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RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt
1. Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2. Léiriú.

3. Daoine údaraithe a cheapadh.

4. Cumhachtaí gabhála.

5. Cion ag comhlacht corpraithe, etc.

6. Pionóis.

7. Dícháiliú chun capall a choimeád.

8. Capall a fhorghéilleadh.

9. Cionta a ionchúiseamh.

10. Forálacha maidir le cionta áirithe.

11. Cláir.

12. Rialacháin.

13. Nós imeachta chun fodhlíthe a dhéanamh.

14. Scéala agus fógraí a sheirbheáil.

15. Deontais d’údaráis áitiúla.

16. Caiteachais an Aire.

CUID II

CAPAILL A CHEADÚNÚ I LIMISTÉIR FAOI RIALÚ

17. Limistéir faoi rialú.
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18. Toirmeasc ar chapall a choimeád gan ceadúnas capaill i
limistéar faoi rialú.

19. Díolúintí.

20. Ceadúnais chapaill.

21. Toirmeasc ar cheadúnas capaill a bhrionnú nó a athrú go
calaoiseach nó a úsáid go calaoiseach.

22. Iarratas ar cheadúnas capaill.

23. Achomhairc i gcoinne diúltú ceadúnas capaill a dheonú nó i
gcoinne ceadúnas capaill a fhionraí, a chúlghairm nó
a leasú.

24. Clár de cheadúnais chapaill.

25. Sealbhóir ceadúnais do dhiúscairt capaill.

26. Ceadúnas capaill a thabhairt ar aird lena iniúchadh.

27. Oibleagáid capaill neamhcheadúnaithe a gheofar in áiteanna
poiblí i limistéir faoi rialú a aistriú.

28. Rialacháin chun capaill a choimeádfar i limistéir faoi rialú
a shainaithint.

CUID III

RIALÚ CAPALL

29. Capaill a iniúchadh.

30. Oibleagáid ainm agus seoladh úinéara capaill a thabhairt.

31. Oibleagáid ainm agus seoladh a thabhairt i gcás drochamhras
a bheith ar dhuine údaraithe nó ar chomhalta den
Gharda Síochána go bhfuil cion faoin Acht déanta.

32. Oibleagáid scor de leanúint de chion a dhéanamh i gcoinne
forálacha áirithe den Acht.

33. Féadfaidh duine údaraithe nó comhalta den Gharda
Síochána cóir tréidliachta a éileamh le haghaidh capall
a mbeidh pian nó anacair, etc., thar cuimse orthu.

34. Cumhacht chun dul isteach in áitreabh ag daoine údaraithe
nó ag comhaltaí den Gharda Síochána.

35. Barántais chuardaigh.

36. Bac a chur ar dhuine údaraithe nó ar chomhalta den
Gharda Síochána.

37. Capaill a urghabháil agus a choinneáil.

38. Capaill urghafa nó capaill arna gcoinneáil i limistéir faoi rialú
a shainaithint.

39. Tréimhse choinneála agus diúscairt capall arna gcoinneáil
faoi alt 37.
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40. Capaill arna gcoinneáil ar 3 ócáid nó níos mó a dhiúscairt.

41. Díothú capall coinnithe a mbeidh pian nó anacair orthu nó a
mbeidh faillí ghéar déanta iontu, etc.

42. Clár de chapaill urghafa nó choinnithe.

43. Toirmeasc ar chapall a dhíol le mionaoiseach faoi bhun 16
bliana d’aois.

44. Leasú iarmhartach ar alt 24 den Acht um Chosaint
Ainmhithe (Leasú), 1965.

45. Dliteanas coiriúil i leith díobhála nó damáiste ar capaill is
cúis léi nó leis.

46. Fodhlíthe maidir le rialú agus leas capall.

47. Capaill a eisiamh ó limistéir áirithe le fodhlíthe.

CUID IV

LEASUITHE ILGHNÉITHEACHA AR ACHTACHÁIN EILE
A BHAINEANN LE hAINMHITHE

48. Leasú ar alt 1(1) den Protection of Animals Act, 1911 (athrú
ar phionóis) agus aisghairm.

49. Leasú ar an Acht Pónaí (Soláthar agus Cothabháil), 1935
(méadú ar fhíneálacha).

50. Leasú ar alt 5 d’Acht na nAinmhithe, 1985 (méadú ar
fhíneálacha).
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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE CAPAILL A
RIALÚ AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE
CAPAILL A CHEADÚNÚ I LIMISTÉIR UIRBEACHA
AGUS I LIMISTÉIR EILE INA mBÍONN CAPAILL INA
gCÚIS LE BAOL DO DHAOINE NÓ DO MHAOIN NÓ
INA gCÚIS LE NÚIS AGUS DO LEASÚ ACHTACHÁN
ÁIRITHE EILE A BHAINEANN LE hAINMHITHE AGUS
DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
GAOLMHARA.

[19 Nollaig 1996]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID I

RÉAMHRÁITEACH AGUS GINEARÁLTA

1.—(1) Féadfar an tAcht um Rialú Capall, 1996, a ghairm den
Acht seo.

(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 críche nó forála áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a
cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil agus le haghaidh forálacha
éagsúla.

2.—(1) San Acht seo—

ciallaíonn “duine údaraithe” duine arna cheapadh nó arna ceapadh
mar dhuine údaraithe faoi alt 3;

ciallaíonn “limistéar faoi rialú” limistéar a dhearbhaítear a bheith ina
limistéar faoi rialú faoi alt 17;

folaíonn “diúscairt” díol nó tabhairt in aisce nó a chur faoi deara
díothú a dhéanamh, agus forléireofar focail ghaolmhara dá réir sin;

ní fholaíonn “teaghais” aon stábla, fotheach, clós, gairdín nó talamh
eile a chomhghabhann leis an teaghais nó a theachtar de ghnáth ina
teannta;
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ciallaíonn “searrach” capall nach sine ná aon bhliain amháin d’aois
agus atá á chothú ag a mháthair nó a mháthair altrama;

folaíonn “feidhmeanna” cumhachtaí agus dualgais;

folaíonn “capall” asal, miúil agus ráineach;

ciallaíonn “ceadúnas capaill” ceadúnas arna dheonú ag údarás áitiúil
faoi alt 20;

ciallaíonn “údarás áitiúil”—

(a) i gcás contae riaracháin, comhairle an chontae, agus

(b) i gcás contaebhuirge, bardas na contaebhuirge,

agus forléireofar tagairtí do limistéar feidhme údaráis áitiúil dá réir
sin;

ciallaíonn “Aire” an tAire Talmhaíochta, Bia agus Foraoiseachta;

ciallaíonn “póna” póna dá bhforáiltear faoin Acht Pónaí (Soláthar
agus Cothabháil), 1935, nó póna príobháideach (de réir bhrí alt 5
d’Acht na nAinmhithe, 1985);

folaíonn “áitreabh” aon teach nó talamh nó uisce agus aon déanmhas
daingnithe nó sochorraithe sa teach sin nó ar an talamh sin nó san
uisce sin agus folaíonn sé soithí, feithiclí, traenacha, aerárthaí agus
modhanna iompair eile freisin;

ciallaíonn “forordaithe” forordaithe le rialacháin;

ciallaíonn “áit phoiblí” aon sráid, bóthar, cladach, páirc, talamh, gort
nó áit eile ar a bhfuil rochtain ag an bpobal, cibé acu de cheart nó
le cead é, cibé acu i dteannta feithiclí nó dá n-éagmais, agus cibé acu
faoi réir muirir nó saor ó mhuirear é;

ciallaíonn “rialacháin” rialacháin arna ndéanamh ag an Aire;

ciallaíonn “feidhm fhorchoimeádta”—

(a) i gcás comhairle contae, feidhm fhorchoimeádta chun
críocha na nAchtanna um Bainistí Chontae, 1940 go
1994, agus

(b) i gcás bardais contaebhuirge, feidhm fhorchoimeádta chun
críocha achtachán a bhaineann le bainistiú na
contaebhuirge;

ciallaíonn “capall fáin” capall a dhealraíonn a bheith ag fánaíocht,
caillte, tréigthe nó gan duine a bheith leis (bíodh an capall ar
teaghrán nó ná bíodh), a ndealródh sé go bhfuil sé faoina chúram nó
faoina cúram, in áit phoiblí nó ar aon áitreabh gan toiliú an úinéara
nó an áititheora;

ciallaíonn “Ceannfort” Ceannfort an Gharda Síochána don limistéar
ina ndéantar capall a urghabháil nó a choinneáil faoi alt 37;

ciallaíonn “tréidlia” aon duine a bheidh cláraithe de thuras na huaire
sa chlár de mháinleagha beithíoch a bunaíodh agus a choimeádtar
faoi Acht na Máinliaigh Beithíoch, 1931.
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(2) Chun críocha an Achta seo, maidir le duine is ceann
teaghlaigh ar úinéir capaill duine de atá faoi bhun 16 bliana d’aois,
measfar gurb é nó í an ceann teaghlaigh is úinéir ar an gcapall.

(3) San Acht seo—

(a) aon tagairt d’alt, is tagairt í 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) déanfar tagairt d’achtachán a fhorléiriú mar thagairt don
achtachán sin arna leasú, arna oiriúnú nó arna leathnú le
haon achtachán ina dhiaidh sin nó faoi, lena n-áirítear an
tAcht seo.

3.—(1) Féadfaidh údarás áitiúil cibé daoine agus cibé líon daoine
a cheapadh i scríbhinn is cuí leis chun bheith ina ndaoine údaraithe
chun críocha an Achta seo.

(2) Féadfaidh duine údaraithe aon fheidhm de na feidhmeanna a
thugtar do dhuine údaraithe faoin Acht seo a fheidhmiú—

(a) laistigh de limistéar feidhme an údaráis áitiúil a cheap an
duine údaraithe, nó

(b) i limistéar feidhme údaráis áitiúil eile lena mbeidh
comhaontú ar marthain chun go ndéanfaidh daoine
údaraithe de chuid an údaráis chéadluaite feidhmeanna
duine údaraithe a fheidhmiú nó a chomhlíonadh i
limistéar feidhme an údaráis eile sin.

(3) Déanfar barántas a cheaptha nó a ceaptha mar dhuine
údaraithe a thabhairt do gach duine údaraithe a cheapfar faoin alt
seo agus le linn dó nó di aon chumhacht a thugtar dó nó di leis an
Acht seo a fheidhmiú mar dhuine údaraithe, déanfaidh sé nó sí, má
iarrann duine dá ndéantar difear air nó uirthi é, an barántas nó cóip
den bharántas a thabhairt ar aird don duine sin.

(4) Féadfaidh cibé daoine a mheasfaidh duine údaraithe is gá
cabhrú leis an duine údaraithe i bhfeidhmiú a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna faoin Acht seo.

4.—I gcás go mbeidh drochamhras le réasún ar chomhalta den
Gharda Síochána go bhfuil cion faoi alt 21, 27, 28(3), 32, 36, 37, 45,
46 nó 47 á dhéanamh nó déanta ag duine, féadfaidh an comhalta an
duine a ghabháil gan bharántas.

5.—I gcás comhlacht corpraithe nó duine a airbheartaíonn a bheith
ag gníomhú thar ceann comhlachta chorpraithe nó thar ceann
comhlachta neamhchorpraithe daoine do dhéanamh ciona faoin
Acht seo agus go gcruthófar go ndearnadh amhlaidh é le toiliú nó le
cúlcheadú, nó gurb inchurtha é i leith aon fhaillí toiliúla ar thaobh,
aon duine eile a bhí, nuair a rinneadh an cion, ina stiúrthóir, ina
bhainisteoir nó ina bainisteoir, ina rúnaí nó ina oifigeach nó ina
hoifigeach eile (lena n-áirítear ina chomhalta nó ina comhalta d’aon
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choiste bainistíochta nó d’údarás rialaithe eile) de chuid an
chomhlachta sin, nó a d’airbheartaigh a bheith ag gníomhú in aon
cháil den sórt sin, beidh an duine eile sin, chomh maith leis an
gcomhlacht, nó an duine a d’airbheartaigh amhlaidh a bheith ag
gníomhú thar ceann an chomhlachta, ciontach i gcion agus dlífear
imeachtaí a thionscnamh ina choinne nó ina coinne agus é nó í a
phionósú amhail is dá mbeadh sé nó sí ciontach sa chion céadluaite.

6.—(1) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin Acht seo
(seachas alt 45) dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach
mó ná £1,500 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(2) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi alt 45, dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,500
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í 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 nó uirthi.

(3) Déanfar aon fhíneáil i leith ciona arna ionchúiseamh go
hachomair ag údarás áitiúil faoin Acht seo a íoc leis an údarás áitiúil
a d’ionchúisigh an cion.

7.—(1) Aon duine a chiontófar i gcion faoi alt 45, 46(3) nó 47(3),
féadfar, i dteannta an phionóis arna fhorchur ag an gcúirt faoi alt 6,
é nó í a dhícháiliú chun capall a choimeád, chun déileáil i gcapall nó
chun capall a bheith faoina chúram nó faoina cúram nó faoina rialú,
go díreach nó go neamhdhíreach, ar feadh cibé tréimhse is cuí leis
an gcúirt, lena n-áirítear, más cuí, ar feadh shaol an duine.

(2) Aon duine a bheidh dícháilithe faoi fho-alt (1) ar feadh
tréimhse is faide ná 6 mhí, féadfaidh sé nó sí, aon tráth agus ó am
go ham tar éis 3 mhí a bheith caite ó thosach thréimhse an dícháilithe
agus roimh dhul in éag don tréimhse sin, iarratas a dhéanamh chuig
an gcúirt a rinne an t-ordú, chun deireadh a chur leis an dícháiliú,
agus féadfaidh an chúirt sin, más dóigh léi (ag féachaint do gach ní
den sórt sin is dealraitheach di a bheith iomchuí, lena n-áirítear
carachtar an iarratasóra, a iompar nó a hiompar tar éis an chiontaithe
agus cineál an chiona) go bhfuil imthosca ann a d’fhágfadh gur cheart
é sin a dhéanamh, deireadh a chur, le hordú, leis an dícháiliú amhail
ó dháta sonraithe nach luaithe ná 6 mhí tar éis thosach thréimhse
an dícháilithe.

(3) I gcás go ndiúltófar d’iarratas faoi fho-alt (2), ní dhéanfar
iarratas eile laistigh de 6 mhí ón diúltú.

8.—(1) Ar chiontú mar gheall ar chion faoin Acht seo, féadfaidh
an chúirt, ar iarratas a dhéanamh chuici, a ordú go ndéanfar aon
chapall lena mbaineann an cion agus ar leis an duine a bheidh
ciontaithe é, nó i gcás gur deimhin leis an gcúirt nach eol cé hé nó
cé hí an t-úinéir nó nach féidir é nó í a fhionnadh, a fhorghéilleadh
don údarás áitiúil a d’ionchúisigh an cion nó ar ina limistéar feidhme
a rinneadh an cion, más dóigh léi gur cuí sin ag féachaint do leasanna
an chapaill agus d’oiriúnacht an duine sin capall a bheith ar
úinéireacht aige nó aici.
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(2) Aon uair a dhéanfar ordú faoin alt seo, féadfaidh duine
údaraithe de chuid an údaráis áitiúil dá dtagraítear i bhfo-alt (1),
d’fhonn éifeacht a thabhairt don ordú—

(a) an capall lena mbaineann a urghabháil agus a choinneáil i
gcás nár urghabhadh nó nár coinníodh cheana féin é faoi
alt 37, agus

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

(3) Féadfaidh údarás áitiúil dá dtagraítear i bhfo-alt (1) déileáil
le haon chapall a fhorghéillfear amhlaidh, nó capall den sórt sin a
dhiúscairt, de réir mar is cuí leis.

9.—Féadfaidh siad seo a leanas cion faoin Acht seo a
ionchúiseamh go hachomair—

(a) an t-údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme a rinneadh an
cion, nó

(b) ar iarraidh a fháil ón údarás sin, údarás áitiúil eile a
mbeidh comhaontú ar marthain leis chun go ndéanfaidh
daoine údaraithe de chuid an údaráis eile sin
feidhmeanna duine údaraithe a fheidhmiú nó a
chomhlíonadh i limistéar feidhme an údaráis
chéadluaite, nó

(c) údarás áitiúil a rinne socruithe faoi alt 20(10) leis an údarás
dá dtagraítear i mír (a) i gcás go ndearnadh an cion
laistigh den limistéar lena mbaineann na socruithe, nó

(d) comhalta den Gharda Síochána.

10.—(1) I gcás go mbeidh forais réasúnacha ag duine údaraithe
nó ag comhalta den Gharda Síochána, de réir mar a bheidh, chun a
chreidiúint go bhfuil cion faoi fho-alt (1) nó (2) d’alt 18 nó faoi alt
25, 26, 27, 28(2), 33, 43, 46 nó 47 á dhéanamh nó déanta ag duine,
féadfaidh sé nó sí fógra san fhoirm fhorordaithe a sheirbheáil ar an
duine ina luafar—

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

(b) go bhféadfaidh an duine, le linn na tréimhse 21 lá dar
tosach dáta an fhógra, íocaíocht £50, agus an fógra ina
teannta, a dhéanamh leis an údarás áitiúil lena
mbaineann ag an seoladh a bheidh sonraithe san fhógra,
agus

(c) nach dtionscnófar ionchúiseamh i leith an chiona
líomhnaithe le linn na tréimhse a bheidh sonraithe san
fhógra agus, má dhéantar an íocaíocht a bheidh sonraithe
san fhógra le linn na tréimhse sin, nach dtionscnófar aon
ionchúiseamh i leith an chiona líomhnaithe.

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

(a) féadfaidh duine a mbeidh feidhm ag an bhfógra maidir leis
nó léi, le linn na tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra,
an íocaíocht a bheidh sonraithe san fhógra, agus an fógra
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ina teannta, a dhéanamh leis an údarás áitiúil lena
mbaineann ag an seoladh a bheidh sonraithe san fhógra;

(b) féadfaidh an t-údarás áitiúil a bheidh sonraithe san fhógra
an íocaíocht a ghlacadh, admháil uirthi a eisiúint agus an
t-airgead a bheidh íoctha amhlaidh a choinneáil, agus ní
bheidh aon íocaíocht a ghlacfar amhlaidh inghnóthaithe
in aon imthosca ag an duine a rinne í;

(c) ní thionscnófar ionchúiseamh i leith an chiona líomhnaithe
sa tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra, agus má
dhéantar an íocaíocht a bheidh sonraithe amhlaidh le linn
na tréimhse sin, ní thionscnófar aon ionchúiseamh i leith
an chiona líomhnaithe.

(3) In ionchúiseamh mar gheall ar chion faoin Acht seo, is ar an
gcosantóir a bheidh an dualgas a chruthú go ndearnadh íocaíocht de
bhun fógra faoin alt seo.

(4) Féadfaidh an tAire an méid a bheidh sonraithe de thuras na
huaire i bhfo-alt (1)(b) a athrú le rialacháin.

11.—(1) Féadfar clár a ullmhú, a bhunú agus a chothabháil i
bhfoirm nach bhfuil inléite más féidir é a thiontú ina bhuanfhoirm
inléite.

(2) Beidh clár ar oscailt gach tráth réasúnach lena iniúchadh ag
aon duine ar tháille a íoc de cibé méid (más ann) a dhéanfaidh an
t-údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme a bheidh sé á chothabháil a
shocrú ó am go ham.

(3) Beidh duine i dteideal cóip de thaifead i gclár nó sliocht as
(lena n-áirítear, i gcás faisnéise i bhfoirm neamhinléite, cóip de
thaifead den sórt sin nó sliocht as i mbuanfhoirm inléite) a fháil ar
tháille £5 nó cibé méid eile a íoc a dhéanfaidh an t-údarás áitiúil ar
ina limistéar feidhme a bheidh sé á chothabháil a shocrú de thuras
na huaire.

(4) Gach doiciméad a airbheartóidh gur cóip de thaifead i gclár
é, nó gur sliocht as taifead i gclár é, agus a airbheartóidh é a bheith
deimhnithe ag oifigeach don údarás áitiúil lena mbaineann (i gcás
cláir arna chothabháil faoi alt 24 nó 42(1)) nó ag comhalta den
Gharda Síochána (i gcás cláir arna chothabháil faoi alt 42(2)) gur
cóip dhílis den taifead sin nó gur sliocht as an taifead sin é, glacfar i
bhfianaise in aon imeachtaí dlí é, gan cruthúnas ar shíniú an oifigigh
nó an chomhalta a airbheartóidh é a dheimhniú amhlaidh nó gur
oifigeach nó comhalta den sórt sin é nó í an duine, agus measfar, go
dtí go suífear a mhalairt, gur cóip dhílis den taifead sin nó sliocht as
an taifead sin é agus beidh sé ina fhianaise ar théarmaí an taifid sin.

(5) San alt seo, ciallaíonn “clár” clár arna bhunú agus arna
chothabháil faoin Acht seo.

12.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun aon ní a
fhorordú dá dtagraítear san Acht seo mar ní atá forordaithe nó le
forordú nó i ndáil le haon ní dá dtagraítear san Acht seo mar ní is
ábhar do rialacháin.

(2) Gach rialachán a dhéanfaidh an tAire faoin Acht seo, leagfar
é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a
dhéanta agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21
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lá a shuífidh an Teach sin tar éis an rialachán a leagan faoina bhráid,
rún a rith ag neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní
dá réir sin ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe
sin faoin rialachán.

(3) Féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus
iarmhartacha is dóigh leis an Aire is gá a bheith i ngach rialachán a
dhéanfar faoin Acht seo.

13.—(1) Faoi réir fho-alt (4), déanfaidh údarás áitiúil, 2 mhí ar a
laghad sula ndéanfaidh sé fodhlíthe faoin Acht seo, fógra a fhoilsiú
i nuachtán amháin nó níos mó a fhoilsítear sa Stát agus a scaiptear
sa limistéar lena mbaineann na fodhlíthe beartaithe—

(a) ina gcuirfear in iúl go mbeartaítear na fodhlíthe sin a
dhéanamh agus ina luafar cuspóir na bhfodhlíthe,

(b) ina gcuirfear in iúl na tráthanna ag a mbeidh, agus an
tréimhse (is tréimhse nach giorra ná mí amháin) ar lena
linn a bheidh, cóip de na dréacht-fhodhlíthe ar fáil lena
hiniúchadh ag an bpobal, saor in aisce, i cibé áit a bheidh
sonraithe san fhógra,

(c) ina luafar go dtabharfar cóip den dréacht d’aon duine a
dhéanfaidh iarratas lena haghaidh ar cibé suim
shonraithe, más ann, a bheidh socraithe ag an údarás
áitiúil, a íoc, agus

(d) ina luafar go mbreithneoidh an t-údarás áitiúil aon
aighneachtaí i ndáil leis an dréacht a bheidh curtha faoi
bhráid an údaráis i scríbhinn ag aon duine roimh cibé
dáta a bheidh sonraithe, nach giorra ná 7 lá tar éis
dheireadh na tréimhse chun an dréacht a iniúchadh.

(2) Déanfaidh údarás áitiúil, le linn na tréimhse luaite dá
dtagraítear i bhfo-alt (1)(b), is tréimhse nach giorra ná mí amháin,
cóip de na dréacht-fhodhlíthe a choinneáil ar oscailt lena hiniúchadh
ag an bpobal, saor in aisce, le linn gnáthuaireanta oifige san áit a
bheidh sonraithe san fhógra chuige sin agus soláthróidh sé cóip den
dréacht d’aon duine a dhéanfaidh iarratas lena haghaidh ar cibé suim
réasúnach, más ann (ar suim í nach mó ná an costas réasúnach a
bhainfidh leis an gcóip a dhéanamh), a shocróidh an t-údarás áitiúil,
a íoc.

(3) Breithneoidh údarás áitiúil aon aighneachtaí a bheidh déanta
chuige faoi fho-alt (1) agus nach mbeidh tarraingthe siar agus
féadfaidh sé ansin na fodhlíthe a dhéanamh de réir an dréachta nó
faoi réir cibé athruithe a chinnfidh an t-údarás áitiúil dá rogha féin.

(4) Níl feidhm ag fo-ailt (1), (2) agus (3) maidir le fodhlíthe arna
ndéanamh—

(a) faoi alt 17(3) ar scór ordacháin ón Aire, nó

(b) faoi alt 19(1)(g), nó

(c) faoi alt 47 a luaitear sna fodhlíthe gur fodhlíthe iad a
bheidh i bhfeidhm ar feadh tréimhse nach faide ná mí
amháin.

(5) (a) Más rud é gur líne bharr láin farraige, nó abhainn taoide,
nó loch taoide, aon chuid de theorainn limistéir feidhme
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údaráis áitiúil, féadfaidh an t-údarás áitiúil, agus fodhlíthe
á ndéanamh aige faoin Acht seo, an limistéar ina
bhfeidhmeofar na fodhlíthe sin a leathnú go dtí an urthrá
nó go dtí cibé cuid den urthrá (de réir bhrí an Achta
Imeall Trágha, 1933), a bheidh sonraithe sna fodhlíthe.

(b) I gcás go ndéanfar an limistéar ina bhfeidhmeofar na
fodhlíthe a leathnú de bhun an ailt seo, féadfar an
limistéar leathnaithe sin a mhíniú faoi threoir léarscála
nó ar shlí eile.

(6) Tiocfaidh fodhlíthe arna ndéanamh faoin Acht seo i ngníomh
cibé lá a shonrófar iontu nó, mura sonrófar aon lá den sórt sin
amhlaidh, ar an tríochadú lá tar éis an lae a dhéanfar na fodhlíthe.

(7) Déanfaidh údarás áitiúil, aon uair a cheanglóidh aon chúirt air
déanamh amhlaidh, cóip dhílis d’aon fhodhlíthe arna ndéanamh
faoin Acht seo a thabhairt ar aird don chúirt agus an chóip a fhíorú
don chúirt sin trí dheimhniú, arna shíniú ag oifigeach, nach gá a phost
oifigiúil nó a post oifigiúil a chruthú, don údarás áitiúil a rinne na
fodhlíthe, a bheith formhuinithe ar an gcóip sin agus glacfaidh an
chúirt an chóip i bhfianaise agus air sin, beidh an chóip ina fianaise
leordhóthanach ar na fodhlíthe mura suífear a mhalairt.

(8) Féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus
iarmhartacha a bheith i ngach fodhlí arna dhéanamh faoin Acht seo
ar dealraitheach don údarás áitiúil a mbeidh sé á dhéanamh aige iad
a bheith riachtanach.

(9) Is feidhm fhorchoimeádta é fodhlíthe a dhéanamh faoin
Acht seo.

(10) Beidh feidhm ag forálacha alt 42 (a bhaineann le fodhlíthe a
fhoilsiú) den Acht Rialtais Áitiúil, 1994 maidir le haon fhodhlíthe nó
fodhlí a dhéanfar faoin Acht seo agus déanfar tagairtí san alt sin
d’fhodhlí nó d’fhodhlíthe (lena n-áirítear an tagairt i bhfo-alt (6) den
alt sin d’fhodhlíthe arna ndéanamh faoi Chuid VII den Acht Rialtais
Áitiúil, 1994) a fhorléiriú mar thagairtí a fholaíonn tagairtí d’fhodhlí
nó d’fhodhlíthe a bheidh déanta faoin Acht seo.

14.—I gcás go gceanglaítear nó go n-údaraítear leis an Acht seo
scéala nó fógra a thabhairt do dhuine, díreofar an scéala nó an fógra
chuig an duine sin agus déanfar é a thabhairt dó nó di ar cheann de
na slite seo a leanas:

(a) trína sheachadadh air nó uirthi,

(b) trína fhágáil ag an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí air nó
uirthi nó ag a seolann sé nó sí gnó, nó

(c) trína chur leis an bpost i litir chláraithe réamhíoctha a
bheidh dírithe chuige nó chuici ag an seoladh ag a bhfuil
gnáthchónaí air nó uirthi nó ag a seolann sé nó sí gnó.

15.—Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, deontais a
thabhairt faoi chomhair caiteachas údaráis áitiúil a thabhófar faoin
Acht seo.
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16.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an
Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é, as
airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

CUID II

CAPAILL A CHEADÚNÚ I LIMISTÉIR FAOI RIALÚ

17.—(1) Féadfaidh údarás áitiúil a dhearbhú le fodhlíthe gur
limistéar faoi rialú a limistéar feidhme iomlán nó aon chuid de, i
gcás gur deimhin leis gur chóir capaill sa limistéar sin a cheadúnú ag
féachaint don ghá le coimeád capall a rialú, don ghá le núis, crá nó
díobháil do dhaoine nó damáiste do mhaoin ag capaill a chosc, agus
ag féachaint do cibé nithe eile is dóigh leis is iomchuí.

(2) I gcás gur dhearbhaigh údarás áitiúil, faoi fho-alt (1), gur
limistéar faoi rialú a limistéar feidhme iomlán nó aon chuid de agus
go bhfuil capaill, go rialta—

(a) ag dul ar seachrán nó á dtabhairt isteach sa limistéar sin
faoi rialú ó aon limistéar, nó

(b) á gcoimeád nó ag dul ar seachrán isteach in aon limistéar
atá tadhlach leis an limistéar faoi rialú,

is cuid de limistéar feidhme údaráis áitiúil chomharsanaigh nach
limistéar faoi rialú agus go bhfuil siad ina gcúis le núis, crá nó
díobháil do dhaoine, nó ina gcúis le damáiste do mhaoin sa limistéar
faoi rialú, féadfaidh an t-údarás áitiúil céadluaite—

(i) a iarraidh ar an údarás áitiúil comharsanach a
dhearbhú gur limistéar faoi rialú an chuid sin dá
limistéar feidhme, agus

(ii) i gcás nach mbeidh an t-údarás áitiúil comharsanach
toilteanach dearbhú amhlaidh, a iarraidh ar an Aire
ordachán a dhéanamh faoi fho-alt (3) chuig an
údarás comharsanach.

(3) Féadfaidh an tAire, tar éis iarraidh a fháil faoi fho-alt (2) agus
dul i gcomhairle leis an údarás áitiúil comharsanach, agus i gcás gur
deimhin leis nó léi gur chóir capaill sa chuid sin den limistéar feidhme
lena mbaineann nó sa limistéar sin ina iomláine a cheadúnú, ag
féachaint don ghá le coimeád capall a rialú, don ghá le núis, crá nó
díobháil do dhaoine nó damáiste do mhaoin ag capaill a chosc, a
ordú don údarás áitiúil comharsanach a dhearbhú le fodhlíthe go
bhfuil an chuid réamhráite de limistéar feidhme an údaráis áitiúil
chomharsanaigh nó an limistéar sin ina iomláine ina limistéar faoi
rialú.

(4) Féadfar limistéar a dhearbhaítear a bheith ina limistéar faoi
rialú faoin alt seo a thuairisciú sna fodhlíthe ar cibé modh is cuí leis
an údarás áitiúil, lena n-áirítear faoi threoir léarscála.

18.—(1) Faoi réir alt 19, aon duine ar leis nó léi capall, a bheidh
á choimeád aige nó aici nó thar a cheann nó thar a ceann i limistéar
faoi rialú, mura mbeidh sé nó sí i seilbh ceadúnais capaill i leith an
chapaill lena dtugtar teideal don úinéir sin an capall a choimeád sa
limistéar faoi rialú, beidh sé nó sí ciontach i gcion.
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(2) Faoi réir fho-alt (3) agus alt 19, aon duine (seachas an
t-úinéir)—

(a) a choimeádfaidh capall i limistéar faoi rialú, nó

(b) a mbeidh capall a choimeádtar i limistéar faoi rialú faoina
chúram nó faoina cúram nó faoina rialú,

mura mbeidh ceadúnas capaill i bhfeidhm de thuras na huaire i leith
an chapaill lena dtugtar teideal don úinéir an capall a choimeád sa
limistéar faoi rialú, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(3) Níl feidhm ag fo-alt (2)—

(a) maidir le duine údaraithe nó comhalta den Gharda
Síochána a bheidh ag gníomhú i gcúrsa a dhualgais nó
a dualgais,

(b) maidir le coimeádaí póna a choimeádann capall i bpóna,

(c) maidir le tréidlia a chuireann seirbhísí tréidliachta ar fáil
le haghaidh capaill,

(d) maidir le haon duine a choimeádann capall nó a bhfuil
capall faoina chúram nó faoin cúram nó faoina rialú
d’fhonn a chosc ar an gcapall a bheith ina chúis le
díobháil a dhéanamh do dhaoine nó damáiste a
dhéanamh do mhaoin, agus d’fhonn an capall a thabhairt
ar ais dá úinéir nó dá choimeádaí, nó é a thabhairt ar
láimh do dhuine údaraithe nó do chomhalta den
Gharda Síochána,

(e) maidir le haon duine lena ndearna údarás áitiúil nó
Ceannfort socruithe faoi alt 39(4), nó

(f) maidir le cibé aicme nó aicmí eile daoine agus chun cibé
críocha a bheidh forordaithe.

(4) Chun críocha an ailt seo, measfar capall a bheith á choimeád
i limistéar faoi rialú i gcás go dtabharfar isteach ann é ar shlí seachas
de réir alt 19(1)(f), (g) nó (k).

(5) Chun críocha fho-alt (2), maidir le háititheoir aon áitribh
laistigh de limistéar faoi rialú ina bhfaightear capall, nach é nó í
úinéir an chapaill sin é nó í, measfar gurb eisean nó ise an duine a
choimeádann an capall nó a bhfuil an capall faoina chúram nó faoina
cúram nó faoina rialú, mura suífidh an t-áititheoir sin—

(a) gur coimeádadh an capall ar an áitreabh i ngan fhios dó
nó di agus gan cead uaidh nó uaithi, nó

(b) gur duine éigin eile a choimeád an capall ar an áitreabh
agus go bhfuil ceadúnas capaill i bhfeidhm de thuras na
huaire i leith an chapaill lena dtugtar teideal é a
choimeád sa limistéar faoi rialú.

(6) In ionchúiseamh mar gheall ar chion faoi fho-alt (1), is cosaint
é don chúisí a shuíomh nach raibh cead tugtha aige nó aici tráth an
chiona líomhnaithe an capall a choimeád sa limistéar faoi rialú.

(7) In ionchúiseamh mar gheall ar chion faoi fho-alt (2), is cosaint
é don chúisí, nach é nó í an coimeádaí é nó í, a shuíomh nach raibh
aon chúis aige nó aici, tráth an chiona líomhnaithe, chun a chreidiúint
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nach raibh ceadúnas capaill i bhfeidhm i leith an chapaill lenar
tugadh teideal é a choimeád sa limistéar faoi rialú.

(8) In ionchúiseamh mar gheall ar chion faoin alt seo, is cosaint é
don chúisí a shuíomh go raibh, tráth an chiona líomhnaithe, iarratas
ar cheadúnas capaill i leith an chapaill á bhreithniú—

(a) ag an údarás áitiúil don limistéar feidhme ar cuid de an
limistéar faoi rialú, nó

(b) ag údarás áitiúil eile a rinne socruithe faoi alt 20(10) leis
an údarás sin,

ar admháil ar an iarratas agus an táille a bhí ina theannta, arna
heisiúint ag an údarás iomchuí, a thabhairt ar aird:

Ar choinníoll nár dhiúltaigh údarás áitiúil ceadúnas capaill a
thabhairt don chúisí nó don iarratasóir (murab é nó í an cúisí é nó í)
roimhe sin nó nár dícháilíodh é nó í chun capall a choimeád faoi
alt 7.

(9) In ionchúiseamh mar gheall ar chion faoin alt seo, is ar an
gcúisí a bheidh an dualgas cruthúnais a shuíomh, maidir leis an
gcapall, tráth an chiona líomhnaithe—

(a) gur allmhairíodh é de réir alt 19(1)(e), nó

(b) gur tugadh isteach sa limistéar faoi rialú é de réir alt
19(1)(f) nó (g), nó

(c) gur cheannaigh an cúisí é, nó gur tháinig sé i seilbh an
chúisí, le déanaí, de réir alt 19(1)(j), nó

(d) go n-iompraítear é tríd an limistéar de réir alt 19(1)(k).

19.—(1) Ní gá ceadúnas capaill, i limistéar faoi rialú, i leith
capaill—

(a) a bheidh á choimeád ag údarás áitiúil i leith aon fheidhme
dá chuid feidhmeanna;

(b) a bheidh á choimeád ag an nGarda Síochána agus á úsáid
ag comhalta den Gharda Síochána i bhfeidhmiú dhualgais
an chomhalta;

(c) a bheidh á choimeád ag an Aire Cosanta agus á úsáid ag
comhalta d’Óglaigh na hÉireann i bhfeidhmiú dhualgais
an chomhalta;

(d) a bheidh i seilbh duine údaraithe (de réir bhrí alt 25 den
Acht um Ghalair Ainmhithe, 1966) chun críocha an
Achta sin;

(e) a allmhaireofar isteach sa Stát ar feadh tréimhse nach faide
ná 90 lá nó cibé tréimhse eile a bheidh forordaithe;

(f) a thabharfar isteach nó a choimeádfar sa limistéar i cibé
imthosca nó chun cibé críocha nó ar feadh cibé tréimhsí—

(i) a fhorordófar i gcoitinne nó i ndáil le haon limistéar
áirithe faoi rialú, nó
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(ii) a shonrófar i bhfodhlíthe arna ndéanamh—

(I) ag an údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme atá
an limistéar faoi rialú suite, nó

(II) ag údarás áitiúil a rinne socruithe faoi alt 20(10)
thar ceann údaráis áitiúil eile i leith an limistéir
sin faoi rialú nó i leith coda de, le toiliú an
údaráis eile sin maidir leis na fodhlíthe a
dhéanamh;

(g) a thabharfar isteach sa limistéar chun bheith páirteach in
ócáid shonraithe ar lá sonraithe nó laethanta sonraithe, a
bheidh ceadaithe i bhfodhlíthe arna ndéanamh—

(i) ag an údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme atá an
limistéar faoi rialú suite, nó

(ii) ag údarás áitiúil a rinne socruithe faoi alt 20(10) thar
ceann údaráis áitiúil eile i leith an limistéir sin faoi
rialú nó i leith coda de, le toiliú an údaráis eile sin
maidir leis na fodhlíthe a dhéanamh;

(h) a bheidh ag fáil cóireáil tréidliachta ó thréidlia in áitreabh
seachas an t-áitreabh ina mbeidh an capall á choimeád;

(i) is searrach;

(j) a ceannaíodh le déanaí nó a tháinig i seilbh an úinéara nó
an choimeádaí le déanaí den chéad uair, ar feadh
tréimhse seachtaine amháin ón dáta a ceannaíodh é nó a
tháinig sé i seilbh an úinéara nó an choimeádaí nó cibé
tréimhse eile a bheidh ceadaithe i bhfodhlíthe arna
ndéanamh—

(i) ag an údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme atá an
limistéar faoi rialú suite, nó

(ii) ag údarás áitiúil a rinne socruithe faoi alt 20(10) thar
ceann údaráis áitiúil eile i leith an limistéir sin faoi
rialú nó i leith coda de, le toiliú an údaráis eile sin
maidir leis na fodhlíthe a dhéanamh;

(k) (i) a bheidh á iompar ó áit lasmuigh den limistéar go
díreach tríd an limistéar faoi rialú d’aon toisc chun é
a onnmhairiú as an Stát nó chun go n-imeoidh sé as
an Stát ó chuan, ó chalafort nó ó aerfort, nó

(ii) a bheidh á iompar tríd an limistéar faoi rialú, tar éis
teacht i dtír ó áit lasmuigh den Stát ag cuan, ag
calafort nó ag aerfort, go díreach go dtí ceann scríbe
atá lasmuigh den limistéar;

(l) a bheidh á choimeád ag cibé aicme nó aicmí eile daoine
agus chun cibé críocha a bheidh forordaithe nó sonraithe
i bhfodhlíthe arna ndéanamh—

(i) ag an údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme atá an
limistéar faoi rialú suite, nó

(ii) ag údarás áitiúil a rinne socruithe faoi alt 20(10) thar
ceann údaráis áitiúil eile i leith an limistéir sin faoi
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rialú nó i leith coda de, le toiliú an údaráis eile sin
maidir leis na fodhlíthe a dhéanamh.

(2) Is feidhm fhorchoimeádta é toiliú arna thabhairt ag údarás
áitiúil faoi mhír (f)(II) nó (j)(ii) d’fho-alt (1).

(3) Scoirfidh aon fhodhlíthe a dhéanfar faoi mhír (f)(II) nó (j)(ii)
d’fho-alt (1) d’éifeacht a bheith leo sa limistéar faoi rialú, nó sa chuid
de, lena mbaineann na socruithe faoi alt 20(10) i gcás go
bhfoirceannfar na socruithe sin.

20.—(1) I gcás go mbeidh capall le coimeád i limistéar faoi rialú
nó le tabhairt isteach ann, maidir le ceadúnas (“ceadúnas capaill”)—

(a) faoi réir fho-alt (10)(c), féadfaidh an t-údarás áitiúil don
limistéar feidhme ina bhfuil an limistéar faoi rialú suite é
a dheonú d’úinéir an chapaill, ar ceadúnas é lena
dtabharfar teideal don úinéir an capall a choimeád i
limistéar faoi rialú laistigh dá limistéar feidhme, nó

(b) féadfaidh údarás áitiúil lena ndearna údarás áitiúil eile
socruithe faoi fho-alt (10)(a) é a dheonú d’úinéir an
chapaill, ar ceadúnas é lena dtabharfar teideal don úinéir
an capall a choimeád i limistéar faoi rialú laistigh de
limistéar feidhme an údaráis a bheidh ag deonú an
cheadúnais agus sa limistéar faoi rialú de chuid an údaráis
eile sin, nó sa chuid sin de, lena mbaineann na socruithe
sin.

(2) Féadfaidh údarás áitiúil cibé téarmaí agus coinníollacha a
mheasfaidh sé is gá a chur ag gabháil le ceadúnas capaill a
dheonóidh sé.

(3) Maidir le ceadúnas capaill, is i leith capaill áirithe arna shonrú
agus arna shainaithint sa cheadúnas a bheidh sé.

(4) Is i cibé foirm a fhorordófar a bheidh ceadúnas capaill.

(5) Ní dheonóidh údarás áitiúil ceadúnas capaill d’aon duine—

(a) atá faoi bhun 16 bliana d’aois, nó

(b) atá dícháilithe de bhun alt 7 chun capall a choimeád, nó

(c) atá, i dtuairim an údaráis áitiúil, neamhoiriúnach chun
capall a choimeád, nó

(d) a mhainníonn a dheimhniú dó go gcothabhálfar an capall
go cuí.

(6) Beidh ceadúnas capaill i bhfeidhm—

(a) ar feadh na tréimhse 12 mhí a luafar sa cheadúnas agus
dar tosach an dáta a shonrófar ann, nó

(b) ar feadh cibé tréimhse eile, a fhorordófar ó am go ham, a
luafar sa cheadúnas agus dar tosach an dáta a shonrófar
ann, nó

(c) go dtí, tráth ar bith le linn ceachtar de na tréimhsí sin, go
scoirfidh sealbhóir an cheadúnais de bheith ina úinéir nó
ina húinéir ar an gcapall lena mbaineann an ceadúnas.

17

Cd.II A.19

Ceadúnais chapaill.



Cd.II A.20

Toirmeasc ar
cheadúnas capaill a
bhrionnú nó a athrú
go calaoiseach nó a
úsáid go
calaoiseach.

18

[Uimh. 37.] [1996.]An tAcht um Rialú Capall, 1996.

(7) Luafar i gceadúnas capaill ainm shealbhóir an cheadúnais agus
seoladh an áitribh ina gcoimeádtar an capall de ghnáth.

(8) Féadfaidh údarás áitiúil ceadúnas capaill arna dheonú aige a
chúlghairm nó a fhionraí nó aon téarmaí nó coinníollacha a bheidh
ag gabháil leis a leasú más rud é—

(a) go gciontófar sealbhóir an cheadúnais i gcion i ndáil le
capall, nó

(b) go ndéanfar an capall lena mbaineann an ceadúnas a
choinneáil faoi alt 37(a) ar dhá ócáid nó níos mó le linn
don cheadúnas a bheith i bhfeidhm, nó

(c) go mbeidh forais réasúnacha ann chun a chreidiúint,
maidir le sealbhóir an cheadúnais—

(i) go bhfuil aon cheann de théarmaí nó coinníollacha
an cheadúnais gan a bheith á chomhlíonadh aige nó
aici, nó

(ii) go bhfuil sé nó sí ag baint mí-úsáide as aon chapall, nó
nach bhfuil sé á choimeád, á rialú nó á chothabháil i
gceart aige nó aici nó go bhfuil sé nó sí ag déanamh
díobhála nó dochair dó, nó

(d) go ndearnadh, i leith shealbhóir an cheadúnais, ceadúnas
capaill i leith capaill eile a chúlghairm, a fhionraí nó a
leasú.

(9) Féadfaidh údarás áitiúil faisnéis a bheidh ina sheilbh aige i
ndáil le haon cheadúnas capaill a rinne sé a dheonú, a chúlghairm, a
fhionraí nó a leasú, nó aon iarratas chuige ar cheadúnas capaill, a
aistriú chuig údarás áitiúil eile.

(10) (a) Féadfaidh údarás áitiúil socruithe a dhéanamh le húdarás
áitiúil eile i ndáil le hiarratas a dhéanamh ar cheadúnais
chapaill, agus le ceadúnais chapaill a dheonú, thar a
cheann.

(b) Is feidhm fhorchoimeádta é socruithe a dhéanamh faoin
bhfo-alt seo nó aon fhoirceannadh ar an gcéanna.

(c) Ní dhéanfaidh údarás áitiúil a rinne socruithe faoin bhfo-
alt seo le húdarás áitiúil eile ceadúnas capaill a dheonú i
leith capaill a bheidh le coimeád sa chuid sin dá limistéar
feidhme lena mbaineann na socruithe le linn do na
socruithe sin a bheith i bhfeidhm.

(d) Más rud é go bhfoirceannfar aon socruithe a bheidh
déanta faoin bhfo-alt seo, maidir le haon cheadúnas
capaill a deonaíodh le linn do na socruithe a bheith i
bhfeidhm, leanfaidh sé de bheith i bhfeidhm i leith an
limistéir faoi rialú lena mbaineann an ceadúnas.

21.—Aon duine a dhéanfaidh ceadúnas capaill a bhrionnú, nó a
athrú go calaoiseach nó a úsáid go calaoiseach, nó a cheadóidh
ceadúnas capaill a athrú go calaoiseach nó a úsáid go calaoiseach,
beidh sé nó sí ciontach i gcion.



[1996.] [Uimh. 37.]An tAcht um Rialú Capall, 1996.

22.—(1) Maidir le hiarratas ar cheadúnas capaill—

(a) is é nó í úinéir an chapaill a dhéanfaidh é chuig an údarás
áitiúil iomchuí,

(b) is i scríbhinn, agus i cibé foirm a shonróidh an t-údarás a
ndéanfar an t-iarratas chuige, a bheidh sé, agus tabharfar
ann cibé faisnéis a cheanglófar san fhoirm, agus

(c) beidh an táille fhorordaithe ina theannta.

(2) Déanfaidh iarratasóir ar cheadúnas capaill cibé faisnéis
bhreise a thabhairt don údarás áitiúil a ndéanfar an t-iarratas chuige
a theastóidh ón údarás i leith an iarratais.

(3) Aon duine a thabharfaidh go feasach agus go toiliúil aon
fhaisnéis bhréagach nó mhíthreorach i leith iarratais ar cheadúnas
capaill, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(4) Féadfaidh údarás áitiúil scrúdú a dhéanamh ar an gcapall lena
mbaineann an t-iarratas ar cheadúnas capaill agus, más cuí, ar aon
áitreabh ina gcoimeádtar an capall nó ina mbeartaítear é a
choimeád.

(5) Féadfaidh an tAire, ó am go ham, le rialacháin, an táille (dá
ngairtear “an táille fhorordaithe” san alt seo) a bheidh i dteannta
iarratais ar cheadúnas capaill a fhorordú agus féadfar táille éagsúil a
fhorordú más iarratas é an t-iarratas—

(a) i leith ceadúnais le haghaidh aon tréimhse a shonrófar
sna rialacháin,

(b) i leith níos mó ná ceadúnas capaill amháin a bhaineann le
capaill a choimeádfar san áitreabh céanna nó in áitribh
éagsúla,

(c) ar cheadúnas capaill i leith capaill i gcás go mbeidh an
t-iarratasóir i seilbh ceadúnais capaill arna dheonú ag
údarás áitiúil eile, ar ceadúnas é a bheidh i bhfeidhm de
thuras na huaire agus a bhainfidh leis an gcapall sin,

(d) ar an dara ceadúnas capaill nó ar cheadúnas capaill dá éis
sin arna dhéanamh chuig an údarás céanna a dheonaigh
an chéad cheadúnas a bhaineann le capall i gcás nár
athraigh úinéireacht an chapaill, nó

(e) arna dhéanamh ag cibé aicme éagsúil nó aicmí éagsúla
daoine a shonrófar sna rialacháin.

(6) Beidh iarratas ar cheadúnas capaill neamhbhailí agus ní
thabharfaidh an t-údarás áitiúil a ndéanfar an t-iarratas chuige breith
air ná ní dhéileálfaidh sé leis thairis sin mura mbeidh an táille
fhorordaithe faighte ag an údarás áitiúil.

(7) I gcás go ndiúltófar d’iarratas ar cheadúnas capaill, féadfaidh
an t-údarás áitiúil a ndearnadh an t-iarratas chuige cibé cuid den
táille fhorordaithe a fhorordófar a choinneáil.
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23.—(1) Aon uair a bheartóidh údarás áitiúil diúltú ceadúnas
capaill a dheonú, nó a bheartóidh sé ceadúnas capaill a fhionraí nó
a chúlghairm, nó téarmaí nó coinníollacha ceadúnais capaill a leasú,
tabharfaidh an t-údarás fógra i scríbhinn don iarratasóir nó do
shealbhóir an cheadúnais, de réir mar a bheidh, faoina bhfuil
beartaithe agus, má dhéanann an t-iarratasóir nó an sealbhóir sin aon
uiríll i scríbhinn chuige laistigh de 14 lá ón bhfógra a fháil,
breithneoidh an t-údarás na huiríll.

(2) Aon uair a dhéanfaidh údarás áitiúil, tar éis aon uiríll a bheidh
déanta chuige faoi fho-alt (1) a bhreithniú, breith a thabhairt diúltú
ceadúnas capaill a dheonú, nó ceadúnas capaill a fhionraí nó a
chúlghairm, nó téarmaí nó coinníollacha ceadúnais capaill a leasú,
tabharfaidh sé fógra i scríbhinn don iarratasóir ar an gceadúnas nó,
de réir mar a bheidh, do shealbhóir an cheadúnais, faoin mbreith
agus faoi na forais le haghaidh na breithe sin agus féadfaidh an
t-iarratasóir nó an sealbhóir sin, laistigh de 14 lá tar éis fógra a fháil,
achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe sin chuig an
mbreitheamh den Chúirt Dúiche ar laistigh dá dhúiche chúirte
dúiche nó dá dúiche chúirte dúiche a choimeádtar an capall lena
mbaineann an ceadúnas.

(3) Beidh éifeacht le breith dá dtagraítear i bhfo-alt (2) tar éis
dheireadh na tréimhse a cheadaítear le haghaidh an achomhairc
faoin bhfo-alt sin.

(4) I gcás go ndéanfar achomharc faoi fho-alt (2) i leith diúltú
ceadúnas capaill a dheonú nó i leith ceadúnas capaill a fhionraí nó a
chúlghairm nó a leasú, ansin beidh an diúltú, an fhionraí, an
chúlghairm nó an leasú, de réir mar a bheidh, ar fionraí go dtí go
ndéanfar an t-achomharc a chinneadh nó a tharraingt siar.

(5) D’ainneoin alt 20(6), aon cheadúnas capaill a bheidh á
shealbhú ag an achomharcóir agus a bheidh i bhfeidhm an tráth a
dhéanfar achomharc faoi fho-alt (2), ar ceadúnas é—

(a) i gcás achomhairc i gcoinne diúltú ceadúnas capaill a
dheonú, i leith an chapaill is ábhar don diúltú agus arna
dheonú ag an údarás áitiúil a bheidh ag diúltú amhlaidh
ceadúnas eile a dheonú ina leith, nó

(b) i gcás achomhairc i gcoinne ceadúnas capaill a fhionraí, a
chúlghairm nó a leasú, is ábhar don achomharc,

leanfaidh sé i bhfeidhm go dtí go ndéanfar an t-achomharc a
chinneadh nó a tharraingt siar.

(6) Ar achomharc faoi fho-alt (2) a éisteacht i ndáil le breith ó
údarás áitiúil diúltú ceadúnas capaill a dheonú, nó ceadúnas capaill
a fhionraí, a chúlghairm nó a leasú, féadfaidh an Chúirt Dúiche an
bhreith a dhaingniú nó an t-achomharc a cheadú agus, i gcás go
gceadófar achomharc, déanfaidh an t-údarás áitiúil lena mbaineann
an ceadúnas capaill a dheonú nó ní dhéanfaidh sé an ceadúnas a
fhionraí nó a chúlghairm nó a leasú, de réir mar a bheidh.

(7) Is breith chríochnaitheach breith ón gCúirt Dúiche maidir le
hachomharc faoi fho-alt (2) ach amháin go mbeidh, le cead ón gCúirt,
ábhar achomhairc ann i gcoinne na breithe chun na hArd-Chúirte ar
cheist shonraithe dlí.
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24.—(1) Cuirfidh gach údarás áitiúil faoi deara clár de na
ceadúnais chapaill go léir a bheidh deonaithe aige a bhunú agus a
chothabháil.

(2) Gach clár a chothabhálfar faoin alt seo, beidh na sonraí seo a
leanas ann, is é sin le rá:

(a) tagairt sainaitheantais,

(b) tuairisc ar an gcapall,

(c) ainm agus seoladh úinéir an chapaill,

(d) an uair a deonaíodh an ceadúnas capaill,

(e) an áit ar gnách an capall a choimeád,

(f) ainm agus seoladh choimeádaí an chapaill, i gcás go
mbeidh an capall á choimeád ag duine seachas an
t-úinéir,

(g) ainm agus seoladh aon duine a n-aistreofar úinéireacht an
chapaill chuige nó chuici, agus

(h) aon sonraí eile a mheasfaidh an t-údarás áitiúil lena
mbaineann is gá.

25.—(1) I gcás go ndéanfaidh sealbhóir ceadúnais capaill capall
lena mbaineann an ceadúnas a dhiúscairt, déanfaidh an sealbhóir,
laistigh de 14 lá ón diúscairt sin, an diúscairt sin agus cineál na
diúscartha a chur in iúl don údarás áitiúil a dheonaigh an ceadúnas
agus an ceadúnas a thabhairt suas don údarás, agus, i gcás go mbeidh
athrú ar úinéireacht an chapaill, ainm agus seoladh an úinéara nua a
thabhairt don údarás.

(2) I gcás go bhfaighidh capall is ábhar do cheadúnas capaill bás
ar shlí seachas ar mhodh diúscartha, déanfaidh sealbhóir an
cheadúnais an bás, agus an chúis a bhí leis, a chur in iúl don údarás
áitiúil a dheonaigh an ceadúnas laistigh de 14 lá ón mbás.

(3) Aon duine a mhainneoidh, gan leithscéal réasúnach, an t-alt
seo a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

26.—(1) Féadfaidh duine údaraithe nó comhalta den Gharda
Síochána a iarraidh ar aon duine, a mbeidh drochamhras le réasún
ar an duine údaraithe nó ar an gcomhalta ina leith gur úinéir capaill
atá á choimeád i limistéar faoi rialú é nó í, an sealbhóir ceadúnais
capaill é nó í, ar ceadúnas é a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire
i leith an chapaill agus lena dtugtar teideal don úinéir an capall a
choimeád sa limistéar faoi rialú.

(2) Aon duine a mhainneoidh iarraidh faoi fho-alt (1) a
chomhlíonadh nó a thabharfaidh faisnéis atá bréagach nó
míthreorach, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(3) Féadfaidh duine údaraithe nó comhalta den Gharda Síochána
a iarraidh ar shealbhóir ceadúnais capaill an ceadúnas a thabhairt ar
aird lena iniúchadh ag an duine nó ag an gcomhalta.

(4) Más rud é go mainneoidh sealbhóir ceadúnais an ceadúnas a
thabhairt ar aird láithreach bonn, ar é a bheith iarrtha air nó uirthi
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faoi fho-alt (3), beidh sé nó sí ciontach i gcion, mura ndéanfaidh sé
nó sí, laistigh de 10 lá tar éis an dáta ar iarradh air nó uirthi an
ceadúnas a thabhairt ar aird, an ceadúnas sin a thabhairt ar aird nó
a chur faoi deara é a thabhairt ar aird don duine nó don chomhalta
a dhéanfaidh an iarraidh i cibé áit a shonróidh an duine nó an
comhalta tráth na hiarrata.

27.—(1) I gcás go bhfaighidh duine údaraithe nó comhalta den
Gharda Síochána capall in áit phoiblí laistigh de limistéar faoi rialú
agus go mbeidh cúis réasúnach ag an duine nó ag an gcomhalta
drochamhras a bheith air nó uirthi nach bhfuil aon cheadúnas capaill
i bhfeidhm de thuras na huaire i leith an chapaill lena dtugtar teideal
é a choimeád sa limistéar sin faoi rialú nó nach bhfuil an capall
díolmhaithe faoi alt 19 ó bheith ceadúnaithe sa limistéar sin faoi
rialú, féadfaidh an duine údaraithe nó an comhalta a cheangal ar aon
duine a ndealraíonn sé go bhfuil an capall á choimeád, nó faoina
chúram nó faoina cúram nó faoina rialú, aige nó aici, é a aistriú
láithreach as an áit phoiblí sin nó as an limistéar faoi rialú.

(2) Aon duine a mhainneoidh, gan leithscéal réasúnach, ceanglas
faoi fho-alt (1) a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

28.—(1) Féadfaidh an tAire a cheangal, le rialacháin, go ndéanfar
aon chapall a choimeádfar i limistéar faoi rialú nó a thabharfar
isteach ann, seachas capall nach gá ceadúnas capaill ina leith de bhua
alt 19 nó de réir mar a shonrófar sna rialacháin, a shainaithint, nó
gur féidir é a shainaithint, ar cibé modh nó ar cibé dóigh a shonrófar
sna rialacháin.

(2) Maidir le húinéir nó coimeádaí capaill a choimeádfar i
limistéar faoi rialú nó a thabharfar isteach ann agus nach ndéanfar é
a shainaithint nó nach féidir é a shainaithint de réir aon rialachán
arna ndéanamh faoin alt seo, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(3) Aon duine a dhéanfaidh aon mharc, feiste nó rud eile a
úsáidtear le haghaidh sainaithint i leith capaill faoi rialacháin arna
ndéanamh faoin alt seo a bhrionnú, nó a athrú go calaoiseach nó a
chuirfidh isteach go calaoiseach ar an gcéanna, beidh sé nó sí
ciontach i gcion.

CUID III

RIALÚ CAPALL

29.—(1) Féadfaidh duine údaraithe nó comhalta den Gharda
Síochána aon chapall a iniúchadh agus a scrúdú.

(2) Aon duine ar dealraitheach capall a bheith faoina chúram nó
faoina cúram nó faoina rialú aige nó aici, ar capall é is ábhar
d’iniúchadh nó do scrúdú faoi fho-alt (1), déanfaidh sé nó sí cibé
cúnamh réasúnach a iarrfaidh an duine údaraithe nó an comhalta
den Gharda Síochána a bheidh ag déanamh an iniúchta nó an
scrúdaithe a thabhairt don duine údaraithe nó don chomhalta.

(3) Aon duine a mhainneoidh, gan leithscéal réasúnach, iarraidh
faoi fho-alt (2) a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion.
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30.—(1) Maidir le haon duine a choimeádfaidh capall, nó a
mbeidh capall faoina chúram nó faoina cúram nó faoina rialú aige
nó aici, nó maidir le húinéir aon áitribh ina bhfaighfear capall, nó
maidir le haon duine a bheidh i bhfeighil an áitribh sin nó á
bhainistiú, déanfaidh sé nó sí, má iarrann duine údaraithe nó
comhalta den Gharda Síochána air nó uirthi, ainm agus seoladh
úinéir an chapaill a thabhairt don duine údaraithe sin nó don
chomhalta sin, a mhéid is eol dó nó di iad.

(2) Aon duine a mhainneoidh iarraidh faoi fho-alt (1) a
chomhlíonadh nó a thabharfaidh faisnéis atá bréagach nó
míthreorach, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

31.—(1) Féadfaidh duine údaraithe nó comhalta den Gharda
Síochána, i gcás go mbeidh forais réasúnacha drochamhrais ann go
bhfuil cion faoin Acht seo á dhéanamh nó déanta ag duine, ainm
agus seoladh an duine a iarraidh ar an duine.

(2) Aon duine a dhiúltóidh a ainm agus a sheoladh nó a hainm
agus a seoladh a thabhairt nuair a iarrfar sin air nó uirthi faoi fho-
alt (1) nó a thabharfaidh ainm agus seoladh nó faisnéis atá bréagach
nó míthreorach, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

32.—(1) Féadfaidh duine údaraithe nó comhalta den Gharda
Síochána a mbeidh cúis réasúnach aige nó aici le drochamhras a
bheith air nó uirthi go bhfuil cion á dhéanamh ag duine i gcoinne
fhorálacha alt 45 nó i gcoinne aon fhodhlíthe arna ndéanamh faoi alt
46 nó 47 nó faoi alt 1 (arna leasú le halt 48) den Protection of Animals
Act, 1911, i ndáil le capall, a ordú don duine a mbeidh drochamhras
amhlaidh ann ina leith scor de chion a dhéanamh amhlaidh.

(2) Aon duine a mhainneoidh, gan leithscéal réasúnach, ordachán
faoi fho-alt (1) a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

33.—(1) Féadfaidh duine údaraithe nó comhalta den Gharda
Síochána a mbeidh cúis réasúnach aige nó aici le drochamhras a
bheith air nó uirthi go bhfuil an oiread sin de phian nó d’anacair ar
chapall nó faillí chomh géar sin déanta ann nó go bhfuil sé gortaithe
nó galraithe chomh dona sin gur gá cóir tréidliachta a chur air, a
cheangal ar úinéir nó ar choimeádaí an chapaill nó, mura mbeidh an
t-úinéir nó an coimeádaí ar fáil go héasca, ar dhuine ar dealraitheach
go bhfuil an capall faoina chúram nó faoina cúram nó faoina rialú,
aon chóir tréidliachta is gá a fháil láithreach, nó a luaithe is féidir, ó
thréidlia le haghaidh an chapaill.

(2) Aon duine a mhainneoidh, gan leithscéal réasúnach, ceanglas
faoi fho-alt (1) a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

34.—(1) I gcás go mbeidh cúis réasúnach ag duine údaraithe nó
ag comhalta den Gharda Síochána le drochamhras a bheith air nó
uirthi—

(a) go bhfuil cion á dhéanamh nó déanta faoin Acht seo in
aon áitreabh nó ar aon áitreabh nó in aon fheithicil, nó

(b) go bhfuil díobháil á déanamh ag duine do chapall nó go
bhfuil capall á shiortáil ag duine ar aon áitreabh nó in
aon fheithicil,
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féadfaidh an duine sin nó an comhalta sin, faoi réir fho-alt (2), aon
fheithicil den sórt sin a stopadh nó dul isteach (trí fhorneart
réasúnach a úsáid más gá) in aon áitreabh den sórt sin nó in aon
fheithicil den sórt sin, agus ansin, nó ag aon áit eile, agus cibé daoine
údaraithe agus comhaltaí den Gharda Síochána (más ann) a
mheasfaidh an duine nó an comhalta a bheith cuí ina theannta nó
ina teannta, féadfaidh sé nó sí—

(i) aon chapall a chuardach,

(ii) aon doiciméad a chuardach agus a scrúdú agus
sleachta a thógáil as aon doiciméad den sórt sin agus
cóipeanna a dhéanamh de, agus

(iii) i gcás duine údaraithe, aon cheann de na feidhmeanna
a thugtar do dhuine údaraithe, nó i gcás comhalta
den Gharda Síochána, aon cheann de na
feidhmeanna a thugtar do chomhalta den Gharda
Síochána, faoin Acht seo a fheidhmiú.

(2) Le linn duine údaraithe nó comhalta den Gharda Síochána
d’fheidhmiú cumhachta chun dul isteach in aon áitreabh faoin Acht
seo, féadfar cibé daoine eile is gá chun cabhrú leis an duine údaraithe
nó leis an gcomhalta i bhfeidhmiú a fheidhmeanna nó a feidhmeanna
faoin alt seo a thabhairt isteach san áitreabh sin agus féadfaidh an
duine údaraithe, an comhalta nó aon duine eile den sórt sin cibé
trealamh a mheasfaidh siad is gá a thabhairt leo isteach san áitreabh.

(3) Ní rachaidh duine údaraithe nó comhalta den Gharda
Síochána isteach i dteaghais, seachas le toiliú an áititheora, mura
mbeidh barántas cuardaigh faighte ag an duine nó ag an gcomhalta
ón gCúirt Dúiche faoi alt 35 lena n-údarófar an dul isteach sin.

(4) I gcás go gcoiscfear ar dhuine údaraithe nó ar chomhalta den
Gharda Síochána dul isteach in aon áitreabh i bhfeidhmiú a
chumhachtaí nó a cumhachtaí faoin alt seo, féadfar iarratas a
dhéanamh faoi alt 35 ar bharántas cuardaigh lena n-údarófar an dul
isteach sin.

35.—(1) Más deimhin le breitheamh den Chúirt Dúiche de
thoradh faisnéise faoi mhionn ó dhuine údaraithe nó ó chomhalta
den Gharda Síochána go bhfuil forais réasúnacha drochamhrais
ann—

(a) go bhfuil fianaise ar aon áitreabh i ndáil le cion faoin Acht
seo, nó

(b) go bhfuil díobháil á déanamh ag duine do chapall nó go
bhfuil capall á shiortáil ag duine ar aon áitreabh,

ar áitreabh é atá suite laistigh den dúiche chúirte dúiche dá mbeidh
an breitheamh sannta de thuras na huaire, féadfaidh an breitheamh
barántas cuardaigh a eisiúint.

(2) Maidir le barántas cuardaigh arna eisiúint faoin alt seo, beidh
sé sainráite ann go n-údaraítear leis, agus oibreoidh sé chun a údarú,
do chomhalta ainmnithe den Gharda Síochána, agus cibé comhaltaí
den Gharda Síochána nó daoine údaraithe ina theannta nó ina
teannta, agus cibé trealamh aige nó aici a mheasfaidh an comhalta
ainmnithe is gá, dul isteach san áitreabh a bheidh ainmnithe sa
bharántas (le forneart réasúnach más gá) aon tráth nó tráthanna
laistigh de mhí ó dháta eisiúna an bharántais, ar an mbarántas a
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thabhairt ar aird má iarrtar amhlaidh air nó uirthi, agus aon cheann
de na cumhachtaí a thugtar do chomhalta den Gharda Síochána faoin
Acht seo a fheidhmiú.

36.—Aon duine a chuirfidh bac nó treampán ar dhuine údaraithe
nó ar chomhalta den Gharda Síochána i bhfeidhmiú fheidhmeanna
an duine nó an chomhalta faoin Acht seo, beidh sé nó sí ciontach
i gcion.

37.—(1) Féadfaidh duine údaraithe nó comhalta den Gharda
Síochána aon chapall a urghabháil agus a choinneáil a mbeidh cúis
drochamhrais ag an duine nó ag an gcomhalta ina leith—

(a) gur capall fáin é, nó

(b) gur trúig núise é, nó

(c) nach bhfuil sé faoi rialú leordhóthanach, nó

(d) go gcuireann sé daoine nó maoin i mbaol, nó

(e) gur bagairt é do shláinte agus do leas daoine nó ainmhithe
eile, nó

(f) go bhfuil sé á choimeád i limistéar faoi rialú, gan ceadúnas
capaill ina leith lena dtugtar teideal an capall a choimeád
sa limistéar sin, nó

(g) nach bhfuil sé in-sainaitheanta nó nach féidir é a
shainaithint de réir mar a cheanglaítear le halt 28, nó

(h) go bhfuil sé i limistéar, nó á choimeád nó á mharcaíocht
nó á thiomáint i limistéar, contrártha d’aon fhodhlíthe
arna ndéanamh faoi alt 47.

(2) Féadfaidh duine údaraithe nó comhalta den Gharda Síochána
capall a urghabháil agus a choinneáil a mbeidh ceanglas déanta i
ndáil leis faoi alt 33, agus i gcás go mbeidh cúis réasúnach ag an
duine nó ag an gcomhalta le drochamhras a bheith air nó uirthi nach
bhfuarthas, nó nach dóigh go bhfaighfear, an chóir tréidliachta is gá.

(3) Féadfar capall a urghabhfar faoin alt seo a choinneáil i bpóna
in aon áit, nó i cibé áit eile a bheidh sonraithe ag an údarás áitiúil ar
ina limistéar feidhme a urghabhadh an capall, nó ag an gCeannfort,
de réir mar a bheidh.

(4) Aon duine a dhéanfaidh, gan údarás dleathach, capall a aistriú
le linn don chapall a bheith á choinneáil faoin alt seo, beidh sé nó sí
ciontach i gcion.

38.—I gcás capall a bheith coinnithe faoi alt 37, féadfaidh an
t-údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme a bheidh an capall á
choinneáil, nó féadfaidh an Ceannfort, de réir mar a bheidh, a chur
faoi deara cibé marc sainaitheantais nó feiste shainaitheantais is cuí
leis an údarás nó leis an gCeannfort a cheangal den chapall.
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39.—(1) Faoi réir alt 41, aon uair a choinneofar capall faoi alt 37,
féadfaidh an t-údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme a bheidh an
capall á choinneáil, nó féadfaidh an Ceannfort, de réir mar a
bheidh—

(a) leanúint den chapall a choinneáil lena úsáid i bhfianaise in
aon imeachtaí coiriúla, go ceann cibé tréimhse ón tráth
urghabhála nó coinneála is réasúnach nó, má
thionscnaítear imeachtaí ina dteastóidh an capall lena
úsáid i bhfianaise, go dtí go mbeidh deireadh leis na
himeachtaí, nó

(b) i gcás go mbeartófar iarratas a dhéanamh faoi alt 8 chun
an capall a fhorghéilleadh, leanúint den chapall a
choinneáil go dtí go mbeidh deireadh leis na himeachtaí,
nó

(c) i gcás go raibh an capall sin á choinneáil roimhe sin ar dhá
ócáid nó níos mó laistigh de thréimhse 12 mhí, déileáil
leis de réir alt 40, nó

(d) in aon chás eile, déileáil leis an gcapall de réir aon
fhodhlíthe arna ndéanamh faoi fho-alt (2).

(2) Féadfaidh údarás áitiúil fodhlíthe a dhéanamh maidir le gach
ceann nó aon cheann de na nithe seo a leanas i ndáil le capaill arna
gcoinneáil laistigh dá limistéar feidhme faoi alt 37—

(a) na fógraí a bheidh le tabhairt nó le taispeáint i dtaca leis
na capaill sin a choinneáil,

(b) na táillí a bheidh le híoc ag úinéir nó coimeádaí na gcapall
sin, lena n-áirítear táillí i leith iad a choimeád, i leith aon
seirbhísí tréidliachta agus i leith aon iompair,

(c) seirbhísí tréidliachta a sholáthar le haghaidh na gcapall sin,

(d) capall a dhiúscairt de bhun ordacháin ón údarás áitiúil ar
ina limistéar feidhme a bheidh capall á choinneáil, nó ón
gCeannfort, de réir mar a bheidh, i gcás nach eol cé hé
nó cé hí an t-úinéir nó an coimeádaí nó nach féidir é nó
í a fhionnadh agus an tréimhse ama ar dá héis a dhéanfar
an diúscairt sin,

(e) capall a dhiúscairt de bhun ordacháin ón údarás áitiúil ar
ina limistéar feidhme a bheidh capall á choinneáil, nó ón
gCeannfort, de réir mar a bheidh, i gcás gurb eol cé hé
nó cé hí an t-úinéir nó an coimeádaí agus gur féidir é nó
í a fhionnadh go héasca, agus i gcás go mainneoidh an
t-úinéir nó an coimeádaí, ar iarraidh a fháil ón údarás
áitiúil, ón gCeannfort nó ón duine a bheidh i bhfeighil
póna nó áite ina mbeidh capall á choinneáil, agus laistigh
de cibé tréimhse ama a shonrófar sna fodhlíthe—

(i) aon táillí a bheidh sonraithe i bhfodhlíthe arna
ndéanamh faoin bhfo-alt seo a íoc, nó

(ii) más cuí, ceadúnas capaill a bheidh i bhfeidhm de
thuras na huaire i leith an chapaill a thabhairt ar aird,
ar ceadúnas é arna dheonú ag an údarás áitiúil sin
nó ag údarás áitiúil iomchuí eile i gcás gur i limistéar
faoi rialú arna dhearbhú ag an údarás sin nó ag
údarás eile a bheidh an capall á choinneáil, nó
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(iii) an capall a aistriú,

(f) diúscairt de bhun ordacháin ón údarás áitiúil ar ina
limistéar feidhme a bheidh capall á choinneáil, nó ón
gCeannfort, de réir mar a bheidh, i gcás go ndiúltófar
capall a scaoileadh saor faoi fho-alt (5), agus an tréimhse
ama ar dá héis a dhéanfar an diúscairt sin,

(g) cibé nithe eile is dóigh leis is iomchuí.

(3) Féadfaidh údarás áitiúil aon mhéid a bheidh dlite agus ag dul
dó faoin alt seo a ghnóthú mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt
dlínse inniúla ó aon duine ag a mbeidh sé iníoctha.

(4) Féadfaidh údarás áitiúil nó Ceannfort socruithe a dhéanamh
le haon duine (lena n-áirítear coimeádaí póna) i leith capaill a bheidh
á gcoinneáil faoi alt 37 a ghlacadh, a choinneáil agus a dhiúscairt.

(5) Féadfaidh údarás áitiúil nó Ceannfort nó duine dá dtagraítear
i bhfo-alt (4) diúltú aon chapall a bheidh á choinneáil faoi alt 37 a
scaoileadh saor más rud é—

(a) nach deimhin leis, nó leis nó léi, de réir mar a bheidh, go
ndéanfar cóiríocht agus cothú leordhóthanach, nó, i gcás
go gcoinneofar an capall faoi alt 37(2), cóir tréidliachta
leordhóthanach, a sholáthar le haghaidh an chapaill, nó

(b) go mbeidh cúis aige, nó aige nó aici, de réir mar a bheidh,
chun a chreidiúint go ndéanfar cruálacht ar an gcapall,

tar éis é a scaoileadh saor amhlaidh.

(6) I gcás go mbeidh capall le diúscairt faoi fho-alt (2)(f) nó faoi
alt 40 trí dhíol nó trí cheant, déanfaidh an t-údarás áitiúil nó an
Ceannfort lena mbaineann bearta réasúnacha chun a áirithiú nach
ndíolfar an capall le húinéir nó le coimeádaí an chapaill mar a bhí
an tráth a urghabhadh é faoi alt 37 nó le haon duine a bheidh ag
gníomhú thar a cheann nó thar a ceann.

(7) I gcás go dtabharfaidh údarás áitiúil breith capall a bheidh á
choinneáil faoi alt 37 a dhíothú, nó go mbeidh socruithe déanta aige
faoi fho-alt (4) chun é a dhíothú, féachfaidh sé lena áirithiú go
ndíothófar an capall go daonnachtúil.

(8) Ní bheidh feidhm ag alt 8 den Acht Pónaí (Soláthar agus
Cothabháil), 1935, ná ag alt 5(3) d’Acht na nAinmhithe, 1985, maidir
le capaill a bheidh á gcoinneáil faoi alt 37.

40.—(1) Aon chapall a bheidh coinnithe faoi alt 37 agus a
coinníodh roimhe sin ar dhá ócáid nó níos mó laistigh de thréimhse
12 mhí faoin alt sin, féadfar é a dhiúscairt de réir mar is cuí leis an
údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme a coinníodh an capall, nó leis
an gCeannfort, de réir mar a bheidh, i gcás go mbeidh an t-údarás
sin nó an Ceannfort sin den tuairim—

(a) nach bhfuil rialú leordhóthanach á fheidhmiú ar an gcapall
ag úinéir nó coimeádaí an chapaill chun é a chosc ó dhul
ar seachrán nó ó bheith ina thrúig núise nó ina bhaol do
dhaoine nó do mhaoin, nó

(b) gur dóigh go mbeidh an capall sin in áit phoiblí agus gan
é a bheith—
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(i) faoi rialú leordhóthanach, nó

(ii) in-sainaitheanta, nó sa riocht gur féidir é a
shainaithint de réir mar a cheanglófar le halt 28.

(2) (a) Féadfaidh údarás áitiúil na táillí a shonrú i bhfodhlíthe arb
iad na táillí iad a bheidh le híoc ag úinéir nó coimeádaí
capaill a bheidh á choinneáil laistigh dá limistéar feidhme
agus a bheidh le diúscairt faoin alt seo (lena n-áirítear
táillí i leith an capall sin a choimeád agus i leith é a
iompar ar aon dóigh nó i leith aon seirbhísí tréidliachta
arna soláthar dó).

(b) Féadfaidh údarás áitiúil aon mhéid a bheidh dlite agus ag
dul dó faoin bhfo-alt seo a ghnóthú mar fhiach conartha
shimplí in aon chúirt dlínse inniúla ó aon duine ag a
mbeidh sé iníoctha.

(3) I gcás go mbeartóidh údarás áitiúil nó Ceannfort capall a
dhiúscairt faoin alt seo, déanfaidh an t-údarás nó an Ceannfort, de
réir mar a bheidh, fógra á rá sin a chur ar taispeáint go poiblí san áit
ina mbeidh an capall á choinneáil agus i cibé áiteanna eile (más ann)
is cuí leis nó léi agus cuirfidh sé nó sí fógra i scríbhinn chuig úinéir
nó coimeádaí an chapaill (más eol cá bhfuil sé nó sí agus más féidir
é nó í a fhionnadh go héasca), ina luafar go bhfuil sé beartaithe an
capall a dhiúscairt aon tráth tar éis 5 lá a bheith caite, nó cibé
tréimhse is faide a bheidh luaite san fhógra, ó thráth foilsithe an
fhógra chéadluaite, agus na cúiseanna atá leis an diúscairt
bheartaithe agus cineál na diúscartha sin agus go bhféadfaidh an
t-úinéir nó an coimeádaí uiríll a dhéanamh laistigh den tréimhse sin
(lena n-áirítear uiríll á rá nárbh é nó í úinéir an chapaill úinéir an
chapaill ar aon ócáid roimhe sin nuair a coinníodh é faoi alt 37 le
linn na tréimhse réamhráite 12 mhí) chuig an údarás áitiúil nó chuig
an gCeannfort, de réir mar a bheidh, i gcoinne a bhfuil beartaithe.

(4) I gcás go ndéanfaidh údarás áitiúil nó Ceannfort, tar éis aon
uiríll a bheidh déanta chuige nó chuici faoi fho-alt (3) a bhreithniú,
breith a thabhairt go ndiúscrófar capall faoin alt seo, tabharfaidh an
t-údarás nó an Ceannfort, de réir mar a bheidh, fógra faoin mbreith
d’aon duine a mbeidh uiríll den sórt sin déanta aige nó aici agus
féadfaidh an duine, laistigh de 7 lá ón bhfógra sin, achomharc a
dhéanamh i gcoinne na breithe chuig an mbreitheamh den Chúirt
Dúiche ar ina dhúiche chúirte dúiche nó ina dúiche chúirte dúiche a
bheidh an capall á choinneáil.

(5) Ní bheidh éifeacht le breith go ndiúscrófar capall faoin alt seo
go dtí go mbreithneofar aon uiríll faoi fho-alt (3) agus go mbeidh an
tréimhse a cheadaítear le haghaidh an achomhairc faoi fho-alt (4)
dulta in éag.

(6) I gcás go ndéanfar achomharc faoi fho-alt (4) i gcoinne breithe
go ndiúscrófar capall, beidh an bhreith ar fionraí go dtí go ndéanfar
an t-achomharc a chinneadh nó a tharraingt siar.

(7) Ar an achomharc faoi fho-alt (4) i ndáil le breith ó údarás
áitiúil nó ó Cheannfort go ndiúscrófar capall a éisteacht, féadfaidh an
Chúirt Dúiche an bhreith a dhaingniú nó an t-achomharc a cheadú.

(8) Is breith chríochnaitheach breith ón gCúirt Dúiche ar
achomharc faoi fho-alt (4) ach amháin go mbeidh, le cead ón gCúirt,
ábhar achomhairc ann i gcoinne na breithe chun na hArd-Chúirte ar
cheist shonraithe dlí.
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41.—Más rud é, i ndáil le haon chapall a bheidh á choinneáil faoi
alt 37, i ndiaidh scrúdaithe tréidliachta, gurb é tuairim an tréidlia a
dhéanfaidh an scrúdú go bhfuil an oiread sin de phian nó d’anacair
ar an gcapall nó go bhfuil faillí chomh géar sin déanta ann nó go
bhfuil sé gortaithe nó galraithe chomh mór sin, go mbeadh sé chun
tairbhe do leas an chapaill nó do shábháilteacht, sláinte nó leas
ainmhithe eile nó daoine a bhféadfadh sé baint a bheith aige leo, an
capall a dhíothú go daonnachtúil, féadfaidh an t-údarás áitiúil ar ina
limistéar feidhme a bheidh an capall á choinneáil, nó an Ceannfort,
nó duine arna údarú nó arna húdarú ag an údarás nó ag an
gCeannfort, de réir mar a bheidh, a ordú go ndéanfar an capall a
dhíothú amhlaidh láithreach nó a luaithe is féidir.

42.—(1) Cuirfidh gach údarás áitiúil faoi deara go ndéanfar clár a
bhunú agus a chothabháil de na capaill uile a bheidh urghafa agus
coinnithe ina limistéar feidhme agus a thiocfaidh chun bheith ina
sheilbh.

(2) Cuirfidh gach Ceannfort faoi deara go ndéanfar clár a bhunú
agus a chothabháil de na capaill uile a bheidh urghafa nó coinnithe
ag comhalta den Gharda Síochána a bheidh faoi rialú an
Cheannfoirt sin.

(3) Beidh, ar a laghad, na sonraí seo a leanas i ngach clár arna
chothabháil faoin alt seo, is é sin le rá:

(a) tagairt sainaitheantais,

(b) tuairisc ar an gcapall,

(c) an dáta a urghabhadh nó a coinníodh an capall,

(d) sonraí maidir leis an modh ar a ndéileáiltear leis an
gcapall,

(e) mionsonraí an duine a dhéanann capall a aiséileamh,

(f) sonraí maidir leis an áit ina gcoinnítear an capall.

43.—(1) Aon duine a dhíolfaidh capall, nó a thairgfidh capall a
dhíol, le duine a dhealraíonn a bheith faoi bhun 16 bliana d’aois,
beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(2) San alt seo, folaíonn “a dhíol” agus “a dhíolfaidh” babhtáil,
malartú agus idirbhearta eile lena ndiúscraítear capall ar luach-
chomaoin.

44.—Leasaítear leis seo alt 24 den Acht um Chosaint Ainmhithe
(Leasú), 1965, trí “(seachas capall)” a chur isteach i ndiaidh “ainmhí”
agus tá an t-alt sin arna leasú amhlaidh leagtha amach sa Tábla a
ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

24. Má dhíolann aon duine ainmhí (seachas capall) mar
pheata le duine is dealrach a bheith faoi bhun dhá bhliain déag
d’aois beidh sé ciontach i gcion faoin gCuid seo.
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45.—(1) Maidir le húinéir capaill, coimeádaí capaill nó duine a
mbeidh capall faoina chúram nó faoina cúram nó faoina rialú aige
nó aici agus a cheadóidh go toiliúil nó go meargánta don chapall
duine nó maoin a chur i mbaol nó a bheith ina thrúig díobhála do
dhuine nó damáiste d’aon mhaoin, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(2) Aon duine a chuirfidh faoi deara go toiliúil nó go meargánta
capall do chur duine nó maoin i mbaol nó do dhéanamh díobhála do
dhuine nó damáiste d’aon mhaoin, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

46.—(1) Féadfaidh údarás áitiúil fodhlíthe a dhéanamh maidir le
rialú agus leas capall ina limistéar feidhme go léir nó i gcuid de.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar le fodhlíthe
arna ndéanamh faoin alt seo—

(a) an modh a shonrú ar a mbeidh capall le coimeád faoi rialú
ag duine a mbeidh sé faoina chúram nó faoina cúram nó
faoina rialú aige nó aici in áit phoiblí (lena n-áirítear
margadh nó aonach) nó in áit eile, d’fhonn díobháil nó
núis do dhaoine nó damáiste do mhaoin a chosc,

(b) an modh a shonrú ar a mbeidh, agus na dálaí a shonrú ina
mbeidh, capall le coimeád (lena n-áirítear cóiríocht stábla
don chapall, é a bheathú agus uisce a thabhairt dó) in aon
áit (lena n-áirítear margadh nó aonach),

(c) na bearta a shonrú a bheidh le déanamh ag úinéir nó
coimeádaí capaill chun núis do dhaoine a áitíonn aon
áitreabh atá tadhlach leis an áit ina gcoimeádtar an capall
de ghnáth nó atá i gcomharsanacht na háite sin a chosc.

(3) Aon duine a mhainneoidh aon fhodhlí arna dhéanamh faoin
alt seo a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

47.—(1) Faoi réir fho-alt (2), i gcás gur dóigh le húdarás áitiúil go
bhfuil capaill, nó go bhféadfaidh capaill a bheith, in aon áit nó
limistéar laistigh dá limistéar feidhme, ina dtrúig núise nó baoil do
dhaoine nó ina dtrúig damáiste do mhaoin, féadfaidh sé fodhlíthe a
dhéanamh chun a thoirmeasc ar dhuine capall a bheith aige nó aici,
nó capall a choimeád, a mharcaíocht nó a thiomáint san áit sin nó sa
limistéar sin ag aon tráth nó ag cibé tráthanna a bheidh sonraithe
sna fodhlíthe.

(2) Ní bheidh feidhm ag fodhlíthe a dhéanfar faoin alt seo maidir
le cibé aicme nó aicmí daoine, nó i cibé imthosca, a bheidh sonraithe
sna fodhlíthe.

(3) Aon duine a sháróidh aon fhodhlí a dhéanfar faoin alt seo,
beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(4) Féadfaidh duine údaraithe nó comhalta den Gharda Síochána
a cheangal ar dhuine, a mbeidh cúis ag an duine údaraithe nó ag an
gcomhalta le drochamhras a bheith air nó uirthi maidir leis nó léi go
bhfuil aon fhodhlí arna dhéanamh faoin alt seo á shárú aige nó aici,
an capall a aistriú láithreach as an limistéar lena mbaineann an
toirmeasc.

(5) Aon duine a mhainneoidh, gan leithscéal réasúnach, ceanglas
faoi fho-alt (4) a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion.
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CUID IV

LEASUITHE ILGHNÉITHEACHA AR ACHTACHÁIN EILE
A BHAINEANN LE hAINMHITHE

48.—(1) Leasaítear leis seo alt 1 den Protection of Animals Act,
1911, trí na focail go léir i bhfo-alt (1) (arna leasú le halt 20 den Acht
um Rialú Madraí, 1986) ó “on summary conviction thereof” go dtí
deireadh an fho-ailt a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina
n-ionad:

“(i) on summary conviction, to a fine not exceeding
£1,500, or to imprisonment for a term not
exceeding 6 months or to both, or

(ii) on conviction on indictment, to a fine not
exceeding £10,000, or to imprisonment for a
term not exceeding 2 years or to both.”,

agus tá an fo-alt sin, arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a
ghabhann leis an alt seo.

(2) Aisghairtear leis seo fo-ailt (2) agus (3) d’alt 20 den Acht um
Rialú Madraí, 1986.

AN TÁBLA

(1) If any person—

(a) shall cruelly beat, kick, ill-treat, over-ride, over-drive,
over-load, torture, infuriate, or terrify any animal, or
shall cause or procure, or, being the owner, permit
any animal to be so used, or shall, by wantonly or
unreasonably doing or omitting to do any act, or
causing or procuring the commission or omission of
any act, cause any unnecessary suffering, or, being
the owner, permit any unnecessary suffering to be so
caused to any animal; or

(b) shall convey or carry, or cause or procure, or, being
the owner, permit to be conveyed or carried, any
animal in such manner or position as to cause that
animal any unnecessary suffering; or

(c) shall cause, procure, or assist at the fighting or baiting
of any animal; or shall keep, use, manage, or act or
assist in the management of, any premises or place
for the purpose, or partly for the purpose, of fighting
or baiting any animal, or shall permit any premises
or place to be so kept, managed, or used, or shall
receive, or cause or procure any person to receive,
money for the admission of any person to such
premises or place; or

(d) shall wilfully, without any reasonable cause or excuse,
administer, or cause or procure, or being the owner
permit, such administration of, any poisonous or
injurious drug or substance to any animal, or shall
wilfully, without any reasonable cause or excuse,
cause any such substance to be taken by any
animal; or
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(e) shall subject, or cause or procure, or being the owner
permit, to be subjected, any animal to any operation
which is performed without due care and humanity;
or

(f) being the owner or having charge or control of any
animal shall without reasonable cause or excuse
abandon it, whether permanently or not, in
circumstances likely to cause it unnecessary
suffering, or cause or procure or, being the owner,
permit it to be so abandoned;

such person shall be guilty of an offence of cruelty within the
meaning of this Act and shall be liable—

(i) on summary conviction, to a fine not exceeding
£1,500, or to imprisonment for a term not
exceeding 6 months or to both, or

(ii) on conviction on indictment, to a fine not
exceeding £10,000, or to imprisonment for a
term not exceeding 2 years or to both.

49.—Leasaítear leis seo an tAcht Pónaí (Soláthar agus
Cothabháil), 1935—

(a) in alt 8(2), trí “£1,500” a chur in ionad “£500” (a cuireadh
isteach le halt 7 d’Acht na nAinmhithe, 1985), agus

(b) in alt 9, trí “£1,500” a chur in ionad “£750” (a cuireadh
isteach leis an alt sin 7).

50.—Leasaítear leis seo alt 5 d’Acht na nAinmhithe, 1985—

(a) i bhfo-alt (5), trí “£1,500” a chur in ionad “£500”, agus

(b) i bhfo-alt (6), trí “£1,500” a chur in ionad “£750”.


