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2019, d’eagraigh an Líonra Eorpach um Chosc na Coireachta
(EUCPN) agus roinnt tíortha Eorpacha an Lá Fócas ar fud an
AE ar bhuirgléireacht intíre. Is é aidhm an tionscnaimh seo an troid i
gcoinne na coireachta a mhéadú trí shaoránaigh a chur ar an eolas
faoi conas is féidir leo a dtithe a chosaint. Tá an cineál seo coireachta
ag laghdú le blianta fada i bhformhór na dtíortha Eorpacha, ach tá sé
fós freagrach as formhór na gcionta um Choireacht Maoine Eagraithe
Ina theannta sin, ní amháin go ndéanann sé robáil ar dhaoine faoina
sealúchais ach freisin ar a mothú slándála sa bhaile agus tá tionchar
suntasach airgeadais aige ar an tsochaí.

Mar sin féin, ní oibríonn gach rud. Ceann de na lár-feidhmeanna an Líonra ná a
bheith ina chatalaíoch chun tionscnaimh níos éifeachtaí a éascú, tá sé mar aidhm
ag an bpáipéar seo tacú le páirtithe leasmhara Eorpacha, náisiúnta agus áitiúla trí
fhorbhreathnú a sholáthar ar na tionscnaimh a d’fhéadfadh a bheith rathúil nó nach
bhféadfadh. buirgléireacht intíre a chosc. Tá gach uile tionscnamh rangaithe i dtrí
chatagóir: go háirithe iad siúd a bhfuil fianaise láidir, fianaise mheasartha nó fianaise
theoranta ar fáil dóibh. Nuair a déantar lipéadú ar thionscnamh mar ‘fhianaise láidir’
ciallaíonn sé gur léirigh roinnt staidéir go seasta laghdú ar líon na mbuirgléireachta
baile, mar an ceann a fuarthas a tharla tar éis crua-spriocdhíriú trí theaglaim de ghlais
fuinneoige, soilse inmheánacha a fhostú, glais dorais agus soilse seachtracha. Is
iad tionscnaimh leis an lipéad ‘fianaise mheasartha’ iad siúd ar léirigh líon teoranta
staidéar tionchar gealladh fúthu i dtéarmaí laghdú na coireachta, mar shampla
marcáil réad-mhaoine. Teastaíonn níos mó taighde, áfach, chun é seo a lipéadú mar
‘fhianaise láidir’ Léirigh daoine eile, cosúil le córais aláraim ionróra, torthaí contrártha
nó níor rinneadh meastóireacht cheart orthu fós ach tá roinnt tréithe ann a bhfuil
gealladh fúthu agus ar fiú níos mó airde a thabhairt orthu. Mar fhocal scoir, ba mhaith
linn a aibhsiú gur cheart ceachtanna a foghlaimíodh le linn an chur i bhfeidhm agus
an comhthéacs sonrach a chur san áireamh i gcónaí nuair a fhorbraíonn lucht déanta
beartas agus cleachtóirí a straitéisí coiscthe buirgléireachta baile féin.
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FIANAISE
LÁIDIR

2.1 Sprioc cruaithe
Méadóidh cruatan sprice dearcadh an chiontóra ar an iarracht a theastaíonn chun dul isteach i dteaghlach
ar leith. Ós rud é gur ionann iarracht mhéadaithe agus níos mó ama agus dá bhrí sin leibhéal méadaithe
riosca, tá éifeacht choisctheach aici ar bhuirgléirí1 Sprioc cruaite trí theaglaim de ghlais fuinneoige, soilse
inmheánacha, glais dorais agus soilse seachtracha (LEATHAN) an meascán is éifeachtaí chun buirgléireacht
intíre a chosc agus soláthraíonn sé an luach is fearr ar airgead freisin.2 Ar an gcéad dul síos, cruthaíonn
soilsiú seachtrach ar lasc ama imprisin an teach á áitiú fiú mura bhfuil aon duine sa bhaile.3 Is beart
slándála tábhachtach é seo, ós rud é go bhfuil áitíocht mar phríomhfhíoracha sa chinneadh díriú ar mhaoin.4
Thuairiscigh níos mó ná naonúr as gach deichniúr buirgléirí ciontaithe nach rachaidís isteach i maoin faoi
fhorghabháil go hintinneach. D’fhéadfadh carr atá páirceáilte ar an cabhsa nó raidió ag seinm agus tú amuigh
ag obair cur leis seo freisin.5Ar an dara dul síos, féadann soilsiú seachtrach ar lasc ama buirgléireacht a
laghdú tráthnóna agus san oíche mar gheall ar an mbaol méadaithe braite, cur isteach agus dí-spreagtha6
Ar an tríú dul síos, tá glais láidred’fhuinneoga agus doirse deartha chun iontráil a chosc nó iontráil a
dhéanamh níos deacra,7 inrochtaineacht a laghdú, an dara breithniú a dhéanann buirgléirí go minic ina sprioc
phróiseas cinnteoireachta.8 Taispeánann taighde ciontóra go bhfuil cáilíocht na slándála corpartha mar
príomh-chinntitheach agus cinneadh á dhéanamh ar cheart buirgléireacht a dhéanamh ar mhaoin.9 Mar sin
féin, braitheann dúnadh fuinneoga agus doirse go héifeachtach ar ghníomhaíocht dhaonna, i gcodarsnacht
leis an dá bheart roimhe seo a ba cheart go bhfeidhmeodh siad go huathoibríoch.10
Más féidir níos mó feistí a thabhairt, is féidir CCTV, glais fuinneoige agus dorais agus slabhraí slándála an
chosaint iomlán is airde a fháil.11 Mar sin féin, tá roinnt teorainneacha ag an teaglaim seo. Ar an gcéad
dul síos, tá slabhraí slándála deartha chun rochtain ar mhaoin a shrianadh, ach de ghnáth ní féidir iad a
fheiceáil ón taobh amuigh agus dá bhrí sin ní féidir leo buirgléirí a dí-spreagadh. Ina theannta sin, i bhformhór
na gcásanna bíonn siad ag brath ar dhuine a bheith san áitreabh le húsáid agus bíonn guaiseacha dóiteáin
féideartha iontu.12Ar an dara dul síos, tá ceamaraíCCTVdeartha den chuid is mó chun gníomhú mar chosc
infheicthe a d’fhéadfadh cur leis an mbaol go ngabhfaí iad ach nach gcuireann cosc fisiceach ar iontráil
Seachas sin, tá costas ard i gceist le CCTV a shuiteáil. Dá bhrí sin, moltar infheistíocht a dhéanamh i WIDE ós
rud é gur rogha níos saoire agus níos sábháilte é.
Dá bhrí sin, moltar infheistíocht a dhéanamh i WIDE ós rud é gur rogha níos saoire agus níos sábháilte é. Is ón
Ísiltír dhá chleachtas is fearr a choisceann buirgléireacht intíre trí chruas sprice.
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DEA-CHLEACHTAS:
FRIOTAÍOCHT BUIRGLÉIREACHTA IONCHORPRAITHE
SAN FHORAITHNE FOIRGNÍOCHTA
Tar éis don Ísiltír rialacháin tógála nua a thabhairt isteach i 1999 a raibh níos mó fuinneoga
agus doirse cruthúnas buirgléireachta ag teastáil uathu, thit minicíocht na mbuirgléireachta
an ceathrú cuid do thithe a tógadh de réir na rialachán nua. Ríomhtar gur cuireadh cosc ar
10,000 buirgléireacht ar a laghad sna deich mbliana ó tugadh isteach na rialacháin tógála
nua. Níor tugadh faoi deara aon chomharthaíd’aon éifeacht díláithrithe, ar “shean-tithe”
nó ar chineálacha eile goid. I gcodarsnacht leis sin, tugann roinnt staidéir le fios go mbíonn
éifeacht dearfach díláithrithe ann. Aistrítear na héifeachtaí slándála go pointe áirithe go tithe
comharsanachta nach bhfuil urraithe.13

SÁRCHLEACHTAS:
MARC CÁILÍOCHTA PÓILÍNÍ
Chomh maith leis na rialacháin tógála nua, thug an Ísiltír Marc Cáilíochta Póilíní na hÍsiltíre
(MCP) isteach i 1995. Tá dhá phríomh dhifríocht idir an dá cheann. Ar dtús, téann an MCP
níos faide ná na rialacháin tógála. Cé nach ndíríonn an dara ceann ach ar insí agus glais,
tá riachtanais bhreise sa MCP maidir le soilsiú, radharc, slándáil fuinneoga, doirse agus
spéirléasacha. Ar an dara dul síos, tá an Foraithne Foirgníochta éigeantach cé go gcuirtear
an MCP i bhfeidhm go deonach agus braitheann sé ar thoilteanas úinéir an tí nó fhorbróirí
tionscadail.
Is féidir an marc cáilíochta a chur i bhfeidhm ar thithe atá ann cheana, ar fhoirgnimh nua agus
ar spásanna poiblí. An Cruthaigh An Ionad Dúitseach um Chosc agus Sábháilteacht Coireachta
lámhleabhar forbartha go gach uile cás.14
Taispeánann taighde go ndíríonn buirgléirí níos lú ar thithe a bhfuil MCP orthu agus go bhfuil
na hathruithe ar bheith ina n-íospartach (buirgléireacht rathúil) i dteach MCP 78% níos ísle ná i
dteach neamhdheimhnithe. Taispeánann taighde go ndíríonn buirgléirí níos lú ar thithe a bhfuil
MCP orthu agus go bhfuil na hathruithe ar bheith ina n-íospartach (buirgléireacht rathúil) i
dteach MCP 78% níos ísle ná i dteach neamhdheimhnithe.15
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2.2 Faire comharsanachta
Is é an smaoineamh atá taobh thiar de faire comharsanachta ná an choireacht a laghdú trí chónaitheoirí iad
féin a eagrú agus a gcuid súl agus cluasa a choinneáil oscailte. Má fheiceann siad nó má chloiseann siad
rud éigin amhrasach, glaonn siad ar na póilíní. Is féidir le cónaitheoirí cabhrú lena chéile, mar shampla trína
mbosca poist a fholmhú nó faiche a gcomharsan a ghearradh agus iad ar saoire. Cuireann an faireachas
méadaithe seo cosc ar choirpigh mar gheall ar an mbaol méadaithe go ngabhfar iad. Trí chomharthaí áitíochta
a chruthú, príomhfhactóir sa chinneadh díriú ar mhaoin, tá sé i bhfad níos deacra don bhuirgléir a chinneadh
an bhfuil teaghais folamh nó nach bhfuil. Ina theannta sin, feabhsaíonn scéimeanna faire comharsanachta
comhtháthú sóisialta. Forbraíonn saoránaigh tacar noirm don cheantar agus eagraíonn siad iad féin chun
caingean diallta mar choireacht a theorannú.16
Féadfaidh na cónaitheoirí féin, nó na póilíní áitiúla, tionscnamh a dhéanamh chun faire struchtúracha
comharsanachta a chur ar bun. Cinneann an ráta coireachta sa cheantar áitiúil agus cibé an bhfuil rátaí
coireachta sa cheantar íseal, meánach nó ard, rannpháirtíocht na bpóilíní i mbunú scéim den sórt sin. Ní
theastaíonn ach rannpháirtíocht aisghníomhacha ó na póilíní i gceantair íseal-choireachta, agus b’fhéidir go
mbeidh ar na póilíní a bheith chun tosaigh maidir le scéimeanna Faire Comharsanachta a chur i bhfeidhm i
gceantair ard-choireachta.17 Is Scéim Faire Comharsanachta á cur i bhfeidhm, d’fhéadfadh sé a bheith ina
scéim neamhspleách, nó mar chuid de chlár níos cuimsithí.18
Rinneadh meastóireacht ar a éifeachtaí coiscthe coireachta i roinnt staidéar; ar an drochuair, rinneadh an
chuid is mó díobh seo sna SA agus sa Ríocht Aontaithe, áit a mbíonn cláir um chosc ar choireacht faoi réir
meastóireachtaí tionchair níos minice ná mór-roinn na hEorpa. Taispeánann meitea-anailís staidrimh go bhfuil
éifeachtaí soiléire ag tabhairt isteach scéimeanna den sórt sin maidir le coireacht a laghdú. Tháinig laghdú idir
16% agus 26% ar cheantair a chuimsítear le scéimeanna faire comharsanachta i gcomparáid le ceantair nach
gclúdaíonn na scéimeanna. Tá an éifeacht dhearfach ar choireacht neamhspleách ar mhéid agus ar chineál an
chláir faireachais.19 Mar sin féin, bhain an fhianaise go príomha le tréimhse roimh na meáin shóisialta, mar sin
tá sé tábhachtach a bheith ar an eolas go bhféadfadh na bealaí cumarsáide feabhsaithe dul i bhfeidhm ar na
modhanna agus an tionchar.20

2.3 Dul i ngleic le hath-íospairt
Taispeánann sonraí go bhfuil riosca i bhfad níos airde ag tithe a ndearnadh buirgléireacht orthu roimhe seo
go ndéanfaí iad a bhuirgléireacht arís21 nó i bhfocail eile gur dóichí go mbeidh an dara eachtra ná an chéad
eachtra agus an tríú cuid níos dóchúla ná an dara ceann.22Tugtar ath-bhua nó athrá cruinn ar an bhfeiniméan
seo ina ndéantar teach a bhuirgléireacht arís agus arís eile.23 Mar sin féin, ní amháin go mbíonn tionchar ag
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an riosca níos airde ar an seoladh céanna ach ar theaghaisí in aice láimhe freisin, agus sa chás sin tugtar
buirgléireacht in aice le buirgléireacht Dá fhairsinge ama agus spáis atá teaghais do cheann a d’fhulaing
buirgléireacht, is ea is mó an riosca go mbeidh buirgléireacht ann freisin. De réir mar a mhéadaíonn am agus
spás, laghdaíonn an riosca níos airde a bhaineann le teaghaisí in aice láimhe24
Tá dhá mhór-mhíniú ann: an borradh agus hipitéisí na brataí. Tá an dá cheann bunaithe ar an ngnáth-theoiric
gníomhaíochta, a deir gur chóir coireacht a mhíniú i dtéarmaí an teaglaim de chiontóir, sprioc oiriúnach agus
easpa caomhnóireachta. Deirtear sa chéad hipitéis go bhfilleann ciontóirí ar an gcomharsanacht chéanna toisc
gur fhoghlaim siad faoi dheiseanna atá i láthair i gceantar ar leith le linn buirgléireachta níos luaithe. Déanann
ciontóir a d’fhoghlaim faoi dheiseanna nó leochaileachta cinneadh réasúnach filleadh ar an gceantar chun
níos mó brabúis a ghiniúint. Deirtear sa dara dearcadh, hipitéis na brataí, go bhfilleann ciontóirí ar an gceantar
céanna toisc go bhfuil laigí bunúsacha ann a thugann cuireadh do chiontóirí. Is é is dóichí go gcuirfidh an
bheirt acu le tarlú arís agus arís eile ós rud é go mbaineann ciontóirí leas as na leochaileachta atá ann cheana
chun coir a dhéanamh.25
Tá sé deacair am agus fad coiteann a chur in iúl arís agus arís eile chun íospairt a dhéanamh mar igcomparáid
le deich gcathair ar fud cúig náisiún, bhí roinnt comhsheasmhachta idir comhthéacsanna, ach bhí difríochtaí
suntasacha ann freisin. 26Mar sin féin, is féidir na fionnachtana seo a úsáid chun bonn eolais a chur faoi
thionscnaimh chun buirgléireacht a laghdú, ar dtús trí na hairíonna sin atá i mbaol ath-bhuirgléireachta a aithint
agus sa dara háit trí ghníomhú láithreach agus ceann amháin nó níos mó de na bearta seo a leanas a chur
i bhfeidhm27: ar thaobh amháin, cineálacha éagsúla patróil nó is féidir monatóireacht a mhéadú, agus ar an
taobh eile, is féidir leis na póilíní iarracht a dhéanamh cónaitheoirí an cheantair agus príomh-ghníomhaithe
eile a bheith páirteach ann. Ar an gcéad dul síos, is féidir béim a leagan ar fhaisnéis maidir le réamhchúraimí
slándála ar nós fuinneoga a dhúnadh agus doirse a ghlasáil agus an teach á fhágáil28 nó pointí iontrála a
dheisiú agus a threisiú, glais agus soilsiú29 a fheabhsú nuair is dóigh go n-ardófar an riosca buirgléireachta.30
Tá an-acmhainn ag an gcur chuige seo, ós rud é go bhfuil teaghlaigh níos cumasaí agus níos toilteanaí iad féin
a chosaint ar bhealach níos éifeachtaí tar éis na chéad bhuirgléireachta; suiteáladh fiche is a cúig faoin gcéad
de theaghlaigh feiste slándála amháin ar a laghad tar éis buirgléireachta31 Ar an dara dul síos, is féidir leis na
póilíní fógra a thabhairt do chónaitheoirí súil a choinneáil oscailte, faire comharsanachta a chur i bhfeidhm
agus iarraidh ar chomharsana béim a leagan ar chomh-chúram.32Léirigh idirghabhálacha d’íospartaigh
athdhéanamh agus dóibh siúd in aice láimhe laghdú suntasach ar ath-íospairt buirgléireachta33 gan rioscaí
buirgléireachta a dhí-áitiú do chomharsanachtaí in aice láimhe.34 Braitheann an rath, áfach, ar chur i bhfeidhm
ceart agus ar chúltaca ó na póilíní agus ar rannpháirtíocht ghníomhach na n-íospartach.35

AN CLEACHTAS IS FEARR:
COMHAIRLEOIREACHT SAOR IN AISCE AGUS
COMHAONTUITHE LASCAINE
Is sampla maith iad na póilíní a thairgeann comhairleoireacht saor in aisce agus
comhaontuithe lascaine le cuideachtaí árachais nó bainc (iasachtaí) d’fhonn tacú le
hiarrachtaí cruaite sprice sa Ghearmáin. Go háirithe ós rud é go dtugann sé deis freisin do
ghrúpaí leochaileacha (stádas socheacnamaíoch íseal) infheistíocht a dhéanamh i slándáil.36
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2.4 Geataí caolsráide
Is é an ceathrú beart a bhfuil fianaise láidir ar fáil dó ná geataí caolsráide a úsáid. Tagraíonn geataí caolsráide
do shuiteáil geataí atá faoi ghlas, a dhéantar de ghnáth as cruach nó iarann, a chuireann srian ar iontráil chuig
caolsráid nó líonra caolsráide. Ar an gcéad dul síos oibríonn an beart coiscthe buirgléireachta seo trí mhéadú
a dhéanamh ar an iarracht a chaithfidh buirgléirí a dhéanamh trí rochtain caolsráid ar úsáideoirí dlisteanacha
a bhfuil eochair nó cód pas acu a shrianadh agus rochtain ar spriocanna coireachta féideartha a rialú.37
Ar an dara dul síos, méadaíonn geataí caolsráide an riosca do chiontóirí, trí spás poiblí a iompú ina spás
príobháideach. Ina theannta sin, d’fhéadfadh geataí caolsráide faireachas nádúrtha a mhéadú ó chónaitheoirí
áitribh in aice láimhe agus leithscéalta a bhaint ó chiontóirí as a bheith sa cheantar.38
Cruthaíonn meiteashonraí gur beart laghdaithe costas-éifeachtach ar chosc ar bhuirgléireacht é geataí
caolsráide, cé go bhfuil méideanna measartha éifeachtúla aige. Ina theannta sin, cuireann roinnt fachtóirí
teorainn le hilchineálacht na bhfionnachtana seo, mar shampla go ndearna na staidéir a úsáideadh sa mheiltanailís scrúdú ar chláir geataí caolsráide na Breataine. Mar sin féin, más mian le cleachtóirí nó lucht déanta
beartas féachaint ar chur i bhfeidhm geataí caolsráide tá roinnt treoracha ann a chuireann síos ar na tascanna
praiticiúla ba cheart a dhéanamh d’fhonn na dálaí a chruthú inar dóchúla go an-oibreoidh geataí caol go
héifeachtach. Tá comhairliúchán le cónaitheoirí agus toiliú leo agus tiomantas na geataí a úsáid ar chuid de na
ceisteanna praiticiúla.39

2.5 Soilsiú sráide
Má mhéadaítear na leibhéil soilsithe ar an tsráid nó in áiteanna poiblí eile, féadfar an choireacht i rith an lae
agus san oíche40 agus eagla na coireachta a laghdú go suntasach.41 Tá dhá phríomh-theoiric ann maidir
leis an bhfáth go laghdaíonn soilsiú sráide feabhsaithe an choireacht. Tugann an chéad cheann le fios go
laghdaíonn soilsiú feabhsaithe an choireacht tríd an dóchúlacht go n-aithneofar ciontóir a mhéadú. Molann
an dara ceann go méadaíonn soilsiú sráide feabhsaithe i gceantar bród an phobail agus rialú neamhfhoirmiúil,
rud a d’fhéadfadh líon na ndaoine a úsáideann limistéar a mhéadú, agus dá bhrí sin líon na bhfinnéithe
ionchasacha ar iompar coiriúil a mhéadú. Tuarann an chéad teoiric laghduithe sa choireacht go háirithe le linn
uaireanta an dorchadais, agus tuarann an dara teoiric laghduithe sa choireacht i rith an lae agus san oíche.42
D’fhonn a bheith éifeachtach maidir le bearta eile chun coireacht a chosc, ba cheart díriú ar shuiteáil soilsithe
sráide43 agus ba cheart d’oifigigh póilíní fiafraí díobh féin i gcónaí an bhfuil soilsiú feabhsaithe mar fhreagairt
chuí ar fhadhb coireachta nó neamhord i gcomharsanacht nó i bpobal áirithe. Tá treoir dírithe ar fhadhbanna
ar fáil [ó Clarke] do lucht déanta beartas nó do chleachtóirí atá ag iarraidh soilsiú méadaithe a chur i
bhfeidhm.44
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FIANAISE
MHEASARTHA

3.1 Dírithe ar ath-ciontóirí
Is fíric dhoiciméadaithe go bhfuil mionlach de choirpigh ghníomhacha freagrach as sciar mór den choir.
D’fhreagair an beartas um rialú coireachta an tiúchan seo de chionta coiriúla ar bhealaí éagsúla: feabhsúcháin
pianbhreithe ar bhonn ciontuithe roimh ré45 nó bunú tionscadal ath-ciontóirí mar a thugtar orthu a thugann
aird ar leith ar na buirgléirí is gníomhaí i gceantar bunaithe ar a liosta sainithe. Tá a fhios ag ciontóirí ar an liosta
sin go bhfuiltear ag faire orthu agus gabhfar iad agus cuirfear faoi choimeád iad a luaithe a dhéanfaidh siad
cion. Ag an am céanna, cuirtear na coirpigh tosaíochta seo i dteagmháil le córas a chabhróidh le hathshlánú.46
Forbraíodh na tionscadail seo mar shampla i gCeantair Póilíní Oslo (tionscadal Coiriúil an-Tábhachtach
(VIC))47 agus in Amstardam (Approach Top600). I dtionscadal Approach Top600 comhoibríonn níos mó ná 40
eagraíocht chomhpháirtíochta ó na hearnálacha slándála, sláinte, óige, promhaidh. Tá a bhainisteoir cás féin
ag gach duine ar an liosta a fheidhmíonn mar phointe teagmhála lárnach do gach eagraíocht lena mbaineann,
a fhorbraíonn plean gníomhaíochta pearsanta agus a sholáthraíonn tacaíocht don duine atá i gceist.48
Taispeánann meastóireacht le déanaí ar Approach Top600 go bhfuil laghdú 7% go 45% ar líon na
mbuirgléireachtaí baile mar thoradh ar an gcur chuige seo. Ina theannta sin tá tionchar dearfach aige ar líon
na n-athshlánú: ón nóiméad a thosaíonn an conair, laghdaíonn atreorú an spriocghrúpa faoi 41%.49 Mura
n-oibríonn an ghné choisctheach, fanann an rogha dheireanach faoi éagumas. Ar ndóigh, léiríonn roinnt
staidéir gur féidir leis an toradh a bheith ina laghdú suntasach ar bhuirgléireacht i gceantar nuair a bhíonn na
buirgléirí is gníomhaí á gcoinneáil taobh thiar de bharraí ar feadh tréimhse ama.50

3.2 Poiblíocht áitiúil
Tá sé inmholta infheistíocht a dhéanamh i bpoiblíocht áitiúil agus tionscnamh laghdaithe buirgléireachta á
chur i bhfeidhm ar nós Faire Comharsanachta. Taispeánann taighde ar fiche is a haon scéimeanna laghdaithe
buirgléireachta gur modh réasúnta simplí agus costéifeachtach é (roimh) poiblíocht a thabhairt do bheith
ann agus cuspóirí an tionscnaimh don phobal i gcoitinne chun tionchar an bhirt um chosc na coireachta a
fheabhsú. Is é an mheicníocht trína bhféadfadh sé seo cabhrú le laghdú coireachta a chur chun cinn ná trí
fhaisnéis a chur in iúl ar ghníomhaíocht mhéadaithe laghdaithe coireachta agus ar an gcaoi sin tionchar a
imirt ar bhainistítí ciontóirí. Léirigh an anailís fiú gur thuairiscigh tionscnaimh a reáchtáil feachtas poiblíochta
roimh an gcur i bhfeidhm iarbhír gur thosaigh rátaí buirgléireachta ag titim fiú sular cuireadh an tionscnamh i
bhfeidhm, éifeacht dá ngairtear ‘sochar réamh-mheasta’. Is féidir laghduithe níos mó a bhaint amach ar líon
na mbuirgléireachtaí nuair a chuirtear feachtais poiblíochta neamhspleácha (iad siúd a rith le tamall agus a
measadh mar idirghabháil iontu féin) le buiséad leordhóthanach.51
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Mar is gnáth, tá sé deacair a aithint cad a oibreoidh is fearr i gcásanna ar leith. Braithfidh a éifeacht go mór
ar an gcomhthéacs ina bhfuil tú ag cur do fheachtais i bhfeidhm. Mar sin féin, tá cúpla ceist ann nach mór
aghaidh a thabhairt orthu agus feachtas á phleanáil: Cé hiad na spriocanna? Ciontóirí nó íospartaigh? Cá
bhfuil na spriocanna? Comharsanacht shainithe? Nó cathair nó tír ar fad? Cathain a oibreoidh an feachtas i
gcoibhneas lena chur i bhfeidhm? De shíor nó i bpléascann? De shíor nó i bpléascann? Nuachtáin, raidió, na
meáin shóisialta, …? Cén teachtaireacht ba mhaith leat a chur in iúl? Ginearálta nó ceann sonrach? Caithfear
na ceisteanna seo go léir a fhreagairt le linn na céime pleanála52

3.3 Marcáil maoine
Tá foinsí ann a thugann le tuiscint go dtarlaíonn ochtó faoin gcéad de na gadaíochtaí agus na buirgléireacht
go léir chun díol ar na hearraí goidte nó fálú ina dhiaidh sin. Tugann sé seo le tuiscint go mbeadh i bhfad níos
lú gadaithe ann gan glacadóirí, agus mar sin ba cheart tosaíocht a thabhairt do dhul i ngleic le láimhseáil
earraí goidte.53 Tá roinnt beart frith-fhálú ann (féach thíos) ach is é an príomhbheart ná maoin a mharcáil ionas
go mbeidh sé níos deacra earraí goidte a thiontú ina n-airgead tirim nó a n-úsáid dhíreach a dhéanamh níos
deacra. Ina theannta sin, is féidir leis an mbeart seo a chinntiú go ndéantar earraí goidte a choigistiú agus a
chur ar ais chuig a n-úinéir ceart.54
Is féidir maoin a mharcáil trí uimhir an tí agus an cód poist a chur leis trí úsáid a bhaint as pinn UV, clibeanna
slándála, gairis aitheantais rada-minicíochta (RFID) nó réitigh mhicreascóp (réitigh ina bhfuil síniú digiteach
códaithe uathúil).55 Ina theannta sin, tá roghanna ionsuite ag fóin phóca agus táibléad freisin chun iad a
bhlocáil go cianda má ghoidtear iad, rud a fhágann nach bhfuil na gléasanna seo chomh luachmhar agus
chomh indíolta.56
Taispeánann staidéir ó Iarthar na hAstráile agus Londain gurb é an mharcáil réadmhaoine is éifeachtaí
nuair a dhéanann níos mó ná 80% de chónaitheoirí áitiúla a gcuid maoine a mharcáil agus má dhéantar é i
gcomhcheangal le comhairle um chosc ar choireacht agus poiblíocht.57
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FIANAISE
THEORANTA
NÓ GAN AON
FHIANAISE

4.1 Aláraim
Glactar leis go oibríonn aláraim bhuirgléireachta go príomha trí dhí-spreagadh toisc go seachnaíonn
buirgléirí briseadh isteach i dtithe ina dtuigeann siad go bhfuil aláraim suiteáilte, agus ar an gcaoi sin an
baol go ndéanfar iad a bhrath agus a ghabháil. Mar sin féin, tá torthaí contrártha léirithe ag an mbeagán
meastóireachta atá ann cheana ó Shasana agus ón mBreatain Bheag. Os a choinne sin, d’fhéadfadh sé
go mbeadh suiteáil aláraim bhuirgléireachta frith-tháirgiúil, toisc go bhfuil baint acu le riosca méadaithe
seachas riosca laghdaithe58 buirgléireachta le hiontráil agus iarracht ar bhuirgléireacht.59 Tá roinnt mínithe
féideartha ann ar an toradh iontais seo. Míniú amháin a d’fhéadfadh a bheith leis ná go bhfuil roinnt buirgléirí
in ann bealaí a aimsiú chun aláraim a sleamhnú nó a shárú d’fhonn braite a sheachaint agus an riosca go
ngabhfar iad a laghdú. 60 Is fachtóir tábhachtach cáilíocht an aláraim sa chás seo. Dheimhnigh agallaimh
le ciontóirí buirgléireachta ciontaithe na torthaí seo; cé is moite de bhranda amháin aláraim buirgléireachta
(ADT), níor chuir aláraim ionróra cosc ar na ciontóirí.61 B’fhéidir go dtuigeann buirgléirí freisin, a bhuíochas
le ráta ard aláraim bhréige, nach bhfreagraíonn na póilíní agus cuideachtaí aláraim d’aláram láithreach trí
phatról a sheoladh amach, ag tabhairt ama do bhuirgléirí a bpost a chríochnú agus imeacht. Míniú eile
a d’fhéadfadh a bheith leis ná go bhféadfadh buirgléirí láithreacht aláraim a léirmhíniú mar léiriú go bhfuil
earraí luachmhara sa teach. Ansin féadfaidh buntáistí ionchasacha a bheith níos tábhachtaí ná na rioscaí
méadaithe ina ríomhanna. 62 Ina theannta sin, d’fhéadfadh leibhéal taithí ciontóra tionchar a imirt ar an gcaoi
a mbreathnaítear ar aláraim le ciontóirí níos mó taithí a mheasann aláraim a bheith níos lú coiscthe ná a
gcomhghleacaithe nach bhfuil an oiread taithí acu. Frithbheartaíocht eile is ea nach bhfuil aláraim éifeachtach
ó thaobh costais: tá siad daor go leor agus ní laghdaíonn siad an riosca buirgléireachta. Taispeánann fianaise
ón bhFrainc, áfach, go bhfuil aláraim (leo féin agus i gcomhcheangal le bearta slándála eile) éifeachtach chun
buirgléireacht a chosc i gcoinne tithe ach ní chosnaíonn siad árasáin astu féin. Mar sin féin, gan léargas breise
a fháil ar shonraíochtaí agus ar chomhthéacsanna ina gcomhlíonann aláraim a ról, ní mholtar comhairle a
thabhairt do shaoránaigh aláraim bhuirgléireachta a shuiteáil toisc go bhféadfadh sé mothú bréagach slándála
a thabhairt dóibh.63
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4.2 Feachtais feasachta
Is minic a roghnaíonn cleachtóirí um chosc na coireachta feachtais feasachta chun daoine a chur ar an eolas
faoi choireacht, agus ar an gcaoi sin tá súil acu tionchar a imirt ar a n-iompar. Tá feachtas sna meáin (lena
n-áirítear na meáin shóisialta ar líne) ar cheann de na gnéithe den Lá Fócas ar fud an AE ar bhuirgléireacht
intíre. Taispeánann taighde, áfach, gur annamh a oibríonn feachtais a dhíríonn go hiomlán ar aistriú eolais.
A mhalairt ar fad, d’fhéadfadh siad fiú eagla na coireachta a mhéadú seachas coireacht (riosca) nó díobháil
a laghdú go héifeachtach.64 Ina theannta sin, ní bhfuaireamar aon mheastóireachtaí ar thionchar nó torthaí
feachtais ardú feasachta a dhíríonn ar bhuirgléireacht intíre.
Mar sin féin, is féidir le feachtais spriocdhírithe feasachta atá leabaithe i gcur chuige iomlánaíoch, a d’fhéadfaí
a fhorbairt le cabhair an pháipéir seo, a bhfiúntas a chruthú. Go háirithe má choinnítear na treoirlínte seo a
leanas i gcuimhne. Ar dtús báire, ba cheart go mbeadh an teachtaireacht go pointe, praiticiúil agus sonrach.
Ná habair “Ná tabhair seans do bhuirgléirí” ach inis do dhaoine cad é go díreach is féidir leo a dhéanamh
chun buirgléireacht a chosc (mar shampla, glas dorais de chineál áirithe a bheith suiteáilte). Ar an dara dul
síos, an meán: ba cheart d’fheachtas na bealaí meán a úsáid a ligeann dó a spriocghrúpa a bhaint amach. Is
féidir le gníomhaireacht meán tacú le hoibrithe um chosc na coireachta sa réimse seo. Ba cheart feachtais a
phleanáil go cúramach freisin i dtéarmaí uainiúcháin agus fad. Ba cheart feachtais a phleanáil go cúramach
freisin i dtéarmaí uainiúcháin agus fad. Mar fhocal scoir, ba cheart go mbeadh feachtais i gcónaí mar chuid
de chur chuige níos leithne, comhordaithe chun an cuspóir a bhaint amach. D’fhonn laghdú na coireachta a
mhéadú, ba cheart dóibh an dá choinníoll seo a leanas a chomhlíonadh. Ar dtús, ba cheart dóibh díriú ar na
gnéithe mothúchánacha agus iarmhartacha a bhaineann le hathrú iompraíochta chomh maith le haistriú eolais
agus ardú feasachta. Ar an dara dul síos, ba cheart dóibh cur chuige eile maidir le coireacht a chosc (ceartas
coiriúil, staide, forbairt agus cosc pobail) a thacú agus tacú leo, sa chaoi is go bhfeabhsaíonn siad a chéile
agus go dtreiseoidh siad a chéile iad.65
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4.3 Bearta frith-imfhálaithe
Mar a luadh cheana, tá foinsí ann a thugann le tuiscint go dtarlaíonn ochtó faoin gcéad de bhuirgléireachtaí
chun na hearraí goidte a dhíol ina dhiaidh sin. Is cosúil go léiríonn an bhearna idir líon na mbuirgléireacht
taifeadta agus na teagmhais taifeadta fálú nach dtugtar aird na bpóilíní ar go leor cásanna fálú. Ó thaighde san
Ísiltír, d’fhéadfaimis glacadh leis go bhfuil an líon dorcha le haghaidh fálú ard: admhaíonn trí faoin gcéad de
dhaoine Dúitseach cúig bliana déag d’aois agus níos sine - os cionn 422,000 duine - go raibh siad ciontach i
bhfálú ó am go chéile. Nocht freagróirí agus saineolaithe ceithre imthoisc a éascaíonn ceannach earraí goidte.
Ar dtús, an difríocht praghais. Ar an dara dul síos, éascaíocht earraí goidte a cheannach. Ar an tríú dul síos,
an riosca réasúnta íseal go ngabhfar tú. Agus ar deireadh, níor thug na póilíní agus na húdaráis ceartais aird
leordhóthanach ar fhálú ag na póilíní agus na húdaráis ceartais.66 Tugann na torthaí seo le fios go bhfuil go leor
le feabhsú fós maidir le fáltais ó bhuirgléireacht a laghdú. Tá roinnt aisteoirí aitheanta againn ar féidir leo ról a
imirt ina leith seo
Chun tús a chur leis, is féidir le húdaráis phoiblí bunachair sonraí a chur ar bun inar féidir le tomhaltóiría
gcuid earraí féin a chlárú go coisctheach, rud a éascaíonn tuairisciú agus a mhéadaíonn an dóchúlacht go
bhfaighidh siad na hearraí goidte. Céim amháin eile is ea forbairt uirlis, mar StopHeling san Ísiltír, a ligeann do
shaoránaigh agus do cheannaitheoirí athláimhe seiceáil an bhfuil earra cláraithe mar earra caillte nó goidte trí
shraithuimhir (ní féidir ach earraí uathúla a chlárú). Más é seo an cás, is féidir fógra a thabhairt do na póilíní
d’fhonn beart a dhéanamh. D’ardaigh an cuntar ó bheagnach 456,000 iarratas cuardaigh 2014 go beagnach
670,000 in 2015, agus sa chéad ráithe de 2016 tá 283,000 ar barr aige cheana féin (eachtarshuite go dtí
2016 iomlán, is ionann sin agus beagnach 850,000). Sa chiall sin is cosúil go bhfreastalaíonn ‘StopHeling’ ar
riachtanas i measc an phobail agus ceannaitheoirí athláimhe iontaofacht earra atá á mheas acu a cheannach.
67

Ina dhiaidh sin, is féidir lehúdaráis rialála bearta a thabhairt isteach chun an trádáil athláimhe agus na siopaí
saighdiúir a rialú. San Iorua, ní mór dóibh siúd ar mian leo oibriú go dlíthiúil sa trádáil athláimhe iarratas a
dhéanamh ar na póilíní ar cheadúnas. Féadfaidh na póilíní diúltú ceadúnas a eisiúint d’iarratasóirí a bhfuil
taifid choiriúla acu nó a bhfuil amhras orthu go bhfuil siad ag trádáil in earraí goidte nó is féidir leo ceadúnas
a tharraingt siar má tá cúis acu a bheith in amhras faoi mhí-úsáid.68 San Ísiltír, éilíodh ar cheannaitheoirí earraí
athláimhe earraí ceannaithe a chlárú ó 1880 (na rudaí a cheannaíonn siad, cathain agus cé uaidh). Ó 2011,
forbraíodh leagan digiteach den taifead seo atá nasctha le bunachar sonraí StopHeling.69
Ina theannta sin, is féidir leis na póilíní earraí goidte a chuardach go gníomhach trí mhargaí lasmuigh a
sheiceáil go tréimhsiúil a bhfuil aithne mhaith orthu go ndíoltar roinnt earraí goidte ansin. 70 Sa lá atá inniu ann,
tá an-tóir agus tóir ar an domhan digiteach, ag tairiscint bonneagair nua do chiontóirí le haghaidh trádála
mídhleathaí. Más mian linn fálú a chosc ó bheith faoi bhláth, ba cheart do na póilíní cuardaigh a dhéanamh go
réamhghníomhach ar líne.71
Faoi dheireadh, is féidir leis an earnáil phríobháideach cur leis freisin. San Iorua, is féidir le láithreáin
ghréasáin ghairmiúla a dhíolann earraí athláimhe iallach a chur ar dhíoltóirí clárú ar bhealaí a chiallaíonn nach
féidir leo fanacht gan ainm. Déantar seiceálacha láimhe freisin ar gach rud a fhógraítear le díol sa “mhargadh”
agus tugtar aird ar leith ar fhógraí amhrasacha. Bíonn idirphlé leanúnach ann leis na póilíní faoi earraí
féideartha a goideadh, agus i gcásanna amhrasacha caithfear úinéireacht a dhoiciméadú le hadmhálacha.72
Rud eile, má chláraíonn tú earraí is féidir earra goidte a nascadh le híospartach, ach tá a mhéid a chloíonn
go leor saoránach go docht leis an moladh earraí a chlárú íseal, agus déantar go leor botún agus
sraithuimhreacha á n-ionchur. Ba cheart an próiseas seo a uathoibriú nó ar a laghad a spreagadh, a mhéid is
féidir laistigh de chomhpháirtíocht phoiblí-phríobháideach. Faoi dheireadh, is gá féachaint ar mhodh a fhorbairt
chun earraí neamh-uathúla áirithe a dhéanamh, mar shampla seodra, uathúil.73
Is léir gur smaoineamh maith iad na bearta seo go léir a fhágann nach bhfuil buirgléireacht intíre chomh
brabúsach tríd an margadh d’earraí goidte a laghdú agus luach margaidh na n-earraí goidte. Ar an drochuair,
níor taifeadadh aon éifeacht laghdaithe buirgléireachta go dtí seo.74 Mar sin féin, creidimid go bhfuil go leor
le feabhsú agus spreagaimid meastóireacht chríochnúil má chinneann na Ballstáit aon cheann de na bearta
thuasluaite a thionscnamh.
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CONCLÚID:
CAD A
OIBRÍONN CHUN
BUIRGLÉIREACHT
INTÍRE A CHOSC?

Sprioc cruaithe

Faire comharsanachta

Ceard atá ann?
An meascán de ghlais fuinneoige, soilse
inmheánacha, glais dorais agus soilse
seachtracha

Ceard atá ann?
Spreagann faire comharsanachta
cónaitheoirí a súile agus a gcluasa
a choinneáil oscailte agus glaoch ar
na póilíní má fheiceann siad nó má
chloiseann siad rud éigin amhrasach.

Conas a oibríonn sé?
Fágann crua-spriocdhíriú nach bhfuil an
sprioc chomh hoiriúnach tríd an riosca a
mhéadú agus / nó an iarracht atá i gceist
a mhéadú.

Conas a oibríonn sé?
Mar gheall ar scéim faire comharsanachta
a chur ar bun, ní bheidh limistéar chomh
hoiriúnach tríd an riosca a mhéadú agus
na deiseanna a laghdú.
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Dul i ngleic le ath-íospairt
Ceard atá ann?
Ba cheart áitribh atá i mbaol ath-bhuirgléireachta a
shainaithint d’fhonn cur i bhfeidhm beart coisctheach
ar nós crua-spriocdhíriú nó patróil póilíní a mhéadú.
Conas a oibríonn sé?
Méadaíonn an iarracht agus an riosca atá
riachtanach buirgléireacht a dhéanamh ag áitribh
aitheanta na bearta seo a chur i bhfeidhm.

Geataí caolsráide

Soilsiú sráide

Ceard atá ann?
Cuireann geataí caolsráide cosc ar chiontóirí
rochtain a fháil ar bhealaí.

Ceard atá ann?
Méadaíonn soilsiú sráide feabhsaithe na
leibhéil soilsithe ar an tsráid.

Conas a oibríonn sé?
Méadaíonn geataí caolsráide a shuiteáil
an iarracht toisc nach bhfuil buirgléirí in
ann rochtain a fháil ar na sprioc-airíonna
nó na hailtí a úsáid mar bhealach éalaithe.
Méadaíonn geataí caolsráide faireachas
nádúrtha ó na cónaitheoirí, agus ar an
gcaoi sin méadaítear an riosca do bhuirgléirí
féideartha.

Conas a n-oibríonn sé?
Méadaíonn an leibhéal soilsithe an baol
go n-aithneoidh finnéithe ionchasacha
ciontóir.
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