
  

An Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh  
Tuarascáil Bhliantúil 2021 

 



Tuarascáil Bhliantúil na hOifige Achomhairc Leasa Shóisialaigh 2021 

 

2 

 

2022 © An Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh 

 

Seoladh: 

Social Welfare Appeals Office 

Teach D’Olier 

Sráid D’Olier  

Baile Átha Cliath 2 

D02XY31 

 

Guthán:  

0818 747474 

01 6732800 

 

Ríomhphost: 

swappeals@welfare.ie 

 

Láithreán Gréasáin:  

www.gov.ie/swao 

 

 

 

  

mailto:swappeals@welfare.ie
http://www.gov.ie/swao


Tuarascáil Bhliantúil na hOifige Achomhairc Leasa Shóisialaigh 2021 

 

3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
An tUasal Heather Humphreys, T.D. 
An tAire Coimirce Sóisialaí 
Áras Mhic Dhiarmada 
Sráid an Stórais  
Baile Átha Cliath 1. 
 
 
Meitheamh 2022 
 
 
A Aire, a chara,  
I gcomhréir le forálacha Alt 308(1) den Acht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúite), 2005, 
cuirim i láthair tuarascáil ar ghníomhaíochtaí na hOifige Achomhairc Leasa 
Shóisialaigh don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021.  
 
 
Is mise, le meas, 
 
 

 
 
Joan Gordon 
Príomhoifigeach Achomhairc 
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Caibidil 1 - Réamhrá 
 
Tá mar chuspóir ag an Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh seirbhís neamhspleách, 
inrochtana agus chothrom achomhairc a sholáthar i dtaobh teidlíochta d’íocaíochtaí 
leasa shóisialaigh agus an tseirbhís sin a sholáthar ar bhealach pras agus 
cúirtéiseach. 

Is cúis áthais dom an Tuarascáil Bhliantúil ar ghníomhaíochtaí na hOifige Achomhairc 
Leasa Shóisialaigh don tréimhse ón 1 Eanáir go dtí an 31 Nollaig 2021 de bhun Alt 
308(1) den Acht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúite), 2005, a chur i láthair. 

Anuas ar a feidhm phríomhúil a chomhlíonadh mar Thuarascáil Bhliantúil leis an Aire 
Coimirce Sóisialaí, tá súil agam go mbeidh an Tuarascáil seo áisiúil do dhaoine a 
bhfuil achomharc á ullmhú acu agus do pháirtithe leasmhara eile. 

Is é ról m’Oifige cinneadh a dhéanamh ar achomhairc ó dhaoine nach bhfuil sásta le 
cinneadh a rinne Oifigeach Breithiúnachta nó Duine Ainmnithe de chuid na Roinne 
Coimirce Sóisialaí i dtaobh a dteidlíochta faoin reachtaíocht leasa shóisialaigh.   

Braitheann ár gcumas chun déileáil leis an méid achomharc a fhaighimid agus leis na 
saincheisteanna a thagann chun solais go mór ar fhoireann na hOifige agus, faoi mar 
a dhéanaim de shíor, ba mhian liom an deis seo a ghlacadh chun ómós a léiriú ar an 
obair a rinne siad i gcaitheamh 2021 agus ar an tsolúbthacht agus an tiomantas a 
léirigh siad.  D’fhág roinnt foirne an Oifig in 2021 chun dul ar scor nó chun 
deiseanna eile a thapú agus ba mhaith liom gach rath a ghuí orthu amach anseo.  
Cuirtear fearadh na fáilte roimh an bhfoireann nua go léir a thosaigh ag oibriú san 
Oifig agus táim ag tnúth le hoibriú leo sa bhliain amach romhainn. 

Cé gur lean srianta sláinte poiblí mar gheall ar phaindéim Covid-19 le tionchar a imirt 
ar conas a soláthraíodh an tseirbhís achomhairc, chinntigh teicneolaíocht a tugadh 
isteach in 2020 le héisteachtaí ó bhéal a éascú go cianda gur leanadh leis an 
tseirbhís achomhairc agus cruthaíodh gur bhealach éifeachtach agus áisiúil é chun 
tabhairt faoi éisteachtaí a chuirfí ar siúl murach sin i bpearsan.    

D’ainneoin thionchar leanúnach phaindéim Covid-19 agus na ndúshlán a d’eascair as 
foireann thaithíoch a chailleadh, , leanamar leis an tseirbhís achomhairc a chur ar fáil 
fad a bhíomar ag oibriú laistigh de na srianta a bhí i bhfeidhm ag an tráth sin agus 
sinn ag cloí leis an treoir sláinte poiblí, faoi mar a tháinig siad chun cinn i gcaitheamh 
na bliana.  Thugamar tús áite ag gach tráth do shláinte agus sábháilteacht ár 
bhfoirne agus daoine a raibh an tseirbhís á cur ar fáil dóibh a chosaint.  

Rinne an Oifig dul chun cinn maith nuair a bhí achomhairc á bpróiseáil agus á 
dtabhairt chun críche.  I gcaitheamh na bliana, fuarthas 24,820 achomharc i 
gcomparáid le 23,664 in 2020, arb ionann sin agus méadú 4.9% ar an líon 
achomharc a fuarthas. Ba é an líon achomharc a tugadh chun críche in 2021 23,929, 
arb ionann sin agus laghdú 10.7% ar aschur nuair a chuirtear i gcomparáid iad leis 
na 26,790 achomharc a tugadh chun críche in 2020.  
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Ba é an meánam próiseála a ghlac sé ar gach achomharc a tugadh chun críche i rith 
2021 12.9 seachtain.  Cuirtear seo i gcomparáid le 16.5 seachtain in 2020. Ba é an 
meánam a ghlac sé chun achomhairc a phróiseáil ónar theastaigh éisteacht ó bhéal 
25.5 seachtain, (27.1 seachtain in 2020) agus ba é beagán de bhreis ar 13.9 
seachtain (15.5 seachtain in 2020) an t-am comhfhreagrach a ghlac sé chun 
achomhairc a phróiseáil a ndearnadh cinneadh fúthu ar bhonn achomair.  

Is eol go maith dom go mbaineann tábhacht ollmhór leis an am a ghlacann sé chun 
achomharc a phróiseáil leis na daoine a sheolann achomharc ar aghaidh agus go n-
imríonn sé tionchar díreach ar shaol pearsanta daoine agus leanaim le monatóireacht 
a dhéanamh ar amanna próiseála agus lena chinntiú go ndéantar gach iarracht chun 
an t-am a ghlacann sé chun achomharc a phróiseáil a laghdú.   

Fad a dhéanaim iarracht chun amanna próiseála a laghdú, is féidir le daoine a 
gcuirtear an tseirbhís ar fáil dóibh agus a n-abhcóidí, cabhrú freisin.   Thug mé 
cuntas air i dTuarascálacha Bliantúla roimhe seo an tábhacht go gcuirtear an 
fhianaise go léir a bhaineann le héileamh ar fáil don chinnteoir a luaithe agus is 
féidir. Faoi mar a thugtar faoi deara san eolas staitistiúil i gCaibidil 3, as na 23,929 
achomharc a tugadh chun críche i gcaitheamh na bliana, leasaíodh 6,462 ceann i 
bhfabhar an achomharcóra trí chinneadh leasaithe Oifigeach Breithiúnachta/Duine 
Ainmnithe na Roinne ach ní chiallaíonn seo go raibh an bunchinneadh mícheart. I 
gcásanna áirithe, bhí an tOifigeach Breithiúnachta/Duine Ainmnithe in ann an 
cinneadh a leasú mar gheall gur sholáthair an duine a rinne an t-achomharc eolas 
breise a sholáthar nár cuireadh ar fáil nuair a rinneadh an cinneadh i dtosach. 

Faoi mar is féidir a thabhairt faoi deara ó roinnt de na cás-staidéir atá faoi chaibidil 
sa Tuarascáil, is amhlaidh freisin gur soláthraíodh fianaise bhreise i rith an phróisis 
achomhairc agus nár éirigh le roinnt achomharc mar gheall nár cuireadh an t-eolas 
go léir a bhain le héileamh ar fáil don Oifigeach Achomhairc. Roghnaigh mé roinnt 
cás-staidéar lena léiriú nach gcuirtear eolas ar fáil i gcónaí a theastaíonn le cinneadh 
a dhéanamh i gcomhréir leis na forálacha reachtaíochta agus, go bunúsach, nach 
féidir leis an gcinnteoir sna cásanna seo faoi theidlíocht an duine. Tá sé níos 
ríthábhachtaí anois ná mar a bhí riamh roimhe seo go gcuirtear an t-eolas ábhartha 
go léir ar fáil a luaithe agus is féidir sa phróiseas déanta cinnidh.  

Leagtar amach cuntas níos mionsonraithe ar na treochtaí staitistiúla a bhaineann le 
2021 i gCaibidil 3.  Taispeántar laghdú ar sna sonraí ar an líon achomharc a 
bhaineann go príomha le scéimeanna leigheasbhunaithe – Liúntas Cúramóra, Liúntas 
Míchumais, Liúntas Cúraim Baile, agus Pinsean Easláine. Tháinig méadú breis agus 
5% ar an líon achomharc maidir le Liúntas Cuardaitheora Poist.  

Tá cuntas níos mionsonraithe ar ghnó na hOifige i gcaitheamh 2021, idir acmhainní 
soláthair foirne agus saincheisteanna oibríochtúla, ar fáil i gCaibidil 2.  Rinneamar dul 
chun cinn breise i gcaitheamh na bliana sa Tionscadal Nuachóirithe Achomharc a 
fhorbróidh agus a chuirfidh Próiseas Gnó Leasa Shóisialaigh nua i bhfeidhm a 
éascóidh seirbhís níos éifeachtúla agus níos cuíchóirithe do dhaoine a bhfuil seirbhísí 
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á soláthar dóigh ag m’Oifig. Beartaítear go mbeidh córas achomhairc nua i bhfeidhm 
in 2023.  

Nuair a chuirtear an méid Oifigigh Achomhairc san áireamh a éiríonn as agus a 
thosaíonn ag oibriú linn, tar éis gur fhág 12 oifigeach an Oifig agus gur sannadh 11 
oifigeach don Oifig i gcaitheamh na bliana, tugadh tús áite don chlár oiliúna agus 
forbartha. Anuas ar oiliúint intí, bhain 25 Oifigeach Achomhairc Dámhachtain 
Sainchuspóra Leibhéal 8 amach ó Choláiste Náisiúnta na hÉireann i ndiaidh dóibh 
páirt a ghlacadh i gclár foghlama a saindearadh d’Oifigigh Achomhairc. 

Gné thábhachtach den phróiseas achomhairc is ea an deis chun aiseolas a sholáthar 
don Roinn maidir le saincheisteanna a thagann chun solais ar achomharc.  Tá casadh 
le ceann Oifig Chomhairleach Cinntí na Roinne agus a fhoireann ar cheann de na 
príomhbhealaí chun an t-aiseolas sin a sholáthar.  Leagtar amach roinnt de na 
saincheisteanna a pléadh leis an Oifig sin ag ár gcruinnithe in 2021 agus athruithe ar 
líne thuairiscithe na hOifige Comhairlí Cinntí, chomh maith, i gCaibidil 2.  

Nuair a bhíonn cás-staidéir á roghnú le cur san áireamh sa Tuarascáil Bhliantúil, 
déanaim iarracht na cásanna siúd a roghnú ina léirítear an réimse éagsúil 
saincheisteanna a thagann chun solais nuair a dhéantar achomharc ar fud an réimse 
clár agus scéimeanna a chumhdaíonn leanaí agus teaghlaigh, daoine in aois oibre, 
daoine ar scor agus daoine breacaosta agus fostóirí agus na cásanna siúd a 
cheapaim a bhainfidh le hábhar do dhaoine eile nuair a bhíonn breithniú á 
dhéanamh ar achomharc.    

Tá 80 cás-staidéar faoi chaibidil sa Tuarascáil seo, roinnt athbhreithnithe ina measc 
ar thug mé fúthu faoi Alt 318 den Acht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 2005.  
Cuimsítear na cás-staidéir i gCaibidil 4 agus 5.  

Is féidir teacht ar an Tuarascáil seo ar láithreán gréasáin gov.ie,www.gov.ie/swao i 
mBéarla agus i nGaeilge araon. 

 

 

Joan Gordon 

Príomhoifigeach Achomhairc  

Meitheamh 2022 

 
  

http://www.gov.ie/swao
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Caibidil 2 - Gnó na hOifige 
 

2.1 Acmhainní Soláthair Foirne 
Bhí 85 ball foirne ag oibriú i m'Oifig ag deireadh na bliana 2021, líon arb ionann é 
agus 82.1 post coibhéise lánaimseartha (CLA). 
 

Seo a leanas miondealú ar an soláthar foirne: 

 

Poist Coibhéis 
Lánaimseartha 

 Príomhoifigeach Achomhairc 1.0 

 Leas-Phríomhoifigeach Achomhairc 1.0 

 Bainisteoir na hOifige 1.0 

 40 Oifigeach Achomhairc (ceathrar i mbun 
comhroinnt oibre) 

38.8 

 3 Ardoifigeach Feidhmiúcháin  3.0 

 11 Oifigeach Feidhmiúcháin (beirt i mbun 
comhroinnt oibre) 

10.4 

 28 Oifigeach Cléireachais (triú i mbun 
comhroinnt oibre) 

26.9 

Iomlán 82.1 

 

 

2.2 Oiliúint agus Forbairt laistigh den Oifig Achomhairc 
Is cúram casta dúshlánach atá ar Oifigeach Achomharc agus éilíonn an cúram sin go 
ndéanfar raon mór feasa, scileanna agus inniúlachta a fhorbairt agus a fheidhmiú.  
Ní féidir an iomarca tábhachta a chur leis an bhforbairt ghairmiúil leanúnach agus ba 
thosaíocht í sin arís eile do m’Oifig i gcaitheamh na bliana 2021. 

Rinne oiliúnóirí gairmiúla, a d’oibrigh i gcomhair le hOifigigh Achomhairc chleachta, 
clár foirmiúil oiliúna a fhorbairt d’Oifigigh Achomhairc le blianta beaga anuas. Chomh 
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maith leis sin, déantar athbhreithniú ar an gclár go rialta agus é a nuashonrú leis an 
eolas is déanaí. Is éard atá sa chlár ná meascán de mhodúil ríomhfhoghlama agus 
modúil foghlama á soláthar go díreach ag oiliúnóir, chomh maith le meantóireacht 
agus piarthacaíocht.  Is ar shlite éagsúla a ghabhann Achomhairc nuacheaptha agus 
Oifigigh Achomhairc chleachta i ngleic leis an gclár. Is gné uathúil luachmhar den 
chúram atá orthu í an deis foghlama ó thaithí dhaoine eile agus soláthar na 
piarthacaíochta foirmiúla agus neamhfhoirmiúla laistigh den ghasra Oifigigh 
Achomhairc. 

Pléann na modúil fhoirmiúla oiliúna le gach gné de chúram an Oifigigh Achomhairc, lena 
n-áirítear: 

• Ról agus feidhmeanna Oifigeach Achomhairc. 

• Bainistíocht ar gach gné den phróiseas achomhairc, lena n-áirítear conas 
éisteacht ó bhéal a stiúradh. 

• Gnéithe dlíthiúla ról Oifigeach Achomhairc. 

 

Tá fáil ag na hOifigigh Achomhairc go léir ar an réimse iomlán ábhair thacaíochta oiliúna.  

Ceapadh 11 Oifigeach Achomharc le m’Oifig in 2021 agus bhain siad leas as an gclár 
struchtúrtha oiliúna agus tacaíochta, inar cuireadh i ngach modúl leis an méid a 
foghlaimíodh sa mhodúl roimhe sin. Lena chois sin, chuir comhghleacaí ní ba chleachta 
ná iad tacaíocht fhoirmiúil mheantóireachta ar fáil do na hOifigigh Achomhairc 
nuacheaptha.  De bhreis ar an oiliúint fhoirmiúil a cuireadh ar fáil, mar a dtugtar cuntas 
air i Mír 2.7, cuireadh deiseanna breise ar fáil chun eolas a roinnt le linn chruinnithe ar 
líne ghrúpa na nOifigeach Achomhairc i gcaitheamh na bliana. 

Soláthraíodh Deimhniú um Achomhairc Leasa Shóisialaigh a d’fhorbair Aonad Forbartha 
Foirne na Roinne, an Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh agus Coláiste Náisiúnta na 
hÉireann (CNÉ) idir Aibreán agus Meitheamh 2021. Ghlac 25 Oifigeach Achomhairc páirt 
sa chlár agus d’éirigh leo é a chríochnú agus cuireadh an searmanas bronnta cáilíochta 
ar bun an 29 Samhain 2021. 

Saindearadh an clár, ar Dámhachtain Sainchuspóra Leibhéal 8 é, d’Oifigigh Achomhairc 
Leasa Shóisialaigh atá ag oibriú faoi láthair sa ról, le cur lena n-eolas gairmiúil trí chlár 
creidiúnaithe a chuirfeadh feabhas ar a bhfoghlaim agus a bhforbairt. 

Dearadh ábhar an chláir le cur chuige struchtúrach a sholáthar chun inniúlachtaí 
Oifigeach Achomhairc Leasa Shóisialaigh a fhorbairt níos mó. Sholáthair beirt Oifigigh 
Achomhairc agus léachtóirí ó CNÉ an clár. Cuireadh an clár ar siúl go hiomlán ar líne mar 
gheall ar shrianta Covid-19.   
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2.3 Feabhsú Próisis  
Tá Tionscadal Nuachóirithe Achomhairc ar bun chun próiseas nua gnó achomhairc a 
fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, an bealach san áireamh a dhéanann an próiseas 
achomhairc idirghníomhú leis an Roinn. Tá de chuspóir ag an tionscadal chun an páipéar 
a úsáidtear sa phróiseas achomhairc a laghdú go suntasach trí chóras nua bainistíochta 
cáis a fhorbairt. Anuas air sin, cuirfidh an tionscadal acmhainní ar fáil ar líne chun 
seirbhís níos éifeachtúla agus níos cuíchóirithe a sholáthar do dhaoine a gcuireann 
m’Oifig seirbhísí ar fáil dóibh. Rinneadh dul chun cinn breise i rith 2021 i measc ghnéithe 
éagsúla an tionscadail agus beartaítear go mbeidh an córas achomhairc nua i bhfeidhm 
in 2023. 

 

2.4 Ceisteanna Oibríochtúla   
Ceisteanna Parlaiminteacha 

Cuireadh 127 Ceist Pharlaiminte (156 sa bhliain 2020) i ndáil le hobair m’Oifige i rith 
2021.  

Tugadh freagra ar 107 ceist díobh sin i nDáil Éireann. Cuireadh 18 ceist ar aghaidh 
chuig limistéar cuí scéime na Roinne agus aistarraingíodh na hocht gcinn eile nuair a 
míníodh don Teachta Dála stádas reatha an achomhairc ab ábhar don cheist. 

 

Comhfhreagras 

Fuarthas 3,021 fiosrú agus uiríoll cruachóipe san iomlán ó achomharcóirí, óna n-
ionadaithe nó ó ionadaithe poiblí ar a son in 2021 (2,978 sa bhliain 2020). 

Anuas air sin, fuarthas 40,612 fiosrú san iomlán ar ríomhphost ó achomharcóirí, óna 
n-ionadaithe nó ó ionadaithe poiblí ar a son in 2021 (fuarthas 41,696 fiosrú sa 
bhliain 2020). 

  

Saoráil Faisnéise 

Fuarthas 91 iarraidh fhoirmiúil san iomlán in 2021 (89 sa bhliain 2020) faoi 
fhorálacha na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise.  Aistríodh 39 de na hiarrataí seo 
chuig an Roinn agus aistarraingíodh 1 cheann. As na 51 iarraidh a freagraíodh, bhain 
49 iarraidh le faisnéis phearsanta agus 2 iarraidh le faisnéis neamhphearsanta. 

 

2.5 Iniúchadh agus Tuarascáil Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas 
agus Ciste 
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Sholáthair m’Oifig an tacaíocht riachtanach i gcaitheamh 2021 d’Oifig an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste i dtaobh tabhairt faoi athbhreithniú ar achomhairc 
leasa shóisialaigh a bhainistiú. Rinneadh sé mholadh: 

• Ba cheart don Roinn athbhreithniú a dhéanamh ar a nósanna imeachta reatha lena 
chinntiú go gcuirtear na héilitheoirí go léir ar an eolas go soiléir ar an gcúis/na 
cúiseanna atá le héilimh a dhiúltú. 

• Ba cheart treoirlínte scríofa d’Oifigigh Achomhairc a ullmhú ina mbunaítear go soiléir 
na cúinsí ina gcuirtear éisteacht ó bhéal ar bun de ghnáth. Ba cheart na treoirlínte a 
fhoilsiú ar láithreán gréasáin na hOifige Achomhairc Leasa Shóisialaigh. 

• Ba cheart don Roinn agus an Oifig Achomhairc an Tionscadal Nuachóirithe 
Achomhairc a chur chun cinn go práinneach. 

• Ba cheart don Roinn tabhairt faoi athbhreithnithe tréimhsiúla ar chásanna ar a 
ndearnadh achomharc rathúil nuair nár soláthraíodh aon eolas nua nó breise 
ábhartha. 

• Ba cheart don Roinn scrúdú a dhéanamh ar an bpróiseas iarratais agus ar threoir 
ghaolmhar do na scéimeanna siúd ar a ndéantar measúnú i dtaobh cúrsaí leighis nó 
riachtanais shóisialta agus chúraim lena chinntiú gur féidir le héilitheoirí an t-eolas 
riachtanach go léir a sholáthar chun measúnú a dhéanamh ar cháilitheacht nuair a 
dhéantar éileamh. 

• Ba cheart don Oifig Achomhairc breithniú a dhéanamh ar chóras dearbhaithe 
cáilíochta chun cúnamh a thabhairt le comhsheasmhacht i gcinnteoireacht agus le 
riachtanais oiliúna Oifigigh Achomhairc a shainaithint. 

 

Cuireadh na nósanna imeachta agus na próisis i bhfeidhm le cur leis na moltaí agus 
teastaíonn gníomh leanúnach straitéiseach ó roinnt de na moltaí. 

 

2.6 Aiseolas chuig an Roinn 
Gné thábhachtach den phróiseas achomhairc is ea an t-aiseolas a sholáthraítear don 
Roinn maidir le saincheisteanna a thagann chun solais ar achomharc agus fad a 
bhíonn an céanna á phróiseáil. Tagann roinnt deiseanna aníos i gcónaí i rith aon 
bhliana chun aiseolas a sholáthar don Roinn agus cé go mbíonn go leor de na 
deiseanna siúd neamhfhoirmiúil, baineann tábhacht ollmhór leo, mar sin féin.   

Cuirtear aiseolas ar fáil don Roinn go príomha trí chruinnithe rialta le hOifig 
Chomhairleach Cinntí (OCC) na Roinne.  Nuair a chuirtear na srianta san áireamh a 
bhí i bhfeidhm i rith 2021 ar chruinnithe i bpearsan, cuireadh go leor dár gcruinnithe 
foirmiúla ar siúl go fíorga agus leanadh ar aghaidh le teagmháil níos rialta a 
dhéanamh trí phlé neamhfhoirmiúil a dhéanamh ar shaincheisteanna faoi mar a 
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tháinig siad aníos i gcaitheamh na bliana.  

 

Cruinnithe leis an Oifig Chomhairleach Cinntí (an OCC)  

Chun an t-aiseolas maidir le próiseas cinnteoireachta na Roinne ón Oifig Achomhairc a 
neartú agus le feabhas a chur ar cháilíocht na gcinntí a dhéantar, aistríodh líne 
thuairiscithe na hOifige Comhairlí Cinntí chuig an bPríomhoifigeach Achomhairc. 
Ceadaíonn seo don Oifig Chomhairleach Cinntí teacht a bheith acu ar agus 
monatóireacht a dhéanamh ar chinntí rudaí a fhoghlaim ó na cinntí seo.   

D’éascaigh an struchtúr nua tuairiscithe seo plé i gcaitheamh na bliana ar roinnt príomh-
shaincheisteanna inar bhain léirthuiscint na bhforálacha reachtaíochta leis an Roinn agus 
m’Oifig.  

Chas an Príomhoifigeach Achomhairc agus ceann na hOifige Comhairlí Cinntí roinnt 
uaireanta i rith 2021 chun plé a dhéanamh ar léirthuiscint agus cur i bhfeidhm 
fhorálacha áirithe Threoir an AE maidir le Cónaí 2004/38/CE agus Rialacháin na 
gComhphobal Eorpach (Saorghluaiseacht Daoine) (I.R. Uimh. 548 de 2015) maidir leis 
an gceart atá ag saoránaigh an AE agus a ndaoine muinteartha chun cónaí sa Stát.  
D’éascaigh toradh an phlé seo, a bhí curtha ar an eolas ag comhairle dlí, treoir a 
sholáthar d’Oifigigh Bhreithiúnachta agus Oifigigh Achomhairc maidir le cur i bhfeidhm 
na rialacha seo. 

I measc na saincheisteanna eile a pléadh leis an OCC i rith 2021, bhí:  

• Breithniú a dhéanamh ar na saghsanna ceadanna, coinníollacha, agus stampaí a 
rinne SEIÉ a dheonú/a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs teacht ar íocaíochtaí leasa 
shóisialaigh.  

• Coinníoll an ghnáthchónaithe agus na cúig thoisc a chur i bhfeidhm. 

• Próisis chun na moltaí a eascraíonn as tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus 
Ciste a chur i bhfeidhm:1 “Caibidil 10, Bainistíocht achomhairc leasa shóisialaigh”. 

• Breithniú a dhéanamh ar chomhairle dlí agus impleachtaí roinnt breithiúnais 
Chúirte a bhaineann leis an Roinn agus m’Oifig. 

• An coinníoll a chur i bhfeidhm go mbíonn fíoriarrachtaí á ndéanamh chun obair a 
lorg i rith phaindéim Covid-19. 

• Na rialacha maidir le tástáil mhaoine a chur i bhfeidhm i scéimeanna ar leith. 

 
 

1 https://www.audit.gov.ie/en/find-report/publications/2021/chapter-10-
management-of-social-welfare-appeals.pdf 
 

https://www.audit.gov.ie/en/find-report/publications/2021/chapter-10-management-of-social-welfare-appeals.pdf
https://www.audit.gov.ie/en/find-report/publications/2021/chapter-10-management-of-social-welfare-appeals.pdf
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• Mar gheall gur spéis le m’Oifig agus leis an Oifig Chomhairleach Cinntí caighdeán 
agus comhsheasmhacht ár gcinntí faoi seach, thit roinnt plé amach maidir leis an 
tsaincheist seo i rith 2021. 

• Nuashonrú a dhéanamh ar threoirlínte oibríochtúla le haon athruithe a léiriú i 
ngeall ar leasuithe reachtaíochta agus i gcásdlí na gCúirteanna. 

                                                                              

2.7 Cruinnithe Oifigigh Achomhairc 
Foráiltear sna Rialacháin a rialaíonn an próiseas achomhairc (I.R. Uimh. 108 de 1998) go 
bhféadfaidh an Príomhoifigeach Achomhairc cruinnithe a thionól le hOifigigh Achomhairc 
d'fhonn plé a dhéanamh  ar nithe a bhaineann le comhlíonadh a bhfeidhmeanna, lena n-
áirítear comhsheasmhacht a bhaint amach i bhfeidhmiú na bhforálacha reachtúla. 

Mar gheall ar na srianta leanúnacha a eascraíonn as paindéim Covid-19, níorbh fhéidir 
cruinnithe i bpearsan an ghrúpa Oifigigh Achomhairc a thionól.  Tionóladh roinnt 
cruinnithe ar líne, áfach.  Bhí tionchar leanúnach na paindéime ar ghnó na hOifige ina 
ghné dár bplé. Lean an Oifig le húsáid a bhaint as teicneolaíocht físchomhdhála mar 
bhealach chun tabhairt faoi éisteachtaí ó bhéal agus bhí úsáid na teicneolaíochta sin faoi 
chaibidil inár bplé.   

Pléadh moltaí a bhaineann le hobair Oifigigh Achomhairc a eascraíonn as tuarascáil Oifig 
an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste. Bhain ceann de na moltaí le treoirlínte a sholáthar 
ina mbunaítear na cúinsí ina gcuirtear éisteacht ó bhéal ar bun de ghnáth. Cé go bhfuil 
an cinneadh le hachomharc a dheimhniú go hachomair nó trí éisteacht ó bhéal faoi 
lánrogha an Oifigigh Achomhairc ar sannadh achomharc dó/di, sholáthair na cruinnithe 
deis plé a dhéanamh ar na ceisteanna nó na cúinsí is gnách a bhíonn mar chúis le 
héisteacht ó bhéal.  

Leanann m’Oifig ag díriú go mór ar chomhsheasmhacht sa chinnteoireacht, go háirithe i 
ndáil leis na ceisteanna siúd óna dteastaíonn leibhéal ard breithiúnais agus léirléimh ar 
an reachtaíocht.  Mar a tharla sna blianta roimhe seo, caitheadh cuid dár gcuid ama ag 
ár gcruinnithe in 2021 leis an gceist seo a phlé. 

Nuair a chuirtear san áireamh gur shannaithe nua don Oifig a bhí i roinnt Oifigigh 
Achomhairc agus nárbh fhéidir casadh lena chéile i bpearsan, leagadh béim ar an ngá 
atá le tacaíocht a fhorbairt i measc comhghleacaithe níos taithíche trí mhodhanna eile. 
Sholáthair na cruinnithe deis shárluachmhar d’Oifigigh Achomhairc eolas agus eispéireas 
a roinnt lena gcomhghleacaithe. 

Pléadh freisin an treoir maidir le léirthuiscint agus cur i bhfeidhm fhorálacha áirithe 
Threoir an AE maidir le Cónaí 2004/38/CE agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach 
(Saorghluaiseacht Daoine) (I.R. Uimh. 548 de 2015) maidir leis an gceart atá ag 
saoránaigh an AE agus a ndaoine muinteartha chun cónaí sa Stát.   Bhain an tsaincheist 
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seo ach go háirithe le hábhar nuair a chuirtear san áireamh gur chuir an Chúirt 
Achomhairc roinnt ceisteanna faoi bhráid Chúirt Bhreithiúnais an AE.2  

Pléadh freisin saincheisteanna a tháinig chun solais ó chur in aghaidh cinntí a rinneadh 
sna Cúirteanna agus chuir na cruinnithe deis ar fáil freisin plé a dhéanamh ar roinnt 
breithiúnas a thug na Cúirteanna i gcaitheamh na bliana.  

  

2.8 Cásdlí ó na Cúirteanna 
Thug na Cúirteanna roinnt breithiúnas in 2021 a bhain le réimse saincheisteanna a 
tháinig chun solais ar achomharc.  Cé nach féidir sonraí iomlána faoi na breithiúnais a 
sholáthar, seo a leanas léargas ginearálta ar na príomhthorthaí agus na 
príomhphrionsabail.  

Dhiúltaigh an Ard-Chúirt i mbreithiúnas a tugadh i Márta 2021 ordú a dheonú a 
chealaigh cinneadh a dhiúltaigh an méid ama le hachomharc a dhéanamh a shíneadh. Is 
í an teorainn ama reachtúil le hachomharc a sheoladh ar aghaidh 21 lá ón dáta a 
chuirtear an tOifigeach Breithiúnachta ar an eolas air. D’éag tréimhse shuntasach ama 
sular seoladh achomharc ar aghaidh agus dhiúltaigh an Chúirt an argóint nár thoisc 
ábhartha a bhí sa mhoill ar achomharc a lorg nuair a bhí machnamh á dhéanamh ar cibé 
acu ar cheart nó nár cheart achomharc déanach a ghlacadh. Bhain an Chúirt an tátal as 
freisin, nuair a bhíonn breithniú á dhéanamh ar achomharc déanach, gur cuí aird a 
thabhairt ar fhíricí an cháis, ar fhíric na moille, ar cén tairbhe a baineadh as an moill 
agus ar cibé acu arbh ionann nó nárbh ionann aon mhíniú a cuireadh ar fáil agus cúis 
mhaith a bheith leis an moill. 

Dheimhnigh an Ard-Chúirt in dhá bhreithiúnas bhreise a tugadh i Márta 2021, nuair a 
dhéanann duine iarratas ar shochar nó ar chúnamh faoin Acht, nach mór don duine 
coinníollacha reachtúla na teidlíochta a dheimhniú arb ann dóibh ag an tráth nuair a 
rinneadh an t-éileamh, seachas ag pointe áirithe ama níos déanaí ná an dáta a seoladh 
an t-éileamh ar an sochar sin ar aghaidh.   

I mbreithiúnas a tugadh i mBealtaine 2021, dheimhnigh an Ard-Chúirt nach raibh duine i 
dteideal Pinsean Baintrí/Baintreach Fir (Ranníocach) faoin reachtaíocht leasa shóisialaigh 
mar gheall nárbh é céile dleathach mná a phós sé tar éis gur bhain é féin agus a chéad 
bhean chéile colscaradh amach.  Thug an Chúirt faoi deara nach féidir Pinsean 
Baintrí/Baintreach Fir (Ranníocach) nó Deontas Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh ach a 
íoc le duine colscartha a n-aithnítear a gcolscaradh faoi dhlí na hÉireann. 

Dheimhnigh an Chúirt gur cheart an t-iarratas ar Phinsean Baintrí/Baintreach Fir 
(Ranníocach) a dhícheadú ar an mbunús nár aithníodh gur cholscaradh bailí in Éirinn é 
colscaradh an duine óna chéad bhean chéile.   

 
 
2Féach Cás-Staidéar 74 
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Dhiúltaigh an Chúirt na hargóintí gur cheart go mbeadh an duine i dteideal go nglacfaí 
leis go raibh a phósadh bailí agus rinne sí na hargóintí a dhíbhe go raibh forálacha 
ábhartha na reachtaíochta leasa shóisialaigh neamhdhleathach nó idirdhealaitheach nó 
gur sáraíodh aon chearta teaghlaigh. 

Deimhníodh i mbreithiúnas a thug an Chúirt Achomhairc in Eanáir 2020 nárbh ionann 
diúltú a rinne Oifigeach Breithiúnachta le cinneadh a leasú a rinne Oifigeach 
Breithiúnachta eile ní ba luaithe agus cinneadh laistigh de bhrí Alt 311(1) den Achta ná 
nárbh ionann agus cinneadh leasaithe é laistigh de bhrí Alt 301 den Acht agus, ar an 
ábhar sin, nach bhféadfaí aon achomharc a dhéanamh in aghaidh an diúltaithe sin chun 
leasú a dhéanamh. Cuireadh achomharc faoi bhráid na Cúirte Uachtaraí in aghaidh 
bhreithiúnas na Cúirte Achomhairc. 

D’aisiompaigh an Chúirt Uachtarach cinntí na hArd-Chúirte agus na Cúirte Achomhairc 
ina mbreithiúnas a tugadh i mBealtaine 2021 maidir le cineál na gcinntí a d’fhéadfaí a 
achomharc leis an Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh agus mhaígh siad gurb ionann 
diúltú Oifigeach Breithiúnachta chun cinneadh a rinneadh ní ba luaithe a leasú agus 
cinneadh, ann féin, a d’fhéadfadh bheith faoi réir achomhairc. 

Dheimhnigh an Chúirt Uachtarach i mbreithiúnas a tugadh i mí na Nollag 2021 nach 
féidir sochair leasa shóisialaigh faoin Acht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 2005 a 
fhabhrú do dhuine nach bhfuil a cead oibre nó cead inimirce acu a bheith sa Stát, in 
ainneoin go ndearna an duine na ranníocaíochtaí ábhartha reachtúla. 

 

2.9 Dlíthíocht 
Rinneadh trí iarratas déag ar athbhreithniú breithiúnach ar chinntí in 2021. As na 
hiarratais seo, réitíodh naoi gcás, agus tá na ceithre chás eile ar bun go fóill. 

Anuas ar na hiarratais ar athbhreithniú breithiúnach, rinneadh ceithre achomharc leis an 
Ard-Chúirt de bhun Alt 327 den Acht.  Foráiltear san Alt seo gur féidir le haon duine atá 
míshásta le cinneadh Oifigeach Achomhairc agus le cinneadh leasaithe an 
Phríomhoifigigh Achomhairc, achomharc a dhéanamh leis an Ard-Chúirt ar an gcinneadh 
sin ar aon cheist dlí. Tá na ceithre chás go léir ar bun go fóill.   

  



Tuarascáil Bhliantúil na hOifige Achomhairc Leasa Shóisialaigh 2021 

 

19 

 

  

Caibidil 3 
Treochtaí 
Staitistiúla 



Tuarascáil Bhliantúil na hOifige Achomhairc Leasa Shóisialaigh 2021 

 

20 

 

Caibidil 3 - Treochtaí Staitistiúla 
 
Léargas Ginearálta ar Phríomhstaitisticí 
Leagtar amach ár bpríomhshonraí staitistiúla don bhliain 2021 i bhfoirm tráchtaireachta thíos 
agus sa “Chairt Sreafa Oibre” agus sna táblaí a leanas.  
 
Achomhairc a Fuarthas in 2021 
In 2021, rinneadh 24,820 achomharc leis an Oifig, arb ionann sin agus méadú 4.9% ar na 
23,664 achomharc a fuarthas in 2020.  
 
Soiléiriú in 2021 
Anuas ar na 24,820 achomharc a cláraíodh in 2021, fuarthas 874 achomharc breise, áit ar 
dealraíodh dúinn gurbh fhéidir nár thuig an t-achomharcóir go hiomlán an fáth a bhí leis an 
gcinneadh diúltach. Sna cásanna sin, cuireadh an litir achomhairc ar aghaidh chuig foireann 
chuí scéime na Roinne agus iarradh go soiléireofaí an cinneadh don achomharcóir. 
Chuireamar an méid sin in iúl do na hachomharcóirí dá réir agus dúramar leo go 
bhféadfaidís an cinneadh a achomharc le m’Oifig seo dá mbeidís fós míshásta leis an 
gcinneadh tar éis dóibh soiléiriú a fháil ón Roinn. 

 
Rinneadh 449 achomharc, ar an iomlán, a chlárú go foirmiúil i rith 2021 (arb ionann sin agus 
51% de na 874 cás a sainaithníodh don phróiseas soiléirithe sa bhliain) mar achomhairc 
maidir leis na cúig scéim (Pinsean Stáit (Ranníocach), Sochar Máithreachais, Sochar 
Atharthachta, Sochar Cóireála agus Gaolta faoi Dhliteanas) dá n-úsáidtear an próiseas 
soiléirithe.  

 
Ualach Oibre don bhliain 2021 
30,482 achomharc a bhí san ualach oibre in 2021, líon a ríomhadh trí na 24,820 achomharc 
a shuimiú leis na 5,662 achomharc a bhí ar láimh ag tús na bliana.  

 
Achomhairc a Tugadh chun Críche in 2021 
Chríochnaíomar 23,929 achomharc in 2021. Rinneadh na hachomhairc a tugadh chun críche 
a mhiondealú idir: 
 

• Oifigigh Achomhairc (69.2%): Thug Oifigigh Achomhairc 16,567 achomharc chun 
críche  go hachomair nó trí éisteachtaí ó bhéal (ba é an figiúr coibhéiseach sa 
bhliain 2020 20,520 nó 76.6%); 

• Cinntí Leasaithe (27.0%): Tugadh 6,462 achomharc chun críche mar thoradh ar  
chinntí leasaithe a rinne Oifigigh Chinnidh nó Daoine Ainmnithe i bhfabhar an 
achomharcóra sular atreoraíodh na hachomhairc sin chuig Oifigeach Achomharc 
(5,204 nó 19.4% in 2020). Tagraíonn sé sin do chásanna ina ndearna Oifigeach 
Cinnidh nó Duine Ainmnithe de chuid na Roinne an cinneadh bunaidh a leasú i 
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bhfabhar an chustaiméara, agus dá bhrí sin níor ghá don Oifig Achomhairc 
tabhairt faoi achomharc. Is iondúil go dtarlaíonn sé sin nuair a thugann an 
custaiméir fianaise ar aird i dtréimhse an achomhairc nach raibh ar fáil don 
chinnteoir bunaidh. 

• Aistarraingthe (3.8%): Aistarraingíodh 900 achomharc nó níor lean an t-
achomharcóir leis an achomharc ar dhóigh eile (1,066 nó 4% in 2020). 

 
Torthaí Achomhairc in 2021 
 
Seo a leanas miondealú ar thorthaí na 23,929 achomharc  a tugadh chun críche in 
2021: 
 

• Bhí toradh fabhrach don achomharcóir i gceist le 13,104 (54.8%) de na 
hachomhairc a tugadh chun críche sa mhéid gur ceadaíodh iad go hiomlán nó go 
páirteach ag Oifigeach Achomhairc nó gur réitíodh iad trí chinneadh leasaithe ag 
Oifigeach Breithiúnachta nó Duine Ainmnithe i bhfabhar an achomharcóra 
(53.2% in 2020); 

• Neamhfhabhrach (41.4%): Bhí 9,925 de na hachomhairc a tugadh chun críche 
dícheadaithe ag Oifigeach Achomharc (42.8% in 2020); agus  

• Aistarraingthe (3.8%): Mar a luadh cheana, aistarraingíodh 900 de na 
hachomhairc a tugadh chun críche nó níor lean an t-achomharcóir leis an 
achomharc ar dhóigh eile (4.0% in 2020). 

 
Cinntiúcháin a rinne Oifigigh Achomhairc in 2021 
 
Thug Oifigigh Achomharc 16,567 achomharc chun críche in 2021. 

  
• Ar an iomlán, toradh fabhrach don achomharcóir a bhí i gceist le 6,642 (40.1%) 

díobh.  Dícheadaíodh 9,925 (59.9%). 

• Éisteachtaí ó Bhéal: (6.3%): Ba trí éisteacht ó bhéal a pléadh le 1,050 de na 
16,567 achomharc a thug Oifigigh Achomhairc chun críche. Bhí toradh fabhrach 
ar 733 (69.8%) díobh seo. In 2020, bhí toradh fabhrach ar 63.7% de na 1,712 
cás ar déileáladh leo trí éisteacht ó bhéal.  

• Cinntí Achomair: (93.7%): Ba trí chinneadh achomair a déileáladh le 15,517 de 
na hachomhairc a tugadh chun críche. Bhí toradh fabhrach ar 5,909 (38.1%) 
díobh seo. In 2020, bhí toradh fabhrach ar 42.2% de na 18,808 cás ar déileáladh 
leo trí chinneadh achomair.  
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Amanna Próiseála in 2021  
 
I rith 2021, ba é meánam próiseála na n-achomharc uile 12.9 seachtain (16.5 
seachtain in 2020). As an meán foriomlán 12.9 seachtain: 
 

• Ghlac obair idir lámha sa Roinn 6.8 seachtain lena críochnú (8.8 seachtain in 
2020) 

• Ghlac sé 6.1 seachtain ar phróisis leanúnacha laistigh den Oifig Achomhairc 
Leasa Shóisialaigh (7.7 seachtain in 2020). 

• Níor shuntasach don am próiseála breise mar gheall go raibh achomharcóirí ag 
feitheamh le freagairtí in 2021 agus in 2020. 

 
Áirítear leis an meánlíon seachtainí d’fheitheamh mar gheall ar obair idir lámha sa 
Roinn cásanna a chuir an Roinn ar ais chuig achomharcóirí chun tuilleadh 
eolais/soiléiriú a fháil, seachas a bheith ag fanacht le gníomh sa Roinn. Níl fáil ar 
mhiondealú chun críche na Tuarascála seo. 

Nuair a mhiondealaítear na figiúirí sin de réir chineál an phróisis, ba é an meánam 
foriomlán feithimh i dtaca le hachomharc lenar pléadh trí chinneadh achomair sa 
bhliain 2021, 13.9 seachtain (15.5 seachtain in 2020), agus bá é an meánam chun 
éisteacht ó bhéal a phróiseáil ná 25.5 seachtain (27.1 seachtain in 2020). Leagtar 
amach an meánam de réir na scéime agus de réir chéim an phróisis i dTábla 6. 

 
Áirítear leis an am a ghlactar chun achomhairc a thabhairt chun críche gach gné den 
phróiseas. Is féidir a chuimsiú ann sin: 

 
• Aighneachtaí na Roinne a lorg maidir le forais na n-achomharc.  

• Aighneachtaí a bheith á n-ullmhú ag an Roinn, a bhféadfadh measúnuithe leighis 
breise a bheith i gceist leo i gcásanna áirithe a bhaineann le breoiteacht nó 
imscrúdú breise ag Cigirí Leasa Shóisialaigh, nuair is gá.  

• An lóistíocht a ghabhann le comhaid a shannadh d’Oifigigh Achomhairc agus 
éisteachtaí ó bhéal a shocrú. 
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Achomhairc de réir Inscne in 2021 
Léiríonn miondealú de réir inscne ar na hachomhairc a fuarthas in 2021 de réir 
inscne go ndearna fir 40.1% agus go ndearna mná 59.9% díobh. Léiríonn miondealú 
de réir inscne ar na hachomhairc a fuarthas in 2020 39.5% agus 60.5%, faoi seach. 

I gcás na dtorthaí go léir, baineadh torthaí fabhracha amach in 56.9% de na 
cásanna i measc fear agus 58.3% i measc ban.  
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Sreabhadh Oibre Achomhairc Leasa Shóisialaigh 2021  

(Tá figiúirí comhfhreagracha don bhliain 2020 idir lúibíní) 

 

 

                

                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                        

                    

 

                                                                                                                                                                                                

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                   

 

 

Cinntí OA 
16,567 (69.2%) 
[20,520 (76.6%] 

 

Fabhrach 
6,642 (40.1%) 
[9,035 (44%)] 

Éisteachtaí ó Bhéal 
1,050 (6.3%) 
[1,712 (8.3%)] 

 

Achoimre 
 15,517 (93.7%) 
[18,808 (91.7%)] 

 

Cinntí Leasaithe 
6,462 (27.0%) 
[5,204 (19.4%)] 

 

Aistarraingthe 
 900 (3.8%) 

[1,066 (4.0%)] 

 

Neamhfhabhrach 
 317 (30.2%) 
[622 (36.3%)] 

 

Fabhrach 
733 (69.8%) 
[1,090 (63.7%)] 

 

Fabhrach 
5,909 (38.1%) 
[7,945 (42.2%)] 

 

Neamhfhabhrach 
 9,608 (61.9%) 
[10,863 (57.8%)] 

 

Neamhfhabhrach 
9,925 (59.9%) 
[11,485 (56%)] 

Críochnaithe 
23,929 
(26,790) 

 

Idir Lámha 
31/12/2021 

6,553 
(5,662) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faighte 
24,820  
(23,664) 

 

Idir Lámha 
1/1/2021 

5,662 
(8,788) 

 

 

 

Treochtaí 
Liúntas Cúramóra 

Laghdú 7.4% 
Liúntas 

Míchumais 
Laghdú 13.9% 

Liúntas Cúraim 
Baile 

Laghdú 7.8% 
Pinsean Easláine 

Laghdú 15.2% 
Liúntas 

Cuardaitheora 
Poist  

Méadú 5.6% 
LLF 

Laghdú 14.1% 
Íocaíocht 

Cuardaitheora 
Poist (Maoin)  
Laghdú 27.9% 

 

 

Fabhrach
55%

Mífhabhrach
41%

Aistarraingthe
4%

TORTHAÍ
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Tábla 1: Achomhairc a fuarthas agus a tugadh chun críche in 2021 

 Pinsin 
Ar bun 
an 01-
Ean-21 

Fáltais Cinneadh 
Déanta 

Cinneadh 
Leasaithe 

Aistarrai
ngthe  

Ar bun  
An 31-
Nol-21 

Pinsean Stáit (Neamh-
Ranníocach)  128 315 250 56 12 125 
Pinsean Stáit 
(Ranníocach)  95 354 277 58 9 105 
Pinsin Stáit (Aistriú) - - - - - - 
Pinsean Baintrí, 
Baintreach Fir 
(Ranníocach) 18 59 45 11 5 16 
Sochar Báis 1 2 2 - - 1 
Deontas Méala - - - - - - 
Iomlán  242 730 574 125 26 247 
 

Tacaíochtaí Ioncaim 
agus Fostaíochta do 
Dhaoine in Aois Oibre 

Ar bun  
An 01-
Ean-21 

Fáltais Cinneadh 
Déanta 

Cinneadh 
Leasaithe 

Aistarraingthe 
 

Ar bun  
An 31-
Nol-21 

Liúntas Cuardaitheora 
Poist – Íocaíochtaí 321 1,320 798 233 144 466 
Liúntas Cuardaitheora 
Poist (Maoin) 339 905 604 141 146 353 
Íocaíocht 
Idirthréimhseach 
Chuardaitheora Poist  24 98 55 20 18 29 
Cúnamh Feirme 31 79 51 12 9 38 
Sochar Cuardaitheora 
Poist 195 1,196 751 242 109 289 
Sochar Cuardaitheora 
Poist (Féinfhostaithe)   5 33 17 4 4 13 
Sochar Cuardaitheora 
Poist do Dhaoine Níos 
Sine ná 65 - 196 132 7 7 50 
Íocaíocht Dífhostaíochta 
na Paindéime  268 2,902 646 1,984 35 505 
Íocaíocht Teaghlach 
Aontuismitheora 80 254 164 56 29 85 
Pinsean Baintrí, 
Baintreach Fir (Neamh-
Ranníocach) 6 12 9 3 - 6 
Liúntas Banchéile 
Thréigthe 1 - - - - 1 
Liúntas Leasa Forlíontach  325 904 695 121 70 343 
Sochar Banchéile 
Thréigthe 5 6 5 1 - 5 
Sochar Máithreachais 14 57 37 21 1 12 
Sochar Atharthachta  9 33 19 17 - 6 
Sochar Tuismitheora - 10 2 4 - 4 
Sochar Uchtaíoch  - - - - - - 
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Sochair Cóireála 2 2 3 - - 1 
Sochar Cumais Pháirtigh  51 132 123 14 12 34 

Iomlán 
1,676 8,139 4,111 2,880 584 2,240 

 

Breoiteacht, 
Míchumas agus 
Cúramóirí 

Ar bun 
 An 01-
Ean-21 

Fáltais Cinneadh 
Déanta 

Cinneadh 
Leasaithe 

Aistarraingthe 
 
 

Ar bun  
An 31-
Nol-21 

Liúntas Míchumais 1,199 5,733 4,890 643 42 1,357 
Pinsean na nDall 3 16 16 1 - 2 
Liúntas Cúramóra  639 3,361 2,724 519 24 733 
Liúntas Cúram Baile 394 1,558 896 484 5 567 
Deontas Tacaíochta 
Cúramóra 27 300 222 33 6 66 
Sochar Breoiteachta 230 683 245 433 49 186 
Sochar Díobhála 44 72 48 13 18 37 
Pinsean Easláine 482 1,870 1,549 439 19 345 
Sochar Míthreorach 75 322 266 41 4 86 
Forlíonadh Éagumais  2 - 1 1 - - 
Cúram Leighis 2 1 2 1 - - 
Sochar Cúramóra 58 281 180 97 4 58 

Iomlán 3,155 14,197 11,039 2,705 171 3,437 
 

Leanaí 
Ar bun  
An 01-
Ean-21 

Fáltais Cinneadh 
Déanta 

Cinneadh 
Leasaithe 

Aistarraingthe 
 

Ar bun  
An 31-
Nol-21 

Sochar Linbh 211 341 279 126 18 129 
Íocaíocht Teaghlaigh 
Oibre 238 1,221 416 610 95 338 
Díbhinn Teaghlaigh 
um Fhilleadh ar Obair 6 31 14 5 - 18 
Íocaíocht Chaomhnóra 
(Neamh-Ranníocach)  2 19 15 1 - 5 
Íocaíocht Chaomhnóra 
(Ranníocach)  10 33 31 2 - 10 
Deontas do 
Thuismitheoir ar 
Baintreach (Fir) é/í 1 15 11 2 - 3 
Iomlán 468 1,660 766 746 113 503 
 

Eile Ar bun  
An 01-
Ean-21 

Fáltais Cinneadh 
Déanta 

Cinneadh 
Leasaithe 

Aistarraingthe 
 

Ar bun  
An 31-
Nol-21 

Inárachas Fostaíochta 120 91 77 4 6 124 
Gaolta faoi Dhliteanas - 3 - 1 - 2 
Sochair agus Cúnamh 
Inghnóthaithe 1 - - 1 - - 
Iomlán – NA 5,662 24,820 16,567 6,462 900 6,553 
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HACHOMHAIRC GO 
LÉIR 
 

 

 

Fíor 1: Achomhairc de réir Grúpa Scéime 

 

 

 

Tábla 2: Achomhairc a fuarthas 2015-2021 

Pinsin 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Pinsean Stáit (Neamh-Ranníocach)  348 397 370 347 386 350 315 
Pinsean Stáit (Ranníocach)  264 366 408 309 457 345 354 
Pinsean Stáit (Aistriú) 3 2 3 0 - - - 
Pinsean Baintrí, Baintreach Fir 
(Ranníocach) 40 49 45 38 38 46 59 

Sochar Báis 1 1 - 1 1 2 2 
Deontas Méala 6 3 1 1 1 - - 
Pinsin IOMLÁNA 662 818 827 696 883 743 730 
 

Tacaíochtaí Ioncaim agus 
Fostaíochta do Dhaoine in 
Aois Oibre 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liúntas Cuardaitheora Poist – 
Íocaíochtaí 2,058 2,031 1,676 1,570 1,445 1,250 1,320 

Liúntas Cuardaitheora Poist - 
Maoin 2,174 2,050 1,504 1,380 1,188 1,256 905 

PINSIN

TACAÍOCHTAÍ IONCAIM AGUS FOSTAÍOCHTA DO DHAOINE IN AOIS OIBRE

BREOITEACHT, MÍCHUMAS AGUS CÚRAMÓIRÍ

LEANAÍ

EILE
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Íocaíocht Idirthréimhseach 
Chuardaitheora Poist  34 43 41 70 75 83 98 

Cúnamh Feirme 201 196 130 84 111 76 79 
Sochar Cuardaitheora Poist 735 637 545 610 671 759 1,196 
Sochar Cuardaitheora Poist 
(Féinfhostaithe) - - - - 3 75 33 

Sochar Cuardaitheora Poist do 
Dhaoine Níos Sine ná 65 - - - - - - 196 

Íocaíocht Dífhostaíochta na 
Paindéime  - - - - - 275 2,902 

Íocaíocht Teaghlach 
Aontuismitheora 368 313 244 273 302 272 254 

Pinsean Baintrí, Baintreach Fir 
(Neamh-Ranníocach) 25 26 23 18 17 9 12 

Liúntas Banchéile Thréigthe 1 0 1 1 - 1 - 
Liúntas Leasa Forlíontach  2,125 1,970 1,302 859 888 1,052 904 
Liúntas Réamhscoir 0 0 2 0 - - - 
Sochar Banchéile Thréigthe 19 7 7 8 6 7 6 
Sochar Máithreachais 71 87 84 40 38 74 57 
Sochar Atharthachta   1 16 14 8 32 33 
Sochar Tuismitheora - - - - - 3 10 
Sochar Uchtaíoch  0 0 2 1 - - - 
An Scéim um Chúramaí Baile - - - - - - - 
Sochair Cóireála 3 5 1 2 2 5 2 
Sochar Cumais Pháirtigh  42 42 38 75 131 72 132 
Tacaíochtaí Iomlána Ioncaim 
agus Fostaíochta do Dhaoine 
in Aois Oibre  

7,856 7,408 5,616 5,005 4,885 5,301 8,139 

 

Breoiteacht, Míchumas 
agus Cúramóirí 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liúntas Míchumais 6,435 4,912 5,077 5,200 6,242 6,661 5,733 
Pinsean na nDall 22 13 19 12 15 9 16 
Liúntas Cúramóra  3,188 3,887 3,200 2,902 3,006 3,630 3,361 
Liúntas Cúram Baile 1,258 1,198 1,199 1,432 1,656 1,690 1,558 
Deontas Tacaíochta 
Cúramóra 124 164 164 126 165 201 300 

Sochar Breoiteachta 1,204 819 443 581 916 984 683 
Sochar Díobhála 65 56 51 44 53 83 72 
Pinsean Easláine 1,857 1,362 1,381 1,387 1,874 2,206 1,870 
Sochar Míthreorach 347 298 347 330 278 169 322 
Forlíonadh Éagumais  12 9 7 7 1 5 - 
Cúram Leighis 4 4 2 2 7 6 1 
Sochar Cúramóra 93 95 110 162 244 331 281 
IOMLÁN – Breoiteacht, 
Míchumas agus Cúramóirí 14,609 12,817 12,000 12,185 14,457 15,975 14,197 

 

Leanaí 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Sochar Linbh 552 595 473 485 552 460 341 
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Íocaíocht Teaghlaigh Oibre 447 510 477 290 1,441 1,037 1,221 
Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh 
ar Obair 64 52 43 43 29 25 31 

Íocaíocht Chaomhnóra (Neamh-
Ranníocach)  18 17 16 8 12 8 19 

Íocaíocht Chaomhnóra 
(Ranníocach)  49 38 34 22 27 27 33 

Deontas do Thuismitheoir ar 
Baintreach (Fir) é/í 10 8 6 1 5 10 15 

IOMLÁN – Leanaí 1,140 1,220 1,049 849 2,066 1,567 1,660 
 

EILE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Inárachas Fostaíochta 156 151 132 86 92 73 91 
Gaolta faoi Dhliteanas 26 23 9 4 5 1 3 
Sochair agus Cúnamh 
Inghnóthaithe 26 24 25 29 9 4 - 

IOMLÁN – NA 
HACHOMHAIRC GO LÉIR 24,475 22,461 19,658 18,854 22,397 23,664 24,820 
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Tábla 3: Toradh Achomharc de réir catagóire 2021 

Pinsin Ceadaithe Ceadaithe 
go 
Páirteach 

Cinneadh 
Leasaithe 
OB 

Dícheadaithe Aistarraingthe 
 

Iomlán 

Pinsean Stáit 
(Neamh-
Ranníocach)  

51 
16.0% 

31 
9.7% 

56 
17.6% 

168 
52.8% 

12 
3.8% 

318 
 

Pinsean Stáit 
(Ranníocach)  

29 
 8.4% 

 7 
2.0% 

58 
16.9% 

241 
70.1% 

 9 
2.6% 

344 

Pinsean 
Baintrí/Baintreach 
Fir (Ranníocach) 

5 
8.2% 

2 
 3.3% 

11 
18.0% 

38 
62.3% 

5 
 8.2% 

61 

Sochar Báis - 
0.0% 

- 
0.0% 

- 
0.0% 

2 
100.0% 

- 
0.0% 

2 

Deontas Méala - 
0.0% 

- 
0.0% 

- 
0.0% 

- 
  0.0% 

- 
0.0% 

- 

Pinsin 
IOMLÁNA 

 85 40 125 449 26 725 

 

Tacaíochtaí 
Ioncaim agus 
Fostaíochta do 
Dhaoine in Aois 
Oibre 

Ceadaithe Ceadaithe 
go 

Páirteach 

Cinneadh 
Leasaithe 

OB 

Dícheadaithe Aistarraingthe 
 

Iomlán 

Liúntas 
Cuardaitheora 
Poist – 
Íocaíochtaí 

181 
15.4% 

40 
3.4% 

233 
19.8% 

577 
49.1% 

144 
12.3% 1,175 

Liúntas 
Cuardaitheora 
Poist - Maoin 

65 
7.3% 

33 
3.7% 

141 
15.8% 

506 
56.8% 

146 
16.4% 891 

Íocaíocht 
Idirthréimhseach 
Chuardaitheora 
Poist  

11 
11.8% 

6 
6.5% 

20 
21.5% 

38 
40.9% 

18 
19.4% 93 

Cúnamh Feirme 6 
8.3% 

4 
5.6% 

12 
16.7% 

41 
56.9% 

9 
12.5% 72 

Sochar 
Cuardaitheora 
Poist 

96 
8.7% 

93 
8.4% 

242 
22.0% 

562 
51.0% 

109 
9.9% 1,102 

Sochar 
Cuardaitheora 
Poist do Dhaoine 
Níos Sine ná 65 

11 
7.5% 

- 
0.0% 

7 
4.8% 

121 
82.9% 

7 
4.8% 146 

Sochar 
Cuardaitheora 
Poist 
(Féinfhostaithe) 

3 
12.0% 

0 
0.0% 

4 
16.0% 

14 
56.0% 

4 
16.0% 

25 
 

Íocaíocht 
Dífhostaíochta na 
Paindéime  

14 
0.5% 

2 
0.1% 

1,984 
74.4% 

630 
23.6% 

35 
1.3% 2,665 

Íocaíocht 56 10 56 98 29 249 
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Teaghlach 
Aontuismitheora 

22.5% 4.0% 22.5% 39.4% 11.6% 

Pinsean 
Baintrí/Baintreach 
Fir (Neamh-
Ranníocach) 

1 
8.3% 

0 
0.0% 

3 
25.0% 

8 
66.7% 

0 
0.0% 12 

Liúntas Leasa 
Forlíontach 

182 
20.5% 

27 
3.0% 

121 
13.7% 

486 
54.9% 

70 
7.9% 886 

Sochar Banchéile 
Thréigthe 

3 
50.0% 

- 
0.0% 

1 
16.7% 

2 
33.3% 

- 
0.0% 6 

Sochar 
Máithreachais 

4 
6.8% 

3 
5.1% 

21 
35.6% 

30 
50.8% 

1 
1.7% 59 

Sochar 
Atharthachta  

3 
8.3% 

2 
5.6% 

17 
47.2% 

14 
38.9% 

0 
0.0% 36 

Sochar 
Tuismitheora 

0 
0.0% 

0 
0.0% 

4 
66.7% 

2 
33.3% 

0 
0.0% 6 

Sochair Cóireála - 
0.0% 

- 
0.0% 

- 
0.0% 

3 
100.0% 

0 
0.0% 3 

Sochar Cumais 
Pháirtigh  

42 
28.2% 

- 
0.0% 

14 
9.4% 

81 
54.4% 

12 
8.1% 149 

Tacaíochtaí 
IOMLÁNA 
Ioncaim agus 
Fostaíochta do 
Dhaoine in Aois 
Oibre  

678 220 2,880 3,213 584 7,575 

 

Breoiteacht, 
Míchumas agus 
Cúramóirí 

Ceadaithe Ceadaithe 
go 
Páirteach 

Cinneadh 
Leasaithe 
OB 

Dícheadaithe Aistarraingthe 
 

Iomlán 

Liúntas 
Míchumais 

2,611 
46.8% 

101 
1.8% 

643 
11.5% 

2,178 
39.1% 

42 
0.8% 

5,575 

Pinsean na nDall 0 
0.0% 

2 
11.8% 

1 
5.9% 

14 
82.4% 

0 
0.0% 

17 

Liúntas Cúramóra   886 
27.1% 

 95 
2.9% 

519 
15.9% 

1,743 
53.4% 

24 
0.7% 

3,267 

Liúntas Cúram 
Baile 

533 
38.5% 

25 
1.8% 

484 
34.9% 

338 
24.4% 

 5 
0.4% 

1,385 

Deontas 
Tacaíochta 
Cúramóra 

69 
26.4% 

 4 
1.5% 

33 
12.6% 

149 
57.1% 

6 
2.3% 

261 

Sochar 
Breoiteachta 

33 
4.5% 

10 
1.4% 

433 
59.6% 

202 
27.8% 

 49 
 6.7% 

  727 

Sochar Díobhála 15 
19.0% 

1 
1.3% 

13 
16.5% 

32 
40.5% 

18 
22.8% 

79 

Pinsean Easláine   869 
43.3% 

5 
0.2% 

439 
21.9% 

675 
33.6% 

19 
0.9% 

2,007 

Sochar 
Míthreorach 

 79 
25.4% 

18 
5.8% 

41 
13.2% 

169 
54.3% 

4 
1.3% 

311 

Forlíonadh 
Éagumais  

- 
 0.0% 

- 
 0.0% 

1 
50.0% 

1 
 50.0% 

- 
0.0% 

2 

Cúram Leighis - 
 0.0% 

- 
0.0% 

1 
33.3% 

2 
66.7% 

- 
 0.0% 

3 
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Sochar Cúramóra 58 
20.6% 

3 
1.1% 

 97 
34.5% 

119 
42.3% 

4 
1.4% 

281 

IOMLÁN – 
Breoiteacht, 
Míchumas agus 
Cúramóirí 

5,153 264 2,705 5,622 171 13,915 

 

Leanaí Ceadaithe Ceadaithe 
go 

Páirteach 

Cinneadh 
Leasaithe 

OB 

Dícheadaithe Aistarraingthe 
 

Iomlán 

Sochar Linbh 41 
9.7% 

14 
3.3% 

126 
29.8% 

224 
53.0% 

18 
4.3% 

423 

Íocaíocht 
Teaghlaigh 
Oibre 

106 
 9.5% 

10 
0.9% 

610 
54.4% 

300 
26.8% 

95 
8.5% 

1,121 

Díbhinn 
Teaghlaigh 
um Fhilleadh 
ar Obair 

1 
5.3% 

0 
0.0% 

 5 
26.3% 

13 
68.4% 

- 
0.0% 

19 

Íocaíocht 
Chaomhnóra 
(Neamh-
Ranníocach)  

3 
18.8% 

2 
12.5% 

1 
 6.3% 

10 
62.5% 

- 
0.0% 

16 

Íocaíocht 
Chaomhnóra 
(Ranníocach)  

8 
24.2% 

- 
0.0% 

2 
 6.1% 

23 
69.7% 

- 
0.0% 

33 

Deontas do 
Thuismitheoir 
ar Baintreach 
(Fir) é/í 

- 
 0.0% 

- 
0.0% 

2 
15.4% 

11 
84.6% 

- 
0.0% 

13 

IOMLÁN – 
Leanaí 

159 26 746 581 113 1,625 

 

EILE Ceadaithe Ceadaithe 
go 

Páirteach 

Cinneadh 
Leasaithe 

OB 

Dícheadaithe Aistarraingthe 
 

Iomlán 

Inárachas 
Fostaíochta 

16 
18.4% 

1 
1.1% 

4 
 4.6% 

60 
69.0% 

 6 
 6.9% 

 87 

Gaolta faoi 
Dhliteanas 

- 
 0.0% 

- 
 0.0% 

1 
100.0% 

- 
 0.0% 

- 
 0.0% 

1 

Sochair agus 
Cúnamh 
Inghnóthaithe 

- 
0.0% 

- 
0.0% 

1 
100.0% 

 - 
 0.0% 

- 
 0.0% 

 1 

ACHOMHAIRC 
IOMLÁNA 

6,091 551 6,462  9,925   900 23,929 
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Tábla 4: Achomhairc ar bun ag deireadh na bliana 2015-2021 

 Pinsin 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Pinsean Stáit (Neamh-Ranníocach)  165 179 206 190 186 128 125 
Pinsean Stáit (Ranníocach)  149 203 257 199 262 95 105 
Pinsean Stáit (Aistriú) 4 1 1 1 - - - 
Pinsean Baintrí/Baintreach Fir (Ranníocach) 24 13 27 25 36 18 16 
Sochar Báis 1 1 - 0 1 1 1 
Deontas Méala 0 1 1 1 1 - - 
Pinsin IOMLÁNA 343 398 492 416 486 242 247 
 

Tacaíochtaí Ioncaim agus 
Fostaíochta do Dhaoine in Aois 
Oibre 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liúntas Cuardaitheora Poist – 
Íocaíochtaí 811 809 912 926 608 321 466 

Liúntas Cuardaitheora Poist - Maoin 947 838 889 830 570 339 353 
Íocaíocht Idirthréimhseach 
Chuardaitheora Poist  13 17 21 44 43 24 29 

Cúnamh Feirme 118 99 87 51 56 31 38 
Sochar Cuardaitheora Poist 290 223 289 303 264 195 289 
Sochar Cuardaitheora Poist 
(Féinfhostaithe) - - - - 3 5 13 

Sochar Cuardaitheora Poist do Dhaoine 
Níos Sine ná 65 - - - - - - 50 

Íocaíocht Dífhostaíochta na Paindéime  - - - - - 268 505 
Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora 190 156 143 186 167 80 85 
Pinsean Baintrí, Baintreach Fir (Neamh-
Ranníocach) 9 13 13 14 14 6 6 

Liúntas Banchéile Thréigthe - - 1 1 - 1 1 
Liúntas Leasa Forlíontach  672 610 563 375 290 325 343 
Liúntas Réamhscoir 1 1 2 - - - - 
Sochar Banchéile Thréigthe 6 2 4 6 6 5 5 
Sochar Máithreachais 26 22 35 21 23 14 12 
Sochar Atharthachta  - 1 9 7 5 9 6 
Sochar Tuismitheora - - - - - - 4 
Sochar Uchtaíoch  - - - 1 0 - - 
An Scéim um Chúramaí Baile - - - - - - - 
Sochair Cóireála 2 1 1 1 2 2 1 
Sochar Cumais Pháirtigh  25 32 25 68 100 51 34 
Tacaíochtaí IOMLÁNA Ioncaim 
agus Fostaíochta do Dhaoine in 
Aois Oibre  

3,110 2,824 2,994 2,834 2,151 1,676 2,240 

 

Breoiteacht, Míchumas agus 
Cúramóirí 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liúntas Míchumais 1,639 1,376 1,519 1,713 1,948 1,199 1,357 
Pinsean na nDall 10 4 8 6 9 3 2 
Liúntas Cúramóra  1,131 1,394 1,178 1,370 837 639 733 
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Liúntas Cúram Baile 562 416 814 674 640 394 567 
Deontas Tacaíochta Cúramóra 57 70 79 65 78 27 66 
Sochar Breoiteachta 335 274 203 289 445 230 186 
Sochar Díobhála 25 22 35 32 37 44 37 
Pinsean Easláine 674 382 415 708 980 482 345 
Sochar Míthreorach 160 87 184 185 136 75 86 
Forlíonadh Éagumais  11 6 3 5 - 2 - 
Cúram Leighis 1 2 2 3 3 2 - 
Sochar Cúramóra 15 39 45 70 88 58 58 
IOMLÁN – Breoiteacht, Míchumas 
agus Cúramóirí 4,620 4,072 4,485 5,120 5,201 3,155 3,437 

 

Leanaí 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Sochar Linbh 193 187 222 281 288 211 129 
Íocaíocht Teaghlaigh Oibre 192 232 206 110 483 238 338 
Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair 37 24 26 22 14 6 18 
Íocaíocht Chaomhnóra (Neamh-
Ranníocach)  7 4 5 4 7 2 5 

Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach)  18 14 15 13 15 10 10 
Deontas do Thuismitheoir ar Baintreach 
(Fir) é/í 4 1 5 1 2 1 3 

IOMLÁN – Leanaí 451 462 479 431 809 468 503 
 

EILE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Inárachas Fostaíochta                      148 160 153 144 131 120 124 
Gaolta faoi Dhliteanas 10 12 4 3 3 - 2 
Sochair agus Cúnamh 
Inghnóthaithe 15 10 9 15 7 1 - 

IOMLÁN – NA HACHOMHAIRC 
GO LÉIR 8,697 7,938 8,616 8,963 8,788 5,662 6,553 
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Tábla 5: Ualach Oibre Achomharc 2000-2021 

Bliain Idir lámha ag tús na 
bliana 

Faighte Ualach Oibre Críochnaithe Idir lámha ag 
deireadh na bliana 

2000 6,947 17,650 24,597 17,060 7,537 
2001 7,537 15,961 23,498 16,525 6,973 
2002 6,973 15,017 21,990 15,834 6,156 
2003 6,156 15,224 21,380 16,049 5,331 
2004 5,331 14,083 19,414 14,089 5,325 
2005 5,325 13,797 19,122 13,418 5,704 
2006 5,704 13,800 19,504 14,006 5,498 
2007 5,498 14,070 19,568 13,845 5,723 
2008 5,723 17,833 23,556 15,724 7,832 
2009 7,832 25,963 33,795 17,787 16,008 
2010  16,008 32,432 48,440 28,166 20,274 
2011 20,274 31,241 51,515 34,027 17,488 
2012  17,488 35,484 52,972 32,558 20,414 
2013 20,414 32,777 53,191 38,421 14,770 
2014 14,770 26,069 40,839 31,211 9,628 
2015 9,628 24,475 34,103 25,406 8,697 
2016 8,697 22,461 31,158 23,220 7,938 
2017 7,938 19,658 27,596 18,980 8,616 
2018 8,616 18,854 27,470 18,507 8,963 
2019 8,963 22,397 31,360 22,572 8,788 
2020 8,788 23,664 32,452 26,790 5,662 
2021 5,662 24,820 30,482 23,929 6,553 
 

Fíor 2 - Treochtaí Achomharc de réir Bliana 
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Tábla 6: Amanna Próiseála Achomharc de réir Scéime 2021 i Seachtainí Eanáir-Nollaig 
2021 

 Scéim Social Welfare 
Appeals Office 

 

Roinn  Achomharcóir 
 
 

Seachtainí 
Iomlána 

 
Pinsean na nDall  5.7 8.3 - 13.9 
Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh 
ar Obair 

5.0 3.2 - 8.3 

Liúntas Cúramóra 8.5 4.0 - 12.5 
Sochar Cúramóra 7.3 4.3 0.1 11.7 
Deontas Tacaíochta Cúramóra  7.9 7.2 - 15.0 
Sochar Linbh 12.4 19.9 - 32.4 
Sochar Báis 14.7 2.7 - 17.4 
Sochar Banchéile Thréigthe 3.7 43.2 - 46.9 
Liúntas Míchumais 8.5 3.9 - 12.4 
Pinsean Míchumais 13.8 9.5 - 23.3 
Liúntas Cúram Baile 7.6 10.8 - 18.4 
Cúnamh Feirme 31.0 20.2 - 51.2 
Íocaíocht Chaomhnóra 
(Ranníocach)  

12.4 8.7 - 21.1 

Íocaíocht Chaomhnóra (Neamh-
Ranníocach)  

7.5 8.1 - 15.6 

Sochar Breoiteachta 4.6 11.7 0.1 16.3 
Forlíonadh Éagumais  8.9 12.4 - 21.4 
Inárachas Fostaíochta 58.7 41.3 - 100.0 
Pinsean Easláine 7.4 8.7 - 16.1 
Liúntas Cuardaitheora Poist 
(Maoin) 

13.7 13.5 - 27.2 

Liúntas Cuardaitheora Poist 
(Íocaíochtaí) 

13.3 10.2 - 23.5 

Sochar Cuardaitheora Poist 8.7 6.8 - 15.4 
Sochar Cuardaitheora Poist 
(Féinfhostaithe) 

4.8 5.5 - 10.3 

Sochar Cuardaitheora Poist do 
Dhaoine Níos Sine ná 65 

7.5 4.9 - 12.4 

Íocaíocht Idirthréimhseach 
Chuardaitheora Poist  

9.2 6.6 - 15.8 

Gaolta faoi Dhliteanas 0.1 3.4 - 3.3 
Sochar Máithreachais 8.0 7.0 - 15.0 
Cúram Leighis 4.4 142.9 - 147.4 
Sochar Díobhálacha Ceirde 10.0 24.4 - 34.4 
Íocaíocht Teaghlach 
Aontuismitheora 

12.3 10.2 - 22.4 

Íocaíocht Dífhostaíochta na 
Paindéime  

5.4 9.3 - 14.7 

Sochar Cumais Pháirtigh  6.8 11.9 - 18.7 
Sochar Tuismitheora 4.9 2.4 - 7.3 
Sochar Atharthachta  4.3 6.8 - 11.2 
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Sochair agus Cúnamh 
Inghnóthaithe 

0.1 94.6 - 94.6 

Pinsean Stáit (Ranníocach)  11.0 9.1 - 20.2 
Pinsean Stáit (Neamh-Ranníocach)  19.1 9.7 - 28.8 
Liúntas Leasa Forlíontach 6.6 11.7 - 18.3 
Sochair Cóireála 5.7 20.1 - 25.8 
Pinsean Baintrí/Baintreach Fir 
(Ranníocach) 

22.9 47.8 - 70.7 

Pinsean Baintrí/Baintreach Fir 
(Neamh-Ranníocach) 

11.0 34.0 - 45.0 

Deontas do Thuismitheoir ar 
Baintreach (Fir) é/í 

4.7 3.7 - 8.4 

Íocaíocht Teaghlaigh Oibre  6.0 7.9 - 14.0 
Gach Achomharc 6.1 6.8 - 12.9 
 
 
  



Tuarascáil Bhliantúil na hOifige Achomhairc Leasa Shóisialaigh 2021 

 

39 

 

Tábla 7: Achomhairc nach raibh réitithe an 31 Nollaig 2021 

Scéim Ar bun san Oifig 
Achomhairc Leasa 
Shóisialaigh 

Ag feitheamh 
le freagairt ón 
Roinn 

Ag feitheamh le 
freagairt ón 
Achomharcóir 

 
Iomlán 

Liúntas/Sochar 
Cuardaitheora 
Poist/ÍICP 

245 537 1 783 

Maoin do Liúntas 
Cuardaitheora 
Poist/Cúnamh Feirme 

133 258 0 391 

Liúntas Leasa 
Forlíontach 

113 230 0 343 

Liúntas Míchumais 855 502 0 1,357 
Liúntas Cúramóra 531 201 1 733 
Liúntas Cúram Baile 178 389 0 567 
Pinsean Easláine 207 138 0 345 
Sochar Breoiteachta 35 151 0 186 
Sochar Linbh 41 88 0 129 
Scéimeanna eile 682 1,037 0 1,719 
Iomláin  3,020 3,531 2 6,553 
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Caibidil 4 
Cás Staidéar 
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Caibidil 4 - Cás-Staidéir 
 

Réamhrá 
Is éard atá sna cás-staidéir sa Chaibidil seo ná sampla d’achomhairc a cinneadh le 
linn na bliana 2021. Pléann m’Oifig le hachomhairc a chlúdaíonn grúpa leathan 
éagsúil daoine lena n-áirítear teaghlaigh, daoine fostaithe, cuardaitheoirí poist, 
daoine a bhfuil breoiteacht orthu agus faoi mhíchumas, cúramóirí agus daoine 
scothaosta. Ní foláir go leor achomharc a thagann os comhair na nOifigeach 
Achomhairc a mheas i gcomhthéacs reachtaíocht an AE, go háirithe rialacha 
Chomhordú Slándála Sóisialaí an AE a chuimsítear i Rialachán 883/2004 an AE agus 
forálacha Threoir an AE maidir le Cónaí 2004/38/CE a bhaineann leis an gceart chun 
cónaí sa Stát. 

Éiríonn gach achomharc leasa shóisialaigh as cinntí neamhfhabhracha a bheith 
déanta ar shaincheisteanna teidlíochta. I bhfianaise a chasta atá na saincheisteanna 
a thagann chun cinn, ní bheadh sé indéanta iad ar fad a chlúdach i gcás-staidéir na 
tuarascála seo. Rinne mé iarracht mar sin féin sampla ionadaíoch a chur ar fáil a 
chlúdaíonn cineálacha íocaíochta agus saincheisteanna a thagann chun cinn ar fud 
raon na scéimeanna, idir Shochar Linbh agus Phinsean Stáit. 

Baineann na cásanna seo a leanas le réimse leathan critéar ar ar measúnaíodh 
teidlíocht, lena n-áirítear gnáthchónaí sa Stát, measúnú ar mhaoin, fianaise leighis, 
cúram atá de dhíth agus/nó á thabhairt agus coinníollacha ranníocaíochtaí ÁSPC 
agus inárachas fostaíochta. Tá roinnt achomharc a bhaineann le híocaíochtaí do 
dhaoine a ndeachaigh paindéim Covid-19 i bhfeidhm orthu le feiceáil freisin. 

Féadfar achomhairc a chinneadh ar bhonn achomair, faoi threoir na fianaise cáipéisí 
atá ar fáil, nó trí éisteacht ó bhéal. Tagraíonn cás-staidéir na Caibidle seo don dá 
chineál cinneadh achomhairc. San áireamh freisin tá sampla de chásanna a bhí ina 
n-ábhar athbhreithnithe agamsa faoi Alt 318 den Acht Leasa Shóisialaigh 
(Comhdhlúite), 2005. Tugtar tuairisc ghairid ar gach achomharc thíos. Ní luaitear 
sonraí pearsanta sa chaoi nach n-aithneofar na hachomharcóirí. Is cóir a thuiscint 
gur tagairtí don Roinn Coimirce Sóisialaí (an RCS) atá sna tagairtí don Roinn sna cás-
staidéir. Is cóir a thuiscint gur tagairt do chinntí arna ndéanamh ag Oifigigh 
Bhreithiúnachta na Roinne nó ag Daoine Ainmnithe i gcás an Liúntais Leasa 
Fhorlíontaigh iad tagairtí do chinntí arna ndéanamh ag an Roinn. 

Foráiltear don bhonn reachtaíochta do scéim leasa shóisialaigh san Acht Leasa 
Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 2005. Tagraíonn aon tagairt sna cás-staidéir atá sa 
Chaibidil seo d’Acht 2005 don Acht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 2005. 
Tagraíonn aon tagairt do Rialacháin 2007 do na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Éilimh 
Chomhdhlúite, Íocaíochtaí agus Rialú), 2007 (I.R. Uimh. 142 de 2007). 
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Innéacs Cás-Staidéir 
Cás-Staidéar 1: Sochar Linbh - Leanbh Cáilithe      46 
Cás-Staidéar 2: Sochar Linbh - Gnáthchónaí      47 
Cás-Staidéar 3: Liúntas Cúraim Baile - Leanbh Cáilithe     48 
Cás-Staidéar 4: Liúntas Cúraim Baile - Leanbh Cáilithe     49 
Cás-Staidéar 5: Liúntas Cúraim Baile - Leanbh Cáilithe     50 
Cás-Staidéar 6: Liúntas Cúraim Baile - Leanbh Cáilithe     51 
Cás-Staidéar 7: Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora - Dáta Bronnta  53 
Cás-Staidéar 8: Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht - Cáilitheacht  54 
Cás-Staidéar 9: Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar an Obair - Cáilitheacht  55 
Cás-Staidéar 10: Sochar Máithreachais - Siardhátú     56 
Cás-Staidéar 11: Sochar Atharthachta - Siardhátú     57 
Cás-Staidéar 12: Liúntas Maireachtála Aonair - Pinsean na nDall   58 
Cás-Staidéar 13: Pinsean Easláine - Cáilitheacht     59 
Cás-Staidéar 14: Pinsean Easláine - Cáilitheacht     61 
Cás-Staidéar 15: Sochar Breoiteachta - Cáilitheacht     62 
Cás-Staidéar 16: Sochar Breoiteachta - Cáilitheacht     63 
Cás-Staidéar 17: Sochar Breoiteachta - Ráta Íocaíochta    64 
Cás-Staidéar 18: Sochar Breoiteachta - Cáilitheacht     65 
Cás-Staidéar 19: Sochar Breoiteachta - Cáilitheacht     66 
Cás-Staidéar 20: Sochar Breoiteachta - Ráta Feabhsaithe    67 
Cás-Staidéar 21: Liúntas Míchumais - Cáilitheacht     68 
Cás-Staidéar 22: Liúntas Míchumais - Cáilitheacht     69 
Cás-Staidéar 23: Liúntas Míchumais - Cáilitheacht     71 
Cás-Staidéar 24: Liúntas Míchumais - Teidlíocht a Dheimhniú    72 
Cás-Staidéar 25: Liúntas Míchumais - Cáilitheacht     73 
Cás-Staidéar 26: Liúntas Míchumais - Cáilitheacht     74 
Cás-Staidéar 27: Liúntas Míchumais - Cáilitheacht     75 
Cás-Staidéar 28: Liúntas Míchumais - Cáilitheacht     76 
Cás-Staidéar 29: Liúntas Míchumais - Cáilitheacht     78 
Cás-Staidéar 30: Liúntas Míchumais - Cáilitheacht     79 
Cás-Staidéar 31: Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 do Mhac Léinn 
Cáilitheacht           80 
Cás-Staidéar 32: Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 do Mhac Léinn - 
Cáilíocht           81 
Cás-Staidéar 33: Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 Fostaíocht Caillte - 
Cáilitheacht           82 
Cás-Staidéar 34: Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 Stair Fostaíochta - 
Cáilitheacht           83 
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Cás-Staidéar 35: Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19  
Ráta na hÍocaíochta          84 
Cás-Staidéar 36: Liúntas Cúramóra - Cúram a Theastaíonn    86 
Cás-Staidéar 37: Liúntas Cúramóra - Cúram a Theastaíonn    87 
Cás-Staidéar 38: Liúntas Cúramóra - Cúram a Cuireadh ar Fáil   88 
Cás-Staidéar 39: Liúntas Cúramóra - Cúram a Theastaíonn / a Cuireadh ar Fáil 90 
Cás-Staidéar 40: Liúntas Cúramóra - Cúram a Cuireadh ar Fáil   91 
Cás-Staidéar 41: Deontas Tacaíochta do Chúramóirí - Cáilitheacht   92 
Cás-Staidéar 42: Deontas Tacaíochta do Chúramóirí - Cáilitheacht   93 
Cás-Staidéar 43: Deontas Tacaíochta do Chúramóirí - Cáilitheacht   94 
Cás-Staidéar 44: Sochar Díobhálacha Ceirde/Míthreorach -Foinse Díobhála  96 
Cás-Staidéar 45: Sochar Díobhálacha Ceirde/Míthreorach - Scrúdú Dochtúra 97 
Cás-Staidéar 46: Sochar Cóireála do Chéile - Cáilitheacht    98 
Cás-Staidéar 47: Cumais Páirteach - Íocaíochtaí Cáilitheacha    99 
Cás-Staidéar 48: Sochar Cumais Pháirtigh - Cáilitheacht           100 
Cás-Staidéar 49: Liúntas Cuardaitheora Poist - Gnáthchónaí           101 
Cás-Staidéar 50: Liúntas Cuardaitheora Poist - Maoin            103 
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Sochar Linbh 
 
Cás-Staidéar 1: Sochar Linbh - Leanbh Cáilithe 

Cinneadh Achomair 
An Cheist: Leanbh cáilithe – gnáthchónaí 
 
Cúlra:  
Dhícheadaigh an Roinn íocaíocht an tSochair Linbh don achomharcóir ó Mheitheamh 
2019 ar an mbonn nach raibh gnáthchónaí ar an leanbh leis. Mar thoradh ar an 
dícheadú, rinneadh ró-íocaíocht ar feadh tréimhse dhá mhí. 
Scar an t-achomharcóir agus a pháirtí in 2017 agus bhí comhchaomhnóireacht na 
leanaí ag gach duine de na tuismitheoir agus fuair máthair na leanaí Sochar Linbh. 
Thosaigh an t-achomharcóir ag fáil an tSochair Linbh dá mhac ó mhí na Samhna 
2018 ar aghaidh nuair a bhog sé chun cónaí leis go lánaimseartha agus fuair a 
iarpháirtnéir íocaíocht don bheirt leanaí eile. Ó mhí na Bealtaine 2019, faoi shocrú 
nua, ní raibh mac an achomharcóra ina chónaí leis ach 50% den am. Dámhadh an 
Sochar Linbh do mháthair an linbh de réir na reachtaíochta rialaithe leasa 
shóisialaigh. 
 
Éisteacht ó Bhéal: 
Ag an éisteacht ó bhéal dúirt an t-achomharcóir go raibh an leanbh ina chónaí leis ar 
feadh níos mó ná 50% den am. D'aontaigh an t-achomharcóir go raibh an t-ordú 
cúirte le coimeád ar bhonn 50/50 agus dúirt sé nár choinnigh sé súil ghéar ar na 
huaireanta go díreach a raibh na leanaí faoi choimeád ag gach duine de na 
tuismitheoirí. 
 
Breithniú:  
Coinníoll cáilitheach de Shochar Linbh is ea nach mór gnáthchónaí a bheith ar an 
leanbh le faighteoir an tsochair sin. Sa chás seo, bhí cónaí ar na leanaí lena máthair 
50% den tseachtain agus lena n-athair 50%. Foráiltear sa reachtaíocht, i gcásanna 
ina roinntear coimeád go cothrom idir an bheirt tuismitheoirí, go n-íoctar Sochar 
Linbh leis an máthair. Déantar tagairt in Alt 220(1) agus (2) (a) agus (b) den Acht 
agus in Airteagal 159 (6) agus (7) de Rialacháin 2007. Bhí an tOifigeach Achomhairc 
sásta gur cheart go bhfanfadh íocaíocht an tSochair Linbh leis an máthair, ag 
tabhairt dá haire go raibh gach leanbh faoi choimeád roinnte go cothrom.  
Chinn an tOifigeach Achomhairc go raibh sé níos oiriúnaí go ndéanfaí an cinneadh 
maidir leis an ró-íocaíocht dhá mhí trí thagairt d'Alt 302(c) den Acht, rud a chiallaigh 
go ndearnadh athbhreithniú ar an gcinneadh ó dháta reatha agus nár fhabhraigh 
aon ró-íocaíocht chuig an achomharcóir. 
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Toradh:  
Ceadaíodh an t-achomharc go páirteach. 
 

 
Cás-Staidéar 2: Sochar Linbh - Gnáthchónaí 

Cinneadh Achomair 
An Cheist: Gnáthchónaí agus siardhátú 
 
Cúlra:  
Rinne an t-achomharcóir iarratas ar Shochar Linbh i Meán Fómhair 2018 dá hiníon a 
rugadh i mí Lúnasa 2017. Dámhadh iarratas an achomharcóra ó Mheán Fómhair 
2018 agus dícheadaíodh é don tréimhse roimh Mheán Fómhair 2018 nuair nach raibh 
an t-achomharcóir in ann gnáthchónaí a dheimhniú. Foráiltear le halt 220(3) den 
Acht nach mór gnáthchónaí a bheith ar dhuine sa Stát chun críocha teidlíocht ar 
Shochar Linbh a dheimhniú agus sonraítear le halt 246 den Acht, mura bhfuil ceart 
chun cónaí ag duine, nach féidir leis/léi gnáthchónaí a bheith air/uirthi chun críocha 
an Achta agus foráiltear leis freisin, nuair a dheonaítear cead chun cónaí 
d'iarratasóir, nach féidir é/í a mheas mar dhuine a bhfuil gnáthchónaí air/uirthi ar 
feadh tréimhse ar bith sula ndeonaítear an cead dó/di. Maíodh chun tacú le héileamh 
an achomharcóra ó chásoibrí de chuid FSS go raibh sé de cheart chun cónaí ag an 
achomharcóir roimh Mheán Fómhair 2018. Maíodh freisin go ndearna an Chúirt 
Achomhairc trácht ar neamhbhunreachtúlacht Alt 246(7) agus 246(8) den Acht sa 
mhéid is gur choisc sé Sochar Linbh a íoc le leanbh de chuid shaoránach na hÉireann 
a raibh cónaí air nó uirthi sa Stát ar bhonn stádas inimirce an tuismitheora a bhfuil 
an sochar á éileamh aige nó aici agus ar an mbonn sin amháin. 
 
Breithniú:  
Thug an tOifigeach Achomhairc ar aird gur rialaigh an Chúirt Uachtarach gur cheart 
go mbeadh staid na máthar breithnithe ag an gCúirt Achomhairc, arbh í an duine 
cáilithe í a mbeadh an Sochar Linbh iníoctha léi ar an gcoinníoll go gcomhlíonfadh an 
mháthair riachtanais cháilitheachta an Achta. Chonacthas don Chúirt Uachtarach, sa 
rialú seo, go raibh an Chúirt Achomhairc mícheart sa dlí, seachas go raibh Alt 246 
den Acht míbhunreachtúil. Thug an tOifigeach Achomhairc ar aird go raibh sé de ról 
aige/aici cinntí a dhéanamh de réir na reachtaíochta leasa shóisialaigh mar a 
achtaíodh í agus gur faoin gCúirt Uachtarach a bhí sé, agus ní faoi chomhlacht 
cinnteoireachta gar-bhreithiúnach mar an Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh é, 
rialuithe a dhéanamh ar bhunreachtúlacht na reachtaíochta arna hachtú ag an 
Oireachtas.  
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Chinn an tOifigeach Achomhairc, toisc nár cuireadh aon fhianaise i láthair lena 
dheimhniú go raibh ceart chun cónaí ag an achomharcóir roimh Mheán Fómhair 
2018, nach bhféadfaí breathnú uirthi mar dhuine a raibh gnáthchónaí uirthi roimh an 
dáta sin de réir na reachtaíochta rialaithe.  
 
Toradh:  
Dícheadaíodh an t-achomharc. 
 

 

Liúntas Cúraim Baile  
 
Cás-Staidéar 3: Liúntas Cúraim Baile - Leanbh Cáilithe 

Éisteacht ó Bhéal 
An Cheist: Leanbh Cáilithe - leibhéal cúraim a theastaíonn 
 
Cúlra:  
Rinne an t-achomharcóir iarratas ar Liúntas Cúraim Baile maidir lena leanbh a bhí 9 
mbliana d'aois agus a diagnóisíodh go raibh caillteanas éisteachta déthaobhach buan 
faighte aici. Bhí an leanbh neamhspleách i gcúram pearsanta agus i ngníomhaíochtaí 
maireachtála laethúla. Tugadh le fios go raibh tionchar ag a riocht ar an leanbh go 
hacadúil, go cumarsáideach agus go sóisialta. Tháinig frustrachas agus imní ar an 
leanbh, agus chuaigh sé seo i bhfeidhm ar a hiompar a chuimsigh rachtanna 
ionsaitheacha. Chuir an t-achomharcóir imní faoi shábháilteacht an linbh in iúl agus 
é/í amuigh i dtimpeallachtaí tráchta nó glóracha.  
 
Breithniú:  
Ceanglaítear le halt 186C den Acht, chun críocha an Liúntais Chúraim Baile, nach 
mór míchumas trom a bheith ar leanbh a éilíonn cúram agus aire leanúnach atá níos 
mó ná an cúram agus an aire a theastaíonn de ghnáth ó leanbh den aois chéanna 
agus gur dócha go mbeidh cúram agus aire lánaimseartha ag teastáil ón leanbh ar 
feadh 12 mhí as a chéile ar a laghad. Glacadh leis go raibh an leanbh faoi 
mhíchumas agus go raibh riachtanais chúraim bhreise aige/aici. D'iarr an tOifigeach 
Achomhairc faoi dhó go dtionólfaí éisteacht chun deis a thabhairt don achomharcóir 
fianaise bhreise a chur i láthair maidir le riachtanais chúraim an linbh. Theip ar an 
achomharcóir idirchaidreamh a dhéanamh agus cinneadh an t-achomharc go 
hachomair bunaithe ar an bhfianaise a bhí ar fáil.  
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Bhain an tOifigeach Achomhairc an tátal as nár deimhníodh go raibh cúram agus aird 
leanúnach nó leantach ag teastáil ón leanbh a sháraigh go mór an cúram agus an 
aird a theastaíonn ó leanbh den aois chéanna de ghnáth.  
 
Toradh:  
Dícheadaíodh an t-achomharc. 
 

 
Cás-Staidéar 4: Liúntas Cúraim Baile - Leanbh Cáilithe 

Cinneadh Achomair 
 
An Cheist: Leanbh Cáilithe – leibhéal cúraim a theastaíonn. 
 
Cúlra:  
Rinne an t-achomharcóir iarratas ar Liúntas Cúraim Baile i mBealtaine 2021 i leith a 
linbh a bhí ceithre bliana d'aois. Luaigh an t-iarratas go raibh dhá riocht 
tromchúiseacha craicinn ag an leanbh ó bhreith, bhí riocht oidhreachtúil ó bhroinn ar 
cheann acu. Scoilteadh an craiceann agus cuireadh sé fuil, agus chaithfí uachtair a 
chur air cúpla uair sa lá, agus na lámha, na cosa agus na géaga a chlúdach le 
bindealáin gach lá. Ceann de na riochtaí ba chúis le carnadh sreabhán agus at sa 
cholainn agus féadann sé bagairt a chur ar an saol mura dtugtar instealladh go tapa. 
Bhí an leanbh i bpian go minic, níor chodail sé go maith, bhí droch-shoghluaisteacht 
aige, agus bhí roinnt saincheisteanna céadfacha agus iompraíochta ann. San 
aighneacht achomhairc, dúirt an t-achomharcóir go gcaithfeadh sí a bheith in aice 
láimhe 24/7, mar go bhféadfadh a leanbh ráig tromchúiseach den riocht ó bhroinn a 
bheith aige ag am ar bith, agus go gcaithfí é a thabhairt chuig an ospidéal 
láithreach. Bhí ar a leanbh cóir leighis a fháil gach aon lá agus bhí uirthi é a thabhairt 
chuig an ospidéal go rialta le haghaidh cóireáil ionfhabhtuithe craicinn agus 
monatóireacht. Chuir an t-achomharcóir fianaise bhreise leighis ar fáil i gcomhthéacs 
an achomhairc. 
 
Breithniú:  
Foráiltear le halt 186C den Acht go bhfuil Liúntas Cúraim Baile iníoctha sa chás go 
raibh míchumas trom ag leanbh a dteastaíonn cúram agus aire leanúnach go 
substaintiúil sa bhreis ar an aire a theastaíonn ó leanbh den aois chéanna de ghnáth, 
agus gur dócha go mbeidh cúram lánaimseartha de dhíth ar an leanbh ar feadh 12 
mí as a chéile ar a laghad. 
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Léirigh an fhianaise a cuireadh i láthair go raibh dhá riocht craicinn dian agus fada 
ag an leanbh, a éilíonn uachtair a chur air gach lá, agus go gcuirfí a gcuid géaga i 
mbindealáin speisialta. Ní raibh an leanbh in ann siúl i bhfad, nuair a scoilteadh an 
craiceann bhí seans maith ann go dtosóidh sé ag cur fola. Chaill an leanbh an scoil 
go rialta mar gheall ar an riocht agus bhí gá aire a thabhairt dó/di sa bhaile. Níor 
chodail an leanbh go maith mar gheall ar an greannú a d'eascair as an riocht. Thug 
an tOifigeach Achomhairc ar aird gur riocht tromchúiseach ó bhroinn a bhí sa 
tsaincheist a d'éileodh cuairteanna rialta ar an ospidéal ar feadh an tsaoil agus a 
d'éiligh go mbeadh cógas ar feitheamh i gcás ráig a bheadh ina bhagairt 
thromchúiseach ar an saol ag am ar bith. 
I bhfianaise an méid a cuireadh i láthair leis an achomharc, chinn an tOifigeach 
Achomhairc go raibh an leanbh faoi mhíchumas trom agus go raibh cúram agus aire 
leanúnach ag teastáil uaidh nó uaithi a bhí níos mó ná an méid a bhí ag teastáil ó 
leanbh den aois chéanna. Bhí an tOifigeach Achomhairc sásta freisin gur dócha go 
mbeadh cúram agus aire lánaimseartha ag teastáil ón leanbh ar feadh 12 mhí as a 
chéile ar a laghad.  
 
Toradh:  
Ceadaíodh an t-achomharc. 
 

 
Cás-Staidéar 5: Liúntas Cúraim Baile - Leanbh Cáilithe 

Cinneadh Achomair  
 
An Cheist: Leanbh Cáilithe - leibhéal cúraim a theastaíonn. 
 
Cúlra:  
Dhícheadaigh an Roinn iarratas an achomharcóra ar Liúntas Cúraim Bhaile maidir 
lena leanbh 4 bliana d'aois ar an mbunús nár measadh gur leanbh cáilithe a bhí ina 
leanbh faoin reachtaíocht rialaithe.  
 
Breithniú:  
Foráiltear le halt 186C den Acht nach mór míchumas trom a bheith ar leanbh chun 
cáiliú don Liúntas Cúraim Baile, ar míchumas é lena n-éilítear cúram agus aire 
leanúnach atá níos mó ná an cúram agus an aire a theastaíonn ó leanbh den aois 
chéanna de ghnáth, agus go bhfuil an leibhéal míchumais a eascraíonn as an 
míchumas trom sin chomh mór sin gur dócha go mbeidh cúram agus aire 
lánaimseartha ag teastáil ón leanbh ar feadh 12 mhí as a chéile ar a laghad. 
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D'áitigh an Roinn, tar éis di an t-iarratas a bhreithniú go hiomlán, lena n-áirítear an 
fhianaise agus an fhaisnéis go léir a cuireadh ar fáil mar thacaíocht, mar aon le 
tuairim an mheasúnóra leighis, gur cinneadh nár chomhlíon an t-iarratas na 
coinníollacha cáilitheacha don íocaíocht, ag an am sin. Chuir Measúnóir Leighis na 
Roinne tuairim in iúl nár deimhníodh ag an am sin go raibh riachtanais chúraim an 
linbh níos mó ná an méid a bheadh ag teastáil do leanbh 4 bliana d'aois. 
Dheimhnigh fianaise leighis ó dhochtúir teaghlaigh an linbh diagnóis ADHD agus 
thug sé le fios go raibh drochthionchar air maidir le hiompar, beathú/aiste bia, 
codladh, ní, gléasadh, coinneálacht, suí/seasamh, dreapadh staighrí agus lúbadh/dul 
ar glúine/gróigeadh, agus go raibh tionchar measartha aige maidir le hintleacht, 
foghlaim, saincheisteanna céadfacha agus síneadh/ardú/iompar. Sa tuairisc 
measúnaithe ar riachtanais tugadh breac-chuntas ar dheacrachtaí suntasacha 
iompraíochta agus airde a bhí ag an leanbh. Rinne an t-achomharcóir cur síos 
mionsonraithe ar na dúshláin a bhí aici féin agus ag a teaghlach chomh maith le 
sonraí faoi riocht an linbh agus faoin gcúram a bhí ag teastáil.  
Thug an tOifigeach Achomhairc tuairim Mheasúnóir Leighis na Roinne ar aird ach 
dúirt nach bhféadfadh sé neamhaird a dhéanamh de thuarascáil an dochtúra 
teaghlaigh ina n-aithníodh go raibh difear mór don leanbh i gcás naoi gcinn de na 
gníomhaíochtaí a bhaineann le gnáthimeachtaí an tsaoil agus go raibh difear 
measartha dó i gceithre cinn eile. Bhí aighneachtaí an achomharcóra ag teacht leis 
an tuarascáil seo.  
Chinn an tOifigeach Achomhairc, cé go raibh an leanbh ag feidhmiú go hard i roinnt 
réimsí, gur léirigh leibhéal suntasach tacaíochta agus idirghabhála a thuismitheoirí i 
go leor réimsí de ghníomhaíochtaí laethúla an linbh go soiléir an déine a bhaineann 
le tionchar riochtaí an linbh a d'fhág go raibh air i bhfad níos mó cúraim a fháil ná 
leanbh den aois chéanna gan a mhíchumais.  
 
Toradh: Ceadaíodh an t-achomharc. 
 

 
Cás-Staidéar 6: Liúntas Cúraim Baile - Leanbh Cáilithe 

Éisteacht ó Bhéal 
 
An Cheist: Leanbh Cáilithe - leibhéal cúraim. 
 
Cúlra:  
Rinne an t-achomharcóir iarratas ar Liúntas Cúraim Baile maidir lena hiníon 8 
mbliana d'aois, a raibh diagnóisí ADHD agus Disléicse aici. Dícheadaíodh an Roinn a 
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héileamh ar an mbunús nár measadh gur leanbh cáilithe a bhí ina leanbh faoin 
reachtaíocht rialaithe.  
Cuimsíodh leis an bhfianaise cháipéisíochta a seoladh ar aghaidh chun tacú leis an 
éileamh tuairisc liachta a scríobh GP an linbh, litreacha ó CAMHS agus Tuairisc 
Measúnaithe Síceolaíochta. Chuir an tuairisc liachta a chuir an Dochtúir Teaghlaigh i 
gcrích go ndearna a riocht difear ollmhór di ar a cumas maidir le hiompar agus difear 
measartha maidir le codladh. Tuairiscíodh go raibh difear beag don leanbh i réimsí 
na hintleachta, na foghlama, na cumarsáide, na scileanna sóisialta, na 
saincheisteanna céadfacha, agus an ghléasta. 
Thug an t-achomharcóir breac-chuntas ina foirm iarratais ar an gcúram a chuir sí ar 
fáil dá hiníon. D'fhulaing a hiníon imní, níor thaitin cithfholcadáin/folcadáin léi agus 
bhí deacrachtaí aici le cnaipí, lena fiacla a scuabadh agus úsáid leithris. Tugadh le 
fios go gcaithfí a chur i gcuimhne don leanbh ithe, ghlac sí sosanna gluaiseachta i 
rith an lae scoile, bhí deacracht aici socrú san oíche agus níor chodail sí tríd an oíche. 
Bhí deacrachtaí aici fadhbanna a réiteach agus d'imíodh a hintinn chun fáin. 
Theastaigh cúnamh uaithi lena cuid giuirléidí agus bhí deacracht aici aird a 
choinneáil le linn gníomhaíochtaí spóirt. Bhí iompraíochtaí ardriosca ag an leanbh 
freisin agus dhreap sí fuinneoga a d'fhág gur chuir an t-achomharcóir glais bhreise 
ar na fuinneoga. Chabhraíodh seantuismitheoirí an linbh lena cúram, ach de réir mar 
a fuair sí níos sine, fuair siad siad níos deacra é agus ní raibh siad in ann í a 
láimhseáil.  
Ina hachomharc chuir an t-achomharcóir in iúl go raibh uirthi éirí as fostaíocht a bhí 
15 uair an chloig sa tseachtain toisc go raibh sé thar a bheith deacair duine a fháil 
chun aire a thabhairt dá hiníon mar gheall ar shaincheisteanna iompraíochta. 
 
Éisteacht ó Bhéal:  
Ag an éisteacht ó bhéal thuairiscigh an t-achomharcóir nach raibh ag éirí go maith 
lena hiníon ar scoil agus go raibh sé an-deacair uirthi obair bhaile a chríochnú. Bhí 
teacht ag an leanbh ar CRS, uaireanta acmhainne agus sosanna gluaiseachta ar 
scoil. Bhí sí an-imníoch faoin scoil agus bhí sí ag ligean uirthi go raibh sí tinn. Thug 
an t-achomharcóir le fios go raibh meileatoinin ordaithe dá hiníon, ach d'fhan a 
patrún codlata go dona agus ar feadh tréimhse ghearr. Bhí saincheisteanna 
céadfacha ag an leanbh a bhí ina gcúis le saincheisteanna lena cúram pearsanta 
agus úsáid leithris. Thug an t-achomharcóir le fios nach bhféadfaí a hiníon a fhágáil 
gan maoirseacht ar feadh aon tréimhse ama laistigh nó lasmuigh den teach toisc go 
raibh sí i mbaol éalaithe agus nach raibh aon tuiscint aici ar chontúirt. Ag tráth na 
héisteachta ó bhéal bhí an leanbh ar liosta feithimh le haghaidh Teiripe Saothair 
agus bhí sé ag fanacht le coinne le CAMHS. 
 
Breithniú:  
Foráiltear le halt 186C den Acht nach mór Liúntas Cúraim Baile a íoc i leith linbh a 
raibh míchumas trom ag dul dóibh, ar míchumas é lena n-éilítear cúram agus aire 
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leanúnach atá níos mó ná an cúram agus an aire a theastaíonn ó leanbh den aois 
chéanna de ghnáth, agus go bhfuil an leibhéal míchumais chomh mór sin gur dócha 
go mbeidh cúram agus aire lánaimseartha ag teastáil ón leanbh ar feadh 12 mhí as a 
chéile ar a laghad.  
Thug an tOifigeach Achomhairc ar aird gur chuir an tuarascáil leighis a chuir an 
Dochtúir Teaghlaigh i gcrích in iúl go ndearna a riocht difear ollmhór d'iompair an 
linbh agus difear measartha do chodladh an linbh. Tharraing an Tuairisc 
Measúnaithe Síceolaíochta aird ar dheacrachtaí suntasacha a bhí ag an leanbh maidir 
le hipirghníomhaíocht, ríogacht agus saindeacrachtaí foghlama. Bhí deacrachtaí aici 
freisin i réimsí mar aird, díriú ar rudaí agus rialú mothúchán. D'éiligh sí tuilleadh 
imscrúdaithe sna réimsí optaiméadrachta iompraíochta agus lorg/gluaiseacht 
céadfach.  
Thug an t-achomharcóir cuntas ar ina foirm iarratais agus ag an éisteacht ó bhéal, ar 
an leibhéal cúraim agus maoirseachta a theastaigh óna hiníon gach lá. Chomh maith 
leis na deacrachtaí a bhí ag an leanbh le gníomhaíochtaí maireachtála laethúla, bhí sí 
i mbaol éalaithe, bhí imní sábháilteachta ann maidir lena hiompar agus theastaigh 
maoirseacht leanúnach uaithi. 
Chinn an tOifigeach Achomhairc go raibh iníon an achomharcóra faoi mhíchumas 
trom a d'éiligh cúram agus aire leanúnach a sháraíonn go mór an cúram agus an t-
aire a theastaíonn de ghnáth ó leanbh den aois chéanna, agus gur dhócha go 
mbeadh an cúram agus an aire lánaimseartha seo ag teastáil uaithi ar feadh 12 mhí 
as a chéile ar a laghad. 
 
Toradh:  
Ceadaíodh an t-achomharc. 
 

 

Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora 
 
Cás-Staidéar 7: Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora - Dáta Bronnta 

Cinneadh Achomair 
 
An Cheist: Dáta bronnta, siardhátú.  
 
Cúlra:  
Bhí Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora á fáil ag an achomharcóir ó Mheán 
Fómhair 2010. Níor chuir an t-achomharcóir iarratas isteach chuig an Roinn chun 
leanbh a rugadh in 2019 a chur lena híocaíocht. Le linn athbhreithniú ar íocaíocht an 
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achomharcóra in 2021, thug an Roinn é seo faoi deara agus mhol sí don 
achomharcóir iarratas a dhéanamh. Coigeartaíodh íocaíocht an achomharcóra chun 
an leanbh breise a chur san áireamh agus siardháthaíodh an íocaíocht faoi shé mhí 
go dtí Deireadh Fómhair 2020, an uastréimhse a cheadaítear sa reachtaíocht. 
D'iarr an t-achomharcóir go ndéanfaí an íocaíocht a shiardhátú go dtí an t-am ar 
rugadh an leanbh, ag rá gur shíl sí, nuair a rugadh agus a cláraíodh an leanbh, go 
gcuirfí an leanbh go huathoibríoch lena hÍocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora. 
Níor cheadaigh an Roinn siardhátú go dtí 2019 toisc nach bhfuarthas an t-iarratas go 
dtí mí Aibreáin 2021. Sheol an Roinn foirm chuig an achomharcóir in 2019, mar 
chuid de phróiseas rialta chun cúinsí an achomharcóra a dhearbhú. Trí chomhtharlú, 
bhí sé seo go gairid tar éis an leanbh i gceist teacht ar an saol. Rinne an t-
achomharcóir an fhoirm seo a chomhlánú go hiomlán ach d'fhág sí an leanbh a 
rugadh in 2019 ar lár.  
 
Breithniú:  
Foráiltear le hAirteagal 186 de Rialacháin 2007 nach féidir éilimh a shiardhátú ach 
níos faide siar ná na sé mhí a cheadaítear de ghnáth, in dhá chúinse ar leith: 

• Má thugann an Roinn faisnéis mhícheart agus í ina cúis le hiarratas déanach, 
nó 

• Má tá an t-iarratasóir chomh héagumasach sin nach bhféadfadh sé nó sí nó 
gníomhaire iarratas a dhéanamh. 

Chinn an tOifigeach Achomhairc nach raibh feidhm ag ceachtar den dá chás i gcás 
an achomharcóra.  
Toradh:  
Dícheadaíodh an t-achomharc. 
 

 
Cás-Staidéar 8: Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht 

Cinneadh Achomair 
 
An Cheist: Cáilitheacht - fostaíocht cháilitheach. 
 
Cúlra:  
Bhí éileamh an achomharcóra ar Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht ina ábhar 
d'athbhreithniú ag an Roinn agus tháinig sé chun solais go raibh sí ag glacadh páirte 
i scéim TÚS. Cuireadh deireadh lena híocaíocht mar ní áirítear le rialacháin a 
rialaíonn teidlíocht ar Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht rannpháirtíocht ar 



Tuarascáil Bhliantúil na hOifige Achomhairc Leasa Shóisialaigh 2021 

 

54 

 

scéimeanna TÚS mar go meastar gur fostaíocht chúititheach lánaimseartha í. Ina 
fógra achomhairc, d'admhaigh an t-achomharcóir go raibh sí fós ag glacadh páirte sa 
scéim ar feadh 19.5 uair in aghaidh na seachtaine.  
 
Breithniú:  
Thug an tOifigeach Achomhairc le fios gurb é ceann de na coinníollacha chun 
Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht a fháil ná go gcaithfidh duine a bheith “ag 
gabháil d'fhostaíocht chúititheach lánaimseartha mar fhostaí”. Sainmhínítear é seo in 
Airteagal 175 de Rialacháin 2007 mar fhostaíocht chúititheach a bhfuiltear ag súil leis 
go leanfaidh sé ar aghaidh ar feadh 3 mhí ar a laghad agus nuair nach lú ná 38 uair 
an chloig sa choicís an líon uaireanta a oibrítear. Foráiltear le hAirteagal 175(2)(c)(iii) 
de Rialacháin 2007 nach n-áireofar i bhfostaíocht chúititheach lánaimseartha 
rannpháirtíocht ar scéim TÚS.  
Níor easaontaigh an t-achomharcóir gur scéim TÚS a bhí i gceist leis an obair a bhí 
ar siúl aici. Bhí a hachomharc bunaithe ar an maíomh go raibh sí ag obair 19.5 uair 
an chloig in aghaidh na seachtaine.  
Chinn an tOifigeach Achomhairc nár chomhlíon an t-achomharcóir na coinníollacha 
cáilitheacha le haghaidh cáilitheachta d'Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht. 
 
Toradh:  
Dícheadaíodh an t-achomharc. 
 

 

Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair 
 
Cás-Staidéar 9: Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair Cáilitheacht 

Cinneadh Achomair 
 
An Cheist:  
Cáilitheacht – Gan Méadú i leith Linbh Cháilithe ar éileamh roimhe seo. 
 
Cúlra:  
Bhí Sochar Cuardaitheora Poist á fháil ag an achomharcóir ach níor cháiligh sí do 
mhéadú i leith linbh cháilithe. Rinneadh a héileamh ar an Díbhinn Teaghlaigh um 
Fhilleadh ar an Obair a dhícheadú ar an mbunús nach raibh méadú i leith linbh 
cháilithe á fháil aici nuair a tháinig deireadh lena héileamh ar Shochar Cuardaitheora 
Poist. 
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Ina hachomharc d'áitigh an t-achomharcóir go raibh beirt leanaí cleithiúnacha aici, 
agus de réir na faisnéise ar an láithreán gréasáin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 
chomhlíon sí na coinníollacha go léir chun íocaíocht a fháil don Díbhinn Teaghlaigh 
um Fhilleadh ar an Obair. 
 
Breithniú:  
Foráiltear le halt 238B (1)(b) den Acht go bhfuil teidlíocht ar an Díbhinn Teaghlaigh 
um Fhilleadh ar ar Obair faoi réir méadú a bheith á fháil ag duine do leanbh cáilithe 
ar Shochar Cuardaitheora Poist, ar Shochar Cuardaitheora Poist (Féinfhostaithe), ar 
Liúntas Cuardaitheora Poist nó ar Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora, díreach 
roimh an dáta ar ar scoir an duine de bheith ag éileamh nó ar scoir sé nó sí de 
bheith i dteideal an tsochair. 
Chinn an tOifigeach Achomhairc nár chomhlíon sí na coinníollacha chun an Díbhinn 
Teaghlaigh um Fhilleadh ar an Obair a fháil toisc nach raibh an t-achomharcóir ag 
fáil méadaithe i leith linbh cháilithe nuair a tháinig deireadh lena híocaíocht Sochar 
Cuardaitheora Poist.  
 
Toradh:  
Dícheadaíodh an t-achomharc. 
 

 

Sochar Máithreachais 
 

Cás-Staidéar 10: Sochar Máithreachais - Siardhátú 

Cinneadh Achomair 
 
An Cheist:  
Éileamh a shiardhátú. 
 
Cúlra:  
Rinne an t-achomharcóir iarratas ar Shochar Máithreachais i mí Feabhra 2021 tar éis 
bhreith a linbh in Aibreán 2020. Dhícheadaigh an Roinn a héileamh ar an mbunús 
nár chuir sí an t-éileamh isteach laistigh den tréimhse fhorordaithe, agus nár 
bronnadh an siardhátú mar gur mheas an Roinn nach raibh cúis mhaith leis an 
iarratas déanach. Ba iad na forais achomhairc a bhí ag an achomharcóir ná toisc gur 
íoc sí cáin shubstaintiúil thar 20 bliain, agus nár éiligh sí ach saoire mháithreachais, 
go raibh an cinneadh míchothrom. Dúirt sí gur íocadh í trí obair ar éileamh roimhe 
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seo agus mar gheall ar Covid-19 agus gan a bheith i dteagmháil lena hoifig gur thuig 
sí gur amhlaidh a bhí arís. Thug sí cuntas freisin ar chúinsí teaghlaigh a bhí an-
deacair ag an am lena n-áirítear méala teaghlaigh a chuir leis an moill.  
 
Breithniú:  
Foráiltear le hAirteagal 182 de Rialacháin 2007 gurb í an tréimhse fhorordaithe chun 
éileamh ar Shochar Máithreachais a dhéanamh an dáta a mbeidh an duine i dteideal 
an tsochair sin. Ceadaíonn Alt 241 den Acht éileamh ar Shochar Máithreachais a 
shiardhátú ar feadh suas le sé mhí sa chás go raibh an duine i dteideal sochar a 
fháil, agus go raibh cúis mhaith leis an moill maidir le héileamh a dhéanamh. 
Ceadaíonn Airteagal 186 de Rialacháin 2007 siardhátú níos faide ná sé mhí i gcás 
gur tharla an mhoill mar gheall ar fhaisnéis mhícheart a thug an Roinn nó mar gheall 
ar an duine a bheith chomh héagumasach sin nach raibh sé/sí in ann éileamh a 
dhéanamh nó duine a cheapadh chun gníomhú thar a c(h)eann.  
Tar éis breithniú a dhéanamh ar thaithí an achomharcóra roimhe seo ar Shochar 
Máithreachais a bheith á íoc trína fhostaíocht, ar a cúinsí mar gheall ar Covid-19, 
easpa teagmhála lena hoifig agus ar a cúinsí pearsanta teaghlaigh, chinn an 
tOifigeach Achomhairc gur léirigh sí go raibh cúis mhaith leis an moill a bhain lena 
héileamh a dhéanamh agus ceadaíodh siardhátú sé mhí.  
Chinn an tOifigeach Achomhairc freisin nach raibh aon fhorais ann le siardhátú níos 
faide ná sé mhí a dhéanamh. 
 
Toradh:  
Ceadaíodh an t-achomharc go páirteach. 
 

 
Sochar Atharthachta 
 
Cás-Staidéar 11: Sochar Atharthachta - Siardhátú 

Cinneadh Achomair 
 
An Cheist:  
An tslí fhorordaithe chun éileamh a dhéanamh agus siardhátú a 
dhéanamh. 
 
Cúlra:  
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Is í an tréimhse fhorordaithe chun éileamh a dhéanamh ar Shochar Atharthachta ná 
laistigh de 26 seachtaine ó bhreith an linbh. Rinne an t-achomharcóir iarratas ar 
Shochar Atharthachta i Márta 2021 do leanbh a rugadh i mí Eanáir 2020, agus é mar 
rún sonraithe aige leas a bhaint as an Sochar ó Mheitheamh 2020. Thug an t-
achomharcóir le fios go raibh éiginnteacht ann idir a fhostóir agus é féin maidir le 
leas a bhaint as an teidlíocht reachtúil atá ar fáil faoin Sochar Atharthachta mar chúis 
lena iarratas déanach. 
 
Breithniú:  
Scrúdaigh an tOifigeach Achomhairc an cheist maidir le cibé an ndearnadh iarratas 
an achomharcóra ar Shochar Atharthachta ar an mbealach forordaithe, agus mura 
ndearnadh, cibé an bhféadfaí breithniú reachtach a ghairm chun aon bhronnadh a 
shiardhátú níos mó ná 6 mhí ó dháta an iarratais. Is coinníoll teidlíochta é 
d'íocaíochtaí leasa shóisialaigh nach mór éilimh a dhéanamh ar an modh forordaithe 
agus laistigh den tréimhse fhorordaithe. Ceadaíonn an reachtaíocht lánrogha chun 
siardhátú ar feadh suas le 6 mhí, i gcás ina dheimhnítear go bhfuil cúis mhaith leis 
an mainneachtain iarratas a dhéanamh laistigh den tréimhse fhorordaithe. Foláiltear 
leis na Rialacháin do ndéanfar siardhátú níos faide ná sé mhí i gcás gur tharla an 
mhoill mar gheall ar fhaisnéis mhícheart a thug an Roinn nó mar gheall ar an duine a 
bheith chomh héagumasach sin nach raibh sé/sí in ann éileamh a dhéanamh nó 
duine a cheapadh chun gníomhú thar a c(h)eann.  
Rinneadh an t-iarratas ar Shochar Atharthachta níos mó ná 6 mhí tar éis don 
achomharcóir teacht ina theideal air agus dá bhrí sin ní dhearnadh é ar an mbealach 
forordaithe. Níor chinn an tOifigeach Achomhairc gur leor na cúinsí a bhain leis an 
iarratas déanach chun ceachtar den dá chritéar a shásamh chun siardhátú níos faide 
ná 6 mhí a bhreithniú. Chinn an tOifigeach Achomhairc nach raibh aon bhonn 
reachtach ann chun éileamh an achomharcóra ar Shochar Atharthachta a shiardhátú.  
 
Toradh:  
Dícheadaíodh an t-achomharc.  
 

 
Pinsean na nDall 
 

Cás-Staidéar 12: Liúntas Maireachtála Aonair P insean na nDall 

Cinneadh Achomair  
 
An cheist á hachomharc:  
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Teidlíocht do Liúntas do Mhaireachtáil Aonair. 
 
Cúlra:  

Bhí Pinsean na nDall á fháil ag an achomharcóir. Rinne an t-achomharcóir ceistneoir 
Pinsean na nDall a chomhlánú i mí Iúil 2020 ar iarratas ón Roinn agus tugadh ar aird 
uaidh sin nach raibh aon léiriú ann go raibh aon duine eile ina chónaí ag a seoladh. 
Bronnadh an Liúntas do Mhaireachtáil Aonair ar an achomharcóir ó Aibreán 2021. 
Tar éis athbhreithniú ar thástáil mhaoine ina dhiaidh sin a bheith críochnaithe, 
tugadh ar aird go raibh duine eile ina chónaí ag seoladh an achomharcóra. Cuireadh 
in iúl don achomharcóir nach raibh sí i dteideal an Liúntais do Mhaireachtáil Aonair a 
thuilleadh le héifeacht ó Mheán Fómhair 2021 mar nach raibh sí ina cónaí ina 
haonar.  

Cheistigh an t-achomharcóir scor an Liúntais do Mhaireachtáil Aonair ag rá nár 
athraigh aon rud le 20 bliain anuas.  

 

Breithniú:  
Is éard atá sa Liúntas do Mhaireachtáil Aonair ná íocaíocht do dhaoine atá 66 bliana 
d'aois nó os a chionn sin atá ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe, lena n-
áirítear pinsin Stáit, agus atá ag maireachtáil ina n-aonar. Íoctar é freisin le daoine 
faoi bhun 66 bliain d'aois atá ina gcónaí leo féin agus atá ag fáil íocaíochtaí áirithe, 
Pinsean na nDall san áireamh. 

Ón bhfianaise a tugadh thug an tOifigeach Achomhairc ar aird gur dheimhnigh 
cúramóir lánaimseartha an achomharcóra go raibh sé ina chónaí go lánaimseartha 
ag seoladh an achomharcóra.  

Tháinig an tOifigeach Achomhairc ar an gconclúid nach n-íoctar an Liúntas do 
Mhaireachtáil Aonair ach amháin le daoine atá ina gcónaí leo féin agus a 
chomhlíonann na critéir mar atá leagtha amach sa reachtaíocht leasa shóisialaigh.  

 
Toradh:  
Dícheadaíodh an t-achomharc. 
 

 
 



Tuarascáil Bhliantúil na hOifige Achomhairc Leasa Shóisialaigh 2021 

 

59 

 

Pinsean Easláine 
 
Cás-Staidéar 13: P insean Easláine - Cáilitheacht 

Cinneadh Achomair 
 
An Cheist:  
Cáilitheacht – coinníollacha ranníocaíochta. 
 
Cúlra:  
Rinne an t-achomharcóir iarratas ar Phinsean Easláine trí Údaráis Slándála Sóisialta 
na hIorua. Rinneadh a hiarratas a dhícheadú ar na forais nár chomhlíon sí na 
coinníollacha ranníocaíochta. Thug an t-achomharcóir le fios gur bhog sí go dtí an 
Iorua tar éis di a céim ollscoile a chríochnú i mBealtaine 2013 agus nach raibh sí in 
ann obair a fháil in Éirinn ag an am. Thug sí le fios go raibh sí ina mac léinn 
lánaimseartha go dtí gur chríochnaigh sí a céim tar éis di an Ardteistiméireacht a 
chríochnú in 2010. Cheistigh sí conas a bheifí ag súil go bhfaigheadh sí na 
ranníocaíochtaí a theastaigh nuair a bhí sí ina mac léinn lánaimseartha. Mhaígh sí go 
raibh an córas dolúbtha agus nár chuir sé a cuid cúinsí san áireamh agus gur bhraith 
sí go raibh leatrom á dhéanamh uirthi. 
 
Breithniú:  
Féadfaidh duine a bheith i dteideal pinsean pro rata a fháil nuair a bhíonn 
ranníocaíochtaí árachais shóisialta acu i mBallstát amháin eile ar a laghad den AE nó 
i dtír lena bhfuil comhaontú déthaobhach slándála sóisialaí ag Éirinn. Ionas go 
mbeidh feidhm ag comhaontú déthaobhach, ní mór go raibh an duine i bhfostaíocht 
inárachaithe ar feadh seachtaine amháin ar a laghad in Éirinn agus go raibh ar a 
laghad 52 ranníocaíocht cháilitheacha aige/aici, cibé acu a íocadh iad nó a 
creidiúnaíodh iad faoi reachtaíocht na hÉireann. Thaispeáin taifead árachais 
shóisialta an achomharcóra go raibh ceithre ranníocaíocht íoctha aici agus nach raibh 
aon ranníocaíochtaí creidiúnaithe aici.  
Chinn an tOifigeach Achomhairc nár chomhlíon an t-achomharcóir na coinníollacha 
chun Pinsean Easláine pro-rata a fháil.  
 
Toradh:  
Dícheadaíodh an t-achomharc. 
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Cás-Staidéar 14: P insean Easláine - Cáilitheacht 

Cinneadh Achomair 
 
An Cheist: Cáilitheacht - éagumasach go buan chun oibre. 
 
Cúlra:  
Cheadaigh an Roinn iarratas an achomharcóra ar Phinsean Easláine ar na forais nach 
raibh sí éagumasach go buan ar gach cineál oibre ar feadh a saoil. Rinneadh an t-
achomharcóir, 43 bliana d'aois, a dhiagnóisiú le pian droma ainsealach agus imní 
mhór. Chuir an t-achomharcóir in iúl go raibh dúlagar agus imní uirthi agus go raibh 
ceithre dhiosca tultite aici agus go raibh sí ag feitheamh ar obráid.  
 
Breithniú:  
Foráiltear in Alt 118 den Acht agus in Airteagal 76 de Rialacháin 2007 nach 
mbronntar Pinsean Easláine ar dhuine ach mura mbíonn ar chumas duine go buan 
chun obair a dhéanamh. Sásaítear an coinníoll seo nuair, ag an tráth a dhéantar 
éileamh, nach raibh ar chumas duine go leanúnach chun obair a dhéanamh ar feadh 
dhá mhí dhéag agus más dóchúil nach raibh ar a gcumas obair a dhéanamh ar feadh 
dhá mhí dhéag sa bhreis air sin, nó má dheimhnítear go bhfuil an t-éagumas den 
chineál sin nach dóchúil go mbeidh ar chumas an duine oibriú i gcaitheamh a saoil. 
Thuairiscigh an Dochtúir Teaghlaigh go n-imrítear tionchar measartha go trom ar an 
achomharcóir maidir le meabhairshláinte/iompar, crochadh/iompar, suí/éirí agus 
seasamh. Deimhníodh go n-imrítear tionchar measartha uirthi i dtaobh 
cothromaíochta/comhordú, síneadh, cromadh/dul ar a glúine/dul ar a gogaide, agus 
staighre agus dréimirí a dhreapadh. Léiríodh nach raibh difear á dhéanamh dá 
cumas i ngach catagóir eile. 
Bhí an t-achomharcóir ag freastal ar speisialtóir agus ar mháinlia maidir lena droim 
agus bhí sí ag freastal ar chomhairleoireacht le haghaidh imní. Bhí sí ag glacadh 
cógas forordaithe agus measadh go leanfadh na riochtaí a bheith uirthi ar feadh 
tréimhse éiginnte.  
Thug an t-achomharcóir le fios gur fhulaing sí imní ar feadh a saoil agus ó phian 
ainsealach droma ar feadh 5 bliana. Bhí tionchar ag a cuid riochtaí uirthi i ngach gné 
dá saol, ní raibh sí in ann gnáth-obair tí nó siopadóireacht a dhéanamh agus ní raibh 
sí in ann siúl ach ar feadh tréimhsí gearra mar gheall ar phian ina cosa. 
Ón bhfianaise leighis a cuireadh isteach agus ó chuntas an achomharcóra féin ar 
thionchair a cuid riochtaí, bhí an tOifigeach Achomhairc sásta gur dhócha go mbeadh 
an t-achomharcóir éagumasach chun oibre ar feadh a saoil agus, dá bhrí sin, gur 
chomhlíon sí na critéir leighis don Phinsean Easláine. 
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Toradh:  
Ceadaíodh an t-achomharc. 
 

 

Sochar Breoiteachta 
 
Cás-Staidéar 15: Sochar Breoiteachta - Cáilitheacht 

Cinneadh Achomair 
 
An Cheist: Cáilitheacht - éagumasach chun oibre. 
 
Cúlra:  
Dhícheadaigh an Roinn iarratas an achomharcóra ar Shochar Breoiteachta ar an 
bhforas nach raibh sí éagumasach chun oibre. Bhí an t-achomharcóir, a bhí ina 40idí, 
fostaithe i gcúram leanaí. 
Thug tuairisc ó dhochtúir teaghlaigh i gcomhad diagnóis ar phian íochtar an droma 
agus thug sí breac-chuntas go gcuirfeadh an riocht bac ar an achomharcóir filleadh 
ar an obair ar feadh 3 mhí nó níos lú. Thuairiscigh an Dochtúir Teaghlaigh go raibh 
tionchar beag ag an achomharcóir maidir le tógáíl/iompar, cromadh/dul ar a 
glúine/suí/éirí. Ní raibh an t-achomharcóir ag freastal ar speisialtóir agus níor 
ordaíodh cógas di. Léirigh tuarascáil raideolaíochta go raibh spondalóis lumbach 
éadrom ag an achomharcóir. Luaigh litir ó dhochtúir teaghlaigh eile nach raibh an t-
achomharcóir ábalta filleadh ar a slí bheatha reatha. 
Tar éis measúnú a dhéanamh, fuair Measúnóir Leighis na Roinne (MA) gurb ionann 
éagumas an achomharcóra agus pian íochtar an droma agus go raibh pian mheicniúil 
uirthi. D'aithin an MA roinnt srianta maidir le hobair throm agus raon gluaiseachta 
agus thug sé ar aird gur fhreastail an t-achomharcóir ar fhisiteiripe agus gur ghlac sí 
anailgéise de réir mar ba ghá. Bhí an MA den tuairim go raibh an t-achomharcóir in 
ann obair éadrom nó mheasartha, nach bhfuil an-sciliúil go sciliúil a dhéanamh agus 
nár dheimhnigh sí srianta go mór, rud a thug le fios go raibh cumas aici obair 
oiriúnach a dhéanamh, lena n-áirítear obair éadrom agus neamhghníomhach. 
Dúirt an t-achomharcóir go raibh sí fós i bpian agus go raibh airtríteas, riocht buan, 
uirthi. Bhí imní uirthi maidir le cógais frith-athlastacha agus d'úsáid sí cógais 
nádúrtha ina n-ionad sin. D'oibrigh sí i gcúram leanaí a bhí an-dian go fisiciúil. Dúirt 
an t-achomharcóir go raibh sí i bpian go leanúnach.  
 
Breithniú:  
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Thug an tOifigeach Achomhairc le fios gur ar an éilitheoir atá an dualgas a 
dheimhniú go gcomhlíonann siad coinníollacha uile na scéime nuair atá éileamh á 
dhéanamh acu ar aon íocaíocht leasa shóisialaigh. Tar éis breithniú a dhéanamh ar 
an bhfianaise leighis sa chás seo agus ar aighneachtaí an achomharcóra, chinn an 
tOifigeach Achomhairc nach raibh an t-achomharcóir éagumasach chun oibre. 
 
Toradh:  
Dícheadaíodh an t-achomharc. 
 

 
Cás-Staidéar 16: Sochar Breoiteachta - Cáilitheacht 

Cinneadh Achomair 
 
An Cheist: Cáilitheacht - coinníollacha ranníocaíochta.  
 
Cúlra:  
Dhícheadaigh an Roinn éileamh an achomharcóra ar Shochar Breoiteachta ar na 
forais nár chomhlíon an t-achomharcóir na coinníollacha ranníocaíochta. Dúirt an t-
achomharcóir go raibh sé féinfhostaithe ó 1985 agus go raibh ÁSPC á íoc aige agus 
gur chreid sé go raibh sé i dteideal Sochar Breoiteachta a fháil. 
                                                                                                             
Breithniú:  
Scéim atá bunaithe ar árachas sóisialach é Sochar Breoiteachta do dhaoine atá 
éagumasach chun oibre mar gheall ar bhreoiteacht. Tá na coinníollacha cáilitheacha 
maidir le ranníocaíochtaí ÁSPC le fáil in Alt 41 den Acht. Ní mór dóthain 
ranníocaíochtaí ÁSPC a bheith ag duine ag aicme A, H, E agus P sna blianta ábhartha 
chun cáiliú. Ceanglaíodh ar an achomharcóir sa chás seo 39 ranníocaíocht ar a 
laghad a bheith íoctha aige nó curtha chun sochair dó sa bhliain chánach rialaithe 
(2019) nó 26 ranníocaíocht a bheith íoctha aige sa bhliain ranníocaíochta rialaithe 
(2018 agus 2019) ag aon cheann de na haicmí ábhartha ÁSPC.  
Chinn an tOifigeach Achomhairc nár chomhlíon an t-achomharcóir ceachtar de na 
coinníollacha toisc nach raibh ach ranníocaíochtaí ar ráta aicme S íoctha aige nach 
gcomhlíonann na coinníollacha ranníocaíochta i leith an tSochair Bhreoiteachta.  
 
Toradh:  
Dícheadaíodh an t-achomharc. 
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Cás-Staidéar 17: Sochar Breoiteachta - Ráta Íocaíochta 

Cinneadh Achomair  
 
An Cheist: Ráta íocaíochta.  
 
Cúlra:  
Bronnadh Sochar Breoiteachta ar an achomharcóir ón 21 Nollaig 2020 ar ráta 
laghdaithe. 
 
Breithniú:  
Foráiltear in Airteagal 27 de Rialacháin 2007 nuair is lú tuilleamh duine ná €300.00 
sa tseachtain sa bhliain rialaithe ranníocaíochtaí (2018 sa chás seo) tá ráta 
laghdaithe sochair bhreoiteachta iníoctha. Mhaígh an t-achomharcóir gur léirigh a 
tuairisceán cánach ioncaim don bhliain 2018 ioncam €12,880. Dúirt sí gur 
dheimhnigh sí gurbh ionann a meánioncam seachtainiúil don bhliain agus thart ar 
€240 agus, ar an mbonn sin, go raibh sí i dteideal ráta iomlán an tSochair 
Bhreoiteachta a fháil. Bunaithe ar thaifid na Roinne, bhí tuilleamh ináirithe €11,375 
ag an achomharcóir in 2018, rud a thug olltuilleamh seachtainiúil €218.75. Bhí an t-
achomharcóir i dteideal ráta laghdaithe €131.00 in aghaidh na seachtaine dá bharr 
seo.  
Chinn an tOifigeach Achomhairc gur bronnadh an ráta teidlíochta do Shochar 
Breoiteachta, faoi mar a cinneadh agus tagairt á déanamh do leibhéal tuillimh 
ináirithe an achomharcóra sa bhliain rialaithe ranníocaíochtaí i gcomhréir leis an 
reachtaíocht rialaithe. 
 
Toradh:  
Dícheadaíodh an t-achomharc. 
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Cás-Staidéar 18: Sochar Breoiteachta - Cáilitheacht 

Cinneadh Achomair  
 
An Cheist: Cáilitheacht – leighis. 
 
Cúlra:  
Foráiltear in Alt 40 (3) (a) den Acht, chun críocha aon fhorála den Acht a bhaineann 
le Sochar Breoiteachta, nach gcaithfear le lá maidir le duine faoi árachas mar lá 
éagumais chun oibre murach go bhfuil an duine éagumasach chun oibre ar an lá sin. 
Bhí Sochar Breoiteachta á fháil ag an achomharcóir ó Mheán Fómhair 2019, 
diagnóisíodh le heachtra mheasartha dhúlagair í. Tar éis athbhreithniú a bheith 
déanta ag an Roinn cinneadh nach raibh sí éagumasach chun oibre. Bhí Measúnóir 
Leighis na Roinne (MA) den tuairim go raibh an t-achomharcóir in ann obair éadrom 
a dhéanamh. Ba thuarascáil leighis a chuir Dochtúir Teaghlaigh an achomharcóra i 
gcrích i mí an Mhárta 2021 a dheimhnigh go raibh difear measartha á dhéanamh ag 
a riocht di maidir le cothromaíocht/comhordú agus amharc le difear éadrom á 
dhéanamh ag a riocht di maidir le meabhairshláinte/iompar. Léirigh tuarascáil an MA 
i Meitheamh 2021 go raibh difear éadrom á dhéanamh ag a riocht don achomharcóir 
maidir le meabhairshláinte agus amharc agus go raibh difear normálta/éadrom ag a 
riocht di maidir le cothromaíocht/comhordú. Thug an MA ar aird gur thuairiscigh an 
t-achomharcóir go raibh sí ag déileáil le gníomhaíochtaí a bhaineann le maireachtáil 
laethúil, cúram an bhaile agus gníomhaíochtaí seachtracha, agus bunaithe ar an 
bhfianaise leighis a bhí ar fáil go raibh sí in ann filleadh ar an obair agus go raibh an 
t-achomharcóir in ann obair éadrom a dhéanamh. 
 
Breithniú:  
Tá na forálacha reachtaíochta a bhaineann le Sochar Breoiteachta leagtha amach in 
Ailt 40 go 46 den Acht agus in Airteagail 20 go 28 de Rialacháin 2007. Foráiltear in 
Alt 40 (3) (a) den Acht, chun críocha aon fhorála den Acht seo a bhaineann le 
Sochar Breoiteachta, nach gcaithfear le lá maidir le duine faoi árachas mar lá 
éagumais chun oibre murach go bhfuil an duine éagumasach chun oibre ar an lá sin. 
Luaigh an tOifigeach Achomhairc an éagsúlacht tuairime idir Dochtúir Teaghlaigh an 
achomharcóra agus MA na Roinne maidir le conas a bhí a riochtaí ag dul i bhfeidhm 
ar a cumas. Bunaithe ar iomlán na fianaise, lena n-áirítear cur síos an achomharcóra 
féin ar a cuid srianta, chinn an tOifigeach Achomhairc nár deimhníodh go raibh an t-
achomharcóir fós éagumasach chun oibre. 
  
Toradh:  
Dícheadaíodh an t-achomharc. 



Tuarascáil Bhliantúil na hOifige Achomhairc Leasa Shóisialaigh 2021 

 

65 

 

 

 
Cás-Staidéar 19: Sochar Breoiteachta - Cáilitheacht 

Cinneadh Achomair 
 
An Cheist: Cáilitheacht - coinníollacha ranníocaíochta. 
 
Cúlra:  
Rinne an t-achomharcóir éileamh ar Shochar Breoiteachta i ndáil le roinnt seachtainí 
in 2020. Rinne an Roinn an t-éileamh a dhícheadú ar na forais nach raibh ar a 
laghad 39 ranníocaíocht ÁSPC íoctha nó creidiúnaithe sa bhliain chánach ábhartha 
(2018) ag an achomharcóir nó 26 ranníocaíocht ar a laghad íoctha in 2017 agus 
2018 araon. 
Mhaígh an t-achomharcóir gur íocadh 48 ranníocaíocht in 2020.  
 
Breithniú:  
Scéim atá bunaithe ar árachas sóisialach é Sochar Breoiteachta do dhaoine atá 
éagumasach chun oibre mar gheall ar bhreoiteacht. Tá na coinníollacha cáilitheacha 
maidir le ranníocaíochtaí ÁSPC le fáil in Alt 41 den Acht.  
Tháinig an tOifigeach Achomhairc ar an gconclúid go raibh 31 ranníocaíocht ÁSPC 
íoctha ag an achomharcóir in 2018 agus nár íocadh aon ranníocaíochtaí in 2017. 
Ceanglaítear leis an reachtaíocht nach mór 39 ranníocaíocht ar a laghad a bheith 
íoctha nó curtha chun sochair ag duine sa bhliain iomlán dheiridh ranníocaíochta 
roimh thús na bliana ina ndéantar an t-éileamh (b'ionann an bhliain ábhartha agus 
2018 sa chás seo) nó 26 ranníocaíocht ar a laghad a bheith íoctha aige/aici i ngach 
ceann den dara bliain dheiridh ranníocaíochta (2018) agus den tríú bliain iomlán 
ranníocaíochta (2017) roimh thús na bliana ina ndéantar an t-éileamh. 
Chinn an tOifigeach Achomhairc nár chomhlíon an t-achomharcóir na coinníollacha 
ranníocaíochta chun Sochar Breoiteachta a fháil mar atá leagtha síos sa reachtaíocht.  
 
Toradh:  
Dícheadaíodh an t-achomharc. 
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Cás-Staidéar 20: Sochar Breoiteachta - Ráta Feabhsaithe 

Cinneadh Achomair 
 
An Cheist: Teidlíocht ar ráta feabhsaithe do Covid -19. 
 
Cúlra:  
Bhí Sochar Breoiteachta á fháil ag an achomharcóir ar feadh tréimhse 8 lá le linn 
2020. Rinneadh a héileamh ar ráta méadaithe de Shochar Breoiteachta a dhícheadú 
ar na forais nár léirigh an fhianaise leighis teidlíocht. Ina hachomharc, mhaígh an t-
achomharcóir, mar gheall ar nádúr a gairme agus toisc go raibh sí ag fanacht le 
tástáil Covid-19 agus torthaí ag an am sin, nár cheart pionós a ghearradh uirthi as 
cloí le beartas sláinte poiblí. 
 
Breithniú:  
Foráiltear le halt 40(7) den Acht go n-íocfar ráta méadaithe de Shochar Breoiteachta 
sa chás go ndeimhnítear gur diagnóisíodh go bhfuil Covid-19 ar an duine, go 
gcuirtear in iúl dó/di gur foinse dóchúil ionfhabhtaithe Covid-19 é nó í, nó gur 
treoraíodh é nó í chun féinaonrú a dhéanamh. Sonraítear in Airteagal 28Q de 
Rialacháin 2007 an bealach ina soláthrófar diagnóisí, fógraí agus treoracha faoi Alt 
40(7) den Acht. Thug an Roinn le fios nár chuir an t-achomharcóir an t-eolas ar fáil 
lena hiarratas ar íocaíocht fheabhsaithe nó ina dhiaidh sin, in ainneoin gur tairgeadh 
dhá dheis di é sin a dhéanamh.  
Chinn an tOifigeach Achomhairc nár léirigh an t-achomharcóir teidlíocht ar ráta 
méadaithe den Sochar Breoiteachta don tréimhse atá i gceist, toisc nár cuireadh an 
fhaisnéis riachtanach ar fáil. 
 
Toradh:  
Dícheadaíodh an t-achomharc. 
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Liúntas Míchumais 
 
Cás-Staidéar 21: Liúntas Míchumais - Cáilitheacht 

Éisteacht ó Bhéal  
 
An Cheist: Cáilitheacht – leighis. 
 
Cúlra:  
Dhiúltaigh an Roinn iarratas an achomharcóra ar an mbunús raibh srian 
substainteach air glacadh le fostaíocht oiriúnach, mar gheall ar mhíchumas 
sonraithe, a measadh a leanfadh ar feadh bliain amháin, ar a laghad. Cuireadh 
oideachas ar an achomharcóir, atá sna 20idí, go dtí an tríú leibhéal. 
Bhí printíseacht san earnáil fáilteachais críochnaithe ag an achomharcóir agus bhí sé 
ag obair san earnáil sin roimhe seo freisin. Mhaígh an t-achomharcóir nach raibh sé 
fostaithe agus nach raibh sé ar feadh 2 go 3 bliana mar gheall ar shaincheisteanna a 
bhaineann le imní agus dúlagar. 
Diagnóisíodh go raibh neamhord imní aige agus bhíothas ag súil go leanfadh an 
riocht ar aghaidh ar feadh 1 go 2 bhliain. Thug an Dochtúir Teaghlaigh le fios go 
raibh sé oiriúnach le haghaidh oibre/oiliúna ar mhaithe le cuspóirí athshlánaithe. 
Thug an phróifíl chumais/mhíchumais ina ndéantar measúnú leighis ar an difear a 
dhéanann riocht an achomharcóra maidir le 16 ghníomhaíocht laethúla le fios go 
raibh difear mór á dhéanamh ag na riochtaí don achomharcóir maidir le 
meabhairshláinte agus difear normálta á dhéanamh ag na riochtaí maidir leis na 15 
chatagóir eile.  
 
Éisteacht ó Bhéal: 
Thug an t-achomharcóir le fios nach raibh aon íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil aige 
agus go raibh a thuismitheoirí ag tacú leis. Dúirt an t-achomharcóir nach raibh cúrsa 
tríú leibhéal críochnaithe aige. 
Ní raibh an t-achomharcóir ag fáil aon chóir leighis nó ag glacadh aon chógais faoi 
láthair. 
Dúirt an t-achomharcóir go raibh sé ag streachailt le himní ar feadh na mblianta. 
Nuair a d'oibrigh sé i dtionscal na n-óstán bhí go leor daoine timpeall air, rud a 
d'fhág go raibh taomanna scaoll ag dul dó go leanúnach. Chuir an t-achomharcóir in 
iúl gur féidir leis idirghníomhú le daoine eile lena n-áirítear cairde agus gur féidir leis 
dul amach chuig an teach tábhairne agus caiféanna. 
Chuir an t-achomharcóir in iúl go raibh sé beartaithe aige coinne a lorg le síciatraí nó 
síceolaí agus gheall sé fianaise a chur isteach laistigh de 21 lá ón éisteacht ó bhéal.  
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Breithniú:  
Ba í an cheist a bhí le freagairt ag an Oifigeach Achomhairc ná cibé acu an raibh nó 
nach raibh srian substainteach ar an achomharcóir chun tabhairt faoi obair a bheadh 
oiriúnach murach sin agus aird ar a aois, taithí agus cáilíochtaí agus, má bhí srian 
air, cibé acu ar lean nó nár lean é seo nó an mbeadh nó nach mbeadh súil réasúnta 
leis go leanfadh é seo ar feadh tréimhse bliana, ar a laghad, i gcomhréir leis an 
reachtaíocht ábhartha. 
Chuir an tOifigeach Achomhairc san áireamh riochtaí sláinte an achomharcóra, nach 
raibh sé ag fáil cóireála ná cógas agus a mhéid a rinne sé difear dá ghníomhaíochtaí 
maireachtála laethúla, faoi mar a dheimhnigh a DG. Thug an tOifigeach Achomhairc 
dá aire an fhianaise leighis a chuir an t-achomharcóir ar fáil agus an cur síos a rinne 
sé ar an tionchar a bhí ag a riocht ar a chuid gníomhaíochtaí laethúla. Thug an 
tOifigeach Achomhairc a aois, a stair oibre agus a chúlra oideachais ar aird mar aon 
leis an bhfaisnéis bhreise a cuireadh ar fáil ag an éisteacht ó bhéal lena n-áirítear 
rún luaite an achomharcóra coinne a lorg le síciatraí/síceolaí, ach níor cuireadh aon 
fhianaise bhreise air sin ar fáil. 
Cé gur ghlac an tOifigeach Achomhairc leis go raibh srian éigin ar an achomharcóir 
mar thoradh ar a riocht sláinte, ní raibh sí sásta gur thacaigh an fhianaise leis an 
tátal a bhaint as go raibh srian substainteach ar an achomharcóir tabhairt faoi 
fhostaíocht a bheadh oiriúnach murach sin, agus aird ar a aois, a thaithí agus a 
cháilíochtaí.  
 
Cinneadh: Dícheadaíodh an t-achomharc.  
 

 
Cás-Staidéar 22: Liúntas Míchumais - Cáilitheacht 

Éisteacht ó Bhéal 
 
An Cheist: Cáilitheacht – leighis. 
 
Cúlra:  
Dhiúltaigh an Roinn iarratas an achomharcóra ar an mbunús raibh srian 
substainteach air glacadh le fostaíocht oiriúnach, mar gheall ar mhíchumas 
sonraithe, a measadh a leanfadh ar feadh bliain amháin, ar a laghad. Cuireadh 
oideachas ar an achomharcóir, atá sna 50idí, go dtí an dara leibhéal agus bhí sé ag 
obair san earnáil cúraim sláinte sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn. 
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Diagnóisíodh go raibh oisté-airtríteas cromáin ag an achomharcóir ó 2016 a 
mheastar a leanfaidh ar aghaidh ar feadh tréimhse éiginnte, agus d'fhreastal sé ar 
speisialtóir ortaipéideach agus bhí se ag fanacht le hathchur cromáin.  
Dúirt an t-achomharcóir ina fhianaise go raibh imní mhór air, go raibh sé bacach, go 
raibh sé i bpian mór agus cé go raibh gá le hobráid phráinneach ar chos amháin, go 
bhfuil an cos eile ag dul in olcas go tapa. Chuaigh gníomhaíochtaí laethúla i 
bhfeidhm go mór air. Bhraith sé nach mbeadh cead aige aon láimhsiú a dhéanamh 
sa riocht ina raibh sé. Dúirt Dochtúir Teaghlaigh an achomharcóra go raibh an t-
achomharcóir an-teoranta ag pian agus righneas ina chromán, nach raibh sé in ann 
aon obair fhisiciúil a dhéanamh agus gur tugadh cógas breise dó. 
 
Éisteacht ó Bhéal: 
Ag éisteacht ó bhéal dheimhnigh an t-achomharcóir go ndeachaidh obráid ar a 
chromán. D'fhág an obráid é le poll ina dhroim agus bhí a chos chlé níos giorra ná a 
chos dheas. Bhí coinne ag an achomharcóir lena shainchomhairleoir an lá dár gcionn 
chun a théarnamh go dtí seo a mheas.  
Mar gheall ar shrianta Covid-19, ní raibh an t-achomharcóir in ann freastal ar 
ospidéal sa Ríocht Aontaithe le haghaidh cóireála le haghaidh deacrachtaí análaithe. 
Ní raibh aon dáta ná plean i bhfeidhm don achomharcóir go mbeadh obráid ar a 
chromán deas. Dheimhnigh an t-achomharcóir go raibh Sochar Breoiteachta á fháil 
aige agus gur deimhníodh go raibh sé neamhábalta chun oibre ar feadh 6 mhí eile. 
 
Breithniú:  
Thug an tOifigeach Achomhairc ar aird riocht sláinte an achomharcóra, an chóireáil 
atá á fáil aige agus a bhfuil sé ag lorg agus a mhéid a chuaigh sé i bhfeidhm ar a 
ghníomhaíochtaí laethúla maireachtála mar a dheimhnigh a dhochtúir teaghlaigh, an 
fhianaise bhreise leighis a cuireadh ar fáil agus cur síos an achomharcóra ar an gcaoi 
a ndeachaigh a riocht i bhfeidhm ar a ghníomhaíochtaí laethúla.  
Tháinig an tOifigeach Achomhairc ar an gconclúid go raibh an t-achomharcóir srianta 
go mór ó bheith ag tabhairt faoi fhostaíocht oiriúnach ag féachaint dá aois, dá 
cháilíochtaí agus dá thaithí mar atá sonraithe sa reachtaíocht rialaithe.  
 
Cinneadh: Ceadaíodh an t-achomharc. 
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Cás-Staidéar 23: Liúntas Míchumais - Cáilitheacht 

Cinneadh Achomair 

An Cheist: Cáilitheacht – leighis. 

 

Cúlra: 

Diagnóisíodh go raibh neamhord de chuid Speictream an Uathachais ag an 
achomharcóir, 15 bliana d'aois, agus measadh go leanfadh na riochtaí ar feadh 
tréimhse éiginnte. Dhícheadaigh an Roinn a iarratas ar an mbunús raibh srian 
substainteach air glacadh le fostaíocht oiriúnach, mar gheall ar mhíchumas 
sonraithe, a measadh a leanfadh ar feadh bliain amháin, ar a laghad. Bhí an t-
achomharcóir ag freastal ar mheánscoil phríomhshrutha agus de bharr a aoise ní 
raibh aon stair fostaíochta aige. 

Breithniú: 

Thug an phróifíl cumais/míchúmais tuairisc a rinne an DG le fios go raibh difear 
éadrom á dhéanamh ag a riocht don achomharcóir maidir le meabhairshláinte agus 
amharc agus go raibh difear normálta/éadrom ag a riocht di maidir le 
foghlaim/clisteacht. Deimhníodh go raibh gach catagóir eile normálta. Níor thug a 
dhochtúir teaghlaigh le fios cibé ar mheas sé go raibh an t-achomharcóir oiriúnach le 
haghaidh oibre/oiliúna chun críocha athshlánaithe. Thug an fhianaise leighis le fios 
nach raibh an t-achomharcóir faoi shainchúram. Bhí cógas ordaithe á thógáil aige le 
haghaidh asma.  
Chuir máthair an achomharcóra in iúl go raibh mórcheisteanna ag a mac maidir le 
cumarsáid a dhéanamh le daoine de gach aois agus gur theastaigh tacaíocht a 
thuismitheoirí uaidh le gnáthghníomhaíochtaí an ghnáthshaoil. Mhaígh sí nach raibh 
scileanna eagrúcháin agus réitithe fadhbanna ag a mac agus cé gur fhreastail sé ar 
scoil phríomhshrutha fuair sé tacaíocht nuair a bhí gá leis le sosanna rialta.  

San fhoirm iarratais dúirt an t-achomharcóir nach féidir leis díriú ar feadh i bhfad ar 
aon ní. Thug sé le fios go raibh sé ag streachailt le hidirghníomhú le daoine agus go 
raibh fadhbanna aige le seasamh, an staighre a dhreapadh agus iompar poiblí a 
úsáid. Dúirt sé go raibh mórán teacht aniar ann agus nach raibh sé in ann suí ar 
feadh tréimhsí fada mar gheall nach féidir leis díriú ar feadh i bhfad ar aon ní agus 
go bhfuil deacrachtaí aige le cothromaíocht. Dúirt sé go raibh scileanna maithe 
teicneolaíochta aige ach go raibh deacrachtaí aige ag scríobh agus ag piocadh suas 
míreanna beaga.  
Thug an tOifigeach Achomhairc ar aird , ós rud é go raibh an t-achomharcóir in aois 
scoile agus nach raibh aon stair fostaíochta aige, go gcaithfidh sé an t-achomharc a 
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chinneadh trí thagairt don tionchar dóchúil a bheidh ag riocht an achomharcóra ar 
ionchais fostaíochta amach anseo.  

Chinn an tOifigeach Achomhairc, cé go raibh roinnt srianta ag an achomharcóir mar 
gheall ar a riocht, nach raibh sí sásta bunaithe ar an bhfianaise go raibh srian 
suntasach curtha ar an achomharcóir fostaíocht a ghlacadh air féin a bheadh 
oiriúnach, murach sin, ag féachaint dá aois, dá thaithí agus dá cháilíochtaí. 
 
Toradh: 
Dícheadaíodh an t-achomharc 
 

 
Cás-Staidéar 24: Liúntas Míchumais - Teidlíocht a Dheimhniú 

Cinneadh Achomair  
 
An Cheist:  
Gan faisnéis ar fáil chun teidlíocht a dheimhniú. 

 

Cúlra:  
Dhícheadaigh an Roinn iarratas an achomharcóra ar Liúntas Míchumais ar na forais 
gur theip ar an achomharcóir an fhaisnéis a iarradh a chur isteach d'fhonn teidlíocht 
an achomharcóra a dheimhniú. Nuair a cuireadh iarratas an achomharcóra faoi 
bhráid na Roinne, bhí sé neamhiomlán agus d'iarr an Roinn faisnéis maidir le cuntais 
bhainc, faisnéis leighis, sonraí fostaíochta, trí cheist gan freagra ar an bhfoirm 
iarratais agus sonraí maidir le modh íocaíochta tosaíochta an achomharcóra.  
 
Breithniú:  
Ní dhearna an t-achomharcóir aon argóint ina fhógra achomhairc ach chuir sé ráitis 
isteach le haghaidh cuntas bainc amháin agus sonraí maidir lena riocht sláinte.  
Tar éis dó an t-ábhar a chuir an t-achomharcóir isteach a athbhreithniú, chinn an 
tOifigeach Achomhairc nár chuir an t-achomharcóir an fhaisnéis uile a d'iarr an Roinn 
isteach chun a acmhainn agus a riocht sláinte a mheas.  
 
Toradh:  
Dícheadaíodh an t-achomharc. 
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Athbhreithniú Alt 317:  
Ina dhiaidh sin, d'iarr an t-achomharcóir go ndéanfaí athbhreithniú ar chinneadh an 
Oifigigh Achomhairc agus chuir sé eolas breise ar fáil maidir lena chuntais bhainc, 
stair fostaíochta agus thug sé freagraí ar na ceisteanna a bhí fós le freagairt san 
fhoirm iarratais. 
Rinne an tOifigeach Achomhairc athbhreithniú ar a chinneadh i bhfianaise na 
faisnéise nua a cuireadh ar fáil agus bhain sé de thátal as gur chomhlíon an t-
achomharcóir na coinníollacha teidlíochta go léir. 
 
Toradh:  
Ceadaíodh an t-achomharc. 
 

 
Cás-Staidéar 25: Liúntas Míchumais - Cáilitheacht 

Cinneadh Achomair 
 
An Cheist: Cáilitheacht – leighis. 
 
Cúlra:  
Dhícheadaigh an Roinn iarratas an achomharcóra ar Liúntas Míchumais ar na forais 
nach raibh srian suntasach air fostaíocht oiriúnach a ghlacadh. Diagnóisíodh go  
raibh míchumas intleachtúil ag an achomharcóir agus ní raibh fostaíocht aige riamh. 
Dúirt an t-achomharcóir nach raibh aon oideachas foirmiúil air. 
 
Breithniú:   
Ba í an cheist a bhí os comhair an Oifigigh Achomhairc ná an raibh an t-
achomharcóir srianta go mór ó thaobh fostaíocht a ghlacadh ar láimh bheadh 
oiriúnach murach sin, agus aird ar a aois, a thaithí agus a cháilíochtaí. 
Dúirt an t-achomharcóir go raibh tionchar ag a riocht ar a mheabhairshláinte sa 
mhéid is narbh fhéidir leis díriú ar feadh i bhfad ar aon ní, go raibh droch-chuimhne 
aige agus go raibh cabhair ag teastáil uaidh le gníomhaíochtaí laethúla. Thug sé le 
fios nach raibh aon tionchar ar a shláinte fhisiciúil. 
Ón bhfianaise a thug an tOifigeach Achomhairc ar aird diagnóis DG maidir le 
míchumas intleachtúil. Níor cuireadh aon stair leighis ná stair mháinliachta ar fáil. 
Tugadh le fios san fhianaise leighis nach raibh an t-achomharcóir ag freastal ar 
speisialtóir. Dúirt an Dochtúir Teaghlaigh nach raibh toradh sainuimhir éirime aige 



Tuarascáil Bhliantúil na hOifige Achomhairc Leasa Shóisialaigh 2021 

 

73 

 

don achomharcóir ach gurb é a thuairim gur chomhlíon an t-achomharcóir na critéir 
maidir le míchumas i dtaca lena leibhéil intleachta.  
Tháinig an tOifigeach Achomhairc ar an gconclúid, bunaithe ar iomlán na fianaise 
agus go háirithe cineál teoranta na fianaise leighis a cuireadh isteach, nár 
deimhníodh go raibh srian suntasach ar an achomharcóir mar gheall ar mhíchumas 
sonraithe a measadh go mairfeadh sé ar feadh tréimhse bliana ar a laghad ag 
tabhairt faoi fhostaíocht oiriúnach. 
 
Toradh:  
Dícheadaíodh an t-achomharc. 
 

 
Cás-Staidéar 26: Liúntas Míchumais - Cáilitheacht 

Cinneadh Achomair 
 
An Cheist: Cáilitheacht – leighis. 
 
Cúlra:  
Diagnóisíodh go raibh fadhb maidir le rothlóir gualainne, pian muiníl agus pian glúine 
ag an achomharcóir, a bhí sna 50idí, a d'fhulaing sí le cúig bliana. Thosaigh an 
fhadhb le timpiste tráchta ar bhóithre 10 bliain roimhe sin. D'oibrigh an t-
achomharcóir mar chúntóir dlí go dtí 2019. 
Dhiúltaigh an Roinn dá hiarratas ar Liúntas Míchumais ar na forais nach raibh srian 
suntasach uirthi fostaíocht oiriúnach a ghlacadh.  
  
Breithniú:   
Thug an tOifigeach Achomhairc ar aird gur oibrigh an t-achomharcóir go deireanach 
trí bliana ó shin mar chúntóir dlí. Thug an t-achomharcóir le fios nach raibh sí in ann 
aon rud trom a iompar mar gheall ar rothlóir muiníl agus gualainne agus go raibh 
pian ghéar ina gualainn nuair a shín sí a lámh. D'fhulaing sí pian ghéar ina rosta 
freisin. Ní raibh sí in ann tréimhsí fada ama a chaitheamh ag léamh, ag scríobh nó 
ag úsáid ríomhaire mar gheall ar an bpian ina muineál, ina gualainn agus sa rosta. 
Dhearbhaigh an fhianaise leighis na siomptóim seo. 
Thug an tOifigeach Achomhairc tuarascáil speisialtóra fisiteiripeoirí ar aird freisin inar 
léiríodh athruithe ainsealacha meathlúcháin. Luaigh litir ó mháinlia ortaipéideach 
comhairleach go raibh srian trom ar shoghluaisteacht an achomharcóra, go cliniciúil, 
agus nach raibh sí in ann oibriú mar gheall ar na siomptóim. Ina theannta sin, luaigh 
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an dochtúir, i bhfianaise nádúr ainsealach a cuid siomptóm, gur measadh go 
bhfanfadh an t-achomharcóir neamhábalta chun oibre mar chúntóir dlí go ceann i 
bhfad. 
Nuair a glacadh leis an bhfianaise ina hiomláine, chinn an tOifigeach Achomhairc go 
raibh srian suntasach ar an achomharcóir fostaíocht oiriúnach a ghlacadh, ag 
féachaint dá haois, dá taithí agus dá cáilíochtaí. 
 
Toradh:  
Ceadaíodh an t-achomharc. 
 

 
Cás-Staidéar 27: Liúntas Míchumais - Cáilitheacht 

Cinneadh Achomair 
  
An Cheist: Cáilitheacht – leighis.  
 
Cúlra:  
Bhí diagnóisí dúlagair, imní agus siondróim iar-chomhtholgtha ag an achomharcóir, 
atá sna 20idí, a thosaigh in 2021 agus a meastar go leanfadh siad ar aghaidh níos lú 
ná trí mhí. Dhiúltaigh an Roinn dá iarratas ar na forais nach raibh srian 
substainteach air tabhairt faoi fhostaíocht oiriúnach, mar gheall ar mhíchumas 
sonraithe ar measadh go réasúnach go leanfadh sé ar feadh bliain amháin.  
D'oibrigh an t-achomharcóir i roinnt post ó 2014 lena fhostaíocht dheireanach mar 
fhear stórais i mí na Samhna 2019. I gceistneoir a chuir an t-achomharcóir i gcrích, 
léirigh sé deacrachtaí lena chuid gníomhaíochtaí laethúla go léir mar gheall ar 
shaincheisteanna meabhairshláinte. Chuir an t-achomharcóir in iúl nach raibh aon 
chógas á úsáid aige.  
Ina aighneacht achomhairc dúirt an t-achomharcóir gur fhág sé a phost mar gheall 
ar a riochtaí sláinte, nach raibh sé in ann obair a dhéanamh agus go raibh cúnamh 
airgeadais ag teastáil uaidh chun a chostais mhaireachtála ó lá go lá a chlúdach. 
 
Breithniú:  
Ba í an cheist a bhí os comhair an Oifigigh Achomhairc ná an raibh an t-
achomharcóir srianta go mór ó thaobh fostaíocht oiriúnach de chineál a d'oirfeadh 
d'aois, do thaithí agus do cháilíochtaí an duine sin. Ina theannta sin, ní mór gur lean 
an míchumas agus an srian gaolmhar, nó gur dócha go leanfaidh siad ar aghaidh ar 
feadh tréimhse bliana ar a laghad. 
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Ón bhfianaise a tugadh in iarratas an achomharcóra agus in achomharc an 
achomharcóra, thug an tOifigeach Achomhairc ar aird riochtaí sláinte an 
achomharcóra agus a mhéid a rinne siad difear dá ghníomhaíochtaí maireachtála 
laethúla, faoi mar a dheimhnigh a DG. Thug an tOifigeach Achomhairc ar aird freisin 
go raibh an phróifíl chumais/mhíchumais, a léiríonn a mhéid a chuaigh riochtaí an 
achomharcóra i bhfeidhm air thar roinnt gníomhaíochtaí ina mairimid go laethúil, 
normálta i 15 de na 16 ghníomhaíocht a ndearnadh próifíliú orthu.  
Ghlac an tOifigeach Achomhairc leis go raibh roinnt deacrachtaí ag an achomharcóir 
mar gheall ar a riochtaí leighis ach nach raibh sé sásta gur thacaigh an fhianaise le 
conclúid go raibh srian suntasach ar an achomharcóir tabhairt faoi fhostaíocht 
oiriúnach, mar gheall ar mhíchumas sonraithe, a meastar go leanfadh sé ar aghaidh 
ar feadh tréimhse bliana ar a laghad. 
 
Toradh:  
Dícheadaíodh an t-achomharc 
 

 
Cás-Staidéar 28: Liúntas Míchumais - Cáilitheacht 

Éisteacht ó Bhéal 
  
An Cheist: Cáilitheacht – leighis. 
 
Cúlra:  
Bhí diagnóisí dúlagar, fibrimiailge agus fréamhánphaite cheirbheacsach ag an 
achomharcóir, a thosaigh i 2010 agus ar measadh go leanfadh sé ar aghaidh ar 
feadh tréimhse éiginnte. 
Dhiúltaigh an Roinn dá iarratas ar na forais nach raibh srian substainteach air 
tabhairt faoi fhostaíocht oiriúnach, mar gheall ar mhíchumas sonraithe ar measadh 
go réasúnach go leanfadh sé ar feadh bliain amháin.  
Chuir GP stair liachta an achomharcóra in iúl siomptóim laethúla ainsealacha tinnitis, 
pian ainsealach agus righneas an mhuiníl, íochtair an droma agus íochtair an fhéimir. 
Dúirt Dochtúir Teaghlaigh an achomharcóra gur measadh go leanfadh na riochtaí 
leighis ar feadh tréimhse éiginnte. 
Níor chomhlánaigh an t-achomharcóir codanna substaintiúla den fhoirm iarratais, 
lena n-áirítear stair oibre agus an chaoi a raibh a bhreoiteacht ag dul i bhfeidhm air. 
Ina aighneacht achomhairc dúirt an t-achomharcóir gur fhág sé a phost mar gheall 
ar a riochtaí leighis, thug sé breac-chuntas ar an gcaoi a ndeachaigh a riochtaí 
leighis i bhfeidhm air i rith gnáthlae. Chuir an t-achomharcóir in iúl go 
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bhfreastalaíonn sé le clinic bainistithe pian, le máinlia ortaipéideach agus 
fisiteiripeoir. 
 
Éisteacht ó Bhéal:  
Ba é an fhianaise a tugadh ag éisteacht ó bhéal ná nár oibrigh an t-achomharcóir ó 
2010 mar gheall ar a riochtaí leighis. Thug an t-achomharcóir breac-chuntas ar a 
riochtaí leighis, an cógas a bhí ordaithe dó agus conas a théann a riochtaí i bhfeidhm 
ar a ghníomhaíochtaí laethúla. Dúirt an t-achomharcóir nach raibh sé in ann oibriú 
agus nach mbeidh sé in ann é sin a dhéanamh amach anseo.  
 
Breithniú:  
Ba í an cheist a bhí os comhair an Oifigigh Achomhairc ná an raibh an t-
achomharcóir srianta go mór ó thaobh fostaíocht oiriúnach de chineál a d'oirfeadh 
d'aois, do thaithí agus do cháilíochtaí an duine sin, mura rud é nach raibh sé faoi 
mhíchumas. Ina theannta sin, ní mór gur lean an míchumas agus an srian gaolmhar, 
nó gur dócha go leanfaidh siad ar aghaidh ar feadh tréimhse bliana ar a laghad. 
Ón bhfianaise a tugadh i bhfoirm iarratais, aighneacht achomhairc agus san 
éisteacht ó bhéal an achomharcóra, thug an tOifigeach Achomhairc ar aird riochtaí 
sláinte an achomharcóra agus a mhéid a rinne siad difear dá ghníomhaíochtaí 
laethúla, faoi mar a dheimhnigh a DG. Thug an tOifigeach Achomhairc ar aird freisin 
go raibh an phróifíl chumais/mhíchumais, a léiríonn a mhéid a chuaigh riochtaí an 
achomharcóra i bhfeidhm air thar roinnt gníomhaíochtaí laethúla, ina srian suntasach 
nuair a bhí sé ag tabhairt faoi fhostaíocht.  
Chinn an tOifigeach Achomhairc gur chomhlíon an t-achomharcóir na coinníollacha 
cáilitheacha le haghaidh Liúntais Mhíchumais sa mhéid is go raibh srian suntasach air 
fostaíocht oiriúnach a ghlacadh mar gheall ar mhíchumas sonraithe a rabhthas ag 
súil leis go leanfadh sé ar aghaidh ar feadh tréimhse bliana ar a laghad. 
 
Toradh: Ceadaíodh an t-achomharc. 
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Cás-Staidéar 29: Liúntas Míchumais - Cáilitheacht 

Éisteacht ó Bhéal  
 
An Cheist: Cáilitheacht – leighis. 
 
Cúlra:  
Bhí cos agus rúitín briste ag an achomharcóir, atá sna 30idí, le fosúchán inmheánach 
laghdaithe oscailte mar thoradh ar dhrochghortú ceirde. Dhiúltaigh an Roinn a 
éileamh ar Liúntas Míchumais an mbunús nach raibh srian substainteach air tabhairt 
faoi fhostaíocht oiriúnach mar gheall ar mhíchumas sonraithe.  
Rinne an t-achomharcóir achomharc nach raibh sé in ann obair a dhéanamh de 
bharr nach raibh a chos in úsáid go hiomlán aige. D'fhan sé faoi chúram máinlia 
ortaipéidigh agus bhí sé ag fanacht le hobráid eile chun iarracht a dhéanamh cabhrú 
le gluaiseacht. Thug an t-achomharcóir breac-chuntas freisin ar an mbrú airgeadais 
agus mothúchánach ar a theaghlach.  
 
Éisteacht ó Bhéal:  
Ba í an fhianaise a cuireadh i láthair ag an éisteacht ó bhéal ná go raibh go leor 
bristeacha ag an achomharcóir, go raibh srian mór ar a ghluaiseacht agus go raibh 
pian leanúnach air agus é ag seasamh/siúl mar gheall ar an oisté-airtríteas a bhí mar 
thoradh orthu. Thug a mháinlia le fios nach raibh aon chinnteacht ann go gcabhródh 
obráid le gluaiseacht mhéadaithe agus nach bhfeabhsódh sí airtríteas. Rinne an t-
achomharcóir cur síos breise ar an tionchar ar a mheabhairshláinte agus chuir sé 
fianaise leighis bhreise ar fáil maidir le torthaí ar chógas forordaithe agus scanadh 
CT. 
 
Breithniú:  
Thug an tOifigeach Achomhairc ar aird go raibh stair ghairme an achomharcóra i 
dtógáil, rud nach raibh indéanta ag an am sin mar gheall ar raon srianta 
gluaiseachta an achomharcóra, nach raibh sé in ann meáchan a choinneáil ar a chos 
ná seasamh ar feadh tréimhsí fada. Thug an tOifigeach Achomhairc le fios gur 
mheas Dochtúir Teaghlaigh an achomharcóra go raibh tionchar domhain ag a riocht 
(sa phróifíl chumais/mhíchumais) maidir le cothromaíocht/comhordú, rudaí a 
chrochadh ón talamh/a iompar, cromadh/dul ar a glúine/dul ar a gogaide, suí/éirí, 
staighre/dréimire a dhreapadh agus siúl agus tionchar trom maidir lena 
mheabhairshláinte. Bhí an t-achomharcóir ar chógas le haghaidh oisté-airtríteas agus 
dúlagar. Luaigh an tOifigeach Achomharc leibhéal oideachais agus stair oibre an 
achomharcóra, go háirithe, nádúr na timpeallachta oibre tógála agus an cumas 
fisiciúil riachtanach. 



Tuarascáil Bhliantúil na hOifige Achomhairc Leasa Shóisialaigh 2021 

 

78 

 

Áiríodh leis an bhfianaise a cuireadh i láthair ag an éisteacht ó bhéal tuarascáil 
chomhairleach a dhearbhaigh tinreamh leanúnach an achomharcóra ar an gclinic, a 
streachailt le raon gluaiseachta agus tosach airtríteas iarthrámach.  
Chinn an tOifigeach Achomhairc go raibh srian suntasach ar an achomharcóir 
tabhairt faoi fhostaíocht oiriúnach mar gheall ar mhíchumas sonraithe agus ag 
féachaint dá aois, dá thaithí agus dá cháilíochtaí. 
 
Toradh:  
Ceadaíodh an t-achomharc. 
 

 
Cás-Staidéar 30: Liúntas Míchumais - Cáilitheacht 

Cinneadh Achomair 
 
An Cheist: Cáilitheacht – leighis. 
 
Cúlra:  
Bhí ailse duánach ag an achomharcóir, atá sna 50idí, in 2015 ar cuireadh cóir leighis 
uirthi. Tugadh le fios i dtuarascáil leighis gur fhreastail an t-achomharcóir ar úireolaí. 
Dhiúltaigh an Roinn a éileamh ar Liúntas Míchumais an mbunús nach raibh srian 
substainteach air tabhairt faoi fhostaíocht oiriúnach mar gheall ar mhíchumas 
sonraithe. Bhí oideachas tríú leibhéal ag an achomharcóir agus bhí stair oibre aige 
mar phéintéir/maisitheoir agus mar ghníomhaire tacaíochta teicniúla. Chuir sé cúram 
ar fáil do dhuine dá thuismitheoirí freisin. 
 
Dhiúltaigh an Roinn d'iarratas an achomharcóra ar na forais nach raibh srian 
suntasach air fostaíocht oiriúnach a ghlacadh ar láimh. Thug an phróifíl 
chumais/mhíchumais ina ndéantar measúnú leighis ar an difear a dhéanann riocht 
an achomharcóra maidir le 16 ghníomhaíocht laethúil le fios go raibh difear 
measartha á dhéanamh ag na riochtaí don achomharcóir maidir le 4 ghníomhaíocht 
agus go raibh difear beag á dhéanamh ag na riochtaí maidir le 2 ghníomhaíocht. 
Tuairiscíodh go raibh an 10 gcumas eile normálta. Thuairiscigh an t-achomharcóir, 
mar gheall ar a riocht duáin, nach raibh sé in ann seasamh, suí nó siúl ar feadh 
tréimhsí fada gan pian. Bhí sé so-ghabhálach i leith ionfhabhtuithe agus bhí air 
gléasadh in éadaí teo. Chuir poist DIY a bhain le seasamh nó cromadh tuirse air 
agus chuir siad pian air.  
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Ina fhógra achomhairc, dúirt an t-achomharcóir nár bhraith sé go mbeadh sé in ann 
oibriú go fisiciúil ar feadh seachtaine iomláine. Mhaígh sé gur bhraith sé go 
gcuirfeadh a leibhéal éagumais ar a chumas obair a dhéanamh ar bhonn 
páirtaimseartha agus go mbeadh sé indéanta filleadh ar obair lánaimseartha níos 
déanaí. 
 
Breithniú:  
Thug an tOifigeach Achomhairc ar aird an fhianaise leighis a cuireadh isteach agus 
cuntas an achomharcóra ar thionchar a riochta ar a shaol laethúil. Ar dháta an 
éilimh, bhí an t-achomharcóir rannpháirteach i gcúrsa riaracháin oifige inar shuigh sé 
ar ríomhaire agus ghlac sé sosanna rialta agus bhog sé chun aon phian a mhaolú.  
Ghlac an tOifigeach Achomhairc leis go raibh roinnt deacrachtaí ag an achomharcóir 
mar gheall ar a riocht leighis ach nach raibh sé sásta gur thacaigh an fhianaise le 
conclúid go raibh srian suntasach ar an achomharcóir tabhairt faoi fhostaíocht 
oiriúnach, mar gheall ar mhíchumas sonraithe, a meastar go leanfadh sé ar aghaidh 
ar feadh tréimhse bliana ar a laghad. 
 
Toradh:  
Dícheadaíodh an t-achomharc. 
 

 

Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéime 
 
Cás-Staidéar 31: Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 do Mhac 
Léinn - Cáilitheacht 

Cinneadh Achomair 
 
An Cheist: Cáilitheacht - cláraithe mar mhac léinn lánaimseartha.  
 
Cúlra:  
Tháinig deireadh le cáilitheacht Íocaíocht Dífhostaíochta Paindéime (IDP) an 
achomharcóra le héifeacht ón 3 Meán Fómhair 2021 mar go raibh sé cláraithe mar 
mhac léinn lánaimseartha. 
 
Breithniú:  
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Foráiltear le halt 68N 2(b) den Acht go bhféadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh 
chun dáta a shonrú ar a scoirfidh an IDP. Dúirt an tAire go dtiocfadh deireadh le 
cáilitheacht IDP ón 3 Meán Fómhair 2021 do na héilitheoirí sin atá cláraithe mar 
mhic léinn lánaimseartha don bhliain acadúil 2021/22. 
Ina aighneacht achomhairc dúirt an t-achomharcóir go raibh sé ag cur tús lena thríú 
bliain staidéir ar a chúrsa lánaimseartha sa choláiste, lena n-áireofaí agallaimh le 
haghaidh socrúchán oibre sa tionscal. Thosódh an socrúchán seo i mí an Mhárta 
2022. Mhaígh an t-achomharcóir go mbeadh sé deacair staidéar, agallaimh agus 
fostaíocht pháirtaimseartha a bhainistiú agus d'iarr sé go leanfaí lena íocaíocht go dtí 
go dtosódh a shocrúchán oibre. 
Ba í an cheist roimh an Oifigeach Achomhairc ná an raibh an t-achomharcóir i 
dteideal IDP a fháil tar éis an 3 Meán Fómhair 2021. Ós rud é go raibh an t-éilitheoir 
cláraithe mar mhac léinn lánaimseartha sa bhliain acadúil ábhartha, chinn an 
tOifigeach Achomhairc nach raibh an t-achomharcóir i dteideal na hÍocaíochta 
Dífhostaíochta Paindéime tar éis an dáta ábhartha.  
 
Toradh:  
Dícheadaíodh an t-achomharc. 
 

 
Cás-Staidéar 32: Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 do Mhac 
Léinn - Cáilitheacht 

Cinneadh Achomair  
 
An Cheist: Cáilitheacht - cláraithe mar mhac léinn lánaimseartha.  
 
Cúlra:  
Tháinig deireadh le cáilitheacht Íocaíocht Dífhostaíochta Paindéime (IDP) an 
achomharcóra le héifeacht ón 3 Meán Fómhair 2021 mar go raibh sí cláraithe mar 
mhac léinn lánaimseartha. Ina haighneacht achomhairc mhaígh an t-achomharcóir 
go raibh sí ina mac léinn lánaimseartha ag filleadh ar an gcoláiste i lár mhí Mheán 
Fómhair 2021. Thug sí le fios gur tháinig a tuilleamh páirtaimseartha roimhe seo ó 
fhéinfhostaíocht mar DJ, ach ag an am a chuir sí a hachomharc isteach, nach raibh sí 
in ann filleadh ar an obair seo mar gheall ar shrianta an Rialtais san earnáil 
siamsaíochta agus bhraith sí gur cheart go mbeadh sí i dteideal IDP go leanúnach ar 
an mbonn sin. 
 
Breithniú:  



Tuarascáil Bhliantúil na hOifige Achomhairc Leasa Shóisialaigh 2021 

 

81 

 

Foráiltear le halt 68N 2(b) den Acht go bhféadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh 
chun dáta a shonrú ar a scoirfidh an IDP. Dúirt an tAire go dtiocfadh deireadh le 
cáilitheacht IDP ón 3 Meán Fómhair 2021 do na héilitheoirí sin atá cláraithe mar 
mhic léinn lánaimseartha don bhliain acadúil 2021/22. 
Ba í an cheist a bhí i gceist ná an raibh an t-achomharcóir i dteideal IDP a éileamh 
tar éis an 3 Meán Fómhair 2021. Ós rud é go raibh an t-éilitheoir cláraithe mar mhac 
léinn lánaimseartha, lena cúrsa ag tosú i lár mhí Mheán Fómhair, chinn an tOifigeach 
Achomhairc nach raibh an t-achomharcóir i dteideal na hÍocaíochta Dífhostaíochta 
Paindéime tar éis an dáta ábhartha. 
 
Toradh:  
Dícheadaíodh an t-achomharc. 
 

 
Cás-Staidéar 33: Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 Fostaíocht 
Caillte - Cáilitheacht 

Cinneadh Achomair 
 
An Cheist: Incháilitheacht: cibé ar cailleadh fostaíocht mar iarmhairt dhíreach ar 
Covid-19. 

 
Cúlra:  
Bhí Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 (IDP) á fáil ag an achomharcóir ó 
Bhealtaine go Iúil 2021. Ba é cinneadh na Roinne nár cháiligh sé don íocaíocht don 
tréimhse sin toisc nár chaill sé a fhostaíocht mar iarmhairt dhíreach ar Covid-19 de 
réir Alt 68L(1)(b)(i). 
I measc na fianaise a cuireadh i láthair bhí litir éirí as an achomharcóra chuig a 
fhostóir ag rá go raibh sé ag éirí as a phost mar chúntóir custaiméara mar gheall ar 
chúinsí teaghlaigh pearsanta gan choinne a bhain le Covid-19 agus comhfhreagras 
ón achomharcóir ag rá gur mhol a theaghlach dó éirí as a phost toisc go raibh a 
sheanmháthair tar éis bogadh isteach ina dteach agus go raibh sé ag obair i 
dtimpeallacht ghnóthach agus go raibh sé i mbaol mór an víreas a tholg. Dúirt an t-
achomharcóir go mbeadh sé ag lorg fostaíochta nuair a bhí sé vacsaínithe go 
hiomlán agus nuair a bhí a theaghlach sásta go bhfillfeadh sé ar an obair.  
Tugadh le fios i dtuarascáil ó Chigire Leasa Shóisialaigh na Roinne gur éirigh an t-
achomharcóir as a phost agus nár cuireadh as é mar gheall ar Covid-19.  
Agus achomharc á dhéanamh aige ar chinneadh na Roinne, mhaígh an t-
achomharcóir gurbh éigean dó éirí as a phost chun a sheanmháthair bhreoite agus 
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leochaileach a bhí tar éis bogadh isteach leis an teaghlach a chosaint. D'áitigh an t-
achomharcóir gur chaill sé a fhostaíocht mar gheall ar an bpaindéim sna cúinsí sin.  
  
Breithniú:  
Foráiltear le halt 68L(1)(b)(i) den Acht gurb é ceann de na coinníollacha chun duine 
a bheith incháilithe don IDP ná gur chaill an duine, an 13 Márta 2020 nó dá éis, 
fostaíocht mar iarmhairt dhíreach ar Covid-19 lena n-áirítear éifeachtaí díobhálacha 
Covid-19 ar ghnó a fhostóra nó a fostóra agus éifeachtaí díobhálacha na mbeart a 
cheanglaítear ar a fhostóir nó a fostóir a ghlacadh chun beartas an Rialtais a 
chomhlíonadh, nó mar thoradh air sin, chun leathadh ionfhabhtaithe Covid-19 a 
chosc, a theorannú, a íoslaghdú nó a mhoilliú. 
Chinn an tOifigeach Achomhairc, bunaithe ar an bhfianaise a cuireadh i láthair, nár 
chomhlíon an t-achomharcóir na critéir maidir le teidlíocht ar an Íocaíocht 
Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 bunaithe ar na cúinsí a cuireadh i láthair agus 
nach raibh aon teidlíocht aige ar an Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19. 
 
Toradh:  
Dícheadaíodh an t-achomharc. 
 

 
Cás-Staidéar 34: Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 Stair 
Fostaíochta - Cáilitheacht 

Cinneadh Achomair 
 
An Cheist: Teidlíocht – stair fostaíochta. 
 
Cúlra:  
Dhícheadaigh an Roinn éileamh an achomharcóra ar Íocaíocht Dífhostaíochta 
Phaindéim Covid-19 ar na forais nár cháiligh an t - achomharcóir toisc nach raibh sé 
ina ranníocóir fostaithe nó i bhféinfhostaíocht inárachaithe sa tseachtain díreach 
sular scoir sé d'ioncam a thuilleamh ón bhfostaíocht lena mbaineann.  
 
Nuair a bhí iarratas á dhéanamh ar an Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19, 
dhearbhaigh an t-achomharcóir gur oibrigh a lá deiridh an 18 Márta 2020 agus dúirt 
go raibh deireadh lena fhéinfhostaíocht. 
D'iarr an Roinn ar an achomharcóir fianaise ar thrádáil díreach roimh IDP a éileamh i 
mí an Mhárta 2020 a sholáthar. Chuir sé fógra ar fáil faoina fhéinfhostaíocht in 2019, 
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agus dúradh leis nár leor é sin. Dúirt sé go raibh sé as an tír ó thús 2020 go dtí 
Márta 2020. Thug taifid na gCoimisinéirí Ioncaim le fios nach raibh tuairisceán ar 
bith aige do 2020. 
Agus an cinneadh á achomharc aige, dúirt an t-achomharcóir go raibh sé as an tír ar 
saoire díreach roimh an dianghlasáil agus cé nach raibh a ghnóthaí cánach cothrom 
le dáta díreach roimh an dianghlasáil, bhí siad go hiomlán cothrom le dáta anois.  
 
Breithniú:  
Foráiltear le halt 68L(1)(b)(ii) den Acht go mbeidh duine i dteideal Íocaíocht 
Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 i leith aon seachtaine i gcás go raibh an duine, 
an 13 Márta 2020 nó dá éis, i bhféinfhostaíocht inárachaithe sa tseachtain díreach 
roimh an dáta. 
Ba í fianaise an achomharcóra féin go raibh sé as an tír ó thús 2020 go dtí an 17 
Márta 2020.  
Chinn an tOifigeach Achomhairc nach raibh an t-achomharcóir i dteideal Íocaíocht 
Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 a fháil mar nár chuir sé aon fhianaise isteach go 
raibh sé i bhféinfhostaíocht inárachaithe sa tseachtain díreach roimh an dáta ar a 
bhféadfadh sé a léiriú don Aire gur tháinig deireadh leis an ioncam inríofa nó leis na 
díolaíochtaí inríofa, nó gur laghdaigh sé iad, mar iarmhairt dhíreach ar Covid-19 a 
mhéid a bheadh sé ar fáil chun dul i mbun fostaíochta lánaimseartha, de réir Alt 
68L(1)(b)(ii) den Acht. 
 
Toradh:  
Dícheadaíodh an t-achomharc. 
 

 
Cás-Staidéar 35: Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 Ráta na 
hÍocaíochta 

Cinneadh Achomair 
 
An Cheist: Ráta íocaíochta dlite ón 22 Meán Fómhair 2020. 
 
Cúlra:  
Bhí Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 (IDP) á fáil ag an achomharcóir. Cé 
gur íocadh é ag ráta comhréidh ar dtús, athraíodh an ráta agus nascadh é le 
tuilleamh roimh ré. Chuir an Roinn in iúl don achomharcóir go laghdófaí a ráta 
íocaíochta go €250 in aghaidh na seachtaine le héifeacht ón 22ú Meán Fómhair 2020. 
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Mhínigh cinneadh na Roinne gur socraíodh an ráta seachtainiúil trí mheasúnú a 
dhéanamh ar shonraí tuillimh agus ranníocaíochta do bhliain ar leith agus gur chinn 
an meántuilleamh seachtainiúil an ráta íocaíochta IDP ansin. Toisc gur léirigh na 
taifid go raibh ioncam ináirithe ag an achomharcóir in 2018, arbh ionann é agus 
meánioncam seachtainiúil ináirithe €290, bhí tuilleamh an achomharcóra sa bhanda 
€200 - €299.99 agus dá bhrí sin bhí sé i dteideal IDP €250 in aghaidh na seachtaine. 
Thug an Roinn le fios, toisc gurbh ionann meánioncam seachtainiúil ináirithe an 
achomharcóra ón bhféinfhostaíocht in 2019 agus €30, go raibh a ioncam ináirithe 
seachtainiúil in 2018 níos fabhraí dó.  
Thug taifid na gCoimisinéirí Ioncaim le fios go raibh ioncam inríofa acu ó 
fhéinfhostaíocht in 2018 agus 2019 araon. Ríomhadh IDP bunaithe ar dhíolaíochtaí 
stiúrthóra don dá bhliain.  
Ar achomharc, mhaígh an t-achomharcóir, bunaithe ar a Mheasúnú Ioncaim 2019, 
nár cheart a íocaíocht IDP a bheith laghdaithe. Thug an tOifigeach Achomhairc an 
deis don achomharcóir fianaise bhreise a chur isteach ó na Coimisinéirí Ioncaim do 
2018 agus 2019 a léirigh ioncam ináirithe os cionn €30,000 in 2019. 
 
Breithniú:  
Foráiltear le halt 68O den Acht go leagfar amach i rialacháin na rátaí seachtainiúla 
íocaíochta IDP agus an modh chun meánioncam seachtainiúil ináirithe a ríomh. 
Foráladh le hAirteagal 52J de Rialacháin 2007 go raibh ráta €250 iníoctha le duine ag 
a raibh meánioncam seachtainiúil ináirithe idir €200 agus €300 agus go raibh ráta 
€300 iníoctha le duine ag a raibh meánioncam seachtainiúil ináirithe os cionn €300. 
D'aithin an tOifigeach Achomhairc Airteagal 52I(2)(b) de Rialacháin 2007 mar is 
infheidhme agus meánioncam seachtainiúil an achomharcóra á ríomh. Foráiltear leis 
seo gur féidir, agus meánioncam seachtainiúil an ranníocóra fhéinfhostaithe á ríomh, 
ioncam ináirithe nó díolaíochtaí ináirithe an duine sin don bhliain chánach ioncaim 
2018 a chur san áireamh, arna roinnt ar an líon seachtainí ranníoca sa tréimhse sin, 
nó ar ioncam ináirithe nó ar dhíolaíochtaí ináirithe an duine sin don bhliain chánach 
ioncaim 2019, arna roinnt ar an líon seachtainí ranníoca sa tréimhse sin, cibé acu is 
mó. 
 
Léirigh na taifid bhreise ioncaim, a chuir an t-achomharcóir isteach mar thaca lena 
achomharc, díolaíochtaí stiúrthóirí ar an meán thar 52 seachtain ag 260 in 2018 agus 
ag € 576 in 2019 rud a fhágann go bhfuil 2019 níos fabhraí dó.  
Tháinig an tOifigeach Achomhairc ar an gconclúid go raibh an ráta seachtainiúil IDP 
ceart ón 22ú Meán Fómhair 2020 i gcás an achomharcóra €300 de réir Airteagal 52J 
de Rialacháin 2007.  
 
Toradh:  
Ceadaíodh an t-achomharc. 
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Liúntas Cúramóra: 
 
Cás-Staidéar 36: Liúntas Cúramóra - Cúram a Theastaíonn 

Cinneadh Achomair  
 
An Cheist: Cáilitheacht - cúram a theastaíonn 
 
Cúlra:  
Dhiúltaigh an Roinn iarratas an achomharcóra ar Liúntas Cúramóra ar an mbunús 
nach raibh cúram agus aird lánaimseartha ag teastáil ó fhaighteoir an chúraim, faoi 
mar a cheanglaítear sa reachtaíocht rialaithe.  
Diagnóisíodh go raibh dúlagair/imní, neamhord pearsantachta imeallach ag an 
bhfaighteoir cúraim le stair andúile, féindochair, OCD agus bristeacha. 
Thuairiscigh Measúnóir Leighis na Roinne a chuir tuairim ar fáil nach raibh aon imní 
faoi shábháilteacht agus nár theastaigh maoirseacht leanúnach ó fhaighteoir an 
chúraim.  
Deimhníodh sa tuarascáil leighis go raibh meabhairshláinte lagaithe ag faighteoir an 
chúraim agus go raibh andúil i bpolsubstaint agus stair ródháileog aige. Dheimhnigh 
na tuarascálacha leighis freisin gur glacadh faighteoir an chúraim isteach chuig 
aonad meabhairshláinte suas le 20 uair. Dhearbhaigh dochtúir fhaighteoir an 
chúraim gur fhreastail faighteoir an chúraim air 17 n-uaire i rith na 5 mhí roimhe sin. 
Thaifead an fhianaise leighis freisin iarracht féinmharaithe roinnt blianta roimh an 
éileamh ar Liúntas Cúramóra.  
San aighneacht achomhairc, chuir an t-achomharcóir nuashonruithe suntasacha 
breise ar fáil ón bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin agus rinne sí mionléiriú ar na 
tacaíochtaí agus ar an gcúram lena n-áirítear aire a thabhairt dá chúrsaí airgeadais, 
siopadóireacht a dhéanamh, bia a ullmhú, cógais leighis a riar, féinchúram a chinntiú 
agus freagra a thabhairt ar smaoineamh féindochair.  
 
Breithniú:  
Thug an tOifigeach Achomhairc ar aird nach raibh buntáiste na tuarascála breise ag 
Measúnóir Leighis na Roinne ó dhochtúir teaghlaigh fhaighteoir an chúraim.  
Thug an tOifigeach Achomhairc le fios, de réir Alt 179(4) den Acht, nach measfar go 
bhfuil cúram agus aire lánaimseartha ag teastáil ó dhuine mura bhfuil an duine faoi 
mhíchumas a éilíonn maoirseacht leanúnach agus cúnamh go minic ar feadh an lae i 
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ndáil le gnáthfheidhmeanna colainne, nó maoirseacht leanúnach chun contúirt dó nó 
di féin a sheachaint. 
Thug an tOifigeach Achomhairc ar aird na cuairteanna chuig an ospidéal, tacaíocht 
leighis rialta agus bainistíocht/maoirseacht cógas. Dheimhnigh sé go ndearna an t-
achomharcóir aighneacht dhiongbháilte a bhí comhthacaithe le fianaise bhreise 
leighis agus chinn sé gur dheimhnigh an fhianaise go raibh gá ag an bhfaighteoir 
cúraim le maoirseacht leanúnach chun contúirt dó féin a sheachaint. 
 
Toradh: Ceadaíodh an t-achomharc. 
 

 
Cás-Staidéar 37: Liúntas Cúramóra - Cúram a Theastaíonn 

Cinneadh Achomair  
 
An Cheist: Cáilitheacht - cúram a theastaíonn. 
 
Cúlra:  
Dhiúltaigh an Roinn iarratas an achomharcóra ar Liúntas Cúramóra ar an mbunús 
nach raibh cúram agus aird lánaimseartha ag teastáil ó fhaighteoir an chúraim, faoi 
mar a cheanglaítear sa reachtaíocht rialaithe. 
Diagnóisíodh go raibh galar croí iscéimeach, COPD measartha agus 
hipearcolaistéaróiléime ag faighteoir an chúraim. Sa phróifíl chumais/mhíchumais 
measadh gur bhain faighteoir an chúraim gnáthleibhéal cumais amach maidir le 
cognaíocht, meabhairshláinte, urlabhra/éisteacht agus comhfhiosacht/taomanna 
agus go raibh sé neamhspleách maidir le folcadh/cithfholcadh, beathú, gléasadh, 
coinneálacht agus úsáid leithris. Tugadh le fios gur chaith faighteoir an chúraim 
spéaclaí agus go raibh máinliacht catarachta aici le déanaí. Mar thacaíocht lena 
héileamh chuir an t-achomharcóir tuarascáil bhreise ó dhochtúir teaghlaigh isteach a 
thug le fios go raibh laige agus tuirse ar fhaighteoir an chúraim le gearranáil ar 
bheagán iarrachta. Ní raibh sí in ann dualgais teaghlaigh a dhéanamh agus 
theastaigh cúnamh uaithi le tascanna pearsanta. Dheimhnigh an t-achomharcóir go 
raibh riochtaí an fhaighteora cúraim buan agus forásach agus go raibh siad casta de 
bharr na bodhaire, rud a mhéadaigh a hiargúlacht agus theastaigh cúnamh uaithi sa 
bhaile.  
Ina haighneacht achomhairc dúirt an t-achomharcóir gur thug sí aire dá máthair ó 
mhoch ar maidin go dtí déanach sa tráthnóna. Dúirt sí go raibh a máthair i 
ndrochshláinte, go raibh droch-éisteacht aici, nach raibh sí in ann siúl ar feadh níos 
mó ná cúpla troigh agus nach raibh sí in ann labhairt ar feadh níos mó ná cúpla 
nóiméad gan a bheith as anáil agus ag casacht. Dúirt an t-achomharcóir go ndearna 
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sí gach rud dá máthair lena n-áirítear siopadóireacht, glanadh, dualgais tí, 
cócaireacht, tinte a lasadh agus í a thabhairt chuig coinní agus go raibh a máthair ag 
brath go hiomlán ar a cúram. 
 
Breithniú:  
Thug an tOifigeach Achomhairc le fios, go bhforáiltear le hAlt 179 den Acht, nach 
measfar go bhfuil cúram agus aire lánaimseartha ag teastáil ó dhuine mura bhfuil an 
duine faoi mhíchumas a éilíonn ó dhuine eile maoirseacht leanúnach agus cúnamh 
go minic ar feadh an lae i ndáil le gnáthfheidhmeanna colainne, nó maoirseacht 
leanúnach chun contúirt dó nó di féin a sheachaint.  
Tháinig an tOifigeach Achomhairc ar an gconclúid cé go ndearna an fhianaise leighis 
cur síos ar riochtaí fhaighteoir an chúraim, ar a mhéid a chuaigh sé i bhfeidhm ar a 
cumas i réimsí áirithe, níor thug sé le fios go raibh gá le cúnamh le 
gnáthfheidhmeanna coirp i rith an lae ná go raibh maoirseacht leanúnach ag teastáil 
ó fhaighteoir an cúraim chun contúirt di féin a sheachaint. Chinn an tOifigeach 
Achomhairc, cé go raibh leibhéal cúraim agus tacaíochta ag teastáil ó fhaighteoir an 
chúraim a chuir an t-achomharcóir ar fáil, nár deimhníodh go raibh cúram agus aire 
lánaimseartha ag teastáil uaithi laistigh de bhrí na reachtaíochta rialaithe. 
 
Toradh:  
Dícheadaíodh an t-achomharc 
 

 
Cás-Staidéar 38: Liúntas Cúramóra - Cúram a Cuireadh ar Fáil 

Éisteacht ó Bhéal  
 
An Cheist: Cáilitheacht - cúram a cuireadh ar fáil. 
 
Cúlra:  
Dhícheadaigh an Roinn iarratas an achomharcóra ar Liúntas Cúramóra ar an mbunús 
nach raibh cúram agus aird lánaimseartha á soláthar aici d’fhaighteoir an chúraim, 
faoi mar a cheanglaítear sa reachtaíocht rialaithe.  
Dúirt an t-achomharcóir ina foirm iarratais gur chuir sí 21 uair cúram in aghaidh na 
seachtaine ar fáil thar 7 lá. Rinne an t-achomharcóir cur síos ar na dualgais laethúla 
a chuir sí i gcrích lena n-áirítear cógas a thabhairt d'fhaighteoir an chúraim, 
bricfeasta a ullmhú agus 1.5 uair an chloig ar a laghad a chaitheamh leis faighteoir 
an chúraim ar maidin. Chaith an t-achomharcóir 3-4 uair an chloig eile ag ullmhú 
béilí, ag déanamh obair tí agus ag cabhrú le faighteoir an chúraim cithfholcadh a 
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ghlacadh. Ina aighneacht achomhairc, dúirt an t-achomharcóir go ndearna sí 
dearmad a lua ina hiarratas go ndeachaigh sí freisin chuig a theach gach oíche ar 
feadh 2 uair an chloig chun a chuid cógas a chur in eagar agus chun cabhrú leis a 
bheith réidh le haghaidh codlata. Ina theannta sin, chuaigh sí in éineacht le 
faighteoir an chúraim chuig a choinní leighis go léir. Dúirt sí go mb'fhéidir go mbeidh 
uirthi a cuid uaireanta oibre a laghdú chun leanúint leis an gcúram a theastaíonn a 
sholáthar. 
 
Éisteacht ó Bhéal:  
Sholáthair an t-achomharcóir cuntas níos mionsonraithe le linn na héisteachta ó 
bhéal ar an gcúram a sholáthar sí d’fhaighteoir an chúraim. Dúirt sí gur oibrigh sí 15 
uair an chloig in aghaidh na seachtaine thar thrí tráthnóna. Dhearbhaigh sí go 
ndeachaigh sí chuig teach fhaighteoir an chúraim gach maidin. San iarnóin chuaigh 
sí ar ais chuig a theach ar feadh roinnt uaireanta an chloig chun obair tí a dhéanamh 
mura raibh sí ag obair. Ar an trí thráthnóna a d'oibrigh sí, ghlaoigh an t-
achomharcóir ar fhaighteoir an chúraim ar feadh uair an chloig sula ndeachaigh sí ag 
obair. Chuaigh sí in éineacht leis ar an traein chuig a choinní leighis go léir. 
 
Breithniú:  
Thug an tOifigeach Achomhairc le fios, go bhforáiltear le hAlt 179 den Acht, ionas go 
mbreithneofar duine a bheith ina chúramóir, go gcaithfidh an duine a bheith ag 
tabhairt cúraim agus aire lánaimseartha do dhuine a éilíonn maoirseacht leanúnach 
agus cúnamh go minic ar feadh an lae i ndáil le gnáthfheidhmeanna colainne, nó 
maoirseacht leanúnach chun contúirt dó nó di féin a sheachaint. Foráiltear le 
hAirteagal 136(1)(e) de Rialacháin 2007 go bhféadfar cúramóir a mheas mar chúram 
agus aird lánaimseartha a sholáthar, i gcás nach lú ná 35 huaire an chloig i 
dtréimhse 7 lá as a chéile an líon uaireanta cúraim a thugtar agus i gcás go dtugtar 
cúram ar aon 5 lá, bíodh siad as a chéile nó ná bíodh, laistigh de thréimhse 7 lá as a 
chéile. Chinn an tOifigeach Achomhairc go raibh na huaireanta cúraim a cuireadh ar 
fáil agus cineál an chúraim a cuireadh ar fáil le breithniú. 
Cé gur léirigh an fhianaise gur thug an t-achomharcóir tacaíocht d'fhaighteoir an 
chúraim, bhain an cúram go príomha le dualgais teaghlaigh agus le cúnamh 
ginearálta seachas le cúram pearsanta ailínithe le maoirseacht leanúnach agus le 
cúnamh rialtra ar feadh an lae i ndáil le gnáthfheidhmeanna coirp, nó le maoirseacht 
leanúnach d'fhonn contúirt d'fhaighteoir an chúraim a sheachaint.  
Chinn an tOifigeach Achomhairc nár thacaigh an fhianaise a chuir an t-achomharcóir 
ar fáil leis an gconclúid gur sholáthair sí cúram ag leibhéal nó ar feadh tréimhse ama 
leordhóthanach a d'fhéadfaí a mheas a bheith lánaimseartha laistigh de bhrí na 
reachtaíochta rialaithe. 
 
Toradh: Dícheadaíodh an t-achomharc. 
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Cás-Staidéar 39: Liúntas Cúramóra - Cúram a Theastaíonn /  a Cuireadh ar 
Fáil 

Cinneadh Achomair 
 
An Cheist: Cáilitheacht - cúram a theastaíonn agus a cuireadh ar fáil. 
 
Cúlra:  
Dhícheadaigh an Roinn iarratas an achomharcóra ar Liúntas Cúramóra ar an mbunús 
nach raibh cúram agus aird lánaimseartha á soláthar aici d’fhaighteoir an chúraim 
agus nach raibh cúram agus aird lánaimseartha ag teastáil ó fhaighteoir an chúraim 
laistigh de bhrí na reachtaíochta rialaithe.  
Ba é faighteoir an chúraim, atá sna 60idí, páirtí athair an achomharcóra agus 
diagnóisíodh go raibh airtríteas, pian droma agus dúlagar aici. Sa tuarascáil leighis a 
cuireadh isteach leis an bhfoirm iarratais measadh go raibh imní ainsealach agus 
giúmar íseal ar fhaighteoir an chúraim agus go raibh pian shuntasach aici agus í ag 
siúl, ag siopadóireacht nó ag glanadh an tí. 
Thuairiscigh an t-achomharcóir go raibh pian agus airtríteas ainsealach ar fhaighteoir 
an chúraim agus gur theastaigh tacaíocht uaithi le cócaireacht, glanadh, dualgais 
teaghlaigh, siopadóireacht, freastail ar choinní agus cúnamh ginearálta mar gheall ar 
shoghluaisteacht laghdaithe.  
 
Breithniú:  
Thug an tOifigeach Achomhairc ar aird go raibh an tuarascáil leighis ag teacht le 
cuntas an achomharcóra go raibh pian droma/airtríteas agus riachtanais 
soghluaisteachta ag faighteoir an chúraim. D'admhaigh an tOifigeach Achomhairc 
gur chuir an t-achomharcóir tacaíochtaí praiticiúla ar fáil d'fhaighteoir an chúraim, 
amhail obair tí agus siopadóireacht. Tháinig an tOifigeach Achomhairc ar an 
gconclúid, áfach, nár léiríodh an gá le maoirseacht leanúnach agus cúnamh go minic 
i rith an lae i dtaca le gnáthfheidhmeanna coirp ná nár thacaigh an fhianaise leis an 
méid sin. Chinn an tOifigeach Achomhairc freisin nár léiríodh gur theastaigh 
maoirseacht leanúnach ó fhaighteoir an chúraim chun contúirt di féin a sheachaint.  
Thug an tOifigeach Achomhairc ar aird freisin go mhaígh fianaise an achomharcóra 
gur chuir sé 28 n-uaire an chloig cúraim agus aird ar fáil in aghaidh na seachtaine. 
Sna cúinsí sin, chinn an tOifigeach Achomhairc nach bhféadfaí a mheas go raibh 
cúram agus aird lánaimseartha á gcur ar fáil aige toisc nár chuir an t-achomharcóir 
35 uair an chloig ar a laghad de chúram ar fáil in aghaidh na seachtaine.  
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Toradh:  
Dícheadaíodh an t-achomharc. 
 

 
Cás-Staidéar 40: Liúntas Cúramóra - Cúram a Cuireadh ar Fáil 

Cinneadh Achomair 
 
An Cheist: Cáilitheacht - cúram a cuireadh ar fáil. 
 
Cúlra:  
Dhiúltaigh an Roinn iarratas an achomharcóra ar Liúntas Cúramóra ar an mbunús 
nach raibh cúram agus aird lánaimseartha á soláthar aige, faoi mar a cheanglaítear 
sa reachtaíocht rialaithe. Dúirt an t-achomharcóir ina fhoirm iarratais go raibh cónaí 
air béal dorais le faighteoir an chúraim agus gur chuir sé cúram ar fáil ar feadh 17 n-
uaire an chloig in aghaidh na seachtaine thar 7 lá. Rinne sé cur síos ar na dualgais 
laethúla a chomhlíon sé d'fhaighteoir cúraim mar siopadóireacht, ag déanamh 
níocháin agus dualgais teaghlaigh eile, ag ullmhú béilí, ag bailiú cógas agus ag 
tabhairt fhaighteoir an chúraim chuig coinní leighis. Thug an t-achomharcóir 
faighteoir an chúraim chuig agus ón tseirbhís cúraim lae dhá mhaidin sa choicís. 
Dúirt an t-achomharcóir freisin gur thug sé tacaíocht mhothúchánach agus 
comhluadar d'fhaighteoir an chúraim. 
 
Ina achomharc, dúirt an t-achomharcóir go raibh riachtanais chasta leighis agus 
fhisiceacha ag faighteoir an chúraim, go raibh soghluaisteacht an-teoranta aige agus 
go raibh sé sna céimeanna tosaigh de dhíchuimhne. Tuairiscíodh go raibh faighteoir 
an chúraim neamhspleách ó thaobh cúraim phearsanta de.  
 
Breithniú:  
Thug an tOifigeach Achomhairc le fios, go bhforáiltear le hAlt 179 den Acht, ionas go 
mbreithneofar duine a bheith ina chúramóir, go gcaithfidh an duine a bheith ag 
tabhairt cúraim agus aire lánaimseartha do dhuine a éilíonn maoirseacht leanúnach 
agus cúnamh go minic ar feadh an lae i ndáil le gnáthfheidhmeanna colainne, nó 
maoirseacht leanúnach chun contúirt dó nó di féin a sheachaint. Foráiltear le 
hAirteagal 136(1)(e) de Rialacháin 2007 go bhféadfar cúramóir a mheas mar chúram 
agus aird lánaimseartha a sholáthar, i gcás nach lú ná 35 huaire an chloig i 
dtréimhse 7 lá as a chéile an líon uaireanta cúraim a thugtar agus i gcás go dtugtar 
cúram ar aon 5 lá, bíodh siad as a chéile nó ná bíodh, laistigh de thréimhse 7 lá as a 
chéile. 
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Tháinig an tOifigeach Achomhairc ar an gconclúid cé gur thug an t-achomharcóir 
tacaíocht d'fhaighteoir an chúraim níor deimhníodh gur chur an t-achomharcóir 
cúram ar fáil ag leibhéal nó ar feadh tréimhse ama leordhóthanach a d'fhéadfaí a 
mheas a bheith lánaimseartha laistigh de bhrí na reachtaíochta rialaithe. 
 
Toradh:  
Dícheadaíodh an t-achomharc. 
 

 

Rannóg um Dheontas Tacaíochta do Chúramóirí 
 
Cás-Staidéar 41: Deontas Tacaíochta do Chúramóirí - Cáilitheacht 

Cinneadh Achomair 
 
An Cheist: Cáilitheacht - cúram a theastaíonn.  
 
Cúlra:  
Dhiúltaigh an Roinn d'iarratas an achomharcóra ar Dheontas Tacaíochta do 
Chúramóirí maidir leis an gcúram a tugadh dá mac ar na forais nach raibh cúram 
agus aird lánaimseartha ag teastáil ó fhaighteoir an chúraim mar a shainmhínítear in 
Alt 224(2) den Acht.  
Dheimhnigh an fhianaise leighis gur diagnóisíodh mí-úsáid iliomad drugaí, míchumas 
intleachta, scitsifréine, agus diaibéiteas inslinspleách agus gur thosaigh na riochtaí 
roinnt blianta roimhe sin agus go rabhthas ag súil go mairfidís ar feadh tréimhse 
éiginnte. Thug an fhianaise leighis breac-chuntas ar mhí-úsáid hearóine, alcóil agus 
spleáchas ar chócaon, obráidí, glacadh isteach san ospidéal le déanaí mar gheall ar 
mhí-úsáid drugaí, soláthar cúraim speisialtóra agus cógais fhorordaithe.  
Thug an tOifigeach Achomhairc ar aird deara, nuair a bhí an phróifíl 
chumais/mhíchumais á déanamh, gur mheas a DG go raibh difear trom á dhéanamh 
ag a riocht dó maidir le meabhairshláinte/iompar, go raibh difear measartha á 
dhéanamh dó maidir le deaslámhacht láimhe agus difear éadrom maidir le 
foghlaim/faisnéis. Mheas a dhochtúir teaghlaigh go raibh faighteoir an chúraim 
normálta maidir leis na 13 chumas eile. 
Dúirt an t-achomharcóir nach raibh sí in ann a thuiscint cén fáth nár bronnadh an 
deontas uirthi sa bhliain áirithe seo mar go bhfuair sí an deontas sna ceithre bliana 
roimhe sin agus mhaígh sí nach raibh riochtaí sláinte a mic feabhsaithe ar bhlianta 
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roimhe sin nuair a bronnadh an deontas uirthi. Thug sí breac-chuntas ar a cuid 
dualgas cúraim agus ar a ról i gcúram a mic.  
Dbeimhnigh an Roinn, tar éis di athbhreithniú a dhéanamh ar a cinneadh i bhfianaise 
na haighneachta achomhairc, nár tháinig aon athrú ar an gcinneadh ach nár thug sí 
aon fhianaise leighis roimhe seo chun é a chur i gcomparáid leis an méid a cuireadh 
isteach mar thaca leis an iarratas reatha ar dheontas. 
 
Breithniú:  
Thug an tOifigeach Achomhairc le fios gur féidir Deontas Tacaíochta do Chúramóirí a 
bhronnadh i leith fhaighteoir an chúraim a dteastaíonn maoirseacht leanúnach 
aguscúnamh go minic uaidh/uaithi ar feadh an lae i ndáil le gnáthfheidhmeanna 
coirp nó a dteastaíonn maoirseacht leanúnach uaidh/uaithi chun contúirt dó/di féin a 
sheachaint.  
Bhí an tOifigeach Achomhairc sásta, agus aird á tabhairt aige ar iomlán na fianaise, 
lena n-áirítear diagnóisí agus saincheisteanna leanúnacha fhaighteoir an chúraim 
arna ndeimhniú ag a dhochtúir teaghlaigh, gur dheimhnigh an fhianaise leighis go 
raibh maoirseacht leanúnach agus cúnamh rialta ag teastáil ó fhaighteoir an chúraim 
i rith an lae i dtaca le gnáthfheidhmeanna coirp agus gur comhlíonadh na riachtanais 
reachtaíochta don Deontas Tacaíochta do Chúramóirí sna himthosca sin.  
 
Toradh:  
Ceadaíodh an t-achomharc. 
 

 
Cás-staidéar 42: Incháilitheacht don Deontas Tacaíochta Cúramóra 

Cinneadh Achomair 
 
An tsaincheist idir lámha: Incháilitheacht – uaireanta fostaíochta.   
 
Cúlra:  
Dhiúltaigh an Roinn d'iarratas an achomharcóra ar Dheontas Tacaíochta Cúramóra i 
leith na mblianta 2020 agus 2021 ar an bhforas go raibh an t-achomharcóir ag obair 
os cionn 18.5 uair an chloig sa tseachtain.  
Ina foirm iarratais, thug sí le fios gur oibrigh sí 24 uair sa tseachtain ó 2001 go 19 
Iúil 2021. Thug an t-achomharcóir le fios freisin gur thosaigh sí ag soláthar cúraim i 
lár mhí an Mhárta 2020, gur laghdaigh sí a huaireanta oibre agus gur bronnadh 
Sochar Cúramóra uirthi ón 19 Iúil 2021.  
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Breithniú: 
Thug an tOifigeach Achomharc le fios go bhforáiltear sa reachtaíocht rialaithe go 
mbeidh Deontas Tacaíochta Cúramóra iníoctha ar an gcéad Déardaoin i mí an 
Mheithimh gach bliain agus nach féidir leis na huaireanta 
fostaíochta/féinfhostaíochta ar féidir le cúramóir dul i mbun i gcás ina gcuirtear 
cúram agus aire lánaimseartha ar fáil a bheith níos mó ná 18.5 uair an chloig in 
aghaidh na seachtaine (15 uair an chloig sa tseachtain roimh Eanáir 2020).   
Thug an tOifigeach Achomharc dá aire gurbh í an fhianaise ná go raibh an t-
achomharcóir fostaithe ó 2001 go 18 Iúil 2021 agus gur oibrigh sí 24 uair sa 
tseachtain le linn na tréimhse sin agus dá réir sin go raibh na huaireanta fostaíochta 
níos mó ná an tairseach cheadaithe chun cáiliú don deontas.  Sna cúinsí sin, chinn 
an tOifigeach Achomharc gur chuir an reachtaíocht a rialaíonn íocaíocht an Deontais 
Tacaíochta Cúramóra cosc ar an achomharcóir cáiliú don deontas do na blianta 2020 
agus 2021. 
 
Toradh:  
Achomharc dícheadaithe. 
 

 

Cás-staidéar 43: Incháilitheacht don Deontas Tacaíochta Cúramóra 

Éisteacht ó Bhéal 
 
An tsaincheist idir lámha: Incháilitheacht - cúram ag teastáil.  
 
Cúlra:  
Dhícheadaigh an Roinn iarratas an achomharcóra ar Dheontas Tacaíochta Cúramóra 
ar an bhforas nach raibh an faighteoir cúraim chomh neamhbhailí nó chomh 
míchumasaithe sin go raibh cúram agus aire lánaimseartha ag teastáil uaidh mar a 
shainmhínítear in Alt 224(2) den Acht. Bhí diagnóisí d’airtríteas réamatóideach agus 
Hipirtheannas ag an bhfaighteoir cúraim, agus bhí sí sna 30idí déanacha.  Agus an 
phróifíl chumais/mhíchumais á comhlánú, rinne dochtúir teaghlaigh an fhaighteora 
chúraim measúnú ar na coinníollacha a théann i bhfeidhm uirthi go measartha maidir 
le cothromaíocht/comhordú, deaslámhacht, a cumas ardú /iompar agus siúl, a raibh 
tionchar mór aici ar a cumas lúbadh /dul ar a glúine/gogaide agus staighre a 
dhreapadh.  Deimhníodh freisin gur fhulaing an faighteoir cúraim ó thinneas cinn, 
murtall, dúlagar/imní agus go raibh tréithe a bhí míshocair ó thaobh na mothúchán 
de aici.  
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Ina litir achomhairc, dúirt an t-achomharcóir nach raibh an faighteoir cúraim in ann 
tascanna laethúla a dhéanamh, bhí sí i bpian leanúnach agus go raibh a 
meabhairshláinte imithe in olcas.  Thug an t-achomharcóir breac-chuntas ar shrianta 
an fhaighteora cúraim i dtéarmaí soghluaisteachta, cithfholctha, cóirithe agus úsáid 
an staighre.  
 
Éisteacht ó Bhéal:  
Ag an éisteacht ó bhéal thug an t-achomharcóir cuntas níos mionsonraithe ar an 
gcúram a theastaíonn ón bhfaighteoir cúraim. Tugadh breac-chuntas go raibh 
tinneas sláinte meabhrach ar an bhfaighteoir cúraim agus go raibh pian ainsealach 
uirthi mar gheall ar airtríteas réamatóideach.  Bhí cúnamh ag teastáil ón bhfaighteoir 
cúraim éirí ón leaba, úsáid a bhaint as an leithreas, cithfholcadh a ghlacadh agus í 
féin a ghléasadh.  Bhainistigh an t-achomharcóir cógas an fhaighteora cúraim chomh 
maith le hobair tí agus ullmhú béile. Thug an t-achomharcóir le fios go raibh tinneas 
cinn ainsealach agus babhtaí meadhráin ag an bhfaighteoir cúraim agus go 
bhféadfadh tionchar a bheith ar a cothromaíocht.  Mhínigh an t-achomharcóir nach 
raibh an faighteoir cúraim in ann an staighre a úsáid gan chúnamh, go raibh 
fadhbanna tromchúiseacha meabhairshláinte aici agus gur diagnóisíodh go raibh 
pearsantacht míchothrom ó thaobh na mothúchán de aici agus gur léirigh sí 
comharthaí dépholacha lena n-áirítear guagacht giúmair thromchúiseach.   
 
Breithniú:  
Nótáil an tOifigeach Achomharc an cuntas níos mionsonraithe ar riachtanais chúraim 
an fhaighteora cúraim a chuir an t-achomharcóir ar fáil ag éisteacht ó bhéal. Bhí an 
tOifigeach Achomharc sásta, tar éis dó cineál agus teaglaim tinnis ainsealacha an 
fhaighteora cúraim a bhreithniú chomh maith le fianaise an achomharcóra a 
thabhairt faoi deara maidir leis an gcúram a theastaíonn ón bhfaighteoir cúraim, gur 
thacaigh an fhianaise le conclúid go raibh cúram agus aire lánaimseartha ag teastáil 
ón bhfaighteoir cúraim de réir bhrí na reachtaíochta rialaithe.  
 
Toradh: Achomharc ceadaithe. 
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Sochar Díobhála Ceirde/Sochar Míthreorach 
 
Cás-staidéar 44: Sochar Díobhála Ceirde/ Foinse Díobhála Míchumais 

Cinneadh Achomair  
 
An tsaincheist idir lámha:   Cibé ar tharla díobháil mar gheall ar an bhfostaíocht 
agus i gcúrsa fostaíochta. 
 
Cúlra:  
Rinne an t-achomharcóir iarratas ar Shochar Míthreorach inar luadh go raibh sí 
éagumasach chun oibre mar gheall ar thimpiste/eachtra ag an obair a tharla i 
Meitheamh 2021. 
Mar fhreagra ar cheistneoir a d'eisigh an Roinn, dúirt an t-achomharcóir gur thosaigh 
pian sa droim le linn a fostaíochta.  Dúirt sí nár tharla aon rud gan choinne ar an lá 
atá i gceist. Dhiúltaigh an Roinn dá hiarratas ar an bhforas nár tharla aon timpiste ná 
teagmhas ar leith ar an lá sonrach chun díobháil a dhéanamh di. Dúirt an t-
achomharcóir, cé nár bhris sí lámh ná cos i mí an Mheithimh 2021, nach raibh sí in 
ann oibriú ar feadh ceithre mhí mar gheall ar phian droma. 
 
Breithniú:   
Is éard is Sochar Míthreorach ann ná íocaíocht faoi Scéim na nDíobhálacha Ceirde 
atá iníoctha le duine árachaithe a fhulaingíonn cailliúint acmhainn choirp nó 
mheabhrach mar thoradh ar thionóisc cheirde nó ar ghalar ceirde forordaithe. Ba í 
an cheist a bhí i idir lámha sa chás seo ná an bhféadfaí a mheas gur bhain díobháil 
phearsanta don achomharcóir de bharr timpiste a d'eascair as agus le linn 
fhostaíocht inárachaithe an achomharcóra. Ba í an fhianaise leighis ná gur fhulaing 
an t-achomharcóir pian sa droim. Dúirt a dochtúir teaghlaigh go raibh scoilteacha 
aici.  Thug an tOifigeach Achomharc le fios, chun cáiliú don sochar, nach mór 
timpiste nó teagmhas ar leith a bheith mar thoradh ar an ngortú droma agus ní mar 
thoradh ar ghnáthchaitheamh agus gnáthchuimilt. 
Chinn an tOifigeach Achomharc nár thacaigh an fhianaise le conclúid gur bhain 
díobháil phearsanta don achomharcóir de bharr timpiste/teagmhais ar dháta sonrach 
i Meitheamh 2021 a d'eascair as agus le linn a fostaíochta.   
Toradh:  
Achomharc dícheadaithe. 
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Cás-staidéar 45: Sochar Díobhála Ceirde / Scrúdú Leighis M íthreorach 

Cinneadh Achomair 
 
An tsaincheist idir lámha: Ní dhearna measúnóir leighis scrúdú ná measúnú 
pearsanta. 
 
Cúlra:  
Rinne an t-achomharcóir iarratas ar Shochar Míthreorach maidir le díobháil cheirde. I 
litir ón Roinn, cuireadh in iúl don achomharcóir, tar éis measúnú leighis a bheith 
déanta ag measúnóir leighis sa Roinn, go ndearnadh measúnú ar a chailliúint 
acmhainne ag míchumas 10% mar thoradh ar ghortú ceirde. Rinne an t-
achomharcóir achomharc in aghaidh an chinnidh ar an bhforas nach ndearna gairmí 
leighis measúnú pearsanta air. 
 
Breithniú: 
Thug an tOifigeach Achomharc dá aire nach ndearna an measúnóir leighis go 
pearsanta measúnú ar an achomharcóir toisc gur chuir staid Covid-19 a bhí i réim 
cosc ar mheasúnuithe den sórt sin ag an am ábhartha. Thug an tOifigeach 
Achomharc dá aire, áfach, go ndearna an measúnóir leighis measúnú analógach 
deasc-bhunaithe agus go raibh cóip de thuarascáil an mheasúnóra leighis ceangailte 
leis an gcomhad. 
Ag féachaint d'Alt 300A den Acht, chinn an tOifigeach Achomharc nár sainíodh 
scrúdú leighis/measúnú leighis chun críche na scéime. Tagraíonn an reachtaíocht 
ábhartha do 'thuairim mheasúnóra leighis' agus bhí an tOifigeach Achomharc sásta 
nach bhfuil aon cheanglas reachtach ann measúnú pearsanta a dhéanamh. Thug an 
tOifigeach Achomharc dá aire gur bhreithnigh an measúnóir leighis an fhaisnéis ar 
fad a chuir an t-achomharcóir isteach agus tuarascáil ó Chigire Leasa Shóisialaigh de 
chuid na Roinne.  
 
Toradh: Achomharc dícheadaithe. 
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Sochar Cóireála 
 
Cás-staidéar 46: Sochar Cóireála Incháilitheacht Do Chéile 

Cinneadh Achomair. 
 
An tsaincheist idir lámha: Incháilitheacht mar chéile cleithiúnach ar baintreach é 
nó í. 
 
Cúlra:  
Rinne an t-achomharcóir, ina 80í, iarratas ar Shochar Cóireála maidir le háiseanna 
éisteachta a cheannach bunaithe ar bheith ina chéile cleithiúnach de dhuine atá i 
dteideal Sochar Cóireála. 
Dhiúltaigh an Roinn d'iarratas an achomharcóra ar an bhforas nár chomhlíon sí na 
coinníollacha incháilitheachta mar gur thug taifid na Roinne le fios gur sháraigh a 
hollioncam seachtainiúil an teorainn do chéile cleithiúnach tráth bhás a céile. 
 
Breithniú: 
Cuireann an Scéim Sochair Cóireála cúnamh ar fáil faoi choinníollacha áirithe chun 
cóireáil agus fearais a sholáthar nó fearais a dheisiú maidir le cóireáil fiaclóireachta, 
cóireáil súl, áiseanna éisteachta agus lionsaí tadhaill (más gá, ar fhorais leighis). Tá 
céilí nó comhpháirtithe daoine árachaithe cáilithe, faoi réir coinníollacha spleáchais, i 
dteideal Sochar Cóireála. 
Leagtar amach i Rialacháin 2007 na coinníollacha faoinar féidir le céile cleithiúnach 
nó páirtnéir sibhialta duine árachaithe leanúint de bheith i dteideal Sochar Cóireála 
tar éis bhás an duine árachaithe. Foráiltear leis na Rialacháin nach céile cleithiúnach 
duine a bhfuil a ioncam seachtainiúil os cionn €100.00. 
Fuair an t-achomharcóir Pinsean Stáit Ranníocach ó Mhárta 2003 go Bealtaine 2008 
a íocadh ag ráta níos mó ná €100.00 sa tseachtain agus ansin cháiligh sé don 
Phinsean Ranníocach Baintrí tar éis bhás a céile i mBealtaine 2008.  
Chinn an tOifigeach Achomharc, toisc nár measadh go raibh an t-achomharcóir ag 
brath ar a céile tráth a bháis, nár cháiligh sí don Sochar Cóireála bunaithe ar a 
bheith ina céile cleithiúnach. 
 
Toradh: Achomharc dícheadaithe. 
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Sochar Cumais Pháirtigh 
 
Cás-staidéar 47: Íocaíochtaí Cáilitheacha Cumais Pháirtigh 

Cinneadh Achomair 
 
An tsaincheist idir lámha: Incháilitheacht – íocaíochtaí cáilitheacha. 
 
Cúlra:  
Dhícheadaigh an Roinn iarratas an achomharcóra ar Shochar Cumais Pháirtigh, a 
cuireadh isteach i mí Feabhra 2020, ar an bhforas nach raibh sochar breoiteachta á 
fháil ag an achomharcóir ar feadh 26 seachtaine ar a laghad nó Pinsean Easláine, 
mar a cheanglaítear leis an reachtaíocht rialaithe, ar an lá díreach roimh an lá ar 
éilíodh sochar ina leith.  
 
Bhí Sochar Breoiteachta á fháil ag an achomharcóir go dtí tús 2019 agus fuair sé 
Pinsean Easláine go dtí deireadh 2019 nuair a d'fhill sé ar obair lánaimseartha.  Ba 
iad na forais achomhairc a bhí aige ná go raibh sé as láthair ón obair mar theall ar 
thinneas go dtí deireadh 2019 agus nuair a d'fhill sé ar an obair chuir sé fógra chuig 
a ionad Intreo áitiúil. D’áitigh an t-achomharcóir gur gheall an t-ionad Intreo go 
gcuirfeadh siad rannóg an Phinsin Easláine ar an eolas go raibh sé chun filleadh ar 
an obair, cuireadh in iúl dó go raibh Sochar Cumais Pháirtigh ar fáil dó agus gur 
cuireadh an fhoirm iarratais ar fáil dó. 
 
Breithniú:  
Forálann Alt 46A den Acht go mbeidh duine i dteideal Sochar Cumais Pháirtigh más 
rud é, i measc coinníollacha eile, go raibh sochar breoiteachta á fháil ag an duine ar 
feadh 26 seachtaine ar a laghad nó Pinsean Easláine ar an lá díreach roimh an lá a 
n-éilítear sochar ina leith.  Rinneadh iarratas an achomharcóra ar éileamh ar Shochar 
Cumais Pháirtigh i mí Feabhra 2020.  Bunaithe ar an bhfianaise a bhí ar fáil bhí 
Sochar Breoiteachta á fháil aige go dtí tús 2019 agus pinsean easláine go dtí 
deireadh 2019.  Dá bhrí sin, ní raibh Sochar Breoiteachta ná Pinsean Easláine á fháil 
ag an achomharcóir ar an lá díreach roimh an lá ar éilíodh Sochar Cumais Pháirtigh 
ina leith.   
 
Toradh:  
Achomharc dícheadaithe. 
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Iarratas ar athbhreithniú Alt 317:  
D'iarr an t-achomharcóir athbhreithniú ar chinneadh an Oifigigh Achomhairc agus 
cuireadh aighneacht ar fáil thar a cheann ag Faisnéis do Shaoránaigh.  Ba iad na 
príomhfhorais a cuireadh isteach ná nár chuir an Roinn seirbhís iomlánaíoch ar fáil 
don achomharcóir toisc gur spreag an Roinn é chun éileamh ar Shochar Cumais 
Pháirtigh a dhéanamh agus cuireadh in iúl ansin go raibh sé rómhall. D’áitigh an t-
achomharcóir freisin gur chuir sé fógra chuig an Roinn go déanach in 2019 gur 
chríochnaigh a dhochtúir iarratas ar Shochar Cumais Pháirtigh agus i bhfianaise na 
n-idirghníomhaíochtaí fairsinge agus mearbhlacha leis an Roinn bhí díomá air nach 
raibh lánrogha ag an Roinn an íocaíocht a bhronnadh.  
Cé gur aithin sé fianaise an achomharcóra ar a idirghníomhaíocht leis an Roinn, 
chinn an tOifigeach Achomharc gur bhain an t-aon chinneadh a bhí á bhreithniú le 
teidlíocht an achomharcóra ar Shochar Cumais Pháirtigh ar dháta an éilimh.  Maidir 
le háiteamh an achomharcóra gur chomhlánaigh a dhochtúir teaghlaigh foirmeacha 
go déanach in 2019 le haghaidh Sochar Cumais Pháirtigh, thug an tOifigeach 
Achomharc dá aire nár cuireadh aon fhianaise ar fáil ina leith sin. Thug an tOifigeach 
Achomharc le fios nach raibh aon rogha aici íocaíocht a dhámhachtain ó dháta níos 
luaithe agus ní dhearna an reachtaíocht a rialaíonn teidlíocht ar Shochar Cumais 
Pháirtigh aon fhoráil d'éilimh dhéanacha ná do shiardhátú éileamh. Sna cúinsí sin, 
thug an tOifigeach Achomharc le fios gurb é an t-aon éileamh a d'fhéadfadh sí a 
mheas ná an t-aon éileamh a fuair an Roinn i mí Feabhra 2020. Chinn an tOifigeach 
Achomharc nach raibh an cinneadh bunaidh earráideach mar gheall ar an bhfaisnéis 
a cuireadh ar fáil agus nach raibh gá le hathbhreithniú a dhéanamh ar a cinneadh.  
  
Toradh:  
Níor athbhreithníodh an cinneadh. 
 

  
Cás-staidéar 48: Incháilitheacht Sochair Cumais Pháirtigh 

Cinneadh Achomair 
 
An tsaincheist idir lámha: Incháilitheacht – leighis. 
 
Cúlra:  
Rinne an t-achomharcóir iarratas ar Shochar Cumais Pháirtigh i Mí an Mheithimh 
2020. Mheas an Roinn go raibh srian éadrom ar an achomharcóir ar a chumas oibre 
agus gur dícheadaíodh an t-éileamh. D'fhulaing an t-achomharcóir briseadh an 
dromlaigh agus rinneadh obráid air tar éis timpiste. Lean sé air ag freastal ar 
fhisiteiripe agus ordaíodh cógas don phian dó. D’áitigh an t-achomharcóir gur 
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laghdaíodh a chumas oibre go mór ó thaobh coirp agus intinne de , agus bhí sé ag 
freastal ar chomhairleoir mar gheall ar ionsaithe scaoill, imní agus codladh briste. Go 
fisiciúil rinne an t-achomharcóir cur síos ar righneas sa droim, cromáin, bodhaire 
agus gluaiseacht shrianta. Thuairiscigh an dochtúir teaghlaigh go raibh éifeacht 
mhór ag an achomharcóir ar ardú/iompar, tionchar measartha aige ar shíneadh na 
lámh, lúbadh / dul ar a glúine / dul ar a ghogaide, suí / éirí, seasamh, staighre 
/dréimirí a dhreapadh, siúl agus tionchar éadrom ar a mheabhairshláinte/iompar. 
Chuir an t-achomharcóir gach nóta ospidéil agus tuarascáil CT isteach.  
 
Breithniú:  
Sonraítear in Alt 46A den Acht agus in Airteagail 28A agus 28B de Rialacháin 2007 
coinníollacha teidlíochta na scéime agus na coinníollacha a measfaí srian as cuimse, 
trom, measartha nó éadrom a bheith ag duine ina leith ar a c(h)umas oibre. Meastar 
go bhfuil srian measartha ag duine ar chumas oibre má mheastar go bhfuil cumas 
oibre ag an duine sin a bhí níos mó ná leath agus nach raibh níos mó ná ceithre 
chúigiú den norm ag duine den aois chéanna nach raibh aon srian ar chumas oibre 
aige nó aici.  
Luaigh an tOifigeach Achomharc an leibhéal srianta mar atá deimhnithe ag dochtúir 
teaghlaigh an achomharcóra agus míniú an achomharcóra ar an gcúis nach raibh sé 
in ann oibriú go lánaimseartha nó filleadh ar a ról roimhe seo de níos mó ná 20 
bliain, rud a bhí éilitheach go fisiciúil.  D'aontaigh sé lena fhostóir oibriú i gcáil 
riaracháin ar feadh 20 uair sa tseachtain, ach ní chuirfeadh sé seo ar a chumas 
filleadh ar an obair amháin. Bunaithe ar an bhfianaise bhí an tOifigeach Achomharc 
sásta go raibh riocht sláinte an achomharcóra chomh mór sin go raibh srian 
measartha aige ar a chumas oibre.  
 
Toradh:  
Achomharc ceadaithe. 
 

 

Liúntas Cuardaitheora Poist 
 

Cás-staidéar 49: Liúntas Cuardaitheora Poist Gnáthchónaí 

Cinneadh Achomair 
Ceist faoi Achomharc: Ceart chun cónaí agus gnáthchónaí. 
 
Cúlra:   
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Rinne an t-achomharcóir, náisiúnach AE, iarratas ar Liúntas Cuardaitheora Poist i mí 
na Nollag 2020. Dhícheadaigh an Roinn an t-iarratas ar an bhforas nach raibh ceart 
cónaithe ag an achomharcóir agus nach bhféadfaí, dá bhrí sin, a mheas go raibh 
gnáthchónaí air sa Stát. Chuir an t-achomharcóir in iúl gur tháinig sí go hÉirinn i mí 
Dheireadh Fómhair 2020 ach nár chuir sí fianaise ar fáil ar thaisteal chun a iontráil a 
fhíorú. Ní raibh trí mhí caite idir dáta iontrála an Stáit agus dáta an iarratais ar 
Liúntas Cuardaitheora Poist.   
Ina fógra achomhairc, mhaígh an t-achomharcóir gur saoránach AE í a tháinig go 
hÉirinn ag lorg poist, agus é ar intinn aici fanacht chomh fada agus ab fhéidir. Thug 
sí le fios go raibh cónaí uirthi in Éirinn ó 2013 go dtí 2014 agus go raibh roinnt 
fostaíochta aici sa tréimhse sin agus ina dhiaidh sin d'fhill sí ar a tír thionscnaimh. 
D'fhill sí ar Éirinn in 2020 agus bhí sí ag iarraidh obair a fháil.  
 
Breithniú:  
Faoin Acht, is riachtanas é teidlíocht ar an gcuid is mó d'íocaíochtaí cúnaimh 
shóisialta go bhfuil gnáthchónaí ar an duine sa Stát.  Tá na forálacha in Alt 246 den 
Acht maidir le gnáthchónaí agus cinneadh a dhéanamh an próiseas dhá chéim é 
duine a bhfuil gnáthchónaí air/uirthi lena mbunaítear, ar an gcéad dul síos, ceart 
cónaithe agus lena gcinntear ar an dara dul síos an bhfuil gnáthchónaí ar dhuine.  
Forálann Alt 246 (5) den Acht nach féidir a mheas go bhfuil gnáthchónaí sa Stát ar 
dhuine nach bhfuil ceart aige nó aici cónaí sa Stát. 

Tá ceart cónaithe do náisiúnaigh AE agus do bhaill dá dteaghlaigh á rialú ag Treoir 
2004/38/CE agus ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Saorghluaiseacht 
Daoine), 2015 (I.R. Uimh. 548 de 2015).  
Foráiltear le hAirteagal 6(1) de Rialacháin 2015 go bhfuil ceart cónaithe ag 
saoránaigh AE agus ag baill teaghlaigh áirithe ar feadh tréimhse trí mhí gan aon 
choinníollacha ná aon fhoirmiúlachtaí seachas an ceanglas cárta aitheantais nó pas 
bailí a bheith acu. Foráiltear le hAirteagal 17(2) de Rialacháin 2015 nach bhfuil duine 
lena mbaineann Airteagal 6(1) i dteideal cúnamh sóisialta a fháil faoi na hAchtanna 
Leasa Shóisialaigh.  
Ba í an fhianaise sa chás seo ná go ndearna an t-achomharcóir iarratas ar íocaíocht 
cúnaimh laistigh de thrí mhí tar éis di teacht isteach sa Stát. Sna himthosca, chinn 
an tOifigeach Achomharc nach raibh an t-achomharcóir i dteideal Liúntas 
Cuardaitheora Poist a fháil. 
 
Toradh:  
Achomharc dícheadaithe. 
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Cás-staidéar 50: Acmhainn Liúntas Cuardaitheora Poist 

Cinneadh Achomair 
 
An tsaincheist idir lámha: Acmhainn - ioncam an chéile. 
 
Cúlra:  
 Bhronn an Roinn éileamh an achomharcóra ar Liúntas Cuardaitheora Poist ar ráta 
seachtainiúil laghdaithe, ina raibh ráta pearsanta agus méadú i leith linbh 
chleithiúnaigh amháin ag leathráta lúide acmhainn a measúnaíodh. Cheistigh an t-
achomharcóir measúnú ar acmhainn i bhfianaise chostais fhoriomlána teaghlaigh 
lena n-áirítear costais oideachais.  
 
Breithniú:  
Forálann Alt 141(1)(c) den Acht go bhfuil teidlíocht ar Liúntas Cuardaitheora Poist 
faoi réir measúnú acmhainne arna ríomh de réir na rialacha atá i gCuid 2 de Sceideal 
3 den Acht.  
Tagraíonn acmhainn inmheasúnaithe d'ioncam uile an teaghlaigh agus, i gcás an 
achomharcóra, bhí tuilleamh a chéile ó fhostaíocht inárachais le measúnú.  Thug an 
tOifigeach Achomharc le fios go bhforáiltear sa reachtaíocht rialaithe do mheasúnú 
acmhainne maidir le hioncam teaghlaigh, agus tá sé seo bunaithe ar ollioncam 
seachas ar ghlanioncam, le líon teoranta asbhaintí incheadaithe. 
Tar éis dó an fhianaise a bhí ar fáil a bhreithniú, chinn an tOifigeach Achomharc go 
raibh an ráta teidlíochta ar Liúntas Cuardaitheora Poist arna ríomh ag an Roinn ceart 
agus go ndearnadh measúnú ceart ar an acmhainn sin lena n-áirítear ioncam inríofa 
pháirtnéir an achomharcóra ó fhostaíocht inárachais de réir na bhforálacha atá 
leagtha amach sa reachtaíocht rialaithe.  
 
Toradh: 
Achomharc dícheadaithe. 
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Cás-staidéar 51: Acmhainn Liúntas Cuardaitheora Poist 

Cinneadh Achomair 
 
An tsaincheist idir lámha: Measúnú acmhainne ar chaipiteal. 
 
Cúlra: 
Rinne an t-achomharcóir, agus í lár na 50idí, iarratas ar Liúntas Cuardaitheora Poist 
a dhícheadaigh an Roinn ar an bhforas go raibh a hacmhainn níos mó ná ráta an 
Liúntais Cuardaitheora Poist a bheadh iníoctha murach sin. Tagann acmhainn an 
achomharcóra ó mheasúnú ar chaipiteal atá i seilbh an achomharcóra agus ioncam ó 
phinsean príobháideach.  
Áiríodh leis an measúnú ar chaipiteal airgead a coinníodh i roinnt institiúidí 
airgeadais agus airgead a coinníodh i mBanna Dlúthpháirtíochta Coigiltis Stáit na 
hÉireann. 
Thug an t-achomharcóir breac-chuntas ar an rún a bhí aici oibriú suas go haois an 
phinsin agus cuid d'íocaíocht iomarcaíochta a infheistiú ó fhostaíocht roimhe sin 
d'fhonn dul ar scor ag an am sin. Cheistigh sí go gcuirfí an méid a infheistíodh chun 
na críche sin san áireamh agus measúnú á dhéanamh ar acmhainn. 
 
Breithniú: 
Forálann Alt 141(1)(c) den Acht go bhfuil teidlíocht ar Liúntas Cuardaitheora Poist 
faoi réir measúnú acmhainne arna ríomh de réir na rialacha atá i gCuid 2 de Sceideal 
3 den Acht. 
Tagraíonn acmhainn inmheasúnaithe d'aon chineál ioncaim atá ar fáil do dhuine a 
éilíonn íocaíocht de réir tástála acmhainne agus sa chás seo, áiríodh leis an méid a 
choinnítear i mbanna coigiltis.  
Chinn an tOifigeach Achomharc go ndearnadh measúnú ceart ar acmhainn an 
achomharcóra de réir na bhforálacha atá leagtha amach sa reachtaíocht rialaithe 
agus nár fhabhraigh teidlíocht ar Liúntas Cuardaitheora Poist. 
 
Toradh:  
Achomharc dícheadaithe. 
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Sochar Cuardaitheora Poist 
Cás-staidéar 52: Sochar Cuardaitheora Poist Caillteanas Fostaíochta 

Cinneadh Achomair  
 
An tsaincheist idir lámha: Caillteanas suntasach fostaíochta. 
 
Cúlra:  
Dhícheadaigh an Roinn iarratas an achomharcóra ar Shochar Cuardaitheora Poist i 
Meitheamh 2021 ar an bhforas nár fhulaing sí caillteanas suntasach fostaíochta 
bunaithe ar a gnáthleibhéal/patrún fostaíochta. Bhí an t-achomharcóir fostaithe go 
hiomlán ó 2014 leis an bhfostóir céanna agus ansin scaoileadh chun bealaigh í ar 
feadh thréimhse phaindéim Covid-19. D'fhostaigh a fostóir í arís i mí an Mheithimh 
2021 agus tairgeadh lá amháin sa tseachtain di. Bhreithnigh an Roinn a 
gnáthleibhéal fostaíochta ón dáta a d'fhill sí ar an obair, chinn an Roinn gurbh é seo 
a gnáthphatrún fostaíochta, agus toisc nár fhulaing sí caillteanas, dhiúltaigh an Roinn 
don éileamh. 
 
Breithniú:  
Forálann Alt 62 (1)(d) den Acht go mbeidh duine i dteideal Sochar Cuardaitheora 
Poist sa chás gur bhain caillteanas suntasach fostaíochta dóibh in aon tréimhse 
seacht lá as a chéile. Foráiltear le hAirteagal 49 de Rialacháin 2007 go gcaithfidh gur 
chaill duine tuilleamh nó ioncam ináirithe mar thoradh ar fhostaíocht a chailleadh in 
aon tréimhse seacht lá as a chéile i gcás inar chaill siad lá amháin d'fhostaíocht 
inárachaithe.  
Ón bhfianaise a cuireadh ar fáil, thug an tOifigeach Achomharc faoi deara gur 
cuireadh isteach ar fhostaíocht an achomharcóra ar feadh tréimhse fhairsing mar 
gheall ar na bearta sláinte éigeandála atá i bhfeidhm ó 2020 agus go bhféadfadh sí a 
bheith ag súil go réasúnta go bhfillfeadh sí ar leibhéal fostaíochta den chineál céanna 
tar éis atosú an ghnó nuair a maolaíodh/cuireadh deireadh le srianta. Mheas an 
tOifigeach Achomharc gurb é an modh ba chothroime chun caillteanas suntasach 
fostaíochta a bhunú ná na coinníollacha tráth a héilimh a chur i gcomparáid lena 
tréimhse dheireanach gnáthfhostaíochta. 
Chinn an tOifigeach Achomharc go raibh sé cuí agus cóir gnáthleibhéal/patrún 
fostaíochta an achomharcóra a mheas amhlaidh díreach sular scaoileadh chun 
bealaigh í, agus á thabhairt i gcuimhne freisin gur fhill sí ar an obair leis an bhfostóir 
céanna sa cháil chéanna agus gur laghdaigh a leibhéal fostaíochta ó lánaimseartha 
go lá amháin sa tseachtain agus gur caillteanas suntasach fostaíochta a bhí anseo. 
 
Toradh: Achomharc ceadaithe. 
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Sochar Cuardaitheora Poist d’Fhéin-fhostaíocht 
Cás-staidéar 53: Sochar Cuardaitheora Poist d’Fhéin-fhostaíocht  

Cinneadh Achomair  
 
An tsaincheist idir lámha: Incháilitheacht - i mbun féinfhostaíochta. 
 
Cúlra:  
Rinne an t-achomharcóir iarratas ar Shochar Cuardaitheora Poist mar dhuine 
féinfhostaithe i mí Iúil 2021. Dhiúltaigh an Roinn dá hiarratas ar an bhforas go raibh 
sí idir conarthaí agus go raibh sí ag lorg fostaíochta ina sainréimse agus dá réir sin 
bhí sé seo cosúil le dúnadh sealadach agus measadh, dá bhrí sin, go raibh sí i mbun 
féinfhostaíochta.  
Thug an t-achomharcóir le fios gur éirigh léi obair a fháil trí chonarthaí agus gur 
tháinig deireadh lena conradh deireanach ar fhad tipiciúil deireanach go déanach i mí 
an Mheithimh 2021. D'oibrigh sí 5 lá sa tseachtain ar seo agus ar na conarthaí 
roimhe seo a bhí faighte aici. Bhí conradh an-ghearrthéarmach faighte aici ón 30 
Meitheamh 2021 go dtí an 14 Iúil 2021.  Bhí sí le tús a chur le saoire mháithreachais 
ó Lár mhí Lúnasa 2021. Chuir sí in iúl go raibh sí ar fáil d'aon obair le linn na 
tréimhse ón 15 Iúil 2021 go dtí an dáta a raibh sí le tús a chur le saoire 
mháithreachais, agus go raibh sí sásta glacadh léi. Níor éirigh léi obair a fháil le linn 
na tréimhse seo.  
 
Breithniú:  
Foráiltear leis an reachtaíocht nach féidir duine a bheith i mbun féinfhostaíochta 
chun cáiliú do Shochar Cuardaitheora Poist mar dhuine féinfhostaithe.  
Níor aimsigh an tOifigeach Achomharc aon fhianaise go raibh conarthaí 
féinfhostaíochta an achomharcóra roimhe seo ar bhonn séasúrach amháin nó go 
raibh tiomantas leanúnach ann do chonarthaí amach anseo ó na gnóthaí a raibh 
conradh déanta aici leo suas go dtí an 14 Iúil 2021.  
Ar bhonn na fianaise chinn an tOifigeach Achomharc gur chaill an t-achomharcóir a 
féinfhostaíocht go neamhdheonach agus ní mar thoradh ar dhúnadh sealadach nó 
séasúrach an ghnó agus dá réir sin ní fhéadfaí a mheas go raibh sí i mbun 
féinfhostaíochta.  
 
Toradh: Achomharc ceadaithe. 
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Íocaíocht Sochair do Dhaoine 65 Bliain d'Aois 
 
Cás-staidéar 54: Íocaíocht Sochair do Dhaoine 65 Bliain d'Aois 

Cinneadh Achomair  
 
Ceist faoi Achomharc: Incháilitheacht - Coinníollacha ranníocaíochta.  

 
Cúlra:  
Rinne an Roinn éileamh an achomharcóra ar Íocaíocht Sochair do dhaoine 65 bliain 
d'aois a cuireadh isteach in 2021 a dhícheadú ar na forais nár shásaigh sé na 
ranníocaíochtaí ÁSPC. 
Thug an t-achomharcóir le fios gur oibrigh sé ar feadh 40 bliain agus gur íoc sé os 
cionn 2,000 ranníocaíocht ÁSPC agus chreid sé go raibh sé idirdhealaitheach agus 
éagothrom nach raibh sé incháilithe don íocaíocht díreach toisc gur cuireadh ar 
iomarcaíocht é agus nach raibh sé in ann obair a fháil. Cuireadh an t-achomharcóir 
ar iomarcaíocht in 2014 agus bhí a ranníocaíochtaí ÁSPC íoctha deireanacha in 2015.  
 
Breithniú:  

Is éard is Íocaíocht Sochair Do Dhaoine 65 bliain d'aois íocaíocht do dhaoine idir 65 
agus 66 bliana d'aois a scoir d'fhostaíocht nó d'fhéinfhostaíocht agus a chomhlíonann 
coinníollacha ranníocaíochta ÁSPC. 

Tá na coinníollacha ranníocaíochta leagtha amach in Alt 64(1)(b) den Acht agus in 
Airteagal 48A de Rialacháin 2007.  
Chomh maith le líon iomlán ranníocaíochtaí ÁSPC a bheith íoctha thar a shaol oibre, 
ní mór líon íosta ranníocaíochtaí íoctha nó ranníocaíochtaí curtha chun sochair ag 
duine le blianta ranníoca níos déanaí.  Ba é an coinníoll deireanach seo a bhí i gceist 
san achomharc seo. 

Chun an coinníoll a chomhlíonadh, ní mór 39 ranníocaíocht íoctha nó curtha chun 
sochair ar a laghad a bheith ag duine, agus ní mór 13 ranníocaíocht íoctha 
cháilitheacha díobh a bheith acu sa dara bliain ranníoca iomlán dheireanach roimh 
an mbliain ina ndéantar an t-éileamh.  Ós rud é go ndearnadh éileamh an 
achomharcóra in 2021, ba í 2019 an dara bliain ranníoca dheireanach ina chás.   

Mar mhalairt air sin, féadfaidh duine an coinníoll seo a chomhlíonadh trí 26 
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ranníocaíocht íoctha cháilitheacha ar a laghad a bheith aige/aici i ngach ceann den 
dara bliain dheireanach (2019) agus sa tríú bliain roimhe sin (2018) roimh an bhliain 
ina ndéantar an t-éileamh.   

Mura gcáilíonn duine faoi cheachtar den chéad dá choinníoll, féadfaidh an duine 
cáiliú má tá 13 ranníocaíocht íoctha cháilitheacha aige/aici in aon cheann de na 
blianta ina dhiaidh sin: an bhliain chánach reatha, an bhliain chánach iomlán 
dheireanach, an bhliain ranníoca rialaithe, nó an dá bhliain roimhe seo.  Ba iad na 
blianta ranníocaíochta a bhí i gceist i gcás an achomharcóra ná 2017 go 2021. 

Tar éis scrúdú a dhéanamh ar thaifead ranníocaíochta fostaíochta agus ÁSPC an 
achomharcóra, thug an tOifigeach Achomharc faoi deara go raibh níos mó ná 2,000 
ranníocaíocht ÁSPC ag an achomharcóir thar ghairm oibre 40 bliain agusgo raibh an 
ranníocaíocht ÁSPC dheireanach íoctha ag an achomharcóir in 2015. 

Cé go raibh ranníocaíochtaí curtha chun sochair ag an achomharcóir in 2019, ní raibh 
aon ranníocaíochtaí ÁSPC íoctha aige in aon cheann de na blianta ranníocaíochta ó 
2017 go 2021 agus níor chomhlíon sé na coinníollacha ranníocaíochta ÁSPC chun an 
íocaíocht a fháil.  

 
Toradh:  
Achomharc dícheadaithe. 
 

 

Liúntas Leasa Forlíontach 
 

Cás-staidéar 55: Liúntas Leasa Forlíontach - Forlíonadh Cíosa 

Cinneadh Achomair 
 
Ceist faoi Achomharc: Incháilitheacht Forlíonadh Cíosa – neamhábaltacht cíos a 
íoc.  
 
Cúlra: 
Dhiúltaigh an Roinn d'iarratas an achomharcóra ar Fhorlíonadh Cíosa ar an bhforas 
gur fhág an t-achomharcóir fostaíocht go deonach agus mar thoradh air sin ní raibh 
sí in ann cíos a íoc. Ina fógra achomhairc, dúirt an t-achomharcóir go raibh uirthi 
scor den fhostaíocht mar gheall ar bhreoiteacht agus chuir sí fianaise ar fáil nach 
raibh sí in ann obair a dhéanamh.   
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Breithniú: 
Thug an tOifigeach Achomharc le fios go bhféadfadh duine cáiliú d'Fhorlíonadh Cíosa 
de réir Alt 198 (3F) (b) (i) den Acht dá mbeadh ionchas réasúnach ann ag tús na 
tionóntachta go bhféadfadh an duine an cíos a íoc amach anseo. 
Ba í an fhianaise gur cuireadh tús leis an tionóntacht in 2015 agus ag an bpointe sin 
bhí an t-achomharcóir ag obair agus lean sí uirthi ag íoc cíosa as an gcóiríocht ar 
feadh 6 bliana eile. 
Chinn an tOifigeach Achomharc go raibh an t-achomharcóir in ann an cíos a íoc ag 
tús na tionóntachta agus gur léirigh sí go bhféadfadh sí an cíos a íoc amach anseo 
de réir bhrí na reachtaíochta rialaithe.  
 
Toradh:  
Achomharc ceadaithe. 
  

 
Cás-staidéar 56: Liúntas Leasa Forlíontach - Forlíonadh Teasa 

Cinneadh Achomair 
 
Cinneadh faoi achomharc: Incháilitheacht forlíonadh teasa. 
 
Cúlra: 
Bhí forlíonadh á fháil ag an achomharcóir, sna 80idí, i dtreo riachtanais bhreise téimh 
ó Bhealtaine 2014. Rinne an Roinn athbhreithniú ar an éileamh in 2021 agus 
tarraingíodh siar an íocaíocht ar an bhforas gur theip ar an achomharcóir deimhniú a 
sholáthar óna dhochtúir teaghlaigh ag deimhniú go raibh gá leighis le téamh breise. 
Thug an Roinn le fios gur chuir an t-achomharcóir in iúl d'fhoireann na hOifige nach 
gcomhlánódh a dhochtúir teaghlaigh an fhoirm mar gheall ar éilimh Covid-19 ar an 
gcleachtas ach gur chuir an t-achomharcóir admhálacha ar fáil maidir le costais 
téimh. Leagadh amach cúinsí leighis agus airgeadais an achomharcóra.  Thug an t-
achomharcóir breac-chuntas ar a riocht sláinte agus ar an riachtanas maidir le 
riachtanas breise téimh.   
 
Breithniú: 

Chuir an tOifigeach Achomharc aois an achomharcóra i gcuntas agus go raibh 
Forlíonadh Teasa á fháil aige ar feadh seacht mbliana agus chinn sé nach dócha go 
raibh feabhas tagtha ar riocht an achomharcóra ó bronnadh an forlíonadh.  
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Cé gur luaigh an tOifigeach Achomharc go raibh sé réasúnta don Roinn deimhniú 
leighis a lorg maidir leis an ngá le téamh, ní chuirfeadh dochtúir teaghlaigh an 
achomharcóra ar fáil é le linn phaindéim Covid-19 agus an t-éileamh a bhí mar 
thoradh air sin ar am agus acmhainní an chleachtais.  
Chinn an tOifigeach Achomharc gur cheart an t-achomharc a cheadú, agus na cúinsí 
go léir á gcur san áireamh. Thug an tOifigeach Achomharc le fios gur áiríodh leis na 
cúinsí a chuir sí san áireamh go raibh an dualgas cruthúnais chun údar a thabhairt le 
híocaíocht a tharraingt siar ar fáil ar an Roinn, nach raibh páipéir roimhe seo ar fáil, 
aois an achomharcóra, riocht sláinte an achomharcóra, go raibh an íocaíocht á fáil 
aige ar feadh seacht mbliana, gur chuir sé fianaise ar fáil ar riachtanais bhreise 
téimh agus nach raibh sé in ann an fhianaise leighis a d'iarr an Roinn a fháil i 
gcomhthéacs an athbhreithnithe mar gheall ar an bpaindéim.  
 
Toradh:  
Achomharc ceadaithe. 
 

 
Cás-staidéar 57: Liúntas Leasa Forlíontach - Forlíonadh Aiste Bia 

Cinneadh Achomair  
 
An tsaincheist idir lámha: Incháilitheacht Forlíonadh Aiste Bia agus méadú ar 
acmhainn. 
 
Cúlra:  
Bhí forlíonadh aiste bia á fháil ag an achomharcóir ó 2002 agus ag an am sin bhí 
Liúntas Banchéile Thréigthe á fháil aici. Rinne an Roinn athbhreithniú ar an éileamh 
in 2021 agus tarraingíodh siar an íocaíocht ar an bhforas gur tháinig méadú ar 
bhunioncam an achomharcóra in 2006 nuair a d'aistrigh sí chuig Pinsean Stáit 
Neamh-Ranníocach, a bhí ina ráta íocaíochta níos airde ná Liúntas Mná Céile 
Tréigthe.  
 
Breithniú:  

Foráiltear le hAlt 198 den Acht go mbeidh duine i dteideal forlíonadh a fháil ar a n-
ioncam bunúsach chun freastal ar bhunriachtanas. Foráiltear le hAirteagal 15 de na 
Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Liúntas Leasa Forlíontach Comhdhlúite), 2007 (I.R. 
Uimh. 412 de 2007) gur féidir forlíonadh a íoc le duine i leith costas aiste bia ar leith. 
Measadh go raibh riocht sláinte ar leith ar an achomharcóir a raibh aiste bia 



Tuarascáil Bhliantúil na hOifige Achomhairc Leasa Shóisialaigh 2021 

 

110 

 

sonraithe ag teastáil uaithi agus ar bronnadh méid seachtainiúil air ó 2002. Níor 
tháinig aon athrú air sin go dtí gur tarraingíodh siar é in 2021. 

Thug an tOifigeach Achomharc dá aire nach ndearna an Roinn athbhreithniú ar 
theidlíocht an achomharcóra le breis agus 15 bliana agus nár thug sí dá aire gur 
athraigh an t-achomharcóir ó Liúntas Banchéile Thréigthe go Pinsean Stáit Neamh-
Ranníocach i 2006. Thug an tOifigeach Achomharc le fios freisin gur athraigh an 
reachtaíocht a rialaíonn Forlíonadh Aiste Bia in 2014 a chuir cosc ar aon iarratais nua 
ar Fhorlíonadh Aiste Bia, agus a "caomhnaíodh" íocaíochtaí atá á n-íoc cheana féin 
faoi réir cáilíochta leanúnaí de réir na Rialachán. Foráladh sa reachtaíocht freisin go 
bhféadfaí athbhreithniú a dhéanamh ar na héilimh seo dá mbeadh méadú ar ioncam 
tar éis an athraithe sa reachtaíocht in 2014. 
Agus an t-achomharc á cheadú, thug an tOifigeach Achomharc le fios nach raibh 
méadú ar ioncam an achomharcóra tar éis an athraithe ar an reachtaíocht in 2014, 
go raibh gá aici leis an bhforlíonadh agus go raibh súil aici go leanfadh an forlíonadh 
ar aghaidh fad is a bhí a hioncam aonair mar Phinsean Stáit Neamh-Ranníocach.   
 
Toradh:  
Achomharc ceadaithe. 
 

 

Cúnamh Feirme 
 
Cás-staidéar 58: Teidlíocht Cúnaimh Feirme 

Cinneadh Achomair  
 
An tsaincheist idir lámha: Teideal agus measúnacht acmhainne.  
 
Cúlra:  
Rinne an t-achomharcóir iarratas ar Chúnamh Feirme i Mí an Mheithimh 2019.  Thug 
an Roinn cuireadh dó bualadh le Cigire Leasa Shóisialaigh (SWI) i mí Lúnasa 2019 
toisc nach raibh sé ag a sheoladh sonraithe nuair a thug an SWI cuairt air. Rinne an 
SWI 6 iarracht nár éirigh leo bualadh leis an achomharcóir ag a sheoladh luaite go 
luath ar maidin agus go déanach sa tráthnóna.  Thug sé faoi deara nach raibh an 
chuma ann gur chónaigh duine sa mhaoin agus nach raibh mórán tomhaltais 
leictreachais ann. Dhícheadaigh an Roinn an t-éileamh ar an bhforas nach raibh 
cónaí ar an achomharcóir ag an seoladh sonraithe. 
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Ar achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh, dúirt an t-achomharcóir go 
ndearna sé feirmeoireacht agus obair go páirtaimseartha agus mar sin ba mhinic é 
ar shiúl ón teach.  Bhí a theach suite i gcuid éagsúil den chontae lena mháthair agus 
lena fheirm. Bhí a mháthair ina cónaí ann ina haonar agus mar sin ba mhinic a thug 
sé cuairt uirthi.  Dá mbeadh bó aige a bhí ag súil le lao d'fhan sé i dteach a mháthar 
de ghnáth. 
 
Breithniú:  
Chinn an tOifigeach Achomharc éisteacht ó bhéal a thionól chun críocha an t-
achomharc a chinneadh ach in ainneoin iarrachtaí a rinneadh arís agus arís eile tríd 
an bpost, trí ríomhphost agus ar an bhfón ní raibh Oifig na nAchomharc in ann 
teagmháil a dhéanamh leis an achomharcóir chun éisteacht ó bhéal a shocrú. Sna 
cúinsí sin cinneadh an t-achomharc bunaithe ar an bhfianaise dhoiciméadach. 
Thug an tOifigeach Achomharc le fios go bhforáiltear le hAlt 214 den Acht do 
theidlíocht ar Chúnamh Feirme agus chun cáiliú ní mór do dhuine tástáil acmhainne 
a shásamh.  Chun an tástáil seo a dhéanamh, b'éigean don SWI a bheith in ann 
agallamh a chur ar an achomharcóir agus a bheith sásta maidir lena acmhainn.  Bhí 
cruthúnas ag teastáil ón SWI freisin go raibh an t-achomharcóir ina chónaí ag a 
sheoladh sonraithe. Bunaithe ar an bhfianaise atá ar fáil ní fhéadfaí an Tairiscint 
Achomhairc a bheith sásta go raibh an t-achomharcóir ina chónaí ag a sheoladh 
sonraithe ar dháta an éilimh.   Chinn an tOifigeach Achomharc freisin, toisc nárbh 
fhéidir acmhainn sheachtainiúil an achomharcóra a fháil amach, gur dícheadaíodh an 
t-achomharc. 
 
Toradh:  
Achomharc dícheadaithe. 
 

 
Cás-staidéar 59: Teidlíocht Cúnaimh Feirme 

Cinneadh Achomair 
 
Ceist faoi Achomharc: Incháilitheacht - acmhainn. 
 
Cúlra:  
Rinne an Roinn athbhreithniú ar theidlíocht leanúnach an achomharcóra ar Chúnamh 
Feirme agus dícheadaíodh íocaíocht ar an bhforas gur sháraigh acmhainn 
sheachtainiúil athbhreithnithe an achomharcóra an méid Cúnaimh Feirme a bheadh 
iníoctha mura mbeadh acmhainn ar bith ag an bhfeirmeoir.  
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Tháinig acmhainn an achomharcóra óna ioncam féin agus ó ioncam a chéile ó 
fhostaíocht inárachais agus óna ioncam féin ón bhfeirmeoireacht. Rinneadh 
acmhainn sheachtainiúil ón achomharcóir agus ó fhostaíocht inárachaithe a chéile a 
chomhcheangal le hacmhainn sheachtainiúil ó ioncam feirme an achomharcóra, chun 
measúnú iomlán seachtainiúil acmhainne a thabhairt. 
Rinne an t-achomharcóir achomharc in aghaidh an chinnidh agus chuir sé faisnéis 
tuarastail cothrom le dáta ar fáil dá chéile. D'iarr sé go n-eisiafaí pá saoire agus cáin 
ÍMAT ó ríomh na hacmhainne. D'eisigh an Roinn cinneadh athbhreithnithe breise inar 
deimhníodh an cinneadh bunaithe ar an bhfaisnéis nuashonraithe tuarastail.  
 
Breithniú: 
Is íocaíocht measúnaithe acmhainne é Cúnamh Feirme a ríomhtar de réir Ailt 213-
215 agus Chuid 2 de Sceideal 3 den Acht agus Airteagail 141-156 de Rialacháin 
2007. Thug an tOifigeach Achomharc le fios go bhforáiltear sa reachtaíocht seo gurb 
éard a bheidh in acmhainn an achomharcóra maidir le teidlíocht ar Chúnamh Feirme, 
an t-ollioncam a bhféadfadh sé a bheith ag súil leis de ghnáth a fháil ón 
bhfeirmeoireacht nó ó aon chineál eile féinfhostaíochta lúide aon chostais a 
thabhaítear de riachtanas agus aon chineál féinfhostaíochta á sheoladh aige. Sa chás 
go bhfuil acmhainn sheachtainiúil an éilitheora nó an tairbhí cothrom leis an ráta 
sceidealta nó níos mó ná é, níl aon Chúnamh Feirme iníoctha. 
Thug an tOifigeach Achomharc breac-chuntas freisin nach mór pá saoire a 
mheasúnú faoin reachtaíocht rialaithe agus nach asbhaint incháilithe í cáin ÍMAT i 
ndáil le ríomh na hacmhainne.  
Scrúdaigh an tOifigeach Achomharc na ríomhanna sa dá chinneadh ón Roinn agus 
chinn sé gur ríomhadh acmhainn an achomharcóra de réir cheanglais na 
reachtaíochta rialaithe.  
 
Toradh:  
Achomharc dícheadaithe. 
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Cás-staidéar 60: Acmhainn Cúnaimh Feirme 

Cinneadh Achomair  
 
An tsaincheist idir lámha: Athbhreithniú ar incháilitheacht – acmhainn. 
 
Cúlra:  
Rinne an Roinn athbhreithniú ar theidlíocht leanúnach an achomharcóra ar Chúnamh 
Feirme agus tar éis an athbhreithnithe seo rinneadh measúnú air le hacmhainn 
sheachtainiúil €70.00 a fuarthas ón bhfeirmeoireacht. Ina fhógra achomhairc, dúirt 
an t-achomharcóir gur dheimhnigh faisnéis a soláthraíodh ó na Coimisinéirí Ioncaim 
go raibh sé díolmhaithe ó cháin mar gheall ar ioncam íseal agus d'iarr sé go ndéanfaí 
athbhreithniú ar an gcinneadh ar an mbonn seo.  
 
Breithniú:  
Thug an tOifigeach Achomharc le fios, de réir Alt 213(2) agus Riail 1(9)(b) de Chuid 
2 de Sceideal 3 den Acht chun críocha teidil ar Chúnamh Feirme, go bhfuil acmhainn 
bunaithe ar an ollioncam bliantúil a bhféadfaí le réasún a bheith ag súil leis go 
bhfaighidh an feirmeoir ó fheirmeoireacht nó ó aon chineál eile féinfhostaíochta, 
lúide aon chostais a thabhaítear de riachtanas agus aon chineál féinfhostaíochta á 
sheoladh. Thug an tOifigeach Achomharc dá aire, cé go bhfuil an measúnú 
acmhainne bunaithe ar an ioncam don bhliain roimhe sin, nach mór don mheasúnú 
measúnú cóir agus réasúnta a thabhairt ar an nglanioncam a sholáthróidh an 
gabháltas gach bliain, is é sin meánioncam bliantúil thar an gcéad líon blianta eile. 
Tá sé bunaithe ar an ioncam bliantúil a bhfuiltear ag súil leis ag féachaint do ghnáth-
aschur agus do ghnáthchostais atá oiriúnach do ghnáthleibhéil stoic, d'acmhainn 
agus do threochtaí margaidh.  
 
Chinn an tOifigeach Achomharc go raibh an measúnú ar acmhainn feirme i gcás an 
achomharcóra cothrom agus réasúnta ar bhonn na fianaise. Tugadh faoi deara gur 
cheadaigh an measúnú asbhaintí réasúnta maidir le costais oibriúcháin a bhain leis 
an bhfeirm. Níl aon fhoráil sa reachtaíocht rialaithe a cheadaíonn costais 
mhaireachtála intíre nó phearsanta a chur san áireamh. Chinn an tOifigeach 
Achomharc go raibh an measúnú ar mhodhanna ag an Roinn ag teacht le riachtanais 
na reachtaíochta rialaithe.  
 
Toradh:  
Achomharc dícheadaithe. 
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Pinsean Stáit (Ranníocach)  
 
Cás-staidéar 61: P insean Stáit (Ranníocach) Duine Fásta Cáilithe 

Cinneadh Achomair 
 
An Cheist idir lámha: Ardú i leith duine fásta cáilithe. 
 
Cúlra:  
Rinneadh athbhreithniú ar theidlíocht leanúnach an achomharcóra ar mhéadú i leith 
duine fásta cáilithe agus chinn an Roinn nár cháiligh an t-achomharcóir don mhéadú 
ó Dheireadh Fómhair 2020 ar an bhforas go raibh ioncam seachtainiúil inchurtha i 
leith a mhná céile, a measadh ag €586, níos mó ná an teorainn ioncaim 
sheachtainiúil €310, nach n-íoctar méadú do dhuine fásta cáilithe os a chionn.   
 
Bhí comhchuntais ag an achomharcóir in institiúidí airgeadais lena bhean chéile agus 
bhí sé féin agus a bhean ina gcomhúinéirí ar an dara maoin freisin. Mhaígh sé gur 
chóir a bhean chéile a mheas le hioncam ar bith chun breithniú a dhéanamh ar a 
theidlíocht ar mhéadú do dhuine fásta cáilithe ar a Phinsean Stáit (Ranníocach), ar 
na forais seo a leanas: 

• Ní raibh aon ioncam á fháil ag a bhean chéile agus ní raibh aon 
ranníocaíocht airgid déanta aici leis an teaghlach.  

• Chuir sé síneadh le rochtain a mhná céile ar a chuntais choigiltis thar na 
blianta ionas go mbeadh rochtain aici ar na cistí seo sa chás go raibh sé 
éagumasaithe de dheasca breoiteachta nó timpiste nó i gcás a bháis. 

• Ní raibh a fhios aige féin agus ag a bhean chéile go mbeadh tionchar ag an 
gcinneadh stuama bainistíochta teaghlaigh seo ar theidlíocht pinsin a mhná 
céile.  

 
Breithniú:  
Foráiltear leis an reachtaíocht Leasa Shóisialaigh do mhéadú ar ráta seachtainiúil an 
Phinsin Stáit (Ranníocach) sa chás go bhfuil duine fásta cáilithe ag éilitheoir. Leagtar 
amach sa reachtaíocht freisin na cúinsí ina sonraítear gur aosach cáilithe céile chun 
críocha méadú a íoc do dhuine fásta cáilithe. Déantar foráil don reachtaíocht 
ábhartha in Alt 112 (1) den Acht. Leagtar amach in Airteagail 6 go 10 de Rialacháin 
2007 na cúinsí ina bhfuil méadú do dhuine fásta cáilithe iníoctha agus an tslí ina 
ríomhtar ioncam céile. 
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Thug an tOifigeach Achomharc réasúnú, in éagmais fianaise oibiachtúil ar shrian 
dlíthiúil ar úinéireacht sealbhóirí cuntais amháin nó an dá cheann ar úinéireacht agus 
rochtain ar an airgead a choimeádtar i gcuntais nó i maoin atá faoi úinéireacht, nach 
mór dó a chinneadh go mbaineann an t-airgead go léir a choinnítear i 
gcomhchuntais leis na sealbhóirí comhchuntas ar bhonn 50/50. Dá bhrí sin, tá 
airgead a choinnítear i gcomhchuntais inmheasúnaithe, agus ioncam bhean chéile an 
achomharcóra á chinneadh, chun críocha teidlíocht an achomharcóra ar mhéadú do 
dhuine fásta cáilithe a chinneadh. Chinn an tOifigeach Achomharc gur ríomhadh 
ioncam seachtainiúil bhean chéile an achomharcóra de réir na reachtaíochta 
ábhartha agus bunaithe ar an méid caipitil/coigiltis a bhí inchurtha ina leith (50% 
den airgead a coinníodh i gcuntais agus úinéireacht maoine).  
Bhí an tsuim seo níos mó ná an teorainn ioncaim €310 in aghaidh na seachtaine 
nach n-íoctar méadú do dhuine fásta cáilithe os a chionn. Chinn an tOifigeach 
Achomharc, i bhfianaise acmhainn a mhná céile, nach raibh teidlíocht ag an 
achomharcóir ar mhéadú do dhuine fásta cáilithe ar a Phinsean Stáit (Ranníocach). 
 
Toradh: 
Achomharc dícheadaithe. 
 

 
Cás-staidéar 62 Incháilitheacht P insin Stáit (Ranníocach) 

Éisteacht ó Bhéal 
 
An tsaincheist idir lámha: Incháilitheacht– coinníollacha ranníocaíochta. 
 
Cúlra:  
Rinne an t-achomharcóir achomharc in aghaidh chinneadh na Roinne iarratas ar 
Phinsean Stáit (Ranníocach) a dhícheadú toisc nár chomhlíon an t-achomharcóir na 
coinníollacha ranníocaíochta atá in Alt 110(2) den Acht. Forálann Alt 110(1) den Acht 
nach measfar na coinníollacha ranníocaíochta don Phinsean Stáit (Ranníocach) a 
bheith comhlíonta mura mbeidh gach ranníocaíocht féinfhostaíochta atá iníoctha ag 
duine íoctha. 
Rinne an t-achomharcóir iarratas ar Phinsean Stáit (Ranníocach) in 2018 nuair a 
bhain sí 66 bliana d'aois amach. Diúltaíodh don iarratas toisc nach raibh dóthain 
ranníocaíochtaí aici chun cáiliú. Níor íocadh ranníocaíochtaí féinfhostaithe an 
achomharcóra sular shroich sí 66 bliana d'aois agus sna cúinsí sin níor shásaigh an t-
achomharcóir Alt 110(1)(a) den Acht. Thug an Roinn le fios nach mór na 
ranníocaíochtaí a íoc roimh 66ú breithlá an achomharcóra. 
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Dúirt an t-achomharcóir nár áiríodh ranníocaíochtaí féinfhostaithe don tréimhse ó 
2015 go 2017 sna tuairisceáin tosaigh chánach/ÁSPC a cuireadh faoi bhráid na 
gCoimisinéirí Ioncaim. Dúirt an t-achomharcóir gur leasaigh sí a gnóthaí cánach ina 
dhiaidh sin agus gur íoc sí na ranníocaíochtaí féinfhostaithe don tréimhse ó 2015 go 
2017.  
Bhreithnigh an Roinn an fhaisnéis a chuir an t-achomharcóir ar fáil maidir leis na 
ranníocaíochtaí féinfhostaithe don tréimhse ó 2015 go 2017 agus chinn sí, toisc nár 
íocadh na ranníocaíochtaí sular shroich an t-achomharcóir 66 bliana d'aois, nach 
raibh na ranníocaíochtaí ináirithe don Phinsean Stáit (Ranníocach).  
Mhaígh an t-achomharcóir gur íocadh na ranníocaíochtaí de réir Alt 110(1)(a) den 
Acht.  
 
Éisteacht ó bhéal: 
Tharla éisteacht ó bhéal inar luaigh an t-achomharcóir go raibh sí féinfhostaithe le 
linn na mblianta cánach 2015 go 2017. Comhlánaíodh na tuairisceáin chánach 
tosaigh trí dhearmad agus tíolacadh tuairisceáin leasaithe in 2019. Chuir an t-
achomharcóir in iúl dá measfaí go gcáileodh sí don Phinsean Stáit (Ranníocach) dá 
measfaí na ranníocaíochtaí féinfhostaíochta don tréimhse 2015 go 2017. 
 
Breithniú:  
Bhreithnigh an tOifigeach Achomharc léirmhíniú na reachtaíochta ábhartha agus 
chinn sé nach mór, de réir na reachtaíochta rialaithe, ranníocaíochtaí a íoc sula 
mbainfidh sé 66 bliana d'aois amach. 
 
Toradh:  
Achomharc dícheadaithe. 
 

 
Pinsean Stáit (Neamh-Ranníocach) 
 
Cás-staidéar 63: P insean Stáit (Neamh-Ranníocach) Gnáthchónaí 

Cinneadh Achomair 
 
An tsaincheist idir lámha: Ceart chun cónaí agus acmhainn. 
 
Cúlra:  
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Bhain an t-achomharcóir, ar baintreach de chuid an Aontais é, aois an phinsin amach 
i mí na Samhna 2016 agus tháinig sé go hÉirinn ar dháta neamhshonraithe in 2015.  
Bhí íocaíocht mhíchumais á fáil ag an achomharcóir ina tír thionscnaimh. Thug an t-
achomharcóir le fios gur tháinig sí chun cónaí in Éirinn le duine muinteartha ionas go 
bhféadfadh sé/sí aire a thabhairt di. D'iarr an Roinn faisnéis bhreise maidir lena 
hacmhainn agus a stádas cónaithe, lena n-áirítear sonraí maidir leis an mball 
teaghlaigh ar a raibh sí ag éileamh spleáchais.  Chomhlánaigh an t-achomharcóir 
foirm HRC1 ach theip uirthi an fhaisnéis eile a lorgaíodh a sholáthar. Dhiúltaigh an 
Roinn don iarratas ar an bhforas gur theip ar an achomharcóir na coinníollacha i 
dtaca le gnáthchónaí a chomhlíonadh agus go raibh coinníollacha acmhainne ann 
don Phinsean Stáit (Neamh-Ranníocach). Maidir le coinníoll an ghnáthchónaithe, 
cinneadh gur theip ar an achomharcóir ceart chun cónaí sa Stát a bhunú.   
 
Breithniú:  
Ba iad na hábhair a bhí le breithniú ná cibé ar bhunaigh an t-achomharcóir ceart 
chun cónaí inti féin nó mar ghaol cleithiúnach i líne ardaitheach Saoránaigh AE, agus 
cibé ar chomhlíon sí an coinníoll acmhainne don Phinsean Stáit (Neamh-Ranníocach).  
Bhí an tOifigeach Achomharc den tuairim go raibh fianaise dhoiciméadach ag teastáil 
chun aghaidh a thabhairt ar na hábhair a bhí faoi achomharc agus níor cuireadh iad 
seo ar fáil nuair a bhí siad á lorg ag an Roinn nó leis an achomharc.  
Thug an fhianaise le fios faoi aois ard an achomharcóra, riochtaí casta leighis, gur 
tháinig sí go hÉirinn chun aire a thabhairt dá muintir agus dá féindearbhú nár oibrigh 
sí in Éirinn agus nach bhféadfadh sí é sin a dhéanamh. Dá bhrí sin, chinn an 
tOifigeach Achomharc nach raibh sé de cheart ag an achomharcóir chun cónaí mar 
oibrí nó mar chuardaitheoir poist.  
Bhreithnigh an tOifigeach Achomharc freisin ceart an achomharcóra chun cónaí mar 
ghaol cleithiúnach sa líne ardaitheach faoi fhorálacha Threoir 2004/38EC an AE. 
Thug an tOifigeach Achomharc le fios, chun ceart chun cónaí sa Stát mar ghaol 
cleithiúnach sa líne ardaitheach a bhunú, go gcaithfidh an duine leibhéal spleáchais a 
bhunú ar bhall teaghlaigh, a bhí ag feidhmiú cearta saorghluaiseachta Chonradh an 
AE, in Éirinn agus ina dtír thionscnaimh araon.  Bhí íocaíocht mhíchumais á fáil ag an 
achomharcóir ina tír thionscnaimh agus níor cuireadh sonraí eile a bhí á lorg ag an 
Roinn ar fáil. Chinn an tOifigeach Achomharc nár bhunaigh an t-achomharcóir 
réamhspleáchas ina tír thionscnaimh, d'ainneoin a tiomantais chúraim 
chomhairleacha in Éirinn. Chinn an tOifigeach Achomharc freisin gur theip ar an 
achomharcóir fianaise dhoiciméadach a thabhairt ar aird maidir lena hacmhainn. 
 
Toradh:  
Achomharc dícheadaithe. 
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Cás-staidéar64: Dáta Dámhachtana an Phinsin Stáit (Neamhranníocach) 

Éisteacht ó bhéal  
 
An Cheist idir lámha: Dáta na dámhachtana agus an chúldhátú 
 
Cúlra:  
Bronnadh Pinsean Stáit (Neamh-Ranníocach) ar an achomharcóir i mí Eanáir 2020. 
Ina dhiaidh sin, d'iarr an t-achomharcóir cúldhátú a héilimh ar a 66ú breithlá in 
2017.  
Bhí éileamh déanta ag an achomharcóir ar Phinsean Stáit (Neamh-Ranníocach) i mí 
Lúnasa 2018 a bhí dícheadaithe ag an Roinn ar an bhforas gur theip ar an 
achomharcóir freastal ar agallamh le Cigire Leasa Shóisialaigh de chuid na Roinne. Ní 
dhearna an t-achomharcóir achomharc in aghaidh an chinnidh seo.  
 
Éisteacht ó bhéal:  
Ag éisteacht ó bhéal dúirt an t-achomharcóir gur chuir sí moill ar a héileamh a 
dhéanamh toisc gur diúltaíodh d'éileamh a fir chéile ar Phinsean Stáit (Ranníocach) 
ar na forais nár íoc sé gach ranníocaíocht ÁSPC fhorordaithe. Chuir an t-
achomharcóir in iúl go raibh sí ag fanacht go dtabharfaí cuntais a fir chéile chun 
críche sula ndearna sí iarratas. Chuaigh sí ar aghaidh agus rinne sí iarratas i mí 
Lúnasa 2018 toisc go raibh a fear céile san ospidéal agus go raibh an t-ioncam ag 
teastáil uathu. Dúirt an t-achomharcóir gur thacaigh a fear céile leis an teaghlach ó 
thaobh airgid de ar feadh a saoil agus nach raibh taithí aici ar éilimh a dhéanamh ná 
a teidlíochtaí a bheith ar eolas aici.  
Dúirt an t-achomharcóir nach bhfuair sí aon chomhfhreagras ón Roinn maidir le 
freastal ar chruinniú leis an gCigire Leasa Shóisialaigh. Dúirt sí nuair a fuair sí an 
cinneadh a héileamh a dhícheadú i mí na Samhna 2018 d'iarr sí ar an Roinn a 
iarraidh go gcoinneofaí an t-éileamh ar oscailt agus go seolfadh sí litir chuige sin. 
Dúirt sí dhá nó trí seachtaine ina dhiaidh sin gur scríobh sí litir chuig an rannóg 
ábhartha ag cur síos ar a cúinsí agus gur mhian léi go gcoinneofaí a héileamh ar 
oscailt. Dúirt an t-achomharcóir nach bhfuair sí admháil ar an litir seo.   
Dúirt an t-achomharcóir go raibh sí den tuairim go raibh a héileamh fós á phróiseáil. 
I mí Eanáir 2020, rinne fear céile an achomharcóra éileamh úr ar Phinsean Stáit 
(Ranníocach) toisc go raibh a chuntais ghnó tugtha chun rialtachta. Rinne an t-
achomharcóir éileamh nua ar Phinsean Stáit (Neamh-Ranníocach) leis na cuntais 
ghnó chríochnaithe. Dúirt sí nuair a ceadaíodh an t-iarratas sin, gur thuig sí go raibh 
gach rud in ord agus go bhfaigheadh sí cúldátú na híocaíochta chuig a 66ú breithlá. 
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Breithniú:  
Thug an tOifigeach Achomharc dá n-oifig go raibh sé mar choinníoll de theidlíocht ar 
Phinsean Stáit (Neamhranníocach) go ndéanfaí éilimh ar an mbealach forordaithe 
laistigh den tréimhse fhorordaithe. Ceadaíonn Alt 241 den Acht íocaíochtaí Pinsin 
Stáit (Neamh-Ranníocach) a shiardhátú ar feadh suas le sé mhí sa chás go suífear 
go raibh an t-éilitheoir i dteideal na híocaíochta ar dháta níos luaithe agus go raibh 
dóthain cúis mhaith ann leis an mainneachtain iarratas a dhéanamh laistigh den 
tréimhse fhorordaithe. Ceadaíonn Airteagal 186 de Rialacháin 2007 íocaíochtaí a 
shiardhátú thar sé mhí in dhá chúinse shonracha:(i) i gcás gur faisnéis a thug 
oifigeach don Aire don duine is cúis leis an moill ar an éileamh a dhéanamh; (ii) i 
gcás gurb é is cúis leis an moill ar éileamh a dhéanamh an duine a bheith 
éagumasaithe nach féidir leis nó léi éileamh a dhéanamh. 
 
Scrúdaigh an tOifigeach Achomharc an raibh cúis mhaith leis an moill a bhí ar an 
éileamh a dhéanamh agus cibé an raibh an mhoill mar gheall ar fhaisnéis a thug 
oifigeach don Aire.  
Dúirt an t-achomharcóir gur chuir sí glaoch ar an Roinn nuair a fuair sí an chéad 
chinneadh i mí na Samhna 2018 ag cur in iúl di nach raibh sí ar an eolas go raibh 
cruinniú sceidealta ag an gCigire Leasa Shóisialaigh. Dúirt an t-achomharcóir gur 
thuig sí, tar éis a glao gutháin chuig an Roinn, go bhféadfaí a héileamh a athbhunú, 
agus go ndearna sí amhlaidh trí litir a sheoladh isteach ag an am.  
Thug an t-achomharcóir le fios go raibh ionchur ag teastáil óna héileamh óna fear 
céile de réir mar a tháinig an t-ioncam teaghlaigh go léir óna thuilleamh. Mhínigh sí 
gur diagnóisíodh go raibh riocht teorannaithe saoil ar a fear céile in 2011 a d'fhág go 
raibh meath ar an gcaoi ar bhainistigh sé a ngnóthaí. Bhí a fear céile féinfhostaithe 
agus theip air déileáil i gceart lena dhliteanas ranníocaíochtaí ÁSPC. Dúirt sí nár thuig 
sí an seasamh seo go dtí Eanáir 2020 nuair a tugadh cúrsaí chun rialtachta. Dúirt sí 
gur tugadh uirthi a chreidiúint go raibh a héileamh á phróiseáil ach go raibh uirthi 
cáipéisí a thabhairt ar aird bunaithe ar thuilleamh a fir chéile. 
Bhí cóip de nóta den ghlao gutháin ar an gcomhad. Luaigh siad gur theastaigh ón 
achomharcóir leanúint lena héileamh agus go seolfadh sé litir isteach chun é sin a 
dheimhniú. Ní raibh an t-achomharcóir in ann cóip den litir seo a chur ar fáil agus 
dúirt sí nach bhfuair sí litir admhála ná comhfhreagras leantach. Mhaígh an Roinn 
nach raibh aon taifead aici litir chuige sin a fháil agus dúirt sí nach bhfuair sí aon 
chomhfhreagras ná teagmháil ón achomharcóir go dtí go ndearna sí iarratas arís ar 
Phinsean Stáit (Neamh-Ranníocach) i mí Eanáir 2020.  
Chuir an t-achomharcóir in iúl go raibh an fhaisnéis a thug oifigeach an Aire 
easnamhach mar nár léir go ligfeadh sí di tuiscint iomlán a fháil ar an bpost nó ar na 
hiarmhairtí nach mbeadh sí i dteideal aon íocaíochtaí a siardhátaíodh don tréimhse 
seo. 
Chinn an tOifigeach Achomharc gur bunaíodh cúis mhaith leis an moill ar an éileamh 
a dhéanamh agus gur cheart siardhátú ar feadh tréimhse sé mhí a cheadú. Maidir le 
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siardhátú níos mó ná sé mhí, d'admhaigh an tOifigeach Achomharc go raibh fiúntas 
ag baint le tuiscint an achomharcóra go raibh cuntais a fir chéile ag teastáil uaithi 
chun tacú lena héileamh ar Phinsean Stáit (Neamh-Ranníocach), ós rud é gur 
íocaíocht de réir tástála acmhainne í. Ní raibh an tOifigeach Achomharc sásta, áfach, 
go raibh an t-achomharcóir tar éis a shuíomh gur mar gheall ar fhaisnéis mhícheart a 
thug oifigeach de chuid an Aire ba chúis leis an moill a bhí uirthi an t-éileamh a 
dhéanamh. Dá bhrí sin, cheadaigh an tOifigeach Achomharc an t-achomharc i bpáirt. 

 

Toradh:  
Ceadaithe go páirteach. 
 

 

Íocaíocht Chaomhnóra (Neamh-Ranníocach)  
 
Cás-staidéar 65 : Incháilitheacht Íocaíochta Caomhnóra (Neamh-
Ranníocach) 

Cinneadh Achomair 
 
An tsaincheist idir lámha: Incháilitheacht - sainmhíniú ar 'dílleachta'. 
 
Cúlra:  
Dhiúltaigh an Roinn d'éileamh an achomharcóra ar Íocaíocht Chaomhnóra (Neamh-
Ranníocach) maidir lena beirt gharpháistí ar an bhforas nár measadh gur dílleachtaí 
iad na leanaí de réir bhrí na reachtaíochta rialaithe.  
 
Breithniú:  
De réir Alt 2(1) den Acht, meastar gur dílleachta leanbh má tá an bheirt tuismitheoirí 
an linbh marbh, nó má tá tuismitheoir amháin marbh nó anaithnid nó má thréig sé 
nó sí agus má theip air soláthar a dhéanamh don leanbh, agus nach eol don 
tuismitheoir eile nó má thréig sé nó sí agus má theip air soláthar a dhéanamh don 
leanbh.  
Tháinig an t-achomharcóir chun cónaí in Éirinn agus tháinig a beirt gharpháistí chun 
cónaí léi. Dúirt an t-achomharcóir gur tháinig na leanaí faoina cúram ionas go 
bhféadfaidís oideachas a fháil in Éirinn toisc nach raibh sé d'acmhainn ag a 
dtuismitheoirí oideachas a chur orthu ina dtír dhúchais. 
Chuir an t-achomharcóir in iúl nach bhfuair sí aon tacaíocht airgeadais ó 
thuismitheoirí na leanaí agus go raibh sí freagrach as riachtanais leighis, airgeadais 
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agus chúraim na leanaí. Chuir sí in iúl freisin nach raibh aon ioncam ag teacht 
isteach i dteach na dtuismitheoirí agus nach raibh siad in ann soláthar a dhéanamh 
do na leanaí. Ba é áitiú an achomharcóra gur thréig na tuismitheoirí na leanaí. Ina 
foirm iarratais thug an t-achomharcóir le fios go raibh tuismitheoirí na bpáistí i 
dteagmháil leo go laethúil.  
Chinn an tOifigeach Achomharc, i bhfianaise fhíricí uile an cháis, lena n-áirítear an 
teagmháil rialta lena dtuismitheoirí, nach bhféadfaí a mheas gur thréig a 
dtuismitheoirí na leanaí agus nach bhféadfaí, dá bhrí sin, a mheas gur dílleachtaí iad 
de réir bhrí na reachtaíochta rialaithe. 
 
Toradh:  
Achomharc dícheadaithe. 
 

 
Cás-staidéar 66 : Incháilitheacht Íocaíochta Caomhnóra (Ranníocach) 

Cinneadh Achomair 
 
An tsaincheist idir lámha: Incháilitheacht - sainmhíniú ar 'dílleachta'. 
 
Cúlra:  
Dhiúltaigh an Roinn d'iarratas an achomharcóra ar Íocaíocht Chaomhnóra (Neamh-
Ranníocach) maidir lena neacht ar an bhforas nár measadh gur dílleachta í an leanbh 
de réir bhrí na reachtaíochta rialaithe. 
 
Breithniú:  
De réir Alt 2(1) den Acht, meastar gur dílleachta leanbh má tá an bheirt tuismitheoirí 
an linbh marbh, nó má tá tuismitheoir amháin marbh nó anaithnid nó má thréig sé 
nó sí agus má theip air soláthar a dhéanamh don leanbh, agus nach eol don 
tuismitheoir eile nó má thréig sé nó sí agus má theip air soláthar a dhéanamh don 
leanbh.  
Bhí an tOifigeach Achomharc deimhin de bunaithe ar an doiciméadacht arna cur ar 
fáil ag Tusla (An Ghníomhaireacht Leanaí agus Teaghlaigh) gur thréig an mháthair 
an leanbh. Ina foirm iarratais thug an t-achomharcóir le fios gur sholáthraigh athair 
an linbh tacaíocht airgeadais €20 in aghaidh na seachtaine. Mhaígh an Roinn nárbh 
ionann an socrú trínar íoc athair an linbh €20 in aghaidh na seachtaine i leith a 
cúraim agus tréigean tuismitheoirí. 
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Thug an tOifigeach Achomharc le fios nach bhfuil sainmhíniú sa reachtaíocht ar cad 
is tréigean linbh ann. Thug an tOifigeach Achomharc faoi deara gur beag an t-
ionchur a bhí ag an athair maidir le tógáil agus leas a linbh agus ba chosúil ón 
bhfianaise nach raibh aon ionchur aige roimhe seo. D'ainneoin gur íoc athair an linbh 
€20 in aghaidh na seachtaine i leith thacaíocht airgeadais an linbh, bhí an tOifigeach 
Achomharc sásta gur thréig athair an linbh a iníon go héifeachtach agus gur 
dhílleachta í de réir bhrí na reachtaíochta rialaithe. 
 
Toradh: Achomharc ceadaithe. 
 

 

Pinsean Ranníocach Baintrí Fir (EU Pro Rata) 
 
Cás-staidéar 67 : P insean Ranníocach Baintrí Fir (EU Pro Rata) 

Cinneadh Achomair 
 
An tsaincheist idir lámha:  Ráta an phinsin a bronnadh. 
 
Cúlra:  
Rinne an Roinn iarratas an achomharcóra ar Phinsean Ranníocach Baintrí/Baintrí Fir 
a dhícheadú ar dtús ar an bhforas nach raibh 260 ranníocaíocht íoctha ar a laghad 
aige ar a thaifead árachais shóisialaigh Éireannach nó ar thaifead árachais shóisialta 
Éireannach a chéile nach maireann. Chinn an Roinn ina dhiaidh sin go raibh an t-
achomharcóir i dteideal pinsean beag seachtainiúil pro rata, bunaithe ar a thaifead 
árachais shóisialaigh féin in Éirinn agus i mBallstát eile den AE.  Léirigh cóipeanna dá 
thaifid árachais shóisialaigh sa dá Bhallstát go raibh 195 ranníocaíocht bunaithe ar a 
thaifead Éireannach amháin agus 1,540 ranníocaíocht san iomlán bunaithe ar a 
thaifead sa dá Bhallstát.  Rinne an t-achomharcóir achomharc i gcoinne an chinnidh 
ag cur in aghaidh an mhodha a úsáideadh chun a íocaíocht a ríomh agus chuir sé in 
iúl gur chóir go mbeadh sé i dteideal íocaíocht iomlán a fháil toisc go raibh sé ina 
shaoránach Éireannach. 
 
Breithniú:   
Breithníodh an t-achomharc faoi fhorálacha Ailt 124 agus 125 den Acht agus 
Airteagail 51 agus 52 de Rialachán (CE) Uimh. 883/2004  Scrúdaíodh an 
mhodheolaíocht a úsáideadh chun ráta an phinsin agus taifid árachais shóisialta an 
achomharcóra sa dá Bhallstát a ríomh mar chuid den achomharc.  Bhí an tOifigeach 
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Achomharc sásta gur ríomhadh teidlíocht an achomharcóra i gceart agus de réir na 
reachtaíochta rialaithe. 
 
Toradh:   
Achomharc dícheadaithe. 
 

 

Inárachaitheacht Fostaíochta 
 
Cás-staidéar 68 : Inárachaitheacht Fostaíochta 

Éisteacht ó bhéal  
 
An Cheist idir lámha: Cibé an raibh oibrí fostaithe nó féinfhostaithe. 
 
Cúlra: 
Tháinig an t-achomharc a rinne cuideachta i gcoinne chinneadh na Roinne chun cinn 
tar éis iarratas a fháil in 2018 ón oibrí ar inárachaitheacht a fhostaíochta leis an 
achomharcóir ó 2008 i leith. Caitheadh leis an oibrí mar oibrí féinfhostaithe agus 
d'íoc sé ÁSPC ar an ráta Aicme S ÁSPC féinfhostaithe.  
Chinn an Roinn go raibh an t-oibrí i bhfostaíocht inárachais ó 2008 i leith faoi 
chonradh seirbhíse agus bhí feidhm ag Aicme A den ÁSPC sa chás gur sáraíodh 
tuilleamh €30 in aghaidh na seachtaine.  
Mhaígh an t-achomharcóir gur oibrigh an t-oibrí i gcónaí faoi chonradh mar 
chonraitheoir féinfhostaithe agus go raibh an rogha aige i gcónaí glacadh le haon 
obair a tairgeadh nó diúltú di. Chuir an t-oibrí a sheirbhísí speisialaithe ar fáil do 
chliaint éagsúla cuideachta in aon seachtain ar leith agus níor chuir sé a sheirbhísí ar 
fáil go heisiach do chliant amháin. Dúirt an t-achomharcóir gur caitheadh leis an oibrí 
mar oibrí féinfhostaithe agus gur cheadaigh na Coimisinéirí Ioncaim é seo. D'áitigh 
an t-achomharcóir gur bhain an obair le seirbhís shealadach, an-phráinneach go 
minic, a sholáthar dá chliaint ar feadh tréimhsí gearra gan aon oibleagáid ar 
cheachtar páirtí an obair a sholáthar nó glacadh léi. Mhaígh an t-achomharcóir go 
raibh sé seo difriúil ó chás inar ghá d'oibrí saothar lánaimseartha a sholáthar. 
 
Breithniú:  
Ba é an t-ábhar a bhí le cinneadh ag an Oifigeach Achomhairc ná an raibh na 
socruithe oibre idir an t-achomharcóir agus an t-oibrí ó 2008 i leith ag teacht le 
conradh le haghaidh seirbhísí nó le conradh seirbhíse. 
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Bhí an tOifigeach Achomharc ag brath ar an gCód Cleachtais chun Stádas 
Fostaíochta nó Féinfhostaíochta Daoine Aonair a Chinneadh agus an t-achomharc á 
bhreithniú. Leagtar amach sa Chód Cleachtais na príomhthréithe a úsáidtear chun 
bonn eolais a chur faoi chinntí maidir le stádas fostaíochta, agus cleachtais agus 
forbairtí reatha an mhargaidh saothair sa reachtaíocht agus sa chásdlí á gcur san 
áireamh. 
 Bhí an tOifigeach Achomharc á threorú freisin ag cásdlí ó na Cúirteanna, lena n-
áirítear Karshan (Midlands) Limited ag trádáil mar Dominos Pizza agus na 
Coimisinéirí Ioncaim [2019] IEHC 894; Neenan Travel Limited agus an tAire Gnóthaí 
Sóisialacha agus Teaghlaigh [2008 Uimh.440SP]; An tAire Talmhaíochta & Bia –v- 
Barry & Ors [2008], agus [2015] IESC 63.  
Chinn an tOifigeach Achomharc go raibh frithpháirteacht oibleagáide ann mar gheall 
thug an oibrí faoi obair a dhéanamh don chuideachta achomharcóra mar chúiteamh 
ar luach saothair comhaontaithe agus le blianta beaga anuas d'oibrigh sé faoi 
chonradh i scríbhinn ina raibh ionchas íocaíochta mar chúiteamh ar shaothar. 
Ní fhaca an tOifigeach Achomharc aon rud cearr le hoibrí ag athcheapadh a stádais 
oibre de réir mar a tháinig forbairt ar an gcaidreamh oibre thar na blianta. Mheas sé 
go bhféadfadh an méid a d'fhéadfadh a bheith tosaithe mar fhéinfhostaíocht teacht 
chun cinn ina fhostaíocht le leanúnachas méadaithe agus cobhsaíocht na bpatrún 
oibre. Ní raibh an obair shéasúrach agus neamhrialta a thuilleadh mar a 
thuairiscítear sa chonradh ach bhí líon an-bheag de na cliaint sheachtainiúla chéanna 
comhdhlúthaithe acu agus ar an gcaoi sin cuireadh deireadh a chur leis an mbaol 
nach mbeadh aon obair ann.  
Tar éis dó na haighneachtaí ó na páirtithe a éisteacht, chinn an tOifigeach 
Achomharc go raibh an t-oibrí ag obair go comhsheasmhach leis an líon beag céanna 
cliant-chuideachtaí le roinnt blianta anuas agus gur léirigh sé seo níos mó gnéithe de 
chonradh seirbhíse ná conradh le haghaidh seirbhísí. Mheas an tOifigeach 
Achomharc go raibh sé suntasach go raibh patrún fostaíochta an oibrí intuartha, gur 
íocadh ráta seasta in aghaidh na huaire leis; gur íocadh go coicísiúil é; nach raibh sé 
neamhchosanta ar riosca airgeadais; nach raibh aon árachas dliteanais phoiblí aige; 
gur chuir sé saothar ar fáil amháin agus go raibh dualgas air seirbhís phearsanta a 
chur ar fáil. Ní raibh aon mhaoirseacht ar an oibrí, agus ní raibh an chuideachta ag 
idirghabháil ach amháin má léirigh cliant míshástacht le feidhmíocht an oibrí. 
Níor aimsigh an tOifigeach Achomharc go raibh an t-oibrí ag obair faoi chonradh 
seirbhíse ar feadh thréimhse iomlán an chaidrimh oibre. Bhí an tOifigeach 
Achomharc den tuairim go ndearnadh an obair ar bhonn níos ad hoc sna blianta 
roimhe sin den chaidreamh oibre agus nach raibh frithpháirteacht na hoibleagáide le 
feiceáil go hiomlán. Tar éis breithniú a dhéanamh ar na fíricí go léir, bhí an 
tOifigeach Achomharc den tuairim go raibh an caidreamh oibre tagtha chun cinn ó 
chonradh le haghaidh seirbhísí go conradh seirbhísí tar éis tréimhse blianta, inar 
comhdhlúthaíodh an patrún oibre ina 5 lá sa tseachtain ina raibh obair 
chomhsheasmhach ann do líon an-bheag cliant leanúnach agus a chobhsaigh 
tuilleamh coicísiúil an oibrí a íocadh ar bhonn na n-uaireanta a d'oibrigh sé. 
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Toradh: Achomharc ceadaithe go páirteach 
 

 
Cás-staidéar 69: Inárachaitheacht Fostaíochta 

Cinneadh Achomair 
 
An Cheist idir lámha: Cibé an raibh oibrí fostaithe nó féinfhostaithe. 
 
Cúlra:  
D'iarr cuideachta earcaíochta cinneadh maidir le hinárachaitheacht fostaíochta thar 
ceann oibrí, maidir lena fhostaíocht i gcuideachta bia ó Nollaig 2018 go Bealtaine 
2019. Oibrí ginearálta a bhí san oibrí a d’oibrigh do chomhlacht bia agus mheas sé 
gur fostaí de chuid na cuideachta earcaíochta é.  
Rangaigh an ráiteas a chuir an chuideachta earcaíochta ar fáil an t-oibrí mar dhuine 
féinfhostaithe. Bhí sé ina oibrí ginearálta/feisteoir sa mhonarcha, soláthraigh sé 
saothar amháin, ní raibh sé faoi réir treoir, rialú nó dífhostú ag an gcuideachta 
earcaíochta, bhí aon rialú sainiúil don láithreán, bunaithe ar uaireanta agus 
riachtanais ghnó san áit a d'oibrigh sé. Toisc go raibh sé bunaithe ar chonradh, 
rialaigh seisean fad a chonartha, bhí sé saor chun dul i mbun oibre den chineál 
céanna ag an am céanna le gnó nó cuideachta eile, íocadh go míosúil é, cuireadh 
ráta seasta in aghaidh na huaire i bhfeidhm. Rinne an duine aonair agus oifig na 
cuideachta i mBallstát eile an pá a chaibidliú. Soláthraíodh an trealamh ar fad. Níor 
chuir an t-oibrí árachas dliteanais phoiblí ar fáil. Rinneadh obair in áitreabh na 
monarchan. Ní fhéadfadh an t-oibrí gnóthú ná cailliúint ó fheidhmíocht na hoibre. Bhí 
air seirbhís phearsanta a thabhairt agus ní raibh sé in ann cúntóir a fhostú. 
Bhí Cigirí Leasa Shóisialaigh na Roinne a rinne imscrúdú ar an ábhar seo ar an láthair 
den tuairim nach raibh aon difríocht san obair a rinneadh idir iad siúd a bhí fostaithe 
go díreach ag an monarcha agus iad siúd a bhí fostaithe don mhonarcha ag an 
gcuideachta earcaíochta, a rangaíodh mar dhaoine féinfhostaithe. Chuir an 
chuideachta cóipeanna ar fáil de na foirmeacha a sholáthair ZUS (slándáil shóisialta 
na Polainne) inar deimhníodh gur oibrí ar postú an t-oibrí faoi fhorálacha atá i 
Rialachán (CE) 883/2004 agus dá réir sin, faoi réir árachas sóisialta na Polainne.  
Cuireadh cóipeanna de ráitis ioncaim agus de thuairisceáin mhíosúla ar fáil d'údaráis 
na Polainne freisin.  D'oibrigh fostaithe díreacha na cuideachta earcaíochta agus 
daoine féinfhostaithe araon ar an suíomh, ag déanamh obair den chineál céanna.  
Má d'fheidhmigh duine go sásúil, tairgeadh conradh dóibh mar fhostaí díreach agus 
tháinig sé/sí faoi réir ÁSPC/ÍMAT na hÉireann. 
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Thug an Roinn le fios go raibh an chuma ar an scéal go raibh na doiciméid a chuir 
údaráis na Polainne ar fáil bailí.  Mar sin féin, i gcás duine féinfhostaithe chun leas a 
bhaint as forálacha postaithe, ní mór dóibh, sula ndéantar iad a phostáil, 
gníomhaíocht den chineál céanna a shaothrú sa tír thionscnaimh. Ní raibh sé seo 
amhlaidh i gcás an oibrí seo, os rud é go raibh sé féinfhostaithe sa Pholainn i 
dtionscal na tógála.  Bhí an Roinn sásta nach raibh an t-oibrí féinfhostaithe agus bhí 
sé ina oibrí ginearálta i monarcha.   
Déileálann Airteagal 12(2) de Rialachán (CE) 883/2004 le daoine féinfhostaithe.  
Cheistigh an Roinn bailíocht na ndeimhnithe A1 a d'eisigh údaráis na Polainne. 
Dheimhnigh údaráis na Polainne go ndearna siad athbhreithniú air seo (agus teastais 
A1 eile) agus tharraing siad siar na teastais A1 toisc nár chomhlíon na hoibrithe na 
coinníollacha a bhí ag teastáil sa Pholainn sular thosaigh siad ar an bpostú.  Chinn an 
Roinn, de réir mar a tharraing an Pholainn siar na deimhnithe A1, nach raibh an t-
oibrí clúdaithe don tréimhse. 
 
Breithniú:   
Chinn an tOifigeach Achomharc nach raibh an t-oibrí i dteideal stádas féinfhostaithe 
a fháil faoi théarmaí oibrí ar postú le teastas A1, toisc nach raibh an cineál céanna 
oibre á dhéanamh aige in Éirinn agus a bhí á dhéanamh aige sa Pholainn.  I 
bhfianaise go raibh an t-oibrí ina fhostaí díreach sa mhonarcha, chinn an tOifigeach 
Achomharc nach raibh an t-oibrí féinfhostaithe agus go raibh an fhostaíocht 
inárachaithe faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh ag Aicme A den ÁSPC.  
 
Toradh: 
Achomharc dícheadaithe. 
 

 

Ranníocaíochtaí Deonacha 
 
Cás-staidéar 70 : Ranníocaíochtaí Deonacha 

Cinneadh Achomair 
 
An tsaincheist idir lámha: Tréimhse ama forordaithe chun éileamh a dhéanamh 
 
Cúlra:  
Dhiúltaigh an Roinn d'iarratas an achomharcóra in 2021 ranníocaíochtaí deonacha a 
íoc ar feadh tréimhse 11 bhliain agus a bhí ar siúl ó 2021 ar an bhforas gur theip ar 
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an achomharcóir iarratas a dhéanamh laistigh den tréimhse fhorordaithe dá 
bhforáiltear sa reachtaíocht.  
Luaigh an t-achomharcóir easpa feasachta ar an scéim mar chúis le gan iarratas a 
dhéanamh roimhe seo.   
 
Breithniú:  
I gCaibidil 4 de Chuid 2 den Acht tá na forálacha a bhaineann le ranníocóirí 
saorálacha agus chun ranníocaí saorálacha a íoc.  Foráiltear le hAirteagal 28 de na 
Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Ranníocaí agus Inárachaitheacht), 1996 (I.R. Uimh. 
312 de 1996) nach mór iarratas a dhéanamh chun bheith i do ranníocóir saorálach 
laistigh de 60 mí tar éis dheireadh na bliana ranníoca inar scoir an t-iarratasóir de 
bheith ina ranníocóir fostaithe. 
Thug an tOifigeach Achomharc le fios i gcás an achomharcóra go raibh an 
ranníocaíocht dheireanach íoctha/curtha chun sochair in Éirinn in 2009, a bhí os 
cionn 10 mbliana roimh an iarratas le bheith ina ranníocóir deonach agus i bhfad 
lasmuigh den teorainn 5 bliana dá bhforáiltear sa reachtaíocht rialaithe. 
Sa chomhfhreagras achomhairc, luaigh an t-achomharcóir easpa eolais ar an scéim 
mar chúis gan iarratas a dhéanamh roimhe seo.  Bhí an t-achomharcóir lasmuigh 
den tír le blianta fada freisin. Chuir an t-achomharcóir in iúl nach go dtí 2021, nuair a 
chuir duine éigin in iúl dó faoin scéim, gur gheall sé iarratas a dhéanamh ar 
ranníocaíochtaí deonacha a íoc go cúlghabhálach do na 11 bhliain roimhe sin agus a 
bhí ar siúl ó 2021.   
D’áitigh an Roinn nach fachtóir mhaolaitheach a bhí in easpa feasachta ar an scéim 
agus go ndéanann sí iarrachtaí móra an scéim ranníocaíochta deonaí a phoibliú trína 
líonra féin d'oifigí áitiúla poiblí agus bealaí faisnéise eile.  
Chinn an tOifigeach Achomharc nach raibh aon fhoráil laistigh den reachtaíocht 
rialaithe chun go bhféadfaí iarratas a chur isteach lasmuigh den am a bhí forordaithe 
chun éileamh a dhéanamh chun bheith ina ranníocóir deonach.   
 
Toradh:  
Achomharc dícheadaithe. 
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Caibidil 5 
Athbhreithnithe 
Alt 318 
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Caibidil 5 - Athbhreithnithe Alt 318 
Athbhreithnithe ar chinntí na nOifigeach Achomhairc de réir Alt 318 den 
Acht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúite) 2005 

 

Réamhrá  
 
Áirítear sa Chaibidil seo de mo Thuarascáil cuntas achoimrithe ar rogha de na 
hathbhreithnithe a rinne mé in 2021.  I ngach cás, agus de réir Alt 318 den Acht, 
cuirim béim gur ról athscrúdaithe é mo ról agus nach bealach achomhairc eile é. 
Agus iarratais ar athbhreithniú faoin bhforáil seo á mbreithniú agam, breithním cibé 
ar éirigh leis an Oifigeach Achomhairc maidir leis an dlí nó leis na fíricí.  
Go ginearálta, is cinneadh críochnaitheach dochloíte cinneadh Oifigigh Achomhairc 
agus ní féidir é a athbhreithniú ach amháin i gcúinsí a shainítear san Acht. Tugann 
Alt 318 cumhacht don Phríomhoifigeach Achomhairc athbhreithniú a dhéanamh ar 
aon chinneadh a dhéanann Oifigeach Achomhairc i gcás inar tharla earráid ó thaobh 
fírice nó dlí de. Go praiticiúil nuair atá athbhreithniú á lorg, iarrtar ar an 
achomharcóir nó ar pháirtí leasmhar eile in achomharc cúiseanna sonracha a 
thabhairt a gcreideann siad go ndearnadh botún maidir leis an dlí nó leis na fíricí.  
I dTuarascáil Bhliantúil na bliana seo, roghnaigh mé cás-staidéir ar bhonn téamach 
chun na saincheisteanna sin is minice a thagann chun cinn ar achomharc a léiriú. Tá 
líon beag cásanna eile curtha san áireamh agam freisin. 
Is iad seo a leanas na téamaí: 

• Léiriú ar fhorálacha Threoir 2004/38/CE agus na Rialachán um 
Shaorghluaiseacht Daoine I.R. Uimh. 

• Faisnéis a sholáthar 

• Liúntas/Sochar Cúramóra – Cúram Riachtanach/Cúram curtha ar fáil 

Cosúil leis na cás-staidéir sna Caibidlí roimhe seo, is cuntas achoimrithe iad na 
hathbhreithnithe atá sa Chaibidil seo de mo Thuarascáil ar na príomhghnéithe i 
ngach cás agus rinneadh anaithnidiú ar na sonraí pearsanta go léir. 
 
 

Téama: Maidir le léirmhíniú fhorálacha Threoir 2004/38/CE 
agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Saorghluaiseacht 
Daoine), 2015 (I.R. Uimh. 548 de 2015) 
Tá ceart cónaithe do náisiúnaigh AE agus dá dteaghlaigh faoi rialú ag Treoir 
2004/38/CE maidir leis an gceart atá ag saoránaigh an Aontais agus ag baill dá 
dteaghlaigh gluaiseacht agus cónaí faoi shaoirse ar chríoch na mBallstát.  Bhí 
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léirmhíniú fhorálacha Threoir 2004/38/CE agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach 
(Saorghluaiseacht Daoine) 2015 (I.R. Uimh. 548 de 2015) le feiceáil go soiléir i 
roinnt achomharc le linn 2021. 
Baineann na cás-staidéir atá le feiceáil sa chuid seo go sonrach le: 

• Céile saoránaigh den Aontas 

• Sliocht díreach saoránaigh den Aontas atá faoi bhun 21 bhliain d'aois 

• Gaol díreach spleách saoránaigh den Aontas sa líne ardaitheach 

• Siblín saoránaigh den Aontas 

 

 
Cás-staidéar 71 : Liúntas Míchumais Ceart chun Cónaí 

An tsaincheist idir lámha:  An Ceart chun Cónaí – céile saoránaigh den Aontas  
 
Forais an Athbhreithnithe:   
Lorg an t-achomharcóir athbhreithniú ar chinneadh an Oifigigh Achomhairc ar na 
forais go ndearna an tOifigeach Achomharc botún sa dlí. D’áitigh an t-achomharcóir 
gur bunaíodh a ceart cónaitheachta sa Stát de réir Airteagal 7 de I.R. Uimh. 548 de 
2015 ar an mbonn gur shaoránach cáilitheach den Aontas Eorpach í agus go raibh sí 
ina cónaí sa Stát i bhfeidhmiú a gceart faoi Threoir 2004/38/CE.  
 
Cúlra:  
Dícheadaíodh éileamh an achomharcóra ar Liúntas Míchumais ar an bhforas nach 
raibh ceart chun cónaí sa Stát bunaithe aici. Tháinig an t-achomharcóir, náisiúnach 
tríú tír, go hÉirinn lena fear céile a bhí ina oibrí sa Stát. Fíoraíodh i gcomhfhreagras 
ar chomhad ó Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (INIS) gur 
deonaíodh cárta cónaithe don achomharcóir faoi Rialachán 7 de Rialacháin na 
gComhphobal Eorpach (Saorghluaiseacht Daoine), 2015 agus Threoir 2004/38/CE 
agus gur ceadaíodh é seo ar an mbonn gur ball teaghlaigh ceadaithe í de 
shaoránach den Aontas a bhí ina cónaí sa Stát i bhfeidhmiú a chearta faoin Treoir.  
Ba léir ón gcomhfhreagras gur deonaíodh Stampa 4 Fam3 AE don achomharcóir mar 
chéile saoránaigh den AE a bhí ina oibrí sa Stát. Chuir an fógra in iúl don 
achomharcóir go raibh sí i dteideal dul i mbun fostaíochta agus dul i mbun gnó sa 
Stát, faoi réir a comhréireachta leanúnaí leis na Rialacháin.  

 
 
3 Stampa inimirce eisithe ag Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (INIS) a thugtar do bhaill 
teaghlaigh atá spleách ar an AE de náisiúnach AE nach bhfuil san AE. 
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Breithniú:   
Ba í an fhianaise sa chás seo nach náisiúnach de Bhallstát AE a bhí san 
achomharcóir ach gur chéile í le saoránach den Aontas Eorpach a bhí ina oibrí sa 
Stát.   Sna cúinsí seo bhí ceart chun cónaí sa Stát bunaithe ag an achomharcóir de 
réir Airteagal 6(3) de Rialachán 548 de 2015.  
Foráiltear le hAirteagal 11 den Rialachán, áfach, go mbeidh duine a bhfuil cónaí air 
nó uirthi sa Stát faoi Rialachán 6, 9 nó 10 i dteideal leanúint de bheith ina chónaí nó 
ina cónaí sa Stát fad a chomhlíonann sé nó sí an fhoráil ábhartha den rialachán lena 
mbaineann agus nach dtagann sé nó sí chun bheith ina ualach míréasúnta ar chóras 
cúnaimh shóisialta an Stáit. 
San athbhreithniú a rinne mé, thug mé le fios go dtagann an ceart chun cónaí i 
roinnt catagóirí daoine a chumhdaítear le hAirteagal 6 as spleáchas ar oibrí 
saoránach de chuid an Aontais atá á bhunú. Mheas mé go dtagann coincheap an 
spleáchais ar léiriú in Airteagal 11 mar an ceanglas gan a bheith ina ualach 
míréasúnta ar an Stát.  Ní raibh aon cheanglas den sórt sin ann, áfach, i gcás céile 
oibrí saoránach ae.  Ós rud é nach dtagann an ceart chun cónaí ar chéile oibrí 
saoránach AE ó spleáchas ar oibrí saoránach an Aontais, níor mheas mé go 
bhféadfadh an duine a bheith ina ualach míréasúnta ar chóras cúnaimh shóisialta an 
Stáit mar thoradh ar iarratas ar chúnamh sóisialta. 
Sna himthosca, chinn mé go bhfuil sé de cheart ag an achomharcóir, ar céile 
saoránaigh den AE í a bhí ina oibrí sa Stát, cónaí sa Stát de réir Airteagal 6(3) de I.R. 
Uimh.  
Chinn mé, dá bhrí sin, go ndearna an tOifigeach Achomharc botún sa dlí sa mhéid is 
nár bhreithnigh sé an raibh an t-achomharcóir ina bhall teaghlaigh de shaoránach de 
chuid an Aontais a shásaigh ceann amháin nó níos mó de na coinníollacha dá 
dtagraítear i gclásal (i),(ii) nó (ii) d'Airteagal 6(3)(a) agus nár thug aird ar fhorálacha 
Airteagal 6(3)(b).  
 
Toradh:  
Athbhreithníodh an cinneadh. 
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Cás-staidéar 72 : Liúntas Míchumais Ceart chun Cónaí 

 
An tsaincheist idir lámha:  An Ceart chun Cónaí – de shliocht díreach saoránaigh 
den Aontas atá faoi bhun 21 bhliain d'aois  
 
Forais an Athbhreithnithe:   
Lorg an t-achomharcóir athbhreithniú ar chinneadh an Oifigigh Achomhairc ar na 
forais go ndearna an tOifigeach Achomharc botún sa dlí. Chuir an t-achomharcóir in 
iúl gur bunaíodh a ceart cónaitheachta sa Stát de réir Rialachán 7 de I.R. Uimh. 548 
de 2015 ar an mbonn gur “bhall teaghlaigh cáilitheach” í de shaoránach an Aontais a 
bhí ina chónaí sa Stát i bhfeidhmiú a gceart faoi Threoir 2004/38/CE.  
 
Cúlra:  
Tháinig an t-achomharcóir, náisiúnach tríú tír agus faoi bhun 21 bliain d'aois ar 
dháta an éilimh, go hÉirinn lena máthair chun bheith in éineacht lena hathair a 
luaigh sí a bhí ag tacú léi.  Dhiúltaigh an Roinn dá héileamh ar Liúntas Míchumais ar 
an bhforas nach raibh gnáthchónaí uirthi sa Stát. Thug an Roinn le fios go raibh FAM 
STAMPA 4 AE ag an achomharcóir agus dá bhrí sin go raibh sé de cheart aici cónaí 
faoi I.R. 548 de 2015, ach go gcaithfidh sí tacú léi féin trí fhostaíocht, féinfhostaíocht 
nó trí thacaíocht airgeadais ó bhaill teaghlaigh.   
Ina litir achomhairc, dúirt an t-achomharcóir go raibh sí ag brath go fisiciúil, go 
meabhrach agus go mothúchánach ar a tuismitheoirí arbh iad a príomhchúramóirí í 
mar gheall ar mhíchumas trom. Bhí a hathair, saoránach den Aontas Eorpach, ina 
chónaí agus ag obair go lánaimseartha in Éirinn ar feadh roinnt mhaith blianta.   
Bhí an tOifigeach Achomharc sásta gur comhlíonadh na critéir leighis chun Liúntas 
Míchumais a fháil ach, sa mhéid is go raibh baint ag ceart an achomharcóra chun 
cónaí sa Stát, mar shealbhóir FAM AE Stampa 4, fad is a d'fhéadfadh an t-
achomharcóir cónaí agus oibriú sa Stát, nach raibh aon teidlíocht aici ar chúnamh 
sóisialta.  Ag brath ar Airteagal 11 de I.R. Uimh. 548 de 2015 chinn an tOifigeach 
Achomharc go raibh ceart chun cónaí ag an iarratasóir sa Stát mar bhall teaghlaigh 
de shaoránach AE chomh fada nach dtiocfadh sí chun bheith ina hualach míréasúnta 
ar chóras cúnaimh shóisialta an Stáit. 
 
Breithniú:   
Ón athbhreithniú a rinne mé ar an ábhar a bhí os comhair an Oifigigh Achomhairc, 
bronnadh Stampa 4 Fam AE ar an achomharcóir agus ba shliocht díreach í de 
shaoránach AE agus bhí sí i dteideal dul i mbun fostaíochta agus dul i mbun gnó sa 
Stát, faoi réir a comhréireachta leanúnaigh leis na Rialacháin. Dheimhnigh 
cáipéisíocht ar an gcomhad ón Roinn Dlí agus Cirt gur ceadaíodh iarratas an 
achomharcóra ar chárta cónaithe ar an mbonn go raibh sí ina ball teaghlaigh 
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cáilitheach de shaoránach den Aontas a bhí ina cónaí sa Stát i bhfeidhmiú a gceart 
faoin Treoir.   
Ba í an fhianaise sa chás seo nach náisiúnach de Bhallstát í an t-achomharcóir ach 
gur de shliocht díreach saoránaigh de chuid an Aontais a bhí ina oibrí sa Stát agus a 
bhí faoi bhun 21 bliain d'aois ar dháta an éilimh.   Sna cúinsí seo bhí mé deimhin de 
go raibh ceart chun cónaí sa Stát bunaithe ag an achomharcóir de réir Airteagal 6(3) 
de Rialachán 548 de 2015. Níl aon fhoráil in Airteagal 6 de Rialachán 2015 ina 
sonraítear nach bhféadfadh an t-achomharcóir cúnamh sóisialta a éileamh.  
Mheas mé, dá bhrí sin, go ndearna an tOifigeach Achomharc earráid sa dlí sa mhéid 
is gur chinn sí nach bhféadfadh an t-achomharcóir cúnamh sóisialta a éileamh agus 
go raibh a ceart leanúnach chun cónaí faoi réir nach raibh sí ina hualach míréasúnta 
ar chóras cúnaimh shóisialta an Stáit.    
San athbhreithniú uaim leag mé amach go bhforáiltear le hAirteagal 11 den 
Rialachán, áfach, go mbeidh duine a bhfuil cónaí air nó uirthi sa Stát faoi Rialachán 
6, 9 nó 10 i dteideal leanúint de bheith ina chónaí nó ina cónaí sa Stát fad a 
chomhlíonann sé nó sí an fhoráil ábhartha den rialachán lena mbaineann agus nach 
dtagann sé nó sí chun bheith ina ualach míréasúnta ar chóras cúnaimh shóisialta an 
Stáit. 
Thug mé le fios go dtagann an ceart chun cónaí i roinnt catagóirí daoine a 
chumhdaítear le hAirteagal 6 as spleáchas ar oibrí saoránach de chuid an Aontais atá 
á bhunú. Mheas mé go dtagann coincheap an spleáchais ar léiriú in Airteagal 11 mar 
an ceanglas gan a bheith ina ualach míréasúnta ar an Stát.  Mheas mé, áfach, nach 
bhfuil aon cheanglas den sórt sin ann i gcás de shliocht díreach shaoránach an 
Aontais, atá faoi bhun 21 bhliain d'aois oibrí saoránach de chuid an Aontais.  Ós rud 
é nach dtagann an ceart chun cónaí de shliocht díreach an tsaoránaigh den Aontas, 
atá faoi bhun 21 bhliain d'aois oibrí saoránach den Aontas ó spleáchas ar oibrí 
saoránach de chuid an Aontais, níor mheas mé go bhféadfadh an duine a bheith ina 
ualach míréasúnta ar chóras cúnaimh shóisialta an Stáit mar thoradh ar iarratas ar 
chúnamh sóisialta. 
 
Sna himthosca, chinn mé maidir leis an achomharcóir, ar de shliocht díreach an 
tsaoránaigh de chuid an Aontais é nó í, atá ina oibrí sa Stát agus a bhí, ar dháta an 
éilimh, faoi bhun 21 bhliain d’aois, go raibh ceart chuncónaí sa Stát aici de réir 
Airteagal 6(3) de I.R. Uimh.  
 
Toradh:  
Athbhreithníodh an cinneadh. 
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Cás-staidéar 73 : Liúntas Míchumais Ceart chun Cónaí 

 
An tsaincheist idir lámha:  An Ceart chun Cónaí - gaol díreach spleách sa líne 
ardaitheach. 
 
Forais an Athbhreithnithe:   
Lorg an t-achomharcóir athbhreithniú ar chinneadh an Oifigigh Achomhairc ar na 
forais go ndearna an tOifigeach Achomharc botún sa dlí. Cuireadh in iúl go raibh sé 
de cheart ag an achomharcóir cónaí sa Stát mar ghaol cleithiúnach díreach i líne 
ardaitheach oibrí a raibh sí ag brath air sular tháinig sí go hÉirinn.  
 Maíodh, cé gur admhaigh an tOifigeach Achomharc go raibh an t-achomharcóir ina 
chleithiúnaí díreach i líne ardaitheach oibrí agus gur ghlac sé leis an bhfianaise 
maidir lena cleithiúnas sular bhog sí go hÉirinn, ba earráid sa dlí dícheadú an 
achomhairc faoi Airteagal 6 de I.R. Uimh. 548 de 2015 ar an mbonn nár oibrigh an t-
iarratasóir, ní raibh sí in ann obair ná tacaíocht a thabhairt di féin agus ní raibh 
árachas breoiteachta cuimsitheach aici.   
 
Cúlra:  
Ba shaoránach den AE í an t-achomharcóir agus máthair saoránaigh den AE a bhí ina 
cónaí agus ag obair sa Stát. Dhícheadaigh Oifigeach Breithiúnachta de chuid na 
Roinne éileamh an achomharcóra ar Liúntas Míchumais ar an bhforas nár léirigh sí 
ceart chun cónaí sa Stát. Dhícheadaigh Oifigeach Achomhairc an t-achomharc ina 
dhiaidh sin agus lorgaíodh athbhreithniú ar an gcinneadh sin.  Tionóladh éisteacht ó 
bhéal chun críocha an athbhreithnithe.  Chinn an tOifigeach Achomharc go raibh sé 
de cheart ag an achomharcóir cónaí sa Stát de réir Airteagal 6 de I.R. 548 de 2015 
ar an mbonn go raibh sí ina gaol díreach cleithiúnach i líne ardaitheach saoránaigh 
an Aontais a bhí ina oibrí ach nach raibh i dteideal cúnamh a fháil faoi na hAchtanna 
Leasa Shóisialaigh. Bhí an tOifigeach Achomharc sásta gur dheimhnigh an t-
achomharcóir go raibh an cleithiúnas ann sula ndeachaigh an t-achomharcóir chun 
bheith lena hiníon in Éirinn.   
 
Breithniú:  
Ón athbhreithniú a rinne mé ar chinneadh an Oifigigh Achomhairc ba léir go raibh an 
tOifigeach Achomharc sásta go raibh an t-achomharcóir ina ghaol díreach 
cleithiúnach i líne ardaitheach saoránaigh den Aontas a bhí ina oibrí in Éirinn.  Bhí an 
tOifigeach Achomharc sásta freisin gur dheimhnigh an t-achomharcóir go raibh an 
cleithiúnas ann sula ndeachaigh sí chun bheith lena hiníon in Éirinn.   
Mheas an tOifigeach Achomharc go raibh sé de cheart ag an achomharcóir, 
saoránach de chuid an Aontais, cónaí ar bhonn a bheith ina ghaol díreach 



Tuarascáil Bhliantúil na hOifige Achomhairc Leasa Shóisialaigh 2021 

 

135 

 

cleithiúnach i líne ardaitheach saoránaigh den Aontas ar oibrí in Éirinn é nó í. Sna 
himthosca sin, bhí feidhm ag forálacha Airteagal 6(3)(a)(iv) de I.R. 548 de 2015.  
Mar sin féin, agus mé ag brath ar Threoir 2004/38/CE agus ar Rialacháin 2015 lena 
dtugtar tuilleadh éifeachta don Treoir, bhí mé den tuairim nach bhfuil an ceart chun 
cónaí neamhchoinníollach.  
Leag mé amach go bhforáiltear le hAirteagal 11 de Rialacháin 2015, a dhéileálann le 
cearta cónaithe a choinneáil: 

 Beidh duine a bhfuil cónaí air nó uirthi sa Stát faoi Rialachán 6, 9 nó 10 i 
dteideal leanúint de bheith ina chónaí nó ina cónaí sa Stát fad a chomhlíonann 
sé nó sí an fhoráil ábhartha den rialachán lena mbaineann agus nach dtagann 
sé nó sí chun bheith ina ualach míréasúnta ar chóras cúnaimh shóisialta an 
Stáit. 

Chinn mé, cé go raibh cónaí ar an achomharcóir sa Stát faoi Airteagal 6 de 
Rialacháin 2015, nach bhfuil an ceart chun cónaí neamhchoinníollach agus go 
bhféadfaidh an t-achomharcóir leanúint de bheith ina cónaí fad is a shásaigh sí 
forálacha Airteagal 6 agus nár tháinig sí chun bheith ina ualach míréasúnta ar chóras 
cúnaimh shóisialta an Stáit.   
Dá bhrí sin, níor mheas mé go ndearna an tOifigeach Achomharc earráid sa dlí ar na 
forais a cuireadh isteach agus, sna cúinsí sin, dhiúltaigh mé athbhreithniú a 
dhéanamh ar chinneadh an Oifigigh Achomhairc. 
 
Toradh:  
Níor athbhreithníodh an cinneadh. 
 
Imeachtaí Cúirte ina dhiaidh sin: 
Rinneadh agóid ina dhiaidh sin in aghaidh thoradh m'athbhreithnithe faoi Alt 318 den 
Acht san Ard-Chúirt trí imeachtaí Athbhreithnithe Bhreithiúnaigh.  Chinn an Ard-
Chúirt ina breithiúnas nach mbaineann an riachtanas neamhthuilleamaíochta le baill 
teaghlaigh chleithiúnacha de chuid oibrí imirceacha a bhfuil cónaí orthu go dleathach 
sa Stát ar feadh tréimhse is faide ná trí mhí. Chinn an Chúirt go dtéann Airteagal 11 
de Rialacháin 2015 rófhada agus go bhfuil sé neamhbhailí toisc go n-airbheartaíonn 
sí ceanglas den sórt sin a leathnú chuig ball teaghlaigh cleithiúnach d'oibrí imirceach 
a bhfuil cónaí air go dleathach sa Stát. 
Rinne an Stát achomharc ar an ábhar chuig an gCúirt Achomhairc, a chinn 
réamhthagairt a dhéanamh do Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh maidir le 
léirmhíniú na Treorach. 
Tá na ceisteanna seo a leanas curtha ar aghaidh: 

(i) An bhfuil ceart cónaithe díorthaithe de chuid gaol díreach i líne 
ardaitheach oibrí saoránach de chuid an Aontais de bhun Airteagal 7(1) de 
Threoir 2004/38/CE ag brath ar spleáchas leanúnach an ghaoil sin ar an 



Tuarascáil Bhliantúil na hOifige Achomhairc Leasa Shóisialaigh 2021 

 

136 

 

oibrí? 

(ii) An gcuireann Treoir 2004/38/CE bac ar Bhallstát teorainn a chur le 
rochtain ar íocaíocht sochair cúnaimh shóisialta ag ball teaghlaigh oibrí 
saoránach de chuid an Aontais a bhfuil ceart cónaithe díorthaithe aige ar 
bhonn a spleáchais ar an oibrí sin, i gcás ina gciallódh rochtain ar íocaíocht 
den sórt sin nach bhfuil sí ag brath a thuilleadh ar an oibrí? 

(iii) An gcuireann Treoir 2004/38/CE bac ar Bhallstát teorainn a chur le 
rochtain ar íocaíocht sochair cúnaimh shóisialta ag ball teaghlaigh de chuid 
oibrí saoránach de chuid an Aontais a bhfuil ceart cónaithe díorthaithe aige 
ar bhonn a spleáchais ar an oibrí sin, ar an bhforas go mbeidh an ball 
teaghlaigh lena mbaineann ina ualach míréasúnta ar chóras cúnaimh 
shóisialta an Stáit mar thoradh ar shochar a íoc? 

  

 
Cás-staidéar 74 : Liúntas Míchumais Ceart chun Cónaí 

An tsaincheist idir lámha:  An Ceart chun Cónaí – siblín shaoránach an Aontais 
 

Forais an Athbhreithnithe:   
Lorg an t-achomharcóir athbhreithniú ar chinneadh an Oifigigh Achomhairc ar na 
forais go ndearna an tOifigeach Achomharc botún sa dlí. Chuir an t-achomharcóir in 
iúl gur bunaíodh a cheart cónaithe sa Stát mar chleithiúnaí ar shaoránach den 
Aontas Eorpach.  Cuireadh in iúl freisin go raibh an t-achomharcóir i dteideal cóir 
chomhionann faoi Threoir 2004 an AE ó shaoránaigh (Treoir 2004/38/CE) le 
náisiúnaigh an Stáit óstaigh.   
 
Cúlra:  
Tháinig an t-achomharcóir go hÉirinn chun bheith in éineacht lena dheirfiúr a bhí ina 
hoibrí sa Stát.  Dhiúltaigh an Roinn dá iarratas ar Liúntas Míchumais ar an bhforas 
gur theip air a dheimhniú go raibh ceart aige chun cónaí sa Stát. Agus an t-
achomharc ina dhiaidh sin á dhícheadú aige, chinn an tOifigeach Achomharc nach 
raibh an t-achomharcóir ina bhall teaghlaigh cáilitheach dá dheirfiúr toisc nárbh é 
céile/páirtí, sliocht díreach nó sinsear díreach a dheirfiúr é. Chinn an tOifigeach 
Achomharc freisin nach raibh aon fhianaise i gcáipéisíocht an achomhairc a thug le 
fios gur chinn an tAire Dlí agus Cirt gur cheart caitheamh leis an achomharcóir mar 
bhall teaghlaigh ceadaithe dá dheirfiúr chun críocha Rialachán 3(6) de I.R. 548 de 
2015. 
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Breithniú:  
Nuair a rinne mé athbhreithniú ar chinneadh an Oifigigh Achomhairc, chinn mé 
freisin nár chomhlíon an t-achomharcóir aon cheann de na caidrimh a aithníodh a 
bheith ina bhall teaghlaigh cáilitheach. Thug mé faoi deara go bhforáiltear in 
Airteagal 5 de Rialacháin 2015 don chead do bhaill teaghlaigh cheadaithe dul isteach 
sa Stát. Baineann na forálacha le ball teaghlaigh seachas ball teaghlaigh cáilitheach 
agus ceanglaítear ar Bhallstáit teacht isteach agus cónaí na nithe seo a leanas a 
éascú:  

• Baill teaghlaigh ar cleithiúnaithe iad nó ar baill iad de theaghlach shaoránach 
de chuid AE nó i gcás ina n-éilíonn forais thromchúiseacha sláinte cúram 
pearsanta an bhaill teaghlaigh ag an saoránach AE; agus  

• Comhpháirtí a bhfuil caidreamh marthanach ag an saoránach den AE leis.  

Thug mé le fios go bhforáiltear in Airteagal 5(2) de Rialacháin 2015 gur féidir 
iarratas a dhéanamh chuig an Aire ar chinneadh go gcaithfí le duine mar bhall 
teaghlaigh ceadaithe chun críocha Rialacháin 2015 agus go bhfuil doiciméid éagsúla 
ag teastáil.  Is é an tAire Dlí agus Cirt an tAire sa chás seo.  
A mhéid a tarchuireadh mé chuig Airteagal 24 den Treoir thug mé faoi deara go 
bhfuil na forálacha maidir le cóir chomhionann a bhfuil feidhm acu maidir le 
saoránaigh an Aontais agus baill dá dteaghlaigh bunaithe ar chónaí sa Stát ar bhonn 
na Treorach.  
Bunaithe ar an bhfianaise a chuir an t-achomharcóir i láthair chinn mé nach ndearna 
an tOifigeach Achomharc earráid ó thaobh fírice nó an dlí de. 
 
Toradh:  
Níor athbhreithníodh an cinneadh. 
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Téama: Faisnéis a sholáthar 
In aon bhliain ar leith cuirtear roinnt achomharc isteach sa chás go dteipeann ar 
achomharcóirí faisnéis a sholáthar a theastaíonn chun go bhféadfar cinneadh a 
dhéanamh maidir lena dteidlíocht. Cé go n-athraíonn an fhaisnéis a theastaíonn ó 
scéim amháin go scéim eile, ní mór foirm iarratais a chomhlánú agus doiciméid 
tacaíochta a sholáthar i gcás gach éilimh ar íocaíocht leasa shóisialaigh.  
I gcásanna áirithe, de ghnáth nuair a bhíonn teidlíocht ag brath ar thástáil 
acmhainne, d'fhéadfadh oifigeach Breithiúnachta/Duine Ainmnithe nó Cigire Leasa 
Shóisialaigh faisnéis a éileamh agus teidlíocht á fiosrú. Is ceanglas reachtúil é go 
dtabharfaidh gach éilitheoir cibé deimhnithe, doiciméid, faisnéis agus fianaise a 
éileoidh oifigeach don Aire. Is ar an éilitheoir atá sé a léiriú chun sástacht Oifigigh 
Bhreithiúnachta/Duine Ainmnithe sa Roinn go gcáilíonn sé/sí don scéim a ndearnadh 
iarratas ina leith nó go bhfuil sé/sí fós i dteideal sochair atá á íoc cheana féin. 
Léiríonn an dá chás-staidéar seo a leanas má chuireann éilitheoirí/achomharcóirí 
faisnéis ar fáil a iarrann an Roinn gur féidir a n-éilimh a chinneadh níos tapúla agus 
gan dul tríd an bpróiseas fada achomhairc. 
 

 
Cás-Staidéar 75 Acmhainn Liúntas Cuardaitheora Poist 

An tsaincheist idir lámha:  Measúnú acmhainne don Liúntas Cuardaitheora Poist 
agus soláthar faisnéise 
 

Forais an Athbhreithnithe:   
Lorg an t-achomharcóir athbhreithniú ar chinneadh an Oifigigh Achomhairc ag rá gur 
sholáthair sí an fhaisnéis go léir a d'iarr an Roinn maidir le hathbhreithniú ar a 
teidlíocht ar Liúntas Cuardaitheora Poist.  
 
Cúlra:  
Bhí Liúntas Cuardaitheora Poist á fháil ag an achomharcóir agus dhícheadaigh an 
Roinn a héileamh ar an bhforas nár léirigh sí go raibh a hacmhainn níos lú ná an ráta 
seachtainiúil liúntais cuardaitheora poist a bhí oiriúnach dá cúinsí teaghlaigh. Dúirt 
an Roinn gur theip ar an achomharcóir fianaise a chur ar fáil do Chigire Leasa 
Shóisialaigh maidir le caipiteal agus maoin nuair a iarradh air nó uirthi é sin a 
dhéanamh. Bhain an fhaisnéis a iarradh le dámhachtain chúitimh de mhéid 
suntasach airgid a bronnadh ar chéile an achomharcóra, sonraí faoi chuntais bhainc 
ainmnithe agus luach margaidh reatha de chuid láithreáin ar a raibh a chéile ina 
úinéir nó fianaise ar an díolachán dá ndíolfaí an mhaoin. Thuairiscigh an Cigire gur 
theip ar an achomharcóir an fhaisnéis a sholáthar agus nárbh fhéidir a teidlíocht 
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leanúnach ar Liúntas Cuardaitheora Poist a chinneadh ag an ráta a ceadaíodh ar 
dtús. 
 
Breithniú:  
Tá an reachtaíocht a rialaíonn teidlíocht ar Liúntas Cuardaitheora Poist le fáil i 
gCaibidil 2 de Chuid 3 den Acht agus tá feidhm ag forálacha áirithe de Rialacháin 
2007 freisin.  
Forálann Alt 141 den Acht go bhfuil teidlíocht ar Liúntas Cuardaitheora Poist faoi réir 
measúnú acmhainne. De réir Airteagal 181 de Rialacháin 2007, is ceanglas é go 
dtabharfaidh gach éilitheoir cibé deimhnithe, doiciméid, faisnéis agus fianaise a 
theastóidh ó oifigeach don Aire chun éileamh a chinneadh. 
Cé gur luaigh an t-achomharcóir gur sholáthair sí an fhaisnéis go léir a d'iarr an 
Cigire Leasa Shóisialaigh, bhí an tOifigeach Achomhairc agus mé féin, ar 
athbhreithniú a dhéanamh ar an gcinneadh sin, sásta gur theip ar an achomharcóir 
aon chuid den fhaisnéis a iarradh a sholáthar agus sna cúinsí sin nárbh fhéidir 
measúnú acmhainne a dhéanamh chun críocha teidlíocht ar Liúntas Cuardaitheora 
Poist a bhunú.  
 
Toradh:  
Níor athbhreithníodh an cinneadh  
 

 
Cás-staidéar 76 : Teidlíocht/ Eolas ar Liúntas Leasa Forlíontach a 
theastaíonn 

An tsaincheist idir lámha:  Teidlíocht agus faisnéis ag teastáil 
 

Forais an Athbhreithnithe:   
D'iarr an t-achomharcóir athbhreithniú ar chinneadh an Oifigigh Achomhairc ar an 
bhforas nár láimhseáladh a achomharc ar bhealach cóir, neamhchlaonta agus 
neamhspleách toisc nár lorg aon duine san Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh 
soiléiriú uaidh riamh ar aon cheann de na saincheisteanna nó gur lorg sé aon 
doiciméid uaidh maidir le haon cheann de na saincheisteanna. Sna cúinsí sin, 
dhearbhaigh an t-achomharcóir nár bhreithnigh Oifig na nAchomharc a achomharc 
ar bhealach inniúil. 
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Cúlra:  
Chuir an t-achomharcóir iarratas isteach ar bhuníocaíocht Liúntais Leasa 
Fhorlíontaigh agus d'iarr sé freisin an íocaíocht a shiardhátú ar feadh roinnt mhaith 
blianta.  D'iarr an Roinn ar an achomharcóir fianaise ar ioncam a sholáthar, lena n-
áirítear duillíní pá má tá siad fostaithe, cóipeanna de chuntais le déanaí má tá siad 
féinfhostaithe agus an fógra deireanach ó na Coimisinéirí Ioncaim, ráitis 6 mhí 
cothrom le dáta ar na cuntais airgeadais go léir, agus sonraí faoin íocaíocht 
phríomha a raibh an duine ag déanamh iarratais ina leith.  Iarradh ar an 
achomharcóir foirm ghnáthchónaithe a chomhlánú freisin. 
Dhícheadaigh an Roinn an t-éileamh ar an bhforas gur mhainnigh an t-achomharcóir 
aon chuid den fhaisnéis arna iarraidh a sholáthar.  Theip ar an achomharcóir an 
fhoirm ghnáthchónaithe a chomhlánú freisin.  
Rinneadh achomharc ar chinneadh na Roinne agus cé gur chuir an t-achomharcóir 
forais éagsúla isteach, cuid acu lasmuigh den phróiseas achomhairc, chun tacú leis 
an achomharc agus cóipeanna d'fhianaise a cuireadh ar fáil cheana féin leis an 
iarratas bunaidh, theip air aon chuid den fhaisnéis a d'iarr an Roinn a sholáthar.  
Agus an fhianaise á meas, thug an tOifigeach Achomharc le fios go bhfuil na 
coinníollacha atá le comhlíonadh chun Liúntas Leasa Forlíontach a íoc le fáil sa 
reachtaíocht leasa shóisialaigh.  Maidir leis an éileamh seo, chinn an Roinn nach 
raibh teidlíocht ar íocaíocht ag an achomharcóir toisc nár sholáthair sé na doiciméid 
go léir a iarradh chun cinneadh eolasach a dhéanamh. Bhí an tOifigeach Achomharc 
sásta, cé gur thug an t-achomharcóir fianaise ar ráitis bhainc agus deimhniú 
imréitigh cánach gur theip air aon chuid den fhaisnéis eile a bhí amuigh a thabhairt. 
Ag brath ar Airteagal 19 de na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Liúntas Leasa 
Forlíontach Comhdhlúite), 2007 (I.R. Uimh. 412 de 2007), chinn an tOifigeach 
Achomharc, toisc gur theip ar an achomharcóir an fhianaise a iarradh a sholáthar, 
nach bhféadfaí tástáil mhaoine a chur i gcrích nó cinneadh a bhunú ar a stádas 
gnáthchónaithe agus dá bhrí sin nach raibh de rogha ag an Roinn ach an t-éileamh a 
dhícheadú.  
 
Breithniú:   
I bhfianaise na ndearbhuithe a rinneadh chun tacú leis an achomharc, ba ghá a 
leagan amach go bhfuil athbhreithniú a rinne an Príomhoifigeach Achomhairc faoi Alt 
318 den Acht teoranta d'athbhreithniú a dhéanamh ar an ábhar a bhí os comhair an 
Oifigigh Achomhairc chun a fháil amach ar tharla earráid fíorais agus/nó dlí ionas gur 
cheart an cinneadh a athbhreithniú.  Cé gur dhearbhaigh an t-achomharcóir nár 
láimhseáladh a achomharc ar bhealach cóir, neamhchlaonta agus neamhspleách níor 
aithin sé earráid fíorais agus/nó dlí a d'fhág go raibh cinneadh an Oifigigh 
Achomhairc earráideach.  Ina ionad sin, bhí aighneacht an achomharcóra bunaithe 
ar an dearbhú nár lorg Oifig na nAchomharc soiléiriú uaidh maidir le haon cheann de 
na saincheisteanna ná gur lorg sí aon doiciméid uaidh maidir lena éileamh.  Thug mé 
le fios gurb é ról Oifig na nAchomharc achomhairc i gcoinne chinntí na Roinne a 
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chinneadh agus nuair a dhéanann duine éileamh ar aon íocaíocht faoin Acht, gur ar 
an éilitheoir sin atá an dualgas a léiriú go bhfuil teidlíocht aige/aici ar an íocaíocht de 
réir na reachtaíochta rialaithe.  Maidir leis sin, thug mé le fios go gceanglaítear ar 
éilitheoir freisin cibé doiciméid agus faisnéis a sholáthar a theastóidh ó chinnteoir 
chun críche éileamh a chinneadh. Ba léir go raibh faisnéis áirithe ag teastáil ón Roinn 
mar a shonraítear i gcomhfhreagras chun cinneadh a dhéanamh agus teidlíocht an 
achomharcóra á breithniú. Ba léir freisin, cé gur chuir an t-achomharcóir roinnt 
faisnéise isteach, nár chuir sé an fhaisnéis ar fad a d'iarr an Roinn ar fáil.    Ba é sin 
an staid i gcónaí nuair a chuir an t-achomharcóir achomharc isteach.   
Bhí mé sásta nach ndearna an tOifigeach Achomharc earráid ó thaobh fírice agus/nó 
an dlí de agus i gcúinsí nár chuir an t-achomharcóir an fhaisnéis a bhí ag teastáil 
chun cinneadh eolasach a dhéanamh ar fáil nárbh fhéidir teidlíocht a chinneadh. 
 
Toradh:  
Níor athbhreithníodh an cinneadh  
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Téama: Liúntas Cúramóra – Cúram curtha ar fáil/cúram ag 
teastáil 
Tagann ábhair a bhaineann le cúram a sholáthar agus an gá le cúram chun cinn go 
minic ar achomharc maidir leis an Liúntas Cúramóra.  Is minic a dhéantar éileamh a 
dhícheadú ar an bhforas nach dteastaíonn cúram ón bhfaighteoir cúraim, ach 
baineann an fhianaise a chuireann an t-achomharcóir isteach agus forais an 
achomhairc le cúram a sholáthraíonn an cúramóir ar an toimhde go gciallaíonn 
soláthar cúraim go bhfuil an cúram ag teastáil. Ar an gcaoi chéanna, i gcás roinnt 
achomharc a dícheadaíodh ar an bhforas nach bhfuil an fhianaise a cuireadh isteach 
á soláthar do chúram agus is minic a bhaineann na conspóidí achomhairc le cúram a 
theastaíonn ón bhfaighteoir cúraim. 
Roghnaigh mé an cás-staidéar seo a leanas chun na pointí seo a léiriú. Cé gur 
tháinig saincheisteanna eile chun cinn san achomharc, tá an achoimre a chuirtear ar 
fáil teoranta do na saincheisteanna cúraim a sholáthraíonn an cúramóir agus an 
cúram a theastaíonn ón bhfaighteoir cúraim. 
Ní mheastar go dteastaíonn cúram agus aire lánaimseartha ó dhuine mura 
dteastaíonn maoirseacht leanúnach agus cúnamh minic uaidh nó uaithi ó dhuine eile 
i rith an lae i dtaca le gnáthfheidhmeanna coirp, nó má tá an duine chomh 
héagumasach sin go dteastaíonn maoirseacht leanúnach uaidh nó uaithi chun 
contúirt dóibh féin a sheachaint agus gur dócha go mbeidh cúram agus aire 
lánaimseartha ag teastáil ón duine ar feadh 12 mhí ar a laghad. 
 

 
Cás-staidéar 77 : Incháilitheacht do Liúntas Cúramóra 

 
An tsaincheist idir lámha:  Incháilitheacht an Liúntais Chúramóra – cúram ag 
teastáil 
 
Forais an Athbhreithnithe:  
Ba í an fhianaise leighis sa chás seo ná go raibh diagnóisí ag an bhfaighteoir cúraim, 
ina lár na 20idí, ar neamhord greannach freasúrach, neamhord éigníoch dúghafach 
agus neamhord easnamh airde. Cuireadh in iúl go raibh sé i mbaol imheabhraithe 
agus gur chaith sé téarma coinneála óige le déanaí maidir le cion drugaí. Tugadh 
breac-chuntas gur léirigh an fhianaise a cuireadh i láthair go raibh an faighteoir 
cúraim fós leochaileach ina cheantar áitiúil. Chuir an cúramóir in iúl go raibh iompar 
an fhaighteora cúraim corrach, agus bhí imní uirthi go raibh an faighteoir cúraim i 
mbaol dronganna sa cheantar ina raibh cónaí air agus go raibh sé ina phríosúnach 
ina theach féin.  Bhí imní ar an gcúramóir maidir leis an leibhéal saontachta a léirigh 
an faighteoir cúraim agus chuir sé in iúl gur chuir an faighteoir cúraim contúirt dó 



Tuarascáil Bhliantúil na hOifige Achomhairc Leasa Shóisialaigh 2021 

 

143 

 

féin agus gur bhain daoine eile leas as go héasca. Cuireadh in iúl gurb é an t-aon 
chuspóir a bhí ag an gcúramóir ná an faighteoir cúraim a chosaint ar na rioscaí seo.    
 
Cúlra:  
Dhícheadaigh an Roinn éileamh an achomharcóra ar Liúntas Cúramóra, maidir le 
cúram a bhí á sholáthar aici, ar an bhforas nach raibh cúram agus aire lánaimseartha 
de dhíth ar an bhfaighteoir cúraim mar a cheanglaítear leis an reachtaíocht rialaithe.   
Thug an tOifigeach Achomharc fianaise leighis stairiúil faoi deara ó iarratas an 
achomharcóra roimhe seo ach chinn sé go raibh an fhianaise teoranta d'éileamh 
reatha.  
Agus ceist an chúraim a theastaíonn i gcomhthéacs Alt 179(4)(a)(i) den Acht á 
breithniú aige, thug an tOifigeach Achomharc le fios go raibh an fhianaise leighis sa 
mhéid is go raibh an faighteoir cúraim neamhspleách den chuid is mó i dtéarmaí 
gnáthfheidhmeanna coirp agus nár léirigh an t-achomharcóir go raibh maoirseacht 
leanúnach agus cúnamh minic ag teastáil ón bhfaighteoir cúraim i rith an lae i ndáil 
leis na feidhmeanna seo. 
Agus ceist an chúraim a theastaíonn i gcomhthéacs Alt 179(4)(a)(ii) den Acht á 
breithniú aige, thug an tOifigeach Achomharc dá aire ábhar thuarascáil agus atreorú 
an GP le haghaidh comhairleoireachta ach ní raibh aon fhianaise leighis ann go raibh 
an faighteoir cúraim ina chontúirt dó féin. Thug an tOifigeach Achomharc dá aire 
fianaise an achomharcóra a tugadh ar aird ag an éisteacht achomhairc ó bhéal 
maidir le gníomhaíochtaí agus iompar an fhaighteora cúraim agus na contúirtí 
gaolmhara a bhain leo.  Mar sin féin, ní raibh an tOifigeach Achomharc sásta ón 
bhfaisnéis ar choinníoll gur léirigh an t-achomharcóir go raibh maoirseacht leanúnach 
ag teastáil ón bhfaighteoir cúraim chun contúirt dó féin a sheachaint. 
Sna himthosca sin, chinn an tOifigeach Achomharc nach raibh an t-achomharcóir ina 
"dhuine ábhartha " mar a shainmhínítear in Alt 179(1) den Acht. 
 
Breithniú:  
Agus athbhreithniú á dhéanamh agam ar chinneadh an Oifigigh Achomhairc, leag mé 
amach an reachtaíocht a bhain leis an éileamh. Ba léir ó chinneadh na Roinne gur 
dícheadaíodh éileamh an achomharcóra ar an mbonn gur measadh nár chomhlíon an 
cúram a bhí ag teastáil ón bhfaighteoir cúraim na ceanglais reachtúla. Thug mé le 
fios nach raibh ceist an chúraim a bhí á soláthar, cé go raibh sí tábhachtach, i gceist 
agus dá bhrí sin ní mór díriú ar an achomharc ar an gcúram a theastaíonn ón 
bhfaighteoir cúraim agus ní ar an gcúram a sholáthraíonn an t-achomharcóir.   
Ba í an fhianaise a bhí os comhair an Oifigigh Achomhairc maidir le cibé an raibh 
maoirseacht leanúnach ag teastáil ón bhfaighteoir cúraim chun contúirt dó féin a 
sheachaint ná go raibh an faighteoir cúraim ina chontúirt dó féin agus gur tháinig 
daoine eile i dtír air go héasca, go raibh cosaint ag teastáil uaidh i gcoinne rioscaí 
lasmuigh den bhaile agus gur chosain an t-achomharcóir é ar na rioscaí seo. Mar sin 
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féin, ní raibh an tOifigeach Achomharc sásta ón bhfaisnéis a soláthraíodh gur léiríodh 
gur sásaíodh an ghné seo den tástáil chúraim reachtaigh. Agus athbhreithniú á 
dhéanamh agam ar chinneadh an Oifigigh Achomhairc, chinn mé nach raibh aon 
earráid fíorais ná dlí ann ionas gur cheart an cinneadh a athbhreithniú. 
Chinn mé nach raibh an méid sonraí san fhianaise a cuireadh i láthair maidir leis na 
rioscaí sonracha a bhí ag an bhfaighteoir cúraim ionas go raibh gá le maoirseacht 
leanúnach chun contúirt dó féin a sheachaint mar a shamhlaítear le hAlt 179(4)(a)(ii) 
den Acht. 
 
Toradh:  
Níor athbhreithníodh an cinneadh. 
 

 

Cásanna Eile 
 

 
Cás-staidéar 78 : Siardhátú don Liúntas Cúraim Bhaile 

An tsaincheist idir lámha:  Siardhátú don Liúntas Cúraim Bhaile 
 
Forais an Athbhreithnithe:   
Mhaígh an t-achomharcóir go ndearna an tOifigeach Achomharc earráid sa dlí agus é 
ag breithniú a hiarrata go ndéanfaí a héileamh a shiardhátú.  Cuireadh in iúl freisin 
gur chuir an tOifigeach Achomharc fíricí nach mbaineann le hábhar san áireamh 
agus gur theip air na forais a chuir an t-achomharcóir isteach mar thaca lena 
hiarratas a bhreithniú.  
 
Cúlra:  
Bronnadh iarratas an achomharcóra ar Liúntas Cúraim Bhaile ó dháta i mí Feabhra 
2020 tar éis achomharc rathúil.  Cheadaigh an tOifigeach Achomharc cúldhátú go dtí 
dáta i mí Eanáir 2020 ar an mbonn gur mheas sé gurbh ionann na cúiseanna a leag 
an t-achomharcóir amach san fhoirm iarratais gan iarratas a dhéanamh níos luaithe 
agus 'cúis mhaith'.  Lorg an t-achomharcóir cúldhátú na dámhachtana le haghaidh 
ceithre mhí eile. Chuir sí in iúl gur chuir sí isteach an dáta mícheart ar cuireadh tús le 
riocht an linbh agus gur earráid a bhí anseo ar a taobh féin.  Chuir sí in iúl freisin go 
raibh sí sáraithe agus faoi strus ag eascairt as míchumas an linbh, as an 
bpáipéarachas a bhí i gceist agus as líon na gceapachán agus na measúnuithe a 
bhaineann le diagnóisí an linbh.  Thug sí le fios freisin gur fhulaing sí ó disléicse. 
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Ní raibh an tOifigeach Achomharc sásta, agus athbhreithniú á dhéanamh aige ar a 
chinneadh, gur léiríodh 'cúis mhaith' agus le linn a chuid athbhreithnithe dúirt sé 
nach bhfuair sé aon locht ná dliteanas ar thaobh na Roinne agus thug sé faoi deara 
freisin go raibh an liúntas á fháil ag an achomharcóir i leith linbh eile agus dá réir sin 
ba chóir go mbeadh a fhios aige cathain ba chóir di iarratas a dhéanamh ar an 
liúntas. 
 
Breithniú:  
Tá na forálacha a rialaíonn éilimh agus íocaíochtaí le fáil i gCuid 9, Caibidil 1 den 
Acht. Foráiltear le halt 241 go mbeidh sé ina choinníoll de cheart aon duine chun aon 
sochair go ndéanfaidh sé nó sí éileamh ar an sochar sin ar an modh forordaithe. 
 
Foráiltear le halt 241(4A) go mbeidh duine a mhainníonn éileamh a dhéanamh ar 
Liúntas Cúraim Bhaile laistigh den tréimhse fhorordaithe dícháilithe lena íoc i leith 
aon lae roimh an gcéad lá den mhí tar éis an lae a rinneadh an t-éileamh. Foráiltear 
leis an reachtaíocht freisin, áfach, i gcúinsí ina dteipeann ar dhuine éileamh a 
dhéanamh laistigh den tréimhse fhorordaithe, go bhféadfaidh Oifigeach 
Breithiúnachta nó Oifigeach Achomhairc éileamh a chúldátú ar feadh uastréimhse 6 
mhí nuair a bhí sé/sí sásta go raibh cúis mhaith leis an moill ar an éileamh a 
dhéanamh.  
Ó m'athbhreithniú ar chinneadh an Oifigigh Achomhairc agus toradh a 
athbhreithnithe ar an gcinneadh sin, d'aontaigh mé leis an achomharcóir gur chuir 
an tOifigeach Achomharc míthreoir air féin maidir leis na fíricí agus é á rá nach 
bhfuair sé aon locht ná dliteanas ar thaobh na Roinne agus b'amhlaidh nár 
dhearbhaigh an t-achomharcóir riamh go raibh aon locht ná dliteanas ar thaobh na 
Roinne. Ina theannta sin, thug mé faoi deara nach bhfuil aon fhoráil sa reachtaíocht 
maidir le héileamh ar Liúntas Cúraim Bhaile a shiardhátú bunaithe ar aon locht thar 
ceann na Roinne.  Maidir leis sin, mheas mé gur chuir an tOifigeach Achomharc 
míthreoir air féin maidir leis an dlí.  
 
D'aontaigh mé freisin le haighneacht an achomharcóra go raibh sé éagórach brath ar 
an bhfíric go raibh an liúntas á fháil aici i leith linbh eile agus dá bhrí sin ba chóir go 
mbeadh sí ar an eolas faoi cathain ba chóir di iarratas a dhéanamh ar an liúntas. 
 
Ón athbhreithniú a rinne mé ar an bhfianaise dhoiciméadach a bhí os comhair an 
Oifigigh Achomhairc, bhí mé sásta nár dhearbhaigh an t-achomharcóir nach raibh a 
fhios aici cathain ba chóir di iarratas a dhéanamh.  Ba é áitiú an achomharcóra nach 
ndearna sí iarratas níos luaithe mar go raibh sí ag fanacht le hatreoruithe agus coinní 
agus go raibh sí faoi strus ag iarraidh cúram a sholáthar agus cóireáil a fháil dá 
leanbh.  Dhearbhaigh sí go raibh sí faoi bhrú agus an fhoirm á comhlánú aici agus an 
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dáta á chur isteach aici ón uair a bhí cúram ag teastáil ón leanbh agus go bhfuil 
disléicse uirthi agus nach raibh sí go maith ag dul trasna ar a pointe.   
 
Ba léir go dtugann Ceist 19 den iarratas ar Liúntas Cúraim Bhaile agus an téacs 
gaolmhar cuireadh d'éilitheoir a rá cén dáta a raibh cúram breise ag teastáil agus 
mura ndearna duine iarratas ón dáta a raibh an cúram breise ag teastáil den chéad 
uair féadfaidh sé/sí iarratas a dhéanamh ar shiardhátú an liúntais. 
 
Ba léir go raibh an tOifigeach Achomharc sásta an liúntas a shiardhátú go dtí an dáta 
a chuir an t-achomharcóir isteach mar fhreagra ar Cheist 19.  Bhí mé den tuairim, 
áfach, nár thug an tOifigeach Achomharc aird ar na forais go léir a chuir an t-
achomharcóir isteach lena n-áirítear litir lámhscríofa a cuireadh isteach lena hiarratas 
inar iarr sí siardhátú ar feadh 6 mhí.  
 
Bhí mé sásta gur chuir an tOifigeach Achomharc míthreoir air féin maidir leis an dlí 
agus nár thug sé aird leordhóthanach ar na forais go léir a chuir an t-achomharcóir 
isteach. Sna cúinsí sin, cheadaigh mé éileamh an achomharcóra a shiardhátú go dtí 
an uastréimhse 6 mhí mar a cheadaítear faoin reachtaíocht rialaithe.  
 
Toradh:  
Athbhreithníodh an cinneadh. 
 

 
Cás-staidéar 79: Sochar Breoiteachta Níl Éagumasach chun Oibre 

An tsaincheist idir lámha:  Sochar Breoiteachta - Níl Éagumasach chun Oibre 
 
Forais an Athbhreithnithe:   
Chuir an Roinn in iúl ina hiarratas ar athbhreithniú go ndearna an tOifigeach 
Achomharc earráid sa dlí agus Airteagal 20(1)(a) de Rialacháin 2007 á chur i 
bhfeidhm aige ar chúinsí an achomharcóra.  
 
Cúlra:  
Bhí Sochar Breoiteachta á fháil ag an achomharcóir a dícheadaíodh tar éis don Roinn 
athbhreithniú a dhéanamh ar an bhforas nach raibh sí éagumasach chun oibre. 
Agus a hachomharc á bhreithniú aici, bhí an tOifigeach Achomharc sásta freisin, 
bunaithe ar an bhfianaise agus go háirithe ar an bhfianaise leighis, nach raibh an t-
achomharcóir éagumasach chun oibre. 
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Rinne an tOifigeach Achomharc breithniú ar chur i bhfeidhm Airteagal 20 de 
Rialacháin 2007 agus cheadaigh sé an t-achomharc ar an mbonn gur cheart a mheas 
nach raibh an t-achomharcóir in ann obair a dhéanamh. 
 
Breithniú:  
Chun a bheith i dteideal Sochar Breoiteachta i dtaca le lá ar bith, ní mór do dhuine a 
bheith éagumasach chun oibre an lá sin. Tá sé seo léirithe in Alt 40(3)(a) den Acht a 
fhorálann: 

“40. (3) Chun críocha aon fhorála den Acht seo a bhaineann le sochar 
breoiteachta— (a) ní áireofar lá maidir le duine árachaithe mar lá éagumais 
chun oibre mura mbeidh an duine éagumasach chun oibre an lá sin," 

Bhí an tOifigeach Achomharc sásta nach raibh an t-achomharcóir éagumasach chun 
oibre.  
Rinne an tOifigeach Achomharc breithniú ar infheidhmeacht Airteagal 20(1)(a) de 
Rialacháin 2007 maidir le hachomharc an achomharcóra lena bhforáiltear:  

"Chun críocha Chaibidil 8 de Chuid 2, agus ní chun aon chríche eile, measfar, 
má chinntear amhlaidh faoi fhorálacha an Phríomh-Achta, duine nach bhfuil 
éagumasach chun oibre a bheith éagumasach chun oibre mar gheall ar ghalar 
sonrach éigin nó míchumas coirp nó meabhrach in aghaidh aon lae – 
(a) go bhfuil sé nó sí faoi chúram liachta i leith galair nó míchumais den sórt 
sin agus go ndeimhneoidh lia-chleachtóir cláraithe gur chóir dó nó di, mar 
gheall ar an ngalar nó an míchumas sin, staonadh ó obair agus nach n-
oibríonn sé nó sí." 

Bhí mé den tuairim go bhfuil forálacha Airteagal 20 de Rialacháin 2007 i bhfeidhm 
chun imthosca an-eisceachtúla a chlúdach agus a fhoráil go bunúsach, fiú i gcúinsí 
nach bhfuil duine éagumasach chun oibre, go measfar an duine a bheith 
éagumasach mar gheall ar ghalar sonrach nó míchumas coirp nó meabhrach nuair a 
dheimhníonn lia-chleachtóir gur chóir don duine, mar gheall ar an ngalar nó an 
míchumas sin, é a dheimhniú gur chóir don duine staonadh ón obair agus ní oibríonn 
sé. 
Cé go bhfuarthas amach nach raibh an t-achomharcóir éagumasach chun oibre agus 
glacadh leis go raibh sí faoi chúram G.P.  níor mheas an Roinn go raibh sí 
éagumasach chun oibre mar gheall ar ghalar sonrach éigin nó míchumas coirp nó 
meabhrach a raibh sí faoi chúram leighis ina leith agus mar gheall ar an ngalar nó an 
míchumas sin dheimhnigh lia-chleachtóir gur cheart di staonadh ón obair.  
Bhí mé sásta nach raibh feidhm ag forálacha Airteagal 20(1)(a) de Rialacháin 2007 
agus go ndearna an tOifigeach Achomharc corraíl dlí maidir leis na forálacha a chur i 
bhfeidhm ar achomharc an achomharcóra. 
 
Toradh: Athbhreithníodh an cinneadh. 
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Cás-staidéar 80 : Incháilitheacht P insin Easláine – Critéir Leighis 

An tsaincheist idir lámha:  Incháilitheacht Pinsin Easláine – critéir leighis 
 
Forais an Athbhreithnithe:   
Dhearbhaigh an t-achomharcóir go ndearna an tOifigeach Achomharc earráid maidir 
leis na fíricí agus dá bharr sin gur chuir sé an dlí i bhfeidhm go mícheart.  
 
Cúlra:  
Bhí an Liúntas Míchumais á fháil ag an achomharcóir le roinnt blianta anuas. 
Diúltaíodh d'iarratas ar Phinsean Easláine ar an bhforas nár measadh go raibh an t-
achomharcóir éagumasach go buan chun oibre. 
Dhearbhaigh an t-achomharcóir, toisc gur chomhlíon sí na critéir incháilitheachta 
leighis don Liúntas Míchumais, gur chomhlíon sí na critéir leighis don Phinsean 
Easláine go huathoibríoch. Chuir an t-achomharcóir in iúl go raibh Liúntas Míchumais 
á fháil aici le roinnt blianta anuas agus nach raibh athrú tagtha ar a riocht agus go 
raibh sí imithe in olcas. 
 
Breithniú:  
Tá an reachtaíocht a rialaíonn teidlíocht ar Liúntas Míchumais le fáil i gCaibidil 10 de 
Chuid 3 den Acht agus tá feidhm ag forálacha áirithe de Rialacháin 2007 freisin.  
Forálann Alt 210 (1) den Acht, i measc nithe eile, go mbeidh liúntas iníoctha le 
duine- 

"(b) atá, mar gheall ar mhíchumas sonraithe, srianta go substaintiúil le 
gabháil d'fhostaíocht (dá ngairtear "fostaíocht oiriúnach" sa Chaibidil seo) de 
chineál a bheadh, mura mbeadh an míchumas sin ar an duine, oiriúnach 
d'aois, do thaithí agus do cháilíochtaí an duine sin, cibé acu atá nó nach bhfuil 
an duine ag baint leasa as seirbhís chun daoine míchumasaithe a oiliúint faoi 
alt 68 den Acht Sláinte 1970, " 

Foráiltear le hAirteagal 137(1) de Rialacháin 2007: 
"Faoi réir fho-airteagal (2), chun críocha alt 210, measfar srian substaintiúil a 
bheith ar dhuine le tabhairt faoi fhostaíocht oiriúnach mar gheall ar 
mhíchumas sonraithe i gcás go bhfuil díobháil, galar, neamhfhoirmiú ó 
bhroinn nó tinneas coirp nó meabhrach air nó uirthi a lean nó, i dtuairim 
oifigigh bhreithiúnachta nó oifigigh achomhairc,  bheith ag súil le réasún go 
leanfaidh siad ar aghaidh ar feadh tréimhse bliana ar a laghad." 

Tá an reachtaíocht a rialaíonn teidlíocht ar Phinsean Easláine le fáil i gCaibidil 17 de 
Chuid 2 den Acht agus tá feidhm ag forálacha áirithe de Rialacháin 2007 freisin.  
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Forálann Alt 118 (1) den Acht go mbeidh duine i dteideal Pinsean Easláine a fháil i 
gcás é seo leanas: 

"(a) go bhfuil sé nó sí buan-éagumasach ar obair i bhfostaíocht inárachaithe nó i 
bhféinfhostaíocht inárachaithe..., agus  
 (b)go gcomhlíonann na coinníollacha ranníoca in alt 119." 

Ba é seo an chéad cheann de na tástálacha seo a bhí i gceist i gcás an 
achomharcóra. Tá na coinníollacha faoina measfar, chun críocha Alt 118, duine a 
bheith éagumasach go buan chun oibre leagtha amach in Airteagal 76 de Rialacháin 
2007 mar a leanas: 

Sainmhíniú ar éagumasach go buan chun oibre  
76. (1) Faoi réir fho-airteagal (2), chun críocha alt 118, measfar duine a 
bheith éagumasach go buan chun oibre más amhlaidh, go díreach roimh 
dháta an éilimh ar an bpinsean sin -   

(a) go bhfuil sé nó sí tar éis a bheith éagumasach go leanúnach chun 
oibre ar feadh tréimhse bliana agus go dtaispeántar chun sástacht 
oifigigh chinnidh nó oifigigh achomharc gur dócha don duine a bheith 
éagumasach chun oibre go ceann bliana eile ar a laghad, nó 
(a) go bhfuil sé nó sí éagumasach chun oibre agus go dtugtar fianaise 
ar aird a chruthaíonn chun sástacht oifigigh chinnidh nó oifigigh 
achomharc gurb é nádúr an éagumais chun oibre gur dócha go mbeidh 
an duine éagumasach chun oibre go deireadh a shaoil nó a saoil.” 

Ba shoiléir, ar an ábhar sin, gurb ionann an critéar cáilitheach leighis le Pinsean 
Easláine a fháil go bhfuil an duine éagumasach go buan chun oibre.  Ar an taobh eile 
den phingin, is ionann an critéar cáilitheach leighis le Liúntas Míchumais a fháil go 
bhfuil gortú nó galar ar an duine nó go bhfuil siad faoi mhíchumas fisiciúil nó 
meabhrach a lean nó a bhféadfaí súil a bheith leis go leanfaidh sé ar feadh bliain 
amháin, ar a laghad agus go gcuirtear srian substainteach orthu ó obair a dhéanamh 
a bheadh oiriúnach, murach sin, do dhuine agus aird ar aois, taithí agus cáilíochtaí 
an duine. Ar an ábhar sin, cé gur féidir a mheas go bhfuil srian substainteach ar 
dhuine ó thabhairt faoi obair ar mhaithe le Liúntas Míchumais, ní hionann seo agus 
an duine a bheith éagumasach go buan chun oibre ar mhaithe le Pinsean Easláine. 
Bhí mé sásta nach raibh aon bhonn ann sa reachtaíocht rialaithe leis an tátal a 
bhaint as gur shásaigh duine a raibh Liúntas Míchumais á fháil acu ar feadh roinnt 
blianta na critéir leighis go huathoibríoch do Phinsean Easláine.   
 
Toradh:   
Níor leasaíodh an cinneadh 
 
2022 © An Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh 
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