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RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt
1. Gearrtheideal, tosach feidhme, forléiriú agus comhlua.

2. Léiriú.

3. Rialacháin a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

4. Aisghairm.

5. Caiteachais.

CUID II

Longa Paisinéirí

6. Suirbhéireacht bhliantúil.

7. Modh suirbhéireachta agus dearbhú suirbhéireachta chun
deimhniú loinge paisinéirí a eisiúint.

8. Deimhniú loinge paisinéirí a eisiúint.

9. Deimhniú a chúlghairm agus a chur ar fionraí.

10. Deimhniú a chur ar taispeáint.

11. Dearbhú suirbhéireachta nó deimhniú bréagach.

12. Long paisinéirí neamhdheimhnithe.

13. Longa paisinéirí a árachú.

CUID III

Báid Phaisinéirí

14. Báid phaisinéirí neamhcheadúnaithe a thoirmeasc.
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Alt
15. Ceadúnais bháid paisinéirí.

16. Ceadúnais a chúlghairm agus a chur ar fionraí.

17. Ceadúnais a thabhairt ar aird agus báid phaisinéirí a mharcáil.

18. Sábháilteacht bád paisinéirí agus a bpaisinéirí agus a
bhfoirne.

CUID IV

Ilghnéitheach

19. Sábháilteacht soithí iascaireachta agus a bhfoirne.

20. Sábháilteacht árthaí áineasa agus na ndaoine atá iontu.

21. Achomharc chun na Cúirte Dúiche.

22. Forghéilleadh.

23. Iompar lena gcuirtear soithí, déanmhais nó pearsana aonair
i mbaol.

24. Paisinéirí nó comhaltaí den fhoireann a bheith ar meisce, etc.

25. Cumhachtaí oifigeach údaraithe.

26. Cumhacht chun soithí áirithe a choinneáil.

27. Forálacha maidir le cionta áirithe.

28. Leasú ar an Acht Loingis Cheannaíochta, 1947.

29. Leasú ar an Acht Loingis Cheannaíochta (Coinbhinsiún
Sábháltachta), 1952.

30. Faisnéis.

31. Táillí.

32. Forálacha i ndáil le hionchúisimh.
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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE I nDÁIL LE
SÁBHÁILTEACHT LONG PAISINÉIRÍ, BÁD PAISINÉIRÍ,
SOITHÍ IASCAIREACHTA AGUS ÁRTHAÍ ÁINEASA,
DO LEASÚ NA nACHTANNA LOINGIS
CHEANNAÍOCHTA, 1894 GO 1983, AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE
GAOLMHARA. [11 Márta, 1992]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht Loingis Cheannaíochta, 1992, a ghairm
den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
shocrófar chuige sin le hordú nó le horduithe a dhéanfaidh an tAire
faoin alt seo, go ginearálta nó faoi threoir críche nó forála áirithe,
agus féadfar laethanta éagsúla a shocrú amhlaidh chun críoch éagsúil
agus le haghaidh forálacha éagsúla.

(3) Forléireofar an tAcht seo agus na hAchtanna Loingis Cheann-
aíochta, 1894 go 1983, mar aon ní amháin agus féadfar na hAchtanna
Loingis Cheannaíochta, 1894 go 1992, a ghairm díobh le chéile.

2.—(1) San Acht seo, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs
a mhalairt—

ciallaíonn ‘‘oifigeach údaraithe’’—

(a) aon duine atá údaraithe i scríbhinn ag an Aire chun na
cumhachtaí a thugtar d’oifigeach údaraithe leis an Acht
seo a fheidhmiú,

(b) duine ag a bhfuil céim choimisiúnta chabhlaigh sna Buan-
Óglaigh, le linn dó a bheith faoi éide,

(c) comhalta den Gharda Síochána, le linn dó a bheith faoi
éide, nó

(d) maidir leis an gcuan a bhfuil sé ina mháistir cuain air, duine
a bheidh ceaptha chun bheith ina mháistir cuain ag aon
cheann díobh seo a leanas, is é sin le rá:
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(i) údarás cuain de réir bhrí an Achta Cuanta, 1946,

(ii) Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn,

(iii) Aire na Mara,

(iv) údarás áitiúil, agus

(v) Iarnród Éireann — Irish Rail;

ciallaíonn ‘‘duine údaraithe’’ suirbhéir nó duine atá údaraithe i
scríbhinn ag an Aire chun iniúchtaí ar shoithí a sheoladh chun
críocha Chuid III;

ciallaíonn ‘‘deimhniú’’ deimhniú loinge paisinéirí arna eisiúint faoi
alt 8 agus atá i bhfeidhm agus forléireofar focail ghaolmhara dá réir
sin;

ciallaíonn ‘‘soitheach iascaireachta’’ soitheach (seachas soitheach atá
cláraithe lasmuigh den Stát) a úsáidtear le haghaidh iascaireachta
farraige nó le haghaidh duántachta san fharraige nó i bhfíoruisce
seachas soitheach den sórt sin a úsáidtear amhlaidh ar shlí seachas
le haghaidh brabúis;

ciallaíonn ‘‘ceadúnas’’ ceadúnas báid paisinéirí arna dheonú faoi alt
15 agus atá i bhfeidhm agus forléireofar focail ghaolmhara dá réir sin;

ciallaíonn ‘‘máistir’’, i ndáil le soitheach, an duine atá, de thuras na
huaire, i gceannas nó i bhfeighil an tsoithigh;

ciallaíonn ‘‘an tAire’’ Aire na Mara;

ciallaíonn ‘‘úinéir’’, i ndáil le soitheach, an duine atá cláraithe faoin
Acht Loingis Thráchtála, 1955, mar úinéir an tsoithigh sin nó, mura
bhfuil aon duine cláraithe amhlaidh, an duine ar leis an soitheach,
agus folaíonn sé aon pháirtúinéir, cairtfhostóir, bainisteoir nó
oibritheoir de chuid an tsoithigh;

ciallaíonn ‘‘paisinéir’’ aon duine a iompraítear ar shoitheach
seachas—

(a) an t-úinéir nó duine a bhfuil an soitheach ar fruiliú chuige
nó duine atá fostaithe nó gafa i gcáil ar bith ar bord an
tsoithigh ar ghnó an tsoithigh, nó

(b) duine atá ar bord an tsoithigh de bhun na hoibleagáide atá
leagtha ar mháistir an tsoithigh daoine atá longbhriste,
daoine atá i nguais nó daoine eile a iompar nó mar gheall
ar aon imthosca nár fhéad máistir ná úinéir an tsoithigh
iad a chosc ná teacht rompu;

ciallaíonn ‘‘bád paisinéirí’’—

(a) soitheach a bhfuil 12 phaisinéir ar a mhéad á n-iompar aige
ar luaíocht nó a bhfuil 12 phaisinéir ar a mhéad ar bord
aige chun críocha iompair ar luaíocht, nó

(b) soitheach a bhfuil 12 phaisinéir ar a mhéad á n-iompar aige
nó a bhfuil 12 phaisinéir ar a mhéad ar bord aige chun
críocha iompair, agus atá ar fruiliú de bhun conartha nó
comhshocraíochta eile faoina ndéanann úinéir an
tsoithigh foireann nó cuid d’fhoireann a sholáthar don
soitheach,
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Cd.I A.2agus folaíonn sé soitheach a bhfuil 12 dhuine ar a mhéad á n-iompar
aige go dtí a n-ionad oibre nó uaidh, nó a bhfuil 12 dhuine ar a
mhéad ar bord aige chun críocha an iompair sin, agus is lena
bhfostóir nó atá ar fruiliú chuige agus soitheach atá cláraithe
lasmuigh den Stát agus a bhfuil 12 phaisinéir ar a mhéad á n-iompar
aige idir áiteanna sa Stát, nó a bhfuil 12 phaisinéir ar a mhéad ar
bord aige chun críocha an iompair sin, ach ní fholaíonn sé soitheach
den sórt sin a bhfuil paisinéirí á n-iompar aige go dtí an Stát nó
uaidh nó a bhfuil paisinéirí ar bord aige chun críocha an iompair sin,
soitheach iascaireachta, bád farantóireachta ag obair dó i slabhraí ná
soitheach a bhfuil deimhniú i bhfeidhm maidir leis;

ciallaíonn ‘‘long paisinéirí’’ soitheach a bhfuil breis agus 12 phaisinéir
á n-iompar aige nó a bhfuil breis agus 12 phaisinéir ar bord aige chun
críocha iompair agus folaíonn sé soitheach a bhfuil breis agus 12
dhuine á n-iompar aige go dtí a n-ionad oibre nó uaidh, nó a bhfuil
breis agus 12 dhuine ar bord aige chun críocha an iompair sin, agus
is lena bhfostóir nó atá ar fruiliú chuige agus soitheach atá cláraithe
lasmuigh den Stát agus a bhfuil breis agus 12 phaisinéir á n-iompar
aige idir áiteanna sa Stát, nó a bhfuil breis agus 12 phaisinéir ar bord
aige chun críocha an iompair sin, ach ní fholaíonn sé soitheach den
sórt sin a bhfuil paisinéirí á n-iompar aige go dtí an Stát nó uaidh nó
a bhfuil paisinéirí ar bord aige chun críocha an iompair sin, soitheach
iascaireachta ná bád farantóireachta ag obair dó i slabhraí;

ciallaíonn ‘‘forordaithe’’ forordaithe le rialacháin arna ndéanamh ag
an Aire;

ciallaíonn ‘‘an Príomh-Acht’’ an Merchant Shipping Act, 1894;

ciallaíonn ‘‘raidió-shuirbhéir’’ raidió-shuirbhéir de réir bhrí alt 16
den Acht Loingis Cheannaíochta (Coinbhinsiún Sábháltachta), 1952;

ciallaíonn ‘‘cláraithe’’ cláraithe faoi na hAchtanna Loingis
Cheannaíochta, 1894 go 1983;

ciallaíonn ‘‘scipéir’’, i ndáil le soitheach iascaireachta, an duine atá,
de thuras na huaire, i gceannas nó i bhfeighil an tsoithigh;

ciallaíonn ‘‘suirbhéir’’ duine atá ceaptha faoi alt 724 den Phríomh-
Acht chun bheith ina shuirbhéir long chun críocha an Achta sin;

folaíonn ‘‘soitheach’’ aon long nó bád agus aon soitheach eile a
úsáidtear i dtaca le loingseoireacht.

(2) San Acht seo—

(a) aon tagairt do Chuid nó d’alt is tagairt í do Chuid nó d’alt
den Acht seo, mura gcuirtear in iúl gur tagairt
d’achtachán éigin eile atá beartaithe,

(b) aon tagairt d’fho-alt, do mhír nó d’fhomhír is tagairt í don
fho-alt, don mhír nó don fhomhír den fhoráil ina bhfuil
an tagairt, mura gcuirtear in iúl gur tagairt d’fhoráil éigin
eile atá beartaithe, agus

(c) aon tagairt d’achtachán forléireofar í mar thagairt don acht-
achán sin arna leasú, arna oiriúnú nó arna leathnú le haon
achtachán dá éis nó faoi aon achtachán dá éis, lena n-
áirítear an tAcht seo.
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Rialacháin a leagan
faoi bhráid Thithe
an Oireachtais.
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Suirbhéireacht
bhliantúil.

Modh
suirbhéireachta
agus dearbhú
suirbhéireachta
chun deimhniú
loinge paisinéirí a
eisiúint.

Deimhniú loinge
paisinéirí a eisiúint.
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3.—Aon rialacháin a dhéanfar faoin Acht seo leagfar iad faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a ndéanta
agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá ina
dhiaidh sin a shuífidh an Teach sin tar éis na rialacháin a leagan
faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú na rialachán, beidh na
rialacháin ar neamhní dá réir sin ach sin gan dochar do bhailíocht
aon ní a rinneadh roimhe sin faoi na rialacháin.

4.—(1) Déantar leis seo gach achtachán a luaitear i gcolún (2) den
Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a
shonraítear i gcolún (3) den Sceideal sin.

(2) Na hionstraimí nó na doiciméid go léir (seachas ceadúnais faoi
alt 94 den Public Health Acts Amendment Act, 1907, do bháid áineasa
nó do shoithí áineasa a bheidh le húsáid chun paisinéirí a iompar
ar fruiliú) a rinneadh, a eisíodh nó a deonaíodh faoi fhoráil de na
hachtacháin a aisghairtear leis an alt seo agus a bhí i bhfeidhm
díreach roimh thosach feidhme na forála comhréire den Acht seo,
leanfaidh siad de bheith i bhfeidhm tar éis an tosach feidhme sin
amhail is dá mbeidís déanta nó eisithe faoin bhforáil chomhréire a
dúradh agus féadfar iad a leasú nó a chúlghairm dá réir sin.

5.—Déanfar caiteachais an Aire ag riaradh an Achta seo a íoc, a
mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais, as airgead a sholáthróidh
an tOireachtas.

CUID II

Longa Paisinéirí

6.—(1) Déanfar suirbhéireacht de réir na Coda seo uair amháin ar
a laghad gach bliain ar shoitheach atá á úsáid mar long paisinéirí.

(2) Más rud é, maidir le soitheach, go ndéantar mainneachtain nó
diúltú fo-alt (1) a chomhlíonadh, beidh úinéir an tsoithigh ciontach i
gcion agus dlífear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad
araon, a chur air, nó

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £10,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain, nó
iad araon, a chur air.

7.—Is suirbhéir agus, má cheanglaítear fearas raidió-theileagraif
nó raidió-theileafóin a bheith ar an soitheach, is raidió-shuirbhéir, a
sheolfaidh an tsuirbhéireacht ar shoitheach chun críocha na Coda
seo agus más deimhin leis an suirbhéir nó le gach suirbhéir, ar an
tsuirbhéireacht a dhéanamh, gur cuí déanamh amhlaidh,
seachadfaidh sé dearbhú (dá ngairtear ‘‘dearbhú suirbhéireachta’’ sa
Chuid seo) ar an úinéir i cibé foirm, agus a mbeidh ráitis ann i ndáil
le cibé ábhair a bhaineann leis an soitheach agus a bheidh nochta ag
an tsuirbhéireacht, a bheidh forordaithe.

8.—(1) Ar dhearbhú suirbhéireachta a fháil i ndáil le
suirbhéireacht a seoladh 2 mhí ar a mhéad roimh dháta na fála sin,
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Cd.II A.8déanfaidh an tAire, faoi réir fho-alt (4), más deimhin leis gur
comhlíonadh an Chuid seo, deimhniú i ndáil leis an soitheach (ar a
dtabharfar deimhniú loinge paisinéirí agus dá ngairtear ‘‘deimhniú’’
san Acht seo) a eisiúint chuig úinéir an tsoithigh ina luafar an
comhlíonadh sin agus ina mbeidh ceanglais, de réir na ndearbhuithe
atá sa dearbhú suirbhéireachta a sheachaid an suirbhéir lena
mbaineann, maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) na teorainneacha (más ann) nach ngabhfaidh an soitheach
lasmuigh díobh,

(b) an líon uasta paisinéirí a iompróidh an soitheach (ag sonrú,
más gá, na líonta daoine a iomprófar i gcodanna éagsúla
den soitheach) agus aon choinníollacha agus athruithe a
bhfuil an líon faoina réir.

(2) Beidh deimhniú faoi réir cibé coinníollacha agus srianta (más
ann) a fhorchuirfidh an tAire, tráth deonaithe an deimhnithe nó dá
éis sin, agus déanfar aon choinníollacha nó srianta den sórt sin a
shonrú sa deimhniú nó i ndoiciméad eile a thabharfaidh an tAire do
shealbhóir an deimhnithe nó a sheolfaidh sé chuige.

(3) Mura ndéantar é a chúlghairm nó a chur ar fionraí roimhe sin,
leanfaidh deimhniú de bheith i bhfeidhm ar feadh bliana nó ar feadh
cibé tréimhse is lú ná bliain a bheidh sonraithe sa deimhniú, agus
rachaidh sé in éag ansin.

(4) Faoi reir fhorálacha an ailt seo, beidh deimhniú i cibé foirm a
chinnfidh an tAire.

(5) D’ainneoin aon ní a bheidh i ndearbhú suirbhéireachta, más
rud é go mbeifear tar éis úinéir an tsoithigh lena mbaineann a
chiontú—

(a) i gcion faoi fho-alt (6) (c), nó

(b) in aon chion eile ar de chineál é, i dtuairim an Aire, nár
cheart, ar mhaithe le sábháilteacht, go mbeadh an duine
ina shealbhóir ar dheimhniú i ndáil leis an soitheach,

féadfaidh an tAire diúltú deimhniú i ndáil leis an soitheach a dheonú
don duine.

(6) Más rud é, maidir le soitheach, go ndéantar mainneachtain
nó diúltú coinníoll, srian nó ceanglas a shonraítear sa deimhniú a
bhaineann leis a chomhlíonadh, beidh an t-úinéir (nó, má tá an
soitheach ar fruiliú, an duine a bhfuil sé ar fruiliú chuige) agus an
máistir araon ciontach i gcion agus dlífear maidir le gach duine acu—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad
araon, a chur air, nó

(b) ar é a chiontú ar díotáil i gcion arb é atá ann mainneachtain
nó diúltú coinníoll nó srian a bheidh sonraithe sa
deimhniú a chomhlíonadh, fíneáil nach mó ná £10,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain, nó
iad araon, a chur air, nó

(c) ar é a chiontú ar díotáil i gcion arb é atá ann mainneachtain
nó diúltú ceanglas a bheidh sonraithe sa deimhniú a
chomhlíonadh, fíneáil nach mó ná £100,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain, nó
iad araon, a chur air.
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9.—(1) Más deimhin leis an Aire—

(a) maidir le dearbhú suirbhéireachta ar ar bunaíodh deimhniú,
go ndearnadh go hearráideach é in aon phonc ábhartha,

(b) maidir le faisnéis a tugadh don Aire i ndáil le heisiúint
deimhnithe, go raibh sí bréagach nó míthreorach i bponc
ábhartha, nó

(c) ón uair a rinneadh dearbhú den sórt sin mar a dúradh, gur
bhain aon damáiste do chabhail, do threalamh nó
d’innealra an tsoithigh lena mbaineann nó go bhfuil an
soitheach tar éis éirí mí-oiriúnach chun paisinéirí a
iompar nó chun an líon uasta paisinéirí a bheidh
sonraithe sa deimhniú a iompar nó chun gabháil go dtí
na teorainneacha a bheidh sonraithe amhlaidh,

féadfaidh sé, má mheasann sé gur cuí déanamh amhlaidh, an
deimhniú a chúlghairm.

(2) Féadfaidh an tAire, má mheasann sé gur cuí déanamh
amhlaidh, deimhniú a chúlghairm nó a chur ar fionraí má bhíonn
mainneachtain nó diúltú ann coinníoll, srian nó ceanglas a bheidh
sonraithe sa deimhniú a chomhlíonadh.

(3) Má chuirtear deimhniú ar fionraí, féadfaidh an tAire, más cuí
leis amhlaidh, diúltú an fhionraí a chur ar ceal mura mbeidh
suirbhéireacht déanta ar an soitheach lena mbaineann agus go
mbeidh dearbhú suirbhéireachta maidir leis seachadta ar a úinéir ón
uair a cuireadh ar fionraí é.

10.—(1) Aon uair a bheidh deimhniú i bhfeidhm i ndáil le
soitheach, cuirfear an deimhniú nó cóip den deimhniú ar taispeáint
sa soitheach in ionad ina mbeidh sé nó sí infheicthe ag gach duine ar
bord agus inléite acu.

(2) (a) Más rud é go ndéantar, gan cúis réasúnach, sárú ar fho-alt
(1) maidir le soitheach, beidh úinéir an tsoithigh ciontach
i gcion agus dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná £500 a chur air.

(b) Más rud é go bhfuil soitheach á úsáid mar long paisinéirí
agus go ndéantar, gan cúis réasúnach, sárú ar fho-alt (1)
maidir leis an soitheach, beidh úinéir agus máistir an
tsoithigh araon ciontach i gcion agus dlífear, ar é a
chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 a chur
ar gach duine acu.

11.—(1) Ní dhéanfaidh duine, go feasach agus go toiliúil, dearbhú
suirbhéireachta nó deimhniú atá bréagach nó calaoiseach ná athrú
calaoiseach ar dhearbhú suirbhéireachta nó ar dheimhniú ná nı́
chuideoidh sé, go feasach agus go toiliúil, leis sin a dhéanamh ná nı́
thabharfaidh sé chun crı́che, go feasach agus go toiliúil, go ndéanfar é.

(2) Aon duine a sháraı́onn fo-alt (1) beidh sé ciontach i gcion agus
dlı́fear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fı́neáil nach mó ná £1,000 nó
prı́osúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhı́, nó iad
araon, a chur air, nó
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Cd.II A.11(b) ar é a chiontú ar dı́otáil, fı́neáil nach mó ná £10,000 nó
prı́osúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain, nó iad
araon, a chur air.

12.—(1) Nı́ úsáidfear soitheach mar long paisinéirı́ mura mbeidh
deimhniú i bhfeidhm i ndáil leis.

(2) Más rud é, maidir le soitheach, go ndéantar sárú ar fho-alt (1),
beidh úinéir agus máistir an tsoithigh araon ciontach i gcion agus dlı́fear
maidir le gach duine acu—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fı́neáil nach mó ná £1,000 nó
prı́osúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhı́, nó iad
araon, a chur air, nó

(b) ar é a chiontú ar dı́otáil, fı́neáil nach mó ná £100,000 nó
prı́osúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain, nó iad
araon, a chur air.

13.—(1) Ní úsáidfear soitheach mar long paisinéirí mura mbeidh
polasaí árachais i bhfeidhm faoina mbeidh úinéir an tsoithigh nó, má
tá an soitheach ar fruiliú, an duine a bhfuil sé ar fruiliú chuige,
árachaithe in aghaidh aon suime a bhféadfaidh sé féin nó a ionadaí
pearsanta teacht faoi dhliteanas í a íoc ar mhodh cúitimh, damáistí
nó costas i leith díobhála, caillteanais nó damáiste do phaisinéir nó
do mhaoin ar an soitheach, nó do dhuine nó do mhaoin nach bhfuil
ar an soitheach, arb é oibriú an tsoithigh is cúis leis nó ag éirí as
oibriú an tsoithigh.

(2) Aon uair a dhéanfaidh duine conradh árachais chun críocha
fho-alt (1) le húinéir nó le fruileoir soithigh, tabharfaidh an duine
don úinéir nó don fhruileoir, de réir mar a bheidh, deimhniú i ndáil
leis an bpolasaí i cibé foirm agus ina mbeidh cibé sonraí a bheidh
forordaithe agus—

(a) cuirfidh an t-úinéir nó an fruileoir, de réir mar a bheidh, faoi
deara cóip den deimhniú a thabhairt don Aire nó a chur
leis an bpost cláraithe chuig an Aire, agus

(b) cuirfear an deimhniú nó cóip den deimhniú ar taispeáint ar
an soitheach le linn don soitheach a bheith in úsáid mar
long paisinéirí ionas go mbeidh sé nó sí infheicthe ag gach
duine ar bord agus inléite acu.

(3) (a) Más rud é, maidir le soitheach, go ndéantar sárú ar fho-alt
(1), beidh úinéir an tsoithigh nó, má tá an soitheach ar
fruiliú, an duine a bhfuil sé ar fruiliú chuige ciontach i
gcion agus dlífear—

(i) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná
£1,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná
6 mhí, nó iad araon, a chur air, nó

(ii) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £100,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2
bhliain, nó iad araon, a chur air.

(b) Más rud é maidir le soitheach go ndéantar, gan cúis
réasúnach, sárú ar fho-alt (2) (a), beidh an t-úinéir nó,
má tá an soitheach ar fruiliú, an duine a bhfuil sé ar
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fruiliú chuige ciontach i gcion agus dlífear, ar é a chiontú
go hachomair, fíneáil nach mó ná £500 a chur air.

(c) Más rud é maidir le soitheach go ndéantar, gan cúis
réasúnach, sárú ar fho-alt (2) (b), beidh úinéir (nó, má tá
an soitheach ar fruiliú, an duine a bhfuil sé ar fruiliú
chuige) agus máistir an tsoithigh araon ciontach i gcion
agus dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó
ná £1,000 a chur ar gach duine acu.

CUID III

Báid Phaisinéirí

14.—(1) Ní úsáidfear soitheach mar bhád paisinéirí mura bhfuil
ceadúnas i bhfeidhm i ndáil leis.

(2) Más rud é, maidir le soitheach, go ndéantar sárú ar fho-alt (1),
beidh úinéir agus máistir an tsoithigh araon ciontach i gcion agus
dlífear maidir le gach duine acu—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad
araon, a chur air, nó

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £5,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain, nó
iad araon, a chur air.

15.—(1) Ar iarratas chuige sin chun an Aire ó úinéir soithigh,
déanfaidh an tAire, faoi réir fho-alt (5), ceadúnas a dheonú don
úinéir i ndáil leis an soitheach (ar a dtabharfar ceadúnas báid
paisinéirí agus dá ngairtear ‘‘ceadúnas’’ san Acht seo) más rud é,
agus ar an gcoinníoll amháin, go mbeidh iniúchadh déanta ag duine
údaraithe ar an soitheach 2 mhí ar a mhéad roimh dháta an iarratais
agus go mbeidh ráite aige i dtuarascáil i scríbhinn don Aire maidir
leis an iniúchadh gurb é a thuairim—

(a) go bhfuil an soitheach oiriúnach, faoi réir cibé coinníollacha
agus srianta (más ann) a shonróidh sé, lena úsáid mar
bhád paisinéirí, agus

(b) má tá rialacháin faoi alt 18 i bhfeidhm, go gcomhlíonann sé
na rialacháin.

(2) Beidh ceanglais i gceadúnas maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) na teorainneacha (más ann) nach ngabhfaidh an soitheach
lasmuigh díobh, agus

(b) an líon uasta daoine a bhfuil an soitheach lena mbaineann
inniúil ar iad a iompar.

(3) Beidh ceadúnas faoi réir cibé coinníollacha agus srianta (más
ann) a fhorchuirfidh an tAire, tráth deonaithe an cheadúnais nó dá
éis sin, agus déanfar aon choinníollacha nó srianta den sórt sin a
shonrú sa cheadúnas nó i ndoiciméad eile a thabharfaidh an tAire
do shealbhóir an cheadúnais nó a sheolfaidh an tAire chuige.

(4) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, beidh ceadúnas i cibé foirm a
chinnfidh an tAire.
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Cd.III A.15(5) Mura ndéantar é a chúlghairm nó a chur ar fionraí roimhe sin,
leanfaidh ceadúnas de bheith i bhfeidhm ar feadh cibé tréimhse nach
faide ná 2 bhliain a chinnfidh an tAire agus a shonróidh sé sa
cheadúnas.

(6) D’ainneoin aon ní a bheidh i dtuarascáil chun críocha fho-alt
(1), más rud é go mbeifear tar éis úinéir an tsoithigh lena mbaineann
a chiontú—

(a) i gcion faoi fho-alt (7) (c), nó

(b) in aon chion eile ar de chineál é, i dtuairim an Aire, nár
cheart, ar mhaithe le sábháilteacht, go mbeadh an duine
ina shealbhóir ar cheadúnas i ndáil leis an soitheach,

féadfaidh an tAire diúltú ceadúnas i ndáil leis an soitheach a dheonú
don duine.

(7) Más rud é, maidir le soitheach, go ndéantar mainneachtain
nó diúltú coinníoll, srian nó ceanglas a shonraítear sa cheadúnas a
bhaineann leis a chomhlíonadh, beidh an t-úinéir (nó, má tá an
soitheach ar fruiliú, an duine a bhfuil sé ar fruiliú chuige) agus an
máistir araon ciontach i gcion agus dlífear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad
araon, a chur air, nó

(b) ar é a chiontú ar díotáil i gcion arb é atá ann mainneachtain
nó diúltú coinníoll nó srian a bheidh sonraithe sa
cheadúnas a chomhlíonadh, fíneáil nach mó ná £5,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain, nó
iad araon, a chur air, nó

(c) ar é a chiontú ar díotáil i gcion arb é atá ann mainneachtain
nó diúltú ceanglas a bheidh sonraithe sa cheadúnas a
chomhlíonadh, fíneáil nach mó ná £50,000 nó príosúnacht
ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain, nó iad araon, a
chur air.

16.—(1) Más deimhin leis an Aire—

(a) maidir leis an tuarascáil ó dhuine údaraithe a tugadh don
Aire chun críche ceadúnas a dheonú, go ndearnadh go
hearráideach í in aon phonc ábhartha,

(b) maidir le faisnéis a tugadh don Aire i ndáil le deonú
ceadúnais, go raibh sí bréagach nó míthreorach i bponc
ábhartha, nó

(c) ón uair a tugadh tuarascáil den sórt sin mar a dúradh don
Aire, gur bhain aon damáiste do chabhail, do threalamh
nó d’innealra an tsoithigh lena mbaineann nó go bhfuil
an soitheach tar éis éirí mí-oiriúnach chun paisinéirí a
iompar nó chun an líon uasta paisinéirí a bheidh
sonraithe sa cheadúnas a iompar nó chun gabháil go dtí
na teorainneacha a bheidh sonraithe amhlaidh,

féadfaidh sé, má mheasann sé gur cuí déanamh amhlaidh, an
ceadúnas a chúlghairm.

(2) Féadfaidh an tAire, má mheasann sé gur cuí déanamh
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amhlaidh, ceadúnas a chúlghairm nó a chur ar fionraí má bhíonn
mainneachtain nó diúltú ann coinníoll, srian nó ceanglas a bheidh
sonraithe sa cheadúnas a chomhlíonadh.

(3) Má chuirtear ceadúnas ar fionraí, féadfaidh an tAire, más cuí
leis amhlaidh, diúltú an fhionraí a chur ar ceal mura mbeidh
iniúchadh déanta ag duine údaraithe ar an soitheach lena mbaineann
ón uair a cuireadh ar fionraí é agus go mbeidh ráite aige i dtuarascáil
i scríbhinn don Aire maidir leis an iniúchadh gurb é a thuairim—

(a) go bhfuil an soitheach oiriúnach, faoi réir cibé coinníollacha
agus srianta (más ann) a shonróidh sé, lena úsáid le
haghaidh fruiliú nó le haghaidh iompar paisinéirí, agus

(b) má tá rialacháin faoi alt 18 i bhfeidhm, go gcomhlíonann sé
na rialacháin.

17.—(1) (a) Féadfaidh oifigeach údaraithe a iarraidh ar mháistir
báid paisinéirí—

(i) an ceadúnas maidir leis an mbád nó cóip den
chéanna, nó

(ii) cruthúnas go bhfuil aon rialacháin faoi alt 18 (2)
(d) á gcomhlíonadh i ndáil leis an mbád,

nó iad araon, a thabhairt ar aird agus má mhainníonn
nó má dhiúltaíonn an máistir déanamh amhlaidh
láithreach beidh sé ciontach i gcion, mura
ndéanfaidh sé, laistigh de 10 lá tar éis dháta na
hiarrata, an ceadúnas nó an chóip nó, de réir mar a
bheidh, an cruthúnas a thabhairt ar aird i bpearsa
d’oifigeach údaraithe in áit a shonróidh an
t-oifigeach údaraithe tráth na hiarrata nó do
chomhalta den Gharda Síochána i stáisiún de chuid
an Gharda Síochána a shonrófar amhlaidh.

(b) In ionchúiseamh mar gheall ar chion faoin bhfo-alt
seo, toimhdeofar, mura suífidh an cosantóir a
mhalairt, nach ndearna sé, laistigh de 10 lá tar éis
dháta na hiarrata lena mbaineann, ceadúnas nó cóip,
nó, de réir mar a bheidh, an cruthúnas dá dtagraítear
i mír (a), a thabhairt ar aird de réir na míre sin.

(c) Aon duine nach ndéanfaidh, nuair a iarrtar air
ceadúnas nó cóip de cheadúnas nó an cruthúnas
réamhráite a thabhairt ar aird faoin alt seo, an
ceadúnas nó an chóip nó, de réir mar a bheidh, an
cruthúnas réamhráite a thabhairt ar aird toisc nach
raibh ceadúnas i bhfeidhm tráth na hiarrata maidir
leis an mbád paisinéirí lena mbaineann nó nach
ndéanfaidh an cruthúnas sin a thabhairt ar aird mar
gheall ar neamh-chomhlíonadh rialachán faoi alt 18
(2) (d) maidir leis an mbád paisinéirí lena
mbaineann, measfar, chun críocha mhír (a), go
mainníonn sé an ceadúnas nó cóip den chéanna nó,
de réir mar a bheidh, an cruthúnas réamhráite a
thabhairt ar aird.

(2) Ní dhéanfar soitheach a úsáid mar bhád paisinéirí mura
mbeidh na nithe seo a leanas péinteáilte ar an taobh amuigh de gach
taobh den soitheach os cionn na huiscelíne, i ndath a bheidh i
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Cd.III A.17gcodarsnacht leis an dath atá ar an taobh amuigh den soitheach agus
i litreacha agus i bhfigiúirí nach mbeidh níos lú ná 3 cheintiméadar
ar airde agus a bheidh déanta le línte nach mbeidh níos lú ná
leathcheintiméadar ar leithead, eadhon—

(a) túsainm agus sloinne úinéir an tsoithigh, sraithuimhir an
cheadúnais i ndáil leis an soitheach, agus

(b) comhartha, san fhoirm ‘‘licensed to carry passengers’’
nó san fhoirm ‘‘ceadúnaithe chun paisinéir a
iompar’’, gur ábhar do cheadúnas é an soitheach agus
maidir leis an líon uasta paisinéirí a n-údaraítear leis an
gceadúnas iad a iompar sa soitheach.

(3) (a) Aon duine atá ciontach i gcion faoi fho-alt (1) (a) dlífear,
ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £200 a
chur air.

(b) Más rud é, i ndáil le soitheach, go ndéantar sárú ar fho-alt
(2), beidh úinéir agus máistir an tsoithigh araon ciontach
i gcion agus dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná £500 a chur ar gach duine acu.

18.—(1) Féadfaidh an tAire le rialacháin cibé foráil a dhéanamh a
mheasfaidh sé is gá nó is fóirsteanach chun sábháilteacht bád
paisinéirí agus a bpaisinéirí agus a bhfoirne a chinntiú.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar le rialacháin
faoi fho-alt (1)—

(a) a cheangal go ndéanfaidh báid phaisinéirí caighdeáin
shonraithe mhuir-acmhainneachta (lena n-áirítear
cobhsaíocht) a chomhlíonadh,

(b) a cheangal go ndéanfaidh báid phaisinéirí caighdeáin
shonraithe déanmhais agus chothabhála a chomhlíonadh,

(c) a cheangal go ndéanfaidh aicmí sonraithe bád paisinéirí
ceann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas a
iompar, is é sin le rá, trealamh sonraithe tarrthála,
comhraic dóiteáin, raidió agus loingseoireachta,

(d) a thoirmeasc paisinéirí a bheith ar bord nó á n-iompar ag
soithí, nó ag aicmí sonraithe soithí, is ábhar do
cheadúnais mura mbeidh polasaithe árachais i bhfeidhm
faoina mbeidh úinéirí na soithí nó, má tá na soithí ar
fruiliú, na daoine a bhfuil siad ar fruiliú chucu, árachaithe
go feadh méid shonraithe in aghaidh fiontar sonraithe,
agus

(e) foráil a dhéanamh chun caighdeáin inniúlachta máistrí agus
aon chomhaltaí eile d’fhoirne soithí is ábhar do
cheadúnais a fhionnadh agus a thástáil, cibé acu trí
scrúdú, trí agallamh nó ar shlí eile, agus chun daoine nach
mbaineann amach cibé caighdeáin inniúlachta a
mheasfaidh an tAire is cuí a thoirmeasc ar oibriú mar
mháistrí nó, de réir mar a bheidh, mar chomhaltaí eile
d’fhoirne na soithí sin agus chun a thoirmeasc ar úinéirí
na soithí sin daoine nach mbaineann amach na caighdeáin
sin a dúradh a fhostú mar chaptaein nó mar chomhaltaí
eile d’fhoirne na soithí.
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(3) Féadfar le rialacháin faoin alt seo foráil a dhéanamh maidir le
cibé ábhair iarmhartacha, theagmhasacha, choimhdeacha agus
fhorlíontacha (lena n-áirítear, le toiliú an Aire Airgeadais, táillí a
mhuirearú) a mheasfaidh an tAire is gá nó is fóirsteanach.

(4) Féadfar foráil éagsúil a dhéanamh i rialacháin faoin alt seo
maidir le haicmí éagsúla bád paisinéirí.

(5) (a) Más rud é, maidir le soitheach, go ndéantar sárú ar
rialachán faoin alt seo (seachas fo-alt (2) (d)), beidh
úinéir agus máistir an tsoithigh araon ciontach i gcion
agus dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó
ná £1,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná
6 mhí, nó iad araon, a chur ar gach duine acu.

(b) Más rud é, maidir le soitheach, go ndéantar sárú ar
rialachán faoi fho-alt (2) (d), beidh úinéir an tsoithigh
(nó, má tá an soitheach ar fruiliú, an duine a bhfuil sé ar
fruiliú chuige) agus máistir an tsoithigh araon ciontach i
gcion agus dlífear maidir le gach duine acu—

(i) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná
£1,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná
6 mhí, nó iad araon, a chur air, nó

(ii) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £50,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2
bhliain, nó iad araon, a chur air.

CUID IV

Ilghnéitheach

19.—(1) Féadfaidh an tAire le rialacháin cibé foráil a dhéanamh
a mheasfaidh sé is gá nó is fóirsteanach chun sábháilteacht soithí
iascaireachta agus a bhfoirne a chinntiú.

(2) gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar le rialacháin
faoin alt seo—

(a) a cheangal go ndéanfaidh soithí iascaireachta nó aicmí
sonraithe soithí iascaireachta caighdeáin shonraithe
mhuir-acmhainneachta (lena n-áirítear cobhsaíocht) a
chomhlíonadh,

(b) a cheangal go ndéanfaidh soithí iascaireachta nó aicmí
sonraithe soithí iascaireachta caighdeáin shonraithe
déanmhais agus chothabhála a chomhlíonadh,

(c) a cheangal go ndéanfaidh soithí iascaireachta nó aicmí
sonraithe soithí iascaireachta ceann amháin nó níos mó
de na nithe seo a leanas a iompar, is é sin le rá, trealamh
sonraithe tarrthála, comhraic dóiteáin, raidió agus
loingseoireachta,

(d) foráil a dhéanamh maidir le suirbhéireachtaí tréimhsiúla ar
shoithí iascaireachta nó ar aicmí sonraithe soithí
iascaireachta agus ar a gcuid trealaimh agus chun a
thoirmeasc soithí iascaireachta a úsáid le haghaidh
iascaireachta ar soithí iad nach mbeidh suirbhéireacht
déanta orthu de réir na rialachán nó, tar éis
suirbhéireachta den sórt sin, a ndearbhaíonn an duine a
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haghaidh iascaireachta, duántachta san fharraige nó
duántachta i bhfíoruisce, agus maidir le hachomhairc in
aghaidh na ndearbhuithe sin agus in aghaidh cinntí eile
de chuid na suirbhéireachtaí sin, agus

(e) foráil a dhéanamh chun caighdeáin inniúlachta scipéirí agus
aon chomhaltaí eile d’fhoirne soithí iascaireachta nó
aicmí sonraithe soithí iascaireachta a fhionnadh agus a
thástáil, cibé acu trí scrúdú, trí agallamh nó ar shlí eile,
agus chun daoine nach mbaineann amach cibé caighdeáin
inniúlachta a mheasfaidh an tAire is cuí a thoirmeasc ar
oibriú mar scipéirí nó, de réir mar a bheidh, mar
chomhaltaí eile d’fhoirne na soithí sin agus chun a
thoirmeasc ar úinéir na soithí sin daoine nach mbaineann
amach na caighdeáin sin a dúradh a fhostú mar scipéirí
nó mar chomhaltaí eile d’fhoirne na soithí sin.

(3) Féadfar le rialacháin faoin alt seo foráil a dhéanamh maidir le
cibé ábhair iarmhartacha, theagmhasacha, choimhdeacha agus
fhorlíontacha (lena n-áirítear forfheidhmiú na rialachán agus, le
toiliú an Aire Airgeadais, muirearú táillí ag an Aire) a mheasfaidh
an tAire is gá nó is fóirsteanach.

(4) Féadfar foráil éagsúil a dhéanamh i rialacháin faoin alt seo
maidir le haicmí éagsúla soithí iascaireachta.

(5) Más rud é, maidir le soitheach iascaireachta, go ndéantar sárú
ar rialachán faoin alt seo, beidh úinéir agus, má tá an soitheach in
úsáid le haghaidh iascaireachta, scipéir an tsoithigh araon ciontach i
gcion agus dlífear maidir le gach duine acu—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad
araon, a chur air, nó

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £5,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain, nó
iad araon, a chur air.

20.—(1) Féadfaidh an tAire le rialacháin cibé foráil a dhéanamh a
mheasfaidh sé is gá nó is fóirsteanach chun sábháilteacht árthaí
áineasa agus na ndaoine atá iontu a chinntiú.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar le rialacháin
faoi fho-alt (1)—

(a) a cheangal go ndéanfaidh árthaí áineasa nó aicmí sonraithe
árthaí áineasa caighdeáin shonraithe mhuir-
acmhainneachta (lena n-áirítear cobhsaíocht) a
chomhlíonadh,

(b) a cheangal go ndéanfaidh árthaí áineasa nó aicmí sonraithe
árthaí áineasa caighdeáin shonraithe déanmhais agus
chothabhála a chomhlíonadh,

(c) a cheangal go ndéanfaidh árthaí áineasa nó aicmí sonraithe
árthaí áineasa trealamh sonraithe tarrthála, comhraic
dóiteáin, raidió agus loingseoireachta a iompar, agus

(d) foráil a dhéanamh maidir le suirbhéireacht thréimhsiúil ar
aicmí sonraithe árthaí áineasa agus ar a gcuid fearas agus
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trealaimh agus chun a thoirmeasc aicmí sonraithe árthaí
áineasa a úsáid ar árthaí iad nach mbeidh suirbhéireacht
déanta orthu de réir rialachán nó, tar éis suirbhéireachta
den sórt sin, a ndearbhaíonn an duine a rinne í go bhfuil
siad neamhshábháilte lena n-úsáid, agus maidir le
hachomhairc in aghaidh na ndearbhuithe sin nó in
aghaidh cinntí eile de chuid na suirbhéireachtaí sin.

(3) Féadfar le rialacháin faoin alt seo foráil a dhéanamh maidir le
cibé ábhair iarmhartacha, theagmhasacha, choimhdeacha agus
fhorlíontacha (lena n-áirítear forfheidhmiú na rialachán agus, le
toiliú an Aire Airgeadais, muirearú táillí ag an Aire) a mheasfaidh
an tAire is gá nó is fóirsteanach.

(4) Féadfar foráil éagsúil a dhéanamh i rialacháin faoin alt seo
maidir le haicmí éagsúla árthaí áineasa.

(5) Más rud é, maidir le hárthach áineasa, go ndéantar sárú ar
rialachán faoin alt seo, beidh úinéir agus (má tá an t-árthach in úsáid)
máistir an árthaigh araon ciontach i gcion agus dlífear, ar é a chiontú
go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó príosúnacht ar feadh
téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur ar gach duine acu.

(6) San alt seo ciallaíonn ‘‘árthaí áineasa’’ soithí a úsáidtear ar shlí
seachas le haghaidh brabúis agus a úsáidtear go hiomlán nó go
príomha ar mhaithe le spórt nó caitheamh aimsire ach folaíonn sé
soithí inneallghluaiste atá ar fruiliú de bhun conarthaí nó
comhshocraíochtaí eile nach gceanglaíonn ar úinéirí na soithí foirne
nó codanna d’fhoirne a sholáthar dóibh.

21.—(1) Féadfaidh úinéir soithigh achomharc a dhéanamh chun na
Cúirte Dúiche in aghaidh na nithe seo a leanas—

(a) dearbhú i ndearbhú suirbhéireachta,

(b) diúltú ag suirbhéir long nó ag raidió-shuirbhéir dearbhú
suirbhéireachta a sheachadadh ar an úinéir maidir leis
an soitheach,

(c) an tAire do chúlghairm nó d’fhionraí deimhnithe maidir leis
an soitheach,

(d) an tAire do dhiúltú deimhniú nó ceadúnas a dheonú maidir
leis an soitheach,

(e) coinníoll, srian nó ceanglas a shonraítear i ndeimhniú nó i
gceadúnas, nó

(f) an tAire do chúlghairm nó d’fhionraí ceadúnais maidir leis
an soitheach.

(2) Maidir leis an dlínse a thugtar don Chúirt Dúiche leis an alt
seo, is iad na breithiúna a bheidh sannta de thuras na huaire don
dúiche chúirte dúiche ina bhfuil an soitheach lena mbaineann
feistithe, nó ina bhfuil gnáthchónaí ar an úinéir lena mbaineann nó
ina seolann sé aon ghairm, gnó nó ceird, a fheidhmeoidh í.

22.—(1) I gcás go ndéanfar úinéir ar shoitheach, nó ar scair i
soitheach, a chiontú ar díotáil i gcion dá dtagraítear in alt 8 (6) (c)
nó 15 (7) (c) nó i gcion faoi alt 12 (2), 13 (3) (a) nó 18 (5) (b) agus
gur ciontaíodh an duine roimhe sin in aon cheann de na cionta sin,
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phionóis a fhéadfaidh sí a fhorchur faoin bhforáil lena mbaineann, a
ordú go ndéanfar an soitheach maille lena threalamh, lena fheistis
agus lena chóracha, nó an scair chuí den chéanna, a fhorghéilleadh
don Stát agus go mbreithneofar go bhfuil siad forghéillte don Stát
agus féadfaidh sí cibé orduithe eile a dhéanamh a mheasfaidh sí is
gá nó is fóirsteanach chun éifeacht a thabhairt don fhorghéilleadh.

(2) Aon uair a dhéanfar ordú faoin alt seo, féadfaidh oifigeach
údaraithe, chun éifeacht a thabhairt don ordú—

(a) an soitheach lena mbaineann a urghabháil agus a
choinneáil, agus

(b) cibé nithe eile a dhéanamh a bheidh údaraithe leis an ordú
nó is gá chun na críche a dúradh.

23.—(1) Tá feidhm ag an alt seo—

(a) maidir le máistir soithigh atá cláraithe sa Stát nó le haon
mhairnéalach atá fostaithe i soitheach den sórt sin, agus

(b) maidir le máistir soithigh atá cláraithe lasmuigh den Stát, nó
le haon mhairnéalach atá fostaithe i soitheach den sórt
sin, le linn dó a bheith i gcalafort, i gcuan nó in áit eile
sa Stát nó laistigh de na farraigí teorann le linn dó a
bheith ag dul go dtí aon chalafort nó cuan nó áit den sórt
sin nó uaidh.

(2) Más rud é maidir le duine lena mbaineann an t-alt seo, le linn
dó a bheith ar bord a shoithigh nó i bhfíorchóngar a shoithigh—

(a) go ndéanfaidh sé aon ghníomh atá, nó ar dóigh dó a bheith,
ina chúis—

(i) le cailleadh nó le díothú a shoithigh nó innealra,
threalamh loingseoireachta nó threalamh
sábháilteachta a shoithigh, nó le mórdhamáiste don
chéanna,

(ii) le cailleadh nó le díothú aon soithigh eile nó aon
déanmhais, nó le mórdhamáiste don chéanna, nó

(iii) le bás aon duine nó le mórdhíobháil d’aon duine,

nó

(b) go bhfágfaidh sé gan déanamh aon ní a cheanglaítear a
dhéanamh—

(i) chun a shoitheach nó chun innealra, trealamh
loingseoireachta nó trealamh sábháilteachta a
shoithigh a choimeád slán óna chailleadh, óna
dhíothú nó ó mhórdhamáiste dó,

(ii) chun aon duine ar bord a shoithigh a choimeád slán
ón mbás nó ó mhórdhíobháil, nó

(iii) chun a shoitheach a chosc ar bheith ina chúis le
cailleadh nó le díothú aon soithigh eile nó aon
déanmhais nó le mórdhamáiste don chéanna, nó le
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bás aon duine nach bhfuil ar bord a shoithigh nó le
mórdhíobháil dó,

agus gur d’aonghnó a rinneadh an gníomh nó an neamhghníomh nó
gurbh ionann é agus sárú dualgais nó faillí i ndualgas nó go raibh an
duine lena mbaineann an t-alt seo faoi bhrí alcóil nó aon druga eile
tráth an ghnímh nó an neamhghnímh, beidh an duine sin, faoi réir
fho-alt (4), ciontach i gcion.

(3) Aon duine atá ciontach i gcion faoin alt seo, dlífear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad
araon, a chur air, agus

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £5,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain, nó
iad araon, a chur air.

(4) In imeachtaí mar gheall ar chion faoin alt seo is cosaint é a
chruthú—

(a) nach bhféadfadh an duine cúisithe déanamh an chiona a
sheachaint ach amháin trí neamh-chomhlíonadh ordaithe
dhleathaigh, nó

(b) sna himthosca go léir, nach bhféadfadh an duine cúisithe, le
réasún, an cailleadh, an díothú, an damáiste, an bás nó
an díobháil atá i gceist nó, de réir mar a bheidh, an
dóchúlacht go mbeifí ina chúis leis, a thuar nó nach
bhféadfadh sé, le réasún, é a sheachaint, nó

(c) más sárú dualgais nó faillí i ndualgas a bhí sa ghníomh nó
sa neamhghníomh a líomhnaítear in aghaidh an duine
chúisithe, go ndearna an duine cúisithe gach beart
réasúnach chun an dualgas sin a chomhall.

(5) San alt seo—

folaíonn ‘‘sárú dualgais nó faillí i ndualgas’’, ach amháin i ndáil le
máistir, aon neamh-chomhlíonadh ordaithe dhleathaigh;

maidir le ‘‘dualgas’’—

(a) ciallaíonn sé, i ndáil le máistir nó mairnéalach, aon dualgas
a bheidh le comhall aige ina cháil mar mháistir nó mar
mhairnéalach, agus

(b) folaíonn sé, i ndáil le máistir, a dhualgas i leith dhea-
bhainistíocht a shoithigh agus a dhualgas i leith
shábháilteacht oibrithe a shoithigh agus innealra agus
threalamh an tsoithigh;

ciallaíonn ‘‘déanmhas’’ aon déanmhas daingnithe nó sochorraithe
(de cibé tuairisc) seachas soitheach.

24.—(1) (a) Féadfaidh máistir soithigh is ábhar do dheimhniú nó
do cheadúnas—

(i) diúltú a cheadú do dhuine dul ar bord an
tsoithigh, ar duine é i dtuairim an mháistir atá,
toisc go bhfuil sé faoi bhrí alcóil nó aon druga
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is cúis le díobháil nó mórchrá do dhaoine ar an
soitheach, is cúis le damáiste don soitheach nó
a chuireann cosc nó bac ar chomhalta
d’fhoireann an tsoithigh nó a chuireann isteach
ar chomhalta den sórt sin, nó

(ii) duine den sórt sin a chur i dtír in aon áit
chaoithiúil.

(b) Maidir le duine a mbeifear tar éis cead a dhiúltú dó
dul ar bord soithigh, nó tar éis é a chur i dtír ó
shoitheach, faoi mhír (a), ní bheidh sé i dteideal go
n-aisíocfar leis aon táille a d’íoc sé maidir le haon
turas nó turas aeraíochta lenar bhain a iarracht dul
ar bord an tsoithigh nó a bheith i láthair ar an
soitheach.

(2) Más rud é go bhfuil máistir nó comhalta eile de shoitheach
den sórt a dúradh, le linn dó a bheith ar dualgas, chomh mór sin faoi
bhrí alcóil nó aon druga eile go bhfuil laghdaithe ar a chumas a chuid
dualgas a chomhall, beidh sé ciontach i gcion agus dlífear, ar é a
chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 a chur air.

25.—(1) Féadfaidh oifigeach údaraithe, ar a údarú a thabhairt ar
aird (i gcás oifigigh don Aire) má iarrann aon duine dá ndéanann sé
difear air déanamh amhlaidh, chun críocha na nAchtanna Loingis
Cheannaíochta, 1894 go 1992, agus aon rialacha nó rialachán fúthu,
dul ar bord aon soithigh agus—

(a) an soitheach a iniúchadh agus a scrúdú,

(b) iniúchadh a dhéanamh ar leabhar loinge an tsoithigh (más
ann) agus ar lastliosta an tsoithigh (más ann) agus ar aon
taifid nó doiciméid eile a bhaineann leis an soitheach nó
lena úinéir agus a gheofar ar an soitheach, agus
cóipeanna a dhéanamh den chéanna nó de shleachta astu.

(2) Féadfaidh oifigeach údaraithe, chun críocha a fheidhmeanna
faoin Acht seo nó rialachán faoi, soitheach a stopadh agus a iarraidh
ar aon chomhalta d’fhoireann an tsoithigh cibé faisnéis a thabhairt
dó, agus cibé taifid agus doiciméid atá ina sheilbh nó ar fáil aige
a thabhairt ar aird dó, a cheanglóidh sé le réasún chun críche na
bhfeidhmeanna sin.

(3) Aon duine a chuirfidh cosc nó treampán ar oifigeach údaraithe
le linn dó a bheith ag feidhmiú a fheidhmeanna faoin Acht seo, nó
a mhainneoidh nó a dhiúltóidh iarraidh de chuid oifigigh údaraithe
faoin Acht seo a chomhlíonadh, beidh sé ciontach i gcion agus
dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a
chur air.

26.—(1) Beidh feidhm ag alt 459 (lena ndéantar foráil maidir le
longa neamhshábháilte a choinneáil) den Phríomh-Acht i ndáil le
haon soitheach a bhfuil an tAire nó oifigeach coinneála (de réir bhrí
an ailt sin 459) den tuairim maidir leis go bhfuil an soitheach, de
dheasca sárú ar an Acht seo nó ar rialachán faoi, neamhinniúil chun
dul ar aon turas nó turas aeraíochta mar gheall ar an gcontúirt don
bheatha dhaonna a bheadh i gceist sa turas nó sa turas aeraíochta.
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(2) I gcás go bhfaighidh oifigeach coinneála (de réir na brí a
dúradh) soitheach aon áit sa Stát agus gur soitheach é, i dtuairim an
oifigigh, a bhfuil feidhm ag an alt sin 459 maidir leis, féadfaidh an
t-oifigeach an soitheach a choinneáil san áit ina bhfaightear é nó é a
thabhairt go dtí an calafort caoithiúil is cóngaraí nó go dtí cibé áit
chaoithiúil eile is cóngaraí (lena n-áirítear calafort nó áit eile ar
abhainn nó ar loch) agus é a choinneáil ansin.

27.—(1) I gcás go mbeidh forais réasúnacha ag oifigeach údaraithe
chun a chreidiúint go bhfuil cion faoi alt 20 atá forordaithe de thuras
na huaire á dhéanamh nó déanta ag duine, féadfaidh sé fógra san
fhoirm fhorordaithe nó i bhfoirm a bhfuil an éifeacht chéanna léi a
thabhairt don duine á rá—

(a) go líomhnaítear go ndearna an duine an cion,

(b) go bhféadfaidh an duine, i rith na tréimhse 21 lá dar tosach
dáta an fhógra, íocaíocht £100, agus an fógra ag gabháil
léi, a thabhairt don Aire ag an seoladh a bheidh sonraithe
san fhógra,

(c) nach dtionscnófar ionchúiseamh maidir leis an gcion
líomhnaithe i rith na tréimhse a bheidh sonraithe san
fhógra agus, má thugtar an íocaíocht a bheidh sonraithe
san fhógra i rith na tréimhse sin, nach dtionscnófar aon
ionchúiseamh maidir leis an gcion líomhnaithe.

(2) I gcás go dtabharfar fógra faoi fho-alt (1)—

(a) féadfaidh duine lena mbaineann an fógra, i rith na tréimhse
a bheidh sonraithe san fhógra, an íocaíocht a bheidh
sonraithe san fhógra, agus an fógra ag gabháil léi, a
thabhairt don Aire ag an seoladh a bheidh sonraithe san
fhógra,

(b) féadfaidh an tAire an íocaíocht a ghlacadh, admháil a
eisiúint ina leith agus an t-airgead a íocadh amhlaidh a
choimeád lena dhiúscairt i cibé slí a bheidh forordaithe,
agus ní bheidh aon íocaíocht a ghlacfar amhlaidh
inghnóthaithe in imthosca ar bith ag an duine a rinne í,

(c) ní thionscnófar ionchúiseamh maidir leis an gcion
líomhnaithe sa tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra,
agus, má thugtar an íocaíocht a bheidh sonraithe san
fhógra i rith na tréimhse sin, ní thionscnófar aon
ionchúiseamh maidir leis an gcion líomhnaithe.

(3) In ionchúiseamh mar gheall ar chion dá dtagraítear i bhfo-alt
(1), is ar an gcosantóir a bheidh an dualgas a shuíomh go bhfuil
íocaíocht de bhun fógra faoin alt seo tugtha.

(4) Féadfaidh an tAire le rialacháin an méid a bheidh sonraithe
de thuras na huaire i bhfo-alt (1) a athrú agus beidh éifeacht le fo-
alt (1) de réir théarmaí aon rialachán den sórt sin.

28.—(1) Leasaítear leis seo alt 7 den Acht Loingis Cheannaíochta,
1947, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

‘‘(1) I gcás socrú a bheith déanta ag Rialtas stáit eile le
scrúduithe a chur ar siúl chun deimhnithe inniúlachta mar
oifigigh léibhinn, oifigigh innealtóirí nó oibritheoirí innill ar
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ar bord soithí iascaireachta, a dheonú agus gur deimhin leis an
Aire go bhfuil na deimhnithe a dheonaítear amhlaidh á ndeonú
de réir prionsabal a thaispeánann cáilíochtaí inniúlachta atá
leordhóthanach le haghaidh seirbhíse ar longa atá cláraithe in
Éirinn nó ar shoithí iascaireachta atá cláraithe in Éirinn, de réir
mar is cuí, féadfaidh an tAire le hordú a fhoráil go mbeidh an
fheidhm chéanna laistigh den Stát ag deimhnithe a dheonaítear
amhlaidh a bheadh acu dá mbeidís deonaithe ag an Aire faoi
Chuid II nó alt 414 den Phríomh-Acht nó alt 3 nó 8 den Acht
Loingis Cheannaíochta (Deimhniúchán Mairnéalach), 1979 (de
réir mar is cuí), agus beidh éifeacht laistigh den Stát leis na
deimhnithe sin agus, maidir lena n-éifeacht laistigh den Stát,
féadfar iad a chur ar fionraí nó a chealú dá réir sin.’’.

(2) Aon ordú a rinneadh faoi fho-alt (1) den alt sin 7 agus a bhí i
bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, leanfaidh sé de
bheith i bhfeidhm amhail is dá mbeadh sé déanta faoin alt sin 7 arna
leasú leis an alt seo agus féadfar é a leasú nó a chúlghairm dá réir sin.

29.—Maidir leis an tagairt in alt 10 (1) den Acht Loingis
Cheannaíochta (Coinbhinsiún Sábháltachta), 1952, do ghaltáin
phaisinéirí atá cláraithe sa Stát, folóidh sí agus measfar gur fholaigh
sí riamh tagairt do ghaltáin phaisinéirí eile le linn dóibh a bheith sna
farraigí teorann nó in áit eile sa Stát.

30.—(1) Tabharfaidh úinéir soithigh a dhéanfaidh iarratas chun an
Aire ar dheimhniú a eisiúint nó ar cheadúnas a dheonú maidir leis
an soitheach cibé faisnéis don Aire a cheanglóidh sé le réasún chun
críocha a fheidhmeanna faoin Acht seo.

(2) Féadfaidh an tAire diúltú deimhniú a eisiúint nó ceadúnas a
dheonú má sháraíonn úinéir an tsoithigh lena mbaineann fo-alt (1).

(3) Aon duine a dhéanfaidh, de bhun ceanglais faoin Acht seo,
faisnéis a thabhairt don Aire is eol dó a bheith bréagach nó
míthreorach i bponc ábhartha, beidh sé ciontach i gcion agus dlífear,
ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a
chur air.

31.—(1) (a) Déanfaidh úinéir an tsoithigh lena mbaineann táille
de cibé méid a bheidh forordaithe le toiliú an Aire
Airgeadais a íoc leis an Aire i leith deimhniú a
eisiúint nó ceadúnas a dheonú.

(b) Déanfaidh úinéir an tsoithigh lena mbaineann táille
de cibé méid a bheidh forordaithe le toiliú an Aire
Airgeadais a íoc le suirbhéir agus le raidió-shuirbhéir
i leith suirbhéireachta chun críocha Chuid II.

(c) Déanfaidh úinéir an tsoithigh lena mbaineann táille
de cibé méid a bheidh forordaithe le toiliú an Aire
Airgeadais a íoc le duine údaraithe i leith iniúchadh
ag an duine údaraithe chun críocha Chuid III.

(d) Féadfar táillí de mhéideanna éagsúla a fhorordú
faoin alt seo i leith deimhnithe a eisiúint le haghaidh
soithí de mhéideanna éagsúla, agus i leith
suirbhéireachtaí orthu, chun críocha Chuid II agus i
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Forálacha i ndáil le
hionchúisimh.
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leith ceadúnais a dheonú le haghaidh soithí d’aicmí
éagsúla, agus i leith iniúchtaí orthu, chun críocha
Chuid III.

(2) Féadfaidh an tAire diúltú deimhniú a eisiúint nó ceadúnas a
dheonú murar íocadh an táille chuí i leith na heisiúna nó an
deonaithe agus an táille chuí i leith na suirbhéireachta nó an
iniúchta iomchuí.

(3) Maidir le táille is iníoctha faoin alt seo, féadfaidh an duine
lena bhfuil sí iníoctha í a ghnóthú ón duine ag a bhfuil sí iníoctha
mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

(4) Ní bheidh feidhm ag an Public Offices Fees Act, 1879, i ndáil
le táille faoin alt seo.

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

(2) In ionchúiseamh mar gheall ar chion faoi Chuid III, má
chruthaítear go raibh paisinéirí á n-iompar ar shoitheach, nó go raibh
siad ar bord an tsoithigh chun críocha iompair, ar an ócáid lena
mbaineann, toimhdeofar go dtí go gcruthófar a mhalairt gur iompar
ar luaíocht a bhí san iompar lena mbaineann.

(3) Féadfaidh an tAire imeachtaí i leith ciona achomair faoin Acht
seo a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh.
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AN SCEIDEAL

Na hAchtacháin a Aisghairtear

Seisiún agus Caibidil Gearrtheideal Méid na hAisghairme
nó Uimhir agus Bliain

(1) (2) (3)

57 & 58 Vict., c. 60 Merchant Shipping Act, Ailt 271 go 286 agus alt 288
1894

6 Edw. 7, c. 48 Merchant Shipping Act, Ailt 21, 22 agus 27
1906

7 Edw. 7, c. 53 Public Health Acts In alt 94, na focail ‘‘or to be used
Amendment Act, for carrying passengers for
1907 hire’’ i bhfo-alt (1), na focail ‘‘,

nor shall any person carry or
permit to be carried passengers
for hire in any pleasure boat or
vessel not so licensed or at any
time during the suspension of
the licence for the boat or
vessel’’ i bhfo-alt (3) agus fo-
alt (5).

1952, Uimh. 4 An tAcht Loingis Alt 17 (1)
Cheannaíochta
(Coinbhinsiún
Sábháltachta), 1952

1966, Uimh. 29 An tAcht Loingis Alt 19 (1)
Cheannaíochta, 1966

1981, Uimh. 33 An tAcht Loingis Ailt 7 agus 9
Cheannaíochta, 1981
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Alt 4.


