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Clár na nÁbhar





Tá áthas orm Tuarascáil Choimisiún na hÉireann

um Chearta Daonna do 2005 a leagan isteach.

Bhí idir comhdhlúthú agus gnóthachtáil i gceist

sa bhliain a bhfuil athbhreithniú á dhéanamh

uirthi anseo. Ainneoin gur bunaíodh é i 2001, níl

an Coimisiún ag feidhmiú go héifeachtach ach ó

2003, agus ó shin, tá an chuid is mó de na

feidhmeanna a sannadh dó faoin Acht

Choimisiún um Chearta Daonna 2000 curtha ag

obair aige.

Mar sin féin, tá sé tábhachtach a rá go bhfuil

neart le déanamh sula mbeidh an Coimisiún ag

feidhmiú mar ba cheart. Is ag céim forbartha atá

sé i gcónaí agus teastaíonn tuillleadh foirne

uaidh go géar má tá an obair atá sanntha dó,

agus a bhfuiltear ag súil uaidh, le cur i gcrích aige,

sna réimsí d’obair cháis, oideachas agus taighde

ach go háirithe.

Tá sé tábhachtach a rá gurab é ceann de

phríomh-fheidhmeanna an Choimisiúin ná cearta

daonna a chur chun cinn, agus bíonn muid ag

iarraidh é seo a dhéanamh chomh fada agus is

féidir linn trí pháirtnéireacht le comhlachaí stáit

eagsúla. Tá caidreamh maith againn cheana féin

le Tithe an Oireachtais agus creidimid go raibh ár

mbreithnithe ina gcúnamh go minic i rith

céimeanna breithniúcháin an phróisis

reachtaíochta. Tá súil againn go mbeimid in ann

an caidreamh seo a threisiú sna blianta atá

amach romhainn.

Ní rabhamar chomh rathúil céanna ag forbairt

caidrimh le lucht déanta polasaí. Ba mhaith linn

suíomh a bhaint amach ina mbeadh iniúchadh

chearta daonna, sa chás gur chuí, ag gach píosa

reachtaíochta chomh maith le hiniúchadh

airgeadais agus inscne. Creidimid go mbeadh

reachtaíocht níos fearr mar thoradh ar a leithéid
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de shocrú agus go mbeadh níos lú dushláin

dlíthiúla ann ina dhiaidh sin dá bharr. Ba mhaith

linn moladh a thabhairt do chomhlachtaí poiblí a

bhfuil athchóiriú chearta daonna ar siúl acu faoi

láthair oibriú leis an gCoimisiún um Chearta

Daonna chun na críocha seo a bhaint amach. Tá

sé ina údar misnigh dúinn gur iarr an Garda

Síochána cabhair uainn agus iad i mbun a

bpróisis leanúnaigh chun cultúr chearta daonna

a fhí isteach ag gach leibhéal den fhórsa.

Bíodh is go bhfuil chur chun cinn chearta daonna

lárnach dár misean, cuid lárnach dár misean é

freisin monatóireacht a dhéanamh ar

chomhlíonadh chearta daonna san earnáil

phoiblí. Ba é an chéad chleachtadh dá leithéid a

rinne an Coimisiún ná an taighde a rinneamar ar

chaighdeáin chearta daonna in institiúidí a

sholáthraíonn cúram fad-téarmach agus

thaispéain an taighde sin go raibh sáruithe

tromchúiseacha san earnáil sin. Sa bhliain a

bhfuil athbhreithniú a dhéanamh uirthi anseo,
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An Dr. Maurice Manning, Uachtarán an IHRC 



chuamar i ngleic leis an Roinn Gnóthaí

Eachtracha ar an gceist maidir le húsáid aerfoirt

na hÉireann le haghaidh aistriú líomhnaithe

amhrasáin sceimhlitheoireachta go dtí ionaid ina

gcaithfí leo go cruálach nó go mídaonna.

I 2005, tugadh aird shuntasach do cheist chearta

eacnamaíocha, sóisialta agus cultúrtha. Tá an

Coimisiún lán-tiomanta a leithéid de chearta a

chur chun cinn, sa chás gur féidir agus gur chuí,

ach tá sé ag iarraidh a chinntiú freisin go mbeidh

an díospóireacht ar na cúrsaí seo eolasach agus

réadúil agus creideann sé go gcabhróidh ár n-

obair leanúnach chun an chríoch sin a bhaint

amach.

Tá bród orm ach go háirithe as ucht ról an

Choimisiún i gcaitheamh na bliana seo caite ó

thaobh ceannasaíocht a thabhairt do ghrúpa

réigiún na hEorpa d’institiúidí náisiúnta chearta

daonna i gcomhordú ionchuir na n-institiúidí

Eorpacha seo i bpróiseas idirbheartaíochta

Choinbhinsiún na Náisiúin Aontaithe ar Chearta

Daoine le Míchumais. Ba mhaith liom moladh

ach go háirithe a thabhairt anseo d’ionchur agus

do cheannasaíocht an Ollamh Gerard Quinn agus

an Ollamh William Binchy.

Bhí bliain ghníomhach ag an gCoimisiún go

hidirnáisiúnta, go speisialta tríd a rannpháirtíocht

i bhfeidhmeannas na hEorpa d’institiúidí

náisiúnta chearta daonna. Ar an drochuair áfach,

ní raibh Comhchoiste an dá choimisiúin chearta

daonna ar oileán na hÉireann chomh gníomhach

is a thaithneodh linn, fiú má rinneadh roinnt

oibre úsáideach ar chearta oibrithe imirceacha,

obair ina raibh ról ceannasach ag an gCoimisinéir

Michael Farrell. Tá Coimisiún nua le ceapadh i

dTuaisceart Éireann agus beifear ag súil go

mbeidh an Comhchoiste in ann ról suntasach a

aimsiú dó féin.

Táim buíoch don Aire Dlí agus Cirt,

Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, an tUas

Michael McDowell, as ucht a chur chuige

dearfach i leith an Choimisiúin agus ba mhaith

liom mo bhuíochas a chur in iúl do mo

chomhghleacaithe ar an gCoimisiún as ucht a

gcur chuige dearfach samhlaíoch i leith a n-oibre

i gcaitheamh na bliana seo caite. Agus ba mhaith

liom an urraim seo a thabhairt don

Phríomhfheidhmeannach agus do gach ball

foirne freisin.

Mar fhocal scoir, deirim nach mbainfear amach

an rún a d’fhógair An Taoiseach Bertie Ahern

dúinn ag bunú an Choimisiúin nuair a dúirt sé go

mbeadh “an Coimisiún ina shamhail a leanfadh

daoine eile, samhail a leagfadh síos caighdeáin

dea-chleachtais idirnáisiúnta in áit iad a

leanacht” mura dtabharfar don Choimisiún na

hacmhainní measartha ach riachtanach atá ag

teastáil go géar uaidh.

An Dr. Maurice Manning

Uachtarán

IHRC
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An Dr. Alpha Connelly, Príomhfheidhmeannach, IHRC 

Ina phlean straitéiseach dár teideal Ag Cur Chun

Cinn agus ag Cosaint Cearta Daonna i Sochaí na

hÉireann a chuimsíonn na blianta 2003 go 2006,

d’aithin an Coimisiún roinnt réimsí lárnacha oibre

a ndíreodh sé orthu i rith na tréimhse seo.  Is iad

seo:

� riaradh cirt

� cearta eacnamaíocha, sóisialta agus cultúrtha

� ciníochas

� daoine le míchumais

� inscne

� comhionannas agus éagsúlacht daonna.

Thug obair an Choimisiúin i 2005 aitheantas do

na tosaíochtaí seo.

Maidir le hobair an Choimisiúin ar reachtaíocht

agus ar pholasaí, tá an fhéidearthacht ann i

gcónaí go n-imreoidh tarchuir reachtúla ón Aire

tionchar ar na hábhair sin a bhfuil an Coimisiún

ag déanamh breithniú orthu. I 2005, bhí 2

tarchuir reachtúla ón Aire Dlí agus Cirt,

Comhionannais agus Athchóirithe Dlí ar ábhair a

bhain le ceartas coiriúil, ábhair a tháinig go

follasach laistigh de cheann amháin de réimsí

oibre lárnacha an Choimisiún, sé sin riaradh cirt.

Bhí imní ar an gCoimisiún i gcónaí mar sin féin

nár chuir aon Aire eile seachas an tAire Dlí agus

Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí

reachtaíocht molta faoi bhráid an Choimisiúin

chun a thuairimí a fháil, go háirithe mar gur

dhúirt an tAire Dlí agus Cirt leis an gCoimisiún ag

deireadh 2004 gur ghríosaigh sé a

chomhghleacaithe sa Chomhaireacht breithniú a

dhéanamh ar mholtaí reachtúla cuí ina réimsí

freagrachta féin a chur faoi bhráid an

Choimisiúin. 

I rith na bliana, tháinig tuairiscí chun cinn go

raibh an fhéidearthacht ann go raibh baint ag

Réamhrá

aerárthaigh Stáit Aontaithe Meiriceá le hiompar

amhrasáin sceimhlitheoireachta go dtí ionaid

rúnda, áit ar cuireadh ceastóireacht ar na daoine

agus, go féideartha, áit ar céasadh iad nó ar

caitheadh leo go mídhaonna nó go táir. Bhí imní

ar an gCoimisiún maidir leis na tuairiscí seo agus

chuaigh sé i mbun teagmhála leis an Rialtas i

ndáil leo. Go háirithe, d’iarr sé ar an Rialtas

comhaontú údaráis na Stáit Aontaithe a lorg

maidir le cigireacht a dhéanamh ar na

haerárthaigh ábhartha ag an tSionainn nó ag

aon aerfort eile de chuid na hÉireann.

Thug an Coimisiún freisin faoi thionscnamh mór

maidir le cearta eacnamaíocha, sóisialta agus

cultúrtha. Mar chéad chéim sa tionscnamh seo,

rinne sé taighde substaintiúil ar bhunús

teoiriciúil agus stairiúil an chatagóir seo de

chearta, ar an méid a dtugtar cosaint do na

cearta seo de réir dlí idirnáisiúnta agus ar na

bealaí éagsúla inar féidir iad a fhíorú agus a chur

i bhfeidhm. Foilsíodh torthaí an taighde mar



2

A
n

 C
oi

m
is

iú
n

 U
m

 C
h

ea
rt

a 
D

u
in

n
e

Tu
ar

as
cá

il 
B

h
lia

n
tú

il 
20

05

Phlé-Cháipéis agus tugadh cuireadh do dhaoine

agus do ghrúpaí leasmhara barúlacha a thabhairt

faoin gCáipéis agus é mar aidhm tuarascáil a

fhoilsiú i 2006.

Maidir le feasacht faoi chearta daonna a chur

chun cinn sa Stát, tá acmhainn an Choimisiúin

teoranta mar nach bhfuil ach ball foirne amháin

ag obair sa réimse seo. Mar sin, tá feidhm

oideachasúil agus ardaithe feasachta an

Choimisiúin neamh-fhorbartha go mór. I

gcaitheamh na bliana, d’iarr an Coimisiún cead

don dara ball foirne a chur ag obair ar ábhair

oideachais go háirithe ach níor éirigh leis ina

iarratas. Ba é an tuairim a bhí ag an Roinn

Airgeadais ná gur cheart go dtiocfaidh aon bhall

foirne breise ón líon foirne a bhí faofa don Roinn

Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe

Dlí agus ní raibh an Roinn sin sásta glacadh leis

sin, rud a bhí intuigthe. Is údar frustachais don

Choimisiún é agus é ag earcú foirne forálacha a

reachtaíochta bunaidh maidir le ceapadh foirne,

sa mhéid is go bhfuil toiliú an Aire Dlí agus Cirt

agus an Aire Airgeadais ag teastáil don líon, grád

agus téarmaí agus coinníollacha seirbhísí foirne

agus tá sé ina ábhar imní dó i gcónaí.

I measc na comhdhálacha agus seimineáir

éagsúla a reáchtáladh i rith na bliana, is féidir

tagairt speisialta a dhéanamh don chomhdháil

mhór idirnáisiúnta ar chearta eacnamaíocha,

sóisialta agus cultúrtha a reáchtáladh ar an 9

agus 10 Nollaig chun Lá Idirnáisiúnta Cearta

Daonna a cheiliúradh. Pointe tosaigh a bhí anseo

don taighde a rinne an Coimisiún i rith na bliana

ar chearta eacnamaíocha, sóisialta agus cultúrtha

agus tharraing sé le chéile saineolaithe náisiúnta

agus idirnáisiúnta chun cíoradh a dhéanamh ar

shaincheisteanna atá ábhartha ach go háirithe

don chatagóir seo cearta, agus dá gcur i

bhfeidhm ach go háirithe.

Maidir le hobair cháis, is iad na príomh-rudaí a

baineadh amach i 2005 ná an laghdú suntasach

sa riaráiste iarratas ar fhiosrúchán agus iarratais

le haghaidh cúnaimh i ndáil le caingean dlí, agus

beoú feidhm amicus curiae an Choimisiúin. Chuir

an Coimisiún tús lena chéad fhiosrú fhoirmeálta

i 2005 freisin—faoi ghnéithe den phinsean

seanaoise ranníocaíoch—agus dheonaigh an

Coimisiún cúnamh do dhuine i ndáil le caingean

dlí don chéad uair i 2005 freisin. Mar sin féin, bhí

ceann amháin d’fheidhmeanna dlíthiúla an

Choimisiúin a bhí le beoú fós: sé sin, caingean dlí

a thionscnamh ar mhaithe le cearta daonna aon

duine nó aicme duine a chruthú.

Maidir le hobair idirnáisiúnta, díol suntais ach go

háirithe a bhí sna cumarsáidí a bhí ag an

gCoimisiún le comhlachtaí idirnáisiúnta a bhíonn

ag déanamh monatóireachta ar chonarthaí, an

Coiste ar Dhíothú Idirdhealaithe Ciníoch agus an

Coiste ar Dhíothú Idirdhealaithe i gcoinne Ban

ach go háirithe. Nuair a láithrigh toscaireacht

den Choimisiún roimh Choiste ar Dhíothú

Idirdhealaithe Ciníoch, ba é an chéad uair é ar

thug aon institiúid náisiúnta cearta daonna

aitheasc dá leithéid de chomhlacht go

neamhspleách ó thoscaireacht an Rialtais, agus

tar éis don Choimisiún ceannasaíocht a

thabhairt, lean institiúidí eile. Ábhair suntais

freisin is é an ról tábhachtach a bhí ag an

gCoimisiún sna hidirbheartaíochtaí ag na

Náisiúin Aontaithe maidir le téacs ar

choinbhinsiún molta ar chearta daoine le

míchumais. Bhí an Coimisiún freagrach as

ionchur Ghrúpa Réigiúnda na hEorpa d’institiúidí

náisiúnta chearta daonna a chomhordú sa

phroiséas idirbheartaíochta agus bhí sé thar a

bheith gníomhach maidir leis seo.



Bliain a bhí i 2005 inar rinneadh comhdhlúthú

agus dul chun cinn. Ag cur na hacmhainní a bhí ar

fáil don Choimisiún san áireamh, na hacmhainní

daonna ach go háirithe, is féidir leis na

Coimisinéirí agus an fhoireann a bheith bródúil as

an méid oibre, agus cáilíocht na hoibre, ar thug

siad faoi agus iad ag cur chun cinn measa do

chearta daonna sa Stát. I dtreo deireadh na bliana,

thug an Coimisiún faomhadh do mholtaí don dara

babhta d’earcú foirne chun cur ar a chumas a

struchtúir a fhorbairt agus chun réimse iomlán a

fheidhmeanna a chur ag obair. Is faoin Rialtas atá

sé cinneadh a dhéanamh glacadh leis na moltaí

sin agus sa chaoi sin an chumhacht a thabhairt

don Choimisiún dul ar aghaidh don dara chéim dá

mhisean chun cearta gach duine sa Stát a chur

chun cinn agus a chosaint.

Alpha Connelly

Príomhfheidhmeannach
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Comhlacht reachtúil atá sa Choimisiún um

Chearta Daonna, agus a chomhdhéanamh, a

fheidhmeanna agus a chumhachtaí ag díorthú ó

Achtanna Choimisiún um Chearta Daonna 2000

agus 2001.

Ról agus Feidhmeanna

Is é an ról atá ag an gCoimisiún ná cearta daonna

gach duine sa Stát a chur chun cinn agus a

chosaint. Chun na críche seo, tá réimse leathan

feidhmeanna bronnta air. Is iad seo a leanas na

feidhmeanna:

• Feiliúnacht agus éifeachtacht an dlí agus an

cleachtas sa Stát a bhaineann le cosaint

chearta daonna a choinneáil faoi

athbhreithniú;

• Scrúdú a dhéanamh ar aon mholadh reachtúil,

ar éileamh ó Aire Rialtais, agus a thuairimí a

chur in iúl faoi aon impleachtaí a bheadh ag a

leithéid de mholadh ar chearta daonna;

• Dul i gcomhairle le comhlachtaí nó

gníomhaireachtaí idirnáisiúnta nó náisiúnta a

bhfuil eolas nó saineolas acu i réimse chearta

daonna faoi mar a thograíonn siad;

• Moltaí a chur faoi bhráid an Rialtais as a

gconlán féin nó ar éileamh ón Rialtas, de réir

mar is cuí, maidir le céimeanna a mheasann an

Coimisiún ar cheart tabhairt fúthu chun cearta

daonna a threisiú, a chosaint agus a chothú sa

Stát;

• Tuiscint agus feasacht faoi thábhacht chearta

daonna sa Stát a chothú agus ar mhaithe leis

seo, tabhairt faoi thaighde agus

gníomhaíochtaí oideachais, nó iad a urrú nó a

choimisiúniú nó cúnamh airgeadais nó eile a

chur ar fáil dóibh;

• Tabhairt faoi fhiosrúcháin;

• Tuairiscí a ullmhú agus a fhoilsiú, ar aon

bhealach a thograíonn sé, maidir le taighde a

tugadh faoi, a urraíodh, a coimisiníodh nó ar

tugadh cúnamh dó nó maidir le fiosrúcháin;

• Iarratas a dhéanamh chuig an Ardchúirt nó an

Chúirt Uachtarach ar shaoirse láithriú roimh an

Ardchúirt nó an Chúirt Uachtarach mar amicus

curiae in imeachtaí os comhair na cúirte sin a

bhaineann le cearta daonna aon duine agus

láithriú mar amicus curiae de bhun an saoirse

sin a bheith bronnta.

• Dul i mbun aon ghníomhaíocht riachtanach

chun comhchoiste ionadaithe ón gCoimisiún

agus ó Choimisiún Chearta Daonna Tuaisceart

Éireann a bhunú agus a bheith rannpháirteach

ann;

• Cúnamh a thabhairt do dhaoine i ndáil le

himeachtaí dlíthiúla a bhaineann le dlí nó

cleachtas maidir le cosaint chearta daonna.

• Imeachtaí dlíthiúla a thionscnamh chun cearta

daonna duine nó aicme duine a chruthú.

Cearta Daonna

Is iad na cearta daonna ar cuireadh an Coimisiún

ar bun chun iad a chosaint ná iad siúd atá

ráthaithe do dhaoine ag an mBunreacht agus ag

na comhaontuithe idirnáisiúnta sin a bhfuil an

Stát mar pháirtí dóíbh.

Ballraíocht

Tá Uachtarán agus 14 ball eile ag an gCoimisiún,

agus cheap an Rialtas iad ar fad. Éilíonn an

reachtaíocht a bhunaigh an Coimisiún go mbeidh

líon nach lú ná seachtar ban agus seachtar fear

ann. Is iad seo a leanas baill an Choimisiúin i

2005:

• An Dr. Maurice Manning (Uachtarán)

• An tOllamh William Binchy

• Olive Uasal Braiden
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An Coimisiún 



• An tUas. Martin Collins

• An tOllamh Robert Daly

• Suzanne Uasal Egan

• An tUas. Michael Farrell

• Maureen Uasal Harding Clark

• Nuala Uasal Kelly

• Clodagh Uasal McGrory

• An tOllamh Fionnuala Ní Aoláin

• An tUas. Tom O’Higgins

• An tOllamh Gerard Quinn

• An tUas. Mervyn Taylor

• An Dr. Katherine Zappone

Tá gearr-bheathaisneisí de bhaill an Choimisiúin

uile ar fáil in Aguisín 1.

Iomlánach agus Coistí

Tagann an Coimisiún le chéile i seisiún iomlánach

thart ar uair amháin gach mí. Tagann Coimisinéirí

le chéile ó am go ham de réir a mballraíocht de

Choistí áirithe de chuid an Choimisiúin.

Tuairiscíonn coistí do sheisiún iomlánach.

I 2005, tháinig an Coimisiún le chéile i seisiún

iomlánach gach mí seachas mí Lúnasa. 

Ag tús na bliana, bhí 9 gCoiste ag an gCoimisiún.

Is iad seo
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• Coiste maidir le Riaradh Cirt

• Coiste um Obair Cháis

• Coiste um Míchumais

• Coiste um Chearta Eacnamaíocha, Sóisialta

agus Cultúrtha

• An Coiste Airgeadais agus Iniúchta

• An Coiste Inscne agus Comhionannais

• An Coiste um Ciníochais

• An Coiste Íocaíochta

• An Coiste Taighde

Bhunaigh an Coimisiún 3 Choiste eile i

gcaitheamh na bliana. Is iad sin:

• Coiste Ad Hoc ar “Aistriú Úrghnách

Príosúnach”

• Coiste Ad Hoc “Lá Amuigh”

• Coiste ar Rialachas agus Bainistíocht

Tá ballraíocht, líon na gcruinnithe agus téarmaí

tagartha gach ceann de na Coistí ar fáil in

Aguisín 2.



Agus é ag comhlíonadh feidhmeanna a

bhaineann le athbhreithniú reachtaíochta agus

polasaí, tugann na príomh-réimsí lárnacha a

aithníodh ina Phlean Straitéiseach 2003-2006

treoir don Choimisiún .  

Reachtaíocht

Maidir le reachtaíocht, tá dhá phríomh-réimse ag

obair an Chomisiúin: 

• faoi alt 8(b) den Acht Choimisiún um Chearta

Daonna 2000, trínar féidir le haon Aire Rialtais

moltaí reachtúla a chur faoi bhráid an

Chomisiúin chun a thuairimí ar impleachtaí

cearta daonna na moltaí a fháil, agus 

• faoi lt 8(d) den Acht, trínar féidir leis an

gCoimisiún  moltaí a dhéanamh don Rialtas as

a stuaim féin maidir le reachtaíocht nó le

moladh reachtúil.

Is é aidhm an Choimisiúin ná na caighdeáin

chearta daonna ábhartha idirnáisiúnta agus

bunreachtúla a aithint i réimse áirithe den dlí

agus moladh a dhéanamh don Rialtas faoin gcaoi

ar féidir aitheantas a thabhairt do na caighdeáin

a seo i reachtaíocht na hÉireann. Tugann obair an

Choimisiúin sa réimse seo deis dó tionchar a

imirt ar an bpróiseas dréachtaithe reachtúla,

chun tionchar a imirt ar iniúchadh

parlaiminteach ar reachtaíocht molta, agus

freisin chun feasacht agus díospóireacht a

chothú faoi shaincheisteanna chearta daonna

mar chuid den phróiseas reachtúil.

Tugann an Coimisiún faoi deara go raibh laghdú

suntasach i líon na moltaí reachtúla a cuireadh

faoina bhráid i 2005. Bíodh is gur cuireadh cúig

mholadh reachtúla faoi bhráid an Choimisiúin i

2005, níor cuireadh ach dhá mholadh reachtúla

(ar bhain an péire acu leis an mBille céanna) faoi

bhráid an Choimisiúin i 2005.

Bille um Cheartas Coiriúil 2004

I mí na Samhna, chuir an tAire Teidil de leasuithe

molta don Bhille um Cheartas Coiriúil faoi bhráid

an Choimisiúin, teidil a bhain le réimse leathan

saincheisteanna, lena n-áirítear cionta drugaí,

coiriúlacht eagraithe, cionta a bhaineann le

gunnaí agus tabhairt isteach an chórais orduithe

iompair frith-shóisialta (“ASBOanna”).

I mí na Nollag, chuir an tAire Teidil eile breise de

leasuithe molta don Bhille céanna um Cheartas

Coiriúil faoi bhráid an Chomisiúin, an uair seo

leasuithe a bhain le ceartas d’ógánaigh amháin.

Bhain na leasuithe molta seo le Acht na bPáistí

2001 agus rinne siad leasú suntasach ar an Acht

sin i réimsí cosúil leis an aois a mbíonn freagracht

choiriúil ag duine agus le coinneáil páistí, chomh

maith le córas speisialta d’orduithe iompar frith-

shóisialta do pháistí a thabhairt isteach.

Is díol spéise é go bhfuil stair fhada ag an mBille

um Cheartas Coiriúil. Chuir an tAire Dlí agus Cirt,

Comhaionannais agus Athchóirithe Dlí Scéim

bunaidh an Bhille um Cheartas Coiriúil faoi

bhráid an Chomisiúin i Lúnasa 2003 agus leag an

Coimisiún a bhreithnithe ar an mBille féin isteach

in Eanáir 2004. Chuir an tAire Teidil breise den

Bhille faoi bhráid an Choimisiúin agus nuair a

d’eisigh an Coimisiún a bhreithnithe ar an mBille

féin i nDeireadh Fómhair 2004, leag sé béim ar a

imní faoin nós imeachta a bhí á úsáid maidir leis

an mBille seo. Sa chomhthéacs seo, údar

míshuaimhnis a bhí sna moltaí breise chun cur le

píosa reachtaíochta a bhí anásta cheana féin.
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Athbhreithniú Reachtaíochta agus Polasaí



Bille um Cheartas Coiriúil (Cúnamh
Ceachtartha)

I rith 2005, d’fhoilsigh an Coimisiún breithnithe

ar an mBille seo, a chuir an tAire Dlí agus Cirt,

Comhaionannais agus Athchóirithe Dlí faoina

bhráid i Nollag 2004 faoi alt 8(b) den Acht um

Choimisiún  Chearta Daonna. D’eisigh an

Coimisiún a bhreithnithe ar Theidil an Bhille i

mBealtaine 2005. Cuireadh an Bille faoi bhráid an

Choimisiúin mar an Bhille um Cheartas Coiriúil

(Comhoibriú Idirnáisiúnta) agus tugadh an

teideal nua an Bille um Cheartas Coiriúil

(Cúnamh Ceachtartha) don Bhille nuair a tugadh

isteach é, agus é ag cuimsiú roinnt

saincheisteanna breise.

Ina chuid breithnithe don Aire, léirigh an

Coimisiún imní ginearálta faoin bpróiseas ina

bpróiseáltar sa mbaile reachtaíocht a thagann as

comhaontuithe Ceartais agus Cúrsaí Baile an AE

agus, go háirithe, faoin leibhéal iniúchta agus

cuntasachta daonlathaí sa bpróiseas dréachtaithe

atá ann dá leithéid de reachtaíocht. Thug an

Coimisiún le fios ina chuid breithnithe go bhfuil

rún aige filleadh arís ar shaincheisteanna níos

leithne a bhaineann le reachtaíocht an AE sa

todhchaí.

Athbhreithniú Polasaí
Cuimsíonn feidhm athbhreithnithe polasaí an

Coimisiún réimse leathan agus tá sé mar aidhm

aige bunús polasaí an Choimisiúin a dhoimhniú i

gcomhthéacs a réimsí lárnacha oibre agus cur le

hardú feasachta agus déanamh moltaí don

Rialtas ar réimsí de dhlí agus cleachtas na

hÉireann ina gcreideann an Coimisiún gur féidir

cur chun cinn agus cosaint cearta daonna a

threisiú. I 2005, rinne an Coimisiún taighde,

d’fhoilsigh sé tuarascálacha agus rinne sé moltaí

don Rialtas sna réimsí lárnacha oibre uile atá

leagtha amach ina Phlean Straitéiseach. 

Cearta Sibhialta agus Polaitiúla

Rialacha Príosúin

D’aithin an Coimisiún an réimse athchóirithe

príosúin agus cosaint chearta príosúnach mar

réimse ina dtagann saincheisteanna chearta

daonna chun cinn go géar. I Meitheamh 2005,

tionóladh cruinniú le hoifigigh ón Roinn Dlí agus

Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí chun

plé a dhéanamh ar mholtaí ón Aire Dlí agus Cirt,

Comhionannais agus Athchóirithe Dlí sraith nua

Rialacha Príosúin a thabhairt isteach, in áit an

cód a bhí ann ó na 1940í. Thug an Coimisiún a

thuairimí don Roinn i 2004 faoin gcaoi ar cheart

do na Rialacha nua aitheantas a thabhairt do

chaighdeáin idirnáisiúnta chearta daonna agus

chuaigh cruinniú Mheitheamh 2005 i ngleic leis

an méid ar glacadh le tuairimí an Choimisiúin i

ndréachtú na rialacha, agus nuair nár glacadh, an

fáth nár glacadh. Leanann an Coimisiún ag

déanamh monatóireacht ar an bpróiseas chun na

rialacha seo a athchóiriú, laistigh den

chomhthéacs níos leithne de bheith ag obair i

dtreo níos mó cuntasachta agus coinníollacha

níos fearr laistigh den chóras príosúin, ag teacht

le hoibleagáidí chearta daonna na hÉireann.

Aistriú Úrghnach

I mí na Nollag, d’eisigh an Coimisiún rún ar an

saincheist maidir le ‘aistriú úrghnách príosúnach’

agus ar an úsáid atá aerárthaigh de chuid Stáit

Aontaithe Meiriceá ag baint as aerfort na

Sionainne. Léirigh an Coimisiún sa rún sin a imní

faoi thuairiscí go bhféadfadh baint a bheith ag

aerárthaigh de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá

atá ag teacht i dtír ag Aerfort na Sionainne le

hiompar daoine go dtí ionaid rúnda, áit a

d’fhéadfadh siad a bheith i gcontúirt a gcéasta nó

go gcaithfear leo go mídhaonna nó go cruálach.

Leag rún an Choimisiúin amach oibleagáidí

dlíthiúla idirnáisiúnta na hÉireann i ndáil le

céasadh agus caitheamh mídhaonna agus

cruálach a chosc agus d’iarr sé ar an Rialtas aontú

údárais Stáit Aontaithe Mheiriceá a lorg chun na
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haerárthaigh i gceist a chuardach.

Cearta Eacnamaíocha, Sóisialta agus Cultúrtha

I mí na Nollag 2005, bhí an Coimisiún mar óstach

do chomhdháil idirnáisiúnta ar chearta

eacnamaíocha, sóisialta agus cultúrtha faoin

teideal Cearta Eacnamaíocha, Sóisialta agus

Cultúrtha: Samhlacha Forfheidhmiúcháin. Ag an

gcomhdháil seo, sheol an Coimisiún plé-cháipéis

dár teideal Ag Déanamh Cearta Eacnamaíocha,

Sóisialta agus Cultúrtha Éifeachtach. Tugann an

Plé-Cháipéis anailís cuimsitheach ar fhoinsí

teoiriciúla agus stairiúla chearta eacnamaíocha,

sóisialta agus cultúrtha agus tugann sé achoimre

mionsonraithe ar an leibhéal cosanta atá ag na

cearta seo i ndlí idirnáisiúnta cearta daonna, ag

leibhéil na Náisiúin Aontaithe agus na hEorpa

araon. Is díol suntais é go ndéanann an Plé-

Cháipéis scrúdú freisin ar na samhlacha agus na

meicníochtaí éagsúla atá ann chun éifeacht a

thabhairt do na cearta seo ag leibhéil dhlíthiúla

agus riaracháin, agus déanann sé tagairt do

chomhthéacs na hÉireann ach go háirithe. Is í an

Plé-Cháipéis an chéad chéim i gclár straitéiseach

oibre de chuid an Choimisiúin sa réimse seo agus

táthar ag súil go mbeidh sé mar ardán le

haghaidh próisis comharliúcháin leathan agus

uilechuimsitheach faoin gcaoi ar féidir le Éire

feabhas a chur lena cosaint ar na cearta seo.
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Comhionannas

In Aibreán leag an Coimisiún isteach a

bhreithnithe ar an leathnú féideartha ar na forais

idirdealaithe faoin Acht um Chomhionannas

Fostaíochta mar chuid de phróiseas

comhairliúchán a d’eagraigh an Roinn Dlí agus

Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí.

Bunaíodh an próiseas comharliúchán ar pháipéar

taighde a choimisiúnaigh an Roinn ó Choláiste na

hOllscoile, Corcaigh. Bhreathnaigh an páipéar seo

ar chleachtas comparáideach i gceithre dhlínse

eile maidir le cosaint dlíthiúil a thabhairt in

aghaidh idirdealaithe ar cheithre fhoras nach

bhfuil clúdaithe faoi láthair ag dlí comhionannais

na hÉireann. Is iad na ceithre fhoras seo ná

idirdealú ar bhunús stádas shoch-

eacnamaíoch/bunús sóisialta; ballraíocht de

cheardchumann; ciontú coiriúil/iar-chiontóir/iar-

phríosúnach; agus tuairim pholaitiúil.

Inimirce agus Cónaitheacht

Cuireadh litir i gcomhpháirt an 11 Márta 2005

thar ceann an Choimisiúin agus an Coiste

Náisiúnta Comhairleach ar Chiníochas agus

Idirchultúrachas ag an Roinn Dlí agus Cirt,

Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, ag

leanacht ar a gcomh-fhoilseachán i 2004 Ag

Tá an Coimisinéir Gerard Quinn, IHRC, Gerry Whyte, Coláiste na Tríonóide, B.Á.C. agus

Regis Brillat, Coiste an Chairt Shóisialta, Comhairle na hEorpa, ag déanamh staidéar

ar an gCáipéis Díospóireachta ar Chearta Eacnamaíochta, Sóisialta agus Chultúrtha. 



Cumhdach Cearta Oibrithe Imirceacha agus a

dTeaghlaigh. Thug an litir seo sonraí maidir leis

na hábhair imní shonracha atá ag an dá

eagraíocht maidir leis an gcreatlach reachtúil

agus polasaí a rialaíonn an chaoi a chaithtear le

hoibrithe imirceacha.

I mí Iúil d’fhoilsigh an Coimisiún a bhreithnithe ar

an bPlé-Cháipéis maidir le Inimirce agus

Cónaitheacht in Éirinn de chuid an Rialtais, ar

cuireadh é ag an gCoimisiún ar mhaithe lena

thuairimí a fháil mar chuid de phróiseas leathan
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An Dr. Maurice Manning in éineacht le baill d’Ionad Dlí Phobal Bhaile Munna agus aíonna ag seoladh Fight for your Rights—A simple

guide to the European Convention on Human Rights in Axis, Baile Munna, an 8 Nollaig, 2005.

Griangraf: Le caoinchead Eamon Elliott ó Ballymun Regeneration

poiblí comharliúcháin. Leag aighneacht an

Choimisiún amach na caighdeáin idirnáisiúnta

cearta daonna atá ábhartha do réimse dlí an

inimirce go ginearálta agus d’iarr sé go

ndaingneofar an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar

Chearta Gach Oibrí Imirceach agus Baill dá

dTeaghlaigh. Rinne an aighneacht moltaí

mionsonraithe freisin maidir le saincheisteanna

polasaí sonracha a bhaineann le cearta oibrithe

imirceacha, lena n-áirítear oibrithe gan

cháipéisíocht agus grúpaí leochaileacha oibrithe

cosúil le oibrithe ban, agus saincheisteanna a



bhaineann leo siúd atá ag lorg dídine agus

teifigh.

Athaontú Teaghlach

I mí na Nollag, leag an Coimisiún isteach ag an

Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus

Athchóirithe Dlí Aighneacht ar Athaontú

Teaghlach, inar tugadh cur síos ar roinnt gnéithe

de dhlí na hÉireann atá aitheanta aige mar

ghnéithe atá fadhbach. Tháinig go leor de na

saincheisteanna a díríodh orthu san aighneacht

seo ar aird an Choimisiúin trí chás dlíthiúil inar

thug an Coimisiún cúnamh dlíthiúil do

shaoránaigh na hÉireann a bhí ag iarraidh a

bheith athaontaithe le baill teaghlaigh nach

Éireannaigh iad. Thug an Coimisiún anailís agus

rinne sé moltaí san aighneacht maidir leis na

catagóirí éagsúla daoine a bhíonn ag lorg

athaontaithe teaghlach: .i. oibrithe imirceacha,

teifigh, saoránaigh agus saoránaigh Stáit de

chuid Limistéar Eacnamaíoch na hEorpa.

Cearta Lucht Siúil

Thosaigh an Coimisiún ag obair freisin ar chomh-

thionscnamh le Gluaiseacht Lucht Siúil na

hÉireann (ITM) ar dhréachtú Bille ar Athchóiriú Dlí

Lucht Siúil.  Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh
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Bhí John O’ Dowd C.hO. B.Á.C.; Mara Bustelo, UN OHCHR; An Coimisinéir Gerard Quinn, IHRC agus An Solas Priscilla Jana, Ambasadóir An

Afraic Theas chuig na hÉireann i láthair ag an gComhdháil Chearta Eacnamaíochta, Shóisialta agus Chultúrtha um Samhail Feidhmiúcháin.

seo réimse leathan de shaincheisteanna dlíthiúla

atá ag an Lucht Siúil a thabhairt le chéile i

moladh amháin athchóirithe dlí. I measc na

saincheisteanna is tábhachtaí atá ann, tá an

tsaincheist faoin gcaoi feidhmiúchán éifeachtach

polasaí an Rialtais a chinntiú maidir le lóistín cuí

a chur ar fáil do theaghlaigh de chuid an Lucht

Siúil. Sa chomhthéacs seo, scrúdóidh tionscnamh

an Choimisiúin/ITM ról na ngníomhaireachtaí

éagsúla Stáit a bhfuil baint acu le lóistín a chur ar

fáil don Lucht Siúil, lena n-áirítear údaráis áitiúla

agus an Roinn Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil.

Tabharfaidh an tionscnamh aghaidh freisin ar

shaincheisteanna cosúil leis an gcreatlach

dlíthiúil chun an Lucht Siúil a dhíshealbhú ó

fhoslongfoirt agus an t-idirdhealú atá ann i

gcoinne an Lucht Siúil agus iad ag iarraidh

fostaíocht a fháil agus rochtain a fháil ar tháirgí

agus ar sheirbhísí. 



Tá freagracht reachtúil ag an gCoimisiún chun

tuiscint agus feasacht ar thábhacht chearta

daonna sa Stát a chur chun cinn: alt 8(e) d’Acht

Choimisiún  um Chearta Daonna, 2000. Is é

tuairim an Choimisiúin go bhfuil an ról seo

lárnach dá chuspóir chun cultúr chearta daonna a

chothú in Éirinn. 

Comhdhálacha

I 2005, bhí an Coimisiún mar óstach leis féin nó i

gcomhpháirt le heagraíochtaí eile ar cheithre

chomhdháil ar réimse shaincheisteanna a bhí

aitheanta ag an gCoimisiún mar

shaincheisteanna ar cheart tosaíocht a thabhairt

dóibh. Is iad sin míchumas; oideachas maidir le

cearta daonna; cearta oibritheoirí imirceacha;

agus cearta eacnamaíocha, sóisialta agus

cultúrtha.

Comhdháil ar Mhíchumas 

Ar an Sathairn, 16 Aibreán 2005, bhí an

Coimisiún, Ollscoil na hÉireann Gaillimh agus

Coláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath mar

óstaigh i gcomhpháirt ar chomhdháil ar

Roghanna Mhonatóireacht Conartha do

Chonbhinsiún molta na Náisiúin Aontaithe ar

chearta daoine le míchumais. Is é an cuspóir a bhí

ag an gcomhdháil ná saineolaithe idirnáisiúnta ó

na Náisiúin Aontaithe agus ó choimisiúin chearta

daonna domhanda agus ón Eoraip a thabhairt le

chéile, mar aon le saineolaithe náisiúnta.

D’fhreastail 65 ar an gcomhdháil agus sholáthair

sé fóram oscailte chun scrúdú a dhéanamh ar an

mheicníocht is éifeachtaí i gcóir maoirseachta

agus monatóireachta ar fheidhmiúchán an

dréacht-Choinbhinsiún de chuid na Náisiúin

Aontaithe ar Chearta Daoine le Míchumais. Tá clár

na comhdhála le fáil in Aguisín 3.
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Cur Chun Cinn Feasachta ar Chearta Daonna 

An Dr. Maurice Manning i mbun comhrá le Mary Keogh ón

Fhóram do Daoine le Míchumais in Éirinn.

Griangraf: Le caoinchead an Irish Times

Ag leanacht ar an seimineár poiblí, bhí cruiniú de

na hinstitiúidí náisiúnta chearta daonna de chuid

na hEorpa (“NHRIanna”) ar fhreastal ionadaithe

ón Fhrainc, an Danmhairg, an tSualainn,

Tuaisceart Éireann, an Ghréig agus Éire air.

D’fhreastail ionadaithe ó Fhóram na hÁise/an

Aigéin Chiúin agus ó Choimisiún Cearta Daonna

an Ind mar bhreithneoirí, mar aon le hUachtarán

an Ionad um Athshlánu Idirnáisiúnta. Is é an

cuspóir a bhí ag an gcruinniú seo ná teacht ar

aontú maidir le páipéar seasaimh de chuid NHRI

na hEorpa i gcomhpháirt ar an bhforáil

monatóireachta den dhréacht-choinbhinsiún ar

mhíchumas chun go gcuirfear é faoi bhráid an

Choiste Dréachtaithe Ad Hoc de chuid na

Náisiúin Aontaithe le haghaidh a bhreithnithe ag

a chruinniú i Lúnasa 2005. Roimh an gcruinniú

seo, d’ullmhaigh an Coimisinéir Gerard Quinn

dreácht-pháipéar ag cur síos ar na roghanna

éagsúla monatóireachta agus cuireadh ag

NHRIanna na hEorpa é ar mhaithe lena

mbarúlacha a fháil.

Comhdháil Bliantúil i gcomhpháirt leis an

gCumann Dlí

Tá an Coimisiún mar óstach i gcomhpháirt leis an

gCumann Dlí ar chomhdháil bhliantúil ar théama

a bhaineann le cearta daonna. Oibritheoirí

imirceacha agus cearta daonna a bhí mar ábhar

ag comhdháil 2005 agus tionóladh é ar an



Ag freastal ar an gComhdháil Bhliantúil i gcomhpháirt leis an gCumann Dlí bhí:

Ar chúl, ó chlé: Bruce Morrison, iarbhall de Chomhdháil SAM; Alma Clissmann, an Cumann Dlí; Mary Ruddy, IHRC; Cathryn Costello, Oxford;

Brian Ingoldsby, An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais & Athchóirithe Dlí; Piaras Mac Éinrí, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh; Louise

Christian, dlíodóir, Ríocht Aontaithe; Catherine Cosgrove, Chomhairle Inimirce na hÉireann; Paul Burns, An Roinn Dlí agus Cirt; An

Coimisinéir Michael Farrell, IHRC

Chun tosaigh, ó chlé: An Coimisinéir Nuala Kelly, IHRC; an tAmbasadóir Prasadh Kariyawasam, na Náisiúin Aontaithe; Owen Binchy,

Uachtarán, an Cumann Dlí; Noeline Blackwell, dlíodóir, Baile Átha Cliath; Mike Jennings, SIPTU; Sancha Magat, Ionad Cearta na nOibrithe

Imirceacha; Aisling Ryan, dlíodóir, Corcaigh.

Sathairn 15 Deireadh Fómhair, i Plás Blackhall. An

tríú comhdháil dá leithéid a bhí ann, agus

d’fhreastail os cionn 200 rannpháirtí ann, an

tinreamh is mó a bhí ann fós. Roghnaíodh an

fócas ar chearta oibritheoirí imirceacha i

gcomhthéacs moltaí an Rialtais maidir le inimirce

agus áitritheacht chomh maith le forbairtí

idirnáisiúnta ag leibhéil an AE agus na Náisiúin

Aontaithe. Bhí painéal clúiteach chainteoirí ó Éire

agus thar lear, lena n-áirítear an tAmbasadóir

Prasad Kariyawasam, Cathaoirleach ar Choiste na

Náisiúin Aontaithe ar an gCoinbhinsiún ar

Chearta Oibritheoirí Imirceacha; iar-chomhalta

de Chomhdháil SAM Bruce Morrison, a bhí taobh

thiar de víosaí Morrison na Stáit Aontaithe;

Louise Christian, dlíodóir inimirce de chuid na

Ríochta Aontaithe, Cathryn Costello, Coláiste

Worcester Oxford; Piaras MacEinri ó Choláiste na

hOllscoile Corcaigh agus Paul Burns, Ceannasaí ar

Pholasaí Inimirce sa Roinn Dlí agus Cirt.  Bhain an

chomhdháil tairbhe freisn ón taithí atá ag

cleachtóirí i réimse an inimirce Mike Jennings ó

SIPTU; Noeline Blackwell, Stiúrthóir Ginearálta ar

na hIonaid Comhairle Dlí in Aisce; Aisling Ryan,

dlíodóir inimirce; Catherine Cosgrave ó

Chomhairle Inimirce na hÉireann; agus Sancha

Magat ó Ionad Cearta na nImirceach. Tá clár na

comhdhála ar fáil in Aguisín 4.

Comhdháil ar Oideachas faoi Chearta Daonna  

Tionóladh comhdháil tras-teorann ar oideachas

faoi chearta daonna i gCaisleán Bhaile Átha

Cliath an an Déardaoin 20 Deireadh Fómhair,

agus é mar aidhm aici spéis a chothú in

oideachas faoi chearta daonna in earnáil na

mbunscoileanna i gcomhthéacs Clár Domhanda

na Náisiúin Aontaithe le haghaidh Oideachas i

gCearta Daonna 2004-2007. Bhí an Coimisiún,

mar aon le Coimisiún um Chearta Daonna

Thuaisceart Éireann, mar óstaigh in éineacht le

Suas Linn. Thug Mary Hanafin T.D., Aire

Oideachais agus Eolaíochta aitheasc don

chomhdháil, mar a rinne Angela Smyth, Aire

Oideachais, Tuaisceart Éireann, mar aon le Elena

Ippoliti ó Oifig an Ard-Choimisinéara do Chearta

Daonna de chuid na Náisiúin Aontaithe agus

údar an Phlean Gnímh Domhanda ar Oideachas

faoi Chearta Daonna. Thug an Dr. Maurice

Manning, Uachtarán an Choimisiúin, agus an

tOllamh Monica McWilliams, Príomh-

Choimisinéir ar Choimisiúin an Tuaiscirt, a

ceapadh le gairid, aithisc fáiltithe. Labhair an

tOllmah Alan Smith, Cathaoir UNESCO in

Oideachas i gcóir Iolrachais, Cearta Daonna agus

Daonlathas, Ollscoil Uladh agus Robin

Richardson, Oideachasóir agus Scríbhneoir ar

Ionannas, Comhionannas agus

Uilechuimsitheacht in Oideachas ar an tábhacht

atá ag cearta daonna in oideachas. Bhí ionchuir
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ann freisin ó pháistí, via físeáin agus i gcuir i

láthair beo, atá ina rannpháirtithe sa tionscnamh

Suas Linn chomh maith le múinteoirí agus baill

den Ghrúpa Bainistíochta de Suas Linn. Tá clár na

comhdhála le fáil in Aguisín 5.

Cearta Eacnamaíocha, Sóisialta agus Cultúrtha:

Comhdháil ar Shamhlacha Feidhmiúcháin 

Bhí an Coimisiún mar óstach do chomhdháil

idirnáisiúnta 2-lá ar chearta eacnamaíocha,

sóisialta agus cultúrtha i mBaile Átha Cliath ar an

Aoine, 9 agus an Sathairn, 10 Nollaig, a

reáchtáladh ar an lá céanna le Lá Idirnáisiúnta

um Chearta Daonna. Cearta Eacnamaíocha,

Sóisialta agus Cultúrtha: Samhlacha

Feidhmiúcháin an teideal a bhí ar an gcomhdháil

agus scrúdaigh sé an áit atá ag an gcatagóir seo

cearta i struchtúir dhlíthiúla agus polaitiúla, ag

díriú ach go háirithe ar modhanna éagsúla

feidhmiúchán agus forfheidhmiúcháin do

chearta eacnamaíocha, sóisialta agus cultúrtha.

D’fhreastail os cionn 120 rannpháirtí ó Éire,

Tuaisceart Éireann, an Bhreatain, an Phortaingéil,

an Airméin, an Laitvia agus Ceanada. Seoladh Plé-

Cháipéis a d’ullmhaigh an Coimisiún ag an

gcomhdháil, an chéad chéim de phróiseas

comhairliúcháin poiblí ar chearta eacnamaíocha,

sóisialta agus cultúrtha. Labhair lucht acadúla

agus abhcóidí ag an gcomhdháil, lena n-áirítear

scoláirí mór le rá sa réimse seo. Thug Martin

Scheinin an príomh-aitheasc, fear léinn clúiteach

agus Rapporteur Speisialta de chuid na Náisiúin

Aontaithe ar chosaint chearta daonna agus

saoirsí bunúsacha agus ag an am céanna ag obair

in aghaidh na sceimhlitheoireachta. I measc na

gcainteoirí eile bhí Catarina de Albuquerque,

Cathaoirleach ar Ghrúpa Oibre na Náisiúin

Aontaithe chun an Prótacal Roghnach don

Chúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Eacnamaíocha,

Sóisialta agus Cultúrtha a dhréachtú;  Regis

Brillat, Coiste na Cairte Sóisialta Comhairle na
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An Dr. Maurice Manning, Uachtarán an IHRC in éineacht le

Príomhchoimisinéir Monica McWilliams, NIHRC.

hEorpa; Miloon Kothari, Rapporteur Speisialta na

Náisiúin Aontaithe ar an gCeart ar Thithíocht

Dhóthanach;  Mara Bustelo, Oifigeach Chearta

Daonna de chuid na Náisiúin Aontaithe atá ag

obair mar Chomordaitheoir ar an Aonad Chearta

Daonna agus saincheisteanna Eacnamaíocha

agus Sóisialta in Oifig Ard-Choimisinéir na

Náisiúin Aontaithe do Chearta Daonna (OHCHR);

Bruce Porter ón Ionad do Chur Chun Cinn Cearta

Sóisialta, Ceanada; Colm Ó Cinnéide, Coláiste an

hOllscoile London; Maggie Beirne, Stiúrthóir ar

an gCoiste um Riaradh Cirt (CAJ) Tuaisceart

Éireann; agus Aoife Nolan, Oifigeach Dlíthiúil

don Chlár Dlíthíochta do Chearta Eacnamaíocha,

Sóisialta agus Cultúrtha ag an Ionad Chearta

Tithíochta agus Díshealbhaithe (COHRE), an

Eilvéis. Labhair John O’Dowd, Dámh an Dlí

Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, ag an

gcomhdháil freisin, mar aon le Vinodh Jaichand ó

Ionad na hÉireann do Chearta Daonna, OÉ

Gaillimh; Gerry Whyte, Scoil Dlí Choláiste na

Tríonóide, Baile Átha Cliath; agus Padraic Kenna,

Dámh an Dlí, OÉ, Gaillimh.  D’oscail Coimisinéir

Fionnuala Ní Áoláin an chomhdháil agus thug

Coimisinéir Gerard Quinn an aitheasc ar dúnadh.

Tá clár na comhdhála le fáil in Aguisín 6.

Seimináir
Reáchtáil an Coimisiún roinnt seimináir i

gcaitheamh na bliana.

Plé Oscailte ar Chiníochas 

Mar chuid de shraith seimináir comhoibríocha,

bhí an Coimisiún agus Amnesty International

(Rannóg na hÉireann) mar chomh-óstaigh, i



gcomhpáirt leis an Comhairle

Comhchomhairleach Náisiúnta ar Chiníochas agus

Idircultúrachas, ar phlé oscailte ar “Ag Dul i nGleic

le Ciníochas trí Reachtaíocht” ar an gCéadaoin  8

Meitheamh i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.

D’fhreastail os cionn 40 aoi a bhfuil baint acu le

réimsí ábhartha ó na pobail reachtúla, acadúla

agus NGO ar an bplé oscailte seo. I measc na

gcainteoirí bhí Philip Watt, Stiúrthóir ar an

gComhairle Comhchomairleach Náisiúnta ar

Chiníochas agus ar Éadulaingt,; Nazia Latif,

Imscrúduithe, Coimisiún um Chearta Daonna

Tuaisceart Éireann; Tarlach McGonagle ó Ollscoil

Amsterdam; agus Jagdish Patel, Leas-Stiúrthóir,

Grúpa Monatóireachta na Ríochta Aontaithe.  Tá

clár an phlé oscailte le fáil in Aguisín 6. 

Seimináir Réamh-Iomlánach

Reáchtálann an Coimisiún clár seimináir do

Choimisinéirí agus don fhoireann ar chearta

daonna agus ar théamaí leasmhara atá ábhartha

d’obair an Choimisiúin. Tionóltar na seimináir seo

de ghnáth díreach roimh cruinnithe iomlánacha

den Choimisiún. Ag leanacht ar athbhreithniú ar

leagan amach na seimináir réamh-iomlánacha ag

tús 2005, rinneadh an cinneadh leanacht ar

aghaidh leis an leagan amach a forbraíodh i 2004,

ach go mbeadh úsáid a bhaint as saineolas ó taobh

amuigh den Choimisiún nuair a bheadh sé cuí. I rith

2005, tharla trí seimineár den chineál sin:

• 28 Aibreán: An tAcht um Chosaint Sonraí agus

a himpleachtaí don Choimisiún, a thug an

Riarthóir Ginearálta, Gavin McSpadden;

• 30 Meitheamh: Indlíthíocht aus cearta soch-

eacnamaíocha agus Cairt Shóisialta de chuid

Comhairle na hEorpa a thug an Coimisinéir

Gerard Quinn;

• 7 Deireadh Fómhair: Bunú molta

Ghníomhaireacht um Chearta Bunúsacha de

chuid an Aontais Eorpaigh, a thug Anastasia

Crickley, Cathaoirleach ar Lár-Ionad

Monatóireachta na hEorpa ar Chiníochas agus

Seineafóibe. 

Oiliúint

Moladh ó Chomhaontas Chearta

Daonna na mBan do chlár oiliúna i

gcomhpháirt leis an gCoimisiún

Fuarthas moladh go deireanach i 2005 ó

Chomhaontas Chearta na mBan do chlár oiliúna i

gcomhpháirt chun cúrsa seachtaine a

sheachadadh ar chearta eacnamaíocha, sóisialta

agus cultúrtha, ag díriú ar an ngné de na cearta

seo a bhaineann le hinscne. Is iad na sprioc-grúpaí

a bheadh ann le haghaidh oiliúna ná NGOanna
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Ag freastail ar an gcruinniú den Chomhchoiste i nDeireadh Fómhair 2005 bhí:

Ó chlé, (ina seasamh) Tom O’Higgins, IHRC; Colin Harvey, NIHRC, Alan Henry, NIHRC, Jonathan Bell, NIHRC, Ann Hope, NIHCR; Eamon

O’Neill, NIHRC, Nuala Kelly, IHRC; William Binchy, IHRC; Clodagh McGrory, IHRC; Thomas Duncan, NIHRC; Michael Farrell, IHRC;

Ó chlé, (ina suí)Suzanne Egan, IHRC; Alpha Connelly, Príomhfheidhmeannach, IHRC; Maurice Manning, Uachtarán, IHRC; Monica

McWilliams, Príomhchoimisinéir, NIHRC; Paddy Sloan, Príomhfheidhmeannach, NIHRC; agus Robert Daly, IHRC.



atá ag obair i réimsí a bhainfeadh tairbhe as cur

chuige atá bunaithe ar chearta daonna a

thabhairt dá n-obair. Ghlac an Coimisiún leis an

moladh seo, ina mbeadh ról ag an gCoimisiún i

ndearadh agus in eagraíocht an chúrsa i 2006.

Baint an Choimisiúin i gClár Oiliúna  Comhairle

Ag leanacht ar chuireadh a thug an Coimisiún do

Chomhairle i mBealtaine 2005, tosaíodh ag plé na

deiseanna don Choimisiún foireann na nIonad

Faisnéise Saoránaigh a chur ar an eolas faoi obair

an Choimisiúin. Is í Comhairle an ghníomhaireacht

reachtúil (faoi choimirce an Roinn Gnóthaí

Sóisialacha agus Teaghlaigh) atá freagrach as

faisnéis a chur ar fáil tríd an ngréasán náisiúnta

d’Ionaid Faisnéise Saoránaigh agus Seirbhís

Gutháin agus trí láithreán ghréasáin OASIS agus

Seirbhís Bhunachair Sonraí Faisnéise do

Shaoránaigh. Ag leanacht air seo, rinne Comhairle

foráil ina féilire oiliúna do 2006 le haghaidh

ionchuir ón gCoimisiún ag sraith seimináir

réigiúnda a bhí le reáchtáil go luath i 2006. 

Oideachas

Tionscnamh Suas Linn  – oideachas chearta

daonna i mbunscoileanna

Bhí baint ag an gCoimisiún i gcónaí leis an

tionscnamh chearta daonna tras-teorainn do

bhunscoileanna, Suas Linn.  Is iad Amnesty

International (Rannóg na hÉirean), Amnesty

International (Rannóg na Ríochta Aontaithe),

Cumann Múinteoirí na hÉireann agus Aontas

Múinteoirí Uladh na páirtnéirí don tionscnamh.  Is

iad na comhlachtaí eile atá ar Choiste Stiúrtha an

tionscnaimh ná Coimisiún um Chearta Daonna

Tuaisceart Éireann, na Ranna Oideachais i

bPoblacht na hÉireann agus i dTuaisceart Éireann,

comhlachtaí curaclacha agus na páirtnéirí

tionscnaimh. Tháinig an Grúpa Stiúrtha le chéile 4
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uair i 2005 agus bhí cruinnithe breise d’fho-

choiste na chomhdhála ar a raibh ionadaíocht ag

an gCoimisiún. Cuid mhór d’obair an tionscnaimh

a bhí in eagrú na chomhdhála Oideachais ar

Chearta Daonna i nDeireadh Fómhair 2005.

Ó Eanáir go Meitheamh 2005, thionscnaigh Suas

Linn na hábhair tacaíochta curaclam Me, You,

Everyone don 5ú agus 6ú rang (P6 agus P7 i

dTuaisceart Éireann).  Ghlac 30 scoil páirt sa scéim

phíolótach agus measúnú seo. Rinneadh

athbhreithniú ar na hábhair agus bhí siad réidh

don scoilbhliain 2006. Rinneadh forbairt ar ábhair

tacaíochta curaclam, The Right Start, do naíonáin

bheaga, naíonáin mhóra, an chéad agus an dara

rang, (P1 – 3 i dTuaisceart Éireann) agus

tionscnaíodh iad ar bhonn píolótach ó Mheán

Fómhair 2005.  Leanfaidh an measúnú seo go dtí

deireadh na scoilbliana i 2006.  In éineacht le

forbairt na n-ábhar, reáchtáladh trí fhóram do

mhúinteoirí i scoileanna atá ag glacadh páirte mar

laethanta oiliúna in-seirbhíse chun múinteoirí a

chur ar an eolas faoi na hábhair agus faoi

choincheapa chearta daonna in oideachas. Faoi

2006, beidh ábhair tacaíochta churaclam foilsithe

ag Suas Linn do gach rang sa timthriall bunscoile.

Poiblíocht sna Meáin

Tá proifíl an Choimisiúin ag fás sna meáin

náisiúnta agus réigiúnda agus chabhraigh sé seo le

feasacht níos mó faoin gCoimisiún a chothú mar

aon le tuiscint faoina ról.  I gcaitheamh na bliana

2005, d’eisigh an Coimisiún 16 preas-ráiteas.



*   The 7 communications received predate the formal establishment of the Commission in July 2001.
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Obair Cháis  

Tá ceithre fheidhm ábhartha ag an gCoimisiún

atá sa chatagóir d’obair cháis agus tá siad seo

leagtha amach in ailt 8 to 11 d’Acht Choimisiún

um Chearta Daonna 2000 (“an tAcht”). Is iad sin:

• Breithniú a dhéanamh ar iarratais ar

fhiosrúchán ar ábhar chearta daonna

ábhartha nó fiosruithe a thionscnamh ar a

chonlán féin; 

• Breithniú a dhéanamh ar iarratais ar

chúnamh i ndáil le himeachtaí dlí a

bhaineann le dlí nó cleachtas chearta daonna;

• A shaineolas i ndlí chearta daonna a

thairiscint do na cúirteanna uachtaracha i

gcásanna feiliúnacha ina bhfuil baint ag

saincheisteanna chearta daonna mar amicus

curiae, nó mar chara den chúirt; 

• Imeachtaí a thionscnamh chun na cearta

daonna atá ag daoine sa Stát a chruthú.

Forbhreathnú

Bliain a bhí i 2005 inar lean an Coimisiún ag

comhdhlúthú a fheidhmeanna i dtaobh obair cháis.

Ba í an bhliain í freisin inar chuir sé tús lena chéad

fhiosrúchán, inar chuir sé cúnamh dlíthiúil ar fáil

agus inar láithrigh sé roimh na Cúirteanna Uachta-

racha mar amicus curiae nó mar chara den chúirt.

Cumarsáidí a fuair an Coimisiún

Tá ardú bliain i ndiaidh bliana ar líon na daoine

atá ag teacht ag an Coimisiún mar atá léirithe i

Tábla 1, ina léirítear méid na gcumarsáidí a

bhaineann le hobair cháis a fuair an Coimisiún

thar an tréimshe 2000 go 2005. I rith 2005, fuair

an Coimisiún cumarsáidí aonair ó 290 duine nó

eagraíocht.  

Rinne an Coimisiún próiseáil ar na cumarsáidí a

fuair siad de réir catagóir amháin nó níos mó ná

catagóir amháin, ag brath ar an gcaoi a d’fhorbair

an t-ábhar. Mar shampla, d’fhéadfadh sé a bheith

mar thoradh ar ghlaoch gutháin don Choimisiún

faoi ábhar chearta daonna go gcuirfear

cáipéisíocht ar aghaidh ag an gCoimisiún  agus

go n-osclófar réamh-chomhad. D’fhéadfadh sé a

bheith mar thoradh air seo arís go ndéanfar

iarratas foirmeálta i gcóir fiosrúcháin nó iarratais

le haghaidh cúnaimh i ndáil le himeachtaí dlí.

Mar mhalairt air sin, d’fhéadfaí plé le fiosrú ar an

nguthán tríd an duine a stiúradh i dtreo an

comhlachta cuí reachtúil maidir leis an ábhar.  

Tháinig daoine ag an gCoimisiún ag lorg leighis

aonair agus cuireadh ar an eolas iad nach féidir



1Tá sé seo amhlaidh ar an mbunús go bhfuil níos mó ná páirtí amháin i gceist mar ghearánaithe/iarratasóirí i go leor de na

himeachtaí sin, sa chaoi sin ag déanamh fadhbach aon aicmiú cruinn bunaithe ar inscne.

leis an gCoimisiún cúiteamh nó sásamh a

thabhairt do dhaoine le linn aon fhiosrúchán atá

tionscnaithe. Tá sé seo amhlaidh mar gur le

haghaidh cuspóirí teoranta amháin atá fiosrúcháin

— cosúil le  athbhreithniú a dhéanamh ar

dhóthanacht agus ar éifeachtacht dlí agus

cleachtas sa Stát (alt 8(a) den Acht). D’fhéadfadh

sé tarlú freisn go bhfuil bac ar an gCoimisiún faoin

Acht fiosrúchán a dhéanamh sa chás gur

tionscnaíodh imeachtaí dlí nó iarratais ar chomh-

lachtaí eile, nó ar cheart iad a bheith tionscanta.

Ar an gcaoi céanna, tháinig daoine ag an

gCoimisiún ag lorg cúnamh dlíthiúil agus cuireadh

ar an eolas iad go raibh cúnamh dlíthiúil ar fáil faoi

na scéimeanna cúnamh dlí coiriúil agus sibhialta

agus dúradh leo freisin go bhféadfadh an

Coimisiún a bheith cosctha ó chúnamh dlíthiúil a

bhronnadh sa chás gur féidir é a fháil faoi na

scéimeanna sin nó ar bhealach eile.

Fuair an Coimisiún díreach beagán níos lú ná dhá

oiread iarratas i 2005 ó fhir (62%) i gcomparáid le

mná (38%). Leagtar amach é seo i Tábla 2. Ní

áirítear anseo cumarsáidí a bhaineann le fógraí

imeachtaí dlí nó iarratais amicus curiae1.
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Tá anailís de réir catagóir agus de réir míosa ar na

cumarsáidí a bhain le hobair cháis a fuarthas i

2005 le fáil i Tábla 3. Léiríonn an tábla seo gurab é

an modh is coitianta a roghnaigh daoine le dul i

dteagmháil leis an gCoimisiún i 2005 ná trí

mheán fiosraithe ar an nguthán.

Iarratais d’Fhiosrúcháin agus iarratais do chúnamh

Ag tús 2005, bhí riaráiste de 25 iarratas

fiosrúcháin foirmeálta agus/nó iarratais do

chúnamh don Choimisiún. I gcaitheamh na

bliana, bhreithnigh an Coimisiún agus rinne sé

cinneadh ar 18 iarratas fiosrúcháin foirmeálta a

rinneadh air agus 16 iarratas foirmeálta do

chúnamh a rinneadh air. Leagtar amach i Tábla 4

thíos cinnidh an Choimisiúin ar iarratais

d’fhiosrúcháin agus/nó iarratais do chúnamh a

Tábla 2: Anailís ar Chumarsáidí a fuarthas de réir 
Inscne

94 Mná 150 Fir



rinneadh air, mar aon lena chinnidh ar iarratais

nó moltaí amicus curiae.

Agus é ag déanamh measúnú ar iarratas

d’fhiosrúchán nó ar iarratas do chúnamh a

dhéantar air, d’fhéadfadh an Coimisiún soiléiriú a

iarradh ar rudaí áirithe nó eolas sonrach nó

cáipéisíocht a iarradh ó chomhlachtaí reachtúla

eile. Tá sé seo sa bhreis ar ghnáth-atreoruithe cáis

neamhfhoirmeálta le comhlachtaí reachtúla eile.

Sa chás go mbeartaíonn an Coimisiún fiosrúchán

a dhéanamh ar ábhar atá ábhartha, lorgóidh an

Coimisiún go hiondúil eolas agus cáipéisíocht ó

na comhlachtaí reachtúla ábhartha. Tá an

Coimisiún ag brath ar chomhoibriú ó na

comhlachtaí reachtúla chun a fheidhmeanna

reachtúla a chomhlíonadh.

I 2005, scríobh an Coimisiún ag 7 gcomhlacht

reachtúla, bíodh sé sin i rith measúnaithe a

dhéanamh ar iarratas d’fhiosrúchán nó ar iarratas

do chúnamh nó i rith fiosrúchán a dhéanamh. Den

chuid is mó, fuarthas freagraí laistigh den chreat-

lach ama a bhí molta nó go gairid ina dhiaidh sin.

Leagann Tábla 5 amach an comhlacht reachtúil ar

lorgaíodh an t-eolas nó an cháipéisíocht air, agus

an méid freagraí tráthúla a fuarthas.

Fiosrúcháin a rinneadh

I bhFeabhra 2005, chuir an Coimisiún tús lena

chéad fhiosrúchán ar ábhar ábhartha. Rinneadh

an fiosrúchán ar iarratas lanúin féin-fhostaithe a

bhí éirithe as, agus dúirt siad go raibh oibleagáid

orthu ranníocaíocht a dhéanamh do phinsean

seanaoise ranníocaíochta ainneoin nach

bhféadfaidís tairbhe a bhaint as nuair a bheadh

siad éirithe as. Bheartaigh an Coimisiún gur

cheart an fiosrúchán a sheoladh go

príobháideach agus go bpoibleofaí torthaí an

fhiosrúcháin. I rith na bliana, chuaigh sé i

dteagmháil leis an Roinn ábhartha chomh maith

le daoine agus le heagraíochtaí ábhartha i ndáil

leis an ábhar. Bhí an fiosrúchán ag leanacht ar

aghaidh ag deireadh na bliana.

I Márta 2005, chuir an Coimisiún tús lena dara

fiosrúchán faoi ábhar ábhartha ar iarratas ó

eactrannach a dúirt gur caitheadh go dona leis

nuair a tháinig sé i dtír ag Aerfort Bhaile Átha

Cliath in Eanáir 2003. Mar a tharla leis an gcéad

fiosrúcháin, bheartaigh an Coimisiún nár cheart

go seolfar an fiosrúchán go poiblí agus go

bpoibleofar torthaí an fhiosrúcháin. I rith na

bliana, chuaigh sé i dteagmháil leis na Ranna

agus na comhlachtaí reachtúla ábhartha chomh
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maith le daoine agus eagraíochtaí ábhartha i

ndáil leis an ábhar. Bhí an fiosrúchán ag leanacht

ar aghaidh ag deireadh na bliana.

Cúnamh a bronnadh

Bhronn an Coimisiún cúnamh dlíthiúil ar dhá

shaoránach nádúraithe de chuid na hÉireann

maidir le hiarratas víosa a diúltaíodh dá bpáiste a

bhí ina mionaoiseach agus a bhí ag iarraidh a

bheith aontaithe lena thuismitheoirí sa tír. Bhí

cúinsí an cáis as an ngnáth, agus tar éis scríobh

ag an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus

Athchóirithe Dlí ag cur ina luí air gur dóigh gur

caitheadh leis na saoránaigh de chuid na

hÉireann sa chás ar bhealach níos

neamhfhabhraí i gcomparáid le daoine eile, rinne

an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus

Athchóirithe Dlí athbhreithniú ar an gcomhad.

Thug an Roinn le fios go bhféadfadh gné

míchinnteachta a bheith ann agus gur dóigh gur

imir sé seo tionchar ar na cinnidh víosa a tógadh.

Ag leanacht ar tuilleadh comhfhreagrais leis an

gCoimisiún, d’eisigh sé víosa iontrála don pháiste

ina dhiaidh sin chun go mbeadh sé aontaithe

lena theaghlach sa Stát.

Tháinig roinnt saincheisteanna chun cinn sa chás

maidir le athaontú an teaghlaigh in Éirinn go

ginearálta agus d’ullmhaigh an Coimisiún Ráiteas

Seasaimh ar Athaontú an Teaghlaigh i nDeireadh

Fómhair 2005 agus chuir sé faoi bhráid an

Rialtais é de rér alt 8(d) den Acht Choimisiún um

Chearta Daonna, 2000. Rinne an aighneacht sin

moltaí i gcóir athchóiriú an dlí ar an mbunús go

raibh ar a laghad cúig chatagóir dlíthiúla

leitheacha atá i dteideal iarratas a dhéanamh do

bhaill teaghlaigh nach Éireannaigh iad teacht

chun cónaí in Éirinn, agus go raibh gach catagóir

ag leanacht próiseas atá bunaithe ar stádas

dlíthiúil an duine sa Stát.

Láithrithe Amicus Curiae 

Acht Choinbhinsiún na hEorpa um Chearta

Daonna

I measc na gcumarsáidí eile a fuarthas i 2005, bhí

46 fógra don Choimisiún faoi imeachtaí dlí a

bhain le saincheisteanna chearta daonna. Bhí 34

de na fógraí seo de bhun alt 6(1) d’Acht

Choinbhinsiún na hEorpa um Chearta Daonna,

2003 (an ECHRA) a forálann gur cheart an tArd-

Aighne agus an Coimisiún um Chearta Daonna a

chur ar an eolas faoi imeachtaí de réir rialacha na

cúirte sula ndéanann cúirt cinneadh an é go

ndéanfaidh sé forógra go bhfuil foráil reachtúil nó

riail dlí ag teacht salach ar oibleagáidí an Stáit

faoi fhorálacha an Choinbhinsiúin nó nach bhfuil.

Is é an cleachtas atá ann ná go bhfaigheann an

Coimisiún cóip de na pleadálacha dlíthiúla agus

go gcoinníonn an páirtí a bhfuil cúram na n-

imeachtaí acu an Coimisiún ar an eolas de réir

mar a théann an dlíthíocht ar aghaidh.

I measc na bhfógraí eile a fuarthas i 2005, bhí 10

gcóip dea-mhéine d’imeachtaí a raibh baint acu

le saincheisteanna chearta daonna nó cásanna a

chuir na cúirteanna íochtaracha faoi bhráid na
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Tábla 5: Cumarsáidí le Comhlachtaí Reachtúla

An Roinn Dlí An Roinn  An Roinn  An Garda Seirbhís Príosún Coimisiún
agus Cirt,  Gnóthaí Gnóthaí Síochána Phríosúin  Mhóinseó chun
Comhionan Eachtracha Sóisialacha  na Fiosrúchán
nais  agus agus hÉireann a Dhéanamh 
Athchóirith Teaghlaigh faoi Mí-Úsáid 
e Dlí Páistí

Fuarthas 
freagra in �� � �� �� �� �� �
am 

Déanach nó
gan freagra ar  
bith a bheith 
faighte * � �

* Tagraíonn freagra déanach do fhreagra a fuarthas 4 seachtaine tar éis an tréimhse a bhí ordaithe.



gcúirteanna uachtaracha agus 2 a bhain le

hiarratais amicus curiae. Arís, is é an cleachtas

atá ann ná go gcuireann dlíodóir ceann de na

páirtithe cóip de na pléadálacha ar aghaidh ag an

gCoimisiún.

Bhreithnigh an Coimisiún 5 iarratais nó moltaí

amicus curiae i rith na bliana agus tá siad seo

leagtha amach i Tábla 4. Tar éis dóibh a bheith

breithnithe ag Coiste Obair Cháis an Choimisiúin,

bheartaigh an Coimisiún, agus é ina shuí i seisiún

iomlánach, gan glacadh le 2 iarratas amicus

curiae a fuair sé, nuair a breithníodh iad i

gcomhthéacs a Threoirlínte Amicus Curiae (féach

thíos). Bheartaigh sé saoirse a iarradh láithriú i 3

chás amicus curiae, a raibh gaol ag ceann amháin

acu le hiarratas amicus curiae a rinneadh air.

Fennell v Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

I bhFeabhra bheartaigh an Coimisiún saoirse a

iarradh ón gCúirt Uachtarach láithriú sa chás seo,

a  bhain leis an tsaincheist de dhíshealbhuithe

tionóntaí ó thithíocht de chuid an údaráis áitiúla

faoi alt 62(1) den Acht Tithíochta 1966 (arna

leasú). I Márta, thug an Chúirt Uachtarach saoirse

don Ard-Aighne agus don Choimisiún láithriú sna

himeachtaí. Éistíodh leis an gcás in Aibreán agus

tugadh breithiúnas i mBealtaine.

Cás a bhí ann a cuireadh faoi bhráid na Cúirte

Uachtaraí ag an gCúirt Cuarda faoin méid (más

ann dó) a raibh éifeacht chúlghabhálach ag

ECHRA agus más ea, an é go gcaithfidh údarás

áitiúil fianaise a thabhairt ar aird roimh Cúirt ag

fírinniú a chinneadh deireadh a chur leis an

tionóntacht. Roimh an cás seo, breithníodh

bunreachtúlacht na reachtaíochta seo i roinnt

cásanna sna cúirteanna.

Ina aighneacht, rinne an Coimisiún an cás gur

cheart léirmhíniú leathan a thabhairt don ECHRA,

cosúil leis sin ar ghlac Teach na dTiarnaí leis de

réir Acht um Chearta Daonna na Ríochta

Aontaithe, 1998 (a raibh an ECHRA bunaithe air).

Anuas air sin, luaigh an Coimisiún Airteagail 6, 8

agus 13 den Choinbhinsiún, lena n-áirítear an

Breithiúnas de chuid Cúirt na hEorpa um Chearta

Daonna in Connors v United Kingdom

(Breithiúnas 27 Bealtaine, 2004).

Mar sin féin, nuair a cuireadh fasach láidir ina

láthair a rinne cás i gcoinne reachtaíochta a

bheith cúlghabhálach, bheartaigh an Chúirt

Uachtaraí nach raibh an ECHRA cúlghabhálach

agus gur cheart breithniú a dhéanamh ar mhéid

a éifeachta ag dáta níos deireanaí.

D’fhág an Chúirt Uachtarach oscailte an cheist

shubstainteach ar an méid a bhí an nós imeachta

díshealbhuithe a d’úsáid údaráis áitiúla ag teacht

leis an gCoinbhinsiún nuair a dúirt sé:

“It may also be seen that the summary

method whereby possession of such

dwellings may be recovered, notably in

circumstances where the tenant is regarded

as having through misbehaviour brought

about the termination of his own tenancy

and thus forfeited the right to any

alternative accommodation, may arguably

infringe certain articles of the European

Convention on Human Rights, and in

particular, Articles 6 ,8 and 13 thereof, and

also Article 1 of Protocol 1 (Protection of

property) of the Convention.”

Lawrence & daoine eile v Comhairle Bhaile Bhéal

an Átha & daoine eile

I mBealtaine, bheartaigh an Coimisiún saoirse a

iarradh ón Ard-Chúirt láithriú sa chás seo, a

bhaineann le himscrúdú ar fhorálacha an Achta

Fhorálacha Tithíochta (Ilghnéitheach), 2002 (an
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reachtaíocht a bhaineann le foghail choiriúil)

agus ábhair eile ghaolmhara, lena n-áirítear an

méid a d’fhéadfadh oibleagáid a bheith ar

údaráis áitiúla lóistín cuí a sholáthar do

theaghlaigh de chuid an Lucht Siúil. I Meitheamh,

thug an Ard-Chúirt cead don Choimisiún láithriú

sna himeachtaí. Níor éistíodh leis an gcás fós ag

deireadh na bliana.

Carmody v An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais

agus Athchóirithe Dlí, Éire agus an tArd-Aighne

I Meán Fómhair bheartaigh an Coimisiún saoirse

a iarradh ón gCúirt Uachtarach láithriú sa chás

seo agus i Samhain, thug an Chúirt Uachtarach

saoirse don Choimisiún láithriú sna himeachtaí.

Baineann an cás le himscrúdú ar an méid ar

cheart don scéim chúnamh dlíthiúil coiriúil an

leibhéal céanna ionadaíocht a thabhairt do

dhuine a bhfuil cion curtha ina leith is atá ar fáil

ag an ionchúiseamh i dtriail choiriúil. Bhí an cás

sin le héisteacht ag deireadh na bliana.

Cineálacha ‘cumarsáidí’ a fuarthas

Cosúil leis na blianta roimhe sin, d’ardaigh

cumarsáidí atá faighte ag an gCoimisiún

saincheisteanna ón réimse iomlán chearta

daonna. I dtéarmaí réimsí tosaíochta obair an

Choimisiúin, mar atá leagtha amach ina Phlean

do 2003-2006, is iad na réimsí seo:  

a) cearta sibhialta agus polaitiúla (riaradh cirt) 

b) cearta eacnamaíocha, sóisialta agus cultúrtha  

c) saincheisteanna tras-ghearrtha (lena 

n-áirítear ciníochas, inimirce, míchumas,

inscne, comhionannas agus éagsúlacht

daonna, páistí agus daoine níos sine).

I gcaitheamh na bliana i 2005 agus mar a

chonacthas i 2004, is iad cumarsáidí a bhaineann

go príomha le saincheisteanna ‘tras-ghearrtha’

an catagóir ina bhfuarthas an líon is mó

cumarsáidí i dtéarmaí réimsí lárnacha oibre an

Choimisiúin. Léirítear é seo i Tábla 6. Léiríonn

Tábla 6 freisin an líon mór cumarsáidí a

bhaineann le saincheisteanna a gcuirtear síos

orthu mar ‘eile’: is iad sin na saincheisteanna

nach dtiteann faoi réimsí lárnacha oibre an

Choimisiúin. Is samplaí díobh seo ábhair a

bhaineann go príomha le haighnis dlí

príobháideacha a bhaineann le maoin nó le

talamh, caidrimh tionsclaíocha nó dlí an

teaghlaigh.
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Áirítear le sainordú an Choimisiúin

rannpháirtíocht ar an gComhchoiste d’ionadaithe

an Choimisiúin agus Coimisiún um Chearta

Daonna Tuaisceart Éireann, mar a foráladh dó i

gComhaontú Aoine an Chéasta.  Áirítear leis

freisin comhcomhairle le comhlachtaí nó le

gníomhaireachtaí idirnáisiúnta a bhfuil eolas nó

saineolas acu i réimse chearta daonna.

An Comhchoiste

Tháinig an Comhchoiste le chéile uair amháin i

2005, an 19 Deireadh Fómhair, i mBaile Átha

Cliath.   Aontaíodh ag an gcruinniú seo fo-choiste

a bhunú chun athbhreithniú a dhéanamh ar

oibriú an Chomhchoiste chun dáta agus chun

moltaí a dhéanamh maidir le hobair i

gcomhpháirt sa todhchaí. Tháinig an fo-choiste le

chéile i mBéal Feirste an 12 Nollaig agus

aontaíodh go leagfar isteach roinnt moltaí ag an

gcéad chruinniú eile den Chomhchoiste in Eanáir

2006. Bhain na moltaí le ballraíocht den

Chomhchoiste, minicíocht cruinnithe, Buan-

Orduithe, bunú 3 fho-choiste agus foráil

acmhainní d’oibriú an Chomhchoiste.

Coiste na Náisiúin Aontaithe ar Dhíothú
Idirdealaithe Cínioch

In Eanáir, leag an Coimisiún isteach aighneacht

mionsonraithe scríofa ag Coiste na Náisiúin

Aontaithe ar Dhíothú Idirdealaithe Cínioch. I

measc na bpríomhshaincheisteanna ar leag an

Coimisiún béim orthu ina aighneacht don Choiste,

bhí stádas an Choinbhinsiúin i ndlí na hÉireann

agus forógra na hÉireann faoi Airteagal 4 den

Chonbhinsiún; na sonraí taifeadta ar an leibhéal

ciníochais in Éirinn; agus cead cainte agus caint

chiníoch. Bhreathnaigh an aighneacht freisin ar

shuíomh grúpaí áirithe cosúil leis an Lucht Siúil,

oibrithe imirceacha, iad siúd atá ag lorg dídine

agus teifigh agus an trasnú idir idirdealú bunaithe

ar inscne agus é sin atá bunaithe ar chine.
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Obair Idirnáisiúnta

I Márta, d’fhreastail an Coimisiún ar an scrúdú ar

chéad agus dara tuarascáil tréimhsiúil na

hÉireann faoi Choinbhinsiún na Náisiúin

Aontaithe ar Dhíothú gach cineál Idirdealaithe

Ciníoch sa nGinéiv. Ag an scrúdú sin, labhair an

Coimisiún leis an gCoiste ar Dhíothú

Idirdhealaithe Ciníoch de chuid na Náisiúin

Aontaithe i ndáil le gnéithe áirithe d’obair an

Choimisiúin. Ba é seo an chéad uair ar labhair

institiúid chearta daonna náisiúnta leis an

gCoiste qua institiúid chearta daonna. Ainneoin

nach bhfuil a rialacha nós imeachta athraithe go

foirmeálta ag an gCoiste, is é an an cleachtas atá

bunaithe anois go mbeidh institiúidí náisiúnta

chearta daonna ag labhairt leis an gCoiste go

díreach agus é ag déanamh scrúdaithe

foirmeálta ar thuarascálacha stáit. Chuaigh an

Coimisiún i mbun teagmhála neamhfhoirmeálta

freisin le baill Coiste ar bhonn forleathan i rith

an scrúdaithe ar thuarascálacha na hÉireann. 

Coiste na Náisiúin Aontaithe ar
Dhíothú Gach Cineál Idirdhealaithe i
gcoinneBan

In Eanáir, rinne an Coimisiún aighneacht

mionsonraithe scríofa do Choiste na Náisiúin

Aontaithe ar Dhíothú Gach Cineál Idirdhealaithe

i gcoinne Ban. In a aighneacht, leag an Coimisiún

béim ar réimsí ina bhfuil ag cliseadh ar

Bhunreacht na hÉireann aitheantas a thabhairt

do na caighdeáin atá sa Choinbhinsiún. Anuas

air sin, leag an Coimisiún suntas ar an méid

bochtanais atá ann i measc mná na hÉireann

agus ar riocht na mban sin atá ag fulaingt ó

idirdealú ilghnéitheach, lena n-áirítear mná le

míchumais, mná imirceacha, agus mná ó



mhionlaigh ciníocha agus eitneacha cosúil le

mná de chuid an Lucht Siúil agus mná níos sine.

In Iúil, d’fhreastail an Coimisiún an scrúdú ar

cheathrú agus cúigiú tuarascálacha na hÉireann

faoi Choinbhinsiún na Náisiúin Aontaithe ar

Dhíothú Gach Cineál Idirdealaithe i gcoinne Ban.

Leag sé isteach nóta gearr ag an gCoiste ag cur

síos ar roghanna féideartha maidir le seasamh

institiúidí náisiúnta chearta daonna os comhair

na gcomhlachtaí a bhíonn ag déanamh

monatóireachta ar chonarthaí. Chuaigh an

Coimisiún i mbun teagmhála neamhfhoirmeálta

freisin le baill Coiste ar bhonn forleathan i rith an

scrúdaithe ar thuarascálacha na hÉireann.

Coinbhinsiún na Náisiúin Aontaithe ar Chearta

Daoine le Míchumais

Tiomantas mór don Choimisiún i rith 2005 a bhí

sna hidirbheartaíochtai leanúnacha ag na

Náisiúin Aontaithe i Nua Eabhrac ar théacs

choinbhinsiún idirnáisiúnta molta ar chosaint

agus ar chur chun cinn cearta agus dínit daoine

le míchumais.

Is ag an gCoimisiún atá an fhreagracht laistigh

de ghrúpa réigiúnda na Eorpa d’institiúidí

náisiúnta chearta daonna comhordú a

dhéanamh ar ionchur na n-institiúidí Eorpacha sa

phróiseas idirbheartaíochta agus suímh comónta

a fhorbairt, sa chás gur féidir, ar airteagail

éagsúla an téacs a bhfuil idirbheartaíocht á

déanamh air.

Sa chomhthéacs seo, bhí an Coimisiún mar

óstach, an 16 Aibreán 2005, do chruinniú

d’institiúidí náisiúnta chearta daonna na hEorpa

ar “Roghanna Monatóireachta” don

choinbhinsiún atá molta, cruinniú a chuir ar

chumas an Choimisiúin ina dhiaidh sin téacs

aontaithe a dhréachtú agus a sheoladh ag na

Náisiúin Aontaithe. Is féidir teacht ar an téacs seo

ar láithreán ghréasáin an Choimisiún ag

http://www.ihrc.ie/conferences_&_events/events

.asp?MCID=1&MTID=38&EP=1&T=M&Print=.
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Bhí ionadaíocht ag an gCoimisiún freisin ag an

dá chruinniú de Choiste Ad Hoc na Náisiúin

Aontaithe, a bhfuil an fhreagracht aige téacs an

choinbhinsiúin a dhréactú: cúigiú Seisiún, 24

Eanáir go 4 Feabhra 2005 agus séú Seisiún, 1 go

12 Lúnasa 2005.

An Coiste Idirnáisiúnta Comhordaithe

Déanann Coiste Idirnáisiúnta Comhordaithe

d’Institiúidí Náisiúnta i gcóir Cosanta agus Cur

Chun Cinn Chearta Daonna maoirseacht, trí

Choiste Dintiúirí, ar chomhlíonadh institiúidí

náisiúnta chearta daonna (NHRIanna) go

domhanda le Prionsabail Pháras na Náisiúin

Aontaithe a bhaineann leis na hinstitiúidí seo. Tá

creidiúnú faighte ag an gCoimisiún ón gCoiste

Idirnáisiúnta a bheith ina NHRI lán-

chomhlíontach.

Feidhmíonn an Coiste Idirnáisiúnta

Comhordaithe freisin mar fhóram do chomhordú

gníomhaíochta na NHRIanna agus do phlé ar

ábhair comhleasa. Tionólann sé cruinniú bliantúil

sa nGinéiv le go dtarlódh sé ag an am céanna le

Coimisiún na Náisiúin Aontaithe ar Chearta

Daonna a bheith ag déanamh breithniú ar mhír

chlár oibre faoi NHRIanna.

Ag freastail ar an gcruinniú de Ghrúpa Comhordaithe na

hEorpa in oifigí an IHRC i mBaile Átha Cliath i nDeireadh

Fómhair 2005 bhí:

Chun tosaigh (ina suí) Maurice Manning, Uachtarán an IHRC;

Joel Thorval, Coimisiún na Fraince um Chearta Daonna agus

Uachtarán, Grúpa Comhordaithe na hEorpa;

Ina seasamh:  ….. UN; >>>>?; Marcus ….. Comhairle na hEorpa;

Morten Kjaerum, Coimisiún na Danmhairge um Chearta

Daonna agus Uachtarán, Coiste Comhordaithe Idirnáisiúnta

de na hInstitiúidí Náisiúnta um Chearta Daonna; agus Michel

Forst, Coimisiún na Fraince um Chearta Daonna. 



Bhí ionadaíocht ag an gCoimisiún ag cruinniú

bliantúil an Choiste Idirnáisiúnta Comhordaithe, a

tionóladh ar an 14 agus an 15 Aibreán. Taobh

amuigh de na gnáth-míreanna chlár oibre, bhí plé

téamúil ann ar imirce agus NHRIanna.

Grúpa na hEorpa agus Coiste Comhordaithe na

hEorpa 

Tá ceithre ghrúpa réigiúnda NHRIanna: ceann don

Afraic, do na Meiriceánna, do réigiúin na hÁise-an

Aigéin Chiúin agus don Eoraip.  An 26 Samhain

2004, thogh Grúpa na hEorpa an Coimisiún mar

cheann de cheithre ionadaí na hEorpa ar an

gCoiste Idirnáisiúnta Comhordaithe. Is iad an trí

ionadaí eile ná Institúid Chearta Daonna na

Danmhairge, Coimisiún Comhairleach na Fraince

ar Chearta Daonnna agus Coimisiún Chearta

Daonna na Gréige. 

Tá na ceithre institiúid náisiúnta ionadaíocha le

chéile ina gCoiste Comhordaithe na hEorpa do

Ghrúpa na hEorpa de na NHRIanna. Tháinig Coiste

Comhordaithe na hEorpa le chéile faoi dhó i 2005:

i bPáras an 16 Feabhra agus i mBaile Átha Cliath

an 14 Deireadh Fómhair. Bhí an cruinniú i bPáras

dírithe ar phlé ar ghníomhaíochtaí, modhanna

oibre agus treoshuíomh an Choiste sa todhchaí.

Pléadh roinnt ábhar ag an gcruinniú i mBaile Átha

Cliath, lena n-áirítear clár comhoibrithe teicniúil

molta i gcóir cruthú agus treisiú NHRIanna san

Eoraip, ról na NHRIanna i gcomhthéacs an phróisis

athchóirithe i gCoimisiún Chearta Daonna na

Náisiúin Aontaithe agus bunú molta

Ghníomhaireacht Chearta Bunúsacha an AE.

Tháinig Grúpa na hEorpa le chéile faoi dhó i rith

na bliana: sa nGinéiv an 12 Aibreán agus i bPáras

an 25 Samhain. I measc na n-ábhar a dearnadh

breithniú orthu ag an gcruinniú sa nGinéiv, bhí

Coinbhinsiún Comhairle na hEorpa ar chosc

sceimhlitheoireachta,  bunú molta

Ghníomhaireacht Chearta Bunúsacha an AE agus

na hidirbheartaíochtaí ar Choinbhinsiún na

Náisiúin Aontaithe ar chearta daoine le

míchumais. Tionóladh an cruinniú i bPáras chun

an clár comhoibrithe teicniúil molta i gcóir treisiú

NHRIanna san Eoraip a phlé.

Coiste na hEorpa ar Chearta Sóisialta

An 5 Deireadh Fómhair, bhí an Coimisiún mar

óstach ag a áitreabh do phlé oscailte le Coiste na

hEorpa ar Chearta Sóisialta ar Chairt Shóisialta na

hEorpa.

An Comh-Fóram ar Chomhionannas agus Cearta

Daonna

Tá an Coimisiún ina bhall den Chomh-Fóram ar

Chomhionannas agus Cearta Daonna, fóram ina

dtagann go leor de na comhlachtaí reachtúla

comhionannais agus cearta daonna in Éirinn agus

sa Ríocht Aontaithe le chéile. Is iad na baill eile ná

an tÚdarás Comhionannais, Coimisiún um

Chearta Daonna Tuaisceart Éireann, Coimisiún

Chomhionannais Tuaisceart Éireann agus an

Coimisiún um Chomhionannais Ciníoch, an

Coimisiún um Chearta Míchumais agus an

Coimisiún um Chomhdheiseanna sa mBreatain.

Bhí ionadaíocht ag an gCoimisiún freisin ag

cruinniú den Fhóram i mBéal Feirste an 6

Bealtaine ag oifigí an Choimisiúin Comhionannais

Tuaisceart Éireann.

Bhí ionadaíocht ag an gCoimisiún freisin ag dá

chruinniú réigiúnda sa mBreatain, ceann i nDún

Éideann an 7 Meitheamh agus ceann in Cardiff an

14 Deireadh Fómhair.
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Príomhfheidhmeannach

Forálann an reachtaíocht a bhunaigh an

Coimisiún go mbeidh príomhfheidhmeannach ag

an gCoimisiún a dhéanfaidh bainistíocht agus

rialú ar fhoireann, riarachán agus gnó an

Choimisiúin agus a chomhlíonfaidh a leithéid

d’fheidhmeanna eile a d’fhéadfadh a bheith

tugtha dó nó di. I mí Iúil 2004, tharmlig an

Coimisiún don phríomhfheidhmeannach a

bhfeidhmeanna faoi ailt 9(1)(b) agus 10 d’Acht

Choimisiúin um Chearta Daonna, 2000 i ndáil le

hiarratais ar fhiosrúchán agus iarratais do

chúnamh. I 2005, ba í an Dr. Alpha Connelly an

príomhfheidhmeannach.

Foireann

Forálann an reachtaíocht a bhunaigh an

Coimisiún freisin go gceapfaidh an Coimisiún

baill foirne. I 2005, bhí 10 ball foirne ag an

gCoimisiún.   Is iad sin:

• Riarthóir (Airgeadas agus Acmhainní Daonna),

David Carolan

• Oibrí Cáis Cúnta, Gerry Finn

• Oifigeach Cúnta Athbhreithniú Reachtaíochta

agus Polasaí, Róisín Hennessy

• Oifigigh Cléireachais, Hazel Murphy agus Claire

McCann. An 4 Iúil 2005, tháining Lesley O’Neill

in áit Hazel Murphy, agus ar an dáta céanna

chuir Claire McCann tús le sos gairme agus

tháinig Carol Waters ina háit ar feadh tréimhse

an tsosa gairme.

• Oifigeach Deasc, Teuta Bytyqi-Forde

• Riarthóir Ginearálta, Gavin McSpadden

• Oibrí Cáis Sinsearach, Des Hogan

• Oifigeach Feasachta Sinsearach Chearta

Daonna, Mary Ruddy

• Oifigeach Sinsearach Athbhreithniú

Reachtaíochta agus Polasaí, Liam Herrick.
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Seirbhísí Corparáideacha
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Struchtúr Foirne

Bhí folúntas ann
maidir leis an
bpost seo le

haghaidh cuid
de 2005. Ghlac
Lesley O’ Neill
leis an bpost i
mí Iúil 2005. 
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Córas Bainistíochta agus Forbartha
Feidhmiúcháin (PMDS)

Tosaíodh ar Chóras Bainistíochta agus Forbartha

Feidhmiúcháin go luath i 2004, inar ghlac gach ball

foirne páirt i rith na bliana. Lean sé ar aghaidh i

2005 agus ceapann gach ball foirne go raibh

tairbhe le baint as.

Oiliúint Foirne

Tá an Coimisiún tiomanta a fhoireann a fhorbairt

tuilleadh.  Mar chuid den tiomantas seo i rith

2005, d’fhreastal baill foirne ar na cúrsaí seo a

leanas, i measc cinn eile:

• Bainistíocht Airgeadais (IPA) (Baile Átha Cliath)

• Oiliúint san Acht um Shaoráil Faisnéise (Baile

Átha Cliath)

• Oideachas i gCearta Daonna (Fondúireacht

Chearta Daonna Ceanada)

• Scoil Samhraidh i gCearta Mionlach (Gaillimh)

• Dianchúrsa ar Indlíthíocht Cearta Eacnamaíocha,

Sóisialta agus Cultúrtha (An Fhionlainn)

Polasaithe a bhaineann leis an
bhfoireann

I rith na bliana, tionscnaíodh an polasaí nua seo a

leanas maidir le foireann:

• Polasaí ar shaoire speisialta don fhoireann gan

pá i gcóir sos gairme

I rith na bliana, rinneadh athbhreithniú agus

nuashonrú ar na polasaithe seo a leanas maidir

le foireann:

• Polasaí Foirne maidir le húsaid an ngréasáin

ríomhaireachta, ríomhphoist agus an idirlín. 

• Polasaí Tís

• Polasaí le dul i ngleic le Custaiméirí atá Maslach

nó Ionsaitheach agus leis an Suaitheadh Intinne

don Fhoireann 

• Polasaí Comhionannais

• Polasaí Sláinte agus Sábháilteachta

Teicneolaíocht Faisnéise

Tá an Coimisiún tiomanta infrastruchtúr TF nua-

aimseartha agus ar ard-chaighdeán a choinneáil,

agus tacaíocht curtha ar fáil dó ag gnólacht

comhairleoirí seachtracha.

I rith 2005, bhain an Coimisiún úsáid as

teicneolaíocht bhaincéireachta ar-líne chun

íocaíochtaí tuarastail agus íocaíochta eile a

dhéanamh agus go luath i 2006, d’athraigh sé go

ROS (Seirbhís Ar-Líne na gCoimisnéirí Ioncaim)

chun tuairisceáin cánach a dhéanamh don

Bhailitheoir Ginearálta.

Láithreán Ghréasáin

Seoladh láithreán ghréasáin an Choimisiúin

(www.ihrc.ie) i Nollag 2003 agus déantar

nuashonrú air ar bhonn leanúnach. Tá

Comhlíontacht Leibhéal Double-A le Treoirlínte

Inrochtanachta Clár Ghréasáin 1.0 ag láithreán

ghréasáin an Choimisiúin.

Is féidir le cuairteoirí ag an láithreán ghréasáin

clárú le haghaidh tuairiscí nuashonraithe rialta

faoi obair an Choimisiúin. I 2005, bhí níos mó ná

dhá oiread cuairt ar láithreán ghréasáin an

Choimisiúin i gcomparáid le 2004, 102,833 i

gcomparáid le 49,523 an bhliain roimhe sin.

Taispeánann an Tábla seo a leanas anailís de réir

míosa ar chuairteanna go dtí an láithreán

ghréasáin i 2005.



Ginéaralta

Achtanna Um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003

Tá imeachtaí curtha i bhfeidhm ag an gCoimisiún

chun a chinntiú go bhfuiltear ag cloí le

hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003.

An tAcht Um Phras-Íocaíochtaí 1997

Ní raibh gá don Choimisiún aon ús a íoc i 2004

faoin Acht um Phras-Íocaíochtaí 1997.

Achtanna Um Eiticí in Oifig Phoiblí, 1995 go 2001

Rinne an Coimisiún, ag a gcruinniú iomlánach in

Eanáir 2004, formheas ar Chlár de Spéiseanna na

gCoimisinéirí. Tá an tUachtarán agus na

Coimisinéirí faoi réir ag ceanglais na nAchtanna

um Eiticí in Oifig Phoiblí, agus tá ráitis chuí spéise

comhlánaithe acu i 2004. Tá a gcuid dualgas de

réir reachtaíocht oifige poiblí maidir le heiticí

curtha in iúl don fhoireann ábhartha a bhfuil

ceapacháin áirithe acu.

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Tá nósanna imeachta curtha in áit ag an

gCoimisiún chun comhlíontacht leis an

reachtaíocht a chinntiú sa mhéid is a bhaineann

sé leis an gCoimisiún

Leabharlann

Bhunaigh an Coimisiún leabharlann bheag i

2004, agus fostaíodh leabharlannaí ar bhonn

pháirt-aimseartha chomhairleoireachta chun

ceannach na leabharlainne a rangú agus a

chomhadú agus an leabharlann a rith.
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EMILIE JOLIE, LEABHARLANNAÍ PÁIRT-AIMSEARTHA.

Airgeadas

Córas Rialuithe Airgeadais Inmheánacha

Tugann an córas rialaithe airgeadais inmheánach

cinnteacht réasúnta go bhfuil sócmhainní á

gcosaint, go bhfuil idirbhearta á n-údarú agus a

dtaifeadadh i gceart, agus go gcoscfar earráidí

ábharacha nó neamhrialtachtaí eile nó go n-

aimseofar iad ar bhonn tráthúil.

Tá céimeanna tógtha ag an gCoimisiún chun a

chinntiú go bhfuil timpeallacht rialaithe chuí ann

trí fhreagrachtaí a shainmhíniú, trí nósanna

imeachta foirmeálta a bhunú agus trí chultúr

cuntasachta a fhorbairt.

Tá an córas rialaithe airgeadais inmheánach

bunaithe ar chreatlach d’fhaisnéis bainistíochta

rialta, nósanna imeachta riaracháin lena n-

áirítear scaradh dualgas, mar aon le tarmligean

agus cuntasacht. Áirítear leis córas buiséidithe

cuimsitheach agus buiséad bliantúil atá

aontaithe agus athbhreithnithe.

Déantar athbhreithnithe rialta ar thuairiscí

bliantúla airgeadais chun na figiúrí a bhí ann a

chur i gcomparáid leo siúd a bhí tuartha.



Cuireann an Coiste Airgeadais agus Iniúchta an

Coimisiún ar an eolas faoi ábhair a bhaineann le

rialú airgeadais inmheánach.

Ráiteas Freagrachta an Choimisiún um Chearta

Daonna don bhliain dár críoch 31 Nollaig 2005 

Éilítear ar an gCoimisiún ráitis airgeadais a

úllmhú do gach bliain airgeadais a thugann

léargas fíorcheart ar staid ghnóthaí an

Choimisiún um Chearta Daonna agus ar ioncam

agus ar chaiteachas don tréimhse sin.

Agus é ag ullmhú na ráitis sin, éilítear ar an

gCoimisiún:

• beartais cuntasaíochta feiliúnacha a roghnú

agus iad a chur i bhfeidhm go

comhsheasmhach

• breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh

atá réasúnta agus stuama 

• aon imeacht ábharach ó chaighdeáin

cuntasaíochta infheidhmithe a nochtadh agus

a mhíniú, agus

• ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn ghnóthas

leantach mura bhfuil sé míchuí glacadh go

leanfaidh an Coimisiún um Chearta Daonna ar

aghaidh.  

Tá an Coimisiún um Chearta Daonna freagrach as

taifid cuntasaíochta cearta a choinneáil a

nochtann ag aon am suíomh airgeadais an

Choimisiún um Chearta Daonna le cruinneas

réasúnta agus a chuireann ar a chumas a

chinntiú go gcomhlíonann na ráitis airgeadais le

Alt 16 d’Acht Choimisiún um Chearta Daonna

2000. Tá sé freagrach freisin as sócmhainní an

Choimisiúin um Chearta Daonna a chosaint agus

mar sin as céimeanna réasúnta a thógáil chun

calaois agus neamhrialtachtaí eile a chosc agus a

aimsiú.

Ráiteas Bheartais agus Phrionsabail
Cuntasaíochta

Ginearálta

Faoi iamh sa Tuarascáil Bhliantúil seo, tá an t-

ioncam iomlán a fuarthas don bhliain agus

anailís ar chaiteachas. Ullmhaítear cuntais an

Choimisiúin de réir alt 16 d’Acht Choimisiún um

Chearta Daonna, 2000, agus tíolactar iad i

bhfoirm dréachta don Ard-Reachtaire Cuntais

agus Ciste le haghaidh a n-iniúchta. 

Deontas

De réir alt 22 d’Acht Choimisiún um Chearta

Daonna, 2000, faigheann an Coimisiún deontas

bliantúil ón Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais

agus Athchóirithe Dlí. Ag tosnú i 2004, ba

deontas-i-gcúnamh a bhí sa deontas seo. 

Tréimhse na Ráitis Airgeadais

Cuimsíonn na Ráitis Airgeadais an tréimhse ó 1

Eanáir go 31 Nollaig 2005.

Bunús Cuntasaíochta

Ullmhaítear na Ráitis Airgeadais ar bhonn

faibhrithe faoi chomhghnás an chostais stairiúil

sa bhformáid atá faofa ag an Aire Dlí agus Cirt,

Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, agus de

réir an chaighdeáin cuntasaíochta atá a nglactar

leis go ginearálta.

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe

Déantar dímheas a áireamh ar mhaithe le costas

sócmhainní seasta inláimhsithe a dhíscríobh thar

a saoil úsáideach measta mar seo a leanas:

Foirgneamh: 25 bliain SL

Trealamh Oifige: 20% RB

Fearas agus Feistis: 20% RB
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CUNTAS BRABÚIS AGUS CAILLTEANAIS

An Bhliain dár Chríoch 31 Nollaig 2005

€ €

Ioncam

An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais 

agus Athchóírithe Dlí, 

Vóta 19, Fotheideal B2 1,894,000

Aistriú don Chuntas Caipitil (8,849)

Amúchadh Deontas sa mbliain 34,325 25,476

Ús Bainc Infhála 781 

Ioncam Iomlán don Bhliain 1,920,256

Achoimre Caitheachais

Tuarastail (i) 784,004

Táillí (ii) 177,854

Iniúchadh 7,200

Glanadh 7,512

Taighde/ Comhairleacht 27,830

Comdháil 35,159

Árachas  18,972

TF 8,272

Caiteachas Dlíthiúil. 13,582

Leabharlann 10,775

Teas/Soilsiú 9,823

Postas/Teachtairí 6,240

Oifig 42,359

Áitreabh 264,509

Priontáil     §63,990

Teileacumarsáid   13,665

Oiliúint 4,760

Taisteal agus Liúntais Cothaithe 83,503

Dímheas 34,325

Muirir Bainc 536

Caiteachas Iomlán 1,618,782

Barrachas / (Easnamh) don bhliain 301,475

Iarmhéid Tugtha ar Aghaidh ó 2004 512,765

Iarmhéid Curtha ar Aghaidh ag deireadh na bliana 814,240
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CLÁR COMHARDAITHE

Amhail an 31 Nollaig 2005

€ €

Sócmhainní Seasta (v) 314,691

Sócmhainní Reatha

Airgead sa mbanc agus ar lámh 881,822

Feichiúnaithe (vi) 10,488

892,310

Dliteanais Reatha

Creidiúnaithe agus Faibhrithe  (vii) (78,072)

Glan-Sócmhainní Reatha 814,239

Glan-Sócmhainní 1,128,930

Ionadaithe ag

Cuntas Caipitil ar oscailt 340,166

Aistrithe ó (do) Ioncam & Caiteachas

Ioncam a úsáideadh chun sócmhainní seasta 

a éadáil/(a dhiúscairt) 8,849

Deontas amúchta sa mbliain (34,325)

(25,476)

Cuntas Caipitil ar dúnadh 314,690

Barrachas/ (Easnamh) Ioncaim & Caiteachais 814,240

1,128,930
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(v) Sócmhainní Seasta

Foirgnimh Trealamh Fearas Iomlán 

SL Thar  

25 Bliain 20% RB 20% RB 

Costas

Iarmhéid 1 Eanáir 246,375 81,216 87,132 414,723

Breisithe 0 7,065 1,784 8,849

Diúscairtí 0 0 0 0

Iarmhéid 31 Nollaig 246,375 88,281 88,916 423,572

Dímheas Carntha

Iarmhéid 1 Eanáir 19,710 26,399 28,447 74,556

Muirear don bhliain 9,855 12,376 12,094 34,325

Amhail an 31 Nollaig 2004 29,565 38,775 40,541 108,881

Glan-Luach Leabhar

Iarmhéid 31 Nollaig 2005 216,810 49,506 48,375 314,691

Nótaí do na Ráitis Airgeadais

(i) Tuarastail

De réir alt 18 d’Acht Choimisiún um Chearta

Daonna, 2000, féachfaidh an Coimisiún do

threoirlínte an Rialtais nó do threoirlínte atá

aontaithe go náisiúnta nuair atá sé ag déanamh

cinneadh maidir le luach saothair a fhoireann nó

liúntais eile. Comhlíonfaidh an Coimisiún le haon

treoir maidir lena a leithéid de luach saothair,

liúntais, téarmaí nó coinníollacha a d’fhéadfadh an

tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus

Athchóirithe Dlí a thabhairt don Choimisiún le

toiliú an Aire Airgeadais.

Le hais tuarastail foirne, áirítear le figiúr na

dtuarastal íocaíocht bhliantúil don Uachtarán arna

faomhadh ag an Rialtas, atá cóibhéiseach leis sin

atá ag Breitheamh de chuid na hArd-Cúirte.

(ii) Taillí Choimisinéirí

Tá taillí de € 12,697 iníoctha do gach duine de na

14 Coimisinéirí.

(iii) Aoisliúntas

De réir alt 20 d’Acht Choimisiún um Chearta

Daonna, 2000, cuireadh scéim aoisliúntais faoi

bhráid an Aire agus d’aontaigh an tAire Airgeadais

i Márta 2003 go bhfeidhmeofar scéim molta an

Choimisiúin chomh luath agus is féidir.

(iv) Léas Oibríochta

Tá léas 25 bliain ag an gCoimisiún ó 17 Samhain

2003, maidir le lóistín oifige i Teach Jervis.  Is é €

213,357 costas bliantúil an léasa, agus bíonn

athbhreithniú cíosa ann gach cúig bliana.
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(vi) Feichiúnaithe

2005

Feichiúnaithe 400

Iasacht Foirne 0

Réamhíocaíochtaí 10,088

10,488

(vii) Creidiúnaithe & Faibhrithe laistigh de 1 bliain

2005

Creidiúnaithe Trádála - 

(Ceannaigh iníoctha ag deireadh bliana) 11,609

ÍMAC/ASPC 18,667

Taillí iníoctha do Bhaill an Choimisiúin 25,776

Faibhrithe 22,113

78,164
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AGUISÍN 1
BEATHÁISNÉISÍ BHAILL AN CHOIMISIÚIN

MANNING, Maurice (Uachtarán)

Ceapadh an Dr Maurice Manning mar Uachtarán

an Choimisiúin i Lúnasa 2002.

Tá cúlra acadúil ag an Dr Manning agus bhí sé i

mbun léachtóireachta roimhe seo i gColáiste na

hOllscoile BÁC agus ina ollamh cuartaíochta in

Ollscoil Phárais (Vincennes) agus Ollscoil Florida

Theas. Is ball é de Sheanad Ollscoil Náisiúnta na

hÉireann, d’Údarás Rialaithe Coláiste na

hOllscoile BÁC agus bhí sé ina bhall d’Údarás

Rialaithe Institiúid Ollscoil na hEorpa i

bhFlorence.

Tá go leor leabhar scríofa ag an Dr. Manning faoi

pholaitíocht nua-aimseartha na hÉireann. Bhí sé

ina bhall den Oireachtas ar feadh bliain agus

fiche ag freastal sa Dáil agus sa Seanad. Bhí sé

ina bhall d’Fhóram Nua na hÉireann agus Eagras

Idir-Pharlaiminte na hÉireann agus na Breataine.

Bhí sé ina Cheannaire ar an Seanad agus ina

Cheannaire ar an bhFreasúra freisin. 

BINCHY, William

Tá An tOllamh Binchy ina Ollamh Dlí Regius i

gColáiste na Trionóide, BÁC. Bhí sé ina

chomhairleoir speisialta dlí, Leasú Dlí Teaghlaigh,

don Roinn Dlí, agus reachtaíocht á ullmhú faoi

chothú teaghlaigh, cosaint an tí theaghlaigh

agus foréigean tí. Thug sé comhairle, mar

Chomhairleoir Taighde chuig Coimisiún um

Leasú Dlí, faoi leasú dlí bainteach le stádas páistí.

Bhí sé mar ionadaí na hÉireann ag Comhdháil

Hague faoi Dhlí Idirnáisiúnta Príomháideach i

réimsí pósta agus uchtadh idir-thíortha. Bhí sé

rannpháirteach go háirithe i ndíospóireacht

phoiblí faoi cheisteanna cearta daonna, lena n-

áirítear cinn bainteach le colscaradh,

ginmhilleadh, Lucht Siúil agus dídeanaithe. Bhí

sé rannpháirteach i gclár faoi bhunreachtúlacht

do dhlínse Tanzania a tionóladh i nDar es

Salaam, tá sé ina chomheagraitheoir ar chlár

traenála do ghiúistíocht Botswana agus

eagraíonn sé ceardlann bhliantúil Afraiceach ar

bhunreachtúlacht do Phríomhbhreithiúna agus

dlínse sinsearach stát Afraiceach i gColáiste na

Tríonóide BÁC atá ar siúl le hocht mbliana anois.

Bhí sé ina Chomhalta Cuartaíochta i gColáiste

Corpus Christi Cambridge do téarma na Féile

Míchíl 2002 agus bhí sé ina bhall de choiste

Hederman chun athbhreithniú a dhéanamh ar

na hAchtanna um Choireanna in aghaidh an

Stáit, a chur tuairisc ar fáil i mBealtaine 2002. 
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BRAIDEN, Olive

Is iarStiúrthóir ar Ionad aothú éignithe í Olive

Braiden. Bhí sí i mbun feachtais chun

reachtaíocht i réimse éignithe agus míúsáid

ghnéis in aghaidh pháistí a leasú. Chuir sí tús

agus d’fhoilsigh sí taighde faoi dhlí éignithe san

AE. Bhunaigh sí cláir thraenála d’oibrithe pobail

san Iar-Iúgslaív. Tá na cláir seo i bhfeidhm fós tar

éis an choghaidh i Kosovo. Is ball boird í den

tSeirbhís Cúirteanna, Bord Comhairliú Dlíthiúil

agus is cathaoirleach í ar an ngníomhaireacht

Aothú Toirchis agus ar an gComhairle Ealaíon.

Bhí sí ina ball de go leor Páirtithe Oibre Rialtais

agus Coistí Stiúrtha agus ina ball bunaithe

d’UNIFEM. Bhí sí ina cónaí, thar thréimhse de

chúig bliana déag, sa Spáinn, sa Fhrainc, sa

Bheilg, sa RA, sna Bahámaí agus sa Téalainn.

Bhain sí M.Phil i staidéir Inscne amach le déanaí

ó Choláiste na Trionóide, BÁC. 

COLLINS, Martin

Is Stiúrthóir Cúnta é Martin Collins ar Ionad

Pavee Point an Lucht Siúil. Tá taithí fhorleathan

aige in obair phobail leis an Lucht Siúil le 17

bliain anuas. Is iarbhall é de Tascfhórsa an

Rialtais ar an Lucht Siúil a bhreathnaítear air mar

bhunchloch maidir le hanailís agus creatlach nua

a chur ar fáil do ghníomhú ar fhadhbanna a

bhíonn ag an Lucht Siúil. Bhí sé ina bhall de

Choiste Monatóireachta a bunaíodh chun

monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm

Tuairisc an Tascfhórsa 1995. Is ball bunaithe é

freisin de Ghluaiseacht Lucht Siúil na hÉireann

ina bhfuil ballraíocht de thar 80 grúpa Lucht

Siúil. Tá sé rannpháirteach, tríd a chuid oibre le

Pavee Point, le traenáil frithchiníochas a

sholáthar do réimse leathan gairmeanna lena n-

áirítear na Gardaí, na múinteoirí agus oibrithe

sóisialacha. Bhí sé rannpháirteach go gníomhach

freisin san fheachtas do theacht isteach

reachtaíocht fhrithleatrom, an tAcht um Stádas

Cothrom agus an tAcht um Fhostaíocht

Chothrom a thug deis leighis don Lucht Siúil don

chéad uair riamh maidir le leatrom

mídhleathach. 
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DALY, Robert

Is saineolaí é an tOllamh Daly maidir le Míordú

Strus Iar-coscrach, maidir le tionchar síciatrach

ceistiúcháin agus ciaptha agus maidir le gnéithe

leighis cearta daonna go ginearálta. Rinne sé

ionadaíocht roimhe seo do Rialtas na hÉireann

chuig Coimisiún na hEorpa um Chearta Daonna

sa chás ciaptha in aghaidh an RA, bhí sé ina bhall

de Bhord Comhairle Leighis Amnesty

International a bhain amach duais shíochána na

hEorpa, thug sé comhairle d’Aontas Saoirsí

Sibhialta Mheiriceá agus bhí sé ag obair do

dhaoine a bhí gortaithe de bharr mhíúsáide i

Stáit Mheiriceánacha Theas agus Cogaidh na

mBalcán. Rinne sé luacháil ar chláir de chuid

Choimisiún na hEorpa agus Comhairle na hEorpa

i go leor codanna den domhain. Bhí sé ina

thraenálaí freisin don Choiste um Chosc Ciaptha,

d’oibrithe cearta daonna i gcoimhlint Kosovo ‘srl.

Bhí sé ina fhinné saineolach ar go leor cásanna

bainteach le cearta daonna ar dhá thaobh na

teorann agus sa RA. Tá sé ar Choiste Cumann

Síciatrach Domhanda faoi láthair ag plé le

líomhaintí míúsáide agus mar Chathaoirleach

Rannóg na hÉireann do Choláiste Ríoga na

Síciatraithe. Thug sé comhairle don Aire Sláinte

faoi athruithe sa Dlí Sláinte Meabhraí. Bhí sé ina

Deán Leighis agus ceannaire ar Roinn Síciatrach i

gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, Stiúrthóir

Clinice i mBord Sláinte an Deiscirt agus mar bhall

den Chomhairle um Thaighde Leighis.

EGAN, Suzanne

Tá Suzanne Egan ina léachtóir i nDlí Cearta

Daonna Idirnáisiúnta agus Eorpach i nDámh an

Dlí i gColáiste na hOllscoile, BÁC ó 1992 i leith. Is

abhcóide cáilithe í agus tá céim mháistreachta i

nDlí aici ó Scoil Dlí, Osgoode Hall i Toronto. Bhí sí

ina Maor Dlíthiúil ar ionad neamhspleách

taighde ar dhlí agus polasaí teifigh i gCeanada

(1989 – 1991) agus Cúntóir Taighde ag Coimisiún

um Leasú Dlí in Éirinn sula raibh sí ina léachtóir i

gColáiste na hOllscoile, BÁC. Is ball bunaithe í de

Ghrúpa Polasaí um Chosaint Teifeach in Éirinn,

grúpa neamhspleách dlíodóirí, lucht acadúil agus

daoine eile atá ag obair i réimse dlí agus polasaí

teifeach. Is iarbhall í freisin den Choiste

Feidhmeannach de Chomhairle Teifeach na

hÉireann. D’fhoilsigh sí go leor bainteach le

réimse na gcearta daonna, maidir le dlí agus

polasaí teifeach ach go háirithe.
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FARRELL, Michael

Bhí baint mhór ag Michael Farrell i ngluaiseacht

na gCearta Daonna i dTuaisceart na hÉireann

sna 60dí agus bhí sé i mbun feachtais faoi go

leor cearta sibhialta agus Cearta Daonna le

tríocha bliain anuas. Bhí sé rannpháirteach i

bhfeachtais do Sheisear Birmingham agus

daoine eile a d’fhulaing de bharr mí-riaradh dlí

sna 80dí agus i bhfeachtas in aghaidh

chinsireacht pholaitiúil faoi Alt 31 den Acht

Craoltóireachta. Bhí sé ina Leaschathaoirleach

agus ansin ina chomhchathaoirleach ar

Chomhairle na hÉireann do Shaoirsí Sibhialta

don chuid is mó de na 90dí agus bhí sé

rannpháirteach i bhfeachtais maidir le cearta

daoine aeracha, colscaradh, dlíthe cothromais,

cearta teifeach, in aghaidh ciníochais, agus

maidir le háireamh Coinbhinsiún na hEorpa ar

Chearta Daonna i ndlí na hÉireann.Tá M.Sc i

bPolaitíocht aige agus bhí sé ina iriseoir agus ina

údar. Is dlíodóir anois é agus bhí sé

rannpháirteach i gcásanna a tugadh chuig Cúirt

Eorpach na gCearta Daonna agus eagraíochtaí

idirnáisiúnta eile. Rugadh agus tógadh i gCo.

Dhoire é, mhair sé i mBéal Feirste ar feadh 20

bliain sula bhog sé go BÁC áit ina bhfuil sé ina

chónaí anois.

HARDING CLARK, Maureen 

Cháiligh Maureen Harding Clark ina habhcóide i

mBÁC i 1975 tar éis di oideachas ollscoile a bhaint

amach i Lyons, OBÁC, Coláiste na Tríonóide agus Óstaí

an Rí. Chuaigh sí i mbun a ceird ar Chuaird an

OirDheiscirt ar dtús agus ansin ina hAbhcóide

Sinsearach i mBÁC ó 1991 i leith. Bhí cleachtadh

cuimsitheach dlí bunaithe aici le saineolas sa Dlí

Coiriúil agus Neamart Leighis Ghníomhaigh sí ar son

chlanna an mharbhánaigh ag go leor binsí

fiosrúcháin agus ghníomhaigh sí ar son an Rialtais i

go leor cásanna páistí le riachtanais speisialta.

Bhí sí ar Chomhairle an Bharra agus í mar Abhcóide

Sinsearach. Ba í ceann de na Céad Breithimh ad Litem

ag an bhFiosrúchán Idirnáisiúnta Coiriúil ar son an

IarIúgosláv sa Hague. Toghadh í agus í mar

Bhreitheamh de chuid an ICTY mar Bhreitheamh den

Chúirt Idirnáisiúnta Coiriúil agus ghlac sí leis an

mionn ar Márta 11 2003. Ceapadh í chun freastal

mar Bhreitheamh Trialach agus glacfaidh sí leis na

dualgais seo nuair a bheas an chéad cás tar éis na

céimeanna réamhthrialach agus achomhairc a chur i

gcrích. I gcoitinne le Breithimh Thrialacha eile an ICC

níl a post lán-aimseartha tosaithe aici fós agus tá sí

rannpháirteach i rialacha nua cleachtais a

athbhreithniú agus a scríobh don Chúirt.

Bhí Maureen Clark rannpháirteach go forleathan i

gCláracha For-rochtana don Chúirt ó ceapadh í.

Thaistil sí go dtí’n tSíle, SAM, RA agus go leor

príomhchathracha Eorpacha chun ceisteanna ICC a

phlé le breithimh, polaiteoirí, lucht acadúla agus mic

léinn. Tá sí rannpháirteach i bhfiosrúchán don Roinn

Sláinte agus Leanaí faoi láthair. Nuair a bheas an

fiosrúchán críochnaithe tá sí ag súil a post a thosnú

leis an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta a phléann le

coireanna cogaidh, cinedhíothú agus coireanna in

aghaidh daonnachta.
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KELLY, Nuala

D’oibrigh Nuala Kelly ag leibhéal náisiúnta agus

idirnáisiúnta chun meas agus cur i bhfeidhm

cearta daonna a chinntiú do imirceoirí

Éireannacha agus príosúnaithe thar lear.

Chabhraigh sí chun comhordú a dhéanamh ar

fheachtais chun cearta Seisear Birmingham,

Ceathrar Guildford, Clann Mhaguidhir, agus

daoine eile a sáraíodh ar a gcearta, a cheartú

agus chuir sí cás seirbhíse le chéile do chuile

phríosúnach thar lear.

Leanann sí ag obair ar thograí bainteach le

príosúnaithe mar shampla Expac agus an

tIontaobhas Oideachasúil, eagras trasteorann a

dháileann deontais do hiarphríosúnaithe maidir

le hoideachas agus traenáil. Bíonn sí i mbun

obair thaighde agus chomhairlithe freisin ag

díriú ar cheisteanna príosúin, imirce agus polasaí

sóisialach.

Bhí sí rannpháirteach san Fhóram do Shíocháin

agus Athmhuintearas agus ina ball den Fhóram

Comhairlithe do Chlár Síochána an AE. Bhí sí ina

ball freisin de Ghrúpa Oibre Cearta Daonna do

Chirt agus Síocháin agus ina ball den bhord den

Ionad Taighde agus Leatrom atá bunaithe i

mBéal Feirste.

Fuair sí a cuid oideachais in Ollscoil na Banríona,

Béal Feirste, tá MSSc i Socheolaíocht aici agus

rinne sí traenáil abhcóideachta cearta daonna

idirnáisiúnta in Ollscoil Columbia i Nua Eabhrac.

Bhí sí ag múineadh ar chúrsaí cearta daonna

agus oideachas aosach agus rannpháirteach i

bhfeachtais faoi chearta ban agus pobail.

McGRORY, Clodach

Rugadh Clodach McGrory i mBéal Feirste. Bhain

sí céim i nGaeilge amach i gColáiste na Tríonóide,

BÁC, i 1986 agus teastas i staidéir dhlí

ghairmiúla agus LLM i gCearta Daonna agus Dlí

Éigeandála ó Ollscoil na Banríona, Béal Feirste.

Bhí sí ag obair ina habhcóide i dTuaisceart na

hÉireann agus ina dhiaidh sin in Ionad Dlí

Thuaisceart na hÉireann. Bhí sí ina ball

gníomhach den ENR bunaithe i mBéal Feirste, an

Coiste um Riarachán Cirt.

I 1997, ceapadh í chuig an gCoiste Caighdeánach

Comhairlithe um Chearta Daonna i dTuaisceart

na hÉireann.

Tar éis Chomhaontas Aoine an Chéasta ceapadh í

ina Coimisinéir Athbhreithniú Pionóis. Bhí

freagracht aici sa phost seo do shaorú

phríosúnaithe faoin reachtaíocht éigeandála i

dTuaisceart na hÉireann.

Tá ceapachán páirt-aimseartha dlíthiúil aici mar

Chathaoirleach ar Bhinsí Fiosrúcháin faoi

Shlándáil Shóisialach ó Bhealtaine 2002.

Ceapadh í chuig Coimisiún Athbhreithniú Pionós

Saoil,  eagras neamhspleách a dhéanann cinnidh

maidir le saorú príosúnaithe saoil, a cuireadh i

bpríosún faoi reachtaíocht nach reachtaíocht

éigeandála i dTuaisceart na hÉireann é, i Iúil

2002.
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Ní AOLÁIN, Fionnuala

Is Ollamh Dlí in Institiúid Idirthréimhsiúil Ollscoil

Uladh agus Ollamh Cuartaíochta chuig Scoil Dlí

Ollscoil Minnesota í an tOllamh Fionnuala Ní

Aoláin. Bhí sí roimhe seo ina Scoláire

Cuartaíochta chuig Scoil Dlí Harvard (93-94);

Comhpháirtí i nDlí i Scoil Dlí Columbia (94-96);

Ollamh Cuartaíochta i Scoil Ghnóthaí

Idirnáisiúnta agus Poiblí in Ollscoil Columbia (96-

00); Ollamh Cúnta Dlí in Ollscoil Eabhrách (97-

99) agus Comhpháirtí Cuartaíochta in Ollscoil

Princeton (01-02). Luíonn a cuid spéiseanna

teagaisc agus taighde i réimsí dlí idirnáisiúnta

agus dlí cearta daonna idirnáisiúnta.Tá go leor

foilsithe aici i réimse cumhachtanna éigeandála,

rialachán coimhlinte, agus foiréigean bunaithe ar

ghnéas in am cogaidh. Is ball tofa í de Choiste

Feidhmiúchán don Choiste ar Riarachán Cirt atá

bunaithe i mBéal Feirste agus is ball freisin í de

Chomhairle na hÉireann do Shaoirsí Sibhialta. Ba

ionadaí í roimhe seo don Ionchúisitheoir ag Binse

Fiosrúcháin Coiriúil Idirnáisiúnta don Iar-Iúgslaív

ag trialacha coireanna cogaidh baile i mBosnia

(96-97). Cheap Rannóg na NA maidir le chur

chun cinn Ban í mar Shaineolaí Speisialta chun

cothromas inscne a chur chun cinn in am

coimhlinte agus síochána. Is cainteoir dúchais

Gaeilge í.

O’HIGGINS, Tom

Is cuntasóir cairte é Tom O’Higgins agus céim

eacnamaíochta agus staire aige ó Choláiste na

hOllscoile BÁC agus i mbainistíocht Acmhainní

daonna ó Scoil Ghnó Sheffield. Is iarUachtarán é

ar Insitiúid na gCuntasóirí Cairte, agus ball den

Institiúid Pearsanra agus Forbartha agus Instiúid

Cánach.

Ba pháirtí é i PricewaterhouseCoopers ó 1969 go

2000 áit a raibh sé ina phríomhpháirtí iniúchta

agus Ceannaire Acmhainní Daonna. Leanann sé

ag cabhrú le heagraíochtaí maidir le hearcaíocht

agus acmhainní daonna agus is ball é de bhoird

roghnaithe do Choimisiún na Stát Seirbhíse agus

do eagrais eile. Is speisialtóir é maidir le rialadh

corparáideach, is Cathaoirleach é ar Ospidéal na

mBan sa Choombe, agus bhí sé ina

Chathaoirleach agus ina bhall de Bhord Concern

ar fud an domhain. Is cathaoirleach é agus ball

de choistí iniúchta de go leor eagrais Stáit agus

leath-stáit. Is ball freisin é den Pháirtíocht um

Athrú, traenáil feidhmeannach, agus eagraíocht

monatóireachta agus is stiúrthóir é de go leor

comhlachtaí príomháideacha.



42

A
n

 C
oi

m
is

iú
n

 U
m

 C
h

ea
rt

a 
D

u
in

n
e

Tu
ar

as
cá

il 
B

h
lia

n
tú

il 
20

05

QUINN, Gerard 

Is Ollamh le Dlí in ONÉ Gaillimh é Gerard Quinn.

Cháiligh sé ina abhcóide i Samhain 1983, tá

dochtúireacht aige in Eolaíocht Dlínsíochta ó

Harvard. (S.J.D.). Bhí sé ina Stiúrthóir Taighde ar

Choimisiún Leasú Dlí agus bhí sé i mbun

fhoireann thaighde dhlí an Choimisiúin maidir le

Stádas Daoine le Míchumas. D’oibrigh sé le

Coimisiún na hEorpa maidir le ceisteanna cearta

daonna ginearálta chomh maith le hionstraim

polasaí AE a ullmhú i réimse cearta míchumais.

Is stiúrthóir é ar Líonra AE de Dhlíodóirí Leatrom

Míchumais. Is ball é den choiste Eorpach um

Chearta Sóisialacha (Comhairle na hEorpa). Is

ball é de bhoird chomhairle thaighde Líonra

Mharthanóirí Mianach Talún (Washington DC),

Clár Monatóireacht Fundúireacht Soros an AE

maidir le baillstáit nua faoi míchumas

(Budapest), AHEAD (Cumann um Rochtain

Ardoideachais agus Míchumais) BÁC agus Páistí

na hEorpa, Ár gCúram (An Bhruiséil). Is ball é de

ghrúpa Oibre na NA a tháinig le chéile chun

conradh a dhréachtú maidir le cearta daoine le

míchumas. Tá go leor foilsithe aige faoi chearta

eacnamaíochta, sóisialacha agus cultúrtha, faoi

chearta daoine le míchumas agus faoin AE agus

Cearta Daonna.

TAYLOR, Mervyn

Is iar-Aire Comhionannas agus Athchóirithe Dlí é

Mervyn Taylor agus bhí sé ina Theachta Dála ar

feadh níos mó ná 16 bliain. Bhí sé ina Leas Fuipe

Rialtais ó 1982 go 1987. Bhí sé ina urlabhraí agus

é sa fhreasúra ar go leor réimsí ina measc,

Oideachas, Cearta, Airgeadas, agus Seirbhís

Phoiblí, Tionsclaíocht agus Tráchtáil agus

Cothromas Fostaíochta agus Leasú Dlí. Is dlíodóir

é le 40 bliain anuas ach amháin ar feadh a

thréimhse aireachta. Is iarbhall é de Choiste

Monatóireachta na hEorpa ar Chiníochas agus

Seineafóibe.
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ZAPPONE, Katherine

Is fealsúnaí, oideachasóir agus comhairleoir

neamhspleách taighde um pholasaí poiblí í

Katherine Zappone. Bhí sí rannpháirteach mar

Príomhfheidhmeannach de Chomhairle

Náisiúnta na mBan in Éirinn ar go leor coistí agus

grúpaí oibre ag leibhéal náisiúnta, Eorpach agus

idirnáisiúnta chun cearta eacnamaíochta agus

sóisialacha ban agus cothromas inscne a chur

chun cinn. Is iarbhall í de Chomhairle Náisiúnta

Eacnamaíochta agus Sóisialach na hÉireann agus

bhí sí i mbun go leor tograí taighde náisiúnta

faoi pholasaí poiblí agus cothromas inscne agus

cothromas in oideachas páistí. Is

comhbhunaitheoir agus Cathaoirleach ar Cosán í,

eagraíocht mhór phobail i dTeamhlacht Theas i

mBÁC atá dírithe chun deireadh a chur leis an

mbochtanas tríd oideachas. Chaith sí deich

mbliana i mbun léachtóireachta i gColáiste na

Tríonóide, BÁC in eitic agus i gCearta Daonna

agus bhí sí ag léachtóireacht i gCeanada, san

Astráil, san Eoraip, sna SAM agus ar fud na

hÉireann. D’fhoilsigh sí go leor faoi

feimeanachas, eitic, ceisteanna cothromais agus

oideachas, bíonn sí i mbun taighde, i mbun

comhairlithe agus teagaisc. I measc a cuid

saothair is déanaí tá: Ag mapáil Clár na

Cothromaíochta: Creatlach comhtháite do

straitéis chothromaíochta in Éirinn thuaidh agus

Theas (2001) agus Ath-smaoineamh ar an

bhféiniúlacht: Dúshlán na héagsúlachta (2003).

Tá PhD in Oideachas agus Creideamh aici ó

Choláiste Boston.



Coistí an IHRC amhail an 31
Nollaig 2005

Coiste ar Riaradh Cirt:

Baill: Maurice Manning (Tionólaí), 

Michael Farrell, Fionnuala Ní

Aoláin, William Binchy, Maureen

Harding Clark, Nuala Kelly, Clodagh

McGrory (thosaigh sí in Iúil ’05)

Tháinig sé le chéile 7 n-uaire

Téarmaí tagartha – 

1 1. Chun cuspóirí an Choimisiúin um Chearta

Daonna a chur chun cinn i Réimse Lárnach

Riaradh Cirt, lena n-áirítear an tsaincheist

maidir le dlíthe éigeandála.

2. Chun tosaíochtaí a aithint agus chun straitéis

a fhorbairt maidir leis an Réimse Lárnach

Riaradh Cirt mar atá leagtha amach sa Phlean

Straitéiseach 2003-2006.

3. Chun imscrúdú a dhéanamh ar an gcaoi ar

cheart don Choimisiún dul i ngleic le

saincheist Achtanna um Chiontaí in aghaidh

an Stáit, 1939-1989.

Coiste Obair Cháis:

Baill: Maurice Manning (Tionólaí),

Robert Daly, Fionnuala Ní Aoláin,

Mervyn Taylor, (d’éirigh Clodagh

McGrory agus Nuala Kelly as an

gCoiste i Márta ’05)

Tháinig sé le chéile 8 n-uaire

Téarmaí tagartha –  

1 1. Chun nósanna imeachta a bhunú i gcóir

feidhmiú feidhmeanna an Choimisiúin faoi

ailt 8(f) (maidir le halt 9 (1)(a)), 8(h) agus (k)

d’Acht Choimisiún um Chearta Daonna, 2000

(an tAcht), faoi réir ag faomhadh sheisiún

iomlánaigh;

2. Chun breithniú a dhéanamh ar mholtaí an

Phríomhfheidhmeannaigh maidir le feidhmiú

feidhmeanna an Choimisiúin faoi ailt 8(f)

(maidir le halt 9(1)(a)), 8(h) agus (k) den Acht,

agus chun tuairisc a dhéanamh don

Choimisiún agus é ina shuí i seisiún

iomlánach air sin;

3. Chun breithniú a dhéanamh ar ábhair a

chuirfear faoina bhráid ag an

bPríomhfheidhmeannach faoi ailt 9(1)(b) nó

10 den Acht agus aon mholtaí a dhéanamh

air sin don Phríomhfheidhmeannach, é sin nó

an t-ábhar a chur faoi bhráid seisiún

iomlánaigh ar mhaithe lena thuairimí a fháil;

4. Chun polasaí agus straitéis an Choimisiúin a

fhorbairt maidir le hobair cháis, faoi réir ag

treoir an Choimisiúin agus faoi réir ag

tarmligean aon fheidhm don

Phríomhfheidhmeannach, agus chun moltaí a

dhéanamh don Choimisiún agus é ina shuí i

seisiún iomlánach air sin;

5. Chun breithniú a dhéanamh ar iarratais ó

dhaoine aonair nó moltaí ón

bPríomhfheidhmeannach, ag leanacht ar

Treoirlínte Amicus Curiae an Choimisiúin, go

bhféadfadh an Coimisiún iarratas a

dhéanamh, ag leanacht ar alt 8(h) den Acht,

don Ard-Chúirt nó don Chúirt Uachtarach i

gcóir saoirse láithriú os comhair na cúirte

ábhartha mar amicus curiae in imeachtaí a

mbaineann le, nó a bhfuil baint acu le, cearta

daonna aon duine agus chun moltaí a

dhéanamh don Choimisiún agus é ina shuí i

seisiún iomlánach air sin;

6. Chun breithniú a dhéanamh ar iarratais ó

dhaoine aonair nó moltaí ón

bPríomhfheidhmeannach go dtionscnóidh an
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Coimisiún imeachtaí cúirte ag lorg faoisimh

maidir le hábhar a bhaineann le cearta

daonna, ag leanacht air ailt 8(k) agus 11 den

Acht agus chun moltaí a dhéanamh don

Choimisiún agus é ina shuí i seisiún

iomlánach air sin.

Coiste ar Mhíchumas:

Baill: Gerard Quinn (Tionólaí), Maurice

Manning, Katherine Zappone,

William Binchy, Olive Braiden.

Tháinig sé le chéile faoi dhó

Téarmaí tagartha – 

1 Chun moltaí a bhreithniú agus iad a chur faoi

bhráid seisiúin iomlánaigh maidir le cur chun

cinn agus cosaint daoine le míchumais.

Coiste ar Chearta Eacnamaíocha, Sóisialta

agus Cultúrtha:

Baill: Katherine Zappone, Suzanne Egan,

Maurice Manning (ghlac sé le

dualgais an tionólaí in Iúil’05),

Martin Collins, William Binchy,

Nuala Kelly, Gerard Quinn

Tháinig sé le chéile 5 huaire

Téarmaí tagartha - 

1. 1. Chun polasaí an Choimisiúin a chur i gcrích

maidir le cosaint agus cur i bhfeidhm

forchéimneach chearta eacnamaíocha,

sóisialta agus cultúrtha mar atá leagtha

amach i bPlean Straitéiseach an Choimisiúin,

agus chun comhoibriú sa chás gur féidir le

comhlachtaí eile reachtúla agus neamh-

reachtúla sa réimse.

2. Chun moltaí a dhéanamh i gcóir forbartha

polasaí don Choimisiún, agus moltaí le

haghaidh taighde do Choiste Taighde an

Choimisiúin.

3. Chun ról a imirt i gcur chun cinn feasachta

agus tuisceana ar nádúr chearta

eacnamaíocha, sóisialta agus cultúrtha, agus

chun díriú ar mhodhanna cuí chun éifeacht

phraiticiúil a thabhairt dóibh.

4. Chun na gnéithe sin de dhlí, polasaí agus

cleachtas intíre a imríonn tionchar ar

shaincheisteanna a bhaineann le bochtanas

agus le laghdú bochtanais a choinneáil faoi

athbhreithniú

Coiste Airgeadais agus Iniúchta

Baill: Tom O’Higgins (Tionólaí),

Maurice Manning, Mervyn Taylor, 

Alpha Connelly

Tháinig sé le chéile 3 huaire

Téarmaí tagartha –  

1. Chun comhairle a chur ar an gCoimisiún agus

an Príomhfheidhmeannach ar gach ceist a

bhaineann le caiteachas agus le buiséad an

Choimisiúin agus ar choinneáil agus ar

iniúchadh cuntais an Choimisiúin. 

Coiste ar Inscne & Comhionannais:

Baill: Katherine Zappone, Suzanne Egan,

Olive Braiden, Maurice Manning 

(ghlac sí le dualgais an tionólaí i

Meán Fómhair ’05)

Tháinig sé le chéile 8 n-uaire

Téarmaí tagartha –  

1 1. Chun peirspictíocht atá bunaithe ar chearta

a chinntiú i gcur i bhfeidhm tiomantais an

Rialtais chun deireadh a chur le hidirdhealú i

gcoinne ban.



2 Chun polasaí an Choimisiúin cur in aghaidh

idirdhealú i gcoinne ban a chur i gcrích agus

chun comhionannais na mban a chur chun

cinn, ag obair sa chás gur féidir le grúpaí ban.

3 3. Chun maoirseacht a dhéanamh agus chun

cur le scáth-tuarascáil an Choimisiúin ar dhul

chun cinn an Rialtais do Choiste na Náisiúin

Aontaithe ar an gCoinbhinsiún ar Dhíothú

Idirdhealaithe i gcoinne Ban. Sa chomhthéacs

seo:

4. Chun scóp aighneacht an Choimisiúin a aithint.

5. Chun príomh-réimsí idirghabhála an

Choimisiúin a aithint.

6. Réimsí taighde agus bailiú fianaise a aithint

chun bunús a chur ar fáil do bharúlacha ar

thuarascáil an Rialtais.

7. Caidrimh a bhunú le comhaontas chearta

daonna na mban (tionscnamh ag comhordú

scáth-tuarascáil NGO)

8. Breithniú a dhéanamh faoi chuireadh a

thabhairt do shaineolaithe seachtracha dul ag

obair leis an gCoimisiún.

9. Buaileadh le Coiste na Náisiúin Aontaithe ar

aighneacht an Choimisiúin.

10. Moltaí a dhéanamh don Choimisiún i gcóir

taighde a bhaineann le, agus i gcóir forbairtí

ar, a pholasaí ar inscne agus ar chearta na

mban.

Coiste ar Chiníochas:

Baill: Michael Farrell (Tionólaí), Nuala

Kelly, Martin Collins, Maurice

Manning, Fionnuala Ní Aoláin, Tom

O’Higgins

Tháinig sé le chéile 11 uaire

Téarmaí tagartha – 

1 1. Cuirfidh sé i bhfeidhm polasaí an

Choimisiúin ar Chearta Daonna ó thaobh cur

in aghaidh ciníochais agus tacú le

hidircultúrachais mar atá leagtha amach i

bPlean Straitéiseach an Choimisiúin agus san

aighneacht don Ghrúpa Stiúrtha ar Phlean

Náisiúnta i gcoinne Ciníochas (NAPAR), ag

obair nuair is féidir i gcomhpháirt le

comhlachtaí eile reachtúla sa réimse agus le

comhlachtaí a ndéanann ionadaíochta ar son

grúpaí mionlaigh eitneacha.

2. Déanfaidh sé  moltaí don Choimisiún i gcóir a

pholasaí ar chiníochas agus ar idircultúrachas

a fhorbairt.

3. Leanfaidh sé ag obair le comhlachtaí reachtúla

agus neamh-reachtúla i dtreo forbairt agus

cur i bhfeidhm NAPAR. Beidh aighneacht an

Choimisiúin do Ghrúpa Stiúrtha ar NAPAR ina

bhunús d’obair an Choiste.

4. Coinneoidh sé faoi athbhreithniú na gnéithe

sin de dhlí agus cleachtas inimirce agus

dídine a imríonn tionchar ar

shaincheisteanna ciníochais agus

idircultúrachais (d’fhéadfadh an Coiste tús a

chur leis an obair seo ach de bharr an méid

reachtaíochta agus gníomhaireachtaí a bhfuil

baint acu leis, b’fhéidir go mbeidh grúpa oibre

ar leith ag teastáil chun taighde a dhéanamh

ar an réimse seo agus chun moltaí a chur i

dtoll a chéile).

5. Glacfaidh sé ról i bpoibliú agus i gcur chun cinn

caighdeáin idirnáisiúnta chearta daonna atá

ábhartha do shaincheisteanna a bhaineann le

ciníochas agus le modhanna chur i bhfeidhm

na gcaighdeán sin a imscrúdú agus a

fhorfheidhmiú, ag déanamh tagairt ar leith

don Lucht Siúil, do lucht iarrtha dídine,

d’oibrithe imirceacha, do theifigh agus go

ginearálta do Éireannaigh a bhfuil cúlra

éagsúil eitneach acu.

6. Gníomhóidh sé mar ionadaithe an Choimisiúin
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/ nó tarmligfidh sé roinnt dá bhaill gníomhú

mar ionadaithe an Choimisiún ar an bhFo-

Choiste Ciníochais de chuid Chomhchoiste an

Choimisiúin agus an NIHRC.

Coiste Taighde:

Baill: Fionnuala Ní Aoláin (Tionólaí),

Maurice Manning, William Binchy,

Suzanne Egan

Tháinig sé le chéile faoi dhó

Téarmaí tagartha – 

1 1. Chun polasaí agus straitéis an Choimisiúin

maidir le taighde a fhorbairt, faoi réir ag treoir

ón gCoimisiún, agus chun maoirseacht a

dhéanamh ar ghníomhaíochtaí taighde an

Choimisiúin, agus chun comhordú a

dhéanamh orthu.

Coiste ar Rialachas agus ar Bhainistíocht:

(Bunaithe ag an 46ú gnáth-chruinniú den

Choimisiún an 31 Márta 2005)

Baill: Tom O’Higgins (Tionólaí),

Katherine Zappone, Robert Daly,

Olive Braiden

Téarmaí tagartha – 

1. Chun éisteacht go hiomlán le hábhair imní an

Uachtaráin agus an Phríomhfheidhmeannaigh

ar mhaithe le protacáil a fhorbairt a

bhaineann le socruithe oibre agus rólanna faoi

seach, agus ar mhaithe le hábhair oibríochta

agus rialachais a bhaineann le hobair sa

todchaí atá inghlactha do na páirtithe agus

don Choimisiún a shoiléiriú.

Coiste Luach Saothair:

Baill: Maurice Manning (Tionólaí), 

Olive Braiden, Tom O’Higgins

Téarmaí tagartha – 

1. Ag leanacht ar ghlacadh an Choimisiúin leis an

scéim dámhachtana atá gaolta le feidhmíocht

ag leibhéal Rúnaí Cúnta sa státseirbhís, chun

cur i bhfeidhm na scéime sin a chur ar aghaidh

go dtí an Príomhfheidhmeannach.

2. Chun dearadh agus bunú scéime i gcóir

íocaíocht bónais don

Phríomhfheidhmeannach atá gaolta le

feidhmíocht a mholadh do sheisiún

iomlánach.

Coiste Ad Hoc ar “Aistriú Úrghnách

Príosúnach”:

(Bunaithe ag an 53ú gnáth-chruinniú den

Choimisiún an 15 Nollaig 2005)

Baill: Michael Farrell, Suzanne Egan,

Gerard Quinn, Maureen Harding

Clark

Téarmaí tagartha – 

1. Cáipéis de chuid an Choimisiúin a thabhairt ar

aird ar an tsaincheist chun go síneoidh an

tUachtarán é agus go gcuirfidh sé ag an

Rialtas é.

Coiste Ad Hoc Committee ar “Lá Amuigh”:

Members: Maurice Manning (Tionólaí),

Katherine Zappone, Clodagh

McGrory, Alpha Connelly

Téarmaí tagartha – 

1. Chun imscrúdú a dhéanamh ar struchtúr “Lá

Amuigh” agus chun clár a mholadh do

sheisiún iomlánach.
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AGUISÍN 3

Seimineár ar Roghanna Mhonatóireacht Conartha do
Chonradh Molta na Náisiúin Aontaithe ar Chearta
Míchumais 

Amharclann MacNeill, Foirgneamh Hamilton , Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath,

Satharn 16 Aibreán, 2005

Is dócha gurab é dréachtú leanúnach chonradh na Náisiúin Aontaithe ar chearta daoine le míchumais an

fhorbairt amháin is tábhachtaí sa réimse míchumais ag an leibhéal domhanda. Beidh tionchar aige, go

féideartha, ar 600 milliún duine le míchumas ar fud an domhain.

Is é an cuspóir atá ag an seimineár ná fóram oscailte a sholáthar chun an mheicníocht is éifeachtaí le

haghaidh maoirsiú agus monatóireacht chur i bhfeidhm dréacht-Choinbhinsiún na Náisiúin Aontaithe ar

Chearta Daoine le Míchumais a imscrúdú.

Tá an seimineár oscailte don phobal agus is é an cuspóir atá aige ná fóram oscailte a sholáthar do

rannpháirtithe imscrúdú a dhéanamh ar an meicníocht maoirseachta is éifeachtaí a bhféadfaí a fhorbairt

chun monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Choinbhinsiún molta. Ar go leor bealaí, ní bheidh

an Coinbhinsiún ach chomh maith leis an mheicníocht monatóireachta nó ‘forfheidhmiúcháin’ atá ag dul

leis agus tá sé tábhachtach go dtabharfar aitheantas do thuairimí gach duine.

Tá an seimineár oscailte don phobal. Níl aon táille clárúcháin. Moltar do dhaoine clárú roimh ré. Líon

amach an fhoirm clárúcháin le do thoil má tá sé ar intinn agat freastal.
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Clár.

9.00 - 9.10 Fáiltiú & Oscailt an tSeimináir

Maurice Manning, Uachtarán ar Choimisiún na hÉireann um Chearta Daonna.

9.10 - 9.30 Cúlra do Dhréachtú an Chonartha.

Gerard Quinn. Ball de Choimisiún na hÉireann um Chearta Daonna agus ionadaí

d’Athshlánú Idirnáisiúnta do Choiste Ad Hoc na Náisiúin Aontaithe.

9.30 -10.00 Comhthéacs: An chaoi a n-oibríonn an Córas Mhonatóireacht

Conartha atá ann anois agus Moltaí Athchóirithe.  

Mara Bustelo. Oifig Ard-Choimisinéara na Náisiúin Aontaithe um 

Chearta Daonna, an Ghinéiv. 

10.00 -11.00 Roghanna Monatóireachta don Chonradh Míchumais.

Peirspictíochtaí Idirnáisiúnta: Ms. Anuradha Mohit. Ionadaí ón gCoiste 

Idirnáisiúnta Comhordaithe d’Institiúidí Náisiúnta um Chearta Daonna 

do Choiste Ad Hoc na Náisiúin Aontaithe agus ball d’Fhóram na hÁise-an Aigéin Chiúin

Peirspictíochtaí na hEorpa: Lars Lööw. Fear an Phobail um Míchumais, an tSualainn

Peirspictíocht na hÉireann. Mary Keogh. Fóram do Dhaoine le Míchumais in Éirinn.

Peirspictíocht Mheiriceá Laidineach. Maria Veronica Reina, Uachtarán, Ionad do

Athshlánúchán Idirnáisiúnta (SAM) agus freagracht do Thionscnamh Idirnáisiúnta

Monatóireachta ar Chearta Míchumais.

11.00-11.30 Caife

11.30 -12.45 An Tábhacht atá le Monatóireacht i gComhthéacs na hÉireann

Plé Painéil & Fóram Oscailte

Modhnóir Painéil:  

Nigel Brander,  Cathaoirleach, Daoine le Míchumais in Éirinn.

Claire O’Connor, Stiúrthóir, An tÚdarás Náisiúnta um Míchumais.

Kevin McLoughlin, Coimisinéir, Coimisiún um Chearta Daonna Tuaisceart Éireann.

Eilis Barry, Comhairleoir Dlí, An tÚdarás um Comhionannais

Dr Donal McAnaney. Stiúrthóir Ghrúpa, Taighde, Nuálaíocht agus Sár-Fheidhmíocht

Ghnó, Rehab Group.  Rúnaí, RI-Ireland.

12.45 -1.00 Tuarascáil an Rapporteur.

William Binchy, Ball de Choimisiún na hÉireann um Chearta Daonna agus ionadaí ó

NHRIanna na hEorpa do Choiste Ad Hoc na Náisiúin Aontaithe.

1.00 Dúnadh an tSeimináir
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AGUISÍN 4

Coimisiún um Chearta Daonna agus 
Cumann Dlí na hÉireann 
Comhdháil Phoiblí

Dáta   Satharn 15 Deireadh Fómhair 2005

Ionad  Halla an Uachtaráin, Cumann Dlí, Blackhall Place, Baile Átha Cliath 7

Theme Oibrithe Imirceacha agus Dlí Chearta Daonna

Am Téama Cainteoirí

8.45 Clárú

9.15 Fáiltiú Dr. Maurice Manning, Uachtarán ar an gCoimisiún um

Chearta Daonna.

Owen Binchy, Uachtarán, Cumann Dlí na hÉireann 

9.30 An Bille molta um Inimirce Paul Burns agus Brian Ingoldsby, An Roinn Dlí agus

agus Áitritheoireacht Cirt,Comhionannais agus Athchóirithe Dlí  

10.00 Coinbhinsiún na Náisiúin An tAmbasadóir  Prasad Kariyawasam, Chairman of the UN

Aontaithe ar Oibrithe Cathaoirleach ar Choiste na Náisiúin Aontaithe ar an

Imirceacha agus a gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Oibrithe Imirceacha 

dTeaghlaigh, an agus a dTeaghlaigh 

comhthéacs idirnáisiúnta 

eacnamaíoch agus dlíthiúila

10.30 Imirce i gcomhthéacs Piaras Mac Éinrí, Aonad Staidéir Imirce, 

eacnamaíoch na hÉireann Roinn Tíreolaíochta, OÉ Corcaigh

11-11.20 Caife

11.20 Taithí pearsanta ar imirce Sancha Magat, Ionad do Chearta Imircigh, Éire

11.30 Saincheisteanna Noeline Blackwell, dlíodóir

athchóirithe i ndlí agus i Aisling Ryan, dlíodóir

gcleachtas na Éireann 

12.00 An Bille um Cheadanna Catherine Cosgrave, Comhairle Inimirce na hÉireann 

Fostaíochta 2005 

12.30 Saincheisteanna Praiticiúla Mike Jennings, SIPTU

agus réitigh praiticiúla

Q&A
1.00-2.15 Lón

20.9.05

Comhthéacs an Imirce 1. Cathaoir: An Dr. Maurice Manning

Comhthéacs dlíthiúil na hÉireann Cathaoir: Brian Gallagher, Coiste um 
Chearta Daonna, An Cumann Dlí
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Samhlacha de dhlí an imirce Cathaoir: Coimisinéir Nuala Kelly, 
Coimisiún um Chearta Daonna

2.15 Polasaí agus reachtaíocht Cathryn Costello, Comhairle Inimirce na hÉireann 

an AE

2.45 Dlí inimirce na Ríochta Louise Christian, Dlíodóir sa Ríocht Aontaithe 

Aontaithe – ceachtanna le agus cleachtóir i ndlí inimirce

foghlaim

3.15 Dlí inimirce Stáit Aontaithe Bruce Morrison, , iar–chomhalta de Chomhdháil SAM

Mheiriceá – ceachtanna

le foghlaim  

3.45 Q&A, Plé Painéil

4.15 Dúnadh na Comhdhála
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AGUISÍN 5

OIDEACHAS CHEARTA DAONNA 
COMHDHÁIL TRAS-TEORANN
Múineadh: Foghlaim: Maireachtáil Cearta Daonna Ag Cur i
bhFeidhm Clár Gnímh Domhanda na Náisiúin Aontaithe
d’Oideachas um Chearta Daonna
Óstaithe ag: Tionscnamh Suas Linn, IHRC agus NIHRC

i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Cliath 2. 

ar an Déardaoin, 20 Deireadh Fómhair, 2005.

Clár Oibre

9.30 -10.15 Caife agus Clárú

10.15 a.m. Aithisc Fáiltithe:

An Dr. Maurice Manning, Uachtarán ar Choimisiún na hÉireann 

um Chearta Daonna.

Monica McWilliams, Ard-Choimisinéir, Coimisiún Chearta 

Daonna Tuaisceart Éireann 

Ag Cur i bhFeidhm an Clár Domhanda ar Oideachas um Chearta Daonna 

Cathaoir:Avril Hall, Ard-Rúnaí Cúnta, Cumann Múinteoirí Uladh agus 

páirtnéir sa Tionscnamh Suas Linn 

Cur i láthair físeáin de pháistí a bhí rannpháirteach sa Tionscnamh Lift-Off 

Mary Hanafin, An tAire Oideachas agus Eolaíoctha, Poblacht na hÉireann

Angela Smith, An tAire Oideachas, Tuaisceart Éireann

Elena Ippoliti, Oifig Ard-Choimisinéara na Náisiúin Aontaithe 

um Chearta Daonna

11.30 a.m. Caife

11.50 a.m. An tOllamh. Alan Smith Cathaoir UNESCO in Oideachas d’Iolrachas, 

Cearta Daonna agus Daonlathas, Ollscoil Uladh

Robin Richardson, Oideachasóir agus Scríbhneoir ar Ionannas, 

Comhionannais agus Uilechuimsitheacht in Oideachas

12.20 p.m. Cuir i láthair

Seisiún 1: Curaclam

Láithreoir: Brian Ruane, Tionscnamh Suas Linn 

1.00-2.10pm Lón
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2.10 Oscailt Seisiúin an Iarnóin 

2.15 Seisiún 2: Coláistí Oideachais

Láithreoirí: Barbara Gill, Tionscnamh Oideachais Forbartha 

agus Idircultúrtha (Poblacht na hÉireann), 

Norman Richardson, Coláiste na hOllscoile Stranmillis (Tuaisceart Éireann)

3.00 Seisiún 3: Tionscnamh Scoil Iomlán

Láithreoir: Jennifer Campbell, Príomh-Oide, 

DH Christie Memorial Primary School, Cúl Raithin

3.45 Fóram Oscailte

Cathaoir: Catherine Byrne, Leas Ard-Rúnaí agus Cisteoir Ginearálta, 

Cumann na Múinteoirí in Éirinn

4.15 Barúlacha ar Dúnadh

An Dr. Colm Ó Cuanacháin,  Amnesty International

4.30 Dúnadh na Comhdhála



54

A
n

 C
oi

m
is

iú
n

 U
m

 C
h

ea
rt

a 
D

u
in

n
e

Tu
ar

as
cá

il 
B

h
lia

n
tú

il 
20

05

AGUISÍN 6

Comhdháil ar Chearta Eacnamaíocha, Sóisialta agus
Cultúrtha:  Samhlacha Forfheidhmiúcháin

Beidh Coimisiún na hÉireann um Chearta Daonna ina óstach ar mhór-chomhdháil an 9 agus

an 10 Nollaig, 2005, i bPáirc an Chrócaigh, Baile Átha Cliath.

Tabharfaidh scoláirí agus abhcóidí clúiteacha i réimse chearta eacnamaíocha, sóisialta agus

cultúrtha aithisc ag an gcomhdháil.

Aoine, 9 Nollaig, 2005

8.30 – 10.00 Clárú Cathaoir: An Dr. Maurice Manning, Uachtarán, IHRC

10.00 Aitheasc Fáiltithe Cathaoir: An Dr. Maurice Manning, Uachtarán, IHRC

10.15 Príomh-Aitheasc: An tUas. Martin Scheinin, Ollamh le Dlí, 

Åbo Akademi Ollscoil na Fionlainne

11.00 Plé-Cháipéis IHRC – Fionnuala Ni Aolain, ball de Choimisiún na hÉireann 

samhlacha forfheidh- um Chearta Daonna 

miúcháin do chearta 

eacnamaíocha, 

sóisialta agus 

cultúrtha:  

11.30 Caife

12.00 – 1.00 Cearta eacnamaíocha, Mara Bustelo, Co-ordaitheoir ar Shaincheisteanna Chearta

sóisialta agus Daonna agus Eacnamaíoch agus Sóisialta san UN OHCHR

cultúrtha mar 

Chearta Daonna 

Cearta eacnamaíocha, John O’Dowd, Scoil Dlí, Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath

sóisialta agus 

cultúrtha mar 

Chearta Dlíthiúla

12.45 Q & A

1.00 – 2.15 LÓN

Cathaoir: Katherine Zappone, ball de Choimisiún na hÉireann um Chearta Daonna

2.15 – 3.15  Cur i bhfeidhm agus forfheidhmiú chearta eacnamaíocha, sóisialta agus cultúrtha ag an

leibhéal idirnáisiúnta

Comh-ghearáin ar Regis Brillat, Rúnaí Feidhmeannach, Coiste Chairt Sóisialta, 

chearta eacnama- Comhairle na hEorpa 

íocha, sóisialta agus 

cultúrtha i gcóras 

Chomhairle na hEorpa 
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I dtreo nós imeachta Catarina de Albuquerque, Cathaoirleach-Rapporteur ar Ghrúpa

foirmeálta do ghearáin Oibre chun an Protacál Roghnach don Chúnant Idirnáisiúnta ar

- an Protacál Roghnach Chearta Eacnamaíocha, Sóisialta agus Cultúrtha a dhréachtú

3.00 Q & A

3.15 – 3.45 CAIFE

3.45 – 5.30 Cur i bhfeidhm & forfheidhmiú Chearta Eacnamaíocha, 

Sóisialta agus Cultúrtha sa mbaile

Taithí na hAfraice Vinodh Jaichand, Ionad do Dhlí Idirnáisiúnta um Chearta

Theas: Forálacha Daonna, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

bunreachtúla agus ról 

monatóireachta 

Choimisiún um 

Chearta Daonna na 

hAfraice Theas

Taithí Cheanada: Bruce Porter, Stiúrthóir, Ionad Chur Chun Cinn 

Cairt Chearta agus Cearta Sóisialta (Ceanada)  

Saoirse Cheanada

Chearta Eacnamaíocha, Gerry Whyte, Scoil Dlí, Coláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath

Sóisialta agus 

Cultúrtha in Éirinn:  

Forfheidhmiú Dlíthiúil 

agus Neamhdlíthiúil. 

Q & A

5.30 Close of Day 1 
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Sathairn 10 Nollaig: Lá Idirnáisiúnta Chearta Daonna

Cathaoir: An Dr. Alpha Connelly, Príomhfheidhmeannach, Coimisiún na hÉireann um Chearta Daonna

9.30 a.m. Ag Réadú Chearta Eacnamaíocha, Sóisialta & Cultúrtha 

Ag úsáid Acht Chearta Colm O’Cinneide, Dámh na nDlíthe, 

Daonna na Ríochta Coláiste na hOllscoile Londan

Aontaithe chun 

cearta eacnamaíocha, 

sóisialta agus cultúrtha 

a fhorfheidhmiú 

Ag Réadú Cearta:  Maggie Beirne, Coiste ar Riaradh Cirt agus ball de Ghrúpa 

Stiúrtha den Tionscnaimh um Cleachtadh Chearta  

11-11.30 Caife

11.30 Fócas ar an gceart tithíochta

Ag cur i bhfeidhm an Miloon Kathari, Rapporteur Speisialta na Náisiúin

Ceart ar Thithíocht Aontaithe ar Thithíocht Dhóthanach

Dhóthanach i gcóras 

na Náisiúin Aontaithe Padraic Kenna, Dámh an Dlí OÉ Gaillimh agus 

Dlí bog agus cearta údar an leabhair Housing Rights and Human Rights – 

tithíochta i gcóras 

an Aontais Eorpaigh 

Straitéisí dlíthíochta Aoife Nolan, Oifigeach Dlí, Ionad Chearta Tithíochta 

chun cearta tithíochta agus Díshealbhuithe

a fhorfheidhmiú 

1.00 Barúlacha ar Dúnadh:  Gerard Quinn, ball den IHRC 

1.15-2.30 Lón
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PLÉ OSCAILTE Ag dul i ngleic le coireanna a bhfuil 
údar ciníoch acu trí reachtaíocht

óstaithe ag Coimisiún um Chearta Daonna na hÉireann agus Amnesty International (Rannóg

na hÉireann)i gcomhpháirt le Coiste Comhairleach Náisiúnta ar Chiníochas agus

Idircultúrachas

Céadaoin, 8 Meitheamh 2005, Bedford Hall, Caisleán Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Cliath

9.30 Réamhrá agus Fáilte:  An tUas Jim Loughran, Bainisteoir Feachtais, 

Amnesty International (Rannóg na hÉireann)

Forbairtí le gairid in Éirinn  Philip Watt, Stiúrthóir NCCRI

agus san AE 

Taithí na Ríochta Aontaithe ag Jagdish Patel, Grúpa Monatóireachta na Ríochta Aontaithe

plé le coireanna a bhfuil údar 

ciníoch acu  

Forbairtí le gairid i Nazia Latif, Oibrí Imscrúduithe, 

dTuaisceart Éireann- Coimisiún um Chearta Daonna Tuaisceart Éireann 

Cuir chuige Chomhairle na hEorpa Tarlach McGonagle, Ollscoil Amsterdam

agus forbairtí dlíthiúla faoi 

Choinbhinsiún na hEorpa um 

Chearta Daonna 

Michael Farrell, ball de Choimisiún na hÉireann um Chearta Daonna agus ball den Ghrúpa Stiúrtha chun

maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Plean Gnímh Náisiúnta i gcoinne Ciníochas ina

chathaoirleach ar an bplé oscailte..
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Freastal ar Eachtraí Oifigiúla 2005

20 Eanáir Labhair ag seoladh Participation and Practice of Rights, arna eagrú ag ICCL,

Coiste ar Riaradh Cirt, Combat Poverty Agency, ICTU agus an Fhondúireacht

Pobail do Thuaisceart Éireann (Mansion House, Baile Átha Cliath)

27 Eanáir D’fhreastal ar Sheoladh an Phlean Gnímh Náisiúnta i gcoinne Ciníochas

(Ionad Preas an Rialtais, Baile Átha Cliath)

31 Eanáir Léacht ar Ról Choimisiúin um Chearta Daonna mar chuid den Law & Policy

Lecture Series (Dámh an Dlí i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh)

3 Feabhra Cruinniú le Grúpa Tacaíochta agus Féin-Chúnaimh na hÓmaí (An Ómáigh)

4 Feabhra Cruinniú leis an Ollamh Nohyun Kwak, Ard-Rúnaí ar Choimisiún um Chearta

Daonna, an Choiré Theas (Teach Jervis, Baile Átha Cliath)

8 Feabhra Sa chathaoir ag cruinniú poiblí den Straitéis Náisiúnta um Míchumais arna

eagrú ag an Rights Make a Difference Campaign (RDS, Baile Átha Cliath)

16 Feabhra Cruinniú de Choiste Comhordaithe na hEorpa d’Institiúidí Náisiúnta um

Chearta Daonna (Páras)

23 Feabhra Láithriú roimh Comh-Choiste an Oireachtais ar Ghnóthaí Eachtracha, Fo-

Choiste ar Chearta Daonna maidir le cumhachtaí agus feidhmeanna an

Choimisiúin um Chearta Daonna (Teach Laighean, Baile Átha Cliath)

2 Márta Láithriú roimh Comh-Choiste an Oireachtais ar Cheartas, Comhionannais,

Cosaint agus Cearta na mBan maidir le Bille um Gharda Síochána agus an

Bille um Cheartas Coiriúil (Teach Laighean, Baile Átha Cliath)

7 Márta Seoladh aighneacht an Choimisiúin um Chearta Daonna ar an Coinbhinsiún

Idirnáisiúnta ar Dhíothú Gach Cineál Idirdhealaithe i gcoinne Ban (Teach

Jervis, Baile Átha Cliath)

9 Márta Léacht ar Ról na gCoimisinéirí um Chearta Daonna don LLM sa rang Chearta

Daonna (Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath)

14 Márta Ghlac páirt i Seimineár ar Ard-Leibhéal Progressing Human Rights Based

Approaches in Ireland a d’eagraigh Amnesty International (Baile Átha Cliath)

15 Márta Aitheasc Oscailte ag Implementing the National Action Plan on Racism: the

Role of Community Development and Local Development Organisations a

d’eagraigh NCCRI, ADM, an Ghníomhaireacht um Thacaíocht Teaghlaigh agus

an Roinn Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta (Páirc an Chrócaigh, Baile Átha

Cliath)
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16 Márta Cruinniú le Grúpa Breithiúna ó Tanzania (IHRC, Baile Átha Cliath)

26 Aibreán Láithriú roimh éisteacht de Choiste Uile-Pháirtí an Oireachtais ar an

mBunreacht ar an Teaghlach (Teach Laighean, Baile Átha Cliath 2)

3 Bealtaine Cruinniú le Jody Kollapen, Cathaoirleach ar Choimisiún na hAfraice Theas um

Chearta Daonna agus le Coimisinéirí eile (Johannesburg, An Afraic Theas)

3 Bealtaine Lón oscailte le: An Coimisinéir Jody Kollpen, Cathaoirleach ar Choimisiún um

Chearta Daonna na hAfraice Theas; 

•  Pumla Madiba, Príomhfheidhmeannach, An Coimisiún um Chosaint agus

Cur Chun Cinn Chearta Pobail Cultúrtha, Creidimh agus Teanga

•  Ponatshego Mogaladi, Comhairleoir Pearsanta don Chosantóir Poiblí

•  Joyce Piliso Seroke, Coimisiún ar Chomhionannais Inscne

•  Vincent Saldanha, Ionad Acmhainní Dlí

•  Yasmin Sooka, Fondúireacht do Chearta Daonna

•  Ahmed Motala, Ionad um Staidéar ar Fhoréigean agus ar Athmhuintearas

•  Gerry Corr, Ambasadóir na hÉireann san Afraic Theas

•  Pat Curran Ceann Forbartha, Ambasáid na hÉireann san Afraic Theas

•  Nicole McHugh Speisialteoir Forbartha, DCI (Johannesburg, An Afraic Theas)

3 Bealtaine Cuairt ar Staisiún na bPóilíní i Hillbrow in éineacht le Gareth Newham ón

Ionad um Staidéar ar Fhoréigean agus ar Athmhuintearas (Johannesburg, An

Afraic Theas)

3  Bealtaine Turas ar an gCúirt Bunreachtúil in éineacht leis an mBreitheamh Albie Sachs

(Johannesburg, An Afraic Theas)

4 Bealtaine Cruinniú leis an Leas-Aire um Dlí agus Cirt, Johnny de Lange (Pretoria, An

Afraic Theas)

4 Bealtaine Cruinniú le Ashley Green Thompson, Stiúrthóir ar Themba Lasiswe –Gréasán

na hAfraice Theas ar Sholáthróirí Tráma (Pretoria, An Afraic Theas)

4 Bealtaine Cruinniú ag an Ionad um Réiteach Coimhlinte, Ollscoil Cape Town le Stan

Henkeman, Bainisteoir Cláir: Clár Chlaochlaithe na bPríosún agus Neeran

Naidoo, Bainisteoir Sinsearach Cumarsáide agus Ardaithe Cistí (Cape Town,

An Afraic Theas)

5 Bealtaine Cuairt ar Ionad Saartje Baartman le Fondúireacht um Chearta Daonna (Cape

Town, An Afraic Theas)



60

A
n

 C
oi

m
is

iú
n

 U
m

 C
h

ea
rt

a 
D

u
in

n
e

Tu
ar

as
cá

il 
B

h
lia

n
tú

il 
20

05

5 Bealtaine Cuairt ar an láithreán cóireála ARV i mbailecheantar Khayelitsha leis an

bhFeachtas Gnímh Cóireála (Cape Town, An Afraic Theas)

5 Bealtaine Cruinniú le Kader agus Louise Asmal (Cape Town, An Afraic Theas)

20 Bealtaine Príomh-chainteoir ag Comhdháil Bhliantúil Meabhair Sláinte na Éireann ar

Equity in Mental Health (Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall)

25 Bealtaine Cathaoirleach ar an Seisiún Sláinte ag cruinniú grúpaí oibre Integrating

Traveller Working Groups and Strategy (Inis, Co an Chláir)

13 Iúil Óráid don Chomhairle Ghinearálta de Chomhairlí Chontae ar ról Choimisiún

na hÉireann um Chearta Daonna ag Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

(Baile Átha Cliath)

22 Iúil: D’fhreastail ar Sheoladh Tuarascáil Bhliantúil an Choimisiúin um Mheabhair

Sláinte 2004, Óstán Conrad, Baile Átha Cliath

27 Iúil:  Óráid ag Seoladh Phlean Straitéiseach Ionad na hAfraice ag Óstán Wynn

(Baile Átha Cliath)

29 Iúil Dinnéir – Uachtaránacht na Breataine ar an AE, Ambasáid na Breataine,

Glencairn, Áth an Ghainimh, Baile Átha Cliath

13 Lúnasa Glaoch cúirtéise ó Ionadaí Taiwan in Éirinn (IHRC, Baile Átha Cliath)

23  Lúnasa Painéal Agallaimh, an tÚdarás Náisiúnta um Míchumais, (Baile Átha Cliath)

3  Meán Fómhair Oscailte Oifigiúil Oifigí Fhear an Phobail do Pháistí (Baile Átha Cliath)

5   Meán Fómhair Cruinniú le Comhairleoir Chearta Daonna na bPóilíní i dTuaisceart Éireann

(Baile Átha Cliath)

19 Meán Fómhair Cruinniú le hIonadaithe Choimisiún Comhionannais Tuaisceart Éireann (IHRC,

Baile Átha Cliath)

21 Meán Fómhair Cur i Láthair d’Aonad Oiliúna Chearta Daonna an Gharda Síochána (An

Teampall Mór)

21 Meán Fómhair D’fhreastail ar Iontaobhas Oideachasúil an Uileloiscthe (Mansion House, Baile

Átha Cliath)

23  Meán Fómhair Plé Oscailte ar A Better Understanding eagraithe ag Rotary International

(Baile Átha Cliath)

27 – 30 Meán Fómhair Óráid faoin teideal ‘Human Rights: The Role of the National Human Rights

Commission’ ag an gComhdháil Developments in Human Rights eagraithe ag

Cumann Barra Dlíodóirí Bhaile Átha Cliath (Buenos Aires, An Argentín) 



61

A
n

 C
oim

isiú
n

 U
m

 C
h

earta D
u

in
n

e
Tu

arascáil B
h

lian
tú

il 2005

3 Deireadh Fómhair Cruinniú Cluichí Oilimpeacha Speisialta, Caisleán Bhaile Átha Cliath

5 Deireadh Fómhair Seoladh Thuarascáil Bhliantúil an IHRC 2004 (Baile Átha Cliath) 

5 Deireadh Fómhair Sa Chathaoir ag Plé Oscailte ar Chearta Eacnamaíocha, Sóisialta agus

Cultúrtha (IHRC, Baile Átha Cliath)

5 Deireadh Fómhair Óráid ag Seoladh Irish Mental Health Law scríofa ag Ann Marie O’Neill (NDA,

Baile Átha Cliath)

6 Deireadh Fómhair Óráid ag Seoladh Public Interest Law and Litigation in Ireland scríofa ag Mel

Cousins eagraithe ag FLAC (Ospidéal Ríoga Chill Mhaighneáin, Baile Átha

Cliath)

10 Deireadh Fómhair Óráid ‘Policing Means Human Rights’ ag Comhdháil -  Policing in a Multi-

Ethnic Society eagraithe ag an gComhairle um Chearta Daonna agus

Amnesty International, Rannóg na hÉireann (Guinness Storehouse, Baile Átha

Cliath)

12 Deireadh Fómhair Cruinniú leis an Uas David Hanson, Fo-Rúnaí Parlaiminteach Tuaisceart

Éireann (IHRC, Baile Átha Cliath)

13 Deireadh Fómhair Comhdháil Frontline (Baile Átha Cliath)

14 Deireadh Fómhair Cruinniú de Choiste Comhordaithe na hEorpa d’Institiúidí Náisiúnta um

Chearta Daonna (IHRC, Baile Átha Cliath)

15 Deireadh Fómhair Óráid fáiltithe ag Comhdháil Migrant Workers and Human Rights (An

Cumann Dlí, Baile Átha Cliath)

18 Deireadh Fómhair Barúlacha ar oscailt ag Plé Oscailte ar Thógáil Comhaontais eagraithe ag

Integrating Ireland (Teach Ozanam, Baile Átha Cliath)

19 Deireadh Fómhair Comhchoiste ar Choimisiúin um Chearta Daonna, Óstán Morrison, Baile Átha

Cliath

19 Deireadh Fómhair Fáiltiú in onóir an tUas Peter Hain, Rúnaí Stáit, Tuaisceart Éireann (Club Shráid

Chill Dara, Baile Átha Cliath)

3  Samhain Cruinniú leis an Ollamh Peter McCutcheon, Ollscoil Luimní ag Oifigí an IHRC 

3  Samhain Cruiniú le hAmbasadóir Lesotho Mannete Ramaili (Baile Átha Cliath) 

8 Samhain Barúlacha ar oscailt ag Seoladh Charter of Rights, Brothers of Charity, Óstán

Galway Bay, Gaillimh

9 Samhain Sa Chathaoir ag Díospóireacht Literature and History, Coláiste na hOllscoile,

Baile Átha Cliath

15 Samhain D’fhreastail ag Seoladh Thuarascáil Choimisiún Athchóirithe Dlí ar Bhúnú

Bunachar Sonraí DNA (Coimisiún um Athchóirithe Dlí, Baile Átha Cliath)
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16 Samhain Léacht ‘Human Rights – The Role of the National Human Rights Commission’

do Mhic Léinn le Dlí Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (Sráid

Aungier, Baile Átha Cliath)

16 Samhain D’fhreastail ag an gComhdháil Get Ahead, Óstán Buswell, Baile Átha Cliath

17 Samhain Cruinniú leis an Uas Luxius Wildhaber, Uachtarán Chúirt na hEorpa ar

Chearta Daonna, (Teach Iveagh, Baile Átha Cliath)

25 Samhain D’fhreastail ar Chruinniú de Ghrúpa na hEorpa d’Institiúidí Náisiúnta, Páras

1 Nollaig Óráid ‘Human Rights – The Role of the National Human Rights Commission’

(Scoil Dlí Harvard, Boston)

2 Nollaig Óráid ‘Human Rights – The Role of the National Human Rights Commission’

(Boston College, Boston)

2  Nollaig Óráid ‘Human Rights – The Role of the National Human Rights Commission’,

North Eastern University, Boston, SAM

8 Nollaig Sheol Fight for your Rights – A simple guide to the ECHR le Tionscnamh

Chearta Daonna Bhaile Munna (Baile Átha Cliath)

8 Nollaig D’fhreastail ag fháiltiú Fhóram Náisiúnta na hEorpa, Caisleán Bhaile Átha

Cliath

9 Nollaig Sa chathaoir ag Comhdháil IHRC ar Chearta Eacnamaíocha, Sóisialta agus

Cultúrtha (Páirc an Chrócaigh, Baile Átha Cliath)

12 Nollaig Cruinniú d’Fho-Choiste an Chomhchoiste, Béal Feirste

14 Nollaig Thug aitheasc do Chomhchoiste an Oireachtais ar Chúrsaí na hEorpa ar

Ghníomhaireacht um Chearta Bunúsacha

14 Nollaig Aitheasc do Chomhchoiste an Oireachtais ar Chearta Daonna maidir le

Tuarascáil Bhliantúil Choimisiún na hÉireann um Chearta Daonna 2004

19 Nollaig Léacht do mhic léinn ar ‘Ról an Choimisiúin um Chearta Daonna’, Cumann Dlí

na hÉireann (Baile Átha Cliath)
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Oráidí agus Cuir i Láthair a rinne an
Príomhfheidhmeannach i 2005

Oráidí:

8/4/2005 Gréasán na hEorpa i gcoinne Ciníochas Éire ar “Roma agus an Lucht Siúil san

Aontas Eorpach” (cathaoir).

16/4/2005  – Cruinniú de NHRIanna na hEorpa (cathaoir).

27/4/2005 - Cruinniú Phlé Oscailte a raibh an Coiste Comhairleach Náisiúnta ar

Chiníochas agus Idirchultúrachais sa chathaoir i gcomhpháirt le hIonad

Monatóireachta na hEorpa ar Chiníochas agus Seineafóibe faoin shainordú a

bheidh ag an ngníomhaireacht chearta daonna an AE sa todhchaí.

5/10/2005 - Seoladh Tuarascáil Bhliantúil an IHRC 2004

Meáin:

7/3/2005  – Agallamh ar an Pat Kenny Show (RTE 1), Newstalk 106 Nuacht Am Lóin agus

Anna Livia  maidir le aighneacht CEDAW.

8/3/2005 Agallamh le Eamon Dunphy ar Newstalk 106.

12-13/7/2005 Agallamh le Matt Cooper Last Word Show (12/7) agus le INN agus Q102.

6/10/2005  - Agallamh le East Coast Radio.



Cuir i láthair:

2/2/2005 “The Respective Roles of Commissioners and Chief Executives and External

Expectations”, cur i láthair do Shaotharlann Idirnáisiúnta Comhairle na

Breataine do Phríomhfheidhmeannaigh agus do Bhainisteoirí Sinsearacha

Institiúidí Náisiúnta um Chearta Daonna an Chomhlathais, Béal Feirste,

Tuaisceart Éireann.

3/3/2005 Cur i láthar don Choiste Idirnáisiúnta ar Dhíothú Idirdhealaithe Ciníoch ar

fheidhm fhiosrúcháin an Choimisiúin, an Ginéiv, an Eilvéis.

26/4/2005 Aitheasc do Choiste Uile-Pháirtí an Oireachtais ar an mBunreacht maidir le

aighneacht an Choimisiúin don Choiste Idirnáisiúnta ar Dhíothú

Idirdhealaithe i gcoinne Ban.

29/11/2005 – Cur i láthair ar “Cur i bhFeidhm Chearta Eacnamaíocha, Sóisialta agus

Cultúrtha – Modhanna agus Modúlachtaí” do Phlé Oscailte Idirnáisiúnta ar

NHRIanna  agus Cearta Eacnamaíocha, Sóisialta agus Cultúrtha, New Delhi,

An Ind.
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1/12/2005



65

A
n

 C
oim

isiú
n

 U
m

 C
h

earta D
u

in
n

e
Tu

arascáil B
h

lian
tú

il 2005



66

A
n

 C
oi

m
is

iú
n

 U
m

 C
h

ea
rt

a 
D

u
in

n
e

Tu
ar

as
cá

il 
B

h
lia

n
tú

il 
20

05



A
n

 C
oim

isiú
n

 U
m

 C
h

earta D
u

in
n

e
Tu

arascáil B
h

lian
tú

il 2005

67

A
n

 C
oim

isiú
n

 U
m

 C
h

earta D
u

in
n

e
Tu

arascáil B
h

lian
tú

il 2005



68

A
n

 C
oi

m
is

iú
n

 U
m

 C
h

ea
rt

a 
D

u
in

n
e

Tu
ar

as
cá

il 
B

h
lia

n
tú

il 
20

05




