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RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach

Alt

1. Gearrtheideal, comhlua, forléiriú agus tosach feidhme.

2. Léiriú.

CUID 2

Leasú ar Thráthanna Toirmiscthe

3. Leasú ar alt 2 (tráthanna coiscthe) d’Acht 1927.

4. Leasú ar alt 3 (trádáil mheasctha) d’Acht 1927.

5. Leasú ar alt 5 (orduithe saoirse speisialta) d’Acht 1927 agus
ar alt 4 den Acht um Hallaí Rinnce Puiblí, 1935.

6. Leasú ar alt 13 (saoirsí do thithe ósta agus do thithe bidh)
d’Acht 1927.

7. Leasú ar alt 56 (tráthanna coiscthe i gclubanna) d’Acht 1927.

8. Leasú ar alt 7 (am óil siar) d’Acht 1962.

9. Leasú ar alt 10 (orduithe díolúine limistéir) d’Acht 1962.

10. Leasú ar alt 11 (ceadúnais ócáideacha) d’Acht 1962.

11. Leasú ar alt 15 (orduithe díolúine ginearálta) d’Acht 1962.

12. Leasú ar alt 14 (díolúintí d’áitribh ag a bhfuil ceadúnais
bialainne speisialta) d’Acht 1988.
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CUID 3

Forálacha a Bhaineann le Daoine Faoi Bhun Aoise

Alt
13. Leasú ar Acht 1988 (dúnadh sealadach áitribh).

14. Leasú ar ailt 31, 35 agus 36 (forálacha a bhaineann le daoine
faoi bhun aoise) d’Acht 1988.

15. Leasú breise ar Acht 1988.

16. Feidhm fhorálacha Acht 1988 a bhaineann le daoine faoi
bhun aoise maidir le clubanna cláraithe.

17. Sainaithneofar an soláthróir nuair a dhíolfar deoch mheisciúil
lena hól in áit nach san áitreabh.

CUID 4

Ceadúnais a Eisiúint, a Uasghrádú agus a Aistriú

18. Ceadúnais nua.

19. Ceadúnais shrianta a uasghrádú.

20. Ceadúnais áirithe eile a uasghrádú.

21. Ceadúnais a aistriú.

22. Áitreabh a thuairisciú trí thagairt do léarscáil.

CUID 5

Ilghnéitheach

23. Ceadúnú ócáidí údaraithe ag ráschúrsaí agus rásrianta con

24. Leasú breise ar Acht 1962.

25. Fíneálacha a mhéadú.

26. Beoir a dhíol i mbialanna.

27. Leasuithe eile ar Chuid II (ceadúnais bialainne speisialta)
d’Acht 1988.

28. Leasú ar alt 4 d’Acht na gCúirteanna (Uimh. 2), 1986.

29. Dálais i gclubanna cláraithe.

30. Gasraí a bheidh ag tabhairt cuairte ar chlubanna cláraithe.

31. Leasú ar alt 45 (srian le dálais i gclubanna cláraithe a
fhógairt) d’Acht 1988.

32. Aisghairm alt 47 d’Acht 1988.
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Alt
33. Díolacháin ar cairde.

34. Leasú ar an Licensing (Ireland) Act, 1833, agus ar an Revenue
Act, 1898.

35. Leasú ar an Licensing Act (Ireland), 1874.

36. Srianta ar dheonú eischeadúnas miondíoltóra fíona a dhíchur.

37. Srian ar dheonú eischeadúnais miondíoltóra beorach a
dhíchur.

38. Doiciméid a bheidh i dteannta iarratas áirithe.

39. Srian le deonú ceadúnas ag na Coimisinéirí Ioncaim.

AN SCEIDEAL

Fíneálacha a Mhéadú
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ACHT DO LEASÚ NA nAMANNA AG A bhFUIL SÉ
DLEATHACH AON DEOCH MHEISCIÚIL A DHÍOL NÓ
A THAISPEÁINT LENA DÍOL; DO DHÉANAMH SOCRÚ
MAIDIR LE DÚNADH SEALADACH ÁITRIBH
CHEADÚNAITHE I gCÁS GO gCIONTÓFAR
SEALBHÓIR AN CHEADÚNAIS I gCIONTA ÁIRITHE A
BHAINEANN LE DAOINE FAOI BHUN 18 A BHEITH I
LÁTHAIR SAN ÁITREABH SIN; DO DHÉANAMH
SOCRÚ BREISE I nDÁIL LE hEISIÚINT, UASGHRÁDÚ
AGUS AISTRIÚ CEADÚNAS DEOCHANNA
MEISCIÚLA; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE
hEISIÚINT CEADÚNAS I LEITH ÓCÁIDÍ ÚDARAITHE
ÁIRITHE AG RÁSRIANTA CON AGUS AG
RÁSCHÚRSAÍ; DO MHÉADÚ NA bhFÍNEÁLACHA
UASTA I LEITH CIONTA ÁIRITHE; DO DHÉANAMH
LEASÚ AR BHEALAÍ EILE AR NA hACHTANNA
CEADÚNÚCHÁIN, 1833 GO 1999, AGUS AR ACHTANNA
CLÁRÚ NA gCLUBANNA, 1904 GO 1999; AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
COMHGHAOLMHARA. [30 Meitheamh 2000]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach

1.—(1) Féadfar an tAcht Deochanna Meisciúla, 2000 a ghairm den
Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Ceadúnúcháin, 1833 go 2000, a ghairm
de na hAchtanna agus den Acht seo le chéile, a mhéid a leasaítear
agus a leathnaítear leis an Acht seo na hAchtanna, agus forléireofar
le chéile iad mar aon Acht amháin.

(3) Féadfar Achtanna Clárú na gClubanna, 1904 go 2000, a ghairm
d’Achtanna Clárú na gClubanna, 1904 go 1999, agus den Acht seo le
chéile, a mhéid a leasaítear agus a leathnaítear leis an Acht seo na
hAchtanna sin agus forléireofar le chéile iad mar aon Acht amháin.

(4) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
shocróidh an tAire le hordú i gcoitinne nó faoi threoir aon fhorála
áirithe.

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

ciallaíonn ‘‘Acht 1902’’ an Licensing (Ireland) Act, 1902;
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Gearrtheideal,
comhlua, forléiriú
agus tosach
feidhme.
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Cd.1 A.2

Leasú ar alt 2
(tráthanna coiscthe)
d’Acht 1927.

6

ciallaíonn ‘‘Acht 1904’’ an Registration of Clubs (Ireland) Act, 1904;

ciallaíonn ‘‘Acht 1910’’ an Finance (1909-10) Act, 1910;

ciallaíonn ‘‘Acht 1924’’ An tAcht Deocha Meisciúla (Generálta),
1924;

ciallaíonn ‘‘Acht 1927’’ An tAcht Deocha Meisciúla, 1927;

ciallaíonn ‘‘Acht 1960’’ An tAcht Deocha Meisciúla, 1960;

ciallaíonn ‘‘Acht 1962’’ An tAcht Deochanna Meisciúla, 1962;

ciallaíonn ‘‘Acht 1988’’ An tAcht Deochanna Meisciúla, 1988;

ciallaíonn ‘‘Acht 1995’’ An tAcht Deochanna Meisciúla, 1995;

ciallaíonn ‘‘Achtanna’’ na hAchtanna Ceadúnúcháin, 1833 go 1999;

ciallaíonn ‘‘Cúirt‘‘, i ndáil le himeachtaí i leith deonú ar-cheadúnais,
an Chúirt Chuarda agus, i ndáil le himeachtaí i leith deonú
eischeadúnais, an Chúirt Dúiche;

ciallaíonn ‘‘láncheadúnas’’ ceadúnas tábhairneora de réir bhrí Chuid
II d’Acht 1910 nach ceadúnas sé lá ná ceadúnas luathdhúna;

ciallaíonn ‘‘ceadúnas’’ ceadúnas chun deoch mheisciúil a dhíol cibé
acu a dheonaítear é ar dheimhniú ón gCúirt Chuarda nó ón gCúirt
Dúiche a thabhairt ar aird nó gan é a thabhairt ar aird.

ciallaíonn ‘‘Aire’’ an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus
Athchóirithe Dlí;

folaíonn ‘‘Lá Fhéile Pádraig’’ aon Lá Fhéile Pádraig ar Domhnach é
agus, dá réir sin, scoirfidh míniú na habairte sin in alt 1 d’Acht 1927
d’éifeacht a bheith leis;

tá le ‘‘dálach’’ agus ‘‘Domhnach’’ na bríonna a shanntar dóibh leis
an alt sin d’Acht 1927.

(2) San Acht seo—

(a) aon tagairt 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;

(b) tagairtí san Acht seo d’aon achtachán, forléireofar iad, ach
amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, mar
thagairtí don achtachán sin arna leasú le haon achtachán
iardain, lena n-áirítear an tAcht seo.

CUID 2

Leasú ar Thráthanna Toirmiscthe

3.—Leasaítear alt 2 (arna ionadú le halt 25 d’Acht 1988 agus arna
leasú le halt 2 d’Acht 1995) d’Acht 1927 trí na fo-ailt seo a leanas a
chur in ionad fho-alt (1):

‘‘(1) Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt leis an Acht
seo, ní dleathach d’aon duine aon deoch mheisciúil a dhíol ná a
thaispeáint lena díol, ná aon áitreabh a oscailt ná a choinneáil
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Cd.2 A.3ar oscailt chun deoch mheisciúil a dhíol, ná a cheadú aon deoch
mheisciúil a ól in áitreabh ceadúnaithe—

(a) am ar bith Lá Nollag ná Aoine an Chéasta,

(b) aon lá eile, mar a shonraítear anseo thíos, lasmuigh de
na hamanna a shonraítear amhlaidh ina leith—

(i) Lá Fhéile Pádraig: idir 12.30 p.m. agus 12.30 a.m.
an lá dár gcionn;

(ii) an 23 Nollaig: más Domhnach é, idir 10.30 a.m.
agus 11.30 p.m.;

(iii) Oíche Nollag agus bigil Aoine an Chéasta: idir
10.30 a.m. agus 11.30 p.m.;

(iv) bigil aon lae saoire poiblí (seachas Oíche Nollag):

(I) más dálach an bhigil, idir 10.30 a.m. agus
12.30 a.m. an lá dár gcionn, nó

(II) más Domhnach í, idir 12.30 p.m. agus 12.30
a.m. an lá dár gcionn;

(v) aon Domhnach eile (seachas Lá Fhéile Pádraig
ar Domhnach é): idir 12.30 p.m. agus 11.00 p.m.;

(vi) aon Luan, Máirt nó Céadaoin eile: idir 10.30 a.m.
agus 11.30 p.m.; agus

(vii) aon Déardaoin, Aoine nó Satharn eile: idir 10.30
a.m. agus 12.30 a.m. an lá dár gcionn.

(1A) Is i dteannta na tréimhse idir meán oíche agus 12.30
a.m. an lá sin na tráthanna a shonraítear i mír (b) d’fho-alt (1) i
leith aon lae a shonraítear sa mhír sin, i gcás go bhfuil an
tréimhse sin ar áireamh sna tráthanna a shonraítear amhlaidh i
leith bhigil an lae sin.

(1B) I bhfo-alt (1), tá le ‘lá saoire poiblí’ an bhrí a thugtar dó
leis an Acht um Eagrú Ama Oibre, 1997.’’.

4.—Leasaítear leis seo alt 3 d’Acht 1927—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1) (arna
ionadú le halt 8 d’Acht 1960 agus arna leasú le halt 3
d’Acht 1962 agus alt 3 d’Acht 1995):

‘‘(1) I gcás aon ghnó seachas díol deochanna meisciúla
(dá ngairtear ‘gnó neamhcheadúnaithe’ san alt seo) a
bheith á sheoladh in aon áitreabh lena ngabhann ar-
cheadúnas nó eischeadúnas, ceadófar an t-áitreabh a
oscailt nó a choinneáil ar oscailt tráth ar bith chun an gnó
neamhcheadúnaithe a sheoladh.’’,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an fho-ailt
sin (1):

‘‘(2) D’ainneoin aon ní sna hAchtanna nó san Acht
seo, ní bheidh sé neamhdhleathach d’áitreabh, lena
ngabhann ar-cheadúnas nó eischeadúnas agus atá ag
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Leasú ar alt 3
(trádáil mheasctha)
d’Acht 1927.
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Cd.2 A.4

Leasú ar alt 5
(orduithe saoirse
speisialta) d’Acht
1927 agus ar alt 4
den Acht um Hallaí
Rinnce Puiblí, 1935.
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gabháil i gcomhthráth do ghnó neamhcheadúnaithe,
oscailt chun deoch mheisciúil a dhíol lena hól in áit nach
san áitreabh, agus in áit den sórt sin amháin, idir 7.30
a.m. agus 10.30 a.m. dálaigh agus Domhnach arb é an 23
nó an 24 Nollaig é in aon bhliain.’’,

agus

(c) trí fho-alt (3) a scriosadh.

5.—(1) Leasaítear alt 5 d’Acht 1927—

(a) i bhfo-alt (1) (arna leasú le halt 6 den Acht Deocha
Meisciúla, 1943), trí ‘‘d’áitreabh is tigh ósta nó is tigh
bidh’’ a scriosadh,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3) (arna
ionadú le halt 29 d’Acht 1988):

‘‘(3) Rachaidh ordú díolúine speisialta in éag—

(a) i gcás fadú a dhéanamh air go dtí aon Luan nach
lá saoire poiblí, ar 1.00 a.m., nó

(b) in aon chás eile, ar 2.30 a.m.,

mura fóirsteanach leis an gCúirt, ar chúiseanna sonraithe,
an t-ordú a dheonú le haghaidh tréimhse níos giorra.’’,

(c) i bhfo-alt (5) (arna chur isteach le halt 11 d’Acht 1960 agus
arna ionadú le halt 12 d’Acht 1962), trí na focail ‘‘agus is
rince a ndéanfar lena linn béile tacúil (a mbeidh a
phraghas (más aon phraghas é) ar áireamh ar an bpraghas
(más aon phraghas é) chun dul isteach go dtí an rince) a
dháileadh ar na daoine a bheidh ag an rince’’ i mír (b)
a scriosadh,

(d) i bhfo-alt (6) (arna chur isteach le halt 12 d’Acht 1962), trí
‘‘dhá lá dhéag’’ a chur in ionad ‘‘sé lá’’,

(e) trí fho-alt (8) (arna chur isteach amhlaidh) a scriosadh,

(f) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(9) (arna chur isteach amhlaidh):

‘‘(10) Ní dheonóidh cúirt ordú díolúine speisialta i
leith aon áitribh mura deimhin léi go ndéanfar an ócáid
speisialta a luaitear i bhfo-alt (5) den alt seo a sheoladh
ar mhodh nach ndéanfaidh ciotaí mhíchuí do dhaoine a
chónaíonn i gcomharsanacht an áitribh sin.’’.

(2) Leasaítear alt 4 den Acht um Hallaí Rinnce Puiblí, 1935, tríd
an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach:

‘‘(2) D’ainneoin aon ní atá i bhfo-alt (1) den alt seo, measfar
ceadúnas rince phoiblí arna dheonú de bhua an Achta seo a
bheith ina cheadúnas lena gceadaítear rince poiblí san áit a
bhfuil feidhm ag an gceadúnas maidir léi go ceann tréimhse nach
faide ná tríocha nóiméad tar éis aon tréimhse ar ina leith atá
ordú eiscthe speisialta (de réir bhrí na nAchtanna
Ceadúnúcháin, 1833 go 2000) i bhfeidhm i leith na háite sin.’’.
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6.—Leasaítear leis seo Acht 1927 tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad alt 13 (arna ionadú le halt 28 d’Acht 1988 agus arna leasú
le halt 4 d’Acht 1995):

‘‘13.—Ní oibreoidh aon ní san Acht seo chun a thoirmeasc ar
shealbhóir ar-cheadúnais i leith áitribh is óstán nó bialann de
thuras na huaire deoch mheisciúil a sholáthar d’aon duine san
áitreabh ná a cheadú deoch mheisciúil a ól san áitreabh—

(a) Lá Nollag, idir 12.00 meán lae agus 10.00 p.m., ná

(b) aon lá eile, ar feadh uair an chloig tar éis dhul in éag
aon tréimhse i leith an lae sin ar dleathach lena linn,
de bhua alt 2(1)(b) (arna ionadú le halt 3 den Acht
Deochanna Meisciúla, 2000) den Acht seo, deoch
mheisciúil a dhíol in áitreabh ceadúnaithe,

más rud é, i ngach cás, maidir leis an deoch mheisciúil—

(i) gur le linn béile tacúil a ordú amhlaidh a ordóidh an
duine sin í, nó a ordófar thar a cheann í, agus

(ii) gur le linn an bhéile nó tar éis an béile a bheith caite a
ólfaidh an duine sin í.’’.

7.—Leasaítear Acht 1927 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
alt 56 (arna ionadú le halt 26 d’Acht 1988 agus arna leasú le halt 5
d’Acht 1995):

‘‘56.—(1) Chun club a bheith inchláraithe faoi Achtanna
Clárú na gClubanna, 1904 go 1999, ní foláir é a bheith foráilte i
rialacha an chlub (i dteannta na nithe a luaitear in alt 4 den
Registration of Clubs (Ireland) Act, 1904) nach soláthrófar, faoi
réir na n-eisceachtaí a shonraítear i bhfo-ailt (2) agus (3) den alt
seo, aon deoch inmháil, lena hól in áitreabh an chlub, d’aon
duine (seachas comhalta den chlub a bheidh ar lóistín in
áitreabh an chlub) ná nach ndéanfaidh aon duine (seachas
comhalta den sórt sin) a leithéid a ól in áitreabh an chlub—

(a) tráth ar bith Lá Nollag nó Aoine an Chéasta, ná

(b) aon lá eile, lasmuigh de na tráthanna a shonraítear i
leith an lae sin in alt 2(1)(b) (arna ionadú le halt 3
den Acht Deochanna Meisciúla, 2000) den Acht seo.

(2) Ní oibreoidh aon ní in Achtanna Clárú na gClubanna,
1904 go 1999, ná aon ní atá, de bhua oibriú fho-alt (1) den alt
seo agus dá bhua sin amháin, i rialacha club a bheidh cláraithe
faoi na hAchtanna sin, chun a thoirmeasc deoch inmháil lena
hól in áitreabh an chlub a sholáthar d’aon duine ná chun a
thoirmeasc ar aon duine deoch inmháil a ól san áitreabh sin—

(a) Lá Nollag, idir 12.00 meán lae agus 10.00 p.m., ná

(b) aon lá eile, ar feadh aon uair an chloig tar éis dhul in
éag aon tréimhse i leith an lae sin ar dleathach don
chlub lena linn, de bhua fho-alt (1)(b), aon deoch
inmháil a sholáthar lena hól in áitreabh an chlub,

más rud é, i ngach cás, maidir leis an deoch inmháil—
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Cd.2
Leasú ar alt 13
(saoirsí do thithe
ósta agus do thithe
bidh) d’Acht 1927.

Leasú ar alt 56
(tráthanna coiscthe
i gclubanna) d’Acht
1927.
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Cd.2 A.7

Leasú ar alt 7 (am
óil siar) d’Acht
1962.

Leasú ar alt 10
(orduithe díolúine
limistéir) d’Acht
1962.

Leasú ar alt 11
(ceadúnais
ócáideacha) d’Acht
1962.

Leasú ar alt 15
(orduithe díolúine
ginearálta) d’Acht
1962.
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(i) gur le linn béile tacúil a ordú amhlaidh a ordóidh an
duine sin í, nó a ordófar thar a cheann í, agus

(ii) gur le linn an bhéile nó tar éis an béile a bheith caite a
ólfaidh an duine sin í.

(3) (a) Chun críocha Achtanna Clárú na gClubanna, 1904 go
1999, measfar, ar feadh na hidirthréimhse, rialacha
club a bheidh cláraithe faoi na hAchtanna sin tráth
thosach feidhme alt 7 den Acht Deochanna
Meisciúla, 2000, a bheith ar comhréir leis an alt seo.

(b) San fho-alt seo, ciallaíonn ‘idirthréimhse’ an tréimhse
dar tús an tosach feidhme sin agus dar críoch—

(i) an tráth a éagfaidh deimhniú cláraitheachta an
chlub a bheidh i bhfeidhm dhá mhí tar éis an
dáta sin, nó

(ii) an tráth a chuirfear rialacha an chlub ar comhréir
leis an alt seo,

cibé acu is túisce a tharlóidh.’’.

8.—Leasaítear alt 7 (am óil siar) d’Acht 1962—

(a) i bhfo-alt (1)(b), trí ‘‘(seachas ailt 2 agus 5 d’Acht 1927)’’ a
chur in ionad ‘‘(seachas alt 2 d’Acht 1927)’’, agus

(b) i bhfo-alt (2)(b), trí ‘‘(seachas alt 21 d’Acht 1924 agus fo-alt
(1) d’alt 56 d’Acht 1927)’’ a chur in ionad ‘‘(seachas fo-
alt (1) d’alt 56 d’Acht 1927)’’.

9.—Leasaítear alt 10 d’Acht 1962—

(a) i bhfo-alt (1), trí ‘‘dhá lá dhéag’’ a chur in ionad ‘‘naoi lá’’,
cibé áit a bhfuil sé, agus ‘‘(nach mó ná sé cinn)’’ a chur
in ionad ‘‘(nach mó ná trí cinn)’’, agus

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

‘‘(4) Ní mó ná sé ordú faoin alt seo ag a mbeidh
éifeacht aon bhliain áirithe a dhéanfar maidir le haon
líomatáiste áirithe agus, i gcás go ndéanfar níos mó
orduithe den sórt sin ná ordú amháin, bainfidh na
horduithe le laethanta comhleanúnacha agus ní mó ná
dhá cheann déag acu san iomlán a bheidh ann sa bhliain
sin.’’.

10.—Leasaítear alt 11 d’Acht 1962 i bhfo-alt (5) trí ‘‘aon
Domhnaigh,’’ a scriosadh.

11.—Leasaítear alt 15 (orduithe díolúine ginearálta) d’Acht 1962
tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (1) agus (2):

‘‘(1) Ní dheonófar ordú díolúine ginearálta in aghaidh aon
tréimhse dar tosach—
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Cd.2 A.11(a) i gcás an t-ordú a bheith ann mar áis do dhaoine a
bheidh ag freastal ar mhargadh nó aonach poiblí,
tráth roimh 5.00 a.m., ná

(b) i gcás an t-ordú a bheith ann mar áis do dhaoine a
bhíonn ag gabháil d’aon trádáil nó gairm dhleathach
(seachas iascaireacht in uiscí taoide), tráth roimh
7.00 a.m.,

agus dar críoch, i gceachtar den dá chás, tráth is déanaí ná an
t-am is déanaí a mbeadh sé dleathach ar shlí eile d’iarratasóir
an ordaithe deoch mheisciúil a dhíol san áitreabh ceadúnaithe
lena mbaineann.’’.

12.—Leasaítear alt 14 d’Acht 1988 (arna leasú le halt 6 d’Acht
1995) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

‘‘(1) Ní dleathach d’aon duine, in aon áitreabh lena ngabhann
ceadúnas bialainne speisialta—

(a) aon deoch mheisciúil a dhíol nó a thaispeáint lena
díol, ná

(b) an t-áitreabh a oscailt nó a choinneáil ar oscailt chun
aon deoch mheisciúil a dhíol, ná

(c) a cheadú aon deoch mheisciúil a ól san áitreabh,

tráth ar bith Aoine an Chéasta ná lasmuigh de na tráthanna a
shonraítear anseo thíos i leith na laethanta seo a leanas—

(i) Lá Nollag: idir 12.00 meán lae agus 10.00 p.m.;

(ii) aon lá eile: idir 12.30 p.m. agus aon uair an chloig
tar éis dhul in éag aon tréimhse ar
dleathach lena linn, de bhua alt
2(1)(b) d’Acht 1927, deoch mheisciúil
a dhíol in áitreabh ceadúnaithe
tráthnóna an lae sin nó, de réir mar a
bheidh, maidin an lae dár gcionn.

(1A) Aon tagairtí i bhfo-alt (1)(ii) d’alt 2(1)(b) d’Acht 1927,
is tagairtí iad don fhoráil sin arna hionadú le halt 3 den Acht
Deochanna Meisciúla, 2000.’’.

CUID 3

Forálacha a Bhaineann le Daoine Faoi Bhun Aoise

13.—Leasaítear Acht 1988 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh alt 36:

‘‘Dúnadh sealadach 36A.—(1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le
áitribh.

cion faoi fho-alt (1) nó (2) d’alt 31, fo-alt (1) d’alt
35 nó fo-alt (1) d’alt 36 den Acht seo.

(2) Faoi réir fho-alt (3), más rud é go
ndéanfaidh an Chúirt Dúiche sealbhóir aon
cheadúnais chun deoch mheisciúil a mhiondíol in
aon áitreabh a chiontú i gcion a bhfuil feidhm ag
an alt seo maidir leis, déanfaidh an Chúirt, i

11

Leasú ar alt 14
(díolúintí d’áitribh
ag a bhfuil
ceadúnais bialainne
speisialta) d’Acht
1988.

Leasú ar Acht 1988
(dúnadh sealadach
áitribh).
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12

dteannta aon phionóis a fhorchuirfear, ordú (dá
ngairtear ‘ordú dúnta sealadach’ san alt seo) chun
an t-áitreabh lena mbaineann nó aon chuid de a
dhúnadh ar feadh tréimhse—

(a) nach mó ná 7 lá i leith an chéad chiona
den sórt sin, nó

(b) nach lú ná 7 lá agus nach mó ná 30 lá i
leith an dara cion, nó aon chion dá éis
sin, den sórt sin.

(3) Más rud é go ndéanfar sealbhóir
ceadúnais—

(a) a chiontú i níos mó ná cion amháin a
bhfuil feidhm ag an alt seo maidir
leis, agus

(b) go ndearnadh na cionta go léir ar an
ócáid chéanna,

ní ceadmhach ach an t-aon ordú dúnta sealadach
amháin a dhéanamh i leith na gcionta.

(4) Féadfaidh an Chúirt, le linn di an fad a
mhairfidh ordú dúnta sealadach a chinneadh,
tuarascáil a lorg ar chomhalta den Gharda
Síochána a bhí i mbun an cion a imscrúdú maidir
leis na himthosca ina ndearnadh an cion agus
maidir le haon fhaisnéis eile a mheasfaidh an
Chúirt a bheith ina cabhair di le linn di a bheith
ag breithniú an cháis.

(5) Tosóidh an tréimhse dúnta a shonraítear
san ordú dúnta sealadach i leith áitribh
cheadúnaithe nó aon chuid de—

(a) mura ndéantar achomharc in aghaidh an
chiontaithe nó na tréimhse dúnta lena
mbaineann, ar an 30ú lá tar éis an
t-ordú a dhéanamh, nó

(b) más rud é go ndéantar achomharc den
sórt sin agus go ndaingnítear an
ciontú nó an tréimhse dúnta, ar an 30ú
lá tar éis an ciontú nó an tréimhse sin
a dhaingniú,

agus críochnóidh sí—

(i) mura ndéantar achomharc in aghaidh an
chiontaithe nó na tréimhse dúnta, ar
dhul in éag na tréimhse a shonraítear
san ordú,

(ii) más rud é go ndéantar achomharc den
sórt sin agus go ndaingnítear an
ciontú nó an tréimhse dúnta, ar dhul
in éag na tréimhse a shonraítear
amhlaidh, nó
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Cd.3 A.13(iii) más rud é go n-athraítear an tréimhse
dúnta ar achomharc, ar dhul in éag na
tréimhse arna hathrú amhlaidh.

(6) Beidh éifeacht, chun críocha na
nAchtanna, le hordú dúnta sealadach a bheidh i
bhfeidhm i leith aon áitribh nó cuid de amhail is
nach mbeadh an t-áitreabh nó an chuid sin
ceadúnaithe chun deoch mheisciúil a dhíol le linn
na tréimhse dúnta a luaitear i bhfo-alt (5).

(7) Más rud é ar achomharc go ndéantar
ciontú mar gheall ar chion a bhfuil feidhm ag an
alt seo maidir leis a fhreaschur, scoirfidh an t-
ordú dúnta sealadach air sin d’éifeacht a bheith
leis.

(8) Fad a bheidh áitreabh ceadúnaithe nó aon
chuid de dúnta de réir ordaithe dúnta
shealadaigh, déanfaidh sealbhóir an cheadúnais
fógra, lena sonrófar an tréimhse dúnta agus lena
ndearbhófar go bhfuil an dúnadh de réir an
ordaithe, a dhaingniú den taobh amuigh den
áitreabh in áit fheiceálach.

(9) Ní bheidh aon fhostaí atá ag obair san
áitreabh a bhfuil feidhm ag ordú dúnta sealadach
maidir leis faoi mhíbhuntáiste ina fhostaíocht nó
ina fostaíocht mar gheall ar an ordú le linn na
tréimhse dúnta faoin ordú.

(10) Chun críocha fho-alt (9), ciallaíonn
‘fostaí’ aon duine a oibríonn faoi chonradh
fostaíochta le fostóir nó ar fostaí páirtaimseartha
rialta é nó í mar a mhínítear in alt 1 den Acht
um Chosaint Oibrithe (Fostaithe Páirtaimseartha
Rialta), 1991.

(11) Ní chuirfidh aon ní sna hAchtanna
toirmeasc ar an gCúirt a ordú go ndéanfar ciontú
mar gheall ar chion a bhfuil feidhm ag an alt seo
maidir leis a thaifeadadh ar an gceadúnas a
shealbhaíonn an duine a chiontaítear amhlaidh,
agus dá réir sin, i gcás go n-ordóidh an Chúirt
amhlaidh, measfar an cion lena mbaineann chun
críocha Chuid III (cúl-scríbhinn do chur ar
cheadúnaisí) d’Acht 1927 a bheith ina chion a
bhfuil feidhm ag an gCuid sin den Acht sin
maidir leis.

(12) Más rud é—

(a) go ndéanann an Chúirt Chuarda an
ciontú mar gheall ar chion a bhfuil
feidhm ag an alt seo maidir leis a
dhaingniú ar achomharc, nó

(b) go mbaineann an t-achomharc leis an
tréimhse dúnta a shonraítear san ordú
dúnta sealadach,

féadfaidh an Chúirt an tréimhse dúnta a

13
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Leasú ar ailt 31, 35
agus 36 (forálacha a
bhaineann le daoine
faoi bhun aoise)
d’Acht 1988.
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shonraítear san ordú dúnta sealadach iomchuí a
athrú.

(13) Is é an breitheamh a bheidh sannta de
thuras na huaire—

(a) i gcás na Cúirte Dúiche, don dúiche
chúirte dúiche ina bhfuil an t-áitreabh
ceadúnaithe iomchuí suite, agus

(b) i gcás na Cúirte Cuarda, don chuaird ina
bhfuil an teach cúirte suite ina
ndearnadh an t-ordú dúnta sealadach,

a fheidhmeoidh dlínse na Cúirte Dúiche agus na
Cúirte Cuarda faoin alt seo.’’.

14.—(1) Leasaítear alt 31 (deoch mheisciúil a dhíol le daoine faoi
bhun aoise) d’Acht 1988—

(a) i bhfo-alt (3), trí ‘‘agus measfar, chun críocha Chuid III (a
bhaineann le formhuiniú ceadúnas) d’Acht 1927, gur cion
é lena mbaineann an Chuid sin den Acht sin’’ a
scriosadh, agus

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

‘‘(4) in aon imeachtaí mar gheall ar shárú fho-alt (1)
nó (2) den alt seo, is cosaint é don chosantóir a chruthú
go ndearna an duine a bhfuil an cúiseamh á thabhairt ina
leith aoischárta a bhain leis an duine sin a thabhairt ar
aird dó nó di nó, má tá an cosantóir á chúiseamh ar an
mbonn gur cheadaigh sé do dhuine eile deoch mheisciúil
a dhíol nó a sheachadadh de shárú ar cheachtar den dá
fho-alt sin, a chruthú go ndearna an duine sin aoischárta
a bhain leis an duine lenar díoladh nó ar ar seachadadh
an deoch mheisciúil a thabhairt ar aird don duine eile
sin.’’.

(2) Leasaítear alt 35 (srian le daoine faoi bhun aoise a bheith in
áitreabh ceadúnaithe i rith tráthanna fadaithe) d’Acht 1988—

(a) i bhfo-alt (4), trí ‘‘agus measfar, chun críocha Chuid III (a
bhaineann le formhuiniú ceadúnas) d’Acht 1927, gur cion
é lena mbaineann an Chuid sin den Acht sin’’ a
scriosadh, agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (7)—

‘‘(7) In aon imeachtaí mar gheall ar shárú ar fho-alt
(1) den alt seo, is cosaint é don chosantóir a chruthú go
ndearna sé nó sí gach dícheall ba ghá chun nach ligfí an
duine faoi bhun 18 mbliana d’aois, a bhfuil an cúiseamh
á thabhairt ina leith, isteach sa chuid sin den áitreabh
ceadúnaithe a úsáidtear ar scór ordaithe díolúine mar a
dúradh chun deoch mheisciúil a dhíol nó a ól inti i rith
na tréimhse ar deonaíodh an díolúine ina leith nó gur
thug an duine ar aird dó nó di aoischárta a bhain leis an
duine sin.’’.

(3) Leasaítear alt 36 (srian le daoine faoi bhun aoise a bheith in
áitreabh a úsáidtear chun deoch mheisciúil a dhíol lena hól in áit
nach san áitreabh) d’Acht 1988—
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Cd.3 A.14(a) i bhfo-alt (4), trí ‘‘agus measfar, chun críocha Chuid III (a
bhaineann le formhuiniú ceadúnas) d’Acht 1927, gur cion
é lena mbaineann an chuid sin den Acht sin’’, agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (7)—

‘‘(7) In aon imeachtaí i gcoinne duine mar gheall ar
shárú ar fho-alt (1) den alt seo, is cosaint é don chosantóir
a chruthú go ndearna sé nó sí gach dícheall ba ghá chun
nach ligfí an duine faoi bhun 18 mbliana d’aois, a bhfuil
an cúiseamh á thabhairt ina leith, isteach san áitreabh nó
in aon chuid den áitreabh a úsáidtear go hiomlán nó go
formhór chun deoch mheisciúil a dhíol lena hól in áit
nach san áitreabh nó gur thug an duine ar aird dó nó di
aoischárta a bhain leis an duine sin.’’.

(4) Leasaítear alt 38 (daoine faoi bhun aoise a fhostú) d’Acht 1988
tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

‘‘(3) (a) Chun críocha mhír (d) d’fho-alt (1), aon duine atá
faoi bhun 18 mbliana d’aois ach nach bhfuil faoi
bhun 16 bliana d’aois agus atá ag gabháil do
dhualgais ghinearálta in áitreabh ceadúnaithe lena
ngabhann ar-cheadúnas, níl sé nó sí ag gabháil do
dheoch mheisciúil a dhíol.

(b) I mír (a) den fho-alt seo, folaíonn ‘dualgais
ghinearálta’ orduithe ar dheoch mheisciúil a
ghlacadh agus í a dháileadh ag boird, ach gan í a
sholáthar ó áit laistiar den chuntar beáir san
áitreabh a luaitear sa mhír sin.’’.

15.—Leasaítear Cuid IV d’Acht 1988 tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 41:

‘‘Fógra a bheith ar 41A.—(1) Déanfaidh sealbhóir ceadúnais i
taispeáint.

leith áitribh cheadúnaithe agus rúnaí club a
bheidh cláraithe faoi Achtanna Clárú na
gClubanna, 1904 go 2000, fógra ina bhfuil ráiteas
faoi na cionta dá bhforáiltear sa Chuid seo a chur
ar taispeáint in áit fheiceálach san áitreabh
ceadúnaithe nó san áitreabh club lena
mbaineann.

(2) Beidh an fógra i bhfoirm nó i bhfoirmeacha
a bheidh forordaithe le rialacháin arna ndéanamh
ag an Aire.

(3) Aon duine a sháróidh fo-alt (1), beidh sé
nó sí ciontach i gcion agus dlífear ar é nó í a
chiontú go hachomair fíneáil nach mó ná—

(a) £250 a chur air nó uirthi, i gcás an chéad
chiona, nó

(b) £500 a chur air nó uirthi, i gcás an dara
cion nó aon chion dá éis sin.

(4) Déanfar rialacháin arna ndéanamh faoin
alt seo a leagan faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a ndéanta
agus má dhéanann ceachtar den dá Theach sin,

15

Leasú breise ar
Acht 1988.
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Acht 1988 a
bhaineann le daoine
faoi bhun aoise
maidir le clubanna
cláraithe.

Sainaithneofar an
soláthróir nuair a
dhíolfar deoch
mheisciúil lena hól
in áit nach san
áitreabh.

Ceadúnais nua.
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laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis
na rialacháin a leagan faoina bhráid, rún a rith
ag neamhniú na rialachán, beidh na rialacháin ar
neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do
bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoi na
rialacháin sin.

(5) Aisghairtear forálacha (a bhaineann le
fógraí a bheith ar taispeáint) fho-ailt (4) agus (6)
d’alt 34 agus fho-ailt (3) agus (6) d’ailt 35 agus 36.

(6) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá a
cheapfaidh an tAire le hordú.’’.

16.—Beidh feidhm ag ailt 31, 32, 33, 34, 35 agus 36A (a cuireadh
isteach leis an Acht seo) d’Acht 1988 i ndáil le club arna chlárú faoi
Achtanna Clárú na gClubanna, 1904 go 2000, amhail is dá mba
thagairtí do rúnaí club den sórt sin agus d’áitreabh an chlub sin aon
tagairtí sna forálacha sin do shealbhóir ceadúnais agus d’áitreabh
ceadúnaithe agus fara aon mhodhnuithe eile is gá.

17.—(1) Beidh ar taispeáint go soiléir ar lipéad a bheidh
greamaithe d’aon choimeádán ina ndíoltar deoch mheisciúil lena hól
in áit nach san áitreabh ainm úinéara, agus seoladh, áitribh a bhfuil
ar-cheadúnas nó eischeadúnas ag gabháil leis.

(2) Aon cheadúnaí a dhíolann deoch mheisciúil, nó a cheadaíonn
í a dhíol, de shárú ar fho-alt (1), tá sé nó sí ciontach i gcion agus
dlífear ar é nó í a chiontú go hachomair fíneáil nach mó ná—

(a) £250 a chur air nó uirthi, i gcás an chéad chiona, nó

(b) £500 a chur air nó uirthi, i gcás an dara cion nó aon chion
dá éis sin.

CUID 4

Ceadúnais a Eisiúint, a Uasghrádú agus a Aistriú

18.—(1) I gcás go dtabharfaidh duine (dá ngairtear ‘‘an
t-iarratasóir’’ san alt seo) fógra go cuí go bhfuil ar intinn aige nó aici
ceadúnas a iarraidh (dá ngairtear ‘‘ceadúnas nua’’ san alt seo) i leith
áitribh nach raibh aon láncheadúnas ag gabháil leis riamh agus, ag
na himeachtaí i ndáil leis an iarratas, go suífidh an t-iarratasóir chun
sástacht na Cúirte—

(a) go bhfuil ceadúnas (dá ngairtear ‘‘ceadúnas láithreach’’ san
alt seo) i bhfeidhm i leith áitribh eile,

(b) gurb amhlaidh—

(i) gurb é an t-iarratasóir sealbhóir an cheadúnais
láithrigh, nó

(ii) go dtoileoidh sealbhóir an cheadúnais láithrigh lena
mhúchadh má dheonaítear agus an tráth a
dheonaítear ceadúnas nua don iarratasóir faoin alt
seo,

agus
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Cd.4 A.18(c) gur láncheadúnas an ceadúnas láithreach nó ceadúnas atá ar
aon ghné leis an gceadúnas nua,

déanfaidh an Chúirt, d’ainneoin aon ní atá in Acht 1902, a chur faoi
deara deimhniú a thabhairt don iarratasóir a thabharfaidh teideal dó
nó di ceadúnas a fháil i leith an áitribh nua, mura ndéanfaidh an
Chúirt eisiúint an cheadúnais a thoirmeasc—

(i) ar fhoras charachtar, mhí-iompar nó neamhoiriúnacht an
iarratasóra,

(ii) ar fhoras neamhoiriúnacht nó neamháisiúlacht an áitribh
nua,

(iii) ar fhoras a mí-oiriúnachta do riachtanais daoine a chónaíonn
sa chomharsanacht, nó

(iv) ar fhoras dhóthanacht líon láithreach na n-áitreabh
ceadúnaithe den ghné chéanna atá sa chomharsanacht.

(2) Ar cheadúnas nua a dheonú—

(a) déanfar an ceadúnas láithreach a mhúchadh;

(b) aon chiontú a tháinig chun bheith taifeadta ar an gceadúnas
láithreach faoi alt 25 d’Acht 1927 nuair ba shealbhóir an
cheadúnais an t-iarratasóir agus a bheidh taifeadta fós ar
an gceadúnas sin tráth dheonú an cheadúnais nua ag na
Coimisinéirí Ioncaim, measfar é a bheith taifeadta ar an
gceadúnas nua faoin alt sin agus a bheith arna
thaifeadadh amhlaidh ar an dáta a tháinig sé chun bheith
taifeadta ar an gceadúnas láithreach;

(c) maidir leis an áitreabh a raibh an ceadúnas láithreach ag
gabháil leis, measfar, chun críocha Acht 1902, nach raibh
sé ceadúnaithe riamh.

(3) Beidh éifeacht le hailt 15 (dearbhú maidir le hoiriúnacht agus
áisiúlacht áitribh cheadúnaithe bheartaithe) agus 17 (áitreabh is
ábhar do dhearbhú a dheimhniú) d’Acht 1960, fara aon mhodhnuithe
is gá, i ndáil le háitreabh a bheartaíonn duine a fháil, a thógáil nó a
athrú agus ar ina leith a bheartaíonn duine iarratas a dhéanamh faoin
alt seo chun na Cúirte Cuarda nó chun na Cúirte Dúiche, de réir mar
is cuí, le haghaidh deonú deimhnithe lena dtabharfar teideal dó nó
di ceadúnas a fháil.

(4) Aisghairtear ailt 3 agus 4 d’Acht 1902 agus alt 13 d’Acht 1960
(ar forálacha iad a bhaineann le ceadúnais nua a dheonú in
imthosca áirithe).

(5) Ní bheidh éifeacht le fo-alt (4) i leith na nithe seo a leanas—

(a) iarratas ar dhearbhú i leith áitribh cheadúnaithe bheartaithe
faoi alt 15(1) d’Acht 1960—

(i) ar tugadh fógra ina thaobh de bhun rialacha cúirte
don chláraitheoir contae cuí nó don chléireach cúirte
dúiche cuí roimh thosach feidhme an ailt seo, agus

(ii) a ndearnadh dearbhú den sórt sin i ndáil leis (cibé acu
roimh an tosach feidhme sin nó dá éis),

17
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nó

(b) iarratas ar dheonú deimhnithe lena dtabharfar teideal don
iarratasóir ceadúnas a fháil faoi alt 3 nó 4 d’Acht 1902 nó
alt 13 d’Acht 1960—

(i) ar tugadh fógra ina thaobh de bhun rialacha cúirte
don chláraitheoir contae cuí nó don chléireach cúirte
dúiche cuí roimh thosach feidhme an ailt seo, nó

(ii) a suífear ina thaobh chun sástacht na Cúirte le linn é
a bheith á éisteacht go ndearna an Chúirt dearbhú
faoi alt 15(1) d’Acht 1960 roimh an tosach feidhme
sin i leith an áitribh lena mbaineann.

19.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘‘gaol’’ céile, athair, máthair, deirfiúr, deartháir, aintín,
uncail, seanathair nó seanmháthair;

ciallaíonn ‘‘ceadúnas srianta’’—

(a) ceadúnas tábhairneora nach láncheadúnas, nó

(b) ceadúnas tí beorach de réir bhrí Chuid II d’Acht 1910.

(2) D’ainneoin aon ní atá sna hAchtanna nó san Acht seo,
déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, ar iarratas laistigh d’aon bhliain
amháin tar éis thosach feidhme an ailt seo ó dhuine a shealbhaíonn
ceadúnas srianta i leith aon áitribh agus faoi réir na gcoinníollacha
atá leagtha amach i bhfo-alt (4), láncheadúnas a eisiúint don duine
sin i leith an áitribh.

(3) Ar láncheadúnas a eisiúint faoi fho-alt (2) i leith aon áitribh,
múchfar a cheadúnas srianta.

(4) Is iad na coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-alt (2) ná go
ndéanfaidh an duine dá dtagraítear san fho-alt sin—

(a) £2,500 a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim,

(b) a shuíomh chun a sástachta—

(i) gur shealbhaigh sé nó sí an ceadúnas srianta ar feadh
iomlán na tréimhse 5 bliana díreach roimh thosach
feidhme an ailt seo, nó

(ii) murar shealbhaigh—

(I) gur tháinig sé nó sí in oidhreacht an áitribh,

(II) gur thug gaol an t-áitreabh dó nó di,

(III) gur thionónta de chuid an áitribh é nó í, nó

(IV) gur cheannaigh sé nó sí an t-áitreabh mar
ghnóthas leantach,

laistigh den tréimhse sin,
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(c) a ghealladh—

(i) gan an t-áitreabh a dhiúscairt mar áitreabh
ceadúnaithe,

(ii) gan an láncheadúnas a aistriú, ná

(iii) gan toiliú é a mhúchadh,

ar luaíocht laistigh den tréimhse 5 bliana tar éis dháta
chéadeisiúna an láncheadúnais.

(5) Maidir leis an tsuim is iníoctha faoi fho-alt (4)(a), is suim í i
dteannta, agus ní suim in ionad, aon suime is iníoctha ar an
gceadúnas faoi alt 43 d’Acht 1910.

(6) Sa chlár a choimeádann cléirigh cúirte dúiche de cheadúnais i
leith áitreabh atá laistigh dá gceantar cúirte, déanfar ráiteas a
thaifeadadh, i ndáil le haon cheadúnas arna eisiúint faoin alt seo i
leith aon áitribh den sórt sin, á rá, faoi réir fho-alt (7), nach
ceadmhach an t-áitreabh a dhiúscairt, ná an láncheadúnas a aistriú,
ná toiliú a thabhairt é a mhúchadh, ar luaíocht laistigh den tréimhse
5 bliana tar éis dháta chéadeisiúna an láncheadúnais.

(7) D’ainneoin mhír (c) d’fho-alt (4), féadfaidh an Chúirt Dúiche
comhlíonadh an ghealltanais a luaitear sa mhír sin a tharscaoileadh
nó a mhodhnú más rud é go mba thrúig chruatain don cheadúnaí
a chomhlíonadh.

20.—(1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le háitreabh a
céadcheadúnaíodh faoi alt 2(2) d’Acht 1902 an 4 Iúil, 1960, nó
roimhe.

(2) Más rud é, i leith áitribh a bhfuil feidhm ag an alt seo maidir
leis—

(a) nach ndearnadh aon ordú faoi alt 19 (beáranna poiblí in
óstáin i gcásanna áirithe) d’Acht 1960,

(b) gur deimhin leis an gCúirt Dúiche, ar iarratas chuici ó
dhuine ar shealbhóir ceadúnais i leith an áitribh é nó í nó
a réamhtheachtaí i dteideal go ndearna an duine nó a
réamhtheachtaí i dteideal, aon tráth laistigh den tréimhse
5 bliana díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, gnó
a sheoladh san áitreabh amhail is dá mba óstán an
t-áitreabh, agus

(c) go ndearbhaíonn an Chúirt le hordú gur deimhin léi
amhlaidh,

measfar air sin, chun críocha uile na nAchtanna, maidir leis an
gceadúnas, gur ceadúnas é a ndearnadh ordú ina leith faoin alt sin
19, agus déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an ceadúnas a
athnuachan dá réir sin.

(3) Más rud é—

(a) gur deimhin leis an gCúirt Dúiche, ar iarratas chuici ó
dhuine ar shealbhóir ceadúnais (seachas láncheadúnas) é
nó í nó a réamhtheachtaí i dteideal i leith áitribh lena

19

Ceadúnais áirithe
eile a uasghrádú.



[Uimh. 17.] An tAcht Deochanna Meisciúla, [2000.]
2000.

Cd.4 A.20

Ceadúnais a aistriú.

Áitreabh a
thuairisciú trí
thagairt do léarscáil.

20

mbaineann an t-alt seo, aon tráth laistigh den tréimhse 5
bliana díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, go
ndearna an duine nó a réamhtheachtaí i dteideal gnó a
sheoladh san áitreabh an tráth sin amhail is dá mba
láncheadúnas an ceadúnas, agus

(b) go ndearbhaíonn an Chúirt le hordú gur deimhin léi
amhlaidh,

measfar air sin, chun críocha uile na nAchtanna, gur láncheadúnas
an ceadúnas agus déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an ceadúnas a
athnuachan dá réir, faoi réir na gcoinníollacha atá leagtha amach i
bhfo-alt (4).

(4) Is iad na coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-alt (3) ná go
ndéanfaidh an duine dá dtagraítear san fho-alt sin—

(a) £2,500 a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim,

(b) a ghealladh—

(i) gan an t-áitreabh a dhiúscairt mar áitreabh
ceadúnaithe,

(ii) gan an láncheadúnas a aistriú, ná

(iii) toiliú é a mhúchadh,

ar luaíocht laistigh den tréimhse 5 bliana tar éis dháta chéadeisiúna
an cheadúnais mar láncheadúnas.

(5) Maidir leis an tsuim is iníoctha faoi fho-alt (4)(a), is suim í i
dteannta, agus ní suim in ionad, aon suime is iníoctha ar an
gceadúnas faoi alt 43 d’Acht 1910.

(6) Sa chlár a choimeádann cléirigh cúirte dúiche de cheadúnais i
leith áitreabh atá suite laistigh dá gceantar cúirte, déanfar ráiteas a
thaifeadadh, i ndáil le haon cheadúnas arna eisiúint faoin alt seo i
leith aon áitribh den sórt sin, á rá, faoi réir fho-alt (7), nach
ceadmhach an t-áitreabh a dhiúscairt, ná an láncheadúnas a aistriú,
ná toiliú a thabhairt é a mhúchadh, ar luaíocht laistigh den tréimhse
5 bliana tar éis dháta chéadeisiúna an cheadúnais mar láncheadúnas.

(7) D’ainneoin mhír (b) d’fho-alt (4), féadfaidh an Chúirt Dúiche
comhlíonadh an ghealltanais a luaitear sa mhír sin a tharscaoileadh
nó a mhodhnú más rud é go mba thrúig chruatain don cheadúnaí
an comhlíonadh.

21.—Diúltófar d’iarratas faoi alt 1 den Public Houses (Ireland)
Act, 1855, ar aistriú ceadúnais mura suífear chun sástacht na Cúirte
Dúiche gur duine oiriúnach an t-iarratasóir agus, chun na críche sin,
pléifear leis an iarratas amhail is gur iarratas é ar dheonú deimhnithe
lena dtabharfar teideal don iarratasóir ceadúnas a fháil.

22.—Féadfar tuairisc a thabhairt ar áitreabh i ndearbhú nó i
ndeimhniú faoi aon cheann de na hailt roimhe seo den Chuid seo
den Acht seo trí thagairt do léarscáil a bheidh ag gabháil leis.
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23.—(1) San alt seo, ciallaíonn ‘‘ócáid údaraithe’’—

(a) aonach nó seó trádála, lena n-áirítear seó faisin,

(b) taispeántas, lena n-áirítear taispeántas ainmhithe nó
beostoic,

(c) ceolchoirm,

(d) craoladh teilifíse ar ráschruinniú capall nó cúnna atá á chur
ar bun go comhuaineach in áit eile,

(e) i ndáil le ráschúrsa, ócáid eachaíochta seachas rás capall, nó

(f) ceant nó díol,

a bheidh ar siúl thar thréimhse nach faide ná 7 lá as a chéile agus
a údarófar le hordú arna dhéanamh ag an gCúirt Dúiche faoi fho-
alt (3).

(2) D’ainneoin aon ní atá sna hAchtanna nó san Acht seo,
oibreoidh ceadúnas faoi na hAchtanna chun deoch mheisciúil a dhíol
ag ráschúrsa údaraithe nó rásrian con lena hól ag an ráschúrsa nó
ag an rásrian con, le linn don cheadúnas a bheith i bhfeidhm, chun
a údarú—

(a) deoch mheisciúil a dhíol agus a ól,

(b) áitreabh a choinneáil ar oscailt don díol sin, agus

(c) an t-ól sin a cheadú,

tráth ócáide údaraithe ag an ráschúrsa nó an rásrian le linn na
tréimhse—

(i) dar tosach an tráth a thugtar cead isteach don phobal chuig
an ócáid údaraithe (ach nach tráth roimh 10.30 a.m.),
agus

(ii) dar críoch tríocha nóiméad tar éis dheireadh na hócáide
údaraithe nó, de réir mar a bheidh, 30 nóiméad tar éis
dheireadh na n-imeachtaí gach lá a bheidh sé ar siúl,

ach ní le linn aon tréimhse eile.

(3) Féadfaidh an Chúirt Dúiche, ar iarratas chuici ó shealbhóir an
cheadúnais lena mbaineann agus tar éis éisteacht a thabhairt don
oifigeach i bhfeighil an Gharda Síochána don limistéar ceadúnúcháin
ina bhfuil an ráschúrsa nó an rásrian lena mbaineann suite, ordú (dá
ngairtear ‘‘ordú ócáide údaraithe’’ san alt seo) a dheonú chun ócáid
údaraithe a sheoladh ag an ráschúrsa nó an rásrian lena mbaineann.

(4) Ní ceadmhach níos mó ná 15 ordú ócáide údaraithe a dheonú
in aon tréimhse 12 mhí.

(5) Ní dheonófar ordú ócáide údaraithe mura rud é go mbeidh
sealbhóir an cheadúnais, ceithre lá oibre ar a laghad roimh iarratas
a dhéanamh ar an ordú, tar éis fógra go bhfuil ar intinn aige nó aici
iarratas a dhéanamh amhlaidh a sheirbheáil ar an oifigeach i

21

Ceadúnú ócáidí
údaraithe ag
ráschúrsaí agus
rásrianta con



[Uimh. 17.] An tAcht Deochanna Meisciúla, [2000.]
2000.

Cd.5 A.23

Leasú breise ar
Acht 1962.

Fíneálacha a
mhéadú.

Beoir a dhíol i
mbialanna.

22

bhfeighil dá dtagraítear i bhfo-alt (3) ar fógra é ina n-inseoidh sé nó
sí a ainm nó a hainm agus a sheoladh nó a seoladh agus an áit, an
ócáid údaraithe agus an tréimhse dá bhfuil an t-ordú á lorg.

(6) Is breitheamh den Chúirt Dúiche a bheidh sannta de thuras
na huaire don dúiche cúirte dúiche ina bhfuil an ráschúrsa nó an
rásrian lena mbaineann suite a fhéadfaidh dlínse na Cúirte Dúiche a
fheidhmiú faoin alt seo.

24.—Leasaítear Acht 1962 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh alt 18:

‘‘Comhalta den 18A.—(1) Más rud é gurb é tuairim comhalta
Gharda Síochána

den Gharda Síochána go bhfuil forais réasúnachado dhéanamh
cuardaigh ar rásrian ann chun a cheapadh, nó más rud é go ndearnadh
con. gearán chuig comhalta den sórt sin á rá, nach

bhfuil sealbhóir ceadúnais a deonaíodh faoi alt 18
den Acht sin ag comhlíonadh fhorálacha an ailt
sin, féadfaidh an comhalta, gan bharántas, dul
isteach sa rásrian con lena mbaineann agus
cuardach a dhéanamh air agus ainmneacha agus
seoltaí aon daoine a gheofar ann a iarraidh agus
a thógáil i ndáil leis an neamhchomhlíonadh.

(2) Ní dhéanfaidh duine—

(a) diúltú a ainm ná a sheoladh nó a hainm
ná a seoladh a thabhairt, ná

(b) ainm nó seoladh bréagach a thabhairt,

nuair a iarrfar amhlaidh air nó uirthi faoi fho-alt
(1).

(3) Ní dhéanfaidh duine, é féin nó í féin, nó trí
aon duine a bheidh fostaithe aige nó aici nó a
bheidh ag gníomhú faoina threoir nó faoina treoir
nó le toiliú uaidh nó uaithi, diúltú nó
mainneachtain aon chomhalta den Gharda
Síochána a ligean isteach a bheidh, i bhfeidhmiú
a dhualgais nó a dualgais, ag éileamh dul isteach i
rásrian (nó in aon chuid de) de bhun an ailt seo.’’.

25.—Déantar leis seo gach foráil a luaitear i gcolún (2) den
Sceideal a ghabhann leis an Acht seo d’achtachán a luaitear i gcolún
(1) den Sceideal os coinne lua na forála sin a leasú de réir mar a
shonraítear i gcolún (3) den Sceideal sin os coinne lua na forála sin.

26.—(1) Aon duine (dá ngairtear ‘‘ceadúnaí’’ san alt seo) ar
sealbhóir ar-cheadúnais miondíoltóra fíona (de réir bhrí Acht 1910)
atá ag gabháil le bialann é nó í, féadfaidh sé nó sí, faoi réir na
gcoinníollacha a shonraítear i bhfo-alt (2), beoir a thairiscint chun
díola lena hól san áitreabh.

(2) Is iad na coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

(a) go n-ólfar an bheoir an tráth céanna a ithfear béile, agus le
béile, agus go n-íocfar aisti an tráth céanna a íocfar as
an mbéile,
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(3) Aon cheadúnaí a thairgfidh beoir lena díol de shárú ar
choinníoll a shonraítear i bhfo-alt (2) tá sé nó sí ciontach i gcion agus,
ar é nó í a chiontú go hachomair, dlífear fíneáil a chur air nó uirthi
nach mó ná—

(a) £1,000, don chéad chion den sórt sin, nó

(b) £1,500, don dara cion, nó d’aon chion den sórt sin dá éis sin.

(4) San alt seo, ciallaíonn ‘‘bialann’’ aon áitreabh ar deonaíodh
deimhniú tighe bhídh ina leith faoi fho-alt (1A) (a cuireadh isteach
le halt 8 d’Acht 1943) d’alt 12 d’Acht 1927.

27.—Leasaítear Acht 1988—

(a) in alt 6 (léiriú)—

(i) trí—

‘‘(i) ‘ciallaíonn ‘an Bord’ Bord Fáilte Éireann;

(ii) tá le ‘Deimhniú ó Bhord Fáilte’ an bhrí a
shanntar dó le halt 8(2) den Acht seo;’’,

a scriosadh,

agus

(ii) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar ‘‘láthair feithimh’’:

‘‘ciallaíonn ‘láthair feithimh’ láthair a choimeádtar ar
leithligh i mbialann ar mhaithe le daoine le linn
dóibh feitheamh chun béile a chaitheamh sa láthair
itheacháin agus ar mhaithe leo sin amháin;’’,

(b) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 8 (iarratas ar
cheadúnas bialainne speisialta):

‘‘8.—(1) I gcás go ndéanfaidh duine iarratas chun na
Cúirte Cuarda ar cheadúnas bialainne speisialta i leith
bialainne arb é nó í an t-úinéir agus an t-áititheoir uirthi,
tar éis dó nó di fógra a thabhairt go cuí go mbeartaíonn
sé nó sí déanamh amhlaidh, cuirfidh an Chúirt faoi deara
deimhniú a thabhairt don iarratasóir lena dtabharfar
teideal dó nó di ceadúnas bialainne speisialta a fháil i
leith na bialainne, ar an táille a shonraítear in alt 9 den
Acht seo a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim, mura rud é
go ndéanfaidh an Chúirt, de dhroim agóide faoi alt 4 den
Licensing (Ireland) Act, 1833, toirmeasc a chur faoin alt
sin ar eisiúint an cheadúnais ar fhorais charachtar, mhí-
iompar nó neamhoiriúnacht an iarratasóra nó ar fhorais
neamhoiriúnacht nó neamháisiúlacht an áitribh.

(2) Féadfaidh an Chúirt, le linn di iarratas ar
cheadúnas bialainne speisialta a bhreithniú faoin alt seo,
féachaint d’aon treoirlínte nó caighdeáin i ndáil le
bialanna a fhoilseoidh an tAire Turasóireachta, Spóirt
agus Áineasa.’’,

23
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agus

(c) trí ailt 11 (cumhacht Bhord Fáilte bialanna a iniúchadh), 12
(rialacháin i leith caighdeán bialainne), 13 (deimhniú ó
Bhord Fáilte a chealú) agus fo-ailt (2), (4) agus (6) d’alt
17 (deimhniú ó Bhord Fáilte a bheith ar taispeáint) a
scriosadh.

28.—Leasaítear alt 4 (athnuachan a dheonú ar cheadúnais le
haghaidh deochanna meisciúla gan deimhnithe cúirte) d’Acht na
gCúirteanna (Uimh. 2), 1986—

(a) sa mhíniú ar ‘‘ceadúnas’’ i bhfo-alt (1), arna leasú le halt 50
d’Acht 1988, trí ‘‘nó eischeadúnas miondíoltóra fíona
arna dheonú faoi alt 49 d’Acht 1910’’ a chur isteach i
ndiaidh ‘‘1860’’, agus

(b) trí fho-alt (9A) (ceadúnais bialainne speisialta), arna chur
isteach le halt 18 d’Acht 1988, agus fo-alt (10) (dearbhú
reachtúil a thabhairt ar aird ar an deimhniú a
athnuachan) a scriosadh.

29.—(1) Ní chuirfidh club cláraithe aon dálas ar bun ina
áitreabh—

(a) mura rud é maidir leis an dálas—

(i) go bhfuil sé chun leasa an chlub san iomlán,

(ii) go mbaineann sé le cuspóirí an chlub, agus

(iii) go bhfuil sé á eagrú ag an gclub,

agus

(b) mura rud é nach bhfuil i láthair aige ach comhaltaí an chlub
agus a gcuid aíonna.

(2) Níl feidhm ag fo-alt (1)—

(a) maidir le haon dálas i a bhfuil na fáltais iomlána a ghabhann
leis, tar éis caiteachais an dálais a asbhaint, á dtabhairt
suas do chuspóirí pobail, carthanúla nó dea-mhéiniúla, ná

(b) maidir le haon dálas atá á eagrú ag club cláraithe do
chomhalta (nó do chomhalta dá theaghlach nó dá
teaghlach), agus nach bhfuil i láthair aige ach an comhalta
agus a aíonna nó a haíonna.

(3) I gcás go ndéantar sárú ar fho-alt (1), tá—

(a) an club cláraithe, agus

(b) gach duine atá taifeadta i gclár na gclubanna mar oifigeach
den chlub nó mar bhall de choiste bainistíochta nó de
chomhlacht rialaithe an chlub tráth an tsáraithe,

ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó—

(i) i gcás an chéad chiona, ná £300, nó

(ii) i gcás an dara cion nó cion dá éis sin, ná £500,

a chur air nó uirthi.
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Cd.5 A.29(4) In aon imeachtaí in aghaidh duine mar gheall ar chion faoin
alt seo, is cosaint é don duine a chruthú gur ghlac sé nó sí gach
dícheall ba ghá chun déanamh an chiona a sheachaint.

30.—(1) I gcás go bhfuil comhaltaí de ghasra ag tabhairt cuairte ar
chlub cláraithe—

(a) chun páirt a ghlacadh in aon chaitheamh aimsire, spórt,
cluiche nó siamsa ann, nó

(b) chun aon ghníomhaíocht den sórt sin a eagrú nó páirt a
ghlacadh ina heagrú nó sna socruithe di,

féadfar deoch mheisciúil a sholáthar dóibh ar iarratas ó oifigeach den
chlub cláraithe agus i láthair an oifigigh sin tráth na cuairte.

(2) Déanfaidh oifigeach den chlub cláraithe a mbeidh an chuairt
á tabhairt air ainm an ghasra lena mbaineann, agus líon na ndaoine
ann, a thaifeadadh sa leabhar a cheanglaítear, le mír (g) d’alt 4
d’Acht 1904, a choimeád.

(3) Beidh éifeacht leis an alt seo d’ainneoin aon ní sa mhír sin
(g) nó d’ainneoin aon rialach a gceanglaítear ar chlub cláraithe í a
dhéanamh fúithi.

(4) San alt seo, ciallaíonn ‘‘gasra’’ club (cibé acu cláraithe nó
neamhchláraithe), cumann nó eagraíocht.

31.—Leasaítear leis seo alt 45 (srian le dálais i gclubanna cláraithe
a fhógairt) d’Acht 1988 i bhfo-alt (2)—

(a) trí ‘‘comhaltaí, nó’’ a chur in ionad ‘‘comhaltaí.’’ i mír (c),
agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh na míre sin:

‘‘(d) maidir le haon fhógrán a mhéid a bhaineann sé
le dálas nach ndéanfar deoch mheisciúil a
dháileadh aige nó le dálas lena mbaineann alt
29(2)(a) den Acht Deochanna Meisciúla,
2000.’’.

32.—Aisghairtear alt 47 d’Acht 1988 (deochanna meisciúla a dhíol
in ollmhargaí, etc.).

33.—Aisghairtear alt 8 (cosc ar dhíol ar cáirde) d’Acht 1924.

34.—(a) Leasaítear alt 10 den Licensing (Ireland) Act, 1833, trí na
focail ‘‘and such licensed person shall pay or cause to
be paid to such clerk of the peace the sum of two
shillings and sixpence;’’ a scriosadh.

(b) Leasaítear alt 16 den Revenue Act, 1898, trí ‘‘and fee’’
agus ‘‘and paid’’ a scriosadh i bhfo-alt (1), cibé áit a
bhfuil siad.
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Gasraí a bheidh ag
tabhairt cuairte ar
chlubanna cláraithe.

Leasú ar alt 45
(srian le dálais i
gclubanna cláraithe
a fhógairt) d’Acht
1988.

Aisghairm alt 47
d’Acht 1988.

Díolacháin ar
cairde.

Leasú ar an
Licensing (Ireland)
Act, 1833, agus ar
an Revenue Act,
1898.
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Leasú ar an
Licensing Act
(Ireland), 1874.

Srianta ar dheonú
eischeadúnas
miondíoltóra fíona
a dhíchur.

Srian ar dheonú
eischeadúnais
miondíoltóra
beorach a dhíchur.

Doiciméid a bheidh
i dteannta iarratas
áirithe.

Srian le deonú
ceadúnas ag na
Coimisinéirí
Ioncaim.
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35.—Leasaítear alt 37 den Licensing Act (Ireland), 1874, trí ‘‘, or,
if granted, has been annulled or has not been in force during the
preceding six months’’ a scriosadh sa mhíniú ar ‘‘ ‘New license,’ ‘new
excise license,’ agus ‘new wholesale beer dealer’s license,’ ’’.

36.—Aisghairtear alt 61 d’Acht 1927 agus alt 28(1) d’Acht 1962.

37.—Leasaítear alt 2 den Beer Licences Regulation (Ireland) Act,
1877, trí ‘‘; nor unless upon the production of a certificate that such
rated premises, wherever situate, have been in the exclusive
operation of such person for a period of three months at the least
immediately preceding the date of such certificate’’ a scriosadh.

38.—D’ainneoin aon ní atá sna hAchtanna nó san Acht seo,
diúltóidh na Coimisinéirí Ioncaim iarratas ar cheadúnas, ar
athnuachan ceadúnais nó ar aistriú ceadúnais a dheonú—

(a) ar iarratas é ó chuideachta dliteanais theoranta nó thar a
ceann, mura rud é go mbeidh deimhniú ar chorprú na
cuideachta ag gabháil leis an iarratas, arna dheimhniú ag
cláraitheoir na gcuideachtaí faoi alt 370(1)(b) d’Acht na
gCuideachtaí, 1963, agus arna dhátú tráth nach luaithe ná
ceithre sheachtain roimh dháta an iarratais, nó

(b) ó dhuine nó thar ceann duine atá ag seoladh gnó faoi ainm
nach ainm úinéir tairbhiúil an ghnó, mura rud é mbeidh
ag gabháil leis an iarratas cóip de dheimhniú
cláraitheachta faoin Acht um Chlárú Ainmneacha Gnó,
1963, arna dheimhniú de réir alt 16(1)(b) den Acht sin.

39.—I gcás go bhfaighidh aon duine deimhniú ón gCúirt Dúiche
nó ón gCúirt Chuarda lena dtugtar teideal do dhuine ar cheadúnas,
ní dheonóidh na Coimisinéirí Ioncaim an deimhniú mura rud é go
dtíolacfar an deimhniú dóibh laistigh de 12 mhí ón dáta a eisíodh é.
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AN SCEIDEAL

Fíneálacha a Mhéadú

Achtachán Foráil Leasú
(1) (2) (3)

An tAcht Deocha Alt 2 (tráthanna coiscthe), £800’’ a chur in ionad
Meisciúla, 1927 arna ionadú le halt 25 ‘‘£400’’ agus ‘‘£1,200’’ a

d’Acht 1988 chur in ionad ‘‘£800’’ i
bhfo-alt (2)

An tAcht Deocha Alt 17 (daoine in áitreabh £50’’ a chur in ionad ‘‘£25’’
Meisciúla, 1927 ceadúnaithe i dtráthanna agus ‘‘£100’’ a chur in

coiscthe), arna ionadú le ionad ‘‘£50’’ i bhfo-ailt (1)
halt 12 d’Acht 1960 agus agus (3)
arna leasú le halt 51 d’Acht
1988

An tAcht Alt 29 (ceadú do dhaoine £600’’ a chur in ionad
Deochanna bheith in áitreabh ‘‘£300’’ agus ‘‘£1,200’’ a
Meisciúla, 1962 ceadúnaithe le linn chur in ionad ‘‘£600’’

tráthanna toirmiscthe), arna
leasú le halt 51 d’Acht 1988

An tAcht Alt 31 (deoch mheisciúil a £1,000’’ a chur in ionad
Deochanna dhíol le daoine faoi bhun ‘‘£300’’ agus ‘‘£1,500’’ a
Meisciúla, 1988 aoise) chur in ionad ‘‘£500’’ i

bhfo-alt (3)

An tAcht Alt 32 (deoch mheisciúil a £1,000’’ a chur in ionad
Deochanna chur ar fáil do dhaoine faoi ‘‘£300’’ agus ‘‘£1,500’’ a
Meisciúla, 1988 bhun aoise) chur in ionad ‘‘£500’’ i

bhfo-alt (2)

An tAcht Alt 35 (srian le daoine faoi £300’’ a chur in ionad
Deochanna bhun aoise a bheith in ‘‘£100’’ agus ‘‘£500’’ a
Meisciúla, 1988 áitreabh ceadúnaithe i rith chur in ionad ‘‘£250’’ i

tráthanna fadaithe) bhfo-alt (4)

An tAcht Alt 36 (srian le daoine faoi £300’’ a chur in ionad
Deochanna bhun aoise a bheith in ‘‘£100’’ agus ‘‘£500’’ a
Meisciúla, 1988 áitreabh a úsáidtear chun chur in ionad ‘‘£250’’ i

deoch mheisciúil a dhíol bhfo-alt (4)
lena hól in áit nach san
áitreabh)

27

Alt 25.


