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ACHT DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE DLITEANAS
ÁITITHEOIRÍ ÁITREABH (LENA nÁIRÍTEAR
TALAMH) MAIDIR LE CONTÚIRTÍ ATÁ AR NA
hÁITRIBH SIN I LEITH DÍOBHÁLA NÓ DAMÁISTE DO
DHAOINE NÓ DO MHAOIN LE LINN DÓIBH NÓ DI A
BHEITH AR NA hÁITRIBH SIN AGUS DO DHÉANAMH
SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE COMHGHAOLMHARA.

[17 Meitheamh, 1995]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—(1) San Acht seo, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

folaíonn “damáiste” caillteanas maoine agus díobháil d’ainmhí;

ciallaíonn “contúirt”, i ndáil le haon áitreabh, contúirt de dheasca
riocht an áitribh;

ciallaíonn “iontrálaí”, i ndáil le contúirt atá ann in áitreabh, duine a
théann isteach san áitreabh agus nach é nó í an t- áititheoir aonair é
nó í;

folaíonn “díobháil” bás, aon ghalar agus aon mhallachar ar bhail
choirp nó mheabhrach;

ciallaíonn “áititheoir”, i ndáil le haon áitreabh, duine a fheidhmíonn
rialú ar riocht an áitribh ionas gur réasúnach dualgas a fhorchur ar
an duine sin maidir le hiontrálaí i leith contúirte áirithe san áitreabh
agus, i gcás ina bhfuil an t-áitreabh céanna á áitiú ag níos mó ná
áititheoir amháin, tá méid dhualgas gach áititheora maidir le
hiontrálaí ag brath ar an méid rialaithe atá ag gach áititheoir díobh
ar riocht an áitribh agus ar an gcontúirt áirithe air agus ar cibé acu,
i leith gach áititheora díobh, an cuairteoir, úsáideoir áineasa nó
foghlaí an t-iontrálaí;

folaíonn “áitreabh” talamh, uisce agus aon déanmhais dhochta nó
shochorraithe air agus folaíonn sé freisin soithí, traenacha, aerárthaí
agus modhanna eile iompair;

folaíonn “maoin”, i ndáil le hiontrálaí, maoin duine eile atá i seilbh
an iontrálaí nó faoi rialú an iontrálaí le linn don iontrálaí a bheith in
áitreabh an áititheora;
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ciallaíonn “gníomhaíocht áineasa” aon ghníomhaíocht áineasa arna
seoladh ag duine, cibé acu leis nó léi féin nó i dteannta daoine eile,
amuigh faoin aer (lena n-áirítear aon ghníomhaíocht spóirt), taighde
eolaíochta agus staidéar dúlra arna sheoladh amhlaidh, taiscéalaíocht
uaimheanna agus cuairt a thabhairt ar shuímh agus ar fhoirgnimh a
ngabhann tábhacht staire, ailtireachta, traidisiúin, ealaíne,
seandálaíochta nó eolaíochta leo;

ciallaíonn “úsáideoir áineasa” iontrálaí atá i láthair in áitreabh, le
cead an áititheora nó gan cead an áititheora nó ar chuireadh
intuigthe a fháil ón áititheoir, chun gabháil do ghníomhaíocht
áineasa, gan táille (seachas táille réasúnach i leith an chostais a
ghabhann le saoráidí loctha feithiclí a sholáthar) a bheith forchurtha,
lena n-áirítear iontrálaí a ligtear isteach gan táille chuig
séadchomhartha náisiúnta de bhun alt 16(1) d’Acht na
Séadchomharthaí Náisiúnta, 1930, ach gan iontrálaí a áireamh atá i
láthair amhlaidh agus—

(a) ar duine de theaghlach an áititheora é nó í a bhfuil
gnáthchónaí air nó uirthi san áitreabh,

(b) ar iontrálaí é nó í atá i láthair ar chuireadh sainráite a fháil
ón áititheoir nó ó duine den teaghlaigh den sórt sin, nó

(c) ar iontrálaí é nó í atá i láthair le cead an áititheora nó
duine den teaghlach den sórt sin ar chúiseanna sóisialta
a bhaineann leis an áititheoir nó le duine den sórt sin;

ciallaíonn “ foghlaí” iontrálaí seachas úsáideoir áineasa nó cuairteoir;

ciallaíonn “cuairteoir”—

(a) iontrálaí, seachas úsáideoir áineasa, atá i láthair in áitreabh
ar chuireadh nó ar chead a fháil ón áititheoir nó aon
iontrálaí eile a shonraítear i mír (a), (b) nó (c) den mhíniú
ar “úsáideoir áineasa”,

(b) iontrálaí, seachas úsáideoir áineasa, atá i láthair in áitreabh
de bhua téarma shainráite nó intuigthe i gconradh, agus

(c) iontrálaí ó cheart,

le linn dó nó di a bheith i láthair amhlaidh, de réir mar a bheidh,
chun na críche ar chuici a thugtar cuireadh nó cead dó nó di a bheith
ann, chun an conradh a chomhlíonadh nó chun an ceart a fheidhmiú,
agus folaíonn sé aon iontrálaí den sórt sin a bhfuil a láithreacht in
áitreabh tar éis teacht chun bheith neamhdhleathach tar éis dul
isteach ann agus a bhfuil bearta réasúnacha á ndéanamh aige nó aici
chun imeacht.

(2) San Acht seo—

(a) aon tagairt d’alt is tagairt í d’alt den Acht seo, mura
gcuirtear in iúl gur tagairt d’achtachán éigin eile atá
beartaithe,

(b) aon tagairt d’fho-alt, is tagairt í don fho-alt den fhoráil ina
bhfuil an tagairt, mura gcuirtear in iúl gur tagairt d’fhoráil
éigin eile atá beartaithe, agus



[1995.] [Uimh. 10.]An tAcht um Dhliteanas Áititheoirí,
1995.

(c) déanfar tagairt d’aon achtachán a fhorléiriú mar thagairt
don achtachán sin arna leasú, arna oiriúnú nó arna
leathnú le haon achtachán dá éis sin nó faoi aon
achtachán dá éis sin, lena n-áirítear an tAcht seo.

2.—(1) Faoi réir alt 8, maidir leis na dualgais, na dliteanais agus
na cearta dá bhforáiltear leis an Acht seo, beidh éifeacht leo in ionad
na ndualgas, na ndliteanas agus na gceart a raibh baint acu roimhe
seo, de réir an dlí choitinn, le háititheoirí áitribh sa cháil sin dóibh i
leith contúirtí atá ann ina n-áitreabh d’iontrálaithe san áitreabh.

(2) Ní bhaineann an tAcht seo le cúis caingne a d’fhabhraigh
roimh thosach feidhme an Achta seo.

3.—(1) Dlíonn áititheoir áitribh dualgas cúraim (“an dualgas
coiteann cúraim”) i leith cuairteora san áitreabh ach amháin a mhéid
a dhéanann an t-áititheoir an dualgas sin a leathnú, a shrianadh, a
mhodhnú nó a eisiamh de réir alt 5.

(2) San alt seo, ciallaíonn “an dualgas coiteann cúraim” dualgas
chun cibé cúram is réasúnach sna himthosca go léir a ghlacadh (ag
féachaint don chúram a d’fhéadfaí a bheith ag súil le réasún a
ghlacfadh cuairteoir i leith a shábháilteachta nó a sábháilteachta féin
agus, má tá an cuairteoir san áitreabh i gcuideachta duine eile, a
méid a d’fhéadfaí a bheith ag súil le réasún go bhfeidhmeodh an
duine is déanaí atá luaite maoirseacht agus rialú ar ghníomhaíochtaí
an chuairteora) chun a chinntiú nach mbainfidh díobháil nó damáiste
do chuairteoir ar an áitreabh de bhíthin aon chontúirte atá ann san
áitreabh.

4.—(1) Maidir le contúirt atá ann in áitreabh, dlíonn áititheoir
dualgas i leith úsáideora áineasa san áitribh nó i leith foghlaí san
áitreabh (“an duine”), ar dualgas é—

(a) gan díobháil a dhéanamh don duine nó gan damáiste a
dhéanamh do mhaoin an duine go hintinneach, agus

(b) gan neamhaird a thabhairt go meargánta ar an duine nó
ar mhaoin an duine,

ach amháin a mhéid a leathnaíonn an t-áititheoir an dualgas de réir
alt 5.

(2) Le linn cinneadh a dhéanamh i dtaobh ar thug, nó nár thug,
áititheoir neamhaird mheargánta amhlaidh, tabharfar aird ar
imthosca uile an cháis, lena n-áirítear—

(a) arbh eol don áititheoir nó an raibh forais réasúnacha aige
nó aici chun a chreidiúint go raibh contúirt ann san
áitreabh;

(b) arbh eol don áititheoir nó an raibh forais réasúnacha aige
nó aici chun a chreidiúint go raibh, nó gur dhóigh go
mbeadh, an duine agus, i gcás damáiste, maoin an duine,
san áitreabh;
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(c) arbh eol don áititheoir nó an raibh forais réasúnacha aige
nó aici chun a chreidiúint go raibh, nó gur dhóigh go
mbeadh, an duine nó maoin an duine i gcomharsanacht
na háite ina raibh an chontúirt;

(d) maidir leis an gcontúirt, ar chontúirt í ar ina leith a
d’fhéadfaí le réasún a bheith ag súil, sna himthosca go
léir, go gcuirfeadh an t-áititheoir cosaint uirthi ar fáil don
duine nó do mhaoin an duine;

(e) an t-ualach ar an áititheoir i ndáil deireadh a chur leis an
gcontúirt nó i ndáil leis an duine agus maoin an duine a
chosaint ar an gcontúirt, á chur san áireamh cé chomh
deacair, chomh costasach nó chomh neamhphraiticiúil a
bheadh sé déanamh amhlaidh, ag féachaint do chineál an
áitribh agus do mhéid na contúirte;

(f) cineál an áitribh lena n-áirítear, i ndáil le háitreabh de
chineál a d’fhágfadh gur dhóigh go n-úsáidfí é le
haghaidh gníomhaíochta áineasa, a inmhianaithe atá sé
an traidisiún rochtana oscailte a choimeád ar bun i
gcomhair áitribh den chineál sin le haghaidh
gníomhaíochta den sórt sin.

(g) iompar an duine, agus an cúram a d’fhéadfaí a bheith ag
súil le réasún a ghlacfadh sé nó sí ar mhaithe lena
shábháilteacht nó lena sábháilteacht féin, le linn a bheith
ar an áitreabh, ag féachaint do mhéid a eolais nó a heolais
ar an áitreabh,

(h) cineál aon rabhaidh a thug an t-áititheoir nó duine eile i
dtaobh na contúirte; agus

(i) an raibh nó nach raibh an duine san áitreabh i gcuideachta
duine eile agus, más rud é go raibh, an méid maoirseachta
agus rialaithe a d’fhéadfaí a bheith ag súil le réasún a
fheidhmeodh an duine is déanaí atá luaite ar
ghníomhaíochtaí an duine eile.

(3) (a) I gcás ina dtéann duine isteach ar áitreabh chun cion a
dhéanamh nó, ina ndéanann sé nó sí cion le linn a bheith
san áitreabh, ní bheidh an t-áititheoir faoi dhliteanas i
leith shárú ar an dualgas a fhorchuirtear le fo-alt (1) (b)
mura rud é go gcinneann cúirt a mhalairt ar mhaithe leis
an gceartas.

(b) I mír (a) folaíonn “cion” iarracht ar chion a dhéanamh.

(4) D’ainneoin fho-alt (1), i gcás ina ndéantar, nó ina ndearnadh,
déanmhas atá ar áitreabh a sholáthar lena úsáid go príomha ag
úsáideoirí áineasa, beidh dualgas ar an áititheoir i leith úsáideoirí
den sórt sin i leith déanmhais den sórt sin chun cúram réasúnach a
ghlacadh chun an déanmhas a choimeád i riocht sábháilte:

Ar choinníoll, i gcás ina ndéantar, nó ina ndearnadh, strapa, geata,
droichead coisithe nó déanmhas den tsamhail chéanna in áitreabh a
sholáthar ach ní go príomha lena úsáid ag úsáideoirí áineasa, nach
ndéanfar dualgas an áititheora i leith úsáideora áineasa i leith
déanmhais den sórt sin a leathnú de bhua an fho-ailt seo.
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5.—(1) Féadfaidh áititheoir, le comhaontú sainráite nó le fógra, a
dhualgas nó a dualgas i leith iontrálaithe faoi ailt 3 agus 4 a leathnú.

(2) (a) Faoi réir an ailt seo agus alt 8, féadfaidh áititheoir, le
comhaontú sainráite nó le fógra, a dhualgas nó a dualgas
i leith cuairteoirí faoi alt 3 a shrianadh, a mhodhnú nó
a eisiamh.

(b) Ní chuirfidh srianadh, modhnú nó eisiamh den sórt sin
ceangal ar chuairteoir mura rud é—

(i) go bhfuil sé réasúnach sna himthosca go léir, agus

(ii) i gcás ina n-airbheartaíonn an t-áititheoir, le fógra, an
dualgas sin a shrianadh, a mhodhnú nó a eisiamh, go
ndearna an t-áititheoir bearta réasúnacha chun aird
an chuairteora a tharraingt ar an bhfógra.

(c) Chun críocha mhír (b)(ii), toimhdeofar, mura rud é go
suífear a mhalairt, go ndearna áititheoir bearta
réasúnacha chun aird cuairteora a tharraingt ar fhógra
má tá sé ar taispeáint go feiceálach ag an ngnáthbhealach
rochtana chun an áitribh.

(3) Ní ghlacfar leis, i leith contúirte atá ann in áitreabh, go
gceadaítear d’áititheoir le srianadh, modhnú nó eisiamh dá
dtagraítear i bhfo-alt (2) díobháil a dhéanamh do chuairteoir nó
damáiste a dhéanamh do mhaoin cuairteora go hintinneach nó
neamhaird mheargánta a thabhairt ar chuairteoir nó ar mhaoin
cuairteora.

(4) Le linn cinneadh a dhéanamh chun críocha fho-alt (3) i dtaobh
ar thug nó nár thug áititheoir neamhaird mheargánta, tabharfar aird
ar imthosca uile an cháis lena n-áirítear, más cuí, na nithe a
shonraítear i bhfo-alt (2) d’alt 4.

(5) I gcás ina ndéantar díobháil nó damáiste do chuairteoir nó do
mhaoin cuairteora mar gheall ar chontúirt ar ina leith a thug an t-
áititheoir nó duine eile rabhadh don chuairteoir, ní dhéileálfar leis
an rabhadh, ina aonar, mar ní a éigiontóidh an t-áititheoir i
ndliteanas mura rud é, sna himthosca go léir, gur leor é chun a
chumasú don chuairteoir, trí aird a thabhairt ar an rabhadh, an
díobháil nó an damáiste a rinneadh amhlaidh a sheachaint.

6.—(1) Ní bheidh an dualgas atá ar áititheoir áitribh i leith
iontrálaí faoin Acht seo inmhodhnaithe nó ineisiata le conradh ar
neamhpháirtí ann an t-iontrálaí, cibé acu a cheanglaítear nó nach
gceanglaítear ar an áititheoir leis an gconradh cead a thabhairt don
iontrálaí dul isteach san áitreabh agus úsáid a bhaint as.

(2) Chun críocha an ailt seo, measfar gur neamhpháirtí i gconradh
iontrálaí más rud é nach bhfuil teideal ag an iontrálaí de thuras na
huaire tairbhe a bhaint as an gconradh mar pháirtí ann, nó mar
chomharba ar pháirtí ann trí shannadh nó ar shlí eile, agus, dá réir
sin, measfar gur neamhpháirtí sa chonradh páirtí sa chonradh atá
scortha de bheith i dteideal amhlaidh.

(3) Tá feidhm ag an alt seo maidir le conarthaí arna ndéanamh
roimh thosach feidhme an Achta seo, chomh maith le conarthaí a
dhéanfar tar éis an tosach feidhme sin.
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7.—Ní bheidh áititheoir áitribh faoi dhliteanas i leith iontrálaí i
ndáil le díobháil nó damáiste a dhéantar don iontrálaí nó do mhaoin
an iontrálaí mar gheall ar chontúirt atá ann ar an áitreabh de dhroim
faillí ag conraitheoir neamhspleách arna fhostú ag an áititheoir más
rud é gur ghlac an t-áititheoir gach cúram réasúnach sna himthosca
(lena n-áirítear cibé bearta ba chóir don áititheoir a dhéanamh le
réasún chun a dheimhniú dó nó di féin go raibh an conraitheoir
neamhspleách inniúil ar an obair lena mbaineann a dhéanamh) mura
rud é gurb eol, nó gur chóir gurbh eol, don áititheoir nach ndearnadh
an obair go cuí.

8.—Ní fhorléireofar aon ní san Acht seo mar ní a dhéanann difear
d’aon achtachán nó d’aon riail dlí—

(a) a bhaineann le féinchosaint, le daoine eile a chosaint nó le
maoin a chosaint,

(b) a bhaineann le haon dliteanas a fhorchuirtear ar áititheoir
mar chomhalta d’aicme áirithe daoine, lena n-áirítear na
haicmí daoine seo a leanas:

(i) daoine de bhua conartha chun aon soitheach, feithicil,
traein, aerárthach nó modh iompair eile a fhruiliú nó
chun daoine nó maoin a iompar ar luaíocht in aon
soitheach, feithicil, traein, aerárthach nó modh
iompair eile;

(ii) daoine de bhua conartha earbaidh; agus

(iii) fostóirí i maidir lena ndualgais i leith a bhfostaithe, nó

(c) aon dliteanas a fhorchuirtear ar áititheoir mar gheall ar
tort a rinne duine eile in imthosca inar dualgas de chineál
nach féidir a chomhlíonadh a tharmligean chuig duine
eile an dualgas a fhorchuirtear ar an áititheoir.

9.—(1) Féadfar an tAcht um Dhliteanas Áititheoirí, 1995, a
ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh mí amháin tar éis dháta
a rite.


