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————————

ACHT DÁ CHOSC SUBSTAINTÍ SÍCIGHNÍOMHACHA ATÁ
CONTÚIRTEACH NÓ DOCHRACH AR SHLÍ EILE A
MHÍ-ÚSÁID; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE
CIONTA A BHAINEANN LEIS NA SUBSTAINTÍ SIN A
DHÍOL, A ALLMHAIRIÚ, A ONNMHAIRIÚ NÓ A
FHÓGAIRT; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE
CIONTA A BHAINEANN LE RUDAÍ ÁIRITHE A DHÍOL
AGUS A FHÓGAIRT LENA nÚSÁID CHUN PLANDAÍ
ÁIRITHE A SHAOTHRÚ DE SHÁRÚ AR AN ACHT UM
MÍ-ÚSÁID DRUGAÍ 1977; DO DHÉANAMH SOCRÚ
MAIDIR LE CUMHACHTAÍ DE CHUID AN GHARDA
SÍOCHÁNA I nDÁIL LE hIMSCRÚDÚ NA gCIONTA SIN;
DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hEISIÚINT
FÓGRAÍ TOIRMISC AG COMHALTAÍ ÁIRITHE DEN
GHARDA SÍOCHÁNA CHUIG DAOINE ÁIRITHE I
nDÁIL LE GNÍOMHAÍOCHTAÍ ATÁ TOIRMISCTHE; DO
DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN gCÚIRT
DÚICHE DO DHÉANAMH ORDUITHE TOIRMISC
AGUS ORDUITHE DÚNTA IN IMTHOSCA ÁIRITHE; DO
LEASÚ AN ACHTA CUSTAM AGUS MÁIL
(FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 1988; AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[14 Iúil, 2010]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—(1) San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1977” an tAcht um Mí-Úsáid Drugaí 1977;

folaíonn “fógrán” gach cineál fógráin, cibé acu is don phobal é, i
nuachtán nó i bhfoilseachán eile, ar an teilifís nó ar an raidió, trí
fhógra a thaispeáint, trí chumarsáid leictreonach, lena n-áirítear trí
mheán an idirlín, nó ar aon mhodh eile, nó nach ea;

forléireofar “deimhniú anailíse” de réir alt 17;

ciallaíonn “caitheamh” i ndáil le substaint shícighníomhach, an
tsubstaint a chaitheamh (cibé acu a rinneadh an tsubstaint lena
mbaineann a thuaslagadh nó a scaipeadh in aon substaint eile, nó a
chaolú nó a mheascadh léi)—
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(a) tríd an mbéal,

(b) trína caitheamh ina deatach, trína hinséideadh nó trína
hionanálú,

(c) trína hinstealladh,

(d) trína húsáid go seachtrach ar cholainn an duine, nó

(e) trína tabhairt isteach i gcolainn duine ar shlí eile;

tá le “druga rialaithe” an bhrí chéanna atá leis in alt 2 d’Acht 1977;

folaíonn “leictreonach” leictreach, digiteach, maighnéadach, optach,
leictreamaighnéadach, bithmhéadrach, fótónach agus aon chineál
eile teicneolaíochta gaolmhaire;

folaíonn “cumarsáid leictreonach” cumarsáid faisnéise i bhfoirm
sonraí, téacs, íomhánna nó fuaime (nó aon teaglaim díobh) trí mheán
fuinnimh leictreamaighnéadaigh threoraithe nó neamhthreoraithe,
nó tríothu araon;

ciallaíonn “hidreaponach”, i ndáil le saothrú, plandaí a shaothrú i
leacht ina bhfuil cothaithigh faoi dhálaí rialaithe solais, teochta agus
taisligh, gan ithir a úsáid;

ciallaíonn “Aire” an tAire Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí;

folaíonn “áit”—

(a) teaghais nó foirgneamh eile,

(b) déanmhas nó stalla d’aon chineál,

(c) feithicil;

ciallaíonn “substaint shícighníomhach” substaint, táirge, ullmhóid,
planda, fungas nó orgánach nádúrtha a bhfuil an cumas inti nó ann,
nuair a chaitheann duine í nó é—

(a) a bheith ina húdar nó ina údar spreagtha nó dúlagair ar
lárchóras néaróg an duine, is spreagadh nó dúlagar a
mbeadh mar thoradh air siabhránachtaí nó suaitheadh
suntasach san fheidhm luadrach, sa smaointeoireacht, san
iompar, san aireachtáil, san fheasacht nó sa ghiúmar, nó
athrú suntasach ar an gcéanna, nó

(b) staid spleáchais a thabhairt ann, lena n-áirítear andúil
fhisiciúil nó shíceolaíoch;

ciallaíonn “díol”, i ndáil le substaint nó ní, díol nó soláthar a
dhéanamh nó a chur faoi deara díol nó soláthar a dhéanamh, cibé
acu le haghaidh brabúis nó ar shlí eile, go díreach nó trí dhuine eile
agus folaíonn sé—

(a) tairiscint a dhéanamh le haghaidh díola, a iarraidh ar
dhuine ceannach, dáileadh nó taisealbhadh a dhéanamh
nó coinneáil le haghaidh díola, soláthair nó dáilte, agus

(b) sealbhú chun aon cheann de na críocha dá dtagraítear i
mír (a);



[2010.] [Uimh. 22.]An tAcht um Cheartas Coiriúil
(Substaintí Sícighníomhacha) 2010.

folaíonn “soláthar” a thabhairt saor in aisce;

ciallaíonn “feithicil” aon chóir iompair a n-iompraítear aon duine nó
rud, nó iad araon, inti nó léi, de réir mar a bheidh, agus atá deartha
lena húsáid de thalamh, d’uisce nó d’aer, nó ar níos mó ná ceann
amháin de na bealaí sin agus folaíonn sé—

(a) cuid d’fheithicil,

(b) airceadal a dearadh mar fheithicil ach nach bhfuil
infheidhmithe mar fheithicil,

(c) aon choimeádán, leantóir, dabhach nó aon rud eile a
úsáidtear nó a fhéadfar a úsáid chun earraí a stóráil i
gcúrsa iompair agus atá deartha nó déanta lena chur ar
aon fheithicil, in aon fheithicil nó i gceangal le haon
fheithicil.

(2) San Acht seo, aon tagairt do chion a dhéanamh, folaíonn sí
tagairt d’iarracht ar an gcion a dhéanamh.

2.—(1) Ní bheidh feidhm ag an Acht seo maidir leis na nithe seo
a leanas—

(a) táirge leigheasach de réir bhrí alt 1(1) den Acht um Bord
Leigheasra na hÉireann 1995,

(b) leigheas ainmhithe de réir bhrí alt 1 den Acht um
Leigheasanna Ainmhithe 1993 arna údarú—

(i) de réir Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Leigheasanna Ainmhithe) (Uimh. 2) 2007 (I.R.
Uimh. 786 de 2007), nó

(ii) de réir Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 an 31 Márta
2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1

arna leasú,

arna oideasú nó arna dhíol lena thabhairt d’ainmhí de
réir na bhforálacha sin,

(c) deoch mheisciúil de réir bhrí na habairte “intoxicating
liquor” in alt 77 den Licensing Act 1872,

(d) táirge tobac de réir bhrí alt 2 den Acht Sláinte Poiblí
(Tobac) 2002,

(e) bia, de réir bhrí alt 2 den Acht um Údarás Sábháilteachta
Bia na hÉireann 1998, a cuireadh ar an margadh i
gcomhlíonadh reachtaíochta bia de réir bhrí an ailt sin,

(f) mura bhforáiltear a mhalairt go sainráite san Acht seo,
druga rialaithe, nó

(g) cibé substaint, táirge, ullmhóid, planda, fungas nó
orgánach nádúrtha eile a bheidh sonraithe le hordú faoi
fho-alt (2).

1IO Uimh. L136 30.4.2004
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(2) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Sláinte
agus Leanaí agus le cibé Aire eile den Rialtas is cuí leis nó léi, a
dhearbhú, le hordú, nach mbeidh feidhm ag an Acht seo i ndáil le
substaint, le táirge, le hullmhóid, le planda, le fungas nó le horgánach
nádúrtha a bheidh sonraithe san ordú agus, fad a bheidh ordú faoin
bhfo-alt seo i bhfeidhm, ní bheidh feidhm ag an Acht seo i ndáil leis
an tsubstaint, leis an táirge, leis an ullmhóid, leis an bplanda, leis an
bhfungas nó leis an orgánach nádúrtha a bheidh sonraithe amhlaidh
san ordú.

3.—(1) Aon duine a dhíolann substaint shícighníomhach agus a
fhios aige nó aici go bhfuil an tsubstaint sin á fáil nó á soláthar lena
caitheamh ag an duine, nó le linn dó nó di a bheith meargánta i
dtaobh an chéanna, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(2) Aon duine a allmhairíonn nó a onnmhairíonn substaint
shícighníomhach agus a fhios aige nó aici go bhfuil an tsubstaint sin
á fáil nó á soláthar lena caitheamh ag an duine, nó le linn dó nó di
a bheith meargánta i dtaobh an chéanna, beidh sé nó sí ciontach
i gcion.

(3) Más rud é, in aon imeachtaí i leith ciona faoi fho-alt (1) nó (2),
go gcruthófar go ndearna duine substaint shícighníomhach a dhíol, a
allmhairiú nó a onnmhairiú, de réir mar a bheidh, agus gur deimhin
leis an gcúirt, ag féachaint do na nithe seo a leanas—

(a) aon léiriú a thug an duine lena mbaineann, ó bhéal nó i
scríbhinn, trí mheán an idirlín nó trí chumarsáid
leictreonach nó aon léiriú a tugadh thairis sin trí mheán
aon phacáistithe, aon bhileoigíní, aon fhógraí nó trí
mheán aon ní nó ruda eile go bhféadfaidh éifeachtaí
sícighníomhacha a bheith ag an tsubstaint lena
mbaineann nó gur féidir í a chaitheamh ar shlí atá cosúil
leis an tslí a gcaithfí druga rialaithe,

(b) aon léiriú in aon áit nó ag aon áit lena mbaineann na
himeachtaí maidir leis an gcion lena dtugtar le tuiscint go
mbíonn drugaí rialaithe á gcaitheamh, lena n-áirítear aon
ghaireas, trealamh nó rud a bheith ann a d’fhéadfadh le
réasún a bheith bainteach le caitheamh drugaí rialaithe,
agus

(c) an amhlaidh go bhfuil sé réasúnach a chinneadh go bhfuil
an tsubstaint lena mbaineann á díol nó á hallmhairiú nó
á honnmhairiú, de réir mar a bheidh, chun críche dleathaí
eile, agus costas agus cainníocht na substainte atá á díol
nó á hallmhairiú nó á honnmhairiú, de réir mar a bheidh,
á gcur i gcuntas,

go luíonn sé le réasún a mheas gurbh eol don duine go raibh, nó go
raibh sé nó sí meargánta i dtaobh an raibh, an tsubstaint á fáil nó á
soláthar lena caitheamh ag an duine, toimhdeofar, go dtí gur deimhin
leis an gcúirt a mhalairt, go raibh an t-eolas sin ag an duine nó go
raibh sé nó sí meargánta amhlaidh.

(4) Féadfaidh cúirt a bheith deimhneach faoi fho-alt (3),
d’ainneoin aon ráitis ó bhéal nó i scríbhinn a rinneadh, aon léirithe
a tugadh ar aon phacáistiú, ar aon lipéad nó aon bhileoigín nó aon
léirithe a tugadh trí mheán an idirlín nó trí aon chumarsáid
leictreonach, nach substaint shícighníomhach an tsubstaint lena
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mbaineann na himeachtaí nó nach bhfuil sí ceaptha ná oiriúnach lena
caitheamh ag an duine.

(5) Gan dochar d’aon chosaint eile a bheidh ar fáil, is cosaint é
do dhuine a dtionscnófar imeachtaí i leith ciona faoi fho-alt 1 nó 2
ina choinne nó ina coinne a chruthú gur dhuine dá dtagraítear in alt
6(2) é nó í tráth déanta an chiona líomhnaithe.

4.—Aon duine a dhíolann aon ní agus a fhios aige nó aici go
n-úsáidfear é chun aon phlanda a shaothrú ar mhodh hidreaponach
de shárú ar alt 17 d’Acht 1977, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

5.—(1) Aon duine a fhoilsíonn nó a thaispeánann fógrán nó a
chuireann faoi deara fógrán a fhoilsiú nó a thaispeáint, agus a fhios
aige nó aici go ndéantar, nó le linn dó nó di a bheith meargánta i
dtaobh an ndéantar, leis an bhfógrán—

(a) a chur in iúl go mbeartaítear—

(i) substaint shícighníomhach a dhíol nó a allmhairiú nó
a onnmhairiú lena caitheamh ag an duine, nó

(ii) aon ní a dhíol lena úsáid i saothrú aon phlanda ar
mhodh hidreaponach de shárú ar alt 17 d’Acht 1977,

(b) caitheamh substainte nó teaglama substaintí, ar mhaithe
lena héifeachtaí sícighníomhacha nó lena n-éifeachtaí
sícighníomhacha, de réir mar a bheidh, a chur chun cinn
agus faisnéis a sholáthar i dtaobh conas a fhéadfar nó cá
bhféadfar substaint shícighníomhach a fháil, nó

(c) faisnéis a sholáthar i dtaobh conas a fhéadfar ní a úsáid
chun aon phlanda a shaothrú ar mhodh hidreaponach de
shárú ar alt 17 d’Acht 1977,

beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(2) Gan dochar d’aon chosaint eile a bheidh ar fáil, is cosaint é
do dhuine a dtionscnófar imeachtaí i leith ciona faoi fho-alt (1) ina
choinne nó ina coinne a chruthú gur dhuine dá dtagraítear in alt 6(2)
é nó í tráth déanta an chiona líomhnaithe.

6.—(1) Beidh feidhm ag an alt seo, más rud é, maidir le duine is—

(a) lia-chleachtóir cláraithe de réir bhrí alt 2 d’Acht na Lia-
Chleachtóirí 2007,

(b) fiaclóir cláraithe, ar duine é nó í a bhfuil a ainm nó a hainm
taifeadta de thuras na huaire i gClár na bhFiaclóirí arna
bhunú faoi alt 26 d’Acht na bhFiaclóirí 1985,

(c) altra cláraithe, ar duine é nó í a bhfuil a ainm nó a hainm
taifeadta de thuras na huaire i gclár na n-altraí arna
bhunú faoi alt 27 d’Acht na nAltraí 1985,

(d) cógaiseoir, drugadóir nó cúntóir cógaisíochta cláraithe, ar
duine é nó í a bhfuil a ainm nó a hainm cláraithe i gclár
arna bhunú faoi alt 13 den Acht Cógaisíochta 2007, nó
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(e) comhalta de cibé aicme daoine a ainmneoidh an tAire le
hordú tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Sláinte agus
Leanaí agus le cibé Aire eile den Rialtas is cuí leis nó léi.

(2) Ní cion é do dhuine dá dtagraítear i bhfo-alt (1) substaint
shícighníomhach a dhíol, a allmhairiú nó a onnmhairiú nó aon
fhógrán a bhaineann le substaint shícighníomhach a fhoilsiú nó a
thaispeáint, nó a chur faoi deara é a fhoilsiú nó a thaispeáint, más
rud é—

(a) gur chun críche a ghairme nó a gairme a rinneadh an
tsubstaint lena mbaineann a dhíol, a allmhairiú nó a
onnmhairiú nó a fhógairt, agus

(b) go raibh díol, allmhairiú nó onnmhairiú nó fógairt na
substainte ag an duine sin i gcúrsa a ghairme nó a gairme
dleathach thairis sin.

7.—(1) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána nach ísle céim
ná ceannfort fógra scríofa (dá ngairtear “fógra toirmisc” san Acht
seo) a sheirbheáil go pearsanta nó leis an bpost cláraithe ar dhuine
má tá an tuairim aige nó aici go bhfuil an duine, in aon áit, ag gabháil
do ghníomhaíocht, arb éard í—

(a) na nithe seo a leanas a dhíol—

(i) substaint shícighníomhach lena caitheamh ag an
duine,

(ii) aon ní lena úsáid i saothrú aon phlanda ar mhodh
hidreaponach de shárú ar alt 17 d’Acht 1977,

(b) substaint shícighníomhach a allmhairiú nó a onnmhairiú
lena caitheamh ag an duine,

(c) foilsiú nó taispeáint aon fhógráin nó a chur faoi deara aon
fhógrán a fhoilsiú nó a thaispeáint, ar fógrán é—

(i) ina bhfuil léiriú go mbeartaítear substaint
shícighníomhach lena caitheamh ag an duine a dhíol,
a allmhairiú nó a onnmhairiú nó aon ní a dhíol lena
úsáid i saothrú aon phlanda ar mhodh hidreaponach
de shárú ar alt 17 d’Acht 1977,

(ii) ina gcuirtear caitheamh substainte nó teaglama
substaintı́ ar mhaithe lena héifeachtaı́ sı́cighnı́omhacha
nó lena n-éifeachtaı́ sı́cighnı́omhacha, de réir mar a
bheidh, chun cinn agus ina soláthraı́tear faisnéis i
dtaobh conas a fhéadfar nó cá bhféadfar substaint
shı́cighnı́omhach a fháil, nó

(iii) ina soláthraítear faisnéis i dtaobh conas a fhéadfar ní
a úsáid chun aon phlanda a shaothrú ar mhodh
hidreaponach de shárú ar alt 17 d’Acht 1977.

(2) Déanfaidh an comhalta den Gharda Síochána lena mbaineann
fógra toirmisc a shíniú agus a dhátú agus—

(a) luafar ann go bhfuil an tuairim aige nó aici go bhfuil an
duine ag gabháil do ghníomhaíocht dá dtagraítear i bhfo-
alt (1) agus na cúiseanna atá leis an tuairim sin,
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(b) sonrófar ann an tsubstaint shícighníomhach, an ní nó an
fógrán lena mbaineann an ghníomhaíocht agus ar ina
leith atá an tuairim ag an gcomhalta agus féadfar, más
cuí, aon áit a shonrú ann a bhfuil, ina thuairim nó ina
tuairim, an ghníomhaíocht lena mbaineann ar siúl,

(c) ordófar leis don duine scor láithreach den tsubstaint nó
den ní a shonraítear san fhógra a dhíol nó a fhógairt, de
réir mar a bheidh nó, de réir mar is cuí, den tsubstaint a
shonraítear san fhógra a allmhairiú nó a onnmhairiú,

(d) sonrófar ann na hiarmhairtí a fhéadfaidh a bheith ann mar
gheall ar mhainneachtain na hordacháin a shonraítear san
fhógra a chomhlíonadh.

(3) Beidh éifeacht le hordachán a shonraítear i bhfógra toirmisc
láithreach ar an bhfógra a sheirbheáil.

(4) Ní choiscfear, le seirbheáil fógra toirmisc faoin alt seo i leith
duine, seirbheáil fógra toirmisc bhreise faoin alt seo i leith an duine.

(5) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána nach ísle céim ná
ceannfort aon tráth fógra toirmisc a tharraingt siar más deimhin leis
nó léi gur trí dhearmad a seirbheáladh an fógra nó go bhfuil sé
mícheart i bponc ábhartha éigin.

8.—(1) I gcás go bhfuiltear tar éis fógra toirmisc a sheirbheáil ar
dhuine agus go bhfuil an tuairim ag comhalta den Gharda Síochána
nach ísle céim ná ceannfort, maidir le hordachán atá san fhógra, nach
bhfuil sé á chomhlíonadh ag an duine, féadfaidh sé nó sí iarratas a
dhéanamh chun na Cúirte Dúiche ar ordú (dá ngairtear “ordú
toirmisc” san Acht seo) lena dtoirmisctear ar an duine sin a bheith
ag gabháil, nó leanúint de bheith ag gabháil, don ghníomhaíocht arb
éard í cibé substaint nó ní a shonrófar san ordú a dhíol nó a fhógairt,
de réir mar a bheidh, nó, de réir mar is cuí, cibé substaint a shonrófar
san fhógra a allmhairiú nó a onnmhairiú.

(2) Déanfar iarratas ar ordú toirmisc ar fhógra a thabhairt don
duine is ábhar don fhógra toirmisc lena mbaineann agus d’aon duine
eile a n-ordóidh an chúirt go dtabharfar fógra i ndáil leis nó léi dó
nó di i dtaobh an iarratais.

(3) Féadfaidh an chúirt ordú toirmisc a dhéanamh i leith duine,
más rud é—

(a) tar éis di an fhianaise os a comhair a bhreithniú, is fianaise
a mbeidh, i gcás iarratais i leith na gníomhaíochta dá
dtagraítear i mír (a)(i) nó (b) d’alt 7(1), deimhniú anailíse
i leith na substainte lena mbaineann ar áireamh inti, agus

(b) ag féachaint d’imthosca uile an cháis, lena n-áirítear, i gcás
iarratais i leith na gníomhaíochta dá dtagraítear i mír
(a)(i) nó (b) d’alt 7(1), do na nithe dá dtagraítear i bhfo-
alt (4),

gur deimhin léi—

(i) go ndearna an duine lena mbaineann, tar éis sheirbheáil
an fhógra toirmisc, substaint shícighníomhach nó ní a
sonraíodh san fhógra a seirbheáladh air nó uirthi a dhíol
nó a fhógairt, de réir mar a bheidh, nó, de réir mar is cuí,
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substaint a sonraíodh san fhógra a seirbheáladh air nó
uirthi a allmhairiú nó a onnmhairiú, agus

(ii) gur gá cosc a chur ar an duine a bheith ag gabháil, nó
leanúint de bheith ag gabháil, don ghníomhaíocht lena
mbaineann,

mura rud é go measfaidh an Chúirt go mbeadh sé éagórach, in
imthosca uile an cháis, an t-ordú a dhéanamh.

(4) Nuair a bheidh sí ag breithniú iarratais ar ordú toirmisc a
bhaineann leis an ngníomhaíocht dá dtagraítear i mír (a)(i) nó (b)
d’alt 7(1), beidh aird ag an gcúirt, d’ainneoin aon ráitis ó bhéal nó
scríofa a dhéanfar, aon léirithe a bheidh ar aon phacáistiú, lipéid nó
bileoigín, nó aon léirithe arna thabhairt tríd an idirlíon nó trí aon
chumarsáid leictreonach, nach substaint shícighníomhach an
tsubstaint lena mbaineann an t-iarratas nó nach bhfuil sé beartaithe
go mbeidh sí, nó nach bhfuil sí oiriúnach, lena caitheamh ag an duine,
ar na nithe seo a leanas—

(a) aon léiriú a thug an freagróir ó bhéal nó i scríbhinn, trí
mheán an idirlín nó trí chumarsáid leictreonach nó aon
léiriú a tugadh thairis sin trí mheán aon phacáistithe, aon
bhileoigíní, aon fhógraí nó trí mheán aon ní nó ruda eile
go bhféadfaidh éifeachtaí sícighníomhacha a bheith ag an
tsubstaint lena mbaineann nó gur féidir í a chaitheamh ar
shlí atá cosúil leis an tslí a gcaithfí druga rialaithe,

(b) aon léiriú in aon áit nó ag aon áit a shonraítear san iarratas
lena dtugtar le tuiscint go mbíonn drugaí rialaithe á
gcaitheamh, lena n-áirítear aon ghaireas, trealamh nó rud
a bheith ann a d’fhéadfadh le réasún a bheith bainteach
le caitheamh drugaí rialaithe, agus

(c) an amhlaidh go bhfuil sé réasúnach a chinneadh go bhfuil
an tsubstaint lena mbaineann á díol nó á hallmhairiú nó
á honnmhairiú, de réir mar a bheidh, chun críche dleathaí
eile, agus costas agus cainníocht na substainte atá á díol
nó á hallmhairiú nó á honnmhairiú, de réir mar a bheidh,
á gcur i gcuntas.

(5) Maidir le hordú toirmisc—

(a) sonrófar ann an tsubstaint shícighníomhach, an ní nó an
fógrán lena mbaineann an t-ordú agus, i gcás gur cuí leis
an gcúirt déanamh amhlaidh, féadfar aon áit a shonrú
ann lena mbaineann an t-ordú,

(b) sonrófar ann na forais ar a bhfuil an t-ordú á dhéanamh,

(c) déanfar foráil ann go dtabharfar fógra ina thaobh d’aon
duine ar dealraitheach go ndéanann an t-ordú difear dó
nó di nó a ndéanann sé difear dó nó di, mura rud é gur
deimhin leis an gcúirt nach bhfuil sé indéanta le réasún a
fhionnadh cá bhfuil sé nó sí nó siad,

(d) déarfar ann go dtiocfaidh sé in éifeacht láithreach ar an
ordú a sheirbheáil, agus

(e) féadfaidh cibé téarmaí, coinníollacha agus srianta a bheith
ann is dóigh leis an gcúirt is gá nó is fóirsteanach sna
himthosca.
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(6) Aon duine a mhainníonn nó a dhiúltaíonn ordú toirmisc a
chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(7) Fanfaidh ordú toirmisc i bhfeidhm, mura rud é—

(a) go ndéanfar é a athrú nó a urscaoileadh ar achomharc
faoin alt seo, nó

(b) go ndéanfar é a athrú faoi alt 9.

(8) Beidh ábhar achomhairc ann chun na Cúirte Cuarda in
aghaidh ordú toirmisc a dhéanamh ach ní dhéanfar, le hachomharc
den sórt sin a thionscnamh, difear d’oibriú an ordaithe toirmisc, mura
rud é go ndéanfaidh an chúirt nó an Chúirt Chuarda, ar iarratas
chuici chuige sin laistigh de 7 lá ó dháta déanta an ordaithe, ordú
chun a oibriú a bhac go dtí go gcinnfear an t-achomharc.

(9) Ní oibreoidh ordú toirmisc chun difear a dhéanamh d’aon
oibleagáidí dleathacha de chuid aon duine faoi aon chonradh nó
comhaontú dleathach agus leanfar de na hoibleagáidí sin a chinneadh
de réir an chonartha nó an chomhaontaithe, de réir mar a bheidh.

(10) Ní choiscfear, le hordú toirmisc a dhéanamh faoin alt seo, i
leith duine, ordú toirmisc breise a dhéanamh faoin alt seo i leith
an duine.

(11) D’ainneoin ghinearáltacht aon achtacháin eile nó aon rialach
dlí eile a bhaineann le rialáil a dhéanamh ar shuíonna agus ar shaoirí
na Cúirte Dúiche, beidh cibé suíonna speisialta den Chúirt Dúiche
ann a bheidh riachtanach chun críche an ailt seo le linn tréimhsí
saoire cúirte chun iarratas faoin alt seo a chinneadh.

9.—(1) I gcás go ndéanfaidh an Chúirt Dúiche ordú toirmisc faoi
alt 8—

(a) lena dtoirmisctear ar dhuine gabháil, nó leanúint do bheith
ag gabháil, do ghníomhaíochtaí sonraithe in áit
shonraithe, agus

(b) nach leis an duine is ábhar don ordú toirmisc an áit a
shonraítear san ordú,

féadfaidh an chúirt, ar iarratas chuige sin a bheith déanta chuici ag
úinéir na háite lena mbaineann, aon tráth tar éis ordú toirmisc a
dhéanamh, más cuí léi déanamh amhlaidh, an t-ordú a athrú.

(2) Le linn cinneadh a dhéanamh i dtaobh an n-athrófar ordú
toirmisc, cuirfidh an chúirt san áireamh an mbeadh baol tromaí
éigeartais ann mura n-athrófaí an t-ordú amhlaidh.

(3) Déanfar iarratas faoi fho-alt (1) iar bhfógra—

(a) don duine is ábhar don ordú toirmisc, mura rud é nach
bhfuil sé indéanta le réasún a fhionnadh cá bhfuil an
duine, agus

(b) do chomhalta den Gharda Síochána nach ísle céim ná
ceannfort sa cheantar Garda Síochána ina bhfuil cónaí ar
an duine is ábhar don ordú toirmisc.
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(4) Beidh achomharc ann chun na Cúirte Cuarda in aghaidh
diúltú ordú toirmisc a athrú.

10.—(1) I gcás go gciontaítear duine i gcion faoi alt 3, 4, 5 nó 8(6),
féadfaidh an chúirt, i dteannta aon phionóis eile nó mar mhalairt ar
aon phionós eile, ordú a dhéanamh (dá ngairtear “ordú dúnta” san
Acht seo) lena dtoirmisctear ar an duine, san áit lena mbaineann nó
in aon áit eile a shonrófar san ordú, aon ghnó a oibriú nó a bheith
ag gabháil d’aon ghníomhaíochtaí sonraithe, a bhféadfaí a mheas le
réasún baint a bheith acu le substaintí sícighníomhacha lena
gcaitheamh ag an duine a dhíol, a allmhairiú nó a onnmhairiú nó a
fhógairt nó, de réir mar is cuí, ní lena úsáid i saothrú aon phlanda
ar mhodh hidreaponach de shárú ar alt 17 d’Acht 1977 a dhíol nó
a fhógairt.

(2) Gan dochar do chumhacht na cúirte aird a bheith aici ar na
nithe uile is dealraitheach di a bheith iomchuí, féadfaidh an chúirt a
chur san áireamh, go háirithe, an bhfuil aon ordú toirmisc i bhfeidhm
i leith an duine lena mbaineann, ar comhlíonadh an t-ordú toirmisc
agus aon iompar de chuid an duine, nó duine eile atá fostaithe ag an
duine sin, i ndáil le hoibriú na háite lena mbaineann.

(3) Maidir le hordú dúnta—

(a) sonrófar ann an gnó, na gníomhaíochtaí, an áit agus, más
cuí, an tsubstaint shícighníomhach nó an ní lena
mbaineann sé,

(b) sonrófar ann na forais ar a bhfuil an t-ordú á dhéanamh,

(c) déanfar foráil ann chun fógra ina thaobh a thabhairt
d’úinéir na háite agus d’aon duine eile ar dealraitheach
go ndéanann sé difear, nó a ndéanann sé difear, dó nó di,
mura deimhin leis an gcúirt nach bhfuil sé indéanta le
réasún a fhionnadh cá bhfuil sé nó sí nó siad,

(d) luafar ann go dtiocfaidh sé in éifeacht díreach ar an ordú
a sheirbheáil nó ar cibé dáta is déanaí a shonrófar san
ordú, agus

(e) féadfaidh cibé téarmaí, coinníollacha agus srianta a bheith
ann is dóigh leis an gcúirt is gá nó is fóirsteanach sna
himthosca.

(4) Féadfar ordú dúnta a dhéanamh ar feadh cibé tréimhse nach
faide ná 5 bliana de réir mar is cuí leis an gcúirt agus fanfaidh sé i
bhfeidhm ar feadh na tréimhse sin mura rud é—

(a) go n-athraítear nó go n-urscaoiltear é faoi alt 11, nó

(b) go n-athraítear nó go n-urscaoiltear é ar achomharc.

(5) Tiocfaidh ordú dúnta in éifeacht díreach ar an ordú a
sheirbheáil nó ar cibé dáta is déanaí a shonrófar san ordú, agus ní
dhéanfar, le hachomharc a dhéanamh i gcoinne an chiontaithe nó an
ordaithe dúnta, difear d’oibriú an ordaithe, mura rud é go
ndéanfaidh an chúirt nó an Chúirt Chuarda, ar iarratas chuige sin a
bheith déanta chuici laistigh de 7 lá ó dháta déanta an ordaithe, ordú
chun a oibriú a bhac go dtí go gcinnfear an t-achomharc.
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(6) Ní oibreoidh ordú dúnta chun difear a dhéanamh d’aon
oibleagáidí dleathacha de chuid aon duine faoi aon chonradh nó
comhaontú dleathach agus leanfar de na hoibleagáidí sin a chinneadh
de réir an chonartha nó an chomhaontaithe, de réir mar a bheidh.

(7) Faoi réir fho-alt (1), ní oibreoidh ordú dúnta chun cosc a chur
ar dhuine aon ghníomhaíochtaí dleathacha a chomhall san áit lena
mbaineann.

(8) Aon duine a mhainníonn nó a dhiúltaíonn ordú dúnta a
chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

11.—(1) Féadfaidh an Chúirt Dúiche, ar iarratas chuige sin a
bheith déanta chuici—

(a) ag an duine is ábhar d’ordú dúnta,

(b) ag úinéir na háite a shonraítear san ordú, nó

(c) ag comhalta den Gharda Síochána nach ísle céim ná
ceannfort,

aon tráth tar éis ordú dúnta a dhéanamh agus roimh an dáta a
scoirfidh an t-ordú de bheith i bhfeidhm, más cuí léi déanamh
amhlaidh, an t-ordú a athrú nó a urscaoileadh.

(2) Le linn cinneadh a dhéanamh i dtaobh an ndéanfar ordú dúnta
a athrú nó a urscaoileadh, cuirfidh an chúirt san áireamh an mbeadh
baol tromaí éigeartais ann mura ndéanfaí an t-ordú a athrú nó
urscaoileadh amhlaidh, de réir mar a bheidh.

(3) Déanfar iarratas faoi fho-alt (1) iar bhfógra—

(a) i gcás nach é nó í an t-iarratasóir áititheoir na háite,
d’áititheoir na háite, mura rud é nach bhfuil sé indéanta
le réasún a fhionnadh cé hé nó cé hí an t-áititheoir nó cá
bhfuil sé nó sí, agus

(b) i gcás nach é nó í an t-iarratasóir úinéir na háite, d’úinéir
na háite, mura rud é nach bhfuil sé indéanta le réasún a
fhionnadh cé hé nó cé hí an t-úinéir nó cá bhfuil sé nó
sí, agus

(c) i gcás nach comhalta den Gharda Síochána an t-iarratasóir,
do chomhalta den Gharda Síochána nach ísle céim ná
ceannfort sa cheantar Garda Síochána ina bhfuil cónaí ar
an duine lena mbaineann an t-ordú dúnta.

(4) Beidh ábhar achomhairc ann chun na Cúirte Cuarda in
aghaidh diúltú ordú dúnta a athrú nó a urscaoileadh.

12.—(1) I gcás go mbeidh forais réasúnacha ag comhalta den
Gharda Síochána chun a chreidiúint go bhfuil duine, in aon áit—

(a) ag díol substaint shícighníomhach lena caitheamh ag an
duine nó aon ní lena úsáid i saothrú aon phlanda ar
mhodh hidreaponach de shárú ar alt 17 d’Acht 1977,

(b) ag allmhairiú nó ag onnmhairiú substaint shícighníomhach
lena caitheamh ag an duine,
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(c) ag foilsiú nó ag taispeáint aon fhógráin nó ag cur faoi
deara aon fhógrán a fhoilsiú nó a thaispeáint—

(i) lena gcuirtear in iúl go mbeartaítear substaint
shícighníomhach lena caitheamh ag an duine a dhíol
nó a allmhairiú nó a onnmhairiú nó aon ní a dhíol
lena úsáid i saothrú aon phlanda ar mhodh
hidreaponach de shárú ar alt 17 d’Acht 1977,

(ii) lena ndéantar tomhailt substainte nó teaglama
substaintí le haghaidh a héifeachtaí sícighníomhacha
nó a n-éifeachtaí sícighníomhacha, de réir mar a
bheidh, a chur chun cinn, agus lena soláthraítear
faisnéis maidir le conas is féidir nó cén áit is féidir
teacht ar shubstaint shícighníomhach, nó

(iii) lena soláthraítear faisnéis maidir le conas is féidir ní
a úsáid chun planda a shaothrú ar mhodh
hidreaponach de shárú ar alt 17 d’Acht 1977,

féadfaidh sé nó sí, faoi réir fho-alt (3), dul isteach in aon áit den sórt
sin (trí fhorneart réasúnach a úsáid, más gá) nó, i gcás gur feithicil
an áit lena mbaineann, aon áit den sórt sin a stopadh agus dul isteach
inti (trí fhorneart réasúnach a úsáid más gá), agus, san áit sin—

(i) cibé scrúduithe, tástálacha, iniúchtaí agus seiceálacha a
dhéanamh nó a chur faoi deara a dhéanamh ar aon rud
a gcreidtear le réasún gur substaint shícighníomhach í nó
ar aon innealra, gléas nó rud eile a úsáidtear le linn
substaintí sícighníomhacha a ullmhú, a stóráil, a iompar
nó a dhíol, a mheasfaidh sé nó sí le réasún is gá chun
críocha an Achta seo.

(ii) cibé samplaí réasúnacha a thógáil d’aon substaintí, nó ó
aon substaintí, nó d’aon rud, nó ó aon rud, chun críocha
anailíse agus scrúdaithe a mheasfaidh sé nó sí le réasún
is gá chun críocha an Achta seo,

(iii) aon innealra, gléas nó rud eile a úsáidtear le linn substaintí
sícighníomhacha a ullmhú, a láimhseáil, a stóráil, a
iompar nó a dhíol, nó aon rud a gcreidtear le réasún gur
substaint shícighníomhach é nó go bhfuil substaint
shícighníomhach ann a bhfuil nó a raibh an tAcht seo á
shárú i ndáil léi, a urghabháil agus a choinneáil,

(iv) iniúchadh a dhéanamh ar aon leabhair, taifid, doiciméid
eile agus cóipeanna díobh a dhéanamh nó sleachta a
thógáil astu (lena n-áirítear doiciméid a stóráiltear i
bhfoirm neamh-inléite) a gheobhaidh sé nó sí i gcúrsa a
iniúchta nó a hiniúchta, agus aon leabhair, taifid nó
doiciméid den sórt sin a thabhairt chun siúil as an áit sin
agus a choinneáil ar feadh cibé tréimhse a mheasfaidh sé
nó sí le réasún is cuí chun críocha an Achta seo,

(v) a cheangal ar aon duine atá i láthair san áit nó, i gcás gur
feithicil an áit, a cheangal ar an duine atá de thuras na
huaire i bhfeighil na feithicle nó a bhfuil an fheithicil
faoina urláimh nó faoin hurláimh a ainm agus a sheoladh
nó a hainm agus a seoladh a thabhairt don chomhalta,

(vi) cuardach a dhéanamh ar aon duine atá i láthair san áit nó
a chur faoi deara cuardach a dhéanamh ar an duine sin,
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(vii) a cheangal ar aon duine san áit nó ar an úinéir nó an duine
atá i bhfeighil na háite agus ar aon duine atá fostaithe
ansin cibé cúnamh agus faisnéis a thabhairt dó nó di agus
cibé leabhair, taifid nó doiciméid eile a thabhairt ar aird
dó nó di (agus i gcás taifead nó doiciméad a stóráiltear i
bhfoirm neamh-inléite, atáirgeadh inléite air a thabhairt
ar aird dó nó di) atá faoi chumhacht an duine sin nó ar
fáil aige nó aici, a cheanglóidh an comhalta le réasún
chun críocha a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin
Acht seo,

(viii) a ordú nach ndíolfar ná nach mbogfar as an áit, gan a
thoiliú nó a toiliú, na táirgí, na substaintí nó na nithe sin
a fhaightear san áit a measann sé nó sí, ar fhorais
réasúnacha, go sáraíonn siad foráil den Acht seo, agus

(ix) aon áit nó aon chuid d’aon áit ina bhfaightear nó ina
gcoimeádtar de ghnáth táirge, substaint nó ní, nó ina
bhfaightear nó ina gcoimeádtar de ghnáth aon leabhair,
taifid nó doiciméid, a dhaingniú lena hiniúchadh tráth is
faide anonn ar feadh cibé tréimhse is gá le réasún chun
críocha a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin Acht
seo.

(2) Faoi réir fho-alt (4), féadfaidh cibé comhaltaí eile den Gharda
Síochána nó cibé daoine eile a mheasfaidh sé nó sí a bheith cuí a
bheith i dteannta comhalta den Gharda Síochána, le linn dó nó di
feidhm a chomhlíonadh faoin Acht seo.

(3) Ní rachaidh comhalta den Gharda Síochána isteach i
dteaghais, ach amháin le toiliú an áititheora nó de réir barántais arna
eisiúint faoi fho-alt (4).

(4) Más deimhin le breitheamh den Chúirt Dúiche trí fhaisnéis
faoi mhionn ó chomhalta den Gharda Síochána nach ísle céim ná
sáirsint go bhfuil forais réasúnacha ann chun a chreidiúint—

(a) go bhfuil fianaise ar dhéanamh ciona nó i ndáil le déanamh
ciona faoin Acht seo ar fáil in aon teaghais,

(b) go bhfuil aon leabhair, taifid nó doiciméid eile (lena
n-áirítear doiciméid a stóráiltear i bhfoirm neamh-inléite)
i ndáil le déanamh ciona faoin Acht seo á stóráil nó á
gcoimeád in aon teaghais, nó

(c) go bhfuil teaghais á háitiú go hiomlán nó go páirteach ag
duine a ghabhann d’aon trádáil, gnó nó gníomhaíocht dá
dtagraítear i mír (a), (b) nó (c) d’fho-alt (1).

féadfaidh an breitheamh barántas a eisiúint á údarú do chomhalta
ainmnithe den Gharda Síochána agus cibé comhaltaí eile den Gharda
Síochána nó cibé daoine ainmnithe eile a mheasfaidh an comhalta is
gá ina theannta nó ina teannta, aon tráth nó tráthanna, laistigh de
mhí amháin ó dháta eisiúna an bharántais, dul isteach sa teaghais (trí
fhorneart réasúnach a úsáid, más gá) agus na feidhmeanna faoi fho-
alt (1) a chomhlíonadh.

(5) Tá an t-alt seo gan dochar d’aon chumhacht eile a thugtar le
reacht nó atá infheidhmithe thairis sin ag comhalta den Gharda
Síochána chun dul isteach in áit, chun cuardach a dhéanamh ar
dhuine nó chun fianaise ar dhéanamh ciona nó ar iarracht chun cion
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a dhéanamh, nó i ndáil le déanamh ciona nó le hiarracht chun cion
a dhéanamh, a urghabháil agus a choinneáil.

(6) Maidir leis an gcumhacht chun barántas a eisiúint faoin alt
seo, is cumhacht í gan dochar d’aon chumhacht eile a thugtar le
reacht chun barántas a eisiúint chun cuardach a dhéanamh ar aon áit
nó ar aon duine.

(7) San alt seo—

folaíonn “taifead”, i dteannta taifid i scríbhinn—

(a) diosca, téip, fuaimrian nó feiste eile ina gcorpraítear
faisnéis, fuaimeanna nó comharthaí ionas gur féidir (le
cúnamh nó gan chúnamh aon ghléis eile) iad a atáirgeadh
i bhfoirm inléite nó inchloiste,

(b) scannán, téip nó feiste eile ina gcorpraítear
amharcíomhánna ionas gur féidir (le cúnamh nó gan
chúnamh aon ghléis eile) iad a atáirgeadh in
amharcfhoirm, agus

(c) grianghraf,

agus folaíonn aon tagairt do chóip de thaifead—

(i) i gcás taifid lena mbaineann mír (a), athleagan ar na
fuaimeanna nó ar na comharthaí atá corpraithe ann,

(ii) i gcás taifid lena mbaineann mír (b), fos-atáirgeadh ar na
híomhánna atá corpraithe ann, agus

(iii) i gcás taifid lena mbaineann míreanna (a) agus (b),
athleagan den sórt sin mar aon le fos-atáirgeadh den
sórt sin.

13.—(1) Gan dochar do ghinearáltacht alt 12, más rud é, maidir
le comhalta den Gharda Síochána atá—

(a) in áit phoiblí, nó

(b) in aon áit eile faoi chumhacht chun dul isteach, ar
cumhacht í a údaraíodh le dlí, nó in aon áit eile a
ndearnadh go sainráite nó go hintuigthe cuireadh a
thabhairt dó nó di nó cead a thabhairt dó nó di a bheith
ann,

go bhfuil drochamhras aige nó aici, le cúis réasúnach, go bhfuil cion
faoin Acht seo á dhéanamh nó déanta ag duine, féadfaidh sé nó sí
gan bharántas—

(i) cuardach a dhéanamh ar an duine agus, má mheasann sé
nó sí gur gá é chun na críche sin, an duine a choinneáil
ar feadh cibé tréimhse is gá le réasún chun an cuardach
a dhéanamh,

(ii) cuardach a dhéanamh ar aon fheithicil a bhfuil
drochamhras aige nó aici go bhféadfaí aon fhianaise ar
dhéanamh ciona faoin Acht seo, nó i ndáil le déanamh
ciona faoin Acht seo, a fháil inti agus féadfaidh sé nó sí,
más cuí leis nó léi, d’fhonn an cuardach a dhéanamh, a
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cheangal ar an duine atá de thuras na huaire i bhfeighil
na feithicle sin í a stopadh agus tar éis a stoptha gan í a
bhogadh, nó, i gcás an fheithicil a bheith ina stad cheana
féin, gan í a bhogadh, nó

(iii) aon rud a gheofar i gcúrsa cuardaigh faoin alt seo a scrúdú
(cibé acu trína oscailt nó ar shlí eile), a urghabháil agus
a choinneáil ar dealraitheach dó nó di, ar an gcúis sin,
gur rud é a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil mar fhianaise
in imeachtaí mar gheall ar chion faoin Acht seo.

(2) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána, d’fhonn cuardach
a dhéanamh ar dhuine faoin alt seo, a cheangal ar an duine é nó í a
thionlacan go dtí stáisiún Garda Síochana chun na críche sin.

(3) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána, d’fhonn cuardach
a dhéanamh ar fheithicil faoin alt seo, aon ní amháin nó níos mó, nó
gach ní, díobh seo a leanas a cheangal ar an duine ar dealraitheach
dó nó di gurb é nó í úinéir na feithicle, nó go bhfuil sé nó sí i
gceannas nó i bhfeighil na feithicle, de thuras na huaire:

(a) a cheangal ar an duine sin, gan aon substaint, ní ná rud
eile a thógáil as an bhfeithicil, fad a bheifear ag feitheamh
go dtosófar ar an gcuardach;

(b) i gcás go mbaineann an cuardach le feithicil agus nach
bhfuil, i dtuairim réasúnach an chomhalta, an áit a
bhfaigheann sé nó sí an fheithicil oiriúnach don
chuardach sin, a cheangal ar an duine sin an fheithicil a
thabhairt láithreach nó a chur faoi deara í a thabhairt
láithreach go dtí áit is dóigh leis nó léi a bheith oiriúnach
le haghaidh an chuardaigh sin agus a shonróidh sé nó sí;

(c) a cheangal ar an duine a bheith san fheithicil nó í a
thionlacan fad a fhanfaidh an ceanglas faoin bhfo-alt seo
i bhfeidhm nó go dtí go mbeidh an cuardach críochnaithe,
de réir mar a bheidh.

(4) Má mhainnítear nó má dhiúltaítear déanamh de réir ceanglais
faoi aon cheann díobh seo a leanas—

(a) fo-alt (2), féadfaidh an comhalta lena mbaineann den
Gharda Síochána an duine ar ina leith a rinneadh an
ceanglas chun an cuardach a dhéanamh a ghabháil gan
bharántas, nó

(b) fo-alt (3)(b), féadfaidh an comhalta sin den Gharda
Síochána an fheithicil lena mbaineann a thabhairt, nó a
chur faoi deara í a thabhairt, go dtí áit is dóigh leis nó léi
a bheith oiriúnach le haghaidh cuardaigh faoin alt seo.

(5) I gcás go ndéanfar ceanglas a thuairiscítear i bhfo-alt (3)(a) i
leith duine, déanfar an cuardach ar i ndáil leis a rinneadh an ceanglas
a sheoladh a luaithe is féidir.

(6) Tá an t-alt seo gan dochar d’aon chumhacht eile a thugtar le
reacht nó atá infheidhmithe thairis sin ag comhalta den Gharda
Síochána chun cuardach a dhéanamh ar dhuine nó chun fianaise ar
dhéanamh ciona, nó i ndáil le déanamh ciona, a urghabháil agus a
choinneáil.
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14.—(1) I gcás go bhfuil forais réasúnacha ag oifigeach Custam
agus Máil chun a chreidiúint go bhfuil substaint shícighníomhach á
hallmhairiú nó á honnmhairiú ag duine in aon áit lena caitheamh ag
an duine, féadfaidh sé nó sí na cumhachtaí go léir atá ar fáil do
chomhalta den Gharda Síochána faoi alt 12 a fheidhmiú.

(2) (a) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), más rud é,
maidir le hoifigeach Custam agus Máil atá—

(i) in áit phoiblí, nó

(ii) in aon áit eile faoi chumhacht chun dul isteach, ar
cumhacht í a údaraíodh le dlí, nó in aon áit eile a
ndearnadh go sainráite nó go hintuigthe cuireadh a
thabhairt dó nó di nó cead a thabhairt dó nó di a
bheith ann,

go bhfuil drochamhras aige nó aici, le cúis réasúnach, go
bhfuil cion faoi alt 3(2) á dhéanamh nó déanta ag duine,
féadfaidh sé nó sí na cumhachtaí go léir atá ar fáil do
chomhalta den Gharda Síochana faoi alt 13 a fheidhmiú.

(b) Féadfaidh oifigeach Custam agus Máil, chun cuardach ar
dhuine a stiúradh faoi alt 13, a cheangal ar an duine é nó
í a thionlacan go dtí oifig custam nó chuig cibé áit eile a
shonróidh an t-oifigeach chun na críche sin.

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-ailt (1) agus (2), féadfaidh
oifigeach Custam agus Máil aon rud a urghabháil agus a choinneáil
a bhfuil drochamhras aige nó aici, le cúis réasúnach, go bhfuil sé á
allmhairiú nó á onnmhairiú de shárú ar alt 3(2) agus féadfaidh sé nó
sí chun na críche sin aon phaicéad (lena n-áirítear aon phaicéad
poist) nó aon choimeádán a oscailt a bhfuil substaint
shícighníomhach ann, nó a bhfuil drochamhras aige nó aici go bhfuil
substaint shícighníomhach ann.

15.—(1) Maidir le haon duine—

(a) a chuirfidh cosc nó treampán ar chomhalta den Gharda
Síochána nó ar oifigeach Custam agus Máil agus é nó í
ag feidhmiú cumhachta a thugtar dó nó di leis an Acht
seo nó le barántas faoi alt 12(4),

(b) a mhainneoidh nó a dhiúltóidh iarratas nó ceanglas de
chuid an chomhalta nó an oifigigh, de réir mar a bheidh,
de bhun alt 12 nó 13, a chomhlíonadh,

(c) a mhainneoidh nó a dhiúltóidh ceist a fhreagairt a
chuirfidh an comhalta nó an t-oifigeach, de réir mar a
bheidh, de bhun alt 12, nó

(d) a thabharfaidh faisnéis don chomhalta nó don oifigeach,
de réir mar a bheidh, i gcomhlíonadh airbheartaithe na
hiarrata sin nó an cheanglais sin faoin alt 12 nó 13 nó mar
fhreagra ar an gceist sin faoi alt 12, a bhfuil cúis
réasúnach aige nó aici chun a chreidiúint go bhfuil sí
bréagach nó míthreorach in aon phonc ábhartha,

beidh sé nó sí 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.
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(2) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána nó oifigeach
Custam agus Máil, de réir mar a bheidh, aon duine a bhfuil
drochamhras aige nó aici ina leith, le cúis réasúnach, go bhfuil cion
á dhéanamh nó déanta aige nó aici faoin alt seo a ghabháil gan
bharántas.

16.—(1) Déanfaidh comhalta den Gharda Síochána nó oifigeach
Custam agus Máil a thógfaidh sampla táirge nó sampla aon
substainte nó airceadail, de bhun alt 12, an sampla a roinnt ina 3
chuid, a bheidh comhionann a bheag nó a mhór, agus gach cuid a
chur i gcoimeádáin ar leithligh a ndéanfaidh sé nó sí gach ceann
díobh a shéalú agus a mharcáil láithreach ar shlí go ndéanfar é a
shainaithint mar chuid den sampla a thóg sé nó sí.

(2) I gcás go ndearna comhalta nó oifigeach, de réir mar a bheidh,
fo-alt (1) a chomhlíonadh, déanfaidh sé nó sí—

(a) ceann amháin de na coimeádáin shéalaithe a thairiscint
don úinéir nó don duine atá de thuras na huaire i
bhfeighil nó i seilbh an táirge, na substainte nó an
airceadail ónar tógadh an sampla lena mbaineann,

(b) ceann de na coimeádáin shéalaithe sin a choinneáil, agus

(c) ceann de na coimeádáin shéalaithe a chur ar aghaidh, nó
a chur faoi deara é a chur ar aghaidh, chuig saotharlann
ainmnithe chun críocha anailíse.

(3) I gcás go mbeidh táirge, substaint nó airceadal i gcoimeádán
agus nach bhfuil sé indéanta (ar aon chúis) é nó í a roinnt i gcodanna,
déanfaidh comhalta den Gharda Síochána nó oifigeach Custam agus
Máil, de réir mar a bheidh, ar mian leis nó léi samplaí den táirge,
den tsubstaint nó den airceadal sin a thógáil chun críocha anailíse,
seilbh a ghlacadh ar 3 choimeádán den sórt sin a bhaineann leis an
mbaisc chéanna, agus measfar gach coimeádán den sórt sin a bheith
ina chuid de shampla chun críocha fho-alt (1), agus beidh feidhm dá
réir sin ag forálacha fho-ailt (1) agus (2) maidir leis.

17.—(1) Déantar Saotharlann Dlí-Eolaíochta na Roinne Dlí agus
Cirt agus Athchóirithe Dlí a ainmniú leis seo mar shaotharlann (dá
ngairtear “saotharlann ainmnithe” san Acht seo) chun substaintí a
scrúdú, a iniúchadh, a thástáil nó a anailísiú chun críocha an Achta
seo agus déantar gach duine a ghabhann d’anailís a dhéanamh ar
shamplaí sa tsaotharlann sin a ainmniú leis seo mar anailísí (dá
ngairtear “anailísí ainmnithe” san Acht seo).

(2) Chun críocha an Achta seo, féadfaidh an tAire, tar éis dul i
gcomhairle leis an Aire Sláinte agus Leanaí, le fógra i scríbhinn a
fhoilseofar san Iris Oifigiúil—

(a) saotharlann a ainmniú mar shaotharlann ainmnithe ina
bhféadfar samplaí arna dtógáil chun críocha an Achta seo
a anailísiú, agus

(b) duine a ainmniú mar anailísí ainmnithe is duine a
fhéadfaidh, nó aicme daoine a ainmniú a bhféadfaidh
daoine den aicme sin, samplaí arna dtógáil faoin Acht seo
a anailísiú i saotharlann ainmnithe.
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(3) Déanfar sampla arna thógáil ag comhalta den Gharda
Síochána nó ag oifigeach Custam agus Máil, de réir mar a bheidh,
faoin Acht seo a anailísiú a luaithe is indéanta tar éis é a fháil i
saotharlann ainmnithe agus déanfaidh anailísí ainmnithe anailísiú air
sa tsaotharlann.

(4) Déanfaidh anailísí ainmnithe atá ag gabháil do shamplaí a
anailísiú sa tsaotharlann ainmnithe lena mbaineann, a luaithe is
indéanta tar éis dó nó di fo-alt (3) a chomhlíonadh, torthaí na
hanailíse (dá ngairtear “deimhniú anailíse” san Acht seo) a rinneadh
ar an sampla lena mbaineann a chur ar aghaidh chuig an stáisiún
Garda Síochána nó chuig an oifig custam, de réir mar a bheidh, ónar
cuireadh an sampla ar aghaidh.

(5) Beidh deimhniú anailíse i cibé foirm an shonróidh an tAire.

18.—(1) Maidir le haon iarratas faoi alt 8 (seachas imeachtaí faoi
fho-alt (6) den alt sin), is iarratas é in imeachtaí sibhialta agus is dá
réir sin a chinnfear é.

(2) Ní bheidh aon ráiteas ná admháil a dhéanfaidh duine in
imeachtaí faoi alt 8 ná aon chinneadh ó chúirt sna himeachtaí sin
inghlactha mar fhianaise in imeachtaí a thionscnófar in aghaidh an
duine mar gheall ar chion faoin Acht seo, seachas imeachtaí i ndáil
le cion faoi fho-alt (6) den alt sin.

(3) Toimhdeofar, go dtí go gcruthófar a mhalairt in aon imeachtaí
faoin Acht seo, gur comhlíonadh alt 16.

(4) Maidir le deimhniú a airbheartaíonn, in aon imeachtaí faoin
Acht seo, a bheith sínithe ag duine atá fostaithe nó fruilithe i
saotharlann ainmnithe, agus ina ndéarfar an cháil ina bhfuil an duine
sin fostaithe nó fruilithe amhlaidh agus ina ndéarfar aon cheann nó
níos mó de na nithe seo a leanas, eadhon—

(a) go bhfuair an duine sampla a tugadh don tsaotharlann
ainmnithe,

(b) go raibh sampla a tugadh amhlaidh i gcoimeád an duine
ar feadh cibé tréimhse a bheidh sonraithe sa deimhniú, nó

(c) gur thug an duine an sampla a tugadh amhlaidh do cibé
duine eile a bheidh sonraithe sa deimhniú,

mura gcruthófar a mhalairt, beidh sé ina fhianaise ar na nithe a
bheidh ráite sa deimhniú.

(5) Maidir le deimhniú anailíse a airbheartaíonn, in aon imeachtaí
faoin Acht seo, a bheith sínithe ag anailísí ainmnithe, agus ina
ndéarfar aon cheann nó níos mó de na nithe seo a leanas, eadhon—

(a) gur sheol sé nó sí aon nós imeachta chun aon substaint a
bhrath sa sampla a tugadh amhlaidh, nó

(b) go raibh substaint den sórt sin, nó cibé oiread di a bheidh
sonraithe sa deimhniú, sa sampla lena mbaineann,

mura gcruthófar a mhalairt, beidh sé ina fhianaise ar na nithe a
bheidh ráite sa deimhniú.
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(6) In aon imeachtaí coiriúla faoin Acht seo, féadfaidh cúirt, más
dóigh léi gur gá déanamh amhlaidh ar mhaithe leis an gceartas, a
ordú go dtabharfar fianaise béil ar na nithe a bheidh luaite i
ndeimhniú faoin alt seo, agus féadfaidh an chúirt na himeachtaí a
chur ar atráth go dtí dáta is déanaí chun fianaise béil a ghlacadh.

(7) Beidh deimhniú faoin alt seo i cibé foirm a shonróidh an
tAire.

19.—(1) Más rud é, i gcúrsa aon chumhachtaí faoin Acht seo a
fheidhmiú, go bhfaighidh comhalta den Gharda Síochána nó
oifigeach Custam agus Máil, nó go dtiocfaidh ina sheilbh nó ina
seilbh, aon substaint, táirge, ní, innealra, gléas, leabhar, taifead (de
réir bhrí alt 12), aon doiciméad eile nó aon rud eile a mbeidh forais
réasúnacha aige nó aici chun a chreidiúint ina leith gur fianaise é nó
í ar aon chion nó cion amhrasta faoin Acht seo, féadfaidh sé nó sí é
nó í a urghabháil agus a choinneáil, lena úsáid nó lena húsáid mar
fhianaise in aon imeachtaí coiriúla nó sibhialta, ar feadh cibé
tréimhse is réasúnach ó dháta na hurghabhála nó, má thionscnaítear
imeachtaí ina bhfuil an rud a urghabhadh amhlaidh ag teastáil lena
úsáid i bhfianaise, go dtí deireadh na n-imeachtaí, agus beidh feidhm,
dá éis sin, ag an Police (Property) Act 1897 agus, más cuí, ag alt 25
den Acht um Cheartas Coiriúil 1951 maidir leis an rud a urghabhadh
amhlaidh amhail mar atá feidhm ag an Acht agus ag an alt sin 25
maidir le maoin a tháinig i seilbh an Gharda Síochána sna himthosca
a luaitear san Acht sin.

(2) Má léirítear, nó más dealraitheach, do chomhalta den Gharda
Síochána nó d’oifigeach Custam agus Máil a bheartaíonn doiciméad
a urghabháil nó a choinneáil faoin Acht seo go ndearnadh, nó go
bhféadfaidh sé go ndearnadh, an doiciméad chun comhairle dhlíthiúil
a fháil nó a thabhairt nó a chur in iúl, ó abhcóide nó aturnae nó ag
an gcéanna, ní urghabhfaidh ná ní choinneoidh an comhalta nó an
t-oifigeach, de réir mar a bheidh, an doiciméad mura rud é go bhfuil
drochamhras aige nó aici, le cúis réasúnach, nach ndearnadh an
doiciméad, nó nach bhfuil sé beartaithe, d’aon toisc chun aon cheann
de na críocha sin.

(3) I gcás go ndéanfaidh an Stát, nó go ndéanfar thar ceann an
Stáit, aon substaint, táirge, ní, innealra, gléas, leabhar, taifead (de réir
bhrí alt 12), aon doiciméad nó aon rud eile a urghabhadh ó dhuine nó
a d’urghéill sé nó sí faoin Acht seo, a dhiúscairt go cuí, beidh costais
na diúscartha sin, lúide aon airgead a eascróidh as an diúscairt sin
(ach amháin i gcás go mbeidh na costais sin tarscaoilte i scríbhinn),
inghnóthaithe ón duine sin mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt
dlínse inniúla.

(4) Maidir leis an gcumhacht faoin bhfo-alt seo chun fianaise a
urghabháil agus a choinneáil, is cumhacht í gan dochar d’aon
chumhacht eile a thugtar le reacht nó atá infheidhmithe thairis sin
ag comhalta den Gharda Síochána nó ag oifigeach Custam agus Máil
chun fianaise ar dhéanamh ciona nó ar iarracht chun cion a
dhéanamh, nó i ndáil le déanamh ciona nó le hiarracht chun cion a
dhéanamh, a urghabháil agus a choinneáil.

20.—(1) Aon duine atá ciontach i gcion faoin Acht seo (seachas
cion faoi alt 15), dlífear—
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(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000
nó príosúnacht ar feadh tréimhse nach faide ná 12 mhí,
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 5 bliana, nó iad araon, a chur
air nó uirthi.

(2) I gcás cion faoi Acht seo a bheith déanta ag comhlacht
corpraithe agus go gcruthaítear go ndearnadh é le toiliú nó le
cúlcheadú, nó go bhfuil sé inchurtha i leith faillí toiliúla ar thaobh,
aon duine is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile de chuid
an chomhlachta chorpraithe, nó duine a d’airbheartaigh a bheith ag
gníomhú in aon cháil den sórt sin, beidh an t-oifigeach nó an duine
sin 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.

(3) Féadfaidh an chúirt, ar dhuine a chiontú mar gheall ar chion
faoin Acht seo, i dteannta aon phionóis eile, a ordú go ndéanfar
aon substaint, táirge, ní nó aon ghaireas, trealamh nó rud eile lena
mbaineann an cion a fhorghéilleadh agus é a dhíothú nó go bpléifear
léi nó leis ar cibé slí is cuí leis an gcúirt; ní ordóidh cúirt aon rud a
fhorghéilleadh faoin bhfo-alt seo, áfach, má dhéanann duine a
éilíonn gurb é nó í an t-úinéir nó go bhfuil leas aige nó aici ann ar
dhóigh eile iarratas go dtabharfaidh an chúirt éisteacht dó nó di,
mura rud é gur tugadh deis dó nó di cúis a shuíomh le nach ceart an
t-ordú a dhéanamh.

21.—Maidir le dlínse na Cúirte Dúiche faoin Acht seo, i ndáil le
háit is déanmhas, stalla nó feithicil, déanfaidh breitheamh í a
fheidhmiú, is breitheamh a bheidh sannta de thuras na huaire don
dúiche chúirte dúiche—

(a) inar líomhnaíodh gur úsáideadh an déanmhas, an stalla nó
an fheithicil lena mbaineann chun substaint
shícighníomhach a dhíol nó a fhógairt lena caitheamh ag
an duine nó chun ní lena úsáid i saothrú aon phlanda ar
mhodh hidreaponach de shárú ar alt 17 d’Acht 1977 a
dhíol nó a fhógairt nó, de réir mar is cuí, chun substaint
shícighníomhach a allmhairiú nó a onnmhairiú, nó

(b) ina gcoimeádtar an déanmhas, an stalla nó an fheithicil
nuair nach mbíonn sé nó sí á úsáid nó á húsáid.

22.—Leasaítear alt 2 den Acht Custam agus Máil (Forálacha
Ilghnéitheacha) 1988, i bhfo-alt (1)—

(a) trí “nó substaint shícighníomhach de réir bhrí alt 1 den
Acht um Cheartas Coiriúil (Substaintí Sícighníomhacha)
2010” a chur isteach i ndiaidh “go bhfuil druga rialaithe”
agus i ndiaidh “go bhfaighfí druga rialaithe”, agus trí “nó
ar substaint shícighníomhach í de réir bhrí alt 1 den Acht
um Cheartas Coiriúil (Substaintí Sícighníomhacha) 2010”
a chur isteach i ndiaidh “ar druga rialaithe é”, agus

(b) trí “, faoi na hAchtanna um Mí-Úsáid Drugaí 1977 go 2007
nó faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Substaintí
Sícighníomhacha) 2010” a chur in ionad “nó faoi na
hAchtanna um Mí-Úsáid Drugaí 1977 agus 1984.”.
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23.—Leasaítear an Sceideal a ghabhann leis an Acht um Bannaí
1997 tríd an mír seo a leanas a chur isteach tar éis mhír 35:

“Cionta a bhaineann le substaintí sícighníomhacha.

36. Aon chion faoi na forálacha seo a leanas den Acht um
Cheartas Coiriúil (Substaintí Sícighníomhacha) 2010—

(a) alt 3 (toirmeasc ar shubstaintí sícighníomhacha a
dhíol, etc.);

(b) alt 4 (toirmeasc ar nithe áirithe a dhíol);

(c) alt 5 (toirmeasc ar shubstaintí sícighníomhacha a
fhógairt, etc.);

(d) alt 8(6) (mainneachtain nó diúltú ordú toirmisc a
chomhlíonadh);

(e) alt 10(8) (mainneachtain nó diúltú ordú dúnta a
chomhlíonadh).”.

24.—Déanfar na caiteachais arna dtabhú ag an Aire ag riaradh an
Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais iad, as
airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

25.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun aon rud
a dhéanamh ar dealraitheach gur gá nó gur fóirsteanach é chun an
tAcht seo a thabhairt i ngníomh.

(2) I gcás go ndéanfar le foráil den Acht seo a cheangal ar an
Aire, nó a údarú dó nó di, rialacháin a dhéanamh—

(a) féadfar foráil éagsúil a dhéanamh leis na rialacháin sin
maidir le himthosca nó cásanna éagsúla agus maidir le
haicmí nó cineálacha éagsúla, agus

(b) féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, iarmhartacha nó
forlíontacha a bheith sna rialacháin sin is dóigh leis an
Aire is gá nó is fóirsteanach chun críocha an Achta seo.

(3) Déanfar gach ordú (seachas ordú faoi alt 26(2)) agus rialachán
a dhéanfaidh an tAire faoin Acht 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 t-ordú nó an rialachán a leagan faoina bhráid, rún a rith ag
neamhniú an ordaithe nó an rialacháin, de réir mar a bheidh, beidh
an t-ordú nó an rialachán ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar
do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú nó faoin
rialachán sin.

26.—(1) Féadfar an tAcht um Cheartas Coiriúil (Substaintí
Sícighníomhacha) 2010 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 aon chríche nó forála áirithe agus féadfar laethanta éagsúla
a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil agus le haghaidh
forálacha éagsúla.
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