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ACHT DO CHUR TUILLEADH COSANTA AR FÁIL LE
hAGHAIDH CHEARTA AN DUINE AGUS, CHUN NA
CRÍCHE SIN, DO BHUNÚ COMHLACHTA AR A
dTABHARFAR AN COIMISIÚN UM CHEARTA AN
DUINE NÓ, SA BHÉARLA, THE HUMAN RIGHTS
COMMISSION, DO MHÍNIÚ A FHEIDHMEANNA AGUS
DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
GAOLMHARA. [31 Bealtaine, 2000]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—(1) San Acht seo—

ciallaíonn ‘‘an Comhaontú ar Thángthas Air sna Cainteanna
Ilpháirtí’’ an comhaontú atá leagtha amach in Iarscríbhinn I a
ghabhann leis an gComhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas
Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann arna
dhéanamh i mBéal Feirste an 10ú lá d’Aibreán, 1998;

folaíonn ‘‘sásamh a dhámhachtain nó faoiseamh a dheonú’’, i ndáil
le cumhachtaí binse nó duine eile, cinneadh a dhéanamh go ndearna
duine, nó nach ndearna duine, gníomh a shonraítear san achtachán
lena ndílsítear na cumhachtaí sin don bhinse nó don duine eile nó,
de réir mar a bheidh, a shonraítear sa rún ó cheachtar Teach den
Oireachtas maidir le bunú an bhinse nó ceapadh an duine eile;

tá le ‘‘an Coimisiún’’ an bhrí a shanntar dó le halt 4;

ciallaíonn ‘‘lá bunaithe’’ an lá a cheapfaidh an tAire faoi alt 3;

folaíonn ‘‘feidhmeanna’’ cumhachtaí agus dualgais agus folaíonn
tagairtí do chomhlíonadh feidhmeanna, maidir le cumhachtaí agus
dualgais, tagairtí d’fheidhmiú na gcumhachtaí agus do chomhall na
ndualgas;

tá le ‘‘cearta an duine’’ (seachas in alt 11) an bhrí a shanntar dó le
halt 2;

ciallaíonn ‘‘oifig bhreithiúnachta sna hUaschúirteanna’’ oifig
breithimh den Ard-Chúirt nó oifig breithimh den Chúirt Uachtarach;

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

(2) San Acht seo—
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(a) aon tagairt d’alt is tagairt í d’alt den Acht seo, mura
gcuirtear in iúl gur tagairt d’achtachán éigin eile atá
beartaithe,

(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,

(c) forléireofar aon tagairt d’aon achtachán mar thagairt don
achtachán sin arna leasú, arna leathnú nó arna oiriúnú le
haon achtachán dá éis nó faoi aon achtachán dá éis.

2.—San Acht seo (seachas in alt 11) ciallaíonn ‘‘cearta an duine’’—

(a) na cearta agus na saoirsí a thugtar nó a ráthaítear do
dhaoine leis an mBunreacht, agus

(b) na cearta nó na saoirsí a thugtar nó a ráthaítear do dhaoine
le haon chomhaontú, conradh nó coinbhinsiún ar páirtí
ann an Stát.

3.—Déanfaidh an tAire, le hordú, lá a cheapadh chun bheith ina
lá bunaithe chun críocha an Achta seo.

4.—(1) Beidh arna bhunú, ar an lá bunaithe, comhlacht ar a
dtabharfar an Coimisiún um Chearta an Duine nó, sa Bhéarla, the
Human Rights Commission (dá ngairtear ‘‘an Coimisiún’’ san Acht
seo) chun na feidhmeanna a shanntar dó leis an Acht seo a
chomhlíonadh.

(2) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, beidh an Coimisiún
neamhspleách i gcomhlíonadh a fheidhmeanna.

(3) Beidh an Coimisiún ina chomhlacht corpraithe agus
comharbas suthain agus séala oifigiúil aige agus beidh cumhacht
agartha aige agus beidh sé inagartha ina ainm corpraithe agus beidh
cumhacht aige talamh, nó leas i dtalamh, a fháil, a shealbhú agus a
dhiúscairt agus aon mhaoin eile a fháil, a shealbhú agus a dhiúscairt.

(4) Beidh ag an gCoimisiún na cumhachtaí sin go léir is gá chun
a fheidhmeanna faoin Acht seo a chomhlíonadh nó a ghabhann le
comhlíonadh na bhfeidhmeanna sin.

5.—(1) Is é a bheidh ar an gCoimisiún Uachtarán agus ochtar
comhalta eile.

(2) As comhaltaí an Choimisiúin, beidh líon nach lú ná 4 acu ina
bhfir agus líon nach lú nach 4 acu ina mná.

(3) Is é an Rialtas a cheapfaidh comhaltaí an Choimisiúin.

(4) Ní cheapfar duine chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta
den Choimisiún mura dealraitheach don Rialtas go bhfuil an duine
cáilithe go cuí don cheapachán sin mar gheall ar cibé taithí,
cáilíochtaí, oiliúint nó oilteacht iomchuí a bheith aige nó aici atá
oiriúnach, i dtuairim an Rialtais, ag féachaint, go háirithe, do na
feidhmeanna a thugtar don Choimisiún leis an Acht seo.
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A.5(5) Féadfar aon duine a shealbhaíonn oifig bhreithiúnachta sna
hUaschúirteanna a cheapadh, lena thoiliú nó lena toiliú, gan é nó í
do scaradh leis an oifig sin, chun bheith ina Uachtarán nó ina
hUachtarán ar an gCoimisiún, ach, mura bhforáiltear a mhalairt le
téarmaí a cheapacháin nó a ceapacháin, ní cheanglófar air nó uirthi
a dhualgais nó a dualgais a chomhlíonadh faoi reacht mar shealbhóir
na hoifige breithiúnachta sin fad a bheidh sé nó sí ina Uachtarán nó
ina hUachtarán ar an gCoimisiún.

(6) I gcás go gceapfar duine a shealbhaíonn oifig bhreithiúnachta
sna hUaschúirteanna chun bheith ina Uachtarán nó ina hUachtarán
ar an gCoimisiún, beidh éifeacht leis na forálacha seo a leanas:

(a) más rud é, ar é nó í a cheapadh amhlaidh, gur
gnáthbhreitheamh den Chúirt Uachtarach é nó í, ansin,
fad a shealbhóidh sé nó sí an oifig bhreithiúnachta sin,
féadfar an líon gnáthbhreithiúna den Chúirt Uachtarach
dá bhforáiltear thairis sin faoi aon achtachán a bheidh i
bhfeidhm de thuras na huaire a mhéadú de dhuine
amháin agus, más iarPhríomh-Bhreitheamh an duine sin
a cheapfar amhlaidh, beidh feidhm ag an gcoinníoll a
ghabhann le mír (a) (arna cur isteach le hAcht na
gCúirteanna (Uimh. 2), 1997) d’alt 14(1) den Acht fán
gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí, 1975, maidir leis nó léi
i leith a cheapacháin nó a ceapacháin mar Uachtarán ar
an gCoimisiún go feadh an méid chéanna atá feidhm aige
maidir le hiarPhríomh-Bhreitheamh a cheaptar chun
bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Choimisiún
um Athchóiriú an Dlí,

(b) más rud é, ar é nó í a cheapadh amhlaidh, gurb é Uachtarán
na hArd-Chúirte é nó gurb í Uachtarán na hArd-Chúirte
í nó gur gnáthbhreitheamh den Ard-Chúirt é nó í, ansin,
fad a shealbhóidh sé nó sí an oifig bhreithiúnachta a
bheidh arna sealbhú aige nó aici ar é nó í a cheapadh
amhlaidh, féadfar an líon gnáthbhreithiúna den Ard-
Chúirt dá bhforáiltear thairis sin faoi aon achtachán a
bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire a mhéadú de
dhuine amháin agus, más iar-Uachtarán ar an Ard-Chúirt
an duine sin a cheapfar amhlaidh, beidh feidhm ag an
gcoinníoll a ghabhann le mír (b) (arna cur isteach le
hAcht na gCúirteanna (Uimh. 2), 1997) d’alt 14(1) den
Acht fán gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí, 1975, maidir
leis nó léi i leith a cheapacháin nó a ceapacháin mar
Uachtarán ar an gCoimisiún go feadh an méid chéanna
atá feidhm aige maidir le hiar-Uachtarán ar an Ard-
Chúirt a cheaptar chun bheith ina chomhalta nó ina
comhalta den Choimisiún um Athchóiriú an Dlí,

(c) más rud é gurb é Uachtarán na hArd-Chúirte é nó gurb í
Uachtarán na hArd-Chúirte í, féadfaidh sé nó sí, ó am go
ham, fad a bheidh sé nó sí ina Uachtarán nó ina
hUachtarán ar an gCoimisiún, gnáthbhreitheamh den
Ard-Chúirt a cheapadh chun an dlínse go léir is
infheidhmithe ag Uachtarán na hArd-Chúirte faoi alt
10(5) d’Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha),
1961, a fheidhmiú thar a cheann nó thar a ceann (agus
cumhachtaítear don bhreitheamh sin leis seo an dlínse sin
a fheidhmiú).

(7) Is é téarma oifige comhalta den Choimisiún cibé tréimhse,
nach faide ná cúig bliana, a chinnfidh an Rialtas nuair a bheidh sé
nó sí á cheapadh nó á ceapadh aige.
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(8) Sealbhóidh gach comhalta den Choimisiún a oifig nó a hoifig
ar cibé téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh an Rialtas an tráth a
cheaptar é nó í, agus beidh sé nó sí in-athcheaptha ar feadh téarma
breise nach faide ná cúig bliana.

(9) Féadfaidh an Coimisiún gníomhú d’ainneoin aon fholúntais nó
folúntas i measc a chomhaltaí (lena n-áirítear folúntas amháin nó
níos mó a bhfuil de thoradh air nó orthu nach gcomhlíontar fo-alt
(2)).

(10) Ainmneoidh an Rialtas na daoine arb iad comhaltaí an
Choimisiúin iad ar an lá bunaithe.

(11) Ar an lá bunaithe, na daoine a ainmneofar faoi fho-alt (10)
beidh siad arna gceapadh faoin Acht seo chun bheith ina gcomhaltaí
den Choimisiún.

(12) Déanfaidh an Rialtas, le linn dó aon cheapacháin a
dhéanamh faoin alt seo, aird a thabhairt ar an ngá atá ann a chinntiú
gur léiriú, ar bhealach leathan, ar chineál shochaí na hÉireann a
bheidh i gcomhaltaí an Choimisiúin.

6.—I gcás go mbeidh an líon gnáthbhreithiúna den Ard-Chúirt nó
den Chúirt Uachtarach le cinneadh chun críche aon achtacháin lena
ndéantar foráil maidir leis an líon breithiúna den sórt sin den Ard-
Chúirt nó, de réir mar a bheidh, den Chúirt Uachtarach, déanfar
oibriú alt 5(6), de thuras na huaire, a chur i gcuntas le linn an
cinneadh sin a dhéanamh.

7.—(1) Beidh aon duine is comhalta den Choimisiún dícháilithe
chun oifig a shealbhú agus scoirfidh sé nó sí d’oifig a shealbhú má
bhreithnítear an duine sin ina fhéimheach nó ina féimheach nó má
dhéanann sé nó sí imshocraíocht nó comhshocraíocht le creidiúnaithe
nó, ar é nó í a chiontú ar díotáil ag cúirt dlínse inniúla, má ghearrtar
príosúnacht air nó uirthi.

(2) Féadfaidh an Rialtas duine a dhífhostú óna oifig nó óna hoifig
mar Uachtarán nó mar chomhalta eile den Choimisiún más deimhin
leo—

(a) gur mhainnigh sé nó sí, gan leithscéal réasúnach, a fheidhm
nó a feidhm a chomhlíonadh ar feadh tréimhse leanúnaí
trí mhí dar tosach tráth nach luaithe ná sé mhí roimh lá
an dífhostaithe, nó

(b) gur ciontaíodh é nó í i gcion coiriúil, nó

(c) go bhfuil sé nó sí neamhábalta nó neamhoiriúnach chun a
fheidhm no a feidhm a chomhall, nó

(d) gur ceart, ar aon chúis shonraithe eile, é nó í a dhífhostú.

8.—Is iad feidhmeanna an Choimisiúin—

(a) leordhóthanacht agus éifeachtacht an dlí agus an chleachtais
sa Stát a bhaineann le cosaint chearta an duine a
choinneáil faoi athbhreithniú,
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A.8(b) má iarrann Aire den Rialtas air é, aon togra reachtaíochta
a scrúdú agus a thuairimí i dtaobh aon impleachtaí atá ag
an togra sin i leith chearta an duine a thuairisciú,

(c) dul i gcomhairle le cibé comhlachtaí nó gníomhaireachtaí
náisiúnta nó idirnáisiúnta, a bhfuil eolas nó oilteacht acu
i réimse chearta an duine, is cuí leis,

(d) dá thoil féin nó ar an Rialtas d’iarraidh air é a dhéanamh,
cibé moltaí is cuí leis a chur faoi bhráid an Rialtais i ndáil
leis na bearta a mheasann an Coimisiún is ceart a
dhéanamh chun cearta an duine sa Stát a neartú agus a
chosaint agus chun tacú leis na cearta sin,

(e) tuiscint agus feasacht ar thábhacht chearta an duine sa Stát
a chur chun cinn agus, chun na gcríoch sin, taighde agus
gníomhaíochtaí oideachais a ghabháil de láimh, a urrú
nó a choimisiúnú, nó cabhair airgeadais nó cabhair eile a
sholáthar don chéanna,

(f) fiosrúcháin a sheoladh faoi alt 9 agus dá réir,

(g) tuarascálacha a ullmhú agus a fhoilsiú, ar cibé modh is cuí
leis, i dtaobh aon taighde a bheidh gafa de láimh, urraithe
nó coimisiúnaithe aige nó a mbeidh cabhair tugtha aige
dó faoi mhír (e) nó i ndáil le fiosrúcháin dá dtagraítear i
mír (f),

(h) iarratas a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt nó chuig an gCúirt
Uachtarach ar chead a fháil láithriú os comhair na hArd-
Chúirte nó na Cúirte Uachtaraí, de réir mar a bheidh,
mar amicus curiae in imeachtaí os comhair na cúirte sin
a bhfuil cearta an duine atá ag aon duine i gceist iontu
nó a bhaineann leis an gcéanna agus láithriú mar amicus
curiae den sórt sin de bhun an cead sin a bheith deonaithe
(agus cumhachtaítear leis seo do gach ceann de na
cúirteanna sin an cead sin a dheonú dá lánrogha féin),

(i) aon bheart is gá a dhéanamh chun an comhchoiste
ionadaithe dá dtagraítear i mír 10 den roinn dar teideal
‘‘Cearta, Coimircí agus Comhionannas Deiseanna’’ den
Chomhaontú ar Thángthas Air sna Cainteanna Ilpháirtí
a bhunú agus chun bheith páirteach sa chomhchoiste sin,

(j) cabhair den chineál dá dtagraítear in alt 10 a sholáthar do
dhaoine faoin alt sin agus dá réir,

(k) imeachtaí a thionscnamh faoi alt 11 agus dá réir.

9.—(1) Féadfaidh an Coimisiún—

(a) dá thoil féin, má mheasann sé gur gá nó gur fóirsteanach sin
a dhéanamh chun aon cheann dá fheidhmeanna faoi mhír
(a), (c), (d) nó (e) d’alt 8 a chomhlíonadh, nó

(b) faoi réir fho-ailt (2) go (5), ar iarraidh ó aon duine a
mheasann gur gá nó gur fóirsteanach fiosrúchán den sórt
sin a sheoladh chun aon cheann de na feidhmeanna sin a
chomhlíonadh,

fiosrúchán a sheoladh faoin alt seo i leith aon ní iomchuí (agus
gairtear ‘‘fiosrúchán’’ san alt seo d’fhiosrúchán den sórt sin).
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(2) Féadfaidh an Coimisiún diúltú fiosrúchán a sheoladh ar
iarraidh ó aon duine más é a thuairim go bhféadfaí déileáil ar shlí
níos oiriúnaí leis an ní lena mbaineann an iarraidh trí imeachtaí
dlíthiúla a thionscnamh nó trí iarratas a dhéanamh chuig binse nó
duine eile dá bhfuil cumhachtaí dílsithe chun sásamh a dhámhachtain
nó faoiseamh a dheonú i leith an ní.

(3) Diúltóidh an Coimisiún fiosrúchán a sheoladh ar iarraidh ó
aon duine, nó scoirfidh sé d’aon fhiosrúchán den sórt sin a bheidh
tosaithe aige, más é a thuairim, nó, de réir mar a bheidh, go dtagann
sé, i rith an fhiosrúcháin, ar an tuairim—

(a) go bhfuil an ní lena mbaineann an iarraidh (‘‘an ní lena
mbaineann’’) fánach nó cráiteach nó go bhfuil aon sárú
líomhnaithe lena mbaineann ar chearta an duine gan
bhunús go follasach, nó

(b) nach bhfuil leas sách mór sa ní lena mbaineann ag an duine
a rinne an iarraidh.

(4) Má mheasann an Coimisiún, maidir leis an ní a n-iarrtar air
faoi fho-alt (1)(b) fiosrúchán a sheoladh i ndáil leis, go mbaineann
sé nó go bhfuil baint aige le hiarratas chuig binse nó duine eile dá
dtagraítear i bhfo-alt (2) nó le himeachtaí dlíthiúla arb é a thuairim
ina leith gur dóigh go ndéanfar nó go dtionscnófar é nó iad nó atá
déanta nó tionscanta, iarchuirfidh an Coimisiún déanamh cinnidh
maidir le géilleadh nó gan géilleadh don iarraidh sin go dtí go mbeidh
cinneadh críochnaitheach déanta ar an iarratas sin nó ar na
himeachtaí sin.

(5) Má mheasann an Coimisiún, maidir le gach saincheist a
bhaineann le cearta an duine agus a éiríonn i ndáil le ní a n-iarrtar
air faoi fho-alt (1)(b) fiosrúchán a sheoladh i ndáil leis, go ndearnadh
aghaidh a thabhairt uirthi agus í a chinneadh go cuí in iarratas a
bheidh déanta chuig binse nó duine eile dá dtagraítear i bhfo-alt (2)
nó in imeachtaí dlíthiúla a bheidh tionscanta, is iarratas nó imeachtaí
a mbeidh cinneadh críochnaitheach déanta air nó orthu, diúltóidh an
Coimisiún fiosrúchán a sheoladh maidir leis an ní.

(6) Chun críocha fiosrúcháin, féadfaidh an Coimisiún—

(a) a cheangal ar dhuine a bhfuil, i dtuairim an Choimisiúin,
faisnéis ina sheilbh nó ina seilbh nó cumhacht nó rialú
aige nó aici ar dhoiciméad nó rud is iomchuí maidir leis
an bhfiosrúchán, an fhaisnéis sin, an doiciméad sin nó an
rud sin a thabhairt don Choimisiún, agus

(b) más cuí, a cheangal ar an duine sin freastal os comhair an
Choimisiúin chun na críche sin,

agus comhlíonfaidh an duine sin an ceanglas dá réir sin.

(7) Sonrófar le ceanglas faoi fho-alt (6) tréimhse ar laistigh di atá
an ceanglas le comhlíonadh agus, de réir mar is cuí—

(a) an áit a bhfreastalóidh an duine, is ábhar don cheanglas,
chun an fhaisnéis lena mbaineann a thabhairt nó a
seachadfaidh sé nó sí an doiciméad nó an rud lena
mbaineann, nó

(b) an áit chuig a gcuirfidh an duine sin an fhaisnéis, an
doiciméad nó an rud lena mbaineann.
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A.9(8) Aon duine a gceanglófar air nó uirthi freastal os comhair an
Choimisiúin faoi fho-alt (6)—

(a) freagróidh sé nó sí go hiomlán agus go fírinneach aon cheist
a chuirfidh an Coimisiún air nó uirthi (seachas ceist a
bhféadfadh an freagra uirthi an duine a ionchoiriú), agus

(b) má iarrann an Coimisiún air nó uirthi amhlaidh, síneoidh sé
nó sí dearbhú maidir le fírinne a fhreagraí nó a freagraí
ar aon cheist den sórt sin.

(9) Más dealraitheach don Choimisiún gur mhainnigh duine
ceanglas faoi fho-alt (6) a chomhlíonadh, féadfaidh an Coimisiún
iarratas a dhéanamh chun na Cúirte Cuarda ar ordú faoi fho-alt (10).

(10) Faoi réir fho-alt (11) más rud é, ar iarratas faoi fho-alt (9),
gur deimhin leis an gCúirt Chuarda gur mhainnigh an duine lena
mbaineann an ceanglas atá i gceist a chomhlíonadh, féadfaidh an
Chúirt Chuarda ordú a dhéanamh á cheangal ar an duine sin an
ceanglas a chomhlíonadh.

(11) Más rud é, ar iarratas faoi fho-alt (9), gurb é tuairim na Cúirte
Cuarda go n-airbheartaíonn an ceanglas atá i gceist a cheangal ar an
duine lena mbaineann—

(a) aon doiciméad nó rud a thabhairt ar aird, nó

(b) faisnéis a thabhairt,

is doiciméad, rud nó faisnéis a bhfuil an duine sin i dteideal pribhléid
ghairmiúil dhlíthiúil a éileamh ina leith, déanfaidh an Chúirt
Chuarda an ceanglas a chur ar ceal.

(12) Féadfar fiosrúchán a sheoladh go poiblí nó go príobháideach
de réir mar is cuí leis an gCoimisiún dá rogha féin.

(13) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, is de réir mar is cuí leis an
gCoimisiún in imthosca uile an cháis a bheidh an nós imeachta chun
fiosrúchán a sheoladh.

(14) Aon fhaisnéis a gheobhaidh an Coimisiún i gcúrsa fiosrúchán
a sheoladh nó de bhua chomhlíonadh aon cheann dá chuid
feidhmeanna eile aige faoin Acht seo, ar faisnéis í nach bhfuil tagtha
ar iúl daoine den phobal ar shlí eile, ní nochtfaidh aon duine í, ach
amháin de réir dlí nó faoi réim agus de réir údaraithe faoi fho-alt
(15).

(15) Féadfaidh an Coimisiún nochtadh faisnéise dá dtagraítear i
bhfo-alt (14) a údarú agus féadfaidh an t-údarú sin a bheith gan aon
choinníollacha nó a bheith faoi réir cibé coinníollacha is cuí leis an
gCoimisiún agus a shonróidh an Coimisiún san údarú.

(16) Má thugann duine aon fhaisnéis, doiciméad nó rud don
Choimisiún, de bhun ceanglais arna dhéanamh faoi fho-alt (6), ní
thiocfaidh as tabhairt na faisnéise sin, an doiciméid sin nó an ruda
sin go mbeidh aon dliteanas sibhialta ann i gconradh, i dtort nó ar
shlí eile ná ní bheidh an fhaisnéis, an doiciméad nó an rud inghlactha
mar fhianaise i gcoinne an duine sin in aon imeachtaí sibhialta nó
coiriúla.

(17) Aon duine a mhainneoidh ceanglas arna dhéanamh faoi fho-
alt (6), nó fo-alt (14), a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion
agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná
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£1,500 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí nó iad
araon a chur air nó uirthi.

(18) Aon iarratas faoi fho-alt (9) chun na Cúirte Cuarda, déanfar
é chun an bhreithimh den Chúirt Chuarda don chuaird ina bhfuil
cónaí ar an bhfreagróir nó ina seolann sé nó sí aon ghairm, gnó nó
slí bheatha de ghnáth.

10.—(1) Tá feidhm ag an alt seo maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) imeachtaí dlíthiúla a bhfuil dlí nó cleachtas a bhaineann le
cosaint chearta an duine i gceist iontu, ar imeachtaí iad
atá tionscanta ag duine nó ar mian le duine iad a
thionscnamh, agus

(b) imeachtaí dlíthiúla ar lena linn a théann duine, nó is mian
le duine dul, ar iontaoibh an dlí sin nó an chleachtais sin.

(2) Féadfaidh duine (dá ngairtear ‘‘an t-iarratasóir’’ san alt seo)
iarratas a dhéanamh faoi fho-alt (3) chuig an gCoimisiún ar chabhair
den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (5) i ndáil le himeachtaí dlíthiúla
lena mbaineann an t-alt seo.

(3) Má dhéantar iarratas faoi fho-alt (2) chuig an gCoimisiún,
ansin, murab é tuairim an Choimisiúin—

(a) go bhféadfadh an t-iarratasóir an chabhair atá á lorg a
fháil—

(i) faoin Acht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta, 1995,

(ii) faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Dlíthiúil),
1962, nó

(iii) ar aon mhodh eile, cibé acu a dhéantar, nó nach
ndéantar, foráil maidir leis le haon achtachán nó faoi
aon achtachán,

nó

(b) go bhfuil cumhachtaí sásamh a dhámhachtain nó faoiseamh
a dheonú i ndáil leis an ní lena mbaineann na himeachtaí
arna ndílsiú d’aon bhinse nó d’aon duine eile agus gurb
é tuairim an Choimisiúin go bhféadfadh an binse sin nó
an duine eile sin déileáil leis an ní ar bhealach níos
éifeachtaí nó níos caoithiúla,

féadfaidh an Coimisiún a chinneadh cibé cabhair den chineál dá
dtagraítear i bhfo-alt (5) a dheonú don iarratasóir ar cabhair í is cuí
ar aon cheann de na forais dá dtagraítear i bhfo-alt (4).

(4) Is foras dá dtagraítear i bhfo-alt (3) gach ceann acu seo a
leanas, eadhon—

(a) go ndéanann an ní lena mbaineann na himeachtaí dlíthiúla
lena mbaineann (‘‘an ní lena mbaineann’’) ceist
prionsabail a tharraingt anuas,

(b) gur mhíréasúnach a bheith ag súil go ndéileálfadh an duine
leis an ní lena mbaineann gan chabhair den chineál dá
dtagraítear i bhfo-alt (5) mar gheall ar a chastacht nó ar
aon chúis eile,
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A.10(c) go bhfuil imthosca speisialta eile ann a fhágann gur cuí don
Choimisiún an chabhair sin a dheonú.

(5) Is é atá sa chabhair dá dtagraítear sna forálacha sin roimhe
seo den alt seo—

(a) comhairle dhlíthiúil a sholáthar don iarratasóir, nó socrú a
dhéanamh maidir le comhairle den sórt sin a sholáthar,

(b) ionadaíocht dhlíthiúil a sholáthar don iarratasóir, nó socrú
a dhéanamh maidir le hionadaíocht den sórt sin a
sholáthar,

(c) cibé cabhair eile a sholáthar don iarratasóir is cuí leis an
gCoimisiún sna himthosca.

(6) Aon socruithe a dhéanfaidh an Coimisiún faoin alt seo maidir
le comhairle nó ionadaíocht dhlíthiúil a sholáthar don iarratasóir,
féadfaidh foráil a bheith ar áireamh iontu maidir le caiteachais arna
dtabhú ag an gCoimisiún nó thar ceann an Choimisiúin chuige sin a
ghnóthú ón iarratasóir in imthosca sonraithe.

11.—(1) Féadfaidh an Coimisiún imeachtaí a thionscnamh in aon
chúirt dlínse inniúla chun faoiseamh a fháil de chineál dearbhaithe
nó de chineál eile i leith aon ní a bhaineann le cearta an duine atá
ag aon duine nó aicme daoine.

(2) Maidir leis an bhfaoiseamh dearbhaithe a fhéadfaidh an
Coimisiún féachaint lena fháil in imeachtaí den sórt sin, folaíonn sé
faoiseamh trí dhearbhú go bhfuil reacht nó foráil de reacht
neamhbhailí ag féachaint d’fhorálacha an Bhunreachta nó nár lean
reacht, nó foráil de reacht, de bheith i bhfeidhm de bhun Airteagal
50 den Bhunreacht.

(3) San alt seo—

ciallaíonn ‘‘cearta an duine’’—

(a) na cearta agus na saoirsí a thugtar nó a ráthaítear do
dhaoine leis an mBunreacht, agus

(b) na cearta nó na saoirsí a thugtar nó a ráthaítear do dhaoine
le haon chomhaontú, conradh nó coinbhinsiún ar páirtí
ann an Stát agus a bhfuil feidhm dlí tugtha dó sa Stát nó
le foráil d’aon chomhaontú, conradh nó coinbhinsiún den
sórt sin a bhfuil feidhm den sórt sin tugtha dó;

tá le ‘‘reacht’’ an bhrí chéanna atá leis san Acht Léiriúcháin, 1937.

12.—(1) Beidh príomhfheidhmeannach ar an gCoimisiún agus is é
an Coimisiún a cheapfaidh é nó í (agus tabharfar ‘‘an
príomhfheidhmeannach’’ ar an oifigeach sin agus gairtear ‘‘an
príomhfheidhmeannach’’ de nó di san Acht seo.)

(2) Beidh an príomhfheidhmeannach i seilbh oifige faoi chonradh
scríofa seirbhíse (agus féadfar an conradh sin a athnuachan) ar feadh
cibé tréimhse a shonrófar sa chonradh, agus faoi réir cibé téarmaí
agus coinníollacha (lena n-áirítear téarmaí agus coinníollacha a
bhaineann le luach saothair agus le fostaíocht a chur ar fionraí agus
a fhoirceannadh) a shonrófar amhlaidh, ar téarmaí agus
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coinníollacha iad a chinnfidh an Coimisiún agus a cheadóidh an tAire
le toiliú an Aire Airgeadais.

(3) I bhfo-alt (2), folaíonn ‘‘luach saothair’’ liúntais i leith
caiteachas, sochair chomhchineáil agus aoisliúntas.

(4) Ní bheidh feidhm ag Acht Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse,
1956, maidir le ceapadh duine mar phríomhfheidhmeannach.

13.—(1) Déanfaidh an príomhfheidhmeannach foireann, riaradh
agus gnó an Choimisiúin a bhainistiú agus a rialú i gcoitinne agus
comhlíonfaidh sé nó sí cibé feidhmeanna eile a thabharfar dó nó di
leis an Acht seo nó faoi, nó a thabharfaidh an Coimisiún dó nó di.

(2) Beidh an príomhfheidhmeannach freagrach don Choimisiún as
a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh agus as beartais
an Choimisiúin a chur i ngníomh.

(3) Cuirfidh an príomhfheidhmeannach ar fáil don Choimisiún
cibé faisnéis i ndáil le comhlíonadh a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna (lena n-áirítear faisnéis maidir le comhlíonadh na
bhfeidhmeanna sin a mhéid a bhaineann siad le gnóthaí airgeadais
an Choimisiúin) a éileoidh an Coimisiún ó am go ham.

(4) Féadfaidh an príomhfheidhmeannach, ó am go ham, le toiliú
an Choimisiúin, comhalta amháin nó níos mó d’fhoireann an
Choimisiúin a údarú chun feidhm shonraithe de chuid an
phríomhfheidhmeannaigh a chomhlíonadh agus féadfaidh comhalta
nó comhaltaí den sórt sin a bheidh údaraithe amhlaidh an fheidhm
sin a chomhlíonadh dá réir sin.

(5) Féadfaidh cibé comhalta d’fhoireann an Choimisiúin a bheidh
ainmnithe ó am go ham ag an gCoimisiún chun na críche sin
feidhmeanna an phríomhfheidhmeannaigh a chomhlíonadh le linn
dó nó di a bheith as láthair nó nuair a bheidh post an
phríomhfheidhmeannaigh folamh.

14.—(1) Aon uair a dhéanfaidh an Coiste de Dháil Éireann a
bheidh bunaithe faoi Bhuan-Orduithe Dháil Éireann chun scrúdú a
dhéanamh ar na cuntais leithreasa agus ar thuarascálacha an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste agus chun tuarascáil a thabhairt do
Dháil Éireann ar an gcéanna a cheangal ar an
bpríomhfheidhmeannach déanamh amhlaidh, tabharfaidh sé nó sí
fianaise don Choiste sin—

(a) ar rialtacht agus ar chuibheas na n-idirbheart a bheidh
taifeadta, nó a cheanglaítear a thaifeadadh, in aon
leabhar nó taifead eile cuntais atá faoi réir a iniúchta ag
an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus a bhfuil
ceangal ar an gCoimisiún leis an Acht seo é a ullmhú,

(b) ar bharainneacht agus éifeachtúlacht an Choimisiúin ó
thaobh a chuid acmhainní a úsáid,

(c) ar na córais, na nósanna imeachta agus na cleachtais a
úsáideann an Coimisiún chun éifeachtacht a oibríochtaí a
mheas, agus

(d) ar aon ní a fhearann ar an gCoimisiún agus dá dtagraítear i
dtuarascáil speisialta ón Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste faoi alt 11(2) d’Acht an Ard-Reachtaire Cuntas
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A.14agus Ciste (Leasú), 1993, nó in aon tuarascáil eile ón Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste (a mhéid a bhaineann sé le
ní a shonraítear i mír (a), (b) nó (c)) a leagtar faoi bhráid
Dháil Éireann.

(2) I gcomhlíonadh a chuid dualgas nó a cuid dualgas faoin alt
seo, ní cheisteoidh an príomhfheidhmeannach tuillteanais aon
bheartais de chuid an Rialtais nó de chuid Aire den Rialtas nó
tuillteanais cuspóirí beartais den sórt sin ná ní thabharfaidh sé nó sí
tuairim ar na tuillteanais sin.

15.—(1) San alt seo ciallaíonn ‘‘Coiste’’ Coiste arna cheapadh ag
ceachtar Teach den Oireachtas nó ag dhá Theach an Oireachtais i
gcomhar (seachas an Coiste dá dtagraítear in alt 14 nó an Coiste
um Leasanna Chomhaltaí Dháil Éireann nó an Coiste um Leasanna
Chomhaltaí Sheanad Éireann) nó fochoiste de chuid Coiste den sórt
sin.

(2) Faoi réir fho-alt (3), freastalóidh an príomhfheidhmeannach os
comhair Coiste, ar iarraidh i scríbhinn ón gCoiste, chun cuntas a
thabhairt ar riaradh ginearálta an Choimisiúin.

(3) Ní cheanglófar ar an bpríomhfheidhmeannach cuntas a
thabhairt os comhair Coiste ar aon ní atá, a bhí nó a fhéadfaidh a
bheith sa todhchaí ina ábhar d’imeachtaí os comhair cúirte nó binse
sa Stát.

(4) Más é tuairim an phríomhfheidhmeannaigh gur ní lena
mbaineann fo-alt (3) aon ní a n-iarrtar ar an
bpríomhfheidhmeannach cuntas a thabhairt ina leith os comhair
Coiste, cuirfidh sé nó sí an tuairim sin in iúl don Choiste mar aon
leis na cúiseanna atá leis an tuairim sin agus, mura dtabharfar an
fhaisnéis don Choiste tráth a mbeidh an príomhfheidhmeannach os
a chomhair, tabharfar an fhaisnéis amhlaidh i scríbhinn.

(5) I gcás go mbeidh an príomhfheidhmeannach tar éis a thuairim
nó a tuairim a chur in iúl don Choiste de réir fho-alt (4) agus nach
dtarraingeoidh an Coiste siar an iarraidh dá dtagraítear i bhfo-alt (2)
a mhéid a bhaineann sí le ní is ábhar don tuairim sin—

(a) féadfaidh an príomhfheidhmeannach, tráth nach déanaí ná
21 lá tar éis don Choiste a chinneadh gan déanamh
amhlaidh a chur in iúl dó nó di, iarratas a dhéanamh chun
na hArd-Chúirte ar mhodh achomair chun a chinneadh
an ní lena mbaineann fo-alt (3) é an ní, nó

(b) féadfaidh Cathaoirleach an Choiste iarratas den sórt sin a
dhéanamh thar ceann an Choiste,

agus féadfaidh an Ard-Chúirt an ní a chinneadh.

(6) Go dtí go gcinnfear iarratas faoi fho-alt (5), ní fhreastalóidh
an príomhfheidhmeannach os comhair an Choiste chun cuntas a
thabhairt ar an ní is ábhar don iarratas.

(7) Má chinneann an Ard-Chúirt gur ní lena mbaineann fo-alt (3)
é an ní, tarraingeoidh an Coiste siar an iarraidh dá dtagraítear i bhfo-
alt (2), ach má chinneann an Ard-Chúirt nach bhfuil feidhm ag fo-
alt (3), freastalóidh an príomhfheidhmeannach os comhair an
Choiste chun cuntas a thabhairt ar an ní.
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16.—(1) Coimeádfaidh an Coimisiún, i cibé foirm agus i leith cibé
tréimhsí cuntasaíochta a cheadóidh an tAire, le toiliú an Aire
Airgeadais, na cuntais go léir is cuí agus is gnách ar an airgead a
gheobhaidh an Coimisiún nó a chaithfidh sé, lena n-áirítear cuntas
ioncaim agus caiteachais agus clár comhardaithe.

(2) Tráth nach déanaí ná trí mhí tar éis dheireadh na tréimhse
cuntasaíochta lena mbaineann cuntais a choimeádfar de bhun an ailt
seo, déanfaidh an Coimisiún iad a chur faoi bhráid an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh agus, díreach tar éis
an iniúchta, déanfar cóip den chuntas ioncaim agus caiteachais, den
chlár comhardaithe agus de cibé cuntais eile (más ann) arna
gcoimeád de bhun an ailt seo a ordóidh an tAire, tar éis dul i
gcomhairle leis an Aire Airgeadais, agus cóip de thuarascáil an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste ar na cuntais a thíolacadh don Aire
agus cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna díobh a leagan faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas.

17.—(1) Déanfaidh an Coimisiún, le toiliú an Aire agus an Aire
Airgeadais, cibé daoine agus cibé líon daoine a chinnfidh sé ó am go
ham a cheapadh chun bheith ina gcomhaltaí d’fhoireann an
Choimisiúin.

(2) Is iad téarmaí agus coinníollacha seirbhíse comhalta
d’fhoireann an Choimisiúin agus an grád ina bhfónann sé nó sí ná
cibé téarmaí agus coinníollacha, agus cibé grád, a chinnfidh an
Coimisiún ó am go ham le toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais.

(3) Íocfaidh an Coimisiún le comhaltaí a fhoirne cibé luach
saothair agus liúntais a chinnfidh sé ó am go ham, le toiliú an Aire
agus an Aire Airgeadais.

(4) Ní bheidh feidhm ag Acht Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse,
1956, maidir le ceapadh fhoireann an Choimisiúin.

18.—Déanfaidh an Coimisiún, le linn an luach saothair nó na
liúntais i leith caiteachas a bheidh le híoc le comhaltaí dá fhoireann
nó na téarmaí nó na coinníollacha eile ar faoina réir a shealbhaíonn
nó a shealbhóidh na comhaltaí sin a bhfostaíocht a chinneadh, aird
a thabhairt ar threoirlínte Rialtais nó ar threoirlínte a bheidh
comhaontaithe ar bhonn náisiúnta agus a bheidh ar marthain de
thuras na huaire agus ar bheartas Rialtais maidir le luach saothair
agus coinníollacha fostaíochta a bheidh ar marthain amhlaidh agus,
i dteannta an méid sin roimhe seo, comhlíonfaidh an Coimisiún aon
treoracha maidir le luach saothair, liúntais, téarmaí nó coinníollacha
den sórt sin a thabharfaidh an tAire don Choimisiún le toiliú an Aire
Airgeadais.

19.—Féadfaidh an Coimisiún aon cheann dá fheidhmeanna a
chomhlíonadh trí aon chomhalta d’fhoireann an Choimisiúin a
bheidh údaraithe go cuí ag an gCoimisiún chuige sin.

20.—(1) A luaithe is féidir tar éis a bhunaithe, déanfaidh an
Coimisiún scéim nó scéimeanna chun sochair aoisliúntais a dheonú
do cibé comhaltaí dá fhoireann (lena n-áirítear an
príomhfheidhmeannach) is cuí leis an gCoimisiún, nó ina leith, a
ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire.
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A.20(2) Socróidh gach scéim den sórt sin an tráth scoir agus na
coinníollacha scoir do na daoine go léir a mbeidh sochair aoisliúntais
iníoctha leo nó ina leith faoin scéim, agus féadfar tráthanna éagsúla
agus coinníollacha éagsúla a shocrú i leith aicmí éagsúla daoine.

(3) Féadfar gach scéim den sórt sin a leasú nó a chúlghairm le
scéim iardain a ullmhófar, a chuirfear faoi bhráid an Aire agus a
cheadófar faoin alt seo.

(4) Déanfaidh an Coimisiún scéim a chuirfidh sé faoi bhráid an
Aire faoin alt seo, má cheadaíonn an tAire í le toiliú an Aire
Airgeadais, a chur i gcrích de réir a téarmaí.

(5) Má éiríonn aon díospóid maidir le héileamh aon duine ar aon
sochar aoisliúntais, nó maidir le méid aon sochair aoisliúntais, de
bhun scéime faoin alt seo, cuirfear an díospóid sin faoi bhráid an
Aire agus tarchuirfidh an tAire í chuig an Aire Airgeadais agus is
cinneadh críochnaitheach a bheidh i gcinneadh an Aire Airgeadais.

(6) Ní dhéanfaidh an Coimisiún aon sochar aoisliúntais a dheonú
d’aon daoine dá fhoireann (lena n-áirítear an príomh-
fheidhmeannach) is comhaltaí de scéim faoin alt seo, nó ina leith, ná
ní dhéanfar aon socrú eile chun aon sochar aoisliúntais a sholáthar do
dhaoine den sórt sin ar scor dóibh de bheith i seilbh oifige, seachas de
réir cibé scéime nó scéimeanna a chuirfear faoi bhráid an Aire agus
a cheadófar faoin alt seo.

(7) Déanfar gach scéim a chuirfear faoi bhráid an Aire agus a
cheadófar faoin alt seo a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas
a luaithe is féidir tar éis a ceadaithe, agus má dhéanann ceachtar
Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an
scéim a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú na scéime,
beidh an scéim ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do
bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin scéim.

(8) San alt seo ciallaíonn ‘‘sochar aoisliúntais’’ pinsean, aisce nó
liúntas eile is iníoctha ar dhuine d’éirí as, do scor nó d’fháil bháis.

21.—(1) Soláthróidh an Coimisiún séala dó féin a luaithe is féidir
tar éis a bhunaithe agus fíordheimhneofar an séala sin le sínithe an
Uachtaráin, nó comhalta éigin eile den Choimisiún a bheidh
údaraithe aige chun gníomhú thar a cheann, agus oifigigh don
Choimisiún a bheidh údaraithe aige chun gníomhú chuige sin.

(2) Tabharfar aird bhreithiúnach ar shéala an Choimisiúin agus
déanfar aon doiciméad a airbheartóidh gur ionstraim é a rinne an
Coimisiún agus a bheith séalaithe le séala (a airbheartóidh a bheith
fíordheimhnithe de réir fho-alt (1)) an Choimisiúin a ghlacadh i
bhfianaise agus measfar gur ionstraim den sórt sin é gan chruthúnas,
mura suífear a mhalairt.

22.—Féadfaidh an tAire, i ngach bliain airgeadais de chuid an
Choimisiúin, deontas, de cibé méid a chinnfidh sé nó sí le toiliú an
Aire Airgeadais, faoi chomhair chaiteachais an Choimisiúin i
gcomhlíonadh a fheidhmeanna, a íoc leis an gCoimisiún as airgead a
sholáthróidh an tOireachtas.

23.—Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná an 31ú lá de
Mhárta gach bliain, tuarascáil ar a chuid gníomhaíochtaí sa bhliain
díreach roimhe sin a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire, agus, a
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luaithe is féidir, cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna den tuarascáil
a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

24.—Déanfaidh an Coimisiún, sula mbeidh an tréimhse dhá bhliain
ón lá bunaithe caite, tuarascáil a thabhairt don Rialtas ina mbeidh
cibé moltaí is cuí leis chun na nithe seo a leanas a fheabhsú—

(a) éifeachtacht an Choimisiúin,

(b) éifeachtacht aon cheann de na feidhmeanna a thugtar dó
leis an Acht seo, go háirithe ag féachaint d’aon fhorbairtí
i réimse chearta an duine a bheidh tar éis tarlú sa
tréimhse dhá bhliain sin (cibé acu laistigh den Stát nó
lasmuigh de).

25.—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.

26.—Féadfar Acht an Choimisiúin um Chearta an Duine, 2000, a
ghairm den Acht seo.


