
Uimhir 20 de 2005

Acht an Gharda Síochána, 2005
[An tiontú oifigiúil]





————————

Uimhir 20 de 2005

————————

ACHT AN GHARDA SÍOCHÁNA, 2005
[An tiontú oifigiúil].

————————

RIAR NA nALT

CUID 1

Nithe Réamhráiteacha

Alt
1. Gearrtheideal.

2. Tosach feidhme.

3. Léiriú.

4. Aisghairm.

5. Caiteachais.

CUID 2

An Garda Síochána

Caibidil 1

Ginearálta

6. An Garda Síochána do leanúint ar marthain.

7. Feidhm an Gharda Síochána.

8. Comhaltaí den Gharda Síochána d’ionchúiseamh cionta.

Caibidil 2

Pearsanra agus Eagrúchán

9. Coimisinéir an Gharda a cheapadh.

10. Leas-Choimisinéirí agus Coimisinéirí Cúnta den Gharda
Síochána a cheapadh.

11. Coimisinéir an Gharda, Leas-Choimisinéir den Gharda nó
Coimisinéir Cúnta den Gharda a chur as oifig.

12. Bearta a bheidh le déanamh sula gcuirfear sealbhóir oifige
as oifig.

13. Comhaltaí a cheapadh chun céimeanna eile.
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14. Comhaltaí a cheapadh chun céimeanna eile agus na
comhaltaí sin a dhífhostú go hachomair.

15. Comhaltaí cúltaca.

16. Dearbhú sollúnta.

17. Cód eitice.

18. Comhlachais ionadaitheacha.

19. Foireann shibhialtach.

Caibidil 3

Róil an Aire agus Choimisinéir an Gharda

20. An tAire do cheapadh tosaíochtaí.

21. Ráiteas straitéise.

22. Plean póilíneachta bliantúil.

23. Tuarascáil ar athbhreithniú trí bliana.

24. Aonad um Chaighdeáin Ghairmiúla.

25. Treoracha.

26. Feidhmeanna Choimisinéir an Gharda.

27. Socruithe chun tuairimí an phobail a fháil.

28. Cumhacht chun comhaontuithe a dhéanamh le
gníomhaireachtaí eile um fhorfheidhmiú an dlí.

29. Cumhachtaí i ndáil le conarthaí, cuntais bhainc, etc.

30. Seirbhísí póilíneachta a sholáthar le haghaidh ócáidí áirithe,
etc.

31. Feidhmeanna Choimisinéir an Gharda a tharmligean.

32. Feidhmeanna a fheidhmiú le linn do Choimisinéir an Gharda
a bheith as láthair.

33. Dáileadh an Gharda Síochána.

Caibidil 4

Comhoibriú le hÚdaráis Áitiúla agus Slándáil in Áiteanna Poiblí

34. Mínithe (Caibidil 4).

35. Treoirlínte i dtaobh comhchoistí póilíneachta.

36. Bunú agus feidhmeanna comhchoistí póilíneachta.

37. Dualgas údarás áitiúil.

38. Slándáil in áiteanna poiblí.
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Caibidil 5

Cuntasacht Comhaltaí i leith dualgais oifigiúla a chomhlíonadh agus
dualgas Choimisinéir an Gharda cuntas a thabhairt don Rialtas, etc.

39. Dualgas comhaltaí den Gharda Síochána maidir le cuntas a
thabhairt.

40. Dualgas Choimisinéir an Gharda maidir le cuntas a thabhairt
don Rialtas agus ábhar a sholáthar don Ard-Aighne.

41. Dualgas Choimisinéir an Gharda maidir le faisnéis a
sholáthar don Aire.

42. Fiosrúcháin speisialta a bhaineann le riarachán, cleachtas nó
nós imeachta an Gharda Síochána.

Caibidil 6

Cuntasacht

43. Cuntasacht i leith chuntais an Gharda Síochána.

44. Coiste iniúchta: ceapadh comhaltaí, etc.

45. Feidhmeanna an choiste iniúchta.

46. Tuarascáil bhliantúil.

47. Faisnéis staidrimh.

Caibidil 7

Dliteanas

48. Dliteanas i leith gníomhartha áirithe de chuid comhaltaí den
Gharda Síochána.

49. Cúnamh dlíthiúil do chomhaltaí a chúiseofar i gcionta áirithe.

Caibidil 8

Seirbhís Idirnáisiúnta agus Comhoibriú le Seirbhísí Póilíneachta eile

50. Léiriú (Caibidil 8).

51. Seirbhís idirnáisiúnta.

52. Comhaltaí de Sheirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann a
cheapadh chun céimeanna áirithe sa Gharda Síochána.

53. Iasachtú ó Sheirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann chuig
céimeanna áirithe sa Gharda Síochána.

54. Iasachtú ón nGarda Síochána chuig Seirbhís Póilíneachta
Thuaisceart Éireann.

55. Sárú araíonachta ag comhalta iasachtaithe den Gharda
Síochána.

56. Sárú araíonachta ag comhalta iasachtaithe de Sheirbhís
Póilíneachta Thuaisceart Éireann.

57. Taifid a bhaineann le comhaltaí a bheidh ag fónamh
lasmuigh den Stát.

3



4

[Uimh. 20.] [2005.]Acht an Gharda Sı́ochána, 2005.

58. Dualgais an Ard-Chláraitheora i ndáil le taifid a
tharchuirfear faoin Acht seo.

Caibidil 9

Cionta agus Nochtadh Faisnéise

59. Míshásamh a chur ar bun.

60. An cion arb éard é comhalta den Gharda Síochána a
phearsanú.

61. Cionta eile a bhaineann le pearsanú.

62. Rúndacht faisnéise áirithe.

CUID 3

Bunú agus Feidhmeanna Choimisiún Ombudsman an Gharda
Síochána

63. An lá bunaithe.

64. An Coimisiún Ombudsman a bhunú.

65. Comhaltas an Choimisiúin Ombudsman.

66. Téarmaí agus coinníollacha oifige.

67. Cuspóirí, feidhmeanna agus cumhachtaí.

68. Comhaltaí d’éirí as nó a chur as oifig i gcásanna áirithe.

69. Séala an Choimisiúin Ombudsman.

70. Cruinnithe agus gnó an Choimisiúin Ombudsman.

71. Oifigigh an Choimisiúin Ombudsman.

72. Foireann a aistriú chuig an gCoimisiún Ombudsman.

73. Oifigigh agus daoine eile a ainmniú chun críche imscrúduithe
faoi Chuid 4.

74. Cúnamh speisialta.

75. Feidhmeanna an Choimisiúin Ombudsman a tharmligean.

76. Deontais don Choimisiún Ombudsman.

77. Cuntais agus iniúchadh.

78. Cuntasacht an Choimisiúin Ombudsman don Choiste um
Chuntais Phoiblí.

79. Cuntasacht do choistí Oireachtais eile.

80. Tuarascálacha éagsúla ón gCoimisiún Ombudsman.

81. Rúndacht faisnéise a gheobhaidh an Coimisiún Ombudsman.
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CUID 4

Gearáin, Imscrúduithe agus Nósanna Imeachta eile

82. Mínithe (Cuid 4).

83. Mar a dhéanfaidh daoine den phobal gearáin.

84. Teorainneacha ama chun gearáin a dhéanamh.

85. I gcás gearán a dhéanamh leis an nGarda Síochána.

86. I gcás gearán a dhéanamh go díreach chuig an gCoimisiún
Ombudsman.

87. Cinneadh i dtaobh an amhlaidh go bhfuil gearán inghlactha.

88. Fógra tar éis breithniú a dhéanamh i dtaobh an amhlaidh go
bhfuil gearán inghlactha.

89. An dualgas fianaise a bhaineann le gearán a chaomhnú.

90. Gearán a réiteach trí idirghabháil nó ar mhodh
neamhfhoirmiúil eile.

91. Gearáin a bhaineann le bás duine, nó le díobháil
thromchúiseach do dhuine, a imscrúdú.

92. I gcás nach réitítear gearáin eile go neamhfhoirmiúil nó i gcás
gur ceart iad a imscrúdú.

93. Cumhacht chun imscrúdú a scor.

94. Má dhéantar gearán a tharchur chuig Coimisinéir an Gharda.

95. An Coimisiún Ombudsman d’imscrúdú gearán nach cosúil
cionta a bheith i gceist leo.

96. Cumhachtaí a bhaineann le himscrúdú faoi alt 95.

97. Tuarascáil tar éis imscrúdú faoi alt 94 nó 95.

98. Cumhachtaí oifigeach ainmnithe don Choimisiún
Ombudsman chun gearáin ar cosúil cionta a bheith i
gceist leo a imscrúdú.

99. Cuardach a dhéanamh ar Stáisiún Garda Síochána.

100. Déanfaidh breitheamh ainmnithe formhaoirseacht ar
fhorálacha áirithe.

101. Tuarascáil tar éis imscrúdú a dhéanamh faoi alt 98.

102. Imscrúduithe eile ag an gCoimisiún Ombudsman.

103. Dualgas chun daoine áirithe a choimeád ar an eolas.

104. Fadú leis an teorainn ama chun imeachtaí achoimre i leith
cionta a thionscnamh.

105. Féadfaidh an t-iompar céanna a bheith ina bhonn le gearán
nó cúiseamh.
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106. Cleachtais, beartais agus nósanna imeachta áirithe de chuid
an Gharda Síochána a scrúdú.

107. Dualgais agus cumhachtaí a bhaineann le cleachtais, beartais
agus nósanna imeachta a scrúdú.

108. Prótacail.

109. Fiosrúchán breithiúnach i dtaobh iompair oifigeach
ainmnithe don Choimisiún Ombudsman.

110. An cion arb éard é faisnéis bhréagach nó mhíthreorach a
sholáthar.

111. Foráil idirthréimhseach a bhaineann le gearáin faoi Acht an
Gharda Síochána (Gearáin), 1986.

112. Pribhléid shrianta i leith ráiteas agus foilseachán áirithe.

CUID 5

Bunú agus Feidhmeanna Chigireacht an Gharda Síochána

113. An lá bunaithe.

114. Cigireacht an Gharda Síochána a bhunú.

115. Comhaltas na Cigireachta.

116. Téarmaí agus coinníollacha oifige.

117. Cuspóir agus feidhmeanna.

118. Comhoibriú leis an gCigireacht.

119. Seirbhísí a sholáthar don Chigireacht.

120. Cuntasacht do choistí Oireachtais.

CUID 6

Rialacháin agus Forálacha Ilghnéitheacha

121. Cumhacht ghinearálta chun rialacháin a dhéanamh.

122. Rialacháin a bhaineann le bainistiú an Gharda Síochána.

123. Rialacháin araíonachta.

124. Rialacháin a bhaineann le héilliú agus míchleachtas sa
Gharda Síochána a thuairisciú.

125. Rialacháin a bhaineann le comhar póilíneachta faoi ailt 52
go 56.

126. Rialacháin i ndáil le nithe a bhaineann le slándáil an Stáit.

127. An Ciste Luaíochta agus rialacháin ghaolmhara.

128. Rialacháin agus orduithe áirithe do leanúint i bhfeidhm.

129. Fianaise deimhnithe.
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130. Cruthúnas ar chomhaltas den Gharda Síochána nó ar chéim
sa Gharda Síochána.

131. Oifigigh shlándála d’fheidhmiú cumhachtaí speisialta.

132. Leasú ar Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
(Leasú), 1993.

SCEIDEAL 1

Aisghairm

SCEIDEAL 2

Téarmaí agus Coinníollacha Foirne Aistrithe

SCEIDEAL 3

An Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht
Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann

maidir le Comhar Póilíneachta, arna dhéanamh i mBéal Feirste
an 29 Aibreán 2002

SCEIDEAL 4

Duine a Shealbhaíonn Oifig Bhreithiúnach a Cheapadh chun
an Choimisiúin Ombudsman

SCEIDEAL 5

Sárú Araíonachta

————————
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Na hAchtanna dá dTagraítear

Births and Deaths Registration Act (Ireland), 1880 43 & 44 Vict., c. 13

An tAcht um Chlárú Sibhialta, 2004 2004, Uimh. 3

Acht Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse, 1956 1956, Uimh. 45

Achtanna Rialaithe na Státseirbhíse, 1956 go 1996

An tAcht um Choimisiúin Imscrúdúcháin, 2004 2004, Uimh. 23

Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993 1993, Uimh. 8

Achtanna an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, 1866 go
1998

Acht na gCúirteanna (Uimh. 2), 1997 1997, Uimh. 43

Achtanna na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961 1961, Uimh. 39

An tAcht um Cheartas Coiriúil, 1984 1984, Uimh. 22

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

An tAcht um an Dlí Coiriúil, 1997 1997, Uimh. 14

Acht Póilíneachta Bhaile Átha Cliath, 1924 1924, Uimh. 31

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997 1997, Uimh. 2

Exchequer and Audit Departments Act, 1866 29 & 30 Vict., c. 39

An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 1997 1997, Uimh. 13

Acht an Ghárda Síochána, 1924 1924, Uimh. 25

Acht an Gharda Síochána, 1972 1972, Uimh. 2

Acht an Gharda Síochána, 1977 1977, Uimh. 24

Acht an Gharda Síochána, 1989 1989, Uimh. 1

Na hAchta Gárda Síochána (Cúiteamh), 1941 agus 1945

Acht an Gharda Síochána (Gearáin), 1986 1986, Uimh. 29

Acht an Ghárda Síochána (Pinsin), 1933 1933, Uimh. 32

Acht an Gharda Síochána (Comhar Póilíneachta), 2003 2003, Uimh. 19

An tAcht um Post-Phaicéid agus Teachtaireachtaí
Teileachumarsáide a Thascradh (Rialáil), 1993 1993, Uimh. 10

An tAcht fán gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí, 1975 1975, Uimh. 3

An tAcht Rialtais Áitiúil, 2001 2001, Uimh. 37

An tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1956 1956, Uimh. 21

Na hAchtanna um Chiontaí in aghaidh an Stáit, 1939 go
1998

An tAcht um Rúin Oifigiúla, 1963 1963, Uimh. 1

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851 14 & 15 Vict., c. 93

Acht Có-nasctha na bhFórsaí Póilíneachta, 1925 1925, Uimh. 7

An tAcht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide, 1983 1983, Uimh. 24

An tAcht um Ionchúiseamh i gCionta, 1974 1974, Uimh. 22

Public Offices Fees Act, 1879 42 & 43 Vict., c. 58

Na hAchtanna um Binsí Fiosrúcháin (Fianaise), 1921 go
2002
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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE AGUS
FEABHSAITHE I nDÁIL LEIS AN nGARDA SÍOCHÁNA
AGUS, GO hÁIRITHE, DO DHÉANAMH
COMHDHLÚTHÚ, MAILLE LE LEASUITHE, AR
ACHTACHÁIN ÁIRITHE A BHAINEANN LEIS AN
nGARDA SÍOCHÁNA, DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN
COMHLACHT A BHUNÚ AR A dTABHARFAR
COIMISIÚN OMBUDSMAN AN GHARDA SÍOCHÁNA
NÓ, SA BHÉARLA, THE GARDA SÍOCHÁNA
OMBUDSMAN COMMISSION D’FHONN
OSCAILTEACHT, TRÉDHEARCACHT AGUS
CUNTASACHT A CHINNTIÚ SA PHRÓISEAS TRÍNA
nIMSCRÚDAÍTEAR GEARÁIN I gCOINNE AN GHARDA
SÍOCHÁNA AGUS FREISIN CHUN COMHLACHT A
BHUNÚ AR A dTABHARFAR CIGIREACHT AN
GHARDA SÍOCHÁNA NÓ, SA BHÉARLA, THE GARDA
SÍOCHÁNA INSPECTORATE D’FHONN NA LEIBHÉIL
ÉIFEACHTÚLACHTA AGUS ÉIFEACHTACHTA IS
AIRDE A BHAINT AMACH AGUS A CHOTHABHÁIL IN
OIBRIÚ AGUS RIARADH AN GHARDA SÍOCHÁNA,
AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
GAOLMHARA.

[10 Iúil 2005]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Nithe Réamhráiteacha

1.—Féadfar Acht an Gharda Síochána, 2005 a ghairm den Acht
seo.

2.—(1) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh an lá a cheapfaidh an
tAire le hordú.

(2) Féadfar laethanta éagsúla a cheapadh faoin alt seo, le hordú
amháin nó níos mó, chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha
éagsúla den Acht seo agus, i ndáil leis na haisghairmeacha a dhéantar
le halt 4, chun forálacha éagsúla de na hachtacháin dá dtagraítear i
Sceideal 1 a aisghairm nó chun na hachtacháin sin a aisghairm chun
críoch éagsúil.

9
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Léiriú.
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3.—(1) San Acht seo, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn “Coiste um Chuntais Phoiblí” an coiste de Dháil Éireann
arna bhunú faoi Bhuan-Orduithe Dháil Éireann chun scrúdú a
dhéanamh ar na cuntais leithreasa agus ar thuarascálacha an
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus tuarascáil a thabhairt do
Dháil Éireann ar an gcéanna;

ciallaíonn “gearán” gearán arna dhéanamh faoi Chuid 4;

ciallaíonn “Rialacháin Araíonachta”—

(a) Rialacháin 1989, arna leasú faoi alt 128, fad a leanfaidh
siad de bheith i bhfeidhm faoin alt sin, nó

(b) aon rialacháin a bheidh i bhfeidhm faoi alt 123;

ciallaíonn “doiciméad” aon leabhar, taifead nó ábhar scríofa nó
clóite eile in aon fhoirm, lena n-áirítear faisnéis a bheidh á stóráil, á
cothabháil nó á caomhnú trí aon fheiste mheicniúil nó leictreonach,
cibé acu atá nó nach bhfuil sí á stóráil, á cothabháil nó á caomhnú i
bhfoirm inléite;

ciallaíonn “an lá bunaithe” an lá a cheapfar faoi alt 63;

ciallaíonn “Coimisinéir an Gharda” Coimisinéir an Gharda Síochána;

folaíonn “feidhmeanna” cumhachtaí agus dualgais, agus, i dtaobh
cumhachtaí agus dualgas, folaíonn tagairtí do chomhlíonadh
feidhmeanna tagairtí d’fheidhmiú na gcumhachtaí agus do chomhall
na ndualgas;

ciallaíonn “comhchoiste póilíneachta” coiste a bhunófar faoi alt 36;

ciallaíonn “comhalta”, i ndáil leis an nGarda Síochána—

(a) comhalta d’aon chéim (lena n-áirítear Coimisinéir an
Gharda) arna cheapadh nó arna ceapadh faoi Chuid 2 nó
faoi achtachán a aisghairtear leis an Acht seo, agus

(b) comhalta cúltaca,

ach ní fholaíonn sé comhalta d’fhoireann shibhialtach an Gharda
Síochána;

ciallaíonn “Aire” an tAire Dlí is Cirt, Comhionannais agus
Athchóirithe Dlí;

ciallaíonn “Coimisiún Ombudsman” Coimisiún Ombudsman an
Gharda Síochána arna bhunú faoi alt 64;

ciallaíonn “forordaithe” forordaithe le rialacháin;

ciallaíonn “rialacháin” rialacháin arna gcoimeád i bhfeidhm faoin
Acht seo nó arna ndéanamh ag an Aire faoin Acht seo;

ciallaíonn “Rialacháin 1989” Rialacháin an Gharda Síochána
(Araíonacht), 1989 (I.R. Uimh. 94 de 1989);

ciallaíonn “comhalta cúltaca” duine a cheapfar faoi alt 15 mar
chomhalta cúltaca den Gharda Síochána.
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(2) San Acht seo—

(a) aon tagairt d’alt, do Chaibidil, do Chuid nó do Sceideal is
tagairt í d’alt, do Chaibidil nó do Chuid den Acht seo, nó
do Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, mura gcuirtear
in iúl gur tagairt d’achtachán éigin eile atá beartaithe,

(b) aon tagairt d’fho-alt, do mhír nó do fhomhír is tagairt í
don fho-alt, don mhír nó don fhomhír den fhoráil ina
bhfuil an tagairt, mura gcuirtear in iúl gur tagairt d’fhoráil
éigin eile atá beartaithe, agus

(c) aon tagairt d’aon achtachán eile is tagairt í don achtachán
sin arna leasú le haon achtachán eile nó faoi aon
achtachán eile, lena n-áirítear an tAcht seo, mura n-
éileoidh an comhthéacs a mhalairt.

4.—Déantar gach achtachán a shonraítear i Sceideal 1 a aisghairm
a mhéid a shonraítear i gcolún (3) den Sceideal sin.

5.—Déanfar na caiteachais a thabhófar i leith an Gharda Síochána
faoin Acht seo agus aon chaiteachais eile a thabhófar ag riaradh an
Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é, as
airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

CUID 2

An Garda Síochána

Caibidil 1

Ginearálta

6.—(1) Leanann an fórsa póilíneachta ar a dtugtar an Garda
Síochána ar marthain mar sheirbhís póilíneachta faoin Acht seo.

(2) Féadfaidh an Rialtas leanúint den Gharda Síochána a
chothabháil, a threalmhú agus a íoc.

7.—(1) Is é feidhm an Gharda Síochána seirbhísí póilíneachta
agus slándála a sholáthar don Stát agus é mar chuspóir aige—

(a) síocháin agus ord poiblí a shlánchoimeád,

(b) beatha agus maoin a chosaint,

(c) cearta daonna gach pearsan aonair a shuíomh,

(d) slándáil an Stáit a chosaint,

(e) coireacht a chosc,

(f) coirpigh a thabhairt faoi réim an cheartais, lena n-áirítear
trí choireanna a bhrath agus a imscrúdú, agus

(g) trácht ar bhóithre a rialáil agus a rialú agus sábháilteacht
ar bhóithre a fheabhsú.
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(2) D’fhonn an cuspóir dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a bhaint
amach, comhoibreoidh an Garda Síochána, de réir mar is cuí, le
Ranna eile Stáit, le gníomhaireachtaí eile agus le comhlachtaí eile a
bhfuil freagracht orthu, le dlí, i ndáil le haon ní a bhaineann le haon
ghné den chuspóir sin.

(3) De bhreis ar a fheidhme faoi fho-alt (1), tá ag an nGarda
Síochána agus ag a chomhaltaí cibé feidhmeanna a thugtar dóibh le
dlí lena n-áirítear feidhmeanna a bhaineann le hinimirce.

(4) Ní dhéanann an t-alt seo difear d’aon chumhachtaí, díolúintí,
pribhléidí nó dualgais atá ag comhaltaí den Gharda Síochána de
bhua aon achtacháin eile nó faoin dlí coiteann.

(5) Ní mheasfar go dtugann an t-alt seo ceart faoin dlí d’aon
duine, ar ceart é nach mbeadh aige nó aici thairis sin—

(a) chun a cheangal ar an nGarda Síochána feidhm a
chomhlíonadh nó seirbhís a sholáthar, ar feidhm nó
seirbhís í dá dtagraítear san alt seo, nó scor d’aon
ghníomh, nó

(b) chun damáistí a lorg i leith comhalta den Gharda Síochána
do chomhlíonadh na feidhme sin nó do mhainneachtain
an fheidhm sin a chomhlíonadh nó i leith é nó í do
sholáthar na seirbhíse sin nó do mhainneachtain an
tseirbhís sin a sholáthar.

8.—(1) Ní fhéadfaidh aon chomhalta den Gharda Síochána
ionchúiseamh a thionscnamh i gcúrsa a dhualgas nó a dualgas
oifigiúil ach amháin mar a fhoráiltear faoin alt seo.

(2) Faoi réir fho-alt (3), féadfaidh aon chomhalta den Gharda
Síochána ionchúisimh a thionscnamh agus a sheoladh i gcúirt dlínse
achoimre, ach sin in ainm an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
amháin.

(3) Le linn dó nó di breith a thabhairt i dtaobh ionchúiseamh a
thionscnamh agus le linn dó nó di ionchúiseamh a thionscnamh nó a
sheoladh, comhlíonfaidh comhalta den Gharda Síochána aon
ordachán is infheidhme (cibé acu is de chineál ginearálta nó de
chineál sonrach é) arna thabhairt ag an Stiúrthóir Ionchúiseamh
Poiblí faoi fho-alt (4).

(4) Féadfaidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí ordacháin maidir
le comhaltaí den Gharda Síochána do thionscnamh agus do sheoladh
ionchúiseamh a thabhairt, a athrú nó a chealú.

(5) Féadfaidh ordacháin faoi fho-alt (4) a bheith de chineál
ginearálta nó de chineál sonrach agus féadfaidh siad, i measc nithe
eile, a thoirmeasc ar chomhaltaí den Gharda Síochána—

(a) ionchúisimh a thionscnamh nó a sheoladh ar chineálacha
sonraithe cionta nó in imthosca sonraithe, nó

(b) ionchúisimh a sheoladh thar chéim shonraithe de na
himeachtaí.

(6) I gcás go ndéanfaidh comhalta den Gharda Síochána
ionchúiseamh a thionscnamh nó a sheoladh in ainm an Stiúrthóra
Ionchúiseamh Poiblí—
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(a) toimhdeofar, mura gcruthófar a mhalairt, go ndearna an
comhalta an t-alt seo agus aon ordachán is infheidhme
arna thabhairt ag an Stiúrthóir faoin alt seo a
chomhlíonadh, agus

(b) ní bheidh aon ní a dhéanfaidh an comhalta le linn an
t-ionchúiseamh a thionscnamh nó a sheoladh
neamhbhailí de bhíthin gur mhainnigh an comhalta an
t-alt seo nó an t-ordachán sin a chomhlíonadh agus dá
bhíthin sin amháin.

(7) Ní dhéanann aon ní san alt seo—

(a) a chosc ar an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, aon tráth le
linn na n-imeachtaí, seoladh ionchúisimh arna
thionscnamh ag comhalta den Gharda Síochána a
ghabháil chuige nó chuici féin, ná

(b) a údarú do chomhalta den Gharda Síochána imeacht a
thionscnamh gan toiliú an Stiúrthóra Ionchúiseamh
Poiblí i gcás go dtoirmisctear le hachtachán an t-imeacht
sin a thionscnamh ach amháin le toiliú an Stiúrthóra.

(8) Chun críche an ailt seo—

(a) ordachán de chineál ginearálta is ea ordachán má
bhaineann sé le haicme ionchúiseamh, agus

(b) ordachán de chineál sonrach is ea ordachán má bhaineann
sé le duine a ionchúiseamh i gcion sonrach.

Caibidil 2

Pearsanra agus Eagrúchán

9.—(1) Is é an Rialtas a cheapfaidh duine mar Choimisinéir an
Gharda Síochána.

(2) Faoi réir alt 11, leanann an duine a shealbhaíonn oifig
Choimisinéir an Gharda tráth thosach feidhme an ailt seo de bheith
in oifig de réir théarmaí agus choinníollacha a cheapacháin nó a
ceapacháin.

10.—(1) Féadfaidh an Rialtas, faoi réir agus de réir na rialachán,
cibé líon daoine is cuí leis an Rialtas a cheapadh chun na gcéimeanna
arb éard iad Leas-Choimisinéir den Gharda agus Coimisinéir Cúnta
den Gharda sa Gharda Síochána.

(2) Faoi réir alt 11, leanann duine a shealbhaíonn oifig
Leas-Choimisinéara den Gharda tráth thosach feidhme an ailt seo,
de bheith in oifig de réir théarmaí agus choinníollacha a cheapacháin
nó a ceapacháin.

(3) Faoi réir alt 11, leanann duine a shealbhaíonn oifig
Coimisinéara Chúnta den Gharda tráth thosach feidhme an ailt seo,
de bheith in oifig de réir théarmaí agus choinníollacha a cheapacháin
nó a ceapacháin.
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11.—(1) Faoi réir alt 12, féadfaidh an Rialtas duine a
shealbhaíonn oifig Choimisinéir an Gharda, Leas-Choimisinéara den
Gharda nó Coimisinéara Chúnta den Gharda a chur as oifig, ach sin
ar chúiseanna sonraithe amháin, lena n-áirítear—

(a) toisc gur mhainnigh an duine feidhmeanna na hoifige a
chomhlíonadh le dúthracht agus éifeachtacht chuí nó, i
gcás Choimisinéir an Gharda, gur mhainnigh sé nó sí aird
a thabhairt ar aon cheann de na nithe a shonraítear in
alt 26(2),

(b) toisc gur ghabh an duine d’iompar a tharraingíonn míchlú
ar an oifig nó a fhéadfaidh dochar a dhéanamh do
chomhlíonadh cuí fheidhmeanna na hoifige, nó

(c) toisc gurbh fhearr a rachadh sé chun leasa an Gharda
Síochána, i dtuairim an Rialtais, an duine a chur as oifig.

(2) Ar fhógra a thabhairt faoi alt 12(1) do dhuine a shealbhaíonn
oifig Choimisinéir an Gharda nó Leas-Choimisinéara den Gharda á
rá go bhfuil ar intinn ag an Rialtas breithniú a dhéanamh i dtaobh é
nó í a chur as oifig, féadfaidh an Rialtas an duine a chur ar fionraí ó
dhualgas láithreach.

(3) Leanfaidh an fhionraí ó dhualgas go dtí go dtabharfaidh an
Rialtas breith maidir leis an ní atá faoi bhreithniú, ach sin i gcás nach
mbeidh aon mhoill mhíchuí ag baint le bearta a dhéanamh faoi alt
12 nó leis an mbreith sin a thabhairt, agus sa chás sin amháin.

12.—(1) Déanfaidh an Rialtas, sula mbreithneoidh siad duine a
chur as oifig faoi alt 11—

(a) fógra a thabhairt don duine á rá go bhfuil ar intinn ag an
Rialtas an ní a bhreithniú agus ráiteas a áireamh san
fhógra maidir leis na cúiseanna atá acu le déanamh
amhlaidh, agus

(b) deis a thabhairt don duine uiríll a dhéanamh maidir leis
an gcúis nár cóir é nó í a chur as oifig.

(2) Féadfaidh an Rialtas, má mheasann siad leo gur gá nó gur cuí
déanamh amhlaidh, duine a cheapadh chun an méid seo a leanas
a dhéanamh—

(a) fiosrúchán a sheoladh i dtaobh aon ní is cúis le fógra faoi
fho-alt (1), agus

(b) tuarascáil a thabhairt don Rialtas maidir le fionnachtana
an fhiosrúcháin.

(3) Féadfaidh duine a cheapfar faoin alt seo chun fiosrúchán a
sheoladh ceann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas a
dhéanamh:

(a) a ordú do dhuine, le fógra arna sheachadadh air nó uirthi,
aon fhaisnéis a shonraítear san fhógra agus a bhfuil gá léi
chun críocha an fhiosrúcháin a sholáthar;

(b) a ordú d’aon duine, le fógra arna sheachadadh air nó
uirthi, doiciméad a shonraítear san fhógra agus atá
iomchuí maidir leis an bhfiosrúchán agus atá faoi
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chumhacht nó faoi rialú an duine, a thabhairt ar aird an
tráth agus san áit a shonraítear san fhógra;

(c) finnéithe a thoghairm chun freastal ar an bhfiosrúchán;

(d) a ordú d’fhinné ceist a chuirtear air nó uirthi ag an
bhfiosrúchán a fhreagairt;

(e) aon ordachán eile a thabhairt is dealraitheach don duine
arna cheapadh nó arna ceapadh faoin alt seo a bheith
riachtanach, cóir agus réasúnach chun críocha an
fhiosrúcháin;

(f) finnéithe a chur faoi mhionn agus faoi dhearbhasc agus
finnéithe atá ag freastal ar an bhfiosrúchán a cheistiú.

(4) Má mhainníonn nó má dhiúltaíonn duine ordachán nó
toghairm faoi fho-alt (3) a chomhlíonadh, nó mura ndéanann sé nó
sí dá réir, féadfaidh an Ard-Chúirt, ar iarratas ón duine arna
cheapadh nó arna ceapadh faoin alt seo—

(a) a ordú don duine a ndearnadh an t-iarratas i ndáil leis nó
léi an t-ordachán a chomhlíonadh nó, i gcás toghairme,
freastal ar an bhfiosrúchán, agus

(b) cibé ordú eile (más ann) a mheasfaidh sí is gá agus is cóir
a dhéanamh chun go mbeidh lánéifeacht leis an ordachán
nó, i gcás toghairme, chun a chinntiú go bhfreastalóidh
an duine ar an bhfiosrúchán.

(5) Aon duine—

(a) dá dtabharfar fógra faoi fho-alt (3) agus a dhiúltóidh nó a
mhainneoidh, gan leithscéal dleathach, ordachán faoi
fho-alt (3)(a) nó (b) a chomhlíonadh,

(b) a mhainneoidh, gan leithscéal dleathach, freastal ar
fhiosrúchán mar fhreagra ar thoghairm faoi fho-alt
(3)(c),

(c) a dhiúltóidh ceist a fhreagairt a fhéadfaidh an duine a
bheidh ag seoladh an fhiosrúcháin a ordú dó nó di le dlí
a fhreagairt, nó

(d) a dhéanfaidh nó a fhágfaidh gan déanamh i ndáil leis an
bhfiosrúchán aon ní eile a mbeadh sé, dá mba imeacht
san Ard-Chúirt an fiosrúchán, ina dhíspeagadh ar an
gCúirt sin an ní sin a dhéanamh nó a fhágáil gan
déanamh,

beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil nach mó ná €2,500 nó príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(6) Má sheoltar fiosrúchán, déanfaidh an Rialtas—

(a) an tuarascáil i dtaobh fhionnachtana an fhiosrúcháin a
bhreithniú,

(b) cóip den tuarascáil a chur ar fáil don duine arb é a chur as
oifig nó a cur as oifig is ábhar don tuarascáil, agus
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(c) deis a thabhairt don duine sin uiríll a dhéanamh a
bhaineann leis an tuarascáil.

(7) A luaithe is indéanta tar éis duine a chur as oifig faoi alt 11,
cuirfidh an tAire faoi deara ráiteas maidir leis na cúiseanna a bhí leis
an gcur as oifig a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

13.—(1) Féadfaidh an Rialtas, faoi réir agus de réir na rialachán,
cibé líon daoine is cuí leis an Rialtas a cheapadh chun céimeanna
ceannfoirt agus príomhcheannfoirt sa Gharda Síochána.

(2) Tá feidhm ag ailt 11 agus 12, fara aon mhodhnuithe is gá, i
ndáil le duine a shealbhaíonn oifig dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den
alt seo.

14.—(1) Féadfaidh Coimisinéir an Gharda, faoi réir agus de réir
na rialachán, cibé líon daoine is cuí leis nó léi a cheapadh chun
céimeanna garda, sáirsint agus cigire sa Gharda Síochána.

(2) D’ainneoin aon ní san Acht seo nó sna rialacháin, féadfaidh
Coimisinéir an Gharda comhalta nach airde céim ná cigire a
dhífhostú as an nGarda Síochána más rud é—

(a) gurb é tuairim an Choimisinéara—

(i) de dheasca iompar an chomhalta (lena n-áirítear aon
ghníomh nó neamhghníomh), go ndéanfadh sé
dochar do mhuinín an phobail sa Gharda Síochána
dá leanfadh sé nó sí de bheith ina chomhalta nó ina
comhalta, agus

(ii) gur gá an comhalta a dhífhostú chun an mhuinín sin
a choimeád ar bun,

(b) go mbeidh an bonn atá le tuairim an Choimisinéara curtha
in iúl don chomhalta agus deis tugtha dó nó di chun
freagra a thabhairt ar an mbonn a bheidh luaite leis an
tuairim sin agus chun cúiseanna a chur chun cinn in
aghaidh dhífhostú an chomhalta,

(c) gur bhreithnigh an Coimisinéir aon fhreagra ón gcomhalta
agus aon chúiseanna a bheidh curtha chun cinn ag an
gcomhalta, ach go seasann an Coimisinéir lena thuairim
nó lena tuairim, agus

(d) go dtoilíonn an Rialtas le dífhostú an chomhalta.

(3) Ní mheasfar go gcuireann fo-alt (2) teorainn leis an gcumhacht
chun Rialacháin Araíonachta a dhéanamh nó a leasú.

15.—(1) Féadfaidh Coimisinéir an Gharda, faoi réir fho-alt (4)
agus na rialachán, daoine a cheapadh ina gcomhaltaí cúltaca den
Gharda Síochána chun cabhrú leis le linn dó a fheidhmeanna a
chomhlíonadh.

(2) Ní bheidh duine i dteideal a cheaptha nó a ceaptha mar
chomhalta cúltaca mura mbeidh an oiliúint fhorordaithe curtha i
gcrích aige nó aici.
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(3) Faoi réir fho-alt (5), beidh ag comhalta cúltaca, le linn dó nó
di a bheith ar dualgas, na cumhachtaí, na díolúintí agus na pribhléidí
céanna atá ag duine, agus beidh na dualgais chéanna air nó uirthi atá
ar dhuine, arna cheapadh nó arna ceapadh faoi alt 14 chun céime
garda.

(4) Ní fhéadfar an chumhacht chun daoine a cheapadh faoi
fho-alt (1) a fheidhmiú ach amháin más rud é—

(a) go mbeidh tograí curtha faoi bhráid an Aire ag Coimisinéir
an Gharda chun oiliúint a chur ar dhaoine atá le ceapadh
amhlaidh, agus

(b) go mbeidh rialacháin déanta maidir le hearcú agus oiliúint
na ndaoine sin, ar rialacháin iad ina bhforordaítear
téarmaí agus coinníollacha a bpoist.

(5) Féadfaidh Coimisinéir an Gharda raon na gcumhachtaí a
bheidh le feidhmiú agus raon na ndualgas a bheidh le comhall ag
comhaltaí cúltaca a chinneadh.

16.—(1) Ar é nó í a cheapadh, déanfaidh gach comhalta den
Gharda, dearbhú san fhoirm seo os comhair Feidhmeannaigh
Síochána:

“Dearbhaímse, leis seo, go sollúnta agus go fíreata i
láthair Dé—

• go ndéanfaidh mé dualgais comhalta den Gharda
Síochána a chomhlíonadh go dílis ar bhealach cothrom,
ionraic, dícheallach agus neamhchlaonta agus aird á
tabhairt agam ar chearta an duine, agus an Bunreacht agus
na dlíthe á gcosaint agam agus meas comhionann á
thabhairt ar gach duine agam,

• fad a leanfaidh mé de bheith i mo chomhalta, go
ndéanfaidh mé, ar feadh iomlán mo chumais agus m’eolais,
mo dhualgais go léir a chomhlíonadh de réir dlí, agus

• nach mbainim le haon pháirtí polaitíochta ná le haon
chumann rúnda ar bith agus nach ndéanfaidh mé, fad a
bheidh mé i mo chomhalta, aon pháirtí polaitíochta ná aon
chumann rúnda a bhunú ná nach mbainfidh mé, ná nach
dtaobhóidh mé, leis an gcéanna.”.

(2) Féadfar na focail “i láthair Dé” a fhágáil ar lár as an dearbhú,
arna iarraidh sin don dearbhóir.

17.—(1) Déanfaidh an tAire, le rialachán, cód eitice a bhunú ar
cód é ina n-áirítear caighdeáin iompair agus cleachtais do chomhaltaí
den Gharda Síochána.

(2) Sula ndéanfaidh an tAire cód eitice a bhunú nó a leasú,
rachaidh sé nó sí i gcomhairle le Coimisinéir an Gharda agus
féadfaidh sé nó sí a iarraidh ar an gCoimisinéir dréachtchód eitice a
ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire.

(3) Má iarrtar ar Choimisinéir an Gharda dréachtchód eitice a
ullmhú, rachaidh sé nó sí i gcomhairle leo seo a leanas faoi ábhar
an dréachta:
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(a) na comhlachais ionadaitheacha arna mbunú faoi alt 18 den
Acht seo nó faoi alt 13 d’Acht an Ghárda Síochána, 1924;

(b) an tAire Airgeadais;

(c) an tÚdarás Comhionannais;

(d) an Coimisiún um Chearta an Duine;

(e) an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí;

(f) Coimisiún an Ombudsman;

(g) aon duine nó comhlacht eile ar dealraitheach do
Choimisinéir an Gharda go bhfuil leas aige nó aici sa ní.

(4) Ina theannta sin, beidh aird ag Coimisinéir an Gharda, le linn
dó nó di dréachtchód eitice a ullmhú, ar an méid seo a leanas—

(a) na caighdeáin, na cleachtais agus na nósanna imeachta is
infheidhme maidir le hiompar oifigeach póilíneachta i
mballstáit eile den Aontas Eorpach, agus

(b) aon mholtaí ó Chomhairle na hEorpa.

18.—(1) D’fhonn ionadaíocht a dhéanamh do chomhaltaí den
Gharda Síochána i leith gach ní a dhéanann difear dá leas agus dá
n-éifeachtúlacht (lena n-áirítear pá, pinsin agus coinníollacha
seirbhíse), féadfar aon chomhlachas amháin nó níos mó ná aon
chomhlachas amháin a bhunú, de réir na rialachán, i gcomhair
chéimeanna uile an Gharda Síochána nó i gcomhair ceann amháin
ar leith nó níos mó de chéimeanna an Gharda Síochána is ísle céim
ná Coimisinéir Cúnta den Gharda.

(2) Maidir le comhlachas a bhunófar faoi fho-alt (1), ní mór é a
bheith neamhspleách ar aon chomhlacht nó ar aon duine lasmuigh
den Gharda Síochána agus gan baint a bheith aige le comhlacht nó
le duine den sórt sin, ach féadfaidh sé daoine nach comhaltaí den
Gharda Síochána a fhostú.

(3) Ní bheidh comhalta den Gharda Síochána ina chomhalta nó
ina comhalta, ná ní thiocfaidh sé nó sí chun bheith ina chomhalta nó
ina comhalta, d’aon cheardchumann nó d’aon chomhlachas (seachas
comhlachas arna bhunú faoin alt seo nó faoi alt 13 d’Acht an Ghárda
Síochána, 1924) a bhfuil sé i measc a chuid cuspóirí pá, pinsin nó
coinníollacha seirbhíse an Gharda Síochána a rialú nó tionchar a
imirt ar na nithe sin.

(4) Má eascraíonn aon cheist i dtaobh an amhlaidh gur
ceardchumann nó comhlachas dá dtagraítear i bhfo-alt (3) é aon
chomhlacht nó comhlachas, cinnfidh an tAire an cheist agus is
cinneadh críochnaitheach é cinneadh an Aire.

(5) Féadfaidh an tAire,—

(a) d’ainneoin fho-alt (2), a údarú do chomhlachas a bhunófar
faoin alt seo a bheith bainteach le duine nó le comhlacht
lasmuigh den Gharda Síochána i cibé cásanna agus ar
cibé modh agus faoi réir cibé coinníollacha agus srianta a
shonróidh sé nó sí, agus

(b) aon údarú den sórt sin a athrú nó a tharraingt siar.
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(6) Féadfaidh daoine a ligfear isteach, de réir na rialachán, chun
oiliúint a fháil i ndáil le comhaltas sa Gharda Síochána a bheith i
gcomhlachas a bhunófar faoin alt seo chun ionadaíocht a dhéanamh
do chomhaltaí den Gharda Síochána ag a bhfuil céim Gharda.

19.—(1) Féadfaidh Coimisinéir an Gharda cibé líon daoine a
cheadóidh an tAire le toiliú an Aire Airgeadais a cheapadh mar
fhoireann shibhialtach den Gharda Síochána.

(2) Cinnfidh Coimisinéir an Gharda gráid na foirne sibhialtaí agus
an líon i ngach grád in earnálacha na foirne gairmiúla, na foirne
riaracháin agus na sainfhoirne, de réir mar a cheadóidh an tAire le
toiliú an Aire Airgeadais.

(3) Is státseirbhíseach de chuid an Rialtais é nó í duine
d’fhoireann shibhialtach an Gharda Síochána.

(4) Is é nó is í Coimisinéir an Gharda an t-údarás cuí (de réir bhrí
Acht Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse, 1956 agus Achtanna Rialaithe
na Státseirbhíse, 1956 go 1996) i ndáil le foireann shibhialtach an
Gharda Síochána.

(5) Déanfar gach duine d’fhoireann na Roinne Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí a ainmneofar le hordú ón Aire
chun críocha an ailt seo, ar é nó í a ainmniú amhlaidh, a aistriú chuig
foireann shibhialtach an Gharda Síochána, agus tiocfaidh sé nó sí
chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta den fhoireann sin.

(6) Sula ndéanfaidh an tAire ordú chun críche fho-alt (5),
déanfaidh sé nó sí—

(a) fógra i scríbhinn a thabhairt d’aon cheardchumann nó
comhlachas foirne aitheanta lena mbaineann á rá go
bhfuil ar intinn ag an Aire déanamh amhlaidh, agus

(b) laistigh de cibé am a shonrófar san fhógra, aon uiríll arna
ndéanamh ag an gceardchumann sin nó ag an
gcomhlachas foirne sin i ndáil leis an ní a bhreithniú.

(7) Beidh éifeacht le Sceideal 2 i ndáil le foireann a aistreofar
faoin alt seo.

Caibidil 3

Róil an Aire agus Choimisinéir an Gharda

20.—(1) Féadfaidh an tAire—

(a) tosaíochtaí don Gharda Síochána a chinneadh le linn dó a
fheidhmeanna a chomhlíonadh faoi alt 7, agus na
tosaíochtaí sin a athmheas ó am go ham, agus

(b) leibhéil feidhmíochta (“spriocanna feidhmíochta”) a
bhunú, agus a athmheas ó am go ham, ar leibhéil
feidhmíochta iad a ndíreofar orthu le linn féachaint le
cuspóir gach tosaíochta a bhaint amach.

(2) Déanfaidh an tAire—

(a) comhchomhairliúchán le Coimisinéir an Gharda sula
ndéanfaidh sé nó sí tosaíochtaí a chinneadh nó a
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athmheas nó spriocanna feidhmíochta a bhunú nó a
athmheas, agus

(b) cóip de na tosaíochtaí a chinnfear, de na tosaíochtaí a
bhunófar agus d’aon athmheasanna ar na tosaíochtaí sin
nó ar na spriocanna feidhmíochta sin a sholáthar do
Choimisinéir an Gharda.

(3) A luaithe is indéanta tar éis tosaíochtaí a chinneadh nó a
athmheas agus tar éis spriocanna feidhmíochta a bhunú nó a
athmheas, cuirfidh an tAire faoi deara cóip de na tosaíochtaí, na
hathmheasanna nó na spriocanna feidhmíochta, de réir mar a bheidh,
a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(4) Déanfaidh Coimisinéir an Gharda—

(a) na bearta arna ndéanamh chun cuspóirí na dtosaíochtaí a
chinnfear agus na spriocanna feidhmíochta a bhunófar
faoin alt seo a bhaint amach agus toradh na mbeart sin a
chur in iúl don Aire, agus

(b) an fhaisnéis sin a sholáthar laistigh den am a shonróidh an
tAire nó, mura sonrófar aon am den sórt sin, í a sholáthar
sa tuarascáil bhliantúil.

21.—(1) Gach 3 bliana nó de réir mar a ordófar faoi fho-alt (6),
déanfaidh Coimisinéir an Gharda ráiteas straitéise don Gharda
Síochána agus le haghaidh phóilíniú an Stáit do na 3 bliana dá éis
sin a chur faoi bhráid an Aire lena cheadú ag an Aire.

(2) Ní mór an ráiteas straitéise a ullmhú i cibé foirm agus ar cibé
modh a ordóidh an tAire agus ní mór na nithe seo a leanas a
áireamh ann:

(a) ráiteas misin;

(b) cuspóirí meántéarma, na straitéisí chun na cuspóirí sin a
bhaint amach agus na haschuir agus na torthaí a mbeidh
coinne leo;

(c) saincheisteanna a shainaithint, is saincheisteanna is cás le
Ranna Stáit agus le gníomhaireachtaí sa Stát, agus plean
chun na saincheisteanna sin a bhainistiú.

(3) Le linn an ráiteas straitéise a ullmhú, beidh aird ag Coimisinéir
an Gharda ar na nithe seo a leanas:

(a) an beartas iomchuí de chuid an Rialtais;

(b) na tosaíochtaí a chinnfidh an tAire faoi alt 20;

(c) na hacmhainní a mbeidh coinne leis go mbeidh siad ar fáil
don Gharda Síochána i gcomhair na tréimhse lena
mbaineann an ráiteas, agus

(d) an gá atá ann a chinntiú go mbainfear an úsáid is
tairbhiúla, is éifeachtaí agus is éifeachtúla as na
hacmhainní sin.

(4) Ceadóidh an tAire an ráiteas straitéise—
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(a) i bhfoirm an dréachta a bheidh curtha faoina bhráid nó
faoina bráid, nó

(b) fara cibé leasuithe a chinnfidh an tAire, tar éis dul i
gcomhairle le Coimisinéir an Gharda.

(5) A luaithe is indéanta tar éis an ráiteas straitéise a cheadú,
cuirfidh an tAire faoi deara cóip de a leagan faoi bhráid gach Tí
den Oireachtas.

(6) Féadfaidh an tAire a ordú go gcuirfear an ráiteas straitéise
faoina bhráid nó faoina bráid ag eatraimh is giorra ná gach 3 bliana
agus go gcuimseoidh an ráiteas tréimhse is giorra ná 3 bliana.

22.—(1) Déanfaidh Coimisinéir an Gharda plean póilíneachta a
ullmhú gach bliain, ar plean é ina leagfar amach na socruithe atá
beartaithe chun an Stát a phóilíniú don bhliain dár gcionn, lena
n-áirítear aon togra chun na nithe seo a leanas a dhéanamh—

(a) aonad náisiúnta den Gharda Síochána a bhunú nó a
dhíscaoileadh,

(b) teorainneacha ceantair gheografaigh réigiúnaigh atá faoi
rialú ag Coimisinéir Cúnta den Gharda nó teorainneacha
ceantair gheografaigh rannáin atá faoi rialú ag
príomhcheannfort a athrú,

(c) ceanncheathrú rannáin atá faoi rialú ag príomhcheannfort
nó ceanncheathrú dhúiche atá faoi rialú ag ceannfort a
bhunú nó a athlonnú, nó

(d) stáisiún Garda Síochána a oscailt in ionad nua nó scor de
chomhaltaí a shuíomh i stáisiún atá ann cheana féin.

(2) Le linn plean póilíneachta a ullmhú, beidh aird ag Coimisinéir
an Gharda ar na nithe seo a leanas:

(a) na tosaíochtaí a chinnfear agus na spriocanna
feidhmíochta a bhunófar faoi alt 20;

(b) an ráiteas straitéise a bheidh i ngníomh faoi alt 21 le linn
na bliana lena mbaineann an plean;

(c) treoracha iomchuí arna n-eisiúint faoi alt 25;

(d) na hacmhainní a mbeidh coinne leis go mbeidh siad ar fáil
don Gharda Síochána i gcomhair na bliana sin agus
leithroinnt bheartaithe na n-acmhainní sin;

(e) beartas iomchuí an Rialtais.

(3) Le linn plean póilíneachta a ullmhú, féadfaidh Coimisinéir an
Gharda Síochána aird a bheith aige nó aici ar an tuarascáil is déanaí
ó gach comhchoiste póilíneachta.

(4) Déanfaidh Coimisinéir an Gharda, roimh mhí na Samhna gach
bliain, dréacht den phlean póilíneachta i gcomhair na bliana dár
gcionn a chur faoi bhráid an Aire lena cheadú.

(5) Ceadóidh an tAire an plean póilíneachta—
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(a) i bhfoirm an dréachta a bheidh curtha faoina bhráid nó
faoina bráid, nó

(b) fara cibé leasuithe a chinnfidh an tAire tar éis dul i
gcomhairle le Coimisinéir an Gharda.

(6) A luaithe is indéanta tar éis an plean póilíneachta a cheadú,
cuirfidh an tAire faoi deara cóip de a leagan faoi bhráid gach Tí
den Oireachtas.

23.—(1) Déanfaidh Coimisinéir an Gharda, i ndeireadh gach
tréimhse 3 bliana, tuarascáil arna hullmhú ag an gCoimisinéir agus
ina mbeidh athbhreithniú ar éifeachtúlacht agus éifeachtacht
bhainistiú agus úsáid na n-acmhainní a bhí ar fáil don Gharda
Síochána i gcaitheamh na tréimhse 3 bliana sin a chur faoi bhráid
an Aire.

(2) Tosóidh an chéad tréimhse 3 bliana an lá a thiocfaidh an t-alt
seo i ngníomh agus tosóidh gach tréimhse 3 bliana dá éis sin an lá
tar éis dheireadh na tréimhse ar ina leith a cuireadh an tuarascáil
roimhe sin faoi bhráid an Aire.

(3) Féadfaidh moltaí a bheith sa tuarascáil a mheasfaidh
Coimisinéir an Gharda is gá chun bainistiú agus úsáid acmhainní
a fheabhsú.

(4) A luaithe is indéanta tar éis an tuarascáil a fháil, déanfaidh an
tAire, faoi réir fho-alt (5), a chur faoi deara go leagfar cóip di faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas.

(5) Féadfaidh an tAire aon ní a eisiamh as na cóipeanna de
thuarascálacha a bheidh le leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais
ar ní é arb é a thuairim nó a tuairim ina leith—

(a) go ndéanfadh sé dochar do leasanna na slándála
náisiúnta, nó

(b) go bhféadfadh sé déanamh ciona a éascú, dochar a
dhéanamh d’imscrúdú coiriúil nó sábháilteacht aon duine
a chur i mbaol.

24.—(1) A luaithe is indéanta tar éis thosach feidhme an ailt seo,
bunóidh Coimisinéir an Gharda Aonad um Chaighdeáin Ghairmiúla,
a mbeidh oifigeach nach ísle céim ná príomhcheannfort i gceannas
air—

(a) chun feidhmíocht oibríochta, riaracháin agus
bhainistíochta an Gharda Síochána ag gach leibhéal a
scrúdú agus a athbhreithniú, de réir mar a ordóidh an
Coimisinéir,

(b) chun bearta a mholadh don Choimisinéir chun an
fheidhmíocht sin a fheabhsú, agus

(c) chun na caighdeáin is airde ó thaobh cleachtais de, arna
dtomhas faoi threoir na gcaighdeán is fearr atá ag
seirbhísí póilíneachta inchomparáide, a chur chun cinn i
dtaca le nithe oibríochta, riaracháin agus bainistíochta a
bhaineann leis an nGarda Síochána.



[2005.] [Uimh. 20.]Acht an Gharda Sı́ochána, 2005.

(2) Tráth nach déanaí ná an 31 Márta gach bliain, cuirfidh
Coimisinéir an Gharda tuarascáil faoi bhráid an Aire maidir le
gníomhaíochtaí an Aonaid um Chaighdeáin Ghairmiúla sa bhliain
roimhe sin.

25.—(1) Féadfaidh an tAire, tar éis ceadú an Rialtais a fháil,
treoracha i scríbhinn a eisiúint chuig Coimisinéir an Gharda maidir
le haon ní a bhaineann leis an nGarda Síochána.

(2) Déanfaidh Coimisinéir an Gharda, le linn feidhmeanna na
hoifige sin a chur i gcrích, aon treoir arna heisiúint faoin alt seo
a chomhlíonadh.

(3) A luaithe is indéanta tar éis treoir a eisiúint faoin alt seo,
cuirfidh an tAire faoi deara cóip den treoir a leagan faoi bhráid gach
Tí den Oireachtas, ach dá bhféadfadh comhlíonadh an cheanglais sin
dochar a dhéanamh do shlándáil an Stáit nó dá bhféadfadh sé bac a
chur ar chosc, imscrúdú nó ionchúiseamh ciona, is leor ráiteas i
scríbhinn a leagan faoi bhráid gach Tí á chur in iúl gur eisíodh treoir.

(4) Ní fhéadfar cumhacht an Aire faoi fho-alt (1) a fheidhmiú
chun teorainn a chur le neamhspleáchas comhalta den Gharda
Síochána le linn dó nó di feidhmeanna a chomhlíonadh i ndáil le cion
sonraithe a imscrúdú nó cion a ionchúiseamh mar a údaraítear le
halt 8.

(5) Déanfaidh Coimisinéir an Gharda na bearta arna ndéanamh
ag an gCoimisinéir chun treoir arna heisiúint faoin alt seo a
chomhlíonadh a chur in iúl don Aire agus déanfaidh an Coimisinéir
an fhaisnéis a sholáthar laistigh den am a shonróidh an tAire.

26.—(1) Faoi réir an Achta seo agus na rialachán, tá na
feidhmeanna seo a leanas ag Coimisinéir an Gharda:

(a) an Garda Síochána a stiúradh agus a rialú;

(b) riaradh agus gnó an Gharda Síochána a sheoladh agus a
bhainistiú, agus a rialú i gcoitinne, lena n-áirítear trí
shocrú a dhéanamh maidir le comhaltaí agus foireann
shibhialtach an Gharda Síochána a earcú, oiliúint a chur
orthu agus iad a cheapadh;

(c) comhairle a thabhairt don Aire maidir le nithe a
bhaineann le póilíneacht agus slándáil;

(d) aon fheidhmeanna eile a shanntar dó nó di leis an Acht
seo, nó a shannfar dó nó di le rialachán, a chomhlíonadh.

(2) Le linn do Choimisinéir an Gharda a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna a chomhlíonadh, beidh aird aige nó aici ar na nithe seo
a leanas:

(a) an cuspóir arb éard é éifeachtacht, éifeachtúlacht agus
barainneacht a chur chun cinn sa Gharda Síochána;

(b) na tosaíochtaí agus na spriocanna feidhmíochta a bheidh i
ngníomh faoi alt 20 an tráth iomchuí;

(c) aon bheartais iomchuí de chuid an Aire nó an Rialtais;

(d) an ráiteas straitéise a bheidh i ngníomh faoi alt 21 an
tráth sin;
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(e) an plean póilíneachta bliantúil a ullmhófar faoi alt 22;

(f) aon treoir a eiseofar faoi alt 25.

(3) Tá Coimisinéir an Gharda cuntasach don Aire maidir le
feidhmeanna an Choimisinéara agus feidhmeanna an Gharda
Síochána a chomhlíonadh.

27.—(1) Déanfaidh Coimisinéir an Gharda socruithe chun
tuairimí an phobail a fháil faoi nithe a bhaineann le póilíneacht agus
staid na coireachta.

(2) Sula ndéanfaidh Coimisinéir an Gharda Síochána aon
socruithe faoin alt seo, rachaidh sé nó sí i gcomhairle leis an Aire
faoi na socruithe atá beartaithe agus féadfaidh an tAire na socruithe
a cheadú—

(a) mar atá beartaithe, nó

(b) fara cibé athmheasanna a chinnfidh an tAire tar éis dul i
gcomhairle leis an gCoimisinéir.

28.—(1) Féadfaidh Coimisinéir an Gharda, le toiliú roimh ré ón
Rialtas, comhaontú a dhéanamh le seirbhís póilíneachta nó le
gníomhaireacht eile um fhorfheidhmiú an dlí lasmuigh den Stát.

(2) Féadfar socrú a dhéanamh sa chomhaontú maidir le
comhoibriú idir na páirtithe nó maidir le faisnéis a mhalartú nó
maidir le cibé nithe eile is cuí le Coimisinéir an Gharda.

29.—(1) Faoi réir an Achta seo agus na rialachán, féadfaidh
Coimisinéir an Gharda, d’fhonn a fheidhmeanna nó a feidhmeanna
faoin Acht seo a chomhlíonadh i ndáil le riaradh agus gnó an Gharda
Síochána, an méid seo a leanas a dhéanamh—

(a) conradh a dhéanamh thar ceann an Gharda Síochána le
haon duine nó comhlacht maidir le haon ní a eascróidh i
ndáil leis na feidhmeanna sin,

(b) le toiliú roimh ré ón Aire agus ón Aire Airgeadais, cuntais
bhainc d’aon tuairisc a oibriú sa Stát nó in áit eile, agus

(c) aon rud eile is gá a dhéanamh chun a chumasú don
Choimisinéir na feidhmeanna sin a chomhlíonadh.

(2) Faoi réir thoiliú an Aire agus an Aire Airgeadais, folaíonn an
chumhacht a thugtar le fo-alt (1)(a) an chumhacht chun
sainchomhairleoirí nó comhairleoirí a fhruiliú chun cabhrú le
Coimisinéir an Gharda le linn feidhmeanna faoin Acht seo a
chomhlíonadh.

(3) Ní fholaíonn an chumhacht a thugtar le fo-alt (1)(a) an
chumhacht chun conradh a dhéanamh i ndáil le talamh nó leas i
dtalamh.

(4) Féadfaidh Coimisinéir an Gharda agairt a dhéanamh, agus
beidh sé nó sí inagartha, in ainm a oifige nó a hoifige.

(5) Maidir le conradh a dhéanfaidh duine faoin alt seo, ar duine
é nó í a shealbhaíonn oifig Choimisinéir an Gharda, beidh sé ina
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cheangal ar an duine sin agus ar a chomharbaí oifige nó a comharbaí
oifige agus beidh sé infhorfheidhmithe aige nó aici nó acu, ach ní
bheidh an duine sin ná aon chomharba oifige faoi dhliteanas
pearsanta maidir leis an gconradh.

(6) Tá feidhm ag fo-alt (5), is cuma an ndearnadh, nó nach
ndearnadh, an conradh de bhun cumhachta a tarmligeadh faoi alt 31.

(7) D’ainneoin fho-alt (1)(b), níl an chumhacht ag Coimisinéir an
Gharda airgead a fháil ar iasacht trí rótharraingt bhainc ná ar shlí
eile.

30.—(1) Ar iarraidh a fháil ó dhuine, féadfaidh Coimisinéir an
Gharda seirbhísí póilíneachta a sholáthar le haghaidh ócáidí ar
mhaoin phríobháideach nó i limistéir atá ar oscailt don phobal, nó,
faoi réir na rialachán, seirbhísí póilíneachta de chineál a
thuairiscítear i bhfo-alt (3) a sholáthar, agus muirear a ghearradh i
leith na seirbhísí sin, más rud é—

(a) go bhfuil sé ar mhaithe le leas an phobail agus i gcomhréir
le feidhmeanna an Gharda Síochána na seirbhísí a
sholáthar, agus

(b) gur deimhin leis an gCoimisinéir go ndearna nó go
ndéanfaidh an duine na muirir i leith na seirbhísí a íoc
leis an gCoimisinéir.

(2) Is samplaí iad seo a leanas de na cineálacha ócáidí ar lena
n-aghaidh a fhéadfar seirbhísí póilíneachta a sholáthar faoin alt seo:

(a) cluichí spóirt;

(b) ceolchoirmeacha;

(c) féilte agus taispeántais;

(d) cruinnithe agus comhdhálacha;

(e) scannáin, físeáin, cláir theilifíse agus fógráin a dhéanamh;

(f) láithris ag pearsana aonair nó ag grúpaí pearsan aonair ar
dóigh dóibh líon mór daoine a mhealladh.

(3) Féadfar seirbhísí póilíneachta a sholáthar faoin alt seo i ndáil
le daoine nó maoin, is daoine nó maoin atá i mbaol díobhála le linn
iad nó í a bheith faoi bhealach laistigh den Stát, a chosaint, cibé acu
trí choimhdeachtaí póilíní nó ar shlí eile, ach sin sna himthosca agus
a mhéid a údaraítear le rialachán faoi alt 122(1)(o), agus sna cásanna
sin amháin.

(4) Faoi réir aon rialacháin faoi alt 122(1)(p), féadfaidh
Coimisinéir an Gharda muirir a shocrú i leith seirbhísí póilíneachta
a sholáthrófar faoin alt seo ar muirir iad is leor i gcomhair na gcostas
a bhaineann leis na seirbhísí sin a sholáthar.

(5) Níl feidhm ag an Public Offices Fees Act, 1879 maidir le haon
mhuirir is iníoctha faoin alt seo.

(6) Féadfaidh Coimisinéir an Gharda aon mhéid atá dlite faoin
alt seo a ghnóthú mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse
inniúla ón duine a bhfuil sé iníoctha aige nó aici.
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31.—(1) Faoi réir na rialachán, féadfaidh Coimisinéir an Gharda
aon cheann dá fheidhmeanna nó dá feidhmeanna faoin Acht seo a
tharmligean i scríbhinn—

(a) chuig comhaltaí den Gharda Síochána arna sonrú de réir
céime nó ainm, nó

(b) chuig comhaltaí d’fhoireann shibhialtach an Gharda
Síochána arna sonrú de réir gráid, poist nó ainm nó ar
shlí eile.

(2) Maidir le tarmligean faoin alt seo—

(a) féadfaidh baint a bheith aige le comhlíonadh feidhme i
gcoitinne nó le comhlíonadh feidhme i gcás áirithe nó in
aicme cáis áirithe nó i leith ní áirithe,

(b) féadfar é a dhéanamh faoi réir coinníollacha nó srianta,
agus

(c) féadfaidh Coimisinéir an Gharda é a chúlghairm nó a
athrú aon tráth.

(3) Ní choiscfidh tarmligean feidhme ar Choimisinéir an Gharda
an fheidhm a chomhlíonadh.

(4) I gcás go ndéanfar feidhmeanna Choimisinéir an Gharda faoi
fhoráil den Acht seo a tharmligean chuig duine, déanfar aon tagairtí
san fhoráil sin don Choimisinéir a léamh mar thagairtí don duine sin.

(5) Aon ghníomh nó ní arna dhéanamh ag duine de bhun
tarmligin faoin alt seo, beidh an fheidhm chéanna aige, agus beidh
an éifeacht chéanna leis, amhail is dá mba é nó í Coimisinéir an
Gharda a rinne é.

32.—(1) Féadfaidh an tAire a údarú do Leas-Choimisinéir den
Gharda feidhmeanna Choimisinéir an Gharda a chomhlíonadh—

(a) le linn do Choimisinéir an Gharda a bheith as láthair,
éagumasach nó ar fionraí ó dhualgas, nó

(b) le linn aon fholúntais in oifig Choimisinéir an Gharda.

(2) Le linn Leas-Choimisinéir den Gharda a bheith as láthair,
féadfaidh an tAire a údarú do Choimisinéir Cúnta den Gharda
feidhmeanna Choimisinéir an Gharda a chomhlíonadh le linn aon
asláithreachta nó imthoisce eile a thuairiscítear i mír (a) nó (b)
d’fho-alt (1).

33.—(1) Faoi réir alt 22, cinnfidh Coimisinéir an Gharda an modh
ar a ndéanfar an Garda Síochána a dháileadh agus a chur ar stáisiún
ar fud an Stáit.

(2) Cinnteoidh Coimisinéir an Gharda, a mhéid is indéanta, go
mbeidh comhaltaí den Gharda Síochána a bheidh ar stáisiún i
ndúiche ina bhfuil limistéar Gaeltachta inniúil go leor sa Ghaeilge
chun a chumasú dóibh í a úsáid go saoráideach le linn dóibh a
ndualgais a chomhall.

(3) San alt seo, ciallaíonn “limistéar Gaeltachta” limistéar a
mbeidh cinnte de thuras na huaire le hordú arna dhéanamh faoi alt
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2 den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1956 gur limistéar
Gaeltachta é.

Caibidil 4

Comhoibriú le hÚdaráis Áitiúla agus Slándáil in Áiteanna Poiblí

34.—Sa Chaibidil seo, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt,
tá le “limistéar riaracháin”, “údarás áitiúil” agus “údarás poiblí” na
bríonna a thugtar le halt 2 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001.

35.—(1) A luaithe is indéanta tar éis an tAcht seo a rith agus tar
éis dul i gcomhairle leis an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil agus leis an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus
Gaeltachta, eiseoidh an tAire treoirlínte d’údaráis áitiúla agus do
Choimisinéir an Gharda i dtaobh údaráis áitiúla agus Coimisinéir an
Gharda do bhunú agus do chothabháil comhchoistí póilíneachta.

(2) Maidir le treoirlínte a eiseofar faoin alt seo i dtaobh
comhchoiste póilíneachta, féadfaidh foráil a bheith iontu maidir leis
na nithe seo a leanas—

(a) an coiste a bhunú,

(b) comhaltas an choiste, lena n-áirítear na daoine seo a leanas
a cheapadh chuige—

(i) comhaltaí den údarás áitiúil lena mbaineann a bheidh
ainmnithe aige lena gceapadh amhlaidh,

(ii) comhaltaí den Gharda Síochána a bheidh ainmnithe
ag Coimisinéir an Gharda de réir fho-alt (3),

(iii) comhaltaí den Oireachtas,

(iv) daoine a bheidh ainmnithe ag údaráis phoiblí eile,
agus

(v) cibé daoine eile (lena n-áirítear daoine is ionadaithe
do leasanna pobail áitiúil) dá bhforálfar sna
treoirlínte,

(c) comhalta den údarás áitiúil lena mbaineann a bheidh
ainmnithe de réir mhír (b)(i) a cheapadh mar
chathaoirleach ar an gcoiste,

(d) téarma oifige an chathaoirligh agus chomhaltaí eile an
choiste,

(e) nithe a eascróidh i dtaca le comhaltaí ar comhaltaí den
Oireachtas freisin iad do fhreastal ar chruinnithe coiste,

(f) na himthosca ina bhféadfar cruinnithe coiste a thionól ar
shlí seachas go poiblí,

(g) bunú, comhaltas, téarmaí tagartha agus nósanna imeachta
fochoistí,

(h) an coiste d’ullmhú tuarascálacha, daingniú na
dtuarascálacha sin ag an údarás áitiúil lena mbaineann
agus dáileadh na dtuarascálacha sin,
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(i) an coiste do chomhoibriú le comhchoistí póilíneachta eile,

(j) an coiste agus comhchoistí póilíneachta eile do ghníomhú
i gcomhar,

(k) maoiniú an choiste agus aon fhochoistí, agus

(l) cibé nithe eile is cuí leis an Aire, lena n-áirítear dul i
gcomhairle le cibé údaráis phoiblí eile, comhlachtaí eile
nó daoine eile, de réir mar is gá.

(3) Le linn comhaltaí den Gharda Síochána a ainmniú lena
gceapadh chun comhchoiste póilíneachta, beidh aird ag Coimisinéir
an Gharda ar an ngá atá ann a chinntiú go mbeidh an chéim chuí
agus an tsinsearacht chuí ag na comhaltaí sin.

(4) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus leis an Aire
Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta—

(a) aon treoirlínte arna n-eisiúint faoin alt seo a athmheas, nó

(b) na treoirlínte sin a tharraingt siar agus treoirlínte nua a
eisiúint.

(5) Cuirfidh an tAire faoi deara cóip de threoirlínte arna
n-eisiúint faoin alt seo agus d’aon athmheasanna orthu a leagan faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is indéanta tar éis na
treoirlínte a eisiúint nó a athmheas.

36.—(1) Déanfaidh údarás áitiúil agus Coimisinéir an Gharda
socrú chun comhchoiste póilíneachta a bhunú de réir treoirlínte arna
n-eisiúint faoi alt 35.

(2) Is é feidhm an chomhchoiste póilíneachta fónamh mar fhóram
le haghaidh comhchomhairliúchán, pléití agus moltaí maidir le nithe
a dhéanann difear do phóilíniú limistéar riaracháin an údaráis áitiúil,
agus go háirithe—

(a) na nithe seo a leanas a choimeád faoi athbhreithniú—

(i) leibhéil agus patrúin na coireachta, an mhí-oird agus
an iompair fhrithshóisialta sa limistéar sin (lena
n-áirítear patrúin agus leibhéil na mí-úsáide alcóil
agus drugaí), agus

(ii) na tosca is bun le leibhéil na coireachta, an mhí-oird
agus an iompair fhrithshóisialta, agus a chuireann
leis an gcéanna, sa limistéar,

(b) comhairle a thabhairt don údarás áitiúil lena mbaineann
agus don Gharda Síochána maidir leis an gcaoi is fearr a
bhféadfaidís a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh, ag
féachaint don ghá atá ann gach ní is indéanta a dhéanamh
chun sábháilteacht agus cáilíocht na beatha a fheabhsú
agus chun an choireacht, an mí-ord agus an t-iompar
frithshóisialta a chosc laistigh den limistéar,

(c) cruinnithe poiblí a shocrú agus a óstáil, is cruinnithe a
bhaineann le nithe a dhéanann difear do phóilíniú
limistéar riaracháin an údaráis áitiúil,
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(d) fóraim phóilíneachta áitiúla a bhunú, i gcomhairle le
ceannfort áitiúil an Gharda Síochána, de réir mar a
mheasfaidh an coiste is gá laistigh de chomharsanachtaí
sonracha den limistéar, chun plé a dhéanamh ar nithe a
bheidh le coimeád faoi athbhreithniú faoi mhír (a) nó ar
a mbeidh comhairle le tabhairt aige faoi mhír (b) agus
moltaí a chur faoi bhráid an choiste maidir leis na nithe
sin, a mhéid a dhéanann na nithe sin difear dá
gcomharsanachtaí, agus

(e) gníomhaíochtaí fóram póilíneachta áitiúil arna mbunú faoi
mhír (d) nó ar shlí eile a chomhordú.

(3) Má eascraíonn aon díospóid maidir le fóram póilíneachta
áitiúil a bhunú, cuirfidh an comhchoiste póilíneachta an díospóid faoi
bhráid an Aire, agus is breith chríochnaitheach í breith an Aire agus
tabharfaidh sé nó sí an bhreith tar éis dul i gcomhairle leis an Aire
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus leis an Aire
Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta.

(4) Ní fhéadfaidh an comhchoiste póilíneachta ná aon cheann dá
fhochoistí nithe a bhaineann le himscrúdú nó ionchúiseamh coiriúil
sonrach nó nithe a bhaineann le slándáil an Stáit a bhreithniú.

(5) Tráth nach déanaí ná 3 mhí tar éis dheireadh gach bliana,
déanfaidh an comhchoiste póilíneachta—

(a) tuarascáil maidir le comhlíonadh a fheidhmeanna i rith na
bliana roimhe sin a chur faoi bhráid an údaráis áitiúil,
agus

(b) cóip den tuarascáil a sholáthar don Aire, do Choimisinéir
an Gharda agus do cibé daoine eile a bheidh sonraithe
sna treoirlínte a eiseofar faoi alt 35.

(6) Maidir le ráiteas a dhéanfaidh comhalta den choiste nó den
fhochoiste, nó a dhéanfaidh duine a bheidh ag freastal ar an
gcruinniú ar iarraidh a fháil ón gcoiste nó ón bhfochoiste, in aon
fhoirm agus gan mhailís, i gcúrsa plé ag cruinniú de chomhchoiste
póilíneachta nó d’aon cheann dá fhochoistí, beidh sé faoi phribhléid
chun críocha dhlí an chlúmhillte agus is amhlaidh freisin a bheidh
aon fhoilsiú ina dhiaidh sin ar an ráiteas arna dhéanamh gan mhailís.

37.—(1) Le linn a fheidhmeanna a chomhlíonadh, beidh aird ag
údarás áitiúil ar an tábhacht a ghabhann le bearta a dhéanamh chun
coireacht, mí-ord agus iompar frithshóisialta a chosc laistigh dá
limistéar freagrachta.

(2) Ní mheasfar go dtugann fo-alt (1) ceart faoin dlí d’aon duine
nach mbeadh ag an duine thairis sin chun a cheangal ar údarás áitiúil
aon bhearta dá dtagraítear san fho-alt sin a dhéanamh nó damáistí a
lorg mar gheall ar mhainneachtain ag údarás áitiúil na bearta sin
a dhéanamh.

38.—(1) Féadfaidh Coimisinéir an Gharda a údarú Teilifís
Ciorcaid Iata a shuiteáil agus a oibriú d’aon toisc nó de
phríomhthoisc chun an t-ord poiblí agus an tsábháilteacht phoiblí in
áiteanna poiblí a áirithiú trí dhíspreagadh, cosc, brath agus
ionchúiseamh cionta a éascú.
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(2) Sonróidh Coimisinéir an Gharda na limistéir ar laistigh díobh,
ar bhonn na faisnéise atá ar fáil dó nó di, is gá Teilifís Ciorcaid Iata
a shuiteáil agus a oibriú chun na críche a shonraítear i bhfo-alt (1).

(3) Féadfar údarú a thabhairt d’aon duine nó do gach duine díobh
seo a leanas:

(a) comhaltaí den Gharda Síochána;

(b) daoine a chomhlíonann na critéir bhunaithe agus atá ar
áirithiú faoi chonradh le Coimisinéir an Gharda;

(c) daoine a chomhlíonann na critéir bhunaithe agus a bhfuil
a n-iarratas ar údarú i leith limistéir shonraithe laistigh de
limistéar riaracháin údaráis áitiúil ceadaithe ag an údarás
áitiúil tar éis dul i gcomhairle leis an gcomhchoiste
póilíneachta don limistéar riaracháin sin.

(4) Bunóidh Coimisinéir an Gharda critéir chun críocha fho-alt
(3)(b).

(5) Déanfaidh an Rialtas, le hordú, critéir a bhunú chun críocha
fho-alt (3)(c) agus féadfaidh siad critéir éagsúla a bhunú le haghaidh
aicmí éagsúla iarratasóirí ar údarú.

(6) Maidir le húdarú, féadfaidh cibé téarmaí agus coinníollacha a
bheith ann a mheasfaidh Coimisinéir an Gharda a bheith
riachtanach—

(a) i gcoitinne, chun críche an ailt seo, agus

(b) i ndáil le húdarú arna thabhairt faoi fho-alt (3)(c), d’fhonn
oibriú na Teilifíse Ciorcaid Iata lena mbaineann an
t-údarú a rialú agus a mhaoirsiú, agus i ndáil leis an méid
sin amháin.

(7) Cinnteoidh duine dá dtabharfar údarú faoi fho-alt (3)(c) go
mbeidh rochtain ag comhaltaí den Gharda Síochána gach tráth ar an
Teilifís Ciorcaid Iata lena mbaineann an t-údarú sin—

(a) d’fhonn oibriú na Teilifíse Ciorcaid Iata a mhaoirsiú agus
a rialú thar ceann Choimisinéir an Gharda, nó

(b) d’fhonn faisnéis nó sonraí a bheidh taifeadta ag an Teilifís
Ciorcaid Iata a aisghabháil.

(8) Féadfaidh Coimisinéir an Gharda—

(a) ordacháin a eisiúint chuig daoine údaraithe i ndáil le
Teilifís Ciorcaid Iata a shuiteáil agus a oibriú, agus

(b) le toiliú an Aire, údarú arna thabhairt faoi fho-alt (3)(c) a
chúlghairm mar gheall ar mhainneachtain téarmaí agus
coinníollacha an údaraithe, nó ordachán arna eisiúint ag
an gCoimisinéir, a chomhlíonadh.

(9) Ar fhógra a fháil ó Choimisinéir an Gharda maidir le húdarú
a chúlghairm faoi fho-alt (8), déanfaidh an duine dár tugadh an
t-údarú oibriú na Teilifíse Ciorcaid Iata lena mbaineann an t-údarú
cúlghairthe a fhoirceannadh.

(10) Aon duine a sháróidh fo-alt (9), beidh sé nó sí ciontach i
gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó
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ná €2,500 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi.

(11) Maidir leis an Aire—

(a) eiseoidh sé nó sí treoirlínte chuig Coimisinéir an Gharda
maidir leis an gCoimisinéir do mhaoirsiú agus do rialú an
fhaireacháin a dhéanfaidh daoine údaraithe ar Theilifís
Ciorcaid Iata, agus

(b) féadfaidh sé nó sí na treoirlínte sin a athmheas nó
féadfaidh sé nó sí iad a tharraingt siar agus treoirlínte nua
a eisiúint.

(12) Cuirfidh an tAire faoi deara cóip d’aon treoirlínte a eiseofar
faoin alt seo, agus d’aon athmheasanna a dhéanfar orthu, a leagan
faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is indéanta tar éis na
treoirlínte a eisiúint nó a athmheas.

(13) Níl feidhm ag an alt seo maidir le Teilifís Ciorcaid Iata a
shuiteáil nó a oibriú in aon áitreabh ag úinéir nó áititheoir an áitribh
chun daoine nó maoin san áitreabh nó ina mhaighne a chosaint.

(14) San alt seo—

ciallaíonn “údarú” údarú arna thabhairt ag Coimisinéir an Gharda
faoin alt seo;

ciallaíonn “duine údaraithe” duine dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(b) nó
(c) agus a shealbhaíonn údarú;

ciallaíonn “Teilifís Ciorcaid Iata” aon bhuanchóras daingean ina
mbaintear úsáid as feistí optúla chun amharcíomhánna de
theagmhais a tharlaíonn in áiteanna poiblí a thaifeadadh;

folaíonn “oibriú”, i ndáil le Teilifís Ciorcaid Iata, Teilifís Ciorcaid
Iata a chothabháil agus faireachán a dhéanamh uirthi;

ciallaíonn “áit phoiblí” áit a bhfuil rochtain ag an bpobal uirthi, nó
a gceadaítear don phobal rochtain a fháil uirthi cibé acu ó cheart nó
le cead sainráite nó intuigthe;

ciallaíonn “limistéar sonraithe” limistéar a shonraítear faoi fho-alt
(2).

Caibidil 5

Cuntasacht Comhaltaí i leith dualgais oifigiúla a chomhlíonadh agus
dualgas Choimisinéir an Gharda cuntas a thabhairt don Rialtas, etc.

39.—(1) Déanfaidh comhalta den Gharda Síochána, nuair a
ordóidh comhalta is airde céim ná é nó í dó nó di déanamh amhlaidh,
cuntas a thabhairt ar aon ghníomh nó neamhghníomh de chuid an
chomhalta le linn dó nó di a bheith ar dualgas.

(2) Beidh mainneachtain ordachán faoi fho-alt (1) a
chomhlíonadh ina hábhar do bheart araíonachta de réir na
Rialachán Araíonachta.

(3) Cuirfidh an comhalta is airde céim ná an comhalta lena
mbaineann in iúl dó nó di go bhféadfaidh sé gurb é a leanfaidh as

31

Cd.2 A.38

Dualgas comhaltaí
den Gharda
Síochána maidir le
cuntas a thabhairt.



Cd.2 A.39

Dualgas
Choimisinéir an
Gharda maidir le
cuntas a thabhairt
don Rialtas agus
ábhar a sholáthar
don Ard-Aighne.

Dualgas
Choimisinéir an
Gharda maidir le
faisnéis a sholáthar
don Aire.

32

[Uimh. 20.] [2005.]Acht an Gharda Sı́ochána, 2005.

an mainneachtain sin go mbrisfear an comhalta lena mbaineann as
an nGarda Síochána.

(4) Aon fhaisnéis a sholáthróidh comhalta den Gharda Síochána
de réir ordachán faoi fho-alt (1), ní bheidh sí inghlactha in aon
imeachtaí coiriúla i gcoinne an chomhalta agus míneoidh an
comhalta is airde céim ná an comhalta an méid sin don chomhalta
i ngnáthchaint.

(5) Chun críche fho-alt (4), ní fholaíonn “imeachtaí coiriúla”
imeachtaí araíonachta.

40.—(1) Tabharfaidh Coimisinéir an Gharda cuntas iomlán don
Rialtas agus don Aire trí Ard-Rúnaí na Roinne Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí maidir le haon ghné dá
fheidhmeanna nó dá feidhmeanna.

(2) Beidh ar áireamh i ndualgas Choimisinéir an Gharda faoi
fho-alt (1) an dualgas chun aon doiciméad atá faoi chumhacht nó
faoi rialú an Gharda Síochána a sholáthar, arna iarraidh amhlaidh
don Ard-Rúnaí, lena n-áirítear ábhar i bhfoirm taifead de chuid an
Gharda Síochána, ráitis arna ndéanamh ag comhaltaí den Gharda
Síochána agus ag daoine eile agus tuarascálacha.

(3) Déanfaidh Coimisinéir an Gharda an t-ábhar go léir a
shonraítear i bhfo-alt (2) agus a theastóidh ón Ard-Aighne i dtaca le
himeachtaí dlí a sheoladh thar ceann an Stáit a sholáthar don
Ard-Aighne.

41.—(1) Coimeádfaidh Coimisinéir an Gharda an tAire agus
Ard-Rúnaí na Roinne Dlí agus Cirt, Comhionannais agus
Athchóirithe Dlí ar an eolas go hiomlán faoi na nithe seo a leanas:

(a) nithe a bhaineann le forbairtí suntasacha maidir leis an
méid seo a leanas—

(i) síocháin agus ord poiblí a chaomhnú sa Stát,

(ii) beatha agus maoin a chosaint sa Stát, agus

(iii) slándáil an Stáit a chosaint;

(b) forbairtí suntasacha a bhféadfadh coinne a bheith leis, le
réasún, go ndéanfaidís dochar do mhuinín an phobail sa
Gharda Síochána;

(c) nithe is iomchuí maidir le cuntasacht an Rialtais do Thithe
an Oireachtais;

(d) aon nithe eile ar ceart, i dtuairim an Choimisinéara, aird
an Aire a dhíriú orthu.

(2) Aon uair a cheanglóidh an tAire air nó uirthi é, déanfaidh
Coimisinéir an Gharda tuarascáil maidir le haon nithe a bhfuil baint
acu le póilíniú nó slándáil an Stáit nó le comhlíonadh fheidhmeanna
eile de chuid an Choimisinéara a bheidh sonraithe sa cheanglas a
chur faoi bhráid an Aire.

(3) Maidir le tuarascáil faoi fho-alt (2)—
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(a) ní mór aghaidh a thabhairt inti ar nithe ar cás leis an Aire
iad, go ginearálta nó go sonrach, agus a shonraítear i
gceanglas an Aire, agus

(b) ní mór í a bheith déanta san fhoirm agus laistigh den
tréimhse a shonrófar sa cheanglas.

(4) Féadfaidh an tAire tuarascáil iomlán, nó cuid de thuarascáil,
arna cur faoina bhráid nó faoina bráid faoin alt seo a fhoilsiú.

42.—(1) Féadfaidh an tAire, maidir le haon ní a measann sé nó sí
ina leith gur cás leis an bpobal é, duine a cheapadh, le hordú—

(a) chun aon ghné de riarachán, cleachtas nó nós imeachta an
Gharda Síochána a fhiosrú, agus

(b) chun tuarascáil a thabhairt don Aire ar an bhfiosrúchán
a chríochnú.

(2) Féadfar duine ag a bhfuil, i dtuairim an Aire, an taithí, na
cáilíochtaí, an oiliúint nó an saineolas is cuí i gcomhair an
fhiosrúcháin a cheapadh chun an fiosrúchán a sheoladh.

(3) Sonróidh an tAire téarmaí tagartha an fhiosrúcháin san ordú
faoi fho-alt (1) agus féadfaidh sé nó sí, le hordú arna dhéanamh aon
tráth sula gcuirfear an tuarascáil deiridh faoina bhráid nó faoina
bráid, na téarmaí sin a leasú chun raon an fhiosrúcháin a shoiléiriú,
a theorannú nó a leathnú.

(4) Chun críche an fhiosrúcháin, féadfaidh an duine ceaptha—

(a) a cheangal ar chomhalta den Gharda Síochána, a bhfuil
faisnéis ina sheilbh nó ina seilbh nó a bhfuil doiciméad
nó rud aige nó aici atá faoi chumhacht nó faoi rialú an
chomhalta agus is iomchuí maidir leis an bhfiosrúchán,
an fhaisnéis, an doiciméad nó an rud sin a sholáthar don
duine sin, agus

(b) i gcás gur cuí é, a cheangal ar an gcomhalta sin freastal os
comhair an duine cheaptha chun na críche sin.

(5) Maidir le haon chomhalta den Gharda Síochána a gceanglófar
air nó uirthi faoi fho-alt (4)(b) freastal os comhair an duine cheaptha,
comhoibreoidh sé nó sí leis an bhfiosrúchán agus déanfaidh sé nó sí
aon cheist a chuirfidh an duine sin ar an gcomhalta a fhreagairt go
hiomlán agus go fírinneach.

(6) Beidh mainneachtain ceanglas faoi fho-alt (1) a chomhlíonadh
ina hábhar do bheart araíonachta de réir na Rialachán Araíonachta.

(7) Maidir le haon fhaisnéis, doiciméad nó rud a sholáthróidh
comhalta den Gharda Síochána de réir ceanglais faoi fho-alt (4), ní
bheidh sí nó sé inghlactha in aon imeachtaí coiriúla i gcoinne an
chomhalta agus míneoidh an duine ceaptha an méid sin don
chomhalta i ngnáthchaint.

(8) Féadfaidh an tAire iomlán aon tuarascála nó cuid d’aon
tuarascáil, a gheofar faoin alt seo a fhoilsiú.

(9) Tá feidhm ag an alt seo fiú amháin más roimh an Acht seo a
rith a d’éirigh an ní a measfaidh an tAire ina leith gur cás leis an
bpobal é.
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(10) Maidir leis an gcumhacht chun fiosrúchán a ordú faoin Acht
seo, is cumhacht í de bhreis ar aon chumhacht a thugtar leis an Acht
seo nó le hAcht eile agus a bhaineann le fiosrúcháin nó imscrúduithe.

(11) San alt seo—

ciallaíonn “duine ceaptha” duine arna cheapadh nó arna ceapadh
faoin alt seo chun fiosrúchán a sheoladh;

ní fholaíonn “imeachtaí coiriúla” imeachtaí araíonachta.

Caibidil 6

Cuntasacht

43.—(1) Is é nó is í Coimisinéir an Gharda an t-oifigeach
cuntasaíochta i ndáil le cuntais leithreasa an Gharda Síochána chun
críocha na nAchtanna um an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste,
1866 go 1998.

(2) Déanfaidh Coimisinéir an Gharda, aon uair a cheanglóidh an
Coiste um Chuntais Phoiblí air nó uirthi déanamh amhlaidh, fianaise
ar na nithe seo a leanas a thabhairt dó:

(a) rialtacht agus cuibheas na n-idirbheart a thaifeadtar, nó a
gceanglaítear iad a thaifeadadh, in aon leabhar nó taifead
cuntais a thagann faoi réir a iniúchta ag an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste;

(b) barainneacht agus éifeachtúlacht an Gharda Síochána i
dtaca lena acmhainní a úsáid;

(c) na córais, na nósanna imeachta agus na cleachtais a
úsáideann an Garda Síochána chun éifeachtacht a chuid
oibríochtaí a mheas;

(d) aon ní a dhéanann difear don Gharda Síochána agus dá
dtagraítear—

(i) i dtuarascáil speisialta ón Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste faoi alt 11(2) d’Acht an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste (Leasú), 1993, nó

(ii) in aon tuarascáil eile ón Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste a leagtar faoi bhráid Dháil Éireann a mhéid a
bhaineann an tuarascáil le ní a shonraítear in aon
cheann de mhíreanna (a) go (c).

(3) Ní dhéanfaidh Coimisinéir an Gharda, le linn dualgais faoi
fho-alt (2) a chomhall—

(a) ceist a chur nó tuairim a nochtadh i dtaobh thuillteanais
aon bheartais de chuid an Rialtais nó de chuid Aire den
Rialtas nó i dtaobh thuillteanais chuspóirí an bheartais
sin,

(b) nithe a bhaineann le slándáil an Stáit a phlé,

(c) faisnéis, seachas faisnéis airgeadais, a sholáthar, is faisnéis
a bhaineann le himscrúduithe coiriúla sonracha nó
ionchúisimh choiriúla shonracha seachas imscrúdú nó
ionchúiseamh i ndáil le hairgead nó sócmhainní arb é nó
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í Coimisinéir an Gharda an t-oifigeach cuntasaíochta
maidir leis nó maidir leo, ná

(d) faisnéis a sholáthar a d’fhéadfadh déanamh ciona a éascú,
dochar a dhéanamh d’imscrúdú coiriúil nó
d’ionchúiseamh coiriúil nó sábháilteacht duine a chur i
mbaol.

44.—(1) A luaithe is indéanta tar éis thosach feidhme an ailt seo,
bunóidh Coimisinéir an Gharda coiste iniúchta chun na feidhmeanna
a shonraítear in alt 45 a chomhlíonadh.

(2) Beidh na daoine seo a leanas, a mbeidh gach duine díobh le
ceapadh ag an Aire, ar an gcoiste iniúchta:

(a) Leas-Choimisinéir den Gharda;

(b) líon nach lú ná 4 dhuine eile ag a bhfuil scileanna agus
taithí iomchuí agus nach comhalta, nó nár chomhalta
riamh, den Gharda Síochána aon duine díobh.

(3) Déanfaidh an tAire duine de na daoine a cheapfar faoi
fho-alt (2)(b) a ainmniú ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar
an gcoiste iniúchta.

(4) Sealbhóidh comhaltaí an choiste iniúchta oifig ar feadh na
tréimhse a chinnfidh an tAire, ach maidir le comhalta—

(a) féadfaidh sé nó sí éirí as an gcoiste trí litir a bheidh dírithe
chuig an Aire, nó

(b) féadfaidh an tAire é nó í a chur as oifig aon tráth ar
chúiseanna sonraithe.

(5) Sealbhóidh na comhaltaí a cheapfar faoi fho-alt (2)(b) oifig ar
cibé téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh an tAire agus an tAire
Airgeadais.

(6) Cinnteoidh Coimisinéir an Gharda go ndéanfar na hacmhainní
rúnaíochta agus na hacmhainní eile is gá a sholáthar don choiste
iniúchta chun a chumasú dó a fheidhmeanna a chomhlíonadh.

45.—(1) Déanfaidh an coiste iniúchta—

(a) comhairle a thabhairt do Choimisinéir an Gharda maidir
le nithe airgeadais a bhaineann lena fheidhmeanna nó
lena feidhmeanna,

(b) tuarascáil i scríbhinn a thabhairt don Choimisinéir uair sa
bhliain ar a laghad maidir leis na nithe sin agus maidir
lena chuid gníomhaíochtaí sa bhliain roimhe sin, agus

(c) cóip de gach tuarascáil a thabhairt don Aire.

(2) Áirítear ar dhualgais an choiste iniúchta faoi fho-alt (1)(a)
comhairle a thabhairt i dtaobh na nithe seo a leanas:

(a) treoirlínte Rialtais i dtaobh saincheisteanna airgeadais a
chur i ngníomh go cuí;
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(b) alt 22 den Exchequer and Audit Departments Act, 1866, alt
19 d’Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú),
1993, agus aon oibleagáidí eile a fhorchuirtear le dlí agus
a bhaineann le nithe airgeadais, a chomhlíonadh;

(c) cuibheas, éifeachtúlacht agus éifeachtacht nósanna
imeachta an Gharda Síochána a bhaineann leis na nithe
seo a leanas—

(i) soláthar poiblí,

(ii) ceadú i gcomhair caiteachais a lorg agus an ceadú sin
a chomhlíonadh,

(iii) sócmhainní a fháil, a choinneáil faoi choimeád agus
a dhiúscairt,

(iv) bainistiú priacail,

(v) tuairisciú airgeadais, agus

(vi) iniúchtaí inmheánacha.

(3) Tiocfaidh an coiste iniúchta le chéile 4 huaire ar a laghad gach
bliain agus féadfaidh sé a iarraidh ar dhuine a bhfuil freagracht air
nó uirthi laistigh den Gharda Síochána i ndáil le hiniúchtaí
inmheánacha nó i ndáil le haon nithe airgeadais, nó ar aon duine eile
is cuí leis, freastal ar chruinnithe sonracha.

(4) Déanfaidh Coimisinéir an Gharda—

(a) a chinntiú go ndéanfar tuarascálacha iniúchta uile agus
pleananna iniúchta uile an Gharda Síochána, agus
tuarascálacha míosúla uile an Gharda Síochána ar
chaiteachais, a thabhairt don choiste iniúchta, agus

(b) má tá cúis aige nó aici le drochamhras a bheith aige nó
aici go bhféadfadh sé gur tharla aon mhídhílsiú ábhartha
ar an airgead arb é nó í an t-oifigeach cuntasaíochta ina
leith, nó go bhféadfadh sé gur tharla aon chomhshó
calaoiseach nó mífheidhmiú i leith mhaoin an Gharda
Síochána, an méid sin thuairisciú don choiste a luaithe
is indéanta.

(5) Ina theannta sin, déanfaidh Coimisinéir an Gharda, faoi réir
fho-alt (6), a chinntiú go ndéantar mionsonraí faoi aon ní a
bhaineann le nithe airgeadais nó nós imeachta airgeadais a sholáthar
don choiste iniúchta, má iarrann an coiste amhlaidh, ar mionsonraí
iad a bhfuil gá leo chun feidhmeanna an choiste a chomhlíonadh,
lena n-áirítear mionsonraí a bhaineann leis an méid seo a leanas—

(a) aon chonradh a bheartaíonn an Coimisinéir a dhéanamh
agus a bhfuil caiteachas is mó ná méid a bheidh sonraithe
ag an gcoiste i gceist leis, agus

(b) aon chaingean dlí in aghaidh an Choimisinéara is bun le
dliteanas airgeadais ionchasach.

(6) Ní dhéanfar mionsonraí a sholáthar faoi fho-alt (5) mar
fhreagra ar iarraidh más rud é, maidir le Coimisinéir an Gharda—
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(a) go measfaidh sé nó sí go bhféadfadh soláthar na
mionsonraí a iarrtar dochar a dhéanamh do shlándáil an
Stáit nó beatha a chur i mbaol, agus

(b) go ndeimhneoidh sé nó sí amhlaidh i ráiteas a sheolfar
chuig an gcoiste iniúchta.

46.—(1) Tráth nach déanaí ná 4 mhí tar éis dheireadh gach bliana,
déanfaidh Coimisinéir an Gharda tuarascáil maidir le póilíniú an
Stáit le linn na bliana sin a chur faoi bhráid an Aire i cibé foirm a
ordóidh an tAire.

(2) Ní mór cuntas ar an méid seo a leanas a bheith sa tuarascáil:

(a) cur i ngníomh an phlean póilíneachta don bhliain lena
mbaineann an tuarascáil;

(b) comhlíonadh fheidhmeanna an Gharda Síochána le linn na
bliana sin;

(c) baint amach na spriocanna feidhmíochta arna mbunú don
bhliain faoi alt 20;

(d) cur i ngníomh aon treoracha faoi alt 25 a bheidh leagtha
faoi bhráid Thithe an Oireachtais le linn na bliana;

(e) aon ní eile is cuí le Coimisinéir an Gharda Síochána.

(3) A luaithe is indéanta agus tráth nach déanaí ná 30 lá tar éis
an tuarascáil a fháil, cuirfidh an tAire faoi deara cóip di a leagan faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas.

47.—(1) Cinnteoidh Coimisinéir an Gharda Síochána gurb
amhlaidh, i ndáil le gach tréimhse shonraithe, go ndéanfar faisnéis
staidrimh maidir le cionta, imeachtaí coiriúla agus staid na coireachta
sa Stát a thiomsú agus a stóráil.

(2) Cuirfidh Coimisinéir an Gharda faisnéis arna tiomsú de réir
fho-alt (1) ar fáil don Aire agus don Phríomh-Oifig Staidrimh ag na
tráthanna agus ar an modh a éileoidh an tAire.

(3) San alt seo, ciallaíonn “tréimhse shonraithe”—

(a) an tréimhse dar tosach an lá a thiocfaidh an t-alt seo i
ngníomh agus dar críoch 3 mhí tar éis an lae sin, agus

(b) gach tréimhse 3 mhí dá éis sin dar tosach an lá tar éis
dheireadh na tréimhse roimhe sin.

Caibidil 7

Dliteanas

48.—(1) I gcás go ndéanfaidh comhalta den Gharda Síochána
éagóir inchaingne i gcúrsa feidhmeanna an chomhalta faoin Acht seo
a chomhlíonadh—

(a) beidh an Stát faoi dhliteanas i leith caingne le haghaidh
damáistí i leith damáiste a thig ón éagóir amhail is dá
mba é an Stát fostóir an chomhalta, agus
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(b) measfar, chun críocha an dliteanais sin, gurb é nó í an
comhalta seirbhíseach an Stáit sa mhéid go raibh an
comhalta ag gníomhú i gcúrsa a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna faoin Acht seo a chomhlíonadh.

(2) In imeachtaí a thionscnófar i gcoinne an Stáit de bhua an ailt
seo, ní gá don ghearánaí an comhalta nó na comhaltaí den Gharda
Síochána a líomhnaítear ina leith go ndearna sé nó sí an éagóir
inchaingne a ainmniú mar chosantóir.

(3) Ní dhéanann aon ní san alt seo difear d’aon cheart de chuid
an Stáit chun an méid seo a leanas a dhéanamh—

(a) uamadh le comhalta aonair den Gharda Síochána mar
chosantóir in imeachtaí i leith éagóra inchaingne lena
mbaineann an t-alt seo, nó

(b) ranníoc a ghnóthú nó slánaíocht a lorg ó chomhalta aonair
den Gharda Síochána atá, nó a bheadh dá n-agrófaí é nó
í tráth déanta na héagóra sin, faoi dhliteanas i leith an
damáiste chéanna.

(4) Tá feidhm ag an alt seo maidir le himeachtaí arna
dtionscnamh tar éis thosach feidhme an ailt seo.

(5) Níl feidhm ag an alt seo maidir le héagóir a rinneadh trí
fheithicil inneallghluaiste atá ar úinéireacht ag an Stát a úsáid.

(6) San alt seo—

ciallaíonn “éagóir inchaingne” tort nó sárú ar cheart bunreachtúil,
cibé acu is coir an éagóir freisin nó nach ea agus cibé acu is éagóir
intinniúil an éagóir nó nach ea;

folaíonn “damáiste” caillteanas maoine, cailliúint beatha agus
díobháil phearsanta;

folaíonn “damáistí” damáistí eiseamláireacha agus damáistí
forthromaithe;

folaíonn “díobháil phearsanta” aon ghalar agus aon mhallachar ar
bhail choirp nó mheabhrach duine.

49.—(1) Féadfaidh an tAire ranníoc a dhéanamh i leith costas dlí
comhalta den Gharda Síochána a chúiseofar i gcion coiriúil más rud
é—

(a) gur bhain aon cheann de na gníomhartha a líomhnaítear
gurb iad an cion iad go díreach le comhlíonadh
fheidhmeanna an chomhalta,

(b) gurb é tuairim an Aire go bhfuil imthosca airgeadais an
chomhalta de chineál a fhágann go mbeadh na costais sin
ina gcúis le cruatan míchuí, agus

(c) nach mó an ranníoc ná an tsuim a bheadh iníoctha dá
ndeonófaí deimhniú um chúnamh dlíthiúil i leith na
n-imeachtaí cúirte infheidhme.

(2) San alt seo—
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tá le “deimhniú um chúnamh dlíthiúil” an bhrí a thugtar le halt 9(2)
den Acht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Dlíthiúil), 1962;

ciallaíonn “costais dlí” aon táillí, costais nó caiteachais eile a
thabhóidh comhalta dá dtagraítear i bhfo-alt (1) go cuí le linn na
nithe seo a leanas a ullmhú agus a sheoladh—

(a) cosaint an chomhalta in aghaidh an chiona ina gcúisítear é
nó í, agus

(b) más infheidhme, achomharc nó cás sonraithe an chomhalta
i ndáil leis an gcion sin.

Caibidil 8

Seirbhís Idirnáisiúnta agus Comhoibriú le Seirbhísí Póilíneachta eile

50.—(1) Sa Chaibidil seo, mura n-éilíonn an comhthéacs a
mhalairt—

tá le “An tArd-Chláraitheoir” an bhrí a thugtar le halt 1(1) den Acht
um Chlárú Sibhialta, 2004;

ciallaíonn “Ard-Chonstábla” Ard-Chonstábla Sheirbhís Póilíneachta
Thuaisceart Éireann;

ciallaíonn “beart araíonachta”—

(a) dífhostú,

(b) ceanglas dul ar scor nó éirí as mar mhalairt ar dhífhostú,

(c) ísliú céime,

(d) laghdú ar phá nach mó ná pá 4 seachtaine,

(e) iomardú,

(f) foláireamh,

(g) rabhadh, nó

(h) comhairle;

ciallaíonn “comhalta incháilithe” comhalta a mbeidh tairiscint i
scríbhinn déanta aige nó aici a bheith ar fáil le linn tréimhse
sonraithe i gcomhair seirbhíse idirnáisiúnta agus a mbeidh glactha
lena thairiscint nó lena tairiscint ag Coimisinéir an Gharda;

folaíonn “eagraíocht idirnáisiúnta”—

(a) na Náisiúin Aontaithe,

(b) an Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip,

(c) an tAontas Eorpach nó aon institiúid nó comhlacht de
chuid an Aontais Eorpaigh, agus

(d) aon fhórsa nó misean atá á eagrú ag eagraíocht
idirnáisiúnta mar a mhínítear in aon cheann de
mhíreanna (a) go (c) nó atá ag oibriú faoi shainordú
eagraíochta den sórt sin;
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ciallaíonn “seirbhís idirnáisiúnta” seirbhís lasmuigh den Stát faoi alt
51(1) nó (2).

(2) Tá téacs an Chomhaontaithe idir Rialtas na hÉireann agus
Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart
Éireann maidir le Comhar Póilíneachta, arna dhéanamh i mBéal
Feirste an 29 Aibreán 2002 leagtha amach i Sceideal 3 mar áis
tagartha.

51.—(1) Faoi réir fho-alt (3), déanfaidh Coimisinéir an Gharda
comhaltaí incháilithe den Gharda Síochána, ar comhaltaí iad a
gcinnfidh an Rialtas a líon agus a gcéimeanna, a shannadh le
haghaidh seirbhíse lasmuigh den Stát—

(a) chun dualgais de chineál póilíneachta a chomhall le
heagraíocht idirnáisiúnta, nó

(b) chun comhairle a thabhairt do dhaoine eile maidir leis na
dualgais sin, nó chun faireachán a dhéanamh ar
chomhlíonadh na ndualgas sin acu.

(2) Faoi réir fho-alt (3), féadfaidh Coimisinéir an Gharda
comhaltaí incháilithe den Gharda Síochána a shannadh le haghaidh
seirbhíse lasmuigh den Stát—

(a) chun dualgais idirchaidrimh a chomhall le Europol nó, faoi
réir chomhaontú an Rialtais, le gníomhaireacht um
fhorghníomhú an dlí de chuid stáit seachas an Stát, nó

(b) ar iasacht chuig eagraíocht idirnáisiúnta le toiliú an Aire.

(3) Ní fhéadfar comhalta incháilithe a shannadh faoin alt seo ach
amháin le haghaidh na tréimhse a bheidh sonraithe ag an gcomhalta
ina thairiscint nó ina tairiscint chun bheith ar fáil le haghaidh
seirbhíse idirnáisiúnta.

(4) Leanfaidh an tAcht seo, na rialacháin, agus na hAchta Gárda
Síochána (Cúiteamh), 1941 agus 1945 d’fheidhm a bheith acu maidir
le comhaltaí le linn dóibh a bheith ar sheirbhís idirnáisiúnta.

(5) Ní choisceann aon ní san alt seo ar chomhaltaí den Gharda
Síochána atá ar stáisiún sa Stát taisteal lasmuigh den Stát i gcúrsa a
ndualgais a chomhall.

52.—(1) Féadfaidh an Rialtas comhaltaí de Sheirbhís Póilíneachta
Thuaisceart Éireann a cheapadh chun cibé céimeanna sa Gharda
Síochána a fhorordófar, ar céimeanna iad nach ísle ná ceannfort.

(2) Maidir le líon nó cion na bhfolúntas i ngach céim ar chuici a
fhéadfar na comhaltaí sin a cheapadh, féadfar é a fhorordú freisin.

(3) Le linn incháilitheacht comhalta de Sheirbhís Póilíneachta
Thuaisceart Éireann chun iarratas a dhéanamh ar cheapachán chun
céime sa Gharda Síochána faoin alt seo a chinneadh, tabharfar
aitheantas cuí don chéim, don taithí agus do na cáilíochtaí a
theastódh le haghaidh ceapacháin chun céime coibhéisí i Seirbhís
Póilíneachta Thuaisceart Éireann.

(4) Rachaidh comhalta den sórt sin san iomaíocht i nós imeachta
roghnóireachta, a bheidh bunaithe ar thuillteanas, le hiarratasóirí eile
ar cheapachán chun na céime sa Gharda Síochána lena mbaineann.
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53.—(1) Faoi réir fho-alt (3), féadfaidh Coimisinéir an Gharda, ar
iarraidh ón Ard-Chonstábla—

(a) comhalta de Sheirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann a
cheapadh chun céime sa Gharda Síochána nach airde ná
cigire ar feadh tréimhse nach faide ná 3 bliana, nó

(b) a iarraidh ar an Rialtas comhalta den sórt sin a cheapadh
chun céime sa Gharda Síochána nach ísle ná ceannfort ar
feadh na tréimhse sin.

(2) Faoi réir fho-alt (3), féadfaidh an Rialtas iarraidh faoi fho-alt
(1)(b) a chomhlíonadh.

(3) Féadfar na céimeanna sa Gharda Síochána chun a bhféadfar
na comhaltaí sin a cheapadh faoin alt seo agus líon na gcomhaltaí sin
a bheidh le ceapadh amhlaidh a fhorordú.

(4) Maidir le duine a cheapfar faoin alt seo—

(a) beidh sé nó sí faoi stiúradh agus rialú Choimisinéir an
Gharda le linn an cheapacháin, agus

(b) faoi réir fho-alt (5), beidh aige nó aici, le linn an
cheapacháin, na cumhachtaí, na díolúintí, na pribhléidí
agus na dualgais de chuid comhalta den Gharda Síochána
ag a bhfuil an chéim ar ceapadh chuici é nó í.

(5) Níl feidhm ag na hAchta Gárda Síochána (Cúiteamh), 1941
agus 1945 i ndáil le duine a cheaptar faoin alt seo.

(6) Féadfaidh Coimisinéir an Gharda nó an Rialtas, de réir mar a
bheidh, ceapachán faoin alt seo a fhoirceannadh.

54.—(1) Féadfaidh Coimisinéir an Gharda, ar iarratas ó
chomhalta den Gharda Síochána, socrú a dhéanamh leis an
Ard-Chonstábla, maidir le hiasachtú an chomhalta chuig Seirbhís
Póilíneachta Thuaisceart Éireann ar feadh tréimhse nach faide ná
3 bliana.

(2) Féadfaidh Coimisinéir an Gharda iasachtú chuig Seirbhís
Póilíneachta Thuaisceart Éireann a fhoirceannadh.

(3) Le linn na tréimhse iasachta—

(a) leanfar den chomhalta a íoc mar chomhalta den Gharda
Síochána, ach ní bheidh sé nó sí faoi réir stiúradh nó rialú
Choimisinéir an Gharda ná ní bheidh sé nó sí i dteideal
aon chumhachtaí de chuid comhalta den sórt sin a
fheidhmiú sa Stát,

(b) measfar gurb ionann seirbhís an chomhalta agus seirbhís
leis an nGarda Síochána chun críocha pinsin, ardaithe
céime agus sinsearachta, agus

(c) tá an comhalta i dteideal cúiteamh a éileamh faoi na
hAchta Gárda Síochána (Cúiteamh), 1941 agus 1945 i
leith díobhálacha mailíseacha a bhaineann dó nó di i
gcúrsa a dhualgais nó a dualgais le Seirbhís Póilíneachta
Thuaisceart Éireann a chomhall, nó i ndáil le comhall na
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ndualgas sin, amhail is dá mba rud é nár iasachtaíodh é
nó í agus gur bhain na díobhálacha dó nó di i gcúrsa a
dhualgas nó a dualgas mar chomhalta den Gharda
Síochána a chomhall, nó i ndáil le comhall na ndualgas
sin.

(4) Féadfar líon agus céim na gcomhaltaí den Gharda Síochána a
fhéadfar a iasachtú faoin alt seo a fhorordú.

55.—(1) Aon chomhalta den Gharda Síochána a dhéanfaidh aon
ghníomh nó a fhágfaidh aon ghníomh gan déanamh, le linn dó nó di
a bheith ar iasacht chuig Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann,
ar gníomh é ba shárú araíonachta ag comhalta den tseirbhís sin é a
dhéanamh nó é a fhágáil gan déanamh, beidh sé nó sí, ar éag nó
foirceannadh na tréimhse iasachta, faoi dhliteanas go ndéanfaidh
Coimisinéir an Gharda nó an Rialtas, de réir mar is cuí, beart
araíonachta a chur i bhfeidhm i leith an tsáraithe.

(2) Féadfar beart araíonachta faoi fho-alt (1) a bhunú ar an méid
seo a leanas—

(a) fionnachtain, faoin dlí agus faoin nós imeachta is
infheidhme de thuras na huaire i ndáil le himscrúdú ar
sháruithe araíonachta ag comhaltaí de Sheirbhís
Póilíneachta Thuaisceart Éireann, go bhfuil sáru
araíonachta déanta ag an gcomhalta den Gharda
Síochána lena mbaineann,

(b) breith ar aon achomharc i gcoinne na fionnachtana nó ar
aon athbhreithniú uirthi,

(c) aon imeachtaí cúirte iomchuí, agus

(d) aon doiciméid ghaolmhara.

(3) Déanfaidh Coimisinéir an Gharda nó an Rialtas, de réir mar
a bheidh, sula dtionscnóidh sé nó sí aon bheart araíonachta faoi
fho-alt (1)—

(a) cóip de na fionnachtana a chur chuig an gcomhalta den
Gharda Síochána lena mbaineann, agus

(b) deis a thabhairt don chomhalta sin chun cúis a shuíomh,
laistigh de thréimhse shonraithe, le nach ceart an beart a
thionscnamh ina choinne nó ina coinne.

(4) Féadfar foráil a dhéanamh leis na Rialacháin Araíonachta
maidir leis na nósanna imeachta a bheidh le leanúint tar éis don
chomhalta lena mbaineann an chóip de na fionnachtana dá
dtagraítear i bhfo-alt (3) a fháil.

(5) In aon imeachtaí—

(a) aon doiciméad a airbheartaíonn gur fionnachtain nó breith
a luaitear i bhfo-alt (2) é, is fianaise é, mura gcruthaítear
a mhalairt, ar an bhfionnachtain nó ar an mbreith, agus

(b) aon doiciméad a airbheartaíonn gur tuarascáil ar imeachtaí
cúirte nó doiciméad gaolmhar a luaitear san fho-alt sin é,
is fianaise é, mura gcruthaítear a mhalairt, ar na nithe dá
dtagraítear sa tuarascáil nó sa doiciméad gaolmhar.



[2005.] [Uimh. 20.]Acht an Gharda Sı́ochána, 2005.

(6) San alt seo, ciallaíonn “sárú araíonachta” gníomh nó
neamhghníomh a d’fhéadfadh a bheith ina ábhar do bheart
araíonachta ag na húdaráis i dTuaisceart Éireann dá mba chomhalta
de Sheirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann a rinne é.

56.—(1) Faoi réir fho-ailt (2) go (4), beidh feidhm ag Cuid 4 agus
ag na Rialacháin Araíonachta maidir le duine a cheapfar chun céime
sa Gharda Síochána faoi alt 53 agus a dhéanfaidh aon ghníomh nó a
fhágfaidh aon ghníomh gan déanamh ar gníomh é ba bhun le beart
araíonaíochta a dhéanamh mar gheall ar an ngníomh sin a dhéanamh
nó a fhágáil gan déanamh dá mba rud é gur ceapadh ar shlí seachas
faoin alt sin é nó í.

(2) Fad is gur comhalta de Sheirbhís Póilíneachta Thuaisceart
Éireann duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1), féadfar dul ar aghaidh le
himscrúdú faoi Chuid 4 agus le haon imscrúdú nó imeacht faoi na
Rialacháin Araíonachta i ndáil leis an duine sin go dtí go
gcríochnófar é, fiú amháin más rud go bhfuil a thréimhse iasachta nó
a tréimhse iasachta imithe in éag nó foirceannta.

(3) Ní fhéadfar aon bheart araíonachta a thionscnamh i gcoinne
duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1), ach déanfaidh Coimisinéir an
Gharda an t-ábhar forordaithe a bhaineann leis an duine a tharchur
chuig an Ard-Chonstábla.

(4) Déanfaidh Coimisinéir an Gharda aon tarchur doiciméad faoi
fho-alt (3) a chur in iúl don Aire.

57.—(1) Féadfaidh an tAire, le rialacháin arna ndéanamh le toiliú
an Aire Sláinte agus Leanaí, socrú a dhéanamh go gcoimeádfar
taifead ar aon cheann de na teagmhais seo a leanas a tharlaíonn
lasmuigh den Stát le linn do chomhalta den Gharda Síochána a
bheith i mbun seirbhís idirnáisiúnta nó ar iasacht chuig Seirbhís
Póilíneachta Thuaisceart Éireann:

(a) bás an chomhalta;

(b) bás chéile an chomhalta nó cibé gaolta eile a bheidh
sonraithe sna rialacháin, i cibé imthosca a bheidh
sonraithe sna rialacháin;

(c) breith linbh de chuid an chomhalta, i cibé imthosca a
bheidh sonraithe sna rialacháin.

(2) Ní mór taifid a choimeádfar de bhun rialacháin arna
ndéanamh faoin alt seo—

(a) a bheith fíordheimhnithe ar cibé slí agus ag cibé duine a
bheidh sonraithe chuige sin sna rialacháin sin, agus

(b) a tharchur chuig an Ard-Chláraitheoir ar cibé slí a bheidh
sonraithe sna rialacháin.

(3) Déanfar gach rialachán faoin alt seo a leagan faoi bhráid gach
Tí den Oireachtas a luaithe is indéanta tar éis a dhéanta.

(4) Féadfaidh ceachtar Teach den Oireachtas, le rún arna rith
laistigh de 21 lá suí tar éis an lae a leagfar rialachán faoina bhráid
faoi fho-alt (3), an rialachán a neamhniú.
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58.—(1) Cothabhálfaidh an tArd-Chláraitheoir clár ar a
dtabharfar Clárleabhar Básanna an Gharda Síochána (dá ngairtear
an Leabhar Básanna san alt seo) agus cuirfidh sé nó sí faoi deara go
ndéanfar gach taifead ar bhás a tharchuirfear de réir alt 57(2)(b) a
iontráil sa Leabhar Básanna.

(2) Cothabhálfaidh an tArd-Chláraitheoir clár ar a dtabharfar
Clárleabhar Breitheanna an Gharda Síochána (dá ngairtear an
Leabhar Breitheanna san alt seo) agus cuirfidh sé nó sí faoi deara go
ndéanfar gach taifead ar bhreith a tharchuirfear de réir alt 57(2)(b)
a iontráil sa Leabhar Breitheanna.

(3) Ní mór iontráil faoi fho-alt (1) nó (2) a bheith i cibé foirm a
bheidh sonraithe sna rialacháin faoi alt 57 agus ní mór cibé sonraí a
bheidh sonraithe sna rialacháin sin a bheith san iontráil sin.

(4) Chun críocha an Achta um Chlárú Sibhialta, 2004, meastar
gur clárleabhair de réir bhrí na nAchtanna sin iad an Leabhar
Básanna agus an Leabhar Breitheanna, ach tá éifeacht le halt 27(3)
den Births and Deaths Registration Act (Ireland), 1880 ina fheidhm
maidir leis an Leabhar Básanna agus leis an Leabhar Breitheanna,
amhail is dá mba rud é—

(a) go scriosfaí “upon payment of the appointed fee, and”,
agus

(b) gurbh ionann an tagairt do dhearbhú reachtúil arna
dhéanamh ag duine amháin nó níos mó a gceanglaítear
leis an Acht sin air nó orthu faisnéis a thabhairt maidir
leis an mbreith nó maidir leis an mbás dá dtagraítear sa
mhír sin agus tagairt do ráiteas i scríbhinn arna dhéanamh
ag duine a shonraítear faoi alt 57(2)(a).

(5) Déanfaidh an tArd-Chláraitheoir innéacs don Leabhar
Básanna agus innéacs don Leabhar Breitheanna a choinneáil ina
oifig nó ina hoifig.

(6) Tá aon duine i dteideal cuardach a dhéanamh san innéacs don
Leabhar Básanna agus san innéacs don Leabhar Breitheanna agus
cóip dheimhnithe d’iontráil i gceachtar den dá leabhar nó d’ítimí san
iontráil a fháil ar na téarmaí agus na coinníollacha céanna ar gach slí
maidir le táillí agus nithe eile atá infheidhme faoin Acht um Chlárú
Sibhialta, 2004 nó faoi aon achtachán eile i leith Chláir na
mBreitheanna agus na mBásanna.

(7) Beidh táillí is iníoctha faoi fho-alt (6) le bailiú agus le diúscairt
ar an modh céanna le táillí is iníoctha faoin Acht um Chlárú
Sibhialta, 2004.

Caibidil 9

Cionta agus Nochtadh Faisnéise

59.—(1) Beidh duine ciontach i gcion má aslaíonn sé nó sí aon
chomhalta den Gharda Síochána chun a chuid seirbhísí nó a cuid
seirbhísí a choinneáil siar nó chun sárú araíonachta a dhéanamh, nó
má dhéanann sé nó sí aon ghníomh atá ceaptha aon chomhalta den
Gharda Síochána a aslú amhlaidh.

(2) Aon duine atá ciontach i gcion faoi fho-alt (1), dlífear—
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(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €3,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €50,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

60.—(1) Beidh duine ciontach i gcion más rud é—

(a) go ndéanfaidh sé nó sí comhalta den Gharda Síochána a
phearsanú, nó

(b) go ndéanfaidh sé nó sí aon ráiteas nó gníomh atá ceaptha
chun a thabhairt le tuiscint go bréagach gur comhalta den
sórt sin é nó í.

(2) Aon duine atá ciontach i gcion faoi fho-alt (1), dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €3,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €50,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

61.—(1) Beidh duine ciontach i gcion más rud é gurb amhlaidh,
gan é nó í a bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Gharda
Síochána—

(a) go bhfuil ina sheilbh nó ina seilbh aon airceadal d’éide
Gharda nó aon trealamh a sholáthraítear do chomhalta
den Gharda Síochána agus nach féidir leis nó léi cuntas
sásúil a thabhairt i leith an t-airceadal nó an trealamh sin
a bheith ina sheilbh nó ina seilbh,

(b) go ndéanfaidh sé nó sí—

(i) gan cead Choimisinéir an Gharda a fháil, aon
airceadal d’éide Gharda a bhaineann le haon chéim
nó le haon chomhalta den Gharda Síochána a chur
air nó uirthi nó a chaitheamh, nó

(ii) gan leithscéal réasúnach, aon aithris ar airceadal nó
éide den sórt sin a chur air nó uirthi nó a
chaitheamh,

nó

(c) d’fhonn aon ghníomh a dhéanamh, nó a chur faoi deara
go ndéanfar aon ghníomh, nach mbeadh teideal aige nó
aici de réir dlí é a dhéanamh nó a chur faoi deara go
ndéanfar é as a údarás féin nó a húdarás féin, go
ndéanfaidh sé nó sí an t-ainm, an t-ainmniúchán nó an
tuairisc a bhaineann le haon chéim nó le haon chomhalta
den Gharda Síochána a ghlacadh chuige féin nó chuici
féin.

(2) Beidh duine ciontach i gcion más rud é, gan údarás dleathach,
go n-úsáidfidh sé nó sí, i dtaca le haon trádáil, gnó, slí bheatha nó
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gairm nó chun aon chríche eile, aon airceadal, trealamh nó feithicil
ina bhfuil nó ar a bhfuil aon suaitheantas nó armas sainiúil ina
sheilbh nó ina seilbh atá chomh cosúil sin le suaitheantas nó armas
an Gharda Síochána gur dóigh dó meabhlú a dhéanamh nó go
n-úsáidfidh sé nó sí aon airceadal, trealamh nó feithicil den sórt sin
i dtaca le haon trádáil, gnó, slí bheatha nó gairm nó chun aon
chríche eile.

(3) Aon duine atá ciontach i gcion faoin alt seo, dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €3,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €50,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(4) Ní choisceann aon ní san alt seo aon éide nó gléasadh a
chaitheamh sna cásanna seo a leanas—

(a) i dtaibhiúchán in amharclann, i scannán nó i gclár teilifíse
nó i meáin eile, nó

(b) le ceadú roimh ré ó Choimisinéir an Gharda, in áit phoiblí
i gcúrsa léiriú scannáin, teilifíse nó meán eile a
dhéanamh.

62.—(1) Aon duine is comhalta nó ba chomhalta den Gharda
Síochána nó is duine nó ba dhuine dá fhoireann shibhialtach nó atá
nó a bhí ar fostú faoi chonradh nó faoi shocrú eile chun obair a
dhéanamh leis an nGarda Síochána nó le haghaidh an Gharda
Síochána, ní nochtfaidh sé nó sí, sa Stát nó lasmuigh de, aon fhaisnéis
a bheidh faighte i gcúrsa dualgais de chuid oifig, fhostaíocht,
chonradh nó shocrú eile an duine sin a chomhall, más eol don duine
gur dóigh go mbeidh éifeacht dhochrach le nochtadh na faisnéise sin.

(2) Chun críoch an ailt seo, níl éifeacht dhochrach le nochtadh
faisnéise dá dtagraítear i bhfo-alt (1) mura rud é—

(a) go n-éascóidh sé déanamh ciona,

(b) go ndéanfaidh sé dochar do shlánchoimeád duine atá faoi
choimeád dleathach,

(c) go gcuirfidh sé bac ar chion a chosc, a bhrath nó a
imscrúdú,

(d) go gcuirfidh sé bac ar ghabháil nó ionchúiseamh ciontóra
amhrasta,

(e) go ndéanfaidh sé dochar do shlándáil aon chórais
cumarsáide de chuid an Gharda Síochána,

(f) go mbeidh de thoradh air go n-aithneofar duine—

(i) ar finné é nó í in imeacht coiriúil nó a mbeidh faisnéis
tugtha aige nó aici ar mhodh rúin do chomhalta den
Gharda Síochána, agus

(ii) nach bhfuil a chéannacht nó a céannacht ar eolas ag
an bpobal tráth an nochta,
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(g) go mbeidh de thoradh air go bhfoilseofar faisnéis—

(i) a bhaineann le duine ar finné ar chion é nó í, nó ar
íospartach ciona é nó í, agus

(ii) de chineál a d’fhágfadh gur dhóigh, dá bhfoilseofaí í,
go ndíspreagfaí an duine lena mbaineann an
fhaisnéis, nó aon duine eile, maidir le fianaise a
thabhairt nó cion a thuairisciú,

(h) go mbeidh de thoradh air go bhfoilseofar faisnéis
phearsanta agus gurb ionann é sin agus sárú
tromchúiseach gan údar ar cheart duine chun
príobháideachta,

(i) go scaoilfidh sé faisnéis a bheidh curtha ar fáil ar mhodh
rúin ag stát eile, ag eagraíocht idirnáisiúnta, ag seirbhís
póilíneachta eile nó ag seirbhís faisnéise, nó

(j) go ndéanfaidh sé dochar do chaidreamh idirnáisiúnta nó
do leasanna coigríche an Stáit, lena n-áirítear caidreamh
agus leasanna i leith Thuaisceart Éireann.

(3) Chun críche an ailt seo, toimhdeofar, mura gcruthófar a
mhalairt, gurb eol do dhuine gur dóigh go mbeadh éifeacht
dhochrach ag gabháil le nochtadh faisnéise dá dtagraítear i bhfo-alt
(1) dá mbeadh a fhios ag duine réasúnach, sna himthosca go léir, go
bhféadfadh an éifeacht sin a bheith ag gabháil le nochtadh na
faisnéise.

(4) Ní thoirmisceann fo-alt (1) ar dhuine faisnéis dá dtagraítear
san fho-alt sin a nochtadh más rud é, maidir leis an nochtadh—

(a) go ndéantar é—

(i) don Aire,

(ii) don Ard-Aighne,

(iii) don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí,

(iv) don Phríomh-Aturnae Stáit,

(v) don Bhiúró um Shócmhainní Coiriúla,

(vi) don Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste,

(vii) do Choimisiún an Ombudsman nó d’oifigeach don
Choimisiún,

(viii) do Chigireacht an Gharda Síochána nó d’oifigeach
don Chigireacht,

(ix) do na Coimisinéirí Ioncaim, nó

(x) do chomhalta de cheachtar Teach den Oireachtas i
gcás gurb iomchuí déanamh amhlaidh i ndáil le
comhlíonadh cuí fheidhmeanna an chomhalta.

(b) go ndéantar é do chúirt,

(c) go ndéantar é do bhinse arna cheapadh faoi na hAchtanna
um Binsí Fiosrúcháin (Fianaise), 1921 go 2002,

47

Cd.2 A.62



Cd.2 A.62

An lá bunaithe.

An Coimisiún
Ombudsman a
bhunú.

48

[Uimh. 20.] [2005.]Acht an Gharda Sı́ochána, 2005.

(d) go ndéantar é i gcúrsa agus de réir dhualgais oifig an duine
sin nó fhostaíocht an duine sin nó a dhualgas nó a dualgas
faoi chonradh nó faoi shocrú eile chun obair a dhéanamh
leis an nGarda Síochána nó le haghaidh an Gharda
Síochána,

(e) go n-údaraíonn Coimisinéir an Gharda é, nó

(f) go n-údaraítear ar shlí eile é le dlí.

(5) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1), beidh sé nó sí ciontach i
gcion agus dlitear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €3,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €50,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(6) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1) agus a fhaigheann aon
bhronntanas, comaoin nó buntáiste mar aslú chun an fhaisnéis lena
mbaineann an sárú a nochtadh nó mar luaíocht as nochtadh na
faisnéise sin nó ar shlí eile de thoradh an nochtadh sin a dhéanamh,
beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €3,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €75,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 7 mbliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(7) Maidir le forálacha an ailt seo, is forálacha iad i dteannta, agus
ní forálacha iad in ionad, fhorálacha an Achta um Rúin Oifigiúla,
1963.

(8) San alt seo, tá le “faisnéis phearsanta” an bhrí a thugtar dó le
halt 2(1) den Acht um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus folaíonn sé
faisnéis phearsanta a bhaineann le pearsa aonair éagtha.

CUID 3

Bunú agus Feidhmeanna Choimisiún Ombudsman an Gharda
Síochána

63.—Déanfaidh an tAire, le hordú, lá a cheapadh chun bheith ina
lá bunaithe chun críocha na Coda seo.

64.—(1) An lá bunaithe, beidh comhlacht corpraithe ar a
dtabharfar Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána nó, sa
Bhéarla, the Garda Síochána Ombudsman Commission, arna bhunú
chun na feidhmeanna a shanntar dó leis an Acht seo a chomhlíonadh.

(2) Tá comharbas suthain agus séala oifigiúil ag an gCoimisiún
Ombudsman faoina ainm corpraithe, agus—
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(a) féadfaidh sé agairt agus féadfar é a agairt ina ainm
corpraithe,

(b) féadfaidh sé talamh nó leas i dtalamh a fháil, a shealbhú
agus a dhiúscairt, agus

(c) féadfaidh sé aon mhaoin eile a fháil, a shealbhú agus a
dhiúscairt.

65.—(1) 3 chomhalta a bheidh ar an gCoimisiún Ombudsman, a
mbeidh gach duine díobh le ceapadh ag an Uachtarán—

(a) ar ainmniú ón Rialtas, agus

(b) tar éis do Dháil Éireann agus do Sheanad Éireann rúin a
rith lenar moladh iad a cheapadh.

(2) Déanfar duine de na comhaltaí a cheapadh ina chathaoirleach
nó ina cathaoirleach.

(3) Is bean a bheidh in aon duine amháin ar a laghad de na 3
chomhalta agus is fear a bheidh in aon duine amháin ar a laghad
díobh.

(4) Le linn don Rialtas breithniú a dhéanamh maidir le duine a
ainmniú chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Choimisiún
Ombudsman, deimhneoidh an Rialtas dó féin go bhfuil an taithí chuí,
na cáilíochtaí cuí, an oiliúint chuí nó an saineolas cuí ag an duine
chun go gceapfar é nó í chun comhlachta ag a bhfuil feidhmeanna
an Choimisiúin.

(5) Féadfar aon duine a shealbhaíonn oifig bhreithiúnach in
uaschúirt a cheapadh ina Chathaoirleach nó ina Cathaoirleach ar an
gCoimisiún Ombudsman, le toiliú uaidh nó uaithi, gan scaradh leis
an oifig sin ach, mura bhforáiltear a mhalairt le téarmaí an
cheapacháin, ní cheanglófar air nó uirthi, fad a bheidh sé nó sí ina
chomhalta nó ina comhalta, dualgais mar shealbhóir na hoifige
breithiúnaí sin a chomhall faoi reacht.

(6) Beidh éifeacht le Sceideal 4 i gcás go ndéanfar duine a
shealbhaíonn oifig bhreithiúnach in uaschúirt a cheapadh ina
chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gCoimisiún Ombudsman.

(7) Ní bheidh duine inainmnithe nó incheaptha faoin alt seo más
rud é—

(a) gur comhalta é nó í de cheachtar Teach den Oireachtas,

(b) go bhfuil sé nó sí, faoi rialacha nós imeachta Pharlaimint
na hEorpa, i dteideal suí sa Pharlaimint sin,

(c) gur comhalta d’údarás áitiúil é nó í, nó

(d) go bhfuil sé nó sí, nó go raibh sé nó sí, ina chomhalta nó
ina comhalta den Gharda Síochána.

(8) Tiocfaidh na chéad cheapacháin chun an Choimisiúin
Ombudsman in éifeacht ar an lá bunaithe.

(9) I gcás nach bhfuil an cathaoirleach ábalta, go sealadach,
dualgais na hoifige a chomhall, cinnfidh an 2 chomhalta eile cén
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duine acu a ghníomhóidh in ionad an chathaoirligh, ar feadh iomlán
na tréimhse neamhábaltachta nó ar feadh cuid di.

(10) Fad a bheidh comhalta ag gníomhú in áit an chathaoirligh
faoi fho-alt (9) déanfar tagairtí san Acht seo do chathaoirleach an
Choimisiúin Ombudsman a léamh mar thagairtí don chomhalta sin.

66.—(1) Faoi réir alt 68, sealbhóidh comhalta den Choimisiún
Ombudsman oifig ar feadh na tréimhse a chinnfidh an Rialtas tráth
an cheaptha, ar tréimhse í is faide ná 3 bliana ach nach faide ná
6 bliana.

(2) Beidh comhalta in-athcheaptha i gcomhair an dara téarma.

(3) Sealbhaíonn comhalta oifig ar na téarmaí agus na
coinníollacha a bhaineann le luach saothair (lena n-áirítear liúntais i
leith caiteachas, sochar comhchineáil agus aoisliúntais) nó le nithe
eile a chinnfidh an Rialtas tráth an cheaptha nó an athcheaptha.

(4) Féadfaidh an Coimisiún Ombudsman gníomhú d’ainneoin
folúntas amháin nó níos mó a bheith ann i measc a chomhaltaí, lena
n-áirítear folúntas a fhágann nach bhfuil alt 65(3) á chomhlíonadh.

(5) Aon uair a tharlóidh folúntas i gcomhaltas an Choimisiúin
Ombudsman de dhroim comhalta d’éirí as, a chur as oifig nó d’fháil
bháis, líonfar an folúntas trí cheapachán a dhéanamh ar an modh a
shonraítear in alt 65.

(6) I gcás comhalta a cheapfar chun folúntas a líonadh de dhroim
comhalta d’éirí as, a chur as oifig nó d’fháil bháis, sealbhóidh an
comhalta a cheapfar amhlaidh oifig ar feadh a mbeidh fágtha de
théarma oifige an chomhalta a mbeidh a ionad nó a hionad á
ghlacadh aige nó aici.

67.—(1) Is iad cuspóirí an Choimisiúin Ombudsman—

(a) a chinntiú go gcomhlíontar a fheidhmeanna ar mhodh
éifeachtach éifeachtúil agus ar dhóigh atá cothrom go
hiomlán do gach duine atá bainteach le gearáin agus
imscrúduithe faoi Chuid 4 maidir le hiompar comhaltaí
den Gharda Síochána, agus

(b) muinín an phobail sa phróiseas chun na gearáin sin a
réiteach a chur chun cinn.

(2) Is iad feidhmeanna an Choimisiúin Ombudsman—

(a) gearáin arna ndéanamh ag daoine den phobal a bhaineann
le hiompar comhaltaí den Gharda Síochána a ghlacadh,

(b) na dualgais a shanntar dó faoi Chuid 4 i ndáil leis na
gearáin sin a chomhall agus na cumhachtaí a shanntar dó
faoi Chuid 4 i ndáil leis na gearáin sin a fheidhmiú,

(c) treoirlínte a eisiúint i leith earnálacha áirithe gearán a
réiteach go neamhfhoirmiúil faoi alt 90 agus rialacha nóis
imeachta a dhéanamh le haghaidh imscrúduithe faoi alt
95,

(d) torthaí a imscrúduithe faoi Chuid 4 a thuairisciú do
Choimisinéir an Gharda, agus i gcásanna cuí, don
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Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí agus, má thuairiscíonn sé
cásanna don Stiúrthóir, cóip de gach comhad
imscrúdaithe a chur chuige nó chuici,

(e) imscrúduithe eile ar nithe a bhaineann le hiompar
comhaltaí den Gharda Síochána a sheoladh de réir alt
102,

(f) cleachtais, beartais agus nósanna imeachta an Gharda
Síochána a scrúdú de réir alt 106,

(g) prótacail a tharraingt suas i gcomhar le Coimisinéir an
Gharda de réir alt 108, agus

(h) aon dualgais eile a chomhall agus aon chumhachtaí eile a
fheidhmiú, ar dualgais agus cumhachtaí iad a shanntar dó
faoin Acht seo.

(3) Tá ag an gCoimisiún Ombudsman na cumhachtaí uile is gá
chun a fheidhmeanna faoin Acht seo a chomhlíonadh nó a ghabhann
le comhlíonadh na bhfeidhmeanna sin.

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

(5) Déanfaidh cathaoirleach an Choimisiúin Ombudsman
oifigigh, riaradh agus gnó an Choimisiúin a bhainistiú agus a rialú
i gcoitinne.

68.—(1) Féadfaidh comhalta den Choimisiún Ombudsman éirí as
oifig aon tráth trí litir a bheidh dírithe chun an Uachtaráin, agus cóip
di dírithe chun an Aire, agus beidh éifeacht leis an éirí as ar an dáta
ar a bhfaighidh an tUachtarán an litir.

(2) Féadfaidh an tUachtarán comhalta den Choimisiún
Ombudsman a chur as oifig, ach sin mar gheall ar mhí-iompar
sonraithe nó mar gheall ar éagumas, agus tar éis do Dháil Éireann
agus do Sheanad Éireann rúin a rith lenar éilíodh an comhalta a chur
as oifig, agus mar gheall air sin amháin.

(3) Scoirfidh duine de bheith ina chomhalta nó ina comhalta den
Choimisiún Ombudsman a luaithe—

(a) a ainmneofar mar chomhalta de Sheanad Éireann é nó í,

(b) a thoghfar mar chomhalta de cheachtar Teach den
Oireachtas nó de Pharlaimint na hEorpa é nó í,

(c) a mheasfar, de bhun Chuid XIII den Dara Sceideal a
ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na
hEorpa, 1997, é nó í a bheith tofa chun Parlaimint na
hEorpa chun folúntas a líonadh, nó

(d) a thiocfaidh sé nó sí chun bheith ina chomhalta nó ina
comhalta d’údarás áitiúil.

69.—(1) Soláthróidh an Coimisiún Ombudsman séala dó féin a
luaithe is indéanta tar éis a bhunaithe.

(2) Ní mór séala an Choimisiúin Ombudsman a fhíordheimhniú
le síniú na ndaoine seo a leanas—
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(a) comhalta den Choimisiún, agus

(b) oifigeach don Choimisiún a bheidh údaraithe aige chun
gníomhú chuige sin.

(3) Tabharfar aird bhreithiúnach ar shéala an Choimisiúin
Ombudsman agus glacfar i bhfianaise gach doiciméad a
airbheartóidh gur ionstraim é a rinne an Coimisiún agus a bheith
séalaithe lena shéala (a airbheartóidh a bheith fíordheimhnithe de
réir an ailt seo) agus measfar gurb í an ionstraim sin í gan chruthúnas
mura suífear a mhalairt.

70.—(1) 2 chomhalta is córam do chruinniú den Choimisiún
Ombudsman.

(2) Déanfar gach ceist ag cruinniú den Choimisiún Ombudsman
a chinneadh le tromlach vótaí na gcomhaltaí a bheidh i láthair agus
a vótálfaidh ar an gceist.

(3) I gcás comhionannais vótaí, beidh an dara vóta nó vóta réitigh
ag an gcathaoirleach nó ag an gcomhalta eile a bheidh i gceannas ag
an gcruinniú.

(4) Faoi réir an Achta seo, féadfaidh an Coimisiún Ombudsman
a nósanna imeachta féin a rialáil.

71.—(1) Féadfaidh an Coimisiún Ombudsman cibé líon daoine a
cheadóidh an tAire le toiliú an Aire Airgeadais a cheapadh mar
oifigigh dó.

(2) Cinnfidh an Coimisiún Ombudsman gráid a chuid oifigeach
agus an líon oifigeach i ngach grád, de réir mar a cheadóidh an tAire
le toiliú an Aire Airgeadais.

(3) Is státseirbhísigh i Státseirbhís an Stáit oifigigh don
Choimisiún Ombudsman.

(4) Is é an Coimisiún Ombudsman an t-údarás iomchuí (de réir
bhrí Acht Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse, 1956 agus Achtanna
Rialaithe na Státseirbhíse, 1956 go 1996) i ndáil lena chuid oifigeach.

72.—(1) Féadfar aon chomhalta d’fhoireann na Roinne Dlí agus
Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí atá ag gabháil do
dhualgais sa Bhord um Ghearáin i gcoinne an Gharda Síochána ar
an lá bunaithe a ainmniú le hordú ón Aire agus, tar éis aon
chomhalta den sórt sin a ainmniú amhlaidh, aistreofar é nó í chuig
an gCoimisiún Ombudsman agus tiocfaidh sé nó sí chun bheith ina
oifigeach nó ina hoifigeach don Choimisiún Ombudsman.

(2) Sula ndéanfaidh an tAire ordú chun críche fho-alt (1),
déanfaidh sé nó sí—

(a) fógra a thabhairt i scríbhinn d’aon cheardchumann nó
comhlachas foirne aitheanta lena mbaineann á rá go
mbeartaíonn an tAire déanamh amhlaidh, agus

(b) laistigh den achar ama a bheidh sonraithe san fhógra, aon
uiríll arna ndéanamh ag an gceardchumann sin nó ag an
gcomhlachas foirne sin i ndáil leis an ní a bhreithniú.
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(3) Beidh éifeacht le Sceideal 2 i ndáil le foireann a aistreofar
faoin alt seo.

73.—(1) Aon duine a cheapfar, nó a thiocfaidh chun bheith, ina
oifigeach nó ina hoifigeach don Choimisiún Ombudsman faoi alt 71
nó 72 nó a ndéanfaidh an Coimisiún Ombudsman é nó í a fhruiliú
faoi alt 74, féadfaidh an Coimisiún é nó í a ainmniú i scríbhinn chun
feidhmeanna a chomhlíonadh faoi aon fhorálacha de Chuid 4 a
bheidh sonraithe san ionstraim ainmniúcháin.

(2) Déanfaidh an Coimisiún Ombudsman cárta barántais a
sholáthar do gach duine a ainmneofar faoin alt seo, ar cárta é lena
n-aithneofar an duine agus lena sonrófar na forálacha de Chuid 4 ar
i ndáil leo a údaraítear an duine chun feidhmeanna a chomhlíonadh.

(3) Déanfaidh aon duine dá soláthrófar cárta barántais é a
thabhairt leis nó léi gach tráth le linn feidhmeanna faoi Chuid 4 a
chomhlíonadh agus, má iarrtar air nó uirthi é, déanfaidh sé nó sí an
cárta a thabhairt ar aird lena iniúchadh.

74.—(1) Féadfaidh an Coimisiún Ombudsman, d’fhonn a
fheidhmeanna faoin Acht seo a chomhlíonadh, socruithe a
dhéanamh mar a leanas, ar socruithe iad a dhéanfar:

(a) i gcomhar le Coimisinéir an Gharda chun comhaltaí den
Gharda is ísle ná céim Choimisinéir an Gharda a fhruiliú,
ar comhaltaí iad a mbeidh iarratas déanta chuig an
gCoimisinéir acu chun go ndéanfaí iad a bhreithniú le
haghaidh seirbhíse faoin socrú sin;

(b) i gcomhar le haon seirbhís póilíneachta lasmuigh den Stát
chun oifigigh phóilíneachta ón tseirbhís sin a fhruiliú;

(c) i gcomhar le haon chomhlacht eile chun daoine eile a
fhruiliú.

(2) Féadfar a fhoráil le socruithe faoi fho-alt (1) go bhfruileofar na
daoine lena mbaineann (ar conradh nó ar shlí eile) ar feadh tréimhse
seirbhíse sealadaí leis an gCoimisiún Ombudsman.

(3) I gcás go ndéanfaidh an Coimisiún Ombudsman duine é is
comhalta den Gharda Síochána nó de sheirbhís póilíneachta eile agus
a fhruilítear faoin alt seo ar feadh tréimhse seirbhíse sealadaí leis an
gCoimisiún a ainmniú chun imscrúdú a sheoladh faoi alt 98 nó faoin
alt sin arna chur chun feidhme le halt 102, níl ag an duine sin, i ndáil
leis an imscrúdú sin, ach na cumhachtaí, na díolúintí agus na
pribhléidí a thugtar agus na dualgais a fhorchuirtear faoi ailt 98
agus 99.

(4) Le linn tréimhse seirbhíse sealadaí leis an gCoimisiún
Ombudsman, ní bheidh comhalta den Gharda Síochána faoi réir
stiúradh nó rialú Choimisinéir an Gharda, ach—

(a) beidh an comhalta i dteideal leanúint d’íocaíocht a fháil
mar chomhalta den Gharda Síochána,

(b) measfar, maidir le seirbhís an chomhalta leis an
gCoimisiún, gur seirbhís leis an nGarda Síochána chun
críocha pinsin, sinsearachta agus ardaithe céime í, agus
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(c) beidh an comhalta i dteideal cúiteamh a éileamh faoi na
hAchta Gárda Síochána (Cúiteamh), 1941 agus 1945 i
leith díobhálacha mailíseacha a bhain dó nó di i gcúrsa
dualgais leis an gCoimisiún a chomhall nó i ndáil le
comhall na ndualgas sin.

75.—(1) Faoi réir fho-alt (2), féadfaidh cathaoirleach an
Choimisiúin Ombudsman aon cheann d’fheidhmeanna an
Choimisiúin faoin Acht seo, lena n-áirítear a chuid feidhmeanna faoi
Chuid 4, a tharmligean i scríbhinn chuig duine amháin, nó níos mó,
díobh seo a leanas—

(a) a chomhaltaí nó a oifigigh, nó

(b) na daoine a fhruileofar faoi alt 74.

(2) Ní fhéadfar feidhmeanna faoi ailt 99 agus 108 a tharmligean
chuig aon duine seachas comhalta den Choimisiún Ombudsman.

(3) Maidir le tarmligean faoin alt seo—

(a) féadfaidh baint a bheith aige le feidhm a chomhlíonadh, i
gcoitinne nó i gcás áirithe nó in aicme cáis áirithe nó i
leith ní áirithe,

(b) féadfar é a dhéanamh faoi réir coinníollacha nó srianta,
agus

(c) féadfaidh an Coimisiún Ombudsman é a chúlghairm nó a
athrú aon tráth.

(4) Ní choiscfidh tarmligean feidhme ar an gCoimisiún
Ombudsman an fheidhm a chomhlíonadh.

(5) I gcás go ndéanfar feidhmeanna an Choimisiúin Ombudsman
faoi fhoráil den Acht seo a tharmligean chuig duine, déanfar aon
tagairtí san fhoráil sin don Choimisiún a léamh mar thagairtí don
duine sin.

(6) Maidir le haon ghníomh nó ní a a dhéanfaidh duine de bhun
tarmligin faoin alt seo, beidh an fheidhm chéanna aige agus an
éifeacht chéanna leis amhail is dá mba é an Coimisiún Ombudsman
a rinne é.

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

77.—(1) Déanfaidh an Coimisiún Ombudsman na cuntais go léir
is cuí agus is gnáth ar airgead a gheobhaidh nó a chaithfidh sé, lena
n-áirítear cuntas ioncaim agus caiteachais agus clár comhardaithe,
a choimeád i cibé foirm, agus i leith cibé tréimhsí cuntasaíochta, a
cheadóidh an tAire le toiliú an Aire Airgeadais.

(2) Tráth nach déanaí ná 3 mhí tar éis dheireadh na tréimhse
cuntasaíochta lena mbaineann na cuntais, déanfaidh an Coimisiún
Ombudsman cuntais a choimeádfar faoin alt seo a chur faoi bhráid
an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh.
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(3) Díreach tar éis an iniúchta, déanfaidh an Coimisiún
Ombudsman cóipeanna de na nithe seo a leanas a thíolacadh don
Aire—

(a) na cuntais iniúchta, lena n-áirítear an cuntas ioncaim agus
caiteachais, an clár comhardaithe agus cibé cuntais eile
(más ann) a choimeádfar faoin alt seo agus a ordóidh an
tAire tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Airgeadais,
agus

(b) tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar na
cuntais.

(4) A luaithe is indéanta tar éis thíolacadh na gcuntas iniúchta
agus thuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, cuirfidh an
tAire faoi deara cóipeanna díobh a leagan faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas.

78.—(1) Déanfaidh comhalta den Choimisiún Ombudsman a
bheidh ainmnithe aige chuige sin, aon uair a cheanglóidh an Coiste
um Chuntais Phoiblí air nó uirthi déanamh amhlaidh, fianaise a
thabhairt don Choiste sin maidir leis na nithe seo a leanas—

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

(b) barainneacht agus éifeachtúlacht an Choimisiúin i dtaca le
húsáid a acmhainní,

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

(d) aon ní a dhéanann difear don Choimisiún agus dá
dtagrófar—

(i) i dtuarascáil speisialta ón Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste faoi alt 11(2) d’Acht an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste (Leasú), 1993, nó

(ii) in aon tuarascáil eile ón Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste a leagfar faoi bhráid Dháil Éireann a mhéid a
bhainfidh an tuarascáil le ní a shonraítear in aon
cheann de mhíreanna (a) go (c).

(2) Ní dhéanfaidh comhalta den Choimisiún Ombudsman a
thabharfaidh fianaise faoin alt seo—

(a) ceist a chur nó tuairim a nochtadh i dtaobh thuillteanais
aon bheartais de chuid an Rialtais nó de chuid Aire den
Rialtas nó i dtaobh thuillteanais chuspóirí an bheartais
sin, ná

(b) faisnéis a sholáthar a d’fhéadfadh déanamh ciona a éascú,
dochar a dhéanamh d’imscrúdú coiriúil nó
d’ionchúiseamh coiriúil nó sábháilteacht duine a chur i
mbaol.
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79.—(1) San alt seo, ciallaíonn “coiste”—

(a) coiste arna cheapadh ag ceachtar Teach den Oireachtas nó
ag dhá Theach an Oireachtais i gcomhar (seachas an
Coiste um Chuntais Phoiblí, an Coiste um Leasanna
Chomhaltaí Dháil Éireann nó an Coiste um Leasanna
Chomhaltaí Sheanad Éireann), nó

(b) fochoiste de chuid coiste arna mhíniú i mír (a).

(2) Faoi réir fho-alt (3), freastalóidh comhalta den Choimisiún
Ombudsman a bheidh ainmnithe aige chuige sin, ar iarraidh i
scríbhinn a fháil ó choiste, os comhair an choiste chun cuntas a
thabhairt ar riaradh ginearálta an Choimisiúin.

(3) Ní cheanglófar ar an gcomhalta den Choimisiún Ombudsman
cuntas a thabhairt os comhair coiste maidir le haon ní atá, nó ar
dóigh dó a bheith, ina ábhar d’imeachtaí os comhair cúirte nó binse
sa Stát.

(4) Déanfaidh an comhalta den Choimisiún Ombudsman, i gcás
gurb é a thuairim nó a tuairim go bhfuil feidhm ag fo-alt (3) maidir
le ní a n-iarrfar air nó uirthi cuntas a thabhairt ina leith os comhair
coiste, an tuairim sin agus na cúiseanna atá leis an tuairim a chur in
iúl don Choiste.

(5) Ní mór an fhaisnéis a éilítear faoi fho-alt (4) a thabhairt don
choiste i scríbhinn, mura rud é go dtabharfar í nuair a bheidh an
comhalta den Choimisiún Ombudsman os comhair an choiste.

(6) Más rud é, ar thuairim an chomhalta den Choimisiún
Ombudsman i dtaobh an ní a bheith curtha in iúl do choiste, go
gcinnfidh an coiste gan a iarraidh i ndáil leis an ní a tharraingt siar,
féadfaidh an Ard-Chúirt, ar iarratas a fháil faoi fho-alt (7), a
chinneadh an amhlaidh go bhfuil feidhm ag fo-alt (3) maidir leis an
ní.

(7) Féadfaidh an Coimisiún Ombudsman nó an coiste iarratas a
dhéanamh ar mhodh achomair chun na hArd-Chúirte ar chinneadh
faoi fho-alt (6), ach sin i gcás go ndéanfar an t-iarratas laistigh de 21
lá tar éis an dáta ar a ndéanfar breith an choiste gan a iarraidh a
tharraingt siar a chur in iúl don chomhalta den Choimisiún, agus sa
chás sin amháin.

(8) Go dtí go gcinnfear iarratas faoi fho-alt (7), ní fhreastalóidh
an comhalta den Choimisiún Ombudsman os comhair an choiste
chun cuntas a thabhairt ar an ní is ábhar don iarratas.

(9) Má chinneann an Ard-Chúirt go bhfuil feidhm ag fo-alt (3)
maidir leis an ní, déanfaidh an coiste a iarraidh a tharraingt siar a
mhéid a bhaineann sí leis an ní, ach má chinneann an Ard-Chúirt
nach bhfuil feidhm ag fo-alt (3), freastalóidh an comhalta den
Choimisiún Ombudsman os comhair an choiste chun cuntas a
thabhairt ar an ní.

(10) Ní dhéanfaidh comhalta den Choimisiún Ombudsman, le linn
dualgais faoin alt seo a chomhall—

(a) ceist a chur nó tuairim a nochtadh i dtaobh thuillteanais
aon bheartais de chuid an Rialtais nó de chuid Aire den
Rialtas nó i dtaobh thuillteanais chuspóirí an bheartais
sin, ná
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(b) faisnéis a sholáthar a d’fhéadfadh déanamh ciona a éascú,
dochar a dhéanamh d’imscrúdú coiriúil nó
d’ionchúiseamh coiriúil nó sábháilteacht duine a chur i
mbaol.

80.—(1) Déanfaidh an Coimisiún Ombudsman, tráth nach déanaí
ná an 31 Márta gach bliain, tuarascáil maidir lena chuid
gníomhaíochtaí sa bhliain díreach roimhe sin a chur faoi bhráid an
Aire.

(2) Déanfaidh an Coimisiún Ombudsman, laistigh de 2 bhliain ó
dháta a bhunaithe, tuarascáil a chur faoi bhráid an Aire maidir leis
na nithe seo a leanas—

(a) éifeachtacht an Choimisiúin, agus

(b) leordhóthanacht na bhfeidhmeanna a shanntar dó leis an
Acht seo.

(3) Féadfaidh moltaí chun éifeachtacht an Choimisiúin
Ombudsman a fheabhsú a bheith i dtuarascáil a chuirfear faoi bhráid
an Aire faoi fho-alt (2).

(4) Déanfaidh an Coimisiún Ombudsman, i ndeireadh gach
tréimhse 5 bliana dar tosach dáta a bhunaithe, tuarascáil ina ndéanfar
athbhreithniú ar chomhlíonadh ginearálta a fheidhmeanna sna 5
bliana roimhe sin a chur faoi bhráid an Aire.

(5) Féadfaidh an Coimisiún Ombudsman aon tuarascálacha eile a
thabhairt is dóigh leis is cuí chun aird an Aire a tharraingt ar nithe
a bheidh tagtha ar iúl an Choimisiúin agus ar ceart, ina thuairim, iad
a bheith ina n-ábhar do thuarascáil speisialta don Aire mar gheall ar
a dtromaíocht nó mar gheall ar imthosca eisceachtúla eile.

(6) A luaithe is indéanta tar éis tuarascáil a fháil faoin alt seo,
cuirfidh an tAire faoi deara cóip den tuarascáil a leagan faoi bhráid
gach Tí den Oireachtas.

81.—(1) Aon duine is comhalta nó ba chomhalta den Choimisiún
Ombudsman, nó is oifigeach nó ba oifigeach dó, nó atá nó a bhí ar
fostú faoi chonradh nó faoi shocrú eile ag an gCoimisiún, ní
dhéanfaidh sé nó sí, sa Stát nó lasmuigh de, faisnéis a nochtadh a
bheidh faighte le linn dualgais oifig an duine sin, nó dualgais a
chonartha nó a conartha nó a shocraithe nó a socraithe eile leis an
gCoimisiún, a chomhall más dóigh go mbeidh éifeacht dhochrach leis
an nochtadh.

(2) Chun críche an ailt seo, níl éifeacht dhochrach le nochtadh
faisnéise dá dtagraítear i bhfo-alt (1) mura rud é—

(a) go gcuirfidh sé bac ar imscrúdú faoi Chuid 4 nó go
ndéanfaidh sé dochar ar shlí eile do chomhlíonadh
éifeachtach fheidhmeanna an Choimisiúin Ombudsman,

(b) go mbeidh de thoradh air go n-aithneofar duine—

(i) is gearánach nó is ábhar gearáin, agus

(ii) nach bhfuil a chéannacht nó a céannacht ar eolas ag
an bpobal tráth an nochta,
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(c) go mbeidh de thoradh air go bhfoilseofar faisnéis—

(i) a bhaineann le duine is gearánach nó is ábhar gearáin
nó a thug fianaise don Choimisiún Ombudsman,
agus

(ii) de chineál a d’fhágfadh gur dhóigh, dá bhfoilseofaí í,
go ndíspreagfaí an duine lena mbaineann an
fhaisnéis nó aon duine eile maidir le gearán a
thuairisciú nó fianaise a thabhairt don Choimisiún
Ombudsman,

nó

(d) go mbeidh de thoradh air go ndéanfar faisnéis phearsanta
(arna míniú san Acht um Shaoráil Faisnéise), is faisnéis a
bheidh faighte i gcúrsa imscrúdaithe, a fhoilsiú agus gurb
ionann an foilsiú sin agus sárú tromchúiseach gan údar ar
cheart duine chun príobháideachta.

(3) Chun críche an ailt seo, toimhdeofar, mura gcruthófar a
mhalairt, gurb eol do dhuine gur dóigh go mbeadh éifeacht
dhochrach ag gabháil le nochtadh faisnéise dá dtagraítear i bhfo-alt
(1) dá mbeadh duine réasúnach, sna himthosca uile, ar an eolas go
bhféadfadh an éifeacht sin a bheith ag gabháil le nochtadh na
faisnéise.

(4) Ní thoirmisceann fo-alt (1) ar dhuine faisnéis dá dtagraítear
san fho-alt sin a nochtadh más rud é, maidir leis an nochtadh—

(a) go ndéanfar é—

(i) do Choimisinéir an Gharda Síochána,

(ii) don Aire,

(iii) don Ard-Aighne,

(iv) don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí,

(v) don Phríomh-Aturnae Stáit,

(vi) don Bhiúró um Shócmhainní Coiriúla,

(vii) don Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste,

(viii) do Chigireacht an Gharda Síochána nó d’oifigeach
don Chigireacht,

(ix) do na Coimisinéirí Ioncaim, nó

(x) do chomhalta de cheachtar Teach den Oireachtas i
gcás gurb iomchuí déanamh amhlaidh i ndáil le
comhlíonadh cuí fheidhmeanna an chomhalta sin,

(b) go ndéanfar é faoi Chuid 4 do dhuine—

(i) i ndáil le gearán arna dhéanamh ag an duine, nó

(ii) i ndáil le himscrúdú maidir leis an duine,

(c) go ndéanfar é do chúirt,
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(d) go ndéanfar é do bhinse a bheidh ceaptha faoi na
hAchtanna um Binsí Fiosrúcháin (Fianaise), 1921 go 2002
nó do choimisiún imscrúdúcháin arna bhunú faoin Acht
um Choimisiúin Imscrúdúcháin, 2004,

(e) go ndéanfar é i gcúrsa, agus de réir, dhualgais oifig nó
fhostaíocht an duine sin nó a dhualgas nó a dualgas faoi
chonradh nó faoi shocrú eile chun obair a dhéanamh leis
an gCoimisiún Ombudsman nó lena aghaidh,

(f) go n-údaróidh an Coimisiún Ombudsman é, nó

(g) go n-údarófar ar shlí eile é le dlí.

(5) Aon duine a sháróidh fo-alt (1), beidh sé nó sí ciontach i gcion
agus dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €3,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €50,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(6) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1) agus a fhaigheann aon
bhronntanas, comaoin nó buntáiste mar aslú chun an fhaisnéis lena
mbaineann an sárú a nochtadh nó mar luaíocht as nochtadh na
faisnéise sin nó ar shlí eile de thoradh an nochtadh sin a dhéanamh,
beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €3,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €75,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 7 mbliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(7) Maidir le forálacha an ailt seo, is forálacha iad i dteannta, agus
ní forálacha iad in ionad, fhorálacha an Achta um Rúin Oifigiúla,
1963.

CUID 4

Gearáin, Imscrúduithe agus Nósanna Imeachta eile

82.—(1) Sa Chuid seo, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn “gearán inghlactha” gearán a gcinnfidh an Coimisiún
Ombudsman ina leith faoi alt 87 go bhfuil sé inghlactha;

ciallaíonn “sárú araíonachta” iompar a shonraítear i Sceideal 5;

ciallaíonn “gearánach”—

(a) duine a dhéanann gearán,

(b) duine ar thar a cheann nó thar a ceann a dhéantar
gearán, agus
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(c) i gcás go ndéanann duine gearán thar ceann duine eile,
agus údarú aige nó aici faoi alt 83 déanamh amhlaidh, an
duine údaraithe.

folaíonn “iompar” aon ghníomh nó neamhghníomh agus folaíonn
tagairt do tharlú aon iompair gníomh a dhéanamh nó a fhágáil gan
déanamh;

ciallaíonn “imeacht araíonachta” imeacht a sheoltar de réir na
Rialachán Araíonachta;

folaíonn “Coimisinéir an Gharda” Leas-Choimisinéir den Gharda nó
Coimisinéir Cúnta den Gharda a bheidh ag gníomhú in áit
Choimisinéir an Gharda faoi alt 32;

ní fholaíonn “comhalta den Gharda Síochána” Coimisinéir an
Gharda;

ciallaíonn “duine den phobal” duine seachas comhalta den Gharda
Síochána nó Coimisinéir an Gharda;

ciallaíonn “mí-iompar” iompar ar cion nó sárú araíonachta é;

ciallaíonn “díobháil thromchúiseach” gortú—

(a) is bun le priacal substaintiúil báis,

(b) is cúis le máchailiú tromchúiseach, nó

(c) is cúis le luaineacht an choirp ina iomláine nó feidhm aon
bhaill nó orgáin áirithe den chorp a chailleadh nó lagú
go substaintiúil.

(2) Aon tagairt in aon fhoráil den Chuid seo d’oifigeach
ainmnithe don Choimisiún Ombudsman, is tagairt í do dhuine a
bheidh ainmnithe faoi alt 73 chun feidhmeanna faoin bhforáil den
Chuid seo a chomhlíonadh.

83.—(1) Faoi réir alt 84, féadfaidh aon duine díobh seo a leanas
gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún Ombudsman, ar gearán é a
bhaineann le haon iompar de chuid comhalta den Gharda Síochána
a líomhnaítear gur mí-iompar é—

(a) duine den phobal a ndéanann an t-iompar difear díreach
dó nó di nó is finné ar an iompar, nó

(b) aon duine eile thar ceann an duine sin den phobal, má
thoilíonn an duine den phobal ar thar a cheann nó thar a
ceann a dhéantar an gearán, i scríbhinn nó ó bhéal, leis
an ngearán a dhéanamh, nó más rud é, mar gheall ar aois
nó ar bhail mheabhrach nó choirp, go bhfuil sé nó sí
neamhinniúil ar thoiliú a thabhairt.

(2) Féadfar an gearán a dhéanamh go díreach leis an gCoimisiún
Ombudsman nó trína lua le duine díobh seo a leanas nó trína
thabhairt dó nó di nó trína a chur chuige nó chuici—

(a) Coimisinéir an Gharda,

(b) aon chomhalta den Gharda Síochána i stáisiún Garda
Síochána, nó
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(c) comhalta ag a bhfuil céim ardcheannfoirt nó níos airde in
áit seachas stáisiún Garda Síochána,

lena chur ar aghaidh faoi alt 85 chuig an gCoimisiún
Ombudsman.

(3) Féadfar gearán a dhéanamh go díreach leis an gCoimisiún
Ombudsman trína lua le hoifigeach don Choimisiún nó trína
thabhairt d’oifigeach don Choimisiún nó do chomhalta den
Choimisiún nó trína chur chuig oifigeach don Choimisiún.

84.—(1) Ní mór gearán a dhéanamh laistigh den tréimhse 6 mhí
dar tosach dáta an iompair is cúis leis an ngearán nó laistigh d’aon
fhadú ar an tréimhse sin a cheadófar faoi fho-alt (2).

(2) Féadfaidh an Coimisiún Ombudsman an teorainn ama chun
gearán a dhéanamh a fhadú má mheasann sé go bhfuil cúiseanna
maithe ann chun dhéanamh amhlaidh.

(3) Measfar gearán a bheith déanta a luaithe a bheidh sé faighte—

(a) ag an gCoimisiún Ombudsman, má dhéantar go díreach
leis an gCoimisiún é, nó

(b) ag Coimisinéir an Gharda nó ag comhalta den Gharda
Síochána, má ndéantar é trína lua, trína thabhairt nó trína
chur mar a thuairiscítear in alt 83(2), lena chur ar aghaidh
chuig an gCoimisiún.

85.—(1) Nuair a fhaigheann Coimisinéir an Gharda nó comhalta
den Gharda Síochána gearán faoi alt 83(2), déanfaidh sé nó sí
láithreach—

(a) an gearán, agus an dáta agus an t-am a fuarthas é, a
thaifeadadh,

(b) admháil i scríbhinn á rá go bhfuarthas é a thabhairt don
ghearánach, agus

(c) cóip den ghearán nó, mura ndearnadh an gearán i
scríbhinn, cóip den taifead ar an ngearán, a chur ar
aghaidh chuig an gCoimisiún Ombudsman.

(2) Más le comhalta den Gharda Síochána i stáisiún Garda
Síochána a dhéantar an gearán, cinnteoidh an comhalta atá i
gceannas an stáisiúin an tráth a fhaightear an gearán, go ndéantar an
méid seo a leanas—

(a) fógra faoin ngearán a thabhairt do Choimisinéir an
Gharda, agus

(b) cóip den ghearán nó, mura ndearnadh an gearán i
scríbhinn, cóip den taifead ar an ngearán, a chur chuig
Coimisinéir an Gharda.

(3) Más le comhalta ag a bhfuil céim ardcheannfoirt nó níos airde
in áit seachas stáisiún Garda Síochána a dhéantar an gearán,
cinnteoidh an comhalta sin go ndéantar an méid seo a leanas—

(a) fógra faoin ngearán a thabhairt do Choimisinéir an
Gharda, agus
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(b) cóip den ghearán nó, mura ndearnadh an gearán i
scríbhinn, cóip den taifead ar an ngearán, a chur chuig
Coimisinéir an Gharda.

86.—(1) Nuair a fhaigheann an Coimisiún Ombudsman gearán go
díreach ó dhuine faoi alt 83(2), déanfaidh oifigeach don Choimisiún
láithreach—

(a) an gearán, agus an dáta agus an t-am a fuarthas é, a
thaifeadadh,

(b) admháil i scríbhinn á rá bhfuarthas é a thabhairt don
ghearánach, agus

(c) fógra a thabhairt do Choimisinéir an Gharda faoin
ngearán.

(2) Más dealraitheach don oifigeach, áfach, go dtabharfar fógra
do Choimisinéir an Gharda faoi alt 88 i ndáil leis an ngearán laistigh
de 24 huaire an chloig tar éis don Choimisiún Ombudsman é a fháil,
ní gá don oifigeach fo-alt (1)(c) den alt seo a chomhlíonadh.

87.—(1) Ar ghearán a fháil go díreach ó ghearánach nó ar chóip
nó taifead maidir le gearán a fháil ó Choimisinéir an Gharda nó ó
chomhalta den Gharda Síochána, cinnfidh an Coimisiún
Ombudsman an amhlaidh go bhfuil an gearán inghlactha nó
neamh-inghlactha.

(2) Faoi réir fho-alt (3), beidh gearán i dtaobh iompair comhalta
den Gharda Síochána inghlactha—

(a) más duine den phobal a dhéanann an gearán nó má
dhéantar é thar ceann duine den phobal atá údaraithe
faoi alt 83 chun an gearán a dhéanamh,

(b) dá mba rud é gurbh ionann an t-iompar a líomhnaítear, dá
ndéanfaí é a shuíomh, agus mí-iompar ag an gcomhalta
den Gharda Síochána,

(c) má dhéantar an gearán laistigh den am a cheadaítear faoi
alt 84, agus

(d) más rud é nach bhfuil an gearán suaibhreosach ná
cráiteach.

(3) Ní gearáin inghlactha iad na nithe seo a leanas:

(a) gearán a mhéid a bhaineann sé le stiúradh agus rialú
ginearálta an Gharda Síochána ag Coimisinéir an
Gharda;

(b) gearán i dtaobh iompair comhalta den Gharda Síochána
nuair nach raibh an comhalta ar dualgas, mura rud é gur
dhóigh go dtarraingeodh an t-iompar a líomhnaítear
míchlú ar an nGarda Síochána dá gcruthófaí é.

(4) Aon ghearán a bhaineann le duine a bhí ina chomhalta nó ina
comhalta den Gharda Síochána tráth an iompair is ábhar don
ghearán, ní bheidh sé neamh-inghlactha de bhíthin amháin, maidir
leis an duine—
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(a) nach comhalta an duine a thuilleadh tráth déanta an
ghearáin, nó

(b) go scoireann an duine den Gharda Síochána nó go
n-éiríonn sé nó sí as aon tráth tar éis an gearán a bheith
déanta.

(5) Níl aon ní san alt seo le meas mar ní lena dteorannaítear
feidhm alt 93.

88.—(1) Tar éis don Choimisiún Ombudsman cinneadh a
dhéanamh faoi alt 87 go bhfuil gearán neamh-inghlactha—

(a) tabharfaidh sé fógra i scríbhinn don ghearánach, don
chomhalta den Gharda Síochána arb é a iompar nó a
hiompar is ábhar don ghearán agus do Choimisinéir an
Gharda maidir lena chinneadh,

(b) cuirfidh sé an chúis atá leis an gcinneadh san fhógra, agus

(c) ní dhéanfaidh sé aon bheart eile i ndáil leis an ngearán.

(2) Tar éis don Choimisiún Ombudsman cinneadh a dhéanamh
faoi alt 87 go bhfuil gearán inghlactha, déanfaidh sé, a luaithe is
indéanta—

(a) fógra i scríbhinn a thabhairt don ghearánach agus do
Choimisinéir an Gharda maidir le cinneadh an
Choimisiún, agus

(b) i gcás go ndearnadh an gearán go díreach leis an
gCoimisiún, cóip den ghearán nó, mura ndearnadh an
gearán i scríbhinn, cóip den taifead ar an ngearán, a chur
chuig Coimisinéir an Gharda.

(3) Ar fhógra a fháil i dtaobh gearáin inghlactha a bhaineann le
hiompar comhalta den Gharda, déanfaidh Coimisinéir an Gharda,
faoi réir alt 89(1)(b), fógra a thabhairt don chomhalta á rá go
ndearnadh gearán agus sonróidh sé nó sí cineál an ghearáin agus
ainm an ghearánaigh.

89.—(1) Maidir le Coimisinéir an Gharda—

(a) cinnteoidh sé nó sí go ndéanfaidh comhaltaí den Gharda
Síochána, nuair a gheobhaidh siad amach go bhfuil
gearán ann, aon bhearta dleathacha a ndealraíonn sé
dóibh iad a bheith riachtanach nó fóirsteanach chun
fianaise a bhaineann leis an iompar is ábhar don ghearán
a fháil agus a chaomhnú, agus

(b) féadfaidh sé nó sí tabhairt an fhógra do chomhalta den
Gharda Síochána arb é a hiompar nó a hiompar is ábhar
don ghearán a chur siar go dtí go ndéanfar na bearta sin.

(2) Beidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le hinghlacthacht an
ghearáin, is cuma cinneadh a bheith déanta faoi alt 87 nó gan bheith.
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90.—(1) Féadfaidh an Coimisiún Ombudsman treoirlínte a
eisiúint lena bhforálfar go réiteofar gearáin inghlactha trí
idirghabháil nó ar mhodh neamhfhoirmiúil eile, seachas—

(a) gearáin a bhfuil feidhm ag alt 91 maidir leo,

(b) gearáin i dtaobh iompair ar dealraitheach gur cion é, agus

(c) gearáin a gcinnfear de réir na dtreoirlínte nach bhfuil siad
oiriúnach lena réiteach trí idirghabháil nó ar mhodh
neamhfhoirmiúil eile.

(2) Féadfaidh foráil maidir leis an méid seo a leanas a bheith
sna treoirlínte—

(a) cinneadh atá le déanamh ag an gCoimisiún Ombudsman i
dtaobh cé acu atá nó nach bhfuil gearán oiriúnach lena
réiteach trí idirghabháil nó ar mhodh neamhfhoirmiúil
eile,

(b) na daoine a fhéachfaidh le hidirghabháil a dhéanamh nó
leis an ngearán a réiteach ar shlí eile,

(c) taifeadadh a dhéanamh ar an modh ar ar réitíodh an
gearán agus ar chomhaontú an ghearánaigh leis an
réiteach, agus

(d) aon nithe eile a mheasfaidh an Coimisiún Ombudsman is
gá nó is cuí chun réiteach ar ghearán a éascú trí
idirghabháil nó ar mhodh neamhfhoirmiúil eile.

(3) Ní fhéadfar aon iarracht a dhéanamh chun gearán a réiteach
trí idirghabháil nó ar mhodh neamhfhoirmiúil eile gan toiliú an
ghearánaigh agus an chomhalta den Gharda Síochána arb é a iompar
nó a hiompar is ábhar don ghearán.

(4) Ní ghlacfar leis gurb ionann toiliú a thabharfaidh comhalta
den Gharda Síochána chun críche an ailt seo agus admháil maidir le
haon líomhain arna déanamh i ngearán i gcoinne an chomhalta.

(5) Maidir le haon fhreagra nó ráiteas a dhéanfaidh an gearánach
nó an comhalta den Gharda Síochána arb é a iompar nó a hiompar
is ábhar don ghearán i gcúrsa iarracht a dhéanamh gearán a réiteach
de bhun na dtreoirlínte, ní fhéadfar—

(a) é a chur in iúl do Choimisinéir an Gharda ná d’aon duine
eile (seachas na daoine a mbeidh páirt á glacadh acu san
iarracht chun an gearán a réiteach), ná

(b) é a úsáid in aon imeachtaí sibhialta nó coiriúla.

(6) Más rud é go réitítear gearán de bhun na dtreoirlínte—

(a) tabharfaidh an Coimisiún Ombudsman fógra do
Choimisinéir an Gharda i dtaobh réiteach an ghearáin,

(b) déanfar aon taifead ar an ngearán a bheidh i seilbh an
Gharda Síochána a scriosadh, agus

(c) ní dhéanfar idirdhealú in aghaidh an chomhalta arb é a
iompar nó a hiompar ab ábhar don ghearán trí dhífhostú,
ísliú céime, deis ar ardú céime a shéanadh ná ar shlí eile
mar gheall ar an ngearán, agus mar gheall air sin amháin.
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(7) Féadfaidh an Coimisiún Ombudsman aon treoirlínte a
eiseofar faoin alt seo a athmheas nó féadfaidh sé na treoirlínte sin a
tharraingt siar agus treoirlínte nua a eisiúint.

(8) Chun críche fho-alt (5), folaíonn “imeachtaí sibhialta nó
coiriúla” imeachtaí araíonachta.

91.—(1) Má bhaineann gearán le bás duine, nó le díobháil
thromchúiseach do dhuine, de thoradh oibríochtaí de chuid an
Gharda Síochána nó le linn don duine a bheith i gcoimeád nó faoi
chúram an Gharda Síochána, ordóidh an Coimisiún Ombudsman
d’oifigeach ainmnithe láithreach an méid seo a leanas a dhéanamh—

(a) an gearán a scrúdú chun moladh a dhéanamh i dtaobh an
amhlaidh gur ceart an gearán a imscrúdú faoi alt 95 nó
98, agus

(b) a mholadh nó a moladh a thuairisciú don Choimisiún a
luaithe is indéanta.

(2) Tar éis moladh an oifigigh ainmnithe a fháil, déanfaidh an
Coimisiún Ombudsman an méid seo a leanas—

(a) imscrúdú faoi alt 95 a sheoladh, nó

(b) a ordú d’oifigeach ainmnithe don Choimisiún an gearán a
imscrúdú faoi alt 98.

92.—Más rud é nach réitítear gearán inghlactha de bhun na
dtreoirlínte faoi alt 90 nó gur gearán dá dtagraítear i míreanna (a)
go (c) d’alt 90(1) é, féadfaidh an Coimisiún Ombudsman, de réir mar
is cuí leis—

(a) an gearán a tharchur chuig Coimisinéir an Gharda chun
go ndéileálfar leis de réir alt 94,

(b) imscrúdú faoi alt 95 a sheoladh, ach, faoi réir alt 95(2), an
méid sin a dhéanamh más rud é nach dealraitheach gur
cion é an t-iompar atá líomhnaithe sa ghearán, agus sa
chás sin amháin nó

(c) a ordú d’oifigeach ainmnithe don Choimisiún an gearán a
imscrúdú faoi alt 98.

93.—(1) D’ainneoin aon fhorála eile den Acht seo, féadfaidh an
Coimisiún Ombudsman a ordú go ndéanfar imscrúdú gearáin a scor
más rud é—

(a) de thoradh faisnéise a bheidh faighte tar éis cinneadh a
dhéanamh go raibh an gearán inghlactha, go measfaidh
an Coimisiún go bhfuil an gearán suaibhreosach nó
cráiteach,

(b) go measfaidh an Coimisiún go ndearnadh an gearán agus
é ar eolas go raibh sé bréagach nó míthreorach, nó

(c) ag féachaint do na himthosca go léir, go measfaidh an
Coimisiún nach bhfuil imscrúdú breise riachtanach ná
indéanta le réasún.
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(2) I gcás go ndéanfar ordachán faoi fho-alt (1) i ndáil le gearán,
tabharfaidh an Coimisiún Ombudsman fógra i scríbhinn do na
daoine seo a leanas maidir lena bhreith agus maidir leis an gcúis
atá léi:

(a) an gearánach;

(b) an comhalta den Gharda Síochána arb é a iompar nó a
hiompar ab ábhar don ghearán;

(c) Coimisinéir an Gharda.

94.—(1) Ar ghearán a tharchur faoi alt 92(a), déanfaidh
Coimisinéir an Gharda—

(a) comhalta den Gharda Síochána a cheapadh chun an
gearán a imscrúdú faoi na Rialacháin Araíonachta, agus

(b) a chinntiú nach raibh an comhalta ceaptha bainteach in
aon cháil le gné is luaithe den chás.

(2) Féadfaidh an Coimisiún Ombudsman a cheangal nach
ndéanfar aon cheapachán faoin alt seo gan an comhalta a
bheartaíonn Coimisinéir an Gharda a cheapadh a bheith ceadaithe
roimh ré aige.

(3) Féadfaidh an Coimisiún Ombudsman breith a thabhairt, tráth
tarchurtha an ghearáin faoi alt 92(a) nó aon tráth le linn an
imscrúdaithe, maoirseacht a dhéanamh ar imscrúdú gearáin má
mheasann sé gurb inmhianaithe déanamh amhlaidh ar mhaithe le
leas an phobail.

(4) Tabharfaidh an Coimisiún Ombudsman fógra do Choimisinéir
an Gharda á rá go bhfuil sé ar intinn aige maoirseacht a dhéanamh
ar imscrúdú gearáin.

(5) Má dhéantar maoirseacht ar an imscrúdú, féadfaidh an
Coimisiún Ombudsman ceann amháin nó níos mó de na nithe seo a
leanas a dhéanamh:

(a) a cheangal ar an gcomhalta ceaptha é a choimeád ar an
eolas faoin dul chun cinn leis an imscrúdú;

(b) a cheangal ar an gcomhalta ceaptha cibé tuarascálacha
eatramhacha a chur faoina bhráid ag cibé tráthanna, agus
i ndáil le cibé nithe, a ordóidh an Coimisiún;

(c) socrú a dhéanamh chun go mbeidh oifigeach ainmnithe
don Choimisiún i láthair le linn aon agallaimh a
sheolfaidh an comhalta ceaptha i gcúrsa an imscrúdaithe;

(d) a ordú don chomhalta ceaptha aon ghné den ghearán a
imscrúdú tuilleadh.

(6) Má dhéantar maoirseacht ar an imscrúdú, déanfaidh an
comhalta ceaptha tuarascáil i dtaobh thorthaí an imscrúdaithe a chur
faoi bhráid an Choimisiúin Ombudsman a luaithe is indéanta tar éis
an t-imscrúdú a chur i gcrích agus laistigh den teorainn ama a
shonróidh an Coimisiún i dtaca leis an tuarascáil a chur faoina
bhráid.
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(7) Más é tuairim an Choimisiúin Ombudsman, tar éis an
tuarascáil a chuirfear faoina bhráid faoi fho-alt (6) a bhreithniú, go
ndearna an comhalta den Gharda Síochána a raibh a iompar nó a
hiompar faoi imscrúdú sárú ar na Rialacháin Araíonachta,
tabharfaidh sé tuarascáil de réir alt 97 do Choimisinéir an Gharda.

(8) Más é tuairim an Choimisiúin Ombudsman, tar éis an
tuarascáil a bheidh curtha faoina bhráid faoi fho-alt (6) a bhreithniú,
go bhféadfaidh sé gurb ionann an t-iompar atá a imscrúdú agus cion
ag an gcomhalta den Gharda Síochána lena mbaineann, déanfaidh
an Coimisiún—

(a) a ordú d’oifigeach ainmnithe an gearán a imscrúdú faoi alt
98, nó

(b) alt 101(2) a chomhlíonadh amhail is dá mba oifigeach
ainmnithe a rinne an tuarascáil faoi alt 101(1).

(9) Mura ndéantar maoirseacht ar an imscrúdú, cuirfidh
Coimisinéir an Gharda na nithe seo a leanas in iúl don Choimisiún
Ombudsman, don ghearánach agus don chomhalta den Gharda
Síochána a raibh a iompar nó a hiompar á imscrúdú—

(a) torthaí aon imeachtaí araíonachta a tionscnaíodh tar éis
an imscrúdaithe nó, más rud é nach dtionscnaítear aon
imeachtaí den sórt sin, torthaí an imscrúdaithe, agus

(b) más cuí, aon ghníomh a bheartaíonn Coimisinéir an
Gharda a dhéanamh i ndáil leis an gcomhalta sin.

(10) Féadfaidh an gearánach, má tá sé nó sí míshásta le torthaí
imscrúdaithe neamh-mhaoirsithe nó le haon imeachtaí araíonachta a
tionscnaíodh de thoradh an imscrúdaithe sin, a iarraidh ar an
gCoimisiún Ombudsman an ní a athbhreithniú.

(11) Tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar an ní, féadfaidh an
Coimisiún Ombudsman—

(a) a iarraidh ar Choimisinéir an Gharda imscrúdú an
ghearáin a athbhreithniú agus tuairisciú ar ais don
Choimisiún Ombudsman maidir le haon ghníomh breise
a bheartaíonn sé nó sí a dhéanamh maidir leis an ní, nó

(b) má mheasann sé gur gá déanamh amhlaidh, an gearán a
imscrúdú faoi alt 95 nó a ordú d’oifigeach ainmnithe don
Choimisiún an gearán a imscrúdú faoi alt 98.

(12) Ní choisceann aon ní san alt seo ar an gCoimisiún
Ombudsman breith a thabhairt aon tráth imscrúdú gearáin a bheidh
tarchurtha aige chuig Coimisinéir an Gharda a ghlacadh ar láimh.

95.—(1) Má thugann an Coimisiún Ombudsman breith gearán a
imscrúdú i dtaobh iompair nach cosúil gur cion é, tabharfaidh sé deis
don ghearánach agus don chomhalta den Gharda Síochána lena
mbaineann—

(a) éisteacht a fháil, i bpearsa nó trí ionadaí dlíthiúil, agus

(b) fianaise a chur i láthair an Choimisiúin agus aighneachtaí
a dhéanamh chuige.
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(2) Beidh feidhm ag fo-alt (1) freisin i ndáil le gearán i dtaobh
iompair ar cosúil gur cion é, ach a gcinnfear ina leith, ar imscrúdú a
dhéanamh faoi alt 98, nach cion é.

(3) Faoi réir an ailt seo, féadfaidh an Coimisiún Ombudsman
rialacha a dhéanamh lena rialófar an nós imeachta a bheidh le
leanúint in imscrúduithe faoin alt seo.

(4) A luaithe is indéanta tar éis imscrúdú faoin alt seo a thabhairt
chun críche, tabharfaidh an Coimisiún Ombudsman tuarascáil de réir
alt 97 do Choimisinéir an Gharda.

(5) Ní choisceann imscrúdú ar ní faoin alt seo an ní a imscrúdú
ina dhiaidh sin faoi alt 98.

96.—(1) Chun críche imscrúdaithe faoi alt 95, féadfaidh an
Coimisiún Ombudsman—

(a) a cheangal ar dhuine a bhfuil, ina thuairim, faisnéis aige
nó aici, nó cumhacht nó rialú aige nó aici ar dhoiciméad
nó rud is iomchuí maidir leis an imscrúdú, an fhaisnéis,
an doiciméad nó an rud sin a sholáthar 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 an ceanglas, ach sin faoi réir fho-alt (4).

(2) Sonrófar an méid seo a leanas i gceanglas faoi fho-alt (1)—

(a) tréimhse ar laistigh di atá an ceanglas le comhlíonadh ag
an duine, agus

(b) de réir mar is cuí—

(i) an áit ina bhfreastalóidh an duine chun an fhaisnéis
lena mbaineann a thabhairt nó chun a seachadfaidh
an duine an doiciméad nó an rud lena mbaineann,
nó

(ii) an áit chun a seolfaidh an duine an fhaisnéis, an
doiciméad nó an rud lena mbaineann.

(3) Aon duine a gceanglófar air nó uirthi freastal os comhair an
Choimisiúin Ombudsman faoi fho-alt (1)—

(a) freagróidh sé nó sí go hiomlán agus go fírinneach aon
cheist a chuirfidh an Coimisiún air nó uirthi, agus

(b) má iarrann an Coimisiún air nó uirthi amhlaidh, síneoidh
sé nó sí dearbhú maidir le fírinne a fhreagra nó a freagra
ar an gceist.

(4) Ní fhéadfar a cheangal ar dhuine faoi fho-alt (1)(a) nó (3)(a)
aon fhaisnéis, doiciméad nó rud a sholáthar a bheidh ainmnithe, nó
a bhaineann le haicme a bheidh ainmnithe, faoi alt 126 mar ní a
bhaineann le slándáil an Stáit, ach amháin de réir ordacháin ón Aire.

(5) Má éilíonn duine a gceanglaítear air nó uirthi faoi fho-alt
(1)(a) nó (3)(a) aon fhaisnéis, doiciméad nó rud a sholáthar go bhfuil
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feidhm ag fo-alt (4) i ndáil leis an ní, déanfaidh an Coimisiún
Ombudsman an ní a tharchur chuig an Aire.

(6) Má chinneann an tAire nach ndéanfadh sé dochar do shlándáil
an Stáit iomlán na faisnéise, an doiciméid nó an ruda a bheidh
sonraithe sa cheanglas, nó cuid den chéanna, a nochtadh nó gur gá í
nó é, nó cuid di nó de, a nochtadh chun imscrúdú cuí a dhéanamh
maidir le ní a bhaineann le bás duine, nó díobháil thromchúiseach
do dhuine, de thoradh oibríochtaí de chuid an Gharda Síochána nó
le linn don duine a bheith faoi chúram nó faoi choimeád an Gharda
Síochána, féadfaidh an tAire ordachán a eisiúint—

(a) lena sonrófar go ndéanfar iomlán an doiciméid, na
faisnéise nó an ruda, nó cuid den chéanna, de réir mar a
bheidh, a nochtadh, agus

(b) lena bhforchuirfear aon choinníollacha nó srianta a
bhaineann le slándáil an Stáit agus a mheasfaidh an tAire
is cuí.

(7) Más dealraitheach don Choimisiún Ombudsman gur
mhainnigh duine ceanglas faoi fho-alt (1)(a) nó (3)(a) a
chomhlíonadh ar aon chúis seachas cúis a bhaineann le slándáil an
Stáit, féadfaidh an Coimisiún iarratas a dhéanamh chun na Cúirte
Cuarda ar ordú faoi fho-alt (8).

(8) Más deimhin leis an gCúirt Chuarda, tar éis an t-iarratas a
éisteacht i dtaobh mhainneachtain an duine an ceanglas atá i gceist
a chomhlíonadh, féadfaidh sí, faoi réir fho-alt (9), ordú a dhéanamh
á cheangal ar an duine sin an ceanglas a chomhlíonadh.

(9) Más rud é go mbeidh an Chúirt Chuarda den tuairim go
n-airbheartaíonn an ceanglas atá i gceist go gceanglaítear ar an duine
lena mbaineann aon fhaisnéis, doiciméad nó rud a sholáthar—

(a) ar ina leith atá sé nó sí i dteideal pribhléid ghairmiúil
dhlíthiúil a éileamh, nó

(b) arb amhlaidh maidir lena nochtadh—

(i) go gcuirfeadh sé sábháilteacht duine i mbaol, nó

(ii) ar aon chúis eile, nárbh é leas an phobail é,

déanfaidh an Chúirt, go feadh an mhéid sin, an ceanglas a chur ar
ceal nó a athrú nó coinníollacha a chur ag gabháil leis.

(10) Aon fhaisnéis, doiciméad nó rud a sholáthróidh duine de réir
ceanglais faoi fho-alt (1)(a) nó (3)(a) nó ordacháin faoi fho-alt (6),
ní bheidh sí nó sé inghlactha i gcoinne an duine sin in imeachtaí
coiriúla agus míneoidh an Coimisiún Ombudsman an méid sin don
duine i ngnáthchaint.

(11) Aon duine a mhainneoidh ordachán faoi fho-alt (6) nó ordú
faoi fho-alt (8) a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion agus
dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €2,500
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a
chur air nó uirthi.

(12) Maidir le hiarratas faoi fho-alt (7) chun na Cúirte Cuarda,
déanfar é chun breithimh den Chúirt Chuarda—
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(a) don chuaird ina bhfuil cónaí ar an bhfreagróir nó ina
seolann sé nó sí aon ghairm, gnó nó slí bheatha de
ghnáth, nó

(b) más comhalta den Gharda Síochána an freagróir, don
chuaird ina bhfuil an comhalta sin ar stáisiún.

(13) Chun críche fho-alt (10), ní fholaíonn “imeachtaí coiriúla”
imeachtaí araíonachta.

97.—(1) Cuirfidh an Coimisiún Ombudsman na nithe seo a leanas
san áireamh ina thuarascáil faoi alt 94(7) nó 95(4) chuig Coimisinéir
an Gharda—

(a) ráiteas maidir leis na fíorais a shuigh an t-imscrúdú faoi
alt 94 nó 95 i dtaobh iompar an chomhalta den Gharda
Síochána is ábhar don tuarascáil,

(b) moladh i dtaobh an amhlaidh gur ceart, nó nach ceart,
imeachtaí araíonachta a thionscnamh faoi na Rialacháin
Araíonachta i gcoinne an chomhalta sin,

(c) ráiteas i dtaobh na gcúiseanna atá leis an moladh, agus

(d) má mholann an Coimisiún gur ceart na himeachtaí sin a
thionscnamh, na sonraí a bhaineann leis na himeachtaí
agus a mheasann an Coimisiún is cuí.

(2) In aon imeachtaí araíonachta arna dtionscnamh de réir
moladh i dtuarascáil dá dtagraítear i bhfo-alt (1), aon doiciméad a
airbheartaíonn gurb é an tuarascáil sin é—

(a) is fianaise é ar na fíorais atá luaite sa doiciméad, mura
gcruthófar a mhalairt, agus

(b) measfar gurb é an doiciméad sin é, mura gcruthófar a
mhalairt.

(3) Tá Coimisiún an Ombudsman i dteideal fógra a fháil maidir
le breith arna tabhairt faoi na Rialacháin Araíonachta maidir leis an
gcomhalta den Gharda Síochána is ábhar don tuarascáil.

98.—(1) Má ordaíonn an Coimisiún Ombudsman d’oifigeach
ainmnithe faoi alt 91(2)(b), 92(c), 94(8)(a) nó 94(11)(b) gearán a
imscrúdú faoin alt seo, beidh ag an oifigeach ainmnithe sin, i ndáil
leis an gcomhalta den Gharda Síochána atá á imscrúdú nó á
himscrúdú, chun críocha an imscrúdaithe, na cumhachtaí, na díolúintí
agus na pribhléidí uile a thugtar d’aon chomhalta den Gharda
Síochána agus na dualgais uile a fhorchuirtear ar aon chomhalta den
sórt sin le haon achtachán nó faoi aon achtachán nó leis an dlí
coiteann nó faoin dlí coiteann, lena n-áirítear iad sin a bhaineann leis
na nithe seo a leanas:

(a) dul isteach in aon áit agus cuardach a dhéanamh uirthi
(seachas stáisiún Garda Síochána) de bhua barántais arna
eisiúint de réir dlí agus rudaí a urghabháil de réir mar a
bheidh údaraithe leis an mbarántas;

(b) duine a ghabháil, le barántas nó gan bharántas;

(c) cúiseamh a thionscnamh in aghaidh duine;
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(d) toghairm a eisiúint chuig duine;

(e) cuardach a dhéanamh ar dhuine agus a ghrianghraf nó a
grianghraf, a mhéarloirg nó a méarloirg agus loirg a
dhearnan nó loirg a dearnan a thógáil,

(f) duine a choinneáil agus a cheistiú;

(g) samplaí colainne nó rudaí eile a thógáil ó dhuine chun
críche tástála dlí-eolaíochta.

(2) Chun críche fho-alt (1), aon achtachán lena dtugtar cumhacht,
díolúine nó pribhléid do chomhalta den Gharda Síochána nó lena
bhforchuirtear dualgas air nó uirthi i ndáil le haon cheann de na
nithe atá sonraithe san fho-alt sin, beidh feidhm aige fairis na
modhnuithe seo a leanas agus fara aon mhodhnuithe eile is gá:

(a) faoi réir mhír (c), tá tagairt san achtachán do chomhalta
den Gharda Síochána le léamh mar thagairt d’oifigeach
ainmnithe don Choimisiún Ombudsman;

(b) tá tagairt in alt 4 den Acht um Cheartas Coiriúil, 1984 nó
sna Rialacháin fán Acht um Cheartas Coiriúil, 1984 (An
Bhail a Chuirfear ar Dhaoine Faoi Choimeád i Stáisiúin
an Gharda Síochána), 1987 (I.R. Uimh. 119 de 1987) do
chomhalta atá i gceannas ar stáisiún Garda Síochána le
léamh mar thagairt d’oifigeach ainmnithe don
Choimisiún Ombudsman;

(c) tá tagairt san achtachán do chomhalta den Gharda
Síochána nach ísle céim ná cigire le léamh mar thagairt
do chomhalta den Choimisiún Ombudsman.

(3) Aon duine a chuirfidh moill nó bac ar oifigeach ainmnithe, nó
a chuirfidh isteach air nó uirthi, le linn fheidhmiú na gcumhachtaí a
thugtar nó chomhall na ndualgas a fhorchuirtear faoin alt seo, beidh
sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil nach mó ná €3,000 nó príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(4) Ní choisceann imscrúdú ar ní faoin alt seo an ní a imscrúdú
ina dhiaidh sin faoi alt 95.

(5) Chun críocha an ailt seo—

ciallaíonn ‘achtachán’ reacht nó ionstraim reachtúil, bíodh gur
ritheadh nó go ndearnadh é nó í roimh an Acht seo a rith nó tar éis
an tAcht seo a rith, nó aon chuid de reacht nó d’ionstraim reachtúil
den sórt sin, ach ní fholaíonn sé—

(a) aon fhoráil de na hAchtanna um Chiontaí in aghaidh an
Stáit, 1939 go 1998, ná

(b) aon fhoráil den Acht um Post-Phaicéid agus
Teachtaireachtaí Teileachumarsáide a Thascradh
(Rialáil), 1993, seachas na leasuithe a rinneadh le halt
13(2) den Acht sin ar an Acht Seirbhísí Poist agus
Teileachumarsáide, 1983;

folaíonn “áit” teaghais.
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99.—(1) Faoi réir an ailt seo, féadfaidh oifigeach ainmnithe a
n-ordóidh an Coimisiún Ombudsman dó nó di gearán a imscrúdú
faoi alt 98 cuardach a dhéanamh ar stáisiún Garda Síochána de réir
údarú arna eisiúint san fhoirm fhorordaithe ag an gCoimisiún.

(2) Faoi réir fho-alt (3), féadfaidh an Coimisiún Ombudsman
údarú a eisiúint chuig oifigeach ainmnithe chun cuardach a
dhéanamh ar stáisiún Garda Síochána más deimhin leis an
gCoimisiún maidir leis an oifigeach—

(a) go bhfuil drochamhras aige nó aici, agus cúis réasúnach
leis, go bhfuil an comhalta atá faoi imscrúdú ciontach i
gcion, agus

(b) go bhfuil forais réasúnacha aige nó aici le drochamhras a
bheith aige nó aici go bhfuil fianaise ar dhéanamh an
chiona, nó fianaise a bhaineann le déanamh an chiona, le
fáil sa stáisiún nó i seilbh aon duine atá ann.

(3) Sula n-eiseoidh an Coimisiún Ombudsman údarú chun
cuardach a dhéanamh ar stáisiún Garda Síochána, ar stáisiún é atá
ainmnithe le rialachán faoi alt 126 mar stáisiún nach bhféadfar
cuardach a dhéanamh air ar chúiseanna a bhaineann le slándáil an
Stáit, ach amháin a mhéid atá sonraithe in ordachán ón Aire,
tabharfaidh sé fógra do Choimisinéir an Gharda agus don Aire á rá
go bhfuil beartaithe aige an t-údarú a eisiúint.

(4) Más rud é, ar é a bheith curtha in iúl dó nó di go bhfuil
beartaithe an t-údarú a eisiúint, go gcuirfidh Coimisinéir an Gharda
in iúl don Choimisiún Ombudsman go bhfuil agóid aige nó aici in
aghaidh cuardach a dhéanamh ar an stáisiún Garda Síochána
ainmnithe ar fhorais a bhaineann le slándáil an Stáit, iarrfaidh
Coimisinéir an Gharda láithreach ar an Aire an agóid a bhreithniú.

(5) Más deimhin leis an Aire, tar éis an agóid agus aon aighneacht
arna déanamh ag an gCoimisiún Ombudsman maidir leis an agóid a
bhreithniú, nach ndéanfadh sé dochar do shlándáil an Stáit cuardach
a dhéanamh ar shaoráid stórála doiciméad sa stáisiún Garda
Síochána ainmnithe nó i gcuid den stáisiún sin, nó go bhfuil gá leis
an gcuardach sin chun imscrúdú cuí a dhéanamh maidir le ní a
bhaineann le bás duine, nó le díobháil thromchúiseach do dhuine, de
thoradh oibríochtaí de chuid an Gharda Síochána nó le linn dó nó
di a bheith faoi chúram nó faoi choimeád an Gharda Síochána,
eiseoidh an tAire ordacháin lena sonrófar an chuid den tsaoráid
stórála doiciméad nó an chuid den stáisiún a bhféadfar cuardach a
dhéanamh uirthi.

(6) Féadfaidh aon choinníollacha nó srianta maidir leis an
gcuardach a mheasfaidh an tAire is gá ar mhaithe le slándáil an Stáit
a bheith in ordachán faoi fho-alt (5).

(7) Le húdarú arna eisiúint faoin alt seo, ceadaítear d’oifigeach
ainmnithe, agus d’aon oifigeach ainmnithe eile ina theannta nó ina
teannta, an méid seo a leanas a dhéanamh, ach sin faoi réir aon
ordacháin faoi fho-alt (5)—

(a) dul isteach sa stáisiún Garda Síochána atá sonraithe ar an
údarú laistigh de sheachtain tar éis an dáta atá sonraithe
ar an údarú,

(b) cuardach a dhéanamh ar an stáisiún sin agus ar aon daoine
a fhaightear ann, agus
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(c) aon rud a gheofar sa stáisiún sin, nó a fhaightear i seilbh
duine atá i láthair sa stáisiún tráth an chuardaigh, a
urghabháil, ar rud é a gcreideann an t-oifigeach
ainmnithe le réasún ina leith gur fianaise é ar dhéanamh
an chiona atá i gceist nó gur fianaise é a bhaineann le
déanamh an chiona sin.

(8) Féadfaidh oifigeach ainmnithe atá ag gníomhú faoi údarú arna
eisiúint faoin alt seo—

(a) a cheangal ar aon duine atá i láthair sa stáisiún Garda
Síochána ar a ndéanfar an cuardach a ainm agus a
sheoladh nó a hainm agus a seoladh a thabhairt don
oifigeach, agus

(b) aon duine a ghabháil gan bharántas, ar duine é nó í—

(i) a chuirfidh bac, nó a fhéachfaidh le bac a chur, ar an
oifigeach, nó ar aon oifigeach ainmnithe eile atá i
dteannta an oifigigh, le linn dó nó di a dhualgais nó
a dualgais a chomhall,

(ii) a mhainneoidh ceanglas faoi mhír (a) a
chomhlíonadh, nó

(iii) a thabharfaidh ainm nó seoladh a bhfuil cúis
réasúnach ag an oifigeach ina leith chun a chreidiúint
go bhfuil sé bréagach nó míthreorach.

(9) Aon duine—

(a) a chuirfidh bac, nó a fhéachfaidh le bac a chur, ar oifigeach
ainmnithe atá ag gníomhú faoi údarú arna eisiúint faoin
alt seo,

(b) a mhainneoidh ceanglas faoi fho-alt (8)(a) a
chomhlíonadh, nó

(c) a thabharfaidh ainm nó seoladh atá bréagach don
oifigeach sin,

beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil nach mó ná €2,500 nó príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(10) San alt seo—

folaíonn “déanamh”, i ndáil le cion, iarracht ar an gcion a dhéanamh;

ciallaíonn “saoráid stórála doiciméad” aon áit nó rud nó cuid d’áit
ina ndéantar doiciméid a choimeád nó a stóráil de láimh, go
meicniúil nó go leictreonach;

ciallaíonn “stáisiún Garda Síochána” aon áitreabh ina bhfuil
comhalta den Gharda Síochána ar stáisiún.

100.—(1) Tar éis dul i gcomhairle leis an Aire, iarrfaidh
Uachtarán na hArd-Chúirte ar bhreitheamh den Chúirt na
feidhmeanna a shonraítear i bhfo-alt (3) a ghabháil de láimh (le linn
dó nó di a bheith ag fónamh mar bhreitheamh), agus, má ghlactar
leis an iarraidh, ainmneoidh an Rialtas an breitheamh chun na
feidhmeanna sin a chomhlíonadh.
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(2) Sealbhóidh an breitheamh ainmnithe oifig de réir théarmaí a
ainmnithe nó a hainmnithe.

(3) Is iad feidhmeanna an bhreithimh ainmnithe—

(a) oibriú ailt 96(4) go (6) agus 99(3) go (5) den Acht seo
agus oibriú aon rialacháin faoi alt 126 a choimeád faoi
athbhreithniú, agus

(b) tuarascáil a thabhairt don Taoiseach ó am go ham i dtaobh
aon nithe a bhaineann le hoibriú na n-alt nó na rialachán
sin, ar nithe iad a measfaidh an breitheamh ina leith gur
ceart iad a thuairisciú.

(4) Maidir leis an mbreitheamh ainmnithe, d’fhonn a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh—

(a) féadfaidh sé nó sí aon chás ina n-eisíonn an tAire ordachán
faoi alt 96 nó 99 a imscrúdú,

(b) beidh sé nó sí i dteideal rochtain a fháil ar aon doiciméid
a bhaineann leis an ordachán sin agus ar aon fhógra ó
Choimisinéir an Gharda lena n-iarrfar an t-ordachán,
agus féadfaidh sé aon doiciméid nó aon fhógra den sórt
sin a iniúchadh, agus

(c) beidh sé nó sí i dteideal rochtain a fháil ar aon stáisiún
Garda Síochána atá ainmnithe le rialachán faoi alt 126
mar áit ina stóráiltear doiciméid a bhaineann le slándáil
an Stáit agus féadfaidh sé nó sí iniúchadh a dhéanamh ar
aon saoráid stórála doiciméad nó ar aon doiciméid sa
stáisiún.

(5) Aon duine a raibh baint aige nó aici leis na nithe seo a leanas
nó a bhfuil faisnéis aige nó aici is iomchuí maidir leis na nithe seo
a leanas—

(a) ní a tharchuirtear chuig an Aire faoi alt 96(5),

(b) agóid faoi alt 99(4) in aghaidh cuardach a dhéanamh ar
stáisiúin Garda Síochána ar fhorais a bhaineann le
slándáil an Stáit,

(c) ordachán ón Aire i dtaobh ní dá dtagraítear i mír (a) nó i
dtaobh agóide dá dtagraítear i mír (b),

déanfaidh sé nó sí, ar iarraidh a fháil ón mbreitheamh ainmnithe,
aon fhaisnéis atá ag an duine agus a bhaineann leis an ní, leis an
agóid nó leis an ordachán sin a thabhairt don bhreitheamh
ainmnithe.

(6) Cinnteoidh an Taoiseach go leagfar cóip de thuarascáil faoi
fho-alt (3) faoi bhráid gach Tí den Oireachtas mar aon le ráiteas i
dtaobh an amhlaidh go ndearnadh aon ní a eisiamh ón tuarascáil faoi
fho-alt (7).

(7) Má mheasann an Taoiseach, tar éis dul i gcomhairle leis an
mbreitheamh ainmnithe, go ndéanfadh sé dochar do shlándáil an
Stáit dá ndéanfaí aon ní i dtuarascáil a mbeidh cóipeanna di le leagan
faoi bhráid Thithe an Oireachtais faoi fho-alt (6) a fhoilsiú, féadfaidh
an Taoiseach an ní a eisiamh as na cóipeanna sin.
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101.—(1) Déanfaidh an t-oifigeach ainmnithe lena mbaineann, ar
imscrúdú faoi alt 98 a chríochnú, tuarascáil i scríbhinn i dtaobh
thorthaí an imscrúdaithe a thabhairt don Choimisiún Ombudsman.

(2) Más rud é go mbeidh an Coimisiún Ombudsman den tuairim,
tar éis tuarascáil an oifigigh ainmnithe a bhreithniú, go bhféadfaidh
sé gur cion ag an gcomhalta den Gharda Síochána lena mbaineann
an t-iompar atá faoi imscrúdú, déanfaidh sé—

(a) cóip de thuarascáil agus de chomhad an imscrúdaithe a
chur chuig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí mar aon le
haon mholtaí is dealraitheach don Choimisiún is cuí,
agus

(b) ar iarraidh a fháil ón Stiúrthóir, aon fhaisnéis eile a
sholáthar dó nó di ar faisnéis í a bhaineann leis an
imscrúdú agus is dealraitheach don Stiúrthóir is gá chun
a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin Acht um
Ionchúiseamh i gCionta, 1974 a chomhlíonadh.

(3) Cuirfidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí an méid seo a
leanas in iúl don Choimisiún Ombudsman—

(a) breith ón Stiúrthóir i dtaobh cibé acu is ceart nó nach ceart
ionchúiseamh a thionscnamh i ndáil leis an iompar is
ábhar do thuarascáil a fhaightear ón gCoimisiún faoi
fho-alt (2), agus

(b) i gcás go dtionscnófar ionchúiseamh, faisnéis faoin dul
chun cinn atá déanta maidir leis an ionchúiseamh agus
cibé acu a dhéanfar, de thoradh an ionchúisimh, an
comhalta den Gharda Síochána arb é a iompar nó a
hiompar ab ábhar don tuarascáil a chiontú nó a éigiontú.

(4) Ní ghlacfar le fo-alt (2) mar ní lena dteorannaítear cumhacht
an Choimisiúin Ombudsman chun tuarascáil maidir le gearán a chur
ar aghaidh chuig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí aon tráth, ar
tuarascáil í ina ndéantar, ina thuairim, déanamh ciona a nochtadh.

(5) Más rud é go gciontófar comhalta den Gharda Síochána i
gcion i leith ní a thuairisceofar don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí
faoin alt seo nó go dtabharfaidh an Stiúrthóir breith gan
ionchúiseamh a thionscnamh i ndáil leis an ní sin, ní choiscfear ar an
gCoimisiún Ombudsman imscrúdú a sheoladh nó leanúint
d’imscrúdú maidir leis an ní faoi alt 95 de bhíthin gurb ionann, go
substaintiúil, an t-iompar atá á imscrúdú agus an t-iompar arb é an
cion é ina gciontaítear an comhalta nó nach dtionscnaítear aon
ionchúiseamh ina leith, agus dá bhíthin sin amháin.

(6) Más rud é, tar éis tuarascáil an oifigigh ainmnithe a bhreithniú,
nach bhfuil an Coimisiún Ombudsman den tuairim dá dtagraítear i
bhfo-alt (2) ach go measann sé gur ceart an gearán a imscrúdú faoi
alt 94 nó 95, féadfaidh sé dul ar aghaidh de réir ceachtar de na hailt
sin, de réir mar is cuí.

(7) Más rud é, tar éis tuarascáil an oifigigh ainmnithe a bhreithniú,
go mbeidh an Coimisiún Ombudsman den tuairim nach nochtar inti
aon mhí-iompar ag an gcomhalta den Gharda Síochána lena
mbaineann, ní dhéanfaidh an Coimisiún aon ghníomh eile i ndáil leis
an ngearán.
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102.—(1) Tarchuirfidh Coimisinéir an Gharda aon ní chuig an
gCoimisiún Ombudsman ar dealraitheach do Choimisinéir an
Gharda go dtaispeánann sé go bhféadfadh sé gur tharla bás duine,
nó díobháil thromchúiseach do dhuine, mar thoradh ar iompar
comhalta den Gharda Síochána.

(2) Cinnteoidh an Coimisiún Ombudsman go ndéanfar na nithe
seo a leanas a imscrúdú:

(a) aon ní a tharchuirtear chun an Choimisiúin faoi
fho-alt (1);

(b) aon ní ar dealraitheach don Choimisiún go dtaispeánann
sé go bhféadfadh sé gur tharla bás duine, nó díobháil
thromchúiseach do dhuine, mar thoradh ar iompar
comhalta den Gharda Síochána.

(3) Beidh feidhm ag na forálacha den Chuid seo a bhaineann le
himscrúduithe agus tuarascálacha, fairis na modhnuithe is gá i ndáil
le ní dá dtagraítear i bhfo-alt (2) den alt seo, amhail is dá mbeadh
an ní ina ábhar do ghearán dá dtagraítear in alt 91.

(4) Féadfaidh an Coimisiún Ombudsman, más dealraitheach dó
gurb inmhianaithe ar mhaithe le leas an phobail déanamh amhlaidh,
agus gan gearán a bheith faighte aige, aon ní a imscrúdú ar
dealraitheach dó go dtaispeánann sé go bhféadfadh sé go ndearna
comhalta den Gharda Síochána—

(a) cion, nó

(b) é féin nó í féin a iompar ar mhodh a thabharfadh bonn
cirt le himeachtaí araíonachta.

(5) Féadfaidh an tAire, má mheasann sé nó sí gurb inmhianaithe
ar mhaithe le leas an phobail déanamh amhlaidh, a iarraidh ar an
gCoimisiún Ombudsman aon ní a imscrúdú ar dealraitheach don
Aire go dtaispeánann sé go bhféadfadh sé go ndearna comhalta den
Gharda Síochána aon ní dá dtagraítear i bhfo-alt (4), agus déanfaidh
an Coimisiún an ní a imscrúdú.

(6) Tá feidhm ag na forálacha den Chuid seo a bhaineann le
himscrúduithe agus tuarascálacha, fairis na modhnuithe is gá, i ndáil
le ní dá dtagraítear i bhfo-alt (4) nó (5) den alt seo, amhail is dá
mbeadh an ní sin ina ábhar do ghearán seachas gearán dá dtagraítear
in alt 91.

103.—(1) Déanfaidh an Coimisiún Ombudsman faisnéis
leordhóthanach a sholáthar do na daoine seo a leanas chun iad a
choimeád ar an eolas faoin dul chun cinn atá déanta, agus faoi na
torthaí atá bainte amach, i ndáil le himscrúdú faoin gCuid seo:

(a) más de dheasca gearáin a tharla an t-imscrúdú—

(i) an gearánach,

(ii) an comhalta den Gharda Síochána arb é a iompar nó
a hiompar is ábhar don ghearán,

(iii) Coimisinéir an Gharda, agus

(iv) aon duine eile a measann an Coimisiún leas
leordhóthanach a bheith aige nó aici sa ní;
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(b) más imscrúdú lena mbaineann alt 102 an t-imscrúdú—

(i) an comhalta den Gharda Síochána arb é a iompar nó
a hiompar is ábhar don imscrúdú,

(ii) Coimisinéir an Gharda,

(iii) an tAire, agus

(iv) aon duine eile a measann an Coimisiún leas
leordhóthanach a bheith aige nó aici sa ní.

(2) Ní théann na dualgais a fhorchuirtear le fo-alt (1) chomh fada
le ceanglas a chur ar an gCoimisiún Ombudsman faisnéis a sholáthar
arb é a thuairim i leith nochtadh na faisnéise—

(a) go ndéanfadh sé dochar d’imscrúdú nó ionchúiseamh
coiriúil,

(b) go gcuirfeadh sé sábháilteacht duine i mbaol, nó

(c) ar aon chúis eile, nach mbeadh sé ar mhaithe le leas an
phobail.

104.—D’ainneoin alt 10(4) den Petty Sessions (Ireland) Act, 1851,
féadfar imeachtaí achoimre i leith ní a bhaineann le cion a
thuairisceofar don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí faoin Acht seo a
thionscnamh laistigh de 12 mhí ó dháta an chiona.

105.—(1) Ní choisceann aon ní san Acht seo ar chomhalta den
Gharda Síochána comhalta eile a chúiseamh i gcion fiú amháin más
rud é go bhféadfadh an t-iompar lena mbaineann an cion a bheith
ina ábhar do ghearán nó d’imscrúdú faoin gCuid seo.

(2) I gcás go mbeidh gearán déanta maidir le hiompar comhalta
den Gharda Síochána, áfach, is é nó is í an Stiúrthóir Ionchúiseamh
Poiblí amháin a fhéadfaidh, nó is le toiliú an Stiúrthóra
Ionchúiseamh Poiblí amháin a fhéadfar, an comhalta a chúiseamh i
gcion a bhaineann leis an iompar sin.

106.—(1) D’fhonn gearáin a eascróidh i ndáil le cleachtas, beartas
nó nós imeachta de chuid an Gharda Síochána a chosc, nó chun
laghdú a dhéanamh ar an líon gearán den sórt sin, féadfaidh an tAire
a iarraidh ar an gCoimisiún Ombudsman—

(a) an cleachtas, an beartas nó an nós imeachta a scrúdú,

(b) tuarascáil a thabhairt don Aire laistigh de cibé tréimhse a
shonróidh sé nó sí maidir le torthaí an scrúdaithe, agus

(c) moltaí an Choimisiúin i leith bhaint amach na críche sin a
áireamh sa tuarascáil.

(2) Féadfaidh an tAire iarraidh a dhéanamh faoi fho-alt (1), ar a
thionscnamh nó ar a tionscnamh féin nó tar éis moladh a fháil ón
gCoimisiún Ombudsman, go ndéanfar an cleachtas, an beartas nó an
nós imeachta a scrúdú.
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(3) Déanfaidh an tAire, ar iarraidh a dhéanamh faoin alt seo,
cineál na hiarrata a chur in iúl do Choimisinéir an Gharda i scríbhinn,
lena n-áirítear—

(a) an cleachtas, an beartas nó an nós imeachta sonrach atá le
scrúdú, agus

(b) na cúiseanna atá leis an scrúdú a iarraidh.

(4) Déanfaidh an Coimisiún Ombudsman—

(a) an cleachtas, an beartas nó an nós imeachta a scrúdú agus
an tuarascáil a thabhairt de réir iarraidh an Aire, agus

(b) cóip den tuarascáil a sholáthar do Choimisinéir an Gharda.

(5) Féadfaidh an tAire iomlán aon tuarascála, nó cuid d’aon
tuarascáil, a fhaightear faoin alt seo ón gCoimisiún Ombudsman a
fhoilsiú.

107.—(1) Déanfaidh Coimisinéir an Gharda cibé faisnéis agus
doiciméid a theastóidh ón gCoimisiún Ombudsman chun críche
scrúdaithe faoi alt 106, nó i dtaca le scrúdú den sórt sin, a sholáthar
don Choimisiún.

(2) Maidir leis an dualgas chun faisnéis agus doiciméid a sholáthar
faoi fho-alt (1), ní bheidh feidhm aige maidir le haon fhaisnéis nó
doiciméad, nó maidir le haicme faisnéise nó doiciméid, a gcinnfidh
Coimisinéir an Gharda ina leith, le toiliú an Aire, go ndéanfadh
nochtadh na faisnéise nó an doiciméid—

(a) dochar d’imscrúdú nó ionchúiseamh coiriúil,

(b) dochar do shlándáil an Stáit, nó

(c) sábháilteacht duine a chur i mbaol.

108.—A luaithe is indéanta tar éis thosach feidhme an ailt seo,
déanfaidh an Coimisiún Ombudsman agus Coimisinéir an Gharda
socruithe, ar mhodh prótacail i scríbhinn, maidir leis na nithe seo
a leanas:

(a) oifigigh ainmnithe don Choimisiún Ombudsman d’úsáid
saoráidí coinneála i stáisiúin Gharda Síochána, chun a
gcumhachtaí a fheidhmiú agus a ndualgais a chomhall
faoi alt 98;

(b) feidhmiú na Rialachán fán Acht um Cheartas Coiriúil,
1984 (An Bhail a Chuirfear ar Dhaoine faoi Choimeád i
Stáisiúin an Gharda Síochána), 1987 (I.R. Uimh. 119 de
1987) nuair a dhéanann oifigigh ainmnithe na saoráidí
coinneála sin a úsáid chun na críche dá dtagraítear i mír
(a);

(c) an Coimisiún Ombudsman do láimhseáil aon imscrúduithe
faoin Acht seo, ar imscrúduithe iad atá comhthráthach le
himscrúduithe ag an nGarda Síochána ar na nithe céanna;

(d) faisnéis (lena n-áirítear fianaise ar chionta) a fhaigheann
an Coimisiún Ombudsman nó Coimisinéir an Gharda a
chomhroinnt lena chéile.



[2005.] [Uimh. 20.]Acht an Gharda Sı́ochána, 2005.

109.—(1) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an
gCoimisiún Ombudsman, a iarraidh ar an bPríomh-Bhreitheamh a
iarraidh ar bhreitheamh fiosrú a dhéanamh (le linn dó nó di fónamh
mar bhreitheamh) maidir le hiompar oifigigh ainmnithe le linn
feidhmeanna a chomhlíonadh faoi alt 98 nó 99 i ndáil le haon
imscrúdú faoin gCuid seo.

(2) Féadfar a iarraidh ar bhreitheamh den Chúirt Uachtarach nó,
le toiliú Uachtarán na hArd-Chúirte, ar bhreitheamh den
Ard-Chúirt, agus má ghlactar leis an iarraidh, ceapfaidh an
Príomh-Bhreitheamh an breitheamh sin chun an fiosrúchán a
sheoladh.

(3) Déanfar téarmaí tagartha an bhreithimh a bheidh ceaptha a
shonrú san iarraidh agus féadfaidh baint a bheith acu le hiompar an
oifigigh ainmnithe ar ócáid áirithe nó i gcoitinne le linn feidhmeanna
a chomhlíonadh faoi alt 98 nó 99.

(4) Féadfaidh an breitheamh a bheidh ceaptha an fiosrúchán a
sheoladh ar an modh is cuí leis nó léi, cibé acu trí fhinnéithe a
cheistiú nó ar shlí eile, agus féadfaidh sé nó sí, go háirithe, aon
imeachtaí i ndáil leis an bhfiosrúchán a sheoladh ar shlí eile seachas
go poiblí.

(5) Chun críche an fhiosrúcháin, beidh ag an mbreitheamh a
bheidh ceaptha na cumhachtaí, na cearta agus na pribhléidí a
dhílsítear do bhreitheamh den Ard-Chúirt ar chaingean a éisteacht,
lena n-áirítear an chumhacht chun an méid seo a leanas a
dhéanamh—

(a) tabhairt ar fhinnéithe freastal, agus

(b) a cheangal go ndéanfar doiciméid a thabhairt ar aird.

(6) Déanfaidh an breitheamh a bheidh ceaptha, ar an
bhfiosrúchán a chríochnú, torthaí an fhiosrúcháin a thuairisciú don
Aire agus cuirfidh an tAire cóip den tuarascáil ar aghaidh chuig an
gCoimisiún Ombudsman le haghaidh cibé gnímh a mheasfaidh sé is
cuí sna himthosca.

110.—(1) Aon duine a dhéanfaidh, i ndáil le gearán nó imscrúdú
faoin gCuid seo, faisnéis is eol don duine a bheith bréagach nó
míthreorach a sholáthar don Choimisiún Ombudsman, beidh sé nó
sí ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil nach mó ná €2,500 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide
ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(2) Is é nó is í an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí amháin a
dhéanfaidh, nó is le toiliú an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí amháin
a dhéanfar, ionchúiseamh mar gheall ar chion faoin alt seo a
thionscnamh, ar an gCoimisiún Ombudsman do tharchur an ní chuig
an Stiúrthóir.

111.—(1) San alt seo, ciallaíonn “an tAcht roimhe seo” Acht an
Gharda Síochána (Gearáin), 1986.

(2) I gcás, maidir le himscrúdú faoi alt 6 den Acht roimhe seo ar
ghearán arna dhéanamh faoin Acht sin, nach mbeidh tús curtha leis
roimh an alt sin a aisghairm de bhun an Achta seo, measfar an gearán
a bheith déanta faoin Acht seo.
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(3) I gcás, maidir le himscrúdú faoi alt 6 den Acht roimhe seo ar
ghearán arna dhéanamh faoin Acht sin, go mbeidh tús curtha leis an
imscrúdú sin roimh an alt sin a aisghairm de bhun an Achta seo ach
nach mbeidh gach ní a bhaineann leis an ngearán críochnaithe roimh
an aisghairm, leanfaidh an tAcht roimhe seo d’fheidhm a bheith aige
i ndáil leis an ngearán amhail is nár aisghaireadh aon fhoráil den
Acht sin.

(4) Chun críche an ailt seo, cuirfear tús le himscrúdú faoi alt 6
den Acht roimhe seo nuair a cheapfar comhalta den Gharda
Síochána faoin alt sin chun gearán arna dhéanamh faoin Acht sin
a imscrúdú.

112.—(1) Maidir le haon ráiteas arna dhéanamh ag aon chomhalta
den Choimisiún Ombudsman nó ag aon oifigeach dó in aon fhoirm
agus gan mhailís ag cruinniú nó ag éisteacht de chuid an Choimisiúin
Ombudsman, beidh sé faoi phribhléid chun críocha dhlí an
chlúmhillte, agus is amhlaidh freisin a bheidh aon fhoilsiú ina dhiaidh
sin ar an ráiteas arna dhéanamh gan mhailís.

(2) I gcás gur gan mhailís a rinneadh na ráitis i ndoiciméad de
chuid an Choimisiúin Ombudsman nó de chuid aon chomhaltaí nó
oifigeach dá chuid, nó i dtuarascáil uaidh nó ó aon duine dá
chomhaltaí nó dá oifigigh, beidh foilsiú an doiciméid nó na tuarascála
dá éis sin faoi phribhléid chun críocha dhlí an chlúmhillte.

(3) Chun críocha an ailt seo, aon ráiteas arna dhéanamh ag duine
a bhfuil feidhm tarmligthe chuige nó chuici faoi alt 75, nó aon
doiciméad nó tuarascáil ó dhuine den sórt sin, measfar ina leith—

(a) gur ráiteas é arna dhéanamh ag an gCoimisiún
Ombudsman, nó

(b) gur doiciméad de chuid an Choimisiúin é nó gur tuarascáil
arna déanamh ag an gCoimisiún í,

i gcás go mbaineann an ráiteas, an doiciméad nó an tuarascáil, de
réir mar a bheidh, le comhlíonadh na feidhme tarmligthe.

CUID 5

Bunú agus Feidhmeanna Chigireacht an Gharda Síochána

113.—(1) Déanfaidh an tAire, le hordú, lá a cheapadh chun
bheith ina lá bunaithe chun críocha na Coda seo.

(2) Déanfar ordú faoin alt seo a leagan faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas.

114.—An lá bunaithe, beidh arna bhunú comhlacht ar a dtabharfar
Cigireacht an Gharda Síochána nó, sa Bhéarla, the Garda Síochána
Inspectorate, chun na feidhmeanna a shanntar dó leis an Acht seo
a chomhlíonadh.

115.—(1) 3 chomhalta a bheidh i gCigireacht an Gharda Síochána,
ar comhaltaí iad a bheidh le ceapadh ag an Rialtas.

(2) Ceapfar duine de na comhaltaí mar Phríomh-Chigire.
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(3) Bean a bheidh i nduine amháin ar a laghad de na comhaltaí
agus fear a bheidh i nduine amháin ar a laghad díobh.

(4) Ní cheapfar duine ina chomhalta nó ina comhalta mura
dealraitheach don Rialtas go bhfuil an duine oiriúnach don
cheapachán mar gheall ar na nithe seo a leanas—

(a) a sheirbhís nó a seirbhís mar oifigeach sinsearach nó mar
oifigeach scortha den sórt sin i seirbhís póilíneachta stáit
eile, nó

(b) cibé taithí, cáilíochtaí, oiliúint nó saineolas iomchuí is cuí,
i dtuairim an Rialtais, ag féachaint go háirithe
d’fheidhmeanna na Cigireachta, a bheith faighte aige nó
aici ar shlí eile.

(5) Ní bheidh duine incheaptha faoin alt seo má tá sé nó sí, nó
má bhí sé nó sí, ina chomhalta nó ina comhalta den Gharda Síochána.

(6) Tiocfaidh céadcheapadh daoine chun bheith ina gcomhaltaí
den Chigireacht in éifeacht ar an lá bunaithe.

116.—(1) Sealbhóidh comhalta de Chigireacht an Gharda
Síochána oifig ar feadh na tréimhse a chinnfidh an Rialtas tráth an
cheaptha.

(2) Beidh comhalta in-athcheaptha.

(3) Sealbhóidh comhalta oifig ar na téarmaí agus na coinníollacha
a bhaineann le luach saothair (lena n-áirítear liúntais i leith
caiteachas, sochair chomhchineáil agus aoisliúntais) nó le nithe eile
agus a chinnfidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, tráth an
cheaptha nó an athcheaptha.

(4) Féadfaidh comhalta éirí as a oifig nó a hoifig aon tráth trí litir
a bheidh dírithe chuig an Aire, agus beidh éifeacht leis an éirí as ar
an dáta a gheofar an litir.

(5) Féadfaidh an Rialtas comhalta a chur as oifig mar gheall ar
mhí-iompar sonraithe nó más rud é, ina thuairim, go bhfuil an
comhalta tagtha chun bheith éagumasach, mar gheall ar easláinte, ar
dhualgais na hoifige a chomhlíonadh go héifeachtach.

(6) Aon uair a tharlaíonn folúntas i gcomhaltas na Cigireachta de
dhroim comhalta d’éirí as, a chur as oifig nó d’fháil bháis, beidh an
folúntas le líonadh trí cheapachán a dhéanamh de réir alt 115.

(7) Sealbhóidh comhalta a cheapfar chun aon fholúntas den sórt
sin a líonadh oifig ar feadh a mbeidh fágtha de théarma oifige an
chomhalta a mbeidh a ionad nó a hionad á ghlacadh.

(8) Féadfaidh an Chigireacht gníomhú d’ainneoin aon fholúntas
den sórt sin a bheith ann nó d’ainneoin nach bhfuil alt 115(3) á
chomhlíonadh dá thoradh sin.

117.—(1) Is é cuspóir Chigireacht an Gharda Síochána a chinntiú
go ndéanfar na hacmhainní atá ar fáil don Gharda Síochána a úsáid
d’fhonn na leibhéil éifeachtúlachta agus éifeachtachta is airde a
bhaint amach agus a chothabháil in oibriú agus i riaradh na
Cigireachta, arna dtomhas faoi threoir na gcaighdeán is fearr atá ag
seirbhísí póilíneachta inchomparáide.
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(2) Is iad feidhmeanna na Cigireachta—

(a) chun a cuspóir a chur chun cinn, iniúchtaí nó fiosrúcháin
a dhéanamh, ar iarraidh a fháil ón Aire, nó le toiliú an
Aire, i ndáil le haon ghnéithe áirithe d’oibriú agus de
riaradh an Gharda Síochána,

(b) na nithe seo a leanas a chur faoi bhráid an Aire—

(i) tuarascáil i dtaobh na n-iniúchtaí nó na
n-imscrúduithe sin, agus

(ii) má éilíonn an tAire é, tuarascáil i dtaobh oibriú agus
riaradh an Gharda Síochána i rith tréimhse sonraithe
agus i dtaobh aon fhorbairtí suntasacha ina leith sin
i rith na tréimhse sin,

agus

(c) comhairle a sholáthar don Aire maidir leis an
dea-chleachtas póilíneachta.

(3) Más cuí, déanfar moltaí i gcomhair aon ghnímh a mheasfaidh
an Chigireacht a bheith riachtanach a chur san áireamh in aon
tuarascáil a ullmhófar faoi fho-alt (2)(b).

(4) Faoi réir fho-alt (5), cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna
d’aon tuarascálacha a gheobhaidh sé nó sí faoi fho-alt (2)(b) a leagan
faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

(5) Féadfaidh an tAire aon ní a eisiamh as na cóipeanna de
thuarascálacha a bheidh le leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais,
ar ní é arb é a thuairim nó a tuairim ina leith—

(a) go ndéanfadh sé dochar do leasanna na slándála
náisiúnta, nó

(b) go bhféadfadh sé déanamh ciona a éascú, dochar a
dhéanamh d’imscrúdú coiriúil nó sábháilteacht aon duine
a chur i mbaol.

(6) Féadfaidh an Chigireacht, le ceadú an Aire, socrú a
dhéanamh—

(a) le haon seirbhís póilíneachta lasmuigh den Stát chun
oifigigh phóilíneachta de chuid na seirbhíse sin a
fhruiliú, nó

(b) le haon chomhlacht eile chun daoine eile a fhruiliú chun
seirbhísí sainchomhairle nó comhairle a sholáthar i dtaca
le comhlíonadh a dualgas.

(7) Faoi réir an Achta seo, beidh an Chigireacht neamhspleách i
gcomhlíonadh a feidhmeanna.

118.—(1) A luaithe is indéanta tar éis thosach feidhme an ailt seo,
déanfaidh an Chigireacht agus Coimisinéir an Gharda socruithe, le
prótacail i scríbhinn, chun a chinntiú go bhfaighidh an Chigireacht
aon fhaisnéis a iarrfaidh sí, is faisnéis atá i seilbh an Gharda Síochána
agus atá riachtanach, i dtuairim na Cigireachta, chun a feidhmeanna
a chomhlíonadh.
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(2) Ní thoirmisctear le haon ní in aon achtachán eile faisnéis
fhíorasach iomchuí a nochtadh don Chigireacht ná ní thoirmisctear
ar an gCigireacht, le haon ní den sórt sin, faisnéis den sórt sin a
nochtadh.

(3) Ní dhéanfaidh an Chigireacht, comhaltaí dá foireann, nó aon
daoine a sholáthraíonn seirbhísí sainchomhairle nó seirbhísí eile di,
sa Stát nó lasmuigh de, aon fhaisnéis a bheidh faighte aici nó ag na
comhaltaí nó na daoine sin a nochtadh, seachas de réir an Achta
seo.

(4) Aon duine a sháróidh fo-alt (3), beidh sé nó sí ciontach i gcion
agus dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €3,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €50,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(5) Maidir le fo-alt (3), is fo-alt é i dteannta, agus ní fo-alt é in
ionad, na bhforálacha iomchuí den Acht um Rúin Oifigiúla, 1963.

119.—(1) Déanfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, cibé
cistí, áitribh, saoráidí, seirbhísí agus foireann is gá ar mhaithe le
feidhmiú cuí Chigireacht an Gharda Síochána a sholáthar di.

(2) Féadfaidh an tAire cibé daoine agus cibé líon daoine a
cheapadh chun bheith ina gcomhaltaí d’fhoireann na Cigireachta a
mheasfaidh sé nó sí is gá chun cabhrú leis an gCigireacht le linn a
feidhmeanna a chomhlíonadh.

(3) Ceapfar na daoine sin ar cibé téarmaí agus faoi réir cibé
coinníollacha, agus gheobhaidh siad cibé luach saothair, a chinnfidh
an tAire le toiliú an Aire Airgeadais.

120.—(1) Déanfaidh an Príomh-Chigire, ar iarraidh i scríbhinn a
fháil ó choiste de cheachtar Teach den Oireachtas nó de dhá Theach
an Oireachtais (seachas an Coiste um Chuntais Phoiblí) i dtaca le
hábhar aon tuarascála ar leagadh cóipeanna di faoi bhráid na dTithe
sin faoi alt 117(4), freastal os a chomhair i ndáil le haon ghné den
ábhar sin.

(2) Ní dhéanfaidh an Príomh-Chigire, le linn a dhualgais nó a
dualgais faoin alt seo a chomhall—

(a) ceist a chur nó tuairim a nochtadh i dtaobh thuillteanais
aon bheartais de chuid an Rialtais nó de chuid Aire den
Rialtas nó i dtaobh thuillteanais chuspóirí an bheartais
sin, ná

(b) faisnéis a sholáthar a d’fhéadfadh déanamh ciona a éascú,
dochar a dhéanamh d’imscrúdú coiriúil nó sábháilteacht
aon duine a chur i mbaol.
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CUID 6

Rialacháin agus Forálacha Ilghnéitheacha

121.—(1) Féadfaidh an tAire, le ceadú an Rialtais—

(a) foráil a dhéanamh, le rialachán, maidir le haon ní dá
dtagraítear san Acht seo mar ní atá forordaithe nó le
forordú, agus

(b) i dteannta aon chumhachta eile a thugtar dó nó di chun
rialacháin a dhéanamh, rialacháin a dhéanamh i gcoitinne
chun críocha an Achta seo agus chun lánéifeacht a
thabhairt dó.

(2) Sula ndéanfaidh an tAire rialacháin faoin alt seo, rachaidh sé
nó sí i gcomhairle le haon duine nó le gach duine díobh seo a leanas,
de réir mar is cuí leis an Aire:

(a) Coimisinéir an Gharda;

(b) an Coimisiún Ombudsman;

(c) Cigireacht an Gharda Síochána.

(3) Féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus
iarmhartacha is dealraitheach don Aire is gá nó is fóirsteanach chun
críocha na rialachán a bheith i rialacháin faoin Acht seo.

122.—(1) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle le
Coimisinéir an Gharda agus le ceadú an Rialtais, rialacháin a
dhéanamh chun an Garda Síochána a bhainistiú, lena n-áirítear
rialacháin a bhaineann le haon ní nó le gach ní díobh seo a leanas:

(a) na céimeanna éagsúla ina mbeidh comhaltaí an Gharda
Síochána le roinnt;

(b) an líon íosta agus an líon uasta comhaltaí i ngach céim;

(c) dualgais na gcéimeanna éagsúla sa Gharda Síochána;

(d) comhaltaí a ghlacadh, a cheapadh agus a rollú, lena
n-áirítear comhaltaí a bhí ag fónamh le seirbhísí
póilíneachta eile agus comhaltaí de bhunadh eitneach nó
náisiúnta éagsúil nó a bhfuil creidimh éagsúla nó cúlraí
creidimh éagsúla acu;

(e) comhaltaí atá ar iasacht ó aon seirbhís póilíneachta eile a
cheapadh chun an Gharda Síochána;

(f) oiliúint a chur ar chomhaltaí;

(g) pá agus liúntais comhaltaí, lena n-áirítear na coinníollacha
faoina mbeidh siad iníoctha;

(h) comhaltaí do scor;

(i) pinsin, liúntais agus aiscí a íoc le comhaltaí agus lena gcéilí,
lena leanaí agus lena gcleithiúnaithe, lena n-áirítear—
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(i) na coinníollacha faoina mbeidh na pinsin, na liúntais
agus na haiscí sin iníoctha,

(ii) na rátaí agus na scálaí íocaíochta, agus

(iii) na pionóis mar gheall ar iompar calaoiseach i ndáil le
hiarratas ar phinsean, ar liúntas nó ar aisce;

(j) arduithe céime do chomhaltaí;

(k) ceanglais maidir le comhaltaí d’éirí as;

(l) úsáid saoráidí, trealaimh, arm nó seirbhísí ag an nGarda
Síochána;

(m) comhlachais dá dtagraítear in alt 18 a chur ar bun agus
nithe a bhaineann le ról agus stádas na gcomhlachas sin,
agus leis na comhlachais sin do sheoladh gnó, laistigh den
Gharda Síochána;

(n) na teorainneacha, na srianta nó na coinníollacha is
infheidhme maidir le feidhmiú chumhachtaí Choimisinéir
an Gharda faoi alt 29;

(o) na himthosca ina bhféadfaidh, agus a mhéid a fhéadfaidh,
an Garda Síochána seirbhísí póilíneachta dá dtagraítear
in alt 30(3) a sholáthar;

(p) na costais a bheidh le cur i gcuntas faoi alt 30(4) i ndáil le
seirbhísí póilíneachta a sholáthar;

(q) na teorainneacha, na srianta nó na coinníollacha is
infheidhme maidir le tarmligean fheidhmeanna
Choimisinéir an Gharda faoi alt 31;

(r) aon ní eile a bhaineann le heagrú, oiliúint, comhall
dualgais, éifeachtúlacht, bainistiú nó riaradh an Gharda
Síochána.

(2) Ní bheidh duine incháilithe lena cheapadh nó lena ceapadh
mar chomhalta de phainéal dá dtagraítear i bhfo-alt (3) más rud é go
bhfuil, nó go raibh, an duine ina chomhalta nó ina comhalta den
Gharda Síochána.

(3) Maidir le rialacháin faoi fho-alt, (1)(j), beidh foráil iontu
maidir le boird ardaithe céime a bhunú ar a mbeidh 3 chomhalta—

(a) a mbeidh duine díobh ina chomhalta nó ina comhalta den
Gharda Síochána arna cheapadh nó arna ceapadh ag
Coimisinéir an Gharda mar chomhalta den bhord, agus

(b) a gceapfaidh an tAire 2 dhuine díobh (lena n-áirítear
cathaoirleach an bhoird) as painéal a bhunófar de réir na
rialachán, is painéal arb iad a bheidh air daoine
cuícháilithe arna gceapadh chun an phainéil ag an
Rialtas.

(4) Déanfaidh an tAire, le linn rialacháin a dhéanamh, an cuspóir
arb éard é éifeachtacht, éifeachtúlacht agus barainneacht a chur chun
cinn sa Gharda Síochána a bhreithniú.

(5) Maidir le rialachán faoin alt seo—
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(a) féadfaidh feidhm a bheith aige i gcoitinne maidir le gach
céim agus gach grád sa Gharda Síochána agus maidir le
comhaltaí cúltaca,

(b) ní fhéadfaidh feidhm a bheith aige ach amháin maidir leis
an méid seo a leanas—

(i) céimeanna sonraithe agus gráid shonraithe sa
Gharda Síochána,

(ii) comhaltaí atá ar iasacht chuig eagraíocht idirnáisiúnta
faoi alt 51(2)(b),

(iii) comhaltaí arna gceapadh chun an Gharda Síochána
faoi alt 53 ar iasacht ó Sheirbhís Póilíneachta
Thuaisceart Éireann,

(iv) comhaltaí atá ar iasacht chuig Seirbhís Póilíneachta
Thuaisceart Éireann faoi alt 54,

(v) comhaltaí arna gceapadh chun an Gharda Síochána ar
iasacht ó aon seirbhís póilíneachta eile, nó

(vi) comhaltaí cúltaca,

(c) féadfar foráil éagsúil a dhéanamh leis maidir le céimeanna
éagsúla nó gráid éagsúla sa Gharda Síochána nó maidir
le hearnálacha éagsúla comhaltaí a luaitear i mír (b)(ii)
go (v), agus

(d) féadfar a údarú leis go ndéanfaidh duine sonraithe nó
comhlacht sonraithe aon ní nó rud a chinneadh nó a chur
i bhfeidhm.

(6) Sula ndéanfaidh an tAire rialacháin faoi fho-alt (1)(g) nó (i),
déanfaidh sé nó sí—

(a) dréacht de na rialacháin a chur faoi bhráid na gcomhlachas
dá dtagraítear in alt 18 agus atá ionadaitheach do na
céimeanna agus do na gráid sa Gharda Síochána a
ndéanfadh na rialacháin difear dóibh, agus

(b) breithniú a dhéanamh ar aon uiríll arna ndéanamh ag aon
cheann de na comhlachais sin chuige nó chuici i leith na
ndréacht-rialachán.

123.—(1) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle le
Coimisinéir an Gharda, agus le toiliú an Rialtais, rialacháin a
dhéanamh maidir le haraíonacht a choinneáil sa Gharda Síochána,
lena n-áirítear rialacháin a bhaineann leis na nithe dá bhforáiltear i
bhfo-ailt (2) go (5), ach gan a bheith teoranta dóibh sin.

(2) Féadfar na gníomhartha nó na neamhghníomhartha a
fhéadfaidh a bheith ina n-ábhar do bheart araíonachta faoi na
rialacháin a shonrú sna rialacháin, lena n-áirítear na nithe seo a
leanas—

(a) na nithe a shonraítear i Sceideal 5,

(b) mainneachtain forálacha sonraithe den Chód Eitice a
bhunaítear faoi alt 17 a chomhlíonadh,
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(c) mainneachtain comhoibriú le himscrúdú faoin dlí agus faoi
na nósanna imeachta dá dtagraítear in alt 55(2)(a),

(d) aon ní is sárú araíonachta mar a mhínítear in alt 55(6),

(e) mainneachtain comhoibriú le himscrúdú a sheoltar faoin
Acht seo nó faoi na rialacháin nó le bord arna bhunú faoi
na rialacháin chun cinntí a dhéanamh i ndáil le
haraíonacht,

(f) aon mhí-úsáid ar nós imeachta ag comhalta den Gharda
Síochána maidir le cuardach faoi alt 99 ar shaoráid stórála
doiciméad i stáisiún Garda Síochána ainmnithe, agus

(g) nithe a bhaineann le feidhmíocht oibre.

(3) Féadfar foráil a dhéanamh leis na rialacháin freisin maidir leis
na nósanna imeachta a bheidh le leanúint más rud é—

(a) gur dealraitheach go ndearnadh, nó go líomhnaítear go
ndearnadh, gníomh nó neamhghníomh a fhéadfaidh a
bheith ina ábhar do bheart araíonachta,

(b) go dtarchuirfear gearán chuig Coimisinéir an Gharda faoi
alt 92(a), nó

(c) go ndéanfaidh an Coimisiún Ombudsman, i dtuarascáil
faoi alt 94(7) nó 95(4), moladh dá dtagraítear in alt
97(1)(b).

(4) Féadfaidh foráil maidir leis na nithe seo a leanas a bheith i
rialacháin a bhaineann leis na nósanna imeachta a bheidh le leanúint
sna himthosca dá dtagraítear i bhfo-alt (3)—

(a) imscrúdú, an modh ar a seolfar an t-imscrúdú agus
ceapadh comhalta den Gharda Síochána chun an
t-imscrúdú a sheoladh,

(b) moltaí a dhéanamh nó tuarascálacha a thabhairt tar éis
imscrúdú, na daoine a mbeidh na moltaí nó na
tuarascálacha le cur faoina mbráid agus an beart a bheidh
le déanamh de thoradh na dtuarascálacha,

(c) éisteachtaí ag bord chun a chinneadh cibé acu a rinneadh
nó nach ndearnadh an gníomh nó an neamhghníomh dá
dtagraítear i bhfo-alt (3)(a),

(d) beart araíonachta a dhéanamh agus na himthosca ina
bhféadfaidh bord, Coimisinéir an Gharda nó an Rialtas
breith a thabhairt maidir leis an mbeart sin, agus

(e) achomharc in aghaidh cinnidh dá dtagraítear i mír (c) nó
in aghaidh breithe ag bord nó ag Coimisinéir an Gharda
maidir le beart araíonachta, agus na teorainneacha ama
agus na srianta nó na coinníollacha eile a bhféadfar an
ceart achomhairc a fheidhmiú faoina réir.

(5) Féadfar na nithe seo a leanas a dhéanamh leis na rialacháin
freisin—

(a) foráil a dhéanamh maidir le bord dá dtagraítear i bhfo-alt
(4)(c) a bhunú, maidir lena chomhaltaí a cheapadh agus
maidir lena ghnó a sheoladh,
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(b) cumhachtaí boird a shonrú,

(c) na daoine a bheidh i dteideal freastal ar éisteachtaí os
comhair boird a shonrú,

(d) cumhacht a thabhairt do bhord a cheangal ar dhaoine
freastal os a chomhair,

(e) cumhacht a thabhairt do bhord a cheangal ar dhaoine
fianaise a thabhairt nó doiciméid a thabhairt ar aird dó,

(f) a chumasú do bhord daoine a chur faoi mhionn nó
dearbhaisc a ghlacadh,

(g) foráil a dhéanamh maidir le hinghlacthacht fianaise,

(h) aon nithe a shonrú a mbeidh aird le tabhairt ag bord orthu
le linn cinneadh a dhéanamh, lena n-áirítear, i gcásanna
cuí, tuarascáil ón gCoimisiún Ombudsman faoi alt 94(7)
nó 95(4),

(i) cumhacht a thabhairt do bhord cinneadh a dhéanamh nó
breith a thabhairt i ndáil le comhalta den Gharda
Síochána d’ainneoin é nó í a bheith as láthair ó éisteacht,
más rud é, tar éis fógra a thabhairt dó nó di ina taobh,
go mainneoidh an comhalta gan cúis chuí freastal ar an
éisteacht,

(j) foráil a dhéanamh maidir le comhlacht a bhunú chun
achomhairc dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(e) a éisteacht
agus maidir lena chomhaltaí a cheapadh,

(k) cumhachtaí an chomhlachta achomhairc a shonrú, agus

(l) foráil a dhéanamh maidir le pribhléid faoi dhlí an
chlúmhillte i ndáil le tuarascálacha arna bhfoilsiú nó ráitis
arna ndéanamh ag bord nó ag an gcomhlacht achomhairc
faoi na rialacháin.

(6) Féadfar na nithe seo a leanas a dhéanamh leis na rialacháin—

(a) foráil éagsúil a dhéanamh faoi fho-alt (3) nó (4) maidir le
catagóirí éagsúla gníomhartha nó neamhghníomhartha dá
dtagraítear i bhfo-alt (2), agus an méid sin bunaithe ar cé
acu a bhí na gníomhartha nó na neamhghníomhartha ina
n-ábhar do thuarascáil ón gCoimisiún Ombudsman nó
bunaithe ar aon toisc eile, agus

(b) foráil a dhéanamh maidir le beart araíonachta de
chineálacha éagsúla a dhéanamh in aghaidh comhaltaí
den Gharda Síochána, agus an méid sin bunaithe ar a
gcéim nó ar aon toisc eile.

(7) Aon duine—

(a) nach ndéanann, gan leithscéal réasúnach, ceanglas a
chomhlíonadh, arna fhorchur faoi na rialacháin ag bord,
chun freastal os a chomhair nó fianaise a thabhairt nó
doiciméid a thabhairt ar aird dó, nó

(b) a thugann fianaise do bhord is eol dó nó di a bheith
bréagach nó míthreorach,
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beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil nach mó ná €2,500 nó príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(8) San alt seo—

ciallaíonn “bord” bord arna bhunú le rialachán faoi fho-alt (5)(a);

ciallaíonn “beart araíonachta”—

(a) dífhostú,

(b) ceanglas dul ar scor nó éirí as mar mhalairt ar dhífhostú,

(c) ísliú céime,

(d) laghdú pá nach mó ná pá 4 seachtaine,

(e) iomardú,

(f) foláireamh,

(g) rabhadh, nó

(h) comhairle.

124.—(1) Tar éis dul i gcomhairle le Coimisinéir an Gharda, leis
an gCoimisiún Ombudsman agus leis an gCigireacht, agus le ceadú
an Rialtais, déanfaidh an tAire rialacháin lena ndéanfar foráil maidir
le cairt a bhunú ina mbeidh treoirlínte agus sásraí chun a chumasú
do chomhaltaí den Gharda Síochána nó do dhaoine eile líomhaintí
maidir le héilliú agus míchleachtas laistigh den Gharda Síochána a
thuairisciú ar mhodh rúin.

(2) Cuirfidh an tAire faoi deara cóip de gach rialachán a dhéanfar
faoin alt seo a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is
indéanta tar éis an rialachán a dhéanamh.

125.—(1) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle le
Coimisinéir an Gharda agus le ceadú an Rialtais, rialacháin a
dhéanamh—

(a) lena sonrófar na céimeanna nach mór do chomhaltaí de
Sheirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann a shealbhú
chun bheith incheaptha faoi alt 52 nó 53 chun céimeanna
sonraithe sa Gharda Síochána agus lena sonrófar aon
taithí is gá nó is inmhianaithe le haghaidh an
cheapacháin sin,

(b) ina mbeidh foráil maidir le nithe a bhaineann le nós
imeachta i ndáil leis an méid seo a leanas—

(i) ceapacháin faoi ailt 52 agus 53 chun céimeanna sa
Gharda Síochána, lena n-áirítear, i ndáil le
ceapacháin faoi alt 52, comórtais a sheoladh maidir
le folúntais sna céimeanna lena mbaineann, nó,

(ii) iasachtú chuig Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart
Éireann faoi alt 54.
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(2) Cinnteoidh an tAire go ndéanfar gach rialachán arna
dhéanamh faoin alt seo a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas
a luaithe is indéanta tar éis a dhéanta.

(3) Féadfaidh ceachtar Teach den Oireachtas, le rún arna rith
laistigh de 21 lá suí tar éis an lae a leagfar an rialachán faoina bhráid,
an rialachán a neamhniú.

(4) Tiocfaidh neamhniú rialacháin faoi fho-alt (3) in éifeacht
láithreach ar an rún lena mbaineann a rith, ach ní dhéanfaidh sé
difear do bhailíocht aon ní arna dhéanamh faoin rialachán roimh an
rún a rith.

(5) Maidir leis an gcumhacht chun rialacháin a dhéanamh faoin
alt seo is cumhacht í i dteannta na cumhachta chun rialacháin a
dhéanamh faoi ailt 122 agus 123 agus ní mheasfar go gcuireann sí
teorainn leis an gcumhacht chun rialacháin a dhéanamh faoi na hailt
sin i ndáil le comhaltaí dá dtagraítear in alt 122(5)(b)(iii) nó (iv).

126.—(1) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle le
Coimisinéir an Gharda agus le ceadú an Rialtais, rialacháin a
dhéanamh—

(a) lena ndéantar faisnéis, doiciméid nó rudaí nó aicmí
faisnéise, doiciméad nó rudaí a ainmniú, ar nithe iad—

(i) a bhaineann le slándáil an Stáit, agus

(ii) nach bhfuil faoi réir a nochta faoin alt sin ach amháin
de réir ordacháin ón Aire,

agus

(b) lena ndéantar stáisiúin Gharda Síochána a ainmniú chun
críche alt 99, ar stáisiúin iad—

(i) ina gcoimeádtar faisnéis, doiciméid nó rudaí, nó aicmí
faisnéise, doiciméad nó rudaí, a bhaineann le slándáil
an Stáit, agus

(ii) nach bhfuil faoi réir cuardaigh faoin alt sin ach
amháin a mhéid a shonraítear in ordachán ón Aire.

(2) Ar rialachán faoin alt seo a dhéanamh, nó ar an rialachán a
leasú nó a chúlghairm, déanfaidh an tAire cóip den rialachán, den
leasú nó den ionstraim lena gcúlghairtear an rialachán a chur ar fáil
don Choimisiún Ombudsman agus don bhreitheamh a bheidh
ainmnithe faoi alt 100.

127.—(1) Leanann Ciste Luaíochta an Gharda Síochána, arna
bhunú faoi alt 18 d’Acht an Ghárda Síochána, 1924 agus a dtugtar
Ciste Luach Saothair an Ghárda Síochána air Acht sin, de bheith ar
marthain faoin Acht seo chun luaíocht a thabhairt do chomhaltaí
agus chun tairbhe dóibh.

(2) Féadfaidh an tAire, le comhthoiliú an Aire Airgeadais,
rialacháin a dhéanamh lena bhforordófar an méid seo a leanas—

(a) an modh ar a riarfar Ciste Luaíochta an Gharda
Síochána, agus
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(b) na suimeanna a bheidh le híoc isteach sa Chiste sin.

128.—(1) Maidir leis na rialacháin agus na horduithe arna
ndéanamh nó arna gcoimeád i bhfeidhm faoi achtachán a
aisghairtear le halt 4, leanfaidh siad i bhfeidhm go dtí go ndéanfaidh
an tAire iad a chúlghairm faoin alt seo nó go dtí go ndéanfar cinn
eile ina n-ionad faoin gCuid seo.

(2) Féadfaidh an tAire, le ceadú an Rialtais, ordú nó rialachán a
choimeádtar i bhfeidhm faoin alt seo a leasú nó a chúlghairm.

(3) Aon imeachtaí a bhaineann le comhalta den Gharda Síochána
a tosaíodh ach nár tugadh chun críche faoi Rialacháin 1989 sular
cúlghaireadh iad de bhun fho-alt (2), féadfar iad a choimeád i
bhfeidhm faoi na Rialacháin sin amhail is nár cúlghaireadh aon
fhoráil dá gcuid.

(4) Más rud é, i ndáil le himeachtaí a choimeádtar i bhfeidhm faoi
Rialacháin 1989 de bhua an ailt seo, go dtabharfar breith mar
thoradh ar fhiosrúchán a sheoltar faoi Rialachán 14 nó go
dtabharfaidh Coimisinéir an Gharda breith faoi Rialachán 23(1),
beidh an comhalta lena mbaineann i dteideal iarratas a dhéanamh
de réir Rialachán 26 go ndéanfaidh Bord Achomhairc arna cheapadh
faoi Rialachán 25 athbhreithniú ar an mbreith agus, sa chás sin, beidh
feidhm ag na forálacha de chuid Rialacháin 1989 a bhaineann le Bord
Achomhairc d’éisteacht agus do chinneadh an iarratais.

129.—(1) In aon imeachtaí dlí, maidir le deimhniú arna shíniú ag
comhalta den Choimisiún Ombudsman agus ina luaitear go raibh
an duine atá ainmnithe sa deimhniú ina oifigeach ainmnithe nó ina
hoifigeach ainmnithe don Choimisiún chun críche sonraithe le linn
tréimhse sonraithe, is cruthúnas é, cheal fianaise ar a mhalairt, ar na
nithe atá luaite sa deimhniú.

(2) In aon imeachtaí dlí, aon deimhniú arna shíniú ag comhalta
den Choimisiún Ombudsman agus ina luaitear go ndearna an
Coimisiún feidhm shonraithe dá chuid a tharmligean de réir alt 75 ar
dháta sonraithe chuig duine sonraithe agus ina sonraítear na srianta
nó na coinníollacha, más ann, atá forchurtha maidir leis an
tarmligean, is cruthúnas é, cheal fianaise ar a mhalairt, ar na nithe
atá luaite sa deimhniú.

(3) Aon deimhniú dá dtagraítear i bhfo-alt (1) nó (2) agus a
airbheartaíonn a bheith sínithe ag comhalta den Choimisiún
Ombudsman, beidh sé inghlactha i bhfianaise in aon imeachtaí dlí
gan cruthúnas ar shíniú an chomhalta.

130.—In imeachtaí dlí, aon duine a airbheartaíonn gur comhalta
den Gharda Síochána de chéim ar bith é nó í, toimhdeofar, cheal
fianaise ar a mhalairt, gur comhalta den chéim sin é nó í.

131.—(1) Féadfaidh an tAire, le hordú, aon cheann díobh seo a
leanas a ainmniú mar chomhlacht údaraithe chun críocha an ailt seo:

(a) an tSeirbhís Chúirteanna;

(b) Roinn Stáit;

(c) Oifig an Ard-Aighne;
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(d) Coimisiún Thithe an Oireachtais;

(e) Dánlann Náisiúnta na hÉireann;

(f) Bord Ard-Mhúsaem na hÉireann.

(2) Chun críocha an ailt seo, féadfaidh ceann comhlachta
údaraithe, an méid seo a leanas a dhéanamh i scríbhinn—

(a) aon áitreabh ina ndéantar aon ghníomhaíocht a bhaineann
le feidhmeanna an chomhlachta sin a shonrú, agus

(b) duine a ainmniú mar oifigeach slándála i ndáil leis an
áitreabh sin más deimhin leis nó léi—

(i) gur duine oiriúnach an duine chun cumhachtaí
oifigigh slándála a fheidhmiú faoin alt seo i ndáil le
háitreabh sonraithe,

(ii) go bhfuair an duine oiliúint leordhóthanach chun na
críche sin, agus

(iii) i gcás gur fostaí de chuid duine lena ndearna an
comhlacht údaraithe, nó ceann an chomhlachta
údaraithe, conradh chun seirbhísí slándála a
sholáthar (“an conraitheoir”) an duine, gur duine
inniúil cuí an conraitheoir chun maoirseacht a
dhéanamh ar fheidhmiú na gcumhachtaí sin ag an
duine.

(3) Féadfaidh oifigeach slándála, le linn a dhualgais nó a dualgais
a chomhall i ndáil le háitreabh sonraithe, aon cheann de na
cumhachtaí atá leagtha amach i bhfo-alt (4) nó, más infheidhme, i
bhfo-alt (5), a fheidhmiú, ach sin sa chás seo a leanas agus sa chás
sin amháin—

(a) go mbeidh an t-oifigeach slándála inaitheanta mar
oifigeach den sórt sin de bhíthin suaitheantais nó éide,
agus

(b) go bhfeidhmeofar na cumhachtaí de réir aon treorach
ginearálta nó speisialta ón duine a mbeidh an t-oifigeach
slándála ainmnithe aige nó aici.

(4) Faoi réir fho-alt (7), tá na cumhachtaí seo a leanas ag
oifigeach slándála:

(a) cuardach a dhéanamh ar aon duine atá i láthair san
áitreabh sonraithe nó a fhéachann le dul isteach san
áitreabh sonraithe ar chuige atá an t-oifigeach ainmnithe;

(b) scrúdú a dhéanamh ar aon airceadal atá ann san áitreabh
nó atá á sheachadadh air nó á thabhairt isteach ann;

(c) aon duine a eisiamh nó a aistriú ón áitreabh, ar duine é nó
í a dhiúltóidh, gan cúis mhaith—

(i) do chuardach a dhéanamh air nó uirthi, nó

(ii) cead a thabhairt scrúdú a dhéanamh ar airceadal atá
ina sheilbh nó ina seilbh;
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(d) aon duine a eisiamh nó a aistriú ón áitreabh más gá
déanamh amhlaidh—

(i) chun duine nó aon mhaoin a chosaint, nó

(ii) chun ligean do ghnó an chomhlachta údaraithe dul ar
aghaidh gan cur isteach air nó gan mhoill a chur air;

(e) a cheangal ar aon duine atá i láthair san áitreabh, nó a
fhéachann le dul isteach ann, é féin nó í féin a chéannú;

(f) aon arm a urghabháil, le linn cumhachtaí faoin alt seo a
fheidhmiú, seachas arm atá i seilbh duine le húdarás
dleathach;

(g) aon airceadal a urghabháil a gcreideann an t-oifigeach le
réasún ina leith go bhfuil sé á aistriú go mídhleathach as
an áitreabh;

(h) forneart réasúnach a úsáid, más gá, le linn cumhacht arna
tabhairt faoi mhír (c), (d), (f) nó (g) a fheidhmiú.

(5) Ina theannta sin, féadfaidh oifigeach slándála a bheidh
ainmnithe faoi fho-alt (2) ag Príomhfheidhmeannach na Seirbhíse
Cúirteanna, le linn dualgais an oifigigh a chomhall i ndáil le
háitreabh sonraithe ar cúirt é ina iomláine nó go páirteach, ar
ordachán ó bhéal a fháil ó bhreitheamh—

(a) aon duine a dhéanfaidh díspeagadh cúirte a aistriú as an
gcúirt, nó

(b) aon duine a dhéanfaidh díspeagadh cúirte a ghlacadh i
gcoimeád agus an duine sin a sheachadadh isteach i
gcoimeád comhalta den Gharda Síochána a luaithe is
indéanta.

(6) Mura rud é go mbeidh ordú tugtha ag an gcúirt le barántas,
nó ar shlí eile, go ndéanfar duine a bheidh glactha i gcoimeád faoi
fho-alt (5)(b) a chimiú chun príosúin nó a scaoileadh saor, déanfaidh
duine de na daoine seo a leanas—

(a) an t-oifigeach slándála lena mbaineann, i gcás an duine sin
a bheith fós ina choimeád nó ina coimeád, nó

(b) comhalta den Gharda Síochána, i gcás an duine sin a
bheith seachadta cheana féin isteach i gcoimeád an
Gharda Síochána,

sula n-éireoidh an chúirt, an duine sin a thabhairt os comhair na
cúirte chun go ndéileálfaidh sí leis an ní.

(7) Féadfaidh oifigeach slándála forneart réasúnach a úsáid más
gá le linn ordachán faoi fho-alt (5) a chomhlíonadh nó le linn dualgas
faoi fho-alt (6) a chomhall.

(8) Ní údaraítear d’oifigeach slándála leis na cumhachtaí a thugtar
d’oifigigh shlándála faoin alt seo na nithe seo a leanas a dhéanamh—

(a) a cheangal ar dhuine éadaí seachas baill éadaigh
sheachtracha, amhail cótaí, hataí, seaicéid agus bróga, a
bhaint díobh, ná
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(b) aon doiciméad a léamh a bheadh díolmhaithe óna
thabhairt ar aird in aon imeachtaí i gcúirt ar fhoras na
pribhléide gairmiúla dlíthiúla.

(9) Ní dhéanann aon ní san alt seo difear d’aon chumhacht
ghabhála a thugtar le dlí, lena n-áirítear an chumhacht a thugtar faoi
alt 4 den Acht um an Dlí Coiriúil, 1997.

(10) San alt seo—

ciallaíonn “comhlacht údaraithe” comhlacht a bheidh ainmnithe de
thuras na huaire ag an Aire faoi fho-alt (1);

ciallaíonn “ceann comhlachta údaraithe”—

(a) i ndáil le Roinn Stáit, an tAire den Rialtas atá i bhfeighil
na Roinne,

(b) i ndáil le hOifig an Ard-Aighne, an tArd-Aighne, agus

(c) i ndáil le haon chomhlacht údaraithe eile, an duine ag a
bhfuil feidhmeanna phríomh-oifigeach feidhmiúcháin
(cibé ainm a thugtar air nó uirthi) an chomhlachta sin nó
a chomhlíonann na feidhmeanna sin.

folaíonn “áitreabh”—

(a) aon fhoirgneamh nó cuid d’fhoirgneamh, agus

(b) aon talamh atá foghabhálach le foirgneamh;

ciallaíonn “oifigeach slándála” duine a bheidh ainmnithe de thuras
na huaire ag ceann comhlachta údaraithe faoi fho-alt (2) mar
oifigeach slándála chun gardáil a dhéanamh, patról a dhéanamh nó
aon seirbhísí cosantacha eile a sholáthar i ndáil le háitreabh sonraithe
agus le daoine san áitreabh sin;

ciallaíonn “áitreabh sonraithe” áitreabh a bheidh sonraithe de réir
fho-alt (2) ag ceann comhlachta údaraithe.

132.—Leasaítear Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
(Leasú), 1993 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 18:

“Feidhm an
Achta seo
maidir leis an
nGarda
Síochána.

18A.—Tá feidhm ag an Acht seo maidir leis an
nGarda Síochána amhail is dá mba Roinn é.”.
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SCEIDEAL 1

Aisghairm

(1) (2) (3)
Uimhir agus Bliain Gearrtheideal an Méid na hAisghairme

Achta

Uimh. 25 de 1924 Acht an Ghárda Ailt 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
Síochána, 1924 18 agus 23

Uimh. 31 de 1924 Acht Póilíneachta Alt 12
Bhaile Átha Cliath,
1924

Uimh. 7 de 1925 Acht Có-nasctha na Ailt 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
bhFórsaí 13, 14, 15(1), 18, 19, 20
Póilíneachta, 1925 agus 21 agus an Chéad

Sceideal agus an Ceathrú
Sceideal

Uimh. 32 de 1933 Acht an Ghárda Na forálacha go léir
Síochána (Pinsin),
1933

Uimh. 2 de 1972 Acht an Gharda Na forálacha go léir
Síochána, 1972

Uimh. 24 de 1977 Acht an Gharda Na forálacha go léir
Síochána, 1977

Uimh. 29 de 1986 Acht an Gharda Na forálacha go léir
Síochána (Gearáin),
1986

Uimh. 1 de 1989 Acht an Gharda Na forálacha go léir
Síochána, 1989

Uimh. 19 de 2003 Acht an Gharda Na forálacha go léir
Síochána (Comhar
Póilíneachta), 2003
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SCEIDEAL 2

Téarmaí agus Coinníollacha Foirne Aistrithe

1. Ach amháin de réir comhaontaithe chomhchoitinn arna
chaibidil le haon cheardchumann nó comhlachas foirne aitheanta
lena mbaineann, aon duine a aistreofar faoi alt 19(7) chuig foireann
an Gharda Síochána, nó faoi alt 72(3) chun bheith ina oifigeach nó
ina hoifigeach don Choimisiún Ombudsman, ní lú, fad a bheidh sé
nó sí i seirbhís an Gharda Síochána nó an Choimisiúin Ombudsman,
de réir mar a bheidh, an scála pá a gheobhaidh sé nó sí ná ní lú
tairbhe dó nó di na téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse a mbeidh
sé nó sí faoina réir ná an scála pá a raibh teideal aige nó aici chuige
agus na téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse a raibh sé nó sí faoina
réir díreach sular aistríodh an duine sin.

2. Go dtí go cibé uair a dhéanfaidh Coimisinéir an Gharda nó an
Coimisiún Ombudsman, de réir mar a bheidh, le comhaontú an Aire
agus an Aire Airgeadais, tar éis dul i gcomhairle le haon
cheardchumann nó comhlachas foirne aitheanta lena mbaineann,
scála pá agus téarmaí agus coinníollacha seirbhíse duine a bheidh
aistrithe faoi alt 19(7) nó 72(3) a athrú, leanfaidh an scála pá a raibh
teideal aige nó aici chuige agus na téarmaí agus na coinníollacha
seirbhíse, na srianta, na ceanglais agus na hoibleagáidí a raibh sé nó
sí faoina réir díreach sular aistríodh an duine sin, d’fheidhm a bheith
acu maidir leis nó léi agus féadfaidh Coimisinéir an Gharda nó an
Coimisiún Ombudsman, de réir mar a bheidh, iad a chur i bhfeidhm
nó a fhorchur fad a bheidh sé nó sí ina chomhalta nó ina comhalta
d’fhoireann Choimisinéir an Gharda nó ina oifigeach nó ina
hoifigeach don Choimisiún Ombudsman, de réir mar a bheidh, agus
ní oibreoidh aon athrú den sórt sin chun gur measa an scála pá sin
nó na téarmaí nó na coinníollacha seirbhíse sin a bhain leis an duine
sin díreach sular aistríodh an duine sin, ach amháin de réir
comhaontaithe chomhchoitinn arna chaibidil le haon
cheardchumann nó comhlachas foirne aitheanta lena mbaineann.
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SCEIDEAL 3

Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht
Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann

maidir le Comhar Póilíneachta, arna dhéanamh i mBéal Feirste
an 29 Aibreán 2002

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

Ag féachaint don Chomhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas
Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann arna
dhéanamh i mBéal Feirste an 10 Aibreán 1998 (“Comhaontú na
Breataine-na hÉireann”), agus don Chomhaontú Ilpháirtí ar
thángthas air i mBéal Feirste an 10 Aibreán 1998 atá i gceangal leis
an gComhaontú a dúradh;

Ag féachaint don Chomhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas
Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann arna
dhéanamh i mBaile Átha Cliath an 8 Márta 1999 ag bunú
Chomhdháil Idir-Rialtasach na Breataine-na hÉireann;

Tar éis breithniú a dhéanamh ar thuarascáil an Choimisiúin
Neamhspleách um Póilíniú do Thuaisceart Éireann a foilsíodh i
Meán Fómhair 1999 (“Tuarascáil Patten”);

Ag féachaint don dul chun cinn a rinneadh laistigh den Aontas
Eorpach maidir le comhar póilíneachta a fheabhsú de bhun
fhorálacha Theideal VI den Chonradh ar an Aontas Eorpach;

Ag meabhrú na bpléití a tharla idir an dá Rialtas ag Weston Park in
Iúil 2001, na mbeart a fógraíodh an 1 Lúnasa 2001 agus an Phlean
Cur i nGníomh Uasdátaithe i gcomhair Thuarascáil Patten a
foilsíodh i Lúnasa 2001;

Ag tabhairt dá n-aire gur bunaíodh Bord nua Póilíneachta i gcomhair
Thuaisceart Éireann;

Tar éis comhaontú mar a leanas:

Airteagal 1

Teideal iarratas a dhéanamh ar phoist

(1) (a) Déanfaidh Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine
Móire agus Thuaisceart Éireann na bearta riaracháin
agus reachtaíochta is gá a thabhairt isteach chun a
chumasú do chomhaltaí den Gharda Síochána iarratas a
dhéanamh ar phoist ag céimeanna os cionn leibhéal an
Chigire i Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann.

(b) Nuair a bheidh incháilitheacht comhalta den Gharda
Síochána chun iarratas a dhéanamh ar phoist den sórt sin
i Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann á cinneadh,
tabharfar aitheantas cuí don chéim, don taithí agus do na
cáilíochtaí a mbeadh gá leo i gcomhair céime coibhéisí sa
Gharda Síochána. Ceanglófar ar iarratasóir incháilithe
dul san iomaíocht le gach iarratasóir eile i nós imeachta
roghnóireachta a bheidh bunaithe ar thuillteanas.

(2) (a) Déanfaidh Rialtas na hÉireann na bearta riaracháin
agus reachtaíochta is gá a thabhairt isteach chun a
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chumasú do chomhaltaí de Sheirbhís Póilíneachta
Thuaisceart Éireann iarratas a dhéanamh ar phoist ag
céimeanna os cionn leibhéal an Chigire sa Gharda
Síochána.

(b) Nuair a bheidh incháilitheacht comhalta de Sheirbhís
Póilíneachta Thuaisceart Éireann chun iarratas a
dhéanamh ar phost sa Gharda Síochána á chinneadh,
tabharfar aitheantas cuí don chéim, don taithí agus do na
cáilíochtaí a mbeadh gá leo i gcomhair céime coibhéisí i
Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann. Ceanglófar ar
iarratasóir incháilithe dul san iomaíocht leis na
hiarratasóirí go léir eile i nós imeachta roghnóireachta a
bheidh bunaithe ar thuillteanais.

Airteagal 2

Iasachtú fara Cumhachtaí Póilíneachta

(1) (a) Déanfaidh Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine
Móire agus Thuaisceart Éireann na bearta riaracháin
agus reachtaíochta is gá a thabhairt isteach chun a
chumasú comhaltaí den Gharda Síochána a iasachtú
chuig Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann go ceann
tréimhsí nach faide ná trí bliana.

(b) Ar feadh ré na n-iasachtuithe sin, beidh ag an gcomhalta
a bheidh i gceist na cumhachtaí, na dualgais, na cearta
agus na hoibleagáidí céanna, lena n-áirítear, de réir mar
is cuí, caitheamh na héide, atá ag comhalta fianaithe de
Sheirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann. Ar feadh ré
na hiasachta, ní bheidh an comhalta faoi réir stiúradh
agus rialú Choimisinéir an Gharda agus ní dhéanfaidh an
comhalta cumhachtaí póilíneachta a fheidhmiú laistigh de
dhlínse Rialtas na hÉireann.

(2) (a) Déanfaidh Rialtas na hÉireann na bearta riaracháin
agus reachtaíochta is gá a thabhairt isteach chun a
chumasú comhaltaí de Sheirbhís Póilíneachta Thuaisceart
Éireann a iasachtú chuig an nGarda Síochána go ceann
tréimhsí nach faide ná trí bliana.

(b) Ar feadh ré na n-iasachtuithe sin, beidh ag an gcomhalta
a bheidh i gceist na cumhachtaí, na dualgais, na cearta
agus na hoibleagáidí céanna, lena n-áirítear, de réir mar
is cuí, caitheamh na héide, atá ag comhalta fianaithe
den Gharda Síochána. Ar feadh ré an iasachtaithe, ní
bheidh an comhalta faoi réir stiúradh agus rialú
Phríomh-Chonstábla Sheirbhís Póilíneachta Thuaisceart
Éireann agus ní dhéanfaidh an comhalta cumhachtaí
póilíneachta a fheidhmiú laistigh de Thuaisceart Éireann.

Airteagal 3

Prótacail Phóilíneachta

(1) Déanfaidh Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann agus an
Garda Síochána, de réir mar is cuí, Prótacail i scríbhinn a
tharraingt suas eatarthu ina dtabharfar aghaidh ar
mhionghnéithe den chomhar eatarthu, lena n-áirítear go háirithe
na saincheisteanna dá dtagraítear in Airteagail 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
agus 10 den Chomhaontú seo.
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(2) Déanfaidh Coimisinéir an Gharda agus Príomh-Chonstábla
Sheirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann na Prótacail sin a
shíniú nó déanfaidh daoine a bheidh údaraithe chun déanamh
amhlaidh thar a gceann iad a shíniú. Déanfar cóipeanna de gach
Prótacal den sórt sin a chur ar aghaidh chuig an Aire Dlí agus
Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, chuig Rúnaí Stáit
Thuaisceart Éireann agus chuig Bord Póilíneachta Thuaisceart
Éireann.

(3) Ní comhaontuithe idirnáisiúnta iad na Prótacail sin agus ní
bheidh éifeacht cheangailteach acu ar cheachtar Rialtas.

Airteagal 4

Comhdháil Bhliantúil

Comórfar comhdháil bhliantúil idir Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart
Éireann agus an Garda Síochána. Déanfaidh an dá sheirbhís an
chomhdháil a óstáil ar bhonn sealaíochta agus is trí shocrú
frithpháirteach idir an dá sheirbhís a chinnfear na nithe a bheidh
faoi chaibidil sa chomhdháil. Is í an óstseirbhís a íocfaidh costais na
comhdhála agus íocfaidh gach seirbhís ar leith a gcostais taistil féin i
ndáil le freastal ar an gcomhdháil.

Airteagal 5

Malartuithe Pearsanra

(1) Tabharfar isteach clár trína n-éascófar comhaltaí de Sheirbhís
Póilíneachta Thuaisceart Éireann a lonnú sa Gharda Síochána,
agus comhaltaí den Gharda Síochána a lonnú i Seirbhís
Póilíneachta Thuaisceart Éireann, ar feadh tréimhsí nach faide
ná bliain.

(2) Is é cuspóir na lonnuithe sin naisc a fheabhsú tuilleadh, agus
taithí agus saineolas a aistriú, lena n-áirítear taithí agus saineolas
i réimse na hoiliúna.

(3) Tuairisceoidh comhaltaí den Gharda Síochána do Sheirbhís
Póilíneachta Thuaisceart Éireann, agus oibreoidh siad léi, ar
feadh ré a lonnaithe. Leanfaidh an comhalta a bheidh lonnaithe
de bheith ina chomhalta iomlán nó ina comhalta iomlán den
Gharda Síochána, áfach, faoi réir stiúradh agus rialú foriomlán
Choimisinéir an Gharda agus ní fheidhmeoidh sé nó sí aon
chumhachtaí póilíneachta i dTuaisceart Éireann.

(4) Tuairisceoidh comhaltaí de Sheirbhís Póilíneachta Thuaisceart
Éireann don Gharda Síochána, agus oibreoidh siad leis, ar feadh
ré a lonnaithe. Leanfaidh an comhalta a bheidh lonnaithe de
bheith ina chomhalta iomlán nó ina comhalta iomlán de
Sheirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann, áfach, faoi réir
stiúradh agus rialú foriomlán an Ard-Chonstábla agus ní
fheidhmeoidh sé nó sí aon chumhachtaí póilíneachta i ndlínse
Rialtas na hÉireann.

Airteagal 6

Idirchaidreamh

(1) Déanfar oifigigh sa dá sheirbhís a ainmniú mar oifigigh
idirchaidrimh de réir mar a mheasfar is cuí chun cur leis an
gcomhoibriú idir an Garda Síochána agus Seirbhís Póilíneachta
Thuaisceart Éireann.
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(2) Déanfaidh Coimisinéir an Gharda agus Ard-Chonstábla
Sheirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann, i gcomhairle leis na
Rialtais faoi seach, modhanna eile chun cur leis an
idirchaidreamh a scrúdú, lena n-áirítear malartú ionchasach
oifigeach idirchaidrimh.

Airteagal 7

Oiliúint

Cuirfidh Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann agus an Garda
Síochána feabhas ar struchtúir a bhaineann le comhoibriú i réimse
na hoiliúna.

Airteagal 8

Pleanáil i gcomhair Tubaistí

Oibreoidh Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann agus an Garda
Síochána i dteannta a chéile, i gcomhairle le húdaráis eile a mbeidh
freagracht orthu i ndáil leis na seirbhísí éigeandála sa dá dhlínse,
chun comhphleanáil fheabhsaithe a chur chun cinn.

Airteagal 9

Imscrúduithe Comhpháirteacha

(1) Bainfidh Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann agus an
Garda Síochána, de réir mar is cuí, lánúsáid as socruithe
láithreacha chun imscrúduithe comhpháirteacha a éascú agus as
socruithe breise a chuirfear ar bun i gcomhthéacs forbairtí
Aontais Eorpaigh.

(2) Bunóidh an dá Rialtas gasra saineolaithe chun na socruithe
láithreacha a athbhreithniú agus chun moltaí a dhéanamh maidir
le bearta dlíthiúla agus riaracháin a d’fhéadfaí a dhéanamh chun
oibriú imscrúduithe comhpháirteacha de chuid Sheirbhís
Póilíneachta Thuaisceart Éireann agus an Gharda Síochána a
éascú tuilleadh.

Airteagal 10

Cumarsáid

(1) Déanfaidh Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann agus an
Garda Síochána athbhreithniú ar naisc chumarsáide ar bhonn
leanúnach d’fhonn cumarsáid thapa, éifeachtach agus iontaofa a
bhunú agus a fheabhsú.

(2) Rachaidh Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann agus an
Garda Síochána, de réir mar is cuí, i gcomhairle lena chéile i
gcomhthéacs shainfháil agus fhorbairt a gcóras teicneolaíochta
cumarsáide agus faisnéise, agus cuirfidh siad i gcuntas a
inmhianaithe atá sé comhoiriúnacht níos mó a bhaint amach idir
a gcórais.

Airteagal 11

An bhaint le comhaontuithe idirnáisiúnta eile

Ní dhéanfaidh an Comhaontú seo difear do chearta ná d’oibleagáidí
na bPáirtithe faoi chomhaontuithe idirnáisiúnta eile.
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Airteagal 12

Teacht i bhfeidhm

Tabharfaidh gach Rialtas ar leith fógra i scríbhinn don Rialtas eile á
rá go bhfuil na ceanglais maidir le teacht i bhfeidhm an
Chomhaontaithe tugtha i gcrích, a mhéid a bhaineann leis. Tiocfaidh
an Comhaontú seo i bhfeidhm an dáta a gheofar an ceann is déanaí
den dá fhógra.

Dá fhianú sin, tá siad siúd a bhfuil a sínithe thíos, agus údarás cuí acu
chuige ó na Rialtais faoi seach, tar éis an Comhaontú seo a shíniú.

Arna dhéanamh in dhá chóip bhunaidh i mBéal Feirste an Naoú Lá
Fichead d’Aibreán 2002.

Thar ceann Rialtas na Thar ceann Rialtas Ríocht Aontaithe
hÉireann: na Breataine Móire agus Thuaisceart

Éireann:

SEÁN Ó DONNCHÚ JOHN REID
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SCEIDEAL 4

Duine a Shealbhaíonn Oifig Bhreithiúnach a Cheapadh chun
an Choimisiúin Ombudsman

Más breitheamh den Chúirt Uachtarach, nó iarbhreitheamh den
Chúirt Uachtarach, a cheapfar ina chomhalta nó ina comhalta den
Choimisiún Ombudsman.

1. (1) Más gnáthbhreitheamh den Chúirt Uachtarach é nó í
an duine a cheapfar ina chathaoirleach nó ina
cathaoirleach ar an gCoimisiún Ombudsman nuair a
cheapfar amhlaidh é nó í, ansin, fad a shealbhóidh sé nó
sí an oifig bhreithiúnach sin, féadfar breitheamh amháin
a chur le líon na ngnáthbhreithiúna den Chúirt
Uachtarach dá bhforáiltear ar shlí eile faoi aon achtachán
a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire.

(2) Más iarPhríomh-Bhreitheamh ar an gCúirt Uachtarach é
nó í an duine a cheapfar amhlaidh, beidh feidhm ag an
gcoinníoll a ghabhann le mír (a) (a cuireadh 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
chomhalta den Choimisiún Ombudsman go feadh an
mhéid chéanna atá feidhm aige maidir le hiarPhríomh-
Bhreitheamh a cheaptar chun bheith ina Uachtarán nó
ina hUachtarán ar an gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí.

Más breitheamh den Ard-Chúirt, nó más é nó más í Uachtarán na
hArd-Chúirte, nó más iarUachtarán ar an Ard-Chúirt, a cheapfar ina
chomhalta nó ina comhalta den Choimisiún Ombudsman.

2. (1) Más é nó í Uachtarán na hArd-Chúirte an duine a
cheapfar ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an
gCoimisiún Ombudsman, nó más gnáthbhreitheamh den
Ard-Chúirt an duine a cheapfar amhlaidh, ansin, fad a
shealbhóidh sé nó sí an oifig bhreithiúnach a bhí á
sealbhú aige nó aici ar é nó í a cheapadh amhlaidh,
féadfar breitheamh amháin a chur le líon na
ngnáthbhreithiúna den Ard-Chúirt dá bhforáiltear ar shlí
eile faoi aon achtachán a bheidh i bhfeidhm de thuras
na huaire.

(2) Más iarUachtarán ar an Ard-Chúirt é nó í an duine a
cheapfar amhlaidh, beidh feidhm ag an gcoinníoll a
ghabhann le mír (b) (a cuireadh 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 chomhalta den
Choimisiún Ombudsman go feadh an mhéid chéanna atá
feidhm aige maidir le hiarUachtarán ar an Ard-Chúirt a
cheaptar chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta den
Choimisiún um Athchóiriú an Dlí.

(3) Más é nó í Uachtarán na hArd-Chúirte an duine a
cheapfar amhlaidh, féadfaidh sé nó sí, fad a bheidh sé nó
sí ina chomhalta nó ina comhalta den Choimisiún
Ombudsman, ó am go ham, gnáthbhreitheamh den
Ard-Chúirt a cheapadh chun an dlínse uile is infheidhme
ag Uachtarán na hArd-Chúirte faoi alt 10(5) d’Acht na
gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961 a fheidhmiú
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thar a cheann nó thar a ceann (agus cumhachtaítear leis
seo don bhreitheamh sin an dlínse sin a fheidhmiú).
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SCEIDEAL 5

Sárú Araíonachta

1. Míchúirtéiseacht, is é sin le rá, gan cúirtéis chuí a thaispeáint i
leith duine den phobal.

2. Faillí dualgais, is é sin le rá, gan cúis mhaith dhóthanach—

(a) mainneachtain nó failliú—

(i) cuntas cóir a thabhairt in aon airgead nó maoin a
gheobhaidh an comhalta den Gharda Síochána ina
cháil nó ina cáil mar chomhalta, nó

(ii) aon ní a dhéanamh go pras arb é a dhualgas nó a
dualgas é mar chomhalta den Gharda Síochána é a
dhéanamh,

nó

(b) aon ní a luaitear i bhfomhír (a)(ii) a dhéanamh go
faillitheach.

3. Falsacht nó fiaradh fírinne, is é sin le rá, i gcáil comhalta den
Gharda Síochána—

(a) na nithe seo a leanas a dhéanamh nó a chur faoi deara iad
a dhéanamh—

(i) aon ráiteas ó bhéal nó i scríbhinn, nó

(ii) aon iontráil i ndoiciméad oifigiúil nó i dtaifead
oifigiúil,

arb eol don chomhalta é a bheith bréagach nó
míthreorach,

nó

(b) aon cheann díobh seo a leanas a dhéanamh d’fhonn aon
duine a mheabhlú:

(i) aon doiciméad oifigiúil nó taifead oifigiúil a dhíothú
nó a lot;

(ii) aon iontráil i ndoiciméad oifigiúil nó i dtaifead
oifigiúil a athrú nó a scriosadh, nó cur léi.

4. Anúsáid údaráis, is é sin le rá, iompar leatromach i leith duine
den phobal, ar a n-áirítear—

(a) duine a ghabháil gan cúis mhaith dhóthanach, nó

(b) foréigean neamhriachtanach a imirt ar aon duine a
dtiocfaidh an comhalta den Gharda Síochána i
dteagmháil leis nó léi le linn chomhlíonadh, nó
chomhlíonadh airbheartaithe, a dhualgais nó a dualgais.

5. Cleachtas éillitheach nó míchóir, is é sin le rá—
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(a) aon aisce, bronntanas, síntiús nó teistiméireacht a shireadh
nó a ghlacadh mar chomhalta den Gharda Síochána agus
in éagmais thoiliú Choimisinéir an Gharda (seachas
gnáthbhailiúcháin chun críocha fearacht toirbheartas le
comhaltaí ar iad d’aistriú, do phósadh nó do scor),

(b) é féin nó í féin a chur sa chás go bhfuil sé nó sí, mar
chomhalta den Gharda Síochána, faoi chomaoin ó thaobh
airgid de ag aon duine ar shlí a d’fhéadfadh difear a
dhéanamh do chumas an chomhalta dualgas comhalta a
chomhlíonadh,

(c) úsáid mhíchóir a bhaint (nó féachaint lena baint) as a
phost nó a post mar chomhalta den Gharda Síochána
chun tairbhe phríobháideach a fháil dó féin nó di féin, nó

(d) mainneachtain go toiliúil agus gan cúis mhaith dhóthanach
aon fhiach dleathach a íoc in imthosca ar dóigh dóibh
difear a dhéanamh dá chumas nó dá cumas dualgas
comhalta a chomhlíonadh nó ar dóigh dóibh amhras a
tharraingt ar chomhaltaí eile.

6. Mí-úsáid airgid nó maoine atá faoi choimeád an Gharda
Síochána agus ar le duine den phobal é, is é sin le rá, aon airgead nó
maoin den sórt sin a mhídhílsiú nó a mhí-úsáid, a chailleadh nó a
dhamáistiú, go toiliúil nó go míchúramach.

7. Meisce, is é sin le rá, a bheith neamhinniúil le haghaidh dualgais
le linn dó nó di a bheith ar dualgas nó tráth nach mbeidh sé nó sí ar
dualgas ach go mbeidh sé ag caitheamh éide in áit phoiblí, de dheasca
drochthionchar dí meisciúla nó drugaí nó drochthionchar dí
meisciúla agus drugaí in éineacht.

8. Iompar míchlúiteach, is é sin le rá, é féin nó í féin a iompar ar
shlí arb eol don chomhalta, nó ar chóir gurbh eol dó nó di, gur dóigh,
le réasún, go dtarraingeodh sé míchlú ar an nGarda Síochána.

9. A bheith ina chúlpháirtí nó ina cúlpháirtí le hiompar a
shonraítear sa Sceideal seo, is é sin le rá, cúlcheadú le hiompar den
sórt sin nó a bheith ina chúlpháirtí nó ina cúlpháirtí leis an gcéanna
go feasach.
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