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AN tACHT UM CHÓIPCHEART AGUS FORÁLACHA EILE DE CHUID 
AN DLÍ MAOINE INTLEACHTÚLA, 2019

[An tiontú oifigiúil]

CLÁR AN ÁBHAIR

CUID 1

RéamhRáiteach agus gineaRálta

Alt
 1. Gearrtheideal, comhlua agus tosach feidhme

 2. Aisghairm

CUID 2

leasú aR an acht cóipchiRt agus ceaRt gaolmhaR, 2000

caibidil 1

Míniú

 3. Míniú

caibidil 2

Rochtain ar chúirt i gcomhair éilimh maidir le maoin intleachtúil, eisceachtaí cóipchirt agus 
taisceadh digiteach saothar cóipchirt, etc.

 4. Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht

 5. Forálacha d’fhorlíonadh an mhínithe ar “craoladh”

 6. Leasú ar an bPríomh-Acht - ailt 16A agus 16B a chur isteach

 7. Leasú ar alt 21 den Phríomh-Acht

 8. Leasú ar alt 24 den Phríomh-Acht

 9. Forálacha idirthréimhseacha d’alt 31A

10. Saothar nár cuireadh ar fáil roimhe sin a chur ar fáil

11. Leasú ar alt 37 den Phríomh-Acht
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12. Leasú ar alt 51 den Phríomh-Acht

13. Leasú ar alt 52 den Phríomh-Acht

14. Mianadóireacht téacs agus sonraí le haghaidh taighde neamhthráchtála

15. Leasú ar an bPríomh-Acht - ailt nua a chur in ionad alt 57

16. Leasú ar alt 59 den Phríomh-Acht

17. Leasú ar alt 66 den Phríomh-Acht

18. Leabharlannaithe nó cartlannaithe d’aistriú formáide

19. Leabharlannaithe agus cartlannaithe do chóirdhéileáil

20. Leasú ar alt 70 den Phríomh-Acht

21. Forálacha idirthréimhseacha d’alt 78B

22. Nótaí nó taifeadtaí de bhriathra béil a úsáid i gcásanna áirithe

23. Leasú ar alt 94 den Phríomh-Acht

24. Leasú ar alt 99 den Phríomh-Acht

25. Mínithe - ailt 103A go 104B

26. Leasú ar alt 104 den Phríomh-Acht

27. Leasú ar an bPríomh-Acht - ailt 104A agus 104B a chur isteach

28. Leasú ar alt 173 den Phríomh-Acht

29. Leasú ar alt 198 den Phríomh-Acht

30. Cóirdhéileáil le taibhithe, etc

31. Leasú ar an bPríomh-Acht - ailt 225A go 225D a chur isteach

32. Leasú ar alt 233 den Phríomh-Acht

33. Leabharlannaithe agus cartlannaithe do chóirdhéileáil

34. Leasú ar alt 370 den Phríomh-Acht

35. Bearta cosanta ceart agus gníomhartha ceadaithe

36. Leasú ar alt 375 den Phríomh-Acht

37. Leasú ar alt 376 den Phríomh-Acht

38. Is sárú iad gníomhartha áirithe ar na cearta atá ag cearta-úinéir maidir le faisnéis 
bainistithe ceart

39. Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht
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caibidil 3

Leasuithe iarmhartacha

40. Leasú ar alt 77 den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1924

41. Leasú ar an Tríú Sceideal a ghabhann le hAcht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 
1961

42. Leasú ar Acht na bPaitinní, 1992

43. Leasú ar alt 2 d’Acht na dTrádmharcanna, 1996

44. Leasú ar alt 2 den Acht um Dhearaí Tionscail, 2001

caibidil 4

Leasuithe ilghnéitheacha ar an bPríomh-Acht i dáil le hoideachas agus fíneálacha

45. Leasuithe ilghnéitheacha ar an bPríomh-Acht i ndáil le hoideachas

46. Leasuithe ilghnéitheacha ar an bPríomh-Acht i dáil le fíneálacha

CUID 3

leasú aR acht na bpaitinní, 1992 i ndáil le cúiRteanna agus Fíneálacha

caibidil 1

Míniú

47. Míniú

caibidil 2

Leasuithe ilghnéitheacha ar Acht 1992 i ndáil le cúirteanna

48. Leasú ar alt 2 d’Acht 1992

49. Leasú ar alt 38 d’Acht 1992

50. Leasú ar alt 45 d’Acht 1992

51. Leasú ar alt 46 d’Acht 1992

52. Leasú ar alt 47 d’Acht 1992

53. Leasú ar alt 49 d’Acht 1992

54. Leasú ar alt 50 d’Acht 1992

55. Leasú ar alt 51 d’Acht 1992

56. Leasú ar alt 52 d’Acht 1992

57. Leasú ar alt 53 d’Acht 1992

58. Leasú ar alt 54 d’Acht 1992

59. Leasú ar alt 56 d’Acht 1992



4

[2019.][Uimh. 19.]
  

An tAcht um Chóipcheart agus Forálacha Eile 
de chuid an Dlí Maoine Intleachtúla, 2019.

60. Leasú ar alt 57 d’Acht 1992

61. Leasú ar alt 59 d’Acht 1992

62. Leasú ar alt 62 d’Acht 1992

63. Leasú ar alt 66 d’Acht 1992

64. Leasú ar alt 74 d’Acht 1992

65. Leasú ar alt 77 d’Acht 1992

66. Leasú ar alt 81 d’Acht 1992

67. Leasú ar alt 82 d’Acht 1992

68. Leasú ar alt 86 d’Acht 1992

69. Leasú ar alt 91 d’Acht 1992

70. Leasú ar alt 92 d’Acht 1992

71. Leasú ar alt 95 d’Acht 1992

72. Leasú ar alt 96 d’Acht 1992

73. Leasú ar alt 101 d’Acht 1992

74. Leasú ar alt 106 d’Acht 1992

75. Leasú ar alt 108 d’Acht 1992

76. Leasú ar alt 119 d’Acht 1992

77. Leasú ar alt 121 d’Acht 1992

78. Leasú ar alt 123 d’Acht 1992

79. Leasú ar alt 124 d’Acht 1992

80. Leasú ar alt 130 d’Acht 1992

81. Leasú ar alt 131 d’Acht 1992

caibidil 3

Leasuithe ilghnéitheacha ar Acht 1992 i ndáil le fíneálacha

82. Leasuithe ilghnéitheacha ar Acht 1992 i ndáil le fíneálacha

CUID 4

leasú aR acht na dtRádmhaRcanna, 1996 i ndáil le 
cúiRteanna agus Fíneálacha

caibidil 1

Míniú

83. Míniú
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caibidi 2

Leasuithe ilghnéitheacha ar Acht 1996 i ndáil le cúirteanna

84. Leasú ar alt 2 d’Acht 1996

85. Leasú ar alt 19 d’Acht 1996

86. Leasú ar alt 20 d’Acht 1996

87. Leasú ar alt 23 d’Acht 1996

88. Leasú ar alt 24 d’Acht 1996

89. Leasú ar alt 29 d’Acht 1996

90. Leasú ar alt 34 d’Acht 1996

91. Leasú ar alt 36 d’Acht 1996

92. Leasú ar alt 51 d’Acht 1996

93. Leasú ar alt 52 d’Acht 1996

94. Leasú ar alt 57 d’Acht 1996

95. Leasú ar alt 65 d’Acht 1996

96. Leasú ar alt 67 d’Acht 1996

97. Leasú ar alt 72 d’Acht 1996

98. Leasú ar alt 77 d’Acht 1996

99. Leasú ar alt 78 d’Acht 1996

100. Leasú ar alt 79 d’Acht 1996

101. Leasú ar alt 80 d’Acht 1996

102. Leasú ar alt 85 d’Acht 1996

103. Leasú ar alt 88 d’Acht 1996

104. Leasú ar alt 97 d’Acht 1996

105. Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann le hAcht 1996

106. Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann le hAcht 1996

caibidil 3

Leasuithe ilghnéitheacha ar Acht 1996 i ndáil le fíneálacha

107. Leasuithe ilghnéitheacha ar Acht 1996 i ndáil le fíneálacha

CUID 5

scéim taiscthe dhlíthiúil dhigitigh

108. Scéim taiscthe dhlíthiúil dhigitigh
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SCEIDEAL 1

leasuithe ilghnéitheacha aR an bpRíomh-acht i ndáil le hoideachas

SCEIDEAL 2

leasuithe ilghnéitheacha aR an bpRíomh-acht i ndáil le Fíneálacha

SCEIDEAL 3

leasuithe ilghnéitheacha aR acht 1992 i ndáil le Fíneálacha

SCEIDEAL 4

leasuithe ilghnéitheacha aR acht 1996 i ndáil le Fíneálacha
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na hachtanna dá dTagRaíteaR

An tAcht Iomaíochta, 2002 (Uimh. 14)

An tAcht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000 (Uimh. 28)

Na hAchtanna Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000 agus 2007

Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961 (Uimh. 39)

Achtanna na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961 go 2015

Na hAchtanna Cúirteanna Breithiúnais, 1924 go 2014

An tAcht um Míchumas, 2005 (Uimh. 14)

An tAcht um Dhearaí Tionscail, 2001 (Uimh. 39)

Acht na bPaitinní, 1992 (Uimh. 1)

Achtanna na bPaitinní, 1992 go 2017

An tAcht um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint), 2012 (Uimh. 28)

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1924 (Uimh. 10)

Acht na dTrádmharcanna, 1996 (Uimh. 6)
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Acht do leasú an Achta Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000 chun go gcuirfear i 
gcuntas moltaí áirithe maidir le leasuithe ar an Acht sin atá sa Tuarascáil ón gCoiste 
um Athbhreithniú ar Chóipcheart dar teideal “Cóipcheart a Nuachóiriú” a d’fhoilsigh an 
Coiste sin i nDeireadh Fómhair 2013 agus, ina theannta sin, chun go gcuirfear i gcuntas 
eisceachtaí áirithe ó chóipcheart a cheadaítear le Treoir 2001/29/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 20011 maidir le comhchuibhiú gnéithe 
áirithe den chóipcheart agus de chearta gaolmhara sa tsochaí faisnéise; do dhéanamh 
leasuithe áirithe eile ar an Acht sin, lena n-áirítear leasuithe i ndáil le tagairtí san Acht 
sin d’oideachas agus d’fhíneálacha; do dhéanamh leasuithe iarmhartacha ar an Acht 
Cúirteanna Breithiúnais, 1924, ar Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961, ar 
Acht na bPaitinní, 1992, ar Acht na dTrádmharcanna, 1996 agus ar an Acht um Dhearaí 
Tionscail, 2001; do dhéanamh leasú áirithe ar Acht na bPaitinní, 1992; do dhéanamh 
leasuithe ar Acht na bPaitinní, 1992 agus ar Acht na dTrádmharcanna, 1996 i ndáil le 
tagairtí sna hAchtanna sin do chúirteanna agus d’fhíneálacha; agus do dhéanamh socrú i 
dtaobh nithe gaolmhara.   [26 Meitheamh 2019]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

RéamhRáiteach agus gineaRálta

Gearrtheideal, comhlua agus tosach feidhme

1. (1) Féadfar an tAcht um Chóipcheart agus Forálacha Eile de chuid an Dlí Maoine 
Intleachtúla, 2019 a ghairm den Acht seo.

 (2) Féadfar na hAchtanna Cúirteanna Breithiúnais, 1924 go 2019 a ghairm de na hAchtanna 
Cúirteanna Breithiúnais, 1924 go 2014 agus d’alt 40 le chéile.

1 IO Uimh. L 167, 22.6.2001, lch 10
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 (3) Féadfar Achtanna na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961 go 2019 a ghairm 
d’Achtanna na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961 go 2015 agus d’alt 41 le 
chéile.

 (4) Féadfar Achtanna na bPaitinní, 1992 go 2019 a ghairm d’Achtanna na bPaitinní, 1992 
go 2017, d’alt 42, de Chuid 3 agus de Sceideal 3 le chéile.

 (5) Féadfar na hAchtanna Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000 go 2019 a ghairm de na 
hAchtanna Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000 agus 2007, de Chuid 2 agus de Sceidil 
1 agus 2 le chéile.

 (6) Faoi réir fho-alt (7), tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh 
an tAire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, 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 agus le haghaidh forálacha éagsúla.

 (7) Tiocfaidh ailt 2(1), 9 agus 21 i ngníomh an dáta atá 6 mhí ó dháta rite an Achta seo.

Aisghairm

2. (1) Aisghairtear ailt 31A agus 78B den Acht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000.

 (2) Aisghairtear alt 96 d’Acht na dTrádmharcanna, 1996.

CUID 2

leasú aR an acht cóipchiRt agus ceaRt gaolmhaR, 2000

caibidil 1

Míniú

Míniú

3. Sa Chuid seo agus i Sceidil 1 agus 2, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht Cóipchirt agus 
Ceart Gaolmhar, 2000.

caibidil 2

Rochtain ar chúirt i gcomhair éilimh maidir le maoin intleachtúil, eisceachtaí cóipchirt agus 
taisceadh digiteach saothar cóipchirt, etc.

Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht

4. Leasaítear alt 2 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1)—

  (a) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “craoladh”:

  “ciallaíonn ‘craoladh’ tarchur leictreonach fuaimeanna, íomhanna nó sonraí, 
nó aon teaglama díobh nó aon léirithe orthu, lena nglacadh go díreach ag an 
bpobal nó lena dtíolacadh do dhaoine den phobal;”,

  (b) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “Ceannasaí”:

cd.1 a.1



11

[Uimh. 19.][2019.]
  

An tAcht um Chóipcheart agus Forálacha Eile 
de chuid an Dlí Maoine Intleachtúla, 2019.

  “ciallaíonn ‘Ceannasaí’ an Ceannasaí Maoine Intleachtúla;”,

  (c) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “míchumas”:

“tá le ‘míchumas’ an bhrí a shanntar dó le halt 2 den Acht um Míchumas, 2005;”,

  (d) sa mhíniú ar “bunachas oideachais”—

   (i) i mír (b), trí “lena mbaineann Acht na nOllscoileanna, 1997,” a chur in ionad 
“lena mbaineann Acht na nOllscoileanna, 1997, agus”, agus

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

  “(ba) aon soláthraí iomchuí de réir bhrí alt 2 den Acht um Cháilíochtaí agus 
Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint), 2012, agus”,

   agus

  (e) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘oideachas’ teagasc, léachtaí, staidéar, taighde, múinteoireacht 
nó oiliúint i mbunachas oideachais nó ag aon duine atá ag gníomhú faoi 
údarás bunachais oideachais, agus folaíonn sé na gníomhaíochtaí uile 
atá riachtanach nó fóirsteanach nó coimhdeach le clár den sórt sin, agus 
forléireofar ‘críocha oideachais’ dá réir;

ciallaíonn ‘tarchur leictreonach’ tarchur sonraithe tríd an Idirlíon, tarchur 
ar mhodh gan sreang agus tarchur atá forordaithe chun críocha an mhínithe 
seo, ach ní fholaíonn sé—

  (a) tarchur trí MMDS, nó

  (b) atarchur trastíre digiteach;

ciallaíonn ‘faisnéis sonraí eisiata’’—

  (a) ríomhchlár (cibé acu go hiomlán nó go páirteach), nó

  (b) cód foinse cláir de chuid suíomh gréasáin;

ciallaíonn ‘éileamh maidir le maoin intleachtúil’—

  (a) aon imeachtaí arna dtionscnamh, iarratas nó tarchur arna dhéanamh, 
nó achomharc arna thaisceadh, faoi Acht na bPaitinní, 1992 seachas 
iarratas faoi alt 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 74, 86, 91, 96, 108, 
123 nó 124 den Acht sin,

  (b) aon imeachtaí arna dtionscnamh, iarratas nó tarchur arna dhéanamh, nó 
achomharc arna thaisceadh faoi Acht na dTrádmharcanna, 1996 seachas 
iarratas faoi alt 25, 51, 52, 57, 65, 67, 72, 77, 78, 79, 85(5), 88 nó 97 den 
Acht sin, nó faoi mhír 14(3) den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht 
sin a mhéid a bhaineann an mhír sin le hiarratas faoi alt 51 den Acht sin,

  (c) aon imeachtaí a thionscnófar, iarratas nó tarchur a dhéanfar, nó 
achomharc a thaiscfear, faoin Acht seo seachas iarratas faoi alt 133, 
143, 170, 256, 257, 261, 299B, 366 nó 367, nó

cd.2 a.4
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  (d) aon imeachtaí arna dtionscnamh, iarratas nó tarchur arna dhéanamh, 
nó achomharc arna thaisceadh, faoin Acht um Dhearaí Tionscail, 2001 
seachas iarratas faoi alt 33, 34, 35, 62, 70, 81, 84 nó 86 den Acht sin;

ciallaíonn ‘faisnéis chéannúcháin ceart’, i ndáil le saothar, faisnéis sonraí 
(seachas faisnéis sonraí eisiata) faoin saothar, lena n-áirítear sonraí 
digiteacha (cibé acu atá siad ar áireamh sa saothar, nó bainteach leis ar 
shlí eile, nó nach bhfuil) lena gcuirtear faisnéis ar fáil faoi na nithe seo a 
leanas—

  (a) údarthacht, riocht, ábhar, comhthéacs, bunadh, úinéireacht, bunáitíocht, 
cáilíocht nó struchtúr an tsaothair,

  (b) cearta a bhaineann nó a ghabhann leis an saothar, nó

  (c) nithe de shamhail aon ní a thagann faoi réim mhír (a) nó (b);

ciallaíonn ‘tarchur sonraithe tríd an Idirlíon’—

  (a) tarchur a dhéanamh go comhuaineach tríd an Idirlíon agus ar mhodh 
eile,

  (b) ócáid bheo a tharchur i gcomhthráth, nó

  (c) íomhánna nó fuaimeanna gluaiste taifeadta, nó iad araon, a tharchur, 
is cuid de sheirbhís clár atá á cur ar fáil ag an duine atá freagrach as 
an tarchur a dhéanamh, ar seirbhís í lena ndéantar cláir a tharchur ag 
amanna sceidealta a chinnfidh an duine sin;”.

Forálacha d’fhorlíonadh an mhínithe ar “craoladh”

5. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 2:

 “2A. Ní fhorléireofar an míniú ar ‘craoladh’ ar shlí a dhéanfaidh dochar don cheart 
eisiach atá ag duine, faoin Acht seo, saothar a chur ar fáil trí chraoladh an 
tsaothair.”.

Leasú ar an bPríomh-Acht – ailt 16A agus 16B a chur isteach

6. Leasaítear an Príomh-Acht i gCuid 1, trí na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 
16:

“An Chúirt Chuarda

16A. Beidh dlínse ag an gCúirt Chuarda éilimh maidir le maoin intleachtúil a 
éisteacht agus a chinneadh.

An Chúirt Dúiche

16B.  (1) Beidh dlínse ag an gCúirt Dúiche éilimh maidir le maoin intleachtúil a 
éisteacht agus a chinneadh.

 (2) An Ceantar Cúirte Dúiche ina bhfuil gnáthchónaí ar an gcosantóir lena 
mbaineann nó ina seolann sé nó sí aon ghnó, trádáil nó gairm, is é sin an 
Chúirt Dúiche ina n-éistfear éileamh den sórt sin.”.

cd.2 a.4
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Leasú ar alt 21 den Phríomh-Acht

7. Leasaítear alt 21 den Phríomh-Acht i mír (b), trí “(lena n-áirítear an fuaimrian a ghabhann 
leis an scannán) ” a chur isteach i ndiaidh “scannáin”.

Leasú ar alt 24 den Phríomh-Acht

8. Leasaítear alt 24 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt 
(1):

 “(1) Rachaidh an cóipcheart i saothar litríochta, drámaíochta, ceoil nó ealaíne, 
nó i mbunachar sonraí bunaidh, in éag 70 bliain tar éis bhás an údair, is 
cuma—

  (a) cén dáta (más ann) a chuirtear an saothar ar fáil go dleathach don phobal 
ar dtús, nó

  (b) cibé acu a chuirtear an saothar ar fáil go dleathach don phobal riamh nó 
nach gcuirtear.”.

Forálacha idirthréimhseacha d’alt 31A

9. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 31A:

“31B.  (1) Ní sárú gníomh lena mbaineann fo-alt (2) ar an gcóipcheart i ndearadh arna 
chlárú faoin Acht um Dhearaí Tionscail, 2001 más rud é—

  (a) gur de bhun conradh arna dhéanamh roimh an dáta iomchuí a dhéantar 
an gníomh sin, agus

  (b) nár shárú den sórt sin é an gníomh sin de bhua alt 31A dá mba díreach 
roimh an dáta iomchuí a dhéanfaí é.

 (2) Is gníomh lena mbaineann an fo-alt seo aon cheann de na gníomhartha seo 
a leanas arna dhéanamh, i ndáil le dearadh dá dtagraítear i bhfo-alt (1), le 
linn na tréimhse 6 mhí díreach tar éis an dáta iomchuí agus an dáta iomchuí 
san áireamh:

  (a) an dearadh a chóipeáil;

  (b) modh a sholáthar chun cóip a dhéanamh den dearadh;

  (c) cóip den dearadh a allmhairiú isteach sa Stát.

 (3) Ní sárú gníomh lena mbaineann fo-alt (4) ar an gcóipcheart i ndearadh arna 
chlárú faoin Acht um Dhearaí Tionscail, 2001 más rud é nár shárú den sórt 
sin é an gníomh sin de bhua alt 31A dá mba ar an lá díreach roimh an dáta 
iomchuí a dhéanfaí é.

 (4) Is gníomh lena mbaineann an fo-alt seo aon cheann de na gníomhartha seo 
a leanas arna dhéanamh, i ndáil le dearadh dá dtagraítear i bhfo-alt (3), le 
linn na tréimhse 6 mhí díreach tar éis an dáta iomchuí agus an dáta iomchuí 
san áireamh:

cd.2



14

[2019.][Uimh. 19.]
  

An tAcht um Chóipcheart agus Forálacha Eile 
de chuid an Dlí Maoine Intleachtúla, 2019.

  (a) cóip den dearadh a rinneadh sa Stát nó a allmhairíodh isteach sa Stát a 
eisiúint chuig an bpobal, nó a dhíol nó a ligean ar cíos leis an bpobal, nó 
a thabhairt ar iasacht don phobal—

   (i) roimh an dáta iomchuí, nó

   (ii) le linn na tréimhse 6 mhí sin de bhun conradh arna dhéanamh roimh 
an dáta iomchuí;

  (b) an dearadh sin a chur in iúl don phobal i dtaca le haon ní arna dhéanamh 
ar iontaoibh mhír (a).

 (5) San alt seo, ciallaíonn ‘dáta iomchuí’ an dáta dá dtagraítear in alt 1(7) 
den Acht um Chóipcheart agus Forálacha Eile de chuid an Dlí Maoine 
Intleachtúla, 2019.”.

Saothar nár cuireadh ar fáil roimhe sin a chur ar fáil

10. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 34:

“34. (1) Faoi réir fho-alt (2), aon duine a dhéanfaidh, tar éis dul in éag don chóipcheart 
i saothar, saothar a chur ar fáil go dleathach don phobal den chéad uair is 
saothar nár cuireadh ar fáil amhlaidh roimhe sin, bainfidh sé nó sí tairbhe as 
cearta atá comhionann le cearta údair (seachas na cearta morálta) go ceann 
25 bliana ón dáta a chuirfear an saothar ar fáil go dleathach don phobal ar 
dtús.

 (2) Ní chuirfidh duine saothar ar fáil go dleathach don phobal chun críocha  
fho-alt (1) más rud é gur chuir an duine an saothar ar fáil don phobal gan 
toiliú sainráite a fháil ar dtús ó úinéir an mheáin fhisicigh ina bhfuil an 
saothar, nó ar a bhfuil an saothar taifeadta, le déanamh amhlaidh.”.

Leasú ar alt 37 den Phríomh-Acht

11. Leasaítear alt 37 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt 
(3):

 “(3) Chun críocha aon tagartha san Acht seo do ghníomh a dhéanamh is gníomh 
a shriantar leis an gcóipcheart i saothar—

  (a) forléireofar ‘saothar’ mar thagairt—

   (i) don saothar ina iomláine,

   (ii) d’aon chuid shubstaintiúil den saothar, nó

   (iii) d’fhaisnéis chéannúcháin ceart atá iomdhaingnithe nó ar áireamh ar 
shlí eile sa saothar,

   agus

  (b) maidir le gníomh a dhéanamh go neamhdhíreach, agus go díreach 
freisin, measfar go bhfolaítear é sa tagairt sin.”.
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Leasú ar alt 51 den Phríomh-Acht

12. Leasaítear alt 51 den Phríomh-Acht—

  (a) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

 “(2) Ní sárú é ar na cearta a thugtar leis an gCuid seo má dhéanann gnó meán 
(de réir bhrí alt 28A(1) den Acht Iomaíochta, 2002) cóip de shaothar 
(seachas grianghraf) maidir le cúrsaí reatha eacnamaíocha, polaitiúla nó 
reiligiúnacha nó cúrsaí dá samhail agus má chuireann an gnó meán an chóip 
sin in iúl don phobal más rud é—

  (a) nach bhfuil úsáid den sórt sin forchoimeádta go sainráite, agus

  (b) go bhfuil leoradmháil ag gabháil leis an gcóip agus leis an gcur in iúl.

 (2A) I gcás, maidir le cóip a bheadh ina cóip sháraitheach thairis sin, go ndéanfar 
í faoi fho-alt (2) ach go ndéanfar, dá éis sin, í a dhíol nó a ligean ar cíos 
leis an bpobal nó a thabhairt ar iasacht don phobal, nó a thairiscint nó a 
thaispeáint lena díol nó lena ligean ar cíos leis an bpobal nó lena tabhairt 
ar iasacht don phobal, nó a chur ar fáil ar shlí eile don phobal, measfar í a 
bheith ina cóip sháraitheach chun na gcríoch sin agus chun gach críche dá 
éis sin.”,

   agus

  (b) i bhfo-alt (3), trí “San Acht seo” a chur in ionad “Sa Chuid seo”.

Leasú ar alt 52 den Phríomh-Acht

13. Leasaítear alt 52 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach:

 “(5) Ní sárú ar an gcóipcheart i saothar é cóirdhéileáil leis an saothar sin chun 
críoch caracatúir, scigaithrise nó paistíse.”.

Mianadóireacht téacsanna agus sonraí le haghaidh taighde neamhthráchtála

14. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 53:

“53A.  (1) Faoi réir fho-alt (3), maidir le duine do dhéanamh cóip de shaothar, is 
duine a bhfuil rochtain dhleathach aige nó aici ar an saothar, ní sárú é sin ar 
chóipcheart sa saothar más amhlaidh, maidir leis an gcóip—

  (a) go ndéanfar í chun go bhféadfaidh an duine ríomhanailís a dhéanamh 
ar aon rud sa saothar d’aon toisc le haghaidh taighde chun críche 
neamhthráchtála, agus

  (b) go mbeidh leoradmháil ag gabháil léi.

 (2) Ní sárú ar chóipcheart cóip arna déanamh faoi fho-alt (1) de shaothar a bhí, 
an tráth a rinneadh an chóip, ar fáil gan srian maidir lena rochtain, cibé acu 
a leanfaidh an saothar sin de bheith ar fáil amhlaidh tar éis an trátha sin nó 
nach leanfaidh.

 (3) I gcás go ndearna duine cóip de shaothar faoi fho-alt (1), is sárú é ar an 
gcóipcheart sa saothar más amhlaidh, maidir leis an gcóip—
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  (a) go n-aistreofar í chun aon duine eile, ach amháin i gcás go mbeidh an 
t-aistriú údaraithe ag úinéir an chóipchirt, nó

  (b) go n-úsáidfear í chun aon chríche seachas an chríoch dá dtagraítear i 
bhfo-alt (1)(a).

 (4) Gan dochar d’alt 374, ní fhorléireofar aon ní i gCuid VII mar ní a oibríonn 
chun duine a chosc ar ghníomh a dhéanamh is gníomh a cheadaítear leis an 
alt seo.

 (5) Gan dochar do ghinearáltacht alt 52(1), i gcás go n-áireofar atáirgeadh 
ar shleachta as saothar i bhfoilsiú torthaí ríomhanailíse dá dtagraítear i  
bhfo-alt (1)(a) ar chóip den saothar, is ionann an t-áireamh sin agus áireamh 
ar mhodh teagmhasach dá dtagraítear in alt 52(1) mura mó na sleachta ná 
mar is gá le réasún chun torthaí na hanailíse a mhíniú nó chun cabhrú lena 
míniú.”.

Leasú ar an bPríomh-Acht – ailt nua a chur in ionad alt 57

15. Leasaítear an Príomh-Acht trí na hailt seo a leanas a chur in ionad alt 57:

“Léiriú i gcomhair oideachais, múinteoireachta nó taighde eolaíoch

57. (1) Faoi réir fho-ailt (2) go (4), ní sárú ar na cearta a thugtar leis an gCuid seo—

  (a) cóip a dhéanamh de shaothar nó saothar a chur in iúl, nó a chur faoi 
deara cóip a dhéanamh de shaothar nó saothar a chur in iúl, d’aon toisc 
le haghaidh léiriú i gcomhair oideachais, múinteoireachta nó taighde 
eolaíochta nó chun ullmhú i gcomhair oideachais, múinteoireachta nó 
taighde eolaíochta, nó

  (b) bunachas oideachais, chun críocha oideachais an bhunachais sin, 
d’atáirgeadh saothair nó do chur faoi deara saothar a atáirgeadh, nó do 
dhéanamh aon ghníomh eile is gá nó do chur faoi deara aon ghníomh 
eile is gá a dhéanamh, chun é a thaispeáint.

 (2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) ach amháin más rud é, maidir leis an 
atáirgeadh nó leis an gcur in iúl—

  (a) go ndéanfar é chun críoch is críocha neamhthráchtála,

  (b) nach ndéanfar é ach a mhéid is cóir de réir na gcríoch neamhthráchtála 
a bheidh le baint amach, agus

  (c) go mbeidh leoradmháil ag gabháil leis.

 (3) Ní fhéadfar níos mó ná 5 faoin gcéad d’aon saothar a chóipeáil faoin alt seo 
in aon bhliain féilire.

 (4) I gcás, maidir le cóip a bheadh ina cóip sháraitheach thairis sin, go ndéanfar 
í faoin alt seo ach go ndéanfar, dá éis sin, í a dhíol nó a ligean ar cíos leis an 
bpobal nó a thabhairt ar iasacht don phobal, nó a thairiscint nó a thaispeáint 
lena díol nó lena ligean ar cíos leis an bpobal nó lena tabhairt ar iasacht don 
phobal, nó a chur ar fáil ar shlí eile don phobal, measfar í a bheith ina cóip 
sháraitheach chun na gcríoch sin agus chun gach críche dá éis sin.
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Cianfhoghlaim arna soláthar ag bunachas oideachais

57A. Ní sárú ar na cearta a thugtar leis an gCuid seo—

  (a) bunachas oideachais, chun críocha oideachais an bhunachais sin, do 
chur saothar in iúl, mar chuid de cheacht nó de scrúdú, do mhac léinn 
de chuid an bhunachais sin trí theileachumarsáid, agus

  (b) mac léinn a fuair ceacht nó scrúdú den sórt sin do dhéanamh cóip den 
saothar chun gur féidir leis nó léi éisteacht leis nó breathnú air ag am 
níos caoithiúla.

Bunachas oideachais d’úsáid saothar atá ar fáil tríd an idirlíon

57B.  (1) Faoi réir fho-alt (2), ní sárú ar na cearta a thugtar leis an gCuid seo má 
dhéanann bunachas oideachais, chun críocha oideachais an bhunachais sin, 
cóip de shaothar atá ar fáil tríd an idirlíon nó an saothar sin a chur in iúl.

 (2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) mura rud é go mbeidh leoradmháil ag gabháil 
leis an gcóip nó leis an gcur in iúl den saothar lena mbaineann.

Scéimeanna ceadúnúcháin le haghaidh bunachais oideachais

57C.  (1) Ní bheidh feidhm ag díolúine i leith oideachais dá bhforáiltear in alt 57, 
57A, 57B, 61(2), 62(2), 67(3), 92, 221, 225B, 225C, 225D, 229(2), 234(3), 
245(3)(a) nó 329 i gcás—

  (a) go bhfuil scéim ceadúnúcháin ann arna deimhniú faoi alt 173 is 
infheidhme maidir leis an díolúine lena mbaineann, agus

  (b) gurbh eol, nó gur chóir gurbh fheasach, don duine a bhaineann úsáid as 
an saothar an scéim ceadúnúcháin a bheith ar marthain.

 (2) Maidir le téarmaí ceadúnais arna dheonú do bhunachas oideachais ar scór 
scéim ceadúnúcháin arna deimhniú faoi alt 173, beidh siad ar neamhní a 
mhéid a airbheartaíonn siad an cion de shaothar is féidir a chóipeáil nó a 
chur in iúl (cibé acu ar íocaíocht nó saor ó tháille) a shrianadh ionas gur lú 
é ná an cion a bheadh ceadaithe faoi alt 57, 61 nó 62, de réir mar a bheidh.

 (3) Beidh feidhm ag ailt 152 go 155 i ndáil le scéim ceadúnúcháin dá dtagraítear 
i bhfo-alt (1)(a) amhail is dá mba scéim í lena mbainfeadh na hailt sin de 
bhun alt 150.”.

Leasú ar alt 59 den Phríomh-Acht

16. Leasaítear alt 59 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (2)—

  (a) trí “ailt 60 go 70” a chur in ionad “ailt 60 go 67”,

  (b) i míreanna (a) agus (b), trí “, nó a chuirfidh sé nó sí faoi deara go ndéanfar agus 
go soláthrófar,” a chur isteach i ndiaidh “a sholáthróidh leabharlannaí nó cartlannaí 
leabharlainne forordaithe nó cartlainne forordaithe”,

  (c) i mír (c), trí “, nó sula gcuirfidh sé nó sí faoi deara go ndéanfar,” a chur isteach i 
ndiaidh “sula ndéanfaidh leabharlannaí nó cartlannaí leabharlainne forordaithe nó 
cartlainne forordaithe”, agus
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  (d) i mír (d), trí “, nó a chur faoi deara an céanna a dhéanamh nó a sholáthar,” a chur 
isteach i ndiaidh “a sholáthar”.

Leasú ar alt 66 den Phríomh-Acht

17. Leasaítear alt 66 den Phríomh-Acht— 

  (a) i bhfo-alt (1)—

   (i) trí “, nó a chur faoi deara cóip a dhéanamh,” a chur isteach i ndiaidh “a 
dhéanamh”,

   (ii) i mír (c), trí “(lena n-áirítear catalóg fhoilsithe a bhaineann le taispeántas) ” a 
chur isteach ndiaidh “catalóg”,

   agus

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

  “(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le cóipeáil—

   (a) arna déanamh chun na gcríoch coimeádaíochta dá dtagraítear i 
bhfo-alt (1),

   (b) a mhéid is cóir le réasún de réir na críche neamhthráchtála a bheidh 
le baint amach, agus

   (c) a mbeidh leoradmháil ag gabháil léi.”.

Leabharlannaithe nó cartlannaithe d’aistriú formáide

18. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 68:

“68A.  (1) Faoi réir fho-alt (2), ní sárú ar na cearta a thugtar leis an gCuid seo é i 
gcás go ndéanfaidh leabharlannaí nó cartlannaí leabharlainne forordaithe 
nó cartlainne forordaithe, nó go gcuirfidh sé nó sí faoi deara go ndéanfar, 
cóip de shaothar, i mbailiúchán buan na leabharlainne nó na cartlainne, i 
bhfoirm atá éagsúil leis an bhfoirm ina mbíonn an chóip más rud é—

  (a) go n-úsáideann an leabharlannaí nó an cartlannaí sin go dleathach an 
modh a úsáidtear chun an chóip a dhéanamh, agus

  (b) go ndéantar an chóip chun críoch caomhnaithe nó cartlainne, agus chun 
na gcríoch sin amháin, i gcás nach críocha tráchtála go díreach ná go 
neamhdhíreach iad na críocha sin.

 (2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i gcás—

  (a) gur cóip sháraitheach é an saothar a bheidh á chóipeáil, agus

  (b) nach raibh forais réasúnacha ag an leabharlannaí nó ag an gcartlannaí 
a rinne an chóip, nó a chuir faoi deara an chóip a dhéanamh, lena 
chreidiúint nár chóip sháraitheach é an saothar.”.

Leabharlannaithe agus cartlannaithe do chóirdhéileáil

19. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach roimh alt 70:
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“69A.  (1) Gan dochar do ghinearáltacht alt 50(1), maidir le leabharlannaí nó cartlannaí 
leabharlainne forordaithe nó cartlainne forordaithe do chur in iúl cóipeanna 
de shaothair atá i mbailiúchán buan na leabharlainne nó na cartlainne do 
dhaoine den phobal, trí theirminéil thiomnaithe in áitreabh na leabharlainne 
nó na cartlainne, is cóirdhéileáil leis na saothair é sin chun críocha an ailt 
sin más amhlaidh, maidir leis an gcur in iúl—

  (a) go ndéanfar é chun críche oideachais, múinteoireachta, taighde nó 
staidéir phríobháidigh, agus chun na críche sin amháin, agus

  (b) go mbeidh leoradmháil ag gabháil leis.

 (2) Gan dochar do ghinearáltacht alt 50(1), maidir le cóip de shaothar a 
thaispeáint ar feadh tamall gearr agus ar shlí theoranta—

  (a) más rud é—

   (i) gur i leabharlann fhorordaithe nó i gcartlann fhorordaithe a dhéanfar 
é nó gur leabharlannaí nó cartlannaí leabharlainne forordaithe nó 
cartlainne forordaithe a dhéanfaidh é, nó

   (ii) gur i gcúrsa léacht phoiblí arna tabhairt i leabharlann fhorordaithe 
nó i gcartlann fhorordaithe nó arna tabhairt ag leabharlannaí nó 
cartlannaí leabharlainne forordaithe nó cartlainne forordaithe a 
dhéanfar é,

  (b) i gcás gur chun críche oideachais, múinteoireachta, taighde nó staidéir 
phríobháidigh, agus chun na críche sin amháin, a dhéanfar é, i gcás 
nach críoch thráchtála go díreach ná go neamhdhíreach í an chríoch sin, 
agus

  (c) i gcás go mbeidh leoradmháil ag gabháil leis an taispeáint sin, is 
cóirdhéileáil leis na saothair é sin chun críocha alt 50(1).”.

Leasú ar alt 70 den Phríomh-Acht

20. Leasaítear alt 70 den Phríomh-Acht trí “, 68, 68A nó 69A” a chur in ionad “nó 68”.

Forálacha idirthréimhseacha d’alt 78B

21. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 78B:

“78C.  (1) Ní sárú ar an gcóipcheart i saothar ealaíne gníomh lena mbaineann fo-alt (2) 
más rud é—

  (a) gur de bhun conradh arna dhéanamh roimh an dáta iomchuí a dhéanfar 
an gníomh sin, agus

  (b) nár shárú den sórt sin é an gníomh sin de bhua alt 78B dá mba díreach 
roimh an dáta iomchuí a dhéanfaí é.

 (2) Is gníomh lena mbaineann an fo-alt seo aon cheann de na gníomhartha seo 
a leanas arna dhéanamh, i ndáil le saothar ealaíne, le linn na tréimhse 6 mhí 
díreach tar éis an dáta iomchuí agus an dáta iomchuí san áireamh:

  (a) an saothar a chóipeáil;
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  (b) modh a sholáthar chun cóip a dhéanamh den saothar;

  (c) cóip den saothar a allmhairiú isteach sa Stát.

 (3) Ní sárú ar an gcóipcheart i saothar ealaíne gníomh lena mbaineann fo-alt 
(4) más rud é nár shárú den sórt sin é an gníomh sin de bhua alt 78B dá mba 
díreach roimh an dáta iomchuí a dhéanfaí é.

 (4) Is gníomh lena mbaineann an fo-alt seo aon cheann de na gníomhartha seo 
a leanas arna dhéanamh, i ndáil le saothar ealaíne, le linn na tréimhse 6 mhí 
díreach i ndiaidh an dáta iomchuí agus an dáta iomchuí san áireamh:

  (a) cóip den saothar a rinneadh sa Stát nó a allmhairíodh isteach sa Stát a 
eisiúint chuig an bpobal, nó a dhíol nó a ligean ar cíos leis an bpobal, nó 
a thabhairt ar iasacht don phobal—

   (i) roimh an dáta iomchuí, nó

   (ii) le linn na tréimhse 6 mhí sin de bhun conradh arna dhéanamh roimh 
an dáta iomchuí;

  (b) an saothar sin a chur in iúl don phobal i dtaca le haon ní arna dhéanamh 
ar iontaoibh mhír (a).

 (5) San alt seo, ciallaíonn ‘dáta iomchuí’ an dáta dá dtagraítear in alt 1(7) 
den Acht um Chóipcheart agus Forálacha Eile de chuid an Dlí Maoine 
Intleachtúla, 2019.”.

Nótaí nó taifeadtaí de bhriathra béil a úsáid i gcásanna áirithe

22. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 89:

“89. (1) (a) Beidh feidhm ag mír (b) i gcás go ndéanfar taifead de bhriathra béil 
(lena n-áirítear óráidí polaitiúla agus sleachta as léachtaí poiblí nó 
saothair eile dá samhail), i scríbhinn nó ar shlí eile, chun na gcríoch seo 
a leanas—

   (i) cúrsaí reatha a thuairisciú, nó

   (ii) an taifead a chraoladh, lena n-áirítear i seirbhís clár cábla, nó é a 
chur in iúl don phobal ar shlí eile.

  (b) Faoi réir na coinníollacha a shonraítear i bhfo-alt (2) a chomhlíonadh, 
ní sárú ar na cearta a thugtar leis an gCuid seo—

   (i) an taifead nó ábhar arna thógáil as an taifead a úsáid chun na gcríoch 
dá dtagraítear i mír (a), nó

   (ii) an taifead nó ábhar arna thógáil as an taifead a chóipeáil agus an 
chóip a úsáid chun na gcríoch dá dtagraítear i mír (a).

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

  (a) gur taifead díreach ar na briathra béil é an taifead;
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  (b) nár thoirmisc an cainteoir an taifead a dhéanamh agus, i gcás go 
raibh cóipcheart ar marthain sa saothar cheana féin, nár shárú ar an 
gcóipcheart sa saothar é an taifead a dhéanamh;

  (c) nár thoirmisc an cainteoir nó úinéir an chóipchirt, nó nár toirmeascadh 
thar ceann an chainteora nó úinéir an chóipchirt, an úsáid a baineadh 
as an taifead nó as ábhar arna thógáil as an taifead sula ndearnadh an 
taifead;

  (d) gur ar údarás nó le húdarás ó dhuine a bhfuil seilbh dhleathach aige nó 
aici ar an taifead a bhaintear úsáid as an taifead nó as ábhar arna thógáil 
as an taifead;

  (e) go bhfuil leoradmháil ag gabháil leis an úsáid a bhaintear as an taifead 
nó as ábhar arna thogáil as an taifead.

 (3) I gcás, maidir le taifead a bheadh ina chóip sháraitheach thairis sin, go 
ndéanfar é faoin alt seo ach go ndéanfar, dá éis sin, é a dhíol nó a ligean ar 
cíos leis an bpobal nó a thabhairt ar iasacht don phobal, nó a thairiscint nó a 
thaispeáint lena dhíol nó lena ligean ar cíos leis an bpobal nó lena thabhairt 
ar iasacht don phobal, nó a chur ar fáil ar shlí eile don phobal, measfar é a 
bheith ina chóip sháraitheach chun na gcríoch sin agus chun gach críche dá 
éis sin.”.

Leasú ar alt 94 den Phríomh-Acht

23. Leasaítear alt 94 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt 
(1):

 “(1) Ní sárú ar an gcóipcheart i saothar ealaíne é a chóipeáil, nó cóipeanna 
de a chur ar fáil don phobal, chun díol nó taispeántas poiblí an tsaothair 
a fhógairt mura ndéantar an chóipeáil, agus mura mbaintear úsáid as na 
cóipeanna—

  (a) ach amháin a mhéid is cóir le réasún chun an chríoch sin a bhaint amach, 
agus

  (b) chun aon chríche tráchtála eile.”.

Leasú ar alt 99 den Phríomh-Acht

24. Leasaítear alt 99 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 
fho-alt (3):

 “(4) I gcás, de bhua fho-alt (1), go measfar duine (dá ngairtear ‘an ceadúnaí’ san 
fho-alt seo) a bheith ceadúnaithe ag úinéir an chóipchirt i saothar an saothar 
sin a chóipeáil nó cóipeáil an tsaothair sin a údarú trí mheán a shaoráidí nó 
a saoráidí féin, folóidh na saoráidí sin saoráidí duine a bheidh ag gníomhú 
thar ceann an cheadúnaí agus faoi fhreagracht an cheadúnaí.”.

Mínithe — ailt 103A go 104B

 25. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 103:

 “103A. San alt seo agus in ailt 104 go 104B—
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ciallaíonn ‘comhlacht ainmnithe’ comhlacht ainmnithe mar a mhínítear in 
alt 104(3);

ciallaíonn ‘saothar iomchuí’ saothar—

  (a) nach bhfuil inrochtana ag duine faoi mhíchumas mar gheall ar an 
míchumas sin, agus

  (b) ar féidir cóip a dhéanamh ina leith agus ansin an chóip sin a mhodhnú 
ionas go mbeidh an chóip mhodhnaithe den saothar inrochtana ag an 
duine sin.”.

Leasú ar alt 104 den Phríomh-Acht

26. Leasaítear alt 104 den Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

 “(1) Faoi réir fho-alt (1A) agus alt 104A(1), féadfaidh comhlacht ainmnithe 
aon cheann díobh seo a leanas a dhéanamh i leith saothar iomchuí gan an 
cóipcheart sa saothar sin a shárú:

  (a) cóip den saothar a dhéanamh, nó a chur faoi deara cóip den saothar a 
dhéanamh, chun an chóip a mhodhnú;

  (b) an chóip mhodhnaithe den saothar a sholáthar do dhuine faoi mhíchumas;

  (c) an chóip mhodhnaithe den saothar a sholáthar do chomhlacht ainmnithe 
eile; (d) cóip mhodhnaithe den saothar a fháil—

   (i) ó chomhlacht ainmnithe eile, nó

   (ii) ó dhuine faoi mhíchumas;

  (e) an chóip mhodhnaithe den saothar a bheidh faighte aige faoi mhír (d) a 
sholáthar—

   (i) do dhuine faoi mhíchumas, nó

   (ii) do chomhlacht ainmnithe eile.

 (1A) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) mura rud é, maidir leis an gcóip mhodhnaithe 
lena mbaineann den saothar iomchuí—

  (a) go mbeidh ráiteas sainráite uirthi nó ar áireamh ar shlí eile inti sa chéill 
gur faoin alt seo a rinneadh an chóip, agus

  (b) go mbeidh leoradmháil ag gabháil léi.

 (1B) (a) Faoi réir alt 104A(1), féadfaidh duine faoi mhíchumas úsáid lena 
mbaineann mír (b) a bhaint as saothar iomchuí gan an cóipcheart 
sa saothar sin a shárú ar choinníoll gur chun tairbhe don duine sin a 
bhainfidh sé nó sí úsáid as an saothar, go mbainfidh úsáid an tsaothair go 
díreach leis an míchumas, gur chun críche neamhthráchtála a bhainfidh 
sé nó sí úsáid as an saothar agus nach mbainfidh sé nó sí úsáid as an 
saothar ach amháin a mhéid is gá de réir chineál an mhíchumais.

  (b) Is úsáid lena mbaineann an mhír seo aon cheann de na nithe seo a 
leanas:
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   (i) cóip den saothar iomchuí a dhéanamh, nó a chur faoi deara cóip den 
saothar iomchuí a dhéanamh, chun an chóip a mhodhnú;

   (ii) rochtain a fháil ar chóip mhodhnaithe den saothar a modhnaíodh de 
bhun fhomhír (i) nó a soláthraíodh de bhun fho-alt (1);

   (iii) an chóip mhodhnaithe sin a sholáthar do chomhlacht ainmnithe.”.

Leasú ar an bPríomh-Acht – ailt 104A agus 104B a chur isteach

27. Leasaítear an Príomh-Acht trí na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 104:

“Na himthosca nach mbeidh feidhm ag alt 104 iontu

104A.  (1) Ní bheidh feidhm ag alt 104 maidir le saothar iomchuí i gcás—

  (a) go bhfuil scéim ceadúnúcháin ann arna deimhniú faoi alt 173 is 
infheidhme maidir le halt 104 a mhéid a bhaineann leis an saothar sin, 
agus

  (b) gurbh eol, nó gur chóir gurbh fheasach, don chomhlacht ainmnithe nó 
don duine faoi mhíchumas a rinne cóip mhodhnaithe den saothar, nó a 
chuir faoi deara cóip mhodhnaithe den saothar a dhéanamh, an scéim 
ceadúnúcháin a bheith ar marthain.

 (2) Maidir le haon téarmaí ceadúnais arna dheonú ar scór na scéime 
ceadúnúcháin dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a airbheartaíonn srian a chur leis 
an oibleagáid arna forchur faoi alt 104B(1) ar fhoilsitheoir an tsaothair sin, 
beidh siad neamh-infhorfheidhmithe.

Foirm leictreonach de shaothar iomchuí

104B.  (1) Faoi réir fho-alt (3), maidir le foilsitheoir saothair iomchuí a chéadfhoilseofar 
sa Stát ar thosach feidhme alt 27 den Acht um Chóipcheart agus Forálacha Eile 
de chuid an Dlí Maoine Intleachtúla, 2019 nó dá éis sin, déanfaidh sé foirm 
leictreonach amháin ar a laghad, nó cuirfidh sé faoi deara foirm leictreonach 
amháin ar a laghad a dhéanamh, den saothar, agus comhlíonfaidh an fhoirm 
leictreonach nó na foirmeacha leictreonacha sin ceanglais fho-alt (2) mura 
rud é go bhfuil ag an bhfoilsitheoir cheana féin, i seilbh, faoi choimeád 
nó faoi rialú an fhoilsitheora, foirm leictreonach amháin ar a laghad den 
saothar, is foirm leictreonach nó foirmeacha leictreonacha a chomhlíonann 
na ceanglais sin.

 (2) Cumasófar leis an bhfoirm leictreonach den saothar iomchuí cóipeanna den 
saothar a dhéanamh—

  (a) gan deacracht mhíchuí,

  (b) ar cóipeanna iad a fhéadfar a nascleanúint go héasca, agus

  (c) ar cóipeanna iad is féidir a mhodhnú.

 (3) Féadfaidh comhlacht ainmnithe iarraidh iomchuí a dhéanamh chuig 
foilsitheoir saothair iomchuí lena mbaineann fo-alt (1) chun an t-ábhar 
iomchuí i leith an tsaothair a sheachadadh, laistigh de mhí amháin tar éis 
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don fhoilsitheoir an iarraidh a fháil, agus, faoi réir fho-alt (4), comhlíonfaidh 
an foilsitheoir an iarraidh sin.

 (4) Féadfaidh foilsitheoir saothair iomchuí is ábhar d’iarraidh iomchuí, 
trí fhógra i scríbhinn arna thabhairt don chomhlacht ainmnithe a rinne 
an iarraidh, diúltú an iarraidh a chomhlíonadh go dtí go bhfaighidh an 
foilsitheoir íocaíocht chun costais réasúnacha an fhoilsitheora, a thabhófaí i 
gcomhlíonadh na hiarrata, a chlúdach.

 (5) I gcás go mainneoidh foilsitheoir an t-alt seo a chomhlíonadh, beidh sé nó 
sí ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil 
d’aicme E a chur air nó uirthi.

 (6) San alt seo—

ciallaíonn ‘iarraidh iomchuí’ iarraidh i scríbhinn go seachadfaidh an 
foilsitheoir, ar an modh a bheidh sonraithe san iarraidh, an t-ábhar iomchuí—

  (a) i cibé foirm dhigiteach nó leictreonach nó foirm theicneolaíoch eile a 
bheidh sonraithe san iarraidh agus chuig an seoladh (agus féadfaidh gur 
seoladh leictreonach é an seoladh sin) a bheidh sonraithe san iarraidh, 
nó

  (b) trí cheadú don chomhlacht ainmnithe an t-ábhar iomchuí a rochtain;

ciallaíonn ‘ábhar iomchuí’ an fhoirm leictreonach de shaothar iomchuí agus 
aon ábhar eile is gá chun a chinntiú go gcomhlíonann an fhoirm leictreonach 
sin fo-alt (2).”.

Leasú ar alt 173 den Phríomh-Acht

28. Leasaítear alt 173 den Phríomh-Acht—

  (a) i bhfo-alt (1), trí “, 57C” a chur in ionad “, 57”, agus

  (b) i bhfo-alt (3), trí “, 57C” a chur in ionad “, 57”.

Leasú ar alt 198 den Phríomh-Acht

29. Leasaítear alt 198 den Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

 “(4) I gcás, ar thosach feidhme alt 29 den Acht um Chóipcheart agus Forálacha 
Eile de chuid an Dlí Maoine Intleachtúla, 2019 nó dá éis sin, go mbeidh 
feidhm ag fo-alt (1) maidir le foilsitheoir leabhair dá dtagraítear san  
fho-alt sin, féadfaidh Bord nó údarás dá dtagraítear san fho-alt sin, trí fhógra 
i scríbhinn a thabharfar don fhoilsitheoir, a iarraidh go ndéanfar an chóip 
nó na cóipeanna den leabhar, a bhfuil an Bord nó an t-údarás i dteideal 
iad a bheith seachadta air faoin bhfo-alt sin, a sheachadadh air i bhfoirm 
fhisiciúil nó i bhfoirm leictreonach, nó sa dá fhoirm sin, agus comhlíonfaidh 
an foilsitheoir an iarraidh sin mura mbeidh an chóip nó na cóipeanna tugtha 
cheana féin ag an bhfoilsitheoir san fhoirm nó sna foirmeacha a iarradh sula 
bhfuair an foilsitheoir an fógra sin.

 (4A) (a) Más rud é, ar thosach feidhme alt 29 den Acht um Chóipcheart agus 
Forálacha Eile de chuid an Dlí Maoine Intleachtúla, 2019 nó dá éis 
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sin, go gcéadfhoilseoidh foilsitheoir foilseachán digiteach sa Stát, 
féadfaidh Bord nó údarás dá dtagraítear i bhfo-alt (1), trí fhógra i 
scríbhinn a thabharfar don fhoilsitheoir, a iarraidh go gcomhlíonfaidh 
an foilsitheoir an fo-alt sin, a mhéid a bhaineann an fo-alt sin leis an 
mBord nó leis an údarás a dhéanfaidh an iarraidh, amhail is dá mba 
leabhar dá dtagraítear san fho-alt sin é an foilseachán digiteach agus 
comhlíonfaidh an foilsitheoir an iarraidh sin agus forléireofar fo-alt (2) 
dá réir sin.

  (b) I mír (a), ciallaíonn ‘foilseachán digiteach’ aon fhoilseachán arna 
fhoilsiú ar líne nó as líne a chuirtear ar fáil don phobal i meán seachas 
cló (lena n-áirítear aon fhoilseachán in aon fhoirm dhigiteach nó 
leictreonach nó in aon fhoirm theicneolaíoch eile, ach ní fholaíonn sé 
aon taifeadadh fuaime ná scannán ná aon teaglaim díobh).”.

Cóirdhéileáil le taibhithe, etc

30. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 221:

“221.  (1) Maidir le cóirdhéileáil le taibhiú nó le taifeadadh chun na gcríoch seo a 
leanas—

  (a) beachtaíocht nó léirmheas ar an taibhiú nó ar an taifeadadh sin nó ar 
thaibhiú nó ar thaifeadadh eile nó ar shaothar,

  (b) cúrsaí reatha a thuairisciú, nó

  (c) oideachas, taighde nó staidéar príobháideach, ní sárú an chóirdhéileáil 
sin ar aon cheann de na cearta a thugtar leis an gCuid seo.

 (2) Maidir le cóirdhéileáil le taifeadadh ar thaibhiú chun críoch caracatúir, 
scigaithrise nó paistíse, ní sárú an chóirdhéileáil sin ar an gcóipcheart sa 
saothar sin.

 (3) Sa Chuid seo, ciallaíonn ‘cóirdhéileáil’ úsáid a bhaint as taibhiú nó as 
taifeadadh, a cuireadh ar fáil go dleathach don phobal, chun críche agus a 
mhéid nach ndéanfaidh dochar míréasúnach do leasanna an chearta-úinéara 
i gcás go mbeidh leoradmháil ag gabháil leis an úsáid sin.”.

Leasú ar an bPríomh-Acht – ailt 225A go 225D a chur isteach

31. Leasaítear an Príomh-Acht trí na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 225:

“Mianadóireacht téacsanna agus sonraí le haghaidh taighde neamhthráchtála

225A.  (1) Faoi réir fho-alt (3), ní sárú ar aon cheann de na cearta a thugtar leis an gCuid 
seo duine ag a bhfuil rochtain dhleathach ar thaibhiú nó ar thaifeadadh do 
dhéanamh cóip den taibhiú nó den taifeadadh i gcás, maidir leis an gcóip—

  (a) go ndéanfar í chun go bhféadfaidh an duine ríomhanailís a dhéanamh 
ar aon rud sa saothar d’aon toisc le haghaidh taighde chun críche 
neamhthráchtála, agus

  (b) go mbeidh leoradmháil ag gabháil léi.
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 (2) Ní sárú ar chóipcheart cóip arna déanamh faoi fho-alt (1) de thaibhiú nó de 
thaifeadadh a bhí, an tráth a rinneadh an chóip, ar fáil gan srian maidir lena 
rochtain, cibé acu a leanfaidh an saothar sin de bheith ar fáil amhlaidh tar 
éis an trátha sin nó nach leanfaidh.

 (3) I gcás go ndearna duine cóip de thaibhiú nó de thaifeadadh faoi fho-alt (1), 
is sárú ar an gcóipcheart sa taibhiú nó sa taifeadadh más amhlaidh, maidir 
leis an gcóip—

  (a) go n-aistreofar í chun aon duine eile, ach amháin i gcás go mbeidh an 
t-aistriú údaraithe ag úinéir an chóipchirt, nó

  (b) go n-úsáidfear í chun aon chríche seachas an chríoch dá dtagraítear i 
bhfo-alt (1)(a).

 (4) Gan dochar d’alt 374, ní fhorléireofar aon ní i gCuid VII mar ní a oibríonn 
chun aon duine a chosc ar ghníomh a dhéanamh is gníomh a cheadaítear 
leis an alt seo.

 (5) Gan dochar do ghinearáltacht alt 52(1), i gcás go n-áireofar atáirgeadh 
ar shleachta as taibhiú nó taifeadadh i bhfoilsiú torthaí ríomhanailíse dá 
dtagraítear i bhfo-alt (1)(a) ar chóip den taibhiú nó den taifeadadh, is ionann 
an t-áireamh sin agus áireamh ar mhodh teagmhasach dá dtagraítear in alt 
52(1) más rud é nach mó na sleachta ná mar is gá le réasún chun torthaí na 
hanailíse a mhíniú nó chun cabhrú lena míniú.

Léiriú i gcomhair oideachais, múinteoireachta nó taighde eolaíochta

225B.  (1) Faoi réir fho-ailt (2) go (5), ní sárú ar na cearta a thugtar leis an gCuid 
seo—

  (a) cóip a dhéanamh nó a chur faoi deara cóip a dhéanamh de thaifeadadh 
de thaibhiú nó taifeadadh de thaibhiú a chur in iúl nó a chur faoi deara 
taifeadadh de thaibhiú a chur in iúl, d’aon toisc le haghaidh léiriú i 
gcomhair oideachais, múinteoireachta nó taighde eolaíochta nó chun 
ullmhú i gcomhair oideachais, múinteoireachta nó taighde eolaíochta, 
nó

  (b) gan dochar do ghinearáltacht mhír (a), bunachas oideachais, chun 
críocha oideachais an bhunachais sin, do chóipeáil taifeadadh de 
thaibhiú nó do chur faoi deara taifeadadh de thaibhiú a chóipeáil, nó do 
dhéanamh aon ghníomh eile is gá le réasún nó do chur faoi deara aon 
ghníomh eile is gá le réasún a dhéanamh, chun é a thaispeáint.

 (2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) mura rud é, maidir leis an gcóip nó leis an 
gcur in iúl—

  (a) go ndéanfar í nó é chun críoch nach críocha tráchtála, go díreach ná go 
neamhdhíreach,

  (b) nach ndéanfar í nó é ach a mhéid is cóir le réasún de réir na gcríoch 
neamhthráchtála dá dtagraítear i mír (a), agus

  (c) go mbeidh leoradmháil ag gabháil léi nó leis.

 (3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) más rud é—
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  (a) gur sárú ar na cearta a thugtar leis an gCuid seo é an taifeadadh a bheidh 
á chóipeáil nó á chur in iúl, agus

  (b) nach raibh forais réasúnacha ag an duine a rinne an chóip nó an cur in 
iúl nó a chuir faoi deara í nó é a dhéanamh chun a chreidiúint nár shárú 
den sórt sin é an taifeadadh.

 (4) I gcás, maidir le cóip a bheadh ina taifeadadh aindleathach thairis sin, go 
ndéanfar í faoin alt seo, ach go ndéanfar, dá éis sin, í a dhíol nó a ligean ar 
cíos leis an bpobal nó a thabhairt ar iasacht don phobal, nó a thairiscint nó 
a thaispeáint lena díol nó lena ligean ar cíos leis an bpobal nó lena tabhairt 
ar iasacht don phobal nó a chur ar fáil ar shlí eile don phobal, measfar í 
a bheith ina taifeadadh aindleathach chun na gcríoch sin agus chun gach 
críche dá éis sin.

 (5) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) más rud é go bhfuil an taifeadadh ar fáil ar 
bhonn tráchtála sa Stát—

  (a) i meán is cuí chun aon chríche dá dtagraítear san fho-alt sin,

  (b) ar údarás nó le húdarás ó úinéir na gceart sa taifeadadh sin,

  (c) ar théarmaí tráchtála nach lú fabhar ná na téarmaí sin a bhaineann leis 
an taifeadadh i meán seachas an meán dá dtagraítear i mír (a), agus

  (d) i leorsholáthar chun freastal ar an éileamh dóchúil ar an taifeadadh sin 
sa mheán dá dtagraítear i mír (a).

Cianfhoghlaim arna soláthar ag bunachas oideachais

225C.  (1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), ní sárú ar na cearta a thugtar leis an gCuid 
seo—

  (a) bunachas oideachais, chun críocha oideachais an bhunachais sin, do 
chur in iúl taifeadadh de thaibhiú, taifeadadh fuaime, scannán, craoladh 
nó clár cábla mar chuid de cheacht nó de scrúdú do mhac léinn de chuid 
an bhunachais sin trí theileachumarsáid, agus

  (b) mac léinn a fuair ceacht nó scrúdú den sórt sin do dhéanamh cóip den 
taifeadadh, den scannán, den chraoladh nó den chlár cábla sin chun gur 
féidir leis nó léi éisteacht leis nó breathnú air tráth is caoithiúla.

 (2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) más rud é—

  (a) gur sárú ar na cearta a thugtar leis an gCuid seo an taifeadadh, an scannán, 
an craoladh nó an clár cábla a bheidh á chur in iúl nó á chóipeáil, agus

  (b) nach raibh forais réasúnacha ag an duine a rinne an cur in iúl nó an 
chóip nó a chuir faoi deara é nó í a dhéanamh chun a chreidiúint nár 
shárú den sórt sin an taifeadadh, an scannán, an craoladh nó an clár 
cábla.

 (3) I gcás, maidir le cóip a bheadh ina taifeadadh aindleathach thairis sin, go 
ndéanfar í faoin alt seo, ach go ndéanfar, dá éis sin í a dhíol nó a ligean ar 
cíos leis an bpobal nó a thabhairt ar iasacht don phobal, nó a thairiscint nó 
a thaispeáint lena díol nó lena ligean ar cíos leis an bpobal nó lena tabhairt 
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ar iasacht don phobal nó a chur ar fáil ar shlí eile don phobal, measfar í 
a bheith ina taifeadadh aindleathach chun na gcríoch sin agus chun gach 
críche dá éis sin.

Bunachas oideachais d’úsáid taifeadadh de thaibhiú atá ar fáil tríd an idirlíon

225D.  (1) Faoi réir fho-alt (2), ní sárú ar na cearta a thugtar leis an gCuid seo bunachas 
oideachais, chun críocha oideachais an bhunachais sin, do dhéanamh 
taifeadadh de thaibhiú, atá ar fáil tríd an idirlíon, a chóipeáil nó a chur in iúl 
más rud é go mbeidh leoradmháil ag gabháil leis an gcóip nó leis an gcur in 
iúl sin.

 (2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) más rud é—

  (a) go mbeidh an taifeadadh faoi chosaint ag beart cosanta teicneolaíoch,

  (b) gurbh eol, nó gur chóir gurbh fheasach, don bhunachas oideachais 
gur cuireadh an taifeadadh ar fáil tríd an idirlíon gan toiliú úinéir an 
chóipchirt, nó

  (c) go ndéanfar fógra atá le feiceáil go soiléir, agus nach é an tsiombail 
chóipchirt amháin é, agus lena dtoirmeasctar cóipeáil nó cur in iúl an 
taifeadta, a phostáil ar an suíomh gréasáin idirlín lena mbaineann nó ar 
an taifeadadh féin.”.

Leasú ar alt 233 den Phríomh-Acht

32. Leasaítear alt 233 den Phríomh-Acht—

  (a) i bhfo-alt (2), trí “Beidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le cóipeáil arna déanamh 
chun na gcríoch coimeádaíochta a shonraítear san fho-alt sin” a chur in ionad 
“Beidh feidhm ag an alt seo maidir le cóipeáil arna déanamh chun na gcríoch 
coimeádaíochta a shonraítear i bhfo-alt (1) ”, agus

  (b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach:

 “(3) Faoi réir fho-alt (4), féadfaidh leabharlannaí nó cartlannaí leabharlainne 
forordaithe nó cartlainne forordaithe, i gcás go gcomhlíonfar na 
coinníollacha forordaithe, cóip a dhéanamh de thaifeadadh de thaibhiú i 
mbailiúchán buan na leabharlainne nó na cartlainne chun na gcríoch seo a 
leanas—

  (a) catalóg a thiomsú nó a ullmhú, nó

  (b) íomhá nó gearrthóg ón taifeadadh a fhoilsiú i gcatalóg a bhaineann le 
taispeántas,

gan sárú a dhéanamh ar aon chóipcheart sa taifeadadh sin.

 (4) Beidh feidhm ag fo-alt (3) maidir le cóipeáil—

  (a) arna déanamh chun na gcríoch coimeádaíochta dá dtagraítear san  
fho-alt sin,

  (b) a mhéid is cóir le réasún de réir na críche neamhthráchtála a bheidh le 
baint amach, agus
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  (c) a mbeidh leoradmháil ag gabháil léi.”.

Leabharlannaithe agus cartlannaithe do chóirdhéileáil

33. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 235:

“235A.  (1) Gan dochar do ghinearáltacht alt 50(1), maidir le leabharlannaí nó 
cartlannaí leabharlainne forordaithe nó cartlainne forordaithe do chur in 
iúl taifeadtaí de thaibhithe atá i mbailiúchán buan na leabharlainne nó na 
cartlainne do dhaoine den phobal, trí theirminéil thiomnaithe in áitreabh na 
leabharlainne nó na cartlainne, is cóirdhéileáil leis an taifeadadh é sin chun 
críocha an ailt sin más amhlaidh, maidir leis an gcur in iúl—

  (a) gur chun críche oideachais, múinteoireachta, taighde nó staidéir 
phríobháidigh, agus chun na críche sin amháin, a dhéanfar é, agus

  (b) go mbeidh leoradmháil ag gabháil leis.

 (2) Gan dochar do ghinearáltacht alt 50(1) ach faoi réir fho-alt (3), maidir 
le híomhá shocair nó gearrthóg an-ghearr as taifeadadh de thaibhiú i 
mbailiúchán buan leabharlainne forordaithe nó cartlainne forordaithe a 
thaispeáint ar feadh tamall gearr agus ar shlí theoranta—

  (a) agus—

   (i) gur sa leabharlann sin nó i leabharlann fhorordaithe eile nó sa 
chartlann sin nó i gcartlann fhorordaithe eile a dhéanfar é, nó

   (ii) gurb é nó í leabharlannaí nó cartlannaí na leabharlainne nó na 
cartlainne céadluaite, nó gur duine eile a bheidh ag gníomhú faoi 
údarás an leabharlannaí nó an chartlannaí sin, a dhéanfaidh é, agus

  (b) gur le linn léacht phoiblí a dhéanfar é, is léacht phoiblí arna tabhairt—

   (i) sa leabharlann sin nó i leabharlann fhorordaithe eile nó sa chartlann 
sin nó i gcartlann fhorordaithe eile,

   (ii) ag leabharlannaí nó cartlannaí na leabharlainne nó na cartlainne 
céadluaite nó ag duine eile a bheidh ag gníomhú faoi údarás an 
leabharlannaí nó an chartlannaí sin,

  is cóirdhéileáil é sin chun críocha alt 50(1).

 (3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) mura rud é, maidir leis an gcur in iúl nó leis 
an taispeáint—

  (a) gur chun críche oideachais, múinteoireachta, taighde nó staidéir 
phríobháidigh, agus chun na críche sin amháin, a dhéanfar é nó í, i gcás 
nach críoch thráchtála go díreach ná go neamhdhíreach í an chríoch sin, 
agus

  (b) go mbeidh leoradmháil ag gabháil leis nó léi.

 (4) Maidir leis an taispeáint dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a chur in iúl tríd an 
Idirlíon nó ar shlí eile, is cóirdhéileáil é sin chun críocha alt 50(1) i gcás, 
maidir leis an taispeáint—
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  (a) gur chun críche oideachais, múinteoireachta, taighde nó staidéir 
phríobháidigh, agus chun na críche sin amháin, a dhéanfar í, i gcás nach 
críoch thráchtála go díreach ná go neamhdhíreach í an chríoch sin, agus

  (b) go mbeidh leoradmháil ag gabháil léi.”.

Leasú ar alt 370 den Phríomh-Acht

34. Leasaítear alt 370 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt 
(2):

 “(2) Aon duine a dhéanfaidh na cóipeanna dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a chur 
ar fáil don phobal, nó a athúsáid, go dleathach, beidh na cearta agus na 
leigheasanna céanna aige nó aici a bheidh ag an gcearta-úinéir i leith sárú 
ar aon cheann dá chearta nó dá cearta faoin Acht seo i gcoinne duine—

  (a) (i) a dhéanfaidh,

   (ii) a dhíolfaidh, a ligfidh ar cíos, a thabharfaidh ar iasacht, nó a 
thairgfidh nó a thaispeánfaidh lena díol, lena ligean ar cíos nó lena 
tabhairt ar iasacht,

   (iii) a allmhaireoidh isteach sa Stát, nó

   (iv) a mbeidh ina sheilbh nó ina seilbh, faoina choimeád nó faoina 
coimeád, nó faoina rialú, feiste treascartha cosanta, agus a fhios 
aige nó aici nó cúis aige nó aici lena chreidiúint gur úsáideadh í nó 
go mbeidh sí le húsáid chun teacht timpeall ar bhearta cosanta ceart,

  (b) a sholáthróidh faisnéis, nó a thairgfidh nó a chomhlíonfaidh aon 
seirbhís, atá beartaithe chun a chumasú do dhaoine nó chun cabhrú le 
daoine teacht timpeall ar bhearta cosanta ceart, nó

  (c) a thiocfaidh timpeall ar bhearta cosanta ceart i saothar ar shlí seachas le 
comhaontú an chearta-úinéara nó de bhun alt 374.”.

Bearta cosanta ceart agus gníomhartha ceadaithe

35. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 374:

“374.  (1) Ní fhorléireofar aon ní sa Chaibidil seo mar ní a oibríonn chun aon duine a 
chosc ar aon ghníomh a dhéanamh is gníomh a cheadaítear (dá ngairtear ‘an 
gníomh ceadaithe’ san alt seo)—

  (a) i ndáil le saothair atá faoi chosaint cóipchirt faoi Chaibidil 6 de Chuid 
II, leis an gCaibidil sin 6,

  (b) i ndáil le taibhithe, le Caibidil 4 de Chuid III, nó

  (c) i ndáil le bunachair sonraí, le Caibidil 8 de Chuid V.

 (2) I gcás go mbeidh an tairbhí i dteideal de réir dlí rochtain a fháil ar an saothar 
cosanta nó ar an ábhar lena mbaineann, déanfaidh an cearta-úinéir nó an 
ceadúnaí an modh chun tairbhe a bhaint as an ngníomh ceadaithe a chur ar 
fáil don tairbhí, ach amháin i gcás go mbeidh cóipeanna eile den saothar 
sin nó den ábhar eile curtha ar fáil don phobal ar théarmaí conarthacha 

cd.2 a.33



31

[Uimh. 19.][2019.]
  

An tAcht um Chóipcheart agus Forálacha Eile 
de chuid an Dlí Maoine Intleachtúla, 2019.

réasúnacha comhaontaithe ag an gcearta-úinéir, nó le húdarás úinéir na 
gceart, i bhfoirm nach gcoiscfidh an tairbhí ar an ngníomh ceadaithe a 
dhéanamh nó nach gcuirfidh srian míréasúnach leis an tairbhí an gníomh 
ceadaithe a dhéanamh.

 (3) I gcás go mbeidh duine (dá ngairtear ‘an gearánach’ san alt seo) coiscthe 
le beart cosanta teicneolaíoch ar an ngníomh ceadaithe a dhéanamh i leith 
saothair, féadfaidh an gearánach a iarraidh ar úinéir nó ar cheadúnaí na gceart 
sa saothar sin (dá ngairtear ‘an freagróir’ san alt seo) modh éifeachtach a 
sholáthar chun an gníomh sin a dhéanamh.

 (4) I gcás , laistigh de thréimhse 30 lá oibre ó dháta na hiarrata, go ndiúltóidh 
nó go mainneoidh an freagróir modh éifeachtach den sórt sin a sholáthar 
chun gur féidir leis an ngearánach an gníomh ceadaithe a dhéanamh i leith 
an tsaothair, féadfaidh an gearánach iarratas a dhéanamh chun na cúirte cuí 
ar ordú á ordú an gníomh ceadaithe a dhéanamh.”.

Leasú ar alt 375 den Phríomh-Acht

36. Leasaítear alt 375 den Phríomh-Acht—

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

 “(1) (a) Beidh na cearta céanna ag an gcearta-úinéir nó ag an gceadúnaí eisiach 
i leith sárú ar chóipcheart nó ar chearta gaolmhara d’ainneoin nach 
eisean nó ise an duine atá ag eisiúint cóipeanna den saothar don phobal 
nó ag cur an tsaothair in iúl don phobal.

  (b) Aon duine a bheidh ag eisiúint cóipeanna den saothar go dleathach don 
phobal, nó a bheidh ag cur an tsaothair in iúl go dleathach don phobal, 
beidh na cearta céanna aige nó aici atá ag an gcearta-úinéir i leith sárú 
ar chóipcheart.”,

   agus

  (b) i bhfo-alt (2), trí “, nó iomdhaingnithe i gcóip de shaothar cóipchirt nó i gcóip 
de thaifeadadh de thaibhiú, nó go léireofar an céanna i dtaca le cóip de shaothar 
cóipchirt nó cóip de thaifeadadh de thaibhiú, nó go mbeidh an céanna bainteach le 
cóip de shaothar cóipchirt nó cóip de thaifeadadh de thaibhiú nó ar áireamh i gcóip 
de shaothar cóipchirt nó i gcóip de thaifeadadh de thaibhiú ar shlí eile” a chur in 
ionad “nó go léireofar an céanna i dtaca le cóip de shaothar cóipchirt nó cóip de 
thaifeadadh de thaibhiú,”.

Leasú ar alt 376 den Phríomh-Acht

37. Leasaítear alt 376 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1), trí “a dhéanamh,” a chur isteach i 
ndiaidh “sárú ar aon cheart a thugtar leis an Acht seo”.

Is sárú iad gníomhartha áirithe ar na cearta atá ag cearta-úinéir maidir le faisnéis bainistithe 
ceart

38. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 376:
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“377. Is sárú ar chearta an chearta-úinéara maidir le faisnéis bainistithe ceart duine 
do dhéanamh na nithe seo a leanas—

  (a) an fhaisnéis sin a dhíchur nó a athrú as cóipeanna de shaothair 
chóipchirt, cóipeanna de thaifeadtaí de thaibhithe nó cóipeanna de 
bhunachair sonraí, agus a fhios aige nó aici, nó cúis aige nó aici lena 
chreidiúint, gurb é príomhchuspóir an díchuir nó an athraithe sin nó 
gurb í an phríomhéifeacht atá leis an díchur nó leis an athrú sin sárú ar 
aon cheart a thugtar leis an Acht seo a dhéanamh, a aslú, a chumasú, a 
éascú nó a cheilt,

  (b) cóipeanna de shaothair chóipchirt nó cóipeanna de thaifeadtaí de 
thaibhithe a chur ar fáil don phobal nó cóipeanna de bhunachair sonraí a 
athúsáid, is cóipeanna dá dtagraítear i mír (a), agus a fhios aige nó aici, 
nó cúis aige nó aici lena chreidiúint, go ndearnadh faisnéis bainistithe 
ceart a dhíchur nó a athrú as na cóipeanna sin, nó

  (c) (i) cóipeanna de shaothair chóipchirt, cóipeanna de thaifeadtaí de 
thaibhithe nó cóipeanna de bhunachair sonraí, is cóipeanna dá 
dtagraítear i mír (a), a dhíol, a ligean ar cíos nó a thabhairt ar 
iasacht, nó a thairiscint nó a thaispeáint lena ndíol, lena ligean ar 
cíos nó lena dtabhairt ar iasacht,

   (ii) an céanna a allmhairiú isteach sa Stát, nó

   (iii) an céanna a bheith ina sheilbh nó ina seilbh, faoina choimeád nó 
faoina coimeád nó faoina rialú, i gcúrsa gnó, trádála nó gairme,

   agus a fhios aige nó aici, nó cúis aige nó aici lena chreidiúint, go 
ndearnadh faisnéis bainistithe ceart a dhíchur nó a athrú as na cóipeanna 
sin.”.

Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht

39. Leasaítear an Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht i mír 9(1), trí “a bheidh 
curtha ar fáil don phobal agus” a chur isteach i ndiaidh “ré cóipchirt i saothair”.

caibidil 3

Leasuithe iarmhartacha

Leasú ar alt 77 den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1924

40. Leasaítear alt 77 den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1924 i mír A, tríd an gclásal seo a 
leanas a chur isteach i ndiaidh chlásal (v):

   “(vi) in éileamh maidir le maoin intleachtúil de réir bhrí alt 2 den Acht 
Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000 i gcás nach mó méid an 
éilimh ná cibé suim a bheidh sonraithe le haon Acht den Oireachtas 
nó faoi aon Acht den Oireachtas mar dhlínse na Cúirte Dúiche i 
leith caingne i gconradh.”.
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Leasú ar an Tríú Sceideal a ghabhann le hAcht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 
1961

41. Leasaítear an Tríú Sceideal a ghabhann le hAcht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 
1961 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh uimhir thagartha 29:

 “

30. Éileamh maidir le maoin 
intleachtúil de réir bhrí alt 
2 den Acht Cóipchirt agus 
Ceart Gaolmhar, 2000.

Más mó ná €75,000 
méid an éilimh.

An breitheamh don 
chuaird ina bhfuil cónaí 
ar an gcosantóir nó ar 
dhuine de na cosantóirí 
nó gnó á sheoladh aige 
nó aici.

”.

Leasú ar Acht na bPaitinní, 1992

42. Leasaítear Acht na bPaitinní, 1992—

  (a) in alt 2(1)—

   (i) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “an Ceannasaí”:

  “ ciallaíonn ‘Ceannasaí’ an Ceannasaí Maoine Intleachtúla;”, agus

   (ii) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “an Oifig”:

  “ciallaíonn ‘Oifig’ Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann;”,

  (b) in alt 6, trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

 “(5) Maidir le hOifig na bPaitinní, a choimeádtar ar marthain leis an alt seo, 
scoirfear, ó thosach feidhme alt 42 den Acht um Chóipcheart agus Forálacha 
Eile de chuid an Dlí Maoine Intleachtúla, 2019, d’Oifig na bPaitinní a 
thabhairt uirthi agus tabharfar Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann uirthi 
ina ionad sin.

 (6) Maidir le Ceannasaí na bPaitinní, na nDearthaí agus na dTrádmharcanna, 
a choimeádtar ar marthain leis an alt seo, scoirfear, ó thosach feidhme alt 
42 den Acht um Chóipcheart agus Forálacha Eile de chuid an Dlí Maoine 
Intleachtúla, 2019, de Cheannasaí na bPaitinní, na nDearthaí agus na 
dTrádmharcanna a thabhairt air nó uirthi agus tabharfar an Ceannasaí 
Maoine Intleachtúla air nó uirthi ina ionad sin.”,

  (c) in alt 31(1), trí “, tar éis an scrúdaithe shubstaintigh agus an imscrúdaithe a dhéanfar 
de bhun alt 29(5) nó 30(5),”, a scriosadh,

  (d) in alt 127—

   (i) i bhfo-alt (1), trí “agus féadfar, faoi réir alt 127A, déileáil leis mar iarratas ar 
phaitinn faoi Chuid II freisin” a chur isteach i ndiaidh “iarratas idirnáisiúnta ar 
phaitinn lena n-ainmnítear an Stát”,

   (ii) i bhfo-alt (5), trí “lena n-ainmnítear Oifig Eorpach na bPaitinní agus” a chur 
isteach roimh “a fhoilsítear”, agus
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   (iii) i bhfo-alt (6), trí “lena n-ainmnítear Oifig Eorpach na bPaitinní agus” a chur 
isteach roimh “a fhoilsítear”,

   agus

  (e) tríd an alt seo a leanas a chur isteach:

“Na himthosca ina ndéileálfar le hiarratas idirnáisiúnta ar phaitinn lena 
n-ainmnítear an Stát mar iarratas ar phaitinn faoi Chuid II

127A.  (1) Má dhiúltaítear faoin gConradh dáta comhdaithe a thabhairt d’iarratas 
idirnáisiúnta ar phaitinn lena n-ainmnítear an Stát agus más rud é, tar éis 
iarraidh arna déanamh ar an modh forordaithe agus laistigh den tréimhse 
fhorordaithe, go gcinnfidh an Ceannasaí gur earráid nó easnamh in institiúid 
ag a bhfuil feidhmeanna faoin gConradh ba chúis leis an diúltú, féadfaidh 
sé a ordú go ndéileálfar leis an iarratas mar iarratas faoi Chuid II, agus go 
mbeidh aige cibé dáta comhdaithe a ordóidh sé.

 (2) Faoi réir na coinníollacha forordaithe a chomhlíonadh, déileálfar le hiarratas 
idirnáisiúnta ar phaitinn lena n-ainmnítear an Stát mar iarratas faoi Chuid II 
más rud é—

  (a) go dtarraingeoidh an t-iarratasóir an t-iarratas idirnáisiúnta siar tráth ar 
bith roimh dheireadh 31 mhí ó dháta comhdaithe nó ó dháta tosaíochta 
an iarratais, cibé acu is luaithe, agus go scoirfear de na nósanna imeachta 
próiseála idirnáisiúnta sa chéim idirnáisiúnta,

  (b) go gcinnfidh an Biúró Idirnáisiúnta, ar chúis ar bith, go bhfuil an 
t-iarratas idirnáisiúnta, nó ainmniú an Stáit san iarratas idirnáisiúnta, 
tarraingthe siar nó go meastar é a bheith tarraingthe siar,

  (c) go measfar an t-iarratas idirnáisiúnta a bheith tarraingthe siar ar an 
bhforas nach bhfuair Oifig Eorpach na bPaitinní é laistigh den tréimhse 
a fhorordaítear le hAirteagal 20 (mar a fhorléirítear an tAirteagal sin de 
réir Riail 47 de Rialacháin an Chonartha), 22(1) nó 39(1) den Chonradh, 
nó

  (d) go dtabharfaidh an t-iarratasóir breith, tráth ar bith roimh dheireadh 31 
mhí ó dháta comhdaithe nó ó dháta tosaíochta an iarratais idirnáisiúnta 
lena n-ainmnítear an Stát, cibé acu is luaithe, go n-iarrfaidh sé ar an 
gCeannasaí déileáil leis an iarratas idirnáisiúnta mar iarratas ar phaitinn 
faoi Chuid II.

 (3) Faoi réir na coinníollacha forordaithe a chomhlíonadh, déileálfar le 
hiarratas idirnáisiúnta ar phaitinn lena n-ainmnítear an Stát, is iarratas ar 
scoireadh faoi fho-alt (1) nó (2) dá mheas gur iarratas ar phaitinn Eorpach 
lena n-ainmnítear an Stát é, mar iarratas faoi Chuid II ar an scor sin do 
theacht in éifeacht.

 (4) Tá feidhm ag fo-alt (5) maidir le hiarratas idirnáisiúnta ar phaitinn lena 
n-ainmnítear an Stát a ndéileáiltear leis mar iarratas ar phaitinn faoi Chuid 
II.

 (5) Déileálfar, chun críocha ailt 56 agus 66(3), le hiarratas ar phaitinn 
idirnáisiúnta lena n-ainmnítear an Stát agus a bheidh foilsithe ag an mBiúró 
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Idirnáisiúnta de réir an Chonartha i dteanga seachas an Ghaeilge nó an 
Béarla, mar iarratas arna fhoilsiú faoi alt 28 nuair a bheidh aistriúchán go 
Gaeilge nó go Béarla ar éilimh an iarratais comhdaithe agus foilsithe ag an 
Oifig.

 (6) Beidh feidhm ag Airteagal 2 den Chonradh maidir le léiriú an ailt seo mar 
atá feidhm ag an Airteagal sin maidir le léiriú an Chonartha.

 (7) San alt seo, ciallaíonn ‘Rialacháin an Chonartha’ na Rialacháin faoin 
gConradh mar atá na Rialacháin sin i bhfeidhm ón 1 Iúil 2016.”.

Leasú ar alt 2 d’Acht na dTrádmharcanna, 1996

43. Leasaítear alt 2 d’Acht na dTrádmharcanna, 1996 i bhfo-alt (1)—

  (a) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “an Ceannasaí”:

“ciallaíonn ‘Ceannasaí’ an Ceannasaí Maoine Intleachtúla;”,

   agus

  (b) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “an Oifig”:

“ciallaíonn ‘Oifig’ Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann;”.

Leasú ar alt 2 den Acht um Dhearaí Tionscail, 2001

44. Leasaítear alt 2 den Acht um Dhearaí Tionscail, 2001, i bhfo-alt (1), tríd an míniú seo a 
leanas a chur in ionad an mhínithe ar “Ceannasaí”:

 “ciallaíonn ‘Ceannasaí’ an Ceannasaí Maoine Intleachtúla;”.

caibidil 4

Leasuithe ilghnéitheacha ar an bPríomh-Acht i dáil le hoideachas agus fíneálacha

Leasuithe ilghnéitheacha ar an bPríomh-Acht i ndáil le hoideachas

45. (1) Leasaítear an fhoráil den Phríomh-Acht a shonraítear i gcolún (2), os coinne uimhir 
thagartha a shonraítear i gcolún (1), trí na focail a shonraítear i gcolún (4), os coinne na 
huimhreach tagartha sin, a chur in ionad na bhfocal a shonraítear i gcolún (3) os coinne 
na huimhreach tagartha sin.

 (2) I bhfo-alt (1), aon tagairt do cholún is tagairt í don cholún den Tábla atá leagtha amach i 
Sceideal 1.

Leasuithe ilghnéitheacha ar an bPríomh-Acht i dáil le fíneálacha

46. (1) Leasaítear an fhoráil den Phríomh-Acht a shonraítear i gcolún (2), os coinne uimhir 
thagartha a shonraítear i gcolún (1), trí na focail a shonraítear i gcolún (4), os coinne na 
huimhreach tagartha sin, a chur in ionad na bhfocal a shonraítear i gcolún (3) os coinne 
na huimhreach tagartha sin.

 (2) I bhfo-alt (1), aon tagairt do cholún is tagairt í don cholún den Tábla atá leagtha amach i 
Sceideal 2.
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CUID 3

leasú aR acht na bpaitinní, 1992 i ndáil le cúiRteanna agus Fíneálacha

caibidil 1

Míniú

Míniú

47. Sa Chuid seo agus i Sceideal 3, ciallaíonn “Acht 1992” Acht na bPaitinní, 1992.

caibidil 2

Leasuithe ilghnéitheacha ar Acht 1992 i ndáil le cúirteanna

Leasú ar alt 2 d’Acht 1992

48. Leasaítear alt 2 d’Acht 1992, i bhfo-alt (1)—

  (a) tríd an míniú ar “an Chúirt” a scriosadh,

  (b) sa mhíniú ar “forordaithe”, trí “na cúirte cuí” a chur in ionad “na Cúirte”, agus

  (c) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘cúirt chuí’—

  (a) an Chúirt Dúiche, i gcás nach dócha gur mó na damáistí nó luach an 
fhaoisimh eile a bheidh á lorg in aon chaingean lena mbaineann an 
t-iarratas ná cibé suim a bheidh sonraithe le hachtachán mar dhlínse na 
Cúirte Dúiche i leith caingne i gconradh nó i dtort,

  (b) an Chúirt Chuarda, i gcás nach dócha gur mó na damáistí nó luach 
an fhaoisimh eile a bheidh á lorg in aon chaingean lena mbaineann an 
t-iarratas ná cibé suim a bheidh sonraithe le hachtachán mar dhlínse na 
Cúirte Cuarda i leith caingne i gconradh nó i dtort, agus

  (c) in aon chás eile, an Ard-Chúirt;”.

Leasú ar alt 38 d’Acht 1992

49. Leasaítear alt 38 d’Acht 1992, i bhfo-ailt (1), (2), (5), (6) agus (7), tríd an leagan cuí 
gramadaí de “cúirt chuí” a chur in ionad an leagain chomhfhreagraigh de “Cúirt”, gach áit 
a bhfuil sé.

Leasú ar alt 45 d’Acht 1992

50. Leasaítear alt 45 d’Acht 1992 i bhfo-alt (3) trí “ag an gcúirt chuí” a chur in ionad “ag an 
gCúirt”.
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Leasú ar alt 46 d’Acht 1992

51. Leasaítear alt 46 d’Acht 1992, i bhfo-ailt (2) agus (3), tríd an leagan cuí gramadaí de 
“cúirt chuí” a chur in ionad an leagain chomhfhreagraigh de “Cúirt”, gach áit a bhfuil sé.

Leasú ar alt 47 d’Acht 1992

52. Leasaítear alt 47 d’Acht 1992 trí “san Ard-Chúirt” a chur in ionad “sa Chúirt” agus “na 
hArd-Chúirte” a chur ionad “na Cúirte” i bhfo-alt (1) agus trí “an Ard-Chúirt” a chur in 
ionad “an Chúirt” i bhfo-alt (2).

Leasú ar alt 49 d’Acht 1992

53. Leasaítear alt 49 d’Acht 1992 trí “an Ard-Chúirt” a chur in ionad “an Chúirt” i bhfo-alt (2) 
agus “leis an Ard-Chúirt” a chur in ionad “leis an gCúirt” i bhfo-alt (3).

Leasú ar alt 50 d’Acht 1992

54. Leasaítear alt 50 d’Acht 1992—

  (a) trí “an Ard-Chúirt” a chur in ionad “an Chúirt” gach áit a bhfuil sé i bhfo-ailt (1), 
(2) agus (3) agus “na hArd-Chúirte” a chur in ionad “na Cúirte” i bhfo-alt (2), agus 

  (b) i bhfo-alt (4)—

   (i) trí “an Ard-Chúirt” a chur in ionad “an Chúirt” agus

   (ii) trí “na hArd-Chúirte” a chur in ionad “na Cúirte”.

Leasú ar alt 51 d’Acht 1992

55. Leasaítear alt 51 d’Acht 1992, i bhfo-alt (1), trí “an Ard-Chúirt” a chur in ionad “an 
Chúirt”.

Leasú ar alt 52 d’Acht 1992

56. Leasaítear alt 52 d’Acht 1992, i bhfo-ailt (1) agus (2), trí “na hArd-Chúirte” a chur in 
ionad “na Cúirte” agus “an Ard-Chúirt” a chur in ionad “an Chúirt”, gach áit a bhfuil siad.

Leasú ar alt 53 d’Acht 1992

57. Leasaítear alt 53 d’Acht 1992, i bhfo-alt (1), trí “san Ard-Chúirt” a chur in ionad “sa 
Chúirt”.

Leasú ar alt 54 d’Acht 1992

58. Leasaítear alt 54 d’Acht 1992 trí “an Ard-Chúirt” a chur in ionad “an Chúirt” i bhfo-alt (1) 
agus “leis an Ard-Chúirt” a chur in ionad “leis an gCúirt” i bhfo-alt (2).

Leasú ar alt 56 d’Acht 1992

59. Leasaítear alt 56 d’Acht 1992 trí “sa chúirt chuí” a chur in ionad “sa Chúirt” i bhfo-alt (1) 
agus “an chúirt chuí” a chur in ionad “an Chúirt”, gach áit a bhfuil sé i bhfo-alt (3).
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Leasú ar alt 57 d’Acht 1992

60. Leasaítear alt 57 d’Acht 1992, i bhfo-ailt (1), (2), (5) agus (6), tríd an leagan cuí gramadaí 
de “Ard-Chúirt” a chur in ionad an leagain chomhfhreagraigh de “Cúirt”, gach áit a bhfuil 
sé.

Leasú ar alt 59 d’Acht 1992

61. Leasaítear alt 59 d’Acht 1992, i bhfo-ailt (1), (2) agus (3), tríd an leagan cuí gramadaí de 
“Ard-Chúirt” a chur in ionad an leagain chomhfhreagraigh de “Cúirt”, gach áit a bhfuil sé.

Leasú ar alt 62 d’Acht 1992

62. Leasaítear alt 62 d’Acht 1992 trí “na cúirte cuí” a chur in ionad “na Cúirte”, gach áit a 
bhfuil sé.

Leasú ar alt 66 d’Acht 1992

63. Leasaítear alt 66 d’Acht 1992 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

 “(5) Maidir le tagairtí don Ard-Chúirt in ailt 47, 49, 50, 51, 52 agus 54 i ndáil 
le caingean mar gheall ar shárú paitinne gearrthéarma, forléireofar iad mar 
thagairtí a fholaíonn tagairtí don Chúirt Chuarda.”.

Leasú ar alt 74 d’Acht 1992

64. Leasaítear alt 74 d’Acht 1992, i bhfo-alt (3), tríd an leagan cuí gramadaí de “Ard-Chúirt” 
a chur in ionad an leagain chomhfhreagraigh de “Cúirt”, gach áit a bhfuil sé.

Leasú ar alt 77 d’Acht 1992

65. Leasaítear alt 77 d’Acht 1992, i bhfo-alt (6), tríd an leagan cuí gramadaí de “cúirt chuí” a 
chur in ionad an leagain chomhfhreagraigh de “Cúirt”, gach áit a bhfuil sé.

Leasú ar alt 81 d’Acht 1992

66. Leasaítear alt 81 d’Acht 1992, i bhfo-ailt (1), (2) agus (4), tríd an leagan cuí gramadaí de 
“cúirt chuí” a chur in ionad an leagain chomhfhreagraigh de “Cúirt”, gach áit a bhfuil sé.

Leasú ar alt 82 d’Acht 1992

67. Leasaítear alt 82 d’Acht 1992, i bhfo-alt (1), trí “ón gcúirt chuí” a chur in ionad “ón 
gCúirt”.

Leasú ar alt 86 d’Acht 1992

68. Leasaítear alt 86 d’Acht 1992, i bhfo-ailt (1), (2), (3), (4), (5), (6) agus (7), tríd an leagan 
cuí gramadaí de “Ard-Chúirt” a chur in ionad an leagain chomhfhreagraigh de “Cúirt”, 
gach áit a bhfuil sé.

Leasú ar alt 91 d’Acht 1992

69. Leasaítear alt 91 d’Acht 1992, i bhfo-alt (2), trí “an Ard-Chúirt” a chur in ionad “an 
Chúirt”, gach áit a bhfuil sé.
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Leasú ar alt 92 d’Acht 1992

70. Leasaítear alt 92 d’Acht 1992, i bhfo-alt (5), trí “na hArd-Chúirte” a chur in ionad “na 
Cúirte”.

Leasú ar alt 95 d’Acht 1992

71. Leasaítear alt 95 d’Acht 1992—

  (a) i bhfo-alt (1), trí “an chúirt chuí” a chur in ionad “an Chúirt” agus “na cúirte cuí” a 
chur in ionad “na Cúirte”, agus

  (b) i bhfo-alt (3), trí “Is í an chúirt chuí” a chur in ionad “Is í an Chúirt”.

Leasú ar alt 96 d’Acht 1992

72. Leasaítear alt 96 d’Acht 1992—

  (a) trí “na hArd-Chúirte” a chur in ionad “na Cúirte” i bhfo-alt (1) agus “an Ard-
Chúirt” a chur in ionad “an Chúirt” i bhfo-ailt (3) agus (4),

  (b) i bhfo-alt (5), trí “leis an Ard-Chúirt” a chur in ionad “leis an gCúirt”,

  (c) i bhfo-alt (6)(a), trí “ón Ard-Chúirt” a chur in ionad “ón gCúirt” agus “don Ard-
Chúirt” a chur in ionad “don Chúirt”, agus

  (d) i bhfo-alt (7), trí “ón Ard-Chúirt” a chur in ionad “ón gCúirt”.

Leasú ar alt 101 d’Acht 1992

73. Leasaítear alt 101 d’Acht 1992 trí “an chúirt chuí” a chur in ionad “an Chúirt”.

Leasú ar alt 106 d’Acht 1992

74. Leasaítear alt 106 d’Acht 1992 trí “an chúirt chuí” a chur in ionad “an Chúirt” agus “ag 
an gcúirt chuí” a chur in ionad “ag an gCúirt” i bhfo-alt (4) agus “na cúirte cuí” a chur in 
ionad “na Cúirte” i bhfo-alt (8).

Leasú ar alt 108 d’Acht 1992

75. Leasaítear alt 108 d’Acht 1992—

  (a) i bhfo-ailt (4) agus (6), tríd an leagan cuí gramadaí de “Ard-Chúirt” a chur in ionad 
an leagain chomhfhreagraigh de “Cúirt” gach áit a bhfuil sé, agus

  (b) i bhfo-alt (7), trí “cinneadh na hArd-Chúirte” a chur in ionad “cinneadh na Cúirte” 
agus “ón Ard-Chúirt nó” a chur in ionad “ón gCúirt nó”.

Leasú ar alt 119 d’Acht 1992

76. Leasaítear alt 119 d’Acht 1992, i bhfo-alt (3), trí “na cúirte cuí” a chur in ionad “na 
Cúirte”, gach áit a bhfuil sé.
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Leasú ar alt 121 d’Acht 1992

77. Leasaítear alt 121 d’Acht 1992, i bhfo-alt (1), trí “na cúirte cuí” a chur in ionad “na 
Cúirte”.

Leasú ar alt 123 d’Acht 1992

78. Leasaítear alt 123 d’Acht 1992—

  (a) i bhfo-alt (1), trí “an Ard-Chúirt” a chur in ionad “an Chúirt”,

  (b) i bhfo-ailt (3) agus (4), trí “an Ard-Chúirt” a chur in ionad “an Chúirt”,

  (c) i bhfo-alt (5), trí “an Ard-Chúirt” a chur in ionad “an Chúirt” agus “na hArd-
Chúirte” a chur in ionad “na Cúirte”,

  (d) i bhfo-alt (6), trí “an Ard-Chúirt” a chur in ionad “an Chúirt” gach áit a bhfuil sé 
agus “na hArd-Chúirte” a chur in ionad “na Cúirte”, agus

  (e) i bhfo-alt (7)(b), trí “an Ard-Chúirt” a chur in ionad “an Chúirt”.

Leasú ar alt 124 d’Acht 1992

79. Leasaítear alt 124 d’Acht 1992—

  (a) i bhfo-alt (1), trí “dá mba í an Ard-Chúirt” a chur in ionad “dá mba í an Stát”, agus

  (b) i bhfo-alt (2), trí “an Ard-Chúirt” a chur in ionad “an Chúirt”.

Leasú ar alt 130 d’Acht 1992

80. Leasaítear alt 130 d’Acht 1992, i bhfo-alt (2), trí “an chúirt chuí” a chur in ionad “an 
Chúirt”.

Leasú ar alt 131 d’Acht 1992

81. Leasaítear alt 131 d’Acht 1992, i mír (a), trí “na cúirte cuí” a chur in ionad “na Cúirte” 
agus “an chúirt chuí” a chur in ionad “an Chúirt”.

caibidil 3

Leasuithe ilghnéitheacha ar Acht 1992 i ndáil le fíneálacha

Leasuithe ilghnéitheacha ar Acht 1992 i ndáil le fíneálacha

82. (1) Leasaítear an fhoráil d’Acht 1992 a shonraítear i gcolún (2), os coinne uimhir 
thagartha a shonraítear i gcolún (1), trí na focail a shonraítear i gcolún (4), os coinne na 
huimhreach tagartha sin, a chur in ionad na bhfocal a shonraítear i gcolún (3) os coinne 
na huimhreach tagartha sin.

 (2) I bhfo-alt (1), aon tagairt do cholún is tagairt í don cholún den Tábla atá leagtha amach i 
Sceideal 3.
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CUID 4

leasú aR acht na dtRádmhaRcanna, 1996 i ndáil le cúiRteanna agus Fíneálacha

caibidil 1

Míniú

Míniú

83. Sa Chuid seo agus i Sceideal 4, ciallaíonn “Acht 1996” Acht na dTrádmharcanna, 1996.

caibidil 2

Leasuithe ilghnéitheacha ar Acht 1996 i ndáil le cúirteanna

Leasú ar alt 2 d’Acht 1996

84. Leasaítear alt 2 d’Acht 1996 i bhfo-alt (1)—

  (a) tríd an míniú ar “an Chúirt” a scriosadh,

  (b) sa mhíniú ar “forordaithe”, trí “na cúirte cuí” a chur in ionad “na Cúirte”, agus

  (c) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘cúirt chuí’—

  (a) an Chúirt Dúiche, i gcás nach dócha gur mó na damáistí nó luach an 
fhaoisimh eile a bheidh á lorg in aon chaingean lena mbaineann an 
t-iarratas ná cibé suim a bheidh sonraithe le hachtachán mar dhlínse na 
Cúirte Dúiche i leith caingne i gconradh nó i dtort,

  (b) an Chúirt Chuarda, i gcás nach dócha gur mó na damáistí nó luach 
an fhaoisimh eile a bheidh á lorg in aon chaingean lena mbaineann an 
t-iarratas ná cibé suim a bheidh sonraithe le hachtachán mar dhlínse na 
Cúirte Cuarda i leith caingne i gconradh nó i dtort, agus

  (c) in aon chás eile, an Ard-Chúirt;”.

Leasú ar alt 19 d’Acht 1996

85. Leasaítear alt 19 d’Acht 1996 trí “an chúirt chuí” a chur in ionad “an Chúirt” gach áit 
a bhfuil sé i bhfo-ailt (1) agus (2) agus “don chúirt chuí” a chur in ionad “don Chúirt” i 
bhfo-alt (2).

Leasú ar alt 20 d’Acht 1996

86. Leasaítear alt 20 d’Acht 1996, i bhfo-ailt (1), (2) agus (4), tríd an leagan cuí gramadaí de 
“cúirt chuí” a chur in ionad an leagain chomhfhreagraigh de “Cúirt”, gach áit a bhfuil sé.

Leasú ar alt 23 d’Acht 1996

87. Leasaítear alt 23 d’Acht 1996—
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  (a) trí “na cúirte cuí” a chur in ionad “na Cúirte” agus “leis an gcúirt chuí” a chur 
in ionad “leis an gCúirt” i bhfo-alt (1) agus “an chúirt chuí” a chur in ionad “an 
Chúirt” i bhfo-alt (2),

  (b) i bhfo-alt (3), trí “an chúirt chuí” a chur in ionad “an Chúirt”, agus

  (c) i bhfo-ailt (4) agus (5), trí “an chúirt chuí” a chur in ionad “an Chúirt”.

Leasú ar alt 24 d’Acht 1996

88. Leasaítear alt 24 d’Acht 1996, i bhfo-alt (1), trí “na cúirte cuí” a chur in ionad “na Cúirte”.

Leasú ar alt 29 d’Acht 1996

89. Leasaítear alt 29 d’Acht 1996—

  (a) i bhfo-alt (2)(e), trí “ón gcúirt chuí” a chur in ionad “ó chúirt”, agus

  (b) i bhfo-alt (4), trí “an chúirt chuí” a chur in ionad “an Chúirt” agus “leis an gcúirt 
chuí” a chur in ionad “leis an gCúirt”.

Leasú ar alt 34 d’Acht 1996

90. Leasaítear alt 34 d’Acht 1996, i bhfo-alt (4), trí “ón gcúirt chuí” a chur in ionad “ón 
gCúirt” agus, i bhfo-alt (6), trí “an chúirt chuí” a chur in ionad “an Chúirt” gach áit a 
bhfuil sé.

Leasú ar alt 36 d’Acht 1996

91. Leasaítear alt 36 d’Acht 1996, i bhfo-alt (1), trí “ón gcúirt chuí” a chur in ionad “ón 
gCúirt” agus, i bhfo-ailt (3)(a) agus (c), (4) agus (5), trí “an chúirt chuí” a chur in ionad 
“an Chúirt”, gach áit a bhfuil sé.

Leasú ar alt 51 d’Acht 1996

92. Leasaítear alt 51 d’Acht 1996, i bhfo-ailt (4) agus (6)(b), tríd an leagan cuí gramadaí de 
“Ard-Chúirt” a chur in ionad an leagain chomhfhreagraigh de “Cúirt” gach áit a bhfuil sé.

Leasú ar alt 52 d’Acht 1996

93. Leasaítear alt 52 d’Acht 1996, i bhfo-ailt (3) agus (4), tríd an leagan cuí gramadaí de 
“Ard-Chúirt” a chur in ionad an leagain chomhfhreagraigh de “Cúirt”, gach áit a bhfuil sé.

Leasú ar alt 57 d’Acht 1996

94. Leasaítear alt 57 d’Acht 1996, i bhfo-alt (2)(d), trí “cúirteanna” a chur in ionad 
“Cúirteanna”.

Leasú ar alt 65 d’Acht 1996

95. Leasaítear alt 65 d’Acht 1996, i bhfo-alt (4), trí “chuig an Ard-Chúirt” a chur in ionad 
“chuig an gCúirt”.

cd.4 a.87
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Leasú ar alt 67 d’Acht 1996

96. Leasaítear alt 67 d’Acht 1996, i bhfo-ailt (2) agus (3), tríd an leagan cuí gramadaí de 
“Ard-Chúirt” a chur in ionad an leagain chomhfhreagraigh de “Cúirt”, gach áit a bhfuil sé.

Leasú ar alt 72 d’Acht 1996

97. Leasaítear alt 72 d’Acht 1996, i bhfo-ailt (1), (2) agus (3), tríd an leagan cuí gramadaí de 
“Ard-Chúirt” a chur in ionad an leagain chomhfhreagraigh de “Cúirt”, gach áit a bhfuil sé.

Leasú ar alt 77 d’Acht 1996

98. Leasaítear alt 77 d’Acht 1996, i bhfo-ailt (1) agus (2), tríd an leagan cuí gramadaí de 
“Ard-Chúirt” a chur in ionad an leagain chomhfhreagraigh de “Cúirt”, gach áit a bhfuil sé.

Leasú ar alt 78 d’Acht 1996

99. Leasaítear alt 78 d’Acht 1996, i bhfo-ailt (1) agus (2), trí “na hArd-Chúirte” a chur in 
ionad “na Cúirte” agus “an Ard-Chúirt” a chur in ionad “an Chúirt”, gach áit a bhfuil siad.

Leasú ar alt 79 d’Acht 1996

100. Leasaítear alt 79 d’Acht 1996, i bhfo-ailt (1)(a), (2)(a) agus (b) agus (3), tríd an leagan cuí 
gramadaí de “Ard-Chúirt” a chur in ionad an leagain chomhfhreagraigh de “Cúirt”, gach 
áit a bhfuil sé.

Leasú ar alt 80 d’Acht 1996

101. Leasaítear alt 80 d’Acht 1996 trí “aon chúirt” a chur in ionad “na gCúirteanna”.

Leasú ar alt 85 d’Acht 1996

102. Leasaítear alt 85 d’Acht 1996—

  (a) i bhfo-alt (5), trí “an Ard-Chúirt” a chur in ionad “an Chúirt” agus “ag an  
Ard-Chúirt” a chur in ionad “ag an gCúirt”, agus

  (b) i bhfo-alt (8)(b), trí “na cúirte cuí” a chur in ionad “na Cúirte”.

Leasú ar alt 88 d’Acht 1996

103. Leasaítear alt 88 d’Acht 1996—

  (a) i bhfo-ailt (3), (4) agus (5), tríd an leagan cuí gramadaí de “Ard-Chúirt” a chur in 
ionad an leagain chomhfhreagraigh de “Cúirt”, gach áit a bhfuil sé, agus

  (b) i bhfo-alt (6)—

   (i) trí “an bhreith ón Ard-Chúirt” a chur in ionad “an bhreith ón gCúirt”, agus

   (ii) trí “cead ón Ard-Chúirt” a chur in ionad “cead ón gCúirt”.

cd.4
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Leasú ar alt 97 d’Acht 1996

104. Leasaítear alt 97 d’Acht 1996, i bhfo-alt (3), trí “na hArd-Chúirte” a chur in ionad “na 
Cúirte”.

Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann le hAcht 1996

105. Leasaítear an Chéad Sceideal a ghabhann le hAcht 1996, i mír 11(4)(a), trí “ón gcúirt 
chuí” a chur in ionad “ón gCúirt” agus, i mír 11(6), trí “an chúirt chuí” a chur in ionad “an 
Chúirt”, gach áit a bhfuil sé.

Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann le hAcht 1996

106. Leasaítear an Dara Sceideal a ghabhann le hAcht 1996—

  (a) i mír 13(4)(a), trí “ón gcúirt chuí” a chur in ionad “ón gCúirt” agus, i mír 13(6), trí 
“an chúirt chuí” a chur in ionad “an Chúirt”, gach áit a bhfuil sé, agus

  (b) i mír 14(3), trí “don Ard-Chúirt” a chur in ionad “don Chúirt”.

caibidil 3

Leasuithe ilghnéitheacha ar Acht 1996 i ndáil le fíneálacha

Leasuithe ilghnéitheacha ar Acht 1996 i ndáil le fíneálacha

107.  (1) Leasaítear an fhoráil d’Acht 1996 a shonraítear i gcolún (2), os coinne uimhir 
thagartha a shonraítear i gcolún (1), trí na focail a shonraítear i gcolún (4), os coinne na 
huimhreach tagartha sin, a chur in ionad na bhfocal a shonraítear i gcolún (3) os coinne 
na huimhreach tagartha sin.

 (2) I bhfo-alt (1), aon tagairt do cholún is tagairt í don cholún den Tábla atá leagtha amach i 
Sceideal 4.

CUID 5

scéim taiscthe dhlíthiúil dhigitigh

Scéim taiscthe dhlíthiúil dhigitigh

108. Laistigh de dhá mhí dhéag ó dháta achtaithe an Achta seo déanfaidh an Rialtas tuarascáil a 
thabhairt ar aghaidh faoina indéanta atá sé scéim taiscthe dhlíthiúil dhigitigh a bhunú chun 
bheith ina cartlann ghréasáin i gcomhair ábhar an fhearainn.ie, agus comhairle a thabhairt 
i dtaobh bearta arna ndéanamh i dtreo na sprice sin.

cd.4
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SCEIDEAL 1
Alt 45

leasuithe ilghnéitheacha aR an bpRíomh-acht i ndáil le hoideachas

An Tábla

Uimh. 
Thagartha 

(1)

An fhoráil den 
Phríomh-Acht 

(2)

Na focail atá le baint amach 
 

(3)

Na focail atá le cur ina 
n-ionad 

(4)
1 alt 53(1) le linn teagaisc nó le linn 

ullmhúcháin i gcomhair 
teagaisc

le linn oideachais nó le linn 
ullmhúchán i gcomhair 
oideachais

2 alt 53(2)(a) teagaisc oideachais
3 alt 53(3) le linn teagaisc nó le linn 

ullmhúcháin i gcomhair 
teagaisc

le linn oideachais nó le linn 
ullmhúchán i gcomhair 
oideachais

4 alt 53(4)(a) teagaisc oideachais
5 alt 55(1)(b) teagaisc oideachais
6 alt 55(2) teagaisc oideachais
7 alt 61(2) taighde oideachais, taighde
8 alt 62(2) taighde oideachais, taighde
9 alt 63(2)(b) treoracha oideachas
10 alt 67(3) taighde oideachais, taighde
11 alt 92(3)(a) taighde oideachais, taighde
12 alt 168(1) teagaisc oideachais
13 alt 171(1) teagaisc oideachais
14 alt 172(1) teagaisc oideachais
15 alt 223(1) le linn teagaisc nó le linn 

ullmhúcháin i gcomhair 
teagaisc i gcás go ndéanfaidh 
an duine a bheidh ag tabhairt 
nó ag fáil teagaisc an 
chóipeáil, nó go ndéanfar an 
chóipeáil thar a cheann nó a 
ceann

le linn oideachais nó le linn 
ullmhúchán i gcomhair 
oideachais i gcás go 
ndéanfaidh an duine a 
bheidh ag tabhairt nó ag fáil 
oideachais an chóipeáil, nó 
go ndéanfar an chóipeáil thar 
a cheann nó a ceann

16 alt 224(1)(b) teagaisc oideachais
17 alt 229(2) taighde oideachais, taighde
18 alt 230(2)(b) treoracha oideachas
19 alt 234(3) taighde oideachais, taighde
20 alt 245(3)(a) taighde oideachais, taighde
21 alt 329(1) taighde oideachais, taighde
22 alt 330(1) teagaisc nó ullmhúcháin i 

gcomhair teagaisc
oideachais nó ullmhúchán i 
gcomhair oideachais

23 alt 330(1)(a) teagaisc oideachais
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SCEIDEAL 2
Alt 46

leasuithe ilghnéitheacha aR an bpRíomh-acht i ndáil le Fíneálacha

Uimh. 
Thagartha 

(1)

An fhoráil den 
Phríomh-Acht 

(2)

Na focail atá le baint amach 
 

(3)

Na focail atá le cur ina 
n-ionad 

(4)
1 alt 14(5) fíneáil nach mó ná £1,500 fíneáil d’aicme C
2 alt 140(7)(a) fíneáil nach mó ná £1,500 fíneáil d’aicme C
3 alt 140(7)(b) £100,000 €130,000
4 alt 140(8)(a) fíneáil nach mó ná £1,500 fíneáil d’aicme C
5 alt 140(8)(b) £100,000 €130,000
6 alt 141 £100,000 €130,000
7 alt 143(3) fíneáil nach mó ná £1,500 fíneáil d’aicme C
8 alt 181(3)(a) fíneáil nach mó ná £1,500 fíneáil d’aicme C
9 alt 181(3)(b) £100,000 €130,000
10 alt 198(9) fíneáil nach mó ná £500 fíneáil d’aicme D
11 alt 258(6)(a) fíneáil nach mó ná £1,500 fíneáil d’aicme C
12 alt 258(6)(b) £100,000 €130,000
13 alt 258(7)(a) fíneáil nach mó ná £1,500 fíneáil d’aicme C
14 alt 258(7)(b) £100,000 €130,000
15 alt 259 £100,000 €130,000
16 alt 261(3) fíneáil nach mó ná £1,500 fíneáil d’aicme C
17 alt 262(2) fíneáil nach mó ná £1,500 fíneáil d’aicme C
18 alt 286(3)(a) fíneáil nach mó ná £1,500 fíneáil d’aicme C
19 alt 286(3)(b) £100,000 €130,000
20 alt 361(3)(a) fíneáil nach mó ná £1,500 fíneáil d’aicme C
21 alt 361(3)(b) £100,000 €130,000
22 alt 371 fíneáil nach mó ná £1,500 fíneáil d’aicme C
23 alt 376(2)(a) fíneáil nach mó ná £1,500 fíneáil d’aicme C
24 alt 376(2)(b) £100,000 €130,000
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SCEIDEAL 3
Alt 82

leasuithe ilghnéitheacha aR acht 1992 i ndáil le Fíneálacha

Uimh. 
Thagartha 

(1)

An fhoráil 
d’Acht 1992 

(2)

Na focail atá le baint amach 
 

(3)

Na focail atá le cur ina 
n-ionad 

(4)
1 alt 92(6) fíneáil nach mó ná £1,000 fíneáil d’aicme C
2 alt 106(5) fíneáil nach mó ná £500 fíneáil d’aicme D
3 alt 106(5) fíneáil nach mó ná £1,000 fíneáil d’aicme C
4 alt 111 fíneáil nach mó ná £1,000 fíneáil d’aicme C
5 alt 112(1) fíneáil nach mó ná £1,000 fíneáil d’aicme C
6 alt 113 fíneáil nach mó ná £500 fíneáil d’aicme D
7 alt 125(4) fíneáil nach mó ná £500 fíneáil d’aicme D
8 alt 125(4) £1,000 fíneáil d’aicme C
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SCEIDEAL 4
Alt 107

leasuithe ilghnéitheacha aR acht 1996 i ndáil le Fíneálacha

Uimh. 
Thagartha 

(1)

An fhoráil 
d’Acht 1996 

(2)

Na focail atá le baint amach 
 

(3)

Na focail atá le cur 
isteach 

(4)
1 alt 85(6) fíneáil nach mó ná £500 fíneáil d’aicme D
2 alt 85(6) fíneáil nach mó ná £1,000 fíneáil d’aicme C
3 alt 92(4)(a) fíneáil nach mó ná £1,000 fíneáil d’aicme C
4 alt 92(4)(b) £100,000 €130,000
5 alt 93(3)(a) fíneáil nach mó ná £1,000 fíneáil d’aicme C
6 alt 93(3)(b) £200,000 €255,000
7 alt 94(3) fíneáil nach mó ná £1,000 fíneáil d’aicme C
8 alt 94(3) fíneáil bhreise nach mó ná £100 fíneáil d’aicme E

9 alt 97(2) fíneáil nach mó ná £1,000 fíneáil d’aicme C
10 alt 97(2) fíneáil bhreise nach mó ná £100 fíneáil d’aicme E
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