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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE LEAS CÚNNA,
DO RIALÁIL OIBRIÚ BUNACHAS PÓRÚCHÁIN
CÚNNA AGUS DO BHUNÚ CLÁR DE BHUNACHAIS
PÓRÚCHÁIN CÚNNA.

[16 Samhain 2011]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht um Leas Cúnna, 2011 a ghairm den
Acht seo.

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

2.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1986” an tAcht um Rialú Madraí, 1986;

ciallaíonn “Bord” Bord na gCon;

ciallaíonn “Club” Club Cúrsála na hÉireann;

ciallaíonn “cú” madra (lena n-áirítear soith) a bheidh taifeadta i
Leabhar na gCon nó coileán de chuid fearchú agus soithchú a bheidh
taifeadta amhlaidh;

ciallaíonn “bunachas pórúcháin cúnna” áitreabh a úsáidtear, go
hiomlán nó go páirteach, chun cúnna a phórú, ina gcoimeádtar líon
nach lú ná 4 shoithchú—

(a) ar sine gach ceann díobh ná 15 mhí d’aois, agus

(b) ar úsáideadh gach ceann díobh nó a bhfuil gach ceann
díobh á húsáid chun críocha pórúcháin,

ach ní fholaíonn sé áitreabh ina gcoimeádtar freisin líon nach lú ná
6 shoith (seachas soithchúnna), ar sine gach ceann díobh ná 6 mhí
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d’aois agus ar féidir gach ceann díobh a úsáid chun críocha
pórúcháin;

ciallaíonn “Leabhar na gCon” an graíleabhar ina ndéantar cúnna
folaíochta a chlárú agus a shainaithint faoi Chóiriú an Chlub;

tá le “údarás áitiúil” an bhrí chéanna atá leis san Acht Rialtais
Áitiúil, 2001;

ciallaíonn “Aire” an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara;

ciallaíonn “oibritheoir”, i ndáil le bunachas pórúcháin cúnna, an
duine ar leis nó ar léi an bunachas nó a bhainistíonn é nó atá
freagrach ar shlí eile as an mbunachas a reáchtáil;

folaíonn “áitreabh” aon talamh, foirgneamh, teaghais nó tógáil
shealadach;

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

tá le “clár” an bhrí a shanntar dó le halt 12;

tá le “deimhniú clárúcháin” an bhrí a shanntar dó le halt 12;

ciallaíonn “cleachtóir tréidliachta” duine atá cláraithe faoi Chuid 4
den Acht um Chleachtadh Tréidliachta, 2005;

ciallaíonn “oifigeach leasa” duine arna cheapadh nó arna ceapadh
faoi alt 17.

3.—(1) Déanfar fógra nó doiciméad eile a gceanglaítear faoin
Acht seo é a thabhairt do dhuine, nó a sheirbheáil air nó uirthi, a
dhíriú chuig an duine faoina ainm nó faoina hainm, agus déanfar é a
thabhairt don duine nó a sheirbheáil air nó uirthi, ar cheann amháin
de na slite seo a leanas—

(a) trína sheachadadh ar an duine,

(b) trína fhágáil ag an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an
duine nó ag a seolann sé nó sí gnó nó, i gcás go bhfuil
seoladh le haghaidh seirbheála tugtha, ag an seoladh
sin, nó

(c) trína chur leis an bpost i litir chláraithe réamhíoctha a
bheidh dírithe chuig an duine ag an seoladh ag a bhfuil
gnáthchónaí ar an duine nó ag a seolann sé nó sí gnó nó,
i gcás go mbeidh seoladh le haghaidh seirbheála tugtha,
chuig an seoladh sin.

(2) Chun críocha fho-alt (1), measfar gnáthchónaí a bheith ar
chuideachta atá cláraithe faoi Achtanna na gCuideachtaí ina hoifig
chláraithe, agus measfar gnáthchónaí a bheith ar gach comhlacht
corpraithe eile agus ar gach comhlacht neamhchorpraithe ina
phríomhoifig nó ina áit ghnó.

4.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an
Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.
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5.—(1) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, foráil a dhéanamh le
haghaidh aon ní dá dtagraítear san Acht seo mar ní atá forordaithe
nó le forordú.

(2) Gan dochar don Acht seo, féadfaidh cibé forálacha
teagmhasacha, forlíontacha agus iarmhartacha a bheith i rialacháin
faoin Acht seo is dóigh leis an Aire a bheith riachtanach nó
fóirsteanach chun críocha na rialachán.

(3) Déanfar gach rialachán a dhéanfar faoin Acht seo a leagan
faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta
agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin, 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 an rialachán ar neamhní dá
réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe
sin faoin rialachán.

CUID 2

Leas i gCoitinne

6.—(1) Déanfaidh an Bord, ag féachaint d’fheidhmeanna an
Chlub agus tar éis dul i gcomhairle leis an gClub, agus le toiliú an
Aire—

(a) cód cleachtais a bhunú, nó

(b) cód cleachtais arna fhoilsiú ag duine eile (cibé acu laistigh
nó lasmuigh den Stát) a ghlacadh,

chun treoir phraiticiúil a sholáthar maidir le leas cúnna agus nithe
gaolmhara.

(2) Foilseoidh an Bord cód cleachtais ar an idirlíon, i cibé foirm
nó ar cibé modh is cuí leis, ina sonrófar an dáta óna mbeidh éifeacht
leis an gcód.

(3) Féadfaidh forálacha éagsúla a bheith i gcód cleachtais maidir
le haicmí éagsúla cúnna.

(4) Aon duine a dhéanann cú a choimeád, a thrádáil, a iompar, a
thógáil, a thraenáil, a rásáil nó a chúrsáil, beidh aird chuí aige nó aici
ar chód cleachtais a mhéid a bhaineann an cód le cú nó le haicme
cúnna a ndéanann an duine é nó í a choimeád, a thrádáil, a iompar,
a thógáil, a thraenáil, a rásáil nó a chúrsáil.

(5) Sula mbunóidh nó sula nglacfaidh nó sula leasóidh sé cód
cleachtais—

(a) déanfaidh an Bord dréacht den chód beartaithe nó den
leasú a fhoilsiú ar an idirlíon agus tabharfaidh sé aon mhí
amháin ón dáta foilsithe do dhaoine chun uiríll i scríbhinn
a dhéanamh chun an Bhoird i ndáil leis an dréachtchód
nó leis an dréachtleasú, agus

(b) féadfaidh an Bord, tar éis aon uiríoll a bheidh faighte faoi
mhír (a) a bhreithniú, an dréachtchód nó an dréachtleasú
a bhunú nó a ghlacadh, fara modhnú nó gan mhodhnú.

(6) Déanfaidh an Bord na nithe seo a leanas a chur ar fáil, gan
mhuirear, lena n-iniúchadh ag an bpobal ar shuíomh gréasáin an
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Bhoird ar an idirlíon agus i bpríomhoifig an Bhoird le linn
gnáthuaireanta oibre—

(a) cóip de chód cleachtais a bheidh bunaithe nó glactha
aige, agus

(b) i gcás go mbeidh cód cleachtais leasaithe aige, cóip den
chód sin arna leasú,

agus a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire.

(7) Measfar maidir le cód cleachtais arna bhunú nó arna ghlacadh
ag an mBord agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh thosach
feidhme an ailt seo gur cód cleachtais faoin alt seo é agus féadfar é
a leasú nó a chúlghairm de réir an ailt seo.

(8) San alt seo, ciallaíonn “cód cleachtais” cód cleachtais arna
bhunú nó arna ghlacadh faoi fho-alt (1) agus aon leasú air.

7.—(1) Aon duine a dhéanann cú a choimeád, a thrádáil, a
iompar, a phórú, a thógáil, a thraenáil, a rásáil nó a chúrsáil,
cinnteoidh sé nó sí—

(a) go gcoinnítear an cú i gcónaí i gcóiríocht atá oiriúnach
maidir le foirgniú, méid na gceathrúna, líon áititheoirí,
saoráidí lúthaíochta, teocht, soilsiú, aerú agus glaineacht,

(b) go gcoimeádtar leordhóthain beatha, dí agus easrach
oiriúnaí leis an gcú,

(c) go dtugtar leordhóthain lúthaíochta don chú,

(d) go ndéantar iniúchadh ar an gcú ag tréimhsí oiriúnacha
maidir lena leas,

(e) go ndéantar gach beart réasúnach chun leathadh
ionfhabhtuithe agus galar tógálach i measc cúnna a chosc
agus a rialáil, agus

(f) go ndéantar bearta cuí chun an cú a chosaint i gcás
dóiteáin nó éigeandála eile.

(2) Chun críocha an ailt seo, coimeádfaidh duine cibé taifid a
fhorordófar agus cuirfidh sé nó sí ar fáil iad lena n-iniúchadh ag
oifigeach leasa ar an oifigeach leasa iad a iarraidh.

(3) Beidh taifid lena mbaineann fo-alt (2) i cibé foirm a
fhorordófar.

8.—(1) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an mBord
agus leis an gClub, le rialacháin, foráil a dhéanamh maidir le cosaint
agus feabhsú sláinte, leasa agus cúraim cúnna.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar foráil a
dhéanamh i rialacháin faoin alt seo i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(a) soláthar cuí beatha agus leachta a chur ar fáil do chú,

(b) cóiríocht le haghaidh cúnna, lena n-áirítear—

(i) toisí agus leagan amach na cóiríochta,
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(ii) na hábhair a bheidh le húsáid le linn cóiríocht a
thógáil, agus

(iii) soilsiú, téamh, fuarú agus aerú,

(c) oibriú, bainistiú agus maoirsiú áitribh (seachas teaghais)
ina ndéantar cú a choimeád, a thrádáil, a phórú, a thógáil,
a thraenáil, a rásáil nó a chúrsáil,

(d) caighdeáin agus cothabháil áitribh (seachas teaghais) ina
ndéantar cú a choimeád, a thrádáil, a phórú, a thógáil, a
thraenáil, a rásáil nó a chúrsáil agus trealamh, saoráidí
agus taitneamhachtaí a úsáidtear i dtaca le cú, lena n-
áirítear bearta bithshlándála a chur i ngníomh,

(e) saoráidí siltin, soláthair uisce nó saoráidí eile do chú,
sláintíocht agus sláinteachas áitribh (seachas teaghais) ina
ndéantar cú a choimeád, a thrádáil, a phórú, a thógáil, a
thraenáil, a rásáil nó a chúrsáil agus trealamh a úsáidtear
i dtaca le cú, a chur ar fáil agus a chothabháil,

(f) foirm, ábhar agus cothabháil taifead i leith na nithe sin
lena mbaineann mír (a), (b), (c), (d) nó (e),

(g) cúnna a chosaint ar dhrochdhálaí timpeallachta,

(h) coimeád, pórú nó tógáil, traenáil, rásáil nó cúrsáil do chú
ar mhodh ina seachnófar fulaingt gan ghá,

(i) soláthar cóireála tréidliachta nó sainchóireála eile cú, más
gá,

(j) iompar cú, lena n-áirítear—

(i) trealamh, soitheach, feithicil, coimeádán, leantóir nó
ní eile a úsáidtear chun cú a iompar nó atá
coimhdeach le hiompar cú, nó

(ii) cúram an chú, lena n-áirítear é a bheathú, uisce a
thabhairt dó agus tréimhsí scíthe,

(k) an fhaisnéis a bheidh ag gabháil le cú nó le soláthar sula
ndéanfar an cú a iompar nó dá éis sin, lena n-áirítear an
duine ar chuige nó chuici a bheidh, agus an modh ar a
mbeidh, an fhaisnéis le soláthar, nó

(l) cú a leithlisiú, a leithscaradh, cóireáil a chur air (lena n-
áirítear díghalrú agus glanadh agus cóireáil le feithidicíd
nó substaint eile), é a dhiúscairt nó a dhíothú.

(3) Féadfaidh feidhm a bheith ag rialacháin faoin alt seo maidir
leis na nithe seo a leanas—

(a) cúnna i gcoitinne nó cúnna d’aicme nó de thuairisc áirithe,

(b) áitribh i gcoitinne nó áitribh d’aicme nó de thuairisc
áirithe,

(c) feithiclí, soithí nó trealamh i gcoitinne nó feithiclí, soithí
nó trealamh d’aicme nó de thuairisc áirithe, agus

(d) daoine i gcoitinne nó daoine d’aicme nó de thuairisc
áirithe.
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(4) Aon duine a sháróidh rialachán arna dhéanamh faoin alt seo
nó a mhainneoidh é a chomhlíonadh, is rialachán a ndeirtear ina
thaobh sna rialacháin gur foráil phionósach é, beidh cion déanta aige
nó aici.

9.—(1) Féadfaidh an Club Leabhar na gCon a chothabháil i
bhfoirm neamh-inléite más féidir é a atáirgeadh i bhfoirm inléite.

(2) D’ainneoin aon rialacha de chuid an Chlub, féadfaidh an
tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an mBord agus leis an gClub,
rialacháin a dhéanamh maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) sainaithint agus inrianaitheacht cú trí bhíthin tatú nó
doiciméid nó trí mheán géiniteach nó leictreonach nó ar
shlí eile lena n-áirítear—

(i) an modh ar a mbeidh an cú le sainaithint,

(ii) an tréimhse ar laistigh di a bheidh an cú, agus na
himthosca ina mbeidh an cú, le sainaithint,

(iii) an duine a bheidh freagrach as an gcú a shainaithint,
agus

(iv) foirm, ábhar agus cothabháil taifead a bhaineann le
sainaithint nó le hinrianaitheacht an chú,

nó

(b) faisnéis a gheofar faoi na rialacháin a thaifeadadh i
Leabhar na gCon.

10.—(1) Aon duine a dhíolfaidh nó a aistreoidh an úinéireacht ar
chú, déanfaidh sé nó sí, laistigh de 14 lá ón díolachán nó ón aistriú,
fógra i scríbhinn a thabhairt don Chlub maidir leis an méid sin agus
maidir le sainaithint an chú agus ainm agus seoladh an duine lena
ndíolfar nó chuig a n-aistreofar an cú.

(2) Aon duine a ndíolfar cú leis nó léi nó a n-aistreofar cú chuige
nó chuici, déanfaidh sé nó sí, laistigh de 14 lá ón díolachán nó ón
aistriú, fógra i scríbhinn a thabhairt don Chlub maidir leis an méid
sin agus maidir le sainaithint an chú agus ainm agus seoladh an duine
ónar ceannaíodh nó ónar aistríodh an cú.

(3) Má éagann cú, déanfaidh an duine a mbeidh a ainm nó a
hainm taifeadta i Leabhar na gCon mar úinéir an chú, laistigh de 14
lá, fógra i scríbhinn a thabhairt don Chlub maidir leis an méid sin
agus maidir le sainaithint an chú agus dáta an éagtha.

(4) Má bhíonn níos mó ná aon duine amháin taifeadta i Leabhar
na gCon mar úinéir cú, beidh gach duine a bheidh taifeadta amhlaidh
freagrach as fógra a thabhairt faoin alt seo.

(5) Leasóidh rúnaí an Chlub Leabhar na gCon de réir fógra faoin
alt seo.

(6) Aon duine a sháróidh fo-alt (1), (2) nó (3) beidh cion déanta
aige nó aici.

(7) San alt seo ciallaíonn “sainaithint” i ndáil le cú, sainaithint an
chú de réir aon rialachán arna ndéanamh faoi alt 9(2) nó ar shlí eile
de réir rialacha de chuid an Chlub.
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CUID 3

Pórúchán Cúnna

11.—(1) Aon duine a chuirfidh faoi deara nó a cheadóidh go
ndéanfar soithchú a chúpláil, a inseamhnú nó a úsáid ar shlí eile chun
críocha pórúcháin mura mbeidh 15 mhí d’aois slánaithe ag an tsoith
beidh cion déanta aige nó aici.

(2) Aon duine a chuirfidh faoi deara nó a cheadóidh go mbéarfar
breis agus 6 chuain do shoithchú le linn a saoil, nó, má bhíonn feidhm
ag fo-alt (3), 8 gcuain, beidh cion déanta aige nó aici.

(3) Féadfaidh duine a cheadú go mbéarfar do shoithchú líon nach
mó ná dhá chuain sa bhreis ar na 6 chuain dá dtagraítear i bhfo-
alt (1) más rud é, roimh chúpláil nó inseamhnú as a dtiocfaidh an
bhreith sin—

(a) go ndeimhneoidh cleachtóir tréidliachta nach priacal do
shláinte nó do leas na soithe an toircheas ná an bhreith,
agus

(b) go dtaiscfear an deimhniú leis an gClub.

(4) Ní dhéanfaidh coimeádaí Leabhar na gCon síolrach cúplála nó
toradh pórúcháin is toradh cúplála, inseamhnaithe nó pórúcháin de
shárú ar an alt seo a thaifeadadh i Leabhar na gCon.

12.—(1) Déanfaidh an Club clár de bhunachais pórúcháin cúnna
ar a dtabharfar clár na mbunachas pórúcháin cúnna (dá ngairtear an
“clár” san Acht seo) a bhunú agus a chothabháil.

(2) I gcás go mbeartaíonn duine bunachas pórúcháin cúnna a
oibriú, déanfaidh sé nó sí, de réir an ailt seo, iarratas chun an Chlub
chun go gclárófar sa chlár an t-áitreabh, ina mbeartaítear an
bunachas pórúcháin cúnna a oibriú.

(3) Déanfaidh aon duine a raibh, díreach roimh thosach feidhme
an ailt seo, bunachas pórúcháin cúnna á oibriú aige nó aici, más mian
leis nó léi leanúint den bhunachas a oibriú tar éis an tosach feidhme
sin, iarratas tráth nach déanaí ná 3 mhí tar éis an tosach feidhme sin
chun an Chlub, chun go ndéanfar an bunachas a chlárú sa chlár.

(4) Maidir le hiarratas faoin alt seo—

(a) beidh sé i scríbhinn,

(b) sonrófar ann ainm an iarratasóra agus an seoladh ag a
bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi,

(c) sonrófar ann seoladh an áitribh ag a bhfuil sé ar intinn ag
an iarratasóir bunachas pórúcháin cúnna a oibriú nó ag a
bhfuil bunachas pórúcháin cúnna á oibriú aige nó aici,

(d) beidh cibé faisnéis eile ann a bheidh forordaithe, agus

(e) beidh ag gabháil leis cibé táille (más ann) a bheidh
forordaithe, tar éis dul i gcomhairle leis an mBord agus
leis an gClub.

11
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(5) I gcás go bhfaighidh an Club iarratas faoin alt seo déanfaidh
sé, faoi réir fho-ailt (6) agus (7), an t-áitreabh ar ina leith a dhéanfar
an t-iarratas a chlárú sa chlár agus, dá réir sin, déanfaidh sé na nithe
seo a leanas a thaifeadadh sa chlár:

(a) ainm an iarratasóra agus an seoladh ag a bhfuil
gnáthchónaí air nó uirthi,

(b) seoladh an áitribh lena mbaineann an t-iarratas,

(c) an líon uasta de shoitheanna is féidir a úsáid chun críocha
pórúcháin a fhéadfar a choimeád san áitreabh, agus

(d) aon choinníollacha a bheidh ag gabháil leis an gclárúchán
de réir fho-alt (9).

(6) Ní chláróidh an Club áitreabh faoin alt seo más rud é—

(a) nach gcomhlíonfaidh an t-iarratas fo-alt (4), nó

(b) gurb í a thuairim, maidir leis an áitreabh is ábhar don
iarratas, nach bhfuil sé oiriúnach chun bunachas
pórúcháin cúnna a oibriú ann.

(7) Féadfaidh an Club diúltú áitreabh a chlárú faoin alt seo, más
rud é, mar gheall ar na nithe seo a leanas—

(a) go ndearna an t-iarratasóir—

(i) cion faoin Acht seo nó faoi Acht 1986, nó

(ii) cion lenar ghabh cruálacht ar ainmhí,

nó

(b) gur sháraigh an t-iarratasóir—

(i) an tAcht seo nó aon rialacháin faoin Acht seo, nó

(ii) Acht 1986 nó aon rialacháin nó fodhlíthe faoin Acht
sin, nó

(iii) na hAchtanna um Chosaint Ainmhithe, 1911 agus
1965,

go measann an Club gur gá an clárúchán sin a dhiúltú chun sláinte
agus leas cú a chaomhnú.

(8) Ní thabharfaidh an Club breith diúltú áitreabh nó bunachas
pórúcháin cúnna a chlárú faoin alt seo go dtí go mbeidh breithniú
déanta aige ar aon uiríll arna ndéanamh ag an iarratasóir de réir
alt 13.

(9) Féadfaidh an Club, tar éis breithniú a dhéanamh ar aon uiríll
arna ndéanamh ag iarratasóir de réir alt 13, cibé coinníollacha is cuí
leis a chur ag gabháil le clárúchán áitribh nó bunachais pórúcháin
cúnna faoin alt seo ag féachaint don ghá atá ann sláinte agus leas
cúnna a chosaint agus a chothabháil.

(10) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (9), maidir le
coinníollacha a chuirtear ag gabháil le clárúchán ar an gclár,
féadfaidh siad—
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(a) baint a bheith acu le foirgniú an áitribh,

(b) an líon soitheanna nó coileán a fhéadfaidh a bheith san
áitreabh a theorannú,

(c) baint a bheith acu le cóiríocht, easair, beatha nó lúthaíocht
soitheanna agus coileán,

(d) baint a bheith acu le hoiliúint agus le hinniúlacht daoine
atá fostaithe sa bhunachas, nó

(e) taifid, agus foirm agus cothabháil taifead, a mhionsonrú.

(11) Tabharfaidh an Club fógra d’iarratasóir faoin alt seo maidir
leis na nithe seo a leanas—

(a) breith chun iarratas a dheonú faoin alt seo,

(b) breith chun iarratas den sórt sin a dheonú faoi réir
coinníollacha, nó

(c) breith chun diúltú iarratas a dheonú,

tráth nach déanaí ná 14 lá tar éis an bhreith a thabhairt.

(12) Ar áitreabh a chlárú faoin alt seo, déanfaidh an Club
deimhniú (dá ngairtear “deimhniú clárúcháin” san Acht seo) ar an
gclárúchán sin a eisiúint chuig an iarratasóir ar chlárúchán ar
deimhniú é ina mbeidh an fhaisnéis a bheidh taifeadta sa chlár.

(13) Déanfaidh oibritheoir bunachais pórúcháin cúnna a bheidh
cláraithe faoin alt seo an deimhniú clárúcháin a eiseofar chuige nó
chuici ina leith a thaispeáint in ionad feiceálach sa bhunachas.

(14) Más rud é go bhfuil sonra a bheidh taifeadta sa chlár
mícheart, déanfaidh oibritheoir an bhunachais pórúcháin cúnna lena
mbaineann an sonra, a luaithe is féidir tar éis dó nó di teacht ar an
eolas go bhfuil sé mícheart, é sin a chur in iúl don Chlub dá réir sin.

(15) Ar theacht ar an eolas don Chlub go bhfuil aon sonra atá
taifeadta sa chlár mícheart nó gur scoir aon sonra de bheith ceart,
déanfaidh sé cibé athruithe ar an gclár a mheasann sé is gá.

(16) Déanfaidh an Club an clár a fhoilsiú ar cibé modh is cuí leis,
agus cuirfidh sé ar fáil é gach tráth réasúnach lena iniúchadh ag
daoine den phobal.

(17) Aon duine a dhéanfaidh, i gcomhlíonadh airbheartaithe fho-
alt (4), faisnéis nó sonra atá bréagach nó míthreorach i bponc
ábhartha a sholáthar go feasach nó go meargánta don Chlub, beidh
cion déanta aige nó aici.

(18) Aon duine a sháraíonn fo-alt (13), beidh cion déanta aige
nó aici.

(19) Féadfaidh an Club an clár a chothabháil i bhfoirm nach
mbeidh inléite más féidir é a athrú ina fhoirm inléite.

(20) Féadfaidh oibritheoir bunachais pórúcháin cúnna a bheidh
cláraithe faoin alt seo agus a mbeidh a ainm nó a hainm taifeadta sa
chlár i leith an bhunachais sin, iarratas a dhéanamh chun an Chlub
chun an bunachas a bhaint den chlár.
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(21) Ar an gClub bunachas pórúcháin cúnna a bhaint den chlár
de réir iarratais faoi fho-alt (20)—

(a) déanfaidh an duine a bheidh ainmnithe sa chlár an
deimhniú clárúcháin i leith an bhunachais a thabhairt
suas láithreach don Chlub, agus

(b) déanfaidh an Club ráiteas a thaifeadadh sa chlár á rá go
ndearnadh é a bhaint ar iarraidh ón duine a bhí
ainmnithe ar an gclár roimhe sin.

13.—(1) I gcás go mbeartaíonn an Club—

(a) diúltú áitreabh a chlárú de réir fho-alt (6) nó (7) d’alt 12,
nó

(b) áitreabh a chlárú faoi réir coinníollacha de réir fho-alt (9)
d’alt 12,

tabharfaidh sé fógra i scríbhinn don iarratasóir i dtaobh an togra.

(2) Aon iarratasóir faoi alt 12 ar a seirbheálfar fógra faoi fho-alt
(1), féadfaidh sé nó sí, tráth nach déanaí ná 14 lá tar éis an fógra a
fháil, uiríll i scríbhinn a dhéanamh chuig an gClub i ndáil leis an
togra.

14.—(1) Aon duine a ndiúltófar a iarratas nó a hiarratas ar
áitreabh a chlárú faoi alt 12, féadfaidh sé nó sí achomharc a
dhéanamh i gcoinne an diúltaithe chuig breitheamh den Chúirt
Dúiche a shuíonn sa dúiche chúirte dúiche ina bhfuil an t-áitreabh
suite, tráth nach déanaí ná 14 lá tar éis fógra i scríbhinn i dtaobh an
diúltaithe a sheirbheáil ar an duine.

(2) Aon duine a ndeonófar a iarratas nó a hiarratas ar áitreabh a
chlárú faoi alt 12 faoi réir coinníollacha de réir fho-alt (9) den alt sin,
féadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh i gcoinne aon cheann
amháin nó níos mó de na coinníollacha sin a bheidh curtha ag gabháil
leis an gclárúchán chuig breitheamh den Chúirt Dúiche a shuíonn sa
dúiche chúirte dúiche ina bhfuil an t-áitreabh suite, tráth nach déanaí
ná 14 lá tar éis fógra i scríbhinn i dtaobh na gcoinníollacha a
sheirbheáil ar an duine.

(3) Ar achomharc faoi fho-alt (1) a dhéanamh, féadfaidh
breitheamh den Chúirt Dúiche ordú a dhéanamh—

(a) á cheangal ar an gClub an t-áitreabh a chlárú sa chlár,

(b) á cheangal ar an gClub an t-áitreabh a chlárú sa chlár faoi
réir an t-achomharcóir do chomhlíonadh cibé
coinníollacha a shonrófar san ordú, nó

(c) lena ndaingneofar an diúltú.

(4) Ar achomharc faoi fho-alt (2) a dhéanamh, féadfaidh
breitheamh den Chúirt Dúiche ordú a dhéanamh—

(a) lena mbainfear den chlárúchán ceann amháin nó níos mó
de na coinníollacha a bheidh curtha ag gabháil le
clárúchán an áitribh agus a bheidh sonraithe san ordú, nó



[2011.] [Uimh. 29.]An tAcht um Leas Cúnna, 2011.

(b) lena ndaingneofar breith an Chlub na coinníollacha lena
mbaineann a chur ag gabháil leis an gclárúchán.

(5) Comhlíonfaidh an Club ordú faoin alt seo.

15.—(1) I gcás go mbeidh sárú iomchuí déanta, féadfaidh
oifigeach leasa nó an Club iarratas a dhéanamh chun bunachas
pórúcháin cúnna a bhaint den chlár chuig an mbreitheamh den
Chúirt Dúiche a shuíonn sa dúiche chúirte dúiche ina bhfuil an
bunachas.

(2) I gcás go mbeartaíonn oifigeach leasa nó an Club iarratas a
dhéanamh chun na Cúirte Dúiche ar ordú faoin alt seo, tabharfaidh
an t-oifigeach nó an Club fógra i scríbhinn don duine a bheidh
ainmnithe sa chlár i ndáil leis an mbunachas pórúcháin cúnna, ina
leagfar amach na cúiseanna leis an iarratas.

(3) Más rud é, de bhíthin sárú iomchuí, go measann an Chúirt
Dúiche gur gá, chun a chinntiú go gcaomhnófar sláinte agus leas cú,
bunachas pórúcháin cúnna a bhaint den chlár, déanfaidh an chúirt
ordú á ordú don Chlub an bunachas pórúcháin cúnna a bhaint den
chlár.

(4) Más deimhin leis an gCúirt Dúiche go bhfuil sárú iomchuí
déanta i ndáil le bunachas pórúcháin cúnna agus más é tuairim na
Cúirte go bhféadfar caomhnú sláinte agus leasa cú nó aon mhadra
eile (lena n-áirítear soith) a choimeádtar sa bhunachas a áirithiú ar
mhodh seachas trí ordú a dhéanamh faoi fho-alt (3), féadfaidh sí,
d’fhonn an tsláinte agus an leas sin a chaomhnú, ordú a dhéanamh
lena gceanglófar ar oibritheoir an bhunachais sin cibé coinníollacha
is cuí léi a chomhlíonadh.

(5) Más rud é, de réir an ailt seo, go ndéanfar bunachas pórúcháin
cúnna a bhaint den chlár—

(a) taifeadfaidh an Club ráiteas sa chlár á rá gur baineadh an
bunachas pórúcháin cúnna amhlaidh agus ráiteas maidir
leis na cúiseanna lena bhaint, agus

(b) déanfaidh an duine a bheidh ainmnithe sa chlár i ndáil leis
an mbunachas an deimhniú clárúcháin i leith an
bhunachais sin a thabhairt suas láithreach don Chlub.

(6) Comhlíonfaidh an Club ordachán in ordú faoin alt seo.

(7) Aon duine a sháróidh fo-alt (5)(b) nó coinníoll in ordú faoin
alt seo, beidh cion déanta aige nó aici.

(8) San alt seo ciallaíonn “sárú iomchuí”, i ndáil le bunachas
pórúcháin cúnna—

(a) oibritheoir an bhunachais do dhéanamh ciona—

(i) is cion faoin Acht seo nó faoi Acht 1986,

(ii) is cion lenar ghabh cruálacht ar ainmhí, nó

(iii) is cion faoi na hAchtanna um Chosaint Ainmhithe,
1911 agus 1965,

(b) cion a dhéanamh—
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(i) is cion faoin Acht seo nó faoi Acht 1986 i ndáil leis
an mbunachas,

(ii) is cion lenar ghabh cruálacht ar ainmhí sa
bhunachas, nó

(iii) is cion faoi na hAchtanna um Chosaint Ainmhithe,
1911 agus 1965 sa bhunachas,

(c) sárú ar an Acht seo ag oibritheoir an bhunachais nó i ndáil
leis an mbunachas, nó

(d) sárú, i ndáil leis an mbunachas—

(i) ar choinníoll a bheidh ag gabháil le clárúchán an
bhunachais faoi alt 12(9),

(ii) ar choinníoll dá dtagraítear in alt 14(3)(b),

(iii) ar fhógra leasa faoi alt 20,

(iv) ar ordachán faoi alt 21(4)(c), nó

(v) ar choinníoll a bheidh sonraithe in ordú faoi fho-alt
(4).

16.—(1) Maidir le hoibritheoir bunachais pórúcháin cúnna nach
bhfuil taifeadta sa chlár, beidh cion déanta aige nó aici.

(2) Níl feidhm ag an alt seo maidir le hoibritheoir bunachais
pórúcháin cúnna lena mbaineann alt 12(3)—

(a) le linn na tréimhse dá dtagraítear san fho-alt sin, nó

(b) i gcás go bhfuil iarratas déanta faoin bhfo-alt sin ag
oibritheoir bunachais pórúcháin cúnna, le linn na
tréimhse sin agus cibé tréimhse bhreise dar tosach tráth
a thiocfaidh deireadh leis an tréimhse chéadluaite agus
dar críoch tráth a thabharfaidh an Club fógra i scríbhinn
don oibritheoir maidir lena bhreith i ndáil leis an
iarratas sin.

CUID 4

Forfheidhmiú

17.—(1) Féadfaidh údarás áitiúil, trí ionstraim i scríbhinn, cibé
oifigigh agus cibé líon oifigeach de chuid an údaráis is cuí leis a
cheapadh chun bheith ina n-oifigigh leasa chun críocha an Achta
seo.

(2) Féadfaidh príomh-oifigeach an Bhoird nó rúnaí an Chlub, trí
ionstraim i scríbhinn, cibé daoine agus cibé líon daoine is cuí leis nó
léi a cheapadh chun bheith ina n-oifigigh leasa chun críocha cuid de
na feidhmeanna, nó na bhfeidhmeanna go léir, a thugtar d’oifigeach
leasa leis an Acht seo, de réir mar a bheidh sonraithe san ionstraim.

(3) Aon duine a cheapfar faoin alt seo, féadfaidh sé nó sí
feidhmeanna oifigigh leasa a chomhlíonadh, ach más rud é, de réir
na hionstraime ceapacháin, gur i ndáil le feidhmeanna áirithe, agus
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na feidhmeanna sin amháin, de chuid oifigigh leasa a cheapfar an
duine, ní chomhlíonfaidh sé nó sí aon fheidhm seachas na
feidhmeanna sin a bheidh sonraithe san ionstraim.

(4) Féadfaidh údarás áitiúil ceapachán oifigigh leasa a bheidh
ceaptha ag an údarás faoi fho-alt (1) a fhoirceannadh, cibé acu ba le
haghaidh tréimhse socraithe an ceapachán nó nárbh ea.

(5) Féadfaidh príomh-oifigeach an Bhoird nó rúnaí an Chlub
ceapachán oifigigh leasa a bheidh ceaptha aige nó aici faoi fho-alt
(2) a fhoirceannadh, cibé acu ba le haghaidh tréimhse socraithe an
ceapachán nó nárbh ea.

(6) Scoirfidh ceapachán mar oifigeach leasa—

(a) má dhéantar é a fhoirceannadh de bhun fho-alt (4) nó (5),

(b) más ar feadh tréimhse socraithe é, ar dhul in éag don
tréimhse sin, nó

(c) más oifigeach de chuid údaráis áitiúil an duine a cheapfar,
nó más seirbhíseach, gníomhaire nó fostaí de chuid an
Bhoird nó an Chlub é nó í, ar an duine sin do scor de
bheith ina oifigeach nó ina hoifigeach, ina sheirbhíseach
nó ina seirbhíseach, ina ghníomhaire nó ina gníomhaire
nó ina fhostaí nó ina fostaí den sórt sin.

(7) Féadfaidh oifigeach leasa a cheapfar faoi fho-alt (1) aon
cheann de na feidhmeanna a thugtar d’oifigeach leasa faoin Acht seo
a fheidhmiú—

(a) laistigh de limistéar feidhme an údaráis áitiúil a mbeidh an
t-oifigeach leasa ceaptha aige, nó

(b) laistigh de limistéar feidhme údaráis áitiúil eile má tá
comhaontú ann i dtaobh fheidhmiú nó chomhlíonadh na
bhfeidhmeanna sin ag oifigigh leasa an údaráis
chéadluaite i limistéar feidhme an údaráis eile.

(8) Ní choisceann aon ní i bhfo-alt (6) ar údarás áitiúil, ar
phríomh-oifigeach an Bhoird nó ar rúnaí an Chlub duine lena
mbaineann fo-alt (6) a athcheapadh mar oifigeach leasa.

(9) Aon duine a cheapfar chun bheith ina oifigeach leasa nó ina
hoifigeach leasa faoin alt seo, tabharfar, ar é nó í a cheapadh,
barántas a cheapacháin nó a ceapacháin dó nó di, agus le linn dó nó
di feidhm a thugtar leis an Acht seo a fheidhmiú, déanfaidh sé nó sí,
má iarrann aon duine a ndéanann an feidhmiú sin difear dó nó di é,
an barántas a thabhairt ar aird don duine lena iniúchadh.

18.—(1) Chun críocha a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin
Acht seo, féadfaidh oifigeach leasa nó comhalta den Gharda
Síochána—

(a) faoi réir fho-alt (5), dul isteach in áitreabh gach tráth
réasúnach agus iniúchadh a dhéanamh air, is áitreabh—

(i) a bhfuil forais réasúnacha aige nó aici chun a
chreidiúint go bhfuil sé á úsáid chun bunachas
pórúcháin cúnna a oibriú,

(ii) a bhfuil iarratas faoi alt 12 déanta ina leith, nó
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(iii) a bhfuil forais réasúnacha aige nó aici chun a
chreidiúint go bhfuil cú á choimeád, á thrádáil, á
phórú, á thógáil, á thraenáil, á rásáil nó á chúrsáil
ann,

(b) cú, beatha ainmhithe, soitheach, feithicil, coimeádán nó ní
eile a úsáidtear i dtaca le cú a scrúdú,

(c) a cheangal—

(i) ar oibritheoir bunachais pórúcháin cúnna,

(ii) ar iarratasóir ar chlárúchán faoi alt 12, nó

(iii) ar dhuine san áitreabh,

cibé leabhair, taifid, nó doiciméid eile nó cibé trealamh
nó innealra atá i seilbh nó ar fáil ag an duine sin nó atá
faoi urláimh an duine sin agus a theastóidh ón oifigeach
nó ón gcomhalta le réasún a thabhairt ar aird don
oifigeach leasa nó don chomhalta (agus i gcás doiciméad
nó taifead a stóráiltear i bhfoirm neamh-inléite
atáirgeadh inléite díobh a thabhairt ar aird dó nó di),

(d) aon leabhair, taifid, nó doiciméid eile (lena n-áirítear
leabhair, taifid, nó doiciméid a stóráiltear i bhfoirm
neamh-inléite) a gheobhaidh sé nó sí i gcúrsa a iniúchta
nó a hiniúchta, a iniúchadh agus cóipeanna a thógáil
díobh nó sleachta a thógáil astu,

(e) aon trealamh nó innealra a úsáidtear i dtaca le cú a
iniúchadh, nó

(f) a cheangal—

(i) ar oibritheoir bunachais pórúcháin cúnna,

(ii) ar iarratasóir ar chlárúchán faoi alt 12, nó

(iii) ar dhuine san áitreabh,

cibé faisnéis agus cúnamh a thabhairt don oifigeach leasa
nó don chomhalta agus freagra a thabhairt ar cibé
ceisteanna a cheanglóidh an t-oifigeach leasa nó an
comhalta le réasún.

(2) Chun críocha a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin Acht
seo, féadfaidh oifigeach leasa nó comhalta den Gharda Síochána a
cheangal ar dhuine a mbeidh cú faoina rialú in áit phoiblí, a cheadú
don oifigeach, don chomhalta nó don chleachtóir tréidliachta an cú
a scrúdú.

(3) Féadfaidh oifigeach leasa nó comhalta den Gharda Síochána
a cheangal ar dhuine faisnéis faoi úinéireacht agus faoi shainaithint
cú nó beatha nó dí ainmhithe, faoi úinéireacht soithigh, feithicle,
coimeádáin, trealaimh, innealra nó faoi ní iomchuí eile a bhaineann
le cú atá ar eolas nó atá ar fáil ag an duine a thabhairt.

(4) I gcás go bhfuil forais réasúnacha ag oifigeach leasa nó ag
comhalta den Gharda Síochána chun a chreidiúint—

(a) go bhfuil cion á dhéanamh nó déanta faoin Acht seo,
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(b) go bhfuil sárú déanta ar an Acht seo nó ar rialacháin faoin
Acht seo, nó

(c) go bhféadfaidh sé go bhfuil fianaise ann a bhaineann le
cion nó sárú den sórt sin,

féadfaidh an t-oifigeach nó an comhalta, i dteannta na gcumhachtaí
is infheidhmithe aige nó aici faoi fho-alt (1) nó (2)—

(i) feithicil, coimeádán nó soitheach a chuardach i gcás go
measfaidh an t-oifigeach nó an comhalta gur gá é, agus a
cheangal ar dhuine atá i bhfeighil an tsoithigh, na feithicle
nó an choimeádáin nó a bhfuil an céanna faoina urláimh
nó faoina hurláimh, gan é nó í a bhogadh, agus faisnéis a
thabhairt faoi cheann scríbe an chéanna,

(ii) samplaí a bhaint as cú, beatha nó deoch ainmhithe nó as
earra a bhaineann le cú, substaint nó leacht, a theastóidh
le réasún uaidh nó uaithi, agus cibé tástálacha, anailísí,
scrúduithe nó iniúchtaí a dhéanamh nó a chur faoi deara
iad a dhéanamh a mheasfaidh sé nó sí is gá nó is
fóirsteanach agus an sampla a mharcáil nó a shainaithint
ar shlí eile, nó

(iii) aon trealamh nó innealra, leabhair, doiciméid nó taifid a
thabhairt chun siúil, agus iad a choimeád ar feadh cibé
tréimhse a mheasfaidh sé nó sí le réasún is gá chun
críocha a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin Acht
seo.

(5) Le linn feidhm a chomhlíonadh faoin Acht seo, féadfaidh
oifigeach leasa nó comhalta den Gharda Síochána, faoi réir aon
bharántais faoi alt 19, cibé líon daoine eile a bheith ina theannta nó
ina teannta is cuí leis nó léi, agus féadfaidh sé nó sí, nó féadfaidh na
daoine sin, aon trealamh nó ábhair a thabhairt leis nó léi nó leo
chun cabhrú leis an oifigeach nó leis an gcomhalta le linn an fheidhm
a fheidhmiú.

(6) Ní rachaidh oifigeach leasa nó comhalta den Gharda Síochána
isteach in áitreabh, ach amháin—

(a) le toiliú an áititheora, nó

(b) de bhun barántais faoi alt 19.

(7) Féadfaidh oifigeach leasa nó comhalta den Gharda Síochána,
más gá chun dul isteach in áitreabh chun a chumhachtaí nó a
cumhachtaí a fheidhmiú faoin alt seo, forneart réasúnach a úsáid.

(8) Más rud é, i gcúrsa aon chumhachtaí faoin Acht seo a
fheidhmiú, go bhfaighidh oifigeach leasa nó comhalta den Gharda
Síochána aon ní, nó go dtiocfaidh sé nó sí i seilbh aon ní, a
gcreideann an t-oifigeach nó an comhalta gur fianaise é ar aon chion
faoin Acht seo, nó ar shárú ar an Acht seo, féadfaidh an t-oifigeach
nó an comhalta é a urghabháil agus a choinneáil lena úsáid mar
fhianaise in imeachtaí faoin Acht seo.

(9) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána feithicil nó
soitheach a stopadh chun críocha an ailt seo, agus féadfaidh sé nó sí
a cheangal go mbogfar í nó é go dtí cibé áit a ordóidh sé nó sí lena
hiniúchadh nó lena iniúchadh.
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19.—Ar fhianaise faoi mhionn ó oifigeach leasa nó ó chomhalta
den Gharda Síochána, féadfaidh breitheamh den Chúirt Dúiche,
chun a chumasú d’oifigeach leasa nó do chomhalta den Gharda
Síochána iniúchadh a dhéanamh ar áitreabh—

(a) a bhfuil forais réasúnacha ag an oifigeach nó ag an
gcomhalta chun a chreidiúint go bhfuil cion faoin Acht
seo á dhéanamh nó déanta ag duine ann nó go
bhféadfaidh fianaise ar chion den sórt sin a bheith ann, nó

(b) i gcás gur diúltaíodh cead isteach san áitreabh don
oifigeach nó don chomhalta, is áitreabh—

(i) a bhfuil forais réasúnacha aige nó aici chun a
chreidiúint go bhfuil sé á úsáid chun bunachas
pórúcháin cúnna a oibriú,

(ii) a bhfuil iarratas faoi alt 12 déanta ina leith, nó

(iii) a bhfuil forais réasúnacha aige nó aici chun a
chreidiúint go bhfuil cú á choimeád, á thrádáil, á
phórú, á thógáil, á thraenáil, á rásáil nó á chúrsáil
ann,

barántas a eisiúint á údarú d’oifigeach leasa nó do chomhalta
ainmnithe agus cibé daoine eile is gá ina theannta nó ina teannta,
aon tráth nó tráthanna, laistigh de mhí amháin ón dáta a eiseofar an
barántas, dul isteach san áitreabh agus feidhmeanna oifigigh leasa nó
comhalta faoi alt 18 a chomhlíonadh.

20.—(1) I gcás gurb é tuairim oifigigh leasa—

(a) i ndáil le bunachas pórúcháin cúnna go bhfuil sárú déanta
ar an Acht seo nó ar choinníoll a ghabhann le clárúchán
bunachais pórúcháin cúnna sa chlár,

(b) go bhfuil bunachas pórúcháin cúnna nó áitreabh eile, ina
ndéantar cú a choimeád, a thrádáil, a phórú, a thógáil, a
thraenáil, a rásáil nó a chúrsáil, á chothabháil ar mhodh
is bagairt nó is dóigh a bheidh ina bhagairt ar shláinte nó
ar leas cú,

(c) go bhfuil feithicil, soitheach, coimeádán nó trealamh a
úsáidtear i dtaca le cú a iompar á cothabháil nó á
chothabháil ar mhodh is bagairt nó is dóigh a bheidh ina
bhagairt ar shláinte nó ar leas cú,

(d) go bhféadfadh gur tharla sárú ar an Acht seo nó ar
rialacháin faoin Acht seo nó go bhfuil sé ag tarlú, nó

(e) go bhféadfadh na coinníollacha faoina ndéantar cú a
choimeád, a thrádáil, a iompar, a phórú, a thógáil, a
thraenáil, a rásáil nó a chúrsáil a bheith ina gcúis le pian
neamhriachtanach, fulaingt nó baol eile do shláinte nó
leas an chú,

féadfaidh an t-oifigeach leasa fógra (“fógra leasa”) a sheirbheáil—

(i) ar oibritheoir an bhunachais,

(ii) ar an duine a bhfuil an cú faoina rialú,
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(iii) ar an duine a bhfuil áitreabh ina bhfuil cú á thrádáil, á
phórú, á thógáil, á thraenáil, á rásáil nó á chúrsáil faoina
rialú, nó

(iv) ar an duine a bhfuil feithicil, soitheach, coimeádán nó
trealamh a úsáidtear i dtaca le hiompar cú faoina rialú.

(2) Maidir le fógra leasa—

(a) luafar ann na forais ar a mbeidh an t-oifigeach leasa den
tuairim dá dtagraítear i bhfo-alt (1),

(b) ceanglófar leis, ar oibritheoir an bhunachais nó an áitribh
nó ar an duine lena mbaineann, cibé bearta a dhéanamh
a shonrófar san fhógra chun go scoirfear den sárú nó
chun an bhagairt lena mbaineann nó an baol do shláinte
nó do leas an chú a sheachaint nó a chosc,

(c) sonrófar ann an tréimhse ar laistigh di a dhéanfar na
bearta sin,

(d) cuirfear in iúl ann d’oibritheoir an bhunachais nó an
áitribh nó don duine lena mbaineann go bhféadfaidh sé
nó sí achomharc a dhéanamh i gcoinne an fhógra leasa
chun na Cúirte Dúiche faoi alt 21,

(e) i gcás bunachais pórúcháin cúnna a bheidh cláraithe sa
chlár, luafar ann go bhféadfar, mura mbeidh na bearta
lena mbaineann déanta laistigh den tréimhse a shonrófar
amhlaidh, iarratas a dhéanamh chun na Cúirte Dúiche
chun an bunachas pórúcháin cúnna a bhaint den chlár,
agus

(f) luafar ann, más rud é go mainneoidh oibritheoir an
bhunachais nó an áitribh nó an duine lena mbaineann
fógra leasa a chomhlíonadh, go mbeidh cion déanta aige
nó aici agus dlífear pionós arna leagan amach in alt 26(2)
a chur air nó uirthi.

(3) Féadfaidh fógra leasa—

(a) i gcás gur deimhin leis an oifigeach nach bhfuil ceanglais
alt 11 á gcomhlíonadh, a cheangal, ar bhonn comhairle
ó chleachtóir tréidliachta, go ndéanfar an soithchú lena
mbaineann a neodrú nó nach n-úsáidfear í chun críocha
pórúcháin mar a shonrófar san fhógra,

(b) a cheangal go dtabharfar aire do chú breoite nó gortaithe
ar cibé modh a shonrófar san fhógra,

(c) a cheangal, ar bhonn comhairle ó chleachtóir tréidliachta,
go ndéanfar an cú a dhiúscairt nó a dhíothú ar mhodh
agus san áit (más ann) a shonrófar san fhógra,

(d) a cheangal go bhfaighfear nó go dtabharfar comhairle nó
cóireáil tréidliachta nó sainchomhairle nó sainchóireáil
eile i ndáil le cú,

(e) a cheangal go gcuirfear cibé bia agus deoch ar fáil do chú
ag cibé tréimhsí agus i cibé cainníocht a shonrófar,
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(f) a cheangal nach gcoimeádfar líon is mó ná líon sonraithe
(lena n-áirítear nialas) cúnna nó cúnna d’aicme nó de
thuairisc áirithe in áitreabh,

(g) iompar nó iompar breise cú a chosc nó iompar nó iompar
breise de sórt sin a chosc ach amháin iompar de réir cibé
coinníollacha a shonrófar san fhógra,

(h) a cheangal go ndéanfar athruithe nó breisithe ar an
gcóiríocht, ar an modh iompair, ar an innealra nó
trealamh a úsáidtear i leith cú, agus má mheastar gur cuí,
a cheangal go soláthrófar cóiríocht mhalartach oiriúnach
don chú go dtí go ndéanfar na hathruithe nó na breisithe,

(i) a cheangal ar dhuine cú a dhaingniú, a leithlisiú nó a
leithscaradh ar mhodh a shonrófar san fhógra, nó

(j) a cheangal ar dhuine feithicil, soitheach, áitreabh nó
coimeádán nó cuid d’fheithicil, de shoitheach, d’áitreabh
nó de choimeádán a úsáidtear i dtaca le cú, a ghlanadh
nó a dhíghalrú.

(4) Féadfaidh oifigeach leasa fógra leasa a tharraingt siar nó a
athrú.

(5) Aon duine a mhainneoidh, gan leithscéal réasúnach, fógra
leasa a chomhlíonadh, beidh cion déanta aige nó aici.

21.—(1) Féadfaidh duine ar a seirbheálfar fógra leasa, tráth nach
déanaí ná 7 lá ón bhfógra a sheirbheáil, achomharc a dhéanamh i
gcoinne an fhógra chuig breitheamh den Chúirt Dúiche a shuíonn sa
dúiche chúirte dúiche ina bhfuil an bunachas pórúcháin cúnna nó an
t-áitreabh lena mbaineann.

(2) I gcás go mbeartaíonn duine achomharc a dhéanamh faoi fho-
alt (1), tabharfaidh sé nó sí fógra don oifigeach leasa a sheirbheáil
an fógra agus is é an t-oifigeach sin an freagróir san achomharc.

(3) Faoi réir fho-alt (4), beidh éifeacht le fógra leasa a ndéanfar
achomharc faoin alt seo ina leith go dtí go ndéanfar ordú faoi fho-
alt (4), mura n-ordóidh an breitheamh den Chúirt Dúiche a ndéanfar
an t-achomharc os a chomhair nó os a comhair, ag féachaint do
shláinte agus do leas cúnna a chaomhnú, go ndéanfar oibriú an
fhógra a fhionraí nó a athrú go dtí go ndéanfar cinneadh ar an
achomharc.

(4) Ar achomharc a bheith déanta faoin alt seo, féadfaidh
breitheamh den Chúirt Dúiche—

(a) an fógra a dhaingniú,

(b) an fógra a chúlghairm, nó

(c) an fógra a chúlghairm agus a ordú don duine lena
mbaineann cibé ordacháin a thabharfaidh an breitheamh
a chomhlíonadh.

22.—Má dhéanann oifigeach leasa bunachas pórúcháin cúnna nó
áitreabh eile a iniúchadh nó fógra leasa a sheirbheáil, cuirfidh sé nó
sí, tráth nach déanaí ná 7 lá tar éis an iniúchta nó an fógra leasa a
sheirbheáil, tuarascáil ar an iniúchadh nó cóip den fhógra leasa chuig
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príomhfheidhmeannach an Bhoird, rúnaí an Chlub agus chuig an
údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme a bheidh an t-iniúchadh déanta
nó an fógra leasa seirbheáilte.

23.—(1) I gcás, tar éis scrúdú tréidliachta ar chú, go mbeidh
oifigeach leasa den tuairim go bhfuil an oiread sin de phian nó
d’anacair ar chú nó faillí chomh géar sin déanta ann nó go bhfuil sé
gortaithe nó galraithe chomh dona sin go mbeidh sé ar mhaithe le
leas an chú, nó le sábháilteacht, sláinte nó leas ainmhithe nó daoine
eile a dtiocfadh sé i dtadhall leo, go gcuirfear cóireáil tréidliachta air
láithreach nó go ndéanfar é a dhíothú go daonnachtúil, féadfaidh an
t-oifigeach leasa an cú a urghabháil agus a choimeád chun ceachtar
de na críocha sin.

(2) Féadfar costas aon chóireála tréidliachta ar chú nó costas as
díothú cú faoin alt seo a ghnóthú ó úinéir an chú mar fhiach conartha
shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

24.—(1) Aon duine a bhrionnóidh nó a rithfidh, agus a fhios aige
nó aici go bhfuil sé brionnaithe—

(a) an clár, taifead ar an gclár nó doiciméad a airbheartaíonn
gur sliocht as an gclár é (dá ngairtear “clár brionnaithe”
san alt seo), nó

(b) fógra, deimhniú nó doiciméad eile a airbheartaíonn a
bheith eisithe, deonaithe nó tugtha faoin Acht seo (dá
ngairtear “doiciméad brionnaithe” san alt seo),

beidh cion déanta aige nó aici.

(2) Aon duine a athróidh agus é ar intinn aige nó aici calaois nó
meabhlaireacht a dhéanamh, nó a rithfidh, agus a fhios aige nó aici,
é a bheith athraithe amhlaidh—

(a) an clár, taifead ar an gclár nó doiciméad a airbheartaíonn
gur sliocht as an gclár é (dá ngairtear “clár athraithe” san
alt seo), nó

(b) fógra, deimhniú nó doiciméad eile a bheidh eisithe,
deonaithe nó tugtha faoin Acht seo (dá ngairtear
“doiciméad athraithe” san alt seo),

beidh cion déanta aige nó aici.

(3) Aon duine a mbeidh, gan údarás dleathach, clár brionnaithe,
doiciméad brionnaithe, clár athraithe nó doiciméad athraithe ina
sheilbh nó ina seilbh aige nó aici, beidh cion déanta aige nó aici.

25.—(1) Beidh cion déanta ag duine más rud é—

(a) go gcuirfidh sé nó sí bac nó treampán ar oifigeach leasa
nó ar chomhalta den Gharda Síochána nó ar dhuine a
bheidh i dteannta an oifigigh nó an chomhalta sin agus é
nó í ag feidhmiú feidhme a thabharfar don oifigeach nó
don chomhalta leis an Acht seo nó le barántas faoi alt 19
nó go gcuirfidh sé nó sí cosc ar an oifigeach, ar an
gcomhalta nó ar an duine, de réir mar a bheidh, an
chumhacht sin a fheidhmiú,
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(b) go mainneoidh nó go ndiúltóidh sé nó sí—

(i) ceanglas de chuid oifigigh leasa nó comhalta den
Gharda Síochána faoi alt 18(1)(c) nó (f), (2), (4)(i)
nó (9) a chomhlíonadh, nó

(ii) ceist a fhreagairt a chuirfidh oifigeach leasa nó
comhalta den Gharda Síochána faoi alt 18(3),

nó

(c) i gcomhlíonadh airbheartaithe ceanglais nó mar fhreagra
ar cheist dá dtagraítear i mír (b), go dtabharfaidh sé nó
sí faisnéis don oifigeach nó don chomhalta is eol dó nó
di a bheith bréagach nó míthreorach i bponc ábhartha.

(2) Ní bheidh ráiteas nó admháil a dhéanfaidh duine de bhun
ceanglais faoi alt 18(1)(f) inghlactha mar fhianaise in imeachtaí a
thionscnófar in aghaidh an duine mar gheall ar chion (seachas cion
faoin alt seo).

26.—(1) Aon duine a dhéanfaidh cion faoi alt 10(6), 12(17) nó
(18) nó 15(7), dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
d’aicme A a chur air nó uirthi.

(2) Aon duine a dhéanfaidh cion faoi alt 8, 11(1) nó (2), 16, 20(5),
24 nó 25, dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a
chur air nó uirthi.

(3) Féadfaidh siad seo a leanas cion faoin Acht seo a thionscnamh
agus a thabhairt ar aghaidh—

(a) an Bord,

(b) an Club,

(c) an t-údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme a líomhnaítear
an cion a bheith déanta, nó

(d) comhalta den Gharda Síochána de réir alt 8 d’Acht an
Gharda Síochána, 2005.

(4) D’ainneoin alt 10(4) den Petty Sessions (Ireland) Act 1851,
féadfar imeachtaí i leith ciona dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a
thionscnamh laistigh de 12 mhí ón tráth a dhéanfar an cion.

(5) I gcás go ndéanfaidh comhlacht corpraithe cion faoin Acht seo
agus go gcruthófar go ndearnadh amhlaidh é le toiliú, le cúlcheadú
nó le ceadú, nó gurbh inchurtha é i leith aon fhaillí toiliúla ar thaobh
aon duine is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile de chuid
an chomhlachta chorpraithe nó duine a d’airbheartaigh a bheith ag
gníomhú in aon cháil den sórt sin, beidh cion déanta ag an duine sin,
chomh maith leis an gcomhlacht corpraithe, agus dlífear imeachtaí a
shaothrú ina choinne nó ina coinne agus é nó í a phionósú amhail is
dá mbeadh an cion céadluaite déanta aige nó aici.

(6) Déanfar fíneáil a ghearrfar ar chiontú i gcion faoin Acht
seo a íoc leis an ionchúisitheoir, seachas comhalta den Gharda
Síochána, agus déanfar í a dhiúscairt ar cibé slí a chinnfidh an
t-ionchúisitheoir sin.
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(7) I gcás go gciontófar duine i gcion faoin Acht seo, déanfaidh
an chúirt, mura deimhin léi go bhfuil cúiseanna speisialta agus
substaintiúla ann gan déanamh amhlaidh, a ordú don duine na costais
agus na caiteachais, arna dtomhas ag an gcúirt, a thabhaigh an
t-ionchúisitheoir nó an duine eile i ndáil leis an gcion a imscrúdú, a
bhrath agus a ionchúiseamh, a íoc leis an ionchúisitheoir nó leis an
duine eile, lena n-áirítear costais agus caiteachais a thabhófar i
ndáil le—

(a) samplaí a thógáil, agus

(b) tástálacha, scrúduithe agus anailísí a dhéanamh.

27.—(1) I gcás go bhfuil forais réasúnacha ag oifigeach leasa nó
ag comhalta den Gharda Síochána chun a chreidiúint go bhfuil cion
déanta ag duine faoi alt 10(6), 12(17) nó (18) nó 15(7), féadfaidh sé
nó sí fógra i scríbhinn (dá ngairtear “fógra íocaíochta seasta” san alt
seo) a sheirbheáil ar an duine sin á rá—

(a) go líomhnaítear go bhfuil an cion déanta ag an duine,

(b) go bhféadfaidh an duine, le linn na tréimhse 28 lá ó dháta
an fhógra, íocaíocht €250 (nó cibé méid eile is méid nach
mó ná €1,000 a bheidh forordaithe) a mbeidh an fógra
ina teannta, a dhéanamh leis an mBord, leis an gClub nó
leis an údarás áitiúil iomchuí, de réir mar a bheidh, ag an
seoladh a shonrófar san fhógra, de réir mar a bheidh,

(c) nach bhfuil oibleagáid ar an duine an íocaíocht a shonrófar
san fhógra a dhéanamh, agus

(d) nach dtionscnófar ionchúiseamh i leith an chiona
líomhnaithe le linn na tréimhse 28 lá a shonrófar san
fhógra agus, má dhéantar an íocaíocht a shonrófar san
fhógra le linn na tréimhse sin, nach dtionscnófar aon
ionchúiseamh i leith an chiona líomhnaithe.

(2) I gcás go dtabharfar fógra íocaíochta seasta faoi fho-alt (1)—

(a) féadfaidh duine lena mbaineann an fógra, le linn na
tréimhse 28 lá a shonrófar san fhógra an íocaíocht a
shonrófar san fhógra, agus a mbeidh an fógra ina teannta,
a dhéanamh leis an mBord, leis an gClub nó leis an
údarás áitiúil a ainmneofar san fhógra, ag an seoladh a
shonrófar san fhógra,

(b) féadfaidh an Bord, an Club nó an t-údarás áitiúil, de réir
mar a bheidh, ar an íocaíocht a fháil, admháil a eisiúint
ina leith agus ní bheidh aon íocaíocht a gheofar amhlaidh
inghnóthaithe, in aon imthosca, ag an duine a dhéanfaidh
í, agus

(c) ní thionscnófar ionchúiseamh i leith an chiona líomhnaithe
sa tréimhse a shonrófar san fhógra agus, má dhéanfar an
íocaíocht a shonrófar amhlaidh le linn na tréimhse sin, ní
thionscnófar aon ionchúiseamh i leith an chiona
líomhnaithe.

(3) In ionchúiseamh mar gheall ar chion faoin Acht seo, is ar an
gcosantóir a bheidh an dualgas a chruthú go bhfuil íocaíocht de bhun
fógra faoin alt seo déanta.
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Cd.4 A.26

Fógra íocaíochta
seasta.



Cd.4 A.27

Rúnaí an Chlub
d’fheidhmiú
feidhmeanna.

Gan feidhm a
bheith leis an Acht
um Bunachais
Pórúcháin Madraí,
2010.
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(4) In imeachtaí mar gheall ar chion faoi alt 10(6), 12(17) nó (18)
nó 15(7), is cosaint mhaith í don chosantóir a chruthú go bhfuil
íocaíocht déanta aige nó aici de réir an ailt seo de bhun fógra
íocaíochta seasta a eisíodh i leith an chiona sin.

(5) Aon airgead a gheofar de bhun fógra íocaíochta seasta a
thabhairt, déanfar é a dhiúscairt ar shlí a chinnfidh an Bord, an Club
nó an t-údarás áitiúil iomchuí a shonrófar san fhógra.

(6) San alt seo, ciallaíonn “údarás áitiúil iomchuí” i ndáil le cion
a líomhnaítear a bheith déanta, an t-údarás áitiúil ar ina limistéar
feidhme a líomhnaítear an cion a bheith déanta.

CUID 5

Ilghnéitheach

28.—Féadfaidh rúnaí an Chlub feidhmeanna an Chlub faoin Acht
seo a chomhlíonadh thar a cheann.

29.—Ní bheidh feidhm ag an Acht um Bunachais Pórúcháin
Madraí, 2010 maidir le háitreabh a bheidh taifeadta sa chlár nó lena
mbaineann alt 12(3).


