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————————

Uimhir 19 de 2013

————————

AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 2013
[An tiontú oifigiúil]

————————

Acht do leasú an Achta um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú
Sceimhlitheoireachta), 2010, do dhéanamh socrú maidir le seirbhísí cumarsáide soghluaiste
a scor i gcás gur gá sin d’fhonn bagairtí tromaí a chosc, agus do dhéanamh socrú i dtaobh
nithe gaolmhara.

[12 Meitheamh 2013]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal, comhlua agus tosach feidhme

1. (1) Féadfar an tAcht um Cheartas Coiriúil, 2013 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú
Sceimhlitheoireachta), 2010 agus 2013 a ghairm den Acht um Cheartas Coiriúil
(Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta), 2010 agus de Chuid 2 le
chéile.

(3) Tiocfaidh Cuid 2 i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire Dlí agus Cirt
agus Comhionannais le hordú nó le horduithe, i gcoitinne nó faoi threoir aon chríoch
nó foráil áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch
éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.

CUID 2

Leasú ar an Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú
Sceimhlitheoireachta), 2010

Míniú (Cuid 2)

2. Sa Chuid seo, ciallaíonn “Acht 2010” an tAcht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid
agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta), 2010.
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[Uimh. 19.] [2013.]An tAcht um Cheartas Coiriúil, 2013.

Leasú ar alt 17 d’Acht 2010

3. Leasaítear alt 17 d’Acht 2010 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) Maidir le hiarratas ar ordú faoi fho-alt (2)—

(a) déanfar é ex parte agus éistfear é ar shlí seachas go poiblí, agus

(b) déanfar é chun breitheamh den Chúirt Dúiche a bheidh sannta don dúiche
ina mbeartaítear an t-ordú a sheirbheáil.”.

Leasú ar alt 24 d’Acht 2010

4. Leasaítear alt 24(1) d’Acht 2010 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar “idirbheart ócáideach”:

“ciallaíonn ‘idirbheart ócáideach’, i ndáil le custaiméir de chuid duine
ainmnithe i gcás nach bhfuil gaolmhaireacht ghnó ag an duine ainmnithe leis
an gcustaiméir, idirbheart aonair, nó sraith idirbheart atá, nó a dhealraíonn
a bheith, nasctha le chéile, agus—

(a) i gcás inar duine dá dtagraítear in alt 25(1)(h) an duine ainmnithe
lena mbaineann, maidir leis an méid airgid nó an luach airgid lena
mbaineann—

(i) a d’íoc an custaiméir leis an duine ainmnithe, nó

(ii) a d’íoc an duine ainmnithe leis an gcustaiméir,

nach lú é sa chomhiomlán ná €2,000,

(b) i gcás inarb é atá san idirbheart lena mbaineann aistriú cistí (de réir
bhrí Rialachán (CE) Uimh. 1781/20061), nach lú sa chomhiomlán
an méid airgid atá le haistriú ná €1,000, agus

(c) i gcás seachas cás dá dtagraítear i míreanna (a) nó (b), nach lú an
méid nó comhiomlán na méideanna lena mbaineann ná €15,000;”.

Leasú ar alt 25 d’Acht 2010

5. Leasaítear alt 25 d’Acht 2010—

(a) i bhfo-alt (1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (d):

“(d) faoi réir fho-alt (1A), cleachtóir dlí neamhspleách iomchuí,”,

agus

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

“(1A) Ní duine ainmnithe cleachtóir dlí neamhspleách iomchuí ach amháin
maidir leis na seirbhísí a shonraítear sa mhíniú ar ‘cleachtóir dlí
neamhspleách iomchuí’ in alt 24(1) a thabhairt.”.

1IO L 345, 8.12.2006, lch.1



[2013.] [Uimh. 19.]An tAcht um Cheartas Coiriúil, 2013.

Leasú ar alt 33 d’Acht 2010

6. Leasaítear alt 33(1) d’Acht 2010 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (c):

“(c) sula ndéanfaidh sé nó sí aon seirbhís don chustaiméir, más rud é, ag féachaint
do na himthosca, lena n-áirítear—

(i) an custaiméir, nó an cineál custaiméara, lena mbaineann,

(ii) cineál aon ghaolmhaireachta gnó atá ag an duine leis an gcustaiméir,

(iii) an cineál seirbhíse nó cineál aon idirbhirt nó táirge a bhfuil an tseirbhís
á lorg ina leith,

(iv) an chríoch (nó míniú an chustaiméara maidir leis an gcríoch) atá leis an
tseirbhís nó an chríoch atá le haon idirbheart nó táirge a bhfuil an
tseirbhís á lorg ina leith,

(v) luach aon idirbhirt nó táirge a bhfuil an tseirbhís á lorg ina leith,

(vi) foinse (nó míniú an chustaiméara maidir le foinse) na gcistí le haghaidh
aon idirbheart nó táirge den sórt sin,

go bhfuil forais réasúnacha ag an duine chun drochamhras a bheith air nó
uirthi go bhfuil baint ag an gcustaiméir le sciúradh airgid nó le maoiniú
sceimhlitheoireachta, nó gurb í sin an chríoch atá leis an tseirbhís, leis an
idirbheart nó leis an táirge atá á lorg ag an gcustaiméir, nó”.

Leasú ar alt 34 d’Acht 2010

7. Leasaítear alt 34 d’Acht 2010 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Ní cheanglaítear ar dhuine ainmnithe na bearta a shonraítear in alt 33(2) a chur
chun feidhme más rud é, tar éis don duine ainmnithe cibé bearta a dhéanamh is
gá chun a shuíomh an custaiméir sonraithe an custaiméir nó an táirge sonraithe
an táirge, gur deimhin leis nó léi—

(a) gur custaiméir sonraithe an custaiméir, nó

(b) gur táirge sonraithe an táirge.”.

Leasú ar alt 36 d’Acht 2010

8. Leasaítear alt 36 d’Acht 2010 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Ní cheanglaítear ar dhuine ainmnithe na bearta a shonraítear in alt 35(1) a chur
chun feidhme más rud é, tar éis don duine ainmnithe cibé bearta a dhéanamh is
gá chun a shuíomh an custaiméir sonraithe an custaiméir nó an táirge sonraithe
an táirge, gur deimhin leis nó léi—

(a) gur custaiméir sonraithe an custaiméir, nó

(b) gur táirge sonraithe an táirge.”.
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[Uimh. 19.] [2013.]An tAcht um Cheartas Coiriúil, 2013.

Leasú ar alt 37 d’Acht 2010

9. Leasaítear alt 37 d’Acht 2010—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) Más eol do dhuine ainmnithe nó má tá forais réasúnacha aige nó aici lena
chreidiúint, maidir le custaiméir a bhfuil cónaí air nó uirthi in áit lasmuigh
den Stát, gur duine atá faoi riteacht pholaitiúil nó duine de neasteaghlach
duine atá faoi riteacht pholaitiúil é nó í nó gur dlúthchomhlach le duine
atá faoi riteacht pholaitiúil é nó í, nó go bhfuil sé nó sí tagtha chun bheith
ina dhuine nó ina duine den sórt sin, déanfaidh an duine ainmnithe—

(a) a chinntiú go bhfaighfear ceadú ó bhainistíocht shinsearach an duine
ainmnithe sula mbunófar gaolmhaireacht ghnó leis an gcustaiméir nó
sula leanfar de ghaolmhaireacht ghnó a bheith ag an duine ainmnithe
leis an gcustaiméir,

(b) an fhoinse rachmais agus cistí a chinneadh do na hidirbhearta seo a
leanas—

(i) idirbhearta is ábhar d’aon ghaolmhaireacht ghnó leis an gcustaiméir
agus a dhéantar leis an gcustaiméir nó a lorgaítear seirbhís ina
leith, nó

(ii) aon idirbheart ócáideach a dhéanann an duine ainmnithe leis an
gcustaiméir, don chustaiméir nó thar ceann an chustaiméara nó a
gcabhraíonn an duine ainmnithe leis an gcustaiméir é a dhéanamh,

agus

(c) cibé bearta breise a chur chun feidhme i gcúrsa faireachán a dhéanamh
ar an ngaolmhaireacht ghnó leis an gcustaiméir de réir alt 35(3) (lena
n-áirítear faireachán a dhéanamh ar an bhfoinse rachmais agus cistí), is
dóigh leis an duine ainmnithe is gá de bharr an bhaoil go bhfuil sciúradh
airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta á dhéanamh.”,

agus

(b) i bhfo-alt (6)—

(i) trí “nó go bhfuil sé nó sí tagtha chun bheith ina dhuine nó ina duine den
sórt sin,” a chur isteach i ndiaidh “le duine atá faoi riteacht pholaitiúil é nó
í,” agus

(ii) trí “i bhfo-alt (4)(a), (b) agus (c)” a chur in ionad “i bhfo-alt (4)(a) agus (b)”.

Leasú ar alt 39 d’Acht 2010

10. Leasaítear Acht 2010 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 39:



[2013.] [Uimh. 19.]An tAcht um Cheartas Coiriúil, 2013.

“Dícheall cuí feabhsaithe i gcásanna ina bhfuil baol méadaithe ann

39. I gcás go bhfuil forais réasúnacha ag duine ainmnithe chun a chreidiúint maidir
leis na himthosca a bhaineann le custaiméir, le húinéir tairbhiúil, le seirbhís, le
táirge nó le hidirbheart, go bhféadfadh go dtiocfadh astu baol méadaithe go
ndéanfaí airgead a sciúradh nó sceimhlitheoireacht a mhaoiniú, cuirfidh an duine
ainmnithe bearta breise chun feidhme, anuas ar na bearta sin atá sonraithe sa
Chaibidil seo, i ndáil leis an gcustaiméir nó leis an úinéir tairbhiúil sin.”.

Leasú ar alt 54 d’Acht 2010

11. Leasaítear alt 54(3) d’Acht 2010—

(a) i mír (a), trí “a ghrinnscrúdú,” a chur in ionad “a ghrinnscrúdú, agus”,

(b) i mír (b), trí “maoinithe sceimhlitheoireachta,” a chur in ionad “maoinithe
sceimhlitheoireachta.”, agus

(c) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(c) bearta a bheidh le déanamh chun doiciméid agus faisnéis i ndáil le
custaiméirí an duine ainmnithe sin a choimeád cothrom le dáta,

(d) bearta breise a bheidh le déanamh de réir alt 39 agus na himthosca ina
mbeidh na bearta sin le déanamh, agus

(e) bearta a bheidh le déanamh chun go gcoiscfear an baol go ndéanfar
airgead a sciúradh nó sceimhlitheoireacht a mhaoiniú, is baol a
d’fhéadfadh eascairt as forbairtí teicneolaíochta lena n-áirítear úsáid
táirgí nua agus cleachtas nua agus as an tslí ar a seachadtar seirbhísí a
bhaineann le forbairtí den sórt sin.”.

Leasú ar alt 55 d’Acht 2010

12. Leasaítear alt 55 d’Acht 2010—

(a) i bhfo-alt (4), trí “a choinneáil ar feadh tréimhse” a chur in ionad “a choinneáil,
in oifig nó áitreabh eile sa Stát, ar feadh tréimhse”, agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (7):

“(7A) Maidir leis na taifid a cheanglaítear ar dhuine ainmnithe a choimeád
faoin alt seo, féadfar iad a choimeád lasmuigh den Stát ar choinníoll go
gcinnteoidh an duine ainmnithe go ndéanfar na taifid sin a thabhairt ar
aird sa Stát—

(a) do chomhalta den Gharda Síochána,

(b) d’oifigeach údaraithe arna cheapadh nó arna ceapadh faoi alt 72,

(c) d’oifigeach údaraithe iomchuí de réir bhrí alt 103, nó

(d) do dhuine a gceanglaítear ar an duine ainmnithe taifid den sórt sin
a thabhairt ar aird dó nó di i ndáil le gnó, trádáil nó gairm an
duine ainmnithe,
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[Uimh. 19.] [2013.]An tAcht um Cheartas Coiriúil, 2013.

a luaithe is indéanta tar éis na taifid lena mbaineann a iarraidh, nó i gcás go
n-eascraíonn an oibleagáid chun na taifid a thabhairt ar aird faoi ordú cúirte
arna dhéanamh faoi alt 63 den Acht um Cheartas Coiriúil,1994, laistigh den
tréimhse a bhfuil feidhm aici maidir le tabhairt ar aird den sórt sin faoin ordú
cúirte lena mbaineann.”.

Leasú ar alt 60 d’Acht 2010

13. Leasaítear alt 60(2)(b)(ii) d’Acht 2010 trí “trí oifigigh agus comhaltaí” a chur in ionad
“trí oifigigh, comhaltaí nó fostaithe”.

Leasú ar alt 71 d’Acht 2010

14. Leasaítear Acht 2010 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 71:

“Ordacháin chun oibleagáidí faoin gCuid seo a chomhlíonadh

71. (1) Féadfaidh údarás inniúil Stáit, le fógra i scríbhinn, a ordú do dhuine ainmnithe
nó d’aicme daoine ainmnithe arb é an t-údarás an t-údarás inniúil ina leith—

(a) scor d’iompar sonraithe, nó staonadh ó iompar den sórt sin, arb éard é,
nó arbh é dá ndéanfaí é, i dtuairim an údaráis lena mbaineann, sárú ar
aon fhoráil shonraithe den Chuid seo, nó

(b) gníomhartha sonracha a dhéanamh nó próisis shonracha nó nósanna
imeachta sonracha a bhunú is gá le réasún i dtuairim an údaráis chun
aon fhoráil shonraithe den Chuid seo a chomhlíonadh.

(2) Sonróidh an t-údarás inniúil Stáit in aon ordachán den sórt sin tréimhse
réasúnach ama ar laistigh di a cheanglaítear ar an duine dar tugadh é an
t-ordachán a chomhlíonadh.

(3) Má mhainníonn duine ainmnithe ar eisíodh ordachán chuige nó chuici faoi fho-
alt (1) an t-ordachán a chomhlíonadh agus má fhaightear é nó í ciontach dá éis
sin i gcion—

(a) arb éard é an t-iompar a sonraíodh san ordachán a tugadh faoi fho-alt
(1)(a), nó

(b) ar cion é nach ndéanfaí dá gcomhlíonfaí an t-ordachán faoi fho-alt (1)(b),

féadfaidh an chúirt an mhainneachtain an t-ordachán a chomhlíonadh a chur i
gcuntas mar thromú ar an gcion le linn aon phianbhreith a bheidh le forchur ar
an duine mar gheall ar an gcion a chinneadh.”.

Leasú ar alt 84 d’Acht 2010

15. Leasaítear alt 84 d’Acht 2010—

(a) tríd an alt a athuimhriú mar fho-alt (1),

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i bhfo-alt (1), i ndiaidh an mhínithe ar
“príomhoifigeach”:
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“tá le ‘fochuideachta’ an bhrí a shanntar dó le halt 155 d’Acht na
gCuideachtaí, 1963;”,

agus

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

“(2) (a) Faoi réir mhír (b), sa Chaibidil seo, i gcás inar fochuideachta de chuid
foras creidmheasa nó foras airgeadais an t-iarratasóir nó an sealbhóir ar
údarú, forléireofar tagairt don Aire mar thagairt do Bhanc Ceannais
na hÉireann.

(b) Níl feidhm ag mír (a) maidir leis na hailt seo a leanas—

(i) alt 88(5),

(ii) ailt 89(5)(b)(ii), 90(3)(b)(ii), 93(6)(b)(ii), 97(6)(b)(ii), 98(2)(b)(ii)
agus 100(2) a mhéid a bhaineann na forálacha sin leis an Aire do
shonrú foirme,

(iii) alt 94(3),

(iv) alt 101,

(v) alt 104(8),

(vi) alt 106(7).”.

Leasuithe ilghnéitheacha ar Acht 2010

16. Leasaítear Acht 2010—

(a) in alt 98, trí “na cúiseanna atá” a chur in ionad “na cúiseanna atá ag an Aire” i
bhfo-alt (2)(a),

(b) in alt 103(1), trí “chun cabhrú le” a chur in ionad “chun cabhrú leis nó léi le linn
dó nó di”, agus

(c) in alt 104—

(i) i bhfo-alt (3), trí “in oifig sa Stát” a chur in ionad “in oifig de chuid na
Roinne”, agus

(ii) i bhfo-alt (4), trí “le linn gnáthuaireanta gnó” a chur in ionad “le linn
ghnáthuaireanta gnó na Roinne”.

Leasú ar alt 104 d’Acht 2010

17. Leasaítear alt 104 d’Acht 2010 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

“(5) Féadfaidh an tAire clár a fhoilsiú i bhfoirm scríofa, i bhfoirm leictreonach
nó i bhfoirm eile agus beidh duine den phobal i dteideal cóip de chlár
nó cóip de thaifead i gclár a fháil ar cibé muirir chóipeála réasúnacha a
fhorordófar (más ann) a íoc.”.
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[Uimh. 19.] [2013.]An tAcht um Cheartas Coiriúil, 2013.

Leasú ar alt 109 d’Acht 2010

18. Leasaítear alt 109 d’Acht 2010 trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (6):

“(7) Féadfaidh an tAire an clár a fhoilsiú i bhfoirm scríofa, i bhfoirm
leictreonach nó i bhfoirm eile agus beidh duine den phobal i dteideal cóip
den chlár nó cóip de thaifead sa chlár a fháil ar cibé muirir chóipeála
réasúnacha a fhorordófar (más ann) a íoc.

(8) Maidir leis na sonraí a bheidh taifeadta sa chlár de bhun an ailt seo i ndáil
le duine is duine ainmnithe de bhun alt 25(1)(h), féadfar iad a bhaint den
chlár i gcás go scoireann an duine sin de bheith ina dhuine ainmnithe nó
ina duine ainmnithe de bhun na forála sin.”.

CUID 3

Seirbhís Cumarsáide Soghluaiste a Scor mar Fhreagra ar Bhagairt Thromaí

Mínithe (Cuid 3)

19. Sa Chuid seo—

folaíonn “gníomhachtaigh”, i ndáil le feiste phléascach nó feiste mharfach eile,
scaoileadh agus madhmadh;

ciallaíonn “údarú” údarú arna thabhairt faoi alt 22;

ciallaíonn “scor” gnóthas do scor, i gcomhlíonadh ordacháin, de sheirbhís cumarsáide
soghluaiste a sholáthar laistigh de limistéar geografach áirithe;

ciallaíonn “tréimhse scoir” an tréimhse, dá dtagraítear in alt 24(3)(c), ar lena linn a
ordaítear do ghnóthas, faoi ordachán, scor de sheirbhís cumarsáide soghluaiste a
sholáthar;

ciallaíonn “ordachán” ordachán arna eisiúint faoi alt 24;

tá le “seirbhís cumarsáide leictreonaí” an bhrí chéanna atá leis in alt 2 den Acht um
Rialáil Cumarsáide, 2002;

tá le “feiste phléascach nó feiste mharfach eile” an bhrí chéanna atá leis in alt 10(9)
den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta), 2005;

ciallaíonn “limistéar geografach” limistéar geografach a chlúdaíonn an Stát go léir nó
cuid de;

ciallaíonn “Aire” an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais;

ciallaíonn “seirbhís cumarsáide soghluaiste” seirbhís cumarsáide leictreonaí atá ar fáil
don phobal agus a sholáthraíonn gnóthas go hiomlán nó go formhór trí líonra
trastíre soghluaiste;

ciallaíonn “bagairt thromaí” gar-bhagairt—
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(a) go ngníomhachtófar feiste phléascach nó feiste mharfach eile trí úsáid a
bhaint as seirbhís cumarsáide soghluaiste a sholáthraíonn gnóthas sa Stát,
agus

(b) maidir le gníomhachtú na feiste pléascaí nó na feiste marfaí eile sin, gur
dóigh dó—

(i) bás duine a thabhairt,

(ii) díobháil mhór choirp a dhéanamh do dhuine, nó

(iii) damáiste substaintiúil a dhéanamh do mhaoin;

ciallaíonn “gnóthas” duine atá de thuras na huaire údaraithe nó ceadúnaithe sa Stát
chun seirbhís cumarsáide soghluaiste a sholáthar;

ciallaíonn “úsáideoir” duine a úsáideann seirbhís cumarsáide soghluaiste, chun críocha
príobháideacha nó gnó, cibé acu a rinne nó nach ndearna sé nó sí suibscríobh le
haghaidh na seirbhíse sin.

Na dálaí inar cóir údarú a thabhairt

20. (1) Féadfaidh an tAire údarú a thabhairt i gcás, agus sa chás sin amháin—

(a) go mbeidh iarratas faighte aige nó aici faoi alt 21, agus

(b) gur deimhin leis nó léi gur comhlíonadh na coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-
alt (2).

(2) Is iad na coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b):

(a) go bhfuil forais réasúnacha ann chun a chreidiúint gurb ann do bhagairt thromaí;

(b) go bhfuil ionchas réasúnach ann go mbeadh sé ina chúnamh ábhartha chun an
bhagairt sin a sheachaint seirbhís cumarsáide soghluaiste a scor laistigh de
limistéar geografach;

(c) ag féachaint do na himthosca go léir, lena n-áirítear a thábhachtaí atá sé go
leanfaí den tseirbhís cumarsáide soghluaiste a chur ar fáil sa limistéar geografach
lena mbaineann agus an éifeacht a bheadh ag scor ar úsáideoirí, go bhfuil sé
riachtanach agus i gcomhréir leis na cuspóirí a ghabhann leis údarú a thabhairt.

Iarratas ar údarú

21. (1) Maidir le hiarratas ar údarú—

(a) faoi réir fho-alt (2), is i scríbhinn a dhéanfar é agus is comhalta den Gharda
Síochána nach ísle céim ná Coimisinéir Cúnta (dá ngairtear “an t-iarratasóir” sa
Chuid seo) a dhéanfaidh é,

(b) beidh ann faisnéis leordhóthanach chun a chumasú don Aire a chinneadh an
bhfuil na coinníollacha a shonraítear in alt 20(2) comhlíonta i ndáil leis an údarú
a ndéantar iarratas air, agus
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(c) beidh ann ráiteas ón iarratasóir á rá go bhfuil forais réasúnacha aige nó aici chun
a chreidiúint gurb ann do bhagairt thromaí.

(2) (a) Féadfaidh an tAire, más deimhin leis nó léi gur cás práinne eisceachtúla an cás,
iarratas faoin alt seo a bheidh déanta ó bhéal a bhreithniú.

(b) I gcás go bhfuil feidhm ag mír (a), déanfaidh an t-iarratasóir lena mbaineann, a
luaithe is indéanta, an t-iarratas a dhaingniú i scríbhinn don Aire.

(3) Breithneoidh an tAire iarratas faoin alt seo agus déanfaidh sé nó sí aon fhiosrúcháin
a mheasfaidh sé nó sí is gá chun na críche sin.

(4) Más rud é, tar éis dó nó di iarratas faoin alt seo a bhreithniú, go ndiúltóidh an tAire
údarú a thabhairt, tabharfaidh sé nó sí fógra don iarratasóir láithreach agus sonróidh
sé nó sí na cúiseanna atá leis an diúltú sin.

(5) Maidir le fógra dá dtagraítear i bhfo-alt (4), féadfar, más dóigh leis an Aire gur cás
práinne eisceachtúla an cás, é a thabhairt ó bhéal ar choinníoll go ndéanfar an fógra
a dhaingniú i scríbhinn a luaithe is indéanta.

(6) Déanfaidh an tAire socrú chun taifead a choimeád ar aon fhógraí arna dtabhairt
faoin alt seo (agus áireofar ann na cúiseanna atá ag an Aire le diúltú d’iarratas).

(7) D’ainneoin aon achtachán eile nó aon riail dlí eile, féadfaidh an tAire, ar mhaithe
le sábháilteacht an phobail nó leasanna slándála nó leasanna riachtanacha an Stáit,
diúltú na nithe seo a leanas a nochtadh d’aon duine seachas cúirt—

(a) go bhfuil iarratas ar údarú déanta, nó aon fhaisnéis nó ráiteas atá ann,

(b) gur diúltaíodh údarú a thabhairt,

(c) fógra dá dtagraítear i bhfo-alt (4), nó

(d) údarú nó a bhfuil ann.

Údarú

22. (1) Más deimhin leis an Aire, tar éis dó nó di iarratas faoi alt 21 a bhreithniú, go bhfuil
na coinníollacha a shonraítear in alt 20(2) comhlíonta i ndáil leis an údarú is ábhar
don iarratas a thabhairt, déanfaidh sé nó sí, faoi réir an ailt seo, údarú a thabhairt
don iarratasóir.

(2) (a) Faoi réir mhír (b), is i scríbhinn a thabharfar údarú agus síneoidh an tAire é.

(b) Más dóigh leis an Aire gur cás práinne eisceachtúla an cás, féadfaidh sé nó sí
údarú a thabhairt ó bhéal ar choinníoll go ndéanfar an t-údarú a dhaingniú i
scríbhinn a luaithe is indéanta.

(c) Fanfaidh údarú i bhfeidhm go ceann tréimhse nach faide ná 24 huaire a chloig.

(d) Is tréimhse nach faide ná 6 huaire a chloig ré uasta tréimhse scoir arna sonrú
in údarú.

(e) Déanfaidh an tAire socrú chun taifead a choimeád ar aon údarú arna thabhairt
faoin alt seo, agus áireofar ann na cúiseanna atá leis an údarú sin a thabhairt.
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(3) Maidir le húdarú—

(a) luafar ann an dáta agus an tráth a thugtar é,

(b) luafar ann an tréimhse ar lena linn a fhanfaidh sé i bhfeidhm,

(c) daingneofar ann gur deimhin leis an Aire go ndearnadh na coinníollacha a
shonraítear in alt 20(2) a chomhlíonadh i ndáil leis an údarú a thabhairt,

(d) tabharfar cead ann do chomhalta den Gharda Síochána, nach ísle céim ná
ardcheannfort, aon tráth le linn don údarú a bheith i bhfeidhm, agus faoi réir alt
24, ordachán a eisiúint chuig gnóthas, agus

(e) sonrófar ann ré uasta na tréimhse scoir is ceadmhach a shonrú in ordachán arna
eisiúint de bhun an údaraithe lena mbaineann.

(4) Féadfaidh cibé téarmaí agus coinníollacha eile a bheith in údarú is dóigh leis an Aire
is gá ag féachaint do na himthosca.

Údarú a athrú nó a fhadú

23. (1) Féadfaidh an tAire, ar iarratas i scríbhinn a fháil ó chomhalta den Gharda Síochána
nach ísle céim ná Coimisinéir Cúnta, údarú a athrú nó an tréimhse ar lena linn a
fhanfaidh an t-údarú i bhfeidhm a fhadú.

(2) Beidh feidhm ag ailt 21 agus 22 maidir le hiarratas chun údarú a athrú nó a fhadú,
amhail is dá mba thagairtí d’athrú nó, de réir mar a bheidh, d’fhadú ar údarú na
tagairtí sna hailt sin d’údarú.

Ordachán

24. (1) Aon tráth le linn d’údarú a bheith i bhfeidhm, féadfaidh comhalta den Gharda
Síochána nach ísle céim ná ardcheannfort (dá ngairtear an “comhalta” sa Chuid
seo), faoi réir an ailt seo, ordachán a eisiúint chuig gnóthas más deimhin leis an
gcomhalta agus sa chás sin amháin—

(a) gurb ann i gcónaí don bhagairt thromaí arbh ar a bonn a deonaíodh an t-údarú,
agus

(b) gur lú an dóchúlacht go seachnófaí an bhagairt thromaí trí aon mhodh eile atá
ar fáil don Gharda Síochána chun an bhagairt sin a sheachaint.

(2) (a) Faoi réir mhír (b), is i scríbhinn a eiseofar ordachán agus síneoidh an comhalta é.

(b) Más dóigh leis an gcomhalta gur cás práinne eisceachtúla an cás, féadfaidh sé nó
sí ordachán a eisiúint ó bhéal ar choinníoll go ndéanfar an t-ordachán a dhaingniú
i scríbhinn a luaithe is indéanta.

(3) Faoi réir fho-alt (4), maidir le hordachán—

(a) luafar ann ainm an ghnóthais a n-eisítear chuige é,

(b) luafar ann dáta agus tráth déanta an údaraithe ar dá bhun a eisítear an
t-ordachán, agus an tréimhse ar lena linn a fhanann an t-údarú i bhfeidhm,
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(c) ordófar leis go scoirfidh an gnóthas, faoi réir alt 25(3)—

(i) de gach seirbhís cumarsáide soghluaiste a sholáthar, nó

(ii) de chineálacha sonracha seirbhísí cumarsáide soghluaiste a sholáthar,

go ceann cibé tréimhse, nach faide ná 6 uair an chloig, agus i cibé limistéar
geografach, a shonrófar san ordachán,

(d) ordófar leis go ndéanfaidh an gnóthas gach beart is gá chun a chinntiú go bhfuil
mír (c) á comhlíonadh aige, agus

(e) féadfar cibé ceanglais bhreise i ndáil le scor na seirbhíse cumarsáide soghluaiste
a shonrú ann is dóigh leis an gcomhalta is gá chun an bhagairt thromaí lena
mbaineann a sheachaint.

(4) Maidir le hordachán—

(a) ní fhanfaidh sé i bhfeidhm thar an tréimhse ar lena linn atá an t-údarú lena
mbaineann i bhfeidhm,

(b) ní shonrófar ann tréimhse scoir is faide ná an ré uasta a shonraítear san údarú
lena mbaineann i leith tréimhse scoir, ná

(c) ní shonrófar ann, faoi fho-alt (3)(e), ceanglas atá ar neamhréir ar shlí eile leis an
údarú lena mbaineann.

(5) Féadfaidh comhalta, más dóigh leis nó léi gur gá sin chun an bhagairt thromaí lena
mbaineann a sheachaint, an limistéar geografach nó ceanglas dá dtagraítear i bhfo-
alt (3)(e), a bheidh sonraithe in ordachán, a athrú, agus beidh feidhm ag fo-ailt (2)
agus (3) maidir le hathrú den sórt sin amhail is dá mba thagairtí don athrú lena
mbaineann na tagairtí sna fo-ailt sin d’ordachán.

(6) Le linn ordachán a eisiúint nó a athrú, beidh aird ag an gcomhalta ar an ngá atá
ann éifeacht an scoir, ar úsáideoirí agus ar infhaighteacht na seirbhíse cumarsáide
soghluaiste sa limistéar geografach lena mbaineann, a theorannú don éifeacht sin ar
dóigh leis nó léi gurb í an éifeacht íosta í is gá chun an bhagairt thromaí lena
mbaineann a sheachaint.

(7) Déanfaidh Coimisinéir an Gharda Síochána socrú chun taifead a choimeád ar aon
ordachán a eiseofar faoin alt seo.

Oibleagáidí gnóthas

25. (1) Aon ghnóthas a thagann ar an eolas gur dócha go ndéanfar iarratas ar údarú nó
gur dócha go n-eiseofar ordachán—

(a) ní nochtfaidh sé an méid sin d’aon duine, ná

(b) ní cheadóidh sé d’aon chomhalta dá fhoireann an méid sin a nochtadh d’aon
duine,

ach amháin a mhéid is gá chun go ndéanfaidh an gnóthas bearta chun a chinntiú
go mbeidh aon ordachán a eiseofar chuige á chomhlíonadh aige.
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(2) Aon ghnóthas a n-eiseofar ordachán chuige—

(a) comhlíonfaidh sé an t-ordachán,

(b) ní nochtfaidh sé gurb ann don ordachán nó d’údarú dá dtagraítear san ordachán
sin ná ní dhéanfaidh sé a bhfuil san ordachán nó in údarú dá dtagraítear san
ordachán sin a nochtadh, ná ní cheadóidh sé d’aon chomhalta dá fhoireann
déanamh amhlaidh, d’aon duine, roimh thosach na tréimhse scoir, ach amháin a
mhéid is gá chun a chinntiú go gcomhlíonfar an t-ordachán, agus

(c) ní dhéanfaidh sé a bhfuil san ordachán nó in údarú dá dtagraítear san ordachán
sin a nochtadh, ná ní cheadóidh sé d’aon chomhalta dá fhoireann déanamh
amhlaidh, d’aon duine, tar éis thosach na tréimhse scoir, ach amháin a mhéid is
gá chun a chinntiú go gcomhlíonfar an t-ordachán.

(3) Aon ghnóthas a n-eiseofar ordachán chuige, féachfaidh sé le leanúint de cibé seirbhís
cumarsáide soghluaiste a sholáthar is gá chun gur féidir glaonna seirbhíse éigeandála
a dhéanamh agus a fháil sa limistéar geografach agus le linn na tréimhse scoir lena
mbaineann an t-ordachán, ar choinníoll nach bhfágfaidh soláthar leantach seirbhíse
den sórt sin go mbeidh cosc ar an ngnóthas scor den tseirbhís cumarsáide
soghluaiste, nó den chineál sonrach seirbhíse cumarsáide soghluaiste, a bheidh
sonraithe san ordachán, a sholáthar.

(4) San alt seo, ciallaíonn “glaonna seirbhíse éigeandála” glaonna chun na seirbhísí
éigeandála lena n-áirítear an Garda Síochána, seirbhís briogáide dóiteáin, seirbhís
otharchairr, seirbhísí tarrthála na seirbhíse bád agus cósta (lena n-áirítear na
seirbhísí tarrthála a sholáthraíonn an tAerchór), na seirbhísí tarrthála sléibhe agus
pluaise nó seirbhís éigeandála dá samhail, trí úsáid a bhaint as an uimhir Náisiúnta
um ghlaonna éigeandála 999 nó an uimhir Eorpach aonair um ghlaonna éigeandála
112, nó cibé uimhir eile a shonrófar chun na gcríoch sin, agus glaonna arna
ndéanamh ag na seirbhísí éigeandála sin, nó thar a gceann, mar fhreagra ar ghlaonna
den sórt sin.

Oibleagáidí daoine eile

26. (1) Aon duine, seachas duine lena mbaineann alt 25(1), a thagann ar an eolas gur
dócha go ndéanfar iarratas ar údarú nó go n-eiseofar ordachán, ní nochtfaidh sé
nó sí an méid sin d’aon duine, ach amháin a mhéid is gá chun a fheidhmeanna nó
a feidhmeanna faoin gCuid seo a chomhlíonadh.

(2) Aon duine, seachas duine lena mbaineann alt 25(2)—

(a) ní nochtfaidh sé nó sí d’aon duine gurb ann don ordachán nó d’údarú dá
dtagraítear san ordachán sin, ná ní dhéanfaidh sé nó sí a bhfuil san ordachán nó
in údarú dá dtagraítear san ordachán sin a nochtadh, ná ní cheadóidh sé nó sí
d’aon chomhalta dá fhoireann nó dá foireann déanamh amhlaidh, d’aon duine,
roimh thosach na tréimhse scoir, ach amháin a mhéid is gá chun a chinntiú go
gcomhlíonfar an t-ordachán, agus

(b) ní dhéanfaidh sé nó sí a bhfuil san ordachán nó in údarú dá dtagraítear san
ordachán sin a nochtadh, ná ní cheadóidh sé nó sí d’aon chomhalta dá fhoireann
nó dá foireann déanamh amhlaidh, d’aon duine, tar éis thosach na tréimhse scoir,
ach amháin a mhéid is gá chun a chinntiú go gcomhlíonfar an t-ordachán.
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Ordachán a tharraingt siar

27. (1) Más dóigh leis an gcomhalta a d’eisigh ordachán nach bhfuil gá leis an ordachán a
thuilleadh, déanfaidh sé nó sí, gan mhoill—

(a) an t-ordachán a tharraingt siar, agus

(b) fógra maidir leis an tarraingt siar a thabhairt don ghnóthas ar eisíodh an
t-ordachán chuige.

(2) Maidir le fógra dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b), féadfar, más dóigh leis an iarratasóir
gur fóirsteanach déanamh amhlaidh, é a thabhairt ó bhéal ar choinníoll go ndéanfar
an fógra a dhaingniú i scríbhinn a luaithe is indéanta.

(3) Déanfaidh Coimisinéir an Gharda Síochána—

(a) a chur in iúl don Aire go ndearnadh ordachán a tharraingt siar faoin alt seo, agus

(b) socrú a dhéanamh chun taifead a choimeád ar aon fhógraí a eiseofar faoin alt seo.

Oifigeach ainmnithe

28. (1) Féadfaidh cibé oifigeach don Aire nach ísle céim ná Rúnaí Cúnta, a ainmneoidh
an tAire chuige sin, feidhmeanna an Aire faoin gCuid seo a chomhlíonadh.

(2) Folaíonn tagairt sa Chuid seo don Aire tagairt d’oifigeach a bheidh ainmnithe faoi
fho-alt (1).

Cionta

29. (1) Aon duine a mhainneoidh ordachán a bhfuil sé nó sí faoina réir a chomhlíonadh,
beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear—

(a) 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, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide
ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(2) Aon duine a chuirfidh bac d’aon turas ar chomhlíonadh ordacháin ag gnóthas, beidh
sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear—

(a) 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, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide
ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(3) Aon duine a sháróidh alt 25(1) nó mír (b) nó (c) d’alt 25(2), beidh sé nó sí ciontach
i gcion agus dlífear—

(a) 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, nó
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(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide
ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(4) Aon duine a sháróidh alt 26, beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear—

(a) 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, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide
ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(5) (a) I gcás go ndéanfaidh comhlacht corpraithe cion faoi fho-alt (1), (2), (3) nó (4)
agus go gcruthófar go ndearnadh é le toiliú nó le cúlcheadú, nó gurbh inchurtha
é i leith aon fhaillí thoiliúil ar thaobh, aon duine ba stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí
nó aon oifigeach eile de chuid an chomhlachta chorpraithe nó duine a
d’airbheartaigh gníomhú in aon cháil den sórt sin, beidh an duine sin, chomh
maith leis an gcomhlacht corpraithe, ciontach i gcion agus dlífear imeachtaí a
shaothrú ina choinne nó ina coinne agus é nó í a phionósú amhail is dá mbeadh
sé nó sí ciontach sa chion céadluaite.

(b) I gcás gurb iad comhaltaí comhlachta chorpraithe a bhainistíonn gnóthaí an
chomhlachta chorpraithe sin, beidh feidhm ag mír (a) i ndáil le gníomhartha
agus mainneachtainí comhalta i dtaca lena fheidhmeanna nó lena feidhmeanna
bainistíochta amhail is dá mba stiúrthóir nó bainisteoir de chuid an chomhlachta
chorpraithe é nó í.

(6) Féadfaidh cúirt a éistfidh imeachtaí i leith cion faoin alt seo, lena n-áirítear aon
achomharc nó imeachtaí ina dhiaidh sin, ar a tionscnamh féin nó ar iarratas ón
Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, a ordú go seolfar na himeachtaí, nó cuid acu, ar shlí
seachas go poiblí.
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