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ACHT DO CHUMASÚ DO DHAOINE SEACHAS
CLEACHTÓIRÍ TRÉIDLIACHTA AGUS ALTRAÍ
TRÉIDLIACHTA BEARTA ÁIRITHE A DHÉANAMH AR
AINMHITHE NÓ I nDÁIL LE hAINMHITHE, CHUN NA
gCRÍOCH SIN AGUS CHUN CRÍOCH EILE DO LEASÚ
AN ACHTA UM CHLEACHTADH TRÉIDLIACHTA, 2005,
AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
GAOLMHARA.

[18 Iúil 2012]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht um
Chleachtadh Tréidliachta, 2005.

2.—Cuirtear na hailt seo a leanas isteach i ndiaidh alt 54 den
Phríomh-Acht:

“Cumhacht an
Aire chun
bearta a
fhorordú a
fhéadfaidh
daoine neamh-
chláraithe a
dhéanamh.

54A.—(1) Faoi réir alt 54B, féadfaidh an tAire
bearta (lena n-áirítear, más cuí, cineál agus méid
birt) a fhorordú i ndáil le cleachtadh na
tréidliachta nó i dtaca leis an gcéanna, a
fhéadfaidh duine neamhchláraithe, d’ainneoin ailt
54 agus 55, a dhéanamh ar ainmhí nó i ndáil le
hainmhí.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1),
féadfar a cheangal le rialacháin faoin alt seo ar
dhuine neamhchláraithe, sula ndéanfaidh sé nó sí
aon bheart arna fhorordú faoi fho-alt (1), gach
ceann nó aon cheann díobh seo a leanas a
dhéanamh:

(a) dul faoi oiliúint shonraithe, nó a bheith
tar éis dul faoi oiliúint shonraithe, sula
ndéanfaidh sé nó sí beart forordaithe;

(b) scileanna sonraithe nó inniúlacht
shonraithe a bheith aige nó aici, nó a
fháil, agus a chothabháil sula
ndéanfaidh sé nó sí beart forordaithe;
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(c) a bheith ina chomhalta nó ina comhalta
de chomhlacht forordaithe le linn dó
nó di beart forordaithe a dhéanamh
agus cloí le haon chód cleachtais de
chuid an chomhlachta sin;

(d) in imthosca sonraithe, dul i gcomhairle
le duine atá cláraithe faoi Chuid 4 sula
ndéanfaidh sé nó sí beart forordaithe;

(e) polasaí árachais slánaíochta a bheith
aige nó aici agus a chothabháil mar a
shonraítear sna rialacháin;

(f) taifid a chothabháil i ndáil le nithe
forordaithe;

(g) aon choinníollacha forordaithe eile a
chomhlíonadh.

(3) Rachaidh an tAire i gcomhairle leis an
gComhairle sula ndéanfaidh sé nó sí rialacháin
faoin alt seo.

(4) San alt seo, ciallaíonn ‘duine
neamhchláraithe’ duine nach duine cláraithe.

Cúinsí is
infheidhme
maidir le
cumhacht a
thugtar le halt
54A a
fheidhmiú.

54B.—(1) Déanfaidh an tAire, sula
dtabharfaidh sé nó sí breith i dtaobh beart a
fhorordú faoi alt 54A(1), aird a thabhairt ar na
cúinsí seo a leanas:

(a) cibé acu is beart de chineál an beart gur
réasúnach a bheith ag súil leis go
bhféadfadh duine neamhchláraithe ag
a bhfuil na scileanna cuí agus an taithí
chuí é a dhéanamh;

(b) cibé acu is beart máinliachta an beart sa
mhéid go mbeadh gá le scileanna duine
chláraithe ina leith;

(c) cibé acu is dóigh go mbeadh baol
suntasach ann do shláinte nó do leas
ainmhí dá ndéanfadh duine
neamhchláraithe an beart;

(d) cibé acu is dóigh go mbeadh baol
suntasach ann do shláinte nó do
shábháilteacht an duine dá ndéanfadh
duine neamhchláraithe an beart;

(e) cibé acu a bhaineann an beart le riocht
sláinte ar ainmhí ar dhóigh dó baol
suntasach a chur ar shláinte an duine.

(2) I bhfo-alt (1), ciallaíonn ‘duine
neamhchláraithe’ duine nach duine cláraithe.
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Cionta —
rialacháin faoi
alt 54A.

54C.—Aon duine a sháraíonn nó nach
gcomhlíonann rialacháin arna ndéanamh faoi alt
54A, déanann sé nó sí cion.”.

3.—Cuirtear an t-alt seo a leanas isteach i ndiaidh alt 59 den
Phríomh-Acht:

“59A.—(1) Féadfaidh an Chomhairle, le toiliú an Aire,
rialacháin a dhéanamh (dá ngairtear ‘rialacháin slánaíochta’ san
alt seo)—

(a) lena sonrófar imthosca ina mbeidh árachas
slánaíochta i bhfeidhm i gcoinne caillteanas a
eascraíonn as éilimh i leith dliteanais shibhialta a
thabhaíonn duine cláraithe agus a eascraíonn as
cleachtadh na tréidliachta, agus

(b) lena ndéantar foráil ar shlí eile maidir leis an árachas
slánaíochta sin.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), maidir le
rialacháin slánaíochta—

(a) féadfar cineálacha sonracha tréidliachta a bhfuil
árachas slánaíochta sainordaitheach ina leith, a
fhorordú leo,

(b) féadfar a cheangal leo ar dhuine cláraithe polasaí
árachais slánaíochta a bhaint amach agus a
chothabháil i gcás go gcleachtann sé nó sí tréidliacht
de chineál sonraithe,

(c) féadfar imthosca a shonrú leo ina bhféadfar duine
cláraithe nó cineál tréidliachta a dhíolmhú ó na
rialacháin slánaíochta,

(d) féadfar a chumasú leo don Chomhairle cibé bearta a
dhéanamh a mheasfaidh sí is gá nó is fóirsteanach
chun a fhionnadh an bhfuil nó nach bhfuil na
rialacháin slánaíochta á gcomhlíonadh,

(e) féadfar an modh a shonrú leo ina ndéanfaidh duine
cláraithe comhlíonadh na rialachán slánaíochta acu,
nó a ndíolúine uathu, a chur in iúl do chliaint, nó
don Chomhairle, agus

(f) féadfaidh forálacha teagmhasacha, nóis imeachta nó
forlíontacha a bheith iontu i ndáil le haon cheann de
na nithe a leagtar amach i míreanna (a) go (e).

(3) Níl feidhm ag rialacháin slánaíochta maidir le duine
cláraithe a mhéid atá an duine cláraithe, de thuras na huaire, ag
gníomhú mar oifigeach nó mar fhostaí de chuid Aire den
Rialtas, údaráis áitiúil nó comhlachta a bunaíodh le reacht nó
faoi reacht (seachas cuideachta arna bunú faoi Achtanna na
gCuideachtaí), nó faoi chonradh leis nó léi, nó thairis sin le
húdarú uaidh nó uaithi.”.
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4.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 79, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (1):

“79.—(1) Tar éis fiosrúcháin faoi alt 78, tabharfaidh an
Coiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh tuarascáil ar
an bhfiosrúchán agus a fhionnachtana don Chomhairle
agus sonróidh sé na nithe seo a leanas sa tuarascáil—

(a) cineál an iarratais,

(b) an fhianaise a leagadh faoina bhráid,

(c) aon ní eile is cuí leis i ndáil leis an duine
cláraithe lena mbaineann an fiosrúchán, agus

(d) a thuairim i dtaobh an bhfuarthas amach gur
cruthaíodh ceann amháin nó níos mó de na
forais a shonraítear in alt 76(1).”,

agus

(b) in alt 80(1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad na
bhfocal go léir ó “I gcás go bhfaighidh an Chomhairle
tuarascáil” síos go dtí “aon cheann díobh seo a leanas a
dhéanamh—” agus na focail sin san áireamh:

“80.—(1) I gcás go bhfaighidh an Chomhairle tuarascáil
ón gCoiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh faoi alt
79(1), ina dtabharfaidh an Coiste sin mar thuairim uaidh
go bhfuarthas amach gur cruthaíodh ceann amháin nó níos
mó de na forais a shonraítear in alt 76(1), féadfaidh sí
breith a thabhairt i dtaobh aon cheann de na nithe seo a
leanas a dhéanamh—”.

5.—Leasaítear alt 93 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas
a chur in ionad fho-ailt (4) agus (5):

“(4) Beidh na codanna seo a leanas i gClár na nAltraí
Tréidliachta, eadhon—

(a) cuid arb é a bheidh inti ainmneacha agus sonraí
daoine a bheidh cláraithe faoi ailt 95, 95A(1) agus
96A,

(b) cuid arb é a bheidh inti ainmneacha agus sonraí
daoine a bheidh cláraithe go sealadach faoi alt 96,

(c) cuid arb é a bheidh inti ainmneacha agus sonraí
daoine a bheidh cláraithe chun seirbhísí faoi alt
95A(4) a sholáthar, agus

(d) cuid arb é a bheidh inti ainmneacha agus sonraí
daoine a bheidh cláraithe le clárú teoranta faoi alt
96B.

(5) Déanfar duine a chlárú mar altra tréidliachta trí na nithe
seo a leanas a thaifeadadh i gClár na nAltraí Tréidliachta maidir
leis an duine sin—
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(a) a ainm iomlán nó a hainm iomlán agus a sheoladh
iomlán nó a seoladh iomlán,

(b) más cuí, cáilíochtaí oideachais an duine,

(c) i gcás clárú faoi alt 95A(4) agus más cuí faoi alt 96A,
an dáta a rachaidh an clárú in éag,

(d) i gcás clárú faoi alt 96B, an dáta a rachaidh an clárú
in éag agus aon choinníoll a bheidh ag gabháil
leis,

(e) más cuí, daingniú gur comhlíonadh aon rialacháin faoi
alt 52 a bhfuil feidhm acu, agus

(f) cibé sonraí eile (más ann) a fhorordófar.”.

6.—Cuirtear na hailt seo a leanas isteach i ndiaidh alt 96 den
Phríomh-Acht:

“Clárú daoine
nach mbeadh
cáilithe thairis
sin lena gclárú
faoi alt 95 nó
96.

96A.—(1) Déanfaidh an Chomhairle, ar
iarratas chuige sin i scríbhinn a bheith déanta
chuici ag duine lena mbaineann fo-alt (3), de réir
rialachán faoi alt 52(1), agus ar an táille a
fhorordaítear faoi alt 33 a íoc léi, an duine a chlárú
mar altra tréidliachta.

(2) Féadfar duine a chlárú faoi fho-alt (1) go
ceann cibé tréimhse a chinnfidh an Chomhairle.

(3) Tá feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le
duine—

(a) nach bhfuil cáilithe lena chlárú nó lena
clárú faoi alt 95 nó 96,

(b) faoi réir fho-alt (9), a chuaigh faoi chláir
oiliúna agus oideachais, a ghnóthaigh
scrúduithe agus a fuair cáilíochtaí san
altranas tréidliachta i stát seachas an
Stát, ar cláir, scrúduithe agus
cáilíochtaí iad atá, i dtuairim na
Comhairle, ar chaighdeán nach ísle ná
caighdeán na gclár, na scrúduithe nó
na gcáilíochtaí sin sa Stát is gá chun
altranas tréidliachta a chleachtadh,

(c) a shuíonn chun sástacht na Comhairle
go bhfuil scileanna teanga
leordhóthanacha aige nó aici chun
altranas tréidliachta a chleachtadh sa
Stát,

(d) is duine dea-charachtair agus ar a bhfuil
dea-chlú agus nach féimheach
neamhurscaoilte,

(e) nár chiontaigh cúirt sa Stát nó in áit eile
é nó í, i gcion de chineál a d’fhágfadh
an duine neamhfheidhmiúil, i dtuairim
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na Comhairle, chun altranas
tréidliachta a chleachtadh, agus

(f) nach bhfuil toirmiscthe, ná curtha ar
fionraí, ó altranas tréidliachta a
chleachtadh faoi Chuid 7 ná faoi
fhorálacha atá ar comhréir leis na
forálacha sin atá sa Chuid sin agus atá
i bhfeidhm i stát eile—

(i) mar gheall ar chiontú i gcion, nó

(ii) mar gheall ar mhí-iompar
tromchúiseach,

i dtaca le dualgais ghairmiúla a chomhall mar
altra tréidliachta.

(4) Má thugann an Chomhairle breith gur cuí
déanamh amhlaidh, féadfaidh clárú duine faoin alt
seo a bheith faoi réir coinníll go ndéanfaidh
cleachtóir tréidliachta sonraithe maoirsiú ar
chleachtadh altranais tréidliachta ag an duine ar
feadh tréimhse sonraithe ama tar éis an duine a
chlárú.

(5) Má thugann an Chomhairle breith nár chóir
duine a dhéanann iarratas chuici ar chlárú faoin
alt seo a chlárú amhlaidh nó gur chóir an duine
a chlárú amhlaidh faoi réir coinníll arna fhorchur
maidir le maoirsiú faoi fho-alt (4), tabharfaidh sí
fógra i scríbhinn don duine a luaithe is indéanta
ina luafar an bhreith, an chúis atá leis an mbreith
agus an dáta a tugadh í.

(6) Aon duine a fhaigheann fógra faoi fho-alt
(5), féadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh
chun na hArd-Chúirte i gcoinne na breithe a
sonraíodh san fhógra laistigh de thréimhse 3 mhí
dar tosach an dáta a gheofar an fógra sin.

(7) Ar achomharc a éisteacht faoin alt seo,
féadfaidh an Ard-Chúirt—

(a) ordú a dhéanamh lena ndaingneofar nó
lena gcuirfear ar ceal aon bhreith ón
gComhairle a bhaineann leis an
iarratas ar chlárú, nó leis an gcoinníoll
maidir le maoirsiú lena mbaineann a
fhorchur,

(b) ordú a dhéanamh lena dtarchuirfear an
t-iarratas ar chlárú nó an bhreith an
coinníoll a fhorchur, fara nó d’éagmais
ordachán, chuig an gComhairle chun é
nó í a bhreithniú arís agus breith nua a
thabhairt i ndáil leis nó léi, nó

(c) aon ordú eile is cuí léi a dhéanamh.
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(8) Ní choiscfidh aon ní san alt seo ar an
gComhairle a feidhmeanna a fheidhmiú de bhun
alt 13(2)(m).

(9) Chun gur deimhin leis an gComhairle nach
ísle an caighdeán a bhaineann leis na cláir
oideachais agus oiliúna a ndeachthas fúthu, na
scrúduithe a gnóthaíodh agus na cáilíochtaí a
fuarthas ná caighdeán na gclár, na scrúduithe nó
na gcáilíochtaí sin is gá chun altranas tréidliachta
a chleachtadh, féadfaidh an Chomhairle a
cheangal ar dhuine lena mbaineann fo-alt (3),
scrúdú a bheidh leagtha síos ag an gComhairle, nó
thar a ceann, ina leith sin, a dhéanamh agus a
ghnothú.

Clárú teoranta
— altraí
tréidliachta.

96B.—(1) D’ainneoin aon fhorála den Acht
seo, faoi réir fho-alt (4), agus, ar an gComhairle
a bheith deimhin de gur gá clárú faoin alt seo a
dhéanamh chun na críche a shonraítear i bhfo-alt
(2), déanfaidh an Chomhairle—

(a) ar iarratas chuige sin i scríbhinn a bheith
déanta chuici ag duine lena mbaineann
fo-alt (3), de réir rialachán faoi alt
52(1), agus

(b) ar an táille a fhorordaítear faoi alt 33 a
íoc léi,

an duine a chlárú mar altra tréidliachta ag a bhfuil
clárú teoranta.

(2) Beidh an Chomhairle deimhin de go
gceanglófar ar an duine a dhéanann an t-iarratas
páirt a ghlacadh i soláthar clár ceadaithe
oideachais nó breisoideachais sula gcláróidh sí an
duine.

(3) Tá feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le
duine—

(a) a shásaíonn an Chomhairle go bhfuil an
t-eolas agus an oilteacht aige nó aici is
gá chun críocha fho-alt (2),

(b) is duine dea-charachtair agus ar a bhfuil
dea-chlú agus nach féimheach
neamhurscaoilte,

(c) a shuíonn chun sástacht na Comhairle
go bhfuil scileanna teanga
leordhóthanacha aige nó aici chun
críocha fho-alt (2),

(d) nár chiontaigh cúirt sa Stát nó in áit eile
é nó í, i gcion de chineál a d’fhágfadh
an duine neamhfheidhmiúil, i dtuairim
na Comhairle, chun altranas
tréidliachta a chleachtadh, agus
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(e) nach bhfuil toirmiscthe, ná curtha ar
fionraí, ó altranas tréidliachta a
chleachtadh faoi Chuid 7 ná faoi
fhorálacha atá ar comhréir leis na
forálacha sin atá sa Chuid sin agus atá
i bhfeidhm i stát eile—

(i) mar gheall ar chiontú i gcion, nó

(ii) mar gheall ar mhí-iompar
tromchúiseach,

i dtaca le dualgais ghairmiúla a chomhall mar
altra tréidliachta.

(4) Féadfar clárú teoranta duine a chur faoi réir
cibé coinníollacha is cuí leis an gComhairle a
fhorchur, lena n-áirítear coinníollacha lena
sonraítear na nithe seo a leanas—

(a) ré an chláraithe sin,

(b) na háiteanna ina bhféadfaidh an duine
altranas tréidliachta a chleachtadh,

(c) an aicme nó na haicmí cóireálacha nó
beart a fhéadfaidh an duine a
dhéanamh.

(5) Féadfaidh an Chomhairle aon
choinníollacha a leasú a fhorchuirtear faoi fho-alt
(4) i rith na tréimhse clárúcháin faoin alt seo i gcás
go bhfuil sí den tuairim gur cuí déanamh
amhlaidh.

(6) Déanfaidh an Chomhairle aon
choinníollacha a fhorchuirtear faoi fho-alt (4), nó
aon leasuithe orthu, a thaifeadadh sa Chlár agus
sa deimhniú clárúcháin a eisítear chuig an duine
lena mbaineann.

(7) Ní dhéanfaidh duine atá cláraithe faoin alt
seo é féin nó í féin a chur ar aghaidh lena
thoghadh nó lena toghadh, agus ní vótálfaidh sé
nó sí i leith toghchán comhaltaí chuig an
gComhairle mura mbeidh an duine sin cláraithe
amhlaidh ar feadh 3 bliana as a chéile ar a laghad.

(8) Má thugann an Chomhairle breith nár chóir
duine a dhéanann iarratas chuici ar chlárú
teoranta a chlárú amhlaidh, nó gur chóir an duine
a chlárú amhlaidh faoi réir coinníollacha, nó gur
chóir na coinníollacha arna bhforchur faoi fho-alt
(4) a leasú, tabharfaidh sí fógra i scríbhinn don
duine a luaithe is indéanta ina luafar an bhreith, an
chúis atá leis an mbreith agus an dáta a tugadh í.

(9) Féadfaidh duine a fhaigheann fógra faoi
fho-alt (8) achomharc a dhéanamh chuig an Ard-
Chúirt i gcoinne na breithe a shonraítear san
fhógra laistigh de thréimhse 3 mhí dar tosach an
dáta a gheofar an fógra sin.
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(10) Ar achomharc a éisteacht faoin alt seo,
féadfaidh an Ard-Chúirt—

(a) ordú a dhéanamh lena ndaingneofar nó
lena gcuirfear ar ceal aon bhreith ón
gComhairle a bhaineann leis an
iarratas ar chlárú teoranta lena
mbaineann, nó chun aon
choinníollacha a leasú ar faoina réir a
cláraíodh duine,

(b) ordú a dhéanamh lena dtarchuirfear an
t-iarratas ar chlárú teoranta nó an
bhreith chun coinníollacha a fhorchur
nó chun coinníollacha arna bhforchur
ag an gComhairle i ndáil leis an gclárú
sin a leasú, fara nó d’éagmais
ordachán, chuig an gComhairle chun é
a bhreithniú arís agus breith nua a
thabhairt i ndáil leis, nó

(c) aon ordú eile is cuí léi a dhéanamh.”.

7.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 126:

“Cumhacht
chun áitreabh
a iniúchadh
chun críocha
alt 125(a) nó
(c).

126.—(1) Féadfaidh oifigeach údaraithe,
d’fhonn a fheidhmeanna nó a feidhmeanna
a chomhlíonadh faoi alt 125(a) nó (c), gach
ní nó aon ní díobh seo a leanas a
dhéanamh:

(a) gach tráth réasúnach, dul isteach
in aon áitreabh agus iniúchadh
a dhéanamh ar aon áitreabh a
bhfuil forais réasúnacha aige nó
aici chun a chreidiúint go bhfuil
tréidliacht á seoladh ann nó atá
bainteach thairis sin le
cleachtadh na tréidliachta;

(b) san áitreabh sin, aon leabhair,
taifid, doiciméid eile (lena
n-áirítear doiciméid arna stóráil
i bhfoirm neamh-inléite), nó
sleachta astu sin, a gheobhaidh
sé nó sí i gcúrsa a iniúchta nó a
hiniúchta, a iniúchadh agus
cóipeanna díobh a dhéanamh;

(c) aon leabhair, taifid nó doiciméid
den sórt sin a thógáil ón
áitreabh sin agus iad a
choinneáil go ceann cibé
tréimhse a mheasfaidh sé nó sí
le réasún is gá chun críocha
a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna faoin Acht seo;

11
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(d) cibé scrúduithe, tástálacha,
iniúchtaí agus seiceálacha a
mheasfaidh sé nó sí le réasún is
gá chun críocha a fheidhmeanna
nó a feidhmeanna faoin Acht
seo a sheoladh, nó a chur faoi
deara iad a sheoladh—

(i) ar an áitreabh,

(ii) ar aon trealamh san
áitreabh,

(iii) ar aon leigheasanna
ainmhithe san áitreabh,

(iv) ar aon ainmhithe san
áitreabh;

(e) a cheangal ar aon duine san
áitreabh nó ar úinéir an áitribh
nó ar an duine atá ina fheighil
agus ar aon duine atá fostaithe
ann cibé cúnamh agus faisnéis a
thabhairt dó nó di agus cibé
leabhair, doiciméid nó taifid eile
a thabhairt ar aird dó nó di
(agus i gcás doiciméad nó
taifead arna stóráil i bhfoirm
neamh-inléite, atáirgeadh inléite
díobh a thabhairt ar aird dó nó
di) atá faoi chumhacht an duine
sin nó ar fáil ag an duine sin,
agus a theastóidh uaidh nó
uaithi go réasúnach chun críche
a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna faoin Acht seo;

(f) samplaí a thógáil d’aon leigheas
ainmhithe nó d’aon airceadal a
úsáidtear i gcleachtadh na
tréidliachta agus a gheofar san
áitreabh chun iad a anailísiú
agus a scrúdú;

(g) aon áitreabh nó cuid d’aon
áitreabh ina bhfuil nó ina raibh
ainmhí á choimeád nó ina
bhfaightear nó ina gcoimeádtar
de ghnáth leigheas ainmhithe
nó airceadal a úsáidtear i
gcleachtadh na tréidliachta, nó
ina bhfaightear nó ina
gcoimeádtar de ghnáth taifid,
leabhair nó doiciméid, a
dhaingniú lena iniúchadh nó
lena hiniúchadh níos faide
anonn, go ceann cibé tréimhse
is gá le réasún chun críocha
a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna faoin Acht seo;
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(h) seilbh a ghlacadh ar aon ainmhí
a gheofar san áitreabh nó ar aon
leigheas ainmhithe nó airceadal
a úsáidtear i gcleachtadh na
tréidliachta, nó iad a thógáil ón
áitreabh, chun iad a scrúdú agus
a anailísiú agus iad a choinneáil
go ceann cibé tréimhse a
mheasfaidh sé nó sí le réasún is
gá chun críocha a fheidhmeanna
nó a feidhmeanna faoin Acht
seo.

(2) I gcás go gcreideann oifigeach
údaraithe, ar fhorais réasúnacha, go
ndearna duine cion faoin Acht seo,
féadfaidh sé nó sí a cheangal ar an duine
sin a ainm nó a hainm agus an seoladh ag a
bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi a sholáthar
dó nó di.

(3) Ní rachaidh oifigeach údaraithe
isteach i dteach cónaithe chun críocha an
ailt seo, seachas faoi bharántas faoi alt
126A nó le toiliú an áititheora.

(4) San alt seo agus in alt 126A—

ciallaíonn ‘áitreabh’ aon áit, long nó
soitheach eile, aerárthach, vaigín iarnróid
nó feithicil eile, agus folaíonn sé coimeádán
a úsáidtear chun leigheasanna ainmhithe,
ainmhithe, nó trealamh a úsáidtear i
gcleachtadh na tréidliachta a iompar ach ní
fholaíonn sé áitreabh Stáit de réir bhrí alt
105;

folaíonn ‘taifead’, i dteannta taifid i
scríbhinn—

(a) diosca, téip, fuaimrian nó feiste
eile, lena n-áirítear feiste
leictreonach, ina gcorpraítear
faisnéis, fuaimeanna nó
comharthaí ionas gur féidir (le
cúnamh nó gan chúnamh gléis
éigin eile) iad a atáirgeadh i
bhfoirm inléite nó inchloiste,

(b) scannán, téip nó feiste eile, lena
n-áirítear feiste leictreonach,
ina gcorpraítear
amharcíomhánna ionas gur
féidir (le cúnamh nó gan
chúnamh gléis éigin eile) iad a
atáirgeadh in amharc-fhoirm,

(c) grianghraf,

agus folaíonn aon tagairt do chóip de
thaifead—
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(i) i gcás taifead lena mbaineann mír
(a), trascríbhinn de na
fuaimeanna nó na comharthaí
atá corpraithe ann nó inti,

(ii) i gcás taifead lena mbaineann mír
(b), fos-atáirgeadh ar na
híomhánna atá corpraithe ann
nó inti, agus

(iii) i gcás taifead lena mbaineann
míreanna (a) agus (b),
trascríbhinn den sórt sin mar
aon le fos-atáirgeadh den sórt
sin;

ciallaíonn ‘feithicil’ aon chóir thaistil ina
ndéantar nó lena ndéantar aon duine nó
rud, nó an dá ní araon, a iompar agus atá
deartha lena húsáid ar thalamh, nó in uisce
nó san aer, nó ar níos mó ná slí amháin
díobh sin, agus folaíonn sé—

(a) cuid d’fheithicil,

(b) airceadal a dearadh mar
fheithicil ach nach féidir dó
feidhmiú mar fheithicil,

(c) coimeádán nó scib a dearadh nó
a úsáidtear lena iompar nó lena
hiompar ar fheithicil nó leantóir
a dearadh lena úsáid, nó a
úsáidtear, in éineacht le
feithicil.”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 126:

“Barántais
chuardaigh. 126A.—Más deimhin le breitheamh den

Chúirt Dúiche ar fhaisnéis faoi mhionn ó
oifigeach údaraithe go bhfuil forais
réasúnacha amhrais ann go bhfuil faisnéis a
theastaíonn ó oifigeach údaraithe chun
críche alt 125(a) nó (c) ar seilbh in aon
áitreabh, in aon áit nó in aon fheithicil,
féadfaidh an breitheamh barántas a eisiúint
lena n-údaraítear don oifigeach údaraithe,
agus oifigigh údaraithe eile ina theannta nó
ina teannta más rud é go measann an t-
oifigeach údaraithe gur gá sin, aon tráth nó
tráthanna laistigh de mhí amháin ó dháta
eisiúna an bharántais, ar an mbarántas a
thabhairt ar aird má cheanglaítear
amhlaidh air nó uirthi, dul isteach san
áitreabh, san áit nó san fheithicil trí
fhorneart réasúnach a úsáid más gá, agus
gach cumhacht nó aon cheann de na
cumhachtaí a thugtar d’oifigeach údaraithe
faoi alt 126, a fheidhmiú.”.
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(2) Aisghairtear alt 127 den Phríomh-Acht.

8.—(1) Cuirtear an t-alt seo a leanas in ionad alt 43 (a cuireadh
isteach le Rialacháin 2007) den Phríomh-Acht:

“Aitheantas
frithpháirteach
— cleachtóirí
tréidliachta.

43.—(1) Deimhneoidh an Chomhairle di féin,
le linn di a feidhmeanna a fheidhmiú faoi alt
13(2)(d) agus faoi Chuid 6, go bhfuil Airteagail
21(6) agus 38 den Treoir maidir le hAitheantas
Frithpháirteach comhlíonta ag soláthraí cláir
oideachais sa Stát.

(2) Déanfaidh an Chomhairle, ar iarratas
chuige sin a bheith déanta chuici i scríbhinn ag
duine lena mbaineann fo-alt (3), de réir rialachán
faoi alt 52(1), agus ar an táille a fhorordaítear faoi
alt 33 a íoc léi, an duine a chlárú mar chleachtóir
tréidliachta.

(3) Tá feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le
duine a shuíonn chun sástacht na Comhairle gur
duine é nó í—

(a) ag a bhfuil dioplóma, teastas nó fianaise
eile ar cháilíocht fhoirmiúil sa
tréidliacht—

(i) arna dhámhachtain nó arna
dámhachtain de réir Airteagal
21(1) den Treoir maidir le
hAitheantas Frithpháirteach, nó

(ii) dá dtagraítear in Airteagal 23(1),
(2), (3), (4), (5) nó (6) nó in
Airteagal 39 den Treoir maidir le
hAitheantas Frithpháirteach i gcás
go mbeidh an deimhniúchán a
cheanglaítear leis na hAirteagail
sin tugtha ag údarás inniúil an
Stáit iomchuí baile,

(b) is saoránach de chuid an Stáit nó de
chuid Stáit iomchuí,

(c) is duine dea-charachtair agus ar a bhfuil
dea-chlú agus nach féimheach
neamhurscaoilte,

(d) nár chiontaigh cúirt sa Stát nó in áit eile
é nó í i gcion de chineál a d’fhágfadh
an duine neamfheidhmiúil, i dtuairim
na Comhairle, chun tréidliacht a
chleachtadh, agus

(e) nach bhfuil toirmiscthe, ná curtha ar
fionraí, ó thréidliacht a chleachtadh,
faoi Chuid 7 ná faoi fhorálacha atá ar
comhréir leis na forálacha sin atá sa
Chuid sin agus a bhfuil feidhm acu i
stát eile—
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(i) mar gheall ar chiontú i gcion, nó

(ii) mar gheall ar mhí-iompar
tromchúiseach,

i dtaca le dualgais ghairmiúla a chomhall mar
chleachtóir tréidliachta.

(4) Déanfaidh an Chomhairle, ar iarratas
chuige sin a bheith déanta chuici i scríbhinn ag
duine lena mbaineann fo-alt (5), de réir rialachán
faoi alt 52(1), agus ar an táille a fhorordaítear faoi
alt 33 a íoc léi, an duine a chlárú mar chleachtóir
tréidliachta.

(5) Tá feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le
duine a shuíonn chun sástacht na Comhairle gur
duine é nó í—

(a) ag a bhfuil dioplóma, nó teastas, nó a
bhfuil fianaise ar cháilíocht fhoirmiúil
mar chleachtóir tréidliachta ann ina
leith, arna dheonú nó arna deonú ag
údarás inniúil tríú tír i gcás go raibh
Stát iomchuí tar éis an dioplóma,
teastas nó fianaise eile a aithint chun
tréidliacht a chleachtadh sa Stát sin,

(b) ag a bhfuil taithí ghairmiúil 3 bliana ar
a laghad mar chleachtóir tréidliachta sa
Stát iomchuí dá dtagraítear i mír (a),

(c) is saoránach den Stát nó de Stát
iomchuí,

(d) is duine dea-charachtair agus ar a bhfuil
dea-chlú agus nach féimheach
neamhurscaoilte,

(e) nár chiontaigh cúirt sa Stát nó in áit eile
é nó í i gcion de chineál a d’fhágfadh
an duine neamhfheidhmiúil, i dtuairim
na Comhairle, chun tréidliacht a
chleachtadh, agus

(f) nach bhfuil toirmiscthe, ná curtha ar
fionraí, ó thréidliacht a chleachtadh
faoi Chuid 7 ná faoi fhorálacha atá ar
comhréir leis na forálacha sin atá sa
Chuid sin agus a bhfuil feidhm acu i
stát eile—

(i) mar gheall ar chiontú i gcion, nó

(ii) mar gheall ar mhí-iompar
tromchúiseach,

i dtaca le dualgais ghairmiúla a chomhall mar
chleachtóir tréidliachta.
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(6) Déanfaidh an Chomhairle, ar iarratas
chuige sin i scríbhinn a bheith déanta chuici ag
duine lena mbaineann fo-alt (7), de réir rialachán
arna ndéanamh faoi alt 52(1) agus ar an táille a
fhorordaítear faoi alt 33 a íoc, an duine a chlárú
mar chleachtóir tréidliachta.

(7) Tá feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le
cleachtóir tréidliachta a thagann faoi réim
Airteagal 10 den Treoir maidir le hAitheantas
Frithpháirteach agus a shuíonn chun sástacht na
Comhairle gur duine é nó í—

(a) a chomhlíon Airteagal 13 den Treoir
maidir le hAitheantas Frithpháirteach,

(b) is saoránach den Stát nó de Stát
iomchuí,

(c) is duine dea-charachtair agus ar a bhfuil
dea-chlú agus nach féimheach
neamhurscaoilte,

(d) nár chiontaigh cúirt sa Stát nó in áit eile
é nó í i gcion de chineál a d’fhágfadh
an duine neamhfheidhmiúil, i dtuairim
na Comhairle, chun tréidliacht a
chleachtadh, agus

(e) nach bhfuil toirmiscthe, ná curtha ar
fionraí, ó thréidliacht a chleachtadh
faoi Chuid 7 ná faoi fhorálacha atá ar
comhréir leis na forálacha sin atá sa
Chuid sin agus a bhfuil feidhm acu i
stát eile—

(i) mar gheall ar chiontú i gcion, nó

(ii) mar gheall ar mhí-iompar
tromchúiseach,

i dtaca le dualgais ghairmiúla a chomhall mar
chleachtóir tréidliachta.

(8) Tá feidhm ag Codanna 1 agus 2 de Sceideal
3 maidir le hiarratais arna ndéanamh faoi fho-ailt
(2), (4) agus (6).

(9) Más rud é, maidir le duine atá bunaithe go
dleathach mar chleachtóir tréidliachta i Stát
iomchuí agus—

(a) ar mian leis nó léi seirbhísí tréidliachta a
sholáthar laistigh de na teorainneacha
agus faoi na coinníollacha atá leagtha
síos in Airteagal 5 den Treoir maidir le
hAitheantas Frithpháirteach, agus

(b) a thugann—

(i) dearbhú roimh ré á rá go
mbeartaíonn sé nó sí seirbhísí a
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sholáthar de réir Airteagal 7 den
Treoir maidir le hAitheantas
Frithpháirteach ar an modh a
fhorordaítear,

(ii) deimhniú ó údarás inniúil an Stáit
iomchuí ina bhfuil an t-iarratasóir
bunaithe, lena ndaingnítear go
bhfuil sé nó sí bunaithe amhlaidh
agus i dteideal go dleathach
cleachtadh mar chleachtóir
tréidliachta sa Stát sin,

(iii) cóip dá cháilíocht nó dá cáilíocht
nó ráiteas ó údarás inniúil an Stáit
iomchuí baile go bhfuil ag an
iarratasóir dioplóma, teastas nó
fianaise eile ar cháilíochtaí
foirmiúla mar chleachtóir
tréidliachta, agus

(iv) cruthúnas ar náisiúntacht,

agus go bhfuil na doiciméid dá
dtagraítear sa mhír seo in ord,

cláróidh an Chomhairle an duine sin mar
chleachtóir tréidliachta ar feadh tréimhse nach
faide ná 12 mhí.

(10) Más deimhin leis an gComhairle déanamh
amhlaidh, agus ar iarratas chuige sin a bheith
déanta chuici ag an duine dá dtagraítear i bhfo-alt
(9), féadfaidh sí an clárú a athnuachan go ceann
tréimhsí breise nach faide ná 12 mhí, ar choinníoll,
i ndáil le hiarratas ar athnuachan den sórt sin, go
gcomhlíonfaidh an duine míreanna (a) agus (b)
d’fho-alt (9).

(11) Tá feidhm ag Codanna 1 agus 3 de
Sceideal 3 maidir le hiarratais a dhéanfar faoi fho-
ailt (9) agus (10).

(12) Má thugann an Chomhairle breith nár
chóir duine a dhéanfaidh iarratas chuici ar chlárú
faoin alt seo a chlárú amhlaidh, déanfaidh sí, a
luaithe is indéanta, fógra i scríbhinn a thabhairt
don duine ina luafar an bhreith, an chúis atá leis
an mbreith agus an dáta a tugadh í.

(13) Aon duine a gheobhaidh fógra faoi fho-alt
(12), féadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh
chun na hArd-Chúirte i gcoinne na breithe a
shonraítear san fhógra laistigh de thréimhse 3 mhí
dar tosach an dáta a gheofar an fógra sin.

(14) Ar achomharc a éisteacht faoin alt seo,
féadfaidh an Ard-Chúirt—

(a) ordú a dhéanamh lena ndaingneofar nó
lena gcuirfear ar ceal aon bhreith ón
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gComhairle a bhaineann leis an
iarratas ar chlárú lena mbaineann,

(b) ordú a dhéanamh lena dtarchuirfear an
t-iarratas ar chlárú, fara nó d’éagmais
ordachán, chuig an gComhairle chun é
a bhreithniú arís agus breith nua a
thabhairt i ndáil leis, nó

(c) aon ordú eile is cuí léi a dhéanamh.

(15) San alt seo—

ciallaíonn ‘údarás inniúil’—

(a) i ndáil le Stát iomchuí, an t-údarás atá
ainmnithe de réir Airteagal 56(3) den
Treoir maidir le hAitheantas
Frithpháirteach, agus

(b) i ndáil leis an Stát, an Chomhairle;

ciallaíonn ‘Stát iomchuí baile’ i ndáil le cleachtóir
tréidliachta, an Stát iomchuí ina bhfuair sé nó sí a
dhioplóma nó a dioplóma, a theastas nó a teastas
nó an fhianaise eile ar cháilíocht fhoirmiúil nó ina
bhfuil sé nó sí cláraithe mar chleachtóir
tréidliachta;

ciallaíonn ‘Treoir maidir le hAitheantas
Frithpháirteach’ Treoir 2005/36/CE ó Pharlaimint
na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Meán
Fómhair, 20051 maidir le cáilíochtaí gairmiúla a
aithint;

ciallaíonn ‘Stát iomchuí’—

(a) Ballstát eile,

(b) stát is stát conarthach i gComhaontú
LEE (de réir bhrí Acht na
gComhphobal Eorpach (Leasú),
1993), nó

(c) Cónaidhm na hEilvéise;

ciallaíonn ‘tríú tír’ tír nach Stát iomchuí ná an Stát;

tá le ‘cleachtóir tréidliachta’ an bhrí chéanna atá
le ‘tréidlia’ sa Treoir maidir le hAitheantas
Frithpháirteach.

(16) Aon fhocal nó abairt a úsáidtear san alt
seo agus a úsáidtear freisin sa Treoir maidir le
hAitheantas Frithpháirteach, tá an bhrí chéanna
leis nó léi san alt seo atá leis nó léi sa Treoir sin,
mura léir a mhalairt a bheith beartaithe.”.

(2) Cuirtear an t-alt seo a leanas isteach i ndiaidh alt 95 den
Phríomh-Acht:
1IO Uimh. L255, 30.9.2005, l.22
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“Aitheantas
frithpháirteach
— altraí
tréidliachta.

95A.—(1) Déanfaidh an Chomhairle, ar
iarratas chuige sin i scríbhinn a bheith déanta
chuici ag duine lena mbaineann fo-alt (2), de réir
rialachán arna ndéanamh faoi alt 52(1) agus ar an
táille a fhorordaítear faoi alt 33 a íoc, an duine a
chlárú mar altra tréidliachta.

(2) Tá feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le
haltra tréidliachta a thagann faoi réim Airteagal 10
den Treoir maidir le hAitheantas Frithpháirteach
agus a shuíonn chun sástacht na Comhairle gur
duine é nó í—

(a) a chomhlíon Airteagal 13 den Treoir
maidir le hAitheantas Frithpháirteach,

(b) is saoránach den Stát nó de Stát
iomchuí,

(c) is duine dea-charachtair agus ar a bhfuil
dea-chlú agus nach féimheach
neamhurscaoilte,

(d) nár chiontaigh cúirt sa Stát nó in áit eile
é nó í i gcion de chineál a d’fhágfadh
an duine neamhfheidhmiúil, i dtuairim
na Comhairle, chun tréidliacht a
chleachtadh, agus

(e) nach bhfuil toirmiscthe, ná curtha ar
fionraí, ó altranas tréidliachta a
chleachtadh faoi Chuid 7 ná faoi
fhorálacha atá ar comhréir leis na
forálacha sin atá sa Chuid sin agus a
bhfuil feidhm acu i stát eile—

(i) mar gheall ar chiontú i gcion, nó

(ii) mar gheall ar mhí-iompar
tromchúiseach,

i dtaca le dualgais ghairmiúla a chomhall mar
altra tréidliachta.

(3) Tá feidhm ag Codanna 1 agus 2 de Sceideal
3 maidir le hiarratas arna dhéanamh faoi fho-alt
(1).

(4) Más rud é, maidir le duine atá bunaithe go
dleathach mar altra tréidliachta i Stát iomchuí
agus—

(a) ar mian leis nó léi seirbhísí a sholáthar
mar altra tréidliachta laistigh de na
teorainneacha agus faoi réir na
gcoinníollacha atá leagtha síos in
Airteagal 5 den Treoir maidir le
hAitheantas Frithpháirteach, agus

(b) a thugann—
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(i) dearbhú roimh ré á rá go
mbeartaíonn sé nó sí seirbhísí a
sholáthar de réir Airteagal 7 den
Treoir maidir le hAitheantas
Frithpháirteach ar an modh a
fhorordaítear,

(ii) i gcás, maidir le gairm an altranais
tréidliachta—

(I) ina bhfuil sí á rialáil sa Stát
iomchuí ina bhfuil an t-
iarratasóir bunaithe,
deimhniú ó údarás inniúil an
Stáit sin, lena ndaingnítear go
bhfuil sé nó sí bunaithe
amhlaidh agus i dteideal go
dleathach cleachtadh mar
altra tréidliachta sa Stát sin,
nó

(II) nach bhfuil sí á rialáil sa Stát
iomchuí ina bhfuil sé nó sí
bunaithe, cruthúnas gur
chleacht an duine gairm an
altranais tréidliachta ar feadh
2 bhliain ar a laghad sa
tréimhse 10 mbliana díreach
roimh an iarratas,

(iii) cóip dá cháilíocht nó dá cáilíocht
nó ráiteas ó údarás inniúil an Stáit
iomchuí baile go bhfuil ag an
iarratasóir dioplóma, teastas nó
fianaise eile ar cháilíochtaí
foirmiúla mar altra tréidliachta,
agus

(iv) cruthúnas ar náisiúntacht,

agus go bhfuil na doiciméid dá
dtagraítear sa mhír seo in ord,

cláróidh an Chomhairle an duine sin mar altra
tréidliachta go ceann tréimhse nach faide ná 12
mhí.

(5) Má tá an Chomhairle toilteanach déanamh
amhlaidh, agus ar iarratas chuige sin a bheith
déanta chuici ag an duine dá dtagraítear i bhfo-alt
(4), féadfaidh sí an clárú a athnuachan go ceann
tréimhsí breise nach faide ná 12 mhí, ar choinníoll,
i ndáil le hiarratas ar athnuachan den sórt sin, go
leanfaidh an duine de mhíreanna (a) agus (b)
d’fho-alt (4) a chomhlíonadh.

(6) Tá feidhm ag Codanna 1 agus 3 de Sceideal
3 maidir le hiarratais a dhéanfar faoi fho-alt (4).

(7) Má thugann an Chomhairle breith nár chóir
duine a dhéanann iarratas chuici ar chlárú faoi
fho-alt (1) nó (4) a chlárú amhlaidh, déanfaidh sí,
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a luaithe is indéanta, fógra i scríbhinn a thabhairt
don duine ina luafar an bhreith, an chúis leis an
mbreith agus an dáta a tugadh í.

(8) Aon duine a gheobhaidh fógra faoi fho-alt
(7), féadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh
chun na hArd-Chúirte in aghaidh na breithe a
bheidh sonraithe san fhógra laistigh de thréimhse
3 mhí dar tosach an dáta a gheofar an fógra sin.

(9) Ar achomharc a éisteacht faoin alt seo,
féadfaidh an Ard-Chúirt—

(a) ordú a dhéanamh lena ndaingneofar nó
lena gcuirfear ar ceal aon bhreith ón
gComhairle maidir leis an iarratas ar
chlárú lena mbaineann,

(b) ordú a dhéanamh lena dtarchuirfear an
t-iarratas ar chlárú chuig an
gComhairle, fara nó d’éagmais
ordacháin, chun é a athbhreithniú agus
breith nua a thabhairt i ndáil leis, nó

(c) aon ordú eile is cuí léi a dhéanamh.

(10) San alt seo—

tá le ‘údarás inniúil’, ‘Treoir maidir le hAitheantas
Frithpháirteach, ‘Stát iomchuí’ agus ‘tríú tír’ na
bríonna a shanntar dóibh, faoi seach, in alt 43(15);

ciallaíonn ‘Stát iomchuí baile’ i ndáil le haltra
tréidliachta, an Stát iomchuí ina bhfuair sé nó sí a
dhioplóma nó a dioplóma, a theastas nó a teastas
nó fianaise eile ar cháilíocht fhoirmiúil nó ina
bhfuil sé nó sí cláraithe mar altra tréidliachta.

(11) Aon fhocal nó abairt a úsáidtear san alt
seo agus a úsáidtear freisin sa Treoir maidir le
hAitheantas Frithpháirteach, tá an bhrí chéanna
leis nó léi san alt seo atá leis nó léi sa Treoir sin
mura léir a mhalairt a bheith beartaithe.”.

(3) Cuirtear an Sceideal seo a leanas in ionad Sceideal 3 (a
cuireadh isteach le Rialacháin 2007) a ghabhann leis an bPríomh-
Acht:

Ailt 43 agus
95A.

“SCEIDEAL 3

Aitheantas Frithpháirteach agus Bunú
Seirbhísí

CUID 1

Léiriú

1. Sa Sceideal seo—

ciallaíonn ‘iarratas’ iarratas ar chlárú faoi alt 43 nó
alt 95A(1) nó (4);
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(Leasú), 2012.

tá le ‘údarás inniúil’, ‘Treoir maidir le hAitheantas
Frithpháirteach, ‘Stát iomchuí’, ‘tríú tír’ agus
‘cleachtóir tréidliachta’ na bríonna a shanntar
dóibh, faoi seach, in alt 43(15);

ciallaíonn ‘Stát iomchuí baile’ i ndáil le cleachtóir
tréidliachta nó le haltra tréidliachta, an Stát
iomchuí ina bhfuair sé nó sí a dhioplóma nó a
dioplóma, a theastas nó a teastas nó fianaise eile
ar cháilíocht fhoirmiúil nó ina bhfuil sé nó sí
cláraithe mar chleachtóir tréidliachta nó mar altra
tréidliachta, de réir mar a bheidh.

2. Aon fhocal nó abairt a úsáidtear sa Sceideal seo
agus a úsáidtear freisin sa Treoir maidir le
hAitheantas Frithpháirteach, tá an bhrí
chéanna leis nó léi sa Sceideal seo atá leis nó
léi sa Treoir sin mura léir a mhalairt a
bheith beartaithe.

CUID 2

Forálacha a mbeidh feidhm acu maidir le
hIarratais faoi na Ceanglais maidir le

hAitheantas Frithpháirteach de chuid an
Aontais Eorpaigh

1. Tabharfaidh an Chomhairle admháil ar an
iarratas a luaithe is féidir agus in aon chás
laistigh de 1 mhí ón dáta a fuair sí é agus
déanfaidh sí aon doiciméadéacht is gá ach nár
sholáthair an t-iarratasóir ná an t-údarás
inniúil sa Stát iomchuí a aithint.

2. Faoi réir mhíreanna 3 agus 4, cinnfidh an
Chomhairle an t-iarratas a luaithe is féidir,
agus in aon chás—

(a) laistigh de 3 mhí tar éis an dáta a
gheobhaidh sí na doiciméid go léir a
fhorordaítear faoi alt 52 nó a
cheanglaítear, i gcás iarratais ó dhuine
dá dtagraítear in alt 43(2), agus

(b) laistigh de 4 mhí tar éis an dáta a
gheobhaidh sí na doiciméid go léir a
fhorordaítear faoi alt 52 nó a
cheanglaítear, i gcás iarratais ó dhuine
dá dtagraítear in alt 43(4) nó (6) nó in
alt 95A(1).

3. Ní bhreithneoidh an Chomhairle fianaise nach
bhfuil de réir an dara fomhír d’Airteagal
21(1) den Treoir maidir le hAitheantas
Frithpháirteach.

4. Ní dhéanfaidh an Chomhairle, i ndáil le
hiarratas faoi alt 43(2), (4) nó (6) nó alt
95A(1), doiciméadacht ó údarás inniúil i Stát
iomchuí a bhreithniú is doiciméadacht is sine
ná 3 mhí ar an dáta a chuirfear an
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doiciméadacht sin faoi bhráid na Comhairle
chun críocha alt 43(3)(c) go (e), (5)(d) go (f)
nó (7)(c) go (e) nó alt 95A(2)(c) go (e).

5. Féadfaidh an Chomhairle, tar éis iarratas ar
aitheantas a chinneadh, a dheimhniú di féin
go bhfuil na scileanna teanga is gá de réir
Airteagal 53 den Treoir maidir le hAitheantas
Frithpháirteach ag iarratasóir agus má
mheasann an Chomhairle, i ndálaí
eisceachtúla, gur gá déanamh amhlaidh,
féadfaidh sí a cheangal ar an iarratasóir dul
faoi thástáil teanga.

6. Féadfaidh an Chomhairle a cheangal ar údaráis
inniúla Stáit iomchuí aon cheann de na nithe
dá dtagraítear in Airteagal 50(2) nó (3) den
Treoir maidir le hAitheantas Frithpháirteach
a dhaingniú nó a fhíorú.

7. Cinnteoidh an Chomhairle rúndacht aon
fhaisnéise a eiseofar nó a gheofar faoi
Airteagal 50 den Treoir maidir le
hAitheantas Frithpháirteach.

8. Sula gcláróidh sí iarratasóir de réir alt 43(2), (4)
nó (6), féadfaidh an Chomhairle a cheangal
air nó uirthi dearbhú a dhéanamh a
chomhlíonann Airteagal 50(4) den Treoir
maidir le hAitheantas Frithpháirteach.

9. I gcás iarratais lena mbaineann alt 43(6) nó alt
95A(1), féadfaidh an Chomhairle, má
mheasann sí gur cuí déanamh amhlaidh,
Airteagal 14 den Treoir maidir le hAitheantas
Frithpháirteach a chur i bhfeidhm.

10. Aon duine a bheidh cláraithe faoi alt 43(2), (4)
nó (6) nó alt 95A(1), úsáidfidh sé nó sí an
teideal gairmiúil is infheidhme maidir leis an
ngairm sin ar an mbonn céanna le duine a
oiltear sa Stát.

11. Féadfaidh an Chomhairle iarratasóir a chlárú
faoi réir coinníll lena gceanglaítear air nó
uirthi, nuair a úsáidfidh sé nó sí aon teideal
acadúil de réir Airteagal 54 den Treoir maidir
le hAitheantas Frithpháirteach, is teideal
acadúil is iomchuí maidir leis an iarratas, a
thaispeáint cé a thug nó a dhámh é.

12. I gcás go mbeidh an Chomhairle den tuairim,
maidir leis an teideal acadúil ar a bhfuil aon
dioplóma, teastas nó doiciméad eile ar a
bhfuil iarratas bunaithe, gur féidir é a
thuiscint mar ní a thaispeánann gur ghabh
duine atá i dteideal an teideal nó an cháilíocht
sin a úsáid do chlár oideachais seachas an clár
oideachais a ndeachaigh sé nó sí faoi iarbhír,
féadfaidh an Chomhairle, de réir Airteagal 54
den Treoir maidir le hAitheantas
Frithpháirteach, é a chur de choinníoll le clárú
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go n-úsáidfidh an duine lena mbaineann an
teideal, cáilíocht nó stádas ar mhodh a
ordóidh an Chomhairle.

13. I gcás go gcuirfidh an Chomhairle coinníoll ag
gabháil le clárú faoin Sceideal seo agus go
mainneoidh an duine lena mbaineann an
coinníoll déanamh de réir an choinníll,
féadfaidh an Chomhairle, más cuí léi—

(a) a ordú nach mbeidh éifeacht lena chlárú
nó lena clárú le linn cibé tréimhse a
shonrófar san ordachán, nó

(b) a ainm nó a hainm a bhaint den Chlár.

14. I gcás go n-iarrfaidh údarás inniúil i Stát
iomchuí eile ar an gComhairle deimhniú a
thabhairt maidir le haon nithe dá dtagraítear
in Iarscríbhinn VII (1)(d) a ghabhann leis an
Treoir maidir le hAitheantas Frithpháirteach
agus i gcás go mbainfidh an deimhniú sin lena
feidhmeanna a thig ón Treoir sin, déanfaidh
sí amhlaidh laistigh de 2 mhí ón dáta a
gheobhaidh sí an iarraidh.

CUID 3

Forálacha a mbeidh feidhm acu maidir le
hIarratais a Bhaineann le Seirbhísí a

Sholáthar

1. Faoi réir mhír 2, maidir le doiciméid dá
dtagraítear in ailt 43(9)(b) agus 95A(4)(b),
tabharfar iad don Chomhairle roimh an gcéad
lá, arna chur in iúl ag an iarratasóir don
Chomhairle, a bheartóidh an t-iarratasóir na
seirbhísí sin a sholáthar.

2. Mura bhféadfaidh an t-iarratasóir na doiciméid
dá dtagraítear in alt 43(9)(b) nó 95A(4)(b), de
réir mar a bheidh, a thabhairt, ach má
dheimhníonn sé nó sí don Chomhairle go
bhfuil cúiseanna dosháraithe ann gur chóir dó
nó di tosú ag soláthar seirbhísí ar an lá a
chuirfidh an t-iarratasóir in iúl gurb é an
chéad lá é a bheartaíonn sé nó sí na seirbhísí
sin a sholáthar, ansin féadfar na doiciméid a
sholáthar don Chomhairle laistigh de 15 lá tar
éis an lae sin.

3. Féadfaidh an Chomhairle, más cuí léi déanamh
amhlaidh, faisnéis maidir le dlíthiúlacht
bhunú an iarratasóra, maidir lena dhea-
iompar nó lena dea-iompar nó maidir le
daingniú nach bhfuil aon smachtbhannaí
araíonachta nó coiriúla ann a bhaineann le
cleachtadh na tréidliachta mar chleachtóir
tréidliachta nó mar altra tréidliachta, a
iarraidh ar an údarás inniúil sa Stát iomchuí
lena mbaineann.
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(Leasú), 2012.

4. Féadfaidh an Chomhairle, tar éis iarratas ar
aitheantas a chinneadh, a dheimhniú di féin
go bhfuil na scileanna teanga is gá de réir
Airteagal 53 den Treoir maidir le hAitheantas
Frithpháirteach ag iarratasóir agus má
mheasann sí, i gcásanna eisceachtúla, gur gá
déanamh amhlaidh, féadfaidh sí a cheangal ar
an iarratasóir dul faoi thástáil teanga.

5. Ní bheidh aon táille iníoctha leis an gComhairle
i leith iarratais ná ní bheidh feidhm ag alt 54,
58 ná 97(2), de réir mar a bheidh, maidir leis
an iarratasóir le linn na tréimhse dar tosach
an lá a gheofar a iarratas nó a hiarratas agus
dar críoch an lá a thabharfaidh an Chomhairle
breith i dtaobh an iarratasóir a chlárú nó gan
é nó í a chlárú.

6. Aon duine a chláraítear faoi alt 43(9), úsáidfidh
sé nó sí teideal gairmiúil chun seirbhísí
gairmiúla a sholáthar sa Stát ar an mbonn
céanna le duine a oiltear sa Stát.

7. Maidir le duine a chláraítear faoi alt 95A(4),
déanfaidh sé nó sí na nithe seo a leanas, chun
seirbhísí gairmiúla a sholáthar sa Stát—

(a) teideal gairmiúil arna ainmniú d’altra
tréidliachta ag an údarás inniúil sa Stát
iomchuí ina bhfuil sé nó sí bunaithe a
úsáid, nó

(b) i gcás nach n-ainmnítear aon teideal
gairmiúil d’altra tréidliachta sa Stát
iomchuí ina bhfuil sé nó sí bunaithe,
an cháilíocht fhoirmiúil atá aige nó aici
a úsáid.

8. I gcás duine dá dtagraítear i mír 7, féadfaidh an
Chomhairle, mar choinníoll i dtaca le clárú, a
cheangal ar an duine aon fhaisnéis iomchuí dá
dtagraítear in Airteagal 9 den Treoir maidir
le hAitheantas Frithpháirteach a thabhairt
d’fhaighteoirí a sheirbhísí gairmiúla nó a
seirbhísí gairmiúla.

9. I gcás go n-eisíonn an Chomhairle doiciméad
dá dtagraítear in Airteagal 7(2)(b) den Treoir
maidir le hAitheantas Frithpháirteach, agus
go dtugann an Chomhairle breith dá éis sin i
leith an duine lena mbaineann de réir alt 80,
81, 82 nó 84, cuirfidh an Chomhairle an méid
sin in iúl láithreach d’údarás inniúil gach
Stáit iomchuí.

10. Glacfaidh an Chomhairle páirt i gcomhoibriú
riaracháin leis an údarás inniúil i Stát iomchuí
de réir Airteagail 8(2) agus 56(1) agus (2)
den Treoir maidir le hAitheantas
Frithpháirteach.”.

(4) Cúlghairtear Rialacháin 2007.
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(5) San alt seo, ciallaíonn “Rialacháin 2007” Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (An tAcht um Chleachtadh Tréidliachta,
2005) (Cáilíochtaí sa Tréidliacht), 2007 (I.R. Uimh. 745 de 2007).

9.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 2(1)—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar “Aire”:

“ciallaíonn ‘Aire’ an tAire Talmhaíochta, Bia agus
Mara;”,

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “feidhmeanna”:

“ciallaíonn ‘clárú teoranta’—

(a) i ndáil le cleachtóir tréidliachta, clárú faoi
alt 44, agus

(b) i ndáil le haltra tréidliachta, clárú faoi alt
96B;”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 25(2):

“(2) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1), 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 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó
uirthi.”,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 27(3):

“(3) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1), beidh sé nó sí
ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil d’aicme A a chur air nó uirthi.”,

(d) in alt 34(4)—

(i) i mír (a), trí “fo-ailt (2), (4) agus (6) d’alt 43” a chur
in ionad “fo-ailt (1) agus (5) d’alt 43”, agus

(ii) i mír (b), trí “alt 43(9)” a chur in ionad “alt 43(7)”,

(e) in alt 34(5)(c), trí “alt 43(9), nó más cuí faoi alt 44,” a chur
in ionad “alt 43(7)”,

(f) in alt 44—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (1):

“(1A) Féadfar duine a chlárú faoi fho-alt (1) go
ceann cibé tréimhse a chinnfidh an Chomhairle.”,

agus
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(ii) i bhfo-alt (2), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (f):

“(f) nach bhfuil toirmiscthe, ná curtha ar
fionraí, ó thréidliacht a chleachtadh faoi
Chuid 7 ná faoi fhorálacha atá ar comhréir
leis na forálacha sin atá sa Chuid sin agus
a bhfuil feidhm acu i stát eile—

(i) mar gheall ar chiontú i gcion, nó

(ii) mar gheall ar mhí-iompar
tromchúiseach,

i dtaca le dualgais ghairmiúla a chomhall
mar chleachtóir tréidliachta.”,

(g) in alt 54—

(i) i bhfo-alt (1), trí “54A,” a chur isteach i ndiaidh
“ailt”, agus

(ii) i bhfo-alt (3), trí “ailt 54A agus” a chur in ionad “alt”,

(h) in alt 57(1), tríd an méid seo a leanas a chur isteach ag tús
an fho-ailt sin:

“Faoi réir alt 54A,”,

(i) in alt 59(3), trí “54A nó” a chur isteach i ndiaidh “alt”,

(j) in alt 60(1)—

(i) trí “54A,” a chur isteach i ndiaidh “54,”, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) 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,”,

(k) in alt 76—

(i) i bhfo-alt (1), trí “nó altranas tréidliachta” a chur
isteach i ndiaidh “tréidliacht”,

(ii) i míreanna (a) agus (b) d’fho-alt (8), trí “4 mhí” a
chur in ionad “2 mhí”,

(iii) i bhfo-alt (9), trí “4 mhí, agus” a chur in ionad “2
mhí”, agus

(iv) i bhfo-alt (10), tríd an méid seo a leanas a chur in
ionad an mhínithe ar “mí-iompar gairmiúil”:

“ciallaíonn ‘mí-iompar gairmiúil’, i ndáil le duine
cláraithe, aon ghníomh, neamhghníomh nó pátrún
iompair—

(a) a bhaineann le cleachtadh na tréidliachta
nó an altranais tréidliachta agus is ionann
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agus mainneachtain thromchúiseach sa
chaighdeán a bhféadfaí le réasún a bheith
ag súil leis ó dhuine cláraithe,

(b) atá oilbhéimeach nó aithiseach ó thaobh
gairme (d’ainneoin, dá ndéanfadh
comhalta de ghairm eile an gníomh nó an
neamhghníomh céanna, nó gníomh nó
neamhghníomh dá shamhail, nó dá
ndéanfadh sé nó sí de réir an phatrúin
iompair chéanna, nó de réir patrúin
iompair dá shamhail, nach mí-iompar
gairmiúil a bheadh ann i leith na gairme
sin), nó

(c) a bhfuil calaois nó mímhacántacht ag baint
leis de chineál nó de mhéid a fhearann ar
sheoladh gairme duine chláraithe;”,

(l) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 78(8)(b):

“(b) Faoi réir fho-alt (9), aon duine a sháraíonn mír
(a) beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear,
ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
d’aicme A a chur air nó uirthi.”,

(m) in alt 78(10), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (b):

“(b) San fho-alt seo, tá le ‘faoi chúram duine
chláraithe’ an bhrí chéanna atá leis i Rialachán
43 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Leigheasanna Ainmhithe) (Uimh. 2), 2007
(I.R. Uimh. 786 de 2007).”,

(n) in alt 81(2), trí “fo-ailt (2) go (4) agus (6)” a chur in ionad
“fo-ailt (2) go (6)”,

(o) in alt 91—

(i) i bhfo-alt (2)(a)—

(I) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
fhomhír (ii):

“(ii) ainéistéise ghinearálta a ionduchtú, a
chothabháil agus a fhoirceannadh, lena n-
áirítear ionsá tiúibe iontraicéach a
dhéanamh,”,

(II) i bhfomhír (iv), trí “a hóga a bhreith;” a chur in
ionad “a hóga a bhreith,”, agus

(III) trí fhomhír (v) a scriosadh,

(ii) i bhfo-alt (2)(b), tríd an méid seo a leanas a chur in
ionad fhomhír (i):

“(i) cógas a fhriotháil go heintreach, go
hinchnámhach, nó go hinfhéitheach,”,
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agus

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

“(3) I míreanna (a)(iii) agus (b)(iv) d’fho-alt (2),
baineann ‘mion’ le beart nó máinliacht nach
ngabhann dul isteach faoin gcraiceann, faoi sheicin
mhúcasach ná sa choirne leis nó léi.”.

(p) in alt 95(2), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (e):

“(e) nach bhfuil toirmiscthe, ná curtha ar fionraí ó
altranas tréidliachta a chleachtadh faoi Chuid
7 ná faoi fhorálacha atá ar comhréir leis na
forálacha sin atá sa Chuid sin agus a bhfuil
feidhm acu i stát eile—

(i) mar gheall ar chiontú i gcion, nó

(ii) mar gheall ar mhí-iompar tromchúiseach,

i dtaca le dualgais ghairmiúla a chomhall mar
altra tréidliachta.”,

(q) in alt 97—

(i) i ngach ceann d’fho-ailt (1) agus (2), trí “54A,” a chur
isteach i ndiaidh “ailt”, agus

(ii) i bhfo-alt (4), trí “ailt 54A agus 55” a chur in ionad
“alt 55”, agus

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

“(a) 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.”,

(r) in alt 105, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “faoi chúram chleachtóra chláraithe”:

“tá le ‘faoi chúram chleachtóra chláraithe’ an bhrí chéanna
atá leis i Rialachán 43 de Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Leigheasanna Ainmhithe) (Uimh. 2), 2007 (I.R.
Uimh. 786 de 2007);”,

(s) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 117:

“Cuid 9 a
bheith gan
feidhm maidir
le daoine
cláraithe a
bheidh ag
gníomhú thar
ceann an Stáit,
etc.

117A.—Ní bheidh feidhm ag an gCuid
seo maidir le duine cláraithe a mhéid atá
an duine cláraithe, de thuras na huaire, ag
gníomhú mar oifigeach nó mar fhostaí de
chuid Aire den Rialtas, údaráis áitiúil nó
comhlachta arna bhunú le reacht nó faoi
reacht (seachas cuideachta arna bunú faoi
Achtanna na gCuideachtaí), nó faoi
chonradh leis nó léi, nó thairis sin le húdarú
uaidh nó uaithi.”,
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(t) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 123(1):

“(1) Aon duine a dhéanfaidh cion faoi alt 106, 112, 118,
119 nó 122 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.”,

(u) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 131:

“Pionóis mar
gheall ar
chionta faoi
Chuid 10.

131.—Aon duine a dhéanfaidh cion faoi
alt 128 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.”,

(v) in alt 134(2), trí “Achtanna na gCuideachtaí” a chur in
ionad “Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 2003”,

agus

(w) i Sceideal 2—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (c)
de mhír 13:

“(c) i gcás go mbaineann an folúntas le duine a
ceapadh de bhua mhír (h) nó (i) d’alt 16
(1), ceapfaidh an tAire duine arna
ainmniú nó arna hainmniú ag an
gComhairle, ar duine é nó í a bheadh
cáilithe faoin Acht seo chun a thofa nó a
tofa chun an folúntas sin a líonadh.”,

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír 18:

“18.—Is é is córam do chruinniú den Chomhairle—

(a) i gcás nach mbeidh folúntas ina comhaltas,
8 gcomhalta,

(b) i gcás nach mbeidh líon is mó na 2 fholúntas
ina comhaltas, 7 gcomhalta, agus

(c) i gcás go mbeidh líon is mó ná 2 fholúntas
ina comhaltas, cibé líon comhaltaí a
ordóidh an tAire.”.

10.—Féadfar an tAcht um Chleachtadh Tréidliachta (Leasú), 2012
a ghairm den Acht seo.
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