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B R O L L A C H

Is tráth é seo a bhfuil mórathrú ag tarlú san Oifig le feidhmiú mholtaí Thuarascáil

Ghrúpa Staidéir an Chórais Ionchúiseamh Poiblí (Tuarascáil Nally) ag tarlú. 

Aistríodh an obair ionchúiseamh i leith na seirbhíse aturnae an 3 Nollaig 2001 ón Ard-

Aighne chugamsa agus tá an tseirbhís sin faoi cheannas Phríomh-Aturnae Ionchúiseamh

nuacheaptha mar chuid lánpháirteach de m’Oifig. 

Tugann an Ráiteas Straitéise seo imlíne ar na mórcheisteanna bainistíochta agus ar na

heochairchuspóirí a bheidh roimh an Oifig sa tréimhse 2001-3 dá bharr sin agus

athruithe eile a chuireann ar chumas na hOifige a misean a bhaint amach, is é an misean

sin soláthar a dhéanamh thar ceann Phobal na hÉireann ar sheirbhís ionchúiseamh a

bhíonn neamhspleách, cothrom agus éifeachtach. 

James Hamilton

An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí
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Oifig an STIÚRTHÓRA IONCHÚISEAMH POIBLÍ

CAIBIDIL 1

Réamhrá



1. Réamhrá

1.1 Sainmhíníonn an ráiteas mionsonraithe seo den straitéis na mórcheisteanna

bainistíochta is dóigh a mbeidh ar Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

aghaidh a thabhairt orthu don tréimhse trí bliana go dtí deireadh 2003 agus

soláthraíonn sé creat oibre chun déileáil leis na ceisteanna sin. Tá sé ullmhaithe i

gcomhthéacs Thionscnamh Bainistíochta Straitéisí an Rialtais. 

1.2 Is é an fachtóir is mó atá le breithniú sna chéad trí bliana eile ná feidhmiú

Thuarascáil Ghrúpa Staidéir an Chórais Ionchúiseamh Poiblí (tuarascáil Nally) ar

ghlac an Rialtas léi i nDeireadh Fómhair 1999. Mhol an Tuarascáil sin go ndéanfaí

athstruchtúrú ar an tseirbhís ionchúiseamh faoi choimirce an Stiúrthóra. Sna

chéad trí bliana eile mar sin beidh an Oifig páirteach in atheagrú agus go deimhin

in athlonnú chuig áitreamh nua. 
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Oifig an STIÚRTHÓRA IONCHÚISEAMH POIBLÍ

CAIBIDIL 2

Feidhmeanna an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

Laistigh den Chóras Ionchúiseamh



2. Feidhmeanna an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí Laistigh den

Chóras Ionchúiseamh

An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí

2.1 Bhunaigh an tAcht um Ionchúiseamh i gCionta, 1974 oifig an Stiúrthóra

Ionchúiseamh Poiblí, a bhronn ar an Stiúrthóir "gach feidhm is féidir a fheidhmiú

i leith ábhar coiriúil" ag an Ard-Aighne díreach sular ritheadh an tAcht. 

2.2 Is prionsabal feidhme den sórt sin an chumhacht cionta coiriúla a ionchúiseamh.

Tagann an chumhacht cionta indíotáilte a ionchúiseamh (cionta níos tromchúisí a

chuirtear ar triail os comhair giúiré nó sa Chúirt Choiriúil Speisialta) ó Airteagal

30 de Bhunreacht na hÉireann. Tagann an chumhacht cionta achomair a

ionchúiseamh ón Acht um Cheartas Coiriúil (Riarachán), 1924. Is é an Stiúrthóir

amháin ar féidir leis cásanna indíotáilte a ionchúiseamh, ach is féidir le hAirí

ábharthacha, Ranna Rialtais nó daoine eile ag gníomhú mar "fhaisnéisithe

príobháideacha" cionta achomair a ionchúiseamh chomh maith. 

2.3 Bhronn Acht 1974 feidhmeanna an Ard-Aighne I leith achainithe toghcháin agus

reifrinn ar an Stiúrthóir chomh maith. 

2.4 Do chur síos níos mionsonraithe ar fheidhmeanna an Stiúrthóra tagraítear an

léitheoir do Thuarascálacha Bliantúla na hOifige do 1998 agus 1999 agus Ráiteas

na dTreoirlínte Ginearálta d’Ionchúisitheoirí a d’fhoilsigh an Stiúrthóir i 2001. 

2.5 Forálann Acht 1974 go mbeidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí neamhspleách

i gcomhlíonadh a fheidhmeanna. Tá an neamhspleáchas sin treisithe ag forálacha

reachtúla a bhaineann le ceapadh agus urrús tionachta an Stiúrthóra agus cosc

reachtúil ar chumarsáid dírithe ar thionchar a bheith ar chinní an Stiúrthóra. 

2.6 Cuidíonn foireann de 17 oifigeach gairmiúil dlí, idir aturnaetha agus abhcóidí, leis

an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, ar a bhfuil cumhacht reachtúil aige iad a

threorú le haon cheann dá chuid feidhmeanna a chomhlíonadh thar a cheann. Tá

foireann iomlán de 50 fostaithe in Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí.

Treoróidh feidhmiú Thuarascáil Nally, a thabharfaidh freagracht don Stiúrthóir as

an tseirbhís aturnaetha a ghníomhaíonn thar a cheann, chuig méadú substaintiúil

sa líon foirne fostaithe ag an Stiúrthóir agus beidh sé riachtanach athlonnú chuig

áitreamh nua in aice leis na Ceithre Chúirt.

An Córas Ionchúiseamh Poiblí

2.7 Tá an córas ionchúiseamh poiblí in Éirinn comhdhéanta as gníomhaireachtaí agus

gníomhaithe difriúla a bhfuil idirghníomhú casta eatarthu. Simpleoidh Tuarascáil

Nally an córas sin méid áirithe. Seo a leanas na gníomhaireachtaí agus na

gníomhaithe éagsála sa phróiseas:
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1. An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí agus a fhoireann. Tá siad freagrach as treorú

foriomlán imeachtaí coiriúlachta tromchúisí. Áiríonn sé sin an cinneadh a

dhéanamh maidir le hionchúiseamh a dhéanamh agus an cion a ndéanfar ina

leith é, do chinneadh a dhéanamh imeachtaí a aistarraingt nó glacadh le

pléadálacha ar chionta nach bhfuil chomh tromchúiseach, agus achomhairc a

thabhairt i leith pointí dlí nó athbhreithnithe a lorg ar phianbhreitheanna a

bhíonn trócaireach go míchuí. 

2. Tá feidhm imscrúdaithe an Gharda Síochána go hiomlán neamhspleách ar an

Stiúrthóir agus ar a Oifig. Bíonn an Garda Síochána freagrach as coireanna a

imscrúdú. Déanann siad an cinneadh chomh maith maidir le hionchúiseamh i

leith formhór mionchionta, agus stiúraíonn siad na cásanna sin sa chúirt. Nuair

a ionchúisíonn an Garda Síochána in ainm an Stiúrthóra bíonn siad faoi réir

aon threoir a d’fhéadfadh an Stiúrthóir a thabhairt dóibh i leith an ionchúisimh

sin. 

3. Tá freagracht faoi láthair ar an bPríomh-Aturnae Stáit, ar oifigeach den Ard-

Aighne é, as seirbhís aturnaetha a sholáthar don Stiúrthóir. Áiríonn sé sin na

leabhair fhianaise a ullmhú, ullmhú ginearálta chásanna indíotáilte agus

freastal ar an abhcóide ag an éisteacht, agus stiúrú ionchúisimh achoimre thar

ceann an Stiúrthóra. Is ionann an ghaolmhaireacht idir an Príomh-Aturnae

Stáit agus an Stiúrthóir agus an ghaolmhaireacht idir aturnae agus cliant. 

Tá an Príomh-Aturnae Stáit freagrach don Ard-Aighne, agus ní don Stiúrthóir,

as eagrú a oifige. Athróidh an staid sin i ndeireadh na bliana 2001 nuair a

fheidhmeofar Turasascáil Ghrúpa Staidéir an Chórais Ionchúiseamh Poiblí

(Tuarascáil Nally) trí ionad nua d’Aturnae chuig an DPP a bhunú, a fhreagróidh

don Stiúrthóir agus a sholáthróidh seirbhís aturnaetha mar chuid

lánpháirteach d’Oifig an Stiúrthóra. Is Príomh-Aturnae Ionchúiseamh a

thabharfar ar an Aturnae chuig an DPP. 

4. Is aturnaetha neamhspleácha i gcleachtas príobháideach iad na 32 aturnae

áitiúil Stáit, (duine i ngach contae lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, seachas

Gaillimh, Luimneach, Cill Dara agus Tiobraid Árann, áit a bhfuil beirt an

contae, agus Corcaigh, áit a bhfuil ceathrar), a sholáthraíonn, mar ábhar

codarsnachta leis an Ard-Aighne, seirbhís aturnaetha ina réimsí faoi seach

chuig an Ard-Aighne agus chuig an Stiúrthóir. Mhol Tuarascáil Nally, ar ghlac

an Rialtas leis, go n-aistreofaí an fhreagracht don tseirbhís aturnae áitiúil stáit

chuig an Stiúrthóir. Is ionann a ngaolmhaireacht faoi láthair leis an Stiúrthóir

an an ghaolmhaireacht idir aturnae agus cliant. 

5. An Barra. Tá stiúrú cásanna tromchúiseacha sa chúirt faoi chúram abhcóidí

neamhspleácha a ghníomhaíonn don Stiúrthóir agus a ghlacann a dteagasc

uaidhsan. 

Oifig an STIÚRTHÓRA IONCHÚISEAMH POIBLÍ Ráiteas Straitéis 2001 – 2003

7



6. Sa bhreis air sin tá roinnt gníomhaíochtaí eile ann a bhfuil cumhacht acu

coiriúlacht a imscrúdú in earnálacha ar leith agus ionchúiseamh a dhéanamh

go hachomair. Áirítear orthu sin na Coimsinéirí Ioncaim, an tÚdarás

Iomaíochta, agus an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta. Tá a ngaolmhaireacht

leis an Stiúrthóir comhchosúil leis an ngaolmhaireacht a bhíonn ag an nGarda

Síochána leis. 

Imscrúdú agus Ionchúiseamh

2.8 Baineann trí staid phríomhúla le hionchúiseamh ciona:

1. an choir a imscrúdú

2. cinneadh ionchúiseamh nó gan ionchúiseamh agus 

3. bainistíocht an cháis tar éis cinneadh a ghlacadh ionchúiseamh a dhéanamh

2.9 Níl aon fheidhm imscrúdaithe ag an Stiúrthóir. Is é feidhm an Gharda Síochána,

go ginearálta, cionta coiriúlachta a imscrúdú. Tá sainúdarás imscrúdaithe ann

chomh maith. Comhoibríonn an Stiúrthóir go rialta leis na gníomhaireachtaí

imscrúdaithe i rith an chúrsa imscrúduithe coiriúlachta, go háirithe i gcomhairle

ábharthach dlí agus ionchúisimh, ach, le roinnt imscrúdaithe a dtugann Bord

Gearrán an Gharda Síochána fúthu mar eisceacht, ní stiúraíonn sé iad. 

An Cinneadh Ionchúiseamh a dhéanamh

2.10 Déanann an Stiúrthóir agus a fhoireann an cinneadh i leith ionchúiseamh a

dhéanamh agus do na cionta ina ndéantar ionchúiseamh i ngach cás indíotáilte

agus i gcásanna tromchúiseacha eile. I bhformhór na gcásanna is iad an Garda

Síochána, i gcleachtas, a thionscnaíonn agus a ionchúisíonn cásanna achoimre sa

Chúirt Dúiche in Ainm an Stiúrthóra ach gan aon thagairt shainfheidmheach don

Stiúrthóir. Tá an Garda Síochána, áfach, agus iad ag ionchúiseamh in ainm an

Stiúrthóra, faoi réir ag aon teagasc a thugann an Stiúrthóir, agus bítear ag súil go

ngníomhaíonn siad de réir a chomhairle. Ní choisceann cinneadh ag an nGarda

Síochána gan ionchúiseamh a thabhairt ar aghaidh an Stiúrthóir an cinneadh sin

a dhéanamh.

Bainistíocht an Cháis tar éis Cinneadh Ionchúiseamh a Thabhairt ar

aghaidh

2.11 Is leis an Stiúrthóir agus a Oifige a luíonn stiúradh foriomlán chásanna

tromchúiseacha tar éis cinneadh a ghlacadh ionchúiseamh a thabhairt ar aghaidh.

Glacfaidh siad mórchinní, ar nós an nglacfar le pléadáil chiontach ar chúiseamh

nach mbíonn chomh tromchúiseach nó cinneadh an ndéanfar achomharc. 
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2.12 Is é freagracht an Phríomh-Aturnae Stáit nó an Aturnae áitiúil Stáit seirbhís aturnae

a sholáthar. Bíonn an t-aturnae freagrach as ullmhú ginearálta an cháis, ullmhú na

leabhar fianaise, stiúrú an réamhcheistithe, ábhair réamh-thrialach ar nós

nochtadh cáipéisí, iarratais réamhthrialacha chuig an gcúirt agus a chinntiú go

mbíonn an cás réidh le dul ar aghaidh an an dáta socruithe don triail. 

I gcásanna a thrialtar ar díotáil teagascann an aturnae an t-abhcóide sa chúirt agus

freastalaíonn sé air. I ndeireadh 2001 glacfaidh an Príomh-Aturnae Ionchúiseamh,

a bheidh mar chuid d’Oifig an Stiúrthóra, chuige na feidhmeanna sin ón bPríomh-

Aturnae Stáit.

2.13 Lasmuigh de Cheantar Cathrach Bhaile Átha Cliath is Ceannfort nó Cigire den

Gharda Síochána a chuireann ionchúisimh achoimre i láthair na cúirte de ghnáth.

I roinnt cásanna, cuirfidh an tAturnae Stáit an cás i láthair nó, ó am go chéile,

d’fhéadfaí abhcóide a áirithiú. Laistigh de Cheantar Cathrach Bhaile Átha Cliath,

i s c o m h a l t a í d e n G h a rd a S í o c h á n a a c h u i r e a n n f o r m h ó r n a  

n-ionchúiseamh achomair i láthair ach cuireann Oifig an Príomh-Aturnae Stáit

cuid acu i láthair. In ionchúisimh ar díotáil, feidhmíonn Oifig an Phríomh-Aturnae

Stáit  cinní Oifig an Stiúrthóra agus, ag an staid trialach, cuireann abhcóide i

gcleachtas príobháideach a bhíonn áirithe ar bhonn cás go cás an cás i láthair agus

bíonn aturnae nó feidhmeannas dlí ina theannta. 
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Oifig an STIÚRTHÓRA IONCHÚISEAMH POIBLÍ

CAIBIDIL 3

Ról an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí i leith 

Achainithe Toghcháin agus Reifrinn



3. Ról an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí i leith Achainithe Toghcháin

agus Reifrinn

3.1 Tá ról an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí laistigh den tseirbhís ionchúiseamh

sainmhínithe réasúnta soiléir. Tá an dara ról bronnta ar an Stiúrthóir, áfach, faoin

Acht um Ionchúiseamh i gCionta, 1974, agus is é sin gach feidhm a d’fhéadfadh an

Ard-Aighne a dhéanamh i leith achainithe toghcháin agus reifrinn sular achtaíodh an

tAcht a dhéanamh. 

3.2 Cé go bhfuil an Stiúrthóir, dar ndóigh, faoi cheangal aon fheidhm reachtúil a

bhronnann an tOireachtas air a dhéanamh, ba chóir go mbreithneodh aon

athbhreithniú straitéiseach a dhéanann eagraíocht oiriúnacht a fheidhmeanna ina

iomláine. De thoradh i bpáirt ag an Tionscnamh Bainistíochta Straitéisí féin agus an

bhéim a chur sé ar cheisteanna den sórt sin, agus i bpáirt tar éis an imscrúdú

mionsonraithe ag Grúpa Staidéir Ionchúiseamh Poiblí de chroífheidhmeanna an

Stiúrthóra, is é sin ionchúiseamh poiblí, bhreithnigh an Stiúrthóir an mbeadh sé

oiriúnach dó leanúint leis an dara ról sin a bheith aige sa bhreis ar a ról príomhúil

mar ionchúisitheoir poiblí. 

3.3 Níl sé go hiomlán soiléir cén chúis a bhí leis na feidhmeanna sin a aistriú chuig an

Stiúrthóir i 1974. Ní cosúil gur tagraíodh don ábhar sna díospóireachtaí Dála ag an

am. B’fhéidir gur measadh go mbeadh an Stiúrthóir mar dhuine cuí leis na

feidhmeanna sin a dhéanamh mar gheall ar an mbunús go mbainfeadh líomhaintí

coiriúlachta i go leor cásanna le hachainithe toghcháin agus reifrinn a thabhairt ar

aghaidh. Más amhlaidh sin, níl bonn maith faoin réasúnacht sin, i dtuairim an

Stiúrthóra, mar nach bhféadfadh an Stiúrthóir seasamh a thógáil ar achainí

toghcháin a mbeadh tionchar aige ar ionchúiseamh coiriúil ina dhiaidh sin.

D’fhéadfaí chomh maith, áfach, gurb í an chúis d’aistriú na feidhme ar leith seo go

mb’inmhianta go mbeadh achainithe den sórt sin arna gcosaint ag duine

neamhpholaitiúil, ós rud é go bhféadfaí aon  Ard-Aighne reatha a fheiceáil mar

pháirtíneach i leith toghcháin nó reifrinn, agus go raibh sé i gceist iarfheidhmeanna

an Ard-Aighne a bhronnadh ar an Stiúrthóir bíodh go mbainfeadh an t-achainí le

coiriúlacht nó nach mbainfeadh – lena n-áirítear, mar shampla, an fhreagracht le

hiarratas a dhéanamh ar an gcúirt agus cuidiú léi ar cheisteanna dlí a bhaineann le

toghcháin agus reifrinn a d’fhéadfadh teacht chun cinn i réimsí nach mbaineann le

dlí coiriúil.  

3.4 Tar éis a athbhreithnithe ar an ábhar tá an Stiúrthóir tagtha ar an tátal go luíonn an

fheidhm sin go neamhshocair lena phríomhfheidhmeanna i leith ábhair choiriúla,

agus go bhfuil an fhéidearthacht ann go dtarraingeodh sé isteach i gconspóid

pholaitiúil é, go dtarraingeodh sé amhras ar a neamhspleáchas, agus go bhfágfaí é

oscailte do líomhaintí de bheith páirtíneach agus go dtarraingeodh sé a oifig i

gcoimhlintí leasa. Chomh maith leis sin, tá go leor neamhréireachtaí, aimhrialtachtaí
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agus doiléirithe sa dlí. D’fhéadfaí an fheidhm sin a aistriú go cuí chuig comhlacht

éigin seachas an Stiúrthóir. Dá bhfágfaí aon ról in aon chor ar an Stiúrthóir sa réimse

seo, theastódh, ar a laghad, go mbeadh sé leagtha amach níos cruinne ach is é an

rogha is fearr leis an Stiúrthóir gur chóir reachtaíocht a thabhairt isteach a

d’aistreodh an fheidhm sin chuig duine nó gníomhaireacht níos oiriúnaí. 
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Oifig an STIÚRTHÓRA IONCHÚISEAMH POIBLÍ

CAIBIDIL 4

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí sa

Chomhthéacs Comhshaoil



4. Oifig An Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí sa Chomhthéacs

Comhshaoil

Tuarascáil Ghrúpa Staidéir an Chórais Ionchúiseamh Poiblí 

(Tuarascáil Nally)

4.1 Beidh éifeacht láithreach agus domhain ar eagraíocht na hOifige ag cinneadh an

Rialtais glacadh le torthaí Ghrúpa Staidéir an Chórais Ionchúiseamh Poiblí, iad a

chur i bhfeidhm. Ar phéire dá chuid príomh-mholtaí baineann aistriú

fheidhmeanna ionchúiseamh poiblí an Phríomh-Aturnae Stáit agus freagracht do

riarachán na seirbhíse Aturnae áitiúil stáit chuig Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh

Poiblí. Tabharfaidh an Príomh-Aturnae Ionchúiseamh faoi na feidhmeanna sin. 

Cruthú Oifig an Phríomh-Aturnae Ionchúiseamh

4.2 Moladh i dTuarascáil Nally go gcruthófaí post Aturnae do Stiúrthóir na

nIonchúiseamh Poiblí. Roimh aistriú foirmiúil na bhfeidhmeanna, tá an post sin

líonta cheana in acmhainn ainmnithe. Tabharfar an Príomh-Aturnae

Ionchúiseamh ar an té a cheapfar. Tá freagracht ag an aturnae as bunú oifige ina

mbeidh foireann a dhéanann obair Rannán Choiriúil Oifig an Phríomh-Aturnae

Stáit i láthair na huaire, agus foireann breise faofa do bhainistíocht éifeachtach an

chórais ionchúiseamh.  

4.3 Táthar ag súil go mbeidh Oifig an Phríomh-Aturnae Ionchúiseamh i mbun oibre i

ndeireadh 2001. Bainfidh méadú mór leis an líon foirne atá ag obair faoin

Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí leis seo agus beidh impleachtaí aige ar leathnú na

seirbhísí tacaíochta. 

4.4 Ionas go bhfeabhsófar cumarsáid idir an chuid comhpháirte den Oifig, an

fhoireann stiúrthóireachta agus an tseirbhís aturnae, agus ionas go laghdófar aon

dhúbláil neamhriachtanach agus go soláthrófar seirbhísí saibhrithe tacaíochta don

fhoireann dlí ar fad, tá sé i gceist an Oifig ina hiomláine a athlonnú i bhfoirgneamh

singil. Tá láithreán féideartha in aice leis na Ceithre Chúirt aitheanta ag Oifig na

nOibreacha Poiblí agus tá sé i gceist go gcuirfear an tionscadal seo ar láimh go

gairid le súil agus go gcríochnófar é i 2004. 

Athruithe sa Timpeallacht Dlí

4.5 Maidir le feidhmeanna dlí na hOifige tháinig méadú mór, le deich mbliana anuas,

ar an líon Achtanna Oireachtais, agus ar a gcastacht, a bhfuil tionchar acu ar an

bpróiseas coiriúil. Is léir go leanfar den phróiseas seo amach anseo. Roinnt de na

príomhcheisteanna a mbeidh tionchar acu ar an Oifig go gairid amach anseo ná: 
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• Tuilleadh athruithe sa dlí coiriúil agus go háirithe achtú an Bhille um Cheartas

Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise). Beidh de thoradh ar an mBille,

nuair a achtófar é, go dtarlóidh athruithe substaintiúla ar an dlí maidir le

gadaíocht, brionnú, góchumadh agus calaois. Tabharfaidh sé reachtaíocht

isteach chomh maith a choiscfidh calaois agus éilliú maidir le leasanna

airgeadais Chomhphobal na hEorpa;

• Ciallaíonn bunú Gníomhaireachta Forfheidhmithe Corparáidigh go bhfaighidh

Oifig an Stiúrthóra comhaid i leith imscrúdaithe a dhéanann an

Ghníomhaireacht sin i réimse an dlí chuideachta. In imeacht amach is cosúil

gur réimse suntasach ionchúisimh a bheith ansin;

• Chinn na Coimisinéirí ioncaim níos mó acmhainní a dhíriú  ar imscrúdú coire

agus soláthraíonn an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí Oifig na gCoimsinéirí

Ioncaim le comhairle dlí i leith imscrúduithe agus ionchúisimh a leanann;

• Tá sé i gceist ag an Údarás Iomaíochta níos mó acmhainní a dhíriú ar

ghníomhaíocht choiriúil go háirithe i leith compántais agus socrú praghsanna.

Táthar i mbun oibre ar chlár díolúine compántas a thabhairt isteach. Is é an

toradh a d’fhéadfadh a bheith air sin go mbeadh moll mór oibre á phróiseáil ag

an oifig;  

• Tá EUROJUST bunaithe ag Ballstáit an Aontais Eorpaigh le feabhas a chur ar

chomhoibriú eatarthu i leith chomhchabhair in ábhair choiriúla. Tá Oifigeach

Gairmiúil ó Oifig an DPP ar iasacht chuig EUROJUST;

• Is dóigh go dtreoróidh forbairtí sa dlí ag leibhéal idirnáisiúnta agus Eorpach

chun troid i gcoinne coireanna eagraithe i réimsí sciúradh airgid, gáineáil ar

dhrugaí agus gáineáil i ndaoine daonna chuig méadú sa líon cásanna den sórt

sin a ionchúisítear;

• In ainneoin na titime sna figiúirí foriomlána coiriúlachta bhí ar an Oifig déileáil

le méadú sa líon coireanna tromchúiseacha a tarchuireadh chuig an Oifig.

Tharla sin, i bpáirt, de bharr líon mór cásanna mhí-úsáid gnéis a tharla le go

leor blianta roimhe sin agus nach raibh mar ábhar gearáin choiriúil ach le

tamall gairid anuas;

• Beidh tionchar tábhachtach i réimse an dlí choiriúil ag glacadh le Coinbhinsiún

na hEorpa ar Chearta an Duine sa dlí baile;

• Bhí méadú suntasach ar an líon cásanna casta ag am nuair a fuair an dlí féin

níos casta, ina shubstaint agus ina nós imeachta araon. Tá iarratais

réamhthrialacha, i bhfoirm athbhreithnithe breithiúnacha nó chuig an gcúirt

trialach féin, a bhí an-ghann roimhe seo, coitianta anois. Chuir an bhéim níos

mó ar an riachtanas ar ábhar neamhúsáidte a nochtadh don chosaint méadú ar
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na héilimh ar gach duine den phearsanra dlí a bhíonn bainteach leis an

ionchúiseamh;

• Is cosúil go dtreoróidh éileamh méadaithe do ghníomh le déileáil le coir an

bhóna bháin tríd is tríd chuig níos mó cásanna a bheith á n-imscrúdú agus á

dtarchur chuig an Stiúrthóir d’ionchúiseamh;

• Ciallaíonn feasacht mhéadaithe ar chearta na n-íospairteach, agus imní fúthu,

go gcaithfidh dlíodóirí a bhíonn ag déileáil le hionchúisimh a meas ar na cearta

sin a chinntiú. 

Éifeachtaí an Tionscnaimh Bainistíochta Straitéisí

4.6 Tá béim leaghtha ag an Tionscnamh Bainistíochta Staitéisí ar an riachtanas

d’eagraíochtaí agus do ghníomhaireachtaí cliant seirbhís éifeachtach agus tráthúil

a sheachadadh. De réir mar a fhorbraíonn gníomhaireachtaí pleananna

gníomhartha le feabhas a chur ar a bhfeidhmíocht, tá béim níos mó á chur ina

sheal ar sholáthróirí seirbhísí chuig na gníomhaireachtaí sin. Ar an gcaoi sin, bíonn

forbairt cumarsáide níos mó leis na faighteoirí seirbhísí riachtanach.

4.7 Tá mórthionchar ag déabhlóid údaráis, freagrachta agus cunatasachta chuig

bainisteoirí aonair agus chuig Oifigigh Ghairmiúla a bhí mar fhís laistigh den SMI

ar an mbealach a ritear an Oifig seo. Ciallaíonn bunú choiste comhairleach

bainistíochta, forbairt struchtúir chomhpháirtíochta, tabhairt isteach pleanáilte

bhainistíocht feidhmíochta, béim mhéadaithe ar oiliúint agus ar fhorbairt, bunú

chóras bainistíochta cásanna agus chórais eolais go ginearálta, go mbíonn ar an

bhfoireann ghairmiúil níos mó ama agus fuinneamh a chaitheamh le ceisteanna

bainistíochta ná a bhíodh orthu a dhéanamh riamh roimhe seo. 

Caidreamh le Gníomhaireachtaí Eile

4.8 I dtarscaoileadh a feidhmeanna ionchúiseamh, bíonn an Oifig i dteagmháil rialta

le go leor gníomhaireachtaí agus daoine. Bíonn na príomhtheagmhálacha

seachtracha a bhíonn ag an Oifig leo seo a leanas: 

• An tArd-Aighne, atá ina chomhairleoir ag an Rialtas ar ábhair dlí agus tuairimí

dlí, lena n-áirítear dlí coiriúil, agus a bhfuil feidhm reachtúil aige le dul i

gcomhairle leis an Stiúrthóir ó am go ham i leith ábhar a bhaineann le

feidhmeanna an Stiúrthóra. Bíonn ar an Ard-Aighne chomh maith ceadú a

thabhairt d’ionchúisimh áirithe a thugtar chun cinn, go sonrach faoin Acht um

Rúin Oifigiúla, 1963; 

• Gníomhaíonn An Garda Síochána, a chuireann comhaid imscrúdaithe isteach

chuig an Oifig, mar ionchúisitheoirí i gcásanna na Cúirte Dúiche agus

feidhmíonn siad na treoracha a thugann an Oifig seo maidir le cásanna den sórt

sin; 
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• Gníomhaireachtaí ionchúisimh eile, lena n-áirítear na Coimisinéirí Ioncaim

agus an tÚdarás Iomaíochta; 

• Íospairtigh coireanna a soláthraítear le cearta agus forcinntithe áirithe faoi

Chairt na nÍospairteach a foilsíodh i Meán Fómhair 1999;

• An Saotharlann Dlíeolaíochta, na Paiteolaithe Stáit agus an Biúró Liachta

Sábháilteachta ar Bhóithre, a soláthraíonn siad ar fad sainfhianaise

neamhspleách i leith ábhair choiriúil; 

• An Biúró um Shócmhainní Coiriúla; 

• Comhaltaí den Bharra a theagasctar le gníomhú in ionchúisimh choiriúla thar

ceann an DPP;

• An ghairm liachta, síceolaithe agus finnéithe eile a d’fhéadfaí a ghairm le

fianaise a thabhairt thar ceann an ionchúisimh; 

• Daoine faoi amhras agus a gcomhairleoirí dlí; 

• An Chúirt agus an tSeirbhís Cúirteanna; 

• Rannán Athchóirithe Dlí na Ranna Dlí agus Cirt, Comhionannais agus

Athchóirithe Dlí, atá freagrach as athchóiriú a dhéanamh ar an dlí coiriúil;

• An Coimisiún Athchóirithe Dlí atá freagrach as moltaí a dhéanamh

d’athchóiriú sa dlí coiriúil; 

• EUROJUST, an ghníomhaireacht nua atá freagrach as comhordú i measc

ionchúisitheoirí an Aontais Eorpaigh i leith coire trasnáisiúnta;

• Gníomhaireachtaí ionchúisimh thar lear;

• Cumainn idirnáisiúnta dlíodóirí agus ionchúisitheoirí, lena n-áirítear an

Cumann Idirnáisiúnta Ionchúisitheoirí, Comhdháil Cheannairí na

nGníomhaireachtaí Ionchúiseamh, Cumann Idirnáisiúnta an Bharra, agus

cruinnithe d’ionchúisitheoirí na hEorpa a thionóltar faoi choimirce Chomhairle

na hEorpa nó an AE. 

4.10 Ionas go soláthrófar seirbhísí chuig na caighdeáin is airde, tá sé fíor-riachtanach

don Oifig caidreamh láidir oibre a bhunú agus a choinneáil leis na

gníomhaireachtaí sin. Braitheann oibríocht éifeachtach na hOifige go méid

suntasach ar an mbealach a n-idirghníomhann an fhoireann le daoine agus

eagraíochtaí seachtracha a bhíonn páirteach sa timpeallacht oibre. D’fhéadfaí na

caidrimh sin a fhorbairt le go mbeadh na gnéithe seo a leanas iontu: 

• Tuilleadh teagmhála pearsanta. Cé nach bhfuil caidreamh dlíodóir agus cliant

i bprionsabal agus sa chiall is déine de ag an Oifig leis an nGarda Síochána, le

gníomhaireachtaí imscrúdaithe eile, nó le daoine aonair as an bpobal, nó féin
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i dtéarmaí prasa agus caighdeán na freagartha ba chóir caitheamh leosan faoi

mar a chaitheamh oifig mhaith dlí le cliaint. Ba chóir go mbeadh an fhoireann

cliant-dhírithe, ag glacadh go ginearálta an chineál cur chuige a mheasfaí a

bheith mar an sár-chleachtas i gcuideachta. Beidh cruinnithe cásanna ann níos

minicí. Beidh ar an Oifig a chinntiú go dtuigeann an Garda Síochána

riachtanais na hOifige agus seirbhísí dlí á lorg acu bíodh sin ar an taobh

stiúrtha nó feidhmithe de;

• Breithneofar agus cinnfear ceisteanna polasaí ar bhealach níos struchtúrtha.

Beidh cruinnithe le tosaíocht a thabhairt do mhíreanna oibre agus le hábhair

a phlé cosúil le ualaigh agus cleachtais oibre ina ngnéithe caidrimh idir an

bhainistíocht agus an fhoireann. Soláthróidh na treoirlínte ginearálta

d’ionchúisithiteoirí treoir chuig gach ionchúisitheoir faoi riachtanais Oifig an

Stiúrthóra; 

4.11 Cuirfear na moltaí i dTuarascáil Nally i bhfabhar caidreamh níos dlúithe idir na

gníomhaireachtaí éagsúla den chóras ceartais choiriúil i bhfeidhm i rith thréimhse

an ráitis straitéise seo. Bainfidh idirghníomhaíocht níos mó idir Oifig an DPP, An

Garda Síochána, an tSeirbhís Cúirteanna agus an Roinn Dlí agus Cirt,

Comhionannais agus Athchóirithe Dlí leis seo;

4.12 Tionscnófar feidhmiú mholtaí Nally maidir le hOifig an DPP a bheith mar phointe

fócasach do thiomsú staitisticí agus taifid i leith an chórais cheartais choiriúil agus

tabharfar chun críche go substaintiúil i rithe na tréimhse seo é. 
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Oifig an STIÚRTHÓRA IONCHÚISEAMH POIBLÍ

CAIBIDIL 5

Misean na hOifige



5. Misean Na hOifige

5.1 Is é misean an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí agus a Oifige: Soláthar a

dhéanamh thar ceann Phobal na hÉireann ar sheirbhís ionchúiseamh a bhíonn

neamhspleách, cothrom agus éifeachtach.

5.2 An Pobal: Forálann Bunreacht an hÉireann go mbíonn coireanna agus cionta le

hionchúiseamh in ainm an phobail. Tá sé lárnach do ról an Stiúrthóra agus a oifige

go dtugtar ionchúisimh chun cinn thar ceann an Phobail.

5.3 Is croíluach den Oifig é an Neamhspleáchas. Bhunaigh an tAcht um Ionchúiseamh

i gCionta, 1974, oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí mar oifig neamhspleách.

Bhí an riachtanas go bhféachfaí ar an tseirbhís ionchúisimh a bheith neamhspleách

ina eochairchúis dá bhunú. Faoi réir na gCúirteanna, tá an Stiúrthóir

neamhspleách ar gach comhlacht agus foras eile, lena n-áirítear an Rialtas agus an

Garda Síochána araon, agus déantar cinní saor ó thionchar polaitiúil nó eile. 

5.4 Is comhpháirt bhunriachtanach de sheirbhís ionchúiseamh i sochaí dhaonlathach

an Chothroime. Tá sé mar aidhm ag Oifig an Stiúrthóra oibriú chuig na caighdeáin

ghairmiúla is airde agus caitheamh le gach duine lena mbíonn déileáil aici go

cothrom, comhionann, agus comhsheasmhach gan aon leatrom éagórach. 

5.5 Éifeachtacht: Tá sé mar aidhm ag an Oifig an tseirbhís ardchaighdeáin is airde a

sholáthar ag costas réasúnach. Tá oifigeach cuntasachta na hOifige cuntasach don

Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste dá chaiteachas airgid phoiblí agus dá

eacnamaíocht agus éifeachtacht in úsáid a acmhainní. 
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Oifig an STIÚRTHÓRA IONCHÚISEAMH POIBLÍ

CAIBIDIL 6

Eochairchuspóirí



6. Eochairchuspóirí

6.1 Ionas go mbainfidh an Oifig a misean amach caithfidh sí na ceithre

eochairchuspóir seo a leanas a leanúint:

1. Feidhmiú ceart an phróisis déanta cinní sa chóras ionchúiseamh 

a chinntiú. 

2. A chinntiú go n-ionchúisítear cásanna ag na caighdeáin is airde. 

3. Muinín an phobail sa chóras ionchúiseamh a choinneáil 

agus a chothú. 

4. Cur le feidhmiú ceart agus forbairt an chórais cheartais choiriúil 

ina iomláine. 
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Oifig an STIÚRTHÓRA IONCHÚISEAMH POIBLÍ

CAIBIDIL 7

Fachtóirí Criticiúla Rathúlachta do bhaint

amach na nEochairchuspóirí



7. Fachtóirí Criticiúla Rathúlachta do bhaint amach na 

nEochairchuspóirí

7.1 Tá roinnt fachtóirí ginearálta nach mór a chur ar bun lena chur ar an Oifig a

heochairchuspóirí a bhaint amach go rathúil. Ní bhainfear na cuspóirí sin amach

dá n-uireasa. Baineann na fachtóirí le foireann, oiliúint agus forbairt acmhainní,

bainistíocht, eolas agus cumarsáid. 

Foirniú

• Ní mór don Oifig sainfhoireann dlí ag a mbíonn na caighdeáin agus an

saineolas riachtanach gairmiúil a earcú agus a choinneáil, mar aon le foireann

tacaíochta theicniúil a theastaíonn le tacaíocht a thabhairt do na feidhmeanna

dlí sin chuig na caighdeáin fhéideartha is airde. Go háirithe beidh mórthreallús

earcaíochta ann d’aturnaetha le hoibriú don Phríomh-Aturnae Ionchúisimh. Tá

foireann dlí agus para-dlí breise faofa ag an Roinn Airgeadais do bhrainse

aturnaetha na hOifige chomh maith le foireann tacaíochta cléireach agus

riaracháin bhreise. Beidh béim ar leith ar fhorbairt thacaíocht theicneolaíocht

an eolais agus ar fhorbairt na seirbhísí leabharlainne, agus forbairt sheirbhísí

sainfheidhmithe riaracháin, mar shampla, i dtacaíocht a sholáthar do

riachtanais oiliúna agus forbartha;

• Tá sé bunriachtanach struchtúr slí bheatha a sholáthar a chinnteoidh slí

bheatha shuimiúil agus shásúil don fhoireann, le deiseanna do dhul chun cinn

sa slí bheatha, agus ar an gcaoi sin ag cuidiú leis an Oifig foireann oiriúnach a

earcú agus a choinneáil. 

Straitéis Bhainistíocht Acmhainní Daonna agus Oiliúint agus Forbairt 

• Ní mór córais bhainistíocht acmhainní daonna a fhorbairt. Tá sé molta

scileanna agus acmhainneachtaí na foirne ag gach leibhéal a shaibhriú trí chlár

oiliúna agus forbartha atá ceaptha i gcomhar le feidhmiú chóras forbartha

agus bainistíochta feidhmíochta;

• Beidh sé mar aidhm ag an gclár oiliúna agus forbartha saineolas gach duine

den fhoireann, chomh maith le dlíodóirí a oibríonn ar bhonn conartha don

Oifig, a chothú agus a fhorbairt. Áireoidh oiliúint agus forbairt tionól

comhdhálacha rialta dlí d’ionchúisitheoirí. Tá sé molta aonad tiomanta oiliúna

a bhunú don Oifig;

• Ní mór ceadú do shainfheidhmiú riachtanach ionas go ndéanfar freastal ar na

héileimh i réimsí nua, agus a bhfuil méadú ag teacht ar a gcastacht, sa dlí

coiriúil. 
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Acmhainní

• Caithfear na hacmhainní riachtanacha le foráil do riachtanais na hOifige a

sholáthar má tá an Oifig lena cuspóirí a bhaint amach;

• Ní mór acmhainní a úsáid sa bhealach is éifeachtaí. 

Bainistíocht, Eolas agus Cumarsáid

• Ní mór go dtacódh córais bainistíochta Oifige le heochairchuspóirí na hOifige; 

• Ní mór go dtacódh an córas bainistíochta cásanna le próiseáil éifeachtach obair

na hOifige. Ba chóir go soláthródh sin rochtain thapa ar gach eolas riachtanach

agus cothrom le dáta a bhaineann le cásanna reatha agus ba chóir go ndéanfadh

sé taifead ar phróiseáil éifeachtach nósanna imeachta coiriúla ag gach staid,

mar aon le ceadú di;

• Ní mór go bhfaighidh an fhoireann dlí tacaíocht theicniúil agus ghairmiúil, go

háirithe i réimse an eolais, fios an ghnótha, agus na seirbhísí leabharlainne,

chuig na caighdeáin is airde agus is féidir. Teastaíonn rochtain ar an eolas dlí is

cuimsithí agus is cothroime le dáta ó ionchúisitheoirí;

• Ní mór socruithe d’eolas agus taithí a roinnt a cheapadh agus a chur i

bhfeidhm;

• Ba chóir go gcinnteodh comhordú ghníomhaíochtaí na ngníomhaireachtaí

agus na gcomhlachtaí éagsúla a bhaineann leis an gcóras ionchúisimh agus leis

an gcóras ceartas coiriúil tríd is tríd an úsáid is éifeachtaí a bhaint as acmhainní;

• Beidh cumarsáid fheabhsaithe laistigh den Oifig agus le gníomhaireachtaí agus

comhlachtaí eile ina tosaíocht. 

Cóiríocht

• Ba chóir go gcomhlíonfadh cóiríocht riachtanais gach duine den fhoireann

chuig sonraíochtaí a chuirfidh le baint amach eochairchuspóirí na hOifige. 
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Oifig an STIÚRTHÓRA IONCHÚISEAMH POIBLÍ

CAIBIDIL 8

Straitéisí chun na hEochairchuspóirí 

a bhaint amach



8. Straitéisí Chun na hEochairchuspóirí a bhaint amach

8.1 Leagann an chaibidil seo amach sainstraitéisií lena bhfuil sé i gceist gach ceann dár

gceithre eochairchuspóir a bhaint amach. Tá siad seo sa bhreis ar na fachtóirí

criticiúla rathúlacha ar tagraíodh dóibh sa chaibidil roimhe seo atá bunriachtanach

do bhaint amach gach ceann de na ceithre eochairchuspóir. 

Eochairchuspóir Uimh.1: 

Feidhmiú ceart an phróisis déanta cinní sa chóras ionchúiseamh a

chinntiú.

8.2 Éilíonn feidhmiú ceart an phróisis déanta cinní go ndéantar eochairchinní

ionchúisimh:

• Chuig na caighdeáin ghairmiúla is airde;

• Neamhspleách ó aon bhrú lasmuigh;

• Go cothrom, ag caitheamh le gach duine go comhionann os comhair an dlí

agus leatrom éagóireach a sheachaint;

• Go comhsheasmhach, ag caitheamh mar a chéile le cásanna cosúla agus go

difriúil le cásanna éagosúla;

• Go tráthúil;

• Go héifeachtach, a chinntiú go ndéantar sloinneadh agus cumarsáid shoiléir ar

chinní;

• Meas a bheith ar rúndacht riachtanach. 

8.3 Is iad na sainstraitéisí a bheidh ag an Oifig leis an gcuspóir sin a choinneáil:

• Cabhrú le comhsheasmhacht caighdeán a bhaint amach trí úsáid a bhaint as

treoirlínte ginearálta scríofa mar threoir d’ionchúisitheoirí;

• A chinntiú go dtacaíonn na córais bhainistíochta cásanna agus eolais agus na

seirbhísí leabharlainne le feidhmiú ceart an phróisis déanta cinní;

• A chinntiú go mbíonn an t-eolas is iomláine ag lucht déanta cinní san Oifig ó

dhaoine eile a bhíonn páirteach sa chóras ionchúisimh, go háirithe, ón nGarda

Síochána agus ón abhcóideacht agus na haturnaetha sa chúirt;

• A chinntiú go ndéantar de réir na dtreoracha a thugann an Oifig. 
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Eochairchurpóir Uimh.2: 

A chinntiú go n-ionchúisítear cásanna chuig na caighdeáin is airde. 

8.4 Is iad na sainstraitéisí a bheidh ag an Oifig chun an cuspóir seo a bhaint amach:

• Cumarsáid a mhéadú idir an lucht déanta cinní san Oifig agus na haturnaetha

a bhainistíonn cásanna coiriúla agus feidhmiú níos éifeachtaí cinní agus

soláthar níos fearr eolais chuig an lucht déanta cinní a chinntiú trí fhreagracht

a aistriú don tseirbhís aturnaetha ón Ard-Aighne chuig an Stiúrthóir

Ionchúiseamh Poiblí;

• A chinntiú go leanfaidh seirbhísí an tsaineolaí abhcóideachta is fearr sa

chleachlas dlí choiriúil de bheith ar fáil don Stiúrthóir, agus go mbeidh an

Stiúrthóir in ann é a úsáid, agus a oibligeáid reachtúil le hobair a scaipeadh go

cothrom i measc comhaltaí an Bharra á mheabhrú;

• Oibriú i dtreo chomhsheasmhacht chur chuige agus chaighdeán in

ionchúiseamh cásanna. Tá sé i gceist go gcuideoidh foilsiú treoirlínte ginearálta

d’ionchúisitheoirí leis an gcuspóir sin a bhaint amach;

• Oibriú do chomhsheasmhacht chur chuig ag comhaltaí den Gharda Síochána

a dhéanann ionchúiseamh thar ceann an Stiúrthóra trí thiomantas le cabhrú

leis an nGarda Síochána i leith oiliúint dlí a chomhaltaí agus trí fheidhmiú

mholtaí Thuarascáil Nally i leith códú agus daingniú treoracha ar ábhair

ionchúiseamh. 

Eochairchuspóir Uimh.3: 

Muinín an phobail sa chóras ionchúiseamh a choinneáil agus a chothú

8.5 Seo a leanas sainstraitéisí na hOifige leis an gcuspóir sin a bhaint amach:

• Caitheamh le híospairtigh agus le finnéithe coire ar mhodh ceart le

híogaireacht agus tuiscint, de réir na ngnóthas a tugadh i gCairt na

nÍospairteach. 

• Déileáil le gearáin chomh tapa agus chomh cuimsitheach agus is féidir;

• Comhfhreagras a fhreagairt go tapa agus go soiléir;

• An méid eolais agus is féidir a thabhairt go comhsheasta le dualgais an

Stiúrthóra faoi obair Oifig an Stiúrthóra a sholáthar don phobal, go háirithe trí

na treoirlínte ginearálta d’ionchúisitheoirí arna fhoilsiú ag an Stiúrthóir a chur

ar fáil don phobal, trí thuarascálacha bliantúla a eisiúint agus trí bhunú

láithreáin líonra.  

Oifig an STIÚRTHÓRA IONCHÚISEAMH POIBLÍ Ráiteas Straitéis 2001 – 2003

31



Eochairchuspóir Uimh. 4: 

Cur le feidhmiú ceart agus forbairt an chórais cheartais 

choiriúil ina iomláine. 

8.6 Is cuid lánpháirtithe í an tseirbhís ionchúisimh den chóras ceartas coiriúil níos

forleithne, ina bhfuil ról tábhachtach le himirt ag cuideachtaí agus grúpaí eile, an

Garda Síochána, giúistisí, an tSeirbhís Cúirteanna, An Roinn Dlí agus Cirt,

Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, na comhlachtaí gairmiúla dlí, agus

eagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht ar pháirtithe leasmhara eile, go sonrach

íospairtigh. 

8.7 Is iad na sainstraitéisí a bheidh ag an Oifig leis an gcuspóir seo a  bhaint amach: 

• Comhoibriú a chothú le grúpaí eile ag a bhfuil leas sa chóras ceartas coiriúil;

• Cuidiú leis an nGarda Síochána trí chabhrú leo oiliúint in ábhair dlí don

Gharda Síochána a sholáthar;

• Comhairle dlí a sholáthar don Gharda Síochána ar iarratais i leith cheisteanna

dlí a d’fhéadfadh teacht chun solais ag an staid imscrúdaithe;

• Cur le hathchóiriú an dlí choiriúil trí fhadhbanna a thagann chun solais sa

chleachtas agus ar féidir iad a réiteach tríd an dlí a leasú a tharchur chuig an

Ard-Aighne, an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, Airí

ábhartha eile, an Coimisiún ar Athchóiriú Dlí, nó dhá bhrainse na gairme dlí,

mar is cuí;

• Feidhmiú a dhéanamh ar fhorálacha Thuarascáil Nally i leith tiomsú agus

anailísiú eolais ar oibríocht an chórais ionchúisimh, códú agus daingniú

treoracha ar ábhair ionchúisimh a thugtar don Gharda Síochána, agus

comhordú chórais theicneolaíocht an Eolais leis an nGarda Síochána agus an

tSeirbhís Cúirteanna le gur féidir  rianú a dhéanamh ar chásanna agus measúnú

a dhéanamh ar oibríocht agus éifeachtacht an chórais ionchúisimh;

• Cur leis an bpróiseas comhchabhrach idirnáisiúnta agus comhoibriú

breithiúnach trí rannpháirtíocht i EUROJUST agus trí chomhoibriú le hOifig

an Ard-Aighne, an Garda Síochána agus an Roinn Dlí agus Cirt,

Comhionannais agus Athchóirithe Dlí;

• A bheith rannpháirteach in obair eagraíochtaí idirnáisiúnta dlíodóirí agus

ionchúisitheoirí, agus ar an gcaoi sin a chinntiú go gcoinníonn an Oifig suas le

forbairtí ábhartha i ndlínsí eile agus go leanann sí le hoibriú de réir chaighdeáin

inghlactha idirnáisiúna, go sonrach iad sin atá leagtha amach ag na Náisiúin

Aontaithe, Comhairle na hEorpa agus an Cumann Idirnáisiúnta

Ionchúisitheoirí. 
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Oifig an STIÚRTHÓRA IONCHÚISEAMH POIBLÍ

CAIBIDIL 9

Monatóireacht ar bhaint amach 

na nEochairchuspóirí



9. Monatóireacht ar bhaint amach na nEochairchuspóirí

9.1 Beidh obair oifig mhéadaithe an Stiúrórtha Ionchúiseamh Poiblí éagsúil agus

tomhasfaidh raon táscairí a bheidh in oiriúint do na gníomhaíochtaí a bhíonn i

gceist a feidhmíocht. Déanfaidh an Coiste Comhairle Bainistíochta athbhreithniú

ar an dul chun cinn i dtreo eochairchuspóirí le cabhair ó struchtúir

chomhpháirtíochta, bainistíocht feidhmíochta agus nósanna imeachta eile

athbhreithnithe ar nós tuarascáil bhliantúil agus aiseolas óna páirtithe leasmhara. 

9.2 Tomhasfar rathúlacht straitéisí na hoifige trí: 

• Measúnú criticiúil a dhéanamh ar éifeachtacht agus ar chomhsheasmhacht na

hoifige agus a nósanna imeachta déanta cinní atá ann cheana, trí thagairt a

dhéanamh do chórais eolas oifige ardfhorbartha, agus aiseolas ó pháirtithe

leasmhara, go háirithe an Garda Síochána agus gníomhaireachtaí imscrúdaithe

eile;

• Measúnú criticiúil a dhéanamh ar éifeachtacht ról an ionchúisitheora sa

phróiseas ceartas coiriúil, le tagairt ar leith do dhul chun cinn na gcásanna ó

chúisiú go ciontú nó foirceannadh deiridh. Cuideoidh córais do mheasúnú

agus athbhreithniú deimhneach cásanna sa phróiseas seo, a threoróidh chuig

coigeartuithe cuí chórais na hoifige ina hiomláine;

• Athbhreithniú a dhéanamh ar chaidreamh lenár bpáirtithe leasmhara ar bhonn

leanúnach, lena n-áirítear an Garda Síochána, le tagairt ar leith dá ról i

gcomhaid imscrúdaithe a chur isteach chuig an oifig agus an leibhéal eolais a

theastaíonn le seirbhís thráthúil agus chuimsitheach a sholáthar dóibh;

• Aistriú rathúil na seirbhíse athurnaetha ionchúisimh i mBaile Átha Cliath agus

ar fud na tíre go dtí an Príomh-Aturnae Ionchúiseamh, le hathbhreithniú cuí

ar na córais reatha in oibríocht do bhainistíocht chásanna;

• Athbhreithniú a dhéanamh ar ról na hOifige sa chóras ceartas coiriúil agus a

caidreamh le páirtithe leasmhara eile lena n-áirítear an tSeirbhís Chúirteanna,

le tagairt ar leith d’fheidhm ainmnithe na hOifige amach anseo mar lárionad

eolais don chóras ceartas coiriúil. 
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AGUISÍN 1

IMLÍNE AR AN BPRÓISEAS IONCHÚISEAMH COIRIÚIL

GNÍOMHAIREACHTAÍ IMSCRÚDAITHE

Stiúrann imscrúduithe

neamhspleácha coiriúla

•
Cionta nach bhfuil chomh tromchúiseach

Stiúrann formhór na n-ionchúiseamh achomair sa Chúirt Duiche
•

Cionta atá níos tromchúisí 
Ullmhaíonn comhaid agus cuireann ar aghaidh chuig 

an bPríomh-Aturnae Ionchúiseamh (PAI)

SEIRBHÍS NA N-ATURNAETHA STÁIT

1.  OIFIG AN PHRÍOMH-ATURNAE IONCHÚISEAMH – BAILE ÁTHA CLIATH
2.  ATURNAETHA CONTAE STÁIT - LASMUIGH DE BHAILE ÁTHA CLIATH

•
Stiúrann ionchúisimh áirithe achoimre sa Chúirt Dúiche

•
Cuireann comhaid imscrúdaithe ar aghaidh chuig an Stiúrthóir Ionchúiseamh 

Poiblí do threoracha maidir le hionchúiseamh
•

Ullmhaíonn cásanna don chúirt

OIFIG AN STIÚRTHÓRA IONCHÚISEAMH POIBLÍ

Scrúdaíonn comhaid a ghaightear ó ghníomhaireachtaí imscrúdaithe
tríd an PAI/Aturnaetha Stáit

•
Treoraíonn tionscnamh ionchúisimh nó leanúint d’ionchúiseamh

•
Ainmníonn abhcóidí le cásanna a ionchúiseamh ar díotáil (os comhair na 
Cúirte Cuarda, na Príomh-ChUirte Coiriúil agus na Cúirte Coiriúil Speisialta)

•
Soláthraíonn teagasc leanúnach agus comhairle dlí don OPAI/Aturnaetha Stáit 

nó go mbionn an cás ag an éisteacht críochnaithe
•

Comhairlíonn gníomhaireachtaí imscrúdaithe agus tugann
treoracha faoi chúiseamh
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SEIRBHÍS NA N-ATURNAETHA STÁIT

Feidhmíonn treoracha ón Stiúrthóir Ionchúsieamh Pioblí
•

Bíonn i láthair ag réamhéisteachtaí sa Chúirt Dúiche
•

Ullmhaíonn Leabhar Fianaise i gcásanna díotála
•

Mionteagascann agus cuidíonn leis an abhcóide ainmnithe i stiúradh ionchúisimh
•

Bíonn i láthair ag an triail agus tuairiscíonn an toradh don Stiúrthóir
Ionchúiseamh Pioblí

•
Soláthraíonn seirbhís idircheangail le gníomhaireachtaí agus páirtithe a 

bhíonn páirteach i bpróiseas coiriúil

ABHCÓIDE IONCHÚISIMH

Bíonn i láthair sa chúirt agus stiúrann ionchúiseamh ar díitáil thar ceann

an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

CÚIRTEANNA

Cás ag an éisteacht (díotchúiseamh, triail)
•

Toradh an cháis (ciontú/éigiontú)
•

Pianbhreith a ghearradh
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AGUISÍN 2

STRUCHTÚR EAGRAÍOCHTA TAR ÉIS FHEIDHMIÚ NALLY 
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An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí

Rúnaí Príobháideach

An Leas-Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí

Stiúrthóireacht na 
nOifigeach Gairmiúil Ceann Riaracháin Leabharlannaí Príomh-Aturnae

 Ionchúisimh

Eagraíocht Airgeadais

Acmhainní Daonna

Teicneolaíocht an Eolais

Forbairt Polasaí

Rannóg na 
dTrialacha Coiriúla

Rannóg  na 
gCúirteanna Dúiche

Rannóg an
Athbhreithnithe
Bhreithiúnaigh

32 Aturnae Stáit


