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ACHT DO LEASÚ NA bhFORÁLACHA DEN ACHT UM
CHIONTAÍ IN AGHAIDH AN STÁIT, 1939, DEN ACHT
UM MÍ-ÚSÁID DRUGAÍ, 1977 AGUS DEN ACHT UM
CHEARTAS COIRIÚIL (GÁINNEÁIL AR DHRUGAÍ),
1996 A BHAINEANN LE BARÁNTAIS CHUARDAIGH A
EISIÚINT; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH
NITHE GAOLMHARA.

[24 Iúil 2012]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—Leasaítear an tAcht um Chiontaí in Aghaidh an Stáit, 1939
tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 29:

“Barántais
chuardaigh a
bhaineann le
cionta faoin
Acht seo a
dhéanamh, etc.

29.—(1) San alt seo, ciallaíonn ‘cion lena
mbaineann an t-alt seo’—

(a) cion faoin Acht seo,

(b) cion faoin Acht um an Dlí Coiriúil,
1976,

(c) cion atá, de thuras na huaire, ina chion
sceidealta chun críocha Chuid V den
Acht seo,

(d) tréas, nó

(e) cion ar iarracht nó comhcheilg nó gríosú
é cion dá dtagraítear i mír (a), (b) nó
(d) a dhéanamh.

(2) Más deimhin le breitheamh den Chúirt
Dúiche trí fhaisnéis faoi mhionn ó chomhalta den
Gharda Síochána nach ísle céim ná sáirsint go
bhfuil forais réasúnacha drochamhrais ann go
bhfuil fianaise ar dhéanamh ciona, nó fianaise a
bhaineann le déanamh ciona, lena mbaineann an
t-alt seo, le fáil in aon áit, féadfaidh an breitheamh
barántas a eisiúint chun cuardach a dhéanamh ar
an áit sin agus ar aon daoine a gheofar san áit sin.
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(Barántais Chuardaigh), 2012.

(3) Faoi réir fho-ailt (4) agus (5), más deimhin
le comhalta den Gharda Síochána nach ísle céim
ná ceannfort go bhfuil forais réasúnacha
drochamhrais ann go bhfuil fianaise ar dhéanamh
ciona, nó fianaise a bhaineann le déanamh ciona,
lena mbaineann an t-alt seo, le fáil in aon áit,
féadfaidh an comhalta barántas a eisiúint chuig
comhalta den Gharda Síochána nach ísle céim ná
sáirsint chun cuardach a dhéanamh ar an áit sin
agus ar aon daoine a gheofar san áit sin.

(4) Ní dhéanfaidh comhalta den Gharda
Síochána nach ísle céim ná ceannfort barántas
cuardaigh a eisiúint faoin alt seo mura deimhin leis
nó léi—

(a) gur gá an barántas cuardaigh chun
imscrúdú cuí a dhéanamh ar chion lena
mbaineann an t-alt seo, agus

(b) go bhfágfaí, mar gheall ar imthosca
práinne as a dtagann an gá leis an
mbarántas cuardaigh a eisiúint
láithreach, nárbh indéanta iarratas a
dhéanamh chuig breitheamh den
Chúirt Dúiche faoin alt seo ar eisiúint
an bharántais.

(5) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána
nach ísle céim ná ceannfort barántas cuardaigh a
eisiúint faoin alt seo sa chás amháin go bhfuil sé
nó sí neamhspleách ar imscrúdú an chiona a n-
iarrtar an barántas cuardaigh i ndáil leis.

(6) Maidir le barántas cuardaigh faoin alt seo,
beidh sé sainráite ann, agus oibreoidh sé, chun a
údarú don chomhalta den Gharda Síochána a
ainmnítear sa bharántas, in éineacht le cibé
comhaltaí den Gharda Síochána nó d’Óglaigh na
hÉireann is dóigh leis an gcomhalta is gá—

(a) dul isteach san áit atá ainmnithe sa
bharántas, aon tráth nó tráthanna
laistigh de sheachtain amháin ó dháta
eisiúna an bharántais, ar an mbarántas
nó cóip de a thabhairt ar aird má
iarrtar amhlaidh, agus trí fhorneart
réasúnach a úsáid más gá,

(b) cuardach a dhéanamh ar an áit sin agus
ar aon daoine a gheofar san áit sin,
agus

(c) aon rud a gheofar san áit sin, nó aon rud
a gheofar i seilbh duine atá i láthair san
áit sin tráth an chuardaigh, a
urghabháil, ar rud é a gcreideann an
comhalta sin le réasún ina leith gur
fianaise é ar dhéanamh ciona, nó
fianaise a bhaineann le déanamh ciona,
lena mbaineann an t-alt seo.
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(7) D’ainneoin fho-alt (6), scoirfidh barántas
cuardaigh arna eisiúint ag comhalta den Gharda
Síochána nach ísle céim ná ceannfort faoin alt seo
d’éifeacht a bheith leis tar éis tréimhse 48 n-uaire
an chloig a bheith caite ón tráth a eisíodh an
barántas.

(8) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána
nó d’Óglaigh na hÉireann atá ag gníomhú faoi
údarás barántais cuardaigh faoin alt seo—

(a) a cheangal ar aon duine atá i láthair san
áit a bhfuil an cuardach á dhéanamh a
ainm agus a sheoladh, nó a hainm agus
a seoladh, a thabhairt don chomhalta,
agus

(b) aon duine a ghabháil gan bharántas, ar
duine é nó í—

(i) a chuireann bac, nó a fhéachann le
bac a chur, ar an gcomhalta, le
linn dó nó di a dhualgais nó a
dualgais a chomhall,

(ii) a mhainníonn ceanglas faoi mhír
(a) a chomhlíonadh, nó

(iii) a thugann ainm nó seoladh a bhfuil
cúis réasúnach ag an gcomhalta
chun a chreidiúint go bhfuil sé
bréagach nó míthreorach.

(9) Aon duine a chuireann bac, nó a fhéachann
le bac a chur, ar chomhalta den Gharda Síochána
nó d’Óglaigh na hÉireann atá ag gníomhú faoi
údarás barántais cuardaigh faoin alt seo, a
mhainníonn ceanglas faoi fho-alt (8)(a) a
chomhlíonadh nó a thugann ainm nó seoladh atá
bréagach nó míthreorach don chomhalta, 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 12 mhí,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(10) Maidir leis an gcumhacht chun barántas
cuardaigh a eisiúint faoin alt seo, is cumhacht í gan
dochar d’aon chumhacht eile a thugtar le reacht
chun barántas a eisiúint chun cuardach a
dhéanamh ar aon áit nó duine.

(11) Maidir le comhalta den Gharda Síochána
nach ísle céim ná ceannfort a eisíonn barántas
cuardaigh faoin alt seo, déanfaidh sé nó sí, an tráth
a eisítear an barántas nó a luaithe is indéanta le
réasún ina dhiaidh sin, na forais ar ar eisíodh an
barántas a thaifeadadh i scríbhinn, lena n-áirítear
conas a deimhníodh na nithe dá dtagraítear i bhfo-
alt (4) dó nó di.

(12) San alt seo—
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ciallaíonn ‘neamhspleách ar’, i ndáil le cion a
imscrúdú, gan a bheith i bhfeighil an imscrúdaithe
sin ná páirteach ann;

folaíonn ‘áit’—

(a) teaghais nó cuid di,

(b) foirgneamh nó cuid de,

(c) feithicil, cibé acu is feithicil
inneallghluaiste í nó nach ea,

(d) soitheach, cibé acu is soitheach farraige
é nó nach ea,

(e) aerárthach, cibé acu inoibrithe nó
neamh-inoibrithe, agus

(f) sciorrárthach.”.

2.—Leasaítear alt 26(1) den Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977 trí
“faoi réir fhorálacha fho-ailt (2) agus (2A) d’alt 8 den Acht um
Cheartas Coiriúil (Gáinneáil ar Dhrugaí), 1996” a chur in ionad “faoi
réir fhorálacha fho-alt (2) d’alt 8 den Acht um Cheartas Coiriúil
(Gáinneáil ar Dhrugaí), 1996”.

3.—(1) Leasaítear alt 8 den Acht um Cheartas Coiriúil (Gáinneáil
ar Dhrugaí), 1996 trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (2):

“(2A) (a) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána nach ísle
céim ná ceannfort barántas cuardaigh a eisiúint faoin
alt sin 26 sa chás amháin go bhfuil sé nó sí
neamhspleách ar imscrúdú an chiona a n-iarrtar an
barántas cuardaigh i ndáil leis.

(b) San fho-alt seo, ciallaíonn ‘neamhspleách ar’, i ndáil
le cion a imscrúdú, gan a bheith i bhfeighil an
imscrúdaithe sin ná páirteach ann.

(2B) Maidir le comhalta den Gharda Síochána nach ísle céim
ná ceannfort a eisíonn barántas cuardaigh faoin alt sin 26,
déanfaidh sé nó sí, an tráth a eisítear an barántas nó a luaithe is
indéanta le réasún ina dhiaidh sin, na forais ar ar eisíodh an
barántas a thaifeadadh i scríbhinn, lena n-áirítear conas a
deimhníodh na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (2) dó nó di.”.

(2) Ní bheidh feidhm ag na leasuithe ar alt 8 den Acht um
Cheartas Coiriúil (Gáinneáil ar Dhrugaí), 1996 a dhéantar le fo-alt
(1) ach amháin maidir le barántas cuardaigh a eisítear faoi alt 26 den
Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977 ar thosach feidhme an ailt seo nó
dá éis.

4.—(1) Féadfar an tAcht um Cheartas Coiriúil (Barántais
Chuardaigh), 2012 a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh an lá tar éis lá a rite.


