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AN tACHT UM FHIANAISE CHOIRIÚIL, 1992

[An tiontú oifigiúil]
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RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach

Alt
1. Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2. Léiriú (ginearálta).

3. Aisghairm.

CUID II

Inghlacthacht Fianaise Doiciméadaí

4. Míniú (Cuid II).

5. Inghlacthacht fianaise doiciméadaí.

6. Fianaise ar inghlacthacht.

7. Fógra faoi fhianaise dhoiciméadach.

8. Glacadh agus tromachar fianaise doiciméadaí.

9. Fianaise maidir le hinchreidteacht soláthróra faisnéise.

10. Leasú ar an Acht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967.

11. Fianaise ar rún ón Dáil nó ón Seanad.

CUID III

Fianaise in Imeachtaí Áirithe

12. Cionta lena mbaineann Cuid III.

13. Fianaise trí nasc teilifíse.

14. Fianaise trí idirghabhálaí.

15. Nós imeachta sa Chúirt Dúiche i ndáil le cionta áirithe.

16. Fístaifeadadh mar fhianaise i dtriail.
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17. Imeachtaí a aistriú.

18. Fianaise ar chéannacht.

19. Feidhm Chuid III maidir le daoine faoi éislinn mheabhrach.

CUID IV

Inniúlacht agus Inordaitheacht Céilí agus Iarchéilí maidir le
Fianaise a thabhairt

20. Mínithe (Cuid IV).

21. Inniúlacht céilí agus iarchéilí maidir le fianaise a thabhairt.

22. Inordaitheacht maidir le fianaise a thabhairt ar thionscnamh
an ionchúisimh.

23. Inordaitheacht maidir le fianaise a thabhairt ar thionscnamh
an chúisí.

24. Inordaitheacht maidir le fianaise a thabhairt ar thionscnamh
an chomhchúisí.

25. Cosaint.

26. Ceart chun príobháideachta pósta.

CUID V

Ilghnéitheach

27. Ní gá mionn ná dearbhasc i gcás finné is leanbh, etc.

28. Deireadh a chur leis an gceanglas maidir le comhthacaíocht
d’fhianaise neamh-mhionnaithe linbh, etc.

29. Fianaise trí nasc teilifíse ó dhaoine lasmuigh den Stát.

30. Cóipeanna de dhoiciméid i bhfianaise.

AN SCEIDEAL

Achtacháin a Aisghairtear
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Na hAchtanna dá dTagraítear

Children Act, 1908 1908, c. 67

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Dlíthiúil), 1962 1962, Uimh. 12

Criminal Law Amendment Act, 1885 1885, c. 69

Acht Leasuithe an Dlí Choiriúla, 1935 1935, Uimh. 6

An tAcht um an Dlí Coiriúil (Banéigean) (Leasú), 1990 1990, Uimh. 32

An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967 1967, Uimh. 12

An tAcht Cosanta, 1954 1954, Uimh. 18

An tAcht Cosanta (Leasú), 1987 1987, Uimh. 8

Punishment of Incest Act, 1908 1908, c.45
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AN tACHT UM FHIANAISE CHOIRIÚIL, 1992

[An tiontú oifigiúil]

————————

ACHT DO LEASÚ DHLÍ NA FIANAISE I nDÁIL LE
hIMEACHTAÍ COIRIÚLA AGUS DO DHÉANAMH
SOCRÚ I dTAOBH NITHE COMHGHAOLMHARA.

[7 Iúil, 1992]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID I

Réamhráiteach

1.—(1) Féadfar an tAcht um Fhianaise Choiriúil, 1992 a ghairm
den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo (ach amháin Cuid III agus alt 29) i
ngníomh trí mhí tar éis dháta a rite.

(3) Tiocfaidh Cuid III agus alt 29 i ngníomh ar cibé lá nó laethanta
a shocrófar chuige sin le hordú nó le horduithe ón Aire Dlí agus Cirt
agus féadfar laethanta éagsúla a shocrú amhlaidh chun críoch éagsúil
agus le haghaidh forálacha éagsúla; agus féadfar, go háirithe, aon
cheann d’fhorálacha ailt 13 go 16 agus alt 29 a thabhairt i ngníomh
ar laethanta éagsúla le haghaidh cúirteanna éagsúla agus le haghaidh
cuarda agus dúichí cúirte dúiche éagsúla.

(4) (a) Ní bheidh feidhm ag forálacha an Achta seo (seachas Cuid
III (ach amháin ailt 15, 16(1)(b) agus 18) agus alt 29)
maidir le himeachtaí coiriúla arna dtionscnamh roimh
thosach feidhme na bhforálacha lena mbaineann.

(b) Chun críocha mhír (a) tionscnófar imeachtaí coiriúla—

(i) nuair a eiseofar toghairm nó barántas gabhála maidir
le cion,

(ii) nuair a ghabhfar duine gan bharántas, nó

(iii) nuair a athchuirfear duine chun a thrialach de bhun
alt 177 nó 178 (arna leasú le halt 3 den Acht Cosanta
(Leasú), 1987) den Acht Cosanta, 1954.
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Léiriú (ginearálta).
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2.—(1) San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1935” Acht Leasuithe an Dlí Choiriúla, 1935;

folaíonn “cúirt” armchúirt;

folaíonn “imeachtaí coiriúla” imeachtaí os comhair armchúirte agus
imeachtaí ar achomharc;

folaíonn “doiciméad”—

(i) léarscáil, plean, graf, líníocht nó grianghraf, nó

(ii) atáirgeadh, i mbuanfhoirm inléite, le ríomhaire nó ar shlí
eile (lena n-áirítear méadú), ar fhaisnéis i bhfoirm
neamh-inléite;

folaíonn “faisnéis” aon léiriú ar fhíoras, cibé acu i bhfocail nó ar
shlí eile;

folaíonn “faisnéis i bhfoirm neamh-inléite” faisnéis ar
mhicreascannán, ar mhicrifís, ar théip mhaighnéadach nó ar dhiosca;

ciallaíonn “cion gnéasach”, banéigean, bugaireacht, ionsaí gnéasach
(de réir bhrí alt 2 den Acht um an Dlí Coiriúil (Banéigean) (Leasú),
1990), tromionsaí gnéasach (de réir bhrí alt 3 den Acht sin),
banéigean faoi alt 4 den Acht sin nó cion—

(i) faoi alt 3 (arna leasú le halt 8 d’Acht 1935), 6 (arna leasú
le halt 9 den Acht sin) nó 11 den Criminal Law
Amendment Act, 1885,

(ii) faoi alt 1 nó 2 (arna leasú le halt 12 d’Acht 1935) den
Punishment of Incest Act, 1908,

(iii) faoi alt 17 (arna leasú le halt 11 d’Acht 1935) den Children
Act, 1908, nó

(iv) faoi alt 1, 2 nó 4 d’Acht 1935,

gan iarracht ar aon chion den sórt sin a dhéanamh a áireamh;

ciallaíonn “fístaifeadadh” aon taifeadadh, ar aon mheán, óna
bhféadfar íomhá ghluaiste a tháirgeadh ar aon dóigh agus folaíonn
sé an fuaimrian atá ina theannta (más ann) agus forléireofar focail
ghaolmhara dá réir sin.

(2) Ní dhéanfaidh aon ní i gCuid II nó in alt 30 dochar d’fhaisnéis
a bheith inghlactha i bhfianaise in aon imeachtaí coiriúla, ar faisnéis
í atá i ndoiciméad atá inghlactha amhlaidh ar shlí eile.

(3) Más rud é in aon imeachtaí coiriúla gurb ábhartha aois duine
tráth ar bith chun críocha aon fhorála den Acht seo, measfar gurb í
nó gurbh í a aois an tráth sin, chun críocha na forála sin, mura
gcruthófar a mhalairt, an aois sin ar dealraitheach don chúirt gurb í
nó gurbh í a aois í an tráth sin.

(4) San Acht seo—

(a) aon tagairt do Chuid nó d’alt is tagairt í do Chuid nó d’alt
den Acht seo, mura gcuirtear in iúl gur tagairt
d’achtachán éigin eile atá beartaithe,
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(b) aon tagairt d’fho-alt nó do mhír is tagairt í don fho-alt nó
don mhír den fhoráil ina bhfuil an tagairt, mura gcuirtear
in iúl gur tagairt d’fhoráil éigin eile atá beartaithe.

(5) Déanfar aon tagairt san Acht seo d’aon achtachán a fhorléiriú
mar thagairt don achtachán sin arna leasú, arna oiriúnú nó arna
leathnú le haon achtachán dá éis sin (lena n-áirítear an tAcht seo)
nó faoi.

3.—Aisghairtear leis seo na hachtacháin a shonraítear sa Sceideal
a ghabhann leis an Acht seo a mhéid a shonraítear i gcolún (3) den
Sceideal sin.

CUID II

Inghlacthacht Fianaise Doiciméadaí

4.—Sa Chuid seo, folaíonn “gnó” aon cheird, gairm nó slí bheatha
eile a sheoltar, ar luaíocht nó ar shlí eile, laistigh den Stát nó
lasmuigh de agus folaíonn sé freisin comhlíonadh feidhmeanna acu
seo a leanas nó thar a gceann—

(a) aon duine nó comhlacht a fhaigheann luach saothair nó
maoiniú, go hiomlán nó go páirteach, as airgead a
sholáthraíonn an tOireachtas,

(b) aon institiúid de chuid na gComhphobal Eorpach,

(c) aon údarás náisiúnta nó áitiúil i ndlínse lasmuigh den
Stát, nó

(d) aon eagraíocht idirnáisiúnta.

5.—(1) Faoi réir na Coda seo, beidh aon fhaisnéis atá i
ndoiciméad inghlactha in aon imeachtaí coiriúla mar fhianaise ar aon
fhíoras atá ann a mbeadh fianaise dhíreach ó bhéal inghlactha ina
leith más rud é, maidir leis an bhfaisnéis—

(a) gur tiomsaíodh í i ngnáthchúrsa gnó,

(b) gur sholáthair duine í (cibé acu ba é nó nárbh é a
thiomsaigh amhlaidh í, agus atá nó nach bhfuil sé
inaitheanta) a raibh eolas pearsanta aige, nó a bhféadfaí
a cheapadh le réasún go raibh eolas pearsanta aige, ar na
nithe a ndéileáiltear leo, agus

(c) i gcás faisnéise i bhfoirm neamh-inléite arna hatáirgeadh i
mbuanfhoirm inléite, gur atáirgeadh í i gcúrsa
ghnáthoibriú an chórais atáirgthe lena mbaineann.

(2) Beidh feidhm ag fo-alt (1) cibé acu is go díreach nó go
neamhdhíreach a soláthraíodh an fhaisnéis, ach más go
neamhdhíreach a soláthraíodh í, ní bheidh feidhm aige ach amháin i
gcás go bhfuair gach duine (cibé acu atá nó nach bhfuil sé
inaitheanta) trínar soláthraíodh í an fhaisnéis sin i ngnáthchúrsa gnó.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1)—
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(a) maidir le faisnéis atá faoi phribhléid ó thaobh nochtadh de
in imeachtaí coiriúla,

(b) maidir le faisnéis arna soláthar ag duine nach mbeadh
inordaithe fianaise a thabhairt ar thionscnamh an pháirtí
ar mian leis an fhaisnéis a thabhairt i bhfianaise de bhua
an ailt seo, nó

(c) faoi réir fho-alt (4), maidir le faisnéis a thiomsaítear chun
críocha nó in oirchill aon cheann de na nithe seo a
leanas—

(i) imscrúdú coiriúil,

(ii) imscrúdú nó fiosrúchán a dhéantar de bhun aon
achtacháin nó faoi,

(iii) imeachtaí sibhialta nó coiriúla, nó

(iv) imeachtaí de chineál araíonachta.

(4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (3)(c) más rud é—

(a) (i) go ndearna duine a líomhnaíodh go ndearnadh cion
ina leith agus a bhfuil gnáthchónaí air lasmuigh den
Stát an fhaisnéis atá sa doiciméad a thiomsú i láthair
breithimh den Chúirt Dúiche agus a chur ar fáil
faoi mhionn,

(ii) nach bhféadfaí alt 14 (a bhaineann le teistíocht a
thógáil i láthair breithimh den sórt sin agus an chúisí)
den Acht um Nós Imeachtaí Coiriúil, 1967 a agairt
nó nach raibh sé indéanta déanamh amhlaidh, agus

(iii) gur éag an duine a líomhnaíodh go ndearnadh an cion
ina leith nó go bhfuil sé lasmuigh den Stát agus nach
indéanta le réasún a áirithiú go bhfreastalóidh sé ar
na himeachtaí coiriúla lena mbaineann,

nó

(b) gurb é atá sa doiciméad ina bhfuil an fhaisnéis—

(i) léarscáil, plean, líníocht nó grianghraf (lena n-áirítear
aon ábhar míniúcháin atá sa doiciméad lena
mbaineann nó ina theannta),

(ii) taifead ar ordachán arna thabhairt ag comhalta den
Gharda Síochána de bhun aon achtacháin,

(iii) taifead ar fháil, láimhseáil, tarchur, scrúdú nó anailísiú
aon ní ag aon duine atá ag gníomhú thar ceann aon
pháirtí sna himeachtaí, nó

(iv) taifead ag liachleachtóir cláraithe ar scrúdú ar dhuine
beo nó marbh.

(5) Gan dochar d’fho-alt (1)—

(a) i gcás go n-airbheartaíonn doiciméad gur deimhniú breithe
é arna eisiúint de bhun na nAchtanna um Chlárú
Breitheanna agus Básanna, 1863 go 1987, agus
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(b) i gcás go n-ainmnítear duine ann mar athair nó máthair an
duine a mbaineann an deimhniú lena bhreith,

beidh an doiciméad inghlactha in aon imeachtaí coiriúla mar
fhianaise ar an ngaol a thaispeántar ann.

(6) Más rud é gurb inghlactha faisnéis i bhfianaise de bhua an ailt
seo ach go léirítear í i dtéarmaí nach bhfuil intuigthe don
ghnáthdhuine gan mhíniú, beidh míniú ar an bhfaisnéis inghlactha i
bhfianaise freisin más rud é—

(a) go ndéanfaidh duine atá inniúil chun déanamh amhlaidh é
a thabhairt ó bhéal, nó

(b) go mbeidh sé i ndoiciméad agus go n-airbheartaíonn an
doiciméad a bheith sínithe ag duine den sórt sin.

6.—(1) Maidir le faisnéis atá i ndoiciméad ar mian le páirtí in
imeachtaí coiriúla í a thabhairt i bhfianaise de bhua alt 5, aon
deimhniú—

(a) ina luafar gur tiomsaíodh an fhaisnéis i ngnáthchúrsa gnó
shonraithe,

(b) ina luafar, maidir leis an bhfaisnéis, nach de chineál í a
luaitear i mír (a) nó (b) d’alt 5(3),

(c) ina luafar nár tiomsaíodh an fhaisnéis chun críocha nó in
oirchill aon imscrúdaithe, fiosrúcháin nó imeachtaí dá
dtagraítear in alt 5(3)(c) nó, de réir mar a bheidh, ina
sonrófar cé acu de na forálacha d’alt 5(4) a bhfuil feidhm
aici maidir leis an doiciméad ina bhfuil an fhaisnéis,

(d) ina luafar go ndearna duine an fhaisnéis a sholáthar, go
díreach nó, de réir mar a bheidh, go neamhdhíreach trí
idirghabhálaí nó idirghabhálaithe (a fuair í, nó a bhfuair
gach duine acu í, i ngnáthchúrsa gnó shonraithe), ar duine
é a raibh eolas pearsanta aige, nó a bhféadfaí a cheapadh
le réasún go raibh eolas pearsanta aige, ar na nithe a
ndéileáiltear leo san fhaisnéis agus, i gcás go bhféadfar
an t-idirghabhálaí, na hidirghabhálaithe, nó an duine a
aithint, ina sonrófar iad,

(e) i gcás an fhaisnéis a bheith ina faisnéis i bhfoirm
neamh-inléite arna hatáirgeadh i mbuanfhoirm inléite,
ina luafar go ndearnadh an t-atáirgeadh i gcúrsa
gnáthoibrithe córais shonraithe,

(f) más cuí, ina luafar nach bhféadfaí a bheith ag súil le réasún
go mbeadh aon chuimhne, nó aon chuimhne
leordhóthanach, ag an duine a sholáthair an fhaisnéis ar
na nithe a ndéileáiltear leo san fhaisnéis, ag féachaint don
am a bheidh caite ó sholáthair sé í nó d’aon imthosca
sonraithe eile,

(g) mura mbeidh an dáta ar ar tiomsaíodh an fhaisnéis ar
taispeáint cheana féin ar an doiciméad, ina sonrófar an
dáta (nó, murab eol an dáta sin, an neasdáta) ar ar
tiomsaíodh í,
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(h) ina luafar aon ní eile is iomchuí maidir le hinghlacthacht
na faisnéise i bhfianaise agus a cheanglaítear le rialacha
cúirte a bheith deimhnithe chun críocha an fho-ailt seo,

agus a airbheartaíonn a bheith sínithe ag duine a bhfuil post aige i
ndáil le bainistiú an ghnó ar ina chúrsa a tiomsaíodh an fhaisnéis nó
atá, ar shlí eile, in ann an deimhniú a thabhairt, is fianaise é ar aon
ní a bheidh luaite nó sonraithe ann.

(2) Chun críocha fho-alt (1) is leor ní a bheith luaite nó sonraithe
de réir mar is fearr is eol don duine agus mar a chreideann an duine
a bheidh á lua nó á shonrú.

(3) D’ainneoin deimhniú a bheith tugtha de bhun fho-alt (1)—

(a) déanfaidh an chúirt, más rud é gur seirbheáladh fógra de
bhun alt 7(2) ag agóid i gcoinne iomlán na faisnéise lena
mbaineann, nó aon chuid shonraithe di, a bheith
inghlactha i bhfianaise, agus

(b) féadfaidh an chúirt, in aon chás eile,

a cheangal go dtabharfar fianaise ó bhéal ar aon ní a bheidh luaite
nó sonraithe sa deimhniú.

(4) Más rud é, i ndeimhniú arna thabhairt i bhfianaise in aon
imeachtaí de bhua fho-alt (1), go ndéanfaidh aon duine ráiteas atá
ábhartha sna himeachtaí sin agus is eol dó a bheith bréagach nó nach
gcreideann sé a bheith fíor, beidh sé ciontach i gcion agus dlífear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £500 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí nó iad
araon a chur air, nó

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil, nó príosúnacht ar feadh
téarma nach faide ná 2 bhliain, nó iad araon, a chur air.

7.—(1) Ní bheidh faisnéis atá i ndoiciméad inghlactha i bhfianaise
de bhua alt 5 i dtriail gan cead ón gcúirt mura rud é—

(a) go ndearnadh cóip den doiciméad agus, más cuí, de
dheimhniú de bhun alt 6(1), a sheirbheáil ar an gcúisí
de bhun alt 6(1) den Acht um Nós Imeachta Coiriúil,
1967, nó

(b) tráth nach déanaí ná 21 lá roimh thosach na trialach, go
ndéanfaidh an páirtí a bheartaíonn an fhaisnéis a
thabhairt i bhfianaise fógra á rá go bhfuil ar intinn an
fhaisnéis a thabhairt amhlaidh i bhfianaise, maille le cóip
den doiciméad agus, más cuí, den deimhniú, a sheirbheáil,
nó go seirbheálfar thar a cheann iad, ar gach páirtí de na
páirtithe eile sna himeachtaí.

(2) Ní dhéanfaidh páirtí sna himeachtaí a mbeidh fógra
seirbheáilte air de bhun fho-alt (1), gan cead ón gcúirt, agóid i
gcoinne iomlán na faisnéise lena mbaineann nó aon chuid shonraithe
di a bheith inghlactha i bhfianaise mura rud é, tráth nach déanaí ná
7 lá roimh thosach na trialach, go seirbheálfaidh an páirtí sin fógra
ag agóid i gcoinne í a bheith inghlactha, nó go seirbheálfar thar a
cheann é, ar gach páirtí de na páirtithe eile sna himeachtaí.
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(3) Maidir le doiciméad a cheanglaítear leis an alt seo a
sheirbheáil ar aon duine, féadfar, faoi réir fho-alt (4), é a
sheirbheáil—

(a) trína sheachadadh air nó ar a aturnae,

(b) trína dhíriú chuige agus trína fhágáil ag a ghnátháit
chónaithe nó ghnó nó ag an áit chónaithe nó ghnó is
deireanaí is eol a bheith aige nó trína dhíriú chuig a
aturnae agus trína fhágáil ag oifig an aturnae,

(c) trína chur leis an bpost cláraithe chuige ag a ghnátháit
chónaithe nó ghnó nó ag an áit chónaithe is deireanaí is
eol a bheith aige nó chuig a aturnae ag oifig an aturnae,
nó

(d) i gcás comhlachta chorpraithe, trína sheachadadh ar rúnaí
nó ar chléireach an chomhlachta ag a oifig chláraithe nó
ag a phríomhoifig nó trína chur leis an bpost cláraithe
chuig rúnaí nó cléireach an chomhlachta sin ag an oifig
sin.

(4) Déanfar doiciméad a cheanglaítear leis an alt seo a sheirbheáil
ar chúisí a sheirbheáil go pearsanta air mura bhfuil aturnae ag
feidhmiú ar a shon.

8.—(1) In aon imeachtaí coiriúla ní ghlacfar faisnéis, ná aon chuid
di, atá inghlactha i bhfianaise de bhua alt 5 más é tuairim na cúirte
nár cheart, ar mhaithe leis an gceartas, an fhaisnéis, nó an chuid sin,
a ghlacadh.

(2) Le linn don chúirt a bhreithniú an é nár cheart, ar mhaithe
leis an gceartas, an fhaisnéis sin go léir nó aon chuid di a ghlacadh i
bhfianaise, beidh aird aici ar na himthosca go léir, lena n-áirítear—

(a) cibé acu is tátal réasúnach é go bhfuil an fhaisnéis iontaofa
nó nach ea, ag féachaint dá bhfuil san fhaisnéis agus
d’fhoinse na faisnéise agus do na himthosca inar
tiomsaíodh í,

(b) cibé acu is tátal réasúnach é go bhfuil an doiciméad
iontaofa nó nach ea, ag féachaint do chineál agus foinse
an doiciméid ina bhfuil an fhaisnéis agus d’aon imthosca
eile is dealraitheach don chúirt a bheith iomchuí, agus

(c) aon bhaol, ag féachaint go háirithe don dóigh go bhféadfaí
cur in aghaidh na faisnéise i gcás nach bhfreastalóidh an
duine a sholáthair í chun fianaise a thabhairt ó bhéal sna
himeachtaí, go mbeadh mar thoradh ar ghlacadh léi nó
diúltú di go ndéanfaí éagóir ar an gcúisí nó, má tá níos
mó ná cúisí amháin ann, ar aon duine acu.

(3) Tabharfar aird, le linn an tromachar, más ann, a bheidh le
tabhairt d’fhaisnéis a thabharfar i bhfianaise de bhua na Coda seo a
mheas, ar na himthosca go léir as a bhféadfar aon tátal a bhaint le
réasún i dtaobh a chruinnis nó a neamhchruinnis.

9.—I gcás go dtabharfar faisnéis i bhfianaise de bhua na Coda
seo—

11
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(a) aon fhianaise a bheadh inghlactha, dá nglaofaí ar an duine
a sholáthair an fhaisnéis ar dtús mar fhinné, mar fhianaise
is iomchuí i ndáil lena inchreidteacht mar fhinné, beidh
sí inghlactha chun na críche sin,

(b) féadfar, le cead ón gcúirt, fianaise a thabhairt i dtaobh aon
ní a d’fhéadfaí a chur ar an duine sin i gcroscheistiú dá
nglaofaí air mar fhinné mar ní is iomchuí i ndáil lena
inchreidteacht mar fhinné, ach ar ní é nach bhféadfadh
an páirtí croscheistithe fianaise a thabhairt ar aird ina
leith, agus

(c) maidir le fianaise a dtiocfadh di a chruthú go ndearna an
duine sin ráiteas (cibé acu ó bhéal nó nach ea) atá ar
neamhréir léi, cibé acu roimh an bhfaisnéis a sholáthar
nó dá éis, beidh sí inghlactha d’fhonn a shuíomh gur
bhréagnaigh sé é féin, mura mbeidh sí inghlactha cheana
féin de bhua alt 5.

10.—Leasaítear leis seo an tAcht um Nós Imeachta Coiriúil,
1967—

(a) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (d)
agus (e) d’alt 6(1) den Acht sin (lena ndéantar socrú
maidir le doiciméid a sheirbheáil ar chúisí):

“(d) ráiteas ar an bhfianaise a thabharfaidh gach
finné díobh,

(e) cóip d’aon doiciméad ina bhfuil faisnéis a
bheartaítear a thabhairt i bhfianaise de bhua
Chuid II den Acht um Fhianaise Choiriúil,
1992,

(f) más cuí, cóip de dheimhniú de bhun alt 6(1) den
Acht sin, agus

(g) liosta d’fhoilseáin (más ann).”,

agus

(b) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 11 den Acht
sin (lena ndéantar socrú maidir le doiciméid bhreise a
sheirbheáil ar chúisí tar éis é a bheith curtha ar aghaidh
chun trialach):

“Doiciméid
bhreise. 11.—(1) I gcás go mbeidh an cúisí curtha

ar aghaidh chun trialach, cuirfidh an
Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí faoi deara
go seirbheálfar air liosta d’aon fhinnéithe
breise a bheartaíonn sé a ghlaoch ag an
triail, mar aon le ráiteas ar an bhfianaise a
thabharfaidh gach duine díobh, liosta d’aon
fhoilseáin bhreise, ráiteas ar aon fhianaise
bhreise a thabharfaidh aon fhinné a bhfuil
a ainm ar an liosta finnéithe a soláthraíodh
cheana féin, aon fhógra á rá go bhfuil ar
intinn faisnéis atá i ndoiciméad a thabhairt
i bhfianaise de bhun alt 7(1)(b) den Acht
um Fhianaise Choiriúil, 1992, maille le cóip
den doiciméad agus d’aon deimhniú de
bhun alt 6(1) den Acht sin, agus cóipeanna
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d’aon ráiteas a taifeadadh faoi alt 7 agus
d’aon teistíocht a tógadh faoin alt sin nó
faoi alt 14.

(2) Tabharfar cóipeanna de na
doiciméid do chúirt na trialach freisin.”.

11.—In aon imeachtaí coiriúla féadfar fianaise ar rún a rith ag
ceachtar Teach den Oireachtas, cibé acu roimh thosach feidhme an
ailt seo nó dá éis, a thabhairt trí chóip de Chín Lae imeachtaí an Tí
sin a bhaineann leis an rún agus a airbheartaíonn a bheith foilsithe
ag Oifig an tSoláthair a thabhairt ar aird.

CUID III

Fianaise in Imeachtaí Áirithe

12.—Tá feidhm ag an gCuid seo maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) cion gnéasach,

(b) cion lena ngabhann foréigean, nó bagairt foréigin, in
aghaidh duine, nó

(c) cion arb éard é iarracht nó comhcheilg cion a luaitear i mír
(a) nó (b) a dhéanamh, nó cabhrú, neartú nó comhairliú
le cion den sórt sin a dhéanamh, nó déanamh ciona den
sórt sin a thabhairt chun críche nó a ghríosú.

13.—(1) In aon imeachtaí i leith ciona lena mbaineann an Chuid
seo féadfaidh duine seachas an cúisí fianaise a thabhairt, cibé acu ó
áit laistigh den Stát nó lasmuigh de, trí nasc beo teilifíse—

(a) má tá an duine faoi bhun 17 mbliana d’aois, mura léir don
chúirt cúis mhaith dá mhalairt,

(b) in aon chás eile, le cead ón gcúirt.

(2) Déanfar fianaise a thabharfar faoi fho-alt (1) a fhístaifeadadh.

(3) Le linn fianaise a bheith á tabhairt trí nasc beo teilifíse de
bhun fho-alt (1) (ach amháin trí idirghabhálaí de bhun alt 14(1)), ní
dhéanfaidh an breitheamh, ná an t-abhcóide ná an t-aturnae lena
mbaineann, le linn an finné a scrúdú, peiriúic ná róba a chaitheamh.

14.—(1) Más rud é—

(a) go gcúiseofar duine i gcion lena mbaineann an Chuid
seo, agus

(b) go mbeidh duine faoi bhun 17 mbliana d’aois ag tabhairt
fianaise, nó go mbeidh sé chun fianaise a thabhairt, trí
nasc beo teilifíse,

féadfaidh an chúirt, ar iarratas ón ionchúiseamh nó ón gcúisí, más
deimhin léi, ag féachaint d’aois nó staid mheabhrach an fhinné, gur
gá ar mhaithe leis an gceartas go ndéanfaí aon cheisteanna a bheidh
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le cur ar an bhfinné a chur trí idirghabhálaí, a ordú go ndéanfar aon
cheisteanna den sórt sin a chur amhlaidh.

(2) Maidir le ceisteanna a chuirfear ar fhinné trí idirghabhálaí
faoin alt seo, beidh siad sna focail a úsáidfidh an ceistitheoir, nó sa
riocht go gcuirfear brí na gceisteanna, a bheidh á gcur, in iúl don
fhinné ar shlí atá oiriúnach dá aois agus dá staid mheabhrach.

(3) Ceapfaidh an chúirt idirghabhálaí dá dtagraítear i bhfo-alt (1)
agus is duine é a bheidh inniúil, i dtuairim na cúirte, ar ghníomhú sa
cháil sin.

15.—(1) Más rud é—

(a) go mbeidh duine os comhair na Cúirte Dúiche agus é
cúisithe i gcion lena mbaineann an Chuid seo,

(b) gur duine faoi bhun 17 mbliana d’aois an duine a
líomhnaítear go ndearnadh an cion ina leith,

(c) nach mbeidh an cion á thriail go hachomair nó nach
mbeifear ag déileáil leis ar phléadáil chiontachta, agus

(d) go mbeartófar, de bhun alt 16(1)(b), fístaifeadadh de
ráiteas a dhéanfaidh an duine sin le linn agallaimh mar a
luaitear san fhoráil sin a thabhairt i bhfianaise ag an triail,

déanfaidh an t-ionchúiseamh, i dteannta a chur faoi deara na
doiciméid a luaitear in alt 6(1) den Acht um Nós Imeachta Coiriúil,
1967 a sheirbheáil ar an gcúisí—

(i) a chur in iúl dó go bhfuil sé beartaithe fianaise a thabhairt
amhlaidh, agus

(ii) deis a thabhairt dó an fístaifeadadh den agallamh a
fheiceáil roimh an réamhscrúdú.

(2) Más rud é, ag réamhscrúdú ciona lena mbaineann an Chuid
seo, go mbeidh an duine a líomhnaítear go ndearnadh an cion ina
leith ar fáil lena chroscheistiú, féadfaidh an breitheamh den Chúirt
Dúiche a bheidh ag seoladh an réamhscrúdaithe aon ráiteas a bheidh
déanta ag an duine sin ar fhístaifeadadh a luaitear in alt 16(1)(b)
a bhreithniú.

(3) Má thoilíonn an cúisí, féadfar, le cead ón gcúirt, leagan faoi
eagarthóireacht den fhístaifeadadh d’agallamh a luaitear in alt
16(1)(b) a thaispeáint ag an réamhscrúdú, agus, sa chás sin, beidh
feidhm ag fo-alt (2) agus ag an alt sin 16(1)(b) maidir leis an leagan
sin mar atá feidhm aige maidir leis an bhfístaifeadadh bunaidh.

(4) Leasaítear leis seo an tAcht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh
Dlíthiúil), 1962—

(a) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 2:

“2A.(1) Más rud é—

(a) go mbeidh duine os comhair na Cúirte Dúiche
agus é cúisithe i gcion lena mbaineann Cuid III
den Acht um Fhianaise Choiriúil, 1992, agus
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(b) go mbeartófar go ndéanfar, ag réamhscrúdú an
chiona, fianaise a thabhairt trí nasc beo teilifíse
de bhun alt 13 den Acht sin, agus

(c) go ndeonóidh an Chúirt Dúiche deimhniú um
chúnamh dlíthiúil in aisce (dá ngairtear
‘deimhniú um chúnamh dlíthiúil
(réamhscrúdú)’ san Acht seo) ina leith,

beidh an duine i dteideal cúnamh dlíthiúil in aisce a fháil
ag an réamhscrúdú de bhun deimhniú um chúnamh
dlíthiúil (réamhscrúdú) agus aturnae agus abhcóide a
shannadh dó chun na críche sin ar cibé slí a bheidh
forordaithe le rialacháin faoi alt 10 den Acht seo.

(2) Déanfar deimhniú um chúnamh dlíthiúil
(réamhscrúdú) a dheonú i leith duine más rud é (ach ar an
gcuntar sin amháin)—

(a) go ndéanfar iarratas faoina choinne sin,

(b) go bhfeicfear don Chúirt Dúiche—

(i) nach leor a acmhainn chun go mbeadh ar a
chumas cúnamh dlíthiúil a fháil, agus

(ii) ag féachaint d’imthosca uile an cháis (lena
n-áirítear cineál na cosanta (más ann) a
bheidh curtha suas) gur gá, ar mhaithe leis
an gceartas, go mbeadh cúnamh dlíthiúil
aige ag an réamhscrúdú.”, agus

(b) trí “deimhniú um chúnamh dlíthiúil (réamhscrúdú),” a
chur isteach in alt 9(2) i ndiaidh “deimhniú um chúnamh
dlíthiúil (An Chúirt Dúiche),”.

16.—(1) Faoi réir fho-alt (2)—

(a) aon fhístaifeadadh d’aon fhianaise a thabharfaidh duine
faoi bhun 17 mbliana d’aois trí nasc beo teilifíse ag
réamhscrúdú ciona lena mbaineann an Chuid seo, agus

(b) aon fhístaifeadadh d’aon ráiteas a dhéanfaidh duine faoi
bhun 14 bliana d’aois (ar duine é a líomhnaítear go
ndearnadh cion den sórt sin ina leith) le linn agallaimh le
comhalta den Gharda Síochána nó le haon duine eile atá
inniúil chun na críche sin,

beidh sé inghlactha ag triail an chiona mar fhianaise ar aon fhíoras
a luaitear ann a mbeadh fianaise dhíreach ó bhéal ón duine
inghlactha ina leith:

Ar choinníoll, i gcás fístaifeadadh a luaitear i mír (b)—

(i) go ndearna an breitheamh den Chúirt Dúiche a mbeidh
réamhscrúdú an chiona á sheoladh aige é a bhreithniú de
réir alt 15(2), nó

(ii) go mbeidh an duine ar fístaifeadadh a ráiteas ar fáil ag an
triail lena chroscheistiú.
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(2) (a) Ní ghlacfar aon fhístaifeadadh den sórt sin ná aon chuid
de i bhfianaise mar a dúradh más é tuairim na cúirte nár
cheart, ar mhaithe leis an gceartas, an fístaifeadadh lena
mbaineann nó an chuid sin a ghlacadh amhlaidh.

(b) Le linn don chúirt a bhreithniú an é nár cheart, ar mhaithe
leis an gceartas, an fístaifeadadh sin nó aon chuid de a
ghlacadh i bhfianaise, beidh aird aici ar na himthosca go
léir, lena n-áirítear aon bhaol go mbeadh mar thoradh ar
ghlacadh leis go ndéanfaí éagóir ar an gcúisí nó, má tá
níos mó ná cúisí amháin ann, ar aon duine acu.

(3) Tabharfar aird, le linn an tromachar, más ann, a bheidh le
tabhairt d’aon ráiteas atá i bhfístaifeadadh den sórt sin a mheas, ar
na himthosca go léir as a bhféadfar aon tátal a bhaint le réasún i
dtaobh a chruinnis nó a neamhchruinnis.

(4) San alt seo, folaíonn “ráiteas” aon léiriú ar fhíoras, cibé acu i
bhfocail nó ar shlí eile.

17.—In aon imeachtaí mar gheall ar chion lena mbaineann an
Chuid seo in aon dúiche chúirte cuarda nó dúiche chúirte dúiche
nach bhfuil aon cheann d’fhorálacha ailt 13 go 16 nó alt 29 i bhfeidhm
maidir léi, féadfaidh an chúirt lena mbaineann, más é a tuairim gurb
inmhianaithe fianaise a thabhairt sna himeachtaí trí nasc beo teilifíse
nó le fístaifeadadh, na himeachtaí a aistriú, le hordú, chuig dúiche
chúirte cuarda nó dúiche chúirte dúiche a bhfuil na forálacha sin i
bhfeidhm maidir léi agus, i gcás go ndéanfar ordú den sórt sin, maidir
le dlínse na cúirte a mbeidh na himeachtaí aistrithe chuici—

(a) i gcás na Cúirte Cuarda, féadfaidh an breitheamh den
chuaird lena mbaineann í a fheidhmiú, agus

(b) i gcás na Cúirte Dúiche, féadfaidh an breitheamh den
chúirt sin a bheidh sannta de thuras na huaire don dúiche
chúirte dúiche lena mbaineann í a fheidhmiú.

18.—Más rud é—

(a) go gcúiseofar duine i gcion lena mbaineann an Chuid
seo, agus

(b) go dtabharfaidh duine (dá ngairtear “an finné” san alt seo)
fianaise trí nasc beo teilifíse de bhun alt 13(1),

ansin—

(i) i gcás ina dtabharfar fianaise go raibh aithne ag an bhfinné
ar an gcúisí roimh an dáta a líomhnaítear go ndearnadh
an cion, ní cheanglófar ar an bhfinné an cúisí a chéannú
ag triail an chiona mura n-ordóidh an chúirt a mhalairt
ar mhaithe leis gceartas, agus

(ii) in aon chás eile, aon fhianaise ó dhuine seachas an finné
go ndearna an finné an cúisí a chéannú ag paráid aithinte
mar an ciontóir, beidh sí inghlactha mar fhianaise gur
céannaíodh an cúisí amhlaidh.
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19.—Folóidh na tagairtí in ailt 13(1)(a), 14(1)(b), 15(1)(b) agus
16(1)(a) do dhuine faoi bhun 17 mbliana d’aois agus an tagairt in alt
16(1)(b) do dhuine faoi bhun 14 bliana d’aois tagairtí do dhuine faoi
éislinn mheabhrach a bhfuil an aois lena mbaineann slánaithe aige.

CUID IV

Inniúlacht agus Inordaitheacht Céilí agus Iarchéilí maidir le
Fianaise a thabhairt

20.—Sa Chuid seo—

folaíonn “foraithne idirscartha bhreithiúnaigh” foraithne colscartha
a mensa et thoro nó aon fhoraithne arna déanamh ag cúirt lasmuigh
den Stát agus arna haithint sa Stát mar fhoraithne a bhfuil an éifeacht
chéanna léi;

folaíonn “iarchéile” duine—

(a) ar deonaíodh foraithne idirscartha bhreithiúnaigh dó, nó

(b) a rinne comhaontú idirscartha,

maidir lena phósadh le cúisí;

ciallaíonn “comhaontú idirscartha” comhaontú i scríbhinn lena
ndéantar socrú maidir leis na céilí lena mbaineann do chónaí ar
leithligh agus scartha óna chéile.

21.—In aon imeachtaí coiriúla, beidh céile cúisí nó iarchéile de
chuid cúisí inniúil chun fianaise a thabhairt—

(a) faoi réir alt 25, ar thionscnamh an ionchúisimh, agus

(b) ar thionscnamh an chúisí nó aon duine a chúiseofar in
éineacht leis sna himeachtaí céanna.

22.—(1) In aon imeachtaí coiriúla ní inordaithe do chéile cúisí,
faoi réir alt 25, fianaise a thabhairt ar thionscnamh an ionchúisimh
ach amháin i gcás ciona—

(a) lena ngabhann foréigean nó bagairt foréigin,

(i) ar an gcéile,

(ii) ar leanbh de chuid an chéile nó an chúisí, nó

(iii) ar aon duine a bhí ag an tráth ábhartha faoi bhun 17
mbliana d’aois,

(b) ar cion gnéasach é a líomhnaítear a rinneadh i ndáil le
duine dá dtagraítear i bhfomhír (ii) nó (iii) de mhír (a),
nó

(c) arb é atá ann iarracht nó comhcheilg cion a dhéanamh,
nó cabhrú, neartú nó comhairliú le cion a dhéanamh nó
déanamh ciona a thabhairt chun críche nó a ghríosú, ar
cion é a thagann faoi réim mhír (a) nó (b).
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(2) In aon imeachtaí coiriúla is inordaithe d’iarchéile de chuid
cúisí, faoi réir alt 25, fianaise a thabhairt ar thionscnamh an
ionchúisimh mura rud é—

(a) go líomhnaítear go ndearnadh an cion inar cúisíodh é,
tráth a bhí an pósadh ar marthain agus nach raibh aon
fhoraithne idirscartha bhreithiúnaigh nó comhaontú
idirscartha i bhfeidhm, agus

(b) nach cion é a luaitear i bhfo-alt (1).

(3) Folóidh an tagairt i bhfo-alt (1) do leanbh de chuid an chéile
nó an chúisí tagairt—

(a) do leanbh atá uchtaithe ag an gcéile nó ag an gcúisí faoi
na hAchtanna Uchtála, 1952 go 1991, nó, i gcás linbh a
ndearnadh a uchtáil ag an gcéile nó ag an gcúisí a chur i
gcrích lasmuigh den Stát, a n-aithnítear a uchtáil sa Stát
de bhua na nAchtanna sin, agus

(b) do dhuine a bhfuil an céile nó an cúisí in loco parentis i
ndáil leis.

23.—Faoi réir alt 25, is inordaithe do chéile cúisí nó d’iarchéile de
chuid cúisí fianaise a thabhairt in aon imeachtaí coiriúla ar
thionscnamh an chúisí.

24.—(1) Faoi réir alt 25, in aon imeachtaí coiriúla—

(a) ní inordaithe do chéile cúisí fianaise a thabhairt ar
thionscnamh aon duine a chúiseofar in éineacht leis an
gcúisí sna himeachtaí céanna ach amháin i gcás ciona a
luaitear in alt 22(1),

(b) is inordaithe d’iarchéile de chuid cúisí fianaise a thabhairt
ar thionscnamh aon duine a chúiseofar in éineacht leis an
gcúisí sna himeachtaí céanna mura rud é—

(i) go líomhnaítear go ndearnadh an cion inar cúisíodh é,
tráth a bhí an pósadh ar marthain agus nach raibh
aon fhoraithne idirscartha bhreithiúnaigh nó
comhaontú idirscartha i bhfeidhm, agus

(ii) nach cion é a luaitear in alt 22(1).

(2) Tá fo-alt (1) gan dochar do chumhacht cúirte a ordú daoine a
chúisítear san himeachtaí céanna a thriail ar leithligh más léir di gurb
inmhianaithe ar mhaithe leis an gceartas déanamh amhlaidh.

25.—I gcás go gcúiseofar daoine (ar fearchéile agus banchéile iad
nó ar daoine iad b’fhearchéile agus banchéile roimhe sin) sna
himeachtaí céanna, ní bheidh ceachtar acu inniúil, de bhua alt 21(a),
chun fianaise a thabhairt ar thionscnamh an ionchúisimh ag an triail,
ná ní inordaithe do cheachtar acu, de bhua alt 22, 23 nó 24, fianaise
a thabhairt mura rud é, maidir leis an duine lena mbaineann, nach
ndlífear, nó nach ndlífear a thuilleadh, é a chiontú ag an triail de
thoradh ar phléadáil chiontachta a dhéanamh nó ar aon chúis eile.
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26.—Ní dhéanfaidh aon ní sa Chuid seo difear d’aon cheart de
chuid céile nó iarchéile i leith príobháideachta pósta.

CUID V

Ilghnéitheach

27.—(1) D’ainneoin aon achtacháin, féadfar fianaise duine faoi
bhun 14 bliana d’aois a fháil in aon imeachtaí coiriúla ar shlí seachas
faoi mhionn nó faoi dhearbhasc más deimhin leis an gcúirt go bhfuil
sé in ann cuntas intuigthe a thabhairt ar theagmhais is iomchuí maidir
leis na himeachtaí sin.

(2) I gcás go ndéanfaidh aon duine a bhfaighfear a fhianaise mar
a dúradh ráiteas is ábhartha sna himeachtaí lena mbaineann a
thabhairt, ar ráiteas é is eol dó a bheith bréagach nó nach gcreideann
sé a bheith fíor, beidh sé ciontach i gcion agus, ar é a chiontú, dlífear
déileáil leis amhail is dá mbeadh sé ciontach i mionnú éithigh.

(3) Beidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le duine faoi éislinn
mheabhrach a bhfuil 14 bliana d’aois slánaithe aige mar atá feidhm
aige maidir le duine faoi bhun na haoise sin.

28.—(1) Cuirtear deireadh leis seo leis an gceanglas in alt
30 den Children Act, 1908, maidir le comhthacaíocht le fianaise
neamh-mhionnaithe linbh arna tabhairt faoin alt sin.

(2) (a) Cuirtear deireadh leis seo freisin le haon cheanglas go
dtabharfadh an breitheamh rabhadh don ghiúiré ag triail
ar díotáil i dtaobh an cúisí a chiontú ar fhianaise
neamh-chomhthacaithe linbh i ndáil le cásanna inar gá
rabhadh den sórt sin de bhíthin amháin gur fianaise linbh
an fhianaise agus is faoin mbreitheamh a bheidh sé a
chinneadh, dá rogha féin, ag féachaint don fhianaise go
léir a thabharfar, ar cheart an rabhadh a thabhairt don
ghiúiré.

(b) Má chinneann breitheamh, dá rogha féin, rabhadh den sórt
sin a thabhairt mar a dúradh, ní gá aon fhoirm áirithe
focal a úsáid chun déanamh amhlaidh.

(3) Féadfaidh fianaise neamh-mhionnaithe a gheofar de bhua alt
27 comhthacú le fianaise (bíodh sí mionnaithe nó
neamh-mhionnaithe) a thabharfaidh aon duine eile.

29.—(1) Gan dochar d’alt 13(1), in aon imeachtaí coiriúla,
féadfaidh duine, seachas an cúisí, atá lasmuigh den Stát fianaise a
thabhairt, le cead ón gcúirt, trí nasc beo teilifíse.

(2) Déanfar fianaise a thabharfar faoi fho-alt (1) a fhístaifeadadh.

(3) Aon duine a dhéanfaidh ráiteas le linn fianaise a thabhairt de
bhun fho-alt (1), ar ráiteas é is ábhartha sna himeachtaí agus is eol
dó a bheith bréagach nó nach gcreideann sé a bheith fíor, beidh sé
ciontach i mionnú éithigh is cuma cén náisiúntacht atá aige.

(4) Féadfar imeachtaí mar gheall ar chion faoi fho-alt (3) a
thionscnamh, agus féadfar déileáil leis an gcion chun gach críche
teagmhasaí mar chion a rinneadh, in aon áit sa Stát.
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Cd.IV

Ceart chun
príobháideachta
pósta.

Ní gá mionn ná
dearbhasc i gcás
finné is leanbh, etc.

Deireadh a chur leis
an gceanglas maidir
le comhthacaíocht
d’fhianaise neamh-
mhionnaithe linbh,
etc.

Fianaise trí nasc
teilifíse ó dhaoine
lasmuigh den Stát.



Cd.V

Cóipeanna de
dhoiciméid i
bhfianaise.
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30.—(1) I gcás go mbeidh faisnéis atá i ndoiciméad inghlactha i
bhfianaise in imeachtaí coiriúla, féadfar an fhaisnéis a thabhairt i
bhfianaise, cibé acu atá nó nach bhfuil an doiciméad fós ar marthain,
trí chóip den doiciméad, nó den chuid ábhartha de, a thabhairt ar
aird, agus í fíordheimhnithe ar cibé slí a cheadóidh an chúirt.

(2) Ní bhaineann sé le hábhar chun críocha fho-alt (1) cén chéim
ghaireachta atá idir an chóip agus an doiciméad bunaidh ná cén tslí
(lena n-áireofar tarchur macasamhlach) a ndearnadh an chóip a
tugadh ar aird nó aon chóip idirmheánach.

(3) I bhfo-alt (1), folaı́onn “doiciméad” scannán, fuaimthaifeadadh
nó fı́staifeadadh.
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AN SCEIDEAL

Na hAchtacháin a Aisghairtear

Seisiún agus Caibidil Gearrtheideal Méid na hAisghairme
nó Uimhir agus Bliain

(1) (2) (3)

16 & 17 Vict., c. 83 Evidence Amendment Act, Alt 3
1853.

35 & 36 Vict., c. 94 Licensing Act, 1872 I mír 4 d’alt 51, na focail
“and in all cases of
summary proceedings
under this Act, the
defendant and his wife
shall be competent to
give evidence”

38 & 39 Vict., c. 63 Sale of Food and Drugs Act, In alt 21, na focail “and
1875 the defendant may, if

he thinks fit, tender
himself and his wife to
be examined on his
behalf, and he or she
shall, if he so desires, be
examined accordingly”

38 & 39 Vict., c. 86 Conspiracy, and Protection of Alt 11
Property Act, 1875

40 & 41 Vict., c. 14 Evidence Act, 1877 An tAcht iomlán

46 & 47 Vict., c. 3 Explosive Substances Act, Alt 4(2)
1883

46 & 47 Vict., c. 51 Corrupt and Illegal Practices Alt 53(2)
Prevention Act, 1883

48 & 49 Vict., c. 69 Criminal Law Amendment Alt 20
Act, 1885

50 & 51 Vict., c. 28 Merchandise Marks Act, Mír (1) d’alt 10
1887

55 & 56 Vict., c. 4 Betting and Loans (Infants) Alt 6
Act, 1892

60 & 61 Vict., c. 60 Chaff-Cutting Machines Alt 5
(Accidents) Act, 1897

8 Edw. 7, c. 24 Summary Jurisdiction Alt 12
(Ireland) Act, 1908

8 Edw. 7, c. 67 Children Act, 1908 Ailt 30 agus 133(28)

2 & 3 Geo. 5, c. 20 Criminal Law Amendment Alt 7(6)
Act, 1912

4 & 5 Geo. 5, c. 58 Criminal Justice Alt 28(2)
Administration Act, 1914

Uimh. 37 de 1924 An tAcht Breithiúnais In alt 1, na focail “agus
Choiriúla (Fianaise), 1924 bean no fear an té a

cúiseofar amhlaidh,
pe’ca aca é,” san áit is
túisce a tharlaíonn siad
agus míreanna (c) agus
(d) den choinníoll
Alt 4(1)
An Sceideal

Uimh. 5 de 1957 An tAcht um Stádas Ban Alt 9(4)
Pósta, 1957

Uimh. 7 de 1988 An tAcht Leasa Alt 20(7)
Shóisialaigh, 1988
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Alt 3.




