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[Uimh. 40.] [2014.]An tAcht um Chosaint Sláinte Leanaı́ (Deatach Tobac i bhFeithiclı́
Inneallghluaiste), 2014.

Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Sláinte Poiblí (Tobac), 2002 (Uimh. 6)

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1961 (Uimh. 24)



————————

Uimhir 40 de 2014

————————

AN tACHT UM CHOSAINT SLÁINTE LEANAÍ (DEATACH TOBAC I
bhFEITHICLÍ INNEALLGHLUAISTE), 2014

[An tiontú oifigiúil]

————————

Acht do chruthú ciona arb éard é táirge tobac a chaitheamh i láthair linbh i bhfeithicil
inneallghluaiste; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

[25 Nollaig 2014]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

Mínithe

1. San Acht seo:

ciallaíonn “leanbh” duine nach bhfuil 18 mbliana d’aois slánaithe aige nó aici;

tá le “feithicil inneallghluaiste” an bhrí chéanna atá leis san Acht um Thrácht ar
Bhóithre, 1961;

ciallaíonn “Aire” an tAire Sláinte;

tá le “áit phoiblí” an bhrí chéanna atá leis san Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1961;

tá le “táirge tobac” an bhrí chéanna atá leis san Acht Sláinte Poiblí (Tobac), 2002.

Toirmeasc ar tháirge tobac a chaitheamh i bhfeithicil inneallghluaiste a bhfuil leanbh i
láthair inti

2. (1) Toirmisctear ar dhuine (lena n-áirítear leanbh) táirge tobac a chaitheamh i
bhfeithicil inneallghluaiste in áit phoiblí, ar feithicil í a bhfuil leanbh (nó leanbh
eile, más leanbh an duine atá ag caitheamh tobac) i láthair inti.

(2) Beidh duine a sháróidh fo-alt (1) ciontach i gcion.

(3) I gcás nach tiománaí na feithicle inneallghluaiste lena mbaineann duine a sháróidh
fo-alt (1), beidh an tiománaí ciontach i gcion freisin.

(4) In imeachtaí i leith cion faoin alt seo, go dtí go suífear a mhalairt, maidir le duine a
bhí i láthair i bhfeithicil inneallghluaiste inar tharla déanamh an chiona líomhnaithe
agus ar dealraitheach do chomhalta den Gharda Síochána gur leanbh é nó í, an tráth
sin, toimhdeofar gur leanbh é nó í, an tráth sin.
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(5) In imeachtaí i leith cion faoin alt seo, is cosaint é do dhuine a shuíomh gur chreid
sé nó sí le réasún go raibh 18 mbliana d’aois slánaithe ag aon duine a bhí i láthair
san fheithicil inneallghluaiste inar tharla déanamh an chiona líomhnaithe.

(6) Gan dochar d’fho-alt (5), in imeachtaí i leith cion faoi fho-alt (3) arna dtionscnamh
i gcoinne thiománaí na feithicle inneallghluaiste lena mbaineann, is cosaint é don
duine sin a shuíomh—

(a) nach raibh sé nó sí, de bhíthin an fheithicil sin a bheith á tiomáint aige nó aici,
ábalta déanamh an chiona líomhnaithe faoi fho-alt (2) ag duine eile san fheithicil
sin a chosc, nó

(b) go ndearna sé nó sí gach iarracht réasúnach chun déanamh an chiona líomhnaithe
faoi fho-alt (2) ag duine eile san fheithicil sin a chosc.

Cumhachtaí comhalta den Gharda Síochána

3. (1) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána, i gcás gur dealraitheach dó nó di go
bhfuil duine i bhfeithicil inneallghluaiste in áit phoiblí, ar feithicil í a bhfuil leanbh
nó duine ar dealraitheach gur leanbh é nó í i láthair inti, ag caitheamh táirge tobac—

(a) a cheangal ar an tiománaí an fheithicil a stopadh, agus

(b) a ainm nó a hainm agus a sheoladh nó a seoladh a éileamh ar aon duine san
fheithicil a bhfuil an comhalta in amhras go ndearna sé nó sí cion faoi alt 2.

(2) Maidir le duine—

(a) a mhainneoidh feithicil inneallghluaiste a stopadh de réir fho-alt (1)(a), nó

(b) ar ní a éileamh air nó uirthi faoi fho-alt (1)(b), a mhainneoidh nó a dhiúltóidh a
ainm nó a hainm agus a sheoladh nó a seoladh a thabhairt nó a thabharfaidh
faisnéis atá bréagach nó míthreorach,

beidh sé nó sí ciontach i gcion.

Fógra muirir sheasta

4. (1) I gcás go mbeidh forais réasúnacha ag comhalta den Gharda Síochána chun a
chreidiúint go bhfuil cion faoi alt 2 á dhéanamh nó déanta ag duine, féadfaidh sé
nó sí fógra (“fógra muirir sheasta”) san fhoirm fhorordaithe a sheirbheáil ar dhuine
go pearsanta nó leis an bpost ag an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an duine nó
a thug sé nó sí, tráth an chiona líomhnaithe, don chomhalta nó do chomhalta eile
den Gharda Síochána, ar fógra é ina luafar—

(a) go líomhnaítear go ndearna an duine an cion,

(b) go bhféadfaidh an duine, le linn na tréimhse 28 lá dar tosach an dáta a shonrófar
san fhógra, íocaíocht den mhéid forordaithe a dhéanamh, agus an fógra ina
teannta, le duine a shonrófar san fhógra ag an seoladh a shonrófar san fhógra,

(c) mura ndéanfaidh an duine an íocaíocht a shonraítear i mír (b), le linn na tréimhse
28 lá dar tosach deireadh na tréimhse sin, go bhféadfaidh an duine íocaíocht a
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dhéanamh mar a shonrófar san fhógra de mhéid atá 50 faoin gcéad níos mó ná
an méid forordaithe dá dtagraítear i mír (b),

(d) nach bhfuil oibleagáid ar an duine an íocaíocht a dhéanamh, agus

(e) nach dtionscnófar ionchúiseamh i leith an chiona líomhnaithe le linn na tréimhse
a shonrófar san fhógra agus, má dhéantar an íocaíocht a shonrófar san fhógra le
linn na tréimhse sin, nach dtionscnófar aon ionchúiseamh i leith an chiona
líomhnaithe.

(2) I gcás go seirbheálfar fógra faoi fho-alt (1)—

(a) féadfaidh an duine lena mbainfidh an fógra, le linn na tréimhse a shonrófar san
fhógra, an íocaíocht a shonrófar san fhógra a dhéanamh, agus an fógra ina
teannta, le duine a shonrófar san fhógra ag an seoladh a shonrófar san fhógra,
an tráth cuí a shonrófar amhlaidh i ndáil leis an íocaíocht,

(b) féadfaidh an duine a shonrófar amhlaidh an íocaíocht a ghlacadh, admháil a
eisiúint ina leith agus an t-airgead a íocadh amhlaidh a choinneáil, agus ní bheidh
aon íocaíocht arna glacadh amhlaidh inghnóthaithe in aon imthosca ag an duine
a rinne í,

(c) ní thionscnófar ionchúiseamh i leith an chiona líomhnaithe le linn na tréimhse a
shonrófar san fhógra agus, má dhéantar an íocaíocht a shonrófar amhlaidh le linn
na tréimhse, ní thionscnófar aon ionchúiseamh i leith an chiona líomhnaithe.

(3) Ní thionscnófar ionchúiseamh i leith cion faoi alt 2 mura rud é go mbeidh fógra
muirir sheasta i leith an chiona líomhnaithe seirbheáilte ar an duine lena mbaineann
faoin alt seo agus go mainneoidh an duine méid cuí an mhuirir sheasta a íoc de réir
an fhógra an tráth cuí a shonrófar san fhógra i ndáil leis an íocaíocht.

(4) In ionchúiseamh i leith cion faoi alt 2, is ar an gcosantóir atá an dualgas a chruthú
go ndearnadh íocaíocht de réir fógra muirir sheasta.

(5) Maidir le hioncam a ghinfear as méideanna a íoc de bhun fógraí muirir sheasta faoin
Acht seo, déanfar é a dhiúscairt chun sochair don Státchiste ar cibé modh a chinnfidh
an tAire le comhaontú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Rialacháin

5. (1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena bhforordófar aon ábhar nó ní dá
dtagraítear san Acht seo mar ábhar nó ní atá forordaithe nó le forordú.

(2) Féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus iarmhartacha a bheith i
rialacháin faoin alt seo is dealraitheach don Aire is gá nó is fóirsteanach chun críocha
na rialachán.

(3) Déanfar gach rialachán a dhéanfaidh an tAire faoin Acht seo a leagan faoi bhráid
gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann
ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an rialachán
a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe nó an rialacháin, beidh
an rialachán ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a
rinneadh roimhe sin faoi.
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Pionós

6. Aon duine atá ciontach i gcion faoin Acht seo, dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil d’Aicme D a chur air nó uirthi.

Gearrtheideal agus tosach feidhme

7. (1) Féadfar an tAcht um Chosaint Sláinte Leanaí (Deatach Tobac i bhFeithiclí
Inneallghluaiste), 2014 a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i gníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire 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.


