na Cúirte (Ceathrú Dlísheomra) de 18 Samhain 2010: Coimisiún na hEorpa v 

Éire: (Teip ag Ballstát a dhualgais a chomhlíonadh – Treoir 2004/18/CE – gnáthamh soláthair phoiblí – 

Bronnadh conradh do sheirbhísí ateangaireachta agus aistriúcháin – Seirbhísí a thiteann laistigh de scóip 

Iarscríbhinn IIB na Treorach – Seirbhísí nach dtagann faoi réir riachtanais uile na Treorach – Cinneadh ualú 

na gcritéar dámhachtana, tar éis na tairiscintí a bheith curtha isteach –An t-ualú athraithe tar éis athbhreithniú 

tosaigh ar na tairiscintí a cuireadh isteach – Géilliúntas do phrionsabal na comhchóra agus an dualgas i leith 

trédhearcachta). 

 

 

 

CÚIRT CEARTA DAONNA NA HEORPA 
 

 Tharla éisteacht os comhair an Phríomh-Dhlísheomra i McFarlane v Éire (iarratas uimh. 

31333/2006) i Márta 2010.  

 

 Seachadadh breithiúnas ar 10 Meán Fómhair 2010 ag an bPríomh-Dhlísheomra i gcás McFarlane 

(iarratas uimh. 31333/2006). Seachadadh an breithiúnas ar 16 Nollaig 2010 ag an bPríomh-

Dhlísheomra i gcás A, B agus C v Éire (iarratas uimh. 25579/2005). Tugtar faoi deara i Taxquet v 

Belgium (iarratas uimh. 926/2005) go ndearna Éire idirghabháil mar thríú páirtí sa chás seo mar 

thaca don Bheilg, ach nár ghlac sí páirt san éisteacht béil. Seachadadh breithiúnas ag an bPríomh-

Dhlísheomra ar 16 Samhain 2010. 

 

 Rinneadh ceithre chinneadh a bhain le hÉirinn i 2010. Scriosadh amach iarratas Artemi agus 

Gregory v Cyprus (agus 21 Ballstát eile den AE, Éire san áireamh) (iarratas uimh. 35524/06) ar 30 

Meán Fómhair 2010. Fógraíodh nach raibh an t-iarratas i X v Éire (iarratas uimh. 14079/04) 

inghlactha ar 20 Eanáir 2010 (dáta a fhoilsithe). Fograíodh nach raibh an t-iarratas i Stapleton v Éire 

(iarratas uimh. 56588/07) inghlactha ar 4 Bealtaine 2010. Fógraíodh nach raibh an t-iarratas i Kelly v 

Éire (iarratas uimh. 41130/06) inghlactha ar 14 Nollaig 2010. 

 


