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ACHT NA bPRÍOSÚN 2007

[An tiontú oifigiúil]
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RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt
1. Gearrtheideal, tosach feidhme agus comhlua.

2. Léiriú (ginearálta).

3. Caiteachais.

CUID 2

Seirbhísí Coimhdeachta Príosúnach

4. Léiriú (Cuid 2).

5. Comhaontú maidir le seirbhísí coimhdeachta príosúnach a
sholáthar.

6. Oifigigh coimeádta príosúnach a dheimhniú.

7. Deimhniú a chúlghairm.

8. Feidhmeanna oifigigh coimeádta príosúnach.

9. Toirmeasc ar nochtadh neamhúdaraithe faisnéise.

10. Tuarascálacha don Aire.

CUID 3

Araíonacht Phríosúin

11. Léiriú (Cuid 3).

12. Fiosrúchán faoi shárú líomhnaithe ar araíonacht phríosúin.

13. Smachtbhannaí as araíonacht phríosúin a shárú.

14. Achainí ag príosúnach i gcoinne smachtbhanna.

15. Achomharc i gcoinne fhorghéilleadh loghadh cuid de
phianbhreith.
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16. Binsí Achomhairc.

CUID 4

Ceanglais a bhaineann le Príosúin a Fhoirgniú agus a Mhéadú

17. Léiriú (Cuid 4).

18. Feidhm na Coda seo.

19. Measúnacht tionchair timpeallachta.

20. Fógra i dtaobh forbartha.

21. Ábhair a bheidh san fhógra.

22. Faisnéis i dtaobh na forbartha a fhoilsiú.

23. Rapóirtéir a cheapadh.

24. Nós imeachta i gcás ina ndéanann an tAire leasuithe
substainteacha ar fhorbairt.

25. Cinneadh an Aire ar an bhforbairt.

26. Ceadú ón Oireachtas i leith na forbartha.

27. Gníomhartha etc., arna ndéanamh de bhun na Coda seo a
cheistiú.

28. Díolúintí, etc., a bhaineann le forbairt.

29. Cosaint.

CUID 5

Cigire na bPríosún

30. Cigire na bPríosún.

31. Feidhmeanna an Chigire.

32. Tuarascáil bhliantúil.

CUID 6

Ilghnéitheach

33. Iarratais áirithe chun na cúirte a éisteacht trí úsáid a bhaint
as nasc físeáin.

34. Feidhm alt 33 maidir le leanaí in ionaid athchuir nó i
scoileanna coinneála leanaí agus maidir le daoine eile
atá á gcoinneáil.

35. Rialacha príosún.

36. Toirmeasc ar shealbhú nó úsáid neamhúdaraithe feiste
teileachumarsáide shoghluaiste ag príosúnach.

37. Leasú ar an Acht um Pá Íosta Náisiúnta 2000.

38. Íocaíocht ó phríosúnaigh ar sheirbhísí a iarrtar.
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39. Asláithreacht ó phríosún ar fhoras atruach, etc.

40. Coimeád dleathach príosúnach le linn a bheith as láthair ó
phríosún.

41. Mionleasuithe agus leasuithe iarmhartacha.

42. Aisghairm.

43. Rialacháin.

————————
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Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Rialú Foirgníochta 1990 1990, Uimh. 3

Acht na Leanaí 2001 2001, Uimh. 24

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha)
1997 1997, Uimh. 4

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí) 1994 1994, Uimh. 2

An tAcht um Dhlínse Choiriúil 1960 1960, Uimh. 27

An tAcht um Cheartas Coiriúil 1990 1990, Uimh. 16

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Gealtacht) 2006 2006, Uimh. 11

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

General Prisons (Ireland) Act 1877 40 & 41 Vic., c. 49

An tAcht um Pá Íosta Náisiúnta 2000 2000, Uimh. 5

Acht na Séadchomharthaí Náisiúnta 1930 1930, Uimh. 2

Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta 1930 go 2004

Penal Servitude Act 1891 54 & 55 Vic., c. 69

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000 2000, Uimh. 30

Na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000 go 2006

Acht na bPríosún 1933 1933, Uimh. 51

Acht na bPríosún 1970 1970, Uimh. 11

Acht na bPríosún 1972 1972, Uimh. 7

Achtanna na bPríosún 1826 go 1980

Prisons (Ireland) Act 1907 7. Edw. 7., c. 19

Acht na bPríosún (Coistí Cuairte) 1925 1925, Uimh. 11

An tAcht Ionstraimí Reachtúla 1947 1947, Uimh. 44
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ACHT DÁ CHUMASÚ DON AIRE DLÍ AGUS CIRT,
COMHIONANNAIS AGUS ATHCHÓIRITHE DLÍ DO
DHÉANAMH COMHAONTUITHE D’FHONN DAOINE
SEACHAS OIFIGIGH PHRÍOSÚIN DO SHOLÁTHAR
SEIRBHÍSÍ A BHAINEANN LE PRÍOSÚNAIGH A
CHOIMHDEACHT; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR
LE RIALTÓIRÍ PRÍOSÚN DO SHEOLADH
FIOSRÚCHÁN I dTAOBH SÁRUITHE LÍOMHNAITHE
ARAÍONACHTA AG PRÍOSÚNAIGH, MAIDIR LEIS NA
SMACHTBHANNAÍ A FHÉADFAR A FHORCHUR TAR
ÉIS FIOSRÚCHÁN DEN SÓRT SIN AGUS MAIDIR LE
BINSÍ ACHOMHAIRC A BHUNÚ D’FHONN
ACHOMHAIRC A ÉISTEACHT IN AGHAIDH
FORGHÉILLTÍ A FHORCHUIRTEAR AMHLAIDH
AGUS LENA nDÉANTAR CUID DE
PHIANBHREITHEANNA A LOGHADH; DÁ CHUMASÚ
FORÁIL A DHÉANAMH MAIDIR LE RIACHTANAIS
SPEISIALTA I nDÁIL LE PRÍOSÚIN AGUS ÁITEANNA
COINNEÁLA EILE A FHOIRGNIÚ NÓ A LEATHNÚ,
LENA nÁIRÍTEAR AN MÉID SIN A CHEADÚ LE RÚN
Ó GACH TEACH DEN OIREACHTAS AGUS AN RÚN A
DHAINGNIÚ LE hACHT DEN OIREACHTAS; DO
DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH CEAPADH
CIGIRE PRÍOSÚN; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE
PRÍOSÚNAIGH DO THABHAIRT FIANAISE I
gCINEÁLACHA ÁIRITHE IMEACHTAÍ OS COMHAIR
NA gCÚIRTEANNA TRÍ NASC TEILIFÍSE BEO; DO
LEASÚ AGUS D’AISGHAIRM ACHTACHÁN ÁIRITHE I
nDÁIL LE PRÍOSÚIN AGUS PRÍOSÚNAIGH AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN
LEIS AN MÉID SIN.

[31 Márta, 2007]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar Acht na bPríosún 2007 a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi
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Cd.1 A.1

Léiriú (ginearálta).

Caiteachais.

Léiriú (Cuid 2).
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threoir aon chríche nó forála áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla
a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha
éagsúla.

(3) Féadfar Achtanna na bPríosún 1826 go 2007 a ghairm den
Acht seo agus d’Achtanna na bPríosún 1826 go 1980 le chéile.

2.—San Acht seo—

ciallaíonn “rialtóir” rialtóir príosúin, nó oifigeach de chuid an
phríosúin atá ag gníomhú thar a cheann nó thar a ceann;

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

ciallaíonn “príosún” áit coimeádta a riarann an tAire Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí nó a riartar thar a cheann nó
thar a ceann (seachas stáisiún Garda Síochána) agus folaíonn sé—

(a) Foras Naomh Pádraig,

(b) áit a sholáthraítear faoi alt 2 d’Acht na bPríosún 1970,

(c) áit a shonraítear faoi alt 3 d’Acht na bPríosún 1972;

ciallaíonn “príosúnach” aon duine a n-ordaíonn cúirt é nó í a
choinneáil i bpríosún agus folaíonn sé príosúnach atá i gcoimeád
dleathach lasmuigh de phríosún;

ciallaíonn “rialacha príosún” aon rialacha maidir le rialú príosún ar
rialacha iad a dhéantar faoi alt 35 nó faoi aon achtachán eile agus
atá i bhfeidhm tráth ábhartha.

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

CUID 2

Seirbhísí Coimhdeachta Príosúnach

4.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn “comhaontú” comhaontú a luaitear in alt 5;

ciallaíonn “deimhniú” deimhniú arna eisiúint ag an Aire faoi alt 6;

tá le “conraitheoir” an bhrí a shanntar dó le halt 5;

folaíonn “fostaíocht” fostaíocht faoi chonradh i gcomhair seirbhísí,
agus forléireofar focail ghaolmhara dá réir sin;

ciallaíonn “oifigeach coimeádta príosúnach” duine—

(a) a bhfuil deimhniú faoi alt 6 i bhfeidhm ina leith, agus

(b) atá ar fostú ag conraitheoir de thuras na huaire;

tá le “seirbhísí coimhdeachta príosúnach” an bhrí a shanntar dó le
halt 5.
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5.—(1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais agus le
ceadú an Rialtais, comhaontú a dhéanamh le duine eile (dá ngairtear
“conraitheoir” san Acht seo) chun an duine sin do sholáthar seirbhísí
coimhdeachta príosúnach.

(2) Beidh comhaontú lena mbaineann fo-alt (1) faoi réir cibé
téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh an tAire le toiliú an Aire
Airgeadais.

(3) Féadfaidh an tAire comhaontú faoi fho-alt (1) a
fhoirceannadh má mhainníonn an conraitheoir aon cheann de
théarmaí nó de choinníollacha an chomhaontaithe lena mbaineann a
chomhlíonadh nó má sháraíonn sé nó sí foráil den Acht seo.

(4) San alt seo ciallaíonn “seirbhísí coimhdeachta príosúnach”
seirbhísí a bhí, roimh an Acht seo a rith, á soláthar de ghnáth ag
comhaltaí den Gharda Síochána nó ag oifigigh príosúin i ndáil leis
an méid seo a leanas—

(a) príosúnaigh a aistriú ó aon áit (lena n-áirítear príosún) go
príosún nó ó phríosún go dtí aon áit (lena n-áirítear
príosún),

(b) príosúnaigh a choinneáil faoi choimeád i bpríosún i gcúrsa
a n-aistrithe ó phríosún amháin go príosún eile,

(c) príosúnaigh a choinneáil faoi choimeád in áit seachas
príosún, nó

(d) i ndáil le príosúnach a thabhairt ar aird do chúirt.

6.—(1) Féadfaidh aon duine iarratas a dhéanamh, nó féadfar
iarratas a dhéanamh thar ceann aon duine, chuig an Aire ar
dheimhniú á rá gur duine inniúil cuí an duine, i dtuairim an Aire,
chun feidhmeanna oifigigh coimeádta príosúnach a chomhlíonadh.

(2) Beidh iarratas faoin alt seo i cibé foirm, agus beidh cibé táille
ina theannta, a chinnfidh an tAire agus beidh ina theannta freisin
cibé faisnéis nó doiciméid a éileoidh an tAire le réasún d’fhonn a
chumasú dó nó di a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin alt seo
a chomhlíonadh.

(3) Féadfaidh an tAire, chun a fheidhmeanna nó a feidhmeanna
faoin alt seo a chomhlíonadh, cibé fiosruithe breise is cuí leis nó léi
a dhéanamh.

(4) Beidh sé de dhualgas ar iarratasóir ar dheimhniú, gach tráth,
cibé faisnéis a éileoidh an tAire le réasún a sholáthar dó nó di
d’fhonn a chumasú dó nó di a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin
alt seo a chomhlíonadh.

(5) Faoi réir fho-alt (7), féadfaidh an tAire, ar iarratas a fháil faoin
alt seo, deimhniú a eisiúint i leith an duine lena mbaineann an t-
iarratas.

(6) Ní dhéanfaidh an tAire deimhniú a eisiúint mura rud é gur
deimhin leis nó léi, maidir leis an duine—

(a) gur duine dea-charachtair é nó í,

(b) go bhfuil sé nó sí inniúil ar fheidhmeanna oifigigh
coimeádta príosúnach a chomhlíonadh,
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(c) go ndearna sé nó sí cibé cúrsa oiliúna a bhaineann le
coimeád príosúnach, nó go bhfuil cibé taithí ar choimeád
príosúnach aige nó aici, a chumasódh don duine, i
dtuairim an Aire, feidhmeanna oifigigh coimeádta
príosúnach a chomhlíonadh ar mhodh éifeachtúil, agus

(d) gur duine inniúil cuí é nó í thairis sin chun feidhmeanna
oifigigh coimeádta príosúnach a chomhlíonadh.

(7) Is coinníoll é de chuid deimhnithe maidir leis an duine a n-
eiseofar é ina leith, le linn dó nó di a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna a chomhlíonadh mar oifigeach coimeádta príosúnach—

(a) nach sáróidh sé nó sí téarmaí comhaontaithe faoi alt 5,
agus

(b) go gcomhlíonfaidh sé nó sí forálacha an Achta seo agus
aon rialacha príosún a bhaineann leis an tslí ina gcuirtear
cóir ar phríosúnaigh i gcoimeád.

(8) Féadfaidh an tAire cibé coinníollacha eile a chur ag gabháil le
deimhniú a mheasfaidh sé nó sí a bheith cuí.

(9) Fanfaidh deimhniú i bhfeidhm ar feadh cibé tréimhse, nach
faide ná 5 bliana, a shonrófar sa deimhniú.

(10) I gcás ina ndiúltóidh an tAire deimhniú a eisiúint, déanfaidh
sé nó sí, trí fhógra i scríbhinn, na cúiseanna ar dhiúltaigh sé nó sí
déanamh amhlaidh a chur in iúl don iarratasóir.

(11) Má dhiúltaíonn an tAire deimhniú a eisiúint d’iarratasóir,
féadfaidh an t-iarratasóir, tráth nach déanaí ná 6 sheachtain ón dáta
a gheobhaidh sé nó sí fógra faoi fho-alt (10), nó cibé dáta is déanaí
ná sin a cheadóidh an chúirt, achomharc a dhéanamh chun na cúirte
ar ordú lena n-ordófar don Aire deimhniú a eisiúint don iarratasóir.

(12) Féadfaidh an chúirt, ar achomharc a éisteacht—

(a) an t-achomharc a dhíbhe agus daingniú a dhéanamh i leith
dhiúltú an Aire an deimhniú a eisiúint, nó

(b) an t-achomharc a cheadú agus a ordú don Aire deimhniú
a eisiúint don iarratasóir.

(13) Déanfaidh an tAire ordú ón gcúirt faoin alt seo a
chomhlíonadh.

(14) Duine a dhéanann faisnéis nó doiciméid atá bréagach nó
míthreorach i bponc ábhartha a sholáthar go feasach nó go
meargánta don Aire tá sé nó sí ciontach i gcion agus dlitear ar é nó
í a chiontú go hachomair fíneáil nach mó ná \3,000 nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(15) Aon duine—

(a) a bhrionnaíonn deimhniú a airbheartaíonn a bheith eisithe
faoin alt seo (dá ngairtear “deimhniú brionnaithe” san
fho-alt seo) nó a ritheann deimhniú den sórt sin, agus a
fhios aige nó aici é a bheith brionnaithe,

(b) a athraíonn deimhniú (dá ngairtear “deimhniú athraithe”
san fho-alt seo) le hintinn meabhairleachta nó calaoise nó
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a ritheann deimhniú den sórt sin, agus a fhios aige nó aici
é a bheith athraithe amhlaidh, nó

(c) a bhfuil seilbh aige nó aici, gan údarás dleathach nó
leithscéal réasúnach eile, ar dheimhniú brionnaithe nó ar
dheimhniú athraithe,

tá sé nó sí ciontach i gcion agus dlitear—

(i) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná \3,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(ii) 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.

(16) San alt seo—

folaíonn “iarratasóir” duine a ndéanann duine eile iarratas ar
dheimhniú thar a cheann nó thar a ceann;

ciallaíonn “cúirt” an Chúirt Chuarda don chuaird—

(a) ina bhfuil cónaí ar an iarratasóir, nó

(b) ina bhfuil a phríomhoifig nó a príomhoifig sa Stát ag an
gconraitheoir lena mbaineann.

7.—(1) Más rud é, i ndáil le hoifigeach coimeádta príosúnach,
nach deimhin leis an Aire a thuilleadh i dtaobh aon cheann de na
nithe dá dtagraítear in alt 6(6), déanfaidh sé nó sí an deimhniú arna
eisiúint i leith an duine sin a chúlghairm.

(2) I gcás cinneadh a bheith le déanamh ag an Aire i dtaobh an
ceart nó nach ceart deimhniú a chúlghairm, ordóidh an tAire nach
ndéanfaidh an t-oifigeach coimeádta príosúnach lena mbaineann
feidhmeanna oifigigh coimeádta príosúnach a chomhlíonadh go dtí
go ndéanfar an cinneadh.

(3) Déanfaidh an t-oifigeach coimeádta príosúnach lena
mbaineann agus an conraitheoir ag a bhfuil sé nó sí ar fostú ordachán
faoi fho-alt (2) a chomhlíonadh.

(4) I gcás ina gcúlghaireann an tAire deimhniú, cuirfidh sé nó sí
an méid sin in iúl, le fógra i scríbhinn, don oifigeach coimeádta
príosúnach lena mbaineann agus don chonraitheoir lena mbaineann.

(5) Má chúlghaireann an tAire deimhniú, féadfaidh an t-oifigeach
coimeádta príosúnach lena mbaineann, tráth nach déanaí ná 6
sheachtain ón dáta a fhaigheann sé nó sí fógra faoi fho-alt (4), nó ar
cibé dáta is déanaí ná sin a cheadóidh an chúirt, achomharc a
dhéanamh chun na cúirte in aghaidh an chinnidh chun an deimhniú
a chúlghairm.

(6) Féadfaidh an chúirt, ar an achomharc a éisteacht—

(i) an t-achomharc a dhíbhe, agus daingniú a dhéanamh i leith
chinneadh an Aire an deimhniú a chúlghairm, nó

(ii) an t-achomharc a cheadú agus an chúlghairm a chur ar
ceal.
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(7) Tá aon duine a sháraíonn fo-alt (3) ciontach i gcion agus
dlitear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná \3,000
nó téarma príosúnachta nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air
nó uirthi.

(8) Aon duine nach bhfuil deimhniú i bhfeidhm ina leith agus a
airbheartaíonn feidhmeanna oifigigh coimeádta príosúnach a
chomhlíonadh, tá sé nó sí ciontach i gcion agus dlitear, ar é nó í a
chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná \3,000 nó téarma
príosúnachta nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(9) Tar éis do dhuine díobh seo a leanas—

(a) duine a cheaptar faoi alt 10,

(b) Coimisinéir an Gharda Síochána, nó

(c) rialtóir príosúin nó duine atá, de thuras na huaire, ag
comhlíonadh feidhmeanna rialtóra príosúin,

gearán a fháil i scríbhinn a bhaineann le hiompar oifigigh coimeádta
príosúnach, déanfaidh an duine sin, an Coimisinéir sin, an rialtóir sin
nó an duine sin atá ag comhlíonadh feidhmeanna rialtóra, de réir
mar a bheidh, an t-ábhar a tharchur chuig an Aire.

(10) San alt seo ciallaíonn “cúirt” an Chúirt Chuarda don
chuaird—

(a) ina bhfuil gnáthchónaí ar an oifigeach coimeádta
príosúnach, nó

(b) ina bhfuil a phríomhoifig nó a príomhoifig sa Stát ag an
gconraitheoir ag a bhfuil sé nó sí ar fostú.

8.—(1) Le linn d’oifigeach coimeádta príosúnach a bheith ag
coimhdeachta príosúnaigh beidh cibé cumhachtaí aige nó aici a
thugtar d’oifigigh phríosúin le haon achtachán nó faoi aon achtachán
agus, go háirithe, beidh an chumhacht aige nó aici chun cuardach
coirp a dhéanamh ar aon phríosúnach a bhfuil an t-oifigeach sin
freagrach as é nó í a aistriú nó a choimeád agus chun aon airteagail
toirmiscthe a fhaightear le linn an chuardaigh sin a thabhairt chun
siúil.

(2) Ní dhéanfaidh oifigeach coimeádta príosúnach, le linn dó a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoi fho-alt (1) a chomhlíonadh,
éadaí príosúnaigh a bhaint de nó di nó a cheangal ar phríosúnach a
éadaí nó a héadaí a bhaint de nó di (seachas a chuid éadaí imeachtair
nó a cuid éadaí imeachtair) mura rud é go bhfuil forais réasúnacha
aige nó aici chun a chreidiúint go bhfuil airteagal toirmiscthe ceilte
ag an bpríosúnach faoina chuid éadaí nó faoina cuid éadaí.

(3) Ní dhéanfaidh oifigeach coimeádta príosúnach cuardach—

(a) ar phríosúnach nach dá ghnéas féin nó dá gnéas féin é nó
í, nó

(b) ar amharc an phobail.

(4) Déanfaidh oifigeach coimeádta príosúnach, maidir le haon
phríosúnach a bhfuil sé nó sí freagrach as é nó í a aistriú nó a
choimeád—
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(a) é nó í a chosc ar éalú as coimeád dleathach,

(b) é nó í a chosc ar chion a dhéanamh,

(c) a chinntiú go n-iompraíonn sé é féin nó go n-iompraíonn
sí í féin ar shlí ordúil dhea-rialaithe,

(d) ordú ó chúirt a bhaineann leis nó léi a chomhlíonadh, lena
n-áirítear aon ordú den sórt sin a bhaineann lena
choimeád nó lena coimeád, leis an gcóir a chuirtear air
nó uirthi nó lena aistriú nó lena haistriú.

(5) Féadfaidh oifigeach coimeádta príosúnach, más gá, an uile
fhorneart réasúnach a úsáid le linn dó nó di a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna faoin alt seo a chomhlíonadh.

(6) Beidh sé de dhualgas ar oifigeach coimeádta príosúnach, le
linn dó nó di príosúnach a choimhdeacht ó chúirt go dtí príosún na
nithe seo a leanas a thabhairt do rialtóir an phríosúin—

(a) an leagan bunaidh nó cóip den leagan bunaidh d’aon ordú
ón gcúirt ar ordú é lena gcimítear an príosúnach chun an
phríosúin nó aon doiciméad eile a bhaineann leis an
gcimiú,

(b) aon chógas nó aon oideas i gcomhair cógais arna thabhairt
don oifigeach i leith an phríosúnaigh, agus

(c) aon fhaisnéis a bhaineann le sláinte an phríosúnaigh agus
ar faisnéis í atá ar eolas ag an oifigeach.

(7) Déanfaidh oifigeach coimeádta príosúnach, le linn aon
fheidhm faoin Acht seo a chomhlíonadh i ndáil le príosúnach, cibé
forálacha de chuid rialacha príosún a bhaineann le comhlíonadh na
feidhme sin ag oifigeach príosúin a chomhlíonadh.

(8) San alt seo—

ciallaíonn “éadaí imeachtair”—

(a) hata, bróga nó lámhainní, nó

(b) cóta, geirsí, geansaí nó ball éadaigh den tsamhail chéanna,
ar choinníoll go mbeidh ball éadaigh eile á chaitheamh
ag an bpríosúnach a chlúdaíonn an chuid sin go léir den
chorp nó formhór an chuid sin den chorp a chlúdaítear
leis an gcóta, leis an ngeirsí, leis an ngeansaí sin nó leis
an mball éadaigh sin den tsamhail chéanna;

ciallaíonn “ní toirmiscthe” aon ní nach gceadófaí do phríosúnach é a
bheith ina sheilbh nó ina seilbh le linn dó nó di a bheith i bpríosún.

9.—(1) Ní dhéanfaidh oifigeach coimeádta príosúnach faisnéis a
bhaineann le príosúnach a nochtadh, ar faisnéis í a fhaigheann sé nó
sí i gcúrsa a fhostaíochta nó a fostaíochta mar oifigeach coimeádta
príosúnach, mura rud é—

(a) go mbeidh sé nó sí údaraithe ag an Aire chun déanamh
amlaidh, nó
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(b) go ndéanfaidh sé nó sí amhlaidh chun a fheidhmeanna nó
a feidhmeanna mar oifigeach coimeádta príosúnach a
chomhlíonadh.

(2) Tá duine a sháraíonn fo-alt (1) den alt seo 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 6 mhí, nó iad
araon, a chur air nó uirthi.

10.—(1) Déanfaidh an tAire duine dá oifigigh nó dá hoifigigh a
cheapadh chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna ag chonraitheoir faoi chomhaontú.

(2) Déanfaidh duine a cheapfar faoin alt seo, tráth nach déanaí
ná an 31 Márta gach bliain, tuarascáil a ullmhú agus a chur faoi
bhráid an Aire maidir le comhlíonadh a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna ag conraitheoir faoi chomhaontú i leith na bliana
díreach roimh an mbliain ina ndéantar an tuarascáil a ullmhú agus a
chur faoi bhráid an Aire amhlaidh.

(3) Féadfaidh duine a cheapfar faoin alt seo, chun a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin alt seo a chomhlíonadh—

(a) dul isteach gach tráth réasúnach i bpríomhoifig
conraitheora sa Stát nó in aon áitreabh ina seolann sé nó
sí gnó sa Stát, agus

(b) aon leabhair, taifid nó doiciméid eile (lena n-áirítear
doiciméid atá á stóráil i bhfoirm neamh-inléite) nó
sleachta as an gcéanna a fhaigheann sé nó sí i gcúrsa a
iniúchta nó a hiniúchta a iniúchadh agus cóipeanna a
dhéanamh díobh.

CUID 3

Araíonacht Phríosúin

11.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn “Binse Achomhairc” binse a cheapfar faoi alt 16;

tá “sárú ar araíonacht phríosúin” le forléiriú de réir na bhforálacha
iomchuí de na rialacha príosún.

12.—(1) Má líomhnaítear gur sháraigh príosúnach araíonacht
phríosúin, féadfaidh rialtóir an phríosúin a chinneadh fiosrúchán a
sheoladh faoin sárú líomhnaithe.

(2) Cuirfear an sárú líomhnaithe agus dáta agus am an
fhiosrúcháin in iúl don phríosúnach.

(3) Féadfar an nós imeachta a bhaineann le fiosrúchán a shonrú i
rialacha príosún.

(4) Ar fhiosrúchán a thabhairt chun críche, déanfaidh an
rialtóir—

(a) má chinneann sé nó sí gur sháraigh an príosúnach
araíonacht phríosúin—
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(i) ceann amháin nó níos mó de na smachtbhannaí dá
bhforáiltear in alt 13 a fhorchur de réir mar is cuí leis
nó léi, agus

(ii) an cinneadh agus an smachtbhanna a fhorchuirtear a
thaifeadadh,

nó

(b) mura gcinnfidh sé nó sí amhlaidh, cinneadh a thaifeadadh
á rá nár suíodh an líomhain.

13.—(1) Féadfar ceann amháin nó níos mó de na smachtbhannaí
seo a leanas a fhorchur ar phríosúnach a gcinnfidh an rialtóir ina
leith gur sháraigh sé nó sí araíonacht phríosúin:

(a) rabhadh;

(b) iomardú;

(c) gaibhniú i gcill (seachas cill speisialta breathnóireachta) ar
feadh tréimhse nach faide ná 3 lá;

(d) toirmeasc ar na nithe seo a leanas, ar feadh tréimhse nach
faide ná 60 lá—

(i) gabháil do ghníomhaíochtaí struchtúrtha údaraithe
sonraithe nó do ghníomhaíochtaí áineasa sonraithe,

(ii) cuairteanna a fháil (seachas cuairteanna ó dhochtúir
nó ó ghairmí cúraim sláinte eile, óna chomhairleoir
nó óna comhairleoir dlí, ó shéiplíneach nó ó
chomhalta de choiste cuairte an phríosúin, ó Chigire
na bPríosún, ó bhreitheamh nó ionadaí cúirte nó
binse, ó chomhalta de cheachtar Teach den
Oireachtas, ó ionadaí de chuid an Aire, an Bhoird
Parúil, an Choimisiúin um Chearta an Duine nó an
Choiste Eorpaigh um Chéastóireacht agus Íde nó
Pionós atá Mídhaonna nó Táireach a Chosc nó, más
náisiúnach de chuid stáit eile an príosúnach, ó
oifigeach taidhleoireachta nó consalachta de chuid
an stáit sin),

(iii) litreacha a sheoladh nó a fháil (seachas litreacha ó
dhuine a luaitear i bhfomhír (ii) nó ó Choiste na
Náisiún Aontaithe i gcoinne Céastóireachta nó aon
doiciméad a bhaineann le clárú toghthóirí (lena n-
áirítear iontráil i liosta na bpostvótálaithe) nó le
vótáil i dtoghchán nó i reifreann),

(iv) airgead nó saoráidí creidmheasa nó aon saoráidí eile
a úsáid, lena n-áirítear saoráidí teileafóin, nó

(v) airteagail shonraithe, nó airteagail d’aicme shonraithe
a cheadaítear a shealbhú mar phribhléid, a shealbhú;

(e) cibé suim airgid a shonróidh an rialtóir a fhorghéilleadh ar
suim í a bheidh creidiúnaithe nó le creidiúnú don
phríosúnach as cistí poiblí;

(f) líon laethanta nach mó ná 14 lá de loghadh cuid de
phianbhreith a fhorghéilleadh;
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(g) iarchur a dhéanamh, ar feadh tréimhse sonraithe nach
faide ná 60 lá, maidir le híoc mhéid aon aisce a mbeadh
an príosúnach ina teideal faoi rialacha príosún i leith na
tréimhse sin;

(h) i gcás ina mbaineann an sárú áirithe ar araíonacht
phríosúin le hiarracht éalú as coimeád dleathach,
ceanglas maidir le héadaí príosúin a chaitheamh ar feadh
tréimhse sonraithe nach faide ná 60 lá.

(2) Féadfaidh an rialtóir, faoi réir cibé coinníollacha a shonróidh
sé nó sí, oibriú aon smachtbhanna iomláin, nó oibriú aon chuid de
smachtbhanna, arna fhorchur amhlaidh (seachas smachtbhanna trína
bhforghéilltear loghadh) a fhionraí ar feadh tréimhse nach faide ná
3 mhí ón dáta a thugtar an fiosrúchán lena mbaineann chun críche.

(3) I gcás nach ndéantar aon choinníoll áirithe, a bhfuil fionraí
faoina réir, a chomhlíonadh le linn na tréimhse fionraí, féadfaidh an
rialtóir a ordú—

(a) go mbeidh éifeacht leis an smachtbhanna láithreach nó ó
dháta sonraithe, nó

(b) go laghdófar é ar mhodh sonraithe agus, nuair a laghdófar
amhlaidh é, go mbeidh éifeacht leis amhlaidh.

(4) I gcás ina gcomhlíontar aon choinníollacha den sórt sin le linn
na tréimhse fionraí, scoirfidh an smachtbhanna d’éifeacht a bheith
leis ag deireadh na tréimhse sin.

(5) Féadfaidh an rialtóir iomlán aon loghadh cuid de pianbhreith,
nó aon chuid de loghadh cuid de phianbhreith, a fhorghéilleann
príosúnach faoin alt seo a aisiriú más rud é—

(a) go measann sé nó sí gur chóir é a thabhairt ar ais ag
féachaint do dhea-iompar an phríosúnaigh thar thréimhse
ama, nó

(b) i dtuairim an rialtóra, go bhfuil gníomh thar a bheith
fiúntach déanta ag an bpríosúnach.

(6) Ní choisceann aon ní san alt seo ar an rialtóir bearta
láithreacha sealadacha nó cosantacha a dhéanamh chun ord agus
araíonacht nó slándáil phríosúin a choimeád ar bun.

(7) Toirmisctear na smachtbhannaí seo a leanas mar gheall ar
sháruithe ar araíonacht phríosúin:

(a) pionós comhchoitianta;

(b) pionós coirp;

(c) cur faoi shrian;

(d) aon chineál díthe céadfaí;

(e) díth codlata;

(f) díth bia nó dí;

(g) laghdú ar ghnáthaiste bia an phríosúin, nó í a shéanadh;

(h) coimeád i gcill speisialta breathnóireachta;
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(i) cur i gcill nó seomra gan solas, teas nó aerú
leordhóthanach;

(j) smachtbhanna nach ngabhann fad ama cinnte leis;

(k) smachtbhanna arb éard é íde atá cruálach, mídhaonna nó
táireach.

(8) Tar éis smachtbhanna a fhorchur faoin alt seo, déanfaidh an
rialtóir ábhar alt 14(1) agus, más rud é gurb é atá sa smachtbhanna
ná forghéilleadh loghadh cuid dá phianbhreith nó dá pianbhreith,
ábhar alt 15(1) a mhíniú i ngnáthchaint don phríosúnach lena
mbaineann.

14.—(1) Aon phríosúnach—

(a) a gcinneann rialtóir ina leith gur sháraigh sé nó sí
araíonacht phríosúin, agus

(b) a bhfuil smachtbhanna faoi alt 13 forchurtha air nó uirthi,

féadfaidh sé nó sí, laistigh de 7 lá ón dáta a fhorchuirtear an
smachtbhanna, achainí maidir leis an gcinneadh nó maidir leis an
smachtbhanna, nó maidir leis an gcinneadh agus maidir leis an
smachtbhanna araon, a chur chuig an rialtóir lena tarchur chuig an
Aire.

(2) Tar éis achainí den sórt sin a fháil, féadfaidh an tAire, tar
éis dul i gcomhairle leis an rialtóir, an smachtbhanna a dhaingniú, a
mhodhnú, a fhionraí (faoi réir aon téarmaí nó coinníollacha
sonraithe) nó a chúlghairm, agus a chur faoi deara go dtabharfar
fógra don phríosúnach dá réir sin.

15.—(1) Gan dochar d’alt 14, féadfaidh aon phríosúnach—

(a) a gcinneann rialtóir ina leith gur sháraigh sé nó sí
araíonacht phríosúin, agus

(b) a bhfuil smachtbhanna forchurtha air nó uirthi arb éard é
forghéilleadh loghadh cuid dá phianbhreith nó dá
pianbhreith,

fógra a thabhairt don rialtóir á rá go bhfuil ar intinn aige nó aici
achomharc a dhéanamh, chuig Binse Achomhairc arna bhunú faoi
alt 16, i gcoinne an chinnidh nó an smachtbhanna, nó i gcoinne an
chinnidh agus an smachtbhanna araon.

(2) Tar éis an fógra a fháil, tarchuirfidh an rialtóir an t-ábhar
chuig Binse Achomhairc.

(3) Féadfaidh an Binse Achomhairc cuireadh a thabhairt don
phríosúnach agus don rialtóir aighneachtaí i scríbhinn a dhéanamh
chuige i ndáil leis an achomharc.

(4) Tabharfaidh an Binse Achomhairc fógra don phríosúnach
maidir leis an dáta agus an tráth a dhéanfar an t-achomharc a
éisteacht agus á rá—

(a) go bhféadfaidh sé nó sí freastal ar an éisteacht, agus
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(b) go bhféadfaidh sé nó sí, chun críocha na héisteachta, leas
a bhaint as cúnamh dlíthiúil, comhairle dhlíthiúil nó
ionadaíocht dhlíthiúil nó iarratas a dhéanamh ar
chúnamh dlíthiúil in aisce faoi na rialacháin dá
dtagraítear i bhfo-alt (7).

(5) Má bhaineann an t-achomharc leis an smachtbhanna a
forchuireadh, agus leis sin amháin, féadfaidh an Binse Achomhairc
an éisteacht a theorannú do shaincheisteanna a bhaineann leis an
smachtbhanna.

(6) Féadfaidh an Binse Achomhairc—

(a) seasamh le cinneadh go ndearna an príosúnach an sárú
lena mbaineann ar araíonacht phríosúin nó cinneadh den
sórt sin a neamhniú,

(b) an smachtbhanna a d’fhorchuir an rialtóir a dhaingniú nó
a neamhniú,

(c) an tréimhse loghtha atá le forghéilleadh a athrú, faoi réir
an choinníll nach mbeidh an tréimhse, arna hathrú
amhlaidh, níos faide ná 14 lá, nó

(d) i gcás go ndéanann sé an smachtbhanna a neamhniú, aon
smachtbhanna eile dá bhforáiltear in alt 13 a chur ina
ionad.

(7) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, rialacháin a
dhéanamh lena ndéanfar foráil maidir le cúnamh dlíthiúil a dheonú
do phríosúnaigh a dhéanann achomharc chun Binse Achomhairc
faoin alt seo.

(8) Déanfar fógra i scríbhinn maidir le cinneadh ó Bhinse
Achomhairc a thabhairt don rialtóir agus don phríosúnach agus
foilseofar í de réir rialacha príosún.

16.—(1) Féadfaidh an tAire, le hordachán i scríbhinn, Binse
Achomhairc, nó níos mó ná Binse amháin den sórt sin, a bhunú, ar
feadh tréimhse sonraithe, chun achomhairc faoi alt 15 a bhreithniú.

(2) Beidh Binse Achomhairc neamhspleách i gcomhlíonadh a
fheidhmeanna.

(3) Féadfaidh an tAire duine is abhcóide nó aturnae cleachtach
agus seasamh 7 mbliana ar a laghad aige nó aici a cheapadh mar
chomhalta de Bhinse Achomhairc agus chun feidhmiú mar Bhinse
Achomhairc.

(4) Beidh an ceapachán faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha,
lena n-áirítear luach saothair, a chinnfidh an tAire le toiliú an Aire
Airgeadais.

(5) Féadfaidh duine a bheidh ag feidhmiú mar Bhinse
Achomhairc, aon tráth, éirí as oifig trí litir a sheolfar chuig an Aire
agus beidh éifeacht leis an éirí as ar an dáta a fhaigheann an tAire
an litir.

(6) Féadfaidh an tAire duine den sórt sin a chur as oifig aon tráth
mar gheall ar mhí-iompar sonraithe nó más rud é, i dtuairim an Aire,
go bhfuil an duine tagtha chun bheith éagumasach de dheasca
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easláinte nó ar shlí eile ar fheidhmeanna Binse Achomhairc a
chomhlíonadh go héifeachtach.

(7) Faoi réir na Coda seo agus faoi réir aon ordachán ginearálta
a thabharfaidh an tAire do Bhinsí Achomhairc ar mhaithe le
comhréireacht nósanna imeachta a áirithiú i ndáil le hachomhairc
faoin gCuid seo, féadfaidh Binse Achomhairc a nós imeachta féin
a chinneadh.

CUID 4

Ceanglais a bhaineann le Príosúin a Fhoirgniú agus a Mhéadú

17.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn “forbairt”—

(a) foirgniú beartaithe príosúin ar láithreán nár úsáideadh
roimhe sin chun na críche sin más rud é—

(i) gur mó ná 5 heicteár achar an láithreáin, nó

(ii) go mbeartaítear cóiríocht a bheith ann sa phríosún do
níos mó ná 250 príosúnach,

nó

(b) foirgniú nó méadú beartaithe príosúin nó cuid de phríosún
ar láithreán nó ar chuid de láithreán a úsáideadh roimhe
sin mar phríosún más rud é, maidir leis an bpríosún nua
nó méadaithe—

(i) go bhfuil méadú níos mó ná 50 faoin gcéad ar achar
an láithreáin i gceist leis, nó

(ii) go mbeartaítear cóiríocht a bheith ann do níos mó ná
250 príosúnach;

tá “measúnacht tionchair timpeallachta” le forléiriú de réir alt 19;

folaíonn “láithreán”, i ndáil le príosún, aon bhallaí nó fálta teorann
agus aon talamh a úsáidtear chun gluaisteáin a locadh nó atá
coimhdeach nó foghabhálach leis an bpríosún ar shlí eile.

18.—(1) Níl feidhm ag an gCuid seo i ndáil le forbairt ach amháin
má ordaíonn an tAire i scríbhinn go mbeidh feidhm aici maidir léi.

(2) Measfar ordachán den sórt sin a bheith ina ionstraim reachtúil
lena mbaineann an tAcht Ionstraimí Reachtúla 1947 go príomha.

19.—(1) Roimh leanúint ar aghaidh le forbairt, déanfaidh Ard-
Rúnaí Sheirbhís Phríosúin na hÉireann duine a cheapadh chun
measúnacht tionchair timpeallachta a ullmhú ina leith.

(2) Beidh an fhaisnéis seo a leanas sa mheasúnacht tionchair
timpeallachta:

(a) tuairisc ar an bhforbairt, lena n-áirítear go háirithe—
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(i) tuairisc ar a hairíonna fisiceacha agus agus ar
riachtanais ó thaobh úsáide talún de le linn na
gcéimeanna foirgníochta agus oibríochta,

(ii) faisnéis maidir lena láithreán, lena dearadh agus lena
méid, agus

(iii) meastachán, de réir cineáil agus cainníochta, ar aon
iarmhair nó aon astaíochtaí ionchasacha de bharr na
forbartha, amhail truailliú uisce, aeir nó ithreach,
torann, creathadh, solas, teas nó radaíocht;

(b) sracléiriú ar na príomhroghanna eile, seachas an fhorbairt,
a bhreithnigh an tAire agus léiriú ar na
príomhchúiseanna gur roghnaíodh an fhorbairt, agus na
héifeachtaí ar an gcomhshaol a chur i gcuntas;

(c) tuairisc ar aon ghnéithe den chomhshaol ar dócha go
ndéanfaidh an fhorbairt difear suntasach dóibh, lena n-
áirítear, go háirithe, daonra, fauna, flora, ithir, uisce, aer,
tosca aeráide, sócmhainní ábhartha (lena n-áirítear aon
oidhreacht ailtireachta, seandálaíochta nó cultúir) agus
tírdhreach agus an idirghaolmhaireacht idir na nithe dá
dtagraítear sa mhír seo;

(d) tuairisc ar aon éifeachtaí suntasacha is dócha a bheadh ag
an bhforbairt mar thoradh ar na nithe seo a leanas—

(i) an fhorbairt a bheith ann,

(ii) acmhainní nádúrtha a úsáid, agus

(iii) aon astú truailleán, núiseanna a chruthú nó dramhaíl
a dhíothú,

is cuma cé acu atá na héifeachtaí de chineál
gearrthéarma, meántéarma nó fadtéarma, de chineál
díreach, de chineál indíreach, de chineál buan, de chineál
sealadach, de chineál dearfach, de chineál diúltach, de
chineál carnach nó de chineál tánaisteach;

(e) tuairisc ar na modhanna réamhaisnéise a úsáideadh chun
na héifeachtaí ar an gcomhshaol a mheas;

(f) tuairisc ar na bearta a shamhlaítear a dhéanfar chun aon
éifeachtaí dochracha suntasacha ar an gcomhshaol a
chosc, a laghdú agus, más féidir, a chúiteamh;

(g) na sonraí is gá chun na príomhéifeachtaí is dóigh a bheidh
ag an bhforbairt ar an gcomhshaol a shainaithint agus
a mheas;

(h) léiriú ar aon deacrachtaí (easnaimh theicniúla nó easpa
feasa gnó) a bhí ann le linn an fhaisnéis a thiomsú;

(i) achoimre neamhtheicniúil ar an bhfaisnéis.

(3) Déanfaidh Ard-Rúnaí Sheirbhís Phríosúin na hÉireann freisin
go n-ullmhófar líníocht nó amharcléiriú eile den taobh amuigh den
fhorbairt chríochnaithe.
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(4) Déanfaidh Ard-Rúnaí Sheirbhís Phríosúin na hÉireann an
mheasúnacht tionchair timpeallachta agus an t-amharcléiriú a
bhaineann leis an bhforbairt a chur faoi bhráid an Aire.

20.—(1) Tar éis na doiciméid a luaitear in alt 19(4) a fháil,
tabharfaidh an tAire fógra i dtaobh na forbartha—

(a) don údarás pleanála nó do na húdaráis phleanála don
limistéar ina mbeidh an fhorbairt suite,

(b) do dhaoine den phobal,

(c) don Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil,
agus

(d) má tá an fhorbairt, nó aon chuid den fhorbairt, tadhlach
leis an urthrá nó ar an urthrá, don Aire Cumarsáide,
Mara agus Acmhainní Nádúrtha.

(2) Cuirfidh an tAire faoi deara go ndéanfar cóip den fhógra a
leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(3) Tabharfar fógra faoin bhforbairt do dhaoine den phobal—

(a) trí fhógra nó trí fhógraí a chur ar an suíomh ionas go
mbeidh sé nó siad infheicthe go réidh ón ród poiblí, agus

(b) trí fhógra a chur i nuachtán laethúil amháin ar a laghad
agus i nuachtán amháin eile a scaiptear sa limistéar lena
mbaineann.

(4) Más dóigh go mbeidh éifeachtaí suntasacha ag an bhforbairt
ar chomhshaol páirtí eile i gCoinbhinsiún Espoo, tabharfaidh an
tAire fógra i dtaobh na forbartha don údarás cuí sa stát sin agus
feidhmeoidh sé nó sí thairis sin—

(a) de réir an Choinbhinsiúin, agus

(b) más ballstát den Aontas Eorpach an stát eile, de réir
Airteagal 7 den Treoir ón gComhairle amhail is dá
mbeadh feidhm ag an Airteagal sin, fairis na modhnuithe
is gá, i ndáil leis an bhforbairt.

(5) San alt seo—

ciallaíonn “Treoir ón gComhairle” Treoir 85/337/CCE an 27
Meitheamh 1985 ón gComhairle maidir le héifeachtaí tionscadal
poiblí agus tionscadal príobháideach áirithe ar an gcomhshaol a
mheasúnú1, arna leasú le Treoir 97/11/CE an 3 Márta 1997 ón
gComhairle2;

ciallaíonn “Coinbhinsiún Espoo” an Coinbhinsiún maidir le
Measúnacht Tionchair Timpeallachta i gComhthéacs Trasteorann,
arna dhéanamh in Espoo (An Fhionlainn) an 25 Feabhra 1991.

21.—Maidir le gach fógra dá dtagraítear in alt 20—

(a) luafar ann an dáta ar eisíodh an fógra,
1 IO L 175, 5.7.1985, lch. 40
2 IO L 73, 14.3.1997, lch. 5
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(b) tabharfar tuairisc ghearr ann ar chineál ginearálta na
forbartha, lena n-áirítear méid agus cuspóir na forbartha
agus an líon príosúnach a mbeidh cóiríocht ann dóibh,

(c) sainaithneofar a suíomh ann,

(d) cuirfear in iúl ann conas a fhéadfar cóipeanna de na
doiciméid a luaitear in alt 19 a fháil ón Aire de bhun
alt 22,

(e) tabharfar cuireadh ann d’aon pháirtithe leasmhara
aighneachtaí nó tuairimí i scríbhinn i dtaobh na forbartha
a chur faoi bhráid an rapóirtéara a cheapfar faoi alt 23 ag
seoladh sonraithe laistigh de thréimhse 6 sheachtain dar
tosach an lá tar éis an lae a eisítear an fógra, agus

(f) luafar ann nach mór ainm agus seoladh an duine nó an
chomhlachta a bhfuil na haighneachtaí nó na tuairimí á
dtabhairt aige nó aici a chur in éineacht leis na
haighneachtaí nó na tuairimí sin.

22.—Faoi réir alt 29, déanfaidh an tAire cóip de na doiciméid a
luaitear in alt 19 a chur ar fáil d’aon pháirtí leasmhar i bhfoirm
scríofa nó go leictreonach.

23.—(1) Déanfaidh an tAire rapóirtéir a cheapadh chun
aighneachtaí nó na tuairimí i scríbhinn a bhaineann le forbairt a fháil
ó pháirtithe leasmhara de bhun alt 21(e).

(2) Ní chuirfidh an rapóirtéir i gcuntas ach na haighneachtaí nó
tuairimí sin i scríbhinn a fhaightear laistigh den tréimhse 6 sheachtain
dá dtagraítear i mír (e) den alt sin agus a bhfuil ainmneacha agus
seoltaí na ndaoine nó na gcomhlachtaí a thug iad in éineacht leo.

(3) Déanfaidh an rapóirtéir tuarascáil a ullmhú ar bhonn na n-
aighneachtaí nó na dtuairimí sin.

(4) Maidir leis an tuarascáil—

(a) sonrófar inti ainmneacha agus seoltaí na ndaoine a thug
aighneachtaí nó tuairimí i scríbhinn,

(b) sainaithneofar inti na príomh-shaincheisteanna nó na
pointí substainteacha eile arna n-ardú ag na daoine a thug
na haighneachtaí nó na tuairimí sin, agus

(c) áireofar inti achoimre ar na haighneachtaí nó ar na
tuairimí.

(5) Cuirfidh an rapóirtéir an tuarascáil faoi bhráid an Aire agus
cuirfidh an tAire faoi deara í a fhoilsiú.

24.—(1) Más rud é, tar éis aird a thabhairt ar thuairisc an
rapóirtéara, go gcinneann an tAire athrú ábhartha a dhéanamh ar an
bhforbairt, déanfaidh sé nó sí—

(a) a chur faoi deara na nithe seo a leanas a ullmhú—

(i) tuairisc leasaithe ar an bhforbairt, ina sonrófar aon
athruithe den sórt sin,
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(ii) measúnacht fhorlíontach tionchair timpeallachta a
bhaineann le tionchar na n-athruithe ar an
gcomhshaol, agus

(iii) má dhéanann na hathruithe difear ábhartha don
taobh amuigh den fhorbairt, amharcléiriú leasaithe
den taobh amuigh,

agus

(b) na hathruithe a chinn sé nó sí a dhéanamh ar an bhforbairt
a shonrú i bhfógra a chuirfear chuig na daoine agus chuig
na comhlachtaí a luaitear in alt 20 .

(2) Tá feidhm ag alt 19 i ndáil le measúnacht fhorlíontach
tionchair timpeallachta, fairis na modhnuithe is gá.

(3) Tá feidhm ag alt 21 i ndáil le fógra faoi fho-alt (1)(b), fairis an
modhnú gurb é 21 lá an tréimhse ar laistigh di nach mór aighneachtaí
nó tuairimí a thabhairt maidir leis na hathruithe agus fara aon
mhodhnuithe eile is gá.

(4) Déanfaidh an rapóirtéir tuarascáil fhorlíontach a ullmhú ar
bhonn aon aighneachtaí nó tuairimí i scríbhinn a fhaightear laistigh
den tréimhse sin 21 lá.

(5) Maidir leis an tuarascáil fhorlíontach—

(a) sonrófar inti ainmneacha agus seoltaí na ndaoine sin a thug
aighneachtaí nó tuairimí i scríbhinn,

(b) sainaithneofar inti na príomh-shaincheisteanna nó pointí
substainteacha eile ó na daoine arna n-ardú acu sin a thug
na haighneachtaí nó na tuairimí sin, agus

(c) áireofar inti achoimre ar na haighneachtaí nó ar na
tuairimí.

(6) Cuirfidh an rapóirtéir an tuarascáil faoi bhráid an Aire agus
déanfaidh an tAire shocrú chun í a fhoilsiú.

25.—Féadfaidh an tAire, tar éis aird a thabhairt ar na nithe seo
a leanas—

(a) an mheasúnacht tionchair timpeallachta i ndáil leis an
bhforbairt agus tuarascáil an rapóirtéara faoi alt 23(5),
agus

(b) aon mheasúnacht fhorlíontach tionchair timpeallachta
agus aon tuarascáil fhorlíontach,

athruithe breise a dhéanamh ar an bhforbairt agus féadfaidh sé nó
sí—

(i) a chinneadh dul ar aghaidh leis an bhforbairt, lena n-
áirítear aon cheann de na hathruithe sin, nó

(ii) a chinneadh gan déanamh amhlaidh.
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26.—(1) Más rud é go gcinneann an tAire dul ar aghaidh leis an
bhforbairt, déanfaidh sé nó sí dréachtrún a thairiscint sa dá Theach
den Oireachtais ar dréachtrún é—

(a) ina mbeidh—

(i) tuairisc ar an bhforbairt, lena n-áirítear a suíomh, a
cuspóir agus a méid agus aon athruithe a bheidh
déanta ag an Aire uirthi de réir alt 25,

(ii) ráiteas á rá go ndearnadh measúnacht tionchair
timpeallachta agus, más cuí, measúnacht
fhorlíontach tionchair timpeallachta a ullmhú ina
leith,

(iii) na bearta a rinneadh chun cuireadh a thabhairt do
dhaoine den phobal aighneachtaí nó tuairimí a
thabhairt,

(iv) na príomhbhearta a rinneadh chun aon éifeachtaí
dochracha suntasacha a d’fhéadfadh a bheith ag an
bhforbairt ar an gcomhshaol a sheachaint, a laghdú
nó a chúiteamh,

(v) líníocht nó amharcléiriú eile den taobh amuigh den
fhorbairt chríochnaithe, agus

(vi) aon choinníollacha a bheidh le comhlíonadh ag an
duine nó ag an gcomhlacht atá freagrach as an
bpríosún nua nó as an bpríosún méadaithe a
fhoirgniú,

agus

(b) lena gceadaítear an fhorbairt.

(2) Roimh an dréachtrún a thairiscint, cuirfidh an tAire faoi deara
na doiciméid seo a leanas a leagan faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas:

(a) doiciméad ina luaitear—

(i) suíomh, cuspóir agus méid na forbartha,

(ii) a riachtanais úsáide talún le linn na gcéimeanna
foirgnithe agus oibríochta, agus

(iii) cineál measta agus cainníocht mheasta aon iarmhar
agus astaíochtaí a bhfuiltear ag súil leo mar thoradh
uirthi;

(b) an mheasúnacht tionchair timpeallachta agus aon
mheasúnacht fhorlíontach tionchair timpeallachta;

(c) líníocht nó amharcléiriú eile den taobh amuigh den
fhorbairt chríochnaithe;

(d) an tuarascáil agus aon tuarascáil fhorlíontach ón rapóirtéir.

(3) Féadfaidh an tAire freisin, roimh an dréachtrún a thairiscint,
a chur faoi deara go ndéanfar doiciméad ina bhfuil a chuid tuairimí
nó a cuid tuairimí ar aon cheann de na doiciméid a luaitear i bhfo-
alt (2) a leagan amhlaidh faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.
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(4) Más rud é go ndéanfaidh gach Teach den Oireachtas an
dréachtrún a cheadú agus má dhaingnítear é le hAcht den
Oireachtas, féadfaidh an tAire dul ar aghaidh leis an bhforbairt.

27.—(1) Ní cheisteoidh duine—

(a) bailíocht aon ghnímh a dhéantar (lena n-áirítear aon
chinneadh a dhéantar nó aon ordachán a thugtar) de
bhun na Coda seo, nó

(b) an gcomhlíonann measúnacht tionchair timpeallachta nó
tuarascáil ó rapóirtéir an Chuid seo,

ar shlí seachas ar mhodh iarratais chun na hArd-Chúirte ar
athbhreithniú breithiúnach faoi Ordú 84 de Rialacha na
nUaschúirteanna (I.R. Uimh. 15 de 1986).

(2) Maidir le hiarratas ar chead chun iarratas a dhéanamh ar
athbhreithniú breithiúnach faoi fho-alt (1)—

(a) ní dhéanfaidh aon duine é seachas duine a ndéanann an
fhorbairt lena mbaineann difear substaintiúil dó nó di nó
duine a mbeidh aighneacht nó tuairimí i ndáil leis an
bhforbairt curtha faoi bhráid an rapóirtéara aige nó aici,

(b) déanfar é laistigh de thréimhse 8 seachtain tar éis an
gníomh a dhéanamh nó tar éis an mheasúnacht tionchair
timpeallachta nó an tuarascáil lena mbaineann a fhoilsiú,
mura rud é gur deimhin leis an gCúirt, ar bhonn fianaise
a chuirtear faoina bráid, go bhfuil cúis mhaith
shubstaintiúil ann chun an tréimhse a fhadú, agus

(c) déanfar é trí fhoriarratas iar bhfógra, a bheidh forasaithe
ar an modh a shonraítear san Ordú sin 84 i leith
foriarratais ex parte ar an gcead sin de réir an Ordaithe
sin, chuig an Aire agus chuig aon pháirtí eile lena
mbaineann.

(3) Ní dheonófar an t-iarratas ar an gcead sin mura rud é gur
deimhin leis an gCúirt go bhfuil forais shubstaintiúla ann chun a
mhaíomh go bhfuil an gníomh a rinneadh, nó an ráiteas nó an
tuarascáil, neamhbhailí nó gur cheart é nó í a neamhniú.

(4) Féadfaidh an Ard-Chúirt, roimh an iarratas a éisteacht, a ordú
go ndéanfar fógra faoin iarratas a sheirbheáil freisin ar cibé daoine
a shonróidh an Chúirt.

(5) (a) Cinneadh críochnaitheach a bheidh i gcinneadh na Cúirte
maidir le hiarratas ar chead chun iarratas a dhéanamh
ar athbhreithniú breithiúnach, nó maidir le hiarratas ar
athbhreithniú breithiúnach, agus ní fhéadfar aon
achomharc a dhéanamh chuig an gCúirt Uachtarach i
gcoinne an chinnidh i gceachtar cás, ach amháin le cead
ón gCúirt.

(b) Ní dheonófar an cead sin ach amháin i gcás ina
ndeimhníonn an Chúirt go bhfuil ponc dlí a ngabhann
tábhacht phoiblí eisceachtúil leis i gceist ina breith agus
gurb inmhianaithe ar mhaithe le leas an phobail
achomharc a dhéanamh chuig an gCúirt Uachtarach.
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(c) Níl feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le cinneadh de chuid
na Cúirte a mhéid a bhaineann sé le ceist i dtaobh
bhailíocht aon dlí ag féachaint d’fhorálacha an
Bhunreachta.

28.—(1) Maidir le forbairt—

(a) is forbairt dhíolmhaithe í chun críocha na nAchtanna um
Pleanáil agus Forbairt 2000 go 2006,

(b) níl sí faoi réir na nithe seo a leanas—

(i) rialacháin faoi alt 181 den Acht um Pleanáil agus
Forbairt 2000,

(ii) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Measúnacht
Tionchair Timpeallachta) 1989 go 2005,

(iii) na hAchtanna sin 2000 go 2006 a mhéid a bhaineann
siad le measúnachtaí tionchair timpeallachta nó le
haon rialacháin faoi na hAchtanna sin a bhaineann
le measúnachtaí den sórt sin, nó

(iv) an tAcht um Rialú Foirgníochta 1990 agus rialacháin
faoin gcéanna,

agus

(c) faoi réir fho-ailt (2) agus (3), ní bheidh gá le toiliú nó
ceadúnas ina leith faoi Achtanna na Séadchomharthaí
Náisiúnta 1930 go 2004 (seachas ceadúnas faoi alt 25
d’Acht na Séadchomharthaí Náisiúnta 1930) nó aon toiliú
nó ceadúnas eile.

(2) Maidir le haon oibreacha de chineál seandálaíochta a dhéanfar
i leith forbartha, déanfar iad de réir ordachán ón Aire Comhshaoil,
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.

(3) Má aimsítear séadchomhartha náisiúnta de réir bhrí na
nAchtanna sin 1930 go 2004 ar láithreán forbartha, déanfar an méid
sin a thuairisciú, a luaithe is indéanta, don Aire Comhshaoil,
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus, go dtí go bhfaighfear
ordacháin ón Aire sin, ní dhéanfar aon oibreacha a chuirfeadh
isteach ar an séadchomhartha, seachas oibreacha a mbeidh gá
práinneach leo chun caomhnú an tséadchomhartha a áirithiú agus ar
oibreacha iad a dhéanfar ar mhodh a shonróidh an tAire sin.

(4) Sula n-eiseoidh an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil ordacháin faoi fho-alt (2) nó (3), rachaidh sé nó sí i
gcomhairle, i scríbhinn, le Stiúrthóir Ard-Mhúsaem na hÉireann.

(5) Ní rachaidh an tréimhse ar lena linn a dhéanfar an
comhairliúchán sin thar 14 lá nó cibé tréimhse eile ar a
gcomhaontóidh an tAire sin agus an Stiúrthóir in aon chás áirithe.

29.—Ní cheanglófar le haon ní sa Chuid sonraí a nochtadh i dtaobh
aon nithe a bhaineann le dearadh agus le foirgniú príosúin nua nó
príosúin mhéadaithe ar nithe iad a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh
dá shlándáil nó a d’fhéadfadh a chumasú d’aon duine dul isteach ann
nó imeacht as go neamhdhleathach.
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CUID 5

Cigire na bPríosún

30.—(1) Féadfaidh an tAire duine (ar a dtabharfar Cigire na
bPríosún) a cheapadh chun na feidhmeanna a thugtar dó nó di leis
an gCuid seo a chomhlíonadh.

(2) Maidir le Cigire na bPríosún—

(a) sealbhóidh sé nó sí oifig ar cibé téarmaí agus coinníollacha,
lena n-áirítear luach saothair, a chinnfidh an tAire le
toiliú an Aire Airgeadais,

(b) féadfaidh sé nó sí éirí as oifig aon tráth trí litir a bheidh
dírithe chuig an Aire agus beidh éifeacht leis an éirí as ar
an dáta agus ón dáta a bhfaighfear an litir, agus

(c) féadfaidh an tAire é nó í a chur as oifig aon tráth mar
gheall ar mhí-iompar sonraithe nó más rud é, i dtuairim
an Aire, go bhfuil sé nó sí tagtha chun bheith
éagumasach, de dheasca easláinte, ar a fheidhmeanna nó
a feidhmeanna a chomhlíonadh go héifeachtach.

(3) Is é a bheidh sa téarma oifige a bheidh ag duine a cheapfar
mar Chigire na bPríosún ná cibé téarma, nach faide ná 5 bliana, a
chinnfidh an tAire an tráth a dhéantar an ceapachán.

(4) Faoi réir na Coda seo, tá Cigire na bPríosún in-athcheaptha.

(5) Faoi réir na Coda seo, tá Cigire na bPríosún neamhspleách i
gcomhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna.

31.—(1) Déanfaidh Cigire na bPríosún cigireachtaí rialta ar
phríosúin agus chun na críche sin féadfaidh sé nó sí—

(a) dul isteach aon tráth in aon phríosún nó in aon chuid de
phríosún,

(b) cóip d’aon leabhair, taifid, doiciméid eile (lena n-áirítear
doiciméid a stóráiltear i bhfoirm neamh-inléite) a
choinnítear ansin, nó sleachta astu, a iarraidh ar an
rialtóir agus a fháil uaidh nó uaithi, agus

(c) i gcúrsa cigireachta, nó de thoradh cigireachta, aon
saincheisteanna ar cás leis nó léi iad a thabhairt ar aird
do rialtóir an phríosúin lena mbaineann, d’Ard-Stiúrthóir
Sheirbhís Phríosúin na hÉireann, nó don Aire nó do gach
duine acu, de réir mar is cuí leis an gCigire.

(2) Féadfaidh an Cigire, agus déanfaidh sé nó sí má iarrann an
tAire amhlaidh, aon ní a éireoidh as bainistiú nó oibriú príosúin a
imscrúdú agus déanfaidh sé nó sí tuarascáil maidir le haon imscrúdú
den sórt sin a chur faoi bhráid an Aire.

(3) A luaithe is indéanta tar éis an tuarascáil a fháil, déanfaidh an
tAire, faoi réir fho-alt (4), a chur faoi deara go ndéanfar cóip di a
leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus go bhfoilseofar í.
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(4) Féadfaidh an tAire aon ní a fhágáil ar lár as aon tuarascáil a
leagfar nó a fhoilseofar amhlaidh i gcás ina mbeidh sé nó sí den
tuairim—

(a) go bhféadfadh nochtadh an ní sin dochar a dhéanamh do
shlándáil an phríosúin nó an Stáit, nó

(b) tar éis dul i gcomhairle le hArd-Rúnaí an Rialtais—

(i) go mbeadh nochtadh an ní sin contrártha do leas an
phobail, nó

(ii) go bhféadfadh nochtadh an ní sin cearta bunreachtúla
aon duine a shárú.

(5) I gcás ina bhfágfar aon nithe ar lár amhlaidh, déanfar ráiteas
á rá sin i gceangal leis an tuarascáil lena mbaineann ar í a leagan faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas agus ar í a fhoilsiú.

(6) Ní feidhm de chuid an Chigire é gearán ó phríosúnach ar
leithligh a imscrúdú nó breithiúnas a thabhairt ar ghearán den sórt
sin, ach féadfaidh sé nó sí na himthosca a bhaineann leis an ngearán
a scrúdú más gá sin a dhéanamh chun a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna a chomhlíonadh.

(7) Déanfaidh rialtóirí agus oifigigh eile príosúin, daoine eile a
bheidh fostaithe i bpríosúin agus príosúnaigh, a mhéid is indéanta le
réasún, aon iarraidh ar fhaisnéis a dhéanfaidh an Cigire i
gcomhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh.

32.—(1) Déanfaidh an Cigire Príosún, tráth nach déanaí ná an 31
Márta in aon bhliain nó cibé dáta is déanaí ná sin a shonróidh an
tAire, tuarascáil maidir le comhlíonadh fheidhmeanna an Chigire sa
bhliain roimhe sin agus maidir le cibé nithe gaolmhara eile a ordóidh
an tAire ó am go ham a chur faoi bhráid an Aire.

(2) Maidir le tuarascáil faoin alt seo, déileálfaidh sí go háirithe
leis na nithe seo a leanas i leith gach príosúin a ndéantar cigireacht
air i gcaitheamh na bliana atá i gceist—

(a) bainistiú ginearálta an phríosúin, lena n-áirítear leibhéal a
éifeachtachta agus a éifeachtúlachta,

(b) na dálaí ina maireann na príosúnaigh arna gcoinneáil ann
agus sláinte agus leas ginearálta na bpríosúnach sin,

(c) iompar ginearálta agus éifeachtacht ghinearálta na
ndaoine a oibríonn ann,

(d) comhlíonadh caighdeán náisiúnta agus idirnáisiúnta, lena
n-áirítear na rialacha príosún go háirithe,

(e) cláir agus saoráidí eile atá ar fáil agus a mhéid a ghlacann
príosúnaigh páirt iontu,

(f) slándáil, agus

(g) araíonacht.

(3) A luaithe is indéanta tar éis tuarascáil a fháil faoin alt seo,
déanfaidh an tAire, faoi réir fho-alt (4), a chur faoi deara go ndéanfar
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cóip di a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus go
bhfoilseofar í.

(4) Tá feidhm ag fo-ailt (4) agus (5) d’alt 31 i ndáil le tuarascáil
faoin alt seo mar atá feidhm acu i ndáil le tuarascáil faoin alt sin.

CUID 6

Ilghnéitheach

33.—(1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le hiarratas chun cúirte in
imeachtaí coiriúla, más rud é—

(a) gur iarratas é as measc na n-iarratas a shonraítear i bhfo-
alt 11,

(b) go bhfuil an cúisí nó an duine a ciontaíodh sa chion lena
mbaineann (“an príosúnach”) i bpríosún,

(c) go ndéanann an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí nó an
príosúnach an t-iarratas nó go bhfuil an t-iarratas le
déanamh ag an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí nó ag an
bpríosúnach, agus

(d) go bhfuil ionadaíocht dhlíthiúil ag an bpríosúnach nó go
bhfuil comhairle dhlíthiúil faighte aige nó aici nó gur
tugadh an deis dó nó di comhairle den sórt sin a fháil nó
gur tugadh an deis dó nó di go soláthrófaí comhairle den
sórt sin dó nó di.

(2) Féadfar iarratas lena mbaineann an t-alt seo a éisteacht gan
an príosúnach a bheith i láthair sa chúirt má ordaíonn an chúirt
amhlaidh, ar a bheith deimhin di—

(a) nach ndéanfadh sé dochar don phríosúnach déanamh
amhlaidh,

(b) nach gá, ar mhaithe leis an gceartas, go mbeadh sé nó sí i
láthair ag an éisteacht,

(c) maidir leis na saoráidí a sholáthraítear le nasc teilifíse beo
idir an chúirt agus an príosún lena mbaineann, go bhfuil
siad de chineál—

(i) a chumasaíonn don phríosúnach páirt a ghlacadh sna
himeachtaí os comhair na cúirte, agus breathnú
orthu agus iad a chloisteáil,

(ii) a chumasaíonn dóibh siúd atá i láthair sa chúirt an
príosúnach a fheiceáil agus a chloisteáil, agus

(iii) a chumasaíonn don phríosúnach agus dá ionadaí
dlíthiúil nó dá hionadaí dlíthiúil cumarsáid a
dhéanamh i modh rúin le linn na héisteachta,

(d) gur cuí thairis sin déanamh amhlaidh ag féachaint do na
nithe seo a leanas—

(i) cineál an iarratais,

(ii) castacht na héisteachta,
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(iii) aois an phríosúnaigh, agus

(iv) a chumas nó a cumas meabhrach agus coirp,

agus

(e) nach bhfuil aon imthosca eile ann a fhágann gur ceart don
phríosúnach bheith i láthair sa chúirt don éisteacht.

(3) Féadfaidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí nó an príosúnach
iarratas ar ordú den sórt sin a dhéanamh ex parte, nó féadfar iarratas
den sórt sin a dhéanamh ex parte thar ceann an Stiúrthóra
Ionchúiseamh Poiblí nó thar ceann an phríosúnaigh, chuig
breitheamh na cúirte lena mbaineann, nó chuig breitheamh den
chúirt lena mbaineann.

(4) Tar éis iarratas den sórt sin a fháil, féadfaidh an breitheamh,
má mheasann sé nó sí gurb inmhianaithe déanamh amhlaidh ar
mhaithe leis an gceartas, a cheangal go dtabharfar fógra i dtaobh an
iarratais don phríosúnach nó dá ionadaí dlíthiúil nó dá hionadaí
dlíthiúil nó, de réir mar a bheidh, don Stiúrthóir Ionchúiseamh
Poiblí.

(5) I gcás ina gcinnfidh an chúirt gan ordú a thabhairt faoin alt
seo, luafaidh sí na cúiseanna a bhí aici gan déanamh amhlaidh.

(6) Aon tráth tar éis ordú a bheith tugtha faoin alt seo, féadfaidh
an príosúnach iarratas a dhéanamh chuig an gcúirt, nó féadfar
iarratas a dhéanamh chuig an gcúirt thar ceann an phríosúnaigh, ar
an ordú a chúlghairm ar an bhforas nach bhfuil feidhm ag ceann
amháin nó níos mó de na nithe a luaitear i míreanna (a) go (e) d’fho-
alt (2) maidir le cás an phríosúnaigh.

(7) Féadfaidh an chúirt, aon tráth, ordú a chúlghairm, cibé acu ar
iarratas faoi fho-alt (6) nó gan iarratas.

(8) Más rud é, ar iarratas faoi fho-alt (6), go ndiúltaíonn an chúirt
ordú a chúlghairm, luafaidh sí na cúiseanna atá aici leis an diúltú.

(9) I gcás ina gcomhlíontar forálacha an ailt seo i ndáil le hiarratas
lena mbaineann an t-alt seo a éisteacht, measfar an príosúnach a
bheith i láthair sa chúirt chun críocha aon achtacháin nó rialach dlí
nó ordaithe cúirte lena gceanglaítear duine cúisithe nó duine
ciontaithe a bheith i láthair sa chúirt le linn imeachtaí coiriúla ina
choinne nó ina coinne.

(10) Ní dhéanann aon ní san alt seo difear do cheart an
phríosúnaigh a bheith i láthair le linn aon imeachtaí coiriúla seachas
éisteacht iarratais lena mbaineann an t-alt seo.

(11) Sonraítear na hiarratais seo a leanas (seachas iarratais faoi
fho-ailt (3) agus (6)) chun críocha fho-alt (1):

(a) iarratas ar bhannaí nó ar chúnamh dlíthiúil in aisce;

(b) i ndáil le himeachtaí ar díotáil, aon iarratas eile ach
amháin—

(i) iarratas arna dhéanamh ag tosach na trialach,

(ii) iarratas a bhaineann le díotchúiseamh nó pianbhreith
an phríosúnaigh, nó
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(iii) aon iarratas eile ar dealraitheach don chúirt ina leith
gur gá don phríosúnach bheith i láthair ag an
éisteacht, lena n-áirítear—

(I) iarratas a bhaineann le cumas an phríosúnaigh
dul faoi thriail, nó

(II) iarratas chun na cúisimh i gcoinne an
phríosúnaigh a dhíbhe ar an bhforas nach bhfuil
fianaise leordhóthanach ann chun é nó í a chur
ar a thriail nó ar a triail;

(c) i ndáil le himeachtaí sa Chúirt Dúiche, aon iarratas eile
chun na Cúirte roimh an dáta—

(i) a thosaíonn triail os a comhair nó a ghlacann an chúirt
le pléadáil ciontach; nó

(ii) a chuirtear an cúisí ar aghaidh chun trialach nó i
gcomhair pianbhreithe;

(d) aon iarratas in imeachtaí achomhairc nó in aon imeachtaí
dá éis sin.

(12) San alt seo, ciallaíonn “imeachtaí coiriúla” imeachtaí i leith
ciona agus folaíonn sé aon imeachtaí achomhairc nó imeachtaí dá
éis sin.

34.—Tá feidhm ag alt 33 freisin maidir le hiarratas chun cúirte in
imeachtaí coiriúla i gcás ina bhfuil an cúisí nó an duine atá ciontaithe
sa chion lena mbaineann in ionad athchuir, nó i scoil coinneála
leanaí, de réir bhrí Acht na Leanaí 2001 nó, i gcás ina n-ordaíonn an
tAire Sláinte agus Leanaí amhlaidh le hordú, tar éis comhairle a
ghlacadh leis an Aire, ionad ainmnithe de réir bhrí an Achta um
Cheartas Coiriúil (Gealtacht) 2006, agus tá éifeacht leis dá réir sin,
fairis na modhnuithe is gá.

35.—(1) Féadfaidh an tAire rialacha a dhéanamh i gcomhair
rialáil agus dea-rialú príosún.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1) agus do Chuid 3,
féadfar foráil a dhéanamh leis na rialacha sin i dtaobh na nithe seo
a leanas—

(a) dualgais agus iompar rialtóra agus oifigeach príosúin,

(b) aicmiú príosúnach,

(c) an chaoi a ndéileáiltear le príosúnaigh, lena n-áirítear a n-
aistí bia, a gcuid éadaí, a gcothabháil, a bhfostaíocht, a
dteagasc, a n-araíonacht agus a gceartú,

(d) soláthar saoráidí agus seirbhísí do phríosúnaigh, lena n-
áirítear saoráidí oideachais, seirbhísí liachta, agus
seirbhísí a bhaineann lena leas morálta agus coirp i
gcoitinne,

(e) na gníomhartha ar sáruithe araíonachta príosúin iad ar
gníomhartha iad arna ndéanamh ag príosúnaigh le linn
dóibh a bheith laistigh de phríosún nó lasmuigh de i
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gcoimeád oifigigh príosúin nó oifigigh coimeádta
príosúnach,

(f) loghadh cuid de phianbhreith phríosúnaigh,

(g) an tslí ina bhfoilseofar cinntí ó Bhinse Achomhairc,

(h) comhalta den Gharda Síochána do dhul isteach i bpríosún
i gcomhlíonadh a dhualgas nó a dualgas,

(i) grianghraif a thógáil de phríosúnaigh agus a dtoisí a thógáil
agus méarloirg agus loirg dhearnana a thógáil uathu, agus

(j) príosúnaigh a thástáil i gcomhair meisceach, lena n-áirítear
alcól agus drugaí eile.

(3) Féadfaidh rialtóir príosúin nó oifigeach de chuid an phríosúin
a bheidh ag gníomhú thar a cheann nó thar a ceann cóipeanna de na
nithe seo a leanas a thabhairt do chomhalta den Gharda Síochána—

(a) grianghraif, toisí, méarloirg nó loirg dhearnana a gheofar
de réir rialacha faoin alt seo, agus

(b) doiciméid a bhaineann le príosúnaigh a thástáil faoi fho-
alt (2)(j).

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

(5) Maidir le rialacha faoi alt 12 den General Prisons (Ireland)
Act 1877 agus faoin Prisons (Ireland) Act 1907, agus maidir le
rialacháin arna ndéanamh faoi alt 8 den Penal Servitude Act 1891, a
bhí i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an ailt seo,, de bhua
alt 19(8) den Acht um Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha)
1997, leanfaidh siad i bhfeidhm amhail is dá mba rud é go ndearnadh
faoin alt seo iad agus féadfar iad a leasú nó a chúlghairm dá réir sin.

36.—(1) Aon phríosúnach a dhéanfaidh, gan cead rialtóir an
phríosúin, feiste theileachumarsáide shoghluaiste a shealbhú nó a
úsáid nó aon duine a sholáthraíonn feiste den sórt sin do phríosúnach
gan an cead sin, tá sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná \5,000
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 \10,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(2) Tá feidhm ag fo-alt (1) freisin maidir le príosúnach le linn dó
nó di a bheith i gcoimeád lasmuigh den phríosún.

(3) San alt seo folaíonn “feiste theileachumarsáide shoghluaiste”
comhpháirt d’fheiste den sórt sin.
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37.—Leasaítear alt 5 den Acht um Pá Íosta Náisiúnta 2000 tríd an
alt a uimhriú mar fho-alt (1) agus tríd an bhfo-alt seo a leanas a
chur isteach:

“(2) Níl feidhm ag an Acht seo maidir le haon ghníomhaíocht
nó obair neamhthráchtála dá mbeidh príosúnaigh ag gabháil faoi
mhaoirseacht rialtóir an phríosúin lena mbaineann nó faoi
mhaoirseacht an duine atá i bhfeighil an phríosúin lena
mbaineann, lena n-áirítear—

(a) aon obair ghlantacháin nó obair chistine nó aon obair
eile a bhaineann le hoibriú an phríosúin;

(b) gníomhaíocht de chineál oideachais, oiliúna nó taithí
oibre ar gníomhaíocht í atá beartaithe chun
príosúnaigh a ullmhú lena n-athlánpháirtiú isteach
sa tsochaí;

(c) táirgeadh earraí nó seirbhísí—

(i) a dhíoltar nó a sholáthraítear chun cistí a
chruinniú chun críoch carthanúil nó chun
saoráidí a sholáthar do phríosúnaigh, nó

(ii) a dhiúscraítear nó a sholáthraítear gan mhuirear
nó ar mhuirear ainmniúil.”.

38.—Féadfaidh an tAire a fhoráil, le rialacha príosún nó ar shlí
eile, go n-íocfaidh príosúnaigh (cibé acu go díreach nó mar asbhaint
chreidmheasa) as earraí nó seirbhísí sonraithe a iarrann siad agus
nach bhfuil ar fáil de ghnáth do phríosúnaigh gan mhuirear, lena
n-áirítear—

(a) glaonna teileafóin,

(b) rochtain ar fheistí leictreonacha,

(c) cóireáil liachta phríobháideach, nó

(d) lucht coimhdeachta a sholáthraítear lasmuigh den
phríosún le haghaidh nithe nach mbaineann le
príosúnacht na bpríosúnach sin,

ach ní mó na híocaíochtaí nó na hasbhaintí ná an costas iomlán a
ghabhann leis na hearraí nó na seirbhísí a sholáthar.

39.—(1) Féadfaidh an tAire—

(a) ar fhoras atruach, nó

(b) d’fhonn oiriúnacht príosúnaigh chun a scaoilte saor go
luath a mheasúnú nó d’fhonn athlánpháirtiú príosúnaigh
isteach sa tsochaí a éascú, nó

(c) chun a chumasú do phríosúnach cúnamh a thabhairt i
dtaca le cion a imscrúdú,

a ordú go dtabharfar é nó í chuig duine sonraithe nó áit shonraithe
laistigh den Stát chun críche sonraithe le linn tréimhse sonraithe agus
go bhfillfidh sé nó sí ag deireadh na tréimhse sin.
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(2) Féadfar a fhoráil leis an ordú go dtabharfar an príosúnach ar
ais chuig an bpríosún láithreach más rud é, le linn na tréimhse a
shonrófar amhlaidh—

(a) nach bhfuil an príosúnach dea-iompartha,

(b) go dtarlaíonn briseadh síochána a bhfuil baint ag an
bpríosúnach leis, nó

(c) go ndéanann sé nó sí iarracht éalú as coimeád dleathach
nó go gcabhraíonn duine eile leis nó léi chun iarracht den
sórt sin a dhéanamh.

40.—(1) Maidir le príosúnach—

(a) atá as láthair ó phríosún de bhun ordaithe faoi alt 39 nó
de bhun achtacháin eile nó de bhun ordaithe cúirte, nó

(b) atá á thabhairt nó á tabhairt chuig príosún nó ó phríosún
nó chuig cúirt nó ó chúirt,

féadfar é nó í a chur i gcoimeád oifigigh príosúin, oifigigh coimeádta
príosúnach nó comhalta den Gharda Síochána.

(2) Meastar príosúnach atá i gcoimeád den sórt sin a bheith i
gcoimeád dleathach.

41.—(1) Leasaítear alt 13(3) den Acht um Dhlínse Choiriúil
1960—

(a) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) d’Achtanna na bPríosún 1826 go 2007 (seachas
alt 12 den General Prisons (Ireland) Act 1877,
an Prisons (Ireland) Act 1907 agus alt 8 den
Penal Servitude Act 1891) agus do rialacha
fúthu sin, cibé acu a rinneadh iad roimh
thosach feidhme an Achta seo nó dá éis,”,

agus

(b) tríd an mír seo a leanas a chur isteach:

“(aa) do rialacha arna ndéanamh faoi alt 35 d’Acht na
bPríosún 2007, agus”.

(2) Leasaítear alt 22(3) den Acht um Nós Imeachta Coiriúil 1967
trí “, rialtóir an phríosúin ar cimíodh an duine chuige nó oifigeach
príosúin arna ainmniú ag an rialtóir” a chur isteach i ndiaidh
“breitheamh den Chúirt”.

(3) Leasaítear alt 3(3) den Acht um Cheartas Coiriúil 1990 tríd
an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “oifigeach
príosúin”:

“folaíonn ‘oifigeach príosúin’ aon duine d’fhoireann príosúin agus
aon duine ag a bhfuil coimeád, nó ar a bhfuil dualgais maidir le
coimeád, duine a bhfuil ordú cúirte i bhfeidhm ina leith de thuras na
huaire ar ordú é lena gcimítear an duine sin chuig príosún;”.
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(4) Leasaítear alt 19(6) den Acht um Cheartas Coiriúil (Ord
Poiblí) 1994 tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar “oifigeach príosúin”:

“folaíonn ‘oifigeach príosúin’ aon duine d’fhoireann príosúin agus
aon duine ag a bhfuil coimeád, nó ar a bhfuil dualgais maidir le
coimeád, duine a bhfuil ordú cúirte i bhfeidhm ina leith de thuras na
huaire ar ordú é lena gcimítear an duine sin chuig príosún;”.

42.—Aisghairtear na hachtacháin seo a leanas:

(a) alt 3(3) d’Acht na bPríosún (Coistí Cuairte) 1925;

(b) alt 1(2) d’Acht na bPríosún 1933;

(c) alt 19 den Acht um Cheartas Coiriúil (Forálacha
Ilghnéitheacha) 1997.

43.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun
lánéifeacht a thabhairt don Acht seo.

(2) Féadfaidh cibé forálacha iarmhartacha, forlíontacha nó
teagmhasacha is gá nó is fóirsteanach chun na críche sin a bheith
sna rialacháin.
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Aisghairm.

Rialacháin.


