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RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt
1. Gearrtheideal, comhlua, forléiriú agus tosach feidhme.

2. Léiriú.

3. Aisghairm.

CUID 2

Iompar in Áitreabh Ceadúnaithe

4. Daoine óltacha.

5. Neamhcheadúnaithe do sholáthar deoch mheisciúil do
dhaoine óltacha.

6. Cionta ag daoine óltacha.

7. Dualgas ar cheadúnaí ord a choimeád.

8. Iompar mí-ordúil.

9. Dúnadh sealadach áitribh.

CUID 3

Leasuithe Eile ar Achtanna Deochanna Meisciúla

10. Leasú ar thráthanna toirmiscthe ar an Déardaoin.

11. Orduithe díolúine speisialta.

12. Toirmeasc ar shiamsaíocht le linn am óil siar.

13. Deoch mheisciúil a sholáthar do dhaoine faoi bhun 18
mbliana d’aois.

14. Srianta le daoine faoi bhun 18 mbliana d’aois a bheith i
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15. Daoine idir 18 mbliana agus 21 bhliain d’aois do thabhairt
fianaise aoise ar aird.

16. Tuilleadh leasuithe ar Acht 1988.

17. Deoch mheisciúil a ól gar d’áitreabh ceadúnaithe nó in
eischeadúnas.

18. Comhalta den Gharda Síochána do dhul isteach in áitreabh
ceadúnaithe, d’iniúchadh áitreabh ceadúnaithe, etc.

CUID 4

Ilghnéitheach

19. Dlínse na Cúirte Dúiche i gcásanna iompair thoirmiscthe in
áitreabh ceadúnaithe.

20. Toirmeasc ar dheoch mheisciúil a sholáthar ar phraghas
laghdaithe.

21. Ceadúnais d’airéiní náisiúnta spóirt.

22. Rialacháin.

23. Feidhm an Achta seo maidir le clubanna cláraithe.

24. Feidhmiú dlínse.

25. Leasú ar alt 15 den Acht um Stádas Comhionann, 2000.
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ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA
CEADÚNÚCHÁIN, 1833 GO 2003, ACHTANNA CLÁRÚ
NA gCLUBANNA, 1904 GO 2003 AGUS AN ACHTA UM
STÁDAS COMHIONANN, 2000 AGUS DO DHÉANAMH
SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[14 Iúil 2003]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht Deochanna Meisciúla, 2003 a ghairm
den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Ceadúnúcháin, 1833 go 2003 a ghairm
de na hAchtanna agus den Acht seo le chéile, a mhéid a leasaítear
agus a leathnaítear na hAchtanna leis, agus forléireofar le chéile iad
mar aon ní amháin.

(3) Féadfar Achtanna Clárú na gClubanna, 1904 go 2003 a ghairm
d’Achtanna Clárú na gClubanna, 1904 go 2003 agus den Acht seo le
chéile, a mhéid a leasaítear agus a leathnaítear na hAchtanna sin leis,
agus forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.

(4) Féadfar na hAchtanna um Stádas Comhionann, 2000 agus
2003 a ghairm den Acht um Stádas Comhionann, 2000 agus d’alt 25
le chéile agus forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.

(5) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
shocróidh an tAire le hordú, i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche
nó forála áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla a shocrú amhlaidh
chun críoch éagsúil agus le haghaidh forálacha éagsúla.

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

ciallaíonn “Acht 1924” an tAcht Deocha Meisciúla (Generálta),
1924;

ciallaíonn “Acht 1927” an tAcht Deocha Meisciúla, 1927;
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ciallaíonn “Acht 1962” an tAcht Deochanna Meisciúla, 1962;

ciallaíonn “Acht 1988” an tAcht Deochanna Meisciúla, 1988;

ciallaíonn “Acht 2000” an tAcht Deochanna Meisciúla, 2000;

ciallaíonn “Achtanna” na hAchtanna Ceadúnúcháin, 1833 go 2003;

ciallaíonn “beár” aon bheár oscailte nó aon chuid d’áitreabh
ceadúnaithe a úsáidtear go heisiach nó go formhór chun deochanna
meisciúla a dhíol agus a ól ann agus folaíonn sé aon chuntar nó
bacainn thar a ndéantar, nó thar a bhféadtar, deochanna a dháileadh
ar an bpobal;

ciallaíonn “iompar mí-ordúil” aon iompraíocht mhíréasúnach ag
duine in áitreabh ceadúnaithe ar dóigh di, ag féachaint do na
himthosca go léir, díobháil a dhéanamh d’aon duine eile, nó eagla
nó anó a chur ar aon duine eile san áitreabh agus folaíonn sé na
nithe seo a leanas, ach níl sé teoranta dóibh—

(a) iompraíocht fhoréigneach, bhagrach, mhaslach,
achrannach nó tharcaisneach,

(b) iompar lena ndéantar damáiste do mhaoin,

(c) iompar ar cion é faoi Achtanna na nArm Tine, 1925 go
2000 nó faoin Acht um Chionta Neamh-Mharfacha in
aghaidh an Duine, 1997,

(d) iompar is sárú ar an dualgas (arna fhorchur le halt 18(3)
den Acht Seirbhísí Dóiteáin, 1981) a áirithiú, a mhéid is
féidir sin le réasún, nach gcuirfear aon duine in áitreabh
i mbaol ó dhóiteán mar gheall ar aon ghníomh nó aon
neamhghníomh,

(e) iompar ar dóigh gur priacal é do shláinte, do
shábháilteacht nó do leas aon duine;

ciallaíonn “duine óltach” duine atá chomh mór sin ar meisce gur
réasúnach ábhar imní a bheith ann go gcuirfeadh an duine é féin nó
í féin nó aon duine eile i mbaol, agus tá “ólta” agus “óltacht” le
forléiriú dá réir sin;

folaíonn “caomhnóir” duine atá ag gníomhú de mheon macánta in
ionad tuismitheora;

ciallaíonn “ceadúnas” ceadúnas chun deochanna meisciúla 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 “áitreabh ceadúnaithe” áitreabh a bhfuil ceadúnas i
bhfeidhm ina leith agus, i ndáil le ceadúnaí, ciallaíonn sé áitreabh
ceadúnaithe an cheadúnaí;

ciallaíonn “ceadúnaí” sealbhóir ceadúnais;

ciallaíonn “Aire” an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus
Athchóirithe Dlí.

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

(a) aon tagairt do Chuid nó d’alt, is tagairt í do Chuid nó d’alt
den Acht seo,
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(b) aon tagairt d’fho-alt, is tagairt í d’fho-alt den alt ina bhfuil
an tagairt, agus

(c) aon tagairtí d’aon achtachán, is tagairtí iad don achtachán
sin arna leasú le haon achtachán dá éis sin, lena n-áirítear
an tAcht seo.

3.—Aisghairtear na hachtacháin seo a leanas:

(a) ailt 31 agus 42 den Refreshment Houses (Ireland) Act 1860;

(b) ailt 13 agus 18 den Licensing Act 1872;

(c) alt 13 den Acht Deocha Meisciúla (Generálta), 1924;

(d) fo-alt (2), arna chur isteach le halt 5(2) d’Acht 2000, d’alt
4 den Acht um Hallaí Rinnce Puiblí, 1935;

(e) alt 17 d’Acht 2000.

CUID 2

Iompar in Áitreabh Ceadúnaithe

4.—(1) Ní dhéanfaidh ceadúnaí, san áitreabh ceadúnaithe—

(a) deoch mheisciúil a sholáthar, ná a cheadú d’aon duine
deoch mheisciúil a sholáthar—

(i) do dhuine óltach, nó

(ii) d’aon duine lena hól ag duine óltach;

(b) a cheadú do dhuine óltach deoch mheisciúil a ól;

(c) óltacht a cheadú sa bheár; ná

(d) aon duine óltach a ligean isteach sa bheár.

(2) Aon cheadúnaí a sháraíonn fo-alt (1), beidh sé nó sí ciontach
i gcion faoin alt seo agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil nach mó ná—

(a) €1,500, i leith an chéad chiona, nó

(b) €2,000, i leith an dara cion nó aon chiona dá éis sin,

a chur air nó uirthi.

(3) Maidir le haon duine a bheidh ólta ar áitreabh ceadúnaithe a
fhágáil, toimhdeofar, go dtí go gcruthófar a mhalairt, go raibh sé nó
sí ólta agus é nó í san áitreabh sin.

(4) In ionchúiseamh mar gheall ar chion faoi fho-alt (1)(c), is
cosaint é a chruthú go ndearna an ceadúnaí bearta réasúnacha chun
an óltacht lena mbaineann a chosc.
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5.—(1) Ní dhéanfaidh duine (nach ceadúnaí)—

(a) deoch mheisciúil a cheannach lena soláthar do dhuine
óltach in áitreabh ceadúnaithe ná lena hól ag duine óltach
in áitreabh ceadúnaithe, ná

(b) deoch mheisciúil a sholáthar do dhuine óltach in aon
áitreabh den sórt sin.

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

(a) €1,500, i leith an chéad chiona, nó

(b) €2,000, i leith an dara cion nó aon chiona dá éis sin,

a chur air nó uirthi

6.—(1) Imeoidh duine óltach as áitreabh ceadúnaithe ar an
gceadúnaí nó ar chomhalta den Gharda Síochána a iarraidh air nó
uirthi déanamh amhlaidh.

(2) Ní fhéachfaidh duine óltach le dul isteach i mbeár áitribh
cheadúnaithe.

(3) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1) nó (2), beidh sé nó sí ciontach
i gcion faoin alt seo agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil nach mó ná—

(a) €300, i leith an chéad chiona, nó

(a) €500, i leith an dara cion nó aon chiona dá éis sin,

a chur air nó uirthi.

(4) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána aon duine a
ghabháil gan bharántas ar duine é nó í a bhfuil cion faoin alt seo á
dhéanamh aige nó aici, nó a bhfuil drochamhras ag an gcomhalta ina
leith, agus cúis réasúnach aige nó aici, go bhfuil an duine ciontach i
gcion den sórt sin.

7.—(1) Ní cheadóidh ceadúnaí iompar mí-ordúil a tharlú san
áitreabh ceadúnaithe.

(2) Aon cheadúnaí a sháraíonn fo-alt (1), beidh sé nó sí ciontach
i gcion faoin alt seo agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil nach mó ná—

(a) €1,500, i leith an chéad chiona, nó

(b) €2,000, i leith an dara cion nó aon chiona dá éis sin,

a chur air nó uirthi.

8.—(1) Ní ghabhfaidh duine d’iompar mí-ordúil in áitreabh
ceadúnaithe.

(2) Aon duine a ghabhfaidh d’iompar mí-ordúil den sórt sin—
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(a) imeoidh sé nó sí as an áitreabh ceadúnaithe lena
mbaineann ar an gceadúnaí nó ar chomhalta den Gharda
Síochána a iarraidh air nó uirthi déanamh amhlaidh, agus

(b) ní rachaidh sé nó sí isteach i mbeár an áitribh
cheadúnaithe arís laistigh de thréimhse 24 huaire an
chloig tar éis dó nó di gníomhú amhlaidh.

(3) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1) nó (2), beidh sé nó sí ciontach
i gcion faoin alt seo agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil nach mó ná—

(a) €300, i leith an chéad chiona, nó

(b) €500, i leith an dara cion nó aon chiona dá éis sin,

a chur air nó uirthi.

(4) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána aon duine a
ghabháil gan bharántas ar duine é nó í a bhfuil cion faoin alt seo á
dhéanamh aige nó aici, nó a bhfuil drochamhras ag an gcomhalta ina
leith, agus cúis réasúnach aige nó aici, go bhfuil an duine ciontach i
gcion den sórt sin.

(5) Ní bheidh sé neamhdhleathach do cheadúnaí diúltú aon duine
a chiontófar i gcion faoin alt seo a ligean isteach san áitreabh
ceadúnaithe i gcás, ag féachaint d’oibleagáidí an cheadúnaí faoi na
hAchtanna agus faoin Acht seo, go bhféadfaí a mheas le réasún go
mbeadh priacal substaintiúil ann, dá ligfí an duine isteach, go
ngabhfadh an duine d’iompar mí-ordúil.

9.—(1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le cion faoi ailt 4, 7 agus
17 agus faoi alt 34A (arna chur isteach le halt 15) d’Acht 1988 agus
maidir le cion faoi rialacháin arna ndéanamh ag an Aire faoi alt 22.

(2) Faoi réir fho-alt (3), más rud é go ndéanfaidh an Chúirt
Dúiche ceadúnaí a chiontú i gcion lena mbaineann an t-alt seo,
déanfaidh an Chúirt, i 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 chiona dá éis sin, den sórt sin.

(3) Más rud é go ndéanfar ceadúnaí—

(a) a chiontú i níos mó na cion amháin lena mbaineann an t-
alt seo, 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
plé leis an gcás.
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(5) Tosóidh an tréimhse dúnta a shonraítear in ordú dúnta
sealadach—

(a) mura ndéantar achomharc in aghaidh an chiontaithe nó na
tréimhse dúnta lena mbaineann, 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, 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

(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 agus an Achta seo,
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 lena mbaineann an t-alt seo 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 an ceadúnaí 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) Aon cheadúnaí a sháraíonn fo-alt (8), beidh sé nó sí ciontach
i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach
mó ná—

(a) €300, i leith an chéad chiona, nó

(b) €500, i leith an dara cion nó aon chiona dá éis sin,

a chur air nó uirthi.

(10) Ní bheidh aon fhostaí atá ag obair san áitreabh lena
mbaineann ordú dúnta sealadach faoi mhíbhuntáiste ina fhostaíocht
nó ina fostaíocht mar gheall ar an ordú le linn na tréimhse dúnta
faoin ordú.

(11) Chun críocha fho-alt (10), ciallaíonn “fostaí” aon duine a
oibríonn faoi chonradh fostaíochta le fostóir, agus folaíonn sé fostaí
páirtaimseartha de réir bhrí an Achta um Chosaint Fostaithe (Obair
Pháirtaimseartha), 2001.

(12) Ní chuirfidh aon ní sna hAchtanna toirmeasc ar an gCúirt a
ordú go ndéanfar ciontú mar gheall ar chion lena mbaineann an
t-alt seo a thaifeadadh ar an gceadúnas a shealbhaíonn an duine a
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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 lena mbaineann an Chuid sin den Acht sin.

(13) Más rud é—

(a) go ndéanann an Chúirt Chuarda an ciontú mar gheall ar
chion lena mbaineann an t-alt seo 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 shonraítear san ordú dúnta
sealadach iomchuí a athrú.

CUID 3

Leasuithe Eile ar Achtanna Deochanna Meisciúla

10.—Leasaítear alt 2 (arna leasú le halt 3 d’Acht 2000) d’Acht
1927 in alt (1)(b) trí na fomhíreanna seo a leanas a chur in ionad
fhomhíreanna (vi) agus (vii):

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

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

11.—Leasaítear Acht 1927 tríd an alt seo a leanas a chur in ionad
alt 5 (orduithe saoirse speisialta), arna leasú le halt 5 d’Acht 2000:

“5.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘údarás áitiúil’ comhairle contae, comhairle cathrach
nó comhairle baile;

ciallaíonn ‘ordú díolúine speisialta’ ordú ón gCúirt Dúiche lena
ndíolmhaítear sealbhóir ar-cheadúnais ó fhorálacha an Achta
seo a bhaineann le tráthanna toirmiscthe i leith áitribh
cheadúnaithe le linn na n-uaireanta an chloig agus ar an ócáid a
shonrófar san ordú;

ciallaíonn ‘ócáid speisialta’—

(a) (i) ócáid teagmhais speisialta a eagrófar mar
shiamsaíocht do chomhaltaí comhlachais áirithe,
eagrais áirithe nó gasra áirithe eile dá
shamhail, nó

(ii) ócáid dálais phríobháidigh,

san áitreabh ar i ndáil leis a bheifear ag lorg an
ordaithe díolúine speisialta agus a ndéanfar lena linn
béile tacúil (a mbeidh a phraghas, más ann, ar
áireamh ar an bpraghas, más ann, chun dul isteach
chun an dálais) a dháileadh ar na daoine atá ag an
teagmhas,

11
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(b) ócáid rince a sheolfar i mbálseomra a bheidh
ceadúnaithe faoi na hAchtanna um Hallaí Rince
Poiblí, 1935 go 2003, agus is cuid den áitreabh ar i
ndáil leis a bheifear ag lorg an ordaithe díolúine
speisialta, nó

(c) ócáid rince a sheolfar i mbálseomra den sórt sin lá ar
lá fleáchais speisialta é, i dtuairim na Cúirte, i
gcoitinne nó sa cheantar ina bhfuil an t-áitreabh.

(2) Ní dheonófar ordú díolúine speisialta mura ndéanfaidh
an t-iarratasóir air, tráth nach déanaí ná ocht n-uaire an chloig
is daichead sula ndéanfaidh sé nó sí an t-iarratas, fógra a
sheirbheáil ar an oifigeach i bhfeighil an Gharda Síochána don
limistéar ceadúnúcháin lena mbaineann, i dtaobh é a bheith
beartaithe an t-ordú a iarraidh, ar fógra é ina leagtar amach
ainm agus seoladh an iarratasóra agus an ócáid speisialta, an t-
áitreabh agus na huaireanta an chloig a bhfuil an t-ordú á lorg
ina leith.

(3) Féadfaidh an Chúirt Dúiche ordú díolúine speisialta a
dhéanamh más cuí léi déanamh amhlaidh, tar éis éisteacht a
thabhairt don oifigeach i bhfeighil an Gharda Síochána don
limistéar ceadúnúcháin lena mbaineann agus tar éis aird a bheith
aici ar théarmaí aon rúin arna ghlacadh ag údarás áitiúil de bhun
fho-alt (7) den alt seo i ndáil leis na tráthanna a rachaidh
orduithe den sórt sin in éag.

(4) Maidir le hordú díolúine speisialta—

(a) beidh na coinníollacha seo a leanas ann:

(i) nach ndíolfar deoch mheisciúil ag an teagmhas,
ag an dálas nó ag an rince lena mbaineann an t-
ordú le linn na n-uaireanta an chloig a
shonraítear san ordú le daoine seachas na
daoine atá i láthair ag an teagmhas,

(ii) nach ligfear daoine den phobal, seachas daoine
atá i láthair amhlaidh, isteach sa chuid den
áitreabh ina bhfuil deoch mheisciúil á soláthar
nó á hól de bhun an ordaithe, agus

(iii) go seoltar an teagmhas, an dálas nó an rince de
réir na bhforálacha iomchuí den mhíniú ar ócáid
speisialta i bhfo-alt (1) den alt seo,

agus

(b) beidh cibé coinníollacha eile ann is cuí leis an gCúirt,
lena n-áirítear, de réir mar is cuí, ceanglas chun córas
teilifíse ciorcaid iata a shuiteáil.

(5) Rachaidh ordú díolúine speisialta in éag—

(a) i gcás fadú a dhéanamh air go dtí aon Luan nach lá
saoire poiblí, ar 1 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.
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(6) Ní dheonóidh an Chúirt ordú díolúine speisialta i leith
aon áitribh mura deimhin léi go seolfar an ócáid speisialta ar
mhodh nach trúig chiotaí ná núise míchuí do dhaoine a
chónaíonn sa cheantar ná nach gcruthódh priacal míchuí don
ord poiblí ann.

(7) (a) Féadfaidh údarás áitiúil rún a ghlacadh maidir leis na
tráthanna éagtha dá dtagraítear i bhfo-alt (5) den alt
seo maidir le limistéar riaracháin iomlán an údaráis
áitiúil nó cuid shonraithe de agus féadfaidh sé rún
den sórt sin a leasú nó a chealú le rún.

(b) Ní bheidh éifeacht le rún den sórt sin, mura rud é—

(i) go mbeidh fógra i scríbhinn tugtha do gach
comhalta den údarás áitiúil mí ar a laghad roimh
ré i dtaobh é a bheith beartaithe an rún a
thairiscint agus i dtaobh na dtráthanna a bheidh
le háireamh ann,

(ii) go mbeidh an fógra agus na tráthanna éagtha
foilsithe in dhá nuachtán ar a laghad a scaiptear
sa limistéar lena mbaineann an rún beartaithe,
agus

(iii) go n-iarrfar san fhógra ar pháirtithe leasmhara a
dtuairimí faoin rún beartaithe a chur faoi bhráid
an údaráis áitiúil.

(c) Sula nglacfar aon rún den sórt sin, rachaidh an
t-údarás áitiúil i gcomhairle leis an oifigeach i
bhfeighil an Gharda Síochána don limistéar
ceadúnúcháin lena mbaineann agus breithneoidh an
t-údarás áitiúil aon tuairimí a chuirfidh an t-oifigeach
sin agus aon daoine eile faoina bhráid, lena n-áirítear
tuairimí i ndáil le haon ghnéithe sláinte a bhaineann
le hordú díolúine speisialta a dhéanamh.

(d) Cuirfidh an t-údarás áitiúil faoi deara fógra i dtaobh
glacadh rúin den sórt sin a fhoilsiú in dhá nuachtán
ar a laghad a scaiptear sa limistéar lena mbaineann
an rún agus cuirfidh sé cóip den rún chuig an
gcléireach cúirte dúiche don dúiche cúirte dúiche ina
bhfuil an limistéar lena mbaineann an rún.

(e) In aon imeachtaí, féadfar fianaise gur ritheadh rún
den sórt sin a thabhairt trí chóip de nuachtán ina
bhfuil an fógra dá dtagraítear i mír (d) den fho-alt
seo a thabhairt ar aird nó trí dheimhniú á rá sin a
airbheartaíonn a bheith faoi shéala an údaráis áitiúil
a thabhairt ar aird.

(8) Aon duine dá ndeonófar ordú díolúine speisialta, beidh
sé nó sí, má chomhlíonann agus fad a chomhlíonann an duine
na coinníollacha ar a mbeidh sé deonaithe, díolmhaithe le linn
na n-uaireanta an chloig agus ar an ócáid speisialta a shonraítear
san ordú, ó aon phionós mar gheall ar fhorálacha an Achta seo
a bhaineann le tráthanna toirmiscthe a shárú i leith an áitribh
lena mbaineann an t-ordú, ach ní bheidh an duine díolmhaithe
ó aon phionós eile faoin Acht seo ná faoi aon Acht eile.

(9) Ní mó ná dhá lá déag in aon bhliain an líon laethanta a
ndéanfar orduithe díolúine speisialta ina leith le haghaidh aon
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rince dá dtagraítear i mír (c) den mhíniú ar ‘ “ócáid speisialta”’
i bhfo-alt (1).”.

12.—(1) Leasaítear alt 7 (am óil siar) d’Acht 1962 trí na fo-ailt
seo a leanas a chur isteach:

“(3) Ní dhéanfaidh ceadúnaí siamsaíocht a sholáthar ná a
cheadú le linn na tréimhse tríocha nóiméad dá dtagraítear i
bhfo-ailt (1) agus (2).

(4) Aon cheadúnaí a sháraíonn fo-alt (3), beidh sé nó sí
ciontach i gcion faoin alt seo agus dlífear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil nach mó ná—

(a) €1,500, i leith an chéad chiona, nó

(b) €2,000, i leith an dara cion nó aon chiona dá éis sin,

a chur air nó uirthi.”.

(2) An tagairt i bhfo-alt (1) d’alt 7 den Acht Deochanna
Meisciúla, 1962, is tagairt í don alt sin arna leasú le halt 27 den Acht
Deochanna Meisciúla, 1988 agus le halt 8 den Acht Deochanna
Meisciúla, 2000.

13.—Leasaítear Acht 1988 tríd an alt seo a leanas a chur in ionad
alt 32:

“Deoch
mheisciúil a
sholáthar do
dhaoine faoi
bhun 18
mbliana d’aois.

32.—(1) Faoi réir fho-alt (2) den alt seo, ní
dhéanfaidh duine (seachas sealbhóir ceadúnais
áitribh cheadúnaithe)—

(a) deoch mheisciúil a cheannach lena
seachadadh ar dhuine, nó lena hól ag
duine, faoi bhun 18 mbliana d’aois, ná

(b) deoch mheisciúil a sheachadadh ar
dhuine den sórt sin.

(2) Ní bheidh sé neamhdhleathach do dhuine
(seachas sealbhóir ceadúnais áitribh
cheadúnaithe) deoch mheisciúil a cheannach nó a
sheachadadh lena hól ag duine faoi bhun 18
mbliana d’aois in áit chónaí phríobháideach le
toiliú follasach tuismitheora nó caomhnóra an
duine sin.

(3) Ní chuirfidh duine duine faoi bhun 18
mbliana d’aois isteach chuig aon áit ina ndíoltar,
ina seachadtar nó ina ndáiltear deoch mheisciúil
d’fhonn deoch mheisciúil a fháil ann.

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

(a) €1,500, i leith an chéad chiona, nó
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(b) €2,000, i leith an dara cion nó aon
chiona dá éis sin,

a chur air nó uirthi.”.

14.—Leasaítear Acht 1988 tríd an alt seo a leanas a chur in ionad
alt 34:

“Srian le
daoine faoi
bhun 18
mbliana d’aois
a bheith i
láthair i
mbeáir.

34.—(1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (4) den alt
seo, ní cheadóidh sealbhóir ceadúnais áitribh
cheadúnaithe do dhuine faoi bhun 18 mbliana
d’aois a bheith i mbeár an áitribh cheadúnaithe
aon tráth.

(2) (a) Ní bheidh sé neamhdhleathach do
shealbhóir den sórt sin a cheadú do
leanbh a bhfuil a thuismitheoir nó a
tuismitheoir nó a chaomhnóir nó a
caomhnóir ina theannta nó ina teannta
a bheith i mbeár an áitribh
cheadúnaithe idir 10.30 a.m. (12.30
p.m. ar an Domhnach) agus 9.00 p.m.

(b) Níl feidhm ag mír (a) den fho-alt seo i
ndáil le leanbh i gcás gur dealraitheach
don sealbhóir go bhféadfaí a mheas le
réasún go mbeadh sé díobhálach do
shláinte, do shábháilteacht nó do leas
an linbh é nó í a bheith i láthair sa
bheár.

(3) Ní bheidh sé neamhdhleathach do
shealbhóir den sórt sin a cheadú do dhuine atá 15
bliana d’aois ar a laghad ach atá faoi bhun 18
mbliana d’aois a bheith sa bheár idir 10.30 a.m.
(12.30 p.m. ar an Domhnach) agus 9.00 p.m.

(4) Ní bheidh sé neamhdhleathach do
cheadúnaí den sórt sin a cheadú do leanbh a bhfuil
a thuismitheoir nó a tuismitheoir nó a chaomhnóir
nó a caomhnóir ina theannta nó ina teannta nó do
dhuine atá 15 bliana d’aois ar a laghad ach atá faoi
bhun 18 mbliana d’aois a bheith sa bheár ar ócáid
dálais phríobháidigh a ndéanfar lena linn béile
tacúil a dháileadh ar dhaoine atá ag an dálas.

(5) Níl feidhm ag fo-alt (1) den alt seo i ndáil
le duine faoi bhun 18 mbliana d’aois—

(a) ar mac nó iníon an cheadúnaí é nó í,

(b) a chónaíonn san áitreabh ceadúnaithe,

(c) atá ag dul tríd an mbeár d’aontoisc chun
dul isteach i gcuid éigin eile den
áitreabh nó chun imeacht as cuid éigin
eile den áitreabh, nó

(d) atá fostaithe san áitreabh ceadúnaithe
de réir alt 38 den Acht seo.
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(6) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1) den alt seo
nó a chuireann faoi deara do dhuine nó a thugann
ar dhuine dul go dtí an beár nó a bheith sa bheár
in áitreabh ceadúnaithe nó a fhéachfaidh lena chur
faoi deara do dhuine nó lena thabhairt ar dhuine
dul go dtí an beár nó a bheith ann de shárú ar an
bhfo-alt sin, beidh sé nó sí ciontach i gcion agus
dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná—

(a) €300, i leith an chéad chiona, nó

(b) €500, i leith an dara cion nó aon chiona
dá éis sin,

a chur air nó uirthi.

(7) Má tá leanbh i láthair i mbeár ag tráth nó
in imthosca nach ceadmhach faoi fho-alt (1) den
alt seo don leanbh a bheith i láthair i mbeár aige
nó iontu, beidh tuismitheoir nó caomhnóir an
linbh ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a
chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €300 a
chur air nó uirthi, mura suífidh sé nó sí go raibh
an leanbh i láthair amhlaidh—

(a) i ngan fhios dó nó di nó gan toiliú uaidh
nó uaithi, nó

(b) sna himthosca a shonraítear i bhfo-alt
(5).

(8) In aon imeachtaí i gcoinne sealbhóra
ceadúnais áitribh cheadúnaithe mar gheall ar
shárú ar fho-alt (1) den alt seo, is cosaint é a
chruthú go ndearna an sealbhóir gach dícheall ba
ghá chun nach ligfí an duine lena mbaineann
isteach sa bheár nó chun nach bhfanfadh sé nó sí
sa bheár.”.

15.—Leasaítear Acht 1988 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh alt 34:

“Daoine idir
18 mbliana
agus 21 bhliain
d’aois do
thabhairt
fianaise aoise
ar aird.

34A.—(1) Ní cheadóidh sealbhóir ceadúnais
aon áitribh cheadúnaithe do dhuine atá 18 mbliana
d’aois ar a laghad ach faoi bhun 21 bhliain d’aois
a bheith i mbeár an áitribh sin idir 9.00 p.m. agus
10.30 a.m. an lá dár gcionn (12.30 p.m. más
Domhnach an lá dár gcionn) mura dtabharfaidh
an duine doiciméad aoise ar aird don sealbhóir.

(2) Chun críocha fho-alt (1) den alt seo,
ciallaíonn ‘doiciméad aoise’ doiciméad ina bhfuil
grianghraf den duine ar eisíodh é ina leith agus ina
bhfuil faisnéis lenar féidir a chinneadh cén aois atá
an duine agus ar ceann amháin de na doiciméid
seo a leanas a bhaineann le duine dá dtagraítear
san fho-alt sin é:

(a) aoischárta dá dtagraítear in alt 40 den
Acht seo,
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(b) pas,

(c) cárta aitheantais arna eisiúint ag ballstát
de na Comhphobail Eorpacha,

(d) ceadúnas tiománaí, nó

(e) doiciméad arna eisiúint ag comhlacht a
fhorordófar, agus i bhfoirm a
fhorordófar, le rialacháin arna
ndéanamh ag an Aire.

(3) Ní ceadmhach do dhuine dá dtagraítear i
bhfo-alt (1) den alt seo a bheith i mbeár áitribh
cheadúnaithe idir na tráthanna dá dtagraítear san
fho-alt sin gan doiciméad aoise a bheith leis nó léi.

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

(a) €1,500, i leith an chéad chiona, nó

(b) €2,000, i leith dara cion nó aon chiona
dá éis sin,

a chur air nó uirthi.

(5) Aon duine a sháraíonn fo-alt (3) den alt
seo, beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear, ar
é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná
€300 a chur air nó uirthi.”.

16.—Leasaítear Acht 1988—

(a) in alt 31(2), trí “ach amháin le toiliú follasach
thuismitheoir nó chaomhnóir an duine, in áit chónaí
phríobháideach a bhfuil sé nó sí i láthair ann de cheart
nó le cead” a chur in ionad “seachas in áit chónaí
phríobháideach”,

(b) in alt 33,

(i) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b) d’fho-
alt (1):

“(b) deoch mheisciúil a ól in aon áit, ach amháin
le toiliú follasach thuismitheoir nó
chaomhnóir an duine, in áit chónaí
phríobháideach a bhfuil sé nó sí i láthair
ann de cheart nó le cead, nó”,

agus

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

“(1A) Faoi réir fho-alt (1B), ní ceadmhach do
dhuine atá 15 bliana d’aois ar a laghad ach atá faoi
bhun 18 mbliana d’aois a bheith i mbeár áitribh
cheadúnaithe tar éis 9.00 p.m. agus roimh 10.30 a.m.
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an lá dár gcionn (12.30 p.m. más Domhnach an lá
dár gcionn).

(1B) Ní bheidh sé neamhdhleathach do dhuine atá
15 bliana d’aois ar a laghad ach atá faoi bhun 18
mbliana d’aois a bheith i mbeár áitribh cheadúnaithe
ar ócáid dálais phríobháidigh a ndéanfar lena linn
béile tacúil a dháileadh ar dhaoine a bheidh ag an
dálas.

(2) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1) nó (1A) den
alt seo, beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear, ar
é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná
€100 a chur air nó uirthi.”,

agus

(c) in alt 36A (arna chur isteach le halt 13 d’Acht 2000), tríd
an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(8):

“(8A) Aon sealbhóir ceadúnais a sháraíonn fo-alt (8),
beidh sé nó sí ciontach i gcion agus, ar é nó í a chiontú go
hachomair, dlífear fíneáil nach mó ná—

(a) €300, i leith an chéad chiona, nó

(b) €500, i leith an dara cion nó aon chiona dá éis
sin,

a chur air nó uirthi”.

17.—(1) San alt seo, ciallaíonn “áit”—

(a) aon áitreabh (seachas áitreabh ceadúnaithe ceadúnaí) atá
ar úinéireacht ag an gceadúnaí nó faoina rialú nó a
úsáidtear le cead an cheadúnaí, agus

(b) aon áit phoiblí.

(2) Beidh ceadúnaí ciontach i gcion má dhéantar, le
hionpháirteacht nó le toiliú an cheadúnaí, deoch mheisciúil arna
soláthar ag an gceadúnaí i gcoimeádán dúnta lena hól in áit nach san
áitreabh a ól in áit atá laistigh de 100 méadar den áitreabh sin.

(3) Beidh ceadúnaí ciontach i gcion má dhéanann an ceadúnaí, le
hintinn coinníollacha an cheadúnais a sheachaint—

(a) deoch mheisciúil a thógáil as an áitreabh ceadúnaithe lena
díol ar chuntas an cheadúnaí, nó chun tairbhe an
cheadúnaí nó chun sochair dó nó di, nó

(b) a cheadú d’aon duine deoch mheisciúil a thógáil amhlaidh.

(4) Ar cheadúnaí a chiontú go hachomair i gcion faoi fho-alt (2)
nó (3), dlífear fíneáil nach mó ná—

(a) €1,500, i leith an chéad chiona, agus

(b) €2,000, i leith aon chiona dá éis sin,

a chur air nó uirthi.
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(5) Aon duine a dhéanfaidh aon deoch mheisciúil, arna soláthar
ag an gceadúnaí i gcoimeádán dúnta lena hól in áit nach san áitreabh,
a ól in áit atá laistigh de 100 méadar den áitreabh sin, beidh sé nó sí
ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná €300 a chur air nó uirthi.

(6) Más rud é, in aon imeachtaí mar gheall ar chion faoi fho-alt
(3), go gcruthófar go raibh an t-áitreabh ar tugadh an deoch
mheisciúil chuige ar úinéireacht ag an gceadúnaí nó faoina rialú nó
gur úsáideadh é le cead an cheadúnaí, is ar an gceadúnaí a bheidh
an dualgas a chruthú nach raibh ar intinn aige nó aici coinníollacha
an cheadúnais a sheachaint.

(7) (a) Aon tagairtí san fho-alt seo do cheadúnas, is tagairtí iad
do cheadúnas nach n-údaraítear leis deoch mheisciúil a
dhíol ach amháin lena hól in áit nach san áitreabh
ceadúnaithe.

(b) Aon sealbhóir ar aon cheadúnas den sórt sin a cheadaíonn
deoch mheisciúil arna ceannach ón gceadúnaí a ól san
áitreabh ceadúnaithe, beidh sé nó sí ciontach i gcion agus
dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach
mó ná—

(i) €1,500, i leith an chéad chiona, nó

(ii) €2,000, i leith an dara cion nó aon chiona dá éis sin,

a chur air nó uirthi.

(c) Aon duine a dhéanfaidh deoch mheisciúil arna ceannach
ón gceadúnaí a ól san áitreabh ceadúnaithe sin, beidh sé
nó sí ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil nach mó ná €300 a chur air nó uirthi.

18.—(1) Féadfaidh aon chomhalta den Gharda Síochána, cibé acu
atá nó nach bhfuil sé nó sí in éide, dul isteach gan bharántas in aon
áitreabh ceadúnaithe aon tráth agus cibé iniúchadh, scrúdú,
breathnadóireacht agus fiosrúchán a dhéanamh ansin is dóigh leis nó
léi is cuí chun cionta faoi na hAchtanna nó faoin Acht seo a chosc
nó a bhrath.

(2) Aon duine—

(a) a choiscfidh comhalta den Gharda Síochána nó a
dhéanfaidh iarracht comhalta den Gharda Síochána a
chosc ar an gcumhacht a thugtar le fo-alt (1) a
fheidhmiú, nó

(b) a chuirfidh bac nó a dhéanfaidh iarracht bac a chur ar aon
chomhalta den sórt sin i bhfeidhmiú na cumhachta sin,

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

(i) €1,500, i leith an chéad chiona, nó

(ii) €2,000, i leith an dara cion nó aon chiona dá éis sin,

a chur air nó uirthi.
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CUID 4

Ilghnéitheach

19.—(1) San alt seo—

ciallaíonn “Acht 2000” an tAcht um Stádas Comhionann, 2000;

ciallaíonn “Údarás” an tÚdarás Comhionannais;

ciallaíonn “Cúirt” an Chúirt Dúiche;

ciallaíonn “idirdhealú” idirdhealú de réir bhrí Acht 2000, ach ní
fholaíonn sé idirdhealú i ndáil le—

(a) cóiríocht, nó aon seirbhísí nó taitneamhachtaí a bhaineann
le cóiríocht, a sholáthar, ná

(b) scor de chóiríocht, nó d’aon seirbhísí nó taitneamhachtaí
den sórt sin, a sholáthar;

ciallaíonn “iompar toirmiscthe” idirdhealú in aghaidh duine, nó
gnéaschiapadh nó ciapadh ar dhuine, nó gnéaschiapadh nó ciapadh
ar dhuine a cheadú, de shárú ar Chuid II (Idirdhealú agus
Gníomhaíochtaí Gaolmhara) d’Acht 2000, in áitreabh ceadúnaithe
nó ag pointe iontrála áitribh cheadúnaithe.

(2) Aon duine a éilíonn gur díríodh iompar toirmiscthe ina
choinne nó ina coinne in áitreabh ceadúnaithe nó ag pointe iontrála
áitribh cheadúnaithe, féadfaidh sé nó sí iarratas ar shásamh a
dhéanamh chun na Cúirte Dúiche.

(3) Ar iarratas den sórt sin a bheith déanta, féadfaidh an Chúirt,
más deimhin léi go bhfuil an t-iarratasóir i dteideal sásamh a fháil,
cibé ordú a dhéanamh is cuí léi sna himthosca, lena n-áirítear ordú
amháin nó níos mó díobh seo a leanas:

(a) ordú le haghaidh cúitimh in éifeachtaí an iompair
thoirmiscthe a bheidh le híoc leis an iarratasóir ag an
gceadúnaí,

(b) ordú á rá go ndéanfaidh ceadúnaí an áitribh cheadúnaithe
lena mbaineann bearta a shonraítear san ordú,

(c) ordú á rá go ndúnfar an t-áitreabh go sealadach de réir alt
(9), ar alt é a mbeidh éifeacht leis, fairis na modhnuithe
is gá, i ndáil leis an ordú.

(4) Is é an méid uasta a fhéadfar a ordú faoi fho-alt (3)(a) mar
chúiteamh an méid uasta a fhéadfaidh an Chúirt Dúiche a
dhámhachtain i gcásanna sibhialta i gconradh.

(5) Más cuí leis an gCúirt é, féadfaidh ráiteas maidir leis na
cúiseanna atá lena cinneadh a bheith in ordú faoin alt seo agus beidh
ráiteas den sórt sin ann, má iarrann aon duine de na páirtithe sin.

(6) (a) I gcás gur dealraitheach don Údarás maidir le hiompar
toirmiscthe—

(i) go bhfuil sé á dhíriú i gcoitinne i gcoinne daoine, nó
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(ii) go raibh sé á dhíriú i gcoinne duine nach ndearna
iarratas ar shásamh chun na Cúirte Dúiche agus nach
bhféadfaí le réasún a bheith ag súil go ndéanfadh sé
nó sí amhlaidh,

féadfaidh an tÚdarás iarratas ar shásamh a dhéanamh
chun na Cúirte Dúiche maidir leis an iompar toirmiscthe
lena mbaineann.

(b) Pléifidh an Chúirt le haon iarratas den sórt sin ar an tslí
chéanna agus go feadh an mhéid chéanna amhail is—

(i) dá mba faoi fho-alt (2) a rinneadh é, agus

(ii) dá mba é an tÚdarás an t-iarratasóir agus dá mba é an
duine a líomhnaítear gur ghabh sé nó sí don iompar
toirmiscthe an freagróir.

(c) Maidir le haon ordú le haghaidh cúitimh arna dhéanamh
ag an gCúirt ar an iarratas a bheith déanta, ní i bhfabhar
an Údaráis a dhéanfar é.

(7) (a) Aon duine a mheasfaidh go raibh iompar toirmiscthe á
dhíriú ina choinne nó ina coinne in áitreabh ceadúnaithe
nó ag pointe iontrála áitribh cheadúnaithe, féadfaidh sé
nó sí cúnamh a iarraidh ar an Údarás le linn dó nó di
iarratas ar shásamh a dhéanamh chun na Cúirte.

(b) Más rud é—

(i) gur deimhin leis an Údarás go n-eascraíonn ceist
thábhachtach prionsabail sa chás lena mbaineann an
iarraidh, nó

(ii) gur dealraitheach dó nach bhfuil sé réasúnach a
bheith ag súil go bhféadfadh an duine atá ag
déanamh na hiarrata an cás a thíolacadh go
leormhaith os comhair na Cúirte gan chúnamh,

féadfaidh an tÚdarás, agus ag aon chéim, cibé cúnamh i
cibé foirm is cuí leis a sholáthar don duine.

(c) Maidir le haon fheidhm de chuid an Údaráis faoin alt seo,
féadfaidh oifigeach de chuid an Údaráis dá dtarmligfear
an fheidhm í a fheidhmiú agus féadfar in aon tarmligean
den sórt sin critéir nó treoirlínte eile a shonrú ar faoina
dtreoir a mheasfaidh an tÚdarás is cóir an fheidhm
tharmligthe a fheidhmiú.

(8) Féadfar achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte i
gcoinne ordú ón gCúirt Chuarda ar achomharc in aghaidh chinneadh
na Cúirte Dúiche maidir le hiarratas ar shásamh, ach is ar phonc dlí
amháin a dhéanfar é.

(9) (a) Aon ní a dhéanfar i gcúrsa fostaíochta duine, pléifear leis
chun críocha an ailt seo, in aon imeachtaí faoin alt seo,
mar ní arna dhéanamh ag fostóir an duine freisin, bíodh
nó ná bíodh go ndearnadh é i bhfios don fhostóir nó le
ceadú an fhostóra.

(b) Aon ní a dhéanfaidh duine mar ghníomhaire do dhuine
eile, le húdarás (cibé acu sainráite nó intuigthe agus cibé
acu arna thabhairt roimh an ní a dhéanamh nó dá éis) ón
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duine eile sin, pléifear leis chun críocha an ailt seo, in aon
imeachtaí den sórt sin, mar ní arna dhéanamh ag an duine
eile sin freisin.

(c) In aon imeachtaí den sórt sin in aghaidh fostóra i leith
gnímh a líomhnaítear a bheith déanta ag fostaí de chuid
an fhostóra, is cosaint é don fhostóir a chruthú gur ghlac
an fostóir cibé bearta ab indéanta le réasún chun an fostaí
a chosc—

(i) ar an ngníomh a dhéanamh, nó

(ii) ar ghníomhartha den tuairisc sin a dhéanamh i gcúrsa
a fhostaíochta nó a fostaíochta.

(10) I gcás ordú a bheith déanta faoi fho-alt (3), féadfaidh aon
duine agóid, a bhaineann leis an iompar toirmiscthe lena mbaineann,
a dhéanamh i gcoinne athnuachan cheadúnas an áitribh
cheadúnaithe, agus tá alt 4 d’Acht na gCúirteanna (Uimh. 2), 1986
le forléiriú dá réir sin.

(11) (a) Scoirfidh Acht 2000 d’fheidhm a bheith aige i ndáil le
hiompar toirmiscthe a tharlóidh in áitreabh ceadúnaithe
nó ag pointe iontrála áitribh cheadúnaithe ar thosach
feidhme an ailt seo nó dá éis.

(b) Maidir le héilimh a bhaineann le hiompar toirmiscthe a
tharlóidh amhlaidh roimh an tosach feidhme sin, pléifear
leo amhail is nár ritheadh an tAcht seo.

20.—(1) Ní dhéanfaidh ceadúnaí deoch mheisciúil a sholáthar san
áitreabh ceadúnaithe ar phraghas laghdaithe le linn tréimhse
teoranta lá ar bith.

(2) I bhfo-alt (1), ciallaíonn “praghas laghdaithe” praghas is lú ná
an praghas a ghearrtar go rialta ar an deoch mheisciúil le linn
tréimhse is luaithe tar éis 10.30 a.m. (12.30 ar an Domhnach) an lá
lena mbaineann.

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

(a) €1,500, i leith an chéad chiona, nó

(b) €2,000, i leith an dara cion nó aon chiona dá éis sin,

a chur air nó uirthi.

21.—(1) San alt seo—

ciallaíonn “airéine náisiúnta spóirt ainmnithe” mór-airéine nó mór-
staidiam a úsáidtear go príomha le haghaidh spóirt agus atá
ainmnithe mar airéine náisiúnta spóirt i rialacháin arna ndéanamh
ag an Aire faoin alt seo;

ciallaíonn “teagmhas” teagmhas spóirt nó teagmhas eile a sheoltar
in airéine náisiúnta spóirt ainmnithe agus a bhfuil i gceist leis cuid
den limistéar imeartha nó den pháirc imeartha san airéine, nó é nó í
go léir, a úsáid;
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ciallaíonn “dálas” comhdháil, taispeántas, seimineár nó fáiltiú a
sheoltar in airéine náisiúnta spóirt ainmnithe ach nach bhfuil i gceist
leis an limistéar imeartha ná an pháirc imeartha a úsáid;

ciallaíonn “Aire” an tAire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta;

ciallaíonn “forordaithe” forordaithe le rialacháin arna ndéanamh ag
an Aire.

(2) Féadfaidh an tAire deimhniú a eisiúint chuig úinéir nó úinéirí
airéine náisiúnta spóirt ainmnithe lena gceadaítear ceadúnas a
eisiúint i leith na hairéine.

(3) Faoi réir fho-ailt (5) agus (6), déanfaidh na Coimisinéirí
Ioncaim—

(a) ar thíolacadh an deimhnithe, ceadúnas a eisiúint chun
deoch mheisciúil a dhíol i leith na hairéine náisiúnta
spóirt ainmnithe lena mbaineann, agus

(b) ceadúnas arna eisiúint amhlaidh a athnuachan.

(4) D’ainneoin aon ní sna hAchtanna, oibreoidh ceadúnas arna
eisiúint nó arna athnuachan faoin alt seo chun a údarú deoch
mheisciúil a dhíol—

(a) le daoine a bheidh ag freastal ar theagmhas san airéine
náisiúnta spóirt ainmnithe lena mbaineann lena hól i
limistéir fhorordaithe den airéine le linn na tréimhse dar
tosach an t-am a cheadófar do dhaoine den phobal
freastal ar an teagmhas agus dar críoch uair an chloig tar
éis dó críochnú, agus

(b) faoi réir alt 2 d’Acht 1927, le daoine a bheidh ag dálas
in airéine den sórt sin lena hól i limistéir fhorordaithe
den airéine.

(5) Déanfar dleacht máil €250 a mhuirearú, a thobhach agus a íoc
ar gach ceadúnas arna eisiúint de bhun an ailt seo, agus ar
athnuachan cuí an cheadúnais.

(6) Ní dhéanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim ceadúnas a eisiúint ná
a athnuachan faoin alt seo mura mbeidh deimhniú imréitigh cánach
eisithe i ndáil leis an gceadúnas nó lena athnuachan, de réir alt 1094
den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

(7) (a) Déantar an míniú ar “ceadúnas” in alt 1094(1), arna leasú,
den Acht sin 1997 a leasú tuilleadh—

(i) trí “1992,” a chur in ionad “1992, agus” i mír (m) agus
trí “1910, agus” a chur in ionad “1910;” i mír (n),
agus

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

“(o) alt 21 den Acht Deochanna Meisciúla,
2003;”.

(b) Leasaítear an míniú ar “dáta sonraithe” san alt sin 1094(1)
trí “(o)” a chur in ionad “(n)”.
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(8) Maidir le rialacháin arna ndéanamh ag an Aire faoin alt seo,
féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus
iarmhartacha a bheith iontu is dóigh leis an Aire is gá nó is
fóirsteanach chun críocha na rialachán.

(9) An tagairt i bhfo-alt (4)(b) d’alt 2 d’Acht 1927, is tagairt í don
alt sin arna leasú le halt 3 d’Acht 2000 agus le halt 10.

22.—(1) Gan dochar d’alt 20, féadfar foráil a dhéanamh le
rialacháin arna ndéanamh ag an Aire maidir leis na nithe seo a
leanas:

(a) ceadúnaí a thoirmeasc nó a shrianadh ó aon rud a
dhéanamh nó a cheadú, chun gnó an cheadúnaí nó aon
teagmhas nó gníomhaíocht a bheidh ar siúl san áitreabh
ceadúnaithe a chur chun cinn, a bheartaítear chun, nó
ar dóigh dó, daoine san áitreabh sin a spreagadh chun
deochanna meisciúla a ól go hiomarcach, agus

(b) sonraí a dhaingniú d’aon choimeádán ina ndíoltar deoch
mheisciúil lena hól in áit nach san áitreabh ar leor iad
chun gur féidir an ceadúnaí agus an t-áitreabh
ceadúnaithe lena mbaineann a shainaithint.

(2) Féadfar a fhoráil leis na rialacháin go mbeidh aon cheadúnaí
a sháraíonn aon fhorálacha dá gcuid ciontach i gcion agus go ndlífear,
ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná—

(a) €1,500, i leith an chéad chiona, nó

(b) €2,000, i leith an dara cion nó aon chiona dá éis sin,

a chur air nó uirthi.

(3) Gach rialachán a dhéanfar faoin alt seo, leagfar faoi bhráid
gach Tí den Oireachtas é a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus,
má dhéanann ceachtar Teach, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach
sin tar éis an rialachán a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú
an rialacháin, beidh sé ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do
bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán.

23.—(1) Beidh feidhm ag Cuid 2, ailt 12, 18, 19 agus 22 agus ag
alt 34A (arna chur isteach le halt 15) d’Acht 1988 i ndáil le club atá
cláraithe faoi Achtanna Clárú na gClubanna, 1904 go 2003, amhail is
dá mba thagairtí do rúnaí club den sórt sin agus d’áitreabh an chlub
sin tagairtí sna forálacha sin do cheadúnaí agus d’áitreabh
ceadúnaithe agus fara aon mhodhnuithe eile is gá.

(2) Le linn don Chúirt Dúiche breithniú a dhéanamh ar údarú a
dheonú faoi alt 21 (údarú chun tráthanna an chlub a fhadú) d’Acht
1924, arna leasú le halt 8 d’Acht 1962, beidh aird aici ar théarmaí
aon rúin arna glacadh ag údarás áitiúil faoi fho-alt (7) d’alt 5 (arna
ionadú le halt 11) d’Acht 1927.

24.—Maidir le dlínse na Cúirte Dúiche agus na Cúirte Cuarda faoi
alt 9 nó 19, is é nó is í an breitheamh a bheidh sannta de thuras
na huaire—

(a) i gcás na Cúirte Dúiche, don dúiche chúirte dúiche, agus
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(b) i gcás na Cúirte Cuarda, don chuaird,

ina bhfuil an t-áitreabh ceadúnaithe iomchuí suite, a fheidhmeoidh í.

25.—Leasaítear alt 15 den Acht um Stádas Comhionann, 2000 trí
na fo-ailt seo a leanas a chur leis:

“(3) (a) Tá feidhm ag an bhfo-alt seo maidir leis an rogha a
thugtar faoi fho-alt (2), (3) nó (4) d’alt 34 den Acht
Deochanna Meisciúla, 1988 do shealbhóir ceadúnais
aon áitribh cheadúnaithe a cheadú do dhuine faoi
bhun 18 mbliana d’aois a bheith i mbeár an áitribh
sin ag na tráthanna, nó sna himthosca, a shonraítear
sna fo-ailt sin.

(b) Mura ndéantar an rogha lena mbaineann an fo-alt seo
a fheidhmiú, ní hionann sin ann féin agus idirdhealú.

(c) An tagairt i mír (a) d’alt 34, is tagairt í don alt sin
arna ionadú le halt 14 den Acht Deochanna
Meisciúla, 2003.

(4) Más rud é—

(a) go nglacann sealbhóir ceadúnais nó sealbhóir ar údarú
eile lena gceadaítear deochanna meisciúla a dhíol
beartas arb éard é diúltú deoch mheisciúil a
sholáthar d’aon duine atá faoi bhun aoise sonraithe
is mó ná 18 mbliana d’aois,

(b) go ndéantar fógra ina leagtar amach an beartas a
thaispeáint in áit fheiceálach san áitreabh nó ar an
taobh amuigh den áitreabh, agus

(c) go gcuirtear an beartas i ngníomh de mheon macánta,

ní idirdhealú ar fhoras aoise é a dhiúltú deoch mheisciúil a
dháileadh ar dhuine den sórt sin.

(5) Ní dochar fo-ailt (3) agus (4) d’fho-ailt (1) agus (2).’’.
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