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Ailt 15 & 16 den Treoir um Shaoráil Faisnéise

Réamhrá
Táthar tar éis an lámhleabhar seo a ullmhú de réir na gceanglas in ailt 15 agus 16
den Acht um Shaoráil Faisnéise, 1997. Is é an cuspóir atá leis ná rochtain chuig
taifid atá i seilbh na Seirbhíse Cúirteanna a éascú trí achoimre a thabhairt ar
struchtúr agus fheidhmeanna na Seirbhíse, chuig sonraí faoin tseirbhís a chuirimid
ar fáil agus chuig faisnéis faoi na haicmí taifid atá inár seilbh.
Tháinig an tAcht um Shaoráil Faisnéise (Leasú) 2003 in éifeacht an 11 Aibreán
2003. Déanann an tAcht seo roinnt leasuithe tábhachtacha ar Acht 1997 go
háirithe maidir le hAlt 19 (Taifid Rialtais), le hAlt 20 (Pléití Comhlachtaí Poiblí), le
hAlt 24 (Slándáil, Cosaint agus Caidreamh Idirnáisiúnta) agus le hAlt 47 (Táillí).
Cuirtear roinnt de na taifid atá ag an tSeirbhís Chúirteanna ar fáil don phobal sa
ghnáthchúrsa don phobal, m.sh. sceidil de shuíonna cúirte, an Dialann Dhlíthiúil,
srl. Leanfar den fhaisnéis sin a chur ar fáil de ghnáth gan ghá le hiarraidh
fhoirmiúil a dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. Ina theannta sin, sa chuid
is mó de chásanna bíonn na cúirteanna oscailte don phobal, do dhaoine ar mian
leo dul isteach iontu chun ceartas á riaradh a fheiceáil agus a éisteacht. Is ceart é
sin a mbaineann cuid mhaith daoine leas as gach lá i gcúirteanna ar fud na tíre.
Cumasaíonn an tAcht um Shaoráil Faisnéise don phobal rochtain a bheith acu
chuig faisnéis atá i seilbh comhlachtaí poiblí nach mbíonn ar fáil de ghnáth trí
fhoinsí eile. Sa lámhleabhar seo soláthraítear treoir le haghaidh na Seirbhíse
Cúirteanna ionas gur féidir rochtain a bheith agat chuig an bhfaisnéis sin faoin
Acht. Tá rochtain chuig faisnéis faoin Acht faoi réir díolúintí áirithe agus bíonn
sain-nósanna imeachta agus teorainneacha ama ann.

Tá rochtain chuig faisnéis ar na cúirteanna srianta ag alt 46 (1) den Acht a luann
an méid seo a leanas:
“Níl feidhm ag an Acht seo
(a) maidir le taifead atá ina seilbh acu seo a leanas
(i)

na cúirteanna,

(ii)

binse fiosrúcháin a gcuirtear an Tribunals of Inquiry
(Evidence) Act, 1921, chun feidhme ina leith, nó

(iii)

binse seirbhíse de réir bhrí alt 161 den Acht Cosanta, 1954,
agus a bhaineann le cúirt nó le binse den sórt sin nó le
himeachtaí i gcúirt nó i mbinse den sórt sin, seachas
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(I)

taifead a bhaineann le himeachtaí i gcúirt nó i mbinse den
sórt sin arna seoladh go poiblí ach nach ndearna an chúirt nó
an binse é a chruthú agus nach bhfuil a nochtadh don phobal
i gcoitinne toirmiscthe ag an gcúirt nó ag an mbinse, nó

(II)

taifead a bhaineann le riarachán ginearálta na gcúirteanna
nó oifigí na gcúirteanna nó le riarachán ginearálta binse den
sórt sin nó aon oifigí eile de chuid binse den sórt sin.”

Forálann an t-alt sin nach bhfuil feidhm ag an Acht le taifid chúirte áirithe nach
féidir a fháil faoi réim an Achta mar sin.
Ní chiallaíonn sé sin, áfach, nach féidir rochtain chuig na taifid sin a fháil ar
bhealaí eile. Mar shampla, tríd is tríd tabharfar rochtain do dhaoine chuig a
gcomhaid chúirte féin. Tá taifid chúirte faoi rialú na gcúirteanna agus ní faoi rialú
na Seirbhíse Cúirteanna. Is faoi na cúirteanna féin é rochtain chuig taifid chúirte a
thabhairt nach bhfuil feidhm ag an Acht um Shaoráil Faisnéise leo agus is faoi na
cúirteanna atá sé aon leasú ar na taifid sin a dhéanamh. Tá sé sin de réir alt 65 den
Acht Oifigigh Cúirte, 1926 a luann
“gach cruthúnas agus cáipéis agus páipéar eile a lóisteálfar in aon
chúirt nó a shínfear isteach chuici i dtaobh nó le linn éisteacht aon agra
dlí nó ní éigin, coimeádfar iad i seilbh nó faoi ordú agus faoi phlé an
bhreithimh nó an breithimh shinsearaigh ag a mbeidh nó gur ina láthair
a bheidh an t-agra nó an ní sin á éisteacht”.
Is é atá san Acht um Shaoráil Faisnéise, 1997, ná beart fíorthábhachtach ar an
mbóthar chun oscailteachta níos mó agus tá an tSeirbhís Chúirteanna tiomanta i
leith a chur chun feidhme.
Tá cóipeanna den fhoilseachán seo le fáil, saor in aisce, ón Aonad um Shaoráil
Faisnéise, An tSeirbhís Chúirteanna, Teach an Fhionnuisce, 15/24 Sráid an
Fhionnuisce Thuaidh, Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7. Is féidir féachaint ar
an bhfoilseachán seo freisin ar an Idirlíon ag www.courts.ie.
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Saoráil Faisnéise
Iarratas faoin Acht um Shaoráil Faisnéise
Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, tá gach duine i dteideal iarratas a
dhéanamh ar rochtain chuig faisnéis nach bhfuil ar fáil go poiblí ar shlí eile.

Tá Ceart ag Gach Duine chuig:
●

Rochtain (faoi réir na ndíolúintí a fhaightear san Acht um Shaoráil

Faisnéise) chuig taifid atá i seilbh na Seirbhíse Cúirteanna;
● Faisnéis phearsanta a bhaineann leis/léi féin i seilbh na Seirbhíse a
cheartú i gcás go bhfuil sí míchruinn, neamhiomlán nó míthreorach;
● Rochtain chuig cúiseanna le breitheanna tugtha ag an tSeirbhís a
théann i gcion air/uirthi féin go díreach.

Tagann na Taifid Seo a Leanas Faoi Raon an Achta:
●

Gach taifead a bhaineann le faisnéis phearsanta i seilbh na Seirbhíse is

cuma cathain a cruthaíodh iad;
● Gach taifead eile cruthaithe ón dáta tosaigh feidhme .i. an 21 Aibreán
1998 (faoi réir díolúintí áirithe);
● Aon taifid eile atá riachtanach chun taifead reatha a thuiscint.
Ceanglaítear ar an tSeirbhís Chúirteanna freagra ar an iarraidh a thabhairt laistigh
de 4 seachtaine.
Is ceart iarratas ar fhaisnéis faoin Acht um Shaoráil Faisnéise a sheoladh chuig:
an tUasal Miriam O’Flanagan,
Oifigeach Saorála Faisnéise,
An tSeirbhís Chúirteanna,
15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh,
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.
Fón 01 888 6464
Is ceart go mbeadh iarratais i scríbhinn agus go dtabharfar le fios iontu go bhfuil
an fhaisnéis á lorg faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. Má theastaíonn faisnéis i
bhfoirm áirithe .i. fótachóip, diosca ríomhaire, srl., is ceart é sin a lua san iarratas.
Is ceart a mhéid sonraí is féidir a chur ar fáil d’fhonn an taifead a shainaithint agus
d’fhonn comhlíonadh éifeachtúil na hiarrata a éascú. Is ceart uimhir theileafóin lae
a chur ar fáil freisin ionas gur féidir teagmháil a dhéanamh más gá chun sonraí na
hiarrata a shoiléiriú.
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Cearta Athbhreithnithe agus Achomhairc
San Acht leagtar amach sraith díolúintí chun faisnéis íogair a chosaint i gcásanna
go bhféadfaí dochar a dhéanamh do leasanna an Stáit nó tríú páirtithe dá nochtfaí
an fhaisnéis. I gcás go dtoghrann an Roinn/Oifig na forálacha sin chun faisnéis a
shiarchoinneáil, is féidir an bhreith sin a achomharc. D’fhéadfadh breitheanna i
ndáil le hiarchur, táillí, cineálacha rochtana, diúltú chun taifead ina bhfaightear
faisnéis phearsanta a leasú, diúltú chun cúiseanna a thabhairt, srl. a bheith ina nábhar achomhairc freisin.
Mar seo a leanas atá sonraí na meicníochtaí achomhairc:

Athbhreithniú Inmheánach
Féadfaidh tú athbhreithniú inmheánach ar an mbreith tosaigh a lorg, a dhéanfaidh
oifigeach ar leibhéal níos airde i gcás:
● Go bhfuil tú míshásta leis an bhfreagairt tosaigh a fuarthas .i. diúltú
faisnéise, cineál rochtana, táillí, srl.; nó
● Nach bhfuil freagra faighte agat laistigh de 4 seachtaine ó d’iarratas
tosaigh. Is ionann sin agus diúltú don iarraidh agus ceadaítear duit dul
ar aghaidh le hathbhreithniú inmheánach.

Is Ceart d'Iarrataí ar Athbhreithniú Inmheánach a Chur i
Scríbhinn Faoi Bhráid:
Miriam O’Flanagan, Uasal,
Oifigeach Saorála Faisnéise,
An tSeirbhís Chúirteanna,
15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh,
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.
Fón 01 888 6464
Ní mór iarraidh dá leithéid ar athbhreithniú inmheánach a chur isteach laistigh de 4
seachtaine ón mbreith tosaigh. Ní mór don tSeirbhís Chúirteanna an t-athbhreithniú
a chríochnú laistigh de 3 seachtaine. Ní mór athbhreithniú inmheánach a chríochnú
de ghnáth sula féidir achomharc a dhéanamh leis an gCoimisinéir Faisnéise.

Athbhreithniú an Choimisinéara
Tar éis go dtugtar athbhreithniú inmheánach chun críche, féadfaidh tú
athbhreithniú neamhspleách ar an mbreith a lorg ón gCoimisinéir Faisnéise. Ina
theannta sin, mura bhfuil freagra faighte agat ar d’iarratas ar athbhreithniú
inmheánach laistigh de 3 seachtaine, is ionann sin agus diúltú agus féadfaidh tú an
gnó a achomharc leis an gCoimisinéir.
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Féadtar Achomhairc a Dhéanamh go Díreach leis an
gCoimisinéir Faisnéise ag an Seoladh Seo a Leanas:
Emily O’Reilly,
Oifig an Choimisinéara Faisnéise,
18 Sráid Líosain Íochtarach,
Baile Átha Cliath 2.
Fón: 01 6785222 Facs: 01 6610570
Ríomhphost: ombudsman@ombudsman.irlgov.ie

Achomhairc chun na hArd-Chúirte
Faoi alt 42 den Acht féadtar achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar
phointe dlí ag páirtí in athbhreithniú faoi alt 34 nó aon duine eile a dtéann breith
an Choimisinéara i gcion air nó uirthi. Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise (Leasú),
2003, foráltar do cheart achomhairc chun na Cúirte Uachtaraí ar bhreith na hArdChúirte.

Táillí
Tá dhá chineál táille i bhfeidhm faoin Acht um Shaoráil Faisnéise:
1. Táillí a ghabhann le hiarraidh ar thaifead nó le hathbhreithniú ar
bhreith:
● Ní mór táille €15 a bheith faoi iamh le hiarrataí ar thaifid lasmuigh de
thaifid ina bhfuil faisnéis phearsanta a bhaineann leis/léi féin amháin.
Ní bheidh ach táille laghdaithe de €10 i gceist maidir lena leithéid
d'iarraidh má tá cárta leighis agat. Ní bheidh ceachtar den dá tháille i
gceist más iarraidh í ar fhaisnéis phearsanta a bhaineann leis/léi féin.
● Ní mór táille €75 a bheith faoi iamh le mórchuid na n-iarratas maidir le
hathbhreithniú inmheánach ar bhreith de chomhlacht phoiblí. Ní
bheidh ach táille laghdaithe de €25 i gceist má tá cárta leighis agat. Níl
aon táille i gceist i ndáil le hiarratais ar athbhreithniú inmheánach
maidir le faisnéis a bhaineann leis/léi amháin nó maidir le breith chun
táille nó éarlais a ghearradh.
● Ní mór táille €150 a bheith faoi iamh le mórchuid na n-iarratas maidir
le hathbhreithniú ag an gCoimisinéir Faisnéise. Ní bheidh ach táille
laghdaithe de €50 i gceist má tá cárta leighis agat nó má bhaineann
athbhreithniú le faisnéis i ndáil le tríú páirtí. Níl aon táille i gceist i
ndáil le hiarratais ar athbhreithniú maidir le faisnéis phearsanta a
bhaineann leis/léi amháin nó maidir le breitheanna chun táillí nó
éarlaisí a ghearradh.
2. Is féidir táillí/éarlaisí i ndáil le costas cuardaigh agus aisghabhála agus
le taifid eisithe a chóipeáil a ghearradh mar seo a leanas:
● Taifid phearsanta: Ní bheidh feidhm ag táillí le haghaidh an chostais a
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ghabhann le cóipeáil na dtaifead a iarrtar, seachas má bhíonn líon mór
taifead i gceist.
● Faisnéis neamhphearsanta: D’fhéadfaí go ngearrfaí táillí don am a
chaitear ag aimsiú agus ag cóipeáil taifead go héifeachtúil, bunaithe ar
ráta caighdeánach in aghaidh na huaire leagtha síos ag an Aire
Airgeadais. Ní ghearrfar aon táillí maidir leis an am a chaitear ag
breithniú iarrataí.
D’fhéadfaí go mbeadh éarlais iníoctha i gcás gur dócha go sáróidh an táille iomlán
€50.79. Sna himthosca sin, ní mór don tSeirbhís Chúirteanna, má iarrtar uirthi,
cabhair a thabhairt do bhall an phobail leis an iarratas a leasú ionas go laghdófaí
méid na héarlaise, nó go bhfaighfí réidh leis an ngá le héarlais.
Ba chóir íocaíocht a dhéanamh le dréacht bainc, le hordú airgid poist nó le seic
pearsanta a bheith iníoctha leis “An tSeirbhís Chúirteanna”. Má tá táille laghdaithe
iarratais á héileamh agat, ní mór uimhir chláraithe do Chárta Leighis, ainm an
Bhoird Sláinte a d'eisigh é agus do thoiliú chun na sonraí seo a dheimhniú leis an
mBord Sláinte a bheith faoi iamh leis an iarraidh.

Is Féidir na Táillí a Tharscaoileadh sna hImthosca Seo a
Leanas
●

Más amhlaidh gur mhó costas bailithe agus tuairiscthe na táille ná méid

na táille;
● Más amhlaidh go mbeadh an fhaisnéis ina cúnamh ar leith chun
saincheist thábhachtach náisiúnta a thuiscint;
● I gcás faisnéise pearsanta, más amhlaidh nach mbeadh na táillí sin
réasúnach ag féachaint d’acmhainn an iarratasóra.
Tá rochtain chuig faisnéis ar na cúirteanna srianta ag alt 46 (1) den Acht a luann
nach bhfuil feidhm ag an Acht le taifid chúirte áirithe (féach lch. 5 chun téacs
iomlán an ailt sin a fheiceáil).

Soláthar Faisnéise nó Earraí don tSeirbhís Chúirteanna
I gcás pearsan aonair nó comhlachtaí a sholáthraíonn faisnéis nó earraí don
tSeirbhís Chúirteanna maidir le riarachán ginearálta agus nach dteastaíonn uathu
go nochtfaí an fhaisnéis sin i ngeall ar a cineál íogair, ní mór é sin a chur in iúl go
soiléir agus ní mór na cúiseanna le híogaireacht na faisnéise a shonrú. Rachaidh
an tSeirbhís Chúirteanna i gcomhairle le haon phearsa aonair nó le haon
chomhlacht a sholáthraíonn faisnéis íogair dá leithéid sin sula dtabharfaidh sí
breith maidir leis an bhfaisnéis a scaoileadh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.
I gcás nach ndéantar aon fhaisnéis arna soláthar maidir le riarachán ginearálta na
Seirbhíse Cúirteanna a shainaithint mar ábhar rúnda, le cúiseanna tacaíochta, tá an
dóchúlacht ann go scaoilfí an fhaisnéis sin mar fhreagairt ar iarraidh Saorála
Faisnéise.
6

Section 15 & 16 Freedom of Information Guide

Córas na gCúirteanna in Éirinn
Tá bhunús an gcóras cúirteanna sa Bhunreacht a achtaíodh i 1922 ar bhunú an
Stáit. Rinne an Bunreacht sin foráil i gcomhair bhunú cúirteanna nua chun teacht i
gcomharba orthu siúd a tháinig chun tosaigh faoin bhforlámhas roimhe sin agus
cuireadh coiste breithiúnach ar bun chun moltaí a dhéanamh maidir leis an gcóras
nua.
Faoi Bhunreacht na hÉireann (1937), dearbhaítear go riarfar ceart go poiblí i
gcúirteanna a bhunaítear le dlí agus ag breithiúna neamhspleácha ar a mbeidh
breithiúna ceaptha ag Uachtarán na hÉireann ar chomhairle an Rialtais.
Leagann an Bunreacht síos struchtúr chóras na gcúirteanna atá comhdhéanta de
chúirt achomhairc dheiridh (an Chúirt Uachtarach) agus de chúirteanna
céadchéime, lena n-áireofar Ard-Chúirt ag a bhfuil dlínse iomlán i ngach ábhar
coiriúil agus sibhialta agus cúirteanna le dlínse teoranta (an Chúirt Chuarda agus
an Chúirt Dúiche) arna n-eagrú ar bhunús réigiúnach. Ráthaíonn an Bunreacht
neamhspleáchas na mbreithiúna agus leagann sé síos téacs an mhionna oifige a
thabharfaidh gach breitheamh nuair a cheapfar é.
STRUCHTÚR CHÓRAS NA gCÚIRTEANNA IN ÉIRINN
COIRIÚIL

SIBHIALTA
An Chúirt Uachtarach

An Chúirt Uachtarach

An Chúirt Achomhairc
Chóiriúil

An Phríomh-Chúirt
Choiriúil

An Chúirt
Choiriúil
Speisialta

An Ard-Chúirt

An Chúirt Chuarda

An Chúirt Chuarda

An Chúirt Dúiche

An Chúirt Dúiche
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An Chúirt Uachtarach
Ar an gCúirt Uachtarach tá an Príomh-Bhreitheamh (atá ina b(h)reitheamh breise
den Ard-Chúirt de bhua a (h)oifige) agus 7 gnáthbhreithiúna (féach Aguisín 1).
Nuair a cheaptar gnáthbhreitheamh den Chúirt Uachtarach ina (h)Uachtarán ar an
gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí, is féidir breitheamh amháin eile a chur le líon
na ngnáthbhreithiúna den Chúirt Uachtarach. Tá Uachtarán na hArd-Chúirte ina
b(h)reitheamh den Chúirt Uachtarach freisin de bhua a (h)oifige. Tá dlínse
achomhairc ag an gCúirt Uachtarach éisteacht le hachomhairc de chuid na hArdChúirte. Tá dlínse ag an gCúirt Uachtarach freisin chun achomharc ón gCúirt
Achomhairc Choiriúil a éisteacht má dhearbhaíonn an Chúirt Achomhairc
Choiriúil nó an tArd-Aighne go mbaineann an bhreith le pointe dlí a ngabhann
tábhacht phoiblí eisceachtúil leis agus gur inmhianaithe ar mhaithe le leas an
phobail go dtabharfaí achomharc chun na Cúirte Uachtaraí. Féadfaidh an chúirt
freisin rialú a thabhairt ar cheist dlí a chuirtear faoina bráid ag an Ard-Chúirt nó ag
an gCúirt Chuarda. Tá cumhacht ag an gCúirt Uachtarach breith a thabhairt an
bhfuil Bille (nó aon fhoráil nó aon fhorálacha de), atá rite ag dhá Theach an
Oireachtais agus curtha faoi bhráid Uachtarán na hÉireann chun é a shíniú sula nachtaítear é, aimhréireach leis an mBunreacht, maidir leis an ábhar atá á chur faoi
bhráid na Cúirte ag an Uachtarán. Má thagann ceist faoi éagumas buan an
Uachtaráin chun solais, is faoin gCúirt Uachtarach atá sé breith a thabhairt ar an
gceist sin.
Déantar achomhairc nó nithe eile a chuirtear faoi bhráid na Cúirte Uachtaraí a
bhreithniú ag triúr, cúigear nó seachtar breithiúna de réir mar a ordaíonn an
Príomh-Bhreitheamh é. I gcás nithe a bhaineann leis an mBunreacht, éistear iad
agus tugtar breith ina leith ag líon nach lú ná cúigear breithiúna.

An Chúirt Achomhairc Choiriúil
Ar an gCúirt Achomhairc Choiriúil tá breitheamh den Chúirt Uachtarach agus beirt
bhreithiúna den Ard-Chúirt. Éisteann sí achomhairc ag daoine ciontaithe sa Chúirt
Chuarda, sa Phríomh-Chúirt Choiriúil nó sa Chúirt Choiriúil Speisialta i gcás go
bhfaigheann an t-achomharcóir deimhniú ó bhreitheamh na trialach nó, i gcás na
Cúirte Coiriúla Speisialta, ón gcúirt trialach, go bhfuil an cás oiriúnach le
hachomharc. I gcás deimhniú dá leithéid a bheith diúltaithe, is féidir achomharc in
aghaidh an diúltaithe sin a dhéanamh leis an gCúirt Achomhairc Choiriúil agus
déileálann an chúirt le héisteacht an iarratais ar chead achomhairc mar éisteacht
an achomhairc féin. Déantar gach achomharc a éisteacht agus a bhreithniú ar
thaifead na n-imeachtaí ag an triail agus ar athscríbhinn de sin fíoraithe ag
breitheamh na trialach le cumhacht don chúirt fianaise nua nó bhreise a éisteacht
nó tagairt d’aon ní le tuairisciú ag breitheamh na trialach.
Má tá an t-achomharc in aghaidh an chiontaithe agus na pianbhreithe, féadfaidh
an chúirt an ciontú a dhaingniú nó a fhreaschur ina iomláine nó i bpáirt, nó triail
8
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nua a ordú nó an phianbhreith a athrú. Má tá an t-achomharc teoranta do chiontú
nó do phianbhreith, tá an chúirt srianta chun déileáil leis an ní atá á achomharc,
m.sh. má tá an t-achomharc in aghaidh an chiontaithe amháin, ní féidir leis an
gcúirt an phianbhreith a mhéadú.Má tá an t-achomharc in aghaidh an chiontaithe
agus na pianbhreithe, féadfaidh an chúirt an ciontú a dhaingniú nó a fhreaschur
ina iomláine nó i bpáirt, nó triail nua a ordú nó an phianbhreith a athrú. Má tá an
t-achomharc teoranta do chiontú nó do phianbhreith, tá an chúirt srianta chun
déileáil leis an ní atá á achomharc, m.sh. má tá an t-achomharc in aghaidh an
chiontaithe amháin, ní féidir leis an gcúirt an phianbhreith a mhéadú.
Féadfaidh an Chúirt Achomhairc Choiriúil athbhreithniú a dhéanamh ar chiontú nó
ar phianbhreith (a bhí ina ábhar achomhairc roimhe sin) i gcás go dtaispeántar le
fianaise nua go raibh iomrall ceartais ann. Éisteann an chúirt iarratais a dhéantar
thar ceann an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ar athbhreithniú ar phianbhreith ar
fhoras trócaire míchuí. Éistear sa Chúirt Achomhairc Choiriúil freisin achomhairc
thar ceann an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí in aghaidh bhreith an bhreithimh
trialach maidir le cúisimh in aghaidh cúisí a dhíbhe.
Tá gach breith den Chúirt Achomhairc Choiriúil críochnaitheach mura
ndeimhníonn an tArd-Aighne nó an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí go mbaineann
an bhreith le pointe dlí a ngabhann tábhacht phoiblí eisceachtúil leis agus gur
inmhianaithe ar mhaithe le leas an phobail go dtabharfaí achomharc chun na
Cúirte Uachtaraí.

An Chúirt Achomhairc Armchúirteanna
Ar an gCúirt Achomhairc Armchúirteanna tá breitheamh den Chúirt Uachtarach
agus beirt bhreithiúna den Ard-Chúirt. Éisteann an Chúirt Achomhairc
Armchúirteanna achomhairc ag daoine ciontaithe ag armchúirt. Cinntear an tachomharc ar thaifead na n-imeachtaí ag an armchúirt le cumhacht fianaise nua
nó bhreise a éisteacht nó aon ní le tuairisciú a tharchur chuig uachtarán nó
abhcóide breithiúnais na harmchúirte. Má tá an t-achomharc in aghaidh an
chinnidh agus na pianbhreithe, féadfaidh an chúirt an cinneadh a dhaingniú nó a
fhreaschur ina iomláine nó i bpáirt, nó triail nua a ordú nó an phianbhreith a
athrú. Má tá an t-achomharc teoranta do chinneadh nó do phianbhreith, tá an
chúirt srianta chun déileáil leis an ní atá á achomharc. Tá cumhacht ag an gcúirt
freisin athbhreithniú a dhéanamh ar chinneadh nó ar phianbhreith (a bhí ina
(h)ábhar achomhairc roimhe sin) i gcás go dtaispeántar le fianaise nua go raibh
iomrall ceartais ann.
Tá breith na Cúirte Achomhairc Armchúirteanna críochnaitheach mura
ndeimhníonn an chúirt nó an tArd-Aighne go mbaineann an bhreith le pointe dlí a
ngabhann tábhacht phoiblí eisceachtúil leis agus gur inmhianaithe ar mhaithe le
leas an phobail go dtabharfaí achomharc chun na Cúirte Uachtaraí.
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An Ard-Chúirt
Ar an Ard-Chúirt tá an tUachtarán agus 35 gnáthbhreitheamh (féach Aguisín 1).
De bhun a n-oifige, is breithiúna breise den Ard-Chúirt iad Uachtarán na Cúirte
Cuarda agus an Príomh-Bhreitheamh. Féadtar breitheamh breise a cheapadh don
Ard-Chúirt i gcás go gceaptar breitheamh den Ard-Chúirt ina Uachtarán ar an
gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí. Faoin mBunreacht tá lándlínse bhunaidh ag an
Ard-Chúirt, agus cumhacht chun breith a thabhairt, i ngach ní agus ceist dlí nó
fíorais cibé sibhialta nó coiriúil iad. Tá dlínse ag an Ard-Chúirt freisin maidir leis
an gceist sin bail a bheith nó gan a bheith ar aon dlí áirithe ag féachaint
d’fhorálacha an Bhunreachta (seachas dlí atá curtha faoi bhreith na Cúirte
Uachtaraí ag Uachtarán na hÉireann cheana féin). Feidhmíonn an Ard-Chúirt mar
chúirt achomhairc ón gCúirt Chuarda i nithe sibhialta. Tá cumhacht ag an ArdChúirt freisin maidir le hathbhreithniú a dhéanamh ar bhreitheanna de bhinsí agus
d'íoschúirteanna áirithe trí iarratas ar athbhreithniú breithiúnach.
Féadfaidh an Ard-Chúirt rialuithe a thabhairt ar cheisteanna dlí a chuirtear faoina
bráid ag an gCúirt Dúiche agus féadfaidh sí achomhairc a éisteacht in imthosca
áirithe eile dá bhforáiltear faoi reacht .i. maidir le breitheanna na Cúirte Dúiche ar
iarratais ar bhannaí.
Suíonn an Ard-Chúirt i mBaile Átha Cliath chun caingne bunaidh a éisteacht.
Suíonn an Ard-Chúirt freisin i gCorcaigh, i nGaillimh, i Luimneach, i bPort Láirge, i
Sligeach, i nDún Dealgan, i gCill Chainnigh, agus in Inis, ag amanna sonraithe le
linn na bliana chun caingne díobhála pearsanta agus díobhála marfaí a éisteacht.
Éisteann an Ard-Chúirt ar Chuaird freisin achomhairc ón gCúirt Chuarda i nithe
sibhialta agus dlí teaghlaigh ag na hionaid chúigeacha seo a leanas lasmuigh de
Bhaile Átha Cliath - Ceatharlach, Cora Droma Rúisc, an Cabhán, Caisleán an
Bharraigh, Cluain Meala, Corcaigh, Dún Dealgan, Inis, Gaillimh, Cill Chainnigh,
Leitir Ceanainn, Luimneach, an Longfort, Muineachán, an Muileann gCearr, an
Nás, an tAonach, Port Laoise, Ros Comáin, Sligeach, Tulach Mhór, Trá Lí, Baile
Átha Troim, Port Láirge, Loch Garman agus Cill Mhantáin. Déantar nithe a thagann
faoi bhráid na hArd-Chúirte a éisteacht agus tugtar breith ina leith de ghnáth ag
breitheamh amháin ach féadfaidh Uachtarán na hArd-Chúirte é a ordú go ndéanfaí
aon chúis nó ní nó aon pháirt di/de sin a éisteacht ag beirt bhreithiúna nó níos mó.

An Phríomh-Chúirt Choiriúil
Tugtar an Phríomh-Chúirt Choiriúil ar an Ard-Chúirt i bhfeidhmiú a dlínse coiriúla.
Ar an bPríomh-Chúirt Choiriúil tá breitheamh nó breithiúna den Ard-Chúirt arna
(h)ainmniú nó arna n-ainmniú ó am go ham ag Uachtarán na hArd-Chúirte. Suíonn
an chúirt ag am ar leith agus in áiteanna ar leith mar a ordaítear ag Uachtarán na
hArd-Chúirte agus triaileann sí cásanna coiriúla atá lasmuigh de dhlínse na Cúirte
Cuarda.
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Go príomha triaileann an chúirt daoine a bhfuil dúnmharú agus éigniú curtha ina
leith. Suíonn an chúirt de ghnáth sna Ceithre Cúirteanna i mBaile Átha Cliath. Le
blianta beaga anuas, shuigh an chúirt in áiteanna eile, agus leanfaidh sí uirthi leis
an gcleachtas seo as seo amach. De ghnáth, déantar trialacha a stiúradh ag
breitheamh aonair ina s(h)uí le giúiré dháréag ach féadfaidh Uachtarán na hArdChúirte beirt bhreithiúna nó níos mó a ordú le suí chun críocha trialach ar leith.
Bíonn gá le fíorasc tromlaigh (de 10) den ghiúiré.

An Chúirt Choiriúil Speisialta
Faoin Acht um Chiontaí in aghaidh an Stáit, 1939, foráltar i gCuid V do bhunú
Cúirteanna Coiriúla Speisialta. Suíonn an Chúirt Choiriúil Speisialta le triúr
breithiúna agus gan aon ghiúiré. Is ionann na rialacha fianaise a bhfuil feidhm leo
in imeachtaí faoi bhráid na Cúirte Coiriúla Speisialta agus na rialacha sin atá
infheidhme i dtrialacha sa Phríomh-Chúirt Choiriúil. Tá údarás ag an gCúirt
Choiriúil Speisialta faoi Acht 1939 rialacha a dhéanamh a rialaíonn a cleachtas
agus nós imeachta féin. Is féidir achomharc in aghaidh ciontaithe nó pianbhreithe
ag an gCúirt Choiriúil Speisialta a dhéanamh leis an gCúirt Achomhairc Choiriúil.
Forálann Acht 1939 freisin go gceapfaidh an Rialtas breithiúna reatha chun suí sa
Chúirt Choiriúil Speisialta. Faoi láthair, tá painéal 11 bhreitheamh ceaptha don
chúirt sin a tharraingítear ón Ard-Chúirt, ón gCúirt Chuarda agus ón gCúirt Dúiche.

An Chúirt Chuarda
Ar an gCúirt Chuarda, tá Uachtarán na Cúirte Cuarda (ar breitheamh den ArdChúirt freisin é/í de bhun a (h)oifige) agus 37 gnáthbhreitheamh (féach Aguisín 1).
Ceaptar breitheamh amháin do gach cuaird seachas Baile Átha Cliath, ag a bhfuil
suas le deichniúr breithiúna, agus Corcaigh, ag a bhfuil suas le triúr breithiúna
(féach Aguisín 1).
Tá oifig amháin den Chúirt Cuarda i ngach Contae .i. tá 26 Oifig den Chúirt
Chuarda sa Stát (féach Aguisín 5).
Is cúirt le dlínse theoranta agus áitiúil í an Chúirt Chuarda. Déileálann sí le nithe
coiriúla, nithe sibhialta, nithe a bhaineann le dlí teaghlaigh agus le ceadúnú. Tá
dlínse ag an gCúirt Chuarda in ábhair shibhialta suas go €38,092.14.
In ábhair choiriúla, tá dlínse ag an gCúirt Chuarda chun déileáil le gach cion
indíotáilte taobh amuigh de dhúnmharú, d'éigniú, de thromionsaí gnéis, de
chinedhíothú, de thréas, de phíoráideacht agus de chionta gaolmhara.
I ndlí teaghlaigh próiseálann sí raon leathan imeachtaí lena n-áirítear idirscaradh
breithiúnach, idirscaradh agus neamhniú.
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Feidhmíonn an Chúirt Chuarda mar chúirt achomhairc ón gCúirt Dúiche agus
déileálann sí le hachomhairc ó Bhinsí Achomharc Fostaíochta agus ón
gCoimisinéir Cosanta Sonraí. Déileálann sí freisin le forfheidhmiú breitheanna de
chuid na Cúirte Oibreachais agus na gCoimisinéirí um Chearta faoin Acht um Íoc
Pá, 1991.

An Chúirt Dúiche
Ar an gCúirt Dúiche tá an tUachtarán agus 60 breitheamh (féach Aguisín 1). Tá an
tír roinnte i dtrí cheantar is fiche chun críche na Cúirte Dúiche le breitheamh
amháin nó níos mó sannta go buan do gach ceantar. Tá 22 Cheantar Cúigeach ann
in éineacht le Cúirt Dúiche Chathrach Bhaile Átha Cliath.
Is cúirt de dhlínse áitiúil agus theoranta í an Chúirt Dúiche. Is féidir gnó na Cúirte
Dúiche a roinnt ina cheithre earnáil:- coiriúil, sibhialta, dlí teaghlaigh agus
ceadúnú.
Déileálann gach oifig den Chúirt Dúiche (seachas Cúirt Dúiche Chathrach Bhaile
Átha Cliath) le gach eilimint d’obair na Cúirte Dúiche.
Tá dlínse achomhairc theoranta ag an gCúirt Dúiche maidir le breitheanna déanta
ag comhlachtaí reachtúla.
Maidir le dlínse shibhialta na Cúirte Dúiche i gcúrsaí conartha agus sa chuid is mó
de nithe eile, baineann sí le héilimh nó dámhachtainí nach mó ná €6,348.69.
I gcúrsaí coiriúla, déileáiltear leis an gcuid is mó de mhionchionta ar leibhéal na
Cúirte Dúiche. Tosaíonn gach imeacht choiriúil sa Chúirt Dúiche ach amháin
imeachtaí faoi bhreith na Cúirte Coiriúla Speisialta a d’fhéadfadh tosú sa Chúirt
Choiriúil Speisialta.
Is féidir saincheist a ardaítear sa Chúirt Dúiche a tharchur chuig an Ard-Chúirt le
haghaidh breithe ar phointe dlí mar “Chás Sonraithe”. Tá rialú na hArd-Chúirte i
ndáil leis an bpointe dlí sin ceangailteach ar an gCúirt Dúiche.

Coistí Rialacha na Cúirte
Is iad na húdaráis déanta rialacha le haghaidh na gcúirteanna ná Coistí Rialacha
na Cúirte do gach dlínse. Is é an t-údarás déanta rialacha le haghaidh na Cúirte
Uachtaraí agus na hArd-Chúirte ná Coiste Rialacha na nUaschúirteanna, is é an túdarás déanta rialacha le haghaidh na Cúirte Cuarda ná Coiste Rialacha na Cúirte
Cuarda, agus is é an t-údarás déanta rialacha le haghaidh na Cúirte Dúiche ná
Coiste Rialacha na Cúirte Dúiche. Tá an chumhacht chun rialacha cúirte a
dhéanamh, a neamhniú nó a athrú infheidhmithe ag na Coistí le comhaontú an
Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí.
Tá comhaltaí na gCoistí Rialacha leagtha amach in Aguisín 3.
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An tSeirbhís Chúirteanna
Bunaíodh an tSeirbhís Chúirteanna an 9 Samhain 1999. Is comhlacht
corparáideach neamhspleách í a bhunaigh an Rialtas faoin Acht um Sheirbhís
Chúirteanna, 1998. Tá an tSeirbhís freagrach as bainistiú agus riaradh oifigí cúirte.
Níl aon bhaint ag an tSeirbhís le riaradh an cheartais. Tá riaradh an cheartais, faoin
mBunreacht, mar fhreagracht na mbreithiúna.

Feidhmeanna na Seirbhíse
Is iad seo a leanas feidhmeanna na Seirbhíse Cúirteanna, mar atá leagtha amach
san Acht um Sheirbhís Chúirteanna, 1998:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

na cúirteanna a bhainistiú,
seirbhísí tacaíochta a sholáthar do na breithiúna,
faisnéis a chur ar fáil don phobal maidir le córas na gcúirteanna,
foirgnimh chúirte a sholáthar, a bhainistiú agus a chothabháil, agus
saoráidí a sholáthar d’úsáideoirí na gcúirteanna.

Ráiteas Misin
Na cúirteanna a bhainistiú, tacú leis na breithiúna agus seirbhís ardcháilíochta
agus ghairmiúil a sholáthar d’úsáideoirí uile na gcúirteanna.

An Bord
Ar Bhord na Seirbhíse Cúirteanna, tá Cathaoirleach agus sé chomhalta dhéag. Tá
Coistí den Bhord ann freisin. (Tá Comhaltaí an Bhoird leagtha amach in Aguisín 2).
Is iad feidhmeanna an Bhoird:
●

Beartas i ndáil leis an tSeirbhís a bhreithniú agus a chinneadh.

●

Maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an bheartais sin ag an
bPríomhfheidhmeannach.

An Príomhfheidhmeannach
Tá feidhmeanna an Phríomhfheidhmeannaigh leagtha síos san Acht um Sheirbhís
Chúirteanna, 1998. Tá an Príomhfheidhmeannach freagrach as:
●

Riaradh agus bainistiú laethúil.

●

Beartais arna gceadú ag an mBord a chur chun feidhme.

●

Tuairisciú go rialta don Bhord maidir le cur chun feidhme beartais.

●

Na feidhmeanna sin a chomhlíonadh mar a bheartaítear le reachtaíocht
nó ag an mBord.

Faoin Acht, ceadaítear don Phríomhfheidhmeannach feidhmeanna áirithe a
tharmligean.
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Struchtúr Eagrúcháin
Tá an tSeirbhís eagraithe ina seacht Stiúrthóireacht. Tá Stiúrthóir i gceannas ar gach
Stiúrthóireacht.
Tá dhá Stiúrthóireacht oibríochtúla ann:
●

Oibríochtaí na Cúirte Uachtaraí agus na hArd-Chúirte

●

Oibríochtaí na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche

Tá cúig Stiúrthóireacht tacaíochta ann:
● Seirbhísí Corparáideacha
●

Acmhainní Daonna

●

Airgeadas

●

Athchóiriú & Forbairt

●

Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (TFC)

Tá tuairim is 1,050 ball foirne ag obair sa tSeirbhís Chúirteanna.
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Cairt Eagraíochtúil na Seirbhíse Cúirteanna
An Bord

Stiúrthóir Oibríochtaí
Príomhchláraitheoir na
Cúirte Uachtaraí agus na
hArd-Chúirte
An Phríomh-Oifig
Oifig na Cúirte Uachtaraí
Scrúdaitheoir

Stiúrthóir Oibríochtaí na
Cúirte Cuarda & na Cúirte
Dúiche

Sannaí Oifigiúil
Probháid
Ard-Aturnaetha
Oifig na Máistrí Fómhais

Oifigí Réigiúnacha
Cúirteanna Dúiche
Cúirteanna Cuarda

Stiúrthóir
Seirbhísí
Corparáideacha

Rúnaíocht an Bhoird

Stiúrthóir na
Teicneolaíochta Faisnéise
agus Cumarsáide

An
Príomhfheidh
meannach

Córais nua ríomhaireachta a
dhearadh, a fhorbairt agus a
chur i bhfeidhm
Tacaíocht a chur ar fáil ó lá go
lá do gach úsáideoir ríomhaire
san eagraíocht
Crua-earraí, bogearraí agus
tomhaltáin TF a sholáthar

Faisnéis & Preas
Seirbhísí Tacaíochta Breithiúnaí
Aonad na nEastát agus na
bhFoirgneamh

Airgeadas

Leabharlann na mBreithiúna

Stiúrthóir
Acmhainní Daonna
Earcaíocht & Riarachán
Pearsanra
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Stiúrthóir
Athchóirithe &
Forbartha

Cuntasóir na gcúirteanna
Breithiúnais
Cuntasaíocht agus Rialú
Airgeadais
Bainistíocht/Pleanáil
Airgeadais

Gnóthaí Reachtacha

Bainistíocht agus Straitéis
Athruithe

Reachtaíocht ar Riarachán
Cúirte a Athchóiriú agus a
Nuachóiriú

Oiliúint & Forbairt Foirne

Coiste Rialacha

Caidreamh Tionsclaíoch

Oifig na gCoimircithe
Cúirte

Iniúchóir Inmheánach

Alt 15 an Achta um Shaoráil Faisnéise

Cuid 1

Maoiniú
Cuireann an Stát formhór mór an mhaoinithe ar fáil don tseirbhís.

Cuntasacht
Tá an tSeirbhís Chúirteanna cuntasach don Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus
Athchóirithe Dlí agus, tríd an Aire, don Rialtas. Tá an tseirbhís cuntasach freisin
don Choiste um Chuntais Phoiblí de chuid na Dála maidir le hairgead a chaitear
agus forálacha luacha ar airgead. Is é an Príomhfheidhmeannach an tOifigeach
Cuntasaíochta agus ní mór dó nó di dul i láthair an choiste sin agus Coistí eile
Dála de réir mar a iarrtar sin. Níl an Príomhfheidhmeannach freagrach, áfach, ach
as riaradh na Seirbhíse agus níl sé nó sí freagrach as riaradh an cheartais. Tugann
an tSeirbhís Chúirteanna cuntas don phobal trí thuarascáil bhliantúil a fhoilsiú.

An tSeirbhís Chúirteanna agus na Breithiúna
Déanann an tSeirbhís Chúirteanna na cúirteanna a mhaoiniú, a bhainistiú agus a
riaradh agus níl aon bhaint aici le riaradh an cheartais. Tá riaradh an cheartais,
faoin mBunreacht, mar fhreagracht na mbreithiúna. Ní hí an tSeirbhís Chúirteanna
a cheapann na breithiúna. Ceapann Uachtarán na hÉireann iad, ar chomhairle an
Rialtais, agus sealbhaíonn siad a n-oifig faoin mbunreacht. Bíonn siad iomlán
neamhspleách le linn dóibh a gcuid oibre a chomhlíonadh. Ceanglaítear ar
oifigigh chúirte atá ag plé le haon chúirt le linn dóibh a bheith i mbun dualgas a
bhaineann leis an gcúirt sin gach ordú a thugann breitheamh nó breithiúna
ceannais na cúirte sin a urramú agus a chomhlíonadh.
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Stiúrthóireacht na Cúirte Uachtaraí agus na hArdChúirte
Struchtúr Oifig Stiúrthóireacht na Cúirte Uachtaraí agus
na hArd-Chúirte
Stiúrthóir/Rúnaí Cúnta (1)
Príomhoifigeach Cúnta (1)
Ardoifigeach Feidhmiúcháin (1)
Oifigeach Feidhmiúcháin (1)
Oifigeach Cléireachais (2)

Tá na hOifigí seo suite ag:
15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh,
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.
Soláthraíonn an Stiúrthóireacht seo tacaíocht riaracháin agus acmhainní don Chúirt
Uachtarach agus don Ard-Chúirt.

Is iad seo a leanas Feidhmeanna Stiúrthóireacht na
Cúirte Uachtaraí agus na hArd-Chúirte:
●

Oifigí na Cúirte Uachtaraí agus na hArd-Chúirte a bhainistiú;

●

Tacaíocht a chur ar fáil do na breithiúna;

●

Na hoifigí nasctha leis an gCúirt Uachtarach agus leis an Ard-Chúirt a

fhorbairt;
● Pleananna straitéiseacha agus gnó na Stiúrthóireachta a phleanáil;
●

Foireann oifigí na Cúirte Uachtaraí agus na hArd-Chúirte a bhainistiú

agus a fhorbairt;
● Tacú le socruithe cóiríochta d’oifigí na Cúirte Uachtaraí agus na hArdChúirte;
● Liostaí cúirte don Chúirt Uachtarach, don Ard-Chúirt agus do Chúirt
Chuarda Bhaile Átha Cliath a chomhordú agus a fhoilsiú sa Dialann Dlí
i gcruachóip agus ar láithreán gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna
www.courts.ie.

Aicmí Taifead i seilbh
●

Comhfhreagras inmheánach agus seachtrach araon, agus taifid a

bhaineann le hoibríochtaí agus le riaradh na Cúirte Uachtaraí agus na
hArd-Chúirte;
● Ceannach agus soláthar earraí agus seirbhísí d’oifigí na Cúirte Uachtaraí
agus na hArd-Chúirte;
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●

Tuairimí i leith reachtaíochta;

●

Taifid fhoirne (i bpáirt).

Cuid 1

Oifigeach Teagmhála
Maidir le socruithe do dhuine den phobal chun faisnéis a lorg lasmuigh den Acht
um Shaoráil Faisnéise i ndáil leis an Oifig seo, is ceart iarratais a dhéanamh leis an
Oifigeach Teagmhála iomchuí mar atá leagtha amach in Aguisín 10.

Rúnaíocht Bhreithiúna na Cúirte Uachtaraí
Struchtúr na hoifige:
●

Oifigeach Cléireachais (8)

Feidhm:
●

Seirbhísí rúnaíochta agus clóscríbhneoireachta a chur ar fáil do
Bhreithiúna na Cúirte Uachtaraí.

Aonad Rúnaíochta Bhreithiúna na hArd-Chúirte
Struchtúr an aonaid:
● Oifigeach Foirne (1)
●

Oifigigh Chléireachais (6)

Feidhm:
●

Seirbhísí rúnaíochta agus clóscríbhneoireachta a chur ar fáil do
Bhreithiúna na hArd-Chúirte.

Tá na hOifigí seo suite ag:
Na Ceithre Cúirteanna,
Cé na nÓstaí,
Baile Átha Cliath 7.

Aonad Tacaíochta na Príomh-Oifige
Struchtúr an aonaid:
● Oifigigh Chléireachais (4)
Feidhm:
●

Seirbhísí clóscríbhneoireachta agus cléireachais a chur ar fáil don

Phríomh-Chláraitheoir agus do Chláraitheoirí Phríomh-Oifig na hArdChúirte;
● Foireann a sholáthar don Deasc Eolais sna Ceithre Cúirteanna.

Tá na hOifigí seo suite ag:
15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh,
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.
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Oifigí na Cúirte Uachtaraí, na Cúirte Achomhairc
Choiriúil agus na Cúirte Achomhairc Armchúirteanna
Struchtúr Oifig na Cúirte Uachtaraí
Cláraitheoir (1)
Cláraitheoir Cúnta (1)
Cléireach Cúirte (1)
Cléireach Cúirte Sóisearach (1)
Oifigeach Cléireachais (2)

Struchtúr Oifigí na Cúirte Achomhairc Choiriúil agus na
Cúirte Achomhairc Armchúirteanna
Cláraitheoir(1)
Cléireach Cúirte (1)
Cléireach Cúirte Sóisearach (1)
Oifigeach Cléireachais (1)

Tá na hOifigí seo suite ag:
Na Ceithre Cúirteanna,
Cé na nÓstaí,
Baile Átha Cliath 7.

Uaireanta Oscailte mar a leanas:
10.30 r.n. - 16.30 i.n.
Tá oifigí na Cúirte Uachtaraí, na Cúirte Achomhairc Choiriúil agus na Cúirte
Achomhairc Armchúirteanna oscailte don phobal le haghaidh gnó gach lá den
bhliain seachas Dé Sathairn, Dé Domhnaigh, Lá Nollag agus na seacht lá seo a
leanas, Lá Fhéile Pádraig, Aoine an Chéasta, Luan Cásca agus Máirt Cásca agus na
laethanta a cheaptar mar shaoire phoiblí in oifigí poiblí.

Feidhmeanna agus Freagrachtaí
●

Achomhairc shibhialta leis an gcúirt agus na leabhair ghaolmhara de

dhoiciméadúchán achomhairc a fháil, a sheiceáil, a stóráil agus a
thaifeadadh;
● Achomhairc i gcásanna coiriúla agus achomhairc Armchúirteanna a
fháil, a sheiceáil agus a thaifeadadh agus leabhair de dhoiciméadúchán
achomhairc a chruthú agus a bhailiú;
● Liostaí achomharc a thiomsú agus a chothabháil;
●

Breithiúnais scríofa agus athscríbhinní breithiúnas gan ullmhú na dtrí
chúirt a phróiseáil, a thaifeadadh agus a dháileadh;
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●

Cuid 1

Orduithe na Cúirte Uachtaraí a ullmhú, a fhoirfiú, a thaifeadadh agus a

chur ar aghaidh chuig an bPríomh-Oifig, agus Orduithe na Cúirte
Achomhairc Choiriúil agus na Cúirte Achomhairc Armchúirteanna a
ullmhú agus a choinneáil ar an dul céanna;
● Achomhairc lánphearsanta ó phríosúnaigh le linn athbhreithnithe
bhreithiúnaigh agus i nithe gaolmhara a fháil agus a phróiseáil;
● Iarratais ar cheapachán ag an bPríomh-Bhreitheamh mar Nótaire Poiblí
nó Coimisinéir Mionnaí a fháil agus a phróiseáil, agus séalaithe is
sínithe samplacha na gceapaithe sin a choinneáil;
● Teastais fhíordheimhneachta de shínithe agus shéalaí de chuid Nótairí
Poiblí agus Coimisinéirí Mionnaí a eisiúint le húsáid i ndlínsí eile;
● Freastal ar Choiste Rialacha na nUaschúirteanna.

An Modh ina dTéann na Feidhmeanna Seo i gCion ar
Dhaoine den Phobal
Déileálann an oifig le raon custaiméirí lena n-áirítear daoine den phobal,
gairmithe dlí, an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, an Príomh-Aturnae Stáit, an
Príomh-Aturnae Ionchúiseamh, aturnaetha Stáit agus breithiúna.
Soláthraíonn foireann na n-oifigí faisnéis ar gach cás den Chúirt Uachtarach, den
Chúirt Achomhairc Chóiriúil agus d'Achomharc Armchúirteanna. Déileálann an
fhoireann freisin leis an bpobal le linn di na feidhmeanna go léir thuas a
chomhlíonadh.
Tá cosc ar fhoireann na hoifige comhairle dlí a thabhairt ach cabhróidh siad le
daoine den phobal agus le cleachtóirí.

Aicmí Taifead i seilbh
●

Fógraí achomhairc Shibhialta agus Choiriúil;

●

Breithiúnais scríofa de chuid na hArd-Chúirte a thaisctear;

●

Orduithe de chuid na hArd-Chúirte a thaisctear;

●

Leabhair Achomhairc a thaisctear;

●

Mionnscríbhinní a thaisctear;

●

Athscríbhinní a thaisctear;

●

Aighneachtaí;

●

Breithiúnais de chuid na Cúirte Uachtaraí;

●

Orduithe de chuid na Cúirte Uachtaraí;

●

Innéacs Achomharc;

●

Innéacs Foriarratas;

●

Cóipeanna d’Fhoriarratais a chomhdaítear;

●

Innéacs Breithiúnas;

●

Cumarsáid tionscnaimh i ndáil le Coiste Rialacha na gCúirteanna
Uachtaracha;
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●

Clár gnó Choiste Rialacha na gCúirteanna Uachtaracha;

●

Miontuairiscí chruinnithe de Coiste Rialacha na gCúirteanna

Uachtaracha;
● Dréacht-Rialacha;
●

Rialacha Comhaontaithe;

●

Liosta na Nótairí Poiblí agus na gCoimisinéirí Mionnaí arna gceapadh
ag an gCúirt Uachtarach.

De bhun Alt 46 den Acht um Shaoráil Faisnéise, coisctear taifid Oifigí na Cúirte
Uachtaraí, na Cúirte Achomhairc Choiriúil agus na Cúirte Achomhairc
Armchúirteanna ó raon an reachta. Ar an ábhar sin níl ceart rochtana faoin Acht
ag daoine den phobal chuig na taifid sin nó chun na taifid sin a leasú.

Oifigeach Teagmhála
Maidir le socruithe do dhuine den phobal chun faisnéis a lorg lasmuigh den Acht
um Shaoráil Faisnéise i ndáil leis na hoifigí seo, is ceart iarratais a dhéanamh leis
an Oifigeach Teagmhála iomchuí mar atá leagtha amach in Aguisín 10.
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Cuid 1

Oifigí na hArd-Chúirte
An Phríomh-Oifig
Oifig an tSannaí Oifigiúil i bhFéimheacht
Oifig an Mháistir Fómhais
An Oifig Phrobháide
Oifig Chuntasóra na gCúirteanna Ceartais
Oifig Scrúdaitheoir na hArd-Chúirte
Ard-Aturnaetha do Mhionlaigh agus Choimircithe Cúirte
Oifig na gCoimircithe Cúirte

An Phríomh-Oifig
Struchtúr na Príomh-Oifige
Príomh-Chláraitheoir (1)
Cláraitheoir na Príomh-Oifige (1)
Cláraitheoir I (2)
Cláraitheoir II (3)
Cláraitheoir III (8)
Cláraitheoir Cúnta (18)
Cléireach Cúirte (7)
Cléireach Cúirte Sóisearach (8)
Oifigeach Cléireachais (8)

Tá an Oifig seo lonnaithe ag:
Na Ceithre Cúirteanna,
Cé na nÓstaí,
Baile Átha Cliath 7.

Uaireanta Oscailte mar a leanas:
10.30 r.n - 16.30 i.n.
Tá oifigí na Príomh-Oifige oscailte don phobal le haghaidh gnó gach lá den
bhliain seachas Dé Sathairn, Dé Domhnaigh, Lá Nollag agus na seacht lá seo a
leanas, Lá Fhéile Pádraig, Aoine an Chéasta, Luan Cásca agus Máirt Cásca agus na
laethanta a cheaptar mar shaoire phoiblí in oifigí poiblí.
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Feidhmeanna agus Freagrachtaí
●

Tacaíocht riaracháin a chur ar fáil do bhreithiúna na hArd-Chúirte agus

do Mháistir na hArd-Chúirte;
● Tacaíocht riaracháin a chur ar fáil don Phríomh-Chúirt Choiriúil;
●

Próiseáil agus taifeadadh an doiciméadúcháin uile a bhaineann le

tionscnamh agus ionchúiseamh gach ábhar agus cúis shibhialta agus
caingne teaghlaigh san Ard-Chúirt agus sa Phríomh-Chúirt Choiriúil
(seachas Foriarratais Phrobháide agus imeachtaí a bhaineann le
Coimircithe Cúirte agus imeachtaí Féimheachta);
● Cóipeanna de na horduithe sin a thaifeadadh agus a eisiúint;
●

Gach iarratas a dhéantar leis an gcúirt le linn chaingean Ard-Chúirte a

phróiseáil;
● Breithiúnais Mhainneachtana a thaifeadadh i gcás suimeanna
leachtaithe nó sealbhú talún,
● Orduithe forghníomhaithe, orduithe cimithe agus orduithe sealbhaithe a
●

eisiúint;
Gníomhais ilghnéitheacha a rollú agus a chomhdú lena n-áirítear

Gníomhais Aonpháirtí chun ainm a athrú, Cumhachtaí Aturnae agus
Billí Díolacháin;
● Subpoenas a eisiúint chun freastal finné ag triail a ordú.
●

Déanann na Cláraitheoirí atá ag obair don oifig seo liostaí cúirte a
ullmhú agus a bhainistiú, suíonn siad i gcúirt leis an mbreitheamh agus
dréachtann siad orduithe foirmiúla a dhéanann an chúirt.

An Modh ina dTéann na Feidhmeanna Seo i gCion ar
Dhaoine den Phobal
●

Déileálann na hoifigí le raon custaiméirí lena n-áirítear daoine den

phobal, gairmithe dlí, an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, oifig an
Phríomh-Aturnae Stáit, aturnaetha Stáit, breithiúna, srl.
● Déanann cláraitheoirí agus foireann na Príomh-Oifige na Liostaí go léir
de nithe le triail san Ard-Chúirt a ullmhú agus a fhoilsiú sa Dialann Dlí
atá ar fáil i bhfoirm cruachóipe nó ar láithreán gréasáin na Seirbhíse
Cúirteanna www.courts.ie.
● Déantar faisnéis a bhaineann le gach cás Ard-Chúirte (seachas cásanna
Dlí Teaghlaigh a ndéileáiltear leo i gcúirt iata) a sholáthar ag foireann
na Príomh-Oifige agus trí chóras ríomhaireachta na Príomh-Oifige ar
féidir leis an bpobal teacht air sa Phríomh-Oifig nó ag Deasc Eolais na
gCeithre Cúirteanna.
● Ar íoc na dtáillí leagtha síos san Ordú um an gCúirt Uachtarach agus an
Ard-Chúirt (Táillí) (I.R. Uimh. 89 de 2003) féadfaidh an pobal na Cláir
seo a leanas a chuardach:
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Cuid 1

● Lis Pendens
● Breithiúnais Chláraithe
● Billí Díolacháin
● Gníomhais Ilghnéitheacha
●

Tá cosc ar fhoireann na Príomh-Oifige comhairle dlí a thabhairt
ach cabhróidh siad le daoine den phobal agus le cleachtóirí maidir
le Rialacha na Cúirte.

Aicmí Taifead i seilbh
●

Ainmneacha na bpáirtithe i gcaingean

●

Ainmneacha a n-aturnaetha

●

Uimhir thaifid cháis

●

Doiciméid comhdaithe i gcás Ard-Chúirte

●

Orduithe déanta i gcás Ard-Chúirte

●

Breithiúnais scríofa tugtha

●

Breithiúnais Mhainneachtana taifeadta

●

Dáta na héisteachta Cúirte deiridh nó na chéad éisteachta Cúirte eile de

chás Ard-Chúirte
● Cláir:
● Lis Pendens
● Breithiúnais Chláraithe
● Billí Díolacháin
● Gníomhais Ilghnéitheacha

De bhun Alt 46 den Acht um Shaoráil Faisnéise, coisctear taifid na Príomh-Oifige
ó raon an reachta. Ar an ábhar sin níl ceart rochtana faoin Acht ag daoine den
phobal chuig na taifid sin nó chun na taifid sin a leasú.

Oifigeach Teagmhála
Maidir le socruithe do dhuine den phobal chun faisnéis a lorg lasmuigh den Acht
um Shaoráil Faisnéise i ndáil leis an Oifig seo, is ceart iarratais a dhéanamh leis an
Oifigeach Teagmhála iomchuí mar atá leagtha amach in Aguisín 10.
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Oifig an tSannaí Oifigiúil i bhFéimheacht
Struchtúr Oifig an tSannaí Oifigiúil i bhFéimheacht
Sannaí Oifigiúil (1)
Príomh-Oifigeach Cúnta (1)
Cigire Féimheachta (1)
Ardoifigeach Feidhmiúcháin (1)
Oifigeach Foirne (3)
Oifigeach Cléireachais (3)

Tá an Oifig seo lonnaithe ag:
15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh,
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

Uaireanta Oscailte mar a leanas:
10.30 r.n. - 16.30 i.n.
Tá oifigí an tSannaí Oifigiúil i bhFéimheacht oscailte don phobal le haghaidh gnó
gach lá den bhliain seachas Dé Sathairn, Dé Domhnaigh, Lá Nollag agus na seacht
lá seo a leanas, Lá Fhéile Pádraig, Aoine an Chéasta, Luan Cásca agus Máirt Cásca
agus na laethanta a cheaptar mar shaoire phoiblí in oifigí poiblí.

Feidhmeanna agus Freagrachtaí
Baineann obair Oifig an tSannaí Oifigiúil i bhFéimheacht go príomha le gnóthaí
daoine a bhfuil breithniú féimheachta tugtha ina leith ar ordú na cúirte. Is iad
feidhmeanna an tSannaí Oifigiúil ná sócmhainní féimhigh a réadú agus, tar éis
táillí agus costais tabhaithe san fhéimheacht in éineacht le híocaíochtaí tosaíochta
a ghlanadh, díbhinn a íoc leis na gnáthchreidiúnaithe admhaithe san fhéimheacht.
Agus sin á dhéanamh, cumhachtaítear don Sannaí Oifigiúil faoi reacht (alt 61(3)
den Acht Féimheachta, 1988), inter alia:
● Maoin féimhigh a dhíol trí cheant poiblí nó trí chonradh príobháideach
(ní féidir áit chónaithe teaghlaigh a dhiúscairt gan chead a fháil ón
gCúirt roimh ré);
● Comhréitigh a dhéanamh le daoine atá ag éileamh in aghaidh eastát
féimhigh nó le daoine a bhféadfadh éileamh a bheith ag an eastát sin
ina n-aghaidh;
● Aon imeachtaí a bhaineann le maoin féimhigh a thionscnamh, leanúint
díobh, nó iad a chosaint;
● Airgead a ardú ar urrús maoine féimhigh;
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●

Cuid 1

Suim a chomhaontú le haghaidh costas tabhaithe suas go méid teoranta

agus, gan teorannú maidir leis an méid, táillí cuntasóirí, ceantálaithe
agus bróicéirí a chomhaontú;
● Na méideanna dlite de bhun morgáistí ar mhaoin féimhigh, agus an tord tosaíochta eatarthu, a chinntiú don chúirt.
● Clár na n-imeachtaí dócmhainneachta eachtrannacha [AE] a
chothabháil de bhun I.R. Uimh. 334 de 2002.
Tá an oifig arna bainistiú ag an Sannaí Oifigiúil le cúnamh an Phríomh-Chléirigh,
agus tá sí roinnte sna rannóga seo a leanas:

Cigire Féimheachta
Tá an Cigire Féimheachta freagrach as barántais a fhorghníomhú, sócmhainní
féimhigh a ghabháil, fardal a dhéanamh de na sócmhainní sin, agus tuarascáil a
ullmhú ar ghabháil agus ar fhardal dá leithéid agus déanann sé nó sí imscrúduithe
riachtanacha a bhaineann leis sin.

Idirchaidreamh Bainc agus Bailitheoir Fiach
Láimhsíonn an rannóg seo comhfhreagras le bainc nó le hinstitiúidí airgeadais eile
lena raibh baint ag an bhféimheach, agus comhfhreagraíonn sí le gach duine a
meastar go bhfuil siad i bhfiacha airgid don fhiachóir d’fhonn aon iarmhéideanna
bainc nó fiacha dlite a bhailiú.

An Rannóg Cruthaithe Féich
Déanann an rannóg seo gach éileamh a fhaightear i leith eastáit féimhigh a chur i
gcomparáid agus a thaifeadadh. Iarrann sí sonraisc nó dearbháin eile freisin i leith
na n-éileamh sin nuair is gá agus déanann anailís ar na héilimh sin maidir lena
gcruinneas i bhfianaise an doiciméadúcháin deimhnithe.

Cléireach Cúirte
Tá an Cléireach Cúirte freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar gach
comhfhreagras le cinntiú go gcomhlíontar iarratais a dhéantar nó gníomhaíocht a
mholann oifig an tSannaí Oifigiúil laistigh den fhráma ama a luaitear agus
coinníonn sé miontuairisc ar imeachtaí cúirte don oifig. Ina theannta sin,
ullmhaíonn an Cléireach Cúirte iarratais chúirte de ghnáthchineál (m.sh. le
haghaidh íocaíochtaí costas ar cuntas) agus tá sé nó sí freagrach as obair idir na
rannóga a chomhordú agus as riachtanais riaracháin ghinearálta na hoifige a
bhainistiú, mar shampla córais TF a sholáthar.
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An Modh ina dTéann na Feidhmeanna Seo i gCion ar
Dhaoine den Phobal
Téann an oifig i bhfeidhm ar fhéimhigh, ar a dteaghlaigh agus ar chreidiúnaithe
féimheach. Soláthraíonn an oifig seirbhís do chreidiúnaithe féimheach aonair. (Ní
sholáthraíonn sí seirbhísí de chineál ginearálta don phobal.) Ar an tseirbhís áirítear
réadú sócmhainní dá leithéidí atá ar fáil d’fhonn díbhinn a íoc leis na
creidiúnaithe sin.
Bíonn an tseirbhís seo i gceist i gcás:
(a) go bhfuil breithiúnas tugtha ag an Ard-Chúirt go bhfuil duine ina
f(h)éimheach de bhun achainí a chuireann creidiúnaí faoina bráid de
réir alt 11 den Acht Féimheachta, 1988, nó achainí deonaithe ag
féichiúnaí de réir alt 15 den Acht,
nó
(b) go bhfuil moladh ó fhéichiúnaí comhshocraíochta faofa ag an gcúirt sin,
le toiliú an tSannaí Oifigiúil i leith mhaoin an fhéichiúnaí
chomhshocraíochta a dhílsiú don Sannaí Oifigiúil ina hiomláine nó i
bpáirt, de réir alt 93 den Acht Féimheachta, 1988.

Aicmí Taifead i seilbh
●

Comhad ginearálta le haghaidh gach féimhigh nó comhshocraíochta,

ina bhfaightear comhfhreagras idir an Sannaí Oifigiúil agus a aturnae,
comhfhreagras leis an bhféimheach nó lena c(h)omhairleoirí, agus
comhfhreagras leis na tríú páirtithe sin, meamram d’agallaimh leis an
bhféimheach nó le tríú páirtithe, nótaí de chomhchomhairle le
comhairleoirí dlí an tSannaí Oifigiúil agus de cháschomhdhálacha ina
raibh foireann oifige agus/nó ionadaithe dlí agus/nó ábhar finnéithe
páirteach;
● Comhaid bhainc le haghaidh gach féimheachta nó comhshocraíochta,
ina bhfaightear comhfhreagras le bainc éagsúla nó institiúidí airgeadais
eile i ndáil le cuntais oibrithe, agus urrúis nó nithe slánchoimeádta arna
soláthar ag an bhféimheach;
● Comhad éileamh le haghaidh gach féimheachta nó comhshocraíochta,
ina bhfaightear comhfhreagras le gach duine a dhéanann éilimh in
aghaidh an eastáit i gceist, ráitis agus deimhnithe a bhaineann leis na
héilimh sin:
● Leabhar féichiúnaithe, ina bhfaightear taifead ar fhiacha dlite do
gach eastát agus méideanna aisghafa;
● Leabhar creidiúnaithe, ina bhfaightear taifead ar éilimh ar gach
eastát;
● Leabhar airgid, ina bhfaightear taifead ar gach fáltas agus
íocaíocht;
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● Mórleabhar, ina bhfaightear cuntas féichiúnaithe agus

creidiúnaithe gach eastáit;
● Liostaí de gach gníomhas, urrús agus iarmhais a thugtar don
Sannaí Oifigiúil;
● Liostaí de gach leabhar agus páipéar a thugtar don Sannaí
Oifigiúil;
● Clár na n-imeachtaí dócmhainneachta uile atá oscailte le
hiniúchadh ag an bpobal.
De bhun Alt 46 den Acht um Shaoráil Faisnéise, coisctear taifid oifig an tSannaí
Oifigiúil ó raon an reachta. Ar an ábhar sin níl ceart rochtana faoin Acht ag
daoine den phobal chuig na taifid sin nó chun na taifid sin a leasú.
Is Oifigeach é/í an Sannaí Oifigiúil atá nasctha leis an Ard-Chúirt nach ndéantar a
f(h)eidhmeanna agus a c(h)umhachtaí a chur i bhfeidhm ach de bhun ordú cúirte
agus atá faoi réir rialú na cúirte le linn dó/di na cumhachtaí sin a fheidhmiú.
Forálacha reachtúla eile a bhaineann le rochtain chuig taifid:
a) An Chéad Sceideal, An tAcht Féimheachta, 1988; tá gach creidiúnaí a
bhfuil cruthú féich taiscthe aige/aici i dteideal cruthuithe creidiúnaithe
eile a fheiceáil agus a scrúdú.
b) Alt 82 (1) & (4), An tAcht Féimheachta, 1988; leis na fo-ailt sin foráiltear
go gcuirfidh an Sannaí Oifigiúil na nithe seo a leanas ar an gcomhad
cúirte (a choinnítear in Oifig Scrúdaitheoir na hArd-Chúirte):
● Liosta de chreidiúnaithe ceadaithe;
●

Cóip de chuntas iomchuí an fhéimhigh;

●

Sonraí faoi tháillí, chostais, íocaíochtaí tosaíochta agus díbhinn

●

atá iníochta le creidiúnaithe;
Tuarascáil ar réadú eastát an fhéimhigh.

Coinníonn Oifig an Scrúdaitheora an comhad cúirte i ndáil le gach cás
féimheachta. Tá an comhad cúirte (agus uaidh sin an doiciméadúchán thuas)
oscailte le hiniúchadh, ní hamháin ag na creidiúnaithe ach freisin ag aon duine
den phobal ar íoc na táille a leagtar síos.
Cleachtas na hoifige i ndáil le rochtain chuig taifid:
1) I ngníomh, ní neamhghnách don Sannaí Oifigiúil ráitis an fhéimhigh a
iarraidh i ndáil le héilimh ag creidiúnaithe nó le freagairtí féichiúnaithe.
Chun na críche sin féadfaidh sé/sí a leithéid sin de dhoiciméadúchán a
chur ar fáil don fhéimheach, arna sholáthar ag creidiúnaí mar thaca dá
(h)éileamh nó ag féichiúnaí mar chosaint nuair a iarrann an Sannaí
Oifigiúil air/uirthi íocaíocht a dhéanamh le heastát an fhéimhigh de
bhun éilimh ag an bhféimheach go bhfuil an fiach dlite.
2) Go rialta, lorgóidh féimheach sliocht óna m(h)órleabhar agus
soláthraítear sin mar ghnáthchleachtas.
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Athbhreithnithe agus Achomhairc ar Chinntí an tSannaí
Oifigiúil
Ceart Athbhreithnithe nó Achomhairc
Tá feidhmiú na gcumhachtaí ag an Sannaí Oifigiúil faoi réir rialú na hArd-Chúirte
agus féadfaidh aon chreidiúnaí nó duine eile ag a bhfuil leas i dtuairim na cúirte
iarratas a dhéanamh leis an gcúirt i ndáil le feidhmiú nó feidhmiú beartaithe na
gcumhachtaí sin (féach Alt 61(7) den Acht Féimheachta, 1988).
Féadtar cinneadh an tSannaí Oifigiúil maidir le héileamh in aghaidh eastát
féimhigh a achomharc ag an duine éagóraithe leis an gcúirt (mír 23(e), An Chéad
Sceideal, An tAcht Féimheachta, 1988).

Nósanna imeachta um Athbhreithniú nó Achomharc
Féadtar iarratas leis an Ard-Chúirt faoi Alt 61(7) d’Acht 1988, nó achomharc leis an
gcúirt sin faoi mhír 23(e) den Chéad Sceideal den Acht sin, a dhéanamh le
foriarratas leis an Ard-Chúirt don Liosta Féimheachta, iar bhfógra leis an Sannaí
Oifigiúil, agus forasaithe ar mhionnscríbhinn an iarratasóra nó an achomharcóra. Is
ceart an fógra foriarratais a thaisceadh ar an gcéad dul síos in Oifig an
Scrúdaitheora, an Ard-Chúirt, agus is ceart dáta fillte a fháil a thabharfaidh fógra
ceithre lá (oibre) ar a laghad don Sannaí Oifigiúil i leith an fhoriarratais.

Oifigeach Teagmhála
Maidir le socruithe do dhuine den phobal chun faisnéis a lorg lasmuigh den Acht
um Shaoráil Faisnéise i ndáil leis an Oifig seo is ceart iarratais a dhéanamh leis an
Oifigeach Teagmhála iomchuí mar atá leagtha amach in Aguisín 10.

30

Alt 15 an Achta um Shaoráil Faisnéise

Cuid 1

Oifig na Máistrí Fómhais
Struchtúr Oifige na Máistrí Fómhais
Máistir Fómhais (2)
Cláraitheoirí Cúnta (2)
Cléireach Cúirte (1)
Oifigeach Cléireachais (1)

Tá an Oifig seo lonnaithe ag:
1ú Urlár, Áras na gCeannaithe,
27/30 Cé na gCeannaithe,
Baile Átha Cliath 8.

Uaireanta Oscailte mar a leanas:
10.30 r.n. - 16.30i.n.
Tá oifigí an Mháistir Fómhais oscailte don phobal le haghaidh gnó gach lá den
bhliain seachas Dé Sathairn, Dé Domhnaigh, Lá Nollag agus na seacht lá a leanas,
Lá Fhéile Pádraig, Aoine an Chéasta, Luan Cásca agus Máirt Cásca agus na
laethanta a cheaptar mar shaoire phoiblí in oifigí poiblí.

Fómhas (Costas)
Nuair a thabhaíonn duine nó cuideachta, páirtí mar is aithne orthu chomh maith,
costais de bharr caingne dlí, féadfar na costais sin a fhómhas. Is ionann fómhas
costas agus measúnú agus tomhas ar chostais dlíthiúla a dhéanann oifigeach ar a
dtugtar an Máistir Fómhais.Soláthraíonn an Máistir Fómhais próiseas measúnaithe
ar chostais dlíthiúla atá neamhspleách agus neamhchlaonta agus é mar aidhm aige
teacht ar chothromaíocht idir na costais íoctha agus na seirbhísí soláthraithe.

Feidhmeanna agus Freagrachtaí
Déanann an Máistir Fómhais feidhm de nádúr breithiúnach a chomhlíonadh
maidir le costais. Is í feidhm an Mháistir Fómhais, nuair a iarrtar, ná measúnú
neamhspleách agus neamhchlaonta a sholáthar ar na costais dlí atá tabhaithe ag
duine nó cuideachta atá bainteach sa dlíthíocht. Tugtar ‘fómhas’ ar an nós
imeachta sin.
Is féidir costais a fhómhas i ndiaidh ordaithe cúirte, éisteachta eadrána, glacadh le
taisceadh i gcúirt, ordaithe binse, dámhachtana de chuid an Oireachtais, clárú
breithiúnais mar mhorgáiste nó ar éileamh ó chliant. Féadfaidh aon pháirtí atá
míshásta le breith Máistir Fómhais agóid a dhéanamh agus má bhíonn sé nó sí
míshásta i gcónaí leis an rialú féadfaidh sé nó sí iarratas a chur faoi bhráid na
hArd-Chúirte ar athbhreithniú ar an bhfómhas.
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Cláraitheoirí
Tá na Cláraitheoirí freagrach as:
● Breithniú a thabhairt ar Theastais Fhómhais agus iad a eisiúint,
●

Fasaigh ina leith sin a chruthú,

●

Freagairt d’fhiosruithe ó chleachtóirí agus ó dhaoine den phobal agus

iad a chur ar an eolas faoi chleachtais agus nósanna imeachta,
● Agallaimh a dhéanamh le dlíthithe tuata,
●

Bainistíocht foirne agus sceidealú ualaí oibre don fhoireann,

●

Taighde,

●

Dul i gcomhairle agus cabhrú leis na Máistrí Fómhais maidir le
breitheanna polasaí oifige agus straitéis fhadtéarmach.

Cléireach Cúirte / Oifigeach Cléireachais
Tá an Cléireach Cúirte freagrach as gach doiciméadú a thabhairt isteach agus a
phróiseáil ina n-áirítear:
● Déileáil leis an bpobal agus le Cuntasóirí Costas Dlíthiúil,
●

Léirmhíniú doiciméadaithe (lena n-áirítear Orduithe Cúirte) agus a

chinntiú go bhfuil orduithe cúirte san fhormáid cheart, go n-urramaíonn
siad rialacháin, teorainneacha ama, treoracha cleachtais roimhe, srl.,
● Leithdháileadh dátaí le haghaidh éisteacht cásanna,
●

Bunachar sonraí ríomhaire a choinneáil ar na cásanna taiscthe ar fad,

agus nuashonrú a dhéanamh orthu mar a dhéantar déileáil le cásanna
sa chúirt,
● Billí Costais bunaidh a shlán-choinneáil agus a choimeád,
●

Freagracht as soláthairtí stáiseanóireachta oifige,

●

Dialann Dhlíthiúil a ullmhú ar bhonn laethúil,

●

An post isteach is amach go léir a thaifeadadh,

●

Doiciméadú tionscnaimh a ullmhú le tarchur chuig an Ard-Chúirt

maidir le fómhas ar athbhreithniú, ,
● Staitisticí míosúla agus bliantúla a ullmhú a n-éiríonn anailís agus
taighde astu go minic (ar ghearr-fhógra ar iarratas na gcláraitheoirí nó
na Máistrí Fómhais) chun cabhrú chun polasaí a fhoirmiú, ,
● Rialuithe na Máistrí Fómhais a thiomsú.

An Modh ina dTéann na Feidhmeanna Seo i gCion ar
Dhaoine den Phobal
Ní sholáthraíonn an oifig seo seirbhísí de chineál ginearálta don phobal ach ina áit
sin soláthraíonn sí seirbhís do pháirtithe ar mian leo go bhfómhastar a gcostais.
Féadfaidh soláthar na seirbhíse seo teacht chun solais in aon cheann de na
himthosca seo a leanas:
● Ordú cúirte,
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●

Éisteacht eadrána, ,

●

Fógra Scoir,

●

Éileamh ag cliant go bhfómhastar a chuid costais,
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●

An costas a ghabhann le breithiúnais a chlárú mar mhorgáistí,

●

Fógra chun Glacadh le Taisceadh,

●

Ordú binse,

●

Dámhachtain den Oireachtas.

Cuid 1

Déanann an oifig agallaimh le dlíthithe tuata. Déanann sí freisin faisnéis a chur ar
fáil i ndáil le gach ní a thagann faoi bhráid na Máistrí Fómhais, agus cuireann sí
comhairle ar an bpobal agus ar chleachtóirí faoi nósanna imeachta agus faoi
chleachtais agus freagraíonn sí fiosruithe.

Athbhreithnithe nó Achomhairc ar Chinntí an Mháistir
Fómhais
Ceart Athbhreithnithe nó Achomhairc
Féadtar cinneadh an Mháistir Fómhais maidir le fómhas a achomharc ag an duine
éagóraithe leis an Ard-Chúirt.

Nósanna imeachta um athbhreithniú nó achomharc
Ní mór iarratas leis an Ard-Chúirt bealach achomhairc chun cinneadh an Mháistir
Fómhais a athbhreithniú a dhéanamh bealach foriarratais leis an Ard-Chúirt, ar
fhógra don Mháistir Fómhais agus do pháirtithe eile ann. Is ceart an fógra
foriarratais a thaisceadh ar an gcéad dul síos sa Phríomh-Oifig, Ard-Chúirt, agus is
ceart dáta fillte a fháil a thabharfaidh ceithre lá fógra (oibre) ar a laghad do na
Máistrí Fómhais i leith an fhoriarratais.

Aicmí Taifead i seilbh
●

Billí costas taiscthe agus ar feitheamh fómhais.

●

Billí costas i gcás go bhfuil fómhas tugtha chun críche.

●

Leabhair Innéacs mar a ordaítear ag Ordú 99, Riail 19 de Rialacha na

nUaschúirteanna, 1986. (Ó Eanáir 2005, tá taifid na gcásanna ar fad
stóráilte i mbunachar sonraí ríomhaire na máistrí fómhais).
● Rialuithe tugtha ag na Máistrí Fómhais.
●

Treoracha maidir le Cleachtas.

●

Comhaid Ilghnéitheacha de chomhfhreagras le daoine den phobal i

ndáil le fiosruithe.
● Leabhrán Eolais ar Fhómhas.
De bhun alt 46 den Acht um Shaoráil Faisnéise, 1997, tá cosc ar thaifid áirithe
d’oifig an Mháistir Fómhais ó raon an reachta. Ar an ábhar sin níl ceart rochtana
faoin Acht ag daoine den phobal chuig na taifid sin nó chun na taifid sin a leasú.

Oifigeach Teagmhála
Maidir le socruithe do dhuine den phobal chun faisnéis a lorg lasmuigh den Acht
um Shaoráil Faisnéise i ndáil leis an Oifig seo is ceart iarratais a dhéanamh leis an
Oifigeach Teagmhála iomchuí mar atá leagtha amach in Aguisín 10.
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An Oifig Phrobháide
Struchtúr na hOifige Probháide
Oifigeach Probháide (1)
Oifigeach Probháide Cúnta (1)
Cláraitheoir Cúnta (1)
Cléireach Cúirte (6)
Cléireach Cúirte Sóisearach (2)
Oifigeach Cléireachais (6)

Tá An Oifig Phrobháide i mBaile Átha Cliath lonnaithe
ag:
15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh,
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

Uaireanta Oscailte mar a leanas:
10.30 r.n. - 16.30 i.n.
Tá an Oifig Phrobháide oscailte don phobal le haghaidh gnó gach lá den bhliain
seachas Dé Sathairn, Dé Domhnaigh, Lá Nollag agus na seacht lá a leanas, Lá
Fhéile Pádraig, Aoine an Chéasta, Luan Cásca agus Máirt Cásca agus na laethanta
a cheaptar mar shaoire phoiblí in oifigí poiblí.

Feidhmeanna agus Freagrachtaí
Próiseálann an Oifig Phrobháide agus na Cláir Probháide Dúiche iarratais ar
Dheonuithe Probháide agus Litreacha Riaracháin ó iarratasóirí pearsanta agus
aturnaetha.
Is iad feidhmeanna na hOifige Probháide:
● Glacadh le huachtanna lena gcruthú,
●

Eisiúint deontas probháide agus riaracháin,

●

Caomhnú taifead probháide le haghaidh cigireachta agus cóipeanna

deimhnithe de dhoiciméid phrobháide a chur ar fáil,
● Próiseáil iarratas cúirte leis an mbreitheamh ainmnithe chun déileáil le
nithe probháide.
Tá 4 oifig phoiblí san Oifig Phrobháide:

An Phríomh-Oifig
Tá an Phríomh-Oifig freagrach as taifid ar gach deonú faisnéise atá eisithe a
chothabháil agus as cóipeanna de dhoiciméid phrobháide a chur ar fáil.
Déileálann an oifig seo le hiarratais chomh maith, a aimsíodh tríd an bpost ar
chóipeanna de dhoiciméid phrobháide.
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Oifig an tSuíocháin
Déanann oifigigh na hOifige Suíocháin measúnacht ar iarratais ar Dheonuithe
Probháide nó Litreacha Riaracháin arna dtaisceadh ag aturnaetha agus a
ngníomhairí.

An Oifig Rialacha
Tá an Oifig Rialacha freagrach as taifid a chuardach chun a chinntiú nach ann
d’aon bhac ar eisiúint an Deonaithe Faisnéise. Déantar luaití, caveats, subpoenas,
foriarratais chúirte agus foriarratais na hOifige Probháide a eisiúint agus a
chomhdú san Oifig Rialacha. Eisítear ón Oifig Rialacha orduithe cúirte ón liosta
Cúirte Probháide, Orduithe an Oifigigh Probháide agus Orduithe Taoibhe arna
ndéanamh de bhun Rialacha na nUaschúirteanna.

Rannóg na nIarratas Pearsanta Probháide
Déileálann an rannóg seo le hiarratais ar Dheonuithe Probháide nó Litreacha
Riaracháin ag daoine nach bhfostaíonn cúnamh aturnae.

Cláir Probháide Dúiche
In éineacht leis an Oifig Phrobháide i mBaile Átha Cliath tá ceithre Chlárlann
Phrobháide Dúiche déag in Éirinn, suite in Oifigí Cúirte Cuarda áitiúla. I gcás go
raibh ag duine éagtha a b(h)uanáit chónaithe i mBaile Átha Cliath, sa Mhí, i gCill
Dara, i gCill Mhantáin nó lasmuigh d’Éirinn, ní mór iarratas ar dheonú a
dhéanamh leis an Oifig Phrobháide i mBaile Átha Cliath.
I gcás gur chónaigh an duine éagtha in Éirinn agus go raibh buanáit chónaithe
aige/aici in aon chontae eile seachas Baile Átha Cliath, an Mhí, Cill Dara nó Cill
Mhantáin féadtar iarratais a dhéanamh leis an Oifig Phrobháide i mBaile Átha
Cliath nó leis an gClárlann Probháide Dúiche. Mar shampla, má d’éag duine a
raibh buanáit chónaithe aige/aici i gContae an Chláir, féadtar an t-iarratas ar
Dheonú Probháide a dhéanamh leis an gClárlann Phrobháide Dúiche i Luimneach
nó leis an Oifig Phrobháide i mBaile Átha Cliath.
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Liosta na gClár Probháide Dúiche.
Oifig
Caisleán an Bharraigh
An Cabhán
Cluain Meala
Corcaigh
Dún Dealgan
Gaillimh
Cill Chainnigh
Leitir Ceanainn
Luimneach
Muileann gCearr
Sligeach
Trá Lí
Port Láirge
Loch Garman

Fón
094 21522
049 433 1530
052 29183
021 427 1223
042 933 4066
091 562162
056 22073
074 28711
061 414655
044 48315
071 42228
066 712 1998
051 874144
053 22325

Contaetha a bhFreastalaítear Orthu
Maigh Eo
An Cabhán , Longfort
Tiobraid Árann
Corcaigh
An Lú, Muineachán
Gaillimh, Ros Comáin
Cill Chainnigh, Ceatharlach, Laois
Dún na nGall
Luimneach, An Clár
An Iarmhí, Uíbh Fhailí
Sligeach, Liatroim
Ciarraí
Port Láirge
Loch Garman

An Modh ina dTéann na Feidhmeanna Seo i gCion ar
Dhaoine den Phobal
Nuair a éagann pearsa aonair d’fhéadfadh sé go mbeadh sé riachtanach don
neasghaol Deonú Probháide nó Litreacha Riaracháin a bhaint amach sula
bhféadtar eastát an duine éagtha a riaradh. Is í an Oifig Phrobháide a phróiseálann
na hiarratais seo ar Dheonuithe Probháide agus Litreacha Riaracháin a dhéantar trí
aturnae nó go díreach bealach iarratasóra phearsanta. Féadtar iarratas a dhéanamh
leis an Oifig Phrobháide nó leis an gClárlann Probháide Dúiche i gcás go raibh
buanáit chónaithe ag an duine éagtha ag tráth a b(h)áis.
Déileálann an oifig le raon custaiméirí lena n-áirítear daoine den phobal,
gairmithe dlí, oifig an Phríomh-Aturnae Stáit agus breithiúna.
Tá cosc ar fhoireann na hoifige comhairle dhlíthiúil a thabhairt ach cabhróidh siad
le daoine den phobal agus le cleachtóirí maidir le nithe nós imeachta probháide
agus Rialacha na nUaschúirteanna.

Aicmí Taifead i seilbh
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●

Uachtanna bunaidh;

●

Iarratais ar dheonuithe probháide agus litreacha riaracháin;

●

Doiciméid ghaolmhara;

●

Sceideal sócmhainní;

●

Deonuithe probháide agus litreacha riaracháin.

Alt 15 an Achta um Shaoráil Faisnéise

Cuid 1

Coinníonn an Oifig Phrobháide taifid ar dheonuithe eisithe le fiche bliain anuas.Cé
go bhfuil taifead san Oifig Phrobháide ar na deontais go léir a eisíodh ón 14 Chlár
Probháide Dúiche le fiche bliain anuas, coimeádtar na cáipéisí a bhaineann leis an
iarratas ar dheontas sa Chlárlann Dúiche ónar eisíodh an deontas agus is féidir cur
isteach ar chóipeanna ón gClárlann sin.
I gcás deonuithe a eisíodh roimhe seo, coimeádtar na taifid sna Cartlanna
Náisiúnta agus féadfar iad a iniúchadh i Seomra Léitheoireachta na Cartlainne
Náisiúnta, Sráid an Easpaig, Baile Átha Cliath 8.
Féadfaidh baill an phobail a bheith i láthair go pearsanta ag an Oifig Phrobháide
Ghinearálta chun na taifid a iniúchadh nó féadfar iarratas a dhéanamh tríd an
bpost. Is é €10 an táille do chuardach poist. Teastóidh ón Oifig Phrobháide ainm,
seoladh agus dáta báis an duine éagtha d’fhonn cuardach a dhéanamh.

Oifigeach Teagmhála
Maidir le socruithe do dhuine den phobal chun faisnéis a lorg lasmuigh den Acht
um Shaoráil Faisnéise i ndáil leis an Oifig seo is ceart iarratais a dhéanamh leis an
Oifigeach Teagmhála iomchuí mar atá leagtha amach in Aguisín 11.
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Oifig Chuntasóra na gCúirteanna Ceartais
Struchtúr Oifig an Chuntasóra
Cuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais (1)
Príomh-Oifigeach Cúnta (2)
Ard-Oifigeach Feidhmiúcháin (2)
Oifigeach Feidhmiúcháin (4)
Oifigeach Cléireachais (6)

Tá an Oifig seo lonnaithe ag:
15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh,
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

Uaireanta Oscailte mar a leanas:
10.30 r.n. - 16.30 i.n.
Tá Oifig Chuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais oscailte don phobal le haghaidh
gnó gach lá den bhliain seachas Dé Sathairn, Dé Domhnaigh, Lá Nollag agus na
seacht lá a leanas, Lá Fhéile Pádraig, Aoine an Chéasta, Luan Cásca agus Máirt
Cásca agus na laethanta a cheaptar mar shaoire phoiblí in oifigí poiblí.

Feidhmeanna agus Freagrachtaí
Tá Cuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais freagrach as airgid a fháil, a choimeád, a
infheistiú agus a íoc nach mór a bheith taiscthe i gcúirt ar ordú den Ard-Chúirt nó
den Chúirt Uachtarach, de réir reachta nó de réir Rialacha Cúirte. Cuimsíonn seo:
● Seiceáil agus síniú seiceanna, doiciméadú taiscthe, infheistíochta agus
aistarraingthe. Comhlíontar na dualgais sin ag na hoifigí mar atá leagtha
amach thíos.
● Measúnacht ar thorthaí ar chistí infheistithe.
●

Ráitis Airgeadais a tháirgeadh maidir le Cistí Cúirte.

●

Tuairisciú chuig an gCoiste Infheistíochta agus chuig an gCoiste

Iniúchóireachta.
● Bainistiú an chláraithe lóisteála agus coimeád na mBannaí Ceantálaithe
agus eisiúint na dTeastas Taisce bliantúla dá dhroim sin.
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Cuid 1

Tá an oifig roinnte ina trí rannóg:

Cuntais Infhála
Aimsíonn an rannóg seo fáltais agus taifid ar lóisteálacha na gcistí ar fad sa chúirt.
Déantar gach lóisteáil airgid a lóisteáil sa bhanc ar bhonn laethúil. Déanann an
rannóg seo doiciméid na cúirte isteach ar fad a thaifeadadh chomh maith agus na
cásanna nua ar fad a bhunú i gcóras cuntasaíochta na gcistí. Déileálann an rannóg
le fiosruithe chomh maith, ó bhaill na gairme dlí, ceantálaithe, oifigí cúirte eile
agus an pobal go ginearálta.

Rannóg na gCuntas Iníoctha
Tá an rannóg seo freagrach as gach seic, infheistíocht, díolachán, aistriú agus
barrántas taiscthe a tharraingt. Ina theannta sin, seiceálann an rannóg seo
iarmhéideanna mórleabhair agus cistí foréilimh ó institiúidí airgeadais.

Rialú agus Tuairisciú
Tá an rannóg seo freagrach do dhúnadh na tréimhse cuntasaíochta do chuntais
infhála ag deireadh gach mí, imréiteach an mhórleabhair ghinearálta do chlár
idirbheart na bhfóiliónna sócmhainne agus gníomhaíochtaí corparáideacha agus
imréitigh bainc a mhaoirsiú. Déanann an rannóg seo rochtain úsáideora a
chothabháil, úsáideoirí, pointí íoctha, limistéir lóisteála agus airgeadóirí a chur ar
bun. Déanann an rannóg seo maoirsiú ar ghníomhaíochtaí corparáideacha,
athluachálacha agus uaslódálacha ar ús taiscí chomh maith.

An Modh ina dTéann na Feidhmeanna Seo i gCion ar an
bPobal
Déileálann an oifig seo le raon custaiméirí lena n-áirítear muintir an phobail,
gairmithe dlí agus ceantálaithe.
Tá cosc ar fhoireann na hoifige seo comhairle dhlíthiúil a thabhairt, ach cabhróidh
siad le daoine den phobal agus le cleachtóirí, maidir le Rialacha Cúirte agus
nósanna imeachta.
Ní mór do na daoine sin ar mian leo rochtain a bheith acu chuig taifid chistí
taiscthe sa chúirt, a léiriú go bhfuil leas díreach acu sna cistí sin. Ní dheonaítear
iarratas ag institiúid airgeadais maidir leis an gceist an bhfuil cistí infheistithe le
hinstitiúid eile ag taisceoir.
Is é cleachtas na hoifige é an tarraingt airgid as cúirt ag daoine a éascú (i.
gearánaithe linbh i gcaingne seansaireachta suas go 18 mbliana d’aois) gan
acmhainn aturnae.
Tá an ceart ag aon duine fáil amach an bhfuil banna bailí taiscthe san Oifig ag
ceantálaí. Ina theannta sin, éascaíonn an Oifig ceantálaithe a lorgaíonn
Deimhnithe Éarlaise.
.
39

An tSeirbhís Chúirteanna

Alt 15 an Achta um Shaoráil Faisnéise

Aicmí Taifead i seilbh
Tá na taifid seo a leanas i seilbh ag an oifig:
● Bannaí na gCeantálaithe.
●

Iontráil ar leith sa mhórleabhar i gcás gach idirbheart a bhaineann le

cistí sa chúirt.
● Sceideal d’ordú cúirte nó cóip fhianaithe de mhionnscríbhinn taiscthe
san oifig.
● Scair bhunaidh agus Deimhnithe an Phoist, polasaithe árachais,
leabhair chuntais bainc.
De bhun alt 46 an Achta um Shaoráil Faisnéise, tá cosc ar roinnt taifead d’Oifig
Chuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais ó raon an reachta. Ar an ábhar sin, níl
ceart rochtana faoin Acht ag an bpobal, chuig na taifid sin nó chun na taifid sin a
leasú.

Oifigeach Teagmhála
Maidir le socruithe do dhuine den phobal chun faisnéis a lorg lasmuigh den Acht
um Shaoráil Faisnéise i ndáil leis an Oifig seo is ceart iarratais a dhéanamh leis an
Oifigeach Teagmhála iomchuí mar atá leagtha amach in Aguisín 10.
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Cuid 1

Oifig Scrúdaitheora na hArd-Chúirte
Struchtúr Oifige an Scrúdaitheora
Scrúdaitheoir (1)
Scrúdaitheoir Cúnta (4)
Cláraitheoir Cúnta (1)
Cléireach Cúirte (2)
Cléireach Cúirte Sóisearach (3)
Oifeach Cléireachais (3)

Tá an Oifig seo lonnaithe ag:
15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh,
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

Uaireanta Oscailte mar a leanas:
10.30 r.n. - 16.30 i.n.
Tá Oifig an Scrúdaitheora den Ard-Chúirt oscailte don phobal le haghaidh gnó
gach lá den bhliain seachas Dé Sathairn, Dé Domhnaigh, Lá Nollag agus na seacht
lá a leanas, Lá Fhéile Pádraig, Aoine an Chéasta, Luan Cásca agus Máirt Cásca
agus na laethanta a cheaptar mar shaoire phoiblí in oifigí poiblí.

Feidhm agus Freagrachtaí
Baineann Oifig an Scrúdaitheora go príomha le:
(a) Dlí Cuideachta agus cúrsaí Seansaireachta.
(b) Imeachtaí féimheachta.

Imeachtaí a ndéileáiltear leo laistigh d'Oifig an
Scrúdaitheora
(a) Dlí cuideachta/ leachtuithe cúirte, agraí riaracháin agus morgáiste agus
nósanna imeachta cúirte eile, atá tarchurtha d'Oifig an Scrúdaitheora ag
an Ard-Chúirt maidir le cuntais agus fiosrúcháin.
Eascraíonn cúrsaí atá tarchurtha don Scrúdaitheoir ó dhlíthíocht, a tosaíodh le
heisiúint imeachtaí, i bPríomh-Oifig na hArd-Chúirte. Tá an comhad bunaidh sna
himeachtaí seo coinnithe sa Phríomh-Oifig, fiú amháin tar éis do shaincheist a
bheith imithe ar aghaidh in Oifig an Scrúdaitheora. Is Oifig an Scrúdaitheora agus
ní an Phríomh-Oifig a dháileann dátaí chun iarratais a éisteacht os comhair an
bhreithimh, lena bhfuil cúram aige/aici do Liosta Foriarratais Chúirte an
Scrúdaitheora.
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Na príomhchineálacha imeachtaí tarchurtha don oifig ón gcúirt ná:
● Foirceannadh cuideachtaí/leachtuithe cúirte;
●

Cúrsaí eile na Dlí Cuideachta;

●

Agraí Morgáiste;

●

Agraí Riaracháin;

●

Fiosrúcháin Neasghaolta;

●

Glacadóirí ceaptha ag an gCúirt;

●

Scéimeanna Carthanais;

●

Agraí Comhpháirtíochta;

●

Cúrsaí ar bith eile atá tarchurtha don Scrúdaitheoir ón gCúirt maidir le
cuntais agus fiosrúcháin atá le déanamh.

(b) Féimheacht
Tá roinnt feidhmeanna ag Oifig an Scrúdaitheora in imeachtaí féimheachta.
Soláthraíonn sí tacaíocht riaracháin do Liosta Foriarratais na Cúirte Féimheachta
agus déanann sí Innéacsanna na Féimheachta agus na bhFeichiúnaithe
Comhshocraíochta a chothabháil.
Tá duine de na Scrúdaitheoirí Cúnta mar chláraitheoir féimheachta chomh maith,
agus freagracht acu maidir le feidhmeanna Oifige an Scrúdaitheora i gcúrsaí
féimheachta.
Is iad feidhmeanna na hoifige ná:
(a) Dlí cuideachta/ leachtuithe cúirte, agraí riaracháin agus morgáiste
agus nósanna imeachta cúirte eile ina bhfuil cuntais agus fiosrúcháin de
dhíth:
● Cuntais agus fiosrúcháin a ghlacadh mar atá treoraithe ag an gcúirt;
●

Liostaí creidiúnaithe, ranníocóirí, agus eireadóirí a bhreithniú agus a

shocrú;
● Na híocaíochtaí agus infheistíochtaí ar fad maidir le leachtuithe cúirte a
chomhshíniú;
● Suíonna an scrúdaitheora agus na scrúdaitheoirí cúnta a thógáil le
freastal ó leachtaitheoirí, glacadóirí, dlíthithe agus a gcomhairleoirí dlí
ionas gur féidir cúrsaí a bhogadh chun cinn;
● Cúrsaí a tharchur chun na cúirte má tá a leithéidí riachtanach;
●

Tacaíocht Riaracháin a sholáthar do Liosta Cúirte an Scrúdaitheora;

●

Iarratais atá os comhair Liosta Foriarratais Chúirte an Scrúdaitheora a

●

sheiceáil agus a eisiúint;
Cuntais na Leachtaitheoirí agus na nGlacadóirí Oifigiúla atá ceaptha ag

an gCúirt a dheimhniú;
● Teastais Scrúdaitheora a eisiúint chun na cuntais sin a chomhlánú, agus
fiosrúcháin atá glactha ag an Scrúdaitheoir agus na Scrúdaitheoirí Cúnta;
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●

Cuid 1

Foriarratais atá le héisteacht i liostaí an Scrúdaitheora agus na

Scrúdaitheoirí Cúnta a sheiceáil agus a eisiúint;
● Íocaíochtaí ón gCiste Dócmhainneachta a phróiseáil;
●

Freastal na ndaoine a scrúdaíodh faoi mhionn os comhair na cúirte a
shocrú agus a mhaoirsiú, chun críche na dtras-scríbhinní a shíniú. Is
oifigeach reachtúil de chuid na hArd-Chúirte an Scrúdaitheoir, agus
faoina d(h)ualgas atá bainistíocht Oifige an Scrúdaitheora. Tá raon
leathan cumhachtaí agus feidhmeanna ag an Scrúdaitheoir, atá
díorthaithe ó reacht agus rialacha na nUaschúirteanna. Tá ceithre
Scrúdaitheoir Cúnta ann chomh maith, a dhéanann feidhmeanna an
Scrúdaitheora a chomhlíonadh, sna cásanna sin atá tarchurtha dóibh ón
Scrúdaitheoir.

Tá Cláraitheoir Cúirte ceangailte le hOifig an Scrúdaitheora chomh maith, a
ghníomhaíonn mar Chláraitheoir do Liosta Foriarratais Chúirte an Scrúdaitheora.
(b) Féimheacht:
● Tacaíocht riaracháin a sholáthar do Liosta Foriarratais na Cúirte
●

Féimheachta;
Iarratais atá os comhair Liosta Foriarratais na Cúirte Féimheachta a

sheiceáil agus a eisiúint;
● An comhad cúirte a chothabháil a chuimsíonn foriarratais chúirte,
achainíocha agus mionnscríbhinní maidir le hImeachtaí Féimheachta;
● Cothabháil a dhéanamh maidir le cigireacht phoiblí, ar Innéacsanna
Féimheachta agus na bhFeichiúnaithe Comhshocraíochta, ar a bhfuil
gach féimheacht agus comhshocraíocht taifeadta.
● Dualgais eile a bhaineann le Féimheacht ná socrú dátaí maidir le
Suíonna Reachtúla na Cúirte a fhógairt, subpoena a eisiúint agus feidhm
iniúchóireachta maidir leis an Sannaí Oifigiúil.

An Modh ina dTéann na Feidhmeanna Seo i gCion ar an
bPobal
(a) Dlí cuideachta/ leachtuithe cúirte, agraí riaracháin agus morgáiste agus
nósanna imeachta cúirte eile ina bhfuil cuntais agus fiosrúcháin de
dhíth.
Le linn leachtuithe cúirte, déileálann an oifig le leachtaitheoirí agus a gcuid
dlíodóirí go príomha. Ó thráth go chéile, ach nuair atá liosta creidiúnaithe á shocrú
go príomha, déileálann an oifig le creidiúnaithe an chuideachta.
In agraí morgáiste, agraí riaracháin agus cúrsaí eile atá tarchurtha d'Oifig an
Scrúdaitheora, déileálann an oifig le gearánaithe, cosantóirí, glacadóirí atá ceaptha
ag an gCúirt, creidiúnaithe agus a gcuid dlíodóirí.
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Tá mórán de ghnó an Scrúdaitheora agus na Scrúdaitheoirí Cúnta idirghníomhaithe
i suíonna foirmiúla atá tionólta don chuspóir sin agus liostáilte sa dhialann dlí.
(b) Féimheacht
Féadfaidh daoine den phobal ar íoc na táille leagtha síos iarraidh a dhéanamh go
ndéanfaí cuardach sna cláir arna gcoinneáil i bPríomh-Oifig an Scrúdaitheora in
aghaidh pearsan aonair ainmnithe chun a fháil amach más féimheach nó
céichiúnaí comhshocraíochta an té.
I gcásanna roimh an Chúirt Féimheachta, pléann an oifig leis na dlíthithe agus lena
n-ionadaithe dlí.
Tá cosc ar fhoireann na hoifige seo comhairle dhlíthiúil a thabhairt ach cabhróidh
siad le daoine den phobal agus le cleachtóirí maidir le Rialacha Cúirte agus
nósanna imeachta.

Aicmí Taifead i seilbh
●

Cásthaifid

●

Taifid Riaracháin

●

Riarachán Ginearálta

●

Cóiríocht

●

Pearsanra

●

Oiliúint

●

Teicneolaíocht Faisnéise

De bhun alt 46 an Achta um Shaoráil Faisnéise, tá cosc ar thaifid Oifige an
Scrúdaitheora, taobh amuigh de thaifid riaracháin, ó raon an reachta. Ar an ábhar
sin, níl ceart rochtana faoin Acht ag an bpobal, chuig na taifid sin nó chun na taifid
sin a leasú.

Oifigeach Teagmhála
Maidir le socruithe do dhuine den phobal chun faisnéis a lorg lasmuigh den Acht
um Shaoráil Faisnéise i ndáil leis an Oifig seo is ceart iarratais a dhéanamh leis an
Oifigeach Teagmhála iomchuí mar atá leagtha amach in Aguisín 10.
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Cuid 1

Oifig an Phríomh-Aturnae do Mhionaoisigh agus
Coimircithe Cúirte
Struchtúr Oifige na bPríomh-Aturnaetha do
Mhionaoisigh agus Coimircithe Cúirte
Ard-Aturnae (1)
Leas-Ard Aturnae (1)
Aturnaetha Sinsearacha (4)
Ardoifigeach Feidhmiúcháin (1)
Oifigeach Feidhmiúcháin (1)
Oifigeach Cléireachais (4)

Tá an Oifig seo lonnaithe ag:
15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh,
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

Uaireanta Oscailte mar a leanas:
9.15 r.n. - 1.00 i.n.
9.15 r.n. - 1.00 i.n.

2.00 i.n. - 5.30
2.00 p.m. - 5.15

Luan go hAoine
Aointeach

Tá oifig na bPríomh-Aturnaetha do Mhionaoisigh agus do Choimircithe Cúirte
oscailte don phobal le haghaidh gnó gach lá den bhliain seachas Dé Sathairn, Dé
Domhnaigh, Lá Nollag agus na seacht lá a leanas, Lá Fhéile Pádraig, Aoine an
Chéasta, Luan Cásca agus Máirt Cásca agus na laethanta a cheaptar mar shaoire
phoiblí in oifigí poiblí.

Feidhmeanna agus Freagrachtaí
Is é atá sa Phríomh-Aturnae do Mhionaoisigh agus do Choimircithe na Cúirte ná
aturnae arna fhostú ag an tSeirbhís Chúirteanna, atá ceaptha ag Uachtarán na
hArd-Chúirte chun gníomhú i gcúrsaí éagsúla a bhaineann le Mionaoisigh agus
Coimircithe Cúirte.
Is iad príomhfheidhmeanna an Ard-Aturnae ná:
1. Mar Chúramaí Eastáit an Choimircí Cúirte (Caomhnóir an Rathúnais i
gcásanna a bhaineann le Mionaoisigh), nuair atá sé/sí ceaptha ag
Uachtarán na hArd-Chúirte leis an bhfreagracht cuidiú leis an gCúirt, i
mbainistiú na ngnóthaí airgeadais do Choimircithe agus Mionaoisigh.
Sealbhaíonn an tArd-Aturnae céannacht dhlíthiúil an Choimircí nó an
Mhionaoisigh, agus dá réir, tá cumhacht aige/aici gníomhú ar a s(h)on,
faoi réir fhaofa cúirte.
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2. I gcásanna áirithe, chomh maith le bheith ceaptha mar Chúramaí
Eastait, d'fhéadfadh an tArd-Aturnae a bheith ceaptha mar Chúramaí
Duine an Choimircí Cúirte chomh maith. I gcásanna mar seo,
dhéanfadh an tArd-Aturnae maoirseacht ar chúram pearsanta an
Choimircí chomh maith.
Bheadh an tArd-Aturnae ceaptha go hiondúil mar Chúramaí i gcásanna coimircí:
● I gcás ar bith ina cheapann an Chúirt mar is cuí;
●

Nuair a thagann coimhlint leasa áirithe aníos;

●

Nuair atá easaontú i measc ghaolta an Choimircí maidir le conas

gur chóir a g(h)nóthaí a bhainistiú;
● Nuair nach bhfuil aon ghaol atá feiliúnach agus atá sásta gníomhú.
3. Mar Aturnae do Choimircí nó Mionaoiseach nuair atá sé/sí ceaptha ag
Uachtarán na hArd-Chúirte.
4. Mar Amicus Curiae (cara na Cúirte), nuair a stiúraíonn Uachtarán na
hArd-Chúirte ionadaíocht a dhéanamh do leas áirithe in imeachtaí os
comhair na Cúirte, agus a bhaineann le Coimircí nó a bhfuil tionchar
acu ar chúrsaí Coimircíochta.
Mar Chúramaí, bíonn dualgas ar an Ard-Aturnae gnóthaí an choimircí a bhainistiú
agus a m(h)aoin agus a s(h)ócmhainní a chosaint agus iad a fheidhmiú dá
b(h)untáiste. Folaíonn sé sin an méid a leanas:
● Nuair a iarrtar ón gcúirt riachtanais an choimircí a mheasúnú,
d'fhéadfadh an cúramaí comhthadhall a dhéanamh le baill de na grúpaí
a leanas, agus moltaí a dhéanamh ag an gcúirt bunaithe ar na
comhairliúcháin seo.
● D'fhéadfadh an cúramaí bainistíocht a ghlacadh ar mhaoin réadach an
choimircí i. talamh, teach.
● Cruinníonn an cúramaí an fhaisnéis iomchuí le chéile nuair a
threoraítear agus fostaítear cuntasóir chun déileáil le cáin ioncaim an
choimircí.
● Is minic a thabharfaidh an chúirt údarás don chúramaí socruithe a
dhéanamh le haghaidh fháltais chuntas bainc de chuid an choimircí a
thaisceadh sa chúirt. Déanfaidh an cúramaí airgead ó infheistíochtaí
coimircí a lorg ón gcúirt ó am go chéile, ionas go mbeifear in ann
costais reatha an choimircí a íoc.
● D'fhéadfadh an tArd-Aturnae iarratas a dhéanamh agus ioncam an
choimircí a bhailiú, ar a bhfuil an tArd-Aturnae i dteideal táille an
chúramaí a mhuirear ag rátaí éagsúla.
● Tá an tArd-Aturnae i dteideal táillí agus eisíocaíochtaí ó eastát an
choimircí a aisghabháil i dtaobh na hoibre a comhlíonadh i ról cúramaí
agus aturnae. Is éigean do Chláraitheoir na gCoimircithe Cúirte na táillí
seo a thomhas nó is éigean don Mháistir Fómhais cáin a ghearradh
orthu. .
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Cuid 1

Fiosraíonn an cúramaí iarratais ó choimircí cúirte, nó óna

c(h)leithiúnaithe, i dtaobh eisíocaíochtaí ó chistí an choimircí sa chúirt
agus tugtar moltaí don chúirt ina leith. Féadfaidh an cúramaí, le
faomhadh na cúirte, na híocaíochtaí reatha seo a leanas a íoc ó chistí
coimircí ag brath ar mhéid cistí agus ar mhéid ioncaim an choimircí;
liúntas cúramóra nó pearsanta, liúntas compoird nó éadaí, cothabháil
ospidéil, táillí tí altranais, costais leighis, cánacha, préimheanna
árachais agus liúntas laethanta saoire.
● Tá an tArd-Aturnae, ina ról mar chúramaí, freagrach d'Uachtarán na
hArd-Chúirte i dtaobh airgead isteach, airgead coinnithe agus airgead
eisíoctha aige ar son coimircí. Is éigean dó cuntais a chomhdú go
tréimhsiúil le hOifig na gCoimircithe Cúirte, áit a ndéanfar scrúdú agus
deimhniú orthu.
Nuair atáthar ag déileáil le gnóthaí dlíthiúla, is féidir leis an Ard-Aturnae do
Mhionaoisigh agus Coimircithe na Cúirte gníomhú mar aturnae don choimircí nó
don mhionaoiseach chomh maith sna cúrsaí a leanas:
● Gnéithe tíolacais de chás coimircí lena n-áirítear an méid seo a leanas:
●

Ceannach agus díol tithe agus tailte;

●

Comhaontuithe ligin agus léasanna tráchtála;

●

Céad-chlárú leas coimircí i dtailte faoi alt 49 den Acht um Chlárú

●

Teidil, 1964;
Scaoilfear ualaí ar theidil ionas go mbeidh cearta cónaithe,
cothabhála agus tacaíochta faoi úinéireacht coimircithe a dhíol san
áireamh.

●

Féadfaidh an tArd-Aturnae, mar chúramaí agus mar aturnae, cásanna a
thionscnamh ar son coimircí nó féadfaidh sé/sí seasamh le coimircí i
gcásanna a thógtar ina (h)aghaidh lena n-áireofaí:
● Caingne díobhála pearsanta sa Chúirt Dúiche, sa Chúirt Chuarda,

●

●

san Ard-Chúirt nó sa Chúirt Uachtarach;
Caingne faoi alt 117 an Achta Comharbais, 1965 ar son na

●

gcoimircithe chun scair chothromais a aisghabháil dóibh in eastáit
a dtuismitheoirí atá éagtha;
Caingne dlí maidir le himeachtaí tiarnaí talún agus tionóntaí;

●

Chun damáistí a ghnóthú i ngeall ar fhaillí ghairmiúil;

●

Imeachtaí dlí teaghlaigh.

Féadfaidh an Príomh-Aturnae mar chúramaí agus mar aturnae,
riarachán nó probháid d’eastát gaoil coimircí a mhúchadh, na
sócmhainní a bhailiú agus an t-eastát a dháileadh de réir dlí.
D’fhéadfadh sé go mbeadh ar an bPríomh-Aturnae roghnú faoi alt 115
an Achta Comharbais, 1965, ceart dlíthiúil coimircí chun roinnte in
eastát a c(h)éile nach maireann a éileamh.
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●

Níl coimircí cúirte in ann iontráil i gconradh atá ina cheangal dlí, agus i
gcás go bhfuil sé sin údaraithe ag an gcúirt, d’iontrálfadh an PríomhAturnae in aon chonradh dá leithéid ar son choimircí.

An Modh ina dTéann na Feidhmeanna Seo i gCion ar an
bPobal
Ní sholáthraíonn an oifig seirbhísí de chineál ginearálta don phobal agus ní
ghníomhaíonn sí ach sna cásanna coimircíochta sin ina gceaptar é/í ag Uachtarán
na hArd-Chúirte. Sna cásanna sin, déileálann an oifig leis na coimircithe cúirte
agus mionaoisigh, lena dteaghlaigh, leis na gairmithe eile dlí, leis na saineolaithe
airgeadais, maoine, míochaine agus eile.
Tá taifid nach bhfuil laistigh den réimse riaracháin oifige ghinearálta eisiata ó
raon an Achta um Shaoráil Faisnéise. I gcás daoine a éilíonn go bhfuil sainleas
acu maidir le rochtain chuig doiciméad nó doiciméid ar chomhad a fháil, ní mór
dóibh iarratas a dhéanamh le hUachtarán na hArd-Chúirte trí Chláraitheoir na
gCoimircithe Cúirte, ag leagan amach cad iad na cúiseanna lena n-iarratas ar
rochtain. D’fhéadfadh sé go n-iarrfaí ar iarratasóirí mionnscríbhinn a chomhdú,
mar thaca dá n-iarratas.
Tá cosc ar fhoireann na hoifige seo comhairle dhlíthiúil a thabhairt, ach cabhróidh
siad leis an bpobal agus le cleachtóirí, maidir le Rialacha Cúirte agus nósanna
imeachta.

Aicmí Taifead i seilbh
Taifid Chúirte
Comhaid do gach Coimircí Cúirte agus iarratais Chúirte Mionaoiseach agus
Orduithe i ngach cás; Gníomhas Teidil; doiciméadúchán Chuntais na gCoistí.
Taifid Riaracháin
De bhun Alt 46 an Achta um Shaoráil Faisnéise, tá taifid chúirte na n-ArdAturnaetha do Mhionaoisigh agus Oifige na gCoimircithe Cúirte, coiscthe ó raon
an reachta. Ar an ábhar sin, níl ceart rochtana faoin Acht ag an bpobal, chuig na
taifid sin nó chun na taifid sin a leasú.
Ar ordú Uachtaráin na hArd-Chúirte, tá cosc ar ábhair chomhad arna gcoinneáil
ag an Ard-Aturnae a nochtadh don phobal i gcoitinne, maidir le cúrsaí
Coimircíochta.

Oifigeach Teagmhála
Maidir le socruithe do dhuine den phobal chun faisnéis a lorg lasmuigh den Acht
um Shaoráil Faisnéise i ndáil leis an Oifig seo is ceart iarratais a dhéanamh leis an
Oifigeach Teagmhála iomchuí mar atá leagtha amach in Aguisín 10.

48

Alt 15 an Achta um Shaoráil Faisnéise

Cuid 1

Oifig na gCoimircithe Cúirte
Struchtúr Oifige na gCoimircithe Cúirte
Cláraitheoir (1)
Príomh-Oifigeach (1)
Príomhoifigeach Cúnta (11)
Ardoifigeach Feidhmiúcháin (3)
Oifigigh Feidhmiúcháin (1)
Oifigeach Cléireachais (3)

Tá an Oifig seo lonnaithe ag:
15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh,
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

Uaireanta Oscailte mar a leanas:
10.30 r.n. - 16.30 i.n.
Tá oifig na gCoimircithe Cúirte oscailte don phobal le haghaidh gnó gach lá den
bhliain seachas Dé Sathairn, Dé Domhnaigh, Lá Nollag agus na seacht lá a leanas,
Lá Fhéile Pádraig, Aoine an Chéasta, Luan Cásca agus Máirt Cásca agus na
laethanta a cheaptar mar shaoire phoiblí in oifigí poiblí.

Feidhmeanna agus Freagrachtaí
Tá Oifig na gCoimircithe Cúirte freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar ghnóthaí
daoine a ghlactar i gcoimircíocht na hArd-Chúirte. Is é an cuspóir le coimircíocht
ná cosaint a thabhairt don duine agus do mhaoin pearsan aonair a measann an
chúirt, i ngeall ar chumas meabhrach nó naíonacht, nach bhfuil an cumas acu a
ngnóthaí féin a bhainistiú. Soláthraíonn an oifig tacaíocht d’Uachtarán na hArdChúirte, an breitheamh atá freagrach as cúrsaí coimircíochta, agus déanann sí
maoirseacht ar ghníomhaíochtaí na ndaoine (ar a dtugtar cúramaithe nó, i gcás
mionaoisigh, caomhnóirí) a dtugtar freagracht dóibh as bainistiú laethúil gnóthaí
coimircí. Ina theannta sin, cláraítear cumhachtaí marthanacha aturnae san oifig.

Ginearálta
Baineann dlínse na cúirte thar choimircí le maoirseacht ar leas pearsanta an
choimircí agus ar mhaoin is ioncam an choimircí. Tá Oifig na gCoimircithe Cúirte
freagrach as:
(a) (a) Iarratais ar choimircíocht san Ard-Chúirt a fháil agus maoirseacht a
dhéanamh, faoi stiúir Uachtaráin na hArd-Chúirte, ar ghnóthaí daoine a
ghlactar faoi choimircíocht, agus

49

An tSeirbhís Chúirteanna

Alt 15 an Achta um Shaoráil Faisnéise
(b) (b) Clárú Cumhachtaí Marthanacha Aturnae (cumhacht aturnae a
leanann dá éifeacht tar éis go n-éiríonn duine éagumasach).
Tá na cumhachtaí agus dualgais seo a leanas ag Cláraitheoir na gCoimircithe
Cúirte:
● Deimhnithe, tuarascálacha agus rialuithe a dhéanamh agus a eisiúint,
agus údaráis agus orduithe a thabhairt maidir le bainistiú gnóthaí
coimircí;
● Fiosruithe a dhéanamh agus moltaí a fháil agus a bhreithniú a
bhaineann leis an duine, le maoin agus gnóthaí coimircí cúirte nó le
freagróir d’imeachtaí coimircíochta;
● Orduithe a thabhairt maidir le fógraí atá le heisiúint chuig páirtithe
leasmhara;
● Cuntais a ghlacadh, luach saothair a cheadú, agus urrús a shocrú maidir
le coistí;
● Imscrúdú ar mhoill i gcúrsaí coimircíochta;
●

Ceapadh an Phríomh-Aturnae do Mhionaoisigh agus do Choimircithe

Cúirte chun gníomhú i gcúrsaí coimircíochta;
● Cuairteanna ar choimircithe mar a ordaítear ag an gcúirt;
●

Suí mar Chláraitheoir ag suíonna den bhreitheamh atá ag feidhmiú

dlínse coimircíochta;
● Infheistiú in urrúis iontaobhais údaraithe chistí dá bhfuil coimircithe
cúirte i dteideal.

Cumhachtaí Marthanacha Aturnae:
●

Iarratais ar chlárú cumhachtaí marthanacha aturnae a ghlacadh agus

agóidí in aghaidh iarratas dá leithéid a ghlacadh;
● Orduithe a thabhairt maidir le fógraí atá le heisiúint chuig páirtithe
●

leasmhara;
Clárú cumhachtaí marthanacha aturnae ag urramú ceanglais reachtúla.

An Modh ina dTéann na Feidhmeanna Seo i gCion ar an
bPobal
1. Féadtar imeachtaí chun pearsa aonair a ghlacadh faoi choimircíocht a
thosú i gcás aosaigh mhíchumasaithe trí achainí a dhéanamh leis an
gcúirt de réir fhorálacha Ordú 67 de Rialacha na nUaschúirteanna (I.R.
Uimh. 15 de 1986) nó i gcás mionaoisigh bealach toghairme de réir
fhorálacha Ordú 65 de na rialacha céanna.
2. Féadtar iarratais ar chlárú cumhachtaí marthanacha aturnae a
dhéanamh de réir fhorálacha Ordú 129 de Rialacha na
nUaschúirteanna (I.R. Uimh. 66 de 2000).
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I gcás daoine a éilíonn go bhfuil sainleas acu maidir le rochtain chuig doiciméad
nó doiciméid ar chomhad a fháil ní mór dóibh iarratas a dhéanamh le hUachtarán
na hArd-Chúirte trí Chláraitheoir na gCoimircithe Cúirte, ina leagtar amach na
cúiseanna lena n-iarraidh ar rochtain. D’fhéadfadh sé go n-iarrfaí ar iarratasóirí
mionnscríbhinn a chomhdú mar thaca dá n-iarratas.
Is féidir leabhrán eolais ar an nós imeachta chun duine a chur faoi choimircíocht,
agus ar chomhlíonadh gnó coimircíochta, a fháil trí scríobh chuig Oifig na
gCoimircithe Cúirte ag an seoladh liostaithe in Aguisín 10. Tá foirmeacha
Coimircíochta agus Cumhachtaí Marthanacha Aturnae le fáil ar láithreán gréasáin
na Seirbhíse Cúirteanna (www.courts.ie).
Déileálann an oifig le raon custaiméirí lena n-áirítear muintir an phobail agus
gairmithe dlí.

Aicmí Taifead i seilbh
●

Comhaid do gach coimircí cúirte ina bhfaightear gach comhfhreagras

leis an oifig a bhaineann leis an gcás sin;
● Doiciméadú a bhaineann le gach iarratas déanta leis an gcúirt sa chás;
●

Cuntais comhdaithe;

●

Orduithe déanta;

●

Orduithe tugtha agus deimhnithe eisithe i ndáil leis an gcás;

●

Innéacsanna.

De bhun alt 46 an Achta um Shaoráil Faisnéise, tá cosc ar thaifid Oifige na
gCoimircithe Cúirte ó raon an reachta. Ar an ábhar sin, níl ceart rochtana faoin
Acht ag an bpobal chuig na taifid sin, nó chun na taifid sin a leasú.
Ar ordú Uachtaráin na hArd-Chúirte, tá cosc ar ábhair chomhad arna gcoinneáil
ag Oifig na gCoimircithe Cúirte a nochtadh don phobal i gcoitinne maidir le
cúrsaí coimircíochta.

Oifigeach Teagmhála
Maidir le socruithe do dhuine den phobal chun faisnéis a lorg lasmuigh den Acht
um Shaoráil Faisnéise i ndáil leis an Oifig seo is ceart iarratais a dhéanamh leis an
Oifigeach Teagmhála iomchuí mar atá leagtha amach in Aguisín 11.
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Stiúrthóireacht na Cúirte Cuarda agus Dúiche
Struchtúr Oifige Stiúrthóireachta Stiúrthóireachta na
Cúirte Cuarda agus Dúiche
Stiúrthóir (1)
Príomhoifigeach (1)
Príomhoifigeach Cúnta (1)
Ardoifigeach Feidhmiúcháin (2)
Oifigeach Feidhmiúcháin (1)
Oifigeach Cléireachais (4)
Bainisteoirí Réigiúnacha (5)
Foireann Tacaíochta Réigiúnach (11)

Tá an Oifig seo lonnaithe ag:
*15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh,
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.
* Tá oifigí na mBainisteoirí Réigiúnacha agus na foirne tacaíochta leagtha amach in
Aguisín 10.
Soláthraíonn an Stiúrthóireacht seo acmhainní agus tacaíocht riaracháin don Chúirt
Chuarda agus don Chúirt Dúiche.

Is í Feidhm na Stiúrthóireachta:
●

Oifigí na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche a bhainistiú;

●

Socruithe a dhéanamh don aistriú foirne idir Dhúichí;

●

Riachtanais chóiríochta a shocrú;

●

Gníomhú mar sheirbhís tacaíochta d’Oifigí na Cúirte ar nithe a

bhaineann le nósanna imeachta;
● Orduithe a ullmhú maidir le Limistéir Chúirte, Dúichí Cúirte, srl.;
●

Idirchaidreamh a dhéanamh le hOifigigh na Cúirte.

Oifigí Réigiúnacha
Tá struchtúr na Bainistíochta Réigiúnaí curtha i bhfeidhm, agus suite in oifigí
réigiúnacha bunaithe ar chuairdeanna na Cúirte Cuarda lasmuigh de Bhaile Átha
Cliath. Cumasaíonn sé sin do Stiúrthóireacht na Cúirte Cuarda agus na Cúirte
Dúiche agus don tSeirbhís Chúirteanna i gcoitinne, dul ar aghaidh le cineachadh
fairsing údaráis maidir le buiséid, cothabháil áitribh, bainistíocht tionscadail do
thionscadal tógála/athchóirithe srl. Éascaíonn sé freisin cuíchóiriú na nósanna
imeachta oifige cúirte agus forbairt na gcleachtas is fearr sa seachadadh seirbhísí
d’úsáideoirí cúirte. Bíonn Bainisteoir Réigiúnach agus beirt bhall foirne tacaíochta i
ngach Oifig Réigiúnach go ginearálta.
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Tá Oifigí Réigiúnacha bunaithe sna ceantair seo a leanas: Muineachán, Corcaigh,
an Nás, Tulach Mhór agus Caisleán an Bharraigh. Tá sonraí teagmhála le haghaidh
Bainisteoirí Réigiúnacha leagtha amach in Aguisín 10.

Aicmí Taifead i seilbh
●

Comhfhreagras ar fheidhmiú oifigí na Cúirte Cuarda agus na Cúirte

Dúiche;
● Tuairimí i leith reachtaíochta;
●

Staitisticí ar fheidhmiú oifigí na Cúirte Cuarda agus Dúiche;

●

Comhfhreagras ginearálta leis an bpobal;

●

Clár Ateangairí agus comhfhreagras coimhdeach;

●

Ceannach agus soláthar earraí agus seirbhísí d’oifigí cúirte;

●

Taifid i ndáil le cóiríocht chúirte.

Oifigeach Teagmhála
Maidir le socruithe do dhuine den phobal chun faisnéis a lorg lasmuigh den Acht
um Shaoráil Faisnéise i ndáil leis an Oifig seo is ceart iarratais a dhéanamh leis an
Oifigeach Teagmhála iomchuí mar atá leagtha amach in Aguisín 10.
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Oifigí na Cúirte Cuarda
Struchtúr Oifigí na Cúirte Cuarda
Tá 26 Oifig Chúirte Cuarda sa tír, ceann le haghaidh gach contae. Tá an líon foirne
éagsúil ó chontae go contae le Baile Átha Cliath ar an oifig is mó ó thaobh pearsanra
de. Tá gach oifig stiúrtha ag Cláraitheoir Contae, le cúnamh Príomh-Chléirigh agus
roinnt oifigeach cúirte eile.
Tá liosta iomlán d’oifigí na Cúirte Cuarda, le seoltaí, uimhreacha teileafóin agus
ainmneacha na gCláraitheoirí Contae agus na bPríomh-Chléireach le fáil in Aguisín
10.

Uaireanta Oscailte mar a leanas:
Cuaird Chúigeach
Luan go hAoine
9.30 r.n. go 1.00 i.n. agus
2.15 i.n. go 5.00 i.n.
Cuaird Bhaile Átha Cliath & Chorcaí
Luan go hAoine
10.00 r.n. go 4.30 i.n.
Suíonn na Cúirteanna Cuarda le linn na dtéarmaí dlí. Ciallaíonn sé sin go suíonn na
cúirteanna feadh na bliana seachas le linn na Nollag, na Cásca, sosanna na Cincíse
agus an tSamhraidh. Fanann oifigí na Cúirte Cuarda oscailte feadh na bliana.

Feidhmeanna agus Freagrachtaí
Soláthraíonn oifigí na Cúirte Cuarda roinnt seirbhísí:

Soláthar na Seirbhísí Tacaíochta atá Riachtanach
d’Oibriú Cuí na gCúirteanna Dúiche i gCúrsaí Sibhialta
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●

Próiseáil na mbillí sibhialta;

●

Comhaid chúirte a chothabháil;

●

Gníomhaíonn mar oifig áitiúil Chlárlann na Talún;

●

TSoláthraíonn cláir Chúirte Cuarda le haghaidh éisteachtaí cúirte;

●

Soláthar na n-orduithe cúirte.
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Cuid 1

Soláthar na Seirbhísí Tacaíochta atá Riachtanach
d’Oibriú Cuí na gCúirteanna Dúiche i gCúrsaí Coiriúla
Cé go gcuirtear tús le cásanna coiriúla in Éirinn sa Chúirt Dúiche, déileálann na
hoifigí Cúirte Cuarda leis na díotchúisimh, leis an liostú trialacha, le glaoch
giúiréithe, leis an soláthar cláraitheoirí agus le cothabháil comhad cúirte sna
cásanna sin a chuireann an Chúirt Dúiche ar aghaidh le triail sa Chúirt Chuarda.
Ina theannta sin, déileálann oifig Chúirte Cuarda Bhaile Átha Cliath le glaoch
giúiréithe le haghaidh na Príomh-Chúirte Coiriúla agus le glaoch giúiréithe
sibhialta san Ard-Chúirt.

Gnóthaí Chlárlann na Talún
Le heisceacht oifigí na Cúirte Cuarda i mBaile Átha Cliath, Cill Chainnigh agus
Port Láirge, soláthraíonn gach oifig Chuarda áiseanna clárlainne na talún áitiúil. Is
féidir cóipeanna d’fhóiliónna le haghaidh contae a fháil san oifig Chúirte Cuarda
áitiúil.

Clárlanna Probháide Dúiche
Soláthraíonn ceithre oifig Chúirte Cuarda déag seirbhísí probháide áitiúla, ar a
dtugtar Clárlanna Probháide Dúiche (féach Aguisín 9). Is féidir iarratais ar
dheonuithe probháide agus litreacha riaracháin a phróiseáil agus is féidir
cóipeanna d’uachtanna agus de dhoiciméid eile a fháil sna hoifigí áitiúla sin inar
chónaigh an duine éagtha.

Staitisticí
Ní mór do gach oifig Chúirte Cuarda raon leathan faisnéise staitistiúla cruinne a
choinneáil a chuireann siad go tréimhsiúil faoi bhráid Stiúrthóireachta na Cúirte
Cuarda agus na Cúirte Dúiche.

Gnóthaí Airgeadais
Bainistíonn oifigí Cúirte Cuarda infheistiú na gcistí dáfa do mhionaoisigh (leanaí
faoi bhun 18 mbliana d’aois) i gcaingne Cúirte Cuarda agus cinntíonn siad go níoctar na cistí sin nuair a shroicheann an mionaoiseach ocht mbliana déag d’aois.
Taobh amuigh d’infheistíochtaí, tá freagracht ar an Oifig Chúirte Cuarda as
bainistiú Chuntas an tSirriam, an Chuntais Airgid Ghinearálta agus an Chuntais
Cothromais ar dá mbun a chuirtear tuarascálacha airgeadais faoi bhráid
Stiúrthóireachta Airgeadais na Seirbhíse Cúirteanna go tréimhsiúil.
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Feidhmeanna Eile de chuid an Chláraitheora Contae
Tá cumhachtaí éagsúla ag an gCláraitheoir Contae taobh amuigh dá ról mar
bhainisteoir na hOifige Cúirte Cuarda. Ina measc sin áirítear:
● Eadráin i gcásanna ina ndíospóidtear costais i gcaingean dlí;
●

Eadráin faoi reachtaíocht tiarna talún agus tionónta i gcásanna go bhfuil

an méid iníochta le haghaidh cheannach bunchíosa faoi dhíospóid i
ngnóthaí tráchtála;
● Le heisceacht Bhaile Átha Cliath agus Chorcaí, is sirriamaí le haghaidh
gach contae iad na Cláraitheoirí Contae;
● Is é ról an tSirriam ná gach ordú cúirte sibhialta a fhorghníomhú lena náirítear eisiachtainí agus díol nó diúscairt sócmhainní gafa.

An Modh ina dTéann na Feidhmeanna Seo i gCion ar an
bPobal
Déileálann na hOifigí Cúirte Cuarda le raon leathan custaiméirí lena n-áirítear
daoine den phobal, gairmithe dlí, oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, oifig an
Phríomh-Aturnae Ionchúiseamh, oifig an Phríomh-Aturnae Stáit, Aturnaetha Stáit
agus baill na breithiúna.
Tá cosc ar fhoireann na n-oifigí seo comhairle dhlíthiúil a thabhairt ach cabhróidh
siad le daoine den phobal agus le cleachtóirí.
Tá seoltaí na 26 oifig Chúirte Cuarda leagtha amach in Aguisín 5.

Aicmí Taifead i seilbh
●

Comhaid i gcásanna coiriúla ina bhfaightear orduithe a chuireann

cúisithe ar aghaidh le haghaidh trialach/pianbhreithe, cúirtbhannaí,
teistíochtaí, orduithe finnéithe, cóip leabhair fhianaise, cóipdhíotálacha.
● Clár aturnaetha Cúnaimh Dhlíthiúil agus cóipeanna d’éilimh déanta.
●

Taifid ar thoghairmeacha giúiré eisithe agus ar láithreas giúróra.

●

Cóipeanna de bhillí sibhialta eisithe agus de dhoiciméid bhreise

comhdaithe ag na páirtithe i gcaingne sibhialta agus i ndlí teaghlaigh.
● Taifid ar achomhairc ón gCúirt Dúiche agus ar thorthaí na n-achomharc
sin.
● Leabhair Chúiseanna ina dtaifeadtar iarratais agus orduithe cúirte
déanta i gcúrsaí sibhialta agus dlí teaghlaigh.
● Leabhair chúirte na gcláraitheoirí ina dtaifeadtar breitheanna na
gcúirteanna.
● Taifid ar liostaí cúirte agus ar liostaí glao arna ndéanamh faoi bhráid an
Chláraitheora Contae.
● Cuntais taifid ar thaiscí íoctha i gcúirt i gcaingne sibhialta agus ar
infheistíochtaí déanta thar cheann mionaoiseach.
● Iarratais cheadúnaithe, pleananna áitribh agus deimhnithe cóipe eisithe.
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Iarratais faoi na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach agus faoin Acht um

Íoc Pá, 1991.
● Iarratais faoin Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1992.
●

Fóiliónna Clárlainne Talún, innéacs ainmneacha, fógraí faoi ghnóthaí ar

feitheamh - sna hoifigí sin le feidhm Clárlainne Talún.
● Taifid ar orduithe forghníomhaithe, fieri facias agus foraithní taiscthe le
forghníomhú in oifig an tsirriam agus cuntais ar chistí faighte agus íoctha
amach dá bhun sin sna hoifigí sin le feidhm Shirriam.
● Cóipeanna de dheonuithe probháide agus litreacha riaracháin, comhaid
ina bhfaightear uachtanna bunaidh, sceidil sócmhainní daoine éagtha
(20 bliain deireanach amháin) sna hoifigí sin le Clárlann Phrobháide.
Ní mór an liosta seo a leanas a léamh ag féachaint d’alt 46(1)(a) an Achta um
Shaoráil Faisnéise, 1997, ina bhforáiltear go bhfuil cosc ar thaifid chúirte áirithe ó
raon an Achta. Ar an ábhar sin, d’fhéadfadh sé nach bhfuil na taifid go léir atá
liostaithe anseo inrochtana faoin Acht. Is faoin gcúirt atá sé breith a thabhairt
maidir le rochtain chuig taifid nó leasú a dhéanamh ar thaifid nach bhfuil feidhm
ag an Acht leo. Tríd is tríd, tá ceart rochtana ar thaifid chúirte forchoimeádta do
pháirtithe iomchuí nó dá n-ionadaithe dlíthiúla.

Oifigeach Teagmhála
Maidir le socruithe do dhuine den phobal chun faisnéis a lorg lasmuigh den Acht
um Shaoráil Faisnéise i ndáil leis an Oifig seo is ceart iarratais a dhéanamh leis an
Oifigeach Teagmhála iomchuí mar atá leagtha amach in Aguisín 10.
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Oifigí na Cúirte Dúiche
Struchtúr
Tá 42 oifig Chúirte Dúiche sa Chontae, ceann i ngach contae ar a laghad. Mar
gheall ar an líon mór gnó i mBaile Átha Cliath tá fo-oifigí oscailte chun cabhrú leis
an tseirbhís a sholáthar.

Oifigí agus Oifigigh
Cé go bhfuil an líon foirne éagsúil ó chontae go contae (le Baile Átha Cliath ar an
oifig is mó i dtéarmaí foirne agus pearsanra), tá gach oifig stiúrtha ag Cléireach
Ceannais agus roinnt oifigeach cúirte eile.
Tá liosta iomlán d’oifigí Cúirte Dúiche, le seoltaí, uimhreacha teileafóin agus
ainmneacha na gCléireach Ceannais le fáil in Aguisín 10.

Uaireanta Oscailte mar a leanas:
Luan go hAoine
10.00 r.n. go 12.45 i.n. agus
2.00 i.n. go 4.30 i.n.
Fanann oifigí na Cúirte oscailte le linn tréimhsí na sosanna cúirte.
Suíonn na Cúirteanna Dúiche feadh na bliana seachas roinnt laethanta um Nollaig
agus um Cháisc, agus le linn mhí Lúnasa. Le linn na n-amanna sin, áfach, is minic
a shuíonn Cúirteanna Dúiche le haghaidh cásanna práinne nó éigeandála, ach go
háirithe i nithe coiriúla agus dlí teaghlaigh.
Lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre bíonn breithiúna agus cláraitheoirí cúirte ar fáil
chun déileáil le gnóthaí práinneacha.

Feidhmeanna agus Freagrachtaí
Soláthraíonn na oifigí na Cúirte Dúiche roinnt seirbhísí lena n-áirítear:
1. Soláthar na seirbhísí tacaíochta atá riachtanach d’oibriú cuí na
gCúirteanna Dúiche i gcúrsaí sibhialta:
● Toghairmeacha i gcásanna sibhialta a phróiseáil,
●

Comhaid chúirte a chothabháil,

●

Cláraitheoirí cúirte a sholáthar le haghaidh éisteachtaí cúirte,

●

Orduithe cúirte a sholáthar i gcásanna breithiúnais achomair,

●

Seirbhísí tacaíochta a sholáthar chun fiacha gan íoc a chur i bhfeidhm

de bhun bhreithiúnais na Cúirte Dúiche agus na hArd-Chúirte,
● Toghairmeacha a phróiseáil le haghaidh orduithe trátchoda, orduithe
athraithe, iarratas ar ghabháil agus ar phríosúnacht,
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Barántais a eisiúint agus airgead faighte dá mbun sin a fháil agus a
dhiúscairt.

2. An soláthar seirbhísí atá riachtanach d’oibriú cuí na gCúirteanna
Dúiche i gcúrsaí coiriúla:
● Tá oifigigh Chúirte Dúiche freagrach as toghairmeacha coiriúla agus
duilleog na gcúiseamh a phróiseáil, as cláraitheoirí cúirte a sholáthar, as
airgead bannaí agus foirmeacha bannaí a láimhsiú, as éilimh Chúnaimh
Dhlíthiúil a phróiseáil, as barántais agus fógraí fíneálacha a eisiúint, as
fíneálacha a fháil nuair a íoctar, as achomhairc a láimhsiú, as iarratais
ar eiseachadadh, as iarratais seirbhíse pobail, as orduithe, teistíochtaí is
iarratais mhaoine a chuireann cásanna ar aghaidh chun trialach a
fhaire.
● Déileálann cúirteanna na n-óg le daoine faoi bhun 17 mbliana d’aois. I
dtromlach d'ionaid na gcúigí, tionóltar cúirteanna na n-óg in éineacht
leis na gnáthshuíonna cúirte. Níl ach na páirtithe iomchuí agus na
meáin i dteideal a bheith i láthair sa chúirt nuair a bhítear ag déileáil le
cásanna ógánach.
3. Riaradh an Nóis Imeachta maidir le Mionéilimh lena n-áirítear
caibidlíocht le páirtithe mar iarracht díospóidí tomhaltóir-bhainteacha
a réiteach.
I ngnóthaí dlí teaghlaigh, déileálann an oifig Chúirte Dúiche le hiarratais faoin
Acht um Fhoréigean Baile, agus cinntíonn sí go n-eisítear aon orduithe a
dhéantar. Nuair a dhéantar Orduithe Cothabhála i ndáil le céilí agus leanaí,
bainistíonn na hoifigí Cúirte Dúiche fáil an airgid ón bhfiachóir cothabhála agus
íoc an airgid leis an gcreidiúnaí cothabhála. Tá na híocaíochtaí sin tréimhsiúil
agus i dtromlach na gcásanna, ordaítear go n-íoctar go seachtainiúil iad.
Bainistíonn oifigí Cúirte Cuarda infheistiú na gcistí dáfa do mhionaoisigh (leanaí
faoi bhun 18 mbliana d’aois) i gcaingne Cúirte Cuarda agus cinntíonn siad go níoctar na cistí sin nuair a shroicheann an mionaoiseach ocht mbliana déag d’aois.
Tá tionscadal á dhéanamh faoi láthair ag Stiúrthóireacht Airgeadais na Seirbhíse
Cúirteanna chun baint na gcistí seo a lárú agus a bhainistiú. Tá an tionscadal
leanúnach agus tá súil ann go mbeidh sé comhlánaithe faoi dheireadh 2007.
I ngnóthaí ceadúnaithe, déileálann an oifig Chúirte Dúiche le cláir cheadúnaithe
a choinneáil agus a nuashonrú, le hiarratais éagsúla a phróiseáil agus le horduithe
cúirte a eisiúint.
Díolann gach oifig Chúirte Dúiche stampaí cúirte a fhrainceáiltear ar na
doiciméid iomchuí nó ar na bileoga táille.
Coinníonn gach oifig Chúirte Dúiche raon leathan faisnéise
staitistiúla/bainistíochta.
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An Modh ina dTéann na Feidhmeanna Seo i gCion ar an
bPobal
Déileálann na hOifigí Cúirte Dúiche le raon leathan custaiméirí lena n-áirítear an
pobal, gairmithe dlí, oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, oifig an PhríomhAturnae Ionchúiseamh, oifig an Phríomh-Aturnae Stáit, Aturnaetha Stáit agus
breithiúna.
Tá cosc ar fhoireann na n-oifigí seo comhairle dhlíthiúil a thabhairt ach cabhróidh
siad le daoine den phobal agus le cleachtóirí.

Aicmí Taifead i seilbh
●

Comhaid ar nithe coiriúla lena n-áirítear iarratais ar thoghairmeacha,

toghairmeacha, bileoga na gcúiseamh, doiciméid bhannaí, barántais;
● Páipéir ar chásanna sibhialta lena n-áirítear toghairmeacha sibhialta,
toghairmeacha sibhialta le haghaidh eisiachtana, fógraí frithéilimh,
doiciméadú tacaíochta;
● Iarratais, dearbhuithe reachtúla, toghairmeacha agus ráitis acmhainne
faoi na hAchtanna um Fheidhmiú Orduithe Cúirte, 1926 agus 1940;
● Iarratais, mionnscríbhinní agus comhfhreagras a bhaineann leis an nós
imeachta maidir le mionéilimh;
● Toghairmeacha, iarratais, orduithe agus comhfhreagras a bhaineann le
himeachtaí dlí teaghlaigh;
● Taifid idirbhirt a bhaineann le híocaíochtaí cothabhála dlí teaghlaigh;
●

Clár ceadúnas deochanna meisciúla,*;

●

Clár ceadúnas clubanna,*;

●

Comhaid a bhaineann le clubanna cláraithe;

●

Doiciméadú i ngnóthaí ceadúnaithe mar iarratais ar cheadúnais faoi na

hAchtanna Deochanna Meisciúla, 1960 agus 1962, agus ceantálaithe
agus gníomhairí tithíochta;
● Leabhair mhiontuairiscí na mbreithiúna;
●

Ríomhthaifid chlóite na n-orduithe breithiúna;

●

Taifid a bhaineann le dícháilíochtaí agus droimscríbhinní ar cheadúnais

●

tiomána;
Clár ceadúnas tiomána;

●

Leabhair phróise sibhialta;

●

Meamram na clárlainne breithiúnas;

●

Clár Cúnaimh Dhlíthiúil agus comhaid ar iarratais agus ar dheimhnithe;

●

Comhfhreagras a bhaineann le hachainíocha;

●

Taifid ar thorthaí achomharc;

●

Achomhairc leis an gCúirt Dúiche (An tAcht um Gheall-Chur, 1931, An
tAcht Seirbhísí Dóiteáin, 1981, srl.;
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Iarratais ar orduithe faoi Acht Tithíochta (Teaghaisí Príobháideacha ar

Cíos), 1982;
● Iarratais faoin Acht na bPóilíní (Maoin), 1897;
●

Iarratais ar chúiteamh faoi na hAchtanna Díobhálacha Mailíseacha,

1981 agus 1986;
● Iarratais faoin Acht um Thruailliú Aeir, 1987;
●

Iarratais faoin Acht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce), 1977;

●

Iarratais faoin Acht um Leabhar Fianaise na mBaincéirí, 1879;

●

Cóipeanna d’fhógraí don chróinéir faoin Acht Cróinéirí, 1962;

●

Taifid airgeadais, ráitis bhainc, srl. agus comhfhreagras a bhaineann le

hidirbhearta airgeadais agus doiciméid a bhaineann le hinfheistíochtaí
thar cheann mionaoiseach;
● Taifid ar bhannaí airgid;
●

Taifid a bhaineann le ranníocaíochtaí le bosca na mbocht;

●

Taifid a bhaineann le costais agus costais fhinnéithe;

●

Taifid a bhaineann le taiscí sibhialta;

●

Taifid a bhaineann le hairgead faighte faoi na hAchtanna um Fheidhmiú

Orduithe Cúirte, 1926 agus 1940;
● Cláir fhíneálacha, leabhair fháltas, leabhair íocaíochtaí;
●

Cóipeanna d’iarratais chun na hArd-Chúirte i ndáil le hathbhreithniú

breithiúnach;
● Doiciméadú a bhaineann le Cásanna luaite.
* Tá ceart daingean ag an bpobal taifid dá leithéidí a iniúchadh ar íoc na táille cuí.
Tríd is tríd, tá ceart rochtana chuig taifid chúirte forchoimeádta do pháirtithe
iomchuí nó dá n-ionadaithe dlíthiúla.
Ní mór an liosta seo a leanas a léamh ag féachaint d’alt 46(1)(a) an Achta um
Shaoráil Faisnéise, 1997, ina bhforáiltear go bhfuil cosc ar thaifid chúirte áirithe
ó raon an Achta. Ar an ábhar sin, d’fhéadfadh sé nach bhfuil na taifid go léir atá
liostaithe anseo inrochtana faoin Acht. Is faoin gcúirt atá sé breith a thabhairt
maidir le rochtain chuig taifid nó leasú a dhéanamh ar thaifid nach bhfuil feidhm
ag an Acht leo. Tríd is tríd, tá ceart rochtana chuig taifid chúirte forchoimeádta do
pháirtithe iomchuí nó dá n-ionadaithe dlíthiúla.

Oifigeach Teagmhála
Maidir le socruithe do dhuine den phobal chun faisnéis a lorg lasmuigh den Acht
um Shaoráil Faisnéise i ndáil leis an Oifig seo is ceart iarratais a dhéanamh leis an
Oifigeach Teagmhála iomchuí mar atá leagtha amach in Aguisín 11.
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An Stiúrthóireacht um Sheirbhísí Corparáideacha
Struchtúr
Stiúrthóir (1)
Príomh-Oifigigh (6)
Príomhoifigeach Cúnta (3)
Ardoifigeach Feidhmiúcháin (5)
Oifigigh Feidhmiúcháin (7)
Oifigeach Cléireachais (8)
Leabharlannaí (1)
Leabharlannaí Cúnta (1)
Taighdeoirí Breithiúnacha (9)

Tá an Stiúrthóireacht roinnte ina Sé Rannán le
Feidhmeanna agus Freagrachtaí Sainiúla:
An Rannán Rúnaíochta
An tAonad Seirbhísí Tacaíochta do Bhreithiúna
Leabharlann na mBreithiúna
Aonad na nEastát agus na bhFoirgneamh
An Oifig Faisnéise
An tAonad Iniúchóireachta Inmheánaigh (do chuspóirí riaracháin
amháin)
Tá na hoifigí go léir thuas, seachas Leabharlann na mBreithiúna, lonnaithe ag:
An tSeirbhís Chúirteanna,
15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh,
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.
Tá Leabharlann na mBreithiúna lonnaithe ag:
Na Ceithre Cúirteanna,
Cé na nÓstaí,
Baile Átha Cliath 7.
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An Rannán Rúnaíochta
Feidhmeanna agus Freagrachtaí
●

Tacaíocht rúnaíochta agus riaracháin a sholáthar do Bhord na Seirbhíse

Cúirteanna agus do choistí an Bhoird;
● Tacaíocht rúnaíochta agus riaracháin a sholáthar don
Phríomhfheidhmeannach;
● An tAcht um Shaoráil Faisnéise a chur i bhfeidhm;
●

Achtanna um Chosaint Sonraí a chur i bhfeidhm;

●

Idirchaidreamh a dhéanamh le Stiúrthóireachtaí, An Roinn Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí agus gníomhaireachtaí eile
Rialtais agus comhlachtaí poiblí i ndáil le hábhair cosúil le, ceisteanna
parlaiminteacha, breathnóireacht ar mheamraim, tuarascálacha,
comhfhreagras ginearálta Rialtais srl.

An Modh ina dTéann na Feidhmeanna Seo i gCion ar an
bPobal
Déileálann an rannán seo leis an bpobal maidir le hiarratais a phróiseáil iarratas
faoin Acht um Shaoráil Faisnéise agus na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988
agus 2003. Déileálann sí freisin le fiosruithe ginearálta i scríbhinn agus trí
ghlaonna teileafóin ón bpobal i ndáil leis na cúirteanna agus an tSeirbhís
Chúirteanna. Bíonn teagmháil ag an rannán seo freisin leis an bpobal le linn earraí
agus seirbhísí a cheannach.

Aicmí Taifead i seilbh
●

Miontuairiscí ar chruinnithe de Bhord na Seirbhíse Cúirteanna;

●

Miontuairiscí ar chruinnithe de choistí an bhoird;

●

Tuairiscí ullmhaithe don bhord agus do choistí an bhoird;

●

Cinntí séalaithe an bhoird;

●

Tuairimí na Seirbhíse Cúirteanna i leith forbartha beartais;

●

Ábhar chun ceisteanna parlaiminte a fhreagairt;

●

Comhfhreagras le comhlachtaí éagsúla agus leis an bpobal i gcoitinne;

●

Taifid a bhaineann le Saoráil Faisnéise agus Cosaint Sonraí.
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An tAonad Tacaíochta Breithiúnaí
Feidhmeanna agus Freagrachtaí
An Bord Comhairleach um Cheapacháin Bhreithiúna
●

Cúltaca riaracháin agus rúnaíochta a sholáthar do Bhord Comhairleach
um Cheapachán Bhreithiúna.

An Institiúid um Staidéir Bhreithiúnacha
●

An tacaíocht riaracháin agus rúnaíochta a sholáthar do Bhord na

hInstitiúide um Staidéir Bhreithiúnacha agus don Institiúid um Staidéir
Bhreithiúnacha.
● Idirchaidreamh a dhéanamh le hinstitiúidí comhchosúla ar fud an
domhain.
● Cuairteanna a eagrú do bhreithiúna chuig agus ó institiúidí
comparáideacha eile.

Staidéar ar Thacaíocht Bhreithiúnach
●

Déileáil le gach socrú taistil le haghaidh breithiúna.

●

Socruithe cóiríochta a dhéanamh le haghaidh breithiúna den Chúirt

Uachtarach agus den Ard-Chúirt agus iad ag éisteacht cásanna ag suímh
chúigeacha.
● Íocaíochtaí maidir le liúntais bhreithiúnacha a phróiseáil.
●

Déileáil le gach fiosrú i ndáil leis na breithiúna.

Seirbhísí Tacaíochta
●

Déileáil le socruithe taistil coigríche le haghaidh fhoireann uile na
Seirbhíse Cúirteanna.

An Modh ina dTéann na Feidhmeanna Seo i gCion ar an
bPobal
Is soláthraí seirbhíse laistigh den tSeirbhís Chúirteanna é an tAonad Seirbhísí
Breithiúnacha. Bíonn teagmháil ag an Aonad Tacaíochta Breithiúnaí, áfach,
leis an bpobal le linn earraí agus seirbhísí a cheannach.
Déantar iarratas ar cheapachán breithiúnach ar an mBord Comhairleach um
Cheapacháin Bhreithiúna.
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Cuid 1

Aicmí Taifead i seilbh
●

Miontuairiscí ar chruinnithe na hInstitiúide um Staidéir Bhreithiúnacha;

●

Miontuairiscí cruinnithe de chuid an Bhoird Comhairleach um

Cheapacháin Bhreithiúna;
● Doiciméadú agus sonraisc ar thaisteal, ar chothú agus ar chóiríocht;
●

Coinníonn an tAonad Tacaíochta Breithiúnaí iarratais ar cheapacháin

bhreithiúnacha;
● Doiciméadú ar chomhdhálacha tionólta faoi choimirce na hInstitiúide
um Staidéir Bhreithiúnacha.
Níl an Bord Comhairleach um Cheapacháin Bhreithiúna, a bunaíodh faoi reacht,
agus an Institiúid um Staidéir Bhreithiúnacha, a bunaíodh ag breithiúna, ina gcuid
den tSeirbhís Chúirteanna. Níl feidhm ag an Acht um Shaoráil Faisnéise leis na
taifid atá i seilbh na gcomhlachtaí seo.
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Leabharlann na mBreithiúna
Feidhmeanna agus Freagrachtaí
●

Na seirbhísí leabharlainne agus faisnéise a sholáthar do na breithiúna
agus d’fhoireann na Seirbhíse Cúirteanna.

Tá 9 taighdeoirí breithiúnacha ann freisin a sholáthraíonn taighde agus cúnamh do
na breithiúna go léir in Éirinn.

An Modh ina dTéann na Feidhmeanna Seo i gCion ar an
bPobal
●

Is soláthraí seirbhíse laistigh den tSeirbhís Chúirteanna í Leabharlann na
mBreithiúna. Bíonn teagmháil ag Leabharlann na mBreithiúna, áfach,
leis an bpobal le linn earraí agus seirbhísí a cheannach.

Aicmí Taifead i seilbh
●

Miontuairiscí ar chruinnithe de Choiste Leabharlainne na mBreithiúna.

●

Taifid ar cheannach leabhar agus tréimhseachán.

Aonad na nEastát agus na bhFoirgneamh
Feidhmeanna agus Freagrachtaí
Príomhfheidhm na stiúrthóireachta seo ná foirgnimh na cúirte a sholáthar, a
bhainistiú agus a chothabháil, mar atá leagtha amach i rannóg 5(d) an Achta um
Sheirbhís Chúirteanna 1998. Comhlíontar an fheidhm seo trí:
● Oibreacha athchóirithe a phleanáil, a fhorbairt agus a chomhlíonadh,
chomh maith le léas nó cíos na cóiríochta a shocrú;
● Ullmhú agus costáil an chláir caipitiúil tógála;
●

Aistriú na dtithe cúirte, ar leis na húdaráis áitiúla agus Oifig na

nOibreacha Poiblí iad faoi láthair, chun na Seirbhíse;
● Caibidliú agus aontú ar shocruithe faoi Chomhpháirtíocht
Phríobháideach Phoiblí (CPP) maidir le soláthar na cóiríochta Cúirte;
● Tithe cúirte agus foirgnimh chúirte agus oifige eile a chóiriú, a
●

threalmhú agus a chothabháil go caighdeáin nua-aoiseacha;
Feidhmiú leanúnach a chinntiú maidir leis na caighdeáin is fearr a úsáid

i leith sábháilteachta, sláinte agus leasa sna foirgnimh agus sna hoifigí
cúirte go léir;
● Cinntiú go bhfuil gach áitreabh trealmhaithe go sásúil chun riachtanais
chumarsáide na Seirbhíse a shásamh.
Oibríonn foireann na stiúrthóireachta go dlúth le bainistíocht áitiúil na Seirbhíse
Cúirteanna, bainisteoirí réigiúnacha, na húdaráis áitiúla agus Oifig na nOibreacha
Poiblí.
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Tá cumhachtaí na Seirbhíse Cúirteanna maidir le feidhmeanna na stiúrthóireachta
seo leagtha amach i rannóg 6 an Achta um Sheirbhís Chúirteanna, 1998. Ina
theannta sin, feidhmíonn sé trí thagairt do chumhachtaí an
Phríomhfheidhmeannaigh ag alt 20 agus cumhachtaí ilghnéitheacha maidir le
haistriú talún, alt 26, aistriú maoine seachas talamh, alt 27, aistriú cearta agus
dliteanais, alt 28 agus suíomh na Seirbhíse Cúirteanna mar údarás Stáit do
chuspóirí pleanála agus forbartha. alt 33.

An Modh ina dTéann na Feidhmeanna Seo i gCion ar an
bPobal
Tá tionchar ag na seirbhísí atá soláthraithe ag an Aonad ar an bpobal, go háirithe
na cinn a bhaineann le cóiríocht agus saoráidí atá soláthraithe i bhfoirgnimh na
cúirte, maidir le hionad, inrochtaineacht agus compord na n-oifigí cúirte go
sonrach, atá úsáidte ag baill an phobail in inniúlachtaí difriúla.
Sa chomhthéacs seo, is mian leis an Aonad seo saoráidí iomchuí a sholáthar don
phobal sna hionaid chúirte. Bíonn an tSeirbhís Chúirteanna rannpháirteach i
bpróiseas comhairliúcháin le hionadaithe úsáideoirí na cúirte, nuair atá sé
beartaithe teach cúirte nua a thógáil nó athchóiriú a dhéanamh ar cheann reatha.
Tá teagmháil rialta le hionadaithe na breithiúna, leis an gComhairle Barra agus leis
an gCumann Dlí, an Garda Síochána agus an tSeirbhís Phríosúin, foireann na
gcúirteanna agus úsáideoirí na cúirte eile, ar cheisteanna a bhaineann le
tionscadail thógála cúirte. Sna cúrsaí seo, comhairlítear le leasanna na tacaíochta
d'íospartaigh, an dlí teaghlaigh agus na hearnála deonaigh chomh maith.
Tá idirghníomhaíocht leanúnach ag conraitheoirí na hearnála príobháidí agus
soláthraithe na n-earraí agus seirbhísí maidir le foirgnimh agus oifigí cúirte. Tá
soláthar na n-earraí agus seirbhísí don Aonad déanta trí mhodhanna an phróisis
tairisceana agus a thagann le nósanna imeachta conartha an rialtais agus
treoracha/oibreacha soláthair an AE nuair is cuí Treoracha/Oibreacha Soláthair an
AE.

Aicmí Taifead i seilbh
●

Taifid maidir le tionscadail chaipitiúla ag gach ionad cúirte, agus ionaid

shealadacha san áireamh;
● Moltaí a dhílsiú maidir le hionaid, trí thagairt a dhéanamh do gach
údarás áitiúil agus Oifig na nOibreacha Poiblí;
● Ceisteanna sláinte agus sábháilteachta maidir le foirgnimh na cúirte;
●

Ceisteanna ginearálta ar nós airgeadas, soláthar foirne, pleanáil agus
fiosruithe eile.

Oifigeach Teagmhála
Maidir le socruithe do dhuine den phobal chun faisnéis a lorg lasmuigh den Acht
um Shaoráil Faisnéise i ndáil leis an Aonad seo is ceart iarratais a dhéanamh leis
an Oifigeach Teagmhála iomchuí mar atá leagtha amach in Aguisín 10.
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An Oifig Faisnéise
Feidhmeanna agus Freagrachtaí
Cuireann sí faisnéis faoin gcóras cúirte ar fáil don phobal, de bhun alt 5(c) an Achta
um Sheirbhís Chúirteanna 1998.
Déanann an oifig an fheidhm seo a chomhlíonadh trí:
● Ábhar a fhoilsiú i gcruachóip agus i bhfoirm leictreonach ar obair na
gcúirteanna agus oifigí na gcúirteanna;
● Irisleabhar a fhoilsiú a aibhsíonn forbairtí sna cúirteanna agus in oifigí
na gcúirteanna;
● Tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú ar obair na gcúirteanna agus na n-oifigí
cúirte;
● Staitisticí a chomhordú ar obair na gcúirteanna;
●

Láithreán gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna a fhorbairt agus a

●

chothabháil (www.courts.ie);
Cláracha cuairteora agus for-rochtana a fhorbairt do mhic léinn agus

grúpaí pobail;
● Faisnéis a sholáthar do na meáin ar obair na gcúirteanna agus na n-oifigí
cúirte.

An Modh ina dTéann na Feidhmeanna Seo i gCion ar an
bPobal:
(a) Tá faisnéis ar obair na gcúirteanna agus oifigí na cúirte curtha ar fáil i
gcruachóip, a chuimsíonn leabhair, bileoga, póstaer agus formáid
chairte, agus taispeánta in oifigí na cúirte i mBaile Átha Cliath agus
mórthimpeall na tíre. Tá bileoga agus leabhráin ar fáil i raon formáidí, ar
mhórán gnéithe na gCúirteanna, agus i réimse leathan teangacha.
(b) Tá faisnéis do ghairmithe dlí agus dlíthithe le fáil go ginearálta ar
láithreán gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna, agus í scartha ón bhfaisnéis
atá ar fáil don phobal i gcoitinne.
(c) Tá faisnéis faoi obair na gcúirteanna foilsithe sna tuarascálacha bliantúla
agus foilsithe ar an láithreán gréasáin.
(d) Is féidir turais ar na Ceithre Cúirteanna a chur in áirithe tríd an láithreáin
gréasáin.

Aicmí Taifead i seilbh
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●

Ábhar foilsithe (m.sh. bileoga, leabhráin, Tuarascálacha Bliantúla)

●

Staitisticí

●

Forthairiscintí atá ábharthach maidir le hobair na hoifige

●

Grianghraif

●

Preaseisiúintí

●

Gearrthóga nuachta
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Cuid 1

An tAonad Iniúchta Inmheánaigh
Feidhmeanna agus Freagrachtaí
Soláthraíonn an tAonad Iniúchóireachta Inmheánaí ráthaíocht don Oifigeach
Cuntasaíochta (Príomhoifigeach Feidhmiúcháin) agus don Choiste Iniúchóireachta
maidir le leorgacht agus éifeachtacht gcóras rialaithe inmheánaigh, na bpróiseas
rialachais agus na gcóras bainistíochta riosca laistigh den tSeirbhís Chúirteanna.
Chun an cuspóir sin a bhaint amach ní mór don Aonad:
● Plean iniúchóireachta bliantúil a réadtiomnú, ag aithint na réimsí atá
dlite ó thaobh iniúchóireachta sa bhliain sin. .
● Iniúchtaí sistéamacha a chomhlíonadh, ina n-aithníonn an taonad na
príomhrioscaí, na rialúcháin agus nósanna imeachta rialachais don
réimse atá i mbun athbhreithnithe. Déanann an taonad na rialúcháin
shonraithe a thástáil, ionas gur féidir tuairim a bhunú maidir lena
leorgacht agus a n-éifeachtacht.
● Tuairiscí a ullmhú do bhainisteoirí oifige ábharthacha, don Oifigeach
Cuntasaíochta agus don Choiste Iniúchóireachta maidir le torthaí
iniúchóireachta an aonaid. Tá cóip de thuairiscí ar fad an aonaid
soláthraithe don Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste chomh maith.

An Modh ina dTéann na Feidhmeanna Seo i gCion ar an
bPobal
Is soláthraí seirbhíse é an tAonad Iniúchta Inmheánaigh maidir leis na
stiúrthóireachtaí éagsúla agus Oifigeach Cuntasaíochta. Bíonn teagmháil ag an
rannán seo freisin leis an bpobal le linn earraí agus seirbhísí a cheannach.

Aicmí Taifead i seilbh
●

Comhaid Iniúchóireachta

●

Riarachán ginearálta:
●

Soláthar

●

Oiliúint

●

Pearsanra

●

Comhfhreagras

Oifigeach Teagmhála
Maidir le socruithe do dhuine den phobal chun faisnéis a lorg lasmuigh den Acht
um Shaoráil Faisnéise i ndáil leis an Oifig seo is ceart iarratais a dhéanamh leis an
Oifigeach Teagmhála iomchuí mar atá leagtha amach in Aguisín 10.
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Stiúrthóireacht Acmhainní Daonna
Struchtúr
Stiúrthóir (1)
Príomhoifigeach (1)
Príomhoifigeach Cúnta (3)
Ardoifigeach Feidhmiúcháin (4)
Oifigigh Feidhmiúcháin (3)
Oifigeach Cléireachais (4)

Tá an Oifig seo lonnaithe ag:
An tSeirbhís Chúirteanna,
15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh,
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

Feidhmeanna agus Freagrachtaí
●

Imlonnú, bainistiú agus oiliúint éifeachtach na n-acmhainní daonna go

léir laistigh den tSeirbhís Chúirteanna a chinntiú. Rialaíonn forálacha
Chód Pearsanra na Státseirbhíse a chuid oibríochtaí agus déanann sí
Scéim Idir-Réitigh agus Eadrána na Státseirbhíse a riaradh i ndáil le
hábhair na Seirbhíse Cúirteanna.
● Cinntiú go ndéantar de réir na reachtaíochta Cosanta Sonraí.

Tá an Stiúrthóireacht roinnte ina Trí Rannóg mar a leanas:
●

Oibríochtaí Pearsanra

●

Oiliúint agus Forbairt

●

Bainistiú Athruithe

Rannóg Oibríochtaí Pearsanra
Is iad custaiméirí na rannóige seo an fhoireann sna hoifigí eile den tSeirbhís
Chúirteanna, chomh maith le hiarfhostaithe agus a dteaghlaigh. Seachadtar ár
seirbhís go pearsanta, i gcruinnithe, tríd an bpost, trí ríomhphoist, trí facs agus ar
an nguthán.

Oiliúint agus Forbairt
Folaíonn na seirbhísí a sholáthraítear raon cúrsaí agus seimineár do gach ball
foirne ar gach leibhéal. Fógraítear na cúrsaí i gclár oiliúna foirmiúil. Déantar
faisnéis ar chúrsaí tionólta go seachtrach a scaipeadh de réir mar a thagann sí chun
solais.
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Bainistiú Athruithe
Is iad custaiméirí na rannóige seo an fhoireann i ngach oifig den tSeirbhís
Chúirteanna. Seachadtar an tseirbhís go pearsanta, trí chruinnithe agus trí
cheardlanna.

An Modh ina dTéann na Feidhmeanna Seo i gCion ar an
bPobal
Is soláthraí seirbhíse d’fhoireann na stiúrthóireachtaí éagsúla laistigh den tSeirbhís
Chúirteanna í an Stiúrthóireacht Acmhainní Daonna.

Aicmí Taifead i seilbh
Rannóg Oibríochtaí Pearsanra
●

Comhad pearsanra do gach ball foirne na Seirbhíse Cúirteanna;

●

Comhad saoire breoiteachta do gach ball foirne na Seirbhíse Cúirteanna

(lasmuigh díobh sin atá ar iasacht ón Roinn Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí);
● Taifead ar gach ordú do bhrainse na gcuntas maidir le híocaíocht a
dhéanamh;
● Cóip de gach ciorclán eisithe ón Roinn Airgeadais. I measc na gciorclán
ar comhad, tá na cinn sin a fhoirmíonn an Cód Pearsanra;
● Comhaid ina bhfaightear comhfhreagras le hoifigí cúirte ar ghnóthaí
soláthair foirne;
● Taifid ar fhreagairtí d’fhiosruithe parlaiminteacha agus preasa ar
oibríochtaí na stiúrthóireachta Acmhainní Daonna;
● Comhaid chomhfhreagrais le ranna rialtais eile lena n-áirítear tuairimí
●

faoi mheamraim rialtais agus faoi dhréacht-reachtaíocht;
Comhaid ina bhfaightear taifid ar chomórtais ardaithe céime

inmheánacha agus sheachtracha ina nglacann foireann na Seirbhíse
Cúirteanna páirt;
● Comhaid ina bhfaightear comhfhreagras idir an stiúrthóireacht
Acmhainní Daonna agus cumainn/ceardchumainn foirne;
● Comhaid ar ghnóthaí polasaí soláthair foirne mar an scéim saoire
tuismitheora.

Rannóg Oiliúna agus Forbartha
●

Comhaid ar gach tionscadal oiliúna arna eagrú ag an Rannóg Oiliúna

agus Forbartha;
● Comhaid ar íoc sonrasc i gcás costas tabhaithe le linn seachadta na
gcúrsaí oiliúna;
● Taifead le haghaidh gach baill foirne a chuireann isteach ar aisíoc táillí
le haghaidh cúrsaí tríú leibhéal. .
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Rannóg um Bhainistíocht Athruithe
●

Comhaid a bhaineann le hullmhú an Phlean Straitéisigh don tSeirbhís

Chúirteanna;
● Comhaid a bhaineann le próiseas comhpháirtíochta na Seirbhíse
Cúirteanna agus aon fhochoistí a éiríonn as an bpróiseas;
● Comhaid maidir le hullmhú Pleananna Gníomhaíochta na Seirbhíse
●

Cúirteanna faoi Chomhaontuithe Náisiúnta;
Taifid maidir le gearáin na gcustaiméirí.

Oifigeach Teagmhála
Maidir le socruithe do dhuine den phobal chun faisnéis a lorg lasmuigh den Acht
um Shaoráil Faisnéise i ndáil leis an Oifig seo is ceart iarratais a dhéanamh leis an
Oifigeach Teagmhála iomchuí mar atá leagtha amach in Aguisín 10.

72

Alt 15 an Achta um Shaoráil Faisnéise

Cuid 1

Stiúrthóireacht Airgeadais
Struchtúr
Stiúrthóir (1)
Príomhoifigeach (1)
Ardoifigeach Feidhmiúcháin (2)
Oifigigh Feidhmiúcháin (2)
Oifigigh Cléireachais (2)

Tá an Oifig seo lonnaithe ag:
An tSeirbhís Chúirteanna,
15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh,
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

Feidhmeanna agus Freagrachtaí
Tá an Stiúrthóireacht Airgeadais freagrach as gníomhaíochtaí airgeadais uile na
Seirbhíse Cúirteanna.
Is féidir na hoibríochtaí airgeadais sin a roinnt i gceithre chatagóir leathana:
●

Cuntasaíocht na gCúirteanna - Monatóireacht agus rialú a dhéanamh

ar na hidirbhearta airgeadais a dhéantar a leibhéal oifige na Cúirte
Dúiche, na Cúirte Cuarda agus na hArd-Chúirte le linn idirbheartaithe
fíneálacha, táillí, bannaí, agus an dlí teaghlaigh. Monatóireacht ar na
hidirbhearta airgeadais a dhéantar ar leibhéal oifige na Cúirte Dúiche
agus na Cúirte Cuarda maidir le hinfheistiú cistí cúirte.
● Cuntasaíocht Airgeadais - Cuntasaíocht airgeadais agus bainistíochta
maidir leis na cistí vóta arna leithdháileadh don tSeirbhís Chúirteanna
mar chuid de phróiseas meastachán bliantúil an rialtais. Folaíonn sé sin
táirgeadh na Meastachán bliantúil agus an Chuntais Leithghabhála.
● Tionscadail - Struchtúir chuimsitheacha airgeadais a bhunú um
bhainistíocht ghnóthaí airgeadais go léir na gcúirteanna. Is féidir é sin a
fhoroinnt arís sna rannóga seo a leanas:
● Córais Chuntasaíochta Cúirteanna le haghaidh oibríochtaí
●

airgeadais na ndlínsí Cuarda agus Dúiche;
Cuntasaíocht Cistí maidir le bainistíocht agus infheistíocht na gcistí

●

cúirte; agus
an Córais Bainistíochta Airgeadais do thaifeadadh na n-idirbheart

airgeadais agus soláthar na faisnéise bainistíochta ar airgead
vótáilte.
● Oifig Chuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais (féach leathanach 37)
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An Modh ina dTéann na Feidhmeanna Seo i gCion ar an
bPobal
Ullmhaíonn an Stiúrthóireacht Airgeadais cuntas (Cuntas Leithghabhála) bliantúil
na Seirbhíse Cúirteanna le síniú ag an bPríomhfheidhmeannach agus le tarchur
chuig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste. Soláthraíonn sí freisin sonraí airgeadais
do Thuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Cúirteanna. Déileálann an stiúrthóireacht
freisin le raon comhlachtaí agus daoine seachtracha lena n-áirítear ranna rialtais
agus gníomhaireachtaí eile stáit. D’fhéadfadh sé go bhfaighfí sonraí a bhaineann
leis an tSeirbhís Chúirteanna i bhfoilseacháin nach dtáirgtear ag an tSeirbhís
Chúirteanna, mar a leanas:
● Tuarascáil Bhliantúil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus Cuntais
Leithghabhála -An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.
● Meastacháin Bhliantúla do Sheirbhísí Poiblí (Leagan Giorraithe) &
Coimriú.
● Clár Caipitil Phoiblí - An Roinn Airgeadais.
●

Meastacháin Bhliantúla Athbhreithnithe do Sheirbhísí Poiblí - An Roinn

Airgeadais.
● Nósanna Imeachta Airgeadais Phoiblí - An Roinn Airgeadais.
●

Treoirlínte Fála an Rialtais - An Roinn Airgeadais.

●

Treoracha Soláthair an AE.

●

Táillí Cúirte agus Rialacha Cúirte - le fáil ar láithreán gréasáin na

Seirbhíse Cúirteanna - www.courts.ie, le fáil freisin ón Oifig Dhíolta
Foilseachán Rialtais, Sráid Theach Laighean, Baile Átha Cliath 2.
● Ionstraimí Reachtúla - le fáil ón Oifig Dhíolta Foilseachán Rialtais, Sráid
Theach Laighean, Baile Átha Cliath 2.
● Reachtaíocht - le fáil ón Oifig Dhíolta Foilseachán Rialtais, Sráid Theach
Laighean, Baile Átha Cliath 2.

Aicmí Taifead i seilbh
Coinnítear taifid i bhfoirm leictreonach agus pháipéir araon mar a leanas:

Faisnéis Phearsanta
Coinnítear faisnéis áirithe de chineál pearsanta, m.sh. tuarastail agus pá, thar
ceann na Seirbhíse Cúirteanna ag an Rannán Airgeadais, an Roinn Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, Cill Airne, Co. Chiarraí, ina cháil mar
sholáthraí seirbhísí cuntasaíochta áirithe don tSeirbhís Chúirteanna.

Faisnéis Neamhphearsanta
Taifid a bhaineann le hoibriú chuntasaíocht na gcúirteanna:
● Bannaí
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●

Tuairisceáin chúirte

●

Cuntais dhíomhaoine agus tuairisceáin

●

Táillí agus tuairisceáin

Alt 15 an Achta um Shaoráil Faisnéise

●

Ordú táillí

●

Fíneálacha agus tuairisceáin

●

Tuairiscí iniúchóireachta inmheánaí de chuid oifigí na cúirte

●

Ráitis pholasaí infheistíochta

●

Bosca na mBocht

●

Sirriamaí agus tuairisceáin

●

Nósanna imeachta

●

Sonraí bainc

●

Ráitis pholasaí

Cuid 1

Taifid arna gcoinneáil maidir le cuntasaíocht airgeadais/bainistíochta:
● Leithghabhálacha i gCabhair
●

Tuariscí iniúchóireachta

●

Cairt cuntas

●

Athbhreithniú/Tuairisciú caiteachais

●

Iarratais Saorála Faisnéise

●

Lámhleabhair nós imeachta

●

Teicneolaíocht faisnéise

●

Ráitis pholasaí

●

Comhaontú leibhéal seirbhíse

●

Buiséad riaracháin

●

Cuntas leithghabhála

●

Buiséid ilbhliantúla

●

Meastacháin

●

Ábhar treorach an Choiste um Chuntais Phoiblí

●

Soláthar/tairiscintí

●

Deimhnithe imréitigh cánach

●

Oiliúint foirne

Taifid arna gcoinneáil a bhaineann le tionscadail:
● Anailís riachtanas le haghaidh gach tionscadail
●

Athbhreithnithe próisis gnó

●

Doiciméid tairisceana

●

Lámhleabhair oiliúna

●

Sonraí próiseála

●

Páipéir pholasaí

Oifigeach Teagmhála
Maidir le socruithe do dhuine den phobal chun faisnéis a lorg lasmuigh den Acht
um Shaoráil Faisnéise i ndáil leis an Oifig seo is ceart iarratais a dhéanamh leis an
Oifigeach Teagmhála iomchuí mar atá leagtha amach in Aguisín 10.
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An Stiúrthóireacht um Athchóiriú agus Forbairt
Struchtúr
Stiúrthóir (1)
Príomhoifigeach (1)
Príomhoifigeach Cúnta (1)
Ardoifigeach Feidhmiúcháin (1)

Tá an Oifig seo lonnaithe ag:
Teach Cúirte Shráid na Faiche,
Sráid Hailstean,
Baile Átha Cliath 7.

Feidhmeanna agus Freagrachtaí
●

Gnóthaí reachtaíochta;

●

Tograí a ullmhú chun reachtaíocht ar riarachán cúirte a thabhairt

cothrom le dáta;
● Tograí a ullmhú ar rialacha agus téarmaíocht cúirte a thabhairt cothrom
le dáta agus a shimpliú;
● Toscaire an Príomhfheidhmeannaigh do Choiste Rialacha na
gCúirteanna;
● Deiseanna a shainaithint chun nósanna imeachta agus cleachtas oifigí
cúirte a fheabhsú;
● Measúnacht ar impleachtaí Theicneolaíocht an Eolais agus ríomhRialtais;
● Tionscnaimh le haghaidh cleachtais agus rialacha cúirte;
●

Scrúdú a dhéanamh, i gcomhairliúchán le stiúrthóirí eile de chuid na

Seirbhíse Cúirteanna, ar thograí le haghaidh reachtaíochta nua a théann
i gcion ar riaradh cúirteanna;
● Maoirseacht agus rialú ginearálta a dhéanamh ar Oifig na gCoimircithe
Cúirte (is í sin an oifig atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar
ghnóthaí daoine a ghlactar faoi choimircíocht na hArd-Chúirte, agus as
clárú Cumhachtaí Marthanacha Aturnae).

An Modh ina dTéann na Feidhmeanna Seo i gCion ar an
bPobal
Comhlíonann an Stiúrthóireacht um Athchóiriú agus Forbairt feidhmeanna
foirmithe polasaí agus tacaíochta riaracháin nach dtéann i gcion go díreach ar
dhaoine den phobal.
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Cuid 1

Aicmí Taifead i seilbh
Comhaid le haghaidh réimsí freagrachta ar leith na stiúrthóireachta, is iad sin:
● Comhaid a bhaineann le hobair an Ghrúpa Oibre ar Dhlínse na
gCúirteanna agus a fhoghrúpaí maidir le himeachtaí, cumarsáid faighte
agus déanta, agus ábhair thagartha bailithe dó;
● Comhaid a bhaineann le Coistí Rialacha na n-Uaschúirteanna, na
Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche;
● Comhaid a bhaineann le gnóthaí polasaí a théann i gcion ar dhlínsí
éagsúla na gcúirteanna;
● Comhaid a bhaineann le staitisticí faoi oibriú na ndlínsí cúirte éagsúla;
●

Comhaid a bhaineann le gnóthaí polasaí a théann i gcion ar Oifig na

gCoimircithe Cúirte;
● Comhaid a bhaineann le soláthar;
●

Comhaid bhainistíochta pearsanra oifige.

Oifigeach Teagmhála
Maidir le socruithe do dhuine den phobal chun faisnéis a lorg lasmuigh den Acht
um Shaoráil Faisnéise i ndáil leis an Oifig seo is ceart iarratais a dhéanamh leis an
Oifigeach Teagmhála iomchuí mar atá leagtha amach in Aguisín 10.
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Rannán na Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide
Struchtúr
Stiúrthóir (1)
Príomhoifigeach (2)
Príomhoifigigh Cúnta (2)
Ardoifigigh Feidhmiúcháin (5)
Oifigigh Feidhmiúcháin (4)
Oifigigh Cléireachais (1)

Feidhmeanna agus Freagrachtaí
Seirbhís chuimsitheach um theicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide (TFC) a chur
ar fáil don eagraíocht trí chórais faisnéise a sheachadadh, córais a thacóidh le
gnóthú chuspóirí gnó na Seirbhíse Cúirteanna.

Na Príomhfhreagrachtaí atá Comhlíonta ag an
Stiúrthóireacht um Theicneolaíocht Faisnéise agus
Cumarsáide ná:
●

Tacaíocht oibríochta do ríomh-chórais reatha, a chuimsíonn slándáil an

chórais agus infhaighteacht na saoráidí;
● Cothabháil agus feabhsú na gcóras reatha agus na hailtireachta
teicniúil;
● Forbairt, bainistíocht agus tacaíocht ríomh-líonraí achair logánta agus
fhairsing;
● Inlíon na mbreitheamh a fhorbairt;
●

Tacaíocht a chur ar fáil ó lá go lá do gach úsáideoir ríomhaire san

eagraíocht;
● Dearadh, forbairt agus forfheidhmiú na ríomhchórais nua, faoi réir
thosaíochtaí Choiste Rialaithe TFC na Seirbhíse Cúirteanna;
● Crua-earraí, bogearraí agus tomhaltáin TF a sholáthar;
●

Straitéis na gcóras faisnéise ina iomláine a shainmhíniú don tSeirbhís

Chúirteanna;
● Cinntiú go ndéantar de réir na reachtaíochta cosanta sonraí.

An Modh ina dTéann na Feidhmeanna Seo i gCion ar an
bPobal
Is soláthraí seirbhíse d’fhoireann na stiúrthóireachtaí éagsúla laistigh den tSeirbhís
Chúirteanna í an Stiúrthóireacht na Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide.
Bíonn teagmháil ag Stiúrthóireacht TFC, áfach, leis an bpobal le linn earraí agus
seirbhísí a cheannach.
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Cuid 1
Part

Aicmí Taifead i seilbh
●

Sonraí teagmhála;

●

Taifid Shlándála TF;

●

Faisnéis ar leibhéal soláthair foirne TF;

●

Faisnéis phleanála TF;

●

Tuairiscí teicniúla agus doiciméadú an chórais;

●

Faisnéis ar riachtanais oiliúna agus cúrsaí TF;

●

Forbairt thionscadail, cothabháil córais agus taifid bhreisithe do chórais

TF;
● Faisnéis ar reachtaíocht náisiúnta agus an AE a bhaineann le TF;
●

Faisnéis ar rannpháirtíocht agus teagmháil le hIonad na Státseirbhíse um

Fhorbairt Bhainistíochta agus Eagraíochtúil (FBE);
● Taifid thairisceana agus chonarthacha;
●

Taifid threalaimh (Clár Sócmhainne);

●

Taifid soláthair chun tacú leis an Acht um Íoc Pras Cuntas, 1997, a

chuimsíonn orduithe, sonraisc agus sonraí soláthraí;
● Faisnéis airgeadais agus chuntasaíochta;
●

Tréimhseacháin éagsúla, tuairiscí teicniúla, téacsleabhair agus
foilseacháin éagsúla.
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Alt 16 an Achta um Shaoráil Faisnéise

Cuid 2

Cuid 2
Alt 16
An tAcht um Shaoráil Faisnéise Rialacha, Cleachtais agus
Treoirlínte
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Foilsiú Faoi Alt 16 den Acht um Shaoráil Faisnéise
Faoi alt 16 den Acht um Shaoráil Faisnéise ní mór don tSeirbhís an méid seo a
leanas a ullmhú, a fhoilsiú agus a chur ar fáil: na rialacha, nósanna imeachta,
cleachtais, treoirlínte agus léirmhínithe, in éineacht le hinnéacs d’aon fhasaigh
arna gcoinneáil chun críocha breitheanna, faoi aon achtachán nó scéim arna
riaradh ag na Cúirteanna maidir le cearta, pribhléidí, tairbhí, oibleagáidí, pionóis
nó smachtbhannaí eile a bhfuil daoine den phobal i dteideal dóibh nó faoi réir acu
faoi achtú na scéime in éineacht le faisnéis i ndáil leis an modh nó modh
beartaithe chun aon achtachán nó scéim dá leithéid a riaradh.
Is é atá i gceist ná go mbeidh gach riail, fasach, srl. faoina ndéantar cinntí a théann
i gcion ar chearta, ar phibhléidí, ar thairbhí saoránach aonair ar fáil go poiblí,
ionas gur féidir le gach saoránach breithiúnas eolasach a dhéanamh maidir leis an
gceist an bhfuil a t(h)eidlíochtaí tugtha ina n-iomláine.
Riarann an tSeirbhís líon réasúnta beag achtachán nó scéimeanna den chineál
clúdaithe ag alt 16. Mar eolas, áfach, tugtar faisnéis ar na rialacha, treoirlínte, srl. a
úsáideann an tSeirbhís Chúirteanna le linn di a gnó a dhéanamh.
Tá oibriú gach cúirte arna rialú ag an mBunreacht, ag reachtaíocht agus ag na
Rialacha Cúirte iomchuí do gach dlínse atá ar fáil ón Oifig Dhíolta Foilseachán
Rialtais, Sráid Theach Laighean, Baile Átha Cliath 2. Tá na Rialacha Cúirte don
Chúirt Uachtarach, don Ard-Chúirt, don Chúirt Chuarda agus don Chúirt Dúiche ar
fáil freisin ó láithreán gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna ag http://www.courts.ie.
Tá gnó a bhaineann le cúrsaí cúirte in Oifigí na Cúirte rialaithe freisin ag an
mBunreacht, ag Reachtaíocht, ag Rialacha Cúirte agus ag treorú cleachtais
Bhreithiúnaigh. Tá oifigigh atá ag obair sna cúirteanna faoi réir orduithe an
bhreithimh. Ní mór dóibh go léir féachaint do gach cásdlí, breith agus ordú
breithiúnach iomchuí. Tá na forálacha reachtúla agus rialacha cúirte is baintí le
hábhar a rialaíonn gnó cúirte agus oifigí cúirte leagtha amach faoi gach oifig
chúirte.
Tá liostú ginearálta rialacha, treoirlínte agus fasaigh leagtha amach thíos:

Rialacha/ Treoirlínte/ Fasaigh
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●

Bunreacht na hÉireann

●

Reachtaíocht

●

Ionstraimí Reachtúla

●

Ciorcláin na Státseirbhíse

●

Comhairliúcháin leis an mBreithiúntacht agus le hoifigigh chúirte

Alt 16 an Achta um Shaoráil Faisnéise

●

Ceaduithe ón Roinn Airgeadais

●

Comhairle ón Ard-Aighne, ón bPríomh-Aturnae Stáit, ón Stiúrthóir

Cuid 2

Ionchúiseamh Poiblí agus ó údaráis an Gharda Síochána
● Comhairliúchán le hionadaithe ón bhfoireann agus ón ngairm dlí
●

Comhairliúchán le gníomhaireachtaí agus ranna rialtais eile

●

Orduithe i leith táillí cúirte

●

Rialacha na n-Uaschúirteanna

●

Rialacha na Cúirte Cuarda

●

Rialacha na Cúirte Dúiche

●

An tOrdú um an gCúirt Uachtarach agus an Ard-Chúirt (Táillí), 2003

Reachtaíocht na gCúirteanna ó 1924 go nuige seo
●

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1924

●

Acht na gCoistí Dháréag (Leasú), 1924

●

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1926

●

An tAcht um Fheidhmiú Orduithe Cúirte, 1926

●

An tAcht Oifigigh Cúirte, 1926

●

Acht na gCoistí Dháréag (Baile Átha Cliath), 1926

●

An tAcht um Athchomhairc Chúirte Cuarda, 1927

●

Acht na nGiúiréithe, 1927

●

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1927

●

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1928

●

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais (Uimh. 2), 1928

●

Acht na nGiúiréithe (Cosaint), 1929

●

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1929

●

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1931

●

Acht na nGiúirithe (Cosaint), 1931

●

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais (Uimh. 2), 1931

●

An tAcht Dlisteanais, 1931

●

An tAcht Tithe Cúirte (Soláthar agus Cothabháil), 1935

●

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1936

●

An tAcht Oifigigh Cúirte (Leasú), 1937

●

An tAcht um Fheidhmiú Orduithe Cúirte, 1940

●

Acht na nGiúiréithe, 1945

●

An tAcht Oifigeach Cúirte, 1945

●

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais (An Chúirt Dúiche), 1946

●

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1947

●

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais (An Chúirt Dúiche), 1949

●

An tAcht Oifigeach Cúirte, 1951

●

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1953

●

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1959

●

An tAcht um Riaradh Eastát, 1959

●

An tAcht um Dhlínse Choiriúil, 1960
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●

Acht na nGiúiréithe, 1961

●

Acht na gCúirteanna Breithiúnais agus na nOifigeach Cúirte

(Aoisliúntas), 1961
● Acht na gCúirteanna (Bunú agus Comhdhéanamh), 1961
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●

Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961

●

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Dlíthiúil), 1962

●

Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) (Leasú), 1962

●

Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) (Leasú), 1964

●

Acht na gCúirteanna, 1964

●

An tAcht Comharbais, 1965

●

Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha)(Leasú), 1968

●

Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha)(Leasú) (Uimh. 2), 1968

●

Acht na gCúirteanna, 1971

●

An tAcht Oifigeach Cúirte, 1972

●

Acht na gCúirteanna, 1973

●

Acht na nGiúiréithe, 1976

●

Acht na gCúirteanna, 1977

●

Acht na gCúirteanna, 1979

●

Acht na gCúirteanna, 1981

●

Acht na gCúirteanna (Uimh. 2), 1981

●

An Acht um Achomhairc Armchúirteanna, 1983

●

Acht na gCúirteanna, 1985

●

Acht na gCúirteanna, 1986

●

Acht na gCúirteanna (Uimh. 2), 1986

●

Acht na gCúirteanna (Uimh. 3), 1986

●

TAn tAcht um Stádas Leanaí, 1987

●

Acht na gCúirteanna, 1988

●

Acht na gCúirteanna (Uimh. 2), 1988

●

Acht na gCúirteanna, 1991

●

Acht na gCúirteanna (Uimh. 2), 1991

●

Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) (Leasú), 1991

●

An tAcht um Dhlínse Cúirteanna agus Forghníomhú Breithiúnas, 1993

●

Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte, 1995

●

Acht na gCúirteanna, 1996

●

An tAcht um Chumhachtaí Aturnae, 1996

●

Acht na gCúirteanna, 1997

●

Acht na gCúirteanna (Uimh. 2), 1997

●

An tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 1997

●

An tAcht um Íoc Pras Cuntas, 1997

●

An tAcht um Sheirbhís Chúirteanna, 1998

●

Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha)(Leasú), 1999

●

Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha)(Leasú), 2000
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●

Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte, 2002

●

An tAcht um Dhliteanas Sibhialta agus Cúirteanna, 2004

Cuid 2

Oifig na Cúirte Uachtaraí, Oifig na Cúirte Achomhairc
Choiriúil agus an Chúirt Achomhairc Armchúirteanna
Rialacha na Cúirte:
Reachtaíocht

Orduithe 58, 59, 86 agus 86A de Rialacha na
nUaschúirteanna 1986 (arna leasú)
Achtanna Cúirte
An tAcht um Cheartas Coiriúil, 1993
An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 1993
An tAcht um Cheartas Coiriúil, 1999
An Acht um Achomhairc Armchúirteanna, 1983

Treoracha Cleachtais

Príomhoifig na hArd-Chúirte
Reachtaíocht:

Achtanna Cúirte

Ionstraimí Reachtúla:

Rialacha na nUaschúirteanna 1986 (arna leasú)

Fógraí Cleachtais agus Treoracha Ginearálta

Oifig an tSannaí Oifigiúil i bhFéimheacht
Rialacha agus Cleachtais
Le linn dó/di a f(h)eidhm a chomhlíonadh maidir le sócmhainní a réadú agus
dliteanais an fhéimhigh a dhéanamh amach, agus fáltais an réadaithe a dháileadh i
measc chreidiúnaithe an fhéimhigh, ní mór don Sannaí Oifigiúil gníomhú de réir
fhorálacha an Achta Féimheachta, 1988, agus Rialacha na n-Uaschúirteanna (agus
ach go háirithe Ordú 76 de na rialacha sin). Ní mór don Sannaí Oifigiúil féachaint
freisin do chásdlí na gcúirteanna laistigh den dlínse seo agus i ndlínsí dlí choitinn
eile, mar a thuairiscítear sna Tuarascí Éireannacha, sna Tuairiscí Dlí Éireannacha
Míosúla, sna Tuairiscí Dlí-Eolaithe Éireannacha, Tuairiscí Dlí Shasana agus na
Breataine Bige agus sraitheanna tuairiscithe eile.
Féadfaidh an Sannaí Oifigiúil tréimhse ama a shocrú ar laistigh di nach mór
cruthúnais fhéich a sheoladh chuige/chuici, ach cuireann sé/sí gach fiach
díospóidte faoi bhreith na Cúirte le haghaidh breithnithe.
Déanann an Sannaí Oifigiúil breithniú ar bhailíocht morgáistí agus ar thosaíocht
eatarthu de réir an dlí maoine i gcoitinne, lena n-áirítear cásdlí agus dlí reachta
agus ach go háirithe forálacha an Registration of Deeds Act (Ireland), 1707, na
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Conveyancing Acts agus an Achta um Chlárú Teidil, 1964.
Tá an Sannaí Oifigiúil faoi réir rialú na Cúirte le linn dó a f(h)eidhmeanna a
chomhlíonadh; tá an ceart ag aon pháirtí éagóraithe ag breith dá c(h)uid, an
bhreith sin a chur faoi bhráid na Cúirte le haghaidh breithnithe.
De réir fhorálacha an Bhunreachta, is féidir breitheanna de chuid na hArd-Chúirte
a achomharc leis an gCúirt Uachtarach.
Rialacha na n-Uaschúirteanna:
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Rules of the Superior Courts, 1986,
Order 76

Reachtaíocht:

An tAcht Féimheachta, 1988

Ionstraimí Reachtúla:

I.R. 79 de 1989 Rialacha na nUaschúirteanna
(Uimh. 3), 1989
I.R. 333 na gComhphobal Eorpach 2002
(Dócmhainneacht Phearsanta)
Rialachán 2002
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Cuid 2

Oifig an Mháistir Fómhais
Rialacha na n-Uaschúirteanna:
Reachtaíocht:

Ionstraimí Reachtúla:

Rialacha na n-Uaschúirteanna, 1986, Ordú
99 (mar a leasaíodh)
An tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1924
An tAcht Oifigigh Cúirte, 1926
An tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1936
An tAcht Léiriúcháin, 1937
Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961
Acht na gCúirteanna, 1971
Acht na gCúirteanna, 1981
Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1979
Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte, 1995
I.R. 341 de 1989
I.R. 3 de 2000
I.R. 251 de 2001
I.R. 488 de 2001
S.R. 585 de 2001

Treoracha Ginearálta um Chleachtais
Rialuithe an Mháistir Fómhais
Breithiúnais na hArd-Chúirte agus na Cúirte Uachtaraí maidir le Fómhas
Leabhrán ar Fhómhas
Foirmeacha Fasaigh
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An Oifig Phrobháide
Iarratais ar Dheonuithe
Féadfar iarratas ar Dheonú Probháide/Litreacha Riaracháin a dhéanamh leis an
Oifig Phrobháide nó leis an gClárlann Phrobháide Dúiche i gcás go raibh áit
chónaithe sheasta ag an éagach ag tráth a (h)éagtha. Féadfar an t-iarratas a
dhéanamh go pearsanta nó trí aturnae. Faoi Ordú 79, Riail 3 de Rialacha na nUaschúirteanna tá cosc ar iarratas a dhéanamh bealach poist leis an Oifigeach
Probháide, ach féadtar iarratais phoist a dhéanamh leis an gClárlann Phrobháide
Dúiche, seachas i gcás iarratas pearsanta.
Déantar isteach is amach le 90% d’iarratais bealach aturnae. Faoi Ordú 79,
Rialacha 74-80 foráiltear d’iarratais phearsanta ar dheonú leis an Oifig Phrobháide.
Faoi Ordú 80, Rialacha 71-82 foráiltear d’iarratais dá leithéidí leis an gClárlann
Phrobháide Dúiche.

Iarratais Phearsanta
Déanann Ordú 79, Rialacha 74-80, de Rialacha na n-Uaschúirteanna, 1986, foráil
le haghaidh iarratas pearsanta ar dheonú riaracháin.

Foirm Iarratais:
Cuirtear tús le hiarratas trí fhoirm iarratais a chomhlánú, rud is féidir a fháil trí
bhualadh isteach chuig, scríobh chuig nó glao teileafóin a dhéanamh ar an Oifig
Phrobháide ag 01 888 6104. Ar fháil na foirme comhlánaithe ag an Oifig
Phrobháide, seolfar admháil chuig an iarratasóir, agus seolfar in am is i dtráth ina
dhiaidh sin fógra faoi am agus dáta an choinne nach mór don iarratas freastal ar an
oifig go pearsanta.
Tá liosta doiciméad iniata leis an bhfógra agus caithfear é sin a bhreith leat go dtí
an t-agallamh. Taispeánfar an teastas báis mar aon leis an uacht bhunaidh (más
ann di). Sa chás go bhfuil cuntais le banc, le cumann foirgníochta, le hOifig an
Phoist nó cuntais choigiltis de chineál ar bith in ainm an éagaigh amháin nó go
bhfuil leas i gcomhpháirt aige/aici le duine eile, beidh ráitis a léiríonn sonraí an
chuntais ar dháta éagtha an éagaigh riachtanach. Tá sonraí i dtaobh beartais
árachais, aiscí agus scéimeanna aoisliúntais riachtanach chomh maith. Má tá
teach, maoin nó talamh de chineál ar bith faoi úinéireacht an éagaigh caithfear na
gníomhais teidil nó teastas talún a thaispeáint. Caithfear sonraí maidir le haon
sócmhainní eile a thabhairt m.sh. duaisbhannaí, stoic, scaireanna, airgead tirim. Ba
chóir sonraí maidir le haon fhiachais de chuid an éagaigh a thabhairt freisin.
Áirítear leo costais sochraide, morgáiste le híoc, iasachtaí srl.
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An tAgallamh
Déantar gach iarracht chun an t-iarratas a thabhairt chun críche in aon choinne ach
is minic nach bhfuil sé sin indéanta agus mar sin is ceart d’iarratasóirí a bheith
ullamh go bhféadfadh sé go dteastódh níos mó ná cruinniú amháin leis an Oifig
Phrobháide d’Iarratasóirí Pearsanta.
Ag an gcruinniú tosaigh déanfaidh an t-Oifigeach Probháide amach an fíor gurb é an
t-iarratasóir an duine le teidlíocht dhlíthiúil chun deonú faisnéise in eastát an duine
éagtha a bhaint amach. Comhlánófar an doiciméadú go léir ansin i láthair an
iarratasóra. Rachaidh an t-iarratasóir ar aghaidh chuig an Rannán Cánacha Caipitil,
na Coimisinéirí Ioncaim, Caisleán Bhaile Átha Cliath, leis an Mionnscríbhinn
Ioncaim Intíre a ullmhaítear i ndúblach ag an Oifig Phrobháide. Déileálann na
hoifigigh chánach le gach gnó cánach lena n-áirítear urscaoileadh cánach probháide
(más ann) agus deimhníonn na húdaráis Ioncaim na mionnscríbhinní. Ní mór don
iarratasóir i gceist cóip amháin den mhionscríbhinn ioncaim a chur ar ais chuig an
Oifig Phrobháide. Ar fháil na mionscríbhinne ioncaim deimhnithe agus na táille
probháide cuí, ullmhóidh an tOifigeach Probháide an deonú faisnéise a eisítear de
ghnáth laistigh de dhá sheachtain ón Oifig Phrobháide. Tá méid na táille probháide
iníochta leagtha síos in Ionstraim Reachtúil Uimh. 89 de 2003, an tOrdú um an
gCúirt Uachtarach agus an Ard-Chúirt (Táillí), 2003.
A luaithe a eisítear an deonú tá an t-iarratasóir in ann an t-eastát a riaradh.
I gcás go ndéanann aon duine seachas seiceadóir iarratas ar dheonú ní mór d’urra
(ráthóir) freastal ar an agallamh leis an iarratasóir. Chun cáiliú mar urra ní mór do
phearsa aonair a bheith ina c(h)ónaí i bPoblacht na hÉireann agus luach comhlán an
eastáit a bheith d’acmhainn aige/aici.
Má fhágann an duine éagtha uacht beidh cásanna ann inar gá don Oifig Phrobháide
uaireanta agallamh a chur ar dhuine de na finnéithe don uacht nó ar an mbeirt acu
chun a fháil amach an ndearnadh de réir na gceanglas reachtúil mar atá leagtha
amach san Acht Comharbais, 1965, maidir le forghníomhú na huachta. Sna
himthosca sin ullmhaítear mionnscríbhinn ag an Oifigeach Probháide bunaithe ar an
bhfaisnéis arna soláthar ag an bhfinné.
Ag an agallamh, déanfaidh an tOifigeach Probháide amach i dtosach báire an bhfuil
ceart dlíthiúil ag an iarratasóir deonú faisnéise d’eastát an duine éagtha a bhaint
amach.

Aontú
I gcás go bhfuil maoin réadach nó léasach in ainm an duine éagtha ní mór gníomhas
aontaithe a fhorghníomhú ag an ionadaí pearsanta d’fhonn an mhaoin sin a aistriú
chuig ainm an tairbhí. D'fhéadfaí go mbeadh gá le seirbhísí an aturnae chun na
críche sin.
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Iarratais Chúirte
Cé go gcomhlíontar 99% d'obair na hOifige Probháide gan iarratas cúirte a
bheith riachtanach, caithfear iarratas a dhéanamh ar an gcúirt i gcásanna
áirithe. Seo a leanas na cásanna is coitianta díobh sin:
(i) Iarratas ar dheonú faoi alt 27(4) den Acht Comharbais, 1965;
(ii) Iarratais chun probháide le cóip d'uacht nó le huacht athbhreactha
a cheadú i gcás ina bhfuil an uacht bhunaidh caillte;
(iii) I gcás ina bhfuil iarratais choimhlinteacha le haghaidh deonú
riaracháin;
(iv) I gcás go ligtear do dhuine bás a fháil ar son deonú a bhaint amach;
(v) I gcás ina mbíonn iarratas ar dheonú teoranta ar chúis áirithe nó le
haghaidh tréimhse ama shocraithe nó i dtaobh coda áirithe den
eastát;
(vi) Banna a shannadh faoi alt 34(4) den Acht Comharbais, 1965;
(vii) Deimhniú uachta a cheadú i gcás ina mbaineann amhras maidir le
forghníomhú cuí.
Éistear iarratais dá leithéidí ag an mbreitheamh probháide i gcúirt oscailte gach
Luan le linn suíonna cúirte. Féadtar iarratais a dhéanamh ex parte (gan fhógra le
haon pháirtí eile) nó ar fhógra, agus déantar iad ag páipéar foriarratais nó fógra
foriarratais bunaithe ar mhionnscríbhinní nó ar mhionnscríbhinní. Is ceart an
Páipéar Foriarratais nó Fógra Foriarratais agus na Mionnscríbhinní a chomhdú in
Oifig Rialacha na hOifige Probháide mar a ndéanfar dáta le haghaidh éisteacht an
fhoriarratais ag an gcúirt a shocrú. Is féidir teacht ar chóip d'aon Ordú de chuid an
Bhreithimh Phrobháide ó oifig na rialacha san Oifig Phrobháide ach táille €9.00 a
íoc. Le haghaidh an sceidil Táillí iníoctha san Oifig Phrobháide féach Aguisín 9.
Reachtaíocht:

An tAcht Comharbais, 1965
An tAcht um Riaradh Eastát, 1959
An tAcht Uchtála, 1952
An tAcht um Stádas Leanaí, 1987 (Cuid V)
An tAcht Dlisteanais, 1931
An tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1997

Rialacha na Cúirte:

Rialacha na n-Uaschúirteanna, 1986, Orduithe 79 agus
80
Ordú na Cúirte Uachtaraí agus na hArd-Chúirte (Táillí),
2003

Ionstraimí Reachtúla:
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Oifig Chuntasóra na gCúirteanna Ceartais
Rialacha na Cúirte:

Rialacha na nUaschúirteanna, 1986, Ordú 22
Rialacha na nUaschúirteanna, 2005,
Ordú 77 (mar a leasaíodh)

Reachtaíocht:

An tAcht Iontaobhaithe (Infheistíochtaí Údaraithe), 1958
agus orduithe leasaithe

Ionstraimí Reachtúla:

An tOrdú um an gCúirt Uachtarach agus an Ard-Chúirt
(Táillí), 2004
Rialacha na Cúirte Cuarda (Cistí sa Chúirt), 2005
An Chúirt Dúiche (Cistí sa Chúirt), 2005

Oifig Scrúdaitheora na hArd-Chúirte
Le linn di a f(h)eidhmeanna a chomhlíonadh, ní mór don Scrúdaitheoir féachaint
don reachtaíocht, cásdlí, breitheanna agus treoracha breithiúnacha iomchuí go léir.
Rialacha na n-Uaschúirteanna:

Rialacha na n-Uaschúirteanna, 1986
Ordú 126, Riail 2
Ordú 114, Riail 2
Ordú 55, Riail 44, 48 & 49
Ordú 33, 39, 50, 51, 74, 75, 76, 77 & 79
Ordú 76 (I.R. Uimh. 79 de 1989)

Reachtaíocht:

The Judgement Mortgage Act, 1850
The Conveyancing Act, 1881
The Partnership Act, 1890
The Trustee Act, 1893
Achtanna na gCuideachtaí, 1963-2001, agus I.R.
gaolmhara
An tAcht um Chlárú Teidil, 1964
Rialacha um Chlárú Talún, 1972
An tAcht Comharbais, 1965
An tAcht Dlisteanais, 1931
An tAcht um Stádas Leanaí, 1987
An tAcht um Athrú go dtí an Euro (Méid), 2001
An tOrdú um an Acht Féimheachta 1988 (Teorainneacha
Airgeadaíochta a Athrú), 2001

Ionstraimí Reachtúla:

An tOrdú um an gCúirt Uachtarach agus an Ard-Chúirt
(Táillí), 2003
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Oifig na bPríomh-Aturnaetha do Mhionaoisigh agus
Coimircithe Cúirte
Níl aon achtacháin reachtúla ann a dhéileálann go sainiúil le hOifig na bPríomhAturnaetha do Mhionaoisigh agus do Choimircithe Cúirte, ach le linn dó gnóthaí
Coimircí a riaradh, tá an Príomh-Aturnae arna rialú ag an Lunacy Regulation Act,
1871, ag Rialacha na n-Uaschúirteanna atá i bhfeidhm faoi láthair agus ag dlí
Phoblacht na hÉireann mar atá ag an tráth iomchuí, agus ní mór dó cuntas a
thabhairt don Chúirt faoi riaradh ghnóthaí an Choimircí.
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Rialacha na Cúirte:

Rialacha na n-Uaschúirteanna, 1986, Orduithe 67
(mar a leasaíodh)

Reachtaíocht:

Lunacy Regulations (Ireland) Act, 1871
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Oifig na gCoimircithe Cúirte
Le linn dó a c(h)uid feidhmeanna a chomhlíonadh, féadfaidh Cláraitheoir oifige na
gCoimircithe Cúirte suíonna a thionól, agus ceanglaítear air gníomhú de réir
fhorálacha an Lunacy Regulations (Ireland)Act, 1871 agus Ordú 67 de Rialacha na
n-Uaschúirteanna i ndáil le cásanna daoine ar éagumas meabhrach, atá ina nábhar imeachtaí coimircíochta agus de réir Ordú 65 i ndáil le mionaoisigh atá ina
n-ábhar imeachtaí dá leithéidí.
Ní mór don Chláraitheoir freisin féachaint do chásdlí na gcúirteanna laistigh den
dlínse seo agus i ndlínsí dlí choitinn eile, mar a thuairiscítear sna Tuariscí
Éireannacha, sna Tuairiscí Dlí Éireannacha Míosúla, sna Tuairiscí Dlí-Eolaithe
Éireannacha, Tuairiscí Dlí Shasana agus na Breataine Bige agus sraitheanna
tuairiscithe eile.
Ní hann d’aon nós imeachta foirmiúil le haghaidh achomharc ó orduithe de chuid
Chláraitheoir na gCoimircithe Cúirte. Féadfaidh páirtí, le cead an bhreithimh ag a
bhfuil dlínse i gcoimircíocht, cur in aghaidh chinneadh an bhreithimh maidir le
glacadh le tuairisc de chuid an Chláraitheora.
Rialacha na Cúirte:

Rialacha na n-Uaschúirteanna, 1986, Orduithe 65, 67 &
129

Reachtaíocht:

Lunacy Regulations (Ireland) Act, 1871
An tAcht Iontaobhaithe (Infheistíochtaí Údaraithe), 1958
An tAcht um Chumhachtaí Aturnae, 1996

Ionstraimí Reachtúla:

Na Rialacháin um Chumhachtaí Marthanacha Aturnae,
1996
An tOrdú Iontaobhaithe (Infheistíochtaí Údaraithe), 1998
Rialacha na n-Uaschúirteanna (Uimh. 1)
(An tAcht um Chumhachtaí Aturnae, 1996) 2000
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Oifigí na Cúirte Cuarda
Tá na rialacha, rialacháin agus fasaigh a rialaíonn cleachtas agus nós imeachta sna
Cúirteanna Cuarda agus in Oifigí Cúirte Cuarda le fáil den chuid is mó sna
Rialacha Cúirte, ar ionstraimí reachtúla iad atá ar fáil ón Oifig Dhíolta Foilseachán
Rialtais.
Faoi Rialacha na Cúirte Cuarda, 2001, comhdhlúthaíodh na rialacha a rialaíonn na
Cúirteanna Cuarda.
Rialaíonn Rialacha na n-Uaschúirteanna, 1986, Ordú 80, cleachtais na gClárlann
Probháide Dúiche.
Má tá Rialacha na Cúirte Cuarda tostach i dtaobh aon ghnó cleachtais nó nós
imeachta, leanfaidh an Chúirt Chuarda cibé rud atá leagtha síos i Rialacha na nUaschúirteanna, 1986.
I dteannta leis na Rialacha thuas tá méid mór reachtaíochta ann a rialaíonn riaradh
na Cúirte Cuarda. Gan dabht, tá tábhacht ag gach píosa reachtaíochta, nach mór,
do na cúirteanna.
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Oifigí na Cúirte Dúiche
Tá na rialacha, rialacháin agus fasaigh a rialaíonn cleachtas agus nós imeachta sna
Cúirteanna Dúiche agus in Oifigí Cúirte Dúiche le fáil den chuid is mó sna
Rialacha Cúirte, ar Ionstraimí Reachtúla iad atá ar fáil ón Oifig Dhíolta Foilseachán
Rialtais.
Faoi Rialacha na Cúirte Dúiche, 1997, comhdhlúthaíodh na rialacha a rialaíonn na
Cúirteanna Dúiche.
I dteannta leis na Rialacha thuas, tá méid mór reachtaíochta ann a rialaíonn
riaradh na Cúirte Dúiche. Gan dabht, tá tábhacht ag gach píosa reachtaíochta,
nach mór, do na cúirteanna.

Éilimh Bheaga sa Chúirt Dúiche
Faisnéis Ghinearálta
Is é atá sa nós imeachta maidir le héilimh bheaga ná sásra speisialta chun déileáil
le héilimh bheaga laistigh de struchtúr na Cúirte Dúiche. Tá sé saincheaptha chun
éilimh thomhaltóirí a láimhsiú go pras, go saor agus go neamhfhoirmiúil gan
pháirtíocht aturnae. Chun a bheith intofa chun úsáid a bhaint as an nós imeachta,
caithfidh sé gur cheannaigh an “tomhaltóir” na hearraí (nó an tseirbhís) chun
críche úsáide príobháidí ó dhuine éigin a dhíolann iad le linn gnó a dhéanamh.
Folaíonn an nós imeachta miondamáiste agus éarlaisí cíosa ach níl sé ar fáil le
húsáid ag duine gnó amháin in aghaidh duine gnó eile. Riarann an Cláraitheoir um
Éilimh Bheaga an nós imeachta arb í an fheidhm atá aige/aici éilimh bheaga a
phróiseáil agus, más féidir, teacht ar shocrú sásúil gan ghá le héisteacht cúirte.
Déanfaidh an Cláraitheoir an gnó a chur faoi bhreith na Cúirte más gá, áfach. I
dtromlach d'Oifigí na Cúirte Dúiche, is féidir éilimh bheaga a phróiseáil go
leictreonach anois.

An Cinéal Éilimh a nDéileáiltear Leis
Déileálann an Cláraitheoir um Éilimh Bheaga le héilimh thomhaltóirí i ndáil le
haon earraí nó seirbhís ceannaithe sa chás nach sáraíonn méid an éilimh €2,000.
Eisiatar éilimh i leith timpistí/díobhálacha pearsanta nó ar aisghabháil íocaíochtaí
faoi chomhaontú iasachta nó fruilcheannaigh ach folaítear éilimh i leith earraí arna
gceannach ar cairde. Go hachomair, is féidir éilimh a dhéanamh ar dhrochcheardaíocht agus ar earraí lochtacha chomh fada leis an gcuid is mó idirbheart
earraí agus seirbhísí de ach ní féidir éilimh a dhéanamh ar fhiacha nó ar
dhíobhálacha pearsanta. Tabharfar “an t-Iarratasóir” ar an duine atá ag déanamh an
éilimh agus tabharfar “an Freagraí” ar an duine ar ina (h)aghaidh atá an t-éileamh á
dhéanamh.
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Nós imeachta
Déantar éileamh beag ar fhoirm iarratais speisialta, atá ar fáil ón gCláraitheoir um
Éilimh Bheaga ag Oifig na Cúirte Dúiche. Tabharfar cúnamh chun an fhoirm a
chomhlánú.
(a) Is é an táille (neamh-inaisíoctha) chun éileamh beag a dhéanamh ná
€15.
(b) Ba chóir an fhoirm iarratais chomhlánaithe agus an táille €15 a lóisteáil
leis an gCláraitheoir um Éilimh Bheaga. Seolfaidh an cláraitheoir cóip
den fhoirm iarratais chuig an bhFreagraí. Coinneofar an fhoirm iarratais
bhunaidh san oifig.
Ar an 6 Samhain 2006, cuireadh an leagan ar líne i bhfeidhm i 16 oifig
Phíolótach. Cumasaíonn an córas do mhuintir an phobail:
●

Iarratas um Éileamh Beag a chruthú agus a lóisteáil ar líne;

●

Íoc an táille iarratais um éileamh beag cuí ar líne;

●

Stádas an éilimh agat a sheiceáil ar líne, mar a dhéanann sé dul chun
cinn tríd nahéilimh bheaga.

Faoi réir chomhlánaithe sásúil an Phíolótaigh, déanfar an córas ar líne a
fhorfheidhmiú sna hoifigí Cúirte Dúiche ar fad go náisiúnta.

Má dhiospóidtear an tÉileamh
Má fhaigheann an Cláraitheoir um Éilimh Bheaga fógra ón bhFreagraí ina
ndíospóidtear an t-éileamh nó ina ndéantar frithéileamh cuirfidh an Cláraitheoir an
tIarratasóir ar an eolas faoi sin. Féadfaidh an Cláraitheoir agallamh a chur ar an dá
pháirtí agus/nó iarraidh ar an dá pháirtí an t-éileamh a phlé leis/léi chun teacht ar
chomhaontú.

Mura nDiospóidtear an tÉileamh
Má admhaíonn an Freagraí an t-éileamh cuirfidh sé/sí oifig an Chláraitheora ar an
eolas tríd an bhFoirm Glactha Dliteanais a sheoladh ar ais. Sa chás nach
bhfreagraíonn an Freagraí laistigh de 15 lá ó thráth faighte na cóipe den iarratas
déileálfar go huathoibríoch leis an éileamh mar éileamh gan cheistiú agus
déanfaidh an Chúirt Dúiche ordú i bhfabhar an Iarratasóra don mhéid arna
éileamh le híoc laistigh de shaintréimhse ama ghairid. Mura ndéantar an íocaíocht
laistigh den tréimhse ama tugtha is féidir céimeanna a ghlacadh chun go
bhforghníomhóidh an Sirriam an t-ordú. Cosnóidh sé sin €7.62 breise, is é sin
táille an tSirriam, ach aisíocfar sin má éiríonn leis an Sirriam an t-ordú cúirte
(foraithne) a fhorghníomhú.
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Mura Réitíonn an Cláraitheoir um Éilimh Bheaga an tÉileamh
Má dhíospóidtear an t-éileamh, déanfaidh an Cláraitheoir um Éilimh Bheaga. Mura
n-éiríonn leis sin tabharfaidh sé/sí an cás chun na Cúirte Dúiche le haghaidh
éisteachta. Clúdóidh an táille bhunaidh costas na héisteachta cúirte. Seolfar am
agus dáta na héisteachta chuig an dá pháirtí tríd an post mar aon le seoladh theach
na cúirte.

Éisteacht Chúirte
Riarfaidh Breitheamh Dúiche an éisteacht chúirte. D’fhéadfadh sé nach mbeadh an
éisteacht cúirte chomh foirmiúil le héisteachtaí cúirte eile ach ní éistear an chúirt i
ndáil phríobháideach. D’fhéadfadh sé go n-iarrfaí ar na páirtithe mionn a thabhairt
agus d’fhéadfadh croscheistiú a bheith ann. Ní gá aturnae a fhostú. Tá an ceart ag
an dá pháirtí, áfach, aturnae a fhostú ar a gcostas féin. Má iarrann an breitheamh
é, cuirfidh an Cláraitheoir an cás i láthair. Éisteoidh an breitheamh le fíorais an
cháis ón dá pháirtí, agus ar bhonn na bhfíoras curtha ina láthair, tabharfaidh sé/sí
breith i leith an éilimh. Cuirfidh an Freagraí ar an eolas faoi chinneadh na cúirte,
faoi aon dámhachtain déanta agus faoin am ceadaithe inar gá sin a íoc.
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An Stiúrthóireacht um Sheirbhísí Corparáideacha
Saoráil Faisnéise
Tá achoimre ar an riaradh Saorála Faisnéise sa tSeirbhís Chúirteanna tugtha ag tús
an leabhair tagartha (ar leathanaigh 3-6). Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, tá gach
duine i dteideal iarratas a dhéanamh ar rochtain chuig faisnéis nach bhfuil ar fáil
go poiblí ar shlí eile.

Tá Ceart ag Gach Duine chuig:
●

Rochtain (faoi réir na ndíolúintí a fhaightear san Acht um Shaoráil

Faisnéise) ar thaifid atá i seilbh na Seirbhíse.
● Faisnéis phearsanta a bhaineann leis/léi féin i seilbh na Seirbhíse a
●

cheartú i gcás go bhfuil sí míchruinn, neamhiomlán nó míthreorach.
Rochtain chuig cúiseanna le breitheanna tugtha ag an tSeirbhís a
théann i gcion air/uirthi féin go díreach.

Tagann na Taifid Seo a Leanas Faoi Raon an Achta:
●

Gach taifead a bhaineann le faisnéis phearsanta i seilbh na Seirbhíse is

cuma cathain a cruthaíodh iad.
● Gach taifead eile cruthaithe ón dáta tosaigh feidhme i.e. an 21 Aibreán
1998 (faoi réir díolúintí áirithe).
● Aon taifead eile atá riachtanach chun taifead reatha a thuiscint.
Ceanglaítear ar an tSeirbhís Chúirteanna freagra ar an iarraidh a thabhairt laistigh
de 4 seachtaine.
Is ceart iarratas ar fhaisnéis faoin Acht um Shaoráil Faisnéise a sheoladh chuig:
An tUasal Miriam O’Flanagan
Oifigeach Saorála Faisnéise,
An tSeirbhís Chúirteanna
15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliath 7
Fón 01 888 6464
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An Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna
Oibríonn an Stiúrthóireacht Acmhainní Daonna de réir na rialacha, na gcleachtas
agus na dtreoirlínte seo a leanas:
Rialacha agus Treoirlínte Inmheánacha

Oibríochtaí Pearsanra
Oibríonn an Rannóg Oibríochtaí Pearsanra de réir fhorálacha chiorcláin na Roinne
Airgeadais a fhaightear sa Chód Pearsanra. Tá na rialacha agus treoirlínte d’oibriú
Scéim Eadrána agus Idir-Réitigh na Seirbhíse Cúirteanna leagtha amach sa Scéim
Eadrána agus Idir-Réitigh don Státseirbhís agus i dTuairiscí Comhaontaithe den
Ard-Chomhairle.

Oiliúint agus Forbairt
Scéim um Aisíoc Táillí Oideachais Foirne.

Teidlíocht
Soláthraíonn an scéim d’aisíocaíochtaí táillí acadúla d’fhostaithe den tSeirbhís
Chúirteanna atá ag obair ar bhonn neamhchonartha ar mian leo staidéar tríú
leibhéal a dhéanamh.
Rialacha faoina n-oibríonn an scéim:
An Roinn Airgeadais, Ciorclán 21/78: Cúrsaí Oideachais Tríú Leibhéal

Incháilitheacht
Deonaítear aisíocaíochtaí d’fhoireann na Seirbhíse i leith gach bliana acadúla
críochnaithe ar chuntar:
1. Go raibh an cúrsa comhoiriúnach do fhreagrachtaí oibre reatha,
2. Go mbaineann an cúrsa leis na freagrachtaí reatha nó amach anseo
atá/a bheidh ag an iarratasóir,
3. Go ndearnadh freastal sásúil ar an gcúrsa, agus
4. Go ndeachaigh an t-iarratasóir faoi na scrúduithe nó tástálacha
forordaithe iomchuí eile.
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Nós Imeachta Iarratais
Is ceart do bhaill foirne ar spéis leo leas a bhaint as an scéim seo foirm ghairid
Fógra Rúin a chomhlánú (ar fáil ón Aonad Oiliúna, Teach an Fhionnuisce, 15/24
Sráid an Fhionnuisce Thuaidh, Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7) agus a
chur faoi bhráid trína m(h)aoirseoir(í).
Is ceart iarratais a dhéanamh ó Bhealtaine go Meán Fómhair, ag brath ar cathain a
thosaíonn an bhliain acadúil. Tá sé riachtanach go soláthraítear réamheolaire cúrsa
freisin, ina mionsonraítear na hábhair clúdaithe, costas an chúrsa agus a fhad.
Spreagtar baill foirne le teagmháil a dhéanamh leis an aonad oiliúna roimh ré má
bhraitheann siad go bhfuil amhras ann nach gcáileodh an cúrsa le haghaidh
tacaíochta.

Riarachán
Déantar an scéim seo a riaradh ag an Rannóg Oiliúna agus Forbartha, suite i
dTeach an Fhionnuisce, 15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh, Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

An t-Iarratas a Phróiseáil - Rialacha agus Treoirlínte
Inmheánacha
1. Táillí Cúrsa
Tríd is tríd, cuirtear €44,440 ar leataobh chun na táillí a chlúdach
maidir le baill foirne ag déanamh cúrsaí tríú leibhéal. Tá an cinneadh i
leith aisíoc iomlán táillí a dhéanamh ag brath ar infhaighteacht cistí, ar
an líon iarratas faighte agus ar réamh-mheastacháin de tháillí cúrsa
dóchúla agus ar thiomantais oiliúna eile. Ní íocfaidh an tSeirbhís
Chúirteanna as leabhair chúrsa ná ní íocfaidh sí táillí comhaltais
ghairmiúil a luaithe atá an cúrsa críochnaithe.
2. Nósanna Imeachta a ghlactar chun teacht ar chinneadh
Scrúdaítear gach iarratas sa chéad ásc ag Oifigeach Cléireachais. Má tá
an cúrsa roghnaithe laistigh de théarmaí an chiorcláin agus má tá baint
aige le hobair na Seirbhíse, ceadaítear an t-iarratas i bprionsabal.
Déantar an cinneadh maidir le diúltú d’iarratas ag Príomhoifigeach Cúnta na
rannóige. Cuirtear iarratasóirí nach n-éiríonn leo ar an eolas faoin gcinneadh
bealach teileafóin ach féadfaidh siad an fhaisnéis sin a fháil i scríbhinn freisin más
gá. Tá an tsaoráid ag baill foirne freisin iarratas a dhéanamh arís láithreach bonn,
má fheiceann siad cúrsa eile atá tarraingteach dóibh.
Féadtar an cinneadh maidir le diúltú d’iarratas a achomharc leis an Stiúrthóir
Acmhainní Daonna. Níl aon teorainn ama ann chun achomharc dá leithéid a
dhéanamh, mar go bhfuil béim na scéime ar chonclúid atá sásúil ar an dá thaobh.
Féadfaidh baill foirne ar mian leo cinneadh a achomharc glao teileafóin a
dhéanamh ar nó scríobh chuig an Stiúrthóir Acmhainní Daonna.
100

Alt 16 an Achta um Shaoráil Faisnéise

Cuid 2

Nósanna Imeacht i bhFeidhm Tar Éis Formheasa
Tréimhse Íocaíochta
Ceadaítear aisíoc táillí acadúla ar bhonn bliana go bliain agus níl an tátal le baint
as deonú aisíocaíochta i mbliain ar leith go gcuirfear an leibhéal céanna maoinithe
ar fáil i gcás aon bhliana eile den chúrsa. Ní dhéanfar íocaíochtaí ach uair amháin
i leith aon bhliana acadúla nó tréimhse cúrsa agus ní cheadófar in aon imthosca
aisíocaíochtaí le haghaidh blianta nó tréimhsí a athdhéantar.

Coinníollacha
Ní mór d’aon oifigeach lena ndéantar íocaíocht gealltanas a thabhairt i scríbhinn
go n-aisíocfaidh sé nó sí an íocaíocht i gcás go bhfágann sé nó sí an tSeirbhís
Phoiblí sula gcríochnaítear seirbhís bhliana i leith gach bliana acadúla nó tréimhse
cúrsa a bhfuil íocaíocht déanta ina leith - ní áirítear an bhliain acadúil nó an
tréimhse cúrsa féin mar sheirbhís sa chomhthéacs seo.

Scéim Dámhachtana Fiúntais
●

Faoi pharagraf 7.1.4 den Chomhaontú Buiséid Riaracháin tugadh scéim

isteach sa Státseirbhís i 1994 chun feidhmíocht eisceachtúil ag baill
foirne a shainaithint.
● Is é an chionroinnt uasta a d’fhéadfadh roinn a chaitheamh ar an scéim
ná 0.2% den leithdháileadh pá sa Bhuiséad Riaracháin (Fo-mhírcheann
A1).
● Tugtar an dámhachtain don “feidhmíocht eisceachtúil” bealach
“íocaíocht ex-gratia” nó bealach “dámhachtain eile” mar béilí, éarlaisí
leabhair, ticéid amharclainne, srl.
Tá na rialacha agus treoirlínte atá i bhfeidhm sa tSeirbhís maidir leis an scéim seo
mar a leanas:
● Cuirtear ainmniúcháin ar dhámhachtainí i leith Bainisteoirí Líne.
Féadtar na hainmniúcháin seo a dhéanamh aon tráth le linn na bliana
agus is ceart dóibh a bheith gar don tráth ina ndearnadh an
fheidhmíocht oibre eisceachtúil. Déanann an POF an cinneadh
deireanach.
● Is féidir ainmniúcháin a dhéanamh sna modhanna seo a leanas:
●

Go díreach ag Stiúrthóir nó Ceann Oifige. Féadfaidh ainmniúchán
dá leithéid a bheith i leith pearsan aonair nó i leith foirne.

●

Féadfaidh aon bhall foirne ball foirne eile a ainmniú agus ní mór
don ainmniúchán a bheith comhshínithe ag an gCeann Oifige agus
Stiúrthóir iomchuí.
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Mar a leanas atá an bunús le ball foirne a ainmniú le haghaidh dámhachtana:
● Feidhmiú go sármhaith dáiríre i dtasc nó i bpost.
●

Ag obair níos mó uaireanta ná mar a bheifí ag súil leis, gan sin a

iarraidh nó gan chúiteamh bealach íocaíochta, saoire ina ionad nó
athruithe laistigh den chóras fleisc-ama.
● Ag taispeáint treallúis in obair na Stiúrthóireachta/hOifige thairis sin a
mbeifí ag súil leis ó oifigeach den ghrád sin.
● Cleachtais oibre nua nó fheabhsaithe a chur i bhfeidhm.
●

Féadfaidh an Príomhfheidhmeannach dámhachtainí a dhéanamh ar

leibhéal Príomh-Oifigigh nó Stiúrthóra gan sainainmniúchán ó áit eile.
● Déanann an Coiste Lárnach Comhpháirtíochta monatóireacht ar an
Scéim ar bhonn leanúnach, agus déanfar athbhreithniú uirthi tar éis dhá
bhliain feidhmithe.

Seirbhís Chustaiméara
Tá modh foirmiúil déanta gearáin do chustaiméirí curtha i bhfeidhm ag an
tSeirbhís Chúirteanna. Tá cóipeanna de bhileog an mhodha déanta gearáin ar fáil
sna hoifigí poiblí ar fad.
Mura bhfuil tú sásta leis an tseirbhís ón tSeirbhís Chúirteanna, ba cheart duit do
ghearán a dhéanamh chomh luath agus is féidir leat.
Ba chóir teagmháil a dhéanamh trí Oifigeach Seirbhíse Custaiméara
Ardchaighdeáin ag:
An tSeirbhís Chúirteanna
Teach an Fhionnuisce
15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliath 7
Ríomhphost: QCSO@courts.ie
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Aonad na nEastát agus na bhFoirgneamh
Tarraingíonn na rialacha, nósanna imeachta, cleachtais, treoirlínte agus
léirmhínithe a úsáideann Aonad na n-Eastát agus na bhFoirgneamh le linn di a
cuid freagrachtaí a chomhlíonadh go mór, ó shocruithe ginearálta na státseirbhíse
agus na seirbhíse poiblí. Ach go háirithe folaíonn siad:
● Soláthar Poiblí, eagrán 1994,
●

An Roinn Airgeadais - Ciorclán 22/95, Nósanna Imeachta um

Imréiteach Cánach,
● Conarthaí na hEarnála Poiblí, Comhairligh a Fhostú - Treoirlínte don
Státseirbhís,
● An Roinn Airgeadais, 1999,
●

Nósanna Imeachta Airgeadais Phoiblí, An Roinn Airgeadais,

●

Treoirlínte na Roinne Dlí agus Cirt do Bhreithmheas agus Bainistíocht
na dTograí Caiteachais Caipitil san Earnáil Phoiblí, Feabhra 2005.

Tá an tSeirbhís Chúirteanna freagrach as soláthar agus cothabháil tithe cúirte ar fud
na tíre. Cinntíonn an tSeirbhís Chúirteanna go bhfuil a nósanna imeachta
tairisceana iomlán de réir nós imeachta conartha an Rialtais. Tá ciorclán ina
dtugtar achoimre ar nósanna imeachta conartha na hearnála poiblí agus ar
threoirlínte fála na Seirbhíse Cúirteanna le fáil ón Stiúrthóireacht um Eastáit agus
Foirgnimh.

Próiseas le haghaidh Oibreacha Caipitiúla
Tá plean foirgníochta seacht mbliana ullmhaithe ag an tSeirbhís Chúirteanna chun
a chinntiú go dtugtar an stoc foirgneamh cúirte go caighdeán sásúil, atá i
gcomhréir leis an stoc a theastaíonn chun gnó cúirte a rith go cuí. Rinneadh
athbhreithniú ar an bplean i 2007, agus tá tosaíochtaí do nuachóiriú an tsoláthair
foirgnimh aitheanta don chéad chúig bhliain eile.
Tá tosaíocht á thabhairt go ginearálta maidir le hathchóiriú na bhfoirgneamh sin,
ina bhfuil baill foirne lonnaithe ar bhonn seasta, agus ina ndéanta an leibhéal gnó
cúirte is mó a chomhlíonadh. Nuair atá athchóiriú, nuachóiriú nó tógáil shaoráidí
cúirte nua pleanáilte, déantar prótacal comhairliúcháin le húsáideoirí na cúirte a
chur i bhfeidhm.
Bíonn na tionscadail seo comhlíonta go ginearálta ar son na Seirbhíse Cúirteanna
ag Oifig na nOibreacha Poiblí. Bíonn ceapachán na foirne dearthóireachta déanta
ag Oifig na nOibreacha Poiblí i gcomhchomhairle leis an tSeirbhís.
A luaithe atá an fhoireann dearthóireachta roghnaithe, tugann an tSeirbhís i
gcomhar le hOifig na nOibreacha Poiblí, treoracha do na hailtirí i ndáil le
riachtanais chóiríochta tithe cúirte nua-aimseartha. Tá Treoirleabhar
Dearthóireachta Tí Cúirte ullmhaithe a úsáideann an Fhoireann Dearthóirí, chun
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riachtanais na Seirbhíse Cúirteanna a éascú, agus chun an foirgneamh a dhearadh
dá réir sin. Agus cuid mhaith dár bhfoirgnimh chúirte ann ó na 1800idí i leith, is
gá freisin aird a thabhairt ar na saincheisteanna oidhreachta iomchuí agus ar an
reachtaíocht maidir le struchtúir chosanta. Is tosaíocht de chuid na Seirbhíse
Cúirteanna é freisin, go gcuirtear na hoibreacha go léir i gcrích de réir na
reachtaíochta um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, agus go bhfuil
gach ceann de na foirgnimh nua nó athchóirithe inrochtana go hiomlán do
dhaoine faoi mhíchumas.
Nuair atá pleananna dréachtaithe ag na hailtirí, comhaontaithe i ndiaidh
comhairliúcháin leis na páirtithe éagsúla atá rannpháirteach, agus sínithe ag
Príomhfheidhmeannach na Seirbhíse, iarrann Oifig na nOibreacha Poiblí tairiscintí
chun an obair a chur i gcrích. Tá cóip den Comhghnás um Chomhairliúchán le
hÚsáideoirí i ndáil le hathchóiriú, uasghrádú agus/nó atógáil foirgneamh agus
saoráidí cúirte le fáil ó Aonad na n-Eastát agus na bhFoirgneamh. Tugann sé sin
achoimre ar an raon grúpaí leasa a dtéitear i gcomhairle leo.
Téann Oifig na nOibreacha Poiblí i ngleic le conraitheoirí go ginearálta. Ag brath
ar luach an chonartha, d'fhéadfadh sé a bheith riachtanach fógra a chur in Iris
Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Déanann an t-údarás áitiúil nó Oifig na nOibreacha
Poiblí na tairiscintí a mheasúnú, agus cuirtear a moladh faoi bhráid na Seirbhíse le
faomhadh. Mura roghnaítear an tairiscint is ísle, ní mór ceadú ón gCoiste
Conarthaí Rialtais a fháil.
Déanann an fhoireann dearthóireachta agus ionadaithe de chuid na Seirbhíse agus
an údaráis áitiúil nó Oifig na nOibreacha Poiblí mar is cuí maoirseacht ar an
tionscadal. Déanann an t-údarás áitiúil nó Oifig na nOibreacha Poiblí na
híocaíochtaí go léir i leith an tionscadail agus forchúitíonn an tSeirbhís
Chúirteanna iad ansin.

Próiseas do Chóiríocht Shealadach na gCúirteanna agus
na n-Oifigí Cúirte
Tríd is tríd, nuair a théitear i mbun tionscadail athchóirithe i leith tí cúirte, is gá
suíomh ionadach a fháil le haghaidh suíonna cúirte agus cóiríocht ionadach a fháil
don fhoireann. Ar feitheamh athbhreithnithe mionsonraithe ar nósanna imeachta sa
réimse seo, tá an tSeirbhís tar éis leanúint de chúnamh a fháil ó na húdaráis
áitiúla, agus ó Oifig na nOibreacha Poiblí mar is cuí. Leanann an tSeirbhís freisin
de chóiríocht shealadach a aimsiú trí fhiosruithe áitiúla ag Cléireach na Cúirte
Dúiche, ag an gCláraitheoir Contae nó ag Bainisteoirí Réigiúnacha ar cad a
d’fhéadfadh a bheith oiriúnach agus ar fáil. Déantar gach iarracht an chóiríocht
oifige a chur ar fáil ag an suíomh céanna ina bhfuil na seomraí cúirte nó a
chóngaraí is féidir dó.
Nuair a shainaithnítear suíomh oiriúnach, iniúchann Oifig na nOibreacha Poiblí an
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t-áitreabh, chun a chinntiú go gcomhlíonann sé ár riachtanais agus go ndéanann sé
de réir na reachtaíochta um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair.
Idirbheartaítear táillí ansin leis an tiarna talún. Nuair a thagtar ar chomhaontú faoi
na táillí, dréachtaítear léas agus seoltar chuig aturnae na Seirbhíse é le ceadú, sula
síníonn an dá pháirtí é.
Nuair atá an chóiríocht shealadach faighte, is gá de ghnáth roinnt mionoibreacha a
chur i gcrích, chun cuntair agus socrú oifige oiriúnach don fhoireann a chur ar fáil.
Is gá freisin trealaimh agus comhaid, srl., a aistriú ón teach cúirte go dtí na hoifigí
sealadacha agus eagraíonn an Bainisteoir Réigiúnach é sin go háitiúil, tar éis na
tairiscintí riachtanacha a fháil chun conraitheoir a fháil chun an obair aistrithe a
dhéanamh. Is gá freisin an córas teileafóin a aistriú chuig na hoifigí nua agus
eagraíonn an Bainisteoir Réigiúnach é sin.

Próiseas chun Seirbhísí a Chothabháil
In ionaid chúirte mar a ndéantar cóiríocht a pháirtiú le húdaráis áitiúla nó le
heagraíochta eile na seirbhíse poiblí, tá iarracht déanta ag an tSeirbhís leanúint
d’úsáid a bhaint as seirbhísí cothabhála láithreacha an údaráis áitiúil agus Oifig na
nOibreacha Poiblí, agus na costais iomchuí a fhorchúiteamh.
In ionaid chúirte atá ar cíos ón earnáil phríobháideach, soláthraíonn an tiarna
talún na seirbhísí cothabhála. In ionaid eile nach bhfuil i seilbh ach ag an tSeirbhís
amháin, tá comhaontaithe ag Aonad na n-Eastát agus na bhFoirgneamh le hOifig
na nOibreacha Poiblí, chun seirbhísí cothabhála a chur i gcrích trína líonra oifigí
réigiúnacha.
Tá an tSeirbhís ach go háirithe tiomanta do chaighdeán aonchineálach seirbhísí
cothabhála a bhunú, a fhreastalaíonn ar riachtanais iomlána na n-áitreabh cúirte
go náisiúnta. Mar chéad chéim sa phróiseas seo tá an tSeirbhís tar éis iontráil i
gcomhaontú leibhéal seirbhíse le hOifig na nOibreacha Poiblí chun na seirbhísí sin
a sholáthar in ionaid atá in úsáid go heisiach ag na cúirteanna agus atá dílsithe ó
úinéireacht údaráis áitiúil agus Oifig na nOibreacha Poiblí don tSeirbhís
Chúirteanna.

Próiseas na gConarthaí Glantacháin do Thithe Cúirte
Tá an glantachán tithe cúirte mar fhreagracht ar an tSeirbhís. Tá gnáth-ghlantachán
d'ollionad na gCeithre Cúirteanna i mBaile Átha Cliath arna sholáthar ag glantóirí,
atá fostaithe ag an tSeirbhís Chúirteanna agus ag glantóirí conartha. I suímh eile i
mBaile Átha Cliath, ní sholáthraítear seirbhísí glantacháin ach ar conradh amháin.
Socraítear na conarthaí glantacháin le haghaidh ionaid Bhaile Átha Cliath i ndiaidh
fógraíochta sa phreas náisiúnta ina lorgaítear tairiscintí le haghaidh na gconarthaí
sin. Bronntar an conradh de réir nósanna imeachta conartha an Rialtais.
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In áiteanna eile sa tSeirbhís Chúirteanna, soláthraítear seirbhísí glantacháin le
cúnamh na n-údarás áitiúil nó Oifig na nOibreacha Poiblí. I gcás go bhfuil
glantóirí dá leithéidí ar fostú ag an údarás áitiúil forchúitíonn an tSeirbhís an costas
leis an údarás áitiúil. I gcás go bhfuil seirbhísí dá leithéidí soláthraithe ag na
húdaráis áitiúla nó ag Oifig na nOibreacha Poiblí bealach conartha roimhe tá an
tSeirbhís ag déanamh socruithe chun na conarthaí sin a ghlacadh agus conarthaí
nua a shocrú bealach tairisceana nuair a éagann na conarthaí reatha. Glacfar
nósanna imeachta tairisceana le haghaidh na seirbhísí glantacháin áitiúla de réir
nósanna imeachta conartha an Rialtais.

Conarthaí Slándála ag Ollionad na gCeithre Cúirteanna
Tá Aonad na n-Eastát agus agus na bhFoirgneamh freagrach do chúrsaí slándála
sna Ceithre Cúirteanna. Tá slándáil sna tithe cúirte ar fud na tíre mar fhreagracht ar
an mBainisteoir Réigiúnach áitiúil.

Sábháilteacht, Sláinte agus Leas
Tá Comhordaitheoir Sláinte agus Sábháilteachta ceaptha ag an tSeirbhís
Chúirteanna, chun comhairliú don tSeirbhís maidir le saincheisteanna Sláinte agus
Sábháilteachta, agus chun cinntiú go ndéantar de réir na reachtaíochta ábhartha.
Déanfaidh Oifig na nOibreacha Poiblí nó an t-údarás áitiúil nithe dá leithéidí a
chur in iúl don tSeirbhís uaireanta. Déanfaidh Oifig na nOibreacha Poiblí nó a
túdarás áitiúil uaireanta, saincheisteanna mar seo a fhógairt don tSeirbhís.
Ar fháil fógra di cuirfidh an Stiúrthóireacht um Eastáit agus Foirgnimh tús le
fiosruithe faoin teagmhas agus lorgóidh sí tuairisc ar an ngnó ón mBainisteoir
Réigiúnach, ón gCláraitheoir Contae nó ón gCléireach Cúirte. Tugtar fógra don
Chomhordaitheoir Sláinte agus Sábháilteachta maidir le gach eachtra, agus tugtar
fógra don Údarás Sláinte agus Sábháilteachta mar is cuí. Nuair a thagann sonraí
faoin gcás chun solais saothraíonn an stiúrthóireacht agus an oifig áitiúil iomchuí
aon bhearta riachtanacha chun ceanglais sláinte agus sábháilteachta a urramú.
Nuair a dhéantar éilimh in aghaidh na Seirbhíse maidir le heachtraí mar seo,
déantar iad seo a phróiseáil tríd an nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stát.
Má dhéantar cás a shocrú, déanfar iarratas ar chead riachtanach na Roinne
Airgeadais, agus déanfar íocaíocht an éilimh a éifeachtú trí phá-ordú atá le
heisiúint ag an dlíodóir.
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An Stiúrthóireacht Airgeadais
Mar a leanas atá na rialacha, nósanna imeachta agus treoirlínte faoina n-oibríonn
an Stiúrthóireacht Airgeadais:
●

Nósanna Imeachta Airgeadais Phoiblí

●

Soláthar poiblí

●

Achoimre ar Nósanna Imeachta Conartha an Rialtais

●

An tAcht um Íoc Pras Cuntas, 1997

Tá na foilseacháin seo le fáil ón Oifig Dhíolta Foilseachán Rialtais, Sráid Theach
Laighean, Baile Átha Cliath 2, Teil: 01 671 0309
Tá na doiciméid seo a leanas bainteach le hábhar freisin:

Comhaontú Buiséid Riaracháin
Is é atá sa bhuiséad riaracháin ná comhaontú idir an Roinn Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, an Roinn Airgeadais agus an tSeirbhís
Chúirteanna. Soláthraíonn sé do tharmligean údaráis níos mó don
Phríomhfheidhmeannach ón Aire Airgeadais agus ón Aire Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí sa chaitheamh airgid vótáilte don tSeirbhís
Chúirteanna ag an Dáil.
Treoracha Soláthair an AE
Reachtaíocht Ioncaim do dheimhnithe Imréitigh Cánach
Plean Straitéiseach Trí Bliana na Seirbhíse Cúirteanna
Leabhar Athbhreithnithe Meastachán Bliantúil (le fáil ón Oifig Dhíolta
Foilseachán Rialtais)
Rialacha na n-Uaschúirteanna, na Cúirte Cuarda agus na Cúirte
Dúiche (le fáil ón Oifig Dhíolta Foilseachán Rialtais)
Comhairligh a Fhostú - Treoirlínte don Státseirbhís arna dtáirgeadh ag
an Roinn Airgeadais
Caighdeáin Iniúchóireachta Inmheánaí (13/92) arna dtáirgeadh ag an
Roinn Airgeadais
Orduithe Táillí Cúirte

Cuntasaíocht na gCúirteanna
Tuairisceáin Chúirte/Rialuithe Inmheánacha
Tá an Stiúrthóireacht Airgeadais freagrach as gach tuairisceán airgeadais ó oifigí
cúirte agus tá sí, mar sin, freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na córais
chuntasaíochta atá i bhfeidhm
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Déanann na hoifigí seo tuairisceáin ar an mbonn seo a leanas:

An Ard-Chúirt agus An Chúirt Uachtarach
Tuairisceáin na hArd-Chúirte ar gach fíneáil forchurtha.

An Chúirt Chuarda
Soláthraíonn gach oifig Chúirte Cuarda tuairisceán samplach gach ráithe ina
dtugtar sonraí faoi luach aon fhíneálacha faighte agus faoina leithdháileadh. Ina
theannta sin, soláthraíonn oifigí na Cúirte Cuarda sonraí go bliantúil faoi chuntais
chothromais i seilbh, is é sin airgead infheistithe thar ceann mionaoiseach, agus
coinníonn an Stiúrthóireacht Airgeadais na taifid sin.

An Chúirt Dúiche
Déanann gach oifig Chúirte Dúiche tuairisceán ráithiúil i leith airgid atá lóisteáilte
aici go seachtainiúil sna cuntais Táillí agus Fíneálacha Cúirte (féach freisin Táillí
agus Fíneálacha Cúirte thíos). Soláthraíonn na tuairisceáin sin sonraí faoi fháltais
agus íocaíochtaí i ndáil le hidirbhearta airgeadais eile mar bhannaí, dlí teaghlaigh,
srl. Déantar na tuairisceáin seo a sheiceáil agus a réiteach, in aghaidh na ráiteas
bainc laethúil, a fhaightear sa Stiúrthóireacht. Go bliantúil, soláthraíonn oifigí na
Cúirte Dúiche sonraí faoi gach cuntas infheistíochta mionaoisigh, agus faoi
staitisticí bhosca na mbocht, agus coinníonn an Stiúrthóireacht na taifid sin.

Tuairisceáin Eile - Cuntais Dhímhaoine
Gach trí bliana déantar liosta cuntas díomhaoin in Oifigí Cúirte Cuarda a thiomsú
agus a fhoilsiú san Iris Oifigiúil.

Fíneálacha Cúirte
Coinníonn an tSeirbhís cuntais fhíneálacha i leith gach fíneáil chúirte a fhaightear.
Déanann oifigí na Seirbhíse Cúirteanna fíneálacha, atá bailithe i gCuntas Bainc
Fíneálacha na Seirbhíse Cúirteanna, a lóisteáil go seachtainiúil. Seolann an banc
ráitis laethúla le duillíní lóisteála chuig an Stiúrthóireacht Airgeadais. Déantar an
méid atá le haistriú gach seachtain, ón Stiúrthóireacht chuig an Pámháistir
Ginearálta (P.M.G.), a ríomh ón bhfaisnéis sin agus a tharchur. Nuair a fhaightear
na tuairisceáin mhíosúla agus tuairisceáin ráithiúla na Cúirte Cuarda, déantar an
cuntas fíneálacha a réiteach in aghaidh na ráiteas bainc, agus déantar an
miondealú ar na fíneálacha íoctha sa ráithe roimhe a ríomh. Treoraíonn an
Stiúrthóireacht Airgeadais ansin do Rannán Airgeadais na Roinne Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí cistí a aistriú ón gcuntas fionraí fíneálacha
mar a leanas:
(i) Fíneálacha i gcás cionta mótair (Ciste Bóthair) a íoc leis an Roinn
Airgeadais don Phríomh-Chiste;
(ii) Fíneálacha iascaigh a íoc le Roinn na Mara, ordú iníoctha amháin i
leith fíneálacha na Cúirte Dúiche (Iascach Intíre) agus ordú iníoctha ar
leith i leith fíneálacha na Cúirte Cuarda (Iascach Mara);
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(iii) Fíneálacha i gcás oifigeach ioncaim a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim;
(iv) Fíneálacha i gcás gach ciona eile (leithdháileadh státchiste) a íoc leis an
Vóta Cúirteanna.

Táillí Cúirte
Tá táillí cúirte iníoctha ar dhoiciméid agus iarratais chúirte áirithe. Tá na doiciméid
agus iarratais sin agus na táillí iníoctha orthu leagtha amach sna horduithe táillí
cúirte éagsúla. Múnlaítear stampaí táillí cúirte ar na doiciméid ag meaisín
frainceála táille cúirte speisialta ar bhealach comhchosúil le frainceáil oifige poist.
Tá meaisín frainceála táille cúirte ag gach oifig Chúirte Dúiche (agus ag Oifig
Chúirte Chuarda Chill Mhantáin). Ina theannta sin, tá roinnt aturnaetha
ceadúnaithe chun meaisín frainceála táille cúirte a oibriú, thar ceann an Aire Dlí
agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí. Cuireann gach oifig iomchuí lena
n-áirítear aturnaetha tuairisceán míosúil chuig an Stiúrthóireacht Airgeadais ina
dtaispeántar an úsáid bainte as an meaisín sa mhí i gceist agus ina dtugtar cuntas
ar na táillí faighte. Taisceann siad freisin an méid coibhéiseach leis an úsáid sin i
gcuntas bainc táillí na Seirbhíse Cúirteanna. Déanann an Stiúrthóireacht Airgeadais
maoirseacht ar oibriú chuntais táillí na Seirbhíse agus ar chuntasaíocht na dtáillí
cúirte uile a fhaightear.
Seolann an banc ráitis laethúla le duillíní taiscthe chuig an Stiúrthóireacht
Airgeadais. I gcás íocaíochtaí aistrithe chuig cuntas táillí na Seirbhíse, déantar iad
a aistriú ina dhiaidh sin chuig cuntas an Phámháistir Ghinearálta (PMG) sa Bhanc
Ceannais. Déantar an méid atá le haistriú gach seachtain chuig an PMG ag an
Stiúrthóireacht a ríomh ón bhfaisnéis sin. Ag deireadh gach mí, agus bunaithe ar
na tuairisceáin faighte ó na hoifigí cúirte agus aturnaetha éagsúla agus, tar éis
cheadú d'iarratais aisíoca próiseáilte le linn na míosa, ordaíonn an Stiúrthóireacht
Airgeadais do Rannán Airgeadais na Roinne Dlí agus Cirt, Comhionannais agus
Athchóirithe Dlí táillí a aistriú ón gCuntas Fionraí Táillí mar a leanas:
(i) chuig Vóta Chlárlann na Talún i leith táillí clárlainne talún íoctha in
oifigí cúirte (ráithiúil);
(ii) Chuig na Coimisinéirí Ioncaim i leith dleachta mháil íoctha in oifigí
cúirte i ngnóthaí ceadúnaithe, agus
(iii) Chuig an bPríomh-Chiste i leith táillí cúirte íoctha ar dhoiciméid
chúirte.

Monatóireacht ar Úsáid na Meaisíní/Urramú Téarmaí
Ceadúnas
Déanann an Stiúrthóireacht Airgeadais monatóireacht ar úsáid na meaisíní
frainceála chun a chinntiú go bhfuil tuairisceáin agus íocaíochtaí déanta in am. I
gcás go leanann ceadúnaí de thuairisceáin/íocaíochtaí a chomhdú go déanach,
déanfar an ceadúnas a aisghairm.
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Tabharfaidh an Stiúrthóireacht Airgeadais agus baill foirne in oifigí réigiúnacha
cuairteanna ar oifigí cúirte/aturnaetha, chun a chinntiú go léiríonn na tuairisceáin
chomhdaithe go cruinn cén úsáid atá bainte as na meaisíní. D’fhéadfadh sé go
dtabharfadh an tAonad Iniúchóireachta Inmheánaí agus an tArd-Reachtaire Cuntas
agus Ciste cuairt ar na hoifigí freisin.

Iarratais ar Aisíoc Táillí a Phróiseáil
Mura mbaintear úsáid as doiciméad stampáilte, féadtar iarratas a dhéanamh
laistigh de 6 bliana ó dháta stampála an doiciméid ar aisíoc an dleachta íoctha.
D’fhonn aisíoc a éileamh, ní mór a dheimhniú go bhfuil an doiciméad iomchuí
oiriúnach le haghaidh aisíocaíochta ag an oifig chúirte. Is ceart é a sheoladh ansin
chuig an Stiúrthóireacht Airgeadais chun íoc na haisíocaíochta a údarú. Nuair a
údaraítear sin, cuirtear an t-iarratas ar aghaidh chuig Rannán Airgeadais na Roinne
Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí le híoc.

Rialú na gCuntas Bainc Poiblí agus Nósanna Imeachta
Airgeadais Inmheánacha
Tá an Stiúrthóireacht Airgeadais freagrach freisin as an rialú sínitheoirí ar gach
cuntas bainc poiblí cúirte agus as nósanna imeachta rialaithe airgeadais
inmheánacha i gcoitinne a fhorbairt.
Bosca na mBocht
Tiomsaíonn an Stiúrthóireacht Airgeadais staitisticí ar bhosca na mbocht go
bliantúil bunaithe ar thuairisceáin curtha faoi bhráid ag gach oifig chúirte.
Orduithe Táillí
Féadfaidh an Stiúrthóireacht Airgeadais orduithe táillí athbhreithnithe a chur faoi
bhráid an Aire Airgeadais agus an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus
Athchóirithe Dlí ó am go ham mar is cuí.
Rialuithe agus Nósanna Imeachta Airgeadais Inmheánacha
Tá an Stiúrthóireacht Airgeadais freagrach as rialuithe agus nósanna imeachta
airgeadais a chur chun feidhme i ngach oifig chúirte.

Cuntasaíocht Bainistíochta / Airgeadais Cuntais
Leithghabhála
Mar ghníomhaireacht neamhspleách Stáit, ceanglaítear ar an tSeirbhís Chúirteanna
Cuntas Leithghabhála bliantúil a ullmhú le cur faoi bhráid an Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste.
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Ullmhú na Meastachán
Chun maoiniú rialtais a fháil dá hoibríochtaí, cuireann an tSeirbhís Chúirteanna,
faoi lár Iúil gach bliain, meastachán bliantúil airgeadais faoi bhráid na Roinne Dlí
agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí don bhliain iardain. Ullmhaíonn
an Stiúrthóireacht Airgeadais an aighneacht sin i ndiaidh próisis comhairliúcháin le
gach stiúrthóireacht eile agus leis an bPríomhfheidhmeannach.

Oifigigh Údaraithe an Chórais Bainistíochta Airgeadais
atá bainteach leis an gCóras Bainistíochta Airgeadais
Ceadaíonn an Córas Bainistíochta Airgeadais (CBA) d’oifigigh ainmnithe
íocaíochtaí a údarú. Ní mór na hainmneacha iomchuí a chur in iúl do Rannán
Airgeadais na Roinne Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí i gCill
Airne, mar a bhfuil an CBA suite. Ní mór foirm (FMS10) a chomhlánú, ina
dtaispeántar na lárchóid chostais, faoina bhfuil cead ag an oifigeach íocaíochtaí a
údarú. Déantar an fhoirm sin a shíniú ag oifigeach sinsearach sa stiúrthóireacht
iomchuí ansin, agus cuirtear ar aghaidh í chuig Rannán Airgeadais na Roinne Dlí
agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí.

Fiosruithe Iniúchóireachta
Féadfaidh an stiúrthóireacht fiosrú iniúchóireachta a fháil ón Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste nó ón Aonad Iniúchóireachta Inmheánaí. I gcás dá leithéid
thiomsódh an stiúrthóireacht an fhaisnéis iomchuí go léir a bhaineann leis an
bhfiosrú óna taifid féin agus/nó ó oifigí eile de chuid na Seirbhíse. Dhéanfaí
freagairt a dhréachtú agus a chomhaontú, más cuí, le hoifigí eile agus chuirfí ar
aghaidh í chuig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste nó chuig an Aonad
Iniúchóireachta Inmheánaí. Láimhseodh an stiúrthóireacht aon obair iardain a
d’fhéadfadh teacht chun solais chomh maith.

Ráitis Pholasaí
Tá roinnt ráiteas polasaí foilsithe ag an stiúrthóireacht le haghaidh úsáide
inmheánaí. Clúdaíonn siad sin tinreamh breise, taisteal agus cothú, sócmhainní
seasta, ionad costais agus cairt cuntas, faomhadh buiséadach tarmligthe, soláthar,
siamsaíocht oifigiúil agus mionairgead. Is é an cuspóir le ráitis dá leithéidí ná
treoirlínte mionsonraithe a leagan amach le haghaidh údarú agus ceadú
caiteachais. Táthar tar éis freagracht as caiteachas i líon teoranta earnálacha a
chineachadh do bhainisteoirí réigiúnacha.
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Tuarascálacha don Bhainistíocht Shinsearach agus don
Choiste Airgeadais agus Iniúchóireachta
Ullmhaíonn an stiúrthóireacht tuarascáil ráithiúil mhionsonraithe caiteachais ón
Vóta Cúirteanna don bhliain go nuige seo, bunaithe ar fhaisnéis arna soláthar ag
an Rannán Airgeadais den Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe
Dlí, agus ó oifigí cúirte mar is cuí. Scaiptear na tuarascálacha seo ar an
bPríomhfheidhmeannach, ar Stiúrthóirí agus ar Bhainisteoirí Réigiúnacha.

An Roinn Tuarascálacha Airgeadais
Gach mí, mar a cheanglaítear faoi nósanna imeachta airgeadais an Rialtais,
déantar tuarascáil caiteachais ó Vóta na Seirbhíse Cúirteanna a tháirgeadh i
bhformáid chaighdeánach ag an Stiúrthóireacht Airgeadais. Síníonn an
Príomhfheidhmeannach (an t-Oifigeach Cuntasaíochta) í agus cuirtear ar aghaidh
ansin chuig an Roinn Airgeadais í agus coinnítear cóipeanna di sa Stiúrthóireacht.
Ní mór na tuarascálacha sin a chur faoi bhráid na Roinne Airgeadais laistigh de 10
lá ó dheireadh gach míosa.

Deimhnithe Imréitigh Cánach
Coinníonn an stiúrthóireacht lárchlár de gach deimhniú imréitigh cánach a
fhaigheann an tSeirbhís Chúirteanna óna cuid custaiméirí le linn di a gnó a
dhéanamh. Cuirtear an clár ar fáil d’oifigí cúirte mar is cuí.

Cuntas Mionairgid
Coinníonn an stiúrthóireacht cuntas úis beag a fhreastalaíonn ar gach oifig i
bpríomhoifig na Seirbhíse Cúirteanna.

Comhaontú Leibhéal Seirbhíse
Tá comhaontú leibhéal seirbhíse curtha i bhfeidhm le Rannán Airgeadais na
Roinne Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, i leith na seirbhísí a
sholáthraíonn sé don tSeirbhís Chúirteanna maidir le párolla agus cuntais iníoctha
ach go háirithe.
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Ilghnéitheach
Seirbhísí Comhairleacha a Fhostú
Faoi Chomhaontú Buiséid Riaracháin na Seirbhíse Cúirteanna 2006 – 2008,
Alt 8.7, Seirbhís Chomhairleacha agus ag féachaint d'fhorálacha Ailt 6(2)(h) an
Achta um Sheirbhís Chúirteanna, 1998, tarmligtear don Phríomhfheidhmeannach
ceadú chun caiteachas a thabhú ar sheirbhísí comhairleachta nach mbaineann le
TF faoi réir choinníollacha áirithe:
●

Prionsabail dea-chleachtais ghinearálta a rialaíonn rannpháirtíocht na

gcomhairleach sa státseirbhís, mar atá leagtha amach i “Treoirlínte do
Rannpháirtíocht na gComhairleach sa Státseirbhís”, atá eisithe ag an
Roinn Airgeadais chuig na Ranna/Oifigí go léir. Tá an doiciméad seo ar
fáil chomh maith ó láithreán gréasáin na Roinne Airgeadais ag
www.finance.gov.ie.
● Nósanna imeachta ginearálta a rialaíonn dámhachtain na gconarthaí
poiblí, mar atá leagtha amach ar Thairseach Soláthair na hEarnála Poiblí
ar www.e-tender.gov.ie
● An Roinn Airgeadais, Ciorclán 16/97: Socruithe Tarmligthe Nua do
Chaiteachas atá gaolmhar le TF (a chuimsíonn trealamh oifige).
● “Treoirlínte Breise Formheasta do Chonarthaí Comhairleacha Áirithe”
mar atá eisithe ag Roinn an Taoisigh tar éis Tuarascála Uí Choigligh. Tá
siad seo ar fáil ó láithreáin gréasáin Roinne an Taoisigh ag
www.taoiseach.gov.ie
Tá dualgas ar an tSeirbhís Chúirteanna chun (i) ríomh-chlárlanna na gcomhairleach
acu a chothabháil agus (ii) aistriú faisnéise a áirítear ann ar bhonn ráithiúil go
bunachar sonraí lárnach atá lonnaithe sa Roinn Airgeadais. Baineann an riachtanas
tuairiscithe leis na comhairligh ar fad.

Soláthar Earraí & Seirbhísí
Tagann dámhachtain chonarthaí (a chuimsíonn conarthaí TF) na Seirbhíse
Cúirteanna le nósanna imeachta atá leagtha amach i bhfoilseacháin na Roinne
Airgeadais ar “Treoirlínte an tSoláthair Phoiblí -Próiseas Iomaíoch” a thagann in áit
“Soláthar Poiblí – Eagrán 1994” (an Leabhar Glas).
Is féidir Soláthar Poiblí a shainmhíniú mar éadáil na n-oibreacha, soláthairtí agus
seirbhísí ag comhlachtaí poiblí, cibé trí chonradh foirmiúil nó eile. Réimníonn sé ó
cheannach na soláthairtí nó seirbhísí gnáthaimh, go tairiscint fhoirmiúil agus socrú
na gconarthaí, go tionscadail mhóra bonneagair, trí raon leathan agus éagsúil
d'údaráis chonraitheoireachta.
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TIs údarás conarthach í an tSeirbhís Chúirte faoi Threoracha AE, mar chomhlacht
atá rialaithe ag an Dlí Poiblí. Mar údarás conarthach, tá soláthar na Seirbhíse
Cúirteanna rialaithe ag Treoracha Soláthair Phoiblí AE athbhreithnithe, Treoir
2004/18/CE ar an 31 Márta 2004, agus trasuite go dlí ag Ionstraim Reachtúil 329 i
Meitheamh 2006. Ina theannta sin, leanann an tSeirbhís Chúirteanna Treoirlínte
na Roinne Airgeadais ar Thairiscint Iomaíoch (2004) nuair is cuí, agus tá Beartas
Soláthair acu féin seolta i Márta 2007.

Achtanna um Chosaint Sonraí 1988 & 2003
Is mian leis an tSeirbhís Chúirteanna géilleadh go hiomlán don Reachtaíocht um
Chosaint Sonraí, agus tá ráiteas polasaí agus treoirlínte foilsithe acu, do bhaill
foirne ar Chosaint Sonraí.
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Aguisín 1 - Liosta Sinsearachta Breithiúna
An Chúirt Uachtarach
An
An
An
An
An
An
An
An

Breitheamh Onórach John L. Murray, An Príomh-Bhreitheamh
Breitheamh Onórach Susan Denham
Breitheamh Onórach Adrian Hardiman
Breitheamh Onórach Hugh Geoghegan
Breitheamh Onórach Nial Fennelly
Breitheamh Onórach Nicholas Kearns
Breitheamh Onórach Fidelma Macken
Breitheamh Onórach Joseph Finnegan

An Ard-Chúirt
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
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Breitheamh Onórach Richard Johnston, Uachtarán
Breitheamh Onórach Vivian Lavan
Breitheamh Onórach Paul Carney
Breitheamh Onórach Declan Budd
Breitheamh Onórach Mary Laffoy
Breitheamh Onórach Michael Moriarty
Breitheamh Onórach Peter A. Kelly
Breitheamh Onórach Kevin C. O’Higgins
Breitheamh Onórach John Quirke
Breitheamh Onórach Iarfhlaith O'Neill
Breitheamh Onórach Roderick Murphy
Breitheamh Onórach Paul Butler
Breitheamh Onórach Daniel Herbert
Breitheamh Onórach Liam McKechnie
Breitheamh Onórach Henry Abbott
Breitheamh Onórach Eamon de Valera
Breitheamh Onórach Mary Finlay Geoghegan
Breitheamh Onórach Michael Peart
Breitheamh Onórach Barry White
Breitheamh Onórach Paul Gilligan
Breitheamh Onórach Sean Ryan
Breitheamh Onórach Elizabeth Dunne
Breitheamh Onórach Michael Hanna
Breitheamh Onórach John MacMenamin
Breitheamh Onórach Frank Clarke

Aguisíní
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An

Breitheamh
Breitheamh
Breitheamh
Breitheamh
Breitheamh
Breitheamh
Breitheamh
Breitheamh
Breitheamh
Breitheamh
Breitheamh
Breitheamh
Breitheamh

Onórach
Onórach
Onórach
Onórach
Onórach
Onórach
Onórach
Onórach
Onórach
Onórach
Onórach
Onórach
Onórach

Cuid 3

Kevin Haugh
Kevin Feeney
Brian McGovern
Peter Charleton
Maureen Clark
John Hedigan
Bryan McMahon
George Birmingham
Mary Irvine
John Edwards
Patrick McCarthy
Garrett Sheehan
Daniel O’Keeffe

An Chúirt Chuarda
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An

Breitheamh Onórach Matthew F. Deery, Uachtarán
Breitheamh Onórach Esmond Smyth
tOnórach an Breitheamh Patrick J. Moran
tOnórach an Breitheamh Harvey Kenny
tOnórach an Breitheamh Anthony Kennedy
tOnórach an Breitheamh Alison Lindsay
tOnórach an Breitheamh Raymond Gerard T. Groarke
tOnórach an Breitheamh P. Frank O’Donnell
tOnórach an Breitheamh Michael White
tOnórach an Breitheamh Olive Buttimer
tOnórach an Breitheamh Joseph Gerard Matthews
tOnórach an Breitheamh Patrick John McCartan
tOnórach an Breitheamh Carroll Moran
tOnórach an Breitheamh Jacqueline Linnane
tOnórach an Breitheamh John D. O’Hagan
tOnórach an Breitheamh Yvonne Murphy
tOnórach an Breitheamh Desmond P. Hogan
tOnórach an Breitheamh Michael O’Shea
tOnórach an Breitheamh Sean O’ Donovan
tOnórach an Breitheamh Katherine Delahunt
tOnórach an Breitheamh Alan Mahon
tOnórach an Breitheamh Mary Faherty
tOnórach an Breitheamh Gerard Keys
tOnórach an Breitheamh Patricia Ryan
tOnórach an Breitheamh Miriam Reynolds-Buckley
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An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An

tOnórach
tOnórach
tOnórach
tOnórach
tOnórach
tOnórach
tOnórach
tOnórach
tOnórach
tOnórach
tOnórach
tOnórach
tOnórach

an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an

Breitheamh James O’Donohoe
Breitheamh Alice Doyle
Breitheamh Doirbhile Flanagan
Breitheamh Donagh MacDonagh
Breitheamh Cornelius Murphy
Breitheamh Terence O’Sullivan
Breitheamh Thomas Teehan
Breitheamh Anthony Hunt
Breitheamh Rory MacCabe
Breitheamh Martin Nolan
Breitheamh Gerard Griffin
Breitheamh Petria McDonnell
Breitheamh Raymond Fullam

An Chúirt Dúiche
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
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tOnórach an Breitheamh Miriam Malone, Uachtarán
Breitheamh Oliver McGuinness
Breitheamh John F. Neilan
Breitheamh Mary Martin
Breitheamh Joseph Mangan
Breitheamh Flannan Brennan
Breitheamh William Hamill
Breitheamh James Paul McDonnell
Breitheamh Thomas Fitzpatrick
Breitheamh William Harnett
Breitheamh Donnchadh O’Buachalla
Breitheamh Michael Pattwell
Breitheamh Uinsin MacGruairc
Breitheamh John Brophy
Breitheamh Gerard Haughton
Breitheamh Terence Finn
Breitheamh Mary O’Halloran
Breitheamh Clare Leonard
Breitheamh Murrough Connella
Breitheamh Mary Fahy
Breitheamh William Early
Breitheamh John O’Neill
Breitheamh David Riordan
Breitheamh Catherine Murphy
Breitheamh Mary Collins
Breitheamh Constantine O’Leary

Aguisíní
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
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Breitheamh James Scally
Breitheamh James O’Connor
Breitheamh David Anderson
Breitheamh Mary Devins
Breitheamh Thomas O’Donnell
Breitheamh Patrick Brady
Breitheamh Timothy Lucey
Breitheamh Seán MacBride
Breitheamh Leo Malone
Breitheamh Gerard Furlong
Breitheamh James McNulty
Breitheamh Conal Gibbons
Breitheamh Bridget Reilly
Breitheamh Geoffrey Browne
Breitheamh Cormac Donal Dunne
Breitheamh Bryan Cornelius Smyth
Breitheamh Anne Watkin
Breitheamh John Coughlan
Breitheamh Aingeal Ní Chondúin
Breitheamh Hugh O’Donnell
Breitheamh Ann Ryan
Breitheamh Patrick Clyne
Breitheamh Derek McVeigh
Breitheamh Brian Sheridan
Breitheamh Aeneas McCarthy
Breitheamh Dympna Cusack
Breitheamh Patrick McMahon
Breitheamh Desmond Zaidan
Breitheamh Anthony Halpin
Breitheamh John Lindsay
Breitheamh Eamon O’Brien
Breitheamh Elizabeth MacGrath
Breitheamh Denis McLoughlin
Breitheamh David McHugh
Breitheamh Kevin Kilrane
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Aguisín 2
Bord na Seirbhíse Cúirteanna
An Breitheamh Onórach John L. Murray

An Príomh-Bhreitheamh agus Cathaoirleach
an Bhoird

An Breitheamh Onórach Richard Johnson

Uachtarán na hArd-Chúirte

An Breitheamh Onórach Susan Denham

Tofa ag Gnáth-Bhreithiúna na Cúirte
Uachtaraí

An Breitheamh Onórach John Quirke

Ainmnithe ag an bPríomh-Bhreitheamh

An Breitheamh Onórach Iarflaith O'Neill

Tofa ag Gnáth-Bhreithiúna na hArd-Chúirte

An Breitheamh Onórach Matthew Deery

Uachtarán na Cúirte Cuarda

An tOnórach an Breitheamh Patrick Moran Tofa ag Gnáth-Bhreithiúna na Cúirte
Cuarda
An tOnórach an Breitheamh Miriam Malone Uachtarán na Cúirte Dúiche
An Breitheamh Flanann Brennan

Tofa ag Gnáth-Bhreithiúna na Cúirte Dúiche

An tUasal P.J. Fitzpatrick

Príomhfheidhmeannach Sheirbhís na
Cúirteanna

An tUasal Eoghan Fitzsimons
An tUasal Owen M. Binchy

Ainmnithe ag Cathaoirleach na Comhairle
Barra
Ainmnithe ag Uachtarán an Dlí-Chumainn

An tUasal Kevin Fidgeon

Tofa ag Foireann Sheirbhís na Cúirteanna

An tUasal Noel Waters

Oifigeach na Roinne Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí agus
ainmnithe ag an Aire Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí

An tUasal Olive Braiden

Ainmnithe ag an Aire Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí chun
custaiméirí na seirbhísí a sholáthraíonn na
Cúirteanna a ionadú

An tUasal Esther Lynch
An tUasal Liam Farrell
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Ainmnithe ag Comhdháil na
gCeardchumann
Ainmnithe ag an Aire Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí
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Cuid 3

Aguisín 3
Coistí Rialacha na Cúirte
Coiste Rialacha na nUaschúirteanna
Uachtarán na hArd-Chúirte, An Breitheamh Onórach Richard Johnston (LeasChathaoirleach).
An Breitheamh Onórach Adrian Hardiman, Breitheamh na Cúirte Uachtaraí.
An Breitheamh Onórach Joseph Finnegan, Breitheamh na Cúirte Uachtaraí.
An Breitheamh Onórach Liam McKechnie, Breitheamh na hArd-Chúirte
An Breitheamh Onórach Elizabeth Dunne, Breitheamh na hArd-Chúirte
Máistir na hArd-Chúirte, An tUasal Edmond W. Honohan S.C.
An tUasal Lyndon McCann, S.C. ainmnithe ag Comhairle Bharra na hÉireann.
An tUasal Tony Hunt, B.L., ainmnithe ag Comhairle Bharra na hÉireann.
An tUasal Patrick Groarke, Dlíodóir, ainmnithe ag Dlí-Chumann na hÉireann
An tUasal Patrick O’ Connor, Dlíodóir, ainmnithe ag Dlí-Chumann na hÉireann
An tUasal Mary Cummins, Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit, ceaptha chun gníomhú
in ionad an Ard-Aighne.
An tUasal Noel Rubotham, Stiúrthóir, Bord na Seirbhíse Cúirteanna (Ainmní an
Phríomhfheidhmeannaigh).

Coiste Rialacha na Cúirte Cuarda
Uachtarán na Cúirte Cuarda, An tOnórach an Breitheamh Matthew Deery
(Cathaoirleach).
An Breiteamh Onórach Katherine Delahunt, Breitheamh na Cúirte Cuarda.
An Breitheamh Onórach Alison Lindsay, Breitheamh na Cúirte Cuarda
An tUasal Patrick Hunt, S.C., ainmnithe ag Comhairle Bharra na hÉireann.
An tUasal Fergal Foley, B.L., ainmnithe ag Comhairle Bharra na hÉireann.
An tUasal J. Doherty, Dlíodóir, ainmnithe ag Dlí-Chumann na hÉireann.
An tUasal Joseph T. Deane, Dliodóir, ainmnithe ag Dlí-Chumann na hÉireann.
An tUasal Ann Spaine, B.L., ainmnithe ag an Ard-Aighne.
An tUasal Noel Rubotham, Bord na Seirbhíse Cúirteanna (Ainmní an
Phríomhfheidhmeannaigh).
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Coiste Rialacha na Cúirte Dúiche
Uachtaran na Cúirte Dúiche, An tOnórach Miriam Malone (Cathoirleach).
An Breitheamh Uinsin MacGruairc, Breitheamh na Cúirte Dúiche.
An Breitheamh Mary Devins, Breitheamh na Cúirte Dúiche.
An Breitheamh Tom O'Donnell, Breitheamh na Cúirte Dúiche.
An Breitheamh Brian Sheridan, Breitheamh na Cúirte Dúiche.
An tUasal Hugh O'Neill, Dlíodóir, ainmnithe ag Dlí-Chumann na hÉireann.
An tUasal Fiona Twomey, Dlíodóir, ainmnithe ag Dlí-Chumann na hÉireann.
An tUasal Jeffers, B.L., ainmnithe ag Comhairle Bharra na hÉireann.
An tUasal Noel A. Doherty, Bórd na Seirbhíse Cúirteanna (Ainmní an
Phríomhfheidhmeannaigh).
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Aguisín 4
Príomhfheidhmeannach agus Stiúrthóirí na Seirbhíse
Cúirteanna
Oifig

Ainm

Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin

An tUasal P.J. Fitzpatrick

Seoladh
15/24 Sráid an
Fhionnuisce Thuaidh
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

Stiúrthóirí
An Ard-Chúirt agus
an Chúirt Uachtarach
Oibríochtaí na gCúirteanna

An tUasal Nuala
McLoughlin

Cúirteanna Cuarda agus
Dúiche
Oibríochtaí na gCúirteanna

Folúntas

Seirbhísí Corparáideacha
An tUasal Brendan Ryan
Acmhainní Daonna

Rannán T.F.C
na gCuirteanna

15/24 Sráid an
Fhionnuisce Thuaidh
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

An tUasal Olive Caulfield
(Príomhoifigeach)

15/24 Sráid an
Fhionnuisce Thuaidh
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

An tUasal Sean Quigley

15/24 Sráid an
Fhionnuisce Thuaidh
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

An Stiúrthóireacht
Airgeadais

Athchóiriú agus Forbairt
Stiúrthóireacht

15/24 Sráid an
Fhionnuisce Thuaidh
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.
15/24 Sráid an
Fhionnuisce Thuaidh
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

An tUasal Nole Rubotham

An tUasal John Coyle

Teach Cúirte Shráid na
Faiche, Sráid Hailstean,
Baile Átha Cliath 7.
15/24 Sráid an
Fhionnuisce Thuaidh
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.
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Bainisteoirí Reigiúnacha
Bainisteoir Réigiunach

Oifig

Réigiún

Iartharach
An tUasal Brendan
McDonald

An tSeirbhís Chúirteanna,
An Meal, Caisleán an
Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Gaillimh
Maigh Eo
An Clár agus Sligeach

Deisceartach
An tUasal Eamon Kiely

An tSeirbhís Chúirteanna,
Aonad 74,
Caladh Penrose
Cé Penrose
Corcaigh.

Corcaigh
Ciarraí
Luimneach
Tiobraid Árann
Port Láirge

Tuaisceartach
An tUasal Paula Lyons

An tSeirbhís Chúirteanna,
Teach Cúirte
Muineachán.

Liatroim
An Cabhán
Muineachán
Dún na nGall agus Lú

Oirthearach
An tUasal Gerard Nugent

Lár-Réigiún
An tUasal Barry Conroy
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An tSeirbhís Chúirteanna,
Teach na Cúirte,
An Nás,
Co. Chill Dara

An tSeirbhís Chúirteanna,
Oifig Réigiúnach an LárRéigiúin
Bóthar Charleville
An Tulach Mhór,
Co. Uíbh Fhailí

Ceatharlach
Cill Chainnigh
Cill Dara
Cill Mhantáin agus
Loch Garman
Laois
Longfort
An Mhí
Uíbh Fhailí
Ros Comáin
An Iarmhí

Aguisíní

Cuid 3

Aguisín 5
Cuarda na gCúirteanna Cuarda agus Cláraitheoirí
Contae
Cuaird

Contae

Cláraitheoir Contae

Áth Cliath

Áth Cliath

An tUasal Susan Ryan

Corcaigh

Corcaigh

Deirdre O'Mahony Uasal

Tuaisceartach

An Cabhán, Dún na nGall,
Liatroim, Muineachán.

An tUasal Joseph Smyth
Geraldiine O'Connor Uasal
An tUasal Kevin Doherty
An tUasal Josephine Duffy

Lár-Réigiún

Laois, Longfort, Offaly,
Ros Comáin, Sligeach, .
an Iarmhí

An tUasal Paul
Fetherstonhaugh
An tUasal Imelda Branigan
An tUasal Veronica Lambe
An tUasal William Lyster
An tUasal Kieran Mc
Dermott
An tUasal Elizabeth Sharkey

Oirthearach

Cill Dara, Lú,
An Mhí, Cill Mhantáin.

An
An
An
An

Iar-Dheisceartach

An Clár, Ciarraí, Luimneach.

An tUasal Patrick Wallace
An tUasal Padraig Burke
An tUasal Patrick Meghan

Oir-Dheisceartach

Ceatharlach, Cill Chainnigh,
Tiobráid Árann, Port Láirge,
Loch Garman.

An
An
An
An
An

Iartharach

Gaillimh, Maigh Eo.

An tUasal Marian Chambers
Higgins
An tUasal Fintan Murphy

tUasal
tUasal
tUasal
tUasal

tUasal
tUasal
tUasal
tUasal
tUasal

Eithne Coughlan
Mairead Ahern
Máire Tehan
Breda Allen

Patricia Casey
Mary Enright
Mary Delahanty
Niall Rooney
Marie Garahy
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Appendix 6
Dublin Metropolitan District Courts

Uimh.
na Cúirte
20
40
41
44
45
46
47
49

50
51
52

53
54

55
56

Cásanna Cúram Leanaí
Gnó sibhialta agus Mionéilimh
Dlí Teaghlaigh
Duilleoga na gcúiseamh coiriúil
Duilleoga na gcúiseamh coiriúil
Duilleoga na gcúiseamh coiriúil
Dlí Teaghlaigh
Gnó sibhialta agus Ionchúisimh
le Ranna Rialtais agus Comhlachtaí
Stáit Eile
Duilleoga na gcúiseamh coiriúil (chun
cásanna a éisteacht amháin)
Páirceáil agus gairmeacha
Gairmeacha ionsaithe agus oird phoiblí
Ceadúnú agus duilleoga na gcúiseamh coiriúil
um ord poiblí
Cásanna um Thiomáint ar Meisce le lua
Gairmeacha um Thrácht ar Bhóithre agus
gairmeacha eile
Coireanna um Thiomáint ar Meisce agus
tiomáint
ceadúnais a thabhairt ar ais
An Chúirt leanaí
Cásanna fada ócáideacha

Laethanta ar a
suíonn an Chúirt
Luan go hAoine
Luan
Luan
Luan
Luan
Luan
Luan

go
go
go
go
go
go

hAoine
Satharn
hAoine
hAoine
hAoine
hAoine

Luan go hAoine
Luan go hAoine
Luan go hAoine

Luan go hAoine
Luan go hAoine

Luan go hAoine
De réir mar a

Cill Mhaighneann Duilleoga na gcúiseamh coiriúil

bhíonn riachtanach
Luan go hAoine

Tamhlacht

Luan go hAoine

Sórd
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Gnó a Rinneadh

Duilleoga na gcúiseamh coiriúil agus
gairmeacha
Gnó na n-óg
Dlí Teaghlaigh, coiriúil, ceadúnú, sibhialta
agus forfheidhmiú, mionéilimh

Dé Máirt amháin
Dé Luain, De Máirt
agus Dé Céadaoin

Baile Brigín

Dlí Teaghlaigh, coiriúil, ceadúnú,
sibhialta agus forfheidhmiú

gach Déardaoin

Dún Laoghaire

Sibhialta, dlí teaghlaigh, coiriúil, ceadúnú

Luan go hAoine

Cnoc na Seimre

Coiriúil (an chúirt athchuir)

Luan go hAoine

Cúirt Cóireála
Drugaí

Coimpléasc Cúirte Richmond

Dé Máirt (in) agus
Déardaoin (in)

Aguisíní

Cuid 3

Aguisín 7
Dúichí na gCúirteanna Dúiche Cúigeacha agus Ceantair na
gCúirteanna Dúiche
Uimhir na Dúiche

Ceantair Cúirte sa Dúiche

Uimh. an Cheantair 1
Breitheamh Sannta:
An Breitheamh Kevin
Kilrane

Béal Átha Seanaidh
Bun Cranncha
Carn Domhnach
Dún na nGall

Na Gleannta
Leitir Ceanainn
An Fál Carrach
An Clochán Liath

Uimh. an Cheantair 2
Breitheamh Sannta:
An Breitheamh Oliver
McGuinness

Baile an Mhóta
Mainistir na Búille
Iascaigh
Gráinseach
Inis Eascair Abhann

Cluainín Uí Ruairc
Baile idir Dhá Abhainn
Sligeach
Tobar an Choire
Béal an Átha Mhóir

Uimh. an Cheantair 3
Breitheamh Sannta:
An Breitheamh Mary Devins

Acaill
Béal an Átha
Baile an Róba
Baile an Chaisil
Baile Chruaich
Béal an Mhuirthead

Caisleán an Bharraigh
Béal Easa
Coillte Mach
Baile na Muc
Cathair na Mart

Uimh. an Cheantair 4
Breitheamh Sannta:
An Breitheamh Geoffrey
Browne

Bealach an Doirín
Béal Átha hAmhnais
Clár Chlainne Mhuiris
Cora Droma Rúisc
Caisleán Riabhach

Baile Chathail
An Dún Mór
Gleann na Madadh
Ros Comáin
Mainistir na mBuillí

Ármhach
Coill an Chollaigh
Béal Átha Conaill agus
Muileann Iarainn
Baile na Lorgan
Carraig Mhachaire Rois

Muinchille
An Cabhán
Cluain Eois
Muineachán
Achadh an Iúir

Uimh. an Cheantair 5
Breitheamh Sannta:
An Breitheamh Sean McBride

Uimh. an Cheantair 6
Breitheamh Sannta:
An Breitheamh Flannan
Brennan

Droichead Átha
Dún Dealgan
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Uimhir na Dúiche
Uimh. an Cheantair 7
Breitheamh Sannta:
An Breitheamh Mary Fahy

Carna
An Clochán
Doire an Fhéich
Gaillimh
Áth Cinn

Cill Rónáin
Uachtar Ard
An Spidéal
Tuaim

Uimh. an Cheantair 8
Breitheamh Sannta:
Folúntas

Baile Átha Luain
Baile Átha na Sluaighe
Beannchar
Biorra
Buiríos Uí Chéin
Cill Chormaic

Baile Locha Riach
An Creagán
An tAonach
Port Omna
Dún an Uchta

Uimh. an Cheantair 9
Breitheamh Sannta:
An Breitheamh John Neilan

Baile na gCros
Éadan Doire
Gránard, Cill Liúcain

Longfort
An Muileann gCearr
Tulach Mhór

Uimh. an Cheantair 10
Breitheamh Sannta:
An Breitheamh Thomas
Fitzpatrick

Atha Fherdia
Dún Seachlainn
Ceanannas

An Uaimh
Baile Átha Troim

Uimh. an Cheantair 11
Breitheamh Sannta:
An Breitheamh Joseph
Mangan

Baile Átha an Rí
Cora Finne
Inis
Inis Díomáin
Gort
Cill an Dísirt
Cill Chaoi
Cill Dalua

Cill Rúis
Cinn Mhara
Lios Dúin Bhearna
Sráid na Cathrach
An Scairbh
Sionainn
An Tulach

Uimh. an Cheantair 13
Breitheamh Sannta:
An Breitheamh Mary
O'Halloran
Uimh. an Cheantair 14
Breitheamh Sannta:
An Breitheamh Thomas
O'Donnell

Mainistir na Féile
Brú
Cill Mochallóg

Lios Tuathail
An Caisleán Nua Thiar
Ráth Caola

Uimh. an Cheantair 15
Breitheamh Sannta:
An Breitheamh Mary Martin

Cúil an tSúdaire
Port Laoise

Uimh. an Cheantair 16
Breitheamh Sannta:
An Breitheamh Murrough
Connellan
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Ceantair Cúirte sa Dúiche

Cathair Luimnigh
An Port Nua
Durlas

An tInbhear Mór
Bealach Conghlais
Bré

Ros Cré
An Teampall Mór

Cill Mhantáin

Aguisíní

Uimhir na Dúiche

Cuid 3

Ceantair Cúirte sa Dúiche

Uimh. an Cheantair 17
Breitheamh Sannta:
An Breitheamh James O'Connor

Cathair Saidhbhín
Oileán Chiarraí
An Daingean
Neidín

Cill Airne
Cill Orglan
Trá Lí

Uimh. an Cheantair 18
Breitheamh Sannta:
An Breitheamh James McNulty

Droichead na Bandan
Beanntraí
Baile Chaisleáin Bhéara
Cloich na Coillte
Áth an Chóiste
Dún Mánmhaí

Cionn tSáile
Maigh Chromtha
Sráid an Mhuilinn
An Scoil
An Sciobairín

Uimh. an Cheantair 19
Breithiúna Sannta:
An Breitheamh Uinsin MacGruairc
Cathair Chorcaí
An Breitheamh Constantine
O’Leary
An Breitheamh David Riordan
Uimh. an Cheantair 20
Breitheamh Sannta:
An Breitheamh Michael Pattwell

An Cóbh
Mainistir Fhear Mhaí
Ceann Toirc

Mala
Mainistir na Corann
Baile Mhistéil

Uimh. an Cheantair 21
Breitheamh Sannta:
An Breitheamh Terence Finn

An Chathair
Ceapach Choinn
Carraig na Siúire
Caiseal
Cluain Meala
Dún Garbháin

Cill Náile
Lios Mór
Tulach an Iarainn
Tiobraid Árann
Eochaill

Uimh. an Cheantair 22
Breitheamh Sannta:
An Breitheamh William Harnett

Ceatharlach
Caisleán an Chomhair
Cill Chainnigh

Uimh. an Cheantair 23
Breitheamh Sannta:
An Breitheamh Donnchadh Ó
Buachalla

Inis Córthaidh
Guaire
Ros Mhic Thriúin

Uimh. an Cheantair 24
Breitheamh Sannta:
Folúntas

Dúiche Chathair Phort Láirge

Uimh. 25
Breitheamh Sannta:
An Breitheamh Desmond Zaidan

Baile Átha Í
Cill Choca

Loch Garman

Cill Dara
An Nás
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Aguisín 8
Cléireachas na gCúirteanna Dúiche Cúigeacha, Dúichí
na gCúirteanna agus Ceantair na gCúirteanna a
Fhreastalaítear
Suíomh na hOifige Cúirte

Baile Átha Luain, Co. na
hIarmhí
Béal an Átha, Co. Mhaigh
Eo

An Príomhchléireach

An tUasal Martin Conlon Baile Átha Luain (8), Cill Chormaic (8)
An tUasal Siobhan Terry

An tUasal Eugene
Béal Átha na Sluaighe, Co. Noonan
na Gaillimhe
Cloich na Coillte, Co.
Chorcaí

Bré, Co. Chill Mhantáin
Ceatharlach
Cora Droma Rúisc ,
Co. Liatroma

Dúichí na gCúirteanna
Uimh. na Dúiche ar a
bhFreastalaíonn an Oifig Cúirte

Béal an Átha (3),
Béal an Mhuirthead (3), Baile an
Chaisleáin (3), Béal Easa (3), Iascaigh
(2), Inis Eascair Abhann (2), Baile
Chruaich (3), Béal Átha na Muice (3)
Béal Átha na Sluaighe (8),
An Creagán (8), Beannchar (8) Dún an
Uchta (8), Gleann na Madadh (4)

An tUasal Denis Noonan Droichead na Bandan (18), Maigh

An tUasal Alan
Donnellan
An tUasal Ray Keyes
An tUasal Leo Mulvey

Caisleán an Bharraigh, Co.
An tUasal Peter Mooney
Mhaigh Eo

Chromtha (18), Dún Mánmhaí (180,
Cloich na Coillte (18) An Sciobairin
(18),
An Scoil (18), Beanntraí (18)
An tInbhear Mór (23), Bré (16), Rath
Droma (23), Cill Mhantáin (23)
Ceatharlach (15), Baile Átha Í (15), An
Tulach (23), Bealach Conglais (16)
Béal an Átha Mhóir (5), Mainistir na
Búille (2),
Cora Droma Rúisc (4)
Caisleán an Bharraigh (3), Acaill (3),
Cathair na Mart (3), Clár Chlainne
Mhuiris (4), Coillte Mach (3)
An Cabhán (5), Ármhach (5), Coill an

An Cabhán

An tUasal Noel Brennan Chollaigh (5),Achadh an Iúir (5),

Muinchille (5), Béal Átha Conaill agus
Muileann Iarainn (5)

Cluain Meala, Co. Tiobraid
Cluain Meala, An Chathair, Tiobráid
An
tUasal
Peter
Golden
Árann, Caiseal, Cill Náile, Ceapach
Árann
Choinn (Gach Ceann i nDúiche Uimh.
21)
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Aguisíní
Suíomh na hOifige Cúirte

Corcaigh

An Príomhchléireach

An tUasal Finbarr
Bracken

Doire an Fhéich,
Co. na Gaillimhe

An tUasal John Browne

Dún na nGall

An tUasal Joe O’Grady

Droichead Átha, Co. Lú
Dún Dealgan, Co. Lú
Inis, Co. an Chláir

Mainistir Fhear Mhaí
Corcaigh

Gaillimh

Cill Chainnigh
Cill Airne Chiarraí

Leitir Ceanainn, Co.
Dhún na nGall
Luimneach

Cuid 3

Dúichí na gCúirteanna
Uimh. na Dúiche ar a
bhFreastalaíonn an Oifig Cúirte
Cathair Chorcaí (19), Cóbh (20), Áth an
Chóiste (18), Cionn tSáile (18)
Doire an Fhéich (7), An Spidéal (7), An
Clochán, Carna, Uachtar Ard, Cill
Rónáin (7), Na Gleannta (1)
Dún na nGall, na Gleannta, An
Clochán Liath, Béal Átha Seannaidh,
(Gach Ceann i nDúiche Uimh.1)

An tUasal Frank
Dunne
An tUasal Daniel
Doyle

Droichead Átha, Dún Leire
(Gach Ceann i nDúiche Uimh.6)

An tUasal Josephine
Tone

Inis, Cill Rúis, Cill Chaoi, Cill Dísirt,
Tulach, Cill Dalua, Cora Finne, Lios
Dúin Bhearna, Inis Díomáin, Sráid na
Cathrach, Sionainn (Gach Ceann i
nDúiche Uimh. 12)

Dún Dealgan, Cairlinn, Baile Átha
Fhirdia (Gach Ceann i nDúiche Uimh.
6)

An tUasal Tomás De
Brún (Thomas Browne)

Mainistir Fhear Mhaí (20),
Lios Mór (21),
Baile Mhistéala (20),
Tulach an Iarainn (21)

An tUasal Peter Raftery

Gaillimh (7), Áth an Rí (12),
Gort (12), Ceann Mhara (12), Áth an
Chinn (7)

An tUasal Liam Nolan

Cill Chainnigh (22)
Baile Thomáis (22)

An tUasal Aidan Mac
Amhlaoi

Cill Airne (17), Cill Orglan (17), Cathair
Saidhbhín (17), Neidín (17), Baile
Chaisleáin Bheárra (18)

An tUasal Val Cronin

Leitir Ceanainn, Bun Chranncha
An Fál Carrach, Carn Domhnach
(Gach Ceann i nDúiche Uimh. 1)

An tUasal Noel
Chambers

Cathair Luimnigh (14),
An Baile Nua (14), Cill Mochealóg
(13), Brú (13), Rath Caola (13)
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Suíomh na hOifige Cúirte

An Príomhchléireach

Lios Tuathail, Co.
Chiarraí

An tUasal Peter Cotter

Lios Tuathail, An Caisleán Nua,
Mainistir na Féile (Gach Ceann i
nDúiche Uimh. 13)

Longfort

An tUasal Kevin
Murphy

Baile Locha Riach, Co.
na Gaillimhe

An tUasal Josephine
Mulherrin

Baile Locha Riach (8), Port Omna (8),
Buiríos Uí Chéin (8), An Scairbh (12)

Mala, Co. Chorcaí

An tUasal Michael Mc
Evoy

Mala (20), Ceann Toirc (20), Sráid an
Mhuilinn (18)

Muineachán,
Co. Mhuineacháin

An tUasal Brendan
Cleary

An Muileann gCearr,
Co. na hIarmhí
An Nás, Co. Chill Dara

An tUasal Pat Kelly

An tAonach, Co.
Thiobraid Árann
Port Laoise, Co. Laoise

Ros Comáin
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Dúichí na gCúirteanna
Uimh. na Dúiche ar a
bhFreastalaíonn an Oifig Cúirte

An tUasal Conor
Delahunty
An tUasal John
Buckley
An tUasal Catherine
Magner
An tUasal Ita Scanlon

Sligeach

An tUasal Bill Cashell

Durlas, Co. Thiobraid
Árann

An tUasal Martin
Hanton

Trá Lí, Co. Chiarraí

An tUasal Richard
McElligott

Longfort, Gránard (Gach Ceann i
nDúiche Uimh. 9)

Muineachán (5), Cluain Eois (5), Baile
na Lorgain (6), Béal Átha Bheithe (6),
Carraig Mhachaire Rois (6)
An Muileann gCearr (9), Baile na
gCros (9), Cill Liúcáin (9)
An Nás (16), Cill Choca (10),
Cill Dara (16), Dún Luáin (16)
An tAonach (8), Biorra (8)
Port Laoise, Cúil an tSúdaire, Caisleán
an Chomhair (Gach Ceann i nDúiche
Uimh. 15)
Ros Comáin (4), Caisleán Riabhaigh
ina gcorpraítear Baile Aonraoi (4), Béal
na mBuillí (4), Baile Doirín (4)

Sligeach (2), Baile an Mhóta (2), An
Gráinseach (2), Tobar an Choire (2),
Baile Idir Dhá Abhainn (2), Baile
Cathail (4), Cluainín Uí Ruairc (2)

Durlas (14), An Teampall Mór (15), Ros
Cré (15)
Trá Lí, Oileán Ciarraí
An Daingean (Gach Ceann i nDúiche
Uimh. 17)

Aguisíní

Cuid 3

Suíomh na hOifige Cúirte

An Príomhchléireach

Dúichí na gCúirteanna
Uimh. na Dúiche ar a
bhFreastalaíonn an Oifig Cúirte

Baile Átha Troim, Co. na
Mí

An tUasal Audrey
Cadden
An tUasal Noeleen
Halpin

Baile Átha Troim, Dún Sheachlainn,
An Uaimh (Gach Ceann i nDúiche
Uimh. 10)

Tuaim, Co. na Gaillimhe

An tUasal Patricia

An Tulach Mhór, Co. Uíbh
Fhailí

Mulkerrin
An tUasal Denis
O’Leary

Port Láirge

An tUasal Jack Purcell

Port Láirge (22), Cill Mhic Thomáisín
(22), Carraig na Siúire (21)

Loch Garman

An tUasal Pat Looney

Inis Corthaidh, Guaire,
Ros Mhhic Thriúin, Loch Garman
(Gach Ceann i nDúiche Uimh. 23)

Eochaill, Co. Chorcaí

An tUasal Máiread O’
Neill

Eochaill (21), Dún Garbhán (20)

Tuaim (7), Baile an Róba (3), An Dún
Mór (4), Béal Átha hAmhnais (4)
An Tulach Mhór (9), Éadan Doire (9)

Mainistir na Corann (20)
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Aguisín 9
Oifigí Probháide Dúiche agus Táillí Iníoctha
Oifig Probháide Dúiche

Contae a Chlúdaítear

Oifig
Oifig
Oifig
Oifig
Oifig
Oifig
Oifig
Oifig
Oifig
Oifig
Oifig
Oifig
Oifig
Oifig

Maigh Eo
an Cabhán agus Longfort
Tiobraid Árann
Corcaigh
Dún na nGall
Lú agus Muineachán
Gaillimh agus Ros Comáin
Ceatharlach, Cill Chainnigh agus Laois
Luimneach agus an Clár
Uíbh Fhailí agus Iarmhí
Liatroim agus Sligeach
Ciarraí
Port Láirge
Loch Garman

Cúirte
Cúirte
Cúirte
Cúirte
Cúirte
Cúirte
Cúirte
Cúirte
Cúirte
Cúirte
Cúirte
Cúirte
Cúirte
Cúirte

Cuarda Chaisleán an Bharraigh
Cuarda an Chabhain
Cuarda Chluain Meala
Cuarda Chorcaí
Cuarda Leitir Ceanainn
Cuarda Dhún Dealgan
Cuarda na Gaillimhe
Cuarda Chill Chainnigh
Cuarda Luimnigh
Cuarda an Mhuilinn gCearr
Cuarda Shligigh
Cuarda Trá Lí
Cuarda Phort Láirge
Cuarda Loch Garman

Nuair a dhéanann dlíodóir iarratas thar ceann cliaint ar Dheontas Ionadaíochta is iad
na Táillí Iníoctha ar 1ú Lúnasa 2004 nó ina dhiaidh sin ar Bhundheontas Ionadaíochta
mar atá leagtha amach thíos (An tOrdú um An Chúirt Uachtarach agus an Ard-Chúirt
(Táillí), 2003) (I.R. Uimh. 444 de 2004):
Nuair nach sáraíonn an glanluach:
€1,250

€10

€3,000

€20

€6,250

€30

€9,500

€40

€12,500

€50

€25,000

€60

€37,500

€70

€50,000

€80

€62,000

€90

€75,000

€100

€87,500

€110

€100,000

€120

€112,500

€125

€125,000

€135

Maidir le gach €31,250 breise nó codánde sin
tá táille breise de €12 infheidhme.

134

Aguisíní

Cuid 3

Iarratais Phearsanta
Táillí Iníoctha ar 1ú Lúnasa 2004 nó ina dhiaidh sin ar Bhundheontas
Ionadaíochta (An tOrdú um An Chúirt Uachtarach agus an Ard-Chúirt (Táillí),
2003) (I.R. Uimh. 444 de 2004)
Euro

Táille

Euro

Táille

€1,250

€20

€375,000

€462

€3,000

€40

€406,250

€486

€6,250

€60

€468,750

€534

€9,500

€80

€500,000

€558

€12,500

€100

€531,000

€582

€25,000

€120

€562,000

€606

€37,500

€140

€593,750

€630

€50,000

€160

€625,000

€654

€62,500

€180

€656,250

€678

€75,000

€200

€687,500

€702

€87,500

€220

€718,750

€726

€100,000

€240

€750,000

€750

€112,000

€250

€781,250

€774

€125,000

€270

€812,500

€798

€156,250

€294

€843,750

€822

€187,500

€318

€875,000

€846

€218,750

€342

€906,250

€870

€250,000

€366

€937,500

€894

€281,000

€390

€968,750

€894

€312,000

€414

€1,000,000

€942

€343,000

€438
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Taillí Oifige Ginearálta
Cóip Oifigiúil Deontais

€6

Cóip Oifigiúil Uachta

€6

Cóip Dheimhnithe Deontais

€10

Cóip Dheimhnithe Uachta

€10

Cóip Dheimhnithe Uachta agus Deontais

€15

Cóip Dheimhnithe agus Shéalaithe Deontais

€10

Cóip Dheimhnithe agus Shéalaithe Uachta

€10

Cóip Dheimhnithe agus Shéalaithe Uachta agus Deontais

€15

Cóip Oifigiúil Uachta/Deontais le páipéir ar ordú

€3

Sceideal Sócmhainní
Cóip Dheimhnithe na Foirme Tréigin, Mionna, Uachtanna

€10

neamhchruthaithe srl.

€10

Táille chuardaigh ar gach cuardach a dhéantar
Táille chuardaigh ar gach cuardach a dhéantar tríd an bpost

€5
€10

Rialacha Oifig Táillí
Chun taisceadh: Fógra Iarratais
Fógra Foriarratais

€15

Mionnscríbhinn

€15

Caveat

€10

Rabhadh

€10

Deismireacht

€10

Subpoena

€10

Láithreas

€10

Comhthoil

€10

Chun Aistarraingt: Caveat
Iarratas
Chun bailiú:
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€15

€5
€5

Ordú Cúirte

€15

Ordú Taoibhe

€15

Ordú Comhthola

€15

Teastas Neamhláithris

€10

Ordú an Oifigigh Phrobháide

€20

Teastas an Bhreithimh

€20

Aguisíní

Cuid 3

Aguisín 10
Ainmneacha Teagmhála
Ceannoifig agus Stiúrthóireachtaí

Oifig

Suite ag:

Ainm:

Uimh. Ghutháin Uimh. Facs

Oifig an
hríomhfheidhmeannaigh

15/24 Sráid an Fhionnuisce
Thuaidh,Margadh na Feirme,
.
Baile
Átha Cliath 7.

An tUasal Brenda
Casey

(01) 888 6426

(01) 873 5242

An tUasal Joanne
McCarthy

(01) 888 6087

(01) 872 5669

(01) 888 6071

(01) 888 6063

(01) 888 6434

(01) 873 5242

(01) 888 6824

(01) 888 6090

(01) 888 6059

(01) 888 6006

Stiúrthóireachtaí
Oibríochtaí na Cúirte
Uachtaraí agus na
hArd-Chúirte

15/24 Sráid an Fhionnuisce
Thuaidh,Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

.

Oibríochtaí na gCúirteanna 15/24 Sráid an Fhionnuisce
Thuaidh,Margadh na Feirme,
Cuarda agus Dúiche
Baile Átha Cliath 7.

Ms. Claire
Fitzpatrick

15/24 Sráid an Fhionnuisce
Thuaidh,Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

Ms. Debby

15/24 Sráid an Fhionnuisce
Thuaidh,Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

An tUasal Eamon
Casey

An Stiúrthóireacht
Airgeadais

15/24 Sráid an Fhionnuisce
Thuaidh,Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

An tUasal Ujen
Naidoo

Rannán T.F.C. na
gCúirteanna

15/24 Sráid an Fhionnuisce
Thuaidh,Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

Seirbhísí Corparáideacha

Acmhainní Daonna

An Stiúrthóireacht
Athchóirithe agus
Forbartha

Mc Adams

An tUasal Jean Lynch

(01) 888 6714

(01) 872 4045

.

Teach Cúirte Shráid
na Faiche, Sráid na Faiche,
Baile Átha Cliath 1

(01) 888 6763

(01) 888 6768

(01) 888 6052

(01) 888 6005

An tUasal Fiona Farrell

(01) 888 6041
(01) 888 6009

(01) 872 6619

15/24 Sráid an Fhionnuisce
Thuaidh,Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

An tUasal Helen
Priestley

(01) 888 6431

(01) 873 5242

15/24 Sráid an Fhionnuisce
Thuaidh,Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

An tUasal Aisling
McKeon

(01) 888 6062

(01) 873 5242

An tUasal Bernard Regan

Uimhreacha Teagmhála Úsáideacha Eile
Eastáit agus Foirgnimh
Oiliúint

15/24 Sráid an Fhionnuisce
Thuaidh,Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.
15/24 Sráid an Fhionnuisce

.Thuaidh,Margadh na Feirme,

An tUasal Aisling
Byrne

Baile Átha Cliath 7.

An Oifig Faisnéise

.
Iniúchadh Inmheánach
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Aguisíní

Oifigí Réigiúnacha
Réigiún

Oifig Suite ag:

Ainm:

Iartharach
Gaillimh
Maigh Eo
An Clár
Sligeach
Deisceartach
Corcaigh
Ciarraí
Luimneach
Tiobraid
Árann
Port Láirge
Tuaisceartach
Liatroim
An Cabhán
Muineachán
Dún na nGall
Lú
Oirthearach
Ceatharlach
Cill
Chainnigh
Cill Dara
Cill Mhantáin
Loch Garman

An tSeirbhís Chúirteanna, An tUasal Pat
Conlon
An Meala,
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo.

Lár-Réigiún
Laois
Longfort
An Mhí
Uíbh Fhailí
Ros Comáin
An Iarmhí

An tSeirbhís Chúirteanna,
Oifig Réigiúnach an Lár- An tUasal Don
Réigiúin,
Hegarty
Teach Sheena,
Bóthar Charleville,
An Tulach Mhór,
Co. Uíbh Fhailí.
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Uimh. Ghutháin

Uimh. Facs

(094) 904 3803

(094)
902 7380

An tSeirbhís Chúirteanna,
An tUasal Michelle (021) 427 0542
Aonad 74,
Barrett
Caladh Penrose
Cé Penrose
An tUasal David
Corcaigh.
Colbert

(021)
422 2819

An tSeirbhís Chúirteanna,
An tUasal Brian
Teach Cúirte
Maguire
Muineachán.

(04738100

(047)
38101

An tSeirbhís Chúirteanna,
An tUasal Mary
Teach na Cúirte,
McManus
An Nás
Co. Chill Dara.

(045) 980 100

(045) 980
101

(057) 932 9140

(057)
932 9103

Aguisíní

Cuid 3

Oifigí na Cúirte Uachtaraí agus na hArd-Chúirte
An Chúirt Uachtarach agus
an Ard-Chúirt Seoladh
Oifigiúil na n-Oifigí

Ainm

Uimh. Ghutháin

Uimh. Facs

An Chúirt Uachtarach,
Na Ceithre Cúirteanna,
Baile Átha Cliath 7.

An tUasal Stephen
McCartney

(01) 888 6569

(01) 873 2332

An Chúirt Achomhairc
Choiriúil,
Na Ceithre Cúirteanna,
Baile Átha Cliath 7.

An tUasal Sinead
Hogan

(01) 888 6560

(01) 878 3010

Máistir na hArd-Chúirte
Na Ceithre Cúirteanna,
Baile Átha Cliath 7.

An tUasal Angela
Denning

(01) 888 6454

An Ard-Chúirt,
Na Ceithre Cúirteanna,
Baile Átha Cliath 7.

An tUasal Michael
Ryan

(01) 888 6505

Oifig an tSannaí Oifigiúil,
2ú Urlár, 15/24 Sráid an
Fhionnuisce Thuaidh,
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

An tUasal Mary
(01) 888 6166
Murphy
(01) 888 6723
An tUasal Lynda Hoban
An tUasal Imy
Mullarkey
An tUasal Bernadette
(01) 888 6174
Rainsford
An tUasal Mary
Quinlan
An tUasal Anne Mc
Givern

An Oifig Phrobháide, 1ú
Urlár, 15/24 Sráid an
Fhionnuisce Thuaidh,
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

Oifig an Mháistir Fómhais
An tUasal Brendan
(01) 888 6321
Teach na gCeannaithe,
Minnock
(01) 888 6322
Cé na gCeannaithe,
An tUasal Ronan Power
Baile Átha Cliath 7.
Oifig an Scrúdaitheora,
2ú Urlár, 15/24 Sráid an
Fhionnuisce Thuaidh,
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

An tUasal Emer Griffin

(01) 888 6298

Oifig an Chuntasóra,
3ú Urlár, 15/24 Sráid an
Fhionnuisce Thuaidh,
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

An tUasal Tony
Kilkenny

(01) 888 6742

(01) 872 2554

(01) 873 3835

(01) 873 0306

(01) 872 6761

(01) 873 5260

(01) 873 0460
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Aguisíní

An Chúirt Uachtarach agus
an Ard-Chúirt Seoladh
Oifigiúil na n-Oifigí

Ainm

An Oifig um Choimircí
Cúirte,
3ú Urlár, 15/24 Sráid an
Fhionnuisce Thuaidh,
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

An tUasal Alan Byrne

Leabharlann na
mBreithiúna
Na Ceithre Cúirteanna,
Baile Átha Cliath 7.

An tUasal Frances
Keaney,
Leabharlannaí

Oifig an Aturnae
Ghinearálta
2ú Urlár,
15/24 Sráid an
Fhionnuisce Thuaidh,
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

An tAturnae
Ginearálta
An tUasal Margaret
Moloney

An Phríomh-Chúirt
Choiriúil,
Foirgneamh na dTaifead
Poiblí,
Na Ceithre Cúirteanna,
Baile Átha Cliath 7.
An Chúirt Choiriúil
Speisialta,
Sráid na Faiche,
An Teach Cúirte,
Sráid na Faiche,
Baile Átha Cliath 7.
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Uimh. Ghutháin
(01) 888 6201

Uimh. Facs
(01) 872 4063

(01) 888 6790

(01) 872 6821

(01) 888 6231

(01) 872 2681

An tUasal Liam
Convey

(01) 888 6328

(01) 872 8817

An tUasal Colin
Gaffney

(01) 888 6607

(01) 872 2649

Aguisíní

Cuid 3

Oifigí na Cúirte Cuarda - Baile Átha Cliath
Oifig na Cúirte Cuarda
Bhaile Átha Cliath

An Cláraitheoir
Contae

Oifig na Cúirte Cuarda,
Áras Uí Dhálaigh,
Cé na gCúirteanna,
Baile Átha Cliath 7.

An tUasal Susan Ryan

Oifig na Cúirte Cuarda
Bhaile Átha Cliath

Ainm

Uimh. Ghutháin
(01) 888 6000

Uimh. Ghutháin

Uimh. Facs
(01) 878 3218

Uimh. Facs

Oifig na Cúirte Cuarda Sibhialta,
Áras Uí Dhálaigh,
Cé na gCúirteanna,
Baile Átha Cliath 7.

An tUasal Kevin
Fidgeon

(01) 888 6152

(01) 878 3218
(01) 872 9752

Oifig na Cúirte CuardaCoiriúla,
Seanfhoirgneamh na
dTaifead Poiblí, Na
Ceithre Cúirteanna
Baile Átha Cliath 7.

An tUasal Jeanette
Troy

(01) 888 6888

(01) 872 8817

Oifig na Cúirte CuardaDlí Teaghlaigh,
Teach an Fhionnuisce,
15/24 Sráid an
Fhionnuisce Thuaidh,
Margadh na FeirmeBaile
Átha Cliath 7.

An tUasal Eamon
Doherty

(01) 888 6815

(01) 677 1430
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Aguisíní

Oifigí na Cúirte Cuarda - Cúigeach
Oifigí Cúigeacha na
Cúirte Cuarda

An Cláraitheoir Contae

Uimh. Ghutháin

Uimh. Facs

Oifig na Cúirte Cuarda
Teach na Cúirte,
Ceatharlach,
Co. Cheatharlach.

An tUasal Patricia
Casey

(059) 914 3104

(059) 914 3104

Oifig na Cúirte Cuarda,
Teach na Cúirte,
Cora Droma Rúisc,
Co. Liatroma.

An tUasal Kevin
Doherty

(071) 962 0002

(071) 962 0788

Oifig na Cúirte Cuarda,
Teach na Cúirte,
Caisleán an Bharraigh,
Co. Mhaigh Eo

An tUasal Fintan
Murphy

(094) 904 3802

(094) 902 4242

(049) 433 1530

(049) 433 1089

(052) 29183

(052) 21258

Oifig na Cúirte Cuarda,
Teach na Cúirte,
An Cabhán.

An tUasal Joseph
Smith

Oifig na Cúirte Cuarda,
Teach na Cúirte,
Cluain Meala,
Co. Thiobraid Árann.

An tUasal Mary
Delehanty

Oifig na Cúirte Cuarda,
Teach na Cúirte,
Cé Camden,
Corcaigh.

An tUasal Deirdre
O’Mahony

(021) 427 0508

(021) 427 3618

Oifig na Cúirte Cuarda,
Teach na Cúirte,
Dún Dealgan,
Co. Lú.

An tUasal Mairead
Ahern

(042) 933 4066

(042) 933 1455

(065) 682 1041

(065) 682 2499

(091) 562 340

(091) 565 079

Oifig na Cúirte Cuarda,
Teach na Cúirte,
Inis,
Co. an Chláir.
Oifig na Cúirte Cuarda,
Teach na Cúirte,
Gaillimh.
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An tUasal Patrick
Wallace

An tUasal Marian
Chambers Higgins

Aguisíní

Oifigí Cúigeacha na
Cúirte Cuarda
Oifig na Cúirte Cuarda,
Teach na Cúirte,
Cill Chainnigh,
Co. Chill Chainnigh.
Oifig na Cúirte Cuarda,
Teach na Cúirte,
Leitir Ceanainn,
Co. Dhún na nGall.
Oifig na Cúirte Cuarda,
Teach na Cúirte, Cé na
gCeannaithe
Luimneach.

An Cláraitheoir Contae
An tUasal Mary
Enright

An tUasal Geraldine
O’Connor

An tUasal Patrick
Meghen

Oifig na Cúirte Cuarda,
Teach na Cúirte,
An Phríomhshráid,
Longfort,
Co. Longfort.

An tUasal Imelda
Branigan

Oifig na Cúirte Cuarda,
Teach na Cúirte,
Muineachán.

An tUasal Josephine
Duffy

Oifig na Cúirte Cuarda,
Teach na Cúirte,
An Muileann gCearr,
Co. na hIarmhí.

An tUasal Elizabeth
Sharkey

Oifig na Cúirte Cuarda,
Teach na Cúirte,
An Nás,
Co. Chill Dara.

An tUasal Eithne
Coughlan

Oifig na Cúirte Cuarda,
Teach na Cúirte,
Port Laoise,
Co. Laoise.

An tUasal Paul
Fetherstonhaugh

Oifig na Cúirte Cuarda,
Teach na Cúirte,
Ros Comáin.

An tUasal William
Lyster

Oifig na Cúirte Cuarda,
Teach na Cúirte,
Sligeach.

An tUasal Kieran
McDermott

Cuid 3

Uimh. Ghutháin

Uimh. Facs

(056) 772 2073

(056) 775 1044

(074) 912 8711

(074) 912 1097

(061) 414655

(061) 319 819

(043) 46410

(043) 45699

(047) 82388

(047) 82364

(044) 934 8315

(044) 934 1776

(045) 897 348

(045) 897 216

(057) 867 4650

(057) 862 2606

(0906) 662 6132

(0906) 27628

(071) 914 2228

(071) 916 2915
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Aguisíní

Oifigí Cúigeacha na
Cúirte Cuarda
Oifig na Cúirte Cuarda,
Teach na Cúirte,
Trá Lí,
Co. Chiarraí.
Oifig na Cúirte Cuarda,
Teach na Cúirte,
Baile Átha Troim,
Co. na Mí.
Oifig na Cúirte Cuarda,
Teach na Cúirte,
An Tulach Mhór,
Co. Uíbh Fhailí.
Oifig na Cúirte Cuarda,
Teach na Cúirte,
Sráid Caitríona,
Port Láirge.
Oifig na Cúirte Cuarda,
Teach na Cúirte,
Loch Garman.
Oifig na Cúirte Cuarda,
Teach na Cúirte,
Cill Mhantáin.
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An Cláraitheoir Contae
An tUasal Padraig
Burke

An tUasal Mary
O’Malley

An tUasal Verona
Lambe

An tUasal Niall
Rooney

Uimh. Ghutháin

Uimh. Facs

(066) 712 1998

(066) 712 1850

(046) 948 1200

(046) 943 1655

(057) 932 1205

(057) 935 2921

(051) 874 144

(051) 876 084

(053) 912 2329

(053) 912 4560

(0404) 67361

(0404) 67422

An tUasal Marie
Garahy
An tUasal Breda
Allen

Aguisíní

Cuid 3

Oifigí na Cúirte Dúiche - Baile Átha Cliath
Oifigí na Cúirte
Dúiche
Seoladh Oifigiúil
Bhaile Átha Cliath
An
Príomhchléireach
Dúiche
Chathrach Bhaile
Átha Cliath
Oifig na
nGairmeacha

Teach Doilfín
Sráid Essex Thoir

Oifig na
bhFíneálacha

Áras Uí Dhálaigh,
Cé na gCúirteanna,

Oifig na
nAchomharc

Cléireach i gceannas Uimh. Ghutháin Uimh. Facs

Baile Átha Cliath 2

Teach Cúirte Richmond,
Sráid Brunswick Thuaidh,
Baile Átha Cliath 7.

Baile Átha Cliath 7.

An tUasal John
Molloy

(01) 888 6294 (01) 888 6725
An tUasal Mary
O’Mara
An tUasal Hilda
McDermott

Áras Uí Dhálaigh,
Cé na gCúirteanna,
Baile Átha Cliath 7.

An tUasal Eoin

Oifig
Ceadúnaithe

Áras Uí Dhálaigh,
Cé na gCúirteanna,
Baile Átha Cliath 7.

An tUasal
Geraldine Keogh

Oifig Stampa

Áras Uí Dhálaigh,
Cé na gCúirteanna,
Baile Átha Cliath 7.

An tUasal Eoin
Manning

Cláraitheoir
Mionéileamh

Teach Doilfín,
Sráid Essex Thoir
Baile Átha Cliath 2.

An tUasal Brian
Battelle

Oifig Coimeádta Sráid an tSeansaire, Baile
(cásanna na
Átha Cliath 7.
cúirte coiriúla)

(01) 888 6000 (01) 872 9063

(01) 888 6000 (01) 872 2873

(01) 888 6000 (01) 872 2873

Manning

An tUasal Teresa
Brophy

(01) 888 6123 (01) 872 2873

(01) 888 6000 (01) 872 2873

(01) 888 6340 (01) 872 9063

(01) 888 6000 (01) 872 4026

Cúirt na Leanaí

Cúirt na Leanaí, Margadh na
Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

An tUasal Kitty
Harvey

(01) 888 6000 (01) 872 2844
(01) 872 2062 (01) 872 4026

Oifig an Dlí
Teaghlaigh

Teach Doilfín,
Sráid Essex Thoir,
Baile Átha Cliath 2.

An tUasal
Madeline Moore

(01) 888 6000 (01) 671 7903

An tUasal Brian
Battelle

(01) 888 6340 (01) 677 3068

Oifig Shibhialta

Teach Doilfín, Sráid Essex
Thoir
Baile Átha Cliath 2.
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Aguisíní

Oifigí na Cúirte
Seoladh Oifigiúil
Dúiche
Bhaile Átha Cliath
Cúirt Cóireála
Drugaí Theach
Cúirte
Richmond

Sráid Brunswick
Thuaidh,
Baile Átha Cliath 7.

Teach Cúirte Chnoc na
Seimre,
Cnoc na Seimre,
Cluain Dolcáin,
Baile Átha Cliath 22.
Teach na Cúirte,
Cúirt Duiche
Dhún Laoghaire Dún Laoghaire,
Co. Bhaile Átha Cliath.
4 Sráid an Droichid,
Cúirt Dúiche
Sórd,
Shóird
Co. Bhaile Átha Cliath.
Cúirt Dúiche
Chnoc na
Seimre
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Cléireach i gceannas Uimh. Ghutháin Uimh. Facs
An tUasal Mary
O’Mara

An tUasal Tina
Haughton

An tUasal
Catherine Murphy
An tUasal Dermot
O’Byrne

(01) 888 6294 (01) 878 7728

(01) 630 4910 (01) 630 4909

(01) 280 0038 (01) 284 5019

(01) 840 3187 (01) 890 1714

Aguisíní

Cuid 3

Oifigí na gCúirteanna Dúiche
Seoladh Oifigiúil
Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Baile Átha Luain,
Co. na hIarmhí.
Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Béal an Átha,
Co. Mhaigh Eo.
Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Béal Átha na Sluaighe,
Co. na Gaillimhe.
Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Bré,
Co. Chill Mhantáin.
Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Ceatharlach.
Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Cora Droma Rúisc,
Co. Liatroma.
Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo.
TOifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
an Chabháin.
Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Sráid an Uain,
Cloich na Coillte
Co. Chorcaí.
Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Cluain Meala,
Co. Thiobraid Árann.

Cléireach i gCeannas

Uimh. Ghutháin

Uimh. Facs

(090) 649 2271

(090) 649 3385

(096) 72940

(096) 72944

(090) 964 2342

(090) 964 2342

(01) 274 4800

(01) 274 4801

(059) 913 1225

(059) 913 1325

(071) 962 0481

(071) 962 2061

An tUasal Peter
Mooney

(094) 904 3801

(094) 902 1990

An tUasal Noel
Brennan

(049) 433 1585

(049) 433 1590

(023) 35759

(023) 35767

(052) 29220

(052) 28699

An tUasal Martin
Conlon

An tUasal Siobhan
Terry

An tUasal Eugene
Noonan

An tUasal Alan
Donnellan

An tUasal Ray Keyes

An tUasal Leo
Mulvey

An tUasal Denis
Noonan

Folúntas
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Aguisíní

Seoladh Oifigiúil
Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Sráid Anglesea,
Corcaigh.
Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Doire an Fhéich,
Baile Uí Choistealbha,
Co. na Gaillimhe.
Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Dún na nGall.
Oifig na Cúirte Dúiche,
An tSeanleabharlann,
Sráid an Aonaigh,
Droichead Átha,
Co. Lú.
Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Dún Dealgan,
Co. Lú.

Cléireach i gCeannas
An tUasal Finbarr
Bracken

An tUasal Michael
Considine

An tUasal Joe O Grady

An tUasal Frank Dunne

An tUasal Brendan
Cleary

Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Inis,
Co. an Chláir.

An tUasal Josephine
Tone

Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Mainistir Fhear Mhaí,
Co. Chorcaí.

An tUasal Tomás De
Brún
(An tUasal Thomas
Browne)

Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Gaillimh.
Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Cill Chainnigh.
Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach Rushbrook,
Bóthar Luais Uachtarach,
Cill Airne,
Co. Chiarraí.
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An tUasal Peter Raftery

An tUasal Liam Nolan

An tUasal Aidan Mac
Amhlaoi

Uimh. Ghutháin

Uimh. Facs

(021) 431 9610

(021) 431 9614

(091) 572 202

(091) 572 078

(074) 972 1532

(074) 972 1947

(041) 983 8313

(041) 983 8282

(042) 939 2350

(042) 939 2399

(065) 682 1682

(065) 682 1908

(025) 31160

(025) 33656

(091) 562 560

(091) 562 494

(056) 772 1019

(056)772 3260

(064) 31142

(064) 30233

Aguisíní

Seoladh Oifigiúil

Cléireach i gCeannas

Uimh. Ghutháin

Cuid 3

Uimh. Facs

Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Leitir Ceanainn,
Co. Dhún na nGall.

An tUasal Val Cronin

(074) 912 1909

(074) 912 6613

Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Cé na gCeannaithe,
Luimneach.

An tUasal Noel
Chambers

(061) 414 300

(061) 414 926

(068) 21220

(068) 23825

(043) 46491

(043) 45449

(091) 841 463

(091) 847 272

(022) 21486

(022) 21249

(047) 81417

(047) 81542

(044) 934 8364

(044) 934 8716

(045) 897 430

(045) 866 731

(067) 31319

(067) 41405

Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Lios Tuathail,
Co. Chiarraí
Oifig na Cúirte Dúiche,
Sráid na hEaglaise,
Longfort.

An tUasal Peter Cotter

An tUasal Kevin
Murphy

Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Baile Locha Riach,
Co. na Gaillimhe.

An tUasal Josephine
Mulherin

Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Mala,
Co. Chorcaí.

An tUasal Michael Mc
Evoy

Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Muineachán.
Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
An Muileann gCearr,
Co. na hIarmhí.
Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
An Nás,
Co. Chill Dara.
Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
An tAonach,
Co. Thiobraid Árann.

An tUasal Bernie Smith

An tUasal Pat Kelly

An tUasal Conor
Delahunty

Folúntas
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Seoladh Oifigiúil
Oifig na Cúirte Dúiche,
Oifigí an BSL,
Bóthar Mhainistir Laoise,
Port Laoise,
Co. Laoise.
Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Ros Comáin.

Cléireach i gCeannas
An tUasal Catherine
Magner

An tUasal Ita Scanlon

Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Sligeach.

An tUasal Bill Cashell

Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Durlas,
Co. Thiobraid Árann.

An tUasal Martin
Hanton

Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Trá Lí,
Co. Chiarraí.

An tUasal Richard
McElligot

Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Baile Átha Troim,
Co. na Mí.

An tUasal Audrey
Cadden
An tUasal Noeleen
Halpin

Oifig na Cúirte Dúiche,
An Seamlas,
Sráid an Bhíocaire,
Tuaim,
Co. na Gaillimhe.
Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
An Tulach Mhór,
Co. Uíbh Fhailí.
Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Sráid Caitríona,
Port Láirge.
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An tUasal Patricia
Mulkerrin

An tUasal Denis
O’Leary

An tUasal Jack Purcell

Uimh. Ghutháin

Uimh. Facs

(057) 862 1158

(057) 862 0828

(090) 662 6174

(090) 662 5833

(071) 914 2429

(071) 914 2297

(0504) 21343

(0504) 22289

(066) 712 1187

(066) 718 0250

(046) 948 1250

(046) 943 1794

(093) 24318

(093) 70234

(057)932 1153

(057)932 1626

(051) 874 657

(051) 876 852

Aguisíní

Seoladh Oifigiúil

Cléireach i gCeannas

Uimh. Ghutháin

Cuid 3

Uimh. Facs

Oifig na Cúirte Dúiche,
Teach na Cúirte,
Halla an Chontae,
Loch Garman.

An tUasal Pat Looney

(053) 912 2097

(053) 912 4798

Oifig na Cúirte Dúiche,
Halla an Bhaile,
Eochaill,
Co. Chorcaí.

An tUasal Máiread
O’Neill

(024) 92175

(024) 92889

151

An tSeirbhís Chúirteanna

Aguisíní

Aguisín 11
Gluais na dTéarmaí Dlíthiúla
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Agra riaracháin:

Cineál imeachta a thionscnaítear chun a
shuíomh cé atá i dteideal a bheith
rannpháirteach in eastát (is é sin maoin) duine
éagtha agus/nó i dteideal go ndéanfadh an
chúirt an t-eastát a riaradh nuair a bhíonn
ceisteanna ann i leith an eastáit.

Mionnscríbhinn:

Ráiteas scríofa a dhéantar faoi mhionn.

Achomharc:

Imeacht a thionscnaíonn páirtí i gcás atá
míshásta le cinneadh a rinneadh, faoi bhráid
cúirte a bhfuil an t-údaras aici an cinneadh sin
a chur ar ceal.

Caveat:

Fógra scríofa chuig an gcúirt ag iarraidh nach
ndéanfaí rud ar bith maidir le heastát duine
éagtha gan a fhógairt don pháirtí a chuir an
caveat isteach nó dá d(h)liodóir.

Luanna:

Glao ar dhuine nach bhfuil ina pháirtí i
ngníomh nó in imeachtaí chun láithriú sa
chúirt m.sh. is féidir le duine a bhfuil leas aige
in eastát duine éagtha lua a eisiúint a éilíonn
ar an seiceadóir an uacht a chruthú nuair a
mhainnigh sé sin a dhéanamh.

Billí Sibhialta:

Cáipéis dhlíthiúil mar a thionscnaítear
imeachtaí sibhialta sa Chúirt Cuarda.

Cúirt Achomhairc na
n-Armchúirteanna:

An t-ainm a thugtar don Chúirt Achomhairc
Choiriúil nuair a eistíonn sí le hachomhairc ó
armchúirteanna (binsí míleata maidir le triail
bhaill na bhfórsaí cosanta ar fiannas).

Forógra:

Ordú na Cúirte.

Gníomhas Aonpháirtí:

Gníomhas a chuireann aon pháirtí amháin i
gcrích, rud a úsáidtear go minic chun an
intinn le hainm a athrú a fhógairt.

Cinneadh Mainneachtana:

Cinneadh cúirte d'éagmais láithris nó cosanta
ar thaobh an chosantóra.

Aguisíní

Buanchumhachtaí Aturnae:

Cáipéis a dhéanann foráil do bhainistíocht
gnóthaí duine i gcás go n-éiríonn sé/sí
éagumasach ó thaobh meabhrach.

De bhrí oifige:

De bhua a (h)oifig.

Ex-parte:

Iarratas a dhéantar in imeacht breithiúnach
gan aon fhógra d'aon pháirtí eile.

Fi-fa (fieri facias):

Cúis le déanamh.

I gCúirt Iata:

Éisteacht na cúirte nuair nach mbíonn cead
isteach ag an phobal.

Díotáil:

Cáipéis fhoirmeálta a leagann amach
cineálacha éagsúla cúiseamh in aghaidh duine
chúisithe nó an t-imeacht trína gcuirtear na
cúisimh sin i gcoinne an chúisí.

Cion indíotáilte

Cion atá intriailte ar díotáil, más aosach a
rinne é.

Athbhreithniú Breithiúnach:

Réiteach dlí a bhíonn ar fáil i gcásanna nuair
a ghníomhaigh comhlacht nó binsé i ndóigh a
sháraigh údarás dlíthiúil nó a bhí contrártha
dá dhualgas.

Dlínse:

(a) Cumhacht cúirte nó breithimh caingean,
achainí nó imeacht eile a éisteacht, nó (b) an
limistéar geografach inar féidir a leithéid de
chumhacht a fheidhmiú.

Dlíthíocht:

Caingean dlí le páirtithe.

Saoire Fhada:

Rud a thosaíonn an 1ú Lunasa agus a
chríochnaíonn an 30ú Meán Fómhair.

Foriarratais:

Iarratas ar chúirt nó ar bhreitheamh maidir le
hordú a ordaíonn go ndéantar rud i bhfabhar
an iarratasóra.

Agra Morgáiste:

Cineál imeachta chun fiach a ghnóthú trína
thabhairt ar dhuine maoin a dhíol atá ar fáil
do shealbhóir urrúis ar an áitreabh sin
(morgáiste breithiúnais nó morgáiste
cothromais de ghnáth).

Nótaire Poiblí:

Cleachtóir dlí, dlíodóir de ghnáth, a
fhianaíonn síniú cháipéisí nó a dhéanann
cóipeanna díobh chun a n-údarás a fhíorú, go
háirithe maidir le húsáid thar lear.

Cuid 3
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Mionn:

Caingne bunaidh:
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Foclaíocht lena nglaonn duine ar a D(h)ia le
fianú go bhfuil á rá aige/aici fíor, nó go
ndéanfaidh sé/sí an rud a gheallann sé/sí le
déanamh.
Caingne a thionscnaítear sa chúirt éisteachta (i
gcontrárthacht le cásanna a dhéantar a
achomharc ó chúirteanna íochtair).

Fasaigh:

Breithiúnas nó cinneadh cúirte dlí a luaitear
chun údarás a thabhairt le cinneadh i gcás a
bhaineann le tacar cosúil fíoras.

Cumhacht Aturnae:

Gníomhas lena gceadaíonn duine amháin
duine eile é/í a ionadú, nó le gníomhú ina
(h)áit go ginearálta nó le haghaidh cuspóirí
sainithe.

Saoire Ghairid:

Saoirí na Nollag, na Cásca agus na Cincíse, a
leagtar sonraí díobh amach i Rialacha na nUaschúirteanna 1986 Ordú Uimh. 118.

Subpoena:

Ordú a dhéantar a eisiúint i gcaingean nó in
eadráin a éilíonn ar an duine ar a ndírítear le
bheith i láthair ag áit agus ag am sainithe agus
le haghaidh cuspóir sainithe faoi phionós.

Breithiúnas Achomair:

Breithiúnas ar éileamh maidir le fiach nó
éileamh airgeadúil leachtaithe nach ndéantar
cosaint ina leith nuair a thugtar an breithiúnas
don Ghearánaí in aghaidh an Chosantóra in
oifig na cúirte gan aon chall an t-éileamh a
thabhairt chun cúirte.

Trascríbhinn:

Atáirgeadh i ngnáthscríobh de nótaí na nimeachtaí (i luathscríbhinn de ghnáth) a
ghlactar ag éisteacht. Caithfidh breitheamh na
trialach an trascríbhinn a dheimhniú.

Barántas:

Cáipéis a údaraíonn gníomh éigin m.sh.
íocaíocht airgid

Aguisíní

Cuid 3
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