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Brollach leis an Aire Proinséas Mhic Gearailt, TD 
 
 
 

 
 
 

Is é athchóiriú an téama mór ar fud na Tuarascála seo, agus ar fud a lán de chuid 

oibre an Rialtais seo chomh maith.  Cumhdaítear bliain eachtrúil sa Tuarascáil seo 

don Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus déantar breac-chuntas inti ar na 

hathchóirithe a tháinig as na heachtraí sin.  In ainneoin na ndeacrachtaí in 2014, bhí 

bliain ghnóthach agus tháirgiúil ag an Roinn.  Cuireadh clár cuimsitheach 

bunathraithe chun feabhais faoi shiúl sa Gharda Síochána, lena n-áirítear, den chéad 

uair, comórtas oscailte chun Coimisinéir na nGardaí a cheapadh chomh maith le 

hobair cheannródaíoch chun Údarás Póilíneachta Neamhspleách a bhunú. Den chéad 

uair ó bhí 2009 ann moladh go n-earcfaí Gardaí.  Rinne na cúirteanna an chéad 

mhór-athrú struchtúrach ó bhí 1924 ann i mbunú na Cúirte Achomhairc agus 

bunaíodh an comhionannas nuachumaiscthe, Coimisiún na hÉireann um Chearta an 

Duine agus Comhionannas.  

 

Ba í an Roinn a bhain é sin ar fad amach agus ag an am céanna thug sí aghaidh agus 

phléigh sí na moltaí i dtuarascáil an Ghrúpa Athbhreithnithe Neamhspleách - 

tuarascáil Toland - maidir le cultúr eagraíochtúil, ceannaireacht agus próisis 

bhainistíochta.  Is léiriú an-phraiticiúil iad na heachtraí de phríomh-láidreachtaí na 

Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais faoi mar a shainaithnítear in Toland - 

toilteanas, solúbthacht agus meon an-dearfach a foirne agus an méid suntasach 

eolais speisialaithe agus saineolais atá laistigh den Roinn.  Mar Aire braithim ar na 

láidreachtaí sin gach lá. 
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Ba chóir don Roinn a bheith bródúil as an méid atá bainte amach aici ach ní féidir 

stopadh ag na heachtraí sin.  Tá athchóiriú ina leanúntas.  Ní stopann an domhan 

choíche, a luaithe is a bheidh sraith amháin fadhbanna réitithe, tagann cinn eile chun 

cinn.  Tá an-mhuinín agam as foireann na Roinne agus go leanfaidh siad leis na 

mórán dúshláin atá os a gcomhair a shárú agus an gá le hathchóiriú agus athrú a 

dhéanamh a chuimsiú chun freastal ar mhuintir na hÉireann chomh maith agus atá 

ar a gcumas. 

 

Proinséas Mhic Gearailt, TD 

Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais 
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Réamhrá leis an Ard-Rúnaí Noel Waters 
 

 
 

Cumhdaítear raon leathan gníomhaíochtaí agus freagrachtaí faoi shainchúram na 

Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais, agus cuireann siad ar fad le cothabháil 

sochaí atá sábháilte agus cóir. 

Is maolaisnéis é a rá gur bhliain dhúshlánach a bhí in 2014.  I ndiaidh sraith imeachtaí 

corraitheacha, bhí an Roinn ina hábhar in athbhreithniú neamhspleách criticiúil agus 

tháinig an córas maoirseachta agus rialachais idir an Roinn agus an Garda Síochána 

faoi bhrú. 

Lena linn sin, d’éirigh Coimisinéir na nGardaí as le héifeacht láithreach. I mí na 

Bealtaine, d’éirigh an tAire Alan Shatter TD as agus tháinig Proinséas Mhic Gearailt, TD 

ina áit.  I ndiaidh fhoilsiú Thuarascáil an Ghrúpa Athbhreithnithe Neamhspleách, d’iarr 

Ard-Rúnaí na Roinne go sannfaí é do dhualgais eile sa tseirbhís phoiblí.  Ba mhaith liom 

buíochas a ghabháil le Brian Purcell as a sheirbhís phoiblí ghnaíúil agus mhacánta.  

Faoi mar a moladh i dTuarascáil an Ghrúpa Athbhreithnithe Neamhspleách, d’fhorbair 

an Roinn Clár cuimsitheach um Athrú ina gcumhdaítear cultúr eagraíochtúil, 

ceannaireacht, bainistíocht agus rialachas na Roinne a chuimsítear sa tuarascáil.  

Beartaíodh creat dhá bhliain sa tuarascáil le haghaidh cur chun feidhme agus tá an 

obair seo ar siúl in 2015 agus leanfar lena leabú in 2016/7.   

Reáchtáladh comhairliúcháin leis an bhfoireann agus le páirtithe leasmhara.  Stiúir an 

tAire seisiún comhchéime le cinn ghníomhaireachtaí na Roinne i mí na Samhna 2014 

agus bunaíodh Grúpa Straitéiseach um Cheartas Coiriúil ina dhiaidh, faoi 
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chathaoirleacht an Roinne agus ina gcuimsítear cinn na ngníomhaireachtaí ábhartha, 

chun feabhas a chur ar shoiléireacht agus ar chumarsáid san earnáil.  In aitheantas ar 

fhairsinge raon na Roinne, cruthaíodh post d’Ard-Rúnaí úr faoi mar a mhol an Grúpa 

Athbhreithnithe agus rinneadh an ceapachán sin ó shin.  Bunaíodh gréasán chomh 

maith i dtaca leis na gníomhaireachtaí sibhialta agus comhionannais. 

Rinne Bord Bainistíochta na Roinne an cuspóir, na feidhmeanna agus na nósanna 

imeachta a bhaineann lenár gcruinnithe a athbhreithniú agus rinne sé foirmeálta iad 

chun maoirseacht na Roinne agus na hEarnála a neartú.  Le héifeacht ó Eanáir 2015 

toghadh Stiúrthóir na Seirbhíse Promhaidh agus triúr Príomh-Oifigeach breise ar an 

mBord Bainistíochta. Rinneadh formáid agus struchtúr na gcruinnithe MinMAC1 - ar ar 

fhreastail an tAire agus Airí Stáit - a neartú agus rinneadh foirmeálta iad. 

Ó thaobh níos leithne de, lainseáil an Taoiseach Plean um Athnuachan na Státseirbhíse 

i nDeireadh Fómhair 2014.  Baineann an Plean le hoibriú le Státseirbhísigh ar fud na 

tíre chun an fhís don Státseirbhís a athnuachan agus an fhís sin a bhaint amach.  Bhí 

páirt ghníomhach ag ár Roinn sa phróiseas athnuachana sin agus tagann sé le mórán 

den obair atá á déanamh mar chuid dár gClár um Athrú.  Tríd é sin ar fad, lean 

foireann na Roinne agus na hoifigí agus na gníomhaireachtaí lena mbaineann go 

díograiseach lena ngnáthobair, ag freastal ar riachtanais ár gcustaiméirí agus 

geallsealbhóirí.  Tá toradh a gcuid oibre leagtha amach sa Tuarascáil Bhliantúil seo. 

 
Noel Waters 
Ard-Rúnaí (Gníomhach) 
Deireadh Fómhair 2015   

  

                                                 
1
Cruinnithe Bhord Bainistíochta na Roinne (ar a dtugtaí “MAC” roimhe seo (an Coiste 

Comhairleach Bainistíochta)) ar ar fhreastail an tAire agus Airí Stáit. 



7 

 

1. Forbhreathnú agus Comhthéacs 
 

1.1 Réamhrá 

Cuimsíonn sainchúram na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais gníomhaíochtaí 

atá chomh héagsúil le slándáil an Stáit; cosaint na beatha agus na maoine; coireacht a 

chosc agus a bhrath; cothroime agus comhionannas a choimeád agus a chur chun 

cinn; maoirseacht a dhéanamh ar sheirbhísí chun maoin a cheannach agus a dhíol; 

Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann a fhorbairt, inimirce isteach sa Stát a 

bhainistiú; Seirbhís Chúirteanna a sholáthar chomh maith le seirbhísí rialaithe eile 

agus ár ndlíthe coireachta agus sibhialta a thabhairt cothrom le dáta.  Tá siad sin 

ríthábhachtach chun sochaí dhaonlathach a choinneáil. 

Déanann an Roinn na feidhmeanna sin go hinmheánach nó déanann gníomhaireachtaí 

na hEarnála Dlí agus Cirt agus Comhionannais iad faoi choimirce fhoriomlán an Aire Dlí 

agus Cirt agus Comhionannais.  Fostaíonn an Roinn os cionn 1,000 duine, agus tá 880 

eile fostaithe in oifigí agus gníomhaireachtaí lena mbaineann, agus tá freagracht 

uileghabhálach aici as Earnáil ina bhfuil os cionn 22,000 duine fostaithe. 

Is féidir tuilleadh eolais faoi obair ghníomhaireachtaí na hEarnála Dlí agus Cirt agus 

Comhionannais a fháil ar a suíomhanna gréasáin agus ina dtuarascálacha bliantúla 

aonair. 

 

1.2 Ag machnamh ar an gClár don Rialtas 
 

Is í an Tuarascáil Bhliantúil seo do 2014 an tríú Tuarascáil Bhliantúil ar an Ráiteas 

Straitéise 2011-2014 Foilsíodh an straitéis i Márta 2012 agus leagadh amach ár 

dtosaíochtaí inti don tréimhse trí bliana i dtaca le comhthéacs beartais an Chláir don 

Rialtas 2011-2016 

 

Is iad seo a leanas spriocanna na Roinne sa Ráiteas Straitéise: 

 Éire a choinneáil slán 

 oibriú do phobail shábháilte 

 soláthar agus riarachán ceartais a éascú 

http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000238
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000238
http://www.justice.ie/en/JELR/Strategy%20Statement%20_English_%202011-2014.pdf/Files/Strategy%20Statement%20_English_%202011-2014.pdf
http://www.justice.ie/en/JELR/Strategy%20Statement%20_English_%202011-2014.pdf/Files/Strategy%20Statement%20_English_%202011-2014.pdf
http://www.taoiseach.gov.ie/eng/Work_Of_The_Department/Programme_for_Government/
http://www.taoiseach.gov.ie/eng/Work_Of_The_Department/Programme_for_Government/
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 comhionannas agus imeascadh a chur chun cinn 

 leas na hÉireann sna réimsí thuas a ionadú san AE agus in eagraíochtaí 

idirnáisiúnta eile 

 cur le téarnamh an gheilleagair 

 

Chun na spriocanna sin a bhaint amach tiomnaítear sa Straitéis orainn: 

 treo agus creat beartais a chur i bhfeidhm chun dul i ngleic leis an gcoireacht, lena 

n-áirítear bearta coisc, idirghabhála agus forfheidhmiúcháin, agus sciúradh airgid  

 an treo straitéiseach a leagan síos le aghaidh córas ceartais comhtháite agus tacú 

le gach gné den chóras; go háirithe, lean le coimeád sábháilte, slán agus 

daonnachtúil a sholáthar dóibh siúd a chimíonn na cúirteanna chun príosúin, 

chomh maith le malairtí ar choimeád agus sásraí réitigh díospóidí malartacha 

 tacaíocht a thabhairt do shamhlacha agus do chomhpháirtíochtaí póilíneachta, 

mar fhreagairt ar iompar fhrithshóisialta agus ar choireacht íseal-leibhéil  

 beartais chun comhionannas agus imeascadh a chur chun cinn a chomhordú, a 

fhorbairt agus a chur i bhfeidhm 

 bearta a fhorbairt agus beartais a choimeád ina ndírítear ar shlándáil an Stáit a 

chinntiú agus páirt a ghlacadh i/cur le tionscnaimh idirnáisiúnta chun dul i ngleic 

le bagairt na sceimhlitheoireachta agus na coireachta tromchúisí/eagraithe 

 beartais agus seirbhísí inimirce agus beartais agus seirbhísí gaolmhara a 

fhreagraíonn do riachtanais shochaí na hÉireann a chur i bhfeidhm, cur le forbairt 

turasóireachta agus eacnamaíoch, agus cloí lenár n-oibleagáidí náisiúnta agus 

idirnáisiúnta 

 feabhas a chur ar an gcumas dul i ngleic le gáinneáil ar dhaoine, foréigean baile, 

gnéasach, agus inscne-bhunaithe, agus mí-úsáid drugaí, lena n-áirítear alcól. 

 comhoibriú Thuaidh-Theas a chothú i ngach ábhar ábhartha 

 creataí agus ionstraimí reachtacha cuí a fhorbairt mar bhonn le hidirghabhálacha 

ceartais agus comhionannais 

 creataí rialála cuí a bhunú chun daoine aonair/eagraíochtaí a chosaint agus mar 

bhonn le téarnamh agus fás an gheilleagair  
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 maoirseacht rialachais éifeachtúil gníomhaireachtaí laistigh de shainchúram na 

Roinne a sholáthar 

 athrú agus forbairt eagraíochtúil a chur ar aghaidh sa Roinn agus ina 

gníomhaireachtaí, de bhun chlár oibre um bunathrú chun feabhais agus um athrú 

na Seirbhísí Poiblí, imeascadh, seirbhísí comhroinnte, soláthar straitéiseach agus 

teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide a bharrfheabhsú, chun seirbhísí tosaigh 

riachtanacha a choimeád, ar aon dul leis an gClár don Rialtas. 
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Figiúr 1:  Forbhreathnú na Roinne i bhFigiúirí 
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2. 2014 faoi Athbhreithniú 
 
2.1 Réamhrá  
 
Bliain dhúshlánach a bhí in 2014 don Roinn. Tugadh aghaidh ar líon mór ceisteanna 
conspóideacha: 

 Fógra Pionóis na Muirear Seasta (athbhreithniú arna dhéanamh ag Cigireacht 

an Gharda Síochána arna choimisiúnú ag an Roinn); 

 líomhaintí bugála ag ceanncheathrú Choimisiún Ombudsman an Ghardaí 

Síochána (COGS) (a bhí mar ábhar fiosraithe ag an mBreitheamh Cooke ina 

dhiaidh sin); 

 láimhseáil gearáin sceithire an Gharda Síochána; agus an tuarascáil a rinne 

Seán Guerin AS ina dhiaidh sin inar sainaithníodh ceisteanna a raibh tuilleadh 

fiosraithe le déanamh orthu; 

 buarthaí faoi thaifeadadh teileafóin ag Stáisiúin na nGardaí agus láimhseáil 

litreach ó Choimisinéir na nGardaí; 

 bunú Coimisiúin um Imscrúdú ina dhiaidh sin faoin mBreitheamh Onórach 

Niall Fennelly chun iad sin agus cúrsaí bainteacha a imscrúdú.  

 

Chuimsigh freagairt an Rialtais clár cuimsitheach um athchóiriú lena n-áirítear cinntí 

chun: 

 Údarás Póilíneachta neamhspleách a bhunú - cuireadh tús le hobair ar an 

bhforas a bhunú don Údarás Póilíneachta. Foilsíodh Scéim Ghinearálta Bhille 

an Gharda Síochána (An tÚdarás Póilíneachta agus Forálacha Ilghnéitheacha), 

2014 i mí na Samhna 2014. Tugadh an Bille isteach san Oireachtas i mí na 

Bealtaine 2015; 

 Post Choimisinéir na nGardaí a líonadh trí chomórtas oscailte den chéad uair.  

Ceapadh an tUasal Noirín O’Sullivan mar Choimisinéir an Gharda Síochána an 

25 Samhain 2014; 

 Coiste Comh-Aireachta úr ar Athchóiriú Ceartais a bhunú chun maoirseacht a 

dhéanamh ar chur i bhfeidhm na n-athchóirithe; 

 An Bille um Nochtadh Cosanta a leasú chun cur ar chumas sceithirí na 

nGardaí buarthaí ar bith a thuairisciú go díreach do Choimisiún Ombudsman 
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an Ghardaí Síochána d’imscrúdú neamhspleách - achtaíodh an Bille an 8 Iúil 

2014; 

 Rinneadh dréacht-reachtaíocht chun cumhachtaí agus sainchúram an COGS - 

Bille an Gharda Síochána (Leasú) (Uimh. 3), 2014 a fhoilsiú i mí Lúnasa agus 

achtaíodh í i dtús 2015; 

 Coimisiún um Imscrúdú a bhunú faoi chathaoirleacht an Uasail Kevin 

O’Higgins AS chun imscrúdú a dhéanamh ar na ceisteanna a sainaithníodh sa 

tuarascáil a rinne Seán Guerin AS mar thuilleadh fiosraithe a bheith le 

déanamh orthu ar mhaithe le leas an phobail; 

 Sásra a bhunú le haghaidh athbhreithniú neamhspleách ag an abhcóide ar 

líomhaintí eile a bhain le mí-iompar Gardaí d’fhonn gníomh ar bith eile a 

theastódh a dhearbhú - bhí an tAthbhreithniú seo faoi shiúl ag deireadh 

2014; agus 

 A iarraidh ar Chigireacht an Gharda Síochána fiosrú cuimsitheach a 

dhéanamh ar cheisteanna nós imeachta a tháinig chun cinn ó thuarascáil 

Guerin - foilsíodh Tuarascáil na Cigireachta i mí na Samhna 2014. 

 

Rinne an Coiste Comh-Aireachta um Athchóiriú Ceartais maoirseacht ar an gclár 

cuimsitheach um athchóiriú le linn dara leath 2014.  

 

2.2. Grúpa Athbhreithnithe Neamhspleách 
 
Mar chuid den fhreagairt fhoriomlán ar na heachtraí a bhfuil breac-chuntas déanta 

orthu thuas, ar an 3 Meitheamh d’fhaomh an Rialtas togra an Aire Dlí agus Cirt agus 

Comhionannais chun Grúpa Athbhreithnithe Neamhspleách ar an Roinn Dlí agus Cirt 

agus Comhionannais a bhunú2. 

 

Iarradh ar an nGrúpa athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar fheidhmíocht, 

bainistíocht agus riarachán na Roinne. Agus moltaí á ndéanamh aige, iarradh ar an 

                                                 
2
Tuarascáil an Ghrúpa Athbhreithnithe Neamhspleách ar an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, 

Iúil 2014. (Tugadh “Tuarascáil Toland” uirthi as a cathaoirleach, an tUasal Kevin Toladh, POF Údarás 
Aerfort Bhaile Átha Cliath). 

http://www.gsinsp.ie/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=245&Itemid=39
http://www.justice.ie/en/JELR/Independent%20Review%20Accessible.pdf/Files/Independent%20Review%20Accessible.pdf


13 

 

nGrúpa aird a dhíriú ar an mbeartas agus an gcreat acmhainní ina n-oibríonn an 

Roinn, agus moltaí a dhéanamh chuig an Aire. 

 

Foilsíodh an Tuarascáil an 28 Iúil 2014 agus leagadh amach raon fairsingíoch moltaí 

inti. 

 
 
2.3 Cur i bhFeidhm na Moltaí 
 
I ndiaidh na Tuarascála, d’fhorbair an Roinn Clár cuimsitheach um Athrú chun 

aghaidh a thabhairt ar na moltaí sa tuarascáil agus cuireadh an méid seo a leanas i 

bhfeidhm go dtí seo:   

 

 Rinneadh struchtúir bhainistíochta a thacaíonn le hOifig an Ard-Rúnaí a 

neartú le bunú Rúnaíochta Corparáidí. 

 Ó bhí Márta 2014 ann chuir an Roinn córais agus nósanna imeachta leasaithe 

i bhfeidhm lena chinntiú go láimhseáiltear comhfhreagras mar is ceart agus 

go sonrach, go gcuirtear faoi aird an Aire nó na n-oifigeach ábhartha é in am 

agus i dtráth.  Cuireadh nósanna imeachta comhfhreagracha i bhfeidhm i 

Rannáin líne chun an fiosrú cuí a chinntiú. Déantar monatóireacht ar na 

próisis sin go rialta. 

 Athbhunaíodh Bord Bainistíochta na Roinne chun feabhas a chur ar 

mhaoirseacht straitéiseach na Roinne agus chun cumarsáide níos éifeachtúla 

ar an leibhéal sinsearach a éascú. 

 Chomh maith le hidirghníomhaíocht agus faisnéisiú laethúil, buaileann an 

tAire go foirmiúil gach mí leis an Ard-Rúnaí agus leis an mBord Bainistíochta 

go léir chun plé a dhéanamh ar chúrsaí tábhachtacha i dtaca le cur i bhfeidhm 

tosaíochtaí Airí, obair na Roinne agus ceisteanna ábhair is cúram ar bith a 

d’fhéadfadh teacht chun cinn.  

 Rinneadh pleanáil ghnó agus bainistíocht riosca a athfhócasú chun cuidiú le 

maoirseacht agus athbhreithniú straitéiseach. Bhí Ráiteas Straitéise úr do 

2015-2017 á thabhairt chun críche ag deireadh na bliana agus foilsíodh é in 

Aibreán 2015, i ndiaidh comhairliúchán inmheánach agus seachtrach. Táthar 
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le monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Ráitis Straitéise trí 

Phlean Gnó Straitéiseach ar leibhéal corparáideach, Pleananna Gnó Rannacha 

agus Fóraim Socraithe Spriocanna na bhfoirne go léir.  

 

Cuireadh Comhaontuithe Foirmiúla Feidhmíochta/Seachadta Seirbhíse i gcrích le cúig 

ghníomhaireacht (féach cuid 3.11) in 2014.  Tá comhaontuithe / creataí eile á 

bhforbairt ag féachaint do gach gníomhaireacht a chuimsiú. 

 

Cuireadh tús le hobair ar Straitéis úr um Acmhainní Daonna agus plean oiliúna, ag 

tosú le suirbhé um rannpháirteachas na foireann arna dhéanamh ag Ollscoil Chathair 

Bhaile Átha Cliath. 

 

Breithníodh go mion ar an mbealach is oiriúnaí le riachtanais chumarsáide na Roinne 

a bhaint amach, faoi mar atá sé léirithe sa Tuarascáil. Ceapadh Príomhoifigeach sa 

phost úr mar Cheann na Cumarsáide in Eanáir 2015. 

 

Rinneadh foirmeálta an caidreamh idir an tIniúchóir Inmheánach/Coiste 

Iniúchóireachta agus an tArd-Rúnaí agus an Bord Bainistíochta.   Rinne an Coiste 

Iniúchóireachta athbhreithniú ar a bhallraíocht chomh maith ar aon dul le moltaí 

Toland.  

 

Cuireadh athruithe suntasacha i bhfeidhm i dtaca le haitheantas réamhghníomhach, 

bainistíocht agus maolú riosca ar fud na Roinne.  Rinne an Coiste Riosca 

athbhreithniú ar a ról, a ábhair agus a shocruithe monatóireachta don Chlár Rioscaí.   

 

Cheadaigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe poist bhreise chun cuidiú 

le cur i bhfeidhm an Chláir um Athrú agus fuarthas cead chomh maith do 

shocrúcháin a raibh an-ghá leo i ndiaidh do chuid mhaith daoine éirí as. 

 

Faoi réir dícheall cuí, chomhaontaigh an Roinn comhthionscadal le Príomhoifigeach 

Oifig an Rialtais chun córais riachtanacha a fhorbairt lena n-áirítear r-Aighneachtaí 
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maidir le páipéir Airí agus an Ard-Rúnaí, r-CP, r-SF3, Taifid agus córais agus beartais 

lena mbaineann. 

 

Tá raon na moltaí sainiúla i dtaca leis an nGarda Síochána á chur i bhfeidhm (féach 

Caibidil 3). 

 

 

2.4 Airí Úra 
 
An 8 Bealtaine 2014 ceapadh Proinséas Mhic Gearailt, TD mar Aire Dlí agus Cirt agus 

Comhionannais.  Ceapadh dhá Aire Stáit sa Roinn le linn 2014.  I mí Iúil ceapadh an 

tAire Stáit Aodhán Ó Ríordáin TD le freagracht as Pobail Úra, Cultúr agus 

Comhionannas agus an Straitéis Drugaí.  I nDeireadh Fómhair 2014, ceapadh Dara 

Murphy ina Aire Stáit sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus tá freagracht 

faoi leith aige as Cosaint Sonraí le cois a fhreagrachta maidir le Gnóthaí Eorpacha 

agus Cosaint Sonraí ag Roinn an Taoisigh agus an Roinn Gnóthaí Eachtracha. 

 

 

 

                                                 
3
Córais leictreonacha is ea r-Aighneachtaí, r-CP agus r-SF atá á bhforbairt chun aighneachtaí chuig an 

Aire agus an Ard-Rúnaí chomh maith le hiarratais ar Cheisteanna Parlaiminteacha agus ar Shaoráil 
Faisnéise a láimhseáil. 



16 

 

 
Sa phictiúr thuas tá:  An tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais Proinséas Mhic Gearailt, TD ag fáil a séala oifige ón Taoiseach 

Enda Kenny TD ag Áras an Uachtaráin. 

 
 
2.5 Athnuachan na Státseirbhíse 
 
An 30 Deireadh Fómhair 2014 lainseáil an Taoiseach Plean um Athnuachan na 

Státseirbhíse.  Baineann an Plean, ar cuid de Phlean um Athchóiriú na Státseirbhíse 

é, le hoibriú le baill foirne ar fud na tíre chun an fhís don Státseirbhís a athnuachan 

agus an fhís sin a bhaint amach.  Chuir an Roinn seo le forbairt an phlean trí 

ionadaíocht ardleibhéil ar Thascfhórsa um Athnuachan na Státseirbhíse. 

Tagann spriocanna an Phlean um Athnuachan na Státseirbhíse go dlúth le moltaí 

Ghrúpa Athbhreithnithe Toland agus tá siad á gcur i bhfeidhm ag an Roinn.  

 

Baineann príomhchuid den Chlár um Athnuachan na Státseirbhíse le comhairliúchán 

fairsingíoch le baill foirne ar gach leibhéal.  Ceann de na meicníochtaí 

comhairliúcháin ná sraith cruinnithe i halla na cathrach le státseirbhísigh ar fud na 

tíre.  D’óstáil an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais an chéad cheann de 

chruinnithe halla na cathrach sin an 6 Samhain, go gairid i ndiaidh lainseáil an 

Phlean. 

 

http://www.per.gov.ie/civil-service-renewal/
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Sa phictiúr thuas tá: Lucht freastail ag cruinniú halla na cathrach ar Athnuachan na Státseirbhíse 
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3.  Dul chun cinn ar an Ráiteas Straitéise 2011 go 2014 
 
3.1 Réamhrá 
 
Tá sonraí maidir leis an dul chun cinn a rinneadh in 2014 ar an ráiteas straitéise trí 

bliana ar fáil thíos.  

 
3.2 Dul i nGleic leis an gCoireacht agus Póilíneacht an Phobail 
 
Chinn an Rialtas i Márta go mbunfadh siad Údarás Póilíneacht Neamhspleách. I 

Meitheamh d’óstáil an tAire Seimineár Comhairliúcháin ar Athchóiriú Ceartais chun 

plé a dhéanamh ar phríomhcheisteanna maidir leis an Údarás Neamhspleách úr a 

bhunú. D’fhreastail thart ar 100 rannpháirtí ar an seimineár lena n-áirítear 

ionadaithe sinsearacha ó na Gardaí, Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána 

(COGS), Cigireacht an Gharda Síochána, cumainn ionadaíocha na nGardaí agus 

saineolaithe agus ionadaithe ón earnáil acadúil, ón earnáil dlí agus ón earnáil ENR. 

Chuir an seimineár bonn eolais faoi fhorbairt Scéim Ghinearálta Bhille an Gharda 

Síochána (An tÚdarás Póilíneachta agus Forálacha Ilghnéitheacha), 2014 i mí na 

Samhna 2014 ina bhfuil foráil déanta i leith bhunú an Údaráis a foilsíodh an 7 

Samhain.  Cuimseofar cathaoirleach agus ocht ngnáthbhall san Údarás.  Faoi na 

socruithe maoirseachta úra tuairisceoidh Coimisinéir na nGardaí don Údarás maidir 

le cúrsaí póilíneachta agus don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais maidir le cúrsaí 

slándála. 

Ceapadh Cathaoirleach na gCoimisinéirí Ioncaim a bhí ag dul amach as oifig, an 

tUasal Josephine Feehily mar Chathaoirleach ainmnithe an Údaráis an 13 Samhain i 

ndiaidh próiseas oscailte arna riar ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. 

Foilsíodh Tuarascáil Chigireacht an Gharda Síochána maidir le Córas Próiseála na 

Muirear Seasta i mí an Mhárta.  D’iarr an tAire ar Chigireacht an Gharda Síochána 

moltaí eile a mheas siad a bheith cuí a dhéanamh chun éifeachtacht agus 

éifeachtúlacht oibriú an Gharda Síochána maidir le córas próiseála na muirear seasta 

a fheabhsú, agus athbhreithniú a dhéanamh ar a gcur i bhfeidhm i ndiaidh 18 mí.  

Dréachtaíodh Plean Gníomhaíochtaí, a comhaontaíodh le Coimisinéir na nGardaí, 

http://www.justice.ie/en/JELR/FINAL%20FCPS%20PDF%2011%20March%202014.pdf/Files/FINAL%20FCPS%20PDF%2011%20March%202014.pdf
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maidir le cur i bhfeidhm na moltaí agus chomhaontaigh an Rialtas leis.  D’fhógair an 

Garda Síochána athruithe ar oibriú Chóras Próiseála na Muirear Seasta i mí an 

Mheithimh. 

Foilsíodh Tuarascáil Chigireacht an Gharda Síochána ar Imscrúdú Coireanna an 11 

Samhain.  Bhí baill na Cigireachta tógtha le díograis agus tiomantas bhaill an Ghardaí 

Síochána ach d’ardaigh siad an gá le himscrúdú coireanna, bonneagar oibriúcháin 

agus tacaíochta a nuachóiriú.  Rinneadh scrúdú inti ar an gcóras le haghaidh 

coireanna taifeadta a áireamh agus a chatagóiriú agus ar an leibhéal brath taifeadta 

maidir leis na coireanna sin agus tugadh na buarthaí sna réimsí sin chun suntais inti 

chomh maith. 

Ag teacht ó Thuarascáil na Príomh-Oifige Staidrimh (PFS) rinneadh anailís ar 

thaifeadadh, aicmiú agus athaicmiú na coireachta ar chóras PULSE an Gharda 

Síochána.  Rinne an PFS cathaoirleacht ar phainéal saineolaithe chomh maith chun 

scrúdú a dhéanamh ar mholtaí na Cigireachta maidir le staitisticí coireachta. 

 
In Eanáir d’fhoilsigh an tAire an Plean Gníomhaíochta um Cheartas i leith an Aosa 

Óige 2014-2018, inar díríodh ar na treochtaí anuas sa choireacht ardmhinicíochta a 

choimeád agus an gá le coinneáil a laghdú.  

 

Foilsíodh Tuarascáil 2013 maidir le Feidhmiú an Achta um Barántas Gabhála Eorpach 

2003 (arna leasú).  Déantar foráil sa Bharántas Gabhála Eorpach i leith próiseas 

eiseachadta gasta laistigh den Aontas Eorpach agus i measc na gcoireanna a luadh 

bhí dúnmharú, éigniú, cionta drugaí agus ionsaí/robáil. 

 

Achtaíodh an tAcht um Cheartas Coiriúil (Fianaise Dlí-Eolaíochta agus Córas 

Bunachair Sonraí DNA) 2014. Comhlíonann an reachtaíocht chinniúnach seo 

príomthiomantas sa Chlár don Rialtais maidir le bunachar sonraí DNA a bhunú chun 

cuidiú leis an nGarda Síochána dul i ngleic leis an gcoireacht.  Leis an mbunachar 

sonraí beifear ábalta coireanna a nascadh agus daoine a bhfuil amhras fúthu maidir 

le coireanna nár réitíodh a aithint, agus cuirfear ar chumas na nGardaí ag an am 

céanna a n-imscrúduithe a spriocdhíriú níos fearr agus leas níos fearr a bhaint as 

http://www.justice.ie/en/JELR/Tackling%20Youth%20Crime%20-%20Youth%20Justice%20Action%20Plan.pdf/Files/Tackling%20Youth%20Crime%20-%20Youth%20Justice%20Action%20Plan.pdf
http://www.justice.ie/en/JELR/Tackling%20Youth%20Crime%20-%20Youth%20Justice%20Action%20Plan.pdf/Files/Tackling%20Youth%20Crime%20-%20Youth%20Justice%20Action%20Plan.pdf
http://www.justice.ie/en/JELR/EAW%20Annual%20Report%20for%202013.pdf/Files/EAW%20Annual%20Report%20for%202013.pdf
http://www.irishstatutebook.ie/2014/en/act/pub/0011/index.html
http://www.irishstatutebook.ie/2014/en/act/pub/0011/index.html
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acmhainní. Tá an buntáiste breise leis an teicneolaíocht seo sa réimse fóiréinseach 

an cuardach a éascú, faoi réir coinníollacha dochta, bunachair shonraí náisiúnta DNA 

eile. 

 

Le linn 2014 foilsíodh Tuarascáil Bhliantúil 2013 an Bhiúró um Shocmháinní Coiriúla. 

Déantar breac-chuntas sa tuarascáil ar ghníomhaíochtaí an Bhiúró le linn 2013, agus 

a shainchúram reachtúil á chomhlíonadh aige, agus tá mionsonraí inti maidir leis na 

gníomhartha a rinne an Biúró faoi fháltais ó choireacht, ioncam agus reachtaíocht 

leasa shóisialaigh trí dhíriú go rathúil ar fháltais amhrasta ó iompar coiriúil. Léirítear 

sa tuarascáil go bhfuil an Biúró fós ina chuid lárnach d’fhreagairt fhorfheidhmiú an dlí 

ar iompar coiriúil in Éirinn.  

 

In 2014 bunaíodh an Cumann Gréasán Cuntasóirí Fóiréinseacha um Fhorfheidhmiú 

an Dlí agus is é is aidhm leis cáilíocht agus rochtain na cuntasaíochta fóiréinsí a 

fhorbairt trí ghníomhaireachtaí um fhorfheidhmiú an dlí.  Maoiníodh an tionscadal, 

ina bhfuil an Biúró agus a chomhpháirtithe idirnáisiúnta bainteach, as Clár an Aontais 

Eorpaigh ‘an Choireacht a Chosc agus a Chomhrac’ agus rinne an Roinn é a 

chómhaoiniú. 

 

I mí Iúil 2014 d’fhoilsigh an tAire Tuarascáil an fhiosraithe  a rinne an tUasal Emily 

Hogan faoi Alt 42 d’Acht an Gharda Síochána 2005 maidir leis na cúinsí a bhain le dhá 

pháiste Romacha a bhaint dá dteaghlaigh. Tá an tAire tiomanta do mholtaí na 

tuarascála a chur i bhfeidhm go hiomlán, chomh maith le cur chuige níos dinimiciúla 

agus níos éifeachtúla maidir le himeascadh na Romach in Éirinn a éileamh. 

D’fhoilsigh an tAire Tuarascáil Bhliantúil 2013 Aonad um Chaighdeáin Ghairmiúla an 

Gharda Síochána (ACGG).  Is é feidhm an ACGG scrúdú agus athbhreithniú a 

dhéanamh, faoi mar a ordaíonn an Coimisinéir, ar fheidhmíocht oibriúcháin, 

riaracháin agus bainistíochta an Gharda Síochána ar gach leibhéal, agus bearta a 

mholadh chun feabhas a chur ar an bhfeidhmíocht sin agus ardchaighdeán cleachtais 

a chur chun cinn. Leagtar amach achoimre sa tuarascáil ar ghníomhaíochtaí agus 

eachtraí an Aonaid le linn 2013. 

http://www.justice.ie/en/JELR/CAB%20Annual%20Report%202013%20Combined.pdf/Files/CAB%20Annual%20Report%202013%20Combined.pdf
http://www.justice.ie/en/JELR/Emily%20Logan%20report.pdf/Files/Emily%20Logan%20report.pdf
http://www.justice.ie/en/JELR/For%20Department%20of%20Justice%20and%20Equality%20-%20GPSU%20Annual%20Report%202013.pdf/Files/For%20Department%20of%20Justice%20and%20Equality%20-%20GPSU%20Annual%20Report%202013.pdf
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Léaráid 2:  An Garda Síochána in 2014 

 

 

Fócas:  Earcaíocht Gardaí 

I Meán Fómhair 2014 chuaigh 100 earcach Garda úr isteach i gColáiste an Gharda 

Síochána, an Teampall Mór, lena n-oiliúint a thosú.  Thionóil an tSeirbhís um 

Cheapacháin Phoiblí mórchomórtas earcaíochta ina dhiaidh sin ar a ndearnadh os 

cionn 20,000 iarratas.  Cuirfear na hearcaigh úra faoi chlár úr nuálach oiliúna do 

Ghardaí a forbraíodh chun teacht leis an timpeallacht reatha póilíneachta agus 

earcaigh a ullmhú níos fearr don fhíorshaol ar ár sráideanna. 

I mí na Nollag 2014 chuaigh 100 earcach Garda úr eile isteach i dTeampall Mór lena 

n-oiliúint a thosú. 
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Sa phictiúr thuas tá; an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais Proinséas Mhic Gearailt, TD le Coimisinéir na nGardaí Noirín 

O'Sullivan agus Earcaigh an Gharda Síochána i dTeampall Mór. 

In mí na Samhna d’fhoilsigh an tAire tuarascáil Ghrúpa Oibre an Gharda Síochána / 

an Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais a bunaíodh chun athbhreithniú a 

dhéanamh ar cheadúnú arm tine. Thug an tAire cuireadh do dhaoine ar bith ar suim 

leo an scéal aighneachtaí a dhéanamh maidir leis an Tuarascáil seo, rud a thug deis 

do dhaoine aonair agus do ghrúpaí cur le forbairt an bheartais agus na reachtaíochta 

um airm thine. 

I mí na Nollag 2014 d’fhreastail an tAire ar chruinniú de chuid Fhóram Gnó Lár 

Chathair Bhaile Átha Cliath. Léirigh sí sraith beart ann maidir le feabhas a chur ar an 

tsábháilteacht phoiblí i Lár Chathair Bhaile Átha Cliath, agus mar thoradh ar sin  

cuirfidh na Gardaí tionscnaimh phóilíneachta fheabhsaithe Lár na Cathrach i 

bhfeidhm de réir a chéile ina gcuirfear fócas ar láithreacht faoi éide ard-

infheictheachta ar phríomh-chosbhealaí agus i gceantair ghnóthacha i Lár na 

Cathrach. 

Ar an 3 Nollaig, thionóil Éire a dara Lá Náisiúnta do Dhaoine ar Iarraidh le searmanas 

comórtha ag Teach Farmleigh i mBaile Átha Cliath. Comhlánaíonn an Lá do Dhaoine 

http://www.justice.ie/en/JELR/2014.WG.Report.pdf/Files/2014.WG.Report.pdf
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ar Iarraidh an imeacht idirnáisiúnta a bhíonn ar siúl ag an am céanna agus ceiliúrann 

sé na daoine atá ar iarraidh agus aithníonn sé an tráma buan dá dteaghlaigh agus dá 

gcairde.  Tarraingíonn sé aird ann chomh maith ar chásanna daoine ar iarraidh nár 

réitíodh, agus cruthaíonn sé deis chun faisnéis a chur ar fáil maidir le seirbhísí 

tacaíochta atá ar fáil.  D’fhreastail teaghlaigh agus cairde na ndaoine atá ar iarraidh 

ar an searmanas tochtmhar, chomh maith leis an gcuid mhaith eagraíochtaí a 

oibríonn sa phobal thar a gceann, agus bhí ómóis agus machnaimh cheoil agus 

phearsanta cuimsithe ann.  

I mí na Nollag chomh maith d’fhógair an tAire maoiniú faoi Scéim Eisíocaíochtaí 

Chiste na gCuntas Díomhaoin do na Cláir Phobail um Sheirbhís na hÉireann um 

Cheartas d’Ógánaigh. Leis an maoiniú úr cuirfear feabhas ar an raon beart um 

chuimsiú sóisialta atá ar fáil chun tacú le daoine óga, go háirithe i réimsí um 

míbhuntáiste eacnamaíoch agus sóisialta. Beidh €2.8 milliún ar fáil do na Cláir 

Phobail um Sheirbhís na hÉireann um Cheartas d’Ógánaigh chun tacú le roinnt tograí, 

lena n-áirítear bunú roinnt Tionscadail bhreise Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána. 

I ndiaidh toradh a fuair an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine, bunaíodh Coimisiún 

Imscrúdaithe Mhic Lochlainn chun imscrúdú mion a dhéanamh ar na cúinsí a bhain le 

scaoileadh marfach Rónáin Mhic Lochlainn ag an nGarda Síochána in Áth na 

Fuinseoige, Co. Chill Mhantáin i 1998.  Iarradh ar an gCoimisiún ar dtús tuairisc a 

dhéanamh laistigh de 6 mhí.  Ar iarratas ón gCoimisiún, síneadh an dáta tuairiscithe 

go dtí 2015. 

Rinneadh obair ullmhúcháin chun Coimisiún Imscrúdaithe O’Higgins a bhunú chun 

imscrúdú a dhéanamh ar chúrsaí áirithe maidir le Rannán an 

Chabháin/Mhuineacháin den Gharda Síochána.  Bunaíodh an Coimisiún 

Imscrúdaithe, lenar bhain téarmaí tagartha a tháinig leis na moltaí a rinne an tUasal 

Seán Geurin AS ina thuarascáil i mBealtaine 2014 chuig an Taoiseach, i ndiaidh 

faomhadh a fháil ó Thithe an Oireachtais i mí na Nollag 2014. 

 

http://www.merrionstreet.ie/en/wp-content/uploads/2014/05/final-redacted-guerin-report-ocr.pdf


24 

 

3.3 Córas Ceartais Comhtháite 
 

Fócas:  An Chúirt Achomhairc 
 

Bunaíodh an Chúirt Achomhairc úr i nDeireadh Fómhair i ndiaidh reifreann rathúil 

inar moladh go mbunófaí é i nDeireadh Fómhair 2013. Tá bunú na Cúirte Achomhairc 

ina gcuimsítear an Chúirt Achomhairc Choiriúil ina mhór-athrú ar struchtúr na 

gCúirteanna agus seachadann sé príomhthiomantas sa Chlár don Rialtas.  De bharr 

nach raibh Cúirt dá leithéid ann cuireadh méid mór cásanna ar aghaidh chuig an 

gCúirt Uachtarach agus d’éirigh sé níos deacra leis cás-lód na Cúirte sin a choimeád.  

Cuireadh 1,335 cás ar aghaidh chuig an gcúirt úr i ndiaidh a bunaithe. 

 

 

 

 

 
Sa phictiúr thuas tá: An Taoiseach Enda Kenny TD, an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Prionséas Mhic Gearailt TD, an 

tArd-Aighne Máire Whelan, an tUachtarán Michael D Ó Uiginn agus Breithiúna úra na Cúirte Achomhairc 

 

In Ordú an Achta um Dhliteanas Sibhialta 1961 (Alt 49) 2014, méadaíodh go dtí 

€35,000 an méid uasta is féidir a dheonú le haghaidh anacair mheabhrach do 

chleithiúnaigh daoine ar tharla gortú báis dóibh.  Cuireann an teorainn mhéadaithe 

http://courts.ie/courts.ie/library3.nsf/pagecurrent/5E9C21E72309A7D280257D7F0045A86A?opendocument&l=en
http://www.justice.ie/en/JELR/SI%20No%206%20of%202014.pdf/Files/SI%20No%206%20of%202014.pdf
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úr an luach ar ais in íocaíocht dá leithéid agus cuirtear na méaduithe suntasacha a 

bhaineann leis an gcostas maireachtála san áireamh inti. 

 

Tháinig Cuid 3 den Acht um an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 i 

bhfeidhm i mí Feabhra. Méadaítear dlínse na Cúirte Cuarda san Acht go €75,000 agus 

dlínse na Cúirte Dúiche go €15,000. Maidir le caingne gortuithe pearsanta, is é 

€60,000 a bheidh i gceist le teorainn dlínse airgeadaíochta leasaithe na Cúirte 

Cuarda. Mar thoradh air sin déileálfar le méid suntasach dlíthíocht chúirte ar 

déileáladh leis roimhe seo ar leibhéal na Cúirte Cuarda a tionscnaíodh an 3 Feabhra 

2014 nó ina dhiaidh sin sa Chúirt Dúiche agus déileálfar le dlíthíocht den sórt sin arbh 

éigean í a chur os comhair na hArd-Chúirte roimhe seo sa Chúirt Chuarda ar chostas 

níos ísle do gach páirtí lena mbaineann. 

 

Tháinig athchóirithe ar an riail iata don dlí teaghlaigh agus imeachtaí cúram leanaí 

chun cinn faoi Ordú an Achta um an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 

(Cuid 2) (Tosach Feidhme) 2014  

 

Foilsíodh Tuarascáil an Ghrúpa Saineolaithe ar Athshealbhú. Bunaíodh an grúpa seo i 

Meán Fómhair 2013 mar fhreagairt ar thiomantas sa Troika a bhí i 9ú hathbhreithniú 

an Mheabhráin um Beartais Eacnamaíocha agus Airgeadais chun scrúdú a dhéanamh 

ar an gcóras athshealbhaithe, easnaimh ar bith a shainaithint agus moltaí a 

dhéanamh roimh dheireadh 2013. Tháinig siad ar an tuairim gur cheart 

éifeachtúlacht shuntasach a bhaint amach trí bhainistíocht cáis níos éifeachtúla ag 

iasachtóirí, caighdeáin doiciméadúcháin níos comhchuibhithe agus creat níos 

struchtúrtha d’iasachtaithe in imeachtaí athshealbhaithe. 

 

 

http://www.irishstatutebook.ie/2013/en/act/pub/0032/print.html
http://www.justice.ie/en/JELR/SI%20No%205%20of%202014.pdf/Files/SI%20No%205%20of%202014.pdf
http://www.justice.ie/en/JELR/SI%20No%205%20of%202014.pdf/Files/SI%20No%205%20of%202014.pdf
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Léaráid 3:  An Córas Ceartais Choiriúil i bhFigiúirí 

 

 

 

Foilsíodh Comhstraitéis Ban na Seirbhíse Promhaidh agus Sheirbhís Príosún na 

hÉireann 2014 - 2016 dar teideal “An Effective Response to Women Who Offend”.  

Leagtar amach inti an dóigh an n-oibreoidh Seirbhís Príosún na hÉireann agus an 

tSeirbhís Phromhaidh le chéile, le comhpháirtithe reachtúla, pobail agus deonacha 

eile, chun idirghabhálacha dírithe ar mhná a sholáthar chun cuidiú le ciontú a laghdú, 

deiseanna a fheabhsú le aghaidh ath-imeasctha agus torthaí a fheabhsú. 

 

Tugadh éifeacht do thiomantas an Chláir don Rialtais maidir le hastú tuillimh chun 

fíneálacha nár íocadh a aisghabháil a thabhairt isteach le hachtú an Achta Fíneálacha 

http://www.justice.ie/en/JELR/Joint%20Womens%20Strategy%20March%202014.pdf/Files/Joint%20Womens%20Strategy%20March%202014.pdf
http://www.irishstatutebook.ie/2014/en/act/pub/0007/index.html
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(Íoc agus Gnóthú), 2014. Tá na forálacha uile a bhaineann le híocaíocht agus 

aisghabháil fíneálacha ar fáil anois i bpíosa amháin reachtaíochta. 

 

Ar an 16 Eanáir shínigh an tAire conradh do thógáil Phríosún Chorcaí agus ba é an 

aidhm go mbeadh sé réidh lena áitiú faoi dheireadh 2015.  

 

Foilsíodh Tuarascáil an Choimisiúin Imscrúdaithe ar bhás Gary Douch agus an 

Fhreagairt ó Ard-Stiúrthóir Sheirbhís Príosún na hÉireann i ndiaidh don Rialtas í a 

bhreithniú.  

 

Foilsíodh tuarascálacha Chigire na bPríosún ar 20 bás in 2012, 2013 agus 2014 le linn 

na bliana 2014. 

 

Foilsíodh roinnt Tuarascálacha Bliantúla um Choiste Cuairte na bPríosún in 2014 

fosta. 

 

I Meán Fómhair, i ndiaidh fhoilsiú thuarascáil Chigire na bPríosún dar teideal “An 

Overview of Mountjoy Prison Campus with particular emphasis on the Separation 

Unit” dúnadh an tAonad Deighilte i bPríosún Mhuinseo ar bhonn céimnithe chun 

comhréireacht a chinntiú ar na caighdeáin náisiúnta agus idirnáisiúnta is airde i 

gcomhthéacs cóiríochta fisicí agus na gcóras a thairgtear do phríosúnaigh faoinár 

gcúram. 

 

Foilsíodh Olltuarascáil Chigire na bPríosún um imscrúduithe ar bhás príosúnach don 

tréimhse 1 Eanáir 2012 go dtí 11 Meitheamh 2014. 

 

I nDeireadh Fómhair foilsíodh Tuarascáil Bhliantúil 2013/2014 Chigire na bPríosún. 

Déantar breac-chuntas sa Tuarascáil ar an obair a rinne an Cigire don tréimhse 1 

Eanáir 2013 go dtí dáta na Tuarascála, an 26 Lúnasa 2014. 

 

http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PB14000112
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Publications_prisons_and_probation?opendocument&start=0&year=2014
http://www.justice.ie/en/JELR/An%20overview%20of%20Mountjoy%20Prison%20Campus%20with%20particular%20emphasis%20on%20the%20Separation%20Unit.pdf/Files/An%20overview%20of%20Mountjoy%20Prison%20Campus%20with%20particular%20emphasis%20on%20the%20Separation%20Unit.pdf
http://www.justice.ie/en/JELR/Omnibus%20report%20of%20investigations%20into%20the%20deaths%20of%20prisoners.pdf/Files/Omnibus%20report%20of%20investigations%20into%20the%20deaths%20of%20prisoners.pdf
http://www.justice.ie/en/JELR/IOP_Annual_Report_.pdf/Files/IOP_Annual_Report_.pdf


28 

 

Fócas:  Athbhreithniú Straitéiseach ar an mBeartas Pionósach 
 

Leis an Athbhreithniú Straitéiseach ar an mBeartas Pionósach, a foilsíodh i Meán 

Fómhair 2014, múnlófar forbairt straitéiseach amach anseo an bheartais phionósaigh 

in Éirinn.  Tugadh an cúram don Ghrúpa athbhreithniú straitéiseach a dhéanamh ar 

an mbeartas pionósach agus moltaí a dhéanamh ar conas a fhéadfaidh córas 

pionósach ar bhonn prionsabail agus inbhuanaithe a fheabhsú tuilleadh. 

Tá 43 moladh sa tuarascáil agus leagtar amach beartas pionósach inti bunaithe ar 

phríomhprionsabail an athshláthaithe agus an ath-imeasctha agus tá dhá fheidhm 

pionóis agus athshlánaithe leis. I mí na Samhna 2014 d’aontaigh an Rialtas dul ar 

aghaidh le cur i bhfeidhm na bpríomh-mholtaí seo a leanas: 

 tograí reachtacha chun an Bord Parúil a bhunú ar bhonn reachtúil 

neamhspleách; 

 tograí agus roghanna a ullmhú don Rialtas maidir le hathchóiriú ar 

an mbeartas pianbhreitheanna; 

 tograí a ullmhú don Rialtas maidir le reachtaíocht a rith i leith 

mholadh an athbhreithnithe a leagan Cúirteanna amach agus a 

gcúiseanna le pianbhreith choimeádta a ghearradh á scríobh acu. 

 tograí a ullmhú maidir leis an acmhainneacht d’úsáid mhéadaithe 

as loghadh tuillte; agus  

 féachaint do roghanna do phríosún oscailte do bhanchiontóirí. 

 

I mí na Samhna chuir an tAire fáilte roimh thuarascáil GSE (an Grúpa Stát i gcoinne na 

hÉillitheachta de chuid na Comhairle Eorpaí) ar Éirinn ina ndíríodh ar dhlíthe agus ar 

chórais um chosc na héillitheachta do pharlaiminteoirí, breithiúna agus 

ionchúisitheoirí. Fuarthas sa Tuarascáil go raibh Seirbhís Bhreithiúnach agus 

Ionchúisimh na hÉireann ar cheann de na hinstitiúidí poiblí is mó a bhfuil muinín astu 

sa tír.  

 

In mí na Nollag 2014 tugadh 20 Garda ar iasacht don Roinn Coimirce Sóisialaí chun 

cuidiú le Cigirí Leasa Shóisialaigh in Aonad na nImscrúduithe Speisialta in obair 

http://www.justice.ie/en/JELR/Strategic%20Review%20of%20Penal%20Policy.pdf/Files/Strategic%20Review%20of%20Penal%20Policy.pdf
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PB14000329
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PB14000329


29 

 

imscrúdaithe ar chalaois.  Is é príomhfheidhm na nGardaí sin imscrúdú a dhéanamh 

ar chalaois leasa shóisialaigh.  Réitíonn an ról leis na feidhmeanna atá á ndéanamh 

cheana ag oifigigh in Aonad na nImscrúduithe Speisialta. 

 

3.4 Comhionannas agus Imeascadh 
 

I mí Iúil fuair an Roinn cead ón Rialtas bearta úra a dhéanamh chun comhionannas 

inscne a chur chun cinn ar Bhoird Stáit, rud a d’athdhearbhaigh a tiomantas lena 

sprioc um ionadaíocht 40% de gach inscne a bhaint amach ar gach Bord Stáit laistigh 

de shaolré an Chláir reatha don Rialtas. 

 

Le linn 2014, lean clár beart um Chomhionannas do Mhná na Roinne ag tacú le 

tionscnaimh bhanfhiontraithe, agus le tionscadail chun scileanna sainiúla forbartha 

cohórt ban lena gcur ar aghaidh chuig an bhfostaíocht a threisiú agus borradh a chur 

fúthu. 

 

I Márta foilsíodh athbhreithniú meántéarmach Straitéis Náisiúnta na mBan agus 

tuarascáil Choiste Monatóireachta Straitéis Náisiúnta na mBan “Towards Gender 

Parity in Decision-making in Ireland”. 

 

In Aibreán cuireadh an tuarascáil thréimhsiúil um dhul chun cinn ar Dhearbhú agus 

Chlár Oibre Bhéising don Ghníomhaíocht 1995, treochlár domhanda do chearta agus 

do chumhachtú ban, a chur i bhfeidhm in Éirinn, isteach chuig Coimisiún 

Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip (CENAE). 

 

Le linn 2014 athbhunaíodh an Grúpa Tras-Rannach ar Imeascadh.  Áirítear ar 

shainordú an Ghrúpa athbhreithniú a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí a dhéanann 

na Ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais ina ndírítear ar imeascadh imirceach a chur 

chun cinn, Dréacht-Straitéis um Imeascadh a ullmhú ag cur san áireamh na beartais 

agus na gníomhartha atá á gcur i bhfeidhm cheana agus comhairliúcháin a 

dhéanamh le príomhpháirtithe leasmhara.  Feidhmeoidh an Grúpa mar fhóram 
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maidir le haitheantas agus plé ar cheisteanna ar bith a thagann chun cinn sa réimse 

um imeascadh. 

 
Sa phictiúr thuas tá: An tAire Stáit, Aodhán Ó Ríordáin TD ag lainseáil shuíomh gréasáin ‘Stop LGBT hate crime’ GLEN (An Líonra 

Comhionannais do Dhaoine Aeracha agus Leispiacha). 

 

I Márta shínigh an tAirean tOrdú um Páirtnéireacht Shibhialta (Caidrimh Choigríche 

Chláraithe a Aithint) 2014 ina ndearbhaítear aicmí áirithe caidreamh coigríche atá i 

dteideal a bheith aitheanta sa Stát mar pháirtnéireacht shibhialta. 

 

Sínigh Éire Dearbhú Intinne IDAHO 2014 (Lá Idirnáisiúnta i gcoinne na Homafóibe 

agus na Trasfóibe) agus cruinniú Airí Eorpacha um Chomhionannas i Málta. Is iad 

príomhghnéithe an Dearbhaithe Intinne tiomantas na sínitheoirí a chinntiú go 

gcuirfear bearta náisiúnta reachtacha agus bearta eile i bhfeidhm chun idirdhealú a 

chomhrac ar fhoras gnéaschlaonta agus féiniúlacht inscne agus saoirse tuairmíochta 

agus cruinnithe a chinntiú, go háirithe d’imeachtaí poiblí dleathacha amhail Mórshiúl 

Daoine Aeracha agus cosaint éifeachtúil rannpháirtithe. 

 

D’fhógair an tAire ballraíocht úr an Údaráis Náisiúnta Míchumais i Meán Fómhair. Is 

é an tÚdarás Náisiúnta Míchumais an phríomhghníomhaireacht stáit ar chúrsaí 

míchumais agus tá an fhreagracht aige as cearta daoine faoi mhíchumais a chur chun 

cinn agus cuidiú a thabhairt chun iad a fháil. 

http://www.gardaombudsman.ie/contacts/contacts.html
http://www.gardaombudsman.ie/contacts/contacts.html
http://nda.ie/
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I mí na Samhna shínigh an tAire Stáit Dearbhú na Róimhe maidir le Neamh-

Idirdhealú, Éagsúlacht agus Comhionannas arna ullmhú ag Uachtaránacht na hIodáile 

ar an Aontas Eorpach ina n-éilítear gníomhaíocht chuimsitheach ar raon ceisteanna 

comhionannais. 

 

D’óstáil an Roinn, in éineacht le IBEC, agus le maoiniú ón Aontas Eorpach faoina chlár 

PROGRESS, mór-chomhdháil i gCaisleán Bhaile Átha Cliath an 25 Samhain chun 

cothromaíocht inscne i poist cheannaireachta in Éirinn a chur chun cinn go 

gníomhach. Tugadh na príomhchinnteoirí ó na hearnálacha poiblí agus 

príobháideacha le chéile sa Chomhdháil, den chéad uair in Éirinn, chun plé a 

dhéanamh ar an bhfáth go bhfuil cothromaíocht inscne tábhachtach inár n-

eagraíochtaí agus an dóigh leis sin a bhaint amach. 

 

 
Sa phictiúr thuas tá:  Mary Rose Burke ó IBEC, an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais Prionséas Mhic Gearailt TD agus an 

Seachaimiréal Mark Mellett, ó Fhórsaí Cosanta na hÉireann. 
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Fócas: Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas 
 
Bhunaigh agus cheap an tUachtarán Uí Uiginn Coimisiún na hÉireann um Chearta an 

Duine agus Comhionannas go foirmiúil i mí na Samhna. Cuirfidh cumhachtaí agus 

sainordú neartaithe an Choimisiúin ar a chumas oibriú go héifeachtúil chun 

comhionannas agus cearta an duine a chur chun cinn agus chun cuidiú le 

comhlachtaí na hearnála poiblí dul i ngleic le ceisteanna agus fadhbanna a thagann 

chun cinn maidir leis sin.  Beidh tionchar dearfach ag cumhachtaí neartaithe agus 

sainordú níos leithne an Choimisiúin úir ar a chumas dul i ngleic leis an idirdhealú 

agus cóir chomhionann a chur chun cinn ar gach foras, agus cearta an duine a 

chosaint in Éirinn.  

 

 

I mí na Nollag d’fhaomh an Rialtas tograí an Aire maidir le Reifreann ar 

Chomhionannas Pósta do lánúnacha comhghnéis a thionól lena chur os comhar 

mhuintir na hÉireann i reifreann i mí na Bealtaine 2015. 

 

Fócas:  An Bille um Leanaí agus Cóngais Teaghlaigh 

Rinne an Rialtas Scéim Ghinearálta an Bhille um Leanaí agus Cóngais Teaghlaigh a 

dhréachtú agus a fhaomhadh.  Tabharfar soiléireacht sna tograí ar thuismíocht, ar 

chaomhnóireacht, ar choimeád agus ar rochtain do theaghlaigh éagsúla, agus mar 

sin rachaidh sé chun leasa raon leathan teaghlach in Éirinn. Cuirtear leasanna 

leanaí chun tosaigh sna cinntí sin lena mbaineann impleachtaí troma do shaol 

linbh. 
 

 
 
3.5 Slándáil 
 
Tá dlúthchomhar agus comhar leanúnach ar siúl idir an Garda Síochána agus Seirbhísí 

Póilíneachta Thuaisceart Éireann mar fhreagairt ar an mbagairt ó ghrúpaí 

paraimíleata.  Tá cáilíocht agus fairsing an chomhair seo ag an leibhéal is airde riamh 

http://www.ihrec.ie/
http://www.ihrec.ie/
http://www.irishstatutebook.ie/pdf/2014/en.act.2014.0025.pdf
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agus déanann Coimisinéir na nGardaí agus Ardchonstábla SPTÉ tagairt go minic don 

tábhacht a bhaineann leis an gcomhar seo chun dul i ngleic leis an 

sceimhlitheoireacht. 

 
 
3.6 Inimirce 
 
Tacú leis an ngeilleagar trí inimirce 
 

Scéim Víosa na Breataine-na hÉireann I nDeireadh Fómhair 2014 lainseáil an tAire 

agus Rúnaí Baile na Ríochta Aontaithe an tionscnamh stairiúil seo ina ndírítear ar 

bhorradh a chur faoin turasóireacht agus faoi chuairteoirí gnó go hÉirinn trí 

éascaíocht a dhéanamh do náisiúnaigh a dteastaíonn víosa uathu taisteal go héasca 

idir Éire agus an Ríocht Aontaithe ag úsáid víosa singil arna eisiúint ag ceachtar tír.  

 

Cumtha agus curtha i bhfeidhm ag Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann i 

gcomhair le hOifig Bhaile na Ríochta Aontaithe, ciallaíonn an tionscnamh suaitheanta 

go mbeidh gach turasóir, gach cuairteoir gnó agus gach cuairteoir incháilithe eile 

ábalta, den chéad uair, cuairt a thabhairt ar an Ríocht Aontaithe agus ar Éirinn, lena 

n-áirítear saorghluaiseacht idir an taobh thuaidh agus an taobh theas d’oileán na 

hÉireann ar víosa singil.  

 

Cuireadh tús leis na Scéim sa tSín i nDeireadh Fómhair agus is é an sprioc do 2015 an 

feidhmiú céimneach domhanda a chur i gcrích.  
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Sa phictiúr thuas tá: Rúnaí Baile RA Theresa May agus an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais Proinséas Mhic Gearailt TD in 

Ambasáid na hÉireann i Londain ag lainseáil Scéim Víosa shuaitheanta na Breataine-na hÉireann. 

 

Cláir um infheisteoirí agus fiontraithe inimirceach. Le linn 2014, faomhadh 25 

iarratas ar chónaí faoin gClár um Infheisteoirí Inimirceach agus faomhadh 12 iarratas 

faoi gClár um Ghnólachtaí Nuathionscanta Fiontraithe.  Is ionann líon iomlán na 

dtionscadal a faomhadh anois ó lainseáil na gclár sin agus 41 faoin gClár um 

Infheisteoirí Inimirceach agus 30 faoin gClár um Ghnólacht Nuathionscanta.  Is 

ionann na tionscadail sin agus ceangaltas infheistíochta iomlán de os cionn €40 

milliún in Éirinn.   
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Léaráid 4:  Inimirce i bhFigiúirí 
 

 

 
 
 
Feabhas a chur ar sheirbhísí inimirce 
 

Sibhialtachú seirbhísí inimirce I Meán Fómhair, d’fhógair an tAire mórchlár chun 

feidhmeanna inimirce a dhéanann baill an Gharda Síochána a shibhialtachtú. Áirítear 

ar na feidhmeanna sin seiceálacha inimirce túslíne ag Aerfort Bhaile Átha Cliath agus 

feidhmeanna um chlárú inimirce. Mar thoradh air sin déanfar thart ar 125 Garda a 

ath-imlonnú; 75 díobh mar thoradh ar shibhialtachtú seiceálacha inimirce ag Aerfort 

Bhaile Átha Cliath agus 50 ó aistriú na feidhme um chlárú ceadanna inimirce ón 

nGarda Síochána go dtí Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann.  
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Sa phictiúr thuas tá: An tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Proinséas Mhic Gearailt, TD, ag buaileadh le foireann sibhialta 

Inimirce ag aerfort Bhaile Átha Cliath. 

Imirce Mac Léinn. Leanann Éire de líonta arda mic léinn náisiúnta neamh-LEE a 

tharraingt chun staidéar a dhéanamh ar leibhéal céime agus d’oiliúint sa Bhéarla.  In 

2014, tugadh cead do 55,891 duine a bheith sa Stát mar mhic léinn. Tá sé sin i 

gcomparáid le 51,492 in 2013.  

 

Dúnadh roinnt coláistí Béarla de chuid na hearnála príobháidí in 2014, agus bhí 

fianaise ar leibhéil shuntasacha de mhí-úsáid inimirce san earnáil. D’oibrigh an Stát 

chun cáil as seirbhísí oideachais ardchaighdeáin a fhorbairt agus ba é sin an fáth ar 

fhaomh an Rialtas pacáiste athchóirithe don earnáil oideachais idirnáisiúnta agus 

don chóras inimirce.  Tá na hathchóirithe sin deartha chun cinnteacht agus 

soiléireacht a sholáthar do mhic léinn idirnáisiúnta a thagann go hÉirinn, chun tús 

áite a thabhairt d’oideachas roimh obair, chun éifeacht a thabhairt do chóras 

cigireachta agus comhlíonta feabhsaithe agus an córas imirce mac léinn a ailíniú 

tuilleadh leis an gcuspóir straitéiseach. 

 

Próiseáil iarratas ar shaoránacht Déileáladh go cuimsitheach le riaráiste na n-

iarratas ar eadóirseacht ar feitheamh cinnidh ar feadh níos mó ná sé mhí, agus arbh 

ionann iad agus os cionn 22,000 i Márta 2011, in ainneoin méadú suntasach ar 
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mhéideanna na n-iarratas baile sa tréimhse idir eatarthu. Ó chur i bhfeidhm na n-

athchóirithe forleathana don phróiseas saoránachta in 2011, rinneadh cinntí maidir 

le os cionn 87,000 iarratas agus laghdaíodh tréimhse na próiseála d’fhormhór na n-

iarratas caighdeánach ó 31 mí go dtí faoi bhun 6 mhí. 

 

Bhí 18 Searmanas Saoránachta in 2014 - tionóladh 14 shearmanas san Ionad 

Comhdhála, Baile Átha Cliath, agus ceann amháin i bPort Láirge chun go mbeadh sé 

ar siúl ag an am céanna le Ceiliúradh Tríchrómatach 1848 Phort Láirge i Márta agus 

tionóladh trí shearmanas sa Choláiste Ollscoile, Corcaigh i mí na Samhna 2014.   

 

  
Sa phictiúr thuas tá: An Searmanas saoránachta, an tIonad Comhdhála , Bhaile Átha Cliath, Meán Fómhair, 2014.  

 
 

Príomhtháscairí na Gníomhaíochta Inimirce in 2014 
  

Clárúcháin Éilítear ar gach náisiúnach neamh-LEE atá ag fanacht sa Stát ar thréimhse 

níos faide ná 90 clárú leis an nGarda Síochána. Ba ionann líon na náisiúnach neamh-

LEE i meastachán dheireadh na bliana 2014 a raibh cead acu fanacht sa Stát agus 

thart ar 95,000, i gcomparáid le 107,000 ag deireadh 2013.   

 

Is iad na 6 náisiúntacht chláraithe is mó faoi láthair arb ionann iad agus os cionn 50% 

de na daoine ar fad atá cláraithe an Bhrasaíl (12%), an India (11%), an tSín (9%), SAM 



38 

 

(7%), an Nigéir (6%), agus na Filipíní (5%). Tá formhór na ndaoine a bhfuil cead acu 

fanacht sa Stát anseo chun críche oibre nó staidéir. 

 

Ar an iomlán in 2014, fuair Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann thart ar 

172,000 iarratas úr (i.e. víosa, cónaí, cosaint agus saoránacht); eisíodh cinntí i 

mbeagnach 179,000 cás (baineann cion de na cinntí a eisíodh le hiarratas a cuireadh 

isteach i mblianta roimhe); agus d’eisigh Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um 

Inimirce 92,000 clárú úr nó athnuaite ceada chun fanacht sa Stát 

 

Víosaí Fuarthas díreach os cionn 101,600 iarratas ar víosa do chuairteanna fada agus 

gairide in 2014, méadú 6% ar 2013 agus méadú carnach 22% ó bhí 2011 ann. Ba 

ionann an ráta faofa maidir le hiarratais ar víosaí iontrála agus 91%. Ba iad an 5 

náisiúntacht ba mhó a rinne iarratas ar víosa in 2014 an India (17%), an Rúis (14%), 

an tSín (11%), an Nigéir (6%) agus an Araib Shádach (5%). 

 
Ár gcóras teorann agus inimirce a bhainistiú agus a chosaint 
 

Geataí teorann uathoibrithe D’úsáid os ceann 260,000 paisinéir na ríomhgheataí go 

rathúil in 2014 agus is é sin ceann de na leibhéil is airde táirgiúlachta in aghaidh an 

gheata san Eoraip. In 2014 síneadh uaireanta oibriúcháin na gceithre gheata teorann 

uathoibrithe (r-gheataí) ag aerfort Bhaile Átha Cliath go dtí bonn 24/7. Tá pleananna 

á gcur i gcrích chun úsáid níos mó a bhaint as teicneolaíochtaí bainistíochta teorann 

amhail uathrialú teorann agus ardchórais faisnéise do phaisinéirí chun an iontráil ag 

Aerfort Bhaile Átha Cliath a dhéanamh chomh réidh agus is féidir agus ag an am 

céanna sláine ár bpríomhphointe iontrála sa Stát a choimeád. Tabharfar tús áite in 

2015 d’úsáid r-gheataí ag aerfort Bhaile Átha Cliath a leathnú. 
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Léaráid 5:  Úsáid R-Gheataí 

 

 

Fócas:  Comhroinnt Sonraí 
 

In 2014, shínigh an tAire Mhic Gearailt agus Rúnaí Baile RA comhaontú úr maidir le 

comhroinnt sonraí inimirce idir údaráis inimirce an dá thír. Dírítear sa chomhaontú 

cuimsitheach ar an gComhlimistéar Taistil (CLT) a chosaint ó mhí-úsáid chomh maith 

le bealach a chur ar fáil chun tairbhí an taistil gan teorann a leathnú idir an dá thír 

chuig fíorchuairteoirí trí thionscnamh amhail Scéim Víosa na Breataine-na hÉireann. 

In 2014, faoi shocruithe comhroinnt sonraí rinneadh sonraí os cionn 100,000 

iarratasóir ar víosa Éireannach a sheiceáil i gcoinne thaifid na Ríochta Aontaithe. 

 

 

Bailiú bithmhéadracht iarratasóirí víosa Leathnaíodh an ceanglas d’iarratasóirí ar 

víosaí Éireannacha á méarloirg a thabhairt mar chuid den phróiseas iarratas víosa 

chuig an bPacastáin agus an tSín in 2014. Tá sé sin ina cheanglas sa Nigéir ó bhí 2010 

ann. Tá bailiú bithmhéadracht víosaí ina chuid lárnach níos mó ná riamh anois de na 

próisis iarratas víosaí ar fud an domhain mar bhealach chun dul i ngleic le mí-úsáid 

inimirce amhail aitheantais bhréagacha. I gcás na hÉireann tá bailiú na sonraí seo ina 

ghné riachtanach d’oibriú Scéim Víosa na Breataine-na hÉireann laistigh den Ríocht 
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Aontaithe. Leanfar le feidhmiú céimneach an cheanglais chuig tíortha eile chun 

bithmhéadracht víosaí a chur ar fáil in 2015.   

  

Díbirt/Aistrithe ón Stát Rinneadh thart ar 2,360 duine a dhíbirt/a aistriú ón Stát in 

2014. Cuimsítear 2,147 duine san fhigiúr seo ar diúltaíodh a n-iontráil sa Stát ag poirt 

iontrála agus a cuireadh ar ais ón áit ar tháinig siad. Lena chois sin, díbríodh 111 

iarrthóir tearmainn teipthe agus imirceach neamhdhleathach ón Stát, cuireadh 87 

náisiúnach AE ar ais chuig a dtír thionscnaimh ar bhonn Ordú AE um Aistriú agus 

aistríodh 17 n-iarrthóir tearmainn faoi Rialachán Bhaile Átha Cliath chuig an 

mBallstát AE ina ndearna siad an chéad iarratas ar thearmann.   

 

Filleadh Deonach Taispeántar i bhfigiúirí sealadacha gur roghnaigh 237 duine filleadh 

abhaile go deonach in 2014. As an bhfigiúr sin, chuidigh an Eagraíocht Idirnáisiúnta 

um Imirce (EII) le 189 díobh.  

 

Ag díriú ar mhí-úsáid inimirce Neartaíodh brainse an Stáit leis an Acht um Chlárú 

Sibhialta 2014 maidir le dul i ngleic le pósadh áisiúlachta agus mí-úsáidí inimirce lena 

mbaineann. 

 

Cosaint agus Tearmann Idirnáisiúnta 
 

Athchóiriú reachtach ar an gcóras tearmainn Tá athchóiriú reachtach ar an gcóras 

cosanta chun na moilleanna struchtúracha a bhaineann leis na gcóras reatha a 

réiteach fós ina phríomhthosaíocht don Rialtas.  Leis an athchóiriú seo déanfar na 

socruithe atá ann cheana a shimpliú agus a chuíchóiriú agus cuirfear cinneadh 

deiridh ar fáil d’iarratasóirí maidir lena n-iarratas ar chosaint ar bhealach níos simplí 

agus ar mhodh níos tráthúla agus, mar thoradh air sin, laghdófar an fad ama a 

chaitheann iarratasóirí sa chóras soláthar díreach. 

 

Grúpa Oibre an Phróisis um Chosaint I mí Dheireadh Fómhar 2014 bunaíodh an 

grúpa oibre a dhéanfaidh tuairisc don Rialtas maidir leis na feabhsuithe a fhéadfar a 

dhéanamh ar an bpróiseas um chosaint, lena n-áirítear soláthar díreach agus 
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tacaíochtaí d’iarratasóirí. Tionóladh trí chruinniú déag de chuid na ngrúpaí 

iomlánacha agus na bhfo-ghrúpaí faoi dheireadh na bliana. 

 

Iarratais ar thearmann Fuarthas 1,444 iarratas ar thearmann in 2014 i gcomparáid le 

946 in 2013 arb é sin méadú 53%.  Aisiompaíonn sé sin an treocht a bhí ann le blianta 

beaga anuas nuair a bhí líon na n-iarratas ag laghdú bliain ar bhliain. Ba iad na 3 thír 

ba mhó a rinne iarratas in 2014 an Phacastáin, an Nigéir agus an Albáin. 

 

Bearta chun cuidiú leis an bpróiseas um iarratais ar Chosaint Choimhdeach Rinne 

Oifig an Choimisinéara um Iarratais ó Dhídeanaithe dul chun cinn suntasach le linn 

2014 maidir leis an riaráiste d’iarratais ar chosaint choimhdeach a réiteach. Bhí an 

painéal de dhaoine cáilithe ó thaobh dlí de a bunaíodh chun chuidiú le próiseáil na n-

iarratas ina phríomhthacaíocht maidir leis sin.  

  

Córas Soláthar Díreach  Ag deireadh 2014, bhí cóiríocht á cur ar fáil ag an 

nGníomhaireacht Fáiltithe agus Imeasctha (GFI) do 4,364 duine a raibh cosaint 

idirnáisiúnta á lorg acu, 4 dhuine níos mó ná mar a bhí ag deireadh 2013. Leis na 

figiúirí sin atá beagnach mar an gcéanna folaítear trá agus tuile na gcónaitheoirí a 

thagann isteach sa chóras cóiríochta agus a fhágann é le linn na bliana.   Chiallaigh an 

méadú i líon na n-iarratas ar chosaint ó fhir shingile gur tháinig athrú suntasach ar 

phróifíl stádas teaghlaigh iad siúd a raibh cóiríocht soláthar díreach á fáil acu. 

 

Clár um Chead Isteach Daonnúil na Siria I mí na Nollag, 2014, d’fhógair an tAire gur 

tugadh cead do 114 duine leochaileach ón tSiria agus ón réigiún mórthimpeall chun 

cónaí in Éirinn i ndiaidh iarratas chuig a Roinn ó dhaoine muinteartha a bhí ina gcónaí 

anseo cheana. Lena chois sin, ghlac an Rialtas le 90 dídeanaí ón tSiria in 2014 faoi 

chlár athlonnaithe UNHCR. 
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Léaráid 6:  Iontrálacha ón tSiria 

 
 

 

 

3.7  Dul i ngleic le Gáinneáil ar Dhaoine, Foréigean Teaghlaigh, Gnéis, agus 
Inscne, agus Mí-úsáid Drugaí, lena n-áirítear Alcól 
 
I Meán Fómhair d’fhreastail an tAire ar dhara comhdháil Airí an Chomhaontais 

Dhomhanda i gcoinne Drochúsáid Ghnéasach Leanaí ar Líne in Washington DC. 

Chomhóstáil Ard-Aighne SAM agus Coimisinéir Gnóthaí Baile AE an chomhdháil. Is é 

is aidhm leis an gComhaontas Domhanda tiomantais a lorg ó thíortha thart ar an 

domhan do pháirt ghníomhach a ghlacadh sa chomhrac i gcoinne drochúsáid 

ghnéasach leanaí ar líne. Tá comhaltaí den Chomhaontas tiomanta do cheithre sprioc 

bheartais:  

 

 Feabhas a chur ar iarrachtaí maidir le himscrúdú a dhéanamh ar dhrochúsáid 

ghnéasach leanaí agus ciontóirí a ionchúiseamh; 

 Infhaighteacht an ábhair drochúsáid leanaí ar líne agus ath-íospairt leanaí a 

laghdú; 

 Feabhas a chur ar iarrachtaí maidir le híospartaigh a aithint agus a chinntiú go 

bhfaighidh siad an cúnamh, an tacaíocht agus an chosaint riachtanach; 
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 Feasacht an phobail maidir le rioscaí ar líne do leanaí a mhéadú. 

Chun Lá um Gháinneáil ar Dhaoine a Chosc AE a chomóradh i nDeireadh Fómhair, 

d’oscail an tAire agus Coimisinéir na nGardaí cúrsa oiliúna 2 lá ar gháinneáil ar 

dhaoine d’oifigigh shinsearacha an Gharda Síochána i gColáiste an Gharda Síochána, 

an Teampall Mór. Ghlac oifigigh ón SPTÉ agus oifigeach de chuid phóilíní na Rómáine 

páirt sa chúrsa chomh maith. Breathnaítear air seo mar phríomhghrúpa chun 

freagairt éifeachtúil agus chomhsheasmhach ar gháinneáil ar dhaoine a chinntiú ar 

fud oileán na hÉireann. 

I mí na Samhna d’oscail an tAire Fóram Comhairliúcháin arna óstáil ag Cosc (an Oifig 

Náisiúnta um Chosc ar Fhoréigean Teaghlaigh, Gnéis agus Inscne), a bhailigh páirtithe 

leasmhara ó eagraíochtaí stáit agus neamhstáit le fáil amach cad ba mhaith leo a 

fheiceáil léirithe sa Straitéis úr um Fhoréigean Teaghlaigh, Gnéis agus Inscne.  

 

 

Sa phictiúr thuas tá: An tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais Proinséas Mhic Gearailt, TD agus an Dr Joanna Goodey ó 

Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha ag an bhFóram Comhairliúcháin ar an Straitéis Náisiúnta ar 

Fhoréigean Teaghlaigh, Gnéis agus Inscne i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. 

 

http://www.cosc.ie/
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D’athdhearbhaigh an tAire a tiomantas do chur chuige na hÉireann a neartú go 

cuimsitheach maidir le gach cineál foréigean teaghlaigh agus gnéis a chosc agus 

freagairt a thabhairt air agus shonraigh sí go bhfuil sé beartaithe aici dréachtchinn de 

Bhille comhdhlúite agus leasaithe um Fhoréigean Teaghlaigh a fhoilsiú chun aghaidh 

a thabhairt ar gach gné d’fhoréigean teaghlaigh, d’fhoréigean bagartha agus 

d’imeaglú.  

I mí na Nollag d’fhreastail an tAire agus Coimisinéir na nGardaí ar an gCruinniú 

Mullach Domhanda chun Teacht i dTír Gnéasach a Dhéanamh ar Leanaí a Chomhrac, 

arna óstáil ag Príomh-Aire na Breataine. Tugann sé rialtais idirnáisiúnta, 

gníomhaireachtaí um fhorfheidhmiú an dlí, eagraíochtaí tionscail agus sochaí 

sibhialta le chéile chun gníomhartha nithiúla a chomhaontú, comhpháirtíochtaí láidre 

a fhorbairt chun líonra idirnáisiúnta a chruthú chun comhoibriú le chéile ar fud 

teorainneacha. 

 

Agus aghaidh á tabhairt ar an gceist um mí-úsáid substaintí, lean an Roinn in 2014 le 

páirt ghníomhach a ghlacadh sna struchtúir oibre atá i bhfeidhm faoi chreat beartas 

drugaí agus alcóil an Rialtais lena n-áirítear an Fóram Maoirseachta ar Dhrugaí, an 

Coiste Náisiúnta Comhairle ar Dhrugaí agus Alcól agus Tascfhórsa an Choiste 

Náisiúnta Comhordaithe um Dhrugaí agus Alcól a bunaíodh le linn na bliana. 

3.8 Comhoibriú idirnáisiúnta Thuaidh-Theas 
 

In Eanáir faomhadh Clár Oibre an Chomhoibrithe Thuaidh-Theas maidir le Cúrsaí 

Ceartais Choiriúil 2013-14. Soláthraítear an creat um chomhoibriú sa réimse seo i 

gComhaontú Idir-Rialtais (CIR) ar Chomhoibriú faoi Chúrsaí Ceartais Choiriúil. 

Soláthraíonn sé do chruinnithe idir na hAirí Ceartais, Thuaidh agus Theas, a 

fhaigheann tuarascálacha ó Ghrúpa Oibre ina gcuimsítear oifigigh ón dá dhlínse. I 

Meitheamh bhuail an tAire lena comhghleacaí i dTuaisceart Éireann chun plé a 

dhéanamh ar chomhoibriú leanúnach Thuaidh-Theas faoin CIR. 
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Le linn 2014 bhí Éire ina hábhar i bpróiseas athbhreithnithe piara na Náisiún 

Aontaithe i dtaca lena cur i bhfeidhm de chaibidlí áirithe de Choinbhinsiún NA i 

gcoinne na hÉillitheachta.  

 

Maidir leis sin d’eagraigh an Roinn cuairt ó fhoireann measúnachta NA go Baile Átha 

Cliath i Meán Fómhair 2014. Bhuail na measúnóirí le hionadaithe ón Roinn, ó Oifig an 

Ard-Aighne agus Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, ón mBiúró um Shócmhainní 

Coiriúla, ón nGarda Síochána, ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus ón 

tsochaí shibhialta.  Foilseofar an tuarascáil um athbhreithniú tíre in 2015. 

 

Tionóladh an dara Seimineár bliantúil Trasteorann déag ar an gCoireacht Eagraithe i 

mBéal Feirste i nDeireadh Fómhair 2014. Éascaíonn an seimineár comhoibriú 

treisithe idir gníomhaireachtaí um fhorfheidhmiú an dlí sa dá dhlínse go háirithe 

maidir le coiriúlacht eagraithe trasteorann agus ceisteanna gaolmhara. D’fhreastail 

os cionn 100 toscaire air agus rinneadh ionadaíocht ar son gníomhaireachtaí agus 

eagraíochtaí um fhorfheidhmiú an dlí a dhéileálann le ceisteanna coireachta 

eagraithe agus comhoibriú trasteorann. Tugadh deis sa seimineár do thoscairí na 

dlúthchaidrimh atá ann cheana idir Ranna agus gníomhaireachtaí, Thuaidh agus 

Theas maidir le díriú ar an gcoireacht eagraithe a neartú.  

I mí na Samhna 2014 bhuail an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus Aire Dlí 

agus Cirt Thuaisceart Éireann le chéile i mBaile Átha Cliath chun an gcúigiú Seimineár 

um Chosaint Trasteorann an Phobail a oscailt i Margadh an Fhéir, Margadh na 

Feirme. Tugtar ionadaithe ó Sheirbhísí Promhaidh, Póilíneachta agus Príosúin agus ó 

Ranna Ceartais, Thuaidh agus Theas, le chéile sa Seimineár um Chosaint an Phobail, 

chun breithniú ar cad a oibríonn chun ciontú a chosc agus pobail a choinneáil 

sábháilte. Soláthraítear deiseanna san imeacht chun an dea-chleachtas a roinnt agus 

chun scrúdú a dhéanamh ar bhealach chun feasacht ar thionscnaimh úra a mhéadú.  

Bhuail na hAirí le chéile chomh maith chun plé a dhéanamh ar chomhoibriú Thuaidh-

Theas ar fud raon na gcúrsaí ceartais choiriúil faoin gComhaontú Idir-Rialtais ar 

Chomhoibriú faoi Chúrsaí Ceartais Choiriúil. Rinne na hAirí athbhreithniú ar raon na 



46 

 

dtionscnamh Trasteorann leanúnach sna réimsí um Cheartas an Aosa Óige, 

Íospartaigh, Promhadh, an Dlí-Eolaíocht, Ciontóirí Cláraithe agus Ceartas Coiriúil agus 

Éagsúlacht Shóisialta. 

 

3.9 Creataí agus Ionstraimí Reachtacha 
 
An tAcht um Cheartas Coiriúil (Fianaise Dlí-Eolaíochta agus Córas Bunachair Sonraí 

DNA) 2014: Is é an príomhnuálaíocht san Acht bunú bunachar sonraí DNA chun 

cuidiú leis an nGarda Síochána an choireacht a chomhrac.  

 

An tAcht Fíneálacha (Íoc agus Gnóthú) 2014: Faoin Acht seo rinneadh athrú radacach 

ar an dlí agus tá forálacha ann a bhaineann le fíneálacha a íoc agus a ghnóthú. 

 

An tAcht um an gCúirt Achomhairc 2014: Bhí bunú na Cúirte ina mhór-athrú ar 

struchtúr ár gCúirteanna. 

 

An tAcht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas 2014: 

Bunaíodh Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas (CÉCDC) 

mar thoradh ar chumasc an Údaráis Chomhionannais agus an Choimisiúin um 

Chearta an Duine agus Comhionannas.  

An Bille um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) (Leasú) 2014. Déantar dlí 

Cinneadh Réime ó Chomhairle AE maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac a 

thrasuí i ndlí na hÉireann leis seo. Go sonrach, nuair a achtófar an Bille, leasófar an 

tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2005 chun an trí chion úra a 

chruthú maidir le Griogadh Poiblí chun cion sceimhlitheoireachta a dhéanamh, 

earcaíocht a dhéanamh do sceimhlitheoireacht agus oiliúint a dhéanamh do 

sceimhlitheoireacht. Gabhann pianbhreitheanna suas le 10 mbliana leis na cionta sin 

ar chiontú nó ar díotáil. 

http://www.irishstatutebook.ie/2014/en/act/pub/0011/index.html
http://www.irishstatutebook.ie/2014/en/act/pub/0011/index.html
http://www.irishstatutebook.ie/2014/en/act/pub/0007/index.html
http://www.irishstatutebook.ie/2014/en/act/pub/0018/index.html
http://www.irishstatutebook.ie/pdf/2014/en.act.2014.0025.pdf
http://www.oireachtas.ie/viewdoc.asp?fn=/documents/bills28/bills/2014/8214/document1.htm
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An Bille um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Frithpháirteach) (Leasú): Foilsíodh an Bille 

agus tabharfaréifeacht leis do líon conartha idirnáisiúnta lena bhfeabhsófar 

comhoibriú le Ballstáit AE eile maidir leis an gcoireacht a chomhrac.  

Déanfar foráil sa reachtaíocht i leith: 

 Comhoibriú maidir le fíneálacha agus pionóis airgeadais eile a ghnóthú ar 

bhonn trasteorann.  

 Comhoibriú le Ballstáit AE eile maidir le maoin ar fáltais choireachta í a 

choigistiú. 

 Comhoibriú idir Ballstáit AE i ndéileáil le cásanna géarchéime a chuireann 

bagairt thromchúiseach agus bagairt fhisiceach dhíreach i láthair, amhail 

teagmhais sceimhlitheoirí etc. 

Le Bille an Gharda Síochána (Leasú) (Uimh. 3) 2014, a foilsíodh i Lúnasa 2014 (agus a 

thosaigh in Aibreán 2015), rinneadh Acht an Gharda Síochána 2005 agus 

reachtaíocht ábhartha a leasú agus a thabhairt cothrom le dáta agus is iad na 

príomhchuspóirí leis:  

 Coimisinéir na nGardaí a thabhairt faoi shainordú COGS den chéad uair 

 cumhachtaí imscrúdaithe an COGS a leathnú i dtaca le gearáin a bhaineann le 

hiompar coiriúil amhrasta 

 a chinntiú go soláthraíonn an Garda Síochána faisnéis a lorgaíonn an COGS 

d’imscrúdú chomh luath agus is praiticiúil 

 féinriail níos mó a sholáthar do COGS maidir le scrúdú a dhéanamh ar 

chleachtais, beartais agus nósanna imeachta an Gharda Síochána. 

3.10 Creataí Rialála 
 
I Meán Fómhair d’eisigh an tAire Tuarascáil 2013 Lárúdarás na hÉireann um 

Fhuadach Idirnáisiúnta Leanaí. Baineann na hiarratais a ndéileálann an tÚdarás leo le 

fuadach leanaí arna dhéanamh ag tuismitheoirí go príomha ach áirítear leo chomh 

maith iarratais ar rochtain agus ar shocrúchán leanaí faoi chúram ar fud na ndlínsí. 

 

http://www.oireachtas.ie/viewdoc.asp?fn=/documents/bills28/bills/2014/8414/document1.htm
http://www.oireachtas.ie/viewdoc.asp?fn=/documents/bills28/bills/2014/8414/document1.htm
http://www.justice.ie/en/JELR/ChildAbductionAnnualReport2013.pdf/Files/ChildAbductionAnnualReport2013.pdf
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Fócas: Údarás Rialála Carthanas 
 

I nDeireadh Fómhair rinneadh an tÚdarás Rialála Carthanas a bhunú go foirmiúil. Tá 

raon feidhmeanna reachtúla ag an Údarás faoin Acht Carthanas 2009. Tá siad sin á 

dtabhairt isteach ar bhonn céimnitheach, ag tosú le tiomsú agus clárú gach 

carthanais a fheidhmíonn in Éirinn.  Glacann sé feidhmeanna Choimisinéirí na 

dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla d’Éirinn. 

 

 

 

 
Sa phictiúr thuas tá: Bord an Údaráis Rialála Carthanas.  

 

 

3.11 Maoirseacht rialachais éifeachtúil gníomhaireachtaí laistigh de shainchúram 
na Roinne a sholáthar agus athrú agus forbairt eagraíochtúil a spreagadh sa Roinn 
agus ina gníomhaireachtaí 
 
D’óstáil an tAire seisiún comhchéime leis na heagraíochtaí Dlí agus Cirt agus 

Comhionannais uile i dTeach Farmleigh i mí na Samhna maidir leis an ceisteanna a 

pléadh i dTuarascáil Toland.  Áiríodh ar na rannpháirtithe an tAire Stáit Aodhán 

Ó’Riordáin TD, Cinn na nGníomhaireachtaí agus ionadaithe ó Bhoird, lucht 

bainistíochta sinsearaí ón Roinn agus comhaltaí de chuid Ghrúpa Athbhreithnithe 

Toland.  

http://www.justice.ie/en/JELR/Tackling%20Youth%20Crime%20-%20Youth%20Justice%20Action%20Plan.pdf/Files/Tackling%20Youth%20Crime%20-%20Youth%20Justice%20Action%20Plan.pdf
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Thug an tArd-Rúnaí Gníomhach, an tAire agus an tUasal Kevin Toland aitheasc don 

chruinniú. Áirítear ar na príomhphointí ón aiseolas ó na gníomhaireachtaí an gá le: 

 soiléireacht mhéadaithe ar na róil idir an Roinn agus gach Gníomhaireacht agus 

ceannaireacht láidir, go lárnach ón Roinn agus laistigh de gach ceann de na 

gníomhaireachtaí. 

 tuilleadh tacaíochta agus rannpháirteachas níos struchtúrtha ón Roinn  

 go dtabharfaidh an Roinn ar ghníomhaireachtaí a bheith níos cuntasaí agus níos 

mó dúshlán a dhéanamh 

 béim níos mór ar chomh-chuntasacht  

 comhbhéim a chur ar leas an phobail, ar an saoránach agus ar aschuir 

 

Chuir na gníomhaireachtaí fáilte roimh fhorbairtí i dtaca le Comhaontuithe 

Feidhmíochta a chur i bhfeidhm. Faoi dheireadh na bliana bhí Comhaontuithe 

Feidhmíochta tugtha chun críche le Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann, leis an 

mBord um Chúnamh Dlíthiúil, leis an Údarás Rialála Seirbhísí Maoine, le hOifig 

Aicmithe Scannán na hÉireann agus leis an Údarás Clárúcháin Maoine. 

 

I ndiaidh Cinnidh ón Rialtas maidir leis an Údarás Clárúcháin Maoine, Suirbhéireacht 

Ordanáis Éireann agus an Oifig Luachála a chumasc, ullmhaíodh dréacht-Chinn de 

Bhille Tailte Éireann agus leanadh le hullmhúcháin eagraíochtúla don chumasc le linn 

na bliana. 
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Sa phictiúr thuas tá:  An tAire Gnóthaí Eorpacha agus Cosaint Sonraí, Dara Murphy TD, agus an tAire Dlí agus Cirt agus 

Comhionannais,  Proinséas Mhic Gearailt TD, ag an gComhairle Ceartais agus Gnóthaí Baile sa Bhruiséil. 

 

I mí na Nollag d’fhógair an Roinn dúbláil acmhainní beagnach d’Oifig an 

Choimisinéara um Chosaint Sonraí do 2015 ó €1.89 milliún go €3.65 milliún. 

Rinneadh an méadú le córas cuí rialála agus forfheidhmiúcháin a chinntiú i bhfianaise 

luas an athraithe atá ag méadú i gcónaí sa gheilleagar digiteach agus ag tabhairt aird 

ar na hathruithe a tharlódh mar thoradh ar an rialachán úr AE maidir le cosaint 

sonraí. 

  

http://www.dataprotection.ie/
http://www.dataprotection.ie/
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4.  Faisnéis Chorparáideach 
 
4.1 Leibhéal foirne 
Is ionann an figiúr thíos agus líon iomlán na mball foirne atá á mbainistiú ag an Roinn 

nó tríd an Roinn.  Áirítear leis, i measc eile, baill foirne ó Oifig an Phaiteolaí Stáit, ó 

Eolaíocht Fhóiréinseach Éireann, ón tSeirbhís Phromhaidh, ó Oifig an Choimisinéara 

um Chosaint Sonraí, ó Sheirbhís Dócmhainneachta na hÉireann agus baill foirne ó 

cheanncheathrú Sheirbhís Príosún na hÉireann. 

4.2 Foireann an 31 Nollaig 2014 

Tábla 1: An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus Oifigí agus 
Gníomhaireachtaí gaolmhara 

Leibhéal gráid                  Grád/Teideal Líon 

Ard-Rúnaí Ard-Rúnaí Gníomhach agus Ard-
Stiúrthóir Sheirbhís Eadóirseachta agus 
Inimirce na hÉireann 

1 

Leas-Rúnaí Paiteolaí Stáit 1 

 Ard-Stiúrthóir Sheirbhís Príosún na 
hÉireann 

1 

Rúnaí Cúnta Rúnaí Cúnta 6 

 Cigire na bPríosún 1 

 An Stiúrthóir Cúraim agus Athshlánaithe 1 

 Leas-Phaiteolaí Stáit 2 

 An Coimisinéir um Chosaint Sonraí 1 

 Stiúrthóir na Seirbhíse Promhaidh 1 

 Stiúrthóir Sheirbhís Dócmhainneachta 
na hÉireann 

1 

 Stiúrthóir Eolaíocht Fhóiréinseach 
Éireann 

1 

 An Príomhchigire, Cigireacht an Gharda 
Síochána 

1 

Príomhoifigeach Príomhoifigeach 85.8 

Leas-Phríomhoifigeach Leas-Phríomhoifigeach 154.4 

 Eolaí Fóiréinseach 33.5 

 Cuntasóir Gairmiúil 13 

 Oifigeach Promhaidh Sinsearach 46.5 

Oifigeach Riaracháin Oifigeach Riaracháin 24.5 

 Eolaí Fóiréinseach 17.1 

 Anailísí Saotharlainne 12 

 Oifigeach Promhaidh 218.5 

Ardoifigeach 
Feidhmiúcháin 

Ardoifigeach Feidhmiúcháin 218.3 

Oifigeach Feidhmiúcháin Oifigeach Feidhmiúcháin 349.8 

Oifigeach Foirne Oifigeach Foirne 28.7 
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Leibhéal gráid                  Grád/Teideal Líon 

Oifigeach Cléireachais Oifigeach Cléireachais 570.7 

Oifigigh Seirbhíse Oifigigh Seirbhíse 49.9 

Maoirseoirí na Seirbhíse 
Pobail 

Maoirseoirí na Seirbhíse Pobail 38.1 

   

IOMLÁN  1878.8 

 
4.3 Tábla Airgeadais 

Tábla 2:  Ollchaiteachas Reatha 
 

Vóta Airgead Amach Sealadach 
2014 (€000) 

Buiséad 2015 (€,000) 

An Garda Síochána 
 

€1,403,397 €1,402,428 

Príosúin  
 

€303,524 €297,647 

An tSeirbhís Chúirteanna  
 

€95,293 €98,265 

An tÚdarás Clárúcháin 
Maoine 
 

€29,399 €30,727 

Dlí agus Ceart agus 
Comhionannas  
 

€362,118 €371,222 

Iomlán 
 

€2,193,731 €2,200,289 

 

Tábla 3:  Ollchaiteachas Caipitil 
 

Vóta Airgead Amach Sealadach 
2014 (€000) 

Buiséad 2015 (€,000) 

An Garda Síochána 
 

€36,416 €66,440 

Príosúin  
 

€29,420 €28,330 

An tSeirbhís Chúirteanna  
 

€10,107 €9,700 

An tÚdarás Clárúcháin 
Maoine 
 

€559 €560 

Dlí agus Ceart agus 
Comhionannas  
 

€1,072 €1,870 

Iomlán 
 

€77,574 €106,900 
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Tábla 4:  Leithreasaí i gCabhair 
 

Vóta Airgead Amach Sealadach 
2014 (€000) 

Buiséad 2015 (€,000) 

An Garda Síochána 
 

€126,878 €120,595 

Príosúin  
 

€16,351 €15,734 

An tSeirbhís Chúirteanna  
 

€48,797 €47,815 

An tÚdarás Clárúcháin 
Maoine 
 

€1,177 €976 

Dlí agus Ceart agus 
Comhionannas  
 

€62,979 €61,966 

Iomlán 
 

€256,182 €247,086 

 

Tábla 5:  Glanchaiteachas (Reatha agus Caipiteal) 
 

Vóta Airgead Amach Sealadach 
2014 (€000) 

Buiséad 2015 (€,000) 

An Garda Síochána 
 

€1,312,935 €1,348,273 

Príosúin  
 

€316,593 €310,243 

An tSeirbhís Chúirteanna  
 

€56,603 €60,150 

An tÚdarás Clárúcháin 
Maoine 
 

€28,781 €30,311 

Dlí agus Ceart agus 
Comhionannas  
 

€300,211 €311,126 

Iomlán 
 

€2,015,123 €2,060,103 

 
Íocaíochtaí Pras 
 
Tá an fhaisnéis seo leagtha amach ar shuíomh gréasáin na Roinne. 
 
 
Forbhreathnú ar Úsáid Fuinnimh in 2014 
 
Sa chuid seo leagtar amach an úsáid fuinnimh sa Roinn Dlí agus Cirt agus 

Comhionannais do 2014, agus an tionscnaimh a rinneadh chun feabhas a chur ar 
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fheidhmíocht fuinnimh i gcomhréir le hIonstraim Reacthúil 542 de 2009. Cuirtear 

tuairisceáin chuig Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) ar bhonn 

bliantúil, agus tá an scórchárta feidhmíochta, bunaithe ar na tuairisceáin sin leagtha 

amach thíos. 

 

Go ginearálta, tá Gníomhaireachtaí na Roinne freagrach as a n-ídiú fuinnimh féin a 

thuairisciú don SEAI, agus níl a n-ídiú cuimsithe sna figiúirí seo. 

 

In 2014, d’ídigh na hoifigí atá cuimsithe sa tuarascáil seo na leibhéil fuinnimh seo a 

leanas: 

 

 
 
 

 
Leictreachas 

 
Gás 

 
Ola 

 
Díosal 

 
2014 

 

 
3,847,118 

kWh 

 
1,643,883 

kWh 

 
32,656 Lítear 

 
1,716 Lítear 

  
I gcomparáid 
le 2013 
 

 
Leictreachas 

 
Gás 

 
Ola 

 
Díosal 

 
 

 
4,236,092 

kWh 

 
2,277,340 

kWh 

 
29,845 Lítear 

 
1,723.8 Lítear 

 

 

Tionscnaimh a Rinneadh le linn 2014 

 

 Tá líon foirgneamh laistigh den Roinn ina gcuid den feachtas Cumhacht a 

Bharrfheabhsú @ an Obair de chuid Oifig na nOibreacha Poiblí, agus 

tionóladh cruinnithe ráithiúla le hionadaithe Aramark chun torthaí a gcláir 

mhonatóireachta a phlé, agus comhairle a ghlacadh ar an dóigh is fearr le 

hídiú fuinnimh a laghdú tuilleadh. 
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 Le linn 2014, rinne ár Rannán TFC os cionn 1,000 ríomhaire deisce a 

uasghrádú ar fud na Roinne. Ídíonn na haonaid úra sin i bhfad níos lú 

fuinnimh ná na ríomhairí ar tháinig siad ina n-áit, ag úsáid 35 vata i 

gcomparáid le 50 agus 75 vata do na seanríomhairí. Lena chois sin, rinneadh 

córas teileafóin IP a fheidhmiú go céimneach, agus tá na teileafóin 

cumhachtaithe tríd an éitirlíon, a chuirtear ar fuireachas ag 6.30 gach 

tráthnóna.   
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4.4 Rialachas na Roinne amhail an 31 Nollaig 2014 

 
Sa phictiúr thuas tá:  Ard-Rúnaí Gníomhach agus Ard-Stiúrthóir Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann Noel Waters, 
agus baill den Choiste Comhairleach Bainistíochta, Conan McKenna, James Martin, Michael Flahive, Deirdre O’Keffe (As láthair: 
Ken O’Leary, Paul Hickey, Michael Donnellan & Marion Walsh) 

 
Baill den Choiste Comhairleach Bainistíochta 
 

Tá an Coiste Comhairleach Bainistíochta ina phríomghné de rialachas na Roinne.  

Imríonn sé príomhról ceannaireachta maidir leis na ceisteanna a bhaineann leis an 

Roinn ina hiomláine agus leis an Earnáil Dlí agus Cirt agus Comhionannais, go háirithe 

nuair a bhaineann na ceisteanna le teorainneacha tras-eagraíochta.  Ní dhéanann sé 

difear do phríomhfhreagracht gach baill den Choiste dá réimse feidhmiúil. 

 

Baill den Choiste Comhairleach Bainistíochta an 31 Nollaig 2014:   

 

Noel Waters, Ard-Rúnaí Gníomhach agus Ard-Stiúrthóir Sheirbhís Eadóirseachta agus 

Inimirce na hÉireann 

Michael Donnellan, an tArd-Stiúrthóir, Seirbhís Príosún na hÉireann 

Michael Flahive, Rúnaí Cúnta, Rialachas Ceartais Comhtháite 

Conan McKenna, Cúntóir Rúnaí, Comhionannas agus Imeascadh, Athchóiriú um Dhlí 

Sibhialta 

James Martin, Cúntóir Rúnaí, Athchóiriú um Dhlí Coiriúil 
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Deirdre O’Keeffe, Cúntóir Rúnaí, Gnóthaí Corparáideacha 

Ken O’Leary, Rúnaí Cúnta, Coireacht agus Slándáil 

Richard Ryan, Cúntóir Rúnaí, Beartas Idirnáisiúnta 

Marion Walsh, Stiúrthóir Feidhmiúcháin 

 
Baill an Choiste Iniúchóireachta 
 
Leathnaíodh sainchúram an Choiste Iniúchóireachta chuig Vótaí 24 (Ceartas) agus 21 

(an tSeirbhís Príosún). Tá an Coiste ina phríomhchuid de chreat rialachais na Roinne 

agus tá an cúram aige comhairle neamhspleách a chur ar fáil don Oifigeach 

Cuntasaíochta i dtaca le hoiriúnacht agus stóinseacht na gcóras agus nósanna 

imeachta rialaithe inmheánaigh laistigh den Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais. 

Is ról comhairleach seachas ról maoirseachta atá ag an gCoiste. 

 

Con Haugh (Cathaoirleach Seachtrach) 

Carol Bolger (Seachtrach) 

Richard Cashell (Seachtrach) 

Brian Duffy (Seachtrach) 

James Martin (Roinn) 
 
Baill an Choiste Riosca 
 
Déanann an Coiste Bainistíochta Riosca ionadaíocht do réimsí feidhmiúla éagsúla 

laistigh den Roinn. Is é a ról maoirseacht a dhéanamh ar an bpróiseas bainistíochta 

riosca lena chinntiú go príomha go bhfuiltear a oibriú faoi mar atá beartaithe, 

athbhreithniú a dhéanamh ar ábhar na gclár riosca agus tuarascáil a thabhairt don 

MAC maidir leis an bpróiseas.  

 
Noel Waters (Cathaoirleach) 

Aisling Brennan, Oifigeach Faisnéise 

Alec Dolan, Grúpa Straitéis Soláthair 

Michael Donnellan, an tArd-Stiúrthóir, Seirbhís Príosún na hÉireann 

Maura Hynes, Rannán na nGardaí 

Walter Johnston, Iniúchadh Inmheánach 



58 

 

Oonagh McPhillips, Rúnaíocht Chorparáideach agus an Rannán Saoránachta 

Deaglán Ó Briaín, an Rannán Comhionannais 

Fergus O’Callaghan, Rannán na nGardaí 

Martin Power, Rannán na Coireachta 

John Roycroft, Gnóthaí Corparáideacha 

 

Baill an Ghrúpa Rialachais TFC 
 
Tá an Grúpa Rialachais TFC freagrach as bainistíocht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm 

Chumarsáid, Fhaisnéis, Threoirphlean um bainistíocht Taifead agus Sonraí (CIRD) na 

Roinne, atá ar cheann de phríomhghnéithe chlár na Roinne um athrú.  Déanann sé 

measúnú chomh maith ar chásanna gnó maidir le caiteachas TFC agus déanann sé 

caiteachas a fhaomhadh agus a mhaoirsiú lena chinntiú go gcomhlíonann sé na 

riachtanais ghnó.  Déanann an Grúpa maoirseacht ar fhorbairtí chun comhdhlúthú 

agus comhtháthú TFC laistigh den Earnáil Dlí agus Cirt agus Comhionannais a 

mhéadú, chun tacú le Straitéis TFC na hEarnála Poiblí agus chun feabhas a chur ar 

chumarsáid agus ar shlándáil. 

  
Deirdre O’Keeffe (Cathaoirleach) 

Siobhán Barron, an tÚdarás Náisiúnta Míchumais 

Eric Brady, Seirbhís Príosún na hÉireann 

Ita Burke, an tSeirbhís Promhaidh 

Seamus Clifford, Seirbhísí Airgeadais Comhroinnte 

Alec Dolan, Straitéis Soláthair (Leas-Chathaoirleach) 

Maura Hynes, Rannán na nGardaí 

John Kennedy, an Rannán TFC 

Michael Kirrane, Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann 

Tom Maguire, an tAonad Forbartha agus Foghlama 

John Roycroft, Gnóthaí Corparáideacha 

 

 

 

 



 

Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais 

An tUasal Proinséas Mhic Gearailt TD 

Aire Stáit 

An tUasal Aodhán Ó Ríordáin TD 

        Ard-Rúnaí (Gníomhach) 

An tUasal Noel Waters 

Seirbhís 

Eadóirseach

ta agus 

Inimirce na 

hÉireann  

 

 

An 

Stiúrthóireacht 

um Athchóiriú 

an Dlí Shibhialta 

 - Oifig an 

Choimisinéara 

Iarratais do 

Dhídeanaithe   

An Binse 

Achomhairc do 
Dhídeanaithe   

 

 

- Aonad an Rialachais 

Shibhialta 

- Gnóthaí Corparáideacha   

- An tAonad um Rialáil 

Carthanas 

- An Rannán Acmhainní 

Daonna  

- An Rannán TF 

- Saoráil Faisnéise  

- Preas & Cumarsáid  

- Seirbhísí Airgeadais 

Comhroinnte 

- Iniúchadh Inmheánach  

- An tAonad Bainistíochta 

Airgeadais  

- Grúpa Straitéis Soláthair  

- An tAonad um 

Athchóiriú & Forbairt  

- An Rannóg um Rialú 

Cluichíocht Casino  

- An Oifig um 

Shábháilteacht ar an 

Idirlíon 

 

 

- An tÚdarás Náisiúnta 

Míchumais  

- An tÚdarás 

Comhionannais  

- Coimisiún na hÉireann 

um Chearta an Duine  

 

  

 

 

 

- An Garda Síochána  

- Cigireacht an Gharda 

Síochána  

- Coimisiún Ombudsman an 

Gharda Síochána  

- Seirbhís Príosún na 

hÉireann  

- An tSeirbhís Promhaidh  

- An Bord Parúil  

- Oifig  Chigire na bPríosún  

- An Bord Athbhreithnithe 

Meabhairshláinte (Dlí 

Coiriúil)  

- An tSaotharlann Dlí-

Eolaíochta 

- Seirbhís an Phaiteolaí Stáit  

- Foireann Cur chun 

Feidhme na gCróinéirí  

 

 

 

- An Bord um Chúnamh 

Dlíthiúil  

- Binse Cúitimh i leith 

Díobhálacha Coiriúla  

- An tÚdarás Náisiúnta 

Rialála Seirbhísí 

Maoine  

- Oifig Aicmithe 

Scannán na hÉireann  

- An Bord Cinsireachta 

Foilseachán   

- Oifig an 

Choimisinéara um 

Chosaint Sonraí 

- An tÚdarás Clárúcháin 

Maoine  

- An tÚdarás Rialála 

Carthanas  

- Seirbhís 

Dócmhainneachta na 

hÉireann 

- An tÚdarás 

Slándála Príobháidí 

 

- An Rannán 

um Beartas 

Idirnáisiúnta 

An Stiúrthóir um 

Rialachas Ceartais 

Comhtháite 

 

An 

Stiúrthóireacht 

um Choireacht 

agus um 

Shlándáil 

 

An 

Stiúrthóireacht 

um Athchóiriú 

an Dlí Choiriúil 

 

An 

Stiúrthóireacht 

Gnóthaí 

Corparáideacha 

 

Beartas 

Idirnáisiúnta  

 

- Rannán na 

nGardaí  

- An Beartas 

Príosún agus 

Promhaidh 

 

- Athchóiriú um 

Dhlí Coiriúil 

 

- An Rannán Coireachta  

- An Páipéar Bán ar an 

gCoireacht  

- An tAonad um 

Gháinneáil ar Dhaoine  

a Chomhrac,  

- Cúnamh 

Frithpháirteach & 

Eiseachadadh  

- An tAonad 

Comhlíontachta i 

gcoinne Sciúradh Airgid  

- Íospartaigh na 

Coireachta  

- Cosc: An Oifig 

Náisiúnta um Chosc ar 

Fhoréigean Teaghlaigh, 

Gnéis agus Inscne    

- Cláir Phobail um 

Cheartas Óige na 

hÉireann 

 

- Inimirce                   

- Víosa  

- Saoránacht  

- Aisdúichiú  

- Tearmann 

- Comhionannas:                 

   - Beartas Míchumais  

   - Dlí um Éagsúlacht 

agus Comhionannas  

   - Beartas Taistealaithe  

   - Comhionannas 

Inscne  

- An Oifig um 

Imeascadh Imirceach 

- An Ghníomhaireacht 

um Fháiltiú agus 

Imeascadh 

 

An 

Stiúrthóireacht 

Comhionannais 

agus Imeaschta 

- Beartas na 

gCúirteanna 

Athchóiriú um 

Dhlí Coiriúil 

 

- An tSeirbhís 

Chúirteanna 

 

Aire Stáit 

An tUasal Dara Murphy TD 

Aguisín 1 - Cairt Eagraíochta na 
Roinne 2014 



Aguisín 2:  Comhlachtaí faoi scáth na Roinne 
 

 

Comhlachtaí 

 

 

Feidhmeanna 

 

Bunaithe 

 

COMHLACHTAÍ REACHTÚLA:  Tá na comhlachtaí seo bunaithe leis an dlí. 

An Garda Síochána Póilíneacht agus slándáil náisiúnta 

sa Stát        

Achtanna an Gharda 

Síochána 1924-2005 

An Biúró um 

Shócmhainní Coiriúla 

Chun díriú ar shócmhainní, cibé áit 

a bhfuil siad suite, daoine a 

thagann as nó a gceaptar go 

dtagann siad as, go díreach nó go 

hindíreach, iompar coiriúil 

An tAcht fán mBiúró 

um Shócmhainní 

Coiriúla 1996 

An tSeirbhís 

Chúirteanna 

Bainistiú a dhéanamh ar na 

cúirteanna, tacaíocht a thabhairt 

do na breithiúna agus seirbhísí 

gairmiúla agus ardchaighdeáin a 

sholáthar do gach aon duine a 

úsáideann na cúirteanna 

An tAcht um Sheirbhís 

Chúirteanna 1998 

 

Cigireacht an Gharda 

Síochána 

Cigireacht nó fiosruithe a 

dhéanamh i dtaca le gnéithe ar 

bith d’oibriú agus riarachán an 

Gharda Síochána 

An tAcht um Cheartas 

Coiriúil 2007 

Seirbhís 

Dócmhainneachta na 

hÉireann 

Oibriú socruithe dócmhainneachta 

pearsanta Údarú Cleachtóirí 

Dócmhainneachta Pearsanta 

An tAcht um 

Dhócmhainneacht 

Phearsanta 2012. 

Coimisiún na 

hÉireann um Chearta 

an Duine agus 

Comhionannas 

Cearta an duine agus 

comhionannas a chosaint agus a 

chur chun cinn in Éirinn 

An tAcht fá Choimisiún 

na hÉireann um 

Chearta an Duine agus 

Comhionannas 2014 
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Comhlachtaí 

 

 

Feidhmeanna 

 

Bunaithe 

An Bord um 

Chúnamh Dlíthiúil 

Comhairle agus cúnamh dlí 

sibhialta a sholáthar 

An tAcht um Chúnamh 

Dlíthiúil Sibhialta 1995 

An Bord 

Athbhreithnithe 

Meabhairshláinte 

(Dlí Coiriúil) 

Athbhreithniú ar choinneáil othar 

sa Phríomh-Ospidéal Meabhair-

Ghalar 

An tAcht um an Dlí 

Coiriúil (Gealtacht) 

2006 

An tÚdarás Náisiúnta 

Míchumais  

Comhairle a sholáthar maidir le 

beartas agus cleachtas míchumais 

An tAcht um Údarás 

Náisiúnta Míchumais, 

1999                  

Cigireacht na 

bPríosún 

Cigireacht, comhairleach Acht na bPríosún 2007  

An tÚdarás 

Clárúcháin Maoine 

Bainistíocht agus rialú Chlárlann na 

Talún agus Chlárlann na 

nGníomhas, cur chun cinn agus 

leathnú clárú agus úinéireacht 

talún 

An tAcht um Chlárú 

Gníomhas agus Teidil 

2006 

 

COMHLACHTAÍ IMSCRÚDAITHEACHA (REACHTÚIL):  Tá na comhlachtaí seo ag a 

bhfuil feidhm imscrúdaitheach bunaithe leis an dlí. 

Coimisiún 

Ombudsman an 

Gharda Síochána 

Chun gearáin a dhéanann baill an 

phobail a fháil maidir le hiompar 

baill den Gharda Síochána, 

cumhacht a fheidhmiú maidir leis 

na gearáin sin, treoirlínte a eisiúint, 

torthaí imscrúduithe a thuairisciú 

do Choimisinéir na nGardaí agus 

SIP de réir mar is cuí, prótacail a 

dhréachtú 

Acht an Gharda 

Síochána 2005 



62 

 

 

Comhlachtaí 

 

 

Feidhmeanna 

 

Bunaithe 

Oifig an 

Choimisinéara um 

Chosaint Sonraí 

Caighdeáin, cigireacht, imscrúdú 

agus forfheidhmiú na cosanta 

sonraí pearsanta 

An tAcht um Chosaint 

Sonraí, 1988 

Oifig an 

Choimisinéara 

Iarratais do 

Dhídeanaithe  

Chun imscrúdú a dhéanamh ar 

iarratais ó dhaoine a bhfuil stádas 

tearmainn á lorg acu, imscrúdú a 

dhéanamh ar iarratais ó 

dhídeanaithe chun cead a 

thabhairt do theaghlaigh iontráil 

agus cónaí sa Stát agus imscrúdú a 

dhéanamh ar iarratais ar chosaint 

choimhdeach 

Acht na nDídeanaithe 

1996 

Cróinéirí Chun féachaint ar chúinsí báis 

tobainn, mhínádúrtha, gan mhíniú 

agus fhoréignigh 

An Bille Cróinéirí 1962 

 

COMHLACHTAÍ RIALÁLA (REACHTÚIL):  Tá na comhlachtaí sin ag a bhfuil feidhm 

rialaithe bunaithe leis an dlí. 

 

An tÚdarás Rialála 

Carthanas 

 

Rialú na hEarnála Carthanas An tAcht Carthanas 

2009 

Oifig Aicmithe 

Scannán na hÉireann 

Scrúdú agus deimhniú scannán, 

físeán agus DVDanna 

Censorship of Films Act 

1923 arna leasú ag an 

Acht um an Dlí Sibhialta 

(Forálacha 

Ilghnéitheacha) 2008 

An tÚdarás Slándála Rialú an tionscail slándála An tAcht um Sheirbhísí 
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Comhlachtaí 

 

 

Feidhmeanna 

 

Bunaithe 

Príobháidí príobháidí in Éirinn Slándála Príobháidí 

2004 

An tÚdarás Náisiúnta 

Rialála Seirbhísí 

Maoine 

Oibriú córas ceadúnaithe, 

forfheidhmiú caighdeán, imscrúdú 

agus breithniú gearán agus 

bainistíocht ciste cúitimh 

An tAcht um Sheirbhísí 

Slándála Príobháidí, 

2011 

 

 

COMHLACHTAÍ ACHOMHAIRC (REACHTÚIL):  Tá na comhlachtaí sin ag a bhfuil 

feidhm achomhairc bunaithe leis an dlí. 

Bord Aicmithe 

Scannán na hÉireann 

Achomhairc maidir le cinntí 

aicmithe arna dhéanamh ag IFCO 

Censorship of Films Act 

1923 arna leasú ag an 

Acht um an Dlí Sibhialta 

(Forálacha 

Ilghnéitheacha) 2008 

An Bord Achomhairc 

um Shlándáil 

Phríobháideach 

Breithniú ar achomhairc a 

dhéanann baill an tionscail slándála 

i gcoinne cinntí ceadúnaithe a 

dhéanann ÚSP 

An tAcht um Sheirbhísí 

Slándála Príobháidí 

2004 

An Bord Achomhairc 

um Sheirbhísí 

Maoine 

Chun achomhairc i gcoinne cinntí 

áirithe arna ndéanamh ag an 

Údarás a éisteacht agus a 

dhearbhú 

An tAcht um Sheirbhísí 

Maoine (Rialáil), 2011 

An Binse Achomhairc 

do Dhídeanaithe 

Breithnítear achomhairc ann i 

gcoinne cinntí tearmainn 

chéadchéime arna ndéanamh ag 

an gCoimisinéir Iarratais do 

Dhídeanaithe 

Acht na nDídeanaithe 

1996 
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Comhlachtaí 

 

 

Feidhmeanna 

 

Bunaithe 

GNÍOMHAIREACHTAÍ NEAMHREACHTÚLA:  Is iad seo comhlachtaí a bhunaigh an 

tAire ar bhonn riaracháin. 

An Coimisiún um 

Thacaíocht 

d’Íospartaigh na 

Coireachta 

Grúpaí a thugann cuidiú le forbairt 

straitéisí agus beartas chun tacú le 

híospartaigh na coireachta 

Bunaithe i Márta 2005 

Binse Cúitimh i leith 

Díobhálacha Coiriúla 

Meastar iarratais ar chúiteamh ó 

dhaoine, nó thar ceann daoine, a 

gortaíodh nó a fuair bás mar 

thoradh ar choir foréigneach 

Bunaithe 1974 

 

An tSaotharlann Dlí-

Eolaíochta 

Cuidiú le himscrúdú ar choireacht 

ina soláthraítear anailís eolaíoch 

agus comhairle ó shaineolaithe 

Bunaithe 1975 

 

Seirbhís 

Eadóirseachta agus 

Inimirce na hÉireann 

Tearmann, inimirce, saoránacht & 

víosaí. 

Bunaithe 2005 

Seirbhís Príosún na 

hÉireann 

Coimeád sábháilte, slán a sholáthar 

do dhaoine a chimíonn na 

cúirteanna chun príosúin agus 

pianbhreitheanna coinneála a 

bhainistiú 

Achtanna na bPríosún 

1826-2007 

Oifig an Phaiteolaí 

Stáit 

Comhairle neamhspleách a chur ar 

fáil maidir le cúrsaí a bhaineann le 

paiteolaíocht fhóiréinseach agus 

scrúduithe iarbháis a dhéanamh 

nuair a cheaptar go bhfuil feall i 

gceist 

 

 

An Bord Parúil Moltaí ar bhainistíocht Bunaithe ar bhonn 



65 

 

 

Comhlachtaí 

 

 

Feidhmeanna 

 

Bunaithe 

pianbhreitheanna do phríosúnaigh riaracháin in Aibreán 

2001 

An tSeirbhís 

Promhaidh 

Maoirseacht promhaidh, seirbhís 

phobail, agus cláir um iompar 

ciontóra agus sainseirbhísí 

tacaíochta a sholáthar 

Probation of Offenders 

Act 1907 

An Ghníomhaireacht 

um Fháiltiú agus 

Imeascadh 

Cuireadh sé cóiríocht agus seirbhís 

ar fáil d’iarrthóirí tearmainn fad is 

a bhíonn a n-iarratais ar 

thearmann á bpróiseáil 

Bunaithe in Aibreán 

2001 

 

OIFIGÍ FEIDHMIÚCHÁIN (COMHLACHTAÍ RANNACHA NEAMHREACHTÚLA):  Is iad 

seo comhlachtaí a bunaíodh ar bhonn riaracháin laistigh den Roinn 

 

An tAonad um 

Gháinneáil ar 

Dhaoine 

Comhordaíonn sé freagairt na 

hÉireann ar an ngáinneáil ar 

dhaoine 

Bunaithe i Feabhra 

2008 

Cosc Cosc ar Fhoréigean Teaghlaigh, 

Gnéis agus Inscne 

Bunaithe i Meitheamh 

2007 

 

Seirbhís Ceartas Óige 

na hÉireann 

Chun cionta an aosa óig a laghdú Bunaithe i Nollaig 2005 

An Oifig um 

Shábháilteacht ar an 

Idirlíon 

Sábháilteacht ar an idirlíon a chur 

chun cinn, go háirithe maidir le 

pornagrafaíocht leanaí 

Bunaithe i Márta 2008 

Oifig Íospartaigh na 

Coireachta 

Feabhas a chur ar leanúnachas 

agus ar cháilíocht na seirbhísí 

d'íospartaigh na coireachta. 

Bunaithe i Meán 

Fómhair 2008 
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Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann 
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26-30 Teach na Caibidle, 26-30 Sráid na Mainistreach Uachtarach, Baile Átha 
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Saoránacht, Oifigí Rialtais Úra, Sráid Rosanna, Tiobraid Árann E34 N566 
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