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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LEIS AN
gCOIMISIÚN NEAMHSPLEÁCH UM SHUÍOMH TAISÍ
ÍOSPARTACH A BUNAÍODH FAOIN gCOMHAONTÚ
IDIR AN RIALTAS AGUS RIALTAS RÍOCHT
AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS
THUAISCEART ÉIREANN ARNA DHÉANAMH I
mBAILE ÁTHA CLIATH AN 27ú LÁ D’AIBREÁN, 1999,
DO LEASÚ ALT 24 DEN ACHT UM SHAORÁIL
FAISNÉISE, 1997, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I
dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [19 Bealtaine, 1999]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—(1) San Acht seo—

ciallaíonn ‘‘an Comhaontú’’ an Comhaontú idir an Rialtas agus
Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart
Éireann ag bunú an Choimisiúin Neamhspleách um Shuíomh Taisí
Íospartach arna dhéanamh i mBaile Átha Cliath an 27ú lá d’Aibreán,
1999, agus a bhfuil an téacs de leagtha amach sa Sceideal a ghabhann
leis an Acht seo;

ciallaíonn ‘‘an Coimisiún’’ an Coimisiún Neamhspleách um Shuíomh
Taisí Íospartach a bunaíodh leis an gComhaontú;

folaíonn ‘‘feidhmeanna’’ cumhachtaí agus dualgais;

ciallaíonn ‘‘an tAire’’ an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus
Athchóirithe Dlí;

ciallaíonn ‘‘an próiseas’’ cuspóir agus feidhmeanna an Choimisiúin
mar atá leagtha amach in Airteagal 3 den Chomhaontú;

ciallaíonn ‘‘Stát-Rúnaí’’ Stát-Rúnaí i Rialtas Ríocht Aontaithe na
Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann;

ciallaíonn ‘‘íospartach’’ íospartach foréigin;

forléireofar ‘‘íospartach foréigin’’ de réir Airteagal 3(3)(a) den
Chomhaontú.
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A.1
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(2) San Acht seo—

(a) aon tagairt d’fho-alt nó do mhír is tagairt í d’fho-alt nó do
mhír den fhoráil ina bhfuil an tagairt, mura léirítear gur
tagairt d’fhoráil éigin eile atá beartaithe, agus

(b) forléireofar tagairt d’aon achtachán mar thagairt don
achtachán sin arna leasú, arna oiriúnú nó arna leathnú le
haon achtachán ina dhiaidh sin nó faoi.

2.—(1) Beidh an Coimisiún neamhspleách le linn a fheidhmeanna
a chomhlíonadh.

(2) Beidh cáil dhlíthiúil comhlachta chorpraithe ag an gCoimisiún.

3.—(1) Is de réir mar atá leagtha amach in Airteagal 3 den
Chomhaontú a bheidh cuspóir agus feidhmeanna an Choimisiúin.

(2) Beidh feidhm ag na socruithe a shonraítear in Airteagail 4
agus 8 den Chomhaontú maidir leis an gCoimisiún.

4.—Féadfaidh an tAire cibé airgead, áitreabh, saoráidí agus
seirbhísí (lena n-áirítear seirbhísí foirne) is gá chun a fheidhmeanna
a chomhlíonadh, a sholáthar don Choimisiún.

5.—(1) Faoi réir fho-alt (2), ní bheidh aon fhianaise a gheofar go
díreach nó go hindíreach, cibé acu laistigh den Stát nó lasmuigh de,
de thoradh ar an bpróiseas nó de thoradh ar scrúdú nó ar thástáil a
dhéanfar chun críche fho-alt (4) nó (5), inghlactha in aon imeachtaí
coiriúla.

(2) Ní bhaineann fo-alt (1) le glacadh fianaise a thugtar ar aird
thar ceann an chúisí in imeachtaí coiriúla.

(3) Faoi réir fho-ailt (4) agus (5), ní dhéanfar aon taisí daoine nó
aon ítim eile a gheofar, cibé acu laistigh den Stát nó lasmuigh de, de
thoradh ar an bpróiseas, a chur faoi scrúdú nó tástáil dlí-eolaíochta.

(4) Ní thoirmisctear le fo-alt (3) scrúdú nó tástáil dlí-eolaíochta
arb é is cuspóir dó nó di faisnéis a fhionnadh i ndáil le hítim i gcás
ina lorgaítear an fhaisnéis chun céannacht duine éagtha nó an tslí,
an t-am agus an áit a bhfuair sé nó sí bás a shuíomh chun críche
ionchoisne.

(5) Ní thoirmisctear le fo-alt (3) tástáil nó nós imeachta arb é is
cuspóir di nó dó a chinnneadh an féidir ítim a aistriú go sábháilte nó
an féidir déileáil léi ar shlí eile.

6.—(1) Faoi réir fho-alt (2), ní dhéanfar faisnéis a sholáthrófar don
Choimisiún i ndáil leis an bpróiseas a nochtadh d’aon duine ach
amháin chun suíomh na dtaisí lena mbaineann an fhaisnéis a éascú.

(2) Féadfaidh an Coimisiún na nithe seo a leanas a nochtadh, nó
socrú a dhéanamh chun iad a nochtadh, do dhaoine de theaghlach
íospartaigh—

(a) go ndearnadh faisnéis i ndáil le taisí an íospartaigh a
sholáthar don Choimisiún, agus
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A.6(b) de réir na faisnéise sin, an áit a bhfaighfear taisí an
íospartaigh.

7.—(1) (a) Féadfaidh an tAire, le hordú, foráil a dhéanamh chun
críocha mhír (b) maidir le dosháraitheacht,
saoirseachtaí, saoráidí agus díolúintí, pribhléidí agus
cearta i ndáil leis an gCoimisiún.

(b) Beidh ag an gCoimisiún, ag a mhaoin agus ag duine
(ar comhalta den Choimisiún nó comhalta
d’fhoireann an Choimisiúin nó duine a bheidh ag
comhlíonadh feidhmeanna a shannann an Coimisiún
dó nó di nó gníomhaire den Choimisiún é nó í) agus
teachtfaidh siad, dosháraitheacht, saoirseachtaí,
saoráidí agus díolúintí, pribhléidí agus cearta i cibé
slí, go feadh cibé méid agus faoi réir cibé
teorainneacha (lena n-áirítear an céanna a
tharscaoileadh) dá bhforálfar i ngach cás san ordú
faoi mhír (a).

(c) Féadfar, le hordú a dhéanfar faoin alt seo, foráil
éagsúil a dhéanamh i leith cásanna éagsúla nó aicmí
éagsúla cásanna.

(2) Féadfaidh an tAire, le hordú, ordú faoin alt seo a leasú nó a
chúlghairm.

(3) Déanfar ordú faoin alt seo a leagan faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann
ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar
éis an t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an
ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar
do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú.

8.—(1) Más rud é, ar iarratas arna dhéanamh ag comhalta den
Gharda Síochána nach ísle céim ná cigire, gur deimhin le breitheamh
den Chúirt Dúiche gur dheimhnigh an Coimisiún gur dóigh go
bhfaighfear taisí íospartaigh in aon áit nó in aon áitreabh, féadfaidh
sé nó sí barántas a eisiúint lena n-údarófar do chomhalta ainmnithe
den Gharda Síochána, a mbeidh cibé daoine eile is gá in éineacht
leis nó léi, dul isteach, laistigh de sheachtain amháin ó dháta eisiúna
an bharántais, ar an mbarántas a thabhairt ar aird, má iarrtar
amhlaidh, san áit nó san áitreabh a bheidh ainmnithe ar an
mbarántas, agus forneart réasúnach a úsáid más gá, agus í nó é a
chuardach ar feadh cibé fad ama is gá agus taisí an íospartaigh agus
aon ní a gheofar i dteannta na dtaisí a aisghabháil.

(2) An chumhacht chun barántas a eisiúint faoin alt seo, is
cumhacht í i dteannta aon chumhachta eile chun barántas a eisiúint
chun aon áit nó aon áitreabh a chuardach agus ní cumhacht ina
hionad sin í.

(3) Maidir le doiciméad a airbheartóidh gur deimhniú é ina
luaitear cén áit ar dóigh go bhfaighfear taisí íospartaigh agus a bheith
sínithe ag an gCoimisiún nó thar a cheann, measfar, mura suífear a
mhalairt, gurb é an deimhniú sin é agus go bhfuil sé sínithe amhlaidh
agus beidh an deimhniú inghlactha mar fhianaise ar na fíorais a
luaitear ann.

(4) Aon duine a choiscfidh nó a bhacfaidh comhalta den Gharda
Síochána, nó a choiscfidh nó a bhacfaidh aon duine a bheidh in
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éineacht leis an gcomhalta sin, le linn gníomhú faoi údarás barántais
faoin alt seo, beidh sé nó sí ciontach i gcion agus ar é nó í a chiontú
go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná £1,500 nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(5) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána, le linn gníomhú
faoi údarás barántais faoin alt seo, aon duine a choiscfidh nó a
bhacfaidh an comhalta sin nó aon duine a bheidh in éineacht leis an
gcomhalta sin, le linn gníomhú amhlaidh, a ghabháil gan bharántas.

9.—Leasaítear leis seo alt 24 den Acht um Shaoráil Faisnéise,
1997—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) trí ‘‘nó’’ a scriosadh i mír (c),

(ii) trí ‘‘Tuaisceart Éireann, nó’’ a chur in ionad
‘‘Tuaisceart Éireann’’ i mír (d), agus

(iii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (d):

‘‘(e) nithe a bhaineann le feidhmeanna an
Choimisiúin Neamhspleách um Shuíomh
Taisí Íospartach (de réir bhrí an Achta
um Cheartas Coiriúil (Suíomh Taisí
Íospartach), 1999).’’,

agus

(b) i bhfo-alt (2)(a)(ii)—

(i) trí ‘‘nó’’ a chur isteach i ndiaidh ‘‘1939),’’ i gclásal (II),
agus

(ii) tríd an gclásal seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
chlásal (II)—

‘‘(III) feidhmeanna an Choimisiúin dá dtagraítear
i bhfo-alt (1)(e),’’.

10.—Ní bheidh feidhm ag alt 26(1) den Acht Cróinéirí, 1962,
maidir le comhalta den Choimisiún nó comhalta d’fhoireann an
Choimisiúin nó duine a bheidh ag comhlíonadh feidhmeanna a
shannfaidh an Coimisiún dó nó di nó gníomhaire den Choimisiún i
ndáil le haon ní a bheidh ar eolas aige nó aici ar ní é a thig as an
bpróiseas.

11.—D’ainneoin fhorálacha an Achta Cróinéirí, 1962, i gcás ina
ndéanfar taisí íospartaigh a shuíomh de thoradh ar an bpróiseas,
féadfaidh an tAire, más cuí leis nó léi é, a ordú go ndéanfaidh
cróinéir seachas an cróinéir a mbeidh na taisí ina luí laistigh dá
cheantar nó dá ceantar ionchoisne a chur ar bun i ndáil leis an mbás,
agus air sin déanfaidh an cróinéir a n-ordófar dó nó di amhlaidh an
t-ionchoisne a chur ar bun sa tslí chéanna le hionchoisne a chuirfí ar
bun dá mbeadh na taisí ina luí laistigh dá cheantar nó dá ceantar.
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12.—Beidh an Coimisiún arna dhíscaoileadh ar cibé lá a
cheapfaidh an tAire le hordú, tar éis dul i gcomhairle leis an Stát-
Rúnaí, agus féadfaidh an tAire cibé forálacha idirthréimhseacha nó
iarmhartacha is fóirsteanach leis nó léi a chur san áireamh san ordú.

13.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an
Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é, as
airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

14.—(1) Féadfar an tAcht um Cheartas Coiriúil (Suíomh Taisí
Íospartach), 1999, a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire
le hordú, tar éis dul i gcomhairle leis an Stát-Rúnaí.

AN SCEIDEAL

COMHAONTÚ IDIR RIALTAS NA hÉIREANN AGUS
RIALTAS RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE

AGUS THUAISCEART ÉIREANN AG BUNÚ AN
CHOIMISIÚIN NEAMHSPLEÁCH UM SHUÍOMH TAISÍ

ÍOSPARTACH

Tá Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na
Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann,

Ag meabhrú dóibh an Chomhaontaithe idir Rialtas na hÉireann
agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart
Éireann arna dhéanamh i mBéal Feirste an 10 Aibreán 1998 agus
an Chomhaontaithe Ilpháirtí ar thángthas air i mBéal Feirste an 10
Aibreán 1998;

Á athdhearbhú dóibh a dtiomantas iomlán do phrionsabal an
neamh-fhoréigin agus do thús nua i gcaidrimh laistigh de Thuaisceart
Éireann, laistigh d’oileán na hÉireann agus idir pobail na n-oileán
seo;

Ag cuimhneamh dóibh ar íospartaigh an fhoréigin agus ar
fhulaingt theaghlaigh na n-íospartach sin;

Á aithint gur gné riachtanach d’athmhuintearas agus de thús nua
i gcaidrimh í suíomh thaisí íospartaigh an fhoréigin;

Tar éis comhaontú mar a leanas:

AIRTEAGAL 1

Bunaítear leis seo an Coimisiún Neamhspleách um Shuíomh Taisí
Íospartach (dá ngairtear ‘‘an Coimisiún’’ anseo feasta).

AIRTEAGAL 2

1. Beidh an Coimisiún neamhspleách le linn a fheidhmeanna a
chomhlíonadh.

2. Beidh cáil dhlíthiúil comhlachta chorpraithe ag an gCoimisiún.
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An Coimisiún a
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AIRTEAGAL 3

1. Suíomh taisí íospartach foréigin a éascú is cuspóir don
Choimisiún.

2. Beidh na feidhmeanna seo a leanas ag an gCoimisiún:

(a) faisnéis a fháil a bhaineann le suíomh taisí na n-íospartach
sin;

(b) an fhaisnéis sin thuas a nochtadh chun suíomh taisí lena
mbaineann an fhaisnéis a éascú;

(c) tuarascáil ar a ghníomhaíochtaí a thabhairt don dá Rialtas
tráth nach déanaí ná bliain amháin tar éis a bhunaithe
agus in aghaidh na bliana dá éis sin.

Ina theannta sin, féadfaidh an Coimisiún, faoi réir fhorálacha
Airteagal 7 anseo thíos, cibé faisnéis is cuí leis a sholáthar do
theaghlaigh na n-íospartach foréigin nó socrú a dhéanamh chun an
fhaisnéis sin a sholáthar.

3. Chun críocha an Chomhaontaithe seo:

(a) ciallaíonn ‘‘íospartaigh foréigin’’ daoine a maraíodh roimh
an 10 Aibreán 1998 de thoradh ar ghníomhartha a
rinneadh thar ceann eagraíochta neamhdhleathaí nó i
dtaca le heagraíocht neamhdhleathach;

(b) ciallaíonn ‘‘eagraíocht neamhdhleathach’’:

(i) eagraíocht neamhdhleathach de réir bhrí an Achta
den Oireachtas dá ngairtear an tAcht um Chiontaí
in Aghaidh an Stáit, 1939, ar eagraíocht í a mbeidh
ordú díchuir déanta ina leith faoin Acht sin; nó

(ii) eagraíocht atá toirmiscthe chun críocha an Achta
Parlaiminte den Ríocht Aontaithe dá ngairtear the
Northern Ireland (Emergency Provisions) Act 1996.

AIRTEAGAL 4

1. Beidh ar a laghad dhá chomhalta ar an gCoimisiún. Déanfaidh
an dá Rialtas na comhaltaí a cheapadh i gcomhpháirt lena chéile agus
féadfaidh an dá Rialtas comhaltaí breise a cheapadh freisin ó am go
ham. Féadfaidh an dá Rialtas duine de na comhaltaí a cheapadh i
gcomhpháirt lena chéile mar Chathaoirleach. Fónfaidh comhaltaí an
Choimisiúin ar théarmaí agus ar choinníollacha a chinnfidh an dá
Rialtas.

2. Féadfaidh an Coimisiún cibé foireann is gá chun cabhrú leis a
fheidhmeanna a chomhall, a cheapadh ar cibé téarmaí agus
coinníollacha a chinnfidh an Coimisiún, faoi réir cheadú an dá
Rialtas.

AIRTEAGAL 5

Beidh ag an gCoimisiún, ag a chomhaltaí, ag a fhoireann, ag a
mhaoin agus ag a áitreabh agus ag aon ghníomhairí dá chuid nó ag
daoine a mbeidh obair á dhéanamh acu don Choimisiún nó a mbeidh
comhairle á thabhairt acu dó cibé pribhléidí, díolúintí agus
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Sc.dosháraitheachtaí a fhéadfar a thabhairt nó a sholáthar le horduithe
arna ndéanamh de réir reachtaíocht iomchuí na hÉireann agus na
Ríochta Aontaithe.

AIRTEAGAL 6

Déanfaidh an dá Rialtas cibé airgead, áitreabh, saoráidí agus
seirbhísí is gá chun go bhfeidhmeoidh an Coimisiún mar is cuí a
sholáthar ar bhonn a chinnfidh siad.

AIRTEAGAL 7

Beidh de cheangal ar chomhaltaí agus ar fhoireann an
Choimisiúin, ar aon daoine a dhéanann obair nó a thugann comhairle
don Choimisiún agus ar aon ghníomhairí den Choimisiún gan aon
fhaisnéis a nochtadh a gheobhaidh siad le linn a bhfeidhmeanna a
chomhlíonadh ach amháin de réir fhorálacha reachtaíocht iomchuí
na hÉireann agus na Ríochta Aontaithe.

AIRTEAGAL 8

Déanfaidh an Coimisiún cuntais chuí agus taifid chuí a choimeád
ar an airgead go léir a gheobhaidh sé nó a chaithfidh sé agus, ar
chomhiarratas ón dá Rialtas, ceapfaidh sé iniúchóirí a dhéanfaidh
iniúchadh ar chuntais an Choimisiúin. Cuirfear tuarascálacha na
n-iniúchóirí faoi bhráid an dá Rialtas.

AIRTEAGAL 9

Tiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm ar an dáta a mhalartóidh
an dá Rialtas fógraí á rá go bhfuil siad ag glacadh leis.

AIRTEAGAL 10

Leanfaidh an Comhaontú i bhfeidhm go dtí go bhfoircheannfar é
le comhaontú frithpháirteach an dá Rialtas agus dá éis sin scoirfidh
sé d’éifeacht a bheith leis ach amháin a mhéid is gá chun freastal ar
aon dliteanais agus chun aon sócmhainní de chuid an Choimisiúin a
bheidh fágtha a dhiúscairt go hordúil.

Dá fhianú sin, shínigh na daoine a bhfuil a n-ainmneacha sínithe
anseo thíos an Comhaontú seo, agus iad údaraithe go cuí chuige sin
ag a Rialtais faoi seach.

Arna dhéanamh in dhá chóip bhunaidh i mBaile Átha Cliath, an
27ú lá d’Aibreán 1999.

Thar ceann Thar ceann Rialtas Ríocht
Rialtas na hÉireann Aontaithe na Breataine Móire

agus Thuaisceart Éireann

9


