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Tuarascáil an Ard-Stiúrthóra 
 
Chuig:  An tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais  
        An tUasal Frances Fitzgerald, T.D. 
 
 
 
A Aire,  

Tá áthas orm Tuarascáil Bhliantúil Sheirbhís Phríosúin na hÉireann don bhliain 2014 a chur faoi do 
bhráid. Leanadh ar aghaidh in 2014 ag cur Plean Straitéiseach 3 bliana Sheirbhís Phríosúin na 
hÉireann 2012-2015 i bhfeidhm. Tá an tuairisc ar dhul chun cinn an Phlean Straitéisigh mar chuid den 
Tuarascáil seo.   

 
Líonta na bPríosúnach 
Tugadh méadú beag faoi deara (2.7%) ar an gcimiú iomlán chun príosúin in 2014. Bhí an méadú seo 
mar thoradh ar mhéadú 8% a tháinig orthu siúd a cimíodh faoi phianbhreitheanna níos lú ná 3 mhí, 
agus go háirithe iad siúd a cimíodh mar gheall ar neamhíocaíocht fíneála a bhí ordaithe ag cúirt. Lean 
méadú ag teacht ar an gcohórt seo, cé nár athraigh nó tháinig laghdú ar gach catagóir eile de chimiú 
faoi phianbhreith. 

Rinneadh 16,155 cimiú chun príosúin in 2014, ar méadú 2.7% é seo i gcomparáid le líon iomlán 
15,735 na bliana roimhe sin.   Cuireadh 13,408 duine chun príosúin in 2014, i gcomparáid le 13,055 
duine in 2013, arb ionann seo, chomh maith, agus méadú 2.7%.  Astu siúd, b’fhir 80.9% díobh agus 
ba mhná 19.1% díobh.  

Lean laghdú ag teacht ar an meánlíon laethúil príosúnach faoi choimeád. Ba é an meánlíon in 2014 
3,915 príosúnach, i gcomparáid le 4,158 in 2013, ar laghdú 5.8% é seo. Tá titim 11% tagtha ar an 
meánlíon príosúnach faoi choimeád anuas ón mbuaicmheán 4,390 in 2011.  

Sáraíodh an sprioc maidir le rannpháirtíocht sa clár um Fhilleadh ar an bPobal nuair a deonaíodh 
scaoileadh struchtúrtha do 455 duine in 2014. Síneadh an Scéim Tacaíochta Pobail chuig Campas 
Iarthar Bhaile Átha Cliath agus chuig Príosún Luimnigh in 2014. Scaoileadh 349 príosúnach, ar an 
iomlán, ar bhealach struchtúrtha ar na Scéimeanna Tacaíochta Pobail in 2014.   
 
Costas de réir Áit Phríosúin a bhí ar Fáil agus a raibh Foireann ann  
Ba é €68,959 an meánchostas a bhí ar spás príosúin a bhí ar fáil agus a raibh foireann ann i mbliain 
féilire 2014, ar méadú €3,417 é seo ar chostas 2013 €65,542. Tá an méadú a thagann  ar an 
meánchostas bliantúil nasctha leis an laghdú a tháinig ar na meánspásanna a bhí ar fáil agus a raibh 
foireann ann in 2014 ar aon dul le cuspóir straitéiseach Sheirbhís Príosún na hÉireann chun cumas ár 
bpríosún a ailíniú leis na treoirlínte a leag Cigire na bPríosún síos. Tá na costais fhoriomlána 
laghdaithe nach mór €2.7 milliún. 
 
Tuarascáil an Choimisiún Imscrúdaithe ar bhás Gary Douch 
Rinne Seirbhís Príosún na hÉireann torthaí agus moltaí Thuarascáil an Choimisiúin Imscrúdaithe ar 
Bhás Gary Douch faoi deara agus ghlac siad leo, a chríochnaigh an tUasal Gráinne McMorrow SC agus 
a foilsíodh i mBealtaine 2014. 
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Thar ceann Sheirbhís Príosúin na hÉireann, ba mhaith liom mo chomhbhrón a chur in iúl, arís eile, do 
mhuintir Douch ar bhás tragóideach Gary Douch agus ba mhian liom leithscéal ó chroí a ghabháil 
maidir leis an teipeanna a sainaithníodh sa Tuarascáil. 

Tá córas príosúin na hÉireann in 2014 an-difriúil ón gcóras a bhí á oibriú ag tráth na tragóide seo in 
2006.  Nuair a chuirtear san áireamh an t-aga ama, chuathas i ngleic le go leor de na heasnaimh a 
thugtar chun solais sa Tuarascáil cheana féin.  Baineadh feabhsúcháin shuntasacha amach i líon 
limistéar, lena n-áirítear plódú, cóiríocht do phríosúnaigh, seirbhísí do phríosúnaigh, príosúnaigh óna 
dteastaíonn cosaint agus nósanna imeachta measúnaithe cimithe.  

Tá plean gníomhaíochta á chur i bhfeidhm ag Seirbhís Príosún na hÉireann lena chinntiú go gcuirtear 
i bhfeidhm aon mholtaí a chuimsítear sa Tuarascáil nár críochnaíodh go fóill. 
 
Foras Naomh Pádraig a Dhúnadh 
Rinneadh dul chun cinn substainteach maidir le deiridh an chleachtais a bhaint amach ina 
gcoimeádtar leanaí in áiseanna príosúin do dhaoine fásta. Rinne Seirbhís Príosún na hÉireann 
idirchaidreamh le Seirbhís na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig maidir le freagracht a aistriú 
as daoine óga 17 mbliana d’aois chuig Campas Bhaile Oibricigh ar aon dul le cinneadh an Rialtais 
chun Foras Naomh Pádraig a dhúnadh agus aistríodh ciontóirí óga faoi phianbhreith chuig cóiríocht 
níos oiriúnaí ag Áit Choinneála Pháirc na Cruithneachta.  B’éard a bhí i gceist leis seo ná gach duine 
óg 17 mbliana d’aois a raibh pianbhreith á seirbheáil acu i bhForas Naomh Pádraig a aistriú chuig 
Aonad tiomnaithe in Áit Choinneála Pháirc na Cruithneachta agus aistríodh an daonra daoine idir 18 
agus 20 bliain d’aois chuig Áit Choinneála Pháirc na Cruithneachta.  
 
Ciontóirí Mná 
Seoladh Comhstraitéis na Seirbhíse Promhaidh/Sheirbhís Príosún na hÉireann 2014-2016 “Freagairt 
Éifeachtach ar Mhná a Chiontaíonn” i Márta 2014. Leagtar amach sa Straitéis conas a oibreoidh an 
dá ghníomhaireacht le chéile le comhpháirtithe eile reachtúla, pobail agus earnála deonaí chun níos 
mó idirghabhálacha atá saindeartha do mhná a sholáthar, chun ciontú i measc an ghrúpa seo a 
laghdú, agus chun na deiseanna a fheabhsú d’ath-imeascadh mar aon le torthaí níos dearfaí a bhaint 
amach go ginearálta. 
 
Athbhreithniú Straitéiseach ar Bheartas Pionósach 

Foilsíodh Tuarascáil an Athbhreithnithe Straitéisigh ar Bheartas Pionósach i Meán Fómhair 2014, ina 
leagtar amach creatlach chomhtháiteach d’fhorbairt beartais reatha agus amach anseo.  Reáchtáil an 
Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Seirbhís Príosún na hÉireann, an tSeirbhís Phromhaidh agus 
an Comhlachas um Thaighde agus Forbairt Ceartais Choiriúil comhdháil tionscnaimh Cheartas Coiriúil 
na hÉireann an 20 Meán Fómhair in Áit Choinneála Pháirc na Cruithneachta, Baile Átha Cliath. Ba é 
téama chomhdháil 2014 Leasú an Bheartais Phionósaigh.  Ghlac Seirbhís Príosún na hÉireann páirt sa 
ghrúpa um chur i bhfeidhm a bhunaigh an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais chun moltaí an 
Athbhreithnithe Straitéisigh a chur chun cinn. Díreoidh an chéad Phlean Straitéiseach 3 bliana 2015-
2108 ar chaidreamh a chruthú, bearta athshlánaithe, iarrachtaí chun athchiontú a laghdú agus 
beartas pionósach a fhorbairt.   
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Cigire na bPríosún 
Leanann Seirbhís Príosún na hÉireann ag oibriú go dlúth le Cigire na bPríosún agus bhí cruinnithe ar 
bun leis an gCigire i gcaitheamh na bliana.  I rith 2014, d’fhoilsigh Cigire na bPríosún an “Olltuarascáil 
ar Imscrúduithe ar bhásanna príosúnach i rith na tréimhse ón 1 Eanáir 2012 go dtí an 11 Meitheamh 
2014”. Is féidir liom dearbhú a thabhairt duit go bhfuiltear ag gníomhú i leith mholtaí an Chigire agus 
go bhfuiltear ag glacadh le gach céim riachtanach lena chinntiú go dtéitear i ngleic le haon easnaimh 
a shainaithnítear.  D’fhoilsigh an Cigire a thuarascáil, chomh maith, ar Aonad Scartha Phríosún 
Mhuinseo, a dúnadh agus ar díschoimisiúnaíodh an foirgneamh i Meán Fómhair 2014. 
 
Nuachóiriú Eastát na bPríosún 
Ar aon dul leis na gealltanais i gClár an Rialtais, lean obair ar siúl i rith na bliana chun eastát na 
bpríosún a nuachóiriú. Cuireadh deireadh le camras a dhoirteadh amach i bPríosún Mhuinseo. Tá 
nuachóiriú na mbloc cóiríochta i bPríosún Mhuinseo nach mór tugtha chun críche agus críochnófar 
obair athchóirithe ar sciathán D in 2015. Nuair a fhillfidh sciathán D i mbun oibriúcháin, beidh 
sláintíocht iomlán inchillín ann i ngach cillín i bPríosún Mhuinseo.  Cuireadh obair chun cinn ar 
phríosún nua a thógáil i gCorcaigh agus tá na spriocanna á mbaint amach ag an obair. Is é tógáil an 
phríosúin nua i gCorcaigh an infheistíocht aonair is mó a rinneadh riamh in eastát na bpríosún agus i 
gcaitheamh na tréimhse seo de dheacracht leanúnach airgeadais, is gealltanas an-tábhachtach thar 
ceann an Rialtais i leith nuachóiriú eastát na bpríosún agus go háirithe maidir le deireadh a chur le 
camras a dhoirteadh amach.   Cuireadh cás gnó d’athfhorbairt shubstainteach phríosún Luimnigh faoi 
bhráid go ndéanfaidh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe breithniú air. 
 
Comhaontú Bhóthar Haddington 
Thug Seirbhís Príosún na hÉireann faoi athrú agus athchóiriú suntasach le blianta beaga anuas agus 
bhí an fhoireann ar thús cadhnaíochta na n-athruithe siúd. Le haitheantas a thabhairt do na héachtaí 
seo, tá coigiltí agus athchóiriú suntasach a leagtar amach i gComhaontú Bhóthar Haddington le baint 
amach go fóill lena chinntiú go dtugann an earnáil faoina gealltanais.   

Ar an drochuair, tháinig roinnt saincheisteanna um chur i bhfeidhm aníos maidir le comhaontú Pháirc 
an Chrócaigh agus Bhóthar Haddington sa dara leath de 2014. Lean foireann bhainistíochta an IPS, ag 
gach tráth, le hidirchaidreamh a dhéanamh le hionadaithe foirne ar líon saincheisteanna trí na 
meicníochtaí dea-bhunaithe a chuimsítear laistigh de na comhaontuithe siúd, a sholáthraíonn an 
chreatlach do pháirtithe chun dul i ngleic le saincheisteanna um chur i bhfeidhm faoi mar a thagann 
siad aníos agus chun iad a réiteach.  Baineann ríthábhacht le hathrú agus le hathchóiriú leanúnach a 
chur i bhfeidhm má táimid lena chinntiú go gcoimeádaimid seirbhís nua-aimseartha príosúin atá 
oiriúnach don chuspóir agus a oibríonn ar an mbealach is éifeachtaí agus is éifeachtúla is féidir a 
sholáthraíonn timpeallacht shábháilte don fhoireann go léir. 
 
Déanann sraith Stampaí Postais Seirbhís Príosúin na hÉireann a cheiliúradh 
Rinneadh ceiliúradh ar na cianta de sheirbhís thiomanta don Stát le sraith ceithre stampa a d’eisigh 
An Post, agus ina raibh croíghné de Sheirbhís Príosún na hÉireann i ngach stampa: Cúram agus 
Coimeád, Athshlánú, Ceartas Aisiríoch agus Oideachas. Leagann an bailiúchán an bhéim air nach 
bhfuil ach bailiúchán Institiúidí de bhallaí arda agus doirse daingne i gceist le Seirbhís Príosún na 
hÉireann, ach go bhfuil fir agus mná na Seirbhíse sa tSeirbhís a oibríonn lá i ndiaidh lae taobh thiar de 
na ballaí agus na doirse siúd ar mhaithe leis an Stát. 
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Conclúid 
Ba mhian liom buíochas a ghabháil le mo chomhghleacaithe i Seirbhís Príosún na hÉireann as ucht a 
dtiomantais agus a ngairmiúlachta leanúnaí.   Tá cobhsaíocht á tabhairt faoi deara ag Seirbhís Príosún 
na hÉireann ar an líon príosúnach atá á gcimiú chun príosúin agus rinneadh olldul chun cinn maidir 
leis an bPlean Straitéiseach a chur i bhfeidhm.   Leanfaimid le cur leis an rath seo lena chinntiú go 
gcoimeádaimid Seirbhís nua-aimseartha Príosúin atá oiriúnach don chuspóir. 
 
 

Michael Donnellan,  

Ard-Stiúrthóir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Forbhreathnú ar 
Sheirbhís Phríosúin na hÉireann
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Ár Misean 
Coimeád sábháilte, dínit cúraim agus athinmheachán a, sholáthardo phríosúnaigh ar mhaithe 
le pobail níos sábháilte. 

 
 
Ár bhFís 

Pobal níos sábháilte trí bharr feabhais i seirbhís príosún bunaithe ar mheas do dhínit an 
duine. 
 
 

Ár Luachanna 
 

Seirbhís: Déanaimid freastal ar an bpobal.  
 

Sábháilteacht Phoiblí: Mar chuid ríthábhachtach den chóras ceartais choiriúil déanaimid 
iarracht cur go dearfach le sábháilteacht an phobail. 
 

Ceannaireacht: Is é ár dtoilmhian bheith inár n-eiseamláirí dearfacha agus daoine eile a 
spreagadh chun barr feabhais a bhaint amach. 
 

Iomláine: Gníomhaímid go dleathach, go trédhearcach, go macánta, go hiontaofa, go cóir 
agus go heiticiúil. 
 

Meas: Is le cúirtéis agus meas a chaithimid le gach duine, agus cúram orainn i leith a ndínite, 
a gcomhionannais agus a gceart daonna. 
 

Faoi stiúir prionsabal: Tugaimid an deis do chiontóirí tabhairt faoi chláir agus gníomhaíochtaí 
oiriúnacha d’fhonn a saol a fheabhsú ar mhaithe le pobal níos sábháilte.  Cuirimid na 
prionsabail – normalú, freagracht phearsanta, indibhidiúlú, neamh-idirdhealú, dul chun cinn 
agus athimeascadh i bhfeidhm go cuí. 
 

Comhoibriú: Oibrímid le chéile, agus cruthaímid comhpháirtíochtaí éifeachtacha le 
gníomhaireachtaí eile ionas go mbainfidh ár bhfeidhmíocht tairbhe as réimse leathan 
peirspictíochtaí, léargas agus comhairle. 
 

Freagracht: Táimid freagrach dúinn féin agus do dhaoine eile as ár ngníomhartha agus ár 
gcinntí. 
 

Beatha an Teaghlaigh agus an Phobail: Cabhraímid le ciontóirí, más cuí, chun caidreamh 
teaghlaigh agus teagmháil leis an bpobal i gcoitinne a choimeád. 
 

Misneach: Déanaimid é sin atá ceart, fiú i gcás anachaine. 
 

Sármhaitheas: Iompraímid sinn féin go dearscnaitheach. 
 
 



 
EagraíochtAn 
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An Eagraíocht  

Dílsítear freagracht pholaitiúil as an gcóras 
príosúin in Éirinn don Aire Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais.  Feidhmíonn Seirbhís Príosún 
na hÉireann mar ghníomhaireacht 
feidhmiúcháin laistigh den Roinn Dlí agus Cirt 
agus Comhionannais.  Tá sí faoi stiúir Ard-
Stiúrthóra, agus tacaíonn 5 stiúrthóir léi.    
 
Déileálann Seirbhís Príosún na hÉireann le 
ciontóirí fireanna atá 17 mbliana d’aois nó os 

a chionn agus le ciontóirí baineanna atá 18 
mbliana d’aois nó os a chionn. 
 
Riartar Seirbhís Príosún na hÉireann go 
lárnach, agus tá ceanncheathrú na Seirbhíse i 
mbaile Longfoirt. 
 

 

 
 

Fíor 1. Córas Ceartais Choiriúil na hÉireann 
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Fíor 2. Ceanncheathrú agus Stiúrthóireachtaí Sheirbhís 
Príosún na hÉireann 
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Buiséad 

Ba é €334.188 milliún an buiséad bliantúil do Sheirbhís Príosún na hÉireann in 2014. 
 
 
Foireann 

Ag deireadh 2014, bhí 3,380 comhalta foirne staff i Seirbhís Príosún na hÉireann, lena n-áirítear gráid 
shibhialtacha agus foireann na ceanncheathrún. 
 
 
Creatlach Reachtúil 

Feidhmíonn an tSeirbhís Príosún faoi chreatlach reachtúil ina gcuimsítear: 
• Achtanna na bPríosún, lena n-áirítear Acht na bPríosún, 2007;  
• forálacha iomchuí i reachtanna eile ar nós Acht na bPríosún (Coistí Cuairte), 1925, an tAcht 

um Cheartas Coiriúil, 1960, an tAcht um Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 1997, 
an tAcht um Cheartas Coiriúil, 2007, achtanna eile um cheartas coiriúil agus na hAchtanna 
um Aistriú Daoine ar Cuireadh Pianbhreith Orthu, 1995 agus 1997;  

• Rialacha na bPríosún, 2007, lena n-áirítear an tAcht um Rialacha na bPríosún (Leasú), 2014; 
agus   

• An tAcht fán gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine, 2003. 
 
Maidir le daoine a choinnítear ar chúiseanna a bhaineann le hinimirce, is iad na príomhfhorálacha 
reachtaíochta na hAchtanna Inimirce, 1999, 2003 agus 2004, na rialúcháin a bhaineann leo, an tAcht 
um Inimircigh Neamhdhleathacha (Gáinneáil), 2000, agus Acht na nDídeanaithe, 1996.  
 
Anuas air sin, tugann an tSeirbhís Príosún an aird chuí ar chonarthaí, dearbhuithe, caighdeáin agus 
moltaí éagsúla idirnáisiúnta cearta daonna, lena n-áirítear: 

• Dearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine;  
• An Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine; 
• Rialacha Caighdeánacha Íosta na Náisiún Aontaithe um Chóir a Chuirtear ar Phríosúnaigh;  
• Na Rialacha Eorpacha Príosún, 2006; 
• Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in Aghaidh Céastóireachta agus in Aghaidh Íde nó Pionóis 

eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach;  
• Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta Sibhialta agus Polaitiúla; agus 
• An Coinbhinsiún Eorpach um Chéastóireacht agus Íde nó Pionós atá Mídhaonna nó Táireach 

a Chosc. 
 
Tugann an tSeirbhís Príosún an aird chuí, chomh maith, ar Thuarascálacha Chigire na bPríosún, agus 
féachann sí le moltaí an Chigire a fheidhmiú. 
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Cur i bhFeidhm Chlár an Rialtais  
Mar ghníomhaireacht feidhmiúcháin de chuid na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais, tacaíonn 
Seirbhís Príosún na hÉireann leis an Roinn chun na forálacha iomchuí de chuid  Chlár an Rialtais um 
Théarnamh Náisiúnta, 2011-2016 a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear gealltanais chun an méid a leanas 
a dhéanamh: 
 

• sábháilteacht a fheabhsú inár bpobail; 
• riachtanais an phobail agus riachtanais íospartaigh siúd na coireachta agus cearta na ndaoine 

a gcuirfear coir ina leith a chothromú; 
• seirbhísí a sholáthar ar shlí inmharthana ar bhonn eacnamaíoch/laistigh den bhuiséad;  
• comhoibriú tras-eagraíochta agus comhroinnt spriocanna idir gach eagraíocht dlí agus cirt 

agus comhionannais le Ranna agus gníomhaireachtaí eile a chur chun cinn; 
• cur le comhoibriú éifeachtach tras-fheidhme agus comhghníomhaireachta, cuir i gcás, maidir 

le beartas sóisialta, leanaí, mí-úsáid substaintí agus saincheisteanna eile tras-Rialtais; 
• cur le tionscnamh athchóirithe an rialtais, “Oscailteacht Rialtais”; 
• cur le héifeachtúlacht agus éifeachtacht fheabhsaithe eagraíochtúil, bainistíocht eolais agus 

soláthar seirbhíse; 
• leanúint den dlí coiriúil agus den dlí sibhialta a nuashonrú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Eastát na bPríosún
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Príosúin na hÉireann 
Tá 14 Institiúid ann i gcóras príosúin na 
hÉireann ina bhfuil 11 institiúid thraidisiúnta 
“dhúnta”, dhá ionad oscailte, a oibríonn de 
réir na slándála íosta inmheánaí agus imill, 
agus áis amháin “leathoscailte ag a bhfuil 
slándáil thraidisiúnta imill ach slándáil íosta 
inmheánach (an tAonad Oiliúna).     
 
Tugtar cóiríocht d’fhormhór na bpríosúnach 
baineann sa Lárionad le Dóchas, agus tugtar 
cóiríocht don chuid eile i bPríosún Luimnigh. 

Tugadh rialachas campasbhunaithe isteach i 
dtrí láthair – Campas Iarthar Bhaile Átha Cliath 
(Príosúin Pháirc na Cruithneachta agus Chnoc 
na Seamar), Campas Phort Laoise (Príosúin 
Phort Laoise agus an Láir Tíre) agus Campas 
Mhuinseo (Príosún Mhuinseo, Foras Naomh 
Pádraig, an Lárionad le Dóchas agus an 
tAonad Oiliúna). 

 
 

Fíor 3. Eastát Sheirbhís Príosún na hÉireann 
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Aonaid Tacaíochta an IPS 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tuarascáil Staitistiúil
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Forbhreathnú – sracfhéachaint ar staitisticí 2014 
 
Rinneadh 16,155 cimiú chun príosúin in 2014, ar méadú 2.7% é seo i gcomparáid le líon iomlán 
15,735 na bliana 2013.        
 
Rinneadh 13,408 duine a chur chun príosúin in 2014, i gcomparáid le 13,055 in 2013, ar méadú 
2.7% é seo.  Astu siúd, b’fhir 80.9% díobh agus ba mhná 19.1% díobh. 
 
Cimiú i rith 2014 

• Tháinig méadú foriomlán 364 duine nó 2.9% ar na líonta a cimíodh chun príosúin faoi 
phianbhreith

 

 in 2014 (12,853) i gcomparáid le 2013 (12,489).  

• Tháinig méadú 8.1% ar an gcimiú faoi phianbhreith níos lú ná 3 mhí i gcomparáid le figiúr 2013, 
i.e., anuas ó 8,663 go 9,361.   

 
• Tháinig méadú 3.7% ar an líon príosúnach a cimíodh a raibh pianbhreitheanna 12 mhí nó níos lú 

á seirbheáil acu i gcomparáid le figiúr 2013 (aníos ó 11,182 in 2013 go 11,596 in 2014).  B’ionann 
an cohórt seo agus 90.2% de gach cimiú chun príosúin faoi phianbhreith in 2014.  

 
Nuair a fhágtar fíneálacha as an áireamh ó na figiúirí seo, áfach: 

 
o tháinig laghdú 494 duine nó 11% ar na líonta a cimíodh chun príosúin faoi phianbhreith 

anuas ó 4,368 in 2013 go dtí 3,874 in 2014.  
o tháinig laghdú 183 duine nó 25% ar na líonta a cimíodh chun príosúin faoi phianbhreith 

anuas ó 723 in 2013 go dtí 540 in 2014. 
o  tháinig laghdú 14.5% ar na líonta a cimíodh chun príosúin faoi phianbhreitheanna níos 

lú ná 12 mhí i gcomparáid le figiúr 2013. tháinig laghdú 29% le ceithre bliana anuas ar 
na líonta a bhí á gcimiú faoi phianbhreitheanna níos lú ná 12 mhí. (Féach Aguisín VI) 

 
• Níor tháinig athrú ar chimiú faoi phianbhreith idir 1 agus 2 bhliain; idir 2 agus 3 bliana, idir 5 

agus 10 mbliana; 10 mbliana agus os a chionn. 
 

• Tháinig laghdú 13% ar chimiú faoi phianbhreith 3-5 bliana anuas ó 398 in 2013 go dtí 346 in 
2014. 
 

• Rinneadh 8,979 cimiú mar gheall ar neamhíocaíocht fíneála a d’ordaigh an chúirt, arbh ionann 
seo agus méadú 10.6% i gcomparáid leis an mbliain roimhe seo, i.e. aníos ó 8,121 in 2013 go 
8,979 in 2014. As seo, b’fhir a bhí i gceist le 75% díobh agus ba mhná 25% díobh. 

 
Daoine a coinníodh faoi na Dlíthe Inimirce 

In 2014, rinneadh 407 cimiú maidir le saincheisteanna inimirce ina raibh 390 coimeádaí.  Is ionann seo 
agus méadú beag i gcomparáid leis an mbliain roimhe seo (396 cimiú ina raibh 374 coimeádaí).  Ba é an 
meánlíon daoine a bhí faoi choimeád faoin gcatagóir seo 6 dhuine. 
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Roghbhlúire de dhaonra na bpríosún amhail an 28 Samhain 2014 

• Tháinig laghdú 7.9% ar an líon iomlán daoine a bhí faoi choimeád ar an dáta sin (4,099 duine an 
30 Samhain 2013 anuas go 3,777 duine an 28 Samhain 2014). 

 
• Bhí pianbhreitheanna saoil á seirbheáil ag thart ar 344 príosúnach (10.8%) agus bhí 

pianbhreitheanna aontrátha a mhair 10 mbliana nó níos faide á seirbheáil ag 273 príosúnach 
eile (8.5%). 

 
• Bhí pianbhreitheanna níos lú ná 3 mhí á seirbheáil ag 23 ciontóir, arbh ionann sin agus 0.7% de 

líon iomlán na bpríosúnach a bhí faoi choimeád. Bhí 4 dhuine sa phríosún mar gheall ar 
neamhíocaíocht fíneálacha, arbh ionann sin agus 0.1% de líon iomlán na bpríosúnach a bhí faoi 
choimeád ar an dáta sin.  
 

• Bhí 715 príosúnach ar scaoileadh sealadach, a raibh pianbhreitheanna ní ba lú ná 3 mhí á 
seirbheáil acu mar gheall ar fhíneálacha, bhí 146 díobh rannpháirteach sa Chlár um Fhilleadh ar 
an bPobal agus bhí 72 ar scaoileadh sealadach leis an Scéim Tacaíochta Pobail. 
 

• An 28 Samhain, b’ionann agus 3,777 líon iomlán na ndaoine a bhí faoi choimeád, agus áiríodh 
leo: 

 
•   556 Príosúnach athchuir/trialach         •    4 Phríosúnach fíneálacha 

•   17 gCoimeádaí Inimirce   •    8 bPríosúnach threascracha   

   

 

Fíor 4. Roghbhlúire forbhreathnaithe ar dhaonra na bpríosúnach amhail an 28 Samhain 2014 
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Fíor 5. Roghbhlúire forbhreathnaithe ar dhaonra na bpríosúnach amhail an 28 Samhain 2014 
 
 
Meánlíon laethúil na bpríosúnach faoi choimeád 

 

 
 

Fíor 6. Meán Laethúil 2007-2014 
 
Ba é 3,915 príosúnach an meánlíon foriomlán laethúil príosúnach a bhí faoi choimeád in 2014, i 

gcomparáid le 4,158 in 2013. Ba é an meánlíon ciontóirí baineanna faoi choimeád 150, ar laghdú 3.8% 

é seo i gcomparáid le meánlíon 156 na bliana 2013. 
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Mná faoi phianbhreith      Fir faoi phianbhreith 

 

  
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

Iomlán: 120  Iomlán: 3,084 
 

Fíor 7. Aoisphróifíl dhaonra na bpríosúnach faoi phianbhreith amhail an 28 Samhain 2014 

 

 

 
Fad na bPianbhreitheanna 

 
 

 

 

 

 

 

Iomlán: 3,204 
 

Fíor 8. Fad pianbhreitheanna dhaonra na bpríosúnach amhail an 28 Samhain 2014 
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Catagóir chiona rangaithe de réir pianbhreithe 

 

  
Iomlán: 3,204 

 
Fíor 9. Roghbhlúire ar chatagóir chiona dhaonra na bpríosúnach amhail an 28 Samhain 2014 

 

Cimiú  

      

 
Fíor 10. Cimiú 2007-2014 
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Daoine a cimíodh chun príosúin in 2014 

Bhí líon iomlán 13,408 duine mar chúis leis na 16,155 cimiú.  Baineann an figiúr seo le daoine a 
nuachimíodh chun príosúin, (i.e. nach bhfuil ar athchur nó nach bhfuil pianbhreith eile á seirbheáil acu).  
Léiríonn seo méadú 2.7% ar líon iomlán 13,055 duine seo in 2013. 
 
As na 13,408 duine a cimíodh in 2014, b’fhir 80% díobh agus ba mhná 20% díobh. Nuair a bhaintear an 
cimiú mar gheall ar neamhíocaíocht fíneála a d’ordaigh cúirt, is fir atá i measc 90% de na daoine a 
cimíodh agus is mná 10% díobh. 
 
Léiríonn an líon iomlán 16,155 cimiú chun príosúin, i gcomparáid le 15,735 in 2013 méadú 2.7%.     
 
B’éard a bhí i measc iomlán na 16,155 cimiú: 

• 12,336 cimiú faoi phianbhreith, 
• 3,858 cimiú ar athchur, 
• 48 cimiú maidir le heiseachadadh faoi Bharántas Gabhála Eorpach, 
• 407 cimiú faoin dlí inimirce, agus 
• 6 chimiú mar gheall ar dhíspeagadh cúirte. 

 
 
Aois na ndaoine a cimíodh - Fir  

 
 

 

         Iomlán: 10,723 

 

 

 

 

Fíor 11. Aois na bhfear a cimíodh chun príosúin in 2014 
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Aois na ndaoine arna gcimiú chun príosúin - Mná 

  
 

 
 

   Iomlán 2,685 

Fíor 12. Aois na mban árna gcimiú chun príosúin i 2014 

Cineál cimithe agus inscne 

Fir                   Mná 

 

 
 

  

Líon iomlán 13,064    Líon iomlán 3,091 
 

Fíor 13.Cimithe le linn 2014 arna rangú de réir chineál an chimithe agus inscne 
 

Contae Dúchais agus Tír Dhúchais na ndaoine arna gcimiú chun príosúin  

As na daoine ar fad a cimíodh, luaigh os cionn an cheathrú cuid acu (26.6%) gurb é Baile Átha Cliath an 
contae inár chónaigh siad. Ba iad Corcaigh le 15.5%, Luimneach le 7.3% agus Gaillimh 5.2% na contaetha 
ba mhó a luadh i ndiaidh Bhaile Átha Cliath. 
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As na 13,408 duine ar fad a cimíodh, Éireannaigh ba ea 11,124 duine díobh (83.0%), méadú de 405 
duine nó 3.8% i gcomparáid leis an bhfigiúr comhfhreagrach 2013 de 10, 719. 

Náisiúnaigh ó bhallstáit eile de chuid an Aontais Eorpaigh (nach Éireannaigh iad) ba ea 1,540 (11.5%) de 
na daoine a cimíodh. Náisiúnaigh Eorpacha eile ba ea 451 duine díobh (1.1%), náisiúnaigh Afraiceacha 
ba ea 281 duine díobh (2.1%), náisiúnaigh Áiseacha ba ea 207 duine díobh (1.5%), agus náisiúnaigh 
Mheiriceá Láir agus Theas ba ea 52 duine díobh (0.4%). 

 Tá miondealú de réir contae cónaithe ar fáil ar ár suíomh gréasáin: www.irishprisons.ie 

Cimithe faoi Phianbhreith 
Bhí 12,336 cimiú díreach faoi phianbhreith in 2014. Nuair a chuirtear leis sin 517 príosúnach, a bhí faoi 
choimeád cheana féin ag tús na bliana ar athchur/ag fanacht ar thriail agus a cimíodh ina dhiaidh sin, is 
é 12,853 líon iomlán na bpríosúnach in 2014 ar glacadh leo ar chiontú dóibh. 
 

Fad pianbhreithe  
Bhí méadú de 2.9% (364) ar líon na ndaoine a cimíodh chun príosún faoi phianbhreith in 2014 (iomlán 
de 12,853) i gcomparáid le figiúr 2013 (12,489). Ach nuair a fhágtar cimithe fíneála ar lár ó na figiúirí 
seo, tháinig laghdú ar líon na ndaoine arna gcimiú faoi phianbhreith le 494 nó 11% ó 4,368 i 2013 go 
3,874 i 2014. 
 

Forbhreathnú Cimithe 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fíor 14. Cimithe le linn 2014 forbhreathnú 

http://www.irishprisons.ie/�
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Cionghrúpa 
 
 
 
 

 
 
                             Iomlán 12,853 
 
 

 

        Fíor 15. Cimithe faoi phianbhreith le linn 2014 de réir cionghrúpa 
 

 

Fad Pianbhreithe 

 

 

 

 

Iomlán 12,853 

 

 

Fíor 16. Cimithe faoi phianbhreith le linn 2013 de réir fhad na pianbhreithe 
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Aoisghrúpa 
 

 
 

      Iomlán 12,853 
 

 

 
 
 
 

Fíor 17. Cimithe faoi phianbhreith le linn 2014 de réir aoisghrúpa 
 
 
Cimithe maidir le Fíneálacha nó Fiachas  

I 2014 bhí méadú de 10.6% ar líon na gcimithe – ar chimithe iad nár íoc fíneáil a d’ordaigh an chúirt – i 

gcomparáid le figiúr 2013 .i. ó 8,121 cimiú i 2013 go dtí 8,979 cimiú i 2014. 

As na cimithe seo, príosúnaigh bhaineanna ba ea 2,334 duine acu, agus príosúnaigh fhireanna ba ea 

6,645 duine acu. Cimíodh 23 féichiúntaí (22 fear agus bean amháin) le linn na bliana. 

 
 Tá tuilleadh eolas staidrimh ar fáil ar ár suíomh gréasáin 
 

www.irishprisons.ie 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.irishprisons.ie/�


 
Cuspóirí Straitéiseacha
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Cuspoírí Straitéiseacha  

In Aibreán 2012, sheol Seirbhís Phriosúin na hÉireann Plean Straitéiseach Trí Bliana do Sheirbhís 
Phríosúin na hÉireann ag cuimsiú an tréimhse 2012-2015. 

Rinneadh forbairt ar an Ráiteas Stráitéise i gcomhar lenár bhfoireann sa cheanncheathrú, iad siúd atá 
lonnaithe sna príosúin agus in áiteanna eile. Tugadh faoi phróiseas leathan comhairleoireachta chomh 
maith leis na páirtithe leasmhara cuí ar fad sa chóras coiriúil dlí agus cirt agus lasmuigh dó sin. 

Is iad na cuspóirí ardleibhéal uileghabhálacha atá ina mbuntaca ag ár ngníomhartha straitéiseacha ná: 

• Sábháilteacht an phobail a neartú trí choimeád sábháilte a chur ar fáil dóibh siúd arna gcimiú ag 
na Cúirteanna, trí cur chuige ilghníomhaireachta do chiontóirí a fhorbairt ar mhaithe leis an 
mbaol atá ann go ndéanfaidh siad coir eile a laghdú agus athshlánú na bpríosúnach a fheabhsú. 

• Comhlíonadh na hÉireann le dualgaisí cearta daonna náisiúnta agus idirnáisiúnta agus dea-
chleachtais a chinntiú. 

• Leasuithe a chur ar fáil agus athruithe a chur i bhfeidhm faoi Chomhaontú na Seirbhíse Poiblí 
agus an Plean Athchóirithe Comhtháite don Earnáil Dlí agus Cirt agus Comhionnanais. 

 

Is é ról an tSeirbhís Phríosúin na hÉireann ná  coimeád slán, sábháilte a chur ar fáil dóibh siúd ar fad arna 
gcimiú ag na cúirteanna. Is é ról na Seirbhíse chomh maith plé le príosúnaigh ciontaithe ar bhealach 
réalaíoch, fóinteach ar mhaithe leis an seans go ndéanfaidh siad coireanna eile a laghdú agus lena 
lánpháirtíocht i measc an tsochaí arís a fheabhsú, agus dá réir ag cur le sábháilteacht an phobail agus 
atitimeachas a laghdú agus ag an am céanna ag cinntiú go gcuireann daoine ciontaithe isteach ceart na 
pianbhreitheanna a gearradh orthu agus nach é an toradh a bheidh ar chinntí a déantar faoi 
phríosúnaigh faoina gcúram, go mbeidh aon chontúirt/baol ar an mórphobal nach bhfuil gá leis. 

Tá na sé ghníomhartha straitéiseacha sa Straitéis bunaithe ar: 

• Líon na bpríosúnach 
• Dul chun cinn na bpríosúnach 
• Cláir do phríosúnaigh 
• Bainistíocht agus Foireann 
• Eastát na bPríosún, agus 
• Reachtaíocht do Phríosúin a Dhaingniú 

 

Trí fheidhmiú na gníomhartha seo táthar ag iarraidh a chinntiú go bhfuil an tSeirbhís ag cloí lena 
bhfreagrachtaí bunúsacha mar ghné ríthábhachtach den chóras dlí coiriúil. 

Ag leibhéal praiticiúil, bainfear amach na cuspóirí seo nuair a thógfaidh an tSeirbhís roinnt gníomhartha 
ar leith atá foilsithe i bpleananna gníomhartha bliantúla.  
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Gníomhartha Straitéiseacha 
 
Tugann an chuid seo den Tuarascáil Bhliantúil seo sonraí ar an dul chun cinn chuig deireadh 2014 ar 
an bPlean Straitéiseach Trí Bliana. 
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2014 Tuarascáil ar dhul chun cinn 
 

Aicsean Straitéiseach 1: Líon na bpriosúnach 

 

Aicsean 1.1 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

Laghdú ar phlodú ainsealach i 
Muinseo, Corcaigh, Luimneach 
agus an t-ionad Dóchas 

Leanúnach 
 

Ailíníodh acmhainní leapa 9 príosún leis na figiúirí molta ag Cigire 
na bpríosún. Is iad na priosúin seo ná:  
 
Muinseo Fir, Naomh Pádraig, Port laoise, an LárTíre, Teach an 
Locháin, an tAonad Oiliúna, Cnoc na Seamar, Príosún 
Chruithneachtáin agus Teach na gCanónach. 
 
Ar 31 Nollaig bhí 3,554 príosúnach faoi choimeád. Léiríonn sé seo 
leibhéal seilbhíochta de 86% den achmainn leapa IPS de 4,126 
agus 89% den achmhainn leapa molta ag Cigire na bpríosún 
3,982. 
 

 

Aicsean 1.2 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

Feidhmiú céimneach Náisiúnta 
den gClár Fillidh Pobail 

 
Curtha i bhfeidhm 

 

 

Aicsean 1.3 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 
 
Maoiniú comhpháirteach agus 
socruithe foirne chun 
infhaighteacht cláir structúrtha  
sa phobal a uasmhéadú 

 

 
 

Curtha i bhfeidhm 
 

 

 

Aicsean 1.4 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 
 

 
 

Líon méadaithe de phríosúnaigh 
fad-téarmacha ag dul i ngleic le 
próiseas an Bhoird Parúile  

Leanúnach 
 

Tugadh isteach roinnt tionscnaimh i gcónasc leis an mBord Parúil 
chun páirtíocht sa phróiseas an Bhóird Parúile a chur chun cinn. 

Forbraíodh bileoga eolais ar phróiseas an Bhoird Parúile agus 
scaipeadh do na priosúnaigh incháilithe iad. 

Éascaíodh cruinnithe eolais leis an mBord Parúil i measc 
príosúnach saoil i roinnt príosún. 
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Aicsean Straitéiseach 2: Dul chun cinn na bPríosúnach 

 

Aicsean 2.1 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 
 

Leibhéal slándála agus réimis 
stádais 14 dár gcuid príosún a 
ainmniú agus a chinntiú go 
mbainisteofar pianbhreitheanna 
na bpríosúnach le dul chun cinn 
iomchuí tríd an gcóras a chinntiú 
le súil agus normalú, dul chun 
cinn agus athimeascadh a 
fheabhsú. 

 

Leanúnach 
 

Plean Náisiúnta Sreafa maidir le bainistiú pianbhreitheanna agus 
dul chun cinn príosúnach á bhrú ar aghaidh. 

 

Aicsean 2.2 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 
 

Athbhreithniú bunúsach ar 
struchtúr campais na bpríosún/ na 
bpríosún aonair ó thaobh feidhme 
de agus ó thaobh cláir 
inmheánacha maidir le dul chun 
cinn na bpríosúnach 

 

Leanúnach 
 

Tá Struchtúir Bhainistithe Campais nua tugtha isteach i Muinseo, 
Baile Átha Cliath Thiar agus Port Laoise. 

 

Aicsean 2.3 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

 
Athbhreithniú ar stádas cimithe na 
bpríosún 

 
Curtha i bhfeidhm 

 
 

 

Aicsean 2.4 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

Nósanna imeachta iomchuí maidir 
le cimiú le tabhairt isteach 

 
 

Curtha i bhfeidhm 
 
 

 

Aicsean 2.5 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

Sain-Limistéir cimithe le tabhairt 
isteach i ngach príosún cimithe 

 
 

Curtha i bhfeidhm 
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Aicsean Straitéiseach 3: Cláir do phriosúnaigh 

 

Aicsean 3.1 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

 
Pleanáil phianbhreitheanna a 

fheabhsú, Bainistíocht 
Chomhtháite Pianbhreitheanna san 

áireamh 

Leanúnach 
 

Ag deireadh 2014 bhí 2,950 cás ISM gníomhach ann. Tháinig 
Comhordaitheoirí tiomnaithe ISM i bhfeidhm sna príosúin 
agus ionaid oscailte ar fad. Lean folúntais comhordaitheoir 
ar aghaidh a bheith líonta. 

Folúntais d’Oifigigh Oibre agus Oiliúna (WTO) á líonadh faoi 
láthair, rud a éascóidh athlonnú agus oiliúint oibre níos 
fearr. 

Feidhmiú céimneach ar Sheirbhís Leabharlainne, 
leabharlannaí Conartha i gceann cúntóirí leabharlainne a 
oiliúint i gCaisleán Riabhach, i gCorcaigh, i Luimneach agus 
sa Lártíre. Thraenáil príosúnaigh i Muinseo, an t-Aonad 
Oiliúna agus Cnoc an Arbhair trí chomhcheangal d’foireann 
cúntóirí leabharlainne agus Leabharlannaí Chomhairle 
Contae Bhaile Átha Cliath.  

 

Aicsean 3.2 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

Feidhmiú céimneach náisiúnta ar 
Bheartas Réimeas Dreasaithe 
agus córaspholasaí dreasaithe 
aonarach a thabhairt isteach i 
ngach príosún 

 
 

Curtha i bhfeidhm  
 
 
 

 

Forbairt Straitéisí Sonracha: 

 

Aicsean 3.3 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

Straitéis do phríosúnaigh níos óige 

Leanúnach 
 
Chuaigh an Seirbhís Phríosúin na hÉireann i ngleic go fairsing le 
Seirbhís na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig maidir le 
haistriú freagracht as daoine de seacht mbliain déag d’aois chuig 
Campas Bhaile an Oibricigh de réir an chinneadh Rialtais Institúid 
Naomh Pádraig a dhúnadh agus d’aistríodh ógchiontóirí faoi 
phianbhreith chuig iostas níos oiriúnaí ag Príosúin 
Chruithneachtáin. Bhain sé seo le haistriú daoine de 17 bliain 
d’aois ar fad a bhí ag caitheamh pianbhreith in Institúid Naomh 
Pádraig chuig Ionad tiomnaithe i bpríosúin Chruithneachtáin agus 
an t-aistriú de mhuintir de 18 go 20 bliain d’aois chuig Príosúin 
Chruithneachtáin. 
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Aicsean 3.4 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

Straitéis do phríosúnaigh (mná)  Curtha i bhfeidhm 
 

Aicsean 3.5 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

Straitéis do phríosúnaigh níos 
sine 

Leanúnach 
 
Agus aitheantas a bheith ann ar riachtanais ar leith na ndaoine 
níos sine faoi choimeád, tá plean cúram altranais ag príosúnaigh 
ar fad atá níos sine ná 55 bliain d’aois, inar aithníodh a gcuid 
riachtanais ar leith. Cuidíonn an próiseas pleanála cúraim seo le 
foireann cúraim sláinte chun saincheisteanna othair-sonracha a 
aithint agus trí-chúram éifeachtach ar fhuascailt a shocrú. 
 
Suirbhé ar phríosúnaigh níos sine déanta. Athbhreithniú ar 
thorthaí an shuirbhé faoi chaibidil. 
 

 

Aicsean 3.6 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

Straitéis do Chiontóirí Gnéis  

Leanúnach 
 
Tá díospóireachtaí agus tograí na Seirbhíse Chomhpháirteach 
Phríosúin na hÉireann/ Grúpa Oibre na Seirbhíse Promhaidh, 
maidir le freagairt éifeachtach agus bainistithe ar chiontóirí gnéis 
príosúnaithe a bhaint amach faoi chaibidil ghníomhach i 
bpáirtnéireacht leis an Roinn Dlí agus Cirt.  
 

 

Aicsean 3.7 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

Straitéis do Phríosúnaigh a 
dteastaíonn cosaint uathu  

Leanúnach 
 

Reachtáladh cruinnuithe rialta den Grúpa Ghaibhniú Aonair, 
cathaoirleach déanta ag an t-Ard-Stiúirtheoir chun líon na 
bpríosúnach ar ghlasáil 23 uair agus le bearta a thabhairt isteach 
chun líon na bpríosúnach sealbhaithe ar réisím teoranta. Ó 
bhunú an grúpa Ghaibhniú Aonair IPS, tháinig laghdú de 168 nó 
80% Ó 211 go 43 ar líon na bpríosúnach ar ghlasáil 22/23 uair. 
 

 
 
 

Aicsean  3.8 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

Straitéis do Chiontóirí 
Foréigneacha  

 
Curtha i bhfeidhm 
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Aicsean 3.9 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

Straitéis do Phríosúnaigh a 
bhfuil meabhairghalar orthu  

Leanúnach 
 

Lean dul chun cinn ar aghaidh maidir le soláthar sheirbhísí sláinte 
intinne cuí. Ceapadh seacht gcinn d’Altraí Síciatrach Pobail, ag 
thabhairt an líon iomlán go trí dhéag. Ceapadh oibrí sóisialta 
chun aistriú slándáil príosúnaigh a fheabhsú idir suíomhanna 
príosúin agus pobail. Leanann an obair ar aghaidh leis an 
HSE/NFMHS chun Meabhrán Tuisceana comhaontaithe a 
chríochnú. Glacann an IPS páirt sa Ghrúpa Idir-Roinne (chun 
iniúchadh a dhéanamh ar shaincheisteanna a bhaineann le 
daoine a bhfuil meabhar ghalar orthu i bpríosún). Go déanach i 
2014, bunaíodh Grúpa Maoirseachta chun an clár traenála sláinte 
intinne d’fhoireann príosúin a athbhreithniú agus a nuashonrú. 

 

Aicsean 3.10 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

Cleachtais phíolótacha ceartas 
aisiríoch 

Leanúnach 
 

Cláir píolótacha i bhfeidhm ag Cruithneachtáin agus Dóchas. Le 
forbairt i 2015. 

 
 

Aicsean 3.11 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

Infheistíocht Tionchair Shóisialta 
(SII) 

Leanúnach 
 

Cuireadh cláir tacaíochta píolótach malartach i bhfeidhm do 
phríosúnaigh faoi phianbhreith gearrthéarma. Cuimsíonn 
Scéimeanna Pobail Forbartha Campas Muinseo, Príosún 
Corcaigh, Campas Baile Átha Cliath Thiar agus Príosún Luimnigh. 
Gníomhaíocht forbartha leis an NGO pobal-bunaithe, 
Soláthraíonn Cúnamh i ndiaidh Príosúin tacaíocht do 
phríosúnaigh ag caitheamh pianbhreitheanna níos lú ná 12 mí 
scaoilte ar scaoileadh sealadach ó Príosúin Bhaile Átha Cliath. 
Cuireadh 230 atreorú (príosúnaigh gearrthéarma) go rathúil ar an 
scéim thuas le linn 2014. 
 
Gníomhaíocht le NGO, Comhaontas Corcaigh, chun tacaíocht a 
sholáthar dóibh siúd a bhí ag fágáil Príosún Corcaigh agus chuir 
siad 114 atreorú ar an scéim seo le linn 2014. Gníomhaíocht le 
NGO, PALLS chun tacaíocht a sholáthar do phríosúnaigh 
gearrthéarma a bhí ag fágáil Príosún Luimnigh agus chuir siad 26 
atreorú ar an scéim seo ó Meán Fómhair 2014. 
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Aicsean 3.12 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

Pleananna bainistithe cáis 
idirghníomhaireachta do gach 
príosúnach faoi réir maoirseacht 
iar-choimeádta 

Leanúnach 
 

Leagann an Comhstraitéis IPS/ na Seirbhíse Promhaidh amach 
plean idirgníomhaireachta ar chonas a leanfaidh an dá eagraíocht 
ar aghaidh ag forbairt agus ag comhordú ár oibriú 
comhpháirteach, i gcónasc lenár bpáirtithe reachtúla agus pobail 
agus earnála dheonach, chun torthaí do phríosúnaigh a fheabhsú 
níos mó. Féach aguisín 1 do dhul chun cinn ar an gcomhstraitéis. 
 
 

Aicsean 3.13 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 
 
Cláir príosún-bhunaithe agus 
socruithe tré-chúraim a 
fhorbairt do phríosúnaigh 

 

Leanúnach 
Leagann an Comhstraitéis IPS/ na Seirbhíse Promhaidh amach 
plean idigníomaireachta maidir le cláir ciontóra príosúnach-
bunaithe agus socruithe trí-chúram.  
Féach aguisín 1 do dhul chun cinn ar an gcomhstraitéis. 

 

Aicsean 3.14 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 
 

Forbairt agus feabhas 
leanúnach ar sheirbhís drugaí 
lena n-áirítear athbhreithniú ar 
Bheartas Cóireála Drugaí 
Cliniciúla Sheirbhís Phríosúin 
na hÉireann 

 

Leanúnach 
 

Cóireáil Malartaithe Coidlaidíneacha sínithe go dtí an 
Caisleán Riabhach go luath i 2014. Leanadh ar aghaidh ag 
cur feabhas ar Sheirbhísí Cóireála Dhrugaí i gCampas 
Muinseo. 

 

Aicsean 3.15 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

 
Aonaid Saor ó Dhrugaí a 
thabhairt isteach i ngach 
príosún, seirbhísí cóireála 
drugaí a fhorbairt go 
leanúnach agus beartais 
fheabhsaithe le soláthairtí a 
laghdú. 

 

Leanúnach 
 

Aonaid saor ó Dhrugaí curtha i bhfeidhm sna príosúin dúnta ar 
fad. Athbhreithniú leantach ar cóireáil dhrugaí agus seirbhís 
athshlánaithe. Le linn 2014 rinne an Grúpa Tacaíochta 
Oibríochtúla líon mór cuardaigh cillín thar an Eastáit ar fad ag 
cuimsiú 5 oibríochtaí dhírithe as a tháinig urghabhálacha ar 
mhéid mór contrabhannach. Thraenáil Seirbhís Phríosúin na 
hÉireann ceathrar Teagascóirí cáiníneach go rathúil atá oillte 
anois traenáil d’ard-léibhéal a sheachadadh  d’fhoirne Cáiníneach 
IPS chun slándáil san Eastát Príosúin a fheabhsú níos mó. 
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Aicsean 3.16 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

Áiseanna caighdeánacha 
iniúchta chun coibhéis cúram 
sláinte a thomhais. 

Leanúnach 
 

Iniúchtaí críochnaithe do Luimneach, Corcaigh, Dóchas, Lártíre, 
Páirc na Cruithneachta agus Cnoc an Arbhair. Léirigh na 
hiniúchtaí seo gur tháinig méadú suntasach ar chomhlíonadh le  
caighdeáin cúram sláinte. 

 

Aicsean 3.17 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

Tacaíochtaí Teaghlaigh a Neartú 

Leanúnach 
 

Chuir an Grúpa um Imeascú Teaghlaigh & Príosúnachta (FIG) 
moltaí an Grúpa Oibre FIG chun cinn ar bhonn píolótach i 
bPríosún Luimnigh. Tá Clár Tuistithe Teaghlaigh agus 
Príosúnachta saincheaptha á fhorbairt i gcomhoibriú le Páirtithe 
Pobail (Tionscnamh Forbairt Leanaí, Tuismitheoirí Plus agus 
Tionscadal Rae Bedford).  

 Aicsean Straitéiseach 4: Bainistíocht agus Soláthar Foirne 

 

Aicsean 4.1 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

Comhaontú na Seirbhíse 
Poiblí a Fheidhmiú 

Leanúnach 
 

Aithbhreithnithe Tasca déanta sna 14 príosún ar fad agus sa 
Choláiste Seirbhíse Príosúnachta na hÉireann. Aithbhreithnithe 
tasca Tacaíochta Oibríochtúla le déanamh i 2015. 
 
Earcaíocht oscailte tugtha isteach. Thosaigh 110 Oifigigh 
Tacaíocta Riaracháin Príosúin (PASO) ag obair san IPS ó 
dheireadh 2012. 
 
 Cuireadh tús le polasaí Bainistíochta Tinrimh in Iúil 2014 chun 
creatlach soiléir a bhunú a théann i ngleic le saincheist tinreamh 
foirne. Bhí laghdú de 11.13% i líon na laethanta caillte do shaoire 
bhreoiteacha i gcomparáid leis an tréimhse comhfhreagrach i 
2013. 
 
Asbhaintí tuarastail HRA curtha i bhfeidhm do lucht ardioncaim i 
2014. Cuireadh i bhfeidhm iarchuir tuarastail HRA ar 
incrimintí/laghdú ar liúntais saoire bhliantúil/aisbhaintí 
airgid/oibriú laethanta scíthe i 2014 agus leanfaidh siad ar 
aghaidh i 2015 agus 2016. Díbirt liúntais stiúrtha faoi HRA 
críochnaithe. 
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Aicsean 4.2 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

Bainistíocht agus 
athstruchtúrú foirne 

 

Leanúnach 
 

Rialachas campas-bunaithe oibríochtúil anois i dtrí shuíomh – 
Campas Baile Átha Cliath Thiar (Príosún Cruithneachtáin, agus 
Príosún Cnoc na Seamar), Capas Port Laoise (Príosúin Port Laoise 
agus Lártíre) agus Campas Muinseo (Príosún Muinseo, Institiúid 
Naomh Pádraig, Aonad Dóchas agus an Aonad Traenála). 
 

 

Aicsean 4.3 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

Aonad Caighdeáin Ghairmiúla 
agus Dlí a Bhunú 

 
Curtha i bhfeidhm 

 
 

 

Aicsean 4.4 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

Creidiúnú ó Chóras Bainistithe 
Sláinte Ceirde agus 
Sábháilteachta an IPS a fháil 
agus a chothabháil 

Leanúnach 
 
Rinne an t-Ard Stiúirtheoir cathaoirleach ar an ngrúpa 
Comhlíonta Sláinte agus Sábháilteacht bunaithe in Eanair 2014 a 
bhuail le chéile ar bhonn ráithiúil. Lámhleabhar Sláinte agus 
Sábháilteachta agus Lámhleabhar Foirne Sláinte & Sábháilteachta 
nuashonraithe agus seolta ag na suíomhanna ar fad roimh Meán 
Fómhair 2014. Choinnigh an córas bainistíochta Sláinte & 
Sábháilteachta Campas Port Laoise/IPSTC teastasú seachtrach 
faoin Sraith Measúnaithe Sláinte agus Sábháilteachta Oibre 
(OHSAS). Tá Sábháilteacht Tine agus ábhair Sláinte agus 
Sábháilteachta mar ardthosaíocht don IPS. 
 

 

Aicsean 4.5 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

Athbhreithniú ar struchtúir 
oiliúna 

Leanúnach 
 

Éachtaí suntasacha déanta maidir le cosaint leanaí, feasacht ar 
shláinte intinne agus oiliúint cearta daonna. Cuimsíonn éachtaí 
tábhachtacha forbairt clár um Fheasacht ar Shláinte Intinne, clár 
structúrtha, príosún-sonraithe Cearta Daonna, teagasc i samhaltú 
sóisialta, cumarsáide agus scileanna idirphearsanta, feasacht ar 
chomhionannas agus ilchineálacht, iompar proifeisiúnta, eitic, 
siceolaíocht shóisialta, cearta daonna agus dlí phríosúin agus ‘Clár 
Foirne um Fheasacht Mná’ (WASP) d’oifigigh atá ag obair le 
príosúnaigh mná. 
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Aicsean 4.6 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

 
Cairt do Dhínit ag an Obair agus 
feachtas measa agus dínite i 
ngach príosún a sheoladh 

 

Leanúnach 
Grúpa Stiúrtha agus Fo-Ghrúpaí chun clár a fhorbairt bunaithe. 
Aithníodh cúig iompair leis an bhfoireann chun comhshaol oibre 
maorga a chinntiú – Ómósach, Tacúil, Oscailteacht, Inniúlacht, 
Cothrom agus Cuimsitheach. Bunaíodh cúig Fo-Ghrúpaí chun 
polasaithe agus tionscnaimh a fhorbairt níos mó. Tá roinnt 
polasaithe dréachta Caighdeán Iompair Aitheanta, Polasaí 
Frithghraifítí, Creatlach Inniúlachta, Polasaí folláine ag Obair san 
áireamh, ag cruthú na bunús don gClár. 
 

 
 

Aicsean Straitéiseach 5 : Plean Caiteachas Caipitil Eastát an Phríosúin 2012-2016  
 

 

Aicsean 5.1 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

Sláintíocht sa chill a chur ar fáil i 
ngach áit eile in eastát na 
bpríosún 

Leanúnach 
 

Críochnaíodh folmhú na fualáin i bpríosún Muinseo. Tá 
nuálaíocht bloic cóiríochta i Muinseo beagnach críochnaithe, 
beidh obair athchóirithe ar sciathán D críochnaithe i 2015.  
Rinneadh dul chun cinn san obair ar thógáil príosún nua i 
gCorcaigh agus tá sé de réir sprice. Cás gnó d’athfhorbairt 
Príosún Luimnigh tugtha isteach do D/Per. Obair thaisceálachar 
na roghanna do dhíbirt fholmhú na fualáin i mBloc E Port Laoise.  
 
Tháinig laghdú ar líon na bpríosúnach ag folmhú na fualáin chuig 
304 ag deireadh 2014. Is laghdú de 67% é seo ó thús 2012. Tá 
rochtain 24 uair ag 91% de príosúnaigh ar áiseanna leithris anois. 
 

 

Aicsean 5.2 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

Tabhairt faoi thionscadail 
chaipitil d’fhonn cóiríocht agus 
saoráidí as dáta a athsholáthair: 

• i bpríosún Chorcaí; 

 

• i bpríosún Luimnigh (eití 
A & B a athsholáthar);  

 

• i bpríosún Mhuinseo (eití 

Leanúnach 
 

Corcaigh -   Ta obair ag dul chun cinn ar thógáil príosún nua 
do Chorcaigh le tógáíl agus feistiú de réir sprice. 
Luimneach -. Cás gnó d’athfhorbairt substainteach Príosúin 
Luimnigh ag cuimsiú soláthar príosún na mban 
neamhspleách aighnithe don Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe. 
Muinseo –. Tá obair ag leanúint ar aghaidh ar an tionscadal 
athnuachana ag Muinseo. Tá an nuashonrú ar bhloic 
cóiríochta beagnach críochnaithe, obair athchóirithe ar an 
sciathán D le críochnú i 2015. Nuair a fhilleann an sciathán 
D chuig oibríocht, beidh sláintíocht iomlán in-cillín ag cillíní 
ar fad i Muinseo. 
Port laoise –.Tá an tionscadal spleách ar chaipitil. Tá 
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A, B & D); 

 

• i bpríosún Phort Laoise, 
Bloc E. 

 

breathnú ar na hoibre de dhíth ag Príosún Port Laoise 
leanúnach. 
Páirc na Cruithneachtáin - Tógáil agus feistiú áiseanna 
Oibre agus Oiliúna i bPáirc na Cruithneachtáin críochnaithe. 
 

 
 
 

 Aicsean straitéiseach 6: Comhdhlúthú Reachtúil 
 

Aicsean 6.1 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

Déanfaimid an méid seo a 
leanas, i gcomhar leis an Rannán 
Athchóirithe Dlí Choiriúil: 

• Dlí príosúin a 
athbhreithniú chun 
réimsí dlí a aithint le 
haisghairm, le 
athbhreithniú nó le 
hathlua i dtéarmaí nua-
aimseartha; 

• Réimsí a aithint nach 
mór a rialú ag 
reachtaíocht i bhfianaise 
forbairtí idirnáisiúnta; 

• An tslí a bhféadfadh 
leasuithe ar an dlí atá 
ann cheana féin a mheas 
i ndáil le feidhmiú níos 
éifeachtúla na 

• Seirbhíse ó lá go lá a 
éascú; 

• Forálacha reachtúla nua 
a mholadh d’fhonn an 
struchtúr rialachais 
corparáidigh is oiriúnaí 
don eagraíocht a léiriú; 

• Aon leasuithe reachtúla 
is gá chun éifeacht a 
thabhairt do ghealltanais 
Chlár an Rialtais maidir le 
loghadh a aithint. 

Leanúnach 
 
 
 
 
Uirlisí reachtúla forbartha agus achtaithe chun éifeacht a 
thabhairt d’athruithe in Institiúid Naomh Pádraig agus Príosúin 
Chruithneachtain. 
 
Ordú Cimithe Comhdhlúite athchóirithe agus oibríochtúil. 
 
 
 
 
Athruithe dréachta maidir le Riail 57 Gearáin Phríosúnach 
 
 
 
 Athruithe déanta ar Rialacha Phríosúin maidir le logadh na 
pianbhreithe (riail 59) 
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Aicsean 6.2 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

Saineolas agus comhairle a chur 
ar fáil don Rannán Athchóirithe 
Dlí Choiriúil chun cabhrú le 
dréacht- 

Scéim Ghinearálta do Bhille 
Príosúin a leagan amach 

 

Leanúnach 
 

Tuairimí soláthartha don Roinn Dlí agus Cirt ar scéim dréachta de Bhille 
Príosúin 

 

 

Aicsean 6.3 Dul chun cinn go deireadh na Nollag 2014 

 
Tacaíocht agus comhairle a chur 
ar fáil don Rannán Athchóirithe 
Dlí Choiriúil chun cabhrú leis an 
mBille a fhoilsiú agus a chur tríd 
an Oireachtas lena achtú 

Leanúnach 
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Aguisín I 

Nuashonrú ar Chomhstraitéis                                                                                                      
Seirbhís Phríosúin na hÉireann /na Seirbhíse Promhaidh 
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Aguisín II 
Daoine faoi choimeád faoi phianbhreith ar 28 Samhain 2014 - Cionghrúpa 

rangaithe de réir fad pianbhreithe  

 Míonna Blianta 
Saol Iomlán 

<3 3 to 
<6 

6 to 
<12 

1 to 
<2 

2 to 
<3 

3 to 
<5 

5 to 
<10 10+ 

GP1 Cionta Dúnbhásaithe 
 - - - - 2 20 48 24 329 423 

GP2 Cionta Gnéis 
 - 1 3 19 33 63 139 94 12 364 

GP3 Iarrachtaí/Bagairtí ar 
Dhúnmharú, Ionsuithe, Ciapadh 
agus Cionta Gaolmhara 
 

1 11 30 75 78 100 93 22 3 413 

GP4 - Gníomhartha Dáinséaracha nó 
Faillíocha 
 

- 2 8 16 11 21 12 - - 70 

GP5 Fuadach agus Cionta Gaolmhara 
 - - - - 4 14 18 10 - 46 

GP6 Robáil, Sracaireacht agus Cionta 
Urghabhála  
 

- 1 4 14 17 40 34 7 - 117 

GP7 Buirgléireacht agus Cionta 
Gaolmhara   - 9 34 68 34 78 59 13 - 295 

GP8 Gadaíocht agus Cionta 
Gaolmhara  
 

8 25 86 129 94 155 101 6 - 604 

GP9 Calaois, Dallamullóg agus 
Cionta Gaolmhara   1 4 11 13 7 6 2 - - 44 

GP10 Cionta um Dhrugaí Rialaithe  
 - 6 18 36 57 143 144 81 - 485 

GP11 Cionta Arm agus Pléascán  
 1 3 15 14 9 25 53 14 - 134 

GP12 Damáiste do Mhaoin agus don 
gComhshaol  - 7 17 17 4 24 9 - - 78 

GP13 Cionta Oird Phoiblí agus Cóid 
Shóisialta  5 9 9 3 1 1 - 1 - 29 

GP14 Cionta Bóthair agus Tráchta  
 2 12 8 5 1 - - - - 28 

GP15 Cionta in aghaidh an Rialtais, 
Nósanna Imeachta Ceartais agus 
Coireacht Eagraithe 

5 11 11 13 4 3 11 1 - 59 

GP16 Cionta nach rangaítear faoi 
theideal eile   
 

- 2 - 2 3 5 3 - - 15 

Iomlán 23 103 254 424 359 698 726 273 344 3,204 
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Aguisín III 
 

Meánlíon laethúil príosúnaigh de réir Institúid 2014 
 

Institiúid Acmhainn 
leapa Faoi Choimeád Ar Scaoileadh 

Sealadach 
Ar 

Athchur/Thriail 

Cnoc an Arbhair 142 141 0 0 

An Caisleán Riabhach 340 338 58 65 

Cnoc na Seamar 431 413 23 304 

Corcaigh 210 226 130 35 

Luimneach (mná) 29 27 36 3 

Luimneach (fir) 220 223 62 49 

Teach an Locháin 140 119 14 0 

Lártíre 870 823 57 29 

Muinseo (mná) 105 123 59 23 

Muinseo(fir) 583 556 150 9 

Port laoise 291 246 3 18 

Mainistir Shelton 115 102 7 0 

Foras Naomh Pádraig 48 11 3 5 

An tAonad Oiliúna 98 89 24 0 

Páirc na Cruithneachta 546 478 64 3 

Iomlán 4,168 3,915 690 543 
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Agúisín IV 

Cimithe chun príosúin 2002 go 2014 

Bliain Iomlán 
Athrú ón 
mbliain 

roimhe - % 
Daoine 

Athrú ón 
mbliain 

roimhe - % 
Fir Mná 

2002 11,860  -2.2   9,716   1.90 8,673 1,043 

2003 11,775  -0.7   9,814   1.00 8,669 1,145 

2004 10,657  -9.5   8,820      -10.10 7,914    906 

2005 10,658   0.0   8,686        -1.50 7,780    906 

2006 12,157 14.1   9,700       11.70 8,740    960 

2007 11,934 -1.8   9,711  0.10 8,556 1,155 

2008 13,557 13.6 10,928       12.50 9,703 1,225 

2009 15,425 13.8 12,339       12.90     10,880 1,459 

2010 17,179 11.4 13,758       11.50     12,057 1,701 

2011 17,318    0.8 13,952         1.41     12,050 1,902 

2012 17,026 -1.7 13,860 -0.7 11,709 2,151 

2013 15,735 -7.6 13,055 -5.8 10,729 2,326 

2014 16,155 2.7 13,408 2.7 10,723 2,685 
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Agúisín V 

Cimithe faoi phianbhreith 2014 
Rangaithe de réir chionghrúpa agus fhad na pianbhreithe 

 
 

 Míonna Blianta 
 
Saol 

 
Iomlán  

Cionghrúpa 
<3 Mí 3 to <6 

Mí 
6 to 

<12 Mí 
1 to 
<2 
Bln 

2 to 
<3 
Bln 

3 to 
<5 Bln 

5 to 
<10 
Bln 

10+ 
Bln 

GP01 Cionta Dúnbhásaithe  - - - - 3 7 7 3 23 43 
GP02 Cionta Gnéis 1 4 10 22 30 36 30 12 2 147 
GP03 Iarrachtaí/Bagairtí ar 
Dhúnmharú, Ionsuithe, Ciapadh agus 
Cionta Gaolmhara  

104 90 84 90 74 52 25 2 - 521 

GP04 Gníomhartha Dáinséaracha nó 
Faillíocha  673 66 29 9 8 12 2 - - 799 

GP05 Fuadach agus Cionta 
Gaolmhara  - - - 1 3 8 5 1 - 18 

GP06 Robáil, Sracaireacht agus 
Cionta Urghabhála  4 4 18 17 11 18 5 - - 77 

GP07  Buirgléireacht agus Cionta 
Gaolmhara  21 61 123 20 27 28 12 - - 292 

GP08 Gadaíocht agus Cionta 
Gaolmhara  413 244 309 105 77 66 21 - - 1,235 

GP09 Calaois, Dallamullóg agus 
Cionta Gaolmhara  244 62 39 6 7 2 1 - - 361 

GP10 Cionta um Dhrugaí Rialaithe  407 61 78 40 59 71 37 8 - 761 
GP11 Cionta Arm agus Pléascán  55 37 38 12 13 19 15 1 - 190 
GP12 Damáiste do Mhaoin agus don 
gComhshaol  212 80 104 14 18 21 1 - - 450 

GP13 Cionta Oird Phoiblí agus Cóid 
Shóisialta   1,355 126 50 3 3 1 1 1 - 1,540 

GP14 Cionta Bóthair agus Tráchta  3,816 291 45 - 1 - - - - 4,153 
GP15  Cionta in aghaidh an Rialtais , 
Nósanna Imeachta Ceartais agus 
Coireacht Eagraithe  

1,166 98 47 8 4 1 2 - - 1,326 

GP16 Cionta nach rangaítear faoi 
theideal eile 890 25 12 3 5 4 1 - - 940 

Iomlán 9,361 1,249 986 350 343 346 165 28 25 12,853 
2013 8,663 1,422 1,097 348 335 398 173 31 22 12,489 

Difríocht 698 -173 -111 2 8 -52 -8 -3 3  
% 8.1 -12.2 -10.1 0.6 2.4 -13.1 -4.6 -9.7 13.6  
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Aguisín VI 

Cimithe faoi phianbhreith de réir fad pianbhreithe 2011-2014 

 Míonna Blianta  
Saol 

 
Iomlán Cionghrúpa <3 Mí 3 to <6 

Mí 
6 to <12 

Mí 
1 to <2 

Mí 
2 to <3 

Bln 
3 to <5 

Bln 
5 to <10 

Bln 
10+ 
Bl 

2011 8,070 1,786 1,358 636 380 472 227 39 22 12,990 

2012 8,837 1,734 1,273 461 447 494 227 31 22 13,526 

2013 8,663 1,422 1,097 348 335 398 173 31 22 12,489 

2014 9361 1249 986 350 343 346 165 28 25 12,853 

dif +/- 698 -173 -111 2 8 -52 -8 -3 3 364 

dif +/- ó 

2011 1,291 -537 -372 -286 -37 -126 -62 -11 3 -137 

2011 8,070 1,786 1,358 636 380 472 227 39 22 12,990 

Cimithe faoi phianbhreith (gan fíneálacha a áireamh) 2011-2014 

 Míonna Blianta 
 
Saol 

 
Iomlán  

 
<3 
Mí 

3 to <6 
Mí 

6 to <12 
Mí 

1 to <2 
Bln 

2 to <3 
Bln 

3 to <5 
Bln 

5 to <10 
Bln 

10+ 
Bln 

2011 846 1,496 1,358 636 380 472 227 39 22 5476 

2012 780 1,487 1,273 461 447 494 227 31 22 5222 

2013 723 1,241 1,097 348 335 398 173 31 22 4368 

2014 540 1,091 986 350 343 346 165 28 25 3874 

2013/2014 

dif +/- 

-183 -150 -111 2 8 -52 -8 -3 3 -494 
(-11%) 

dif +/- ó 2011 -306 -405 -372 -286 -37 -126 -62 -11 3 -1602 
(-29%) 

Cimithe faoi phianbhreith níos lú ná 12 mí (gan fíneálacha a áireamh) 2011-2014 

Bliain <3 Mí 3 to <6 Mí 6 to <12 Mí Iomlán Dif +/- % 

2011 846 1,496 1,358 3700   

2012 780 1,487 1,273 3540 -160 -4.30% 

2013 723 1,241 1,097 3061 -479 -13.50% 

2014 540 1,091 986 2617 -444 -14.50% 
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Agúisín VII - IPS Eolas Teagmhála 
 

Príosún Cnoc an Arbhair 
Cnoc an Arbhair,  
Baile Átha Cliath 7. 

 
Teil: 01 4724000    
Facs: 01 4724082 

Príosún Lártíre 
Bóthar Bhaile Átha Cliath,  
Port laoise, Co. Laois. 

Teil: 05786 72110  
     / 05786 72100   
Facs: 05786 72199 

Príosún Caisleán Riabhach 
Baile Anraí,  
Caisleán Riabhach,  
Co. Roscomáin. 

 
Teil: 094 96 25213    
Facs:094 96 25226 

Príosún Muinseo 
An Cuarbhóthair Thuaidh,  
Baile Átha Cliath 7. 

 
Teil: 01 8062800   
Facs: 01 8062824 

Príosún Cnoc na Seamar 
Bóthar Cnoc na Seamar,  
Cluain Dolcáin,  
Baile Átha Cliath 22. 

 
Teil: 01 6304530       
     /  01 6304531  
Facs: 01 6304580 

Príosún Port laoise 
Bóthar Bhaile Átha Cliath,,  
Port laoise,  
Co. Laois.  

 
Teil: 05786 21318   
Facs: 05786 20997 

Príosún Corcaigh 
Bóthar Rathmór,  
Cathair Corcaigh,  
Corcaigh. 

 
Teil: 021 4518800     
Facs: 021 4518860 

Ionad Oscailte Mainistir 
Shelton, 
An t-Inbhear Mór,  
Co. Cill Mhantáin. 

 
Teil: 0402 42300    
Facs: 0402 42350 

Aonad Dóchas  
An Cuarbhóthair Thuaidh,  
Baile Átha Cliath 7. 

 
Teil: 01 8858987   
Facs: 01 8858910 

Institiúid Naomh Pádraig 
An Cuarbhóthair Thuaidh,  
Baile Átha Cliath 7. 

 
Teil: 01 8062896    
Facs: 01 8307705 

Príosún Luimnigh 
Sráid Mulgrave,  
Luimneach. 

 
Teil: 061 204700   
Facs: 061 415116 

An tAonad Oiliúna 
Paráid an Ghleanna Ghairbh,  
An Cuarbhóthair Thuaidh,  
Baile Átha Cliath 7. 

 
Teil: 01 8062890  
Facs: 01 8307460 

Ionad Oscailte Teach an 
Locháin 
An Blaic,  
Co. Cabháin. 

 
Teil: 071 9836021   
Facs: 071 9853234 

Príosún Páirc na 
Cruithneachta 
Bóthar Cnoc na Seamar,  
Cluain dolcáin,  
Baile Átha Cliath 22. 

 
Teil: 01 7789400    

Facs: 01 7789430 

Ionaid Tacaíochta Príosúin 

Rannán Seirbhísí Tógála Eastát Tionsclaíochta 
Airways, Seantreabh,  
Baile Átha Cliath 17. 

Grúpa Tacaíochta 
Oibríochtúil 

Árd na Gaoithe, Cnoc an 
Arbhair, Baile Átha Cliath 7. 

Coláiste Seirbhíse 
Príosúnachta 

 

Teach Stack, Bóthar 
Baile Átha Cliath,  
Port laoise,  
Co. Laois. 

Cór Coimhdeachta 
Seirbhís 
Príosúnachta 

Príosún Cnoc na Seamar, 
Bóthar Cnoc na Seamar, Baile 
Átha Cliath 22. 

Ceanncheathrú Seirbhís Phríosúin na hÉireann, Lárionad Gnó IDA, Bóthar Béal Átha na Lao, Longfort. 

Teil: 043 333 5100   Facs: 043 333 5371   R-phoistl: info@irishprisons.ie    Web: www.irishprisons.ie 

Oifig Bhaile Phib Seirbhís Phríosúin na hÉireann, 397e An Cuarbhóthair Thuaidh, Baile Átha Cliath 7. 

mailto:info@irishprisons.ie�
http://www.irishprisons.ie/�
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