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AN tACHT UM CHEARRBHACHAS AGUS CRANNCHUIR (LEASÚ), 2019
[An tiontú oifigiúil]

Acht do leasú an Achta um Chearrbhachas agus Crannchuir, 1956 agus an Achta um 
Gheall-Chur, 1931; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara. [21 Nollaig 2019]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

Míniú

1. San Acht seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht um Chearrbhachas agus Crannchuir, 
1956.

Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht

2. Leasaítear alt 2 den Phríomh-Acht trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:

“tá le ‘meaisín cearrbhachais’ an bhrí chéanna atá leis san Acht Airgeadais, 
1975;

tá le ‘cead cearrbhachais’ an bhrí a shanntar dó le halt 9A (arna chur isteach le 
halt 4 den Acht um Chearrbhachas agus Crannchuir (Leasú), 2019);

tá le ‘cead crannchuir’ an bhrí a shanntar dó le halt 27B (arna chur isteach le 
halt 11 den Acht um Chearrbhachas agus Crannchuir (Leasú), 2019);

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

tá le ‘oifigeach iomchuí’ an bhrí chéanna atá leis san Acht um Gheall-Chur, 
1931;”.

Toirmeasc ar chearrbhachas gan chead ná ceadúnas

3. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 4:

“4. (1) Ní thionscnóidh duine cearrbhachas mura duine é nó í, nó mura fostaí 
nó gníomhaire é nó í atá ag gníomhú sa cháil sin do dhuine, is sealbhóir 
ar chead cearrbhachais nó ar cheadúnas cearrbhachais atá i bhfeidhm de 
thuras na huaire agus mura mbeidh an cearrbhachas de réir an cheada nó an 
cheadúnais.

 (2) Aon duine a sháróidh an t-alt seo, beidh sé nó sí ciontach i gcion.”.
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Ceadanna cearrbhachais

4. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 9:

“9A.  (1) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, féadfaidh duine iarratas a dhéanamh 
chuig ceannfort an Gharda Síochána don dúiche ina bhfuil an t-áitreabh 
lena mbaineann an t-iarratas suite, is iarratas ar chead (dá ngairtear ‘cead 
cearrbhachais’ san Acht seo) á údarú don duine a bheith ag gabháil do 
chearrbhachas san áitreabh sin de réir an Achta seo.

 (2) Maidir le hiarratas ar chead cearrbhachais—

  (a) beidh sé i cibé foirm a shonróidh an tAire,

  (b) beidh an táille fhorordaithe ag gabháil leis, agus

  (c) déanfar é chuig an gceannfort lena mbaineann den Gharda Síochána 60 
lá ar a laghad roimh an gcéad lá ar a mbeartaítear an cearrbhachas lena 
mbaineann an t-iarratas a thionscnamh.

 (3) Maidir le duine a dhéanfaidh iarratas ar chead cearrbhachais faoin alt 
seo, soláthróidh sé nó sí do cheannfort an Gharda Síochána, ar chuige nó 
chuici a dhéanfar an t-iarratas lena mbaineann, an fhaisnéis sin go léir a 
iarrfaidh sé nó sí d’fhonn a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin alt seo a 
chomhlíonadh, agus má mhainníonn an duine an fo-alt seo a chomhlíonadh, 
féadfaidh an ceannfort diúltú an cead a dheonú don duine.

 (4) Déanfaidh ceannfort den Gharda Síochána a ndéanfar iarratas ar chead 
cearrbhachais chuige nó chuici faoin alt seo, tráth nach déanaí ná 28 lá tar 
éis an t-iarratas a fháil—

  (a) an t-iarratas a dheonú agus cead cearrbhachais a eisiúint chuig an 
iarratasóir i cibé foirm agus sonrófar ann cibé nithe a chinnfidh an 
tAire, nó

  (b) an t-iarratas a dhiúltú.

 (5) Le linn dó nó di breithniú a dhéanamh ar iarratas faoin alt seo, beidh aird ag 
an gceannfort den Gharda Síochána ar na nithe seo a leanas:

  (a) carachtar an iarratasóra nó, i gcás comhlacht corpraithe, na ndaoine atá 
á rialú agus á bhainistiú;

  (b) an líon ceadanna cearrbhachais atá eisithe cheana féin sa líomatáiste;

  (c) oiriúnacht an áitribh nó na háite a bheartaítear a úsáid;

  (d) an cineál cearrbhachais a bheartaítear a bheith ar siúl, lena n-áirítear 
cibé acu is chun críche carthanúla nó daonchairdiúla an cearrbhachas.

 (6) Ní eiseofar cead cearrbhachais chuig duine—

  (a) le haghaidh cearrbhachas do chineál ar bith nach dtugtar ann, mar gheall 
ar an sórt cluiche a imrítear, an t-amhantar céanna do na himreoirí uile, 
lena n-áirítear an baincéir,
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  (b) chun cearrbhachas, chun críoch carthanúil nó daonchairdiúil, a 
thionscnamh an lá céanna a bheidh, nó san áit chéanna ina mbeidh, 
cearrbhachas á thionscnamh chun críoch seachas chun críoch carthanúil 
nó daonchairdiúil, nó

  (c) chun cearrbhachas a thionscnamh trí mheaisín cearrbhachais.

 (7) Mura ndéanfar é a chúlghairm nó a fhionraí roimhe sin faoi alt 46 (arna chur 
isteach le halt 19 den Acht um Chearrbhachas agus Crannchuir (Leasú), 
2019), leanfaidh cead cearrbhachais de bheith i bhfeidhm go ceann cibé 
tréimhse nach faide ná 12 mhí a shonrófar sa chead agus rachaidh sé in éag 
ansin.

 (8) Maidir le duine a shealbhaíonn cead cearrbhachais, ní aistreoidh sé nó sí an 
cead sin chuig aon duine eile agus beidh aon aistriú airbheartaithe den sórt 
sin ar neamhní agus gan éifeacht.

 (9) (a) Maidir le duine a shealbhaíonn cead cearrbhachais, ní ghlacfaidh sé nó 
sí le geall ó dhuine atá faoi bhun 18 mbliana d’aois.

  (b) Aon duine a sháróidh mír (a), beidh sé nó sí ciontach i gcion.

  (c) I gcás go gcúisítear duine i gcion faoin bhfo-alt seo, is cosaint mhaith 
ar an gcúis sin a chruthú gur chreid an duine arna chúiseamh nó arna 
cúiseamh amhlaidh agus go raibh cúis réasúnach aige nó aici lena 
chreidiúint go raibh an duine, a líomhnaítear go ndearnadh an cion sin 
ina leith, 18 mbliana d’aois nó os a chionn.

 (10) Maidir le cead cearrbhachais, cuirfear in iúl ann cibé acu is chun críoch 
carthanúil nó daonchairdiúil nó chun sochair do shealbhóir an cheada 
an cearrbhachas a údaraítear leis an gcead agus sonrófar ann an cineál 
cearrbhachais a údaraítear amhlaidh.

 (11) Beidh na coinníollacha seo a leanas ag gabháil le cead cearrbhachais agus 
beidh siad sainráite sa chead:

  (a) nach mó ná €10 do gach imreoir faoi leith an geall i ngach cluiche faoi 
leith;

  (b) nach bhféadfaidh aon imreoir níos mó ná luach €3,000 a ghnóthú i 
ngach cluiche faoi leith, is cuma an seoltar an cluiche sin le linn ócáid 
aonair nó ilócáide;

  (c) má sheoltar níos mó ná ceann amháin den chluiche céanna an tráth 
céanna, nach mó ná €3,000 luach iomlán na nduaiseanna;

  (d) nach gcuirfidh na himreoirí aon gheall i bhfiontar le sealbhóir an cheada 
cearrbhachais ach amháin muirear as an gceart chun bheith páirteach sa 
chluiche;

  (e) go mbeidh na coinníollacha dá dtagraítear i míreanna (a) agus (b) 
agus ainm an tairbhí bheartaithe ar taispeáint go feiceálach ag an 
ngnáthbhealach rochtana chun an áitribh a bheartaítear a úsáid;

  (f) na huaireanta ar lena linn a fhéadfaidh cearrbhachas a bheith ar siúl.

 a.4
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 (12) Aon duine a shealbhaíonn cead cearrbhachais, comhlíonfaidh sé nó sí 
coinníollacha an cheada.

 (13) Aon duine a sháróidh fo-alt (12), beidh sé nó sí ciontach i gcion.

 (14) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, na méideanna a shonraítear i bhfo-alt (11) 
a athrú.

 (15) Sula ndéanfaidh sé nó sí rialacháin faoin alt seo, beidh aird ag an Aire ar na 
nithe seo a leanas:

  (a) an líon ceadanna agus ceadúnas cearrbhachais a bheidh i bhfeidhm 
faoin Acht seo an tráth sin;

  (b) tionchar ionchasach aon athraithe den sórt sin ar chearrbhachas i 
gcoitinne;

  (c) tionchar an chearrbhachais ar an tsochaí i gcoitinne.

 (16) Coimeádfaidh gach ceannfort den Gharda Síochána clár de na ceadanna 
cearrbhachais go léir—

  (a) arna n-eisiúint aige nó aici faoin alt seo, agus

  (b) aon cheadanna den sórt sin arna gcúlghairm nó arna bhfionraí faoi 
alt 46 (arna chur isteach le halt 19 den Acht um Chearrbhachas agus 
Crannchuir (Leasú), 2019).

 (17) Beidh gach clár arna chothabháil faoin alt seo ar oscailt lena iniúchadh gach 
tráth réasúnach ag daoine den phobal.

 (18) Féadfaidh duine dár diúltaíodh cead cearrbhachais faoin alt seo achomharc 
a dhéanamh i gcoinne an diúltaithe chuig breitheamh den Chúirt Dúiche 
a bheidh sannta don dúiche Cúirte Dúiche ina bhfuil an t-áitreabh lena 
mbaineann an t-iarratas suite.”.

Ceadúnais chearrbhachais

5. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 14:

“14. (1) Beidh na coinníollacha seo a leanas ag gabháil le ceadúnas cearrbhachais:

  (a) nach mó ná €5 do gach imreoir faoi leith an geall i ngach cluiche faoi 
leith;

  (b) nach bhféadfaidh aon imreoir níos mó ná €500 a ghnóthú i ngach 
cluiche faoi leith.

 (2) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, na méideanna a shonraítear i bhfo-alt (1) 
a athrú.

 (3) Sula ndéanfaidh sé nó sí rialacháin faoin alt seo, beidh aird ag an Aire ar na 
nithe seo a leanas:

  (a) an líon ceadanna agus ceadúnas cearrbhachais a bheidh i bhfeidhm 
faoin Acht seo an tráth sin;

 a.4
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  (b) tionchar ionchasach aon athraithe den sórt sin ar chearrbhachas i 
gcoitinne;

  (c) tionchar an chearrbhachais ar an tsochaí i gcoitinne.

 (4) (a) Maidir le duine a shealbhaíonn ceadúnas cearrbhachais, ní ghlacfaidh 
sé nó sí le geall ó dhuine atá faoi bhun 18 mbliana d’aois.

  (b) Aon duine a sháróidh mír (a), beidh sé nó sí ciontach i gcion.

  (c) I gcás go gcúisítear duine i gcion faoin bhfo-alt seo, is cosaint mhaith 
ar an gcúis sin a chruthú gur chreid an duine arna chúiseamh nó arna 
cúiseamh amhlaidh agus go raibh cúis réasúnach aige nó aici lena 
chreidiúint go raibh an duine, a líomhnaítear go ndearnadh an cion sin 
ina leith, 18 mbliana d’aois nó os a chionn.”.

Leasú ar alt 15 den Phríomh-Acht

6. Leasaítear alt 15 den Phríomh-Acht:

  (a) trí fho-alt (3) a scriosadh, agus

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

 “(4) Féadfaidh an Chúirt coinníollacha a chur ag gabháil leis an deimhniú lena 
dteorannófar na huaireanta ar lena linn a fhéadfaidh cearrbhachas a bheith 
ar siúl, lena gcuirfear srian leis na cineálacha cearrbhachais, agus lena 
mhéid a fhéadfaidh cineálacha áirithe cearrbhachais a bheith ar siúl.”.

Clár na gCeadúnas Cearrbhachais

7. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 19:

“19A.  (1) Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim clár a bhunú agus a chothabháil 
ar a dtabharfar, agus dá ngairtear san Acht seo, ‘Clár na gCeadúnas 
Cearrbhachais’ arb éard a bheidh ann na ceadúnais chearrbhachais arna 
n-eisiúint acu faoin Acht seo.

 (2) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim iontráil a leasú i gClár na gCeadúnas 
Cearrbhachais nó iontráil a scriosadh as.

 (3) Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim na sonraí seo a leanas a iontráil i gClár 
na gCeadúnas Cearrbhachais:

  (a) ainm agus ainm trádála (murab ionann iad) gach ceadúnaí;

  (b) an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar gach ceadúnaí nó seoladh a 
phríomhoifige nó a príomhoifige nó a áite gnó nó a háite gnó;

  (c) seoladh an áitribh (más ann) ag a bhfuil an cearrbhachas ar siúl ag an 
gceadúnaí;

  (d) i gcás ceadúnaí is comhlacht corpraithe, ainm na n-oifigeach iomchuí 
de chuid an chomhlachta chorpraithe;

  (e) cibé sonraí eile a shonróidh an tAire Airgeadais.

 a.5
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 (4) Cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim faoi deara Clár na gCeadúnas 
Cearrbhachais a fhoilsiú ar an idirlíon nó ar cibé modh eile is cuí leo.”.

Toirmeasc ar chrannchuir gan chead ná ceadúnas

8. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 26:

“26. (1) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, ní thionscnóidh duine crannchur mura 
duine é nó í, nó mura fostaí nó gníomhaire é nó í atá ag gníomhú sa cháil 
sin do dhuine, is sealbhóir ar chead crannchuir nó ar cheadúnas crannchuir 
atá i bhfeidhm de thuras na huaire agus mura seolfar an crannchur de réir 
an cheada nó an cheadúnais.

 (2) Aon duine a sháróidh an t-alt seo, beidh sé nó sí ciontach i gcion.”.

Crannchuir arna ndéanamh chun críoch carthanúil nó daonchairdiúil nach gá cead ná 
ceadúnas a fháil ina leith

9. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach:

“26A. Ní bheidh feidhm ag alt 26 maidir le crannchur más rud é—

  (a) nach mó ná €1,000 luach iomlán na nduaiseanna,

  (b) nach mó ná €5 praghas gach ticéid,

  (c) nach mó ná 1,500 an líon uasta ticéad a dhíolfar,

  (d) go seolfar an crannchur chun sochair do chríoch charthanúil nó 
dhaonchairdiúil, agus

  (e) nach bhfaighidh tionscnóir an chrannchuir aon bhrabús pearsanta as an 
gcrannchur agus nach mbeidh crannchur de réir an ailt seo seolta aige 
nó aici le linn na 3 mhí roimhe sin.”.

Crannchuir arna ndéanamh i dteannta ócáidí áirithe

10. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach:

“27A.  (1)  Ní bheidh feidhm ag alt 26 maidir le crannchur i gcás go seolfar é i dteannta 
díol nó margú táirge áirithe, más rud é—

  (a) nach mó ná €2,500 luach iomlán na nduaiseanna, agus

  (b) nach bhfuil aon mhuirear as a bheith páirteach sa chrannchur seachas an 
táirge lena mbaineann a cheannach (más gá sin) agus nach bhfuil aon 
mhuirear breise as an duais a fhuascailt.

 (2) San alt seo—

ciallaíonn ‘margú’ cumarsáid tráchtála d’aon chineál a mbeartaítear léi, nó 
a mbeidh d’éifeacht léi, aitheantas, mealltacht nó tomhaltas táirge áirithe a 
mhéadú;

ciallaíonn ‘díol’ miondíol nó mórdhíol agus folaíonn sé—

  (a) tairiscint nó cur ar taispeáint le haghaidh díol,

 a.7
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  (b) a iarraidh go ndéanfaidh duine tairiscint chun ceannaigh,

  (c) dáileadh saor in aisce, agus

  (d) soláthar chun aon cheann de na críocha sin (cibé acu le haghaidh brabúis 
nó nach ea).”.

Ceadanna crannchuir

11. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach:

“27B.  (1) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, féadfaidh duine iarratas a dhéanamh 
chuig ceannfort an Gharda Síochána don dúiche ina bhfuil gnathchónaí air 
nó uirthi ar chead (dá ngairtear ‘cead crannchuir’ san Acht seo) á údarú don 
duine crannchur a thionscnamh de réir an ailt seo.

 (2) Maidir le hiarratas ar chead crannchuir—

  (a) beidh sé i cibé foirm a shonróidh an tAire,

  (b) beidh an táille fhorordaithe ag gabháil leis, agus

  (c) déanfar é chuig an gceannfort lena mbaineann den Gharda Síochána 
60 lá ar a laghad roimh an gcéad lá ar a mbeartaítear crannchur lena 
mbaineann an t-iarratas a thionscnamh.

 (3) Maidir le duine a dhéanfaidh iarratas ar chead crannchuir faoin alt seo, 
soláthróidh sé nó sí do cheannfort an Gharda Síochána, ar chuige nó 
chuici a dhéanfar an t-iarratas lena mbaineann, an fhaisnéis sin go léir a 
iarrfaidh sé nó sí d’fhonn a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin alt seo a 
chomhlíonadh, agus má mhainníonn an duine an fo-alt seo a chomhlíonadh, 
féadfaidh an ceannfort diúltú an cead a dheonú don duine.

 (4) Déanfaidh ceannfort den Gharda Síochána a ndéanfar iarratas ar chead 
crannchuir chuige nó chuici faoin alt seo, tráth nach déanaí ná 28 lá tar éis 
an t-iarratas a fháil—

  (a) an t-iarratas a dheonú agus cead crannchuir a eisiúint chuig an iarratasóir 
i cibé foirm agus sonrófar ann cibé nithe a chinnfidh an tAire, nó

  (b) an t-iarratas a dhiúltú.

 (5) Le linn dó nó di breithniú a dhéanamh ar iarratas faoin alt seo ar chead 
crannchuir, beidh aird ag an gceannfort lena mbaineann den Gharda 
Síochána ar na nithe seo a leanas:

  (a) carachtar an iarratasóra nó, i gcás comhlacht corpraithe, na ndaoine atá 
á rialú agus á bhainistiú;

  (b) an líon ceadanna crannchuir atá eisithe cheana féin sa líomatáiste;

  (c) oiriúnacht an áitribh (más ann) a bheartaítear a úsáid.

 (6) Mura ndéanfar é a chúlghairm nó a fhionraí roimhe sin faoi alt 46 (arna 
chur isteach le halt 19 den Acht um Chearrbhachas agus Crannchuir 
(Leasú), 2019), leanfaidh cead crannchuir de bheith i bhfeidhm go ceann 
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cibé tréimhse nach faide ná 12 mhí a shonrófar sa chead agus rachaidh sé in 
éag ansin.

 (7) Féadfar crannchur faoin alt seo a thionscnamh chun sochair do shealbhóir 
an cheada nó chun críche carthanúla nó daonchairdiúla.

 (8) Maidir le duine a shealbhaíonn cead crannchuir, ní aistreoidh sé nó sí an 
cead sin chuig aon duine eile agus beidh aon aistriú airbheartaithe den sórt 
sin ar neamhní agus gan éifeacht.

 (9) (a) Maidir le duine a shealbhaíonn cead crannchuir, ní ghlacfaidh sé nó sí 
le geall ó dhuine atá faoi bhun 18 mbliana d’aois.

  (b) Aon duine a sháróidh mír (a), beidh sé nó sí ciontach i gcion.

  (c) I gcás go gcúisítear duine i gcion faoin bhfo-alt seo, is cosaint mhaith 
ar an gcúis sin a chruthú gur chreid an duine arna chúiseamh nó arna 
cúiseamh amhlaidh agus go raibh cúis réasúnach aige nó aici lena 
chreidiúint go raibh an duine, a líomhnaítear go ndearnadh an cion sin 
ina leith, 18 mbliana d’aois nó os a chionn.

 (10) Beidh na coinníollacha seo a leanas ag gabháil le cead crannchuir:

  (a) go luafar ar gach ticéad nó cúpón luach gach duaise faoi leith nó, i 
gcás go seolfar an crannchur in áitreabh, beidh an fhaisnéis sin ar 
taispeáint go feiceálach ag an ngnáthbhealach rochtana chun an áitribh 
a bheartaítear a úsáid;

  (b) nach mó ná €10 praghas gach ticéid faoi leith;

  (c) nach mó ná €5,000 luach iomlán na nduaiseanna i gcrannchur nó i gcás 
go mbeidh níos mó ná aon chrannchur amháin ann in aon seachtain, 
nach mó ná €5,000 an luach iomlán;

  (d) nach gcoinneoidh an sealbhóir ar chead crannchuir níos mó ná 5 faoin 
gcéad de na fáltais iomlána nuair a bheidh an crannchur ann chun 
sochair d’eagraíocht charthanúil.

 (11) Aon duine a shealbhaíonn cead crannchuir, comhlíonfaidh sé nó sí 
coinníollacha an cheada.

 (12) Aon duine a sháróidh fo-alt (11), beidh sé nó sí ciontach i gcion.

 (13) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, na méideanna a shonraítear i bhfo-alt (10) 
a athrú.

 (14) Sula ndéanfaidh sé nó sí rialacháin faoin alt seo, beidh aird ag an Aire ar na 
nithe seo a leanas:

  (a) an líon ceadanna agus ceadúnas crannchuir a bheidh i bhfeidhm faoin 
Acht seo an tráth sin;

  (b) aon chrannchur eile arna sheoladh de réir dlí;

  (c) an tabhairt charthanúil nó dhaonchairdiúil sa tsochaí i gcoitinne.
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 (15) Coimeádfaidh gach ceannfort den Gharda Síochána clár de na ceadanna 
crannchuir go léir—

  (a) arna n-eisiúint aige nó aici faoin alt seo, agus

  (b) aon cheadanna den sórt sin arna gcúlghairm nó arna bhfionraí faoi 
alt 46 (arna chur isteach le halt 19 den Acht um Chearrbhachas agus 
Crannchuir (Leasú), 2019).

 (16) Beidh gach clár arna chothabháil faoin alt seo ar oscailt lena iniúchadh gach 
tráth réasúnach ag daoine den phobal.

 (17) Féadfaidh duine dár diúltaíodh cead crannchuir faoin alt seo achomharc a 
dhéanamh i gcoinne an diúltaithe chuig breitheamh den Chúirt Dúiche a 
bheidh sannta don dúiche Cúirte Dúiche ina bhfuil an crannchur a bheidh le 
bheith ann suite.”.

Ceadúnais chrannchuir

12. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 28:

“28. (1) Féadfaidh duine iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt Dúiche ar cheadúnas 
(dá ngairtear ‘ceadúnas crannchuir’ san Acht seo) á údarú don duine 
crannchuir thréimhsiúla a thionscnamh de réir an Achta seo.

 (2) Maidir le hiarratas ar cheadúnas crannchuir—

  (a) beidh an táille fhorordaithe ag gabháil leis, agus

  (b) déanfar é chuig an gcúirt 60 lá ar a laghad roimh an gcéad lá ar a 
mbeartaítear crannchur lena mbaineann an t-iarratas a thionscnamh.

 (3) Le linn dó nó di breithniú a dhéanamh ar iarratas faoin alt seo ar cheadúnas 
crannchuir, beidh aird ag breitheamh den Chúirt Dúiche ar na nithe seo a 
leanas:

  (a) carachtar an iarratasóra;

  (b) an líon crannchur tréimhsiúil atá i ngníomh cheana féin sa líomatáiste;

  (c) an cuspóir atá leis an gcrannchur.

 (4) Ar iarratas faoin alt seo ar cheadúnas crannchuir a éisteacht, féadfaidh 
ceannfort an Gharda Síochána don dúiche ina bhfuil an crannchur le bheith 
agus aon duine eile ar dealraitheach don chúirt leas a bheith aige nó aici ann 
láithriú agus fianaise a thabhairt ar aird i ndáil leis an iarratas.

 (5) Déanfaidh an Chúirt Dúiche:

  (a) an t-iarratas a dheonú agus an ceadúnas crannchuir a eisiúint; nó

  (b) an t-iarratas a dhiúltú.

 (6) Mura ndéanfar é a chúlghairm nó a fhionraí roimhe sin faoi alt 46 (arna chur 
isteach le halt 19 den Acht um Chearrbhachas agus Crannchuir (Leasú), 
2019), leanfaidh ceadúnas crannchuir de bheith i bhfeidhm go ceann cibé 
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tréimhse nach faide ná 12 mhí a shonrófar sa cheadúnas agus rachaidh sé in 
éag ansin.

 (7) Maidir le hiarratas faoin alt seo chuig an gCúirt Dúiche, déanfar é chuig 
breitheamh den Chúirt Dúiche a bheidh sannta don dúiche Cúirte Dúiche 
ina mbeartaítear crannchuir a thionscnamh.

 (8) Maidir le duine a shealbhaíonn ceadúnas crannchuir, ní aistreoidh sé nó sí 
an ceadúnas sin chuig aon duine eile agus beidh aon aistriú airbheartaithe 
den sórt sin ar neamhní agus gan éifeacht.

 (9) (a) Maidir le duine a shealbhaíonn ceadúnas crannchuir, ní ghlacfaidh sé 
nó sí le geall ó dhuine atá faoi bhun 18 mbliana d’aois.

  (b) Aon duine a sháróidh mír (a), beidh sé nó sí ciontach i gcion.

  (c) I gcás go gcúisítear duine i gcion faoin bhfo-alt seo, is cosaint mhaith 
ar an gcúis sin a chruthú gur chreid an duine arna chúiseamh nó arna 
cúiseamh amhlaidh agus go raibh cúis réasúnach aige nó aici lena 
chreidiúint go raibh an duine, a líomhnaítear go ndearnadh an cion sin 
ina leith, 18 mbliana d’aois nó os a chionn.

 (10) Beidh na coinníollacha seo a leanas ag gabháil le ceadúnas crannchuir:

  (a) nach bhfaighidh sealbhóir an cheadúnais aon bhrabús pearsanta as an 
gcrannchur;

  (b) go luafar ar gach ticéad nó cúpón luach gach duaise faoi leith agus ainm 
thairbhí beartaithe an chrannchuir nó, i gcás go seolfar an crannchur 
in áitreabh, beidh an fhaisnéis sin ar taispeáint go feiceálach ag an 
ngnáthbhealach rochtana chun an áitribh a bheartaítear a úsáid;

  (c) maidir le luach iomlán na nduaiseanna—

   (i) más rud é go mbeidh níos mó ná aon chrannchur amháin ann in aon 
seachtain, nach mó é ná €30,000, agus

   (ii) más rud é go mbeidh aon chrannchur amháin ann in aon bhliain, 
nach mó é ná €360,000;

  (d) nach gcoinneoidh sealbhóir an cheadúnais níos mó ná 25 faoin gcéad 
de na fáltais iomlána agus nach n-úsáidfear níos mó ná 25 faoin gcéad 
de na fáltais iomlána le haghaidh chaiteachais a thionscanta, lena 
n-áirítear coimisiún, agus aon iontráil a thabharfar in aisce le haghaidh 
an chrannchuir go measfar gur íocaíocht choimisiúin a bheidh inti is 
ionann agus luach na hiontrála;

  (e) nach leithroinnfear níos mó ná 75 faoin gcéad de na fáltais iomlána ar 
dhuaiseanna agus go leithroinnfear 25 faoin gcéad ar a laghad chun 
críche carthanúla nó daonchairdiúla;

  (f) go ndéanfar na fáltais dá dtagraítear i míreanna (d) agus (e) a leithroinnt 
laistigh d’aon mhí amháin ón dáta ar a mbeidh an crannchur.

 (11) Aon duine a shealbhaíonn ceadúnas crannchuir, comhlíonfaidh sé nó sí 
coinníollacha an cheada.
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 (12) Aon duine a sháróidh fo-alt (11), beidh sé nó sí ciontach i gcion.

 (13) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, na méideanna a shonraítear i bhfo-alt (10) 
a athrú.

 (14) Sula ndéanfaidh sé nó sí aon rialacháin faoin alt seo, beidh aird ag an Aire 
ar na nithe seo a leanas:

  (a) crannchuir arna seoladh faoin Acht seo;

  (b) aon chrannchur eile arna sheoladh de réir dlí;

  (c) an tabhairt charthanúil nó dhaonchairdiúil sa tsochaí i gcoitinne.

 (15) Coimeádfaidh an cléireach Cúirte Dúiche do cheantar Cúirte Dúiche clár de 
na ceadúnais chrannchuir go léir—

  (a) arna n-eisiúint faoin alt seo sa cheantar Cúirte Dúiche sin, agus

  (b) aon cheadúnais den sórt sin arna gcúlghairm nó arna bhfionraí faoi 
alt 46 (arna chur isteach le halt 19 den Acht um Chearrbhachas agus 
Crannchuir (Leasú), 2019).

 (16) Féadfar gach clár arna chothabháil faoin alt seo a chothabháil go leictreonach 
agus beidh sé ar fáil lena iniúchadh gach tráth réasúnach ag daoine den 
phobal.

 (17) Maidir le ceadúnas crannchuir a bheidh i bhfeidhm an lá díreach roimh 
thosach feidhme alt 12 den Acht um Chearrbhachas agus Crannchuir 
(Leasú), 2019, leanfaidh sé i bhfeidhm le linn na tréimhse a shonrófar 
sa cheadúnas faoi réir aon choinníollacha a bheidh ag gabháil leis an 
gceadúnas.”.

Toirmeasc ar ráitis bhréagacha

13. Leasaítear alt 30 den Phríomh-Acht trí na focail “agus ar a chiontú ann go hachomair 
dlífear fíneáil nach mó ná céad punt a chur air nó príosúntacht ar feadh téarma nach sia ná 
trí mhí nó an fhíneáil sin agus an phríosúntacht sin le chéile” a scriosadh.

Ticéid chrannchuir

14. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 33:

“33. (1) Faoi réir fho-alt (2), maidir le gach ticéad, cúpón, comhdhuille agus fógra 
a bhaineann le crannchur (seachas crannchur lena mbaineann alt 26A (arna 
chur isteach le halt 9 den Acht um Chearrbhachas agus Crannchuir (Leasú), 
2019) nó alt 27A (arna chur isteach le halt 10 den Acht um Chearrbhachas 
agus Crannchuir (Leasú), 2019)), faoin Acht seo—

  (a) beidh air ainm agus seoladh shealbhóir an cheada nó an cheadúnais 
crannchuir, nó

  (b) má tá an cead nó an ceadúnas in ainm níos mó ná duine amháin, 
ainm agus seoladh aon duine amháin acu, agus ainm agus seoladh an 
chlódóra, agus an tairbhí nó an chuspóra,

 a.12



16

[2019.][Uimh. 44.]
  

An tAcht um Chearrbhachas agus 
Crannchuir (Leasú), 2019.

agus luafar ann cé acu faoi chead nó faoi cheadúnas atá sé ar siúl agus 
ceannfort an Gharda Síochána nó an Chúirt a d’eisigh an cead nó an 
ceadúnas.

 (2) I gcás go seolfar an crannchur in áitreabh, beidh an fhaisnéis dá dtagraítear i 
bhfo-alt (1) ar taispeáint go feiceálach ag an ngnáthbhealach rochtana chun 
an áitribh a bheartaítear a úsáid.”.

Leasú ar alt 37 den Phríomh-Acht

15. Leasaítear alt 37 den Phríomh-Acht—

  (a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

 “(1) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána aon ghléas cearrbhachais nó aon 
mheaisín cearrbhachais a urghabháil—

  (a) is gléas cearrbhachais nó meaisín cearrbhachais ar a bhfuil aon fheiste 
trínar féidir é a oibriú go calaoiseach nó a bhfuil cúis aige nó aici lena 
chreidiúint go bhfuiltear á oibriú go calaoiseach nó á úsáid le haghaidh 
cearrbhachas neamhdhleathach, nó

  (b) a bhfuil cúis aige nó aici lena chreidiúint nach bhfuiltear á oibriú de réir 
coinníollacha ceada nó ceadúnais arna dheonú faoin Acht seo.”,

   agus

  (b) i bhfo-alt (2), trí “aon ghléas cearrbhachais nó aon mheaisín cearrbhachais” a chur in 
ionad “aon ghléas cearrbhachais” gach áit a bhfuil sé.

Leasú ar alt 41 den Phríomh-Acht

16. Leasaítear alt 41 den Phríomh-Acht trí na focail “agus ar a chiontú go hachomair dlífear 
fíneáil nach mó ná cúig puint fhichead a chur air” a scriosadh.

Leasú ar alt 42 den Phríomh-Acht

17. Leasaítear alt 42 den Phríomh-Acht trí “aon ghléas cearrbhachais nó aon mheaisín 
cearrbhachais, ar gléas cearrbhachais nó meaisín cearrbhachais é” a chur in ionad “aon 
ghléas cearrbhachais, ar gléas cearrbhachais é”.

Cionta

18. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 44:

“44. (1) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi alt 4, 9A, 14, 26, 27B nó 28, 
dlífear—

  (a) 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, nó

  (b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €50,000 nó príosúnacht 
ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain, nó iad araon, a chur air nó 
uirthi.
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 (2) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi alt 30, dlífear, ar é nó í a chiontú 
go hachomair, fíneáil d’aicme C, nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide 
ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

 (3) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi alt 41, dlífear, ar é nó í a chiontú 
go hachomair, fíneáil d’aicme D nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide 
ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

 (4) I gcás go ndéanfaidh comhlacht corpraithe cion faoin Acht seo agus go 
gcruthófar go ndearnadh amhlaidh é le toiliú nó le cúlcheadú, nó gurbh 
inchurtha é i leith aon fhaillí 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 an 
duine sin, chomh maith leis an gcomhlacht corpraithe, ciontach i gcion 
agus dlífear imeachtaí a shaothrú ina choinne nó ina coinne agus é nó í a 
phionósú amhail is dá mbeadh sé nó sí ciontach sa chion céadluaite.”.

Ceadúnais agus ceadanna a chúlghairm nó a fhionraí

19. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 46:

“46. (1) I gcás go gciontófar i gcion faoin Acht seo duine is sealbhóir ar cheadúnas 
nó cead cearrbhachais nó ar cheadúnas nó cead crannchuir, féadfaidh 
ceannfort den Gharda Síochána, ar laistigh dá dhúiche nó dá dúiche atá an 
áit lena mbaineann an cead nó an ceadúnas suite, iarratas a dhéanamh chuig 
an gCúirt Dúiche ar ordú go ndéanfar an ceadúnas nó an cead a chúlghairm 
nó a fhionraí.

 (2) Déanfar iarratas faoin alt seo chuig breitheamh den dúiche Cúirte Dúiche 
don cheantar ina bhfuil an áit lena mbaineann an cead nó an ceadúnas suite.

 (3) Tabharfaidh cléireach na cúirte lena mbaineann fógra do na Coimisinéirí 
Ioncaim i dtaobh ordú a dhéanamh faoin alt seo agus i dtaobh théarmaí an 
ordaithe sin.”.

Leasú ar alt 47 den Phríomh-Acht

20. Leasaítear alt 47 den Phríomh-Acht—

  (a) trí “aon ghléas cearrbhachais nó aon mheaisín cearrbhachais” a chur in ionad “aon 
ghléas cearrbhachais” gach áit a bhfuil sé, agus

  (b) trí “alt 4” a chur in ionad “alt 5”.

Leasú ar alt 48 den Phríomh-Acht

21. Leasaítear alt 48 den Phríomh-Acht trí “maidir le crannchur nó cearrbhachas” a chur in 
ionad “maidir le crannchur” agus trí “a bhaineann leis an gcrannchur nó leis an 
gcearrbhachas” a chur in ionad “a bhaineas leis an gcrannchur”.

Leasú ar alt 50 den Phríomh-Acht

22. Leasaítear alt 50 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt 
(1)—
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 “(1) Féadfaidh an tAire, tar éis comhchomhairle a dhéanamh le Coimisinéir 
an Gharda Síochána, rialacháin a dhéanamh lena ndéanfar foráil maidir le 
cuntais agus taifid eile i ndáil le cearrbhachas agus le crannchuir a choimeád 
agus tuairisceáin agus faisnéis ina dtaobh a thabhairt.”.

Rialacháin

23. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 50:

“50A.  (1) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, foráil a dhéanamh maidir le haon ní dá 
dtagraítear san Acht seo mar ní atá forordaithe nó le forordú.

 (2) Gan dochar d’aon fhoráil den 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 arna dhéanamh ag an Aire 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.”.

Aisghairm agus foráil idirthréimhseach

24. (1) Aisghairtear ailt 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 27, 28A, 29, 31, 34, agus 45 den 
Phríomh-Acht.

 (2) Maidir le haisghairm alt 27 a dhéantar le fo-alt (1), ní bheidh feidhm aici, le linn ré ceada 
crannchuir a bheidh i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, i ndáil leis an 
gcead nó i ndáil le sealbhóir an cheada sin, agus maidir le cearrbhachas a sheoladh de 
réir an cheada, measfar nach sárú é ar alt 27B den Phríomh-Acht (arna chur isteach le 
halt 11 den Acht um Chearrbhachas agus Crannchuir (Leasú), 2019) agus leanfaidh alt 
27 d’fheidhm a bheith aige le linn na ré sin i ndáil leis an gcead agus i ndáil le sealbhóir 
an cheada sin.

Leasú ar Acht na Suimitheoirí, 1929

25. Leasaítear Acht na Suimitheoirí, 1929 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 4:

“4A.  (1) Ní ghlacfaidh aon duine a mbeidh suimitheoir á oibriú aige nó aici le geall 
airgid ó dhuine atá faoi bhun 18 mbliana d’aois.

 (2) Aon duine a sháróidh an t-alt seo, beidh sé nó sí ciontach i gcion agus 
dlífear—

  (a) 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, nó

  (b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó na €50,000 nó príosúnacht 
ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain, nó iad araon, a chur air nó 
uirthi.
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 (3) I gcás go gcúisítear duine i gcion faoin alt seo a dhéanamh, is cosaint 
mhaith ar an gcúis sin a chruthú gur chreid an duine arna chúiseamh nó 
arna cúiseamh amhlaidh agus go raibh cúis réasúnach aige nó aici lena 
chreidiúint go raibh an duine, a líomhnaítear go ndearnadh an cion sin ina 
leith, 18 mbliana d’aois nó os a chionn.”.

Leasú ar an Acht um Gheall-Chur, 1931

26. Leasaítear alt 6 (a cuireadh isteach le halt 12 den Acht Gealltóireachta (Leasú), 2015) den 
Acht um Gheall-Chur, 1931 mar a leanas:

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

  “(dd) maidir le comhlacht corpraithe a díscaoileadh, agus darbh oifigeach 
iomchuí an t-iarratasóir aon tráth—

   (i) gur dhiúltaigh sé go míréasúnach suimeanna a íoc a dhlitear do 
dhaoine a bhuaigh geallta a cuireadh leis an gcomhlacht corpraithe,

   (ii) gur dhiúltaigh sé go míréasúnach éarlaisí a aisíoc, is éarlaisí arna 
ndéanamh ag daoine a bhuaigh geallta a cuireadh leis an gcomhlacht 
corpraithe, in imthosca inar dhiúltaigh an comhlacht corpraithe go 
míréasúnach suimeanna a íoc a dhlitear do na daoine sin.”;

  (b) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (h)(ii):

   “(iii) go ndiúltaíonn nó gur dhiúltaigh sé go míréasúnach éarlaisí a aisíoc, 
is éarlaisí arna ndéanamh ag daoine a bhuaigh geallta a cuireadh 
leis an iarratasóir, in imthosca ina ndiúltaíonn nó inar dhiúltaigh an 
t-iarratasóir go míréasúnach suimeanna a íoc a dhlitear do na daoine 
sin.”;

  (c) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (i):

  “(i) i gcás iarratasóir a shealbhaíonn nó a shealbhaigh tráth ceadúnas 
geallghlacadóra chianda—

   (i) go ndiúltaíonn nó gur dhiúltaigh an t-iarratasóir go míréasúnach 
suimeanna a íoc a dhlitear do cibé daoine a bhuaigh geallta a 
cuireadh leis an iarratasóir,

   (ii) go ndiúltaíonn nó gur dhiúltaigh an t-iarratasóir go míréasúnach 
éarlaisí a aisíoc, is éarlaisí arna ndéanamh ag daoine a bhuaigh 
geallta a cuireadh leis an iarratasóir, in imthosca ina ndiúltaíonn nó 
inar dhiúltaigh an t-iarratasóir go míréasúnach suimeanna a íoc a 
dhlitear do na daoine sin.”;

  (d) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (j):

  “(j) i gcás iarratasóir a shealbhaíonn nó a shealbhaigh tráth ceadúnas 
idirghabhálaí gealltóireachta cianda—

   (i) go ndiúltaíonn nó gur dhiúltaigh an t-iarratasóir go míréasúnach 
suimeanna a íoc a dhlitear do cibé daoine a bhuaigh geallta a 
cuireadh trí shaoráidí arna soláthar ag an iarratasóir,
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   (ii) go ndiúltaíonn nó gur dhiúltaigh an t-iarratasóir go míréasúnach 
éarlaisí a aisíoc, is éarlaisí arna ndéanamh ag daoine a bhuaigh 
geallta a cuireadh leis an iarratasóir, in imthosca ina ndiúltaíonn nó 
inar dhiúltaigh an t-iarratasóir go míréasúnach suimeanna a íoc a 
dhlitear do na daoine sin.”;

  (e) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (k)(ii):

  “(iii) go ndiúltaíonn nó gur dhiúltaigh sé go míréasúnach éarlaisí a aisíoc, is 
éarlaisí arna ndéanamh ag daoine a bhuaigh geallta a cuireadh leis an 
iarratasóir, in imthosca ina ndiúltaíonn nó inar dhiúltaigh an t-iarratasóir 
go míréasúnach suimeanna a íoc a dhlitear do na daoine sin.”;

  (f) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (l):

  “(l) maidir le haon chomhlacht corpraithe a shealbhaíonn nó a shealbhaigh 
tráth ceadúnas geallghlacadóra chianda—

   (i) gur dhiúltaigh sé go míréasúnach suimeanna a íoc a dhlitear do cibé 
daoine a bhuaigh geallta a cuireadh leis an gcomhlacht corpraithe,

   (ii) go ndiúltaíonn nó gur dhiúltaigh sé go míréasúnach éarlaisí a aisíoc, 
is éarlaisí arna ndéanamh ag daoine a bhuaigh geallta a cuireadh leis 
an gcomhlacht, in imthosca ina ndiúltaíonn nó inar dhiúltaigh an 
comhlacht corpraithe go míréasúnach suimeanna a íoc a dhlitear do 
na daoine sin,

   le linn don iarratasóir a bheith ina oifigeach iomchuí don chomhlacht 
corpraithe.”;

  (g) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (m):

  “(m) maidir le haon chomhlacht corpraithe a shealbhaíonn nó a shealbhaigh 
tráth ceadúnas idirghabhálaí gealltóireachta cianda—

   (i) gur dhiúltaigh sé go míréasúnach suimeanna a íoc a dhlitear do cibé 
daoine a bhuaigh geallta a cuireadh leis an gcomhlacht corpraithe,

   (ii) go ndiúltaíonn nó gur dhiúltaigh sé go míréasúnach éarlaisí a aisíoc, 
is éarlaisí arna ndéanamh ag daoine a bhuaigh geallta a cuireadh leis 
an gcomhlacht, in imthosca ina ndiúltaíonn nó inar dhiúltaigh an 
comhlacht corpraithe go míréasúnach suimeanna a íoc a dhlitear do 
na daoine sin,

   le linn don iarratasóir a bheith ina oifigeach iomchuí don chomhlacht 
corpraithe.”.

Gearrtheideal, comhlua, forléiriú agus tosach feidhme

27. (1) Féadfar an tAcht um Chearrbhachas agus Crannchuir (Leasú), 2019 a ghairm den Acht 
seo.

 (2) Féadfar na hAchtanna um Chearrbhachas agus Crannchuir, 1956 go 2019 a ghairm de na 
hAchtanna um Chearrbhachas agus Crannchuir, 1956 agus 1970 agus den Acht seo, le 
chéile, agus forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.
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 (3) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire Dlí agus Cirt 
agus Comhionannais 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.27
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