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AN tACHT UM INSCNE A AITHINT, 2015
[An tiontú oifigiúil]

————————

Acht chun aitheantas a thabhairt d’athrú inscne; do dhéanamh socrú maidir le deimhnithe
aitheantais inscne; do leasú Acht Náisiúntachta agus Saoránachta Éireann, 1956, an Achta
um Chlárú Sibhialta, 2004, Acht na bPasanna, 2008, agus an Achta Uchtála, 2010; agus do
dhéanamh socrú i dtaobh nithe a bhaineann leis an méid sin.

[22 Iúil 2015]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal agus tosach feidhme

1. (1) Féadfar an tAcht um Inscne a Aithint, 2015 a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh 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.

Léiriú

2. San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 2004” an tAcht um Chlárú Sibhialta, 2004;

ciallaíonn “Acht 2007” Acht na Lia-Chleachtóirí, 2007;

ciallaíonn “Acht 2010” an tAcht Uchtála, 2010;

ciallaíonn “páirtnéir sibhialta” duine i bpáirtnéireacht shibhialta nó i gcaidreamh dlíthiúil
lena mbaineann alt 3 den Acht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus
Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010;

ciallaíonn “cúirt” an Chúirt Teaghlaigh Chuarda;

ciallaíonn “inchríneolaí” lia-chleachtóir atá cláraithe sa Rannán Speisialtóirí de chlár na
lia-chleachtóirí faoin speisialtacht liachta “Inchríneolaíocht agus Diabetes Mellitus”;
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ciallaíonn “deimhniú aitheantais inscne” deimhniú aitheantais inscne arna eisiúint ag an
Aire;

ciallaíonn “lia-chleachtóir” lia-chleachtóir atá cláraithe de thuras na huaire i gclár na
lia-chleachtóirí;

ciallaíonn “speisialtacht liachta” speisialtacht liachta atá aitheanta ag Comhairle na
nDochtúirí Leighis faoi alt 89 d’Acht 2007;

ciallaíonn “Aire” an tAire Coimirce Sóisialaí;

ciallaíonn “gnáthchónaí”, in ailt 9 agus 10, gnáthchónaí sa Stát i gcaitheamh tréimhse aon
bhliana amháin dar críoch an dáta a dhéanfaidh duine iarratas ar dheimhniú aitheantais
inscne;

ciallaíonn “rogha inscne” an inscne a ndéanfaidh duine iarratas ar í a shonrú nó atá
sonraithe i ndeimhniú aitheantais inscne;

ciallaíonn “forordaithe” forordaithe le rialacháin arna ndéanamh ag an Aire;

ciallaíonn “lia-chleachtóir cóireála príomha” inchríneolaí cóireála príomha nó síciatraí
cóireála príomha duine i ndáil leis an ní is ábhar d’iarratas ar dheimhniú aitheantais inscne;

ciallaíonn “síciatraí” lia-chleachtóir atá cláraithe sa Rannán Speisialtóirí de chlár na
lia-chleachtóirí faoin speisialtacht liachta “Síciatracht” nó faoin speisialtacht liachta
“Síciatracht Leanaí agus Inmheach”;

ciallaíonn “clár na lia-chleachtóirí” clár na lia-chleachtóirí arna bhunú faoi alt 43 d’Acht
2007.

Rialacháin

3. (1) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, foráil a dhéanamh maidir le haon ní dá dtagraítear
san Acht seo mar ní atá forordaithe nó le forordú.

(2) I gcás go gceanglófar ar an Aire nó go n-údarófar dó nó di le foráil den Acht seo
rialacháin a dhéanamh—

(a) féadfar foráil a dhéanamh leis na rialacháin sin maidir le himthosca nó cásanna
éagsúla nó maidir le haicmí nó cineálacha éagsúla, agus

(b) féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus iarmhartacha a bheith
sna rialacháin sin is dealraitheach don Aire a bheith riachtanach nó fóirsteanach
chun críocha na rialachán.

(3) Déanfar gach rialachán 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 t-ordú nó an rialachán a leagan faoina
bhráid, rún a rith ag neamhniú an rialacháin, beidh an t-ordú nó an rialachán ar
neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe
sin faoi.
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Caiteachais an Aire

4. Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a
cheadóidh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe é, as airgead a sholáthróidh
an tOireachtas.

Doiciméid a sheirbheáil

5. Déanfar aon fhógra nó aon doiciméad eile a gceanglaítear faoin Acht seo é a sheirbheáil
ar dhuine, nó a thabhairt dó nó di, a dhíriú chuig an duine lena mbaineann faoina ainm
nó faoina hainm, agus féadfar é a sheirbheáil amhlaidh ar an duine, nó a thabhairt
amhlaidh dó nó di, ar cheann amháin de na slite seo a leanas:

(a) trína sheachadadh ar an duine;

(b) trína fhágáil ag an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an duine nó, i gcás go
mbeidh seoladh le haghaidh seirbheála tugtha, ag an seoladh sin;

(c) trína chur leis an bpost i litir chláraithe réamhíoctha chuig an seoladh ag a bhfuil
gnáthchónaí ar an duine nó, i gcás go mbeidh seoladh le haghaidh seirbheála
tugtha, chuig an seoladh sin.

Taifid agus tuarascáil bhliantúil

6. (1) Déanfaidh an tAire taifead a choimeád, san fhoirm a mheasfaidh sé nó sí a bheith
cuí, ar bhreith arna tabhairt aige nó aici faoi alt 8, 11, 14, 15 nó 16.

(2) Déanfaidh an tAire, tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh i ngach bliain, tuarascáil
a ullmhú ar chomhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin Acht seo sa
bhliain díreach roimhe sin nó, i gcás na tréimhse ón dáta a thiocfaidh an tAcht seo
i ngníomh go dtí an chéad 30 Meitheamh eile dá éis sin, sa tréimhse sin, agus cuirfidh
an tAire faoi deara a luaithe is féidir tar éis an tuarascáil a ullmhú cóipeanna den
tuarascáil a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

Athbhreithniú ar oibriú an Achta

7. Déanfaidh an tAire—

(a) tráth nach déanaí ná 2 bhliain tar éis don alt seo teacht i ngníomh, tús a chur le
hathbhreithniú ar oibriú an Achta seo, agus

(b) tráth nach déanaí ná 12 mhí ó thráth a thosach feidhme, tuarascáil a thabhairt
do gach Teach den Oireachtas maidir leis na fionnachtana a rinneadh ar an
athbhreithniú agus na tátail a baineadh as na fionnachtana.

CUID 2

Iarratais agus Achomhairc a Bhaineann le hInscne a Aithint

Iarratas ar dheimhniú aitheantais inscne

8. (1) Féadfaidh duine dá dtagraítear in alt 9 iarratas a dhéanamh chun an Aire ar
dheimhniú aitheantais inscne.
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(2) Beidh iarratas faoin alt seo i scríbhinn san fhoirm, lena n-áirítear foirm leictreonach,
a fhorordófar, agus ní mhuirearóidh an tAire aon táille i leith an t-iarratas a
bhreithniú.

(3) Breithneoidh an tAire iarratas faoin alt seo agus tabharfaidh sé nó sí breith—

(a) deimhniú aitheantais inscne a eisiúint, nó

(b) diúltú deimhniú aitheantais inscne a eisiúint.

(4) Le linn dó nó di iarratas faoin alt seo a bhreithniú, breithneoidh an tAire an fhaisnéis
arna tabhairt ag an iarratasóir agus féadfaidh sé nó sí faisnéis bhreise a iarraidh ar
an iarratasóir i dtaobh aon fhaisnéis nó aon fhianaise arna tabhairt ag an iarratasóir
nó arna tabhairt thar a cheann nó thar a ceann.

(5) Tabharfaidh an tAire fógra i scríbhinn don iarratasóir i dtaobh breith faoi fho-alt
(3), a luaithe is indéanta tar éis í a thabhairt, ar fógra é, i ndáil le breith faoi
fho-alt (3)(b)—

(a) ina n-áireofar cúiseanna leis an mbreith,

(b) ina gcuirfear in iúl don iarratasóir go bhféadfaidh sé nó sí, faoi alt 17, achomharc
a dhéanamh i gcoinne na breithe laistigh de 90 lá ó dháta an fhógra, agus

(c) ina gcuirfear in iúl don iarratasóir go gcuirfear an bhreith ar fionraí—

(i) go dtí go dtiocfaidh an bhreith chun bheith ina breith chríochnaitheach faoi
fho-alt (6), nó

(ii) go dtí go ndéanfar achomharc a chur de láimh faoi alt 17(2).

(6) Más rud é, ar dhul in éag don tréimhse 90 lá dar tosach dáta an fhógra faoi fho-alt
(5), nach mbeidh aon achomharc déanta faoi alt 17, is breith chríochnaitheach í
breith an Aire faoi fho-alt (3)(b).

(7) Más rud é, tar éis achomharc faoi alt 17, go ndéanfaidh an chúirt, faoi alt 17(2)(b),
a ordú don Aire a bhreith nó a breith a athbhreithniú, beidh breith an Aire faoi
fho-alt (3)(b) ar fionraí go dtí go n-athbhreithneoidh an tAire a bhreith nó a breith.

Daoine a fhéadfaidh iarratas a dhéanamh ar dheimhniú aitheantais inscne

9. (1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le duine a chomhlíonann na coinníollacha a
shonraítear i bhfo-alt (2)—

(a) is duine a bhféadfaidh gnáthchónaí a bheith air nó uirthi, nó gan bheith air nó
uirthi, sa Stát agus—

(i) a bhfuil a bhreith nó a breith cláraithe i gclár na mbreitheanna a
chothabháiltear faoi alt 13 d’Acht 2004, ar cruthúnas air sin doiciméad arna
eisiúint faoi alt 61 den Acht sin i leith taifead sa chlár sin,

(ii) a bhfuil a uchtáil nó a huchtáil cláraithe sa Chlár d’Uchtleanaí a
chothabháiltear faoi alt 84 den Acht Uchtála, 2010, ar cruthúnas air sin cóip
dheimhnithe de thaifead arna heisiúint faoi fho-alt (10) den alt sin den
Acht sin,
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(iii) a bhfuil a bhreith nó a breith taifeadta i leabhar taifeadta breitheanna
coigríche nó i gclár na mbreitheanna coigríche, a gcoimeádtar iad araon faoi
alt 27 den Acht Náisiúntachta agus Saoránachta Éireann, 1956, ar cruthúnas
air sin doiciméad a airbheartaíonn a bheith ina chóip de thaifead sa leabhar
taifeadta nó sa chlár sin agus atá fíordheimhnithe go cuí mar dhoiciméad den
sórt sin, nó

(iv) a bhfuil a uchtáil nó a huchtáil cláraithe i gclár na n-uchtálacha idir tíortha a
chothabháiltear faoi alt 90 den Acht Uchtála, 2010, ar cruthúnas air sin
doiciméad a airbheartaíonn a bheith ina chóip de thaifead sa chlár sin arna
heisiúint faoi alt 91(1)(b) den Acht sin,

nó

(b) is duine a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát, ach nár rugadh sa Stát, agus—

(i) a bhfuil a bhreith nó a breith cláraithe de réir córas sibhialta clárúcháin
breitheanna san áit ar rugadh é nó í, ar cruthúnas air sin doiciméad arna
eisiúint de réir an chórais clárúcháin sin, nó dearbhú reachtúil lena
ndearbhaítear an fáth nach indéanta an cruthúnas a thabhairt ar aird agus
ina dtaispeántar fianaise eile ar bhreith, nó

(ii) nach bhfuil a bhreith nó a breith cláraithe mar nach bhfuil aon chóras
sibhialta clárúcháin breitheanna san áit ar rugadh é nó í, ar cruthúnas air sin
dearbhú reachtúil lena ndearbhaítear nach bhfuil aon chóras den sórt sin ann
agus ina dtaispeántar fianaise eile ar bhreith.

(2) Comhlíonfaidh duine lena mbaineann an t-alt seo na coinníollacha seo a leanas:

(a) faoi réir alt 12, beidh 18 mbliana d’aois slánaithe aige nó aici an dáta a dhéanfaidh
sé nó sí iarratas ar dheimhniú aitheantais inscne;

(b) ní bheidh sé nó sí pósta ná ina pháirtnéir sibhialta nó ina páirtnéir sibhialta;

(c) comhlíonfaidh sé nó sí alt 10 nó 11, de réir mar a bheidh;

Ceanglais maidir le hiarratas a dhéanamh ar dheimhniú aitheantais inscne

10. (1) Aon duine a dhéanfaidh iarratas ar dheimhniú aitheantais inscne faoi alt 8,
tabharfaidh sé nó sí na nithe seo a leanas don Aire:

(a) a ainm nó a hainm, a sheoladh nó a seoladh, a uimhir PSP nó a huimhir PSP
agus a mhionsonraí teagmhála nó a mionsonraí teagmhála;

(b) an túsainm agus an sloinne ar mian leis nó léi go dtabharfaí air nó uirthi iad;

(c) cruthúnas ar a chéannacht nó a céannacht;

(d) i ndáil lena bhreith nó lena breith—

(i) i gcás gur duine dá dtagraítear i mír (a) d’alt 9(1) é nó í, cruthúnas infheidhme
ar bhreith dá dtagraítear sa mhír sin, nó

(ii) i gcás gur duine dá dtagraítear i mír (b) d’alt 9(1) é nó í, cruthúnas infheidhme
ar bhreith dá dtagraítear sa mhír sin;
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(e) i gcás gur duine dá dtagraítear i mír (b) d’alt 9(1) é nó í, faisnéis agus fianaise
chun a dheimhniú don Aire go bhfuil gnáthchónaí ar an iarratasóir sa Stát;

(f) dearbhú reachtúil, lena ndearbhaítear—

(i) nach bhfuil sé nó sí pósta ná ina pháirtnéir sibhialta nó ina páirtnéir sibhialta,

(ii) go bhfuil sé d’intinn shocair shollúnta aige nó aici maireachtáil sa rogha
inscne ar feadh an chuid eile dá shaol nó dá saol,

(iii) go dtuigeann sé nó sí iarmhairtí an iarratais, agus

(iv) go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh aige nó aici de thoil deona.

(2) San alt seo, ciallaíonn “uimhir PSP” uimhir phearsanta seirbhíse poiblí de réir bhrí
alt 262 den Acht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005.

Ceanglais maidir le hiarratas a dhéanamh i gcás aitheantas a bheith tugtha i ndlínse eile

11. (1) Aon duine a d’athraigh a inscne nó a hinscne faoi dhlí tíre nó críche, seachas an
Stát, féadfaidh sé nó sí iarratas a dhéanamh chun an Aire ar dheimhniú
aitheantais inscne.

(2) Aon duine a dhéanfaidh iarratas ar dheimhniú aitheantais inscne faoin alt seo—

(a) tabharfaidh sé nó sí na nithe seo a leanas don Aire:

(i) gach ítim dá dtagraítear i míreanna (a) go (e) d’alt 10(1);

(ii) dearbhú reachtúil lena ndearbhaítear nach bhfuil sé nó sí pósta ná ina
pháirtnéir sibhialta nó ina páirtnéir sibhialta;

(iii) an bhreith, an t-ordú nó an deimhniú aitheantais inscne a eisíodh sa tír nó sa
chríoch lena mbaineann,

agus

(b) suífidh sé nó sí chun sástacht an Aire—

(i) go bhfuil na ceanglais atá le comhlíonadh, faoi dhlí na tíre nó na críche lena
mbaineann, ionas go n-eiseofar breith, ordú nó deimhniú aitheantais inscne,
comhionann ar a laghad leis na ceanglais atá le comhlíonadh, faoi
fhomhíreanna (ii) go (iv) d’alt 10(1)(f), chun deimhniú aitheantais inscne a
eisiúint sa Stát, agus

(ii) fíre an doiciméid dá dtagraítear i mír (a)(iii), ar a bhféadfar a áireamh an
fhíre a shuíomh ar mhodh deimhniú ag an duine nó ag an gcomhlacht a
d’eisigh an doiciméad agus aistriúchán air.

(3) Beidh feidhm ag fo-ailt (2) go (6) d’alt 8, fara aon mhodhnuithe is gá, maidir le
hiarratas chun an Aire faoin alt seo mar atá feidhm acu maidir le hiarratas faoi alt
8 agus measfar go bhfolaíonn tagairtí do bhreith faoi alt 8 nó d’aon chuid di tagairtí
do bhreith i leith iarratas faoin alt seo.
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Iarratas chun na cúirte ar dhíolúine

12. (1) Ní ceadmhach don Aire breithniú a dhéanamh ar iarratas ar dheimhniú aitheantais
inscne faoi alt 8 nó 11 nó ar dheimhniú aitheantais inscne a chúlghairm faoi alt 15,
arna dhéanamh thar ceann leanbh a bhfuil 16 bliana d’aois slánaithe aige nó aici
ach nach bhfuil 18 mbliana d’aois slánaithe aige nó aici, ach amháin má thugtar
ordú ón gcúirt faoin alt seo dó nó di.

(2) Féadfaidh an chúirt, ar iarratas chuige sin a bheith déanta chuici ag neaschara linbh
a bhfuil 16 bliana d’aois slánaithe aige nó aici ach nach bhfuil 18 mbliana d’aois
slánaithe aige nó aici, le hordú, an leanbh a dhíolmhú ón gceanglas alt 9(2)(a) nó
15(8)(b) a chomhlíonadh.

(3) Aon iarratas faoin alt seo—

(a) féadfar é a dhéanamh go neamhfhoirmiúil,

(b) féadfar é a éisteacht agus a chinneadh ar shlí seachas go poiblí, agus

(c) ní mhuirearófar táille chúirte ina leith.

(4) Ní dheonóidh an chúirt iarratas faoin alt seo ach amháin más rud é—

(a) faoi réir fho-alt (5), gur deimhin leis an gcúirt go bhfuil, de réir mar is cuí,
tuismitheoirí, tuismitheoir marthanach nó caomhnóir an linbh ag toiliú leis an
iarratas a dhéanamh faoin alt seo,

(b) i ndáil le hiarratas ar dheimhniú aitheantais inscne faoi alt 8 nó 11—

(i) go dtabharfar deimhniú i scríbhinn ó lia-chleachtóir don chúirt, á
dheimhniú—

(I) gurb é nó í lia-chleachtóir cóireála príomha an linbh,

(II) gurb amhlaidh, i dtuairim liachta ghairmiúil an lia-chleachtóra—

(A) go bhfuil céim leordhóthanach aibíochta bainte amach ag an leanbh
chun an bhreith a thabhairt iarratas a dhéanamh ar aitheantas inscne,

(B) go bhfuil an leanbh ar an eolas faoi iarmhairtí na breithe sin, go
bhfuil na hiarmhairtí sin breithnithe aige nó aici agus go bhfuil
lántuiscint aige nó aici orthu,

(C) gur go toilteanach agus go neamhspleách a thug an leanbh an bhreith
gan éigeantas ná tionchar míchuí ó dhuine eile, agus

(D) go bhfuil an leanbh targhafa nó ag targhabháil chuig rogha inscne,

agus

(ii) go dtabharfaidh inchríneolaí nó síciatraí, nach bhfuil aon bhaint aige nó aici
leis an leanbh, deimhniú i scríbhinn don chúirt, á dheimhniú go bhfuil a
thuairim liachta nó a tuairim liachta ag teacht leis an tuairim liachta dá
dtagraítear i bhfomhír (i),
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agus

(c) i ndáil le hiarratas ar dheimhniú aitheantais inscne a chúlghairm faoi alt 15—

(i) go dtabharfar deimhniú i scríbhinn ó lia-chleachtóir don chúirt, á
dheimhniú—

(I) gurb é nó í lia-chleachtóir cóireála príomha an linbh,

(II) gurb amhlaidh, i dtuairim liachta ghairmiúil an lia-chleachtóra—

(A) go bhfuil céim leordhóthanach aibíochta bainte amach ag an leanbh
chun an bhreith a thabhairt maireachtáil ina inscne nó ina hinscne
bhunaidh ar feadh an chuid eile dá shaol nó dá saol,

(B) go bhfuil an leanbh ar an eolas faoi iarmhairtí na breithe sin, go
bhfuil na hiarmhairtí sin breithnithe aige nó aici agus go bhfuil
lántuiscint aige nó aici orthu,

(C) gur go toilteanach agus go neamhspleách a thug an leanbh an bhreith
gan éigeantas ná tionchar míchuí ó dhuine eile, agus

(D) go bhfuil an targhabháil chuig an rogha inscne aisiompaithe ag an
leanbh nó go bhfuil an leanbh scortha de bheith ag targhabháil chuig
an rogha inscne,

agus

(ii) go dtabharfaidh inchríneolaí nó síciatraí, nach bhfuil aon bhaint aige nó aici
leis an leanbh, deimhniú i scríbhinn don chúirt, á dheimhniú go bhfuil a
thuairim liachta nó a tuairim liachta ag teacht leis an tuairim liachta dá
dtagraítear i bhfomhír (i).

(5) Féadfaidh an chúirt ordú a dhéanamh lena ligfear thar ceal an ceanglas maidir le toiliú
duine dá dtagraı́tear i bhfo-alt (4)(a) le hordú a dhéanamh faoin alt seo i gcás gur
deimhin léi nach féidir an toiliú a fháil toisc nach féidir an duine a chéannú nó nach
féidir teacht air nó uirthi nó go bhfuil sé nó sı́ ag mainneachtain nó ag déanamh faillı́
freagra a thabhairt ar iarraidh ar thoiliú a thabhairt nó nár chóir é a fháil toisc gur léir
ó chineál an chaidrimh idir an leanbh lena mbaineann agus an duine nach ar mhaithe
le sábháilteacht nó leas an linbh é dul i dteagmháil leis an duine.

(6) Ní dhéanfaidh an chúirt ordú faoin alt seo mura deimhin léi gur ar mhaithe le leas
an linbh é.

(7) San alt seo, ciallaíonn “caomhnóir” duine—

(a) is caomhnóir ar leanbh de bhun an Achta um Chaomhnóireacht Naíon, 1964, nó

(b) atá ceaptha chun bheith ina chaomhnóir nó ina caomhnóir ar leanbh—

(i) le gníomhas nó le huacht, nó

(ii) le hordú ó chúirt sa Stát,

agus nach bhfuil curtha as oifig.
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Deimhniú aitheantais inscne

13. (1) Sonrófar i ndeimhniú aitheantais inscne an dáta a eiseofar é agus na nithe seo a
leanas i ndáil leis an duine a n-eiseofar chuige nó chuici é:

(a) túsainm agus sloinne an duine dá dtagraítear in alt 10(1)(b);

(b) dáta breithe an duine;

(c) inscne an duine.

(2) Déanfaidh an tAire cóip den fhaisnéis agus de na doiciméid dá dtagraítear i
bhfo-alt (3) a thabhairt a luaithe is féidir tar éis breith faoi alt 8(3)(a) a thabhairt nó
ordú ón gcúirt faoi alt 17(2)(a) a dhéanamh—

(a) i gcás go mbaineann an bhreith nó an t-ordú le duine dá dtagraítear i bhfomhír
(i) nó (ii) d’alt 9(1)(a), don Ard-Chláraitheoir, nó

(b) i gcás go mbaineann an bhreith nó an t-ordú le duine dá dtagraítear i bhfomhír
(iv) d’alt 9(1)(a), d’Údarás Uchtála na hÉireann.

(3) Tabharfaidh an tAire na nithe seo a leanas faoi fho-alt (2):

(a) an t-ainm, an seoladh agus na mionsonraí teagmhála a thabharfar faoi alt
10(1)(a);

(b) cruthúnas ar bhreith dá dtagraítear in alt 9(1)(a);

(c) an deimhniú aitheantais inscne.

Cúlghairm ag an Aire

14. (1) Féadfaidh an tAire deimhniú aitheantais inscne a chúlghairm más deimhin leis nó
léi nach n-eiseodh sé nó sí an deimhniú faoi alt 8(3)(a) dá mbeadh sé nó sí ar an
eolas, sular thug sé nó sí breith an deimhniú a eisiúint, maidir le faisnéis nó fíorais
a cuireadh in iúl dó nó di ó rinneadh an eisiúint sin.

(2) Tabharfaidh an tAire fógra i scríbhinn don duine a mbeartaítear a dheimhniú
aitheantais inscne nó a deimhniú aitheantais inscne a chúlghairm ina gcuirfear in iúl
dó nó di go bhféadfaidh sé nó sí uiríll i scríbhinn a dhéanamh chuig an Aire, laistigh
de 30 lá ó dháta an fhógra, i ndáil lena bhfuil beartaithe.

(3) Le linn dó nó di aon uiríll arna ndéanamh faoin alt seo a bhreithniú, féadfaidh an
tAire faisnéis bhreise a iarraidh ar an duine lena mbaineann a bheidh riachtanach
d’fhonn breith a thabhairt faoi fho-alt (4).

(4) Breithneoidh an tAire aon uiríll arna ndéanamh nó faisnéis bhreise arna tabhairt de
bhun iarraidh faoi fho-alt (3) agus tabharfaidh sé nó sí breith—

(a) an deimhniú aitheantais inscne a chúlghairm, nó

(b) gan an deimhniú aitheantais inscne a chúlghairm.
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(5) Tabharfaidh an tAire fógra i scríbhinn don duine lena mbaineann i dtaobh breith
faoi fho-alt (4) a luaithe is indéanta tar éis í a thabhairt, ar fógra é, i ndáil le breith
faoi fho-alt (4)(a)—

(a) ina n-áireofar cúiseanna leis an mbreith,

(b) ina gceanglófar ar an duine a dheimhniú aitheantais inscne nó a deimhniú
aitheantais inscne a ghéilleadh a luaithe is indéanta,

(c) ina gcuirfear in iúl don iarratasóir go bhféadfaidh sé nó sí, faoi alt 17, achomharc
a dhéanamh i gcoinne na breithe laistigh de 90 lá ó dháta an fhógra, agus

(d) ina gcuirfear in iúl don iarratasóir go gcuirfear ar fionraí an bhreith agus an
ceanglas an deimhniú aitheantais inscne a ghéilleadh—

(i) go dtí go dtiocfaidh an bhreith chun bheith ina breith chríochnaitheach faoi
fho-alt (6), nó

(ii) go dtí go ndéanfar achomharc faoi alt 17(4) a chur de láimh.

(6) Más rud é, ar dhul in éag don tréimhse 90 lá dar tosach dáta an fhógra faoi fho-alt
(5), nach mbeidh aon achomharc déanta faoi alt 17, is breith chríochnaitheach breith
an Aire faoi fho-alt (4)(a) agus is ceanglas críochnaitheach an ceanglas an deimhniú
aitheantais inscne a ghéilleadh.

(7) Más rud é, tar éis achomharc faoi alt 17, go ndéanfaidh an chúirt, faoi alt 17(4)(b),
a ordú don Aire a bhreith nó a breith a athbhreithniú, beidh breith an Aire faoi
fho-alt (4)(a) agus an ceanglas an deimhniú aitheantais inscne a ghéilleadh ar fionraí
go dtí go n-athbhreithneoidh an tAire a bhreith nó a breith.

(8) (a) Aon deimhniú aitheantais inscne a chúlghairfear faoin alt seo, measfar é a bheith
ar neamhní agus gan éifeacht riamh.

(b) Ní oibreoidh mír (a) chun cosc a chur ar dhuine damáistí a ghnóthú i leith aon
chaillteanas a tabhaíodh as gníomhú ar iontaoibh deimhniú aitheantais inscne a
chúlghairfear faoin alt seo.

(9) Tabharfaidh an tAire fógra i scríbhinn i dtaobh breith faoi fho-alt (4)(a), nó ordú
ón gcúirt faoi alt 17(4)(c)—

(a) i gcás go mbaineann an bhreith nó an t-ordú le duine dá dtagraítear i bhfomhír
(i) nó (ii) d’alt 9(1)(a), don Ard-Chláraitheoir,

(b) i gcás go mbaineann an bhreith nó an t-ordú le duine dá dtagraítear i bhfomhír
(iii) d’alt 9(1)(a), don Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála a dhéanfaidh, a
luaithe is indéanta tar éis an fógra a fháil, más infheidhme, an clár aitheantais
inscne breitheanna coigríche dá dtagraítear in alt 27(3A) d’Acht Náisiúntachta
agus Saoránachta Éireann, 1956 a leasú de réir na breithe nó an ordaithe, nó

(c) i gcás go mbaineann an bhreith nó an t-ordú le duine dá dtagraítear i bhfomhír
(iv) d’alt 9(1)(a), d’Údarás Uchtála na hÉireann.
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Iarratas chun an Aire ar dheimhniú aitheantais inscne a chúlghairm

15. (1) Féadfaidh duine dá dtagraítear i bhfo-alt (8) iarratas a dhéanamh chun an Aire ar
dheimhniú aitheantais inscne a chúlghairm.

(2) Beidh an deimhniú aitheantais inscne ag gabháil le hiarratas faoin alt seo agus beidh
an t-iarratas i scríbhinn san fhoirm, lena n-áirítear foirm leictreonach, a fhorordófar,
agus ní mhuirearóidh an tAire aon táille i leith an t-iarratas a bhreithniú.

(3) Breithneoidh an tAire iarratas faoin alt seo agus tabharfaidh sé nó sí breith—

(a) an deimhniú aitheantais inscne a chúlghairm, nó

(b) diúltú an deimhniú aitheantais inscne a chúlghairm.

(4) Le linn dó nó di iarratas faoin alt seo a bhreithniú, breithneoidh an tAire an fhaisnéis
arna tabhairt ag an iarratasóir agus féadfaidh sé nó sí faisnéis bhreise a iarraidh ar
an iarratasóir maidir le haon fhaisnéis nó fianaise arna tabhairt ag an iarratasóir nó
thar a cheann nó thar a ceann.

(5) Tabharfaidh an tAire fógra i scríbhinn don iarratasóir i dtaobh breith faoi fho-alt
(3) a luaithe is indéanta tar éis í a thabhairt, ar fógra é, i ndáil le breith faoi
fho-alt (3)(b)—

(a) ina n-áireofar cúiseanna leis an mbreith,

(b) ina gcuirfear in iúl don iarratasóir go bhféadfaidh sé nó sí, faoi alt 17, achomharc
a dhéanamh i gcoinne na breithe laistigh de 90 lá ó dháta an fhógra, agus

(c) ina gcuirfear in iúl don iarratasóir go gcuirfear an bhreith ar fionraí—

(i) go dtí go dtiocfaidh an bhreith chun bheith ina breith chríochnaitheach faoi
fho-alt (6), nó

(ii) go dtí go ndéanfar achomharc a chur de láimh faoi alt 17(6).

(6) Más rud é, ar dhul in éag don tréimhse 90 lá dar tosach dáta an fhógra faoi fho-alt
(5), nach mbeidh aon achomharc déanta faoi alt 17, is breith chríochnaitheach í
breith an Aire faoi fho-alt (3)(b) agus tabharfaidh an tAire an deimhniú aitheantais
inscne ar ais don iarratasóir.

(7) Más rud é, tar éis achomharc faoi alt 17, go ndéanfaidh an chúirt, faoi alt 17(6)(b),
a ordú don Aire a bhreith nó a breith a athbhreithniú, beidh breith an Aire faoi
fho-alt (3)(b) ar fionraí go dtí go n-athbhreithneoidh an tAire a bhreith nó a breith.

(8) Tá feidhm ag an alt seo maidir le duine—

(a) a mbeidh deimhniú aitheantais inscne faoi alt 8(3)(a) eisithe ag an Aire chuige
nó chuici,

(b) a mbeidh, faoi réir alt 12, 18 mbliana d’aois slánaithe aige nó aici ar an dáta a
dhéanfaidh sé nó sí iarratas ar an deimhniú aitheantais inscne a chúlghairm,

(c) nach bhfuil pósta ná ina pháirtnéir sibhialta nó ina páirtnéir sibhialta, agus
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(d) a thabharfaidh na nithe seo a leanas don Aire:

(i) an deimhniú aitheantais inscne lena mbaineann;

(ii) dearbhú reachtúil lena ndearbhaítear—

(I) nach bhfuil sé nó sí pósta ná ina pháirtnéir sibhialta nó ina páirtnéir
sibhialta,

(II) go bhfuil sé d’intinn shocair shollúnta aige nó aici maireachtáil san inscne
bhunaidh aige nó aici ar feadh an chuid eile dá shaol nó dá saol,

(III) go dtuigeann sé nó sí iarmhairtí an iarratais, agus

(IV) go ndéanann sé nó sí an t-iarratas de thoil deona.

(9) Ní dhéanfaidh cúlghairm deimhnithe aitheantais inscne duine faoin alt seo difear do
chearta ná do dhliteanais an duine ná d’iarmhairtí gnímh arna dhéanamh ag an
duine ina rogha inscne roimh dháta na cúlghairme sin.

(10) Is é dáta cúlghairme deimhnithe aitheantais inscne—

(a) an dáta a thabharfaidh an tAire breith an deimhniú a chúlghairm faoi fho-alt
(3)(a), nó

(b) an dáta a thabharfaidh an chúirt ordú faoi alt 17(6)(a).

(11) Déanfaidh an tAire, i ndáil le breith faoi fho-alt (3)(a) nó le hordú ón gcúirt faoi
alt 17(6)(a), a luaithe is indéanta agus de réir mar is infheidhme, fógra a thabhairt—

(a) i gcás go mbaineann an bhreith nó an t-ordú le duine dá dtagraítear i bhfomhír
(i) nó (ii) d’alt 9(1)(a), don Ard-Chláraitheoir,

(b) i gcás go mbaineann an bhreith nó an t-ordú le duine dá dtagraítear i bhfomhír
(iii) d’alt 9(1)(a), don iarratasóir lena mbaineann á chur in iúl dó nó di go
bhféadfaidh sé nó sí iarratas a dhéanamh chun an Aire Gnóthaí Eachtracha agus
Trádála chun an clár aitheantais inscne breitheanna coigríche dá dtagraítear in
alt 27(3A) d’Acht Náisiúntachta agus Saoránachta Éireann, 1956 a leasú de réir
na breithe críochnaithí nó an ordaithe chríochnaithigh, nó

(c) i gcás go mbaineann an bhreith nó an t-ordú le duine dá dtagraítear i bhfomhír
(iv) d’alt 9(1)(a), d’Údarás Uchtála na hÉireann.

Earráid i ndeimhniú aitheantais inscne

16. (1) Aon duine a n-eisítear deimhniú aitheantais inscne chuige nó chuici thar ceann
duine a n-eisítear deimhniú aitheantais inscne chuige nó chuici agus nach bhfuil 18
mbliana d’aois slánaithe aige nó aici, nó aon duine a dheimhneoidh don Aire go
bhfuil leas aige nó aici sa ní, féadfaidh sé nó sí iarratas a dhéanamh i scríbhinn
chun an Aire ar bhreith go ndéanfar—

(a) earráid chléireachais i ndeimhniú aitheantais inscne a cheartú, nó

(b) ar é nó í a bheith deimhin de, ar scór fianaise nó faisnéis arna tabhairt i ndearbhú
reachtúil ón iarratasóir, earráid fíorais i ndeimhniú aitheantais inscne a cheartú.
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(2) Beidh an deimhniú aitheantais inscne ag gabháil le hiarratas faoin alt seo agus beidh
an t-iarratas i scríbhinn san fhoirm, lena n-áirítear foirm leictreonach, a fhorordófar,
agus ní mhuirearóidh an tAire aon táille i leith an t-iarratas a bhreithniú.

(3) Breithneoidh an tAire an t-iarratas faoi fho-alt (1) agus tabharfaidh sé nó sí breith—

(a) an earráid chléireachais nó an earráid fíorais a cheartú agus an deimhniú
aitheantais inscne arna cheartú a thabhairt ar ais don iarratasóir, nó

(b) diúltú an earráid chléireachais nó an earráid fíorais a cheartú agus an deimhniú
aitheantais inscne a thabhairt ar ais don iarratasóir.

(4) Le linn dó nó di iarratas faoin alt seo a bhreithniú, breithneoidh an tAire an fhaisnéis
a thabharfaidh an t-iarratasóir agus féadfaidh sé nó sí—

(a) faisnéis bhreise a iarraidh ar an iarratasóir maidir le haon fhaisnéis nó fianaise
arna tabhairt aige nó aici nó thar a cheann nó thar a ceann, nó

(b) ar chostas an Aire, faisnéis eile nó faisnéis bhreise, de shainchineál is iomchuí
maidir leis an iarratas, a fháil.

(5) Tabharfaidh an tAire fógra i scríbhinn don iarratasóir i dtaobh breith faoi fho-alt
(3) a luaithe is indéanta tar éis í a thabhairt, ar fógra é, i ndáil le breith faoi fho-
alt (3)(b)—

(a) ina n-áireofar cúiseanna leis an mbreith,

(b) ina gcuirfear in iúl don iarratasóir go bhféadfaidh sé nó sí, faoi alt 17, achomharc
a dhéanamh i gcoinne na breithe laistigh de 90 lá ó dháta an fhógra, agus

(c) ina gcuirfear in iúl don iarratasóir go gcuirfear an bhreith ar fionraí—

(i) go dtí go dtiocfaidh an bhreith chun bheith ina breith chríochnaitheach faoi
fho-alt (6), nó

(ii) go dtí go ndéanfar achomharc faoi alt 17(8) a chur de láimh.

(6) Más rud é, ar dhul in éag don tréimhse 90 lá dar tosach dáta an fhógra faoi fho-alt
(5), nach mbeidh aon achomharc déanta faoi alt 17, is breith chríochnaitheach í
breith an Aire faoi fho-alt (3)(b).

(7) Más rud é, tar éis achomharc faoi alt 17, go ndéanfaidh an chúirt, faoi alt 17(8)(b),
a ordú don Aire a bhreith nó a breith a athbhreithniú, beidh breith an Aire faoi
fho-alt (3)(b) ar fionraí go dtí go n-athbhreithneoidh an tAire a bhreith nó a breith.

(8) Déanfaidh an tAire, i ndáil le breith faoi fho-alt (3)(a) nó le hordú ón gcúirt faoi alt
17(8)(a), a luaithe is indéanta agus de réir mar is infheidhme, fógra a thabhairt—

(a) i gcás go mbaineann an bhreith nó an t-ordú le duine dá dtagraítear i bhfomhír
(i) nó (ii) d’alt 9(1)(a), don Ard-Chláraitheoir,

(b) i gcás go mbaineann an bhreith nó an t-ordú le duine dá dtagraítear i bhfomhír
(iii) d’alt 9(1)(a), don iarratasóir lena mbaineann, á chur in iúl dó nó di go
bhféadfaidh sé nó sí iarratas a dhéanamh chun an Aire Gnóthaí Eachtracha agus
Trádála chun an clár aitheantais inscne breitheanna coigríche dá dtagraítear in
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alt 27(3A) d’Acht Náisiúntachta agus Saoránachta Éireann, 1956 a leasú de réir
na breithe críochnaithí nó an ordaithe chríochnaithigh, nó

(c) i gcás go mbaineann an bhreith nó an t-ordú le duine dá dtagraítear i bhfomhír
(iv) d’alt 9(1)(a), d’Údarás Uchtála na hÉireann.

Achomharc

17. (1) Féadfaidh duine achomharc a dhéanamh chun na cúirte in aghaidh breith ón Aire
faoi alt 8(3)(b) tráth nach déanaí ná 90 lá, nó cibé tréimhse is faide ná sin a
chinnfidh breitheamh den chúirt ar chúis leormhaith, tar éis dháta an fhógra arna
thabhairt faoi alt 8(5).

(2) Ar achomharc faoi fho-alt (1), féadfaidh breitheamh den chúirt ordú a dhéanamh—

(a) lena gceanglaítear ar an Aire an deimhniú aitheantais inscne a eisiúint faoi alt
8(3)(a),

(b) lena gceanglaítear ar an Aire an t-iarratas ar dheimhniú aitheantais inscne a
athbhreithniú, nó

(c) lena ndaingnítear breith an Aire diúltú an deimhniú aitheantais inscne a eisiúint.

(3) Féadfaidh duine achomharc a dhéanamh chun na cúirte in aghaidh breith ón Aire
faoi alt 14(4)(a) tráth nach déanaí ná 90 lá, nó cibé tréimhse is faide ná sin a
chinnfidh breitheamh den chúirt ar chúis leormhaith, tar éis dháta an fhógra arna
thabhairt faoi alt 14(5).

(4) Ar achomharc faoi fho-alt (3), féadfaidh breitheamh den chúirt ordú a dhéanamh—

(a) lena gceanglaítear ar an Aire gan an deimhniú aitheantais inscne a chúlghairm,

(b) lena gceanglaítear ar an Aire athbhreithniú a dhéanamh ar an mbreith an
deimhniú aitheantais inscne a chúlghairm, nó

(c) lena ndaingnítear breith an Aire an deimhniú aitheantais inscne a chúlghairm.

(5) Féadfaidh duine achomharc a dhéanamh chun na cúirte in aghaidh breith ón Aire
faoi alt 15(3)(b) tráth nach déanaí ná 90 lá, nó cibé tréimhse is faide ná sin a
chinnfidh breitheamh den chúirt ar chúis leormhaith, tar éis dháta an fhógra arna
thabhairt faoi alt 15(5).

(6) Ar achomharc faoi fho-alt (5), féadfaidh breitheamh den chúirt ordú a dhéanamh—

(a) lena gceanglaítear ar an Aire an deimhniú aitheantais inscne a chúlghairm,

(b) lena gceanglaítear ar an Aire athbhreithniú a dhéanamh ar an iarratas ar an
deimhniú aitheantais inscne a chúlghairm, nó

(c) lena ndaingnítear breith an Aire diúltú an deimhniú aitheantais inscne a
chúlghairm.

(7) Féadfaidh duine achomharc a dhéanamh chun na cúirte in aghaidh breith ón Aire
faoi alt 16(3)(b) tráth nach déanaí ná 90 lá, nó cibé tréimhse is faide ná sin a
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chinnfidh breitheamh den chúirt ar chúis leormhaith, tar éis don Aire fógra a
thabhairt faoi alt 16(5).

(8) Ar achomharc faoi fho-alt (7), féadfaidh breitheamh den chúirt ordú a dhéanamh—

(a) lena gceanglaítear ar an Aire an earráid chléireachais nó an earráid fíorais sa
deimhniú aitheantais inscne a cheartú,

(b) lena gceanglaítear ar an Aire athbhreithniú a dhéanamh ar an iarratas chun an
earráid chléireachais nó an earráid fíorais sa deimhniú aitheantais inscne a
cheartú, nó

(c) lena ndaingnítear breith an Aire diúltú an earráid chléireachais nó an earráid
fíorais sa deimhniú aitheantais inscne a cheartú.

(9) Tabharfaidh an duine a bheidh ag déanamh achomharc faoi fho-alt (1), (3), (5) nó
(7) fógra i scríbhinn don Aire i dtaobh an achomhairc.

(10) Féadfaidh an chúirt cibé orduithe coimhdeacha a dhéanamh is dóigh léi a bheith
riachtanach chun éifeacht a thabhairt d’aon ordú a dhéanfaidh sí faoi fho-alt (2),
(4), (6) nó (8).

CUID 3

Deimhniú Aitheantais Inscne

Éifeacht deimhnithe aitheantais inscne i gcoitinne

18. (1) I gcás go n-eiseofar deimhniú aitheantais inscne chuig duine, is í inscne an duine
ó dháta na heisiúna sin, chun gach críche, an rogha inscne sa dóigh, más í an inscne
fhireann an rogha inscne, gurb é gnéas an duine gnéas fir, agus, más í an inscne
bhaineann an rogha inscne, gurb é gnéas an duine gnéas mná.

(2) Is é dáta eisiúna deimhnithe aitheantais inscne—

(a) an dáta a thabharfaidh an tAire breith an deimhniú a eisiúint faoi alt 8(3)(a), nó

(b) an dáta a thabharfaidh an chúirt ordú faoi alt 17(2)(a).

(3) Ní ceadmhach do dhuine ar eisíodh deimhniú aitheantais inscne chuige nó chuici—

(a) ach duine nach ionann inscne agus an rogha inscne dó nó di a phósadh agus
folaíonn an tagairt in alt 2(2)(e) d’Acht 2004 do “gurb ionann gnéas” tagairt do
ghnéas arb ionann é agus an rogha inscne,

(b) a bheith ina pháirtí nó ina páirtí i gclárúchán páirtnéireachta sibhialta ach le
duine arb ionann inscne agus an rogha inscne dó nó dí agus folaíonn an tagairt
in alt 2(2A)(e) d’Acht 2004 do “nach daoine den ghnéas céanna” tagairt do
dhaoine nach ionann gnéas agus an rogha inscne dóibh.

(4) Ní cheanglófar ar an duine a n-eiseofar an deimhniú aitheantais inscne chuige nó
chuici é a thabhairt ar aird mar chruthúnas ar inscne ná ar chéannacht chun aon
chríche ach amháin mar a cheanglaítear le dlí.
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(5) Féadfaidh an duine a n-eiseofar an deimhniú aitheantais inscne chuige nó chuici é a
thabhairt ar aird chun cruthúnas ar inscne nó ar chéannacht a sholáthar, má
roghnaíonn sé nó sí déanamh amhlaidh.

(6) Ní dhéanfaidh eisiúint deimhnithe aitheantais inscne difear do chearta ná do
dhliteanais duine ná d’iarmhairtí gnímh arna dhéanamh ag an duine ina inscne nó
ina hinscne bhunaidh roimh dháta eisiúna an deimhnithe.

(7) Oibreoidh an t-alt seo faoi réir fhorálacha an Achta seo.

(8) San alt seo, tá le “clárúchán páirtnéireachta sibhialta” an bhrí chéanna atá leis in alt
2 den Acht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe
de chuid Comhchónaitheoirí, 2010.

Tuismitheoireacht

19. I gcás go n-eiseofar deimhniú aitheantais inscne chuig duine, ní dhéanfaidh sé sin
difear do stádas an duine mar athair nó mar mháthair linbh a rugadh roimh dháta
an deimhnithe.

Diúscairt nó cineachadh maoine

20. (1) I gcás go n-eiseofar deimhniú aitheantais inscne chuig duine, ní dhéanfaidh sé sin
difear do dhiúscairt ná cineachadh maoine faoi uacht (lena n-áirítear codaisíl) nó
ionstraim eile arna forghníomhú roimh an dáta a thiocfaidh an t-alt seo i ngníomh.

(2) D’ainneoin aon riail dlí, ní dhéileálfar le diúscairt arna déanamh le huacht nó le
codaisíl arna forghníomhú roimh an dáta a thiocfaidh an t-alt seo i ngníomh a
áireamh, chun críocha an ailt seo nó alt 22, mar dhiúscairt arna déanamh tar éis an
dáta sin de bhíthin amháin go ndaingnítear an uacht nó an chodaisíl le codaisíl arna
forghníomhú tar éis an dáta sin.

Ionadaithe pearsanta agus iontaobhaithe

21. (1) Le linn feidhmeanna a chomhlíonadh de réir an dlí maidir le riaradh eastát nó
maidir le hiontaobhaithe, mar ionadaí pearsanta nó mar iontaobhaí, ní bheidh
ceangal ar ionadaí pearsanta ná ar iontaobhaí a fhiosrú, sula ndéanfaidh sé nó sí
aon mhaoin a thíolacadh nó a dháileadh, an ndearnadh deimhniú aitheantais inscne
a eisiúint chuig aon duine nó a chúlghairm, dá mba rud é go bhféadfadh an eisiúint
nó an chúlghairm sin difear a dhéanamh do theidlíocht chun na maoine.

(2) Ní bheidh ionadaí pearsanta ná iontaobhaí faoi dhliteanas ag aon duine mar gheall
ar thíolacadh nó dáileadh maoine, arna dhéanamh gan beann ar dheimhniú
aitheantais inscne a bheith eisithe chuig aon duine nó a bheith cúlghairthe, más rud
é nach bhfuil fógra i dtaobh na heisiúna nó na cúlghairme faighte ag an ionadaí
pearsanta nó ag an iontaobhaí roimh an tíolacadh nó an dáileadh.

(3) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo difear do cheart duine éileamh a dhéanamh i leith
aon mhaoine, seachas i gcás go ndíoltar an mhaoin le ceannaitheoir ar luach de
mheon macánta agus gan fógra.
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Orduithe i gcás go sárófar ionchais

22. (1) Tá feidhm ag an alt seo i gcás gurb éagsúil diúscairt nó cineachadh maoine faoi
uacht (lena n-áirítear codaisíl) nó faoi ionstraim eile, arna déanamh nó arna
dhéanamh an dáta a thiocfaidh an t-alt seo i ngníomh nó dá éis, de bhua oibriú alt
18(1), leis an diúscairt nó leis an gcineachadh maoine a bheadh ann murach
deimhniú aitheantais inscne a bheith eisithe chuig duine.

(2) Féadfaidh duine iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar ordú ar an bhforas
go ndéanann diúscairt nó cineachadh éagsúil na maoine dochar dó nó di.

(3) Féadfaidh an Ard-Chúirt, más deimhin léi gur cóir déanamh amhlaidh, cibé ordú is
cuí léi a dhéanamh i ndáil le haon duine ar chun tairbhe dó nó di diúscairt nó
cineachadh éagsúil na maoine.

Cionta inscne-shonracha

23. (1) Más rud é (ar leith ón bhfo-alt seo) nach bhféadfaí cion gnéasach inscne-shonrach
iomchuí a dhéanamh ná féachaint lena dhéanamh ach amháin dá mba rud é nárbh
í inscne an duine a n-eisítear deimhniú aitheantais inscne chuige nó chuici an rogha
inscne, ní cosc ar an gcion gnéasach a dhéanamh ná féachaint lena dhéanamh
inscne an duine a bheith tagtha chun bheith ina rogha inscne.

(2) Is cion gnéasach inscne-shonrach iomchuí cion má chomhlíontar coinníoll a
shonraítear i bhfo-alt (3).

(3) Tagraítear i bhfo-alt (2) do na coinníollacha seo a leanas:

(a) nach féidir ach le duine d’inscne áirithe an cion a dhéanamh;

(b) nach féidir an cion a dhéanamh ach amháin i gcoinne duine d’inscne áirithe nó i
ndáil le duine d’inscne áirithe.

(4) Maidir le ball coirp a rinneadh trí mháinliacht (go háirithe trí mháinliacht chun
inscne a shannadh), is ionann é, chun críocha cion gnéasach, agus ball coirp nár trí
mháinliacht a rinneadh amhlaidh é.

(5) San alt seo, ciallaíonn “cion gnéasach” cion a shonraítear sa Sceideal a ghabhann
leis an Acht um Chiontóirí Gnéis, 2001.

CUID 4

Clárú Sibhialta

Leasú ar alt 2 d’Acht 2004

24. Leasaítear alt 2(1) d’Acht 2004 trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘Acht 2015’ an tAcht um Inscne a Aithint, 2015;

tá le ‘deimhniú aitheantais inscne’ an bhrí a shanntar dó le hAcht 2015;”.
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Leasú ar alt 8 d’Acht 2004

25. Leasaítear alt 8 d’Acht 2004 tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(eee) d’fho-alt (1):

“(eeee) clár agus treoir a bhunú agus a chothabháil chun aitheantas inscne a chlárú,”.

Leasú ar alt 13 d’Acht 2004

26. Leasaítear alt 13 d’Acht 2004—

(a) i bhfo-alt (1)—

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

(ii) i mír (j), trí “sibhialta), agus” a chur in ionad “sibhialta).”, agus

(iii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (j):

“(k) clár aitheantais inscne (ar a dtabharfar, agus dá ngairtear san Acht
seo, an clár aitheantais inscne).”,

agus

(b) i bhfo-alt (4), trí “, seachas sa chlár aitheantais inscne,” a chur isteach i ndiaidh
“i gclár”.

Cuid 3A den Acht um Chlárú Sibhialta, 2004

27. Leasaítear Acht 2004 tríd an gCuid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid 3:

“CUID 3A

An Clár Aitheantais Inscne

Mínithe (Cuid 3A)

30A. Sa Chuid seo—

ciallaíonn ‘an Clár d’Uchtleanaí’ an Clár d’Uchtleanaí arna chothabháil faoi alt 84
den Acht Uchtála, 2010;

ciallaíonn ‘an clár’ an clár aitheantais inscne.

Taifeadadh sa Chlár

30B. (1) Aon duine dá dtagraítear i bhfomhír (i) nó (ii) d’alt 9(1)(a) d’Acht 2015 agus
a n-eisíonn an tAire deimhniú aitheantais inscne chuige nó chuici, féadfaidh
sé nó sí dul i dteagmháil leis an Ard-Chláraitheoir agus a iarraidh go
ndéanfar na sonraí a cheanglaítear, maidir le hinscne an duine a aithint, a
thaifeadadh sa chlár.
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(2) I gcás go mbeidh an tArd-Chláraitheoir sásta taifead a dhéanamh sa chlár, beidh
sa taifead—

(a) más duine lena mbaineann fomhír (i) d’alt 9(1)(a) d’Acht 2015 an duine is
iarrthóir, cibé cuid de na sonraí, a cheanglaítear agus a shonraítear i gCuid
2A den Chéad Sceideal, a fhreagraíonn do na sonraí a cheanglaítear agus atá
taifeadta i gclár na mbreitheanna maidir leis an duine sin, nó

(b) más duine lena mbaineann fomhír (ii) d’alt 9(1)(a) d’Acht 2015 an duine is
iarrthóir, cibé cuid de na sonraí, a cheanglaítear agus a shonraítear i gCuid
2B den Chéad Sceideal, a fhreagraíonn do na sonraí atá taifeadta sa Chlár
d’Uchtleanaí maidir leis an duine sin.

(3) Féadfar fianaise ar thaifead sa chlár agus ar na fíorais atá luaite ann a thabhairt
trí dhoiciméad a thabhairt ar aird a airbheartaíonn a bheith ina chóip inléite
den taifead agus a airbheartaíonn a bheith deimhnithe mar chóip dhílis ag an
Ard-Chláraitheoir nó ag duine a bheidh údaraithe chuige sin ag an
Ard-Chláraitheoir.

Treoir don chlár agus príobháideacht

30C. (1) Cothabhálfaidh an tArd-Chláraitheoir treoir don chlár.

(2) Faoi réir fho-alt (4), déanfaidh an tArd-Chláraitheoir, ar iarratas chuige nó
chuici i scríbhinn chuige sin ó dhuine dá dtagraítear i bhfo-alt (3) agus ar an
táille fhorordaithe a íoc leis nó léi—

(a) cuardach ar an gclár agus ar an treoir don chlár sin, nó

(b) aon cheann díobh seo a leanas a thabhairt don duine—

(i) cóip arna deimhniú aige nó aici mar chóip dhílis de thaifead sa chlár,

(ii) cóip de thaifead sa chlár, nó

(iii) sliocht deimhnithe as taifead sa chlár,

is taifead a bheidh sonraithe ag an duine.

(3) Féadfaidh na daoine seo a leanas iarratas a dhéanamh chun an
Ard-Chláraitheora faoi fho-alt (2):

(a) an duine lena mbaineann an taifead sa chlár;

(b) duine arb é nó í, i ndáil leis an duine dá dtagraítear i mír (a)—

(i) an céile nó an páirtnéir sibhialta marthanach,

(ii) murab ann d’aon chéile nó páirtnéir sibhialta marthanach, an leanbh,

(iii) murab ann d’aon chéile nó páirtnéir sibhialta nó leanbh marthanach,
tuismitheoir, nó
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(iv) murab ann d’aon chéile nó páirtnéir sibhialta, leanbh nó tuismitheoir
marthanach, deartháir marthanach nó deirfiúr mharthanach.

(4) Fágfar aon tagairt d’uimhir phearsanta seirbhíse poiblí, nó sonraí ina taobh, ar
lár as cóip d’aon taifead nó as sliocht as dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b) agus
forléireofar ‘cóip dhílis’ sna forálacha sin dá réir sin.

(5) Féadfaidh an tAire, le rialacháin faoin Acht seo, na sonraí a bheidh le cur san
áireamh i sliocht deimhnithe dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b)(iii) a shonrú.

Treoir ar leith de na ceangail idir an clár aitheantais inscne agus clár na mbreitheanna

30D. (1) Cothabhálfaidh an tArd-Chláraitheoir treoir chun gurb inrianaithe an
ceangal idir gach taifead sa chlár agus an taifead comhfhreagrach i gclár na
mbreitheanna nó sa Chlár d’Uchtleanaí.

(2) Ní bheidh an treoir a chothabhálfar faoi fho-alt (1) ar oscailt lena hiniúchadh
ag an bpobal, ná ní thabharfar aon fhaisnéis as an treoir sin d’aon duine ach
amháin le hordú ó chúirt.

(3) Déanfar cóip dheimhnithe de thaifead sa chlár, má airbheartaíonn sí a bheith
eisithe faoi shéala Oifig an Ard-Chláraitheora, a ghlacadh, gan a thuilleadh
cruthúnais, mar fhianaise ar na fíorais a bheidh luaite inti agus is comhlíonadh
ar aon cheanglas dlí i dtaobh deimhniú breithe a thabhairt ar aird an chóip
dheimhnithe sin a thabhairt ar aird.

(4) Ní dhéanfaidh cúirt ordú dá dtagraítear i bhfo-alt (2), i gcás gur leanbh faoi
bhun 18 mbliana d’aois an duine lena mbaineann an fhaisnéis, mura deimhin léi
gur ar mhaithe le leas an linbh é.

Taifead sa chlár a chealú nó a leasú

30E. (1) Déanfaidh an tArd-Chláraitheoir, a luaithe is indéanta tar éis fógra faoi alt
14(9)(a) nó 15(11)(a) d’Acht 2015 a fháil, an taifead cuí sa chlár, sa treoir dá
dtagraítear in alt 30C(1) agus sa treoir dá dtagraítear in alt 30D a chealú.

(2) Déanfaidh an tArd-Chláraitheoir, a luaithe is indéanta tar éis fógra faoi alt
16(8)(a) d’Acht 2015 a fháil, an taifead cuí sa chlár a cheartú agus coimeádfar
an taifead bunaidh sa chlár.

(3) Déanfaidh an tArd-Chláraitheoir—

(a) tar éis taifead i gclár na mbreitheanna a athchlárú nó a cheartú faoi alt 23,
23A, 24, 25, 25A, 63, 64 nó 65, nó

(b) tar éis taifead sa Chlár d’Uchtleanaí a leasú faoi fho-alt (5), (7) nó (9) d’alt
84 d’Acht 2010,

is taifead a fhreagraíonn do thaifead sa chlár, an taifead cuí sa chlár a leasú dá
réir sin.”.
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Leasú ar alt 61 d’Acht 2004

28. Leasaítear alt 61 d’Acht 2004, i bhfo-alt (3), trí “maidir le clár na marbh-bhreitheanna
nó maidir leis an gclár aitheantais inscne nó maidir le treoir do cheachtar de na cláir
sin” a chur in ionad “maidir le clár na marbh-bhreitheanna nó maidir le treoir don
chlár sin”.

Leasú ar alt 63 d’Acht 2004

29. Leasaítear alt 63 d’Acht 2004, i bhfo-alt (1), trí “(b), (d) nó (k)” a chur in ionad “(b)
nó (d)”.

Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann le hAcht 2004

30. Leasaítear an Chéad Sceideal a ghabhann le hAcht 2004 trí na Codanna seo a leanas
a chur isteach i ndiaidh Chuid 2:

“CUID 2A

Alt 30B

Sonraí a bheidh le taifeadadh sa Chlár Aitheantais Inscne

Dáta breithe agus áit bhreithe.

Am breithe.

Gnéas an linbh.

Túsainm/túsainmneacha an linbh.

Sloinne an linbh.

Uimhir phearsanta seirbhíse poiblí an linbh.

Túsainm/túsainmneacha, sloinne, sloinne breithe, seoladh agus slí bheatha na máthar.

Iarshloinne/iarshloinnte (más ann) na máthar.

Dáta breithe na máthar.

Stádas sibhialta na máthar.

Uimhir phearsanta seirbhíse poiblí na máthar.

Sloinne breithe mháthair na máthar.

Túsainm/túsainmneacha, sloinne, sloinne breithe, seoladh agus slí bheatha an athar.

Iarshloinne/iarshloinnte (más ann) an athar.

Dáta breithe an athar.

Stádas sibhialta an athar.

Uimhir phearsanta seirbhíse poiblí an athar.
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Sloinne breithe mháthair an athar.

Túsainm/túsainmneacha, sloinne, cáilíocht, seoladh agus síniú an fhaisnéiseora.

Ceantar agus Limistéar Clárúcháin.

An dáta clárúcháin.

Síniú an Ard-Chláraitheora.

CUID 2B

Alt 30B

Sonraí a bheidh le taifeadadh sa Chlár Aitheantais Inscne

Uimhir phearsanta seirbhíse poiblí an linbh.

Dáta breithe agus tír bhreithe an linbh.

Gnéas an linbh.

Túsainm/túsainmneacha agus sloinne an linbh.

Túsainm/túsainmneacha, sloinne/sloinnte, sloinne/sloinnte breithe, seoladh agus slí
bheatha / slite beatha na n-uchtaitheoirí.

Iarshloinne/iarshloinnte na n-uchtaitheoirí.

Dáta/dátaí breithe na n-uchtaitheoirí.

Stádas pósta an uchtaitheora nó na n-uchtaitheoirí.

Uimhir phearsanta / uimhreacha pearsanta seirbhíse poiblí an uchtaitheora nó na
n-uchtaitheoirí.

Dáta an ordaithe uchtála.

An dáta clárúcháin.

Síniú an Ard-Chláraitheora.”.

Leasú ar alt 27 d’Acht Náisiúntachta agus Saoránachta Éireann, 1956

31. Leasaítear alt 27 d’Acht Náisiúntachta agus Saoránachta Éireann, 1956—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) Déanfar clár chun aitheantas inscne breitheanna coigríche a chlárú a
choimeád sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála agus, ar iarratas
a fháil chuige sin ó dhuine dá dtagraítear i bhfomhír (iii) d’alt 9(1)(a)
den Acht um Inscne a Aithint, 2015 agus a bhfuil deimhniú aitheantais
inscne eisithe chuige nó chuici, déanfar sonraí aitheantais inscne an
duine a thaifeadadh sa chlár sin.”,
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(b) i bhfo-alt (4), trí “nó, más infheidhme, de thaifead sa chlár dá dtagraítear i
bhfo-alt (3A)” a chur isteach i ndiaidh “i gclár na mbreitheanna coigríche”,

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5):

“(5A) Féadfar rialacháin a dhéanamh faoi fho-alt (5) freisin chun críocha an
chláir dá dtagraítear i bhfo-alt (3A) maidir leis an bhfoirm ina ndéanfar
agus an modh ar a ndéanfar an clár a choimeád, maidir le haitheantas
inscne a chlárú ann, maidir leis na daoine a bhféadfar sleachta as a
thabhairt dóibh, maidir le taifid mhíchearta ann a leasú nó a scriosadh,
maidir le taifead sa chlár a leasú nó a scriosadh chun go mbeidh sé ag
freagairt do leasú nó scriosadh taifid mhíchirt i gclár na mbreitheanna
coigríche, maidir le taifead a leasú nó a scriosadh i gcás go gcuirfear in
iúl don Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála faoin Acht um Inscne a
Aithint, 2015 go bhfuil deimhniú aitheantais inscne leasaithe nó
cúlghairthe, lena ndéanfar ceangal inrianaithe idir clár na mbreitheanna
coigríche agus an clár dá dtagraítear i bhfo-alt (3A), maidir le rúndacht
a ghabhann leis an gceangal inrianaithe sin agus leis an gclár dá
dtagraítear i bhfo-alt (3A) agus (le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe) maidir leis na táillí (más ann) a bheidh le muirearú
i leith aitheantas inscne a chlárú sa chlár agus i leith sleachta as a
thabhairt.”,

agus

(d) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (6):

“(7) San alt seo, tá le ‘deimhniú aitheantais inscne’ an bhrí chéanna atá leis
san Acht um Inscne a Aithint, 2015;”.

Leasú ar alt 3 d’Acht 2010

32. Leasaítear alt 3 d’Acht 2010 trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘Acht 2015’ an tAcht um Inscne a Aithint, 2015;

tá le ‘deimhniú aitheantais inscne’ an bhrí chéanna atá leis san Acht um Inscne a
Aithint, 2015;

ciallaíonn ‘clár aitheantais inscne na n-uchtálacha idir tíortha’ an clár arna bhunú faoi
alt 91A;”.

Leasú ar Chaibidil 2 de Chuid 10 d’Acht 2010

33. Leasaítear Caibidil 2 de Chuid 10 d’Acht 2010 trí na hailt seo a leanas a chur isteach
i ndiaidh alt 91:

“Clár aitheantais inscne na n-uchtálacha idir tíortha

91A. (1) Bunóidh agus cothabhálfaidh an tÚdarás, san Údarás, clár ar a dtabharfar
clár aitheantais inscne na n-uchtálacha idir tíortha, d’fhonn aitheantas inscne
uchtálacha idir tíortha a chlárú.
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(2) Beidh taifead i gclár aitheantais inscne na n-uchtálacha idir tíortha i cibé foirm
agus beidh ann cibé sonraí a fhorordófar le rialacháin arna ndéanamh faoi alt
152A.

(3) Coimeádfaidh an tÚdarás treoir chun gurb inrianaithe an ceangal idir gach
taifead i gclár na n-uchtálacha idir tíortha agus an taifead comhfhreagrach i gclár
aitheantais inscne na n-uchtálacha idir tíortha.

(4) Ní bheidh an treoir a choimeádfar faoi fho-alt (3) ar oscailt lena hiniúchadh ag
an bpobal, ná ní thabharfar aon fhaisnéis as an treoir sin d’aon duine ach amháin
le hordú ó chúirt.

(5) Ní dhéanfaidh cúirt ordú dá dtagraítear i bhfo-alt (4), i gcás gur leanbh faoi
bhun 18 mbliana d’aois an duine lena mbaineann an fhaisnéis, mura deimhin léi
gur ar mhaithe le leas an linbh é déanamh amhlaidh.

Cóip dheimhnithe de thaifead i gclár aitheantais inscne na n-uchtálacha idir tíortha
mar fhianaise ar na fíorais a luaitear

91B. (1) Faoi réir fho-alt (3), déanfaidh an tÚdarás, ar iarratas ó dhuine dá dtagraítear
i bhfo-alt (2), chuige sin i scríbhinn agus ar an táille fhorordaithe a íoc leis
an Údarás—

(a) cuardach a dhéanamh ar chlár aitheantais inscne na n-uchtálacha idir tíortha
agus ar an treoir don chlár sin, nó

(b) aon cheann díobh seo a leanas a thabhairt don duine—

(i) cóip arna deimhniú aige nó aici a bheith ina cóip dhílis de thaifead,

(ii) cóip de thaifead, nó

(iii) sliocht deimhnithe as taifead,

is taifead i gclár aitheantais inscne na n-uchtálacha idir tíortha a bheidh
sonraithe ag an duine.

(2) Féadfaidh na daoine seo a leanas iarratas a dhéanamh chun an Údaráis faoi
fho-alt (1):

(a) an duine lena mbaineann an taifead ar chlár aitheantais inscne na
n-uchtálacha idir tíortha;

(b) duine arb é nó í, i ndáil leis an duine dá dtagraítear i mír (a)—

(i) an céile nó an páirtnéir sibhialta marthanach,

(ii) murab ann d’aon chéile nó páirtnéir sibhialta marthanach, an leanbh,

(iii) murab ann d’aon chéile nó páirtnéir sibhialta nó leanbh marthanach,
tuismitheoir, nó

(iv) murab ann d’aon chéile nó páirtnéir sibhialta, leanbh nó tuismitheoir
marthanach, deartháir marthanach nó deirfiúr mharthanach.
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(3) Ní nochtfar i gcóip dheimhnithe de dhoiciméad dá dtagraítear i bhfo-alt (1) go
bhfuil an taifead i gclár aitheantais inscne na n-uchtálacha idir tíortha.

(4) Is comhlíonadh ar aon cheanglas dlí i dtaobh deimhniú breithe a thabhairt ar
aird cóip dheimhnithe den doiciméad a thuairiscítear i bhfo-alt (1) a thabhairt
ar aird.

(5) I bhfo-alt (2), tá le ‘páirtnéir sibhialta’ an bhrí chéanna atá leis san Acht um
Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid
Comhchónaitheoirí, 2010.

Taifead i gclár aitheantais inscne na n-uchtálacha idir tíortha

91C. Féadfaidh duine dá dtagraítear i bhfomhír (iv) d’alt 9(1)(a) d’Acht 2015 agus a
n-eiseoidh an tAire deimhniú aitheantais inscne chuige nó chuici dul i dteagmháil
leis an Údarás agus a iarraidh go ndéanfar na sonraí, a bhaineann le hinscne an
duine a aithint, a thaifeadadh i gclár aitheantais inscne na n-uchtálacha idir
tíortha.

Taifead i gclár aitheantais inscne na n-uchtálacha idir tíortha a chealú nó a leasú

91D. (1) Déanfaidh an tÚdarás, a luaithe is indéanta tar éis fógra faoi alt 14(9)(c) nó
15(11)(c) d’Acht 2015 a fháil, an taifead cuí i gclár aitheantais inscne na
n-uchtálacha idir tíortha agus sa treoir dá dtagraítear in alt 91A(3) a chealú.

(2) Déanfaidh an tÚdarás, a luaithe is indéanta tar éis fógra faoi alt 16(8)(c)
d’Acht 2015 a fháil, an taifead cuí i gclár aitheantais inscne na n-uchtálacha
idir tíortha a cheartú agus coimeádfar an taifead bunaidh sa chlár.

(3) Déanfaidh an tÚdarás, tar éis earráid a cheartú ar thaifead i gclár na
n-uchtálacha idir tíortha faoi alt 90(11) atá ag freagairt do thaifead i gclár
aitheantais inscne na n-uchtálacha idir tíortha, an taifead cuí a leasú dá réir
sin sa dara clár dá dtagraítear.”.

Rialacháin a bhaineann le clár aitheantais inscne na n-uchtálacha idir tíortha

34. Leasaítear Acht 2010 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 152:

“152A. Gan dochar do ghinearáltacht alt 150, féadfaidh an tAire rialacháin a
dhéanamh lena bhforordófar foirm taifead i gclár aitheantais inscne na
n-uchtálacha idir tíortha agus na sonraí a bheidh sna taifid sin agus tabharfaidh
sé nó sí aird ar an ngá atá ann faisnéis a bheith sna taifid sin a fhágfaidh gurb
inrianaithe iad ar thaifead i gclár na n-uchtálacha idir tíortha.”.

Leasú ar alt 96 d’Acht 2010

35. Leasaítear alt 96(1) d’Acht 2010—

(a) i mír (f), trí “agus” a scriosadh,

(b) i mír (g), trí “chothabháil;” a chur in ionad “chothabháil.”, agus

(c) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (g):
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“(h) clár aitheantais inscne na n-uchtálacha idir tíortha agus an treoir dá
dtagraítear in alt 91A(3) a chothabháil.”.

CUID 5

Forálacha Ilghnéitheacha

Cionta agus pionóis

36. (1) Aon duine—

(a) a dhéanfaidh, ar iarratas faoi Chuid 2, go feasach nó go meargánta, faisnéis a
sholáthar don Aire a bheidh bréagach nó míthreorach i bponc ábhartha, nó

(b) a mhainneoidh nó a fhailleoidh deimhniú aitheantais inscne a ghéilleadh don
Aire faoi alt 14(5) gan leithscéal réasúnach,

beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(2) Aon duine atá ciontach i gcion faoi fho-alt (1), dlífear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil d’aicme C nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

An Chúirt Teaghlaigh Chuarda

37. Maidir leis an dlínse a thugtar don chúirt le halt 12, féadfaidh breitheamh den chuaird
ina bhfuil gnáthchónaí ar an leanbh ar thar a cheann nó thar a ceann a dhéanfar
iarratas í a fheidhmiú, agus, le halt 17, féadfaidh breitheamh den chuaird ina bhfuil
gnáthchónaí ar an iarratasóir ar dheimhniú aitheantais inscne í a fheidhmiú.

Leasú ar Acht na bPasanna, 2008

38. (1) Leasaítear alt 11 d’Acht na bPasanna, 2008—

(a) trí fho-alt (1) a scriosadh,

(b) trí fho-alt (2) a scriosadh,

(c) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach roimh fho-alt (3):

“(2A) (a) Ní bhreithneoidh an tAire iarratas ar phas ó iarratasóir ar mian leis
nó léi go ndéanfaí pas a eisiúint chuige nó chuici—

(i) san inscne nua, agus

(ii) más infheidhme, faoin ainm nua,

mura ndéanfaidh an t-iarratasóir sin a dheimhniú aitheantais inscne
nó a deimhniú aitheantais inscne a thabhairt ar aird don Aire.

(b) I gcás go ndéanfaidh iarratasóir ar phas lena mbaineann mír (a) a
dheimhniú aitheantais inscne nó a deimhniú aitheantais inscne a
thabhairt ar aird don Aire, féadfaidh an tAire, faoi réir an Achta seo,
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pas a eisiúint chuig an iarratasóir san inscne a bheidh sonraithe sa
deimhniú aitheantais inscne agus, más infheidhme, faoin ainm nua.

(2B) (a) Féadfaidh iarratasóir ar phas, a bhfuil 18 mbliana d’aois slánaithe aige
nó aici agus nach bhfuil feidhm ag alt 9 den Acht um Inscne a Aithint,
2015 maidir leis nó léi, iarratas a dhéanamh chun an Aire ar an bpas a
eisiúint chuig an iarratasóir san inscne nua agus, má tá ainm nua á úsáid
ag an iarratasóir, chun ainm nua an iarratasóra a thaifeadadh sa phas.

(b) Tabharfaidh iarratasóir faoi mhír (a) ar aird don Aire—

(i) dearbhú reachtúil lena ndearbhaítear go bhfuil sé d’intinn shocair
shollúnta ag an iarratasóir maireachtáil san inscne nua ar feadh an
chuid eile dá shaol nó dá saol agus go dtuigeann sé nó sí iarmhairtí
an iarratais, agus

(ii) más cuí, fianaise chun sástacht an Aire go bhfuil an t-ainm nua á
úsáid ag an iarratasóir,

agus féadfaidh an tAire, faoi réir an Achta seo, pas a eisiúint chuig an
iarratasóir san inscne nua agus, más infheidhme, faoin ainm nua a
bheidh sonraithe san iarratas.

(2C) (a) Féadfaidh iarratasóir ar phas, a bhfuil 16 mbliana d’aois slánaithe aige
nó aici ach nach bhfuil 18 mbliana d’aois slánaithe aige nó aici agus
nach bhfuil feidhm ag alt 9 den Acht um Inscne a Aithint, 2015 maidir
leis nó léi, iarratas a dhéanamh chun an Aire ar an bpas a eisiúint
chuig an iarratasóir san inscne nua agus, má tá ainm nua á úsáid ag an
iarratasóir, chun ainm nua an iarratasóra a thaifeadadh sa phas.

(b) Tabharfaidh iarratasóir faoi mhír (a) ar aird don Aire—

(i) dearbhú reachtúil lena ndearbhaítear go bhfuil sé d’intinn shocair
shollúnta ag an iarratasóir maireachtáil san inscne nua ar feadh an
chuid eile dá shaol nó dá saol agus go dtuigeann sé nó sí iarmhairtí
an iarratais,

(ii) gach ceann de na deimhnithe liachta dá dtagraítear i mír (c), agus

(iii) más cuí, fianaise chun sástacht an Aire go bhfuil an t-ainm nua á
úsáid ag an iarratasóir,

agus féadfaidh an tAire, faoi réir an Achta seo, pas a eisiúint chuig an
iarratasóir san inscne nua agus, más infheidhme, faoin ainm nua a
bheidh sonraithe san iarratas.

(c) Chun críocha mhír (b), ní mór na deimhnithe liachta seo a leanas a
thabhairt:

(i) deimhniú ó lia-chleachtóir cóireála príomha an linbh, á dheimhniú
gurb é a thuairim liachta ghairmiúil nó a tuairim liachta
ghairmiúil—
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(I) go bhfuil céim leordhóthanach aibíochta bainte amach ag an
leanbh chun an bhreith a thabhairt iarratas a dhéanamh ar phas
san inscne nua,

(II) go bhfuil an leanbh ar an eolas faoi iarmhairtí na breithe sin,
go bhfuil na hiarmhairtí sin breithnithe aige nó aici agus go
bhfuil lántuiscint aige nó aici orthu, agus

(III) gur go toilteanach agus go neamhspleách a thug an leanbh an
bhreith gan éigeantas ná tionchar míchuí ó dhuine eile,

agus

(ii) deimhniú ó inchríneolaí nó ó shíciatraí, nach bhfuil aon bhaint aige
nó aici leis an leanbh, á dheimhniú go bhfuil a thuairim liachta nó
a tuairim liachta ag teacht leis an tuairim liachta dá dtagraítear i
bhfomhír (i).”,

agus

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

“(4) San alt seo—

ciallaíonn ‘inchríneolaí’—

(a) lia-chleachtóir atá cláraithe sa Rannán Speisialtóirí de chlár na
lia-chleachtóirí faoin speisialtacht liachta ‘Inchríneolaíocht agus
Diabetes Mellitus’, nó

(b) i gcás duine lasmuigh den Stát, duine atá i dteideal, faoi dhlí na háite
ina bhfuil an duine, míochaine a chleachtadh i réimse na
hinchríneolaíochta san áit sin;

tá le ‘deimhniú aitheantais inscne’ an bhrí chéanna atá leis san Acht um Inscne
a Aithint, 2015;

ciallaíonn ‘lia-chleachtóir’—

(a) lia-chleachtóir atá cláraithe de thuras na huaire i gclár na
lia-chleachtóirí, nó

(b) i gcás duine atá lasmuigh den Stát, duine atá i dteideal, faoi dhlí na
háite ina bhfuil an duine, míochaine a chleachtadh san áit sin;

ciallaíonn ‘speisialtacht liachta’ speisialtacht liachta atá aitheanta ag Comhairle
na nDochtúirí Leighis faoi alt 89 d’Acht na Lia-Chleachtóirí, 2007;

ciallaíonn ‘inscne nua’—

(a) a mhéid a bhaineann sé le hiarratasóir dá dtagraítear i bhfo-alt (2A),
inscne nach ionann í agus an inscne a sonraíodh i dtosach—
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(i) i gclár na mbreitheanna a chothabháiltear faoi alt 13 den Acht um
Chlárú Sibhialta, 2004, ar cruthúnas air sin doiciméad arna eisiúint
faoi alt 61 den Acht sin i leith taifead sa chlár sin,

(ii) sa Chlár d’Uchtleanaí a chothabháiltear faoi alt 84 den Acht
Uchtála, 2010, ar cruthúnas air sin cóip dheimhnithe de thaifead
arna heisiúint faoi fho-alt (10) den alt sin den Acht sin,

(iii) i leabhar taifeadta breitheanna coigríche nó i gclár na mbreitheanna
coigríche, a gcoimeádtar iad araon faoi alt 27 d’Acht Náisiúntachta
agus Saoránachta Éireann, 1956, ar cruthúnas air doiciméad a
airbheartaíonn a bheith ina chóip de thaifead sa leabhar taifeadta
sin nó sa chlár sin agus atá fíordheimhnithe go cuí mar dhoiciméad
den sórt sin,

(iv) i gclár na n-uchtálacha idir tíortha a chothabháiltear faoi alt 90 den
Acht Uchtála, 2010, ar cruthúnas air sin doiciméad a airbheartaíonn
a bheith ina chóip de thaifead sa chlár sin arna heisiúint faoi alt
91(1)(b) den Acht sin,

(v) i gcás go bhfuil an bhreith lena mbaineann cláraithe de réir córas
sibhialta clárúcháin breitheanna san áit ar rugadh é nó í, ar
cruthúnas air sin doiciméad arna eisiúint de réir an chórais
clárúcháin sin, nó dearbhú reachtúil lena ndearbhaítear an fáth nach
indéanta an cruthúnas a thabhairt ar aird agus ina dtaispeántar
fianaise eile ar bhreith, sa doiciméad sin nó sa dearbhú reachtúil
sin, nó

(vi) i gcás nach bhfuil an bhreith lena mbaineann cláraithe mar nach
bhfuil aon chóras sibhialta clárúcháin breitheanna san áit ar rugadh
é nó í, ar cruthúnas air sin dearbhú reachtúil lena ndearbhaítear
nach bhfuil aon chóras den sórt sin ann agus ina dtaispeántar
fianaise eile ar bhreith, sa dearbhú reachtúil sin,

(b) a mhéid a bhaineann sé le hiarratasóir dá dtagraítear i bhfo-alt (2B) nó
(2C), inscne nach ionann í agus an inscne a sonraíodh i gcéaduair—

(i) i gcás go bhfuil an bhreith lena mbaineann cláraithe de réir córas
sibhialta clárúcháin breitheanna san áit ar rugadh é nó í, ar
cruthúnas air sin doiciméad arna eisiúint de réir an chórais
clárúcháin sin, nó dearbhú reachtúil lena ndearbhaítear an fáth nach
indéanta an cruthúnas a thabhairt ar aird agus ina dtaispeántar
fianaise eile ar bhreith, sa doiciméad sin nó sa dearbhú reachtúil
sin, nó

(ii) i gcás nach bhfuil an bhreith lena mbaineann cláraithe mar nach
bhfuil aon chóras sibhialta clárúcháin breitheanna san áit ar rugadh
é nó í, ar cruthúnas air sin dearbhú reachtúil lena ndearbhaítear
nach bhfuil aon chóras den sórt sin ann agus ina dtaispeántar
fianaise eile ar bhreith, sa dearbhú reachtúil sin;

ciallaíonn ‘ainm nua’—
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(a) a mhéid a bhaineann sé le hiarratasóir dá dtagraítear i bhfo-alt (2A),
má shonraítear ainm seachas an t-ainm dá dtagraítear i bhfo-alt (1) nó
(2) d’alt 10 sa deimhniú aitheantais inscne, an t-ainm sin,

(b) a mhéid a bhaineann sé le hiarratasóir dá dtagraítear i bhfo-alt (2B) nó
(2C), ainm seachas an t-ainm dá dtagraítear i bhfo-alt (1) nó (2) d’alt 10;

ciallaíonn ‘an lia-chleachtóir cóireála príomha’ inchríneolaí cóireála príomha nó
síciatraí cóireála príomha duine i ndáil leis an ní is ábhar d’iarratas faoi
fho-alt (2C);

ciallaíonn ‘síciatraí’—

(a) lia-chleachtóir atá cláraithe sa Rannán Speisialtóirí de chlár na
lia-chleachtóirí faoin speisialtacht liachta ‘Síciatracht’ nó faoin
speisialtacht liachta ‘Síciatracht Leanaí agus Inmheach’, nó

(b) i gcás duine lasmuigh den Stát, duine atá i dteideal, faoi dhlí na háite
ina bhfuil an duine, míochaine a chleachtadh i réimse na síciatrachta nó
na síciatrachta leanaí agus inmheach san áit sin;

ciallaíonn ‘clár na lia-chleachtóirí’ clár na lia-chleachtóirí arna bhunú faoi alt 43
d’Acht na Lia-Chleachtóirí, 2007.”.

(2) Más rud é, sula n-aisghairfear fo-ailt (1) agus (2) d’alt 11 d’Acht na bPasanna, 2008
le fo-alt (1), go mbeidh iarratas ar phas déanta chun an Aire faoin bhfo-alt sin (1)
d’alt 11 agus nach mbeidh cinneadh ina thaobh déanta ag an Aire nó nach mbeidh
sé tarraingthe siar, pléifear leis an iarratas agus cinnfear é amhail is nár aisghaireadh
na fo-ailt sin (1) agus (2) d’alt 11.




