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Acht do thabhairt éifeacht d’fhorálacha áirithe de Threoir 2013/40/AE an 12 Lúnasa 20131 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hionsaithe ar chórais faisnéise 
agus lena ndéantar Creat-Chinneadh 2005/222/JHA ón gComhairle a ionadú; chun na 
gcríoch sin agus chun críoch eile, do leasú an Achta um Dhamáiste Coiriúil, 1991, an 
Achta um Bannaí, 1997 agus an Achta um Cheartas Coiriúil, 2011; agus do dhéanamh 
socrú i dtaobh nithe gaolmhara.  [24 Bealtaine 2017]
 
Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

Léiriú.

1. (1) San Acht seo—

folaíonn “gníomh” neamhghníomh;

ciallaíonn “sonraí” aon léiriú ar fhíoras, faisnéis nó coincheapa i bhfoirm a bheidh 
inphróiseáilte i gcóras faisnéise, agus folaíonn sé clár a d’fhéadfadh a chur ar chóras 
faisnéise feidhm a chomhlíonadh;

ciallaíonn “córas faisnéise” — 

  (a) feiste nó grúpa feistí idirnasctha nó gaolmhara, a gcomhlíonann ceann amháin nó 
níos mó díobh próiseáil uathoibríoch sonraí de bhun cláir, agus

  (b) sonraí arna stóráil, arna bpróiseáil, arna n-aisghabháil nó arna dtarchur ag feiste nó 
grúpa feistí den sórt sin chun críocha oibriú, úsáid, chosaint nó chothabháil na feiste 
nó an ghrúpa feistí, de réir mar a bheidh;

ciallaíonn “údarás dleathach”, i ndáil le córas faisnéise—

  (a) le húdarás ó úinéir an chórais,

  (b) le húdarás ó shealbhóir cirt de chuid an chórais, nó

  (c) de réir mar a cheadaítear le dlí;

1 IO Uimh. L218, 14.8.2013, lch. 8
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ciallaíonn “Aire” an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais;

ciallaíonn “cion iomchuí” cion faoi alt 2, 3, 4, 5, 6 nó 9(1);

ciallaíonn “sealbhóir cirt”, i ndáil le córas faisnéise, duine nach úinéir an chórais é nó í 
ach a bhfuil an ceart aige nó aici chun rochtain a fháil ar an gcóras (lena n-áirítear an ceart  
chun  rochtain a fháil ar an gcóras d’fhonn an córas a chothabháil, a thástáil nó a chosaint).

 (2) San Acht seo, aon tagairt do chóras faisnéise, folaíonn sí tagairt do chuid den chóras.

Rochtain a fháil ar chóras faisnéise gan údarás dleathach, etc.

2. Aon duine a gheobhaidh rochtain d’aon turas, gan údarás dleathach nó gan leithscéal 
réasúnach, ar chóras faisnéise trí bheart slándála a shárú, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

Cur isteach ar chóras faisnéise gan údarás dleathach.

3.	 Aon	duine	a	chuirfidh	treampán	d’aon	turas	ar	fheidhmiú	córais	faisnéise	nó	a	chuirfidh	bac	
leis d’aon turas, gan údarás dleathach—

  (a) trí shonraí a ionchur ar an gcóras,

  (b) trí shonraí ar an gcóras a tharchur, a dhamáistiú, a scriosadh, a athrú nó a chur faoi 
chois, nó trína chur faoi deara go ndéanfar meath ar shonraí den sórt sin, nó

  (c) trí shonraí ar an gcóras a dhéanamh neamh-inrochtana,

 beidh sé nó sí ciontach i gcion.

Cur isteach ar shonraí gan údarás dleathach.

4. Aon duine a dhéanfaidh, d’aon turas agus gan údarás dleathach, sonraí ar chóras faisnéise a 
scriosadh, a dhamáistiú, a athrú nó a chur faoi chois nó a dhéanfaidh neamh-inrochtana iad 
nó	a	chuirfidh	faoi	deara	go	ndéanfar	meath	orthu,	beidh	sé	nó	sí	ciontach	i	gcion.

Tarchur sonraí a thascradh gan údarás dleathach.

5. Aon duine a dhéanfaidh, gan údarás dleathach, tarchur (seachas tarchur poiblí) sonraí chuig 
córas faisnéise nó uaidh nó laistigh de (lena n-áirítear aon astaíocht leictreamaighnéadach ó 
chóras faisnéise den sórt sin a bheidh ag iompar sonraí den sórt sin) a thascradh d’aon turas, 
beidh sé nó sí ciontach i gcion.

Clár ríomhaireachta, pasfhocal, cód nó sonraí a úsáid chun críocha alt 2, 3, 4 nó 5.

6. Aon duine a dhéanfaidh, gan údarás dleathach, na nithe seo a leanas a tháirgeadh, a dhíol, 
a fháil lena n-úsáid, a allmhairiú, a dháileadh nó a chur ar fáil ar shlí eile, d’aon turas, 
d’fhonn cion a dhéanamh faoi alt 2, 3, 4 nó 5—

  (a) aon chlár ríomhaireachta atá deartha go príomha nó oiriúnaithe lena úsáid i ndáil le 
cion den sórt sin a dhéanamh, nó

  (b) aon ghléas, pasfhocal ríomhaire, eochair nó cód díchriptithe, nó cód rochtana, nó 
sonraí dá samhail, trína bhféadfar rochtain a fháil ar chóras faisnéise,

 beidh sé nó sí ciontach i gcion.

 a.1
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Barántas cuardaigh.

7. (1) Más deimhin le breitheamh den Chúirt Dúiche, trí fhaisnéis faoi mhionn ó chomhalta, go 
bhfuil	forais	réasúnacha	amhrais	ann	go	bhfuil	fianaise	go	ndearnadh	cion	iomchuí,	nó	
fianaise	a	bhaineann	leis	an	gcéanna,	le	fáil	in	aon	áit,	féadfaidh	an	breitheamh	barántas	
a eisiúint chun cuardach a dhéanamh ar an áit sin agus ar aon duine a gheofar san áit sin. 

 (2) Maidir le barántas cuardaigh faoin alt seo, déarfar ann, agus oibreoidh sé ar chaoi, go 
dtabharfaidh sé údarás do chomhalta ainmnithe, agus do cibé comhaltaí nó daoine eile, 
nó do cibé comhaltaí agus daoine eile, a mheasfaidh an comhalta is gá, in éineacht leis 
nó léi chun na nithe seo a leanas a dhéanamh—

  (a) dul isteach san áit atá ainmnithe sa bharántas, aon tráth laistigh d’aon seachtain 
amháin ó dháta eisiúna an bharántais, ar an mbarántas a thabhairt ar aird i gcás go 
n-iarrfar amhlaidh, agus forneart réasúnach a úsáid chuige sin más gá,

  (b) cuardach a dhéanamh ar an áit sin agus ar aon duine a gheofar san áit sin, agus

  (c) aon rud a gheofar san áit sin, nó aon rud a gheofar i seilbh duine a bheidh i láthair 
san áit sin tráth an chuardaigh a scrúdú, a urghabháil agus a choinneáil, ar rud é 
a	gcreideann	an	comhalta	sin	le	réasún	ina	leith	gur	fianaise	é	ar	chion	iomchuí	a	
dhéanamh	nó	gur	fianaise	é	a	bhaineann	le	cion	iomchuí	a	dhéanamh.

 (3) An t-údarás a thugtar le fo-alt (2)(c) chun aon rud a urghabháil agus a choimeád, i gcás 
doiciméid	nó	taifid,	folaíonn	sé	údarás—

  (a) chun cóip den doiciméad nó den taifead a dhéanamh agus a choimeád, agus

  (b) i gcás gur gá, chun aon ríomhaire ina gcoinnítear aon taifead a urghabháil agus a 
choimeád a fhad is gá.

 (4) Féadfaidh comhalta a bheidh ag gníomhú faoi údarás barántais cuardaigh faoin alt seo—

  (a) aon ríomhaire atá san áit ar a bhfuil cuardach á dhéanamh a oibriú nó a chur faoi 
deara go ndéanfaidh duine aon ríomhaire den sórt sin a oibriú, is duine a bheidh i 
dteannta an chomhalta chun na críche sin, agus 

  (b) a cheangal ar aon duine atá san áit sin agus ar dealraitheach don chomhalta ina leith 
go bhfuil rochtain dhleathach aige nó aici ar an bhfaisnéis in aon ríomhaire den sórt 
sin—

   (i) aon phasfhocal is gá chun é a oibriú, agus aon eochair nó cód criptiúcháin is gá 
chun an fhaisnéis atá inrochtana leis an ríomhaire a dhíchriptiú, a thabhairt don 
chomhalta,

   (ii) a chumasú don chomhalta, ar shlí eile, an fhaisnéis atá inrochtana leis an 
ríomhaire a scrúdú i bhfoirm ina bhfuil an fhaisnéis infheicthe agus inléite, nó

   (iii) an fhaisnéis a thabhairt ar aird i bhfoirm inar féidir í a thabhairt chun bealaigh 
agus ina bhfuil sí infheicthe agus inléite, nó inar féidir faisnéis infheicthe agus 
inléite a dhéanamh di.

 (5) Féadfaidh comhalta a bheidh ag gníomhú faoi údarás barántais cuardaigh faoin alt seo, 
d’fhonn déanamh ciona iomchuí a imscrúdú, a cheangal ar aon duine atá san áit lena 
mbaineann an barántas cuardaigh—
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  (a) a ainm agus a sheoladh, nó a hainm agus a seoladh, a thabhairt don chomhalta, agus

  (b) cibé faisnéis a cheanglóidh an comhalta le réasún a sholáthar dó nó di.

 (6) Beidh feidhm ag an Police (Property) Act, 1897 nó, i gcás gur cuí, ag alt 25 den Acht um 
Cheartas Coiriúil, 1951 maidir le maoin a tháinig i seilbh an Gharda Síochána faoin alt 
seo amhail mar atá feidhm ag an Acht sin nó ag an alt sin 25, de réir mar a bheidh, maidir 
le maoin a tháinig i seilbh an Gharda Síochána sna himthosca a luaitear san Acht sin lena 
mbaineann. 

 (7) Aon duine—

	 	 (a)	 a	chuirfidh	cosc,	nó	a	fhéachfaidh	le	cosc	a	chur,	ar	chomhalta	atá	ag	gníomhú	faoi	
údarás barántais cuardaigh faoin alt seo,

  (b) a mhainneoidh ceanglas faoi fho-alt (4)(b) nó (5) a chomhlíonadh, nó 

  (c) i ndáil le ceanglas faoi fho-alt (5), a thabharfaidh ainm nó seoladh nó a sholáthróidh 
faisnéis a bhfuil cúis réasúnach ag an gcomhalta chun a chreidiúint gur ainm nó 
seoladh é nó gur faisnéis í atá bréagach nó míthreorach i bponc ábhartha,

  beidh sé nó sí ciontach i gcion.

 (8) Maidir leis an gcumhacht chun barántas a eisiúint faoin alt seo, is cumhacht í gan 
dochar d’aon chumhacht eile a thugtar le reacht chun barántas a eisiúint chun cuardach 
a dhéanamh ar aon áit nó ar aon duine.

 (9) San alt seo—

  folaíonn “ríomhaire” eagraí pearsanta nó aon mhodh leictreonach eile chun faisnéis a 
stóráil agus a aisghabháil;

  folaíonn “ríomhaire san áit ar a bhfuil cuardach á dhéanamh” aon ríomhaire eile, cibé 
acu san áit sin nó in aon áit eile, atá inrochtana go dleathach leis an ríomhaire sin; 

  ciallaíonn “comhalta” comhalta den Gharda Síochána a thagann faoi réim mhír (a) den 
mhíniú ar “comhalta” in alt 3(1) d’Acht an Gharda Síochána, 2005.

Pionóis.

8. (1) Aon duine a dhéanann cion faoi alt 2, 4, 5, 6 nó 9(1), dlífear— 

  (a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’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 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 
bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi. 

 (2) Aon duine a dhéanann cion faoi alt 3, dlífear— 

  (a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’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 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 10 
mbliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi. 

 a.7
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 (3) Aon duine a dhéanann cion faoi alt 7(7), dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil 
d’Aicme A nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air 
nó uirthi.

 (4) (a) I gcás go mbeidh cúirt ag cinneadh na pianbhreithe atá le forchur ar dhuine mar 
gheall ar chion faoi alt 3 nó 4, measfar, chun an phianbhreith a chinneadh, gur tromú 
ar an gcion é gur bhain déanamh an chiona le mí-úsáid sonraí pearsanta duine eile 
(“úinéir dlisteanach céannachta”) arb é an cuspóir a bhí leis muinín tríú páirtí a fháil, 
agus dochar a dhéanamh dá bhíthin sin don úinéir dlisteanach céannachta.

  (b) Dá réir sin, déanfaidh an chúirt (ach amháin 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’uireasa toisce den sórt sin.

  (c) Ní mó an phianbhreith a fhorchuirfear ná an phianbhreith uasta is incheadaithe faoin 
alt seo mar gheall ar an gcion lena mbaineann faoi alt 3 nó 4.

Dliteanas i leith cionta ag comhlacht corpraithe, etc.

9. (1) I gcás go ndéanfaidh duine iomchuí cion iomchuí (seachas cion faoin bhfo-alt seo) chun 
leasa comhlachta chorpraithe agus go mbeidh déanamh an chiona iomchuí inchurtha i 
leith	stiúrthóir,	bainisteoir,	rúnaí	nó	oifigeach	eile	de	chuid	an	chomhlachta	chorpraithe,	
nó duine a airbheartóidh a bheith ag gníomhú sa cháil sin, do mhainniú an méid 
maoirseachta nó rialaithe is gá a fheidhmiú ar an duine iomchuí, tráth déanta an chiona 
iomchuí agus in imthosca uile an cháis, beidh an comhlacht corpraithe ciontach i gcion.

 (2) In imeachtaí mar gheall ar chion faoi fho-alt (1), is cosaint é do chomhlacht corpraithe 
ar ina aghaidh a thionscnófar imeachtaí den sórt sin a chruthú go ndearna sé gach beart 
réasúnach agus gach dícheall cuí chun déanamh an chiona a sheachaint.

 (3) I gcás go ndéanfaidh comhlacht corpraithe cion faoin Acht seo agus go gcruthófar go 
ndearnadh an cion le toiliú nó le cúlcheadú, nó gurbh inchurtha é i leith aon fhaillí 
thoiliúil	ar	thaobh,	aon	duine	ba	stiúrthóir,	bainisteoir,	rúnaí	nó	oifigeach	eile	de	chuid	
an chomhlachta chorpraithe, nó duine a d’airbheartaigh a bheith ag gníomhú sa cháil sin, 
beidh an duine sin, chomh maith leis an gcomhlacht corpraithe, ciontach i gcion agus 
dlífear imeachtaí a shaothrú ina choinne nó ina coinne agus é nó í a phionósú amhail is 
dá mbeadh sé nó sí ciontach sa chion céadluaite.

 (4) Maidir le fo-alt (1)—

  (a) tá sé gan dochar do na himthosca eile, faoin dlí ginearálta, trína gcuirtear gníomhartha 
duine nádúrtha i leith comhlachta chorpraithe agus arb é an comhlacht corpraithe atá 
dlite go coiriúil i leith na ngníomhartha sin dá réir sin, agus

  (b) ní eisiann sé imeachtaí coiriúla i gcoinne daoine nádúrtha atá páirteach mar choirigh, 
gríosóirí nó cúlpháirtithe i gcion faoin Acht seo.

 (5) San alt seo—

  ciallaíonn “duine iomchuí”, i ndáil le comhlacht corpraithe—

	 	 (a)	 stiúrthóir,	bainisteoir,	rúnaí	nó	oifigeach	eile	de	chuid	an	chomhlachta	chorpraithe,	
nó duine a airbheartaíonn a bheith ag gníomhú sa cháil sin, nó

  (b) fostaí, fochuideachta nó gníomhaire de chuid an chomhlachta chorpraithe;

 a.8
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  tá le “fochuideachta”, i ndáil le comhlacht corpraithe, an bhrí atá leis in Acht na 
gCuideachtaí, 2014.

Dlínse.

10. (1) Féadfar duine a thriail sa Stát i gcion iomchuí i ndáil le gníomh, lena mbaineann an fo-alt 
seo de bhua fho-alt (2), arna dhéanamh, cibé acu go hiomlán nó go páirteach—

  (a) ag an duine sa Stát i ndáil le córas faisnéise lasmuigh den Stát,

  (b) ag an duine lasmuigh den Stát i ndáil le córas faisnéise sa Stát, nó

  (c) ag an duine lasmuigh den Stát i ndáil le córas faisnéise lasmuigh den Stát, más rud 
é—

   (i) gur duine an duine sin lena mbaineann an fhomhír seo de bhua fho-alt (3), agus

   (ii) gur cion an gníomh faoi dhlí na háite ina ndearnadh an gníomh.

 (2) Tá feidhm ag fo-alt (1) maidir le gníomh arb éard é cion iomchuí, dá ndéanfadh duine é 
sa Stát i ndáil le córas faisnéise sa Stát.

 (3) Tá feidhm ag fo-alt (1)(c)(i) maidir le gach duine díobh seo a leanas:

  (a) saoránach Éireannach;

  (b) duine a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát;

  (c) comhlacht corpraithe arna bhunú faoi dhlí an Stáit;

  (d) cuideachta arna foirmiú agus arna clárú faoi Acht na gCuideachtaí, 2014;

  (e) cuideachta láithreach de réir bhrí Acht na gCuideachtaí, 2014.

 (4) Chun críocha an ailt seo, measfar go bhfuil gnáthchónaí ar dhuine sa Stát más rud é go 
raibh a phríomháit chónaithe nó a príomháit chónaithe aige nó aici sa Stát ar feadh na 
tréimhse 12 mhí díreach roimh an tráth a líomhnaítear go ndearnadh an cion iomchuí 
lena mbaineann.

 (5) Féadfar imeachtaí i leith cion lena mbaineann fo-alt (1)(c) a thionscnamh in aon áit sa 
Stát agus féadfar déileáil leis an gcion chun gach críche teagmhasaí mar chion a rinneadh 
san áit sin.

Fianaise in imeachtaí i leith cionta lasmuigh den Stát.

11. (1) In aon imeachtaí a bhaineann le cion iomchuí in imthosca ina bhfuil feidhm ag alt 10—

	 	 (a)	 aon	 deimhniú	 a	 bheidh	 sínithe	 ag	 oifigeach	 don	Aire	 Gnóthaí	 Eachtracha	 agus	
Trádála agus ina luafar gur eisigh an tAire pas chuig duine ar dháta sonraithe, agus

	 	 (b)	 aon	deimhniú	a	bheidh	sínithe	ag	oifigeach	don	Aire	agus	ina	luafar	nach	bhfuil	an	
duine	sin,	de	réir	mar	is	fearr	is	eol	don	oifigeach	agus	mar	a	chreideann	sé	nó	sí,	
scortha de bheith ina shaoránach nó ina saoránach Éireannach,

	 	 is	 fianaise	 é	 gur	 shaoránach	 Éireannach	 an	 duine	 ar	 an	 dáta	 a	 líomhnaítear	 go	 
ndearnadh an cion iomchuí lena mbaineann, mura suífear a mhalairt.
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 (2) Aon doiciméad a airbheartaíonn a bheith ina dheimhniú faoi fho-alt (1)(a) nó (b), 
meastar, mura suífear a mhalairt—

  (a) gur deimhniú den sórt sin é, agus

  (b) gur shínigh an duine é a airbheartaíonn a shínigh é.

Contúirt dhúbailte.

12. (1) I gcás duine a bheith arna éigiontú nó arna héigiontú i gcion in áit lasmuigh den Stát, ní 
shaothrófar imeachtaí ina aghaidh nó ina haghaidh mar gheall ar chion iomchuí arb é atá 
ann an gníomh nó na gníomhartha líomhnaithe arb éard é nó iad an cion céadluaite. 

 (2) I gcás duine a bheith arna chiontú nó arna ciontú i gcion in áit lasmuigh den Stát, ní 
shaothrófar imeachtaí ina aghaidh nó ina haghaidh mar gheall ar chion iomchuí arb é atá 
ann an gníomh nó na gníomhartha arb éard é nó iad an cion céadluaite.

Leasú ar an Acht um Dhamáiste Coiriúil, 1991.

13. Leasaítear an tAcht um Dhamáiste Coiriúil, 1991—

  (a) i bhfo-alt (1) d’alt 1—

   (i) sa mhíniú ar “damáiste a dhéanamh”—

    (I) i mír (a), trí “seachas sonraí (ach meán stórála ina gcoinnítear sonraí á 
áireamh)” a scriosadh, agus

    (II) trí mhír (b) a scriosadh,

   (ii) tríd an míniú ar “sonraí” a scriosadh, agus

   (iii) sa mhíniú ar “maoin”, trí mhír (b) a scriosadh,

  (b) trí alt 5 a scriosadh,

  (c) i bhfo-alt (2) d’alt 6, trí mhír (b) a scriosadh,

  (d) in alt 7—

   (i) i bhfo-alt (1), trí “i leith cion faoi alt 2 a líomhnaítear a bheith déanta ag duine 
lasmuigh den Stát i ndáil le maoin atá suite laistigh den Stát” a chur in ionad “i 
leith ciona faoi alt 2 nó 5 a líomhnaítear a bheith déanta ag duine lasmuigh den 
Stát i ndáil le sonraí a choinnítear laistigh den Stát nó le maoin eile atá suite 
ansin”,

   (ii) i bhfo-alt (2)—

    (I) i mír (b), trí “nó é a údarú” a chur in ionad “nó é a údarú, murar sonraí 
an mhaoin i gceist agus murar fostaí nó gníomhaire de chuid an duine a 
choinníonn na sonraí an duine a chúiseofar”, agus

    (II) trí mhír (c) a scriosadh, 

    agus

   (iii) trí fho-alt (3) a scriosadh,
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   agus

  (e) in alt 13—

   (i) i bhfo-alt (1), trí mhír (c) a scriosadh,

   (ii) i bhfo-alt (2), trí “a urghabháil agus a choinneáil.” a chur in ionad “a urghabháil 
agus a choinneáil agus, más sonraí an mhaoin lena mbaineann nó má eisíodh an 
barántas cuardaigh ar fhoras dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(c), aon trealamh san 
áitreabh chun sonraí a phróiseáil a oibriú nó a chur faoi deara do dhuine atá ina 
theannta chun na críche sin é a oibriú, aon sonraí a gheofar ansin a iniúchadh 
agus faisnéis a thógáil astu, cibé acu tríd an trealamh sin a oibriú nó ar shlí eile.”, 
agus

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

 “(5) (a) D’ainneoin thosach feidhme alt 13 den Acht um Cheartas Coiriúil 
(Cionta a Bhaineann le Córais Faisnéise), 2017, féadfar barántas 
cuardaigh a eisiúint, ar an tosach feidhme sin agus dá éis, faoin alt 
seo, amhail mar a bhí an t-alt seo i bhfeidhm díreach roimh an tosach 
feidhme sin, i leith faisnéis faoi mhionn dá dtagraítear i bhfo-alt (1) 
agus a  bhaineann le hábhair a eascróidh nó a tharlóidh roimh an tosach 
feidhme sin.

  (b) Chun críocha barántas cuardaigh a eisiúint agus a fhorghníomhú faoin 
alt seo i gcás feidhm a bheith ag mír (a), beidh feidhm ag forálacha eile 
an Achta seo chun na gcríoch sin amhail mar a bhí na forálacha sin i 
bhfeidhm díreach roimh an tosach feidhme dá dtagraítear sa mhír sin.”.

Leasú ar an Acht um Bannaí, 1997.

14. Leasaítear an Sceideal a ghabhann leis an Acht um Bannaí, 1997 tríd an mír seo a leanas 
a chur isteach tar éis mhír 38 (arna cur isteach le halt 14 den Acht um Cheartas Coiriúil 
(Ciorrú Ball Giniúna Baineann), 2012):

“Cionta a Bhaineann le Córais Faisnéise.

39. Cion faoi alt 2, 3, 4, 5 nó 6 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta a Bhaineann 
le Córais Faisnéise), 2017.”.

Leasú ar an Acht um Cheartas Coiriúil, 2011.

15. Leasaítear Sceideal 1 a ghabhann leis an Acht um Cheartas Coiriúil, 2011 trí na míreanna 
seo a leanas a chur in ionad mhír 30:

“30. Cion faoi alt 2, 3 nó 4 den Acht um Dhamáiste Coiriúil, 1991—

  (a) a tharla roimh thosach feidhme alt 15 den Acht um Cheartas Coiriúil 
(Cionta a Bhaineann le Córais Faisnéise), 2017, agus

  (b) a mhéid a bhaineann an cion le sonraí (de réir bhrí an Achta um 
Dhamáiste Coiriúil, 1991, amhail mar a bhí an tAcht sin i bhfeidhm 
roimh an tosach feidhme sin) nó le meán stórála ina gcoimeádtar na 
sonraí sin.
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30A. Cion faoi alt 2, 3, 4, 5 nó 6 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta a Bhaineann 
le Córais Faisnéise), 2017 a mhéid a bhaineann an cion le sonraí (de réir bhrí 
an Achta sin).”.

Caiteachais.

16. 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.

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

17. (1) Féadfar an tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta a Bhaineann le Córais Faisnéise), 2017 a 
ghairm den Acht seo. 

 (2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfar le hordú nó le horduithe 
a dhéanfaidh an tAire i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe agus féadfar 
laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil agus le haghaidh forálacha 
éagsúla.

 a.15
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