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ACHT DO THABHAIRT TUILLEADH ÉIFEACHTA DO
CHREATCHINNEADH AN 13 MEITHEAMH 2002 ÓN
gCOMHAIRLE MAIDIR LEIS AN mBARÁNTAS
GABHÁLA EORPACH AGUS LEIS NA NÓSANNA
IMEACHTA TABHARTHA SUAS IDIR BALLSTÁIT,
AGUS DO THABHAIRT ÉIFEACHT DO CHINNEADH
2207/533/JHA AN 12 MEITHEAMH 2007 ÓN gCOMHAIRLE
MAIDIR LE BUNÚ, OIBRIÚ AGUS ÚSÁID AN DARA
GLÚIN DE CHÓRAS FAISNÉISE SCHENGEN, AGUS
CHUN NA gCRÍOCH SIN AGUS CHUN CRÍOCH EILE DO
LEASÚ AN ACHTA UM BARÁNTAS GABHÁLA
EORPACH 2003, DO LEATHNÚ FHEIDHM NA
nACHTANNA UM CHOSAINT SONRAÍ 1988 AGUS 2003
AGUS DO LEASÚ AN ACHTA UM EISEACHADADH
1965, DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE RIALÁIL
AGUS RIALÚ ARM TINE AGUS ARMLÓIN AGUS,
CHUN NA CRÍCHE SIN AGUS CHUN CRÍOCH EILE, DO
LEASÚ ACHTANNA NA nARM TINE 1925 GO 2007, DO
LEASÚ ACHTACHÁN ÁIRITHE EILE AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[21 Iúil, 2009]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht um Cheartas Coiriúil (Forálacha
Ilghnéitheacha) 2009 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar Achtanna na nArm Tine 1925 go 2009 a ghairm
d’Achtanna na nArm Tine 1925 go 2007 agus de Chuid 4 le chéile
agus forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.

(3) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
cheapfaidh an tAire, le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi
threoir aon chríche nó forála áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla
a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha
éagsúla.

5
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Léiriú.
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Leasú ar alt 2
d’Acht 2003.
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2.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1857” an Summary Jurisdiction Act 1857;

ciallaíonn “Acht 1964” Acht na nArm Tine 1964;

ciallaíonn “Acht 1990” Acht na nArm Tine agus na nArm
Ionsaitheach 1990;

ciallaíonn “Acht 2000” Acht na nArm Tine (Deimhnithe Airm Tine
do Neamhchónaitheoirí) 2000;

ciallaíonn “Acht 2001” an tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta
Gadaíochta agus Calaoise) 2001;

ciallaíonn “Acht 2003” an tAcht um Barántas Gabhála Eorpach
2003;

ciallaíonn “Acht 2006” an tAcht um Cheartas Coiriúil 2006;

ciallaíonn “Achtanna na nArm Tine” Achtanna na nArm Tine 1925
go 2007;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus
Athchóirithe Dlí;

ciallaíonn “Príomh-Acht” Acht na nArm Teine 1925.

3.—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 2

Leasuithe ar an Acht um Barántas Gabhála Eorpach 2003

4.—Leasaítear leis seo alt 2 d’Acht 2003 i bhfo-alt (1)—

(a) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “Acht 2001”:

“ciallaíonn ‘foláireamh’ foláireamh a thaifeadtar i gCóras Faisnéise
Schengen chun an duine atá ainmnithe ann a ghabháil agus a
thabhairt suas, ar scór barántais gabhála Eorpaigh,”,

(b) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “Údarás Lárnach sa Stát”:

“ciallaíonn ‘Cinneadh ón gComhairle’ Cinneadh 2007/533/JHA an 12
Meitheamh 2007 ón gComhairle maidir le bunú, oibriú agus úsáid an
dara glúin de Chóras Faisnéise Schengen;”,

(c) tríd an míniú ar “cóip mhacasamhla” a scriosadh, agus

(d) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar ‘Aire’:

“ciallaíonn ‘Coinbhinsiún Schengen’ an Coinbhinsiún lena gcuirtear
i bhfeidhm Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 idir rialtais
Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na
Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a
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gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a rinneadh i
Schengen an 19 Meitheamh 1990, agus folaíonn sé aon leasú nó
modhnú ar an gCoinbhinsiún sin cibé acu roimh an Acht seo a rith
nó dá éis sin ach ní fholaíonn sé an Cinneadh ón gComhairle;

ciallaíonn ‘Córas Faisnéise Schengen’ an córas dá dtagraítear i
dTeideal IV de Choinbhinsiún Schengen nó, de réir mar is cuí, an
córas a bunaíodh faoi Chaibidil 1 den Chinneadh ón gComhairle;”.

5.—Leasaítear leis seo alt 4 d’Acht 2003—

(a) i bhfo-alt (1), trí ‘Beidh’ a chur in ionad “(1) Faoi réir fho-
ailt (2) agus (3), beidh”, agus

(b) trí fho-ailt (2) agus (3) a scriosadh.

6.—Leasaítear leis seo alt 10 (arna chur isteach le halt 71 den Acht
um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2005) d’Acht
2003—

(a) trí na focail “go cuí” a scriosadh,

(b) i mír (c), trí “sa stát sin” a chur isteach i ndiaidh “i gcion”,

(c) i mír (d)—

(i) trí “sa stát sin” a chur isteach i ndiaidh “nó
coinneála”, agus

(ii) trí na focail seo a leanas a scriosadh:

“agus a theith ón stát eisiúna—

(i) sular thosaigh sé nó sí ar an bpianbhreith sin
a chur isteach, nó

(ii) sula raibh an phianbhreith sin curtha isteach
aige nó aici”.

7.—Leasaítear leis seo alt 11 (arna leasú le halt 72 den Acht um
Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2005) d’Acht
2003—

(a) i bhfo-alt (1A) trí “maidir le ceann de na cionta lena
mbaineann an barántas gabhála Eorpach” a chur in ionad
“maidir leis an gcion” i mír (e),

(b) i bhfo-alt (2), trí “(1A)” a chur in ionad “(1)” sa dara háit
a bhfuil sé, agus

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

“(2A) Maidir le haon chuid den fhaisnéis dá dtagraítear
i bhfo-alt (1A) (a cuireadh isteach le halt 72(a) den Acht
um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2005),
más rud é nach ndéantar í a shonrú sa bharántas gabhála
Eorpach, féadfar í a shonrú i ndoiciméad ar leithligh.”.

8.—Leasaítear leis seo alt 12 (arna leasú le halt 73 den Acht um
Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2005) d’Acht 2003—
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d’Acht 2003.
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d’Acht 2003.

Leasuithe ar alt 11
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(a) i bhfo-alt (3)—

(i) trí “nó aon doiciméad eile a bheidh le tarchur chun
críocha an Achta seo” a chur isteach i ndiaidh “faoin
Acht seo”, agus

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

“(b) ar aon mhodh ar ar féidir taifead scríofa a
tháirgeadh faoi dhálaí inar féidir leis an
Údarás Lárnach sa Stát fíre an doiciméid
a shuíomh.”,

(b) trí fho-ailt (4), (5) agus (6) a scriosadh,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (7):

“(7) Chun críocha an Achta seo, maidir le doiciméad,
measfar gur cóip dhílis é de dhoiciméad bunaidh má tá sé
deimhnithe a bheith ina chóip dhílis den doiciméad
bunaidh—

(a) ag an údarás breithiúnach eisiúna, nó

(b) ag oifigeach d’údarás lárnach an stáit eisiúna.”,

agus

(d) i bhfo-alt (9), trí na focail “cóip mhacasamhla nó” a
scriosadh.

9.—Leasaítear leis seo alt 13 d’Acht 2003—

(a) i bhfo-alt (1), trí na focail “cóip mhacasamhla nó” a
scriosadh,

(b) i bhfo-alt (2), trí mhír (b) a scriosadh, agus

(c) i bhfo-alt (3), trí na focail “an chóip mhacasamhla den
bharántas nó” agus “, an chóip mhacasamhla” a
scriosadh.

10.—Leasaítear alt 14 d’Acht 2003 tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad an ailt sin:

“Duine a
ghabháil gan
bharántas chun
é nó í a
thabhairt suas.

14.(1) Féadfaidh comhalta den Gharda
Síochána aon duine a ghabháil gan bharántas is
duine a gcreideann an comhalta, ar fhorais
réasúnacha, gur duine é nó í atá ainmnithe i
bhfoláireamh.

(2) Aon duine a ghabhfar faoin alt seo, cuirfear
in iúl dó nó di i ngnáthchaint, ar é nó í a ghabháil,
cén chúis ar gabhadh é nó í agus go bhfuil an ceart
aige nó aici—

(a) go bhfaigheadh sé nó sí, nó go
soláthrófaí dó nó di, comhairle agus
ionadaíocht ghairmiúil dhlí, agus
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(b) más cuí, go bhfaigheadh sé nó sí, nó go
soláthrófaí dó nó di, seirbhísí
ateangaire.

(3) Aon duine a ghabhfar faoin alt seo, déanfar,
a luaithe is féidir tar éis é nó í a ghabháil—

(a) cóip den fholáireamh a thabhairt dó nó
di, agus

(b) é nó í a thabhairt os comhair na hArd-
Chúirte, agus déanfaidh an chúirt sin,
más deimhin léi gurb é nó í an duine
atá ainmnithe san fholáireamh—

(i) a chur in iúl don duine go bhfuil an
ceart aige nó aici—

(I) go bhfaigheadh sé nó sí, nó go
soláthrófaí dó nó di,
comhairle agus ionadaíocht
ghairmiúil dhlí, agus

(II) más cuí, go bhfaigheadh sé nó
sí, nó go soláthrófaí dó nó di,
seirbhísí ateangaire.

agus

(ii) an duine a athchur faoi choimeád
nó, de rogha na cúirte, faoi
bhannaí go ceann tréimhse nach
faide ná 14 lá (agus, chun na
críche sin, beidh ag an Ard-Chúirt
na cumhachtaí céanna i ndáil le
hathchur a bheadh aici dá
dtabharfaí an duine os a comhair
agus é nó í cúisithe i gcion
indíotáilte) chun go dtabharfar ar
aird don Ard-Chúirt an barántas
gabhála Eorpach ar iontráladh an
foláireamh ar a scór.

(4) Más rud é, maidir le duine a athchuirtear
faoi choimeád nó faoi bhannaí faoi fho-alt (3), go
dtarchuirfear barántas gabhála Eorpach chuig an
Údarás Lárnach sa Stát de bhun alt 12—

(a) tabharfar an duine sin os comhair na
hArd-Chúirte a luaithe is féidir,

(b) tabharfar an barántas gabhála Eorpach
ar aird don Ard-Chúirt,

(c) tabharfar cóip don duine sin, agus

(d) déanfaidh an Ard-Chúirt, más deimhin
léi gur comhlíonadh forálacha an
Achta seo agus gurb é nó í an duine
atá os a comhair an duine ar ina leith a
eisíodh an barántas gabhála Eorpach—

9
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Leasuithe ar alt 15
d’Acht 2003.
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(i) a chur in iúl don duine go bhfuil an
ceart aige nó aici toiliú dá
thabhairt suas nó dá tabhairt suas
chun an stáit eisiúna faoi alt 15,
agus

(ii) mura bhfeidhmeoidh an duine a
cheart nó a ceart chun toiliú faoi
mhír (i)—

(I) an duine a athchur faoi
choimeád nó faoi bhannaí
(agus, chun na críche sin,
beidh na cumhachtaí céanna
ag an Ard-Chúirt i ndáil le
hathchur a bheadh aici dá
dtabharfaí an duine os a
comhair agus é nó í cúisithe i
gcion indíotáilte), agus

(II) dáta laistigh den tréimhse 21 lá
díreach ina dhiaidh sin a
shocrú chun críocha alt 16.

(5) Más rud é, maidir le duine a athchuirfear
faoi choimeád nó faoi bhannaí faoi fho-alt (3),
nach dtugtar an barántas Eorpach ar aird ar an
dáta atá socraithe ag an gCúirt chun na críche
faoin bhfo-alt sin, scaoilfear an duine saor ó
choimeád.”.

11.—Leasaítear leis seo alt 15 (arna leasú le halt 75 den Acht um
Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2005)—

(a) i bhfo-alt (1)(a), trí na focail “cóip mhacasamhla nó” a
scriosadh,

(b) i bhfo-alt (2)(a), trí “cóip dhílis” a chur in ionad
“cóipeanna macasamhla nó dílse”,

(c) tríd an bhfo-alt nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (3):

“(3A) Achomharc i gcoinne ordaithe faoin alt seo nó i
gcoinne breithe gan ordú den sórt sin a dhéanamh, féadfar
é a thionscnamh sa Chúirt Uachtarach sa chás, agus sa
chás sin go heisiach, go ndeimhneoidh an Ard-Chúirt go
bhfuil ponc dlí a ngabhann tábhacht phoiblí eisceachtúil
leis i gceist san ordú nó sa bhreith agus gurb inmhianaithe
ar mhaithe le leas an phobail achomharc a dhéanamh chun
na Cúirte Uachtaraí.”,

(d) i bhfo-alt (5), trí “, fo-alt (7)” a chur isteach i ndiaidh “fo-
alt (6)”,

(e) tríd an méid seo a leanas a chur isteach in ionad fho-alt (6):

“(6) Más rud é—

(a) go ndéanfaidh duine achomharc i gcoinne
ordaithe a rinneadh faoin alt seo, nó
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(b) go ndéanfaidh duine gearán faoi Airteagal
40.4.2 den Bhunreacht,

ní thabharfar suas don stát eisiúna é nó í le linn
d’imeachtaí a bhaineann leis an achomharc nó leis an
ngearán a bheith ar feitheamh.”,

(f) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (7):

“(7) I gcás nach ndéantar duine (lena mbaineann ordú
atá i bhfeidhm de thuras na huaire faoin alt seo) a
thabhairt suas don stát eisiúna laistigh den tréimhse
iomchuí a shonraítear i bhfo-alt (5) agus nach
dtoirmisctear an tabhairt suas de bharr fho-alt (6),
féadfaidh an Ard-Chúirt an duine a athchur faoi choimeád
nó faoi bhannaí go ceann cibé tréimhse breise is gá chun
an tabhairt suas a chur i gcrích, mura rud é go measann sí
go mbeadh sé éagórach nó leatromach déanamh
amhlaidh.”,

agus

(g) tríd an méid seo a leanas chur in ionad fho-alt (9):

“(9) I gcás go dtaiscfidh duine achomharc de bhun fho-
alt (3A), féadfaidh an Ard-Chúirt an duine a athchur faoi
choimeád nó faoi bhannaí go dtí go n-éistfear an t-
achomharc agus, chun na críche sin, beidh na cumhachtaí
céanna ag an Ard-Chúirt i ndáil le hathchur a bheadh aici
dá dtabharfaí an duine os a comhair agus é nó í cúisithe i
gcion indíotáilte.”.

12.—Leasaítear leis seo alt 16 (arna leasú le halt 76 den Acht um
Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2005) d’Acht 2003—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) trí na focail “nó go mbeidh a thoiliú nó a toiliú
tarraingthe siar aige nó aici faoi alt 15(9)” a
scriosadh, agus

(ii) trí na focail “mhacasamhla nó” a scriosadh as mír (b)
agus” macasamhla nó” a scriosadh as mír (c),

(b) i bhfo-alt (2)—

(i) trí “nó go mbeidh a thoiliú nó a toiliú tarraingthe siar
aige nó aici faoi alt 15(9)” a scriosadh, agus

(ii) i mír (a) den fho-alt sin, trí “macasamhla nó” a
scriosadh,

(c) i bhfo-alt (5), trí “, fo-alt (7)” a chur isteach i ndiaidh “fo-
alt (6)”,

(d) tríd an méid seo a leanas a chur isteach in ionad fho-alt (6):

“(6) Más rud é—

(a) go ndéanfaidh duine achomharc i gcoinne
ordaithe arna dhéanamh faoin alt seo, nó
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(b) go ndéanfaidh duine gearán faoi Airteagal
40.4.2 den Bhunreacht,

ní thabharfar suas don stát eisiúna é nó í le linn
d’imeachtaí a bhainfidh leis an achomharc nó leis an
ngearán a bheith ar feitheamh.”,

(e) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (7):

“(7) I gcás nach ndéantar duine (lena mbaineann ordú
atá i bhfeidhm de thuras na huaire faoin alt seo) a
thabhairt suas don stát eisiúna laistigh den tréimhse
iomchuí a shonraítear i bhfo-alt (5) agus nach
dtoirmisctear an tabhairt suas de bharr fho-alt (6),
féadfaidh an Ard-Chúirt an duine a athchur faoi choimeád
nó faoi bhannaí go ceann cibé tréimhse breise is gá chun
an tabhairt suas a chur i gcrích, mura rud é go measann sí
go mbeadh sé éagórach nó leatromach déanamh
amhlaidh.”,

(f) i bhfo-alt (12), trí “ach amháin i gcás, agus sa chás sin go
heisiach, go ndeimhneoidh an Ard-Chúirt go bhfuil ponc
dlí a ngabhann tábhacht phoiblí eisceachtúil leis i gceist
leis an ordú nó leis an mbreith agus gurb inmhianaithe ar
mhaithe le leas an phobail achomharc a dhéanamh chun
na Cúirte Uachtaraí.” a chur in ionad “ach amháin ar
phonc dlí.”,

(g) tríd an bhfo-alt nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (12):

“(13) I gcás go dtaiscfidh duine achomharc de bhun
fho-alt (12), féadfaidh an Ard-Chúirt an duine a athchur
faoi choimeád nó faoi bhannaí go dtí go n-éistfear an t-
achomharc agus, chun na críche sin, beidh na cumhachtaí
céanna ag an Ard-Chúirt i ndáil le hathchur a bheadh aici
dá dtabharfaí an duine os a comhair agus é nó í cúisithe i
gcion indíotáilte.”.

13.—Leasaítear leis seo alt 18 (arna leasú le halt 77 den Acht um
Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2005) d’Acht 2003—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Más rud é, maidir le duine lena mbaineann ordú
faoi alt 15 nó 16—

(a) go bhfuil imeachtaí á saothrú ina choinne nó ina
coinne i leith ciona sa Stát, nó

(b) (i) gur gearradh téarma príosúnachta air nó
uirthi i leith ciona inar ciontaíodh é nó í
sa Stát, agus

(ii) go gceanglaítear air nó uirthi an téarma
príosúnachta sin go léir nó cuid de a chur
isteach,

féadfaidh an Ard-Chúirt, faoi réir alt 19, a ordú
go gcuirfear tabhairt suas an duine sin don stát
eisiúna siar—
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(I) i gcás duine a bhfuil imeachtaí á saothrú ina
choinne nó ina coinne i leith ciona, go dtí
an dáta a chinnfear na himeachtaí sin go
críochnaitheach (i gcás nach gceanglaítear
air nó uirthi téarma príosúnachta a chur
isteach), nó

(II) i gcás duine ar a gceanglaítear téarma
príosúnachta go léir nó cuid de a chur
isteach, go dtí an dáta nach gceanglófar air
nó uirthi a thuilleadh aon chuid den
téarma príosúnachta sin a chur isteach.”,

agus

(b) i bhfo-alt (4), trí “i bhfo-alt (3)(b)(I) nó (II)” a chur in
ionad “i bhfo-alt (3)(i) nó (ii)”.

14.—Leasaítear leis seo alt 20 d’Acht 2003 i bhfo-alt (3) trí
“dearbhú, dearbhasc, fianú” a chur isteach i ndiaidh
“mionscríbhinn”.

15.—Leasaítear leis seo alt 29 d’Acht 2003 trí “nár eisigh an stát
eisiúna céanna ceachtar acu nó, de réir mar a bheidh, iad go léir”
a scriosadh.

16.—Leasaítear leis seo alt 33 d’Acht 2003—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1)(a):

(1) Féadfaidh cúirt, ar iarratas arna dhéanamh ag an
Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí nó thar a cheann nó thar a
ceann, barántas gabhála Eorpach a eisiúint i leith duine i
gcás gur deimhin léi—

(a) gur eisíodh barántas baile chun an duine sin a
ghabháil ach nár forghníomhaíodh é, agus

(b) gur féidir nach bhfuil an duine sa Stát, agus”,

(b) i bhfo-alt (1)(b)(i), trí “nó coinneála” a chur isteach i
ndiaidh “príosúnachta”,

(c) i bhfo-alt (1)(b)(ii), trí “nó coinneála” a chur isteach i
ndiaidh “príosúnachta” gach áit a bhfuil sé, agus

(d) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(1):

“(1A) I gcás go n-eiseoidh cúirt barántas gabhála
Eorpach i leith duine faoin alt seo, measfar gur iarraidh ón
gcúirt ar fholáireamh agus ar chóip den bharántas gabhála
Eorpach i leith an duine sin a iontráil an eisiúint sin.

(1B) Chun críocha fho-alt (1), i gcás go ndeir comhalta
den Gharda Síochána nach ísle céim ná Sáirsint go
gcreideann sé nó sí go mb’fhéidir nach bhfuil duine sa Stát,
tá an ráiteas inghlactha mar fhianaise go mb’fhéidir nach
bhfuil an duine sa Stát.”.
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17.—Leasaítear leis seo alt 38 d’Acht 2003 i bhfo-alt (1)(b) trí “nó
gur cion é arb éard atá ann iompar a bheidh sonraithe sa mhír,”
a scriosadh.

18.—Leasaítear leis seo Acht 2003 in alt 34 trí “Féadfaidh” a chur
in ionad “Déanfaidh”.

19.—Leasaítear leis seo Acht 2003 trí alt 40 a scriosadh.

20.—Leasaítear leis seo Acht 2003—

(a) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 45:

“Daoine a
chiontófar in
absentia.

45.—Ní thabharfar suas duine faoin Acht
seo más rud é—

(a) nach raibh sé nó sí i láthair nuair
a triaileadh é nó í i leith an
chiona agus nuair a ciontaíodh
é nó í sa chion atá sonraithe sa
bharántas gabhála Eorpach,
agus

(b) (i) nár tugadh fógra dó nó di i
dtaobh cén t-am a thriailfí,
agus cén áit a dtriailfí, é nó
í i leith an chiona, nó

(ii) nár ceadaíodh dó nó di a
bheith i láthair ag an triail i
leith an chiona lena
mbaineann,

mura rud é go dtabharfaidh an
t-údarás breithiúnach eisiúna
gealltanas i scríbhinn go
ndéanfar, ar an duine a
thabhairt suas—

(I) é nó í a atriail i leith an
chiona sin nó deis ar atriail
a thabhairt dó nó di i leith
an chiona sin,

(II) fógra a thabhairt dó nó di i
dtaobh cén t-am a bheidh,
agus cén áit a mbeidh, aon
atriail i leith an chiona lena
mbaineann ann, agus

(III) cead a thabhairt dó nó di a
bheith i láthair nuair a
bheidh aon atriail den sórt
sin ann.”,

agus

(b) trí na hailt nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 45:
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“Nósanna
imeachta
sainaitheantais.

45A.—(1) I gcás go ngabhfaidh
comhalta den Gharda Síochána duine faoi
aon chumhacht a thugtar leis an Acht seo,
féadfaidh an comhalta den Gharda
Síochána, chun cabhrú lena chéannacht nó
lena céannacht a fhíorú nó a fhionnadh
chun críche imeachtaí faoin Acht seo agus
ní chun críche ar bith eile—

(a) a mhéarlorg nó a méarlorg a
thógáil, nó a chur faoi deara é
a thógáil,

(b) lorg a dhearnan nó lorg a
dearnan a thógáil, nó a chur faoi
deara é a thógáil,

(c) é nó í a ghrianghrafadh nó a chur
faoi deara é nó í a
ghrianghrafadh.

(2) I gcás go gcailltear nó go
ndamáistítear méarlorg, lorg dearnan nó
grianghraf a tógadh de bhun fho-alt (1), nó
go bhfuil sé mí-oiriúnach ar shlí eile lena
úsáid chun na críche dá dtagraítear san fho-
alt sin, féadfar é a thógáil uair amháin eile
nó níos mó.

(3) Ní fheidhmeofar na cumhachtaí a
thugtar le fo-alt (1) ach amháin ar údarás ó
chomhalta den Gharda Síochána nach ísle
céim ná cigire.

(4) Féadfaidh comhalta den Gharda
Síochána, i gcás go mainníonn nó go
ndiúltaíonn duine cead a thabhairt a
mhéarlorg nó a méarlorg, lorg a dhearnan
nó lorg a dearnan nó grianghraf de nó di a
thógáil de bhun fho-alt (1), cibé forneart a
cheapfaidh sé nó sí le réasún is gá a úsáid
chun an méarlorg, an lorg dearnan nó an
grianghraf a thógáil nó a chur faoi deara an
grianghraf a thógáil.

(5) (a) Ní fheidhmeofar na cumhachtaí a
thugtar le fo-alt (4) ach amháin
ar údarás ó chomhalta den
Gharda Síochána nach ísle céim
ná ceannfort.

(b) Féadfar údarú de bhun mhír (a)
a thabhairt ó bhéal nó i
scríbhinn agus más ó bhéal a
thugtar é daingneofar i
scríbhinn é a luaithe is indéanta.

(6) I gcás go bhfuil ar intinn ag comhalta
den Gharda Síochána cumhacht a thugtar
le fo-alt (4) a fheidhmiú, cuirfidh sé nó sí in
iúl don duine—

15

Cd.2 A.20



Cd.2 A.20

16

[Uimh. 28.] [2009.]An tAcht um Cheartas Coiriúil
(Forálacha Ilghnéitheacha) 2009.

(a) go bhfuil sé sin ar intinn aige nó
aici, agus

(b) gur tugadh údarú déanamh
amhlaidh de bhun fho-alt (5)(a).

(7) Gach méarlorg, gach lorg dearnan
agus gach grianghraf a thógfar de bhun fho-
alt (4), déanfar é a thógáil i láthair
comhalta den Gharda Síochána nach ísle
céim ná cigire.

(8) Déanfar tógáil gach méarloirg, loirg
dearnan agus grianghraif de bhun fho-alt
(4) a fhístaifeadadh.

(9) Déanfar gach méarlorg, gach lorg
dearnan agus gach grianghraf de dhuine a
thógfar de bhun cumhachta a thugtar leis
an alt seo agus gach cóip díobh agus taifead
orthu a dhíothú laistigh den tréimhse 12
mhí ó dháta tógála an mhéarloirg, an loirg
dearnan nó an ghrianghraif, de réir mar a
bheidh, nó ar imeachtaí faoin Acht seo i
ndáil leis an duine a bheith críochnaithe,
cibé acu is déanaí a tharlóidh.

(10) Beidh duine a bhacann comhalta
den Gharda Síochána i bhfeidhmiú na
gcumhachtaí faoin alt seo ciontach i gcion
agus dlífear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil nach mó ná \5,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná
12 mhí nó iad araon a chur air nó uirthi.

(11) I gcás go dtarchuirfidh údarás
breithiúnach eisiúna méarlorg, lorg dearnan
nó grianghraf de dhuine lena mbaineann
barántas gabhála Eorpach, nó go
dtarchuirfear é thar a cheann, glacfar an
méarlorg, an lorg dearnan nó an grianghraf
sin i bhfianaise gan a thuilleadh cruthúnais.

Daoine a
aistriú go dtí
stát ónar
tugadh suas
iad.

45B.—(1) Más rud é, maidir le
náisiúnach nó le cónaitheoir de chuid stáit
eile óna dtugtar suas é nó í—

(a) go dtugtar suas don Stát é nó í de
bhun barántais gabhála
Eorpaigh d’fhonn é nó í a
ionchúiseamh sa Stát, agus

(b) go dtugtar suas é nó í, faoi réir
an choinníll go ndéanfar, tar éis
é nó í ionchúiseamh amhlaidh, é
nó í a chur ar ais go dtí an stát
eile sin má thoilíonn sé nó sí
amhlaidh chun aon
phianbhreith choimeádta nó
ordú coinneála a forchuireadh
air nó uirthi sa Stát a chur
isteach,
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déanfaidh an tAire, tar éis na himeachtaí a
chinneadh go críochnaitheach agus má
thoilíonn an duine, barántas a eisiúint chun
an duine a aistriú ón Stát go dtí an stát eile
sin chun aon phianbhreith choimeádta nó
ordú coinneála a forchuireadh amhlaidh a
chur isteach ansin.

(2) Údarófar le barántas a eiseofar faoi
fho-alt (1)—

(a) an duine a thabhairt go dtí áit in
aon chuid den Stát agus é nó í a
sheachadadh in áit imeachta as
an Stát i gcoimeád duine a
bheidh údaraithe ag an stát eile
chun an duine a ghlacadh, le
haghaidh é nó í a thabhairt go
dtí an stát eile lena mbaineann,
agus an duine a choinneáil faoi
choimeád go dtí go ndéanfar an
seachadadh, agus

(b) an duine lena mbaineann a
aistriú ón Stát, ag an duine a
seachadfar é nó í chuige nó
chuici.

(3) I gcás go bhfuil barántas eisithe i
leith duine faoin alt seo, measfar an duine
a bheith faoi choimeád dlíthiúil aon tráth a
bheidh sé nó sí á thabhairt nó á tabhairt
faoin mbarántas chuig aon áit nó as aon áit
nó a bheidh sé nó sí á choinneáil nó á
coinneáil faoi choimeád faoin mbarántas
agus, má éalaíonn an duine nó má tá sé nó
sí ar a shaoirse nó ar a saoirse go
neamhdhleathach, dlífear é nó í a
athghabháil ar an modh céanna le haon
duine a éalaíonn as coimeád dleathach.

(4) Féadfaidh an tAire aon duine a
ainmniú mar dhuine atá údaraithe de thuras
na huaire chun an duine lena mbaineann a
thabhairt chuig aon áit nó as aon áit faoin
mbarántas nó chun an duine a choinneáil
faoi choimeád faoin mbarántas.

(5) Duine atá údaraithe de bhun fho-alt
(4) chun an duine lena mbaineann a
thabhairt chuig aon áit nó as aon áit nó
chun an duine a choinneáil faoi choimeád,
beidh na cumhachtaí, an t-údarás, an
chosaint agus na pribhléidí go léir aige nó
aici, le linn an duine a thabhairt nó a
choinneáil amhlaidh, a bheadh ag comhalta
den Gharda Síochána.

(6) Maidir leis an ordú a gceanglaítear
dá bhua duine a choinneáil an tráth a
eisítear barántas ina leith faoin alt seo,
leanfaidh sé d’éifeacht a bheith leis tar éis
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é nó í a aistriú ón Stát ionas go mbeidh
feidhm aige maidir leis nó léi má tá sé nó sí
sa Stát arís aon tráth atá sé nó sí le
coinneáil nó a fhéadfar é nó í a choinneáil
faoin ordú sin.

Fabhtanna
teicniúla in
iarratais ar
thabhairt suas.

45C.—(1) Faoi réir fho-alt (2), ní
dhiúltófar iarratas ar dhuine a thabhairt
suas faoi alt 16 ar na forais seo a leanas—

(a) locht ó thaobh substainte nó
foirme de sa bharántas gabhála
Eorpach nó in aon doiciméad
atá ina theannta, agus is foras
don iarratas, nó mionsonra
neamhshubstaintiúil a bheith
fágtha ar lár sa chéanna,

(b) aon difear idir aon doiciméad
den sórt sin agus an fhianaise a
thugtar ar aird ar thaobh an
iarratasóra le linn an t-iarratas a
éisteacht, nó

(c) mainneachtain, maidir le haon
fhoráil den Acht seo, an fhoráil
a chomhlíonadh i gcás gur
deimhin leis an gCúirt gur
mainneachtain de chineál
teicniúil an mhainneachtain sin
agus nach gcuireann sí isteach
ar thuillteanais an iarratais.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i gcás
gur deimhin leis an gCúirt go ndéanfaí
éagóir don fhreagróir dá dheasca sin.”.

CUID 3

Córas Faisnéise Schengen

21.—(1) Sa Chuid seo—

Ciallaíonn “Cinneadh ón gComhairle” Cinneadh 2207/533/JHA an
12 Meitheamh 2007 ón gComhairle maidir le bunú, oibriú agus úsáid
an dara glúin de Chóras Faisnéise Schengen;

ciallaíonn “Coinbhinsiún Schengen” an Coinbhinsiún lena gcuirtear
i ngníomh Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 idir rialtais
Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na
Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a
gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a rinneadh i
Schengen an 19 Meitheamh 1990, agus folaíonn sé aon leasú nó
modhnú ar an gCoinbhinsiún sin cibé acu roimh an Acht seo a rith
nó dá éis ach ní fholaíonn sé an Cinneadh ón gComhairle.

(2) Focal nó abairt a úsáidtear sa Chuid seo agus a úsáidtear
freisin sa Chinneadh ón gComhairle nó i gCoinbhinsiún Schengen,
beidh an bhrí chéanna leis nó léi sa Chuid seo atá sa Chinneadh ón
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gComhairle nó, de réir mar a bheith, i gCoinbhinsiún Schengen,
mura léir a mhalairt a bheith ar intinn.

22.—(1) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána, oifigeach
custam agus máil nó aon duine eile nó aon chatagóir eile daoine de
thuairisc a shonraítear in ordú arna dhéanamh ag an Aire faoin alt
seo faisnéis a sholáthar agus a fháil chun críocha fheidhmiú an
Chinnidh ón gComhairle nó Choinbhinsiún Schengen.

(2) Féadfaidh an tAire ordú a dhéanamh lena n-ainmneofar aon
duine nó aon chatagóir daoine de thuairisc a shonraítear san ordú
mar dhuine a fhéadfaidh faisnéis a sholáthar agus a fháil chun críocha
fheidhmiú an Chinnidh ón gComhairle nó Choinbhinsiún Schengen.

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

23.—(1) Déantar leis seo an Coimisinéir Cosanta Sonraí a
ainmniú mar an t-údarás maoirseachta náisiúnta chun críocha
Airteagal 60 den Chinneadh ón gComhairle agus Airteagal 114 de
Choinbhinsiún Schengen.

(2) Beidh feidhm ag na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus
2003 agus beidh éifeacht leo maille le haon mhodhnú is gá maidir le
sonraí pearsanta a bhailiú, a phróiseáil, a choimeád, a úsáid agus
a nochtadh chun críocha oibriú an Chinnidh ón gComhairle agus
Choinbhinsiún Schengen.

24.—Leasaítear alt 27 (arna leasú le hailt 6(b) agus 8 den Acht um
Eiseachadadh (Leasú) 1994 agus le hailt 5 agus 20(d) den Acht um
Eiseachadadh (Coinbhinsiúin an Aontais Eorpaigh) 2001)—

(a) trí na fo-ailt nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (3):

“(3A) Chun críocha an ailt seo, measfar foláireamh a
bheith ina iarraidh ar an duine a ainmnítear san
fholáireamh a ghabháil go sealadach agus ní bheidh
feidhm ag forálacha fho-alt (2) den alt seo.

(3B) (a) Beidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí ina
údarás breithiúnach nó ina húdarás
breithiúnach chun a iarraidh go n-iontrálfar
foláireamh san SIS chun an duine a ainmnítear
ann a ghabháil agus a eiseachadadh.

(b) Measfar eisiúint iarrata ón Stiúrthóir
Ionchúiseamh Poiblí ar eiseachadadh a bheith
ina hiarraidh ón Stiúrthóir Ionchúiseamh
Poiblí ar fholáireamh a iontráil san SIS chun
an duine a ainmnítear ann a ghabháil agus a
eiseachadadh.”,

agus
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(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (11):

“(12) San alt seo—

ciallaíonn ‘foláireamh’ foláireamh a iontráiltear san SIS
chun an duine a ainmnítear ann a ghabháil agus a
eiseachadadh, ar scór barántais eiseachadta;

ciallaíonn ‘Cinneadh ón gComhairle’ Cinneadh
2007/533/JHA an 12 Meitheamh 2007 ón gComhairle
maidir le bunú, oibriú agus úsáid an dara glúin de chóras
faisnéise Schengen;

ciallaíonn ‘Coinbhinsiún Schengen’ an Coinbhinsiún lena
gcuirtear i ngníomh Comhaontú Schengen an 14
Meitheamh 1985 idir rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch
Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus
Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a
gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a rinneadh
i Schengen an 19 Meitheamh 1990, agus folaíonn sé aon
leasú nó aon mhodhnú ar an gCoinbhinsiún sin cibé acu
roimh an Acht seo a rith nó dá éis ach ní fholaíonn sé an
Cinneadh ón gComhairle;

ciallaíonn ‘SIS’ an córas dá dtagraítear i dTeideal IV de
Choinbhinsiún Schengen nó, de réir mar is cuí, an córas
arna bhunú faoi Chaibidil 1 den Chinneadh ón
gComhairle.”.

CUID 4

Leasú ar Achtanna na nArm Tine

25.—Leasaítear alt 1 den Phríomh-Acht—

(a) sa mhíniú ar “arm tine” i bhfo-alt (1) (arna ionadú le halt
26 d’Acht 2006) trí “nó faoi mhír (h)” a chur isteach i
ndiaidh “na míreanna sin roimhe seo” i mír (f), agus

(b) trí na mínithe seo a leanas a chur leis i ndiaidh an mhínithe
ar “fuinneamh béil”:

“ciallaíonn ‘armlón toirmiscthe’ armlón a ndearbhaítear ina leith le
hordú faoi alt 2C den Acht seo gur armlón toirmiscthe é;

ciallaíonn ‘arm tine toirmiscthe’ arm tine a ndearbhaítear ina leith le
hordú faoi alt 2C den Acht seo gur arm tine toirmiscthe é.”.

26.—Leasaítear alt 2 (arna leasú le hAcht 1964, le hAcht na nArm
Tine (Promhadh) 1968, le hAcht na nArm Tine 1971, le hAcht 2006
agus leis an Acht um Cheartas Coiriúil 2007) den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (4), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad
mhír (g):

“(g) seilbh, úsáid nó iompar airm tine, de réir bhrí
mhír (h) d’alt 1, nó armlóin ina chomhair sin
chun é a úsáid mar ghunna tosaithe nó mar
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ghunna scaoilte armlóin neamhphiléartha ag
duine arna údarú nó arna húdarú chuige sin
faoin alt seo,”,

agus

(b) i bhfo-alt (6), trí “(d),” a scriosadh.

27.—Cuirtear an t-alt seo a leanas isteach i ndiaidh alt 2B (a
cuireadh isteach le halt 29 den Acht um Cheartas Coiriúil 2006) den
Phríomh-Acht:

“Airm thine
thoirmiscthe
agus armlón
toirmiscthe.

2C—(1) Féadfaidh an tAire le hordú, ar
mhaithe le sábháilteacht agus slándáil an
phobail—

(a) a dhearbhú gur airm thine thoirmiscthe
chun críocha an Achta seo airm thine
shonraithe faoi threoir ceann amháin
nó níos mó de na critéir seo a leanas:

(i) earnáil;

(ii) cailibre;

(iii) meicníocht infheidhme;

(iv) fuinneamh béil;

(v) tuairisc;

agus

(b) a dhearbhú gur armlón toirmiscthe chun
críocha an Achta seo armlón sonraithe
faoi threoir ceann amháin nó níos mó
de na critéir seo a leanas:

(i) earnáil;

(ii) cailibre;

(iii) meáchan;

(iv) fuinneamh cinéiteach;

(v) comhéifeacht bhalaistíoch;

(vi) dearadh;

(vii) comhdhéanamh;

(viii) tuairisc.

(2) Aon duine a dhéanfaidh arm tine
toirmiscthe nó armlón toirmiscthe—

(a) a shealbhú, a úsáid nó a iompar,

(b) a mhonarú, a dhíol nó a fhruiliú, nó é a
thairiscint nó a thaisealbhadh lena
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dhíol nó lena fhruiliú, nó a dheisiú nó
a mhodhnú ar bhonn gnó,

(c) a chur ar taispeáint, nó a thabhairt ar
iasacht nó a thabhairt d’aon duine
eile, nó

(d) a allmhairiú isteach sa Stát,

beidh sé nó sí ciontach i gcion.

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

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná \5,000 nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi, agus

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach
mó ná \20,000 nó príosúnacht ar feadh
téarma nach faide ná 7 mbliana, nó iad
araon, a chur air nó uirthi.

(4) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le
haon arm tine nó armlón a shealbhaítear, a
úsáidtear, a iompraítear, a mhonaraítear, a
dhíoltar, a fhruilítear, a thairgtear nó a
thaisealbhtar lena dhíol nó lena fhruiliú, a
dheisítear nó a mhodhnaítear ar bhonn gnó, a
shealbhaítear chun é a dhíol nó a fhruiliú nó chun
é a mhodhnú ar bhonn gnó, a chuirtear ar
taispeáint, a thugtar ar iasacht nó a thugtar do
dhuine eile nó a allmhairítear isteach sa Stát faoi
údarás an Aire Cosanta lena úsáid ag Fórsaí
Cosanta an Stáit nó faoi údarás an Aire lena úsáid
ag aon fhórsa dleathach póilíneachta sa Stát.”.

28.—Leasaítear alt 3 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Go dtí tosach feidhme alt 30 den Acht um Cheartas
Coiriúil 2006, beidh éifeacht leis na forálacha seo a leanas chun
go leanfaidh i bhfeidhm, ar bhonn céimnithe agus ar feadh
tréimhse uasta 12 mhí tar éis dáta éagtha gach deimhnithe, na
deimhnithe airm tine go léir atá i bhfeidhm ar dháta thosach
feidhme an fho-ailt seo agus a rachadh in éag thairis sin an 31
Iúil 2009 (“deimhnithe airm tine iomchuí”):

(a) Bunóidh an Coimisinéir líon forordaithe de ghrúpaí
de dheimhnithe airm tine iomchuí.

(b) Déanfar líon forordaithe de dheimhnithe airm tine
iomchuí a roghnóidh an Coimisinéir go randamach
ar mhodh forordaithe a shannadh do gach grúpa a
bhunófar.

(c) D’ainneoin mhír (b), déanfar na deimhnithe sin a
bhaineann le hairm thine a measfaí gur airm thine
shrianta iad de réir alt 29 den Acht um Cheartas
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Coiriúil 2006 a shannadh don chéad ghrúpa a
bhunófar.

(d) Leanfaidh na deimhnithe airm tine sa chéad ghrúpa i
bhfeidhm go dtí dáta forordaithe nó dátaí
forordaithe i mí fhorordaithe tar éis Iúil 2009.

(e) Leanfaidh na deimhnithe airm tine i ngach grúpa dá
éis sin i bhfeidhm go dtí dáta forordaithe i ngach mí
dá éis sin tar éis do na deimhnithe airm tine sa chéad
ghrúpa dul in éag, agus tráth nach déanaí ná an 31
Iúil 2010, go dtí go mbeidh na deimhnithe airm tine
iomchuí go léir dulta in éag.

(f) Tabharfaidh an Coimisinéir fógra do gach sealbhóir
ar dheimhniú airm tine iomchuí maidir leis an dáta
éagtha nua don deimhniú sin arna chinneadh faoin
alt seo agus iarrfaidh sé nó sí ar gach sealbhóir den
sórt sin iarratas a dhéanamh in am trátha faoin alt
seo (arna ionadú le halt 30 den Acht um Cheartas
Coiriúil 2006) ar dheimhniú airm tine nua 3 bliana
laistigh de chreat ama forordaithe roimh an dáta
éagtha nua.

(g) Beidh fógra faoi mhír (f) ina chuid den deimhniú airm
tine iomchuí lena mbaineann sé agus beidh sé ina
fhianaise ar dháta éagtha nua an deimhnithe sin arna
chinneadh faoin alt seo.”.

29.—Leasaítear alt 3A (a cuireadh isteach le halt 31 d’Acht 2006)
den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an ailt
sin:

“An tAire
agus an
Coimisinéir
d’eisiúint
treoirlínte.

3A.—(1) Féadfaidh an tAire, nó an Coimisinéir
le toiliú an Aire, treoirlínte a eisiúint ó am go ham
i ndáil le feidhm phraiticiúil agus oibriú praiticiúil
aon fhorála d’Achtanna na nArm Tine 1925 go
2006 nó aon rialacháin arna dhéanamh faoi aon
fhoráil de na hAchtanna sin.

(2) Féadfaidh an Coimisinéir, le toiliú an Aire,
go háirithe, treoirlínte a eisiúint i ndáil le
hiarratais ar dheimhnithe agus údaruithe airm tine
faoin Acht seo agus leis na coinníollacha a bheidh
ag gabháil leis na deimhnithe agus na húdaruithe
sin.”.

30.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht trí na hailt nua seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh alt 3A (arna ionadú le halt 29 den
Acht seo):

“Táillí a íoc i
leith
deimhnithe
airm tine
fhorordaithe.

3B.—(1) Beidh táille fhorordaithe iníoctha ar
dheimhniú airm tine fhorordaithe a dheonú nó a
athnuachan.

(2) Aon táille is iníoctha faoi fho-alt (1), íocfar
í le duine forordaithe in áit fhorordaithe agus
cuirfidh an duine forordaithe í chun tairbhe don
Státchiste de réir ordacháin an Aire Airgeadais.
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(3) Aon fhógra a eiseoidh duine forordaithe i
ndáil le deimhniú airm tine fhorordaithe a dheonú
nó a athnuachan nó le táille fhorordaithe a íoc faoi
fho-alt (1), is san fhoirm fhorordaithe a bheidh sé.

Socrú chun
táillí
forordaithe a
íoc.

3C.—Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire
Airgeadais, cibé socruithe is cuí leis nó léi, lena
n-áirítear socruithe conartha, a dhéanamh le cibé
duine nó daoine (seachas comhalta nó comhaltaí
den Gharda Síochána) is cuí leis nó léi i ndáil le
cuntas a thabhairt i leith táillí forordaithe a
fhaigheann siad.

Srian le hairm
thine ghearra a
cheadúnú.

3D.—(1) Amhail ar agus ó dháta thosach
feidhme an ailt seo, ní bhreithneoidh duine eisiúna
aon iarratas ar dheimhniú airm tine i leith airm
tine ghearr seachas iarratas orthu seo a leanas—

(a) feiste atá in ann armlón
neamhphiléartha a chaitheamh agus
atá le húsáid mar ghunna tosaithe nó
gunna scaoilte armlóin
neamhphiléartha;

(b) arm tine gearr de chineál a shonraítear
i mír 4(2)(e) den Ordú um Airm Thine
(Airm Thine Shrianta agus Armlón
Srianta) 2008 (I.R. Uimh. 21 de 2008)
agus atá deartha lena úsáid mar a
shonraítear amhlaidh;

(c) arm tine gearr ar shealbhaigh an t-
iarratasóir ar an deimhniú airm tine
deimhniú airm tine ina leith an 19
Samhain 2008 nó roimhe.

(2) Aon deimhniú airm tine i leith airm tine
ghearr, seachas ceann lena mbaineann míreanna
(a) go (c) d’fho-alt (1), a deonaíodh idir an 19
Samhain 2008 agus dáta thosach feidhme an ailt
seo agus atá i bhfeidhm, beidh sé arna chúlghairm.

(3) Chun críocha an ailt seo, ciallaíonn “arm
tine gearr” arm tine nach faide ná 30 ceintiméadar
a bhairille nó nach mó ná 60 ceintiméadar a fhad
foriomlán (gan fad aon chomhpháirte inscartha a
áireamh).”.

31.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 3D (a cuireadh isteach le halt 30):

“3E.—Seolfaidh an Coimisinéir athbhreithniú bliantúil ar
oibriú Achtanna na nArm Tine 1925 go 2009 agus cuirfidh sé nó
sí tuarascáil faoi bhráid an Aire ina sonrófar líon agus aicmí na
ndeimhnithe agus na n-údaruithe a eisíodh faoi na hAchtanna.
Déanfaidh an tAire cóip den tuarascáil sin a leagan faoi bhráid
gach Tí den Oireachtas.”.
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32.—Leasaítear alt 4B (a cuireadh isteach le halt 34 d’Acht 2006)
den Phríomh-Acht i bhfo-alt (2)(a) trí “dheimhniú” a chur in ionad
“údarú”.

33.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt nua seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 4B (a cuireadh isteach le halt 34 d’Acht 2006):

“Toirmeasc ar
lámhach
praiticiúil nó
dinimiciúil.

4C.—(1) Is cion é ag duine úsáid airm tine a
éascú nó gabháil dá úsáid chun críocha lámhaigh
phraiticiúil nó dhinimiciúil.

(2) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le húsáid
airm tine a éascú nó gabháil dá úsáid de bhun
údaraithe faoi alt 2(5)(a) den Acht seo, i gcás gur
lú ná 16 Ghiúl fuinneamh béil an airm tine.

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

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná \5,000 nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó
iad araon, a chur air nó uirthi, agus

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach
mó ná \20,000 nó príosúnacht ar feadh
téarma nach faide ná 7 mbliana, nó iad
araon, a chur air nó uirthi.

(4) San alt seo, ciallaíonn “lámhach praiticiúil
nó dinimiciúil” aon chineál gníomhaíochta ina n-
úsáidtear airm thine chun comhrac nó oiliúint le
haghaidh comhraic a insamhladh.”.

34.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 5:

“5A.—(1) I gcás go gcailltear arm tine nó armlón (cibé acu
trí ghoid nó ar shlí eile) tar éis thosach feidhme an ailt seo,
déanfaidh an sealbhóir deimhnithe lena mbaineann an t-arm
tine nó an t-armlón, laistigh de thrí lá ó theacht ar an eolas dó nó
di faoin gcailleadh, an cailleadh a thuairisciú don duine eisiúna a
dheonaigh an deimhniú.

(2) Aon duine a mhainníonn, gan leithscéal réasúnach,
cailleadh airm tine nó armlóin a thuairisciú de réir an ailt seo,
beidh sé nó sí ciontach i gcion.

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

(a) i gcás gur arm tine srianta an t-arm tine nó gur armlón
srianta an t-armlón—

(i) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó
ná \5,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach
faide ná 12 mhí nó iad araon a chur air nó
uirthi, nó

(ii) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná
\20,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach
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faide ná 5 bliana nó iad araon a chur air nó
uirthi,

nó

(b) in aon chás eile—

(i) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó
ná \2,500 nó príosúnacht ar feadh téarma nach
faide ná 6 mhí nó iad araon a chur air nó
uirthi, nó

(ii) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná
\10,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach
faide ná 3 bliana nó iad araon a chur air nó
uirthi.”.

35.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 9:

“Imréiteach
cánach.

9A.—(1) San alt seo—

ciallaíonn “Acht 1997” an tAcht Comhdhlúite
Cánacha 1997;

ciallaíonn “Ard-Bhailitheoir” an tArd-
Bhailitheoir a cheaptar faoi alt 851 d’Acht 1997;

ciallaíonn “deimhniú imréitigh cánach” deimhniú
faoi alt 1095 (arna ionadú le halt 127(b) den Acht
Airgeadais 2002) d’Acht 1997.

(2) Diúltóidh an tAire duine a chlárú i gclár na
ndéileálaithe arm tine nó aon chlárú den sórt sin
a athnuachan i leith an duine sin más duine nach
bhfuil deimhniú imréitigh cánach i bhfeidhm i
ndáil leis nó léi an duine sin.

(3) Féadfaidh an tAire, ar a shon sin, duine a
chlárú i gclár na ndéileálaithe arm tine nó aon
chlárú den sórt sin a athnuachan i leith an duine
sin, más rud é—

(a) go bhfuil iarratas ar dheimhniú
imréitigh cánach déanta ag an duine,
ceithre mhí ar a laghad roimh iarratas
a dhéanamh ar chlárú nó ar
athnuachan den sórt sin, agus go bhfuil
diúltaithe dó agus go bhfuil achomharc
i gcoinne an diúltaithe déanta faoi alt
1094(7) d’Acht 1997 ach nach bhfuil
cinneadh déanta ina leith, agus

(b) go ndéanfadh an tAire, murach fo-alt
(2), an duine sin a chlárú i gclár na
ndéileálaithe arm tine nó aon chlárú
den sórt sin a athnuachan i leith an
duine.

(4) I gcás go ndéantar achomharc dá
dtagraítear i bhfo-alt (3) ach nach n-éiríonn leis,
rachaidh aon chlárú nó aon athnuachan ar chlárú
faoin bhfo-alt sin in éag 7 lá tar éis an t-achomharc
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a chinneadh nó, más cuí, a chinneadh go
críochnaitheach.

(5) Tabharfaidh an tArd-Bhailitheoir fógra don
Aire i dtaobh aon achomhairc in aghaidh iarratas
ar dheimhniú imréitigh cánach a dhiúltú agus i
dtaobh aon achomharc den sórt sin a chinneadh
nó, más cuí, a chinneadh go críochnaitheach.”.

36.—Cuirtear an t-alt seo a leanas in ionad alt 17 den Phríomh-
Acht:

“Srianta le
hallmhairiú
arm tine, arm
toirmiscthe
agus armlóin
thoirmiscthe.

17.—(1) Gan dochar d’fhorálacha Acht na
nArm Tine (Deimhnithe Airm Tine do
Neamhchónaitheoirí) 2000, ní dhéanfaidh aon
duine, seachas déileálaí arm tine cláraithe, aon
arm tine, armlón, nó arm toirmiscthe a allmhairiú
isteach sa Stát.

(2) Féadfaidh an tAire, ar iarratas a bheith
déanta ar an modh forordaithe, ceadúnas
leanúnach a dheonú d’aon déileálaí arm tine
cláraithe chun airm thine nó armlón a allmhairiú,
más cuí leis nó léi déanamh amhlaidh, agus
oibreoidh gach ceadúnas leanúnach den sórt sin
chun a údarú, agus beidh sé sainráite ann go n-
údaraíonn sé, don déileálaí cláraithe airm thine
agus armlón i gcoitinne, nó aon aicme shonraithe
nó aicmí sonraithe arm tine agus armlóin, a
allmhairiú isteach sa Stát tríd an bport, le linn na
tréimhse agus faoi réir na gcoinníollacha a bheidh
ainmnithe sa cheadúnas sin.

(3) Féadfaidh an tAire, ar iarratas a bheith
déanta ar an modh forordaithe, ceadúnas
ócáideach chun arm tine nó arm toirmiscthe, i
dteannta nó d’éagmais armlóin, a allmhairiú
isteach sa Stát a dheonú d’aon déileálaí arm tine
cláraithe, más cuí leis nó léi déanamh amhlaidh,
agus oibreoidh gach ceadúnas ócáideach den sórt
sin chun a údarú, agus beidh sé sainráite ann go n-
údaraíonn sé, don déileálaí arm tine cláraithe an
t-arm tine agus an chainníocht armlóin (más ann)
a shonrófar sa cheadúnas sin a allmhairiú isteach
sa Stát tríd an bport, laistigh den am agus faoi réir
na gcoinníollacha a bheidh ainmnithe sa
cheadúnas sin.

(4) D’ainneoin fho-ailt (1) go (3) den alt seo,
ní ceadmhach ceadúnas a dheonú chun arm tine,
armlón nó arm toirmiscthe a allmhairiú—

(a) mura bhfuil cúis mhaith ag an
iarratasóir lena allmhairiú,

(b) murar dhochar do shábháilteacht an
phobail nó do shlándáil an phobail an
ceadúnas a dheonú, agus

(c) más le harm tine srianta nó le harmlón
srianta a bhaineann an t-iarratas, mura
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bhfuil údarú faoi alt 10 den Acht seo i
seilbh an iarratasóra.

(5) Déanfaidh iarratasóir ar cheadúnas faoin alt
seo aon fhaisnéis bhreise a cheanglóidh an tAire i
gcomhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna
faoin alt seo a sholáthar i scríbhinn.

(6) Déanfar an chúis ar diúltaíodh nó ar
athnuadh iarratas ar cheadúnas faoin alt seo a chur
in iúl i scríbhinn don iarratasóir.

(7) Féadfaidh an tAire gach ceadúnas
leanúnach a dheonóidh an tAire faoin alt seo a
athrú nó a chúlghairm aon tráth sula rachaidh sé
in éag. Déanfar an chúis atá leis an gceadúnas a
athrú nó a chúlghairm a chur in iúl i scríbhinn don
cheadúnaí nó don iarcheadúnaí.

(8) Má dhéanann aon duine arm tine nó arm
toirmiscthe nó aon armlón a allmhairiú isteach sa
Stát gan cheadúnas, nó ar shlí seachas de réir
ceadúnais, faoin alt seo, ar ceadúnas é lena n-
údaraítear allmhairiú den sórt sin nó, i gcás
armlóin, é a allmhairiú i gcainníochtaí is mó ná na
cainníochtaí a bheidh údaraithe amhlaidh, nó má
mhainníonn sé nó sí aon choinníoll atá ainmnithe
i gceadúnas arna thabhairt dó nó di faoin alt seo a
chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion
faoin Acht seo agus dlífear é nó í a phionósú dá
réir sin.

(9) Ní shaorfar aon duine, toisc ceadúnas arna
dheonú faoin alt seo a bheith ina sheilbh nó ina
seilbh, ón oibleagáid aon deimhniú, cead nó
údarás a fháil nó a shealbhú a gceanglaítear le
haon fhoráil eile den Acht seo é a fháil nó a
shealbhú.

(10) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le
haon airm thine, armlón nó arm toirmiscthe a
allmhairiú isteach sa Stát agus a allmhairítear
amhlaidh faoi údarás an Aire Cosanta lena n-úsáid
nó lena úsáid ag Fórsaí Cosanta an Stáit nó faoi
údarás an Aire lena n-úsáid nó lena úsáid ag aon
fhórsa póilíneachta dleathach sa Stát.”.

37.—Leasaítear alt 9 (arna ionadú le halt 53 d’Acht 2006) d’Acht
1964 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6):

“(6) Is san fhoirm fhorordaithe a bheidh iarratas ar
athnuachan deimhnithe airm tine.”.

38.—Aisghairtear leis seo alt 21 d’Acht 1964.

39.—Leasaítear alt 9 d’Acht 1990 i bhfo-alt (7) tríd an mír seo a
leanas a chur in ionad mhír (a):



[2009.] [Uimh. 28.]An tAcht um Cheartas Coiriúil
(Forálacha Ilghnéitheacha) 2009.

(a) Aon duine atá ciontach i gcion faoi fho-alt (1),
dlífear—

(i) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó
ná \5,000, nó príosúnacht ar feadh téarma nach
faide ná dhá mhí dhéag, nó iad araon, a chur air
nó uirthi, nó

(ii) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil, nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná cúig
bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.”.

40.—Leasaítear Acht 1990 trí na hailt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh alt 9 (arna leasú le halt 39 den Acht seo):

“Arm tine
bréige
réalaíoch a
shealbhú in áit
phoiblí.

9A.—(1) I gcás go mbeidh arm tine bréige
réalaíoch ag duine in áit phoiblí, gan údarás
dleathach nó leithscéal réasúnach (agus is air féin
a bheidh an dualgas é sin a chruthú), beidh an
duine sin ciontach i gcion.

(2) Aon duine atá ciontach i gcion faoin alt
seo, dlífear:

(i) ar é nó í a chiontú go hachomair fíneáil
nach mó ná \5,000 nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó
iad araon, a chur air, nó

(ii) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide
ná cúig bliana, nó iad araon, a chur air.

(3) San alt seo, folaíonn “áit phoiblí” aon
mhórbhealach agus aon áitreabh nó áit eile ar a
bhfuil rochtain nó cead rochtana ag an bpobal, an
tráth ábhartha, cibé acu ar íocaíocht a dhéanamh
nó ar shlí eile, agus folaíonn sé aon áitreabh de
chuid club agus aon traein, soitheach nó feithicil a
úsáidtear chun daoine a iompar ar luaíocht.

(4) San alt seo agus in ailt 9B go 9G, ciallaíonn
“arm tine bréige réalaíoch” feiste a bhfuil cuma
chomh réalaíoch sin uirthi dar leis an
ngnáthdhuine ag breathnú uirthi nach léir nach
arm tine é.

Úsáid arm tine
bréige
réalaíoch a
údarú ag
láithreacha,
amharclanna,
etc sonraithe.

9B.—(1) Féadfaidh Ceannfort aon cheantair a
údarú i scríbhinn airm thine bhréige réalaíocha a
shealbhú, a úsáid nó a iompar sa cheantar sin in
áit shonraithe le linn cibé tréimhse, nach faide ná
bliain, a shonrófar san údarú.

(2) Ní dheonóidh Ceannfort údarú faoin alt seo
mura deimhin leis nó léi ag féachaint do na
himthosca go léir (lena n-áirítear an socrú atá
déanta nó le déanamh maidir le stóráil arm tine
bréige réalaíoch lena mbainfeadh an t-údarú (dá
dtabharfaí é) agus maoirseacht ar a n-úsáid) nach
gcuirfidh sealbhú, úsáid nó iompar, de réir mar a
bheidh, arm tine bréige réalaíoch de bhun an
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údaraithe sábháilteacht an phobail ná an tsíocháin
i mbaol.

(3) I gcás go mbeartófar údarú a thabhairt
faoin alt seo i leith áite sonraithe, deonófar an t-
údarú don duine atá i bhfeighil na háite sonraithe
agus má dhéantar sárú ar choinníoll arna fhorchur
i ndáil le húdarú den sórt sin a thabhairt agus má
chruthaítear go ndearnadh an sárú le toiliú nó le
ceadú, nó gur urasaíodh a dhéanamh trí aon fhaillí
ar thaobh, an duine dár tugadh an t-údarú, beidh
an duine sin ciontach i gcion faoin Acht seo.

(4) Féadfaidh Ceannfort cibé coinníollacha
(más ann) a fhorchur i ndáil le húdarú a thabhairt
faoin alt seo ar coinníollacha iad a cheapfaidh sé
nó sí is gá chun baol don phobal a chosc agus, i
gcás go bhforchuirfear coinníoll, sonrófar san
údarú é.

(5) Féadfaidh Ceannfort an Cheantair inar
tugadh údarú faoin alt seo é a chúlghairm aon
tráth.

(6) Aon duine a sháróidh coinníoll a
forchuireadh i ndáil le húdarú a thabhairt faoin alt
seo, beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear ar
é nó í a chiontú go hachomair fíneáil suas le \5,000
nó príosúnacht suas le 12 mhí a chur air nó uirthi.

Coimeádfar
clár de
dhéileálaithe
arm tine
bréige
réalaíoch.

9C.—(1) Cuirfidh an tAire faoi deara clár de
dhéileálaithe arm tine bréige réalaíoch a bhunú
agus a choimeád.

(2) Aon duine—

(a) a dhéanfaidh iarratas, de réir fhorálacha
an ailt seo, ar chlárú i gclár na
ndéileálaithe arm tine bréige réalaíoch,

(b) a íocfaidh an táille, más ann, a
fhorchuirtear le rialacháin arna
ndéanamh ag an Aire faoin alt seo,
agus

(c) a shásóidh an tAire go bhfuil sé nó sí
díreach ar tí gnó a sheoladh mar
dhéileálaí arm tine bréige réalaíoch in
áitreabh a bheidh oiriúnach don ghnó
sin,

féadfar é a chlárú sa chlár sin, ach le linn don Aire
aon iarratas den sórt sin ar chlárú a bhreithniú,
beidh aird aige nó aici ar charachtar an
iarratasóra, agus, i gcoitinne, ar shábháilteacht an
phobail agus ar chaomhnú na síochána.

(3) Leanfaidh clárú duine i gclár na
ndéileálaithe arm tine bréige réalaíoch i bhfeidhm
go ceann tréimhse 3 bliana ó dháta an chláraithe,
mura gcúlghairtear roimhe sin é, agus, má
dhéantar é a athnuachan, go ceann tréimhse breise
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3 bliana ó dhul in éag na tréimhse sin nó, de réir
mar a bheidh, aon tréimhse den sórt sin ina
dhiaidh sin ar athnuadh an clárú ina leith.

(4) Beidh gach déileálaí cláraithe arm tine
bréige réalaíoch i dteideal a chlárú nó a clárú i
gclár na ndéileálaithe arm tine bréige réalaíoch a
athnuachan aon tráth laistigh de mhí amháin
roimh dhul in éag dá chlárú nó dá clárú nó dá
athnuachan nó dá hathnuachan láithreach, ar
iarratas a dhéanamh chuige sin de réir fhorálacha
an ailt seo agus ar an táille, más ann, a bheidh
forordaithe le rialacháin arna ndéanamh ag an
Aire faoin alt seo a íoc.

(5) Gach iarratas ar chlárú i gclár na
ndéileálaithe arm tine bréige réalaíoch nó ar an
gclárú sin a athnuachan, déanfar chuig an Aire é
san fhoirm agus ar an modh a fhorordófar le
rialacháin arna ndéanamh ag an Aire faoin alt seo
agus beidh na sonraí forordaithe (más ann) a
fhorordófar amhlaidh san iarratas.

(6) Gach duine atá cláraithe i gclár na
ndéileálaithe arm tine bréige réalaíoch, beidh sé
nó sí i dteideal, ar an gclárú sin agus ar gach
athnuachan air, deimhniú i scríbhinn a fháil ón
Aire maidir leis an gclárú nó leis an athnuachan
sin.

(7) Diúltófar iarratas ar chlárú i gclár na
ndéileálaithe arm tine bréige réalaíoch nó ar an
gclárú sin a athnuachan, más é tuairim an Aire go
ndéanfaí dochar do shábháilteacht nó do shlándáil
an phobail dá dtabharfaí é.

(8) Féadfaidh an tAire, le rialacháin agus tar éis
dul i gcomhairle leis an gCoimisinéir, caighdeáin
íosta a shonrú a bheidh le comhlíonadh i ndáil le
háitreabh ina seolann déileálaí arm tine bréige
réalaíoch gnó nó ina mbeartaíonn sé nó sí
déanamh amhlaidh.

(9) Cinnfear na caighdeáin íosta faoi threoir na
nithe seo a leanas—

(a) slándáil an áitribh,

(b) an áit a bhfuil an t-áitreabh suite,

(c) sábháilteacht an áitribh,

(d) caighdeán foirgníochta an áitribh,

(e) taispeáintí fuinneoige, agus

(f) cineálacha marsantais,

agus ag féachaint dá úsáid chun airm thine bhréige
a mhonarú, a dheisiú, a thástáil nó a dhíol, de réir
mar a bheidh.
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(10) Déanfaidh iarratasóirí ar chlárú nó ar
athnuachan a dheimhniú don Aire go
gcomhlíonann a n-áitreabh na caighdeáin íosta a
shonraítear in aon rialacháin faoi fho-alt (8) den
alt seo.

(11) Gan dochar d’fho-alt (2) den alt seo,
dearbhaítear nach bhfuil teideal ag na daoine seo
a leanas chun a bheith cláraithe i gclár na
ndéileálaithe arm tine bréige réalaíoch:

(a) duine atá faoi bhun 21 bhliain d’aois;

(b) duine mímheabhrach;

(c) duine ar cuireadh pianbhreith
príosúnachta air nó uirthi i leith ciona
faoi Achtanna na nArm Tine 1925 go
2009, na hAchtanna um Chiontaí in
Aghaidh an Stáit 1939 go 1998 nó faoin
Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta
Sceimhlitheoireachta) 2005;

(d) duine atá faoi cheangal ag cúirtbhanna
chun an tsíocháin a choimeád agus a
bheith dea-iompartha, ar coinníoll de
nach ndéanfaidh an duine arm tine ná
armlón a shealbhú, a úsáid, ná a
iompar.

(12) Déanfar gach rialachán faoin alt seo a
leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a
luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má
dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21
lá a shuífidh an Teach sin tar éis an 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.

Srianta ar airm
thine bhréige
réalaíocha a
allmhairiú, a
mhonarú agus
a dhíol.

9D.—(1) Ar dháta thosach feidhme alt 40 den
Acht um Cheartas Coiriúil (Forálacha
Ilghnéitheacha) 2009 agus dá éis, is cion é ag aon
duine aon arm tine bréige réalaíoch a allmhairiú,
a mhonarú, a dhíol, a dheisiú, a thástáil, a
thaispeáint lena dhíol nó é a bheith ina sheilbh
aige nó ina seilbh aici lena dhíol, lena dheisiú nó
lena thástáil ar mhodh trádála nó gnó mura rud é
go bhfuil an duine sin cláraithe i gclár na
ndéileálaithe arm tine bréige réalaíoch.

(2) Ar dháta thosach feidhme alt 40 den Acht
um Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha)
2009 agus dá éis, is cion é ag duine arm tine bréige
réalaíoch a dhíol le duine atá faoi bhun 16 bliana
d’aois.

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

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná \5,000 nó príosúnacht ar
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feadh téarma nach faide ná dhá mhí
dhéag, nó iad araon, a chur air nó
uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide
ná cúig bliana, nó iad araon, a chur air
nó uirthi.

Ainmneacha a
bhaint de chlár
na
ndéileálaithe
arm tine
bréige
réalaíoch.

9E.—(1) Féadfaidh an tAire ar iarraidh ó aon
duine atá cláraithe i gclár na ndéileálaithe arm tine
bréige réalaíoch ainm an duine sin a bhaint den
chlár.

(2) Más deimhin agus nuair is deimhin leis an
Aire maidir le haon duine atá cláraithe i gclár na
ndéileálaithe arm tine bréige réalaíoch—

(a) nach seolann sé nó sí gnó a thuilleadh
mar dhéileálaí arm tine bréige
réalaíoch, nó

(b) nach bhfuil ionad gnó aige nó aici a
thuilleadh mar dhéileálaí arm tine
bréige réalaíoch den sórt sin sa Stát, nó

(c) nach féidir a cheadú dó nó di a
thuilleadh gnó den sórt sin a sheoladh
gan sábháilteacht an phobail nó an
tsíocháin a chur i mbaol, nó

(d) atá tagtha chun bheith ina dhuine nó ina
duine a ndearbhaítear faoi alt 9C(11)
den Acht seo nach bhfuil sé nó sí i
dteideal a bheith cláraithe i gclár na
ndéileálaithe arm tine bréige réalaíoch,

féadfaidh an tAire ainm an duine sin a bhaint
den chlár.

(3) Duine a mbainfear a ainm de chlár na
ndéileálaithe arm tine bréige réalaíoch faoin alt
seo, déanfaidh sé nó sí ar an ainm a bheith bainte
as an gclár, deimhniú clárúcháin nó athnuachan an
duine a sheachadadh láithreach ar an Aire.

(4) Beidh duine a sháróidh fo-alt (3) den alt seo
ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil nach mó ná \3,000 a chur air
nó uirthi.

Iniúchadh ar
stoc déileálaí
arm tine
bréige
réalaíoch.

9F.—(1) Féadfaidh aon chomhalta den Gharda
Síochána gach tráth réasúnach dul isteach in
áitreabh aon déileálaí chláraithe arm tine bréige
réalaíoch agus iniúchadh a dhéanamh san áit sin
ar aon airm thine bhréige agus ar aon ábhair a
úsáidtear i monarú, i ndeisiú nó i dtástáil an
chéanna agus a gheofar san áitreabh sin.

(2) Gach duine a choiscfidh nó a bhacfaidh aon
chomhalta den Gharda Síochána agus é nó í ag
feidhmiú aon chumhachta de na cumhachtaí a
thugtar dó nó di leis an alt seo, beidh sé nó sí
ciontach i gcion faoin alt seo agus ar é nó í a

33

Cd.4 A.40



Cd.4 A.40

34

[Uimh. 28.] [2009.]An tAcht um Cheartas Coiriúil
(Forálacha Ilghnéitheacha) 2009.

chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó
ná \1,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach
faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

Cumhacht
chun díol arm
tine bréige
réalaíoch
áirithe a
shrianadh ó
dháta
sonraithe le
hordú.

9G.—(1) D’ainneoin alt 9D(1), féadfaidh an
tAire, má mheasann sé nó sí gur baol do shláinte
agus do shlándáil an phobail airm thine bhréige
réalaíocha, agus tar éis dul i gcomhairle leis an
gCoimisinéir, dáta nó dátaí a leagan síos, le hordú,
ar cion é dá éis nó dá n-éis do dhuine aon arm tine
bréige réalaíoch a allmhairiú, a mhonarú, a dhíol,
a dheisiú, a thástáil, a thaispeáint lena dhíol nó é
a bheith ina sheilbh nó ina seilbh lena dhíol, lena
dheisiú nó lena thástáil ar mhodh trádála nó gnó
nó aon ní amháin nó níos mó de na nithe sin
roimhe seo a shonrófar san ordú a dhéanamh.

(2) Aon ordú a dhéanfar faoin alt 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 lá a shuífidh
an Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina
bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe, beidh
an t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach sin gan
dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin
faoin ordú.

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

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair fíneáil
nach mó ná \5,000 nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná dhá mhí
dhéag, nó iad araon, a chur air nó
uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide
ná cúig bliana, nó iad araon, a chur air
nó uirthi.

Cumhacht
chun a
cheangal le
hordú go
mbeidh
tuairiscí áirithe
d’airm thine
bhréige i
gcomhréir le
sonraíochtaí
áirithe.

9H.—(1) Féadfaidh an tAire, má mheasann sé
nó sí gur baol don tsábháilteacht agus don
tslándáil phoiblí airm thine bhréige áirithe, agus
tar éis dul i gcomhairle leis an gCoimisinéir, dáta
nó dátaí a shocrú le hordú ar cion é dá éis nó dá
n-éis do dhuine tuairiscí áirithe d’airm thine
bhréige a allmhairiú, a mhonarú, a dhíol, a dheisiú,
a thástáil, a thaispeáint lena ndíol nó a bheith ina
sheilbh nó ina seilbh lena ndíol, lena ndeisiú nó
lena dtástáil ar mhodh trádála nó gnó mura
mbeidh na hairm thine bhréige i gcomhréir le
sonraíochtaí áirithe a leagtar amach san ordú.

(2) San alt seo, ciallaíonn “arm tine bréige” aon
ní nach arm tine é ach a bhfuil cuma airm tine air.

(3) Aon ordú a dhéanfar faoin alt 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 lá a shuífidh an
Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina bhráid,
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rún a rith ag neamhniú an ordaithe, beidh an t-
ordú ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do
bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin
ordú.

(4) Aon duine atá ciontach i gcion faoin alt
seo, dlífear:

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná \5,000 nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná dhá mhí
dhéag, nó iad araon, a chur air nó
uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide
ná cúig bliana, nó iad araon, a chur air
nó uirthi.

Imréiteach
cánach.

9I.—(1) San alt seo—

ciallaíonn “Acht 1997” an tAcht Comhdhlúite
Cánacha 1997;

ciallaíonn “Ard-Bhailitheoir” an tArd-
Bhailitheoir a cheaptar faoi alt 851 d’Acht 1997;

ciallaíonn “deimhniú imréitigh cánach” deimhniú
faoi alt 1095 (arna ionadú le halt 127(b) den Acht
Airgeadais 2002) d’Acht 1997.

(2) Diúltóidh an tAire duine a chlárú i gclár na
ndéileálaithe arm tine bréige réalaíoch nó aon
chlárú den sórt sin a athnuachan i leith an duine
sin más duine nach bhfuil deimhniú imréitigh
cánach i bhfeidhm i ndáil leis nó léi an duine sin.

(3) Féadfaidh an tAire, ar a shon sin, duine a
chlárú i gclár na ndéileálaithe arm tine bréige
réalaíoch nó aon chlárú den sórt sin a athnuachan
i leith an duine sin más rud é—

(a) go bhfuil iarratas ar dheimhniú
imréitigh cánach déanta ag an duine,
ceithre mhí ar a laghad roimh iarratas
a dhéanamh ar chlárú nó ar
athnuachan den sórt sin, agus go bhfuil
diúltaithe dó agus go bhfuil achomharc
i gcoinne an diúltaithe déanta faoi alt
1094(7) d’Acht 1997 ach nach bhfuil
cinneadh déanta ina leith, agus

(b) go ndéanfadh an tAire, murach fo-alt
(2), an duine sin a chlárú i gclár na
ndéileálaithe arm tine bréige réalaíoch
nó aon chlárú den sórt sin a
athnuachan i leith an duine.

(4) I gcás go ndéantar achomharc dá
dtagraítear i bhfo-alt (3) ach nach n-éiríonn leis,
rachaidh aon chlárú nó aon athnuachan ar chlárú
faoin bhfo-alt sin in éag 7 lá tar éis an t-achomharc
a chinneadh nó, más cuí, a chinneadh go
críochnaitheach.
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(5) Tabharfaidh an tArd-Bhailitheoir fógra don
Aire i dtaobh aon achomhairc in aghaidh iarratas
ar dheimhniú imréitigh cánach a dhiúltú agus i
dtaobh aon achomharc den sórt sin a chinneadh
nó, más cuí, a chinneadh go críochnaitheach.”.

41.—Leasaítear alt 16 d’Acht 1990 tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad an ailt sin:

“Cumhacht
cuardaigh gan
bharántas.

16.—(1) Má tá drochamhras ag comhalta den
Gharda Síochána agus cúis réasúnach aige nó aici
leis go bhfuil aon airteagal ag duine in aon áit
phoiblí (de réir bhrí alt 9(8)) de shárú ar alt 9 nó
9A (a cuireadh isteach le halt 40 den Acht um
Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha)
2009), féadfaidh sé:

(a) cuardach a dhéanamh ar an duine agus,
más dóigh leis nó léi gur gá é chun na
críche sin, an duine a choinneáil ar
feadh cibé tréimhse ama is gá le réasún
chun an cuardach a dhéanamh,

(b) cuardach a dhéanamh ar aon fheithicil,
árthach nó aerárthach a bhfuil
drochamhras aige nó aici go bhféadfar
go bhfaighfear an t-airteagal sin inti nó
ann, agus chun an cuardach a
dhéanamh, féadfaidh sé nó sí, más cuí
leis nó léi, a cheangal ar an duine atá
de thuras na huaire i bhfeighil na
feithicle, an árthaigh nó an aerárthaigh
sin nó a bhfuil an céanna ina sheilbh
nó ina seilbh, í nó é a stopadh, agus tar
éis a stoptha, gan í nó é a bhogadh, nó
i gcás an fheithicil, an t-árthach nó an
t-aerárthach sin a bheith ina stad
cheana féin, gan í nó é a bhogadh, nó

(c) aon ní a gheofar, i gcúrsa cuardaigh
faoin alt seo, a urghabháil agus a
choinneáil ar dóigh leis nó léi gur rud é
a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil mar
fhianaise in imeachtaí mar gheall ar
chion faoi alt 9 nó 9A.

(21) Ní oibreoidh aon ní san alt seo chun
dochar a dhéanamh d’aon chumhachtaí a
fhéadfaidh comhalta den Gharda Síochána a
fheidhmiú ar leith ón alt seo ar cumhachtaí iad
chun maoin a chuardach, a urghabháil nó a
choinneáil.”.

42.—Leasaítear alt 2 d’Acht 2000 tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad fho-alt (6):

“(6) Aon deimhniú airm tine a dheonófar do dhuine faoin alt
seo tar éis dháta thosach feidhme alt 42 den Acht um Cheartas
Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009, leanfaidh sé i
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bhfeidhm go ceann tréimhse bliana ón dáta a dheonófar é, mura
gcúlghairfear roimhe sin é.”.

43.—Cuirtear an t-alt seo a leanas in ionad alt 30 d’Acht 2006:

“30.—Cuirtear an t-alt seo a leanas in ionad alt 3 den
Phríomh-Acht:

‘Iarratais ar
dheimhnithe
airm tine, agus
foirm agus
éifeacht
deimhnithe
airm tine.

3.—(1) Is chun Ceannfort an
Gharda Síochána don cheantar
ina bhfuil cónaí ar an iarratasóir
a dhéanfar iarratas ar dheimhniú
airm tine (seachas deimhniú airm
tine srianta).

(2) Is chun an Choimisinéara a
dhéanfar iarratas ar dheimhniú
airm tine srianta.

(3) Beidh an t-iarratas san
fhoirm fhorordaithe, agus má
bheartaíonn an t-iarratasóir an t-
arm tine a úsáid chun mamaigh
fhiáine dhíolmhaithe de réir bhrí
an Achta um Fhiadhúlra 1976
(seachas giorriacha) a fhiach agus
a mharú, beidh ceadúnas reatha
chun déanamh amhlaidh faoi alt
29(1) den Acht sin i dteannta an
iarratais.

(4) Soláthróidh an t-iarratasóir
i scríbhinn aon fhaisnéis bhreise a
gceanglóidh an Ceannfort nó an
Coimisinéir í a sholáthar i
gcomhlíonadh a fheidhmeanna nó
a feidhmeanna faoin alt seo.

(5) Beidh deimhniú airm tine
san fhoirm fhorordaithe agus, faoi
réir fho-alt (6) den alt seo,
údarófar leis an deimhniú don
duine dá ndeonaítear é—

(a) an t-arm tine a
shonraítear sa
deimhniú a shealbhú, a
úsáid agus a iompar,

(b) armlón a cheannach
chun a úsáide san arm
tine, agus

(c) méid armlóin nach mó
ná an méid a
shonraítear sa
deimhniú a shealbhú
nó a iompar aon tráth
áirithe.
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(6) I gcás gur gránghunna an t-
arm tine, féadfar, faoi réir fho-alt
(11) den alt seo, a údarú leis an
deimhniú airm tine nach n-
úsáidfear é ach amháin chun
ainmhithe nó éin seachas
ainmhithe fiáine cosanta nó éin
fhiáine chosanta de réir bhrí an
Achta um Fhiadhúlra 1976 a
mharú ag sealbhóir an deimhnithe
i gceachtar cás díobh seo a leanas
(de réir mar a bheidh sainráite sa
deimhniú)—

(a) ar thalamh atá á áitiú ag
an sealbhóir, nó

(b) ar thalamh atá á áitiú ag
duine eile.

(7) Aon deimhniú airm tine atá
i bhfeidhm, seachas deimhniú
airm tine iomchuí a coimeádadh i
bhfeidhm faoi alt 3(3) den Acht
seo, arna leasú le halt 28 den Acht
um Cheartas Coiriúil (Forálacha
Ilghnéitheacha) 2009, leanfaidh sé
de bheith i bhfeidhm go ceann
tréimhse 3 bliana ón dáta a
deonaíodh é, mura gcúlghairfear
é, agus go ceann aon tréimhse
breise den sórt sin a n-athnuafar é
ar a feadh.

(8) Féadfaidh sealbhóir ar
dheimhniú airm tine iarratas a
dhéanamh ar an deimhniú a
athnuachan laistigh de thrí mhí
sula scoirfidh sé de bheith i
bhfeidhm.

(9) Tabharfar breith ar iarratas
ar dheimhniú airm tine nó ar é a
athnuachan laistigh de 3 mhí ón
dáta a chuir an t-iarratasóir foirm
iarratais chomhlánaithe isteach.

(10) I gcás go ndiúltaítear don
iarratas, déanfar an diúltú agus an
chúis atá leis a chur in iúl i
scríbhinn don iarratasóir.

(11) Tá éifeacht leis na
forálacha seo a leanas maidir le
deimhniú san fhoirm dá
dtagraítear i bhfo-alt (6) den alt
seo (dá ngairtear “deimhniú
teoranta” san fho-alt seo):

(a) ní dheonófar deimhniú
teoranta a bhaineann
le talamh a áitíonn
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duine seachas an
t-iarratasóir ar an
deimhniú, mura
mbeidh ainmniú i
scríbhinn tugtha ag
áititheoir na talún don
iarratasóir chun an
deimhniú sin a
shealbhú;

(b) ní dheonófar deimhniú
teoranta a bhaineann
le haon talamh i leith
aon tréimhse má tá
deimhniú teoranta a
bhaineann leis an
talamh i bhfeidhm
cheana i leith na
tréimhse sin;

(c) ní dheonófar deimhniú
teoranta murab é nó í
an duine céanna a
áitíonn an talamh ar
fad lena mbainfeadh
sé;

(d) i gcás go gcúlghairfear
ainmniú dá dtagraítear
i mír (a) den fho-alt
seo, ní fhéadfar an
deimhniú teoranta
lenar bhain sé, má tá
sé i bhfeidhm an uair
sin, a athnuachan.

(12) Déanfar arm tine a
ndeonaítear deimhniú airm tine
ina leith a mharcáil, ar an modh
forordaithe, le huimhir nó le marc
sainaitheantais forordaithe eile,
agus iontrálfar an uimhir nó an
marc ar an deimhniú.

(13) Aon duine—

(a) a thugann aon fhaisnéis
is feasach dó nó di a
bheith bréagach nó
míthreorach do dhuine
eisiúna i ndáil le
hiarratas ar dheimhniú
airm tine nó ar é a
athnuachan,

(b) a dhéanann doiciméad,
a airbheartaíonn gur
deimhniú airm tine é, a
bhrionnú nó a úsáid nó
a shealbhú go feasach,
nó
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(c) a dhéanann le hintinn
mheabhlaireachta
deimhniú airm tine a
úsáid nó a athrú, nó
deimhniú airm tine a
athraíodh amhlaidh a
úsáid, beidh sé nó sí
ciontach i gcion, agus
dlífear—

(i) ar é nó í a chiontú
go hachomair,
fíneáil nach mó ná
\2,500 nó
príosúnacht ar
feadh téarma
nach faide ná 6
mhí, nó iad araon,
a chur air nó
uirthi, nó

(ii) ar é nó í a chiontú
ar díotáil, fíneáil
nach mó ná
\20,000 nó
príosúnacht ar
feadh téarma
nach faide ná 5
bliana, nó iad
araon, a chur air
nó uirthi.

(14) Ní dochar fo-alt (13) den
alt seo do Chuid 4 den Acht um
Cheartas Coiriúil (Cionta
Gadaíochta agus Calaoise) 2001.

(15) Aisghairtear alt 12 (úsáid
theoranta gunna gráin) d’Acht na
nArm Tine 1964.’.”.

44.—Aisghairtear leis seo alt 40 d’Acht 2006.

CUID 5

Ilghnéitheach

45.—Leasaítear leis seo alt 2 (arna leathnú le halt 51 d’Acht na
gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) 1961) den Summary
Jurisdiction Act 1857 trí “or such longer period as may be provided
for by Rules of Court” a chur isteach i ndiaidh “such Case”.

46.—Leasaítear leis seo Acht 1857 tríd an alt nua seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh alt 2:

“2A—(1) Notice in writing of an appeal and a copy of the
case stated and signed, required by section 2 (as extended by
section 51 of the Courts (Supplemental Provisions) Act 1961 and
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amended by section 45 of the Criminal Justice (Miscellaneous
Provisions) Act 2009) of this Act to be given to any other party
to the proceedings may, subject to subsection (2), be so given—

(a) by delivering it to him or her or to his or her solicitor,

(b) by addressing it to him or her and leaving it at his or
her usual or last known residence or place of
business or by addressing it to his or her solicitor and
leaving it at the solicitor’s office,

(c) by sending it by registered post to him or her at his
or her usual or last known residence or place of
business or to his or her solicitor at the solicitor’s
office, or

(d) in the case of a body corporate, by delivering it, or
sending it by registered post, to the secretary or any
other officer of the body at its registered or
principal office.

(2) Notice in writing of an appeal and a copy of the case
stated and signed, required by section 2 (as so extended and
amended) of this Act to be given to any other party to the
proceeding shall, if that party is not represented by a solicitor
be given personally to him or her.

(3) For the purposes of subsections (1) and (2) the solicitor
retained to appear on behalf of any party at the hearing and
determination of the information or complaint shall be deemed
to continue to be retained on his or her behalf unless the Court
has otherwise been advised.”.

47.—Leasaítear leis seo alt 4 (arna leasú le halt 2 den Acht um
Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha) 1997 agus alt 34 den
Acht um Cheartas Coiriúil 1999) den Acht um Cheartas Coiriúil
1984—

(a) trí fho-alt (6) a scriosadh, agus

(b) i bhfo-alt (9), trí “(6) nó” a scriosadh.

48.—Leasaítear leis seo an tAcht um Bannaí 1997—

(a) in alt 5, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (4)—

“(5) I gcás méid airgid a íoc le duine a shonraítear in
alt 22(3) d’Acht 1967 faoi chúirtbhanna lena tharchur
chuig an gcúirt, measfar gur íocaíocht isteach sa chúirt é
chun críocha an ailt seo agus déanfar tagairtí san alt seo
agus in alt 22 d’Acht 1967 do mhéid airgid a íoc isteach sa
chúirt agus d’airgead arna íoc nó le híoc isteach sa chúirt
a fhorléiriú dá réir sin.”,

(b) in alt 9 (arna ionadú le halt 15 den Acht um Cheartas
Coiriúil 2007), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
an ailt seo:
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“Cúirtbhanna
a eistréatadh
agus airgead
arna íoc
isteach sa
chúirt a
fhorghéilleadh.

9.—(1) I gcás go ndéanfar cúisí nó duine
atá ag déanamh achomhairc in aghaidh
pianbhreithe príosúnachta arna forchur ag
an gCúirt Dúiche (dá ngairtear ‘an duine’
san alt seo, i gceachtar cás) a ligean faoi
bhannaí tar éis dó nó di dul i gcúirtbhanna
ina bhfuil coinníoll go láithreoidh sé nó sí
os comhair cúirte sonraithe ar dháta
sonraithe ag am sonraithe agus in áit
shonraithe, agus—

(a) go mainneoidh an duine láithriú
de réir an chúirtbhanna, nó

(b) go dtabharfar an duine os
comhair na cúirte de réir fho-alt
(7) agus gur deimhin leis an
gcúirt gur sháraigh an duine
coinníoll a ghabhann leis an
gcúirtbhanna,

féadfaidh an chúirt a ordú—

(i) go ndéanfar aon airgead a bhfuil
coinníoll ann ina leith go n-
íocfaidh an duine nó aon urra é
faoin gcúirtbhanna a eistréatadh
i cibé méid agus laistigh de cibé
tréimhse is cuí leis an gcúirt,

(ii) go ndéanfar aon suimeanna a
íocfaidh an duine nó aon urra
isteach sa chúirt a
fhorghéilleadh i cibé méid nó
méideanna is cuí leis an gcúirt,

(iii) i gcás go bhfuil glactha le leabhar
taisce de chuid bainc, cumainn
foirgníochta, comhair
creidmheasa nó An Post mar
urrús i leith mhéid an
chúirtbhanna, go n-íocfaidh an
t-eintiteas lena mbaineann an
méid sin, nó cibé méid is lú is
cuí leis an gcúirt, isteach sa
chúirt as an airgead a
shealbhaíonn an duine nó aon
urra ar taisce ann,

(iv) más gá é i gcomhair eistréatadh
a dhéanamh, go gceapfar
glacadóir chun seilbh nó urlámh
a ghlacadh ar mhaoin an duine
nó aon urra agus í a bhainistiú
nó plé léi ar shlí eile de réir
ordacháin na cúirte.

(2) Más rud é, maidir le glacadóir—

(a) a cheapfar faoi fho-alt (1), go
ndéanfaidh sé nó sí aon bheart
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faoin alt seo i ndáil le maoin,
agus

(b) go gcreidfidh sé nó sí, agus go
mbeidh forais réasúnacha aige
nó aici chun a chreidiúint, go
bhfuil sé nó sí i dteideal an
beart sin a dhéanamh i ndáil leis
an maoin,

ní bheidh sé nó sí faoi dhliteanas d’aon
duine i leith aon chaillteanais nó damáiste
de thoradh an bhirt, ach amháin sa mhéid
gur faillí aige nó aici is cúis leis an
gcaillteanas nó leis an damáiste.

(3) Féadfar airgead a ghnóthóidh an
glacadóir a úsáid, a mhéid is gá, chun íoc as
caiteachais a thabhaítear i gcomhlíonadh a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna agus as
luach saothair aon duine a fhostaítear i
dtaca leis sin.

(4) Féadfaidh an chúirt, ar iarratas ó
chomhalta den Gharda Síochána agus ar
fhaisnéis a bheith tugtha i scríbhinn agus
faoi mhionn ag an gcomhalta nó thar ceann
an chomhalta gur sháraigh an duine
coinníoll a ghabhann leis an gcúirtbhanna
(seachas an coinníoll dá dtagraítear i bhfo-
alt (1) go láithreodh sé nó sí os comhair
cúirte sonraithe ar dháta sonraithe in áit
shonraithe), barántas a eisiúint chun an
duine a ghabháil.

(5) Féadfaidh comhalta den Gharda
Síochána an duine a ghabháil de bhun
barántais a eisíodh faoi fho-alt (4)
d’ainneoin nach bhfuil an barántas lena
mbaineann ina sheilbh nó ina seilbh ag an
gcomhalta tráth na gabhála.

(6) I gcás go mbeidh feidhm ag fo-alt
(5), seirbheálfaidh an comhalta an barántas
ar an duine gafa a luaithe is indéanta.

(7) Tabharfar an duine gafa os comhair
na cúirte a luaithe is indéanta.

(8) I gcás go bhfuil barántas eisithe faoi
fho-alt (4), leanfaidh an duine agus aon
urra de bheith faoi cheangal a
gcúirtbhannaí, agus aon airgead a íocfar
isteach sa chúirt i dtaca leo ní scaoilfear é
sula mbeidh aon imeachtaí faoin alt seo
tugtha chun críche.

(9) I gcás go ndéanfaidh an chúirt ordú
faoi fho-alt (1), tabharfar fógra don duine
agus d’aon urra á rá go bhféadfar iarratas
ar an ordú a athrú nó a urscaoileadh a

43

Cd.5 A.48



Cd.5 A.48

44

[Uimh. 28.] [2009.]An tAcht um Cheartas Coiriúil
(Forálacha Ilghnéitheacha) 2009.

dhéanamh chun na cúirte laistigh de 21 lá
ón dáta a eiseofar an fógra.

(10) Ar iarratas den sórt sin a bheith
déanta, féadfaidh an chúirt an t-ordú a
athrú nó a urscaoileadh más deimhin léi go
mbeadh cruatan míchuí ar an duine nó ar
aon urra mar gheall ar dhéanamh de réir
an ordaithe.

(11) Tabharfar fógra don ionchúisitheoir
i dtaobh aon iarratais faoi fho-alt (10) agus
beidh sé nó sí i dteideal éisteacht a fháil
san iarratas.

(12) Faoi réir fho-alt (13), mura
gcomhlíontar ordú faoi fhomhír (i) d’fho-
alt (1) nó aon athrú air faoi fho-alt (10),
eiseoidh an chúirt barántas chun an duine
nó aon urra a chimiú mar gheall ar an
neamhchomhlíonadh sin agus, chun an
téarma príosúnachta a bheidh le cur isteach
ag an duine nó ag an urra a chinneadh,
pléifear leis an mbarántas amhail is gur
barántas le haghaidh príosúnachta é mar
gheall ar neamhíoc fíneála atá comhionann
leis an méid a eistréatar faoin mír sin (i)
d’fho-alt (1).

(13) I gcás gur leanbh de réir bhrí alt 110
d’Acht na Leanaí 2001 an duine dá
dtagraítear i bhfo-alt (12), pléifear le
neamhchomhlíonadh ordaithe faoi fhomhír
(i) d’fho-alt (1) nó le haon athrú air faoi
fho-alt (10) mar mhainneachtain fíneáil,
costais nó cúiteamh faoin alt sin 110 a íoc
agus beidh feidhm dá réir sin ag forálacha
an ailt sin.”,

agus

(c) sa Sceideal a ghabhann leis an Acht—

(i) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 7:

“7A. Aon chion faoi alt 3 den Acht um Cheartas
Coiriúil 1990 (dúnmharuithe áirithe agus
iarrachtaí áirithe).”,

(ii) trí na fomhíreanna seo a leanas a chur in ionad
fhomhír (c) i mír 28:

(c) alt 16 (gráscar), agus

(d) alt 17 (dúmhál, sracadh agus airgead a
éileamh go bagrach).”,

(iii) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír 28A (a
cuireadh isteach le halt 79 den Acht um Cheartas
Coiriúil 2006):
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“Cionta faoin Acht um Cheartas Coiriúil 2006.

28A. Aon chion faoi na forálacha seo a leanas
den Acht um Cheartas Coiriúil 2006—

(a) alt 71, 72 nó 73 (coireacht eagraithe);

(b) alt 176 (leanaí a chur i mbaol go
meargánta);

(c) alt 183 (airteagal atá beartaithe lena
úsáid i dtaca le cionta áirithe a
shealbhú);

(d) alt 183A (airgead atá beartaithe lena
úsáid i dtaca le cionta áirithe a
shealbhú).”,

agus

(iv) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
33:

“Cionta faoi Acht na bPríosún 2007.

34. Aon chion faoi alt 36 d’Acht na bPríosún
2007.”.

49.—Leasaítear leis seo alt 15 d’Acht 2001, arna leasú le halt 47
den Acht um Cheartas Coiriúil 2007—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (1):

“(1A) Aon duine, a bhfuil aon airteagal ina sheilbh nó
ina seilbh, gan údarás dleathach ná leithscéal réasúnach, is
airteagal atá déanta nó oiriúnaithe chun a úsáide i gcúrsa
cion dá dtagraítear i míreanna (a) go (d) d’fho-alt (1) a
dhéanamh nó i dtaca leis an gcéanna, beidh sé nó sí
ciontach i gcion.”,

agus

(b) i bhfo-alt (2) (arna ionadú le halt 47 den Acht um Cheartas
Coiriúil 2007) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad
an fho-ailt sin:

(2) Is cosaint é do dhuine a chúisítear i gcion faoi fho-
alt (1) a chruthú nach raibh an t-airteagal lena mbaineann
ina sheilbh nó ina seilbh, tráth an chiona líomhnaithe,
chun críche a shonraítear san fho-alt sin.

(2A) Is cosaint é do dhuine a chúisítear i gcion faoi fho-
alt (1A) a chruthú nach raibh an t-airteagal lena
mbaineann déanta nó oiriúnaithe chun a úsáide i gcúrsa
cion dá dtagraítear i míreanna (a) go (d) d’fho-alt (1) a
dhéanamh nó i dtaca leis an gcéanna.”.

50.—Leasaítear leis seo alt 39 d’Acht 2001 i bhfo-alt (5) trí “san
fho-alt sin” a chur in ionad “sna fo-ailt sin”.
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d’Acht 2001.

Leasú ar alt 39
d’Acht 2001.
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Leasú ar alt 99 den
Acht um Cheartas
Coiriúil 2006.

Leasú ar Rialachán
12 de na Rialacháin
fán Acht um
Cheartas Coiriúil
1984 (An Bhail a
Chuirfear ar
Dhaoine Faoi
Choimeád i
Stáisiúin an Gharda
Síochána) 1987.
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51.—Leasaítear leis seo alt 99 (arna leasú le halt 60 den Acht um
Cheartas Coiriúil 2007) den Acht um Cheartas Coiriúil 2006 i bhfo-
alt (9) trí “, ar cion é a rinneadh tar éis an t-ordú faoi fho-alt (1) a
dhéanamh” a chur isteach i ndiaidh “go gciontaítear é nó í i gcion”.

52.—Leasaítear leis seo Rialachán 12 de na Rialacháin fán Acht
um Cheartas Coiriúil 1984 (An Bhail a Chuirfear ar Dhaoine Faoi
Choimeád i Stáisiúin an Gharda Síochána) 1987 (I.R. Uimh. 119 de
1987) trí mhíreanna (7)(a)(ii), (12)(c) agus (12)(d) a scriosadh.


