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Acht do dhéanamh socrú maidir le bunú, ceadúnú, oibriú agus rialáil saoráidí insteallta 
maoirsithe d'fhonn laghdú a dhéanamh ar dhíobháil do dhaoine a dhéanann drugaí a 
instealladh; d'fheabhsú dínit, sláinte agus leas daoine a dhéanann drugaí a instealladh in 
áiteanna poiblí; do laghdú líon na gcásanna insteallta drugaí agus bruscar a bhaineann le 
drugaí in áiteanna poiblí agus ar an tslí d'fheabhsú na taitneamhachta poiblí don phobal i 
gcoitinne; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe a bhaineann leis sin.

[16 Bealtaine 2017]
Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

Míniú

1. San Acht seo—

 ciallaíonn "Acht 1977" an tAcht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977;

 ciallaíonn "úsáidire údaraithe" úsáidire údaraithe de réir bhrí alt 7;

 tá le "druga rialaithe" an bhrí chéanna atá leis in alt 2 d'Acht 1977;

 folaíonn "druga" drugaí rialaithe agus substaintí sícighníomhacha araon;

 ciallaíonn "Feidhmeannacht" Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte;

 ciallaíonn "ceadúnas" ceadúnas arna dheonú faoi alt 3 agus forléireofar "sealbhóir 
ceadúnais" dá réir sin;

 ciallaíonn "Aire" an tAire Sláinte;

 ciallaíonn "forordaithe" forordaithe le rialacháin arna ndéanamh ag an Aire;

 tá le "substaint shícighníomhach" an bhrí chéanna atá leis in alt 1 den Acht um Cheartas 
Coiriúil  (Substaintí Sícighníomhacha), 2010;

 ciallaíonn "saoráid insteallta mhaoirsithe" saoráid arna hoibriú ag sealbhóir ceadúnais agus 
ina bhféadfaidh úsáidire údaraithe drugaí a chaitheamh trína n-instealladh.
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Iarratas ar cheadúnas

2. (1) Féadfaidh duine iarratas a dhéanamh chuig an Aire ar cheadúnas chun saoráid insteallta 
mhaoirsithe a oibriú i leith áitreabh áirithe.

 (2) Is i scríbhinn nó i cibé foirm a fhorordóidh an tAire a bheidh an t-iarratas agus áireofar 
ann—

  (a) ainm agus seoladh an iarratasóra,

  (b) seoladh áitreabh na saoráide insteallta maoirsithe atá beartaithe,

  (c) sonraí an áitribh dá dtagraítear i mír (b),

  (d) sonraí na bprótacal a bheartaítear a bhunú le haghaidh oibriú agus rialachas cliniciúil 
na saoráide insteallta maoirsithe atá beartaithe,

  (e) sonraí i dtaobh thaithí nó cháilíochtaí an iarratasóra,

  (f) cibé faisnéis eile a fhorordóidh an tAire d'fhonn an t-iarratas a chinneadh.

 (3) Aon tráth tar éis iarratas a fháil agus sula gcinnfear é féadfaidh an tAire, trí fhógra i 
scríbhinn, a cheangal ar an duine a rinne an t-iarratas faisnéis bhreise a sholáthar dó nó 
di.

Ceadúnas a dheonú

3. (1) Ar iarratas arna dhéanamh chuig an Aire de réir alt 2, féadfaidh an tAire ceadúnas a 
dheonú chun saoráid insteallta mhaoirsithe a oibriú i leith áitribh i gcás gur deimhin leis 
an Aire—

  (a) go gcomhlíonann an t-iarratas an t-alt sin,

  (b) go bhfuil an t-áitreabh lena mbaineann oiriúnach chun saoráid insteallta mhaoirsithe 
a oibriú ann,

  (c) go bhfuil an t-iarratasóir in ann comhlíonadh a dhéanamh ar aon choinníollacha 
a bheidh forchurtha ag an Aire ar an gceadúnas agus ar aon cheanglais a bheidh 
forchurtha le haon achtachán nó faoi aon achtachán,

  (d) go bhfuil taithí agus saineolas an iarratasóra iomchuí maidir le saoráid insteallta 
mhaoirsithe a oibriú, agus

  (e) gur duine cuí oiriúnach an t-iarratasóir chun ceadúnas faoin alt seo a shealbhú.

 (2) Le linn a chinneadh cé acu a dheonófar nó nach ndeonófar ceadúnas de réir fho-alt 
(1), féadfaidh an tAire dul i gcomhairle le cibé daoine is dóigh leis an Aire is cuí, lena 
n-áirítear an Fheidhmeannacht agus an Garda Síochána.

 (3) Ní dheonóidh an tAire ceadúnas faoin alt seo ach amháin i gcás go bhfuil an tAire tar éis 
dul i gcomhairle leis an bhFeidhmeannacht maidir le hoiriúnacht saoráide den sórt sin 
agus go bhfuil an Fheidhmeannacht tar éis a chur in iúl—

  (a) go bhfuil prótacail chuí ar bun le haghaidh oibriú agus rialachas cliniciúil na saoráide 
insteallta maoirsithe,

  (b) maidir leis an áitreabh atá beartaithe don tsaoráid insteallta mhaoirsithe, go bhfuil sé 
oiriúnach don chuspóir, agus



5

[Uimh. 7.][2017.]
  

An tAcht um Mí-Úsáid Drugaí 
(Saoráidí Insteallta Maoirsithe), 2017.

  (c) maidir leis an leibhéal agus leis an gcineál úsáide drugaí a léirítear, lena n-áirítear 
aon ghaireas, trealamh nó rud a bheith ann agus a bhaineann le réasún le drugaí 
a chaitheamh trí instealladh, gur nithe iad de shórt gur chuí don Aire ceadúnas a 
dheonú don iarratasóir le haghaidh an áitribh sin, nó

  (d) maidir le haon fhaisnéis atá ar fáil agus a bhaineann le líon na ndaoine a chaitheann 
drugaí trína n-instealladh, nó le líon na gcásanna ródháileoige nó le líon na mbásanna 
de dheasca drugaí a chaitheamh, más ann, go dtugann sí le tuiscint, maidir le drugaí 
a chaitheamh trína n-instealladh, go bhfuil an caitheamh sin de shórt a fhágann gur 
chuí don Aire ceadúnas a dheonú don iarratasóir le haghaidh an áitribh sin.

 (4) Sonrófar i gceadúnas an t-áitreabh ar ina leith a dheonaítear é agus ainm agus seoladh an 
tsealbhóra ceadúnais.

 (5) Fanfaidh ceadúnas i bhfeidhm ar feadh na tréimhse ama a shonraítear sa cheadúnas nó 
go dtí go ngéillfidh an sealbhóir ceadúnais é nó go dtí go ndéanfaidh an tAire é a fhionraí 
nó a chúlghairm.

 (6) Féadfaidh an tAire cibé coinníollacha is gá, i dtuairim an Aire, a chur ag gabháil leis 
an gceadúnas i leith oibriú saoráide insteallta maoirsithe agus féadfaidh sé nó sí dul i 
gcomhairle leis an bhFeidhmeannacht, leis an nGarda Síochána nó le cibé daoine eile is 
dóigh leis an Aire is cuí i ndáil le coinníollacha den sórt sin.

 (7) Aon cheadúnas a bheadh i bhfeidhm mura mbeadh dul in éag don tréimhse dá dtagraítear 
i bhfo-alt (5), leanfaidh sé i bhfeidhm go ceann cibé tréimhse bhreise a shonróidh an 
tAire ar chomhairle na Feidhmeannachta agus an Gharda Síochána.

Ceadúnas a ghéilleadh

4. (1) Ní dhéanfaidh sealbhóir ceadúnais ceadúnas a ghéilleadh ná ní scoirfidh sé nó sí de 
shaoráid insteallta mhaoirsithe a oibriú gan fógra i scríbhinn a thabhairt don Aire, de 
cibé tréimhse a fhorordófar, go bhfuil sé ar intinn ag an sealbhóir ceadúnais déanamh 
amhlaidh.

 (2) Beidh ar áireamh san fhógra dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

  (a) an dáta a bheartaíonn an sealbhóir ceadúnais an ceadúnas a ghéilleadh agus scor 
d'oibriú na saoráide insteallta maoirsithe is ábhar don cheadúnas,

  (b) cibé faisnéis eile (más ann) a fhorordófar.

Ceadúnas a chúlghairm nó a fhionraí

5. (1) I gcás gur deimhin leis an Aire, tar éis dul i gcomhairle leis an bhFeidhmeannacht, leis 
an nGarda Síochána, nó le cibé daoine eile is cuí leis an Aire, go bhfuil an sealbhóir 
ceadúnais tar éis teacht chun bheith neamh-incháilithe chun ceadúnas a shealbhú, nó go 
bhfuil sárú á dhéanamh aige nó aici ar rialacháin arna ndéanamh faoin Acht seo nó ar 
choinníollacha an cheadúnais lena mbaineann, féadfaidh an tAire—

  (a) an ceadúnas a chúlghairm, nó

  (b) an ceadúnas a fhionraí.

 (2) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an bhFeidhmeannacht, leis an nGarda 
Síochána nó le cibé daoine eile is cuí leis an Aire—

 a.3
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  (a) coinníollacha a chur ag gabháil leis an gceadúnas,

  (b) coinníollacha a chur ag gabháil leis an gceadúnas i dteannta na gcoinníollacha sin a 
bheidh curtha ag gabháil leis faoi alt 3(6),

  (c) leasú a dhéanamh ar aon choinníollacha a bheidh curtha ag gabháil leis an gceadúnas 
faoi alt 3(6) nó faoin alt seo.

 (3) Déanfaidh an tAire, ach amháin i gcás feidhm a bheith ag fo-alt (5), fógra 21 lá ar a 
laghad a thabhairt i scríbhinn don sealbhóir ceadúnais i dtaobh é a bheith ar intinn aige 
nó aici na bearta dá dtagraítear i bhfo-ailt (1) agus (2) a dhéanamh agus i dtaobh na 
gcúiseanna chun déanamh amhlaidh.

 (4) Aon sealbhóir ceadúnais a gheobhaidh fógra maidir lena bhfuil ar intinn ag an Aire faoi 
fho-alt (3), féadfaidh sé nó sí uiríll a dhéanamh chuig an Aire i ndáil leis an gcinneadh 
beartaithe laistigh den tréimhse a shonraítear san fho-alt sin.

 (5) I gcás gur dóigh leis an Aire go bhfuil baol tromaí láithreach ann do shaol, do shláinte 
nó do leas úsáidire údaraithe, nó do dhea-bhail fhoireann na saoráide sin, nó don phobal 
i gcoitinne, féadfaidh an tAire an ceadúnas a chúlghairm nó a fhionraí gan fógra faoi  
fho-alt (3) a thabhairt.

Ceadúnas a aistriú

6. (1) Féadfaidh an sealbhóir ceadúnais iarratas a dhéanamh chuig an Aire chun an ceadúnas 
a aistriú chuig duine eile agus féadfaidh an tAire dá lánrogha féin an ceadúnas a aistriú 
de réir cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí leis an Aire agus faoi réir an duine do 
chomhlíonadh cheanglais ailt 3(1)(c), (d) agus (e).

 (2) I gcás an ceadúnas a bheith á fhionraí nó á ghéilleadh, féadfaidh an tAire, d'fhonn soláthar 
seirbhíse den sórt sin a chothabháil, an ceadúnas don áitreabh áirithe sin a aistriú chuig 
duine eile a chomhlíonann na critéir atá leagtha amach in alt 3(1)(c), (d) agus (e).

Úsáidire údaraithe

7. (1) Féadfaidh sealbhóir ceadúnais, nó an duine atá i bhfeighil saoráid insteallta mhaoirsithe 
de thuras na huaire, duine a údarú, nach duine a fhorordaítear go bhfuil sé nó sí  
neamh-incháilithe chun bheith ina úsáidire nó ina húsáidire údaraithe, chun bheith ar 
áitreabh saoráide insteallta maoirsithe d'fhonn drugaí a chaitheamh trína n-instealladh.

 (2) Maidir le duine atá údaraithe ag sealbhóir ceadúnais nó ag duine atá i bhfeighil saoráid 
insteallta mhaoirsithe de thuras na huaire, de réir fho-alt (1), gairtear úsáidire údaraithe 
dó nó di, san Acht Seo, le linn dó nó di a bheith ar áitreabh saoráide insteallta mhaoirsithe 
de réir théarmaí an cheadúnais agus de réir cibé coinníollacha (más ann) a fhéadfar a 
chur ag gabháil leis na gcéanna.

Oibleagáid ar shealbhóir ceadúnais chun faisnéis a sholáthar

8. (1) Déanfaidh sealbhóir ceadúnais, ar iarraidh a fháil ón Aire nó ón bhFeidhmeannacht, cibé 
faisnéis a theastóidh ón Aire nó ón bhFeidhmeannacht le réasún a thabhairt don Aire nó 
don Fheidhmeannacht chun sábháilteacht, áisiúlacht agus cost-éifeachtacht na saoráide 
insteallta maoirsithe lena mbaineann a mheas, nó cibé faisnéis eile a fhorordófar chun 
críche meastóireacht den sórt sin.

 a.5
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 (2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le taifid phearsanta (cibé acu i bhfoirm scríofa nó 
leictreonach) a bhaineann le húsáidire údaraithe is féidir a aithint ó na taifid phearsanta 
sin.

Dliteanas sealbhóra ceadúnais

9. Ní bheidh sealbhóir ceadúnais ná aon duine a ghníomhaíonn faoi threoir an tsealbhóra 
ceadúnais faoi dhliteanas i leith aon ghníomh a rinneadh nó a fágadh gan déanamh i saoráid 
insteallta mhaoirsithe, i ndáil le soláthar cúnaimh nó comhairle d'úsáidire údaraithe, nó 
i ndáil le cúram úsáidire údaraithe, agus ní bheidh cúis chaingne ag aon duine i leith an 
ghnímh sin.

Dífheidhmiú ailt 3, 19 agus 21 d'Acht 1977

10. (1) Níl feidhm ag fo-ailt (1) agus (2) d'alt 3 d'Acht 1977 maidir le húsáidire údaraithe.

 (2) Maidir le halt 19(1)(e) d'Acht 1977, a mhéid a bhaineann sé le hullmhú nó le táirgeadh 
druga rialaithe lena chaitheamh láithreach go pearsanta trína instealladh ag úsáidire 
údaraithe, agus le halt 19(1)(i) d'Acht 1977, níl feidhm acu maidir le sealbhóir ceadúnais 
a cheadóidh nó a fhulaingeoidh go feasach ullmhú nó táirgeadh druga rialaithe lena 
chaitheamh láithreach trína instealladh, nó sealbhú druga rialaithe, i saoráid insteallta 
mhaoirsithe ag úsáidire údaraithe.

 (3) Maidir le halt 21(2) d'Acht 1977, a mhéid a bhaineann sé le sealbhú, ullmhú nó táirgeadh 
druga rialaithe lena chaitheamh láithreach trína instealladh, níl feidhm aige maidir le 
húsáidire údaraithe.

Cumhacht an Gharda Síochána chun dul isteach i saoráid insteallta mhaoirsithe

11. D'ainneoin alt 26 d'Acht 1977, féadfaidh comhalta den Gharda Síochána, cibé acu atá nó 
nach bhfuil sé nó sí in éide, nó cibé acu atá cibé duine eile is gá ina theannta nó ina teannta, 
dul isteach gan bharántas in áitreabh saoráide insteallta maoirsithe, agus cibé iniúchadh, 
scrúdú, breathnadóireacht agus fiosrúchán a dhéanamh ansin is dóigh leis nó léi is cuí chun 
cionta faoi na hAchtanna um Mí-Úsáid Drugaí, 1977 go 2016 a chosc nó a bhrath, seachas 
cionta nach bhfuil feidhm acu, de bhun alt 10, maidir le húsáidire údaraithe.

Rialacháin

12. (1) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, foráil a dhéanamh maidir le haon ní chun lánéifeacht a 
thabhairt don Acht seo, lena n-áirítear na nithe seo a leanas—

  (a) iarratas ar cheadúnas nó ar cheadúnas den sórt sin a athnuachan,

  (b) incháilitheacht daoine chun iarratas a dhéanamh ar bheith ina sealbhóirí ceadúnais,

  (c) critéir le haghaidh measúnú a dhéanamh ar oiriúnacht áitribh a mbeartaítear é a 
bheith ina shaoráid insteallta mhaoirsithe,

  (d) riaradh agus rialachas cliniciúil saoráidí insteallta maoirsithe agus nithe a ghabhann 
leis an méid sin,

  (e) oibriú saoráidí insteallta maoirsithe,

  (f) na daoine a bhféadfar a mheas ina leith go bhfuil siad incháilithe chun bheith ina 
n-úsáidirí údaraithe,

 a.8
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  (g) cibé nithe iarmhartacha nó coimhdeacha eile is dóigh leis an Aire is gá chun saoráidí 
insteallta maoirsithe a fheidhmiú go cuí.

 (2) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, foráil a dhéanamh maidir le haon ní dá dtagraítear mar 
ní atá forordaithe nó le forordú.

 (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.

Gearrtheideal, comhlua agus tosach feidhme

13. (1) Féadfar an tAcht um Mí-Úsáid Drugaí (Saoráidí Insteallta Maoirsithe), 2017 a ghairm 
den Acht seo.

 (2) Féadfar na hAchtanna um Mí-Úsáid Drugaí, 1977 go 2017 a ghairm den Acht seo agus 
de na hAchtanna um Mí-Úsáid Drugaí, 1977 go 2016 le chéile.

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

 a.12
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