Tá an t-aistriúchán Gaeilge seo den leagan bunaidh Béarla den Treoir Ghinearálta á chur ar fáil
ag an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí de bhun Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

ALT 8 ACHT AN GHARDA SÍOCHÁNA 2005
TREOIR GHINEARÁLTA UIMH. 1
Tugann an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, de bhun na gcumhachtaí a thugtar dó le halt 8(4)
d’Acht an Gharda Síochána 2005 an treoir seo a leanas i ndáil le tionscnamh agus seoladh
ionchúiseamh ag comhalta den Gharda Síochána agus tiocfaidh an treoir sin i bhfeidhm an 1
Feabhra 2007:-

1. Faoi réir théarmaí na treorach seo agus aon treorach ina dhiaidh seo féadfaidh
comhalta den Gharda Síochána aon ionchúiseamh do chion coiriúil cibé cion achomair
nó cion indíotáilte a thionscnamh a thionscnamh agus a sheoladh sa Chúirt Dúiche.
Is in ainm an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí a dhéanfar aon ionchúiseamh den sórt
sin.

2. Is é an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí a chinnfidh cibé an ndéanfar ionchúiseamh a
thionscnamh sna catagóirí seo a leanas de chásanna:-

(a)

Cion a tharlaíonn as marú mídhleathach (lena n-áirítear aon chás
dúnmharaithe, dúnorgain, tionóisc bóthair mharfach nó tionóisc mharfach
eile). Sa chás go mbíonn an t-íospairteach básaithe níor chóir aon chúiseamh
de bharr na heachtra céanna a dhéanamh gan treoracha roimh ré. Ar an tslí
chéanna sa chás go mbíonn díobháil thromchúiseach tarlaithe d’íospairteach
agus é nó í i mbaol báis níor chóir aon chúiseamh a dhéanamh gan treoracha
roimh ré.

(b)

Cion de dhíobháil thromchúiseach contrártha d’alt 4 den Acht um Chionta
Neamh-Mharfacha in aghaidh an Duine, 1997.

(c)

Cion faoi altanna 51A, 52 nó 53 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1961, arna
leasú, ar fhulaing úsáideoir bóthair eile díobháil thromchúiseach dá bharr.

(d)

Cion de chineál gnéis.

(e)

Cion d’ionsaí ar chomhalta den Gharda Síochána, mura mbeidh an cúiseamh
faofa ag comhalta den Gharda Síochána ag céim Cigire nó níos airde.
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(f)

Cásanna lena mbaineann líomhaintí in aghaidh chomhaltaí den Gharda
Síochána ach amháin cásanna miona tráchta bóthair. Ba chóir treoracha a lorg
ón Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí in aon chás ina n-ardaítear ceist
thromchúiseach cibé arbh ionann tiomáint de chuid Garda agus tiomáint
chontúirteach nó tiomáint mhíchúramach.

(g)

Ciapadh contrártha d’alt 10 den Acht um Chionta Neamh-Mharfacha in
aghaidh an Duine, 1997.
Cur i gcontúirt contrártha d’alt 13 den Acht um Chionta Neamh-Mharfacha in
aghaidh an Duine, 1997.

(h)

(i)

Príosúnú neamhdhleathach

(j)

Cion sceimhlitheoireachta agus aon chion i ndáil le sceimhlitheoireacht lena
n-áirítear aon chion faoin Acht um Chiontaí in aghaidh an Stáit, 1939 go
1998.

(k)

Aon chás ina bhfuil sé i gceist triail a lorg sa Chúirt Choiriúil Speisialta.

(l)

Cion de sheilbh airm tine nó armlóin ach amháin seilbh gan deimhniú.

(m) Cion faoin Explosive Substances Act, 1883.
(n)

Aon líomhaint d’ionsaí as ócáid spóirt.

(o)

Cion faoin Acht um Rúin Oifigiúla, 1963.

(p)

Breabaireacht agus éillitheacht

(q)

Cion ag oifigeach tofa nó oifigeach poiblí a líomhnaítear a rinneadh i gcáil
oifigiúil.

(r)

Cinedhíothú, coireanna cogaidh, coireanna in aghaidh an duine, píoráideacht
agus fuadach.

(s)

Cásanna dá bhforáiltear le reacht nach ceadmhach imeachtaí a thionscnamh
gan toiliú ón Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí.

3. (1) Toilíonn an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí le cur de láimh go hachomair sna
catagóirí cásanna seo a leanas gan comhad Garda a chur isteach:

(a)

Cion faoi alt 4 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus
Calaoise) 2001 (Acht 2001) (gadaíocht) sa chás nach mó ná €7,000 i luach an
mhaoin a leithreasaíodh.

(b)

Cion faoi alt 8 d’Acht 2001 (imeacht gan íoc), sa chás nach mó ná €7,000 i
luach an mhaoin a fhaightear.
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(c)

Cion faoi alt 12 d’Acht 2001 (buirgléireacht) sa chás nach mó ná €7,000 luach
aon mhaoine a thógtar, ar choinníoll gur teagais é an foirgneamh a ndeachthas
isteach ann agus nach raibh aon áititheoir san áitreabh tráth na buirgléireachta.

(d)

Cion faoi alt 15 d’Acht 2001 (airteagail áirithe a shealbhú).

(e)

Cion faoi alt 17 d’Acht 2001 (láimhseáil maoine goidte) sa chás nach mó ná
€7,000 luach na maoine.

(f)

Cion faoi alt 18 (maoin ghoidte a shealbhú) sa chás na mó ná €7,000 luach na
maoine.

(g)

Aon chion faoi Chuid 4 d’Acht 2001 (cionta brionnaithe) sa chás nach mó ná
€7,000 luach na maoine.

(h)

Iarrachtaí cionta a dhéanamh ag (a), (b), (c), (d), (e), (f) nó (g) thuas.

(2)

Ba chóir treoir a lorg sa ghnáthshlí cibé an féidir cás a chur de láimh go hachomair
i ndáil le cionta eile faoi Acht 2001 (lena n-áirítear buirgléireacht theach cónaithe
atá á áitiú).

(3)

Ba chóir don Gharda ar a bhfuil cúram an cháis a bhreithniú ar chóir comhad a
chur ar aghaidh chuig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí in aon chás ónar léir, cé go
bhfuil an cion nó na cionta clúdaithe ag an toiliú ginearálta thuas, ó iomadúlacht na
gcúiseamh nó le taifead an chúisí roimhe sin nó le himthosca tromaí eile nár chuí
an cás a chur de láimh go hachomair nó nach mbeadh pianbhreith 12 mí (nó
pianbhreith 24 mí i gcás níos mó ná cion amháin) leordhóthanach.

4. (1) Roghnaíonn an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí cur de láimh go hachomair sna
catagóirí cásanna seo a leanas gan comhad Garda a bheith curtha faoina bhráid:
(a)

Aon chion faoi alt 3 den Acht um Chionta Neamh-Mharfacha in aghaidh an
Duine, 1997.

(b)

Aon chion faoi alt 112 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1961, mar a
leasaítear.

(c)

Aon chion faoi alt 3 den Acht Corr-Thrádála, 1995.

(d)

Cion faoi alt 15 den Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977, sa chás, i dtuairim an
Gharda, nach mó margadhluach na ndrugaí
(i)

ná suim €1,500 i gcás cannabais nó roisín cannabais

(ii)

ná suim de €500 i gcás deiseamoirfín, LSD (dé-eitiolaimíd
aigéid líseirgigh) nó cóicín agus

(iii)

ná suim de €1,000 i ndáil le haon druga rialaithe eile.
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(2)

(e)

Aon chion faoi alt 3 den Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977, (i gcás gach druga
rialaithe).

(f)

Aon chion faoin Acht um Dhíobháil Choiriúil, 1990 sa chás nach mó ná
€7,000 luach na maoine.

Ba chóir don Gharda ar a bhfuil cúram an cháis a bhreithniú ar chóir comhad a
chur ar aghaidh chuig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí in aon chás ónar léir, cé go
bhfuil an cion nó na cionta clúdaithe ag an roghnú thuas, ó iomadúlacht na
gcúiseamh nó le taifead an chúisí roimhe sin nó le himthosca tromaí eile nár chuí
an cás a chur de láimh go hachomair nó nach mbeadh pianbhreith 12 mí (nó
pianbhreith 24 mí i gcás níos mó ná cion amháin) leordhóthanach.

5.

Ní mór don Gharda Síochána toiliú an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí a lorg do chúisí
a chur ar aghaidh lena thriail nó a chur ar aghaidh do phianbhreith ar phléadáil
sínithe.

6.

Spreagtar an Gharda Síochána treoracha a lorg in aon chás, fiú más cásanna achomair
iad, sa chás go mbíonn ceist neamhghnách dlí i gceist, sa chás nach bhfuil fasach le
gairid in Éirinn don chúiseamh, nó sa chás go mbíonn spéis neamhghnách i measc an
phobail múscailte ag an ábhar, nó ar dócha go ndéanfaidh sé amhlaidh.

7. (1)

Ní mheasfar aon treoir de chuid Cheannáras an Garda Síochána atá ann cheana
agus a bhaineann le hionchúiseamh cionta a thionscnamh ná a stiúradh, mura nionchorpraítear iad anseo nó in aon treoir ghinearálta dá éis seo, a bheith ina
dtreoracha ginearálta chun críocha alt 8.

(2)

Féadfar, áfach, aon chiorclán nó treoir a mheas mar threoir do chionta a fhiosrú nó
a ionchúiseamh, mura mbíonn a téarmaí leasaithe nó cealaithe ag an treoir
ghinearálta seo nó ag aon treoir dá éis seo. Ar an tslí chéanna ní mheasfar na
Treoirlínte d’Ionchúisitheoirí a bheith ina dtreoir ghinearálta chun críocha alt 8
mura n-ionchorpraítear anseo iad nó in aon treoir ghinearálta dá éis seo.

8.

Sa treoir ghinearálta seo, folaíonn tagairt don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí nuair a
léiríonn an comhthéacs sin tagairt d’oifigeach gairmiúil de chuid an Stiúrthóra a
bheidh treoraithe feidhm de chuid an Stiúrthóra a chomhlíonadh de bhun alt 4 den
Acht um Ionchúiseamh i gCionta, 1974.

Sínithe an 23ú lá seo d’Eanáir 2007

James Hamilton
An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí
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