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ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHT D’FHORÁLACHA
ÁIRITHE DE THREOIR 2011/36/AE AN 5 AIBREÁN 2011
Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN
gCOMHAIRLE1 MAIDIR LE GÁINNEÁIL AR DHAOINE
A CHOSC AGUS A CHOMHRAC AGUS ÍOSPARTAIGH
NA GÁINNEÁLA A CHOSAINT, AGUS D’IONADÚ
CHREATCHINNEADH 2002/629/CGB ÓN gCOMHAIRLE;
CHUN NA gCRÍOCH SIN AGUS CHUN CRÍOCH EILE DO
LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN ACHTA UM AN DLÍ
COIRIÚIL (GÁINNEÁIL AR DHAOINE), 2008, AN
ACHTA UM GHÁINNEÁIL AR LEANAÍ AGUS
PORNAGRAFAÍOCHT LEANAÍ, 1998 AGUS AN ACHTA
UM FHIANAISE CHOIRIÚIL, 1992; AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[9 Iúil 2013]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—Leasaítear alt 1 den Acht um an Dlí Coiriúil (Gáinneáil ar
Dhaoine), 2008—

(a) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
“teacht i dtír”:

“ciallaíonn ‘teacht i dtír’—

(a) teacht i dtír ar shaothar,

(b) teacht i dtír gnéasach,

(c) teacht i dtír arb éard é orgán amháin nó níos mó
de chuid duine a bhaint, nó

(d) teacht i dtír arb éard é tabhairt ar dhuine
gabháil—

1IO Uimh. L101 an 15.4.2011, lch. 1
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(i) do ghníomhaíocht ar cion é agus a ngabhtar
di ar mhaithe le gnóchan airgeadais nó arb
intuigthe uaithi go ngabhtar di ar mhaithe
le gnóchan airgeadais, nó

(ii) do ghníomhaíocht in áit seachas an Stát—

(I) ar cion é faoi dhlí na háite sin agus ar
chion é dá ndéanfaí sa Stát í, agus

(II) a ngabhtar di ar mhaithe le gnóchan
airgeadais nó arb intuigthe uaithi go
ngabhtar di ar mhaithe le gnóchan
airgeadais;”,

(b) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
“teacht i dtír ar shaothar”:

“ciallaíonn ‘teacht i dtír ar shaothar’, i ndáil le duine (lena
n-áirítear leanbh)—

(a) an duine a chur ag déanamh saothar éigeantach
(lena n-áirítear a thabhairt air nó uirthi déirc
a iarraidh),

(b) a thabhairt ar an duine seirbhísí a thabhairt do
dhuine eile, nó

(c) daor a dhéanamh den duine nó é nó í a chur
faoi dhaoirse nó i riocht nó i staid den
tsamhail chéanna;”,

agus

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

“tá le ‘déirc a iarraidh’ an bhrí chéanna atá leis in alt 1(2)
den Acht um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí), 2011;

ciallaíonn ‘saothar éigeantach’ obair nó seirbhís a éilítear
ar dhuine faoi bhagairt aon phionóis agus nár thairg an
duine é féin nó í féin go saorálach lena haghaidh, ach ní
fholóidh sé aon cheann díobh seo a leanas:

(a) obair nó seirbhís a éilítear de bhua dlíthe a
bhaineann le seirbhís mhíleata éigeantach le
haghaidh obair de chineál míleata amháin;

(b) obair nó seirbhís is cuid de ghnáthoibleagáidí
sibhialta saoránach tíre lánfhéinrialaithí;

(c) obair nó seirbhís a éilítear ar dhuine de dhroim
ciontú i gcúirt dlí más rud é—

(i) go ndéantar an obair nó an tseirbhís a chur
i gcrích faoi mhaoirsiú agus faoi rialú
údaráis phoiblí, agus

(ii) nach ndéantar an duine a ligean ar fostú le
duine nach údarás poiblí ná an duine a
chur faoina réir ag duine nach údarás
poiblí;
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(d) obair nó seirbhís a éilítear i gcás éigeandáil a
dhéanann, nó a d’fhéadfadh, beatha nó dea-
bhail an phobail go léir nó cuid de a chur i
mbaol, lena n-áirítear cogadh, dóiteán, tuile,
gorta, crith talún, galair dhásachtacha
eipidéimeacha nó eipeasótacha, nó ionradh ag
loitmhíola is ainmhithe nó feithidí nó
loitmhíola glasraí;

(e) mionseirbhís chomhchoiteann de chineál ar
féidir a mheas, ós rud é go ndéanann daoine
den phobal í a chur i gcrích ar mhaithe le leas
díreach an phobail, gur gnáthoibleagáid
shibhialta í is dualgas ar dhaoine den phobal,
agus i gcás ina bhfuil sé de cheart ag daoine
den phobal, nó ag a n-ionadaithe díreacha, go
rachfar i gcomhairle leo i ndáil leis an ngá atá
leis an tseirbhís sin;”.

2.—Leasaítear an tAcht um an Dlí Coiriúil (Gáinneáil ar
Dhaoine), 2008 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 4:

“Toisc
thromúcháin:
cionta faoi alt
2 nó 4 arna
ndéanamh ag
oifigeach
poiblí le linn
dualgais a
chomhlíonadh.

4A.—(1) I gcás go mbeidh cúirt ag cinneadh na
pianbhreithe a bheidh le forchur ar dhuine mar
gheall ar chion faoi alt 2 nó 4, measfar, chun an
phianbhreith a chinneadh, gur tromú ar an gcion
é go ndearna oifigeach poiblí an cion le linn dó nó
di a dhualgais nó a dualgais mar oifigeach poiblí
den sórt sin a chomhlíonadh.

(2) Dá réir sin, déanfaidh an chúirt (ach amháin
i gcás gur pianbhreith príosúnachta saoil an
phianbhreith mar gheall ar an gcion nó i gcás go
measfaidh an chúirt go bhfuil imthosca
eisceachtúla ann chun gur chóir don chúirt gan é
a dhéanamh) pianbhreith a fhorchur is mó ná an
phianbhreith a d’fhorchuirfí d’éagmais toisc den
sórt sin.

(3) Ní mó an phianbhreith a fhorchuirfear ná
an phianbhreith uasta is incheadaithe mar gheall
ar an gcion.

(4) San alt seo—

forléireofar ‘comhlacht poiblí’ de réir an Achta um
Eitic in Oifigí Poiblí, 1995;

ciallaíonn ‘oifigeach poiblí’ oifigeach nó fostaí de
chuid comhlachta phoiblí.”.

3.—Leasaítear an tAcht um Gháinneáil ar Leanaí agus
Pornagrafaíocht Leanaí, 1998 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh alt 3:
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“Toisc
thromúcháin:
cionta áirithe
faoi alt 3 arna
ndéanamh ag
oifigeach
poiblí le linn
dualgais a
chomhlíonadh.

3A.—(1) I gcás go mbeidh cúirt ag cinneadh na
pianbhreithe a bheidh le forchur ar dhuine mar
gheall ar chion faoi alt 3 (seachas cion faoi fho-
alt (2A) nó (2B) den alt sin), measfar, chun an
phianbhreith a chinneadh, gur tromú ar an gcion
é go ndearna oifigeach poiblí an cion le linn dó nó
di a dhualgais nó a dualgais mar oifigeach poiblí
den sórt sin a chomhlíonadh.

(2) Dá réir sin, déanfaidh an chúirt (ach amháin
i gcás gur pianbhreith príosúnachta saoil an
phianbhreith mar gheall ar an gcion nó i gcás go
measfaidh an chúirt go bhfuil imthosca
eisceachtúla ann chun gur chóir don chúirt gan é
a dhéanamh) pianbhreith a fhorchur is mó ná an
phianbhreith a d’fhorchuirfí d’éagmais toisc den
sórt sin.

(3) Ní mó an phianbhreith a fhorchuirfear ná
an phianbhreith uasta is incheadaithe mar gheall
ar an gcion.

(4) San alt seo—

forléireofar ‘comhlacht poiblí’ de réir an Achta um
Eitic in Oifigí Poiblí, 1995;

ciallaíonn ‘oifigeach poiblí’ oifigeach nó fostaí de
chuid comhlachta phoiblí.”.

4.—Leasaítear an tAcht um Fhianaise Choiriúil, 1992—

(a) in alt 15—

(i) i bhfo-alt (1), trí na míreanna seo a leanas a chur in
ionad mhíreanna (a), (b) agus (c)—

“(a) faoi Chuid IA den Acht um Nós Imeachta
Coiriúil, 1967, go dtoileoidh an
t-ionchúisitheoir le duine cúisithe, atá
cúisithe i gcion lena mbaineann an Chuid
seo, a chur ar aghaidh chun trialach,

(b) go bhfuil an duine a líomhnaítear go
ndearnadh an cion ina leith, nó go bhfuil
duine a rinne fístaifeadadh faoi alt
16(1)(b)(ii), faoi bhun 18 mbliana d’aois
an dáta a thabharfar toiliú leis an gcúisí a
chur ar aghaidh chun trialach, agus

(c) go mbeartaítear fístaifeadadh de ráiteas a
rinne an duine lena mbaineann le linn
agallaimh arna lua in alt 16(1)(b) a
thabhairt i bhfianaise de bhun an ailt sin,”,

agus

(ii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt
(2):
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“(2) Féadfaidh an breitheamh a bheidh ag
éisteacht iarratais faoi alt 4E den Acht um Nós
Imeachta Coiriúil, 1967 aon ráiteas a rinne duine i
bhfístaifeadadh a luaitear in alt 16(1)(b) i ndáil le cion
a bhreithniú má tá an duine ar fáil lena chroscheistiú
nó lena croscheistiú ar an iarratas a éisteacht.”,

(b) in alt 16(1), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír
(b):

“(b) maidir le fístaifeadadh d’aon ráiteas arna
dhéanamh le linn agallamh le comhalta den
Gharda Síochána nó aon duine eile atá inniúil
chun na críche—

(i) ag duine atá faoi bhun 14 bliana d’aois (ar
duine é nó í a líomhnaítear go ndearnadh
cion den sórt sin ina leith), nó

(ii) ag duine atá faoi bhun 18 mbliana d’aois (is
duine seachas an cúisí) i ndáil le cion—

(I) faoi alt 3(1), (2) nó (3) den Acht um
Gháinneáil ar Leanaí agus
Pornagrafaíocht Leanaí, 1998, nó

(II) faoi alt 2, 4 nó 7 den Acht um an Dlí
Coiriúil (Gáinneáil ar Dhaoine),
2008,”,

agus

(c) in alt 19, trí “16(1)(a) agus (b)(ii) do dhuine atá faoi bhun
18 mbliana d’aois agus an tagairt in alt 16(1)(b)(i)” a chur
in ionad “16(1)(a) do dhuine atá faoi bhun 18 mbliana
d’aois agus an tagairt in alt 16(1)(b)”.

5.—(1) Féadfar an tAcht um an Dlí Coiriúil (Gáinneáil ar
Dhaoine) (Leasú), 2013 a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh mí amháin tar éis a rite.
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