
Uimhir 13 de  2020 

An tAcht um an Dlí Sibhialta agus an Dlí Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2020
[An tiontú oifigiúil]





1

Uimhir 13 de 2020

AN tACHT UM AN DLÍ SIBHIALTA AGUS AN DLÍ COIRIÚIL 
(FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 2020

[An tiontú oifigiúil]

CLÁR AN ÁBHAIR

CUID 1

RéamhRáiteach agus gineaRálta

Alt
 1. Gearrtheideal, tosach feidhme agus comhlua

 2. Mínithe

 3. Caiteachais

 4. Orduithe

 5. Aisghairm

CUID 2

leasuithe aR an acht cRóinéiRí, 1962

 6. Míniú (Cuid 2)

 7. Cróinéir sealadach a shannadh agus a cheapadh in imthosca eisceachtúla

 8. Socruithe i gcomhair ceantair chróinéara seachas ceantar cróinéara Bhaile Átha Cliath

 9. Leasú ar alt 14 den Phríomh-Acht

CUID 3

imeachtaí sibhialta

caibidil 1

Míniú

10. Míniú (Cuid 3)



2

[2020.][Uimh. 13.]
  

An tAcht um an Dlí Sibhialta agus an 
Dlí Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2020.

caibidil 2

Imeachtaí sibhialta a éisteacht go cianda

11. Imeachtaí sibhialta a éisteacht go cianda

caibidil 3

Taifid ghnó agus doiciméid eile in imeachtaí sibhialta

12. Míniú (Caibidil 3)

13.	 Toimhdeofar	taifid	ghnó	i	bhfoirm	doiciméid	a	bheith	inghlactha

14. Inghlacthacht taifead gnó: ginearálta

15.	 Fógra	i	dtaobh	fianaise	is	taifid	ghnó

16.	 Glacadh	agus	tromachar	fianaise	is	taifid	ghnó

17. Fianaise maidir le hinchreidteacht soláthróra faisnéise

18.	 Cóipeanna	de	thaifid	ghnó	a	bheith	inghlactha

19. Fianaise ar rún ó Dháil Éireann nó ó Sheanad Éireann

caibidil 4

Ilghnéitheach

20. Modhanna leictreonacha a úsáid in imeachtaí sibhialta

21. Ráiteas fírinne

CUID 4

nós imeachta coiRiúil

22. Léiriú (Cuid 4)

23. Iarratais áirithe chun na cúirte in imeachtaí coiriúla a éisteacht trí nasc físe beo a úsáid

24. Iarratais áirithe chun na cúirte in imeachtaí iomchuí a éisteacht trí nasc físe beo a úsáid

25. Fianaise trí nasc físe beo

26. Imeachtaí achomhairc a éisteacht go cianda

27. Leasú ar alt 17 den Criminal Justice Administration Act, 1914

28. Cumhacht na cúirte socruithe a dhéanamh i ndáil le himeachtaí coiriúla nó imeachtaí 
iomchuí a sheoladh

CUID 5

ilghnéitheach

29. Cruinnithe cianda de chomhlacht Stáit

30. Cruinnithe cianda de chomhlacht neamhchorpraithe



3

[Uimh. 13.][2020.]
  

An tAcht um an Dlí Sibhialta agus an 
Dlí Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2020.

31. Éisteachtaí cianda ag comhlacht sainainmnithe

32. Doiciméid a fhorghníomhú i gcontrapháirt

33. Cumhacht chun ordú a athrú



4

[2020.][Uimh. 13.]
  

An tAcht um an Dlí Sibhialta agus an 
Dlí Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2020.

na hachtanna dá dtagRaíteaR

An tAcht Carthanas, 2009 (Uimh. 6)

An tAcht um an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2008 (Uimh. 14)

Acht na gCuideachtaí, 2014 (Uimh. 38)

An tAcht Cróinéirí, 1962 (Uimh. 9)

Na hAchtanna Cróinéirí, 1962 go 2019

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1953 (Uimh. 32)

An tAcht um Fhianaise Choiriúil, 1992 (Uimh. 12)

Criminal Justice Administration Act, 1914 (4 & 5 Geo. 5) c.58

An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967 (Uimh. 12)

An tAcht um Barántas Gabhála Eorpach, 2003 (Uimh. 45)

An tAcht um Eiseachadadh, 1965 (Uimh. 17)

An tAcht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, 2006 (Uimh. 30)

An tAcht um Binsí Coireanna Idirnáisiúnta Cogaidh, 1998 (Uimh. 40)

An tAcht Léiriúcháin, 2005 (Uimh. 23)

Acht na bPríosún, 2007 (Uimh. 10)

An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005 (Uimh. 26)



5

Uimhir 13 de 2020

AN tACHT UM AN DLÍ SIBHIALTA AGUS AN DLÍ COIRIÚIL 
(FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 2020

[An tiontú oifigiúil]

Acht do dhéanamh socrú maidir le cróinéirí sealadacha a shannadh agus a cheapadh 
in imthosca eisceachtúla áirithe; do dhéanamh socrú maidir le leas-chróinéirí a údarú 
chun gníomhú i gcomhthráth le cróinéirí in imthosca eisceachtúla áirithe; agus, chun 
na gcríoch sin agus chun críoch eile, do leasú an Achta Cróinéirí, 1962; do dhéanamh 
socrú, in imthosca áirithe, maidir le hinghlacthacht taifead gnó in imeachtaí sibhialta; do 
dhéanamh socrú maidir le héisteachtaí cianda agus maidir le modhanna leictreonacha a 
úsáid in imeachtaí sibhialta agus maidir le ráitis fírinne a dhéanamh; do dhéanamh socrú 
maidir le hiarratais áirithe a dhéanamh in imeachtaí áirithe trí nasc físe beo a úsáid, maidir 
le	fianaise	 áirithe	 a	 thabhairt	 trí	 nasc	 físe	 beo	 a	 úsáid,	maidir	 le	 himeachtaí	 áirithe	 sa	
Chúirt Achomhairc agus sa Chúirt Uachtarach a éisteacht go cianda, maidir le halt 17 den 
Criminal Justice Administration Act, 1914 a leasú, maidir le cumhacht cúirte socruithe a 
dhéanamh i ndáil le himeachtaí áirithe a sheoladh agus maidir le hailt 33 agus 34 d’Acht 
na bPríosún, 2007 a aisghairm; do dhéanamh socrú maidir le cruinnithe comhlachtaí Stáit 
a thionól trí chruinniú cianda; do dhéanamh socrú, ag féachaint don bhaol atá ann don 
bheatha dhaonna agus don tsláinte phoiblí de dheasca an galar ar a dtugtar Covid-19 
a bheith ag leathadh, i ndáil le cruinnithe comhlachtaí neamhchorpraithe a thionól trí 
chruinniú cianda; do dhéanamh socrú maidir le comhlachtaí a sheolfaidh éisteachtaí faoi 
achtacháin déanamh amhlaidh ar mhodh cianda; do dhéanamh socrú maidir le doiciméid 
áirithe a fhorghníomhú i gcontrapháirt; do leasú an Achta Cúirteanna Breithiúnais, 1953; 
agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.  [6 Lúnasa 2020] 

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

RéamhRáiteach agus gineaRálta

Gearrtheideal, tosach feidhme agus comhlua

1. (1) Féadfar an tAcht um an Dlí Sibhialta agus an Dlí Coiriúil (Fóralacha Ilghnéitheacha), 
2020 a ghairm den Acht seo.
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 (2) 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 agus le haghaidh forálacha 
éagsúla.

 (3) Féadfar na hAchtanna Cróinéirí, 1962 go 2020 a ghairm de na hAchtanna Cróinéirí, 
1962 go 2019 agus de Chuid 2 le chéile.

Mínithe

2. San Acht seo—

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

ciallaíonn “an tAire” 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.

Orduithe

4. Déanfar gach ordú, seachas ordú faoi alt 1(2), arna dhéanamh faoin Acht seo a leagan 
faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann 
ceachtar	Teach	acu	sin,	laistigh	den	21	lá	a	shuífidh	an	Teach	sin	tar	éis	an	t-ordú	a	leagan	
faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin, 
ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú.

Aisghairm

5. (1) Aisghairtear ailt 33 agus 34 d’Acht 2007.

 (2) Ní dhéanfaidh aisghairm na n-alt a shonraítear i bhfo-alt (1) difear d’aon treorú arna 
dhéanamh faoi alt 33 d’Acht 2007 roimh theacht i ngníomh don alt seo.

 (3) Aisghairtear alt 26 den Acht um an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2008.

 (4) San alt seo, ciallaíonn “Acht 2007” Acht na bPríosún, 2007.

CUID 2

leasuithe aR an acht cRóinéiRí, 1962

Míniú (Cuid 2)

6. Sa Chuid seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht Cróinéirí, 1962.

Cróinéir sealadach a shannadh agus a cheapadh in imthosca eisceachtúla

7. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 11A:

cd.1 a.1
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“11B.  (1) Féadfaidh an tAire, in imthosca eisceachtúla a eascróidh mar gheall ar 
líon nó cineál na mbásanna a bheidh ann de thoradh paindéime, teagmhas 
tubaisteach nó tarlú eile as a dtiocfaidh oll-líon ospairtí marfacha, ar iarraidh 
chuige sin a fháil ó chróinéir do cheantar cróinéara—

  (a) faoi réir fho-alt (2), duine a shannadh, is duine atá ceaptha ina chróinéir 
nó ina cróinéir nó ina leas-chróinéir do cheantar cróinéara eile, nó

  (b) faoi réir fho-ailt (3) agus (6), duine a cheapadh (lena n-áirítear duine 
a bhí ceaptha ina chróinéir nó ina cróinéir nó ina leas-chróinéir d’aon 
cheantar cróinéara roimhe sin), is duine nach mbeidh 75 bliana d’aois 
slánaithe aige nó aici tráth an cheapacháin agus a bheidh cáilithe don 
cheapachán sin faoi alt 14,

chun gníomhú go sealadach mar chróinéir (dá ngairtear ‘cróinéir sealadach’ 
faoin alt seo) don cheantar cróinéara céadluaite más deimhin leis an Aire go 
bhfuil gá leis an sannadh nó leis an gceapachán sin chun cur le líon agus le 
dul	chun	cinn	na	bhfiosruithe	faoin	Acht	seo	i	dtaobh	básanna	sa	cheantar	
sin.

 (2) Ní dhéanfar duine a shannadh faoi fho-alt (1)(a) ach amháin le toiliú an 
duine a bheidh le sannadh.

 (3) Déanfaidh an tAire, sula ndéanfaidh sé nó sí ceapachán faoi fho-alt (1)(b), 
a dheimhniú dó nó di féin go bhfuil ag an duine an t-eolas agus an cumas is 
gá chun dualgais chróinéara a chomhall go cuí.

 (4) Is i scríbhinn a bheidh sannadh nó ceapachán faoi fho-alt (1) agus déanfar 
é go ceann tréimhse shonraithe, nach faide ná 6 mhí, ó dháta an tsannta nó 
an cheapacháin, de réir mar a bheidh.

 (5) (a) Faoi réir mhír (c), féadfaidh an tAire, ar iarraidh chuige sin a fháil ón 
gcróinéir don cheantar cróinéara lena mbaineann agus le toiliú an duine 
is ábhar don sannadh, sannadh faoi fho-alt (1)(a) a athnuachan ó am go 
ham i scríbhinn go ceann tréimhse bhreise nach faide ná 6 mhí ó dhul 
in éag don tréimhse a shonraítear de réir fho-alt (4) nó, de réir mar a 
bheidh, ó dhul in éag don tréimhse athnuachana is déanaí faoin mír seo.

  (b) Faoi réir mhír (c), féadfaidh an tAire, ar iarraidh chuige sin a fháil 
ón gcróinéir don cheantar cróinéara lena mbaineann, ceapachán faoi  
fho-alt 1(b) a athnuachan i scríbhinn, suas go dtí 3 huaire ar a mhéid, 
agus féadfaidh gach athnuachan a bheith go ceann tréimhse bhreise 
nach faide ná 6 mhí ó dhul in éag don tréimhse a shonraítear de réir fho-
alt (4) nó, de réir mar a bheidh, ó dhul in éag don tréimhse athnuachana 
is déanaí faoin mír seo.

  (c) Ní dhéanfar sannadh nó ceapachán a athnuachan faoi mhír (a) nó (b) 
mura deimhin leis an Aire, tráth a iarrtar an athnuachan—

   (i) gurb ann do na himthosca eisceachtúla dá dtagraítear i bhfo-alt (1), 
agus

   (ii) go bhfuil gá leis an athnuachan sin chun na críche dá dtagraítear san 
fho-alt sin.

cd.2 a.7
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	 (6)	 Scoirfidh	ceapachán	duine	mar	 chróinéir	 sealadach	ar	75	bliana	d’aois	 a	
bheith slánaithe aige nó aici.

 (7) Maidir le hiarraidh ó chróinéir faoi fho-alt (1) nó (5)—

  (a) is i scríbhinn a bheidh sí, agus

  (b) sonrófar inti na himthosca eisceachtúla dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a 
bhfuil feidhm acu agus na cúiseanna a measann an cróinéir go bhfuil 
gá leis an sannadh, an ceapachán nó an athnuachan sin, de réir mar 
a bheidh, maidir leis an gceantar cróinéara lena mbaineann chun na 
críche dá dtagraítear san fho-alt sin.

 (8) Sula ndéanfaidh nó sula n-athnuafaidh an tAire sannadh nó ceapachán faoin 
alt seo, rachaidh sé nó sí i gcomhairle—

  (a) i gcás ceantar cróinéara seachas ceantar cróinéara Bhaile Átha Cliath, 
leis an údarás áitiúil arb ina limistéar atá an ceantar suite, agus

  (b) i gcás sannadh beartaithe, faoi fho-alt (1)(a), duine atá ceaptha ina  
leas-chróinéir i gceantar eile, leis an gcróinéir don cheantar eile sin.

 (9) I gcás go sannfar nó go gceapfar duine chun gníomhú mar chróinéir 
sealadach faoin alt seo, déanfaidh an tAire—

  (a) i gcás ceantar cróinéara seachas ceantar cróinéara Bhaile Átha Cliath, 
an cróinéir a rinne an iarraidh faoin alt seo a shainainmniú mar an 
cróinéir sinsearach don cheantar sin ar feadh thréimhse an tsannta nó an 
cheapacháin sin agus déanfaidh an cróinéir sinsearach sin, ar feadh na 
tréimhse sin, obair an cheantair a ordú, agus

  (b) i gcás ceantar cróinéara Bhaile Átha Cliath, más rud é nach mbeidh aon 
chróinéir sinsearach sainainmnithe faoi fho-alt (7) nó (9) d’alt 6A, an 
cróinéir do cheantar cróinéara Bhaile Átha Cliath a rinne an iarraidh 
a shainainmniú mar an cróinéir sinsearach don cheantar sin ar feadh 
thréimhse an tsannta nó an cheapacháin sin agus déanfaidh an cróinéir 
sinsearach sin, ar feadh na tréimhse sin, obair an cheantair a ordú.

 (10) Le linn don duine a bheidh sainainmnithe faoi fho-alt (9) chun bheith 
ina chróinéir sinsearach nó ina cróinéir sinsearach do cheantar cróinéara 
a bheith breoite nó as láthair, féadfaidh an tAire an leas-chróinéir don 
cheantar lena mbaineann a shainainmniú chun feidhmeanna an chróinéara 
shinsearaigh don cheantar sin a chomhlíonadh ar feadh aon tréimhse le linn 
na breoiteachta nó na hasláithreachta sin.

 (11) Ní dhéanfaidh sainainmniú faoi fho-alt (9) nó (10) difear do neamhspleáchas 
aon chróinéara eile, nó aon duine eile a bheidh ag feidhmiú chumhachtaí agus 
dhualgais an chróinéara, don cheantar sin le linn dó nó di a fheidhmeanna 
nó a feidhmeanna sa cháil sin a chomhlíonadh.

 (12) Aon duine a bheidh sannta nó ceaptha chun gníomhú mar chróinéir 
sealadach faoin alt seo, beidh aige nó aici, le linn thréimhse an tsannta 
nó an cheapacháin sin, cumhachtaí agus dualgais uile chróinéara don 
cheantar cróinéara lena mbaineann, seachas cumhacht chun leas-chróinéir 
a cheapadh.

cd.2 a.7
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 (13) Féadfaidh an tAire sannadh nó ceapachán arna dhéanamh faoin alt seo a 
chúlghairm tráth ar bith.

 (14) (a) Íocfar le duine a bheidh sannta nó ceaptha chun gníomhú mar chróinéir 
sealadach faoin alt seo do cheantar cróinéara Bhaile Átha Cliath cibé 
tuarastal a chomhaontófar leis an Aire, is tuarastal ina n-áireofar aon 
chaiteachais taistil, caiteachais chothaithe agus caiteachais as-póca eile 
a thabhóidh sé nó sí i gcúrsa a dhualgas nó a dualgas mar chróinéir 
sealadach.

  (b) Íocfar le duine a bheidh sannta nó ceaptha chun gníomhú mar chróinéir 
sealadach faoin alt seo do cheantar cróinéara seachas ceantar cróinéara 
Bhaile Átha Cliath cibé tuarastal a chomhaontófar leis an údarás áitiúil 
arb ina limistéar atá an ceantar suite, is tuarastal ina n-áireofar aon 
chaiteachais taistil, caiteachais chothaithe agus caiteachais as-póca eile 
a thabhóidh sé nó sí i gcúrsa a dhualgas nó a dualgas mar chróinéir 
sealadach.

 (15) Íocfaidh an tAire, i gcás cheantar cróinéara Bhaile Átha Cliath, nó íocfaidh 
an t-údarás áitiúil arb ina limistéar atá an ceantar suite, i gcás aon cheantar 
cróinéara eile, cibé caiteachais, seachas caiteachais as-póca, a thabhóidh 
an cróinéir sealadach i gcúrsa a dhualgas nó a dualgas mar chróinéir 
sealadach.”.

Socruithe i gcomhair ceantair chróinéara seachas ceantar cróinéara Bhaile Átha Cliath

8. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 13A:

“13B. (1) I dteannta na gcásanna a leagtar amach in alt 13(3) ina bhféadfaidh  
leas-chróinéir gníomhú don chróinéir a cheap é nó í, féadfaidh an tAire, in 
imthosca eisceachtúla a eascróidh mar gheall ar líon nó cineál na mbásanna 
a bheidh ann de thoradh paindéime, teagmhas tubaisteach nó tarlú eile as a 
dtiocfaidh oll-líon ospairtí marfacha, ar iarraidh chuige sin a fháil ó chróinéir 
do cheantar cróinéara seachas ceantar cróinéara Bhaile Átha Cliath,  
leas-chróinéir ar cheap an cróinéir sin é nó í a údarú chun gníomhú go 
sealadach don chróinéir sin sa cheantar sin más deimhin leis an Aire 
go bhfuil gá leis an údarú sin chun cur le líon agus le dul chun cinn na 
bhfiosruithe	faoin	Acht	seo	i	dtaobh	básanna	sa	cheantar	sin.

 (2) Ní dhéanfar údarú faoi fho-alt (1) ach amháin le toiliú an leas-chróinéara 
lena mbaineann.

 (3) Is i scríbhinn a bheidh údarú faoi fho-alt (1) agus déanfar é go ceann 
tréimhse shonraithe, nach faide ná 6 mhí, ó dháta an údaraithe.

 (4) (a) Faoi réir mhír (b), féadfaidh an tAire, ar iarraidh chuige sin a fháil ó 
chróinéir an cheantair cróinéara lena mbaineann agus le toiliú an duine 
is ábhar don údarú, údarú a athnuachan ó am go ham i scríbhinn go 
ceann tréimhse bhreise nach faide ná 6 mhí ó dhul in éag don tréimhse 
a shonraítear de réir fho-alt (3) nó, de réir mar a bheidh, ó dhul in éag 
don tréimhse athnuachana is déanaí faoin bhfo-alt seo.

  (b) Ní dhéanfar údarú a athnuachan faoi mhír (a) mura deimhin leis an 
Aire, tráth a iarrtar an athnuachan—

cd.2 a.7
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   (i) gurb ann do na himthosca eisceachtúla dá dtagraítear i bhfo-alt (1), 
agus

   (ii) go bhfuil gá leis an athnuachan sin chun na críche dá dtagraítear san 
fho-alt sin.

 (5) Maidir le hiarraidh ó chróinéir faoi fho-alt (1) nó (4)—

  (a) is i scríbhinn a bheidh sí, agus

  (b) sonrófar inti na himthosca eisceachtúla dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a 
bhfuil feidhm acu agus na cúiseanna a measann an cróinéir go bhfuil gá 
leis an údarú nó leis an athnuachan sin, de réir mar a bheidh, maidir leis 
an gceantar cróinéara lena mbaineann chun na críche dá dtagraítear san 
fho-alt sin.

 (6) Sula ndéanfaidh nó sula n-athnuafaidh an tAire údarú faoin alt seo, rachaidh 
sé nó sí i gcomhairle leis an údarás áitiúil arb ina limistéar atá an ceantar 
cróinéara suite.

 (7) Déanfaidh an tAire, i gcás go mbeidh údarú i bhfeidhm faoin alt seo agus 
nach mbeidh aon chróinéir sinsearach sainainmnithe faoi alt 11B(9)(a), an 
cróinéir a rinne an iarraidh faoin alt seo a shainainmniú mar an cróinéir 
sinsearach don cheantar sin ar feadh thréimhse an údaraithe sin agus 
déanfaidh an cróinéir sinsearach sin obair an cheantair a ordú.

 (8) Le linn don duine a bheidh sainainmnithe faoi fho-alt (7) chun bheith ina 
chróinéir sinsearach nó ina cróinéir sinsearach do cheantar cróinéara a 
bheith breoite nó as láthair, féadfaidh an tAire an leas-chróinéir don cheantar 
lena mbaineann a shainainmniú chun feidhmeanna chróinéir sinsearach an 
cheantair sin a chomhlíonadh ar feadh aon tréimhse le linn na breoiteachta 
nó na hasláithreachta sin.

 (9) Ní dhéanfaidh sainainmniú faoi fho-alt (7) nó (8) difear do neamhspleáchas 
aon chróinéara eile, nó aon duine eile a bheidh ag feidhmiú chumhachtaí agus 
dhualgais an chróinéara, don cheantar sin le linn dó nó di a fheidhmeanna 
nó a feidhmeanna sa cháil sin a chomhlíonadh.

 (10) Beidh ag leas-chróinéir a bheidh údaraithe chun gníomhú do chróinéir 
ceantair faoin alt seo, ar feadh na tréimhse ar lena linn a bheidh an t-údarú 
i bhfeidhm, cumhachtaí agus dualgais uile chróinéara don cheantar sin, 
seachas an chumhacht chun leas-chróinéir a cheapadh faoi alt 13(1).

 (11) Féadfaidh an tAire údarú arna thabhairt faoin alt seo a chúlghairm tráth ar 
bith.

 (12) Maidir le leas-chróinéir a bheidh údaraithe chun gníomhú do chróinéir 
ceantair faoin alt seo, íocfar leis nó léi, fad a bheidh an t-údarú i bhfeidhm, 
cibé tuarastal a chomhaontófar leis an údarás áitiúil arb ina limistéar atá an 
ceantar suite, is tuarastal ina n-áireofar aon chaiteachais taistil, caiteachais 
chothaithe agus caiteachais as-póca eile a thabhóidh sé nó sí i gcúrsa a 
dhualgas nó a dualgas fad a bheidh sé nó sí ag gníomhú amhlaidh.

 (13) Íocfaidh an t-údarás áitiúil arb ina limistéar atá an ceantar suite, fad a 
bheidh údarú i bhfeidhm faoin alt seo, cibé caiteachais, seachas caiteachais 
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as-póca, a thabhóidh an leas-chróinéir i gcúrsa é nó í a bheith ag gníomhú 
don chróinéir.”.

Leasú ar alt 14 den Phríomh-Acht

9. Leasaítear alt 14 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1) trí “, nó mar chróinéir sealadach faoi alt 
11B(1)(b),” a chur isteach i ndiaidh “faoin Acht seo”.

CUID 3

imeachtaí sibhialta

caibidil 1

Míniú

Míniú (Cuid 3)

10. Sa Chuid seo, folaíonn “imeachtaí sibhialta” aon chúis, caingean, agra nó ábhar, seachas 
imeacht coiriúil, in aon chúirt.

caibidil 2

Imeachtaí sibhialta a éisteacht go cianda

Imeachtaí sibhialta a éisteacht go cianda

11. (1) Faoi réir an ailt seo, féadfaidh cúirt a bhféadfar imeachtaí sibhialta a éisteacht os a 
comhair a threorú go rachaidh aon earnáil nó saghas imeachtaí den sórt sin ar aghaidh trí 
éisteacht chianda.

 (2) Gan dochar don chumhacht a bheidh ag cúirt faoi fho-alt (1), agus faoi réir an ailt seo, in 
aon imeachtaí sibhialta a bheidh os a comhair, féadfaidh cúirt, uaithi féin nó ar iarratas 
ó aon pháirtí de na páirtithe, a threorú go rachaidh na himeachtaí lena mbaineann ar 
aghaidh trí éisteacht chianda.

 (3) Maidir le treorú faoi fho-ailt (1) nó (2)—

  (a) féadfar an teicneolaíocht cumarsáide leictreonaí trína rachaidh na himeachtaí ar 
aghaidh a shonrú leis, agus

  (b) féadfar cibé treoruithe coimhdeacha nó iarmhartacha is cuí leis an gcúirt lena 
mbaineann a áireamh ann.

 (4) In aon imeachtaí iomchuí, i gcás go ndealraíonn sé don chúirt go mbeadh seoladh na 
n-imeachtaí de réir treorú den sórt sin éagórach ar aon pháirtí de na páirtithe nó nach 
mbeadh sé ar mhaithe leis an gceartas ar shlí eile, déanfaidh an chúirt, uaithi féin nó ar 
iarratas ó aon pháirtí de na páirtithe, agus ar na páirtithe a éisteacht, aon cheann de na 
nithe seo a leanas, de réir mar a bheidh—

  (a) a threorú nach mbeidh feidhm ag an treorú faoi fho-alt (1) maidir leis na himeachtaí 
lena mbaineann, nó
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  (b) an treorú faoi fho-alt (2) a chúlghairm.

 (5) Gan dochar don chumhacht a bheidh ag cúirt imeachtaí iomchuí a sheoladh trí éisteacht 
chianda d’éagmais rialacha den sórt sin, féadfar, le rialacha cúirte, foráil bhreise a 
dhéanamh maidir le himeachtaí iomchuí a sheoladh trí éisteacht chianda agus, gan 
dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, foráil a dhéanamh i ndáil le haon 
cheann nó le gach ceann de na nithe seo a leanas:

  (a) an modh trína ndéanfar éisteachtaí cianda;

  (b) seoladh éisteachtaí cianda;

	 	 (c)	 freastal	finnéithe	ag	éisteachtaí	cianda	(lena	n-áirítear	iallach	a	chur	go	ndéanfar	an	
freastal sin);

  (d) na nósanna imeachta trína bhféadfaidh páirtí nó páirtithe dá dtagraítear i bhfo-alt (4) 
agóid a dhéanamh i gcoinne na himeachtaí do dhul ar aghaidh trí éisteacht chianda 
agus éisteacht agus cinneadh na n-agóidí sin.

 (6) I gcás go seolfar imeachtaí iomchuí trí éisteacht chianda—

  (a) beidh ag an gcúirt an chumhacht chéanna, fara aon mhodhnú is gá, chun aon orduithe 
a	dhéanamh	(lena	n-áirítear	orduithe	maidir	 le	 freastal	finnéithe	agus	doiciméid	a	
thabhairt ar aird) i leith sheoladh na n-imeachtaí is orduithe a fhéadfar a dhéanamh i 
leith imeachtaí nach seolfar amhlaidh, agus

  (b) maidir le duine a bheidh rannpháirteach trí éisteacht chianda sna himeachtaí, i leith 
an rannpháirteachais sin—

   (i) measfar é nó í a bheith i láthair ag na himeachtaí lena mbaineann, agus

   (ii) beidh na díolúintí agus na pribhléidí céanna aige nó aici, agus beidh sé nó sí 
faoi réir na n-oibleagáidí agus na ndliteanas céanna, a bheadh aige nó aici nó a 
mbeadh sé nó sí faoina réir dá mbeadh sé nó sí rannpháirteach in imeachtaí nach 
seolfaí amhlaidh.

 (7) Aon duine, i ndáil le himeachtaí iomchuí a sheolfar trí éisteacht chianda—

	 	 (a)	 a	 chuirfidh	 isteach	 ar	 an	 teicneolaíocht	 cumarsáide	 leictreonaí	 arna	 húsáid	 sna	
himeachtaí	nó	a	chuirfidh	cosc	uirthi	le	hintinn	rannpháirteachas	duine	sna	himeachtaí	
a chur ó rath, nó

  (b) a dhéanfaidh aon taifeadadh ar na himeachtaí gan cead na cúirte,

   beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear—

   (i) 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

   (ii) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €50,000 nó príosúnacht ar feadh 
téarma nach faide ná 3 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

 (8) Maidir le himeachtaí i leith ciona—

  (a) faoi fho-alt (7), nó

  (b) a dhéanfaidh duine, cibé acu faoi fho-alt (7) nó ar shlí eile, i dtaca lena  
rannpháirteachas trí éisteacht chianda in imeachtaí iomchuí,

cd.3 a.11



13

[Uimh. 13.][2020.]
  

An tAcht um an Dlí Sibhialta agus an 
Dlí Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2020.

  féadfar iad a thionscnamh in aon áit sa Stát agus féadfar plé leis an gcion chun gach 
críche teagmhasaí mar chion a rinneadh in aon áit sa Stát.

 (9) I gcás go seolfaidh breitheamh den Chúirt Dúiche nó breitheamh den Chúirt Chuarda 
imeachtaí iomchuí trí éisteacht chianda, maidir leis an mbreitheamh lena mbaineann—

  (a) measfar, chun gach críche i dtaca leis na himeachtaí lena mbaineann, é nó í a bheith i 
láthair ag suí den Chúirt Dúiche nó ag suí den Chúirt Chuarda, de réir mar a bheidh, 
cibé acu a bheidh nó nach mbeidh an breitheamh i láthair sa chúirt ina mbeadh na 
himeachtaí á seoladh murach an t-alt seo, agus

  (b) féadfaidh sé nó sí, i ndáil leis an dúiche cúirte dúiche nó leis an dúiche cúirte cuarda, 
de réir mar a bheidh, dá bhfuil sé nó sí sannta, aon chumhacht, is cumhacht a thugtar 
dó nó di de thuras na huaire le dlí, a fheidhmiú i leith na n-imeachtaí lena mbaineann 
fad a bheidh sé nó sí in aon áit sa Stát, cibé acu laistigh nó lasmuigh den dúiche nó 
den chuaird sin, de réir mar a bheidh, más rud é, agus más rud é amháin, go mbeadh 
sé nó sí i dteideal an chumhacht lena mbaineann a fheidhmiú ag suí den Chúirt 
Dúiche nó den Chúirt Chuarda, de réir mar a bheidh, sa dúiche nó sa chuaird sin.

 (10) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le himeachtaí sibhialta, bíodh na himeachtaí sin 
tionscanta roimh thosach feidhme an ailt, ar thosach feidhme an ailt nó dá éis.

 (11) Féadfaidh an Príomh-Bhreitheamh, i gcás na Cúirte Uachtaraí, agus Uachtarán na Cúirte, 
i gcás aon Chúirt eile, an chumhacht a bheidh ag cúirt faoi fho-alt (1) a fheidhmiú thar 
ceann na cúirte.

 (12) Ar mhaithe le riaradh an cheartais agus le himeachtaí iomchuí a chinneadh ar mhodh 
atá cóir agus dlúsúil agus ar dóigh dó costas na n-imeachtaí sin a íoslaghdú, féadfaidh 
an Príomh-Bhreitheamh, i gcás na Cúirte Uachtaraí, agus Uachtarán Cúirte, i gcás aon 
Chúirt eile, treoruithe cleachtais a eisiúint i ndáil le seoladh imeachtaí iomchuí os a 
comhair.

 (13) Féadfar foráil a dhéanamh le treorú cleachtais faoi fho-alt (12) maidir le cibé 
nithe teagmhasacha, forlíontacha agus iarmhartacha, lena n-áirítear i leith 
mainneachtain déanamh de réir aon ní dá bhforáiltear i dtreorú, is dealraitheach don  
Phríomh-Bhreitheamh nó, de réir mar a bheidh, d’Uachtarán na Cúirte lena mbaineann, 
is gá nó is fóirsteanach chun críocha an treoraithe.

 (14) Foilseofar treorú cleachtais ar cibé modh a threoróidh an Príomh-Bhreitheamh nó 
Uachtarán na Cúirte lena mbaineann.

 (15) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a oibríonn chun cur isteach ar an gcumhacht a 
bheidh ag cúirt, faoi aon achtachán nó faoi aon riail dlí, a cheangal go rachaidh imeachtaí 
sibhialta ar aghaidh trí éisteacht chianda, nó foráil a dhéanamh maidir leis an gcéanna, 
nó seoladh imeachtaí os a comhair a rialáil ar shlí eile.

 (16) Chun críocha an ailt seo, beidh duine rannpháirteach trí éisteacht chianda in imeachtaí i 
gcás go mbeidh sé nó sí rannpháirteach amhlaidh—

  (a) ó ionad seachas an chúirt féin, cibé acu laistigh den Stát nó lasmuigh den Stát, agus

  (b) trí theicneolaíocht cumarsáide leictreonaí.

 (17) San alt seo—
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  ciallaíonn “teicneolaíocht cumarsáide leictreonaí”, i ndáil le héisteacht chianda, 
teicneolaíocht lena gcumasaítear tarchur fíor-ama agus cumarsáid chlosamhairc nó 
closchumarsáid, is cumarsáid fíor-ama déthreo lena gcumasaítear do dhuine a bheith 
rannpháirteach san éisteacht ó ionad seachas an chúirt féin;

  folaíonn “cuid”, i ndáil le himeachtaí—

  (a) aon éisteacht sna himeachtaí, agus

  (b) rannpháirteachas duine áirithe sna himeachtaí;  

  folaíonn “imeachtaí” cuid d’imeachtaí;

  ciallaíonn “imeachtaí iomchuí” imeachtaí is ábhar do threorú faoi fho-alt (1) nó (2);

  ciallaíonn “éisteacht chianda” éisteacht in imeachtaí ina bhfuil duine amháin nó níos mó 
de na rannpháirtithe rannpháirteach—

  (a) ó ionad seachas an chúirt féin, cibé acu laistigh den Stát nó lasmuigh den Stát, agus

  (b) trí theicneolaíocht cumarsáide leictreonaí.

caibidil 3

Taifid ghnó agus doiciméid eile in imeachtaí sibhialta

Míniú (Caibidil 3)

12. Sa Chaibidil seo—

folaíonn “gnó” aon cheird, gairm nó slí bheatha eile a sheoltar, bíodh sé le haghaidh 
brabúis nó le haghaidh cuspóir eile, laistigh nó lasmuigh den Stát agus folaíonn sé freisin 
comhlíonadh feidhmeanna acu seo a leanas nó thar a gceann—

  (a) aon duine nó comhlacht a fhaigheann luach saothair nó maoiniú go hiomlán nó go 
páirteach as airgead arna sholáthar ag an Oireachtas,

  (b) carthanas de réir bhrí an Achta Carthanas, 2009,

  (c) aon institiúid den Aontas Eorpach,

  (d) aon údarás náisiúnta nó áitiúil i ndlínse lasmuigh den Stát, nó

  (e) aon eagraíocht idirnáisiúnta;

folaíonn “doiciméad”—

  (a) léarscáil, plean, graf, líníocht nó grianghraf, nó

  (b) atáirgeadh i mbuanfhoirm inléite, ag ríomhaire nó ar mhodh eile (lena n-áirítear 
méadú), ar fhaisnéis atá i bhfoirm neamh-inléite.

Toimhdeofar taifid ghnó i bhfoirm doiciméid a bheith inghlactha

13. Faoi réir na Caibidle seo, in imeachtaí sibhialta, toimhdeofar aon taifead i bhfoirm 
doiciméid arna thiomsú i ngnáthchúrsa gnó a bheith inghlactha mar fhianaise ar fhírinne an 
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fhíorais nó na bhfíoras arna dhearbhú nó arna ndearbhú i ndoiciméad den sórt sin i gcás go 
gcomhlíonfaidh doiciméad den sórt sin ceanglais na Caibidle seo.

Inghlacthacht taifead gnó: ginearálta

14. (1) Faoi réir na Caibidle seo, beidh faisnéis atá i ndoiciméad inghlactha in aon imeachtaí 
sibhialta	mar	 fhianaise	ar	 aon	 fhíoras	atá	 sa	doiciméad	a	mbeadh	fianaise	dhíreach	ó	
bhéal inghlactha ina leith más rud é, maidir leis an bhfaisnéis—

  (a) gur tiomsaíodh í i ngnáthchúrsa gnó,

  (b) gur sholáthair duine í (cibé acu ba é nó í nó nárbh é nó í a thiomsaigh amhlaidh í, 
agus atá nó nach bhfuil sé nó sí inaitheanta) a raibh eolas pearsanta aige nó aici, nó 
a bhféadfaí a cheapadh le réasún go raibh eolas pearsanta aige nó aici, ar na nithe a 
ndéileáiltear leo, agus

  (c) i gcás faisnéis i bhfoirm neamh-inléite arna hatáirgeadh i mbuanfhoirm inléite, gur 
atáirgeadh í i gcúrsa ghnáthoibriú an chórais atáirgthe lena mbaineann.

 (2) Beidh feidhm ag fo-alt (1) cibé acu is go díreach nó go neamhdhíreach a soláthraíodh an 
fhaisnéis ach, más go neamhdhíreach a soláthraíodh í, ní bheidh feidhm aige ach amháin 
i gcás go bhfuair gach duine (cibé acu atá nó nach bhfuil sé nó sí inaitheanta) trínar 
soláthraíodh í an fhaisnéis sin i ngnáthchúrsa gnó.

 (3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir leis na nithe seo a leanas—

  (a) faisnéis atá faoi phribhléid ó thaobh nochtadh de in imeachtaí sibhialta nó, de réir 
mar a bheidh, in imeachtaí coiriúla,

  (b) faoi réir fho-alt (6),	faisnéis	arna	soláthar	ag	duine	nach	mbeadh	inordaithe	fianaise	
a thabhairt ar thionscnamh an pháirtí ar mian leis nó léi an fhaisnéis a thabhairt i 
bhfianaise	de	bhua	an	ailt	seo,	nó

  (c) faoi réir fho-alt (4), faisnéis a thiomsaítear chun críocha nó in oirchill aon cheann de 
na nithe seo a leanas—

   (i) imscrúdú coiriúil,

	 	 	(ii)	 imscrúdú	nó	fiosrúchán	arna	sheoladh	de	bhun	aon	achtachán	nó	faoi,

   (iii) imeachtaí sibhialta nó coiriúla, nó

   (iv) imeachtaí de chineál araíonachta.

 (4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (3)(c) más rud é—

  (a) (i) go ndearna duine a líomhnaíodh go ndearnadh cion ina leith agus a bhfuil 
gnáthchónaí air nó uirthi lasmuigh den Stát an fhaisnéis atá sa doiciméad a 
thiomsú i láthair breitheamh den Chúirt Dúiche agus a chur ar fáil faoi mhionn,

   (ii) nach bhféadfaí alt 4F (a bhaineann le teistíocht a thógáil i láthair breitheamh den 
sórt sin agus an chúisí) den Acht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967 a agairt nó 
nach raibh sé indéanta déanamh amhlaidh, agus

   (iii) gur éag an duine a líomhnaíodh go ndearnadh an cion ina leith nó go bhfuil sé nó 
sí lasmuigh den Stát agus nach indéanta le réasún a áirithiú go bhfreastalóidh sé 
nó sí ar na himeachtaí coiriúla lena mbaineann,
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   nó

  (b) gurb é atá sa doiciméad ina bhfuil an fhaisnéis—

   (i) léarscáil, plean, líníocht nó grianghraf (lena n-áirítear aon ábhar míniúcháin atá 
sa doiciméad lena mbaineann nó ina theannta),

   (ii) taifead ar threorú a thug comhalta den Gharda Síochána de bhun aon achtachán,

   (iii) taifead ar fháil, láimhseáil, tarchur nó stóráil aon ní ag Eolaíocht Fhóiréinseach 
Éireann i dtaca le comhlíonadh a feidhmeanna maidir le rudaí nó samplaí de 
rudaí a scrúdú agus a anailísiú chun críocha imscrúduithe coiriúla nó imeachtaí 
coiriúla nó an dá rud,

   (iv) taifead ar fháil, láimhseáil, tarchur, scrúdú nó anailísiú aon ní ag aon duine atá ag 
gníomhú thar ceann aon pháirtí sna himeachtaí, nó

   (v) taifead ag lia-chleachtóir cláraithe ar scrúdú ar dhuine beo nó marbh.

	 (5)	 I	gcás	go	mbeidh	faisnéis	inghlactha	i	bhfianaise	de	bhua	an	ailt	seo	ach	go	mbeidh	sí	
sainráite i dtéarmaí nach intuigthe don ghnáthdhuine gan mhíniú, beidh míniú ar an 
bhfaisnéis	inghlactha	i	bhfianaise	freisin	más	rud	é—

  (a) go ndéanfaidh duine atá inniúil chun déanamh amhlaidh é a thabhairt ó bhéal, nó

  (b) go mbeidh sé i ndoiciméad agus go n-airbheartaíonn an doiciméad a bheith sínithe 
ag duine den sórt sin.

	 (6)	 (a)	 Beidh	 feidhm	 ag	 an	 gCaibidil	 seo	 maidir	 le	 taifid	 ghnó	 i	 bhfoirm	 doiciméid	 a	
thionscnaítear	 lasmuigh	den	Stát	agus	beidh	 taifid	den	sórt	 sin	 inghlactha	dá	bhrí	
sin de réir na Caibidle seo d’ainneoin nach bhfuil aon duine a d’fhéadfadh gníomhú 
thar	ceann	gnó	den	sórt	sin	(cibé	acu	is	stiúrthóir,	bainisteoir	nó	oifigeach	eile	den	
tsamhail	sin	de	chuid	an	ghnó)	inordaithe	fianaise	a	thabhairt	i	gcúirt	sa	Stát.

  (b) Beidh feidhm ag mír (a) d’ainneoin na tagartha d’inordaitheacht i bhfo-alt (3)(b).

	 (7)	 Beidh	taifid	de	chuid	gnó	a	bheidh	scortha	de	bheith	ann	inghlactha	de	réir	an	ailt	seo.

 (8) Ní léireofar aon ní sa Chaibidil seo mar ní a athróidh nó a dhéanfaidh difear d’inghlacthacht 
aon doiciméid a bheadh inghlactha ar shlí eile faoi aon riail dlí nó achtachán (lena n-áirítear 
an tAcht seo) chun fírinne aon fhíorais nó fíoras arna dhearbhú nó arna ndearbhú ann a 
chruthú.

Fógra i dtaobh fianaise is taifid ghnó

15.	 (1)	 Ní	 bheidh	 faisnéis	 atá	 i	 ndoiciméad	 inghlactha	 i	 bhfianaise	 de	 bhua	 alt 14 i dtriail 
shibhialta gan cead ón gcúirt mura rud é—

  (a) go mbeidh cóip den doiciméad seirbheáilte ar an bpáirtí nó ar na páirtithe eile, nó

  (b) tráth nach déanaí ná 21 lá roimh thosach na trialach sibhialta, go ndéanfaidh an 
páirtí	 a	 bheartaíonn	 an	 fhaisnéis	 a	 thabhairt	 i	 bhfianaise	 fógra	 á	 rá	 go	 bhfuil	 ar	
intinn	an	fhaisnéis	a	thabhairt	amhlaidh	i	bhfianaise,	maille	le	cóip	den	doiciméad,	a	
sheirbheáil, nó go seirbheálfar thar a cheann nó thar a ceann iad, ar gach páirtí de na 
páirtithe eile sna himeachtaí.
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 (2) Ní dhéanfaidh páirtí sna himeachtaí a mbeidh fógra seirbheáilte air nó uirthi de bhun 
fho-alt (1), gan cead ón gcúirt, agóid i gcoinne iomlán na faisnéise lena mbaineann nó 
aon	chuid	shonraithe	di	a	bheith	inghlactha	i	bhfianaise	mura	rud	é,	tráth	nach	déanaí	ná	
7 lá roimh thosach na trialach sibhialta, go seirbheálfaidh an páirtí sin fógra ag agóid i 
gcoinne í a bheith inghlactha, nó go seirbheálfar thar a cheann nó thar a ceann é, ar gach 
páirtí de na páirtithe eile sna himeachtaí.

 (3) Maidir le doiciméad a cheanglaítear leis an alt seo a sheirbheáil ar aon duine, féadfar é a 
sheirbheáil—

  (a) trína sheachadadh air nó uirthi nó ar a aturnae nó a haturnae,

  (b) trína dhíriú chuige nó chuici agus trína fhágáil ag a ghnáth-áit chónaithe nó ghnó nó 
ag a gnáth-áit chónaithe nó ghnó nó ag an áit chónaithe nó ghnó is deireanaí is eol a 
bheith aige nó aici nó trína dhíriú chuig a aturnae nó a haturnae agus trína fhágáil ag 
oifig	an	aturnae,

  (c) trína chur leis an bpost cláraithe chuige nó chuici ag a ghnáth-áit chónaithe nó ghnó 
nó ag a gnáth-áit chónaithe nó ghnó nó ag an áit chónaithe nó ghnó is deireanaí is eol 
a	bheith	aige	nó	aici	nó	chuig	a	aturnae	nó	a	haturnae	ag	oifig	an	aturnae,	nó

  (d) i gcás comhlacht corpraithe, trína sheachadadh ar rúnaí nó ar chléireach an 
chomhlachta	ag	a	oifig	chláraithe	nó	ag	a	phríomhoifig	nó	trína	chur	leis	an	bpost	
cláraithe	chuig	rúnaí	nó	chuig	cléireach	an	chomhlachta	sin	ag	an	oifig	sin.

 (4) Ní dochar an t-alt seo d’fhorálacha in aon achtachán eile a bhaineann leis an gcumhacht 
ábhar	fianaiseach	a	thabhairt	ar	aird.

Glacadh agus tromachar fianaise is taifid ghnó

16. (1) In aon imeachtaí sibhialta, ní dhéanfar faisnéis, ná aon chuid di, a bheidh inghlactha i 
bhfianaise	de	bhua	alt 14 a ghlacadh más é tuairim na cúirte nár cheart, ar mhaithe leis 
an gceartas, an fhaisnéis, nó an chuid sin, a ghlacadh.

 (2) Le linn don chúirt a bhreithniú an é nár cheart, ar mhaithe leis an gceartas, an fhaisnéis 
sin	go	léir	nó	aon	chuid	di	a	ghlacadh	i	bhfianaise,	beidh	aird	aici	ar	na	himthosca	go	léir,	
lena n-áirítear—

  (a) cibé acu is tátal réasúnach é go bhfuil an fhaisnéis iontaofa nó nach ea, ag féachaint 
dá bhfuil san fhaisnéis agus d’fhoinse na faisnéise agus do na himthosca inar 
tiomsaíodh í,

  (b) cibé acu is tátal réasúnach é go bhfuil an doiciméad barántúil nó nach ea, ag féachaint 
do chineál agus d’fhoinse an doiciméid ina bhfuil an fhaisnéis agus d’aon imthosca 
eile is dealraitheach don chúirt a bheith iomchuí, agus

  (c) aon bhaol, ag féachaint go háirithe don dóigh go bhféadfaí cur in aghaidh na faisnéise 
i	gcás	nach	bhfreastalóidh	an	duine	a	sholáthair	í	chun	fianaise	a	thabhairt	ó	bhéal	sna	
himeachtaí, go mbeadh mar thoradh ar í a ghlacadh nó a eisiamh go ndéanfaí éagóir 
ar aon pháirtí eile sna himeachtaí sibhialta nó, má tá níos mó ná páirtí amháin eile 
ann, ar aon pháirtí de na páirtithe sin.

	 (3)	 Le	linn	an	tromachar,	más	ann,	a	bheidh	le	tabhairt	d’fhaisnéis	a	thabharfar	i	bhfianaise	
de bhua na Caibidle seo a mheas, tabharfar aird ar na himthosca go léir as a bhféadfar 
aon tátal a bhaint le réasún i dtaobh a cruinnis nó a neamhchruinnis.
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	 (4)	 Ní	dochar	an	t-alt	seo	d’fhorálacha	in	aon	achtachán	eile	a	bhaineann	le	taifid	ghnó	a	
ghlacadh agus leis an tromachar a bheidh le cur ina leith.

Fianaise maidir le hinchreidteacht soláthróra faisnéise

17.	 (1)	 I	gcás	go	dtabharfar	faisnéis	i	bhfianaise	de	bhua	na	Caibidle	seo—

  (a) aon fhianaise a bheadh inghlactha, dá nglaofaí ar an duine a sholáthair an fhaisnéis 
ar dtús mar fhinné, mar fhianaise is iomchuí i ndáil lena inchreidteacht nó lena 
hinchreidteacht mar fhinné, beidh sí inghlactha chun na críche sin,

	 	 (b)	 féadfar,	le	cead	ón	gcúirt,	fianaise	a	thabhairt	i	dtaobh	aon	ní	a	d’fhéadfaí	a	chur	ar	an	
duine sin i gcroscheistiú dá nglaofaí air nó uirthi mar fhinné mar ní is iomchuí i ndáil 
lena inchreidteacht nó lena hinchreidteacht mar fhinné, ach ar ní é nach bhféadfadh 
an	páirtí	croscheistithe	fianaise	a	thabhairt	ar	aird	ina	leith,	agus

	 	 (c)	 maidir	le	fianaise	a	dtiocfadh	di	a	chruthú	go	ndearna	an	duine	sin	ráiteas	(cibé	acu	ó	
bhéal nó nach ea) atá ar neamhréir léi, cibé acu roimh an bhfaisnéis a sholáthar nó dá 
éis, beidh sí inghlactha d’fhonn a shuíomh gur bhréagnaigh sé nó sí é féin nó í féin, 
mura mbeidh sí inghlactha cheana féin de bhua alt 14.

	 (2)	 Ní	dochar	an	t-alt	seo	d’fhorálacha	in	aon	achtachán	eile	a	bhaineann	le	fianaise	maidir	
le	hinchreidteacht	an	té	a	sholáthraíonn	faisnéis	i	dtaifid	ghnó.

Cóipeanna de thaifid ghnó a bheith inghlactha

18. (1) Más rud é, de réir na Caibidle seo, go mbeidh faisnéis atá i dtaifead gnó i bhfoirm 
doiciméid	inghlactha	i	bhfianaise	in	imeachtaí	sibhialta,	féadfar	an	fhaisnéis	a	thabhairt	
i	bhfianaise,	bíodh	an	doiciméad	fós	ar	marthain	nó	ná	bíodh,	trí	chóip	den	doiciméad,	
nó den chuid ábhartha de, a thabhairt ar aird, agus í fíordheimhnithe ar cibé modh a 
cheadóidh an chúirt, lena n-áirítear maidir lena hiontaofacht.

 (2) Ní bhaineann sé le hábhar chun críocha fho-alt (1) cén chéim ghaireachta atá idir an 
chóip agus an doiciméad bunaidh ná cén modh (lena n-áireofar tarchur trí chumarsáid 
leictreonach) a rinneadh an chóip a tugadh ar aird nó aon chóip idirmheánach.

Fianaise ar rún ó Dháil Éireann nó ó Sheanad Éireann

19.	 In	aon	imeachtaí	sibhialta,	féadfar	fianaise	ar	rún	a	rith	ag	ceachtar	Teach	den	Oireachtas,	
cibé acu roimh thosach feidhme an ailt seo nó dá éis, a thabhairt trí chóip de Chín Lae 
imeachtaí	an	Tí	sin	a	bhaineann	leis	an	rún	agus	a	airbheartaíonn	a	bheith	foilsithe	ag	Oifig	
an tSoláthair a thabhairt ar aird.

caibidil 4

Ilghnéitheach

Modhanna leictreonacha a úsáid in imeachtaí sibhialta

20. (1) D’ainneoin aon achtachán nó riail dlí eile, agus gan dochar d’aon fhoráil den sórt sin 
in aon achtachán nó rialacha cúirte, féadfar, i ndáil le himeachtaí sibhialta, foráil a 
dhéanamh le rialacha cúirte maidir leis na nithe seo a leanas—
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  (a) doiciméad a thaisceadh nó a chomhdú le cúirt, agus iarratas a dhéanamh chun cúirte, 
tríd	an	doiciméad	nó	tríd	an	iarratas	a	tharchur	ar	mhodh	leictreonach	chuig	an	oifig	
cúirte lena mbaineann,

	 	 (b)	 eisiúint	aon	cheann	de	na	nithe	seo	a	 leanas	ag	cúirt	nó	ag	oifig	cúirte,	nó	 thar	a	
ceann, tríd an doiciméad lena mbaineann a tharchur ar mhodh leictreonach:

   (i) toghairm, bille sibhialta, fógra éilimh nó doiciméad tionscnaimh eile;

   (ii) breithiúnas, foraithne nó ordú eile nó cinneadh eile ó chúirt (lena n-áirítear aon 
bhreithiúnas, foraithne nó ordú eile nó cinneadh eile arna thaifeadadh nó arna 
taifeadadh	in	oifig	cúirte	nó	arna	eisiúint	nó	arna	heisiúint	ó	oifig	cúirte);

   (iii) aon doiciméad eile a gceanglaítear faoi aon achtachán nó riail dlí go n-eiseoidh 
cúirt	nó	oifig	cúirte	é	nó	go	n-eiseofar	é	thar	a	ceann;

   nó

	 	 (c)	 tarchur	aon	doiciméid	nó	faisnéise	eile,	ar	mhodh	leictreonach,	ag	cúirt	nó	ag	oifig	
cúirte nó thar a ceann, is doiciméad nó faisnéis a gceanglaítear faoi aon achtachán 
nó	riail	dlí	go	dtarchuirfidh	cúirt	nó	oifig	cúirte	é	nó	í	nó	go	dtarchuirfear	é	nó	í	thar	
a ceann.

 (2) I gcás go ndéanfar foráil le rialacha cúirte dá dtagraítear i bhfo-alt (1) maidir le doiciméad 
a tharchur ar mhodh leictreonach, féadfar leis na rialacha sin, ina theannta sin—

  (a) a fhoráil go mbeidh an tarchur sin faoi réir cibé coinníollacha agus eisceachtaí a 
shonrófar sna rialacha,

  (b) i ndáil le doiciméad dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a) a tharchur, a cheangal—

   (i) go bhfíordheimhneofar doiciméad den sórt sin, agus

   (ii) go bhfíorófar céannacht an duine a bheidh ag tarchur doiciméad den sórt sin, lena 
n-áirítear tríd an uimhir phearsanta seirbhíse poiblí (de réir bhrí alt 262 den Acht 
Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005) arna heisiúint don duine a sholáthar,

   ar cibé modh a shonrófar sna rialacha, agus

  (c) a shonrú an bhfuil an tarchur sin á dhéanamh in ionad aon mhodh eile nó mar mhalairt 
ar aon mhodh eile ar a bhféadfaí an doiciméad sin a chomhdú, a thaisceadh, a eisiúint 
nó a tharchur, nó ar a bhféadfaí an t-iarratas sin a dhéanamh, de réir mar a bheidh.

 (3) Más rud é, maidir le doiciméad a cheanglaítear faoi aon achtachán nó riail dlí a thabhairt 
do chúirt, nó a thaisceadh nó a chomhdú le cúirt, go ndéanfar, de réir rialacha cúirte dá 
dtagraítear i bhfo-alt (1), é a thabhairt don chúirt nó a thaisceadh nó a chomhdú leis an 
gcúirt ar mhodh leictreonach, féadfar a fhoráil le rialacha cúirte—

  (a) go bpléifear le cóip den doiciméad sin arna tarchur ar mhodh leictreonach agus arna 
taispeáint i bhfoirm inléite, nó

  (b) go bpléifear le leagan clóite de chóip den sórt sin,

  mar an leagan bunaidh den doiciméad sin.

 (4) Aon tagairtí, cibé slí a bhfuil siad sainráite, in aon achtachán nó riail dlí, do na nithe seo 
a leanas—
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  (a) doiciméad a thabhairt do chúirt,

  (b) doiciméad a thaisceadh nó a chomhdú le cúirt,

  (c) iarratas a dhéanamh chun cúirte,

  (d) doiciméad a tharchur chuig cúirt nó ag cúirt, nó

  (e) doiciméad a eisiúint ag cúirt,

  forléireofar iad mar thagairtí a fholaíonn tagairtí do ghníomh den sórt sin a dhéanamh 
ar mhodh leictreonach, i gcás go ndéanfar foráil maidir leis sin i rialacha cúirte dá 
dtagraítear i bhfo-alt (1).

	 (5)	 San	alt	seo,	ciallaíonn	“oifig	cúirte”—

	 	 (a)	 oifig	de	chuid	aon	cheann	díobh	seo	a	leanas	nó	atá	ag	gabháil	le	haon	cheann	díobh	
seo a leanas—

   (i) an Chúirt Uachtarach,

   (ii) an Chúirt Achomhairc,

   (iii) an Ard-Chúirt,

   (iv) Uachtarán na hArd-Chúirte,

   (v) an Chúirt Chuarda, nó

   (vi) an Chúirt Dúiche,

	 	 	 agus,	 chun	 críocha	 an	 mhínithe	 seo,	 measfar	 gur	 oifig	 atá	 ag	 gabháil	 leis	 an	 
Ard-Chúirt clárlann phrobháide cheantair, nó

	 	 (b)	 oifig	de	chuid	na	Seirbhíse	Cúirteanna	arna	sainainmniú	ag	an	tSeirbhís	Chúirteanna	
chun doiciméid nó iarratais a fháil, nó chun doiciméid a eisiúint, ar mhodh 
leictreonach chun críocha aon achtacháin nó rialach dlí.

Ráiteas fírinne

21. (1) Faoi réir fho-alt (2), más rud é, in imeachtaí sibhialta—

	 	 (a)	 go	mbeidh	fianaise	le	tabhairt	trí	mhionnscríbhinn	nó	trí	dhearbhú	reachtúil,	nó	go	
mbeidh doiciméad nó faisnéis le fíorú le mionnscríbhinn nó le dearbhú reachtúil, 
agus

  (b) go bhféadfar doiciméad a thaisceadh nó a chomhdú, nó go gceanglaítear é a 
thaisceadh nó a chomhdú, nó go bhféadfar iarratas a dhéanamh, nó go gceanglaítear 
é a dhéanamh, ar mhodh leictreonach de réir alt 20,

  féadfar foráil a dhéanamh le rialacha cúirte, d’ainneoin aon achtachán nó riail dlí eile, 
maidir le ráiteas, ar a dtabharfar ráiteas fírinne, a dhéanamh agus a tharchur ar mhodh 
leictreonach in ionad na mionnscríbhinne nó an dearbhaithe reachtúil lena mbaineann 
agus faoi réir cibé coinníollacha agus eisceachtaí a shonrófar leis na rialacha sin.

 (2) Maidir le ráiteas fírinne—

  (a) féadfaidh sé a bheith i bhfoirm leictreonach,
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  (b) beidh ráiteas ann á rá go gcreideann an duine atá ag déanamh an ráitis fírinne go 
hionraic go bhfuil na fíorais a luaitear ann fíor,

  (c) féadfaidh an duine a bheidh á dhéanamh é a shíniú tríd a ainm nó a hainm a iontráil 
i bhformáid leictreonach nó ar shlí eile go leictreonach de réir mar a cheadóidh 
rialacha cúirte, agus

  (d) comhlíonfaidh sé aon cheanglais eile maidir lena lánas, lena fhíorú, lena 
fhíordheimhniú nó lena fhoirm a fhorordófar le rialacha cúirte.

 (3) I gcás go mbeidh foráil déanta le rialacha cúirte maidir leis na nithe dá dtagraítear i  
bhfo-alt (1), forléireofar aon tagairt in aon achtachán do mhionnscríbhinn nó do dhearbhú 
reachtúil mar thagairt a fholaíonn tagairt do ráiteas fírinne a fhéadfar a dhéanamh in 
ionad na mionnscríbhinne nó an dearbhaithe reachtúil sin de bhua an fho-ailt sin.

 (4) Gan dochar don dlí maidir le díspeagadh cúirte, aon duine a dhéanfaidh ráiteas i ráiteas 
fírinne,	nó	a	chuirfidh	faoi	deara	é	a	dhéanamh,	gan	a	chreidiúint	go	hionraic	go	bhfuil	
an ráiteas sin fíor, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

 (5) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi fho-alt (4), 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 nach mó ná €250,000 nó príosúnacht ar feadh 
téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

CUID 4

nós imeachta coiRiúil

Léiriú (Cuid 4)

22. Sa Chuid seo—

ciallaíonn “imeachtaí coiriúla” imeachtaí i leith ciona agus folaíonn sé aon imeachtaí 
achomhairc nó imeachtaí dá éis sin a bhaineann leis an gcion;

ciallaíonn “nasc físe beo”, i ndáil le duine a bheith rannpháirteach in imeachtaí coiriúla nó 
in imeachtaí iomchuí, nasc teilifíse beo nó socrú closamhairc eile—

  (a) lena gcumasaítear don duine a bheith rannpháirteach sna himeachtaí agus na 
himeachtaí atá os comhair na cúirte a fheiceáil agus a chloisteáil, agus

  (b) lena gcumasaítear do gach duine eile atá rannpháirteach sna himeachtaí agus nach 
bhfuil san ionad céanna leis an duine, an duine a fheiceáil agus a chloisteáil;

 ciallaíonn “duine iomchuí”, i ndáil le himeachtaí coiriúla nó le himeachtaí iomchuí, an 
duine is ábhar do na himeachtaí lena mbaineann;

 ciallaíonn “imeachtaí iomchuí” imeachtaí—

  (a) faoin Acht um Eiseachadadh, 1965,

  (b) faoi Chuid II den Acht um Binsí Coireanna Idirnáisiúnta Cogaidh, 1998,
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  (c) faoin Acht um Barántas Gabhála Eorpach, 2003, nó

  (d) faoi Chuid 3 den Acht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, 2006,

agus folaíonn sé aon imeachtaí achomhairc nó imeachtaí dá éis sin.

Iarratais áirithe chun na cúirte in imeachtaí coiriúla a éisteacht trí nasc físe beo a úsáid

23. (1) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le hiarratas chun cúirte in imeachtaí coiriúla (dá 
ngairtear “iarratas iomchuí” san alt seo), más rud é—

  (a) gur iarratas é de shaghas a shonraítear i bhfo-alt (2),

  (b) go ndéanfar an t-iarratas, nó go mbeidh sé le déanamh, ag an Stiúrthóir Ionchúiseamh 
Poiblí nó ag an duine iomchuí, nó thar a cheann nó thar a ceann, agus

  (c) go mbeidh ionadaíocht dhlíthiúil ag an duine iomchuí, go mbeidh comhairle dhlíthiúil 
faighte aige nó aici nó go mbeidh an deis tugtha dó nó di comhairle den sórt sin a 
fháil nó go mbeidh an deis tugtha dó nó di go soláthrófaí comhairle den sórt sin dó 
nó di.

 (2) Sonraítear na saghsanna iarratais seo a leanas (seachas iarratas faoi fho-alt (4), (8) 
nó (10)) chun críocha fho-alt (1):

  (a) iarratas ar bhannaí nó ar chúnamh dlíthiúil in aisce;

  (b) i ndáil le himeachtaí ar díotáil, iarratas a bhaineann le, agus lena n-áiritear, pianbhreith 
a ghearradh ar an duine iomchuí nó aon iarratas eile ach amháin—

   (i) iarratas arna dhéanamh ag tosach na trialach nó lena linn,

   (ii) aon iarratas eile ar dealraitheach don chúirt ina leith gur gá don duine iomchuí a 
bheith i láthair ag an éisteacht, lena n-áirítear—

    (I) iarratas a bhaineann le cumas an duine iomchuí dul faoi thriail, nó

    (II) iarratas chun na cúisimh i gcoinne an duine iomchuí a dhíbhe ar an bhforas 
nach	bhfuil	fianaise	leordhóthanach	ann	chun	é	nó	í	a	chur	ar	a	thriail	nó	ar	a	
triail;

  (c) i ndáil le himeachtaí sa Chúirt Dúiche—

   (i) aon iarratas eile sna himeachtaí roimh an dáta éisteachta,

   (ii) iarratas a bhaineann le, agus lena n-áirítear, pianbhreith a ghearradh ar an duine 
iomchuí, nó

   (iii) iarratas a bhaineann leis an duine iomchuí a chur ar aghaidh chun trialach nó i 
gcomhair pianbhreithe ón gCúirt Dúiche;

  (d) i ndáil le hachomhairc ón gCúirt Dúiche chun na Cúirte Cuarda—

   (i) aon iarratas eile sna himeachtaí roimh an dáta éisteachta, nó

   (ii) iarratas a bhaineann le, agus lena n-áirítear, pianbhreith a ghearradh ar an duine 
iomchuí;
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  (e) aon iarratas in imeachtaí achomhairc (seachas achomharc dá dtagraítear i mír (d))  
nó in aon imeachtaí dá éis sin.

 (3) Féadfaidh cúirt, uaithi féin, ar í a bheith deimhin de go bhfuil sé ar mhaithe leis an 
gceartas, a threorú—

  (a) go ndéanfar gach iarratas iomchuí de shaghas nó d’aicme a shonraítear sa treorú, nó

  (b) go ndéanfar gach iarratas iomchuí ar i ndáil leis atá an duine iomchuí d’aicme a 
shonraítear sa treorú,

  a éisteacht agus an duine iomchuí ag láithriú trí nasc físe beo a úsáid idir an chúirt agus 
an áit ina bhfuil an duine iomchuí suite.

 (4) Féadfar iarratas iomchuí nach mbaineann treorú faoi fho-alt (3) leis a éisteacht agus an 
duine iomchuí ag láithriú trí nasc físe beo a úsáid idir an chúirt agus an áit ina bhfuil an 
duine iomchuí suite, má threoraíonn an chúirt amhlaidh, cibé acu ar iarratas chuici nó 
uaithi féin, ar í a bheith deimhin de—

  (a) dá ndéanfaí an t-iarratas a éisteacht gan an duine iomchuí a bheith i láthair sa chúirt, 
nach ndéanfaí dochar don duine iomchuí dá bhrí sin,

  (b) nach gá, ar mhaithe leis an gceartas, go mbeadh an duine iomchuí i láthair ag an 
éisteacht,

  (c) maidir leis na saoráidí a sholáthraítear le nasc físe beo idir an chúirt agus an áit 
ina bhfuil an duine iomchuí suite, go bhfuil siad de chineál a chumasóidh cibé 
ateangaireacht nó aistriúchán is gá le linn na héisteachta,

  (d) gur féidir leis an duine iomchuí agus a ionadaí dlíthiúil nó a hionadaí dlíthiúil 
cumarsáid a dhéanamh i modh rúin le linn na héisteachta,

  (e) gur cuí thairis sin an t-iarratas a éisteacht gan an duine iomchuí a bheith i láthair sa 
chúirt ag féachaint do na nithe seo a leanas—

   (i) cineál an iarratais,

   (ii) castacht na héisteachta,

   (iii) aois an duine iomchuí, agus

   (iv) a chumas nó a cumas meabhrach,

   agus

  (f) nach bhfuil aon imthosca eile ann a fhágann gur ceart don duine iomchuí a bheith i 
láthair sa chúirt don éisteacht.

 (5) Féadfaidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí nó an duine iomchuí iarratas ar threorú faoi 
fho-alt (4) a dhéanamh ex parte, nó féadfar iarratas den sórt sin a dhéanamh ex parte 
thar ceann an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí nó thar ceann an duine iomchuí, chuig 
breitheamh na cúirte lena mbaineann, nó chuig breitheamh den chúirt lena mbaineann.

 (6) Féadfaidh an chúirt, má mheasann sí go bhfuil sé ar mhaithe leis an gceartas déanamh 
amhlaidh, a cheangal go dtabharfar fógra i dtaobh iarratas ar threorú faoi fho-alt (4) don 
duine iomchuí nó
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  dá ionadaí dlíthiúil nó dá hionadaí dlíthiúil nó, de réir mar a bheidh, don Stiúrthóir 
Ionchúiseamh Poiblí.

 (7) I gcás go ndéanfar iarratas ar threorú faoi fho-alt (4) agus go ndiúltóidh an chúirt treorú 
den sórt sin a thabhairt, luafaidh sí na cúiseanna atá aici leis an diúltú sin.

 (8) Féadfaidh cúirt, tráth ar bith tar éis treorú a thabhairt faoi fho-alt (3), cibé acu ar iarratas 
chuici nó uaithi féin, ordú a dhéanamh nach mbeidh feidhm ag an treorú maidir le 
hiarratas iomchuí a bhaineann le duine iomchuí ar na forais seo a leanas—

  (a) nach bhfuil an nasc físe beo ar fáil, nó

  (b) nach bhfuil feidhm ag ceann amháin nó níos mó de na nithe a shonraítear i míreanna 
(a) go (f) d’fho-alt (4) i gcás an duine iomchuí.

 (9) Más rud é, ar iarratas faoi fho-alt (8), go ndiúltóidh an chúirt ordú a dhéanamh nach 
mbeidh feidhm ag an treorú arna thabhairt faoi fho-alt (3) maidir leis an iarratas iomchuí 
lena mbaineann, luafaidh sí na cúiseanna atá aici leis an diúltú sin.

 (10) Féadfaidh an chúirt, tráth ar bith tar éis treorú a thabhairt faoi fho-alt (4), cibé acu ar 
iarratas chuici ón duine iomchuí nó thar ceann an duine iomchuí nó uaithi féin, an treorú 
a chúlghairm ar na forais seo a leanas—

  (a) nach bhfuil an nasc físe beo ar fáil, nó

  (b) nach bhfuil feidhm ag ceann amháin nó níos mó de na nithe a shonraítear i míreanna 
(a) go (f) d’fho-alt (4) i gcás an duine iomchuí.

 (11) Más rud é, ar iarratas faoi fho-alt (10), go ndiúltóidh an chúirt treorú arna thabhairt faoi 
fho-alt (4) a chúlghairm, luafaidh sí na cúiseanna atá aici leis an diúltú sin.

 (12) Féadfaidh an chúirt, i gcás go láithreoidh duine iomchuí, nó go mbeartóidh sé nó sí 
láithriú,	trí	nasc	físe	beo	a	úsáid	de	réir	an	ailt	seo,	agus	go	dteipfidh	ar	an	nasc	físe	sin	
nó	go	scoirfidh	sé	de	bheith	ag	oibriú,	cibé	ordú	coimhdeach	nó	treorú	coimhdeach	a	
dhéanamh a mheasann sí is gá ar mhaithe leis an gceartas.

 (13) I gcás go gcomhlíonfar forálacha an ailt seo i ndáil le hiarratas iomchuí a éisteacht, 
measfar an duine iomchuí a bheith i láthair sa chúirt chun críocha aon achtacháin nó 
rialach dlí nó ordaithe ó aon chúirt lena gceanglaítear, ar shlí eile, duine cúisithe nó duine 
ciontaithe a bheith i láthair sa chúirt le linn imeachtaí coiriúla ina choinne nó ina coinne.

 (14) Féadfaidh an Príomh-Bhreitheamh, i gcás na Cúirte Uachtaraí, agus Uachtarán na Cúirte 
i gcás aon Chúirt eile, an chumhacht a bheidh ag cúirt faoi fho-alt (3) a fheidhmiú thar 
ceann na cúirte.

 (15) Gan dochar don chumhacht a bheidh ag cúirt foráil den sórt sin a dhéanamh d’éagmais 
rialacha den sórt sin, féadfar foráil bhreise a dhéanamh le rialacha cúirte chun a éascú 
don chúirt iarratas iomchuí a éisteacht trí nasc físe beo a úsáid de réir an ailt seo.

 (16) Maidir leis an alt seo—

  (a) beidh feidhm aige maidir le himeachtaí coiriúla, bídís tionscanta roimh nó ar theacht 
i ngníomh don alt seo nó dá éis, agus

  (b) beidh sé gan dochar d’alt 26.
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Iarratais áirithe chun na cúirte in imeachtaí iomchuí a éisteacht trí nasc físe beo a úsáid

24. (1) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le haon iarratas in imeachtaí iomchuí (dá ngairtear 
“iarratas iomchuí” san alt seo), más rud é—

  (a) nach mbaineann an t-iarratas leis na nithe seo a leanas—

   (i) an duine iomchuí do láithriú sa chúirt den chéad uair tar éis é nó í a ghabháil,

   (ii) éisteacht ag cúirt maidir le hordú um thabhairt suas a dhéanamh i gcás nach 
mbeidh an duine iomchuí ag toiliú le tabhairt suas den sórt sin, nó

   (iii) éisteacht ag cúirt maidir le hordú a dhéanamh lena gcimeofar an duine chun 
príosúin nó chun forais athchuir le feitheamh ansin ar an ordú ón Aire chun é nó í 
a eiseachadadh nó a thabhairt suas i gcás nach mbeidh an duine iomchuí ag toiliú 
leis an eiseachadadh nó leis an tabhairt suas sin,

  (b) go mbeidh an t-iarratas déanta nó le déanamh ag an Aire, ag an Ard-Aighne nó ag an 
duine iomchuí, nó thar a cheann nó thar a ceann, agus

  (c) go mbeidh ionadaíocht dhlíthiúil ag an duine iomchuí, go mbeidh comhairle  
dhlíthiúil faighte aige nó aici nó gur tugadh an deis dó nó di comhairle den sórt sin 
a fháil nó gur tugadh an deis dó nó di go soláthrófaí comhairle den sórt sin dó nó di.

 (2) Féadfaidh cúirt, uaithi féin, ar í a bheith deimhin de go bhfuil sé ar mhaithe leis an 
gceartas, a threorú—

  (a) go ndéanfar gach iarratas iomchuí de shaghas nó d’aicme a shonraítear sa treorú, nó

  (b) go ndéanfar gach iarratas iomchuí ar i ndáil leis atá an duine iomchuí d’aicme a 
shonraítear sa treorú,

  a éisteacht agus an duine iomchuí ag láithriú trí nasc físe beo a úsáid idir an chúirt agus 
an áit ina bhfuil an duine iomchuí suite.

 (3) Féadfar iarratas iomchuí nach mbaineann treorú faoi fho-alt (2) leis a éisteacht agus an 
duine iomchuí ag láithriú trí nasc físe beo a úsáid idir an chúirt agus an áit ina bhfuil an 
duine iomchuí suite, má threoraíonn an chúirt amhlaidh, cibé acu ar iarratas chuici nó 
uaithi féin, ar í a bheith deimhin de—

  (a) dá ndéanfaí an t-iarratas a éisteacht gan an duine iomchuí a bheith i láthair sa chúirt, 
nach ndéanfaí dochar don duine iomchuí dá bhrí sin,

  (b) nach gá, ar mhaithe leis an gceartas, go mbeadh an duine iomchuí i láthair ag an 
éisteacht,

  (c) maidir leis na saoráidí a sholáthraítear le nasc físe beo idir an chúirt agus an áit 
ina bhfuil an duine iomchuí suite, go bhfuil siad de chineál a chumasóidh cibé 
ateangaireacht nó aistriúchán is gá le linn na héisteachta,

  (d) gur féidir leis an duine iomchuí agus a ionadaí dlíthiúil nó a hionadaí dlíthiúil 
cumarsáid a dhéanamh i modh rúin le linn na héisteachta,

  (e) gur cuí thairis sin an t-iarratas a éisteacht gan an duine iomchuí a bheith i láthair sa 
chúirt ag féachaint do na nithe seo a leanas—

   (i) cineál an iarratais,

cd.4



26

[2020.][Uimh. 13.]
  

An tAcht um an Dlí Sibhialta agus an 
Dlí Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2020.

   (ii) castacht na héisteachta,

   (iii) aois an duine iomchuí, agus

   (iv) a chumas nó a cumas meabhrach,

   agus

  (f) nach bhfuil aon imthosca eile ann a fhágann gur ceart don duine iomchuí a bheith i 
láthair sa chúirt don éisteacht.

 (4) Féadfaidh an tAire nó an tArd-Aighne nó an duine iomchuí iarratas ar threorú faoi  
fho-alt (3) a dhéanamh ex parte, nó féadfar iarratas den sórt sin a dhéanamh ex parte 
thar ceann an Aire, an Ard-Aighne nó an duine iomchuí, chuig breitheamh na cúirte lena 
mbaineann, nó chuig breitheamh den chúirt lena mbaineann.

 (5) Féadfaidh an chúirt, má mheasann sí go bhfuil sé ar mhaithe leis an gceartas déanamh 
amhlaidh, a cheangal go dtabharfar fógra i dtaobh iarratas ar threorú faoi fho-alt (3) don 
duine iomchuí nó dá ionadaí dlíthiúil nó dá hionadaí dlíthiúil nó, de réir mar a bheidh, 
don Aire nó don Ard-Aighne.

 (6) I gcás go ndéanfar iarratas ar threorú faoi fho-alt (3) agus go ndiúltóidh an chúirt treorú 
den sórt sin a thabhairt, luafaidh sí na cúiseanna atá aici leis an diúltú sin.

 (7) Féadfaidh cúirt, tráth ar bith tar éis treorú a thabhairt faoi fho-alt (2), cibé acu ar iarratas 
chuici nó uaithi féin, ordú a dhéanamh nach mbeidh feidhm ag an treorú maidir le 
hiarratas iomchuí a bhaineann le duine iomchuí ar na forais seo a leanas—

  (a) nach bhfuil an nasc físe beo ar fáil, nó

  (b) nach bhfuil feidhm ag ceann amháin nó níos mó de na nithe a shonraítear i míreanna 
(a) go (f) d’fho-alt (3) i gcás an duine iomchuí.

 (8) Más rud é, ar iarratas faoi fho-alt (7), go ndiúltóidh an chúirt ordú a dhéanamh nach 
mbeidh feidhm ag an treorú arna thabhairt faoi fho-alt (2) maidir leis an iarratas iomchuí 
lena mbaineann, luafaidh sí na cúiseanna atá aici leis an diúltú sin.

 (9) Féadfaidh an chúirt, tráth ar bith tar éis treorú a thabhairt faoi fho-alt (3), cibé acu ar 
iarratas chuici ón duine iomchuí nó thar ceann an duine iomchuí nó uaithi féin, an treorú 
a chúlghairm ar na forais seo a leanas—

  (a) nach bhfuil an nasc físe beo ar fáil, nó

  (b) nach bhfuil feidhm ag ceann amháin nó níos mó de na nithe a shonraítear i míreanna 
(a) go (f) d’fho-alt (3) i gcás an duine iomchuí.

 (10) Más rud é, ar iarratas faoi fho-alt (9), go ndiúltóidh an chúirt treorú arna thabhairt faoi 
fho-alt (3) a chúlghairm, luafaidh sí na cúiseanna atá aici leis an diúltú sin.

 (11) Féadfaidh an chúirt, i gcás go láithreoidh duine iomchuí, nó go mbeartóidh sé nó sí 
láithriú,	trí	nasc	físe	beo	a	úsáid	de	réir	an	ailt	seo,	agus	go	dteipfidh	ar	an	nasc	físe	sin	
nó	go	scoirfidh	sé	de	bheith	ag	oibriú,	cibé	ordú	coimhdeach	nó	treorú	coimhdeach	a	
dhéanamh a mheasann sí is gá ar mhaithe leis an gceartas.

 (12) I gcás go gcomhlíonfar forálacha an ailt seo i ndáil le hiarratas iomchuí a éisteacht, 
measfar an duine iomchuí a bheith i láthair sa chúirt chun críocha aon achtacháin nó 
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rialach dlí nó ordaithe ó aon chúirt lena gceanglaítear, ar shlí eile, duine cúisithe nó duine 
ciontaithe a bheith i láthair le linn imeachtaí iomchuí ina choinne nó ina coinne.

 (13) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo difear do cheart duine iomchuí a bheith i láthair le linn 
aon imeachtaí iomchuí seachas iarratas iomchuí a éisteacht.

 (14) Féadfaidh an Príomh-Bhreitheamh, i gcás na Cúirte Uachtaraí, agus Uachtarán na Cúirte 
i gcás aon Chúirt eile, an chumhacht a bheidh ag cúirt faoi fho-alt (2) a fheidhmiú thar 
ceann na cúirte.

 (15) Gan dochar do chumhacht na cúirte foráil den sórt sin a dhéanamh d’éagmais rialacha 
den sórt sin, féadfar foráil bhreise a dhéanamh le rialacha cúirte chun a éascú don chúirt 
iarratas iomchuí a éisteacht i gcás go láithreoidh an duine iomchuí trí nasc físe beo a 
úsáid idir an chúirt agus an áit ina bhfuil an duine iomchuí suite.

 (16) Maidir leis an alt seo—

  (a) beidh feidhm aige maidir le himeachtaí iomchuí, bídís tionscanta roimh nó ar theacht 
i ngníomh don alt seo nó dá éis, agus

  (b) beidh sé gan dochar d’alt 26.

Fianaise trí nasc físe beo

25. (1) Gan dochar d’ailt 13 agus 29 den Acht um Fhianaise Choiriúil, 1992, in iarratas de 
shaghas a shonraítear in alt 23(2) in imeachtaí coiriúla nó in iarratas in imeachtaí iomchuí 
lena mbaineann alt 24, féadfaidh duine seachas an duine iomchuí, le cead ón gcúirt, 
fianaise	a	thabhairt,	cibé	acu	ó	áit	laistigh	den	Stát	nó	lasmuigh	de,	trí	nasc	físe	beo.

	 (2)	 Déanfar	fianaise	a	thabharfar	faoi	fho-alt (1) a fhístaifeadadh nó a thaifeadadh ar shlí eile 
ar cibé modh dá ndéanfaidh an chúirt foráil nó dá ndéanfar foráil i rialacha cúirte.

Imeachtaí achomhairc a éisteacht go cianda

26. (1) Faoi réir an ailt seo, féadfaidh an Chúirt Achomhairc nó an Chúirt Uachtarach a threorú 
go rachaidh aon earnáil nó saghas imeachtaí achomhairc a bheidh os comhair na cúirte 
lena mbaineann ar aghaidh trí éisteacht chianda.

 (2) Gan dochar don chumhacht a bheidh ag cúirt faoi fho-alt (1), agus faoi réir an ailt seo, 
in aon imeachtaí achomhairc a bheidh os a comhair, féadfaidh an Chúirt Achomhairc nó 
an Chúirt Uachtarach, uaithi féin nó ar iarratas ó aon pháirtí de na páirtithe, a threorú go 
rachaidh na himeachtaí lena mbaineann ar aghaidh trí éisteacht chianda.

 (3) Maidir le treorú faoi fho-alt (1) nó (2)—

  (a) féadfar an teicneolaíocht cumarsáide leictreonaí trína rachaidh na himeachtaí ar 
aghaidh a shonrú leis, agus

  (b) féadfar cibé treoruithe coimhdeacha nó iarmhartacha is cuí leis an gcúirt lena 
mbaineann a áireamh ann.

 (4) In aon imeachtaí infheidhme, i gcás go ndealraíonn sé don chúirt go mbeadh seoladh na 
n-imeachtaí de réir treorú den sórt sin éagórach ar aon pháirtí de na páirtithe nó nach 
mbeadh sé ar mhaithe leis an gceartas ar shlí eile, déanfaidh an chúirt, uaithi féin nó ar 
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iarratas ó aon pháirtí de na páirtithe, agus ar na páirtithe a éisteacht, aon cheann de na 
nithe seo a leanas, de réir mar a bheidh—

  (a) a threorú nach mbeidh feidhm ag an treorú faoi fho-alt (1) maidir leis na himeachtaí 
lena mbaineann, nó

  (b) an treorú faoi fho-alt (2) a chúlghairm.

 (5) Gan dochar don chumhacht a bheidh ag cúirt imeachtaí infheidhme a sheoladh trí 
éisteacht chianda d’éagmais rialacha den sórt sin, féadfar, le rialacha cúirte, foráil bhreise 
a dhéanamh maidir le himeachtaí infheidhme a sheoladh trí éisteacht chianda agus, gan 
dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, foráil a dhéanamh i ndáil le haon 
cheann nó le gach ceann de na nithe seo a leanas:

  (a) an modh trína ndéanfar éisteachtaí cianda;

  (b) seoladh éisteachtaí cianda;

	 	 (c)	 freastal	finnéithe	ag	éisteachtaí	cianda	(lena	n-áirítear	iallach	a	chur	go	ndéanfar	an	
freastal sin);

  (d) na nósanna imeachta trína bhféadfaidh páirtí nó páirtithe dá dtagraítear i bhfo-alt (4) 
agóid a dhéanamh i gcoinne na himeachtaí do dhul ar aghaidh trí éisteacht chianda 
agus éisteacht agus cinneadh na n-agóidí sin.

 (6) I gcás go seolfar imeachtaí infheidhme trí éisteacht chianda—

  (a) beidh ag an gcúirt an chumhacht chéanna, fara aon mhodhnú is gá, chun aon  
orduithe	 a	 dhéanamh	 (lena	 n-áirítear	 orduithe	 maidir	 le	 freastal	 finnéithe	 agus	
doiciméid a thabhairt ar aird) i leith sheoladh na n-imeachtaí is orduithe a fhéadfar a 
dhéanamh i leith imeachtaí nach seolfar amhlaidh, agus

  (b) maidir le duine a bheidh rannpháirteach trí éisteacht chianda sna himeachtaí, i leith 
an rannpháirteachais sin—

   (i) measfar é nó í a bheith i láthair ag na himeachtaí lena mbaineann, agus

   (ii) beidh na díolúintí agus na pribhléidí céanna aige nó aici, agus beidh sé nó sí 
faoi réir na n-oibleagáidí agus na ndliteanas céanna, a bheadh aige nó aici nó a 
mbeadh sé nó sí faoina réir dá mbeadh sé nó sí rannpháirteach in imeachtaí nach 
seolfaí amhlaidh.

 (7) Aon duine, i ndáil le himeachtaí infheidhme a sheolfar trí éisteacht chianda—

	 	 (a)	 a	 chuirfidh	 isteach	 ar	 an	 teicneolaíocht	 cumarsáide	 leictreonaí	 arna	 húsáid	 sna	
himeachtaí	nó	a	chuirfidh	cosc	uirthi	le	hintinn	rannpháirteachas	duine	sna	himeachtaí	
a chur ó rath, nó

  (b) a dhéanfaidh aon taifeadadh ar na himeachtaí gan cead na cúirte,

  beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear—

   (i) 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

   (ii) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €50,000 nó príosúnacht ar feadh 
téarma nach faide ná 3 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.
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 (8) Maidir le himeachtaí i leith ciona—

  (a) faoi fho-alt (7), nó

  (b) a dhéanfaidh duine, cibé acu faoi fho-alt (7) nó ar shlí eile, i dtaca lena rannpháirteachas 
trí éisteacht chianda in imeachtaí infheidhme,

  féadfar iad a thionscnamh in aon áit sa Stát agus féadfar plé leis an gcion chun gach 
críche teagmhasaí mar chion a rinneadh in aon áit sa Stát.

 (9) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le himeachtaí achomhairc, bíodh na himeachtaí sin 
tionscanta roimh thosach feidhme an ailt, ar thosach feidhme an ailt nó dá éis.

 (10) Féadfaidh an Príomh-Bhreitheamh, i gcás na Cúirte Uachtaraí, agus Uachtarán na Cúirte 
Achomhairc, i gcás na Cúirte Achomhairc, an chumhacht a bheidh ag cúirt faoi fho-alt 
(1) a fheidhmiú thar ceann na cúirte.

 (11) Ar mhaithe le riaradh an cheartais agus le himeachtaí infheidhme a chinneadh ar mhodh 
atá cóir agus dlúsúil agus ar dóigh dó costas na n-imeachtaí sin a íoslaghdú, féadfaidh an 
Príomh-Bhreitheamh, i gcás na Cúirte Uachtaraí, agus Uachtarán na Cúirte Achomhairc, 
i gcás na Cúirte Achomhairc, treoruithe cleachtais a eisiúint i ndáil le seoladh imeachtaí 
infheidhme os a comhair.

 (12) Féadfar foráil a dhéanamh le treorú cleachtais faoi fho-alt (11) maidir le cibé 
nithe teagmhasacha, forlíontacha agus iarmhartacha, lena n-áirítear i leith 
mainneachtain déanamh de réir aon ní dá bhforáiltear i dtreorú, is dealraitheach don  
Phríomh-Bhreitheamh nó d’Uachtarán na Cúirte Achomhairc, de réir mar a bheidh, is gá 
nó is fóirsteanach chun críocha an treoraithe.

 (13) Foilseofar treorú cleachtais ar cibé modh a threoróidh an Príomh-Bhreitheamh nó 
Uachtarán na Cúirte Achomhairc, de réir mar a bheidh.

 (14) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a oibríonn chun cur isteach ar an  
gcumhacht a bheidh ag cúirt, faoi aon achtachán nó faoi aon riail dlí, a cheangal go 
rachaidh imeachtaí achomhairc ar aghaidh trí éisteacht chianda, nó foráil a dhéanamh 
maidir leis an gcéanna, nó seoladh imeachtaí os a comhair a rialáil ar shlí eile.

 (15) Chun críocha an ailt seo, beidh duine rannpháirteach trí éisteacht chianda in imeachtaí i 
gcás go mbeidh sé nó sí rannpháirteach amhlaidh—

  (a) ó ionad seachas an chúirt féin, cibé acu laistigh den Stát nó lasmuigh den Stát, agus

  (b) trí theicneolaíocht cumarsáide leictreonaí.

 (16) San alt seo—

  ciallaíonn “imeachtaí achomhairc”—

  (a) achomharc in imeachtaí coiriúla, cibé acu i gcoinne ciontú nó pianbhreithe nó an dá 
rud, nó

  (b) achomharc in imeachtaí iomchuí;

  ciallaíonn “imeachtaí infheidhme” imeachtaí is ábhar do threorú faoi fho-ailt (1) nó (2);

  ciallaíonn “teicneolaíocht cumarsáide leictreonaí”, i ndáil le héisteacht chianda, 
teicneolaíocht lena gcumasaítear tarchur fíor-ama agus cumarsáid chlosamhairc fíor-
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ama déthreo lena gcumasaítear do dhuine a bheith rannpháirteach san éisteacht ó ionad 
seachas an chúirt féin;

  folaíonn “cuid”, i ndáil le himeachtaí—

  (a) aon éisteacht sna himeachtaí, agus

  (b) rannpháirteachas duine áirithe sna himeachtaí;

  folaíonn “imeachtaí” cuid d’imeachtaí;

  ciallaíonn “éisteacht chianda” éisteacht in imeachtaí ina bhfuil duine amháin nó níos mó 
de na rannpháirtithe rannpháirteach—

  (a) ó ionad seachas an chúirt féin, cibé acu laistigh den Stát nó lasmuigh den Stát, agus

  (b) trí theicneolaíocht cumarsáide leictreonaí.

Leasú ar alt 17 den Criminal Justice Administration Act, 1914

27. Leasaítear alt 17 den Criminal Justice Administration Act, 1914 tríd an bhfo-alt seo a leanas 
a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

 “(3A) (a) I gcás duine a bheith á choinneáil nó á coinneáil i bpríosún, cibé acu 
ar athchur nó le linn pianbhreith phríosúnachta a chur isteach, féadfar 
aon bharántas lena ndéantar an duine sin a chimiú chun aon phríosúin 
(bíodh sé an príosún ina bhfuil an duine á choinneáil nó á coinneáil an 
tráth sin nó aon phríosún eile) a bheidh i bhfeidhm ach nach mbeidh 
forghníomhaithe, a fhorghníomhú go cuí amhail is go ndearnadh leis an 
duine a chimiú chun an phríosúin ina bhfuil an duine á choinneáil nó á 
coinneáil an tráth sin.

  (b) Beidh feidhm ag mír (a) maidir le haon bharántas a bheidh gan 
forghníomhú i leith duine atá á choinneáil nó á coinneáil i bpríosún, 
cibé acu a rinneadh an barántas sin—

   (i) roimh an mbarántas arb ina leith atá an duine á choinneáil nó á 
coinneáil sa phríosún lena mbaineann nó dá éis, agus

   (ii) roimh theacht i ngníomh don alt seo nó dá éis.”.

Cumhacht na cúirte socruithe a dhéanamh i ndáil le himeachtaí coiriúla nó imeachtaí 
iomchuí a sheoladh

28. (1) Féadfaidh cúirt cibé foráil is cuí léi a dhéanamh chun a chinntiú go ndéanfar imeachtaí 
coiriúla nó imeachtaí iomchuí a sheoladh ar mhodh atá cóir agus dlúsúil, lena n-áirítear 
maidir le liostaí imeachtaí den sórt sin a bhainistiú.

 (2) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a oibríonn chun cur isteach ar an gcumhacht a 
bheidh ag cúirt faoi achtachán nó faoi riail dlí foráil a dhéanamh maidir leis na nithe dá 
dtagraítear i bhfo-alt (1) nó seoladh imeachta os a comhair a rialáil ar shlí eile.
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CUID 5

ilghnéitheach

Cruinnithe cianda de chomhlacht Stáit

29. (1) D’ainneoin aon ní in aon achtachán eile, féadfaidh sé gurb é a bheidh—

  (a) i gcruinnithe de chomhlacht Stáit sainainmnithe, nó

  (b) i gcruinnithe sainainmnithe de chomhlacht Stáit,

  comhdháil idir roinnt comhaltaí nó idir na comhaltaí go léir gan iad go léir a bheith 
in aon áit amháin, ach é a bheith ar chumas gach comhalta díobh (go díreach nó trí 
theicneolaíocht cumarsáide leictreonaí) labhairt le gach comhalta de na comhaltaí eile 
agus é a bheith ar chumas gach comhalta de na comhaltaí eile é nó í a chloisteáil.

 (2) Aon bhreith a thabharfar, nó aon vóta nó aon ghníomh eile a dhéanfar, trí chomhdháil 
dá dtagraítear i bhfo-alt (1) de chomhaltaí de chomhlacht Stáit sainainmnithe nó de 
chomhaltaí ag cruinniú sainainmnithe de chomhlacht Stáit, beidh sí nó sé chomh maith 
agus chomh héifeachtach agus a bheadh breith arna tabhairt nó vóta nó gníomh eile arna 
dhéanamh ag na comhaltaí lena mbaineann dá dtabharfadh na comhaltaí sin an bhreith 
sin nó dá ndéanfaidís an vóta nó an gníomh sin i gcruinniú díobh arna thionól i bpearsa.

 (3) Féadfaidh Aire iomchuí, le hordú, na nithe seo a leanas a shainainmniú chun críocha an 
ailt seo—

  (a) comhlacht Stáit, nó

  (b) cruinniú nó earnáil cruinnithe arna thionól nó arna tionól ag comhlacht Stáit.

 (4) Ní dhéanfaidh Aire iomchuí ordú faoi fho-alt (3) ach amháin i gcás gurb é a thuairim nó 
a tuairim gur cuí déanamh amhlaidh ag féachaint do na nithe seo a leanas—

  (a) cineál an chomhlachta Stáit lena mbaineann,

  (b) cineál na gcruinnithe a bhíonn ag an gcomhlacht Stáit lena mbaineann,

  (c) an gá a chinntiú go ndéanfar cruinnithe den chomhlacht Stáit a sheoladh go 
héifeachtúil, agus

  (d) leas an phobail.

 (5) I gcás go mbeidh níos mó ná Aire amháin den Rialtas ina Aire iomchuí nó ina hAire 
iomchuí i ndáil le comhlacht Stáit áirithe, sula ndéanfaidh Aire iomchuí ordú faoi  
fho-alt (3) i leith an chomhlachta, rachaidh sé nó sí i gcomhairle le gach Aire eile a 
bheidh iomchuí i ndáil leis an gcomhlacht.

 (6) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a oibríonn chun cur isteach ar an gcumhacht a 
bheidh ag comhlacht Stáit faoi achtachán nó faoi riail dlí cruinniú a thionól trí chomhdháil 
dá dtagraítear i bhfo-alt (1) nó trí aon mhodh eile den tsamhail chéanna.

 (7) San alt seo—

  (a) folaíonn tagairt do chomhaltaí tagairt do stiúrthóirí agus do choimisinéirí, agus
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  (b) folaíonn tagairt do chomhlacht Stáit tagairt do bhord den chomhlacht Stáit agus do 
choiste nó d’fhochoiste de chuid an chomhlachta Stáit nó de chuid bord den sórt sin.

 (8) San alt seo—

  ciallaíonn “teicneolaíocht cumarsáide leictreonaí”, i ndáil le cruinniú dá dtagraítear 
i mír (a) nó (b) d’fho-alt (1), teicneolaíocht lena gcumasaítear tarchur fíor-ama agus 
cumarsáid chlosamhairc nó closchumarsáid fíor-ama déthreo;

  ciallaíonn “comhlacht Stáit sainainmnithe” comhlacht Stáit arna shainainmniú faoi  
fho-alt (3)(a);

  ciallaíonn “cruinniú sainainmnithe”, i ndáil le comhlacht Stáit, cruinniú nó earnáil 
cruinnithe arna thionól nó arna tionól ag an gcomhlacht Stáit agus arna shainainmniú nó 
arna sainainmniú faoi fho-alt (3)(b);

  ní fholaíonn “cruinniú”, i ndáil le comhlacht Stáit, cruinniú arb éard é éisteacht ag a 
mbeidh duine is ábhar d’aon imeachtaí ag an gcomhlacht Stáit—

  (a) i dteideal láithriú nó ionadaíocht a bheith aige nó aici, agus

  (b) ag a láithreoidh an duine amhlaidh nó ag mbeidh ionadaíocht aige nó aici amhlaidh;

  ciallaíonn “Aire iomchuí”, i ndáil le comhlacht Stáit, an tAire den Rialtas atá freagrach 
as an gcomhlacht agus a bhfuil feidhmeanna, cibé acu reachtúil nó eile, i leith an 
chomhlachta dílsithe dó nó di;

  ciallaíonn “comhlacht Stáit” comhlacht arna bhunú—

  (a) le hachtachán nó faoi achtachán (seachas Acht na gCuideachtaí, 2014 nó achtachán 
roimhe sin a bhaineann le cuideachtaí de réir bhrí alt 5 den Acht sin), nó

  (b) faoi Acht na gCuideachtaí, 2014 (nó achtachán roimhe sin a bhaineann le cuideachtaí 
de réir bhrí alt 5 den Acht sin) de bhun cumhachtaí a thugtar le hachtachán eile nó 
faoi agus a mhaoinítear go hiomlán nó go páirteach trí airgead arna sholáthar, nó trí 
iasachtaí arna dtabhairt nó arna ráthú, ag Aire den Rialtas nó trí eisiúint scaireanna 
arna sealbhú ag Aire den Rialtas nó thar ceann Aire den Rialtas.

Cruinnithe cianda de chomhlacht neamhchorpraithe

30. (1) Ar feadh na tréimhse eatramhaí, agus d’ainneoin aon ní i rialacha (cibé tuairisc a bheidh 
orthu) an chomhlachta, ní dhéanfar difear do bhailíocht cruinnithe de na comhaltaí de 
chomhlacht neamhchorpraithe, ná do bhailíocht vóta a dhéanfaidh na comhaltaí sin ag 
cruinniú, breith a thabharfaidh siad ag cruinniú nó gníomh eile a dhéanfaidh siad ag 
cruinniú de bhua amháin gur tionóladh an cruinniú lena mbaineann de réir fho-alt (2) 
agus nár tionóladh i bpearsa é.

 (2) Déanfar cruinniú dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a thionól de réir an fho-ailt seo i gcás nach 
mbeidh na comhaltaí go léir a bheidh rannpháirteach sa chruinniú san aon áit amháin, 
ach go mbeidh ar chumas gach comhalta, go díreach nó trí theicneolaíocht cumarsáide 
leictreonaí, labhairt le gach comhalta de na comhaltaí eile agus go mbeidh ar chumas 
gach comhalta de na comhaltaí eile é nó í a chloisteáil.

 (3) Féadfaidh an Rialtas, ar iarraidh a fháil ón Aire arna déanamh tar éis dul i gcomhairle leis 
an Aire Sláinte, ó am go ham, le hordú, an tréimhse eatramhach a fhadú go ceann cibé 
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tréimhse a mheasfaidh siad is cuí más deimhin leo gurb é leas an phobail an t-ordú sin a 
dhéanamh ag féachaint do na nithe seo a leanas—

  (a) an baol don tsláinte phoiblí atá ann de dheasca Covid-19,

  (b) cineál sárthógálach an ghalair sin, agus

  (c) an gá atá ann a chinntiú go ndéantar teagmháil fhisiceach neamhriachtanach idir 
dhaoine a sheachaint chun leathadh Covid-19 a chosc, a theorannú, a íoslaghdú nó a 
mhoilliú.

 (4) San alt seo—

  ciallaíonn ‘Covid-19’ galar arb é is cúis leis ionfhabhtú leis an víreas SARS-CoV-2 agus 
a shonraítear mar ghalar aicídeach de réir Rialachán 6 de na Rialacháin um Ghalair 
Aicídeacha, 1981 (I.R. Uimh. 390 de 1981) agus an Sceidil a ghabhann leis na Rialacháin 
sin, nó aon athraitheach ar an ngalar a shonraítear amhlaidh mar ghalar aicídeach sna 
Rialacháin sin.

  ciallaíonn “teicneolaíocht cumarsáide leictreonaí”, i ndáil le cruinniú dá dtagraítear i  
bhfo-alt (1), teicneolaíocht lena gcumasaítear tarchur fíor-ama agus cumarsáid 
chlosamhairc nó closchumarsáid fíor-ama déthreo;

  ciallaíonn “tréimhse eatramhach”—

  (a) an tréimhse 3 mhí dar tosach teacht i ngníomh an ailt seo, nó

  (b) cibé tréimhse eile (más ann) a shonrófar le hordú faoi fho-alt (3).

Éisteachtaí cianda ag comhlacht sainainmnithe

31. (1) D’ainneoin aon ní san achtachán lena mbaineann, ach faoi réir fho-ailt (2) agus (5), 
beidh feidhm ag foráil d’achtachán a bhaineann le comhlacht sainainmnithe do thionól 
éisteachta faoi réir na modhnuithe seo a leanas agus aon mhodhnuithe eile is gá:

  (a) forléireofar tagairt d’éisteacht a thionól mar thagairt d’éisteacht den sórt sin a thionól 
trí éisteacht chianda;

  (b) forléireofar tagairt do cheangal a bheith ar dhuine freastal i bpearsa os comhair an 
chomhlachta shainainmnithe mar thagairt do cheangal a bheith ar an duine a bheith 
rannpháirteach in éisteacht trí éisteacht chianda;

  (c) forléireofar tagairt do cheangal a bheith ar dhuine doiciméad a thabhairt ar aird do 
chomhlacht sainainmnithe mar thagairt do cheangal a bheith ar an duine an doiciméad 
a chur leis an bpost, a tharchur ar mhodh leictreonach nó a sheachadadh ar shlí eile ar 
an gcomhlacht sainainmnithe;

  (d) measfar an chumhacht a bheith ag an gcomhlacht sainainmnithe cibé socruithe a 
dhéanamh, agus cibé cleachtas agus nósanna imeachta a ghlacadh, is gá chun seoladh 
éisteachta trí éisteacht chianda a chumasú.

 (2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le héisteacht áirithe i gcás gurb é tuairim an 
chomhlachta shainainmnithe lena mbaineann, dá dheoin féin, nó tar éis do dhuine lena 
mbaineann uiríll a dhéanamh, go mbeadh feidhmiú an fho-ailt maidir leis an éisteacht 
éagórach ar an duine nó nach mbeadh sé ar mhaithe leis an gceartas ar shlí eile.

cd.5 a.30



34

[2020.][Uimh. 13.]
  

An tAcht um an Dlí Sibhialta agus an 
Dlí Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2020.

 (3) Féadfaidh Aire iomchuí, le hordú, comhlacht a shainainmniú chun críocha an ailt seo i 
gcás gur deimhin leis nó léi gur cuí déanamh amhlaidh ag féachaint do na nithe seo a 
leanas—

  (a) forálacha an achtacháin lena rialaítear seoladh éisteachtaí ag an gcomhlacht,

  (b) cineál na n-éisteachtaí a sheolann an comhlacht, agus

  (c) an gá atá ann a chinntiú go ndéanfar éisteachtaí faoin achtachán a sheoladh go 
héifeachtúil.

 (4) I gcás go mbeidh níos mó ná Aire amháin den Rialtas ina Aire iomchuí nó ina hAire 
iomchuí i ndáil le comhlacht áirithe, sula ndéanfaidh Aire iomchuí ordú faoi fho-alt (3) i 
leith an chomhlachta, rachaidh sé nó sí i gcomhairle le gach Aire eile a bheidh iomchuí i 
ndáil leis an gcomhlacht.

 (5) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a oibríonn chun cur isteach ar an gcumhacht a 
bheidh ag comhlacht faoi achtachán nó faoi riail dlí éisteachtaí a thionól os a chomhair 
trí éisteacht chianda.

 (6) San alt seo—

  ciallaíonn “comhlacht” comhlacht arna bhunú le hachtachán nó faoi achtachán, nó 
comhlacht nó duine dá dtugtar cumhacht faoi achtachán chun éisteacht a thionól chun 
aon chríche;

  ciallaíonn “comhlacht sainainmnithe” comhlacht arna shainainmniú faoi fho-alt (3);

  ciallaíonn “teicneolaíocht cumarsáide leictreonaí”, i ndáil le héisteacht, teicneolaíocht 
lena gcumasaítear tarchur fíor-ama agus cumarsáid chlosamhairc nó closchumarsáid, 
is cumarsáid fíor-ama déthreo lena gcumasaítear do dhuine a bheith rannpháirteach san 
éisteacht cé nach bhfuil sé nó sí san áit chéanna le rannpháirtí eile;

  folaíonn “éisteacht” cuid d’éisteacht agus achomharc nó cuid d’achomharc a éisteacht;

  folaíonn “rannpháirtí”, i ndáil le héisteacht, an comhlacht sainainmnithe a bhfuil an 
éisteacht á tionól aige;

  ciallaíonn “Aire iomchuí”, i ndáil le comhlacht, an tAire den Rialtas atá freagrach as an 
gcomhlacht agus a bhfuil feidhmeanna, cibé acu reachtúil nó eile, i leith an chomhlachta 
dílsithe dó nó di;

  ciallaíonn “éisteacht chianda” éisteacht—

  (a) nach bhfuil na rannpháirtithe ar fad san aon áit amháin di, agus

  (b) ina bhfuil duine amháin nó níos mó de na rannpháirtithe rannpháirteach san éisteacht 
trí theicneolaíocht cumarsáide leictreonaí.

Doiciméid a fhorghníomhú i gcontrapháirt

32. (1) Féadfar doiciméad a fhorghníomhú i gcontrapháirt de réir an ailt seo.

 (2) Déanfar doiciméad a fhorghníomhú i gcontrapháirt más rud é—

  (a) go ndéanfar é a fhorghníomhú ina 2 chuid nó níos mó san fhoirm chéanna, agus
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  (b) nach mbeidh aon chuid de sínithe ag an dá pháirtí sa doiciméad nó ag na páirtithe go 
léir sa doiciméad.

 (3) Ar fhorghníomhú den sórt sin a dhéanamh, pléifear leis na contrapháirteanna mar 
dhoiciméad aonair.

 (4) Tiocfaidh doiciméad arna fhorghníomhú i gcontrapháirt in éifeacht—

  (a) nuair a sheachadfar an dá chontrapháirt nó na contrapháirteanna go léir de réir  
fho-alt (5), agus

  (b) nuair a bheidh aon bheart eile déanta is beart a cheanglaítear a dhéanamh le 
hachtachán nó le riail dlí chun go dtiocfaidh an doiciméad in éifeacht.

 (5) Déanfar gach contrapháirt a sheachadadh ar an bpáirtí nó ar na páirtithe nár shínigh an 
chontrapháirt lena mbaineann.

 (6) San alt seo, ciallaíonn “doiciméad” conradh nó gníomhas.

Cumhacht chun ordú a athrú

33. Leasaítear an tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1953, tríd an alt seo a leanas a chur isteach i 
ndiaidh alt 26:

“26A. (1) D’ainneoin ordú a dhéanamh faoi alt 26(1)(f), féadfaidh an tSeirbhís 
Chúirteanna, tar éis dul i gcomhairle le hUachtarán na Cúirte Dúiche agus 
le toiliú uaidh nó uaithi, agus trí fhógra arna dhéanamh de réir an ailt seo, na 
háiteanna nó na laethanta nó na tráthanna a athrú a bheidh ceaptha de thuras 
na huaire chun an Chúirt Dúiche a thionól in aon cheantar cúirte dúiche nó 
dó, i gcás gurb é a tuairim go bhfuil gá le hathrú den sórt sin chun oibriú 
éifeachtúil ghnó na cúirte a chinntiú agus chun a chinntiú go leanfar go 
héifeachtúil den ghnó sin.

 (2) Féadfaidh an tSeirbhís Chúirteanna, le hordú, foirm fógra faoin alt seo agus 
na mionsonraí a bheidh le háireamh ann, a shonrú.

 (3) Foilseofar fógra faoin alt seo ar shuíomh gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna 
agus—

  (a) beidh éifeacht leis ó dháta a fhoilsithe nó ó cibé dáta eile a shonrófar san 
fhógra, agus

  (b) fanfaidh sé in éifeacht go dtí éag cibé tréimhse a shonrófar san fhógra.”.

cd.5 a.32



BAILE ÁTHA CLIATH
ARNA FHOILSIÚ AG OIFIG AN tSOLÁTHAIR

Le ceannach díreach ó

FOILSEACHÁIN RIALTAIS,
BÓTHAR BHAILE UÍ BHEOLÁIN, CILL MHAIGHNEANN,

BAILE ÁTHA CLIATH 8, D08 XAO6.
Teil: 046 942 3100

r-phost: publications@opw.ie
nó trí aon díoltóir leabhar.

——————

DUBLIN
PUBLISHED BY THE STATIONERY OFFICE 

To be purchased from

GOVERNMENT PUBLICATIONS,
MOUNTSHANNON ROAD, KILMAINHAM,

DUBLIN, D08 XAO6.
Tel: 046 942 3100 

Email: publications@opw.ie
or through any bookseller.

€4.06
Wt. —. 22. 9/21. Essentra. (89046). Gr.30-15. 9 781399 300506


