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ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA
UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961 GO 2011 AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[20 Deireadh Fómhair 2011]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1968” an tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1968;

ciallaíonn “Acht 1994” an tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1994;

ciallaíonn “Acht 2002” an tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 2002;

ciallaíonn “Acht 2004” an tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 2004;

ciallaíonn “Acht 2006” an tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 2006;

ciallaíonn “Acht 2010” an tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 2010;

ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1961.

2.—Leasaítear alt 40 (a cuireadh isteach le halt 59 d’Acht 2010)
den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (4), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (a):

“(a) Maidir le duine a n-éilítear air nó uirthi faoin alt
seo ceadúnas tiomána nó cead foghlaimeora a
thabhairt ar aird, i gcás ina ndiúltaíonn nó ina
mainníonn sé nó sí an ceadúnas nó an cead a
thabhairt ar aird san áit sin agus an tráth sin,
féadfaidh comhalta den Gharda Síochána a
cheangal ar an duine an ceadúnas nó an cead
a thabhairt ar aird go pearsanta, laistigh de 10
lá tar éis an dáta a chuirtear an ceanglas ar an
duine, do chomhalta den Gharda Síochána i
stáisiún de chuid an Gharda Síochána a
ainmneoidh an duine an tráth a chuirfear an
ceanglas ar an duine. Má dhiúltaíonn nó má
mhainníonn an duine an ceadúnas nó an cead
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a thabhairt ar aird amhlaidh, déanann sé nó
sí cion.”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6):

“(6) I gcás go ndiúltaíonn nó go mainníonn duine, a n-
éilítear nó a gceanglaítear air nó uirthi faoin alt seo
ceadúnas tiomána nó cead foghlaimeora a thabhairt ar
aird, an ceadúnas nó an cead a thabhairt ar aird amhlaidh
nó go dtugann sé nó sí an ceadúnas nó an cead ar aird ach
go ndiúltaíonn nó go mainníonn sé nó sí a cheadú don
chomhalta den Gharda Síochána dá dtugtar ar aird é an
ceadúnas nó an cead a léamh, féadfaidh an comhalta a
ainm nó a hainm agus a sheoladh nó a seoladh agus a
dháta breithe nó a dáta breithe a éileamh ar an duine agus,
má dhiúltaíonn nó má mhainníonn an duine a ainm nó a
hainm agus a sheoladh nó a seoladh agus a dháta breithe
nó a dáta breithe a thabhairt don chomhalta nó má
thugann sé nó sí ainm nó seoladh nó dáta breithe don
chomhalta atá bréagach nó míthreorach, déanann sé nó
sí cion.”,

(c) i bhfo-alt (7), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (b):

“(b) duine a dhiúltaíonn nó a mhainníonn, nuair a
éilíonn comhalta den Gharda Síochána a ainm
nó a hainm agus a sheoladh nó a seoladh agus
a dháta breithe nó a dáta breithe air nó uirthi
go dleathach faoin alt seo, a ainm nó a hainm
agus a sheoladh nó a seoladh agus a dháta
breithe nó a dáta breithe a thabhairt don
chomhalta nó a thugann ainm nó seoladh nó
dáta breithe don chomhalta a bhfuil forais
réasúnacha ag an gcomhalta chun a chreidiúint
go bhfuil sé bréagach nó míthreorach.”,

agus

(d) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (8):

“(9) Níl feidhm ag alt 1(1) den Probation of Offenders
Act, 1907 maidir le cion faoin alt seo.”.

3.—Leasaítear alt 107 (a cuireadh isteach le halt 79 d’Acht 2010)
den Phríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) I gcás ina líomhnaíonn comhalta den Gharda
Síochána le duine atá ag baint úsáid as feithicil
inneallghluaiste go bhfuil an comhalta in amhras go
ndearna an duine sin cion sonraithe faoin Acht seo,
féadfaidh an comhalta a ainm nó a hainm agus a sheoladh
nó a seoladh agus a dháta breithe nó a dáta breithe a
éileamh ar an duine sin agus, má dhiúltaíonn nó má
mhainníonn an duine sin a ainm nó a hainm agus a
sheoladh nó a seoladh agus a dháta breithe nó a dáta
breithe a thabhairt nó má thugann sé nó sí ainm nó
seoladh nó dáta breithe a bhfuil forais réasúnacha ag an
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gcomhalta chun a chreidiúint go bhfuil sé bréagach nó
míthreorach, féadfaidh sé nó sí an duine sin a ghabháil
gan bharántas.”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Más rud é, nuair a éilítear a ainm nó a hainm agus
a sheoladh nó a seoladh agus a dháta breithe nó a dáta
breithe ar dhuine faoin alt seo, go ndiúltaíonn nó go
mainníonn sé nó sí a ainm nó a hainm agus a sheoladh nó
a seoladh agus a dháta breithe nó a dáta breithe a
thabhairt nó go dtugann sé nó sí ainm nó seoladh nó dáta
breithe atá bréagach nó míthreorach, déanann sé nó sí
cion.”.

4.—(1) Cuirtear na hailt seo a leanas in ionad ailt 51A, 52 (a
cuireadh isteach le hailt 49 agus 50, faoi seach, d’Acht 1968), 53 (arna
leasú le halt 51 d’Acht 1968, le halt 49(1)(f) d’Acht 1994 agus le halt
13 d’Acht 2004), 54 (arna leasú le halt 6 d’Acht 1968) agus 55 (arna
leasú le halt 52 d’Acht 1968) den Phríomh-Acht:

“Tiomáint gan
aird chuí.

51A.—(1) Ní thiomáinfidh duine feithicil in áit
phoiblí gan aird chuí ar dhaoine eile a bheidh ag
úsáid na háite.

(2) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1), déanann
sé nó sí cion.

Tiomáint
neamhaireach.

52.—(1) Ní thiomáinfidh duine feithicil in áit
phoiblí gan aire cheart agus cúram ceart.

(2) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1), déanann
sé nó sí cion agus—

(a) i gcás ina bhfuil an sárú ina chúis le bás
duine eile nó le mórdhíobháil choirp
do dhuine eile dlífear, ar é nó í a
chiontú ar díotáil, príosúnacht ar feadh
téarma nach faide ná 2 bhliain nó
fíneáil nach mó ná €10,000, nó iad
araon, a chur air nó uirthi, agus

(b) in aon chás eile, dlífear, ar é nó í a
chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme
A a chur air nó uirthi.

(3) I gcás inarb é tuairim comhalta den Gharda
Síochána go ndearna duine cion faoin alt seo agus
go raibh an sárú ina chúis le bás duine eile nó le
mórdhíobháil choirp do dhuine eile, féadfaidh
sé nó sí an duine céadluaite a ghabháil gan
bharántas.

Tiomáint
chontúirteach.

53.—(1) Ní thiomáinfidh duine feithicil in áit
phoiblí ar shlí (lena n-áirítear ar luas) atá, nó ar
dóigh di a bheith, contúirteach don phobal ag
féachaint d’imthosca uile an cháis (lena n-áirítear
staid na feithicle, cineál, staid agus úsáid na háite
agus an méid tráchta atá iarbhír san áit, nó a
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bhféadfaí le réasún a bheith ag súil go mbeadh sé
ann, an uair sin).

(2) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1), déanann
sé nó sí cion agus—

(a) i gcás go bhfuil an sárú ina chúis le bás
duine eile nó le mórdhíobháil choirp
do dhuine eile dlífear, ar é nó í a
chiontú ar díotáil, príosúnacht ar feadh
téarma nach faide ná 10 mbliana nó
fíneáil nach mó ná €20,000, nó iad
araon, a chur air nó uirthi, agus

(b) in aon chás eile dlífear, ar é nó í a
chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme
A nó príosúnacht ar feadh téarma nach
faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air
nó uirthi.

(3) In ionchúiseamh i leith ciona faoin alt seo
nó faoi alt 52, ní cosaint é a shuíomh nár mhó an
luas ar a raibh an duine cúisithe ag tiomáint ná
luasteorainn a bhfuil feidhm aici i ndáil leis an
bhfeithicil nó leis an mbóthar, cibé acu is ísle, faoi
Chuid 2 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2004.

(4) Más rud é, nuair a thriailtear duine ar
díotáil nó go hachomair mar gheall ar chion faoin
alt seo, gurb é tuairim an ghiúiré, nó i gcás trialach
achoimre, tuairim na Cúirte Dúiche, nach ndearna
sé nó sí cion faoin alt seo ach go ndearna sé nó sí
cion faoi alt 52, féadfaidh an giúiré nó an chúirt a
chinneadh go bhfuil sé nó sí ciontach i gcion faoi
alt 52, agus féadfar pianbhreith a chur air nó uirthi
dá réir sin.

(5) I gcás gurb é tuairim comhalta den Gharda
Síochána go ndearna duine cion faoin alt seo,
féadfaidh sé nó sí an duine a ghabháil gan
bharántas.

Feithicil ar a
bhfuil locht
contúirteach a
thiomáint.

54.—(1) Aon duine a thiomáineann feithicil
inneallghluaiste in áit phoiblí agus locht ar an
bhfeithicil is eol dó nó di nó a d’fhéadfadh sé nó
sí a fháil amach dá nglacfadh sé nó sí gnáth-aire
agus ar locht de chineál é gur contúirt don phobal
an fheithicil agus í ag gluaiseacht, déanann sé nó
sí cion.

(2) I gcás go dtiomáintear feithicil
inneallghluaiste in áit phoiblí agus locht ar an
bhfeithicil is eol don úinéir nó a d’fhéadfadh sé nó
sí a fháil amach dá nglacfadh sé nó sí gnáth-aire
agus ar locht de chineál é gur contúirt don phobal
an fheithicil agus í ag gluaiseacht, déanann an
t-úinéir sin cion.
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(3) I gcás go gcúisítear duine i gcion faoi fho-
alt (2), is cosaint ar an gcúiseamh dó nó di a
shuíomh gur duine eile a bhí ag tiomáint na
feithicle ar an ócáid atá i gceist agus nár údaraíodh
an tiomáint sin.

(4) Aon duine a dhéanann cion faoin alt seo
dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
d’aicme A nó príosúnacht ar feadh téarma nach
faide ná 3 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(5) I gcás gurb é tuairim comhalta den Gharda
Síochána go ndearna duine cion faoin alt seo,
féadfaidh sé nó sí an duine a ghabháil gan
bharántas.

Feithicil a
locadh i
suíomh
contúirteach.

55.—(1) Ní dhéanfaidh duine feithicil a locadh
in áit phoiblí más rud é, ar í a bheith loctha
amhlaidh, gur dhóigh don fheithicil a bheith ina
cúis le contúirt do dhaoine eile a bheidh ag úsáid
na háite sin.

(2) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1), déanann
sé nó sí cion agus, ar é nó í a chiontú go
hachomair—

(a) dlífear—

(i) i gcás an chéad chiona, i gcás inar
thréimhse laistigh d’uaireanta
soilsiúcháin (arna ndearbhú le
rialacháin faoi alt 11) nár
chomhlíon an fheithicil lena linn
na ceanglais a fhorchuirtear le dlí
maidir le soilsiúchán agus le
frithchaiteoirí aon chuid de
thréimhse an tsáraithe, nó

(ii) i gcás an dara cion nó aon chion dá
éis sin, fíneáil d’aicme B nó
príosúnacht ar feadh téarma nach
faide ná mí amháin, nó iad araon,
a chur air nó uirthi,

agus

(b) in aon chás eile, fíneáil d’aicme C a chur
air nó uirthi.

(3) I gcás gurb é tuairim comhalta den Gharda
Síochána go bhfuil cion á dhéanamh nó déanta ag
duine faoin alt seo, féadfaidh sé nó sí an duine a
ghabháil gan bharántas.”.

(2) Aisghairtear an méid seo a leanas:

(a) alt 35 den Offences against the Person Act, 1861,

(b) alt 49 go 52 d’Acht 1968,

(c) alt 13 d’Acht 2004,
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(d) an t-ábhar ag uimhreacha tagartha 11 go 16 i gCuid 1 den
Tábla a ghabhann le halt 18 d’Acht 2006, agus

(e) Cuid 8 d’Acht 2010.

5.—Leasaítear alt 18 d’Acht 1968 tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad fho-alt (7):

“(7) Aon duine a sháraíonn nó nach gcomhlíonann rialachán
faoin alt seo a ndeirtear gur pian-rialachán é, déanann sé nó sí
cion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair—

(a) i gcás rialachán a shárú is rialachán—

(i) lena dtoirmisctear nó lena sriantar teagasc ar
luaíocht a thabhairt ag duine seachas teagascóir
tiomána ceadúnaithe nó lena dtoirmisctear
duine den sórt sin a fhostú le teagasc a thabhairt
ar luaíocht, nó

(ii) lena dtoirmisctear ar dhuine seachas teagascóir
tiomána ceadúnaithe a chur in iúl gur teagascóir
tiomána ceadúnaithe é nó í nó lena
dtoirmisctear ar dhuine a fhostaíonn teagascóir
tiomána seachas teagascóir tiomána
ceadúnaithe a chur in iúl gur teagascóir tiomána
ceadúnaithe an teagascóir tiomána sin,

fíneáil d’aicme A nó príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná 3 mhí, nó iad araon, a chur air nó
uirthi, agus

(b) i gcás aon mhainneachtain nó sárú eile, fíneáil d’aicme
C a chur air nó uirthi.”.

6.—Leasaítear Acht 2010 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
alt 8:

“Mainneachtain
nó diúltú
ceadúnas a
thabhairt ar
aird.

8.—(1) I gcás go gceanglaíonn comhalta den
Gharda Síochána ar dhuine sampla a chur ar fáil
faoi alt 9, 10, 12 nó 14 agus go mainníonn nó go
ndiúltaíonn an duine, ceadúnas tiomána lena
bhfuil éifeacht an tráth sin agus lena gceadúnaítear
don duine an fheithicil lena mbaineann a
thiomáint, a thabhairt ar aird agus a thíolacadh
don chomhalta, ar éileamh ón gcomhalta faoi alt
40 den Phríomh-Acht, toimhdeofar, go dtí go
suífear a mhalairt, nach sealbhaíonn an duine sin
ceadúnas den sórt sin.

(2) Scoirfidh an toimhde dá dtagraítear i bhfo-
alt (1) d’fheidhm a bheith aici i ndáil le duine a
dhéanann, laistigh de 10 lá ón tráth a cuireadh an
ceanglas dá dtagraítear san fho-alt sin ar an duine,
ceadúnas tiomána a shealbhaigh an duine an tráth
a cuireadh an ceanglas ar an duine, is ceadúnas
lena raibh éifeacht an tráth sin agus lenar
ceadúnaíodh don sealbhóir feithicil den earnáil
lena mbaineann a thiomáint, nó fianaise gur
shealbhaigh sé nó sí ceadúnas den sórt sin, a
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thabhairt ar aird agus a thíolacadh don chomhalta
nó do chomhalta eile den Gharda Síochána i
stáisiún de chuid an Gharda Síochána a bheidh
ainmnithe ag an duine an tráth a cuireadh an
ceanglas ar an duine.

Fíorais chomh-
roghnacha.

8A.—(1) Aon duine a chúisítear i gcion faoi alt
4 arb éard atá ann sárú ar fho-alt (2)(b), (3)(b) nó
4(b) den alt sin, féadfar, in ionad é nó í a fháil
ciontach sa chion sin, é nó í a fháil ciontach i gcion
faoi alt 4 arb éard atá ann sárú ar fho-alt (2)(a),
(3)(a) nó 4(a), de réir mar is cuí, den alt sin.

(2) Aon duine a chúisítear i gcion faoi alt 5 arb
éard atá ann sárú ar fho-alt (2)(b), (3)(b) nó 4(b)
den alt sin, féadfar, in ionad é nó í a fháil ciontach
sa chion sin, é nó í a fháil ciontach i gcion faoi alt
5 arb éard atá ann sárú ar fho-alt (2)(a), (3)(a) nó
4(a), de réir mar is cuí, den alt sin.”.

7.—Leasaítear Acht 2010 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
alt 9:

“9.—(1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le duine atá i
bhfeighil feithicil inneallghluaiste in áit phoiblí agus ar duine é
nó í, i dtuairim comhalta den Gharda Síochána—

(a) a bhfuil deoch mheisciúil ólta aige nó aici,

(b) a bhfuil cion faoi na hAchtanna um Thrácht ar
Bhóithre, 1961 go 2011 á dhéanamh, nó déanta, aige
nó aici,

(c) a bhfuil nó a raibh baint aige nó aici le himbhualadh,
leis an bhfeithicil, nó

(d) a bhfuil nó a raibh baint aige nó aici, leis an
bhfeithicil, le teagmhas inar tharla bás duine nó inar
cosúil nó ina n-éilítear go ndearnadh díobháil do
dhuine de chineál gur ghá cúnamh liachta a thabhairt
don duine ag láthair an teagmhais nó gur ghá an
duine a thabhairt chuig ospidéal chun cúnamh
liachta a thabhairt dó nó di.

(2) Déanfaidh comhalta den Gharda Síochána, murab é a
thuairim nó a tuairim gur cóir an duine a ghabháil, agus faoi réir
fho-ailt (6) agus (7), a cheangal ar dhuine lena mbaineann mír
(a) nó (d) d’fho-alt (1), agus féadfaidh sé nó sí a cheangal ar
dhuine lena mbaineann mír (b) nó (c) den fho-alt sin—

(a) sampla dá chuid anála nó dá cuid anála a chur ar fáil,
ar an modh a chuirfidh an comhalta in iúl, trí
easanálú isteach i ngaireas chun alcól san anáil a
thaispeáint,

(b) dul in éineacht leis nó léi chuig áit (lena n-áirítear
feithicil) ag an áit phoiblí lena mbaineann nó ina
cóngar agus sampla dá chuid anála nó dá cuid anála
a chur ar fáil san áit sin, ar an modh a chuirfidh an
comhalta in iúl, trí easanálú isteach i ngaireas den
sórt sin, nó
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(c) i gcás nach bhfuil gaireas den sórt sin ag an gcomhalta,
fanacht san áit sin ina láthair nó i láthair comhalta
eile den Gharda Síochána (ar feadh tréimhse nach
faide ná aon uair an chloig amháin) go dtí go mbeidh
gaireas den sórt sin ar fáil aige nó aici agus sampla
dá chuid anála nó dá cuid anála a chur ar fáil an tráth
sin, ar an modh a chuirfidh an comhalta in iúl, trí
easanálú isteach i ngaireas den sórt sin.

(3) Aon duine a dhiúltaíonn nó a mhainníonn ceanglas ó
chomhalta den Gharda Síochána faoin alt seo a chomhlíonadh
láithreach, déanann sé nó sí cion agus dlífear ar é nó í a chiontú
go hachomair fíneáil d’aicme A nó príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(4) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána aon duine a
bhfuil cion faoin alt seo á dhéanamh, nó déanta, aige nó aici, i
dtuairim an chomhalta, a ghabháil gan bharántas.

(5) In ionchúiseamh mar gheall ar chion faoi alt 4, 5 nó 6 den
Acht seo, toimhdeofar, go dtí go suífear a mhalairt, gur gaireas
chun alcól san anáil a thaispeáint gaireas a chuirfidh comhalta
den Gharda Síochána ar fáil chun a chumasú do dhuine sampla
anála a chur ar fáil faoin alt seo.

(6) Ní chuirfidh comhalta den Gharda Síochána ceanglas faoi
fho-alt (2) ar dhuine lena mbaineann mír (a) d’fho-alt (1) más
rud é, i dtuairim an chomhalta, go mbeadh an ceanglas sin
dochrach do shláinte an duine.

(7) Ní chuirfidh comhalta den Gharda Síochána ceanglas faoi
fho-alt (2) ar dhuine lena mbaineann mír (d) d’fho-alt (1) más
rud é, i dtuairim an chomhalta nó ar chomhairle ó dhochtúir nó
ó phearsanra liachta eile a fhreastalóidh ag láthair an teagmhais,
go mbeadh an ceanglas sin dochrach do shláinte an duine.

(8) Níl feidhm ag alt 1(1) den Probation of Offenders Act,
1907 maidir le cion faoin alt seo.

(9) Ní dhéanann aon ní san alt seo difear d’aon chumhacht
gabhála a thugtar le dlí ar leith ón alt seo.

(10) Ní cosaint é in aon imeachtaí, seachas imeachtaí faoi
fho-alt (3), a shuíomh nach ndearna comhalta den Gharda
Síochána ceanglas chur ar dhuine faoin alt seo.”.

8.—Leasaítear Acht 2010 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
alt 14:

“14.—(1) Más rud é go dtarlaíonn teagmhas i ndáil le feithicil
inneallghluaiste in áit phoiblí ar dá dhroim a dhéantar díobháil
do dhuine, nó a éilíonn duine go ndearnadh, nó a dhealraíonn
sé go ndearnadh, díobháil dó nó di, agus a ghlactar isteach in
ospidéal é nó í, nó a fhreastalaíonn sé nó sí ar ospidéal, agus
gurb é tuairim comhalta den Gharda Síochána go raibh an
duine, tráth an teagmhais, ag tiomáint na feithicle
inneallghluaiste, nó ag tabhairt iarracht ar í a thiomáint, nó i
bhfeighil na feithicle inneallghluaiste le hintinn í a thiomáint nó
iarracht a thabhairt ar í a thiomáint (ach gan an fheithicil a
thiomáint ná iarracht a thabhairt ar í a thiomáint), ansin, faoi
réir fho-alt (4) agus murab é tuairim an chomhalta gur cóir an
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duine a ghabháil, déanfaidh an comhalta, san ospidéal, a
cheangal ar an duine—

(a) a cheadú do dhochtúir ainmnithe nó d’altra ainmnithe
sampla dá chuid fola nó dá cuid fola a thógáil ón
duine, nó

(b) de rogha an duine, sampla dá chuid fuail nó dá cuid
fuail a chur ar fáil don dochtúir ainmnithe nó don
altra ainmnithe,

agus má dhéanann an dochtúir nó an altra ráiteas i scríbhinn—

(i) nach bhfuil sé nó sí toilteanach, ar fhorais liachta, an
sampla lenar bhain an ceanglas i gceachtar de na
míreanna sin roimhe seo a thógáil ón duine nó go
gcuirfidh an duine ar fáil dó nó di é, nó

(ii) nach féidir leis an duine nó nach dóigh don duine,
laistigh den tréimhse ama dá dtagraítear in alt 4 nó
5, de réir mar a bheidh, an ceanglas a chomhlíonadh,

féadfaidh an comhalta ceanglas a chur ar an duine faoin bhfo-
alt seo i ndáil leis an sampla seachas an sampla lenar bhain an
chéad cheanglas.

(2) Faoi réir alt 22, aon duine ar cuireadh ceanglas air nó
uirthi faoi fho-alt (1) agus, dá éis sin—

(a) a dhiúltaíonn nó a mhainníonn an ceanglas a
chomhlíonadh, nó

(b) a dhiúltaíonn nó a mhainníonn ceanglas ó dhochtúir
ainmnithe nó ó altra ainmnithe a chomhlíonadh i
ndáil le sampla fola a thógáil faoin bhfo-alt sin nó i
ndáil le sampla fuail a chur ar fáil faoin bhfo-alt sin,

déanann sé nó sí cion agus dlífear ar é nó í a chiontú go
hachomair fíneáil d’aicme A nó príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(3) D’ainneoin fho-alt (2), ní cion é do dhuine diúltú nó
mainneachtain ceanglas faoi fho-alt (1) a chomhlíonadh más rud
é, tar éis é nó í a ghlacadh isteach in ospidéal, nó tar éis dó nó
di freastal ar ospidéal, go dtagann an duine faoi chúram
dochtúra nó altra agus go ndiúltaíonn an dochtúir nó an altra,
ar fhorais liachta, a cheadú an sampla lena mbaineann a thógáil
nó a chur ar fáil.

(4) Sula ndéanfaidh an comhalta den Gharda Síochána lena
mbaineann ceanglas a chur ar dhuine faoi fho-alt (1) rachaidh
sé nó sí i gcomhairle le dochtúir a bheidh ag tabhairt cóireáil
don duine, agus má chuireann dochtúir a bheidh ag tabhairt
cóireáil don duine in iúl don chomhalta go rachadh ceanglas den
sórt sin chun dochair do shláinte an duine ní chuirfidh an
comhalta ceanglas den sórt sin ar an duine.

(5) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána, chun ceanglas
a chur ar dhuine faoi fho-alt (1), dul isteach, gan bharántas, in
aon ospidéal ina bhfuil an duine nó a bhfuil amhras ar an
gcomhalta, agus cúis réasúnach aige nó aici, go bhfuil an duine
ann.
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(6) Féadfaidh dochtúir ainmnithe nó altra ainmnithe, chun
sampla dá chuid fola nó dá cuid fola a thógáil ó dhuine nó chun
go gcuirfidh duine sampla dá chuid fuail nó dá cuid fuail ar fáil
dó nó di faoi fho-alt (1), dul isteach in aon ospidéal ina bhfuil
an duine nó a gcuireann comhalta den Gharda Síochána in iúl
don dochtúir nó don altra go bhfuil an duine ann.

(7) Níl feidhm ag alt 1(1) den Probation of Offenders Act,
1907, maidir le cion faoin alt seo.

(8) Ní dhéanann aon ní san alt seo difear d’aon chumhacht
gabhála a thugtar le dlí ar leith ón alt seo.

(9) Ní cosaint é in aon imeachtaí, seachas imeachtaí faoi fho-
alt (2), a shuíomh nach ndearna comhalta den Gharda Síochána
ceanglas a chur ar dhuine faoin alt seo.”.

9.—Leasaítear Acht 2010—

(a) i bhfo-alt (1) d’alt 3, tríd an méid seo a leanas a chur in
ionad an mhínithe ar “duine sonraithe”:

“ciallaíonn ‘duine sonraithe’ duine arb amhlaidh maidir
leis nó léi, tráth ciona líomhnaithe faoi alt 4 nó 5—

(a) gur sealbhóir é nó í ar chead foghlaimeora lena
gceadaítear don sealbhóir feithicil den earnáil
lena mbaineann a thiomáint,

(b) gur sealbhóir é nó í ar chéadcheadúnas tiomána
lena gceadúnaítear don sealbhóir feithicil den
earnáil lena mbaineann a thiomáint laistigh de
thréimhse 2 bhliain ó dháta a eisiúna,

(c) gur sealbhóir é nó í ar cheadúnas tiomána lena
gceadúnaítear don sealbhóir feithicil atá in
earnáil C, C1, D, D1, EB, EC, EC1, ED, ED1
nó W a thiomáint le linn dó nó di feithicil den
sórt sin a thiomáint, iarracht a thabhairt ar
fheithicil den sórt sin a thiomáint nó a bheith i
bhfeighil feithicle den sórt sin,

(d) gur sealbhóir é nó í ar cheadúnas chun
beagfheithicil seirbhíse poiblí a thiomáint a
deonaíodh faoi alt 34 den Acht um Rialáil
Tacsaithe, 2003 nó faoi alt 82 den Phríomh-
Acht, nó gur duine é nó í a airbheartaíonn gur
sealbhóir den sórt sin é nó í, le linn dó nó di
feithicil den sórt sin a thiomáint, iarracht a
thabhairt ar fheithicil den sórt sin a thiomáint
nó a bheith i bhfeighil feithicle den sórt sin
nuair atá an fheithicil in úsáid i gcúrsa gnó, nó

(e) nach sealbhaíonn sé nó sí ceadúnas tiomána
lena gceadúnaítear don sealbhóir feithicil den
earnáil lena mbaineann a thiomáint.”,

(b) i mír (a) d’alt 7, trí “faoi alt 9(2)” a chur in ionad “faoi
alt 9(1)”,
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(c) i bhfo-alt (4) d’alt 10, trí “(lena n-áirítear na feidhmeanna
faoi alt 9)” a chur in ionad “(lena n-áirítear na
cumhachtaí faoi alt 9)”,

(d) in alt 12(1), trí “nó in ospidéal” a chur isteach i ndiaidh “i
stáisiún de chuid an Gharda Síochána”,

(e) in alt 24, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (4):

“(5) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána, chun
ceanglas a chur ar dhuine faoi fho-alt (1), dul isteach, gan
bharántas, in aon ospidéal ina bhfuil an duine nó a bhfuil
amhras ar an gcomhalta, agus cúis réasúnach aige nó aici,
go bhfuil an duine ann.

(6) Féadfaidh dochtúir ainmnithe nó altra ainmnithe,
chun scrúdú liachta a dhéanamh faoi fho-alt (1), dul
isteach in aon ospidéal ina bhfuil an duine nó a gcuirfidh
comhalta den Gharda Síochána in iúl don dochtúir nó don
altra go bhfuil an duine ann.

(7) Níl feidhm ag alt 1(1) den Probation of Offenders
Act, 1907, maidir le cion faoin alt seo.”,

(f) in alt 25, trí fho-alt (6) a scriosadh,

(g) in alt 29—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (8):

“(8) Más rud é—

(a) go ndéanann duine, a ndlitear faoi fho-alt
(1) fógra pionóis sheasta a sheirbheáil air
nó uirthi, an muirear seasta a íoc de réir
an ailt seo agus, maidir leis an gcion alcóil
a airbheartaítear a bheith ina cholainn nó
ina colainn, mar a bheidh ráite nó mar a
bheidh deimhnithe de réir na Coda seo—

(i) nár mhó é ná 80 milleagram alcóil in
aghaidh an 100 millilítear fola, 107
milleagram alcóil in aghaidh an 100
millilítear fuail, nó 35 micreagram
alcóil in aghaidh an 100 millilítear
anála, déanfar 3 phointe pionóis a
fhormhuiniú ar an iontráil a
bhaineann leis an duine, nó

(ii) gur mhó é ná 80 milleagram ach nár
mhó é ná 100 milleagram alcóil in
aghaidh an 100 millilítear fola, gur
mhó é ná 107 milleagram ach nár mhó
é ná 135 milleagram alcóil in aghaidh
an 100 millilítear fuail, nó gur mhó é
ná 35 micreagram ach nár mhó é ná
44 micreagram alcóil in aghaidh an
100 millilítear anála, beidh an duine
dícháilithe chun ceadúnas tiomána a
shealbhú go ceann tréimhse 6 mhí dar
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tosach an dáta dá dtagraítear i bhfo-
alt (14),

nó

(b) go ndéanann duine sonraithe, a ndlitear
faoi fho-alt (2) fógra pionóis sheasta a
sheirbheáil air nó uirthi, an muirear seasta
a íoc agus go ndéanfar an íocaíocht de réir
an ailt seo, beidh sé nó sí a dícháilithe
chun ceadúnas tiomána a shealbhú go
ceann tréimhse 3 mhí dar tosach an dáta
dá dtagraítear i bhfo-alt (14).”,

(ii) i bhfo-alt (11)(b), trí “na Coda seo” a chur in ionad
“Chaibidil 2”, agus

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (18):

“(18A) Aon doiciméad a airbheartaíonn a bheith
ina dheimhniú nó ina admháil postála nó seachadta a
d’eisigh An Post nó seirbhís poist eile, tá sé inghlactha
i bhfianaise mar chruthúnas gur postáladh nó gur
seachadadh, de réir mar a bheidh, fógra pionóis
sheasta,”,

(h) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 31:

“31.—Leasaítear alt 39(2) d’Acht 1994 trí ‘chun ceanglas
a chur ar an duine faoi alt 12(2) den Acht seo nó faoi alt
4(4) den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2006, nó’ a chur
isteach i ndiaidh ‘comhalta den Gharda Síochána,’.”,

(i) in alt 46, trí “(arna leasú le halt 12 d’Acht 2000)” a
scriosadh,

(j) i bhfo-alt (2) d’alt 48, trí “fho-alt (4)(b)” a chur in ionad
“fho-alt (5)(b)”,

(k) i bhfo-alt (7) d’alt 60, trí “alt 41(1)” a chur in ionad “alt
41”,

(l) in alt 61—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) I gcás go ndiúltaíonn nó go mainníonn duine,
a gceanglaítear air nó uirthi faoin alt seo ceadúnas
tiomána nó cead foghlaimeora a thabhairt ar aird, an
ceadúnas nó an cead a thabhairt ar aird amhlaidh nó
go ndéanann sé nó sí an ceadúnas nó an cead a
thabhairt ar aird ach go ndiúltaíonn nó go mainníonn
sé nó sí a cheadú don chomhalta den Gharda
Síochána dá dtugtar ar aird é an ceadúnas nó an cead
a léamh, féadfaidh an comhalta a ainm nó a hainm
agus a sheoladh nó a seoladh agus a dháta breithe nó
a dáta breithe a éileamh ar an duine agus, má
dhiúltaíonn nó má mhainníonn an duine a ainm nó a
hainm agus a sheoladh nó a seoladh agus a dháta
breithe nó a dáta breithe a thabhairt don chomhalta
nó má dhéanann sé nó sí ainm nó seoladh nó dáta
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(Uimh. 2), 2011.

breithe atá bréagach nó míthreorach a thabhairt don
chomhalta, déanann sé nó sí cion.”,

agus

(ii) i bhfo-alt (4), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (b):

“(b) duine a dhiúltaíonn nó a mhainníonn, nuair
a éilíonn an comhalta a ainm nó a hainm
agus a sheoladh nó a seoladh agus a dháta
breithe nó a dáta breithe air nó uirthi go
dleathach faoin alt seo, a ainm nó a hainm
agus a sheoladh nó a seoladh agus a dháta
breithe nó a dáta breithe a thabhairt don
chomhalta nó a dhéanann ainm nó
seoladh nó dáta breithe a thabhairt don
chomhalta a bhfuil forais réasúnacha ag an
gcomhalta chun a chreidiúint go bhfuil sé
bréagach nó míthreorach.”,

agus

(m) in alt 85, trí mhír (d) a scriosadh.

10.—Leasaítear Acht 2010 in alt 65 tríd an méid seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(4) Chun críocha alt 26 den Phríomh-Acht, agus an Dara
Sceideal a ghabhann leis (a cuireadh isteach leis an alt seo)—

(a) maidir leis an tagairt d’alt 4 den Acht um Thrácht ar
Bhóithre, 2010—

(i) i mír 4 den Dara Sceideal a ghabhann leis an
bPríomh-Acht, agus

(ii) in alt 26(4)(a)(i) agus in alt 26(4)(b) den
Phríomh-Acht,

measfar go bhfolaíonn sí tagairt d’alt 49 den
Phríomh-Acht,

(b) maidir leis an tagairt d’alt 5 den Acht um Thrácht ar
Bhóithre, 2010—

(i) i mír 5 den Dara Sceideal a ghabhann leis an
bPríomh-Acht, agus

(ii) in alt 26(4)(b) den Phríomh-Acht,

measfar go bhfolaíonn sí tagairt d’alt 50 den
Phríomh-Acht,

(c) maidir leis an tagairt d’alt 5(1) den Acht um Thrácht
ar Bhóithre, 2010 in alt 26(4)(a)(ii) den Phríomh-
Acht, measfar go bhfolaíonn sí tagairt d’alt 50(1) den
Phríomh-Acht,

(d) maidir leis an tagairt d’alt 12 den Acht um Thrácht ar
Bhóithre, 2010—
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(i) i mír 6 den Dara Sceideal a ghabhann leis an
bPríomh-Acht, agus

(ii) in alt 26(4)(a)(v) den Phríomh-Acht,

measfar go bhfolaíonn sí tagairt d’alt 13 den Acht
um Thrácht ar Bhóithre, 1994, agus

(e) maidir leis an tagairt d’alt 14 den Acht um Thrácht ar
Bhóithre, 2010—

(i) i mír 6 den Dara Sceideal a ghabhann leis an
bPríomh-Acht, agus

(ii) in alt 26(4)(a)(v) den Phríomh-Acht,

measfar go bhfolaíonn sí tagairt d’alt 15 den Acht
um Thrácht ar Bhóithre, 1994.”.

11.—(1) Féadfar an tAcht um Thrácht ar Bhóithre (Uimh. 2),
2011 a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta, a
shocrófar chuige sin, le hordú nó le horduithe ón Aire Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt faoin alt seo, i gcoitinne nó faoi threoir
aon chríche nó forála áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a shocrú
amhlaidh chun críoch éagsúil agus le haghaidh forálacha éagsúla.

(3) Folaíonn an comhlua “na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre,
1961 go 2011” an tAcht seo.


