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Brollach   
   
De bhun Alt 14(1) d’Acht an Reifrinn 1998, tíolacaim leis seo don Aire Comhshaoil, Pobail 
agus Rialtais Áitiúil tuarascáil an Choimisiúin Reifrinn ar fheidhmiú a chuid feidhmeanna 
maidir leis na reifrinn ar an mBille um an Naoú Leasú is Fiche ar an mBunreacht (Luach 
Saothair Breithiúna) 2011 agus ar an mBille um an Tríochadú Leasú ar an mBunreacht 
(Fiosruithe Thithe an Oireachtais) 2011. 
   
Ar an 5 Meán Fómhair 2011, bhunaigh an tAire an Coimisiún Reifrinn maidir leis an mBille 
um an Naoú Leasú is Fiche ar an mBunreacht (Luach Saothair Breithiúna) 2011 le hordú 
chun na feidhmeanna arna dtabhairt dó le hAcht an Reifrinn 1998 arna leasú le hAcht an 
Reifrinn 2001, a chomhlíonadh, maidir leis an reifreann.  
 
Ar an 13 Meán Fómhair 2011, bhunaigh an tAire an Coimisiún Reifrinn maidir leis an mBille 
um an Tríochadú Leasú ar an mBunreacht (Fiosruithe Thithe an Oireachtais) 2011 le hordú 
chun na feidhmeanna arna dtabhairt dó le hAcht an Reifrinn 1998, arna leasú le hAcht an 
Reifrinn 2001, a chomhlíonadh, maidir leis an reifreann.  
   
I ndiaidh don Phríomh-Bhreitheamh mé a ainmniú, bhí mé mar Chathaoirleach ar an dá 
Choimisiún, agus ba iad an ceathrar comhaltaí eile na ceapaithe ex officio sonraithe. Cé go 
raibh dhá Choimisiún ar leith ann de réir an dlí a raibh buiséid ar leithligh acu, bhí na 
Coimisiúin in ann éifeachtúlachtaí a bhaint amach agus iad i mbun a gcuid feidhmeanna toisc 
go raibh forluí mór i gceist agus toisc go raibh an tráthchlár céanna ag an dá Choimisiún. Mar 
léiriú air sin, tá sé beartaithe sa tuarascáil seo “an Coimisiún” a úsáid san uimhir uatha, cé go 
raibh dhá Choimisiún ann ag gach tráth i ndáiríre agus go raibh an dá cheann acu ag plé lena 
chúram reachtúil féin.  Cumhdaítear obair an dá Choimisiún ar an dá reifreann san aon 
tuarascáil amháin anseo. 
 
   
   
__________________  
An Dr Bryan M. E. McMahon 
Breitheamh den Ard-Chúirt atá ar scor 
Cathaoirleach  
An Coimisiún Reifrinn  
   
  Márta 2012 
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Caibidil 1  Réamhrá 
   
Bunú an Choimisiúin Reifrinn  
Faoi Acht an Reifrinn 1998, gach uair atá sé beartaithe reifreann a eagrú, féadfaidh an tAire 
Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, dá rogha féin, Coimisiún Reifrinn a bhunú. 
Bunaítear Coimisiún trí Ordú Bunaithe arna dhéanamh ag an Aire maidir leis an reifreann atá 
beartaithe. Déantar foráil in Acht 1998 go mbeidh Cathaoirleach an Choimisiúin ina 
iarbhreitheamh den Chúirt Uachtarach nó den Ard-Chúirt nó ina bhreitheamh den Ard-Chúirt.  
   
Ar an 5 Meán Fómhair 2011, rinne an tAire Ordú Bunaithe maidir leis an reifreann ar an 
mBille um an Naoú Leasú is Fiche ar an mBunreacht (Luach Saothair Breithiúna) 2011. 
Ghlac an Dr Bryan McMahon, breitheamh den Ard-Chúirt atá ar scor, le hainmniúchán an 
Phríomh-Bhreithimh gníomhú mar Chathaoirleach ar an gCoimisiún Reifrinn arna bhunú ag 
an Aire.  
 
Ar an 13 Meán Fómhair 2011, rinne an tAire Ordú Bunaithe maidir leis an reifreann ar an 
mBille um an Tríochadú Leasú ar an mBunreacht (Fiosruithe Thithe an Oireachtais) 2011. 
Ghlac an Dr Bryan McMahon le hainmniúchán an Phríomh-Bhreithimh gníomhú mar 
Chathaoirleach ar an gCoimisiún Reifrinn sin freisin.  
 
Is iad seo a leanas comhaltaí eile, ex officio, an Choimisiúin:  
   

•   An tUasal Kieran Coughlan, Cléireach Dháil Éireann,  
•   An tUasal Deirdre Lane, Cléireach Sheanad Éireann,  
•   An tUasal Emily O'Reilly, Ombudsman,  
•   An tUasal John Buckley, an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.  
   

Ar an 26 Meán Fómhair 2011, leag an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, le 
hordú, an Déardaoin, 27 Deireadh Fómhair 2011, síos mar an dáta ar a dtionólfaí na reifrinn.  
     
Ról an Choimisiúin Reifrinn  
Ó 2001 i leith, tá an ról bunúsach seo a leanas ag an gCoimisiún -  
   

a)   ráiteas amháin nó níos mó a ullmhú ina bhfuil míniú ginearálta ar ábhar an 
togra agus ar théacs an togra sa Bhille iomchuí agus aon fhaisnéis eile a 
bhaineann leis na nithe sin agus is cuí leis an gCoimisiún;  

   
b)   na ráitis sin a fhoilsiú agus a dháileadh i cibé slí agus ar cibé modh, lena n-

áirítear úsáid na teilifíse, an raidió agus meán leictreonach eile, is mó is dóigh 
leis an gCoimisiún a tharraingeoidh aird na toghlachta orthu agus a áirithiú a 
mhéid is indéanta, maidir leis na modhanna a úsáidfear, go gcumasóidh siad do 
dhaoine a bhfuil míchumas radhairc nó éisteachta orthu na ráitis lena 
mbaineann a léamh nó a chloisteáil;  

   
c)   eolas an phobail ar an reifreann a chur chun cinn agus an toghlacht a spreagadh 

chun vótáil sa vótaíocht.  
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Tá an Coimisiún sásta gur chomhlíon sé an ról sin go hiomlán agus go raibh sé neamhspleách 
agus neodrach i rith an phróisis go léir.  Is mian leis an gCoimisiún a rá, áfach, go bhfuil 
roinnt míthuisceana ar an bpobal i gcónaí maidir le ról an Choimisiúin.  Creideann roinnt 
daoine i gcónaí go bhfuil de dhualgas ar an gCoimisiún nó gur cheart dó na hargóintí ar son 
agus in aghaidh gach togra sa reifreann a chur chun cinn.  Ní ceadmhach don Choimisiún as 
seo amach léiriú a thabhairt ar na ceisteanna ar an mbealach sin de bharr athraithe a rinneadh 
ar an dlí in 2001.  
   
Maoiniúchán an Choimisiúin Reifrinn  
Leithdháileadh buiséad €0.75 milliún ar an gCoimisiún maidir leis an reifreann ar an mBille 
um an Naoú Leasú is Fiche ar an mBunreacht (Luach Saothair Breithiúna) 2011. Ba í an 
Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais a thug an buiséad sin. Leithdháileadh buiséad €1.5 
millín ar an gCoimisiún maidir leis an reifreann ar an mBille um an Tríochadú Leasú ar an 
mBunreacht (Fiosruithe Thithe an Oireachtais), 2011. Ba í an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe a bhronn an t-airgead sin agus b’ionann sin agus buiséad iomlán €2.25 milliún 
don dá fheachtas faisnéise le chéile. Déantar comparáid idir an figiúr sin agus an buiséad €5 
mhilliún a fuarthas don chéad fheachtas faisnéise do Chonradh Liospóin agus an €4.2 milliún 
a fuarthas don dara feachtas do Chonradh Liospóin. 
 
Dearbhaíodh le hiniúchadh a rinneadh ar chuntais an Choimisiúin Reifrinn gur leanadh 
nósanna imeachta airgeadais cearta. Níor aithníodh aon laigí i gcórais rialaithe an 
Choimisiúin san iniúchadh agus dearbhaíodh gur coimeádadh leabhair chuntas chearta. 
Fuarthas amach freisin go raibh na nósanna imeachta le haghaidh soláthair ag teacht le 
treoirlínte na Roinne Airgeadais maidir le Soláthar Poiblí. 
 
Mar thoradh ar a straitéis don fheachtas, agus toisc nach raibh ann ach tréimhse ama ghearr le 
haghaidh an fheachtais, reáchtáil an Coimisiún feachtas a bhí an-éifeachtach ó thaobh costais 
de, rud a d’fhág go rabhthas in ann beagnach €1 mhilliún den bhuiséad a thabhairt ar ais do 
na Ranna a thug an maoiniúchán dó. Tá miondealú den chaiteachas a tabhaíodh i bhfeachtas 
an reifrinn tugtha in Aguisín 1.  
   
Is ó fhoireann an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí agus ó Oifig an Ombudsman a 
fuarthas rúnaíocht an Choimisiúin Reifrinn. Ba é Oifig an Ombudsman agus an Coimisiún 
um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí a d’íoc as na costais foirne seo agus níor íocadh iad leis na 
buiséid a bhí ar fáil do na feachtais faisnéise. Ní bhfuair an Cathaoirleach ná comhaltaí eile 
an Choimisiúin Reifrinn aon íocaíocht as obair an Choimisiúin.  
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Caibidil 2  Straitéis an Fheachtais Faisnéise  
   
Soláthar  
Ní ann don Choimisiún Reifrinn ar bhonn dleathach leanúnach agus ní bhíonn sé ann ach 
amháin nuair a bhunaítear é le hordú ón Aire. Le linn 2010 bhí luaidreáin ann go mb’fhéidir 
go mbeadh reifrinn ann go luath in 2011. Agus aird ar thaithí roimhe seo tráth ar bunaíodh 
Coimisiúin Reifrinn go déanach sa phróiseas, shocraigh ceathrar “gnáthchomhaltaí” nó 
comhaltaí ex officio an Choimisiún agus Rúnaí ainmnithe an Choimisiúin go mbeadh sé 
oiriúnach socruithe sealadacha a chur i bhfeidhm ionas go mbeifí in ann feachtas reifrinn ar 
bith a bheadh ann ina dhiaidh sin a reáchtáil gan aon deacrachtaí ag féachaint d’fhorálacha 
Rialacháin agus Threoracha an AE maidir le soláthar. Toisc gur dhóigh go dteastódh seirbhísí 
comhairleoirí margaíochta/bainistíochta tionscadail/cumarsáide le haghaidh aon Choimisiúin 
Reifrinn a bheadh ann sa todhchaí chun comhairle agus cúnamh a thabhairt dó chun feachtas 
poiblí faisnéise, fógraíochta agus meán a chur ar bun, agus toisc nach raibh aon chonradh i 
bhfeidhm ag an am, socraíodh go bhfoilseodh Oifig an Ombudsman Fógra Réamhfhaisnéise a 
mbeadh sé d’éifeacht aige laghdú a dhéanamh ar an tréimhse a bheadh ag conraitheoirí 
tairiscint a chur isteach le haghaidh na seirbhíse dá lorgófaí tairiscintí den sórt sin. Dá réir sin, 
d’fhoilsigh Oifig an Ombudsman Fógra Réamhfhaisnéise ar an 26 Deireadh Fómhair 2010. 
 
Tar éis an olltoghcháin i mí Feabhra 2011, ba léir go mbeadh roinnt reifreann ann le linn 
2011 agus ba léir freisin gur dhóigh go mbeidís ar siúl ag an am céanna leis an Toghchán 
Uachtaránachta ar an 27 Deireadh Fómhair 2011.  
 
Mar sin, ar an 5 Lúnasa 2011, d’fhoilsigh Oifig an Ombudsman, thar ceann na gCoimisiún 
Reifrinn a d’fhéadfadh a bheith ann sa todhchaí, iarratas ar eTenders i ndáil le tairiscintí le 
haghaidh an phoist mar chomhairleoir cumarsáide/bhainisteoir tionscadail. Ba é Dé hAoine 
an 2 Meán Fómhair 2011 an dáta deiridh a nglacfaí le tairiscintí. Dá socródh Coimisiún 
Reifrinn sa todhchaí treoir eolais a scaipeadh ar gach líon tí sa tír, bheadh sé in ann conradh a 
bhí i bhfeidhm le An Post chun na críche sin in 2009 a athnuachan.  Dá bhrí sin, ní raibh gá 
tairiscint a chur isteach le haghaidh na seirbhíse sin. 
 
Tar éis don Aire an Coimisiún Reifrinn a bhunú maidir leis an reifreann ar an mBille um an 
Naoú Leasú is Fiche ar an mBunreacht (Luach Saothair Breithiúna) 2011 agus maidir leis an 
mBille um an Tríochadú Leasú ar an mBunreacht (Fiosruithe Thithe an Oireachtais) 2011, ar 
a raibh an Cathaoirleach céanna, aontaíodh go gcuirfí comhfheachtas meán ar bun ina 
dtabharfaí an phoiblíocht chéanna don dá reifreann. Tar éis próiseas roghnúcháin, roghnaíodh 
cuibhreannas faoi stiúir Murray Consultants (caidreamh poiblí), agus ina raibh Chemistry 
(fógraíocht) agus Carat Ireland (plean fógraíochta/ceannach sna meáin) páirteach, chun 
cabhrú leis an bhfeachtas poiblí faisnéise, fógraíochta agus meán a phleanáil agus a chur i 
bhfeidhm. 
 
  
Straitéis 
Ní raibh mórán ama ann in aon chor don fheachtas faisnéise.  Ní raibh aon neart ag an 
gCoimisiún air sin, ach ba léir gur bheag ama a bheadh ann idir na tograí deiridh a chur tríd 
an Oireachtas agus lá na vótála féin. Mar shampla, i gcás an Reifrinn ar Fhiosruithe an 
Oireachtais, ní raibh an fhoclaíocht dheiridh ar fáil go dtí an 23 Meán Fómhair, níos lú ná 
cúig seachtaine roimh lá na vótála. 
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Ba é an straitéis a glacadh ná díriú ar an Treoir maidir leis na reifrinn, rud a sheolfaí amach 
chuig gach teach sa Stát a raibh vóta acu, ina ndearna an Coimisiún iarracht míniú ginearálta 
a thabhairt ar thograí an reifrinn. Tugadh príomhphointí na dtograí sa Treoir, agus i gcás 
daoine ar theastaigh tuilleadh faisnéis mhionsonraithe uathu, bhí mínithe níos iomláine de na 
tograí ar fáil ar shuíomh Gréasáin an Choimisiúin, faisnéis a phostálfaí chuig vótálaithe ach 
sin a iarraidh. 
 
Fuair an Treoir seo tacaíocht ó fheachtas fógraíochta inar tugadh cuntais bhunúsacha ar an 
bpríomhfhaisnéis a bhí i dtograí an reifrinn féin, agus lenar treoraíodh daoine chuig an Treoir 
agus an suíomh Gréasáin chun tuilleadh faisnéise a fháil. Gné thábhachtach eile ab ea an 
caidreamh leis na meáin. Thug an Cathaoirleach agus urlabhraithe eile an Choimisiúin cuid 
mhaith agallamh do stáisiúin náisiúnta agus réigiúnacha chun tograí an reifrinn a mhíniú. 
 
Bhí aidhm na straitéise simplí go leor bhí sé uaillmhianach chomh maith céanna: rinneadh 
iarracht a chinntiú, in ainneoin nach raibh mórán ama acu, go mbeadh a fhios ag vótálaithe 
faoin 27 Deireadh Fómhair  go mbeadh na reifrinn ar siúl, go dtuigfidís na tograí sa dá 
reifreann agus go n-aithneoidís an tábhacht a bhí lena vóta a chaitheamh. 
 
Shocraigh an Coimisiún na rudaí seo a leanas a dhéanamh: 
 

1. Treoir a ullmhú agus a scaipeadh ar gach teach a raibh vóta acu chun míniú chomh 
fíriciúil agus chomh soiléir agus ab fhéidir a thabhairt ar an vóta a bhí le caitheamh ag 
toghthóirí sa dá thogra reifrinn leis an mBunreacht a athrú.     

 
2. An t-ábhar sin a fhoilsiú chomh maith le míniú níos faide ar an dá thogra reifrinn agus 

ábhar cúlra eile ar shuíomh Gréasáin tiomnaithe. 
 

3. Preasagallamh a thionól chun a chuid pleananna a fhógairt. 
 

4. Feachtas náisiúnta fógraíochta a chur ar bun ar an teilifís, ar an raidió, sa phreas, agus 
ar líne, le léirithe agus téacsanna éagsúla, chun sonraí bunúsacha a thabhairt ar an dá 
thogra reifrinn agus chun insint don lucht vótála cá bhfaighidís tuilleadh faisnéise. 

 
5. Deis a thabhairt d’urlabhraithe agallaimh a thabhairt faoi ról an Choimisiúin agus faoi 

ábhar na dtograí le stáisiúin raidió náisiúnta agus réigiúnacha. Rinne Cathaoirleach an 
Choimisiúin dhá agallamh ar chlár Morning Ireland RTÉ, rinne sé agallamh fada ar an 
Pat Kenny Show agus cuireadh faoi agallamh é freisin ar chúpla stáisiún raidió 
réigiúnach. 
 

6. Díriú ar vótálaithe níos óige trí fhógraíocht a dhéanamh ar aon suíomh Gréasáin a 
bhfuil tóir ag daoine óga orthu lena n-áirítear suíomhanna líonraithe sóisialta mar 
Facebook. 

 
7. Díriú ar an teachtaireacht fógraíochta sa tseachtain dheiridh inar spreagadh daoine 

chun a vóta a chaitheamh.  
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Caibidil 3  Feachtas Faisnéise an Choimisiúin  
 

An Treoir do gach líon tí sa tír 

 
Chinn an Coimisiún gur cheart go mbeadh cumarsáid dhíreach le gach teach ina bhfuil vóta 
mar chuid lárnach den fheachtas ionas go gcomhlíonfaí a shainordú.  Glacadh an cinneadh sin 
mar gur léiríodh i dtaighde a rinne an Coimisiún Reifrinn deiridh tar éis fheachtas reifrinn 
Chonradh Liospóin 2009 go ndúirt 77 faoin gcéad de vótálaithe gur chuimhin leo an treoir 
maidir le Conradh Liospóin a fháil, agus go ndúirt 81 faoin gcéad díobh sin gur léigh siad é 
nó gur léigh siad cuid de.  Dúirt timpeall 57 faoin gcéad díobh gur chabhraigh an treoir leo. 
Chinn an Coimisiún, dá bhrí sin, treoir ghairid a chur ar fáil ina mbeadh 12 leathanach A5.   
 
I gcomhréir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla, foilsíodh an Treoir i mBéarla agus i nGaeilge 
faoin gclúdach céanna. Foilsíodh i mBraille agus ar théip fuaime é freisin do dhaoine faoi 
mhíchumas amhairc, agus scaipeadh na leaganacha sin trí Chomhairle Náisiúnta na hÉireann 
do na Daill. Ina theannta sin, rinne an Coimisiún físeán speisialta den lámhleabhar sa teanga 
chomharthaíochta agus scaipeadh é trí DeafHear agus Cumann Bodhar na hÉireann.  Bhí an 
fhíseán sin ar fáil ar shuíomh Gréasáin an Choimisiúin freisin. 
 
Chinn an Coimisiún, ar bhonn costais, an Treoir a sheachadadh trí Sheirbhís ‘Publicity Post’ 
An Post, seachas trí mhodh níos daoire ina gcuirfí seoladh vótálaí ar chóip den Treoir agus 
ina gcuirfí sa phost é chuig gach vótálaí ar leith ar chlár na dtoghthóirí. 
 
Mar gheall ar an tréimhse ama an-ghairid a bhí i gceist, bhí dúshlán ar leith ag baint leis an 
Treoir a dhréachtú, a aistriú, a dhearadh, a phriontáil agus a sheachadadh chuig gach teach sa 
Stát.  Ba é an 10 Deireadh Fómhair an dáta ba dhéanaí a bhféadfaí tosú ar an Treoir a 
sheachadadh ionas go mbeadh seans ar bith go seachadfaí chuig gach teach in am é.  Ionas go 
dtarlódh sé sin, bhí sé le scríobh, le haistriú, le seiceáil ó thaobh dlí de, le dearadh agus le 
seoladh chuig na clódóirí faoin 28 Meán Fómhair, dhá lá oibre tar éis don Rialtas foclaíocht 
an reifrinn maidir le Fiosruithe an Oireachtais a chur ar fáil. 
 
Tosaíodh ar an Treoir a sheachadadh ar an Luan 10 Deireadh Fómhair. Bhí súil ag an 
soláthraí seirbhíse – An Post – go mbeadh próiseas an tseachadta curtha i gcrích faoin Aoine 
21 Deireadh Fómhair ar a dhéanaí – díreach sé lá roimh lá na vótála.  Mar a tharla sé, níor 
seachadadh roinnt de na Treoracha roimh an dáta sin agus dúirt líon beag vótálaithe nach 
bhfuair siad an Treoir ar chor ar bith. Bhí an méid sin le feiceáil sa taighde iarfheachtais a 
rinneamar freisin. Tagraítear don taighde sin níos déanaí sa tuarascáil seo. 
 
Dá mbeadh ár ndóthain ama ann, bheadh seachadadh déanta ar an Treoir roimhe sin agus is 
dócha nach mbeadh na fadhbanna sin i gceist. Tá an Coimisiún den tuairim nach raibh an 
méid ama a tugadh don Choimisiún chun a shainordú a chomhlíonadh sásúil beag ná mór. 
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Suíomh Gréasáin 

Bhunaigh an Coimisiún suíomh Gréasáin tiomanta don dá reifreann dar teideal 
www.referendum2011.ie.  Bhí an suíomh Gréasáin ar fáil i mBéarla agus i nGaeilge agus 
chomhlíon sé na caighdeáin dea-chleachtais go léir maidir le hinrochtaineacht. 
 
Ba é an téacs ón Treoir chlóite inar míníodh an dá thogra reifrinn a bhí ar an ngné lárnach ar 
an suíomh Gréasáin.   Bhí faisnéis chúlra níos mionsonraithe maidir leis an dá reifreann 
foilsithe ar an suíomh Gréasáin freisin. 
 
Bhí an Treoir le fáil lena híoslódáil ón suíomh Gréasáin. 
 
I measc na ngnéithe breise, bhí nasc chuig an suíomh Gréasáin ‘check the register’ ionas go 
bhféadfadh vótálaí seiceáil an raibh sé nó sí cláraithe le vóta a chaitheamh. 
 
Thug os cionn 55,500 cuairteoir uathúil cuairt ar an suíomh agus breathnaíodh ar leathanaigh 
235,724 uair i rith an fheachtais. 
 
Slite eile chun faisnéis a fháil 
 
Bhí Rúnaíocht an Choimisiúin, a bhí á soláthar ag Rúnaíocht an Choimisiúin um Chaighdeáin 
in Oifigí Poiblí, ar fáil ar an bhfón nó trí ríomhphost chun freagra a thabhairt ar aon cheist a 
bhí ag daoine den phobal. I dteannta sheoladh ríomhphoist agus uimhir fóin thiomanta an 
Choimisiúin Reifrinn féin, bhunaigh an Coimisiún uimhir íosghlao. D’fhéadfadh vótálaithe 
glaoch a chur ar cheann de na huimhreacha fóin sin nó teachtaireacht ríomhphoist a sheoladh 
chuig an Rúnaíocht má bhí cóip den Treoir sa phost á lorg acu, nó má bhí tuilleadh faisnéise 
ag teastáil uathu. D’fhógair an Coimisiún na huimhreacha sin agus an seoladh ríomhphoist sa 
Treoir a seoladh chuig gach teach. Bhainistigh an Coimisiún an líne fóin íosghlao go díreach, 
agus d’fhreagair baill den fhoireann ceisteanna a ardaíodh láithreach, rud nach raibh 
amhlaidh i reifrinn roimhe sin. 
 
Fuarthas 525 glaoch fóin san iomlán ar an líne dhíreach agus ar an líne íosghlao, agus 
fuarthas 200 teachtaireacht ríomhphoist i rith an fheachtais.  D’fhéadfadh an líon réasúnta 
íseal sin a bheith mar thoradh ar an bhfógraíocht ar an raidió, ar an teilifís agus sna meáin 
chlóite a bheith ag treorú daoine chuig an suíomh Gréasáin www.referendum2011.ie agus 
mar thoradh ar ábhar na dtograí a bheith réasúnta furasta le tuiscint.  D’fhéadfadh sé freisin 
nach ndeachaigh an pobal i ngleic leis na ceisteanna sin go dtí go gairid roimh lá na vótála 
toisc nach ndearnadh aon díospóireacht shuntasach san Oireachtas ná sna meáin, agus toisc 
go raibh an feachtas bríomhar don Uachtaránacht ar siúl ag an am céanna. 
 
Níor iarr ach 12% de na daoine a ghlaoigh nó a sheol teachtaireacht ríomhphoist go seolfaí 
cóip den Treoir chucu. Tháinig 30% de na glaonna nó teachtaireachtaí ríomhphoist ó dhaoine 
a bhí ag lorg tuilleadh faisnéise maidir leis na tograí féin agus tháinig 43% ó vótálaithe a bhí 
ag fiosrú maidir le hamanna vótála, incháilitheacht maidir le vótáil, agus conas clár na 
dtoghthóirí a sheiceáil.  
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An Feachtas Fógraíochta 
Dearadh feachtas fógraíochta an Choimisiúin ionas go mbeadh sé simplí, soiléir agus furasta 
le tuiscint.  Bhí an t-ábhar dírithe ar an dá thogra reifrinn a mhíniú go soiléir, agus bhain an 
fhógraíocht teilifíse agus raidió úsáid as gné bharúil “gan choinne” chun aird agus cuimhne 
an lucht féachana agus éisteachta a spreagadh.  
 
Fógraíocht Teilifíse 
 
Bhí dhá leagan den fhógra ann inar léiríodh ‘gnáthdhaoine’ den phobal (freastalaí agus 
máthair) ag míniú na gcoincheap bunúsach a bhain leis na tograí reifrinn.  I dteannta na 
faisnéise sin, bhí an cur chuige deartha le saoránaigh a spreagadh chun iad féin a chur ar an 
eolas go hiomlán faoi reifrinn chun an Bunreacht a athrú. Craoladh an fhógraíocht teilifíse ar 
RTÉ, TV3e, TG4, Sky Group, E4 agus Setanta. 
 
Fógraíocht Raidió 
 
Bhí trí leagan den fhógrán raidió ann ina raibh airgeadóir, feirmeoir agus freastalaí le 
cloisteáil ag a n-ionaid oibre.  Mhínigh an triúr acu an méid a bhí sa dá thogra reifrinn agus 
bhí roinnt ábhar barúil ag deireadh an fhógráin lena chinntiú go rachadh sé i bhfeidhm ar 
vótálaithe agus go gcuimhneoidís air.  Craoladh na fógráin sin ar stáisiúin raidió náisiúnta 
agus áitiúla. 
 
Saorchraoltaí 
 
Mar a bhí amhlaidh i reifrinn le roinnt blianta anuas, thug craoltóirí an t-am “saorchraolta” go 
léir a bhí ar fáil i ndáil leis na Reifrinn don Choimisiún.  
 
Chun críocha na reifreann sin, chinn an Coimisiún craoladh a bhí nóiméad amháin ar fhad a 
thaifeadadh, inar taispeánadh ceann de na príomhfhógráin teilifíse, agus ansin chuir aisteoir 
amháin script i láthair inar cuireadh béim ar an suntas dlí a bhaineann leis an mBunreacht 
agus ag gríosú na saoránach chun vóta a chaitheamh.  
 
Bhí na craoltóirí go léir an-chomhoibríoch maidir le ham saorchraolta i rith na 
mbuaicthréimhsí éisteachta agus féachana a sholáthar le haghaidh na gcraoltaí sin, agus is 
mian leis an gCoimisiún a bhuíochas a ghlacadh leo.  
 
Fógraíocht sna Meáin Chlóite 
 
Baineadh úsáid as gnáthdhaoine freisin san fhógraíocht sna meáin chlóite chun an léitheoir a 
chur ar an eolas maidir le hábhar na dtograí.  Foilsíodh na fógráin sin sna nuachtáin náisiúnta. 
 
Fógraíocht ar líne 
 
Dearadh an fhógraíocht ar líne ionas go mbeadh sí soiléir agus simplí.  Cuireadh ceist ar 
dhaoine sna fógraí an raibh a fhios acu faoin dá reifreann agus tugadh an deis do vótálaithe 
cliceáil ar fhógraí éagsúla ionas go bhféadfaí iad a atreorú chuig an suíomh Gréasáin 
www.referendum2011.ie. Bhí na fógráin ar líne le feiceáil ar shuíomhanna Gréasáin amhail 
independent.ie, irishtimes.com, facebook.com, eircom.net agus TheJournal.ie.   
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Caidreamh leis an bPreas 
 
Sheol an Coimisiún Reifrinn a fheachtas ar an Máirt 11 Deireadh Fómhair 2011.  
Reáchtáladh preasagallamh i mBaile Átha Cliath chun mionsonraí an fheachtais faisnéise a 
chur i láthair agus chun ábhar an dá thogra reifrinn a leagan amach go cruinn soiléir.  Seoladh 
preasráiteas leis an bhfaisnéis sin go léir chuig gach deasc nuachta náisiúnta agus chuig gach 
ionad réigiúnach de chuid na meán. Féach Aguisín 2 chun na preasráitis a d’eisigh an 
Coimisiún a léamh. 
 
Ag seoladh an fheachtais, d’fhreagair Cathaoirleach an Choimisiúin, an Dr Bryan McMahon, 
ceisteanna ó iriseoirí agus rinne sé roinnt agallamh leis na meáin chraolacháin náisiúnta.  
Rinne sé agallamh freisin le nuacht UTV, agus craoladh an t-agallamh sin ar stáisiúin raidió 
réigiúnacha ar fud an Stáit.  
 
Chuir seoladh an fheachtais an Coimisiún i láthair mar fhoinse faisnéise inchreidte agus 
iontaofa, agus rinneadh tuairisciú forleathan, dearfach sna meáin dá bharr. 
 
Bhí an Cathaoirleach ar an gclár Morning Ireland ar RTÉ faoi dhó i rith an fheachtais.  Ar an 
gcéad chlár, mhínigh an Cathaoirleach an  Bille um an Naoú Leasú is Fiche ar an mBunreacht 
(Laoch Saothair Breithiúna) 2011 agus mhínigh sé an Bille um an Tríochadú Leasú ar an 
mBunreacht (Fiosruithe Thithe an Oireachtais) 2011 ar an dara clár. Rinne an Cathaoirleach 
agallamh fada ar chlár raidió maidine Pat Kenny ar RTÉ Raidió 1 ar an 25 Deireadh Fómhair. 
 
Ar an Máirt 25 Deireadh Fómhair, d’eisigh an Coimisiún ráiteas ag gríosú na toghthóirí chun 
vóta a chaitheamh an 27 Deireadh Fómhair. Eisíodh ráiteas den chineál céanna go réigiúnach 
an tseachtain roimhe sin.  Tuairiscíodh an ‘gairm vótála’ go forleathan sna meáin náisiúnta 
agus réigiúnach.  
 
I rith an fheachtais, rinneadh 18 n-agallamh le stáisiúin raidió réigiúnacha ar fud na tíre.   
 
Cinntíodh go ndearnadh teagmháil le lucht éisteachta leathan thar gach grúpa déimeagrafach 
mar gheall ar ilghnéitheacht na meán trínar chuir an Coimisiún an fhaisnéis in iúl.  

Torthaí an taighde maidir le Feachtas an Choimisiúin 

Chinn an Coimisiún taighde a sheoladh díreach tar éis an lá vótála chun an tionchar a bhí ag 
gnéithe éagsúla dá fheachtas faisnéise poiblí a thomhas. Is uirlis thábhachtach atá sa taighde 
sin chun a héifeachtacht a thomhas, agus cuirtear faisnéis luachmhar ar fáil sna torthaí do 
Choimisiúin a bheidh ann amach anseo agus ar ar féidir feachtais amach anseo a bhunú. 
 
I bhfianaise na feidhme fairsinge atá ag an gCoimisiún ó thaobh feasacht agus tuiscint ar 
thograí na reifreann a chur chun cinn, bhí suim ar leith ag an gCoimisiún in úsáid a bhaint as 
an taighde chun eolas a fháil faoi dhearcadh na vótálaithe maidir lena dtuiscint ar thograí na 
reifreann, faoin am a tháinig siad chun vóta a chaitheamh.   
 
 
Tugtar torthaí na gceisteanna maidir le tuiscint na vótálaithe ar na tograí sa tábla – 
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Is léir go raibh tuiscint i bhfad níos fearr ar an reifreann maidir le pá na mbreithiúna ná mar a 
bhí ar an reifreann maidir le Fiosruithe an Oireachtais.  Is é sainordú an Choimisiúin an méid 
is mó tuisceana is féidir a bhaint amach agus mar sin níl aon leibhéal tuisceana ar leith i 
measc vótálaithe lena léirítear “rath”.  Is féidir, áfach, na leibhéil fógartha tuisceana a chur i 
gcomparáid leis na leibhéil i reifrinn roimhe sin.  Mar shampla, sa dá reifreann ar Chonradh 
Liospóin in 2008 agus in 2009, dúirt 44% thuig siad méid áirithe de nó níos mó ná sin nuair a 
bhí an chéad vóta ar siúl i Meitheamh 2008.  Bhí ardú tagtha ar an bhfigiúr sin go 72% sa 
taighde a rinneadh díreach tar éis an vóta i nDeireadh Fómhair 2009.  
 
Sa chás seo, bhí an líon daoine a thuig méid áirithe nó níos mó den reifreann maidir le pá na 
mbreithiúna (71%) agus an méid a thuig méid áirithe nó níos mó den reifreann maidir le 
Fiosruithe an Oireachtais (56%) go maith i gcomparáid le figiúirí Chonradh Liospóin. 
 
I bhfianaise a oibleagáide dlíthiúla feasacht an phobail maidir leis an reifreann a chur chun 
cinn agus na toghthóirí a spreagadh le vóta a chaitheamh, bhí an-fhonn ar an gCoimisiún an 
taighde a úsáid chun é féin agus na Coimisiúin a bheidh ann amach anseo a chur ar an eolas 
maidir leis na cúiseanna nár chaith daoine áirithe vóta sna reifrinn. 

 
Nuair a cuireadh ceist ar na daoine sin cén fáth nár chaith siad vóta, ba iad na cúiseanna ba 
mhinice a tugadh ná nach raibh ar a gcumas dul chuig an stáisiún vótála nó nach raibh a 
ndóthain suime acu ann.  Thug formhór na vótálaithe ceann de na cúiseanna sin. Rud atá 
ábhartha don Choimisiún ná an 13% de na daoine nár chaith vóta a dúirt nár chaith siad vóta 
sa reifreann maidir le pá na mbreithiúna mar nach raibh a ndóthain eolais acu ina leith nó nár 
thuig siad an reifreann, agus an 18% de dhaoine nár chaith vóta a thug na cúiseanna sin le 
míniú cén fáth nár chaith siad vóta sa reifreann maidir le Fiosruithe an Oireachtais. 
 
Dúirt méid suntasach de na daoine a chaith vóta i gcoinne ceann de na reifrinn gur easpa 
tuisceana ba chúis leis an vóta sin.  Dúirt timpeall 27% de na daoine a chaith vóta i gcoinne 
an reifrinn maidir le pá na mBreithiúna go ndearna siad amhlaidh mar nár thuig siad é, agus 
dúirt 38% de na daoine a chaith vóta i gcoinne an reifrinn maidir le Fiosruithe an Oireachtais 
go ndearna siad amhlaidh mar nár thuig siad é.  
 
Léirítear sa taighde dá réir sin nach amháin go raibh mionlach suntasach de na vótálaithe a 
mhothaigh ná thuig siad na reifrinn, ach go raibh líon suntasach a vótáil i gcoinne na 
reifreann nó nár vótáil ar chor ar bith de bharr na heaspa tuisceana sin. 
 
Dearadh an taighde go príomha chun measúnú a dhéanamh ar thionchar gnéithe éagsúla 
d’fheachtas an Choimisiúin. Is iondúil go meastar an Treoir maidir leis an togra reifrinn a 
sheachadtar chuig gach teach mar an ghné ar leith is tábhachtaí d’fheachtais an Choimisiúin. 
 
Dúirt timpeall 61% de na vótálaithe go bhfuair siad an Treoir, sin laghdú díomách ón 77% a 
dúirt in 2009 go raibh an Treoir maidir le Conradh Liospóin faighte acu.  Bíonn sé fíor i 
gcónaí go mbíonn méid áirithe daoine ann a fuair an Treoir nach gcuimhneoidh air sin agus a 
déarfaidh nach bhfuair siad é.   Ní mhínítear an laghdú suntasach sa líon daoine a thuairiscigh 
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go bhfuair siad í ar an gcaoi sin, áfach.  I dtreo dheireadh an fheachtais, fuair an Coimisiún 
roinnt glaonna fóin ó vótálaithe a dúirt nach bhfuair siad an Treoir, agus bhí tuairiscí sna 
meáin maidir leis sin freisin. 

 
Ba é An Post, a bhí fostaithe chun an Treoir a sheachadadh chuig gach teach, a rinne an 
Treoir a scaipeadh. Rinneadh an seachadadh sin trína Seirbhís ‘Publicity Post’, rud atá i bhfad 
níos saoire ná an rogha eile trína gcuirtear seoladh ar gach treoir agus trína seoltar í sa phost 
chuig gach aon vótálaí atá cláraithe.  
 
I reifrinn roimhe seo, seachadadh an Treoir seachtain amháin níos luaithe ar a laghad, agus 
uaireanta roinnt seachtainí níos luaithe, sa tréimhse roimh lá na vótála.  Dá bhrí sin, má 
bhíonn an seachadadh deireanach ar chúis éigin i gceantair áirithe, bíonn am ann de ghnáth 
chun an fhadhb sin a réiteach.   Sa chás seo, áfach, ós rud é nach raibh ach fíorbheagán ama 
ag an gCoimisiún chun a fheachtas a réiteach agus a chur i bhfeidhm, ní raibh aon am breise 
ar fáil. D’fhéadfadh sé go raibh an-bhaint aige sin leis an leibhéal seachadta níos ísle. 
 
I gcás na ndaoine a fuair an Treoir, dúirt 32% díobh gur léigh siad é go léir nó gur léigh siad 
an chuid is mó di, léigh 37% díobh píosaí áirithe di agus dúirt 30% díobh nár léigh siad ar 
chor ar bith í.  
 
Nuair a bhí an Treoir do vótálaithe á réiteach ag an gCoimisiún, chaith sé roinnt ama ag 
iarraidh cothromaíocht a bhaint amach idir (i) faisnéis a chur ar fáil ar leibhéal bunúsach a 
thuigfeadh vótálaithe ach d’fhéadfadh roinnt daoine a mheas go raibh sé róshimplí agus (ii) 
faisnéis a chur ar fáil ar leibhéal níos mionsonraithe a chuirfeadh eolas ar fáil dóibh siúd a 
chur suim sna ceisteanna cheana féin, ach a d’fhéadfadh a bheith deacair le tuiscint i gcás go 
leor vótálaithe.   Nuair a cuireadh ceist orthu faoina dtuairim maidir leis an leibhéal 
mionsonraí sa Treoir, dúirt 33% díobh go raibh an iomarca mionsonraí inti, dúirt 9% díobh 
go raibh sí róbhunúsach, agus dúirt 35% díobh go raibh thart ar an méid ceart mionsonraí inti.  
 
Dúirt tromlach soiléir de na daoine a fuair an Treoir gur chabhraigh sí leo, mar atá léirithe sa 
tábla.  Dúirt 63% díobh go raibh an t-ábhar ar an reifreann maidir le Pá na mBreithiúna an-
chabhrach nó réasúnta cabhrach, agus dúirt 53% díobh an rud céanna i ndáil leis an reifreann 
maidir le Fiosruithe an Oireachtais. 
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Cuireadh ceist ar vótálaithe freisin ar mhothaigh siad gur cheart don Choimisiún Reifrinn a 
ról reatha a choinneáil agus ábhar na dtograí reifrinn a mhíniú, nó ar cheart dó na hargóintí ar 
son agus i gcoinne an togra a thabhairt freisin.  Mhothaigh timpeall 33% de na vótálaithe ná 
cheart sainordú an Choimisiúin a athrú, agus chreid 58% gur cheart dó na hargóintí ar son 
agus i gcoinne an togra a thabhairt chomh maith leis an ábhar a mhíniú. Níor thug 9% díobh 
tuairim ar bith. 
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Caibidil 4  Ceadú Comhlachtaí chun Críocha an Reifrinn  
   

Déantar foráil in Acht an Reifrinn 1998 gur féidir le comhlacht iarratas a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin Reifrinn le haghaidh dearbhaithe gur comhlacht ceadaithe é chun críocha 
reifrinn. Tá comhlachtaí ceadaithe i dteideal gníomhairí a cheapadh chun bheith i láthair ag 
eisiúint agus ag oscailt páipéar ballóide postvótálaithe, ag stáisiúin vótaíochta agus ag 
comhaireamh na vótaí. Bheadh an ceart sin fós ag Comhaltaí Thithe an Oireachtais a bhfuil sé 
de cheart acu na gníomhairí sin a cheapadh i láthair na huaire.  
   
Chun a bheith ina chomhlacht ceadaithe, ní mór don iarratasóir coinníollacha áirithe a 
chomhlíonadh -   
   

-   ní mór don chomhlacht a bheith ina chomhlacht corparáideach nó ina chomhlacht 
neamhchorpraithe, nó ina bhrainse de, atá bunaithe sa Stát agus atá faoi rialú ag 
bunreacht, meabhrán comhlachais nó doiciméad eile den sórt sin nó ag rialacha 
scríofa eile agus a bhfuil comhaltas nach lú ná 300 aige;  

   
-   ní foláir nó go bhfuil leas ag an gcomhlacht sa reifreann agus ainm aige nach 

bhfuil comhionann nó cosúil le hainm páirtí pholaitiúil atá cláraithe ar Chlár na 
bPáirtithe Polaitíochta. Páirtí polaitíochta a bheidh cláraithe de thuras na huaire i 
gClár na bPáirtithe Polaitíochta, measfar gur comhlacht é chun críocha an Achta 
agus ní gá dó comhlíonadh na gcoinníollacha thuas a chruthú;  

   
-   ní mór iarratais a dhéanamh ar an bhfoirm oifigiúil, atá ar fáil ón gCoimisiún agus 

ní mór é a chur isteach laistigh de thréimhse ama arna sonrú ag an gCoimisiún.  
    

Féadfaidh an Coimisiún Reifrinn diúltú dearbhú a dhéanamh mura gcomhlíonann comhlacht 
na coinníollacha ábhartha, nó má theipeann air faisnéis nó doiciméadúchán réasúnach a chur 
ar fáil don Choimisiún atá riachtanach, dar leis an gCoimisiún, chun an t-iarratas a chinneadh.  
   
Féadfaidh an Coimisiún dearbhú a rinne sé maidir le comhlacht a chúlghairm freisin sa chás 
gur deimhin leis go bhfuil faisnéis bhréagach tugtha dó. Ina theannta sin, déantar foráil san 
Acht, faoi alt 9, go mbeidh sé ina chion faisnéis bhréagach a chur ar fáil go feasach maidir le 
hiarratas.  
   
Cuireadh fógráin sa phreas náisiúnta ag lorg iarratas ó chomhlachtaí a raibh ceadú á lorg acu 
chun críocha an reifrinn. An 7 Deireadh Fómhair 2011 a bhí sa spriocdháta. Tar éis an 
phróisis iarratais, rinne an Coimisiún trí chomhlacht a cheadú. Tá na comhlachtaí sin 
liostaithe sa tábla seo a leanas.  
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Comhlacht Ceadaithe Seoladh 
Fianna Fáil 65-66 Sráid an Mhóta Íocht, Baile Átha 

Cliath 2. 
Daonlathaithe Críostaí 47 Sráid Uí Chonaill, Luimneach 
Comhar Críostaí 14 Sráid Fhreidric Thuaidh, Baile Átha 

Cliath 1 
 
   
Fuarthas iarratas ón gComhaontas Glas, 16/17 Sráid Suffolk, Baile Átha Cliath 2, i ndiaidh an 
spriocdháta. Ní bhreithníodh an t-iarratas toisc go bhfuarthas ródhéanach é. 
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 Caibidil 5  Moltaí   
 
 
Measann an Coimisiún Reifrinn nach raibh an tréimhse ama a tugadh dó in 2011 chun a 
fheidhmeanna a chur i gcrích leordhóthanach ar chor ar bith.   D’fhonn comhthéacs a 
thabhairt do roinnt moltaí tábhachtacha maidir le conas reifrinn a sheoladh amach anseo, ba 
mhaith leis an gCoimisiún cur síos a thabhairt ar roinnt de na tosca lárnacha a chruthaigh 
deacrachtaí don Choimisiún agus é ag cur i gcrích a chuid feidhmeanna reachtúla in 2011. 
 

(i) Bhí an tréimhse ama a tugadh don Choimisiún in 2011 an-ghairid. Ní raibh ach cúig 
seachtaine idir an dáta ar cuireadh an dá phíosa reachtaíochta tríd an Oireachtas agus 
an lá vótaíochta. Rinneadh leasú ar an dá Bhille ag céimeanna réasúnta deireanacha 
sa phróiseas reachtach agus ní raibh an fhoclaíocht dheiridh ar fáil go dtí an 23 Meán 
Fómhair 2011. 

 
(ii)Dá bhrí sin, ní raibh ag an gCoimisiún ach cúig seachtaine chun a mhíniú ar thograí 

na reifreann a réiteach, téacs na Treorach a scríobh agus an foilseachán a aistriú, a 
dhearadh, a chur i gcló agus a scaipeadh ar fud na tíre.  Mar a míníodh cheana féin sa 
tuarascáil seo, ní raibh ach dhá beag lá oibre ag an gCoimisiún chun téacs na 
Treorach a chur i gcrích agus é a sheachadadh chuig na clódóirí. Is léiriú atá ann ar 
ghairmiúlacht agus ar shaothar gach duine a bhí i gceist gur éirigh leis an gCoimisiún 
tionscadal casta a chur i gcrích i dtréimhse ama a bheadh do-ghlactha amach is 
amach sa saol tráchtála. 

 
(iii)  Bhí éiginnteacht ann maidir le foclaíocht na reifrinn ar feadh i bhfad, mar a léirítear 

sna leasuithe a rinneadh ar fhoclaíocht an dá thogra i dtreo deireadh an phróisis 
reachtaigh. Chuir sé sin leis an dúshlán a bhain leis na tograí a mhíniú sa tréimhse 
ghairid a bhí ar fáil. 

 
(iv) Go hidéalach, ba cheart am a bheith ag an gCoimisiún faireachán a dhéanamh go 

leanúnach ar an bhfeachtas trí thaighde agus ar bhealaí eile, agus míniú, léirmhíniú 
agus leasú a dhéanamh ar a theachtaireachtaí agus ar a ábhair más gá. Ní raibh aon 
deis ann é sin a dhéanamh an uair seo mar gheall ar chomh gairid is a bhí an 
feachtas.   
 

(v) Déanann an Coimisiún iarracht go hiondúil an Treoir lárnach a sheachadadh chuig 
gach teach sa Stát roinnt seachtainí roimh an lá vótaíochta.  Ciallaíonn sé sin má 
tharlaíonn sé ar chúis ar bith go dtagann fadhb chun cinn sa chlár ama seachadta go 
bhfuil am sa sceideal chun é sin a réiteach roimh an lá vótaíochta. Sa chás seo, ós 
rud é go raibh an reachtaíocht mall ag dul trí Thithe an Oireachtais, ba ghá an 
seachadadh a dhéanamh ag an nóiméad deireanach.  Nuair a tháinig sé chun solais 
go raibh seachadadh i gceantair áirithe tar éis titim ar gcúl, ní raibh aon bhealach ann 
chun an fhadhb a réiteach in am. 
 

(vi) Níor thug an díospóireacht theoranta i dTithe an Oireachtais agus an easpa feachtais 
bhríomhara ar an dá thaobh de thograí na reifreann an deis don phobal dul i ngleic 
leis na saincheisteanna sin go dtí go raibh sé lá na vótaíochta ann, beagnach.  
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(vii)  Bhí dúshlán de bhreis ag baint don Choimisiún agus é i mbun a chuid feidhmeanna 
reachtúla, ós rud é go raibh feachtas toghchánaíochta Uachtaránachta le próifíl ard ar 
siúl ag an am céanna. 

 

 
Chuir an Coimisiún a chuid ábhair ar fáil i dtréimhse ama an-ghairid agus creideann sé go 
raibh sé ar chaighdeán níos fearr ná mar a bheifí ag súil leis i gcomhthéacs an easpa ama a 
bhí aige chun míniú intuigthe ar thograí casta a chur ar fáil agus a scaipeadh.  Léirítear sa 
taighde dá dtagraítear roimhe seo sa tuarascáil seo, áfach, go raibh easpa tuisceana suntasach 
i gceist i gcás na dtograí, agus léirítear freisin gurb é an easpa tuisceana sin ba chúis le líon 
suntasach vótálaithe gan vóta a chaitheamh nó vóta a chaitheamh i gcoinne an togra. Cé gur 
faoi na saoránaigh aonair féin atá sé cén vóta a chaitheann siad, is mian leis an gCoimisiún a 
chinntiú go gcaitheann a oiread daoine agus is féidir vóta, agus nach mbíonn a rogha vótála a 
dhéanamh acu mar thoradh ar easpa ama chun an togra a thuiscint. 

 

Tá an slí ina seoltar reifrinn sa tír seo, mar a léirítear thuas, i gcodarsnacht leis na moltaí i 
gCód Dea-Chleachtais maidir le Reifrinn (Code of Good Practice on Referendums) 
Chomhairle na hEorpa (Márta 2007). Ba iad an Coimisiún Eorpach maidir le Daonlathas tríd 
an Dlí (Coimisiún na Veinéise) (European Commission for Democracy Through Law - the 
Venice Commission) a chuir na moltaí sin ar fáil. Tá treoir ar fáil sna sleachta seo a leanas ón 
gCód. 
 

3.1 Freedom of voters to form an opinion 
a. Administrative authorities must observe their duty of neutrality ... which is one of the 
means of ensuring that voters can form an opinion freely. 
b. Contrary to the case of elections, it is not necessary to prohibit completely 
intervention by the authorities in support of or against the proposal submitted to a 
referendum. However, the public authorities (national, regional and local) must not 
influence the outcome of the vote by excessive, one-sided campaigning. The use of 
public funds by the authorities for campaigning purposes must be prohibited. 
c. The question put to the vote must be clear; it must not be misleading; it must not 
suggest an answer; electors must be informed of the effects of the referendum; voters 
must be able to answer the questions asked solely by yes, no or a blank vote. 
d. The authorities must provide objective information. This implies that the text 
submitted to a referendum and an explanatory report or balanced campaign material 
from the proposal’s supporters and opponents should be made available to electors 
sufficiently in advance, as follows: 
i. they must be published in the official gazette sufficiently far in advance of the vote; 
ii. they must be sent directly to citizens and be received sufficiently far in advance of 
the vote; 
iii. the explanatory report must give a balanced presentation not only of the viewpoint 
of the executive and legislative authorities or persons sharing their viewpoint but also 
of the opposing one. 
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Molann an   Coimisiún go ndéanfadh an Aire breithniú ar na moltaí seo a leanas 

 
1 Athbhreithniú a dhéanamh, mar ábhar práinne, ar an bpróiseas reifrinn, lena n-

áirítear sainchúram reachtúil an Choimisiúin Reifrinn, ag féachaint do Chód 
Dea-Chleachtais maidir le Reifrinn Chomhairle na hEorpa (Márta 2007). Ba 
cheart go dtabharfaí aird ar leith san athbhreithniú ar an ngá atá ann dóthain 
ama a bheith tugtha do vótálaithe, rochtain a bheith acu ar fhaisnéis 
neamhchlaonta, agus ceist shoiléir a bheith curtha os a gcomhair. Ba cheart go 
dtabharfaí aird freisin ar an ngá le hábhar feachtais a bheith ar fáil do 
thoghthóirí ina bhfuil cothromaíocht le feiceáil idir lucht tacaíochta an togra 
agus lucht freasúra an togra. D’fhéadfaí foráil a dhéanamh freisin do 
chomhionannas ghéar nó do chomhionannas chomhréireach idir páirtithe 
seachas comhionannas géar láithreach (i gcás ina mbaineann comhréireach le 
neart na bpáirtithe sa díospóireacht).  

 
2  Tréimhse trí mhí ar a laghad a thabhairt don Choimisiún chun togra reifrinn a 

mhíniú i gceart. I gcás ina bhfuil gá le seirbhísí a sholáthar, tá dhá mhí de 
bhreis de dhíth. 

 
3. Comhlacht neamhspleách, buan a bhunú, mar a mhol coimisiúin reifrinn 

roimhe seo - amhail an Coimisiún Toghchánaíochta atá beartaithe - ina 
ndéanfaí comhdhlúthú ar na feidhmeanna toghchánaíochta éagsúla, lena n-
áirítear feidhmeanna an Choimisiúin Reifrinn. Is comhlacht buan, leanúnach a 
bheadh anseo, agus i gcás reifrinn, bheadh dóthain ama aige chun eolas a 
réiteach agus feasacht an phobail maidir le leasuithe tábhachtacha ar an 
mbunreacht a chur chun cinn.  
 
Mar rogha air sin, agus in éagmais chomhlachta neamhspleách den chineál sin, 
leasú a dhéanamh ar Acht an Reifrinn 1998 ionas go bhféadfaí an Coimisiún a 
bhunú roimh an dáta ar a dtionscnaítear Bille Reifrinn in Dáil Éireann. 
Chuirfeadh sé sin ar chumas an Choimisiúin réamhobair riachtanach a chur i 
gcrích agus réiteach chun tograí casta chun an Bunreacht a leasú a mhíniú i 
gceart.  

 
 
Ar deireadh, tugann an Coimisiún faoi deara go ndúirt an Taoiseach le déanaí go mbunóidh 
sé Coimisiún Reifrinn in Earrach 2012 ionas go mbeidh dóthain ama aige chun réiteach i gcomhair 
reifrinn amach anseo.  Cé nach bhfuilimid ar an eolas maidir leis an togra beacht atá ar intinn ag an 
Taoiseach, fáiltímid go mór roimh an aitheantas uaidh gur féidir mearbhall a bheith ar an bpobal mar 
thoradh ar thréimhse ama ghairid a thabhairt don Choimisiún chun tograí reifrinn a mhíniú. 
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 Caibidil 6  Buíochas  
   
Arís eile, tá an Coimisiún faoi chomaoin a sholáthraithe seirbhíse go léir a chuir ar a chumas 
sraith tascanna éagsúla a thabhairt chun críche d’ainneoin iallach ama géar. Tá aitheantas faoi 
leith tuillte ag na craoltóirí éagsúla agus ag an bpreas náisiúnta as ucht a gcomhoibrithe 
ghníomhaigh. Bhí ról ríthábhachtach go háirithe ag Murray Consultants, agus iad ina 
gComhairleoir Margaíochta/Cumarsáide don Choimisiún, agus ag an Uasal Mark Brennock 
agus ag an Uasal Aoibheann O’Sullivan a d’áirithigh go raibh gach gné éagsúil den fheachtas 
tugtha chun críche in am is i dtráth ar bhonn comhordaithe. Tháirg an ghníomhaireacht 
fógraíochta cruthaithí Chemistry agus an ghníomhaireacht ceannaithe meán Carat obair ar 
ardchaighdeán in ainneoin go raibh brú mór ama i gceist. Tá buíochas ar leith tuillte ag an 
Uasal Fintan Cooney ó Chemistry agus ón Uasal Chris Nolan ó Carat faoi mar atá tuillte ag 
na foirne a d’oibrigh leo. Ba mhór an cúnamh iad don fheachtas scileanna an Uasail Ita 
Mangan a dhréachtaigh raon leathan ábhar faisnéise. Tá an Coimisiún buíoch dá 
chomhairleoir dlí, an tUasal Peter Law ó A&L Goodbody, dá Abhcóide Sinsearach, an tUasal 
Maurice Collins agus don Uasal Micheál O’ Connell BL. Bhí an Coimisiún ábalta a 
ghealltanas faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a chomhlíonadh agus léiríodh an t-ábhar 
faisnéise go dátheangach a bhuíochas le hobair ár n-aistritheoirí eTeams (International) Ltd, 
Bridge House, An tSráid Mhór, An Scairbh, Co. an Chláir. 
   
Tá an Coimisiún faoi chomaoin ag a rúnaíocht, arna cur ar fáil ag an gCoimisiún um 
Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, as an gcúnamh a chuir siad ar fáil dó ar feadh feachtas faisnéise 
poiblí ardbhrú.  D’áirithigh an tUasal David Waddell agus an tUasal Paddy Walsh go 
ndearnadh gach gné dár gcuid oibre de réir na gcaighdeán is airde. Is mór ag an gCoimisiún 
obair uile na mball foirne eile sa rúnaíocht freisin. Is iomaí ball foirne in Oifig an 
Ombudsman a rannchuidigh le hobair an Choimisiúin agus tá an Coimisiún thar a bheith 
buíoch don Uasal Pat Whelan, an tArd-Stiúrthóir.  
   
   
 An Dr Bryan M. E. McMahon, Cathaoirleach  
   
   
 An tUasal Kieran Coughlan, Cléireach Dháil Éireann  
   
   
 An tUasal Deirdre Lane, Cléireach Sheanad Éireann  
   
     
 An tUasal Emily O'Reilly, Ombudsman  
   
   
 An tUasal John Buckley, an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste  
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Aguisín 1 
   
   

Caiteachas ar an bhFeachtas Faisnéise  
   

 Pá na 
mBreithiúna 

Fiosruithe an 
Oireachtais 

         €                               € 
 
Fógraíocht (gan an preas san áireamh) 

 
302,655 

 
302,655 

 
Costais dlí 

 
7,200 

 
13,916 

 
Feachtas preasa & feasachta poiblí eile 

 
78,034 

 
78,034 

 
Costais poist & dáileacháin eile 

 
97,048 

 
97,048 

 
Cur i gcló & dearadh foilseachán 

 
129,226 

 
129,226 

 
Costais riaracháin eile 

 
6,428 

 
6,428 

 
Aistriúcháin 

 
914 

 
914 

 
Ilghnéitheach (soláthairtí oifige srl) 

 
4,449 

 
4,449 

 
*Caiteachas iomlán go dtí seo 

 
625,954 

 
632,670 

Cuir leis sin 
 
Meastacháin maidir leis na sonraisc gan íoc 

 
 

25,750 
 
 

 
 

25,750 
 
 

Caiteachas Tuartha 651,704 658,420 
 
Buiséad bunaidh 

 
750,000 

 
1,500,000 

Farasbarr réamh-mheasta le géilleadh 98,296 841,580 
A bhfuil an méid seo a leanas tugtha ar ais 98,206 840,038 
  Iarmhéid le tabhairt ar ais 90 1,542 
 
*Faoi réir ag na Cuntais Deiridh 
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Aguisín 2  

Preasráitis arna n-eisiúint ag an gCoimisiún Reifrinn 

D’eisigh an Coimisiún trí phreasráiteas náisiúnta i gcaitheamh an fheachtais.  

1. Seolann an Coimisiún Reifrinn feachtas faisnéise poiblí maidir le 
reifrinn an 27 Deireadh Fómhair 

Míniú ar phríomhphointí na reifreann ar phá na mbreithiúna agus ar fhiosrúcháin an 
Oireachtais 

 

Dé Máirt an 11 Deireadh Fómhair 2011:  Sheol an Coimisiún Reifrinn a fheachtas faisnéise 
poiblí inniu, atá ceaptha chun moltaí an reifrinn ar phá na mbreithiúna agus ar fhiosrúcháin an 
Oireachtais a mhíniú roimh an vótáil ar an 27 Deireadh Fómhair. 

 

Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt Cathaoirleach an Choimisiúin Reifrinn, an Dr Bryan 
McMahon, “Baineann na reifrinn le dhá mholadh ar leithligh chun dhá athrú shainiúla a 
dhéanamh don Bhunreacht.  Baineann an chéad reifreann le cibé an féidir pá na mbreithiúna a 
laghdú i gcúinsí áirithe nó nach féidir.  Tá sé beartaithe leis an dara reifreann cumhacht 
shainráite a bhronnadh ar Thithe an Oireachtais chun fiosrúcháin a dhéanamh maidir le cúrsaí 
a bhfuil tábhacht ag baint leo don phobal i gcoitinne agus, nuair atá an méid sin á dhéanamh 
acu, cinntí fíorais a dhéanamh i ndáil le hiompar duine ar bith.” 

 

Dúirt sé go bhféadfaí na moltaí a mhíniú go hachomair mar seo a leanas. 

 

Má dhéanfar an reifreann ar phá na mbreithiúna a rith, chuirfeadh an t-athrú beartaithe ar an 
mBunreacht  

 

• ar chumas an Oireachtais dlí a rith chun pá na mbreithiúna a laghdú go comhréireach 

dá mba rud é go raibh pá na státseirbhíseach á laghdú nó laghdaithe agus dá sonrófaí 

go raibh an laghdú sin “chun leasa an phobail”. I láthair na huaire, ní thugtar cead sa 

Bhunreacht luach saothair na mbreithiúna atá ina suí a laghdú. 
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• ar chumas an Oireachtais dlí a rith a d’fhágfadh go mbeadh breithiúna faoi réir 

“Thobhach Pinsin na Seirbhíse Poiblí” chomh maith le haon mhuirear nó aon mhuirir 

ar aon dul leis amach anseo. I láthair na huaire, íocann breithiúna cáin agus an 

Muirear Sóisialta Uilíoch díreach mar a dhéanann gach duine eile.  Níl dualgas 

dlíthiúil orthu “Tobhach Pinsin na Seirbhíse Poiblí” a íoc, cé gur féidir leo roghnú go 

deonach ranníocaíocht choibhéiseach a dhéanamh. 

Tá sé beartaithe faoin reifreann ar Fhiosrúcháin an Oireachtais cumhacht shainráite a 
bhronnadh ar Thithe an Oireachtais (an Dáil agus an Seanad) chun fiosrúcháin a dhéanamh 
maidir le cúrsaí a bhfuil tábhacht ag baint leo don phobal i gcoitinne agus, nuair atá an méid 
sin á dhéanamh acu, cinntí fíorais a dhéanamh i ndáil le hiompar duine ar bith. 

 

I láthair na huaire, ní bhronntar cumhacht faoin mBunreacht ar Thithe an Oireachtais chun 
fiosrúcháin den sórt sin a dhéanamh. D’fhágfadh an t-athrú beartaithe ar an mBunreacht: 

 

1. Go mbeadh sé de chumhacht ag an Dáil agus ag an Seanad, ag obair as lámha a 

chéile nó ar leithligh, fiosrúchán a dhéanamh maidir le hábhar ar bith a mheasann 

ceachtar acu, nó an péire acu, a bhfuil tábhacht ag baint leis don phobal i gcoitinne. 

Go mbeadh sé riachtanach reachtaíocht a thabhairt isteach chun na sonraí maidir 

leis an gcaoi ina ndéanfaí fiosrúcháin den sórt sin a leagan amach. 

 

2. Agus fiosrúchán ar bith den sórt sin á dhéanamh, bheadh sé de chumhacht ag 

ceachtar den dá Theach, nó ag an bpéire acu, fiosrúchán a dhéanamh maidir le 

hiompar duine ar bith agus bheadh sé de chumhacht acu cinntí ábhartha a 

dhéanamh maidir le hiompar an duine sin. 

 

3. Go mbeadh sé de chumhacht ag an Dáil nó ag an Seanad nó ag an dá theach an 

chothromaíocht oiriúnach a chinneadh idir cearta na ndaoine a mbeadh baint acu le 

fiosrúchán ar bith den sórt sin agus na riachtanais ó thaobh leas an phobail de. Agus 

an méid sin á dhéanamh acu, bheadh sé d’oibleagáid orthu aird a thabhairt ar 

phrionsabail na nósanna imeachta cothroma. Bunaíodh na prionsabail sin faoin 

mBunreacht agus trí na Cúirteanna. 

Tá an Coimisiún tar éis faisnéis níos mionsonraithe a chur ar fáil dóibh siúd ar mian leo níos 
mó a fhoghlaim faoi na hathruithe atá beartaithe. Tá an fhaisnéis sin ar fáil ag 
www.referendum2011.ie. Tá líne teileafóin um fhaisnéis don phobal ag an gCoimisiún ar 
1890 270970. 
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“Is é ár ról na moltaí a mhíniú i dtéarmaí ginearálta”, a dúirt an Dr McMahon.  “Déanfaidh 
daoine eile iarracht a chur ina luí ort vóta tá nó níl a chaitheamh maidir leis an dá mholadh.  
Ba cheart duit éisteacht leis an díospóireacht agus do rogha féin a dhéanamh faoi do vóta.”   

 

Tosaíodh ar Threoir an Choimisiúin maidir leis na reifrinn a dháileadh ar dhá mhilliún 
teaghlach inné agus tógfaidh sé deich lá an tasc sin a chur i gcrích.  Tarraingítear aird sa 
treoir sin ar phríomhphointí na reifreann ar bhealach simplí. Tugtar foclaíocht reatha na 
gcodanna ábhartha den Bhunreacht inti, mar aon leis an bhfoclaíocht nua atá beartaithe. 
Tosaíodh ar ghnéithe eile d’fheachtas faisnéise poiblí an Choimisiúin freisin, lena n-áirítear 
fógraíocht ar an raidió, ar an teilifís, i nuachtáin agus ar líne ina dtugtar míniúcháin achoimre 
ar na moltaí.  

 

Ina fhocail scoir dúirt an Dr McMahon an méid seo a leanas: “Molaimid do na vótálaithe go 
léir an Treoir a léamh, a sheachadfar chuig a mbailte thar na deich lá amach romhainn.  Is 
moltaí ar leithligh ar fad iad seo, agus is féidir leat tuairim dhifriúil a ghlacadh ar gach ceann 
díobh más mian leat. Is é an rud is tábhachtaí tú féin a chur ar an eolas agus ansin do vóta a 
chaitheamh.  Tá an Bunreacht tábhachtach, rinneadh é a achtú le vóta mhuintir na hÉireann in 
1937 agus ní féidir é a athrú ach má vótálann muintir na hÉireann é a athrú.” 

 

An críoch 

 

 

2. Impíonn an Coimisiún Reifrinn ar dhaoine vóta a chaitheamh 

i reifrinn an 27 Deireadh Fómhair  

 

 

Bí ar an Eolas: Léigh an Treoir nó logáil isteach ar referendum2011.ie  

 

 

Dé Máirt an 25 de Dheireadh Fómhair 2011.  Ghríosaigh an Coimisiún Reifrinn na 
toghthóirí vóta a chaitheamh sna reifrinn ar phá na mbreithiúna agus ar fhiosrúcháin 
an Oireachtais a bheidh ar siúl ar an 27ú lá de Dheireadh Fómhair, an lá céanna ar 
a dtoghfar an Uachtarán. 
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Comhlacht neamhspleách is ea an Coimisiún a ceapadh chun moltaí an reifrinn a 
mhíniú agus dúirt sé gur cheart do na vótálaithe cúpla nóiméad a ghlacadh chun 
an Treoir a d’eisigh sé a léamh. Tá an Treoir sin dáilte ar an dá mhilliún teaghlach sa 
Stát a bhfuil vóta acu. Mar mhalairt ar sin is féidir leo míniú na moltaí a léamh ag 
www.referendum2011.ie.   

 

Dúirt an Dr Bryan McMahon, Cathaoirleach an Choimisiúin Reifrinn: “Níl moltaí an 
reifrinn casta agus tá sé éasca iad a thuiscint. Baineann ceann acu le cibé an féidir 
pá na mbreithiúna a laghdú in imthosca áirithe nó nach féidir agus baineann an 
ceann eile le cumhachtaí Thithe an Oireachtais (an Dáil agus an Seanad) 
fiosrúcháin a dhéanamh maidir le cúrsaí a bhfuil tábhacht ag baint leo don phobal i 
gcoitinne. 

 

“Tá an Bunreacht tábhachtach.  Is le muintir na hÉireann é, agus ní leis an gcóras 
polaitiúil ná leis an gcóras dlí.  Is faoi na daoine atá sé chinneadh a dhéanamh cibé 
acu ar mhaith leo é a athrú nó nár mhaith.  Is féidir le vótálaithe iad féin a chur ar an 
eolas go héasca ach an Treoir a léamh, nó logáil isteach ar 
www.referendum2011.ie. 

 

“Is ceist náisiúnta í seo agus ba cheart do vótálaithe i ngach contae in Éirinn a 
gceart chun vótála a fheidhmiú. Ba mhaith liom a iarraidh ar na vótálaithe ar fud na 
tíre a gcion féin a dhéanamh lena chinntiú go mbeidh slua mór ag vótáil an lá sin.” 

 

Tá an Coimisiún tar éis feachtas forleathan faisnéise poiblí a reáchtáil le coicís 
anuas.  Dáileadh Treoir an Choimisiúin ar fud na tíre agus mínítear dá mholadh an 
reifrinn inti ar bhealach simplí soiléir agus tá cur síos inti freisin ar fhoclaíocht na 
leasuithe atá beartaithe ar an mBunreacht. 

 

Tabharfar trí pháipéar ballóide do dhaoine ar lá na vótála, ceann amháin le 
haghaidh an toghcháin Uachtaránachta, ceann amháin le haghaidh an leasaithe 
ar an mBunreacht a bhaineann le luach saothair breithiúna agus ceann amháin le 
haghaidh an leasaithe ar an mBunreacht a bhaineann le fiosrúcháin an 
Oireachtais.  Tabharfar an ceathrú páipéar vótála do dhaoine i ndáilcheantar 
Bhaile Átha Cliath Thiar le go bhféadfaidh siad vótáil san fhothoghchán.   
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Páipéar ballóide maidir le pá na mBreithiúna  

Fiafrófar díot sa pháipéar ballóide maidir le pá na mbreithiúna an dtoilíonn tú leis an 
moladh chun an Bunreacht a leasú atá sa Bhille um an Naoú Leasú is Fiche ar an 
mBunreacht (Luach Saothair Breithiúna) 2011.  Beidh dath glasuaine ar an bpáipéar 
ballóide. 

 

Má thoilíonn daoine chuige is féidir leo marc 'X' a chur sa chearnóg Tá/Yes agus más 
rud é nach dtoilíonn siad is féidir leo marc 'X' a chur sa chearnóg Níl/No. 

 

Páipéar ballóide maidir le Fiosrúcháin an Oireachtais 

Fiafrófar díot sa pháipéar ballóide maidir le fiosruithe an Oireachtais an dtoilíonn tú 
leis an moladh chun an Bunreacht a leasú atá sa Bhille um an Tríochadú Leasú ar an 
mBunreacht (Fiosruithe Thithe an Oireachtais) 2011.  Beidh dath gorm ar an 
bpáipéar ballóide. 

 

Má thoilíonn daoine chuige is féidir leo marc 'X' a chur sa chearnóg Tá/Yes agus más 
rud é nach dtoilíonn siad is féidir leo marc 'X' a chur sa chearnóg Níl/No. 

 

Reifreann maidir le pá na mbreithiúna 

 

Má dhéanfar an reifreann ar phá na mbreithiúna a rith, chuirfeadh an t-athrú 
beartaithe ar an mBunreacht  

 

• ar chumas an Oireachtais dlí a rith chun pá na mbreithiúna a laghdú go 
comhréireach dá mba rud é go raibh pá na státseirbhíseach á laghdú nó 
laghdaithe agus dá sonrófaí go raibh an laghdú sin “chun leasa an phobail”. 
I láthair na huaire, ní thugtar cead sa Bhunreacht luach saothair na 
mbreithiúna atá ina suí a laghdú. 

 

• ar chumas an Oireachtais dlí a rith a d’fhágfadh go mbeadh breithiúna faoi 
réir “Thobhach Pinsin na Seirbhíse Poiblí” chomh maith le haon mhuirear nó 
aon mhuirir ar aon dul leis amach anseo. I láthair na huaire, íocann breithiúna 
cáin agus an Muirear Sóisialta Uilíoch díreach mar a dhéanann gach duine 
eile.  Níl dualgas dlíthiúil orthu “Tobhach Pinsin na Seirbhíse Poiblí” a íoc, cé 
gur féidir leo roghnú go deonach ranníocaíocht choibhéiseach a dhéanamh. 
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Reifreann maidir le fiosrúcháin an Oireachtais  

 

Tá sé beartaithe faoin reifreann ar Fhiosrúcháin an Oireachtais cumhacht shainráite 
a bhronnadh ar Thithe an Oireachtais (an Dáil agus an Seanad) chun fiosrúcháin a 
dhéanamh maidir le cúrsaí a bhfuil tábhacht ag baint leo don phobal i gcoitinne 
agus, nuair atá an méid sin á dhéanamh acu, cinntí fíorais a dhéanamh i ndáil le 
hiompar duine ar bith. 

 

I láthair na huaire, ní bhronntar cumhacht faoin mBunreacht ar Thithe an Oireachtais 
chun fiosrúcháin den sórt sin a dhéanamh. D’fhágfadh an t-athrú beartaithe ar an 
mBunreacht: 

 

1 Go mbeadh sé de chumhacht ag an Dáil agus ag an Seanad, ag obair 
as lámha a chéile nó ar leithligh, fiosrúchán a dhéanamh maidir le 
hábhar ar bith a mheasann ceachtar acu, nó an péire acu, a bhfuil 
tábhacht ag baint leis don phobal i gcoitinne. Go mbeadh sé 
riachtanach reachtaíocht a thabhairt isteach chun na sonraí maidir leis 
an gcaoi ina ndéanfaí fiosrúcháin den sórt sin a leagan amach. 

 

2 Agus fiosrúchán ar bith den sórt sin á dhéanamh, bheadh sé de 
chumhacht ag ceachtar den dá Theach, nó ag an bpéire acu, 
fiosrúchán a dhéanamh maidir le hiompar duine ar bith agus bheadh sé 
de chumhacht acu cinntí ábhartha a dhéanamh maidir le hiompar an 
duine sin. 

 

3 Go mbeadh sé de chumhacht ag an Dáil nó ag an Seanad nó ag an dá 
theach an chothromaíocht oiriúnach a chinneadh idir cearta na ndaoine 
a mbeadh baint acu le fiosrúchán ar bith den sórt sin agus na riachtanais 
ó thaobh leas an phobail de. Agus an méid sin á dhéanamh acu, 
bheadh sé d’oibleagáid orthu aird a thabhairt ar phrionsabail na 
nósanna imeachta cothroma. Bunaíodh na prionsabail sin faoin 
mBunreacht agus trí na Cúirteanna. 

An críoch 
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3. Bhí ráitis an Choimisiúin Reifrinn 

cruinn, iontaofa agus neamhspleách 

 

Ráiteas ón gCoimisiún Reifrinn 

 

Dé Domhnaigh 30 Deireadh Fómhair: Tá tuairimí an Aire Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe, an tUasal Brendan Howlin, maidir le ról an Choimisiúin Reifrinn san 
fheachtas reifrinn le déanaí tugtha faoi ndeara ag an gCoimisiún Reifrinn. 

 

Rinne an tUasal Howlin tagairt do ráiteas a deir sé a rinne cathaoirleach an 
Choimisiúin an Dr Bryan McMahon.  Go deimhin, ba é an Coimisiún Reifrinn féin 
a rinne an ráiteas sin agus é ag comhlíonadh a róil reachtúil maidir le míniú 
ginearálta a thabhairt ar mholtaí reifrinn.  

  

Dá bhrí sin, baineann an cáineadh a rinne an tUasal Howlin i leith an Choimisiúin 
Reifrinn, a bhfuil oibleagáid faoin dlí air a bheith neamhspleách ar an Rialtas ina 
chuid gníomhaíochtaí agus a bheith neodrach agus é ag cur a chuid feidhmeanna 
reachtúla i gcrích.  Tá ballraíocht an Choimisiúin leagtha síos in Acht an Reifrinn. 
Ní mór dá Chathaoirleach a bheith ina b(h)reitheamh reatha den Ard-Chúirt, nó 
ina b(h)reitheamh den Chúirt Uachtarach nó den Ard-Chúirt atá ar scor arna 
cheapadh ag an bPríomh-Bhreitheamh ar iarratas an Aire Comhshaoil.  Ceapadh 
an Dr Bryan McMahon, breitheamh Ard-Chúirte ar scor, mar chathaoirleach ar an 
Choimisiúin le haghaidh an dá reifreann atá díreach reáchtáilte.   Is iad seo a 
leanas na comhaltaí eile:  An tOmbudsman Emily O’Reilly; an tArd-Reachtaire 
Cuntas agus Ciste John Buckley; Cléireach na Dála an tUasal Kieran Coughlan; 
agus Cléireach an tSeanaid an tUasal Deirdre Lane. 

  

Is oth leis an gCoimisiún go ndearna an tUasal Howlin iarracht an cheist a 
phearsantú trí Chathaoirleach an Choimisiúin a cháineadh de bharr an mhínithe 
a thug an Coimisiún do na vótálaithe ar mholadh an reifrinn i ndáil le Fiosrúcháin 
an Oireachtais. 

 

Nuair a bhí breith tugtha ag na vótálaithe, rinne an tUasal Howlin tagairt do 
ghné amháin de mhíniú an Choimisiúin faoin reifreann ar Fhiosrúcháin an 
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Oireachtais. Ba é a dúirt an Coimisiún sa chuid ábhartha den mhíniú a tugadh 
maidir le Fiosrúcháin an Oireachtais ná: “go mbeadh an lánrogha ag an Teach nó 
ag na Tithe maidir leis na nósanna imeachta le cur i bhfeidhm in aon chás 
áirithe. D’fhéadfadh impleachtaí tábhachtacha a bheith ann do dhaoine ar a 
dtéann an fiosrúchán i bhfeidhm mar thoradh ar an gcothroime a dhearbhaítear. 
Ní féidir a rá go cinntitheach cén ról, dá mbeadh ról ann, a bheadh ag na 
cúirteanna maidir leis na nósanna imeachta a ghlacfadh na Tithe a 
athbhreithniú.” 

 

Bhí an téacs sin mar chuid den ráiteas ar an reifreann a raibh oibleagáid ar an 
gCoimisiún a sholáthar de réir an dlí.  Foilsíodh an téacs ar ár suíomh Gréasáin 
www.referendum2011.ie. Thug an Cathaoirleach roinnt agallamh leis na meáin a 
bhí bunaithe go hiomlán ar dhearcadh comhaontaithe an Choimisiúin. 

 

Ba é an Coimisiún ina iomláine a d’ullmhaigh an ráiteas dá dtagraíonn an tAire le 
cúnamh comhairle dlí neamhspleách agus seachtrach.  Tá an Coimisiún sásta go 
hiomlán le cruinneas agus le hiontaofacht an ráitis sin, agus tá sé sásta gur 
chomhlíon sé a dhualgas leis an neamhspleáchas agus leis an neodracht sin a 
cheanglaítear uirthi leis an dlí. 

 

 

NÓTA D’EAGARTHÓIRÍ 

 

1.      Tá ballraíocht an Choimisiúin leagtha síos in Acht an Reifrinn. Ní mór dá 
Chathaoirleach a bheith ina b(h)reitheamh reatha den Ard-Chúirt, nó ina 
b(h)reitheamh den Chúirt Uachtarach nó den Ard-Chúirt atá ar scor arna 
cheapadh ag an bPríomh-Bhreitheamh ar iarratas an Aire Comhshaoil.  Ceapadh 
an Dr Bryan McMahon, breitheamh Ard-Chúirte ar scor, mar chathaoirleach ar an 
Choimisiúin le haghaidh an dá reifreann atá díreach reáchtáilte.   Is iad seo a 
leanas na comhaltaí eile:  An tOmbudsman Emily O’Reilly; an tArd-Reachtaire 
Cuntas agus Ciste John Buckley; Cléireach na Dála an tUasal Kieran Coughlan; 
agus Cléireach an tSeanaid an tUasal Deirdre Lane. 

 

 

 

2.      Sliocht as Acht an Reifrinn 2001 
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Beidh ag an gCoimisiún, i dteannta aon fheidhmeanna a thugtar dó le haon 
fhoráil eile den Acht seo, na príomhfheidhmeanna seo a leanas i ndáil leis an 
reifreann ar ina leith a bhunaítear é 

 

a)         ráiteas amháin nó níos mó a ullmhú ina mbeidh míniú ginearálta ar 
ábhar an togra agus ar théacs an togra sa Bhille iomchuí agus aon fhaisnéis eile 
a bhaineann leis na nithe sin agus is cuí leis an gCoimisiún; 

b)       na ráitis sin a fhoilsiú agus a dháileadh i cibé slí agus ar cibé modh, lena 
n-áirítear úsáid na teilifíse, an raidió agus meán leictreonach eile, is mó is dóigh 
leis an gCoimisiún a tharraingeoidh aird na toghlachta orthu agus a áirithiú a 
mhéid is indéanta, maidir leis na modhanna a úsáidfear, go gcumasóidh siad do 
dhaoine a bhfuil míchumas radhairc nó éisteachta orthu na ráitis lena mbaineann 
a léamh nó a chloisteáil; 

c)         eolas an phobail ar an reifreann a chur chun cinn agus an toghlacht a 
spreagadh chun vótáil sa vótaíocht. 
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Arna fhoilsiú ag:  
   
An Coimisiún Reifrinn   
18 Sráid Líosain Íochtarach,  
Baile Átha Cliath 2  
   
Teil: +353 1 6395695  
Facs: +353 1 6395684  
Íosghlao: 1890 270 970 
   
Ríomhphost:   refcom@ombudsman.gov.ie  
Suíomh Gréasáin:  Feachtas 2011 - www.referendum2011.ie  
   Suíomh Gréasáin Cineálach - www.refcom.ie  
   
PRN:  A11/2393 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
   

 
 
 
 


