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ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN ACHTA
COSANTA, 1954; DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE
MAIDIR LEIS AN tSEIRBHÍS IS GÁ LE hAGHAIDH
CEAPACHÁIN MAR STIÚRTHÓIR IONCHÚISEAMH
MÍLEATA AGUS MAR BHREITHEAMH MÍLEATA; DO
DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE DAOINE NACH
OIFIGIGH DE NA BUAN-ÓGLAIGH A CHEAPADH
MAR STIÚRTHÓIR IONCHÚISEAMH MÍLEATA AGUS
MAR BHREITHEAMH MÍLEATA; DO DHÉANAMH
SOCRÚ MAIDIR LE BREITHIÚNA DEN CHÚIRT
CHUARDA A AINMNIÚ GO SEALADACH CHUN
FEIDHMEANNA BREITHIMH MHÍLEATA A
CHOMHLÍONADH; DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN
ACHTA CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1947; DO
LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN ACHTA UM
ACHOMHAIRC ARMCHÚIRTEANNA, 1983; AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[26 Iúil 2011]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht Cosanta,
1954.

2.—Leasaítear alt 2 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘Acht 1947’ An tAcht Cúirteanna Breithiúnais,
1947;”, agus

(b) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
“breitheamh míleata”—

“maidir le ‘breitheamh míleata’—

(a) ciallaíonn sé breitheamh míleata arna cheapadh
nó arna ceapadh faoi Chaibidil IVC de Chuid
V den Acht seo, agus

(b) i ndáil le comhlíonadh feidhmeanna breithimh
mhíleata faoin Acht seo nó faoi aon ionstraim
reachtúil arna déanamh faoi, i gcás ina
ndearnadh Breitheamh Cuarda a ainmniú go
sealadach faoi alt 11A d’Acht 1947 chun na
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Leasú ar alt 184C
den Phríomh-Acht.

Leasú ar alt 184D
den Phríomh-Acht.
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feidhmeanna sin de chuid breithimh mhíleata
a chomhall, déanfar tagairtí do chomhlíonadh
na bhfeidhmeanna sin a fhorléiriú de réir alt
184LA(3);”.

3.—(1) Leasaítear alt 184C(1) den Phríomh-Acht trí “, nó duine
cáilithe seachas oifigeach de na Buan-Óglaigh,” a chur isteach i
ndiaidh “na Buan-Óglaigh”.

(2) Leasaítear alt 184C(2) den Phríomh-Acht trí “, nó duine
seachas oifigeach de na Buan-Óglaigh,” a chur isteach i ndiaidh
“oifigeach”.

(3) Leasaítear alt 184C den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) Chun críocha an ailt seo—

(a) maidir le seirbhís a ndearnadh cinneadh ina leith de
réir alt 184D(3A), measfar gurb é atá inti cleachtadh
mar abhcóide nó mar aturnae, de réir mar a bheidh,
ar feadh na tréimhse lena mbaineann an tseirbhís
sin, agus

(b) measfar gur abhcóide cleachtach nó aturnae
cleachtach, de réir mar a bheidh, an t-oifigeach ar
ina leith atá feidhm ag an tseirbhís sin, le linn dó
nó di a bheith i seilbh an phoist lena mbaineann an
tseirbhís sin.”.

(4) Leasaítear alt 184C den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3A):

“(3B) Chun críocha an ailt seo, ag féachaint do dhuine
seachas oifigeach de na Buan-Óglaigh a cheapadh—

(a) maidir le seirbhís ar feadh aon tréimhse i bpost i
seirbhís lánaimsire an Stáit (lena n-áirítear mar
chomhalta de na Buan-Óglaigh agus mar
státseirbhíseach de réir bhrí Acht Rialuithe na Stát-
Sheirbhíse, 1956) ar riachtanas ina leith cáilíocht mar
abhcóide nó mar aturnae, measfar gurb é atá inti
cleachtadh mar abhcóide nó mar aturnae, de réir
mar a bheidh, ar feadh na tréimhse sin, agus

(b) measfar gur abhcóide cleachtach nó aturnae
cleachtach, de réir mar a bheidh, duine, seachas
comhalta de na Buan-Óglaigh, le linn dó nó di a
bheith i seilbh an phoist sin.”.

(5) Leasaítear alt 184C den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

“(5) I gcás ina bhfuil duine cáilithe, dá dtagraítear i bhfo-alt
(1), le ceapadh faoi fho-alt (1) chun bheith ina Stiúrthóir,
déanfar an duine sin, chun críocha fho-alt (4), a ainmniú lena
cheapadh nó lena ceapadh mar oifigeach coimisiúnta faoi alt 42
ag an gcéim a shonraítear i bhfo-alt (4).”.

4.—(1) Leasaítear alt 184D(1) den Phríomh-Acht trí “, agus
daoine seachas oifigigh,” a chur isteach i ndiaidh “oifigigh”.
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(2) Leasaítear alt 184D den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) Féadfaidh coiste arna bhunú faoin alt seo, tar éis dó
breithniú a dhéanamh—

(a) ar sheirbhís oifigigh, seachas oifigeach dá dtagraítear
in alt 184C(3), is abhcóide cáilithe nó aturnae
cáilithe i bpost i seirbhís lánaimsire an Stáit (lena n-
áirítear mar chomhalta de na Buan-Óglaigh agus
mar státseirbhíseach de réir bhrí Acht Rialuithe na
Stát-Sheirbhíse, 1956) ar feadh aon tréimhse tar éis
dó nó di a bheith cáilithe amhlaidh, agus

(b) ar na dualgais agus ar an ról a chomhlíon an t-
oifigeach i ndáil leis an tseirbhís, le linn na tréimhse
sin,

a chinneadh gur deimhin leis—

(i) go bhfuil na dualgais sin agus an ról sin garchosúil ó
thaobh substainte agus éifeachta leis na dualgais
agus an ról arna gcomhlíonadh ag oifigeach dá
dtagraítear in alt 184C(3), agus

(ii) go ndearna an t-oifigeach na dualgais sin agus an ról
sin a chomhall ó lá go lá i rith na tréimhse sin.”.

(3) Leasaítear alt 184D(4) den Phríomh-Acht trí “, nó, de réir
mar a bheidh, duine amháin, nó níos mó ná duine amháin, seachas
oifigeach,” a chur isteach i ndiaidh “oifigeach nó oifigigh”.

(4) Leasaítear alt 184D(5) den Phríomh-Acht—

(a) trí “oifigeach, nó duine seachas oifigeach, chun bheith ina
Stiúrthóir murar roghnaigh an coiste an t-oifigeach nó an
duine, nó mura raibh an t-oifigeach nó an duine” a chur
in ionad “oifigeach chun bheith ina Stiúrthóir murar
roghnaigh an coiste an t-oifigeach nó mura raibh sé”,

(b) i mír (a), trí “oifigeach oiriúnach, nó duine oiriúnach
seachas oifigeach,” a chur in ionad “oifigeach oiriúnach”,

(c) i mír (b), trí “an t-oifigeach nó aon duine de na hoifigigh,
nó an duine sin nó aon duine de na daoine sin, a
roghnaigh an coiste” a chur in ionad “an t-oifigeach nó
aon duine de na hoifigigh a roghnaigh an coiste”,

(d) i mír (i), trí “ceapfaidh an Rialtas oifigeach nó, de réir
mar a bheidh, duine seachas oifigeach, chun bheith ina
Stiúrthóir ar oifigeach nó duine é” a chur in ionad
“ceapfaidh an Rialtas oifigeach chun bheith ina Stiúrthóir
ar oifigeach é”, agus

(e) i mír (ii), trí “ceapfaidh an Rialtas oifigeach, nó duine den
sórt sin, chun bheith ina Stiúrthóir ar oifigeach nó duine
é” a chur in ionad “ceapfaidh an Rialtas oifigeach chun
bheith ina Stiúrthóir ar oifigeach é”.

5.—(1) Leasaítear alt 184J(1) den Phríomh-Acht trí “, nó duine
cáilithe seachas oifigeach de na Buan-Óglaigh,” a chur isteach i
ndiaidh “Buan-Óglaigh”.
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Leasú ar alt 184J
den Phríomh-Acht.
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Leasú ar alt 184K
den Phríomh-Acht.
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(2) Leasaítear alt 184J(2) den Phríomh-Acht trí “, nó duine
seachas oifigeach de na Buan-Óglaigh,” a chur isteach i ndiaidh
“oifigeach”.

(3) Leasaítear alt 184J den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) Chun críocha an fho-ailt seo—

(a) maidir le seirbhís a ndearnadh cinneadh ina leith de
réir alt 184K(2A), measfar gurb é atá inti cleachtadh
mar abhcóide nó mar aturnae, de réir mar a bheidh,
ar feadh na tréimhse lena mbaineann an tseirbhís
sin, agus

(b) measfar gur abhcóide cleachtach nó aturnae
cleachtach, de réir mar a bheidh, an t-oifigeach ar
ina leith atá feidhm ag an tseirbhís sin, le linn dó
nó di a bheith i seilbh an phoist lena mbaineann an
tseirbhís sin.”.

(4) Leasaítear alt 184J den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3A):

“(3B) Chun críocha an ailt seo, ag féachaint do dhuine
seachas oifigeach de na Buan-Óglaigh a cheapadh—

(a) maidir le seirbhís ar feadh aon tréimhse i bpost i
seirbhís lánaimsire an Stáit (lena n-áirítear mar
chomhalta de na Buan-Óglaigh agus mar
státseirbhíseach de réir bhrí Acht Rialuithe na Stát-
Sheirbhíse, 1956) ar riachtanas ina leith cáilíocht mar
abhcóide nó mar aturnae, measfar gurb é atá inti
cleachtadh mar abhcóide nó mar aturnae, de réir
mar a bheidh, ar feadh na tréimhse sin, agus

(b) measfar gur abhcóide cleachtach nó aturnae
cleachtach, de réir mar a bheidh, duine, seachas
comhalta de na Buan-Óglaigh, le linn dó nó di a
bheith i seilbh an phoist sin.”.

(5) Leasaítear alt 184J den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

“(5) I gcás ina bhfuil duine cáilithe, dá dtagraítear i bhfo-alt
(1), le ceapadh faoi fho-alt (1) chun bheith ina bhreitheamh
míleata nó ina breitheamh míleata, déanfar an duine sin, chun
críocha fho-alt (4), a ainmniú lena cheapadh nó lena ceapadh
mar oifigeach coimisiúnta faoi alt 42 ag an gcéim a shonraítear
i bhfo-alt (4).”.

6.—(1) Leasaítear alt 184K(1) den Phríomh-Acht—

(a) trí “, agus daoine seachas oifigigh,” a chur isteach i ndiaidh
“oifigigh”, agus

(b) trí “, agus na ndaoine sin,” a chur isteach i ndiaidh
“oiriúnacht na n-oifigeach sin”.

(2) Leasaítear alt 184K den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):
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“(2A) Féadfaidh coiste arna bhunú faoin alt seo, tar éis dó
breithniú a dhéanamh—

(a) ar sheirbhís oifigigh, seachas oifigeach dá dtagraítear
in alt 184J(3), is abhcóide cáilithe nó aturnae cáilithe
i bpost i seirbhís lánaimsire an Stáit (lena n-áirítear
mar chomhalta de na Buan-Óglaigh agus mar
státseirbhíseach de réir bhrí Acht Rialuithe na Stát-
Sheirbhíse, 1956) ar feadh aon tréimhse tar éis dó nó
di a bheith cáilithe amhlaidh, agus

(b) ar na dualgais agus ar an ról a chomhlíon an t-
oifigeach i ndáil leis an tseirbhís, le linn na tréimhse
sin,

a chinneadh gur deimhin leis—

(i) go bhfuil na dualgais sin agus an ról sin garchosúil ó
thaobh substainte agus éifeachta leis na dualgais
agus an ról arna gcomhlíonadh ag oifigeach dá
dtagraítear in alt 184J(3), agus

(ii) go ndearna an t-oifigeach na dualgais sin agus an ról
sin a chomhall ó lá go lá i rith na tréimhse sin.”.

(3) Leasaítear alt 184K(3) den Phríomh-Acht—

(a) trí “, nó, de réir mar a bheidh, duine amháin nó níos mó ná
duine amháin seachas oifigeach,” a chur isteach i ndiaidh
“oifigeach nó oifigigh”, agus

(b) trí “an t-oifigeach nó na hoifigigh, nó duine nó daoine den
sórt sin, a roghnófar amhlaidh” a chur in ionad “an t-
oifigeach nó na hoifigigh a roghnófar amhlaidh”.

(4) Leasaítear alt 184K(4) den Phríomh-Acht—

(a) trí “, nó ainm duine seachas oifigeach,” a chur isteach i
ndiaidh “ainm oifigigh” agus trí “, nó ainm an duine
seachas oifigeach” a chur isteach i ndiaidh “ainm an
oifigigh”,

(b) trí “an t-oifigeach nó an duine lena mbaineann” a chur in
ionad “an t-oifigeach lena mbaineann”, agus

(c) i míreanna (a) go (d), trí “nó an duine” a chur isteach i
ndiaidh “an t-oifigeach”.

(5) Leasaítear alt 184K(5) den Phríomh-Acht trí “nó duine
seachas oifigeach” a chur isteach i ndiaidh “Aon oifigeach”.
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Breitheamh Cuarda
feidhmeanna
breithimh mhíleata
in imthosca áirithe.
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7.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 184L:

“Comhlíonfaidh
Breitheamh
Cuarda
feidhmeanna
breithimh
mhíleata in
imthosca
áirithe.

184LA.—(1) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i
gcomhairle leis an Aire Dlí agus Cirt agus
Comhionannais, a iarraidh ar Uachtarán na Cúirte
Cuarda Breitheamh Cuarda amháin nó níos mó a
ainmniú go sealadach, faoi alt 11A d’Acht 1947,
chun feidhmeanna breithimh mhíleata a
chomhlíonadh i ngach ceann nó in aon cheann de
na himthosca seo a leanas:

(a) i gcás go bhfuil folúntas ann le haghaidh
poist mar bhreitheamh míleata agus
nár ceapadh aon duine, faoi alt
184J(1), mar bhreitheamh míleata;

(b) i gcás go bhfuil breitheamh míleata, a
ceapadh faoi alt 184J(1), breoite, as
láthair nó neamhábalta thairis sin a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna a
chomhall;

(c) i gcás nach féidir le breitheamh míleata
a ceapadh faoi alt 184J déileáil go cuí
le haon ní atá os a chomhair nó os a
comhair de bhrí go bhfuil leas
pearsanta aige nó aici sa ní nó eolas
pearsanta aige nó aici maidir leis na
fíorais nó maidir leis na páirtithe de
shaghas a d’fhéadfadh a bheith
dochrach do thriail agus do chinneadh
an ní;

(d) gan dochar do mhíreanna (a) go (c), aon
imthosca eile ar deimhin leis an Aire
ina leith gur gá nó gur cuí ainmniú
sealadach den sórt sin.

(2) I gcás inar ainmníodh Breitheamh Cuarda
go sealadach faoi alt 11A d’Acht 1947 de bhun
iarrata faoin alt seo, ní bheidh feidhm ag ailt 184J,
184K, 184L, 184N, 184O ná 184P maidir leis an
mBreitheamh Cuarda sin.

(3) I gcás inar ainmníodh Breitheamh Cuarda
go sealadach faoi alt 11A d’Acht 1947 de bhun
iarrata faoin alt seo, d’ainneoin an mhínithe ar
bhreitheamh míleata in alt 2, maidir le tagairtí san
Acht seo, nó in aon ionstraim arna déanamh faoi,
do bhreitheamh míleata i ndáil le feidhmeanna
breithimh mhíleata a chomhall, forléireofar iad de
réir ainmniú sealadach sin an Bhreithimh Cuarda
sin agus ní fhorléireofar aon ní san Acht seo, ná in
aon ionstraim reachtúil arna déanamh faoi, mar ní
a choisceann ar an mBreitheamh Cuarda sin na
feidhmeanna sin de chuid breithimh mhíleata a
chomhall.

(4) Chun críocha an Achta seo, gan dochar do
ghinearáltacht fho-alt (1), folaíonn tagairtí
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d’fheidhmeanna breithimh mhíleata tagairtí do na
feidhmeanna breithiúnacha dá dtagraítear in alt
240(1)(r), más ann, agus dá bhforálfar i rialacha
nós imeachta arna ndéanamh faoin alt sin.

(5) San alt seo, ciallaíonn ‘feidhmeanna
breithimh mhíleata’—

(a) feidhmeanna breithimh mhíleata faoin
Acht seo agus faoi aon ionstraim arna
déanamh faoi, agus faoi alt 8 den Acht
Cosanta (Leasú), 1987, agus

(b) feidhmeanna breithimh mhíleata faoin
Acht um Achomhairc
Armchúirteanna, 1983 agus faoi aon
ionstraim arna déanamh faoin Acht
sin.

(6) San Acht seo—

tá le ‘Breitheamh Cuarda’ an bhrí a shanntar dó
le hAcht 1947;

déanfar ‘Uachtarán na Cúirte Cuarda’ a fhorléiriú
de réir alt 9 d’Acht 1947.”.

8.—Leasaítear an tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1947 tríd an alt
seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 11:

“Déanfaidh
Uachtarán na
Cúirte Cuarda
Breitheamh
Cuarda a
ainmniú go
sealadach chun
feidhmeanna
breithimh
mhíleata a
chomhlíonadh
in imthosca
áirithe.

11A.—(1) Féadfaidh Uachtarán na Cúirte
Cuarda, tar éis iarraidh a fháil ón Aire Cosanta
faoi alt 184LA d’Acht 1954, Breitheamh Cuarda
amháin nó níos mó ná Breitheamh Cuarda amháin
(cibé acu atá an Breitheamh Cuarda sin
buansannta nó sannta go sealadach do chuaird) a
ainmniú go sealadach, le toiliú an Bhreithimh
Cuarda sin, chun feidhmeanna breithimh mhíleata
a chomhlíonadh agus forléireofar ‘ainmnithe go
sealadach’ dá réir sin.

(2) Féadfaidh Breitheamh Cuarda atá
buansannta do chuaird (dá ngairtear ‘Breitheamh
Cuarda buansannta’ san alt seo) a bheith
ainmnithe go sealadach faoin alt seo chun
feidhmeanna breithimh mhíleata a chomhlíonadh
agus i gcás ina bhfuil an Breitheamh Cuarda
buansannta sin ainmnithe go sealadach faoin alt
seo, ní dhéanfaidh an t-ainmniú sealadach sin an
buansannadh sin do chuaird a fhoirceannadh ná
ní dhéanfaidh sé difear dó ná ní bhainfidh sé den
Bhreitheamh Cuarda buansannta sin aon cheann
de na pribhléidí, na cumhachtaí nó na dualgais
arna ndílsiú dó nó di nó arna bhforchur air nó
uirthi de bhua an bhuansannta sin do chuaird ná
ní shaorfaidh sé é nó í ón gcéanna.

(3) Más rud é go bhfuil Breitheamh Cuarda,
cibé acu is Breitheamh Cuarda buansannta é nó í
nó atá sé nó sí sannta go sealadach do chuaird,
ainmnithe go sealadach faoin alt seo agus—
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Déanfaidh
Uachtarán na
Cúirte Cuarda
Breitheamh Cuarda
a ainmniú go
sealadach chun
feidhmeanna
breithimh mhíleata
a chomhlíonadh in
imthosca áirithe.
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(a) go bhfuil breitheamh míleata ceaptha
faoi alt 184J(1) d’Acht 1954 tráth an
ainmnithe shealadaigh sin, agus go
maireann an ceapachán sin le linn
thréimhse an ainmnithe shealadaigh
sin, beidh ag an mBreitheamh Cuarda
sin, le linn dó nó di a bheith ainmnithe
go sealadach amhlaidh, i ndáil le
feidhmeanna breithimh mhíleata, i
gcomhthráth leis an mbreitheamh
míleata sin, na pribhléidí agus na
cumhachtaí go léir, agus beidh air nó
uirthi na dualgais go léir, arna
mbronnadh nó arna bhforchur le dlí de
thuras na huaire ar an mbreitheamh
míleata sin, nó

(b) nár ceapadh breitheamh míleata faoi alt
184J(1) d’Acht 1954, beidh ag an
mBreitheamh Cuarda sin, i ndáil le
feidhmeanna breithimh mhíleata le
linn dó nó di a bheith ainmnithe go
sealadach amhlaidh, na pribhléidí agus
na cumhachtaí go léir, agus beidh air
nó uirthi na dualgais go léir, a bheadh
bronnta nó forchurtha air nó uirthi le
dlí de thuras na huaire dá mba
bhreitheamh míleata a ceapadh faoi alt
184J(1) d’Acht 1954 an Breitheamh
Cuarda sin.

(4) Gan dochar d’fho-alt (3), i gcás ina bhfuil
níos mó ná Breitheamh Cuarda amháin ainmnithe
go sealadach faoin alt seo an tráth céanna, cibé
acu is Breitheamh Cuarda buansannta é nó í nó
atá sé nó sí sannta go sealadach do chuaird, beidh
ag gach Breitheamh Cuarda den sórt sin, i
gcomhthráth leis an mBreitheamh Cuarda eile sin
atá ainmnithe go sealadach amhlaidh faoin alt seo
chun feidhmeanna breithimh mhíleata a chomhall,
na pribhléidí agus na cumhachtaí go léir, agus
beidh air nó uirthi na dualgais go léir, arna
mbronnadh nó arna bhforchur le dlí de thuras na
huaire ar bhreitheamh míleata.

(5) Féadfaidh Uachtarán na Cúirte Cuarda
ainmniú sealadach a rinneadh faoin alt seo a
fhoirceannadh aon tráth.

(6) San alt seo—

ciallaíonn ‘Acht 1954’ an tAcht Cosanta, 1954;

ciallaíonn ‘feidhmeanna breithimh mhíleata’
feidhmeanna breithimh mhíleata—

(a) faoi Acht 1954 agus faoi aon ionstraim
arna déanamh faoin Acht sin agus faoi
alt 8 den Acht Cosanta (Leasú), 1987
agus forléireofar feidhmeanna den sórt
sin de réir alt 184LA den Acht sin,
agus
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(b) faoin Acht um Achomhairc
Armchúirteanna, 1983 agus faoi aon
ionstraim arna déanamh faoin Acht sin
agus forléireofar feidhmeanna den sórt
sin de réir alt 3A den Acht sin.”.

9.—Leasaítear alt 240 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfaidh
forálacha a bheith i rialacha nós imeachta arna ndéanamh faoin
alt seo, i ndáil le feidhmeanna breithimh mhíleata dá
bhforáiltear sna rialacha sin, lena n-áirítear na feidhmeanna
breithiúnacha dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(r), ar forálacha iad
is gá chun feidhmeanna breithimh mhíleata a chomhlíonadh ag
Breitheamh Cuarda atá, de bhun alt 184LA, ainmnithe go
sealadach chun feidhmeanna den sórt sin a chomhlíonadh faoi
alt 11A d’Acht 1947.”.

10.—Leasaítear alt 240B den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfaidh
forálacha a bheith i rialacha armchúirte arna ndéanamh faoin
alt seo, i ndáil le feidhmeanna breithimh mhíleata dá
bhforáiltear sna rialacha sin, ar forálacha iad is gá chun
feidhmeanna breithimh mhíleata a chomhlíonadh ag
Breitheamh Cuarda atá, de bhun alt 184LA, ainmnithe go
sealadach chun feidhmeanna den sórt sin a chomhlíonadh faoi
alt 11A d’Acht 1947.”.

11.—Leasaítear an tAcht um Achomhairc Armchúirteanna,
1983—

(a) in alt 3, trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘Acht 1947’ an tAcht Cúirteanna
Breithiúnais, 1947;

maidir le ‘breitheamh míleata’—

(a) ciallaíonn sé breitheamh míleata arna cheapadh
nó arna ceapadh faoi Chaibidil IVC de Chuid
V d’Acht 1954, agus

(b) i ndáil le comhlíonadh feidhmeanna breithimh
mhíleata faoin Acht seo nó faoi aon ionstraim
arna déanamh faoi, i gcás ina ndearnadh
Breitheamh Cuarda a ainmniú go sealadach
faoi alt 11A d’Acht 1947 chun feidhmeanna
breithimh mhíleata a chomhlíonadh, déanfar
tagairtí do chomhlíonadh na bhfeidhmeanna
sin a fhorléiriú de réir alt 3A.”,

(b) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 3:

“Breitheamh
Cuarda do
chomhlíonadh
feidhmeanna
breithimh
mhíleata.

3A.—(1) I gcás ina ndearnadh
Breitheamh Cuarda a ainmniú go sealadach
faoi alt 11A den Acht Cúirteanna
Breithiúnais, 1947 de bhun iarrata faoi alt
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Leasú ar alt 240
den Phríomh-Acht.

Leasú ar alt 240B
den Phríomh-Acht.

Leasú ar an Acht
um Achomhairc
Armchúirteanna,
1983.



A.11

Gearrtheideal,
comhlua, forléiriú
agus tosach
feidhme.
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184LA d’Acht 1954, d’ainneoin an
mhínithe ar bhreitheamh míleata in alt 3,
maidir le tagairtí san Acht seo, nó in aon
ionstraim arna déanamh faoi, do
bhreitheamh míleata i ndáil le feidhmeanna
breithimh mhíleata a chomhall faoin Acht
seo, nó faoi aon ionstraim arna déanamh
faoi, forléireofar iad de réir ainmniú
sealadach sin an Bhreithimh Cuarda sin
agus ní fhorléireofar aon ní san Acht seo,
ná in aon ionstraim reachtúil arna déanamh
faoi, mar ní a choisceann ar an
mBreitheamh Cuarda sin na feidhmeanna
sin de chuid breithimh mhíleata a chomhall.

(2) San alt seo, tá le ‘Breitheamh
Cuarda’ an bhrí a shanntar dó le hAcht
1947.”,

(c) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 23:

“Alt 23:
forálacha
forlíontacha.

23A.—Gan dochar do ghinearáltacht alt
23, féadfaidh forálacha a bheith i rialacha
cúirte arna ndéanamh faoin alt sin, i ndáil
le feidhmeanna breithimh mhíleata dá
bhforáiltear sna rialacha sin, ar forálacha
iad is gá chun feidhmeanna breithimh
mhíleata a chomhlíonadh ag Breitheamh
Cuarda atá, de bhun alt 184LA d’Acht
1954, ainmnithe go sealadach chun
feidhmeanna den sórt sin a chomhlíonadh
faoi alt 11A d’Acht 1947.”,

agus

(d) in alt 33, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (2):

“(2A) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1),
féadfaidh forálacha a bheith i rialacháin faoin alt seo, i
ndáil le feidhmeanna breithimh mhíleata dá bhforáiltear
sna rialacháin sin, ar forálacha iad is gá chun feidhmeanna
breithimh mhíleata a chomhlíonadh ag Breitheamh
Cuarda atá, de bhun alt 184LA d’Acht 1954, ainmnithe go
sealadach chun feidhmeanna den sórt sin a chomhlíonadh
faoi alt 11A d’Acht 1947.”.

12.—(1) Féadfar an tAcht Cosanta (Leasú), 2011 a ghairm den
Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Cosanta, 1954 go 2011 a ghairm den
Acht seo agus de na hAchtanna Cosanta, 1954 go 2007 le chéile agus
forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.

(3) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
cheapfaidh an tAire Cosanta 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.


