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ACHT DO LEASÚ AN ACHTA UM RIALÚ MADRAÍ, 1986.
[11 Iúil, 1992]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo, ciallaíonn ‘‘an Príomh-Acht’’ an tAcht um Rialú
Madraí, 1986.

2.—(1) Leasaítear leis seo alt 1 den Phríomh-Acht tríd an míniú
seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar ‘‘ceadúnas madra
ginearálta’’:

‘‘ciallaíonn ‘ceadúnas madra ginearálta’ ceadúnas a thugann
teideal do dhuine líon neamhshonraithe madraí a choimeád ag
áitreabh a shonraítear sa cheadúnas, agus gan ach áitreabh
amháin a bheith sonraithe amhlaidh;’’.

(2) Leasaítear leis seo fo-alt (1) d’alt 2 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (ii)
de mhír (a):

‘‘(ii) ceadúnas madra ginearálta a bhaineann leis an
áitreabh ag a gcoimeádtar an madra, nó’’,

(b) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

‘‘(b) mura sealbhóir é ar cheadúnas madra ginearálta a
bhaineann leis an áitreabh ag a mbeartaítear an
madra a choimeád, seilbh a ghlacadh ar mhadra, de
bhun athrú úinéireachta, sula n-eiseofar ceadúnas
madra i leith an mhadra sin, nó’’,

agus

(c) trí ‘‘a bhaineann leis an áitreabh ag a mbeartaítear an madra
a choimeád’’ a chur isteach i ndiaidh ‘‘ar cheadúnas
madra ginearálta’’ i mír (c).

(3) Leasaítear leis seo alt 3 den Phríomh-Acht trí ‘‘an duine sin
ag an áitreabh a shonraítear sa cheadúnas’’ a chur in ionad ‘‘an duine
sin’’ i bhfo-alt (2).
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‘‘Príomh-Acht’’.

Ceadúnais mhadra
ghinearálta.
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Leasú ar alt 8 den
Phríomh-Acht.

Leasú ar alt 11 den
Phríomh-Acht.

Leasú ar alt 15 den
Phríomh-Acht.
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(4) Maidir leis na leasuithe a dhéantar leis an alt seo, ní bheidh
éifeacht leo i ndáil le duine le linn tréimhse bailíochta ceadúnais
madra ghinearálta a bhí á shealbhú ag an duine díreach roimh
thosach feidhme an ailt seo.

3.—Leasaítear leis seo alt 7 den Phríomh-Acht trí ‘‘, de rogha an
duine chuig a n-eisítear é, don tréimhse dhá mhí dhéag ó dháta a
eisiúna nó d’aon tréimhse is faide ná sin a bheidh arna forordú de
thuras na huaire’’ a chur in ionad ‘‘don tréimhse dhá mhí dhéag ó
dháta a eisiúna’’.

4.—Leasaítear leis seo alt 8 den Phríomh-Acht—

(a) trí ‘‘£10 in aghaidh gach bliana de thréimhse bhailíochta an
cheadúnais’’ a chur in ionad ‘‘£5’’ i mír (a) d’fho-alt (1),

(b) trí ‘‘£200 in aghaidh gach bliana de thréimhse bhailíochta
an cheadúnais’’ a chur in ionad ‘‘£100’’ i mír (b) d’fho-alt
(1), agus

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

‘‘(2) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, na rátaí a
shonraítear i bhfo-alt (1) den alt seo a athrú agus
féadfar a áireamh san athrú sin rátaí éagsúla a shonrú
maidir le madraí d’aicmí éagsúla, agus na haicmí sin á
gcinneadh ar cibé modh nó faoi threoir cibé nithe a
bheidh sonraithe sna rialacháin.’’.

5.—Leasaítear leis seo alt 11 den Phríomh-Acht tríd an mír seo a
leanas a chur in ionad mhír (b) i bhfo-alt (5):

‘‘(b) má dhearbhaíonn an duine sin san fhoirm fhorordaithe
gurb é an t-úinéir sin é nó (de réir mar a bheidh) gur
údaraíodh dó amhlaidh an madra a éileamh agus má
thugann sé ar aird, lena iniúchadh ag an údarás áitiúil nó
ag an gCeannfort den Gharda Síochána, ceadúnas madra
a bhaineann leis an madra nó ceadúnas madra ginearálta
arna eisiúint roimh thosach feidhme, nó tar éis thosach
feidhme, alt 2 den Acht um Rialú Madraí (Leasú), 1992,
agus (más tar éis an tosach feidhme sin a eisítear é) a
bhaineann leis an áitreabh ag a gcoimeádtar an madra,
agus’’.

6.—Leasaítear leis seo alt 15 den Phríomh-Acht trí ‘‘, le toiliú an
Aire,’’ a scriosadh i bhfo-ailt (2) agus (3).

7.—Leasaítear leis seo alt 16 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (ii) i
mír (d) d’fho-alt (1):

‘‘(ii) má bhíonn forais réasúnacha aige lena chreidiúint
go bhfuil madra gardála, nó níos mó ná 5 mhadra atá
os cionn 4 mhí d’aois, á choimeád nó á gcoimeád
ann,’’, agus
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(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (4):

‘‘(5) (a) I gcás gur urghabhadh madra faoi fho-alt (1) (b)
den alt seo agus gur deimhin leis an maor madraí
a d’urghabh é go bhfuil cion faoin Acht seo
déanta i ndáil leis an madra, féadfar an madra a
choinneáil go dtí go mbeidh ordú déanta ag an
gCúirt Dúiche i ndáil leis nó féadfar é a dhíothú
mura rud é—

(i) laistigh de 5 lá ón urghabháil sin, go
ngeallfaidh úinéir an mhadra nó duine éigin
eile, i scríbhinn, an costas réasúnach a
bhaineann le coimeád an mhadra a íoc, ar
cibé modh, ag cibé tráth nó tráthanna agus trí
cibé méid íocaíochtaí a bheidh sonraithe sa
ghealltanas, leis an údarás áitiúil ar ina
limistéar feidhme a urghabhadh an madra,
agus

(ii) go gcomhlíonfaidh an t-úinéir nó an duine
eile, de réir mar a bheidh, téarmaí an
ghealltanais.

(b) Féadfaidh an t-údarás áitiúil atá i gceist méid a
bheidh dlite agus gan íoc ag duine de bhun
gealltanais faoi mhír (a) den fho-alt seo a
ghnóthú ón duine mar fhiach conartha shimplí in
aon chúirt dlínse inniúla.’’.

8.—(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas
a chur in ionad alt 19:

‘‘19. (1) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, caighdeáin a
shonrú le haghaidh áitreabh ag a gcoimeádtar madra gardála nó
níos mó ná 5 mhadra atá os cionn 4 mhí d’aois, agus féadfaidh
sé socrú a dhéanamh maidir le húsáid agus rialú madraí.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1) den alt seo,
féadfaidh rialacháin faoin alt seo—

(a) coimeád madra ghardála nó níos mó ná 5 mhadra atá
os cionn 4 mhí d’aois ag aon áitreabh a thoirmeasc
mura mbeidh an t-áitreabh cláraithe faoi rialacháin
faoi mhír (b) den fho-alt seo;

(b) socrú a dhéanamh, i ndáil le háitreabh ag a
gcoimeádtar madra gardála nó níos mó ná 5 mhadra
atá os cionn 4 mhí d’aois—
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A.7

Áitribh agus madraí
a rialáil.
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(i) maidir le clárú an áitribh ag an údarás áitiúil ar
ina limistéar feidhme atá an t-áitreabh agus
maidir le foirm an chláir a bhunóidh agus a
chothabhálfaidh an t-údarás áitiúil chun na
críche sin;

(ii) maidir leis na ceanglais a bheidh le comhlíonadh
chun go bhféadfar aon áitreabh den sórt sin a
chlárú;

(iii) maidir leis na himthosca ina bhféadfar clárú aon
áitribh den sórt sin a dhiúltú nó a chealú;

(iv) maidir le foirgniú agus oibriú conchróite in aon
áitreabh den sórt sin;

(v) maidir le coimeád taifead ag úinéir nó áititheoir
an áitribh sin agus maidir le hiniúchadh na
dtaifead sin;

(c) socrú a dhéanamh chun úsáid madraí gardála a rialáil
ag áitreabh, nó i bhfíorchóngar áitribh, a úsáidtear
go hiomlán nó go formhór chun críocha aon ghnó,
gairme nó slí bheatha;

(d) socrú a dhéanamh chun féasrach a chur ar mhadraí
nó ar mhadraí d’aicmí sonraithe, i gcoitinne nó in
imthosca sonraithe;

(e) socrú a dhéanamh maidir le rialú madraí nó le rialú
madraí d’aicmí sonraithe, lena n-áirítear socrú
éagsúil le haghaidh madraí d’aicmí éagsúla;

(f) socrú a dhéanamh chun toirmeasc a chur ar mhadraí
d’aicmí sonraithe a bheith i láthair in áiteanna poiblí
nó in áiteanna poiblí sonraithe;

(g) socrú a dhéanamh chun toirmeasc a chur ar
úinéireacht, coimeád, ceannach, diúscairt (trí dhíol
nó ar shlí eile), tréigean, pórú nó allmhairiú madraí
d’aicmí sonraithe nó ar ligean do mhadraí d’aicmí
sonraithe dul ar seachrán, ar madraí iad a bhfuil, i
dtuairim an Aire, saintréithe iontu de chineál a
fhágann gur contúirt iad don phobal;

(h) a cheangal go ndéanfar madraí lena mbaineann
rialacháin faoi mhír (g) den fho-alt seo agus atá sa
Stát a dhíothú nó a aimridiú ar shlí dhaonnachtúil;

(i) socrú a dhéanamh chun go mbainfidh úinéirí madraí,
nó úinéirí madraí d’aicmí sonraithe, conarthaí
árachais amach in aghaidh díobhála nó damáiste a
dhéanfaidh na madraí do dhaoine nó do mhaoin;

(j) socrú a dhéanamh chun madraí nó madraí d’aicmí
sonraithe, agus a n-úinéireacht, a aithint trí choiléir
nó úmacha a bheith ar na madraí sin a mbeidh ainm
agus seoladh a n-úinéirí greanta orthu nó ar phláta,
suaitheantas nó diosca a bheidh daingnithe díobh;

(k) socrú a dhéanamh chun madraí nó madraí d’aicmí
sonraithe, agus a n-úinéireacht, a aithint ar shlí eile;
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(l) a cheangal go mbeidh deis chun ceadúnas a aithint ar
iompar ag madra cibé acu trí dhiosca, suaitheantas
nó pláta a bheidh daingnithe dá choiléar nó dá úim
nó trí bhealach ar bith eile;

(m) socrú a dhéanamh chun díolúine ó gach foráil nó ó
aon fhoráil d’fhorálacha na rialachán a thabhairt do
chigire (de réir bhrí an Achta um Ghalair
Ainmhithe, 1966) nó d’oifigeach eile don Aire
Talmhaíochta agus Bia, nó d’oifigeach de chuid
údaráis áitiúil i ndáil le seilbh madra chun críocha an
Achta sin agus do mhadra nuair a bheidh sé i seilbh
den sórt sin;

(n) socrú a dhéanamh chun díolúine ó gach foráil nó ó
aon fhoráil d’fhorálacha na rialachán a thabhairt do
dhaoine d’aicmí sonraithe i ndáil le seilbh nó úsáid
madraí nó madraí d’aicmí sonraithe, i gcoitinne nó in
imthosca sonraithe, agus do mhadraí nó do mhadraí
d’aicmí sonraithe nuair a bheidh siad i seilbh den
sórt sin nó á n-úsáid amhlaidh;

(o) socrú a dhéanamh chun daoine nó madraí a aicmiú
chun críche na rialachán i cibé slí agus faoi threoir
cibé nithe a bheidh sonraithe sna rialacháin.’’.

(2) Aon rialacháin faoi alt 19 den Acht um Rialú Madraí, 1986, a
bhí i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, leanfaidh
siad i bhfeidhm tar éis an tosach feidhme sin ionann is dá mba faoin
alt sin 19, arna chur isteach leis an alt seo, a rinneadh iad, agus
féadfar iad a leasú nó a chúlghairm dá réir sin.

9.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a
chur in ionad alt 27:

‘‘27. (1) Aon duine—

(a) a choimeádfaidh madra, nó a ghlacfaidh nó a
aistreoidh seilbh ar mhadra, contrártha d’alt 2 den
Acht seo, nó

(b) a mhainneoidh forálacha alt 9 (1) nó 10, nó fho-alt
(1) nó (2) d’alt 13, den Acht seo a chomhlíonadh, nó

(c) a mhainneoidh ceadúnas a thabhairt ar aird nuair a
iarrtar sin air faoi alt 16 den Acht seo, nó

(d) a sháróidh aon fhodhlí faoi alt 17 den Acht seo, nó

(e) a choimeádfaidh madra tráth a bheidh sé dícháilithe
chun ceadúnas a shealbhú faoi alt 18 den Acht seo,
nó

(f) a sháróidh aon rialachán faoi alt 19 den Acht seo, nó

(g) a cheadóidh conablach aon bheostoic a fhágáil gan
chur, contrártha d’alt 24 den Acht seo,

beidh sé ciontach i gcion.
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Cionta agus pionóis.
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Leasú ar alt 28 den
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(2) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin Acht seo
dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 mhí, nó iad
araon, a chur air.’’.

10.—Leasaítear leis seo alt 28 den Phríomh-Acht—

(a) trí ‘‘cion faoi mhír (a), (b) nó (c) d’alt 27 (1) den Acht seo,
nó aon chion faoi mhír (f) den alt sin 27 (1) a bheidh forordaithe, á
dhéanamh nó déanta ag duine’’ a chur in ionad ‘‘cion á dhéanamh
ag duine nó go ndearna sé cion faoi alt 27 (1), 27 (2) (a), 27 (4) (a),
27 (4) (b) nó 27 (4) (c) den Acht seo’’ i bhfo-alt (1), agus

(b) trí ‘‘faoi mhír (a), (b) nó (c) d’alt 27 (1) den Acht seo nó i
leith ciona faoi mhír (f) den alt sin 27 (1) arna fhorordú faoi fho-alt
(1) den alt seo’’ a chur in ionad ‘‘faoi alt 27 (1), 27 (2) (a), 27 (4) (a),
27 (4) (b) nó 27 (4) (c) den Acht seo’’ i bhfo-alt (3).

11.—Aisghairtear leis seo na forálacha seo a leanas den Phríomh-
Acht:

(a) fo-alt (3) d’alt 9,

(b) i bhfo-alt (3) d’alt 16, na focail ó ‘‘agus dlífear’’ go dtí
deireadh an fho-ailt, agus

(c) i bhfo-alt (3) d’alt 18, na focail ó ‘‘agus ar é a chiontú’’ go
dtí deireadh an fho-ailt.

12.—(1) Féadfar an tAcht um Rialú Madraí (Leasú), 1992 a
ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Rialú Madraí, 1986 agus 1992 a
ghairm den Phríomh-Acht agus den Acht seo le chéile agus
forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.

(3) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
shocrófar chuige sin le hordú nó le horduithe ón Aire, i gcoitinne nó
faoi threoir aon chríche nó forála áirithe agus féadfar laethanta
éagsúla a shocrú amhlaidh chun críoch éagsúil agus le haghaidh
forálacha éagsúla.


