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Acht do dhéanamh socrú eisceachtúil, ar mhaithe le leas an phobail agus ag féachaint don 
bhaol follasach tromaí atá ann don bheatha dhaonna agus don tsláinte phoiblí de dheasca 
an galar ar a dtugtar Covid-19 a bheith ag leathadh agus d’fhonn maolú a dhéanamh, i 
gcás gurb indéanta sin, ar éifeacht leathadh an ghalair sin, chun socrú a dhéanamh maidir 
le bearta forfheidhmiúcháin breise i leith áitribh áirithe ina ndíoltar nó ina soláthraítear 
deochanna meisciúla lena n-ól san áitreabh chun a chinntiú go gcomhlíonfar ceanglais 
áirithe, arna bhforchur leis an Acht Sláinte, 1947, nó faoi, ar ceanglais iad ar cionta coiriúla 
iad sáruithe orthu; do dhéanamh socrú maidir le boinn bhreise chun agóid a dhéanamh ar 
fhoras an dea-charachtair i gcoinne ceadúnais a athnuachan le haghaidh áitribh áirithe; do 
dhéanamh socrú maidir le boinn bhreise chun agóid a dhéanamh ar fhoras an charachtair 
i gcoinne deimhnithe clárúcháin a athnuachan le haghaidh clubanna; do leasú an Achta 
Sláinte, 1947; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

[11 Meán Fómhair 2020]

DE BHRÍ go bhfuil éigeandáil tagtha chun cinn agus ag leanúint ar aghaidh sa Stát de bhua 
leathadh an ghalair ar a dtugtar Covid-19;

AGUS DE BHRÍ go bhfuil an Stát agus a shaoránaigh, ar shlite suntasacha, go mór faoi lé éifeacht 
leathadh an ghalair sin;

AGUS DE BHRÍ go ndearna an Stát, ag féachaint don ghá atá ann an tsláinte phoiblí a chaomhnú 
agus a chosaint, raon de bhearta agus de chosaintí urghnácha a thabhairt isteach chun an baol 
atá ann go ndéanfar daoine a ionfhabhtú leis an ngalar sin a chosc, a íoslaghdú, a theorannú nó a 
laghdú;

AGUS DE BHRÍ, maidir leis an éigeandáil atá tagtha chun cinn agus ag leanúint ar aghaidh, gur 
de chineál í gur gá, ar chúiseanna dosháraithe ar mhaithe le leas an phobail agus ar mhaithe leis 
an maitheas phoiblí, foráil a dhéanamh san Acht seo maidir le cumhachtaí breise chun bearta agus 
cosaintí áirithe de na bearta agus de na cosaintí urghnácha sin a fhorfheidhmiú i ndáil le háitribh 
áirithe ina ndíoltar nó ina soláthraítear deochanna meisciúla lena n-ól san áitreabh;

AGUS DE BHRÍ gur gá foráil a dhéanamh maidir leis na cumhachtaí forfheidhmiúcháin breise 
sin i ndáil leis na háitribh sin chun cúnamh agus tacaíocht a thabhairt d’iarrachtaí an Stáit 
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gnáthfheidhmiú na sochaí a chur chun cinn agus a chothabháil, athoscailt chéimseach na sochaí a 
chosaint agus, a mhéid is féidir é, forchur nó athfhorchur srianta ar an tsochaí a sheachaint.

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

Léiriú

1. (1) San Acht seo—

  ciallaíonn “Acht 1904” an Registration of Clubs (Ireland) Act, 1904;

  ciallaíonn “Acht 1947” an tAcht Sláinte, 1947;

  ciallaíonn “club” club atá cláraithe faoi Achtanna Clárú na gClubanna, 1904 go 2008;

  tá le “fógra um chomhlíonadh” an bhrí a shanntar dó le halt 6(1);

  ciallaíonn “treorú” treorú arna thabhairt faoi alt 31A(7) d’Acht 1947 i ndáil le foráil 
iomchuí;

  tá le “ordú dúnta éigeandála” an bhrí a shanntar dó le halt 5(1);

  tá le “ordú dúnta láithreach” an bhrí a shanntar dó le halt 4(1);

  ciallaíonn “ceadúnas” ceadúnas chun deochanna meisciúla a dhíol trí mhiondíol cibé 
acu a dheonaítear é ar dheimhniú ón gCúirt Chuarda nó ón gCúirt Dúiche a thabhairt ar 
aird nó gan é a thabhairt ar aird;

  ciallaíonn “ceadúnaí”—

  (a) sealbhóir ceadúnais, agus

	 	 (b)	 i	 ndáil	 le	 club,	 gach	 duine	 atá	 taifeadta	 i	 gclár	 na	 gclubanna	mar	 oifigeach	 don	
chlub, nó mar chomhalta dá choiste bainistíochta nó dá chomhlacht ceannais, an 
tráth ábhartha;

  ciallaíonn “comhalta” comhalta den Gharda Síochána;

  ciallaíonn “clár na gclubanna” clár na gclubanna a choimeádtar faoi Acht 1904;

  tá le “áitreabh iomchuí” an bhrí a shanntar dó le halt 2;

  forléireofar “foráil iomchuí” de réir fho-alt (2);

  ciallaíonn “duine sonraithe”, i ndáil le háitreabh iomchuí—

  (a) ceadúnaí an áitribh,

  (b) áititheoir an áitribh,

  (c) bainisteoir an áitribh, nó

  (d) aon duine eile atá, de thuras na huaire, i bhfeighil an áitribh;

  tá le “ordú dúnta sealadach” an bhrí a shanntar dó le halt 7(1) agus folaíonn sé ordú den 
sórt sin arna dhaingniú nó arna athrú faoin Acht seo.
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 (2) San Acht seo, ciallaíonn “foráil iomchuí” foráil de rialachán a fhorordaítear le rialacháin 
arna ndéanamh faoi alt 31A(6A)(a cuireadh isteach le halt 13) d’Acht 1947 a bheith ina 
foráil iomchuí chun críocha an Achta seo.

Feidhm an Achta

2. Beidh feidhm ag an Acht seo maidir le haon áitreabh (dá ngairtear “áitreabh iomchuí” 
san Acht seo) i gcás go ndíolfar nó go soláthrófar deochanna meisciúla lena n-ól san 
áitreabh—

  (a) faoi cheadúnas, nó

  (b) is áitreabh club.

Comhalta do dhul isteach in áitreabh iomchuí, d’iniúchadh áitreabh iomchuí, etc.

3. (1) Féadfaidh aon chomhalta, cibé acu atá sé nó sí in éide nó nach bhfuil, dul isteach 
gan bharántas in aon áitreabh iomchuí aon tráth agus cibé iniúchadh, scrúdú, 
breathnadóireacht	agus	fiosrúchán	a	dhéanamh	ansin	is	dóigh	leis	nó	léi	is	cuí—

  (a) chun treorú a thabhairt faoi alt 31A(7) d’Acht 1947, cibé acu i ndáil le foráil 
iomchuí nó ar shlí eile,

  (b) chun ordú dúnta láithreach a eisiúint,

  (c) chun cionta faoi fhoráil iomchuí, faoin Acht seo nó faoi alt 31A d’Acht 1947, a 
chosc nó a bhrath, nó

  (d) chun measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh forála iomchuí, treoraithe dá 
dtagraítear i mír (a), gealltanais dá dtagraítear in alt 5(10)(a) nó alt 7(8), ordaithe 
dúnta láithrigh, ordaithe dúnta éigeandála, fógra um chomhlíonadh nó ordaithe 
dúnta shealadaigh.

 (2) Aon duine—

	 	 (a)	 a	 chuirfidh	 cosc,	 nó	 a	 fhéachfaidh	 le	 cosc	 a	 chur,	 ar	 chomhalta	 an	 chumhacht	 a	
thugtar le fo-alt (1) a fheidhmiú, nó

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

  beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil 
d’aicme C a chur air nó uirthi.

Ordú dúnta láithreach as mainneachtain nó diúltú treorú a chomhlíonadh

4. (1) I gcás go mainneoidh nó go ndiúltóidh duine sonraithe treorú a chomhlíonadh, is 
treorú ó chomhalta arna thabhairt i leith áitreabh iomchuí, féadfaidh an comhalta sin a 
iarraidh ar chomhalta eile nach ísle céim ná ceannfort a údarú don chomhalta céadluaite 
ordú (dá ngairtear “ordú dúnta láithreach” san Acht seo) a eisiúint á threorú don duine 
sonraithe an t-áitreabh a dhúnadh ar feadh a mbeidh fágtha den tréimhse iomchuí.

 (2) Féadfaidh an comhalta a ndéanfar iarraidh chuige nó chuici faoi fho-alt (1) a údarú, 
ó bhéal nó i scríbhinn, go n-eiseofar ordú dúnta láithreach de réir an fho-ailt sin más 
rud é, tar éis breithniú a dhéanamh ar aon fhaisnéis nó tuarascáil arna fáil (cibé acu i 

 a.1
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bpearsa, i scríbhinn, ar an teileafón nó ar shlí eile) ón gcomhalta a rinne an iarraidh, gur 
deimhin leis nó léi ar bhonn na faisnéise nó na tuarascála sin—

  (a) nach bhfuil foráil iomchuí á comhlíonadh,

  (b) nach bhfuil treorú dá dtagraítear san fho-alt sin á chomhlíonadh, agus

  (c) gur cuí sna himthosca an t-údarú a thabhairt.

 (3) I gcás go n-údaróidh comhalta a ndéanfar iarraidh chuige nó chuici faoi fho-alt (1) ordú 
dúnta láithreach a eisiúint, cinnteoidh an comhalta a thabharfaidh údarú amhlaidh—

  (a) más ó bhéal a thabharfar é, go ndéanfar an t-údarú a thaifeadadh i scríbhinn a 
luaithe is indéanta, agus

  (b) go ndéanfaidh an comhalta an t-údarú (más i scríbhinn a thabharfar é) nó taifead 
an údaraithe (más ó bhéal a thabharfar é) a shíniú agus a dhátú agus go luafar san 
údarú—

   (i) an iarraidh a rinneadh, an dáta agus an t-am a rinneadh an iarraidh agus an duine 
a rinne í, agus

   (ii) an chúis ar thug an comhalta sin an t-údarú.

 (4) Aon duine sonraithe a mhainneoidh, gan leithscéal réasúnach, ordú dúnta láithreach 
a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go 
hachomair, fíneáil d’aicme C nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó 
iad araon, a chur air nó uirthi.

 (5) San alt seo, ciallaíonn “tréimhse iomchuí”, i ndáil le háitreabh iomchuí is ábhar d’ordú 
dúnta láithreach, i gcás go ndíoltar nó go soláthraítear deochanna meisciúla lena n-ól 
san áitreabh—

  (a) faoi cheadúnas—

   (i) an tréimhse ar an lá a eisítear an t-ordú ar lena linn a fhéadfar rochtain ar an 
áitreabh ag daoine den phobal a cheadú go dleathach, agus

   (ii) i gcás go gceadaítear go dleathach go leanfaidh an rochtain sin ar aghaidh ar 
feadh aon tréimhse tar éis 12 meán oíche ar an lá sin, an tréimhse sin freisin,

 agus

  (b) is áitreabh club—

   (i) an tréimhse ar an lá a eisítear an t-ordú ar lena linn a fhéadfar díol den sórt sin 
le comhaltaí an chlub agus le cuairteoirí ar an gclub, nó soláthar den sórt sin do 
chomhaltaí an chlub agus do chuairteoirí ar an gclub, a cheadú go dleathach, 
agus

   (ii) i gcás go gceadaítear go dleathach go leanfaidh an díol nó an soláthar sin ar 
aghaidh ar feadh aon tréimhse tar éis 12 meán oíche ar an lá sin, an tréimhse sin 
freisin.

 a.4
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Iarratas ar ordú dúnta éigeandála as mainneachtain nó diúltú níos mó ná treorú amháin a 
chomhlíonadh

5. (1) Féadfaidh comhalta nach ísle céim ná ceannfort iarratas ex parte a dhéanamh chun na 
Cúirte Dúiche, ag an gcéad suí eile den Chúirt sin a bheidh ar fáil, ar ordú (dá ngairtear 
“ordú dúnta éigeandála” san Acht seo) chun áitreabh iomchuí a dhúnadh go sealadach, 
ar feadh tréimhse nach faide ná 72 uair an chloig, más rud é—

  (a) go mainneoidh nó go ndiúltóidh duine sonraithe amháin nó níos mó treorú a 
chomhlíonadh, is treorú arna thabhairt i leith an áitribh i rith 2 thréimhse iomchuí ar 
leithligh nó níos mó, agus

  (b) faoi threoir na mainneachtana nó an diúltaithe sin, go mbeidh an comhalta den 
tuairim go bhfuil an mhainneachtain nó an diúltú sin ag leanúint ar aghaidh nó gur 
dóigh go dtarlóidh sí nó sé arís.

 (2) Déanfar iarratas faoi fho-alt (1) bunaithe ar fhaisnéis faoi mhionn ón gcomhalta lena 
mbaineann, agus luafar san iarratas an bonn ar a ndéantar an t-iarratas.

 (3) Féadfaidh an Chúirt Dúiche, in aon chás inar cuí léi déanamh amhlaidh, éisteacht 
iarratais arna dhéanamh faoi fho-alt (1) a chur ar atráth agus a threorú go dtabharfar 
fógra don cheadúnaí i dtaobh dháta na héisteachta atrátha agus go seirbheálfar cóip den 
fhaisnéis faoi mhionn air nó uirthi.

 (4) Féadfaidh an Chúirt Dúiche ordú dúnta éigeandála a dhéanamh i gcás gur deimhin leis 
an gCúirt, i ndáil le háitreabh iomchuí áirithe—

  (a) gur mhainnigh nó gur dhiúltaigh duine sonraithe amháin nó níos mó treorú a 
chomhlíonadh, is treorú arna thabhairt i leith an áitribh i rith 2 thréimhse iomchuí ar 
leithligh nó níos mó,

  (b) go bhfuil an mhainneachtain nó an diúltú sin ag leanúint ar aghaidh nó gur dóigh go 
dtarlóidh sí nó sé arís, agus

  (c) gur cuí sna himthosca an t-ordú a dhéanamh.

 (5) Maidir le hordú dúnta éigeandála—

  (a) féadfaidh feidhm a bheith aige maidir le háitreabh iomchuí iomlán nó maidir le cuid 
de,

  (b) sonrófar ann an foras nó na forais chun an t-ordú a dhéanamh, agus

  (c) sonrófar ann an dáta a thiocfaidh an t-ordú in éifeacht, agus an t-am ar an dáta sin 
óna dtiocfaidh an t-ordú in éifeacht.

 (6) I gcás go n-éistfear iarratas ex parte, tabharfaidh comhalta fógra don cheadúnaí lena 
mbaineann láithreach i dtaobh ordú dúnta éigeandála a bheith déanta agus déanfaidh sé 
nó sí, an tráth céanna, cóip den fhaisnéis faoi mhionn a sholáthar don cheadúnaí.

 (7) Faoi réir fho-alt (8), i gcás go mbeidh ordú dúnta éigeandála déanta ex parte, féadfaidh 
an ceadúnaí iarratas a dhéanamh chun na Cúirte Dúiche chun an t-ordú a urscaoileadh.

 (8) Ní fhéadfar iarratas a dhéanamh faoi fho-alt (7) ach amháin i gcás go mbeidh fógra i 
dtaobh an iarratas a dhéanamh tugtha ag an gceadúnaí don chomhalta atá i gceannas 
don limistéar ceadúnúcháin ina bhfuil an t-áitreabh iomchuí suite tráth nach lú ná 6 uair 
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an chloig roimh shuí na Cúirte Dúiche ag a mbeidh an t-iarratas le déanamh agus is i 
scríbhinn a bheidh an fógra sin.

 (9) Déanfaidh an Chúirt Dúiche, ar iarratas a dhéanamh chuici faoi fho-alt (7), an t-ordú 
a urscaoileadh i gcás go gcruthóidh an ceadúnaí chun sástacht na Cúirte go ndearnadh 
aon treoruithe arna dtabhairt d’aon duine sonraithe i leith an áitribh iomchuí a 
chomhlíonadh agus go leantar dá gcomhlíonadh.

 (10) Féadfaidh an Chúirt Dúiche, ar iarratas a dhéanamh chuici faoi fho-alt (7), an t-ordú a 
urscaoileadh, más rud é—

  (a) go dtabharfaidh an ceadúnaí gealltanas don Chúirt go gcomhlíonfar na forálacha 
iomchuí i leith an áitribh, agus

  (b) gur deimhin leis an gCúirt gur cuí sna himthosca an t-ordú a urscaoileadh.

 (11) Beidh feidhm ag an alt seo cibé acu a eisíodh nó nár eisíodh fógra um chomhlíonadh i 
leith an áitribh iomchuí lena mbaineann.

 (12) San alt seo, ciallaíonn “tréimhse iomchuí”, i ndáil le háitreabh iomchuí, i gcás go 
ndíoltar nó go soláthraítear deochanna meisciúla lena n-ól san áitreabh—

  (a) faoi cheadúnas—

   (i) an tréimhse de lá ar lena linn a fhéadfar rochtain ar an áitreabh ag daoine den 
phobal a cheadú go dleathach, agus

   (ii) i gcás go gceadaítear go dleathach go leanfaidh an rochtain sin ar aghaidh ar 
feadh aon tréimhse tar éis 12 meán oíche ar an lá sin, an tréimhse sin freisin,

   agus

  (b) is áitreabh club—

   (i) an tréimhse de lá ar lena linn a fhéadfar díol den sórt sin le comhaltaí an chlub 
agus le cuairteoirí ar an gclub, nó soláthar den sórt sin do chomhaltaí an chlub 
agus do chuairteoirí ar an gclub, a cheadú go dleathach, agus

   (ii) i gcás go gceadaítear go dleathach go leanfaidh an díol nó an soláthar sin ar 
aghaidh ar feadh aon tréimhse tar éis 12 meán oíche ar an lá sin, an tréimhse sin 
freisin.

Fógra um chomhlíonadh

6. (1) Féadfaidh comhalta nach ísle céim ná ceannfort—

  (a) i gcás go mbeidh ordú dúnta láithreach déanta i leith áitreabh iomchuí, nó

  (b) i gcás go mainneoidh nó go ndiúltóidh duine sonraithe treorú arna thabhairt i leith 
áitreabh iomchuí a chomhlíonadh, ach nach mbeidh aon ordú dúnta láithreach 
déanta i leith na mainneachtana nó an diúltaithe sin,

fógra (dá ngairtear “fógra um chomhlíonadh” san Acht seo) i scríbhinn a eisiúint chuig 
ceadúnaí an áitribh, ina leagfar amach na nithe atá sonraithe i bhfo-alt (3).

 a.5
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 (2) Maidir le fógra um chomhlíonadh—

  (a) i gcás go mbeidh feidhm ag fo-alt (1)(a), eiseofar é laistigh de 5 lá ón tráth a 
dhéanfar an t-ordú dúnta láithreach lena mbaineann, agus

  (b) i gcás go mbeidh feidhm ag fo-alt (1)(b), eiseofar é laistigh de 5 lá ón tráth a 
thabharfar an treorú lena mbaineann.

 (3) Maidir le fógra um chomhlíonadh—

  (a) déanfar na forálacha iomchuí nár comhlíonadh, nó nach bhfuil á gcomhlíonadh, i 
leith an áitribh iomchuí a shainaithint ann,

  (b) luafar ann na forais ar a ndearnadh aon treorú a tugadh d’aon duine sonraithe i leith 
an áitribh sular eisíodh an fógra,

  (c) ceanglófar ar an gceadúnaí leis aon treorú den sórt sin a tugadh d’aon duine 
sonraithe i leith an áitribh a chomhlíonadh láithreach agus na forálacha iomchuí a 
chomhlíonadh,

  (d) cuirfear in iúl don cheadúnaí ann, má leanann sé nó sí de bheith ag mainneachtain 
nó ag diúltú aon treorú den sórt sin a tugadh a chomhlíonadh nó má mhainníonn sé 
nó sí aon cheann de na forálacha iomchuí a chomhlíonadh, go bhféadfar iarratas a 
dhéanamh, gan a thuilleadh fógra a thabhairt dó nó di, chun na Cúirte Dúiche ar 
ordú dúnta sealadach, agus

  (e) cuirfear in iúl don cheadúnaí ann na boinn, atá leagtha amach i míreanna (c) agus 
(d) (a mhéid a bhaineann sé le hordú dúnta sealadach) d’alt 11(1), chun agóid a 
dhéanamh i gcoinne ceadúnas a athnuachan ag an suí den Chúirt Bhliantúil um 
Cheadúnú, nó na boinn, atá leagtha amach i míreanna (c) agus (d) (a mhéid a 
bhaineann sé le hordú dúnta sealadach) in alt 12, chun agóid a dhéanamh i gcoinne 
deimhniú clárúcháin a athnuachan faoi alt 3 d’Acht 1904, de réir mar a bheidh.

 (4) Tiocfaidh fógra um chomhlíonadh in éifeacht láithreach ar an bhfógra a sheirbheáil ar 
an gceadúnaí.

 (5) Féadfaidh ceadúnaí achomharc i gcoinne fógra um chomhlíonadh a dhéanamh faoi alt 
9 ach, maidir le hachomharc a thaisceadh, ní dhéanfaidh sé difear d’oibriú an fhógra go 
dtí go mbeidh toradh ar an achomharc.

Iarratas chun na Cúirte Dúiche ar ordú dúnta sealadach as mainneachtain nó diúltú fógra 
um chomhlíonadh a chomhlíonadh

7. (1) Féadfaidh comhalta nach ísle céim ná ceannfort iarratas a dhéanamh chun na Cúirte 
Dúiche ar ordú (dá ngairtear “ordú dúnta sealadach” san Acht seo) chun áitreabh 
iomchuí a dhúnadh go sealadach, i gcás go mbeidh sé nó sí den tuairim—

  (a) gur mainníodh fógra um chomhlíonadh a chomhlíonadh, agus

  (b) go bhfuil an mhainneachtain sin é a chomhlíonadh ag leanúint ar aghaidh nó gur 
dóigh go dtarlóidh sí arís.

 (2) Déanfar iarratas faoi fho-alt (1) ar fhógra nach lú ná 5 lá a thabhairt do cheadúnaí an 
áitribh iomchuí.
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 (3) D’ainneoin aon ní atá sna Rialacha Cúirte, déanfar fógra nach lú ná 7 lá a thabhairt don 
Chúirt Dúiche i dtaobh iarratas faoi fho-alt (1).

 (4) Tabharfaidh an Chúirt Dúiche cibé tosaíocht is gá sna himthosca d’iarratas faoi fho-alt 
(1) agus féadfaidh sí cibé treoruithe a thabhairt is dóigh léi is cuí sna himthosca maidir 
leis an iarratas a éisteacht.

 (5) Ar iarratas faoi fho-alt (1) a éisteacht, féadfaidh an Chúirt Dúiche ordú dúnta sealadach 
a dhéanamh i gcás gur deimhin leis an gCúirt—

  (a) gur mhainnigh ceadúnaí fógra um chomhlíonadh i leith áitreabh iomchuí a 
chomhlíonadh,

  (b) go bhfuil an mhainneachtain sin ag leanúint ar aghaidh, nó gur dóigh go dtarlóidh sí 
arís, i leith an áitribh iomchuí lena mbaineann, agus

  (c) gur cuí sna himthosca an t-ordú a dhéanamh.

 (6) Le linn cinneadh a dhéanamh i dtaobh ordú dúnta sealadach a dhéanamh faoin alt seo, 
féadfaidh an Chúirt Dúiche iompar aon duine shonraithe maidir le hoibriú an áitribh 
iomchuí mar fhreagra ar aon treorú, ordú dúnta láithreach, ordú dúnta éigeandála nó 
fógra um chomhlíonadh i leith an áitribh a chur i gcuntas.

 (7) Faoi réir fho-alt (8), beidh d’éifeacht le hordú dúnta sealadach a ordú go ndúnfar an 
t-áitreabh iomchuí ar feadh cibé tréimhse—

  (a) is tréimhse nach faide ná 7 lá i gcás an chéad ordaithe den sórt sin arna dhéanamh i 
leith an áitribh sin, agus

  (b) is tréimhse nach faide ná 30 lá i gcás an dara hordú den sórt sin, nó i gcás ordú dá 
éis sin, arna dhéanamh i leith an áitribh sin.

 (8) Féadfaidh an chúirt, más cuí léi déanamh amhlaidh, ag féachaint d’aon imthosca 
maolaitheacha agus d’aon ghealltanas arna thabhairt don chúirt i ndáil leis na forálacha 
iomchuí a chomhlíonadh sa todhchaí, oibriú an ordaithe a fhionraí ar feadh cibé 
tréimhse is cuí léi.

 (9) Maidir le haon tréimhse a mbeidh oibriú ordaithe dúnta shealadaigh arna fhionraí lena 
linn de réir fho-alt (8), féadfaidh comhalta nach ísle céim ná ceannfort, ar fhógra a 
thabhairt don cheadúnaí, iarratas a dhéanamh chun na Cúirte Dúiche chun an fhionraí a 
chúlghairm i gcás go mbeidh sé nó sí den tuairim—

  (a) nach bhfuil gealltanas, a tugadh de réir an fho-ailt sin, á chomhlíonadh, nó

  (b) go bhfuil athrú tagtha ar na himthosca maolaitheacha dá dtagraítear san fho-alt 
sin agus nach bhfuil feidhm a thuilleadh ag cuid de na himthosca sin nó ag na 
himthosca sin go léir.

 (10) Déanfaidh an Chúirt, i gcás gur deimhin léi go bhfuil feidhm ag ceachtar de na nithe 
atá leagtha amach i mír (a) nó (b) d’fho-alt (9), an fhionraí a chúlghairm mura rud é go 
measfaidh an chúirt go mbeadh sé éagórach sna himthosca go léir déanamh amhlaidh.

 (11) Maidir le hordú dúnta sealadach—

  (a) féadfaidh feidhm a bheith aige maidir le háitreabh iomchuí iomlán nó maidir le cuid 
de,
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  (b) sonrófar ann an foras nó na forais chun an t-ordú a dhéanamh, agus

  (c) sonrófar ann an dáta a thiocfaidh an t-ordú in éifeacht, agus an t-am ar an dáta sin 
óna dtiocfaidh an t-ordú in éifeacht.

 (12) Tabharfaidh comhalta fógra don cheadúnaí lena mbaineann i dtaobh ordú dúnta 
sealadach a dhéanamh ach, más rud é go mbeidh an ceadúnaí (a chiallaíonn, i gcás 
club, duine de na daoine dá dtagraítear i mír (b) den mhíniú ar “ceadúnaí”) nó ionadaí 
dlíthiúil (is abhcóide cleachtach nó aturnae cleachtach, iad araon de réir bhrí an Achta 
um Rialáil Seirbhísí Dlí, 2015) de chuid an cheadúnaí i láthair ag an suí den Chúirt 
Dúiche ag a ndéanfar an t-ordú sin, measfar fógra i dtaobh an t-ordú a dhéanamh a 
bheith tugtha don cheadúnaí chun críocha an fho-ailt seo.

Ordú dúnta éigeandála agus ordú dúnta sealadach: forálacha infheidhme

8. (1) Fad a bheidh áitreabh iomchuí nó aon chuid de dúnta de réir ordú dúnta éigeandála 
nó de réir ordú dúnta sealadach, déanfaidh an ceadúnaí lena mbaineann fógra, lena 
sonrófar an tréimhse dhúnta agus cibé acu an bhfuil feidhm ag an ordú maidir leis an 
áitreabh iomlán nó maidir le cuid de, agus ina luafar go bhfuil an dúnadh de réir an 
ordaithe lena mbaineann, a ghreamú den taobh amuigh den áitreabh in áit fheiceálach.

 (2) Aon duine a mhainneoidh fógra a ghreamú de réir fho-alt (1), beidh sé nó sí ciontach 
i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme C a chur air nó 
uirthi.

 (3) Aon duine a cheadóidh d’áitreabh iomchuí a bheith ar oscailt le haghaidh gnó de shárú 
ar ordú dúnta éigeandála nó ar ordú dúnta sealadach, beidh sé nó sí ciontach i gcion 
agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó príosúnacht ar feadh 
téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

Achomharc i gcoinne fógra um chomhlíonadh

9. (1) Féadfaidh duine arb éagóir leis nó léi fógra um chomhlíonadh achomharc i gcoinne an 
fhógra a dhéanamh chun na Cúirte Dúiche.

 (2) Féadfar achomharc faoi fho-alt (1) a dhéanamh tráth nach déanaí ná 7 lá ón dáta a 
seirbheáladh an fógra um chomhlíonadh.

 (3) Tabharfaidh an Chúirt cibé tosaíocht is gá sna himthosca d’achomharc faoi fho-alt (1), 
agus féadfaidh sí cibé treoruithe a thabhairt is dóigh léi is cuí sna himthosca maidir leis 
an iarratas a éisteacht.

 (4) Ar achomharc a éisteacht faoi fho-alt (1), féadfaidh an Chúirt Dúiche an fógra um 
chomhlíonadh a dhaingniú, a athrú nó a chúlghairm.

 (5) Féadfar achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Cuarda i gcoinne breith ón gCúirt 
Dúiche faoin alt seo agus féadfaidh an Chúirt Chuarda, ar an achomharc a éisteacht, an 
t-ordú um chomhlíonadh a dhaingniú, a athrú nó a chúlghairm.

Achomharc i gcoinne ordú dúnta sealadach

10. (1) Ní bheidh d’éifeacht le hachomharc a dhéanamh chun na Cúirte Cuarda i gcoinne 
ordú dúnta sealadach oibriú an ordaithe a fhionraí mura rud é go ndéanfaidh an Chúirt 

 a.7



12

[2020.][Uimh. 14.]
  

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cumhachtaí 
Forfheidhmiúcháin) (Covid-19), 2020.

Chuarda, ar iarratas arna dhéanamh chuici ag an achomharcóir, oibriú an ordaithe a 
fhionraí go dtí go gcinnfear an t-achomharc.

 (2) Tabharfaidh an Chúirt Chuarda cibé tosaíocht is gá sna himthosca d’achomharc dá 
dtagraítear i bhfo-alt (1) nó d’iarratas faoin bhfo-alt sin, agus féadfaidh sí cibé treoruithe 
a thabhairt is dóigh léi is cuí sna himthosca maidir leis an achomharc nó leis an iarratas 
a éisteacht.

 (3) Ar an achomharc a éisteacht, féadfaidh an Chúirt Chuarda—

  (a) an t-ordú dúnta sealadach lena mbaineann a dhaingniú, a chúlghairm nó a athrú, 
agus

  (b) cibé ordú eile (más ann) a dhéanamh i ndáil leis an áitreabh iomchuí is cuí léi.

Forais chun agóid a dhéanamh i gcoinne ceadúnais a athnuachan

11. (1) Chun na gcríoch a bhaineann le ceadúnas a athnuachan faoi alt 4 d’Acht na gCúirteanna 
(Uimh. 2), 1986, is iad na nithe seo a leanas—

  (a) ciontú duine shonraithe i gcion arb éard é gan foráil iomchuí i ndáil le háitreabh 
iomchuí a chomhlíonadh,

  (b) ciontú duine shonraithe i gcion faoin Acht seo,

  (c) tuairim dá dtagraítear in alt 7(1) ó chomhalta nach ísle céim ná ceannfort, nó

  (d) ordú dúnta láithreach, ordú dúnta éigeandála nó ordú dúnta sealadach a dhéanamh,

a bheidh mar bhonn le fógra agóide faoin alt sin i dtaobh dhea-charachtar an cheadúnaí lena 
mbaineann.

 (2) Déanfar fógra agóide dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a sheirbheáil ar an gceadúnaí lena 
mbaineann tráth nach déanaí ná 10 lá roimh dháta suí na Cúirte Bliantúla um Cheadúnú 
nó roimh shuí eile den Chúirt Dúiche a mbeidh an agóid liostaithe lena héisteacht os a 
comhair.

 (3) Más rud é go mbeidh fógra agóide dá dtagraítear i bhfo-alt (1) déanta i gcoinne 
ceadúnas a athnuachan, féadfaidh an Chúirt Dúiche na himeachtaí a chur ar atráth agus 
cibé treoruithe is cuí leis an gCúirt a thabhairt.

 (4) Leanfaidh ceadúnas is ábhar d’fhógra agóide dá dtagraítear i bhfo-alt (1) i bhfeidhm go 
dtí go gcinnfear na himeachtaí os comhair na Cúirte Dúiche.

Forais chun agóid a dhéanamh i gcoinne deimhnithe a athnuachan faoi Acht 1904

12. Chun na gcríoch a bhaineann le deimhniú clárúcháin a athnuachan faoi alt 3 d’Acht 1904, 
is iad na nithe seo a leanas—

  (a) ciontú duine shonraithe i gcion arb éard é gan foráil iomchuí i ndáil le háitreabh 
iomchuí a chomhlíonadh,

  (b) ciontú duine shonraithe i gcion faoin Acht seo,

  (c) tuairim dá dtagraítear in alt 7(1) ó chomhalta nach ísle céim ná ceannfort, nó

  (d) ordú dúnta láithreach, ordú dúnta éigeandála nó ordú dúnta sealadach a dhéanamh,
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a bheidh mar bhonn chun agóid a dhéanamh faoi na forais atá in alt 5(a) d’Acht 1904 maidir 
le carachtar chathaoirleach nó rúnaí choiste bainistíochta nó chomhlacht ceannais an chlub 
lena	mbaineann,	nó	maidir	 le	carachtar	aon	oifigigh	don	chéanna	nó	aon	chomhalta	den	
chéanna.

Leasú ar alt 31A den Acht Sláinte, 1947

13. Leasaítear alt 31A d’Acht 1947 trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt 
(6):

 “(6A) (a) Gan dochar do ghinearáltacht an ailt seo agus ailt 95 agus 96 ach faoi 
réir mhíreanna (b) agus (c), féadfaidh an tAire, i leith foráil de rialachán 
a dhéanfar faoi fho-alt (1) agus a ndéarfar gur foráil phionósach í, a 
fhorordú gur foráil iomchuí an fhoráil sin chun críocha an Achta 
um Cheartas Coiriúil (Cumhachtaí Forfheidhmiúcháin)(Covid-19), 
2020 agus, i gcás go ndéanfaidh sé nó sí amhlaidh, beidh an fhoráil a 
fhorordófar amhlaidh infhorfheidhmithe faoin Acht sin agus dá réir.

  (b) Le linn don Aire foráil de rialachán a fhorordú chun críocha an fho-ailt 
seo, tabharfaidh sé nó sí aird ar na nithe seo a leanas, i dteannta na nithe 
a shonraítear i bhfo-alt (2)—

   (i) na priacail maidir le leathadh Covid-19 a bhaineann le daoine a 
bheith ag cruinniú le chéile agus, go háirithe, i gcás go mbíonn 
cruinniú le chéile den sórt sin bainteach le deochanna meisciúla a 
ól,

   (ii) an gá cibé bearta cosanta breise is indéanta a dhéanamh chun na 
priacail sin a mhaolú agus chun leathadh Covid-19 a chosc, a 
theorannú, a íoslaghdú nó a mhoilliú ar shlí éifeachtach,

   (iii) a mhéid a d’fhéadfadh na bearta forfheidhmiúcháin breise 
dá bhforáiltear san Acht um Cheartas Coiriúil (Cumhachtaí 
Forfheidhmiúcháin)(Covid-19), 2020 cabhrú leis na priacail sin a 
mhaolú agus leathadh Covid-19 a chosc, a theorannú, a íoslaghdú 
nó a mhoilliú ar shlí éifeachtach, agus

   (iv) an gá bearta cosanta breise a dhéanamh chun cúnamh agus tacaíocht 
a thabhairt d’iarrachtaí an Stáit gnáthfheidhmiú na sochaí a chur 
chun cinn agus a chothabháil, athoscailt chéimseach na sochaí a 
chosaint agus, a mhéid is féidir é, forchur nó athfhorchur srianta ar 
an tsochaí a sheachaint.

  (c) Sula ndéanfaidh sé nó sí rialacháin a fhorordú faoin bhfo-alt seo, 
rachaidh an tAire i gcomhairle leis an Aire Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais agus le haon Aire eile den Rialtas is cuí leis an Aire ag 
féachaint d'fheidhmeanna an Aire eile sin den Rialtas.

 (6B) Maidir le fo-alt (6A), is fo-alt é i dteannta, agus ní fo-alt é in ionad, aon 
chumhachtaí forfheidhmiúcháin a thugtar do chomhalta den Gharda 
Síochána leis an alt seo nó faoi, nó le haon fhoráil eile den Acht seo nó faoi, 
nó le haon achtachán eile nó faoi.”.
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Dliteanas i leith cionta ag comhlachtaí corpraithe

14. (1) Más rud é—

  (a) go mbeidh cion déanta ag comhlacht corpraithe faoin Acht seo, agus

  (b) go gcruthófar go ndearnadh an cion amhlaidh le toiliú nó le cúlcheadú duine, nó 
gurbh inchurtha é i leith aon fhaillí ar thaobh duine—

	 	 	 (i)	 ba	 stiúrthóir,	 bainisteoir,	 rúnaí	 nó	 oifigeach	 eile	 de	 chuid	 an	 chomhlachta	
chorpraithe, nó

   (ii) 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 thionscnamh ina choinne nó ina coinne agus é nó í a phionósú 
amhail is dá mbeadh sé nó sí ciontach sa chion céadluaite.

 (2) I gcás gurb iad comhaltaí comhlachta chorpraithe a bhainistíonn gnóthaí an chomhlachta 
chorpraithe sin, beidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le gníomhartha agus mainneachtainí 
comhalta i dtaca le feidhmeanna bainistíochta an chomhalta amhail is dá mba stiúrthóir 
nó bainisteoir de chuid an chomhlachta chorpraithe é nó í.

Feidhmiú dlínse ag an gCúirt Dúiche agus ag an gCúirt Chuarda

15. (1) Is breitheamh den Chúirt Dúiche a bheidh sannta de thuras na huaire don dúiche Cúirte 
Dúiche ina bhfuil an t-áitreabh iomchuí suite a dhéanfaidh dlínse na Cúirte Dúiche 
faoin Acht seo a fheidhmiú.

 (2) Is breitheamh den Chúirt Chuarda a bheidh sannta de thuras na huaire don chuaird ina 
bhfuil an t-áitreabh iomchuí suite a dhéanfaidh dlínse na Cúirte Cuarda faoin Acht seo a 
fheidhmiú.

Doiciméid a sheirbheáil

16. (1) Maidir le fógra nó doiciméad eile a cheanglaítear leis an Acht seo a sheirbheáil ar 
dhuine, nó a thabhairt dó nó di, déanfar é a dhíriú chuig an duine faoina ainm nó faoina 
hainm, agus féadfar é a sheirbheáil amhlaidh ar an duine nó a thabhairt amhlaidh dó nó 
di 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 de ghnáth nó, i gcás ina mbeidh seoladh le haghaidh seirbheála tugtha, ag an 
seoladh sin;

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

  (d) ar mhodh leictreonach, i gcás ina mbeidh fógra i scríbhinn tugtha ag an duine 
don duine a bheidh ag seirbheáil nó ag tabhairt an fhógra nó an doiciméid lena 
mbaineann á rá go dtoilíonn sé nó sí go ndéanfar an fógra nó an doiciméad (nó 
doiciméid d’aicme lena mbaineann an fógra nó an doiciméad) a sheirbheáil air nó 
uirthi, nó a thabhairt dó nó di, ar an modh sin.
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 (2) Maidir le fógra nó doiciméad eile a cheanglaítear leis an Acht seo a sheirbheáil ar 
cheadúnaí, nó a thabhairt dó nó di, i gcás gur ceadúnaí de réir bhrí mhír (b) den mhíniú 
ar “ceadúnaí” an ceadúnaí lena mbaineann, déanfar é a dhíriú chuig gach duine a bheidh 
taifeadta	i	gclár	na	gclubanna	mar	oifigeach	nó	comhalta	dá	choiste	bainistíochta	nó	dá	
chomhlacht ceannais an tráth ábhartha faoina ainm nó faoina hainm, agus féadfar é a 
sheirbheáil nó a thabhairt amhlaidh tríd an bhfógra nó an doiciméad eile a fhágáil ag 
seoladh an áitribh lena mbaineann an deimhniú clárúcháin faoin Acht sin, mar a bheidh 
sé taifeadta sa chlár sin.

 (3) Chun críoch an Achta seo, measfar gnáthchónaí a bheith ar chuideachta atá cláraithe 
faoi	Achtanna	na	gCuideachtaí	ag	a	hoifig	chláraithe,	agus	measfar	gnáthchónaí	a	bheith	
ar gach comhlacht corpraithe eile agus ar gach comhlacht neamhchorpraithe daoine ag 
a	phríomhoifig	nó	ag	a	phríomháit	ghnó.

Gearrtheideal agus oibriú

17. (1) Féadfar an tAcht um Cheartas Coiriúil (Cumhachtaí Forfheidhmiúcháin) (Covid-19), 
2020 a ghairm den Acht seo.

 (2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh an lá tar éis lá a rite.

 (3) Leanfaidh an tAcht seo i ngníomh go dtí an 9ú lá de Shamhain 2020 mura mbeidh rún 
rite ag dhá Theach an Oireachtais roimh an dáta sin lena gceadófar an tAcht seo do 
leanúint i ngníomh agus, sa chás sin, leanfaidh an tAcht seo i ngníomh go dtí cibé dáta 
a shonrófar sa rún.
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