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ACHT DÁ FHORÁIL GO mBEIDH DAOINE ÁIRITHE FAOI
MHÍCHUMAS CHUN CAINGNE A THIONSCNAMH
MAIDIR LE GNÍOMHARTHA DROCHÚSÁIDE
GNÉASAÍ A RINNEADH ORTHU ROIMH LÁNAOIS A
SHLÁNÚ DÓIBH, CHUN NA CRÍCHE SIN DO LEASÚ
REACHT NA dTRÉIMHSÍ, 1957, AGUS DO DHÉANAMH
SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS AN
MÉID SIN. [21 Meitheamh, 2000]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—(1) Féadfar an tAcht um Reacht na dTréimhsí (Leasú), 2000,
a ghairm den Acht seo.

(2)‘Féadfar Reachtanna na dTréimhsí a ghairm de Reachtanna na
dTréimhsí, 1957 agus 1991, agus den Acht seo agus forléireofar le
chéile iad mar aon Acht amháin.

2.—Leasaítear leis seo Reacht na dTréimhsí, 1957, tríd an alt seo
a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 48:

‘‘Míchumas 48A.—(1) Beidh duine faoi mhíchumas chun
daoine

caingean a thionscnamh—áirithe chun
caingne
áirithe a (a) atá bunaithe ar thort i leith gnímhthionscnamh

drochúsáide gnéasaí a rinneadh air nóde dhroim
gníomhartha uirthi tráth nach raibh aois iomlán
drochúsáide slánaithe aige nó aici fós, nógnéasaí.

(b) i gcoinne duine (seachas an duine a rinne
an gníomh sin), ar caingean í ina
n-éilítear damáistí i leith faillí nó sárú
dualgais i gcás inarb é atá sna damáistí
a éilítear, nó i gcás ina n-áirítear sna
damáistí sin, damáistí i leith
díobhálacha pearsanta a lean as an
ngníomh sin,

le linn aon díobháil shíceolaíoch a bheith air nó
uirthi, ar díobháil í—

(i) a leanann, go hiomlán nó go páirteach, as
an ngníomh sin, nó as aon ghníomh
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eile, de chuid an duine a rinne an
gníomh céadluaite, agus

(ii) atá chomh mór sin go bhfuil a thoil nó a
toil, nó a chumas nó a cumas maidir le
cinneadh réasúnaithe a dhéanamh,
chun an chaingean sin a thionscnamh
laghdaithe go substaintiúil.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le caingne
dá dtagraítear i bhfo-alt (1) cibé acu a
d’fhabhraigh an chúis chaingne lena mbaineann
roimh an Acht um Reacht na dTréimhsí (Leasú),
2000, a rith nó dá éis, lena n-áirítear caingne a
bheidh ar feitheamh ar an dáta a rithfear an tAcht
sin.

(3) Maidir le caingean dá dtagraítear i bhfo-alt
(1), ar caingean í nach bhféadfaí, murach an fo-alt
seo, í a thionscnamh, de bhua an Achta seo,
féadfar í a thionscnamh tráth nach déanaí ná aon
bhliain amháin tar éis an tAcht um Reacht na
dTréimhsí (Leasú), 2000, a rith, ar choinníoll, tar
éis dheireadh na tréimhse ar laistigh di a
d’fhéadfaí an chaingean sin a thionscnamh de
bhua an Achta seo, ach roimh an 30 Márta, 2000—

(a) go bhfuair an duine a bheidh ag
tionscnamh na caingne comhairle
ghairmiúil dhlíthiúil lenar cuireadh
faoi deara dó nó di a chreidiúint nach
bhféadfaí, de bhua an Achta seo, an
chaingean a thionscnamh, nó

(b) go ndearna an duine sin gearán leis an
nGarda Síochána nó go ndearnadh
gearán den sórt sin thar a cheann nó
thar a ceann i leith an ghnímh lena
mbaineann an chaingean.

(4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (3) maidir le
caingean dá dtagraítear i bhfo-alt (1) i gcás inar
tugadh breithiúnas críochnaitheach i leith na
caingne.

(5) Maidir leis an alt seo, is alt é i dteannta,
agus ní alt é in ionad, alt 48 den Acht seo.

(6) Chun críocha an ailt seo, measfar gur
breithiúnas críochnaitheach breithiúnas, más rud
é—

(a) go mbeidh an t-am ar laistigh de a
fhéadfar achomharc a thionscnamh in
aghaidh an bhreithiúnais imithe in éag
agus nach ndearnadh aon achomharc
den sórt sin,

(b) nach mbeidh aon fhoráil ann maidir le
hachomharc i gcoinne an bhreithiúnais
sin, nó
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A.2(c) go mbeidh achomharc in aghaidh an
bhreithiúnais tarraingthe siar.

(7) San alt seo—

folaíonn ‘gníomh drochúsáide gnéasaí’—

(a) aon ghníomh lena gcuirtear faoi deara do
dhuine, lena n-aslaítear duine nó lena
gcomhéignítear duine a bheith
páirteach in aon ghníomhaíocht
ghnéasach,

(b) aon ghníomh lena gcuirtear faoi deara
don duine, lena n-aslaítear an duine nó
lena gcomhéignítear an duine aon
duine eile atá ag gabháil d’aon
ghníomhaíocht ghnéasach a bhreathnú,
nó

(c) aon ghníomh arna dhéanamh in aghaidh,
nó i láthair, duine, ar gníomh é a
measfadh aon duine réasúnach ina
leith, sna himthosca go léir, gur mí-
iompar de chineál gnéasach é:

Ar choinníoll go n-aithnítear, de réir dlí, gur ní
is bun le cúis chaingne déanamh an ghnímh lena
mbaineann;

ciallaíonn ‘aois iomlán’—

(a) i ndáil le duine a ndearnadh gníomh
drochúsáide gnéasaí air nó uirthi roimh
thosach feidhme an Achta um Lán-
Aois, 1985, 21 bhliain, agus

(b) i ndáil le duine a ndearnadh gníomh
drochúsáide gnéasaí air nó uirthi tar éis
an tosach feidhme sin, aois iomlán de
réir bhrí an Achta sin;

ciallaíonn ‘comhairle ghairmiúil dhlíthiúil’
comhairle arna tabhairt ag abhcóide cleachtach nó
aturnae cleachtach in imthosca ina ndearna an
duine ar tugadh an chomhairle dó nó di an
chomhairle sin a lorg chun caingean lena
mbaineann fo-alt (1) a thionscnamh nó a thabhairt
ar aghaidh, cibé acu a tionscnaíodh nó nár
tionscnaíodh caingean den sórt sin.’’.

3.—Ní dhéanfar aon ní in alt 48A de Reacht na dTréimhsí, 1957
(arna chur isteach le halt 2 den Acht seo), a fhorléiriú mar ní a
dhéanann difear d’aon chumhacht de chuid cúirte chun caingean a
dhíbhe ar an bhforas go bhfuil an oiread sin moille ann idir fabhrú
na cúise caingne agus tionscnamh na caingne go bhfágfaí gur gá, ar
mhaithe leis an gceartas, í a dhíbhe.
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