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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hILPHARDÚN
AGUS, DE RÉIR MAR IS CUÍ, DÍOLÚINE Ó
IONCHÚISEAMH, A DHEONÚ DO NA COMHALTAÍ SIN
DE NA FÓRSAÍ COSANTA A D’FHÓIN LE FÓRSAÍ
(LENA nÁIRÍTEAR FÓRSAÍ ARMTHA DE CHUID TÍRE)
A BHÍ AG TROID AR THAOBH NA
gCOMHGHUAILLITHE I RITH AN DARA COGADH
DOMHANDA AGUS AR CHIONTAIGH BINSE MÍLEATA
IAD INA DHIAIDH SIN AS TRÉIGEAN NÓ AS A
BHEITH AS LÁTHAIR GAN CHEAD, NÓ AR DLÍODH
NÓ A nDLITEAR FÓS IAD A IONCHÚISEAMH MAR
GHEALL AR THRÉIGEAN NÓ A BHEITH AS LÁTHAIR
GAN CHEAD, NÓ AR DÍFHOSTAÍODH IAD AS NA
FÓRSAÍ COSANTA DE BHUN FHORÁLACHA AN
ORDAITHE CUMHACHTA PRÁINNE (UIMH. 362), 1945
(R. AGUS O. R. 1945. UIMH. 198); AGUS DO DHÉANAMH
SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[14 Bealtaine 2013]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1923” an tAcht Fórsaí Cosanta (Forálacha
Sealadacha), 1923;

ciallaíonn “taobh na gComhghuaillithe” na tíortha agus na fórsaí a
bhí ag cur i gcoinne na Gearmáine, na hIodáile agus na Seapáine
agus tíortha eile (a dtugtar cumhachtaí na hAise de thuairisc orthu
go coitianta) sa Dara Cogadh Domhanda;

ciallaíonn “a bheith as láthair gan chead” aon chion dá dtagraítear i
bhfo-alt (1), (2) nó (3) d’alt 45 d’Acht 1923;

tá le “Fórsaí Cosanta” an bhrí a shanntar dó le hOrdú 1945;

ciallaíonn “tréigean” an cion dá dtagraítear i mír (a) d’fho-alt (1)
d’alt 42 d’Acht 1923;

ciallaíonn “Aire” an tAire Cosanta;
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Léiriú.



A.1

Ilphardún do
thréigtheoirí agus
dóibh seo a bhí as
láthair gan chead in
imthosca áirithe.

Díolúine ó
ionchúiseamh do
thréigtheoirí agus
dóibh seo a bhí as
láthair gan chead in
imthosca áirithe.

Teorainn an Achta.
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ciallaíonn “Ordú 1945” an tOrdú Cumhachta Práinne (Uimh. 362),
1945 (R. & O.R. 1945. Uimh. 198), agus folaíonn sé na forálacha
sin d’alt 13 den Acht Fórsaí Cosanta (Forála Sealadacha), 1946 a
bhaineann leis an Ordú sin;

forléireofar “duine iomchuí” de réir alt 2;

ciallaíonn “an Dara Cogadh Domhanda” an cogadh a dtugtar an
t-ainm sin go coitianta air a fearadh idir na blianta 1939 agus 1945.

2.—(1) Aon duine iomchuí—

(a) a briseadh as na Fórsaí Cosanta de bhua Airteagal 3
d’Ordú 1945,

(b) a ciontaíodh as tréigean nó as a bheith as láthair gan
chead, nó

(c) ar dlíodh nó a ndlitear é nó í a ionchúiseamh mar gheall ar
thréigean nó mar gheall ar a bheith as láthair gan chead,

deonaítear ilphardún dó nó di.

(2) San alt seo—

ciallaíonn “ilphardún”, i ndáil le gach duine iomchuí—

(a) aitheantas go meastar anois gur caitheadh go ró-dhian leis
nó léi de dhroim é nó í do dhéanamh tréigin nó do bheith
as láthair gan chead,

(b) leithscéal as caitheamh leis nó léi ar an tslí sin,

(c) admháil gur in imthosca ar leith an Dara Cogadh
Domhanda a rinneadh an tréigean agus a bhíothas as
láthair gan chead, agus

(d) saoradh i leith na ngníomhartha sin;

ciallaíonn “duine iomchuí” comhalta de na Fórsaí Cosanta a rinne
tréigean nó a bhí as láthair gan chead le linn an Dara Cogadh
Domhanda agus a d’fhóin dá éis sin le fórsaí (lena n-áirítear fórsaí
armtha de chuid tíre) a bhí ag troid ar thaobh na gComhghuaillithe
sa chogadh sin.

3.—Ní dhéanfar imeachtaí mar gheall ar thréigean nó mar gheall
ar a bheith as láthair gan chead a thionscnamh i gcoinne duine
iomchuí.

4.—(1) Ní oibreoidh an tAcht seo—

(a) chun aon cheart a thabhairt d’aon duine,

(b) chun aon chúis chaingne a chruthú, ná

(c) chun aon dliteanas a fhorchur ar an Stát ná ar aon duine.
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(2) Ní bheidh an éifeacht le Cuid 2 a bheadh le pardún faoi

Airteagal 13.6 den Bhunreacht.

5.—Féadfar an tAcht Fórsaí Cosanta (Ilphardún agus Díolúine
maidir leis an Dara Cogadh Domhanda), 2013 a ghairm den Acht
seo.
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Gearrtheideal.


