
————————

Uimhir 40 de 2010

————————

AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (GEALTACHT) 2010
[An tiontú oifigiúil]

————————

RIAR NA nALT

Alt
1. Míniú.

2. An míniú ar “othar” in alt 1 d’Acht 2006.

3. Féadfaidh an tAire lárionaid shíciatracha a ainmniú mar
lárionaid ainmnithe chun críoch áirithe.

4. Leasú ar alt 4 d’Acht 2006.

5. Leasú ar alt 5 d’Acht 2006.

6. Leasú ar alt 11 d’Acht 2006.

7. Leasú ar alt 13 d’Acht 2006.

8. Ordú um urscaoileadh coinníollach.

9. Leasú ar Sceideal 2 a ghabhann le hAcht 2006.

10. Leasú ar an Acht Cosanta 1954.

11. Gearrtheideal agus comhlua.

————————

1



2

[Uimh. 40.] [2010.]An tAcht um an Dlı́ Coiriúil
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ACHT DO LEASÚ AN ACHTA UM AN DLÍ COIRIÚIL
(GEALTACHT) 2006; DO LEASÚ AN ACHTA COSANTA
1954; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
GAOLMHARA.

[22 Nollaig, 2010]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo, ciallaíonn “Acht 2006” an tAcht um an Dlí
Coiriúil (Gealtacht) 2006.

2.—Leasaítear an míniú ar “othar” in alt 1 d’Acht 2006 trí “13,
13A, 13B” a chur in ionad “13”.

3.—Leasaítear alt 3 d’Acht 2006 tríd an bhfo-alt seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(2A) D’ainneoin ghinearáltacht fho-alt (2), féadfaidh an
tAire Sláinte agus Leanaí le hordú, tar éis dul i gcomhairle leis
an gCoimisiún Meabhair-Shláinte, lárionad síciatrach a ainmniú
mar lárionad ainmnithe le haghaidh daoine nó aicmí daoine,
arna gcimiú nó arna n-ordú chuige ag an gCúirt Dúiche faoi alt
4(6)(a) lena scrúdú, a ghlacadh agus, más cuí, a choinneáil, a
scrúdú agus, más cuí, cúram agus cóireáil a thabhairt dóibh.”.

4.—Leasaítear alt 4 d’Acht 2006—

(a) i bhfo-alt (3), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (a):

“(aa) I gcás lena mbaineann mír (a), féadfaidh an
Chúirt a iarraidh go ndéanfar fianaise ó
dhochtúir oifigiúil ceadaithe a thabhairt ar aird
os a comhair i leith an duine chúisithe—

(i) chun a chinneadh an ndéanfar na
himeachtaí a chur ar atráth go dtí go
ndéanfar ordú eile chun a éascú don duine
cúisithe aon chúram nó cóireáil a fháil is
gá le haghaidh leas an duine,
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(ii) chun cinneadh a dhéanamh i dtaobh an
bhfuil nó nach bhfuil an duine cúisithe
inniúil chun trialach, nó

(iii) chun cumhacht dá dtagraítear i bhfo-alt
(6)(a) a fheidhmiú.”,

(b) i bhfo-alt(3)(b)(i)—

(i) trí “fho-alt (6)(b)” a chur in ionad “fho-alt (6)”, agus

(ii) trí “nó 13A” a chur isteach i ndiaidh “alt 13”,

(c) i bhfo-alt (3)(b)(ii), trí “fho-alt (6)(b)” a chur isteach in
ionad “fho-alt (6)”,

(d) i bhfo-alt (5), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (b):

“(bb) I gcás lena mbaineann mír (a), féadfaidh an
chúirt a iarraidh go ndéanfar fianaise ó
dhochtúir oifigiúil ceadaithe a thabhairt ar aird
os a comhair i leith an duine chúisithe—

(i) chun a chinneadh an ndéanfar na
himeachtaí a chur ar atráth go dtí go
ndéanfar ordú eile chun a éascú don duine
cúisithe aon chúram nó cóireáil a fháil is
gá le haghaidh leas an duine,

(ii) chun cinneadh a dhéanamh i dtaobh an
bhfuil nó nach bhfuil an duine cúisithe
inniúil chun trialach, nó

(iii) chun cumhacht dá dtagraítear i bhfo-alt
(6)(a) a fheidhmiú.”,

(e) i bhfo-alt (5)(c)(i)—

(i) trí “fho-alt (6)(b)” a chur isteach in ionad “fho-alt
(6)”, agus

(ii) trí “nó 13A” a chur isteach i ndiaidh “alt 13”,

(f) i bhfo-alt(5)(c)(ii), trí “fho-alt (6)(b)” a chur in ionad “fho-
alt (6)”, agus

(g) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6):

“(6) (a) Chun cinneadh a dhéanamh i dtaobh cibé acu a
fheidhmeofar nó nach bhfeidhmeofar
cumhacht faoi fho-alt (3)(b)(i) nó (ii) nó fo-
alt (5)(c)(i) nó (ii), tar éis fianaise ó dhochtúir
oifigiúil ceadaithe arna tabhairt ar aird os a
comhair i leith an duine chúisithe a
bhreithniú—

(i) féadfaidh an chúirt chun na críche sin—

(I) an duine cúisithe a chimiú chun
lárionad ainmnithe ar feadh tréimhse
nach faide ná 14 lá, nó
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(Gealtacht) 2010.

(II) a ordú le hordú go ndéanfaidh an
duine cúisithe freastal ar lárionad
ainmnithe mar othar seachtrach cibé
lá nó laethanta a ordóidh an chúirt
laistigh de thréimhse 14 lá ó dháta
déanta an ordaithe,

agus

(ii) ordóidh an chúirt go scrúdóidh dochtúir
oifigiúil ceadaithe an duine cúisithe lena
mbaineann sa lárionad ainmnithe.

(b) Laistigh den tréimhse a bheidh údaraithe ag an
gcúirt faoin bhfo-alt seo, tabharfaidh an
dochtúir oifigiúil ceadaithe a scrúdaigh an
duine cúisithe de bhun fhomhír (ii) de mhír (a)
tuarascáil don chúirt i dtaobh an é a thuairim
nó a tuairim maidir leis an duine cúisithe—

(i) go bhfuil neamhord meabhrach (de réir
bhrí Acht 2001) air nó uirthi agus gur gá
cúram nó cóireáil d’othar cónaithe a
thabhairt dó nó di i lárionad ainmnithe, nó

(ii) go bhfuil neamhord meabhrach nó
neamhord meabhrach (de réir bhrí Acht
2001) air nó uirthi agus gur gá cúram nó
cóireáil d’othar seachtrach a thabhairt dó
nó di i lárionad ainmnithe.”.

5.—Leasaítear alt 5 d’Acht 2006, i bhfo-alt (2), trí “nó 13A” a chur
isteach i ndiaidh “alt 13”.

6.—Leasaítear alt 11 d’Acht 2006, i bhfo-alt (2), trí “a bhfuil
athbhreithniú á dhéanamh ar a choinneáil nó ar a coinneáil nó ar
choinníollacha a bhaineann lena urscaoileadh nó lena hurscaoileadh
nó a bhfuil cinneadh á dhéanamh ar a iarratas nó ar a hiarratas ar
urscaoileadh neamhchoinníollach” a chur in ionad “a bhfuil
athbhreithniú á dhéanamh ar a choinneáil nó ar a coinneáil”.

7.—Leasaítear alt 13 (arna leasú le halt 197 den Acht um Cheartas
Coiriúil 2006) d’Acht 2006—

(a) i bhfo-alt (4), trí “cibé acu chun é nó í a choinneáil
tuilleadh, nó chun cúram breise nó cóireáil bhreise a
thabhairt dó nó di i lárionad ainmnithe, nó chun é nó í a
urscaoileadh go coinníollach faoi alt 13A nó chun é nó í
a urscaoileadh go neamhchoinníollach” a chur in ionad
“cibé acu chun é nó í a choinneáil tuilleadh, nó chun
cúram breise nó cóireáil bhreise a thabhairt dó nó di i
lárionad ainmnithe nó chun é nó í a urscaoileadh go
neamhchoinníollach nó faoi réir coinníollacha maidir le
cóireáil d’othar seachtrach nó le maoirseacht nó maidir
leo araon”,

(b) i bhfo-alt (6), trí “cibé acu chun é nó í a choinneáil
tuilleadh, nó chun cúram breise nó cóireáil bhreise a
thabhairt dó nó di i lárionad ainmnithe, nó chun é nó í a
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urscaoileadh go coinníollach faoi alt 13A nó chun é nó í
a urscaoileadh go neamhchoinníollach” a chur in ionad
“cibé acu chun é nó í a choinneáil tuilleadh, nó chun
cúram breise nó cóireáil bhreise a thabhairt dó nó di i
lárionad ainmnithe nó chun é nó í a urscaoileadh go
neamhchoinníollach nó faoi réir coinníollacha maidir le
cóireáil d’othar seachtrach nó le maoirseacht nó maidir
leo araon”,

(c) i bhfo-alt (7)(b), trí “cibé acu chun é nó í a choinneáil
tuilleadh, nó chun cúram breise nó cóireáil bhreise a
thabhairt dó nó di i lárionad ainmnithe, nó chun é nó í a
urscaoileadh go coinníollach faoi alt 13A nó chun é nó í
a urscaoileadh go neamhchoinníollach” a chur in ionad
“cibé acu chun é nó í a choinneáil tuilleadh, nó chun
cúram breise nó cóireáil bhreise a thabhairt dó nó di i
lárionad ainmnithe nó chun é nó í a urscaoileadh go
neamhchoinníollach nó faoi réir coinníollacha maidir le
cóireáil d’othar seachtrach nó le maoirseacht nó maidir
leo araon”,

(d) i bhfo-alt (8), trí “cibé acu chun é nó í a choinneáil
tuilleadh, nó chun cúram breise nó cóireáil bhreise a
thabhairt dó nó di i lárionad ainmnithe, nó chun é nó í a
urscaoileadh go coinníollach faoi alt 13A nó chun é nó í
a urscaoileadh go neamhchoinníollach” a chur in ionad
“cibé acu chun é nó í a choinneáil tuilleadh, nó chun
cúram breise nó cóireáil bhreise a thabhairt dó nó di i
lárionad ainmnithe nó chun é nó í a urscaoileadh go
neamhchoinníollach nó faoi réir coinníollacha maidir le
cóireáil d’othar seachtrach nó le maoirseacht nó maidir
leo araon”.

8.—Leasaítear Acht 2006 trí na hailt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh alt 13:

“Féadfar
daoine a
urscaoileadh
faoi réir
coinníollacha,
etc.

13A.—(1) Faoi réir fho-alt (2), féadfaidh an
Bord Athbhreithnithe, le linn dó coinneáil othair
faoi alt 13 a athbhreithniú, ordú a dhéanamh chun
an t-othar a urscaoileadh faoi réir cibé
coinníollacha, lena n-áirítear coinníollacha maidir
le cóireáil d’othar seachtrach nó le maoirseacht nó
maidir leo araon, is cuí leis (dá ngairtear “ordú um
urscaoileadh coinníollach” san Acht seo).

(2) Ní dhéanfaidh an Bord Athbhreithnithe
ordú um urscaoileadh coinníollach maidir le
hothar go dtí gur deimhin leis go bhfuil cibé
socruithe déanta maidir leis an othar is dóigh le
stiúrthóir cliniciúil an lárionaid ainmnithe lena
mbaineann is gá, agus chun na críche sin,
déanfaidh an stiúrthóir cliniciúil lena mbaineann
cibé socruithe is gá—

(a) chun gur fusa don othar is ábhar don
ordú beartaithe coinníollacha an
ordaithe a chomhlíonadh,

(b) chun an t-othar a mhaoirsiú, agus
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(c) chun socrú a dhéanamh maidir leis an
othar a thabhairt ar ais chuig an
lárionad ainmnithe faoi alt 13B i gcás
go mbeidh sárú ábhartha déanta aige
nó aici ar a ordú nó ar a hordú um
urscaoileadh coinníollach.

(3) I gcás go ndéanfaidh an Bord
Athbhreithnithe ordú um urscaoileadh
coinníollach maidir le duine, déanfaidh an Bord—

(a) a ordú go gcuirfear na coinníollacha
arna bhforchur san ordú in iúl don
duine le fógra i scríbhinn an tráth a
urscaoilfear é nó í, agus

(b) na nithe seo a leanas a mhíniú dó nó di
nó a chur faoi deara go míneofar dó nó
di iad—

(i) an éifeacht atá leis an ordú um
urscaoileadh coinníollach agus
éifeacht na gcoinníollacha arna
bhforchur san ordú,

(ii) gurb amhlaidh go bhféadfar an
duine, faoi alt 13B, a thabhairt ar
ais chuig an lárionad ainmnithe
má dhéanann sé nó sí sárú
ábhartha ar a ordú nó ar a hordú
um urscaoileadh coinníollach,

(iii) go bhféadfaidh an Bord de réir an
ailt seo aon choinníoll amháin nó
níos mó de na coinníollacha a
athrú nó a bhaint nó coinníollacha
breise a fhorchur ar iarratas ón
duine lena mbaineann nó ar
iarratas ó stiúrthóir cliniciúil an
lárionaid ainmnithe lena
mbaineann, agus

(iv) go bhféadfaidh an duine de réir an
ailt seo iarratas a dhéanamh ar
urscaoileadh neamhchoinníollach.

(4) Comhlíonfaidh duine is ábhar d’ordú um
urscaoileadh coinníollach na coinníollacha a
mbeidh a urscaoileadh nó a hurscaoileadh faoina
réir.

(5) Cuirfidh an Bord Athbhreithnithe faoi
deara cóip den ordú um urscaoileadh coinníollach
a chur chuig an Aire agus chuig stiúrthóir cliniciúil
an lárionaid ainmnithe lena mbaineann.

(6) Aon tráth tar éis ordú um urscaoileadh
coinníollach a dhéanamh, féadfaidh an Bord ar
iarratas chuige sin a bheith déanta chuige—

(a) ag an duine is ábhar don ordú um
urscaoileadh coinníollach, nó

(b) ag stiúrthóir cliniciúil an lárionaid
ainmnithe lena mbaineann,
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ceann amháin nó níos mó de choinníollacha an
ordaithe um urscaoileadh coinníollach a athrú nó
a bhaint, nó coinníollacha breise a fhorchur más
cuí leis déanamh amhlaidh, agus beidh feidhm ag
forálacha an ailt seo maidir leis an ordú arna athrú
ionann is dá mba ordú arna dhéanamh faoi fho-alt
(1) é.

(7) Maidir le hiarratas faoi fho-alt (6), is
iarratas é iar bhfógra don duine lena mbaineann
agus do stiúrthóir cliniciúil an lárionaid ainmnithe
lena mbaineann, más rud é nach é nó í an
stiúrthóir cliniciúil an t-iarratasóir.

(8) (a) Féadfaidh duine is ábhar d’ordú um
urscaoileadh coinníollach iarratas i
scríbhinn a dhéanamh chun an Bhoird
Athbhreithnithe ar urscaoileadh
neamhchoinníollach (dá ngairtear
“iarratas ar urscaoileadh
neamhchoinníollach” san Acht seo).

(b) Féadfar iarratas ar urscaoileadh
neamhchoinníollach a dhéanamh aon
tráth tar éis 12 mhí a bheith caite ón
dáta a urscaoileadh an duine go
coinníollach fad a bheidh tréimhse
nach giorra ná 12 mhí caite idir an t-
iarratas agus an chéad iarratas eile ina
dhiaidh sin.

(9) (a) I gcás go bhfaighidh an Bord
Athbhreithnithe iarratas ar
urscaoileadh neamhchoinníollach,
iarrfaidh sé go ndéanfaidh an duine
(dá ngairtear “an t-iarratasóir” san
fho-alt seo) láithriú os a chomhair chun
cinneadh a dhéanamh cibé acu a
urscaoilfear nó nach n-urscaoilfear an
t-iarratasóir go neamhchoinníollach.

(b) Tar éis don Bhord Athbhreithnithe—

(i) fianaise a bhaineann leis an
iarratasóir (lena n-áirítear fianaise
a bhaineann le staid mheabhrach
an iarratasóra agus i dtaobh é nó í
do chomhlíonadh coinníollacha a
ordaithe nó a hordaithe um
urscaoileadh) arna tabhairt ag an
stiúrthóir cliniciúil nó, ar iarraidh
ón mBord, ag an síciatraí
sainchomhairleach atá freagrach
as cóireáil agus maoirseacht an
iarratasóra, nó ag an mbeirt acu, a
éisteacht, agus

(ii) aon fhianaise arna tabhairt ar aird
ag an iarratasóir nó thar ceann an
iarratasóra a éisteacht,
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déanfaidh sé, más cuí leis, ordú chun
an t-iarratasóir a urscaoileadh go
neamhchoinníollach.

(c) I gcás go ndéanfaidh an Bord
Athbhreithnithe ordú chun iarratasóir
a urscaoileadh go neamhchoinníollach,
measfar gur ordú le haghaidh
urscaoileadh neamhchoinníollach arna
dhéanamh go cuí faoi alt 13 an t-ordú.

(d) I gcás nach ndéanann an Bord
Athbhreithnithe ordú le haghaidh
urscaoileadh neamhchoinníollach,
déanfaidh sé cibé ordú is cuí leis chun
an t-iarratasóir a urscaoileadh go
coinníollach tuilleadh ar na
coinníollacha céanna nó ar
choinníollacha éagsúla arna sonrú san
ordú, agus beidh feidhm ag forálacha
an ailt seo maidir le hordú breise um
urscaoileadh coinníollach den sórt sin
ionann is dá mba ordú arna dhéanamh
faoi fho-alt (1) é.

Sárú ábhartha
ar ordú um
urscaoileadh
coinníollach.

13B.—(1) Measfar ordú um urscaoileadh
coinníollach, maidir le duine is ábhar don ordú um
urscaoileadh coinníollach, a bheith cúlghairthe má
dhéanann an duine sárú ábhartha ar an ordú sin
agus dá réir sin measfar an duine a bheith saor
go neamhdhleathach.

(2) Beidh sárú ábhartha á dhéanamh ag duine
ar a ordú nó ar a hordú um urscaoileadh
coinníollach i gcás go gcreideann an stiúrthóir
cliniciúil ar fhorais réasúnacha go bhfuil sárú
déanta ag an duine ar cheann amháin nó níos mó
de choinníollacha a urscaoilte nó a hurscaoilte
choinníollaigh, agus—

(a) go bhfuil dóchúlacht thromchúiseach
ann go ndéanfaidh an duine díobháil
thromchúiseach dó féin nó di féin nó
do dhaoine eile, nó

(b) go mb’fhéidir gur gá cúram nó cóireáil
othair chónaithe a thabhairt don duine.

(3) I gcás go gcreidfidh an stiúrthóir cliniciúil
ar fhorais réasúnacha go bhfuil sárú ábhartha
déanta ag duine ar a ordú nó ar a hordú um
urscaoileadh coinníollach, déanfaidh an stiúrthóir,
mura rud é go bhfuil feidhm ag fo-alt (4), an sárú
sin agus na cúiseanna atá leis an tuairim sin a chur
in iúl don duine i scríbhinn.

(4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (3) i gcás go
gcreidfidh an stiúrthóir cliniciúil ar fhorais
réasúnacha gur sárú ábhartha an sárú de chineál a
thabharfaidh forais réasúnacha don stiúrthóir chun
a chreidiúint go bhfuil dóchúlacht thromchúiseach
ann go ndéanfaidh an duine lena mbaineann
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(Gealtacht) 2010.

díobháil láithreach agus thromchúiseach dó féin
nó di féin nó do dhaoine eile.

(5) Socróidh an stiúrthóir cliniciúil go
ndéanfaidh oifigeach nó seirbhíseach don lárionad
ainmnithe nó duine údaraithe an duine a thabhairt
ar ais go dtí an lárionad ainmnithe agus féadfaidh
an stiúrthóir cliniciúil, más gá, a iarraidh ar an
nGarda Síochána cabhair a thabhairt chun an
duine a thabhairt ar ais go dtí an lárionad sin agus
déanfaidh an Garda Síochána de réir aon iarrata
den sórt sin.

(6) Gan dochar d’fho-alt (5) agus d’aon
chumhacht eile a thugtar le dlí, féadfaidh comhalta
den Gharda Síochána aon duine a bhfuil cúis
réasúnach aige nó aici le drochamhras a bheith
aige nó aici an duine sin a bheith saor go
neamhdhleathach de bhun fho-alt (1) a ghabháil
gan bharántas.

(7) Déanfar duine a ndéanfaidh comhalta den
Gharda Síochána é nó í a ghabháil faoi fho-alt (6),
a luaithe is indéanta, a aistriú isteach i gcoimeád
oifigigh nó seirbhísigh den lárionad ainmnithe nó
duine údaraithe chun an duine sin a thabhairt ar
ais chuig an lárionad ainmnithe lena mbaineann.

(8) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána,
chun críocha an ailt seo—

(a) dul isteach, le forneart más gá, in aon
teaghais nó áitreabh eile a bhfuil cúis
réasúnach aige nó aici chun a
chreidiúint go bhféadfaidh an duine a
bheith inti nó ann, agus

(b) gach beart réasúnach is gá a dhéanamh
chun an duine a thabhairt ar ais go dtí
an lárionad ainmnithe, lena n-áirítear,
más gá, an duine a choinneáil nó a
shrianadh.

(9) (a) D’ainneoin ghinearáltacht fho-alt (4),
aon duine a fhillfidh nó a thabharfar
ar ais chuig an lárionad ainmnithe lena
mbaineann de bhun an ailt seo,
tabharfar cúiseanna i scríbhinn maidir
lena thabhairt ar ais nó lena tabhairt ar
ais dó nó di a luaithe is féidir tar éis é
nó í a thabhairt ar ais.

(b) Beidh feidhm ag forálacha an Achta seo
maidir leis an duine amhail is dá mba
rud é go raibh an duine á chimiú nó á
cimiú den chéad uair chuig an lárionad
ainmnithe de bhun alt 4 nó 5 nó de
bhun alt 202 nó 203 den Acht Cosanta
1954 ar an dáta a thabharfar ar ais
chuig an lárionad é nó í.



[2010.] [Uimh. 40.]An tAcht um an Dlı́ Coiriúil
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(10) I gcás go bhfillfidh duine nó go dtabharfar
é nó í ar ais, de réir mar a bheidh, chuig lárionad
ainmnithe de bhun an ailt seo—

(a) cuirfidh stiúrthóir cliniciúil an lárionaid
sin an tabhairt ar ais sin in iúl
láithreach don Bhord
Athbhreithnithe,

(b) ordóidh an Bord go dtabharfar an
t-othar os a chomhair a luaithe is féidir
chun athbhreithniú a dhéanamh ar
choinneáil an othair, agus

(c) féadfaidh an Bord na cumhachtaí go léir
atá ar fáil dó faoi alt 13 a fheidhmiú i
ndáil leis an othar sin.

(11) San alt seo, ciallaíonn “duine údaraithe”, i
ndáil le duine a thabhairt ar ais faoin alt seo, duine
atá údaraithe de thuras na huaire de bhun alt 13C
chun seirbhísí a sholáthar a bhaineann le tabhairt
ar ais den sórt sin.

Socruithe chun
seirbhísí a
sholáthar.

13C.—(1) Féadfaidh dílseánach cláraithe
lárionaid ainmnithe socrú a dhéanamh le duine
chun a shocrú go ndéanfaidh daoine is comhaltaí
d’fhoireann an duine sin seirbhísí a sholáthar i
ndáil le daoine a thabhairt ar ais, de bhun alt 13B,
chuig an lárionad sin.

(2) I gcás go ndéanfaidh dílseánach cláraithe
lárionaid ainmnithe socrú dá dtagraítear i bhfo-alt
(1) le duine, féadfaidh stiúrthóir cliniciúil an
lárionaid sin a údarú i scríbhinn, agus go ceann
tréimhse nach faide ná 12 mhí a shonrófar san
údarú, do cibé daoine agus do cibé líon daoine is
comhaltaí d’fhoireann an duine sin na seirbhísí dá
dtagraítear san fho-alt sin is ábhar don socrú sin
a sholáthar.

(3) San alt seo—

déanfar “clár” a fhorléiriú de réir alt 62 den Acht
Meabhair-Shláinte 2001;

ciallaíonn “dílseánach cláraithe”, i ndáil le
lárionad ainmnithe, an duine a bhfuil a ainm nó a
hainm taifeadta sa chlár mar an duine a sheolann
an lárionad.”.

9.—Leasaítear Sceideal 2 a ghabhann le hAcht 2006 tríd an iontráil
seo a leanas a chur in ionad na hiontrála a shonraítear ag uimhir
thagartha 10 i gcolún (1) den Sceideal sin:
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A.8

Leasú ar Sceideal 2
a ghabhann le
hAcht 2006.



A.9

Leasú ar an Acht
Cosanta 1954.

Gearrtheideal agus
comhlua.
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“

10. 1967, An tAcht um Nós Alt 4A(1)(c)
Uimh. 12 Imeachta Coiriúil 1967

”.

10.—Leasaítear an tAcht Cosanta 1954—

(a) in alt 202 (arna leasú le halt 50 den Acht Cosanta (Leasú)
2007), i bhfo-alt (1)(b), trí “nó 13A” a chur isteach i
ndiaidh “alt 13”, agus

(b) in alt 203 (arna leasú le halt 51 den Acht Cosanta (Leasú)
2007) trí “nó 13A” a chur isteach tar éis “alt 13” i bhfo-
alt (2).

11.—(1) Féadfar an tAcht um an Dlí Coiriúil (Gealtacht) 2010 a
ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
cheapfaidh an tAire Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí le hordú nó
le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon fhorála áirithe agus
féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil
agus le haghaidh forálacha éagsúla.


