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ACHT DO THABHAIRT TUILLEADH ÉIFEACHTA DON
PHRÓTACAL MAIDIR LE hÚSÁID GÁS AISFISCEACH,
NIMHIÚIL NÓ EILE I gCOGADH, MAR AON LE
MODHANNA BAICTÉAREOLAÍOCHA COGAÍOCHTA,
A THOIRMEASC, ARNA DHÉANAMH SA GHINÉIV AN
17 MEITHEAMH 1925; DO THABHAIRT TUILLEADH
ÉIFEACHTA DON CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE
TOIRMEASC AR FHORBAIRT, TÁIRGEADH AGUS
STOC-CHARNADH ARM BAICTÉAREOLAÍOCH
(BITHEOLAÍOCH) AGUS TOCSAINE AGUS MAIDIR
LENA nDÍOTHÚ, ARNA DHÉANAMH IN
WASHINGTON, I LONDAIN AGUS I MOSCÓ AN 10
AIBREÁN 1972; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I
dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[10 Iúil 2011]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo—

folaíonn “gníomh” neamhghníomh agus folaíonn tagairt do ghníomh
a dhéanamh tagairt do neamhghníomh a dhéanamh;

ciallaíonn “críoch naimhdeach” críoch seachas críoch urchoscach,
chosantach nó críoch shíochánta eile;

ciallaíonn “Aire” an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála;

ciallaíonn “arm toirmiscthe” aon arm, trealamh nó modh seachadta
arna cheapadh chun gníomhaí miocróbach nó gníomhaí bitheolaíoch
eile, nó tocsain (cibé bunadh nó modh táirgthe atá leis nó léi), a
úsáid chun críche naimhdí nó i gcoinbhleacht armtha.

2.—(1) Beidh duine ciontach i gcion má dhéanann an duine go
feasach gníomhaí miocróbach nó gníomhaí bitheolaíoch eile nó
tocsain (cibé bunadh nó modh táirgthe atá leis nó léi) a fhorbairt, a
tháirgeadh nó a úsáid chun críche naimhdí.

(2) Beidh duine ciontach i gcion, más rud é—

(a) go ndéanfaidh an duine gníomhaí miocróbach nó gníomhaí
bitheolaíoch eile nó tocsain (cibé bunadh nó modh
táirgthe atá leis nó léi) a stoc-charnadh, a fháil, a
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shealbhú nó a choinneáil nó é nó í a aistriú chuig duine
eile, agus

(b) go ndéanfaidh an duine amhlaidh agus a fhios aige nó aici
go ndearnadh an gníomhaí nó an tocsain a fhorbairt nó a
tháirgeadh, nó go mbeartaítear é nó í a úsáid, chun críche
naimhdí, nó go bhfuil an duine meargánta i dtaobh arbh
amhlaidh nó nárbh amhlaidh don chéanna.

(3) Beidh duine ciontach i gcion, más rud é—

(a) go ndéanfaidh an duine arm toirmiscthe a fhorbairt, a
tháirgeadh, a úsáid, a stoc-charnadh, a fháil, a shealbhú
nó a choinneáil, nó é a aistriú chuig duine eile, agus

(b) go ndéanfaidh an duine amhlaidh agus a fhios aige nó aici
gur arm toirmiscthe é, nó go bhfuil sé nó sí meargánta i
dtaobh an arm toirmiscthe é nó nach ea.

(4) Aon duine a fhéachfaidh le cion faoi fho-alt (1), (2) nó (3) a
dhéanamh, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

3.—(1) Aon duine a ghabhfaidh d’iompar in áit lasmuigh den Stát
ar chion é faoi alt 2 dá mba sa Stát a tharlódh an t-iompar, beidh sé
nó sí ciontach i gcion, más rud é—

(a) gur ar bord loinge Éireannaí, de réir bhrí alt 9 den Acht
Loingis Thráchtála, 1955, a tharlóidh an t-iompar,

(b) gur ar aerárthach atá cláraithe sa Stát a tharlóidh an t-
iompar,

(c) (i) gur saoránach Éireannach an duine, nó

(ii) gur comhlacht corpraithe arna bhunú faoi dhlí an Stáit

nó cuideachta arna clárú faoi Achtanna na
gCuideachtaí an duine,

nó

(d) gur comhalta d’Óglaigh na hÉireann an duine.

(2) Aon duine lena mbaineann fo-alt (1) agus a fhéachann, in áit
lasmuigh den Stát, le cion faoi fho-alt (1), (2) nó (3) d’alt 2 a
dhéanamh, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(3) Féadfar imeachtaí mar gheall ar chion faoin alt seo a
thionscnamh in aon áit sa Stát agus féadfar plé leis an gcion chun
gach críoch teagmhasach mar chion a rinneadh san áit sin.

(4) Má chúisítear duine i gcion faoin alt seo, ní ceadmhach aon
imeachtaí breise maidir leis an ábhar (seachas aon athchur i
gcoimeád nó faoi bhannaí) a ghlacadh ach amháin ag an Stiúrthóir
Ionchúiseamh Poiblí nó lena thoiliú nó lena toiliú.
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4.—Aon duine atá ciontach i gcion faoi alt 2 nó 3, dlífear—

(a) 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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil—

(i) fíneáil, nó

(ii) príosúnacht saoil nó cibé téarma príosúnachta is
giorra ná sin a chinnfidh an chúirt,

nó iad araon, a chur air nó uirthi.

5.—(1) In aon imeachtaí a bhaineann le cion faoi alt 3 sna
himthosca dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(c)(i) den alt sin—

(a) aon deimhniú arna shíniú ag oifigeach don Aire ina luafar
gur eisigh an tAire pas chuig duine ar dháta sonraithe,
agus

(b) aon deimhniú arna shíniú ag oifigeach don Aire Dlí agus
Cirt agus Comhionannais ina luafar nach bhfuil, de réir
mar is fearr is eol don oifigeach agus mar a chreideann
sé nó sí, an duine sin scortha de bheith ina shaoránach
nó ina saoránach Éireannach,

is fianaise é gur shaoránach Éireannach an duine, an dáta a
líomhnaítear go ndearnadh an cion lena mbaineann, mura suífear
a mhalairt.

(2) Aon doiciméad a airbheartaíonn gur deimhniú faoi mhír (a)
nó (b) d’fho-alt (1) é, measfar, mura suífear a mhalairt—

(a) gur deimhniú den sórt sin é,

(b) gur shínigh an duine é a airbheartaíonn a shínigh é.

6.—Aon duine a éigiontaíodh nó a ciontaíodh i gcion in áit
lasmuigh den Stát, ní thionscnófar imeachtaí ina choinne nó ina
coinne mar gheall ar chion faoin Acht seo ba ghníomh arbh é an
cion inar éigiontaíodh nó inar ciontaíodh an duine é.

7.—In imeachtaí mar gheall ar chion faoin Acht seo, i gcás gur
fhorbair, gur tháirg nó gur úsáid duine gníomhaí miocróbach nó
gníomhaí bitheolaíoch eile nó tocsain (cibé bunadh nó modh táirgthe
atá leis nó léi) de shórt agus i gcainníocht a fhágfaidh go bhfuil sé
réasúnach a mheas gur go feasach agus chun críche naimhdí a rinne
an duine amhlaidh, toimhdeofar gur go feasach agus chun críche den
sórt sin a rinne an duine amhlaidh murar deimhin leis an gcúirt nó
leis an ngiúiré, de réir mar a bheidh, ag féachaint don fhianaise go
léir, go bhfuil amhras réasúnach ann gur go feasach agus chun críche
den sórt sin a rinne an duine amhlaidh.
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8.—In imeachtaí mar gheall ar chion faoin Acht seo, i gcás go
ndearna duine gníomhaí miocróbach nó gníomhaí bitheolaíoch eile
nó tocsain (cibé bunadh nó modh táirgthe atá leis nó léi) a stoc-
charnadh, a fháil, a shealbhú nó a choinneáil, nó é nó í a aistriú chuig
duine eile, nó gur fhéach an duine leis an gcéanna a dhéanamh, ar
gníomhaí nó tocsain é nó í de shórt agus i gcainníocht a fhágfaidh go
bhfuil sé réasúnach a mheas go ndearnadh é nó í a fhorbairt nó a
tháirgeadh, nó go mbeartaítear é nó í a úsáid, chun críche naimhdí—

(a) toimhdeofar go ndearnadh an gníomhaí nó an tocsain a
fhorbairt nó a tháirgeadh amhlaidh nó gur beartaíodh é
nó í a úsáid amhlaidh, agus

(b) toimhdeofar go raibh a fhios ag an duine go ndearnadh é
nó í a fhorbairt nó a tháirgeadh amhlaidh nó gur
beartaíodh é nó í a úsáid amhlaidh, nó go raibh sé nó sí
meargánta i dtaobh an chéanna,

murar deimhin leis an gcúirt nó leis an ngiúiré, de réir mar a bheidh,
ag féachaint don fhianaise go léir, go bhfuil amhras réasúnach ann
go ndearnadh an gníomhaí nó an tocsain a fhorbairt nó a tháirgeadh
amhlaidh nó gur beartaíodh é nó í a úsáid amhlaidh nó go raibh a
fhios sin ag an duine nó go raibh sé nó sí meargánta ina thaobh sin.

9.—(1) I gcás go ndéanfaidh comhlacht corpraithe cion faoin Acht
seo agus go gcruthófar go ndearnadh an cion le toiliú nó le
cúlcheadú, nó gurb inchurtha é i leith aon fhaillí toiliúla ar thaobh,
duine arbh éard é nó í, tráth déanta an chiona, stiúrthóir, bainisteoir,
rúnaí nó oifigeach eile de chuid an chomhlachta chorpraithe nó duine
a d’airbheartaigh a bheith ag gníomhú sa cháil sin, beidh an duine
sin, chomh maith leis an gcomhlacht corpraithe, ciontach i gcion agus
féadfar 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.

(2) I gcás gurb iad comhaltaí comhlachta chorpraithe a
bhainistíonn gnóthaí an chomhlachta chorpraithe sin, beidh feidhm
ag fo-alt (1) i ndáil le gníomhartha agus mainneachtainí comhalta i
dtaca lena fheidhmeanna nó lena feidhmeanna bainistíochta amhail
is dá mba stiúrthóir nó bainisteoir de chuid an chomhlachta
chorpraithe é nó í.

10.—I gcás go gciontófar duine i gcion faoin Acht seo, féadfaidh
an chúirt a chiontóidh é nó í a ordú go ndéanfar aon rud arna úsáid
chun an cion a dhéanamh, nó i dtaca lena dhéanamh, a
fhorghéilleadh don Stát, agus déanfar aon rud a fhorghéillfear
amhlaidh a dhiúscairt mar a ordóidh an tAire.

11.—(1) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána nach ísle céim
ná ceannfort iarratas a dhéanamh chuig breitheamh den Chúirt
Dúiche ar ordú (dá ngairtear “ordú forghéillte” san alt seo) go
ndéanfar aon ghníomhaí miocróbach nó aon ghníomhaí bitheolaíoch
eile, nó aon tocsain (cibé bunadh nó modh táirgthe atá leis nó léi)
nó aon rud eile a fhorghéilleadh ar na forais go dtoirmisctear faoin
Acht seo an gníomhaí, an tocsain nó an rud eile a shealbhú sna
himthosca ina bhfuarthas é nó í.

(2) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána iarratas a
dhéanamh faoi fho-alt (1), i ndáil le gníomhaí miocróbach nó
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gníomhaí bitheolaíoch eile nó tocsain nó rud eile, bíodh nó ná
bíodh—

(a) go ndearnadh duine a chiontú nó a chúiseamh i gcion faoin
Acht seo i ndáil leis an ngníomhaí, an tocsain nó an rud
eile, nó

(b) go bhfuil an t-úinéir nó an duine ag a bhfuil an ceart chun
an gníomhaí, an tocsain nó an rud eile a shealbhú laistigh
de dhlínse an Stáit nó gur féidir é nó í a aimsiú tar éis
fiosrú réasúnach a dhéanamh.

(3) Maidir le hiarratas faoi fho-alt (1), i ndáil le gníomhaí
miocróbach nó gníomhaí bitheolaíoch eile, nó tocsain nó rud eile, is
chuig breitheamh den Chúirt Dúiche a bheidh sannta don dúiche
chúirte dúiche ina bhfuil an gníomhaí, an tocsain nó an rud eile suite
a dhéanfar é.

(4) Aon duine arb éagóir leis nó léi ordú forghéillte, nó breith ón
gCúirt Dúiche gan ordú den sórt sin a dhéanamh, féadfaidh sé nó sí
achomharc a dhéanamh i gcoinne an ordaithe sin nó na breithe sin
chun na Cúirte Cuarda ar ina cuaird a rinneadh an t-ordú nó a
diúltaíodh é a dhéanamh.

(5) Féadfaidh cibé forálacha a bheith in ordú forghéillte a
dhealraíonn don bhreitheamh den Chúirt Dúiche a dhéanfaidh an t-
ordú a bheith cuí chun moill a chur ar theacht i bhfeidhm an ordaithe
(lena n-áirítear forálacha a bhaineann leis an ngníomhaí miocróbach
nó leis an ngníomhaí bitheolaíoch eile, nó leis an tocsain nó an rud
eile lena mbaineann a choimeád agus a stóráil go sábháilte) go dtí
go ndéanfar agus go gcinnfear aon achomharc faoi fho-alt (4).

(6) Féadfar aon rud a fhorghéillfear faoin alt seo a dhiúscairt mar
a ordóidh an tAire.

12.—Féadfar rud a fhorghéilleadh faoi alt 10 nó 11 d’ainneoin é a
bheith daingnithe ar thalamh, agus féadfaidh comhalta den Gharda
Síochána an rud a bhaint den talamh trí cibé forneart réasúnach agus
cúnamh a úsáid is gá chun sin a dhéanamh.

13.—Leasaítear an Sceideal a ghabhann leis an Acht um Bannaí,
1997 tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 36 (a
cuireadh isteach le halt 23 den Acht um Cheartas Coiriúil (Substaintí
Sícighníomhacha), 2010):

“Cionta a bhaineann le hairm bhitheolaíocha

37. Cion faoi alt 2 nó 3 den Acht um Airm Bhitheolaíocha,
2011.”.

14.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an
Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é, as
airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

15.—Féadfar an tAcht um Airm Bhitheolaíocha, 2011 a ghairm
den Acht seo.
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