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AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL 2007

[An tiontú oifigiúil]
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RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt
1. Gearrtheideal, comhlua, forléiriú agus tosach feidhme.

2. Mínithe.

3. Aisghairm

4. Caiteachais.

CUID 2

Leasú ar Achtacháin a Bhaineann le Bannaí

5. Leasú ar alt 1 d’Acht 1997.

6. Ráiteas ó iarratasóirí ar bhannaí ar daoine iad atá cúisithe i
gcionta tromaí.

7. Fianaise in iarratais ar bhannaí faoi alt 2.

8. Leasú ar alt 5 d’Acht 1997.

9. Leasú ar alt 6 d’Acht 1997.

10. Feidhm alt 6 i ndáil le hachomharcóirí áirithe.

11. Faireachán leictreonach ar dhaoine áirithe le linn dóibh a
bheith faoi bhannaí.

12. Fianaise ar fhaireachán leictreonach.

13. Socruithe maidir le faireachán leictreonach.

14. Leasú ar alt 8 d’Acht 1997.

15. Cúirtbhanna a eistréatadh agus airgead arna íoc isteach
isteach sa chúirt a fhorghéilleadh.

16. Rialacháin.
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17. Leasú ar an Sceideal a ghabhann le hAcht 1997.

18. Leasú ar alt 22 d’Acht 1967.

19. Leasú ar alt 28 d’Acht 1967.

20. Leasú ar alt 31 d’Acht 1967.

21. Leasú ar alt 68 d’Acht na Leanaí 2001.

22. Leasú ar alt 11 d’Acht 1984.

23. Leasú ar alt 13 d’Acht 1984.

CUID 3

Pianbhreith a Ghearradh

24. Léiriú (Cuid 3).

25. Cion eile a dhéanamh laistigh de thréimhse shonraithe.

26. Orduithe faireacháin agus orduithe cosanta daoine.

27. Leasú ar an Acht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Dlíthiúil)
1962.

CUID 4

Tátail atá le Baint in Imthosca Áirithe

28. Tátail as mainneachtain nó diúltú cuntas a thabhairt i dtaobh
rudaí, marcanna, etc.

29. Tátail as mainneachtain nó diúltú cuntas a thabhairt i dtaobh
an cúisí a bheith in áit áirithe.

30. Tátail as an gcúisí do mhainneachtain fíorais áirithe a lua.

31. Leasú ar alt 2 den Acht um Chionta in aghaidh an Stáit
(Leasú) 1998.

32. Rialacháin.

CUID 5

Mí-Úsáid Drugaí

33. Leasú ar alt 27 den Acht um Mí-Úsáid Drugaí 1977.

CUID 6

Leasú ar Achtanna na nArm Tine 1925 go 2006

34. Leasú ar alt 2 d’Acht 1925.

35. Leasú ar alt 15 d’Acht 1925.

36. Leasú ar alt 26 d’Acht 1964.

37. Leasú ar alt 27 d’Acht 1964.

38. Leasú ar alt 27A d’Acht 1964.
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39. Leasú ar alt alt 27B d’Acht 1964.

40. Leasú ar alt 12A d’Acht 1990.

CUID 7

Leasú ar Acht an Gharda Síochána 2005

41. Bunú agus feidhmeanna Bhord Bainistíochta Feidhmiúcháin
an Gharda Síochána.

42. Fiosrúcháin speisialta a bhaineann leis an nGarda Síochána.

43. Leasuithe eile ar Acht 2005.

CUID 8

Leasuithe ar na hAchtanna Iascaigh Mhara 2003 agus 2006

44. Leasuithe ar na hAchtanna Iascaigh Mhara 2003 agus 2006.

CUID 9

Ilghnéitheach

45. Leasú ar Acht an Gharda Síochána (Gearáin) 1986.

46. Leasú ar Acht 2006.

47. Leasú ar alt 15 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta
Gadaíochta agus Calaoise) 2001.

48. Leasú ar Acht 1984.

49. Taifid a dhíothú.

50. Cumhachtaí coinneála i leith cionta sonraithe.

51. Athghabháil.

52. Feidhm forálacha áirithe d’Acht 1984.

53. Leasú ar an Acht um Cheartas Coiriúil (Fianaise Dlí-
Eolaíochta) 1990

54. Leasú ar alt 5 den Acht um Cheartas Coiriúil (Gáinneáil ar
Dhrugaí) 1996.

55. Leasú ar alt 9 d’Acht 1984.

56. Cóip de thaifeadadh ar cheistiú ag an nGarda Síochána a
thabhairt do chúisí.

57. Taifeadadh cheistiú cúisí ag an nGarda Síochána a ghlacadh
i bhfianaise.

58. Leasú ar alt 8 den Acht fán mBiúró um Shócmhainní
Coiriúla 1996.

59. Leasú ar alt 29 den Acht Cúirteanna Breithiúnais 1924.

60. Leasú ar alt 99 d’Acht 2006.
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SCEIDEAL 1

Achtacháin a Aisghairtear

SCEIDEAL 2

Cionta chun críocha Chuid 3

————————
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Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Bannaí 1997 1997, Uimh. 16

Acht na Leanaí 2001 2001, Uimh. 24

An tAcht fán mBiúró um Shócmhainní Coiriúla 1996 1996, Uimh. 31

An tAcht um an Scairbh Ilchríochach 1968 1968, Uimh. 14

An tAcht um Cheartas Coiriúil 1951 1951, Uimh. 2

An tAcht um Dhlínse Choiriúil 1960 1960, Uimh. 27

An tAcht um Cheartas Coiriúil 1984 1984, Uimh. 22

An tAcht um Cheartas Coiriúil 1990 1990, Uimh. 16

An tAcht um Cheartas Coiriúil 1993 1993, Uimh. 6

An tAcht um Cheartas Coiriúil 1994 1994, Uimh. 15

An tAcht um Cheartas Coiriúil 2006 2006, Uimh. 26

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Gáinneáil ar Dhrugaí)
1996 1996, Uimh. 29

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Fianaise Dlí-Eolaíochta)
1990 1990, Uimh. 34

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

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

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus
Calaoise) 2001 2001, Uimh. 50

An tAcht um an Dlí Coiriúil (Dlínse) 1976 1976, Uimh. 14

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

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

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

Explosive Substances Act 1883 46 & 47 Vic., c. 3

Explosives Act 1875 38 & 39 Vic., c. 17

Acht na nArm Tine (Deimhnithe Arm Tine do
Neamhchónaitheoirí) 2000 2000, Uimh. 20

Acht na nArm Teine 1925 1925, Uimh. 17

Acht na nArm Tine 1964 1964, Uimh. 1

Achtanna na nArm Tine 1925 go 2006

Acht na nArm Tine agus na nArm Ionsaitheach 1990 1990, Uimh. 12

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

Acht an Gharda Síochána 2005 2005, Uimh. 20

An tAcht um Mí-Úsáid Drugaí 1977 1977, Uimh. 12

Na hAchtanna um Mí-Úsáid Drugaí 1977 go 2006

An tAcht um Fhorais Chultúir Náisiúnta 1997 1997, Uimh. 11

An tAcht um Chionta Neamh-Mharfacha in aghaidh an
Duine 1997 1997, Uimh. 26

An tAcht um Chiontaí in Aghaidh an Stáit (Leasú) 1998 1998, Uimh. 39

An tAcht um Chiontaí in Aghaidh an Stáit 1939 1939, Uimh. 13

Petty Sessions (Ireland) Act 1851 14 & 15 Vic., c. 30

Acht na bPríosún 1970 1970, Uimh. 11

Acht na bPríosún 1972 1972, Uimh. 7

An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha)
2001 2001, Uimh. 45

Na hAchtanna Iascaigh Mhara 2003 agus 2006

An tAcht Iascaigh Mhara agus Dlínse Muirí 2006 2006, Uimh. 8

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais 1924 1924, Uimh. 10
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AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL 2007

[An tiontú oifigiúil]

————————

ACHT DO LEASÚ ACHTACHÁN ÁIRITHE, LENA
nÁIRÍTEAR AN tACHT UM BANNAÍ 1997, AN tACHT
UM CHEARTAS COIRIÚIL 1984, AN ACHTA UM
CHEARTAS COIRIÚIL (CÚNAMH DLÍTHIÚIL) 1962, AN
tACHT UM CHIONTAÍ IN AGHAIDH AN STÁIT (LEASÚ)
1998, AN tACHT UM MÍ-ÚSÁID DRUGAÍ 1977,
ACHTANNA NA nARM TINE 1925 GO 2006, AN tACHT
FÁN mBIÚRÓ UM SHÓCMHAINNÍ COIRIÚLA 1996,
ACHT AN GHARDA SÍOCHÁNA 2005, AN tACHT UM
CHEARTAS COIRIÚIL 2006 AGUS NA hACHTANNA
IASCAIGH MHARA 2003 AGUS 2006, DO DHÉANAMH
LEASÚ, AR SHLITE ÁIRITHE, AR AN DLÍ I nDÁIL LE
PIANBHREITH A GHEARRADH, DO DHÉANAMH
SOCRÚ MAIDIR LE COMHALTAÍ DEN GHARDA
SÍOCHÁNA DO THABHAIRT RABHADH DO DHAOINE
I nDÁIL LE CIONTA, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR
LE CUMHACHTAÍ BREISE A BHEITH AG AN nGARDA
SÍOCHÁNA CHUN DAOINE, A bhFUIL
DROCHAMHRAS ANN INA LEITH GO nDEARNA SIAD
CIONTA ÁIRITHE, A CHOINNEÁIL TAR ÉIS NA
DAOINE SIN A GHABHÁIL NÓ A ATHGHABHÁIL I
dTACA LE hIMSCRÚDÚ NA gCIONTA SIN, AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[9 Bealtaine, 2007]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht um Cheartas Coiriúil 2007 a ghairm den
Acht seo.

(2) Tagann an tAcht seo (seachas Cuid 8) i ngníomh cibé lá nó
laethanta a cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne
nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe agus féadfar laethanta
éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh
forálacha éagsúla.

(3) Féadfar na hAchtanna um Bannaí 1997 agus 2007 a ghairm
den Acht um Bannaí 1997 agus de Chuid 2 le chéile.
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Mínithe.

Aisghairm

Caiteachais.
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(4) Féadfar na hAchtanna um Mí-Úsáid Drugaí 1977 go 2007 a
ghairm de na hAchtanna um Mí-Úsáid Drugaí 1977 go 2006 agus de
Chuid 5 le chéile agus forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.

(5) Féadfar Achtanna na nArm Tine 1925 go 2007 a ghairm
d’Achtanna na nArm Tine 1925 go 2006 agus de Chuid 6 le chéile
agus forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.

(6) Féadfar Achtanna an Gharda Síochána 2005 go 2007 a ghairm
d’Acht an Gharda Síochána 2005 agus de Chuid 7 le chéile.

(7) Féadfar na hAchtanna Iascaigh Mhara 2003 go 2007 a ghairm
de na hAchtanna Iascaigh Mhara 2003 agus 2006 agus de Chuid 8
le chéile.

2.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1925” Acht na nArm Teine 1925;

ciallaíonn “Acht 1964” Acht na nArm Tine 1964;

ciallaíonn “Acht 1967” an tAcht um Nós Imeachta Coiriúil 1967;

ciallaíonn “Acht 1984” an tAcht um Cheartas Coiriúil 1984;

ciallaíonn “Acht 1990” Acht na nArm Tine agus na nArm
Ionsaitheach 1990;

ciallaíonn “Acht 1997” an tAcht um Bannaí 1997;

ciallaíonn “Acht 2005” Acht an Gharda Síochána 2005;

ciallaíonn “Acht 2006” an tAcht um Cheartas Coiriúil 2006;

ciallaíonn “pléascach” pléascach de réir bhrí an Explosives Act 1875,
agus aon substaint nó ní eile is substaint phléascach de réir bhrí an
Explosive Substances Act 1883;

tá le “arm tine” a bhrí atá leis in alt 1 d’Acht 1925;

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

3.—(1) Faoi réir fho-alt (2), déantar na hachtacháin a shonraítear
i Sceideal 1 a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún 3 den
Sceideal sin.

(2) Ní dhéanann an aisghairm a dhéantar le fo-alt (1) ar na
hachtacháin a shonraítear i Sceideal 1 difear d’fheidhm na n-
achtachán sin maidir le mainneachtain fíoras a lua lena mbaineann
na hachtacháin sin má tharlaíonn an mhainneachtain sula dtagann
an aisghairm i ngníomh, agus tá feidhm ag na hachtacháin sin maidir
le mainneachtain den sórt sin amhail is dá mba rud é nár
aisghaireadh iad.

4.—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.
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CUID 2

Leasú ar Achtacháin a Bhaineann le Bannaí

5.—Leasaítear alt 1 d’Acht 1997 i bhfo-alt (1) trí na mínithe seo a
leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘duine údaraithe’ duine arna cheapadh nó arna
ceapadh i scríbhinn ag an Aire, nó ag duine is duine de chuid
aicme forordaithe daoine, chun bheith ina dhuine údaraithe nó
ina duine údaraithe chun críocha ailt 6B agus 6C;

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

ciallaíonn ‘forordaithe’ forordaithe le rialacháin arna ndéanamh
ag an Aire;”.

6.—Leasaítear Acht 1997 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh alt 1:

“1A.—(1) Faoi réir fho-ailt (4) agus (5)(c), aon duine a
chúisítear i gcion tromaí agus a dhéanann iarratas ar bhannaí
(dá ngairtear ‘an t-iarratasóir’ san alt seo), déanfaidh sé nó sí
ráiteas i scríbhinn arna shíniú go cuí ag an iarratasóir agus ina
bhfuil an fhaisnéis seo a leanas a bhaineann leis an iarratasóir a
thabhairt don ionchúisitheoir:

(a) a ainm nó a hainm agus aon ainm nó ainmneacha eile
a úsáideadh roimhe sin;

(b) an tslí bheatha reatha atá aige nó aici agus aon slí
bheatha nó slite beatha roimhe sin laistigh de na 3
bliana díreach roimhe sin;

(c) an fhoinse ioncaim nó na foinsí ioncaim a bhí aige nó
aici laistigh de na 3 bliana díreach roimhe sin;

(d) a mhaoin nó a maoin, cibé acu faoi úinéireacht, go
hiomlán nó go páirteach, nó faoi rialú, an iarratasóra
agus cibé acu laistigh den Stát nó lasmuigh de;

(e) aon uair nó uaireanta roimhe sin a ciontaíodh an t-
iarratasóir i gcion tromaí;

(f) aon uair nó uaireanta roimhe sin a ciontaíodh an t-
iarratasóir i gcion a rinneadh le linn dó nó di
iarratasóir a bheith faoi bhannaí;

(g) aon iarratas nó iarratais ar bhannaí roimhe sin ón
duine, á chur in iúl cibé acu a deonaíodh nó nár
deonaíodh bannaí agus, má deonaíodh, na
coinníollacha a raibh an cúirtbhanna faoina réir.

(2) Beidh an ráiteas san fhoirm fhorordaithe nó i bhfoirm a
bhfuil an éifeacht chéanna léi.

(3) Déanfar an ráiteas a thabhairt don ionchúisitheoir—
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(a) i gcás nach gá fógra i scríbhinn faoin iarratas ar
bhannaí, a luaithe is indéanta le réasún sula ndéantar
an t-iarratas, nó

(b) i gcás inar gá fógra den sórt sin, an tráth a
sheirbheáiltear an fógra.

(4) Maidir leis an gceanglas i bhfo-alt (1) i ndáil le ráiteas a
thabhairt, féadfar é a ligean thar ceal más rud é—

(a) go luann an t-ionchúisitheoir go mbeartaítear toiliú le
deonú bannaí, nó

(b) go dtoilíonn an t-iarratasóir agus an t-ionchúisitheoir
leis an gceanglas a ligean thar ceal.

(5) Féadfaidh an chúirt le hordú:

(a) fadú a dhéanamh ar an tréimhse ina ndéanfaidh an t-
iarratasóir an ráiteas a thabhairt ar aird;

(b) éisteacht an iarratais a chur ar atráth go dtí go dtugtar
an ráiteas ar aird;

(c) an gá le comhlíonadh fho-alt (1) a ligean thar ceal más
deimhin léi go bhfuil cúis mhaith dhóthanach ann
chun déanamh amhlaidh;

(d) cibé coinníollacha is cóir léi a fhorchur in aon ordú a
dhéanfaidh sí faoin alt seo.

(6) Glacfar an ráiteas i bhfianaise gan aon chruthúnas breise
in imeachtaí faoin alt seo má airbheartaíonn sé a bheith sínithe
ag an iarratasóir.

(7) In imeachtaí faoin alt seo, féadfar, le cead ón gcúirt, aon
fhinné a cheistiú faoi ábhar an ráitis.

(8) Ní dhéanfar aon fhaisnéis a bhaineann leis an ráiteas nó
le haon chuid de a fhoilsiú i bhfoilseachán i scríbhinn atá ar fáil
don phobal nó ní dhéanfar faisnéis den sórt sin a chraoladh,
mura rud é go n-ordóidh an chúirt a mhalairt.

(9) Féadfaidh an chúirt, má mheasann sí go bhféadfadh
foilsiú aon cheistiúcháin a dhéantar ar an iarratasóir i ndáil leis
an ráiteas, nó i ndáil le haon chuid den ráiteas, nó foilsiú aon
aighneachtaí a thugtar don chúirt dochar a dhéanamh do cheart
an iarratasóra triail chothrom a fháil, a ordú, le hordú, nach
ndéanfar aon fhaisnéis a bhaineann leis an gceistiúchán nó leis
na haighneachtaí a fhoilsiú i bhfoilseachán i scríbhinn atá ar fáil
don phobal nó nach ndéanfar faisnéis den sórt sin a chraoladh.

(10) Féadfaidh an chúirt, le linn ordú a dhéanamh faoi fho-
alt (9), ré an ordaithe a shonrú agus féadfaidh sí, aon tráth, an
t-ordú a athrú nó a chur ar ceal.

(11) Aon iarratasóir a dhéanann, go feasach, faisnéis atá
bréagach nó míthreorach a thabhairt nó aon fhíoras ábhartha a
cheilt, sa ráiteas nó i bhfianaise in imeachtaí faoin alt seo, tá sé
nó sí ciontach i gcion agus, ar é nó í a chiontú go hachomair,
dlífear fíneáil nach mó ná \5,000 nó príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.
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(12) Níl aon fhaisnéis atá sa ráiteas inghlactha i bhfianaise in
aon imeachtaí nó ábhar eile, ach amháin in imeachtaí i gcoinne
an iarratasóra faoi fho-alt (11).

(13) Féadfaidh an chúirt iarratas ar bhannaí a bhreithniú,
d’ainneoin gur mhainnigh an t-iarratasóir an ráiteas a thabhairt.

(14) Ní theorannaíonn aon ní san alt seo dlínse cúirte chun
bannaí a dheonú.

(15) Tá feidhm ag fo-alt (2) d’alt 4 i ndáil le héisteacht
fianaise i ndáil leis an ráiteas agus tá feidhm ag fo-ailt (4) go (7)
den alt sin i ndáil le sárú ar fho-alt (8) nó (9) den alt seo, fairis
na modhnuithe is gá i ngach cás.

(16) San alt seo ciallaíonn ‘maoin’—

(a) airgead tirim, airgead i gcuntas i bhforas airgeadais,
seiceanna, dréachtaí bainc agus urrúis inaistrithe
(lena n-áirítear scaireanna, barántais agus bintiúir),

(b) talamh,

(c) feithiclí inneallghluaiste, agus

(d) aon sócmhainn eile ar mó a luach ná \3,000.”.

7.—Leasaítear Acht 1997 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh alt 2:

“2A.—(1) I gcás ina ndéanann comhalta den Gharda
Síochána nach ísle céim ná ardcheannfort, le linn fianaise a
thabhairt in imeachtaí faoi alt 2, a lua go gcreideann sé nó sí go
bhfuil diúltú don iarratas riachtanach le réasún chun an duine
sin a chosc ar chion tromaí a dhéanamh, tá an ráiteas inghlactha
mar fhianaise go bhfuil diúltú don iarratas riachtanach le réasún
chun na críche sin.

(2) Níl fianaise a thugann comhalta den sórt sin sna
himeachtaí inghlactha in aon imeachtaí coiriúla i gcoinne an
iarratasóra.

(3) Féadfaidh an chúirt, má mheasann sí go bhféadfadh
foilsiú aon fhianaise, nó aon chuid d’fhianaise, a thugann
comhalta den sórt sin faoi fho-alt (1) dochar a dhéanamh do
cheart an duine chúisithe triail chothrom a fháil, a ordú, le
hordú, nach ndéanfar aon fhaisnéis a bhaineann leis an
bhfianaise nó leis an gcuid sin di, nó le haon cheistiúchán a
dhéantar ar an gcomhalta, a fhoilsiú i bhfoilseachán i scríbhinn
nó nach ndéanfar faisnéis den sórt sin a chraoladh.

(4) Féadfaidh an chúirt, le linn ordú a dhéanamh faoi fho-alt
(3), ré an ordaithe a shonrú agus féadfaidh sí, aon tráth, an t-
ordú a athrú nó a chur ar ceal de réir mar is cuí léi agus faoi
réir cibé coinníollacha a fhorchuirfidh sí.

(5) Tá feidhm ag fo-alt (2) d’alt 4 i ndáil le héisteacht na
fianaise ón gcomhalta agus tá feidhm ag fo-ailt (4) go (7) den
alt sin i ndáil le sárú ar fho-alt (3) den alt seo, fairis na
modhnuithe is gá i ngach cás.
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(6) Níl aon ní san alt seo le forléiriú mar ní a dhéanann
dochar do ghlacadh le fianaise eile ar chreidiúint, nó le fianaise
ar thuairim, in imeachtaí faoi alt 2, cibé acu is aon chomhalta
den Gharda Síochána nó duine eile a thugann í.

(7) Ní theorannaíonn aon ní san alt seo dlínse cúirte chun
bannaí a dheonú.”.

8.—Leasaítear alt 5 d’Acht 1997—

(a) i bhfo-alt (1), trí “maidir le haon airgead atá le híoc isteach
sa chúirt faoi chúirtbhanna” a chur in ionad “maidir le
haon chúirtbhanna”,

(b) i bhfo-alt (2), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad
mhír (a):

“(a) Más rud é go n-éilíonn cúirt go ndéanfaidh
duine airgead a íoc isteach sa chúirt, nó go n-
éileoidh sí aon urra, mar choinníoll a ghabhann
le cúirtbhanna, féadfaidh sí aon ionstraim a
mheasann sí a bheith ina fianaise dhóthanach
ar theideal duine chuig maoin (seachas talamh
nó aon eastát, ceart nó leas i dtalamh nó thar
thalamh) a ghlacadh mar urra in ionad na
híocaíochta sin.”,

agus

(c) i bhfo-alt (3), trí “aon airgid a bheidh íoctha” a chur in
ionad “aon chúirtbhanna a bheidh íoctha”.

9.—Leasaítear alt 6 d’Acht 1997—

(a) i bhfo-alt (1), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad
mhír (a):

“(a) beidh an cúirtbhanna, i dteannta an choinníll á
cheangal ar an duine láithriú os comhair na
cúirte ag deireadh thréimhse athchuir an duine
chúisithe, faoi réir an choinníll nach
ndéanfaidh an duine cúisithe cion fad atá sé nó
sí faoi bhannaí,”,

agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (3):

“(3A) Maidir le cúirtbhanna dá dtagraítear i bhfo-alt
(3), beidh ráiteas ann á rá go bhféadfaidh an duine cúisithe
iarratas a dhéanamh chun na cúirte aon tráth chun
coinníoll a ghabhann leis an gcúirtbhanna a athrú nó a
chúlghairm.”.

10.—Leasaítear Acht 1997 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh alt 6:

“6A.—Tá feidhm ag alt 6 i ndáil le cúirtbhannaí arna
ndéanamh ag daoine a bhfuil achomharc á dhéanamh acu i
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gcoinne pianbhreitheanna príosúnachta arna bhforchur ag an
gCúirt Dúiche, fairis na modhnuithe seo a leanas:

(a) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a) d’fho-
alt (1):

‘(a) beidh an cúirtbhanna faoi réir na gcoinníollacha
seo a leanas, eadhon, maidir leis an
achomharcóir—

(i) go ndéanfaidh sé nó sí an t-achomharc a
thabhairt ar aghaidh,

(ii) go bhfreastalóidh sé nó sí ar shuíonna na
Cúirte Cuarda go dtí go gcinnfear an t-
achomharc, agus

(iii) nach ndéanfaidh sé nó sí cion le linn a
bheith faoi bhannaí,’;

(b) tá tagairtí san alt sin do dhuine cúisithe nó do
dhuine a atá cúisithe i gcion le forléiriú mar
thagairtí do dhaoine a bhfuil achomharc á
dhéanamh acu amhlaidh;

(c) tá an tagairt i bhfo-alt (8) do chúirt le forléiriú
mar thagairt don Chúirt Dúiche;

agus fara aon mhodhnuithe eile is gá.”.

11.—Leasaítear Acht 1997 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh alt 6A:

“6B.—(1) Faoi réir fho-alt (2), más rud é, maidir le duine (dá
ngairtear ‘an duine’ san alt seo)—

(a) go ndéantar é nó í a chúiseamh i gcion tromaí nó go
bhfuil achomharc á dhéanamh aige nó aici i gcoinne
pianbhreithe príosúnachta arna forchur ag an gCúirt
Dúiche, agus

(b) go ligtear faoi bhannaí é nó í tar éis dul faoi
chúirtbhanna atá faoi réir aon cheann de na
coinníollacha a luaitear i bhfomhíreanna (i) agus (iv)
d’alt 6(1)(b),

féadfaidh an chúirt an cúirtbhanna a chur faoi réir na
gcoinníollacha breise seo a leanas:

(i) go ndéantar faireachán leictreonach ar ghluaiseachtaí
an duine le linn dó nó di a bheith faoi bhannaí ionas
gur féidir a shuíomh cé acu a chomhlíonann nó nach
gcomhlíonann sé nó sí coinníoll a luaitear in aon
cheann de na fomhíreanna sin;

(ii) chun na críche sin, go ndéantar feiste faireacháin
leictreonaigh a chur i gceangal lena phearsa nó lena
pearsa, go leanúnach nó ar feadh cibé tréimhsí a
shonrófar; agus

(iii) go bhfuil duine údaraithe freagrach as faireachán a
dhéanamh ar an duine i ndáil le comhlíonadh nó
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neamhchomhlíonadh aon choinníll a luaitear sna
fomhíreanna sin nó i mír (ii) den fho-alt seo.

(2) Ní dhéanfar cúirtbhanna a chur faoi réir na gcoinníollacha
breise a luaitear i bhfo-alt (1)—

(a) má tá an duine chun bheith ina chónaí nó ina cónaí,
nó chun fanacht, in áit áirithe, gan toiliú ó úinéir na
háite nó ó dhuine aosaithe a bhfuil gnáthchónaí air
nó uirthi ansin, nó, de réir mar a bheidh, ón duine
atá i bhfeighil na háite, agus

(b) mura rud é go n-aontaíonn an duine na coinníollacha
breise sin a chomhlíonadh.

(3) Ordóidh an chúirt go ndéanfar cóip den chúirtbhanna ina
bhfuil na coinníollacha a bhfuil sé faoina réir a thabhairt dóibh
seo a leanas—

(a) an duine agus aon urra,

(b) an comhalta atá i bhfeighil stáisiún an Gharda
Síochána don áit ina bhfuil cónaí ar an duine le linn
an cúirtbhanna a bheith i bhfeidhm, agus

(c) má tá duine údaraithe chun bheith freagrach as
faireachán leictreonach a dhéanamh ar
ghluaiseachtaí an duine, an duine údaraithe.

(4) Féadfaidh an chúirt, más cuí léi déanamh amhlaidh, tar
éis di iarratas a fháil ó dhuine a bhfuil a chúirtbhanna nó a
cúirtbhanna faoi réir ceann amháin nó níos mó de na
coinníollacha nó na coinníollacha breise dá dtagraítear i bhfo-
alt (1), coinníoll de chuid an chúirtbhanna a athrú, cibé acu tríd
an gcoinníoll a athrú nó a chúlghairm nó trí choinníoll breise a
chur ag gabháil leis.

(5) Maidir le cúirtbhanna dá dtagraítear i bhfo-alt (3), beidh
ráiteas ann á rá go bhféadfaidh an duine cúisithe iarratas a
dhéanamh chun na cúirte tráth ar bith chun coinníoll de chuid
an chúirtbhanna a athrú nó a chúlghairm.

(6) Déanfar fógra i dtaobh aon imeachtaí faoi fho-alt (4) a
thabhairt don ionchúisitheoir agus beidh an t-ionchúisitheoir i
dteideal éisteacht a fháil sna himeachtaí sin.

(7) Gan dochar d’alt 6(5), féadfaidh an chúirt barántas a
eisiúint chun an duine a ghabháil tar éis faisnéis a bheith tugtha
i scríbhinn agus faoi mhionn ag duine údaraithe, ag aon urra nó
ag comhalta den Gharda Síochána á rá go bhfuil an duine
céadluaite ar tí aon cheann de na coinníollacha breise dá
dtagraítear i mír (i) nó (ii) d’fho-alt (1) a shárú.

(8) Tá feidhm ag fo-ailt (6) go (9) d’alt 6, fairis na
modhnuithe is gá, i ndáil le barántas arna eisiúint faoi fho-alt
(7) den alt seo amhail is dá mba rud é gur eisíodh an barántas
faoi fho-alt (5) den alt sin.

(9) Níl feidhm ag an alt seo i ndáil le duine atá faoi bhun 18
mbliana d’aois.”.
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12.—Leasaítear Acht 1997 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh alt 6B:

“6C.—(1) I gcás gluaiseachtaí duine a bheith faoi réir
faireacháin leictreonaigh mar choinníoll a ghabhann leis an
gcúirtbhanna arna dhéanamh ag an duine, féadfar fianaise—

(a) i dtaobh é nó í a bheith i láthair i gceantar áirithe nó
in áit áirithe tráth áirithe, nó as láthair ó cheantar
áirithe nó ó áit áirithe tráth áirithe, nó

(b) maidir le comhlíonadh nó neamhchomhlíonadh
coinníll arna fhorchur faoi alt 6B(1)(ii) i ndáil le
feiste faireacháin leictreonaigh a chaitheamh,

a thabhairt, faoi réir an ailt seo, in aon imeachtaí trí na doiciméid
seo a leanas a thabhairt ar aird:

(i) ráiteas a airbheartaíonn a bheith arna ghiniúint go
huathoibríoch nó ar shlí eile le feiste fhorordaithe
lena ndearnadh faireachán leictreonach ar an áit ina
raibh an duine;

(ii) deimhniú—

(I) á rá go mbaineann an ráiteas leis an áit ina raibh
an duine ar na dátaí agus ag na tráthanna a
thaispeántar ann, agus

(II) a airbheartaíonn a bheith sínithe ag duine
údaraithe atá freagrach as faireachán
leictreonach a dhéanamh ar chomhlíonadh
coinníll a luaitear i bhfomhír (i) nó (iv) d’alt
6(1)(b) nó in alt 6B(1) ag an duine cúisithe.

(2) Faoi réir fho-alt (3), tá an ráiteas agus an deimhniú a
luaitear i míreanna (i) agus (ii) d’fho-alt (1) inghlactha in aon
imeachtaí mar fhianaise ar na fíorais atá iontu, mura rud é go
suífear a mhalairt.

(3) Níl an ráiteas ná an deimhniú inghlactha amhlaidh mura
rud é go mbeifear tar éis cóip de a sheirbheáil ar an duine lena
mbaineann roimh thosach na n-imeachtaí lena mbaineann.”.

13.—Leasaítear Acht 1997 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh alt 6C:

“6D.—Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, cibé
socruithe is cuí leis nó léi a dhéanamh, lena n-áirítear socruithe
conartha, le cibé daoine is cuí leis nó léi chun faireachán
leictreonach a dhéanamh ar chomhlíonadh nó
neamhchomhlíonadh coinníll a luaitear i bhfomhír (i) nó (iv)
d’alt 6(1)(b) nó in alt 6B(1)(ii) ag daoine.”.

14.—Leasaítear alt 8 d’Acht 1997—

(a) i bhfo-alt (1), trí “(más ann)” a chur isteach i ndiaidh
“méideanna”,

(b) i bhfo-alt (2), trí “d’aon airgead a bhfuil coinníoll ann ina
leith go n-íocfar é faoi chúirtbhanna” a chur in ionad
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“d’aon chúirtbhanna” i mír (a) agus trí “d’aon airgead a
bhfuil coinníoll ann ina leith go n-íocfar é faoi
chúirtbhanna agus” a chur in ionad “d’aon chúirtbhanna”
i mír (b), agus

(c) i bhfo-alt (3), trí “ina bhfuil an teach cúirte a bhfuil an
duine gafa faoi choinníoll láithriú ann” a chur in ionad
“ina bhfuil an stáisiún Garda Síochána suite”.

15.—Leasaítear Acht 1997 tríd an alt seo a leanas a chur in ionad
alt 9:

“9.—(1) Tá feidhm ag an alt seo más rud é—

(a) go ndéantar duine cúisithe, nó duine a bhfuil
achomharc á dhéanamh aige nó aici i gcoinne
pianbhreithe príosúnachta arna forchur ag an gCúirt
Dúiche, (dá ngairtear ‘an duine’, i gceachtar cás, san
alt seo) a ligean faoi bhannaí tar éis dó nó di dul i
gcúirtbhanna ina bhfuil coinníoll go láithreoidh sé nó
sí os comhair cúirte sonraithe ar dháta sonraithe
tráth sonraithe agus in áit shonraithe, agus

(b) maidir leis an duine—

(i) go mainníonn sé nó sí láithriú de réir an
chúirtbhanna agus go n-eisíonn an chúirt
barántas chun é nó í a ghabháil, nó

(ii) go ndéantar é nó í a thabhairt os comhair na
cúirte de réir fho-alt (7) agus inar deimhin leis
an gcúirt gur sháraigh an duine coinníoll de
chuid an chúirtbhanna.

(2) I gcás feidhm a bheith ag fo-alt (1), féadfaidh an chúirt
a ordú—

(a) go ndéanfar aon airgead a bhfuil coinníoll ann ina
leith go n-íocfaidh an duine nó aon urra é faoin
gcúirtbhanna a eistréatadh i cibé méid agus laistigh
de cibé tréimhse is cuí leis an gcúirt,

(b) go ndéanfar aon suimeanna a íocfaidh an duine nó
aon urra isteach sa chúirt a fhorghéilleadh i cibé
méid nó i cibé méideanna is cuí leis an gcúirt,

(c) i gcás ina mbeidh glactha le leabhar taisce de chuid
bainc, cumainn foirgníochta, comhair creidmheasa
nó An Post mar urrús i leith mhéid an chúirtbhanna,
go ndéanfaidh an t-eintiteas lena mbaineann an méid
sin, nó cibé méid is lú ná sin is cuí leis an gcúirt, a
íoc isteach sa chúirt as an airgead a shealbhaíonn an
duine nó aon urra ar taisce san eintiteas sin, agus

(d) más gá sin i gcomhair eistréatadh a dhéanamh, go
gceapfar glacadóir chun seilbh nó urlámh a ghlacadh
ar mhaoin an duine nó aon urra agus an mhaoin sin
a bhainistiú, nó déileáil léi ar shlí eile, de réir
orduithe na cúirte.

(3) Más rud é, maidir le glacadóir—
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(a) arna cheapadh nó arna ceapadh faoi fho-alt (2)(d), go
ndéanfaidh sé nó sí aon ghníomh faoin alt seo i ndáil
le maoin, agus

(b) go gcreidfidh sé nó sí, agus forais réasúnacha aige nó
aici lena chreidiúint, go bhfuil sé nó sí i dteideal an
gníomh sin a dhéanamh i ndáil leis an maoin,

ní bheidh sé nó sí faoi dhliteanas ag aon duine i leith aon
chaillteanais nó damáiste a thig ón ngníomh, ach amháin sa
mhéid gurb é a fhaillí nó a faillí féin is cúis leis an gcaillteanas
nó leis an damáiste.

(4) Féadfar airgead a ghnóthóidh an glacadóir, a mhéid is gá,
a úsáid chun íoc as caiteachais arna dtabhú le linn dó nó di a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh agus chun íoc
as luach saothair aon duine a fhostófar chuige sin.

(5) Féadfaidh an Chúirt, ar iarratas ó chomhalta den Gharda
Síochána agus ar ar an gcomhalta faisnéis a thabhairt i scríbhinn
agus faoi mhionn nó ar fhaisnéis a bheith tugtha i scríbhinn agus
faoi mhionn thar ceann an chomhalta á rá gur sháraigh an duine
coinníoll de chuid an chúirtbhanna (seachas an coinníoll dá
dtagraítear i bhfo-alt (1)(a)), barántas a eisiúint chun an duine
cúisithe a ghabháil.

(6) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána an duine a
ghabháil faoi fho-alt (5) d’ainneoin nach bhfuil an barántas lena
mbaineann ina sheilbh nó ina seilbh ag an gcomhalta tráth na
gabhála.

(7) I gcás feidhm a bheith ag fo-alt (6), seirbheálfaidh an
comhalta an barántas ar an duine gafa a luaithe is indéanta.

(8) Tabharfar an duine gafa os comhair na cúirte a luaithe
is indéanta.

(9) I gcás ina mbeidh barántas arna eisiúint faoi fho-alt (5),
leanfaidh an duine agus aon urra de bheith faoi cheangal ag a
gcúirtbhannaí, agus ní dhéanfar aon airgead a íoctar isteach sa
chúirt i dtaca leis na cúirtbhannaí sin a scaoileadh sula dtugtar
aon imeachtaí faoin alt seo chun críche.

(10) I gcás ina ndéanann an chúirt ordú faoi fho-alt (2),
tabharfar fógra don duine agus d’aon urra á rá go bhféadfar
iarratas a dhéanamh chun na cúirte laistigh de 21 lá ó dháta
eisiúna an fhógra chun an t-ordú a athrú nó a urscaoileadh.

(11) Tar éis iarratas den sórt sin a fháil, féadfaidh an chúirt
an t-ordú a athrú nó a urscaoileadh más deimhin léi, dá
gcomhlíonfaí é, go mbeadh sé ina chúis le cruatan míchuí don
duine nó d’aon urra.

(12) Tabharfar fógra don ionchúisitheoir faoi aon imeachtaí
faoi fho-alt (10) agus beidh an t-ionchúisitheoir i dteideal
éisteacht a fháil sna himeachtaí sin.

(13) Más rud é nach ndéantar ordú faoi fho-alt (2)(a) nó aon
athrú air faoi fho-alt (11) a chomhlíonadh, eiseoidh an chúirt
barántas cimithe chun an duine a chimiú mar gheall ar an
neamhchomhlíonadh sin agus, d’fhonn an téarma príosúnachta
a bheidh le cur isteach ag an duine a chinneadh déileálfar leis
an mbarántas amhail is dá mba bharántas príosúnachta é mar
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gheall ar neamhíoc fíneála atá comhionann leis an méid a
eistréatadh faoin bhfo-alt (2)(a) sin.”.

16.—Leasaítear Acht 1997 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh alt 11:

“11A.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena
bhforordófar aon ní nó rud dá dtagraítear san Acht seo mar ní
nó rud atá forordaithe nó chun a chumasú go mbeidh lánéifeacht
le haon fhoráil den Acht seo.

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

(3) Déanfar rialacháin faoin alt seo a leagan 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 rialacháin a leagan faoina bhráid, rún a
rith á neamhniú, beidh na rialacháin ar neamhní dá réir sin, ach
sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoi
na rialacháin.”.

17.—Leasaítear an Sceideal a ghabhann le hAcht 1997—

(a) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír 14:

“14. Aon chion faoi na forálacha seo a leanas d’Acht
na nArm Teine 1925:

(a) alt 2 (sriantachtaí le seilbh, le húsáid, agus le
hiompar arm tine);

(b) alt 3 (iarratais ar dheimhnithe airm tine, agus foirm
agus éifeacht deimhnithe airm tine);

(c) alt 4A(18) (clubanna raidhfil nó piostail nó raonta
lámhaigh a údarú);

(d) alt 10A (amuinisean a athlódáil);

(e) alt 15 (seilbh ar airm thine le hintinn duine a chur i
gcontúirt bháis);

(f) alt 25 (pionóis).”,

(b) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír 16:

“16. Aon chion faoi na forálacha seo a leanas d’Acht
na nArm Tine agus na nArm Ionsaitheach 1990:

(a) alt 7 (tostóirí a shealbhú, a dhíol, etc.);

(b) alt 8 (arm tine a scaoileadh go meargánta);

(c) alt 9 (sceana agus airteagail eile a shealbhú);

(d) alt 10 (foghail a dhéanamh le scian, le harm
ionsaithe nó le hairteagal eile);

(e) alt 11 (taispeáint airteagail a d’fhéadfadh
mórdhíobháil a dhéanamh);



[2007.] [Uimh. 29.]An tAcht um Cheartas Coiriúil 2007.

(f) alt 12 (cumhacht chun monarú, allmhairiú, díol,
fruiliú nó iasachtú arm ionsaitheach a thoirmeasc);

(g) alt 12A (bairille gunna gráin nó raidhfil a ghiorrú).”,

(c) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 16:

“16A. Aon chion faoi alt 3 d’Acht na nArm Tine
(Deimhnithe Airm Tine do Neamhchónaitheoirí) 2000
(toirmeasc ar fhaisnéis bhréagach agus ar dheimhnithe
airm tine a athrú).”,

agus

(d) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír 30:

“30. Cion ar iarracht nó comhcheilg nó gríosú é aon
chion a luaitear sa Sceideal seo a dhéanamh.”.

18.—Leasaítear alt 22 d’Acht 1967—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (1):

“(1A) Féadfaidh an Chúirt duine a ligean faoi bhannaí
gan coinníoll a fhorchur sa chúirtbhanna maidir leis an
duine d’íoc airgid isteach sa chúirt má mheasann sí gur cuí
déanamh amhlaidh ag féachaint d’imthosca an cháis, lena
n-áirítear acmhainní an duine agus cineál an chiona ar i
ndáil leis atá an duine faoi choimeád.”,

(b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (2) agus
(3):

“(2) Féadfaidh an Chúirt, in ionad cúirtbhanna a
ghlacadh ó dhuine de réir fho-alt (1)—

(a) na coinníollacha a bheidh sa chúirtbhanna a
chinneadh, lena n-áirítear méid aon airgid a
bheidh le híoc isteach sa chúirt faoin
gcúirtbhanna, d’fhonn é a ghlacadh dá éis sin,
agus

(b) idir an dá linn, an duine lena mbaineann a
chimiú faoi choimeád de réir mhír (a) den fho-
alt sin.

(3) Féadfaidh aon bhreitheamh den Chúirt Dúiche
cúirtbhanna dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a ghlacadh.”.

19.—Leasaítear alt 28 d’Acht 1967 tríd an bhfo-alt seo a leanas a
chur in ionad fho-alt (3):

“(3) (a) Féadfaidh iarratasóir ar bhannaí nó an t-
ionchúisitheoir achomharc a dhéanamh chun na
hArd-Chúirte más rud é go bhfuil sé nó sí míshásta
le diúltú an iarratais ar bhannaí, nó le deonú an
chéanna, nó, i gcás ina ndeonaítear bannaí, le haon
ní a bhaineann leis na bannaí.
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(b) I gcás an t-iarratasóir a bheith athchurtha faoi
choimeád ag an gCúirt Dúiche agus an cion a bhfuil
an t-iarratasóir cúisithe ann a bheith intriailte ag an
gCúirt Chuarda, féadfaidh an Ard-Chúirt an t-
achomharc a aistriú go dtí an breitheamh den Chúirt
Chuarda don chuaird ina bhfuil an príosún nó an áit
choinneála a ndéantar an t-iarratasóir a athchur faoi
choimeád chuige suite.

(c) Déanfaidh an breitheamh den Chúirt Chuarda dá
dtagraítear i mír (b) dlínse a fheidhmiú i leith an
achomhairc.

(d) Féadfar achomharc a dhéanamh chun na hArd-
Chúirte, ar thionscnamh an iarratasóra nó an
ionchúisitheora, in aghaidh cinnidh ón gCúirt
Chuarda faoin alt seo.”.

20.—Leasaítear alt 31 d’Acht 1967 tríd an bhfo-alt seo a leanas a
chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Má tá coinníoll sa chúirtbhanna maidir le suim airgid a
íoc, féadfar an tsuim sin a ghlacadh in ionad urra nó urraí.”.

21.—Leasaítear alt 68 d’Acht na Leanaí 2001 tríd an bhfo-alt seo
a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) Má tá coinníoll sa chúirtbhanna maidir le suim airgid a
íoc, féadfar an tsuim sin a ghlacadh in ionad urra nó urraí.”.

22.—Leasaítear alt 11 d’Acht 1984 tríd an bhfo-alt seo a leanas a
chur ionad fho-alt (1):

“(1) Aon phianbhreith phríosúnachta a chuirtear ar dhuine—

(a) mar gheall ar chion arna dhéanamh le linn dó nó di a
bheith faoi bhannaí, cibé acu arna dhéanamh roimh
thosach feidhme alt 22 den Acht um Cheartas
Coiriúil 2007 nó dá éis, nó

(b) mar gheall ar chion arna dhéanamh tar éis an tosach
feidhme sin le linn don duine a bheith saor go
neamhdhleathach tar éis barántas a eisiúint chun é
nó í a ghabháil mar gheall ar neamhchomhlíonadh
coinníll den chúirtbhanna lena mbaineann,

leanfaidh sí aon phianbhreith a chuirtear air nó uirthi mar gheall
ar chion roimhe sin nó, má chuirtear pianbhreith air nó uirthi
mar gheall ar dhá chion roimhe sin nó níos mó, leanfaidh sí an
phianbhreith is déanaí atá le dul in éag, sa dóigh, áfach, má
chuireann an Chúirt Dúiche dhá phianbhreith nó níos mó as a
chéile ar an duine mar a cheanglaítear leis an alt seo, nach mó
ná 2 bhliain an téarma comhiomlán príosúnachta i leith na
bpianbhreitheanna sin as a chéile.”.

23.—Leasaítear alt 13 d’Acht 1984—

(a) i bhfo-alt (1), trí “\5,000” a chur in ionad “£1,000”, agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur leis:
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“(6) D’ainneoin fho-alt 10(4) den Petty Sessions
(Ireland) Act 1851, féadfar imeachtaí achoimre i leith
ciona faoin alt seo a thionscnamh laistigh de 12 mhí ón
dáta a rinneadh an cion.”.

CUID 3

Pianbhreith a Ghearradh

24.—(1) Sa Chuid seo—

folaíonn “príosúnacht”—

(a) coinneáil i bhForas Naomh Pádraig,

(b) coinneáil in ait arna soláthar faoi alt 2 d’Acht na bPríosún
1970, agus

(c) coinneáil in ait arna sonrú faoi alt 3 d’Acht na bPríosún
1972,

agus déanfar “príosún” agus “pianbhreith príosúnachta” a fhorléiriú
dá réir sin;

ciallaíonn “loghadh ó phianbhreith”, i ndáil leis an bpianbhreith a
ghearrtar ar dhuine, loghadh a thuillfidh sé nó sí ón bpianbhreith sin
faoi na rialacha nó faoin gcleachtas trína bhféadfaidh príosúnaigh i
gcoitinne loghadh pianbhreithe a thuilleamh trí trí dhúthracht agus
dea-iompar.

(2) Sa Chuid seo, folóidh tagairtí do chion a shonraítear i
Sceideal 2—

(a) tagairtí do pháirteachas mar chúlchoirí de chuid duine a
dhéanann cion den sórt sin, agus

(b) tagairtí do chion ar iarracht nó comhcheilg é cion den sórt
sin a dhéanamh nó gríosú a dhéanamh i leith cion den
sórt sin a dhéanamh.

25.—(1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), más rud é, maidir le duine
(seachas duine faoi atá bhun 18 mbliana d’aois)—

(a) gur ciontaíodh é nó í ar díotáil i gcion a shonraítear i
Sceideal 2 (dá ngairtear “an chéad chion” san alt seo),

(b) gur cuireadh pianbhreith príosúnachta air nó uirthi ar
feadh téarma nach giorra ná 5 bliana i leith an chiona
sin, agus

(c) a chiontaítear ar díotáil i leith ciona a shonraítear i
Sceideal 2 (dá ngairtear “an chion dá éis sin” san alt seo)
ar cion é a dhéantar—

(i) laistigh den tréimhse 7 mbliana ó dháta an chiontaithe
sa chéad chion agus, d’fhonn an tréimhse sin a
chinneadh, déanfar neamhshuim d’aon tréimhse
príosúnachta i leith an chéad chiona nó an chiona dá
éis sin, nó
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(ii) le linn aon tréimhse príosúnachta den sórt sin

(gairtear “an tréimhse shonraithe” san alt seo den
tréimhse iomlán arb e atá inti na tréimhsí dá dtagraítear
i bhfomhíreanna (i) agus (ii)),

déanfaidh an chúirt, le linn di pianbhreith a ghearradh ar an duine i
leith an chiona dá éis sin, a shonrú gur téarma nach lú ná trí cheathrú
den téarma uasta príosúnachta a fhorordaítear le dlí i leith ciona den
sórt sin an téarma íosta príosúnachta atá le cur isteach ag an duine
agus, más príosúnacht saoil an téarma uasta a fhorordaítear
amhlaidh, sonróidh an chúirt téarma príosúnachta nach giorra ná
10 mbliana.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) má tá feidhm ag aon cheann de
na forálacha seo a leanas i leith an chiona dá éis sin:

(a) alt 2 den Acht um Cheartas Coiriúil 1990;

(b) alt 15(8) d’Acht 1925;

(c) alt 26(8), 27(8), 27A(8) nó 27B(8) d’Acht 1964;

(d) alt 12A(13) d’Acht 1990; nó

(e) alt 27(3F) den Acht um Mí-Úsáid Drugaí 1977.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i gcás inar deimhin leis an gcúirt
go mbeadh se neamhréireach, in imthosca uile an cháis, an téarma
príosúnachta dá dtagraítear san fho-alt sin i leith an chiona dá éis sin
a shonrú mar théarma íosta na príosúnachta atá le cur isteach ag an
duine lena mbaineann.

(4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le duine i leith an chiona
dá éis sin ach amháin i gcás ina ndéantar an cion tar éis thosach
feidhme an ailt seo a agus beidh feidhm ag an bhfo-alt sin maidir le
duine cibé acu roimh an tosach feidhme sin nó dá éis a dhéantar an
chéad chion.

(5) Más rud é, i ndáil le pianbhreith téarma príosúnachta a
ghearrtar ar dhuine i leith an chéad chiona—

(a) go ndéantar oibriú an téarma uile a fhionraí, ansin ní
bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir leis an gcion sin, nó

(b) go ndéantar oibriú cuid den téarma a fhionraí, measfar,
maidir leis an gcuid sin den téarma nach bhfionraítear a
oibriú, gurb é an téarma príosúnachta arna ghearradh ar
an duine é i leith an chéad chiona chun críocha fho-alt
(1).

(6) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le duine má dhéantar an
ciontú i leith an chéad chiona a neamhniú de thoradh achomhairc nó
ar shlí eile.

(7) Maidir le tagairt san alt seo do phianbhreith a ghearrtar ar
dhuine i leith an chéad chiona—

(a) má dhéantar an phianbhreith a athrú ar achomharc,
forléireofar í mar thagairt don phianbhreith arna hathrú
amhlaidh, nó
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(b) más rud é, ar iarratas ón Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí
faoi alt 2 den Acht um Cheartas Coiriúil 1993, go
neamhníonn an Chúirt Achomhairc Choiriúil an
phianbhreith agus go ndéanann an Chúirt sin pianbhreith
eile a ghearradh ar an duine in ionad na pianbhreithe sin,
forléireofar í mar thagairt don phianbhreith eile sin.

(8) Chun críocha fho-ailt (1)(c) agus (10), ciallaíonn tréimhse
príosúnachta aon tráth ar lena linn—

(a) atá an duine lena mbaineann arna athchur nó arna
hathchur faoi choimeád,

(b) atá pianbhreith á cur isteach ag an duine lena mbaineann
i bpríosún, nó

(c) atá an duine lena mbaineann arna scaoileadh saor go
sealadach faoi alt 2 den an tAcht um Dhlínse Choiriúil
1960.

(9) Folóidh tagairtí san alt seo don chion dá éis sin tagairtí do
dhara cion nó do chion dá éis sin a shonraítear i Sceideal 2 ar cion é
ina gciontaítear duine ar díotáil (seachas duine atá faoi bhun 18
mbliana d’aois) le linn na tréimhse sonraithe.

(10) Ní rachaidh an tréimhse shonraithe i ndáil le duine lena
mbaineann an t-alt seo in éag ach amháin i gcás nach ndéantar an
duine a chiontú i gcion a shonraítear i Sceideal 2—

(a) le linn na tréimhse 7 mbliana ó dháta an chiontaithe sa
chion dá éis sin agus, d’fhonn an tréimhse sin a
chinneadh, déanfar neamhshuim d’aon tréimhse
príosúnachta i leith an chéad chiona nó an chiona dá éis
sin, nó

(b) le linn aon tréimhse príosúnachta den sórt sin.

(11) Más rud é, tar éis fo-alt (1) a chur chun feidhme maidir le
duine i leith ciontaithe ar díotáil i gcion a shonraítear i Sceideal 2—

(a) go neamhnítear a chiontú nó a ciontú i leith an chéad
chiona ar achomharc nó ar shlí eile, nó

(b) go ndéantar an phianbhreith a ghearrtar ar an duine i leith
an chéad chiona a athrú ar achomharc ar shlí a fhágann
nach dtagann sí faoi réim fho-alt (1)(b) a thuilleadh,

féadfaidh an duine iarratas a dhéanamh chuig an gcúirt a ghearr an
phianbhreith air nó uirthi i leith an chiona dá éis sin chun
athbhreithniú a dhéanamh ar an bpianbhreith agus féadfaidh an
chúirt, má mheasann sí gur cuí déanamh amhlaidh, an phianbhreith
sin a athrú.

(12) (a) Más rud é, maidir le pianbhreith arna gearradh ar dhuine
i leith ciontaithe ar díotáil i gcion a shonraítear i Sceideal
2, nach dtagann sí faoi réim fho-alt (1)(b), ach—

(i) go ndéantar an phianbhreith a athrú ar achomharc, nó

(ii) ar iarratas ón Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí faoi alt
2 den Acht um Cheartas Coiriúil 1993, go ndéanann
an Chúirt Achomhairc Choiriúil an phianbhreith a
neamhniú agus go ngearrann an Chúirt sin
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pianbhreith eile ar an duine in ionad na
pianbhreithe sin,

ar shlí a fhágann go dtagann an phianbhreith ansin faoi
réim fho-alt (1)(b), beidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le
cion a shonraítear i Sceideal 2 (“an cion dá éis sin”) agus
ar cion é arna dhéanamh ag an duine laistigh den
tréimhse shonraithe.

(b) Más rud é, sna himthosca dá dtagraítear i mír (a), go
mbeifear, tráth an achomhairc dá dtagraítear i bhfomhír
(i) den mhír sin agus lena mbaineann nó, de réir mar a
bheidh, tráth an iarratais dá dtagraítear i bhfomhír (ii)
den mhír sin agus lena mbaineann, tar éis pianbhreith a
ghearradh ar an duine lena mbaineann i leith an chiona
dá éis sin, féadfaidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí
iarratas a dhéanamh chuig an gcúirt a ghearr an
phianbhreith chun athbhreithniú a dhéanamh ar an
bpianbhreith agus cuirfidh an chúirt fo-alt (1) chun
feidhme maidir leis an duine sin i leith an chiona dá éis
sin agus, más cuí, athróidh sí an phianbhreith dá réir sin.

(13) Maidir leis an gcumhacht a thugtar le halt 23 den Acht um
Cheartas Coiriúil 1951 chun pionós a iomalartú nó a loghadh, ní
dhéanfar, i gcás duine a bhfuil pianbhreith arna gearradh de réir fho-
alt (1) i leith an chiona dá éis sin á cur isteach aige nó aici, an
chumhacht sin a chur i bhfeidhm maidir leis an duine sin roimh dhul
in éag don téarma íosta príosúnachta arna shonrú ag an gcúirt de
réir an fho-ailt sin lúide aon laghdú ar an téarma sin a éiríonn faoi
fho-alt (14).

(14) Maidir leis na rialacha nó leis an gcleachtas trína bhféadfaidh
príosúnaigh i gcoitinne loghadh pianbhreithe a thuilleamh trí
dhúthracht agus dea-iompar, beidh feidhm acu i gcás duine a bhfuil
pianbhreith arna gearradh de réir fho-alt (1) á cur isteach aige nó
aici i leith an chiona dá éis sin agus déanfar an téarma íosta
príosúnachta arna shonrú ag an gcúirt de réir an fho-ailt sin a laghdú
de mhéid aon loghtha a bheidh tuillte amhlaidh ag an duine.

(15) I gcás duine a bhfuil pianbhreith arna gearradh de réir fho-
alt (1) i leith an chiona dá éis sin á chur isteach aige nó aici, ní
dhéanfar aon chumhachtaí a thugtar le rialacha arna ndéanamh faoi
alt 2 den Acht um Dhlínse Choiriúil 1960 chun duine a bhfuil
pianbhreith príosúnachta á cur isteach aige nó aici a scaoileadh saor
go sealadach, a fheidhmiú le linn na tréimhse ar lena linn a
thoirmisctear le fo-alt (13) a phionós nó a pionós a iomalartú nó a
loghadh ach amháin ar chúis thromaí de chineál daonchairdiúil, agus
ní mhairfidh aon scaoileadh saor arna dheonú amhlaidh ach cibé fad
teoranta atá cóir ag féachaint don chúis sin.

(16) Déanfar an tagairt d’alt 2 den Acht um Dhlínse Choiriúil
1960 i bhfo-alt (15) a fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn an t-alt sin
arna chur chun feidhme le halt 4 d’Acht na bPríosún 1970.

26.—(1) Más rud é, maidir le duine (seachas duine atá faoi bhun
18 mbliana d’aois) (dá ngairtear “an ciontóir” san alt seo), go
gciontaítear é nó í ar díotáil i gcion a shonraítear i Sceideal 2,
déanfaidh an chúirt breithniú i dtaobh an cuí ordú nó orduithe a
dhéanamh faoin alt seo i ndáil leis an gciontóir ar ordú nó orduithe
atá ann chun faireachán a dhéanamh ar an gciontóir tar éis é nó í a
scaoileadh saor ó phríosún nó chun aon duine a chosaint.



[2007.] [Uimh. 29.]An tAcht um Cheartas Coiriúil 2007.

(2) Féadfaidh an chúirt ordú a dhéanamh (dá ngairtear “ordú
faireacháin” san alt seo) i ndáil leis an gciontóir á cheangal ar an
gciontóir, a luaithe is indéanta tar éis an t-ordú a theacht i bhfeidhm,
fógra i scríbhinn a thabhairt do chigire den Gharda Síochána don
cheantar ina bhfuil a theach cónaithe nó a teach cónaithe suite i
dtaobh sheoladh an tí sin mar aon le fógra i scríbhinn a thabhairt do
chigire den sórt sin i dtaobh aon athraithe ar sheoladh a thí cónaithe
nó a tí cónaithe nó i dtaobh aon asláithreachta óna theach cónaithe
nó óna teach cónaithe atá beartaithe ar feadh tréimhse is faide ná 7
lá agus an fógra sin a thabhairt sula dtarlaíonn aon athrú den sórt
sin ar a sheoladh nó ar a seoladh nó aon asláithreacht den sórt sin,
de réir mar a bheidh

(3) Féadfar ordú faireacháin a dhéanamh ar feadh cibé tréimhse a
mheasann an chúirt is cuí agus ar tréimhse í nach faide ná 7 mbliana.

(4) Féadfaidh an chúirt ordú a dhéanamh (dá ngairtear “ordú
cosanta daoine” san alt seo) i ndáil leis an gciontóir d’fhonn
íospartach an chiona lena mbaineann, nó aon duine eile a ainmnítear
san ordú, a chosaint ar chiapadh ag an gciontóir fad atá an t-ordú
i bhfeidhm.

(5) Féadfaidh an chúirt foráil a dhéanamh in ordú cosanta daoine
go dtoirmisctear ar an gciontóir gabháil d’aon iompar ar dhóigh dó,
i dtuairim na cúirte, a bheith ina chúis le heagla, anó nó scaoll don
íospartach nó d’aon duine eile a ainmnítear san ordú nó ar dhóigh
dó gurbh é a bheadh ann ná imeaglú aon duine den sórt sin.

(6) Féadfar ordú cosanta daoine a dhéanamh ar feadh cibé
tréimhse a mheasann an chúirt is cuí agus ar tréimhse í nach faide
ná 7 mbliana.

(7) Maidir le hordú faireachán nó ordú cosanta daoine i ndáil leis
an gciontóir, tiocfaidh sé i bhfeidhm ar an dáta—

(a) a théann an phianbhreith príosúnachta a ghearrtar air nó
uirthi i leith an chiona lena mbaineann in éag nó, de réir
mar a bheidh, a thosaíonn loghadh a phianbhreithe nó a
pianbhreithe, nó

(b) má dhéantar an ciontóir a phríosúnú i leith ciona eile, an
dáta a théann an phianbhreith príosúnachta sin in éag nó,
de réir mar a bheidh, a thosaíonn loghadh na
pianbhreithe sin,

cibé acu is déanaí.

(8) I gcás ina ndéantar ordú faireacháin nó ordú cosanta daoine
(cibé acu atá, nó nach bhfuil, sé i bhfeidhm), féadfaidh an chúirt a
dhéanann an t-ordú, más cuí léi amhlaidh, tar éis iarratas a fháil ón
gciontóir, an t-ordú a athrú nó a chúlghairm más deimhin léi gur
ceart é a athrú nó a chúlghairm mar gheall ar cibé nithe nó imthosca
a shonraítear san iarratas agus atá tar éis teach chun cinn nó tarlú ó
rinneadh an t-ordú.

(9) Déanfar iarratas faoi fho-alt (8) trí fhógra a thabhairt do
chigire den Gharda Síochána don cheantar ina raibh gnáthchónaí ar
an gciontóir an tráth a rinneadh an t-ordú nó, más cuí, do chigire
den Gharda Síochána don cheantar ina bhfuil teach cónaithe an
chiontóra suite tráth an iarratais..

(10) Aon duine a mhainníonn, gan cúis réasúnach, ordú
faireacháin nó ordú cosanta daoine a chomhlíonadh, beidh sé nó sí
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ciontach i gcion agus dlífear ar é nó í a chiontú go hachomair fíneáil
nach mó ná \2,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6
mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(11) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo difear d’aon ordú, srian nó
oibleagáid eile, nó d’aon choinníoll a ghabhann le haon ordú, srian
nó oibleagáid eile, a bhfuil an ciontóir faoina réir, cibé acu a
dhéantar nó a ghearrtar é nó í faoi faoi reacht nó ar shlí eile ar leith
ón alt seo, le linn ordú faireacháin nó ordú cosanta daoine a bheith
i bhfeidhm.

(12) San alt seo, ciallaíonn “teach cónaithe”, i ndáil le ciontóir, an
t-aon chónaí nó an príomhchónaí atá aige nó aici nó, más rud e nach
bhfuil aon chónaí den sórt sin aige nó aici, an áit chónaithe is gnáthaí
atá aige nó aici nó, más rud e nach bhfuil aon chónaí den sórt sin
aige nó aici, an áit a dtugann sé nó sí cuairt uirthi go rialta.

27.—Leasaítear an tAcht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh
Dlíthiúil) 1962—

(a) tríd na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 6:

“Deimhniú um
chúnamh
dlíthiúil (ordú
faireacháin).

6A.—(1) Más rud é—

(a) go mbeidh ordú faireacháin arna
dhéanamh i ndáil le duine, agus

(b) go mbeidh deimhniú um
chúnamh dlíthiúil in aisce (dá
ngairtear ‘deimhniú um
chúnamh dlíthiúil (ordú
faireacháin)’ san Acht seo) arna
dheonú ina leith ag an gcúirt a
ndéantar iarratas chuici chun an
t-ordú a athrú nó a chúlghairm,

beidh an duine i dteideal cúnaimh dhlíthiúil
in aisce a fháil chun iarratas ar athrú nó
cúlghairm an ordaithe faoi alt 26(8) den
Acht um Cheartas Coiriúil 2007 a ullmhú
agus a stiúradh agus chun go mbeidh
aturnae aige nó aici agus, má mheasann an
chúirt gur cuí é, chun go sannfar abhcóide
dó nó di chun na críche sin ar cibé modh
a fhorordófar le rialacháin faoi alt 10 den
Acht seo.

(2) Déanfar deimhniú um chúnamh
dlíthiúil (ordú faireacháin) a dheonú i ndáil
le duine a bhfuil ordú faireacháin arna
dhéanamh ina leith más rud é (agus sa chás
sin amháin)—

(a) go ndéantar iarratas ar
dheimhniú den sórt sin,

(b) gur dealraitheach don chúirt a
ndéantar an t-iarratas chuici
chun an t-ordú a athrú nó, más
cuí, a chúlghairm—
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(i) nach leor acmhainní an
duine chun a chumasú dó
nó di cúnamh dlíthiúil a
fháil, agus

(ii) mar gheall ar na
coinníollacha a shonraítear
san ordú nó mar gheall ar
imthosca eisceachtúla, gur
gá, ar mhaithe leis an
gceartas, go mbeadh
cúnamh dlíthiúil ag an
duine chun an t-iarratas ar
athrú nó cúlghairm an
ordaithe a ullmhú agus a
stiúradh.

(3) San alt seo, tá le ‘ordú faireacháin’
an bhrí atá leis in alt 26 den Acht um
Cheartas Coiriúil 2007.

Deimhniú um
chúnamh
dlíthiúil (ordú
cosanta
daoine)

6B.—(1) Más rud é—

(a) go mbeidh ordú cosanta daoine
arna dhéanamh i ndáil le
duine, agus

(b) go mbeidh deimhniú um
chúnamh dlíthiúil in aisce (dá
ngairtear ‘deimhniú um
chúnamh dlíthiúil (ordú cosanta
daoine)’ san Acht seo) arna
dheonú ina leith ag an gcúirt a
ndéantar iarratas chuici chun an
t-ordú a athrú nó a chúlghairm,

beidh an duine i dteideal cúnaimh dhlíthiúil
in aisce a fháil chun iarratas ar athrú nó
cúlghairm an ordaithe faoi alt 26(8) den
Acht um Cheartas Coiriúil 2007 a ullmhú
agus a stiúradh agus chun go mbeidh
aturnae aige nó aici agus, má mheasann an
chúirt gur cuí é, chun go sannfar abhcóide
dó nó di chun na críche sin ar cibé modh
a fhorordófar le rialacháin faoi alt 10 den
Acht seo.

(2) Déanfar deimhniú um chúnamh
dlíthiúil (ordú cosanta daoine) a dheonú i
ndáil le duine a bhfuil ordú cosanta daoine
arna dhéanamh ina leith más rud é (agus sa
chás sin amháin)—

(a) go ndéantar iarratas ar
dheimhniú den sórt sin,

(b) gur dealraitheach don chúirt a
ndéantar an t-iarratas chuici
chun an t-ordú a athrú nó, más
cuí, a chúlghairm—

(i) nach leor acmhainní an
duine chun a chumasú dó
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nó di cúnamh dlíthiúil a
fháil, agus

(ii) mar gheall ar na
coinníollacha a shonraítear
san ordú nó mar gheall ar
imthosca eisceachtúla, gur
gá, ar mhaithe leis an
gceartas, go mbeadh
cúnamh dlíthiúil ag an
duine chun an t-iarratas ar
athrú nó cúlghairm an
ordaithe a ullmhú agus a
stiúradh.

(3) San alt seo, tá le ‘ordú cosanta
daoine’ an bhrí atá leis in alt 26 den Acht
um Cheartas Coiriúil 2007.”,

(b) in alt 7, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur leis:

“(3) I gcás ina mbeidh deimhniú um chúnamh dlíthiúil
(ordú faireacháin) nó deimhniú um chúnamh dlíthiúil
(ordú cosanta daoine) arna dheonú i leith duine, déanfar,
faoi réir na rialachán faoi alt 10 den Acht seo, aon táillí,
costais nó caiteachais eile faoina rachfar go cuí ag ullmhú
agus ag stiúradh iarratas an duine ar athrú nó ar
chúlghairm an ordaithe faireacháin nó an ordaithe cosanta
daoine lena mbaineann an deimhniú a íoc as airgead a
sholáthróidh an tOireachtas.”,

agus

(c) in alt 9(2), trí “, deimhniú um chúnamh dlíthiúil (An
Chúirt Uachtarach), deimhniú um chúnamh dlíthiúil
(ordú faireacháin) nó deimhniú um chúnamh dlíthiúil
(ordú cosanta daoine)” a chur in ionad “nó deimhniú um
chúnamh dlíthiúil (An Chúirt Uachtarach)”.

CUID 4

Tátail atá le Baint in Imthosca Áirithe

28.—(1) Leasaítear Acht 1984 tríd an alt seo a leanas a chur in
ionad alt 18:

“18.—(1) Más rud é, in aon imeachtaí i gcoinne duine mar
gheall ar chion inghabhála, go dtabharfar fianaise maidir leis
an gcúisí—

(a) aon tráth sular cúisíodh é nó í sa chion, tar éis do
chomhalta den Gharda Síochána é nó í a cheistiú i
ndáil leis an gcion, nó

(b) le linn é nó í a bheith á chúiseamh nó á cúiseamh sa
chion nó le linn do chomhalta den Gharda Síochána
a chur in iúl dó nó di go bhféadfadh sé go ndéanfaí
é nó í a ionchúiseamh ina leith,



[2007.] [Uimh. 29.]An tAcht um Cheartas Coiriúil 2007.

gur iarr an comhalta air nó uirthi cuntas a thabhairt i dtaobh
aon ruda, substainte nó mairc, nó i dtaobh aon mhairc ar aon
rud den sórt sin—

(i) a bhí ar a phearsa nó ar a pearsa,

(ii) a bhí ina chuid éadaí nó ina cuid éadaí, nó orthu, nó
ina choisbheart nó ina coisbheart, nó air, nó

(iii) a bhí ina sheilbh nó ina seilbh ar dhóigh eile, nó

(iv) a bhí in aon áit ina raibh sé nó sí le linn aon
tréimhse sonraithe,

agus go gcreideann an comhalta le réasún gurb é is cúis leis an
rud, an tsubstaint nó an marc a bheith ann an cúisí a bheith
páirteach i ndéanamh an chiona agus gur chuir an comhalta in
iúl don chúisí go gcreideann an comhalta amhlaidh, agus gur
mhainnigh nó gur dhiúltaigh an cúisí cuntas a thabhairt, ar
cuntas é ar léir uaidh, in imthosca an trátha, gur ghá míniú ina
leith uaidh nó uaithi nuair a rinneadh é nó í a cheistiú nó a
chúiseamh amhlaidh, nó nuair a cuireadh in iúl dó nó di
amhlaidh, de réir mar a bheidh, ansin féadfaidh an chúirt, le linn
cinneadh a dhéanamh i dtaobh an ceart cúiseamh a dhíbhe faoi
Chuid IA den Acht um Nós Imeachta Coiriúil 1967 nó i dtaobh
an bhfuil cás ann le freagairt, agus féadfaidh an chúirt (nó, faoi
réir threoracha an bhreithimh, féadfaidh an giúiré), le linn
cinneadh a dhéanamh i dtaobh an bhfuil an cúisí ciontach sa
chion inar cúisíodh é nó í (nó in aon chion eile a bhféadfaí é nó
í a chiontú ann go dleathach ar an gcúiseamh sin), cibé tátail is
dealraitheach a bheith cuí a bhaint as an mainneachtain nó as
an diúltú; agus féadfar déileáil leis an mainneachtain nó leis an
diúltú, ar bhonn na dtátal sin, mar chomhthacaíocht, nó mar ní
a d’fhéadfadh a bheith ina chomhthacaíocht, le haon fhianaise ar
i ndáil léi atá an mhainneachtain nó an diúltú ábhartha ina leith.

(2) Ní chiontófar duine i gcion mar gheall amháin ar thátal,
nó go príomha mar gheall ar thátal, a bhainfear as
mainneachtain nó diúltú cuntas a thabhairt i dtaobh ní lena
mbaineann fo-alt (1).

(3) Ní bheidh éifeacht le fo-alt (1) mura rud é—

(a) go ndúradh leis an gcúisí i ngnáthchaint, le linn é nó
í a cheistiú nó a chúiseamh, nó le linn an méid sin a
bheith á chur in iul dó nó di, de réir mar a bheidh,
cén éifeacht a d’fhéadfadh a bheith le mainneachtain
nó le diúltú cuntas a thabhairt i dtaobh ní lena
mbaineann an fo-alt sin, agus

(b) gur tugadh deis réasúnach don chúisí dul i gcomhairle
le haturnae sular tharla an mhainneachtain nó an
diúltú sin.

(4) In aon imeachtaí—

(a) ní dhéanfaidh aon ní san alt seo dochar
d’inghlacthacht tosta nó gníomhaíochta eile ar
thaobh an chúisí, i bhfianaise aon ní a deirtear ina
láthair agus a bhaineann leis an iompar ar ina leith
a chúisítear é nó í, mar fhianaise, a mhéid a bheadh
fianaise air sin inghlactha ar leith ón alt seo,
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(b) ní mheasfar aon ní san alt seo mar ní a choiscfidh aon
tátal a bhaint as tost nó gníomhaíocht eile ar thaobh
an chúisí ar tátal é a d’fhéadfaí a bhaint go cuí ar
leith ón alt seo, nó

(c) ní mheasfar aon ní san alt seo mar ní a choiscfidh aon
tátal a bhaint as mainneachtain nó diúltú cuntas a
thabhairt i dtaobh rud, substaint nó marc a bheith
ann nó i dtaobh riochta éadaí nó coisbhirt ar tátal é
a d’fhéadfaí a bhaint as go cuí ar leith ón alt seo.

(5) D’fhonn tátal a bhaint faoin alt seo, déanfaidh an chúirt
(nó, faoi réir threoracha an bhreithimh, déanfaidh an giúiré)
aird a thabhairt ar an uair, más cuí, a thug an cúisí an cuntas ar
an ní lena mbaineann den chéad uair.

(6) Ní bheidh feidhm ag an alt seo i ndáil le ceistiú duine ag
comhalta den Gharda Síochána mura rud é go ndéanfar an
ceistiú a thaifeadadh trí mheán leictreonach nó trí mheán dá
shamhail sin nó go dtoileoidh an duine i scríbhinn gan an ceistiú
a thaifeadadh amhlaidh.

(7) Beidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le riocht éadaí nó
coisbhirt mar atá feidhm aige maidir le substaint nó marc ar
an gcéanna.

(8) Maidir le tagairtí i bhfo-alt (1) d’fhianaise, measfar, i ndáil
le hiarratas a éisteacht faoi Chuid IA den Acht um Nós
Imeachta Coiriúil 1967 ar chúiseamh a dhíbhe, go bhfolaíonn
siad ráiteas ar an bhfianaise atá le tabhairt ag finné ag an triail.

(9) San alt seo, tá le ‘cion inghabhála’ an bhrí atá leis in alt
2 (arna leasú le halt 8 den Acht um Cheartas Coiriúil 2006) den
Acht um an Dlí Coiriúil 1997.”.

(2) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le mainneachtain nó
diúltú cuntas a thabhairt i dtaobh rud, substaint nó marc a bheith
ann nó i dtaobh riochta éadaí nó coisbhirt má tharla an
mhainneachtain nó an diúltú roimh thosach feidhme an ailt seo.

(3) Ní dhéanfaidh fo-alt (1) difear d’fheidhm alt 18 d’Acht 1984
maidir le mainneachtain nó diúltú cuntas a thabhairt i dtaobh rud,
substaint nó marc a bheith ann nó i dtaobh riochta éadaí nó coisbhirt
má tharla an mhainneachtain nó an diúltú roimh thosach feidhme an
ailt seo, agus beidh feidhm ag an alt sin maidir le mainneachtain nó
le diúltú den sórt sin amhail is dá mba rud é nár achtaíodh fo-alt (1).

29.—(1) Leasaítear Acht 1984 tríd an alt seo a leanas a chur in
ionad alt 19:

“19.—(1) Más rud é, in aon imeachtaí i gcoinne duine mar
gheall ar chion inghabhála, go dtabharfar fianaise maidir leis
an gcúisí—

(a) aon tráth sular cúisíodh é nó í sa chion, tar éis do
chomhalta den Gharda Síochána é nó í a cheistiú i
ndáil leis an gcion, nó

(b) le linn é nó í a bheith á chúiseamh nó á cúiseamh sa
chion nó le linn do chomhalta den Gharda Síochána
a chur in iúl dó nó di go bhféadfadh sé go ndéanfaí
é nó í a ionchúiseamh ina leith,
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gur iarr an comhalta air nó uirthi cuntas a thabhairt i dtaobh é
nó í a bheith i láthair in áit áirithe an tráth nó thart ar an tráth
a líomhnaítear go ndearnadh an cion, agus go gcreideann an
comhalta le réasún gurb é is cúis leis an gcúisí a bheith i láthair
san áit sin an tráth sin an cúisí a bheith páirteach i ndéanamh
an chiona agus gur chuir an comhalta in iúl don chúisí go
gcreideann sé nó sí amhlaidh, agus gur mhainnigh nó gur
dhiúltaigh an cúisí cuntas a thabhairt, ar cuntas é ar léir uaidh,
in imthosca an trátha, gur ghá míniú ina leith uaidh nó uaithi
nuair a rinneadh é nó í a cheistiú nó a chúiseamh amhlaidh, nó
nuair a cuireadh in iúl dó nó di amhlaidh, de réir mar a bheidh,
ansin, féadfaidh an chúirt, le linn cinneadh a dhéanamh i dtaobh
an ceart cúiseamh a dhíbhe faoi Chuid IA den Acht um Nós
Imeachta Coiriúil 1967 nó i dtaobh an bhfuil cás ann le freagairt,
agus féadfaidh an chúirt (nó, faoi réir threoracha an bhreithimh,
féadfaidh an giúiré), le linn cinneadh a dhéanamh i dtaobh an
bhfuil an cúisí ciontach sa chion inar cúisíodh é nó í (nó in aon
chion eile a bhféadfaí é nó í a chiontú ann go dleathach ar an
gcúiseamh sin), cibé tátail is dealraitheach a bheith cóir a bhaint
as an mainneachtain nó as an diúltú, agus féadfar déileáil leis
an mainneachtain nó leis diúltú, ar bhonn na dtátal sin, mar
chomhthacaíocht, nó mar ní a d’fhéadfadh a bheith ina
chomhthacaíocht, le haon fhianaise ar i ndáil léi atá an
mhainneachtain nó an diúltú ábhartha.

(2) Ní chiontófar duine i gcion mar gheall amháin ar thátal,
nó go príomha mar gheall ar thátal, a bhainfear as
mainneachtain nó diúltú cuntas a thabhairt i dtaobh é nó í a
bheith i láthair in áit áirithe faoi fho-alt (1).

(3) Ní bheidh éifeacht le fo-alt (1) mura rud é—

(a) go ndúradh leis an gcúisí i ngnáthchaint, le linn é nó
í a cheistiú nó a chúiseamh nó le linn an méid sin a
bheith á chur in iúl dó nó di, de réir mar a bheidh,
cén éifeacht a d’fhéadfadh a bheith le mainneachtain
nó le diúltú cuntas a thabhairt i dtaobh é nó í a
bheith i láthair in áit áirithe, agus

(b) gur tugadh deis réasúnach don chúisí dul i gcomhairle
le haturnae sular tharla an mhainneachtain nó
diúltú sin.

(4) In aon imeachtaí—

(a) ní dhéanfaidh aon ní san alt seo dochar
d’inghlacthacht tosta nó gníomhaíochta eile ar
thaobh an chúisí, i bhfianaise aon ní a deirtear ina
láthair agus a bhaineann leis an iompar ar ina leith
a chúisítear é nó í, mar fhianaise, a mhéid a bheadh
fianaise air sin inghlactha ar leith ón alt seo,

(b) ní mheasfar aon ní san alt seo mar ní a choiscfidh aon
tátal a bhaint as tost nó gníomhaíocht eile ar thaobh
an chúisí ar tátal é a d’fhéadfaí a bhaint go cuí ar
leith ón alt seo, nó

(c) ní mheasfar aon ní san alt seo mar ní a choiscfidh aon
tátal a bhaint as mainneachtain nó diúltú cuntas a
thabhairt i dtaobh é nó í a bheith i láthair in áit
áirithe ar tátal é a d’fhéadfaí a bhaint as go cuí ar
leith ón alt seo.

31

Cd.4 A.29



Cd.4 A.29

Tátail as an gcúisí
do mhainneachtain
fíorais áirithe a lua.

32

[Uimh. 29.] [2007.]An tAcht um Cheartas Coiriúil 2007.

(5) D’fhonn tátal a bhaint faoin alt seo, déanfaidh an chúirt
(nó, faoi réir threoracha an bhreithimh, déanfaidh an giúiré)
aird a thabhairt ar an uair, más cuí, a rinne an cúisí an cuntas
lena mbaineann i dtaobh é nó í a bheith i láthair in áit áirithe a
thabhairt den chéad uair.

(6) Ní bheidh feidhm ag an alt seo i ndáil le ceistiú duine ag
comhalta den Gharda Síochána mura rud é go ndéanfar an
ceistiú a thaifeadadh trí mheán leictreonach nó trí mheán dá
shamhail sin nó go dtoileoidh an duine i scríbhinn gan an ceistiú
a thaifeadadh amhlaidh.

(7) Maidir le tagairtí i bhfo-alt (1) d’fhianaise, measfar, i ndáil
le hiarratas a éisteacht faoi Chuid IA den Acht um Nós
Imeachta Coiriúil 1967 ar chúiseamh a dhíbhe, go bhfolaíonn
siad ráiteas ar an bhfianaise atá le tabhairt ag finné ag an triail.

(8) San alt seo, tá le ‘cion inghabhála’ an bhrí atá leis in alt
2 (arna leasú le halt 8 den Acht um Cheartas Coiriúil 2006) den
Acht um an Dlí Coiriúil 1997.”.

(2) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le duine do
mhainneachtain nó do dhiúltú cuntas a thabhairt i dtaobh é nó í a
bheith i láthair in áit áirithe má tharla an mhainneachtain nó an
diúltú roimh thosach feidhme an ailt seo.

(3) Ní dhéanfaidh fo-alt (1) difear d’fheidhm alt 19 d’Acht 1984
maidir le duine do mhainneachtain nó do dhiúltú cuntas a thabhairt
i dtaobh é nó í a bheith i láthair in áit áirithe má tharla an
mhainneachtain nó an diúltú roimh thosach feidhme an ailt, agus
beidh feidhm ag an alt sin maidir le mainneachtain nó le diúltú den
sórt sin amhail is dá mba rud é nár achtaíodh fo-alt (1).

30.—Leasaítear Acht 1984 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh alt 19:

“19A.—(1) Más rud é, in aon imeachtaí i gcoinne duine mar
gheall ar chion inghabhála, go dtabharfar fianaise maidir leis
an gcúisí—

(a) aon tráth sular cúisíodh é nó í sa chion, tar éis do
chomhalta den Gharda Síochána é nó í a cheistiú i
ndáil leis an gcion, nó

(b) le linn é nó í a bheith á chúiseamh nó á cúiseamh sa
chion nó le linn do chomhalta den Gharda Síochána
a chur in iúl dó nó di go bhféadfadh sé go ndéanfaí
é nó í a ionchúiseamh ina leith,

gur mhainnigh sé nó sí aon fhíoras áirithe a lua a bhfuiltear ag
brath air ina chosaint nó ina cosaint sna himeachtaí sin, ar fíoras
é ar léir uaidh, sna himthosca a bhí ann an tráth sin, gur ghá
míniú ina leith uaidh nó uaithi nuair a rinneadh é nó í a cheistiú
nó a chúiseamh amhlaidh nó nuair a cuireadh an méid sin in iúl
dó nó di amhlaidh, de réir mar a bheidh, ansin féadfaidh an
chúirt, le linn cinneadh a dhéanamh i dtaobh an ceart cúiseamh
a dhíbhe faoi Chuid IA den Acht um Nós Imeachta Coiriúil
1967 nó i dtaobh an bhfuil cás ann le freagairt agus féadfaidh an
chúirt (nó, faoi réir threoracha an bhreithimh, féadfaidh an
giúiré) le linn cinneadh a dhéanamh i dtaobh an bhfuil an cúisí
ciontach sa chion inar cúisíodh é nó í (nó in aon chion eile a
bhféadfaí é nó í a chiontú ann go dleathach ar an gcúiseamh sin)
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cibé tátail is dealraitheach a bheith cóir a bhaint as an
mainneachtain; agus féadfar déileáil leis an mainneachtain, ar
bhonn na dtátal sin, mar chomhthacaíocht, nó mar ní a
d’fhéadfadh a bheith ina chomhthacaíocht, le haon fhianaise ar
i ndáil léi atá an mhainneachtain ábhartha.

(2) Ní chiontófar duine i gcion mar gheall amháin ar thátal,
nó go príomha mar gheall ar thátal, a bhainfear as
mainneachtain fíoras lena mbaineann fo-alt (1) a lua.

(3) Ní bheidh éifeacht le fo-alt (1) mura rud é—

(a) go ndúradh leis an gcúisí i ngnáthchaint, le linn é nó
í a cheistiú nó a chúiseamh nó le linn an méid sin a
chur in iúl dó nó di, de réir mar a bheidh, cén
éifeacht a d’fhéadfadh a bheith leis an
mainneachtain fíoras lena mbaineann an fo-alt sin a
lua, agus

(b) gur tugadh deis réasúnach don chúisí dul i gcomhairle
le haturnae sular tharla an mhainneachtain sin.

(4) In aon imeachtaí—

(a) ní dhéanfaidh aon ní san alt seo dochar
d’inghlacthacht tosta nó gníomhaíochta eile ar
thaobh an chúisí, i bhfianaise aon ní a deirtear ina
láthair agus a bhaineann leis an iompar ar ina leith
a chúisítear é nó í, mar fhianaise, a mhéid a bheadh
fianaise air sin inghlactha ar leith ón alt seo,

(b) ní mheasfar aon ní san alt seo mar ní a choiscfidh aon
tátal a bhaint as tost nó gníomhaíocht eile ar thaobh
an chúisí ar tátal é a d’fhéadfaí a bhaint go cuí ar
leith ón alt seo.

(5) D’fhonn tátal a bhaint faoin alt seo, déanfaidh an chúirt
(nó, faoi réir threoracha an bhreithimh, déanfaidh an giúiré)
aird a thabhairt ar an uair a luaigh an cúisí an fíoras lena
mbaineann den chéad uair.

(6) Ní bheidh feidhm ag an alt seo i ndáil le ceistiú duine ag
comhalta den Gharda Síochána mura rud é go ndéanfar an
ceistiú a thaifeadadh trí mheán leictreonach nó trí mheán dá
shamhail sin nó go dtoileoidh an duine i scríbhinn gan an ceistiú
a thaifeadadh amhlaidh.

(7) Faoi réir alt 7 den Acht um Cheartas Coiriúil (Gáinneáil
ar Dhrugaí) 1996 agus alt 5 den Acht um Chiontaí in aghaidh
an Stáit (Leasú) 1998, ní bheidh feidhm ag an alt seo i ndáil le
mainneachtain fíoras a lua má tharla an mhainneachtain roimh
thosach feidhme an ailt seo.

(8) Maidir le tagairtí i bhfo-alt (1) d’fhianaise, measfar, i ndáil
le hiarratas a éisteacht faoi Chuid IA den Acht um Nós
Imeachta Coiriúil 1967 ar chúiseamh a dhíbhe, go bhfolaíonn
siad ráiteas ar an bhfianaise atá le tabhairt ag finné ag an triail.

(9) San alt seo, tá le ‘cion inghabhála’ an bhrí atá leis in alt
2 (arna leasú le halt 8 den Acht um Cheartas Coiriúil 2006) den
Acht um an Dlí Coiriúil 1997.”.
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31.—(1) Leasaítear alt 2 den Acht um Chionta in aghaidh an Stáit
(Leasú) 1998—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) trí “le linn cinneadh a dhéanamh i dtaobh an ceart
cúiseamh a dhíbhe faoi Chuid 1A den Acht um Nós
Imeachta Coiriúil 1967” a chur in ionad “le linn
cinneadh a dhéanamh i dtaobh an gcuirfear an cúisí
ar aghaidh chun trialach”, agus

(ii) trí “ní chiontófar duine sa chion mar gheall amháin ar
thátal, nó go príomha mar gheall ar thátal, a
bhainfear as mainneachtain den sórt sin” a chur in
ionad “ní chiontófar duine sa chion mar gheall ar
thátal a bhainfear as mainneachtain den sórt sin agus
mar gheall air sin amháin”,

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Ní bheidh éifeacht le fo-alt (1) mura rud é—

(a) go ndúradh leis an gcúisí i ngnáthchaint, le linn
é nó í a cheistiú, cén éifeacht a d’fhéadfadh a
bheith le mainneachtain den sórt sin, agus

(b) gur tugadh deis réasúnach don chúisí dul i
gcomhairle le haturnae sular tharla
mainneachtain den sórt sin.”,

agus

(c) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(3):

“(3A) D’fhonn tátal a bhaint faoin alt seo, déanfaidh
an chúirt (nó, faoi réir threoracha an bhreithimh,
déanfaidh an giúiré) aird a thabhairt don uair, más cuí, a
thug an cúisí freagra den chéad uair ar an gceist lena
mbaineann.

(3B) Ní bheidh feidhm ag an alt seo i ndáil le ceistiú
duine ag comhalta den Gharda Síochána mura rud é go
ndéanfar an ceistiú a thaifeadadh trí mheán leictreonach
nó trí mheán dá shamhail sin nó go dtoileoidh an duine i
scríbhinn gan an ceistiú a thaifeadadh amhlaidh.

(3C) Maidir le tagairtí i bhfo-alt (1) d’fhianaise,
measfar, i ndáil le hiarratas a éisteacht faoi Chuid IA den
Acht um Nós Imeachta Coiriúil 1967 ar chúiseamh a
dhíbhe, go bhfolaíonn siad ráiteas ar an bhfianaise atá le
tabhairt ag finné ag an triail.”.

(2) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le mainneachtain
freagra a thabhairt ar cheist lena mbaineann alt 2 den Acht um
Chiontú in aghaidh an Stáit (Leasú) 1998 má tharla an
mhainneachtain roimh thosach feidhme an ailt seo.

32.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh ina mbeidh
foráil maidir le comhaltaí den Gharda Síochána do thabhairt
rabhadh do dhaoine i ndáil le cionta.
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(2) Féadfaidh foráil a bheith sna rialacháin—

(a) maidir le foirm an rabhaidh atá le tabhairt do dhuine—

(i) aon tráth sula gcúisítear an duine i gcion, tar éis do
chomhalta den Gharda Síochána é nó í a cheistiú i
ndáil leis an gcion,

(ii) an tráth atá an duine á chúiseamh nó á cúiseamh i
gcion nó an tráth atá comhalta den Gharda Síochána
á chur in iúl dó nó di go bhféadfaí é nó í a
ionchúiseamh ina leith, nó

(iii) in aon imthosca eile inar gá rabhadh, agus

(b) maidir leis na nósanna imeachta a mbeidh feidhm acu in
imthosca ina bhfuil an rabhadh le tarraingt siar i gcás
duine dár tugadh rabhadh agus go bhfuil rabhadh éagsúil
le tabhairt dó nó di.

(3) Féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin faoin alt seo maidir le
foirmeacha éagsúla rabhaidh a bheidh le tabhairt do dhuine in
imthosca éagsúla agus in aicmí éagsúla cásanna.

(4) I gcás ina mainníonn aon chomhalta den Gharda Síochána aon
fhoráil de na rialacháin a urramú, ní fhágfaidh an mhainneachtain
sin, uaithi féin, go ndlífear aon imeachtaí coiriúla nó sibhialta a
thionscnamh i gcoinne an chomhalta sin nó ní dhéanfaidh sí difear,
uaithi féin, d’inghlacthacht aon ní, a dúirt duine lena mbaineann fo-
alt (2) (a), nó tosta duine den sórt sin i bhfianaise.

(5) Féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus
iarmhartacha a bheith i rialacháin faoin alt seo is dóigh leis an Aire
a bheith riachtanach nó fóirsteanach chun críocha na rialachán.

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

CUID 5

Mí-Úsáid Drugaí

33.—Leasaítear alt 27 den Acht um Mí-Úsáid Drugaí 1977 trí na
fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (3A) go (3K):

“(3A) Gach duine atá ciontach i gcion faoi alt 15A nó 15B
den Acht seo, dlífear, ar é a chiontú ar díotáil—

(a) príosúnacht saoil, nó príosúnacht ar feadh cibé téarma
is giorra ná sin a chinnfidh an chúirt, a chur air nó
uirthi, faoi réir fho-ailt (3C) agus (3D) den alt seo
nó, i gcás ina bhfuil feidhm ag fo-alt (3F) den alt seo,
faoi réir an fho-ailt sin, agus

(b) de rogha na cúirte, fíneáil de cibé méid is cuí leis an
gcúirt a chur air.
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(3B) Féadfaidh an chúirt, le linn pianbhreith a fhorchur ar
dhuine i leith ciona faoi alt 15A nó 15B den Acht seo, beidh
aird aici, go háirithe, i dtaobh ar ciontaíodh an duine roimhe sin
i gcion gáinneála ar dhrugaí.

(3C) I gcás ina gciontófar duine (seachas duine atá faoi bhun
18 mbliana d’aois) i gcion faoi alt 15A nó 15B den Acht seo,
sonróidh an chúirt, le linn di pianbhreith a fhorchur, gur téarma
nach giorra ná 10 mbliana an téarma príosúnachta íosta atá le
cur isteach ag an duine sin.

(3D) (a) Is é is cuspóir don fho-alt seo foráil a dhéanamh go
sonróidh cúirt, le linn di pianbhreith a fhorchur ar
dhuine (seachas duine atá faoi bhun 18 mbliana
d’aois) mar gheall ar chion faoi alt 15A nó 15B den
Acht seo, i bhfianaise an dochair a dhéantar don
tsochaí de dheasca gáinneáil a dhéanamh ar dhrugaí,
gur téarma nach giorra ná 10 mbliana an téarma
príosúnachta íosta atá le cur isteach ag an duine,
mura rud é go gcinnfidh an chúirt, de dhroim
imthosca eisceachtúla sonracha a bhaineann leis an
gcion nó leis an duine a chiontaítear sa chion, go
mbeadh sé míchóir sna himthosca go léir déanamh
amhlaidh.

(b) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (3C) den alt seo i gcás inar
deimhin leis an gcúirt go bhfuil imthosca
eisceachtúla sonracha ann a bhaineann leis an gcion,
nó leis an duine a chiontaítear sa chion, ar imthosca
iad a d’fhágfadh gur phianbhreith mhíchóir sna
himthosca go léir pianbhreith príosúnachta ar feadh
téarma nach giorra ná 10 mbliana agus, chun na
críche sin, féadfaidh an chúirt, faoi réir an fho-ailt
seo, aird a bheith aici ar aon nithe is cuí léi, lena
n-áirítear—

(i) ar phléadáil an duine sin ciontach sa chion agus,
má phléadáil—

(I) an tráth a chuir sé nó sí in iúl gur bheartaigh
sé nó sí pléadáil ciontach, agus

(II) na himthosca inar cuireadh an méid sin in
iúl,

agus

(ii) ar thug an duine sin cúnamh ábhartha maidir leis
an gcion a imscrúdú.

(c) Féadfaidh an chúirt, le linn breithniú a dhéanamh
chun críocha mhír (b) den fho-alt seo i dtaobh an
bhfuil pianbhreith príosúnachta ar feadh téarma
nach giorra ná 10 mbliana míchóir sna himthosca go
léir, aird a thabhairt, go háirithe, ar na nithe seo a
leanas—

(i) an ndearnadh an duine a chiontaítear sa chion
lena mbaineann a chiontú roimhe sin i leith
ciona gáinneála ar dhrugaí, agus
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(ii) an mbeadh sé ar mhaithe le leas an phobail, i
dtaca le cosc a chur ar gháinneáil ar dhrugaí, dá
bhforchuirfí pianbhreith níos giorra.

(3E) Ní bheidh feidhm ag fo-ailt (3C) agus (3D) den alt seo,
agus ní bheidh éifeacht leo, ach amháin i ndáil le duine a
chiontaítear i gcéad chion faoi alt 15A nó 15B den Acht seo
(seachas duine a thagann faoi réim mhír (b) d’fho-alt (3F) den
alt seo), agus, dá réir sin, tá tagairtí sna fo-ailt chéadluaite sin
do chion faoi alt 15A nó 15B den Acht seo le forléiriú mar
thagairtí don chéad chion den sórt sin.

(3F) Más rud é, maidir le duine (seachas duine atá faoi bhun
18 mbliana d’aois)—

(a) go gciontaítear é nó í i ndara cion, ní i gcion dá éis
sin, faoi alt 15A nó 15B den Acht seo, nó

(b) go gciontaítear é nó í i gcéad chion faoi cheann
amháin de na hailt sin agus gur ciontaíodh é nó í
roimhe sin faoin gceann eile de na hailt sin,

sonróidh an chúirt, le linn pianbhreith a fhorchur, gur
príosúnacht ar feadh téarma nach giorra ná 10 mbliana an
téarma príosúnachta íosta atá le cur isteach ag an duine sin.

(3G) Maidir leis an gcumhacht a thugtar le halt 23 den Acht
um Cheartas Coiriúil 1951 chun pionós a iomalartú nó a
loghadh, ní dhéanfar, i gcás duine a bhfuil pianbhreith arna
forchur faoi fho-alt (3A) den alt seo á cur isteach aige nó aici,
an chumhacht sin a chur i bhfeidhm roimh dhul in éag don
téarma íosta arna shonrú ag an gcúirt faoi fho-alt (3C) nó (3F),
de réir mar is cuí, den alt seo lúide aon laghdú ar an téarma sin
faoi fho-alt (3H) den alt seo.

(3H) Maidir leis na rialacha nó leis an gcleachtas trína
bhféadfaidh príosúnaigh i gcoitinne loghadh pianbhreithe a
thuilleamh trí dhúthracht agus dea-iompar, beidh feidhm acu i
gcás duine a bhfuil pianbhreith arna forchur faoi fho-alt (3A)
den alt seo á cur isteach aige nó aici agus déanfar an téarma
íosta arna shonrú ag an gcúirt faoi fho-alt (3C) a laghdú de
mhéid aon loghtha a bheidh tuillte amhlaidh ag an duine.

(3I) I gcás duine a bhfuil pianbhreith arna forchur faoi fho-
alt (3A) den Acht seo, ní dhéanfar aon chumhachtaí a thugtar
le rialacha arna ndéanamh faoi alt 2 den Acht um Dhlínse
Choiriúil 1960 chun duine a bhfuil pianbhreith príosúnachta á
cur isteach aige nó aici a scaoileadh saor go sealadach, a
fheidhmiú le linn na tréimhse ar lena linn a thoirmisctear le fo-
alt (3G) a phionós nó a pionós a iomalartú nó a loghadh ach
amháin ar chúis thromaí de chineál daonchairdiúil, agus ní
mhairfidh aon scaoileadh saor arna dheonú amhlaidh ach cibé
fad teoranta atá cóir ag féachaint don chúis sin.

(3J) Le linn pianbhreith a fhorchur ar dhuine a chiontaítear
i gcion faoi alt 15A nó 15B den Acht seo, féadfaidh cúirt—

(a) a fhiafraí an raibh an duine, tráth déanta an chiona,
ina andúileach i ndruga rialaithe amháin nó níos
mó, agus

(b) más deimhin léi go raibh an duine ina andúileach nó
ina handúileach amhlaidh an tráth sin agus gur ghné
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shubstainteach as ar tháinig déanamh an chiona an
andúil, an phianbhreith a liostú lena hathbhreithniú
i ag deireadh treimhse nach giorra ná an leathchuid
ar a laghad den téarma a bheidh sonraithe ag an
gcúirt faoi fho-alt (3C) nó (3F), de réir mar is cuí,
den alt seo.

(3K) Tar éis pianbhreith arna liostú faoi fho-alt (3J)(b) den
alt seo a athbhreithniú, féadfaidh an chúirt—

(a) an chuid den phianbhreith nach mbeidh curtha isteach
a fhionraí ar aon choinníollacha is cuí léi, agus

(b) le linn cinneadh a dhéanamh i dtaobh an
bhfeidhmeoidh sí a cumhachtaí faoin bhfo-alt seo,
aird a thabhairt ar aon nithe is cuí léi

(3L) Ní bheidh feidhm ag mír (a) d’alt 13(2) den Acht um
Nós Imeachta Coiriúil 1967 i ndáil le cion faoi alt 15A nó 15B
den Acht seo, ach measfar, chun críocha mhír (b) d’alt 13(2)
den Acht sin, go bhfuil gach ceann de na cionta sin ina chion
lena mbaineann alt 13 den Acht sin.

(3M) Déanfar an tagairt i bhfo-alt (3I) den alt seo d’alt 2
den Acht um Dhlínse Choiriúil 1960 a fhorléiriú mar thagairt a
fholaíonn an t-alt sin arna chur chun feidhme le halt 4 d’Acht
na bPríosún 1970.

(3N) I bhfo-ailt (3B) agus (3D) den alt seo, tá le “cion
gáinneála ar dhrugaí” an bhrí atá leis in alt 3(1) den Acht um
Cheartas Coiriúil 1994 agus, i bhfo-alt (3D) den alt seo, tá le
“gáinneáil ar dhrugaí” an bhrí chéanna atá leis san alt sin 3(1).”.

CUID 6

Leasú ar Achtanna na nArm Tine 1925 go 2006

34.—Leasaítear alt 2 d’Acht 1925—

(a) i bhfo-alt (5)(a), trí “, (j) nó (k)” a chur in ionad “nó
(j)”, agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (6):

“(7) Féadfaidh ceannfort aon cheantair a údarú do
Bhord Ard-Mhúsaem na hÉireann i scríbhinn arm tine ar
rud oidhreachta músaeim é de réir bhrí an Achta um
Fhorais Chultúir Náisiúnta 1997 a shealbhú ar feadh
tréimhse sonraithe.”.

35.—Leasaítear alt 15 d’Acht 1925—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (4):

“(4A) Is é is cuspóir d’fho-ailt (5) agus (6) den alt seo
foráil a dhéanamh go sonróidh cúirt, le linn di pianbhreith
a fhorchur ar dhuine (seachas duine atá faoi bhun 18
mbliana d’aois) mar gheall ar chion faoin alt seo, i



[2007.] [Uimh. 29.]An tAcht um Cheartas Coiriúil 2007.

bhfianaise an dochair a dhéantar don tsochaí de dheasca
airm tine a shealbhú agus a úsáid go neamhdhleathach,
gur téarma nach giorra ná 10 mbliana an téarma
príosúnachta íosta atá le cur isteach ag an duine, mura rud
é go gcinnfidh an chúirt, de dhroim imthosca eisceachtúla
sonracha a bhaineann leis an gcion nó leis an duine a
chiontaítear sa chion, go mbeadh sé míchóir sna himthosca
go léir déanamh amhlaidh.”,

agus

(b) i bhfo-alt (5), trí “, faoi réir fho-alt (6),” a chur isteach i
ndiaidh “agus, chun na críche seo, féadfaidh an chúirt”.

36.—Leasaítear alt 26 d’Acht 1964—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (4):

“(4A) Is é is cuspóir d’fho-ailt (5) agus (6) den alt seo
foráil a dhéanamh go sonróidh cúirt, le linn di pianbhreith
a fhorchur ar dhuine (seachas duine atá faoi bhun 18
mbliana d’aois) mar gheall ar chion faoin alt seo, i
bhfianaise an dochair a dhéantar don tsochaí de dheasca
airm tine a shealbhú agus a úsáid go neamhdhleathach,
gur téarma nach giorra ná 10 mbliana an téarma
príosúnachta íosta atá le cur isteach ag an duine, mura rud
é go gcinnfidh an chúirt, de dhroim imthosca eisceachtúla
sonracha a bhaineann leis an gcion nó leis an duine a
chiontaítear sa chion, go mbeadh sé míchóir sna himthosca
go léir déanamh amhlaidh.”,

agus

(b) i bhfo-alt (5), trí “, faoi réir fho-alt (6),” a chur isteach i
ndiaidh “agus, chun na críche seo, féadfaidh an chúirt”.

37.—Leasaítear alt 27 d’Acht 1964—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (4):

“(4A) Is é is cuspóir d’fho-ailt (5) agus (6) den alt seo
foráil a dhéanamh go sonróidh cúirt, le linn di pianbhreith
a fhorchur ar dhuine (seachas duine atá faoi bhun 18
mbliana d’aois) mar gheall ar chion faoin alt seo, i
bhfianaise an dochair a dhéantar don tsochaí de dheasca
airm tine a shealbhú agus a úsáid go neamhdhleathach,
gur téarma nach giorra ná 10 mbliana an téarma
príosúnachta íosta atá le cur isteach ag an duine, mura rud
é go gcinnfidh an chúirt, de dhroim imthosca eisceachtúla
sonracha a bhaineann leis an gcion nó leis an duine a
chiontaítear sa chion, go mbeadh sé míchóir sna himthosca
go léir déanamh amhlaidh.”,

agus

(b) i bhfo-alt (5), trí “, faoi réir fho-alt (6),” a chur isteach i
ndiaidh “agus, chun na críche seo, féadfaidh an chúirt”.
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38.—Leasaítear alt 27A d’Acht 1964—

(a) i bhfo-alt (1), trí “nó lón lámhaigh” a chur isteach i ndiaidh
“arm tine”,

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (4):

“(4A) Is é is cuspóir d’fho-ailt (5) agus (6) den alt seo
foráil a dhéanamh go sonróidh cúirt, le linn di pianbhreith
a fhorchur ar dhuine (seachas duine atá faoi bhun 18
mbliana d’aois) mar gheall ar chion faoin alt seo, i
bhfianaise an dochair a dhéantar don tsochaí de dheasca
airm tine a shealbhú agus a úsáid go neamhdhleathach,
gur téarma nach giorra ná 10 mbliana an téarma
príosúnachta íosta atá le cur isteach ag an duine, mura rud
é go gcinnfidh an chúirt, de dhroim imthosca eisceachtúla
sonracha a bhaineann leis an gcion nó leis an duine a
chiontaítear sa chion, go mbeadh sé míchóir sna himthosca
go léir déanamh amhlaidh.”,

agus

(c) i bhfo-alt (5), trí “, faoi réir fho-alt (6),” a chur isteach i
ndiaidh “agus, chun na críche seo, féadfaidh an chúirt”.

39.—Leasaítear alt 27B d’Acht 1964—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (4):

“(4A) Is é is cuspóir d’fho-ailt (5) agus (6) den alt seo
foráil a dhéanamh go sonróidh cúirt, le linn di pianbhreith
a fhorchur ar dhuine (seachas duine atá faoi bhun 18
mbliana d’aois) mar gheall ar chion faoin alt seo, i
bhfianaise an dochair a dhéantar don tsochaí de dheasca
airm tine a shealbhú agus a úsáid go neamhdhleathach,
gur téarma nach giorra ná 10 mbliana an téarma
príosúnachta íosta atá le cur isteach ag an duine, mura rud
é go gcinnfidh an chúirt, de dhroim imthosca eisceachtúla
sonracha a bhaineann leis an gcion nó leis an duine a
chiontaítear sa chion, go mbeadh sé míchóir sna himthosca
go léir déanamh amhlaidh.”,

agus

(b) i bhfo-alt (5), trí “, faoi réir fho-alt (6),” a chur isteach i
ndiaidh “agus, chun na críche seo, féadfaidh an chúirt”.

40.—Leasaítear alt 12A d’Acht 1990—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (9):

“(9A) Is é is cuspóir d’fho-ailt (5) agus (6) den alt seo
foráil a dhéanamh go sonróidh cúirt, le linn di pianbhreith
a fhorchur ar dhuine (seachas duine atá faoi bhun 18
mbliana d’aois) mar gheall ar chion faoin alt seo, i
bhfianaise an dochair a dhéantar don tsochaí de dheasca
airm tine a shealbhú agus a úsáid go neamhdhleathach,
gur téarma nach giorra ná 10 mbliana an téarma
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príosúnachta íosta atá le cur isteach ag an duine, mura rud
é go gcinnfidh an chúirt, de dhroim imthosca eisceachtúla
sonracha a bhaineann leis an gcion nó leis an duine a
chiontaítear sa chion, go mbeadh sé míchóir sna himthosca
go léir déanamh amhlaidh.”,

(b) i bhfo-alt (10), trí “, faoi réir fho-alt (11),” a chur isteach i
ndiaidh “agus, chun na críche seo, féadfaidh an chúirt”,
agus

(c) i bhfo-alt (13)(b), trí “27,” a chur isteach i ndiaidh “alt
26,”.

CUID 7

Leasú ar Acht an Gharda Síochána 2005

41.—Leasaítear Acht 2005 tríd an gCaibidil seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 33:

“Caibidil 3A

Bunú agus feidhmeanna Bhord Bainistíochta Feidhmiúcháin an
Gharda Síochána

An lá
bunaithe.

33A.—Déanfaidh an tAire, le hordú, lá a
cheapadh chun bheith ina lá bunaithe chun críocha
na Caibidle seo.

Bunú Bhord
Bainistíochta
Feidhmiúcháin
an Gharda
Síochána.

33B.—Ar an lá bunaithe, beidh comhlacht ar a
dtabharfar Bord Bainistíochta Feidhmiúcháin an
Gharda Síochána nó, sa Bhéarla, the Garda
Síochána Executive Management Board (dá
ngairtear “an Bord” sa Chaibidil seo), arna bhunú
chun na feidhmeanna a shanntar dó leis an
gCaibidil seo a chomhlíonadh.

Comhaltas an
Bhoird.

33C.—(1) Is iad seo a leanas na comhaltaí a
bheidh ar an mBord—

(a) comhaltaí feidhmiúcháin atá freagrach
as feidhm an Bhoird a chomhlíonadh,
agus

(b) 3 chomhalta neamhfheidhmiúcháin, a
bheidh páirteach i gcáil chomhairleach
i ndáil le comhlíonadh na feidhme sin.

(2) Is iad seo a leanas comhaltaí feidhmiúcháin
an Bhoird—

(a) Coimisinéir an Gharda Síochána, atá
ina chathaoirleach nó ina
cathaoirleach air,

(b) Leas-Choimisinéir an Gharda
Síochána, agus

(c) duine d’fhoireann shibhialtach an
Gharda Síochána de ghrád atá
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coibhéiseach le grád Leas-Choimisinéir
an Gharda Síochána.

(3) Is iad na daoine a bheidh ina gcomhaltaí
neamhfheidhmiúcháin den bhord ná daoine nach
comhaltaí atá ag fónamh nó iarchomhaltaí den
Gharda Síochána nó daoine dá fhoireann
shibhialtach iad.

(4) Bean a bheidh in aon duine amháin ar a
laghad de chomhaltaí neamhfheidhmiúcháin an
Bhoird agus fear a bheidh in aon duine amháin ar
a laghad díobh.

Comhaltaí
neamh-
fheidhmiúcháin
a cheapadh,
etc.

33D.—(1) Maidir le comhaltaí
neamhfheidhmiúcháin an Bhoird—

(a) is é an Rialtas a cheapfaidh iad ar
ainmniú an Aire,

(b) is daoine iad ag a bhfuil saineolas ar
bhainistiú straitéiseach agus ar
bhainistíocht airgeadais eagraíochtaí,
ar bhainistiú a gcuid acmhainní daonna
nó ar na feidhmeanna pleanála agus
athbhreithnithe a bhaineann leo nó ag
a bhfuil taithí iomchuí eile, agus

(c) fónfaidh siad ar an mbord i gcáil
neamhfheidhmiúcháin chun comhairle
a sholáthar i ndáil le pleananna
póilíneachta bliantúla, cúrsaí
buiséadacha, leithroinnt acmhainní,
teicneolaíocht, trealamh, spriocanna a
leagan amach, oiliúint, forbairt agus
ceannaireacht agus nithe gaolmhara
eile.

(2) Faoi réir fho-alt (5), beidh comhalta
neamhfheidhmiúcháin i seilbh oifige ar feadh
tréimhse 4 bliana agus beidh sé nó sí in-
athcheaptha le haghaidh dara téarma.

(3) Is é nó is í an tAire, i gcomhairle leis an
Aire Airgeadais, a chinnfidh téarmaí agus
coinníollacha ceapacháin comhaltaí
neamhfheidhmiúcháin, lena n-áirítear téarmaí
agus coinníollacha a bhaineann le luach saothair.

(4) Féadfaidh comhalta neamhfheidhmiúcháin
éirí as a oifig nó as a hoifig aon tráth trí litir a
bheidh dírithe chuig an Aire, agus beidh éifeacht
leis an éirí as ar an dáta a bhfaightear an litir.

(5) Féadfaidh an Rialtas comhalta
neamhfheidhmiúcháin a chur as oifig ar
chúiseanna sonraithe nó más rud é, i dtuairim an
Rialtais, go bhfuil an comhalta tar éis éirí
éagumasach, trí easláinte nó éagumas, ar dhualgais
na hoifige a chomhlíonadh go héifeachtach.

(6) Aon uair a thiteann an líon comhaltaí
neamhfheidhmiúcháin faoi bhun 3, déanfar an
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folúntas nó na folúntais a líonadh trí cheapachán
de réir fho-alt (1).

(7) Beidh comhalta neamhfheidhmiúcháin a
cheaptar chun folúntas a líonadh i seilbh oifige ar
feadh a mbeidh fágtha de théarma oifige an
chomhalta ar ceapadh é nó í ina áit nó ina háit.

(8) Féadfaidh an Bord gníomhú d’ainneoin aon
fholúntas den sórt sin a bheith ann nó d’ainneoin
nach bhfuil alt 33C(4) á chomhlíonadh dá
thoradh sin.

(9) Scoireann duine de bheith ina chomhalta
neamhfheidhmiúcháin nó ina comhalta
neamhfheidhmiúcháin a luaithe—

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

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

(c) a mheastar, 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 thagann sé nó sí chun bheith ina
chomhalta nó ina comhalta d’údarás
áitiúil.

Feidhm an
Bhoird.

33E.—(1) Is í feidhm an Bhoird comhlíonadh
a fheidhmeanna ag an nGarda Síochána, agus na
socruithe agus na straitéisí atá i bhfeidhm chun
tacú le comhlíonadh na bhfeidhmeanna sin agus
chun feabhas a chur ar chomhlíonadh na
bhfeidhmeanna sin, a choinneáil faoi
athbhreithniú.

(2) Go háirithe, coinneoidh an Bord
leordhóthanacht na nithe seo a leanas faoi
athbhreithniú—

(a) comhlíonadh a chuid feidhmeanna ag an
nGarda Síochána,

(b) na socruithe agus na straitéisí atá i
bhfeidhm chun tacú le comhlíonadh na
bhfeidhmeanna sin agus chun feabhas
a chur ar chomhlíonadh na
bhfeidhmeanna sin,

(c) na socruithe agus na struchtúir, maidir
le rialachas corparáideach, laistigh den
Gharda Síochána,

(d) na socruithe maidir le hearcú, oiliúint
agus forbairt chomhaltaí agus
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fhoireann shibhialtach an Gharda
Síochána, agus

(e) na sásraí atá i bhfeidhm laistigh den
Gharda Síochána chun feidhmíocht
agus cuntasacht na gcomhaltaí sin agus
na foirne sin a thomhas.

Coimisinéir an
Gharda
Síochána do
sholáthar
faisnéise do
chomhaltaí
neamh-
fheidhmiúcháin.

33F.—Déanfaidh Coimisinéir an Gharda
Síochána aon fhaisnéis, atá iomchuí maidir le
comhlíonadh a bhfeidhmeanna, a chur ar fáil do
chomhaltaí neamhfheidhmiúcháin an Bhoird.

Tuarascálacha
don Aire.

33G.—(1) Déanfaidh an Bord, i gceann
eatramh sé mhí, tuarascáil maidir le comhlíonadh
a fheidhme a thabhairt don Aire.

(2) Cuirfidh an tAire faoi deara cóip den
tuarascáil a leagan faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas a luaithe is féidir tar éis í a fháil.

Cosaint. 33H.—Maidir le comhlíonadh a fheidhme an
mBord, ní dochar é do chomhlíonadh a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoi alt 26 ag
Coimisnéir an Gharda Síochána nó dá chuntasacht
nó dá cuntasacht maidir leis an nGarda Síochána
a stiúradh, a rialú agus a bhainistiú agus maidir le
héifeachtúlacht oibríochtúil an Gharda Síochána,
agus ní theorannaíonn sé an céanna ar shlí ar
bith.”.

42.—Leasaítear Acht 2005 tríd an alt seo a leanas a chur in ionad
alt 42:

“Fiosrúcháin
speisialta a
bhaineann leis
an nGarda
Síochána.

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 riaradh, d’oibriú, de
chleachtais nó de nós imeachta an
Gharda Síochána, nó d’iompar a
chomhaltaí a fhiosrú, agus

(b) chun tuarascáil a thabhairt don Aire tar
éis an fiosrúchán a chríochnú.

(2) Féadfar duine a bhfuil, i dtuairim an Aire,
an taithí, na cáilíochtaí, an oiliúint nó an saineolas
cuí i gcomhair an fhiosrúcháin aige nó aici 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 dtabharfar an tuarascáil deiridh dó nó
di, na téarmaí sin a leasú chun scóip an
fhiosrúcháin a shoiléiriú, a theorannú nó a
leathnú.
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(4) Chun críche an fhiosrúcháin, féadfaidh an
duine ceaptha—

(a) a cheangal ar chomhalta den Gharda
Síochána, nó ar aon duine eile, a bhfuil
faisnéis ina sheilbh nó ina seilbh nó a
bhfuil doiciméad nó rud is iomchuí
maidir leis an bhfiosrúchán ina sheilbh
nó ina seilbh nó faoina rialú, an
fhaisnéis, an doiciméad nó an rud a
sholáthar don duine ceaptha, agus

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

(5) Comhoibreoidh an comhalta nó an duine
eile leis an bhfiosrúchán agus déanfaidh sé nó sí
aon cheist a chuireann an duine ceaptha air nó
uirthi a fhreagairt go hiomlán agus go fírinneach.

(6) I gcás ina mainneoidh an comhalta nó an
duine eile déanamh de réir ceanglais faoi fho-alt
(4), féadfaidh an Ard-Chúirt, ar iarratas ón duine
ceaptha agus tar éis fhógra a thabhairt don
chomhalta nó don duine eile—

(a) a ordú don chomhalta nó don duine eile
déanamh de réir an cheanglais, agus

(b) aon fhoráil eile is dóigh léi is gá chun a
chumasú go mbeidh lánéifeacht leis an
ordú a chur san áireamh san ordú.

(7) Má mhainníonn an comhalta nó an duine
eile déanamh de réir ordaithe den sórt sin,
féadfaidh an Chúirt déileáil leis an mainneachtain,
chun gach críche, amhail is dá mba dhíspeagadh
Cúirte í.

(8) Féadfaidh mainneachtain ar thaobh an
chomhalta déanamh de réir ceanglais faoi fho-alt
(4) a bheith ina hábhar do bheart araíonachta de
réir na Rialachán Araíonachta.

(9) Níl aon fhaisnéis, doiciméad nó rud a
sholáthraíonn duine de réir ceanglais faoi fho-alt
(4) inghlactha in aon imeachtaí coiriúla i gcoinne
an duine, agus míneoidh an duine ceaptha an méid
sin don duine i ngnáthchaint.

(10) Féadfaidh an tAire aon iomlán aon
tuarascála a gheofar faoin alt seo, nó cuid di, a
fhoilsiú.

(11) Tá feidhm ag an alt seo fiú más roimh an
Acht seo a rith a tharla an ní a measann an tAire
ina leith gur cás leis an bpobal é.

(12) 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
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hAcht eile a bhaineann le fiosrúcháin nó
imscrúduithe .

(13) 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.”.

43.—Leasaítear Acht 2005—

(a) in alt 11(2), trí “, Leas-Choimisinéir an Gharda nó
Choimisinéir Cúnta an Gharda” a chur in ionad “Leas-
Choimisinéir an Gharda”,

(b) in alt 15, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur leis:

“(6) Is saorálaí comhalta cúltaca agus ní chomhlíonann
sé nó sí a fheidhmeanna nó a feidhmeanna mar chomhalta
den sórt sin faoi chonradh fostaíochta.”,

(c) in alt 39—

(i) i bhfo-alt (1), trí “nó oifigeach ainmnithe de chuid
Choimisiún an Ombudsman” a chur isteach i ndiaidh
“níos airde”, agus

(ii) i bhfo-ailt (3) agus (4), trí “nó an t-oifigeach
ainmnithe” a chur isteach i ndiaidh “airde”,

(d) in alt 44—

(i) i bhfo-alt (2)(a), trí “nó duine d’fhoireann
shibhialtach Choimisinéir an Gharda de ghrád atá
comhionann le grád Leas-Choimisinéir an Gharda”
a chur isteach i ndiaidh “Leas-Choimisinéir de chuid
an Gharda”, agus

(ii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur leis:

“(7) Féadfaidh an coiste iniúchta gníomhú
d’ainneoin folúntas amháin nó níos mó a bheith ina
chomhaltas, lena n-áirítear folúntas a fhágann nach
bhfuil fo-alt (2) á chomhlíonadh dá thoradh sin.”,

(e) in alt 47(3), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír
(a):

“(a) an tréimhse dar tosach an 1 Iúil 2007 agus dar
críoch 3 mhí tar éis an dáta sin, agus”,

(f) in alt 75(3)(c), trí “cathaoirleach Choimisiún” a chur in
ionad “Coimisiún”,

(g) in alt 79(10), trí “de Choimisiún an Ombudsman” a chur
in ionad “den Ombudsman”,

(h) in alt 82(2), trí “faoi fhorálacha” a chur in ionad “faoi
fhoráil”,
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(i) in alt 94(7), trí “go bhféadfadh sé go ndearna” a chur in
ionad “go ndearna”,

(j) in alt 98(1), trí “, i ndáil leis an gcomhalta den Gharda
Síochána atá faoi imscrúdú,”, a scriosadh

(k) in alt 99(1), trí “san fhoirm fhorordaithe” a scriosadh”,

(l) in alt 117(6)(b), trí “leis an tseirbhís póilíneachta sin nó”
a chur isteach roimh “le haon chomhlacht eile”, agus

(m) in alt 122(1)(h), trí “, lena n-áirítear aoiseanna scoir
comhaltaí cúltaca agus céimeanna eile sa Gharda
Síochána” a chur isteach i ndiaidh “comhaltaí”.

CUID 8

Leasuithe ar na hAchtanna Iascaigh Mhara 2003 agus 2006

44.—Leasaítear an tAcht Iascaigh Mhara agus Dlínse Muirí 2006—

(a) tríd an alt nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 17:

“Barántais
chuardaigh.

17A.—(1) Tá feidhm ag an alt seo
maidir le cion faoi na hAchtanna Iascaigh
Mhara 2003 go 2007.

(2) Féadfaidh breitheamh den Chúirt
Dúiche, más deimhin leis nó léi, ar
fhianaise faoi mhionn ó oifigeach cosanta
iascaigh mhara, i go bhfuil forais
réasúnacha drochamhrais ann go bhfuil
fianaise ar chion, nó fianaise a bhaineann
déanamh ciona, lena mbaineann an t-alt
seo, le fáil in aon áit, barántas a eisiúint
chun an áit sin agus aon daoine a gheofar
san áit sin a chuardach.

(3) Maidir le barántas faoin alt seo,
déarfar ann, agus oibreoidh sé ar chaoi, go
n-údaraítear d’oifigeach ainmnithe cosanta
iascaigh mhara, ina aonar nó ina haonar nó
in éineacht le cibé daoine eile is gá—

(a) dul isteach (agus forneart
réasúnach a úsáid más gá), ar an
mbarántas a thabhairt ar aird
(má iarrtar amhlaidh air nó
uirthi), laistigh de 7 lá ó dháta
eisiúna an bharántais, san áit a
bheidh ainmnithe sa bharántas,

(b) an áit, agus aon daoine a gheofar
ann, a chuardach,

(c) fad a bheidh sé nó sí ann, aon
fheidhm d’fheidhmeanna
oifigigh cosanta iascaigh mhara
a fheidhmiú—

(i) faoi alt 17, agus
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(ii) faoi alt 18, más bád
iascaireachta mara an áit,

(d) thairis sin, aon rud a gheofar ann
nó a gheofar i seilbh duine atá i
láthair ann tráth an chuardaigh
a scrúdú, a ghlacadh, a thabhairt
chun bealaigh agus a choimeád,
ar rud é a gcreideann an t-
oifigeach cosanta iascaigh
mhara le réasún ina leith gur
fianaise é ar chion, nó ar
dhéanamh ciona, lena
mbaineann an t-alt seo, agus

(e) aon bhearta eile a dhéanamh is
dealraitheach don oifigeach
cosanta iascaigh mhara a bheith
riachtanach chun aon rud den
sórt sin a chaomhnú agus chun
nach mbainfear leis.

(4) I gcás taifead, folaíonn an t-údarás a
thugtar le fo-alt (3)(d) chun aon rud a
ghlacadh, a thabhairt chun bealaigh agus a
choimeád, údarás—

(a) chun cóip de na taifid a
dhéanamh agus a choimeád,
agus

(b) i gcás inar gá é, chun aon
ríomhaire nó aon mheán stórála
eile ina gcoinnítear aon taifead
a urghabháil agus a choimeád ar
feadh cibé fad is gá.

(5) Féadfaidh oifigeach cosanta iascaigh
mhara atá ag gníomhú faoi údarás barántais
faoin alt seo—

(a) aon ríomhaire san áit atá á
cuardach a oibriú nó a chur faoi
deara go ndéanfaidh duine a
bheidh i dteannta an oifigigh
chun na críche sin aon
ríomhaire den sórt sin a oibriú,
agus

(b) a cheangal ar aon duine san áit
sin ar dealraitheach don
oifigeach ina leith go bhfuil
rochtain dhlíthiúil aige nó aici
ar an bhfaisnéis in aon
ríomhaire den sórt sin—

(i) aon phasfhocal is gá chun é
a oibriú, a thabhairt don
oifigeach,

(ii) a chumasú don oifigeach, ar
shlí eile, an fhaisnéis atá
inrochtana leis an
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ríomhaire a scrúdú i
bhfoirm ina bhfuil an
fhaisnéis infheicthe agus
inléite, nó

(iii) an fhaisnéis a thabhairt ar
aird i bhfoirm inar féidir í a
thabhairt chun bealaigh
agus ina bhfuil sí infheicthe
agus inléite, nó inar féidir
faisnéis infheicthe agus
inléite a dhéanamh di.

(6) I gcás ina mbeidh aon oifigeach
cosanta iascaigh mhara tar éis dul isteach in
áit le linn barántas arna eisiúint faoin alt
seo a fhorghníomhú, féadfaidh sé nó sí aon
ábhar, seachas earraí atá faoi réir
pribhléide dlíthiúla, a urghabháil agus a
choinneáil, ar ábhar é ar dóigh dó luach
substaintiúil a bheith aige (cibé acu leis féin
nó i dteannta ábhair eile) maidir leis an
imscrúdú ar chun a chríche a eisíodh an
barántas.

(7) Maidir leis an gcumhacht chun
barántas a eisiúint faoin alt seo—

(a) ní dochar í d’fheidhmiú feidhme
ag oifigeach cosanta iascaigh
mhara faoi aon fhoráil eile de
na hAchtanna Iascaigh Mhara
2003 go 2007, agus

(b) is cumhacht í i dteannta, agus ní
cumhacht í in ionad, aon
chumhachta eile chun barántas
a eisiúint chun aon áit nó duine
a chuardach.

(8) Déanfaidh oifigeach cosanta iascaigh
mhara a mbeidh barántas eisithe chuige
faoin alt seo, más rud é nach bhfuil sé nó sí
in éide agus má iarrann aon duine a
ndéantar difear dó nó di amhlaidh, fianaise
ar a údarás nó ar a húdarás mar oifigeach
den sórt sin a thabhairt ar aird.

(9) San alt seo—

folaíonn an briathar ‘déan’, i ndáil le cion,
iarracht ar an gcion a dhéanamh;

folaíonn ‘ríomhaire san áit atá á cuardach’
aon ríomhaire eile, cibé acu san áit sin nó
in aon áit eile, atá inrochtana go dleathach
leis an ríomhaire sin;

folaíonn ‘áit’ teaghais, foirgneamh nó
déanmhas eile nó cuid d’fhoirgneamh nó de
dhéanmhas eile, feithicil, bád iascaireachta
mara nó soitheach eile, aerárthach, suiteáil
sna farraigí teorann nó i limistéar ainmnithe
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(de réir bhrí an Achta um an Scairbh
Ilchríochach 1968) agus puball, carbhán nó
déanmhas sealadach nó sochorraithe eile;

folaíonn ‘rud’ aon rud a fhéadfaidh
oifigeach cosanta iascaigh mhara a
iniúchadh de bhun alt 17 nó 18.”,

(b) in alt 28—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Aon duine a bheidh ciontach i gcion arna
dhéanamh ar bord báid iascaireachta mara—

(a) faoi fhoráil de Chaibidil 2 a shonraítear i
gcolún (2) de Thábla 1, nó

(b) faoi fhoráil d’Acht 2003 a shonraítear i
gcolún (2) de Thábla 2,

dlífear, ar é nó í a chiontú ar díotáil, an fhíneáil a
shonraítear i gcolún (3) den Tábla sin ag an uimhir
thagartha ag a sonraítear an fhoráil sin i leith na
hearnála báid iascaireachta mara a luaitear sa cholún
sin a chur air nó uirthi agus dlífidh sé an forghéilleadh
a shonraítear i bhfo-alt (5) a dhéanamh.

(1A) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi alt
11, 12, 13, 14 nó 15, ar cion é nach ndéantar ar bord
báid iascaireachta mara, i leith iasc a cheannach, a
láimhseáil, a mheá, a thrasloingsiú, a iompar, a chur i
dtír, a phróiseáil, a stóráil, a dhoiciméadú nó a dhíol
dlífear, ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó
ná \100,000 a chur air nó uirthi. Déanfar aon iasc a
gheofar, ar iasc é lena mbaineann an cion agus a
úsáidtear le linn an cion a dhéanamh, a fhorghéilleadh
mar iarmhairt reachtúil ar an gciontú.”,

agus

(ii) i bhfo-alt (2), trí “i bhfo-alt (1) nó (1A)” a chur in
ionad “i bhfo-alt (1)”,

agus

(c) in alt 29, trí “nó faoi alt 28(1A)” a chur isteach i ndiaidh
“i dTábla”.

CUID 9

Ilghnéitheach

45.—(1) Leasaítear mír 2 den Chéad Sceideal a ghabhann le
hAcht an Gharda Síochána (Gearáin) 1986 tríd an bhfomhír seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (3):

“(3A) D’ainneoin fhomhíreanna (2) agus (3), scoirfidh
téarma oifige comhalta den Bhord ar thosach feidhme Sceideal
1 a ghabhann le hAcht an Gharda Síochána 2005 a mhéid a
bhaineann an Sceideal sin le haisghairm an Achta seo.”.
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(2) Leasaítear mír 1 den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht
sin tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (3):

“(3A) D’ainneoin fhomhíreanna (2) agus (3), scoirfidh
téarma oifige comhalta den Bhord ar thosach feidhme Sceideal
1 a ghabhann le hAcht an Gharda Síochána 2005 a mhéid a
bhaineann an Sceideal sin le haisghairm an Achta seo.”.

46.—Leasaítear Acht 2006 trí na hailt seo a leanas a chur in ionad
alt 183:

“Airteagal atá
beartaithe lena
úsáid i dtaca le
cionta áirithe a
shealbhú.

183.—(1) Tá duine ciontach i gcion má tá aon
airteagal ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina
urláimh nó faoina hurláimh in imthosca is bun le
tátal réasúnach go bhfuil an t-airteagal ina sheilbh
nó ina seilbh nó faoina urláimh nó faoina hurláimh
chun críche atá bainteach le ceann de na nithe seo
a leanas a dhéanamh, a ullmhú, a éascú nó a
spreagadh—

(a) cion faoi alt 15 den Acht um Chionta
Neamh-Mharfacha in aghaidh an
Duine 1997,

(b) cion gáinneála ar dhrugaí de réir bhrí alt
3(1) den Acht um Cheartas Coiriúil
1994,

(c) dúnmharú,

(d) dúnmharú lena mbaineann alt 3 den
Acht um Cheartas Coiriúil 1990, nó

(e) cion fuadaigh faoin dlí coiteann lena
mbaineann alt 2 den Acht um an Dlí
Coiriúil (Dlínse) 1976 agus mír 4 den
Sceideal a ghabhann leis an Acht sin.

(2) Is cosaint é do dhuine a chúisítear i gcion
faoin alt seo a chruthú nach raibh an t-airteagal
lena mbaineann ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina
urláimh nó faoina hurláimh, tráth an chiona
líomhnaithe, chun críche a shonraítear i bhfo-alt
(1).

(3) I gcás ina gcúisítear duine i gcion faoin alt
seo, is é nó is í an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí
amháin a thionscnóidh, nó is lena thoiliú nó lena
toiliú amháin a thionscnófar, aon imeachtaí breise
maidir leis an ní (seachas aon athchur i gcoimeád
nó faoi bhannaí).

(4) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin
alt seo dlífear, ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5
bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(5) San alt seo—

ciallaíonn ‘airteagal’ substaint, doiciméad nó rud;

folaíonn ‘doiciméad’—
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(a) léarscáil, plean, graf, líníocht, grianghraf
nó taifead, nó

(b) atáirgeadh i bhfoirm bhuan inléite ó
ríomhaire nó trí mhodh eile (lena n-
áirítear méadú), ar atáirgeadh é ar
fhaisnéis i bhfoirm neamh-inléite;

folaíonn ‘faisnéis i bhfoirm neamh-inléite’ faisnéis
ar mhicreascannán, ar théip mhaighnéadach nó
ar dhiosca.

Airgead atá
beartaithe lena
úsáid i dtaca le
cionta áirithe a
shealbhú.

183A.—(1) Tá duine ciontach i gcion má tá
airgead nach lú a luach ná \5,000 ina sheilbh nó
ina seilbh nó faoina urláimh nó faoina hurláimh
in imthosca is bun le tátal réasúnach go bhfuil na
sócmhainní lena mbaineann ina sheilbh nó ina
seilbh nó faoina urláimh nó faoina hurláimh chun
críche atá bainteach le ceann de na nithe seo a
leanas a dhéanamh, a ullmhú, a éascú nó a
spreagadh—

(a) cion faoi alt 14 den Acht um Cheartas
Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus
Calaoise) 2001,

(b) cion faoi alt 15 den Acht um Chionta
Neamh-Mharfacha in aghaidh an
Duine 1997,

(c) cion gáinneála ar dhrugaí de réir bhrí alt
3(1) den Acht um Cheartas Coiriúil
1994,

(d) cion faoi alt 17 den Acht um Cheartas
Coiriúil (Ord Poiblí) 1994,

(e) dúnmharú,

(f) dúnmharú lena mbaineann alt 3 den
Acht um Cheartas Coiriúil 1990, nó

(g) cion fuadaigh faoin dlí coiteann lena
mbaineann alt 2 den Acht um an Dlí
Coiriúil (Dlínse) 1976 agus mír 4 den
Sceideal a ghabhann leis an Acht sin.

(2) Is cosaint é do dhuine a chúisítear i gcion
faoin alt seo a chruthú nach raibh na sócmhainní
lena mbaineann ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina
urláimh nó faoina hurláimh, tráth an chiona
líomhnaithe, chun críche a shonraítear i bhfo-alt
(1).

(3) I gcás ina gcúisítear duine i gcion faoin alt
seo, is é nó is í an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí
amháin a thionscnóidh, nó is lena thoiliú nó lena
toiliú amháin a thionscnófar, aon imeachtaí breise
maidir leis an ní (seachas aon athchur i gcoimeád
nó faoi bhannaí).

(4) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin
alt seo dlífear, ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil
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nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5
bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(5) San alt seo—

ciallaíonn ‘airgead’ monaí agus nótaí in aon
airgeadra, dréachtaí bainc, orduithe poist,
deimhnithe ar thaiscí agus aon ionstraimí eile den
tsamhail chéanna atá inchomhshóite go héasca in
airgead.”.

47.—Leasaítear an tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta
Gadaíochta agus Calaoise) 2001—

(a) in alt 15—

(i) i bhfo-alt (1), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (a):

“(aa) robáil,”,

agus

(ii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt
(2):

“(2) Is cosaint é do dhuine a chúisítear i gcion
faoin alt seo a chruthú nach raibh an t-airteagal lena
mbaineann ina sheilbh nó ina seilbh, tráth an chiona
líomhnaithe, chun críche a shonraítear i bhfo-alt (1).”,

agus

(b) in alt 19(2), trí “\5,000” a chur in ionad “£1,500”.

48.—Leasaítear Acht 1984—

(a) in alt 6—

(i) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1):

“(1A) I gcás ina ndéantar grianghraif nó méarloirg
agus loirg dhearnana, a thógáil de bhun fho-alt (1), a
chailleadh nó a dhamáistiú nó ina bhfuil siad lochtach
ar shlí eile, féadfar iad a ghlacadh an dara hócáid nó
ar ócáid dá éis sin.”,

agus

(ii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt
(2):

“(2) Ní dhéanfar na cumhachtaí a thugtar le fo-ailt
(1)(c), (1)(d) nó (1A) a fheidhmiú ach amháin ar
údarás ó chomhalta den Gharda Síochána nach ísle
céim ná cigire.”,
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(b) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 6:

“Forneart
réasúnach a
úsáid in
imthosca
áirithe.

6A.—(1) Gan dochar do ghinearáltacht
alt 6, féadfaidh comhalta den Gharda
Síochána, más rud é—

(a) go gcoinnítear duine faoi alt 4,
agus

(b) go mainneoidh nó go ndiúltóidh
sé nó sí a cheadú a ghrianghraf
nó a grianghraf nó a mhéarloirg
nó a méarloirg agus loirg a
dhearnana nó a dearnana a
thógáil de bhun alt 6,

cibé forneart a mheasann sé nó sí le réasún
is gá chun an grianghraf nó na méarloirg
agus na loirg dearnana a thógáil.

(2) (a) Ní fheidhmeofar cumhacht den
sórt sin ach amháin ar údarás
comhalta den Gharda Síochána
nach ísle céim ná ceannfort.

(b) Féadfar údarás de bhun mhír (a)
a thabhairt ó bhéal nó i
scríbhinn agus, más ó bhéal a
thugtar é, daingneofar i
scríbhinn é a luaithe is indéanta.

(3) I gcás ina mbeartaíonn comhalta den
Gharda Síochána cumhacht a thugtar le fo-
alt (1) a fheidhmiú, cuirfidh sé nó sí in iúl
don duine—

(a) go mbeartaíonn sé nó sí déanamh
amhlaidh, agus

(b) gur ndearnadh údarás chun
déanamh amhlaidh a thabhairt
de bhun fho-alt (2)(a).

(4) Aon ghrianghraif nó méarloirg agus
loirg dearnana a thógfar de bhun an ailt
seo, déanfar iad a thógáil i láthair comhalta
den Gharda Síochána nach ísle céim ná
cigire.

(5) Déanfar tógáil grianghraf agus
méarlorg agus lorg dearnana den sórt sin
a fhístaifeadadh.”,

agus

(c) in alt 15(2), trí “\5,000” a chur in ionad “\2,500”.

49.—Leasaítear Acht 1984 tríd an an alt seo a leanas a chur in
ionad alt 8:

“8.—(1) I gcás ina ndéantar taifid duine (dá ngairtear ‘an t-
iarrthóir’ san alt seo) a thógáil de bhun cumhachtaí a thugtar le
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hailt 6 nó 6A den Acht seo nó le halt 12 d’Acht 2006, agus
maidir le himeachtaí i leith ciona lena mbaineann alt 4—

(a) nach dtionscnaítear iad i gcoinne an iarrthóra laistigh
den tréimhse dhá mhí dhéag ón dáta ar tógadh na
taifid, agus nach é is cúis leis an bhfaillí imeachtaí
den sórt sin a thionscnamh laistigh den tréimhse sin
gur éalaigh sé nó sí nó nach féidir teacht air nó
uirthi, nó

(b) go dtionscnaítear iad amhlaidh agus—

(i) go n-éigiontaítear an t-iarrthóir,

(ii) go ndéantar an cúiseamh i gcoinne an iarrthóra i
leith an chiona lena mbaineann a dhíbhe faoi alt
4E den Acht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967,
nó

(iii) go scoirtear de na himeachtaí,

féadfaidh sé nó sí a iarraidh ar an gCoimisinéir go gcuirfear faoi
deara na taifid lena mbaineann a dhíothú nó go ndéanfar a n-
úsáid a theorannú.

(2) Chun críocha fho-alt (1)(b)(ii), measfar cúiseamh i
gcoinne an iarrthóra i leith an chiona lena mbaineann a bheith
arna dhíbhe—

(a) nuair atá an tráth chun achomharc a thionscnamh i
gcoinne na díbhe imithe in éag,

(b) nuair a dhéantar aon achomharc den sórt sin a
tharraingt siar nó a thréigean, nó

(c) ar aon achomharc den sórt sin a dhéanamh, nuair a
sheastar leis an díbhe.

(3) Déanfar iarratas den sórt sin chuig an gCoimisinéir i
scríbhinn agus—

(a) beidh dóthain sonraí ann i ndáil leis an iarraidh lena
chumasú na taifid a shainaithint, agus

(b) déanfar na cúiseanna leis an iarraidh a leagan amach
ann.

(4) Déanfaidh an Coimisinéir, a luaithe is féidir, admháil i
scríbhinn a thabhairt á rá go bhfuair sé nó sí an iarraidh.

(5) Déanfaidh an Coimisinéir, a luaithe is féidir ach tráth
nach déanaí ná 4 sheachtain tar éis an iarraidh a fháil, cinneadh
i dtaobh an ngéillfear, nó an ndiúltófar, don iarraidh nó an
ngéillfear go páirteach di agus cuirfidh sé nó sí faoi deara an
cinneadh, agus an dáta a ndearnadh é, a chur in iúl don iarrthóir
i scríbhinn.

(6) I gcás ina gcinneann an Coimisinéir diúltú don iarraidh
nó nach ngéillfear di ach go páirteach, féadfaidh an t-iarrthóir,
laistigh de 8 seachtain dar tosach dáta an chinnidh, achomharc
a dhéanamh chun na Cúirte Dúiche i gcoinne an chinnidh.

(7) Maidir le hachomharc faoi fho-alt (6)—
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(a) is iar bhfógra don pháirtí eile sna himeachtaí a
dhéanfar é,

(b) déanfar cúiseanna leis an achomharc a leagan amach
ann, agus

(c) éistfear é ar shlí seachas go poiblí.

(8) Ar achomharc a dhéanamh, féadfaidh an chúirt aird a
thabhairt, go háirithe, ar na nithe seo a leanas—

(a) torthaí anailíse (más ann) ar na taifid lena mbaineann,

(b) aon uair nó uaireanta roimhe sin a ciontaíodh an t-
iarrthóir, agus

(c) sna himthosca go léir, an mbeadh sé míchóir gan an
t-achomharc a cheadú.

(9) Féadfaidh an chúirt cibé ordú a dhéanamh is cuí léi ar an
achomharc, lena n-áirítear ordú—

(a) chun na taifid a dhíothú, nó

(b) ordú lena n-údarófar iad a choinneáil chun cibé críche
nó ar feadh cibé tréimhse a ordóidh sí.

(10) Maidir leis an gCúirt Dúiche do dhiúltú, nó do
ghéilleadh, ordú díothaithe a dheonú, beidh ábhar achomhairc
ann ina choinne sin chun breithimh den Chúirt Chuarda ar
thionscnamh an iarrthóra nó an Choimisinéara, agus éistfear an
t-achomharc ar shlí seachas go poiblí.

(11) I gcás ina ndéanfar ordú faoin alt seo chun aon taifid a
dhíothú, cuirfidh an Coimisinéir faoi deara fógra i scríbhinn a
thabhairt don iarrthóir a luaithe a dhéantar na taifid a dhíothú.

(12) Déanfaidh an breitheamh den Chúirt Dúiche a bheidh
sannta don dúiche chúirte dúiche ina bhfuil cónaí ar an iarrthóir
an dlínse a thugtar don Chúirt sin faoin alt seo a fheidhmiú

(13) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo—

(a) feidhmiú cumhachtaí a thugtar le halt 6 nó 6A den
Acht seo nó le halt 12 d’Acht 2006 a chosc nó a
shrianadh, nó

(b) go dtí go dtabharfar imeachtaí faoin alt seo chun
críche, úsáid na dtaifead chun críche imeachtaí eile
nó chun críche imscrúdaithe choiriúil a chosc nó a
shrianadh.

(14) Níl feidhm ag an alt seo maidir le taifid arna dtógáil de
bhun cumhachtaí a thugtar le halt 6 den Acht seo nó le halt 12
d’Acht 2006 roimh thosach feidhme an ailt seo.

(15) San alt seo—

ciallaíonn ‘Acht 2006’ an tAcht um Cheartas Coiriúil 2006;

ciallaíonn ‘Coimisinéir’ Coimisinéir an Gharda Síochána;
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ciallaíonn ‘taifid’ grianghraf (lena n-áirítear claonchló),
méarloirg agus loirg dhearnana a thógtar de bhun na
gcumhachtaí a thugtar le halt 6 nó 6A den Acht seo nó le halt 12
d’Acht 2006 agus gach cóip agus gach taifead gaolmhar díobh.”.

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

(a) dúnmharú ina n-úsáidtear arm tine nó pléascán,

(b) dúnmharú lena mbaineann alt 3 den Acht um Cheartas
Coiriúil 1990,

(c) cion faoi alt 15 d’Acht 1925, nó

(d) cion faoi alt 15 den Acht um Chionta Neamh-Mharfacha
in aghaidh an Duine 1997 ina n-úsáidtear arm tine.

(2) I gcás ina ngabhfaidh comhalta den Gharda Síochána duine
(dá ngairtear “an duine gafa” san alt seo) a ghabháil gan bharántas,
cibé acu i stáisiún Garda Síochána nó in áit eile, ar duine é nó í a
bhfuil drochamhras ag an gcomhalta air nó uirthi, agus cúis
réasúnach ann chuige sin, go ndearna sé nó sí cion lena mbaineann
an t-alt seo—

(a) mura bhfuil an duine i stáisiún Garda Síochána cheana
féin, féadfar é nó í a thabhairt go dtí stáisiún Garda
Síochána agus a choinneáil ann, nó

(b) má ghabhtar é nó í i stáisiún Garda Síochána, féadfar é nó
í gafa a choinneáil sa stáisiún,

ar feadh cibé tréimhse nó tréimhsí a údaraítear le fo-alt (3), más rud
é, maidir leis an gcomhalta den Gharda Síochána atá i gceannas an
stáisiúin lena mbaineann, go bhfuil aige nó aici, tráth an duine gafa
a theacht go dtí an stáisiún nó tráth a ghabhála nó a gabhála sa
stáisiún, de réir mar is cuí, forais réasúnacha lena chreidiúint gur gá
é nó í a choinneáil chun an cion a imscrúdú go cuí.

(3) (a) Faoi réir fhorálacha an fho-ailt seo, ní rachaidh an
tréimhse ar lena linn a fhéadfar duine a choinneáil de
bhun fho-alt (2) thar 6 huaire an chloig ó am a ghabhála
nó a gabhála.

(b) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána nach ísle céim
ná ceannfort a ordú go ndéanfar duine atá á choinneáil
nó á coinneáil de bhun fho-alt (2) a choinneáil go ceann
tréimhse breise nach faide ná 18 n-uaire an chloig má tá
forais réasúnacha aige nó aici lena chreidiúint gur gá an
choinneáil bhreise sin chun an cion lena mbaineann a
imscrúdú go cuí.

(c) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána nach ísle céim
ná príomhcheannfort a ordú go ndéanfar duine atá á
choinneáil nó á coinneáil de bhun ordacháin faoi mhír
(b) a choinneáil go ceann tréimhse breise nach faide ná
24 huaire an chloig, má tá forais réasúnacha aige nó lena
chreidiúint gur gá an choinneáil bhreise sin chun an cion
lena mbaineann a imscrúdú go cuí.
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(d) Féadfar ordachán faoi mhír (b) nó (c) a thabhairt ó bhéal
nó i scríbhinn agus, más ó bhéal a thugtar é, taifeadfar i
scríbhinn é a luaithe is indéanta.

(e) I gcás ina mbeifear tar éis ordachán a thabhairt de bhun
mhír (b) nó (c), déanfar tuairisc á rá gur tugadh an t-
ordachán, an dáta agus an t-am ar tugadh é, agus ainm
agus céim an chomhalta den Gharda Síochána a thug é
a thaifeadadh.

(f) Maidir leis an ordachán nó, más ó bhéal a tugadh é, maidir
leis an taifead i scríbhinn air, beidh sé arna shíniú ag an
gcomhalta den Gharda Síochána a thugann é agus—

(i) luafar ann an dáta agus an t-am ar tugadh é, ainm
agus céim an chomhalta agus go raibh forais
réasúnacha aige nó aici chun a chreidiúint gur ghá an
choinneáil bhreise sin chun an cion lena mbaineann a
imscrúdú go cuí, agus

(ii) beidh sé i gceangal leis an taifead ar choimeád (de
réir bhrí 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)) i leith an duine lena mbaineann,
agus beidh sé ina chuid den taifead sin.

(g) (i) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána nach ísle
céim ná príomhcheannfort iarratas a dhéanamh
chuig breitheamh den Chúirt Chuarda nó den Chúirt
Dúiche ar bharántas á údarú duine atá á choinneáil
nó á coinneáil de bhun ordacháin faoi mhír (c) a
choinneáil go ceann tréimhse breise nach faide ná 72
uair an chloig má tá forais réasúnacha aige nó aici
chun a chreidiúint gur gá an choinneáil bhreise sin
chun an cion lena mbaineann a imscrúdú go cuí.

(ii) Tar éis iarratas de bhun fhomhír (i) a fháil, eiseoidh
an breitheamh lena mbaineann barántas á údarú an
duine lena mbaineann an t-iarratas a choinneáil go
ceann tréimhse breise nach faide ná 72 uair an chloig
más rud é, agus más rud é amháin, gur deimhin leis
an mbreitheamh gur gá an choinneáil bhreise sin
chun an cion lena mbaineann a imscrúdú go cuí agus
go bhfuil an t-imscrúdú á sheoladh go dícheallach
dlúsúil.

(h) (i) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána nach ísle
céim ná príomhcheannfort iarratas a dhéanamh
chuig breitheamh den Chúirt Chuarda nó den Chúirt
Dúiche ar bharántas á údarú duine atá á choinneáil
nó á coinneáil faoi bharántas arna eisiúint de bhun
mhír (g)(ii) a choinneáil go ceann tréimhse breise
nach faide ná 48 n-uaire an chloig má tá forais
réasúnacha aige nó aici chun a chreidiúint gur gá an
choinneáil bhreise sin chun an cion lena mbaineann
a imscrúdú go cuí.

(ii) Tar éis iarratas de bhun fhomhír (i) a fháil, eiseoidh
an breitheamh lena mbaineann barántas á údarú an
duine lena mbaineann an t-iarratas a choinneáil go
ceann tréimhse breise nach faide ná 48 n-uaire an
chloig más rud é, agus más rud é amháin, gur
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deimhin leis an mbreitheamh gur gá an choinneáil
bhreise sin chun imscrúdú cuí a dhéanamh ar an
gcion lena mbaineann agus go bhfuil an t-imscrúdú
á sheoladh go dícheallach dlúsúil.

(4) Ar iarratas de bhun fho-alt (3), déanfar an duine lena
mbaineann an t-iarratas a thabhairt os comhair an bhreithimh lena
mbaineann agus éistfidh an breitheamh aon aighneachtaí a dhéanfar,
agus breithneoidh an breitheamh aon fhianaise a thabharfaidh an
duine ar aird nó a thabharfar ar aird thar a cheann nó thar a ceann
nó a thabharfaidh an comhalta den Gharda Síochána a dhéanann an
t-iarratas ar aird.

(5) Le linn barántas á eisiúint de bhun fho-alt (3), féadfaidh an
breitheamh lena mbaineann a ordú go dtabharfar an duine lena
mbaineann os comhair breithimh den Chúirt Chuarda nó den Chúirt
Dúiche ag tráth sonraithe nó ag tráthanna sonraithe le linn na
tréimhse coinneála a bheidh sonraithe sa bharántas agus más rud é,
tar éis an duine a thabhairt amhlaidh os comhair breithimh den sórt
sin, nach deimhin leis nó léi go bhfuil údar le coinneáil an duine,
déanfaidh an breitheamh an barántas a chúlghairm agus ordóidh sé
nó sí an duine a scaoileadh saor ó choimeád láithreach.

(6) Más rud é, aon tráth le tréimhse a choinnítear duine de bhun
an ailt seo, nach bhfuil forais réasúnacha ann a thuilleadh chun a
chreidiúint gur gá é nó í a choinneáil chun an cion lena mbaineann
an choinneáil a imscrúdú go cuí, déanfar, faoi réir fho-alt (7), é nó í
a scaoileadh saor ó choimeád láithreach mura rud é go ndéantar, nó
go gcuirtear faoi deara go ndéantar, é nó í a chúiseamh i gcion agus
go dtugtar os comhair cúirte é nó í a luaithe is féidir i dtaca leis an
gcúiseamh sin nó mura rud é go n-údaraítear é nó í a choinneáil ar
leith ón Acht seo.

(7) Más rud é, aon tráth le linn duine a choinneáil de bhun an ailt
seo, go bhfuil drochamhras ag comhalta den Gharda Síochána, agus
cúis réasúnach aige nó aici chuige sin, go ndearna an duine sin cion
lena mbaineann an t-alt seo, seachas an cion lena mbaineann an
choinneáil agus go bhfuil forais réasúnacha ag an gcomhalta den
Gharda Síochána atá i gceannas an stáisiúin Garda Síochána an tráth
sin chun a chreidiúint gur gá leanúint den duine a choinneáil chun
an cion eile sin a imscrúdú go cuí, féadfar leanúint den duine a
choinneáil i ndáil leis an gcion eile amhail is dá mba é an cion sin an
cion ar ina leith a coinníodh an duine i dtosach.

(8) Ní choinneofar duine de bhun an ailt seo go ceann tréimhse
is faide ná 168 n-uaire an chloig ón tráth a ngabhtar é nó í, gan aon
tréimhse atá le heisiamh faoi fho-alt (8) nó (8A) d’alt 4 d’Acht 1984
(arna chur chun feidhme le halt 52) a áireamh le linn tréimhse
coinneála a ríomh.

(9) D’ainneoin fho-ailt (3) agus (8), más rud é—

(a) go ndéantar iarratas faoi fho-alt (3) ar bharántas á údarú
duine atá á choinneáil nó á coinneáil faoin bhfo-alt sin a
choinneáil go ceann tréimhse breise, agus

(b) nach mbeidh an tréimhse coinneála de bhun an fho-ailt sin
imithe in éag an tráth a thosóidh éisteacht an iarratais
ach, murach an mhír seo, go rachadh sí in éag le linn
na héisteachta,

measfar nach dtéann sí in éag go dtí go gcinntear an t-iarratas.
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(10) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo difear d’oibriú alt 30 den
Acht um Chiontaí in Aghaidh an Stáit 1939, d’alt 4 d’Acht 1984 nó
d’alt 2 den Acht um Cheartas Coiriúil (Gáinneáil ar Dhrugaí) 1996.

51.—(1) I gcás ina gcoinneofar duine de bhun alt 50 agus go
scaoilfear saor é nó í gan aon chúiseamh a dhéanamh ina choinne nó
ina coinne—

(a) ní ghabhfar é nó í arís i dtaca leis an gcion lenar bhain an
choinneáil, nó

(b) ní ghabhfar é nó í maidir le haon chion eile a raibh
drochamhras ina leith ag an gcomhalta den Gharda
Síochána a ghabh é nó í, nó ar cheart don chomhalta sin
drochamhras a bheith aige nó aici le réasún ina leith,
tráth na chéad ghabhála, go ndearna an duine sin é,

ach amháin faoi údarás barántais arna eisiúint ag breitheamh den
Chúirt Chuarda nó den Chúirt Dúiche ar deimhin leis nó léi, trí
fhaisnéise arna soláthar faoi mhionn ag comhalta den Gharda
Síochána nach ísle céim ná ceannfort, go bhfuil tuilleadh faisnéise
tagtha ar iúl an Gharda Síochána ón tráth a scaoileadh saor an duine
ar faisnéis bhreise í i dtaobh drochamhras a bheith ann go raibh an
duine páirteach sa chion a bhfuiltear á iarraidh go ngabhfar é nó í
ina leith.

(2) le linn barántas a eisiúint faoi fho-alt (1), féadfaidh an
breitheamh lena mbaineann a ordú go dtabharfar an duine lena
mbaineann os comhair breithimh den Chúirt Chuarda nó den Chúirt
Dúiche ar é nó í a ghabháil nó ag tráth sonraithe nó ag tráthanna
sonraithe le linn na tréimhse coinneála a údaraítear le halt 50, arna
chur chun feidhme le fo-alt (3), agus más rud é, tar éis an duine a
thabhairt amhlaidh os comhair breithimh den sórt sin, nach deimhin
leis nó léi go bhfuil údar le coinneáil an duine, déanfaidh an
breitheamh an barántas a chúlghairm agus ordóidh sé nó sí an duine
a scaoileadh saor ó choimeád láithreach.

(3) Beidh feidhm ag alt 50 maidir le duine a ghabhtar i dtaca le
cion lena mbaineann an t-alt sin faoi bharántas arna eisiúint de bhun
fho-alt (1), mar atá feidhm aige maidir le duine lena mbaineann an
t-alt sin, fairis na modhnuithe seo a leanas agus fara aon
mhodhnuithe eile is gá:

(a) i bhfo-alt (3), na míreanna seo a leanas a chur in ionad
mhíreanna (c) agus (d):

“(c) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána nach
ísle céim ná príomhcheannfort iarratas a
dhéanamh chuig breitheamh den Chúirt
Chuarda nó den Chúirt Dúiche ar bharántas á
údarú duine atá á choinneáil nó á coinneáil de
bhun ordacháin faoi mhír (b) a choinneáil go
ceann tréimhse breise nach faide ná 24 huaire
an chloig má tá forais réasúnacha aige nó aici
chun a chreidiúint gur gá an choinneáil bhreise
sin chun an cion lena mbaineann a imscrúdú
go cuí.

(d) Tar éis iarratas faoi mhír (c) a fháil, eiseoidh an
breitheamh lena mbaineann barántas á údarú
an duine lena mbaineann an t-iarratas a
choinneáil go ceann tréimhse breise nach faide
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ná 24 huaire an chloig más rud é, agus más rud
é amháin, gur deimhin leis an mbreitheamh gur
gá an choinneáil bhreise sin chun an cion lena
mbaineann a imscrúdú go cuí agus go bhfuil an
t-imscrúdú á sheoladh go dícheallach dlúsúil.”;

agus

(b) i mír (g)(i) d’fho-alt (3), “faoi bharántas arna eisiúint de
bhun mhír (d)” a chur in ionad “de bhun ordacháin faoi
mhír (c)”.

(4) Aon duine a ghabhtar i dtaca le cion seachas ceann lena
mbaineann alt 50 faoi bharántas arna eisiúint de bhun fho-alt (1),
déileálfar leis nó léi, faoi réir fho-alt (2), faoi alt 4 d’Acht 1984 ar an
tslí chéanna ina ndéileáiltear le duine a ghabhtar gan bharántas agus
a bhfuil feidhm ag an alt sin 4 maidir leis nó léi.

(5) D’ainneoin fho-alt (1), féadfar duine lena mbaineann an fo-alt
sin a ghabháil mar gheall ar aon chion chun é nó í a chúiseamh sa
chion sin láithreach.

(6) I gcás ina ndéantar duine a gabhadh faoi alt 30 den Acht um
Chiontaí in Aghaidh an Stáit 1939 nó a coinníodh faoi alt 4 d’Acht
1984 nó faoi alt 2 den Acht um Cheartas Coiriúil (Gáinneáil ar
Dhrugaí) 1996 i dtaca le cion a scaoileadh saor gan aon chúiseamh a
dhéanamh ina choinne nó ina coinne, ní choinneofar é nó í de bhun
alt 50—

(a) i dtaca leis an gcion céadluaite, nó

(b) i dtaca le cion lena mbaineann alt 50 agus ar cion é a raibh
drochamhras ina leith ar an gcomhalta den Gharda
Síochána a ghabh é nó í, nó ar cheart dó nó di
drochamhras a bheith aige nó aici ina leith le réasún,
tráth na chéad ghabhála, go ndearna an duine sin é.

52.—Beidh feidhm ag ailt 4(4), 4(7), 4(8), 4(8A), 4(11), 5, 6(1) go
(4), 6A, 8, 18, 19 agus 19A d’Acht 1984 fara aon mhodhnuithe is gá
i ndáil le daoine a choinnítear faoi alt 50 mar atá feidhm acu maidir
le daoine a choinnítear faoi alt 4 den Acht sin.

53.—Leasaítear an tAcht um Cheartas Coiriúil (Fianaise Dlí-
Eolaíochta) 1990—

(a) in alt 2—

(i) i bhfo-alt (1), trí “alt 2 den Acht um Cheartas Coiriúil
(Gáinneáil ar Dhrugaí) 1996 nó alt 50 den Acht um
Cheartas Coiriúil 2007” a chur in ionad “nó alt 2 den
Acht um Cheartas Coiriúil (Gáinneáil ar Dhrugaí),
1996,”,

(ii) i bhfo-alt (3), trí “nó cion lena mbaineann alt 50 den
Acht um Cheartas Coiriúil 2007” a chur isteach i mír
(b) i ndiaidh “alt 3(1) den Acht um Cheartas
Coiriúil, 1994”, agus

(iii) i bhfo-alt (5), trí “nó cion lena mbaineann alt 50 den
Acht um Cheartas Coiriúil 2007” a chur isteach i mír
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(b)(ii) i ndiaidh “de réir bhrí 3(1) den Acht um
Cheartas Coiriúil 1994”, agus

(b) in alt 4(2), trí “alt 2 den Acht um Cheartas Coiriúil
(Gáinneáil ar Dhrugaí) 1996 nó alt 50 den Acht um
Cheartas Coiriúil 2007” a chur in ionad “nó alt 2 den Acht
um Cheartas Coiriúil (Gáinneáil ar Dhrugaí), 1996,”.

54.—Leasaítear alt 5 den Acht um Cheartas Coiriúil (Gáinneáil ar
Dhrugaí) 1996—

(a) trí “4(8A),” a chur isteach i ndiaidh “4(8),”, agus

(b) trí “, 6A, 8, 18, 19 agus 19A” a chur in ionad “agus 8”.

55.—Leasaítear alt 9 d’Acht 1984—

(a) trí “4(8A),” a chur isteach i ndiaidh “4(8),”, agus

(b) trí “, 6(3), 6A, 18, 19 agus 19A” a chur in ionad “agus
6(3)”.

56.—(1) I gcás ina mbeidh duine os comhair cúirte agus é nó í
cúisithe i gcion, ní dhéanfar cóip d’aon taifeadadh ar cheistiú an
duine ag comhalta den Gharda Síochána le linn dó nó di a bheith á
choinneáil nó á coinneáil i stáisiún de chuid an Gharda Síochána, nó
ar cheistiú den sórt sin a rinneadh in áit eile, i dtaca le himscrúdú an
chiona, a thabhairt don duine nó dá ionadaí nó dá hionadaí dlíthiúil
ach amháin i gcás ina n-ordóidh an chúirt amhlaidh agus faoi réir
cibé coinníollacha (más ann) a shonróidh an chúirt.

(2) Ní dhéanfaidh an Garda Síochána taifeadadh dá dtagraítear i
bhfo-alt (1) ar cheistiú duine a thabhairt don duine ach amháin de
réir ordacháin nó ordaithe ó chúirt arna dhéanamh faoin bhfo-alt sin
nó ar shlí eile agus cúlghairtear leis seo Rialachán 16 de na
Rialacháin fán Acht um Cheartas Coiriúil 1984 (Taifeadadh
Leictreonach Agallamh) 1997 (I.R. Uimh. 74 de 1997).

(3) San alt seo—

ciallaíonn “taifeadadh” taifeadadh ar théip—

(a) ar theachtaireacht ó bhéal, ar ráiteas nó ar chaint, nó

(b) ar shraith d’amharc-íomhánna a thaispeántar mar phictiúr
gluaiste nuair a atáirgtear ar théip iad,

nó iad araon;

folaíonn “téip”—

(a) diosca, téip mhaighnéadach, fuaimrian nó feiste eile inar
féidir fuaimeanna nó comharthaí a chorprú d’fhonn iad a
atáirgeadh (le cúnamh nó gan chúnamh ó ghléas éigin
eile) i bhfoirm inchloiste, agus

(b) scannán, diosca, téip mhaighnéadach nó feiste eile inar
féidir amharc-íomhánna a chorprú d’fhonn iad a
atáirgeadh (le cúnamh nó gan chúnamh ó ghléas éigin
eile) in amharc-fhoirm.
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57.—(1) Féadfaidh cúirt an méid seo a leanas a ghlacadh i
bhfianaise ag triail duine i leith ciona—

(a) taifeadadh arna dhéanamh trí mheán leictreonach nó trí
mheán dá shamhail, nó

(b) athscríbhinn ar thaifeadadh den sórt sin,

nó iad araon, ar taifeadadh é, nó ar athscríbhinn í, ar cheistiú an
duine ag comhalta den Gharda Síochána i stáisiún Garda Síochána
nó in áit eile i dtaca le himscrúdú an chiona.

(2) Aon ráiteas a dhéanfaidh an duine lena mbaineann agus a
thaifeadtar i dtaifeadadh a ghlacfar i bhfianaise faoi fho-alt (1),
féadfar glacadh leis i bhfianaise ag an triail lena mbaineann
d’ainneoin ceachtar den dá fhíoras seo a leanas—

(a) nár breacadh i scríbhinn é an tráth a rinneadh é, nó

(b) nach bhfuil an ráiteas sin i scríbhinn agus sínithe ag an
duine a rinne é,

nó an dá cheann acu.

(3) Ag triail duine i leith ciona, ní dhéanfaidh an t-alt seo difear
d’inghlacthacht aon ráitis i bhfianaise, ar ráiteas é arna thaifeadadh
i scríbhinn agus arna dhéanamh ag an duine le linn do chomhalta
den Gharda Síochána é nó í a cheistiú i stáisiún Garda Síochána nó
in áit eile i dtaca le himscrúdú an chiona (cibé acu atá nó nach bhfuil
an ráiteas sin sínithe ag an duine) agus is cuma cé acu trí mheán
leictreonach nó trí mheán dá shamhail a thaifeadtar déanamh an
ráitis sin.

58.—Leasaítear alt 8 den Acht fán mBiúró um Shócmhainní
Coiriúla 1996—

(a) i bhfo-alt (2), trí “faoi réir fho-ailt (5), (6), (6A), (6B),
(6C) agus (7)” a chur in ionad “faoi réir fho-ailt (5), (6)
agus (7)”, agus

(b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(6):

“(6A) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (6), maidir
le hoifigeach biúró is oifigeach do na Coimisinéirí Ioncaim
nó is oifigeach don Aire Gnóthaí Sóisialacha agus
Teaghlaigh, féadfaidh sé nó sí, más rud é go bhfuil, agus
fad atá, oifigeach biúró is comhalta den Gharda Síochána
ina theannta nó ina teannta, freastal ar cheistiú, agus páirt
a ghlacadh i gceistiú, duine atá á choinneáil nó á
coinneáil—

(a) de bhun alt 4 den Acht um Cheartas Coiriúil
1984, nó

(b) de bhun alt 2 den Acht um Cheartas Coiriúil
(Gáinneáil ar Dhrugaí) 1996 (lena n-áirítear an
t-alt sin arna chur chun feidhme le halt 4 den
Acht sin),

i dtaca le himscrúdú ciona, ach ní fhéadfar déanamh
amhlaidh ach amháin i gcás ina n-iarrann an dara
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hoifigeach biúró a luaitear ar an oifigeach biúró céadluaite
déanamh amhlaidh agus inar deimhin leis an dara
hoifigeach biúró a luaitear gur gá don oifigeach biúró
céadluaite freastal ar an gceistiú sin, agus páirt a ghlacadh
sa cheistiú sin, chun an cion lena mbaineann a imscrúdú
go cuí.

(6B) Ní fhéadfaidh aon oifigeach biúró a fhreastalaíonn
ar cheistiú duine faoi fho-alt (6A), agus a ghlacann páirt
i gceistiú duine de réir an fho-ailt sin, aon ghníomh nó
neamhghníomh a dhéanamh a bheadh, dá mba chomhalta
den Gharda Síochána a dhéanfadh é, ina shárú ar aon
rialachán arna dhéanamh faoi alt 7 den Acht um Cheartas
Coiriúil 1984.

(6C) Aon ghníomh nó neamhghníomh a dhéanann
oifigeach biúró a fhreastalaíonn ar cheistiú duine faoi fho-
alt (6A), agus a ghlacann páirt i gceistiú duine de réir an
fho-ailt sin, ar gníomh nó neamhghníomh é a bheadh, dá
mba chomhalta den Gharda Síochána a dhéanfadh é, ina
shárú ar aon rialachán arna dhéanamh faoin alt sin 7, ní
fhágfaidh sé sin, uaidh féin, go ndlífear aon imeachtaí
coiriúla nó imeachtaí sibhialta a thionscnamh i gcoinne an
oifigigh biúró, ná ní dhéanfaidh sé difear, uaidh féin, do
dhlíthiúlacht choimeád an duine atá á choinneáil nó á
coinneáil nó d’inghlacthacht aon ráitis, arna dhéanamh
aige nó aici, i bhfianaise.”.

59.—Leasaítear alt 29 den Acht Cúirteanna Breithiúnais 1924—

(a) i bhfo-alt (1), trí “Faoi réir fho-alt (9A) den alt seo, ní
bheidh ábhar achomhairc ann” a chur in ionad “Ní
bheidh ábhar achomhairc ann”,

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (5):

“(5A) Féadfaidh an Chúirt Uachtarach, in achomharc
faoi fho-alt (2) nó (3) den alt seo, más cuí léi déanamh
amhlaidh, argóint a éisteacht agus cinneadh a dhéanamh i
ndáil le haon chuid (ní amháin ponc dlí na tábhachta poiblí
eisceachtúla is ábhar don deimhniú lena mbaineann arna
eisiúint faoi cibé acu de na fo-ailt sin is cuí) den chinneadh
ón gCúirt Achomhairc Choiriúil lena mbaineann.”,

agus

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (9):

“(9A) Ní dhéanfaidh an t-alt seo difear d’oibriú alt 3
den Acht um Cheartas Coiriúil 1993.”.

60.—Leasaítear alt 99 d’Acht 2006—

(a) i bhfo-alt (9), trí “déanfaidh an chúirt ar os a comhair a
thionscnaítear imeachtaí i leith an chiona, sula
bhforchuirfidh sí pianbhreith i leith an chiona sin” a chur
in ionad “déanfaidh an chúirt ar os a comhair a
tionscnaíodh imeachtaí i leith an chiona, tar éis
pianbhreith a fhorchur i leith an chiona sin”,
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(b) i bhfo-alt (10), trí “seachas tréimhse a bheidh caite ag an
duine i gcoimeád i leith ciona dá dtagraítear i bhfo-alt
(9)” a chur in ionad “seachas tréimhse ar lena linn a bhí
an duine ag cur téarma príosúnachta isteach i leith ciona
dá dtagraítear i bhfo-alt (9)”,

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (10):

“(10A) Déanfaidh an chúirt dá dtagraítear i bhfo-alt
(10) an duine lena mbaineann a athchur i gcoimeád nó faoi
bhannaí chun an chéad suí eile den chúirt dá dtagraítear i
bhfo-alt (9) chun go bhforchuirfidh an chúirt sin
pianbhreith ar an duine sin mar gheall ar an gcion dá
dtagraítear san fho-alt sin.”,

(d) i bhfo-alt (11), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad
mhír (a):

“(a) I gcás ina ndéantar ordú faoi fho-alt (1) a
chúlghairm faoi fho-alt (10), ní thosóidh
pianbhreith príosúnachta (seachas pianbhreith
arb é atá ann ná príosúnacht saoil) arna
forchur ar an duine lena mbaineann faoi fho-
alt (10A) go dtí deireadh aon tréimhse
príosúnachta nach mór don duine a chur
isteach faoi fho-alt (10).”,

agus

(e) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur leis:

“(20) I gcás ina bhforchuirfidh cúirt pianbhreith arb é
atá ann ná téarma príosúnachta atá le tosú tar éis
pianbhreithe arb é atá ann ná téarma príosúnachta ar
fionraíodh oibriú cuid di, tosóidh an phianbhreith
chéadluaite ag deireadh an chuid den dara pianbhreith a
luaitear arb í an chuid den phianbhreith nár fionraíodh
a hoibriú.”.

SCEIDEAL 1

Achtacháin a Aisghairtear

Uimhir agus Bliain Gearrtheideal Méid na hAisghairme

(1) (2) (3)

Uimh. 29 de 1996 An tAcht um Alt 7.
Cheartas Coiriúil
(Gáinneáil ar
Dhrugaí) 1996

Uimh. 39 de 1998 An tAcht um Alt 5.
Chiontaí in aghaidh
an Stáit (Leasú) 1998
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SCEIDEAL 2

Cionta chun críocha Chuid 3

Cionta faoin Dlí Coiteann

1. Dúnmharú.

Cionta neamh-mharfacha in aghaidh an duine

2. Cion faoi aon cheann de na forálacha seo a leanas den Acht
um Chionta Neamh-Mharfacha in aghaidh an Duine 1997:

(a) alt 4 (díobháil thromchúiseach a dhéanamh);

(b) alt 5 (bagairtí duine a mharú nó díobháil thromchúiseach
a dhéanamh);

(c) alt 15 (príosúnú neamhdhleathach).

Cionta maidir le pléascáin

3. Cion faoi aon cheann de na forálacha seo a leanas den
Explosive Substances Act 1883:

(a) alt 2 (causing explosion likely to endanger life or damage
property);

(b) alt 3 (possession, etc., of explosive substances);

(c) alt 4 (making or possessing explosives in suspicious
circumstances);

Cionta arm tine

4. Cion faoi alt 15 (seilbh ar airm teine le hintinn duine do chur i
gcontabhairt bháis) d’Acht 1925.

5. Cion faoi aon cheann de na forálacha seo a leanas d’Acht 1964:

(a) alt 26 (airm tine a bheith ag duine agus é ag tógáil feithicle
gan údarás);

(b) alt 27 (toirmisctear airm tine a úsáid chun comhrac in
aghaidh gabhála nó cabhrú le héalú);

(c) alt 27A (arm tine nó lón lámhaigh a shealbhú in
imthosca amhrasacha);

(d) alt 27B (Arm tine a iompar le hintinn choiriúil).

6. Cion faoi alt 12A (bairille gunna gráin nó raidhfil a ghiorrú)
d’Acht 1990.

Trombhuirgléireacht

7. Cion faoi alt 13 (trombhuirgléireacht) den Acht um Cheartas
Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise) 2001.

Cionta gáinneála ar dhrugaí

8. Cion gáinneála ar dhrugaí de réir bhrí alt 3(1) den Acht um
Cheartas Coiriúil 1994.
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Coireacht eagraithe

9. Cion faoi aon cheann de na forálacha seo a leanas d’Acht 2006:

(a) alt 71 (cion comhcheilge);

(b) alt 72 (coireacht eagraithe);

(c) alt 73 (cion a dhéanamh thar ceann eagraíochta coiriúla).

Dúmhál, sracadh agus airgead a éileamh go bagrach.

10. Cion faoi alt 17 (dúmhál, sracadh agus airgead a éileamh go
bagrach) den Acht um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí) 1994.
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