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Bunreacht na hÉireann

Constitution of Ireland
1937

OSSP na Sraithe Sóisearaí     
Cúrsa ar an tSaoránacht

OSSP na Sraithe Sóisearaí     
Cúrsa ar an tSaoránacht

https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/communications/education/2020/2020-09-01_ar-ndlithe-ar-mbunreacht-taispeantas-sleamhnan_ga.pptx


1 Súil siar
SLEAMHNÁN 3
Téigh siar ar na téarmaí Bille agus Dlí agus déan tagairt do roinnt Billí atá os 
comhair an Oireachtais faoi láthair.

Féach ar chuid de na Billí atá os comhair Thithe an Oireachtais i láthair na huaire.

SLEAMHNÁN 4
Téigh siar ar Dhearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine. Déan tobsmaointeoireacht 
ar na cearta a bhféadfadh na scoláirí cuimhneamh orthu ó cheachtanna roimhe 
sin. Iarr ar na scoláirí machnamh a dhéanamh ar an nasc idir cearta agus dlíthe 
agus bunaigh an fíoras go bhfuil dlíthe i bhfeidhm chun cearta daoine a chosaint.

2 An gá atá le rialacha agus le dlíthe
SLEAMHNÁN 5
Taispeáin an físeán Cén fáth a bhfuil rialacha agus dlíthe ann? Críochnaítear an 
físeán leis an gceist, “Cén sórt cuma a bheidh ar Éirinn d’uireasa rialacha agus 
dlíthe?”

Tabhair cóip de Bhileog oibre 1: An gá atá le rialacha agus le dlíthe (féach 
leathanach 5) agus iarr ar gach scoláire a chomhlánú.

3 Smaoinigh-roinn-beirteanna
SLEAMHNÁN 6
Abair leis na scoláirí a gcuid smaointe a roinnt i mbeirteanna agus ansin roinn leis 
an rang iomlán iad i bplé.

Déan achoimre ar smaointe na scoláirí faoi na ceithre cheannteideal ar an 
sleamhnán.

4 Cearta agus dlíthe
SLEAMHNÁIN 7-10
Tarraing naisc idir an gá atá le rialacha agus le dlíthe agus na cearta in UDHR.
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5 Tús eolais ar Bhunreacht na hÉireann
SLEAMHNÁN 11
Taispeáin an físeán agus/nó an beochan Powtoon chun na bunfhíorais maidir le 
Bunreacht na hÉireann a chur i láthair.

 Dhaingnigh muintir na hÉireann in 1937 é

 Tá 50 Airteagal ann

 Ní fhéadfaidh an tOireachtas dlí atá aimhréireach leis an mBunreacht a achtú

 Ní féidir a athrú ach amháin le toiliú mhuintir na hÉireann trí reifreann

SLEAMHNÁN 12
Pléigh roinnt de na leasuithe ar an mBunreacht.

SLEAMHNÁN 13
Taispeáin an sliocht as Airteagal 12 den Bhunreacht agus mínigh go sonraítear  
sa Bhunreacht an ról atá ag Uachtarán na hÉireann.

6 Obair ghrúpa
SLEAMHNÁN 14
Roinn an rang i gcúig ghrúpa agus tabhair cóip nó dhó de bhileog oibre 2: 
Bunreacht na hÉireann a mheas (féach leathanach 6) agus Sleachta ó Bhunreacht 
na hÉireann (féach leathanaigh 7-10) do gach grúpa.

Iarr ar na grúpaí an sliocht (sleachta) ón mBunreacht a mheas agus achoimre a 
dhéanamh ar an toradh ar an mbileog oibre (bileoga oibre).

Tabhair faoi deara: Cuirtear deich sliocht as Bunreacht na hÉireann ar fáil.   
   Baineann na chéad cúig cinn leis an gcaoi a rialaítear Éire   
   agus baineann na cúig cinn deiridh le saol na saoránach.

7 Conclúid
Cuir plé deiridh ar siúl leis na ceisteanna seo a leanas:

 Cé chomh tábhachtach is atá an Bunreacht?

 Cén fáth dar leat a bhfuil sé tábhachtach gur stát daonlathach í Éire?

Tabhair faoi deara: D’fhéadfá na ceisteanna a thabhairt mar obair bhaile freisin.
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 Gníomhaíochtaí fairsingithe – déan iniúchadh ar an mBunreacht

Bunreacht na hÉireann  www.irishstatutebook.ie/eli/cons.html

Eochairfhocail ón mBunreacht
 Abair leis na scoláirí Bunreacht na hÉireann a léamh agus iarr orthu 

cuardach a dhéanamh de réir eochairfhocail ar shaincheisteanna a bhfuil 
spéis acu iontu, e.g. “leanaí”, “teaghlach”, “oideachas”. 

 Pléigh cad atá luaite sa Bhunreacht maidir leis na saincheisteanna sin.

Idir fhíor agus bhréag
 Iarr ar na scoláirí dhá Airteagal nó leasú ar an mBunreacht a chuireann  

iontas orthu a shainaithint agus ceann eile nach bhfuil fíor a chumadh. 

 Iarr orthu na trí cinn go léir a chur i láthair an ranga agus féach cibé acu  
atá siad in ann a insint cén ceann atá bréagach nó nach bhfuil.

Sampla:

Airteagal 7 An bhratach trí dhath .i. uaine, bán, agus 
flannbhuí, an suaitheantas náisiúnta. Fíor

Airteagal 28 3 1° Féadfaidh Uachtarán na hÉireann cogadh  
a fhógairt.

Bréag

Airteagal 42 2 Tig le tuistí an t-oideachas sin a chur ar  
fáil dá gclainn ag baile

Fíor
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Bileog oibre 1:  
An gá atá le rialacha agus le dlíthe

Cén chuma a bheadh ar Éirinn d’uireasa rialacha agus dlíthe?
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Bileog oibre 2:  
Bunreacht na hÉireann a mheas

Airteagal

Ábhar

An méid lena 
n-aontaímid

Cad a  
d’athróimis

Airteagal

Ábhar

An méid lena 
n-aontaímid

Cad a  
d’athróimis
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Sleachta as Bunreacht na hÉireann

AN PHARLAIMINT NÁISIÚNTA  – COMHDHÉANAMH AGUS CUMHACHTAÍ
Airteagal 15

1 1° An tOireachtas is ainm don Pharlaimint Náisiúnta, agus sin é a bheirtear uirthi de 
ghnáth sa Bhunreacht seo.

2°  An tUachtarán agus dhá Theach atá san Oireachtas: Teach Ionadóirí ar a dtugtar  
Dáil Éireann, agus Seanad ar a dtugtar Seanad Éireann.

3°  Is i gcathair Bhaile Átha Cliath nó ar a cóngar, nó cibé áit eile ar a gcinnfid ó am go 
ham, a shuífid Tithe an Oireachtais.

2 1°  Bheirtear don Oireachtas amháin leis seo an t-aon chumhacht chun dlíthe a 
dhéanamh don Stát; níl cumhacht ag údarás reachtaíochta ar bith eile chun  
dlíthe a dhéanamh don Stát.

2°  Ach féadfar socrú a dhéanamh le dlí chun fo-reachtais a chur ar bun nó chun 
glactha leo, agus chun cumhachtaí agus feidhmeanna na bhfo-reachtas sin a  
leagan amach.

GLUAIS

Údarás reachtach/Reachtas - eagraíocht a bhfuil an chumhacht aici dlíthe a dhéanamh
Fo- – níos lú

AN tUACHTARÁN 
Airteagal 12

1  Beidh Uachtarán ar Éirinn (.i. Uachtarán na hÉireann), ar a dtugtar an tUachtarán 
sa Bhunreacht seo feasta; beidh tosach aige ar gach uile dhuine sa Stát, agus ní 
foláir dó na cumhachtaí agus na feidhmeanna a bheirtear don Uachtarán leis an 
mBunreacht seo agus le dlí a oibriú agus a chomhlíonadh.

2 1°  Le vóta lomdíreach an phobail a thoghfar an tUachtarán.

2°  Gach saoránach ag a bhfuil ceart vótála i dtoghchán do chomhaltaí de Dháil 
Éireann, beidh ceart vótála aige i dtoghchán don Uachtarán.

6 1°  Ní cead an tUachtarán a bheith ina chomhalta de Dháil Éireann ná de Sheanad 
Éireann.

GLUAIS

Tosach – níos tábhachtaí
A bheirtear do – a thugtar do
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Sleachta as Bunreacht na hÉireann [ar lean]

AN NÁISIÚN
Airteagal 1

 Deimhníonn náisiún na hÉireann leis seo a gceart doshannta, dochloíte, ceannasach 
chun cibé cineál Rialtais is rogha leo féin a bhunú, chun a gcaidreamh le náisiúin 
eile a chinneadh, agus chun a saol polaitíochta is geilleagair is saíochta a chur ar 
aghaidh de réir dhúchais is gnás a sinsear.

Airteagal 2
 Tá gach duine a shaolaítear in oileán na hÉireann, ar a n-áirítear a oileáin agus a 

fharraigí, i dteideal, agus tá de cheart oidhreachta aige nó aici, a bheith páirteach 
i náisiún na hÉireann. Tá an teideal sin freisin ag na daoine go léir atá cáilithe ar 
shlí eile de réir dlí chun bheith ina saoránaigh d’Éirinn. Ina theannta sin, is mór ag 
náisiún na hÉireann a choibhneas speisialta le daoine de bhunadh na hÉireann atá 
ina gcónaí ar an gcoigríoch agus arb ionann féiniúlacht agus oidhreacht chultúir 
dóibh agus do náisiún na hÉireann.

GLUAIS

Deimhníonn – a lua go poiblí
Doshannta - nach bhfuil le géilleadh 
Dochloíte – nach bhfuil le cailleadh
Ceannasach – uachtarach
I dteideal - ceart
Coibhneas – tuiscint nádúrtha

AN RIALTAS
Airteagal 28

5 1°  An Taoiseach is teideal do cheann an Rialtais, .i. an Príomh-Aire, agus sin é a 
bheirtear air sa Bhunreacht seo.

2°  Ní foláir don Taoiseach eolas i gcoitinne a thabhairt don Uachtarán ar nithe a 
bhaineas le beartas inmheánach agus le beartas idirnáisiúnta.

6 1°  Ní foláir don Taoiseach comhalta den Rialtas a ainmniú chun bheith ina Thánaiste.

2°  Má éagann an Taoiseach nó má ghabhann míthreoir bhuan é, ní foláir don Tánaiste 
gníomhú chun gach críche in ionad an Taoisigh nó go gceaptar Taoiseach eile.

3°  Ní foláir don Tánaiste, fairis sin, gníomhú thar ceann nó in ionad an Taoisigh le linn 
eisean a bheith as láthair go sealadach.

7 1°  Ní foláir an Taoiseach agus an Tánaiste agus an comhalta sin den Rialtas a bheas i 
mbun an Roinn Airgeadais a bheith ina gcomhaltaí de Dháil Éireann.

GLUAIS

Inmheánach – a bhaineann leis an tír/baile
A ainmniú – a roghnú
As láthair – díchumasaithe
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Sleachta as Bunreacht na hÉireann [ar lean]

AN REIFREANN
Airteagal 47

1  Gach togra a dhéantar chun an Bunreacht seo a leasú agus a chuirtear faoi bhreith 
an phobail le Reifreann, ní foláir a mheas, chun críche Airteagal 46 den Bhunreacht 
seo, go dtoilíonn an pobal leis an togra sin má tharlaíonn, tar éis é a chur mar sin faoi 
bhreith an phobail, gur ar thaobh é a achtú ina dhlí a thugtar tromlach na vótaí a 
thugtar sa Reifreann sin.

GLUAIS

Leasú – athrú
Achtú – an próiseas maidir le dlí a rith

AN TEAGHLACH
Airteagal 41

1 1°  Admhaíonn an Stát gurb é an Teaghlach is buíon-aonad príomha bunaidh don 
chomhdhaonnacht de réir nádúir, agus gur foras morálta é ag a bhfuil cearta 
doshannta dochloíte is ársa agus is airde ná aon reacht daonna.

2°  Ós é an Teaghlach is fotha riachtanach don ord chomhdhaonnach agus ós 
éigeantach é do leas an Náisiúin agus an Stáit, ráthaíonn an Stát comh-shuíomh 
agus údarás an Teaghlaigh a chaomhnú.

GLUAIS

Bunaidh – bunúsach 
Doshannta - nach bhfuil le géilleadh 
Dochloíte – nach bhfuil le tabhairt ar shiúl 
Ársa – rud éigin a bhí ann roimhe seo
Is airde – lena mbaineann níos mó tábhachta 
Éigeantach – nach féidir déanamh dá uireasa

CEARTA PEARSANTA
Airteagal 40

1  Áirítear gurb ionann ina bpearsain daonna na saoránaigh uile i láthair an dlí.

 Ach ní intuigthe as sin nach bhféachfaidh an Stát go cuí, ina chuid achtachán, don 
difríocht atá idir daoine ina mbuanna corpartha agus ina mbuanna morálta agus ina 
bhfeidhm chomhdhaonnach.

2 1°  Ní cead don Stát gairm uaisleachta a bhronnadh ar aon duine.

2°  Ní cead d’aon saoránach gairm uaisleachta ná gairm onóra a ghlacadh ach le 
haontú roimh ré ón Rialtas.

GLUAIS

Achtachán – dlíthe a ritheadh
Buanna – cumas
Gairm uaisleachta – e.g. Barón, Iarla, Diúic
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Sleachta as Bunreacht na hÉireann [ar lean]

CREIDEAMH
Airteagal 44

1  Admhaíonn an Stát go bhfuil ag dul do Dhia na nUilechumhacht é a adhradh le 
hómós go poiblí. Beidh urraim ag an Stát dá ainm, agus bhéarfaidh oirmhidin agus 
onóir do Chreideamh.

2 1°  Ráthaítear do gach saoránach saoirse choinsiasa is saorchead admhála is cleachta 
creidimh, ach gan san a dhul chun dochair don ord phoiblí ná don mhoráltacht 
phoiblí.

2°  Ráthaíonn an Stát gan aon chóras creidimh a mhaoiniú.

3°  Ní cead don Stát neach a chur faoi mhíchumas ar bith ná aon idirdhealú a 
dhéanamh mar gheall ar chreideamh nó admháil chreidimh nó céim i gcúrsaí 
creidimh.

GLUAIS
Ómós – meas nó urraim
Urraim – ómós mór
Moráltacht – iompar ceart
Ráthaítear - a thabhairt

OIDEACHAS
Airteagal 42

1  Admhaíonn an Stát gurb é an Teaghlach is múinteoir príomha dúchasach don 
leanbh, agus ráthaíonn gan cur isteach ar cheart doshannta ná ar dhualgas 
doshannta tuistí chun oideachas de réir a n-acmhainne a chur ar fáil dá gclainn i 
gcúrsaí creidimh, moráltachta, intleachta, coirp agus comhdhaonnachta.

2  Tig le tuistí an t-oideachas sin a chur ar fáil dá gclainn ag baile nó i scoileanna 
príobháideacha nó i scoileanna a admhaítear nó a bhunaítear ag an Stát.

GLUAIS
Admhaíonn – rud a admháil
Doshannta - nach bhfuil le géilleadh

TEANGA
Airteagal 8

1  Ós í an Ghaeilge an teanga náisiúnta is í an phríomhtheanga oifigiúil í.

2  Glactar leis an Sacs-Bhéarla mar theanga oifigiúil eile.

3  Ach féadfar socrú a dhéanamh le dlí d’fhonn ceachtar den dá theanga sin a bheith 
ina haonteanga le haghaidh aon ghnó nó gnóthaí oifigiúla ar fud an Stáit ar fad nó 
in aon chuid de.

GLUAIS
Socrú a dhéanamh – rud a chur ar fáil
Ina haonteanga – srianta do ghrúpa amháin
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