
An Garda Síochána 
 
 
 
 
 

2021 

Athbhreithniú Bliantúil ar 

Oibriú  

Achtanna na nArm Tine, 
1925 go 2009 

 
An Garda Síochána: Ag Coinneáil Daoine Sábháilte – Keeping People Safe



2  

Réamhrá 
 

Rinne alt 31 den Acht um Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2009 alt 3E a iontráil isteach in 

Acht na nArm Teine, 1925 agus foráiltear leis: “Tabharfaidh an Coimisinéir faoi athbhreithniú bliantúil 

ar oibriú Achtanna na nArm Tine 1925 go 2009 agus cuirfidh sé/sí tuarascáil faoi bhráid an Aire ina 

sonraítear líon agus aicmí na ndeimhnithe agus na n-údaruithe a eisíodh faoi na hAchtanna. Cuirfidh an 

tAire cóip den tuarascáil siúd faoi bhráid gach Tí an Oireachtais.” 

 
Cur i bhFeidhm 

Tugadh athruithe suntasacha isteach sa Reachtaíocht Príomha i Lúnasa 2009 ar na próisis cheadúnaithe 

airm thine. Bhí ar gach sealbhóir reatha deimhniú arm tine bliana ansin iarratas a dhéanamh faoi 

reachtaíocht ar cuireadh tús léi le déanaí ar dheimhniú arm tine trí bliana do gach arm tine. I measc na n-

athruithe eile, rinneadh bailiú táillí airm thine a sheachfhoinsiú chuig An Post, agus rinneadh caighdeáin 

nua slándála íosta agus cruthúnas inniúlachta in airm thine a úsáid, riachtanais chun beirt mholtóirí a 

sholáthar chun carachtar gach iarratasóra a dheimhniú agus toiliú scríofa iarratasóra go ndéanfaidh 

Ceannfort nó Ard-Cheannfort eisiúna fiosrúcháin maidir le stair leighis iarratasóra, a thabhairt isteach. 

Foráladh sa reachtaíocht chomh maith go ndéanfaidh an Garda Síochána iniúchadh ar chóiríocht agus 

áiseanna stórála sláine úinéirí airm thine cheadúnaithe. 

 
Leanann na próisis cheadúnaithe airm thine a chur i bhfeidhm i ngach Ceantar agus Roinn an Gharda 

Síochána le héilimh mhóra a chur ar acmhainní an Gharda Síochána, agus déantar gach iarratas nua agus 

gach iarratas ar dheimhniú arm tine a athnuachan a iontráil agus a phróiseáil go mbaintear tátal amach ar 

chóras PULSE an Gharda Síochána. Leanann an Garda Síochána le tús áite a thabhairt do chinntiú go 

ndéantar gach iarratas ar dheimhniú arm tine nó gach iarratas ar dheimhniú a athnuachan a phróiseáil go 

hiomlán laistigh den amfhráma trí mhí, faoi mar a bhforáiltear dó sa reachtaíocht. 

 
Ach b’fhéidir go measfaidh duine eisiúna, ar uairibh, áfach, gur gá fiosrúcháin bhreise a dhéanamh, mar 
shampla, maidir le ceadanna talún, fiosrúcháin leighis, fíorú ar mholtóirí ainmnithe nó a chinntiú go 

sásaítear riachtanais íosta slándála maidir le stóráil airm thine etc. D’fhéadfadh go nglacfadh líon beag 
iarratas níos faide ná 3 mhí lena bpróiseáil go hiomlán dá bharr. Leanann an Garda Síochána le 
hathbhreithniú rialta a dhéanamh ar na próisis cheadúnaithe arm tine, lena chinntiú go mbíonn aon 
mhoilleanna ar iarratais nua agus iarratais ar athnuachan a phróiseáil a ghiorra agus is féidir. 
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Pleanáil 

Ar cheann de na príomhthairbhí a bhaineann leis na próisis leasaithe cheadúnaithe airm thine is ea go 

leanann gach deimhniú arm tine de bheith i bhfeidhm ar feadh tréimhse trí bliana ón dáta a deonaíodh 

é, murach go ndéantar é a chúlghairm ar bhealach eile. Tosaíodh tráinse mór athnuachaintí ar dheimhniú 

arm tine i Meitheamh 2021 agus leanfaidh siad isteach sa chéad leath de 2022. Bhain líon mór 

deimhnithe arm tine a ndátaí éagtha amach i rith na tréimhse seo agus bhí siad incháilithe lena n-

athnuachan. Faoi mar a bhí i gceist ó 2009 ar aghaidh, baineann ríthábhacht le comhoibriú leanúnach 

úinéirí airm thine agus grúpaí ionadaíocha airm thine lena chinntiú go ndéantar gach arm tine a cheadúnú 

in am agus i gcomhréir leis an reachtaíocht. 

 
Faoi mar a tugadh chun solais in iarthuarascálacha ar athbhreithniú bliantúil, eisítear foirm athnuachana 

ar arm tine (FCR) go huathoibríoch do gach sealbhóir deimhniú arm tine thart ar thrí (3) mhí sula n-

éagfaidh a ndeimhniú arm tine. Bíonn an fhoirm réamhlíonta leis na sonraí ábhartha go léir a bhaineann 

leis an deimhniú arm tine sin. Tá an áis ar an bhfoirm FCR do gach sealbhóir deimhnithe chun aon 

athruithe ábhartha a dhéanamh ar a s(h)onraí; mar shampla, athrú ar mholtóir, ceadanna talún, 

ballraíocht de chumann gunnaí, etc. sula seoltar an fhoirm athnuachana ar aghaidh go dtí an Ceannfort 

ábhartha (nó an tArd-Cheannfort, má bhaineann an athnuachan le harm tine srianta). Meabhraítear 

d’úinéirí arm tine ceadúnaithe arís eile gur riachtanas éigeantach é go gcuireann gach úinéir arm tine 

sonraí san áireamh ar an bhfoirm FCR faoina nDochtúir Ginearálta, sula seoltar ar ais í chuig an nGarda 

Síochána lena próiseáil. 

 
An tAonad Beartas Airm Thine 
 

Leanann an tAonad Beartas Airm Thine, an Roinn Dlí Coireachta, Ceanncheathrú an Gharda Síochána, 
ag gníomhú mar an pointe tagartha lárnach d’Oifigigh Cheantair agus Roinne an Gharda Síochána, an 
Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, na heagraíochtaí éagsúla lámhaigh agus na grúpaí ionadaíocha 

éagsúla atá suite ar fud na tíre. Baineann an tAonad Beartas Airm taitneamh as sárchaidreamh le 
tromlach mór na ngrúpaí ionadaíocha agus oibríonn sé go dlúth ar bhonn laethúil leis na heagraíochtaí 
seo, chun dul i ngleic le haon bhuarthaí a d’fhéadfadh teacht aníos. Leanann próiseas, inar féidir le 
hionadaithe ainmnithe gach cinn de na grúpaí lámhaigh idirchaidreamh a dhéanamh agus casadh le 
foireann ón Aonad Beartas Airm Thine, chun dul i ngleic le haon saincheisteanna a dhéanann difear dá 

mbaill, maidir le hiarratais nó athnuachaintí ar dheimhniú arm tine. 
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Treoirlínte an Choimisinéara 

Eisíodh cáipéis Treoirlínte an Choimisinéara, maidir le cur i bhfeidhm agus oibriú nAchtanna Airm 

Thine 1925 go 2009, i dtosach an 4 Meán Fómhair 2009, i gcomhthráth le tosach feidhme na 

reachtaíochta um cheadúnú airm thine a bhí nua ag an tráth sin. D’fhoilsigh Coimisinéir an Gharda 

Síochána cáipéis leasaithe Treoirlínte an Choimisinéara an 28 Meán Fómhair 2018, agus rinneadh 

na chéad leasaithe móra ar an gcáipéis ó 2009 dá bharr. Cuireadh cásdlí níos mó, athruithe ar 

reachtaíocht agus ceachtanna a foghlaimíodh i limistéar an cheadúnaithe airm thine san áireamh sa 

cháipéis leasaithe. 

 
Leagtar amach sna Treoirlínte i dtéarmaí praiticiúla, ar mhaithe le comhaltaí an Gharda Síochána 

agus an phobail araon, conas is féidir limistéar casta na reachtaíochta airm thine a chur i bhfeidhm, 

agus ba cheart an cháipéis seo a léamh i gcomhar leis an reachtaíocht airm thine. Leanfar leis an 

gcáipéis a leasú, faoi mar is cuí agus nuair is cuí, chun aon fhorálacha reachtaíochta móra, agus 

cásdlí atá ag teacht chun cinn, a chur san áireamh.  

 
Raonta Údaraithe Lámhaigh agus Cumainn Údaraithe Raidhfilí agus Piostal 

B’ionann an líon raonta lámhaigh a údaraíodh faoi Alt 33 den Acht um Cheartas Coiriúil, 2006 
agus seacht gcinn déag (17) an 31 Nollaig 2021. Leanann údaruithe raon lámhaigh de bheith i 
bhfeidhm ar feadh tréimhse cúig bliana, murach go ndéantar iad a chúlghairm ar bhealach eile agus 
go ndéanann an Ceannfort áitiúil iad a dheonú. B’ionann an líon cumainn raidhfilí agus phiostal a 
d’údaraigh Ceannfoirt an Gharda Síochána an 31 Nollaig 2021, faoi Alt 33 den Acht um Cheartas 

Coiriúil, 2006 agus fiche a haon (21). Leanann údaruithe do chumainn raidhfilí agus/nó phiostal de 
bheith i bhfeidhm freisin ar feadh tréimhse cúig bliana, murach go ndéantar iad a chúlghairm ar 
bhealach eile. 

 
Líonta agus Aicmí Deimhnithe Arm Tine 

 

Cumhdaítear an tréimhse go dtí an 31 Nollaig 2021 sna staitisticí do dheimhnithe arm tine a eisíodh, 
faoi mar a fhoráiltear sa tuarascáil seo. Faoi mar a tugadh chun solais in iar-thuarascálacha 
athbhreithnithe bhliantúil, deonaítear deimhnithe arm tine ar feadh tréimhse trí bliana, murach go 

ndéantar iad a chúlghairm ar bhealach eile.  Ní léirítear go cruinn a thuilleadh sna figiúirí bliantúla 
maidir le deimhnithe a deonaíodh do bhliain ar leith, ar an ábhar sin, an líon foriomlán deimhnithe 
arm tine atá ann agus a eisíodh sa Stát. 
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Caithfear an bhéim a leagan air nach n-áirítear leis na figiúirí thíos iarratais nua ná iarratais ar 

athnuachan nár próiseáladh go hiomlán go fóill. De bhreis air sin, ní áirítear leis na líonta iarratais 

ar athnuachan a deonaíodh ach nár íocadh go fóill, ná iarratais a bhí ar bun, ach nach ndearnadh a 

bhreithniú go hiomlán go fóill. 

 
Líonta agus Aicmí Deimhnithe Arm Tine a bhí i bhfeidhm an 31 Nollaig 2021 

 
 

Saghas an Deimhnithe Arm Tine  

Deimhniú Arm Tine 191,598 

Deimhniú Teoranta 4,666 

Deimhniú Srianta 914 

Deimhniú Ionaid 4,777 

Deimhniú Oiliúna 166 

Iomlán 202,121 

 
Stóráil agus Sábháilteacht Arm Tine 

 
 

Is í sábháilteacht phoiblí an chloch is mó ar phaidrín an Gharda Síochána nuair a bhíonn iarratais 
ar dheimhnithe arm tine nó ar athnuachaintí á mbreithniú. Tá sé ríthábhachtach go dtéann gach 

úinéir arm tine i mbun gach réamhchúraim lena chinntiú go mbíonn a n-a(i)rm t(h)ine slán i gcónaí 
agus nach mbíonn siad i seilbh an duine mhíchirt. Tugtar cuntas in Ionstraim Reachtúil Uimh. 307 
de 2009 ar na riachtanais íosta slándála maidir le cóiríocht shlán a sholáthar d’airm thine agus tá sí 
ar fáil don phobal ar láithreán gréasáin an Gharda Síochána www.Garda.ie. Tá comhairle ar airm 
thine cheadúnaithe, san áit a stóráiltear iad agus fad a bhíonn siad n-iompar ag a n-úinéirí araon ar 

fáil i gcáipéis Treoirlínte an Choimisinéara. 

 
Conclúid 

 

Tá mír chuimsitheach ar cheadúnú airm thine ar fáil don phobal ar láithreán gréasáin an Gharda 
Síochána www.Garda.ie. Is féidir teacht ar gach foirm iarratais ar airm thine, cóip de na Treoirlínte 
is déanaí a d’eisigh an Coimisinéir, 
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Ionstraimí Reachtúla a bhaineann leis an reachtaíocht airm thine, ceisteanna coitianta, etc. go 
léir ar an láithreán gréasáin. 

 
Is mian leis an nGarda Síochána cúnamh agus comhoibriú leanúnach úinéirí arm tine ar fud an 

Stáit, tacaíocht na ngrúpaí agus na n-eagraíochtaí ionadaíocha lámhaigh a oibríonn gan stad gan 

staonadh thar ceann a mball a aithint. Sholáthair obair leanúnach an Phainéil Chomhairliúcháin 

Airm Thine fóram idéalach do gach páirtí leasmhar ceadúnaithe airm thine chun idirchaidreamh 

bisiúil a dhéanamh agus lena chinntiú go dtéitear i ngleic le gach saincheist nó buairt maidir le 

ceadúnú airm thine go sásúil agus go réitítear iad ar bhealach tráthúil. 

 
 
 
 
 
 

J.A. Harris 

Coimisinéir 

An Garda Síochána 

An 24 Bealtaine 2022 
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