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Is é OCDP foireann dlí inmheánach an Oireachtais
Tá Príomh-Chomhairleoir Dlí an Oireachtais i gceannas ar OCDP agus áirítear ann
dlíodóirí (a bhfuil taithí acu go léir agus atá cáilithe go gairmiúil mar aturnae nó mar
abhcóide sa Stát), taighdeoirí agus riarthóirí. Is oifig thrípháirteach í ó thaobh
oibríochtaí de:

Príomh-Chomhairleoir
Dlí an Oireachtais

Mellissa English
01 618 3644

An Comhairleoir Dlí
Parlaiminteach agus
Corparáideach

Ramona Quinn
01 618 3112

An Dréachtóir
Reachtach Parlaiminteach

Kieran Mooney
01 618 4153

An Comhairleoir Dlí
um Billí Comhaltaí
Príobháideacha

Sinéad O’Brien
01 618 4274

Cuireann OCDP seirbhísí dlí neamhspleácha, neamhchlaonta agus faoi rún ar fáil.
Tugtar éifeacht reachtúil do neamhspleáchas na hOifige leis an Acht um
Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú), 2018 .
Cúis áthais ag OCDP cúnamh a thairiscint do Chomhaltaí i dtaca leis na Billí
Comhaltaí Príobháideacha (BCPanna) a chuireann sibh chun cinn lena n-áirítear:
comhairle dlí faoi rún, anailís ar bheartas dlíthiúil agus seirbhísí a bhaineann le
dréachtú reachtach.
Cheadaigh Coimisiún Thithe an Oireachtais an tseirbhís seo le haghaidh Comhaltaí.
Beidh sí le soláthar ar bhonn píolótach ar dtús agus déanfar í a athbhreithniú sé
mhí tar éis í a chur i ngníomh. Mínítear sa Treoir Céim ar Chéim seo na seirbhísí is
féidir linn a sholáthar chun tacú leat agus obair reachtach ar bun agat.
Tá súil againn go mbeidh an fhaisnéis seo ina cabhair duit agus táimid ag tnúth le
bheith ag comhoibriú agus ag tacú leat agus do chuid BCPanna á gcur chun cinn
trí na Tithe.

Mellissa English, B.L.,
Príomh-Chomhairleoir Dlí an Oireachtais agus Ard-Rúnaí Cúnta
Iúil 2019
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Is iad seo a leanas na ceithre chéim a leantar, de ghnáth, agus tú ag obair
le OCDP. Tugtar míniú níos mine orthu thíos.
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Tá OCDP ar fáil chun obair i gcomhar leat, faoi rún, i ndáil le tograí atá agat
le haghaidh BCP. Is éard a bheidh i gceist leis an bpróiseas go n-oibreoidh tú
go dlúth le Comhairleoir Dlí agus le Dréachtóir chun do thogra a cheapadh
agus chun a chinntiú go ndéantar cuspóir do bheartais a léiriú go cruinn in
aon dréacht-Bhille.
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Na 4 Chéim i Seirbhís OCDP i gcomhair BCPanna
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Taighde tosaigh

Déan cinneadh faoi thogra beartais agus déan é a tharchur
chuig OCDP, mar aon le haon ábhar taighde.
Déanfaidh OCDP taighde dlí mionsonraithe. Más gá taighde
beartais a dhéanamh, déanfaidh OCDP é a choimisiúnú thar do
cheann ó na Seirbhísí Leabharlainne agus Taighde.

Céim

2

An togra beartais
a fhorbairt

Sannfar Comhairleoir Dlí duit agus buailfidh sé nó sí leat agus/nó
le do chúntóirí chun treoracha dréachtaithe soiléire beachta a
fhorbairt agus chun a aithint an gá aon saincheisteanna dlí agus/
nó beartais a d’fhéadfadh teacht chun cinn a fhorbairt nó a
shoiléiriú tuilleadh.

Céim
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Do Bhille agus leasuithe
air a dhréachtú

Nuair is deimhin leis an gComhairleoir Dlí go bhfuil na treoracha don
Bhille atá beartaithe leordhóthanach chun an dréachtú a thosú, sannfar
Dréachtóir duit a dhréachtóidh do BCP.
Má theastaíonn comhairle/cúnamh dlí uait i leith na leasuithe is mian
leat a dhéanamh ar do Bhille ag Céimeanna an Choiste nó na Tuarascála,
cabhróidh an Comhairleoir Dlí agus/nó an Dréachtóir atá sannta leat.

Céim

4

Cúnamh le Grinnscrúdú
ar do Bhille roimh
Chéim an Choiste

Tar éis an Dara Céim sa Dáil a bheith críochnaithe ag do Bhille,
agus má iarrann tú é, is féidir leis an gComhairleoir Dlí agus/nó
leis an Dréachtóir atá sannta do do Bhille, de réir mar is cuí,
cúnamh a thabhairt duit agus grinnscrúdú á dhéanamh ar do
Bhille roimh Chéim an Choiste.
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Taighde tosaigh

2
Cuideoidh taighde tosaigh leat cúlra atá bunaithe ar fhianaise a fhorbairt le haghaidh do
chuspóra beartais agus cabhróidh sé leat an toradh is mian leat a bhaint amach le do bheartas
a aithint go soiléir.
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Nuair is indéanta, féadfaidh na nithe seo a leanas a bheith san áireamh i dtaighde cúlra:






Faisnéis faoin gcreat beartais atá mar bhonn le do thogra;
Faisnéis faoin staid dhlíthiúil reatha;
Breithniú ar conas a d’fhéadfadh an réimse beartais seo athrú mar thoradh ar do BCP; agus
Más iomchuí, anailís chomparáideach ar an gcur chuige a glacadh i ndlínsí eile.

Nuair a bheidh cinneadh déanta agat faoi thogra beartais, ba chóir duit an togra, mar aon le
haon ábhar taighde, a tharchur chuig OCDP. Táimid ar fáil chun obair leat chun do chuspóir
beartais a shoiléiriú agus tabharfaimid faoi thaighde dlí mionsonraithe thar do cheann.
Más gá taighde beartais a dhéanamh, déanfaidh OCDP é a choimisiúnú thar do cheann
ónár gcomhghleacaithe sna Seirbhísí Leabharlainne agus Taighde.
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An togra beartais
a fhorbairt

Sannfaidh OCDP Comhairleoir Dlí duit. Buailfidh an Comhairleoir Dlí leat (agus le do chúntóir)
chun treoracha dréachtaithe soiléire beachta a fhorbairt agus chun aon saincheisteanna dlí
a d’fhéadfadh teacht chun cinn a aithint agus a réiteach leat.
Oibreoidh an Comhairleoir Dlí a shannfar duit in éineacht leat chun tuiscint a fháil ar do
thogra beartais agus chun anailís dhlíthiúil a dhéanamh ar do thogra, lena n-áirítear breithniú
a dhéanamh ar na nithe seo a leanas:







an bhfuil an togra comhoiriúnach leis an mBunreacht;
an bhfuil an togra comhoiriúnach le dlí an Aontais Eorpaigh (lena n-áirítear an Chairt
um Chearta Bunúsacha) agus an Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine;
más iomchuí, an bhfuil an togra comhoiriúnach le hoibleagáidí an Stáit faoi Choinbhinsiún
Aarhus nó faoi Choinbhinsiúin eile;
an bhfuil athbhrí ann a d’fhágfadh go bhféadfaí nach mbainfí amach cuspóirí beartais
beartaithe an togra;
an bhfuil aon iarmhairtí dlíthiúla neamhbheartaithe ionchasacha ann a d’fhéadfadh
eascairt as an togra.
Oibreoidh an Comhairleoir Dlí leat chun togra a chur le chéile a bheidh fónta ó thaobh an
bhunreachta de agus a bheidh slán ó thaobh dlí de ar gach slí eile, agus beifear in ann é a
dhréachtú mar BCP ansin.
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Do Bhille agus leasuithe
air a dhréachtú
3

Mar thionscnóir an Bhille bheartaithe féadfaidh sé gur gá duit (agus do do chúntóir) bualadh leis an
Dréachtóir. Seachas i gcás Billí a bhaineann le haon saincheist neamhchasta amháin, déantar roinnt
mhaith dréachtaí den chuid is mó de na Billí sula dtabharfaidh na Dréachtóirí iad chun críche. Ní mór
gach ceann de na dréachtaí seo a scrúdú agus a phlé leat (agus/nó le do chúntóir), ar ríomhphost nó ag
cruinnithe, ag brath ar chineál an Bhille agus ar na saincheisteanna atá i gceist nó nach bhfuil réitithe.
Nuair a bheidh do BCP socraithe ag OCDP, is féidir linn cabhrú leat freisin achoimre theicniúil ar
fhorálacha an Bhille a ullmhú lena cur san áireamh sa Mheabhrán Míniúcháin.

Tá OCDP ar fáil chun cuidiú leat de réir mar a
chuirtear do Bhille chun cinn tríd an bpróiseas
reachtach. Is féidir linn go háirithe:

 Comhairle a chur ort nuair a bheidh do BCP
á ghrinnscrúdú ag Coiste, agus

 Comhairle dlí agus/nó seirbhísí dréachtaithe

a sholáthar i ndáil le leasuithe ag Céim an
Choiste nó ag Céim na Tuarascála ar mian
leatsa, mar an Comhalta a thionscain an Bille,
iad a mholadh nó tacú leo.

I gcás go nglacfaidh tú le leasuithe
Rialtais, tarraing ár n-aird orthu a
luaithe is féidir, le do thoil.

Nuair a bheidh Bille socraithe ag OCDP,
tabharfaimid fíorú duit á rá gur dhréachtaíomar
agus gur shocraíomar an Bille. Má athraíonn tú
Bille a bhí socraithe ag OCDP gan na hathruithe
a cheadú linn, áfach, ní bheidh an fíorú bailí a
thuilleadh agus tá seans ann nach mbeimid in
ann cuidiú leat tuilleadh leis an mBille agus é á
chur chun cinn trí na Tithe.

Faoi réir do thoilithe, is féidir linn comhairle dlí nó seirbhísí
dréachtaithe a sholáthar don chomhalta a thionscnóidh do
BCP nuair a bheidh an Bille ag dul tríd an Teach eile.
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Cúnamh le grinnscrúdú ar do
Bhille roimh Chéim an Choiste

Mura bhfaighidh tú tarscaoileadh ón gCoiste Gnó i dtaca le do BCP, ní foláir do gach BCP a mbeidh an Dara
Céim rite aige sa Dáil dul faoi Ghrinnscrúdú Mionsonraithe roimh Chéim an Choiste sula rachaidh sé ar
aghaidh go dtí Céim an Choiste1. Is féidir leis an gComhairleoir Dlí agus/nó leis an Dréachtóir a bheidh sannta
don Bhille comhairle dlí a sholáthar duit le linn an Ghrinnscrúdaithe Mhionsonraithe roimh Chéim an Choiste.
I gcás go lorgóidh Coiste comhairle dlí le linn an phróisis Grinnscrúdaithe Mhionsonraithe roimh Chéim
an Choiste, déanfaidh OCDP Comhairleoir Dlí ar leithligh atá neamhspleách agus nach raibh baint ar bith
aige/aici le do BCP a shannadh don Choiste.

1

Buan-Orduithe 141 agus 148B de chuid na Dála
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Nuair is deimhin leat agus leis an gComhairleoir Dlí a bheidh sannta do do Bhille beartaithe gur
leordhóthanach na treoracha chun an dréachtú a thosú, sannfar Dréachtóir chun obair ar do Bhille.
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Cá fhad a ghlacfaidh sé comhairle
dlí a sholáthar nó Bille a dhréachtú?
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Beidh gach togra Bille agus beartas éagsúil agus bainfidh amlíne ar leith le gach ceann
acu ó thaobh an dlí nó an dréachtaithe de. Ní féidir amlíne chinntitheach a thabhairt i dtaobh
cá fhad a ghlacfaidh sé comhairle dlí a sholáthar nó Bille a dhréachtú thar do cheann.
Tá roinnt tosca ann a d’fhéadfadh tionchar a bheith acu ar an amlíne, áfach, lena n-áirítear
na cinn seo a leanas:






Méid agus castacht an Bhille atá beartaithe agat;
A mhéid a bhfuil cíoradh déanta ar do thogra beartais agus an fhaisnéis chúlra atá ar fáil;
An gá saincheisteanna dlí nó beartais a spíonadh sula n-ullmhófar na treoracha
dréachtaithe;
A mhéid is gá leasuithe iarmhartacha nó forálacha idirthréimhseacha a dhréachtú
le haghaidh do Bhille bheartaithe, más gá sin.

Nóta tábhachtach
Níl aon oibleagáid ort na seirbhísí a thairgeann OCDP a úsáid. Is féidir leat féin BCP a
dhréachtú nó is féidir dréacht a fháil duit féin ar shlí eile.
Chuirfeadh OCDP fáilte roimh an deis comhairle dlí agus/nó seirbhísí dréachtaithe a sholáthar
duit i ndáil le dréacht-Bhillí a raibh tú ag obair orthu. Nílimid in ann, áfach, cuidiú leat i ndáil
le Bille atá ar Riar na hOibre ach nach bhfuil seirbhís dréachtaithe iomlán curtha ar fáil againn
ina leith.

Do Bhille a bheith de réir
na mBuan-Orduithe
Trí dhul i dteagmháil le OCDP glacfar leis, mura n-inseoidh tú a mhalairt, gur féidir linn plé,
faoi rún, a dhéanamh lenár gcomhghleacaithe in Oifig na mBillí, i ndáil leis an togra atá agat
le haghaidh Bille. Is féidir linn é sin a dhéanamh i gcomhar leat nó thar do cheann.
Aon teagmháil a dhéantar le hOifig na mBillí, déantar é chun a mheas agus a thástáil
an dócha go mbeidh do thogra beartais de réir na mBuan-Orduithe. Mar an Comhalta a
thionscain an Bille, áfach, beidh ort do Bhille a chur faoi bhráid Oifig na mBillí nuair a bheidh
sé tugtha chun críche lena scrúdú ó thaobh é a bheith de réir na mBuan-Orduithe, agus lena
tharchur chuig an gCeann Comhairle/an gCathaoirleach i gcomhair cinnidh. Déanfaidh Oifig
na mBillí grinnscrúdú ar an leagan deiridh de do Bhille ar an ngnáthshlí ansin.
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Rúndacht na gcliant
Coinneoidh OCDP faoi rún é go bhfuilimid ag obair leat i ndáil le togra beartais le haghaidh
BCP, mura gceadóidh tusa a mhalairt. Maidir le haon doiciméid a mbeidh seilbh againn orthu
i ndáil le comhairle faoi do Bhille Comhaltaí Príobháideacha nó dréachtaí de, coinneofar faoi
rún iad agus ní nochtfar iad ach amháin le cead uaitse nó ar shlí eile de réir an dlí.
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Déan teagmháil le OCDP
Oifig na gComhairleoirí Dlí Parlaiminteacha
Tithe an Oireachtais
Teach Laighean
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20

Guthán: 01 618 3657
Ríomhphost: OPLA@oireachtas.ie
www.oireachtas.ie/OPLA

Séanadh:
D’ullmhaigh Oifig na gComhairleoirí Dlí Parlaiminteacha (OCDP) an doiciméad seo lena úsáid ag
Comhaltaí Thithe an Oireachtais chun cabhrú leo agus iad i mbun a ndualgas parlaiminteach. Tá OCDP
ar fáil chun a bhfuil sa doiciméad seo a phlé leis na Comhaltaí agus lena bhfoireann.
Arna fhoilsiú Meitheamh 2019
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Ar aon dul leis an taighde a ghabhann an lucht dlí de láimh i gcoitinne, féadfaidh OCDP
taighde arna ghabháil de láimh ag OCDP mar chuid de chomhairle dlí, d’fhorbairt beartais
dlí, agus/nó de phróiseas dréachtaithe a bhaineann le Bille beartaithe a athúsáid in imthosca
cuí chun comhairle nó dréachtú eile a sholáthar faoi réir gan a bheith ag cur isteach ar
rúndacht na gcliant.

