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ACHT DO LEASÚ AN ACHTA DEOCHANNA MEISCIÚLA,
1988.

[15 Deireadh Fómhair 2004]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—(1) Chun críocha alt 34 den Acht Deochanna Meisciúla, 1988
(dá ngairtear “Acht 1988” san alt seo), ní bheidh sé
neamhdhleathach do shealbhóir ceadúnais áitribh cheadúnaithe a
cheadú do dhuine atá faoi bhun 18 mbliana d’aois a bheith san
áitreabh ceadúnaithe nó in aon chuid den áitreabh sin tráth—

(a) nach bhfuil deochanna meisciúla á ndíol, á soláthar ná á n-
ól san áitreabh nó, de réir mar a bheidh, sa chuid sin, agus

(b) a ndéantar rochtain fhisiciúil ar dheochanna meisciúla san
áitreabh sin nó, de réir mar a bheidh, sa chuid sin a chosc
go daingean.

(2) Chun críocha alt 34A d’Acht 1988, ní bheidh sé
neamhdhleathach do shealbhóir ceadúnais aon áitribh cheadúnaithe
a cheadú do dhuine, atá 18 mbliana d’aois ar a laghad ach atá faoi
bhun 21 bhliain d’aois agus nár thug doiciméad aoise ar aird don
sealbhóir, a bheith san áitreabh ceadúnaithe nó in aon chuid den
áitreabh sin sna himthosca a luaitear i bhfo-alt (1) den alt seo.

(3) Chun críocha ailt 33 agus 34 d’Acht 1988, ní bheidh sé
neamhdhleathach do dhuine atá faoi bhun 18 mbliana d’aois a bheith
in áitreabh ceadúnaithe nó in aon chuid den áitreabh sin sna
himthosca a luaitear i bhfo-alt (1) den alt seo.

(4) Chun críocha alt 34A d’Acht 1988, ní bheidh sé
neamhdhleathach do dhuine, atá 18 mbliana d’aois ar a laghad ach
atá faoi bhun 21 bhliain d’aois agus nach bhfuil doiciméad aoise leis
nó léi, a bheith in áitreabh ceadúnaithe nó in aon chuid den áitreabh
sin sna himthosca a luaitear i bhfo-alt (1) den alt seo.

(5) Is cosaint é do dhuine a chúiseofar i gcion faoi alt 33, 34 nó
34A d’Acht 1988 a chruthú gurb amhlaidh, tráth an chiona
líomhnaithe, nach raibh deochanna meisciúla á ndíol, á soláthar ná
á n-ól san áitreabh ceadúnaithe lena mbaineann nó, de réir mar a
bheidh, sa chuid lena mbaineann den áitreabh sin agus go raibh aon
chuntar beáir ann dúnta go daingean.
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(6) Ní choiscfidh aon ní san Acht seo ar dhuine aon phonc dlí a
thógáil nó aon phléadáil nó agóid a dhéanamh a d’fhéadfadh an
duine, ar leith ón alt seo, a thógáil nó a dhéanamh in aon imeachtaí
mar gheall ar chion faoi alt 33, 34 nó 34A d’Acht 1988.

(7) (a) Leasaítear ailt 33 agus 34A d’Acht 1988 trí “9.00 p.m.
(10.00 p.m. i rith na tréimhse dar tosach an 1 Bealtaine
agus dar críoch an 30 Meán Fómhair)” a chur in ionad
“9.00 p.m.”.

(b) Leasaítear alt 34 den Acht sin trí “9.00 p.m. (10.00 p.m. i
rith na tréimhse dar tosach an 1 Bealtaine agus dar críoch
an 30 Meán Fómhair).” a chur in ionad “9.00 p.m.” gach
áit a bhfuil sé.

(8) San alt seo, aon tagairtí d’ailt de chuid Acht 1988, is tagairtí
iad do na hailt sin arna leathnú nó arna leasú leis an Acht Deochanna
Meisciúla, 2000 agus leis an Acht Deochanna Meisciúla, 2003.

2.—(1) Féadfar an tAcht Deochanna Meisciúla, 2004 a ghairm
den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Ceadúnúcháin, 1833 go 2004 a ghairm
de na hAchtanna Ceadúnúcháin, 1833 go 2003 agus den Acht seo le
chéile agus forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.

(3) Féadfar Achtanna Clárú na gClubanna, 1904 go 2004 a ghairm
d’Achtanna Clárú na gClubanna, 1904 go 2003 agus den Acht seo
le chéile.


