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Réamhrá 
Is cúis ríméid dom an Straitéis um Cheartais i leith an Aosa Óig do na blianta 2021-2027 a chur i láthair. 
Tá an Straitéis seo ag leanúint ar aghaidh ó Straitéis um Cheartais i leith an Aosa Óig 2008 agus “Ag 
dul i nGleic le hÓgchoireacht: Plean Gníomhaíochta um Cheartais i leith an Aosa Óig 2014-2018.”, 
ina dhiaidh sin.  Mar chuid den tsraith foilseacháin a ghabhann le seoladh na Straitéise, tá staidéar 
tábhachtach curtha ar fáil ag UCC dúinn a fhéachann siar ar an dul chun cinn a baineadh amach faoin 
bPlean Gníomhaíochta um Cheartais i leith an Aosa Óig, agus na dúshláin leanúnacha atá ann i gcónaí. 
Tá an Straitéis seo leagtha amach chun creat forbartha a sholáthar chun aghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin seo, lena n-áirítear, saincheisteanna nua agus saincheisteanna atá ag teacht chun cinn.

Cuireadh Sainghrúpa Stiúrtha le 
chéile i mí Feabhra 2019, cuireadh 
mar chúram ar an ngrúpa  
comhairle agus treoir a thabhairt ó 
thaobh forbairt a dhéanamh ar an 
Straitéis nua, agus breithníodh raon 
iomlán saincheisteanna a bhaineann 
le leanaí agus le daoine óga atá i 
mbaol go mbeidh teagmháil acu 
leis an gcóras ceartais coiriúil, ó 
idirghabháil luath agus coisctheach, 
lena n-áirítear, tacaíocht teaghlaigh, 
atreorú ó choir, trí phróisis agus 
saoráidí cúirte, maoirseacht  
ciontóirí, coinneáil agus ath-
chomhtháthú agus tacaíocht i ndiaidh 
scaoilte.

Tá na príomhphrionsabail atá 
mar bhonn taca leis an Straitéis 
ceangailte leis na caighdeáin a 
dtacaíonn an pobal idirnáisiúnta leo 
atá riachtanach chun cearta leanaí 
a chur i bhfeidhm. Sa chomhthéacs 
seo, tá achoimre den Chomhthéacs 
Idirnáisiúnta chun na prionsabail 
ríthábhachtacha seo a fhorbairt agus 
iad a chur i bhfeidhm, á foilsiú againn 
féin chun é a chur in éineacht leis an 
Straitéis. 

Dhírigh an chéad Straitéis um 
Cheartais i leith an Aosa Óig 
2008-2010 ar leanaí a raibh roinnt 
teagmhála acu féin leis an gcóras 
ceartais coiriúil agus bhí sé mar 
aidhm leis cur chuige comhordaithe a 
sholáthar i measc gníomhaireachtaí a 
bhí ag obair sa chóras ceartais i leith 
an aosa óig. Beidh orainn fós díriú ar 
leanaí a bhfuil teagmháil acu leis an 
gcóras Ceartais amach anseo, chun 
iniúchadh níos déine a dhéanamh cén 
fáth go dtéann líon de na ciontóirí 
óga ar aghaidh le bheith ina gciontóirí 
fásta agus maidir leis an mbealach 

gur féidir aghaidh a thabhairt  
air seo.

Léirítear i dtaighde na ceangail láidre 
atá idir ciontóirí óga agus imthosca 
socheacnamaíocha chomh maith le 
saincheisteanna leasa ó thaobh an 
linbh agus an teaghlach. Ní féidir 
iompar maidir le ciontú a bhreithniú 
as féin. Tá sé mar phríomhfhócas leis 
an Straitéis seo breithniú a dhéanamh 
ar an mbealach ina bhféadfaí an 
beartas ceartais óige a ailíniú níos 
dlúithe le beartais leanaí agus óige 
eile agus an pobal agus forbairt áitiúil 
a chur chun cinn.

Domsa, tá cosc agus idirghabháil 
luath mar phríomhthosaíocht. Níl 
mé in ann dóthain béime a chur 
ar an tábhacht a bhaineann leis 
na gníomhaireachtaí agus na cláir 
ábhartha a thabhairt le chéile, lena 
n-áirítear, scoileanna, lena chinntiú 
go gcuirimid freagra iomlánaíoch a 
thugann ‘an uile ní le chéile’ ar fáil ó 
thaobh riachtanais leanaí agus daoine 
óga atá i mbaol i gcomhthéacs atá 
sonrach don teaghlach agus don 
phobal. Agus, go hidéalach, ba chóir 
dúinn a bheith rannpháirteach le 
daoine óga sula dtéann siad isteach 
sa chóras ceartais. 

Ba chóir go mbeadh buntáiste na 
taithí ag daoine óga ‘gan a dhul tríd 
an doras mícheart’ – má théann 
teaghlach i mbun rannpháirtíochta 
le haon seirbhís, ní mór go mbeidh 
bealaí rochtana chuig seirbhísí agus 
tacaíochtaí eile a theastódh uathu, 
ann freisin. 

Mar a deirtear, ‘tógann sé an baile 
leanbh a thógáil’. Dar liomsa, tá sé 
sábháilte an rud céanna a rá maidir 

le dul ar mhalairt slí go héifeachtach 
ón gcoiriúlacht. Tá seachadadh 
ilroinnte seirbhísí ar cheann de na 
príomhdhúshláin atá i ndán dúinn i 
láthair na huaire. 

Moltar i dTuarascáil an Choimisiúin 
maidir le Póilíneacht Amach 
Anseo go bhfuil gá le cur chuige 
ilghníomhaireachta chun seirbhís 
phóilíneachta éifeachtach a 
sheachadadh is fearr is féidir le 
daoine leochaileacha a chosaint. 
Creidim go mbaineann na  
prionsabail chéanna le ceartas i 
leith an aosa óig. Chun na míreanna 
mearaí a chríochnú, ní mór do  
gach píosa a bheith ag teacht le 
chéile.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil 
leis an nGrúpa Stiúrtha as a  
saineolas agus as a dtuiscint le linn 
fhorbairt na straitéise. Ba mhaith 
liom buíochas a ghlacadh leis an 
líon mór daoine agus eagraíochtaí 
a thug a gcuid ama ó thaobh páirt 
a ghlacadh i gcruinnithe agus i 
bhfóraim chun cuidiú leis an straitéis 
a fhorbairt. Is mian liom aitheantas 
a thabhairt don obair atá curtha i 
gcrích ag oifigigh i mo Roinn féin 
agus iad i mbun comhoibrithe le 
UCC ó thaobh na straitéise a scríobh 
agus a fhorbairt. Tá ríméad orm a 
bheith in ann aitheantas a thabhairt 
freisin don fhear a chuaigh romham, 
David Stanton TD, mar gur faoina 
cheannaireacht agus faoina stiúir a 
cuireadh tús le dréachtú na Straitéise 
seo.

James Browne T.D. 
An tAire Stáit sa Roinn Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais air a bhfuil freagracht 
speisialta maidir le Athchóiriú Dlí
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Gluais na nGiorrúchán 
ACTS An tSeirbhís Measúnaithe, Comhairliúcháin agus Teiripe

AGS An Garda Síochána

Bar Council Comhairle Bharra agus Leabharlann Dlí na hÉireann

BOBF Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile

CBO Eagraíocht Phobalbhunaithe

CoFPI An Coimisiún ar Thodhchaí na Póilíneachta in Éirinn

CYPSC Coistí um Sheirbhísí Leanaí agus Daoine Óga

DCEDIY An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige

DE An Roinn Oideachais

DFHERIS An Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta

DHPLG An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil

DoH An Roinn Sláinte

DoJ (NI) An Roinn Dlí agus Cirt (Tuaisceart Éireann)

DoJ An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

DRCD An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail

ETB An Bord Oideachais agus Oiliúna

GDPR An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí

Greentown Tionscadal Greentown

GSG Grúpa Straitéise agus Rialachais

GYDP Tionscadail Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána

HSE Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

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

IPS Seirbhís Phríosúin na hÉireann

Dlí-Chumann Dlí-Chumann na hÉireann

LCDC Coistí Forbartha Pobail Áitiúil

LDTF Tascfhórsa Drugaí Áitiúil

LSRA An tÚdarás Rialála Seirbhísí Dlí

NEIC Lárchathair Thoir Thuaidh Bhaile Átha Cliath

Baile an Oibricigh Campas Coinneála Leanaí Bhaile an Oibricigh

ODPP Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

Promhadh An tSeirbhís Promhaidh 

PSNI Seirbhís Phóilíneachta Thuaisceart Éireann

REPPP Fianaise Taighde ar Chláir agus ar Chleachtais Beartais

UCC Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

UNCRC Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh

YJARC Freagra Comhghníomhaireachta an Aosa Óig i leith Coireachta

YPP Promhadh Daoine Óga
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Ráiteas Físe
Comhoibriú ar fud gach earnáil den rialtas agus den tsochaí ó thaobh 

forbairt agus seachadadh a dhéanamh ar dheiseanna do leanaí agus do 
dhaoine óga, chun leas a bhaint as tacaíocht ina gcuid teaghlach agus 

ina gcuid pobal ar mhaithe lena n-acmhainneacht a láidriú  
chun maireachtáil saor ó choir agus ó dhíobháil.
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Tá sé i gceist go gcuirfidh na 
treoirphrionsabail seo faisnéis ar fáil 
do Straitéis na hÉireann um Cheartas 
i leith an Aosa Óig ina hiomláine. Tá 
sé mar aidhm leo lionsa a sholáthar 
trína bhféadfar tuiscint a fháil ar an 
mbeartas um cheartas i leith an aosa 
óig, é a sheachadadh a mheasúnú 
agus monatóireacht a dhéanamh air.  
Tá na prionsabail bhunúsacha seo 
fréamhaithe i dtiomantas maidir le 
seasamh le cearta leanaí agus daoine 
óga, agus aitheantas á thabhairt ag 
an am céanna don tionchar a bhíonn 
ag ciontú ar an tsochaí agus ar 
íospartaigh na coireachta go háirithe. 
Léiríonn siad oibleagáidí idirnáisiúnta 
na hÉireann faoi Choinbhinsiún na 
Náisiún Aontaithe um Chearta an 
Linbh (UNCRC) chomh maith le 
príomhionstraimí idirnáisiúnta eile 
mar a leagtar amach in Achoimre 
ar an gComhthéacs Idirnáisiúnta in 
Aguisín 3 den Straitéis. 

Tá na prionsabail seo ag teacht 
leis na dualgais maidir le Cearta an 

Duine agus Comhionannas atá ar 
chomhlachtaí poiblí a ndéantar foráil 
dóibh in alt 42 d’Acht fá Choimisiún 
na hÉireann um Chearta an Duine 
agus Comhionannas 2014, agus 
tá siad ag teacht freisin leis na 
riachtanais cearta daonna a chosaint 
agus cosc a chur ar dhíobháil, a 
léirítear i dTuarascáil an Choimisiúin 
um Thodhchaí na Póilíneachta in 
Éirinn (CoFPI). Tá feidhm leis na 
riachtanais seo maidir le pobail 
atá faoi thionchar coireachta agus 
na daoine óga atá leochaileach 
do thionchar na coireachta araon. 
Chomh maith céanna, tacaíonn na 
prionsabail leis an fhís atá i “gCreat 
an Pholasaí Náisiúnta do Leanaí 
agus do Dhaoine Óga 2014-2020 
(BOBF), Torthaí Níos Fearr, Todhchaí 
Níos Gile”, go háirithe go bhfuil 
meas á léiriú ar chearta leanaí agus 
daoine óga, go bhfuil siad á gcosaint, 
go bhfuil siad sásta, go bhfuiltear 
ag éisteacht lena nglór agus go 
bhfuil tacaíocht á fháil acu lena 
lánacmhainneacht a bhaint amach.   

Leanaí agus Daoine Óga
 3  Caithfear le daoine óga atá i 

gcoimhlint leis an dlí mar leanaí 
ar dtús, leis an meas atá dlite dá 
gcearta, ar bhealach ina  
neartaítear a n-acmhainneacht  
le rannpháirtíocht dhearfach a  
bheith acu i saol an phobail,  
agus a threisíonn meas ar chearta 
daonna agus ar shaoirsí daoine  
eile

 3  Cuirfidh glórtha leanaí agus daoine 
óga faisnéis ar fáil d’fhorbairt 
beartais, cláir agus córais, 
(lena n-áirítear, iad siúd a raibh 
teagmháil nó nach raibh teagmháil 
acu leis an gcóras ceartais i leith an 
aosa óig). 

 3  Seasfar le ceart leanaí agus daoine 
óga éisteacht a fháil agus beidh 
tacaíocht á fháil acu le bheith 
rannpháirteach go héifeachtach 
ag gach céim d’aon teagmháil a 
bhíonn acu leis an gcóras ceartais i 
leith an aosa óig. 

Treoirphrionsabail
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 3  Ní mór daoine óga a atreorú ón 
gcóras ceartais i leith an aosa óig 
foirmiúil chomh fada agus is féidir, 
leis an aird chuí á thabhairt ar 
leas na bpobal agus na sochaí go 
ginearálta. 

Bearta  
 3  Beidh sé mar aidhm le bearta, 

cláir agus idirghabhálacha atá san 
áireamh sa Straitéis seo, (lena 
n-áirítear, seirbhísí príomhshrutha), 
seasamh le leas leanaí agus daoine 
óga, cur chuige comhoibríoch 
a ghlacadh i leith seachadadh 
seirbhíse agus tuismitheoirí, 
caomhnóirí agus teaghlaigh a 
bheith rannpháirteach ann chomh 
fada agus is féidir agus mar atá cuí 
do gach cás.

 3  Beidh sé mar aidhm le bearta, 
tacaíocht a sholáthar chomh 
luath agus is féidir (go hidéalach, 
sula dtarlaíonn iompar ciontach), 
aghaidh a thabhairt ar na 
bunchúiseanna atá leis an iompar 
ciontach, agus cur an méid is 
fearr is féidir le deiseanna le 
hidirghníomhaíocht leis an gcóras 
ceartais coiriúil a sheachaint nó an 
t-iompar sin a atreorú.  

 3  Ní mór nósanna imeachta, cinntí 
agus bearta a bheith comhréireach 
agus cuí do dhaoine óga, agus go 
gcuirfí i bhfeidhm iad gan mhoill 
mhíchuí agus aird á tabhairt ar 
an tuiscint atá ag an duine óga ar 
chúrsaí ama.

 3  Níor chóir go ndéanfadh bearta 
agus idirghabhálacha ach a 
laghad cur isteach agus is féidir ar 
ghníomhaíochtaí dlisteanacha an 
linbh, ní mór go nglacfaidh siad 
cruth is mó is dócha a dhéanfaidh 
cothabháil agus cur chun cinn ar 
fhorbairt an linbh agus an cruth 
is lú srianta a bheidh cuí do na 
himthosca.

 3  Tá coinneáil ar an rogha  
deiridh.

Íospartaigh na  
coireachta
 3   Ba chóir an deis a bheith ag 

íospartaigh na coireachta, lena 
n-áirítear, íospartaigh atá iompaithe 
chun na coireachta ar leanaí iad, 
éisteacht a fháil dá nglórtha, agus 
nuair is cuí, páirt a ghlacadh sna 
próisis aisiríoch.

Córas
 3  Beidh cur chuige comhoibríoch  

ar fud an chórais lena mbeidh  
baint ag na gníomhaireachtaí agus 
ag comhpháirtithe pobail agus  
faoi stiúir na Roinne Dlí agus  
Cirt agus Comhionannais mar 
bhonn taca le feidhmiú na 
Straitéise seo.
 3  Déanfar forbairt ar inniúlachtaí na 

ngairmithe atá ag obair le daoine 
óga sna réimsí ceartais i leith an 
aosa óig agus idirghabhála luath a 
fhorbairt trí speisialtóireacht agus 
oiliúint a chur chun cinn agus a 
spreagadh.
 3  Déanfar cur chun feidhme 

gach gné den Straitéis seo a 
sheachadadh ar bhealach atá 
trédhearcach agus cuntasach, 
ailínithe le ráitis polasaí atá ann 
cheana féin agus atá ar na bacáin 
chun sineirgí agus éifeachtúlacht a 
uasmhéadú. 
 3  Tabharfar tacaíocht láidir do 

thaighde, bailiú sonraí agus don 
chomhúsáid is fearr ar inniúlachtaí 
taighde le bonn fianaise a chinntiú 
d’fhorbairt leanúnach beartas agus 
cleachtas na hÉireann um cheartas 
i leith an aosa óig.
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Cuspóir, Comhthéacs agus Scóip

Tá sé i gceist creat forbartha a 
sholáthar leis an Straitéis seo, 
creat ina mbeidh ar chumas na 
bpáirtithe leasmhara go léir a bheidh 
rannpháirteach i gcomhpháirtíocht 
stuama comhoibríoch. Tá sé i gceist 
leis an gcreat deis a thabhairt ó 
thaobh na solúbthachta chun 
freagairt do shaincheisteanna agus 
d’fhorbairtí atá ag teacht chun 
cinn, chomh maith le húsáid agus 
forbairt níos leithne struchtúir agus 
córais chuí.  Is doiciméad beo atá 
i gceist leis seo agus doiciméad 
a choinneofar faoi athbhreithniú. 
Ullmhófar agus foilseofar tuairiscí 
bliantúla ar dul chun cinn.

Tá sé i gceist go dtacóidh an Straitéis 
le hailíniúchán agus le comhordú idir 
na córais agus cláir ceartais i leith an 
aosa óig. Éilítear leis seo, ailíniúchán 
agus comhlántacht le hionstraimí 
straitéiseacha eile ar fud go leor 
earnálacha den Rialtas agus den 
tSochaí. Tá naisc le go leor straitéisí 
a bhfuil sé mar aidhm leo aghaidh a 
thabhairt ar mhíbhuntáiste nó ar chás 
grúpaí áirithe sa tsochaí. In ionad 
iarracht a dhéanamh naisc féideartha 
a liostáil le Straitéisí eile, leagtar béim 
air go dteannfar leis na Cuspóirí agus 
leis na Gníomhartha, a bhfuil cur 
síos déanta orthu sa Straitéis seo, 
mar chuid d’iarrachtaí an Stát tacú 
le leas Leanaí agus Daoine Óga agus 
le leas na bpobal áitiúil. Dá bhrí sin, 
tá ailíniúchán agus comhlántacht 
leis an gcéad leagan eile de Chreat 
Bheartais Torthaí Níos Fearr, 
Todhchaí Níos Gile an BOBF agus 
den Straitéis Sábháilteachta Pobail, a 
bhfuil forbairt á déanamh uirthi chun 
tacú le cur i bhfeidhm mholtaí an 
CoFPI, aitheanta mar phríomhphointí 
tagartha. 

Ag coinneáil le paraiméadair do 
Chreat an BOBF, déantar iarracht leis 
an Straitéis seo aghaidh a thabhairt ar 
chás leanaí agus daoine óga maidir le 
ciontú ón luath-óige go luath-aosacht 
(suas go dtí 24 bliain d’aois).

Beidh fáil a bheith ar acmhainní, ar 
ndóigh, mar threoir maidir leis an 
méid is féidir a bhaint amach, agus 
aithnítear freisin go bhfuil tosaíochtaí 
ag gníomhaireachtaí agus ag 
comhlachtaí cistithe cheana féin agus 
go bhfuil teorainneacha ann ó thaobh 
an méid is féidir leo a dhéanamh, de 
ghnáth, bunaithe ar reachtaíocht nó 
ar chomhaontuithe maoiniúcháin. 
Is éard atá i gceist leis an Straitéis 
seo cuidiú chun cur an méid is fearr 
is féidir leis an méid is féidir linn a 
bhaint amach le chéile, ag obair leis 
na teorainneacha siúd, agus le léiriú a 
dhéanamh ar bhealach a mbeidh ar a 
gcumas bearnaí a líonadh nó bacainní 
a chuireann le moill ar dhul chun cinn 
a shárú. 

Míbhuntáiste agus 
Ilchineálacht
Bíonn míbhuntáistí líonmhara mar 
bhunús go minic le rannpháirtíocht 
leanaí agus daoine óga leis an gCóras 
Ceartais Coiriúil. Is díol suntais iad 
na saincheisteanna ilchineálachta 
freisin agus dá bhrí sin cuirtear 
béim sa Straitéis ar an gá atá ann go 
rachaidh an Stát agus seirbhísí atá 
maoinithe ag an Stát i bpáirtíocht go 
héifeachtach leis an raon imthosca 
pearsanta pobail, teaghlaigh agus 
pearsanta a bhaineann le gach leanbh 
agus duine óg. D’fhéadfadh sé go 
n-áireodh sé sin ach nach mbeidh sé 
teoranta do Bhochtaineacht, Leanaí 
agus Daoine Óga atá faoi chúram 
an Stát, an Lucht Siúil, agus Pobail 
Eitneach eile, Meabhairshláinte, 
Néar-Ilchineálachta, Daoine gan 
Dídean, Leanaí le Príosúnaigh, Tráma 
a tharlaíonn le linn Óige, Smacht-
Comhéigeanach, Andúil, Difríochtaí 
Inscne, Míchumas, Difríochtaí in 
Aibíocht agus in Ábaltacht Foghlama 
Aonair.

Ní mór go nglacfar leis na tagairtí do 
“mhíbhuntáiste” atá sa doiciméad seo 
sa chomhthéacs seo. Chomh maith 
leis sin, tá sé i gceist go bhféachfar 
níos grinne agus monatóireacht 
agus measúnú a dhéanamh ar chur 

i bhfeidhm na Straitéise seo ar 
réimsí nó ar chatagóirí éagsúla an 
mhíbhuntáiste, (Cuspóir Straitéiseach 
1.2), ailínithe le foghlaim ó struchtúir 
chur chun feidhme i leith straitéisí 
agus beartais lena mbaineann, 
(Cuspóir Straitéiseach 1.3).  

Comhpháirtithe Saineolacha 
agus Pobail
Tá ról ríthábhachtach á imirt ag 
eagraíochtaí pobalbhunaithe 
(CBOnna) ó thaobh seirbhísí 
tábhachtacha poiblí a chur ar fáil 
do leanaí agus do dhaoine óga. Is 
príomhpháirtithe iad na CBOnna 
agus a gcuid oibrithe Ceartais i leith 
an Aosa Óig a oibríonn Tionscadail 
Athstiúrtha Óige an Gharda 
Síochána, ach go háirithe, ó thaobh 
seachadadh a dhéanamh ar an 
Straitéis seo. Soláthraíonn siad naisc 
ríthábhachtacha freisin le seirbhísí 
pobalbhunaithe eile bunaithe ar 
a n-eolas áitiúil agus ar líonraí 
teagmhála. 

 

Chomh maith céanna, tá ról 
ríthábhachtach ag sainghairmithe 
ó thaobh tacú le daoine óga atá 
leochaileach i leith rannpháirtíochta 
in iompar ciontach. Áirítear orthu 
seo, gairmithe a bhíonn ag obair 
san oideachas, seirbhísí leanaí agus 
teaghlaigh, forbairt pobail, seirbhísí 
don aos óg, cleachtóirí aisiríoch agus 
gairmithe teiripe gan ach cúpla duine 
a lua. Tá a gcuid oibre riachtanach 

Bíonn míbhuntáistí 
líonmhara mar 
bhunús go minic le 
rannpháirtíocht leanaí 
agus daoine óga leis 
an gCóras Ceartais 
Coiriúil.
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Caithfear le daoine óga atá i 
gcoimhlint leis an dlí mar leanaí ar dtús, 

leis an meas atá dlite dá gcearta, ar bhealach ina 
neartaítear a n-acmhainneacht le rannpháirtíocht 
dhearfach a bheith acu i saol an phobail, agus a 

threisíonn meas ar chearta daonna agus ar 
shaoirsí daoine eile
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maidir le bearta coisctheacha agus 
idirghabhála luath agus chun tacú, 
nuair is cuí, le bearta athstiúrtha óige 
agus an obair a dhéanann, dlíodóirí, 
na Gardaí, Oifigigh Promhaidh,  na 
Cúirteanna agus daoine eile atá 
bainteach go díreach leis an gCóras 
Ceartais Coiriúil. 

Tá ról ríthábhachtach ag Comhlachtaí 
Gairmiúla (agus ag Líonraí) agus ag 
CBOanna i bhforbairt leanúnach 
seirbhísí agus ní mór iad a chur 
san áireamh in iliomad gnéithe de 
leagan amach agus de sheachadadh 
seirbhíse.  Tá sé i gceist go mbeidh 
socruithe maoirseachta agus 
monatóireachta, a bhfuil breac-
chuntas tugtha ina leith i gCuspóirí 
1.1 agus 1.2 de chur i bhfeidhm na 
Straitéise seo, ag déileáil le saintuairim 
gairmiúil agus le líonraí CBO ar bhonn 
leanúnach.  

Straitéis um Cheartais i 
leith an Aosa Óig a Chur i 
bhFeidhm  
Tugtar breac-chuntas i gCuspóir 1.1 
agus in Aguisín 2 ar na struchtúir 

rialachais agus maoirseachta do 
chur i bhfeidhm na Straitéise um 
Cheartas i leith an Aosa Óig. Ar 
ghné thábhachtach den fheidhm 
mhaoirseachta beidh a chinntiú 
go mbeidh comhleanúnachas idir 
na gníomhartha a bhfuiltear sa 
tóir orthu faoin Straitéis seo agus 
faoi straitéisí náisiúnta eile agus an 
comhleanúnachas laistigh de chreataí 
beartais níos leithne, go háirithe an 
chéad leagan eile de chreatbheartas 
náisiúnta an BOBF agus an Straitéis 
Sábháilteachta Pobail a bheidh mar 
chuid den phríomhfhócas do chur 
i bhfeidhm mholtaí an CoFPI. Sa 
chomhthéacs seo, níl sé indéanta cur 
síos mion a dhéanamh ar shocruithe 
Rialachais agus Maoirseachta, agus 
leanfaidh siad seo ar aghaidh le forbairt 
a dhéanamh i gcomhar le tionscnaimh 
beartais straitéiseacha gaolmhara. 

Agus aird á thabhairt ar fhorbairtí 
trasearnála den sórt sin, níl 
meicníochtaí ná nósanna imeachta 
áirithe forordaithe sa Straitéis le 
comhoibriú idirghníomhaireachta 
a rialú ó thaobh pleanáil agus 
seachadadh seirbhíse. Go pointe 
áirithe, déanann sé iarracht creat 

a fhorbairt chun tacú le réitigh 
comhoibrithe agus praiticiúla cuí do 
réimsí áitiúla. D’fhéadfadh cur chuige 
ilchineálach a bheith i gceist anseo ag 
brath ar imthosca áirithe agus ar na 
cineálacha socruithe comhordaithe 
atá ann cheana féin. 

Áirítear Ráiteas Cur Chun Feidhme 
tosaigh in Aguisín 3 den Straitéis. 
Áirítear tosaíochtaí láithreacha air 
sin chun tús a chur leis an gcur i 
bhfeidhm, ach déanfar pleananna cur 
chun feidhme níos mionsonraithe 
a fhorbairt agus a nuashonrú faoi 
threoir an Ghrúpa Straitéise agus 
Rialachais. Chomh maith leis sin, tá sé 
i gceist 

 3  nuashonrú bliantúil a fhoilsiú ar an 
Ráiteas Cur Chun Feidhme.
 3  go ndéanfar athbhreithniú lár 

téarma ar dhul chun cinn (i ndiaidh 
trí bliana). 

Beidh rannpháirtíocht leanúnach le 
páirtithe leasmhara mar ghné de chur 
i bhfeidhm na Straitéise, agus déanfar 
é a chomhtháthú sna socruithe 
rialachais agus maoirseachta, féach 
Aguisín 2. 
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Cion Tairbhe a chur le Torthaí
Níl déanann doiciméad na Straitéise 
soláthar do bhreithniú mionsonraithe 
ar na torthaí atá i gceist faoi gach aon 
ghníomh. Is é an toradh ar deireadh 
thiar thall ná díobháil i bpobail a 
laghdú (lena n-áirítear, dochar do 
leanaí agus do dhaoine óga) trí  

 3  líon na leanaí agus na ndaoine 
óga a bhíonn rannpháirteach i 
gcoireacht nó atá leochaileach ó 
thaobh a bheith rannpháirteach i 
gcoireacht a laghdú
 3  an rannpháirtíocht leis an gCóras 

Ceartais Coiriúil a íoslaghdú
 3  tacú lena bhforbairt pearsanta 

Maidir leis na leanaí agus na daoine 
óga lena mbaineann, tacóidh an 
Straitéis seo leis na torthaí atá 
beartaithe agus atá aitheanta sa 
Chreat BOBF reatha -             

 3  A bheith gníomhach agus sláintiúil 
chomh maith le folláine fhisiceach 
agus intinne a bheith acu          

 3  A gcumas iomlán a bhaint amach 
sna réimsí ar fad a bhaineann le 
foghlaim agus forbairt 
 3  Go bhfuil siad slán agus á gcosaint 

ó dhochar                                                                       
 3  Slándáil gheilleagrach agus 

deiseanna a bheith acu                                       
 3  A bheith nasctha, ómós a bheith 

orthu agus a bheith ag déanamh 
a gcuid maidir leis an domhan ina 
bhfuil siad 

Tá go leor de na cuspóirí 
straitéiseacha forbarthach de réir 
carachtair agus beidh iarrachtaí 
suntasacha comhoibrithe riachtanach 
idir Ranna, Gníomhaireachtaí Stáit 
agus an Earnáil Phobail. Tá forluí 
agus ailíniúcháin shuntasacha ann 
freisin le straitéisí agus beartais 
eile a bhaineann le leanaí agus 
le daoine óga. Sá chomhthéacs 
seo, cuirtear béim sa Straitéis ar 
mhonatóireacht leanúnach fianaise-
bhunaithe na gCóras Ceartais 
Coiriúil, (agus ar thionscnaimh 
ghaolmhara) le measúnú níos fearr 

a dhéanamh ar chion tairbhe agus 
ar a n-éifeachtacht, nasctha leis an 
bhfoghlaim ó straitéisí agus beartais 
eile lena mbaineann, de réir mar is 
cuí.   

Riachtanais atá ag Teacht 
chun Cinn agus Imthosca atá 
ag Athrú 
Déantar iarracht sa Straitéis na 
tosaíochtaí ollmhóra a aithníodh 
ó rannpháirtíocht le raon leathan 
páirtithe leasmhara agus leis an 
bpróiseas comhairliúcháin phoiblí 
a bhriseadh síos. Mar sin féin, 
aithnítear go bhféadfadh athrú 
a theacht ar imthosca agus go 
bhféadfadh saincheisteanna agus 
tosaíochtaí nua a theacht chun 
cinn in imeacht ama. Dá bhrí sin, 
déanfaidh na socruithe maoirseachta, 
monatóireachta agus cur i bhfeidhm 
freastal ar aon athruithe ábhartha ó 
thaobh béime nó tosaíochta a bheidh 
riachtanach (Cuspóir Straitéiseach 
1.11). 
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Straitéis um Cheartas i leith an Aosa Óig
Cuspóirí Téamacha
Tá na cuspóirí agus na gníomhartha a bhfuiltear sa tóir orthu faoin straitéis curtha i láthair faoi trí réimse leathana 
téamacha.

1 Tacaíocht Rialachais agus Monatóireachta
  Cuirfimid Rialachas, Monatóireacht agus Tacaíocht éifeachtach ar fáil do chur i bhfeidhm beartais agus le 

forbairt leanúnach fianaise-bhunaithe cleachtais agus cláir. 

2 Seirbhísí agus Cumarsáid le Leanaí agus le Daoine Óga
  Cuirfimid seirbhísí ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga atá tagtha salach ar an gCóras Ceartais Coiriúil, nó 

atá i riocht is dóigh a chuirfidh le hiompar maidir le ciontú, chun tacú le roghanna saoil atá dearfach agus le 
héirigh as iompar ciontach. Cinnteoimid go ndéanfar measúnú leanúnach ar chleachtais éifeachtacha freisin 
mar chuid de na córais monatóireachta ar leith atá ann ar cheartas don Aos Óg. 
 

3 An Córas Ceartais Coiriúil agus Próisis
  Déanfaimid na Próisis maidir le Ceartas Coiriúil a stiúradh, chomh fada agus is féidir, chun tacú le leanaí agus 

le daoine óga chun staonadh ó chiontú agus roghanna saoil atá níos dearfaí a dhéanamh.

 

1. 
Tacaíocht Rialachais 

agus Monatóireachta

2. 
Seirbhísí agus 

Cumarsáid le Leanaí 
agus le Daoine Óga

3. 
An Córas Ceartais 

Coiriúil agus Próisis
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 Cuirfimid Rialachas, Monatóireacht agus 
Tacaíocht éifeachtach ar fáil do chur i bhfeidhm 

beartais agus le forbairt leanúnach fianaise-bhunaithe 
cleachtais agus cláir.

1
Tacaíocht 

Rialachais agus 
Monatóireachta
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Struchtúir Mhaoirseachta

Cuspóirí Straitéiseacha 1.1
Soláthróimid maoirseacht fheabhsaithe ar an mbeartas um cheartas i leith an aosa óig agus ar a chur i bhfeidhm ar mhaithe 
lena chinntiú go mbíonn fócas láidir leanúnach ar aghaidh a thabhairt ar chúinsí atá taobh thiar de choireacht agus d’iompar 
frithshóisialta, atreorú ó choireacht agus ó phróisis ceartais coiriúil a chuireann, chomh fada agus is féidir, éirigh as aon 
chionta eile a dhéanamh chun cinn. 

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

1.1.1 – Bunóimid Grúpa Náisiúnta Rialachais agus Straitéise (GSG), faoi chathaoirleacht 
an DoJ, don cheartas i leith an aosa óig, a chuimsíonn oifigigh shinsearacha ó Ranna, 
Gníomhaireachtaí agus le rannpháirtíocht saineolaithe ábhartha de réir mar is cuí. 
Déanfaidh an Grúpa seo stiúradh ar chur i bhfeidhm na Straitéise um Cheartas i leith an 
Aosa Óig, ag cur treallús faoi chomhoibriú idir príomhghníomhaireachtaí. 

An DoJ (Cathaoirleach), DCEDIY, 
DoH, DES, DRCD, AGS, Tusla, 
Baile an Oibricigh, Promhadh, 
IPS, HSE, Comhlachtaí Stáit eile, 
de réir mar is gá, le saineolaithe 
agus le comhpháirtithe pobail.1.1.2 – Déanfaidh an GSG forbairt ar Chreat Rialachais atá níos mionsonraithe, ag 

úsáid na samhla in Aguisín 2 mar thúsphointe, chun ailíniú leanúnach le Creat an BOBF 
a chinntiú agus le rannpháirtíocht níos leithne páirtithe leasmhara a chuimsiú (lena 
n-áirítear, le leanaí agus le daoine óga), chomh maith le socruithe maoirseachta sonraí 
do:
a)  monatóireacht / athbhreithniú  a dhéanamh ar bhearta reachtacha chun aghaidh a 

thabhairt ar ghrúmaeireacht leanaí chun críocha coireachta
b) Clár Greentown, lena n-áirítear, cur i bhfeidhm píolótach (2.8.1)
c) Scéim Maoirseachta Bannaí (2.8.1 agus 3.1)
d) forbairt a dhéanamh ar chur chuige Y-JARC (2.8.1)
e)  tionscadail speisialaithe pobal-bhunaithe a fhorbairt do leanaí agus do dhaoine óga 

a bhfuil sé deacair a theacht orthu (2.8.1)
f)  cur chuige eile chun tacú leo sin is leochailí ó thaobh a bheith bainteach le ciontú 

tromchúiseach nó atá i mbaol ó thaobh radacú.

1.1.3 – Déanfar forbairt ar mholtaí breise Rialachais chun tacú le cur i bhfeidhm 
na Straitéise, lena n-áirítear, seirbhís um cheartas tiomanta i leith an aosa óig a 
d’fhéadfadh idirghníomhú le struchtúir náisiúnta agus áitiúla agus an fhéidearthacht 
ó thaobh seirbhísí ghníomhaireachtaí, gairmithe agus comhpháirtithe pobail áirithe a 
chomhshuíomh nó a chomhsheachadadh chomh maith le hidirghníomhú seirbhísí um 
cheartas i leith an aosa óig le struchtúir comhordaithe seirbhísí áitiúla.

1.1.4 – Beidh tacaíocht á fáil ag obair an GSG agus ag an gCreat Rialachais gaolmhar 
ó shaoráid tiomanta bunaithe ar thaighde, bunaithe ar an múnla comhpháirtíochta 
straitéisí reatha le hOllscoil Luimnigh (tionscadal REPPP) agus ag obair an Choiste 
Monatóireachta Atreoraithe (a bunaíodh faoi alt 44 d’Acht na Leanaí) atá ann faoi láthair, 
comhchuimsithe sna socruithe seo. Féach 1.2 agus Aguisín 1, (alt 3.3) chomh maith.

1.1.5 – Tabharfar faoi athbhreithniú lár téarma ar chur i bhfeidhm i ndiaidh trí bliana.
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Tacaíocht Maoirseachta 

Cuspóirí Straitéiseacha 1.2
Leanfaimid den UL REPPP mar chomhpháirtíocht taighde i leith an aosa óig, chun tacú le cur i bhfeidhm na Straitéise 
seo agus chun tabhairt faoi chlár oibre comhaontaithe, lena n-áirítear, taighde gníomhaíochta agus rannpháirtíocht 
chomhoibríoch le seachadadh seirbhíse agus meicníochtaí comhordaithe chun monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun 
cinn, deacrachtaí a aithint agus cuidiú le measúnú a dhéanamh ar an méid atá cláir beartais um cheartas i leith an aosa óig a 
chur ar fáil chun an Fhís agus na Torthaí foriomlána a bhfuil cur síos déanta orthu sa Straitéis seo a bhaint amach.  

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

1.2.1 – Tacú le agus an REPPP a fhorbairt mar chomhpháirtíocht straitéiseach leis an 
Roinn Dlí agus Cirt ó thaobh saincheisteanna a bhaineann le ceartas an aosa óig.

An DoJ – ag obair le Ranna 
ábhartha eile agus le saineolaithe 
agus le comhpháirtithe pobail 1.2.2 – Clár oibre tosaigh a chomhaontú chun faisnéis a chur ar fáil d’obair an GSG agus 

do Chreat Rialachais, trí thaighde ar fhadhbanna casta agus measúnú a dhéanamh ar 
éifeachtacht cur i bhfeidhm beartais, lena n-áirítear,  
a)  roghanna a fhorbairt do chomhordú náisiúnta agus áitiúil níos fearr, seirbhísí um 

cheartas i leith an aosa óig, lena n-áirítear, comhshuíomh    
b)  béim a leagan ar chomhoibriú éifeachtach idirghníomhaireachta a mhéid a 

bhaineann sé le ceartas i leith an aosa óig
c)  tionscnaimh phíolótacha/trialach a dhearadh
d)  forbairt a dhéanamh ar mheasúnacht ar chur i bhfeidhm beartais ceantar-bhunaithe 

(Cathair nó Contae) nó ar mheasúnachtaí eile a mhéid a bhaineann sé le ceartas i 
leith an aosa óig

e)  staidéar ar shaincheisteanna téamacha áirithe (m.sh. aistriú idir cúram agus na córais 
ceartais i leith an aosa óig), lena n-áirítear, fócas ar éifeachtaí il-mhíbhuntáiste 

f)  tacú le forbairt leanúnach cleachtais éifeachtach i dTionscadail Atreoraithe, lena 
n-áirítear, trí thaighde gníomhaíochta agus an Fhoireann Forbartha Sárchleachtais ar 
leith a bheith ag obair le chéile

g)  éascú a dhéanamh ar chomhroinnt sárchleachtais agus ar fhorbairt cleachtais pobail 
comhoibríocha, lena n-áirítear, cláir nuálacha (m.sh. Planet Youth) agus le soláthar 
faisnéise  ó thionscnamh “Cad a Oibríonn” maidir le réimsí téamacha ar nós grúpaí a 
bhfuil a bhfuil sé deacair a theacht orthu, meantóireacht, meabhairshláinte, rochtain 
ar oiliúint agus fostaíocht, lena n-áirítear, fiontar sóisialta

h)  feabhas a chur ar chumarsáid agus ar chomhoibriú (trí CYPSCanna agus struchtúir 
eile) idir Tionscadail Atreoraithe agus scoileanna, Ógtheagmháil, Tionscadail 
Chomhchaidrimh don Aos Óg nó seirbhís oideachais eile, Tionscadail Tascfhórsa 
Drugaí agus cláir eile pobailbhunaithe

i)  Gníomhaíochtaí an Tionscadail a ailíniú, de réir mar is cuí, le forbairt pobail, 
fostaíocht agus straitéisí oiliúna agus tacaíochtaí (lena n-áirítear printíseachtaí, 
tréimhsí oiliúna agus fiontair shóisialta.) 

j)  Rannpháirtíocht éifeachtach le leanaí faoi 12 bhliain d’aois agus tacaíochtaí 
teaghlaigh cuí (atá ailínithe le agus nach bhfuil ag déanamh dúbailt ar sheirbhísí eile, 
san áit a bhfuil siad ar fáil) 

k)  Tacú le cleachtais fheabhsaithe do scoileanna le leanaí a choinneáil sa chóras 
oideachais, leanaí a bhféadfadh a n-iompar iad a chur i dteagmháil leis an gcóras 
ceartais i leith an aosa óig.

l)  Cur chuige do bhainistíocht agus atreorú éifeachtach don aoisghrúpa idir 18 agus 
24 bliain d’aois.
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Beartais Náisiúnta 

Seirbhísí Comhordaithe

Cuspóirí Straitéiseacha 1.3

Cinnteoimid go dtógann maoirseacht ar fhorbairt agus ar chur i bhfeidhm beartais san áireamh go hiomlán cás na leanaí 
agus na ndaoine óga agus a dteaghlaigh i gcásanna ar dóigh a bheidh mar chúis le hiompar ciontach, le súil le feabhas a chur 
le héifeachtúlacht clár agus cleachtaí beartas, agus maidir le dualgais a thagann chun cinn as alt 42 d’Acht IHREC 2014, agus 
ailínithe leis an gclár oibre athchóirithe in “Ár Seirbhís Phoiblí 2020”.

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

1.3.1 –  Oibreoimid i gcomhar le chéile chun a chinntiú go ndéanfar príomhshruthú ar 
chosc a chur ar an dochar a bhaineann le hiompar ciontach i mbeartais Rialtais a bhfuil 
tionchar acu ar leanaí, ar dhaoine óga agus ar a gcuid teaghlaigh trí: 
a)  forbairt a dhéanamh ar chreat a bheidh ag teacht i ndiaidh an Chreata Beartais 

Náisiúnta do Leanaí agus do Dhaoine Óga 2014-2020 (BOBF)”, “Torthaí Níos Fearr, 
Todhchaí Níos Gile”,

b) moltaí an Choimisiúin ar Thodhchaí na Póilíneachta in Éirinn a chur i bhfeidhm
c)  beartais agus straitéisí náisiúnta eile a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear, ach gan 

bheith teoranta do mhí-úsáid drugaí agus substaintí, meabhairshláinte, forbairt 
pobail, fostaíocht agus oiliúint.

1.3.1   An DoJ ag obair le Ranna 
eile de réir mar is cuí.

1.3.2 – Beimid ag déileáil le Ranna agus le Gníomhaireachtaí i dTuaisceart Éireann 
chun feabhas a chur ar chomhoibriú agus ar chomhroinnt fianaise maidir le cur chuige 
éifeachtach, lena n-áirítear, maidir le hidirghabháil luath agus atreorú chomh maith le 
póilíneacht, promhadh agus na córais dlí coiriúla.   

1.3.2   An DoJ, le DCEDIY, 
Baile an Oibricigh, AGS, an 
tSeirbhís Promhaidh agus 
comhghníomhaireachtaí i 
dTuaisceart Éireann.

1.3.3 – Ábhar faisnéise agus cumarsáide agus tionscadail a fhorbairt leis na 
príomhshaincheisteanna a bhaineann le ceartas i leith an aosa óig chun cuidiú le 
faisnéis a chur ar fáil chun díospóireacht agus tuairim phoiblí a fhorbairt (m.sh. mí-
úsáid fheithicle, mí-úsáid substaintí, tionchair a bhaineann le tráma, tuiscint ar néar-
ilchineálacht) 

1.3.3 An DoJ, DCEDIY, 
comhlachtaí GSG eile, 
saineolaithe agus comhpháirtithe 
pobail

Cuspóirí Straitéiseacha 1.4

Déanfaimid córais éifeachtacha a fhorbairt a bheidh ailínithe leis an gclár oibre athchóirithe in “Ár Seirbhís Poiblí 2020”, ar 
mhaithe le comhoibriú ó ghníomhaireachtaí agus cláir mhaoinithe ó thaobh dearadh a dhéanamh ar sheirbhísí um cheartas 
i leith an aosa óig, comhordaithe ag an bpointe seachadta, atá deartha chun riachtanais leanaí agus daoine óga a ghlacadh 
san áireamh seachas ar fhreagrachtaí agus ar línte maoinithe gníomhaireachta, lena mbaineann struchtúr láidir maoirseachta 
agus rialachais chun soiléire agus éifeachtúlacht a chur chun cinn.

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

1.4.1 –  Feabhsóimid an comhordú, dearadh agus seachadadh seirbhísí chun rochtain 
níos mó a thabhairt ar sheirbhísí Coisctheacha agus Idirghabhála Luath do leanaí agus do 
dhaoine óga i gcásanna ar mó seans a bhaineann leo go dtarlóidh iompar ciontach, go 
háirithe i gcásanna ina bhfuil sé níos deacra teagmháil a bheith ann ó thaobh seirbhísí. 
Áireofar an cion tairbhe a d’fhéadfadh na heilimintí a leanas a dhéanamh a scrúdú:
a)  struchtúir chomhordaithe atá ann mar LCDCanna, CYPSCanna, Tascfhórsaí Drugaí 

Áitiúla (LDTFanna).
b)  treoirlínte nó cóid chleachtais do chláir agus gníomhaireachtaí ábhartha;
c)  plean comhtháthaithe ceantar a fhorbairt nár mhór do mhaoinitheoirí agus 

soláthraithe seirbhís cloí leis (samhail NEIC)
d)  an comhpháirtí earnála pobail agus deonach is fearr a ainmniú chun cuidiú le freagra 

a thabhairt ar riachtanais áitiúla (samhail ‘CoFPI’)
le tacaíocht ó thaighde gníomhaíochta trí REPPP.

An DoJ ag obair le comhlachtaí 
GSG eile, saineolaithe agus 
comhpháirtithe pobail

14 Straitéis um Cheartais i leith an Aosa Óig 2021 – 2027



Tabharfaimid páirt do  
leanaí agus do dhaoine óga mar chomhpháirtithe 

gníomhacha i bhforbairt córais agus cláir
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Guthanna Leanaí agus Daoine Óga

Reachtaíocht 

Cuspóirí Straitéiseacha 1.5

Cinnteoimid go dtógtar san áireamh tuairimí leanaí agus daoine óga i gclár agus i ndearadh agus in oibríocht pleanála 
seirbhíse, de réir na gcleachtas is fearr atá ar fáil. 

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

1.5.1 – Tabharfaimid páirt do leanaí agus do dhaoine óga mar chomhpháirtithe 
gníomhacha i bhforbairt córais agus cláir agus déanfaimid taifeadadh ar an mbealach ina 
ndéantar é sin i dtuarascálacha óna Ranna agus óna gníomhaireachtaí.

An DoJ ag obair leis an DCEDIY 
agus le comhlachtaí GSG eile, 
saineolaithe agus comhpháirtithe 
pobail.1.5.2 – Tabharfaimid páirt d’úsáideoirí mar chomhpháirtithe gníomhacha, i 

monatóireacht, i bhforbairt agus in oibriú tionscadail agus cláir ceartais i leith an aosa 
óig.

1.5.3 – Tabharfaimid páirt do leanaí agus do dhaoine óga mar chomhpháirtithe 
gníomhacha i monatóireacht agus i bhforbairt agus in oibriú saoráidí coinneála, lena 
n-áirítear, i Stáisiúin Gardaí agus i gCampas Coinneála Leanaí Bhaile an Oibricigh agus 
maidir le haistriú chuig saoráidí do dhaoine fásta.

1.5.4 – Cuimseoimid monatóireacht ar chomhairliúchán le leanaí agus le daoine óga 
sna córais mhonatóireachta don Straitéis seo de réir na bpróiseas a bhaineann le BOBF 
(féach 1.1.2 agus 1.3.1)

Cuspóirí Straitéiseacha 1.6

Soláthróimid tacaíocht reachtúil don chomhoibriú idir na gníomhaireachtaí, bunaithe ar phrionsabail leasa is fearr is féidir 
leanaí agus daoine óga.

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

1.6.1 – Scrúdóimid an bealach is fearr chun dualgas dearfach a bhunú do 
ghníomhaireachtaí chun tabhairt faoi chomhoibriú maidir leis na leanaí ar fad atá i mbaol, 
lean n-áirítear na leanaí sin i gcásanna ar dóigh a bheidh mar chúis le hiompar ciontach 
agus do socruithe comhroinnt sonraí riachtanacha. Cinnteoimid go mbeidh na moltaí 
ábhartha chun leasuithe a dhéanamh ar Acht na Leanaí agus ar an Acht um Chúram 
Leanaí agus forálacha na reachtaíochta Sábháilteachta Pobail nua ailínithe go cuí chun an 
aidhm sin a bhaint amach.

An DoJ i gcomhpháirtíocht 
leis an DCEDIY,  comhlachtaí 
GSG eile agus Ranna agus 
gníomhaireachtaí eile de réir mar 
is gá.

Cuspóirí Straitéiseacha 1.7

Déanfaimid leasú ar nuashonrú an Achta um Leanaí 2001 de réir mar is gá (agus ar reachtaíocht eile de réir mar is gá) le 
héifeacht a thabhairt do na cuspóirí atá sa Straitéis seo, ailínithe le leasuithe ar na hAchtanna um Chúram Leanaí agus an 
reachtaíocht sábháilteachta pobail atá ar na bacáin

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

1.7.1 – Tabharfaimid forálacha chun críche (táthar á n-ullmhú cheana féin) chun cur in 
áit pianbhreith ar fionraí dóibh siúd faoi 18 bliain d’aois.

DoJ i gcomhairliúchán 
le comhlachtaí GSG eile, 
saineolaithe agus comhpháirtithe 
pobail

1.7.2 – Cuimseoimid an sceideal táscach leasuithe in Aguisín 1 sna moltaí dréacht-
reachtaíochta agus oibreoimid i gcomhar le chéile chun beachtú a dhéanamh ar 
mhionsonraí iomlána na leasuithe chomh maith le haon rialacháin nó treoirlínte atá 
riachtanach.

1.7.3 – Tabharfaimid faoi phróiseas mionsonraithe comhairliúcháin chun cuidiú le 
beachtú a dhéanamh ar leasuithe reachtaíochta don Acht um Leanaí

 1.7.4 – Tabharfaimid chun críche an pacáiste iomlán leasuithe ar Acht na Leanaí, chun 
éifeacht a thabhairt don Straitéis seo ina dtugtar mionsonraí ar ailíniú leis na hAchtanna 
um Chúram Leanaí agus an leis an reachtaíocht Sábháilteachta Pobail
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Oiliúint agus Tacaíocht Líne Tosaigh

Cuspóirí Straitéiseacha 1.8

Oibreoimid le feabhas a chur ar acmhainneacht dóibh siúd go léir atá ag obair go díreach le daoine óga (agus lena teaghlaigh) 
le an tacaíocht agus an treoir chuí a sholáthar, go háirithe maidir le leochaileacht ó thaobh iompar ciontach – lena n-áirítear, 
seirbhísí do leanaí agus do theaghlaigh agus seirbhísí sláinte, oideachais, Gardaí agus seirbhísí Ceartais eile agus cur leis an 
fhoghlaim ó thionscnaimh den sórt sin mar “Cad a Oibríonn” (DCEDIY). 

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

1.8.1 – Oibreoimid i gcomhar chun socruithe a chur ar fáil do chomhoibriú neartaithe 
idir gníomhaireachtaí chun cleachtaí éifeachtacha a scaipeadh agus a chur i bhfeidhm, 
lena n-áirítear:
a)  Dul sa tóir ar thacaíochtaí agus ar oiliúint éifeachtach d’fhoireann na líne tosaigh, 

lena n-áirítear, maidir le saincheisteanna téamacha tábhachtacha agus riachtanais 
speisialta agus míchumas, néar-ilchineálacht, tráma agus meabhairshláinte. 

b)  Acmhainneacht fhoireann na líne tosaigh a neartú chun idirghníomhú go 
héifeachtach le daoine óga, (lena n-áirítear, daoine ó chúlraí imirceacha agus 
éagsúla) ag éascú freagra cuí agus tarchur chuig seirbhísí eile, do gach duine aonair

c)  Córais agus cleachtais a fheabhsú chun acmhainneacht mhúinteoirí agus fhoireann 
eile scoile a neartú chun tacaíocht a thabhairt do leanaí a d’fhéadfadh a bheith 
leochaileach i dtaobh iompar ciontach lena n-áirítear, ag príomhphointí aistrithe, 
bunaithe ar phrionsabail uilechuimsitheachta, go háirithe trí chomhoibriú le 
gníomhaireachtaí agus le comhpháirtithe pobail (féach 2.2.2 (b) chomh maith)

d)  Tionscnaimh nó cláir phíolótacha ábhartha a dhearadh agus a chur i bhfeidhm de 
réir mar is gá.

An DoJ ag obair le DCEDIY 
agus le comhlachtaí GSG eile, 
an t-údarás áitiúil, forbairt pobail 
agus áitiúil, agus saineolaithe 
agus comhpháirtithe pobail eile

Cuspóirí Straitéiseacha 1.9

Cuirfimid oiliúint shonrach ar fáil do ghairmithe atá bainteach leis an gcóras ceartais coiriúil chun a bheith mar bhonn taca le 
seirbhísí éifeachtacha a sholáthar, lena n-áirítear, forbairt, mar is cuí, samhlacha oiliúna ildisciplíneacha.   

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

1.9.1 - An Garda Síochána
Cuirfidh an AGS oiliúint shonrach ar fáil do na Gardaí go léir maidir le hidirghníomhú le 
daoine óga, lena n-áirítear, maidir le húsáid “stop agus cuardach” agus le cumhachtaí 
eile an Garda Síochána, agus Clár Athstiúrtha an Garda Síochána a chur i bhfeidhm, faoi 
threoir na lároifige náisiúnta atá freagracha as Clár Athstiúrtha an Garda Síochána agus 
don mhaoirseacht ghaolmhar (féach 2.4.1).

1.9.1 – An DoJ ag tacú leis an 
AGS agus le saineolaithe agus le 
comhpháirtithe pobail 

1.9.2 - Lucht Dlí
Tabharfaimid faoi fhorbairt a dhéanamh ar shainoiliúint do lucht gairme an dlí chun a 
chinntiú go bhfuil rochtain ag leanaí agus ag daoine óga ar dhlíodóirí leis an tsainoiliúint 
chuí

1.9.2 – An DoJ chun comhordú 
a dhéanamh le Dlí-Chumann na 
hÉireann, le Comhairle Bharra 
na hÉireann, leis an tSeirbhís 
Chúirteanna, i gcomhairliúchán 
de réir mar is gá leis an   LSRA

1.9.3 - An tSeirbhís Phromhaidh
Leanfaimid orainn ag tacú agus le hacmhainní a chur ar fáil d’imlonnú Oifigigh Promhaidh 
atá cáilithe go cuí chun teagmháil éifeachtach a dhéanamh le leanaí agus le daoine óga

1.9.3 – An tSeirbhís Promhaidh le 
tacaíocht ón DoJ.

1.9.4 - Oibrithe Ceartais i leith an Aosa Óig
Leanfaimid orainn ag tacú le soláthar oiliúna d’Oibrithe Ceartais i leith an Aosa Óig chun 
tacú le teagmháil éifeachtach a dhéanamh le leanaí agus le daoine óga a mbíonn siad 
ag obair leo agus chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna a dtagann siad trasna 
orthu mar chuid dhílis d’fhorbairt GYDPanna agus saintionscadail ghaolmhara.

1.9.4 – An DoJ ag obair leis an 
DRCD agus le saineolaithe agus 
le comhpháirtithe pobail agus le 
hEagraíochtaí Forbartha Áitiúla

1.9.5 – Seirbhísí Eile
Déanfaimid athbhreithniú ar an riachtanas do shainoiliúint agus do thacaíocht (a 
bhaineann le daoine óga) i réimsí eile an Chórais Ceartais, ag oibriú le leanaí agus le 
daoine óga agus clár gníomhaíochta a ullmhú

1.9.5 – An DoJ ag obair 
le comhlachtaí GSG eile, 
gníomhaireachtaí ábhartha, 
saineolaithe agus comhpháirtithe 
pobail
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Taighde agus Fianaise

Cuspóirí Straitéiseacha 1.10

Tacóimid le cumarsáid agus le comhoibriú níos fearr idir gníomhaireachtaí agus comhlachtaí taighde chun cur an méid is 
fearr is féidir le húsáid sonraí agus taighde chun faisnéis a chur ar fáil don bheartas ceartais i leith an aosa óig agus forbairt 
níos leithne coisctheach agus idirghabháil luath agus cur chuige chun tacú le héirí as iompar ciontach.

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

1.10.1 – Aithneoimid nó bunóimid socruithe seasta do chomhordú ar fud Ranna agus 
Gníomhaireachta atá ag obair i gcomhar le comhlachtaí taighde, chun ailíniú a dhéanamh 
ar chláir taighde chun cur an méid is fearr is féidir le comhiarrachtaí chun tuiscint níos 
fearr a fháil ar chúinsí atá taobh thiar d’iompar ciontach agus cur le dearadh clár agus 
tionscadal 

An DoJ, le comhlachtaí GSG eile, 
saineolaithe agus comhpháirtithe 
pobail

1.10.2 – Tacóimid le forbairt leanúnach ar Mhol Sonraí i leith Torthaí do Leanaí chun 
a chinntiú gur féidir sonraí a bhailíonn gníomhaireachtaí éagsúla a úsáid ar fud na 
ngníomhaireachtaí go léir chun cur le forbairt beartais chomhoibríoch

1.10.3 – Déanfaimid córais bhailiúcháin sonraí atá cruinn agus éifeachtach a fhorbairt ag 
teacht le cleachtais reachtaíochta (lena n-áirítear, GDPR), agus caighdeáin cearta daonna 
chun sonraí feabhsaithe a sholáthar maidir le grúpaí a bhfuil ionadaíocht díréireach á 
dhéanamh orthu laistigh den chóras ceartais i leith an aosa óig chun tacú le beartais 
agus le cláir atá níos fearr

1.10.4 – Breithneoimid forbairt sonraí fadama a bhaineann leis na córais ceartais i leith 
an aosa óig, ailínithe le hobair fheabhsaithe eile sonraí ábhartha. 

1.10.5 – Leagfaimid amach tionscnaimh phíolótacha agus thrialacha agus cuirfimid i 
bhfeidhm iad chun cur chun feidhme cleachtais agus beartais a bheachtú, de réir mar is 
gá, a ndéanfaidh an fhoghlaim ó na tionscnaimh choisctheacha agus idirghabhála luath 
reatha eolas dóibh.

1.10.6 – Tabharfaimid tosaíocht do thaighde, do phlépháipéir agus do thionscnaimh 
píolótacha ar:
a)  Ghrúpaí a bhfuil sé níos deacra teagmháil a bheith leo, lena n-áirítear, iad siúd atá 

faoi réir ag grúmaeireacht agus ag smacht comhéigneach ag coirpigh
b)  iad sin a bhfuil ionadaíocht dhíréireach á déanamh orthu sa chóras Ceartais i leith 

an Aosa Óig (m.sh. Cúram Stáit, Míchumas, Mionlaigh Eitneacha)
c)  feabhas a chur ar léargas ar bhealaí chun na coireachta / coinneáil, atitimeachas 

agus éirigh as an gcoireacht
d)  forleithne agus tionchar treochtaí suntasacha (m.sh. saincheisteanna 

meabhairshláinte, coireachta scine, úsáid drugaí, cionta gnéasacha, coireanna 
foréigneacha tromchúiseacha).

e)  feabhas a chur ar éifeachtacht ó thaobh rialachais, comhordaithe, cláir agus 
cleachtais

f)  ailíniú reachtaíochta, struchtúir agus córais chun tacú le freagraí iomlánaíocha ar na 
cúinsí atá taobh thiar d’iompar ciontach
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Saincheisteanna atá ag teacht chun cinn

Cuspóirí Straitéiseacha 1.11

Déanfaimid freagraí beartais agus príomhghníomhartha a fhorbairt bunaithe ar Fhianaise, chun aghaidh a thabhairt ar 
shaincheisteanna atá ag teacht chun cinn a bhfuil tionchar acu ar an mbeartas ceartais i leith an aosa óig.  

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

1.11.1 – Déanfaimid monatóireacht ar fhorbairtí amach anseo agus ar shaincheisteanna 
a bheidh ag teacht chun cinn, lena n-áirítear, treochtaí coireachta, agus cuirfimid tús le 
beartais agus le gníomhartha nua nó beartais agus gníomhartha atá tugtha cothrom le 
dáta de réir mar is gá. Áirítear ar réimsí tosaigh i ndáil le himscrúdú:
a)    an tionchar a bhíonn ag úsáid teicneolaíocht dhigiteach, lena n-áirítear, maidir le 

cionta ciaptha agus gnéasacha,
b)    saincheisteanna atá ag eascairt as paindéim covid-19 agus na himpleachtaí don 

cheartas i leith an aosa óig agus córais agus cláir ghaolmhara, lena n-áirítear, 
cleachtais phóilíneachta agus easpa spéise i seirbhísí oideachais agus óige.

GSG agus grúpaí tras-
ghníomhaireachta tánaisteacha 
bunaithe faoi 1.1.1
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2
Seirbhísí agus 
Cumarsáid le 
Leanaí agus le 

Daoine Óga

Cuirfimid seirbhísí ar fáil do leanaí agus do 
dhaoine óga a mbíonn teagmháil acu leis an gCóras 

Ceartais Coiriúil, nó atá i gcásanna is dóigh a bheidh mar chúis le 
hiompar ciontach, chun tacú le forbairt a dhéanamh ar na daoine óg seo 
agus cuidiú leo staonadh ó iompar ciontach. Cinnteoimid measúnacht 

leanúnach ar chleachtais éifeachtacha freisin mar chuid de na córais 
mhonatóireachta ceartais tiomanta i leith an aosa óig.
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Cosc/Idirghabháil luath

Oideachas

Cuspóirí Straitéiseacha 2.1

Tacóimid le cleachtas éifeachtach i seachadadh seirbhíse comhoibríoch atá dírithe ar riachtanais na leanaí agus na daoine 
óga i gcásanna ar dóigh a bheidh mar chúis le hiompar ciontach, le rannpháirtíocht dhlúth le tuismitheoirí, caomhnóirí agus 
le teaghlaigh.

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

2.1.1 – Oibreoimid i gcomhar chun na cleachtais is fearr a aithint ar mhaithe le 
seachadadh seirbhíse comhoibríoch, bunaithe ar phrionsabal “níl aon doras mícheart 
ann”, a chuireann béim ar sheirbhísí atá dírithe agus bunaithe ar an leanbh, lena 
n-áirítear, ach gan bheith teoranta dóibh:
a)  cuir chuige dírithe ar an leanbh agus ar an teaghlach a úsáid (m.sh Meitheal nó 

cleachtais aisiríocha
b)  úsáid a bhaint as líonraí áitiúla ar nós Líonraí Tacaíochta do Leanaí agus don 

Teaghlach
c)  tacaíochtaí coisctheacha agus idirghabhála luath a thabhairt le chéile agus leanúntas 

riachtanais de réir na hoibre atá á tabhairt chun cinn ag an DCEDIY agus Tusla a 
chomhtháthú 

d)  aghaidh a thabhairt ar a gcásanna sin atá faoi mhíbhuntáiste áirithe nó faoi il-
mhíbhuntáiste

e)   cur chuige píolótach nua a chur i bhfeidhm
le tacaíocht ó fhianaise ábhartha taighde gníomhaíochta, lena n-áirítear trí REPPP.

2.1.1 – An DoJ ag obair leis an 
DCEDIY, le comhlachtaí GSG 
eile agus gníomhaireachtaí de 
réir mar is cuí, saineolaithe agus 
comhpháirtithe pobail, agus 
lena n-áirítear, ETBanna agus 
Líonraí Tacaíochta Leanaí agus 
Teaghlaigh

2.1.2 – Cuirfimid comhoibriú chun cinn le hEarnáil na hOibre don Ógra agus le 
heagraíochtaí eile atá ag obair le daoine óga chun rochtain a fheabhsú do na daoine 
óga go léir chuig seirbhísí, acmhainní a úsáid níos éifeachtaí agus, sa chás gur féidir, an 
t-ualach riaracháin a laghdú ar sholáthróirí seirbhíse, lena n-áirítear:
a)  maoiniú a ailíniú do Sheirbhísí don Ógra agus do GYDPanna ar bhonn ceantair, chun 

freagra cuí agus éifeachtach a thabhairt ar riachtanais áitiúla. 
b)  imscrúdú a dhéanamh cibé ar féidir tionscadail LTDF, GYDPanna agus Seirbhíse eile 

don Ógra a ailíniú níos fearr chun freagairt do riachtanais ceantair áitiúil.

2.1.2 – An DoJ, ag obair leis an 
DCEDIY, DoH, HSE, comhlachtaí 
GSG eile, ETBanna, LTDFs, 
saineolaithe agus comhpháirtithe 
pobail

Cuspóirí Straitéiseacha 2.2

Tabharfaimid aghaidh ar an easpa spéise san oideachas agus ar fhágáil na scoile go luath, agus tacaíocht a thabhairt dóibh 
sin a d’fhéadfadh a bheith leochaileach i dtaobh easpa spéise, lena n-áirítear, maidir le hathbhreithnithe agus tuarascálacha 
ábhartha.

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

2.2.1 – Cuideoidh Tionscadail Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána le scoileanna leanaí 
a choinneáil laistigh den chóras oideachais, leanaí a bhféadfadh a n-iompar iad a chur i 
dteagmháil leis an gcóras ceartais i leith an aosa óig.

2.2.1 –  An DoJ, comhlachtaí 
GSG eile, saineolaithe agus 
comhpháirtithe pobail

2.2.2 – Glacfaimid gníomh chun tacú le timpeallachtaí ionchuimsitheacha oideachais, 
lena n-áirítear: 
a)  Treoirlínte a fhoilsiú maidir le hamchláir laghdaithe chun go n-úsáidfear iad go cuí 

agus i gcásanna teoranta amháin
b)  Leanúint de na gníomhaíochtaí a chur i bhfeidhm maidir leis an Ráiteas Polasaí agus 

Creat um Fholláine do Chleachtas i scoileanna

2.2.2 – An DE le tacaíocht ó GSG 
agus comhlachtaí ábhartha eile, 
saineolaithe agus comhpháirtithe 
pobail 

2.2.3 – Tuarascáil a fhoilsiú maidir leis an sholáthar Lasmuigh den Scoil agus roghanna 
eile a scrúdú sa chás go mbíonn roghanna príomhshrutha scoile spíonta.

2.2.3 – DE, DFHERIS, GSG 
agus comhlachtaí ábhartha eile, 
saineolaithe agus comhpháirtithe 
pobail

2.2.4 – Déanfaimid ailíniú ar fhorbairt thionscnaimh um Cheartas i leith an Aosa óig, go 
háirithe GYDPanna agus ar tuilleadh forbartha ar rochtain ar dheiseanna foghlama atá 
bunaithe ar obair e.g. tréimhse oiliúna agus/nó printíseacht.

2.2.4 – An DoJ leis an DFHERIS, 
GSG agus comhlachtaí 
ábhartha eile, saineolaithe agus 
comhpháirtithe pobail
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Cuspóirí Straitéiseacha 2.3

Déanfaimid na bealaí chun cur leis an raon gníomhaíochtaí dearfacha san am saor agus gníomhaíochtaí forbartha atá ar fáil 
do dhaoine óga a scrúdú.

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

2.3.1 – Feabhsóimid, laistigh de sholáthar seirbhíse níos leithne don aos óg, raon 
gníomhaíochtaí dearfacha san am saor agus gníomhaíochtaí forbartha atá ar fáil do 
dhaoine óga agus cinnteoimid go bhfuil teacht acu sin atá leochaileach agus atá i 
gcásanna lena mbaineann “baol” orthu. 

2.3.1 – An DoJ ag obair leis an 
DCEDIY agus le comhlachtaí 
GSG eile, saineolaithe agus 
comhpháirtithe pobail

2.3.2 – Déanfaimid an méid a chuireann rochtain níos mó ar ghníomhaíochtaí mar spóirt, 
scileanna faoin spéir, na healaíona, gníomhaíochtaí cultúir le feabhas a chur ar obair na 
seirbhísí um cheartas i leith an aosa óig agus, de réir mar atá cuí, laistigh den soláthar 
seirbhíse i leith an aosa óig níos leithne. 

2.3.2 – An DoJ ag obair leis 
an DCEDIY agus comhlachtaí 
GSG eile, saineolaithe agus 
comhpháirtithe pobail

Cuspóirí Straitéiseacha 2.5

Neartóimid oibríocht na nósanna imeachta atá ann cheana féin don Atreorú chun moill a íoslaghdú agus a chinntiú go 
mbíonn faisnéis iomlán ar fáil do phróisis chinnteoireachta agus go mbíonn siad trédhearcach.

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

2.5.1 – Cuirfidh an Garda Síochána moltaí i bhfeidhm atá ag eascairt ó Thuarascáil 
Imscrúdaithe um Atreorú na nÓg an Gharda Síochána 2019, agus Biúró Náisiúnta an 
Gharda Síochána um Atreorú na nÓg a fheistiú, lena chinntiú:
a)  go bhfuil cinnteoireacht éifeachtúil á déanamh i leith cásanna atá á dtarchur don 

Bhiúró
b) rochtain éasca chuig acmhainní speisialta dlí nó acmhainní gairmiúla eile
c) rochtain chuig TF chuí nó chuig tacaíochtaí teicniúla eile
d) feidhmiú seasmhach beartais cinnteoireachta
e)  cinnteoireacht agus cumarsáid thrédhearcach leo sin atá faoi réir tarchuir chuig 

Atreorú

2.5.1 – AGS, le tacaíocht ón DoJ, 
agus ó chomhlachtaí GSG eile, 
saineolaithe agus comhpháirtithe 
pobail

Atreorú  

Cuspóirí Straitéiseacha 2.4

Neartóimid beartais agus cleachtais an Gharda Síochána don Atreorú agus don phóilíneacht go ginearálta, ag seasamh 
le prionsabail leasanna is fearr leanaí agus daoine óga agus cuntas a chur san áireamh maidir le difríocht in aois agus in 
aibíocht, tionchar an mhíbhuntáiste agus feasacht ar ilchineálacht. 

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

2.4.1 – Déanfaidh an Garda Síochána acmhainní lárnacha láidre a shainordú laistigh den 
Gharda Síochána, chun:
a)  Maoirseacht a dhéanamh ar fheidhmiú Chlár Athstiúrtha an Gharda Síochána
b)  Beartais agus nósanna imeachta a leagan amach chun leanaí agus daoine óga a 

atreorú ó chiontú
c)  Faisnéis a chur ar fáil do chleachtais agus do nósanna imeachta an Gharda Síochána 

chun idirghníomhú dearfach idir an Garda Síochána agus daoine óga a spreagadh 
chomh maith agus is féidir

d)  Treallús a chur faoi oiliúint agus sárchleachtais an Gharda Síochána a dhearadh, 
ó thaobh idirghníomhaíocht chuí le leanaí agus le daoine óga, lena n-áirítear, 
cumhachtaí póilíneachta ginearálta a úsáid agus maidir le míbhuntáiste agus 
saincheisteanna ilchineálachta atá ag daoine, lena n-áirítear, maidir le Cláir Scoile 
agus Póilíneachta Pobail go ginearálta.

e)  Forbairt leanúnach tionscnaimh pobail a threorú, ar nós Cláir Scoile an Gharda 
Síochána agus Póilíneacht Phobail go ginearálta.

2.4.1 – AGS, le tacaíocht ón DoJ, 
agus ó chomhlachtaí GSG eile, 
saineolaithe agus comhpháirtithe 
pobail
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Atreorú 

Cuspóirí Straitéiseacha 2.6

Tabharfaimid an deis le forbairt solúbtha a dhéanamh ar Chlár Athstiúrtha an Gharda Síochána atá ann cheana féin, 
ailínithe le forbairtí straitéiseacha sa phóilíneacht agus i seirbhísí pobal-bhunaithe, lena n-áirítear, feidhmiú samhlacha nua 
eagraíochtúla agus oibríochta agus forbairt a dhéanamh ar sheirbhísí comhsuite.

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

2.6.1 – Cinnteoimid go mbíonn córais Atreoraithe (agus reachtaíochta) sách 
oiriúnach le haghaidh a thabhairt ar imthosca aonair, a réimsíonn ó idirghabháil 
“teagmháil éadrom” go maoirseacht Garda atá níos dlúithe, chomh maith le tacú le 
cur chuige idirghníomhaireachta cás-bhainistíochta agus cuir chuige dírithe ar leanaí/
teaghlaigh (m.sh. Meitheal nó cleachtais aisiríocha) agus cur chuige éifeachtach i leith 
saincheisteanna sonracha ar nós cionta gnéasacha agus coireacht scine.

2.6.1 – An DoJ, DCEDIY, 
comhlachtaí GSG eile, 
saineolaithe agus comhpháirtithe 
pobail

2.6.2 – Déanfaimid measúnú ar impleachtaí na n-athruithe ar shamhlacha eagraíochtúla 
agus oibríochta an Gharda Síochána ó thaobh an Chláir Atreoraithe, an cion a d’fhéadfaí 
a chur le comhshuíomh nó le socruithe comhoibrithe tiomanta eile le gníomhaireachtaí 
eile, agus na himpleachtaí a bheidh ag (más ann d’impleachtaí) leasaithe ar Acht na 
Leanaí 2001.

2.6.2 – An DoJ, AGS i 
gcomhairliúchán le comhlachtaí 
maoirseachta an Gharda 
Síochána 

2.6.3 – Déanfaimid imscrúdú ar na céimeanna atá riachtanach le próiseas atreoraithe 
a bhunú dóibh siúd atá in aois idir 18 go 24 bliain d’aois, ailínithe le cur chuige i leith 
Atreorú Sláinte a fhorbairt agus tacaíochtaí pobail chuí (féach 2.9.5) agus leis an aird 
chuí ar shaincheisteanna a bhaineann le catagóirí ciontaithe, aon srianta dlíthiúla ag súil 
le cur chuige tosaigh píolótach a fhorbairt. 

2.6.3 – DoJ AGS, chomhlachtaí 
GSG eile, saineolaithe agus 
comhpháirtithe pobail

Cuspóirí Straitéiseacha 2.7

Cinnteoimid go ndéileáiltear go hiomlán leis na cásanna coireachta go léir lena bhfuil baint ag Leanaí agus ag Daoine Óga, 
cibé a ligtear isteach i gClár Atreoraithe iad nó nach ligtear.

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

2.7.1 – Maoirseacht láraithe an Gharda Síochána a chinntiú ar chásanna agus a chinntiú 
go mbíonn na gníomhartha cuí á nglacadh chun na cásanna a thabhairt chun críche, 
ag teacht le nósanna imeachta, lena n-áirítear, cur i bhfeidhm moltaí ó Thuarascáil 
Imscrúdaithe um Atreorú na nÓg an Gharda Síochána 2019.

2.7.1 – Tacaíocht AGS arna 
éileamh ag an DoJ

2.7.2 – Nósanna imeachta soiléire idirghníomhaireachta a bhunú, ag obair le 
comhpháirtithe pobail agus le cuidiú cuí na Seirbhíse Promhaidh, chun aghaidh a 
thabhairt ar chás leanaí agus daoine óga atá rannpháirteach in iompar ciontach, go 
háirithe iadsan nach n-oireann Atreorú dóibh, tionscadal píolótach agus tionscnaimh 
cláir a chuimsiú, ina n-áirítear (mar atá cuí i ngach aon chás)
a)  cur chuige cás-bhainistíochta chun comhordú a dhéanamh ar ionchur gach 

gníomhaireachta 
b)  próisis aisiríocha a úsáid 
c)  Orduithe Cúraim pobal-bhunaithe a úsáid
d)  cur chuige Maoirseachta Pobail a fhorbairt agus a chur in oiriúint, lena n-áirítear, 

Maoirseacht Promhaidh, Y-JARC agus Maoirseacht Bannaí, feidhmiú chun aghaidh 
a thabhairt ar imthosca aonair, lena n-áirítear, bearta cuí dóibh siúd in aois idir 18 
go 24 bliain d’aois, ailínithe leis an Scéim um Rabhadh Aosach agus córais agus 
forálacha ábhartha eile

2.7.2 – An DoJ leis an tSeirbhís 
Promhaidh, AGS, DCEDIY, 
Tusla, comhlachtaí GSG eile, 
saineolaithe agus comhpháirtithe 
pobail.
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Cuspóirí Straitéiseacha 2.8

Aithneoimid agus tacóimid ag an gcéim is luaithe leis na daoine óga sin atá i mbaol a bheith ina gciontóirí tromchúiseacha, 
(meastar go bhfuil thart ar 1,000 leanbh i gceist i láthair na huaire), lena n-áirítear tacaíochtaí teaghlaigh cuí a sholáthar, 
nuair is gá, chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais na leanaí sin.

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

2.8.1 – Déanfaidh an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais forbairt agus maoiniú 
leanúnach ar idirghabhálacha pobalbhunaithe do na ciontóirí óga ilghníomhacha is 
tromchúisí agus dá dteaghlaigh, agus dóibh sin is mó atá i mbaol a bheith ina gciontóirí 
ilghníomhacha agus tromchúiseacha, atá deartha chun riachtanais leanaí a ghlacadh san 
áireamh, agus le comhoibriú idirghníomhaireachta cuí:

a)  Neartófar Tionscadail Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána agus déanfar iad a 
athbhrandáil (ina dtionscadail tacaíochta óige dóibh sin is mó atá i mbaol) agus 
beidh siad i dtosach an tslua ó thaobh tacaíocht spriocdhírithe do leanaí sa 
chatagóir seo agus dá dteaghlaigh; áireofar air sin, idirghabháil luath, tacaíocht 
teaghlaigh agus tuismitheoireachta, ag obair le daoine óga a bhfuil sé níos deacra 
dul i mbun rannpháirtíochta leo agus meantóireacht do dhaoine óga chomh maith le 
cleachtais aisiríocha a chur chun cinn.

b)   Áireoidh an tionscnamh seo, gnéithe atá ar bun cheana féin, lena n-áirítear 
 -  Cuir chuige saintionscadail do chásanna a bhfuil sé “deacair freastal a dhéanamh 

orthu” 
 - An Scéim Maoirseachta Bannaí a leathadh amach go náisiúnta
 -  Comhcheangal leis an gcur chuige píolótach Y-JARC chun ciontú sa phobal a 

bhainistiú
 -  Clár píolótach Greentown a chur i bhfeidhm chun tacú le leanaí faoi smacht 

comhéigneach ag grúpaí coiriúla
 -  Forbairt leanúnach ar thionscadail pobail faoi choimirce na Seirbhíse Promhaidh

c)  Tuilleadh forbairt ar chuir chuige chun tionchair maidir le míbhuntáiste agus 
saincheisteanna ilchineálachta a chuimsiú.

Tacóidh na gníomhaireachtaí cuí leis na gníomhaíochtaí seo, de réir mar is cuí, bunaithe 
ar na gníomhaireachtaí cuí i 2.7.2 sa Straitéis seo. 

2.8.1 – Faoi stiúir an DoJ le 
AGS, an tSeirbhís Promhaidh, 
comhlachtaí GSG eile, an 
t-údarás áitiúil, forbairt pobail 
agus áitiúil agus saineolaithe agus 
comhpháirtithe pobail eile.
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Tá ról ríthábhachtach á  
imirt ag eagraíochtaí pobal-bhunaithe ó thaobh 

seirbhísí áirithe a chur ar fáil do leanaí agus  
do dhaoine óga
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Cuspóirí Straitéiseacha 2.9

Leanfaimid orainn ag forbairt líonra Tionscadail Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána (GYDPs), ag ailíniú a ngníomhaíochtaí 
agus a réimsí oibríochta de réir riachtanais áitiúla, ag obair i gcomhar le seirbhísí áitiúla agus le comhpháirtithe pobail eile.

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

2.9.1 – Na GYDPanna atá ann cheana féin a fhorbairt mar thionscadail tacaíochta 
óige, (gan athrú a dhéanamh ar rannpháirtíocht an Gharda Síochána ó thaobh na 
maoirseachta agus na bainistíochta atá á dhéanamh acu), ag obair i gcomhar le CBOanna 
agus le rannpháirtíocht chuí na Seirbhíse Promhaidh chun tacú lena n-oibríocht a 
chinntiú.

2.9.1 – An DoJ ag obair le 
AGS, an tSeirbhís Promhaidh, 
comhlachtaí GSG eile, 
saineolaithe agus comhpháirtithe 
pobail

2.9.2 – Síneadh a chur leis an líonra atá ann i láthair na huaire chun teacht iomlán ar 
thionscadail athstiúrtha óige a bhaint amach ar fud an Stáit laistigh de 2 bhliain

2.9.3 – Tabhairt faoi leathnú de réir riachtanais áitiúla tionscadail atá ann cheana, lena 
n-áirítear, ailíniú le seirbhísí den chineál céanna ar nós an Chláir Críochnaithe Scoile, 
tionscadail an Tascfhórsa Drugaí, bunaithe ar riachtanais ceantair

2.9.4 – Ailíniú le Tionscadail maidir le Promhadh Daoine Óga (YPP) le forbairt leanúnach 
GYDPanna chun foghlaim agus úsáid éifeachtach acmhainní a uasmhéadú.

2.9.5 – Measúnú a dhéanamh ar fhéidearthacht thionscadail athstiúrtha óige (nó 
tionscadail cosúil leo) chun cláir oiriúnacha atreoraithe a sholáthar don aoisghrúpa 
idir 18 go 24 bliain d’aois, le súil le tionscnaimh phíolótacha a fhorbairt i gcomhar le 
comhpháirtithe pobail, lena n-áirítear, fiontair shóisialta agus ailíniú le forbairt pobail 
agus le straitéisí fostaíochta agus oiliúna, agus ailínithe le forbairt cur chuige Sláintiúil 
maidir le hAtreorú do chionta i ndáil le drugaí.

2.9.6 – A chinntiú go sroicheann na GYDPanna na daoine óga ábhartha go léir sa 
phobal, lena n-áirítear, na grúpaí ó phobal mionlaigh agus grúpaí a bhfuil sé níos deacra 
teagmháil a bheith leo (ar nós daoine ó chúlra imirceach, pobal an Lucht Siúil agus an 
pobal Romach).

Cuspóirí Straitéiseacha 2.10

Tacóimid le forbairt agus le scaipeadh cleachtais éifeachtacha thionscadail athstiúrtha óige 

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

2.10.1 – Leanúint le tacaíocht a fheabhsú d’Oibrithe Ceartais i leith an Aosa Óig 
agus d’fhorbairt cur chuige seirbhíse éifeachtach, lena n-áirítear, meantóireacht agus 
rannpháirtíocht leanaí atá níos óige agus le haosaigh óga, tríd an gclár oibre atá leagtha 
amach ag 1.2.2. 

An DoJ leis an DCEDIY, DE, 
DoH, DRCD Tusla, comhlachtaí 
GSG eile, saineolaithe agus 
comhpháirtithe pobail eile
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Coinneáil 

Cuspóirí Straitéiseacha 2.11

Déanfaimid measúnú ar riachtanais seirbhíse, ceanglais chóiríochta agus oibríochta i mBaile an Oibricigh chun aghaidh a 
thabhairt ar éilimh is dóigh a bheidh ann amach anseo 

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

2.11.1 – 
a)  Cuirfimid measúnacht taighde-bhunaithe d’éilimh is dóigh a bheidh ann i bhfeidhm 

d’áiteanna Coinneála agus do sheirbhísí agus do cheanglais acmhainní iarmhartacha 
thar na tréimhse 5 bhliana atá romhainn chun faisnéis a sholáthar do roghanna 
straitéiseacha sa todhchaí chomh maith le pleanáil, buiséadú agus forbairt seirbhísí 
leanúnacha. 

b)  Ba cheart do thorthaí an mheasúnaithe seo eolas a dhéanamh don chur chuige 
maidir le húsáid fhadtéarmach Champas Bhaile an Oibricigh. 

2.11.1 – Baile an Oibricigh agus 
an DCEDIY, le  comhlachtaí 
GSG eile, saineolaithe agus 
comhpháirtithe pobail de réir mar 
is cuí.

2.11.2 – Leanfaimid de Chreat um Chearta Leanaí Bhaile an Oibricigh reatha a neartú 
chun cur síos a dhéanamh ar gach cás aonair, na torthaí atá beartaithe, na seirbhísí/
tacaíochtaí atá de dhíth chun cuidiú leis na torthaí sin a bhaint amach agus an 
mhodheolaíocht leis an méid atá bainte amach a thomhas, ó thréimhse Coinneála agus 
tacaíocht Tar Éis Coinneála.

2.11.2 – An DCEDIY agus Baile 
an Oibricigh, le  comhlachtaí 
GSG eile, saineolaithe agus 
comhpháirtithe pobail de réir mar 
is cuí.

Cuspóirí Straitéiseacha 2.12

Déanfaimid ailíniú, chomh fada agus is féidir, ar bheartais náisiúnta Leanaí atá faoi Choinneáil agus faoi Chúram an Stáit, 
laistigh den “Chreat Bheartais Náisiúnta do Leanaí agus do Dhaoine Óga 2014-2020 - “Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos 
Gile”, agus ar chreata a bheidh ag teacht ina dhiaidh.

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

2.12.1 – Leanfaimid de nósanna imeachta idirghníomhaireachta a neartú chun aghaidh 
a thabhairt ar riachtanais leanaí agus daoine óga ag brath ar choinneáil trí bhainistiú 
cásanna  idirghníomhaireachta éifeachtúil agus trí chúram (lena n-áirítear iad sin atá ar 
thairseach na haosachta), le soláthar faisnéise ó mheasúnú láidir ar an mbaol agus an 
riachtanas i ngach cás. 
Aithneofar bearnaí i nósanna imeachta agus/nó i gcleachtais agus cuirfear bearta cuí i 
bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt orthu.

An DCEDIY, Baile an Oibricigh, 
Tusla, an DoJ, an tSeirbhís 
Promhaidh agus comhlachtaí 
GSG eile, saineolaithe agus 
comhpháirtithe pobail

Cuspóirí Straitéiseacha 2.13

Déanfaimid prótacail shonracha a fhorbairt do bhainistíocht agus do chúram ciontóirí óga in aois idir 18 go 24 bliain d’aois 
sa chóras príosúin.

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

2.13.1 – Maidir le haistrithe ó Bhaile an Oibricigh chuig an gcóras príosúin, neartóimid 
nósanna imeachta agus cleachtais atá ann agus bearnaí ar bith a mheas, lena n-áirítear 
maidir le leanúnachas cuí i dtaobh na hoibre a rinneadh i mBaile an Oibricigh, agus 
moltaí agus bearta cuí a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt orthu. 

2.13.1 – IPS agus an DoJ, 
leis an DCEDIY, Baile an 
Oibricigh, comhlachtaí GSG eile, 
saineolaithe agus comhpháirtithe 
pobail

2.13.2 – Déanfaimid bearta agus gníomhaíochtaí ábhartha a forbairt agus a chur i 
bhfeidhm, ag glacadh na gcleachtas is fearr atá ar fáil san áireamh, chun freagra a 
thabhairt a mhéid agus is féidir ar riachtanais daoine óga (18-24 bliana d’aois) atá sa 
chóras príosúin, chun iad a chosaint ó bhaint níos mó a bheith acu i gcúrsaí coiriúla agus 
chun tacú le hobair athshlánaithe agus féinfhorbairt. 

2.13.2 – IPS agus an DoJ, 
comhlachtaí GSG eile, 
saineolaithe agus comhpháirtithe 
pobail
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Tar éis Coinneála

Cuspóirí Straitéiseacha 2.14

Tabharfaimid faoi sheirbhísí feabhsaithe, tráthúla agus éifeachtacha chun leanaí (faoi 18 mbliana) a réiteach chun aghaidh a 
thabhairt ar an bpobal arís ar bhealach sábháilte.

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

2.14.1 – Déanfaimid na bearta atá ann a neartú lena chinntiú, mar chuid den 
phleanáil do réamhscaoileadh, go dtabharfaidh prótacail agus meicníochtaí tacaíocht 
idirghníomhaireachta go leanúnach i ndiaidh coinneála, agus béim ar luath-mheasúnacht 
agus ar phleanáil seirbhíse comhoibríoch, lena mbeidh baint ag Baile an Oibricigh, Tusla, 
an HSE, an tSeirbhís Phromhaidh agus comhpháirtithe pobail. 

2.14.1 – Baile an Oibricigh, leis 
an DCEDIY, Tusla, ACTS, HSE, 
an DoJ, an tSeirbhís Promhaidh, 
DHPLG, comhlachtaí GSG eile, 
saineolaithe agus comhpháirtithe 
pobail eile 

2.14.2 – Déanfaimid creat seirbhíse ilghníomhaireachta a dhearadh, atá nasctha le 
2.14.1, atá leagtha amach thart ar riachtanais leanaí seachas ar fhreagrachtaí agus ar 
línte maoinithe Roinne, ina gcuimseofar:
a) Maoirseacht agus tacaíocht i ndiaidh scaoilte.
b) Ionchur agus rogha an duine óig i leith seirbhísí
c) Prionsabal an “Ná Géill go Deo” do rannpháirtíocht leis an duine óg
d)  Rannpháirtíocht chuí leis an teaghlach chun cuidiú le tacaíocht a thabhairt don 

duine óg
e) Cur chuige an Y-JARC a fhorbairt mar rogha do mhaoirseacht agus do thacaíocht
f)  Roghanna eile a fhorbairt do shocrúcháin cónaithe tar éis coinneála (féideartha) mar 

chuid de smachtbhannaí pobail atá ar fáil do na Cúirteanna nó imthosca eile.
Forbairt i gcomhar ar thionscadail phobalbhunaithe, agus iad maoinithe ag an DoJ 
(lena n-áirítear Tionscadail Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána agus tionscadail 
faoi choimirce na Seirbhíse Promhaidh) chun éifeachtúlacht, foghlaim agus torthaí do 
dhaoine óga is mó agus is féidir a bhaint amach. 

2.14.2 – An DoJ leis an 
tSeirbhís Promhaidh, DCEDIY, 
Baile an Oibricigh, Tusla, HSE, 
ACTS, comhlachtaí GSG eile, 
saineolaithe agus comhpháirtithe 
pobail eile 

Cuspóirí Straitéiseacha 2.15

Tabharfaimid faoi sheirbhísí éifeachtacha do dhaoine óga (18-24 bliana d’aois) nuair a scaoiltear as an bpríosún iad. 

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

2.15.1 – Cinnteoimid, chuid den phleanáil do réamhscaoileadh, go dtabharfaidh prótacail 
agus meicníochtaí tacaíocht idirghníomhaireachta go leanúnach, agus béim ar luath-
mheasúnacht ar riachtanais iarscaoilte agus ar phleanáil seirbhíse comhoibríoch.

2.15.1 – IPS agus an DoJ leis an 
Seirbhís Promhaidh, comhlachtaí 
GSG eile, saineolaithe agus 
comhpháirtithe pobail

2.15.2 – Tacóimid le creat seirbhíse ilghníomhaireachta, ceangailte le 2.15.1, agus 
deartha chun riachtanais daoine óga a ghlacadh san áireamh seachas ar fhreagrachtaí 
agus ar línte maoinithe Roinne, ina gcuimseofar (nuair is cuí) gnéithe atá cosúil le 2.14.2, 
ach ag freagairt do na riachtanais ar leith agus cásanna ar leith na ndaoine óige lena 
mbaineann.

2.15.2 – An DoJ leis an tSeirbhís 
Promhaidh, IPS, comhlachtaí 
GSG eile, saineolaithe agus 
comhpháirtithe pobail
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3
An Córas Ceartais 

Coiriúil agus 
Próisis

Déanfaimid Próisis Ceartais 
Coiriúil a stiúradh chomh fada agus is 

féidir chun tacú le leanaí agus le daoine óga chun 
staonadh ó chiontú agus roghanna saoil atá dearfach a 

dhéanamh, ag seasamh le cearta na n-íospartach 
ag an am céanna.
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Cuspóirí Straitéiseacha 3.1

Cuirfimid síneadh le Maoirseacht Bannaí ionas go mbeidh sé inrochtana ag na daoine óga go léir a bhfuil sé ar a gcumas 
leas a bhaint as, go háirithe grúpaí atá leochaileach agus grúpaí a bhfuil sé níos deacra freastal a dhéanamh orthu ó thaobh 
seirbhísí.

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

3.1.1 – Déanfaimid comhordú ar fhorbairt agus ar phríomhshruthú an Scéim 
Maoirseachta Bannaí, lena n-áirítear:
a) leathnú tosaigh bunaithe ar acmhainní a bheith ar fáil
b)  a chinntiú go mbíonn siad sin atá i gCúram in ann leas a bhaint as an tseirbhís
a chinntiú go mbíonn feasacht iomlán ar an scéim i measc na gCúirteanna, an lucht dlí 
agus an AGS.

An DoJ le Baile an Oibricigh, 
an tSeirbhís Chúirteanna, 
Promhaidh, comhlachtaí 
GSG eile, saineolaithe agus 
comhpháirtithe pobail.

Strategic Objective 3.2

Déanfaimid athbhreithniú ar shaoráidí agus ar nósanna imeachta sna Stáisiúin Gardaí agus sna Cúirteanna le tagairt 
d’oibleagáidí faoi Chuid 6 agus Cuid 7 d’Acht na Leanaí. 

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

3.2.1 – Déanfaimid athbhreithniú maidir le conas a thacaíonn saoráidí agus foirgnimh na 
gCúirteanna le feidhmiú éifeachtach an Achta um Leanaí, lena n-áirítear, maidir le 
hidirghníomhaíocht le ciontóirí fásta a íoslaghdú.

3.2.1 – An tSeirbhís Chúirte, 
leis an DoJ agus comhlachtaí 
GSG eile, saineolaithe agus 
comhpháirtithe pobail 

3.2.2 – Déanfaimid imscrúdú ar an mbealach is fearr ina bhféadfadh nósanna imeachta 
agus cleachtais Chúirte tacú le leas leanaí atá rannpháirteach in imeachtaí coireachta, 
lena n-áirítear, maidir le nósanna imeacht le fianaise a thabhairt agus inmhianaitheacht 
próisis atá éasca le húsáid ag teaghlaigh agus ag an leanbh

3.2.2 – An tSeirbhís Chúirte, 
leis an DoJ agus comhlachtaí 
GSG eile, saineolaithe agus 
comhpháirtithe pobail 

3.2.3 – Déanfaimid athbhreithniú ar shaoráidí agus ar nósanna imeachta Stáisiúin Gardaí 
le súil le cleachtais a chinntiú a chomhlíonann Cuid 6 go hiomlán, agus caighdeáin cearta 
daonna bunúsacha maidir le rochtain do thuismitheoirí agus d’ionadaithe dlí agus do 
sholáthar faisnéise. Cuirfear faisnéis ar fáil don obair seo trí aon mholtaí ábhartha ó 
Chigireacht an Garda Síochána nó ó fhoinsí údarásacha eile.  

3.2.3 – An AGS, le tacaíocht 
ón DoJ, comhlachtaí GSG eile, 
saineolaithe agus comhpháirtithe 
pobail, i gcomhairliúchán le 
comhlachtaí Maoirseachta an 
Gharda Síochána. 

Cuspóirí Straitéiseacha 3.3

Cinnteoimid soláthar sain-ionadaíochta éifeachtach agus seirbhísí faisnéise cuí chun cuidiú leis an duine óg ar fud phróiseas 
na gCúirteanna. 

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

3.3.1 – Déanfaimid comhordú ar obair chun soláthar a dhéanamh do cheanglais (lena 
n-áirítear, aon fhorálacha reachtaíochta ábhartha) d’ionadaíocht dlí agus do sholáthar 
faisnéise, agus maidir le Scéim um Chúnamh Dlí Choiriúil, i gcásanna leanaí agus daoine 
óga, chun ionadaíocht atá ar ardchaighdeán a chur ar fáil atá dírithe ar leas an linbh nó 
an duine óig agus ar thabhairt chun críche tráthúil próisis na Cúirte.

An DoJ leis an Dlí-Chumann, 
Comhairle Bharra na hÉireann, 
an tSeirbhís Chúirteanna, an 
AGS, an tSeirbhís Phromhaidh, 
an ODPP, comhlachtaí GSG eile, 
saineolaithe agus comhpháirtithe 
pobail.

3.3.2 – Déanfaimid athbhreithniú ar an gceanglas ó thaobh faisnéise agus treoirlínte 
do ghairmithe agus do dhaoine eile atá bainteach le próisis Chúirte maidir le soláthar 
faisnéise agus rannpháirtíocht le leanaí agus le daoine óga, lena n-áirítear, maidir le 
riachtanais teiripe agus cur chuige cuí ó thaobh agallamh agus tabhairt fianaise.
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Cuspóirí Straitéiseacha 3.4

Tabharfaimid tosaíocht do phróiseáil cásanna maidir le leanaí agus le daoine óga chun moill a íoslaghdú, lena n-áirítear, 
maidir le ról Cásbhainisteoirí an Gharda Síochána. 

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

3.4.1 – Déanfaimid forbairt ar chleachtais agus ar nósanna imeachta feabhsaithe 
mar chéad chéim chun Páipéar Scóipe a chur ar fáil, le gníomhartha comhaontaithe 
ina dhiaidh sin, lena n-áirítear, gníomhartha sonracha maidir le conas is féidir ról 
Cásbhainisteora agus/nó meicníochtaí eile a úsáid chun:
a) moill a laghdú ó thaobh cásanna a thabhairt os comhair na Cúirte
b)  laghdú a dhéanamh ar an líon amanna a dtagann gach leanbh agus duine óg os 

comhair na Cúirte
c)  cleachtas éifeachtach a chinntiú ionas go mbeidh daoine óga ar an eolas go hiomlán 

maidir le cad atá i gceist le próiseas na Cúirte meicníochtaí d’athbhreithniú cuí a 
sholáthar

An DoJ, leis an AGS, ODPP An 
tSeirbhís Chúirteanna Seirbhís 
na gCúirteanna, an tSeirbhís 
Phromhaidh, comhlachtaí 
GSG eile, saineolaithe agus 
comhpháirtithe pobail.

Cuspóirí Straitéiseacha 3.5

Na deiseanna is mó agus is féidir a chur ar fáil chun tacú le leanaí agus le daoine óga agus sin a dhéanamh trí mhaoirseacht 
sa phobal.

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

3.5.1 – Athbhreithniú a dhéanamh ar chórais, ar próisis agus leithdháileadh acmhainní 
chun seachadadh cuí, tráthúil agus éifeachtúil ar idirghabhálacha pobalbhunaithe a 
chinntiú, lena n-áirítear idirghábhálacha faoi mhaoirseacht na Seirbhíse Promhaidh chun 
tacú le:
• Rannpháirtíocht dhearfach leis an duine óg/le teaghlaigh
• Feidhmeanna agus cinntí an Gharda Síochána
• Feidhmeanna agus cinntí na Cúirte,
trína dtabharfar spreagadh do leanaí agus do dhaoine óga a mbíonn teagmháil acu leis 
an gcóras ceartais choiriúil agus 

An DoJ, leis an Seirbhís 
Promhaidh, leis an AGS, an 
tSeirbhís Chúirteanna, an 
IPS, comhlachtaí GSG eile, 
saineolaithe agus comhpháirtithe 
pobail.

Cuspóirí Straitéiseacha 3.6

Cuirfimid raon roghanna ar fáil do na Cúirteanna maidir le pianbhreith, agus roimh phianbhreith agus mar atá sonraithe 
cheana féin in Acht na Leanaí 2001), ní bhreithneofar coinneáil ach amháin mar rogha deiridh

CÉARD IAD NA  - Príomhghníomhartha CÉ hIAD NA – Comhlachtaí Stáit 
agus Príomhchomhpháirtithe 

3.6.1 – Cinnteoimid go bhfuil na roghanna atá leagtha amach in Acht na Leanaí, atá 
leasaithe, ar fáil do na Cúirteanna i ndáiríre mar chuid den tseirbhís fhoriomlán agus 
den tsraith seirbhísí le haghaidh a thabhairt ar chás daoine óga ag pointí éagsúla de 
leanúnachas an bhaoil, le hacmhainní cuí ar fáil agus leagtha amach thart ar riachtanais 
leanaí nó duine óg seachas ar fhreagrachtaí agus ar líne maoinithe Roinne atá ann i 
láthair na huaire. Áirítear ar ghníomhartha:
a)  bealaí a fhorbairt le síneadh a chur ar úsáid cur chuige aisiríoch agus forbairt 

phearsanta roimh éisteacht Cúirte shubstainteach le rogha a thabhairt don Chúirt 
cás a chaitheamh amach, 

b)  síneadh a chur leis an Scéim Maoirseachta Bannaí (féach 3.1) do dhaoine óga 
oiriúnacha atá os comhair na Cúirte agus príomhshruthú a dhéanamh ar an scéim

c)  roghanna pianbhreithe eile a fhorbairt, (m.sh. Ionaid Lae a bhfuil soláthar déanta 
dóibh cheana féin sa reachtaíocht atá ann faoi láthair, sainchláir pobail, Y-JARC), le 
faisnéis á soláthar do mheasúnú scóipe ar na seirbhísí ábhartha le raon roghanna 
níos leithne a thabhairt do na cúirteanna.

An DoJ leis an tSeirbhís 
Promhaidh, AGS an tSeirbhís 
Chúirteanna, Baile an Oibricigh, 
IPS, comhlachtaí GSG eile, 
saineolaithe agus comhpháirtithe 
pobail
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Aguisín 

1
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Sceideal táscach maidir le réimsí leasaithe in Acht 
na Leanaí 2001
Comhthéacs
Leagtar amach an aois maidir le 
freagracht a ghlacadh i gcóir in Alt 
52 d’Acht na Leanaí.    Déantar foráil 
san Acht go bhféadfaí leanbh in aois 
10 go 11 bhliain a ionchúiseamh sna 
coireanna is tromchúisí: dúnmharú, 
nó as tromionsaí gnéasach. Níor 
baineadh úsáid as an fhoráil seo 
riamh.  Déantar foráil san Acht 
freisin gur féidir leanbh in aois 12 
go 13 bliain a ionchúiseamh i gcoir, 
ach ní féidir é sin a dhéanamh 
ach amháin ar chead sainráite an 
Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, 
agus faraor, b’éigean úsáid a bhaint 
as an fhoráil seo, lena n-áirítear i 
roinnt de na coireanna is uafásaí. 
Mar sin féin, d’fhormhór coireanna 
agus d’fhormhóir na gcríoch, an aois 
atá i bhfeidhm in Éirinn ó thaobh 
freagracht a ghlacadh as coir ná 
14.  Cé go leanfar leis na forálacha 
seo a choinneáil faoi athbhreithniú, 
cinntíonn Seirbhís na hÉireann um 
Cheartas i leith an Aosa Óig atá 
dírithe ar an leanbh nach ndéanfar 
leanaí a ionchúiseamh ach amháin 
mar rogha deiridh agus sa chás nach 
mbíonn atreorú oiriúnach – m.sh. 
do chionta tromchúiseacha amháin 
nó d’athchiontú sa chás nár éirigh 
le hidirghabháil luath.  Tá na bearta 
éagsúla leasa leanaí atá molta sa 
Straitéis seo deartha sa chomhthéacs 
foriomlán sin.

Chomh maith leis sin, déanann na 
forálacha ar chomhdháil teaghlaigh 
i gCuid 4 agus i gCuid 9 soláthar 
do mheicníocht trína bhféadfadh 
teagmháil leis an gcóras ceartais 
choiriúil a bheith ina chatalaíoch 
le haghaidh a thabhairt ar leasa 
pearsanta agus ar imthosca an 
linbh atá i gceist. Mar sin féin, mar 
a thugtar ar aird in alt 2, thíos, 
níl mórán úsáide bainte astu seo, 
go foirmiúil ar a laghad, cé go 
mbíonn an Garda Síochána agus 
gníomhaireachtaí eile i dteagmháil le 
teaghlaigh ar go leor bealaí chun tacú 
le leas an linbh. 

Déantar iarracht, i go leor de na 
Cuspóirí atá sa Straitéis seo, go 
háirithe maidir le hAtreorú agus le 
hIdirghabháil luath, meicníochtaí a 
sholáthar do thacaíocht iomlánaíoch 
do leanaí agus do dhaoine óga a 
bhféadfadh cion a bheith déanta 
acu.  Ó thaobh na reachtaíochta de, 
bheadh an moladh atá i gCuspóir 
1.6 chun dualgas dearfach a 
bhreithniú do ghníomhaireachtaí 
chun comhoibriú maidir le leanaí agus 
le daoine óga mar bhonn taca leis 
an gcur chuige seo. D’fhéadfadh na 
moltaí atá leagtha amach le leasú a 
dhéanamh ar fhorálacha Comhdhála 
Teaghlaigh (féach alt 2 thíos) cur 
chuige atá dírithe ar an leanbh a 
neartú tuilleadh dóibh sin a thagann 
os comhair na gcúirteanna. 

Sa bhreis air sin, d’fhéadfadh 
taighde breise a bheith de dhíth 
chun measúnú a dhéanamh ar an 
mbealach is fearr is féidir a chinntiú 
go dtacaíonn forálacha reachtúla go 
hiomlán le bearta dearfacha chun 
aghaidh a thabhairt ar na cúiseanna a 
mbíonn leanaí i gcoimhlint leis an dlí, 
agus le freagraí Stáit cuí a chinntiú, 
lena n-áirítear, maidir le cionta atá 
thar a bheith tromchúiseach – féach 
Príomhghníomh 1.10.6 freisin. 

Ní liosta uileghabhálach atá sa 
liosta seo a leanas ar na réimsí 
do leasú reachtaíochta. Ní liosta 
uileghabhálach atá sa liosta 
seo a leanas ar na réimsí do 
leasú reachtaíochta. Déanfar an 
liosta a bheachtú trí thuilleadh 
rannpháirtíochta le páirtithe 
leasmhara, go háirithe maidir leis an 
Acht um Chúram Leanaí 1991 agus 
an reachtaíocht nua chun tacú le 
Sábháilteacht Pobail.

1. Prionsabail

Cé go gcuimsítear san Acht 
prionsabail ar an nós coinneáil mar 
an rogha deiridh, agus leas an linbh 
laistigh de na forálacha ábhartha, 
bheadh sé níos fearr dá gcuirfeadh 
prionsabail den sórt sin faisnéis ar 
fáil d’oibriú a chuid forálacha go léir, 
agus monatóireacht a dhéanamh ar 
a chur chun feidhme. Dá bhrí sin, 
tá sé beartaithe ráiteas maidir le 
prionsabail a chur i láthair a bheidh 
bainteach leis an Acht ina iomláine, 
lena n-áirítear -  

A.  seasamh le leas an linbh nó an 
duine óig agus baintear é sin 
amach níos fearr, go ginearálta, 
trí thacaíocht a thabhairt dó/di, 
lena n-áirítear, tríd na seirbhísí 
ábhartha, ionas go mbeidh ar 
a chumas/ar a cumas a bheith 
rannpháirteach go hiomlán sa 
tsochaí agus maireachtáil le 
meas ar chearta daoine eile 

B.  ní bhaintear úsáid as coinneáil 
ach nuair nach bhfuil aon rogha 
eile fanta

C.  go bhfuil seasamh le leas an 
linbh (mar a shainmhínítear 
thuas) ag teacht le seasamh 
le leasa na sochaí agus ag 
déanamh cothabhála ar chearta 
íospartaigh

D.  nach mbainfear úsáid as 
imeachtaí coiriúla ach amháin 
le cúnamh nó le seirbhís a 
sholáthar atá riachtanach le 
cúram a dhéanamh do, nó an 
leanbh a chosaint.
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2.   Forálacha do 
chomhdháil 
teaghlaigh– Cuid 4 
agus Cuid 9.

Tá géarghá ann feabhas a chur ar 
na forálacha maidir le comhdháil 
teaghlaigh, nach mbaintear 
mórán úsáid astu de ghnáth. Tá 
sé i gceist foráil a dhéanamh do 
bhreithniú aonair ar chás agus ar 
riachtanais gach leanbh (cibé ag 
Céim Atreoraithe nó ag Céim na 
Cúirte) lena mbeidh baint ag na 
gníomhaireachtaí ábhartha agus ag 
daoine den teaghlach, de réir mar atá 
cuí i ngach aon chás. I roinnt cásanna 
d’fhéadfadh sé a bheith, a bheag 
nó a mhór, cosúil leis na forálacha 
maidir le comhdháil teaghlach atá 
ann cheana féin, ach i gcásanna eile, 
beidh gá le leagan amach difriúil a 
bheidh ann maidir le rannpháirtithe.

Do chásanna a éistear sa Chúirt, 
d’fhéadfadh sé go mbeadh gá ó 
thaobh reachtaíochta cúiseanna a 
thabhairt gan cur chuige aisiríoch nó 
comhoibríoch a úsáid agus gur chóir 
go dtabharfadh moltaí an Oifigigh 

Promhaidh le fios freisin cibé a bhfuil 
plean comhoibríoch/comhdhála cuí.

D’fhéadfaí tuilleadh mionsonraí a 
sholáthar (agus solúbthacht leasaithe) 
trí Rialacháin nó treoirlínte, lena 
n-áirítear, maidir le húsáid a bhaint as 
cur chuige aisiríoch. Ba chóir dréacht 
Rialacháin/treoirlínte a fhoilsiú ag an 
am céanna is a leasaítear an Bille. 

3.  Córais Cláir Atreoraithe – 
Cuid 4

3.1   Forbairt a dhéanamh ar 
Shamhlacha Eagraíochtúla agus 
Oibríochta an Gharda Síochána

Bunaítear córas láraithe i gCuid 4 le 
measúnú a dhéanamh cibé ar féidir 
cásanna a chur isteach sa Chlár 
Atreoraithe, agus tá an chumhacht ag 
an gCoimisinéir Stiúrthóir (Ceannfort) 
a cheapadh don Chlár Atreoraithe. 
Ag eascairt ó mholtaí an Choimisiúin 
ar Thodhchaí na Póilíneachta in 
Éirinn (CoFPI) tá próiseas leasaithe 
suntasach faoi bhealach laistigh den 
Gharda Síochána, lena n-áirítear 
samhlacha leasaithe eagraíochtúla 
agus oibríocha. Tá sé soiléir go 
bhfuil gá le leanúnachas i gcur i 
bhfeidhm reachtaíochta agus beartais 

a bhaineann le hatreorú. Chomh 
maith leis sin, tá gá lena chinntiú 
go dtacaíonn na nósanna imeachta 
a éilítear trí reachtaíocht ag tacú 
leis an mbreithniú is éifeachtaí 
agus is éifeachtúla i ngach cás, lena 
n-áirítear, maidir le moill a íoslaghdú 
agus aon tarchur cuí nó comhoibriú 
le gníomhaireachtaí nó le seirbhísí 
eile.  

Dá bhrí sin, ní mór measúnú a 
dhéanamh ar na himpleachtaí maidir 
le hathrú eagraíochtúil an Gharda 
Síochána ó thaobh leanúnachas 
agus tráthúlacht a bhaint amach, 
lena n-áirítear, maidir le haon 
saincheisteanna reachtaíochta. Is 
féidir aghaidh a thabhairt air sin trí 
chleachtas scóipe a bhfuil cur síos 
déanta air ag 2.6.2 den Straitéis.   

3.2  Achomhairc agus Trédhearcacht 
Nósanna imeachta soiléire a thabhairt 
isteach chun 

 3  achomharc a dhéanamh ar chinntí 
maidir le dul isteach sa Chlár 
Atreoraithe
 3  cúiseanna soiléire a chur in iúl 

maidir le cinntí
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3.3  Monatóireacht a dhéanamh ar 
Éifeachtacht 
Déantar foráil in Alt 44, do Choiste 
Monatóireachta do Chlár Atreoraithe 
an Gharda Síochána. Tháinig an 
socrú seo roimh bhunú an Údaráis 
Phóilíneachta agus, mar sin, is 
coincheap atá as dáta atá ann. 
Chomh maith leis sin, níl sa Chlár 
Atreoraithe ach gné amháin den 
chóras ceartais i leith an aosa óig 
ar an iomlán. Is éard atá ag teastáil 
i ndáiríre ná tomhas a dhéanamh 
ar éifeachtúlacht agus ar dhul chun 
cinn ná monatóireacht agus tacaíocht 
theicniúil a thabhairt do gach réimse 
a thagann laistigh den Straitéis um 
Cheartas i leith an Aosa Óig. Dá 
bhrí sin, tá sé beartaithe ceanglas 
ginearálta a chur in áit an Choiste 
atá ann faoi láthair le monatóireacht 
a dhéanamh ar éifeachtúlacht an 
chórais ceartais i leith an aosa óig ina 
iomláine agus úsáid á bhaint as (agus 
forbairt á dhéanamh air) taighde 
agus sonraí ábhartha sa phróiseas. 
Chuideodh an mhonatóireacht níos 
déine agus níos forleithne seo le 
comhairle níos fearr a chur ar Airí 
agus cuidiú le hobair comhlachtaí 
maoirseachta ar nós an Údaráis 
Phóilíneachta, Creatbheartas 
an BOBF, nó Coistí Oireachtais. 
Comhcuimseofar maoirseacht 
oibríochta an Gharda Síochána 
maidir le hAtreorú i ról an Údaráis 
Póilíneachta, nó a thiocfaidh ina áit.

D’fhéadfadh foráil nua agus níos 
forleithne, áfach, díreach éileamh 
a dhéanamh ar Aire soláthar a 
dhéanamh do mhonatóireacht, 
agus úsáid á baint as fianaise agus 
as taighde cuí, éifeachtúlacht an 
chórais ceartais i leith an aosa 
óig, agus go sonrach na ceanglais 
tuairiscithe bhliantúla (nó eile) do 
Thithe an Oireachtais agus/nó do 
Choistí Oireachtais. Bheadh an 
tsaoráid taighde-bhunaithe atá molta 
i gCuspóir 1.2 den Straitéis  
mar mheicníocht thábhachtach  
leis an tuairisciú riachtanach a 
chumasú.

3.5 Fianaise agus Cosaint 
Céannachta
Ba chóir athbhreithniú a dhéanamh 
ar na Forálacha in alt 48 (Fianaise 
Neamh-inghlactha) agus in alt 51 
(Cosaint Céannachta) le súil le 
comhsheasmhacht a chinntiú  
le haidhmeanna an Chláir  
Atreoraithe agus na prionsabail 
atá mar bhunús leis an Acht, agus 
comhsheasmhacht le halt 258 
(Ciontuithe Spíonta).

D’fhéadfadh ailíniú a bheith 
riachtanach freisin maidir le halt  
93 agus alt 252 a bhaineann 
le cosaint céannachta leanaí in 
imeachtaí cúirte.

4.  Aistriú go hAosacht (Cuid 
4 agus Codanna 7-9)

4.1  Atreorú os cionn 18. D’fhéadfaí 
leasú agus oiriúnú a dhéanamh 
ar na forálacha i gCuid 4 maidir le 
hAtreorú le deis a thabhairt iad a 
chur i bhfeidhm (agus bearta eile 
cosúil leo) ar bhealach cuí maidir 
leo sin atá os cionn 18 mbliana 
d’aois. Tá sé seo ag teacht le moltaí 
an Ghrúpa Athbhreithnithe ar 
Bheartas Pionósach. Is díreach foráil 
a chumasú a bheadh i gceist leis 
ionas go bhféadfaí triail agus forbairt 
a dhéanamh ar chuige do dhaoine 
óga os cionn 18 bliain d’aois, le 
paraiméadair níos mionsonraithe a 
fhorbairt ina dhiaidh sin, a d’fhéadfaí 
a chur i bhfeidhm de réir a chéile, 
bunaithe ar thaithí na dtionscnamh 
píolótach.

4.2 Aois ag tráth an chiona. Glactar 
leis i bprionsabal gur chóir breith a 
thabhairt ar ghníomhartha duine óg 
le tagairt don leibhéal aibíochta agus 
inniúlachta leis an iompar ciontach 
a thuiscint ag an am a rinneadh an 
cion. Dá bhrí sin, ní mór go mbeidh 
feidhm le forálacha Acht na Leanaí 
i leith próiseáil a dhéanamh ar an 
gcion le tagairt d’aois ag an am a 
rinneadh an cion, beag beann ar aois 
an duine óig nuair a tháinig an cás 
os comhair na Cúirte. Chuirfeadh 
leasú ina leith sin an deis ar fáil do 
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Chúirt na Leanaí cásanna daoine óga 
os cionn 18 bliain d’aois a éisteacht 
maidir le cionta a tharla nuair a bhí 
siad faoi 18 bliain d’aois.

Bheadh foráil den sórt seo ag ailíniú 
leis na forálacha atá in alt 23(5) 
cheana féin a thugann an deis le 
dul isteach sa chlár Atreoraithe trí 
thagairt d’aois ag tráth an chiona.

5.  Tacaíocht na Seirbhíse 
Promhaidh (Cuid 9)

Tá sé beartaithe na forálacha i 
gCuid 9 a ailíniú leis na cuspóirí i 
bpríomhghníomh 2.7.2 den Straitéis, 
ionas go mbeidh an tSeirbhís 
Phromhaidh in ann tacú le próiseáil 
cásanna leanaí agus daoine óga 
chomh luath agus is féidir. Faoi 
láthair, tá sé mar oibleagáid faoi alt 
99 Tuarascáil Phromhaidh a chur 
ar fáil sa chás go bhfuil sé i gceist 
smachtbhannaí pobail nó coinneáil a 
fhorfheidhmiú. 

6.  Smachtbhannaí Pobail 
(Cuid 9)

Alt 115 a leasú ionas go mbeidh an 
Chúirt in ann smachtbhanna pobail 
a fhorchur maidir le haon cheann 
de na hábhair eile atá clúdaithe in 
ailt eile faoi láthair a bhfuil tagairt 
déanta dóigh in alt 115 (118, 
124, 125, 126, 129, 131, 133, 
137) agus aon choinníollacha eile 
a fhorordú, le tagairt ar leith do 
mholtaí i dtuarascálacha ón tSeirbhís 
Phromhaidh nó aon Tuarascálacha 
eile a chuirtear os comhair na Cúirte. 
Ba chóir breithniú a dhéanamh ar 
fhoráil maidir le measúnú ar aibíocht. 
Bheadh éifeachtaí iarmhartacha aige 
seo ar roinnt ailt eile i gCuid 9. Tá 
tuilleadh mionsonraí ar fheidhmiú 
praiticiúil an chur chuige seo le cur 
san áireamh sna Rialacháin, atá le 
dréachtú chun iad a chur in éineacht 
leis an mBille leasaithe. 

7.  Tacaíocht Iar-Choinneála 
(Cuid 10)

Foráil do cheart chun tacaíocht chuí 
iar-chúraim i ndiaidh Coinneála a 
bhreithniú, cosúil leis na prionsabail 
atá i bhfeidhm faoin Acht um Chúram 
Leanaí do thacaíocht tar éis cúram an 
Stáit a fhágáil.

8.  Ailíniú ar Atreorú le 
Ciontuithe Spíonta in Alt 
258 (Cuid 13)

Ceadaítear in alt 258 den Acht do 
Chionta áirithe faoi 18 a bheith 
spíonta tar éis trí bliana. Mar sin féin, 
ní théann taifid maidir le hAtreorú in 
éag ar an mbealach céanna. 

Tá sé seo aimhrialta, mar sin tá sé 
beartaithe an tAcht a leasú le foráil 
a dhéanamh don réimeas céanna 
maidir le taifid Atreoraithe. 

Beidh sé tábhachtach agus an leasú 
seo á ullmhú, ailíniú a chinntiú 
le haon leasú atá níos ginearálta 
ar  Ghrinnfhiosrúchán, Ciontuithe 
Spíonta agus aon Reachtaíocht 
ábhartha beartaithe eile sa réimse 
seo.

9.  Pianbhreith 
Tá géarghá ann le forálacha in Acht 
na Leanaí a thabhairt cothrom le 
dáta chun roghanna a cheadú a 
dhéanann macasamhlú, ar bhealach 
atá comhsheasmhach leis na 
prionsabail atá mar bhunús leis an 
Acht, ar fhorálacha do phianbhreith 
ar fionraí agus tá an obair ar an 
tsaincheist seo ar bun cheana féin. 
Déantar tagairt thábhachtach ina 
leith seo i dTuarascáil an Choimisiúin 
um Athchóiriú an Dlí (Lúnasa 2020). 
Beidh ar athchóirithe sa réimse 
seo a chinntiú go bhfuil roghanna 
pianbhreithe atá ar fáil do na 
Cúirteanna athlínithe go soiléir leis na 
Treoirphrionsabail atá sa Straitéis seo.

10.    Dlínse na Cúirte 
Achomhairc

D’fhéadfadh soiléiriú a dhéanamh 
ar dhlínse na Cúirte Achomhairc 
a bheith riachtanach maidir le 
cásanna a éistear i gCúirt na Leanaí, 
lena n-áirítear maidir le forálacha 
ginearálta ina leith sin.

11.   Ailíniú le forálacha eile
Tá gá le hathbhreithniú a dhéanamh 
ar ailíniú Acht na Leanaí leis na 
forálacha maidir le pianbhreith agus 
cionta gnéasacha a iarchur. 

12. Athchuir
Imscrúdú a dhéanamh ar an 
réimeas reachtaíochta reatha 
maidir le hathchuir faoi choimeád, 
lena chinntiú go mbíonn tréimhsí 
coinneála do leanaí agus do dhaoine 
óga chomh gearr agus is féidir.
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An Struchtúr Imlínithe do Mhaoirseacht um 
Cheartas i leith an Aosa Óig
Tá struchtúr ag teastáil le treo 
straitéiseach leanúnach agus 
ceannaireachta a sholáthar 
d’fheidhmiú na Straitéise um 
Cheartas i leith an Aosa Óig, chomh 
maith le rannpháirtíocht leanúnach 
leis an bpobal páirtithe leasmhara 
níos leithne. Is imlíne atá sa mhéid 
seo a leanas ar na socruithe 
maoirseachta tosaigh agus a thógann 
athailíniú Roinne le gairid maidir 
le Ceartas i leith an aosa óig san 
áireamh.

D’fhéadfadh Grúpa Straitéise 
agus Rialachais ardleibhéil 
faoi chathaoirleacht an DoJ, a 
chuimsíonn oifigigh ó Phríomhranna/
Gníomhaireachtaí maoirseacht 
a dhéanamh ar fheidhmiú 

na Straitéise. Cuirfidh Grúpa 
Formhaoirseachta um Cheartas i 
leith an Aosa Óig, a thiocfadh ó 
phríomhghníomhaireachtaí agus ó 
Ghrúpa Comhairleach um Cheartas 
i leith an Aosa Óig, lena n-áirítear 
saineolaithe pobail agus páirtithe 
leasmhara, faisnéis ar fáil dá chuid 
oibre.

Is grúpa maoirseachta 
ilghníomhaireachta a bheidh sa 
Ghrúpa Formhaoirseachta um 
Cheartas i leith an Aosa Óig le níos 
mó fócais ó thaobh oibríochta agus 
freagrachta don chomhordú náisiúnta 
agus d’fhorbairt tionscnaimh mar 
atá leagtha amach sa Straitéis um 
Cheartas i leith an Aosa Óig. Beidh sé 
freagrach as comhordú a dhéanamh 

ar obair líon foghrúpaí (a mbeadh 
snáitheanna sonracha oibre mar 
dhualgas orthu), agus as tuairisciú 
ar ais ar bhonn rialta don Ghrúpa 
Straitéise agus Rialachais. Is léiriú ó 
thaobh na bpríomhréimsí téamacha 
a bhfuil aghaidh le tabhairt orthu atá 
san fhoghrúpa atá léirithe sa léaráid 
ach d’fhéadfadh sé go mbeadh 
tuilleadh ann.

Samhlaítear go n-áireodh an Grúpa 
Comhairleach um Cheartas i leith 
an Aosa Óig raon de shaineolaithe 
páirtithe leasmhara Stáit agus pobail 
cosúil leis an nGrúpa Stiúrtha a chuir 
faisnéis ar fáil d’fhorbairt na Straitéise 
um Cheartas i leith an Aosa Óig. 
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Notes 
(1)  An DoJ chun nasc a sholáthar idir obair an Ghrúpa Rialachais agus Straitéise agus beartais agus creata ábhartha eile, lena 

n-áirítear an creat a bheidh ag teacht i ndiaidh “Chreat Bheartais Náisiúnta do Leanaí agus do Dhaoine Óga 2014-2020 
- “Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile” agus “Díobháil a Laghdú, Tacú le hAthshlánú, freagairt faoi stiúir na sláinte ar 
chaitheamh alcól agus drugaí in Éirinn 2017-2025”

(2)  Comhordú ar Straitéis um Cheartais i leith an Aosa Óig a chur i bhfeidhm go mionsonraithe, lena n-áirítear comhtháthú 
agus Maoirseacht ar chláir agus ar thionscnaimh phíolótacha ar leith.

(3) An Coiste Comhairleach atá ann faoi láthair
(4) Maoirseacht ar chláir agus ar thionscnaimh phíolótacha ar leith
(5)   Coistí áitiúla ábhartha chun tacú le feidhmiú tionscnaimh aonair mar Tionscadail Píolótacha Greentown, an Scéim 

Mhaoirseachta Bannaí, Y-JARC, Tionscadail maidir le Promhadh Daoine Óga (YPP), a dhéanfaidh Grúpa Comhairleach um 
Cheartas i leith an Aosa Óig maoirseacht ina leith.

Grúpa 
Comhairleach um 
Cheartas i leith an 

Aosa Óig

Coiste 
Comhairleach 

REPPP (4)

Coistí Cláir  
Áitiúla (5)

Coistí GYDP 
Áitiúla

Coiste 
Comhairleach 

GYDP (3)

Naisc DoJ chuig 
Fóraim Straitéise 

eile (1)

Grúpa Rialachais 
agus Straitéise um 
Cheartas i leith an 

Aosa Óig

Grúpa 
Maoirseachta um 
Cheartas i leith an 

Aosa Óig (2)
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Ráiteas Cur Chun Feidhme
Catagóirí na gCuspóirí
Déanfaidh an Grúpa Rialachais agus 
Straitéise (GSG), maoirseacht ar chur 
chun feidhme Straitéis um Cheartais 
i leith an Aosa Óig, déantar cur síos 
air seo i gCuspóir 1.1.1., le cuidiú ó 
Ghrúpa Comhairleach um Cheartas 
i leith an Aosa Óig, lena n-áirítear 
réimse páirtithe leasmhara, agus 
ó Ghrúpa Formhaoirseachta um 
Cheartas i leith an Aosa Óig mar atá 
leagtha amach i gCuspóir 1.1.2 agus 
in Aguisín 2.

Glacann an Ráiteas Cur Chun 
Feidhme an nádúr éagsúil a 
bhaineann le catagóirí na gCuspóirí 

atá sa Straitéis san áireamh. Déantar 
iad sin a roinnt mar a leanas   

 3  Tosaíochtaí Láithreacha
 3  Forbairt Seirbhísí ar Bhonn 

Leanúnach
 3  Leasuithe Reachtaíochta
 3  Cuspóirí Forbartha, lena n-áirítear 

gníomhaíochtaí Earnála agus Tras-
Earnála. 

Nuashonrú Bliantúil ar Chur 
Chun Feidhme
Foilseofar nuashonraithe maidir le 
gach aon cheann de na catagóirí seo 

mar chuid de Nuashonrú Bliantúil 
ar Chur Chun Feidhme, bunaithe 
ar obair an GSG agus choistí 
agus ghrúpaí tacaíochta an GSG. 
Tabharfaidh sé seo léargas carntha  
ar an dul chun cinn atáthar a 
dhéanamh i gcur chun feidhme  na 
Straitéise.

Tosaíochtaí Láithreacha  
Cuspóirí riachtanacha nach mór a 
chur ar na súile láithreach iad seo 
agus ní mór gealltanas leanúnach a 
thabhairt ina leith ar feadh shaolré 
na Straitéise. Déanfar nuashonraithe 
ar dhul chun cinn a fhoilsiú ar bhonn 
bliantúil.

Tag. PríomhghníomhaireachtCuspóir / Príomhghníomh Amscála
1.1.1 An Grúpa Straitéise agus Rialachais (GSG) An DoJ R2 2021

Bunóimid Grúpa Náisiúnta Rialachais agus Straitéise (GSG), faoi chathaoirleacht an DoJ, don cheartas i leith an aosa óig, a 
chuimsíonn oifigigh shinsearacha ó Ranna, Gníomhaireachtaí agus le rannpháirtíocht saineolaithe ábhartha de réir mar is 
cuí. Déanfaidh an Grúpa seo stiúradh ar chur i bhfeidhm na Straitéise um Cheartas i leith an Aosa Óig, ag cur treallús faoi 
chomhoibriú idir príomhghníomhaireachtaí.

1.1.2 Ag Tacú le Coistí agus Grúpaí An DoJ R2 2021
Déanfaidh an GSG forbairt ar Chreat Rialachais atá níos mionsonraithe, ag úsáid na samhla in Aguisín 2 mar thúsphointe, 
chun ailíniú leanúnach le Creat an BOBF a chinntiú agus le rannpháirtíocht níos leithne páirtithe leasmhara a chuimsiú (lena 
n-áirítear, le leanaí agus le daoine óga), chomh maith le socruithe maoirseachta sonraí do:
a) breithniú a dhéanamh ar bhearta reachtacha chun aghaidh a thabhairt ar ghrúmaeireacht leanaí chun críocha coireachta
b)  Clár Greentown, lena n-áirítear, cur i bhfeidhm píolótach (2.8.1)
c)  Scéim Maoirseachta Bannaí (2.8.1 agus 3.1)
d)  forbairt a dhéanamh ar chur chuige Y-JARC (2.8.1)
e)  tionscadal speisialaithe pobal-bhunaithe a fhorbairt do leanaí agus do dhaoine óga a bhfuil sé deacair a theacht orthu 

(2.8.1)
f)  cur chuige eile chun tacú leo sin is leochailí ó thaobh a bheith bainteach le ciontú tromchúiseach nó atá i mbaol ó 

thaobh radacú.

1.1.3 Struchtúir agus Rialachais níos fadtéarmaí An DoJ R1 2022
Déanfar forbairt ar mholtaí breise Rialachais chun tacú le cur i bhfeidhm na Straitéise, lena n-áirítear, Seirbhísí um Cheartas 
i leith an Aosa Óig a d’fhéadfadh idirghníomhú le struchtúir náisiúnta agus áitiúla agus an fhéidearthacht ó thaobh seirbhísí 
ag gníomhaireachtaí, gairmithe agus comhpháirtithe pobail áirithe a chomhshuíomh nó a chomhsheachadadh chomh maith 
le hidirghníomhú Seirbhísí um Cheartas i leith an Aosa Óig le struchtúir comhordaithe Shábháilteachta Pobail agus do 
Sheirbhísí Leanaí agus Teaghlaigh.

1.1.5 Athbhreithniú Lártéarma An DoJ In 2025

Tabharfar faoi athbhreithniú lár téarma ar chur i bhfeidhm i ndiaidh trí bliana 

1.7.3 Comhairliúchán mionsonraithe ar Acht na Leanaí An DoJ R1 2022
Tabharfaimid faoi phróiseas mionsonraithe comhairliúcháin chun cuidiú le beachtú a dhéanamh ar leasuithe reachtaíochta 
don Acht um Leanaí 
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Tag. PríomhghníomhaireachtCuspóir / Príomhghníomh Amscála

1.2.1 Comhpháirtíocht taighde REPPP a Chomhdhlúthú An DoJ R2 2021
Tacú le agus an REPPP a fhorbairt mar chomhpháirtíocht straitéiseach leis an Roinn Dlí agus Cirt ó thaobh saincheisteanna a 
bhaineann le ceartas an aosa óig.

1.2.2 Plean oibre tosaigh a fhorbairt le REPPP An DoJ R2 2021
Clár oibre tosaigh a chomhaontú chun faisnéis a chur ar fáil d’obair an GSG agus do Chreat Rialachais, trí thaighde ar 
fhadhbanna casta agus measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht cur i bhfeidhm beartais, lena n-áirítear:
a)  roghanna a fhorbairt do chomhordú náisiúnta agus áitiúil níos fearr, seirbhísí um cheartas i leith an aosa óig, lena 

n-áirítear, comhshuíomh    
b)  béim a leagan ar chomhoibriú éifeachtach idirghníomhaireachta a mhéid a bhaineann sé le ceartas i leith an aosa óig
c)  tionscnaimh phíolótacha/trialach a dhearadh
d)  forbairt a dhéanamh ar mheasúnacht ar chur i bhfeidhm beartais ceantar-bhunaithe (Cathair nó Contae) nó ar 

mheasúnachtaí eile a mhéid a bhaineann sé le ceartas i leith an aosa óig
e)  staidéar ar shaincheisteanna téamacha áirithe (m.sh. aistriú idir Cúram agus na córais ceartais i leith an aosa óig), lena 

n-áirítear, fócas ar éifeachtaí il-mhíbhuntáiste 
f)  tacú le forbairt leanúnach cleachtais éifeachtach i dtionscadail Atreoraithe, lena n-áirítear, trí thaighde gníomhaíochta 

agus Foireann Forbartha Sárchleachtais ar leith
g)  éascú a dhéanamh ar chomhroinnt sárchleachtais agus ar fhorbairt cleachtais pobail comhoibríocha, lena n-áirítear, 

cláir nuálacha (m.sh. Planet Youth) agus le soláthar faisnéise  ó thionscnamh “Cad a Oibríonn” maidir le réimsí téamacha 
ar nós grúpaí a bhfuil a bhfuil sé deacair a theacht orthu, meantóireacht, meabhairshláinte, rochtain ar oiliúint agus 
fostaíocht, lena n-áirítear, fiontar sóisialta

h)  feabhas a chur ar chumarsáid agus ar chomhoibriú (trí CYPSCanna agus struchtúir eile) idir Tionscadail Atreoraithe agus 
scoileanna, Ógtheagmháil, Tionscadail Chomhchaidrimh don Aos Óg nó seirbhís oideachais eile, Tionscadail Tascfhórsa 
Drugaí agus cláir eile pobailbhunaithe

i)  Gníomhaíochtaí an Tionscadail a ailíniú, de réir mar is cuí, le forbairt pobail, fostaíocht agus straitéisí oiliúna agus 
tacaíochtaí (lena n-áirítear printíseachtaí, tréimhsí oiliúna agus fiontair shóisialta.)

j)  Rannpháirtíocht éifeachtach le leanaí faoi 12 bhliain d’aois agus tacaíochtaí teaghlaigh cuí (atá ailínithe le agus nach 
bhfuil ag déanamh dúbailt ar sheirbhísí eile, san áit a bhfuil siad ar fáil) 

k)  Tacú le cleachtais fheabhsaithe do scoileanna le leanaí a choinneáil sa chóras oideachais, leanaí a bhféadfadh a 
n-iompar iad a chur i dteagmháil leis an gcóras ceartais i leith an aosa óig.

l)  Cur chuige do bhainistíocht agus atreorú éifeachtach don aoisghrúpa idir 18 agus 24 bliain d’aois.

2.8.1 Plean maidir le tionscnamh do chásanna a bhfuil sé “deacair a freastal a 
dhéanamh orthu” le riachtanais acmhainní

An DoJ R3 2021

Déanfaidh an Roinn Dlí agus Cirt forbairt agus maoiniú leanúnach ar idirghabhálacha pobalbhunaithe do na ciontóirí óga 
ilghníomhacha is tromchúisí agus dá dteaghlaigh, agus dóibh sin is mó atá i mbaol a bheith ina gciontóirí ilghníomhacha agus 
tromchúiseacha, atá deartha chun riachtanais leanaí a ghlacadh san áireamh, agus le comhoibriú idirghníomhaireachta cuí:
a)  Neartófar Tionscadail Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána agus déanfar iad a athbhrandáil (mar tionscadail tacaíochta 

óige dóibh sin is mó atá i mbaol) agus beidh siad i dtosach an tslua ó thaobh tacaíocht spriocdhírithe a chur ar 
fáil do leanaí sa chatagóir seo agus dá dteaghlaigh; áireofar air sin, idirghabháil luath, tacaíocht teaghlaigh agus 
tuismitheoireachta, ag obair le daoine óga a bhfuil sé níos deacra teagmháil a bheith leo agus meantóireacht do dhaoine 
óga chomh maith le cleachtais aisiríoch a chur chun cinn.

b)  Áireoidh an tionscnamh seo, gnéithe atá ar bun cheana féin, lena n-áirítear
 - Cuir chuige saintionscadail do chásanna a bhfuil sé “deacair freastal a dhéanamh orthu” 
 - An Scéim Maoirseachta Bannaí a leathadh amach go náisiúnta
 - Comhcheangal leis an gcur chuige píolótach Y-JARC chun ciontú sa phobal a bhainistiú
 - Clár píolótach Greentown a chur i bhfeidhm chun tacú le leanaí faoi smacht comhéigneach ag grúpaí coiriúla
 - Forbairt leanúnach ar thionscadail pobail faoi choimirce na Seirbhíse Promhaidh
c)  Tuilleadh forbairt ar chuir chuige chun tionchair maidir le míbhuntáiste agus saincheisteanna ilchineálachta a chuimsiú. 

Tacóidh na gníomhaireachtaí cuí leis na gníomhaíochtaí seo, de réir mar is cuí, bunaithe ar na gníomhaireachtaí cuí i 
2.7.2 sa Straitéis seo.

2.9.1 agus 
2.9.2

Plean maidir le Forbairt Sheirbhísí Athstiúrtha le riachtanais acmhainní An DoJ R3 2021

2.9.1 – Na GYDPanna atá ann cheana féin a fhorbairt mar tionscadail tacaíochta óige, (gan athrú a dhéanamh ar 
rannpháirtíocht an Gharda Síochána ó thaobh na maoirseachta agus na bainistíochta atá á dhéanamh acu), ag obair i 
gcomhar le CBOanna agus le cuidiú cuí na Seirbhíse Promhaidh chun tacú lena n-oibríocht a chinntiú.

2.9.2 – Síneadh a chur leis an líonra atá ann i láthair na huaire chun teacht iomlán ar thionscadail athstiúrtha óige a bhaint 
amach ar fud an Stáit laistigh de 2 bhliain 
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Tag. Cuspóir / Príomhghníomh Príomhghníomhaireacht 

1.9.3 An tSeirbhís Phromhaidh– Leanfaimid orainn ag tacú agus le hacmhainní a chur ar 
fáil d’imlonnú Oifigigh Promhaidh atá cáilithe go cuí chun teagmháil éifeachtach a 
dhéanamh le leanaí agus le daoine óga

An tSeirbhís 
Promhaidh 

1.9.4 Leanfaimid orainn ag tacú le soláthar oiliúna d’Oibrithe Ceartais i leith an Aosa Óig 
chun tacú le teagmháil éifeachtach a dhéanamh le leanaí agus le daoine óga a mbíonn 
siad ag obair leo agus chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna a dtagann siad 
trasna orthu mar chuid dhílis d’fhorbairt GYDPanna agus saintionscadail ghaolmhara.

An Roinn Dlí agus 
Cirt  

2.4.1 Déanfaidh an Garda Síochána acmhainní lárnacha láidre a shainordú laistigh den 
Gharda Síochána, chun:
a)  Maoirseacht a dhéanamh ar fheidhmiú Chlár Athstiúrtha an Gharda Síochána
b)  Beartais agus nósanna imeachta a leagan amach chun leanaí agus daoine óga a 

atreorú ó chiontú
c)  Faisnéis a chur ar fáil do chleachtais agus do nósanna imeachta an Gharda 

Síochána chun idirghníomhú dearfach idir an Garda Síochána a spreagadh chun 
maith agus is féidir

d)  Treallús a chur faoi oiliúint agus sárchleachtais an Gharda Síochána a dhearadh, 
ó thaobh idirghníomhaíocht chuí le leanaí agus le daoine óga, lena n-áirítear, 
cumhachtaí póilíneachta ginearálta a úsáid agus maidir le míbhuntáiste agus 
saincheisteanna ilchineálachta atá ag daoine, lena n-áirítear, maidir le Cláir Scoile 
agus Póilíneachta Pobail go ginearálta.

e)  Forbairt leanúnach tionscnaimh pobail a threorú, ar nós Cláir Scoile agus 
Póilíneachta Pobail go ginearálta.

An Garda Síochána 

2.5.1 Cuirfidh an Garda Síochána moltaí i bhfeidhm atá ag eascairt ó Thuarascáil 
Imscrúdaithe um Atreorú na nÓg an Gharda Síochána 2019, agus 
Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Atreorú na nÓg a fheistiú, lena chinntiú:
a)  go bhfuil cinnteoireacht éifeachtúil á déanamh ar chásanna atá á dtarchur don 

Bhiúró
b) rochtain éasca chuig acmhainní speisialta dlí nó acmhainní gairmiúla eile
c) rochtain chuig TF chuí nó chuig tacaíochtaí teicniúla eile
d) feidhmiú seasmhach beartais cinnteoireachta
e)  cinnteoireacht agus cumarsáid thrédhearcach leo sin atá faoi réir tarchuir chuig 

Atreorú 

An Garda Síochána 

2.7.1 Maoirseacht láraithe an Gharda Síochána a chinntiú ar chásanna agus a chinntiú go 
mbíonn na gníomhartha cuí á nglacadh chun na cásanna a thabhairt chun críche, 
ag teacht le nósanna imeachta, lena n-áirítear, cur i bhfeidhm moltaí ó Thuarascáil 
Imscrúdaithe um Atreorú na nÓg an Gharda Síochána 2019.

An Garda Síochána

2.11.2 Leanfaimid de Chreat um Chearta Leanaí Bhaile an Oibricigh reatha a neartú chun cur 
síos a dhéanamh ar gach cás aonair, na torthaí atá beartaithe, na seirbhísí/tacaíochtaí 
atá de dhíth chun cuidiú leis na torthaí sin a bhaint amach agus an mhodheolaíocht 
leis an méid atá bainte amach a thomhas, ó thréimhse Coinneála agus tacaíocht Tar 
Éis Coinneála. 

DCEDIY le Baile an 
Oibricigh

Forbairt Seirbhísí ar Bhonn Leanúnach
Táthar ag tabhairt faoin obair seo cheana féin agus tá sí á forbairt tuilleadh faoin Straitéis seo. Foilseofar nuashonruithe ar 
bhonn bliantúil bunaithe ar fhaisnéis a thugann gníomhaireachtaí don GSG.
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Tag. Cuspóir / Príomhghníomh Príomhghníomhaireacht 
1.6.1 Scrúdóimid an bealach is fearr chun dualgas dearfach a bhunú do ghníomhaireachtaí 

chun tabhairt faoi chomhoibriú maidir leis na leanaí ar fad atá i mbaol, lean n-áirítear 
na leanaí sin i gcásanna ar dóigh a bheidh mar chúis le hiompar ciontach agus do 
socruithe comhroinnt sonraí riachtanacha. Cinnteoimid go mbeidh na moltaí ábhartha 
chun leasuithe a dhéanamh ar Acht na Leanaí agus ar an Acht um Chúram Leanaí 
agus forálacha na reachtaíochta Sábháilteachta Pobail nua ailínithe go cuí chun an 
aidhm sin a bhaint amach.

An DoJ le DCEDIY

1.7.1 Tabharfaimid forálacha chun críche (táthar á n-ullmhú cheana féin) le cur in áit 
pianbhreitheanna ar fionraí dóibh siúd faoi 18 mbliana d’aois.

An DoJ

1.7.2 Cuimseoimid an sceideal táscach leasuithe in Aguisín 1 sna moltaí dréacht-
reachtaíochta agus oibreoimid i gcomhar le chéile chun beachtú a dhéanamh ar 
mhionsonraí iomlána na leasuithe chomh maith le haon Rialacháin nó Treoirlínte atá 
riachtanach.

An DoJ

1.7.4 Tabharfaimid chun críche an pacáiste iomlán leasuithe ar Acht na Leanaí, chun 
éifeacht a thabhairt don Straitéis seo ina dtugtar mionsonraí ar ailíniú leis na 
hAchtanna um Chúram Leanaí agus an leis an reachtaíocht Sábháilteachta Pobail

An DoJ

Leasuithe Reachtaíochta
Tá na Cuspóirí seo beartaithe chun tacú le forbairt a dhéanamh ar mholtaí sonracha i ndáil le leasú reachtaíochta.  Déanfar 
nuashonraithe ar dhul chun cinn a fhoilsiú ar bhonn bliantúil. 

Cuspóirí Forbartha   
Is ionann iad seo agus an chuid eile de na Cuspóirí sa Straitéis agus áirítear gníomhaíochtaí earnála agus tras-earnála orthu. 
Beidh roinnt obair scóipe de dhíth i ndáil le gach aon cheann acu chun eolas a dhéanamh do phleananna cur chun feidhme 
níos mionsonraithe a fhorbairt. Tabharfar aghaidh ar sceidealú agus seicheamhú na hoibre seo mar chuid den chlár oibre don 
GSG agus do choistí agus grúpaí tacaíochta an GSGS. 
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Comhaltaí den Sainghrúpa Stiúrtha chun Straitéis 
Nua i leith an Aosa Óig a Forbairt
Cathaoirleach: An tAire Stáit James Browne T.D. 
(David Stanton T.D. roimhe seo) 

Ainm Post Eagraíocht
Deaglán Ó Briain Príomhoifigeach Beartas Coiriúil, Sábháilteacht Pobail, DoJ

Brendan Sheehy Príomhoifigeach Cúnta Beartas Coiriúil, Sábháilteacht Pobail, DoJ

Sinéad Murphy Oifigeach Riaracháin  
(Rúnaíocht)

Beartas Coiriúil, Sábháilteacht Pobail, DoJ

Kevin Stewart Oifigeach Riaracháin 
(Rúnaíocht)

Beartas Coiriúil, Sábháilteacht Pobail, DoJ

Yvonne Furey Príomhoifigeach Beartas Coiriúil, Beartas Straitéiseach, DoJ

Tony O’Donovan Oifigeach Leasa Leanaí DCEDIY

Adam Gunning Príomhoifigeach Cúnta DCEDIY

Brian Dack Stiúrthóir Cúnta An tSeirbhís Promhaidh

Sheila Loughrey Bainisteoir Réigiúnach An tSeirbhís Promhaidh

Olivia Keaveney Bainisteoir Réigiúnach An tSeirbhís Promhaidh

Collette Quinn Ard-Cheannfort An Garda Síochána

Pat Bergin Stiúrthóir Campas Coinneála Leanaí Bhaile an Oibricigh

Damien Hernon Stiúrthóir Gníomhach Campas Coinneála Leanaí Bhaile an Oibricigh

Mary Cregg Príomhoifigeach An Roinn Oideachais agus Scileanna

Martin Sheil Príomhoifigeach Cúnta An Roinn Oideachais agus Scileanna

Michael Murchan Príomhoifigeach Cúnta An Roinn Sláinte

Donal McCormack Stiúrthóir na Seirbhíse Náisiúnta Tusla

Berni O’Donovan Bainisteoir Náisiúnta Tusla

William O’Rourke Stiúrthóir Gníomhach Náisiúnta Tusla

An tOllamh Ursula Kilkelly   Déan na Scoile Dlí Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

An tOllamh Sean Redmond Ollamh Taca um Cheartas i leith an 
Aosa Óig

Ollscoil Luimnigh

Eddie D’Arcy POF Solas 

Tanya Ward POF An Chomhghuaillíocht um Chearta Leanaí

Bernie Meally Ionadaí GYDP Foróige 

An Dr. Katharina Swirak Sainghrúpa Stiúrtha Cúntóireachta Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

An Dr. Louise Forde Sainghrúpa Stiúrtha Cúntóireachta Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
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Eagraíochtaí a rannchuidigh le comhairliúcháin ar 
Straitéis um Cheartais i leith an Aosa Óig

Fuarthas roinnt aighneachtaí ó dhaoine aonair chomh maith. Bhí luach ag baint le gach aon cheann le de na rannchuidithe 
maidir le hábhar na Straitéise a mhúnlú, agus bainfear leas tábhachtach as sin mar thagairt maidir lena cur i bhfeidhm.

An tSeirbhís Andúile d’Ógánaigh

Líonra Abhcóideachta Afracach na hÉireann

Alcohol Action Ireland

An Garda Síochána

An tSeirbhís Measúnaithe, Comhairliúcháin agus Teiripe 
(ACTS)

An Cumann um Thaighde agus Forbairt Ceartais Choiriúil

An Scéim Maoirseachta Bannaí

Comhairle Bharra na hÉireann

Barnardos

An Fhoireann um Shárchleachtas Forbartha

CAMHS

An Chomhghuaillíocht um Chearta Leanaí

Feachtas um Ghéarchéim Drugaí ar Fud na Cathrach

An tSeirbhís Chúirteanna

Crosscare

Seirbhísí do Leanaí agus do Theaghlaigh Iníonacha na 
Carthanachta 

An Roinn Leanaí, Míchumas, Comhionannas, Comhtháthú 
agus Aois Óg

An Roinn Oideachais

An Roinn Sláinte

ETB Bhaile Átha Cliath/Dún Laoghaire 

Extern

Foroige

Gaisce

Cigireacht an Gharda Síochána 

Oifig Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána

Tionscadal Comhchaidrimh don Aos Óg Shráid Henrietta

Cumann na hÉireann um Theiripeoirí Urlabhra agus Teanga

Iontaobhas na hÉireann um Athchóiriú an Chórais Choiriúil

Ionad na nÍosánach don Chreideamh agus don Cheartas

Jigsaw

Oifigeach Idirchaidrimh don Óige 

Seirbhísí Óige Dheoise Chiarraí

Meantóireacht Le Chéile 

Michael J. Staines and Co Solicitors

An tÚdarás Náisiúnta Míchumais

Clár Náisiúnta um Chosc Idirghníomhaireachta

An Fóram Náisiúnta do Thaistealaithe Mná

Comhairle Náisiúnta na nÓg

Comhpháirtíocht Nua Pobail

Campas Coinneála Leanaí Bhaile an Oibricigh

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

An tOmbudsman do Leanaí

Oifig an Ombudsman do Leanaí

Ionad Pavee an Lucht Siúil agus an phobail Romaigh

An tÚdarás Póilíneachta

An tSeirbhís Promhaidh

Rehab Group

Solas

Swan Youth Services

Treoin GYDP

Tusla

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

Ollscoil Luimnigh

Obair d’Ógra Éireann

48 Straitéis um Cheartais i leith an Aosa Óig 2021 – 2027






