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Tá áthas orm Ráiteas Straitéise Oifig an Stiúrthóra

Ionchúiseamh Poiblí do 2004-2006 a chur i láthair.

Fearacht sealbhóirí neamhspleácha eile oifige poiblí

roghnaigh mé gan glacadh le feidhmiú an Achta 

um Bainistíocht na Seirbhísí Poiblí, 1997 maidir le

m’Oifigse. Baineann na cúiseanna nach ndearna mé 

é sin leis an ngá atá le m’oifig a bheith neamhspleách

agus go bhfeictear go bhfuil sí neamhspleách ar an

Rialtas. Mar sin féin feidhmneofar na prionsabail

bainistíochta atá leagtha amach san Acht ó thaobh

riaracháin.

Fáiltím roimh an deis a thugann foilsiú an Ráiteas

Straitéise dom chun na dúshláin agus na deiseanna

atá ann do m’Oifig a leagan amach don chéad 

trí bliana eile. Leagann an Ráiteas amach na

príomhchuspóirí atá riachtanach chun seirbhís

ionchúisimh éifeachtach, cothrom agus neamhspleách

a sholáthar. Níos tábhachtaí fós, léirítear na straitéisí

a ghlacfaidh an Oifig leo chun a chur ar ár gcumas na

cuspóirí sin a sheachadadh agus na saincheisteanna

bainistíochta atá aitheanta againn a mbeidh tionchar

acu ar oibríocht na hOifige le linn ré an Ráitis a

sheachadadh freisin.

Leanann fócas ó thaobh ábhar imní na hOifige ag

forbairt. Ceann de na príomhchúiseanna a cruthaíodh

oifig an Stiúrthóra ná a neamhspleáchas. D’éirigh 

leis an Oifig neamhspleáchas a bhaint amach 

agus a choinneáil sna chéad laethanta agus tá 

an neamhspleáchas sin mar chroí-luach i gcónaí.

Le deireanas is imní mhór é an t-athrú eagraíochta

agus is tosaíocht i gcónaí é atheagrú na seirbhíse

ionchúisimh a thabhairt chun críche. Ceann de na

hathruithe is bunúsaí a tharla le linn thréimhse ár

Ráitis Straitéise deireanaigh ná freagracht na

seirbhíse aturnaetha a bhaineann le trialacha 

coiriúla a aistriú chuig an Oifig agus ceapachán 

An Príomh-Aturnae Ionchúisimh chun teacht i

gceannas an Rannáin Aturnaetha atá anois mar 

chuid lárnach den Oifig. Tharla an t-atheagrú 

ollmhór sin chun seirbhís ionchúisimh níos 

sruthaithe a éascú. Táimid tiomanta go hiomlán

oibriú i dtreo seirbhís ionchúisimh níos lánpháirtithe

agus sa chomhthéacs sin táim ag súil le haistriú na

freagrachta agus go mbeidh mise freagrach as an

tseirbhís áitiúil Aturnaetha Stáit a bhíonn ag déileáil

le trialacha coiriúla lasmuigh de Bhaile Átha Cliath 

le linn ré an Ráitis Straitéise seo.

Dá mbeadh orm saincheist thábhachtach amháin a

léiriú a bhfuil tuilleadh airde ag teastáil uaithi is é 

sin an caidreamh a bhíonn idir an t-ionchúisitheoir

agus íospairtigh coireachta. Rud an-deacair é 

sin le cur ina cheart. Siúd is go ndéanann an 

t-ionchúisitheoir uiríolla ar na daoine ar fad agus 

ní ar an íobairteach amháin agus go mbíonn air/

uirthi cinntí a dhéanamh uaireanta nach dtaithneoidh

le híobairteach coireachta, ciallaíonn níos mó fócais

agus aird ar chearta na n-íobairteach go mbeidh 

ar ionchúisitheoirí a bheith níos sásta íobairtigh

coireachta a bheith rannpháirteach sa phróiseas 

dlí agus cirt choiriúil agus éisteacht agus a bheith

tuisceanach maidir lena chuid nó lena cuid riachtanas.

Is dúshlán mór é sin a dhéanamh gan na prionsabail

ar a bhfuil ár gcóras dlí agus cirt choiriúil bunaithe

orthu a chomhghéilleadh agus is dúshlán é sin a

bheidh roimh an Oifig seo le linn thréimhse an 

Ráitis Straitéise seo.

James Hamilton

An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí

1 Réamhráiteas
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2.1 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 2006 agus soláthraíonn 

creat oibre chun déileáil leis na ceisteanna

sin. Tá sé ullmhaithe i gcomhthéacs

Thionscnamh Bainistíochta Straitéisí 

an Rialtais.

Is iad na fachtóirí is suntasaí atá le breithniú

sna chéad trí bliana eile ná:

• Feidhmiú mholtaí an Ghrúpa Staidéir an

Chórais Ionchúiseamh Poiblí ar ghlac an

Rialtas leo i nDeireadh Fómhair 1999 a

thabhairt chun críche. Mhol an Grúpa 

go ndéanfaí athstruchtúrú ar an tseirbhís

ionchúiseamh lenar bhain freagracht

dhíreadh do bhainistiú ionchúiseamh 

gach coire indíotáilte sa Stát a shannadh

chuig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí.

Baineann an moladh atá fós le cur i gcrích 

le freagracht as an tseirbhís Aturnaetha 

Stáit a aistriú ón Ard-Aighne go dtí an

Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí.

• Forbairt a dhéanamh, mar chuid den

tionscnamh Creata Oibre um Bainistiú

Faisnéise, ar chórais Teicneolaíocht Eolais

atá riachtanach chun bainistiú a dhéanamh

ar réimsí leathnaithe freagrachta na hOifige

ag eascairt as feidhmiu mholtaí Ghrúpa

Staidéir an Chórais Ionchúiseamh Poiblí. 

Níl na córais reatha, ar seanchórais go leor

díobh a tháinig ó Oifig an Phríomh-Aturnae

Stáit, dóthanach don tasc a bhaineann le

bainistiú a dhéanamh ar shainchúram

leathnaithe na hOifige.

• Athshuíomh na hOifige go dtí áitreabh

amháin. Tá gá práinneach leis sin a

dhéanamh chun dul i ngleic leis na

fadhbanna atá ann de bharr go bhfuil an

Oifig suite i dhá chuid dhifriúla de Bhaile

Átha Cliath, an Rannán Stiúrtha i Sráid

Mhuirfean, an Rannán Aturnaetha i Sráid 

na Mainistreach, agus na seirbhísí riaracháin

roinnte idir an dá áit. Tá scaipeadh reatha 

na hOifige ar dhá shuíomh mar aon le 

ró-phlódú dofhulaingthe ag cur isteach ar 

an lánpháirtiú eagraíochtúil atá beartaithe

agus tá éifeacht dhochrach aige ar obair 

na hOifige.

• Feidhmiú leanúnach Chlár Nuachóirithe na

Státseirbhíse lena n-áirítear príomhshruthú

an Chórais Bainistíochta agus Forbartha

Feidhmiúcháin, cur chun cinn an Tionscnaimh

Seirbhíse Cáilíochta agus forbairt leanta an

phróisis Chomhpháirtíochta mar chuid

lárnach de struchtúr na hOifige.

2.2 Tá lán-sheachadadh na gcuspóirí atá 

leagtha amach sa Ráiteas Straitéise 

seo agus úsáid go leor de na táscairí

feidhmíochta atá tugtha chun suntais 

anseo ag brath ar fhorbairt na gcóras 

Creat Bainistíochta Eolais dá dtagraítear

thuas. Ó tharla go bhfuil gá práinneach 

leis na córais sin, tá scála ama dian leagtha

amach ag an Oifig dá bhforbairt. Is é an

sprioc go ndéanfar na córais sin a fhorbairt,

agus go mbeidh fáil orthu, laistigh den

tréimhse atá clúdaithe sa Ráiteas Straitéise

seo. Dá réir sin, cé nach mbeidh fáil ar chuid

de na cuspóirí agus go leor de na táscairí

feidhmíochta i rith na céad tréimhse a

chlúdaíonn an doiciméad seo, tá an Oifig

den tuairim gur chóir go mbeadh siad mar

sin féin ina gcuid den Ráiteas Straitéise seo.

2 Réamhrá
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseam

h Poiblí
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3.1 Is é misean an Stiúírthóra Ionchúiseamh

Poiblí agus a Oifige:

“Soláthar a dhéanamh thar ceann 

Phobal na hÉireann ar sheirbhís

ionchúiseamh a bhíonn neamhspleách,

cothrom agus éifeachtach”.

3.2 An Pobal: Forálann Bunreacht na 

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.

3.3 Is croí-luach de chuid na hOifige 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

lena bunú. 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

cinntí saor ó thionchar polaitiúil nó eile.

3.4 Is comhpháirt bhunriachtanach den tseirbhís

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.

3.5 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 agus 

do Choiste Dála na gCuntas Poiblí maidir

lena caiteachas airgid phoiblí agus dá

eacnamaíocht agus éifeachtacht in úsáid 

a acmhainní.

3 Ráiteas Misin
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4.1 Réamhrá

4.1.1 Tá athruithe as cuimse ag tarlú i

gcomhthéacs na timpeallacha ina

bhfeidhmíonn Oifig an Stiúrthóra

Ionchúiseamh Poiblí faoi láthair. Ar nós 

gach comhlacht poiblí eile tá sé ag díriú ar

an ngá leis an tseirbhís ar adhchaighdeáin 

is fearr a sholáthar ar an gcostas is

eacnamaíche. Chomh maith leis sin, 

áfach, is tráth é don Oifig a bhfuil athrú ag

tarlú ar leibhéal gan fasach. Tugtar imlíne 

ar an timpeallacht athraitheach sin agus 

ar a himpleachtaí sa chaibidil seo.

4.1.2 Tugtar imlíne ar na dúshláin a chruthaíonn

timpeallacht athraitheach ina gcaithfidh an

Oifig feidhmiú anois faoi na ceannteidil:

• Grúpa Staidéir an Chórais Ionchúiseamh

Poiblí;

• Athruithe sa timpeallacht dhlíthiúil;

• Caidreamh le gníomhaireachtaí eile;

• Feidhmiú an Tionscnaimh Bainistíochta

Straitéisí.

4.2 Tuarascáil Ghrúpa Staidéir an

Chórais Ionchúiseamh Poiblí

4.2.1 Bhí éifeacht láithreach agus domhain 

ag cinneadh an Rialtais glacadh le cinntí

Ghrúpa Staidéir an Chórais Ionchúiseamh

Poiblí, agus iad a fheidhmiú, ar eagraíocht

na hOifige. Ar phéire dá phríomh-mholtaí

bhain aistriú fheidhmeanna ionchúiseamh

coiriúil an Phríomh-Aturnae Stáit, agus

freagracht as riarachán na seirbhíse Aturnae

Stáit áitiúil go dtí Oifig an Stiúrthóra

Ionchúiseamh Poiblí. Tá an dara moladh 

sin le cur i bhfeidhm go fóill.

4.2.2 Tugadh aistriú fheidhmeanna ionchúiseamh

coiriúil an Phríomh-Aturnae Stáit chun críche

an 3 Nollaig 2001 nuair a ceapadh an Príomh-

Aturnae Ionchúiseamh agus nuair a aistríodh

an fhoireann go foirmiúil ó Oifig an Phríomh-

Aturnae Stáit. De bharr na n-aistrithe sin

agus an earcaíocht bhreise ar fhoireann

dhlíthiúil agus tacaíochta a bhí riachtanach

chun déileáil le sainchúram leathnaithe na

hOifige (bainistiú a dhéanamh ar ionchúiseamh

gach coire iondíotáilte a chuirtear ar triail 

i mBaile Átha Cliath) leathnaigh an Oifig ó

oifig ina raibh níos lú na 40 duine fostaithe

go dtí oifig ina bhfuil os cionn 170.

4.2.3 Tagann dhá shaincheist shuntasacha

bainistíochta chun cinn ó aistriú

fheidhmeanna ionchúiseamh coiriúil an

Phríomh-Aturnae Stáit. Is é an chéad cheann

nach leor na Córais Teicneolaíocht Eolais 

atá ar fáil don Oifig don tasc a bhaineann 

le bainistiú a fhreagrachtaí leathnaithe. 

Tá tosaíocht mar sin ag baint leis na córais

Teicneolaíocht Eolais is gá a fháil. Tá go 

leor oibre tugtha chun críche ina leith seo

laistigh de chomhthéacs thionscnamh an

Chreata Eolais Bhainistíochta. Tá riachtanais

eolas bainistíochta na hOifige sainaitheanta

agus doiciméadaithe. Tá cistí daingnithe

d’fhorbairt na straitéise Teicneolaíocht 

Eolais agus tá obair ar an straitéis seo go

maith chun cinn. Tá cistí daingnithe freisin

chun tús a chur le forbairt na gcóras eolais

bhainistíochta Teicneolaíocht Eolais is gá

agus is cosúil go gcuirfear na cistí a bheidh

riachtanach chun an tionscadal seo a

thabhairt chun críche ar fáil.

4.2.4 Tá méid an tionscadail Teicneolaíocht Eolais

seo amhlaidh gur dócha nach mbeidh sé

críochnaithe go dtí 2006. Nuair a bheidh 

sé críochnaithe go rathúil, atá ag brath ar 

an maoiniú is gá a bheith curtha ar fáil,

cuirfear go mór le cumas na hOifige

bainistiú éifeachtach a dhéanamh 

ar a shainchúram leathnaithe.

4 An Comhthéacs Timpeallachta
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h Poiblí
Ráiteas Straitéise 2004-2006

5



4.2.5 Is é an dara saincheist shuntasach a

eascraíonn as aistriú fheidhmeanna

ionchúiseamh coiriúil an Phríomh-Aturnae

Stáit na an gá atá le ceannáras nua amháin

a fháil a mbeidh ar a chumas cóiríocht a

dhéanamh d’fhoireann iomlán na hOifige.

Chun nach gcuirfí moill ar aistriú na feidhme

ionchúiseamh coiriúil bhí gá leis an

bhfoireann a bhí ag aistriú ó Oifig an

Phríomh-Aturnae Stáit, agus go leor den

fhoireann nua tacaíochta, a lonnú sa dara

foirgneamh. Tá éifeacht dhochrach ag roinnt

na hOifige ar dhá shuíomh, mar aon leis an

ró-phlódú agus coinníollacha oibre nach

bhfuil oiriúnach, ar obair na hOifige.

4.2.6 Chun an ró-phlódú ainsileach a laghdú, 

chun cumarsáid idir comhpháirteanna 

na hOifige a fheabhsú, chun dúblú

neamhriachtanach a laghdú agus chun

seirbhísí tacaíochta feabhsaithe a sholáthar

don fhoireann dlíthiúil ar fad, tá sé

riachtanach go ndéanfaí an Oifig a athlonnú

in aon fhoirgneamh amháin. Bhíothas ag

súil go bhféadfaí sin a bhaint amach le linn

ré an ráitis straitéise deiridh. Faraor ní

amhlaidh an cás. Tá sé fós ina chuspóir

práinneach de chuid na heagraíochta.

4.2.7 Tá an moladh de chuid Ghrúpa Staidéir an

Chórais Ionchúiseamh Poiblí atá fós le cur i

gcrích, is é sin freagracht as seirbhís áitiúil

Aturnae Stáit a aistriú ón Ard-Aighne go dtí

an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí ag brath

ar reachtaíocht leasaithe a rith. Táthar ag

súil go mbainfear sin amach i rith na céad

bhliana den Ráiteas Straitéise seo.

4.2.8 Tairgeann an t-aistriú seo deis shuntasach 

do bhainistiú níos éifeachtaí ar ionchúisimh.

Chun an cumas sin a bhaint amach áfach, 

ní amháin go mbeidh gá le forbairt a

dhéanamh ar na struchtúir bhainistíochta

riachtanacha laistigh d’Oifig an Stiúrthóra

Ionchúiseamh Poiblí ach beidh gá freisin go

ndéanfaidh na córais eolais bhainistíochta

Teicneolaíocht Eolais a fhorbrófar cuimsiú ar

bhainistiú na seirbhíse áitiúla Aturnae Stáit.

4.3 Athruithe sa Timpeallacht Dhlíthiúil

4.3.1 Le deich mbliana anuas tá méadú suntasach

tagtha ar chastacht na timpeallachta

dlíthiúla ina bhfeidhmíonn an Oifig. Is 

iad na príomhfhachtóirí atá i gceist ná 

an líon méadaithe Achtanna de chuid 

an Oireachtais, agus a gcastacht, cruthú

gníomhaireachtaí imscrúdaithe nua,

comhchruinniú níos mó ar acmhainní ag

gníomhaireachtaí bunaithe in imscrúdú

coireachta, forbairtí sna cúirteanna agus 

an bhéim mhór atá curtha ar ionad na 

n-íospartach sa chóras ionchúisimh.

4.3.2 Is gné den timpeallacht ina bhfeidhmíonn

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí a 

bhí riamh in athruithe sa dlí coiriúil. Táthar

den tuairim go leanfaidh sé seo i rith na

tréimhse atá clúdaithe ag an Ráiteas Straitéise

seo. Go deimhin, tá sé le tabhairt ar aird 

go bhfuil grúpa arna gceapadh ag an Rialtas

i láthair na huaire ag breithniu ar chódú a

dhéanamh ar an dlí coiriúil ar fad. Beidh

tionchar suntasach ag impleachtaí achtú 

an Bhille um Barántas Gabhála Eorpach in

2004 mar aon le críochnú Conarthaí Aontas

Eorpach/na Stáit Aontaithe Mheiriceá ar

Chúnamh Dlíthiúil Frithpháiteach agus

Eiseachadadh freisin ar an Oifig.

4.3.3 Mar thoradh ar fhorbairtí sa dlí ag leibhéal

idirnáisiúnta agus Eorpach chun coireacht

eagraithe a chomhrac, go háirithe i réimsí 

ar nós sciúradh airgid, gáinneáil ar dhrugaí

agus gáinneáil ar dhaoine is dócha go

mbeidh méadú ar an líon cásanna den sórt

sin a dhéanfar a ionchúiseamh. Is dócha go

mbeidh tionchar tábhachtach ag glacadh 

le Coinbhinsiún na hEorpa ar Chearta an

Duine sa dlí baile ar an réimse dlí choiriúil.

4.3.4 Sa tréimhse atá clúdaithe ag an Ráiteas

Straitéise deiridh, bhí ar an Oifig déileáil 

le líon méadaithe coireanna casta agus

tromchúiseacha. Tharla sin, i bpáirt, mar

gheall ar an líon mór cásanna de mhí-úsáid

gnéis a tharla go leor blianta roimhe sin
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agus gur le déanaí a tugadh chun cinn 

iad mar ábhar gearáin choiriúil. Táthar 

den tuairim go leanfaidh an treocht sin 

i gcásanna níos tromchúisí agus níos casta 

a fháil sa tréimhse a bheidh clúdaithe ag an

Ráiteas Straitéise seo. Tá an claonadh freisin

ag na cúirteanna cásanna a scrúdú níos

mine agus is é an toradh air sin go bhfuil

méadú ag teacht ar fhad na dtrialacha.

4.3.5 Mar thoradh ar fheasacht mhéadaithe ar

chearta na n-íospartach, mar aon le himní

faoina gcearta, ciallaíonn sé go gcaithfidh

dlíodóirí a bhíonn ag déileáil le hionchúisimh

meas do na cearta sin a chinntiú. Tá obair 

as cuimse déanta go dtí seo chun faisnéis a

sholáthar d’íospartaigh agus idirchaidreamh

a dhéanamh leo. Leanfaidh sé de bheith mar

thosaíocht i seachadadh na seirbhísí.

4.3.6 Tá geallta ag an Oifig seo athbhreithniú a

dhéanamh, le linn na tréimhse ata clúdaithe

ag an Ráiteas Straitéise seo, ar a polasaí i

ndáil le cúiseanna a chur ar fáil d’íospartaigh

maidir le cinntí inchúisimh. Bheadh

impleachtaí tromchúiseacha d’acmhainní na

hOifige ag aon athrú ar an bpolasaí reatha.

4.3.7 Tá sé léirithe go bhfuil urghabháil

sócmhainní coirpeach agus urghabháil

bhrabúis agus ionstraimí coireanna ina chosc

éifeachtach ar thuilleadh cionta coiriúla a

bheith á ndéanamh. Tá sé ar intinn ag an

Oifig seo, i rith na tréimhse atá clúdaithe 

ag an Ráiteas Straitéise seo, forfheidhmiú

éifeachtach na leigheasanna atá ar fáil 

ina leith seo a chur chun cinn.

4.3.8 Ciallaíonn bunú Oifig an Stiúrthóra um

Fhorfheidhmiú Corparáideach go bhfaighidh

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

comhaid i ndáil le himscrúduithe a dhéanann

an Ghníomhaireacht sin i réimse an dlí

cuideachtaí. In imeacht ama, is dócha 

gur réimse suntasach ionchúisimh a 

bheidh ansin.

4.3.9 Tá cinneadh glactha ag na Coimisinéirí

Ioncaim tuilleadh acmhainní a dhíriú ar

imscrúdú coireachta agus tá roinnt d’oifigigh

an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ar iasacht

chuig Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim ar bhonn

páirtaimseartha chun comhairle dhlíthiúil a

sholáthar i ndáil le himscrúduithe agus

ionchúisimh ina dhiaidh sin.

4.3.10 Tá sé beartaithe ag an Údarás Iomaíochta

tuilleadh acmhainní a dhíriú ar imscrúduithe

i ngníomhaíocht choiriúil go háirithe i ndáil

le cairtéil agus socrú praghsanna agus tá

clár díolúine cairtéil á thabhairt isteach. 

Mar thoradh ar na forbairtí sin, in imeacht

ama, d’fhéadfadh moll mór oibre a bheith 

á phróiseáil ag an Oifig.

4.3.11 Mar thoradh ar obair leanúnach na mBinsí

Fiosrúcháin éagsúla tá ábhar faighte lena

bhreithniú cheana féin ag an Stiúrthóir.

Táthar den tuairim, de réir mar a bheidh na

Binsí sin ag dul chun cinn ina gcuid oibre go

dtiocfaidh nithe breise ar aird an Stiúrthóra.

4.3.12 Soiléireoidh achtú Bhille an Gharda

Síochána, 2004 na cumhachtaí faoi seach atá

ag an Stiúrthóir agus ag an nGarda Síochána

i ndáil le hionchúiseamh cionta achoimre,

agus cuirfidh sé ar bhonn reachtúil iad.

4.3.13 Tá EUROJUST bunaithe ag Ballstáit an

Aontais Eorpaigh chun feabhas a chur ar

chomhoibriú i ndáil le cúnamh frithpháirteach

i nithe coiriúla. Tá oifigeach gairmiúil ó Oifig

an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ar iasacht

chuig Ceanncheathrú EUROJUST sa Háig.

4.3.14 Rinne Tuarascáil an Ghrúpa Oibre ar Dhlínse

na gCúirteanna (2003) moltaí suntasacha 

ar fud an chórais cheartais choiriúil sna

cúirteanna. Áirítear orthu sin réimsí maidir

le ceart trialach le giúiré, athrú féideartha 

ar ionad do chionta áirithe agus nósanna

imeachta réamhtrialach. Beidh impleachtaí

móra ag tabhairt isteach fiú cuid de na

moltaí leathanréimseacha sin ar an tslí a

ndéanann an t-ionchúiseamh a ghnó.



4.3.15 Tá an dlí féin faighte níos casta le blianta

beaga anuas, i substaint agus i nós imeachta

araon. Tá iarratais réamhtrialacha, cibé trí

athbhreithniú breithiúnach nó chuig an

gcúirt thrialach féin, a bhíodh sách annamh

cheana, faighte níos coitianta. De bharr

béim mhéadaithe a bheith ar an ngá ábhar

nach mbíonn úsáidte a nochtadh don

chosaint, tá méadú ar na héilimh ar an

bpearsanra dlíthiuil ar fad a bhíonn

páirteach in ionchúisimh.

4.3.16 Leis an dul chun cinn leanúnach ar

theicneolaíocht an eolais sa ghnó dlíthiúil

táthar ag suil go ndéanfar oibríochtaí 

na cúirte a nuachóiriú tuilleadh. I láthair 

na huaire tá iniúchadh á dhéanamh ar

thionscnaimh mar chomhadú leictreonach

agus “cúirt gan pháipéar”. Mar

phríomhúsáideoir na cúirte, caithfidh go

mbeidh ar chumas na hOifige seo a bheith 

in ann oiriúnú do mhodhanna nua oibre.

4.4 Caidreamh le rannpháirtithe 

eile sa Chóras Ceartais Choiriuil

4.4.1 Cuireadh na moltaí i dTuarascáil Ghrúpa

Staidéir an Chórais Ionchúiseamh Poiblí 

i bhfabhar caidreamh níos dlúithe idir

gníomhaireachtaí éagsúla an chórais

cheartais choiriúil i bhfeidhm i rith thréimhse

an Ráitis Straitéise deiridh. I rith na tréimhse

atá clúdaithe ag an Ráiteas Straitéise seo,

leanfaidh an Oifig de bheith ag obair chun

idirghníomhú níos mó a bheith idir an Oifig

fein, an Garda Síochána, an tSeirbhís

Chúirteanna agus an Roinn Dlí agus Cirt,

Comhionannais agus Athchóirithe Dlí.

4.4.2 I ndéanamh a fheidhmeanna ionchúisimh,

bíonn an Oifig i dteagmháil rialta le go 

leor gníomhaireachtaí agus daoine. Tá 

ár dtiomantas do sholáthar seirbhíse ar

ardchaighdeán leagtha amach inár gCairt

Seirbhíse agus inár bPlean Gníomhartha

Seirbhíse Ardchaighdeáin – ar tiomsaíodh

iad araon i gcomhchomhairle leo siúd a

soláthraímid seirbhís dóibh.

4.4.3 Tá na príomhtheagmhálacha seachtracha

atá 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 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;

• Gníomhaireachtaí ionchúisimh eile, lena n-

áirítear na Coimisinéirí Ioncaim, an tÚdarás

Iomaíochta, an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú

Corparáideach agus an tÚdarás Sláinte agus

Sábháilteachta;

• Íospartaigh coireanna a sholáthraítear 

le cearta áirithe agus forcinntithe áirithe

faoi Chairt na nÍospartach a foilsíodh i 

Meán Fómhair 1999. Tá ár n-oibleagáidí

d’íospartaigh leagtha amach tuilleadh inár

gCairt Seirbhíse agus i dTreoracha Faisnéise

a d’fhoilsigh an Oifig seo in 2003;
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• An Saotharlann Dlí-Eolaíochta, na

Paiteolaithe Stáit agus an Biúró Liachta um

Shábháiltacht ar Bhóithre, a soláthraíonn

siad ar fad sainfhianaise neamhspleách i

leith ábhair choiriúla;

• An Biúiró um Shócmhainní Coiriúla, ag

gníomhú mar aonad sainiúil de chuid an

Gharda Síochána, a chuireann comhaid

imscrúdaithe isteach chuig an Oifig seo,

agus a fheidhmíonn na treoracha a thugann

an Oifig seo i ndáil le cásanna den sórt sin;

• Comhaltaí den Bharra a theagasctar le

gníomhú in ionchúisimh choiriúla thar

ceann Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh

Poiblí;

• An ghairm liachta, síceolaithe agus finnéithe

eile a d’fhéadfaí a ghairm le fianaise a

thabhairt thar ceann an ionchúisimh;

• Daoine a bhfuil drochamhras fúthu, daoine

atá cúisithe agus daoine atá ciontaithe agus

a gcomhairleoirí dlí;

• Na Cúirteanna agus an tSeirbhís

Chúirteanna;

• Rannán Athchóirithe Dlí na Roinne 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, atá freagrach as comhordú 

i measc ionchúisitheoirí Aontas Eorpach 

i leith coire thrasnáisiúnta;

• OLAF (Office Européen de Lutte Anti-Faude) 

a bunaíodh in 1999 mar oifig a oibríonn go

neamhspleách chun leasanna airgeadais na

gComhphobal Eorpach a chosaint in aghaidh

chalaois agus éilliú;

• 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 Aontas Eorpach.

4.4.4 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 méid suntasach ar an mbealach a 

n-idirghníomhann an fhoireann le daoine

agus eagraíochtaí seachtracha a bhíonn

páirteach sa timpeallacht oibre. Tá dul chun

cinn as cuimse déanta i mbunú cumarsáidi

cuimsitheacha le ionann agus gach ceann 

de na grúpaí sin. Neartófar na caidrimh sin

tuilleadh, agus déanfar cothabháil orthu, 

i rith thréimhse an Ráitis Straitéise seo.

4.4.5 Níl caidreamh dlíodóir agus cliant sa chiall 

is déine ag an Oifig leis an nGarda Síochána,

le gníomhaireachtaí imscrúdaithe eile, nó 

le daoine aonair as an bpobal. Mar sin féin,

is é polasaí na hOifige, ó thaobh a bheith pras

agus i gcaighdeán an fhreagartha, gur chóir

caitheamh leo mar a dhéileálfadh oifig mhaith

dlí lena chliaint. Mar thoradh air sin

spreagtar an fhoireann le bheith client-

dhírithe, ag glacadh go ginearálta an chineál

chur chuige a mheasfaí a bheith mar shár-

chleachtas ag oifig dlí i ndéileáil lena cliaint.

Tá míreanna an Tionscnaimh Seirbhíse ar

Ardchaighdeán lárnach don chur chuige sin.

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseam
h Poiblí

Ráiteas Straitéise 2004-2006
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4.5 Éifeachtaí an Tionscnaimh

Bhainistíochta Straitéisí

4.5.1 Tá béim leagtha ag an Tionscnamh

Bainistíochta Straitéisí ar an riachtanas

d’eagraíochtaí agus do ghníomhaireachtaí

cliant seirbhís éifeachtach agus tráthúil a

sheachadadh. De réir mar a fhorbraíonn

eagraíochtaí pleananna gníomhartha le

feabhas a chur ar a bhfeidhmíocht, tá béim

níos mó á chur ina sheal ar sholáthróirí

seirbhísí agus bíonn gá le cumarsáid níos

fearr a fhorbairt le faighteoirí na seirbhísí.

Cuireann foilsiú Chairt Seirbhíse agus Phlean

Gníomhartha Seirbhíse ar Ardchaighdeán

(2004-2006) ag Oifig an Stiúrthóra

Ionchúiseamh Poiblí i gcomhchomhairle

lenár ngníomhaireachtaí cliant taca 

faoinár dtiomantas seirbhís ar

ardchaighdeán a sholáthar.

4.5.2 Tá mórthionchar ag déabhlóid údaráis,

freagrachta agus cuntasachta chuig

bainisteoirí aonair agus chuig oifigigh

ghairmiúla a bhí mar fhís laistigh den

Tionscnaimh Bhainistíochta Straitéisí 

ar an mbealach a ritear an Oifig. Ciallaíonn

bunú choiste comhairleach bainistíochta,

forbairt struchtúir chomhpháirtíochta,

tabhairt isteach Chóras Forbartha agus

Bhainistiú Feidhmíochta agus béim

mhéadaithe ar oiliúint agus ar fhorbairt 

go mbíonn ar an bhfoireann sinsearach 

níos mó ama agus fuinnimh a chaitheamh 

le ceisteanna bainistíochta ná a bhíodh

orthu a dhéanamh riamh roimhe seo.

4.5.3 Tá an Coiste Comhpháirtíochta ag cruthú 

a bheith ina mhodh éifeachtach chun

nuachóiriú agus athrú eagraíochtúil a chur

chun cinn. Tá roinnt tionscnamh éifeachtaithe

trí fho-choistí Comhpháirtíochta, a chlúdaíonn

saincheisteanna tábhachtacha don Oifig, 

lena n-áirítear forbairt na Straitéise

Acmhainní Daonna, foilsiú Chairt Seirbhíse

agus Plean Gníomhartha, feidhmiú na

gcóras cumarsáide, forbairt pholasaí i ndáil

le sláinte agus sábháilteacht, cur chun cinn

na Gaeilge laistigh den Oifig, tabhairt

isteach polasaithe atá oiriúnach don

timpeallacht agus tiomantas leanúnach ar

shocruithe solúbtha oibre.

4.5.4 Bhí ábharthacht ar leith ag an gCreat

Bainistíochta Eolais don Oifig. Tagann 

an tionscnamh ag tráth, mar gheall ar

shainchúram leathnaithe as cuimse na

hOifige, a bhfuil gá le ceanglais bhainistíochta

eolais a scrúdú agus córais Teicneolaíocht

Eolais a fhorbairt chun freastal ar na

riachtanais sin. Tá na saincheisteanna atá 

i gceist luaithe níos túisce sa chaibidil seo 

ag míreann 4.2.3 agus 4.2.4. Mar sin féin, 

sa bhreis ar fhorbairt na gcóras bainistíochta

eolais sin, tá an Oifig, mar chuid den

tionscnamh Creata Oibre um Bainistiú

Faisnéise, le freagracht a ghlacadh as

cothabháil agus próiseáil a dhéanamh ar a

feidhm chuntasaíochta ón Roinn Airgeadais 

i rith na tréimhse a chlúdaíonn an Ráiteas

Straitéise seo.



5.1 Ionas go mbainfidh an Oifig a misean amach

caithfidh sí na cúig phríomh-chuspóir seo a

leanas a leanúint:

1 Tuiscint ar dhlí agus ar chomhthéacs 

na hoibríochta

2 Fís agus straitéis a fhorbairt do threo 

na hOifige sa todhchaí

3 Próisis agus córais oibríochta a dhearadh

chun ionchúisimh neamhspleácha,

chothroma agus éifeachtacha a bhaint

amach

4 Idirghníomhú agus comhoibriú le gach

rannpháirtí eile sa chóras ceartais choiriúil 

i ndáil le saincheisteanna trasrannacha le

súil agus feabhas a chur ar cháilíocht

fhoriomlán na seirbhíse

5 Cothabháil ar ionchais bheachta an phobail 

i leith seirbhíse

5 Príomh-Chuspóirí
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseam

h Poiblí
Ráiteas Straitéise 2004-2006
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6.1 Leagann an chaibidil seo amach na príomh-

chuspóirí, na príomhcheanglais chun cuspóirí

a chomhlíonadh; straitéisí sainiúla beartaithe

chun gach ceann de na chúig phríomhchuspóir

a bhaint amach; agus táscairí feidhmíochta

do gach ceann de na cuspóirí. Tá na fachtóirí

criticiúla rathúlachta atá riachtanach do

bhaint amach na bpríomhchuspóirí sin

leagtha amach i gcaibidil 7.

6.2 Príomh-Chuspóir 1

Tuiscint ar dhlí agus ar chomhthéacs 

na hoibríochta

Príomh-Cheanglais chun an cuspóir 

a chomhlíonadh

• Tuiscint chríochnúil ag an bhfoireann

ghairmiúil ar na dlíthe lena mbaineann

• Tuiscint chríochnúil ag an bhfoireann ar 

fad ar a ról sa chóras ceartais choiriúil

Straitéisí lena chinntiú go gcomhlíontar

na cuspóirí

• Soláthar ar chlár cuimsitheach d’oiliúint

dhlíthiúil agus d’oideachas leanúnach

dlíthiúil, foinsiú allamuigh nó intí de 

réir mar is cuí agus comhordaithe ag 

an Oifigeach Oiliúna Dlíthiúil

• Eolas dlíthiúil cothrom le dáta a sholáthar

don fhoireann tríd an tseirbhís leabharlainne

agus trí sheirbhís taighde dlíthiúil na hOifige

• Straitéisí bainistíochta eolais a fhorbairt

chun a chinntiú go dtugtar eolais a

fhaightear trí rannpháirtíocht ag

comhdhálacha nó nochtadh chuig réimsí

dlíthiúla sainiúla don Oifig ina hiomláine

• Clár ionduchtaithe a sheachadadh chuig

gach duine d’fhoireann na hOifige a earcaíodh

le gairid, lena chinntiú go bhfaigheann an

fhoireann nua tuiscint chríochnúil ar ár ról

sa chóras ceartais choiriúil

• Eolas a sholáthar maidir lenár n-idirghníomhú

le gníomhaireachtaí eile sa chóras ceartais

choiriúil don fhoireann ar fad

Táscairí Feidhmíochta

• Céatadán den fhoireann a fhaigheann

oiliúint i rith na bliana

• Tráthúlacht agus cáilíocht an eolais faoi

fhorbairtí dlíthiúla

• Straitéis bainistíochta eolais i bhfeidhm 

agus monatóireacht á dhéanamh air 

go leanúnach

• Oiliúint ionduchtaithe le fáil ag an

bhfoireann nua ar fad laistigh de 3 mhí 

ó thús na fostaíochta

• Córas do scaipeadh eolais ar bun agus

monatóireacht agus athbhreithniú á

dhéanamh go rialta air

6.3 Príomh-Chuspóir 2

Fís agus straitéis a fhorbairt do threo 

na hOifige sa todhchaí

Príomh-Cheanglais chun an Cuspóir 

a chomhlíonadh

• Cur le feidhmiú ceart agus forbairt an

chórais cheartais choiriúil ina iomláine.

• Bainistiú straitéiseach éifeachtach agus

uasta ar aonaid uile na heagraíochta chun

tacú leis an gcuspóir seo

Straitéisí lena chinntiú go gcomhlíontar

na cuspóirí

• Fís a fhorbairt ag leibhéal Coiste

Comhairleach Bainistíochta ag díriú isteach

ar straitéisí do threo na hOifige sa todhchaí

laistigh den chóras ceartais choiriúil

• Cód Eiticí d’Ionchúisitheoirí a fhoilsiú ag

leagan amach caighdeáin ghairmiúla

d’ionchúisitheoirí

• Athbhreithniú agus uasdátú ar an Ráiteas 

de Threoirlínte Ginearálta d’Ionchúisitheoirí

atá mar bhonn taca leis na prionsabail a

threoraíonn tionscnamh agus seoladh

ionchúiseamh

6 Seachadadh ar na Príomh-Chuspóirí
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• A chinntiú go bhfuil foirniú leordhóthanach

ann do gach feidhm/réimse saineolais agus

gur ann do nósanna imeachta teagmhasacha

do chlúdach

• Cóiríocht nua Oifige a fháil a dhéanfaidh

cóiríocht ar gach rannán den Oifig

• Fís a fhorbairt ag leibhéal Coiste

Comhairleach Bainistíochta do lánpháirtiú

breise na rannán dlíthiúil laistigh den Oifig

• Struchtúir a bhunú agus a chothabháil 

san Oifig do bhainistiú straitéiseach na

heagraíochta ina hiomláine agus seirbhís na

nAturnaetha Stáit

• Creat Oibre Eolais Bhainistíochta a fhorbairt

chun eolas a sholáthar chun tacú le táscairí

feidhmíochta don Oifig

Táscairí Feidhmíochta

• Athbhreithnithe rialta ag Coiste Comhairleach

Bainistíochta maidir le forbairt reatha na

straitéisí a bhfuil imlíne orthu sa Ráiteas

Straitéise

• Reathacht agus cuimsitheacht Chód 

Eiticí d’Ionchúisitheoirí

• Reathacht agus cuimsitheacht Ráiteas

Maidir le Treoirlínte Ginearálta

d’Ionchúisitheoirí

• Foireann leis na scileanna riachtanacha 

a bheith ann agus nósanna imeachta

teagmhasacha a bheith ann

• Éifeachtacht mhéadaithe ag eascairt as

lánpháirtiú gach rannán den eagraíocht 

in aon suíomh amháin

• Fís fhorbartha agus fheidhmithe agus

athbhreithniú rialta á dhéanamh air ag

Coiste Comhairleach Bainistíochta

• Struchtúir ar bun, lena n-áirítear Pleanna

Gnó do na hAonaid ar fad; Straitéis

Teicneolaíocht Eolais; Straitéis Achmhainní

Daonna; Córas Forbartha Bainistíochta

Feidhmiucháin; Coiste Comhpháirtíochta;

Straitéis Cartlainne

• Córais Eolas Bainistíochta Riachtanacha 

ar bun

6.4 Príomh-Chuspóir 3

Próisis agus córais oibríochta a dhearadh

chun ionchúisimh neamhspleácha, cothroma

agus éifeachtacha a bhaint amach

Príomh-Cheanglais chun an cuspóir 

a chomhlíonadh

• Caighdeáin chomhleanúnacha á bhfeidhmiú

ag an Oifig, agus thar ceann na hOifige, 

sa phróiseas ionchúisimh

• Seirbhísí tacaíochta éifeachtacha agus

cuimsitheacha

• Cinnteoirí sa phróiseas curtha ar an eolas 

go cuí

• Eolas cuí ag an mBainistíocht le bainistiú

• Cinntí/gníomhartha déanta ag leibhéal cuí

laistigh agus lasmuigh den eagraíocht

Straitéisí lena chinntiú go gcomhlíontar

na cuspóirí

• Córais a chur i bhfeidhm chun

monatóireacht a dhéanamh ar

chomhleanúnacht na gcaighdeán lena

chinntiú go bhfeidhmítear an próiseas

ionchúisimh:

• Go dtí na caighdeáin ghairmiúla is airde

• Neamhspleách ar aon bhru ón taobh

amuigh

• Go cothrom, ag déileáil le gach duine 

go cothrom os comhair an dlí agus aon

idirdhealú mícheacht a sheachaint

• Go comhleanúnach, déileáil le gach cás 

mar a chéile

• Ar mhodh tráthúil

• Ag cinntiú go mbíonn na cinntí ar fad

léirithe go soiléir agus curtha trasna go

soiléir

• Le meas ar rúndacht riachtanach

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseam
h Poiblí
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• Athbhreithniú ar na nósanna imeachta atá

cheana ann i ndáil le cúiseanna a thabhairt

do chinntí ionchúisimh

• Córas láimhseála gearán lánpháirtithe a

bhunú chun déileáil le gach cumarsáid ó

pháirtithe leasmhara

• Nósanna imeachta a bheith ar bun lena

chinntiú go mbreithneofar gach pianbhreith

is dealraitheach a bheith trócaireach go mí-

chuí agus athbhreithnithe a lorg nuair is cuí

• Straitéisí a fhorbairt d’fhorfheidhmiú

éifeachtach na leigheasanna atá ar fáil 

do choigistiú fáltas ó choireacht.

• Córais a bhunú do roghnú agus meastóireacht

Abhcóidí lena chinntiú go leanfaidh seirbhísí

na saineolaithe abhcóideachta is fearr i

gcleachtas an dlí coiriúil de bheith ar fáil

don Stiúrthóir, agus de bheith in úsáid aige,

ag meabhrú a oibligeáid reachtúil an obair 

a dháileadh go cothrom i measc chomhaltaí

an Bharra

• Seirbhísí riaracháin a fhorbairt a thacaíonn

leis an bpróiseas ionchúisimh

• Córais Teicneolaíocht Eolais a fhorbairt a

tacaíonn leis an bpróiseas ionchúisimh agus

eolas bainistíochta a sholáthar a éascaíonn

anailís a dhéanamh ar éifeachtacht agus

éifeachtúlacht an chórais ionchúisimh

• Córais cumarsáide a fhorbairt lena chinntiú

go mbíonn an t-eolas is iomláine ag

cinnteoirí san Oifig ó dhaoine eile a bhíonn

páirteach sa phróiseas ionchúisimh

• Anailís ar ionchúisimh a dhéantar trí

thagairt do thoradh cáis agus feidhmiú

abhcóidí

• Straitéis a fhorbairt do tharmligean na

feidhme cinnteoireachta go dtí leibhéal cuí

cibé laistigh nó lasmuigh den eagraíocht

(i.e. Gardaí, gníomhaireacht ionchúisimh)

Táscairí Feidhmíochta

• Feidhmiú aonfhoirmeach ar chaighdeáin

agus cur chuige

• Tráthúlacht cinntí agus seoladh cásanna

• Coibhneas de threoracha déanta

• Ráta feidhmithe na gcinntí

• Críochnú an athbhreithnithe ar chúiseanna 

a thabhairt do chinntí ionchúisimh

• An líon gearán a dhéanann páirtithe

leasmhara seachtracha i ndáil le seachadadh

seirbhíse

• An líon achomharc a bhíonn taiscthe agus 

a dtoradh

• Straitéis do choigistiú fáltas ó choireacht 

a chur ar bun

• Athbhreithniú ar oibriú agus éifeachtacht 

na straitéise do choigistiú fáltas ó choireacht

• Comhairlí leis an saineolas riachtanach

roghnaithe ag comhlíonadh alt 7 den 

Acht um Ioncúiseamh i gCionta, 1974

• Athbhreithniú fheidhmíocht abhcóidí

• Monatóireacht ar leibhéal sástachta 

le seirbhísí tacaíochta riaracháin trí

thionscnamh seirbhíse inmheánaí do

chustaiméirí

• Céatadán de chásanna inar éilíodh eolas

breise

• Anailís ar thorthaí trí Chreat um Fhaisnéis

Bainistíochta:

• Pléadáil de réir cúisimh

• Pianbhreith de réir catagóire ciona

• Rátáil pianbhreithe de réir catagóire

ciona ag an gCúirt

• Toradh de réir catagóire ciona

• Cásanna achoimre an Rannáin

Aturnaetha & sheirbhís áitiúil na

nAturnaetha Stáit – toradh roghnaithe

do chineálacha sainiúla cásanna

• Caighdeán an eolais atá ar fáil ar an gcóras

bhainistiú cásanna

• Toradh na n-aschur a bhaineann le líon

foirne
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• Athbhreithniú ar thoradh cásanna agus 

ar fheidhmíocht abhcóidí

• Oibríocht na straitéise ar tharmligean

cuimsitheach

6.5 Príomh-Chuspóir 4

Idirghníomhú agus comhoibriú le gach

rannpháirtí eile sa chóras ceartais choiriúil 

i ndáil le saincheisteanna trasrannacha le

súil agus feabhas a chur ar cháilíocht

fhoriomlán na seirbhíse

Príomh-Cheanglais chun an cuspóir 

a chomhlíonadh

• Comhaontú ar róil na rannpháirtithe

• Malartú eolais idir gach rannpháirtí sa

chóras ceartais choiriúil náisiúnta agus

idirnáisiúnta araon

• Déileáil go cuí le hiospartaigh/finnéithe

• Cur le grúpaí agus eagraíochtaí náisiúnta

agus idirnáisiúnta, agus a bheith

rannpháirteach iontu.

• Comhoibriú i dtiomsú staitisticí coireachta

Straitéisí lena chinntiú go gcomhlíontar

na cuspóirí

• A chinntiú go mbíonn gach gníomhaireacht

dá soláthraímid seirbhís soiléir faoina ról faoi

seach trí mhalartú eolais, idirchaidreamh

rialta déthaobhach agus comhaontuithe

éifeachtacha idirghníomhaireachta

• Naisc idirchaidrimh ardleibhéil bhuana a

bhunú leis an nGarda Síochána chun déileáil

le saincheisteanna comhleasa ar bhonn

leanúnach. Áirítear ar na saincheisteanna sin:

• Cabhrú leis an nGarda Síochána trí

oiliúint a sholáthar i nithe dlíthiúla don

Gharda Síochána

• Comhairle dhlíthiúil a sholáthar don

Gharda Síochána ar iarrataí a bhaineann

le ceisteanna dlíthiúla a d’fhéadfadh

teacht chun cinn ag an staid imscrúdaithe

• Oibriú leis an nGarda Síochána chun

córais a chur chun cinn a fheabhsóidh

ardchaighdeán agus éifeachtacht na

gcomhad imscrúdaithe

• Cur le hathchóiriú an dlí choiriúil trí

fhadhbanna a thagann chun cinn i gcleachtas

agus is féidir a réiteach trí leasú a dhéanamh

ar an dlí a chur faoi bhráid an Ard-Aighne, 

an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus

Athchóirithe Dlí, Airí iomchuí eile, an

Coimisiún Athchóiriithe Dlí, nó an dá

chraobh den ghairm dlí de réir mar is cuí

• Leanúint den idirchaidreamh le grúpaí

ionadaíochta íospartach maidir le seirbhís 

a sheachadadh d’íospartaigh coireachta

• Cur leis an bpróiseas de chúnamh

frithpháirteach idirnáisiúnta agus de

chomhoibriú breithiúnach trí rannpháirtíocht

in EUROJUST agus trí chomhoibriú le hOifig

an Ard-Aighne, an Garda Síochána agus an

Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus

Athchóirithe Dlí

• Comhdhálacha náisiúnta agus idirnáisiúnta

a eagrú chun críche eolas a mhalartú agus

plé a dhéanamh ar cheisteanna a bhfuil

baint frithpháirteach leo

• Leanúint de naisc a fhorbairt le grúpaí agus

finnéithe (gairmiúil agus eile) a sholáthraíonn

fianaise go rialta in ionchúisimh, chun seirbhís

a fheabhsú do na finnéithe sin agus chun

cur lenár dtuiscint ar an bhfianaise a bhíonn

le tabhairt acu

• A bheith rannpháirteach i ngrúpaí oibre 

agus i gcoistí idirghníomhaireachtaí

• A bheith rannpháirteach in obair eagraíochtaí

idirnáisiúnta dlíodóirí agus ionchúisitheoirí,

agus ar an tslí sin a chinntiú go mbíonn an

Oifig cos ar bhonn le forbairtí iomchuí i

ndlínsí eile agus go leanann ag feidhmiú de

réir na gcaighdeán idirnáisiúnta inghlactha,

go háirithe iad sin arna leagan amach ag 

na Náisiúin Aontaithe, Comhairle na hEorpa

agus an Cumann Idirnáisiúnta Ionchúisitheoirí
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Táscairí Feidhmíochta

• Comhaontuithe idirghníomhaireachtaí ar bun

• Líon cruinnithe Choiste Idirchaidrimh an

Gharda Síochána

• An líon laethanta oiliúna arna soláthar ag 

an nGarda Síochána

• Céatadán de chásanna inar éilíodh eolas breise

• An líon aighneachtaí a rinneadh ar

athchóiriú an dlí choiriúil

• Cur le hobair na n-eagraíochtaí idirnáisiúnta

• Comhdhálacha eagraithe

• Idirchaidreamh leanúnach le grúpaí

finnéithe nó lena n-ionadaithe

• Idirchaidreamh leanúnach le grúpaí

ionadaíochta íospartach

• Dul chun cinn ar ghrúpaí oibre agus ar choistí

• Reathacht an eolais atá ar fáil ar fhorbairtí 

i ndlínsí eile

6.6 Príomh-Chuspóir 5

Cothabháil ar ionchais bheachta an phobail 

i leith seirbhíse

Príomh-Cheanglais chun an cuspóir 

a chomhlíonadh

• Tuiscint phoiblí ar obair na hOifige

• Muinín an phobail sa phróiseas ionchúisimh

Straitéisí lena chinntiú go gcomhlíontar

na cuspóirí

• An méid eolais is féidir faoi obair Oifig an

Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí a chur ar fáil,

go háirithe trí fhoilsiú Tuarascálacha Bliantúla,

Ráiteas Threoirlínte Ginearálta d’Ionchúisitheoirí

agus foilseacháin eile na hOifige

• Láithreán gréasáin dátheangach a fhorbairt

agus a chothabháil

• Déileáil le híospartaigh agus le finnéithe

coireachta le híogaireacht agus tuiscint de

réir na ngealltanas atá tugtha i gCairt na

nÍospartach

• Foilsiú Chairt Seirbhíse a leagann amach na

caighdeáin seirbhíse lena mbítear ag 

súil ó Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh

Poiblí Forbairt ar pholasaí cuimsitheach

láimhseála gearán

• Athbhreithniú ar pholasaí na hOifige i 

ndáil le soláthar cúiseanna d’íospartaigh 

do chinntí ionchúisimh a fhoilsiú tar éis dul 

i gcomhchomhairle le páirtithe leasmhara

• Oscailteacht agus feasacht an phobail a chur

chun cinn ar ról na hOifige trí chur i láthair

poiblí cibé trí léachtaí, ailt nó agallaimh

Táscairí Feidhmíochta

• Tuarascáil Bhliantúil chuimsitheach a fhoilsiú

laistigh de 6 mhí de dheireadh na bliana

• Ráiteas Treoirlínte Ginearálta

d’Ionchúisitheoirí athbhreithnithe mar aon

le foilseacháin iomchuí eile Oifige a fhoilsiú

• Scaipeadh ar threoracha eolais oiriúnach

don úsáideoir

• Meastóireacht ar reathacht agus

inrochtaineacht eolais atá ar fáil ar an

láithreán gréasáin

• Meastóireacht ar úsáid an láithreáin gréasáin

• Meastóireacht ar fhoirmeacha aiseolais 

ón láithreán gréasáin

• Meastóireacht ar ghearáin a fuarthas

• Cairt Seirbhíse agus Plean Gníomhartha

foilsithe

• Polasaí láimhseála gearán ann

• Athbhreithniú ar an bpolasaí maidir le

cúiseanna a thabhairt do chinntí ionchúisimh

tugtha chun críche agus foilsithe

• An líon léachtaí poiblí agus agallaimh

• An líon alt foilsithe
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7.1 Tá roinnt fachtóirí criticiúil do bhaint amach

na gcuspóirí atá leagtha amach sa Ráiteas

Straitéise seo. Tá roinnt de na fachtóirí

seachtrach d’Oifig an Stiúrthóra

Ionchúiseamh Poiblí agus lasmuigh de rialú

na hOifige. Is fachtóirí inmheánacha cinn

eile acu a bhfuil rialú ag an Oifig seo orthu.

7.2 Fachtóirí lasmuigh de rialú 

na hOifige

7.2.1 Ag croí an Ráitis Straitéise don tréimhse

2004-2006 tá an iarracht chun na sochair 

a fheictear le feidhmiú mholtaí Ghrúpa

Staidéir an Chórais Ionchúiseamh Poiblí a

sheachadadh. Ar an sochar is mó díobh sin

tá an acmhainn do chóras ionchúiseamh

níos éifeachtúla agus níos éifeachtaí.

7.2.2 Níl aon éalú ón bhfíoras go bhfuil seachadadh

ar chóras níos éifeachtúla agus níos éifeachtaí

ag brath ar na hacmhainní airgeadais

riachtanacha a chur ar fáil d’Oifig an

Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí. Tugann 

an Stiúrthóir aitheantas don infheistíocht

shubstaintiúil atá déanta ina Oifig le blianta

beaga anuas. Beidh gá leanúnach le

hinfheistíocht den sórt sin amach anseo.

Mar a thuairiscítear sách mion sa Ráiteas

Straitéise seo tá gá le córais bhainistiú 

eolais Teicneolaíocht Eolais a fhorbairt, 

faoi thionscnamh Creata Oibre um Bainistiú

Faisnéise, atá leordhóthanach don tasc 

a bhaineann le bainistiú a dhéanamh ar

shainchúram leathnaithe na hOifige. Más

rud é nach gcuirtear an maoiniú breise is 

gá ar fáil d’fhorbairt chórais den sórt sin 

ní bheidh sé indéanta bainistiú a dhéanamh

ar an gcóras ionchúisimh ag leibhéal

inghlactha.

7.2.3 Thug an Ráiteas Straitéise chun suntais an

dóchúlacht leathnú sa líon, sa chineál agus i

gcastacht na gcomhad ionchúisimh is dócha

a chuirfear faoi bhráid na hOifige ón leathnú

sa líon eagraíochtaí. Cé go leanfaidh an 

Oifig ar a dícheall chun breis éifeachtúlachtaí

a bhaint amach ó thaobh sheachadadh a

seirbhísí, is amhlaidh an cás go bhféadfadh

go mbeadh gá le hacmhainní breise 

daonna agus airgeadais chun déileáil 

go leordhóthanach leis an ualach oibre 

seo atá ag méadú.

7.2.4 Mar a thuairiscítear sa Ráiteas Straitéise seo

tá gá práinneach go lonnófaí an Oifig iomlán

in aon fhoirgneamh amháin. Más rud é 

nach gcuirfear foirgneamh amháin de mhéid

leordhóthanach ar fáil beidh drochtionchar

aige ar chumas na hOifige seachadadh a

dhéanamh ar na cuspóirí atá leagtha amach

sa Ráiteas seo.

7.2.5 Is réamhriachtanas d’aistriú freagrachta 

don tseirbhís Aturnae Stáit go rithfear

reachtaíocht leasaithe.

7.2.6 Ar deireadh, cé go ndéanfaidh an Oifig 

gach iarracht a chinniú go mbainfear an

úsáid is éifeachtaí as acmhainní laistigh 

den chóras ceartais choiriúil trí chomhordú

ghníomhaíochtaí na ngníomhaireachtaí agus

na gcomhlachtaí éagsúla lena mbaineann 

a spreagadh, beidh rathúlacht dó sin faoi

dheireadh agus faoi dheoidh ag brath 

ar an leibhéal comhoibre leis na

gníomhaireachtaí eile.

7.3 Fachtóirí a bhfuil rialú ag an 

Oifig orthu

7.3.1 Ní mór don Oifig foireann dlí ag a mbíonn 

na caighdeáin agus an saineolas riachtanach

gairmiúil a earcú agus a choinneáil. Chomh

maith leis sin, caithfidh sí an fhoireann 

is gá chun tacaíocht a thabhairt do na

feidhmeanna dlí sin chuig na caighdeáin is

airde agus is féidir a earcú. Ar na seirbhísí

tacaíochta a bheidh riachtanach áirítear

seirbhísí theicneolaíocht an eolais,

leabharlainne, acmhainní daonna,

airgeadais agus bainistíochta ginearálta.

7 Fachtóirí Criticiúla Rathúlachta do Bhaint Amach 
na bPríomh-Chuspóirí
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7.3.2 Ní mór córais bhainistíocht acmhainní

daonna a fhorbairt chun cur le scileanna

agus inniúlachtaí na foirne ag gach leibhéal

trí chlár oiliúna agus forbartha a bheidh

ceaptha i gcomhar leis an gCóras

Bainistíochta Feidhmíochta agus Forbartha.

7.3.3 Caithfear pleanáil do sainfheidhmiú

riachtanach foirne ionas go ndéanfar freastal

ar na héilimh leanúnacha ó réimsí nua, agus

a bhfuil méadú ag teacht ar a gcastacht, sa

dlí coiriúil.

7.3.4 Tá sé bunriachtanach struchtúr slí bheatha 

a sholáthar a chinnteoidh slí bheatha

shuimiúil agus shásúil don fhoireann, le

deiseanna do dhul chun cinn, agus ar an

gcaoi sin ag cuidiú leis an Oifig a foireann,

mar aon lena heolas agus scileanna a

cuimse, a choinneáil.

7.3.5 Ar deireadh, i ndáil le foirniú, is

ríthábhachtach i gcónaí líon foirne chomh

gar do lán-líon foirne agus is féidir a

choinneáil lena chur ar chumas na hOifige

déileáil leis na héilimh as cuimse a bheidh

uirthi i rith tréimhse an Ráitis Straitéise seo.

7.3.6 Ó bheidh maoiniú faighte ón Rialtas do na

córais bhainistiú eolais Teicneolaíocht Eolais

a éilíonn an Oifig athróidh an fócas go dtí

bainistíocht an tionscadail. Beidh bainistiú

rathúil an tionscadail seo ag an Oifig

criticiúil do sheachadadh na gcuspóirí 

atá leagtha amach sa Ráiteas Straitéise 

seo. Caithfidh an tionscadal a chinntiú go

dtacóidh na córais Teicneolaíocht Eolais 

a fhorbrófar le próiseáil agus bainistiú

éifeachtach gach gné d’obair na hOifige 

lena n-áirítear gnéithe na seirbhíse

Aturnaetha Stáit.
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1.1 Bunaíodh 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.

1.2 Is prionsabal feidhme den sórt sin an

chumhacht cionta coiriúla a ionchúiseamh.

Tagann an chumacht 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 chumacht chun cionta achomair a

ionchúiseamh ón Acht um Cheartas 

Coiriúil (Riarachán), 1924. Is é an Stiúrthóir

amháin ar féidir leis cásanna iondíotáilte 

a ionchúiseamh, ach is féidir le hairí

ábharthacha, Ranna Stáit nó daoine 

aonair ag gníomhú mar “fhaisnéisithe

príobháideacha” cionta achomair a

ionchúiseamh chomh maith.

1.3 Bhronn Acht 1974 feidhmeanna an Ard-

Aighne i leith achainithe toghcháin agus

reifrinn ar an Stiúrthóir chomh maith.

1.4 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 in 2001.

1.5 Forálann Acht 1974 go mbeidh an Stiúrthóir

Ionchúseamh 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 chumarsáidí dírithe ar thionchar

a bheith ar chinntí an Stiúrthóra.

1.6 I láthair na huaire cuidíonn foireann de 65

oifigeach gairmiúil dlí, idir aturnaetha agus

abhcóidí, leis an Stiúrthóir Ionchúiseamh

Poiblí, a bhfuil cumhacht reachtúil aige iad a

threorú le haon cheann dá chuid

feidhmeanna a chomhlíonadh thar a

cheann. Tá foireann iomlán de 175 duine

fostaithe in Oifig an Stiúrthóra

Ionchúiseamh Poiblí.

An Córas Ionchúisimh Phoiblí

1.7 Tá an córas ionchúiseamh phoiblí in Éirinn

comhdhéanta as roinnt gníomhaireachtaí

agus gníomhaithe difriúla a bhfuil

idirghníomhú casta eatarthu. Tá an córas

simplithe méid áirithe ag feidhmiú

Thuarascáil Ghrúpa Staidéir an Chórais

Ionchúiseamh Poiblí. Seo a leanas na

gníomhaireachtaí agus na gníomhaithe

éagsúla atá sa phróiseas:

• An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí agus 

a fhoireann. Tá foireann ghairmiúil na

hOifige comhdhéanta d’abhcóidí agus

d’aturnaetha a oibríonn sa Rannán 

Stiúrtha, agus aturnaetha faoin bPríomh-

Aturnae Ionchúisimh a oibríonn sa Rannán

Aturnaetha.

• Tá an Rannán Stiúrtha freagrach as stiúradh

foriomlán na n-imeachtaí coireachta

tromchúisí. Áirítear air sin an cinneadh a

dhéanamh cibé an ndéantar ionchúiseamh

agus do cibé cion, cinneadh a dhéanamh

imeachtaí a aistarraingt nó glacadh le

pléadálacha do chionta níos lú, agus

achomhairc a thionscnamh i ndáil le 

pointí dlí nó athbhreithnithe a lorg do

phianbhreitheanna a bhíonn trócaireach 

go míchuí.

Aguisín 1
Ról an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseam
h Poiblí
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• Tá an Rannán Aturnaetha, faoi cheannas 

an Phríomh-Aturnae Ionchúisimh, freagrach

as an tseirbhís aturnaetha a sholáthar i

mBaile Átha Cliath don Stiúrthóir. Áirítear 

air sin ullmhúchán ginearálta ar chásanna

iondíotáilte, lena n-áirítear leabhair fianaise

a ullmhú, agus teagasc agus freastal a

dhéanamh ar abhcóidí ag an éisteacht,

seoladh ionchúiseamh achomair agus

seoladh gach cás Athbhreithnithe

Breithúnacha thar ceann an Stiúrthóra.

Freagraíonn an Príomh-Aturnae Ionchúisimh

don Stiúrthóir agus soláthraíonn seirbhís

athurnaetha mar chuid lárnach d’Oifig an

Stiúrthóra.

• Tá feidhm imscrúdaithe an Gharda Síochána

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 fhormhór na

mionchionta, agus stiúraíonn siad na

cásanna sin sa chúirt. Nuair a ionchúisíonn

an Garda Síochána in ainm an Stiúrthóra

bíonn siad faoi réir aon treoir a d’fhéadfadh

an Stiúrthóir a thabhairt dóibh i leith an

ionchúisimh áirithe sin. Chomh maith leis

sin, tá siad faoi réir ag ciorcláin Garda arna

n-eisiúint ag an gCoimisinéir ó thráth go

chéile tar éis comhchomhairle chuí le hOifig

an Stiúrthóra.

• 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

cearthrar) a sholáthraíonn, mar ábhar

conartha leis an Ard-Aighne, seirbhís

aturnaetha in réimsí faoi seach chuig an 

Ard-Aighne agus chuig an Stiúrthóir. Tá

molta ag Tuarascáil Ghrúpa Staidéir an

Chórais Ionchúiseamh Poiblí, ar ghlac ag 

an Rialtas leis, go n-aistreofaí an fhreagracht

as an tseirbhís Aturnae Áitiúil Stáit chuig an

Stiúrthóir. Is ionann an ghaolmhaireacht 

faoi láthair leis an Stiúrthóir agus an

ghaolmhaireacht idir aturnae agus cliant.

Táthar ag súil go n-aistreofar na hAturnaetha

Stáit sin go luath i ré an Ráitis Straitéise 

seo, faoi réir ag an reachtaíocht riachtanach

a achtú.

• An Barra. Tá stiúrú cásanna tromchúiseacha

sa chúirt faoi chúram abhcóidí

neamhspleácha a ghníomhaíonn don

Stiúrthóir agus a ghlacann a dteagasc

uaidhsan.

• Sa bhreis air sin tá roinnt gníomhaireachtaí

eile ann a bhfuil cumhacht acu coiriúlacht 

a imscrúdú in earnálacha ar leith agus

ionchúiseamh a dhéanamh go hachomair.

Áirítear orthu sin na Coimisinéirí Ionchaim,

an tÚdarás Iomaíochta, Oifig an Stiúrthóra

um Fhorfheidhmiú Corparáideach 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

1.8 Baineann trí staid phríomhúla 

le hionchúiseamh ciona:

• an choir a imscrúdú

• cinneadh ionchúiseamh nó gan

ionchúiseamh, agus

• bainistíocht an cháis tar éis cinneadh 

a ghlacadh ionchúiseamh a dhéanamh

1.9 Níl aon fheidhm imscrúdaithe ag an

Stiúrthóir. Is é feidhm an Gharda Síochána,

go ginearálta, cionta coiriúlachta a

imscrúdú. Tá sainúdaráis imscrúdaithe ann

chomh maith. Comhoibríonn an Stiúrthóir

go rialta leis na gníomhaireachtaí

imscrúdaithe i rith an chúrsa imscrúdaithe

coiriúlachta, go háirithe i gcomhairle

ábharthach dlí agus ionchúisimh, ach, 

le roinnt imscrúduithe a dhéanann an Bord

um Ghearáin i gcoinne an Gharda Síochána

fúthu mar eisceacht, ní stiúrann sé iad.
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An Cinneadh ionchúiseamh 

a dhéanamh

1.10 Déanann an Stiúrthóir agus a fhoireann 

an cinneadh i leith ionchúiseamh a

dhéanamh agus do na cionta ina ndéantar

ionchúiseamh i ngach cás iondíotáilte agus

gach cás tromchúiseach eile. I gcleachtas, 

is iad an Garda Síochána a thionscnaíonn

agus a ionchúisíonn cásanna achoimre 

de ghnáth sa Chúirt Dúiche in ainm an

Stiúrthóra ach gan tarchur sainiúil chuig 

an 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.

Bainistiú an cháis tar éis cinneadh

ionchúiseamh a thabhairt ar aghaidh

1.11 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

mórchinntí, ar nós an nglacfar le pléadáil

chiontach ar chúiseamh nach mbíonn chomh

tromchúiseach nó cinneadh an ndéanfar

achomharc.

1.12 Is é freagracht an Rannáin Aturnaetha, 

faoin bPríomh-Aturnae Ionchúisimh, nó an

Aturnae Stáit áitiúil, seirbhís aturnaetha a

sholáthar. Bíonn an t-aturnae freagrach as

ullmhú ginearálta an cháis, lena n-áirítear

ullmhú na leabhar fianaise, uiríolla a

dhéanamh ar an ionchúiseamh ag gach

éisteach nó iarratas réamhtrialach, lena 

n-áirítear teistíochta a ghlacadh nó 

fianaise a ghlacadh trí nasc físe, ábhair

réamhthrialacha eile ar nós nochtadh

cáipéisí, agus a chinntiú go mbíonn an cás

réidh le dul ar aghaidh ar an dáta socraithe

don triail. Bíonn an t-aturnae freagrach as

teagasc agus freastal a dhéanamh ar aon

abhcóide a bhíonn fostaithe sa chás.

1.13 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, 

is comhaltaí den Gharda Síochána agus an

Príomh-Aturnae Ionchúisimh a chuireann

ionchúisimh achoimre i láthair.

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseam
h Poiblí
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Bhí an téacs seo a leanas mar Chaibidil 3 de Ráiteas

Straitéise na hOifige 2001-2003. Níl aon athrú ar an

staid ó foilsíodh an ráiteas sin.

2.1 Tá ról an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

laistigh den tseirbhís ionchúiseamh

sainmhínithe réasúnta soiléir. Tá an dara 

ról bronnta ar an Stiúrthoir, áfach, faoin

Acht um Ionchúiseamh i gCionta, 1974, agus

is é sin gach feidhmeanna a d’fhéadadh an

tArd-Aighne a dhéanamh i leith achainithe

toghcháin agus reifrinn sular achtaíodh an

tAcht a dhéanamh.

2.2 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 ar

oiriúnacht a feidhmeanna ina n-iomláine. 

De thoradh i bpáirt ar an Tionscnamh

Bainistíochta Straitéisí féin agus an bhéim 

a chuir sé ar cheisteanna den sórt sin, agus 

i bpáirt tar éis an imscrúdú mionsonraithe 

a rinne Grúpa Staidéir an chórais

Ionchúiseamh Poiblí ar 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.

2.3 Níl sé go hiomlán soiléir cén chúis a bhí 

leis na feidhmeanna sin a aistriú go dtí 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 coiriúla i go leor

cásanna le hachainíthe toghcháin agus

reifrinn a thabhairt ar aghaidh.

Más amhlaidh sin, níl bonn maith faoin

réasúnacht sin, i dtuairim an Stiúrthóra, 

mar go bhféadfadh an Stiúrthóir seasamh 

a thógáil ar achainí toghcháin a mbeadh

tionchar aige ar ionchúiseamh coiriúil ina

dhiaidh sin. D’fhéafaí 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.

2.4 Tar éis athbhreithnithe ar an ábhar tá 

an Stiúrthóir tagtha ar an tátal go luíonn 

an fheidhm sin go neamhshochair lena

phríomhfheidhmeanna i leith ábhair

choiriúla, agus go bhféadfadh sé tarlú 

go dtarraingeodh sé isteach in 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 roinnt

neamhréireachtaí, aimhrialtachtaí 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 ag 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.

Augisín 2
Feidhmeanna an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí i leith Achainithe Toghcháin 
agus Reifrinn
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• Stiúrann imscrúduithe neamhspleácha coiriúla
• Stiúrann formhór na n-ionchúiseamh achomair sa Chúirt Dúiche i ndáil le cionta nach bhfuil 

chomh tromchúiseach
• Ullmhaíonn comhaid agus cuireann ar aghaidh chuig Rannán Aturnaetha Oifig an Siúrthóra Ionchúiseamh
Poiblí (cásanna Bhaile Átha Cliath) nó chuig an Aturnae Stáit Áitiúil iad i ndáil le cionta atá níos tromchúisí

• Stiúrann ionchúisimh áirithe achoimre sa Chúirt Dúiche
• Cuireann comhaid imscrúdaithe ar aghaidh chuig Rannán Stiúrtha Oifig an Siúrthóra Ionchúiseamh 

Poiblí do threoracha
• Ullmhaíonn cásanna don chúirt

• Scrúdaíonn comhaid a fhaightear ón Rannán Aturnaetha agus ó Aturnaetha Stáit Áitiúla

• Stiúrann tionscnamh ionchúisimh nó leanúint d’ionchúiseamh

• Ainmníonn abhcóidí chun cásanna a ionchúiseamh ar díotáil (os comhair na Cúirte Cuarda, 
na Príomh-Chúirte Coiriúla agus na Cúirte Coiriúla Speisialta)

• Soláthraíonn teagasc leanúnach agus comhairle dlí don Rannán Aturnaetha agus d’Aturnaetha 
Stáit Áitiúla go dtí go mbíonn an cás ag an éisteacht críochnaithe

• Comhairlíonn An Garda Síochán agus sainghníomhaireachtaí imscrúdaithe agus tugann treoracha 
faoi chúiseamh

• Feidhmíonn treoracha ón Rannán Stiúrtha

• Freastalaíonn ar réamhéisteachtaí sa Chúirt Dúiche

• Ullmhaíonn Leabhar Fianaise i gcásanna díotála

• Mionteagascann agus cuidíonn leis an abhcóide ainmnithe i stiúradh ionchúisimh

• Freastalaíonn ar an triail agus tuairiscíonn an toradh chuig an Rannán Stiúrtha

• Soláthraíonn seirbhís idirchaidrimh le gníomhaireachtaí agus páirtithe a bhíonn páirteach sa phróiseas coiriúil

• Bíonn i láthair sa Chúirt agus stiúrann ionchúiseamh ar díotáil thar ceann an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí
agus de réir threoracha an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí

• Cás ag an éisteacht (díotchúiseamh, triail)

• Toradh an cháis (ciontú/éigiontú)

• Pianbhreith a ghearradh

An Garda Síochána & Sainghníomhaireachtaí Imscrúdaithe

Rannán Aturnaetha – 
Oifig An Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

(Cásanna le héisteacht i mBaile Átha Cliath)

An Rannán Stiúrtha – Oifig An Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

Rannán Aturnaetha – 
Oifig An Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

(Cásanna le héisteacht i mBaile Átha Cliath)

Abhcóide Ionchúisimh

Cúirteanna

Aturnae Stáit Áitiúil
(Cásanna le héisteacht 

lasmuigh de Bhaile Átha Cliath)

Aturnae Stáit Áitiúil
(Cásanna le héisteacht 

lasmuigh de Bhaile Átha Cliath)

Augisín 3
Achoimre ar an bPróiseas Ionchúisimh Choiriúil



Augisín 4
Cairt Eagraíochta

An Rannán Stiúrtha

Ceann Riaracháin
Declan Hoban

An Leas-Stiúrthór
Ionchúiseamh Poblí

Gníomhach
Michael Liddy

An Stiúrthóir 
Ionchúiseamh Poiblí

James Hamilton

Aonad Airgeadais
John Byrne

Aonad Eagrúcháin 
& Seirbhísí Ginearálta

Joe Mulligan

Aonad Acmhainní 
Daonna & Oiliúna
Maureen Stokes

Aonad Theicneolaíocht 
an Eolais

Marian Harte

Aonad Cumarsáide 
& Forbartha
Helen Cullen

Aonad Leabharlainne & Taighde
Sinéad O’Gorman

Príomh-Aturnae Stáit
Claire Loftus

Rannóg na Cúirte Dúiche
Claire B. Galligan

Rannóg na Cúirte Trialach Cuarda
Liam Mulholland

Rannóg na nUaschúirteanna
Francis H. Cassidy

Rannóg na nAthbhreithnithe
Breithiúnacha
Michael Brady

An Rannán Riaracháin

An tAonad um Shaoráil Faisnéise
Janet Buckley

An Rannán Aturnaetha

Cinn na nAonad

Niall Lombard

David Gormally

Domhnall Murray

Peter McCormick
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