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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LEIS NA
FÍNEÁLACHA UASTA A FHÉADFAIDH CÚIRT A
FHORCHUR I LEITH CIONTA A THRIAILTEAR GO
hACHOMAIR AGUS CIONTA ÁIRITHE A
THRIAILTEAR AR DÍOTÁIL; DO DHÉANAMH SOCRÚ
GO nDÉANFAIDH CÚIRT, A mBEIDH FÍNEÁIL Á
FORCHUR AICI AR DHUINE A CHIONTÚ I gCION,
DÁLAÍ AIRGEADAIS DUINE A CHUR I gCUNTAS; DO
DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE FÍNEÁLACHA DEN
SÓRT SIN A ÍOC INA dTRÁTHCHODANNA IN
IMTHOSCA ÁIRITHE; DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL
LE CUMHACHTAÍ NA CÚIRTE I gCÁS INAR
MHAINNIGH DUINE CIONTAITHE FÍNEÁIL A ÍOC;
CHUN NA gCRÍOCH SIN DO LEASÚ AN ACHTA UM
CHEARTAS COIRIÚIL (SEIRBHÍS POBAIL) 1983 AGUS
ACHT NA gCÚIRTEANNA (UIMH. 2) 1986; AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN
LEIS AN MÉID SIN.

[31 Bealtaine, 2010]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht Fíneálacha 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 nó le haghaidh forálacha
éagsúla.

3

Gearrtheideal agus
tosach feidhme.



Cd.1

Míniú.

Mínithe.

Fíneálacha d’aicme
A.
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2.—San Acht seo, ciallaíonn “Aire” an tAire Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí.

CUID 2

Méadú ar Fhíneálacha

3.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn “fíneáil d’aicme A” fíneáil nach mó ná €5,000;

ciallaíonn “fíneáil d’aicme B” fíneáil nach mó ná €4,000;

ciallaíonn “fíneáil d’aicme C” fíneáil nach mó ná €2,500;

ciallaíonn “fíneáil d’aicme D” fíneáil nach mó ná €1,000;

ciallaíonn “fíneáil d’aicme E” fíneáil nach mó ná €500;

ciallaíonn “dáta thosach feidhme” an dáta a thiocfaidh an Chuid seo
i ngníomh;

ciallaíonn “achtachán”—

(a) Acht den Oireachtas,

(b) reacht a bhí i bhfeidhm i Saorstát Éireann díreach roimh
an dáta a tháinig an Bunreacht i ngníomh agus a leanann
i bhfeidhm de bhua Airteagal 50 den Bhunreacht, nó

(c) ionstraim a rinneadh—

(i) faoi Acht den Oireachtas, nó

(ii) faoi reacht den sórt sin.

4.—(1) I gcás go bhforáiltear le hachtachán a achtaítear an dáta
thosach feidhme nó dá éis go ndlífear, maidir le duine a dhéanann
cion faoin achtachán sin nó faoi aon achtachán eile, ar é nó í a
chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A a chur air nó uirthi, déanfar
an tagairt d’fhíneáil d’aicme A a fhorléiriú mar thagairt d’fhíneáil
d’Aicme A de réir bhrí na Coda seo.

(2) Faoi réir fho-alt (3), i gcás go bhforáiltear le hachtachán a
achtaítear le linn tréimhse a shonraítear i gcolún (2) den Tábla os
coinne uimhreach tagartha ar leith a shonraítear i gcolún (1) den
Tábla go ndlífear, maidir le duine a dhéanann cion faoin achtachán,
ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná méid a thagann
faoi réim an réimse méideanna a shonraítear i gcolún (3) den Tábla
os coinne na huimhreach tagartha céanna a chur air nó uirthi, ní
dhlífear, maidir le duine a dhéanann an cion sin tar éis an dáta
thosach feidhme, ar é nó í a chiontú go hachomair, an fhíneáil sin a
chur air nó uirthi, ach dlífear ina ionad sin fíneáil d’aicme A a chur
air nó uirthi.

(3) I gcás go bhforáiltear le hachtachán a achtaítear roimh an dáta
thosach feidhme go ndlífear, maidir le duine a dhéanann cion faoin
achtachán, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná
méid—
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(a) dár foráladh de bhua achtacháin dá éis sin a achtaíodh le
linn tréimhse a shonraítear i gcolún (2) den Tábla os
coinne uimhreach tagartha ar leith a shonraítear i gcolún
(1) den Tábla, agus

(b) a thagann faoi réim an réimse méideanna a shonraítear i
gcolún (3) den Tábla os coinne na huimhreach tagartha
céanna,

a chur air nó uirthi, ní dhlífear, maidir le duine a dhéanann an cion
sin tar éis an dáta thosach feidhme, ar é nó í a chiontú go hachomair,
an fhíneáil sin a chur air nó uirthi ach dlífear ina ionad sin fíneáil
d’aicme A a chur air nó uirthi.

AN TÁBLA

Uimhir Thagartha Tréimhse Réimse méideanna
(1) (2) (3)

1. 1 Eanáir 1997 go dtí an lá Nach mó ná €5,000 ach is
díreach roimh an dáta mó ná €4,000
thosach feidhme

2. 1 Eanáir 1990 go 31 Nach mó ná €5,000 ach is
Nollaig 1996 mó ná €2,769

3. 1 Eanáir 1980 go 31 Nach mó ná €5,000 ach is
Nollaig 1989 mó ná €2,328

4. 1 Eanáir 1975 go 31 Nach mó ná €5,000 ach is
Nollaig 1979 mó ná €970

5. 1 Eanáir 1965 go 31 Nach mó ná €5,000 ach is
Nollaig 1974 mó ná €491

6. 1 Eanáir 1945 go 31 Nach mó ná €5,000 ach is
Nollaig 1964 mó ná €234

7. 1 Eanáir 1915 go 31 Nach mó ná €5,000 ach is
Nollaig 1944 mó ná €127

8. Tréimhse dar chríoch an Nach mó ná €5,000 ach is
31 Nollaig 1914 mó ná €100

5.—(1) I gcás go bhforáiltear le hachtachán a achtaítear an dáta
thosach feidhme nó dá éis go ndlífear, maidir le duine a dhéanann
cion faoin achtachán sin nó faoi aon achtachán eile, ar é nó í a
chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme B a chur air nó uirthi, déanfar
an tagairt d’fhíneáil d’aicme B a fhorléiriú mar thagairt d’fhíneáil
d’aicme B de réir bhrí na Coda seo.

(2) Faoi réir fho-alt (3), i gcás go bhforáiltear le hachtachán a
achtaítear le linn tréimhse a shonraítear i gcolún (2) den Tábla os
coinne uimhreach tagartha ar leith a shonraítear i gcolún (1) den
Tábla go ndlífear, maidir le duine a dhéanann cion faoin achtachán,
ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná méid a thagann
faoi réim an réimse méideanna a shonraítear i gcolún (3) den Tábla
os coinne na huimhreach tagartha céanna a chur air nó uirthi, ní
dhlífear, maidir le duine a dhéanann an cion sin tar éis an dáta
thosach feidhme, ar é nó í a chiontú go hachomair, an fhíneáil sin a
chur air nó uirthi, ach dlífear ina ionad sin fíneáil d’aicme B a chur
air nó uirthi.

(3) I gcás go bhforáiltear le hachtachán a achtaítear roimh an dáta
thosach feidhme go ndlífear, maidir le duine a dhéanann cion faoin
achtachán, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná
méid—
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Fíneálacha d’aicme
B.
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Fíneálacha d’aicme
C.
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(a) dár foráladh de bhua achtacháin dá éis sin a achtaíodh le
linn tréimhse a shonraítear i gcolún (2) den Tábla os
coinne uimhreach tagartha ar leith a shonraítear i gcolún
(1) den Tábla, agus

(b) a thagann faoi réim an réimse méideanna a shonraítear i
gcolún (3) den Tábla os coinne na huimhreach tagartha
céanna,

a chur air nó uirthi, ní dhlífear, maidir le duine a dhéanann an cion
sin tar éis an dáta thosach feidhme, ar é nó í a chiontú go hachomair,
an fhíneáil sin a chur air nó uirthi ach dlífear ina ionad sin fíneáil
d’aicme B a chur air nó uirthi.

AN TÁBLA

Uimhir Thagartha Tréimhse Réimse méideanna
(1) (2) (3)

1. 1 Eanáir 1997 go dtí an Nach mó ná €4,000 ach is mó
lá díreach roimh an ná €2,500
dáta thosach feidhme

2. 1 Eanáir 1990 go 31 Nach mó ná €2,769 ach is mó
Nollaig 1996 ná €1,731

3. 1 Eanáir 1980 go 31 Nach mó ná €2,328 ach is mó
Nollaig 1989 ná €1,455

4. 1 Eanáir 1975 go 31 Nach mó ná €970 ach is mó ná
Nollaig 1979 €606

5. 1 Eanáir 1965 go 31 Nach mó ná €491 ach is mó ná
Nollaig 1974 €307

6. 1 Eanáir 1945 go 31 Nach mó ná €234 ach is mó ná
Nollaig 1964 €147

7. 1 Eanáir 1915 go 31 Nach mó ná €127 ach is mó ná
Nollaig 1944 €79

8. Tréimhse dar chríoch Nach mó ná €100 ach is mó ná
an 31 Nollaig 1914 €50

6.—(1) I gcás go bhforáiltear le hachtachán a achtaítear an dáta
thosach feidhme nó dá éis go ndlífear, maidir le duine a dhéanann
cion faoin achtachán sin nó faoi aon achtachán eile, ar é nó í a
chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme C a chur air nó uirthi, déanfar
an tagairt d’fhíneáil d’aicme C a fhorléiriú mar thagairt d’fhíneáil
d’aicme C de réir bhrí na Coda seo.

(2) Faoi réir fho-alt (3), i gcás go bhforáiltear le hachtachán a
achtaítear le linn tréimhse a shonraítear i gcolún (2) den Tábla os
coinne uimhreach tagartha ar leith a shonraítear i gcolún (1) den
Tábla go ndlífear, maidir le duine a dhéanann cion faoin achtachán,
ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná méid a thagann
faoi réim an réimse méideanna a shonraítear i gcolún (3) den Tábla
os coinne na huimhreach tagartha céanna a chur air nó uirthi, ní
dhlífear, maidir le duine a dhéanann an cion sin tar éis an dáta
thosach feidhme, ar é nó í a chiontú go hachomair, an fhíneáil sin a
chur air nó uirthi, ach dlífear ina ionad sin fíneáil d’aicme C a chur
air nó uirthi.

(3) I gcás go bhforáiltear le hachtachán a achtaítear roimh an dáta
thosach feidhme go ndlífear, maidir le duine a dhéanann cion faoin
achtachán, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná
méid—
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(a) dár foráladh de bhua achtacháin dá éis sin a achtaíodh le
linn tréimhse a shonraítear i gcolún (2) den Tábla os
coinne uimhreach tagartha ar leith a shonraítear i gcolún
(1) den Tábla, agus

(b) a thagann faoi réim an réimse méideanna a shonraítear i
gcolún (3) den Tábla os coinne na huimhreach tagartha
céanna,

a chur air nó uirthi, ní dhlífear, maidir le duine a dhéanann an cion
sin tar éis an dáta thosach feidhme, ar é nó í a chiontú go hachomair,
an fhíneáil sin a chur air nó uirthi ach dlífear ina ionad sin fíneáil
d’aicme C a chur air nó uirthi.

AN TÁBLA

Uimhir Thagartha Tréimhse Réimse méideanna
(1) (2) (3)

1. 1 Eanáir 1997 go dtí an Nach mó ná €2,500 ach is mó
lá díreach roimh an ná €1,000
dáta thosach feidhme

2. 1 Eanáir 1990 go 31 Nach mó ná €1,731 ach is mó
Nollaig 1996 ná €692

3. 1 Eanáir 1980 go 31 Nach mó ná €1,455 ach is mó
Nollaig 1989 ná €582

4. 1 Eanáir 1975 go 31 Nach mó ná €606 ach is mó ná
Nollaig 1979 €242

5. 1 Eanáir 1965 go 31 Nach mó ná €307 ach is mó ná
Nollaig 1974 €123

6. 1 Eanáir 1945 go 31 Nach mó ná €147 ach is mó ná
Nollaig 1964 €59

7. 1 Eanáir 1915 go 31 Nach mó ná €79 ach is mó ná
Nollaig 1944 €32

8. An tréimhse dar Nach mó ná €50 ach is mó ná
chríoch an 31 Nollaig €25
1914

7.—(1) I gcás go bhforáiltear le hachtachán a achtaítear an dáta
thosach feidhme nó dá éis go ndlífear, maidir le duine a dhéanann
cion faoin achtachán sin nó faoi aon achtachán eile, ar é nó í a
chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme D a chur air nó uirthi, déanfar
an tagairt d’fhíneáil d’aicme D a fhorléiriú mar thagairt d’fhíneáil
d’aicme D de réir bhrí na Coda seo.

(2) Faoi réir fho-alt (3), i gcás go bhforáiltear le hachtachán a
achtaítear le linn tréimhse a shonraítear i gcolún (2) den Tábla os
coinne uimhreach tagartha ar leith a shonraítear i gcolún (1) den
Tábla go ndlífear, maidir le duine a dhéanann cion faoin achtachán,
ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná méid a thagann
faoi réim an réimse méideanna a shonraítear i gcolún (3) den Tábla
os coinne na huimhreach tagartha céanna a chur air nó uirthi, ní
dhlífear, maidir le duine a dhéanann an cion sin tar éis an dáta
thosach feidhme, ar é nó í a chiontú go hachomair, an fhíneáil sin a
chur air nó uirthi, ach dlífear ina ionad sin fíneáil d’aicme D a chur
air nó uirthi.

(3) I gcás go bhforáiltear le hachtachán a achtaítear roimh an dáta
thosach feidhme go ndlífear, maidir le duine a dhéanann cion faoin
achtachán, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná
méid—
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Cd.2 A.6

Fíneálacha d’aicme
D.
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Fíneálacha d’aicme
E.
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(a) dár foráladh de bhua achtacháin dá éis sin a achtaíodh le
linn tréimhse a shonraítear i gcolún (2) den Tábla os
coinne uimhreach tagartha ar leith a shonraítear i gcolún
(1) den Tábla, agus

(b) a thagann faoi réim an réimse méideanna a shonraítear i
gcolún (3) den Tábla os coinne na huimhreach tagartha
céanna,

a chur air nó uirthi, ní dhlífear, maidir le duine a dhéanann an cion
sin tar éis an dáta thosach feidhme, ar é nó í a chiontú go hachomair,
an fhíneáil sin a chur air nó uirthi ach dlífear ina ionad sin fíneáil
d’aicme D a chur air nó uirthi.

AN TÁBLA

Uimhir Thagartha Tréimhse Réimse méideanna
(1) (2) (3)

1. 1 Eanáir 1997 go dtí an Nach mó ná €1000 ach is mó
lá díreach roimh an ná €500
dáta thosach feidhme

2. 1 Eanáir 1990 go 31 Nach mó ná €692 ach is mó ná
Nollaig 1996 €346

3. 1 Eanáir 1980 go 31 Nach mó ná €582 ach is mó ná
Nollaig 1989 €291

4. 1 Eanáir 1975 go 31 Nach mó ná €242 ach is mó ná
Nollaig 1979 €121

5. 1 Eanáir 1965 go 31 Nach mó ná €123 agus is mó
Nollaig 1974 ná €61

6. 1 Eanáir 1945 go 31 Nach mó ná €59 ach is mó ná
Nollaig 1964 €29

7. 1 Eanáir 1915 go 31 Nach mó ná €32 ach is mó ná
Nollaig 1944 €16

8. An tréimhse dar Nach mó ná €25 ach is mó ná
chríoch an 31 Nollaig €6
1914

8.—(1) I gcás go bhforáiltear le hachtachán a achtaítear an dáta
thosach feidhme nó dá éis go ndlífear, maidir le duine a dhéanann
cion faoin achtachán sin nó faoi aon achtachán eile, ar é nó í a
chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme E a chur air nó uirthi, déanfar
an tagairt d’fhíneáil d’aicme E a fhorléiriú mar thagairt d’fhíneáil
d’aicme E de réir bhrí na Coda seo.

(2) Faoi réir fho-alt (3), i gcás go bhforáiltear le hachtachán a
achtaítear le linn tréimhse a shonraítear i gcolún (2) den Tábla os
coinne uimhreach tagartha ar leith a shonraítear i gcolún (1) den
Tábla go ndlífear, maidir le duine a dhéanann cion faoin achtachán
sin nó faoi aon achtachán eile, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil nach mó ná méid a thagann faoi réim an réimse méideanna a
shonraítear i gcolún (3) den Tábla os coinne na huimhreach tagartha
céanna a chur air nó uirthi, ní dhlífear, maidir le duine a dhéanann
an cion sin tar éis an dáta thosach feidhme, ar é nó í a chiontú go
hachomair, an fhíneáil sin a chur air nó uirthi, ach dlífear ina ionad
sin fíneáil d’aicme E a chur air nó uirthi.

(3) I gcás go bhforáiltear le hachtachán a achtaítear roimh an dáta
thosach feidhme go ndlífear, maidir le duine a dhéanann cion faoin
achtachán, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná
méid—
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(a) dár foráladh de bhua achtacháin dá éis sin a achtaíodh le
linn tréimhse a shonraítear i gcolún (2) den Tábla os
coinne uimhreach tagartha ar leith a shonraítear i gcolún
(1) den Tábla, agus

(b) a thagann faoi réim an réimse méideanna a shonraítear i
gcolún (3) den Tábla os coinne na huimhreach tagartha
céanna,

a chur air nó uirthi, ní dhlífear, maidir le duine a dhéanann an cion
sin tar éis an dáta thosach feidhme, ar é nó í a chiontú go hachomair,
an fhíneáil sin a chur air nó uirthi ach dlífear ina ionad sin fíneáil
d’aicme E a chur air nó uirthi.

AN TÁBLA

Uimhir Thagartha Tréimhse Réimse méideanna
(1) (2) (3)

1. 1 Eanáir 1997 go dtí an lá Nach mó ná €500
díreach roimh an dáta
thosach feidhme

2. 1 Eanáir 1990 go 31 Nach mó ná €346
Nollaig 1996

3. 1 Eanáir 1980 go 31 Nach mó ná €291
Nollaig 1989

4. 1 Eanáir 1975 go 31 Nach mó ná €121
Nollaig 1979

5. 1 Eanáir 1965 go 31 Nach mó ná €61
Nollaig 1974

6. 1 Eanáir 1945 go 31 Nach mó ná €29
Nollaig 1964

7. 1 Eanáir 1915 go 31 Nach mó ná €16
Nollaig 1944

8. An tréimhse dar chríoch Nach mó ná €6
an 31 Nollaig 1914

9.—(1) Faoi réir fho-alt (2), i gcás an fhíneáil uasta ar chiontú ar
díotáil i gcion a bheith sonraithe in achtachán a achtaíodh le linn
tréimhse a shonraítear i gcolún (2) den Tábla os coinne uimhreach
tagartha ar leith a shonraítear i gcolún (1) den Tábla, ní dhlífear an
fhíneáil sin a chur ar dhuine a dhéanann an cion sin tar éis an dáta
thosach feidhme ach dlífear ina ionad sin, ar chiontú ar díotáil, fíneáil
nach mó ná méid a ríomhtar tríd an bhfíneáil uasta sin a iolrú ar
an iolraitheoir a shonraítear i gcolún (3) den Tábla os coinne na
huimhreach tagartha céanna a chur air nó uirthi.

(2) Más rud é, maidir leis an bhfíneáil uasta ar chiontú ar díotáil
i gcion a shonraítear in achtachán, gur de bhua achtacháin dá éis sin
a achtaíodh le linn tréimhse a shonraítear i gcolún (2) den Tábla os
coinne uimhreach tagartha ar leith a shonraítear i gcolún (1) den
Tábla a ndearnadh foráil ina leith, ní dhlífear an fhíneáil sin a chur
ar dhuine a dhéanann an cion sin tar éis an dáta thosach feidhme
ach dlífear ina ionad sin, ar chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná
méid a ríomhtar tríd an bhfíneáil uasta sin a iolrú ar an iolraitheoir a
shonraítear i gcolún (3) den Tábla os coinne na huimhreach tagartha
céanna a chur air nó uirthi.

9
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AN TÁBLA

Uimhir Thagartha Tréimhse Iolraitheoir
(1) (2) (3)

1. 1 Eanáir 1990 go 31 Nollaig 1.75
1996

2. 1 Eanáir 1980 go 31 Nollaig 2
1989

3. 1 Eanáir 1975 go 31 Nollaig 5
1979

4. 1 Eanáir 1965 go 31 Nollaig 10
1974

5. 1 Eanáir 1945 go 31 Nollaig 21
1964

6. 1 Eanáir 1915 go 31 Nollaig 39
1944

7. An tréimhse dar chríoch an 50
31 Nollaig 1914

10.—(1) Leasaítear alt 4(1) (a leasaíodh le halt 17 d’Acht 1984)
den Acht um Cheartas Coiriúil 1951 trí “fíneáil d’aicme A de réir
bhrí Chuid 2 den Acht Fíneálacha 2010” a chur in ionad “fíneáil nach
mó ná £1,000”.

(2) Leasaítear alt 13(3)(a) (a leasaíodh le halt 17 d’Acht 1984)
den Acht um Nós Imeachta Coiriúil 1967 trí “fíneáil d’aicme A de
réir bhrí Chuid 2 den Acht Fíneálacha 2010” a chur in ionad “fíneáil
nach mó ná £1,000”.

(3) Leasaítear alt 53(2) den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta
Gadaíochta agus Calaoise) 2001 trí “fíneáil d’aicme A de réir bhrí
Chuid 2 den Acht Fíneálacha 2010” a chur in ionad “fíneáil nach mó
ná £1,500”.

(4) San alt seo, ciallaíonn “Acht 1984” an tAcht um Cheartas
Coiriúil 1984.

11.—(1) Más rud é, ar aon slí, go dtarlóidh aon deacracht maidir
le haon fhoráil den Chuid seo a thabhairt i ngníomh nó i ndáil le
hoibriú aon fhorála den sórt sin, féadfaidh an an tAire, le rialacháin,
aon ní a dhéanamh a fheictear dó nó di a bheith riachtanach nó
fóirsteanach chun an deacracht sin a dhíchur, chun an fhoráil sin a
thabhairt i ngníomh nó chun a hoibriú a áirithiú nó a éascú agus
féadfar, le haon rialacháin den sórt sin, aon fhoráil den Chuid seo a
mhodhnú a mhéid is riachtanach nó is fóirsteanach chun aon fhoráil
den sórt sin a thabhairt in éifeacht chun na gcríoch réamhráite, ach
ní dhéanfar aon rialacháin faoin alt seo i ndáil le haon fhoráil den
Chuid seo tar éis 3 bliana, dar tosach an lá a thiocfaidh an fhoráil i
ngníomh, a bheith caite.

(2) I gcás go mbeartaítear rialacháin a dhéanamh faoin alt seo,
déanfar dréacht de na rialacháin a leagan faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas agus ní dhéanfar na rialacháin go dtí go mbeidh rún ag
ceadú an dréachta rite ag gach Teach acu sin.
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CUID 3

Fíneálacha a Íoc agus a Ghnóthú

12.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn “Acht 1983” an tAcht um Cheartas Coiriúil (Seirbhís
Pobail) 1983;

ciallaíonn “Acht 1986” Acht na gCúirteanna (Uimh. 2) 1986;

tá le “duine ceadaithe” an bhrí a shanntar dó le halt 20;

tá le “fíneáil d’aicme A” an bhrí chéanna atá leis i gCuid 2;

tá le “fíneáil d’aicme B” an bhrí chéanna atá leis i gCuid 2;

ciallaíonn “fíneáil” fíneáil arna forchur ag cúirt ar dhuine de dhroim
an chúirt sin é nó í a chiontú i gcion;

ciallaíonn “imthosca airgeadais”, i ndáil le duine a ciontaíodh i
gcion—

(a) méid ioncam bliantúil an duine,

(b) luach comhiomlán na maoine uile (réadach agus
pearsanta) ar leis an duine í,

(c) méid comhiomlán dhliteanais uile an duine lena n-áirítear
aon dualgas (morálta nó dlíthiúil) soláthar airgeadais a
dhéanamh do dhaoine dá theaghlach nó dá teaghlach nó
do dhaoine eile,

(d) comhiomlán an airgid uile atá ag dul don duine, na dátaí
ar a ndlitear é a íoc agus a dhóchúla go n-íocfar é, agus

(e) cibé imthosca eile is cuí leis an gcúirt.

13.—(1) Aon fhógra faoi fho-alt (2) d’alt 16, déanfar é a dhíriú
chuig an duine lena mbaineann faoina ainm nó faoina hainm, agus
féadfar é a sheirbheáil amhlaidh ar an duine nó a thabhairt dó nó di
ar cheann amháin de na slite seo a leanas:

(a) trína sheachadadh ar an duine;

(b) trína fhágáil ag an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an
duine nó, i gcás go bhfuil seoladh le haghaidh seirbheála
tugtha, ag an seoladh sin; nó

(c) trína chur leis an bpost i litir chláraithe réamhíoctha chuig
an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an duine nó, i gcás
go bhfuil seoladh le haghaidh seirbheála tugtha, chuig an
seoladh sin.

(2) Chun críche an ailt seo, measfar gnáthchónaí a bheith ar
chuideachta de réir bhrí Achtanna na gCuideachtaí ag a hoifig
chláraithe, agus measfar gnáthchónaí a bheith ar gach comhlacht
corpraithe eile agus ar gach comhlacht neamhchorpraithe daoine ag
a phríomhoifig nó ag a áit ghnó.

11
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14.—(1) Is é críoch an ailt seo a chinntiú, a mhéid is indéanta, i
gcás cúirt d’fhorchur fíneála ar dhuine, nach ndéantar éifeacht na
fíneála ar an duine sin ná ar a chleithiúnaithe nó a cleithiúnaithe a
laghdú nó a dhéanamh níos géire ar mhodh suntasach, mar gheall ar
a imthosca airgeadais nó a himthosca airgeadais.

(2) I gcás go gciontaítear duine lánaoise i gcion, déanfaidh an
chúirt, le linn méid na fíneála (más ann) a bheidh le forchur i leith
an chiona a chinneadh, imthosca airgeadais an duine a chur i gcuntas.

(3) Chun críche an ailt seo, féadfaidh cúirt, le linn cinneadh a
dhéanamh faoi fho-alt (2), fíneáil a fhorchur atá níos mó nó níos lú
ná an fhíneáil ba chuí ar shlí eile, nó atá comhionann léi, ach in aon
chás ní fhorchuirfidh cúirt fíneáil—

(a) atá níos mó ná an fhíneáil uasta (más ann), ná

(b) atá níos lú ná an fhíneáil íosta (más ann),

a dhlífí a chur ar dhuine ar é nó í a chiontú sa chion lena mbaineann.

(4) I gcás go ndearna cúirt duine a chiontú agus é nó í as láthair
nó má mhainníonn nó má dhiúltaíonn duine a ciontaíodh i gcion
faisnéis a sholáthar don chúirt maidir lena imthosca airgeadais nó a
himthosca airgeadais, forchuirfidh an chúirt cibé fíneáil is cuí léi i
leith an chiona lena mbaineann agus cibé faisnéis (más ann) is eol
don chúirt maidir leis na himthosca sin á cur i gcuntas aici.

(5) Chun críocha fho-alt (2), féadfaidh an chúirt, le hordachán i
scríbhinn, a cheangal ar an duine a ciontaíodh freastal os comhair na
cúirte agus an fhaisnéis sin go léir a sholáthar don chúirt a éileoidh
an chúirt i ndáil lena imthosca nó lena himthosca airgeadais.

(6) Aon duine a dhéanfaidh, go feasach nó go meargánta, ráiteas
(ó bhéal nó i scríbhinn) atá bréagach nó míthreorach in aon phonc
ábhartha a thabhairt do chúirt atá ag comhlíonadh a feidhme faoi
fho-alt (2) maidir le himthosca airgeadais duine chun críocha an ailt
seo, beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme B nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad
araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €25,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana nó
iad araon a chur air nó uirthi.

(7) Aon duine a mhainníonn nó a dhiúltaíonn ordachán faoi fho-
alt (5) a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme B nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad
araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €25,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(8) Níl feidhm ag an alt seo i ndáil le fíneáil a fhorchur i gcás nach
bhfuil rogha ag an gcúirt méid na fíneála a chinneadh.

(9) San alt seo, ciallaíonn “fíneáil ba chuí ar shlí eile” an fhíneáil
a d’fhorchuirfeadh an chúirt ar an duine i leith an chiona lena
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mbaineann mura mbeadh ceanglas uirthi imthosca airgeadais an
duine a chur i gcuntas le linn di méid na fíneála a chinneadh.

15.—(1) Más deimhin leis an gcúirt, ar iarratas ó dhuine ar ar
fhorchuir cúirt fíneáil, go mbeadh cruatan airgeadais míchuí ar an
duine, nó ar a chleithiúnaithe nó ar a cleithiúnaithe, dá gceanglófaí
air nó uirthi an fhíneáil a íoc go hiomlán faoin dáta dlite le haghaidh
íocaíochta, féadfaidh an chúirt a ordú gur ina tráthchodanna a íocfar
an fhíneáil.

(2) I gcás go dtugann cúirt ordachán faoi fho-alt (1)—

(a) déanfar méideanna na dtráthchodanna agus na heatraimh
ag a mbeidh siad le híoc, gan dochar do mhír (b), a
shonrú san ordachán, agus

(b) déanfaidh an duine lena mbaineann an t-ordachán, faoi
réir fho-alt (3), an tráthchuid deiridh den fhíneáil lena
mbaineann a íoc tráth nach déanaí ná bliain amháin, nó
cibé tréimhse is giorra a shonróidh an chúirt, tar éis an
dáta dlite íocaíochta.

(3) Ar dhuine lena mbaineann ordachán faoi fho-alt (1) do
dhéanamh iarratais, féadfaidh an chúirt a thug an t-ordachán, trí
ordachán eile—

(a) an tréimhse a fhadú chun an fhíneáil a íoc ar feadh cibé
tréimhse is cuí léi ar choinníoll go rachaidh an tréimhse
sin in éag tráth nach déanaí ná 2 bhliain tar éis an dáta
dlite le haghaidh íocaíochta, agus

(b) de dhroim an fhadaithe sin (ach gan dochar do mhír (a)),
méideanna na dtráthchodanna lena mbaineann agus na
heatraimh ag a mbeidh siad le híoc a athrú.

(4) Ní dhéanfaidh cúirt tréimhse le haghaidh fíneáil a íoc faoi fho-
alt (3) a fhadú mura deimhin léi—

(a) go bhfuil imthosca airgeadais an duine ar ina leith a
dheonaítear an fadú lena mbaineann athraithe a mhéid
go mbeadh cruatan airgeadais míchuí ar an duine, nó ar
a chleithiúnaithe nó ar a cleithiúnaithe, dá gceanglófaí air
nó uirthi fo-alt (2) a chomhlíonadh, agus

(b) nach faillí inmhilleáin an duine faoi deara an t-athrú ar a
imthosca airgeadais nó a himthosca airgeadais.

(5) Maidir le hiarratas dá dtagraítear i bhfo-alt (3)—

(a) déanfar é a luaithe is féidir tar éis don athrú ar imthosca
airgeadais an duine tarlú agus—

(i) sula rachaidh an tréimhse bliana dá dtagraítear i bhfo-
alt (2) in éag, nó

(ii) i gcás go sonróidh an chúirt tréimhse is giorra de réir
an fho-ailt sin (2), sula rachaidh an tréimhse a
shonraítear amhlaidh in éag,

agus

(b) déanfaidh an duine é a chur in iúl i scríbhinn don tSeirbhís
Chúirteanna tráth nach déanaí na 7 lá roimh an iarratas
a dhéanamh.
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(6) Déanfaidh cúirt, nuair atá fíneáil á gearradh aici ar dhuine,
teideal an duine chun iarratas dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a
dhéanamh a chur in iúl dó nó di.

(7) Féadfar iarratas dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a dhéanamh aon
tráth sula dtabharfar fógra don ghlacadóir faoi fho-alt (2) d’alt 16.

(8) Ní bheidh feidhm ag an alt seo ach amháin maidir le
fíneálacha is mó ná €100.

(9) San alt seo, ciallaíonn “dáta dlite le haghaidh íocaíochta”, i
ndáil le fíneáil, an dáta faoina gceanglófaí, murach ordachán faoin
alt seo, an fhíneáil a íoc de réir an ordaithe ón gcúirt a d’fhorchuir
an fhíneáil.

16.—(1) Déanfaidh cúirt, nuair atá fíneáil á gearradh aici ar
dhuine de dhroim é nó í a chiontú i gcion, ordú (dá ngairtear “ordú
gnóthaithe” san alt seo) a dhéanamh lena gceapfar duine ceadaithe
(dá ngairtear “glacadóir” san alt seo)—

(a) chun na nithe seo a leanas a ghnóthú—

(i) an fhíneáil, nó, de réir mar is cuí, an chuid sin den
fhíneáil atá, ar fhógra a thabhairt don ghlacadóir faoi
fho-alt (2), fágtha gan íoc, agus

(ii) táillí an ghlacadóra agus na caiteachais a thabhaigh an
glacadóir le réasún i gcomhlíonadh a fheidhmeanna
nó a feidhmeanna, nó

(b) chun maoin de chuid an duine chéadluaite a urghabháil
agus a dhíol agus suim a ghnóthú as fáltais díola na
maoine sin, is suim a bheidh comhionann le méid na nithe
seo a leanas—

(i) an fhíneáil, nó, de réir mar is cuí, an chuid sin den
fhíneáil atá, ar fhógra a thabhairt don ghlacadóir faoi
fho-alt (2), fágtha gan íoc, agus

(ii) táillí an ghlacadóra agus na caiteachais a thabhaigh an
glacadóir le réasún i gcomhlíonadh a fheidhmeanna
nó a feidhmeanna.

(2) Ní thiocfaidh ordú gnóthaithe i bhfeidhm mura rud é go
mainneoidh an duine a bhfuil an t-ordú déanta ina leith an fhíneáil
a íoc faoin dáta dlite le haghaidh íocaíochta agus, i gcás go
mainneoidh an duine amhlaidh, beidh éifeacht leis an ordú ón lá
díreach tar éis an lae a thabharfaidh an tSeirbhís Chúirteanna fógra
i scríbhinn don ghlacadóir lena mbaineann á rá gur mhainnigh an
duine sin an fhíneáil a íoc faoin dáta sin.

(3) Féadfar le hordú gnóthaithe a údarú don ghlacadóir atá
ceaptha faoi sin (ina aonar nó ina haonar nó in éineacht le cibé
comhaltaí agus cibé líon comhaltaí den Gharda Síochána is dóigh leis
nó léi is gá)—

(a) dul isteach (trí fhorneart réasúnach a úsáid más gá) in aon
áitreabh, lena n-áirítear teaghais, a bhfuil forais
réasúnacha aige nó aici chun a chreidiúint go bhfuil
maoin de chuid an duine inti,
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(b) aon mhaoin a shonraítear san ordú nó is leis an duine a
éileamh, agus seilbh a ghlacadh uirthi (trí fhorneart
réasúnach a úsáid más gá),

(c) admhálacha a eisiúint i leith aon mhaoine a bhfuil seilbh
glactha ag an nglacadóir uirthi,

(d) an mhaoin a bhainistiú, a dhiúscairt nó a choimeád nó plé
léi ar shlí eile,

(e) an mhaoin a árachú, agus

(f) iniúchadh a dhéanamh, gach tráth réasúnach, ar aon
leabhair, doiciméid nó taifid eile ina bhfuil faisnéis a
bhaineann le maoin de chuid an duine.

(4) Comhlíonfaidh glacadóir a fheidhmeanna nó a feidhmeanna
faoi réir aon ordachán nó coinníollacha a shonraítear san ordú
gnóthaithe lena gceaptar é nó í, lena n-áirítear aon ordacháin nó
coinníollacha maidir leis an nglacadóir d’íoc méideanna arna bhfáil
aige nó aici isteach sa chúirt.

(5) Féadfaidh glacadóir, aon tráth tar éis fógra a fháil faoi fho-alt
(2), iarratas a dhéanamh chun na cúirte a rinne an t-ordú gnóthaithe
faoinar ceapadh é nó í chun ordacháin i ndáil le comhlíonadh a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin Acht seo a fháil.

(6) Aon duine a bhfuil maoin ina sheilbh nó ina seilbh de chuid
an duine ar i ndáil lena mhaoin nó lena maoin atá glacadóir ceaptha,
seachadfaidh sé nó sí an mhaoin sin ar an nglacadóir, ar an
nglacadóir do dhéanamh éilimh chuige sin air nó uirthi.

(7) (a) I gcás go ndíolann an glacadóir maoin de chuid an duine
ar i ndáil lena mhaoin nó lena maoin atá an glacadóir
ceaptha, agus gur mó fáltais an díola ná méid na fíneála
nó méid na fíneála atá fágtha gan íoc, de réir mar a
bheidh, íocfaidh an glacadóir leis an duine an oiread sin
de na fáltais sin is mó ná an méid sin.

(b) San fho-alt seo, folaíonn “fíneáil” táillí an ghlacadóra agus
aon chaiteachais a thabhaigh an glacadóir le réasún i
gcomhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna.

(8) Aon duine—

(a) a mhainníonn fo-alt (6) a chomhlíonadh, nó

(b) a chuireann cosc nó bac ar ghlacadóir agus é nó í ag
comhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna, nó a
chuireann treampán ar chomhlíonadh na bhfeidhmeanna
sin ag an nglacadóir,

beidh sé nó sí ciontach i gcion, agus dlífear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil d’aicme A, nó príosúnacht ar feadh téarma nach
faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(9) (a) Féadfaidh an tAire, le hordú, na nithe seo a leanas a
shonrú—

(i) na táillí a fhéadfaidh glacadóir a asbhaint as aon suim
nó suimeanna a ghnóthóidh sé nó sí, nó a
gheobhaidh sé nó sí ó fháltais aon mhaoine a
dhíolfaidh sé nó sí, de réir an ailt seo, nó
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(ii) na rátaí ar dá réir a ríomhfar táillí a fhéadfar a
asbhaint amhlaidh.

(b) Ní dhéanfaidh an tAire ordú faoin alt seo gan toiliú an
Aire Airgeadais.

(10) Déanfaidh agus cothabhálfaidh an glacadóir taifead i
scríbhinn—

(a) ar na táillí a d’asbhain sé nó sí, agus

(b) ar na caiteachais a thabhaigh agus a d’asbhain sé nó sí,

as an tsuim nó as na suimeanna a ghnóthaigh sé nó sí, nó as fáltais
díola aon mhaoine a dhíol sé nó sí de bhun ordaithe gnóthaithe.

(11) Déanfaidh an glacadóir, tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis
dó nó di a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh de bhun
ordaithe gnóthaithe, an taifead a cheanglaítear a dhéanamh agus a
chothabháil faoi fho-alt (10), agus a bhaineann leis an ordú
gnóthaithe sin, a thabhairt don tSeirbhís Chúirteanna.

(12) Má dhéanann glacadóir iontráil, nó má chuireann sé nó sí
faoi deara go ndéanfar iontráil, i dtaifead a cheanglaítear a
dhéanamh agus a chothabháil faoi fho-alt (10), ar iontráil í—

(a) atá bréagach nó míthreorach in aon phonc ábhartha, agus

(b) arb eol dó nó di í a bheith bréagach nó míthreorach,

beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear—

(c) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad
araon, a chur air nó uirthi, nó

(d) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €50,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(13) Is i cibé foirm a chinnfidh an tSeirbhís Chúirteanna a bheidh
taifead a cheanglaítear a dhéanamh agus a chothabháil faoi fho-alt
(10).

(14) San alt seo—

ciallaíonn “dáta dlite le haghaidh íocaíochta”, i ndáil le fíneáil—

(a) an dáta arna shonrú ag an gcúirt a d’fhorchuir an fhíneáil
mar an dáta faoina gceanglaítear an fhíneáil a íoc, nó

(b) i gcás go dtugtar ordachán faoi alt 15, an dáta faoina
gceanglaítear an tráthchuid dheireanach den fhíneáil a
íoc de réir an ordacháin sin;

ciallaíonn “maoin” talamh nó maoin phearsanta.

17.—Déanfar airgead a íocfar isteach sa chúirt nó a gheobhaidh
an chúirt ar shlí eile mar thoradh ar cheapadh glacadóra faoi alt 16
a íoc leis an Aire Airgeadais agus déanfar an t-airgead sin a íoc
isteach sa Státchiste nó a chur chun tairbhe don Státchiste ar cibé slí
a ordóidh an tAire Airgeadais.
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18.—(1) Leasaítear Acht 1983—

(a) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach i bhfo-alt (1)
d’alt 1:

“ciallaíonn ‘Acht 2010’ an tAcht Fíneálacha 2010;

tá le ‘fíneáil’ an bhrí chéanna atá leis in alt 2 (a leasaíodh
le fomhír (iii) d’alt 19(a) d’Acht 2010) d’Acht na
gCúirteanna (Uimh. 2) 1986;”,

(b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach in alt 2:

“(2) Tá feidhm ag an Acht seo freisin maidir le duine
(dá ngairtear ‘ciontóir’ san Acht seo)—

(a) a bhfuil 16 bliana d’aois slánaithe aige nó aici,
agus

(b) atá arna chiontú nó arna ciontú i gcion ar
fhorchuir an chúirt fíneáil ina leith ar
mhainnigh an ciontóir í a íoc faoin dáta dlite le
haghaidh íocaíochta.

(3) San alt seo, ciallaíonn ‘dáta dlite le haghaidh
íocaíochta, i ndáil le fíneáil—

(a) an dáta arna shonrú ag an gcúirt a d’fhorchuir
an fhíneáil mar an dáta faoina gceanglaítear an
fhíneáil a íoc, nó

(b) i gcás go dtugtar ordachán faoi alt 15 d’Acht
2010, an dáta faoina gceanglaítear an
tráthchuid dheireanach den fhíneáil a íoc de
réir an ordacháin sin.”,

(c) in alt 3—

(i) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach:

“(1A) I gcás gur deimhin le cúirt—

(a) nárbh fhéidir le glacadóir arna cheapadh nó
arna ceapadh faoi alt 16 d’Acht 2010 aon
cheann díobh seo a leanas a ghnóthú—

(i) an fhíneáil a d’fhorchuir sí i ndáil le
ciontóir lena mbaineann fo-alt (2)
d’alt 2, nó

(ii) suim nó suimeanna as maoin de chuid
an chiontóra sin a dhíol ar leor í nó
iad chun an fhíneáil sin a íoc,

agus

(b) gur comhlíonadh forálacha alt 4 i ndáil leis
an gciontóir,

féadfaidh sí ordú (dá ngairtear ‘ordú seirbhíse pobail’
freisin san Acht seo) a dhéanamh de réir an ailt seo.”,

agus
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(ii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt
(2):

“(2) Le hordú seirbhíse pobail, cuirfear ceangal ar
an gciontóir obair shaor in aisce a dhéanamh, de réir
an Achta seo, ar feadh cibé líon uaireanta an chloig a
bheidh sonraithe san ordú, arb éard é—

(a) i gcás ciontóra lena mbaineann fo-alt (1)
d’alt 2, líon nach lú ná 40 uair an chloig
agus nach mó ná 240 uair an chloig,

(b) i gcás ciontóra lena mbaineann fo-alt (2)
d’alt 2 agus a ciontaíodh ar díotáil sa chion
lena mbaineann, líon nach lú ná 40 uair an
chloig agus nach mó ná 240 uair an
chloig, agus

(c) i gcás ciontóra lena mbaineann fo-alt (2)
d’alt 2 agus a ciontaíodh go hachomair sa
chion lena mbaineann, líon nach lú ná 30
uair an chloig agus nach mó ná 100 uair
an chloig.”,

(d) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach in alt 5:

“(2A) Maidir leis na huaireanta oibre a shonrófar in
ordú seirbhíse pobail faoi fho-alt (1A) (a cuireadh isteach
le halt 18 d’Acht 2010) d’alt 3, is uaireanta breise iad i
dteannta aon uaireanta oibre a bheidh sonraithe in aon
ordú seirbhíse pobail eile a dhéanfar i leith an chiontóra.

(2B) Le linn an líon uaireanta oibre a bheidh le sonrú
in ordú seirbhíse pobail faoi fho-alt (1A) d’alt 3 a
chinneadh, cuirfidh an chúirt na nithe seo a leanas san
áireamh—

(a) aon suim nó suimeanna arna híoc nó arna n-íoc
ag an gciontóir lena mbaineann chun cuid den
fhíneáil a ghlanadh, agus

(b) aon chuid den fhíneáil, nó aon suim nó
suimeanna as fáltais díola maoine de chuid an
chiontóra is suim nó suimeanna ar leor í nó iad
chun cuid den fhíneáil sin, agus cuid di amháin,
a íoc, arna ghnóthú nó arna ngnóthú ag an
nglacadóir arna cheapadh nó arna ceapadh faoi
alt 16 d’Acht 2010.”,

(e) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach in alt 7:

“(6) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (4) maidir le ciontóir
lena mbaineann fo-alt (2) d’alt 2.”.

(2) Maidir le halt 2 d’Acht 1983 faoi mar a bhí sé díreach roimh
thosach feidhme an ailt seo, beidh sé, díreach tar éis an tosach
feidhme sin, ina fho-alt (1) den alt sin 2.

19.—Leasaítear Acht 1986—

(a) in alt 2—
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(i) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt
(1):

“(1) I gcás gur deimhin le cúirt—

(a) nárbh fhéidir le glacadóir arna cheapadh nó
arna ceapadh faoi alt 16 den Acht
Fíneálacha 2010 aon cheann díobh seo a
leanas a ghnóthú—

(i) fíneáil a forchuireadh ar dhuine de
dhroim é nó í a chiontú go hachomair
i gcion, nó

(ii) suim nó suimeanna as fáltais díola
maoine de chuid an duine sin is suim
nó suimeanna ar leor í nó iad chun an
fhíneáil sin a íoc,

agus

(b) nár comhlíonadh forálacha alt 4 den Acht
um Cheartas Coiriúil (Seirbhís Pobail)
1983 i ndáil leis an duine,

féadfaidh sí ordú a dhéanamh lena gcimeofar an duine
chun príosúin ar feadh téarma nach faide ná an
tréimhse iomchuí príosúnachta atá sonraithe sa
Tábla.”,

(ii) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach:

“(1A) I gcás go bhfuil ordú seirbhíse pobail de réir
bhrí fho-alt (1A) (arna chur isteach le halt 18(1)(c)
den Acht Fíneálacha 2010) d’alt 3 den Acht um
Cheartas Coiriúil (Seirbhís Pobail) 1983 déanta ag
cúirt de dhroim duine a chiontú go hachomair i gcion
agus gur deimhin léi go bhfuil an duine ar ina leith a
rinne sí an t-ordú ag mainneachtain ceanglas a
shonraítear i bhfo-alt (1)(b) d’alt 7 den Acht sin a
chomhlíonadh, déanfaidh sí ordú lena gcimeofar an
duine chun príosúin ar feadh téarma nach faide ná an
tréimhse iomchuí atá sonraithe sa Tábla.

(1B) Chun an tréimhse chuí príosúnachta a
shonraítear sa Tábla a chinneadh, is é méid na fíneála
an fhíneáil lúide na suimeanna seo a leanas—

(a) aon suim nó suimeanna arna híoc nó arna
n-íoc ag an duine ar ar forchuireadh an
fhíneáil chun cuid den fhíneáil a
shásamh, agus

(b) aon suim nó suimeanna (cibé acu as fáltais
díola maoine de chuid an duine nó ar shlí
eile) arna gnóthú nó arna ngnóthú ag an
nglacadóir arna cheapadh nó arna
ceapadh faoi alt 16 den Acht Fíneálacha
2010.”,

(iii) trí “, ach ní fholaíonn sé táillí glacadóra, ná na
caiteachais a thabhaigh glacadóir, arna cheapadh nó
arna ceapadh faoi alt 16 den Acht Fíneálacha 2010,”
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a chur isteach i ndiaidh na bhfocal “a ordaítear a
íoc”, sa mhíniú ar “fíneáil” i bhfo-alt (4),

agus

(iv) tríd an Tábla seo a leanas a chur isteach:

“AN TÁBLA

Méid na Fíneála An Tréimhse Príosúnachta

Nach mó ná €500 5 lá

Is mó ná €500 ach nach mó ná €1,500 10 lá

Is mó ná €1,500 ach nach mó ná €3,000 20 lá

Is mó ná €3,000 30 lá

.”,

agus

(b) tríd an alt seo a leanas a chur isteach:

Príosúnacht ar
chiontú ar
díotáil i gcás
go mainnítear
fíneáil a íoc.

2A.—(1) I gcás gur deimhin le cúirt—

(a) nárbh fhéidir le glacadóir arna
cheapadh nó arna ceapadh faoi
alt 15 den Acht Fíneálacha 2010
aon cheann díobh seo a leanas
a ghnóthú—

(i) fíneáil a forchuireadh ar
dhuine de dhroim é nó í a
chiontú ar díotáil i gcion,
nó

(ii) suim nó suimeanna as fáltais
díola maoine de chuid an
duine sin is suim nó
suimeanna ar leor í nó iad
chun an fhíneáil sin a íoc,

agus

(b) nár comhlíonadh forálacha alt 4
den Acht um Cheartas Coiriúil
(Seirbhís Pobail) 1983 i ndáil
leis an duine,

féadfaidh sí ordú a dhéanamh lena
gcimeofar an duine chun príosúin ar feadh
téarma nach faide ná 12 mhí.

(2) I gcás go bhfuil ordú seirbhíse pobail
de réir bhrí fho-alt (1A) d’alt 3 den Acht
um Cheartas Coiriúil (Seirbhís Pobail) 1983
déanta ag cúirt de dhroim duine a chiontú
ar díotáil i gcion, déanfaidh an chúirt, más
deimhin léi go bhfuil an duine a ndearna sí
an t-ordú ina leith ag mainneachtain
ceanglas a shonraítear i bhfo-alt (1)(b) d’alt
7 den Acht sin a chomhlíonadh, ordú lena
gcimeofar an duine chun príosúin ar feadh
téarma nach faide ná 12 mhí.



[2010.] [Uimh. 8.]An tAcht Fíneálacha 2010.

(3) Déanfaidh cúirt, d’fhonn an téarma
ar lena linn a chimeofar duine chun
príosúin faoin alt seo a chinneadh, na nithe
seo a leanas a chur san áireamh—

(a) aon suim nó suimeanna arna híoc
nó arna n-íoc ag an duine chun
cuid den fhíneáil a ghlanadh,
agus

(b) aon suim nó suimeanna arna
gnóthú nó arna ngnóthú (cibé
acu as fáltais díola maoine de
chuid an duine nó ar shlí eile)
ag an nglacadóir arna cheapadh
nó arna ceapadh faoi alt 16 den
Acht Fíneálacha 2010.

(4) San fho-alt seo, tá le ‘fíneáil’ an bhrí
chéanna atá leis in alt 2 (a leasaíodh le
fomhír (iii) d’alt 19(a) den Acht Fíneálacha
2010) den Acht seo.”.

20.—(1) Féadfaidh an Rialtas, ar ainmniú ón Aire, cibé duine nó
daoine a cheadú chun críocha alt 16, agus gairtear “duine ceadaithe”
sa Chuid seo de dhuine a cheadófar amhlaidh.

(2) Ní dhéanfaidh an tAire ainmniúchán faoin alt seo gan toiliú
an Aire Airgeadais.

(3) Féadfaidh an Rialtas cibé coinníollacha is cuí leis a chur ag
gabháil le ceadú faoin alt seo.

21.—(1) Féadfaidh an tSeirbhís Chúirteanna, ó am go ham, liosta
d’ainmneacha agus de sheolta daoine a mhainnigh fíneálacha a
forchuireadh orthu a íoc faoin dáta dlite le haghaidh íocaíochta a
fhoilsiú ar cibé modh is cuí léi (lena n-áirítear foilsiú ar an idirlíon).

(2) In aon chás áirithe—

(a) ní fhoilseoidh an tSeirbhís Chúirteanna ainm agus seoladh
duine de bhun an ailt seo sula mbeidh fógra tugtha don
ghlacadóir faoi fho-alt (2) d’alt 16 maidir le
mainneachtain an duine an fhíneáil a íoc faoin dáta dlite
le haghaidh íocaíochta, agus

(b) ní fhoilseoidh an tSeirbhís Chúirteanna ainm agus seoladh
an duine de réir an ailt seo más rud é, tar éis an dáta dlite
le haghaidh íocaíochta ach sula bhfoilseofar ainm agus
seoladh an duine amhlaidh, go n-íocann an duine an
fhíneáil lena mbaineann.

(3) Bainfidh an tSeirbhís Chúirteanna ainm agus seoladh duine a
foilsíodh ar an idirlíon ar liosta dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

(a) tráth nach déanaí ná 8 seachtain tar éis iad a fhoilsiú
amhlaidh, nó

(b) má íocann an duine an fhíneáil lena mbaineann roimh
dheireadh na tréimhse sin, ar an duine d’íoc na fíneála,
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cibé acu is túisce a tharlóidh.

(4) San alt seo, ciallaíonn “dáta dlite le haghaidh íocaíochta”, i
ndáil le fíneáil—

(a) an dáta arna shonrú ag an gcúirt a d’fhorchuir an fhíneáil
mar an dáta ar faoi a cheanglaítear an fhíneáil a íoc, nó

(b) i gcás go dtabharfar ordachán faoi alt 15, an dáta ar faoi a
cheanglaítear an tráthchuid dheireanach den fhíneáil a
íoc de réir an ordacháin sin.

22.—Aisghairtear na hachtacháin seo a leanas:

(a) alt 43(2) den Criminal Justice Administration Act 1914;
agus

(b) alt 195 den Acht um Cheartas Coiriúil 2006.


