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1 Mínigh cá as a dtagann dlí na hÉireann

SLEAMHNÁIN 3-4
Caith súil siar ar cheachtanna roimhe seo ar Bhunreacht na hÉireann agus  
ar an Oireachtas.

Is é Bunreacht na hÉireann dlí bunúsach na hÉireann. Bunaítear an Reachtas  
(an tOireachtas), an Fheidhmeannacht (an Rialtas) agus na Breithiúna  
(na cúirteanna) leis.

Is é an tOireachtas an t-aon údarás reachtaíochta a bhfuil an chumhacht aige 
dlíthe a dhéanamh don Stát.

SLEAMHNÁIN 5-8
Mínigh go bhfuil foinsí eile dlí ann agus tabhair breac-chuntas orthu.

2 An chaoi a n-athraítear Billí go dlíthe

SLEAMHNÁN 9

Taispeáin an físeán agus an bheochan Powtoon dóibh.

Tabhair cóip den Bhileog oibre do gach scoláire: Céimeanna éagsúla an Bhille 
(féach leathanach 5) agus iarr orthu é a chur i gcrích.

Freagraí: 1. Cuireadh tús leis an mBille | 2. Déantar plé ar phrionsabail ghinearálta 
an Bhille | 3. Céim an Choiste | 4. Céim na Tuarascála| 5. An Chéim Dheiridh | 6.
Sínithe ag an Uachtarán

3  Cás-staidéar – An tAcht um Theanga Chomharthaíochta na 
hÉireann, 2017

SLEAMHNÁN 10

Cliceáil ar an nasc sa sleamhnán chun an leathanach faisnéise don Acht a 
thaispeáint. Scrollaigh tríd an leathanach, cuir do luchóg thar an rianaire agus  
úsáid na táib chun dul chun cinn an Achta a fhiosrú.

Iarr ar na scoláirí na nithe seo a leanas a shainaithint:
 Cuspóir an Bhille
 Cé a thionscain an Bille [Tabhair faoi deara: Ciallaíonn “Private Member” nach 

raibh na hurraitheoirí ina gcomhaltaí den Rialtas.] 
 Cén Teach inar tionscnaíodh an Bille [Tabhair faoi deara: Féadfar Billí a 

thionscnamh sa Dáil nó sa Seanad.]
 Cathain a ritheadh an Bille ag na Céimeanna éagsúla
 Cathain a síníodh an Bille ina dhlí chun Acht a dhéanamh de
 Cé mhéad leagan éagsúil a rinneadh den Bhille sula ndearnadh Acht de

Má bhíonn dóthain ama ann, d’fhéadfá roinnt de na díospóireachtaí ó na 
Céimeanna éagsúla a thaispeáint do na scoláirí.
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SLEAMHNÁIN 11-14

Pléigh na pointí ar na sleamhnán.

3 Pléigh an chaoi a gcuirtear dlíthe i bhfeidhm

SLEAMHNÁIN 15-16

Déan tobsmaointeoireacht ar an gcaoi a gcuirtear dlíthe i bhfeidhm in Éirinn. 
Mínigh ról an Gharda Síochána agus Sheirbhís na gCúirteanna.

SLEAMHNÁN 17

Féadfaidh an tOireachtas sonrú cén chaoi a ndéanfar an dlí a chur i bhfeidhm nuair 
a ritheann sé dlíthe. Taispeáin conas a oibríonn sin ag úsáid an tsampla.

Cuirtear cosc ar tháirgí tobac a chaitheamh i bhfeithiclí ina bhfuil leanaí faoin Acht 
um Chosaint Sláinte Leanaí (Deatach Tobac i bhFeithiclí Inneallghluaiste), 2014.

SLEAMHNÁN 18

Tugtar cumhacht don Gharda Síochána daoine atá faoi amhras a stopadh agus a 
n-ainm agus a seoladh a fháil uathu.

SLEAMHNÁN 19

Sonraítear san Acht go bhfuil duine atá ciontach as a bheith ag caitheamh tobac  
i gcarr ina bhfuil leanbh faoi dhliteanas fíneáil aicme D, a bhfuil uasteorainn  
€1,000 ag gabháil leis, a íoc.

4 Díospóireacht

SLEAMHNÁN 20

Sa ghníomhaíocht seo, léifidh tú cúig ráiteas faoi reachtóireacht in Éirinn, 
agus tabharfaidh tú deis do na scoláirí a dtuairimí faoi na ráitis a chur in iúl le 
díospóireacht ar chos nó le díospóireacht.

Ráitis don Díospóireacht
1. Ba cheart go ndéanfadh saineolaithe dlíthe, seachas polaiteoirí.

2. Ní fhaigheann saoránaigh dóthain deis cainte chun dlíthe a dhéanamh.

3. Téann Billí tríd an iomarca céimeanna sula ndéantar dlí de.

4. Déantar dlíthe ar son leas an phobail i gcoitinne.

5. Níl Bunreacht na hÉireann cothrom le dáta.
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Díospóireacht ar chos
Pionnáil na Cártaí tuairimí i gcomhair díospóireachta (féach leathanach 6-7) ag 
gach aon taobh den seomra ranga. Léigh amach an ráiteas agus iarr ar na scoláirí 
bogadh chuig an gcomhartha a léiríonn a gcuid tuairimí. Iarr ar na scoláirí míniú 
cén fáth gur sheas siad san áit sin.

Díospóireacht Speictrim
Cuir píosa sreangáin nó téipe cumhdaigh ar an urlár chun speictream na 
dtuairimí a chur in iúl agus cuir ceann amháin de na Cártaí tuairimí i gcomhair 
díospóireachta (féach ar leathanach 6-7) ag an taobh eile. Léigh amach an ráiteas 
agus iarr ar na scoláirí bogadh chun seasamh taobh leis an bpointe den sreangán a 
léiríonn a gcuid tuairimí. Iarr orthu an cheist a phlé leis na daoine atá ina seasamh 
in aice leo, i ngrúpaí de bheirt nó triúr. Féadfaidh na grúpaí an cheist a phlé leis na 
grúpaí eile ansin. Tugtar deis do scoláirí a bhfuil drogall orthu labhairt os comhair 
an ghrúpa iomlán a dtuairimí a chur in iúl.

 Gníomhaíochtaí fairsingithe
Téigh i gcomhairle leis an rannán Billí agus Achtanna de shuíomh gréasáin Thithe 
an Oireachtais agus fiosraigh dul chun cinn na mBillí a bhfuil suim agat iontu.

Faigh amach cad iad na Billí a dtacaíonn do Theachtaí Dála áitiúla leo faoi láthair. 
Téigh i dteagmháil le Teachta Dála amháin nó níos mó agus iarr air/uirthi a t(h)
uairim faoi thoradh agus/nó amlíne an phróisis a chur in iúl duit.

Tabhair faoi deara:  Más maith leat, féach ar na Billí a dtacaíonn Teachta Dála ar  
   leith leo, téigh chuig an rannán Teachtaí Dála agus Seanadóirí  
   de shuíomh gréasáin Thithe an Oireachtais, oscail próifíl  
   comhalta an Teachta Dála agus scrollaigh síos.
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Bileog oibre: Céimeanna Bille

Cuir uimhir le Céimeanna Billí san ord ina dtarlaíonn siad.

Sínithe ag an Uachtarán

Céim an Choiste

Déantar plé ar phrionsabail ghinearálta 
an Bhille

An Chéim Dheiridh

Cuireadh tús leis an mBille

Céim na Tuarascála
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Cártaí tuairimí i gcomhair díospóireachta
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Cártaí tuairimí i gcomhair díospóireachta
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