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Acht do dhéanamh socrú maidir le héifeacht ciontuithe coiriúla áirithe a theorannú in
imthosca áirithe agus i ndiaidh tréimhsí ama áirithe; do leasú an Achta um an mBiúró
Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta), 2012 agus Acht an Gharda
Síochána, 2005; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

[11 Feabhra 2016]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal, comhlua, forléiriú agus tosach feidhme

1. (1) Féadfar an tAcht um Cheartas Coiriúil (Ciontuithe Spíonta agus Nochtadh Áirithe),
2016 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus
Daoine Soghonta), 2012 go 2016 a ghairm den Acht um an mBiúró Náisiúnta
Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta), 2012 agus de Chuid 3, le chéile,
agus forléireofar le chéile iad mar aon Acht amháin.

(3) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire le
hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríoch nó foráil áirithe agus
féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh
forálacha éagsúla.

Míniú

2. San Acht seo, ciallaíonn “Aire” an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

Caiteachais

3. Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a
cheadóidh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe é, as airgead a sholáthróidh
an tOireachtas.
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CUID 2

Ciontuithe Spíonta

Léiriú

4. (1) Sa Chuid seo—

ciallaíonn “leanbh” duine atá faoi bhun 18 mbliana d’aois;

tá le “ordú seirbhíse pobail” an bhrí a shanntar dó le halt 3 den Acht um Cheartas Coiriúil
(Seirbhís Pobail), 1983;

ciallaíonn “ciontú”, i ndáil le duine, cúirt do chiontú an duine i gcion nó, i gcás achomhairc
(cibé acu i gcoinne ciontú nó pianbhreithe, nó ina gcoinne araon), cúirt do dhéanamh
cinneadh críochnaitheach ar an achomharc nó an t-achomharc a tharraingt siar;

ciallaíonn “cúirt” aon chúirt sa Stát a fheidhmíonn dlínse choiriúil nó shibhialta agus
folaíonn sé Cúirt Choiriúil Speisialta ach ní fholaíonn sé armchúirt;

ciallaíonn “pianbhreith choimeádta”, i ndáil le duine a chiontaítear i gcion, aon
phianbhreith phríosúnachta arna forchur ag an gCúirt Dúiche nó pianbhreith
phríosúnachta ar feadh téarma 12 mhí nó téarma is giorra ná sin arna forchur ag aon
chúirt eile ar an duine i leith an chiona (cibé acu a dhéantar nó nach ndéantar fíneáil a
fhorchur ar an duine freisin i leith an chiona) agus folaíonn sé—

(a) pianbhreith a fhorchuirtear i gcomhthráth le pianbhreith phríosúnachta eile nó
pianbhreitheanna príosúnachta eile ar choinníoll gur pianbhreith 12 mhí nó
pianbhreith is giorra ná sin an ceann is faide de na pianbhreitheanna,

(b) pianbhreith a fhorchuirtear go comhleanúnach le pianbhreith phríosúnachta eile
nó pianbhreitheanna príosúnachta eile ar choinníoll gur tréimhse 12 mhí nó
tréimhse is giorra ná sin tréimhse iomlán na príosúnachta,

(c) pianbhreith phríosúnachta ar feadh téarma 12 mhí nó téarma is giorra ná sin, a
bhfionraítear forghníomhú cuid di ar feadh tréimhse arna sonrú ag an gcúirt,

(d) pianbhreith phríosúnachta ar feadh téarma 12 mhí nó téarma is giorra ná sin, a
bhfionraítear forghníomhú cuid di ar feadh tréimhse arna sonrú ag an gcúirt ach
a ndéanann an chúirt an fhionraí sin a chúlghairm go hiomlán nó go páirteach
ina dhiaidh sin,

(e) pianbhreith phríosúnachta ar feadh téarma 12 mhí nó téarma is giorra ná sin, a
bhfionraítear forghníomhú an iomláin di ar feadh tréimhse arna sonrú ag an
gcúirt ach a ndéanann an chúirt an fhionraí sin a chúlghairm go hiomlán nó go
páirteach ina dhiaidh sin, nó

(f) pianbhreith phríosúnachta ar feadh téarma 12 mhí nó téarma is giorra ná sin a
fhorchuirtear ar an duine i ndáil leis an gcion tar éis ordú seirbhíse pobail i leith
an chiona a chúlghairm faoi alt 8 nó 11, de réir mar a bheidh, den Acht um
Cheartas Coiriúil (Seirbhís Pobail), 1983;
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ciallaíonn “dáta éifeachtach an chiontaithe” an dáta a thagann pianbhreith choimeádta nó
pianbhreith neamhchoimeádta, de réir mar a bheidh, i ngníomh de réir ordú na cúirte
lena mbaineann;

ciallaíonn “pianbhreith eisiata” pianbhreith arna forchur ag cúirt, seachas an Chúirt
Dúiche—

(a) is pianbhreith phríosúnachta ar feadh téarma is faide ná 12 mhí mura pianbhreith
a shonraítear i mír (a) den mhíniú ar “pianbhreith neamhchoimeádta” í,

(b) i leith cion a bhforchoimeádtar le dlí é a thriail sa Phríomh-Chúirt Choiriúil, nó

(c) i leith cion gnéasach;

ciallaíonn “pianbhreith neamhchoimeádta”, i ndáil le duine a chiontaítear i gcion,
pianbhreith arna forchur ag cúirt ar an duine i leith ciona nach pianbhreith choimeádta í
agus nach pianbhreith í i dteannta pianbhreith choimeádta agus folaíonn sé—

(a) pianbhreith phríosúnachta ar feadh téarma 2 bhliain nó téarma is giorra ná sin,
a bhfionraítear forghníomhú an iomláin di ar feadh tréimhse arna sonrú ag an
gcúirt agus nach ndéanann an chúirt an fhionraí sin a chúlghairm go hiomlán nó
go páirteach ina dhiaidh sin,

(b) fíneáil,

(c) ordú faoi alt 1(2) den Probation of Offenders Act, 1907,

(d) ordú seirbhíse pobail arna dhéanamh ag cúirt—

(i) nach gcúlghairtear, nó

(ii) nach gcuirtear pianbhreith choimeádta ina ionad má chúlghairtear é faoi alt
8 nó 11, de réir mar a bheidh, den Acht um Cheartas Coiriúil (Seirbhís
Pobail), 1983,

nó

(e) ordú srianta gluaiseachta arna dhéanamh faoi alt 101 den Acht um Cheartas
Coiriúil, 2006;

ciallaíonn “pianbhreith iomchuí” pianbhreith choimeádta nó pianbhreith
neamhchoimeádta nó iad araon, de réir mar a bheidh;

forléireofar “cion gnéasach” de réir Sceideal 1;

forléireofar “ciontú spíonta” de réir alt 5;

folaíonn “stát”, i ndáil le stát seachas an Stát, críoch, cibé acu sa stát nó lasmuigh de, a
bhfuil an stát nó rialtas an stáit freagrach go hiomlán nó go páirteach as a caidreamh
eachtrach agus forléireofar tagairtí do stát mar thagairtí a fholaíonn tagairtí d’fhoroinn de
chuid rialtas an stáit nó d’eintiteas náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil de chuid an stáit.

(2) Chun críocha na Coda seo, is imthosca atá coimhdeach le ciontú na himthosca seo
a leanas:
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(a) an cion is ábhar don chiontú;

(b) an t-iompar arb é an cion sin é;

(c) aon phróiseas nó imeachtaí roimh an gciontú;

(d) aon phionós a fhorchuirtear i leith an chiona is ábhar don chiontú;

(e) aon imeachtaí (cibé acu ar mhodh achomhairc nó ar shlí eile) chun an ciontú nó
an pionós a fhorchuirtear ina leith a athbhreithniú;

(f) aon ní a dhéantar de bhun aon ordú arna dhéanamh i dtaca leis an gciontú nó
dá thoradh nó a théitear faoi i gcomhlíonadh an chéanna.

(3) Chun críocha na Coda seo, maidir le ciontú duine ag an gCúirt Dúiche—

(a) a ndéanfaidh an duine achomharc ina choinne chuig an gCúirt Chuarda, agus

(b) a dhaingneoidh nó a athróidh an Chúirt Chuarda,

déileálfar leis, arna dhaingniú nó arna athrú amhlaidh ag an gCúirt Chuarda, amhail is dá
mba chiontú arna fhorchur ag an gCúirt Dúiche é.

Ciontuithe a bhféadfar a mheas gur ciontuithe spíonta iad in imthosca áirithe

5. (1) I gcás go gciontófar duine i gcion, cibé acu roimh thosach feidhme na Coda seo nó
dá éis, agus go gcomhlíonfar na coinníollacha a shonraítear i bhfo-alt (2), ansin, faoi
réir forálacha den Chuid seo, féadfar a mheas gur ciontú spíonta an ciontú.

(2) Is iad seo a leanas na coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-alt (1), eadhon:

(a) beidh an duine ina dhuine nádúrtha nó ina duine nádúrtha agus beidh 18 mbliana
d’aois slánaithe aige nó aici dáta déanta an chiona is ábhar don chiontú lena
mbaineann;

(b) beidh 7 mbliana ar a laghad caite ó dháta éifeachtach an chiontaithe;

(c) ní pianbhreith eisiata an phianbhreith arna forchur ag an gcúirt i leith an
chiontaithe;

(d) beidh an duine tar éis aon phianbhreith arna forchur ag an gcúirt nó aon ordú
arna dhéanamh ag an gcúirt le linn di déileáil leis an duine i leith an chiontaithe
lena mbaineann, a chur isteach, nó dul fúithi nó faoi nó í nó é a chomhlíonadh
ar shlí eile.

(3) Faoi réir fho-alt (5), ní fhéadfar a mheas gur ciontú spíonta níos mó ná aon chiontú
amháin agus i gcás go mbeidh níos mó ná aon chiontú amháin ar dhuine, ní bheidh
feidhm ag an alt seo maidir leis an duine sin.

(4) Más rud é, in aon imeachtaí os comhair cúirte, go gciontófar duine in 2 chion nó
níos mó a dhéantar go comhuaineach nó a eascraíonn as an teagmhas céanna, agus
go ndéanfaidh an chúirt, le linn di pianbhreith a chur ar an duine, níos mó ná aon
phianbhreith iomchuí amháin a fhorchur i leith na gcionta sin, measfar gur aon
chiontú aonair amháin na ciontuithe.
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(5) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (3) maidir le pianbhreith iomchuí arna forchur ag an
gCúirt Dúiche ar dhuine i leith cion—

(a) faoi na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre, 1961 go 2015, seachas alt 53 den
Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1961,

(b) faoi alt 37A den Acht Deochanna Meisciúla, 1988, nó

(c) faoi alt 4, 5, 6, 7, 8, 8A(4) nó 9 den Acht um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí), 1994.

An éifeacht ghinearálta a bheidh le ciontú spíonta

6. (1) Faoi réir fhorálacha na Coda seo, i gcás go mbeidh ciontú ar dhuine a measfar, de
réir na Coda seo, gur ciontú spíonta é, ní cheanglófar air nó uirthi—

(a) le haon riail dlí, nó

(b) le forálacha aon chomhaontaithe nó comhshocraíochta a airbheartaíonn a
cheangal ar an duine an ciontú nó aon imthosca atá coimhdeach leis an gciontú
a nochtadh,

an ciontú sin nó na himthosca atá coimhdeach leis a nochtadh.

(2) Más rud é, ar shlí seachas os comhair cúirte, go gcuirfear ceist ar dhuine trína
n-airbheartaítear faisnéis a lorg i ndáil le ciontuithe an duine roimhe sin nó i ndáil
leis na himthosca atá coimhdeach leo agus go bhfuil ciontú ar an duine a measfar,
de réir na Coda seo, gur ciontú spíonta é, ansin, faoi réir fhorálacha na Coda seo—

(a) measfar nach mbaineann an cheist leis an gciontú spíonta agus féadfaidh an duine
freagairt dá réir sin, agus

(b) ní thabhóidh an duine aon dliteanas ná ní dhéanfar dochar faoin dlí dó nó di
thairis sin toisc nár nocht sé nó sí an ciontú spíonta nó na himthosca atá
coimhdeach leis an gciontú sin.

An éifeacht ghinearálta a bheidh le ciontú spíonta — imeachtaí cúirte

7. (1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), in aon imeachtaí os comhair cúirte—

(a) maidir le duine ar a bhfuil ciontú a measfar, de réir na Coda seo, gur ciontú
spíonta é, ní bheidh aon fhianaise inghlactha chun a thaispeáint go ndearna sé
nó sí cion is ábhar don chiontú spíonta, nó gur cúisíodh nó gur ionchúisíodh nó
gur ciontaíodh é nó í i gcion den sórt sin nó gur cuireadh pianbhreith air nó uirthi
i leith cion den sórt sin, ná

(b) ní chuirfear aon cheist in aon imeachtaí den sórt sin agus má chuirtear, ní
cheanglófar ar an duine aon cheist a fhreagairt a bhaineann lena shaol nó lena
saol roimhe sin nach féidir a fhreagairt gan an ciontú spíonta nó na himthosca
atá coimhdeach leis an gciontú sin a nochtadh.

(2) D’ainneoin fho-alt (1), féadfaidh cúirt, in aon imeachtaí os a comhair agus ag aon
chéim le linn na n-imeachtaí sin, fianaise a ghlacadh nó a éileamh a bhaineann le
ciontú spíonta duine nó leis na himthosca atá coimhdeach leis más deimhin leis an
gcúirt sna himthosca go léir nach féidir an ceartas a dhéanamh ach amháin tríd an
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bhfianaise lena mbaineann a ghlacadh nó a éileamh amhlaidh ach, i gcás go nglacfar
nó go n-éileofar fianaise den sórt sin, féadfaidh an chúirt cibé orduithe a dhéanamh
a mheasfaidh an chúirt is gá chun foilsiú na fianaise sin a chosc nó a shrianadh.

(3) Ní dhéanfaidh aon ní sa Chuid seo difear do chinneadh aon saincheiste, ná ní
choiscfidh aon ní sa Chuid seo aon fhianaise a ghlacadh nó a éileamh, a bhaineann
le ciontú spíonta duine nó leis na himthosca atá coimhdeach leis an gciontú—

(a) in aon imeachtaí coiriúla os comhair cúirte, lena n-áirítear aon achomharc nó
iarratas eile a bhaineann leis na himeachtaí sin inar páirtí an duine sna
himeachtaí,

(b) in aon imeachtaí a bhaineann le huchtáil, caomhnóireacht nó coimeád linbh, nó
le rochtain ar leanbh, lena n-áirítear imeachtaí faoi na hAchtanna um Chúram
Leanaí, 1991 go 2015,

(c) in aon imeachtaí a bhaineann le haon duine do sholáthar cóiríochta, cúraim,
oiliúna nó oideachais le haghaidh linbh,

(d) in aon imeachtaí a bhaineann le haon duine do sholáthar cóiríochta, cúraim,
oiliúna nó oideachais le haghaidh duine soghonta,

(e) in aon imeachtaí faoi alt 21 den Acht fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais,
2009, nó

(f) in aon imeachtaí inar páirtí nó finné an duine, más rud é, ar an ócáid a mbeidh
an tsaincheist nó glacadh nó éileamh na fianaise le cinneadh, go dtoilíonn sé nó
sí le cinneadh na saincheiste nó, de réir mar is cuí, le glacadh nó le héileamh na
fianaise a bhaineann lena chiontú spíonta nó lena ciontú spíonta nó leis na
himthosca atá coimhdeach leis an gciontú, de réir mar a bheidh.

Teorainn le halt 6

8. (1) Ní bheidh feidhm ag alt 6 i gcás go gcuirfear ceanglas ar dhuine aon chiontuithe
roimhe sin nó na himthosca atá coimhdeach leo a nochtadh—

(a) in aon agallamh a chuirfidh comhalta den Gharda Síochána ar an duine tar éis
an duine sin a ghabháil i dtaca le cion a imscrúdú,

(b) maidir le hiarratas ón duine—

(i) chun teacht isteach sa Stát, chun bheith sa Stát nó chun fanacht sa Stát, nó

(ii) ar shaoránacht Éireann,

nó

(c) maidir le haon iarratas de bhun Chuid 3 den Acht um Athchóiriú an Bhainc
Ceannais, 2010 nó maidir le haon imscrúdú faoin gCuid sin.

(2) Aon duine a chiontófar i gcalaois, i meabhlaireacht nó i mímhacántacht i leith
éileamh faoi pholasaí árachais nó faoi pholasaí árachais saoil, ní shaorfar é nó í faoi
alt 6 ó aon chiontú den sórt sin a nochtadh ar aon togra nó foirm árachais nó ar aon
togra nó foirm árachais saoil, de réir mar a bheidh.
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(3) Ní dhéanfaidh aon ní sa Chuid seo difear do na nithe seo a leanas—

(a) forfheidhmiú le haon phróiseas nó imeachtaí i leith aon fhíneáil nó suim eile a
mheasfar a bheith iníoctha ag duine i leith ciontú, nó arna forchur ar dhuine i
leith ciontú, a measfar, má tá feidhm ag ceanglais na Coda seo agus má
chomhlíontar iad, gur ciontú spíonta é,

(b) eisiúint aon phróisis chun críche imeachtaí i leith aon sárú ar choinníoll nó ar
cheanglas a bhaineann le pianbhreith arna forchur i leith ciontú a measfar, má tá
feidhm ag ceanglais na Coda seo agus má chomhlíontar iad, gur ciontú spíonta
é, nó

(c) oibriú achtacháin faoina bhfuil duine, de dhroim aon chiontú, ar shlí seachas ar
mhodh pianbhreithe, faoi réir aon dícháiliú, míchumas, toirmeasc nó pionós eile
nó aon cheanglas clárúcháin, cibé acu a shíneann nó nach síneann tréimhse an
chéanna thar an tréimhse iomchuí a bhaineann leis an bpianbhreith i leith an
chiontaithe sin.

(4) Ní dochar an Chuid seo do cheart duine a chiontuithe nó a ciontuithe roimhe sin nó
na himthosca atá coimhdeach leo a nochtadh.

Faisnéis arna lorg ag stát seachas an Stát

9. Aon duine ar a bhfuil ciontú a measfar, de réir na Coda seo, gur ciontú spíonta é, ní
bheidh sé nó sí i dteideal a mheas, maidir le haon cheist a chuirfear air nó uirthi lena
lorgófar faisnéis i ndáil lena chiontuithe nó lena ciontuithe roimhe sin, nach mbaineann
sí leis an gciontú spíonta, más rud é—

(a) go mbeidh sé nó sí i stát, seachas an Stát, agus go lorgófar an fhaisnéis de bhun
dhlínse dhlí an stáit sin a fheidhmiú, nó

(b) go mbeidh sé nó sí laistigh den Stát ach go an fhaisnéis a lorgófar le ní a mbeifear
ag déileáil leis de bhun dlí stáit seachas an Stát.

Ceanglófar nochtadh a dhéanamh le haghaidh oibre

10. (1) Ní bheidh feidhm ag alt 6 más rud é—

(a) go ndéanfaidh duine iarratas ar aon fhostaíocht, gníomhaíocht nó seirbhís a
shonraítear i Sceideal 2 (dá ngairtear “obair shonraithe” san alt seo), nó go
lorgóidh sé nó sí nó go dtairgfear dó nó di aon fhostaíocht, gníomhaíocht nó
seirbhís den sórt sin,

(b) go ndéanfaidh duine conradh fostaíochta, nó go mbeartóidh sé nó sí conradh
fostaíochta a dhéanamh, chun obair shonraithe a dhéanamh,

(c) go ndéanfaidh duine iarratas chuig duine eile chun obair shonraithe a dhéanamh
thar ceann an duine eile sin (cibé acu i gcomaoin íocaíochta nó ar aon chomaoin
eile nó nach ea), nó

(d) go ndéanfaidh duine conradh le haghaidh seirbhísí, nó go mbeartóidh sé nó sí
conradh le haghaidh seirbhísí a dhéanamh, chun obair shonraithe a dhéanamh.

(2) Ní bheidh feidhm ag alt 6 i leith duine—

11

Cd.2 A.8



Cd.2 A.10

12

[Uimh. 4.] [2016.]An tAcht um Cheartas Coiriúil (Ciontuithe Spı́onta agus Nochtadh
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(a) is duine—

(i) a dhéanfaidh iarratas ar obair nó gníomhaíochtaí iomchuí a shonraítear i
gCuid 1 nó 2 de Sceideal 1 a ghabhann le hAcht 2012 (dá ngairtear “obair
iomchuí” san alt seo), nó a lorgóidh nó dá dtairgfear obair nó gníomhaíochtaí
iomchuí den sórt sin,

(ii) a dhéanfaidh conradh fostaíochta, nó a bheartóidh conradh fostaíochta a
dhéanamh, chun obair iomchuí a dhéanamh,

(iii) a dhéanfaidh iarratas chuig duine eile chun obair iomchuí a dhéanamh thar
ceann an duine eile sin (cibé acu i gcomaoin íocaíochta nó ar aon chomaoin
eile nó nach ea), nó

(iv) a dhéanfaidh conradh le haghaidh seirbhísí, nó a bheartóidh conradh le
haghaidh seirbhísí a dhéanamh, chun obair iomchuí a dhéanamh,

agus

(b) a mbeidh ciontú air nó uirthi, seachas ciontú lena mbaineann alt 14A d’Acht
2012.

(3) San alt seo—

ciallaíonn “Acht 2012” an tAcht um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus
Daoine Soghonta), 2012;

tá le “Státseirbhís” agus “comhlacht seirbhíse poiblí” na bríonna atá leo in alt 2 den Acht
um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin), 2004;

ciallaíonn “conradh fostaíochta”—

(a) conradh seirbhíse nó printíseachta, nó

(b) aon chonradh eile trína gcomhaontaíonn pearsa aonair le duine eile, a bhfuil gnó
gníomhaireachta fostaíochta de réir bhrí an Achta um Ghníomhaireacht
Fostaíochta, 1971, á sheoladh aige nó aici agus atá ag gníomhú i gcúrsa an ghnó
sin, aon obair nó seirbhís a dhéanamh nó a chomhlíonadh go pearsanta do thríú
duine (cibé acu is páirtí sa chonradh an tríú duine nó nach ea).

(4) San alt seo, aon tagairt do dhuine a dhéanfaidh iarratas ar obair shonraithe nó ar
obair iomchuí nó a lorgóidh nó dá dtairgfear obair den sórt sin, folaíonn sí tagairt
do dhuine a dhéanfaidh iarratas ar phost nua nó éagsúil lena ngabhann obair
shonraithe nó obair iomchuí lena fhostóir reatha nó lena fostóir reatha nó a lorgóidh
nó dá dtairgfear post den sórt sin.

(5) Chun críocha fho-alt (4), measfar gur fostóir aonair an Státseirbhís agus comhlachtaí
seirbhíse poiblí eile.

Ceanglófar nochtadh a dhéanamh le haghaidh ceadúnais áirithe, etc.

11. (1) Gan dochar d’aon achtachán eile lena ndéantar foráil maidir le ciontuithe coiriúla
duine a nochtadh mar chuid d’iarratas ag an duine nó thar ceann an duine ar
cheadúnas, ar chead, nó ar údarú, ceadú nó clárú d’aon chineál eile, ní bheidh
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feidhm ag alt 6 i gcás go ndéanfaidh duine iarratas ina cheart féin nó ina ceart féin
nó mar pháirtí in iarratas—

(a) ar cheadúnas faoi alt 82 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1961,

(b) ar cheadúnas faoi alt 18 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1968,

(c) ar cheadúnas faoi alt 2 den Acht um Thrácht ar Bhóithre agus Iompar, 2006,

(d) ar údarú mar thástálaí tiománaithe de réir bhrí Rialachán 3(1) de na Rialacháin
um Thrácht ar Bhóithre (Tiománaithe a Cheadúnú), 2006 (I.R. 537 de 2006),

(e) ar cheadúnas faoi alt 34 den Acht um Rialáil Tacsaithe, 2003,

(f) ar cheadúnas faoi Chuid 3 den Acht um Sheirbhísí Slándála Príobháidí, 2004,

(g) ar dheimhniú, ar cheadúnas nó ar chead faoi Achtanna na nArm Tine, 1925 go
2009, nó

(h) ar cheadúnas nó ar údarú nó ceadú de chineál eile arna eisiúint ag Banc Ceannais
na hÉireann.

(2) San alt seo, aon tagairt d’iarratas ar cheadúnas, ar chead, nó ar údarú, ceadú nó
clárú d’aon chineál eile, folaíonn sí tagairt d’iarratas ar cheadúnas den sórt sin, ar
chead den sórt sin, nó ar údarú, ceadú nó clárú de chineál eile den sórt sin a
athnuachan, a leathnú nó a athrú.

An Garda Síochána do nochtadh taifid choiriúla arna sealbhú

12. Gan dochar d’aon achtachán eile lena ndéantar foráil maidir le hiarratais a dhéanamh
chun sonraí pearsanta (de réir bhrí an Achta um Chosaint Sonraí, 1988) a nochtadh, i
gcás go ndéanfaidh duine iarraidh chuig an nGarda Síochána ar chóip dá thaifead
coiriúil nó dá taifead coiriúil, déanfaidh an Garda Síochána faisnéis maidir le
ciontuithe spíonta an duine (más ann) agus, a mhéid is cuí é, maidir leis na himthosca
atá coimhdeach leis na ciontuithe sin, a sholáthar ar leithligh ó fhaisnéis a bhaineann
le ciontuithe eile an duine sin (más ann).

Foráil idirthréimhseach

13. Beidh feidhm ag an gCuid seo maidir le freagra arna thabhairt ar thosach feidhme na
Coda seo nó dá éis—

(a) ar iarraidh arna déanamh (cibé acu ó bhéal nó i scríbhinn), nó

(b) ar cheanglas arna chur in iúl (cibé acu ó bhéal nó i scríbhinn),

roimh thosach feidhme na Coda seo lena lorgófar, nó lena n-éileofar, de réir mar a bheidh,
faisnéis i ndáil le ciontuithe an duine roimhe sin más rud é, ar thosach feidhme na Coda
seo, go mbaineann an fhaisnéis arna lorg nó arna héileamh, de réir mar a bheidh, le ciontú
a measfar, de réir na Coda seo, gur ciontú spíonta é.
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CUID 3

Leasú ar Acht 2012

Míniú chun críocha na Coda

14. Sa Chuid seo, ciallaíonn “Acht 2012” an tAcht um an mBiúró Náisiúnta
Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta), 2012.

Leasú ar alt 3 d’Acht 2012

15. Leasaítear alt 3(1) d’Acht 2012—

(a) trí “nó daoine soghonta;” a chur in ionad “nó daoine soghonta.”, agus

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

“(d) an Coimisiún um Scrúduithe Stáit d’fhostú duine, nó do dhéanamh
conradh le haghaidh seirbhísí le duine, nó duine a fhostú, nó conradh
le haghaidh seirbhísí a dhéanamh le duine, thar ceann an Choimisiúin
um Scrúduithe Stáit, chun go ndéanfaidh an duine, ar bhonn sealadach,
aon fheidhmeanna i leith seoladh agus seachadadh scrúduithe lena
mbaineann Cuid VIII den Acht Oideachais, 1998 a chomhlíonadh.”.

Leasú ar alt 7 d’Acht 2012

16. Leasaítear alt 7 d’Acht 2012, i bhfo-alt (2)(f), trí “ar eagraíochtaí sceidealta” a chur in
ionad “ar chomhlachtaí sceidealta”.

Leasú ar alt 9 d’Acht 2012

17. Leasaítear alt 9 d’Acht 2012—

(a) i bhfo-alt (3), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (k):

“(k) faoi réir fho-alt (9), i gcás go bhfuil taifead coiriúil aige nó aici, sonraí
an taifid sin;”,

agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (8):

“(9) Ní bheidh sé d’oibleagáid ar dhuine mionsonraí aon chiontuithe lena
mbaineann alt 14A a sholáthar.”.

Leasú ar alt 12 d’Acht 2012

18. Leasaítear alt 12 d’Acht 2012—

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

“(3A) I gcás go gcomhaontóidh 2 eagraíocht iomchuí nó níos mó i gcomhpháirt
agus i scríbhinn duine a fhostú, conradh a dhéanamh le duine, cead a
thabhairt do dhuine nó duine a shuíomh chun obair nó gníomhaíochtaí
iomchuí a ghabháil de láimh, is cosaint é, in aon imeachtaí a
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thionscnófar i gcoinne duine i leith cion faoi fho-alt (2), a thaispeáint
go bhfuair eagraíocht iomchuí eile ba pháirtí sa chomhaontú nochtadh
grinnfhiosrúcháin maidir le fostaíocht, conradh, cead nó suíomh an
duine lena mbaineann.”,

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) I gcás go ndéanfar aon duine a fhostú, conradh le haghaidh seirbhísí a
dhéanamh le haon duine, cead a thabhairt d’aon duine nó aon duine a
shuíomh chun obair iomchuí a ghabháil de láimh ar bhonn ócáideach
nó páirtaimseartha athfhillteach ach neamhleanúnach leis an eagraíocht
iomchuí chéanna, measfar, faoi réir alt 20, na hoibleagáidí a chuirtear ar
eagraíocht iomchuí de bhun fho-alt (1) a bheith comhlíonta i gcás go
bhfuair an eagraíocht iomchuí lena mbaineann nochtadh
grinnfhiosrúcháin i leith an duine i leith na fostaíochta tosaigh, an
chonartha tosaigh, an cheada tosaigh nó an tsuímh tosaigh sin, de réir mar
a bheidh.”,

agus

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

“(5) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir leis na nithe seo a leanas:

(a) aon fhostaíocht, conradh, cead nó suíomh a tosaíodh, a rinneadh nó a
tugadh, de réir mar a bheidh, roimh thosach feidhme an ailt seo;

(b) aon fhostaíocht, conradh, cead nó suíomh ar bhonn ócáideach nó
páirtaimseartha athfhillteach ach neamhleanúnach leis an bhfostóir
céanna i gcás go ndearnadh nó gur tugadh, de réir mar a bheidh, an
fhostaíocht tosaigh, an conradh tosaigh, an cead tosaigh nó an suíomh
tosaigh, de réir mar a bheidh, roimh thosach feidhme an ailt seo;

(c) aon fhostaíocht, conradh, cead nó suíomh, lena n-áirítear fostaíocht
ócáideach nó pháirtaimseartha athfhillteach ach neamhleanúnach nach
ndearnadh roimh thosach feidhme an Achta seo ach ar iarr eagraíocht
iomchuí ina leith, roimh an tosach feidhme sin, ar an aonad náisiúnta
de chuid an Gharda Síochána ar a dtugtar Lár-Aonad
Grinnfhiosrúcháin an Gharda faisnéis ghrinnfhiosrúcháin i leith an
duine ab ábhar don fhostaíocht, don chonradh, don chead nó don
suíomh lena mbaineann agus a bhfuair an eagraíocht iomchuí an
fhaisnéis sin ina leith ón aonad sin.”.

Leasú ar alt 13 d’Acht 2012

19. Leasaítear alt 13 d’Acht 2012—

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

“(2) Féadfaidh eagraíocht iomchuí iarratas ar nochtadh grinnfhiosrúcháin
faoin alt seo a chur faoi bhráid an Bhiúró thar a ceann féin nó thar ceann
eagraíocht iomchuí eile dá bhfuil an eagraíocht ionadaitheach chun
críocha na nósanna imeachta grinnfhiosrúcháin faoin Acht seo agus, i gcás
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go gcuirfidh eagraíocht iomchuí iarratas faoi bhráid an Bhiúró thar ceann
eagraíocht iomchuí eile, déanfaidh sí—

(a) an méid sin a chur in iúl don Bhiúró agus na sonraí dá dtagraítear in
alt 8(5) a sholáthar don Bhiúró, agus

(b) cóip den nochtadh grinnfhiosrúcháin a fuair sí ón mBiúró a sholáthar
nó a chur ar fáil, i bhfoirm scríofa nó leictreonach, don eagraíocht
iomchuí dá bhfuil sí ionadaitheach nó a ndearnadh an t-iarratas ar
ghrinnfhiosrúchán thar a ceann.”,

(b) i bhfo-alt (5), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (l):

“(l) faoi réir fho-alt (6A), i gcás go bhfuil taifead coiriúil aige nó aici, sonraí
an taifid sin;”,

agus

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

“(6A) Ní bheidh sé d’oibleagáid ar dhuine mionsonraí aon chiontuithe lena
mbaineann alt 14A a sholáthar.”.

Leasú ar alt 14 d’Acht 2012

20. Leasaítear alt 14 d’Acht 2012—

(a) i bhfo-alt (4)(a)(i), trí “faoi réir fho-alt (4A), sonraí an taifid choiriúil” a chur in
ionad “sonraí an taifid choiriúil”, agus

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

“(4A) I gcás go mbeidh ciontú lena mbaineann alt 14A ar dhuine is ábhar
d’iarratas ar nochtadh grinnfhiosrúcháin, eisiafar an ciontú ón nochtadh
grinnfhiosrúcháin a dhéanfaidh an Biúró i leith an duine.”.

Ní cheanglófar ciontuithe áirithe a nochtadh

21. Leasaítear Acht 2012 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 14:

“14A. (1) Tá feidhm ag an alt seo maidir leis an gCúirt Dúiche do chiontú duine
i leith ciona i gcás go gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas i leith
an chiontaithe:

(a) beidh an duine lena mbaineann an ciontú ina dhuine nádúrtha nó ina duine
nádúrtha agus beidh 18 mbliana d’aois slánaithe aige nó aici dáta déanta an
chiona is ábhar don chiontú lena mbaineann;

(b) ní cion eisiata an cion;

(c) beidh 7 mbliana ar a laghad caite ó dháta éifeachtach an chiontaithe;

(d) beidh an duine tar éis aon phianbhreith arna forchur ag an gcúirt nó aon
ordú arna dhéanamh ag an gcúirt le linn di déileáil leis an duine i leith an
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chiontaithe lena mbaineann, a chur isteach, nó dul fúithi nó faoi, nó í nó é a
chomhlíonadh ar shlí eile.

(2) Faoi réir fho-alt (4), ní bheidh feidhm ag an alt seo ach i leith aon chiontú aonair
amháin agus i gcás go mbeidh níos mó ná aon chiontú amháin ar dhuine, ní
bheidh feidhm ag an alt seo maidir leis an duine sin.

(3) Más rud é, in aon imeachtaí os comhair cúirte, go gciontófar duine in 2 chion
nó níos mó a dhéantar go comhuaineach nó a eascraíonn as an teagmhas céanna,
agus go ndéanfaidh an chúirt, le linn di pianbhreith a chur ar an duine, níos mó
ná aon phianbhreith amháin a fhorchur i leith na gcionta sin, measfar gur aon
chiontú aonair amháin na ciontuithe a fhorchuirfear.

(4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) maidir le ciontú arna fhorchur ar dhuine i leith
cion—

(a) faoi na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre, 1961 go 2014, seachas alt 53(2)
den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1961,

(b) faoi alt 37A den Acht Deochanna Meisciúla, 1988,

(c) faoi alt 4, 5, 6, 7, 8, 8A(4) nó 9 den Acht um Cheartas Coiriúil (Ord
Poiblí), 1994.

(5) San alt seo—

ciallaíonn ‘dáta éifeachtach an chiontaithe’, i ndáil leis an gCúirt Dúiche d’fhorchur
pianbhreithe i leith ciona, an dáta a thagann an phianbhreith i ngníomh de réir ordú
na cúirte;

ciallaíonn ‘cion eisiata’—

(a) cion a shonraítear i Sceideal 3, nó

(b) cion a shonraítear i gCuid 1 nó 2 de Sceideal 1 a ghabhann leis an Acht um
Cheartas Coiriúil (Ciontuithe Spíonta agus Nochtadh Áirithe), 2016.

(6) Chun críocha an ailt seo, maidir le ciontú coiriúil duine ag an gCúirt Dúiche—

(a) a ndéanfaidh an duine achomharc ina choinne chuig an gCúirt Chuarda, agus

(b) a dhaingneoidh nó a athróidh an Chúirt Chuarda,

déileálfar leis, arna dhaingniú nó arna athrú amhlaidh ag an gCúirt Chuarda, amhail
is dá mba chiontú de chuid na Cúirte Dúiche é.”.

Leasú ar alt 16 d’Acht 2012

22. Leasaítear alt 16 d’Acht 2012—

(a) i bhfo-alt (1), trí “d’eagraíocht iomchuí (seachas eagraíocht iomchuí a dhéanfaidh
iarratas ar ghrinnfhiosrúchán thar ceann eagraíocht iomchuí eile de réir alt
13(2))” a chur in ionad “d’eagraíocht iomchuí”,

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):
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“(2) Féadfaidh eagraíocht iomchuí (lena n-áirítear eagraíocht iomchuí a
dhéanfaidh iarratas ar nochtadh grinnfhiosrúcháin thar ceann eagraíocht
iomchuí eile de réir alt 13(2)) dá ndéanfar nochtadh grinnfhiosrúcháin de
réir an Achta seo—

(a) an fhaisnéis a nochtfar sa nochtadh grinnfhiosrúcháin a bhreithniú agus
a chur i gcuntas, le linn di measúnú a dhéanamh ar oiriúnacht an duine
is ábhar don nochtadh chun obair nó gníomhaíochtaí iomchuí a ghabháil
de láimh, agus

(b) a mhéid a údaraítear é amhlaidh le dlí, seachas de bhua an ailt seo, an
fhaisnéis a nochtfar sa nochtadh grinnfhiosrúcháin a bhreithniú agus a
chur i gcuntas, de réir an dlí sin, le linn di measúnú a dhéanamh ar
oiriúnacht an duine is ábhar don nochtadh grinnfhiosrúcháin i ndáil lena
chlárú nó lena clárú, lena cheadúnú nó lena ceadúnú, lena bhreithniú
nó lena breithniú feidhmiúil chun cleachtadh nó lena údarú nó lena
húdarú ar shlí eile (cibé tuairisc atá air) chun obair nó gníomhaíochtaí
iomchuí a ghabháil de láimh.”,

agus

(c) i bhfo-alt (3), trí “ar shlí seachas de réir an Achta seo nó mar a údaraítear a
mhalairt le dlí” a chur in ionad “ar shlí seachas de réir an Achta seo”.

Leasú ar alt 20 d’Acht 2012

23. Leasaítear alt 20 d’Acht 2012—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) trí “faoin Acht seo a fháil i leith duine nó tar éis faisnéis ghrinnfhiosrúcháin
a fháil arna heisiúint ag Lár-Aonad Grinnfhiosrúcháin an Gharda i leith
duine roimh thosach feidhme alt 12,” a chur in ionad “faoin Acht seo a fháil
i leith duine”, agus

(ii) trí “iarratas ar nochtadh grinnfhiosrúcháin” a chur in ionad “iarratas breise
ar nochtadh grinnfhiosrúcháin”,

agus

(b) i bhfo-alt (3), trí “a mhainneoidh, gan leithscéal réasúnach, fo-alt (1) a
chomhlíonadh” a chur in ionad “a sháróidh fo-alt (1)”.

Leasú ar alt 21 d’Acht 2012

24. Leasaítear alt 21 d’Acht 2012—

(a) i bhfo-alt (1), trí “d’iarratas ar nochtadh grinnfhiosrúcháin faoin Acht seo nó
d’iarraidh arna déanamh roimh thosach feidhme alt 12 chuig Lár-Aonad
Grinnfhiosrúcháin an Gharda ar fhaisnéis ghrinnfhiosrúcháin i leith an duine lena
mbaineann,” a chur in ionad “d’iarratas ar nochtadh grinnfhiosrúcháin faoin Acht
seo,”, agus
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(b) i bhfo-alt (3), trí “a mhainneoidh, gan leithscéal réasúnach, fo-alt (1) a
chomhlíonadh” a chur in ionad “a sháróidh fo-alt (1)”.

Leasú ar alt 31 d’Acht 2012

25. Leasaítear alt 31 d’Acht 2012—

(a) tríd an alt sin a ainmniú mar fho-alt (1),

(b) trí “ar fhaisnéis ghrinnfhiosrúcháin” a chur in ionad “ar nochtadh
grinnfhiosrúcháin” i bhfo-alt (1), agus

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

“(2) Más rud é, roimh thosach feidhme an ailt seo, go raibh achomharc déanta
ag duine i gcoinne cinneadh a rinne Lár-Aonad Grinnfhiosrúcháin an
Gharda i leith an duine ach nach raibh an t-achomharc críochnaithe roimh
an tosach feidhme sin, ansin measfar gur achomharc faoi alt 18 an
t-achomharc agus déileálfar leis dá réir sin agus measfar gur faoin Acht
seo a rinneadh aon bheart a rinneadh roimh an tosach feidhme sin i ndáil
leis an achomharc (is beart a cheanglaítear a dhéanamh faoin Acht seo i
ndáil le hachomharc faoin Acht seo).”.

CUID 4

Ilghnéitheach

Leasú ar Acht an Gharda Síochána, 2005

26. Leasaítear Acht an Gharda Síochána, 2005 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh alt 127:

“Rialacháin a bhaineann le táillí chun seirbhísí grinnfhiosrúcháin a sholáthar

127A. Féadfaidh an tAire—

(a) tar éis dó nó di dul i gcomhairle le Coimisinéir an Gharda Síochána, agus

(b) le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,

rialacháin a dhéanamh lena bhforordófar táillí i ndáil le seirbhísí grinnfhiosrúcháin a
sholáthar de réir alt 7(1).”.

Leasú ar Sceideal 1 a ghabhann le hAcht 2012

27. Leasaítear Sceideal 1 a ghabhann le hAcht 2012—

(a) i mír 7 de Chuid 1, trí “d’aon chreidimh reiligiúnacha a chur chun cinn do leanaí
mura rud é nach bhfuil ach baint theagmhasach ag an obair sin nó ag an
ngníomhaíocht sin le creidimh reiligiúnacha a chur chun cinn do dhaoine nach
leanaí iad” a chur in ionad “d’aon chreidimh reiligiúnacha a chur chun cinn”, agus
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(b) i mír 7 de Chuid 2, trí “d’aon chreidimh reiligiúnacha a chur chun cinn do dhaoine
soghonta mura rud é nach bhfuil ach baint theagmhasach ag an obair sin nó ag
an ngníomhaíocht sin le creidimh reiligiúnacha a chur chun cinn do dhaoine nach
daoine soghonta iad” a chur in ionad “d’aon chreidimh reiligiúnacha a chur
chun cinn”.

Leasú ar Sceideal 2 a ghabhann le hAcht 2012

28. Leasaítear Sceideal 2 a ghabhann le hAcht 2012 tríd an mír seo a leanas a chur isteach
i ndiaidh mhír 11:

“12. Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána.”.

Cionta eisiata chun críocha alt 14A

29. Leasaítear Acht 2012 tríd an Sceideal seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Sceideal 2.

“SCEIDEAL 3

Alt 14A

Cionta Eisiata chun críocha Alt 14A

1. Cion faoi alt 17 den Acht um Fhoréigean Baile, 1996.

2. Cion faoin Acht um Chionta Neamh-Mharfacha in aghaidh an Duine, 1997.

3. Cion faoi alt 246 d’Acht na Leanaí, 2001 (cruálacht ar leanaí).

4. Cion faoi alt 176 den Acht um Cheartas Coiriúil, 2006 (leanaí a chur i mbaol
go meargánta).

5. Cion faoi alt 80 den Acht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh, 2005.

6. Cion faoi alt 41 d’Acht na Lia-Chleachtóirí, 2007.

7. Cion faoi alt 44 d’Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach, 2011.

8. Cion faoi alt 49 d’Acht na nAltraí, 1985.

9. Aon chion faoi na forálacha seo a leanas d’Acht na bhFiaclóirí, 1985:

(a) alt 50;

(b) alt 51.

10. Cion faoi alt 32 den Acht Cógaisíochta, 2007.

11. Cion faoi alt 56 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001.

12. Cion faoi Acht na nArm Teine, 1925.

13. Cion faoi Acht na nArm Tine, 1964.

14. Cion faoi Acht na nArm Tine agus na nArm Ionsaitheach, 1990.
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15. Cion faoi alt 31 nó 32 den Acht Deochanna Meisciúla, 1988.

16. Cion faoi na hAchtanna um Mí-Úsáid Drugaí, 1977 go 2015, seachas an chéad
chion faoi alt 3 den Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977.

17. Cion faoi alt 14, 15, 16, 17, 18 nó 19 den Acht um Cheartas Coiriúil (Ord
Poiblí), 1994.”.
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SCEIDEAL 1
Alt 5

Cionta Gnéasacha chun críocha CHUID 2 den Acht

Cuid 1

1. Faoi réir mhíreanna 2, 3 agus 4 den Chuid seo, beidh gach ceann de na cionta dá
dtagraítear i gCuid 2 den Sceideal seo ina chion gnéasach chun críocha Chuid 2 den
Acht seo.

2. Maidir le cion dá dtagraítear—

(a) i mír 2 de Chuid 2 (ionsaí gnéasach nó ionsaí mígheanasach), seachas cion is
ionsaí gnéasach nó ionsaí mígheanasach ar dhuine a raibh, an tráth a rinneadh
an cion, mallachar meabhrach air nó uirthi de réir bhrí alt 5 den Acht um an Dlí
Coiriúil (Cionta Gnéasacha), 1993,

(b) i mír 5 de Chuid 2 (ciorrú coil ag fireannaigh),

(c) i mír 6 de Chuid 2 (ciorrú coil ag baineannaigh atá 17 mbliana d’aois nó os a
chionn), nó

(d) i mír 23, 24 nó 25 de Chuid 2 a mhéid a bhaineann sé le cion dá dtagraítear i
bhfomhír (a), (b) nó (c),

ní cion gnéasach é chun críocha Chuid 2 den Acht seo más rud é—

(i) go raibh íospartach an chiona nó, de réir mar a bheidh, an páirtí eile
sa chion, 17 mbliana d’aois nó níos sine ar an dáta a rinneadh an
cion, agus

(ii) nach ndearnadh, i leith an chiona, aon phionós ar cuid de cailleadh
saoirse go ceann tréimhse theoranta nó neamhtheoranta ama a
ghearradh ar an duine atá ciontach sa chion nó é nó í a chur faoi
réir aon bheart ar cuid de cailleadh saoirse den sórt sin.

3. Maidir le cion dá dtagraítear—

(a) i mír 10 de Chuid 2 (cailín idir 15 bliana d’aois agus 17 mbliana d’aois
a thruailliú),

(b) i mír 12 de Chuid 2 (bugaireacht daoine faoi bhun 17 mbliana d’aois),

(c) i mír 13 de Chuid 2 (ró-mhígheanas le fireannaigh faoi bhun 17 mbliana
d’aois), nó

(d) i mír 23, 24, nó 25 de Chuid 2 a mhéid a bhaineann sé le cion dá
dtagraítear i bhfomhír (a), (b) nó (c),

ní cion gnéasach é chun críocha Chuid 2 den Acht seo más rud é—
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(i) go raibh íospartach an chiona nó, de réir mar a bheidh, an páirtí eile
sa chion, 15 bliana d’aois nó níos sine ach faoi bhun 17 mbliana
d’aois an dáta a rinneadh an cion, agus

(ii) nach raibh an duine atá ciontach sa chion, ar an dáta sin, níos mó ná
3 bliana níos sine ná an t-íospartach sin nó an páirtí eile sin.

4. Maidir le cion dá dtagraítear—

(a) i mír 8 de Chuid 2 (leanbh atá faoi bhun 17 mbliana d’aois a thruailliú),
nó

(b) i mír 23, 24 nó 25 de Chuid 2 a mhéid a bhaineann sé le cion dá
dtagraítear i bhfomhír (a),

ní cion gnéasach é chun críocha Chuid 2 den Acht seo más rud é nach raibh an
duine a chiontaítear sa chion, an dáta a rinneadh an cion, níos mó ná 24 mhí
níos sine ná an leanbh lenar ghabh sé nó sí, nó lenar fhéach sé nó sí le gabháil,
do ghníomh gnéasach de réir bhrí alt 1 den Acht um an Dlí Coiriúil (Cionta
Gnéasacha), 2006.

Cuid 2

1. Éigniú.

2. Ionsaí gnéasach (cibé acu arbh é an t-ainm sin a tugadh ar an gcion inar
ciontaíodh an duine nó an t-ainm “ionsaí mígheanasach ar dhuine baineann” nó
“ionsaí mígheanasach ar dhuine fireann”).

3. Tromionsaí gnéasach de réir bhrí alt 3 den Acht um an Dlí Coiriúil (Banéigean)
(Leasú), 1990.

4. Banéigean faoi alt 4 den Acht um an Dlí Coiriúil (Banéigean) (Leasú), 1990.

5. Cion faoi alt 1 den Punishment of Incest Act, 1908 (ciorrú coil ag fireannaigh).

6. Cion faoi alt 2 den Punishment of Incest Act, 1908 (ciorrú coil ag baineannaigh
atá 17 mbliana d’aois nó os a chionn).

7. Cion faoi alt 2 den Acht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha), 2006 (leanbh
atá faoi bhun 15 bliana d’aois a thruailliú).

8. Cion faoi alt 3 den Acht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha), 2006 (leanbh
atá faoi bhun 17 mbliana d’aois a thruailliú).

9. Cion faoi alt 1 d’Acht Leasuithe an Dlí Choiriúla, 1935 (cailín faoi bhun 15 bliana
d’aois a thruailliú).

10. Cion faoi alt 2 d’Acht Leasuithe an Dlí Choiriúla, 1935 (cailín idir 15 bliana
d’aois agus 17 mbliana d’aois a thruailliú).

11. Cion faoi alt 6 den Acht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha), 1993 (sireadh
nó tathant chun cion gnéasach a dhéanamh).
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12. Cion faoi alt 3 den Acht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha), 1993
(bugaireacht daoine faoi bhun 17 mbliana d’aois).

13. Cion faoi alt 4 den Acht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha), 1993
(ró-mhígheanas le fireannaigh faoi bhun 17 mbliana d’aois).

14. Cion faoi alt 11 den Criminal Law Amendment Act, 1885 (gníomhartha ar
ró-mhígheanas iad).

15. Cion faoi alt 5 den Acht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha), 1993 (daoine ar
a bhfuil mallachar meabhrach a chosaint).

16. Cion faoi alt 4 d’Acht Leasuithe an Dlí Choiriúla, 1935 (baineannaigh ar a bhfuil
mallachar meabhrach a thruailliú).

17. Cion faoi aon fhoráil de na forálacha seo a leanas den Acht um Gháinneáil ar
Leanaí agus Pornagrafaíocht Leanaí, 1998:

(a) alt 3 (gáinneáil ar leanaí agus leanbh a ghabháil, etc., chun teacht i dtír
gnéasach a dhéanamh air nó uirthi);

(b) alt 4 (cead a thabhairt leanbh a úsáid le haghaidh pornagrafaíochta
leanaí);

(c) alt 5 (pornagrafaíocht leanaí a tháirgeadh, a dháileadh, etc.);

(d) alt 6 (pornagrafaíocht leanaí a shealbhú).

18. Cion faoin Acht um an Dlí Coiriúil (Gáinneáil ar Dhaoine), 2008 a mhéid a
dhéantar an cion chun teacht i dtír gnéasach, de réir bhrí an Achta sin, a
dhéanamh ar dhuine.

19. Cion faoi alt 249 d’Acht na Leanaí, 2001 (cion gnéasach ar leanbh a chur faoi
deara nó a spreagadh).

20. Cion faoi alt 17 den Children Act, 1908 (cion gnéasach ar leanbh a chur faoi
deara nó a spreagadh).

21. Cion faoi alt 3 den Criminal Law Amendment Act, 1885 (truailliú mná a thabhairt
chun críche trí bhagairtí nó trí chalaois nó trí fhriotháil drugaí).

22. Cion faoi alt 2 den Acht um Chionta Gnéasacha (Dlínse), 1996 (cionta gnéasacha
a dhéantar lasmuigh den Stát) a mhéid a bhaineann sé le cion a shonraítear sa
Sceideal a ghabhann leis an Acht sin agus a shonraítear freisin sa Sceideal seo a
mhéid a shonraítear amhlaidh é.

23. Cion arb éard é iarracht ar chion dá dtagraítear in aon mhír de mhíreanna na
Coda seo den Sceideal seo a dhéanamh (seachas cion den sórt sin arb éard é, ann
féin, iarracht ar ghníomh áirithe a dhéanamh).

24. Cion arb éard é cabhrú nó neartú le déanamh ciona dá dtagraítear in aon mhír
de mhíreanna na Coda seo den Sceideal seo, nó comhairliú do dhuine an céanna
a dhéanamh, nó é a thabhairt chun críche nó duine a ghríosú lena dhéanamh
(seachas cion dá dtagraítear i mír 23 a mhéid is gníomh áirithe a thabhairt chun
críche an cion ann féin).
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25. Cion arb éard é comhcheilg chun cion dá dtagraítear in aon mhír den Chuid seo
den Sceideal seo a dhéanamh.
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SCEIDEAL 2
Alt 5

Obair Shonraithe

1. Fostaíocht—

(a) le hÓglaigh na hÉireann,

(b) leis an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais,

(c) leis an nGarda Síochána,

(d) le Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána,

(e) le Cigireacht an Gharda Síochána,

(f) le hOifig an Phríomh-Aturnae Stáit,

(g) le hOifig an Ard-Aighne,

(h) le hOifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí,

(i) leis an mBiúró um Shócmhainní Coiriúla,

(j) leis an tSeirbhís Chúirteanna,

(k) le Roinn an Taoisigh,

(l) leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála,

(m) le hOifig an Uachtaráin,

(n) le Banc Ceannais na hÉireann,

(o) le Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta.

2. Aon ghníomhaíocht, seirbhís nó fostaíocht lena ngabhann feidhm rialaithe a
chomhlíonadh faoi Chuid 3 den Acht um Athchóiriú an Bhainc Ceannais, 2010.

3. Seirbhís—

(a) mar chomhalta de na hÓglaigh Cúltaca de réir bhrí alt 2 den Acht Cosanta, 1954,

(b) mar chomhalta cúltaca den Gharda Síochána de réir bhrí alt 3 d’Acht an Gharda
Síochána, 2005.




