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RÉAMHFHOCAL

Is é an 21 Nollaig, 2004, cothrom an lae 25 bliain ó shin
nuair a ceapadh an chéad Bhord le Seirbhís Chúnaimh
dlíthiúil Stát-mhaoinithe a réachtáil. Is mór an chúis
áthais bheith i mo Chathaoirleach ar ócáid dá leithéid
agus an tuairisc seo a chur i láthair nuair atá dul chun
cinn suntasach déanta ag an mBord maidir le haidhmean-
na Chomhaltaí an chéad Bhoird sin a chomhlíonadh.

Léiríonn athbhreithniú ar na tuairiscí bliantúla thar na
blianta sraith de bhuaicphointí agus íosphointí i stair na
heagraíochta. I ndiaidh di bheith curtha ar bun ar bhonn
neamhreachtúil i Nollaig, 1979, d’fhorbair an Bord plean
uaillmhianach chun seirbhís chúnaimh dlí a chur ar fáil ar
fud na tíre. De dheasca staid airgeadais an Státchiste sna
1980idí ba mhall an dul chun cinn maidir leis an gcuspóir
seo a chur i gcrích agus go deimhin, sa chuid dheireanach
de na 1980idí bhí an Bord ag dul trí staideanna maoinithe
a bhí thar a bheith deacair. Mar gheall ar ollphlean for-
bartha sna 1990idí d’éirigh leis an mBord a sprioc de
sheirbhís a bhí ar fud na tíre go fírinneach a chur i gcrích
faoi 1996.

Ba sa bhliain sin a bunaíodh an Bord ar bhonn reachtúil
chomh maith, nuair a tugadh an tAcht um Chúnamh
Dlíthiúil Sibhialta 1995, isteach.

Bhí mór-athruithe sa dlí sibhialta le 25 bliana anuas
chomh maith, lena n-áirítear, réimse de leighis dhlí shib-
hialta chun déileáil le torthaí sóisialta agus dlíthiúla na
gclistí pósta. Bhí athruithe bunúsacha ar na seirbhísí a
chuireann an Bord ar fáil mar gheall ar reachtaíocht a
tugadh isteach le leighis idirscartha bhreithiúnaigh agus
colscartha a fhoráil. De thoradh na reachtaíochta sin
chomh maith bhí méadú suntasach ar an éileamh ar
sheirbhísí dlíthiúla a tharla mar gheall ar líon níos mó
daoine bheith ag iarraidh leas a bhaint as na leighis a
cuireadh i bhfeidhm chun déileáil leis na ceisteanna
dlíthiúla a thagann as cliseadh pósta. De dheasca an éil-
imh seo, ar a sheal, bhí tréimhsí fada feithimh ann chun
coinne a fháil le haturnae.

An bhliain seo caite rinneadh dlíthíocht ar an gceist seo
de thréimhsí fada feithimh sna cúirteanna agus de réir
mar a tharla, ba ar an 21 Nollaig chomh maith a thug an
ArdChúirt a breithiúnas i gcás ag déileáil le ceist na
moille. Chinn an ArdChúirt gurbh é easpa acmhainní le
riaradh ar an éileamh a bhí ann a ba chúis leis an moill a
tharla sa tréimhse idir 1997 agus 1999, agus gur tharla an

deacracht seo de thoradh an maoiniú curtha ar fáil ag an
Stát a bheith easnamhach.

Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leis an Aire Dlí
agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, an tUasal
Michael McDowell,T.D. agus a oifigigh as a n-iarrachtaí
leanúnacha i limistéar acmhainní agus as an tacaíocht a
chuir siad ar fáil le linn 2004.

Cé go raibh an bhliain seo caite thar a bheith dúshlánach
ag an bhfoireann agus comhaltaí an Bhoird, tá an-áthas
orm, ar ócáid na Tuairisce seo, bheith ábalta a rá gur
éirigh leis an mBord méadú suntasach a fháil ar an
maoiniú do 2005. Bhí an Bord thar a bheith sásta leis an
gcinneadh maoiniú breise a chur ar fáil agus i dtreo
dheireadh 2004 thug an Bord faoi a sheirbhísí a mhéadú
trí fholúntais aturnae agus chomhaltaí foirne eile a líon-
adh agus scéim chleachtóirí príobháideacha na Cúirte
Dúiche a thabhairt isteach arís. Is féidir éifeacht na
mbeart seo a fheiceáil sa laghdú ar líon na ndaoine ar
liostaí feithimh na n-ionad dlí ó bhuaicphointe de 3,800 i
Márta 2004 go dtí rud beag faoi bhun 2,200 i Nollaig.

Is le dóchas mór atá an Bord ag tabhairt a aghaidh ar
2005. Cuirfidh an maoiniú atá á fháil ag an mBord ar a
chumas a chuspóir a chur i gcrích de sheirbhís thráthúil a
chur ar fáil do na hiarratasóirí go léir. Tá seirbhís
tosaíochta curtha ar fáil riamh ag an mBord maidir le
foréigean teaghlaigh, cúram leanaí agus cásanna lena
mbaineann teorainneacha ama reachtúla agus go deimhin,
is ar bhonn tosaíochta a dhéanann idir 20% agus 25%
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dóibh siúd a ndeonaítear seirbhísí dlíthiúla dóibh in aon
bhliain ar leith. Dá thoradh seo, áfach, bhí daoine eile ag
feitheamh le coinní ar feadh tréimhsí móra ama i gcuid de
na hionaid dlí san am atá thart. Tá mé sásta a rá anois go
bhfuil an Bord muiníneach go mbeidh ar a chumas a
chuspóir a chomhlíonadh le linn 2005 a bheith ábalta
seirbhísí dlí a chur ar fáil do gach iarratasóir laistigh
d’uasthréimhse de idir 2 agus 4 mhí. Ba mhaith liom
focal beag rabhaidh a chur leis seo, áfach, is é sin, nuair a
thugtar isteach aon leighis dhlíthiúla a bhfuil cúnamh dlí
riachtanach dóibh, ní mór na hacmhainní riachtanacha le
freastal ar na riachtanais a eascraíonn ó thionscnaimh
den sórt a sholáthar chomh maith.

Leanann an tSéirbhís Dlíthiúil do Dhídeanaithe (SDD) de
bheith ag soláthar comhairle agus cúnamh dlí ag gach
céim den phróiseas tearmainn do dhaoine atá ag cur iar-
ratais isteach ar thearmann in Éirinn. Lig an maoiniú don
SDD i 2004 dó seirbhísí a chur ar fáil do na hiarratasóirí
incháilithe go léir agus chuir ar a chumas don Ionad
Doiciméadaithe ar Dhídeanaithe (IDD) seirbhís taighde
agus leabharlainne neamhspleách a chur ar fáil chomh
maith.

I 2004, bhi laghdú beagnach 40% ar líon na gclárúchán cli-
aint nua san SDD, i gcomparáid le 2003, ag léiriú lagh-
daithe atá cosúil leis ar na hiarratais úra ar thearmann.
Ainneoin an laghdaithe ar chlárúcháin úra, mhair leibhéal
an éilimh ar sheirbhísí an SDD de bheith ard. Go
deimhin, ba chlárúcháin úra chliaint de chuid an SDD iad
beagnach 75% de na hiarratais úra ar thearmann i 2004, i
gcomparáid le beagán thar 70% i 2003. Ag an am céanna,
bhí ar an SDD déileáil le himpleachtaí reachtaíochta nua,
méadú substaintiúil ar chásanna athbhreithnithe bhrei-
thiúnaigh, agus meascán cás-oibre atá ag athrú, ag teacht
as an laghdú ar iarratais thearmainn. Bhí an bhliain seo
caite dúshlánach ar bhealach eile. Scoir Frank Goodman
mar Phríomhfheidhmeannach i nDeireadh Fómhair 2004 i
ndiaidh 9 mbliana a chaitheamh ag freastal sa phost sin.
Ba mhór an lámh a bhí ag Frank i bhforbairt agus leathnú
ghníomhaíochtaí an Bhoird le linn a bhlianta mar
Phríomhfheidhmeannach agus guím gach rath air san am
le teacht. Tá an-áthas orm gur lean Frank de bheith ag
freastal mar chomhalta den Bhord ionas go leanann a
shaibhreas taithí de bheith ag dul chun sochair an Bhoird.

Ba mhaith liom fáilte a chur roimh ár
bPríomhfheidhmeannach úr, Moling Ryan, a chuaigh i
mbun a phoist i Samhain, 2004. Is dócha go gcruthóidh
an taithí mhór atá tugtha ag Moling chuig an mBord thar

a bheith luachmhar maidir lenár bhfeidhm seirbhís 
ghairmiúil fhreagrach a chur ar fáil.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le mo chomh-
chomhaltaí ar an mBord agus le bainistíocht agus foireann
an Bhoird as a dhúthráchtaí agus a thiomanta is atá siad
seirbhís chúnaimh dlí gairmiúil agus éifeachtach ó thaobh
costais a chur ar fáil.
Mar fhocal scoir, tá mé ag tnúth le leanúint de bheith ag
obair le mo chomhleacaithe ar an mBord agus foireann
an Bhoird le linn na bliana le teacht. Cuirfidh an 
leithroinnt mhéadaithe airgeadais agus tiomantas agus
dúthrácht ár bhfoirne, go mór lenár gcuspóir a bheith ag
cur seirbhís thráthúil éifeachtach ar fáil do gach duine atá
ag iarraidh cúnamh agus comhairle dhlíthiúil.

Anne Colley
Cathaoirleach
Bealtaine, 2005
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FOIREANN FHEIDHMIÚCHÁIN NA CEANNOIFIGE

Príomhfheidhmeannach : Moling Ryan

Stiúrthóir Cúnamh Dlí : Frank Brady

Stiúrthóir Acmhainní Daonna : Pat Fitzsimons

Stiúrthóir Oibriúcháin : Dara Mullally

Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha
Séirbhís Dlíthiúil do Dhídeanaithe  : Feargal Ó Brolcháin

Oifigeach Comhchaidrimh Ghairmiúil : John McDaid

Rialaitheoir Airgeadais  : Joan Enright

Rúnaí don Bhord   : Clare Kelly

Iniúchóirí : An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Aturnaetha : Mason, Hayes and Curran  

Ceannoifig : Sráid an Chalaidh,
Cathair Saidhbhín,
Co. Chiarraí.
Guthán: 066 947 1000   LoCall: 1890 615 200
Facs: 066 947 1035

Oifig Átha Cliath : 47 Sráid an Mhóta Uacht,
Baile Átha Cliath, 2.
Guthán: 01 6441 900
Facs: 01 662 3661

Láithreán : www.legalaidboard.ie
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AN BORD
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Lucille Fahy
Ionadaí Foirne,Aturnae,

Ionad Dlí Shráid Gardiner

Brendan T. Looby
Aturnae

Tony McCarthy
Gnó Siopadóireachta

Ann Nolan
Príomh Oifigeach,An Roinn Airgeadais

Nóirín Slattery
Riarathóir

Catherine Hazlett
Príomh Oifigeach An Roinn Gnóthaí

Soisialacha agus Teaghlaigh

Una Doyle O’Sullivan
Aturnae

David Barniville
Abhcóide

Frank Goodman
Príomh Fheidhmeannnach, Údarás um

Chaighdeáin Bolscaireachta na hÉireann

Catherine Egan
Abhcóide

Anne Colley
Cathaoirleach

Caoimhín Ó hUiginn
Rúnaí Cúnta An Roinn Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí

Clare Pilkington
Ionadaí Foirne,

Oifig Chathair Saidhbhín

5



FEIDHMEANNA AN BHOIRD

Leagann an tAcht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta, 1995
amach, a fhorálann go gcuirfí an Bord Cúnamh Dlí ar bun,
feidhmeanna an Bhoird ag Alt 5 den Acht mar a leanas:

“(1) Is í an phríomhfheidhm a bheidh ag an mBord ná, taobh
istigh d’acmhainní an Bhoird agus faoi réir fhorálacha 
eile an Achta seo, cúnamh dlí agus comhairle a chur ar 
fáil i gcásanna sibhialta do dhaoine a chomhlíonann 
riachtanais an Achta seo

(2) Déanfaidh an Bord, chomh fada agus ar cibé bealach a 
mheasann sé a bheith cuí, ar mhaithe leo siúd lena 
gcuirtear a sheirbhísí ar fáil, eolas maidir leis na seirbhísí
sin agus an teacht atá orthu."

Forálann an tAcht go gcuirfí comhairle dlí agus cúnamh
dlí ar fáil i gcásanna sibhialta do dhaoine a chomhlíonann
na tástálacha incháilitheachta agus tuilleamais airgeadais,
mar a leagtar síos san Acht iad agus sna Rialacháin a rin-
neadh faoin Acht sin ag an Aire Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí. Tá cúnamh dlí ar
fáil i gcomhair ionadaíochta maidir le himeachtaí sa
Chúirt Dhúiche, sa Chúirt Chuarda, san ArdChúirt agus
sa Chúirt Uachtarach agus chomh maith leis sin le
haghaidh imeachtaí os comhair Chúirt Bhreithiúnais na
gComhphobal Eorpacha.

Seachas achomhairc i gcoinne diúltú stádais dídeanaí, níl
cúnamh dlí ar fáil i gcás imeachtaí os comhair binse
riaracháin. Is féidir comhairle agus cúnamh a chur ar fáil,
áfach, do dhaoine páirteach in imeachtaí os comhair aon
bhinse.

Is í feidhm an Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil ná seirbhísí
aturnaetha agus, nuair is gá, abhcóidí a chur ar fáil do
dhaoine atá incháilithe. Cuirtear cúnamh agus comhairle
dlí ar fáil, don chuid is mó, trí ionaid dlí ag aturnaethe atá
fostaithe ag an mBord go lán-aimseartha. Tá ionaid dlí an
Bhoird scaipthe ar fud na tíre, le 30 ionad lánaimseartha
agus 12 ionad páirtaimseartha ar fud na tíre. Cuirtear
seirbhísí abhcóidí ar fáil de réir téarmaí comhaontaithe
idir Chomhairle Ginearálta an Bharra in Éirinn agus an
Bord. Fostaíonn an bord aturnaethe i gcleachtas príobh-
áideach le seirbhís dlí a chur ar fáil a chomhlánaíonn an
tseirbhís a chuirtear ar fáil ag ionaid dlí do cheisteanna
áirithe dlí teaghlaigh. Cuidíonn seo leis an mBord agus
iad ag iarraidh seirbhís a chur ar fáil d’iarratasóirí taobh
istigh de thréimhse réasúnta ama.

Reáchtálann an Bord seirbhís thiomanta, ar a dtugtar an
tSéirbhís Dlíthiúil do Dhídeanaithe (SDD), le comhairle
agus cuidiú dlíthiúil a thabhairt do lucht iarrtha tearmainn
ag gach céim den phróiseas tearmainn, lena n-áirítear ion-
adaíocht os comhair an Bhinse Achomhairc do
Dhídeanaithe. Tá oifigí an SDD lonnaithe i mBaile Átha
Cliath, Corcaigh agus Gaillimh agus tá seirbhís fhor-
rochtana i bhfeidhm chomh maith ag tabhairt seirbhíse
do 44 áit eile.

Ar sheirbhís speisialaithe eile á mbainistiú ag an mBord tá
an tIonad Doiciméadaithe ar Dhídeanaithe, a chuireann
seirbhís ghairmiúil neamhspleách taighde agus leabhar-
lainne ar fáil do na príomhchomhlachtaí go léir atá
páirteach sa phróiseas tearmainn.

Is é Ciste an Chúnaimh Dlí a íocann as aon chaiteachas
atá ar an mBord i ngeall ar na seirbhísí a chuireann sé ar
fáil. Is éard atá sa Chiste seo ná deontas-i-gcabhair ón
Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe
Dlí, chomh maith le híocaíochtaí ó dhaoine a fuair
cúnamh dlí agus ioncam eile, ar a n-áirítear sainmhaoiniú
ón Oireachtas don SDD.
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RIALACHAS CORPARÁIDEACH

I 2004, lean an Bord de bheith ag coinneáil na gcaighdeán
den rialachas corparáideach leagtha amach sa "Chód
Cleachtais do Rialachas na gComhlachtaí Stáit" eisithe ag
an Roinn Airgeadais. Leagann Aguisín 4 amach na
socruithe don rialachas corparáideach sa Bhord, go
háirithe na socruithe sin lena ndéanann an Bord a ghnó
agus ról na gcoistí éagsúla de chomhaltaí an Bhoird.

I gcomhthéacs bheith ag cloí leis an gcód Cleachtais,
cinntíonn an Bord:-

• go bhfuil scaradh follasach ról agus freagrachtaí 
idir an Bord, an Cathaoirleach agus an 
Príomhfheidhmeannach;

• go gcomhlíonann a Thuairisc Bhliantúil riachtanais 
an Chóid;

• go bhfeidhmíonn coiste iniúchta agus feidhm 
inmheánach iniúchta mar is gá; agus

• go bhfuil cód iompair ann, lena n-áirítear nósanna 
imeachta le déileáil le ceisteanna easaontacht 
leasa.

Aistríodh an fhreagracht as maoirseacht a dhéanamh ar
ghéilleadh don chód ón gCoiste Airgeadais chuig an
gCoiste Iniúchta le linn 2004.
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CÁSANNA AR PLÉADH LEO I
2004.

Ba 16,700 líon iomlán na gcásanna inar cuireadh seirbhísí
dlí ar fáil ag an mBord trí ionaid dhlí, an tSéirbhís Dlíthiúil
do Dhídeanaithe agus scéim na gcleachtóirí 
príobháideacha i 2004, i gcomparáid le níos mó ná 19,400
i 2003. Ba í príomhchúis an laghdaithe seo ná laghdú ar
éileamh de thart faoi 2,000 cás sa tSéirbhís Dlíthiúil do
Dhídeanaithe. Tugann Aguisín 2 mionsonraí ar líon na
gcásanna ar pléadh leo agus anailís ar theastais chúnamh
dlí a deonaíodh.

Déileálann an Rannóg seo den Tuairisc leis na seirbhísí a
chuirtear ar fáil trí na hIonaid Dlí. Tugtar tráchtaireacht
ar na limistéir eile den seachadadh seirbhíse faoi na 
ceannteidil ar leith níos faide anonn sa Tuairisc seo.

Ionaid dlí

Ba é líon iomlán na gcásanna inar cuireadh seirbhísí dlí ar
fail i 2004 ná rud beag thar 12,500, i gcomparáid le tuair-
im is 12,900 i 2003. Ba é líon na gcásanna inar deon-
aíodh cúnamh dlí i 2004 ná rud beag níos lú ná 4,000,
méadú de 11% ar an líon i 2003. Tharla an méadú seo ar
líon na gcásanna cúnamh dlí mar gheall ar laghdú ar líon
na gcásanna sa Chúirt Dhúiche a atreoraíodh chuig
cleachtóirí príobháideacha agus a tógadh ag na hionaid
dlí. Bhí méadú ar líon na ndeimhnithe d’imeachtaí sa
Chúirt Dhúiche i 2004 chomh maith. Léirigh seo an
socrú sa chuid dheireanach de 2004 na srianta go léir ar
eisiúint dheimhnithe cúnaimh dlí, a cuireadh i bhfeidhm i
nDeireadh Fómhair 2003 a bhaint, i ndiaidh deimhniú a
fháil den Leithroinnt Mhéadaithe Airgeadais do 2005.

Tá an t-eolas staitisticiúil ar na cásanna ar cuireadh 
seirbhísí dlí ar fáil dóibh i 2004 ar fáil sna táblaí seo a
leanas, maraon le cuid tráchtaireachta ar anailís an ualaigh
oibre sna h-ionaid dhlí. Tá eolas comparáideach do 2003
in Aguisín 3.

Tábla 1: Líon na gcásanna inar cuireadh seirbhísí
dlí ar fáil i 2004

Is féidir a fheiceáil ó na huimhreacha seo go raibh
dlíthíocht i gceist le beagnach 75% de líon na gcásanna
inar chuir an Bord seirbhísí dlí ar fáil trí hionaid dlí.

Léiríonn an uimhir don chomhairle dlí líon na gcásanna
inar cuireadh comhairle dlí amháin ar fáil do dhaoine le
linn 2004. Tabharfar cúnamh dlí do chuid acu seo i 2005
agus léireofar seo sna staitisticí don bhliain sin. Léiríonn
Tábla 4(b) thíos gur tháinig níos mó ná trian de na cásan-
na inar cuireadh seirbhísí dlí ar fáil le linn 2004 as cásan-
na inar deonaíodh cúnamh dlí den chéad uair i 2004. Ba
choimhréir rud beag níos mó é  seo ná i 2003 agus
léiríonn sé, i measc rudaí eile, líon méadaithe na gcásanna
Cúirte Dúiche a tógadh ag na hionaid dlí i 2004.

Tugann Táblaí 2 agus 3 forbhreathnú ar na catagóirí lei-
thne de chásanna inar cuireadh seirbhísí dlí ar fáil i 2004.
Feictear go raibh níos mó ná 90% de na seirbhísí
dlíthíochta agus 80% de na cásanna inar chuir an Bord
seirbhísí dlí ar fáil dá chliaint i limistéar um dlí an teagh-
laigh.
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Tábla 2: Cineál imeachtaí ar cuireadh seirbhísí cúnaimh dlí ar fáil dóibh i 2004 

Iomlán 2,709 5,978 378 9,065

Ábhar Cúirt Dhúiche Cúirt Chuarda ArdChúirt agus  Iomlán
Cúirt Uachtarach

Colscaradh/idirscaradh/neamhniú 0 5,553 0 5,553

Cúram leanaí 511 0 0 511

Gnó eile dlí teaghlaigh 2,150 0 100 2,250

Gnó eile dlí sibhialta 48 425 278 751

Tábla 3: Catagóirí cásanna inar cuireadh cúnamh dlí ar fáil dóibh i 2003

Dlí teaghlaigh 2,437

Tíolacadh 356

Gnó eile dlí sibhialta 669

Ábhar Iomlán

Iomlán 3,462
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Soláthraíonn Táblaí 4(a) agus (b) próifíl aoise na gcásanna
inar cuireadh seirbhísí cúnaimh dlí ar fáil, de réir cúirte
agus de réir ábhair faoi seach.

A N  B O R D  U M  C H Ú N A M H  D L Í T H I Ú I L

Tábla 4(a): Próifíl aoise na gcásanna, de réir cúirte

Iomlán 3,266 2,171 1,604 2,024 9,065

Cúirt

2004 2003 2002 Roimh 2002 Iomlán

Cúirt Dhúiche 1,654 692 262 201 2,809

Cúirt Chuarda 1,531 1,415 1,298 1,734 5,978

ArdChúirt/Cúirt Uachtarach 81 64 44 89 278

Bliain inar osclaíodh comhad an cháis

Table 4(b) : Próifíl aoise na gcásanna, de réir ábhair

Iomlán 3,266 2,171 1,604 2,024 9,065

Ábhar

2004 2003 2002 Roimh 2002 Iomlán

Colscaradh/Idirscaradh 1,413 1,300 1,206 1,634 5,553
breithiúnach/neamhniú

Cúram leanaí 218 143 72 78 511

Gnó eile dlí theaghlaigh 1,419 538 184 109 2,250

Gnó eile dlí shibhialta 216 190 142 203 751

Bliain inar osclaíodh comhad an cháis

Is féidir a fheiceáil ó na táblaí seo thuas go raibh 40% de
na cásanna inar chuir ionaid dlí seirbhís dlí ar fáil le
haghaidh ionadaíochta sa Chúirt le linn 2004 níos sine ná
dhá bhliain.Tá seo inchurtha le rud beag thar 30% i 2003.
Léiríonn Tábla 7 thíos próifíl aoise na gcásanna a bhí idir
lámha fós mar a bhí ag deireadh Nollag, 2004.
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Léiríonn Táblaí 5 go dtí 7 líon na gcásanna a críochnaíodh
i rith na bliana, maraon le líon na gcásanna gníomhacha ar
láimh ar an 31 Nollaig, agus anailís ag tagairt don bhliain
inar tosaíodh seirbhísí ina dhiaidh sin.

T UA R A S C Á I L  B H L I A N T Ú I L  2 0 0 4

Iomlán 5,330 7,197 12,527

Cásanna críochnaithe Cásanna Gníomhacha 31 Nollaig Iomlán

Cúnamh 3,754 5,311 9,065

Comhairle 1,576 1,886 3,462

Tábla 5(a): Forbhreathnú cásanna críochnaithe i 2004 agus fós ar láimh ag deireadh na bliana seo

Tábla 5(b): Próifíl aoise cásanna a fuair cúnamh dlí i rith 2004, de réir ábhair

Iomlán 1,231 980 681 862 3,754

Ábhar 2004 2003 2002 Roimh 2002 Iomlán

Colscaradh/ Idirscaradh 
breithiúnach / neamhniú 192 418 468 688 1,766

Cúram leanaí 74 73 33 44 224

Gnó eile dlí theaghlaigh 885 394 131 71 1,481

Gnó eile nach dlí 
teaghlaigh 80 95 49 59 283

5,311 1,886 7,197

Imeachtaí cúirte Comhairle Dlí Iomlán

Tábla 6(a): Achoimre ar chásanna gníomhacha ar 31 Nollaig, 2004

Deimhniú cúnaimh dlí deonaithe 562 373

Abhcóide mionteagasctha 675 705

Imeachtaí eisithe 1,367 1,525

Sa chúirt 
(dáta ainmnithe nó á éisteacht) 1,348 1,364

Orduithe cúirte déanta ach obair bhreise 
de dhíth le críochnú 1,359 1,747

Stádas Reatha 2004 2003

Iomlán 5,311 5,714

Tábla 6(b):Anailís ar stádas reatha cásanna ina bhfuil imeachtaí cúirte ar láimh ar 31 Nollaig
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Is anailís í seo ar stádas na gcásanna ar láimh ag deireadh
na bliana, ag tagairt do chéimeanna tábhachtacha áirithe
sa phróiseas trína gcuirtear cúnamh dlí ar fáil.

A N  B O R D  U M  C H Ú N A M H  D L Í T H I Ú I L

Dlí teaghlaigh 1,334 1,298

Tíolacadh 221 270

Gnó sibhialta eile 331 349

Ábhar 2004 2003

Iomlán 1,886 1,917

Tábla 6(c):Anailís ar chásanna cúnaimh dlí ar 31 Nollaig, 2004, de réir ábhair

Tábla 7 :Próifíl aoise cásanna ar láimh ar 31 Nollaig, 2004, de réir a stádais reatha

Cúnamh dlí iomlán 2,005 1,211 929 1,166 5,311

Stádas Reatha 2004 2003 2002 Roimh 2002 Iomlán

Deimhniú cúnaimh dlí deonaithe 412 94 28 28 562

Abhcóide mionteagasctha 357 155 85 78 675

Imeachtaí eisithe 410 390 263 304 1,367

Dáta cúirte ainmnithe 
nó á éisteacht 517 305 266 260 1,348

Orduithe déanta, ach obair sa  
bhreis de dhíth le críochnú 309 267 287 496 1,359

Comhairle amháin 1,202 331 164 189 1,886

Iomlán 3,207 1,542 1,093 1,355 7,197
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ÉILEAMH AR SHEIRBHÍSÍ DLÍ SNA
hIONAID DLÍ

Mar a cuireadh in iúl cheana féin, cuirtear seirbhísí dlí ar
fáil don chuid is mó ag aturnaethe atá fostaithe go
lánaimseartha ag an mBord, le cúnamh ón bhfoireann
pharaidhlíthiúil agus riaracháin.

Seirbhís tosaíochta

Bíonn gnáthamh in úsáid ag an mBord lena dtugtar
tosaíocht do chatagóirí áirithe de chásanna, mar shampla,
foréigean teaghlaigh, cúram leanaí, fuadach linbh agus
cásanna eile ina mbíonn teorannacha reachtúla ama.
Pléitear leis na cásanna seo láithreach bonn. Tá gá le
córas tosaíochtaí dá leithéid de dheasca phráinn na gceis-
teanna áirithe seo. Bíonn gá leis an tseirbhís seo cionn is
gur féidir leis an éileamh ar sheirbhísí dlí a bheith níos
mó ná cumas an Bhoird freastal ar an éileamh sin go
tráthúil. Coinníonn aturnaetha bainistíochta discréid
iarmharach chomh maith seirbhís thosaíochta a chur ar
fáil mar a mheasann siad, ag tabhairt tosca áirithe an cháis
san áireamh, i gcomparáid le hiarratais eile ar an liosta
feithimh, gur cuí tosaíocht shainiúil a thabhairt 
d’iarratasóir ar leith. I 2004, ba 23% de líon iomlán na
gcoinní a tugadh do chliaint le linn na bliana é, líon iomlán
na gcoinní tosaíochta tugtha ag ionaid dlí.

Leibhéal éilimh ar sheirbhísí dlí

Laghdaigh líon na ndaoine ag feitheamh le seirbhís ó rud
beag níos lú ná 3,500 i Nollaig, 2003 chuig beagnach
2,200 ag deireadh Nollag, 2004. Léiríonn seo laghdú ar
líon an éilimh ar sheirbhísí dlí ó bhuaicphointe de 10,400
i 2003 chuig rud beag níos lú ná 9,400 i 2004, i gcom-
paráid le héileamh 9,000 i 2002 agus 8,500 i 2001.
Tagann sé chomh maith as na cinntí sa chuid dheiridh de
2004, gach srian a bhaint de dheimhnithe cúnaimh dlí a
dheonú agus go háirithe, scéim na gcleachtóirí 
príobháideacha a thabhairt isteach arís.

T UA R A S C Á I L  B H L I A N T Ú I L  2 0 0 4
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Léiríonn an Tábla seo a leanas na tréimhsí feithimh (i
míonna) do choinne tosaigh le haturnae agus léiríonn an
tréimhse is faide a raibh duine ag fanacht le coinne ar an

lá deireanach de Nollaig i ngach ceann de na trí bliana
seo caite.

A N  B O R D  U M  C H Ú N A M H  D L Í T H I Ú I L

Ionad Dlí Nollaig 2002 Nollaig 2003 Nollaig 2004
míonna míonna míonna

An Cabhán 0 1 4
An Clár 7 12 9
Corcaigh Cé Pope 6 14 2
Corcaigh Malla Theas 6 9 11
Dún na nGall 6 8 8
Átha Cliath  – Baile Bhlainséir 0 6 11

Sráid Brunswick 6 16 4
Cluain Dolcáin 1 4 3
Fionnghlas 4 11 15
Sráid Gardiner 3 9 8
Cé Urmhumhan 8 6 3
Tamhlacht 5 7 6

Gaillimh 3 10 4
Ciarraí 3 6 4
Cill Dara 4 8 20
Cill Chainnigh/Ceatharlach 6 11 7
Laois 5 13 10
Luimneach 4 4 3
An Longfort/Liatroim 2 0 0
Lú 4 5 5
Maigh Eo 3 2 4
Mí 7 12 10
Muineachán 2 5 4
Uíbh Fhailí 3 2 3
Sligeach/Ros Comáin 1 5 2
Tiobraid Árann 9 4 6
Port Láirge 1 5 3
Iarmhí 3 1 3
Loch Garman 2 4 6
Cill Mhantáin 9 0 15

Table 8 : Am feithimh le haghaidh coinne le h-aturnae

Léiríonn an tábla thuas amanna feithimh méadaithe ag
deireadh Nollag, 2003 agus 2004, i gcomparáid leis an
staid i Nollaig 2002. Tá an laghdú ar amanna feithimh i
gcúig ionad déag dlí le linn 2004 le cur síos 
d’fheabhsuithe i leibhéal an mhaoinithe ar fáil don Bhord i
2004, a ndéantar tagairt dó níos faide anonn sa Tuairisc
seo, agus don laghdú ar leibhéal an éilimh ar sheirbhísí dlí.
Ag deireadh 2004, bhí méadú ar na hamanna feithimh i 22
ionad dlí, i gcomparáid le 2002, bhí laghduithe le feiceáil i
sé ionad dlí agus bhí dhá cheann gan athrú. Tá seo 
amhlaidh in ainneoin laghdú ar amanna feithimh i gcúig
cheann déag d’ionaid dlí ag deireadh 2004, agus é curtha i

gcomparáid le Nollaig, 2003.

Tá an Bord ag beartú leanúint de bheith ag iarraidh na
hamanna feithimh sna hionaid dlí sin a bhfuil tréimhsí 
feithimh níos faide acu a laghdú, trí chinntiú go líontar na
folúntais foirne go léir agus trí scéim a thabhairt isteach i
2005, le haturnaethe i gcleachtas príobháideach a úsáid i
gcásanna colscartha agus idirscartha bhreithiúnaigh sa
Chúirt Chuarda.
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ÚSÁID CHLEACHTÓIRÍ
PRÍOBHÁIDEACHA

Cuireann an tAcht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta, 1995,
ar a chumas don Bhord painéal aturnaetha i gcleachtas
príobháideach a chur ar bun d’fhonn cúnamh agus
comhairle dhlíthiúil a chur ar fáil. Cuireann scéim na
gcleachtóirí príobháideacha sa Chúirt Dhúiche seirbhís ar
fáil a chomhlánaíonn an tseirbhís a chuirtear ar fáil ag na
hionaid dlí i dtaca le hábhair áirithe dlí teaghlaigh sa
chúirt sin. Eisíonn an Bord deimnithe cúnaimh dlí ar an
ngnáthdhóigh sula n-atreoraítear cás chuig cleachtóir
príobháideach.

Bhí tionscnamh píolótach le haghaidh cleachtóirí 
príobháideacha á úsáid sa Chúirt Chuarda i bhfeidhm i
2001/2002. Ullmhaíodh tuairisc ar éifeachtacht an tionsc-
naimh le linn 2004 agus críochnófar go luath i 2005 í. De
thoradh na taithí a fuarthas ón tionscnamh píolótach agus
i ndiaidh an chinnidh an maoiniú a bheidh ar fáil don
Bhord i 2005 a mhéadú, tá an Bord ag beartú scéim
bhuan a thabhairt isteach le cleachtóirí príobháideacha a
úsáid sa Chúirt Chuarda le linn 2005.

Ba é líon na ndeimhnithe a eisíodh le haghaidh imeachtaí
sa Chúirt Dhúiche agus a atreoraíodh chuig cleachtóirí
príobháideacha ná tuairim is 650 i 2004 i gcomparáid le
beagán níos lú ná 900 i 2003. Ag an am céanna, bhí
méadú ar líon na gcásanna Cúirte Dúiche ar pléadh leo in
ionaid dlí ó rud beag níos lú ná 1,800 go beagnach 2,100.

Phléigh Tuairisc na bliana seo caite éifeacht na ndeacrach-
taí maoinithe ar an tseirbhís chleachtóirí príobháideacha i
2003 agus 2004. Ag teacht as na deacrachtaí seo, d’ainm-
nigh an Bord duine dá aturnaetha le déileáil, ar bhonn
lánaimseartha, le cásanna foréigin teaghlaigh agus ceis-
teanna eile dlí teaghlaigh de chuid na Cúirte Dúiche i
gceantar Bhaile Átha Cliath. Lean an tseirbhís seo ó mhí
Feabhra go Samhain, 2004 agus chuir ar a chumas don
Bhord leanúint de bheith ag cur seirbhíse tosaíochta ar
fáil, go háirithe i gcásanna foréigin teaghlaigh.

Measann an Bord gur úsáid éifeachtach agus éifeachtach
ó thaobh costais é aturnae tiomanta a úsáid d’obair na
Cúirte Dúiche agus tá sé ag fiosrú buntaistí seirbhís dá
leithéid a chur ar bun go buan.

T UA R A S C Á I L  B H L I A N T Ú I L  2 0 0 4
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MAOINIÚ LÍONRA NA n-IONAD
DLÍ AGUS A THIONCHAR AR
LEIBHÉAL NA SEIRBHÍSE
CURTHA AR FÁIL AG AN mBORD

Tharraing Tuairisc Bhliantúil 2003 aird ar leith ar na
deacrachtaí maoinithe a bhí roimh an mBord i 2003 agus
impleachtaí an leibhéil maoinithe sin don tseirbhís le
bheith curtha ar fáil ag an mBord i 2004. Ba é an lei-
throinnt deontas-i-gcabhair don Bhord i 2004 ná   18.388
milliún. Bhí seo i gcomparáid leis an leithroinnt dheire-
anach de   18.389 milliún i 2003 agus bhí impleachtaí aige
do leibhéal na seirbhíse a thiocfadh leis an mBord a chur
ar fáil i 2004.

Lean na srianta ar leibhéal na seirbhíse, mar a ndearnadh
cur síos imlíneach orthu i dTuairisc 2003, go háirithe
maidir le húsáid cleachtóirí príobháideacha sa Chúirt
Dhúiche agus eisiúint deimhnithe cúnaimh dlí do chásan-
na colscartha agus idirscartha breithiúnacha sa Chúirt
Chuarda, go dtí Fómhar 2004. Chuir na srianta seo le
líon ard na ndaoine ag feitheamh ar sheirbhísí dlíthiúla i
gcuid mhór de na hionaid dlí, go háirithe sa chuid luath
den bhliain.

Bhí méadú ar líon na ndaoine ag feitheamh ar sheirbhísí
dlíthiúla ó tuairim is 2,200 ag deireadh 2002 go dtí bea-
gnach 3,500 ag deireadh 2003. D’fhan an líon ar an liosta
feithimh ag meánleibhéal de 3,300 go dtí an chuid dheire-
anach de 2004 nuair a laghdaíodh an líon go dtí rud beag
níos lú ná 2,200 ag deireadh na bliana.

Tharla an laghdú ar amanna feithimh agus ar líon na
ndaoine ag fanacht le coinní, i measc cúiseanna eile, mar
gheall ar acmhainní breise a bheith ar fáil. Sa chéad dul
síos, de thoradh na teagmhála a rinne an Bord i rith 2004
leis an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus
Athchóirithe Dlí, rinneadh gealltanas maoiniú breise a
chur ar fáil do 2005. Ar cheisteanna eile, mar a rinneadh
tagairt dó i dTuairisc Bhliantúil 2003, bhí dliteanas
féideartha an Bhoird as fiacha rátaí dar n-iomlán níos mó
ná   400,000, i ndiaidh gur tugadh isteach an tAcht um
Luacháil 2001. I 2004, áfach, chinn an Binse um Luacháil
nach raibh an Bord freagrach as rátaí. Dá thoradh sin,
dháil an Bord an t-airgead seo ar sheirbhísí dlí a chur ar
fáil, lena n-áirítear na srianta ar úsáid Chleachtóirí príob-
háideacha a chur ar ceal agus líon níos mó deimhnithe
cúnaimh dlí a chur ar fáil do chásanna sa  Chúirt

Chuarda.

I nDeireadh Fómhair, 2004, cuireadh in iúl don Bhord gur 
21.362 milliún an leithroinnt a bheadh aige do 2005.

Mheas an Bord gur leor an leibhéal seo maoinithe le cur
ar a chumas seirbhís iomlán a chur ar fáil agus láithreach
bonn thug sé faoi aturnaetha a earcú le folúntais a líon-
adh; thug siad isteach scéim na gcleachtóirí príobh-
áideacha do chásanna sa Chúirt Dhúiche; agus chuir na
srianta a bhí fós i bhfeidhm ar ceal maidir le deimhnithe
cúnaimh dlí a eisiúint do chásanna sa Chúirt Chuarda.
Dá thoradh seo bhí laghdú ar líon na ndaoine ar na
liostaí feithimh agus leanfaidh an treocht seo i 2005, ina
mbeidh laghdú níos faide ar líon na ndaoine ag fanacht le
seirbhísí dlí agus an tréimhse ama a gcaithfidh daoine
fanacht leis an gcéad choinne a fháil le haturnae araon.

Cuireann an Bord fáilte roimh chinneadh an Aire maoiniú
breise a thabhairt don Bhord d’fhonn a chur ar a chumas
seirbhísí dlíthiúla a chur ar fáil agus, maidir leis seo, tá an
Bord geallta le cinntiú go gcuirfear seirbhísí dlí ar fáil
taobh istigh d’uastréimhse idir 2 mhí agus 4 mhí do gach
cás, agus san am céanna ag cinntiú go leanfar de bheith ag
tabhairt tosaíochta d’iarratais tosaíochta.

A N  B O R D  U M  C H Ú N A M H  D L Í T H I Ú I L
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IMEACHTAÍ IN ÉADAN AN
BHOIRD MAIDIR LE SOLÁTHAR
SEIRBHÍSÍ DLÍTHIÚLA

I Nollaig, 2004, thug an ArdChúirt a breithiúnas in
imeachtaí tugtha in éadan an Bhoird, an Aire Dlí agus
Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, agus an Stáit,
ag teacht as moill ar sheirbhísí dlí a chur ar fáíl.
(M.O’D(Gearánaí) v Bord Cúnamh Dlí agus páirtithe eile,
Neamhthuairiscithe Ard Chúirt, 21 Nollaig, 2004)

I Mí Feabhra, 1997, chuir an gearánaí iarratas isteach ar
an mBord le cúnamh dlí a fháil le haghaidh imeachtaí
idirscartha bhreithiúnaigh. Tugadh coinne di le haturnae a
fheiceáil i bhFeabhra, 1999, agus ansin cuireadh cúnamh
dlí agus comhairle ar fáil di mar is iondúil. De dheasca na
moille, thionscnaigh an gearánaí imeachtaí ArdChúirte in
Iúil, 1999, ag maíomh go raibh an Bord ciontach as sárú
dualgais statúidí, faillí agus gur shéan siad uirthi cuid de na
cearta a bhí dlite di faoin mBunreacht agus faoi
Choinbhinsiún na hEorpa um Chearta an Duine.

Chosain an Bord an cás ar an mbonn go raibh air 
feidhmiú laistigh de na hacmhainní a bhí ar fáil dó, de réir
fhorálacha Alt 5 den Acht.

Bhí an Chúirt sásta gurbh easpa na n-acmhainní le riaradh
ar an éileamh ar sheirbhísí dlí ba chúis leis an moill agus
go raibh an mhoill ann de thoradh gur theip ar an Stát an
Bord a mhaoiniú mar ba cheart.

Scrúdaigh an breithiúnas an creatlach reachtúil agus, go
háirithe,Alt 5(1) den Acht, a leagann amach príomhfhei-
dhm an Bhoird, is é sin,
"le cur ar fáil, laistigh d’acmhainní an Bhoird agus faoi réir

fhorálacha eile an Achta seo, cúnamh agus comhairle dlí i
gcásanna sibhialta do dhaoine a shásaíonn riachtanais an
Achta seo".

Fuair an breithiúnas nach oibleagáid absalóideach í an
oibleagáid reachtúil a ghearrtar ar an mBord; éilíonn sí ar
an mBord a fheidhmeanna a dhéanamh laistigh dá
acmhainní.

Chuir an Bord fáilte roimh bhreithiúnas na hArdChúirte
as siocair gur leag sé amach paraiméadair shoiléire faoi
oibleagáid an Bhoird seirbhís shibhialta chúnaimh dlí a
sholáthar. Is follas go gcaithfidh an Bord feidhmiú taobh
istigh dá acmhainní, ach san am céanna ní mór dó cinntiú

gur féidir leis léiriú go bhfuil sé ag úsáid a acmhainní go
héifeachtach. Mar a tagraíodh dó níos luaithe sa Tuairisc
seo tá méadú substaintiúil ar an maoiniú ar fáil don
Bhord do 2005.

SÉIRBHÍS DLÍTHIÚIL do
DHÍDEANAITHE

Is seirbhís speisialaithe dlí í an tSéirbhís Dlíthiúil do
Dhídeanaithe (SDD) a chuireann comhairle agus cúnamh
dlí ar fáil do gach céim den phróiseas tearmainn do
dhaoine atá ag cur isteach ar thearmann in Éirinn.
Comhairlítear gach iarratasóir ar thearmann ag Oifig
Choimisinéir Iarratas na nDídeanaithe (OCID) faoi
inmholtacht cabhair dhlíthiúil a fháil agus teacht ar
sheirbhísí ón SDD.

I 2004, bhí laghdú 37% ar líon na gclárúchán úr cliant sa
SDD, i gcomparáid le 2003. Léiríonn seo laghdú 40% ar
iarratais nua ar thearmann. San am céanna, bhí cion na n-
iarratasóirí tearmainn a chláraigh leis an SDD ag méadú i
rith an ama. I 2004, bhí líon na gclárúcháin ó chliaint úra
leis an SDD ionann le beagnach 75% d’iarratais nua ar
thearmann, i gcomparáid le rud beag thar 70% i 2003.

Ainneoin an laghdaithe ar chlárúcháin úra, d’fhan an 
leibhéal éilimh ar sheirbhísí an SDD ag leibhéal ard.
Léirigh seo go raibh go leor cásanna ar láimh ag Oifig
Choimisinéir Iarratas na nDídeanaithe (OCID) agus Binse
Achomhairc na nDídeanaithe (BAD) le gníomhaíocht a
choinneáil ag leibhéil cosúil leis an mbliain roimhe.

Bhí roinnt forbairtí tábhachtacha eile i 2004 a chuaigh i
bhfeidhm ar obair an SDD. I mBealtaine 2004, tháinig 10
mballstát úra isteach san Aontas Eorpach agus chuir seo
leis an laghdú ginearálta ar iarratais thearmainn. I Meán
Fómhair, cuireadh an Chróit agus an Afraic Theas leis an
liosta de thíortha ainmnithe mar thíortha sábháilte
d’fhonn Acht na nDídeanaithe, 1996.

T UA R A S C Á I L  B H L I A N T Ú I L  2 0 0 4
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Maoiniú

Ba é maoiniú iomlán an Státchiste don SDD i 2004 ná 
9.071 milliún, i gcomparáid leis an   9.177 milliún i 2003.

Chuir an leibhéal maoinithe seo ar a chumas don SDD
seirbhísí a chur ar fáil do na hiarratasóirí incháilithe go
léir agus chuir ar a chumas don Ionad Doiciméadaithe
Dídeanaithe (IDD) leanúint de bheith ag cur seirbhís
neamhspleách thaighde agus leabharlannaíochta ar fáil.

Soláthar seirbhísí dlíthiúla sa bhliain 2004

Chláraigh 3,500 cliant úr leis an SDD i 2004, laghdú de
37% i gcomparáid leis an 5,600 a chláraigh i 2003. Bhí
líon na gcliaint a chláraigh ag an chéad chéim den
phróiseas tearmainn ionann le 55% de líon iomlán na 
n-iarratas nua ar thearmann.

Cuireann an SDD seirbhís fhor-rochtana ar fáil óna
háiteanna i mBaile Átha Cliath, Corcaigh agus Gaillimh.
Cuimsíonn an tseirbhís seo cuairteanna rialta ag foireann
na SDD ar na hionaid chóiríochta le heolas a chur ar fáil
do lucht iarrtha tearmainn atá go díreach i ndiaidh
teacht, le cliaint úra a chlárú, agus le pointe teagmhála a
chur ar fáil do chliaint atá ann cheana.

Tá an treocht sa chéatadán d’iarrthóirí úra tearmainn a
chláraigh leis an SDD ag aon chéim den phróiseas leagtha
amach thíos.

Bliain Iarratais úra Cliaint úra Cliaint úra an SDD mar Cliaint úra SDD 1ú céim mar 
tearmainn SDD % d’iarratais üra % d’iarratais úra

1999 7,800 1,600 20% n.a.

2000 11,000 3,400 30% n.a.

2001 10,300 4,500 45% n.a.

2002 11,600 5,700 50% 30%

2003 7,900 5,600 70% 50%

2004 4,800 3,500 75% 55%

Torthaí SDD - Anailís ar chomhaid
dhruidte

Ag deireadh 2004, bhí 10,700 comhad cáis druidte ag an
SDD as líon iomlán cásanna de 24,400. Rinneadh anailís
ar na cúiseanna ar druideadh iad, de réir mar a taifeadadh
i gcás 9,750 comhad dá leithéid, agus léiríonn na torthaí
seo a leanas.

Druideadh céatadán ard acu (53%) cionn is gur stad cli-
aint de bheith ag úsáid seirbhísí SDD (i. níorbh fhéidir
teagmháil a dhéanamh leis an gcliant, chuaigh an cliant
chuig aturnae príobháideach, agus ní raibh an tseirbhís
riachtanach níos mó), agus ba 28% de na comhaid
dhruidte iad na cásanna le torthaí deimhneacha don

chliant (i. stádas tugtha, athdhúichiú deonach, agus cead
sealadach tugtha dóibh fanacht sa Stát). Tá claonadh
áirithe sa táscaire seo, mar fanfaidh comhaid le torthaí
diúltacha ar oscailt ag feitheamh le gníomhaíocht eile, mar
achomharc a thionscnamh, nó cuidiú le hiarratas ar chead
fanachta.

€ €
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Seirbhísí faisnéise

Úsáideann an SDD modhanna éagsúla le cur in iúl do
dhaoine a dtiocfadh leo bheith ina gcliaint go bhfuil a
sheirbhísí ar fáil. Ar na modhanna seo, tá bileoga, pós-
taeir, gníomhaíochtaí for-rochtana, cuir-i-láthair agus
seimineáir.

Tá leabhráin ar fáil anois i naoi dteanga éagsúla agus dáil-
tear ar roinnt eagraíochtaí rialtais agus neamh-rialtais ar
fud na tíre de réir mar is gá iad, agus taispeántar póstaeir
i roinnt áiteanna straitéiseacha. Lena chois sin, cuireann
OCID in iúl do gach iarrthóir tearmainn faoi bhuntáistí
comhairle dhlíthiúil a iarraidh agus faoi theacht ar na
seirbhísí sin ón SDD.

Bíonn teagmháil rialta ag an SDD le heagraíochtaí bain-
teach leis an bpróiseas tearmainn le hidirphlé leanúnach a
éascú ar ghnéithe éagsúla den tseirbhís, d’fhonn
monatóireacht agus feabhas leanúnach a dhéanamh ar an
tseirbhís sin.

Cuireann an tseirbhís fhor-rochtana eolas ar fáil faoi na
seirbhísí a sholáthraíonn an SDD, ag thart faoi cheithre

háit agus daichead ar fud na tíre, d’iarrthóirí tearmainn
atá go díreach i ndiaidh teacht. Éascaíonn sé cliaint úra a
chlárú chomh maith agus cuireann áit theagmhála ar fáil
do na cliaint atá ann cheana féin.

Coiste Neamhspleách Monatóireachta

Bunaíodh an Coiste Neamhspleách Monatóireachta don
tSéirbhís Dlíthiúil do Dhídeanaithe nuair a cuireadh an
tseirbhís féin ar bun i 1999. Is iad a théarmaí tagartha ná
"a chinntiú go soláthrófaí seirbhís dlíthiúil d’ardchaighdeán
d’iarrthóirí tearmainn de réir na socruithe comhaontaithe ag
an mBord um Chúnamh Dlíthiúil agus an Roinn Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí agus gearáin ó úsáideoirí
na seirbhíse a fhiosrú."

Is é an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus
Athchóirithe Dlí a cheapann comhaltaí an Choiste. Bhí
bainistíocht na SDD páirteach i gcruinnithe i rith 2004
agus thugadar an coiste suas chun dáta maidir le forbairtí
a tharla i rith na bliana.

Líon aturnaetha Líon abhcóidí

Bliain Líon na gcásanna a  Líon na gcásanna a Iomlán na gcásanna a 
atreoraíodh chuig aturnaethe atreoraíodh chuig abhcóidí atreoraíodh

2001 1,550 880 2,430
2002 970 2,400 3,370
2003 866 1,581 2,447
2004 462 1,596 2,058

2001 32 213
2002 43 281
2003 49 314
2004 39 301

Scéimeanna cleachtóra phríobháidigh
agus abhcóide

Le cuidiú le seirbhísí foireann-bhunaithe an SDD, leanann
an Bord de bheith ag fostú seirbhísí aturnaetha i gcleach-
tas príobháideach agus abhcóidí le hachomhairc a chur
isteach ar son iarrthóirí tearmainn ag fáil cúnamh dlí agus
feidhmiú dóibh os comhair Bhinse Achomhairc na
nDídeanaithe.

Tugann an Tábla seo mionsonraí na gcásanna a atreo-
raíodh chuig abhcóidí agus aturnaetha, maraon le sonraí
faoi líon na n-aturnaethe agus abhcóidí ar phainéil an
SDD:

Léiríonn líon laghdaithe na gcásanna a atreoraíodh
amach chuig painéil  na SDD an laghdú ar líon na
gcásanna tearmainn agus fócas níos mó ar obair
achomhairc ag aturnaetha na SDD.
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Cásanna um athbhreithniú breithiúnach

D’eisigh an SDD ochtó  a ceathair tacar imeachtaí ar son
cliant i 2004, ar réitíodh daichead a ceathair acu roimh
dheireadh na bliana. Tá an leibhéal seo gníomhaíochta
um athbhreithniú breithiúnach cuid mhaith níos airde ná
na hocht gcinn agus daichead de thacair imeachtaí a tion-
scnaíodh i 2003, mar gheall ar, go príomha, an méadú ar
líon na gcásanna a críochnaíodh ag Binse Achomhairc na
nDídeanaithe, agus tionscnamh imeachtaí iolracha maidir
le líon beag de cheisteanna comhchosúla. Maidir leis seo,
tionscnaíodh aon chás déag maidir le hachomhairc a
cuireadh isteach go mall, nuair nach raibh aon locht as sin
ar an iarratasoir; tionscnaíodh sé cinn acu ar cheist na
teidlíochta atá ag leanaí lucht iarrtha tearmainn iarratais
ar leith a dhéanamh ar thearmann; agus bhí sé chás eile
bainteach le hoiriúnacht Choinbhinsiún Bhaile Átha
Cliath.

A N  B O R D  U M  C H Ú N A M H  D L Í T H I Ú I L
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IONAD DOICIMÉADAITHE AR
DHÍDEANAITHE

Bunaíodh an tIonad Doiciméadaithe ar Dhídeanaithe
(IDD) go deireanach i 2000 mar sheirbhís neamhspleách
ag feidhmiú faoi choimirce an Bhoird um Chúnamh
Dlíthiúil. Is é ról an Ionaid:

• bailiúchán d’eolas oibiachtúil agus suas-chun-dáta 
faoin tír bhunaidh agus doiciméadú maidir le 
tearmann, inimirce agus cearta dlíthiúla agus 
daonna a mbeidh inrochtana ag cách;

• seirbhís taighde agus fiosrúcháin a sholáthar do na
heagraíochtaí go léir a bhfuil baint acu leis an 
bpróiseas tearmainn; agus 

• dul i mbun taighde agus oiliúna eile, chomh maith 
le seirbhís leabharlainne iasachta agus taighde a 
chur ar fáil

D’fhan ualach cásanna IDD i 2004 a bheag nó a mhór
mar a bhí i 2003 le beagnach 2,500 fiosrúchán
críochnaithe san iomlán. Ba cheisteanna faoin Nigéir, ar
an mheán, 25% de na fiosrúcháin eolas faoin tír bhunaidh.
Go déanach i 2004, bhí foireann IDD páirteach i dtreoir
stíle nua le haghaidh freagraí fiosrúcháin IDD a ullmhú
agus a thagairt. Críochnaíodh an treoir stíle seo, atá in
úsáid anois ag an IDD, i ndiaidh athbhreithnithe ar na
caighdeáin, stíleanna agus modheolaíochtaí á n-úsáid ag
soláthraithe eile eolais ar thíortha bunaidh, lena n-áirítear
IRB i gCeanada,ACCORD agus Home Office na Ríochta
Aontaithe.

Críochnaíodh tuairisc chomhairleach, Athbhreithniú
Straitéiseach agus Anailís ar Ionad Doiciméadaithe na
nDídeanaithe, i Feabhra, 2004. Rinne an Tuairisc seo 
roinnt moltaí, maidir le forbairt an IDD san am le teacht,
ar ghlac an Bord leo. Sa chomhthéacs seo, bunaíodh
Coiste Stiúrtha don IDD go déanach i 2004 leis na moltaí
a scrúdú níos doimhne agus le maoirseacht a dhéanamh
ar an dóigh a gcuirtear i bhfeidhm iad.

I mBealtaine, 2004, d’óstáil an IDD an 9ú Seimineár
Idirnáisiúnta um Fhaisnéis ar Thír Bhunaidh. Ba iad ábhair
an tseimineáir seo ná an Bhealarúis, Cónaidhm na Rúise,
an Phacastáin agus an tSomáil. Chuir an seimineár fóram
ar fáil le haghaidh malartaithe agus comhoibre idir
speisialaithe rialtais agus neamh-rialtais ar an bhFaisnéis
Thíre Bunaidh maidir le taighde, doiciméadú agus scai-
peadh a dhéanamh ar Fhaisnéis Thíre Bunaidh.
D’fhreastal tuairim is 65 toscaire ó 27 dtír ar an

tseimineár, toscairí ó Cheanada, an Chipir, an Bhulgáir
agus an Asarbaiseáin ina measc. Bhí toscairí ábalta léargas
a fháil ar an staid faoi láthair sna tíortha bunaidh thuaslu-
aite, agus ceisteanna ar leith a chur ar thoscairí ó
eagraíochtaí idirnáisiúnta taighde agus/nó cearta daonna
agus UNHCR. Foilseofar tuairiscí ón tseimineár i 2005.

Lean an IDD de bheith bainteach le Líonra Trasnáisiúnta
Faisnéis Thíre Bunaidh (Tionscnamh Líonra FTB agus
Oilúna). I Márta, d’óstáil an IDD breathnóir ó ACCORD
san Ostair a scrúdaigh limistéir den chleachtas is fearr
san IDD agus a rinne moltaí le haghaidh feabhais. I Mí
Bhealtaine, chuir an IDD breathnóir chuig Cumann
Dhídeanaithe na hÍsiltíre le tabhairt faoin bpróiseas céan-
na. De thoradh na dteagmhálacha idirnáisiúnta seo,
baineadh amach an cleachtas is fearr maidir le caighdeáin
agus modheolaíocht thaighde FTB agus rinneadh comh-
lámhleabhar oiliúna. Bhí an IDD páirteach i dtrialacha
oiliúna ag úsáid lámhleabhar nua FTB, a foilsíodh i Meán
Fómhair 2004. Tá aontaithe ag an IDD an oiliúint for-
bartha ag an líonra trasnáisiúnta Faisnéise Tíre Bunaidh a
ghlacadh ar bord agus a mhodheolaíocht a chaighdeánú le
páirtnéirí eile. Beidh cúrsaí oiliúna curtha ar fáil ag an
IDD as seo amach bunaithe ar an lámhleabhar nua oiliúna
faisnéise tíre bunaidh seo.

D’fheabhsaigh an IDD a theagmhálacha idirnáisiúnta trí
ionadaíocht a chur chuig ghrúpa oibre Faisnéise Tíre
Bunaidh IGC agus Eurasil don chéad uair. D’éirigh an
IDD ina bhall den ECOI.net chomh maith agus chuir ion-
adaithe chuig cruinniú bliantúil a bhoird comhairle chomh
maith le cruinnithe forbartha eile. Rinne an IDD cuairt
staidéir ar an mBord Inimirce agus Dídeanaithe, Ceanada.

I nDeireadh Fómhair, cumasaíodh bunachar sonraí
Faisnéise Tíre Bunaidh an Ionaid don Idirlíon agus
cuireadh ar fáil é do na háisíneachtaí go léir a raibh
rochtain de dhíth orthu. Tosaíodh obair ar chóras 
leabharlainne agus bainistíocht fiosrúcháin a fháil agus
tugadh conradh do chomhlacht príobháideach le tabhairt
faoin tionscnamh. Cuireadh fréamhshamhlacha an
chórais ar fáil ag deireadh 2004 agus socraíodh dáta le
haghaidh tástála úsáideora go luath i 2005. Bíonn an IDD
páirteach chomh maith sa Bhord Tionscnaimh don Phlean
Straitéiseach Bainistíochta Faisnéise agus Teicneolaíochta
Fáisnéise do Sheirbhísí Tearmainn. Molann an Plean seo
gur chóir bunachar sonraí bainistíochta faisnéise a bhfuil
ar a chumas faisnéis thíre dúchais a chur i bhfeidhm agus
gur chóir é a bheith á bhainistiú ag an IDD.

T UA R A S C Á I L  B H L I A N T Ú I L  2 0 0 4
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Lean gníomhaíochtaí oiliúna d’eagraíochtaí tearmainn ag
úsáid an IDD i 2004. Dhírigh an oiliúint seo ar scileanna
taighde Idirlín, meastóireacht foinse agus ‘crainn taighde’ a
úsáid le cuidiú i limistéir thaighde bainteach le riachtanais
Fhaisnéis Thíre Bunaidh a aithint. Iarradh ar an IDD
chomh maith oiliúint a chur ar fáil do mhic léinn agus
aturnaetha bainteach leis an Institiúid Éireannach um
Chearta Daonna.

D’óstáil an IDD mac léinn ó Ollscoil Tulsa ar shocrúchán
trí Chlár Intéirneachta Choláiste Dhlí Ollscoil Tulsa in
Iúil. Thosaigh taighdeoir dlí ó Bhinse Achomhairc na
nDídeanaithe socrúchán trí mhí san IDD go déanach i
2004. Ba é aidhm an tsocrúcháin seo ná ligean do
thaighde dlíthiúil arb ábhar spéise é ag an IDD agus Binse
Achomhairc na nDídeanaithe araon a bheith déanta le
rochtain éasca ar ábhar de chuid an IDD agus le fáil
amach faoi na torthaí maithe a dtiocfadh leo a bheith ann
mar gheall ar shocrúcháin dá leithéid san am le teacht.

A N  B O R D  U M  C H Ú N A M H  D L Í T H I Ú I L
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CUNTAS ACHOIMREACH AR
ROGHA CÁSANNA A FUAIR
CÚNAMH DLÍTHIÚIL

Iarrthóir tearmainn ó Stát in Iarthar na
hAfraice

Deonaíodh cúnamh dlí d’iarrthóir tearmainn ó stát in
Iarthar na hAfraice maidir lena hachomharc i gcoinne
mholadh an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe go
ndiúltófaí a hiarratas go ndearbhófaí ina teifeach í. Cé go
raibh rogha ag an iarratasóir a hachomharc a leanúint trí
mheán éisteachta béil roghnaigh sí gan sin a dhéanamh
agus d’ordaigh dá hionadaí dlíthiúil achomharc i scríbhinn
amháin a chur isteach ar a son.

D’éalaigh an tIarratasóir, a ndearnadh ciorrú giniúnach
baineann (ar a dtabharfar CGB air amach anseo) uirthi
féin agus í an-óg, i ndiaidh gur bhagair athair a leanaí go
gcuirfeadh sé a hiníon tríd an obráid chéanna. Go gearr i
ndiaidh di an Stát a bhaint amach rugadh iníon eile don
iarratasóir. Aighníodh nach raibh rogha ar bith ag an iar-
ratasóir ach an tír a fhágáil agus cosaint a lorg in áit eile,
nuair a ghlactar san áireamh neamhéifeachtacht na
bPóilíní ina tír agus na deacrachtaí a bheadh aici agus í ag
iarraidh aistríu taobh istigh den tír, go háirithe ag glacadh
san áireamh a oiread a bhíonn daoine i dtuilleamaí tha-
caíocht an phobail agus an teaghlaigh sa tír sin.
Cheadaigh an Binse Achomhairc do Dhídeanaithe (BAD)
an t-achomarc, ag glacadh leis go raibh cuntas an iar-
ratasóra inchreidte agus ag tabhairt faoi deara go raibh
an fhaisnéis tíre dúchais ar fáil ag tacú léi nuair a mhaígh
sí go raibh nós an CGB go forleathan ina tír dhúchais
agus nach raibh aon reachtaíocht chónaidhme á chosc.
Ghlac an Binse go raibh bunús maith leis an eagla a bhí
uirthi go ndéanfaí CGB ar a hiníon nó a hiníonacha
murab é gur theith sí as an tír sin agus go raibh dualgas
cruthúnais sásaithe aici gur dhídeanaí a bhí inti, ós rud é
gur bhall de shainghrúpa sóisialta í, taobh istigh de chiall
Mhír 2 den Acht um Dhídeanaithe 1996 (mar a leas-
aíodh).

Iarrthóir tearmainn ó Oirthear na
hAfraice

Bhí an t-iarratasóir ó thír in oirthear na hAfraice. Bhí sé

ag iarraidh tearmainn in Éirinn ar bhonn cine agus tuairim
bharúlach pholaitiúil cionn is gur de ghrúpa mionlachta é
ina thír dhúchais agus bhí géarleanúint i ndán dó féin agus
dá theaghlach ón ghrúpa mórlachta ansin.

Thug an t-iarratasóir mionsonraí na géarleanúna a bhí
fulaingthe aige agus ag a theaghlaigh agus na contúirtí a
bhí ag bagairt air. D’aighnigh an SDD go raibh bunús
maith le heagla an iarratasóra go ndéanfaí géarleanúint air
mar bhall de ghrúpa mionlachta agus nach raibh cosaint
an Stáit ar fáil aige ina thír dhúchais. D’aighnigh an SDD
eolas faoin tír dhúchais le tacú le héileamh an iarratasóra,
a bhí faighte ag an SDD ón Ionad Doiciméad
Dídeanaithe.

Ba é an cheist ba mhó ná an raibh an t-iarratasóir den
náisiúntacht a bhí á mhaíomh aige agus ar bhall den 
ghrúpa mionlachta áirithe é. Rinne an t-iarratasóir a 
bhuniarratas ar thearmann i Sasana, ach níor cuireadh san
áireamh doiciméad den mhórthábhacht le saineolaí ar a
thír dhúchais ag cruthú a aithne. Nuair a rinne an 
t-iarratasóir iarratas ar thearmann in Éirinn cuireadh an
tuairisc shaineolaí chéanna faoi bhráid an OCID, ach 
diúltaíodh dá iarratas.

Rinne an t-iarratasóir achomharc ar Bhinse Achomhairc
na nDídeanaithe agus d’éirigh lena éileamh san
achomharc. Ghlac Comhalta an Bhinse le tuairisc an
tsaineolaí ag cruthú aithne an iarratasóra.

Iarrthóir tearmainn ó Lár na hAfraice

Bhí an t-iarratasóir ó thír i lár na hAfraice. Mhaígh sí gur
mionaoiseach sé bliana déag d’aois a bhí inti, ach chinn an
Oifig Coimisinéir Iarratais do Dhídeanaithe go raibh sí os
cionn 18 agus níor déileáladh léi mar mhionaoiseach. Bhí
éileamh an iarratasóra ar thearmann bunaithe ar thuairim
bharúlach pholaitiúil ina tír dhúchais. Mhaígh sí gur theith
sise agus a teaghlach as a dtír dhúchais agus chaith dhá
bhliain ina gcónaí i gcampa dídeanaithe agus ina dhiaidh
sin gabhadh ag saighdiúirí iad a choinnigh ar feadh cúig
mhí í agus bhuail agus d’éignigh siad í le linn an ama sin.
Bhí éileamh an iarratasóra á thacú ag tuairiscí ó Altra
Sláinte Poiblí agus ón Ionad Éigeandála um Éigniú, a
dhearbhaigh go raibh rian láidir tráma uirthi. Fuair an
Coimisinéir go raibh an fhaisnéis thír dhúchais a bhí ar
fáil ag tacú le maíomh an iarratasóra gur imir údaráis an
Stáit droch-úsáid uirthi agus deonaíodh stádas dídeanaí
don iarratas ar an gcéad dul síos.

T UA R A S C Á I L  B H L I A N T Ú I L  2 0 0 4
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Iarrthóir tearmainn ó Oirthear na hEorpa

Diúltaíodh stádas dídeanaí d’iarrthóir tearmainn ó
Oirthear na hEorpa ag céim an achomhairc. Ba iad na
cúiseanna a tugadh don diúltú ná nár aontaigh Comhalta
an Bhinse gur dídeanaí a bhí san iarratasóir ar an bhforas
nach raibh aon fhianaise aithne tugtha in aird aici agus gur
chaith sí ceithre lá i dtír eile seachas a tír dhúchais agus
Éire. Mheas Comhalta an Bhinse gur chóir di cosaint a
lorg ansin dá mba amhlaidh go raibh fíoreagla roimh
ghéarleanúint uirthi.

Iarradh cúnamh dlíthiúil le hagóid a dhéanamh in éadan
an chinnidh trí imeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh
san ArdChúirt ar an mbonn nach bhfuil aon oibleagáid i
ndlí na hÉireann go gcaithfear iarratas a bheith 
neamhbhailí más amhlaidh gur theip ar an iarratasóir 
iarratas a dhéanamh ar thearmann sa chéad tír a shroich
siad. Ina theannta sin, measadh nach bhfuil aon riachtanas
i ndlí na hÉireann ná sa dlí idirnáisiúnta ar iarratasóir ar
thearmann go mbeidís in ann fianaise a chur ar fáil maidir
lena n-aithne ná lena modh taistil. Deonaíodh cúnamh
dlíthiúil agus tionscnaíodh imeachtaí san ArdChúirt.

Ba é an toradh gur socraíodh an cás agus gur tugadh
athéisteacht don iarratasóir os comhair Comhalta eile
den Bhinse.

Iarrthóir tearmainn ó Lár na hAfraice

Diúltaíodh tearmann ar iarrthóir tearmainn ó Lár na
hAfraice ar an gcéad dul síos. Bhí tuairisc mhionchruinn
mhíochaine leis an iarratas ar thearmann, mar fhianaise
go raibh cúis ghortuithe an iarratasóra ag teacht lena
chuntas ar ionsaí brúidiúil a tharla, de réir mar a d’aigh-
nigh sé, ina thír dhúchais.

Chuathas ar lorg cúnamh dlí le dúshlán an chinneadh a
thabhairt trí imeachtaí um athbhreithniú breithiúnach san
ArdChúirt ar an mbonn gur theip ar an tuairisc Mír 13 a
rinne Coimisinéir Iarratas Dídeanaithe an tuairisc
mhíochaine a thabhairt san áireamh agus go raibh sé ultra
vires, sa chaoi go raibh an cinneadh déanta in éagmais
gach eolais ábhartha. Tugadh cúnamh dlí agus tionsc-
naíodh imeachtaí san ArdChúirt.

Ba é an toradh gur réitíodh an cás leis an toradh gur ais-
tarraingíodh moladh an Choimisinéara agus ligeadh an t-
iarratasóir ar ais chuig céim réamhagallaimh an phróisis,

le gealltanas nach mbeadh aon oifigigh údaraithe a bhí
páírteach san fhiosrúchán bunaidh páirteach san athfhios-
rúchán.
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ACMHAINNÍ DAONNA

Leibhéal foirne

Ar an 1 Eanáir, 2004, ba é 409 líon iomlán na foirne a
ceadaíodh don Bhord um Chúnamh Dlíthiúil (269 den
fhoireann ceadaithe do 30 ionad dlí an Bhoird agus don
Cheannoifig agus iomlán de 140 foireann ceadaithe don
tSéirbhís Dlíthiúil do Dhídeanaithe, lena n-áirítear an
tIonad Doiciméadaithe Dídeanaithe).

Le linn an chéad leath de 2004, lean an Bord de bheith ag
tabhairt tosaíochta do chostais phá a choinneáil faoi
smacht d’fhonn fanacht laistigh de leibhéal na n-acmhainní
ar fáil do sheirbhís na n-ionad dlí agus na Ceannoifige.
Dá dheasca sin, fágadh roinnt folúntas gan líonadh agus
mhair srianta ar ragobair agus comhaltaí sealadacha
foirne a earcú in áit comhaltaí foirne as láthair ar saoire
íoctha, amhail saoire mháithreachais agus saoire tinnis, de
bheith i bhfeidhm. Leis an gcinneadh an leithroinnt deon-
tas-i-gcabhair a mhéadú do 2005, cuireadh ar a chumas
don Bhord tús a chur leis an bpróiseas folúntais a líonadh
i dtreo dheireadh 2004, d’fhonn líon na foirne a ardú arís
chuig na leibhéil cheadaithe.

Dul Chun Cinn a Bhuanú

Leagann amach an Clár Náisiúnta is déanaí, "Dul Chun
Cinn a Bhuanú", roinnt gealltanas tábhachtacha maidir le
nuachóiriú leanúnach eagraíochtaí seirbhíse poiblí. Bhí na
méaduithe pá iníoctha faoin gClár agus faoi thuairisc
Chomhlacht Thagarmharcáil na Seirbhíse Poiblí, ag brath
ar an mBord dul chun cinn sásúil a dhéanamh ar bhearta
a dearadh le freagra na heagraíochta ar éilimh agus ion-
chais na gcustaiméirí a fheabhsú agus le cinntiú go bhfuil
freagracht níos mó ann as bainistíocht éifeachtach na n-
acmhainní a úsáidtear leis an tseirbhís a sholáthar.

Le linn 2004, lean an Bord leis na bearta leagtha amach
ina Phlean Gnímh um Dhul Chun Cinn a Bhuanú a chur i
bhfeidhm. Bhí an Plean seo, a pléadh ar dtús ag Coiste
Páirtnéireachta an Bhoird, agus ar pléadh ina dhiaidh sin é
leis na ceardchumainn ag feidhmiú ar son na foirne sa
Bhord i rith 2003, dírithe ar ghníomhaíochtaí sainiúla le
taca a chur faoi ghealltanais ar athrú agus nuachóiriú
eagraíochta sa Chlár Náisiúnta.

Bhí an Bord páirteach in idirbheartaíochtaí leis na ceard-
chumainn go léir ag feidhmiú ar son comhaltaí foirne san
eagraíocht ar na mionsonraí sa Phlean Gnímh. Go

háirithe, thángthas ar chomhaontú le hAMICUS agus
SIPTU, a fheidhmíonn ar son aturnaetha an Bhoird, ar
roinnt beart maidir le hathruithe ar chleachtais oibre a
dearadh le seachadadh seirbhíse do chustaiméirí an
Bhoird a fheabhsú. Thug an comhaontú faoi cheisteanna
mar fhorbairt leanúnach ghairmiúil, moltaí do sheirbhís
ghutháin, seirbhís thiomanta chomhairle, úsáid abhcóidí,
úsáid chleachtóirí príobháideacha, agus taifeadadh ama
cásanna. Cuireadh socruithe mionchruinne oibriúcháin i
bhfeidhm, le nósanna imeachta úra a chur i bhfeidhm
maidir le seachadadh seirbhíse agus cuireadh seo chun
tosaigh ag comhghrúpaí oibre ceardchumainn/bain-
istíochta le linn 2004 d’fhonn tionscnaimh úra seirbhísí a
chur i bhfeidhm le linn 2005. De thoradh dul chun cinn a
cuireadh i gcrích le linn 2004, bhí an Grúpa Fíoraithe
Feidhmíochta i riocht moladh gurbh fhéidir na méaduithe
ar phá iníoctha d’fhoireann sa Bhord a íoc le héifeacht ó
na dátaí dlite le linn na bliana.

Córas Bainistithe agus Forbartha
Feidhmíochta (CBFF)

Rinneadh athbhreithniú ar dhoiciméadú CBFF an Bhoird i
rith 2004 agus eisíodh doiciméadú athbhreithnithe, a
dearadh le bheith níos "cúntaí agus níos ábhartha", i
dtreo dheireadh na bliana. Chomh maith leis sin, bhain
an Bord an chéim dheireanach den timthriall cur-i-bhfei-
dhm don aiseolas aníos agus chlúdaigh an t-ábhar seo i
sraith de chruinnithe réigiúnacha a raibh an fhoireann go
léir páirteach ann i rith an Fhómhair 2004. Rinneadh
iniúchadh ar an bpróiseas bainistithe agus forbartha fei-
dhmíochta i rith na bliana le deimhniú go raibh sé i bhfei-
dhm i ngach limistéar d’oibríochtaí an Bhoird. Ag
deireadh 2004, shocraigh foireann bhainistíocht shinsear-
ach an Bhoird go ndéanfaí measúnú seachtrach ar an
CBFF i rith 2005. Is í aidhm an athbhreithnithe ná a chin-
ntiú cé chomh fada agus atá an córas neadaithe san
eagraíocht agus le ceisteanna ar bith a aithint ar ghá tab-
hairt fúthu d’fhonn an próiseas sa Bhord a fheabhsú.

Comhaontú ar Nósanna Imeachta don
Chaidreamh Tionsclaíoch.

Le linn 2004, lean obair ar dhréacht-Chomhaontú ar
Nósanna Imeachta don Chaidreamh Tionsclaíoch a
ullmhú, ag cumhdach socruithe a bheidh i bhfeidhm ar
aturnaetha sa Bhord. I ndiaidh an dul-chun-cinn a rin-
neadh i rith na bliana seo, ullmhaíodh dréacht-chomhaon-
tú. Bhí tuilleadh cainteanna i dtreo dheireadh na bliana
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faoi dhá rud nach raibh aontú orthu d’fhonn an
Comhaontú a chríochnú i 2005.

Earcaíocht agus Ardú Céime

Le linn 2004, reáchtáil an Rannóg Acmhainní Daonna trí
chomórtas earcaíochta agus deich gcomórtas ardú céime.
Is é a bhí i gceist leis seo ná 185 iarratas agus 32 lá d’a-
gallaimh. Chuimsigh na comórtais earcaíochta aturnaetha
agus cléirigh dhlí, agus chuimsigh na comórtais ardú
céime Aturnae Bainistíochta Grád I agus II i roinnt áitean-
na, agus na gráid Cléireach Dlíthiúil, Oifigeach
Feidhmiúcháin, Ardoifigeach Feidhmiúcháin agus
Stiúrthóir Cúnta. Reáchtáladh iomaíocht inmheánach le
hoiliúnaithe aturnae a roghnú chomh maith.

Forbairt Foirne

Dhréachtaigh Grúpa Oibre Fhorbairt Foirne an Bhoird
plean oibre athleasaithe, a bhí ag teacht leis na gealltanais
a aithníodh sa Phlean nua Corparáideach. Bhain an chuid
ba mhó de ghníomhaíochtaí eile an Ghrúpa le cláir oiliú-
na agus forbartha a chur i bhfeidhm. Aithníodh iad seo
trí anailís a dhéanamh ar riachtanais oiliúna ag teacht as
an CBFF. Rinneadh machnamh tosaigh chomh maith ar
mheicníochtaí a fhorbairt le haghaidh meastóireacht a
dhéanamh ar éifeachtacht na gclár oiliúna, lena n-áirítear
a dtionchar san áit oibre.

Comhionannas Deiseanna

Mar a dúradh i Ráiteas Comhionannais agus Ilchineálachta
an Bhoird, is Fostaitheoir Comhionannais Deiseanna an
Bord. Déantar gach iarratasóir ar fhostaíocht a mheas go
cothrom, le meas cuí d’infheidhmeacht agus cumas an
duine agus riachtanais agus critéir incháilitheachta an
phoist. Pléitear le gach duine ar bhonn cothrom maidir
le forbairt ghairmiúil, ardú céime agus oiliúint.
Feidhmíonn an Bord taobh istigh de théarmaí an Acht um
Chomhionannas Fostaíochta, 1998. Ainmnítear oifigeach
sa Rannóg Acmhainní Daonna mar Oifigeach
Comhionannais an Bhoird. Geallann an Plean
Corparáideach 2003-2005 chomh maith go ndeimh-
neoidh an Bord go bhfuil gach polasaí AD ag teacht leis
an gcomhionannas

Sláinte agus Sábháilteacht

Le linn na bliana, lean an Bord de bheith ag coinneáil cur
chuige réamhghníomhach maidir lena pholasaithe sláinte

agus sábháilteachta agus a oibleagáidí faoin Acht um
Sábháilteacht, Sláinte agus Leas ar Obair, 1989. Go
háirithe, rinne an Bord athbhreithniú agus nuashonrú ar a
ráiteas sláinte agus sábháilteachta.

Leanfaidh an Bord de bheith ag cinntiú go mbíonn gach
comhalta foirne ag obair i dtimpeallacht atá slán gan
bhaol.
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BAINISTÍOCHT ATHRUITHE

Tionscnaimh Aischothaithe Custaiméara

D’fhonn fócas custaiméara na heagraíochta a láidriú agus
a dhoimhniú, ceanglaíonn Plean Corparáideach 2003-2005
an Bord le páinéil úsáideora cliaint a bhunú faoi choinne
comhairlithe leanúnaigh ar sheachadadh seirbhísí.
Forálann an Plean Corparáideach chomh maith go bhfor-
brófaí ceistneoirí sástachta custaiméara le meastóireacht
a dhéanamh ar éifeachtacht na seirbhísí a chuirtear ar fáil
go hinmheánach, a bhfuil tionchar aige sa deireadh ar
éifeachtacht na foirne ag cur seirbhísí ar fáil do chus-
taiméirí seachtracha.

I Márta 2004, bhunaigh an Bord Painéal Custaiméirí, arbh
é a fhoireann ná roinnt páirtithe leasmhara a raibh leas ar
leith acu sna seirbhísí a chuireann an Bord ar fáil.
Aontaíodh gurb é dualgas an Phainéil, don chéad bhliain a
bhí sé ag feidhmiú, ná ábhair a phlé amhail na seirbhísí a
chuireann an Bord ar fáil agus an dóigh a dtiocfaí feabhas
a chur orthu. Bhíothas ag smaoineamh chomh maith go
ndéanfaí athbhreithniú ar fheidhmiú an Phainéil go luath i
2005 agus go bpléifí an dóigh a bhfeidhmeodh an Painéal
san am le teacht agus an dóigh a dtiocfaí aiseolas a fháil
san am le teacht, go díreach ó chustaiméirí an Bhoird, faoi
cháilíocht na seirbhísí a bhí faighte acu. Bhí ceithre chru-
inniú ag an bPainéal le linn 2004. Bhí na daoine páirteach
ann den bharúil gur fóram luachmhar comhairleach é an
Painéal. Chuir sé ar a gcumas do na páirtithe leasmhara
ionadaithe a dtuairimí a nochtadh maidir le ceisteanna a
théann i bhfeidhm ar chustaiméirí agus chuir ar a gcumas
do na grúpaí leasmhara eolas a roinnt ar fhorbairtí ar
dhíol spéise acu iad. Tá cinneadh déanta ag an mBord
leanúint ar aghaidh le feidhmiú an phainéil mar gheall ar
an eispeireas deimhneach seo.

Cairt Chustaiméara

I ndiaidh a phléite ag an gCoiste Páirtnéireachta,
socraíodh Cairt athchóirithe Custaiméara le linn 2004.
Leagann an Chairt amach íoschaighdeáin seirbhísí ar féidir
le custaiméirí an Bhoird bheith ag dúil leo agus iad ag plé
leis an eagraíocht. Is gné riachtanach é d’iarrachtaí an
Bhoird cáilíocht agus comhsheasmhacht ghinearálta a
sheirbhíse do chustaiméirí a fheabhsú.

Suirbhé Inmheánach Custaiméara

Le linn 2004, rinne comhairleoirí seachtracha suirbhé
inmheánach custaiméara ar son an Bhoird. Cuireadh
torthaí ginearálta an tsuirbhé, a raibh an mhórchuid acu
deimhneach, i láthair na foirne go léir. Tá tuairisc
achomhair, a leagann amach na torthaí ar dhóigh sholéite,
le fáil ar láithreán an Bhoird www.legalaidboaird.ie. Rinne
na comhaltaí foirne ag obair sna limistéir sin na sain-
torthaí a bhain leo a mheas agus tá gníomhaíochtaí le
tabhairt faoi cheisteanna a ardaíodh á gcur isteach sna
pleananna gnó. Tá rún ann go ndéanfar suirbhéanna eile
den sórt sin san am le teacht le measúnú a dhéanamh ar
an dóigh a bhfuil leibhéal na seirbhíse don chustaiméir ag
athrú thar am. Déanfar formáid an tsuirbhé a oiriúnú
chomh maith le cur ar a chumas don Bhord caighdeáin
inmheánacha a sheirbhíse custaiméara a thagarmharcáil i
gcoinne caighdeáin eagraíochtaí eile den chineál céanna.

Forbairtí Páirtnéireachta

I rith 2004, rinne an Coiste Páirtnéireachta athbhreithniú
cuimsitheach ar a chuid gníomhaíochtaí. D’aithin an
próiseas athbhreithnithe cuid athruithe bunúsacha, maidir
le ballraíocht agus réimse dhualgais an Choiste san am le
teacht. Mar gheall ar an athbhreithniú, tá an Coiste á
leathnú le roinnt ionadaithe thar cheann chomhaltaí
foirne an Bhoird a chuimsiú, ní hionann agus ionadaithe
ainmnithe ag an lucht bainistíochta agus na ceardchu-
mainn amháin. Leis seo beidh gníomhaíochtaí Choiste an
Bhoird ag cloí níos dlúithe le polasaí an Rialtais ar
Pháirtnéireacht agus leis an gcleachtas ar choistí páirt-
néireachta eile san earnáil phoiblí.

Phléigh an Coiste chomh maith ceist fheidhmeanna
Ghrúpa Stiúrtha SMI an Bhoird a chur faoi réir an phrói-
sis Pháirtnéireachta, rud a chuideoidh le fóraim
chomhairleacha bhainistíocht athraithe an Bhoird a
shruthlíniú. Táthar ag beartú an t-athrú a dhéanamh go
luath i 2005. Cinnteoidh seo go leanfaidh an Coiste
Páirtnéireachta de bheith ag imirt ról lárnach i bhforbairt
agus monatóireacht leanúnach clár bainistíochta
athraithe/nuachóirithe an Bhoird. I rith 2004, rinne an
coiste maoirsiú ar na grúpaí seo a leannas : -    

• Grúpa Oibre Forbairt Foirne;
• Grúpa Oibre Cumarsáidí;
• Coiste Sláinte agus Sábháilteachta;
• Coiste Inchuir (Moltaí ón bhfoireann); agus
• Coiste Um Fheidhmíocht Den Scoth
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Chomh maith leis sin d’fhorbair an Coiste: -

• an tríú Tuairisc ar Dhul Chun Cinn ar Phlean 
Gnímh an Bhoird um Dhul Chun Cinn a Bhuanú;

• Cairt Chustaiméara an Bhoird;
• scéim phíolótach R-oibre; agus 
• thionscnaigh sé athbhreithniú ar pholasaí 

comhionannais/ilchineálachta an Bhoird mar gheall
ar pholasaí níos cuimsithí agus suas chun dáta a 
ullmhú sa limistéar seo.
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OILIÚINT AGUS FORBAIRT

I ndiaidh gur bronnadh an conradh ar chomhlacht seach-
trach comhairleach i 2003, le riachtanais oiliúna "scilean-
na boga" an Bhoird a chur ar fáil cuireadh réimse leathan
cúrsaí ar fáil i rith na bliana ag freagairt do na riachtanais
a aithníodh tríd an bpróiseas PMDS. Ar na cúrsaí seo
bhí, clár forbartha bainistíochta; cúrsaí cúram cus-
taiméara; bainistíocht ama; scríbhneoireacht éifeachtach;
scileanna agallaimh; agus oiliúint treallúis. Bhí oiliúint TF
curtha ar fáil ag speisialóir in oiliúint TF.

Chuir an Bord deiseanna ar fáíl chomh maith d’atur-
naetha freastal ar chúrsaí agus seimineáir a bhain lena
gcuid oibre agus a bheadh san áireamh sa 20 uair d’fhor-
bairt leanúnach ghairmiúil a charnadh faoi Nollaig, 2005.
Bhí an riachtanas seo tugtha isteach ag Cumann Dlí na
hÉireann i 2003. Lean an Bord den pholasaí de bheith ag
éascú d’aturnaetha an fhorbairt riachtanach a chur i
gcrích i 2004 trí fhreastal ar sheimineáir sheachtracha; trí
sheimineáir "intí" a reáchtáil faoi ábhair ábhartha ag úsáid
saineolaithe inmheánacha agus seachtracha; agus deisean-
na oiliúna agus forbartha ar chúrsaí mar chláir don fhor-
bairt phearsanta. Chlúdaigh na seimineáir agus 
comhdhálacha ar freastalaíodh orthu ábhair mar an dlí
comhoibríoch; dlí tearmainn agus inimirce; agus dlí 
teaghlaigh.

TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE

Tá ardspleáchas ag an mBord um Chúnamh Dlíthiúil faoi
láthair ar Theicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide
(TFC), nárbh fhéidir seirbhís éifeachtach a chur ar fáil dá
chliaint gan í. Bhí infheistíocht leanúnach sa teicneo-
laíocht thar roinnt straitéisí TFC i ndiaidh a chéile, arbh é
a thoradh ná 38 líonra áitiúla nasctha le Líonra Achair
Fhairsing, le rochtain ag gach comhalta foirne ar na
huirlisí deisce caighdeánacha táirgiúlachta mar ríomh-
phost, próiseáil focal agus scairbhileoga. Ina theannta sin,
fuarthas réimse de tháirgí bogearra "ón tseilf" agus sain-
ordaithe, le cuidiú le gnó an Bhoird a bhainistiú. Orthu
sin tá bogearra rolla pá agus airgeadais, maraon le réimse
de bhunachair sonraí sreabhadh oibre a chuireann
acmhainní rianú agus bainistiú cáis ar fáil.

Cuirfidh maoiniú níos fearr do 2005 ar a chumas don
Bhord tabhairt faoi roinnt tionscnamh nua arbh aidhm
leo a bhonneagar teicniúil a dhaingniú agus a bhunachar
bhogearra oibriúcháin agus forbartha a fheabhsú. Tá seo

á dhéanamh i gcomhthéacs phlean nua straitéisí a
stiúróidh gach forbairt bunaithe ar an TFC don tréimhse
2005 go 2008. Is é an tionscnamh is tábhachtaí atá á
dhéanamh faoi láthair ná an Tionscnamh Stórála Lárnaí.

Is é Stóráil Lárnach an tionscnamh is mó atá tugtha as
láimh ag an mBord go dtí seo agus tagann sé as an riach-
tanas an chuid is mó de chrua-earraí an Bhoird, atá ag éirí
sean, a athsholáthar. Is é atá i gceist leis ná aistriú ón
mhúnla scaipthe atá ann faoi láthair, ina bhfuil acmhainn
próiseála agus stórála ar an suíomh ag gach ceann d’oifigí
áitiúla an Bhoird, chuig múnla lárnaithe, le próiseáil lár-
nach agus lár-stór daingnithe. Cumasóidh an bonneagar a
thiocfaidh as, réimse choigiltí agus feabhsuithe in éifeach-
tacht, i mbainistíocht líonraí an Bhoird agus i ndáileadh
bogearra agus seachadadh seirbhísí ar oifigí áitiúla araon
agus mar sin, seirbhís níos fearr dár gcliaint a chur ar fáil.

Ar na tionscnaimh eile atá nua nó á mbeartú, áirítear for-
bairt nó feabhas á dhéanamh ar:

• Bunachar Sonraí Iarratas a chuireann rianú cáis ar 
fáil, chomh maith le foirmeacha caighdeánacha 
agus litreacha timpléid le haghaidh úsáide i 
bpróiseáil iarratas do chúnamh dlí;

• Bunachar Sonraí Bainistithe Cásanna Dlithiúla, a 
gcuireann Céim I de, rianú cáis, litreacha timpléide
agus na doiciméid go léir le haghaidh cásanna 
idirscartha bhreithiúnaigh, colscartha agus neamh
nithe ar fáil. Cuimsíonn Céim a dó imeachtaí 
timpléid don Chúirt Dhúiche, doiciméid 
chineálacha na Cúirte Cuarda agus roinnt 
imeachtaí eile;

• Bunachar Sonraí Faisnéis Thíre Bunaidh d’Ionad 
Doiciméadaithe na nDídeanaithe, a choinníonn 
mionsonraí ar thíortha bunaidh, amhail, eolas ar 
chearta daonna agus grúpaí sóisialta áirithe. Tá an
bunachar sonraí seo cumasaithe don Idirlíon agus 
mar sin de tá sé inrochtana ag na háisíneachtaí 
tearmainn go léir taobh istigh de fhreagracht an 
Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus 
Athchóirithe Dlí;

• Córas Bainistithe Leabharlainne, a bhfuil córas 
bainistithe fiosrúcháin mar chuid de, don Ionad 
Doiciméadaithe do Dhídeanaithe; agus 
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• córas rianaithe cáis don tSéirbhís Dlíthiúil do 
Dhídeanaithe a chumasaíonn cásanna a chruthú 
agus a rianú trí chéimeanna uile phróiseas an 
tearmainn.
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SEIRBHÍSÍ FAISNÉISE

Leagann amach Alt 5 den Acht um Chúnamh Dlíthiúil
Sibhialta, 1995, feidhmeanna an Bhoird mar a leanas:

“(1) Is í príomhfheidhm an Bhoird ná cúnamh agus 
comhairle dlí a chur ar fáil, laistigh d’acmhainní an 
Bhoird agus ag teacht le forálacha eile an Achta seo, do 
dhaoine a chomhlíonann riachtanais an Achta seo

(2) Déanfaidh an Bord eolas a scaipeadh chomh fada agus 
ar chaoi ar bith a mheasann sé a bheidh cuí, ar leas na 
ndaoine a bhfuil a sheirbhísí ar fáil dóibh faoi na 
seirbhísí sin agus an teacht atá orthu."

Agus é i mbun a fheidhme de bheith ag soláthar eolais, tá
roinnt bileog foilsithe ag an mBord faoina sheirbhísí, agus
chomh maith leis sin faoi leighis dlí teaghlaigh agus gnó
eile dídeanaithe. Cuireann na bileoga eolas ginearálta ar
fáil i dteanga shoiléir shimplí ar réimse ábhar, a bhfuil lios-
ta díobh in Aguisín 6. Tá na bileoga ar fáil ag ionaid dlí an
Bhoird, chomh maith le hoifigí cúirte agus Ionaid
Chomhairle Saoránach ar fud na tíre. Tá siad ar fáil
chomh maith ar láithreán idir líona an Bhoird,
wwwlegalaidboard.ie

Mar chuid dá thiomantas do sheirbhís chustaiméara, tá
painéal d’eagraíochtaí leasmhara curtha ar bun ag an
mBord le feidhmiú mar Choiste Comhchaidreamh
Custaiméara. Bíonn cruinnithe an Choiste seo ann cei-
thre uair sa bhliain agus tugann siad deis don Bhord ion-
adaithe na n-eagraíochtaí sin a mhionteagasc ar fhorbairtí
sa tseirbhís chúnamh dlí, chomh maith le haischothú a
chur ar fáil don Bhord faoina sheirbhísí féin.

Tá an Bord ag déanamh a dhíchill a láithreán a fhorbairt
agus a fheabhsú le rochtain tráthúil a chur ar fáil ar fhais-
néis faoin mBord agus a ghníomhaíochtaí. Is é a bheidh i
gceist leis seo ná socruithe mionchruinne a fhoilsiú faoi
iarratais ar sheirbhísí dlí a mheas agus na nósanna
imeachta atá le leanúint ag an mBord má dhiúltaítear
seirbhísí dlí. Tá cuid mhór oibre déanta leis an ábhar a
fhorbairt le haghaidh a fhoilsithe agus táthar ag beartú
seo a chríochnú i rith 2005.

Tá an Bord ag forbairt a straitéise cumarsáide le cinntiú, i
measc rudaí eile, go gcuirtear in iúl don phobal, chomh
fada agus is féidir, go bhfuil seirbhís chúnaimh dlí ar fáil.
Sa chomhthéacs seo, bíonn ionaid dlí agus comhaltaí eile
foirne ag déanamh líonraí le grúpaí áitiúla éagsúla

pobail/tacaíochta, bíonn siad páirteach i gcruinnithe
ábhartha, agus labhraíonn ar an dóigh le teacht ar an
tseirbhís agus ar cheisteanna speisialaithe.
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AIRGEADAS

Taispeántar ráitis airgeadais an Bhoird do 2004 ag 
Aguisín 1.

Ioncam

Is iad seo a leanas roinnt tráchtaireachtaí ar fhoinsí ion-
cam an Bhoird.

(a) Deontas-i-gcabhair
Mar a bhí i mblianta roimhe seo, ba é an chuid ba 
mhó d’ioncam an Bhoird ná deontas-i-gcabhair a 
fuarthas ón Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus 
Athchóirithe Dlí. Ba   18.388 milliún an maoiniú 
curtha ar fáil ag an Rialtas i 2004, i gcomparáid le 

18.389 milliún i 2003.

(b) Séirbhís Dlíthiúil do Dhídeanaithe
Ba é maoiniú an Státchiste don SDD i 2004 ná 

9.071 milliún. Ba leor an leibhéal maoinithe seo le 
costas iomlán na bliana as seirbhísí cúnamh dlí a chur
ar fáil ag an tSéirbhís Dlíthiúil do Dhídeanaithe.

(c) Ranníocaíochtaí
Íocann daoine a gcuirtear seirbhís dlí ar fáil dóibh 
ranníocaíocht gaolta lena n-ioncam agus, i gcuid 
cásanna, a n-acmhainní caipitil. Is í an ranníocaíocht 
íosta ná   6 don chomhairle dlí agus   35 don 
ionadaíocht sa chúirt. Is féidir an íosranníocaíocht a 
tharscaoileadh i gcásanna cruatain.

(d) Aisghabháil costas
Is féidir leis an mBord costas seirbhísí dlí a sholáthar 
a aisghabháil ó:

(i) an páirtí eile i ndíospóid, bíodh sin de bharr ordú 
cúirte nó mar chuid de chomhaontú le díospóid a
réiteach; nó 

(ii) ón duine a fuair cúnamh dlí as airgead/maoin a 
fuair an duine de thoradh soláthair sheirbhísí dlí 

Is féidir le méid na gcostas bheith an-éagsúil ó bhliain go
bliain, go háirithe má fhaigheann duine atá ag fáil cúnaimh
dlí dámhachtan do chostais i gcás ina bhfuil ar chumas an
pháirtí eile na costais a íoc. De ghnáth ní tharlaíonn seo i
gcásanna dlí teaghlaigh, arbh iad mórchuid ualach chásan-
na an Bhoird iad.

Bhí na costais a aisghabhadh i 2004 (   955,075) 6% níos
mó ná i 2003 (   904,790).
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Caiteachas

Léiríonn an graf seo thíos briseadh síos chaiteachas an
Bhoird le ceithre bliana anuas.
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Taispeánann an graf seo an gaol idir maoiniú Oireachtais
agus caiteachas iarbhír le deich mbliana anuas.
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Ba chóir a thabhairt faoi deara go bhfuil maoiniú agus
caiteachas don SDD san áireamh sna figiúirí thuas do na
blianta ó 2000 ar aghaidh.

Caiteachas

Seo a leanas tráchtaireachtaí ar na míreanna caiteachais is
mó a léiríodh i ráitis airgeadais 2004:

1) Tuarastal
Tá an méadú de   466,000 (3%) ar chaiteachas ar 
chostais fhostaithe le cur síos don chuid is mó do 
thionchar méaduithe pá agus costais incrimintí.

2) Cóiríocht
Bhí laghdú (de 3%) ar chaiteachas sa limistéar seo i 
2004. Tharla an laghdú seo mar gheall ar chinneadh 
an Bhoird forchostais chóiríochta a choinneáil chomh
híseal agus a b’fhéidir. Cuireadh pleananna chun ion-
aid dlí a aistriú ar athlá de dheasca srianta airgeadais.

3) Táillí agus costais dlíthiúla
Tá roinnt eilimintí éagsúla clúdaithe faoin gceanntei- 
deal seo – féach Nóta 6 do na cuntais – agus déantar
tráchtaireacht ar gach ceann de na cean nteidil 
éagsúla atá san áireamh san iomlán mar a leanas:

(i) Táillí abhcóidí
Bhí laghdú de bheagnach    983,000 ar tháillí 
abhcóidí, nó 25% i gcomparáid le 2003. Tharla 
seo de dheasca laghdú ar líon na ndeimhnithe 
cúnaimh dlí a eisíodh le haghaidh imeachtaí sa 
Chúirt Chuarda i 2003, mar gheall ar shrianta ar 
an maoiniú, agus maolú ar leibhéal na n-éileamh 
ar chásanna dídeanaí. Nuair a aisghabháltar 
costais, tugtar an méid a aisghabháltar maidir le 
táillí abhcóide don abhcóide agus go hiondúil 
bíonn seo níos airde ná an méid a íocann an 
Bord de ghnáth. Léiríonn an tábla seo thíos an 
treocht i gcaiteachas ar tháillí abhcóidí ó thaobh 
cúnaimh dlí agus comhairle le sé bliana anuas.

Léiríonn an tábla thíos an treocht i gcaiteachas ar 
tháillí abhcóidí ó thaobh cúnaimh dlí agus comhairle 
le sé bliana anuas.

Ba é méid iomlán na dtáillí a íocadh le habhcóidí as 
athbhreithniú breithiúnach san SDD i 2004 ná 

65,000.

(ii) Táillí dlíthiúla - costais
Is iad atá sna táillí dlíthiúla ná na táillí a bhí ar an 
mBord de thoradh seirbhíse cúnaimh agus 
comhairle dlí a chur ar fáil don phobal. Léiríonn 
an laghdú 47% orthu seo, i gcomparáid le 2003,
an laghdú ar líon na ndeimhnithe cúnaimh dlí a 
eisíodh i 2003, agus leibhéal caiteachais níos isle 
ar chásanna dídeanaí. Tá tuairim is 66% den 
chaiteachas seo le cur síos don SDD, agus 
cuimsíonn, go háirithe, caiteachas ar sheirbhísí 
aistriúcháin agus teangaireachta do lucht iarrtha 
tearmainn.

(iii) Scéim na gcleachtóirí príobháideacha
Ba é   1,669,200 an caiteachas ar scéim na 
gcleachtóirí príobháideacha i 2004. Tá níos mó 
ná 73% den chaiteachas seo le cur síos don SDD,
a bhaineann leas suntasach as aturnaetha agus 
abhcóidí príobháideacha le haghaidh achomharc 
os comhair Bhinse Achomhairc na nDídeanaithe.

(iv) Táillí gairmiúla eile
Baineann costais faoin gceannteideal seo leis an 
bhfostú gairmithe ag an mBord le comhairle 
dlíthiúil neamhspleách agus seirbhísí gairmiúla 
eile a chur ar fáil don Bhord. Léiríonn an méadú
de beagnach 50% thar 2003 go raibh gá níos mó 
ar an mBord dul i muinín a chomhairleoirí 
dlíthiúla, ag teacht as cásanna a tógadh ina éadan 
a éisteadh i 2004.
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(v) Caiteachas eile
Ní mór d’aturnaetha fostaithe ag an mBord um 
Chúnamh Dlíthiúil deimhniú cleachtais a bheith 
acu, a eisítear ag Cumann Dlí na hÉireann. Ba é 
costas iomlán na ndeimhnithe seo i 2004 ná 
beagnach   192,000. Tá caiteachas ar oiliúint agus
síntiúis bhliantúla ballraíochta san áireamh faoin 
gceannteideal seo chomh maith.

Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh

Léiríonn an Clár Comhordaithe go raibh thar   3.78 
milliún ar láimh ag an mBord ag deireadh 2004. As an
airgead seo coinníodh airgead suas go   1.1 milliún ar son
cliaint. Feicfear ó Nóta 11 ar na cuntais gur sháraigh
tréchur mhaoin na gcliant i rith 2004   10.5 milliún.
Tagann seo ó chásanna nuair a fuair cliaint airgead, de
thoradh comhairle dlí nó ionadaíochta sa chúirt, bíodh
sin ón bpáirtí eile nó trí mhaoin a dhíol. Déantar an t-
airgead seo go léir a lóisteáil ar dtús i gCuntas Ciste
Cliant Cúnamh Dlí sula dtugtar ar ais don chliant é, lúide
an méid a bhí caite ag an mBord i gcásanna áirithe ar
chostas seirbhísí dlí. Tá an figiúr don airgead tirim sa
bhanc, lúide cistí na gcliant, tuairim is leibhéal an
chaiteachais atá ar an mBord gach mí agus a mheastar a
bheith ina leibhéal réasúnta maoinithe le bheith ar láimh
ag aon am ar leith.

Acht um Íoc Pras Cuntas, 1997

Cuireann Alt 4 den Acht um Íoc Pras Cuntas, 1997,
éileamh ar an mBord íoc as soláthar earraí nó seirbhísí
faoin dáta íoca forordaithe. Faoi láthair is é is brí leis an
dáta seo ná 30 lá i ndiaidh sonrasc a fháil, nó laistigh de
thréimhse níos lú de réir mar a shonraítear i gconradh
scríofa. Má theipeann ar an mBord íocaíocht a dhéanamh
faoin dáta íoca forordaithe, ní mór ús a íoc leis an
soláthróir. Cinntíonn nósanna imeachta go gcomhlíonann
an Bord i ngach bealach dualgais an Achta.
Athbhreithníonn an bhainistíocht tuairiscí míosúla ar ús a
bheith íoctha agus téitear i mbun ceartúcháin más gá le
bheith cinnte go gcomhlíonfaí an tAcht agus chun ús de
dheasca íoc go déanach a sheachaint sa todhchaí. Ba é
méid iomlán an úis de dheasca íoca dhéanaigh a íocadh le
soláthróirí earraí agus seirbhísí i rith 2004  ná   186 
(  170 i 2003)  agus is ionann sin agus 0.0015% (0.0011%
i 2003) de na híocaíochtaí ábhartha go léir. Níor tharla
sé ach dhá uair go raibh íocaíochtaí déanacha i rith na
bliana ina raibh an sonrasc le híoc thar    300 (dhá
cheann chomh maith i 2003). Ba é luach iomlán na n-

íocaíochtaí seo ná   973. Ba iad 0.0088% de na hío-
caíochtaí iomlána na híocaíochtaí déanacha i dtéarmaí air-
gid (0.025% i 2003).
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AGUISÍNÍ



AGUISÍN 1

CISTE CÚNAIMH DHLÍTHIÚIL

RÁITIS AIRGEADAIS
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 
31 NOLLAIG 2004
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CISTE CÚNAIMH DLÍTHIÚIL.

TUAIRISC AN ARD-REACHTAIRE
CUNTAS AGUS CISTE LE CUR
FAOI BHRÁID THITHE AN
OIREACHTAIS 

Tá iniúchadh déanta agam ar na ráitis airgeadais ar
leathanaigh 42 go 53 faoi Alt 5 den Acht um Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste (Athleasú), 1993.

Freagrachtaí faoi seach an Bhoird agus an
Ard-Reachtaire Ciste agus Cuntas.

Leagtar amach freagrachtaí cuntasóireachta chomhaltaí an
Bhoird ar leathanach 40. Is é mo fhreagracht, bunaithe ar
m’iniúchadh, teacht ar thuairim neamhspleách ar na ráitis
airgeadais a tugadh dom agus tuairisc a thabhairt orthu.

Déanaim athbhreithniú an bhfuil an ráiteas ar an gcóras
inmheánach rialú airgeadais ar leathanach 41 ag léiriú gur
chloígh an Bord leis an treo infheidhmthe ar rialachas
corparáideach agus tuairiscím aon chás tábhachtach nach
ndéanann sé amhlaidh, nó má tá an ráiteas míthreorach
nó mura bhfuil sé ag teacht le haon eolas eile atá agam
ón iniúchadh a rinne mé ar na ráitis airgeadais.

Bunús Thuairim an Iniúchta

Agus mé i mbun m’fheidhme mar Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste, rinne mé m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais
de réir caighdeáin iniúchta eisithe ag an mBord Cleachtas
Iniúchta agus le tagairt do na tosca speisialta a bhaineann
le comhlachtaí Stáit maidir lena mbainistíocht agus bhfei-
dhmiú.

Cuimsíonn iniúchadh scrúdú, ar bhonn tástála, ar fhianaise
bainteach leis na méideanna agus nochtaidh sna ráitis
airgeadais. Cuimsíonn sé chomh maith meastóireacht ar
na meastúcháin agus breithiúnais tábhachtacha déanta le
linn do na ráitis airgeadais bheith á n-ullmhú, agus an
bhfuil na polasaithe cuntasóireachta oiriúnach do thosca
an Chiste, curtha i bhfeidhm go comhsheasmhach agus
nochtaithe go sásúil.

Phleanáil mé agus rinne mé m’iniúchadh d’fhonn an t-
eolas agus na míniúcháin go léir a fháil le cinnteacht
réasúnta a thabhairt dom go bhfuil na ráitis airgeadais

saor ó mhífhaisnéis ábhartha bíodh sin mar gheall ar cha-
laois nó aon mhírialtacht nó earráid eile. Agus mé ag
teacht ar mo thuairim, rinne mé meastóireacht chomh
maith ar leordhothaineacht ghinearálta léiriú an eolais sna
ráitis airgeadais.

Tuairim

I mo thuairim, coinníodh leabhair chearta chuntais ag an
mBord agus tugann na ráitis airgeadais, atá ag aontú leo,
fíorléargas cothrom ar staid ghnóthaí an Chiste Cúnaimh
Dlíthiúil ar 31 Nollaig, 2004 agus dá ioncam agus
chaiteachas agus shreabhadh airgid don bhliain a
chríochnaigh ansin.

John Purcell

Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

30 Meitheamh 2005
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RÁITEAS AR FHREAGRACHTAÍ
AN BHOIRD

Éilíonn Alt 20 den Acht um Chúnamh Dlíthiúl Sibhialta,
1995, ar an mBord a choinneáil, ar cibé ord, ar cibé 
dóigh a fhaomhann an tAire Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, le cead an Aire
Airgeadais gach gnáthchuntas ceart a choinneáil ar aon
airgead a fuair nó a chaith sé.Agus é ag ullmhú na ráitis
airgid seo, ní mór don Bhord:

• polasaithe oiriúnacha cuntasóireachta a roghnú agus 
iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach;

• breithiúnais agus meastúcháin a dhéanamh atá 
réasúnta agus ciallmhar;

• na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnó reatha 
mura bhfuil sé neamh-oiriúnach glacadh leis
go leanfaidh an Ciste de bheith ag feidhmiú; agus

• a rá ar leanadh caighdeáin infheidhmthe 
cuntasóireachta, faoi réir aon eisceachtaí ábhartha
léirithe agus mínithe sna ráitis airgeadais.

Tá an Bord freagrach as leabhair chearta chuntais a
choinneáil a léiríonn le cruinneas réasúnta ag am ar bith
staid airgeadais an Chiste agus a chuireann ar a chumas
dó a chinntiú go bhfuil na ráitis airgeadais ag cloí le Alt 20
den Acht. Tá an Bord freagrach chomh maith as
sócmhainní an Chiste a chosaint agus mar sin de as
céimeanna réasúnta a ghlacadh le calaois agus 
mírialtachtaí eile a sheachaint agus a aimsiú.

Cathaoirleach

Comhalta an Bhoird

29 Meitheamh 2005
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RÁITEAS AR RIALÚ
INMHEÁNACH AIRGEADAIS

1. Ar son Bhoird an Bhoird um Chúnamh Dhlíthiúil,
aithním go bhfuil an Bord freagrach as a chinntiú go 
bhfuil córas inmheánach rialú airgeadais atá éifeach-
tach á choinneáil agus i bhfeidhm don eagraíocht.

2. Ní féidir le córas dá leithéid ach cinnteacht réasúnta 
a thabhairt nach ndéanfear earráidí; ní cosaint iomlán 
é. Agus é ag déanamh machnaimh ar éifeachtacht na 
rialuithe inmheánach airgeadais bíonn an Bord ag 
tabhairt san áireamh riachtanais an Chóid Chleachtais
do Rialachas na gComhlachtaí Stáit agus rudaí eile.

3. Ar na príomhimeachtaí atá curtha i bhfeidhm ag an 
mBord d’fhonn rialú inmheánach airgeadais 
éifeachtach a chur ar fáil, tá:

• Timpeallacht rialaithe: Tá feidhmeanna 
bainistíochta/feidhmiúcháin tarmligthe do 
Phríomhfheidhmeannach agus bhainistíocht 
shinsearach na heagraíochta ag rúin an Bhoird 
reachtúil, a dhéanann monatóireacht ar obair na 
bainistíochta sinsearaí, a bhíonn ag tuairisciú dó ag
a chruinnithe míosúla agus trí obair a gCoistí 
éagsúla.

• Córais Eolas Buiséadaithe:Tá córas cuimsitheach 
buiséadaithe ag an mBord, lena n-áirítear faomh an
Bhoird reachtúil ar bhuiséid bhliantúla, le tuairiscí 
neamhionannais nuair is cuí, a rianaíonn caiteachas
i gcoinne próifílí comhaontaithe, ar gach réimse 
den chaiteachas. Chomh maith leis sin déanann 
Coiste Airgeadais an Bhoird reachtúil 
athbhreithniú mionchruinn ar gach réimse 
caiteachais agus coinníonn chuige féin an ceart 
conarthaí de bhreis ar  70,000 a fhaomhadh.

• Nósanna imeachta: tá treoracha agus nósanna 
imeachta ag an mBord atá sainmhínithe go soiléir,
lena n-áirítear caiteachas tarmligthe agus teorain-
neacha údaraithe agus scaradh dualgas, faofa de 
réir ruin an Bhoird reachtúil.

• Monatóireacht ar Rialú Inmheánach: Tá Iniúchóirí 
Inmheánacha ag an mBord a mbíonn a gclár 
bliantúil iniúchta faofa ag Coiste Iniúchta an 
Bhoird Reachtúil agus arb é ceann dá bhfei-
dhmeanna ná athbhreithniú a dhéanamh ar gach 
gné de na rialuithe inmheánacha airgeadais.
Déanann an Coiste Iniúchta athbhreithniú ar 

thorthaí agus moltaí tábhachtacha na feidhme 
inmheánaí iniúchta agus déanann monatóireacht ar
an ghníomhaíocht déanta ag an mbainistíocht le 
haon fhadhbanna a aithníodh a réiteach. Chomh 
maith leis sin, bíonn an Coiste i dteagmháil leis an 
mBord reachtúil, an bPríomhfheidhmeannach agus 
an mbainistíocht shinsearach, mar is cuí, maidir le 
haon sprioceasnaimh thábhachtacha sna timpeal-
lachtaí rialaithe gnó agus/nó bainistithe priacail a 
ndírítear aird an Choiste Iniúchta orthu nó atá ina
n-ábhar imní ag an gCoiste agus déanann 
monatóireacht ar fhreagra na bainistíochta.
Chomh maith leis sin bionn an Coiste ag déanamh
athbhreithnithe ar gach tuairisc shuntasach a 
fhaigheann an Bord ó na hiniúchóirí seachtracha,
lena n-áirítear freagraí na bainistíochta orthu seo 
agus déanann moltaí ar na fadhbanna a thagann 
aníos. Cuirtear comhfhreagras leis an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste, lena n-áirítear Litir 
Bhainistíochta an iniúchta, agus aon fhadhbanna a 
thagann aníos, faoi bhráid an Choiste Iniúchta agus
an Bhoird reachtúil, a chinntíonn go ndéantar rud 
éigin faoi na ceisteanna a thagann aníos. Is féidir 
liom a dhearbhú gur tugadh faoi na ceisteanna go 
léir a tógadh ó iniúchadh 2003 agus gur glacadh le
cibé moltaí a rinneadh.

Ní mór don Choiste Iniúchta tuairisc fhoirmiúil a chur ar
fáil laistigh de thrí mhí i ndiaidh dheireadh bhliain an
fhéilire, ag cur síos go himlíneach ar a ghníomhaíochtaí,
maraon le cibé comhairle agus moltaí a mheasann an
Coiste a bheith cuí. Cuireadh an tuairisc do 2004 faoi
bhráid an Bhoird ar an 11 Márta 2005 

4. Dearbhaím go ndearnadh athbhreithnithe leanúnacha 
ar éifeachtacht chórais inmheánaigh rialuithe 
airgeadais an Bhoird le linn na bliana dar críoch 31 
Nollaig 2004. Bíodh sin mar atá, ní dhearnadh 
athbhreithniú ginearálta i 2004. Tá rún againn go 
ndéanfar athbhreithniú ginearálta i 2005.

Sínithe:________________________

Cathaoirleach
29 Meitheamh 2005

T UA R A S C Á I L  B H L I A N T Ú I L  2 0 0 4
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RÁITEAS AR PHOLASAITHE
CUNTASÓIREACHTA

Ginearálta

Tá an Ciste Cúnamh Dlíthiúil, a fhorálann Alt 19 den Acht
um Cúnamh Dlíthiúil Sibhialta, 1995, dó á bhainistiú ag
Bord Cúnaimh Dhlíthiúil ceaptha ag an Aire Dlí agus Art,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí. Is é atá sa chiste
ná acmhainní airgeadais go léir an Bhoird. I 2004, bhí an
Bord ag feidhmiú as 36 ionad lánaimseartha agus 12
ionad páirtaimseartha ar fud na tíre.

Bunús na cuntasóireachta

Déantar na ráitis airgeadais faoin modh fabhruithe cun-
tasóireachta, ach amháin mar a léirítear thíos agus de réir
prionsabail chuntasóireachta a bhfuil glacadh forleathan
leo faoin choinbhinsiún costais stairiúil.
Glactar le Caighdeáin Tuairiscithe Airgeadais molta ag na
comhlachtaí cuntasóireachta aitheanta de réir mar a 
thagann siad i bhfeidhm.

Deontais Stáit

Áirítear ioncam faoin cheannteideal seo ar bhonn fáltais
airgid.

Ranníocaíochtaí ó dhaoine cúnta 

Mar gheall ar nádúr an ioncaim seo i. ranníocaíochtaí ó
dhaoine nach bhfuil ach acmhainní teoranta acu, meastar
gur den chiall cuntas a dhéanamh ar ioncam dá leithéid ar
bhonn fáltais airgid. Measadh gur thart faoi   18,000 an
méid le bailiú ag 31 Nollaig, 2004. Ní raibh aon 
drochfhiacha díscríofa i 2004.

Costais Aisghafa

Is féidir leis an mBord costais seirbhísí dlí a chur ar fáil a
aisghabháil ó:
(a) an páirtí eile i ndíospóid, bíodh sin de thoradh ordú 

cúirte nó mar chuid de chomhaontú díospóid a 
réiteach, nó

(b) ón duine a fhaigheann cúnamh dlíthiúil, as 
airgead/maoin faighte ag an duine mar gheall ar 
sheirbhísí dlíthiúla a fháil

Sócmhainní Seasta agus Díluachadh

Léirítear sócmhainní seasta ar an gClár Comhardaithe ar
costas lúide díluachadh carnta. Muirearaítear díluachadh
a ríomhtar thar shaol úsáideach na sócmhainní ag úsáid
mhodh na líne dírí, ag na rátaí seo a leanas

Léasanna, troscán oifige agus trealamh,
trealamh ríomhaire agus feistiú cóiríochta         20%

Muirearaítear leathbhliain de dhíluachadh i mbliain an
cheannaithe agus i mbliain na diúscairte

Cistí na gCliant

Léiríonn na cistí seo na hollmhéideanna móide ús
fabhraithe, a bhí á gcoinneáil ag an mBord ag 31 Nollaig
2004, de bhun dámhachtana nó socruithe déanta ar
mhaithe le cliaint a raibh an Bord ag feidhmiú dóibh.
Is féidir leis an mBord costas iomlán seirbhísí dlíthiúla
den sórt sin a aisghabháil astu agus íoctar an chuid eile
leis an duine a rabhthas ag feidhmiú ar a shon.

Cuntas Caipitil

Léiríonn an Cuntas Caipitil méid neamh-amúchta an 
ioncaim a úsáideadh le sócmhainní seasta a cheannach.

Aoisliúntas

Oibríonn an Bord scéim aoisliúntais sainleasa dá
fhostaithe den tseirbhís phoiblí. Íoctar teidlíochtaí 
aoisliúntais ag tarlú faoin scéim as ioncam reatha agus
muirearaítear iad don Chuntas Ioncaim agus Caiteachais
sa bhliain ina n-éiríonn siad iníoctha. Ní dhéantar aon
fhoráil sna ráitis airgeadais maidir le leasa san am le
teacht. Muirearaítear tuarastal agus pá sna ráitis
airgeadais glan ar ranníocaíochtaí aoisliúntais na 
seirbhíseach poiblí.

A N  B O R D  U M  C H Ú N A M H  D L Í T H I Ú I L

€
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Níl aon ghnóthachtain ná caillteanais ag an gCiste sa bhliain airgeadais ná sa bhliain airgeadais roimhe sin seachas iad siúd
ar déileáladh leo sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais.
Baineann na torthaí don bhliain le hoibríochtaí leanúnacha.

Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo an Ráiteas ar Pholasaithe Cuntasóireachta agus an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid,
maraon le Nótaí 1 go 17.

T UA R A S C Á I L  B H L I A N T Ú I L  2 0 0 4

CUNTAS IONCAIM & CAITEACHAIS
don bhliain a chríochnaigh ar 31 Nollaig 2004

2004 2003
Nóta € € € €

IONCAM

Maoiniú stáit 1 27,459,000 27,566,050
Ranníocaíochtaí ó dhaoine a fuair cúnamh 329,181 383,046
Costais athghafa 955,074 904,790
Brabús/caillteanas ar dhíol sochmhainí (1,839) 600
Ioncam eile 2 378,490 428,252

29,119,906 29,282,738
Aistriú ó chuntas caipitil 3 1,088,544 1,144,796

30,208,450 30,427,534

CAITEACHAS

Tuarastail agus costais bhainteacha 4 15,198,723 14,732,854
Táillí do bhaill an Bhoird 87,858 84,122
Costais cóiríochta agus 
bunaíochta 5 3,801,694 3,899,486
Táillí agus costais dhlíthiúla 6 6,194,034 8,027,705
Riarachán ginearálta 7 2,139,354 2,043,421
Dímheas 8 1,518,322 1,575,563
Táille iniúchta 15,400 21,093

28,955,385 30,384,244

Barrachas/(Easnamh) don Bhliain 1,253,065 43,290

Iarmhéid tosaigh ar 1 Eanáir 374,760 331,470

Iarmhéid dheiridh ar 31 Nollaig 1,627,825 374,760

Cathaoirleach

29 Meitheamh 2005

Príomhfheidhmeannach
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Is cuid de na ráitis airgeadais seo an Ráiteas um Pholasaithe Cuntasóireachta agus an Ráiteas um
Shreabhadh Airgid , maraon le Nótaí 1 go dtí 17

A N  B O R D  U M  C H Ú N A M H  D L Í T H I Ú I L

LEATHANACH FUÍLLIGH
ar 31 Nollaig 2004

2004 2003
Nóta € € € €

SÓCMHAINNÍ SEASTA 8 2,596,622 3,685,166

SÓCMHAINNÍ REATHA

Airgead sa bhanc agus ar láimh 3,778,829 2,540,721
Féichiúnaithe agus réamhíocaíochtaí 9 451,447 523,297

4,230,276 3,064,018

LÚIDE DLITEANAIS REATHA

Creidiúnaithe agus fabhruithe 10 1,562,126 1,394,377

Cistí cliaint 11 1,040,325 1,294,881

2,602,451 2,689,258

GLAN-SÓCMHAINNÍ/

(DLITEANAIS) REATHA 1,627,825 374,760

SÓCMHAINNÍ IOMLÁNA 4,244,447 4,059,926

LÉIRITHE AG:

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais 1,627,825 374,760

Cuntas Caipitil 3 2,596,622 3,685,166

4,224,447 4,059,926

Cathaoirleach

30 Meitheamh 2005

Príomhfheidhmeannach
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Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo an Ráiteas um Pholasaithe Cuntasóireachta, maraon le Nótaí 1 go dtí 17.

T UA R A S C Á I L  B H L I A N T Ú I L  2 0 0 4

RÁITEAS AR SREABHADH AIRGID
don bhliain dar gcríoch 31 Nollaig 2004

2004 2003
Nóta € €

Glan-insreabhadh/(eis-sreabhadh) ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 13 1,609,153 1,308,556

Méid ar ais ó infheistíocht agus seirbhísiú airgeadais
Ús faighte 74,990 60,171
Ús íoctha ar shocraíochtaí cliaint (14,473) (20,585)

Gníomhaíochtaí infheistíochta
Díol sócmhainní inbhreathnaitheacha 2,195 1,000
Ceannach sócmhainní inbhreathnaitheacha (433,757) (520,744)

Glan-insreabhadh/(eis-sreabhadh) airgid 1,238,108 828,398

Méadú/(Laghdú) ar airgead agus cóibhéisí airgid 14 1,238,108 828,398

Cathaoirleach

29 Meitheamh 2005

Príomhfheidhmeannach
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS DON BHLIAIN A CHRÍOCHNAIGH AR 31 NOLLAIG 2004

1. Maoiniú stáit

Fuarthas maoiniú stáit ó Vóta 19 – Oifig an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí mar seo a 
leanas:

* Cuireadh an maoiniú seo ar fáil do chaiteachas na Seirbhíse Dlíthiúil do Dhídeanaithe. Féach Nóta 15

2. Ioncam eile

* Is é atá sna fáltais éagsúla go príomha ná ioncam cíosa agus aisghabháil tuarastail ó chomhaltaí foirne ar iasacht.

3. Cuntas caipitil

A N  B O R D  U M  C H Ú N A M H  D L Í T H I Ú I L

Fo-theideal:

C.2     Deontais i gcabhair 18,388,000 18,389,000

D.2     Tascfhórsa Iarrthóirí Tearmainn – Cúnamh Dlíthiúil* 9,071,000 9,177,050

27,459,000 27,566,050

Ús faighte agus infhaighte 71,655 57,335

Fáltais eile 306,835 370,917

378,490 428,252

€ €

Iarmhéid ar 1 Eanáir 3,685,166

Aistriú chuig Cuntas ioncaim agus Caiteachais

- Ioncam úsáidte chun sócmhainní seasta a cheannach 433,811

- Méid ligthe saor ar dhiúscairt sócmhainní seasta (4,034)

- Ioncam amúchta i rith na bliana de réir dímheas sócmhainní (1,518,322)

(1,088,545)

Iarmhéid ar 31 Nollaig 2,596,621

2004 2003
€ €

2004 2003
€ €
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS DON BHLIAIN A CHRÍOCHNAIGH AR 31 NOLLAIG 2004

4. Líon fostaithe agus costais fhostaithe

Ba é 409 líon iomlán na foirne ceadaithe ag an Aire ar 31 Nollaig 2004. Ba é 370 líon iarbhír na foirne ar 31 Nollaig 
(373 i 2003). Ba é  389 líon meánach fhostaithe an Bhord  i rith na bliana (389 i 2003). Seo mar a bhí costais na 
bhfostaithe agus costais bhainteacha.

5. Costais chóiríochta agus bunaíochta

6. Táillí agus costais dlíthiúla

T UA R A S C Á I L  B H L I A N T Ú I L  2 0 0 4

Tuarastail 14,124,761 13,742,629

Costas foirne áisineachta agus foirne ar iasacht 50,296 38,481

ÁSPC an Fhostóra 1,023,666 951,744

15,198,723 14,732,854

Cíos 2,560,635 2,627,268

Glantachán 270,142 280,874

Soilsiú agus teas 213,434 215,650

Cothabháil - áitreabh 454,186 461,447

Cothabháil - trealamh 303,297 314,247

3,801,694 3,899,486

Táillí abhcóidí 2,995,773 3,978,398

Táillí dlíthiúla 764,433 1,445,816

Scéim na gcleachtóirí príobháideacha 1,669,151 2,096,505

Táillí gairmiúla eile 404,607 205,242

Costais eile 360,070 301,744

6,194,034 8,027,705

2004 2003
€ €

2004 2003
€ €

2004 2003
€ €
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS DON BHLIAIN A CHRÍOCHNAIGH AR 31 NOLLAIG 2004

7. Riarachán  ginearálta

8. Sócmhainní seasta

A N  B O R D  U M  C H Ú N A M H  D L Í T H I Ú I L

Stáiseanóireacht, costais oifige agus oiliúna 267,540 312,423

Leabhair agus priontáil 99,252 104,002

Post agus teileafón 887,240 878,448

Árachas 297,334 245,190

Taisteal agus cothú 589,827 503,358

2,141,193 2,043,421

2004 2003
€ €

COSTAS

Iarmhéid ar 1 Eanáir 2004 1,681,276 1,106,806 5,252,724 2,455,494 10,496,300

Éadálacha 0 31,047 366,162 36,602 433,811

Diúscairtí 0 (889) (103,678) 0 (104,567)

Iarmhéid ar 31 Nollaig 2004 1,681,276 1,136,964 5,515,208 2,492,096 10,825,544

DÍMHEAS SÓCMHAINNÍ SEASTA

Iarmhéid ar 1 Eanáir 2004 978,610 855,543 3,979,904 997,077 6,811,134

Costas i rith na bliana 336,255 99,147 588,161 494,760 1,518,322

Diúscairtí 0 (533) (100,000) 0 (100,533)

Iarmhéid ar 31 Nollaig 2004 1,314,865 954,157 4,468,065 1,491,837 8,228,923

Leabharluach glan ar 31 Nollaig 2004 366,411 182,807 1,047,145 1,000,259 2,596,621

Leabharluach glan ar 31 Nollaig 2003 702,666 251,263 1,272,820 1,458,418 3,685,166

CBL Troscán Trealamh Cóiriú
ar Léasanna Oifige agus Ríomhairí áitribh Iomlán

€ € € € €
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS DON BHLIAIN A CHRÍOCHNAIGH AR 31 NOLLAIG 2004

9. Fiachóirí agus réamh-íocaíochtaí

10. Creidiúnaithe agus fabhruithe

T UA R A S C Á I L  B H L I A N T Ú I L  2 0 0 4

Fiachóirí - ús taisce 70,692 59,001

Réam-íocaíochtaí

- Cíos 110,444 97,835

- Árachas 166,363 200,267

- Pá agus tuarastal 11,979 85,753

- Eile 91,969 80,441

451,447 523,297

2004 2003
€ €

Méid dlite i mbliain amháin:

Creidiúnaithe agus fabhruithe 1,562,126 1,394,377

1,562,126 1,394,377

2004 2003
€ €
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS DON BHLIAIN A CHRÍOCHNAIGH AR 31 NOLLAIG 2004

11. Cistí cliant

Is é atá sa chiste seo an t-ollmhéid móide an t-ús fabhraithe, a bhí i seilbh an Bhoird ar 31 Nollaig, 2004, mar thoradh ar
dhamhachtainí nó shocraíochtaí i bhfábhar cliant a ndearna an Bord ionadaíocht dóibh. Is féidir leis an mBord 
costas iomlán sholáthar na seirbhísí dlí sin a aisghabháil agus íoctar an méid atá fágtha do na daoine a ionadaíodh.

12. Ceangaltais faoi léasanna oibriúcháin 

Sealbhaíonn an Bord áitreabh i gCathair Saidbhín, Co Chiarraí, agus Cúirt Montague, Baile Átha Cliath, agus feidhmíonn
sé i 34 ionad eile ar fud na tíre.Tá ceangaltas ag an mBord cíos  2,258,529 i rith 2005 maidir le léasanna atá ag dul as
feidhm mar seo a leanas:

A N  B O R D  U M  C H Ú N A M H  D L Í T H I Ú I L

Cistí cliant i seilbh ar 1 Eanáir (glan ar ús) 1,280,493

Móide Damhachtain/socraíochtaí faighte 2004 10,277,459

Lúide Socraíochtaí ioctha chomh maith le hús agus costais athghafa 10,532,238

Cistí cliant i seilbh ar 31 Nollaig 1,025,714

Ús ag fabhrú ar chistí i seilbh 14,611

Iomlán dlite do chliaint 1,040,325

2005 0

2006-2010 36,000

2011 ar aghaidh 2,222,529

€

€

€
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS DON BHLIAIN A CHRÍOCHNAIGH AR 31 NOLLAIG 2004

13. Réiteach an bharrachais don bhliain chuig airgead tirim ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

14. Gluaiseacht airgid thirim agus coibhéisí airgid

T UA R A S C Á I L  B H L I A N T Ú I L  2 0 0 4

Barrachas (Easnamh) don bhliain 1,253,065 43,290

Coigeartú maidir le míreanna neamhfheidhmeach

Ús bainc infhaighte (71,655) (57,335)

(Brabús)/Caillteanas ar dhiúscairt sócmhainní seasta 0 (600)

Gluaiseacht ar chuntas capitil (1,088,545) (1,144,795)

Coigeartú maidir le míreanna neamhchaiptil

Dímheas 1,518,322 1,575,563

(Méadú)/laghdú i bhfiachóirí 83,210 53,123

(Méadú)/laghdú i gcreidiúnaithe (87,084) 839,310

1,607,313 1,308,556

2004 2003
€ €

Iarmhéid ar 1 Eanáir 2004 2,540,721 1,712,323

Insreabhadh/(eis-sreabhadh) glan Airgid 1,238,108 828,398

Iarmhéid ar 31 Nollaig 3,778,829 2,540,721

2004 2003
€ €
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS DON BHLIAIN A CHRÍOCHNAIGH AR 31 NOLLAIG 2004

15. Seirbhís dlí do dhídeanaithe

16. Pinsin

Eisíodh caighdeán nua cuntasóireachta Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais Uimhir 17 - Sochair Scoir (FRS 17) ag an mBord
um Chaighdeáin Chuntasóireachta i Samhain 2000. Ní éiríonn sé sainordaitheach cloí leis an gcaighdeán nua go dtí bliain
airgeadais 2005. Bíodh sin mar atá, de réir an tsocraithe idirthréimhsigh leagtha síos ag an gcaighdeán, ní mór don Bhord
um Chúnamh Dlíthiúil na sócmhainní (má tá a leithéid ann) agus dliteanais bainteach leis an scéim phinsin dá fhostaithe
seirbhíse poiblí a nochtadh trí mheán nóta a chur leis na cuntais.Tá na torthaí leagtha amach thíos bunaithe ar luacháil
achtúireach ar na dliteanais maidir le scéim aoisliúntais fhostaithe seirbhíse poiblí an Bhoird ar 31 Nollaig, 2004.
Rinneadh an luacháil ag úsáid mhodh na n-aonad réamh-mheasta.

Is iad seo a leanas na foshuímh airgeadais a úsáideadh le dliteanas na scéime a ríomh:

2004 2003
Ráta lascaine 5.5% 6%
Bonn tuisceana maidir le méadú tuarastail 4% 4%
Bonn tuisceana maidir le méadú pinsin 4% 4%
Boilsciú praghasanna 2% 2%

Ar bhonn na bhfoshuíomh seo, agus ag úsáid mhodh na n-aonad réamh-mheasta forórdaithe in FRS17, measadh gur    
18 milliún luach na ndliteanas fabhraithe maidir le scéim aoisliúntais fhostaithe seirbhíse poiblí an Bhoird um Chúnamh

Dlíthiúil ar 31 Nollaig 2004. Ba é an figiúr comparáideach do 2003 ná   13.5 milliún. Níl aon sócmhainní á gcoinneáil
maidir le dliteanais fhabhraithe phinsin scéim aoisliúntais fhostaithe seirbhíse Poiblí an Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil.

A N  B O R D  U M  C H Ú N A M H  D L Í T H I Ú I L

Clúdaítear Caiteachas agus ioncam maidir leis an tSeirbhís Dlí do 

Dhídeanaithe sna ráitis airgeadais mar a leanas:

Tuarastail agus costais bhainteacha 4,388,043 4,292,572

Costais chóiríochta 1,698,841 1,774,615

Táillí dlíthiúla agus gairmiúla 1,872,058 2,503,091

Riarachán ginearálta 491,364 574,038

Sócmhainní seasta ceannaithe 201,399 211,288

8,651,705 9,355,604

Luide ranníocaíochtaí ó dhaoine a fuair cúnamh dlí agus costais athghafa (56,206) (255,728)

Caiteachas iomlán glan don bhliain 8,595,499 9,099,876

2004 2003
€ €

€

€
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Dá nglacfaí go hiomlán le riachtanais FRS17 i 2004 bheadh na rudaí seo a leanas léirithe sna ráitis airgeadais:

Anailís ar an méid a bheadh muirearaithe don bhrabús oibriúcháin faoi FRS 17.

Costas reatha seirbhíse 1,140,000

Costas seirbhíse san am caite  -

Muirear iomlán oibriúcháin 1,140,000

Anailís ar an méid a bheadh curtha chun sochair d’ioncam airgeadais eile 

Ús ar dhliteanais scéim phinsin (810,000)

Anailís ar an méid a bheadh aitheanta i ráiteas iomlán na ngnóthachan agus gcaillteanas
aitheanta (RIGCA)

Gnóthachain agus caillteanais taithí ag teacht as dliteanais na scéime: (190,000)

Athruithe ar fhoshuíomh ag tacú le luach reatha dhliteanais na scéime: (2,360,000)

Gnóthachan achtúireach aitheanta i RIGCA: (2,550,000)

Gluaiseacht in easnamh i rith na bliana

Easnamh ag tús na bliana: (13,500,000)

Costas reatha seirbhíse: (1,140,000)

Ús ar dhliteanais scéime (810,000)

Gnóthachan achtúireach aitheanta i RIGCA (2,550,000)

Easnamh i scéim ag deireadh na bliana (18,000,000)

17. Faomh na Ráitis Airgeadais

Faomhadh na Ráitis Airgeadais ag an mBord ar 29 Meitheamh 2005.

T UA R A S C Á I L  B H L I A N T Ú I L  2 0 0 4
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AGUISÍN 2
STAITISTICÍ DO 2004

A N  B O R D  U M  C H Ú N A M H  D L Í T H I Ú I L

TÁBLA 1 :Anailís ar iarratais ar pléadh leo i 2004 ag na hionaid dlí

2004 2003 2004 2003 2004 2003

13,174 13,838 8,548 9,378 4,620 4,460

Líon na ndaoine ar cuireadh  Líon na ndaoine nár tugadh  Líon na ndaoine ar tugadh comhairle
seirbhísí dlí ar fáil dóibh dóibh ach comhairle dlí dlíthiúil agus ionadaíocht dóibh 

(i. deimhnithe cúnaimh dlí)

Tábla 1a :Anailís ar iarratais ar pléadh leo ag an SDD

2004 2003 2004 2003 2004 2003

3,525 5,610 2,589 3,960 936 1,650

Líon na ndaoine ar cuireadh  Líon na ndaoine ag clárú ag  Líon na ndaoine ag clárú ag  
seirbhísí dlíthiúla ar fáil dóibh céimeanna comhairle dlíthiúil. céimeanna an chúnaimh dhlíthiúil.

Tábla 2 :Anailís na ndeimhnithe cúnaimh dlí de réir cúirte

Ionaid Dlí 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003

Dlí teaghlaigh 2,089 1,792 1,756 1,609 0 0 79 83 0 0 3,924 3,484

Eile 7 12 16 25 9 8 17 39 0 0 49 81

Cleachtóirí
Príobháideacha 647 895 0 0 0 0 0 0 0 0 647 895

Iomlán 2,743 2,699 1,772 1,634 9 8 96 122 0 0 4,620 4,460

Cineál  Cúirt  Cúirt Príomh-Chúirt  Ard- Cúirt  Iomlán
cáis Dhúiche Chuarda Choiriúil Chúirt Uachtarach
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Tábla 3 :Anailís chúnaimh dlí ar imeachtaí de réir cúirte 2004

Imeachtaí Cúirt Cúirt Príomh Chúirt Ard- Cúirt Iomlán
Dhúiche Chuarda Choiriúil Chúirt Uachtarach 2004 2003

Rochtain 394 22 0 0 0 416 334

Uchtú 0 0 0 1 0 1 1

Urchosc 288 13 0 0 0 301 342

Fuadach linbh 0 0 0 56 0 56 59

Cúram leanaí 237 3 0 4 0 244 198

Coimeád 158 7 0 1 0 166 160

Colscaradh 0 940 0 0 0 940 771

Foréigean teaghlaigh 208 0 0 0 0 208 112

Caomhnóireacht 153 9 0 4 0 166 139

Urghaire 0 7 0 0 0 7 17

Idirscaradh breithiúnach 0 717 0 5 0 722 673

Cothabháil 482 34 0 2 0 518 473

Stádas pósta 0 1 0 0 0 1 0

Ilghnéitheach 0 2 0 1 0 3 10

Neamhniú 0 17 0 0 0 17 16

Acht Idirroinnte 0 7 0 0 0 7 16

Atharthacht 0 5 0 0 0 5 9

Ordú sábháilteachta 149 2 0 0 0 151 158

Coimircíocht 1 10 0 4 0 15 7

Iomlán 2,070 1,796 0 78 0 3,944 3,495

(a) Cásanna Dlí Teaghlaigh

Imeachtaí Cúirt Cúirt Príomh Chúirt Ard- Cúirt Iomlán
Dhúiche Chuarda Choiriúil Chúirt Uachtarach 2004 2003

Conradh 0 2 0 0 0 2 3

Tort 1 2 0 0 0 3 10

Fiachas 0 1 0 0 0 1 3

Athbhreithniú Breithiúnach 0 0 0 10 0 10 21

Tiarna talún agus tionónta 0 6 0 0 0 6 8

Acht um Chiontóirí Gnéis 0 0 9 0 0 9 8

Ilchineálach 6 5 0 7 0 18 31

Iomlán 7 16 9 17 0 49 84

(b) Cásanna nach den Dlí Teaghlaigh iad

Tábla 3 :Anailís chúnaimh dlí ar imeachtaí de réir cúirte 2004
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(c) Cleachtóirí príobháideacha 

Tábla 3 :Anailís chúnaimh dlí ar imeachtaí de réir cúirte 2004

Imeachtaí Cúirt Cúirt Ard Cúirt Iomlán Iomlán 
Dhúiche Chuarda Chúirt Uachtarach 2004 2003

Ordú urchoisc 150 0 0 0 150 319

Ordú sábháilteachta/ 
cosanta 127 0 0 0 127 315

Rochtain 105 0 0 0 105 235

Caomhnú 79 0 0 0 79 133

Cothabháil 151 0 0 0 151 336

Caomhnóireacht 35 0 0 0 35 87

Idirscaradh breithiúnach 0 0 0 0 0 0

Colscaradh 0 0 0 0 0 0

Eile 0 0 0 0 0 11

IOMLÁN 647 0 0 0 647 1,436
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9,439 3,504 12,943

Imeachtaí cúirte Comhairle amháin Iomlán

Tábla 1 : Líon na gcásanna inar cuireadh seirbhísí dlí ar fáil dóibh i 2003

Tábla 2 : Cineál imeachtaí inar cuireadh seirbhísí cúnamh dlí ar fáil dóibh i 2003.

Iomlán 2,501 6,637 301 9,439

Ábhar Cúirt Dhúiche Cúirt Chuarda Ard-Chúirt agus  Iomlán
Cúirt Uachtarach

Colscaradh/idirscaradh/neamhniú 0 6,125 0 6,125

Cúram leanaí 499 0 0 499

Gnó eile dlí teaghlaigh 1,941 0 100 2,041

Gnó eile dlí sibhialta 61 512 201 774

Tábla 3 : Catagóirí na gcásanna ar cuireadh comhairle dlí ar fáil dóibh i 2003.

Dlí Teaghlaigh 2,305

Tíolacadh 478

Gnó eile dlí sibhialta 721

Ábhar Iomlán

Iomlán 3,504

Tábla 4(a) : Próifíl aoise na gcásanna, de réir cúirte i 2003

Iomlán 2,733 3,012 1,628 2,066 9,439

Cúirt

2003 2002 2001 Roimh 2001 Iomlán

Cúirt Dhúiche 1,179 772 265 206 2,422

Cúirt Chuarda 1,468 2,163 1,317 1,768 6,716

Ard Chúirt/Cúirt Uachtarach 86 77 46 92 301

Bliain inar osclaíodh comhad an cháis

AGUISÍN 3
EOLAS COMPARÁIDEACH AR CHÁSANNA AR
PLÉADH LEO I 2003
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Tábla 4(b) : Próifíl aoise na gcásanna, de réir ábhair i 2003

Iomlán 2,733 3,012 1,628 2,066 9,439

Abhar

2003 2002 2001 Roimh 2001 Iomlán

Colscaradh / Idirscaradh  1,236 1,989 1,233 1,667 6,125
breithiúnach / neamhniú

Cúram leanaí 190 169 78 62 499

Gnó eile dlí teaghlaigh 1,049 582 178 132 1,941

Gnó eile dlí sibhialta 258 272 139 205 874

Bliain inar osclaíodh comhad an cháis

Iomlán 5,312 7,631 12,943

Cásanna críochnaithe Cásanna gníomhacha 31 Nollaig Iomlán

Cúnamh 3,725 5,714 9,439

Comhairle 1,587 1,917 3,504

Tábla 5(a) : Forbhreathnú ar chásanna a críochnaíodh i 2003 agus ar láimh ag deireadh na bliana

Tábla 5(b) : Próifíl aoise na gcásanna cúnamh dlí a críochnaíodh i rith 2003, de réir ábhair

Iomlán 903 1,297 692 833 3,725

Ábhar 2003 2002 2001 Roimh 2001 Iomlán

Colscaradh / Idirscaradh 
breithiúnach / neamhniú 204 677 483 670 2,034

Cúram leanaí 57 83 33 26 199

Gnó eile dlí teaghlaigh 556 417 117 69 1,159

Gnó eile nach dlí 
teaghlaigh 86 120 59 68 333
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5,714 1,917 7,631

Imeachtaí cúirte Comhairle dlí Iomlán

Tábla 6(a) :Achoimre na gcásanna idir lámha ar 31 Nollaig, 2003 

Deimhnithe cúnaimh dlí deonaithe 373 635

Abhcóide mionteagasctha 705 830

Imeachtaí eisithe 1,525 1,540

Sa chúirt(dáta ainmnithe nó 
á éisteacht) 1,364 1,320

Orduithe cúirte déanta ach obair 
bhreise de dhíth le críochnú 1,747 1,880

Stádas Reatha 2003 2002

Iomlán 5,714 6,205

Tábla 6(b) :Anailís ar stádas reatha na gcásanna ina raibh imeachtaí cúirte idir lámha ar 31
Nollaig.

Dlí teaghlaigh 1,298 1,325

Tíolacadh 270 250

Gnó sibhialta eile 349 330

Ábhar 2003 2002

Iomlán 1,917 1,905

Tábla 6(c) :Anailís ar chásanna comhairle dhlí ar láimh ar 31 Nollaig, de réir ábhair

Tábla 7 : Próifíl aoise na gcásann ar láimh ar 31 Nollaig, 2003, de réir stádais reatha

Iomlán cúnaimh dlí 1,816 1,724 951 1,123 5,614

Stádas reatha 2003 2002 2001 Roimh 2001 Iomlán

Deimhnithe cúnaimh dlí deonaithe 207 100 38 28 373

Abhcóide mionteagasctha 317 214 72 102 705

Imeachtaí eisithe 461 521 277 166 1,425

Dáta cúirte ainmnithe 
nó á éisteacht 497 420 214 233 1,364

Orduithe déanta, ach obair bhreise 
de dhíth le críochnú 334 469 350 594 1,747

Comhairle amháin 1,113 408 152 244 1,917

Iomlán 2,929 2,132 1,103 1,367 7,531
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AGUISÍN 4

Rialachas Corparáideach sa Bhord
um Chúnamh Dlíthiúil

Leibhéal an Bhoird

Agus é i mbun a dhualgais, cruinníonn an Bord uair
amháin gach mí (ach amháin i Mí Lúnasa) agus níos
minice ná sin más gá. Tá ról soiléir sainráite ag comhaltaí
an Bhoird, ar a bhfuil freagracht as, i measc rudaí eile: - 

• treo straitéiseach na heagraíochta;
• cinneadh polasaí agus monatóireacht a dhéanamh 

ar a chur i bhfeidhm;
• maoirseacht a dhéanamh ar bhainistíocht cheart 

éifeachtach na heagraíochta;
• monatóireacht a dhéanamh ar nósanna imeachta 

éifeachtacha airgeadais a chur i gcrích agus 
cuntasacht a chur ar fáil;

• buiséid a fhaomhadh agus monatóireacht a 
dhéanamh orthu; agus

• cinntí forchoimeádta áirithe a dhéanamh, m.sh.
éadálacha tábhachtacha nó diúscairt sócmhainní.

Is iad na príomhfhóraim inmheánacha a bhíonn ag cothú
an phróisis chruthaithe polasaí ná:-

• foireann bhainistíochta na Ceannoifige agus 
aturnaetha bainistíochta; agus

• an Coiste Páirtnéireachta.

Coistí Boird

Baineann an Bord leas as seacht gcoiste chun cuidiú lena
chuspóirí a bhaint amach agus a fhreagrachtaí a chur i
gcrích go héifeachtach. Is iad seo na Coistí Achomhairc
agus Deimhnithe (a bhfuil bonn reachtúil ag an dá cheann
acu), na coistí Airgeadais, Iniúchta,Aturnaetha,Acmhainní
Daonna agus Feidhmíochta. Lena chois sin, bunaítear
coistí ad hoc ó am go ham, mar is gá, le hábhair ar leith a
láimhseáil. De dheasca líon teoranta chomhaltaí an
Bhoird, beidh comhaltaí páirteach i níos mó ná aon
choiste amháin ag aon am ar leith. Bíonn an
Cathaoirleach sa chathaoir sna coistí go léir, ach amháin
an Coiste Iniúchta. Is comhalta den Bhord, seachas an
Cathaoirleach, (nach comhalta den Choiste Iniúchta é nó
í) atá sa chathaoir sa choiste sin. Bíonn comhaltaí den

fhoireann shinsearach bhainistíochta páirteach sna coistí,
seachas na coistí reachtúla. Tugann na paragraif seo a
leanas forbhreathnú gairid ar ról na gcoistí

Coistí achomhairc agus deimhnithe

Coiste reachtúil de chomhaltaí an Bhoird is ea coiste
achomhairc, a bhfuil foráil dó faoi Riail 12 (3) de
Rialacháin an Chúnaimh Dlí Shibhialta, 1996. Is é atá sa
choiste ná cathaoirleach (arb é Cathaoirleach an Bhoird
é nó í de ghnáth) agus ceathrar comhalta eile arbh éigean
do bheirt acu, sular ceapadh mar chomhaltaí an Bhoird
iad, a bheith ina n-abhcóidí nó aturnaetha cleachtais.
Bíonn cruinnithe de choiste achomhairc ann ar a laghad
uair amháin sa mhí, nó níos minice, más gá, chun measúnú
a dhéanamh ar achomhairc ó iarratasóirí ar chúnamh dlí
le cinntí a fhreaschur a bhí déanta ag comhaltaí údaraithe
foirne chun seirbhísí dlíthiúla a dhiúltú i gcásanna áirithe.
Faoi Pharagraf 12 (5), is féidir le coiste a leithéid de 
chinntí a dhearbhú, a fhreaschur nó a athrú ar bhealach
éigin eile.

Tá an fhreagracht as cinneadh a dhéanamh ar iarratais ar
chúnamh dlí tarmligthe ag an mBord ar chomhaltaí
údaraithe den fhoireann. Forálann na Rialacháin, áfach,
gur féidir coiste deimhnithe de chomhaltaí Boird a 
leithéid de chinntí a dhéanamh. Mar gheall ar an 
tarmligean seo don fhoireann agus leibhéal an tsaineolais
taobh istigh d’fhoireann an Bhoird, ní bheidh cruinnithe
de choiste deimhnithe de dhíth ach i gcás go mbeadh
ceisteanna thar a bheith casta nó coimhthíoch i gceist.
Níor ghá aon chruinniú de choiste deimhnithe a bheith
ann le linn na bliana.

Coiste na nDlíodóirí

Is é atá i gCoiste na nDlíodóirí ná comhaltaí an Bhoird ar
dlíodóirí iad. Is é ról Coiste na nDlíodóirí ná ceisteanna
dlíthiúla a mheas maidir le soláthar seirbhísí dlí, lena n-
áirítear an tAcht agus na Rialacháin a léirmhíniú. Chomh
maith leis sin bíonn an Coiste ag plé moltaí ó Ghrúpa
Oibre Nósanna Imeachta Gairmiúla an Bhoird, grúpa de
chomhaltaí foirne sinsearacha dlíthiúla agus bainistíochta
curtha ar bun leis an gcleachtas is fearr a phlé go leanú-
nach agus tabhairt faoi cheisteanna gairmiúla agus
dlíthiúla de réir mar a tharlaíonn siad. Déanann an
Coiste ábhair den sórt seo a phlé go mionchruinn
d’fhonn moltaí cuí a dhéanamh leis an mBord agus
comhairle a chur ar fáil don bhainistíocht. Déantar cinntí
ag an mBord nó ag an mbainistíocht, de réir mar is cuí, ag
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tabhairt san áireamh moltaí agus comhairle an Choiste.

An Coiste Airgeadais

Is é ról an Choiste Airgeadais, arb é cúigear comhaltaí
den Bhord é, ná cúrsaí airgeadais an Bhoird a mheas go
mion agus tuairisciú don Bhord ar na hábhair seo.
Cuimsíonn seo buiséid agus tuairiscí airgeadais a 
athbhreithniú, cuntais bhliantúla an Bhoird a fhaomhadh,
agus measúnú mion a dhéanamh ar ábhair airgeadais
d’fhonn moltaí cuí a chur faoi bhráid an Bhoird agus
comhairle a thabhairt don mbainistíocht. Is é an Bord nó
an lucht bainistíochta a dhéanann na cinntí, de réir mar is
cuí, ag cur moltaí agus comhairle an Choiste san áireamh.
Ina theannta sin, bhí an Coiste freagrach as comhlíonadh
an Chóid Chleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit a
mhaoirsiú. Aistríodh an fhreagracht seo chuig an gCoiste
Iniúchta i 2004.

An Coiste Iniúchta

Tá cúigear comhaltaí den Bhord ar an gCoiste Iniúchta,
arb é a ról maoirseacht, comhairle agus moltaí a
dhéanamh maidir le gnó a bhaineann le (i) oibríocht agus
forbairt na feidhme iniúchta inmheánaigh; (ii) an timpeal-
lacht rialaithe gnó agus bainistíochta priacail; agus (iii) an
caidreamh leis an iniúchadh seachtrach.

Déanann an Coiste cumarsáid leis an mBord, an
Príomhfheidhmeannach agus leis an mbainistíocht shin-
searach, de réir mar is cuí, maidir le haon ghearrdháileadh
suntasach sna timpeallachtaí rialaithe gnó agus/nó bain-
istíochta priacail a thagann chun suntais don Choiste
Iniúchta nó a mheasann siad a bheith ina n-ábhar imní.

Déanann an Coiste athbhreithniú chomh maith ar gach
tuairisc thábhachtach a fhaigheann an Bord ó na
hiniúchóirí seachtracha, freagraí na bainistíochta, agus
pléann impleachtaí na gceisteanna a ardaítear. Ní mór
don choiste tuairisc fhoirmiúil a tháirgeadh taobh istigh
de thrí mhí i ndiaidh dheireadh bhliain an fhéilire ag
déanamh cur síos imlíneach ar a ghníomhaíochtaí, maraon
le cibé comhairle agus moltaí a mheasann sé a bheith cuí.
Cuireadh an tuairisc do 2003 faoi bhráid an Bhoird ar 11
Márta, 2004, agus cuireadh tuairisc na bliana 2004 faoi
bhráid an Bhoird i mí  Márta 2005.

An Coiste Acmhainní Daonna

Is é ról an Choiste Acmhainní Daonna, ar a bhfuil
ceathrar comhalta den Bhord, ná ceisteanna a phlé a dti-
ocfadh leo tionchar a imirt ar acmhainní daonna taobh
istigh den Bhord. Pléann an Coiste ceisteanna acmhainní
daonna, amhail polasaí an Bhoird maidir le folúntais a
líonadh, d’fhonn moltaí oiriúnacha a dhéanamh leis an
mBord agus comhairle a chur ar fáil don bhainistíocht.
Déantar cinntí ag an mBord nó ag an mbainistíocht, de
réir mar a oireann, ag tabhairt moltaí agus comhairle an
Choiste san áireamh.

An Coiste Feidhmíochta

Is é atá sa Choiste seo, a bhíonn ag plé fheidhmíocht an
Phríomhfheidhmeannaigh agus a dhéanann moltaí ar an
bpá feidhmíochta don Phríomhfheidhmeannach, ná triúr
comhaltaí den Bhord.
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AGUISÍN 5 IONAID DLÍ

IONAID DLÍ LÁNAIMSEARTHA  

IONAD DLÍ ATURNAE BAINISTÍOCHTA

AN CABHÁN
Ionad Siopadóireachta Newcourt, S. na hEaglaise,An Cabhán Mary Pat Ahern
Guthán: (049) 433 1110    Facs: (049) 433 1304

AN CLÁR
Aonad 6A, Cearnóg na gCeannaithe, Inis, Co an Chláir Mary Cuffe
Guthán: (065) 682 1929    Facs: (065) 682 1939

CORCAIGH
Teach na Cé Thuaidh, Cé Pope, Corcaigh Betty Dineen
Guth: (021) 455 1686   Facs: (021) 455 1690

1A Malla Theas, Corcaigh Shane Dooley
Guthán: (021) 427 5998   Facs: (021) 427 6927

DÚN NA NGALL
Teach Houston,An Phríomhshráid, Leitir Ceanainn Ray Finucane
Co Dhún na nGall
Guthán: (074) 912 6177   Facs: (074) 912 6086

BAILE ÁTHA CLIATH
45 Sráid Gardiner Íocht., BÁC 1 Kevin Liston
Guthán: (01) 874 5440 Facs: (01) 874 6896

9 Cé Urmhumhan Íocht., BÁC 1 Gerard Kirwan
Guthán: (01) 872 4133 Facs: (01) 872 4937

Ionad an Túir, Sráidbhaile Chluain Dolcáin, BÁC 22 Tom Nally
Guthán: (01) 457 6011 Facs: (01) 457 6007

Faiche an tSráidbhaile,Tamhlacht, BÁC 24 Pauline Corcoran
Guthán: (01) 451 1519 Facs: (01) 451 7989

44/49 An Phríomhshráid, Fionnghlas, BÁC 11 Marie Quirke
Guthán: (01) 864 0314 Facs: (01) 864 0362

48/49 Sráid Brunswick Thuaidh, Lána Sheoirse, Hugh Cunniam
BÁC 7
Guthán: (01) 646 9700 Facs: (01) 646 9799

Aonad 6-8, Ionad Gnó, Br. Cluain Saileach Joan Crawford
Baile Bhlainséir, BÁC 15
Guthán: (01) 820 0455 Facs: (01) 820 0450

GAILLIMH
9 Sráid San Proinsias, Gaillimh Mary Griffin
Guthán: (091) 561650 Facs: (091) 563825

CIARRAÍ
1 Plás Day,Trá Lí, Co. Chiarraí Carol Ann Coolican
Guthán: (066) 712 6900 Facs: (066) 712 3631
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IONAD DLÍ ATURNAE BAINISTÍOCHTA

CILL DARA
Plás Canning,An Droichead Nua, Co Chill Dara Edel Poole
Guth: (045) 435777 Facs: (045) 435766

CILL CHAINNIGH/CEATHARLACH
86 Sráid Maudlin, Cill Chainnigh Niall Murphy
Guthán: (056) 776 1611 Facs: (056) 776 1562

LAOIS
Aonad 6A, Sráid an Droichid, Port Laoise, Co Laois Catherine Martin
Guthán: (0502) 61366 Facs: (0502) 61362

LUIMNEACH
Aonad F, Cé Lock, Luimneach Fergal Rooney
Guthán: (061) 314599 Facs: (061) 318330

LONGFORT/LIATROIM
Clós Cumainn Chreidmheasa, 50A Príomhshráid, Eugene Kelly
Longfort
Guthán: (043) 47590 Facs: (043) 47594

LÚ
Teach Condil, Plás Roden, Dún Dealgán, Co Lú                 Deirdre McMichael
Guthán: (042) 933 0448 Facs: (042) 933 0991

MAIGH EO
Halla Humbert , Príomhshráid, Caisleán an Bharraigh, Tom O’ Mahony
Guthán: (094) 902 4334 Facs: (094) 902 3721

MÍ
Bóthar Uí Chinnéide,An Uaimh, Co na Mí Vivienne Crowe
Guthán: (046) 907 2515 Facs: (046) 907 2519

MUINEACHÁN
Teach Alma,An Chearnóg, Muineachán Stephanie Coggans
Guthán: (047) 84888 Facs: (047) 84879

UÍBH FHAILÍ
Sráid an Chuain,Tulach Mhór Helen O’Reilly
Guthán: (0506) 51177 Facs: (0506) 51544

SLIGEACH/ROS COMÁIN
Teach Bridgewater, Paráid Rockwood, Fiona McGuire
Sráid Thomáis, Sligeach
Guthán: (071) 9161670 Facs: (071) 9161681

TIOBRAID ÁRANN
Cúirt an Mhanaigh, Sráid na Mainistreach,An Aonach, Co Thiobraid Árann Josephine Fair
Guthán: (067) 34181 Facs: (067) 34083

PORT LÁIRGE
Teach Cheanada, Sráid Cheanada, Port Láirge Aidan Lynch
Guthán: (051) 855814 Facs: (051) 871237

AN IARMHÍ
Sráid an Gheata Thuaidh,Ath Luain, Co na hIarmhí Phil O’Laoide
Guth: (090) 647 4694 Facs: (090) 647 2160
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LOCH GARMAIN
Aonad 8, Cearnóg Redmond, Loch Garman Margaret O’Shea-Grewcock
Guthán: (053) 22622 Facs: (053) 24927

CILL MHANTÁIN
Sráid an Droichid, Cill Mhantáin Barbara Smyth
Guthán: (0404) 66166 Facs: (0404) 66197

SÉIRBHÍS DLÍTHIÚIL DO DHÍDEANAITHE
48/49 Sráid Brunswick Thuaidh, Lána Sheoirse, BÁC 7                                                            
Guthán: (01) 646 9600 Facs: (01) 671 0200                                 

Teach Timberlay,
79/83 Sráid an Mhóta Íochtair, BÁC 2  
Guthán: (01) 631 0800 Facs: (01) 661 5011                                   
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IONAID DLÍ PÁIRTAIMSEARTHA

ÁIT AGUS UIMHIR GHUTHÁIN AR OSCAILT IONAD DLÍ

CEATHARLACH
Ionad Comhairle Saoránach N. Caitríona, Chéad Aoine agus Cill Chainnigh
Br. N. Iósaif, Ceatharlach. Aoine dheireanach 
Guthán: (059) 9138700 gach mí.

DÚN NA NGALL
Teach na Cúirte, Baile Dhún na nGall. Uair amháin Dún na nGall
Guthán: (074) 9126177 sa mhí

CIARRAÍ
52 An Phríomhshráid, Cill Airne Gach maidin Ciarraí
Guthán: (066) 7126900                                      Aoine

LIATROIM
An tIonad Sláinte Uair amháin Longfort
Br. Liatroma, Cora Droma Rúisc. sa mhí
Guthán: (043) 47590

LÚ
Ionad Sheirbhísí Pobail Dhroichead Átha 1ú agus 2ú     BÁC  
Sráid an Aonaigh, Droichead Átha Máirt de (Cé Urmhumhan)
Guthán: (041) 36084/33490 gach mí

MAIGH EO
An tIonad Tréadchúraim (Ardeaglais) Uair amháin Maigh Eo
Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo sa mhí
Guth: (094) 9024334

Ionad Sláinte, Ceathrú Máirt Gaillimh
Br.An Chnoic, Béal Átha hAmhnais de gach mí 
Guthán: (094) 9024334  

ROS COMÁIN
Ionad Comhairle Saoránach, Uair amháin Sligeach
7 Sráid Áill Fhionn, Main. na Búille sa mhí
Guthán: (071) 9161670

TIOBRAID ÁRANN
Seirbhísí Sóisialta Pobail Durlais Dara Máirt Tiobraid Árann                       
Sráid Rossa, Durlas. de gach mí 
Guth: (067) 34181

Ionad Comhairle Saoránach, Trí nó ceithre Tiobraid Árann
14 Sráid Wellington, Cluain Meala. uair sa mhí
Guthán: (052) 22267

IARMHÍ
Ionad Fiontraíochta, Uair amháin Iarmhí
Sráid Gheata an Easpaig, Muileann gCearr      sa mhí
Guthán: (090) 6474694
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AGUISÍN  6 – TÁSTÁIL
ACMHAINNE

Tá na critéir infheidhme maidir le measúnú a dhéanamh
ar incháilitheacht airgeadais le fáil in Alt 29 den Acht um
Chúnamh Dlíthiúil, 1995 agus i gCuid 5 de na Rialacháin
um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta, 1996, arna leasú ag na
rialacháin um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta, 2002. Tháinig
na figiúirí thíos i bhfeidhm ar an 1 Feabhra, 2002.

Incháilitheacht ioncaim
Is í an teorainn incháilitheachta faoi láthair ná ioncam
inchaite de   13,000 sa bhliain. Is é atá san ioncam
inchaite ná an t-ioncam atá fágtha tar éis asbhaintí áirithe
a dhéanamh i leith cleithiúnaithe, cúram leanaí, costas
cóiríochta, cánach ioncaim agus árachais shóisialaigh.

Ranníocaíocht ioncaim
I gcás duine nach sáraíonn a ioncam/hioncam inchaite 

8,300 sa bhliain, ní mór dó/di ranníocaíocht  6 a íoc as
comhairle dlí agus   35 as cúnamh dlí.

I gcás an ioncaim inchaite a bheith níos mó ná  8,300 sa
bhliain, ní mór do dhuine ranníocaíocht níos airde a íoc, a
fhad le huasmhéid de   1,210. I gcásanna den sórt sin,
déantar an ranníocaíocht a ríomh mar a leanas:-

comhairle dhlíthiúil - aon deichiú den difríocht idir
ioncam inchaite agus  8,300, faoi réir ranníocaíocht 
íosta de  6 agus uasmhéid de   100;
cúnamh dlí - 35, móide an ceathrú cuid den 
difríocht idir ioncam inchaite agus   8,300.

Caipiteal
Más gá dul chun na cúirte, tugtar luach acmhainní caipitil
an iarratasóra (m.sh. teach, talamh, airgead i mbanc, carr)
san áireamh chomh maith agus d’fhéadfadh ranníocaíocht
caipitil a bheith iníoctha.

Liúntais láithreacha in aghaidh ioncaim
Is iad seo na liúntais uasta d’fhonn ioncam inchaite 
iarratasóirí ar sheirbhísí dlíthiúla a ríomh:-

Samplaí den dóigh ina n-oibríonn
tástálacha acmhainne.

Is iad seo a leanas roinnt samplaí den dóigh ina 
bhfeidhmíonn an tástáil acmhainne i gcás daoine pósta le
cleithiúnaithe agus roinnt caiteachas.

Duine pósta le beirt leanaí ar ollioncam de   18,067 nuair
nach cleithiúnaí an céile pósta.
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Liúntais: €

Céile an iarratasóra 1,900

Leanbh cleithiúnach 1,100

Costais chóiríochta 4,900

Costais chúraim leanaí 1,100

Cáin ioncaim Méid iomlán

Árachas Sóisialta Méid iomlán

Íocaíochtaí Ex Gratia 1,040

€

Ioncam 18,067

Lúide liúntais: €

2 leanaí                          2,200

Á.S.P.C. 762

Cáin ioncaim                    917

Costais chóiríochta       4,900 8,779

Ioncam inchaite              9,288

Ranníocaíocht : €282

€

€

€

€

€

€

€

€

€€

€

€
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Singil le ceathrar leanaí ar ollioncam de   13,565 agus
Liúntas Tuismitheora Aonair de   10,192.

Singil le triúr leanaí ar ollioncam de   11,458 agus Liúntas
Tuismitheora Aonair de  7,108.

Duine pósta le leanbh amháin ar ollioncam de  17,620
nuair nach céile pósta an cleithiúnaí.
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€

Ioncam 23,757

Lúide liúntais: €

4 leanaí                          4,400

Cúram leanaí                 1,040

Costais chóiríochta        3,840

Á.S.P.C. 746

Í.M.A.T. 1,147 11,173

Ioncam inchaite         12,584

Ranníocaíocht : €1,106

€

Ioncam 18,566

Lúide liúntais                    €

3 leanaí                            3,300

Costas cóiríochta               4,900

Cúram leanaí                                 2,200 10,400

Ioncam inchaite    8,166

Ranníocaíocht : €35

€

Ioncam 17,620   

Lúide liúntais: €

1 leanbh                                1,100

Costas Cóiríochta                 4,900

Á.S.P.C. 458

Í.M.A.T. 1,389 7,847

Ioncam inchaite 9,773

Ranníocaíocht : €403

€

€

€

€

€
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AGUISÍN 7

BILEOGA EOLAIS AR FÁIL ÓN mBORD
UM CHÚNAMH DLÍTHIÚIL

Bileog Uimhir 1 Cúnamh Dlíthiúil Sibhialta

Bileog Uimhir 2 Dlí teaghlaigh ginearálta

Bileog Uimhir 3 Idirscaradh

Bileog Uimhir 4 Colscaradh

Bileog Uimhir 5 Neamhniú

Bileog Uimhir 6 Cothabháil

Bileog Uimhir 7 Foréigean teaghlaigh

Bileog Uimhir 8 Leanaí agus dlí teaghlaigh

Bileog Uimhir 9 Uachtanna agus oidhreacht

Bileog Uimhir 10 Cúram custaiméara agus nós  
imeachta i gcás gearáin 

Bileog Uimhir 11 Iarratas a chur isteach ar 
sheirbhísí dlíthiúla

Bileog Uimhir 12 Tarraingt siar seirbhísí cúnaimh
dlí

Bileog Uimhir 13 Incháilitheacht airgeadais

Bileog Uimhir 14 Cúnamh dlíthiúil sibhialta le 
haghaidh gearán i gcásanna 
éignithe agus cásanna áirithe 
ionsaithe gnéis.

BILEOGA EOLAIS AR FÁIL ÓN 
tSÉIRBHÍS DLÍTHIÚIL DO
DHÍDEANAITHE.

Séirbhís Dlíthiúil do Dhídeanaithe 
Bileog eolais

Séirbhís Dlíthiúil do Dhídeanaithe 
An Próiseas Tearmainn

Séirbhís Dlíthiúil do Dhídeanaithe
An Próiseas Tearmainn do Mhionaoisigh Gan
Tionlacan

A N  B O R D  U M  C H Ú N A M H  D L Í T H I Ú I L
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