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Teachtaireacht ón Aire Dlí agus Cirt 

Le deich mbliana anuas, 

táimid tar éis machnamh a 

dhéanamh le chéile ar go 

leor de na himeachtaí 

múnlaitheacha i stair ár Stáit 

mar chuid de Dheich mBliana 

na gCuimhneachán.  

Táimid anois bogtha ar aghaidh chuig an 

gcéad chéim eile de chlár cuimhneacháin an 

Stáit, tréimhse inar bunaíodh an Stát agus 

inar bunaíodh – nó, i roinnt cásanna, inar 

tugadh ar láimh – go leor de na hinstitiúidí 

agus de na colúin riaracháin atá tar éis 

fónamh dúinn ó shin i leith. 

Bhí earnáil an cheartais lárnach i dtaca leis 

sin. Go deimhin, bhí tábhacht ar leith ag 

baint leis an mbliain 1922. Sa bhliain sin 

chonacthas bunú ár seirbhíse náisiúnta 

póilíneachta, an Garda Síochána. 

Bliain ba ea í, chomh maith, ar ndóigh, 

ina bhfacthas go tragóideach teacht an 

Chogaidh Chathartha, agus léiríodh é sin 

i bhforghabháil na gCeithre Chúirt, agus  

scrios Oifig na dTaifead Poiblí dá dheasca 

sin. 

Sa bhliain 1922 agus sna blianta ina 

dhiaidh sin araon, chonacthas go leor 

forbairtí agus athruithe, lena n-áirítear 

deireadh le réimeas réabhlóideach na 

gCúirteanna Dála, agus Cúirteanna an Stáit 

nua ag teacht chun bheith ann. 

Blianta corraitheacha a bhí sna blianta sin 

agus an Stát nua ag teacht chun bheith 

ann. Bhí an Roinn Dlí agus Cirt, a 

réamhtheachtaí – an Aireacht um Ghnóthaí 

Dúiche – agus na codanna éagsúla eile 

d’earnáil an cheartais lárnach don tréimhse 

ama sin agus don obair sin. 

Tá súil agam go gcuirfear cuid de 

thábhacht na hoibre sin in iúl le Clár 2022-

2024 Earnáil an Cheartais, agus go 

gcuideofar leis an gClár sin chun roinnt 

léargas agus tuisceana nua a thabhairt i 

dtaobh na mblianta sin. Caithfidh sé seo 

bheith ina phlé oscailte macánta, agus 

déanfaimid iarracht i gcaitheamh an ama 

sin gach gné dár stair a bhreithniú – na 

gnéithe sin a bhfuil an-eolas orthu, 

agus na cinn a bhféadfaidh sé nach 

ndearnadh dóthain plé orthu san am 

atá caite. Tá súil agam gur sa spiorad 

sin a ghlacfaidh tú páirt iontu. 

Deis chriticiúil atá i gClár Dheich mBliana 

na gCuimhneachán chun díriú ar fhorbairt 

rochtana ar thaifid staire agus ar bhun-

fhoinsí ón tréimhse thábhachtach sin. 

Tugann an clár seo sonraí ar na 

tionscnaimh éagsúla a bhfuiltear ag gabháil 

dóibh ar fud earnáil an cheartais ina leith 

sin. 

D’fhéach oifigigh i mo Roinn lena chinntiú 

go bhfuil imeachtaí agus tionscadail na 

Roinne cothrom, lánaibí agus gur imeachtaí 

agus tionscadail iad a léiríonn meas, agus 

ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil 

leis an Dr Maurice Manning, Cathaoirleach 

an tSainghrúpa Chomhairligh maidir le 

Comóradh Céad Bliain, agus leis an 

nGrúpa, as an treoir agus an clár imeachtaí 

agus tionscnamh seo á fhorbairt.  

Teastaíonn uaim buíochas a ghlacadh, 

chomh maith, le gníomhaireachtaí earnáil 

an cheartais as dul i mbun plé le mo Roinn 
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le bliain anuas, de réir mar a chuaigh an 

earnáil i gcomhar le chéile chun réimse 

ilghnéitheach cuimhneachán earnála a chur 

ar fáil. Fógrófar gnéithe breise agus 

feabhsuithe ar an gclár ar bhonn leanúnach 

trí chainéil éagsúla ghréasáin agus meán 

sóisialta na hearnála, ar a bhfuil go leor 

ábhar curtha i dtoll a chéile cheana féin 

againn. 

I ndeireadh mhí na Samhna anuraidh, rinne 

mo Roinn sraith seimineár gréasáin theoranta 

a bheoshruthú chun tús a chur lena 

himeachtaí Dheich mBliana na 

gCuimhneachán sular seoladh clár iomlán na 

n-imeachtaí don tréimhse 2022-2024.

Áiríodh sa tsraith sin: 

• ‘An Grá Toirmiscthe: Caidrimh chomh-

ghnéis in Éirinn go luath san 20ú haois’, a

rinneadh a bheoshruthú ar an 24 Samhain

2021 agus inar dhírigh plé idir lucht

acadúil ar na dúshláin a bhain leis an

gcoiriúlú agus leis an dofheictheacht a

mbíodh ar fhir agus ar mhná aiteacha

aghaidh a thabhairt orthu; agus

• ‘Mná in earnáil an cheartais: 100 bliain

ag imirt tionchair’, a rinneadh a bheo-

shruthú ar an 25 Samhain 2021 agus ina

raibh plé, mar chuid de, le ceannairí mná

san earnáil dlí agus cirt, ina ndearna siad

machnamh ar a dtaithí phearsanta san

earnáil, mar aon le taithí ban eile a raibh

ról suntasach acu san earnáil le 100

bliain anuas.

Ina theannta sin, léirítear scéal theacht chun 

cinn na Roinne Dlí agus Cirt sa tréimhse 5 

bliana idir 1919 go dtí 1924 i bhfíseán 

YouTube, ‘Na hAireachtaí um Ghnóthaí 

Dúiche agus Dlí agus Cirt in Éirinn, 1919-

1924’ a d’eisigh mo Roinn ar an 19 Eanáir i 

mbliana. Agus cuireadh machnamh 

dátheangach ón iar-Phríomh-Bhreitheamh 

Frank Clarke ar riaradh an cheartais in Éirinn 

le céad bliain anuas ar fáil ar chainéal 

YouTube na Roinne mar chuid de Sheachtain 

na Gaeilge i mbliana. 

Fanfaidh na seimineáir ghréasáin agus na 

físeáin sin thuas ar chainéal YouTube na 

Roinne agus, i dteannta imeachta a óstáladh 

i bhfómhar na bliana seo caite chun leabhar  

an Ollaimh Seán McConville a sheoladh – an 

leabhar deiridh ina thríológ ar stair na 

bpríosúnach polaitiúil in Éirinn – tá tús 

spéisiúil curtha acu leis an gcéim seo de 

chomórthaí earnáil an cheartais. 

Is mór an pléisiúr dom clár comórtha 

earnáil an cheartais don tréimhse  

2022-2024 a fhógairt faoi Chlár Dheich 

mBliana na gCuimhneachán. Tá súil agam go 

mbeidh an deis agat páirt a ghlacadh i gcuid 

de na himeachtaí agus na tionscadail atá 

mar chuid den chlár. 

Eiléana Nic an tSaoi, T.D. 

Aire Dlí agus Cirt
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Comóradh Céad Bliain 

an Gharda Síochána 
(2022) 

Imeacht mór tábhachtach i stair an Stáit a 

bhí i mbunú an Gharda Shibhialta / an 

Gharda Síochána sa bhliain 1922. Tá clár 

suntasach tionscnamh forbartha ag an 

nGarda Síochána ag leibhéal náisiúnta agus 

áitiúil chun comóradh measúil a dhéanamh ar 

bhunú an Gharda Síochána, a thabharfaidh 

deis don Gharda Síochána teagmháil a 

dhéanamh leis an bpobal a ndéanann sé 

freastal air. 

An tArd-Cheannfort Matthis McCarthy agus an Garda Sibhialta i gceannas ar 

Chaisleán Bhaile Átha Cliath
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Áireofar na tionscnaimh seo a leanas sna 

tionscnaimh chomórtha a bheidh ar siúil: 

 I gcomhar le ‘An Post’, seoladh

stampa Comórtha Céad Bliain an

Gharda Síochána i mí Eanáir, 2022,

atá ar fáil i ngach oifig phoist. Tá

clúdaigh chéadlae mar aon le

hearraí cuimhneacháin ar fáil freisin.

 Seoladh tionscadal grianghraf ‘Lá i

Saol’ ar an 21 Feabhra, 2022.

Cothrom an lae sin, céad bliain ó

shin, a chuaigh an chéad chomhalta

sa Gharda Síochána, i gCumann

Ríoga Bhaile Átha Cliath, agus leis

an tionscnamh seo beidh comhaltaí

agus baill foirne den Gharda

Síochána ábalta grianghraif a ghlac-

adh a léiríonn réimse na hoibre a

dhéantar ar fud na heagraíochta i

gcaitheamh 24 uair an chloig chun

daoine a choinneáil slán, go háirithe

sna codanna sin den eagraíocht

nach mbíonn i gcónaí le feiceáil ag

an bpobal.

 Mháirseáil an Garda Síochána i

mórshiúl na Féile Pádraig i mBaile

Átha Cliath i mbliana. Bhí Banna

Ceoil an Gharda Síochána páirteach

san fhéile freisin.

 Óstálfaidh an Garda Síochána agus

Comhairle Contae Chill Dara

imeacht i gCill Dara ar an 16

Aibreán chun Ceannairc Chill Dara a

chomóradh.

 Reáchtálfar imeacht in Óstán an

Gresham ar an 24 Bealtaine 2022

chun an cruinniú stairiúil a bhí ar siúl

san óstán ar an 9 Feabhra 1922, a

bhí faoi chathaoirleacht Mhíchíl Uí

Choileáin, a chomóradh. Ba le linn an

chruinnithe sin a bhunaigh an Rialtas

Sealadach coiste chun seirbhís

póilíneachta nua a bhunú in áit

Chonstáblacht Ríoga na hÉireann.

Ina dhiaidh sin cuireadh na chéad

earcaigh faoi mhionn in ionad oiliúna

sealadach i gCumann Ríoga Bhaile

Átha Cliath ar an 21 Feabhra. Bhí sé i

gceist an t-imeacht a chur ar siúl ar

dtús ar an 9 Feabhra 2022 ach cuir-

eadh siar é de dheasca COVID-19.

 Sa chéad leath den bhliain 2022 tá

an Garda Síochána chun cartlann nua

staire ar líne de ghrianghraf ar an

bpóilíneacht a sheoladh.

 Reáchtálfar imeacht ar leith comórtha

náisiúnta céad bliain don Gharda

Síochána ar an 27 Lúnasa, 2022, i

gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Déanfar

athchruthú ag an imeacht ar an ócáid

a tharla i mí Lúnasa 1922 nuair a

threoraigh Michael Staines 380 Garda

Sibhialta isteach i gCaisleán Bhaile

Átha Cliath thrí gheataí Shráid an

Pháláis i ndiaidh d’Arm na Breataine é

a aslonnú. Ba é sin an chéad uair a

raibh líon mór Gardaí Sibhialta faoi

éide os comhair an phobail agus

ócáid fhíorshiombalach a bhí inti.

 Reáchtálfar lá oscailte i gCaisleán

Bhaile Átha Cliath, a thabharfaidh

deis don phobal taispeántais a

fheiceáil agus a bheith i mbun

cainte le comhaltaí as aonaid

éagsúla den Gharda Síochána.

Seinnfidh Banna Ceoil an Gharda

Síochána saothar ceoil, a

coimisiúnaíodh go speisialta, leis

an gcumadóir Odhrán Ó Casaide,

ag an imeacht. Beidh Músaem

agus Gairdín Cuimhneacháin an

Gharda Síochána ar oscailt do

chuairteoirí.

Garda ar dualgas i mBaile Átha Cliath,

i dtús na 1960idí 

 I mí an Mheithimh/Iúil eiseofar

bonn seirbhíse comórtha céad bliain

chuig gach comhalta a bheidh ag

fónamh agus gach comhalta a

bheidh ar scor, chomh maith le

teastas buíochais ón Aire agus ón

gCoimisinéir, agus bronnfar earra

cuimhneacháin ar bhaill foirne an

Gharda Síochána.

 Déanfar an leacht cuimhneacháin

ag Ceanncheathrú an Gharda

Síochána a athchóiriú.

 Foilseofar leabhair i mbliana ar stair

na heagraíochta agus an méid atá

curtha ag mná leis an nGarda

Síochána.

 Reáchtálfar tionscnaimh áitiúla –

athléirithe ar imeachtaí

tábhachtacha, seirbhísí

éacúiméineacha agus ócáidí

comórtha ina measc.
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Comóradh céad bliain 
fhorghabháil na 
gCeithre Chúirt 
agus scriosadh Oifig  
na dTaifead Poiblí 

 (Aibreán - Meitheamh, 2022) 

Beidh comóradh céad bliain ar siúl sa bhliain 

2022 ar fhorghabháil na gCeithre Chúirt agus 

ar an gcath a troideadh ina dhiaidh sin a raibh 

scrios Oifig na dTaifead Poiblí mar thoradh air. 

Tá béim ar leith i gclár comórtha na Seirbhíse 
Cúirteanna ar na foirgnimh agus na daoine a 
d’oibrigh iontu agus a raibh cónaí orthu iontu 
agus sna limistéir mórthimpeall, agus na 
himeachtaí a thit amach iontu. Pléascadh sna Ceithre Chúirt, 1922
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Mar chuid de na himeachtaí 
comórtha tá an tSeirbhís 
Chúirteanna ag obair i 
gcomhar leis an tionscadal 
taighde ‘Ó 2022 Amach’, 
agus iad tiomnaithe 
d’athchruthú fíorúil a 

dhéanamh ar Oifig na 
dTaifead Poiblí in Éirinn.

Ar chuid de bhuaicphointí chlár 

comórtha na Seirbhíse Cúirteanna 

beidh: 

• Imeacht ar líne ar an 14 Aibreán

2022, i gcomhar leis an tionscadal

taighde ‘Ó 2022 Amach/Taisce

Thaifead Fhíorúil na hÉireann’ agus

le Cartlann Náisiúnta na hÉireann, sa

Chúirt Achomhairc (seomra

léitheoireachta Oifig na dTaifead

Poiblí tráth) chun an chéad lá

d’fhorghabháil na gCeithre Chúirt a

chomóradh. Mar chuid de sin beidh

réamhthaispeántas de sheoladh an

turais fhíorúil ar Sheanfhoirgneamh

an Státchiste maille le cartlann

rochtana oscailte.

• Roinnt imeachtaí i Meitheamh 2022

chun comóradh a dhéanamh ar

fhorghabháil na gCeithre Chúirt agus

ar an gcath a troideadh ina dhiaidh

sin, lena n-áirítear seoladh

taispeántais grianghrafadóireachta ar

an 25 Meitheamh, 2022, agus, faoi 

réir treoirlínte sláinte poiblí, turais 

threoraithe trí na Ceithre Chúirt go dtí 

an taispeántas. 

• Forbairt ar Aip 100 na gCeithre Chúirt

chun rochtain fhíorúil a chur ar fáil le

go mbeifear ábalta turas a thabhairt

go fíorúil, agus cuairt fhíorúil a

thabhairt ar an taispeántas.

• Beidh sraith léachtaí á reáchtáil ó

Aibreán go Meitheamh 2022 chun

cíoradh níos mionsonraithe a

dhéanamh ar thábhacht stairiúil

imeachtaí na tréimhse sin, ar shaol

na ndaoine a bhí páirteach sna

himeachtaí agus ar an tionchar a

d’imir an Chúirt, lena n-áirítear scéal

ailtireachta na bhfoirgneamh.

• Cainteanna/díospóireachtaí painéil

leis an gCartlann Náisiúnta, atá ag

obair i gcomhar le Cartlann

Ailtireachta na hÉireann ar

thaispeántas faoin gcuma a bhí ar

Oifig na nOibreacha Poiblí sa

bhliain 1922.

• Seolfaidh ‘Ó 2022 Amach’ Taisce

Thaifead Fhíorúil na hÉireann ar an

30 Meitheamh, 2022.

Radharc ó Shráid an Droichid ar phléascadh sna Ceithre Chúirt, 1922
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Cothrom céad bliain fhorbairt agus achtú Bhunreacht Shaorstát Éireann 

Déanfaimid forbairt agus achtú Bhunreacht Shaorstát Éireann a 

chomóradh sa bhliain 2022, chomh maith. Rinneadh an bunreacht a 

fhorbairt idir an tréimhse ó Dheireadh Fómhair go dtí mí na Samhna, 

1922, agus achtaíodh an bunreacht ar an 6 Nollaig, 1922. 

Tá beartaithe comh-imeacht a reáchtáil idir an tSeirbhís Chúirteanna 

agus Cartlann Náisiúnta na hÉireann i nDeireadh Fómhair, 2022, chun 

obair Choiste an Bhunreachta a chomóradh, a raibh achtú Bhunreacht 

Shaorstát Éireann ina sméar mhullaigh uirthi, mar aon leis na taifid ina 

bhfuil obair an Choiste taifeadta. Fógrófar tuilleadh faisnéise faoi 

phleananna ar leith chun breithniú a dhéanamh ar Bhunreacht an 

tSaorstáit amach sa bhliain 2022 agus beidh sin ag teacht leis an digitiú 

reatha atá á dhéanamh ag an gCartlann Náisiúnta ar thaifid Choiste an 

Bhunreachta, 1922. 

Cáipéisí maidir le forbairt Bhunreacht Shaorstát Éireann

(Deireadh Fómhair 2022) 
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Siompóisiam ar an gCeartas in Éirinn, 1822-2022 

Beidh siompóisiam a bhainfidh le hearnáil an cheartais ar siúl i gClólann 

Chaisleán Bhaile Átha Cliath, i gcomhpháirtíocht le hinstitiúid acadúil, ar 

an 22 Samhain. Cuirfidh an siompóisiam ardán cuí ar fáil chun 

machnamh a dhéanamh ar thréimhse leathan maidir le forbairt earnáil 

ceartais choiriúil na hÉireann ón mbliain 1822 i leith, an bhliain ar 

bunaíodh Constáblacht an Chontae, agus céad bliain roimh bhunú an 

Gharda Síochána agus roimh aistriú go leor d’institiúidí earnáil an 

cheartais chuig an Aireacht um Ghnóthaí Dúiche, mar a bhí uirthi san 

am, sa bhliain 1922. 

Beidh roinnt acadóirí agus cleachtóirí ó earnáil an cheartais ag cur páipéir i 

láthair ar ábhair ó gach tréimhse den dá chéad bliain roimhe seo, agus áireofar 

breithniú a dhéanamh, ní hamháin ar stair na póilíneachta in Éirinn i gcaitheamh 

na tréimhse atá i gceist, ach ar sheirbhísí promhaidh agus ar chóras na bpríosún 

freisin. D’fhéadfaí a áireamh sa bhreithniú sin, mar shampla, scrúdú a 

dhéanamh ar an bpríomhról a bhí ag mná, amhail Caitlín Gargan, an chéad 

Oifigeach Promhaidh in Éirinn a raibh íocaíocht á fáil aici, nuair a bunaíodh córas 

promhaidh in Éirinn. 

 Radharc ó laistigh de Phríosún Mhuinseo, Baile Átha Cliath Caitlín Gargan, an chéad Oifigeach Promhaidh 

in Éirinn a raibh íocaíocht á fáil aici    Comhalta den Gharda Síochána i mbun trácht a stiúradh 

(22 Samhain, 2022) 
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Tionscadail ar stair na Roinne Dlí agus Cirt 

Tá sé i gceist freisin ag an Roinn Dlí agus Cirt roinnt tionscadal a 

thionscnamh maidir le stair na Roinne féin. 

Ceannáras na Roinne Dlí agus Cirt

10 

Chun bheith ag teacht le cothrom céad bliain ó tugadh an 

Roinn Dlí agus Cirt ar an Aireacht um Ghnóthaí Dúiche faoin 

Acht Airí agus Rúnaithe, 1924, tá sé beartaithe taispeántas a 
fhorbairt ar an gcéad 50 bliain de stair na Roinne, taispeánt-
as a bheidh ar siúl i mí an Mheithimh, 2024. 

(2022-24) 

Tionscadal stairsheanchais chun cuimhní cinn atá ag 

oifigigh ar scor a raibh baint acu le stair spéisiúil na 

Roinne le déanaí a thaifeadadh, lena n-áirítear an méid 

ollmhór a chuir an Roinn leis an bpróiseas síochána. 

Le tacaíocht na Cartlainne Náisiúnta, cuirfear catalóg de 

chomhaid roinne ó thús an 20ú haois i dtoll a chéile le 

haistriú chuig an gCartlann Náisiúnta le rochtain phoiblí a 
éascú agus chun cur le leathnú scéal stair na tíre. 

Chomh maith le catalógú a dhéanamh ar luathchomhaid 

na Roinne, déanfar stair scríofa an 50 bliain tosaigh den 

Roinn a choimisiúnú, ag tosú ón tréimhse réamh-Roinne, 

nuair a tugadh an Aireacht um Ghnóthaí Dúiche uirthi. 
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Scrúdú ar stair na gCúirteanna Dála Breithniú ar reachtaíocht  
mhúnlaitheach i luathbhlianta an Stáit

Cuireadh córas réabhlóideach na gCúirteanna Dála, a bunaíodh sa 

bhliain 1919 le linn Chogadh na Saoirse, ar fionraí ar an 11 Iúil, 

1922, tuairim is coicís i ndiaidh don Chogadh Cathartha briseadh 

amach, agus cuireadh deireadh leis an gcóras le hAchtanna a 

ritheadh sa bhliain 1923 agus sa bhliain 1925. 

Ag teacht le moladh an Ghrúpa Chomhairligh ar Chomórthaí, tá 

bealaí iomchuí chun stair agus obair na gCúirteanna Dála a chíoradh 

sna blianta romhainn amach á mbreithniú ag an tSeirbhís 

Chúirteanna. 

Reáchtálfar sraith imeachtaí sa bhliain 2023 ar an tionchar a bhí ag 

reachtaíocht mhúnlaitheach ar mhúnlú an Stáit sna luathbhlianta. 

Chomh maith leis an reachtaíocht a rinne socrú maidir le córas Rialtais 

seasmhach agus buan i Stát a bhí ag teacht as blianta de chogaíocht agus 

foréigean, déanfar cuid de na píosaí reachtaíochta is sriantaí a bhreithniú. 

Déanfar níos mó sonraí maidir leis an obair sin a dheimhniú sna míonna 

romhainn amach.

Cothrom céad bliain an  
Achta Cúirteanna Breithiúnais, 1924 

Bunaíodh córas nua cúirteanna do Shaorstát Éireann leis an Acht 

Cúirteanna Breithiúnais, 1924. Aistríodh dlínse na gcúirteanna ar fad a 

bhí ina suí i Saorstát Éireann chuig na cúirteanna nua arna gcruthú leis 

an Acht, agus tháinig deireadh leis na cúirteanna a bhunaigh Parlaimint 

na Ríochta Aontaithe roimhe sin. I measc na gcúirteanna nua bhí  

Cúirt Uachtarach Shaorstát Éireann, agus ceapadh Príomh-Bhreitheamh 

tosaigh Shaorstát Éireann faoin Acht freisin. 

Cúirt phoblachtánach ina suí i halla baile Chathair na Mart, 1920

Cuirfidh an comóradh céad bliain deis ar fáil chun an reachtaíocht 

chinniúnach seo agus obair Choimisiún na mBreithiúna, a bhí ann roimhe 

sin, a cheiliúradh. Cuirfear bailchríoch ar shonraí na n-imeachtaí 

cuimhneacháin chun an comóradh céad bliain seo a cheiliúradh níos 

gaire don am
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2022 
Ba bhliain chinniúnach í an bhliain 1922 d’earnáil an cheartais, an 

bhliain ar bunaíodh roinnt dá príomhinstitiúidí nó ar aistríodh iad chuig 

rialtas Shaorstát nua Éireann. Ba sa bhliain 1922 a bunaíodh an Garda 

Síochána, go deimhin. Aistríodh roinnt feidhmeanna ón rialtas a bhí ag 

dul as oifig chuig an Aireacht um Ghnóthaí Dúiche, mar a bhí uirthi san 

am, agus foilsíodh Bunreacht Shaorstát Éireann i mí na Nollag, 1922. 

Bhí tionchar díreach ag forghabháil agus Cath na gCeithre Chúirt ar 

fheidhmiú na gCúirteanna freisin. 

Beidh na príomhimeachtaí seo a leanas ar siúl le linn na bliana 2022, 

faoi réir cúinsí leanúnacha sláinte poiblí: 

BUAICPHOINTÍ CHLÁR 2022 EARNÁIL AN CHEARTAIS 

DÁTA IMEACHT/TIONSCNAMH IONAD 

14 Aibreán, 2022 Comóradh céad bliain fhorghabháil na gCeithre Chúirt Imeacht hibrideach/ar an láthair ag na Ceithre 

Chúirt 

24 Bealtaine, 2022 Imeacht chun bunú an Gharda Síochána a chomóradh Óstán an Gresham 

24 Meitheamh, 2022 Seoladh taispeántas 100 na gCeithre Chúirt – Ar oscailt don phobal An Halla Cruinn, Na Ceithre Chúirt 

25 Meitheamh, 2 Iúil, 9 Iúil Turais threoraithe don phobal sna Ceithre Chúirt agus taispeántas Na Ceithre Chúirt 

30 Meitheamh, 2022 
Cothrom Céad Bliain scriosadh Oifig na dTaifead Poiblí; 

Seolfaidh ‘Ó 2022 Amach’ Taisce Thaifead Fhíorúil na hÉireann 
Imeacht hibrideach/ar an láthair ag na Ceithre 
Chúirt 

27 Lúnasa 2022 Príomh-imeacht comórtha céad bliain an Gharda Síochána Caisleán Bhaile Átha Cliath 

Deireadh Fómhair 2022 
Cothrom céad bliain fhorbairt agus achtú Bhunreacht 

Shaorstát Éireann 
Formáid agus láthair an imeachta le deimhniú 

22 Samhain, 2022 Siompóisiam na hearnála ceartais An Chlólann, Caisleán Bhaile Átha Cliath 
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