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Acht do leasú agus do leathnú na nAchtanna um Thrácht ar Bhóithre, 1961 go 2015, do 
leasú an Achta um Theanntáil Feithiclí, 2015, do thabhairt éifeacht don Chomhaontú 
maidir le hAitheantas Frithpháirteach do Dhícháiliúcháin Tiomána idir an Stát agus an 
Ríocht Aontaithe a rinneadh i mBaile Átha Cliath an 30 Deireadh Fómhair 2015 agus do 
dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara. [27 Nollaig 2016]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

RéamhRáiteach agus gineaRálta

Gearrtheideal, tosach feidhme, comhlua agus forléiriú

1. (1) Féadfar an tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 2016 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.

 (3) Folaíonn an comhlua “Na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre, 1961 go 2016” an tAcht 
seo agus Cuid 5 den Acht um Theanntáil Feithiclí, 2015.

Mínithe

2. San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 2010” an tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 2010;

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1961.
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CUID 2

an cláR d’Fheithiclí díscRíoFa

Míniú – Cuid 2

3. Sa Chuid seo, tá le “árachóir feithicle” an bhrí a shanntar dó in alt 58 den Acht um Thrácht 
ar Bhóithre, 1961.

Oibleagáidí ar árachóir feithicle

4.	 (1)	 Aon	árachóir	feithicle	a	chinnfidh,	mar	thoradh	ar	iniúchadh	ar	fheithicil	inneallghluaiste,	
go bhfuil an fheithicil sin lochtach a mhéid—

  (a) gur contúirt don phobal í, agus í ag gluaiseacht, agus

  (b) nach féidir í a dheisiú,

tabharfaidh sé nó sí fógra don Aire de réir fho-alt (2) laistigh de 5 lá oibre ó thráth an 
iniúchta sin.

 (2) Nuair a thabharfaidh árachóir fógra don Aire faoi fho-alt (1), tabharfaidh sé fógra don 
Aire freisin i dtaobh an amhlaidh, bunaithe ar an iniúchadh ar an bhfeithicil, go bhfuil sí 
oiriúnach chun codanna inúsáidte mótarfheithicle a tharrtháil.

 (3) Beidh dáta ar fhógra faoin alt seo agus beidh an méid seo a leanas ann:

  (a) uimhir chlárúcháin (más ann) na feithicle;

  (b) déanamh, múnla agus cineál cabhlach na feithicle;

  (c) UAF nó uimhir aitheantais feithicle na feithicle, is é sin le rá, an teaglaim shocraithe 
de charachtair arna sannadh ag monaróir nó ag a dháileoir údaraithe don fheithicil 
chun an fheithicil a aithint, arb uimhir í a bhíonn marcáilte ar fhonnadh, ar fhráma 
nó ar struchtúr eile dá shamhail de chuid na feithicle;

  (d) an dáta ar a ndearna an t-árachóir feithicle iniúchadh ar an bhfeithicil, nó ar a 
ndearnadh iniúchadh uirthi ar a shon;

  (e) i gcás gur theagmhas a raibh an fheithicil páirteach ann agus a tharla in áit phoiblí 
ba chúis leis an locht ar an bhfeithicil, dáta an teagmhais sin agus, i gcás gur éirigh 
aon éileamh árachais i ndáil le páirteachas na feithicle, uimhir éilimh na cuideachta 
árachais i leith an éilimh sin.

 (4) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena bhforordófar an modh ar a ndéanfar 
fógra faoi fho-alt (2) lena n-áirítear, go háirithe, cibé acu a bheidh sé le déanamh go 
leictreonach nó ar chóip chrua.

Cion arb éard é mainneachtain fógra a thabhairt

5. (1) Aon árachóir feithicle a mhainneoidh fógra a thabhairt don Aire de réir alt 4 nó a 
thabharfaidh fógra don Aire i dtaobh faisnéise agus a fhios aige nó aici í a bheith bréagach 
nó míthreorach, déanfaidh sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, 
fíneáil d’aicme A a chur air nó uirthi.
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 (2) I gcás ina ndéanfaidh comhlacht corpraithe cion faoin alt seo agus go gcruthófar go 
ndearnadh amhlaidh é le toiliú, le cúlcheadú nó le ceadú, nó gurbh inchurtha é i leith faillí 
thoiliúil	ar	thaobh,	aon	duine	is	stiúrthóir,	bainisteoir,	rúnaí	nó	oifigeach	eile	de	chuid	
an chomhlachta chorpraithe nó aon duine a d’airbheartaigh a bheith ag gníomhú in aon 
cháil den sórt sin, déanfaidh an duine sin, chomh maith leis an gcomhlacht corpraithe, 
cion 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.

 (3) I gcás gurb iad comhaltaí comhlachta chorpraithe a bhainistíonn gnóthaí an chomhlachta 
chorpraithe sin, beidh feidhm ag fo-alt (2) 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.

Faisnéis arna soláthar ag árachóirí feithicle a fhoilsiú

6.	 (1)	 Féadfaidh	an	tAire	taifid	a	chothabháil	ar	fhaisnéis	a	dtabharfar	fógra	dó	nó	di	ina	dtaobh	
faoi alt 4 agus féadfaidh sé nó sí, tar éis comhchomhairle a dhéanamh le haon duine eile 
nó le haon chomhlacht eile is cuí leis an Aire, chun sábháilteacht ar bhóithre a fheabhsú, 
cuid	de	na	taifid	sin	nó	na	taifid	sin	go	léir	a	fhoilsiú	nó	a	chomhroinnt.

	 (2)	 Féadfaidh	an	tAire	rialacháin	a	dhéanamh	lena	bhforordófar	an	modh	ar	a	ndéanfar	taifid	
a fhoilsiú nó a chomhroinnt faoin alt seo agus, go háirithe, lena bhforordófar táillí chun 
costas riaracháin an fhoilsithe sin nó na comhroinnte sin a chumhdach.

CUID 3

cionta a Bhaineann le tiomáint le linn a Bheith aR meisce - tiomáint Faoi BhRí dRugaí

Leasú ar alt 3(1) d’Acht 2010 – mínithe

7. Leasaítear alt 3(1) d’Acht 2010—

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

  “folaíonn ‘anailís’ aon oibríocht a úsáidtear chun an cion alcóil i sampla 
anála, fola nó fuail a chinneadh, chun an cion de dhruga a shonraítear i 
gcolún (2) den Sceideal i sampla fola a chinneadh, agus aon oibríocht a 
úsáidtear chun a chinneadh an bhfuil (nó nach bhfuil) druga nó drugaí i 
sampla fola nó fuail, agus forléireofar focail ghaolmhara dá réir sin;”,

  (b) sa mhíniú ar “dochtúir” trí “i gclár na lia-chleachtóirí” a chur in ionad “i gClár 
Ginearálta na Lia-Chleachtóirí”,

   agus

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

  “tá le ‘deimhniú díolúine liachta’ an bhrí a thugtar dó le halt 4(1B);”.

Leasú ar ailt 4 agus 5 d’Acht 2010 – cionta a bhaineann le drugaí áirithe

8. Leasaítear Acht 2010—

cd.2 a.5
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  (a) in alt 4, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

 “(1A) Faoi réir fho-alt (1B), ní dhéanfaidh duine feithicil inneallghluaiste a 
thiomáint, ná ní thabharfaidh sé nó sí iarracht ar fheithicil inneallghluaiste 
a thiomáint, in áit phoiblí fad atá ina cholainn nó ina colainn an oiread sin 
de dhruga a shonraítear i gcolún (2) den Sceideal gurb ionann, laistigh de 3 
huaire an chloig tar éis dó nó di tiomáint nó iarracht a thabhairt ar thiomáint 
amhlaidh, an cion den druga sin ina chuid fola nó ina cuid fola agus an cion 
a shonraítear i gcolún (3) ag an uimhir thagartha chéanna, nó gur mó ná sin 
é.

 (1B) Níl feidhm ag fo-alt (1A) maidir le duine i leith druga a shonraítear ag 
uimhir thagartha 1 nó 2 i gcolún (2) den Sceideal i gcás gur sealbhóir é nó í 
an duine ar dheimhniú, atá san fhoirm fhorordaithe (dá ngairtear “deimhniú 
díolúine liachta” sa Chuid seo) agus lena léirítear, gurb amhlaidh, an 
tráth	a	fuarthas	an	druga	sin	ina	chuid	fola	nó	ina	cuid	fola,	go	raibh	Δ9	-	
Teitrihidreacannaibionól oideasaithe go dlíthiúil dó nó di, ar deimhniú é atá 
sínithe ag an dochtúir a rinne é a oideasú.

 (1C) Aon duine a shíníonn deimhniú díolúine liachta ina bhfuil faisnéis is eol 
dó nó di a bheith bréagach, déanann sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó í a 
chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme C a chur air nó uirthi.”,

  (b) in alt 5, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

 “(1A) Déanann duine, seachas duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1B), cion más rud 
é, le linn dó nó di a bheith i bhfeighil feithicil inneallghluaiste in áit phoiblí 
le hintinn an fheithicil a thiomáint nó iarracht a thabhairt ar í a thiomáint 
(ach gan an fheithicil a thiomáint ná iarracht a thabhairt ar í a thiomáint), 
go bhfuil ina cholainn nó ina colainn an oiread sin de dhruga a shonraítear 
i gcolún (2) den Sceideal gurb ionann, laistigh de 3 huaire an chloig tar éis 
dó nó di a bheith i bhfeighil na feithicle amhlaidh, an cion den druga sin 
ina chuid fola nó ina cuid fola agus an cion a shonraítear i gcolún (3) ag an 
uimhir thagartha chéanna, nó gur mó ná sin é.

 (1B) Níl feidhm ag fo-alt (1A) maidir le duine i leith druga a shonraítear ag 
uimhir thagartha 1 nó 2 i gcolún (2) den Sceideal i gcás gur sealbhóir é 
nó í an duine ar dheimhniú díolúine liachta lena léirítear, gurb amhlaidh, 
an tráth a fuarthas an druga ina chuid fola nó ina cuid fola, go raibh sé 
oideasaithe go dlíthiúil dó nó di, ar deimhniú é atá sínithe ag an dochtúir a 
rinne é a oideasú.”,

   agus

  (c) tríd an Sceideal seo a leanas a chur ag gabháil leis an Acht:

“AN SCEIDEAL

 Ailt 4(1A) agus 5(1A)

Drugaí Sonraithe

cd.3 a.8
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Uimhir 
Thagartha 

(1)

Druga 

 
(2)

Leibhéal 
(aonaid i 
lánfhuil) 

(3)

1 Δ9-Teitrihidreacannaibionól (Cannabas) 1ng/ml

2 11-nor-9-carbocsai-Δ9-teitrihidreacannaibionól 
(Cannabas)

5ng/ml

3 Cóicín 10ng/ml

4 Beansóileicginín (Cóicín) 50ng/ml

5 6-Aicéitiolmoirfín (Hearóin) 5ng/ml
”.

Leasú ar alt 7(a) d’Acht 2010 – cumhacht chun dul isteach

9. Leasaítear alt 7(a) d’Acht 2010 trí “faoi alt 9(2), 9(2A) nó 10(4) ” a chur in ionad “faoi alt 
9(2) nó 10(4) ”.

Leasú ar alt 9 d’Acht 2010 – oibleagáid réamhshampla de leacht béil a thabhairt

10. Leasaítear alt 9 (arna chur isteach le halt 7 den Acht um Thrácht ar Bhóithre (Uimh. 2), 
2011) d’Acht 2010—

  (a) i bhfo-alt (1)(a), trí “meisceach” a chur in ionad “deoch mheisciúil”,

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

  “(b) dul in éineacht leis nó léi, nó le comhalta eile den Gharda Síochána, 
chuig áit (lena n-áirítear feithicil) ag an áit phoiblí lena mbaineann nó 
ina cóngar agus sampla dá chuid anála nó dá cuid anála a chur ar fáil san 
áit sin, ar an modh a chuireann sé nó sí nó an comhalta eile sin in iúl, trí 
easanálú isteach i ngaireas den sórt sin, nó”,

  (c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

 “(2A) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána a cheangal ar dhuine dá dtagraítear 
i bhfo-alt (1)—

  (a) sampla de leacht béil a chur ar fáil óna bhéal nó óna béal, ar an modh a 
chuireann an comhalta in iúl, trí úsáid a bhaint as gaireas chun drugaí i 
leacht béil a thaispeáint,

  (b) dul in éineacht leis nó léi, nó le comhalta eile den Gharda Síochána, 
chuig áit (lena n-áirítear feithicil) ag an áit phoiblí lena mbaineann nó 
ina cóngar agus sampla de leacht béil a chur ar fáil óna bhéal nó óna 
béal san áit sin, ar an modh a chuireann sé nó sí nó an comhalta eile sin 
in iúl, trí úsáid a bhaint as gaireas chun drugaí i leacht béil a thaispeáint, 
nó

  (c) i gcás nach bhfuil gaireas den sórt sin ag an gcomhalta, fanacht san áit 
sin ina láthair nó i láthair comhalta eile den Gharda Síochána (ar feadh 
tréimhse nach faide

cd.3 a.8
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ná aon uair an chloig amháin) go dtí go mbeidh gaireas den sórt sin ar fáil 
aige nó aici agus sampla de leacht béil a chur ar fáil óna bhéal nó óna béal 
an tráth sin, ar an modh a chuireann sé nó sí nó an comhalta eile sin in iúl, 
trí úsáid a bhaint as gaireas chun drugaí i leacht béil a thaispeáint.

 (2B) I gcás go ndéanann comhalta den Gharda Síochána ceanglas faoi  
fho-alt (2A), féadfaidh an comhalta a iarraidh ar an duine ar a gcuirtear an 
ceanglas aon deimhniú díolúine liachta dá dtagraítear in alt 4(1B) nó 5(1B) 
a shealbhaíonn sé nó sí a thabhairt ar aird lena iniúchadh.”,

   agus

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

 “(5A) In ionchúiseamh i leith cion faoi alt 4 nó 5, toimhdeofar, go dtí go suífear a 
mhalairt, gur gaireas chun drugaí i leacht béil a thaispeáint é gaireas a chuir 
comhalta den Gharda Síochána ar fáil chun a chumasú do dhuine sampla de 
leacht béil a chur ar fáil faoin alt seo.”.

Tástáil meisceach shainordaitheach

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

“10. (1) San alt seo—

ciallaíonn ‘údarú’ údarú faoi fho-alt (2) chun seicphointe a bhunú;

ciallaíonn ‘seicphointe’ seicphointe arna bhunú faoi údarú.

 (2) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána, nach ísle céim ná cigire, chun 
críocha alt 4, a údarú seicphointe nó seicphointí a bhunú in áit phoiblí nó 
in áiteanna poiblí ag a bhféadfaidh comhaltaí den Gharda Síochána na 
cumhachtaí faoi fho-alt (4) a fheidhmiú.

 (3) Is i scríbhinn a bheidh údarú agus sonrófar na nithe seo a leanas ann—

  (a) an dáta ar a mbeidh, agus an áit phoiblí ina mbeidh, an seicphointe le 
bunú, agus

  (b) na huaireanta a bhféadfar é a oibriú aon tráth lena linn.

 (4) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána, atá ar dualgas ag seicphointe, aon 
fheithicil a stopadh ag an seicphointe agus, gan dochar d’aon chumhachtaí 
eile (lena n-áirítear na feidhmeanna faoi alt 9) a thugtar dó nó di le reacht 
nó faoin dlí coiteann, a cheangal ar dhuine atá i bhfeighil na feithicle ceann 
amháin nó níos mó díobh seo a leanas a dhéanamh:

  (a) sampla dá chuid anála nó dá cuid anála a chur ar fáil (trí easanálú isteach 
i ngaireas chun alcól san anáil a thaispeáint) ar an modh a chuireann an 
comhalta in iúl;

  (b) sampla dá chuid leacht béil nó dá cuid leacht béil a chur ar fáil (trí 
shampla de leacht béil a bhailiú óna bhéal nó óna béal agus úsáid á 
baint as gaireas chun drugaí i leacht béil a thaispeáint) ar an modh a 
chuireann an comhalta in iúl;
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  (c) dul in éineacht leis nó léi, nó le comhalta eile den Gharda Síochána, 
chuig áit (lena n-áirítear feithicil) ag an seicphointe nó ina cóngar agus, 
ar an modh a chuireann sé nó sí nó an comhalta eile sin in iúl, sampla dá 
chuid anála nó dá cuid anála a chur ar fáil san áit sin, mar a shonraítear 
i mír (a), sampla dá chuid leacht béil nó dá cuid leacht béil a chur ar fáil 
san áit sin, mar a shonraítear i mír (b), nó iad araon a chur ar fáil;

  (d) na nithe seo a leanas a dhéanamh—

   (i) an fheithicil a fhágáil san áit inar stopadh í, nó

   (ii) í a bhogadh go dtí áit i gcomharsanacht an tseicphointe,

   agus í a choinneáil nó a fhágáil san áit sin go dtí go gcomhlíonfaidh an 
duine ceanglas a cuireadh air nó uirthi faoi aon cheann de mhíreanna 
(a), (b) agus (c).

 (5) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána d’fhonn ceanglas a chur ar dhuine 
faoi fho-alt (4), an modh ar a bhfuil an ceanglas le comhlíonadh ag an duine 
a chur in iúl.

 (6) Maidir le duine—

  (a) a dhiúltaíonn nó a mhainníonn ceanglas faoi fho-alt (4) (seachas  
fo-alt (4)(d)(ii)) a chomhlíonadh láithreach nó ceanglas den sórt sin a 
chomhlíonadh láithreach ar mhodh a chuireann comhalta den Gharda 
Síochána in iúl faoi fho-alt (5), nó

  (b) a dhiúltaíonn nó a mhainníonn, gan leithscéal réasúnach, ceanglas faoi 
fho-alt (4)(d)(ii) a chomhlíonadh láithreach nó ceanglas den sórt sin a 
chomhlíonadh láithreach ar mhodh a chuireann comhalta den Gharda 
Síochána faoi fho-alt (5),

déanann sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil 
d’aicme A nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, 
a chur air nó uirthi.

 (7) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána duine a ghabháil gan bharántas 
arb é tuairim an chomhalta ina leith go bhfuil cion faoin alt seo á dhéanamh 
nó déanta aige nó aici.

 (8) I gcás go gceanglaíonn comhalta den Gharda Síochána ar dhuine sampla 
de leacht béil a chur ar fáil faoin alt seo, féadfaidh an comhalta a iarraidh 
ar an duine ar a gcuirtear an ceanglas aon deimhniú díolúine liachta dá 
dtagraítear in alt 4(1B) nó 5(1B) a shealbhaíonn sé nó sí a thabhairt ar aird 
lena iniúchadh.

 (9) In ionchúiseamh i leith cion faoi alt 4, toimhdeofar, go dtí go suífear a 
mhalairt, gur gaireas chun alcól san anáil a thaispeáint é gaireas a chuir 
comhalta den Gharda Síochána ar fáil chun a chumasú do dhuine sampla 
anála a chur ar fáil faoin alt seo.

 (10) In ionchúiseamh i leith cion faoi alt 4, toimhdeofar, go dtí go suífear a 
mhalairt, gur gaireas chun drugaí i leacht béil a thaispeáint é gaireas a chuir 
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comhalta den Gharda Síochána ar fáil chun a chumasú do dhuine sampla de 
leacht béil a chur ar fáil faoin alt seo.

 (11) Beidh údarú, nó cóip a deir ina taobh féin gurb é atá inti an t-údarú sin, ina 
fhianaise leordhóthanach, go dtí go suífear a mhalairt, in aon imeachtaí faoi 
na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre 1961 go 2016, ar na fíorais a luaitear 
ann, gan cruthúnas ar aon síniú atá air ná gur duine é nó í an sínitheoir a 
raibh teideal aige nó aici faoi fho-alt (2) é a shíniú.”.

Tástáil mallachair

12. Leasaítear Acht 2010 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 11:

“11. (1) I gcás go bhfuil comhalta den Gharda Síochána den tuairim go bhfuil duine 
faoi bhrí meiscigh, ar duine é nó í atá ag tiomáint feithicil inneallghluaiste 
nó atá ag tabhairt iarracht ar í a thiomáint nó atá i bhfeighil feithicil 
inneallghluaiste le hintinn an fheithicil a thiomáint nó iarracht a thabhairt ar 
í a thiomáint, in áit phoiblí, féadfaidh an comhalta sin a cheangal ar an duine 
dul in éineacht leis nó léi, nó le comhalta eile den Gharda Síochána, chuig áit 
ag an áit phoiblí lena mbaineann nó ina cóngar agus, de réir rialacháin arna 
ndéanamh faoin alt seo, tástálacha (‘tástálacha mallachair’) a dhéanamh 
san áit sin, ina láthair féin nó i láthair an chomhalta eile sin, ar an modh a 
chuireann sé nó sí nó an comhalta eile sin in iúl, chun a mheasúnú cibé acu 
atá nó nach bhfuil mallachar ar chumas tiomána an duine.

 (2) I gcás go ndéantar duine a ghabháil—

  (a) faoi alt 4(8), 5(10), 9(4), nó 10(7) den Acht seo, nó

  (b) faoi alt 52(3), 53(5), 106(3A) nó 112(6) den Phríomh-Acht,

tar éis dó nó di feithicil inneallghluaiste a thiomáint nó iarracht a thabhairt 
ar í a thiomáint nó a bheith i bhfeighil feithicil inneallghluaiste, féadfaidh 
comhalta den Gharda Síochána, ag stáisiún de chuid an Gharda Síochána, 
laistigh de 3 huaire an chloig tar éis don duine an fheithicil a thiomáint 
nó iarracht a thabhairt ar í a thiomáint nó a bheith i bhfeighil na feithicle 
amhlaidh, a cheangal ar an duine tástálacha mallachair a dhéanamh de réir 
rialacháin arna ndéanamh faoin alt seo chun a mheasúnú cibé acu atá nó 
nach bhfuil mallachar ar chumas tiomána an duine.

	 (3)	 Maidir	 le	fianaise	arna	 fáil	 faoi	 fho-alt	 (1)	nó	 (2)	go	bhfuil	mallachar	ar	
chumas	tiomána	duine,	is	fianaise	í,	chun	críocha	ailt	4	agus	5,	nach	féidir	
leis an duine feithicil inneallghluaiste a rialú i gceart.

 (4) Chun críocha fho-ailt (1) agus (2), féadfaidh an tAire na nithe seo a leanas 
a fhorordú—

  (a) na cineálacha tástálacha mallachair a bhféadfar a cheangal iad a 
dhéanamh,

  (b) an modh ar a bhféadfar tástáil den sórt sin a dhéanamh,

  (c) treoracha a bheidh le tabhairt do dhuine a mbeidh tástáil den sórt sin á 
déanamh aige nó aici,
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  (d) an cineál breathnóireachta ar an staid fhisiciúil a fhéadfar a dhéanamh i 
gcúrsa tástáil den sórt sin,

  (e) na tátail a fhéadfar a bhaint as breathnóireacht a dhéanfar i gcúrsa tástáil 
den sórt sin, agus

  (f) foirm ar a bhféadfar an bhreathnóireacht a dhéanfar agus na tátail a 
bhainfear i gcúrsa tástáil den sórt sin a thaifeadadh agus trína bhféadfar 
mallachar a mheasúnú.

 (5) Aon duine a mhainníonn, gan leithscéal réasúnach, ceanglas faoi fho-alt 
(1) nó (2) a chomhlíonadh, déanann sé nó sí cion agus dlífear, ar é nó í a 
chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó príosúnacht ar feadh téarma 
nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

 (6) Aon duine arb é tuairim comhalta den Gharda Síochána ina leith go bhfuil 
cion faoin alt seo, arb é atá ann mainneachtain ceanglas faoi fho-alt (1) a 
chomhlíonadh, á dhéanamh nó déanta aige nó aici, féadfaidh an comhalta é 
nó í a ghabháil gan bharántas.

 (7) Níl feidhm ag alt 1(1) den Probation of Offenders Act 1907 maidir le cion 
faoin alt seo.”.

Leasú ar Acht 2010 – oibleagáid samplaí a chur ar fáil i ndáil le cionta áirithe a bhaineann 
le drugaí

13. Leasaítear Acht 2010 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 13:

“Oibleagáid sampla de leacht béil a chur ar fáil tar éis gabháil faoi Chuid 2

13A. (1) I gcás go ngabhtar duine faoi alt 4(8), 5(10), 9(4), 10(7) nó 11(5) den Acht 
seo nó faoi alt 52(3), 53(5), 106 (3A) nó 112(6) den Phríomh-Acht agus go 
bhfuil comhalta den Gharda Síochána den tuairim go raibh an duine, tráth 
an chiona líomhnaithe, tar éis drugaí a thomhailt, féadfaidh an comhalta, 
ag stáisiún de chuid an Gharda Síochána nó in ospidéal, a cheangal ar an 
duine, ar an modh a chuireann an comhalta in iúl, sampla de leacht béil a 
chur ar fáil óna bhéal nó óna béal, trí úsáid a bhaint as gaireas chun drugaí 
i leacht béil a thaispeáint.

 (2) Maidir le duine a dhiúltaíonn nó a mhainníonn ceanglas de chuid comhalta 
den Gharda Síochána faoin alt seo a chomhlíonadh láithreach, beidh sé nó 
sí ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil 
d’aicme A nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, 
a chur air nó uirthi.

 (3) In ionchúiseamh i leith cion faoin gCuid seo, toimhdeofar, go dtí go suífear 
a mhalairt, gur gaireas chun drugaí i leacht béil a thaispeáint é gaireas a 
chuir comhalta den Gharda Síochána ar fáil chun a chumasú do dhuine 
sampla de leacht béil a chur ar fáil faoin alt seo.

 (4) Níl feidhm ag alt 1(1) den Probation of Offenders Act 1907 maidir le cion 
faoin alt seo.
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Oibleagáid ar dhuine sampla fola a chur ar fáil i gcás go bhfuil sé nó sí faoi 
amhras i dtaobh cionta áirithe

13B. (1) I gcás go ngabhtar duine faoi alt 4(8), 5(10), 9(4), 10(7) nó 11(5) den Acht 
seo nó faoi alt 52(3), 53(5), 106(3A) nó 112(6) den Phríomh-Acht agus go 
bhfuil comhalta den Gharda Síochána den tuairim, tar éis dó nó di na nithe 
seo a leanas a dhéanamh—

  (a) réamhthástáil ar leacht béil faoi alt 9(2A) nó 10(4),

  (b) tástálacha mallachair faoi alt 11, nó

  (c) tástáil ar leacht béil faoi alt 13A,

go bhfuil cion faoi alt 4 arb é atá ann sárú ar fho-alt (1A) den alt sin nó 
cion faoi alt 5(1A) déanta ag an duine, féadfaidh an comhalta, ag stáisiún 
de chuid an Gharda Síochána nó in ospidéal, a cheangal ar an duine cead 
a thabhairt do dhochtúir sainainmnithe nó d’altra sainainmnithe sampla dá 
chuid fola nó dá cuid fola a thógáil ón duine.

 (2) Faoi réir alt 22, aon duine ar cuireadh ceanglas air nó uirthi faoi fho-alt (1)  
agus—

  (a) a dhiúltaíonn nó a mhainníonn an ceanglas a chomhlíonadh, nó

  (b) a dhiúltaíonn nó a mhainníonn ceanglas ó dhochtúir sainainmnithe nó 
ó altra sainainmnithe a chomhlíonadh i ndáil le sampla fola a thógáil 
faoin bhfo-alt sin,

déanann sé nó sí cion.

 (3) Aon duine a dhéanann cion faoi alt seo, dlífear, ar é nó í a chiontú go 
hachomair, fíneáil d’aicme A nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 
6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

 (4) Níl feidhm ag alt 1(1) den Probation of Offenders Act 1907 maidir le cion 
faoin alt seo.”.

Leasú ar alt 17(1) d’Acht 2010 – an Biúró do dhéanamh anailís ar shampla

14. Leasaítear alt 17 d’Acht 2010 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“17. (1) A luaithe is indéanta tar éis don Bhiúró sampla a cuireadh ar aghaidh chuige 
faoi alt 15 a fháil, déanfaidh an Biúró anailís ar an sampla agus féadfaidh sé 
cinneadh a dhéanamh, de réir mar is cuí, i dtaobh gach ceann nó aon cheann 
díobh seo a leanas:

  (a) an cion alcóil sa sampla;

  (b) an bhfuil druga nó drugaí sa sampla;

  (c) an cion de dhruga nó de dhrugaí sa sampla.”.

Leasú ar alt 18 d’Acht 2010 – forálacha maidir le fianaise áirithe in ionchúisimh – toimhde

15. Leasaítear alt 18 d’Acht 2010—
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  (a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1)—

 “(1) Nuair a bheidh cúiseamh i leith cion faoi alt 4 nó 5 á éisteacht, ní gá a 
shuíomh nach ndearna an cosantóir meisceach a thomhailt tar éis an ama a 
líomhnaítear a rinneadh an cion ach roimh shampla a thógáil nó a chur ar 
fáil faoi alt 12, 13B nó 14.”,

  (b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

 “(2A) Más rud é, nuair a bheidh cúiseamh i leith cion faoi alt 4(1A) nó 5(1A) 
á éisteacht, go dtugann an cosantóir, nó go dtugtar thar a cheann nó thar 
a	ceann,	fianaise	go	ndearna	sé	nó	sí	druga	a	shonraítear	i	gcolún	(2)	den	
Sceideal a thomhailt tar éis an ama a líomhnaítear a rinneadh an cion ach 
roimh shampla a thógáil nó a chur ar fáil faoi alt 12, 13B nó 14, déanfaidh 
an chúirt neamhshuim den fhianaise mura ndeimhníonn an cosantóir di nó 
mura ndeimhnítear di thar a cheann nó thar a ceann, nárbh ionann, mura 
mbeadh an tomhailt sin, an cion den druga sonraithe i bhfuil an chosantóra 
(arna shonrú i ndeimhniú faoi alt 17) agus an cion den druga sin atá sonraithe 
de thuras na huaire sa Sceideal, nó nár mhó ná sin é.”,

   agus

  (c) trí “meisceach a thomhailt” a chur in ionad “alcól a ól” i bhfo-alt (3)(a) agus i bhfo-
alt (4).

Leasú ar alt 19(1) d’Acht 2010 – ráiteas i scríbhinn ó chomhalta den Gharda Síochána

16. Leasaítear alt 19(1) d’Acht 2010 trí “faoi alt 12(1), 13B(1), 14(1) nó 14(3A)” a chur in 
ionad “faoi alt 12(1) nó 14(1) nó (3A)” sa dá áit a bhfuil sé.

Leasú ar alt 20 d’Acht 2010 – toimhdeana maidir le dochtúir nó altra sainainmnithe

17. Leasaítear alt 20 d’Acht 2010 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (4) agus (5):

 “(4) In ionchúiseamh i leith cion faoi alt 4, 5, 12, 13B nó 14, toimhdeofar, go dtí 
go suífear a mhalairt, gur dochtúir sainainmnithe nó gur altra sainainmnithe 
é nó í gach duine de na daoine seo a leanas:

  (a) duine a rinne, de bhua cumhachtaí a thugtar dó nó di le Caibidil 4, 
sampla d’fhuil duine eile a thógáil ón duine eile sin nó ar chuir duine 
eile sampla d’fhual an duine eile sin ar fáil dó nó di;

  (b) duine a raibh diúltú nó mainneachtain ann ina leith, tar éis ceanglas a 
chur faoi alt 12(1), 13B(1) nó 14 (1) cead a thabhairt dó nó di sampla 
fola a thógáil, an cead sin a thabhairt nó ceanglas uaidh nó uaithi a 
chomhlíonadh i ndáil le sampla den sórt sin a thógáil;

  (c) duine a raibh diúltú nó mainneachtain ann ina leith, tar éis ceanglas a 
chur faoi alt 12(1) nó 14(1) sampla fuail a chur ar fáil dó nó di, sampla 
den sórt sin a chur ar fáil nó ceanglas uaidh nó uaithi a chomhlíonadh i 
ndáil le sampla den sórt sin a chur ar fáil.

 (5) Más rud é, faoi alt 12, 13B nó 14, go ndéanann dochtúir sainainmnithe 
nó altra sainainmnithe ráiteas i scríbhinn nach bhfuil sé nó sí toilteanach, 
ar fhorais liachta, sampla d’fhuil duine a thógáil uaidh nó uaithi nó go 
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gcuirfidh	duine	sampla	dá	chuid	fuail	nó	dá	cuid	fuail	ar	fáil	dó	nó	di,	beidh	
an ráiteas arna shíniú ag an dochtúir, in aon imeachtaí faoi na hAchtanna 
um Thrácht ar Bhóithre, 1961 go 2016, ina fhianaise leordhóthanach, go dtí 
go suífear a mhalairt, ar na fíorais a luaitear ann, gan cruthúnas ar aon síniú 
atá air ná gurbh é nó í an duine a shínigh é an duine cuí lena shíniú.”.

Leasú ar alt 21(1) d’Acht 2010 – costais ionchúiseamh

18. Leasaítear alt 21(1) d’Acht 2010 trí “faoi alt 4, 5, 12, 13B, 14 nó 17A” a chur in ionad “faoi 
alt 4, 5, 12, 14 nó 17A”.

Leasú ar alt 22 d’Acht 2010 – cosaint ar dhiúltú cead a thabhairt sampla fola a thógáil

19. Leasaítear alt 22 d’Acht 2010 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

 “(4A) In ionchúiseamh duine i leith cion faoi alt 13B mar gheall ar dhiúltú nó 
mainneachtain ceanglas a chomhlíonadh cead a thabhairt do dhochtúir 
sainainmnithe nó d’altra sainainmnithe sampla fola a thógáil nó mar gheall 
ar dhiúltú nó mainneachtain ceanglas ó dhochtúir sainainmnithe nó ó altra 
sainainmnithe a chomhlíonadh i ndáil le sampla fola a thógáil, is cosaint é 
don chosantóir a dheimhniú don chúirt go raibh cúis speisialta shubstaintiúil 
ann leis an diúltú nó leis an mainneachtain a rinne sé nó sí.”.

Leasú ar alt 26 d’Acht 2010 – feidhmeanna an Bhiúró

20. Leasaítear alt 26 d’Acht 2010—

  (a) i bhfo-alt (2)—

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

  “(b) maidir leis na samplaí sin, cinneadh a dhéanamh i dtaobh na nithe seo a 
leanas—

   (i) an cion alcóil san fhuil nó san fhual,

   (ii) an amhlaidh go bhfuil (nó nach bhfuil) druga nó drugaí san fhuil nó 
san fhual, agus

   (iii) an cion de dhruga nó de dhrugaí atá san fhuil,”,

   (ii) i mír (e), trí “a chinneadh,” a chur in ionad “a chinneadh.”, agus

   (iii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (e):

  “(f) gaireas a cheadú ar gaireas é chun drugaí i leacht béil a thaispeáint.”,

   agus

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

“(4) Féadfaidh an Biúró—

  (a) socrú a dhéanamh maidir le gaireas a sholáthar agus a thástáil ar gaireas 
é—

   (i) chun alcól san anáil a thaispeáint, agus
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   (ii) chun an cion alcóil san anáil a chinneadh,

  (b) socrú a dhéanamh maidir le gaireas a sholáthar agus a thástáil ar gaireas 
é chun drugaí i leacht béil a thaispeáint, agus,

  (c) cibé cúnamh is cuí leis, cibé acu cúnamh airgid nó cúnamh eile, a 
thabhairt do dhaoine a bhfuil taighde dá dtagraítear i bhfo-alt (3) á 
dhéanamh acu nó a bheartaíonn taighde den sórt sin a dhéanamh.”.

Leasú ar alt 26 den Phríomh-Acht – dícháiliúchán iarmhartach

21. (1) Leasaítear an Príomh-Acht—

  (a) in alt 26(4)(a) (arna leasú le halt 13 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2014), tríd an 
méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (v):

   “(v) faoi alt 12, 13B, 14 nó 17A den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2010, 
nó”,

  (b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 26(4)(b) (arna leasú le halt 50 
den Acht fán Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (Ródacmhainneacht Feithiclí 
Tráchtála), 2012):

  “(ba) Maidir leis an tréimhse dhícháiliúcháin a shonraítear in ordú 
dícháiliúcháin iarmhartach, i gcás go gciontaítear an duine lena 
mbaineann an t-ordú i gcion faoi alt 4 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 
2010 arb é atá ann sárú ar fho-alt (1A) den alt sin nó i gcion faoi fho-alt 
(1A) d’alt 5 den Acht sin—

   (i) ní giorra í ná 1 bhliain, i gcás an chéad chiona faoin alt lena 
mbaineann, agus

   (ii) ní giorra í ná 2 bhliain—

    (I) i gcás an dara cion nó cion dá éis sin faoin alt céanna, nó

    (II) i gcás an chéad chiona faoin alt sin, má ciontaíodh an duine 
roimhe sin i gcion faoin alt eile.”,

   agus

  (c) sa Dara Sceideal (arna leasú le halt 13 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2014), tríd 
an mír seo a leanas a chur in ionad mhír 6:

“6.  Cion faoi alt 12, 13B nó 14 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2010.”.

CUID 4

luasteoiRainneacha

Leasú ar alt 9 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2004 – luasteorainneacha speisialta

22. Leasaítear alt 9(2) (arna leasú le halt 86 d’Acht 2010) den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 
2004 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a):
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  “(a) (i) 20 ciliméadar san uair,

   (ii) 30 ciliméadar san uair, agus

   (iii) 40 ciliméadar san uair,

   i leith bóthair nó bóithre de réir treoirlínte arna n-eisiúint ag an Aire 
faoin alt seo.”.

CUID 5

leasú aR chuid 3 den acht um thRácht aR BhóithRe, 2010

Cionta muirear seasta

23. Leasaítear Acht 2010 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 34:

“34. (1) Tá feidhm ag an gCuid seo maidir le cionta muirear seasta.

 (2) Chun críocha na Coda seo, aon cheann de na cionta seo a leanas, arna 
ndéanamh tar éis don alt seo teacht i ngníomh, is cion muirear seasta é:

  (a) cion achoimre faoi na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre, 1961 go 
2016 arb ina leith a dhearbhóidh an tAire le riaracháin, arna ndéanamh 
tar éis comhchomhairle a dhéanamh leis an Aire Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais, gur cion muirear seasta é;

  (b) cion achoimre faoi Achtanna na mBóithre, 1993 go 2015 arb 
ina leith a dhearbhóidh an tAire le rialacháin, arna ndéanamh tar 
éis comhchomhairle a dhéanamh leis an Aire Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais, gur cion muirear seasta é;

  (c) cion nach féidir a thriail ach go hachomair faoin Acht um Iompar ar 
Bhóithre, 1933 (nó aon Acht a fhorléirítear mar aon ní amháin leis) arb 
ina leith a dhearbhóidh an tAire le rialacháin gur cion muirear seasta é;

  (d) cion nach féidir a thriail ach go hachomair faoi aon rialachán lena 
ndéantar foráil maidir le hiompar earraí nó paisinéirí de bhóthar 
nó maidir le comhchuibhiú reachtaíochta a bhaineann le hiompar ar 
bhóithre arna dhéanamh faoi Acht na gComhphobal Eorpach, 1972, ar 
cion é arb ina leith a dhearbhóidh an tAire le rialacháin gur cion muirear 
seasta é;

  (e) cion faoi Chuid 3 den Acht um Rialáil Tacsaithe, 2013, seachas cion is 
inphionóis faoi alt 20(4)(a) den Acht sin, arb ina leith a dhearbhóidh an 
tAire le rialacháin gur cion muirear seasta é;

  (f) cion faoin Acht fán Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre 
(Ródacmhainneacht Feithiclí Trádála), 2012 (seachas cion dá dtagraítear 
in alt 41 den Acht sin) arb ina leith a dhearbhóidh an tAire le rialacháin 
gur cion muirear seasta é;
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  (g) cion faoi Rialachán 4 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Feistí 
Teorannaithe Luais a Shuiteáil agus a Úsáid i Mótarfheithiclí), 2005 
(I.R. Uimh. 831 de 2005);

  (h) cion faoi Rialachán 5, 6, 7, 8, nó 9 de Rialacháin na gComhphobal 
Eorpach (Úsáid Éigeantach Criosanna Sábhála agus Córais Feistí 
Srianacha do Leanaí i Mótarfheithiclí), 2006 (I.R. Uimh. 240 de 2006);

  (i) cion—

   (i) faoi alt 73 den Acht Airgeadais, 1976, agus

   (ii) faoi alt 139 den Acht Airgeadais, 1992.

 (3) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun a dhearbhú gur cion muirear 
seasta é cion.”.

Leasú ar alt 35 d’Acht 2010 – fógra muirir sheasta – seirbheáil

24. Leasaítear alt 35 d’Acht 2010—

	 	 (a)	 i	bhfo-alt	(1),	trí	“déanfaidh	an	comhalta,	nó	cuirfidh	sé	nó	sí	faoi	deara	go	ndéanfar,	
fógra muirir sheasta a sheirbheáil” a chur in ionad “féadfaidh an comhalta, nó 
féadfaidh sé nó sí a chur faoi deara go ndéanfar, fógra muirir sheasta a sheirbheáil” 
sa dá áit a bhfuil sé,

  (b) i bhfo-alt (3)(b)(i)(II), trí “i bhfo-alt (1)” a chur in ionad “i bhfo-alt (2)”,

  (c) i bhfo-alt (5)(a) (a cuireadh isteach le halt 77(1)(d) den Acht um Rialáil Tacsaithe, 
2013), trí “in alt 34(2)(c) nó alt 34(2)(d)” a chur in ionad “in alt 34(b)”,

  (d) i bhfo-alt (5)(b) (a cuireadh isteach le halt 77(1)(d) den Acht um Rialáil Tacsaithe, 
2013), trí “in alt 34(2)(e)” a chur in ionad “in alt 34(c)”, agus

  (e) i bhfo-alt (6)(a), trí “faoi fho-alt (1)(b)” a chur isteach i ndiaidh “d’fheithicil den sórt 
sin”.

Leasú ar alt 36 d’Acht 2010 – fógra muirir sheasta – foirm

25. Leasaítear alt 36 d’Acht 2010—

  (a) i bhfo-alt (1)(e), trí “i mír (b), (c) nó (e)” a chur in ionad “i mír (b) nó (c)” agus trí 
“(de réir na brí sin)” a scriosadh sa dá áit a bhfuil sé,

  (b) i bhfo-alt (1A) (a cuireadh isteach le halt 77(1)(e) den Acht um Rialáil Tacsaithe, 
2013)—

   (i) trí “dá dtagraítear in alt 34(2)(e)” a chur in ionad “ar ina leith a dhearbhaítear faoi 
alt 34(c) gur cion muirear seasta é agus”, agus

   (ii) trí “i bhfo-alt (2) d’alt 35 den Acht um Rialáil Tacsaithe, 2013” a chur in ionad “i 
bhfo-alt (2) d’alt 35”,

  (c) i bhfo-alt (2)(c), trí “agus” a scriosadh,

  (d) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2)(d):
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  “(d) nach dtionscnófar ionchúiseamh i leith an chiona líomhnaithe le 
linn ceachtar den dá thréimhse 28 lá a shonraítear san fhógra nó, má 
dhéantar íocaíocht de réir an fhógra le linn ceachtar den dá thréimhse, 
nach dtionscnófar ionchúiseamh ina leith ar chor ar bith, agus”,

  (e) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2)(d):

  “(e) má sheirbheáiltear toghairm ar an duine i leith an chiona líomhnaithe, 
go bhféadfaidh an duine, tráth nach déanaí ná 7 lá roimh an lá a 
shonraítear sa toghairm agus ar a gceanglaítear ar an duine láithriú sa 
chúirt, íocaíocht a dhéanamh i leith muirear seasta, mar a shonraítear 
san fhógra a sheirbheáiltear i dteannta na toghairme, de mhéid atá 100 
faoin gcéad níos mó ná an méid forordaithe dá dtagraítear i mír (b) 
agus, má íocann an duine an méid sin, go scoirfear d’imeachtaí i leith 
an chiona líomhnaithe.”,

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

  “(cc) go bhféadfaidh duine, ar a seirbheáiltear toghairm i leith an chiona 
líomhnaithe, tráth nach déanaí ná 7 lá roimh an lá a shonraítear sa 
toghairm agus ar a gceanglaítear ar an duine láithriú sa chúirt, íocaíocht 
a dhéanamh i leith muirear seasta de mhéid atá 100 faoin gcéad níos mó 
ná an méid forordaithe dá dtagraítear i mír (b),”,

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

  “(g) má chomhlíonann an t-úinéir cláraithe alt 35(6), nach gá don úinéir 
cláraithe íocaíocht a dhéanamh mar a dúradh agus nach dtionscnófar 
ionchúiseamh ina choinne nó ina coinne i leith an chiona líomhnaithe,

  (gg) más rud é gur seirbheáladh toghairm i leith an chiona líomhnaithe agus, 
tráth nach déanaí ná 7 lá roimh an lá a shonraítear sa toghairm agus ar a 
gceanglaítear ar an duine láithriú sa chúirt, go ndéanann an duine ar ar 
seirbheáladh an toghairm, de réir an fhógra sin, íocaíocht a shonraítear 
san fhógra a seirbheáladh i dteannta na toghairme, go scoirfear den 
ionchúiseamh i leith an chiona líomhnaithe,”,

   agus

  (h) trí fho-alt (4) a scriosadh.

Leasú ar alt 37 d’Acht 2010 – muirear seasta a íoc

26. Leasaítear alt 37 d’Acht 2010—

  (a) i bhfo-alt (1)(a), trí “ceachtar den dá thréimhse 28 lá” a chur in ionad “na tréimhse”,

  (b) i bhfo-alt (1)(c)—

   (i) trí “ceachtar den dá thréimhse 28 lá a shonraítear” a chur in ionad “na tréimhse a 
shonraítear”,

   (ii) trí “le linn ceachtar den dá thréimhse sin” a chur in ionad “le linn na tréimhse a 
shonraítear amhlaidh”, agus

   (iii) trí “i ndáil leis an íocaíocht” a scriosadh,
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  (c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

 “(2) Faoi réir alt 44, ní ghlacfar le híocaíocht i leith muirear seasta tar éis 
dheireadh an dara tréimhse 28 lá a shonraítear san fhógra muirir sheasta.”.

Fógra muirir sheasta a íoc ar thoghairm a sheirbheáil

27. Leasaítear Acht 2010 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 44:

“44. (1) I gcás go seirbheálann comhalta den Gharda Síochána toghairm ar dhuine 
i	leith	cion	muirear	seasta,	déanfaidh	an	comhalta,	nó	cuirfidh	sé	nó	sí	faoi	
deara go ndéanfar, fógra faoin alt seo (‘fógra faoi alt 44’) a sheirbheáil ar an 
duine.

 (2) Is i dteannta na toghairme i leith an chiona muirear seasta lena mbaineann an 
fógra faoi alt 44, agus ar an modh céanna ar ar seirbheáladh í, a sheirbheálfar 
fógra faoi alt 44.

 (3) Maidir le fógra faoi alt 44—

  (a) beidh sé san fhoirm fhorordaithe,

  (b) beidh ann mionsonraí i dtaobh an mhodha chun muirear seasta a íoc,

  (c) féadfar a shonrú ann an duine lena bhfuil, agus an áit ina bhfuil, an 
íocaíocht le déanamh agus an bhfuil an fógra, arna chomhlánú go cuí, 
le bheith i dteannta na híocaíochta, agus

  (d) má bhaineann sé le cion pointí pionóis—

   (i) ceanglófar leis cibé mionsonraí, maidir leis an gceadúnas tiomána 
nó leis an gcead foghlaimeora a shealbhaíonn an duine ar a 
seirbheáiltear é, a shonraítear san fhógra, agus

   (ii) beidh ann ráiteas sa chéill go ndéanfar, má dhéanann an duine ar a 
seirbheáiltear é an muirear seasta a íoc nó má chiontaítear sa chion 
sin é nó í, líonta sonraithe éagsúla pointí pionóis a fhormhuiniú ar 
an iontráil a bhaineann leis an duine.

 (4) Beidh i bhfógra faoi alt 44, gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), ráiteas 
sa chéill—

  (a) go líomhnaítear go ndearna an duine ar a seirbheáiltear é cion a 
shonraítear sa toghairm a seirbheáiltear é ina teannta,

  (b) go bhféadfaidh an duine, tráth nach déanaí ná 7 lá roimh an dáta a 
shonraítear sa toghairm agus ar a gceanglaítear ar an duine láithriú sa 
chúirt, íocaíocht a dhéanamh i leith muirear seasta de mhéid a luaitear 
san fhógra ar an modh a shonraítear san fhógra,

  (c) i gcás go mbaineann an toghairm le cion pointí pionóis, má dhéanann 
an duine ar ar seirbheáladh an toghairm íocaíocht de réir mhír (b) nó 
má chiontaítear sa chion sin é nó í, go ndéanfar líonta sonraithe éagsúla 
pointí pionóis a fhormhuiniú ar an iontráil a bhaineann leis an duine, 
agus
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  (d) má íocann an duine an muirear seasta, nach leanfar d’aon imeachtaí i 
leith an chiona líomhnaithe agus nach gá don duine freastal ar an gcúirt 
ar an lá a shonraítear sa toghairm.

 (5) Is é a bheidh i méid an mhuirir sheasta a luafar i bhfógra faoi alt 44 méid atá 
100 faoin gcéad níos mó ná an méid forordaithe a luafar san fhógra muirir 
sheasta a sheirbheálfar ar an duine, de réir alt 35, i leith an chiona muirear 
seasta lena mbaineann sé.

 (6) I gcás go seirbheáiltear fógra faoi alt 44, féadfaidh an duine lena mbaineann 
sé, le linn na tréimhse a shonraítear san fhógra agus de réir an fhógra, 
íocaíocht a shonraítear san fhógra a dhéanamh.

 (7) Maidir le híocaíocht faoin alt seo—

  (a) ní fhéadfar í a fháil ach amháin laistigh den tréimhse dá dtagraítear i 
bhfo-alt (4)(b) agus de réir an fhógra faoi alt 44, agus

  (b) níl sí inghnóthaithe ag na daoine a íocann í.

 (8) Féadfaidh an duine atá ag fáil íocaíocht faoin alt seo admháil a eisiúint ina 
leith.

 (9) I gcás go ndéanann duine, ar ar seirbheáladh toghairm a raibh ina teannta 
fógra faoi alt 44, íocaíocht i leith muirear seasta de réir an fhógra, scoirfear 
d’imeachtaí i leith an chiona líomhnaithe lena mbaineann an fógra.

 (10) I gcás go seirbheáiltear toghairm ar dhuine a bhfuil ina teannta fógra faoi 
alt 44 i leith cion muirear seasta, ní cosaint é don duine ar a seirbheáiltear 
an toghairm a shuíomh nár seirbheáladh fógra muirir sheasta air nó uirthi i 
leith an chiona líomhnaithe de réir alt 35.

 (11) San alt seo, ciallaíonn “toghairm” toghairm arna heisiúint—

  (a) faoi alt 10 den Petty Sessions (Ireland) Act 1851, nó

  (b) faoi Acht na gCúirteanna (Uimh. 3), 1986”.

Léiriú

28. Leasaítear Acht 2010 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 47:

“47. (1) Sa Chuid seo—

tá le ‘iontráil’ an bhrí a shanntar dó le halt 1(1) d’Acht 2002;

ciallaíonn “muirear seasta” méid muirir sheasta arna fhorordú faoi alt 41;

ciallaíonn “fógra muirir sheasta” fógra arna sheirbheáil faoi alt 35;

ciallaíonn ‘cion muirear seasta’ cion dá dtagraítear in alt 34;

tá le ‘pointe pionóis’ an bhrí a shanntar dó le halt 1(1) d’Acht 2002;

tá le “cion pointí pionóis” an bhrí a shanntar dó le halt 1(1) d’Acht 2002;

tá le ‘fógra faoi alt 44’ an bhrí a shanntar dó le halt 44;
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ciallaíonn “maor tráchta” duine arna údarú nó arna húdarú faoi alt 42(1).

 (2) Sa Chuid seo, aon tagairtí d’fhógra muirir sheasta faoin alt seo, arna 
chomhlánú go cuí, is tagairtí iad d’fhógra den sórt sin ar ar chuir an duine 
lena mbaineann an fógra isteach uimhir, dáta deonaithe agus tréimhse 
bhailíochta cheadúnas tiomána an duine sin, nó ar ar cuireadh an céanna 
isteach thar ceann an duine sin.”.

Cionta muirear seasta – forálacha idirthréimhseacha

29. Leasaítear Acht 2010 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 49:

“49A.  (1) Beidh feidhm ag alt 103 den Phríomh-Acht agus ag ailt 19 agus 20 d’Acht 
2004, d’ainneoin alt 49, maidir le cion muirear seasta (de réir bhrí alt 103 
den Phríomh-Acht) arna dhéanamh roimh theacht i ngníomh d’alt 34.

 (2) D’ainneoin alt 48(4), leanfaidh an t-alt sin d’fheidhm a bheith aige i leith 
cion muirear seasta (de réir bhrí alt 103 den Phríomh-Acht) arna dhéanamh 
roimh theacht i ngníomh d’alt 34.”.

CUID 6

leasuithe ilghnéitheacha - na hachtanna um thRácht aR BhóithRe, 1961 go 2015

Leasú ar alt 78A den Phríomh-Acht – mionsonraí a bheidh le soláthar i dtaobh polasaithe 
árachais gluaisteán

30. Leasaítear alt 78A (a cuireadh isteach le halt 77 d’Acht 2010) den Phríomh-Acht tríd an 
méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

 “(1A) Beidh ar áireamh ar na mionsonraí a chuirfear ar fáil faoi fho-alt (1)—

  (a) mionsonraí, lena n-áirítear ainm agus seoladh, an tsealbhóra ar pholasaí 
árachais gluaisteán,

  (b) tréimhse chumhdaigh an pholasaí,

  (c) aon teorainneacha maidir le húsáid feithicle inneallghluaiste faoin 
bpolasaí,

  (d) na daoine nó na haicmí daoine a bhfuil a ndliteanas cumhdaithe faoin 
bpolasaí,

  (e) an fheithicil (lena n-áirítear uimhir chlárúcháin na feithicle) nó an aicme 
feithicle a bhfuil a húsáid cumhdaithe faoin bpolasaí,

  (f) ainmneacha aon tiománaí nó an aicme tiománaí a bhfuil a thiomáint nó 
a tiomáint cumhdaithe faoin bpolasaí, agus

  (g) uimhir cheadúnais nó uimhir cheada an cheadúnais tiomána nó an 
cheada foghlaimeora atá ag an sealbhóir ar pholasaí árachais gluaisteán 
agus atá ag aon tiománaí ainmnithe a bhfuil a thiomáint nó a tiomáint 
cumhdaithe faoin bpolasaí.”.
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Ricseánna a Rialáil

31. Leasaítear an tAcht um Rialáil Tacsaithe, 2013, in alt 20, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur 
isteach:

 “(5) (a) Féadfaidh an tÚdarás rialacháin, ar a dtabharfar rialacháin maidir le 
hiompar neamh-mhótarthrealmhaithe paisinéirí, a dhéanamh i ndáil le 
hoibriú iompróirí neamh-mhótarthrealmhaithe paisinéirí i mbailte agus 
i gcathracha.

  (b) ciallaíonn ‘iompróirí neamh-mhótarthrealmhaithe paisinéirí’ 
fruilcharráiste nó ricseá a thiomáintear le rothar cos, le trírothrach cos 
nó le capall nó a thiománann coisí nó a thiomáintear ar mhodhanna 
neamh-mhótarthrealmhaithe eile den sórt sin.”.

Leasú ar alt 107 den Phríomh-Acht – oibleagáid ar rothaithe a n-ainm agus a seoladh etc. 
a thabhairt do chomhalta den Gharda Síochána má éilítear sin

32. Leasaítear alt 107 (a cuireadh isteach le halt 79 d’Acht 2010) den Phríomh-Acht—

  (a) i bhfo-alt (1), trí “nó as rothar cos” a chur isteach i ndiaidh “as feithicil inneallghluaiste”, 
agus

  (b) i bhfo-alt (4), trí “nó le rothar cos” a chur isteach i ndiaidh “le feithicil inneallghluaiste”.

Leasú ar alt 22 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2002

33. Leasaítear alt 22 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2002—

  (a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1) (a cuireadh isteach le halt 63 den 
Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2010):

 “(1) I gcás go gciontófar duine i gcion faoi na hAchtanna um Thrácht ar 
Bhóithre, 1961 go 2016, seachas cion—

  (a) faoi alt 38, 84, 85 nó 101 den Phríomh-Acht, nó

  (b) faoi alt 35 (a mhéid a bhaineann sé le locadh feithiclí), alt 36 nó alt 36A 
(a cuireadh isteach le halt 12 d’Acht na mBóithre, 2007) d’Acht 1994,

  ceanglóidh an breitheamh ceannais ar an duine a cheadúnas tiomána nó 
a ceadúnas tiomána nó a chead foghlaimeora nó a cead foghlaimeora 
a thabhairt ar aird do chláraitheoir nó do chléireach na cúirte nó do 
phríomhoifigeach	eile	den	chúirt,	agus	déanfaidh	an	Chúirt	na	nithe	seo	a	
leanas a thaifeadadh—

   (i) cibé acu ar tugadh an ceadúnas nó an cead ar aird nó nár tugadh, 
agus

   (ii) i gcás gur tugadh an ceadúnas nó an cead ar aird, na mionsonraí atá 
sonraithe sa cheadúnas nó sa chead sin.”,

   agus

  (b) i bhfo-alt (2), trí “ceanglas faoi fho-alt (1)” a chur in ionad “de réir cheanglais fho-alt 
(1)”.
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Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2002 –  
pointí pionóis

34. Leasaítear an Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2002—

  (a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid 11 (a cuireadh isteach le halt 
10(h) den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2014):

“Cuid 12

sáRú aR Rialachán 3 de na Rialacháin um thRácht aR BhóithRe (leantóiRí  
agus leathleantóiRí a cheadúnú), 1982 (i.R. uimh. 35 de 1982)

Sa Chuid seo—

  (a) ciallaíonn ‘cion’ cion faoi alt 10 d’Acht 1968, agus

  (b) aon tagairt do Rialachán, is tagairt í do Rialachán de chuid na Rialachán 
um Thrácht ar Bhóithre (Leantóirí agus Leathleantóirí a Cheadúnú), 
1982 (I.R. Uimh. 35 de 1982).

Uimhir 
Thagartha

(1)

Cion

(2)

Tuairisc 
Ghinearálta ar 

an gCion

(3)

Pointí 
Pionóis ar 
Mhuirear 

Seasta a Íoc
(4)

Pointí 
Pionóis ar 
Chiontú

(5)

1. Cion arb é atá 
ann sárú ar 
Rialachán 3

Leantóir nó 
leathleantóir 
ar mó ná 
3,500 kg a 
mheáchan 
uasta 
ceadaithe a 
úsáid gan 
cheadúnas

2 4

”.

   agus

  (b) i gCuid 1, ag uimhir thagartha 2A (a cuireadh isteach le halt 44 den Acht fán Údarás 
um Shábháilteacht ar Bhóithre (Ródacmhainneacht Feithiclí Tráchtála), 2012), trí 
“3” a chur isteach i gcolún (4).

Leasú ar Chuid 4 den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thrácht ar Bhóithre, 
2002 – pointí pionóis

35. (1) Leasaítear Cuid 4 den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thrácht ar Bhóithre, 
2002 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad na hiontrála ag uimhir thagartha 8:

“
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Uimhir 
Thagartha

(1)

Cion

(2)

Tuairisc 
Ghinearálta

(3)

Pointí 
Pionóis ar 
Mhuirear 

Seasta a Íoc

(4)

Pointí 
Pionóis ar 
Chiontú

(5)

8 Cion arb é atá 
ann sárú ar 
fho-airteagal 
(5)(a) nó (7)
(d) d’airteagal 
14

Na srianta 
maidir le 
feithicil a 
thiomáint ar 
rian rothar nó 
ar chomhrian 
a shárú

1 3

”.

 (2) Aisghairtear alt 10(c)(i) den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2014.

Leasú ar Chuid 3 d’Acht 2010 – cionta muirear seasta

36. Leasaítear Cuid 3 d’Acht 2010—

  (a) in alt 35—

   (i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

 “(2) Ní thionscnófar ionchúiseamh i leith cion muirear seasta mura rud é gur 
seirbheáladh fógra muirir sheasta i leith an chiona líomhnaithe ar an duine 
lena mbaineann faoin alt seo agus go mainníonn an duine an íocaíocht 
iomchuí i leith an mhuirir sheasta a íoc de réir an fhógra an tráth cuí a 
shonraítear san fhógra i ndáil leis an íocaíocht.”,

    agus

   (ii) i bhfo-alt (3)(a), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-mhír (ii):

   “(ii) más rud é nach ndéantar an duine a chéannú agus go bhfuil baint 
ag an gcion le feithicil inneallghluaiste a úsáid, tríd an bhfeithicil a 
sheachadadh ar an seoladh, nó trína fágáil ag an seoladh, ag a bhfuil 
an fheithicil cláraithe tráth an chiona líomhnaithe,”,

  (b) in alt 36(2), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (c) agus (d):

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

  (d) nach dtionscnófar ionchúiseamh i leith an chiona líomhnaithe le 
linn na dtréimhsí a shonraítear san fhógra nó, má dhéantar íocaíocht 
a shonraítear amhlaidh de réir an fhógra le linn na tréimhse iomchuí 
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a shonraítear amhlaidh i ndáil leis an íocaíocht, nach dtionscnófar 
ionchúiseamh ina leith ar chor ar bith.”,

  (c) in alt 37(1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

  “(a) féadfaidh duine nó an duine lena mbaineann an fógra, le linn na tréimhse 
a shonraítear san fhógra agus de réir an fhógra, íocaíocht a shonraítear 
san fhógra a dhéanamh an tráth cuí a shonraítear amhlaidh i ndáil leis 
an íocaíocht,”,

   agus

  (d) in alt 42(1)(c), trí “ag an Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus 
Ceapacháin), 2004” a chur in ionad “ag Acht Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse,1956”.

Leasú ar alt 4 den Acht um Theanntáil Feithiclí, 2015

37. Leasaítear alt 4 den Acht um Theanntáil Feithiclí, 2015—

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

 “(1) Sula ndéanfaidh an tÚdarás Náisiúnta Iompair rialacháin faoin Acht seo 
(seachas faoi alt 15)—

	 	 (a)	 rachaidh	 sé	 i	 gcomhairle	 leis	 an	Aire,	 agus	 i	 gcás	 go	 mbainfidh	 na	
rialacháin bheartaithe le háit teanntála reachtúil, leis an gcomhlacht ar a 
bhfuil freagracht as an áit sin,

  (b) foilseoidh sé fógra i nuachtán náisiúnta amháin ar a laghad a scaiptear 
sa Stát agus ar a shuíomh gréasáin—

   (i) ina gcuirfear in iúl go bhfuil beartaithe aige rialacháin a dhéanamh 
faoin Acht seo,

   (ii) ina gcuirfear in iúl go bhfuil cóip de na rialacháin bheartaithe ar fáil 
lena	hiniúchadh	ag	oifigí	ÚNI	a	 shonraítear	 san	 fhógra	agus	ar	a	
shuíomh gréasáin go ceann tréimhse shonraithe (nach giorra ná 30 
lá), agus

   (iii) ina luafar gur féidir uiríll i ndáil leis na rialacháin bheartaithe a 
dhéanamh i scríbhinn roimh dháta sonraithe (nach luaithe ná 14 lá 
tar éis dheireadh na tréimhse i gcomhair iniúchadh),

   agus

  (c) breithneoidh sé aon uiríll a gheofar de bhun mhír (b).”,

   agus

  (b) i bhfo-alt (4), trí “(1)(b) nó” a scriosadh.

Leasú ar alt 50 d’Acht 2010 - éarlais i leith íocaíochta

38. Leasaítear alt 50 d’Acht 2010 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):
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 “(2A) Aon duine ar a seirbheáiltear nó ar ar seirbheáladh fógra um éarlais i 
leith íocaíochta faoi fho-alt (2), íocfaidh sé nó sí méid na héarlaise i leith 
íocaíochta a bheidh le híoc de réir na rialachán faoi fho-alt (7).

	 (2B)	 Déanfaidh	comhalta	den	Gharda	Síochána	nó	oifigeach	iompair,	le	linn	dó	
nó di fógra um éarlais i leith íocaíochta a sheirbheáil ar dhuine faoi fho-alt 
(2), a chur in iúl don duine go gceanglaítear air nó uirthi méid na héarlaise i 
leith íocaíochta a íoc is méid a sonraítear go bhfuil sé le híoc sna rialacháin 
faoi fho-alt (7).”.

Tiománaí is Foghlaimeoir ag tiomáint gan aon duine in éineacht leis nó léi (Úinéir)

39. Leasaítear an tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1961, tríd an alt seo a leanas a chur isteach:

“35A.  (1)	 Is	cion	é	d’úinéir	feithicle	a	cheadú	go	dtiomáinfidh	tiománaí	is	foghlaimeoir	
a fheithicil nó a feithicil gan aon duine in éineacht leis nó léi.

 (2) I gcás gur úinéir na feithicle an duine a chúiseofar i gcion faoin alt seo, is 
cosaint mhaith ar an gcúiseamh don duine a shuíomh go raibh an fheithicil 
á húsáid gan a thoiliú nó a toiliú agus a shuíomh gur ghlac sé nó sí gach 
réamhchúram réasúnach chun nach n-úsáidfí í nó go raibh sí á húsáid ag a 
sheirbhíseach nó ag a seirbhíseach ag gníomhú dó nó di de shárú ar orduithe 
uaidh nó uaithi.

 (3) I gcás go mbeidh duine ciontach i gcion faoin alt seo agus gan aird a 
thabhairt ar aon dícháiliúchán is féidir a fhorchur, dlífear, ar an duine sin a 
chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €2,000 nó príosúnacht ar feadh 
aon téarma nach faide ná sé mhí, nó an fhíneáil sin agus an phríosúnacht sin 
le chéile, a chur air nó uirthi.”.

CUID 7

an comhaontú maidiR le haitheantas FRithpháiRteach do dhícháiliúcháin tiomána idiR éiRe 
agus Ríocht aontaithe na BReataine móiRe agus thuaisceaRt éiReann

Dícháiliúchán de bhun an Chomhaontaithe idir an Stát agus an Ríocht Aontaithe

40. (1) Más rud é, mar gheall ar chion sonraithe a bheith déanta sa Ríocht Aontaithe, tar éis don 
Chomhaontú teacht i bhfeidhm, ag duine a bhfuil cónaí de ghnáth air nó uirthi ar dháta 
an chiona sa Stát nó atá ina shealbhóir nó ina sealbhóir ar cheadúnas tiomána Éireannach 
nó ar chead foghlaimeora, go dtabharfar breith sa Ríocht Aontaithe lena bhforchuirfear 
dícháiliúchán tiomána ar an duine go ceann tréimhse ar bith, agus go dtabharfaidh údarás 
inniúil de chuid na Ríochta Aontaithe fógra i scríbhinn don údarás ceadúnúcháin, de réir 
Airteagal	3	den	Chomhaontú,	maidir	leis	an	dícháiliúchán	agus	go	dtarchuirfidh	sé	chun	
an údaráis ceadúnúcháin—

  (a) an fhaisnéis agus na doiciméid a shonraítear i mír 1 d’Airteagal 6 den Chomhaontú, 
agus

  (b) i gcás inar cuí, de bhun an Chomhaontaithe, an fhianaise dá dtagraítear i mír 2 den 
Airteagal sin agus an fhaisnéis fhorlíontach dá dtagraítear i mír 3 den Airteagal sin,
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déanfaidh an t-údarás ceadúnúcháin iarratas chun an bhreithimh chuí chun éifeacht a 
thabhairt don bhreith, lena bhforchuirfear dícháiliúchán tiomána, arna tabhairt sa Ríocht 
Aontaithe de réir an Chomhaontaithe.

 (2) Ar iarratas chuige sin chun an bhreithimh chuí ón údarás ceadúnúcháin a mbeidh fógra 
faoi fho-alt (1) agus na doiciméid eile agus, i gcás inar cuí é de bhun an Chomhaontaithe, 
an fhianaise agus an fhaisnéis dá dtagraítear san fho-alt sin, faighte aige, déanfaidh an 
breitheamh, ar é nó í a bheith deimhin maidir leis na nithe dá dtagraítear san fho-alt sin, 
agus faoi réir fhorálacha an ailt seo, ordú á dhearbhú go bhfuil an duine lena mbaineann 
an fógra dícháilithe chun ceadúnas a shealbhú go ceann na tréimhse dá dtagraítear i  
bhfo-alt (1) dar tosach cibé lá a bheidh sonraithe san ordú.

 (3) (a) In imeachtaí faoi fho-alt (2),	 aon	 deimhniú	 arna	 shíniú	 ag	 oifigeach	 don	 údarás	
ceadúnúcháin a bheidh údaraithe chuige sin ag príomhfheidhmeannach an údaráis 
ceadúnúcháin, agus ina luafar i dtaobh doiciméad a aithneofar sa deimhniú agus a 
bheidh i gceangal leis—

   (i) gurb é atá ann an fógra maidir leis an dícháiliúchán tiomána lena mbaineann 
dá dtagraítear in Airteagal 3 den Chomhaontú, nó doiciméad dá dtagraítear, nó 
doiciméad ina bhfuil an fhaisnéis dá dtagraítear, in Airteagal 6 den Chomhaontú, 
agus

   (ii) go bhfuair an t-údarás ceadúnúcháin é, de réir Airteagal 6 den Chomhaontú, ó 
údarás inniúil de chuid na Ríochta Aontaithe,

   beidh sé inghlactha mar fhianaise ar an bhfógra, ar an doiciméad nó ar an bhfaisnéis 
dá dtagraítear amhlaidh, de réir mar a bheidh.

  (b) Aon doiciméad a airbheartóidh gur deimhniú faoi mhír (a) é, measfar gur deimhniú 
den sórt sin é, agus measfar é a bheith sínithe ag an duine a airbheartaíonn gur shínigh 
sé nó sí é agus é a bheith sínithe amhlaidh de réir údarú ó phríomhfheidhmeannach 
an údaráis ceadúnúcháin, go dtí go suífear a mhalairt.

 (4) Maidir leis an tréimhse dhícháiliúcháin chun ceadúnas a shealbhú a chuirfear ar dhuine 
de bhun fho-alt (2)—

  (a) ní faide í ná an tréimhse uasta dhícháiliúcháin chun ceadúnas a shealbhú a d’fhéadfadh 
cúirt a ordú tar éis duine a chiontú sa Stát i gcion arb é atá ann an t-iompar lena 
mbaineann an cion sonraithe áirithe,

  (b) ní faide í ná an tréimhse dhícháiliúcháin arna forchur sa Ríocht Aontaithe, nó

  (c) ní leanfaidh sí thar dháta éagtha an dícháiliúcháin sa Ríocht Aontaithe.

 (5) Déanfar cibé méid de thréimhse dhícháiliúcháin dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus a 
bheidh curtha isteach sa Ríocht Aontaithe a asbhaint ó aon tréimhse dhícháiliúcháin faoi 
fho-alt (2).

 (6) Ní dhéanfar ordú faoi fho-alt (2), más rud é—

  (a) go mbeidh tréimhse iomlán an dícháiliúcháin tiomána curtha isteach sa Ríocht 
Aontaithe,

  (b) go ndearnadh an duine lena mbaineann a dhícháiliú, faoi Chuid III den  
Phríomh-Acht nó faoin Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2002, chun ceadúnas a shealbhú 
i leith an iompair arb éard é an cion sonraithe lena mbaineann an t-iarratas faoi  
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fho-alt (2) agus gur tréimhse dhícháiliúcháin reatha í nó go bhfuil an tréimhse sin 
imithe in éag,

  (c) maidir leis an tréimhse ama idir déanamh an chiona shonraithe áirithe agus 
tionscnamh na n-imeachtaí ina leith ba bhun leis an dícháiliúchán dá dtagraítear i 
bhfo-alt (1), gur faide í ná an tréimhse ar laistigh di a cheanglaítear le dlí imeachtaí i 
leith an iompair a thionscnamh sa Stát, nó

  (d) in imthosca an cháis, agus tar éis aon fhaisnéis agus aon fhianaise dá dtagraítear in 
Airteagal 6 den Chomhaontú a bhreithniú, gur dóigh leis an mbreitheamh cuí nach 
raibh deis leordhóthanach ag an duine lena mbaineann é féin nó í féin a chosaint sna 
himeachtaí.

 (7) Féadfaidh an breitheamh cuí diúltú ordú a dhéanamh faoi fho-alt (2), más rud é—

  (a) maidir leis an iompar arb ina leith a forchuireadh an dícháiliúchán tiomána dá 
dtagraítear i bhfo-alt (1)—

   (i) nach cion faoi dhlí an Stáit é, nó

   (ii) nach cion faoi dhlí an Stáit é, a bhféadfaidh cúirt dícháiliúchán a ordú ina leith is 
dícháiliúchán chun ceadúnas a shealbhú,

   nó

  (b) go mbeidh an chuid neamhchaite de thréimhse an dícháiliúcháin tiomána dá 
dtagraítear i bhfo-alt (1) níos giorra ná 3 mhí ar an dáta a mbeidh an t-ordú le 
déanamh nó gur giorra ná 3 mhí tréimhse an dícháiliúcháin tiomána.

 (8) Nuair a dhéanfaidh an breitheamh cuí ordú faoi fho-alt (2), nó nuair a dhiúltóidh sé nó 
sí ordú den sórt sin a dhéanamh, tabharfaidh an tSeirbhís Chúirteanna fógra don údarás 
ceadúnúcháin	 agus	 cuirfidh	 an	 t-údarás	 ceadúnúcháin	 faoi	 deara	 go	 dtabharfar	 fógra	
maidir leis sin d’údarás lárnach na Ríochta Aontaithe.

 (9) Más rud é, mar gheall ar chion sonraithe a bheith déanta sa Stát, tar éis don Chomhaontú 
teacht i bhfeidhm, ag duine a bhfuil cónaí de ghnáth air nó uirthi ag dáta an chiona sa 
Ríocht Aontaithe nó atá ina shealbhóir nó ina sealbhóir ar cheadúnas tiomána de chuid 
na Ríochta Aontaithe (lena n-áirítear ceadúnas sealadach), go ndéanfar dícháiliúchán 
tiomána a fhorchur ar an duine sa Stát—

  (a) maidir leis an tSeirbhís Chúirteanna—

   (i) déanfaidh sí fógra maidir leis an dícháiliúchán tiomána a thabhairt don údarás 
ceadúnúcháin a luaithe is féidir, agus

   (ii) comhlíonfaidh sí aon iarraidh ón údarás ceadúnúcháin ar mhionsonraí breise nó 
ar fhaisnéis bhreise a bhaineann leis an duine, leis an gcion, leis an dícháiliúchán 
tiomána, nó a bheidh ag teastáil thairis sin chun críoch an Chomhaontaithe,

  (b) ar an údarás ceadúnúcháin d’fháil an fógra faoi mhír (a), déanfaidh an t-údarás 
ceadúnúcháin, faoi réir mhír (a), fógra maidir leis an dícháiliúchán tiomána a 
thabhairt gan mhoill d’údarás lárnach na Ríochta Aontaithe, agus

  (c) déanfaidh an t-údarás ceadúnúcháin—

cd.7 a.40
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   (i) a chinntiú go gcomhlíonfar Airteagal 6 den Chomhaontú i ndáil leis an bhfógra 
a thabhairt agus féadfaidh sé gach rud is gá a dhéanamh, nó a chur faoi deara 
go ndéanfar gach rud is gá, chun na críche sin, lena n-áirítear aon doiciméad a 
dheimhniú agus a fhianú,

   (ii) más gá, a iarraidh ar an tSeirbhís Chúirteanna cibé mionsonraí breise nó faisnéis 
bhreise a chur ar fáil is dóigh leis an údarás ceadúnúcháin is gá chun críocha a 
fheidhmeanna faoin bhfo-alt seo agus faoin gComhaontú, agus

   (iii) fógra a thabhairt gan mhoill d’údarás lárnach na Ríochta Aontaithe maidir le 
haon mhionsonraí nó faisnéis den sórt sin.

 (10) Is é an t-údarás ceadúnúcháin údarás inniúil an Stáit agus údarás lárnach an Stáit chun 
críocha an Chomhaontaithe.

 (11) Tabharfar aird bhreithiúnach ar an gComhaontú.

 (12) (a) San alt seo—

   ciallaíonn “Comhaontú” an Comhaontú maidir le hAitheantas Frithpháirteach do 
Dhícháiliúcháin Tiomána idir an Stát agus an Ríocht Aontaithe a rinneadh i mBaile 
Átha Cliath an 30 Deireadh Fómhair 2015, a bhfuil an téacs de leagtha amach mar 
áis tagartha sa Sceideal;

   ciallaíonn “breitheamh cuí” an breitheamh den Chúirt Dúiche a bheidh sannta de 
thuras na huaire don dúiche Cúirte Dúiche—

   (i) ina bhfuil gnáthchónaí ar an duine is ábhar don iarratas lena mbaineann faoi  
fho-alt (2) nó ina seolann sé nó sí aon ghairm, gnó nó slí bheatha, nó

   (ii) ina bhfuil an seoladh atá ar an gceadúnas tiomána Éireannach nó ar an gcead 
foghlaimeora arna shealbhú ag an duine is ábhar don iarratas lena mbaineann 
faoi fho-alt (2);

   tá le “cónaí de ghnáth” an bhrí a thugtar dó le hAirteagal 12 de Threoir 2006/126/CE 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 20061

   ciallaíonn “ceadúnas sealadach’’ ceadúnas sealadach arna eisiúint sa Bhreatain Mhór 
nó i dTuaisceart Éireann;

   ciallaíonn “cion sonraithe’’ cion a éiríonn as iompar dá dtagraítear san Iarscríbhinn a 
ghabhann leis an gComhaontú;

   ciallaíonn “an Ríocht Aontaithe” Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus 
Thuaisceart Éireann.

  (b) Aon fhocal nó abairt a úsáidtear san alt seo agus a úsáidtear freisin sa Chomhaontú, 
tá an bhrí chéanna leis nó léi san alt seo, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, 
atá leis nó léi sa Chomhaontú.

1 I.O. Uimh. L 403, 30.12.2006, lch. 18

cd.7 a.40
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Aisghairm ar alt 9 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2002 agus ar Sceideal 2 a ghabhann 
leis an Acht sin

41. Aisghairtear alt 9 (arna leasú le halt 52 den Acht fán Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre 
(Ródacmhainneacht Feithiclí Tráchtála), 2012) den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2002 
agus an Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht sin.

cd.7
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AN SCEIDEAL

Alt 40

an comhaontú maidiR le haitheantas FRithpháiRteach do dhícháiliúcháin tiomána idiR éiRe 
agus Ríocht aontaithe na BReataine móiRe agus thuaisceaRt éiReann

Tá Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart 
Éireann;

Ós mian leo socruithe déthaobhacha a oibriú eatarthu maidir le haitheantas frithpháirteach do 
dhícháiliúcháin tiomána,

Tar éis comhaontú mar a leanas:

AIRTEAGAL 1

 Comhaontaíonn na Stáit Chonarthacha comhoibriú de réir a ndlíthe náisiúnta d’fhonn 
aitheantas frithpháirteach a thabhairt do dhícháiliúcháin tiomána.

AIRTEAGAL 2

 Chun críocha an Chomhaontaithe seo:

  (a) ciallaíonn “údarás lárnach” agus “údarás inniúil” na húdaráis arna sainainmniú 
amhlaidh chun críocha an Chomhaontaithe ag an Stát atá i gceist agus arna gcur in 
iúl don Stát Conarthach eile;

  (b) ciallaíonn “dícháiliúchán tiomána” aon bheart a bhaineann le cion tráchta bóthair 
a dhéanamh ar dá thoradh a tharraingítear siar nó a fhionraítear ceart chun feithicil 
chumhacht-tiomáinte a thiomáint agus nach bhfuil faoi réir cead achomhairc a 
thuilleadh;

  (c) tá le “cónaí de ghnáth” an bhrí a thugtar dó le hAirteagal 12 de Threoir 2006/126/CE;

  (d) tá le “feithicil chumhacht-tiomáinte” an bhrí a thugtar dó le hAirteagal 4.1 de Threoir 
2006/126/CE;

  (e) ciallaíonn “Stát Iomchuí”:

   i) Éire, más rud é gur i RA a dhéantar an cion tráchta bóthair agus gur in Éirinn atá 
cónaí de ghnáth ar an gciontóir nó más rud é, maidir leis an gciontóir, nach bhfuil 
cónaí de ghnáth air nó uirthi in Éirinn ach go sealbhaíonn sé nó sí ceadúnas 
tiomána Éireannach (lena n-áirítear cead foghlaimeora); nó

   ii) RA, más rud é gur in Éirinn a dhéantar an cion tráchta bóthair agus gur in RA atá 
cónaí de ghnáth ar an gciontóir nó más rud é, maidir leis an gciontóir, nach bhfuil 
cónaí de ghnáth air nó uirthi in RA ach go sealbhaíonn sé nó sí ceadúnas de chuid 
na Breataine Móire nó Thuaisceart Éireann (lena n-áirítear cead foghlaimeora);

  (f) ciallaíonn “an Stát ina ndearnadh an cion” an Stát Conarthach ar laistigh dá chríoch 
a tharla an cion tráchta bóthair; agus

  (g) ciallaíonn “RA” Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann.
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AIRTEAGAL 3

  Tabharfaidh údarás inniúil de chuid an Stáit ina ndearnadh an cion fógra d’Údarás 
lárnach an Stáit Iomchuí maidir le dícháiliúchán tiomána, arna fhorchur ag cúirt ina 
chríoch, i leith cion a éireoidh as iompar dá dtagraítear san Iarscríbhinn.

AIRTEAGAL 4

1. Déanfaidh an Stát Iomchuí, tar éis dó fógra a thabhairt dá Údarás lárnach de réir 
Airteagal 3, éifeacht a thabhairt don bhreith, lena bhforchuirfear dícháiliúchán tiomána, 
arna tabhairt sa Stát ina ndearnadh an cion de réir na gcoinníollacha a leagtar síos i 
gclásal 2.

2. Maidir leis an Stát Iomchuí:

	 	 	 (a)	 cuirfidh	 sé	 i	 gcuntas	 aon	 chuid	 de	 thréimhse	 an	 dícháiliúcháin	 tiomána,	 arna	
fhorchur ag an Stát ina ndearnadh an cion, a bheidh curtha isteach sa Stát sin 
cheana féin;

   (b) féadfaidh sé ré an dícháiliúcháin tiomána a laghdú ach sin amháin a mhéid dá 
bhforáiltear maidir leis an tréimhse uasta le haghaidh gníomhartha den chineál 
céanna faoina dhlí náisiúnta;

   (c) ní fhadóidh sé ré an dícháiliúcháin tiomána arna fhorchur ag an Stát ina ndearnadh 
an cion; agus

   (d) ní dhéanfaidh sé an dícháiliúchán a fhorchur tar éis dháta éagtha an dícháiliúcháin 
sa Stát ina ndearnadh an cion.

3.	Le	linn	éifeacht	a	thabhairt	do	dhícháiliúchán	tiomána	faoin	Airteagal	seo,	cinnfidh	an	
Stát Iomchuí, más gá, dáta óna ndéanfaidh sé an dícháiliúchán tiomána a fhorfheidhmiú.

AIRTEAGAL 5

1. Diúltóidh an Stát Iomchuí éifeacht a thabhairt don dícháiliúchán tiomána, más rud é:

   (a) go mbeidh an dícháiliúchán tiomána curtha isteach go hiomlán cheana féin sa 
Stát ina ndearnadh an cion;

   (b) go mbeidh dícháiliúchán tiomána forchurtha ar an gciontóir sa Stát Iomchuí 
cheana féin i leith na ngníomhartha céanna agus go mbeidh an dícháiliúchán sin 
curtha isteach nó á chur isteach aige nó aici;

   (c) go mbeadh an tréimhse teorann chun an cion a ionchúiseamh imithe in éag faoina 
reachtaíocht féin; nó

   (d) gur dóigh leis, in imthosca an cháis áirithe, tar éis dó aon fhaisnéis arna soláthar 
faoi Airteagal 6 a fháil, nach raibh deis leordhóthanach ag an duine lena 
mbaineann é féin nó í féin a chosaint.

2. Féadfaidh an Stát Iomchuí diúltú éifeacht a thabhairt don dícháiliúchán tiomána más 
rud é:

   a) nach cion faoi dhlí an Stáit Iomchuí é an t-iompar arb ina leith a forchuireadh an 
dícháiliúchán tiomána sa Stát ina ndearnadh an cion;
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   b) gur lú ná trí mhí an tréimhse dhícháiliúcháin atá fágtha a d’fhéadfaí a 
fhorfheidhmiú sa Stát Iomchuí; nó

   c) nach beart é dícháiliúchán tiomána atá ar fáil faoi reachtaíocht an Stáit Iomchuí 
i leith na ngníomhartha is cúis leis an dícháiliúchán tiomána arna fhorchur ag an 
Stát ina ndearnadh an cion.

AIRTEAGAL 6

1. Beidh ag gabháil leis an bhfógra dá dtagraítear in Airteagal 3:

   a) mionsonraí ónar féidir leis an Stát Iomchuí an duine atá dícháilithe chun tiomána 
a aimsiú;

   b) an leagan bunaidh den bhreith lena bhforchuirtear dícháiliúchán tiomána nó cóip 
dheimhnithe di;

   c) ráiteas gearr maidir leis na himthosca agus tagairt do na forálacha dlíthiúla sa 
Stát ina ndearnadh an cion arbh ar a mbonn a forchuireadh an dícháiliúchán 
tiomána, mura rud é gur tugadh na nithe sin sa bhreith;

	 	 	 d)	 fianú	gur	breith	chríochnaitheach	í	an	bhreith;

   e) faisnéis maidir leis an dícháiliúchán tiomána a fhorfheidhmiú sa Stát ina 
ndearnadh an cion, lena n-áirítear fad an dícháiliúcháin agus, má tá siad ar eolas, 
na dátaí ar a dtosaíonn an dícháiliúchán agus ar a dtéann sé in éag;

   f) an ceadúnas tiomána, má urghabhadh é; agus

   g) ainm, seoladh agus dáta breithe an chiontóra.

2. Más rud é, maidir leis an duine ar ar forchuireadh an dícháiliúchán tiomána, nár 
láithrigh sé nó sí i bpearsa nó nach raibh ionadaíocht aige nó aici ag na himeachtaí, ní 
foláir	go	mbeidh	ag	gabháil	le	fógraí	de	bhun	Airteagal	3	fianaise	gur	tugadh	fógra	cuí	
don duine maidir leis na himeachtaí de réir dhlí an Stáit ina ndearnadh an cion.

3. Má fhionntar nach leor an fhaisnéis a chuirfear in iúl de réir chlásail 1 agus 2 chun a 
cheadú breith a thabhairt lena dtabharfar éifeacht don dícháiliúchán tiomána, go háirithe, 
más rud é, in imthosca an cháis áirithe, go bhfuil amhras ann i dtaobh an raibh deis 
leordhóthanach ag an duine lena mbaineann é féin nó í féin a chosaint, féadfaidh údaráis 
inniúla an Stáit Iomchuí a iarraidh ar údaráis inniúla an Stáit ina ndearnadh an cion an 
fhaisnéis fhorlíontach is gá a sholáthar gan mhoill.

AIRTEAGAL 7

Déanfaidh an Stát Iomchuí aon bhreith a thabharfar i leith fógra arna thabhairt de bhun 
Airteagal 3 agus i leith an fhorfheidhmithe a chur in iúl don Stát ina ndearnadh an cion, 
agus i gcás go ndiúltóidh an Stát Iomchuí éifeacht a thabhairt do dhícháiliúchán tiomána 
de	bhun	Airteagal	5,	cuirfidh	sé	na	cúiseanna	ar	dhiúltaigh	sé	déanamh	amhlaidh	in	iúl	
dó.
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AIRTEAGAL 8

1. Ní dhéanfaidh aon bhreith ón Stát Iomchuí difear do cheart an Stáit ina ndearnadh an 
cion tréimhse iomlán an dícháiliúcháin tiomána, arna cinneadh ag an Stát ina ndearnadh 
an cion, a fhorghníomhú ina chríoch.

2. Le linn dó an bhreith go ndéanfar dícháiliú a chur in iúl don duine lena mbaineann, 
déanfaidh an Stát ina ndearnadh an cion agus a bhfuil beartaithe aige clásal 1 a chur chun 
feidhme, an tráth céanna, é sin a chur in iúl don duine, agus dearbhóidh sé san fhógra 
arna thabhairt de réir Airteagal 3 don Stát Iomchuí go ndearna sé amhlaidh.

AIRTEAGAL 9

Déanfaidh gach Stát Conarthach, le linn an Comhaontú seo a chur i ngníomh, na bearta 
is gá a ghlacadh chun a chumasú dó tiomáint feithicle cumhacht-tiomáinte a thoirmeasc 
ina chríoch nuair a bheidh an tiománaí dícháilithe chun tiomána ag an Stát Iomchuí.

AIRTEAGAL 10

Aon chostais a thabhófar agus an Comhaontú seo á chur i ngníomh, is sa Stát Conarthach 
ina dtabhófar iad a iomprófar iad.

AIRTEAGAL 11

Déanfaidh na Stáit Chonarthacha, mura n-iarrtar orthu déanamh amhlaidh tráth is luaithe 
ná sin, athbhreithniú ar chur i ngníomh an Chomhaontaithe seo 2 bhliain tar éis don 
Chomhaontú seo teacht i bhfeidhm, agus aon tráth eile a chomhaontóidh an dá Stát 
Chonarthacha ar shlí eile déanamh amhlaidh.

AIRTEAGAL 12

Aon	 díospóid	 a	 eascróidh	 as	 an	 gComhaontú	 seo	 nó	 a	 bhainfidh	 leis,	 réiteofar	 í	 trí	
chaibidlíocht idir na Stáit Chonarthacha.

AIRTEAGAL 13

1. Beidh feidhm ag an gComhaontú seo:

   a)  maidir le hÉirinn; agus

   b)  i ndáil le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann.

2. Aon tagairtí do chríoch de chuid Stát Conarthach, forléireofar iad de réir chlásal 1 den 
Airteagal seo.

AIRTEAGAL 14

1. Tabharfaidh na Páirtithe fógra i scríbhinn dá chéile nuair a bheidh a nósanna imeachta 
inmheánacha riachtanacha maidir le teacht i bhfeidhm críochnaithe. Tiocfaidh an 
Comhaontú i bhfeidhm ar dháta an fhógra is déanaí acu sin, agus leanfaidh sé i bhfeidhm 
go dtí go bhfoirceannfar é.
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2. Féadfaidh ceachtar de na Stáit Chonarthacha an Comhaontú seo a fhoirceannadh aon 
tráth trí fhógra a thabhairt don stát eile tríd an meán taidhleoireachta; agus, má thugtar an 
fógra	sin,	scoirfidh	an	Comhaontú	d’éifeacht	a	bheith	leis	sé	mhí	tar	éis	an	fógra	a	fháil.

3. Ní bheidh feidhm ag an gComhaontú seo ach maidir le cionta a dhéanfar tar éis don 
Chomhaontú seo teacht i bhfeidhm.

Mar fhianaise air sin, rinne na daoine a bhfuil a síniú anseo thíos, ar iad a bheith údaraithe go cuí 
chuige sin ag a Rialtais faoi seach, an Comhaontú seo a shíniú.

Arna dhéanamh i nDúbláid i mBaile Átha Cliath an 30ú lá seo de Dheireadh Fómhair 2015.

Niall A. Burgess Dominick Chilcott

Thar ceann Rialtas na hÉireann: Thar ceann Rialtas Ríocht Aontaithe na 
Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann:

Iarscríbhinn

Iompar a thagann faoi réim Airteagal 3 den Chomhaontú seo

1. Tiomáint atá meargánta nó contúirteach (cibé acu a thagann nó nach dtagann bás, gortú nó baol 
tromaí aisti).

2. Mainneachtain thoiliúil na hoibleagáidí a chomhlíonadh a chuirtear ar thiománaithe tar éis 
dóibh a bheith páirteach i dtionóiscí bóthair.

3. Feithicil a thiomáint le linn a bheith faoi bhrí alcóil nó substaintí eile a dhéanann difear do 
chumais coirp agus meabhrach tiománaí nó a mhaolaíonn an céanna.

4. Diúltú dul faoi thástálacha alcóil agus drugaí

5. Feithicil a thiomáint ar luas atá níos tapa ná an luas ceadaithe

6. Feithicil a thiomáint le linn a bheith dícháilithe.

7. Iompar eile arb éard é cion arb ina leith a bheidh dícháiliúchán tiomána forchurtha ag an Stát 
ina ndearnadh an cion:

	 a.	 a	mhairfidh	sé	mhí	nó	níos	mó,	nó

	 b.	 a	mhairfidh	tréimhse	is	lú	ná	sé	mhí	i	gcás	go	mbeidh	an	méid	sin	comhaontaithe	ag	na	
Stáit Chonarthacha.
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