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5: Cairt Íospartach na Seirbhíse Promhaidh
Conas a fhreastalóidh an tSeirbhís Phromhaidh ort
Más íospartach tú:
•	Ullmhóimid tuairisc thionchair íospartaigh leat, nuair a lorgaíonn na
cúirteanna í;
•
d’fhéadfadh go dtabharfaimis cuireadh duit páirt a ghlacadh i
gcomhdháil teaghlaigh d’ógchiontóir agus thabharfaimis tacaíocht duit
sa phróiseas seo; agus
•
míneoimid ciall na n-orduithe difriúla a fheidhmímid don chúirt, má
iarrann tú orainn é sin a dhéanamh. Déanfaimid é seo ar an bhfón, i
scríbhinn nó duine le duine, ag brath ar na cúinsí.
Áirítear ar na horduithe iad seo a leanas:
•
promhadh – sa chás seo, cuireann an chúirt ciontóir faoi mhaoirseacht
oifigeach promhaidh go ceann suas le trí bliana. D’fhéadfadh go
mbeadh conníollacha áirithe san ordú promhaidh chun cosc a chur
ar dhuine an choir chéanna a dhéanamh in athuair nó coireanna eile
a dhéanamh. D’fhéadfadh go mbeadh freastal ar lárionad áirithe
le haghaidh coireála ar andúil, nó páirt a ghlacadh i gcúrsa oiliúna
oideachasúil nó gairme, san áireamh sna coinníollacha seo. D’fhéadfadh
go mbeadh ar chiontóir filleadh ar an gcúirt má theipeann air cloí leis
na coinníollacha, agus d’fhéadfaí go ngearrfaí pianbhreith nua don
choir bhunaidh;
•
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seirbhís phobail – sa chás seo, féadfaidh cúirt ordú do dhuine os cionn
16 bliain d’aois obair gan íocaíocht a dhéanamh ar feadh tréimhse
idir 40 agus 240 uair a chloig. Ní mór don obair seo leas an phobail a
dhéanamh agus caithfidh an duine í a chomhlíonadh laistigh de bhliain
amháin. Socraíonn an tSeirbhís Phromhaidh na socrúcháin seirbhíse
pobail agus déanann bainistiú orthu. Má theipeann ar an duine an
tseirbhís phobail a thabhairt chun críche, socróimid go bhfillfidh an
duine ar an gcúirt;
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•

•

•

•

maoirseacht le linn don phionós a chur siar – féadfaidh cúirt a shocrú
an phianbhreith a chur siar ( is é sin go gcuirfí ar athló é go dtí dáta níos
deireanaí) ar feadh tréimhse ama nach mó ná bliain de ghnáth, chun
seans a thabhairt don chiontóir breathnú ar na saincheisteanna a bhí
bainteach leis an gcoir. Le linn an ama seo, d’fhéadfadh go mbeadh ar
an gciontóir fanacht faoi mhaoirseacht na Seirbhíse Promhaidh;
maoirseacht ar phianbhreith a raibh cuid di ar fionraí – i gcás go
gcuireann an chúirt an chuid dheiridh de phianbhreith an phríosúin
ar fionraí, féadfaidh an chúirt an duine a chur faoi mhaoirseacht na
Seirbhíse Promhaidh d’fhonn athchiontú a laghdú. D’fhéadfadh go
mbeadh ar an duine freisin páirt a ghlacadh i gcúrsa nó i gclár cóireála
atá faofa ag an gcúirt. Féadfaidh an chúirt coinníollacha a leagan síos
chun tacú leis an maoirseacht;
maoirseacht iarscaoilte saor – féadfaidh an chúirt tréimhse
mhaoirseachta iarscaoilte saor a dhéanfadh an tSeirbhís Phromhaidh a
chur san áireamh i bpianbhreith ciontóra gnéasaigh. Arís, féadfaidh an
chúirt coinníollacha a leagan síos chun tacú leis an maoirseacht; agus
smachtbhannaí pobail d’ógchiontóiri – tá naoi smachtbhanna pobail a
bhfuil an roinn Promhaidh do Dhaoine Óga den tSeirbhís Phromhaidh
bainteach leo. Áirítear orthu seo cineálacha speisialta orduithe
promhaidh, mar aon le horduithe seirbhíse pobail, ionad lae agus
meantóireachta.

In ár gcuid oibre le ciontóirí, déanfaimid:
•
•
•
•

ciontóirí a spreagadh go láidir chun freagracht a ghlacadh as an ngortú,
as an díobháil agus as an bhfulaingt a bhféadfadh go ndearna siad ort:
cinnte de go gcoinníonn ciontóirí orthu ag tabhairt aghaidh ar aon
cheist chineáil saoil nó meoin a raibh páirt acu ina gcionta i d’aghaidh;
tagairt don tionchar dóchúil ar íospartaigh nuair a ullmhaímid tuairiscí
ar chiontóirí do na cúirteanna; agus
a chinntiú go bhfuil tuiscint ag aon chlár pobalbhunaithe do na hábhair
is imní duit agus go bhfuil sé mar aidhm acu an t-athchiontú a chosc.
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Mura mbíonn tú sásta leis an tseirbhís cad is féidir a dhéanamh
Tá Comhordaitheoir Seirbhíse Íospartach ag an tSeirbhís Phromhaidh. Má bhíonn
aon cheist, imní nó gearán agat maidir le híospartaigh, téigh i dteagmháil le:
Ursula Fernee
Príomhoifigeach Cúnta Promhaidh
Comhordaitheoir Seirbhíse
Íospartaigh
An tSeirbhís Phromhaidh
Margadh an Fhéir
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliath 7.

Teil: (01) 817 3631
Faics: (01) 817 3644
R-phost: ugfernee@probation.ie
Láithreán gréasáin: www.probation.ie

Ról na Seirbhíse Promhaidh
Is gníomhaireacht laistigh den Roinn Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí í an
tSeirbhís Phromhaidh. Oibríonn ár n-oifigigh phromhaidh le ciontóirí ar fud na tíre
agus i bpríosúin agus in ionaid choinneála chomh maith, le go mbeidh na pobail
níos sábháilte. Déanaimid é seo trí chuidiú le ciontóirí saol níos fearr a chaitheamh,
saor ón gcoireacht agus ón dochar a dhéanann sí.
Is é an ról atá againn:
•
•
•
•

seirbhís a chur ar fáil do chúirteanna, lena n-áirítear maoirseacht a
dhéanamh ar chiontóirí sa phobal;
tuairiscí ar chiontóirí aonair a ullmhú, lena n-áirítear tionchar na coire ar an
íospartach (na híospartaigh)
comhdháil teaghlaigh a eagrú d’ógchiontóir má ordaíonn an chúirt dúinn
é sin a dhéanamh; agus
cláir a chur i bhfeidhm a bhfuil sé mar chuspóir acu aghaidh a thabhairt ar
iompar goilliúnach agus ar íospairt a laghdú.

Cuirimid san áireamh braistintí agus tráma an íospartaigh agus sinn i mbun ár
gcuid oibre.

(Eagrán: Meitheamh,, 2010)
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