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ACHT DO THOIRMEASC AR DHAOINE A GHABHANN DO
DHÉIRC A IARRAIDH DAOINE DEN PHOBAL A
CHIAPADH NÓ IMEAGLÚ A DHÉANAMH ORTHU; DO
THABHAIRT CUMHACHT DO CHOMHALTAÍ DEN
GHARDA SÍOCHÁNA ORDACHÁIN A THABHAIRT DO
DHAOINE ÉIRÍ AS DÉIRC A IARRAIDH, IN IMTHOSCA
ÁIRITHE; DO THOIRMEASC DAOINE EILE A
STIÚRADH NÓ A EAGRÚ CHUN DÉIRC A IARRAIDH;
AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A
BHAINEANN LEIS AN MÉID SIN.

[2 Feabhra, 2011]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—(1) San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1994” an tAcht um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí),
1994;

tá le “teaghais” an bhrí chéanna atá leis i gCuid II d’Acht 1994;

tá le “achtachán” an bhrí chéanna atá leis san Acht Léiriúcháin, 2005;

tá le “áit phríobháideach” an bhrí chéanna atá leis i gCuid II
d’Acht 1994.

(2) Chun críocha an Achta seo, iarrann duine déirc más rud é—

(a) go ndéanann sé nó sí, ach amháin de réir ceadúnais, ceada
nó údarú (cibé tuairisc atá air) arna dheonú le hachtachán
nó faoi achtachán, airgead nó earraí a iarraidh nó a
shireadh ar dhuine eile nó ar dhaoine eile, nó

(b) go ndéanann sé nó sí, le linn dó nó di a bheith in áit
phríobháideach gan toiliú úinéir nó áititheoir na háite
príobháidí, airgead nó earraí a iarraidh nó a shireadh ar
dhuine eile nó ar dhaoine eile.

2.—Maidir le duine—

(a) a chiapann aon duine nó daoine eile, nó a dhéanann
imeaglú, ionsaí nó bagairt ar aon duine nó daoine eile, nó
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Léiriú.

Cion.



A.2

Cumhacht comhalta
den Gharda
Síochána ordacháin
a thabhairt.
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(b) a chuireann cosc ar ghluaiseacht daoine nó feithiclí,

le linn dó nó di a bheith ag iarraidh déirce in aon áit, tá sé nó sí
ciontach i gcion agus dlitear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
de chuid aicme E nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná mí,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

3.—(1) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána a ordú do
dhuine atá ag iarraidh déirce in aon áit agus a gcreideann an
comhalta ina leith, ar fhorais réasúnacha, go bhfuil nó go raibh sé nó
sí ag gníomhú ar mhodh—

(a) ar cion é faoi alt 2, nó

(b) is bun le himní réasúnach maidir le sábháilteacht daoine
nó sábháilteacht maoine nó maidir le coimeád na
síochána poiblí,

éirí as bheith ag gníomhú ar an modh sin agus imeacht ó
chomharsanacht na háite sin ar mhodh ordúil síochánta.

(2) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána a ordú do dhuine
atá ag iarraidh déirce—

(a) ag an mbealach isteach chun teaghaise, nó gar dó,

(b) ag uathmheaisín bainc, nó gar dó,

(c) ag meaisín díola, nó gar dó, nó

(d) ag taisceadán oíche, nó gar dó,

éirí as déirc a iarraidh agus imeacht ó chomharsanacht na háite sin
ar mhodh ordúil síochánta.

(3) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána a ordú do dhuine
atá ag iarraidh déirce ag an mbealach isteach chun áitribh gnó, nó
gar dó, aon tráth a bhfuil an t-áitreabh sin ar oscailt chun gnó a
dhéanamh le daoine den phobal, éirí as déirc a iarraidh agus imeacht
ó chomharsanacht na háite sin ar mhodh ordúil síochánta, má tá
forais réasúnacha ag an gcomhalta chun a chreidiúint, mar gheall ar
iompar an duine nó mar gheall ar an líon daoine atá ag iarraidh
déirce ag an áitreabh nó gar dó, go bhfuil drogall á chur, nó gur dóigh
go gcuirfí drogall, ar dhaoine den phobal dul isteach san áitreabh.

(4) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána a ordú do dhuine
(seachas úinéir nó áititheoir na háite dá dtagraítear ina dhiaidh seo
san fho-alt seo) atá ag iarraidh déirce in áit phríobháideach éirí as
déirc a iarraidh agus imeacht ó chomharsanacht na háite sin ar
mhodh ordúil síochánta.

(5) Tá duine a sháraíonn ordachán faoin alt seo ciontach i gcion
agus dlitear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil de chuid aicme
E a chur air nó uirthi.

(6) Ar ordachán a thabhairt faoin alt seo, cuirfidh comhalta den
Gharda Síochána in iúl, i bhfriotal soiléir, don duine dá dtugtar an
t-ordachán go mbeidh sé nó sí ciontach i gcion má mhainníonn sé nó
sí déanamh de réir an ordacháin.
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(7) Ní chomhlíonfaidh comhalta den Gharda Síochána
feidhmeanna faoin alt seo le linn dó nó di a bheith i dteaghais mura
bhfuil sé nó sí sa teaghais le toiliú úinéir nó áititheoir na teaghaise.

(8) Ní oibreoidh an t-alt seo chun teorainn a chur le ceart úinéara
nó áititheora áite príobháidí ceangal a chur ar dhuine atá ag iarraidh
déirce ag an áit sin—

(a) éirí as déirc a iarraidh, nó

(b) imeacht ón áit sin.

(9) San alt seo—

ciallaíonn “uathmheaisín bainc” meaisín a dearadh chun a chumasú
do dhuine, trí chárta airgid, cárta creidmheasa nó cárta dochair a
úsáid—

(a) airgead a aistarraingt as cuntas nó airgead a thaisceadh i
gcuntas (lena n-áirítear cuntas bainc), nó

(b) idirbhearta airgeadais pearsanta eile a dhéanamh;

ciallaíonn “áitreabh gnó” áitreabh a úsáidtear de ghnáth—

(a) chun aon ghnóthas gairmiúil, tráchtála nó tionscail a
sheoladh, nó

(b) chun seirbhísí a sholáthar do dhaoine den phobal;

ciallaíonn “taisceadán oíche” feiste atá suite ar bhalla seachtrach
áitribh a áitíonn banc nó soláthraí seirbhísí airgeadais eile ar feiste í
ina bhféadfaidh custaiméirí de chuid an bhainc nó an tsoláthraí
seirbhísí airgeadais sin airgead, i cibé foirm, a thaisceadh nó ina
bhféadfar airgead, i cibé foirm, a thaisceadh thar ceann custaiméirí
den sórt sin;

ciallaíonn “meaisín díola” meaisín a dearadh chun a chumasú do
dhuine earraí nó seirbhísí a cheannach—

(a) trí chárta dochair nó cárta creidmheasa a úsáid, nó

(b) trí airgead, nó airíochtaí a úsáidtear in ionad airgid, a chur
sa mheaisín.

4.—(1) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána aon duine a
ghabháil gan bharántas i gcás drochamhras a bheith ar an gcomhalta,
ar fhorais réasúnacha, go ndearna an duine sin cion faoi alt 2 nó 3.

(2) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána a cheangal ar aon
duine, a bhfuil drochamhras ar an gcomhalta ina leith go ndearna sé
nó sí cion faoi alt 2 nó 3, a ainm nó a hainm agus an seoladh ag a
bhfuil cónaí air nó uirthi a chur in iúl don chomhalta.

(3) Aon duine—

(a) a mhainníonn nó a dhiúltaíonn ceanglas faoi fho-alt (2) a
chomhlíonadh, nó

(b) a dhéanann, i gcomhlíonadh airbheartaithe ceanglais den
sórt sin, faisnéis atá bréagach nó míthreorach i bponc
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Cumhacht gabhála.
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Is cion é iarraidh
déirce a stiúradh nó
a eagrú.

Is cion é beatha a
shaothrú trí fháltais
ó iarraidh déirce.

Leasú ar alt 247
d’Acht na Leanaí,
2001.
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ábhartha a sholáthar do chomhalta den Gharda
Síochána,

tá sé nó sí ciontach i gcion agus dlitear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil de chuid aicme E a chur air nó uirthi.

(4) Ní chomhlíonfaidh comhalta den Gharda Síochána
feidhmeanna faoi fho-alt (1) le linn dó nó di a bheith i dteaghais
mura bhfuil sé nó sí sa teaghais le toiliú úinéir nó áititheoir na
teaghaise.

(5) Chun críocha an ailt seo, tá cónaí ar dhuine ina phríomháit
chónaithe nó ina príomháit chónaithe nó, más rud é nach bhfuil aon
phríomháit chónaithe aige nó aici, ina ghnátháit chónaithe nó ina
gnátháit chónaithe nó, más rud é nach bhfuil aon ghnátháit chónaithe
aige nó aici, san áit a dtugann sé nó sí cuairt uirthi go rialta.

5.—(1) Aon duine—

(a) a rialaíonn nó a stiúrann gníomhartha duine eile chun
déirc a iarraidh,

(b) a eagraíonn duine eile chun déirc a iarraidh nó a bhfuil
baint ábhartha aige nó aici le heagrú duine eile chun déirc
a iarraidh,

(c) a chuireann iachall ar dhuine eile déirc a iarraidh, nó

(d) a chuireann faoi deara ar shlí eile go ndéanann duine eile
déirc a iarraidh,

tá sé nó sí ciontach i gcion.

(2) Maidir le duine atá ciontach i gcion faoin alt seo, dlitear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil de chuid aicme A
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €200,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

6.—Aon duine a shaothraíonn beatha, go hiomlán nó go páirteach,
trí fháltais ó iarraidh déirce ag duine eile agus ar duine é nó í, i ndáil
leis an duine eile sin, a dhéanann cion faoi alt 5 nó a chabhraíonn nó
a neartaíonn cion den sórt sin a dhéanamh, tá sé nó sí ciontach i
gcion agus dlitear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil de chuid
aicme A nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi.

7.—(1) Leasaítear alt 247 d’Acht 2001—

(a) i mír (a) d’fho-alt (3), trí “€750” a chur in ionad “£250”,
agus

(b) i mír (b) den fho-alt sin, trí “€1,500” a chur in ionad
“£500”.
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(2) Is ailt i dteannta, agus ní ailt in ionad, alt 247 d’Acht 2001 ailt
5 agus 6.

(3) San alt seo, ciallaíonn “Acht 2001” Acht na Leanaí, 2001.

8.—(1) Féadfar an tAcht um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí), 2011,
a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí),
1994 go 2011, a ghairm de na hAchtanna um Cheartas Coiriúil (Ord
Poiblí), 1994 agus 2003, agus den Acht seo le chéile.

7

A.7

Gearrtheideal agus
comhlua.


