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ACHT DO LEASÚ AN ACHTA UM CHEARTAS COIRIÚIL
(SEIRBHÍS POBAIL), 1983; AGUS DO DHÉANAMH
SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[2 Lúnasa 2011]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo—

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

ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht um Cheartas Coiriúil (Seirbhís
Pobail), 1983.

2.—Leasaítear alt 1 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (1)—

(a) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:

“tá le ‘tuarascáil mheasúnachta’ an bhrí a shanntar dó le
halt 3;

tá le ‘cuaird chónaithe’ an bhrí a shanntar dó le halt 6;

ciallaíonn ‘Stiúrthóir na Seirbhíse Promhaidh’ an duine
arna cheapadh nó arna ceapadh ag an Aire chuig post
Stiúrthóir na Seirbhíse Promhaidh;

ciallaíonn ‘oifigeach promhaidh’ duine arna cheapadh nó
arna ceapadh ag an Aire chun bheith ina oifigeach
promhaidh nó ina hoifigeach promhaidh;

ciallaíonn ‘Seirbhís Phromhaidh’ na hoifigigh sin don Aire
atá sannta chun feidhmeanna a chomhlíonadh sa chuid den
Roinn Stáit a bhfuil an tAire freagrach inti agus ar a
dtugtar an t-ainm sin de ghnáth;”,

(b) tríd an míniú ar “oifigeach promhaidh agus leasa” a
scriosadh, agus

(c) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
“oifigeach iomchuí”:
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Leasú ar alt 3 den
Phríomh-Acht.
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“ciallaíonn ‘oifigeach iomchuí’ duine atá sannta ag
Stiúrthóir na Seirbhíse Promhaidh chun feidhmeanna a
chomhall faoin Acht seo agus folaíonn sé oifigeach
promhaidh a chomhallann feidhmeanna faoin Acht seo;”.

3.—Leasaítear alt 3 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1)—

“(1) (a) I gcás gurb é tuairim cúirte a chiontaíonn
ciontóir, nó a gciontaítear ciontóir os a
comhair, gur phianbhreith phríosúnachta ar
feadh tréimhse 12 mhí nó tréimhse is giorra ná
sin an phianbhreith chuí i leith an chiona ina
gciontaítear an ciontóir mura mbeadh an tAcht
seo, déanfaidh an chúirt breithniú, mar
mhalairt ar an bpianbhreith sin, i dtaobh ordú
a dhéanamh (dá ngairtear ‘ordú seirbhíse
pobail’ san Acht seo) i leith an chiontóra agus
féadfaidh an chúirt, más deimhin léi, i ndáil leis
an gciontóir, gur comhlíonadh forálacha alt 4,
ordú seirbhíse pobail a dhéanamh de réir an
ailt seo.

(b) I gcás gurb é tuairim cúirte a chiontaíonn
ciontóir, nó a gciontaítear ciontóir os a
comhair, gur phianbhreith phríosúnachta ar
feadh tréimhse is faide ná 12 mhí an
phianbhreith chuí i leith an chiona ina
gciontaítear an ciontóir mura mbeadh an tAcht
seo agus, más deimhin léi, i ndáil leis an
gciontóir, gur comhlíonadh forálacha alt 4,
féadfaidh an chúirt ordú seirbhíse pobail a
dhéanamh de réir an ailt seo.”,

(b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(1A) (a cuireadh isteach le halt 18 den Acht Fíneálacha,
2010):

“(1B) Más rud é, i ndáil le ciontóir, go measann an
chúirt go bhféadfaidh gur duine é nó í an ciontóir ar cuí
ordú seirbhíse pobail a dhéanamh ina leith, iarrfaidh sí ar
an tSeirbhís Phromhaidh tuarascáil a ullmhú (dá ngairtear
‘tuarascáil mheasúnachta’ san Acht seo) i leith an
chiontóra.

(1C) Déanfar tuarascáil mheasúnachta a ullmhú agus a
thabhairt don chúirt laistigh de thréimhse 28 lá tar éis an
iarraidh dá dtagraítear i bhfo-alt (1B) a fháil.

(1D) Féadfaidh an Chúirt, uaithi féin nó ar iarratas
chuici chuige sin ó oifigeach promhaidh, an tréimhse ar
laistigh di atá an tuarascáil mheasúnachta le tabhairt a
fhadú más deimhin leis an gcúirt go bhfuil cúis mhaith ann
chun déanamh amhlaidh agus gur ar mhaithe leis an
gceartas é déanamh amhlaidh.”,

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (2):
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“(2A) Ní fhorléireofar aon ní i bhfo-alt (1) mar ní a
dhéanann difear d’aon chumhacht de chuid na cúirte faoi
aon riail dlí nó le haon achtachán nó faoi aon achtachán
chun cibé orduithe is cuí leis an gcúirt a dhéanamh lena
ndéanfar foráil maidir le malairt ar phianbhreith
phríosúnachta i leith an chiontóra.”,

agus

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

“(4) San alt seo, folaíonn ‘príosúnacht’ coinneáil i
bhForas Naomh Pádraig nó i scoil choinneála leanaí.”.

4.—Leasaítear alt 4 den Phríomh-Acht—

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

“(1) Ní dhéanfaidh cúirt ordú seirbhíse pobail murar
comhlíonadh na coinníollacha seo a leanas:

(a) gur deimhin leis an gcúirt—

(i) tar éis breithniú a dhéanamh ar thosca an
chiontóra,

(ii) tar éis breithniú a dhéanamh ar an
tuarascáil mheasúnachta a d’ullmhaigh
oifigeach promhaidh de bhun iarrata faoi
alt 3(1B), agus

(iii) má mheasann an chúirt gur gá é, tar éis
éisteacht le fianaise ó oifigeach den sórt
sin,

gur duine oiriúnach an ciontóir le hobair faoin
ordú sin a dhéanamh agus gur féidir socruithe
a dhéanamh dó nó di leis an obair sin a
dhéanamh;

(b) gur thoiligh an ciontóir le hordú den sórt sin a
dhéanamh.”,

agus

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

“(c) go bhféadfaidh an chúirt, faoin Acht seo, an t-
ordú a athbhreithniú ar iarratas ón gciontóir nó
ó oifigeach iomchuí.”.

5.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in
ionad alt 6:

“6.—(1) Sonrófar in ordú seirbhíse pobail, más í an Chúirt
Dúiche a dhéanfaidh é, an dúiche chúirte dúiche (dá ngairtear
‘an dúiche chónaithe’ san Acht seo) nó, más í an Chúirt Chuarda
a dhéanfaidh é, an chuaird (dá ngairtear ‘an chuaird chónaithe’
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san Acht seo) ina gcónaíonn an ciontóir nó ina gcónóidh sé nó
sí fad a bheidh obair faoin ordú á déanamh aige nó aici.

(2) Cuirfidh an chúirt a dhéanfaidh ordú seirbhíse pobail dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) faoi deara go gcuirfear cóipeanna
deimhnithe den ordú—

(a) chuig an mbreitheamh den Chúirt Dúiche a bheidh
sannta don dúiche chónaithe, nó chuig an
mbreitheamh den Chúirt Chuarda a bheidh sannta
don chuaird chónaithe, de réir mar a bheidh, agus

(b) chuig Stiúrthóir na Seirbhíse Promhaidh agus
tabharfaidh sé nó sí, nó cuirfidh sé nó sí faoi deara
go dtabharfar, cóip den ordú don chiontóir.”.

6.—Leasaítear alt 7 den Phríomh-Acht—

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

“(a) tiocfaidh sé nó sí i láthair oifigigh iomchuí mar
a bheidh ordaithe dó nó di ó am go ham ag
Stiúrthóir na Seirbhíse Promhaidh, nó thar
ceann Stiúrthóir na Seirbhíse Promhaidh,”,

agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

“(5) Féadfaidh oifigeach promhaidh cion faoi fho-alt
(4) a ionchúiseamh.”.

7.—Leasaítear alt 8 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (1)(b), trí “an
ciontóir a athchur chuig suí den Chúirt Dúiche sa dúiche eile sin nó
chuig suí den chúirt eile sin” a chur in ionad “an ciontóir a athchur
chun na Cúirte Dúiche sa dúiche eile sin nó chun na cúirte eile sin”.

8.—Leasaítear alt 9 den Phríomh-Acht trí “don chúirt” a chur in
ionad “don Chúirt Dúiche”.

9.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in
ionad alt 10:

“10.—(1) I gcás go mbeidh ordú seirbhíse pobail i bhfeidhm
agus gur deimhin leis an gcúirt, ar iarratas ón gciontóir nó ó
oifigeach iomchuí, go bhfuil beartaithe ag an gciontóir a áit
chónaithe nó a háit chónaithe a athrú, nó gur athraigh sé nó sí
a áit chónaithe nó a háit chónaithe, ón dúiche chónaithe nó ón
gcuaird chónaithe, de réir mar a bheidh, go dtí dúiche chúirte
dúiche eile nó cuaird eile agus go bhfeictear don chúirt gur féidir
socruithe a dhéanamh sa dúiche chúirte dúiche eile sin nó sa
chuaird eile sin don chiontóir le hobair faoin ordú a dhéanamh,
féadfaidh an chúirt an t-ordú a leasú tríd an dúiche chúirte
dúiche eile nó an chuaird eile, de réir mar a bheidh, a chur in
ionad na dúiche cónaithe nó na cuarda cónaithe, de réir mar a
bheidh, agus measfar gurb í an dúiche chúirte dúiche nó an
chuaird arna hionadú amhlaidh an dúiche chónaithe nó an
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chuaird chónaithe, de réir mar a bheidh, chun críocha an
Achta seo.

(2) I gcás ina leasófar ordú seirbhíse pobail faoin alt seo,
cuirfidh an chúirt faoi deara go gcuirfear cóipeanna deimhnithe
den ordú arna leasú amhlaidh—

(a) chuig an mbreitheamh den Chúirt Dúiche a bheidh
sannta don dúiche chónaithe (arna leasú amhlaidh)
nó, de réir mar is cuí, chuig an mbreitheamh den
Chúirt Chuarda a bheidh sannta don chuaird
chónaithe (arna leasú amhlaidh), agus

(b) chuig Stiúrthóir na Seirbhíse Promhaidh agus
tabharfaidh sé nó sí, nó cuirfidh sé nó sí faoi deara
go dtabharfar, cóip den ordú don chiontóir.”.

10.—Leasaítear alt 11 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) I gcás go mbeidh ordú seirbhíse pobail i bhfeidhm agus
go bhfeictear don chúirt, ar iarratas ón gciontóir nó ó oifigeach
promhaidh, go mba chóir ar mhaithe leis an gceartas, agus ag
féachaint d’imthosca a tharla ó rinneadh an t-ordú, an t-ordú a
chúlghairm nó déileáil leis an gciontóir ar shlí éigin eile i ndáil
leis an gcion ar ina leith a rinneadh an t-ordú, féadfaidh an
chúirt—

(a) más í an chúirt sin a rinne an t-ordú, an t-ordú a
chúlghairm nó é a chúlghairm agus déileáil leis an
gciontóir maidir leis an gcion ar aon slí ar a bhféadfaí
déileáil leis nó léi dá mba rud é nach ndearnadh an
t-ordú, nó

(b) más cúirt i ndúiche chúirte dúiche nó i gcuaird seachas
an dúiche chónaithe nó an chuaird chónaithe, de réir
mar a bheidh, nó más cúirt eile a rinne an t-ordú, an
ciontóir a athchur chuig suí den Chúirt Dúiche sa
dúiche chúirte dúiche eile sin nó chuig suí den Chúirt
Chuarda sa chuaird eile sin, de réir mar a bheidh, nó
chuig suí den chúirt eile sin chun go ndéileálfar leis
nó léi de réir fho-alt (2).”.

11.—Leasaítear alt 12 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) An dlínse a dhílsítear don Chúirt Chuarda leis an Acht
seo—

(a) is é nó is í an breitheamh a bheidh sannta de thuras
na huaire don chuaird chónaithe a dhéanfaidh í a
fheidhmiú maidir le hiarratais faoi ailt 9, 10(1) agus
11(1), agus

(b) is é nó is í an breitheamh den chuaird ina ndearnadh
an t-ordú seirbhíse pobail a dhéanfaidh í a fheidhmiú
maidir le himeachtaí lena mbaineann alt 8(2) agus
11(2).”.
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12.—Leasaítear alt 13 den Phríomh-Acht trí “an chúirt” a chur in
ionad “an Chúirt Dúiche”.

13.—(1) Maidir leis na hoifigigh don Aire a bheidh sannta chun
feidhmeanna a chomhlíonadh sa chuid den Roinn Stáit a bhfuil an
tAire freagrach inti agus ar a dtugtaí an tSeirbhís Phromhaidh agus
Leasa de ghnáth roimh theacht i ngníomh don alt seo déanfar, an
dáta sin agus dá éis, an tSeirbhís Phromhaidh a thabhairt uirthi agus
déanfar aon tagairtí in aon achtachán do Sheirbhís Phromhaidh agus
Leasa na Roinne Stáit sin a fhorléiriú dá réir sin.

(2) Aon duine arna cheapadh nó arna ceapadh ag an Aire agus
ar a dtugtaí—

(a) oifigeach promhaidh,

(b) oifigeach leasa, nó

(c) oifigeach promhaidh agus leasa,

roimh theacht i ngníomh don alt seo déanfar, an dáta sin agus dá éis,
oifigeach promhaidh a thabhairt air nó uirthi agus déanfar tagairtí in
aon achtachán d’oifigeach dá dtagraítear i mír (a), (b) nó (c) a
fhorléiriú dá réir sin.

(3) Aon duine arna cheapadh nó arna ceapadh ag an Aire chun
an phoist ar a dtugtaí Stiúrthóir na Seirbhíse Promhaidh agus Leasa
roimh theacht i ngníomh don alt seo déanfar, an dáta sin agus dá éis,
Stiúrthóir na Seirbhíse Promhaidh a thabhairt air nó uirthi agus
déanfar tagairtí in aon achtachán do Stiúrthóir na Seirbhíse
Promhaidh agus Leasa a fhorléiriú dá réir sin.

(4) Measfar gur tháinig an t-alt seo i ngníomh an 19 Bealtaine
2006.

14.—(1) Féadfar an tAcht um Cheartas Coiriúil (Seirbhís Pobail)
(Leasú), 2011 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Cheartas Coiriúil (Seirbhís Pobail),
1983 agus 2011 a ghairm den Acht um Cheartas Coiriúil (Seirbhís
Pobail), 1983 agus den Acht seo le chéile.

(3) Tiocfaidh an tAcht seo, seachas alt 13, 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.


