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ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA
UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961 GO 2010 AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[27 Aibreán, 2011]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo, ciallaíonn “Acht 1994” an tAcht um Thrácht ar
Bhóithre, 1994.

2.—Leasaítear Acht 1994 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
alt 12 (a cuireadh isteach le halt 2 den Acht um Thrácht ar
Bhóithre, 2003):

“12.—(1) Baineann an t-alt seo le duine atá i bhfeighil
feithicle inneallghluaiste in áit phoiblí agus ar duine é nó í, i
dtuairim comhalta den Gharda Síochána—

(a) a bhfuil deoch mheisciúil tomhailte 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) atá nó a bhí, mar aon leis an bhfeithicil, páirteach in
imbhualadh, nó

(d) atá nó a bhí, mar aon leis an bhfeithicil, páirteach i
dteagmhas inar dealraitheach go ndearnadh nó ina
líomhnaítear go ndearnadh díobháil do dhuine, ar
díobháil í atá de chineál a fhágann nach foláir
cúnamh liachta a thabhairt don duine ag láthair an
teagmhais nó an duine a thabhairt chuig ospidéal le
haghaidh cúnaimh liachta.

(2) Déanfaidh comhalta den Gharda Síochána, murab é a
thuairim nó a tuairim gur cheart 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 anáil nó dá hanáil a chur ar fáil trí easanálú
isteach i ngaireas chun alcól san anáil a thaispeáint
ar an modh a chuirfidh an comhalta in iúl,
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(b) dul in éineacht leis nó léi chuig áit (lena n-áirítear
feithicil) ag an áit phoiblí nó i gcóngar na háite poiblí
lena mbaineann agus sampla dá anáil nó dá hanáil a
chur ar fáil san áit sin trí easanálú isteach i ngaireas
den sórt sin ar an modh a chuirfidh an comhalta in
iúl, nó

(c) i gcás nach mbeidh gaireas den sórt sin ag an
gcomhalta, fanacht ag an áit sin ina láthair nó i
láthair comhalta eile den Gharda Síochána (ar feadh
tréimhse nach faide ná uair an chloig) go dtí go
mbeidh gaireas den sórt sin ar fáil aige nó aici agus
an tráth sin sampla dá anáil nó dá hanáil a chur ar
fáil trí easanálú isteach sa ghaireas ar an modh a
chuirfidh an comhalta in iúl.

(3) Aon duine a dhiúltóidh nó a mhainneoidh 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 duine a
ghabháil gan bharántas arb é tuairim an chomhalta ina leith go
bhfuil cion faoin alt seo á dhéanamh nó déanta aige nó aici.

(5) In ionchúiseamh mar gheall ar chion faoin gCuid seo nó
faoi alt 49 nó 50 den Phríomh-Acht, 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 atá ag freastal 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 faoin alt seo a chur ar dhuine.”.

3.—Leasaítear Acht 1994, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
alt 15:

“15.—(1) Más rud é, in áit phoiblí, go dtarlóidh teagmhas i
ndáil le feithicil inneallghluaiste ar dá dhroim a dhíobháiltear
duine, nó a éilíonn duine nó a dhealraíonn sé gur díobháladh é
nó í, agus go nglacfar isteach in ospidéal é nó í, nó go
bhfreastalóidh sé nó sí ar ospidéal, agus go mbeidh comhalta
den Gharda Síochána den tuairim go raibh an duine, tráth an
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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 é nó í a bheith ag tiomáint na feithicle
ná ag tabhairt iarracht ar í a thiomáint), ansin, faoi réir fho-alt
(4) agus mura bhfuil an comhalta den tuairim gur cheart an
duine a ghabháil, déanfaidh an comhalta, san ospidéal, a
cheangal ar an duine—

(a) a cheadú do dhochtúir ainmnithe nó d’altra ainmnithe
sampla d’fhuil an duine a thógáil uaidh nó uaithi, nó

(b) de rogha an duine, sampla dá fhual nó dá fual a chur
ar fáil don dochtúir ainmnithe nó don altra
ainmnithe,

agus má dhéanann an dochtúir nó an t-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 go ndéanfaidh
an duine, laistigh den tréimhse ama dá dtagraítear in
alt 49 nó 50 den Phríomh-Acht, 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 ceann lenar bhain an
chéad cheanglas.

(2) Faoi réir alt 23, duine a mbeidh ceanglas curtha air nó
uirthi faoi fho-alt (1)—

(a) a dhiúltóidh nó a mhainneoidh an ceanglas a
chomhlíonadh, nó

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

beidh cion déanta aige nó aici 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 dtiocfaidh an duine faoi chúram
dochtúra nó altra agus go ndiúltóidh an dochtúir nó an t-altra,
ar fhorais liachta, a cheadú an sampla lena mbaineann a thógáil
nó a chur ar fáil.

(4) Sula gcuirfidh sé nó sí ceanglas ar dhuine faoi fho-alt (1),
rachaidh an comhalta den Gharda Síochána lena mbaineann i
gcomhairle le dochtúir atá ag cur cóireáil ar an duine agus, má
chomhairlíonn dochtúir atá ag cur cóireáil ar an duine don
chomhalta go rachadh an ceanglas sin chun dochair do shláinte
an duine, ní chuirfidh an comhalta ceanglas den sórt sin ar an
duine.
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(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
sampla d’fhuil duine a thógáil uaidh nó uaithi 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 faoin alt seo a chur ar dhuine.”.

4.—Leasaítear alt 4 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2006 i bhfo-
alt (4) trí “lena n-áirítear na feidhmeanna sin faoi alt 12 (arna chur
isteach le halt 2 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2011) d’Acht
1994” a chur in ionad “lena n-áirítear na cumhachtaí faoi alt 12 (arna
chur isteach le hAcht 2003) d’Acht 1994”.

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

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá a shocróidh an tAire
Iompair le hordú.

(3) Féadfar na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre, 1961 go 2011
a ghairm de na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre, 1961 go 2010
agus den Acht seo le chéile agus léifear le chéile iad mar aon ní
amháin.


