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Roinn 1: Brollach ón gCathaoirleach 
 

Tá an-áthas orm Tuarascáil Bhliantúil an Choiste Formhaoirsithe um an gCóras Bunachair 

Sonraí DNA (an Coiste) a thíolacadh don Aire Dlí agus Cirt don bhliain dar críoch an 31 

Nollaig 2021. 

Foráiltear, inter alia, le Cuid 9 den Acht um Cheartas Coiriúil (Fianaise Dlí-Eolaíochta agus 

Córas Bunachair Sonraí DNA), 2014 (an tAcht), a chuimsíonn ailt 71-74, go huile, do bhunú 

an Choiste chun na feidhmeanna a shanntar dó leis an Acht a chomhlíonadh. Leagtar na 

feidhmeanna amach in alt 72 agus áirítear leo an fhoráil go ndéanfaidh an Coiste 

formhaoirsiú ar bhainistiú agus oibriú an Chórais Bunachair Sonraí DNA chun sláine agus 

slándáil an Chórais a choimeád ar bun agus, chun na críche sin, a dheimhniú dó féin go 

bhfuil forálacha an Achta i ndáil leis an gCóras á gcomhlíonadh. Tá mionsonraí faoi 

fheidhmeanna an Choiste le fáil i Roinn 5 den tuarascáil seo.  

Thionóil an Coiste sé chruinniú le linn na bliana 2021, inar féachadh le haghaidh a thabhairt 

ar cheanglais alt 72 den Acht. Tionóladh na cruinnithe ar na dátaí seo: an 9 Feabhra 2021, an 

13 Aibreán 2021, an 30 Meitheamh 2021, an 21 Meán Fómhair 2021, an 26 Deireadh 

Fómhair 2021 agus an 14 Nollaig 2021. Ar an drochuair, cuireadh na cruinnithe uile ar siúl trí 

Zoom mar thoradh ar na srianta a tugadh isteach de dheasca phaindéim COVID-19.  

Tá an Coiste den tuairim go bhfuil ag éirí go geal fós le hoibriú an Chórais Bunachair Sonraí 

DNA, agus is amhlaidh sin go príomha de bharr obair dhícheallach agus ghairmiúlacht 

Stiúrthóir agus fhoireann Eolaíocht Fhóiréinseach Éireann (EFÉ) agus fhoireann na hOifige 

Náisiúnta um Chomhordú Fóiréinseach (ar rannóg de Bhiúró Náisiúnta Teicniúil an Gharda 

Síochána í), d’ainneoin na ndúshlán suntasach a chruthaigh an phaindéim don dá 

chomhlacht.  

Sa bhliain 2021, tháinig méadú 20% ar an líon próifílí daoine a bhí ar an gCóras Bunachair 

Sonraí DNA, agus tháinig méadú 16.7% ar an líon smál coire a bhí ar an mBunachar Sonraí 

DNA. Sainaithníodh 759 n-amas sa Chóras Bunachair Sonraí DNA sa bhliain agus, ar an 

mbealach sin, thug sé cabhair i 920 cás.  
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I mí Dheireadh Fómhair 2021, bhí cruinniú Zoom ag an gCoiste le baill den Oifig Náisiúnta 

um Chomhordú Fóiréinseach chun tuairimí ar nithe leasa fhrithpháirtigh agus imní 

frithpháirtí a bhreithniú, a phlé, a shoiléiriú agus a mhalartú.  

Thar ceann an Choiste, ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an mBleachtaire Ard-

Cheannfoirt, leis an mBleachtaire Ceannfoirt agus le foireann na hOifige Náisiúnta um 

Chomhordú Fóiréinseach as an gcabhair agus an tacaíocht a thug siad don Choiste ar fud na 

bliana. Lean an Coiste agus an Oifig Náisiúnta um Chomhordú Fóiréinseach le dea-

chaidreamh oibre a chothú ar fud na bliana 2021. Thug an Oifig Náisiúnta um Chomhordú 

Fóiréinseach tuairiscí staidrimh chun dáta don Choiste ar bhonn tráthrialta roimh gach 

cruinniú de chuid an Choiste, rud a rannchuidigh le hobair an Choiste ar bhealach an-

chuiditheach.  

I mí na Nollag 2021, bhuail an Coiste trí Zoom le Drew Harris, Coimisinéir an Gharda 

Síochána, agus leis an mBleachtaire Ard-Cheannfoirt Cleary chun tuairimí ar 

shaincheisteanna ábhartha imní frithpháirtí a bhreithniú, a phlé, a shoiléiriú agus a mhalartú 

an athuair. Rannchuidigh an cruinniú sin freisin le hobair an Choiste ar bhealach an-

dearfach, agus ba mhaith leis an gCoiste a bhuíochas a ghabháil le Coimisinéir an Gharda 

Síochána agus leis an mBleachtaire Ard-Cheannfoirt araon as.  

Caidreamh dearfach cuiditheach atá sa teagmháil leantach leis an nGarda Síochána agus leis 

an Oifig Náisiúnta um Chomhordú Fóiréinseach, agus is léir go dtéann sé chun tairbhe do na 

páirtithe uile.  

Thar ceann an Choiste, ba mhaith liom buíochas a ghabháil freisin le Stiúrthóir agus foireann 

EFÉ as an gcabhair agus an tacaíocht leantach a thug siad domsa go pearsanta agus don 

Choiste ar fud na bliana. Ní bheifí in ann obair an Choiste a chur i gcrích murach cabhair agus 

tiomantas an Stiúrthóra agus a fhoirne. Is ríluachmhar atá an fhaisnéis staidrimh thráthrialta 

agus an anailís thráthrialta a thugann an Stiúrthóir don Choiste maidir leis an mBunachar 

Sonraí DNA agus maidir le hoibriú Chonradh Prüm agus le forbairtí ina leith.  

 Tá an-áthas ar an gCoiste an dul chun cinn atá déanta ar shaoráidí saotharlainne nua EFÉ i 

mBacastún, Cill Droichid, Co. Chill Dara, a thógáil a thabhairt faoi deara. Tá Oifig na 

nOibreacha Poiblí ag formhaoirsiú an tionscadail agus tá an tógáil le cur i gcrích i samhradh 

na bliana 2022, cé go mbeidh roinnt míonna eile ag teastáil chun an próiseas coimisiúnaithe 
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a chur i gcrích. Éacht suntasach atá san fhíric go bhfuiltear ar tí fós, amhail an 31 Nollaig 

2021, an tionscadal sin a chur i gcrích de réir an sceidil agus de réir an bhuiséid. Is féidir é sin 

a chur síos go mór do thiomantas, dúthracht agus diongbháilteacht Oifig na nOibreacha 

Poiblí, Stiúrthóir EFÉ agus fhoireann an Stiúrthóra.  

Creideann an Coiste go mbeidh impleachtaí an-dearfach don Chóras Bunachair Sonraí DNA 

ag gabháil le hoibríochtaí EFÉ a aistriú chuig an tsaoráid nua i mBacastún.  

Ós rud é gur leanadh leis na srianta a d’eascair as paindéim COVID-19, ní raibh an Coiste in 

ann cuairt a thabhairt i bpearsa ar shaoráidí EFÉ i gCeanncheathrú an Gharda Síochána, rud 

a bhí sa ghnáthchleachtas i mblianta eile. Dá bharr sin, is amhlaidh go bunúsach atá dhá 

bhliain imithe thart anois ó tugadh aon chuairt den sórt sin, toisc gur cuireadh cosc le srianta 

phaindéim COVID-19 ar aon chuairteanna fisiciúla a thabhairt sa bhliain 2020. Tá na 

comhaltaí den Choiste ag súil leis an gcleachtas sin a atosú a luaithe a fhágfaidh maolú 

shrianta na paindéime go mbeifear in ann cuairt den sórt sin a thabhairt. 

 

 

Is leis na nithe seo a bhaineann na saincheisteanna atá le coinneáil faoi athbhreithniú 

gníomhach ag an gCoiste, amhail an 31 Nollaig 2021:  

 Stóinseacht agus slándáil Chrua-earraí agus Chórais Teicneolaíochta Faisnéise EFÉ, ar 

nithe iad atá ina gcuid dhílis d’fheidhmiú rathúil sábháilte an Chórais Bunachair 

Sonraí DNA agus dá ról bunriachtanach sa mhórchóras Ceartais Choiriúil.  

 Oibriú reatha Ailt 41 agus 42 d’Acht 2014, a bhaineann le samplaí a thógáil ó 

phearsanra de chuid an Gharda Síochána le haghaidh Innéacsanna Díbreachta (an 

Garda Síochána agus Imscrúdaitheoirí Láithreach Coire).  

 Oibriú reatha alt 31 d’Acht 2014, a bhaineann le samplaí a thógáil ó Chiontóirí 

Ciontaithe a bhfuil pianbhreitheanna príosúnachta á gcur isteach acu.  

 Leibhéil leanúnacha um shamplaí gan a bheith curtha isteach laistigh de ranna 

réigiúnacha sonracha.  

Tabharfar aghaidh ar na saincheisteanna sin ar bhealach níos iomláine laistigh de chorp na 

tuarascála seo.  
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Bíonn ag méadú ar an méid a bhíonn forbairt agus rath ár gcórais Ceartais Choiriúil ag brath 

ar éifeachtacht agus sláine an Chórais Bunachair Sonraí DNA agus ar chumas na mball foirne 

cuí chun a bheith in ann freagairt do riachtanais imscrúdaitheoirí Ceartais Choiriúil ar 

bhealach tráthúil gairmiúil.  

Ag an bpointe seo, ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le Deirdre Duffy, B.L., a d’éirigh 

as an gCoiste ag deireadh mhí Feabhra 2021. Bhí Deirdre Duffy Uas. ina comhalta den 

Choiste ó achtú Acht 2014 i leith. Le linn a téarma ar an gCoiste, rannchuidigh Deirdre Duffy 

Uas. go mór le raon leathan saincheisteanna, go háirithe sa réimse um chearta an duine, ar 

réimse é a bhfuil saineolas sonrach aici air. Ba ríluachmhar a bhí a cuid oibre mar chomhalta 

den Choiste.  

Amhail an 31 Nollaig 2021, níl aon cheapachán déanta go fóill chun áit Deirdre Duffy Uas. ar 

an gCoiste a líonadh.  

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil freisin leis na comhaltaí eile den Choiste as a n-obair 

dhícheallach leantach agus as an tiomantas ollmhór atá acu do shláine agus slándáil an 

Chórais Bunachair Sonraí DNA a choimeád ar bun.  

Tá an Coiste sásta le hoibriú an Chórais Bunachair Sonraí DNA agus leis an méid a théann sé 

chun tairbhe d’imscrúdú na coireachta, agus tá sé ag súil le leanúint lena chuid oibre ar 

bhainistíocht agus oibriú an Chórais Bunachair Sonraí DNA a fhormhaoirsiú.  

 

An Breitheamh Catherine A Murphy 
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Roinn 2: Comhaltaí an Choiste 
 

An Breitheamh Onórach Catherine Murphy, Cathaoirleach 

Deirdre Duffy Uas., B.L. (A d’éirigh as an gCoiste an 26 Feabhra 2021) 

An tUas. Chris Enright, an tArd-Stiúrthóir, EFÉ 

An tUas. John O’Dwyer, an Leas-Choimisinéir Cosanta Sonraí 

An tUas. Thomas Anthony Quilter, iar-Choimisinéir Cúnta an Gharda 
Síochána agus iar-Cheannaire Bhiúró Teicniúil an Gharda Síochána  

 

 

An Dr Maureen Smyth, iar-Stiúrthóir DNA le EFÉ 
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Roinn 3: Forléargas ar Eolaíocht Fhóiréinseach 

Éireann 
 

Is oifig ghaolmhar de chuid na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais í Eolaíocht 

Fhóiréinseach Éireann (EFÉ). Oibríonn EFÉ chun anailís eolaíoch chuimsitheach, tuairimí 

saineolaithe neamhspleácha, comhairle agus oiliúint, chun tacú leis an gcóras Ceartais 

Choiriúil in Éirinn, a sholáthar de réir na gcaighdeán idirnáisiúnta is fearr. Agus an 

tSaotharlann Dlí-Eolaíochta mar ainm uirthi, bunaíodh EFÉ sa bhliain 1975 chun seirbhís 

eolaíochta a sholáthar don Chóras Ceartais Choiriúil trí anailís a dhéanamh ar shamplaí arna 

gcur isteach ó láithreacha coireanna agus trí fhianaise shaineolach a sholáthar i dtrialacha 

coiriúla. I mí an Mheithimh 2014, leathnaíodh scóip EFÉ faoin Acht um Cheartas Coiriúil 

(Fianaise Dlí-Eolaíochta agus Córas Bunachair Sonraí DNA), 2014. Faoi Acht 2014, ainmnítear 

EFÉ mar choimeádaí an Bhunachair Sonraí DNA agus athainmníodh an tSaotharlann Dlí-

Eolaíochta mar Eolaíocht Fhóiréinseach Éireann chun an fheidhm níos leithne sin a aithint. 

I mí na Nollag 2019, aistríodh an fhreagracht i leith seirbhísí Méarlorg agus Doiciméad agus 

Lámhscríbhneoireachta ó Bhiúró Náisiúnta Teicniúil an Gharda Síochána chuig EFÉ. Leis sin, 

comhdhlúthaíodh formhór na hoibre fóiréinsí saotharlannbhunaithe atá faoi chúram EFÉ. Tá 

200 ball foirne ag EFÉ faoi láthair, lena n-áirítear comhaltaí den Gharda Síochána atá ar 

iasacht, eolaithe agus anailísithe atá oilte i dtástáil fhóiréinseach agus i dteicnící 

tuairisceoireachta, le tacaíocht ó ghairmithe riaracháin. 

Trí theicneolaíocht DNA a úsáid, rannchuidíonn EFÉ le himscrúduithe ar chineálacha éagsúla 

coireanna, lena n-áirítear coireanna lena mbaineann foréigean agus ionsaí gnéasach. 

Baintear úsáid as an teicneolaíocht sin, mar aon le cineálacha eile rianfhianaise, e.g., péint, 

gloine agus snáithíní teicstíleacha, i gcásanna ar nós buirgléireachtaí, robálacha, airm tine 

agus soláthar drugaí neamhdhleathacha freisin. B’ionann an líon cásanna a cuireadh isteach 

chuig EFÉ agus níos mó ná 25,600 cás sa bhliain 2021. Is méadú 55% é sin i gcomparáid leis 

an líon sa bhliain 2018. Ní áirítear leis sin samplaí tagartha bithmhéadraí amhail samplaí FTA 

DNA agus samplaí Mhéarloirg PC65. D’eisigh EFÉ níos mó ná 23,800 tuairisc fhóiréinseach sa 
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bhliain 2021. Is méadú 85% é sin i gcomparáid leis an líon sa bhliain 2018. Tháinig an méadú 

sin as an bhfás as cuimse i seirbhísí DNA a soláthraíodh thar an tréimhse (rud ar ar tháinig 

méadú 54%), as an bhfás sa líon tuairiscí drugaí a eisíodh (rud ar ar tháinig méadú 35%) agus 

as Imscrúduithe Méarlorg agus Doiciméad agus Lámhscríbhneoireachta a chomhtháthú 

isteach in EFÉ. 

Tá EFÉ lonnaithe faoi láthair i gCeanncheathrú an Gharda Síochána i bPáirc an Fhionnuisce. 

Agus í faoi fhormhaoirsiú ag Oifig na nOibreacha Poiblí, cuireadh tús i mí an Mhárta 2020 le 

saoráid fhóiréinseach shaintógtha ag Campas Bhacastúin i gContae Chill Dara a thógáil agus 

tá sí ag druidim lena cur i gcrích. Tar éis an foirgneamh a chur i gcrích go substaintiúil, 

cuirfidh EFÉ an feistiú agus an domhainghlanadh i gcrích agus cuirfidh sí tús le huirlisí a 

choimisiúnú agus a bhailíochtú. Tá sé beartaithe ag EFÉ go gcreidiúnófaí an láthair nua agus 

go n-eiseofaí na chéad tuairiscí fóiréinseacha creidiúnaithe (nach mbaineann le DNA) faoi 

dheireadh na bliana 2022. Déanfar an t-aistriú chuig an bhfoirgneamh nua de réir a chéile 

chun go gcoimeádfaidh EFÉ soláthar seirbhíse ar bun ó na láithreacha reatha, agus creidiúnú 

á ghnóthú le haghaidh gach seirbhíse fóiréinsí ag an láthair nua. Táthar ag súil leis go 

gcuirfear an t-aistriú i gcrích faoi shamhradh na bliana 2023. 

Bunaíodh Conradh Prüm sa bhliain 2005 chun an comhar trasteorann idir Ballstáit AE a 

ghéarú, go háirithe maidir le sceimhlitheoireacht, coireacht trasteorann agus imirce 

neamhdhleathach a chomhrac. Faoi Chonradh Prüm, tá oibleagáid ar na Ballstáit cearta 

rochtana uathoibrithe a thabhairt dá chéile ar phróifílí DNA daoine faoi dhrochamhras agus 

smál coire atá ina mBunachar Sonraí DNA náisiúnta.  Tá feidhm ag Conradh Prüm freisin 

maidir le sonraí méarlorg agus clárú feithiclí a mhalartú. Tá mionsonraí maidir le sonraí a 

chomhroinnt faoi Chonradh Prüm leagtha amach i gConradh AE, i gCinneadh 2008/615/CGB 

ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008 agus i gCinneadh 2008/616/CGB ón gComhairle an 23 

Meitheamh 2008. Tá Pointe Teagmhála Náisiúnta (NCP) láraithe aonair ag gach tír atá 

páirteach i bhfaisnéis DNA a chomhroinnt. Is é EFÉ an comhlacht sin in Éirinn. I mí Dheireadh 

Fómhair 2019, tháinig malartú sonraí Prüm i bhfeidhm maidir leis an Ostair. Faoi dheireadh 

na bliana 2021, leathnaíodh malartú beo sonraí chuig 10 dtír eile (an Laitvia, an Ísiltír, an 

Ríocht Aontaithe, an tSlóvaic, an Pholainn, an tSualainn, an Eastóin, Málta, an Ghearmáin 

agus an Fhrainc) agus tá sé beartaithe tuilleadh leathnaithe a dhéanamh sa bhliain 2022. 
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Comhalta bunaidh de Ghréasán Eorpach na nInstitiúidí Dlí-Eolaíochta agus de Chomhlachas 

na Soláthraithe Seirbhísí Dlí-Eolaíochta is ea EFÉ. Tá na heagraíochtaí sin dírithe ar na 

caighdeáin idirnáisiúnta is fearr maidir le cleachtais fhóiréinseacha agus taighde fóiréinseach 

a fhorbairt agus a chomhroinnt i measc a gcomhaltaí. Tá foireann EFÉ gníomhach sna 

meithleacha iomchuí uile de chuid Ghréasán Eorpach na nInstitiúidí Dlí-Eolaíochta agus 

Chomhlachas na Soláthraithe Seirbhísí Dlí-Eolaíochta. Maidir leis an gcaidreamh idirnáisiúnta 

sin, tá sé tábhachtach chun a chinntiú gur bunaithe ar an taighde eolaíoch is déanaí agus ar 

an gcleachtas idirnáisiúnta is fearr a bheidh an fhianaise shaineolach a thíolactar. 

Tá EFÉ creidiúnaithe de réir ISO 17025: 2017 agus tá deimhniú óir ‘Scothsheirbhís ó 

Scothfhostaithe’ aici. 

  



 

9 
 

      

Roinn 4: Rialachas 
 

Tá an Coiste Formhaoirsithe um an gCóras Bunachair Sonraí DNA neamhspleách i 

gcomhlíonadh a fheidhmeanna agus, de réir sceideal 1 den Acht um Cheartas Coiriúil 

(Fianaise Dlí-Eolaíochta agus Córas Bunachair Sonraí DNA), 2014 (Acht 2014), agus de réir 

fhorálacha an Achta, rialálann an Coiste a nósanna imeachta féin. Gníomhaíonn an Coiste i 

gcónaí ar mhaithe leis an gCóras Bunachair Sonraí DNA agus le sláine an Chórais Bunachair 

Sonraí DNA.  

Tá téarmaí comhaltais an Choiste leagtha amach i Sceideal 1 d’Act 2014. Tá freagracht ar an 

Aire Dlí agus Cirt as an bpróiseas um chomhaltaí a roghnú chuig an gCoiste agus, dá bhrí sin, 

tá ceapacháin chuig an gCoiste ar aon dul le cleachtais na Roinne Dlí agus Cirt, agus aird á 

tabhairt ar chomhionannas inscne, éagsúlacht agus cuimsiú a chur chun cinn.  

De réir sceideal 1 d’Acht 2014, tionólann an Coiste cibé líon cruinnithe is gá chun a 

fheidhmeanna a chomhlíonadh agus déanann sé cibé socruithe is cuí leis maidir le seoladh a 

chuid cruinnithe. Thionóil an Coiste sé chruinniú le linn na bliana 2021. Cuireadh na 

cruinnithe uile ar siúl trí Zoom mar thoradh ar shrianta COVID-19. Is féidir taifead de dhátaí 

na gcruinnithe agus taifead de fhreastal an Choiste ar na cruinnithe a fheiceáil sa tábla thíos.  

 09/02/2021 13/04/2021 30/06/2021 21/09/2021 26/10/2021 14/12/2021 

CM T T T T T T 

DD T N/B N/B N/B N/B N/B 

CE T T T T T T 

JOD T T T T T T 

TQ T T T T T T 

MS T T T T T T 

*Tábla 1*Seastar do gach comhalta den Choiste lena n-inisealacha. Tugann ‘T’ le fios gur 

fhreastail an comhalta ar an gcruinniú. Tugann ‘N’ le fios nár fhreastail an comhalta ar an 

gcruinniú. Ciallaíonn ‘N/B’ ‘Neamhbhainteach’.  

Bhí cruinniú Zoom ag an gCoiste le baill den Oifig Náisiúnta um Chomhordú Fóiréinseach le 

linn chruinniú mhí Dheireadh Fómhair. 
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Bhuail an Coiste trí Zoom le Drew Harris, Coimisinéir an Gharda Síochána, agus leis an 

mBleachtaire Ard-Cheannfoirt Cleary le linn chruinniú mhí na Nollag.   
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Roinn 5: Feidhmeanna an Choiste  
 

Foráiltear le halt 71 den Acht um Cheartas Coiriúil (Fianaise Dlí-Eolaíochta agus Córas 

Bunachair Sonraí DNA), 2014, do bhunú an Choiste Formhaoirsithe um an gCóras Bunachair 

Sonraí DNA (dá ngairtear “an Coiste” san Acht) chun an raon feidhmeanna a shanntar do 

Choiste den sórt sin leis an Acht a chomhlíonadh.  

Foráiltear le halt 72(1) den Acht go ndéanfaidh an Coiste formhaoirsiú ar bhainistiú agus 

oibriú an Chórais Bunachair Sonraí DNA chun sláine agus slándáil an Chórais a choimeád ar 

bun agus, chun na gcríoch sin, deimhneoidh sé dó féin go bhfuil forálacha Acht 2014 i ndáil 

leis an gCóras á gcomhlíonadh.  

Foráiltear le fo-ailt (a) go (g) go huile d’alt 72(2) gurb amhlaidh, gan dochar do 

ghinearáltacht fho-alt (1), a dhéanfaidh an Coiste formhaoirsiú— 

a) ar na socruithe a úsáideann Stiúrthóir EFÉ i ndáil le samplaí arna dtógáil faoin Acht 

seo a fháil, a láimhseáil, a tharchur agus a stóráil chun próifílí DNA a ghiniúint lena n-

iontráil sa Chóras Bunachair Sonraí DNA, 

b) ar na nósanna imeachta a úsáideann Stiúrthóir EFÉ i ndáil le próifílí DNA a ghiniúint ó 

na samplaí arna dtógáil faoin Acht seo, agus ar rialú cáilíochta agus dearbhú 

cáilíochta na nósanna imeachta sin, chun a chinntiú go gcomhlíonann siad an 

cleachtas idirnáisiúnta is fearr, 

c) ar na bearta a úsáideann Stiúrthóir EFÉ chun a chinntiú nach bhfaighidh aon duine 

rochtain ar an gCóras Bunachair Sonraí DNA go míchuí, nach n-úsáidfear na próifílí 

DNA agus an fhaisnéis arna n-iontráil sa Chóras ach chun na gcríoch a cheadaítear 

leis an Acht seo agus nach nochtfar iad go míchuí d’aon duine, 

d) ar an modh ina ndéanann Stiúrthóir EFÉ torthaí na gcuardach ar an gCóras Bunachair 

Sonraí DNA a thuairisciú don Gharda Síochána, don Choimisiún Ombudsman nó do 

chróinéir, de réir mar is cuí, 

e) ar na cleachtais agus na nósanna imeachta a úsáideann Stiúrthóir EFÉ chun a chinntiú 

go ndéantar samplaí arna dtógáil faoin Acht seo chun próifílí DNA a ghiniúint lena n-

iontráil sa Chóras Bunachair Sonraí DNA a dhíothú agus go ndéantar na próifílí DNA 

arna nginiúint ó na samplaí sin a bhaint den Chóras sin, de réir Chuid 10 den Acht, 

f) ar na cleachtais agus na nósanna imeachta a úsáideann Stiúrthóir EFÉ in oibriú 

Chaibidlí 2 agus 7 de Chuid 12 den Acht, agus 

g) ar na cleachtais agus na nósanna imeachta a úsáideann Stiúrthóir EFÉ in oibriú alt 4 

den Acht. 
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Roinn 6: Obair an Choiste Formhaoirsithe  
 

Thionóil an Coiste sé chruinniú le linn na bliana 2021. Cuireadh gach ceann ar siúl go cianda 

trí Zoom mar gheall ar shrianta na paindéime.  

Ag gach cruinniú, áiríodh na nithe seo a leanas leis na míreanna caighdeánacha a bhí ar an 

gclár oibre:  

 Slándáil agus Slándáil TF  

 Staitisticí ón Oifig Náisiúnta um Chomhordú Fóiréinseach 

 Staitisticí ó EFÉ  

 An t-eolas is deireanaí ar Chonradh Prüm 

 An t-eolas is deireanaí ar thógáil na saoráide nua i mBacastún 

 Cosaint sonraí agus an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí  

 Comhlíonadh ailt 41 agus 42 d’Acht 2014 

Slándáil  
 

Mír thosaíochta don Choiste ar fud na bliana 2021 agus i láthair na huaire fós is ea saincheist 

na slándála i gcoitinne agus, go háirithe maidir le bonneagar agus córais Teicneolaíocht 

Faisnéise EFÉ, i gcomhthéacs an leacaithe fearainn atá le déanamh ar fhearann 

Teicneolaíocht Faisnéise EFÉ isteach i bhfearann na Roinne Dlí agus Cirt. Bhí sé beartaithe, 

agus bhíothas ag súil leis, go gcuirfí an leacú fearainn i gcrích roimh dheireadh na bliana 

2021. Bhí sé iarrtha roimhe sin ag an gCoiste go gcuirfí bréagionsaí tástála slándála 

neamhspleách ar an gcóras i gcrích tar éis an leacaithe fearainn sin. Amhail an 31 Nollaig 

2021, ní curtha i gcrích fós atá an leacú fearainn nó an bréagionsaí tástála slándála. 

Admhaítear gur gnóthas ríchasta é sin agus go mbaineann méid an-mhór oibre leis. 

B’iontach a bhí an dua a chuir Stiúrthóir agus foireann EFÉ agus a macasamhail d’aonad sa 

Roinn Dlí agus Cirt isteach ar mhaithe leis an tionscadal sin a chur i gcrích ar bhealach rathúil 

tráthúil. Mar sin féin, is cúis díomá é gurb amhlaidh, amhail an 31 Nollaig 2021, nach curtha i 

gcrích fós atá an leacú fearainn, go háirithe nuair atáthar ag tabhairt aird ar an bhfíric go 

bhfuil EFÉ ar tí aistriú chuig an tsaoráid nua i mBacastún i lár an tsamhraidh 2022.  
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Beidh an ní sin ina phríomhfhócas don Choiste fós sa bhliain 2022.  

Rinneadh méid suntasach oibre freisin maidir le córais slándála i gcoitinne i gcomhthéacs an 

cheanglais go n-oibreodh roinnt ball foirne de EFÉ go cianda ó am go chéile chun na 

ceanglais scartha sóisialta san áit oibre a chomhlíonadh. Rinneadh obair fhairsing maidir le 

treochlár TFC a dhearadh le haghaidh aistriú sásúil chuig an tsaoráid nua i mBacastún sa 

bhliain 2022. 

Staitisticí ón Oifig Náisiúnta um Chomhordú Fóiréinseach 
 

Ar fud na bliana 2021, lean an Oifig Náisiúnta um Chomhordú Fóiréinseach le tuairiscí 

staidrimh chun dáta agus anailísí maidir le samplaí agus taifid DNA (agus tagairt ar leith á 

déanamh do shamplaí nár cuireadh isteach) a sholáthar don Choiste roimh gach cruinniú dá 

chuid. Chuaigh siad sin chun fíorthairbhe d’obair an Choiste. Cé go bhfuil aghaidh le tabhairt 

ar roinnt ábhar imní fós, rinne an Garda Síochána agus an Oifig Náisiúnta um Chomhordú 

Fóiréinseach bearta agus rinne siad nósanna imeachta a thabhairt isteach agus a chur chun 

feidhme, ar nithe iad sin a raibh tionchar suntasach acu ar fhormhór na Ranna den Gharda 

Síochána. Dá ainneoin sin, tá saincheisteanna imní ann fós i ndáil le dornán Ranna maidir leis 

an líon samplaí nach mbíonn siad ag cur isteach, agus coinneoidh an Coiste an ní sin faoi 

athbhreithniú.  

Ba mhaith leis an gCoiste an Garda Síochána agus an Oifig Náisiúnta um Chomhordú 

Fóiréinseach a mholadh as a gcuid oibre sa réimse sin agus buíochas a ghabháil leis an Oifig 

Náisiúnta go háirithe as na tuairiscí luachmhara chun dáta agus an tacaíocht luachmhar a 

thug sí.  

Staitisticí ó EFÉ  
 

Ag gach cruinniú sa bhliain 2021, thug Stiúrthóir agus foireann EFÉ faisnéis staitistiúil 

mhionsonraithe don Choiste faoi oibriú an Bhunachair Sonraí DNA. Áiríodh leis an bhfaisnéis 

sin an líon samplaí a tógadh, na hAilt d’Acht 2014 faoinar tógadh na samplaí, an líon samplaí 

agus próifílí DNA a scriosadh/a baineadh, agus miondealú ar an líon cásanna ar rannchuidigh 

an chabhair ó mhacasamhlacha DNA leo agus ar chatagóir na gcásanna sin. Teastaíonn ó 

fhoireann EFÉ anailís chúramach mhionsonraithe a dhéanamh chun tuairiscí den sórt sin a 
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ullmhú agus, chuige sin, ba mhaith leis an gCoiste a bhuíochas a ghabháil léi. Arís, téann a 

cuid oibre chun fíorthairbhe d’obair an Choiste.  

Amhail an 31 Nollaig 2021, bhí 58,703 phróifíl DNA ann ar an mBunachar Sonraí DNA 

Náisiúnta (ba é 49,369 bpróifíl an líon ag deireadh na bliana 2020). Amhail an 31 Nollaig 

2021, bhí 43,471 phróifíl DNA ann ar an Innéacs Tagartha (ba é 36,196 phróifíl an t-iomlán 

ag deireadh na bliana 2020).  

Chabhraigh an Bunachar Sonraí le 920 imscrúdú san iomlán sa bhliain 2021.  

Conradh Prüm 
 

Amhail an 31 Nollaig 2021, bhí EFÉ ag comhroinnt Sonraí DNA le 11 tír faoi chomhaontú 

malartaithe sonraí Prüm.  

Tír An Dáta ar ar Tosaíodh an Malartú Sonraí 

DNA le hÉirinn 

An Ostair  2/10/2019 

An Ísiltír  7/2/2020 

An Ríocht Aontaithe 19/03/2020 

An Laitvia 19/08/2020 

An tSlóvaic 11/11/2020 

An Pholainn 27/11/2020 

An tSualainn 30/11/2020 

An Eastóin 4/12/2020 

Málta 17/03/2021 

An Ghearmáin 30/04/2021 

An Fhrainc 06/08/2021 

*Tábla 2* 

Tá na torthaí ar Shonraí DNA a chomhroinnt ag dul chun tairbhe do na rannpháirtithe uile go 

frithpháirteach. Táthar ag baint torthaí suntasacha amach as an gcomhroinnt sonraí leis an 

Ríocht Aontaithe go háirithe.  



 

15 
 

      

Tá tús curtha le plé leis an bPortaingéil, leis an gCróit agus leis an bhFionlainn, ach ní 

dhéanfar tuilleadh leathnaithe go dtí go mbeidh an t-uasghrádú atá le déanamh ar CODIS 9 

curtha i gcrích. 

[Is é CODIS an t-acrainm le haghaidh an Chórais Chomhcheangailte Innéacs DNA – an 

feidhmchlár bunachair sonraí le haghaidh bhunachar sonraí náisiúnta na hÉireann agus le 

haghaidh breis agus 50 bunachar sonraí náisiúnta eile. D’fhorbair an Biúró Feidearálach 

Imscrúdaithe na bogearraí, déanann sé iad a choimeád ar bun agus a fheabhsú agus eisítear 

iad chuig úsáideoirí náisiúnta údaraithe in eisiúintí tréimhsiúla oifigiúla.] 

Bacastún 
 

Amhail an 31 Nollaig 2021, táthar ag leanúint le dul chun cinn sármhaith a dhéanamh ar 

shaoráid nua EFÉ i mBacastún, agus tá sí le cur i gcrích de réir an sceidil agus de réir an 

bhuiséid i lár an tsamhraidh 2022. I bhfianaise na srianta forleathana a d’eascair as paindéim 

COVID-19 agus na ndúshlán a bhfuil an tionscal ag déileáil leo maidir le teacht ar ábhair, is é 

atá sa dul chun cinn sin ná dea-léiriú ar thiomantas agus treallús Stiúrthóir agus fhoireann 

EFÉ agus ar thiomantas agus treallús Oifig na nOibreacha Poiblí. 

Cé go bhfuil an t-aistriú fisiciúil le cur ar siúl i samhradh na bliana 2022, meastar go 

dtógfaidh sé roinnt míonna chun an tréimhse coimisiúnaithe a chur i gcrích.  

Cosaint Sonraí agus an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí  
 

Ag gach cruinniú, pléadh impleachtaí Cosanta Sonraí agus an Rialacháin Ghinearálta maidir 

le Cosaint Sonraí agus níor tarraingíodh aon ábhair imní shuntasacha anuas.  

Ailt 41 agus 42 d’Acht 2014 
 

Coinníodh oibriú ailt 41 agus 42 d’Acht 2014 faoi athbhreithniú. Tugadh faoi deara go raibh 

cur isteach suntasach ann ar shamplaí a thógáil ó earcaigh chuig an nGarda Síochána/ó 

chomhaltaí nuacheaptha den Gharda Síochána mar thoradh ar phaindéim COVID-19. 

Rinneadh plé fada ar an tsaincheist le Drew Harris, Coimisinéir an Gharda Síochána, agus leis 

an mBleachtaire Ard-Cheannfoirt Cleary nuair a bhuail an Coiste leo i mí na Nollag, agus 
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cuireadh in iúl gur cheart tógáil samplaí a atosú a luaithe is féidir. Tugadh faoi deara gurb 

amhlaidh, amhail an 31 Nollaig 2021, atáthar ag cur bailchríoch ar Phrótacal i ndáil leis an 

tsaincheist sin. Coinneofar an ní faoi athbhreithniú.  

Alt 31 d’Acht 2014 
 

Le linn na bliana, tarraingíodh aird an Choiste ar fhorálacha alt 31 d’Acht 2014, a bhaineann 

le samplaí DNA a thógáil ó chiontóirí ciontaithe a bhfuil pianbhreitheanna príosúnachta á 

gcur isteach acu agus a bhfuil feidhm ag forálacha Chuid 4 d’Acht 2014 maidir leo. Tá an 

Coiste den tuairim gurb amhlaidh, maidir leis an tsaincheist um shamplaí a thógáil ó 

chiontóirí ciontaithe faoi alt 31 d’Acht 2014, atá sé á déanamh chun críocha Innéacs 

Tagartha an Chórais Bunachar Sonraí DNA a líonadh. Dá bhrí sin, is ní é a bhaineann le 

coimeád ar bun agus sláine an Chórais agus is ní é atá le hathbhreithniú ag an gCoiste. 

 Scríobh an Coiste chuig Ard-Stiúrthóir Sheirbhís Phríosúin na hÉireann i mí na Bealtaine 

agus i mí an Mheithimh 2021 chun soiléiriú a iarraidh maidir leis na beartais, na prótacail 

agus na cleachtais atá i bhfeidhm faoi láthair ina leith sin i Seirbhís Phríosúin na hÉireann. 

D’aithin Ard-Stiúrthóir Sheirbhís Phríosúin na hÉireann na hoibleagáidí atá ar Sheirbhís 

Phríosúin na hÉireann faoi na hailt iomchuí d’Acht 2014 samplaí a thógáil ó phríosúnaigh atá 

á gcoinneáil. Dheimhnigh sí freisin gur chuir Seirbhís Phríosúin na hÉireann nósanna 

imeachta agus córais i bhfeidhm tar éis thosach feidhme Acht 2014 chun tús a chur le bailiú 

cuí samplaí. Ba iad comhaltaí de Ghrúpa Tacaíochta Oibríochtúla Sheirbhís Phríosúin na 

hÉireann ar sannadh freagracht dóibh as na samplaí DNA a bhailiú agus ar chuir EFÉ oiliúint 

orthu ina leith sin na daoine a chuir tús le samplaí a thógáil sna míonna deiridh den bhliain 

2015. Lean baill foirne oilte le samplaí DNA a thógáil go dtí na míonna tosaigh den bhliain 

2020, tráth a scoireadh de shamplaí a thógáil mar thoradh ar thús phaindéim COVID-19.  

Sa litir freagra uaithi, thagair an tArd-Stiúrthóir do na nithe sin agus dheimhnigh sí go bhfuil 

na beartais agus cleachtais iomchuí faoi athbhreithniú agus go bhfuil sí ag tabhairt a hairde 

orthu. 

Amhail an 31 Nollaig 2021, tá an Coiste ag leanúint leis an ní sin a choinneáil faoi 

athbhreithniú gníomhach.  
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Roinn 7: Fionnachtana an Choiste 
 

1. Tá gach comhalta den Choiste den tuairim nach féidir an iomarca béime a chur ar 

thábhacht an Chórais Bunachair Sonraí DNA agus go mbíonn sé riachtanach i gcónaí 

sláine agus éifeachtacht an chórais a chothabháil agus a chosaint. Bíonn ag méadú ar an 

méid atá an córas Ceartais Choiriúil in Éirinn ag brath ar obair an Chórais Bunachair 

Sonraí DNA chun coireacht thromchúiseach a imscrúdú agus a ionchúiseamh araon. 

Tuigeann an Coiste na freagrachtaí atá air faoi Acht 2014 agus tá sé tiomanta dá 

oibleagáidí reachtúla a chomhlíonadh go feadh a chumais.  

 

2. Taispeántar sna fionnachtana go dtí seo a luachmhaire atá an Córas Bunachair Sonraí 

DNA maidir le coireacht a chomhrac. Líontar an bunachar sonraí le samplaí arna dtógáil 

ó dhaoine atá faoi dhrochamhras i leith cionta coiriúla tromchúiseacha nó a ciontaíodh 

iontu agus le samplaí arna dtógáil ó láithreacha coire. Is é 58,703 phróifíl an líon próifílí 

DNA a bhí ar an mBunachar Sonraí DNA Náisiúnta amhail an 31 Nollaig 2021. Tá an figiúr 

sin comhdhéanta díobh seo a leanas: 43,471 phróifíl ar an Innéacs Tagartha (lena n-

áirítear na catagóirí samplaí seo: Samplaí Daoine Aithnide faoi Dhrochamhras; Samplaí 

Ciontóirí Ciontaithe; agus Samplaí Shaorálaithe Alt 28); 9,727 bpróifíl ar an Innéacs Smál 

Coire (lena n-áirítear na catagóirí samplaí seo: Samplaí Fóiréinseacha Aithnide; Samplaí 

Fóiréinseacha Neamhaithnide; Samplaí Meascáin Fhóiréinsigh; agus samplaí STRmix); 

4,559 bpróifíl ar an Innéacs Díothachta (lena n-áirítear na catagóirí samplaí seo: Samplaí 

EFÉ; Samplaí an Gharda Síochána; Samplaí Imscrúdaitheoirí Láithreach Coire an Gharda 

Síochána; Samplaí Choimisiún Ombudsman an Gharda Síochána; agus Samplaí Dhaoine 

Forordaithe Alt 44); agus 946 phróifíl ar an Innéacs Céannachta (lena n-áirítear próifílí ó 

na catagóirí seo: daoine atá ar iarraidh; taisí daonna neamhaitheanta; agus gaolta).  

Tháinig méadú ó 36,196 phróifíl ag deireadh na bliana 2020 go 43,471 phróifíl ag 

deireadh na bliana 2021 ar an líon próifílí a bhí san Innéacs Tagartha. Cuirtear san 

áireamh san fhigiúr sin an líon próifílí DNA a scriosadh i gcomhréir le forálacha Acht 2014 

thar an tréimhse sin. Sa bhliain 2021, díothaíodh 11,402 shampla agus baineadh 5,671 

phróifíl den Bhunachar Sonraí.  
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Is féidir dhá mhacasamhail ionchasacha a bheith ann nuair a chuirtear próifíl bhreise leis 

an mBunachar Sonraí – is féidir gur macasamhail dá chéile iad smál coire amháin agus 

smál coire eile, rud a thugann le fios go bhfuil nasc ann idir coireanna; nó is féidir gur 

macasamhail dá chéile iad an smál coire agus duine, rud a thugann le fios go bhfuil nasc 

ann idir an duine agus an choir. Ar an iomlán, sainaithníodh 759 n-amas leis an 

mBunachar Sonraí DNA sa bhliain 2021, agus baineadh leas as i 920 imscrúdú. Bíonn 

acmhainn réitigh coireanna an Bhunachair Sonraí DNA ag fás agus, amhail deireadh na 

bliana 2021, nascfar 48 gcinn as gach 100 sampla Láithreach Coire le duine.  

3. Tá an Coiste sásta le bainistiú agus oibriú an Chórais Bunachair Sonraí DNA maidir le halt 

72(2)(a), eadhon na socruithe a úsáideann Stiúrthóir EFÉ i ndáil le samplaí arna dtógáil 

faoi Acht 2014 a fháil, a láimhseáil, a tharchur agus a stóráil chun próifílí DNA a ghiniúint 

lena n-iontráil sa Chóras Bunachair Sonraí DNA, agus maidir le halt 72(2)(b), eadhon rialú 

cáilíochta agus dearbhú cáilíochta na nósanna imeachta sin.  

Bhí sé de rún ag an gCoiste cuairt a thabhairt ar shaoráidí EFÉ le linn na bliana 2021. Ní 

rabhthas in ann déanamh amhlaidh, áfach, mar gheall ar shrianta phaindéim COVID-19. 

Tá an Coiste ag tnúth le dul i mbun na cuairte sin a luaithe is indéanta. 

4. Tá an Coiste sásta le cúrsaí a bhaineann le halt 72(2)(c), eadhon na bearta a úsáideann 

Stiúrthóir EFÉ chun a chinntiú nach bhfaighidh aon duine rochtain ar an gCóras 

Bunachair Sonraí DNA go míchuí, nach n-úsáidfear na próifílí DNA agus an fhaisnéis arna 

n-iontráil sa Chóras ach chun na gcríoch a cheadaítear le hAcht 2014 agus nach nochtfar 

iad go míchuí d’aon duine. Leanann an Coiste le béim a leagan ar thábhacht an chórais 

slándála mar chuid dhílis de chlár Teicneolaíocht Faisnéise EFÉ, agus is leagtha amach i 

Ranna 1 agus 6 den Tuarascáil seo atá na hábhair imní a cuireadh in iúl i ndáil leis an ní 

sin.  

 

5. Tá an Coiste sásta le cúrsaí a bhaineann le halt 72(2)(d), eadhon an modh ina ndéanann 

Stiúrthóir EFÉ na torthaí ar an gCóras Bunachair Sonraí DNA a thuairisciú don Gharda 

Síochána, don Choimisinéir Ombudsman nó do Chróinéir, de réir mar is cuí.  
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6. Tá an Coiste sásta le cúrsaí a bhaineann le halt 72(2)(e), eadhon na cleachtais agus na 

nósanna imeachta a úsáideann Stiúrthóir EFÉ chun a chinntiú go ndéantar samplaí arna 

dtógáil faoi Acht 2014 chun próifílí DNA a ghiniúint lena n-iontráil sa Chóras Bunachair 

Sonraí DNA a dhíothú agus go ndéantar na próifílí DNA arna nginiúint ó na samplaí sin a 

bhaint den Chóras sin de réir Chuid 10 d’Acht 2014. Cuireadh staitisticí maidir leis an ní 

sin faoi bhráid an Choiste go tráthrialta roimh chruinnithe sa bhliain 2021.  

 

7. Tá an Coiste sásta le cúrsaí a bhaineann le halt 72(2)(f) agus (g), eadhon cuardach 

uathoibrithe próifílí DNA agus comparáid uathoibrithe próifílí DNA. Faoi Chonradh Prüm, 

tá malartú déthaobhach ar bun leis an Ostair ó mhí Dheireadh Fómhair 2019 i leith. 

Cuireadh seacht dtír eile leis sa bhliain 2020, eadhon an Laitvia, an Ísiltír, an Ríocht 

Aontaithe, an tSlóvaic, an Pholainn, an tSualainn agus an Eastóin. Cuireadh trí thír eile 

leis sa bhliain 2021, eadhon Málta, an Ghearmáin agus an Fhrainc. I dTábla 3, tugtar 

achoimre ar na macasamhlacha uathoibrithe a tháinig chun cinn sa bhliain 2021 de bharr 

an mhalartaithe leis na tíortha sin.  

Bhí 877 macasamhail ann sa bhliain 2021, agus macasamhlacha Smál Coire ar Bhunachar 

Sonraí na hÉireann agus dhuine Prüm dá chéile; macasamhlacha Smál Coire Prüm agus 

duine ar Bhunachar Sonraí na hÉireann dá chéile; agus macasamhlacha Smál agus Smál 

Prüm dá chéile á gcur san áireamh. Thángthas ar fhormhór mór na macasamhlacha sin 

sna sonraí ó Bhunachar Sonraí Náisiúnta na Ríochta Aontaithe.  

[Ba nuair a bhí an Ríocht Aontaithe ina Ballstát den Aontas Eorpach fós a bunaíodh na 

naisc dhéthaobhacha reatha leis an Ríocht Aontaithe maidir le cuardach uathoibrithe 

agus comparáid uathoibrithe próifílí DNA agus sonraí dachtalascópacha. Laistigh de 

chreat dlíthiúil an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus 

Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, féadfaidh na Ballstáit 

sonraí DNA agus sonraí dachtalascópacha a sholáthar don Ríocht Aontaithe go dtí an 30 

Meitheamh 2022, faoina bhféadfaidh na Ballstáit a roghnú go nglacfadh siad páirt i 

malartú níos buaine. Roghnaigh Éire páirt a ghlacadh ann de réir an Chinnidh ón 

gComhairle.] 
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Ní mór do EFÉ tuarascáil leantach ar leith a ullmhú tar éis gach macasamhail a aimsiú 

agus, maidir le haon obair imscrúdúcháin bhreise, déanann Interpol í nó déantar í trí 

chainéil Chúnaimh Dhlíthiúil Fhrithpháirtigh.  

  



 

21 
 

      

 

Staitisticí maidir le Macasamhlacha Prüm, 2021 

Tír Macasamhlacha 
Smál Coire ar 
Bhunachar Sonraí na 
hÉireann agus 
Dhuine Prüm dá 
chéile 

Macasamhlacha 
Smál Coire Prüm 
agus Duine ar 
Bhunachar Sonraí na 
hÉireann dá chéile 

Macasamhlacha 
Smál Coire Prüm 
agus Smál Coire ar 
Bhunachar Sonraí na 
hÉireann dá chéile 

An Ostair 22 15 3 

An Laitvia 1 1 0 

An Ísiltír 15 10 6 

An Ríocht Aontaithe 411 173 33 

An tSlóvaic 1 2 0 

An Pholainn 4 4 1 

An tSualainn 2 12 1 

An Eastóin  0 0 0 

Málta 0 0 0 

An Ghearmáin 12 68 9 

An Fhrainc 16 52 3 

Iomlán 484 337 56 

*Tábla 3* 

Léirítear i dTábla 3 an tábhacht agus an éifeachtacht a bhaineann le tionscadal Chonradh 

Prüm a chur ar aghaidh. Dá ainneoin sin, ní fhéadfar aon tíortha eile a chur leis go dtí go 

mbeidh an t-uasghrádú atá le déanamh ar CODIS 9 curtha i gcrích. Tá sé sin ag fanacht 

go dtí go n-éireoidh leis an leacú fearainn a luadh cheana féin sa tuarascáil seo. Tá tús 

curtha cheana féin le réamhphlé leis an bPortaingéil, leis an gCróit agus leis an 

bhFionlainn.  

8. Maidir leis an tsaincheist um shamplaí nár cuireadh isteach, rud ar leagadh béim air i 

dTuarascáil Bhliantúil 2019 agus a ndearnadh tagairt dó i dTuarascáil Bhliantúil 2020, tá 

an Coiste sásta gurb amhlaidh, de bharr na moltaí iomchuí a cuireadh chun feidhme, a 

cuireadh feabhas an-dearfach ar an tsaincheist sin.  

 

9. Maidir le hAilt 41 agus 42 d’Acht 2014 (samplaí a thógáil ó phearsanra an Gharda 

Síochána le haghaidh an Innéacs Díbreachta, idir an Garda Síochána agus 

Imscrúdaitheoirí Láithreach Coire), tarraingíodh an ní sin anuas an athuair le linn 

chruinniú an Choiste le Drew Harris, Coimisinéir an Gharda Síochána, agus leis an 
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mBleachtaire Ard-Cheannfoirt Cleary i mí na Nollag. Admhaítear gur thángthas ar 

dhúshláin i ndáil leis an tsaincheist sin i gcomhthéacs shrianta phaindéim COVID-19 le 

linn na mblianta 2020 agus 2021. Dá ainneoin sin, tá an tsaincheist sin ina hábhar imní 

don Choiste fós. Tugadh faoi deara le linn an chruinnithe go rabhthas ag súil leis go 

dtabharfaí Prótacal i leith an ní sin chun críche roimh i bhfad, agus táthar dóchasach go 

dtiocfaidh tuilleadh soiléire as. Tugadh faoi deara an difríocht idir na comhaltaí sin den 

Gharda Síochána a ceapadh tar éis ailt 41 agus 42 do theacht in éifeacht agus na daoine 

sin a bhí ina gcomhaltaí den Gharda Síochána cheana féin ag an am. Tugadh faoi deara 

freisin go gcuirfí tús an athuair gan mhoill le samplaí a thógáil ó na hearcaigh uile chuig 

Coláiste Oiliúna an Gharda Síochána.  

Coinneoidh an Coiste an ní sin faoi athbhreithniú.  

10. Maidir le halt 31 d’Acht 2014, a bhaineann le samplaí DNA a thógáil ó chiontóirí 

ciontaithe a bhfuil pianbhreitheanna príosúnachta á gcur isteach acu agus a bhfuil 

feidhm ag forálacha Chuid 4 d’Acht 2014 maidir leo, tá an Coiste ag fanacht le soiléiriú 

breise a fháil i ndáil le beartas, cleachtais agus nósanna imeachta Sheirbhís Phríosúin na 

hÉireann.  

Coinneoidh an Coiste an ní sin faoi athbhreithniú.  

11. Tá saoráid nua EFÉ i mBacastún le cur i gcrích i lár an tsamhraidh 2022. Tá an Coiste 

sásta go ndéanfaidh an chóiríocht agus na saoráidí saotharlainne nua, a luaithe a bheidh 

siad curtha i gcrích agus coimisiúnaithe, EFÉ a chumasú chun a ról tábhachtach a 

chomhlíonadh de réir na gcaighdeán idirnáisiúnta is airde.  

 

12. Is deimhin leis an gCoiste gurb amhlaidh, mar thoradh ar a chruinniú leis na baill den 

Oifig Náisiúnta um Chomhordú Fóiréinseach i mí Dheireadh Fómhair, is cuí atá an 

soláthar foirne reatha san Oifig Náisiúnta agus go bhfuil sé á choinneáil faoi 

athbhreithniú.  
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Aguisín A: Ailt 71-74 go huile den Acht um Cheartas Coiriúil 

(Fianaise Dlí-Eolaíochta agus Córas Bunachair Sonraí DNA), 

2014 
 

An Coiste Formhaoirsithe um an gCóras Bunachair Sonraí DNA 

71. (1) Ar thosach feidhme an ailt seo, beidh arna bhunú coiste ar a dtabharfar an Coiste 

Formhaoirsithe um an gCóras Bunachair Sonraí DNA nó, sa Bhéarla, The DNA Database 

System Oversight Committee (dá ngairtear “an Coiste” san Acht seo) chun na feidhmeanna a 

shannfar dó leis an Acht seo a chomhlíonadh. 

(2) Faoi réir na Coda seo, beidh an Coiste neamhspleách i gcomhlíonadh a fheidhmeanna. 

(3) Beidh éifeacht le Sceideal 1 i ndáil leis an gCoiste. 

Feidhmeanna an Choiste 

72. (1) Déanfaidh an Coiste formhaoirsiú ar bhainistiú agus oibriú an Chórais Bunachair 

Sonraí DNA chun sláine agus slándáil an Chórais a choimeád ar bun agus, chun na gcríoch 

sin, deimhneoidh sé dó féin go bhfuil forálacha an Achta seo i ndáil leis an gCóras á 

gcomhlíonadh. 

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), déanfaidh an Coiste formhaoirsiú— 

(a) ar na socruithe a úsáideann Stiúrthóir EFÉ i ndáil le samplaí arna dtógáil faoin Acht seo a 

fháil, a láimhseáil, a tharchur agus a stóráil chun próifílí DNA a ghiniúint lena n-iontráil sa 

Chóras Bunachair Sonraí DNA, 

(b) ar na nósanna imeachta a úsáideann Stiúrthóir EFÉ i ndáil le próifílí DNA a ghiniúint ó na 

samplaí arna dtógáil faoin Acht seo, agus ar rialú cáilíochta agus dearbhú cáilíochta na 

nósanna imeachta sin, chun a chinntiú go gcomhlíonann siad an cleachtas idirnáisiúnta is 

fearr, 

(c) ar na bearta a úsáideann Stiúrthóir EFÉ chun a chinntiú nach bhfaighidh aon duine 

rochtain ar an gCóras Bunachair Sonraí DNA go míchuí, nach n-úsáidfear na próifílí DNA agus 

an fhaisnéis arna n-iontráil sa Chóras ach chun na gcríoch a cheadaítear leis an Acht seo 

agus nach nochtfar iad go míchuí d’aon duine, 

(d) ar an modh ina ndéanann Stiúrthóir EFÉ torthaí na gcuardach ar an gCóras Bunachair 

Sonraí DNA a thuairisciú don Gharda Síochána, don Choimisiún Ombudsman nó do 

chróinéir, de réir mar is cuí, 
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(e) ar na cleachtais agus na nósanna imeachta a úsáideann Stiúrthóir EFÉ chun a chinntiú go 

ndéantar samplaí arna dtógáil faoin Acht seo chun próifílí DNA a ghiniúint lena n-iontráil sa 

Chóras Bunachair Sonraí DNA a dhíothú agus go ndéantar na próifílí DNA arna nginiúint ó na 

samplaí sin a bhaint den Chóras sin, de réir Chuid 10, 

(f) ar na cleachtais agus na nósanna imeachta a úsáideann Stiúrthóir EFÉ in oibriú Chaibidlí 2 

agus 7 de Chuid 12, agus 

(g) ar na cleachtais agus na nósanna imeachta a úsáideann Stiúrthóir EFÉ in oibriú alt 4. 

(3) Déanfaidh an Coiste, i gcomhlíonadh a fheidhmeanna faoi fho-ailt (1) agus (2), cibé 

moltaí is cuí leis i ndáil le bainistiú agus oibriú an Chórais Bunachair Sonraí DNA a chur faoi 

bhráid an Aire agus Stiúrthóir EFÉ, de réir mar is cuí. 

(4) Féadfaidh an Coiste agus, má iarrann an tAire amhlaidh air, déanfaidh an Coiste, aon ní a 

bhaineann le bainistiú agus oibriú an Chórais Bunachair Sonraí DNA a athbhreithniú agus 

cuirfidh sé tuarascáil i scríbhinn ar aon athbhreithniú den sórt sin faoi bhráid an Aire. 

(5) Faoi réir fho-ailt (6) agus (7), cuirfidh an tAire faoi deara, a luaithe is indéanta tar éis 

tuarascáil a fháil faoi fho-alt (4), cóip di a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus a 

fhoilsiú ar cibé modh is cuí leis an Aire. 

(6) Féadfaidh an tAire, le linn cóip de thuarascáil a gheobhaidh sé nó sí faoi fho-alt (4) a 

leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas, nó le linn an tuarascáil a fhoilsiú, aon ní a fhágáil 

ar lár as an gcóip den tuarascáil a leagfar nó a fhoilseofar amhlaidh, i gcás gurb é a thuairim 

nó a tuairim, maidir leis an ní a nochtadh— 

(a) go mbeadh sé dochrach do shlándáil an Chórais Bunachair Sonraí DNA, do shlándáil an 

Stáit nó d’imscrúdú cionta coiriúla, nó 

(b) go bhféadfadh sé cearta bunreachtúla aon duine a shárú. 

(7) Má fhágtar ní ar lár de réir fho-alt (6) as tuarascáil a gheobhaidh an tAire faoi fho-alt (4), 

cuirfear ráiteas á rá sin ag gabháil leis an gcóip den tuarascáil nuair a leagfar í faoi bhráid 

gach Tí den Oireachtas nó nuair a fhoilseofar í. 

 

  
Comhoibriú leis an gCoiste 

 

 
73. (1) Comhoibreoidh Stiúrthóir EFÉ agus na comhaltaí eile d’fhoireann EFÉ leis an gCoiste i 

ndáil leis an gCoiste do chomhlíonadh a fheidhmeanna faoin Acht seo. 

 

 

(2) Déanfaidh Stiúrthóir EFÉ agus na comhaltaí eile d’fhoireann EFÉ, chun críocha fho-alt (1), 

cibé faisnéis a iarrfaidh an Coiste agus is gá, i dtuairim an Choiste, chun a fheidhmeanna a 

chomhlíonadh, a thabhairt don Choiste. 

https://www.irishstatutebook.ie/2014/en/act/pub/0011/sec0004.html#sec4
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(3) Féadfaidh an Coiste, aon uair is cuí leis déanamh amhlaidh, a iarraidh ar an nGarda 

Síochána agus ar an gCoimisiún Ombudsman faisnéis a thabhairt dó a bhfuil gá léi chun a 

fheidhmeanna a chomhlíonadh faoin Acht seo. 

 

 
(4) Comhlíonfaidh an Garda Síochána agus an Coimisiún Ombudsman iarraidh faoi fho-alt 

(3). 

 

 
(5) Ní thoirmeascfar le haon ní in aon achtachán eile faisnéis fhíorasach iomchuí a nochtadh 

don Choiste ná í a nochtadh ag an gCoiste. 

 

Tuarascáil bhliantúil an Choiste 

74. (1) Déanfaidh an Coiste, a luaithe is féidir, ach tráth nach déanaí ná 6 mhí, tar éis 

dheireadh gach bliana, tuarascáil i scríbhinn a thabhairt don Aire maidir le comhlíonadh na 

bhfeidhmeanna atá sannta dó leis an Acht seo ag an gCoiste i gcaitheamh na bliana sin. 

(2) Beidh i dtuarascáil faoi fho-alt (1) faisnéis i cibé foirm agus maidir le cibé nithe a ordóidh 

an tAire. 

(3) Faoi réir fho-alt (4), cuirfidh an tAire faoi deara, a luaithe is indéanta tar éis tuarascáil a 

fháil faoin alt seo, cóip di a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus a fhoilsiú ar cibé 

modh is cuí leis an Aire. 

(4) Beidh feidhm ag fo-ailt (6) agus (7) d’alt 72, fara aon mhodhnuithe is gá, maidir le 

tuarascáil a gheobhaidh an tAire faoin alt seo mar atá feidhm acu maidir le tuarascáil a 

gheobhaidh sé nó sí faoi fho-alt (4) den alt sin. 

(5) D’ainneoin fho-alt (1), dá mba rud é, murach an fo-alt seo, go mbainfeadh an chéad 

tuarascáil faoin alt seo le tréimhse is giorra ná 6 mhí, bainfidh an tuarascáil leis an tréimhse 

sin agus leis an mbliain díreach i ndiaidh na tréimhse sin agus tabharfar í a luaithe is féidir, 

ach tráth nach déanaí ná 6 mhí, tar éis dheireadh na bliana sin. 


