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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ DO CHOSAINT CÉILE
AGUS AON LEANAÍ NÓ DAOINE CLEITHIÚNACHA
EILE, AGUS DAOINE I nGAOLMHAIREACHTAÍ BAILE
EILE, A nÉILÍONN A SÁBHÁILTEACHT NÓ A LEAS É
MAR GHEALL AR IOMPAR DUINE EILE ATÁ SA
GHAOLMHAIREACHT BHAILE LENA mBAINEANN
AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN D’AISGHAIRM, AGUS
D’ATHACHTÚ MAILLE LE LEASUITHE,
FHORÁLACHA AN ACHTA UM AN DLÍ TEAGHLAIGH
(CÉILÍ AGUS LEANAÍ A CHOSAINT), 1981, DO
DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH GABHÁLA GAN
BHARÁNTAS IN IMTHOSCA ÁIRITHE, DO
DHÉANAMH SOCRÚ GO nÉISTFEAR, AG AN AM
CÉANNA, IARRATAIS ÁIRITHE CHUIG CÚIRT FAOI
NÍOS MÓ NÁ ACHTACHÁN AMHÁIN AR ORDUITHE A
BHAINEANN LE GAOLMHAIREACHTAÍ BAILE AGUS
DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A
BHAINEANN LEIS NA NITHE SIN.

[27 Feabhra 1996]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

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

tá le “iarratasóir”, más cuí, an bhrí a shanntar le halt 2 nó 3 nó leis
an dá alt sin agus, i gcás go mbeidh ordú urchoisc eatramhach déanta,
measfar gurb é nó í an t-iarratasóir ar an ordú urchoisc lena
mbaineann an t-ordú urchoisc eatramhach an t-iarratasóir ar an ordú
urchoisc eatramhach agus, i gcás go mbeidh ordú cosanta déanta,
measfar gurb é nó í an t-iarratasóir ar an ordú sábháilteachta nó ar
an ordú urchoisc lena mbaineann an t-ordú cosanta an t-iarratasóir
ar an ordú cosanta sin;

tá le “ordú urchoisc” an bhrí a shanntar le halt 3;

ciallaíonn “imeachtaí sibhialta faoin Acht seo”—

(a) imeachtaí chun ordú sábháilteachta nó ordú urchoisc
a dhéanamh, a athrú nó a urscaoileadh,

(b) imeachtaí, de dhroim iarratas a dhéanamh ar ordú
urchoisc, chun ordú urchoisc eatramhach a
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bhaineann leis an iarratas a dhéanamh, a athrú nó
a urscaoileadh,

(c) imeachtaí, de dhroim iarratas a dhéanamh ar ordú
sábháilteachta nó ar ordú urchoisc, chun ordú
cosanta a bhaineann leis an iarratas a dhéanamh, a
athrú nó a urscaoileadh,

(d) aon imeachtaí ar mhodh achomhairc nó ar mhodh cáis
shonraithe a bhaineann le himeachtaí a bhfuil
feidhm ag mír (a), (b) nó (c) maidir leo;

ciallaíonn “an chúirt” an Chúirt Chuarda nó an Chúirt Dúiche;

ciallaíonn “duine cleithiúnach”, i ndáil leis an iarratasóir nó leis an
bhfreagróir nó i ndáil leo araon, de réir mar a bheidh, aon leanbh—

(a) leis an iarratasóir agus leis an bhfreagróir, nó a
d’uchtaigh an t-iarratasóir agus an freagróir araon
faoi na hAchtanna Uchtála, 1952 go 1991, nó faoi
uchtáil a mheasfar a bheith déanta le hordú uchtála
bailí de bhua alt 2, 3, 4 nó 5 den Acht Uchtála, 1991,
nó a bhfuil an t-iarratasóir agus an freagróir araon
in loco parentis i ndáil leis nó léi, nó

(b) leis an iarratasóir, nó a d’uchtaigh an t-iarratasóir faoi
na hAchtanna Uchtála, 1952 go 1991, nó faoi uchtáil
a mheasfar a bheith déanta le hordú uchtála bailí de
bhua alt 2, 3, 4 nó 5 den Acht Uchtála, 1991, nó a
bhfuil an t-iarratasóir in loco parentis i ndáil leis nó
léi, nó

(c) leis an bhfreagróir, nó a d’uchtaigh an freagróir faoi
na hAchtanna Uchtála, 1952 go 1991, nó faoi uchtáil
a mheasfar a bheith déanta le hordú uchtála bailí de
bhua alt 2, 3, 4 nó 5 den Acht Uchtála, 1991, nó a
bhfuil an freagróir in loco parentis i ndáil leis nó léi,
agus, maidir leis an iarratasóir, cé nach bhfuil sé nó
sí sa chóngas céanna leis an leanbh sin chun críocha
na míre seo agus atá an freagróir, is duine é nó í lena
mbaineann mír (b) den mhíniú seo i ndáil leis an
leanbh sin,

ar leanbh é nó í nach bhfuil aois iomlán aige nó aici nó, má tá aois
iomlán slánaithe ag an leanbh, a bhfuil an oiread sin de mhíchumas
coirp nó meabhrach air nó uirthi nach féidir leis an leanbh le réasún
cónaí go neamhspleách ar an iarratasóir;

tá le “aois iomlán” an bhrí chéanna atá leis san Acht um Lán-Aois,
1985;

folaíonn “feidhmeanna” cumhachtaí agus dualgais;

ciallaíonn “bord sláinte” bord sláinte arna bhunú faoin Acht
Sláinte, 1970;

tá le “ordú urchoisc eatramhach” an bhrí a shanntar le halt 4;

tá le “ordú cosanta” an bhrí a shanntar le halt 5;

tá le “freagróir”, más cuí, an bhrí a shanntar le halt 2 nó 3 nó leis an
dá alt sin agus, i gcás go mbeidh ordú urchoisc eatramhach déanta,
measfar gurb é nó í an freagróir san iarratas ar an ordú urchoisc
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lena mbaineann an t-ordú urchoisc eatramhach an freagróir san ordú
urchoisc eatramhach agus, i gcás go mbeidh ordú cosanta déanta,
measfar gurb é nó í an freagróir san iarratas ar an ordú
sábháilteachta nó ar an ordú urchoisc lena mbaineann an t-ordú
cosanta an freagróir san ordú cosanta sin;

tá le “ordú sábháilteachta” an bhrí a shanntar le halt 2;

folaíonn “leas” leas coirp agus síceolaíoch an duine atá i gceist.

(2) (a) Aon tagairt san Acht seo d’alt, is tagairt í d’alt den Acht
seo, mura gcuirtear in iúl gur tagairt d’Acht éigin eile
atá beartaithe.

(b) Aon tagairt san Acht seo d’fho-alt nó do mhír, is tagairt í
don fho-alt nó don mhír den fhoráil ina bhfuil an tagairt,
mura gcuirtear in iúl gur tagairt d’fhoráil éigin eile atá
beartaithe.

(3) Forléireofar aon tagairt san Acht seo d’aon achtachán eile,
ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, mar thagairt
don achtachán sin arna leasú le haon achtachán eile, nó faoi aon
achtachán eile, lena n-áirítear an tAcht seo.

2.—(1) (a) San alt seo—

ciallaíonn “an t-iarratasóir” duine, seachas bord sláinte, a
bhfuil iarratas déanta aige nó aici nó a bhfuil iarratas
déanta ag bord sláinte thar a cheann nó thar a ceann, de
bhua alt 6, ar ordú sábháilteachta i gcoinne duine eile (dá
ngairtear “an freagróir” san alt seo) agus, maidir leis an
duine atá ag déanamh iarratais amhlaidh nó a bhfuil
iarratas déanta amhlaidh ag an mbord sláinte thar a
cheann nó thar a ceann—

(i) is é nó is í céile an fhreagróra é nó í, nó

(ii) ní hé nó ní hí céile an fhreagróra é nó í ach bhí sé nó
sí ina chónaí nó ina cónaí leis an bhfreagróir mar
fhearchéile nó mar bhanchéile ar feadh tréimhse sé
mhí san iomlán ar a laghad i rith na tréimhse dhá
mhí dhéag díreach roimh an iarratas ar an ordú
sábháilteachta, nó

(iii) is tuismitheoir leis an bhfreagróir é nó í, agus is duine
a bhfuil aois iomlán aige nó aici an freagróir nach
duine cleithiúnach é nó í i ndáil leis an tuismitheoir,
nó

(iv) tá aois iomlán aige nó aici agus tá sé nó sí in aontíos
leis an bhfreagróir i gcóngas nach bonn conarthach
go príomha an bonn atá leis;

ciallaíonn “gaolmhar”, maidir le beirt nó níos mó, an
cóngas atá ag gach duine de na daoine sin leis an duine
eile nó leis an gcuid eile de na daoine sin, is cóngas fola,
uchtála nó pósta.

(b) Le linn a chinneadh cibé acu atá nó nach bhfuil duine in
aontíos le duine eile i gcóngas nach bonn conarthach go
príomha an bonn atá leis, tabharfaidh an chúirt aird—

7

A.1

Ordú
sábháilteachta.



A.2

8

[Uimh. 1.] [1996.]An tAcht um Fhoréigean Baile, 1996.

(i) ar an bhfad ama atá na daoine sin in aontíos,

(ii) ar chineál aon dualgas a chomhlíonann ceachtar duine
don duine eile nó d’aon duine atá gaolmhar leis an
duine eile sin,

(iii) ar gan aon bhrabús nó aon bhrabús suntasach a bheith
déanta ag ceachtar duine ó aon chomaoin airgeadais
nó eile a thug an duine eile i leith cónaí a bheith air
nó uirthi san áit lena mbaineann,

(iv) ar cibé nithe eile is cuí leis an gcúirt sna himthosca.

(2) I gcás gurb é tuairim na cúirte, ar iarratas chuici, go bhfuil
forais réasúnacha ann chun a chreidiúint gur gá é ar mhaithe le
sábháilteacht nó leas an iarratasóra nó aon duine chleithiúnaigh,
féadfaidh an chúirt, faoi réir alt 7, le hordú (dá ngairtear “ordú
sábháilteachta” san Acht seo), a ordú maidir leis an bhfreagróir san
iarratas—

(a) nach ndéanfaidh sé nó sí foréigean a imirt ná a bhagairt,
ná araoid nó eagla a chur ar an iarratasóir nó ar an duine
cleithiúnach sin, agus

(b) má tá cónaí air nó uirthi in áit seachas an áit ina bhfuil
cónaí ar an iarratasóir nó ar an duine cleithiúnach sin,
nach ndéanfaidh sé nó sí faire nó imdhruidim ar an áit
ina bhfuil cónaí ar an iarratasóir nó ar an duine
cleithiúnach sin,

agus féadfaidh an chúirt an t-ordú sin a dhéanamh faoi réir cibé
eisceachtaí agus coinníollacha a shonróidh sí.

(3) I gcás go mbeidh ordú sábháilteachta déanta, féadfaidh aon
cheann nó aon duine díobh seo a leanas iarratas a dhéanamh chun é
a athrú, is é sin le rá:

(a) más bord sláinte a rinne an t-iarratas ar an ordú i leith aon
duine chleithiúnaigh de bhua alt 6—

(i) an bord sláinte,

(ii) an duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(c) den alt sin, nó

(iii) an freagróir san iarratas sin;

(b) más bord sláinte a rinne an t-iarratas ar an ordú in aon
chás eile de bhua alt 6—

(i) an bord sláinte,

(ii) an duine arbh é nó í an t-iarratasóir ar an ordú, nó

(iii) an freagróir san iarratas sin;

(c) in aon chás eile—

(i) an duine arbh é nó í an t-iarratasóir ar an ordú, nó

(ii) an duine arbh é nó í an freagróir san iarratas ar an
ordú,
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agus, ar aon iarratas den sórt sin a éisteacht, déanfaidh an chúirt cibé
ordú is cuí léi sna himthosca.

(4) Chun críocha fho-alt (3), déileálfar le hordú sábháilteachta a
rinne cúirt ar achomharc ó chúirt eile ionann is dá mba í an chúirt
eile sin a rinne é.

(5) Maidir le hordú sábháilteachta, más í an Chúirt Dúiche nó an
Chúirt Chuarda ar achomharc ón gCúirt Dúiche a rinne é, rachaidh
sé in éag, faoi réir fho-alt (6)(a) agus alt 13, cúig bliana tar éis dháta
a dhéanta nó ar dhul in éag do cibé tréimhse is giorra ná sin dá
bhforálfaidh an chúirt san ordú.

(6) (a) Ar dhul in éag d’ordú sábháilteachta lena mbaineann
fo-alt (5), nó roimhe sin, féadfaidh an Chúirt Dúiche nó
an Chúirt Chuarda ar achomharc ón gCúirt Dúiche ordú
sábháilteachta eile a dhéanamh go ceann tréimhse cúig
bliana nó cibé tréimhse is giorra dá bhforálfaidh an chúirt
san ordú, a mbeidh éifeacht leis ón tráth a rachaidh an
t-ordú céadluaite in éag.

(b) Ar dhul in éag d’ordú sábháilteachta nach mbaineann mír
(a) leis, nó roimhe sin, féadfar ordú sábháilteachta eile a
dhéanamh a mbeidh éifeacht leis ón tráth a rachaidh an
t-ordú sábháilteachta céadluaite in éag.

(7) D’ainneoin fho-alt (5), rachaidh cibé méid d’ordú
sábháilteachta a rinneadh chun tairbhe do dhuine cleithiúnach in éag
de réir an ordaithe sin nó ar an duine sin do scor de bheith ina dhuine
cleithiúnach nó ina duine cleithiúnach, cibé acu is túisce a tharlóidh.

(8) Ní dhéanfaidh an chúirt ordú sábháilteachta ar bhonn iarratais
ar ordú urchoisc mura rud é go bhfuil iarratas ar ordú sábháilteachta
os comhair na cúirte freisin a bhaineann leis an ní céanna.

3.—(1) San alt seo, ciallaíonn “an t-iarratasóir” duine, seachas
bord sláinte, a mbeidh iarratas déanta aige nó aici nó a mbeidh
iarratas déanta ag bord sláinte thar a cheann nó thar a ceann de bhua
alt 6 ar ordú urchoisc i gcoinne duine eile (dá ngairtear “an freagróir”
san alt seo) agus maidir leis an duine a bheidh ag déanamh iarratais
amhlaidh nó a mbeidh iarratas déanta amhlaidh ag an mbord sláinte
thar a cheann nó thar a ceann—

(a) is é nó is í céile an fhreagróra é nó í, nó

(b) ní hé nó ní hí céile an fhreagróra é nó í ach bhí sé nó sí ina
chónaí nó ina cónaí leis an bhfreagróir mar fhearchéile nó
mar bhanchéile ar feadh tréimhse sé mhí san iomlán ar a
laghad i rith na tréimhse naoi mí díreach roimh an
iarratas ar an ordú urchoisc, nó

(c) is tuismitheoir leis an bhfreagróir é nó í, agus is duine a
bhfuil aois iomlán aige nó aici an freagróir nach duine
cleithiúnach é nó í i ndáil leis an tuismitheoir.

(2) (a) I gcás gurb é tuairim na cúirte, ar iarratas chuici, go bhfuil
forais réasúnacha ann chun a chreidiúint gur gá é ar
mhaithe le sábháilteacht nó leas an iarratasóra nó aon
duine chleithiúnaigh, féadfaidh an chúirt, faoi réir alt 7
agus tar éis aon ordú a bheidh déanta nó le déanamh,
agus lena mbaineann mír (a) nó (d) d’fho-alt (2) d’alt 9,

9

A.2

Ordú urchoisc.



A.3

10

[Uimh. 1.] [1996.]An tAcht um Fhoréigean Baile, 1996.

a chur i gcuntas, le hordú (dá ngairtear “ordú urchoisc”
san Acht seo)—

(i) a ordú don fhreagróir, má tá cónaí air nó uirthi in
áit ina bhfuil cónaí ar an iarratasóir nó ar an duine
cleithiúnach sin, imeacht as an áit sin, agus

(ii) cibé acu atá nó nach bhfuil cónaí ar an bhfreagróir in
áit ina bhfuil cónaí ar an iarratasóir nó ar an duine
cleithiúnach sin, a thoirmeasc ar an bhfreagróir sin
dul isteach san áit sin go dtí go ndéanfaidh an chúirt
ordú eile nó go dtí cibé tráth eile a shonróidh an
chúirt.

(b) Le linn cinneadh a dhéanamh i dtaobh ordú urchoisc a
dheonú nó gan é a dheonú, beidh aird ag an gcúirt ar
shábháilteacht agus leas aon duine chleithiúnaigh ar
tuismitheoir nó duine in loco parentis ina leith an
freagróir, i gcás go bhfuil cónaí ar an duine cleithiúnach
sin san áit lena mbainfeadh an t-ordú, dá ndéanfaí é.

(3) Féadfar le hordú urchoisc, más cuí leis an gcúirt, a thoirmeasc
ar an bhfreagróir aon cheann amháin nó níos mó de na nithe seo a
leanas a dhéanamh, is é sin le rá:

(a) foréigean a imirt nó a bhagairt ar an iarratasóir nó ar aon
duine cleithiúnach;

(b) araoid nó eagla a chur ar an iarratasóir nó ar aon duine
cleithiúnach;

(c) freastal ar áit nó i gcomharsanacht áite, nó faire nó
imdhruidim a dhéanamh ar áit, is áit ina bhfuil cónaí ar
an iarratasóir nó ar aon duine cleithiúnach;

agus beidh sé faoi réir cibé eisceachtaí agus coinníollacha a
shonróidh an chúirt.

(4) (a) Maidir le duine is iarratasóir de bhua mhír (b) nó (c)
d’fho-alt (1), ní dhéanfaidh an chúirt ordú urchoisc i leith
na háite ina bhfuil cónaí ar an iarratasóir nó ar an duine
cleithiúnach i gcás go bhfuil leas dlíthiúil nó tairbhiúil ag
an bhfreagróir san áit sin ach—

(i) nach bhfuil aon leas den sórt sin ag an iarratasóir, nó

(ii) gur lú leas an iarratasóra, i dtuairim na cúirte, ná leas
an fhreagróra.

(b) Más rud é, in imeachtaí a bhfuil feidhm ag an alt seo
maidir leo, go luafaidh an t-iarratasóir an chreidiúint, i
leith na háite lena mbaineann mír (a), go bhfuil leas
dlíthiúil nó tairbhiúil aige nó aici san áit sin nach lú ná
leas an fhreagróra, ansin beidh an chreidiúint sin
inghlactha i bhfianaise.

(5) Gan dochar d’alt 22, ní dhéanfar aon ní san Acht seo a
fhorléiriú mar ní a dhéanann difear do chearta aon duine, seachas
an t-iarratasóir nó an freagróir, a bhfuil leas dlíthiúil nó tairbhiúil
aige nó aici in áit a mbeidh ordú faoin alt seo déanta ag an gcúirt
ina leith.
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(6) I gcás go mbeidh ordú urchoisc déanta, féadfaidh aon cheann
nó aon duine díobh seo a leanas iarratas a dhéanamh chun é a athrú,
is é sin le rá:

(a) más bord sláinte a rinne an t-iarratas ar an ordú i leith aon
duine chleithiúnaigh de bhua alt 6—

(i) an bord sláinte,

(ii) an duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(c) den alt sin, nó

(iii) an freagróir san iarratas sin;

(b) más bord sláinte a rinne an t-iarratas ar an ordú in aon
chás eile de bhua alt 6—

(i) an bord sláinte,

(ii) an duine arbh é nó í an t-iarratasóir ar an ordú, nó

(iii) an freagróir san iarratas sin;

(c) in aon chás eile—

(i) an duine arbh é nó í an t-iarratasóir ar an ordú, nó

(ii) an duine arbh é nó í an freagróir san iarratas ar an
ordú,

agus, ar aon iarratas den sórt sin a éisteacht, déanfaidh an chúirt cibé
ordú is cuí léi sna himthosca.

(7) Chun críocha fho-alt (6), déileálfar le hordú urchoisc a rinne
cúirt ar achomharc ó chúirt eile ionann is dá mba í an chúirt eile sin
a rinne é.

(8) Maidir le hordú urchoisc, más í an Chúirt Dúiche nó an Chúirt
Chuarda ar achomharc ón gCúirt Dúiche a rinne é, rachaidh sé in
éag, faoi réir fho-alt (9)(a) agus alt 13, trí bliana tar éis dháta a
dhéanta nó ar dhul in éag do cibé tréimhse is giorra ná sin dá
bhforálfaidh an chúirt san ordú.

(9) (a) Ar dhul in éag d’ordú urchoisc lena mbaineann fo-alt (8),
nó roimhe sin, féadfaidh an Chúirt Dúiche nó an Chúirt
Chuarda ar achomharc ón gCúirt Dúiche ordú urchoisc
eile a dhéanamh go ceann tréimhse trí bliana nó cibé
tréimhse is giorra dá bhforálfaidh an chúirt san ordú, a
mbeidh éifeacht leis ón tráth a rachaidh an t-ordú
céadluaite in éag.

(b) Ar dhul in éag d’ordú urchoisc nach mbaineann mír (a)
leis, nó roimhe sin, féadfar ordú urchoisc eile a dhéanamh
a mbeidh éifeacht leis ón tráth a rachaidh an t-ordú
urchoisc céadluaite in éag.

(10) D’ainneoin fho-alt (8), rachaidh cibé méid d’ordú urchoisc a
rinneadh chun tairbhe do dhuine cleithiúnach in éag de réir an
ordaithe sin nó ar an duine sin do scor de bheith ina dhuine
cleithiúnach nó ina duine cleithiúnach, cibé acu is túisce a tharlóidh.

(11) Ní dhéanfaidh an chúirt ordú urchoisc ar bhonn iarratais ar
ordú sábháilteachta mura rud é go bhfuil iarratas ar ordú urchoisc
os comhair na cúirte freisin a bhaineann leis an ní céanna.
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(12) Chun críocha fho-ailt (2) agus (3), aon iarratasóir nó duine
cleithiúnach a bheadh, murach iompar an fhreagróra, ina chónaí nó
ina cónaí in áit, measfar cónaí a bheith air nó uirthi san áit sin.

4.—(1) Más rud é, ar iarratas a dhéanamh ar ordú urchoisc nó idir
an tráth a dhéanfar iarratas den sórt sin agus an tráth a dhéanfar
cinneadh air, gurb é tuairim na cúirte go bhfuil forais réasúnacha ann
chun a chreidiúint—

(a) go bhfuil baol láithreach ann go ndéanfaí dochar suntasach
don iarratasóir nó d’aon duine cleithiúnach mura
ndéantar an t-ordú láithreach, agus

(b) nár leor ordú cosanta a dheonú chun an t-iarratasóir nó
aon duine cleithiúnach a chosaint,

féadfaidh an chúirt, faoi réir alt 7 agus tar éis aon ordú a bheidh
déanta nó le déanamh, agus lena mbaineann mír (a) nó (d) d’fho-alt
(2) d’alt 9, a chur i gcuntas, le hordú (dá ngairtear “ordú urchoisc
eatramhach” san Acht seo)—

(i) a ordú don fhreagróir, má tá cónaí air nó uirthi in
áit ina bhfuil cónaí ar an iarratasóir nó ar an duine
cleithiúnach sin, imeacht as an áit sin, agus

(ii) cibé acu atá nó nach bhfuil cónaí ar an bhfreagróir in
áit ina bhfuil cónaí ar an iarratasóir nó ar an duine
cleithiúnach sin, a thoirmeasc ar an bhfreagróir sin
dul isteach san áit sin go dtí go ndéanfaidh an chúirt
ordú eile nó go dtí cibé tráth eile a shonróidh an
chúirt.

(2) Beidh feidhm ag fo-ailt (3), (4), (5), (6), (7) agus (12) d’alt 3
maidir le hordú urchoisc eatramhach mar atá feidhm acu maidir le
hordú urchoisc.

(3) I gcás gur dóigh leis an gcúirt, i gcásanna eisceachtúla, gur gá
nó gur fóirsteanach é ar mhaithe leis an gceartas, féadfar ordú
urchoisc eatramhach a dhéanamh ex parte nó d’ainneoin, maidir leis
an bhfreagróir san iarratas ar ordú urchoisc, nár seirbheáladh go cuí
air nó uirthi an doiciméad tionscnaimh nó an fógra eile i dtaobh an
iarratais a cheanglaítear a sheirbheáil amhlaidh.

(4) Scoirfidh ordú urchoisc eatramhach d’éifeacht a bheith leis ar
an gcúirt do chinneadh an iarratais ar ordú urchoisc.

(5) D’ainneoin fho-alt (4), scoirfidh cibé méid d’ordú urchoisc
eatramhach a rinneadh chun tairbhe do dhuine cleithiúnach
d’éifeacht a bheith leis de réir an fho-ailt sin nó ar an duine sin do
scor de bheith ina dhuine cleithiúnach nó ina duine cleithiúnach, cibé
acu is túisce a tharlóidh.

5.—(1) Más rud é, ar iarratas a dhéanamh ar ordú sábháilteachta
nó ar ordú urchoisc nó idir an tráth a dhéanfar iarratas den sórt sin
agus an tráth a dhéanfar cinneadh air, gurb é tuairim na cúirte go
bhfuil forais réasúnacha ann chun a chreidiúint gur gá é ar mhaithe
le sábháilteacht nó leas an iarratasóra ar an iarratas lena mbaineann
nó aon duine chleithiúnaigh, féadfaidh an chúirt, le hordú (dá
ngairtear “ordú cosanta” san Acht seo), a ordú maidir leis an
bhfreagróir san iarratas—
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(a) nach ndéanfaidh sé nó sí foréigean a imirt ná a bhagairt,
ná araoid nó eagla a chur ar an iarratasóir nó ar an duine
cleithiúnach sin, agus

(b) má tá cónaí air nó uirthi in áit seachas an áit ina bhfuil
cónaí ar an iarratasóir nó ar an duine cleithiúnach sin,
nach ndéanfaidh sé nó sí faire nó imdhruidim ar an áit
ina bhfuil cónaí ar an iarratasóir nó ar an duine
cleithiúnach sin,

agus féadfaidh an chúirt an t-ordú cosanta a dhéanamh faoi réir cibé
eisceachtaí agus coinníollacha a shonróidh sí.

(2) I gcás go mbeidh ordú cosanta déanta, féadfaidh aon cheann
nó aon duine díobh seo a leanas iarratas a dhéanamh chun é a athrú,
is é sin le rá:

(a) más bord sláinte a rinne an t-iarratas ar an ordú i leith aon
duine chleithiúnaigh de bhua alt 6—

(i) an bord sláinte,

(ii) an duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(c) den alt sin, nó

(iii) an freagróir san iarratas sin;

(b) más bord sláinte a rinne an t-iarratas ar an ordú in aon
chás eile de bhua alt 6—

(i) an bord sláinte,

(ii) an duine arbh é nó í an t-iarratasóir ar an ordú, nó

(iii) an freagróir san iarratas sin;

(c) in aon chás eile—

(i) an duine arbh é nó í an t-iarratasóir ar an ordú, nó

(ii) an duine arbh é nó í an freagróir san iarratas ar an
ordú,

agus, ar aon iarratas den sórt sin a éisteacht, déanfaidh an chúirt cibé
ordú is cuí léi sna himthosca.

(3) Chun críocha fho-alt (2), déileálfar le hordú cosanta a rinne
cúirt ar achomharc ó chúirt eile ionann is dá mba í an chúirt eile sin
a rinne é.

(4) Féadfar ordú cosanta a dhéanamh d’ainneoin, maidir leis an
bhfreagróir san iarratas ar ordú sábháilteachta nó ar ordú urchoisc,
nár seirbheáladh air nó uirthi an doiciméad tionscnaimh nó an fógra
eile i dtaobh an iarratais a cheanglaítear a sheirbheáil amhlaidh.

(5) Scoirfidh ordú cosanta d’éifeacht a bheith leis ar an gcúirt do
chinneadh an iarratais ar ordú sábháilteachta nó ar ordú urchoisc.

(6) D’ainneoin fho-alt (5), scoirfidh cibé méid d’ordú cosanta a
rinneadh chun tairbhe do dhuine cleithiúnach d’éifeacht a bheith leis
de réir an fho-ailt sin nó ar an duine sin do scor de bheith ina dhuine
cleithiúnach nó ina duine cleithiúnach, cibé acu is túisce a tharlóidh.
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(7) Chun críocha an ailt seo, aon iarratasóir nó duine cleithiúnach
a bheadh, murach iompar an fhreagróra, ina chónaí nó ina cónaí in
áit, measfar cónaí a bheith air nó uirthi san áit sin.

6.—(1) Faoi réir fho-ailt (2), (3) agus (4), beidh feidhm ag an alt
seo más rud é, maidir le bord sláinte—

(a) go dtiocfaidh an bord sláinte ar an eolas faoi theagmhas
líomhnaithe nó faoi shraith teagmhas líomhnaithe lena
ndéantar, i dtuairim an bhoird sláinte, amhras a
tharraingt ar shábháilteacht nó leas duine (dá ngairtear
an “duine éagóraithe” san alt seo),

(b) go mbeidh cúis réasúnach ag an mbord sláinte chun a
chreidiúint gur cuireadh araoid ar an duine éagóraithe,
nó go ndearnadh foréigean a imirt nó a bhagairt air nó
uirthi, nó gur cuireadh eagla air nó uirthi ar shlí eile
faoina shábháilteacht nó faoina sábháilteacht nó faoina
leas,

(c) gurb é tuairim an bhoird sláinte go bhfuil forais
réasúnacha ann chun a chreidiúint go ndéanfaí, más cuí
sna himthosca, drogall nó cosc a chur ar dhuine, mar
thoradh ar araoid, foréigean nó bagairt foréigin ón
bhfreagróir, nó mar thoradh ar eagla roimh an
bhfreagróir, dul ar aghaidh le hiarratas ar ordú
sábháilteachta nó ar ordú urchoisc thar a cheann féin nó
thar a ceann féin nó thar ceann duine chleithiúnaigh, agus

(d) gur dóigh leis an mbord sláinte, tar éis don bhord sláinte
mianta an duine éagóraithe nó, i gcás gur duine
cleithiúnach an duine éagóraithe, mianta an duine lena
mbaineann mír (c) i leith an duine chleithiúnaigh sin, a
fhionnadh a mhéid is indéanta le réasún, gur cuí sna
himthosca go léir iarratas a dhéanamh ar ordú
sábháilteachta nó ar ordú urchoisc nó orthu araon de réir
an Achta seo thar ceann an duine éagóraithe.

(2) Féadfaidh bord sláinte iarratas a dhéanamh chun na cúirte
thar ceann an duine éagóraithe ar ordú sábháilteachta nó ar ordú
urchoisc a bhféadfadh an duine éagóraithe nó, i gcás gur duine
cleithiúnach an duine éagóraithe, an duine lena mbaineann fo-alt
(1)(c) i leith an duine chleithiúnaigh sin, iarratas a dhéanamh air.

(3) I gcás go ndéanfaidh bord sláinte iarratas de bhua an ailt seo,
déanfaidh an chúirt, le linn di a chinneadh an ndéanfaidh sí aon
fheidhm dá cuid feidhmeanna faoi alt 2, 3, 4, 5 nó 13 a fheidhmiú,
agus, más rud é go ndéanfaidh sí amhlaidh, cá mhéad a dhéanfaidh
sí í a fheidhmiú, aird a thabhairt ar aon mhianta arna gcur in iúl—

(a) ag an duine éagóraithe, nó

(b) i gcás gur duine cleithiúnach an duine éagóraithe, ag an
duine lena mbaineann fo-alt (1)(c) i leith an duine
chleithiúnaigh sin agus, i gcás gur cuí leis an gcúirt é, ag
an duine cleithiúnach sin.

(4) Ní gá forálacha mhíreanna (a) agus (b) d’fho-alt (1) a
chomhlíonadh—

(a) i gcás go mbaineann an t-iarratas le duine éagóraithe is
duine cleithiúnach, nó
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(b) i leith cibé méid d’iarratas a bhaineann le duine éagóraithe
i gcás gur duine cleithiúnach an duine sin,

más é tuairim na cúirte go bhfuil cúis réasúnach ann chun a
chreidiúint—

(i) go bhfuil ionsaí déanta nó á dhéanamh ar an duine
cleithiúnach sin, go bhfuil ainíde nó drochúsáid
ghnéasach tugtha nó á tabhairt dó nó di, nó go bhfuil
faillí thromchúiseach déanta nó á déanamh ann nó inti,
nó

(ii) go bhfuil dochar inseachanta déanta nó á dhéanamh, nó
gur dóigh go ndéanfaí dochar inseachanta, do shláinte,
d’fhorbairt nó do leas an duine chleithiúnaigh sin nó go
bhfuil faillí thromchúiseach déanta nó á déanamh, nó gur
dóigh go ndéanfaí faillí thromchúiseach, sa chéanna,

agus, má dhéantar an t-ordú, nach mbeidh an dóchúlacht ann go
ndéanfar dochar don duine cleithiúnach sin nó go laghdófar an
dóchúlacht sin go hábhartha.

(5) Ní dhéanfaidh an chúirt ordú urchoisc nó ordú urchoisc
eatramhach i gcás gur duine cleithiúnach an duine éagóraithe mura
ndeimhneoidh an bord sláinte don chúirt go bhfuil an duine lena
mbaineann fo-alt (1)(c) i leith an duine chleithiúnaigh sin toilteanach
agus in ann cúram réasúnach a chur ar fáil don duine cleithiúnach
sin.

(6) (a) Na feidhmeanna de chuid boird sláinte de bhua an ailt seo,
is feidhmeanna iad de chuid phríomhoifigeach
feidhmiúcháin an bhoird.

(b) San fho-alt seo, folaíonn “príomhoifigeach feidhmiúcháin”
duine atá ag gníomhú mar leas-phríomhoifigeach
feidhmiúcháin de réir alt 13 den Acht Sláinte, 1970.

7.—(1) Más rud é, in imeachtaí mar gheall ar aon ordú faoin Acht
seo, seachas imeachtaí lena mbaineann alt 6, gur dealraitheach don
chúirt go bhféadfaidh gur cuí ordú cúraim nó ordú maoirseachta a
dhéanamh faoin Acht um Chúram Leanaí, 1991 i leith duine
chleithiúnaigh a bhfuil baint aige nó aici leis na himeachtaí, féadfaidh
an chúirt, uaithi féin nó ar iarratas ó aon duine lena mbaineann, na
himeachtaí a chur ar atráth agus a ordú don bhord sláinte don
limistéar ina bhfuil cónaí ar an duine cleithiúnach sin, nó ina bhfuil
sé nó sí de thuras na huaire, imscrúdú nó, de réir mar a bheidh,
imscrúduithe breise, ar imthosca an duine chleithiúnaigh sin a
ghabháil de láimh.

(2) I gcás go gcuirfear imeachtaí ar atráth agus go dtabharfaidh
an chúirt ordachán faoi fho-alt (1), féadfaidh an chúirt cibé ordacháin
a thabhairt faoin Acht um Chúram Leanaí, 1991, is cuí léi maidir le
cúram agus coimeád an duine chleithiúnaigh lena mbaineann, agus
féadfaidh sí ordú maoirseachta a dhéanamh ina leith faoin Acht sin,
go dtí go bhfaighfear an toradh ar an imscrúdú ag an mbord sláinte
lena mbaineann.

(3) I gcás go dtabharfaidh an chúirt ordachán faoi fho-alt (1) i
leith duine chleithiúnaigh, déanfaidh an bord sláinte lena mbaineann
imscrúdú ar imthosca an duine chleithiúnaigh sin a ghabháil de láimh
agus breithneoidh sé ar chóir don bhord sláinte—
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(a) iarratas a dhéanamh ar ordú cúraim nó ar ordú
maoirseachta faoin Acht um Chúram Leanaí, 1991,

(b) seirbhísí nó cúnamh a chur ar fáil do theaghlach an duine
chleithiúnaigh sin, nó

(c) aon bheart eile a dhéanamh i leith an duine
chleithiúnaigh sin.

(4) I gcás go ndéanfaidh bord sláinte imscrúdú a ghabháil de
láimh faoin alt seo agus go gcinnfidh sé gan iarratas a dhéanamh ar
ordú cúraim nó ar ordú maoirseachta faoin Acht um Chúram Leanaí,
1991, i leith an duine chleithiúnaigh lena mbaineann, cuirfidh sé an
méid seo a leanas in iúl don chúirt—

(a) na cúiseanna ar chinn sé amhlaidh,

(b) aon seirbhís nó cúnamh a chuir sé ar fáil, nó a bheartaíonn
sé a chur ar fáil, don duine cleithiúnach sin agus dá
theaghlach nó dá teaghlach, agus

(c) aon bheart eile atá déanta aige, nó a bheartaíonn sé a
dhéanamh, i leith an duine chleithiúnaigh sin.

8.—(1) Beidh feidhm ag fo-alt (2) d’alt 9 (lena gcuirtear srian le
ceart céile airnéisí tí a dhiúscairt nó a aistriú fad a bheidh cinneadh
ar imeachtaí maidir le pósadh ar feitheamh) den Acht um Chaomhnú
Áras an Teaghlaigh, 1976 idir an tráth a dhéanfar iarratas, i gcoinne
chéile an iarratasóra, ar ordú urchoisc nó ar ordú sábháilteachta agus
an tráth a dhéanfar cinneadh air agus, má dhéantar ordú, fad a
bheidh an t-ordú sin i bhfeidhm, amhail mar atá feidhm aige idir an
tráth a thionscnófar imeachtaí maidir le pósadh lena mbaineann an
t-alt sin, agus an tráth a bheidh cinneadh críochnaitheach déanta
orthu.

(2) D’fhonn amhras a sheachaint, dearbhaítear leis seo gurb í an
chúirt dá dtugtar cumhacht faoi fho-alt (2)(b) d’alt 9 den Acht um
Chaomhnú Áras an Teaghlaigh, 1976 chun cead a thabhairt aon
airnéisí tí (is airnéisí tí de réir bhrí an ailt sin) a dhiúscairt nó a
aistriú, d’ainneoin aon ní in alt 10 den Acht sin, an chúirt ar os a
comhair a tionscnaíodh na himeachtaí (lena n-áirítear aon imeachtaí
mar gheall ar ordú urchoisc nó ordú sábháilteachta).

9.—(1) I gcás go ndéanfar iarratas chun na cúirte ar ordú faoin
Acht seo, féadfaidh an chúirt, ar iarratas chuici sna himeachtaí
céanna agus gan imeachtaí a thionscnamh faoin Acht lena
mbaineann, más dealraitheach don chúirt gur cuí déanamh amhlaidh,
ceann amháin nó níos mó de na horduithe dá dtagraítear i bhfo-alt
(2) a dhéanamh.

(2) Is iad seo a leanas na forálacha lena mbaineann fo-alt (1), is é
sin le rá:

(a) ordú faoi alt 11 (arna leasú leis an Acht um Stádas Leanaí,
1987) den Acht um Chaomhnóireacht Naíon, 1964;

(b) ordú faoi alt 5, 5A, 6, 7 nó 21A den Acht um an Dlí
Teaghlaigh (Cothabháil Céilí agus Leanaí), 1976 (arna
leasú leis an Acht um Stádas Leanaí, 1987);
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(c) ordú faoi alt 5 nó 9 den Acht um Chaomhnú Áras an
Teaghlaigh, 1976;

(d) ordú faoin Acht um Chúram Leanaí, 1991.

10.—(1) Tiocfaidh ordú sábháilteachta, ordú urchoisc, ordú
urchoisc eatramhach nó ordú cosanta in éifeacht ar fhógra i dtaobh
a dhéanta a thabhairt don fhreagróir.

(2) Measfar, gan dochar do leordhóthanacht aon chineáil eile
fógra, gur leorfhógra don fhreagróir i dtaobh an t-ordú a bheith
déanta teachtaireacht ó bhéal don fhreagróir, arna tabhairt ag an
iarratasóir nó thar ceann an iarratasóra, á chur in iúl go ndearnadh
ordú sábháilteachta, ordú urchoisc, ordú urchoisc eatramhach nó
ordú cosanta agus cóip den ordú a thabhairt ar aird ina teannta.

(3) Má tá an freagróir i láthair ag suí den chúirt ag a ndéanfar an
t-ordú sábháilteachta, an t-ordú urchoisc, an t-ordú urchoisc
eatramhach nó an t-ordú cosanta, measfar, chun críocha fho-alt (1),
fógra a bheith tugtha don fhreagróir sin i dtaobh a dhéanta.

(4) Tiocfaidh ordú lena n-athraítear ordú sábháilteachta, ordú
urchoisc, ordú urchoisc eatramhach nó ordú cosanta in éifeacht ar
fhógra i dtaobh a dhéanta a thabhairt don duine arbh é nó í an páirtí
eile sna himeachtaí chun an t-ordú sábháilteachta nó an t-ordú
urchoisc a dhéanamh agus, chun na críche sin, beidh feidhm ag
fo-ailt (2) agus (3) fairis na modhnuithe is gá.

11.—(1) Cuirfidh an chúirt faoi deara, ar ordú sábháilteachta nó
ordú cosanta a dhéanamh, a athrú nó a urscaoileadh, go ndéanfar, a
luaithe is indéanta, cóip den ordú a bheidh i gceist a thabhairt dóibh
seo a leanas nó a chur chucu—

(a) an t-iarratasóir ar an ordú sábháilteachta nó, i leith
ordaithe cosanta, an t-iarratasóir ar an ordú
sábháilteachta nó ar an ordú urchoisc lena mbaineann,

(b) an freagróir san iarratas ar an ordú sábháilteachta nó, i
leith ordaithe cosanta, an freagróir san iarratas ar an ordú
sábháilteachta nó ar an ordú urchoisc lena mbaineann,

(c) i gcás gur bord sláinte a rinne an t-iarratas, de bhua alt 6,
ar an ordú sábháilteachta nó, i leith ordaithe cosanta, ar
an ordú sábháilteachta nó ar an ordú urchoisc, an bord
sláinte,

(d) an comhalta den Gharda Síochána atá i gceannas an
stáisiúin Garda Síochána don limistéar ina bhfuil cónaí ar
an duine ar chun tairbhe dó nó di a rinneadh an t-ordú
sábháilteachta nó an t-ordú cosanta, agus

(e) i gcás gur athrú nó urscaoileadh ar ordú sábháilteachta nó
ar ordú cosanta an t-ordú a bheidh i gceist agus go raibh
cónaí ar an duine ar chun tairbhe dó nó di a rinneadh an
t-ordú in áit eile roimhe sin, an comhalta den Gharda
Síochána atá i gceannas an stáisiúin Garda Síochána don
limistéar ina raibh cónaí ar an duine sin amhlaidh, ach
sin amháin más rud é go ndearnadh cóip den ordú
sábháilteachta sin nó den ordú cosanta sin nó d’aon ordú
a bhaineann leis sin a chur chuig an gcomhalta sin roimhe
sin faoin bhfo-alt seo.
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(2) Cuirfidh an chúirt faoi deara, ar ordú urchoisc nó ordú
urchoisc eatramhach a dhéanamh, a athrú nó a urscaoileadh, go
ndéanfar, a luaithe is indéanta, cóip den ordú a bheidh i gceist a
thabhairt dóibh seo a leanas nó a chur chucu—

(a) an t-iarratasóir ar an ordú urchoisc,

(b) an freagróir san iarratas ar an ordú urchoisc,

(c) i gcás gur bord sláinte a rinne an t-iarratas ar an ordú
urchoisc lena mbaineann de bhua alt 6, an bord sláinte,

(d) an comhalta den Gharda Síochána atá i gceannas an
stáisiúin Garda Síochána don limistéar ina bhfuil an áit
ar i ndáil léi a rinneadh an t-iarratas ar an ordú
urchoisc, agus

(e) i gcás gur athrú nó urscaoileadh ar ordú urchoisc nó ar
ordú urchoisc eatramhach an t-ordú a bheidh i gceist agus
gur in áit eile atá an áit ar ina leith a rinneadh an t-ordú
roimhe sin, an comhalta den Gharda Síochána atá i
gceannas an stáisiúin Garda Síochána don limistéar ina
bhfuil an áit sin, ach sin amháin más rud é go ndearnadh
cóip den ordú urchoisc sin nó den ordú urchoisc
eatramhach sin nó d’aon ordú a bhaineann leis sin a chur
chuig an gcomhalta sin roimhe sin faoin bhfo-alt seo.

(3) Maidir leis an gcúirt—

(a) ar ordú urchoisc, ordú sábháilteachta, ordú urchoisc
eatramhach nó ordú cosanta a dhéanamh ar iarratas ó
dhuine, nó thar ceann duine, nach bhfuil aois iomlán aige
nó aici, nó

(b) ar ordú lena mbaineann mír (a) a athrú nó a urscaoileadh,

cuirfidh sí faoi deara go ndéanfar, a luaithe is indéanta, cóip den
ordú a bheidh i gceist a thabhairt don bhord sláinte don limistéar ina
bhfuil cónaí ar an duine nó a chur chuig an mbord sláinte sin.

(4) Ní dhéanfaidh neamhchomhlíonadh fhorálacha eile an ailt seo
difear do bhailíocht aon ordaithe lena mbaineann an t-alt seo.

12.—(1) Déanfaidh achomharc i gcoinne ordaithe sábháilteachta
nó i gcoinne ordaithe urchoisc, má dhéanann an chúirt a rinne an
t-ordú nó an chúirt a dtabharfar an t-achomharc os a comhair é sin
a chinneadh (ach ní ar aon slí eile), oibriú an ordaithe a bhac ar cibé
téarmaí (más ann) a fhorchuirfidh an chúirt a mbeidh an cinneadh á
dhéanamh aici.

(2) Ní chuirfidh achomharc i gcoinne ordaithe cosanta nó i
gcoinne ordaithe urchoisc eatramhaigh bac ar oibriú an ordaithe.

13.—(1) I gcás go mbeidh ordú sábháilteachta, ordú urchoisc,
ordú urchoisc eatramhach nó ordú cosanta déanta, féadfaidh aon
cheann nó aon duine díobh seo a leanas iarratas a dhéanamh chun
na cúirte a rinne an t-ordú chun an t-ordú a urscaoileadh, is é sin
le rá:

(a) más bord sláinte a rinne an t-iarratas ar an ordú i leith aon
duine chleithiúnaigh de bhua alt 6—
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(i) an bord sláinte,

(ii) an duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(c) den alt sin, nó

(iii) an freagróir san iarratas sin;

(b) más bord sláinte a rinne an t-iarratas ar an ordú in aon
chás eile de bhua alt 6—

(i) an bord sláinte,

(ii) an duine arbh é nó í an t-iarratasóir ar an ordú, nó

(iii) an freagróir san iarratas sin;

(c) in aon chás eile—

(i) an duine arbh é nó í an t-iarratasóir ar an ordú, nó

(ii) an duine arbh é nó í an freagróir san iarratas ar an
ordú,

agus, air sin, urscaoilfidh an chúirt an t-ordú más é a tuairim nach gá
go leanfaidh an t-ordú i bhfeidhm ar mhaithe le sábháilteacht agus
leas an iarratasóra nó an duine chleithiúnaigh sin ar chun é nó í a
chosaint a rinneadh an t-ordú.

(2) Ar chinneadh aon chúise nó ábhair maidir le pósadh idir an
t-iarratasóir agus an freagróir nó aon imeachtaí eatarthu faoin Acht
um Chaomhnóireacht Naíon, 1964, féadfaidh an chúirt a mbeidh aon
chúis, ábhar nó imeachtaí den sórt sin á gcinneadh aici, más oiriúnach
léi é, aon ordú sábháilteachta, ordú urchoisc, ordú urchoisc
eatramhach nó ordú cosanta a urscaoileadh.

(3) Chun críocha an ailt seo, déileálfar le hordú a rinne cúirt ar
achomharc ó chúirt eile ionann is dá mba í an chúirt eile sin a rinne
é.

14.—(1) Maidir le dlínse na cúirte i leith imeachtaí sibhialta faoin
Acht seo, féadfaidh na daoine seo a leanas í a fheidhmiú—

(a) maidir leis an gCúirt Chuarda, an breitheamh den
chuaird, agus

(b) maidir leis an gCúirt Dúiche, an breitheamh den Chúirt
Dúiche a bheidh sannta de thuras na huaire do dhúiche
na cúirte dúiche,

ina bhfuil cónaí ar an iarratasóir nó, más iarratas ar ordú urchoisc é,
ina bhfuil an áit ar i ndáil léi a rinneadh an t-iarratas sin.

(2) Chun críocha fho-alt (1), féadfaidh an chúirt aon duine lena
mbaineann a mheas mar dhuine a bhfuil cónaí air nó uirthi in áit ina
mbeadh cónaí air nó uirthi murach iompar an fhreagróra.

(3) I gcás nach mbeidh breitheamh den Chúirt Dúiche lena
mbaineann fo-alt (1) ar fáil láithreach, féadfaidh aon bhreitheamh
den Chúirt Dúiche dlínse na Cúirte Dúiche faoin bhfo-alt sin a
fheidhmiú.
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15.—(1) D’fhonn a chinntiú go ndéanfar iarratais faoin Acht seo
a éisteacht go dlúsúil, féadfar foráil a dhéanamh le rialacha cúirte
maidir le doiciméid a sheirbheáil ar shlí seachas faoi alt 7 (arna leasú
le halt 22 d’Acht na gCúirteanna, 1971) d’Acht na gCúirteanna, 1964,
in imthosca lena mbaineann an t-alt sin.

(2) Ní dochar an t-alt seo d’alt 17 den Acht Léiriúcháin, 1937,
lena ndéantar foráil maidir le rialacha cúirte.

16.—(1) Is ar shlí seachas go poiblí a éistfear imeachtaí sibhialta
faoin Acht seo.

(2) I gcás go ndéanfaidh an chúirt, faoi alt 9, iarratais faoi roinnt
achtachán a éisteacht le chéile, ansin comhlíonfaidh an chúirt, a
mhéid is indéanta, na ceanglais a bhaineann le hiarratais a éisteacht
faoi gach ceann de na hachtacháin sin agus beidh feidhm ag na
forálacha iomchuí eile de na hAchtanna sin dá réir sin.

(3) (a) Maidir le haon imeachtaí sibhialta faoin Acht seo a bheidh
os comhair na Cúirte Dúiche, beidh siad chomh
neamhfhoirmiúil agus is indéanta agus atá i gcomhréir le
riaradh an cheartais.

(b) Maidir le breithiúna den Chúirt Dúiche a éistfidh agus a
chinnfidh imeachtaí sibhialta faoin Acht seo agus
abhcóidí agus aturnaetha a bheidh i láthair sna
himeachtaí sin, ní chaithfidh siad peiriúicí ná róbaí.

(4) Is í an Chúirt Teaghlaigh Chuarda a éistfidh imeachtaí
sibhialta faoin Acht seo a bheidh os comhair na Cúirte Cuarda agus,
dá réir sin, beidh feidhm ag forálacha alt 32 agus fho-alt (1) agus (2)
d’alt 33 den Acht um Idirscaradh Breithiúnach agus Athchóiriú an
Dlí Teaghlaigh, 1989, maidir leis na himeachtaí sin.

(5) Measfar go bhfolaíonn na himeachtaí lena mbaineann fo-ailt
(3) agus (4) d’alt 33 den Acht um Idirscaradh Breithiúnach agus
Athchóiriú an Dlí Teaghlaigh, 1989 imeachtaí sibhialta faoin Acht
seo.

17.—(1) Maidir le freagróir—

(a) a sháróidh ordú sábháilteachta, ordú urchoisc, ordú
urchoisc eatramhach nó ordú cosanta, nó

(b) le linn d’ordú urchoisc nó d’ordú urchoisc eatramhach a
bheith i bhfeidhm, a dhiúltóidh cead a thabhairt don
iarratasóir nó d’aon duine cleithiúnach dul isteach agus
fanacht san áit lena mbaineann an t-ordú nó a dhéanfaidh
aon ghníomh chun cosc a chur ar an iarratasóir nó ar an
duine cleithiúnach sin déanamh amhlaidh,

beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil nach mó ná £1,500 nó, de rogha na cúirte,
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a
chur air nó uirthi.

(2) Ní dochar fo-alt (1) don dlí maidir le díspeagadh cúirte nó
d’aon dliteanas eile, cibé acu dliteanas sibhialta nó coiriúil, a
fhéadfaidh an freagróir lena mbaineann a thabhú.



[1996.] [Uimh. 1.]An tAcht um Fhoréigean Baile, 1996.

18.—(1) (a) I gcás cúis réasúnach a bheith ag comhalta den Gharda
Síochána chun a chreidiúint, maidir le hordú faoin Acht
seo, go bhfuil cion faoi alt 17 á dhéanamh nó déanta,
féadfaidh an comhalta, ar ghearán a bheith déanta leis nó
léi ag an duine arbh é nó í an t-iarratasóir lena mbaineann
an t-ordú, nó thar ceann an duine sin, an freagróir lena
mbaineann a ghabháil gan bharántas.

(b) D’fhonn freagróir a ghabháil faoi mhír (a), féadfaidh
comhalta den Gharda Síochána dul isteach, le forneart
más gá, in aon áit a mbeidh drochamhras ag an
gcomhalta, agus cúis réasúnach aige nó aici leis, go bhfuil
an freagróir ann agus cuardach a dhéanamh ar aon áit
den sórt sin.

(2) I gcás cúis réasúnach a bheith ag comhalta den Gharda
Síochána chun a chreidiúint maidir le duine (dá ngairtear “an duine
céadluaite” san alt seo)—

(a) go bhfuil ionsaí is cúis le díobháil choirp iarbhír á
dhéanamh nó déanta aige nó aici, nó

(b) go bhfuil cion faoi alt 20 (a bhaineann le créachtú
neamhdhleathach agus mailíseach nó aon mhórdhíobháil
choirp a dhéanamh) den Offences against the Person Act,
1861 á dhéanamh nó déanta aige nó aici,

i gcoinne duine (dá ngairtear “an dara duine a luaitear” san alt seo)
in imthosca a d’fhéadfadh, i dtuairim an chomhalta, a bheith ina gcúis
leis an dara duine a luaitear do dhéanamh iarratais ar ordú
sábháilteachta nó ordú urchoisc nó le duine eile do dhéanamh
iarratais thar a cheann nó thar a ceann de réir an Achta seo ar ordú
sábháilteachta nó ordú urchoisc, ansin, féadfaidh an comhalta—

(i) an duine céadluaite a ghabháil gan bharántas, agus

(ii) d’fhonn gabháil den sórt sin a dhéanamh, dul isteach, le
forneart más gá, in aon áit a mbeidh drochamhras ag an
gcomhalta, agus cúis réasúnach aige nó aici leis, go bhfuil
an duine céadluaite ann agus cuardach a dhéanamh ar
aon áit den sórt sin.

19.—Is de réir rogha na cúirte a bheidh costais aon imeachtaí
sibhialta faoin Acht seo.

20.—Leasaítear leis seo an tAcht um Idirscaradh Breithiúnach
agus Athchóiriú an Dlí Teaghlaigh, 1989—

(a) in alt 11, tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) ordú sábháilteachta, ordú urchoisc, ordú
urchoisc eatramhach nó ordú cosanta de bhun
alt 2, 3, 4 nó 5, faoi seach, den Acht um
Fhoréigean Baile, 1996;”,

(b) in alt 16, tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (e):

“(e) ordú faoi alt 2, 3, 4 nó 5 den Acht um Fhoréigean
Baile, 1996;”,

agus

21

Gabháil gan
bharántas.

Costais.

Leasú ar an Acht
um Idirscaradh
Breithiúnach agus
Athchóiriú an Dlí
Teaghlaigh, 1989.



A.20

Leasú ar an Acht
um an Dlí
Teaghlaigh, 1995.

Forálacha cosanta.

Aisghairm agus
forálacha
idirthréimhseacha.

22

[Uimh. 1.] [1996.]An tAcht um Fhoréigean Baile, 1996.

(c) in alt 19, trí “faoin Acht um Fhoréigean Baile, 1996” a chur
in ionad “faoin Acht um an Dlí Teaghlaigh (Céilí agus
Leanaí a Chosaint), 1981”.

21.—Leasaítear leis seo an tAcht um an Dlí Teaghlaigh, 1995—

(a) in alt 2, tríd an míniú ar “Acht 1981” a scriosadh agus an
míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe
ar “Acht 1989” i bhfo-alt (1):

“ciallaíonn ‘Acht 1996’ an tAcht um Fhoréigean Baile,
1996;”.

(b) in alt 6, tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) ordú faoi alt 2, 3, 4 nó 5 d’Acht 1996,”,

(c) in alt 10, tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (d)
d’fho-alt (1):

“(d) ordú faoi alt 2, 3, 4 nó 5 d’Acht 1996,”,

agus

(d) in alt 47, tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (d)
d’fho-alt (6):

“(d) faoi Acht 1996,”.

22.—(1) Más rud é, de bhíthin ordaithe urchoisc eatramhaigh nó
ordaithe urchoisc agus dá bhíthin sin amháin, nach mbeidh cónaí ar
dhuine in áit le linn aon tréimhse, measfar, chun críocha aon cheart
faoi Reachtanna na dTréimhsí, 1957 agus 1991, faoi na hAchtanna
um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí, 1967 go 1994, agus faoi Achtanna
na dTithe (Teaghaisí Príobháideacha ar Cíos), 1982 agus 1983, cónaí
a bheith air nó uirthi san áit sin le linn na tréimhse sin.

(2) Ach amháin a mhéid a bheidh feidhmiú cirt ag freagróir chun
an áit lena mbaineann ordú urchoisc nó ordú urchoisc eatramhach a
áitiú curtha ar fionraí de bhua an ordaithe, ní dhéanfaidh an t-ordú
difear d’aon eastát nó leas san áit sin a bheidh ag an bhfreagróir sin
nó ag aon duine eile.

23.—(1) Aisghairtear leis seo an tAcht um an Dlí Teaghlaigh
(Céilí agus Leanaí a Chosaint), 1981 (dá ngairtear “Acht 1981” san
alt seo).

(2) (a) Faoi réir mhír (b), beidh feidhm ag an Acht seo maidir le
hordú urchoisc a rinneadh faoi Acht 1981 agus a bheidh
i bhfeidhm, nó a mbeidh bac curtha air de bhua alt 10
den Acht sin, ag tosach feidhme an Achta seo ionann is
dá mba ordú é a rinneadh faoi alt 3.

(b) Chun críocha ordaithe urchoisc lena mbaineann mír (a),
déanfar an tagairt in alt 3(8) do thrí bliana do dhul in éag
tar éis dháta a dhéanta a fhorléiriú mar thagairt do dhá
mhí dhéag tar éis dháta a dhéanta.
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(3) Aon iarratas a rinneadh chun na cúirte faoi Acht 1981 ar ordú
urchoisc agus nach mbeidh cinnte roimh thosach feidhme an Achta
seo, déileálfar leis ionann is dá mba faoi alt 3 a rinneadh é.

(4) Beidh feidhm ag an Acht seo maidir le hordú cosanta a
rinneadh faoi Acht 1981 agus a bheidh i bhfeidhm ag tosach feidhme
an Achta seo ionann is dá mba ordú é a rinneadh faoi alt 5.

24.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire Comhionannais
agus Athchóirithe Dlí, an tAire Sláinte agus an tAire Dlí agus Cirt
ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire
Airgeadais é, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

25.—(1) Faoi réir fho-alt (2), tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh mí
amháin tar éis dháta a rite.

(2) Tiocfaidh alt 6 agus cibé méid d’fhorálacha eile an Achta seo
a bhaineann leis an alt sin i ngníomh an 1ú lá d’Eanáir, 1997.

26.—Féadfar an tAcht um Fhoréigean Baile, 1996 a ghairm den
Acht seo.
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