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ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ ACHTANNA
NA dTITHE, 1966 GO 1988, AN ACHTA UM THIARNAÍ
TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (BUNCHÍOSANNA), 1978,
AN ACHTA UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ
(LEASÚ), 1980, NA nACHTANNA UM
GHNÍOMHAIREACHT AIRGEADAIS DO THITHE, 1981
GO 1988, ACHT NA dTITHE (TEAGHAISÍ
PRÍOBHÁIDEACHA AR CÍOS), 1982, AGUS AN ACHTA
CUMANN FOIRGNÍOCHTA, 1989, AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE ÁIRITHE EILE
I nDÁIL LE TITHÍOCHT. [23 Iúil, 1992]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—(1) San Acht seo, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn ‘‘Acht 1979’’ Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha),
1979;

ciallaíonn ‘‘Acht 1988’’ Acht na dTithe, 1988;

folaíonn ‘‘feidhmeanna‘‘ cumhachtaí agus dualgais;

folaíonn ‘‘teach’’ aon fhoirgneamh nó cuid d’fhoirgneamh a úsáidtear
nó atá oiriúnach lena úsáid mar theaghais agus aon fhotheach, clós,
gairdín nó talamh eile a chomhghabhann leis nó a theachtar de
ghnáth ina theannta agus forléireofar ‘‘tithíocht’’ dá réir sin;

tá le ‘‘údarás tithíochta’’ an bhrí a shanntar dó le halt 23;

ciallaíonn ‘‘an Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe cpt’’ an
chuideachta ar a dtugtaí roimhe seo an Ghníomhaireacht Airgeadais
do Thithe a bunaíodh faoi alt 2 den Acht um Ghníomhaireacht
Airgeadais do Thithe, 1981;

tá le ‘‘oibreacha feabhsúcháin’’ an bhrí a shanntar dó le halt 1(1)
d’Acht 1979;

tá le ‘‘údarás áitiúil’’ an bhrí a shanntar dó leis an Acht Rialtais
Áitiúil, 1941;

ciallaíonn ‘‘an tAire’’ an tAire Comhshaoil;

ciallaíonn ‘‘forordaithe’’ forordaithe le rialacháin arna ndéanamh ag
an Aire;
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ciallaíonn ‘‘an Príomh-Acht’’ Acht na dTithe, 1966;

tá le ‘‘léas úinéireachta roinnte’’ an bhrí a shanntar dó le halt 2.

(2) San Acht seo, aon tagairt d’alt is tagairt í d’alt den Acht seo
agus aon tagairt d’fho-alt, do mhír nó d’fhomhír is tagairt í don fho-
alt, don mhír nó don fhomhír den fhoráil ina bhfuil an tagairt, mura
gcuirtear in iúl gur tagairt d’achtachán nó d’fhoráil éigin eile, de réir
mar is cuí, atá beartaithe.

(3) Aon tagairt san Acht seo d’achtachán forléireofar í mar
thagairt don achtachán sin arna leasú, arna oiriúnú nó arna leathnú
le haon achtachán dá éis nó faoi aon achtachán dá éis (lena n-áirítear
an tAcht seo).

2.—(1) D’ainneoin fhorálacha an Achta um Thiarnaí Talún agus
Tionóntaí (Bunchíosanna), 1978, féadfaidh duine (lena n-áirítear
údarás tithíochta) léas úinéireachta roinnte ar theach (dá ngairtear
‘‘léas úinéireachta roinnte’’ san Acht seo) a dheonú, ar léas é—

(a) a dheonófar ar feadh téarma is faide ná 20 bliain ach is giorra
ná 100 bliain,

(b) a dheonófar ar shuim airgid nach lú ná 25 faoin gcéad, agus
nach mó ná 75 faoin gcéad, de mhargadhluach an tí a íoc
leis an léasóir, agus

(c) lena ndéanfar socrú le haghaidh cheart an léasaí leas an
léasóra sa teach forléasaithe a cheannach, in idirbheart
amháin nó níos mó, ar chomaoin a chinnfear de réir
fhorálacha an léasa.

(2) Ní bheidh feidhm ag aon riail dlí a bhaineann le suthaineachtaí
maidir le haon rogha de chineál ar bith atá in aon léas úinéireachta
roinnte a dheonófar de bhua an ailt seo agus trína mbeidh an léasaí
i dteideal, nó trína gceanglófar air, leas an léasóra sa teach
forléasaithe a fháil ná ní chuirfidh aon riail den sórt sin an rogha sin
ar neamhní ná ó éifeacht ná ní dhéanfaidh sí neamhbhailí í ar shlí ar
bith d’ainneoin go bhféadfar an rogha sin a fheidhmiú, nó go mbeidh
sé sainráite inti nach mbeidh sí infheidhmithe ach amháin, tar éis
dheireadh na tréimhse a cheadaítear thairis sin leis an riail sin.

(3) Ní bheidh feidhm ag Cuid II den Acht um Thiarnaí Talún agus
Tionóntaí (Bunchíosanna) (Uimh. 2), 1978, maidir le duine i ndáil le
teach a shealbhaíonn sé faoi léas úinéireachta roinnte.

3.—(1) Maidir le deonú léasa úinéireachta roinnte ag údarás
tithíochta ar theach a sholáthraíonn siad faoi alt 56 den Phríomh-
Acht, beidh sé faoi réir cibé rialachán a dhéanfaidh an tAire chun
críocha an ailt seo.

(2) Maidir le gach léas úinéireachta roinnte a dheonóidh údarás
tithíochta agus gach forchinntiú maidir le leas an údaráis de réir léasa
den sórt sin, beidh sé sainráite ann agus oibreoidh sé chun go
ndílseoidh sé, ar an dáta a bheidh sonraithe ann, an leas a bheidh
sonraithe amhlaidh, faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha a
bheidh sonraithe amhlaidh.

(3) I gcás go mbeidh údarás tithíochta tar éis léas úinéireachta
roinnte a dheonú, ansin, faoi réir cibé rialachán a dhéanfaidh an
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tAire, féadfaidh an t-údarás cíos nó íocaíocht eile a mhuirearú maidir
le tionóntacht nó áitíocht an tí lena mbaineann.

(4) I gcás go ndéanfar iasacht, ar iasacht í arna tabhairt ar shlí
seachas ag údarás tithíochta, chun a chumasú do léasaí íocaíocht a
dhéanamh i leith léasa úinéireachta roinnte a dheonaigh údarás
tithíochta, a urrú ar mhodh morgáiste, féadfaidh an t-údarás
comhaontú a dhéanamh agus a chur i gcrích leis an morgáistí.

(5) Féadfar, go háirithe, le rialacháin faoin alt seo, ach gan dochar
do ghinearáltacht fho-alt (1), socrú a dhéanamh i ndáil le gach ceann
nó le haon cheann amháin nó níos mó díobh seo a leanas:

(a) foirm agus téarmaí léasa úinéireachta roinnte;

(b) an aicme nó na haicmí tithe a bhféadfar léas úinéireachta
roinnte a dheonú ina leith;

(c) an aicme nó na haicmí daoine dá bhféadfar léas úinéireachta
roinnte a dheonú;

(d) ceanglais i ndáil le himthosca airgeadais agus teaghlaigh
daoine dá bhféadfar léas úinéireachta roinnte a dheonú;

(e) ceanglais i ndáil le háitiú agus cothabháil tí;

(f) ceanglais i ndáil le hachar urláir tí, arna thomhas ar cibé
modh a chinnfidh an tAire ó am go ham;

(g) ceanglais i ndáil le caighdeáin foirgníochta, oibreacha agus
bailreachta agus le huisce, séarachas agus seirbhísí eile a
bheith ar fáil i dteach;

(h) an tsuim airgid a chinneadh is iníoctha ag an léasaí i leith
léas úinéireachta roinnte a dheonú agus i leith an chíosa
atá forchoimeádta faoin léas;

(i) an léasaí do cheannach leas an údaráis tithíochta i dteach
agus na suimeanna airgid a chinneadh is iníoctha maidir
leis an gceannach sin;

(j) foirm agus téarmaí comhaontaithe faoi fho-alt (4);

(k) diúscairt, morgáistiú, muirearú nó coimhthiú tí, ar shlí
seachas trí réadtiomnú nó oibriú dlí, a thoirmeasc, ach
amháin le toiliú an údaráis tithíochta.

(6) I gcás go gceanglaítear ar údarás tithíochta, de bhua alt 23 den
Acht um Chlárú Teidil, 1964, úinéireacht tí a ndeonaíonn siad léas
úinéireachta roinnte ina leith a chlárú, beidh feidhm ag alt 25 den
Acht sin amhail is dá mba thagairt d’ocht mí dhéag an tagairt san alt
sin 25 do shé mhí.

(7) I gcás go ndéanfaidh údarás tithíochta tuarascáil i scríbhinn i
dtaobh luacha tí agus i dtaobh aon tosca ar dóigh dóibh difear a
dhéanamh dá luach a chur ar fáil i dtaca le cumann foirgníochta do
thabhairt iasachta chun a chumasú do léasaí íocaíocht a dhéanamh i
leith léasa úinéireachta roinnte, féadfar a mheas gur duine é an
t-údarás atá inniúil ar luacháil a dhéanamh agus nach bhfuil
dícháilithe chun tuarascáil a thabhairt chun críocha alt 25(1)(c) den
Acht Cumann Foirgníochta, 1989.
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(8) (a) Ní bheidh feidhm ag na forálacha seo a leanas i ndáil le
deonú léasa úinéireachta roinnte ag údarás tithíochta, is
é sin le rá:

(i) alt 83 den Acht Rialtais Áitiúil, 1946;

(ii) alt 88 den Phríomh-Acht;

(iii) alt 90 den Phríomh-Acht (arna leasú leis an Acht
seo), ach amháin de réir mar a fhorálfar i rialacháin
a dhéanfar faoin alt sin.

(b) Ní bheidh feidhm ag na forálacha seo a leanas i ndáil le
teach i rith tréimhse a mbeidh sé ar léas faoi léas
úinéireachta roinnte ó údarás tithíochta, is é sin le rá:

(i) alt 58 den Phríomh-Acht;

(ii) alt 26 den Acht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí
(Bunchíosanna) (Uimh. 2), 1978.

4.—(1) Faoi réir cibé rialachán a dhéanfaidh an tAire chun críocha
an ailt seo—

(a) féadfaidh údarás tithíochta fóirdheontas a íoc faoi chomhair
an chíosa ar theach atá ar léas chuig duine faoi léas
úinéireachta roinnte, agus

(b) féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, as airgead
a sholáthróidh an tOireachtas—

(i) fóirdheontas a íoc le húdarás tithíochta faoi chomhair
an chíosa ar theach atá ar léas chuig duine faoi léas
úinéireachta roinnte ón údarás,

(ii) an fóirdheontas go léir nó cuid d’fhóirdheontas a
d’íoc údaras tithíochta faoi mhír (a) a chúiteamh leis
an údarás.

(2) I gcás go n-íocfar fóirdheontas faoi fho-alt (1), déanfar méid
an chíosa atá forchoimeádta faoin léas a laghdú de mhéid atá
comhionann le méid an fhóirdheontais.

(3) Féadfar, go háirithe, le rialacháin faoin alt seo, ach gan dochar
do ghinearáltacht fho-alt (1), socrú a dhéanamh i ndáil le gach ceann
nó le haon cheann amháin nó níos mó díobh seo a leanas:

(a) méid an fhóirdheontais agus an chaoi a gcinnfear é;

(b) an méid nó an cion den fhóirdheontas a fhéadfaidh an tAire
a chúiteamh;

(c) an aicme nó na haicmí tithe a bhféadfar an fóirdheontas a
íoc ina leith;

(d) an aicme nó na haicmí daoine nó líonta tí a bhféadfar an
fóirdheontas a íoc ina leith;

(e) ceanglais i ndáil le himthosca airgeadais agus teaghlaigh
daoine atá ag áitiú tí a bhféadfar an fóirdheontas a íoc
ina leith;
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(f) ceanglais i ndáil le háitiú agus cothabháil tí a bhféadfar an
fóirdheontas a íoc ina leith;

(g) ceanglais i ndáil le hachar urláir tí a bhféadfar an
fóirdheontas a íoc ina leith, arna thomhas ar cibé modh
a chinnfidh an tAire ó am go ham;

(h) ceanglais i ndáil le caighdeáin foirgníochta, oibreacha agus
bailreachta agus le huisce, séarachas agus seirbhísí eile a
bheith ar fáil i dteach a bhféadfar an fóirdheontas a íoc
ina leith;

(i) an modh ar a ndéanfar iarratas ar an bhfóirdheontas agus an
tréimhse ama ar lena linn a dhéanfar é;

(j) na coinníollacha faoina bhféadfar an fóirdheontas a íoc;

(k) ceanglais i ndáil le haon deontas, fóirdheontas nó cúnamh
eile a íoc faoi aon achtachán (lena n-áirítear an tAcht
seo) i leith tí lena mbaineann.

5.—(1) Faoi réir an ailt seo agus de réir cibé téarmaí agus
coinníollacha a chinnfidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, ó am
go ham chun críocha an ailt seo, féadfaidh údarás tithíochta, le toiliú
an úinéara, oibreacha feabhsúcháin nó oiriúnaithe a dhéanamh, nó a
shocrú go ndéanfar iad, ar theach nach bhfuil ar úinéireacht acu,
chun críche amháin nó níos mó de na críocha seo a leanas:

(a) an teach a dhéanamh oiriúnach mar áit chónaithe do
dhaoine;

(b) plódú a mhaolú;

(c) an teach a dhéanamh níos oiriúnaí mar chóiríocht
d’áititheoirí an tí.

(2) Féadfaidh údarás tithíochta a bhfeidhmeanna a fheidhmiú faoi
fho-alt (1) i ndáil le haon teach a bheartaítear a bheith á áitiú ag
duine—

(a) is duine—

(i) a áiríodh sa mheasúnacht is déanaí a rinne an t-údarás
faoi alt 9 d’Acht 1988, nó

(ii) a ghlac an t-údarás, tar éis an mheasúnacht sin a
dhéanamh, lena áireamh sa chéad mheasúnacht eile
den sórt sin,

ach sin ar an gcoinníoll amháin gur deimhin leis an
údarás, trí na feidhmeanna sin a fheidhmiú, go dtiocfar
roimh an ngá atá ag an duine sin le cóiríocht agus dá
réir sin gur féidir leis an údarás an duine a bhaint den
mheasúnacht a rinneadh amhlaidh nó nach gá é a
áireamh sa chéad mheasúnacht eile den sórt sin, de réir
mar a bheidh, nó

(b) is duine atá ag áitiú tí a sholáthair údarás tithíochta nó atá
nó a bhí ar úinéireacht ag údarás tithíochta agus gur
deimhin leis an údarás, agus a bhfeidhmeanna á
bhfeidhmiú acu faoin alt seo, go dtabharfaidh sé seilbh
ghlan ar an teach dóibh nó d’údarás tithíochta eile tríd
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an tionóntacht a ghéilleadh nó trína thíolacadh i dteannta
nó d’éagmais cúitimh.

(3) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, cuid de na
caiteachais nó na caiteachais go léir a thabhaigh údarás tithíochta ag
feabhsú nó ag oiriúnú tí de bhua an ailt seo a chúiteamh leis an
údarás as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

(4) Féadfaidh údarás tithíochta, maidir le teach, comhaontú nó
comhaontuithe a dhéanamh agus a chur i gcrích leis an duine lena
mbaineann fo-alt (2) nó le húinéir an tí, nó leis an mbeirt acu, chun
oibreacha faoin alt seo a dhéanamh.

(5) Más rud é, maidir le comhaontú faoi fho-alt (4) idir údarás
tithíochta agus an t-úinéir i ndáil le caiteachais a thabhaíonn an
t-údarás i leith an tí faoin alt seo, go bhfuil socrú ann go ngnóthóidh
an t-údarás na caiteachais sin go léir nó cuid de na caiteachais sin,
féadfaidh an t-údarás ordú a dhéanamh chun méid na gcaiteachas a
bheidh le gnóthú amhlaidh a mhuirearú ar an teach.

(6) Measfar, maidir le hordú faoi fho-alt (5), gur morgáiste é arna
dhéanamh trí ghníomhas de réir bhrí na Conveyancing Acts, 1881 to
1911, agus is é an t-údarás an morgáistí chun críocha na nAchtanna
sin agus beidh aige dá réir sin, i ndáil le gach ordú den sórt sin, na
cumhachtaí uile a thugtar leis na hAchtanna sin do mhorgáistithe
faoi mhorgáistí arna ndéanamh trí ghníomhas.

(7) I gcás go ndéanfaidh údarás tithíochta ordú faoi fho-alt (5),
déanfaidh siad, a luaithe is féidir ina dhiaidh sin, a chur faoi deara
an t-ordú a chlárú i gClárlann na nGníomhas nó i gClárlann na
Talún, de réir mar is gá sa chás.

(8) Aon ordú faoi fho-alt (5) a fhearann ar thalamh is talamh
cláraithe de réir bhrí an Achta um Chlárú Teidil, 1964, beidh sé
inchláraithe mar ualach a fhearann ar an talamh sin cibé acu atá nó
nach bhfuil an duine atá ainmnithe san ordú sin mar úinéir na talún
cláraithe faoin Acht sin mar úinéir na talún sin.

(9) Féadfaidh údarás tithíochta muirear tréimhsiúil nó eile a
ghearradh i leith oibreacha a bheidh déanta faoin alt seo.

(10) Aon suim a bheidh dlite d’údarás tithíochta de dhuine ar bith
de bhun comhaontaithe i ndáil le hoibreacha a bheidh déanta faoin
alt seo, féadfaidh an t-údarás, gan dochar d’aon chumhacht eile
chuige sin, í a ghnóthú ón duine sin mar fhiach conartha shimplí in
aon chúirt dlínse inniúla.

(11) Maidir leis na téarmaí agus na coinníollacha a chinnfidh an
tAire faoi fho-alt (1), féadfar—

(a) foráil a dhéanamh iontu maidir le cibé nithe a mheasfaidh
sé is gá chun éifeacht a thabhairt don alt seo, agus

(b) socruithe éagsúla a dhéanamh iontu—

(i) i ndáil le tithe atá á n-áitiú faoi thionachtaí éagsúla, nó

(ii) i ndáil le daoine nó tithe d’aicmí éagsúla.

(12) I gcás go mbeidh teach á thíolacadh d’údarás tithíochta faoin
alt seo—
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(a) féadfaidh an t-údarás caiteachais an tíolacais sin a íoc go
hiomlán nó go páirteach;

(b) i gcás gur teach é a mbeidh fóirdheontas íoctha ina leith faoi
alt 11 d’Acht 1979, ní cheanglófar ar an duine a bheidh
ag tíolacadh an tí an fóirdheontas a aisíoc, d’ainneoin aon
ní dá mhalairt atá in ordú aistrithe faoi alt 90 den
Phríomh-Acht.

6.—(1) Féadfaidh údarás tithíochta, ar cibé téarmaí agus
coinníollacha (lena n-áirítear coinníollacha faoina gceanglaítear
gealltanais a thabhairt) is cuí leo, cúnamh a thabhairt—

(a) d’údarás tithíochta eile, lena n-áirítear bardas buirge,
comhairle ceantair uirbigh agus coimisinéirí baile, nó

(b) do chomhlacht atá ceadaithe chun críocha an ailt seo,

i leith soláthar (cibé acu a sholáthrófar í trí thógáil, trí cheannach nó
trí oibreacha feabhsúcháin nó athchóiriúcháin) nó bainistíocht
cóiríochta tithíochta ag an údarás eile nó ag an gcomhlacht, nó i leith
nithe eile i ndáil le tithíocht.

(2) Féadfar cúnamh faoi fho-alt (1) a thabhairt i gceann amháin
nó níos mó de na slite seo a leanas—

(a) trí iasacht;

(b) trí ranníoc tréimhsiúil le cistí an údaráis eile nó an
chomhlachta;

(c) trí ráthaíocht i leith suimeanna atá dlite den údarás eile nó
den chomhlacht maidir le hiasachtaí;

(d) trí dheontas;

(e) trí fhóirdheontas faoi chomhair muirear iasachta a thabhaigh
an t-údarás eile nó an comhlacht, nó trí na muirir sin a
loghadh go hiomlán nó go páirteach;

(f) trí chúnamh comhchineáil, cibé acu ar mhodh ábhar nó
saothair nó aon seirbhíse eile.

(3) Féadfaidh an t-údarás tithíochta, cibé acu ina aonar nó i
gcomhpháirt le haon duine nó daoine eile (lena n-áirítear údarás
tithíochta) ráthaíocht faoin alt seo a thabhairt.

(4) I gcás go mbeidh cúnamh tugtha faoin alt seo ag údarás
tithíochta d’údarás tithíochta eile nó do chomhlacht agus, mar
choinníoll a ghabh le soláthar an chúnaimh sin, go mbeidh gealltanas
tugtha dóibh nach mbeidh comhlíonta, beidh éifeacht leis na
forálacha seo a leanas:

(a) dlífidh an t-údarás nó an comhlacht a fuair an cúnamh cibé
méid a aisíoc a chinnfidh an t-údarás a sholáthair an
cúnamh, agus

(b) gan dochar d’aon chumhacht eile chuige sin, beidh an méid
sin inghnóthaithe mar fhiach conartha shimplí in aon
chúirt dlínse inniúla ag an údarás a sholáthair an cúnamh
ón údarás nó ón gcomhlacht a fuair é.

11

A.5

Cúnamh ó údaráis
tithíochta do
chomhlachtaí
áirithe.



[Uimh. 18.] Acht na d’Tithe (Forálacha [1992.]
Ilghnéitheacha), 1992.

A.6

Fóirdheontas faoi
chomhair cíosa ar
thithe arna soláthar
ag comhlachtaí
áirithe.

12

(5) I gcás go gcumasóidh téarmaí agus coinníollacha cúnaimh faoin
alt seo an cúnamh a urrú le morgáiste, féadfaidh an t-údarás
tithíochta, d’fhonn an cúnamh a urrú, comhaontú a dhéanamh agus
a chur i gcrích le haon mhorgáistí eile.

(6) (a) Faoi réir mhír (b), féadfaidh an tAire comhlacht a cheadú
chun críocha an ailt seo faoi réir nó d’éagmais
coinníollacha.

(b) Féadfaidh an tAire, le hordú, maidir lena limistéar feidhme,
a fheidhmeanna faoi mhír (a) a tharmligean chuig údarás
tithíochta nó chuig údaráis tithíochta d’aicme nó d’aicmí
áirithe.

(c) Féadfar, in ordú faoi mhír (b), nithe a shonrú a mbeidh aird
ag údarás tithíochta orthu le linn dóibh cinneadh a
dhéanamh ar chóir comhlacht a cheadú.

(d) Féadfaidh an tAire, le hordú, ordú arna dhéanamh faoin
bhfo-alt seo, lena n-áirítear ordú arna dhéanamh faoin
mír seo, a leasú nó a chúlghairm.

(e) Maidir leis an gcumhacht chun comhlacht a cheadú chun
críocha an ailt seo, forléireofar í mar ní a fholaíonn an
chumhacht chun téarmaí an cheadaithe sin a leasú nó
chun an ceadú sin a tharraingt siar.

(f) Ní fhéadfaidh údarás tithíochta téarmaí ceadaithe a bheidh
deonaithe ag an Aire, nó a mheastar faoi fho-alt (7) a
bheith deonaithe amhlaidh, a leasú ná an ceadú sin a
tharraingt siar, ach amháin le toiliú an Aire.

(7) Aon chomhlacht atá ceadaithe ag an Aire faoi alt 5 d’Acht
1988 tráth thosach feidhme an ailt seo, measfar é a bheith ceadaithe
faoi mhír (a) d’fho-alt (6).

(8) Is feidhm fhorchoimeádta na téarmaí agus na coinníollacha
faoina soláthraítear cúnamh faoin alt seo a chinneadh.

(9) I gcás go mbeidh cúnamh tugtha ag údarás tithíochta do
chomhlacht faoi alt 12 den Phríomh-Acht chun cóiríocht tithíochta a
sholáthar, féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, an
cúnamh sin go léir nó cuid de a chúiteamh as airgead a sholáthróidh
an tOireachtas.

(10) Aon tagairt d’alt 5 d’Acht 1988 atá in ailt 10 agus 15 den Acht
sin, in alt 28 den Acht Cumann Foirgníochta, 1989, nó i rialacháin
arna ndéanamh faoi Achtanna na dTithe, 1966 go 1992, forléireofar í
mar thagairt don alt seo.

(11) San alt seo, folaíonn ‘‘cóiríocht tithíochta‘‘ láithreáin le
haghaidh carbhán de réir bhrí alt 13 d’Acht 1988.

7.—(1) Faoi réir cibé rialachán a dhéanfaidh an tAire chun críocha
an ailt seo—

(a) féadfaidh údarás tithíochta fóirdheontas a íoc faoi chomhair
an chíosa ar theach arna sholáthar (cibé acu a
sholáthrófar é trí thógáil, trí cheannach, trí fheabhsú nó
trí athchóiriú) ag comhlacht a bheidh ceadaithe chun
críocha alt 6, agus
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(b) féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, an
fóirdheontas go léir nó cuid d’fhóirdheontas a d’íoc siad
faoi mhír (a) a chúiteamh le húdarás tithíochta as airgead
a sholáthróidh an tOireachtas

(2) Féadfar, go háirithe, le rialacháin faoin alt seo, ach gan dochar
do ghinearáltacht fho-alt (1), socrú a dhéanamh i ndáil le gach ceann
nó le haon cheann amháin nó níos mó díobh seo a leanas:

(a) méid an fhóirdheontais agus an chaoi a gcinnfear é;

(b) an méid nó an cion den fhóirdheontas a fhéadfaidh an tAire
a chúiteamh;

(c) an aicme nó na haicmí tithe a bhféadfar an fóirdheontas a
íoc ina leith;

(d) an aicme nó na haicmí daoine nó líonta tí a bhféadfar an
fóirdheontas a íoc ina leith;

(e) ceanglais i ndáil le himthosca airgeadais agus teaghlaigh
daoine atá ag áitiú tí a bhféadfar an fóirdheontas a íoc
ina leith;

(f) ceanglais i ndáil le háitiú agus cothabháil tí a bhféadfar an
fóirdheontas a íoc ina leith;

(g) ceanglais i ndáil le hachar urláir tí a bhféadfar an
fóirdheontas a íoc ina leith, arna thomhas ar cibé modh
a chinnfidh an tAire ó am go ham;

(h) ceanglais i ndáil le caighdeáin foirgníochta, oibreacha agus
bailreachta agus le huisce, séarachas agus seirbhísí eile a
bheith ar fáil i dteach a bhféadfar an fóirdheontas a íoc
ina leith;

(i) an modh ar a ndéanfar iarratas ar an bhfóirdheontas agus an
tréimhse ama ar lena linn a dhéanfar é;

(j) an modh ar a n-íocfar an fóirdheontas leis an gcomhlacht a
mbeidh an teach á sholáthar aige agus na coinníollacha
faoina n-íocfar amhlaidh é leis an gcomhlacht sin;

(k) íoc an fhóirdheontais, thar ceann comhlachta lena bhfuil sé
iníoctha faoi fho-alt (1), le duine a thug iasacht faoi
chomhair sholáthar an tí, nó a sholáthair cistí d’údarás
tithíochta chun iasacht den sórt sin a thabhairt, agus na
coinníollacha faoina n-íocfar amhlaidh é leis an duine sin;

(l) ceanglais i ndáil le haon deontas, fóirdheontas nó cúnamh
eile a íoc faoi aon achtachán (lena n-áirítear an tAcht
seo) i leith tí lena mbaineann.

8.—Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar aon ionstraim
lena dtabharfar éifeacht do thíolacadh, aistriú nó léasú tí, foirgnimh
nó talún ag nó chuig údarás tithíochta i dtaca le haon chuid dá
bhfeidhmeanna faoi Achtanna na dTithe, 1966 go 1992.

9.—(1) (a) Déanfaidh údarás tithíochta, laistigh de bhliain amháin
ó thosach feidhme an ailt seo, ráiteas scríofa ar a
mbeartas (dá ngairtear ‘‘beartas faoin alt seo’’ san
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alt seo) le haghaidh chomhlíonadh éifeachtach a
bhfeidhmeanna faoi alt 58 (1) den Phríomh-Acht a
tharraingt suas agus a ghlacadh.

(b) Féadfaidh údarás tithíochta, ó am go ham de réir mar
is cuí leo, a mbeartas faoin alt seo a athbhreithniú
agus aon leasuithe a dhéanamh ann, nó ráiteas
scríofa nua ar a mbeartas a tharraingt suas agus a
ghlacadh, de réir mar a mheasfaidh siad is cóir.

(c) Le linn dóibh beartas faoin alt seo a tharraingt suas
agus a ghlacadh nó a leasú, beidh aird ag údarás
tithíochta ar cibé nithe a ordóidh an tAire ó am go
ham.

(2) D’ainneoin alt 58 den Phríomh-Acht agus faoi réir cibé
rialachán a dhéanfaidh an tAire chun críocha an ailt seo, féadfaidh
údarás tithíochta gach ceann nó aon cheann amháin nó níos mó dá
bhfeidhmeanna (lena n-áirítear cothabháil) i leith bhainistíocht agus
rialú aon teaghaisí sonraithe a bheidh ar úinéireacht ag an údarás a
tharmligean chun comhlachta ainmnithe.

(3) Maidir le tarmligean ag údarás tithíochta faoi fho-alt (2)—

(a) sonrófar ann—

(i) an comhlacht ainmnithe chun críocha an tarmligin,

(ii) na feidhmeanna atá á dtarmligean chun an
chomhlachta ainmnithe, agus

(iii) na teaghaisí lena mbaineann an tarmligean,

agus

(b) féadfar forálacha a áireamh ann maidir le gach ceann nó le
haon cheann amháin nó níos mó díobh seo a leanas:

(i) socruithe i ndáil le hoibreacha cothabhála nó
deisiúcháin nó oibreacha feabhsúcháin timpeallachta
nó oibreacha foghabhálacha a dhéanamh;

(ii) cúnamh ón údarás tithíochta don chomhlacht
ainmnithe, cibé acu is de chineál airgeadais nó eile;

(iii) an comhlacht ainmnithe do bhailiú cíosa atá dlite don
údarás tithíochta;

(iv) an t-údarás tithíochta do shannadh na bhfáltas go léir
nó cuid de na fáltais ó chíos is iníoctha i ndáil le
teaghaisí a shonraítear sa tarmligean don chomhlacht
ainmnithe agus na coinníollacha a rialaíonn an
sannadh sin;

(v) cearta an údaráis aon leabhar nó doiciméad eile nó
aon taifead eile (cibé acu inléite nó i bhfoirm
meaisín-inléite) de chuid an chomhlachta ainmnithe
a iniúchadh;

(iii) aon nithe gaolmhara nó teagmhasacha eile a
mheasfaidh an t-údarás is cuí.
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(4) Féadfar, go háirithe, le rialacháin faoin alt seo, ach gan dochar
do ghinearáltacht fho-alt (2), socrú a dhéanamh i ndáil le gach ceann
nó le haon cheann amháin nó níos mó díobh seo a leanas:

(a) bunú agus comhdhéanamh comhlachta ainmnithe;

(b) nósanna imeachta comhlachta ainmnithe;

(c) téarmaí agus coinníollacha tarmligin;

(d) foirm comhaontaithe idir údarás tithíochta agus comhlacht
ainmnithe i ndáil le tarmligean;

(e) an aicme nó na haicmí teaghaisí a bhféadfar tarmligean a
dhéanamh ina leith;

(f) faireachán údarás tithíochta ar ghníomhaíochtaí atá á seoladh
ag comhlacht ainmnithe faoi tharmligean, lena n-áirítear
an t-údarás d’iniúchadh teaghaisí;

(g) comhlacht ainmnithe do sholáthar tuarascálacha tréimhsiúla
agus cuntas tréimhsiúil d’údarás tithíochta maidir lena
ghníomhaíochtaí;

(h) cuntais bhliantúla comhlachta ainmnithe a iniúchadh.

(5) Féadfaidh údarás tithíochta, dá rogha féin, tarmligean faoin alt
seo a chúlghairm agus déanfar, air sin, na feidhmeanna a bhí
tarmligthe a dhílsiú arís don údarás agus feidhmeoidh an t-údarás
iad le héifeacht ó dháta a bheidh sonraithe sa rún lena gcúlghairtear
an tarmligean.

(6) Is feidhmeanna forchoimeádta iad feidhm a tharmligean chuig
comhlacht aon tarmligean den sórt sin a chúlghairm agus beartas a
ghlacadh faoin alt seo nó beartas den sórt sin a leasú.

(7) San alt seo—

ciallaíonn ‘‘comhlacht ainmnithe’’ comhlachas, comhairle, coiste nó
comhlacht eile, corpraithe nó neamhchorpraithe—

(a) (i) arna bhunú no arna bunú ag cónaitheoirí limistéir, agus
atá ionadaitheach dóibh, ar limistéar é ina bhfuil
teaghaisí atá le bheith ina n-ábhar do tharmligean faoin
alt seo suite, nó

(ii) arna bhunú nó arna bunú i gcomhpháirt ag na
cónaitheoirí sin agus ag an údarás tithíochta agus ag
aon duine nó comhlacht eile (cibé acu corpraithe nó
neamhchorpraithe) arna cheadú ag an údarás,

agus

(b) a mbeidh dearbhú déanta ag an údarás, le rún, á rá gur
comhlacht ainmnithe é nó í chun críocha an ailt seo;

folaíonn ‘‘teaghaisí’’ aon fhoirgneamh nó talamh eile a bhfuil feidhm
ag alt 58 den Phríomh-Acht maidir leis agus aon oibreacha nó
seirbhísí arna soláthar ag an údarás tithíochta atá foghabhálach leis
na teaghaisí lena mbaineann nó a bhaineann leo ar shlí eile.
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10.—(1) Más rud é go ndéanfaidh duine, gan údarás dleathach,
teaghais shealadach a thógáil, a shuíomh, a áitiú nó a choinneáil ar
shlí eile in áit phoiblí laistigh d’achar cúig mhíle ó aon láithreán a
sholáthraíonn, a bhainistíonn nó a rialaíonn údarás tithíochta faoi alt
13 d’Acht 1988 agus go bhféadfaí, i dtuairim an údaráis, slí chuí a
thabhairt don teaghais shealadach ar an láithreán sin, féadfaidh an
t-údarás fógra a sheirbheáil ar an duine á cheangal air an teaghais
sin a aistriú, laistigh de thréimhse shonraithe, chuig an láithreán sin.

(2) Sonrófar i bhfógra faoi fho-alt (1)—

(a) suíomh agus tuairisc na teaghaise sealadaí lena mbaineann
sé,

(b) suíomh an láithreáin a gceanglaítear an teaghais shealadach
a aistriú chuige,

(c) an tréimhse, ar tréimhse í nach lú ná 24 uaire an chloig ón
am a sheirbheáiltear an fógra, a bhfuil ceanglais an fhógra
le comhlíonadh laistigh di, agus

(d) na hiarmhairtí reachtúla a ghabhfaidh le mainneachtain
ceanglais an fhógra a chomhlíonadh.

(3) Más rud é, roimh dheireadh na tréimhse a bhfuil ceanglais
fógra faoi fho-alt (1) le comhlíonadh laistigh di, go n-aistrítear an
teaghais shealadach lena mbaineann an fógra chuig suíomh ina
bhféadfaidh an duine lena mbaineann í a choinneáil go dleathach
agus nach mbeadh an t-údarás tithíochta i dteideal fógra eile faoi fho-
alt (1) a sheirbheáil i ndáil leis an suíomh, ansin ní bheidh éifeacht le
fo-ailt (4) agus (5).

(4) Aon duine ar a seirbheálfar fógra faoi fho-alt (1) agus a
mhainneoidh ar shlí ar bith aon cheanglas de chuid an fhógra a
chomhlíonadh, beidh sé ciontach i gcion.

(5) Más rud é, i dtuairim an údaráis tithíochta, nach mbeidh
ceanglais fógra faoi fho-alt (1) comhlíonta ar gach slí nó ar shlí ar
bith, ansin, gan dochar d’aon fhorálacha eile de chuid an ailt seo,
féadfaidh an t-údarás, gan a thuilleadh fógra, an teaghais shealadach
a aistriú—

(a) chuig an láithreán a bheidh sonraithe san fhógra, nó

(b) má choisctear orthu ar chúis ar bith déanamh amhlaidh,
chuig suíomh eile lena stóráil ag an údárás nó thar ceann
an údaráis,

nó an t-aistriú sin a thabhairt chun críche.

(6) Aon duine a chuirfidh cosc nó bac, nó a chabhróidh le duine
cosc nó bac a chur, ar údarás tithíochta le linn dóibh a
bhfeidhmeanna a fheidhmiú faoin alt seo, beidh sé ciontach i gcion.

(7) I gcás go mbeidh údarás tithíochta tar éis teaghais shealadach
a aistriú faoin alt seo gan aon duine a éilíonn gur leis í, go n-áitíonn
sé í nó go gcoinníonn sé ar shlí eile í a bheith i láthair, nó i ngan
fhios don duine sin, déanfaidh an t-údarás fógra a sheirbheáil ar gach
duine den sórt sin ar féidir a ainm agus a sheoladh a fhionnadh trí
fhiosrú réasúnach, á chur in iúl dó—

(a) i gcás go n-aistrítear an teaghais shealadach chuig láithreán
faoi fho-alt (5)(a), cá bhfuil an láithreán,
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(b) i gcás go n-aistrítear an teaghais shealadach chuig áit stórála
faoi fho-alt (5)(b), cad é seoladh na háite ina bhféadfar í
a éileamh agus a aisghabháil, agus

(c) cad iad cumhachtaí agus dualgais an údaráis faoi fho-ailt (8),
(9) agus (10).

(8) Déanfaidh údarás tithíochta seilbh ar theaghais shealadach a
d’aistrigh an t-údarás faoi fho-alt (5)(b) a thabhairt do dhuine a
éilíonn seilbh uirthi nuair a shásóidh sé an t-údarás gur éileamh bona
fide a éileamh uirthi ach sin sa chás, agus sa chás amháin, go
ndéanfaidh an duine dearbhú i scríbhinn á rá—

(a) gurb é is úinéir ar an teaghais shealadach, nó

(b) go bhfuil údarás aige óna húinéir í a éileamh, nó

(c) go bhfuil sé, ar chúis shonraithe, i dteideal ar shlí eile seilbh
a bheith aige uirthi,

agus, de rogha an údaráis, go n-íocfaidh sé méid aon chaiteachais a
bheidh tabhaithe go réasúnach ag an údarás sin maidir leis an
teaghais shealadach a aistriú agus a stóráil.

(9) Féadfaidh údarás tithíochta teaghais shealadach a aistreoidh
siad faoin alt seo a dhiúscairt, nó diúscairt an chéanna a thabhairt
chun críche, mura rud é, laistigh de mhí amháin ó dháta a haistrithe
nó, i gcás go seirbheálfar fógra ina leith faoi fho-alt (7), ón am a
sheirbheálfar an fógra—

(a) i gcás go n-aistreofar an teaghais shealadach chuig láithreán
faoi fho-alt (5)(a), go ndéanfar í a áitiú, le toiliú an
údaráis, ar an láithreán nó go ndéanfaidh an t-úinéir í a
aistriú go dleathach ón laithreán, nó

(b) i gcás go n-aistreofar an teaghais shealadach chuig áit stórála
faoi fho-alt (5)(b), go n-éileofar í de réir fho-alt (8) agus
go n-aistreofar í ón áit ina bhfuil sí á stóráil.

(10) Más rud é—

(a) go dtiocfaidh údarás tithíochta chun bheith i dteideal
teaghais shealadach a dhiúscairt nó diúscairt an chéanna
a thabhairt chun críche de bhua fho-alt (9),

(b) go ndéanfaidh an t-údarás, nó go bhféadfaidh siad, ainm
agus seoladh úinéir na teaghaise sealadaí a fhionnadh trí
fhiosrú réasúnach, agus

(c) gur féidir, ina dtuairim, an teaghais shealadach a dhíol,

ansin beidh an t-údarás i dteideal an teaghais shealadach a dhíol ar
an bpraghas is fearr is féidir a fháil le réasún agus air sin a dhéanamh
íocfaidh siad leis an duine a bhí ina úinéir ar an teaghais shealadach
tráth a haistrithe suim ar cóimhéid le fáltais an díola sin tar éis aon
chaiteachas a thabhaigh an t-údarás le réasún maidir lena haistriú,
lena stóráil agus lena díol, agus aon chaiteachas a thabhaigh an
t-údarás sin nó údarás tithíochta eile maidir leis an teaghais
shealadach a sholáthar, a asbhaint as an gcéanna.

(11) (a) Féadfar fógra faoi fho-alt (1) a sheirbheáil ar dhuine in
aon cheann amháin de na slite seo a leanas nó sa dá shlí:
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(i) de réir alt 3 den Phríomh-Acht, agus

(ii) de rogha an údaráis, trína dhaingniú in áit fheiceálach
ar an teaghais shealadach lena mbaineann sé nó
cóngarach don chéanna.

(b) Beidh feidhm ag alt 3(5) den Phríomh-Acht maidir le fógra
a dhaingneofar de réir mhír (a) (ii).

(12) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi fho-alt (4) nó (6)
dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó,
de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná mí
amháin, nó an fhíneáil sin agus an phríosúnacht sin le chéile, a chur
air.

(13) Ní dochar forálacha an ailt seo d’fheidhmeanna údaráis
phoiblí faoi aon achtachán eile nó faoi aon riail dlí.

(14) San alt seo—

ciallaíonn ‘‘údarás poiblí‘‘—

(a) an Rialtas,

(b) Aire den Rialtas,

(c) údarás áitiúil,

(d) bord sláinte, agus

(e) aon chomhlacht eile arna bhunú—

(i) le haon achtachán (seachas Achtanna na
gCuideachtaí, 1963 go 1990) nó faoin gcéanna, nó

(ii) faoi Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1990, de
bhun cumhachtaí a thugtar le hachtachán eile nó
faoin gcéanna,

agus arna mhaoiniú go hiomlán nó go páirteach le
hairgead arna sholáthar, nó le hiasachtaí arna dtabhairt
nó arna ráthú, ag Aire den Rialtas nó le heisiúint
scaireanna arna sealbhú ag Aire den Rialtas nó thar a
cheann, agus fochomhlacht de chuid aon chomhlachta
den sórt sin;

ciallaíonn ‘‘áit phoiblí’’ aon sráid, bóthar nó áit eile ar a bhfuil
rochtain ag an bpobal ó cheart nó le cead sainráite nó intuigthe agus
sin faoi réir muirir nó saor ó mhuirear agus aon mhaoin nó talamh
eile atá ar úinéireacht ag údarás poiblí nó a áitíonn siad nó atá ar
léas chucu;

ciallaíonn ‘‘teaghais shealadach‘‘ aon phuball, carbhán, teach
soghluaiste, feithicil nó déanmhas nó ní eile (bíodh nó ná bíodh
rothaí faoi) a fhéadfar a aistriú ó áit go háit, agus—

(a) a úsáidtear nó a úsáideadh mar áit chónaithe do dhaoine, go
buan nó ó am go ham, nó

(b) atá deartha, déanta nó oiriúnaithe lena húsáid amhlaidh.
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11.—(1) Féadfaidh údarás tithíochta, faoi réir rialachán arna
ndéanamh ag an Aire chun críocha an ailt seo, le toiliú an Aire
Airgeadais, iasachtaí (dá ngairtear ‘‘iasachtaí tithíochta’’ san alt seo)
a thabhairt chun aon cheann de na críocha seo a leanas:

(a) eastáit nó leasanna i dtithe a fháil nó tithe a fhoirgniú;

(b) oibreacha feabhsúcháin a dhéanamh ar thithe;

(c) foirgnimh nó talamh eile a fháil chun tithíocht a sholáthar
nó láithreáin a fhorbairt le haghaidh tithíochta;

(d) aonad cónaithe lánscartha amháin nó níos mó a dhéanamh
d’fhoirgneamh, go hiomlán nó go páirteach;

(e) cóiríocht bhrú a sholáthar;

(f) éarlais a íoc chun maoin lena mbaineann mír (a) nó (c) a
cheannach.

(2) An chumhacht chun iasachtaí tithíochta a thabhairt de bhua
fho-alt (1), folaíonn sí an chumhacht iad a thabhairt fiú más féidir
gur mó an méid atá dlite don údarás tithíochta ná méid na hiasachta
bunaidh aon tráth tar éis an iasacht a thabhairt agus, i gcás gur mó
an méid atá dlite don údarás i leith caipitil ná meid na hiasachta,
folaíonn aon tagairt san Acht seo don iasacht a aisíoc tagairt don
bharrachas a íoc.

(3) Cinnfidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, na rátaí úis is
iníoctha ó am go ham ar iasachtaí tithíochta, agus féadfar rátaí
éagsúla a chinneadh amhlaidh maidir le hiasachtaí d’aicmí éagsúla.

(4) Féadfaidh údarás tithíochta comhaontú a dhéanamh agus a
chur i gcrích i dtaca le hiasacht tithíochta faoin alt seo.

(5) I gcás go ndéanfar mainneachtain aon cheann de na
coinníollacha a chomhlíonadh ar faoina réir a thugann údarás
tithíochta iasacht tithíochta nó ar faoina réir a shealbhaíonn an
t-iasachtaí teach, maoin nó talamh eile a dtugtar iasacht den sórt sin
ina leith nó, i gcás féimheacht iasachtaí iasachta den sórt sin,
féadfaidh an t-údarás, faoi réir chearta aon mhorgáistí nó muirearaí
tosaíochta, seilbh a aisghabháil ar an teach, ar an maoin nó ar an
talamh eile sin (cibé luach a bheidh ar an gcéanna)—

(a) faoi ailt 84 go 89 den Landlord and Tenant Law Amendment
Act, Ireland, 1860, amhail is dá mba é an t-údarás an
tiarna talún agus dá mba é an t-iasachtaí an tionónta, nó

(b) trí ordú seilbhe ó chúirt de réir téarmaí morgáiste a thugtar
mar urrús i leith na hiasachta.

(6) I gcás go ndéanfaidh údarás tithíochta seilbh a aisghabháil ar
theach, ar mhaoin nó ar thalamh eile faoi fho-alt (5)(a)—

(a) dílseoidh eastát, ceart, leas agus teideal uile an iasachtaí sa
teach, sa mhaoin nó sa talamh a bhí ar marthain an tráth
a tugadh an iasacht tithíochta, gan aon tíolacadh ná
aistriú, don údarás, agus

(b) ní bheidh feidhm ag forálacha alt 23 den Acht um Chlárú
Teidil, 1964, maidir leis an dílsiú sin mura gcoinneoidh
an t-údarás an teach de réir fho-alt (7)(b).
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(7) I gcás go ndéanfaidh údarás tithíochta seilbh a aisghabháil ar
theach, ar mhaoin nó ar thalamh eile faoi fho-alt (5), féadfaidh an
t-údarás, dá rogha féin—

(a) é nó í a dhíol ar an bpraghas is fearr is féidir a fháil le
réasún, nó

(b) é nó í a choinneáil agus a úsáid chun críocha aon fheidhme
dá gcuid.

(8) Faoi réir fho-alt (9), i gcás go ndéanfaidh údarás tithíochta
seilbh a aisghabháil ar theach, ar mhaoin nó ar thalamh eile faoi
fho-alt (5), beidh feidhm ag forálacha alt 21(3) den Conveyancing
Act, 1881—

(a) amhail is dá mba mhorgáistí a d’fheidhmigh an chumhacht
díola a thugtar leis an Acht sin an t-údarás, agus

(b) amhail is dá mba airgead a fuair morgáistí de dhroim maoin
mhorgáistithe a dhíol luach an leasa sa teach, sa mhaoin
nó sa talamh eile sin atá faoina réir ag an údarás, agus

(c) amhail is dá mba chostais a thabhaigh morgáistí go cuí i ndíol
den sórt sin aon chostais a thabhaigh an t-údarás i ndáil
le headráin faoi fho-alt (11).

(9) I gcás go ndéanfaidh údarás tithíochta seilbh a aisghabháil ar
theach de réir fho-alt (5) agus go ligfidh siad an teach sin nó teach
eile arb iad is úinéir air leis an iasachtaí ónar aisghabhadh seilbh nó
le haon duine a mbeifí ag súil leis le réasún cónaí a bheith air leis,
ansin féadfaidh an t-údarás, dá rogha féin, an t-iarmhar a choinneáil
a bheadh iníoctha acu thairis sin de bhua fho-alt (8), ar choinníoll—

(a) go n-urscaoilfidh siad aon eire dá raibh tosaíocht ag an urrús
a tugadh i leith na hiasachta tithíochta lena mbaineann,
agus

(b) ar an ligean sin a dhéanamh nó roimhe sin, go gcuirfear
forálacha an fho-ailt seo agus fho-alt (8) in iúl don
iasachtaí i scríbhinn.

(10) Ní choiscfidh fo-alt (9) ar údarás tithíochta cibé socruithe
airgeadaíochta a dhéanamh le hiasachtaí a mheasfaidh siad a bheith
cothromasach sna himthosca.

(11) I gcás go gcoinneoidh údarás tithíochta teach a bheidh
aisghafa acu agus d’éagmais comhaontaithe idir an t-údarás agus an
t-iasachtaí, déanfaidh eadránaí maoine arna ainmniú faoin Acht um
Luachanna Maoine (Eadránacha agus Achomhairc), 1960, luach an
leasa sa teach atá faoina réir ag an údarás a chinneadh faoi réim
agus de réir an Acquisition of Land (Assessment of Compensation)
Act, 1919.

(12) Aon suim a bheidh dlite d’údarás tithíochta de dhuine ar bith
i leith iasachta tithíochta féadfaidh an t-údarás, gan dochar d’aon
chumhacht eile chuige sin, í a ghnóthú ón duine sin mar fhiach
conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

(13) Féadfar, go háirithe, le rialacháin faoin alt seo, ach gan dochar
do ghinearáltacht fho-alt (1), socrú a dhéanamh i ndáil le gach ceann
nó le haon cheann amháin nó níos mó díobh seo a leanas:
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(a) an aicme nó na haicmí tithe, foirgneamh nó talún, láithreán,
oibreacha agus cóiríochta eile a bhféadfar iasacht a
thabhairt ina leith;

(b) an aicme nó na haicmí daoine a bhféadfar iasachtaí nó
iasachtaí d’aicmí éagsúla a thabhairt dóibh;

(c) méid iasachta agus an chaoi a gcinnfear é;

(d) ceanglais i ndáil le himthosca airgeadais agus teaghlaigh
daoine a bhféadfar iasacht a thabhairt dóibh;

(e) an modh ar a ndéanfar ioncam an iasachtaí nó a theaghlaigh,
nó a n-ioncam araon, a chinneadh chun críocha na
rialachán ;

(f) an t-urrús, más ann, a ghlacfar i leith iasachta agus an modh
ar a ndéanfar leordhóthanacht an urrúis a mheasúnú;

(g) ceanglais i ndáil le háitiú tí nó cóiríochta eile a dtugtar
iasacht ina leith;

(h) aisíoc iasachta lena n-áirítear modh an aisíoca sin agus an
tréimhse don aisíoc sin;

(i) an modh ar a n-íocfar ús ar iasacht;

(j) ceanglais i ndáil le hachar urláir tí a bhféadfar iasacht a
thabhairt ina leith, arna thomhas ar cibé modh a
chinnfidh an tAire ó am go ham;

(k) ceanglais i ndáil le caighdeáin foirgníochta, oibreacha agus
bailreachta agus le huisce, séarachas nó seirbhísí eile a
bheith ar fáil i dteach nó i gcóiríocht eile a bhféadfar
iasacht a thabhairt ina leith;

(l) ceanglais, i gcás iasachta chun oibreacha feabhsúcháin nó
athchóiriúcháin a dhéanamh, i ndáil le hoiriúnacht an tí
nó na maoine lena mbaineann chun é nó í a fheabhsú nó
a athchóiriú agus i ndáil le cineál agus cuspóir na
n-oibreacha feabhsúcháin nó athchóiriúcháin;

(m) iasacht a íoc ina tráthchodanna, cibé acu a chomhlánófar nó
nach gcomhlánófar an t-urrús, más ann, a bheidh le
glacadh;

(n) na coinníollacha ar faoina réir a shealbhóidh iasachtaí teach,
maoin nó talamh eile a dtugtar iasacht ina leith i rith na
tréimhse go dtí go n-aisíocfar an iasacht, agus go n-íocfar
an t-ús ar an gcéanna, leis an údarás tithíochta;

(o) ceanglais, i gcás iasachtaí seachas duine nádúrtha, maidir le
comhdhéanamh an iasachtaí sin;

(p) aisíoc an fhéich caipitil atá gan íoc agus aon úis a bheidh
dlite i gcás mainneachtana ag an iasachtaí i leith
comhaontaithe faoin alt seo nó i cibé imthosca eile a
mheasfaidh an tAire is cuí;

(q) fógra a thabhairt d’iasachtaí á cheangal air coinníoll a
chomhlíonadh ar faoina réir a thugtar iasacht dó nó ar
faoina réir a shealbhaíonn sé teach, maoin nó talamh eile
a dtugtar iasacht ina leith;
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(r) coigeartú an fhéich caipitil atá gan íoc ar iasacht (lena
n-áirítear ús a chomhshó ina fhiach den sórt sin) agus
fadú na tréimhse aisíoca;

(s) árachú tí, maoine nó talún eile a dtugtar iasacht ina leith nó
a tugadh mar urrús i leith iasachta;

(t) árachas cosanta morgáiste;

(u) an fhoirm ina mbeidh comhaontú iasachta nó na nithe a
bheidh le sonrú ann.

(14) San alt seo, ciallaíonn ‘‘iasachtaí’’ an duine dár tugadh iasacht
tithíochta agus folaíonn sé comharba i dteideal de chuid an duine sin
agus ionadaí pearsanta an duine sin nó an chomharba i dteideal sin.

12.—(1) Más rud é—

(a) i dtuairim údaráis tithíochta nó na Gníomhaireachta
Airgeadais do Thithe cpt, go bhfuil teach a bhfuil iasacht
iomchuí tugtha ina leith ag an údarás nó ag an
nGníomhaireacht, de réir mar a bheidh, tréigthe ag an
iasachtaí agus ag aon duine eile a mbeifí ag súil leis le
réasún cónaí a bheith air leis an iasachtaí, agus go bhfuil
damáiste déanta don teach nó foghail déanta air nó go
bhfuil an baol ann go ndéanfar an céanna nó go ndéanfar
damáiste d’aon chuid dá dhaingneáin nó dá fheistis nó go
dtabharfar chun bealaigh iad, agus

(b) nach bhfuil an teach á áitiú ag aon duine le toiliú dleathach
an iasachtaí,

ansin, féadfaidh an t-údarás nó an Ghníomhaireacht, de réir mar a
bheidh, gan dochar do phróis chuí an dlí maidir le seilbh a
aisghabháil ar an teach nó d’aon imeachtaí chun seilbh a aisghabháil
ar an teach, cibé socruithe a dhéanamh a mheasfar is gá chun an
teach a dhaingniú agus a chosaint agus chun na gcríoch sin féadfaidh
duine a bheidh údaraithe ag an údarás nó ag an nGníomhaireacht
dul isteach sa teach tráth ar bith agus féadfaidh sé aon ní a dhéanamh
ann is gá le réasún chun an teach a dhaingniú agus a chosaint.

(2) I gcás gurb eol don údarás tithíochta nó don Ghníomhaireacht
Airgeadais do Thithe cpt, de réir mar a bheidh, an seoladh ag a
gcónaíonn an t-iasachtaí de thuras na huaire, tabharfaidh siad fógra
don iasachtaí faoi na socruithe atá á ndéanamh chun an teach a
dhaingniú agus a chosaint faoi fho-alt (1).

(3) Maidir leis na caiteachais a thabhóidh údarás tithíochta nó an
Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe cpt faoin alt seo, féadfaidh
an t-údarás nó an Ghníomhaireacht, de réir mar a bheidh, iad a
ghnóthú—

(a) ón iasachtaí mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse
inniúla, nó

(b) trí chur leis an bhfiach caipitil atá gan íoc ar an iasacht
iomchuí.

(4) San alt seo—
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ciallaíonn ‘‘iasachtaí’’ an duine dár tugadh iasacht iomchuí agus
folaíonn sé comharba i dteideal de chuid an duine sin agus ionadaí
pearsanta an duine sin nó an chomharba i dteideal sin;

ciallaíonn ‘‘iasacht iomchuí‘‘—

(a) iasacht tithíochta arna tabhairt de bhua alt 11, nó

(b) iasacht arna tabhairt ag údarás tithíochta faoi alt 39 den
Phríomh-Acht nó alt 8 d’Acht 1979, nó

(c) iasacht arna tabhairt ag an nGníomhaireacht Airgeadais do
Thithe cpt i leith tí.

13.—(1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais agus tar
éis dul i gcomhairle le Banc Ceannais na hÉireann, rialacháin a
dhéanamh i ndáil le morgáistí a aistriú, a dhíol nó a shannadh.

(2) I gcás go mbeidh rialacháin arna ndéanamh faoin alt seo i
bhfeidhm de thuras na huaire, beidh aon chonradh a airbheartaíonn
aistriú, díol nó sannadh morgáistí a chur i gcrích, de shárú ar
fhorálacha na rialachán sin, ar neamhní.

(3) Féadfaidh rialacháin faoin alt seo, go háirithe, ach gan dochar
do ghinearáltacht fho-alt (1), baint a bheith acu le gach morgáiste nó
le morgáistí d’aicme fhorordaithe nó d’aicmí forordaithe agus féadfar
forálacha a áireamh iontu i ndáil le gach ceann nó le haon cheann
amháin nó níos mó díobh seo a leanas:

(a) toiliú morgáisteora a fháil le haistriú, le díol nó le sannadh
a mhorgáiste;

(b) faisnéis a bheidh le tabhairt do mhorgáisteoir i dtaca le
haistriú, le díol nó le sannadh a mhorgáiste;

(c) téarmaí agus coinníollacha aistriú, dhíol nó shannadh na
morgáistí;

(d) gealltanais a bheidh le tabhairt ag sealbhóir morgáiste nó ag
an aistrí, ag an gceannaitheoir nó ag an sannaí—

(i) maidir le hathrú an ráta úis ar an iasacht lena
mbaineann an morgáiste,

(ii) maidir le nós imeachta agus beartas i ndáil leis an
gcaoi a ndéileálfar le riaráistí íocaíochtaí a bheidh
dlite faoin morgáiste;

(e) muirearú táillí fuascailte ag an aistrí, ag an gceannaitheoir
nó ag an sannaí a thoirmeasc nó a shrianadh;

(f) árachú na maoine morgáistithe agus an t-árachas sin a shocrú;

(g) leanúint d’árachas cosanta morgáiste, más ann;

(h) feidhm fhorálacha alt 26 den Acht Cumann Foirgníochta,
1989.

(4) San alt seo—

ciallaíonn ‘‘morgáiste’’ morgáiste ar eastát nó leas, ruílse nó léasach,
i dteach;
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ciallaíonn ‘‘táille fuascailte’’, i ndáil le hiasacht, aon suim de bhreis
ar an bpríomhshuim agus aon ús a bheidh dlite ar an bpríomhshuim
sin (gan aird ar an iasacht a bheith á fuascailt) an tráth a bheidh an
iasacht go léir nó aon chuid den iasacht á fuascailt.

14.—(1) Féadfaidh údarás tithíochta nó an Ghníomhaireacht
Airgeadais do Thithe cpt, le toiliú an Aire, nó, i gcás go n-ordóidh
an tAire amhlaidh, déanfaidh siad, ar cibé téarmaí agus coinníollacha
a cheadóidh an tAire agus an tAire Airgeadais, cuid de na morgáistí
nó na morgáistí go léir a shealbhaíonn an t-údarás nó an
Ghníomhaireacht, de réir mar a bheidh, i leith iasachtaí arna
dtabhairt faoi Achtanna na dTithe, 1966 go 1992, nó faoi na
hAchtanna um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe, 1981 go 1992,
a aistriú, a dhíol nó a shannadh.

(2) Déanfar na fáltais ó aistriú, ó dhíol nó ó shannadh morgáistí
ag údarás tithíochta nó ag an nGníomhaireacht Airgeadais do Thithe
cpt faoin alt seo a úsáid chun cibé críocha a ordóidh an tAire, le
toiliú an Aire Airgeadais.

(3) Féadfaidh údarás tithíochta comhshocruithe a dhéanamh le
húdaráis tithíochta eile nó leis an nGníomhaireacht Airgeadais do
Thithe cpt chun morgáistí a aistriú, a dhíol nó a shannadh faoin alt
seo.

(4) Is feidhm fhorchoimeádta é aistriú, díol nó sannadh morgáistí
faoin alt seo ag údarás tithíochta, murab ábhar d’ordachán ón Aire é.

15.—(1) Faoi réir an ailt seo, féadfaidh an tAire le hordú, le toiliú
an Aire Airgeadais, fiach atá dlite do Chiste na nIasachtaí Áitiúla
d’údarás tithíochta a dhílsiú don Ghníomhaireacht Airgeadais do
Thithe cpt.

(2) Maidir le hordú faoi fho-alt (1)—

(a) beidh sé sainráite ann agus oibreoidh sé chun fiach de mhéid
a bheidh sonraithe ann a dhílsiú, ar an dáta a bheidh
sonraithe ann, gan aon tíolacadh ná aistriú breise, agus

(b) féadfaidh sé a bheith sainráite ann go mbeidh feidhm aige
maidir le fiach uile nó le haon chuid d’fhiach aon údaráis
tithíochta áirithe, agus aon chuid den sórt sin á cinneadh
faoi threoir cibé nithe a mheasfaidh an tAire is cuí.

(3) I gcomaoin féich a dhílsítear di faoi fho-alt (1), déanfaidh an
Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe cpt., ar dháta an dílsithe sin,
suim ar cóimhéid le méid an fhéich arna dhílsiú amhlaidh a íoc
isteach i gCiste na nIasachtaí Áitiúla.

(4) Le héifeacht ó dháta dílsithe féich faoin alt seo, beidh na
conarthaí, na comhaontuithe agus na gealltanais go léir faoina
ndeachaigh Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn, a rinneadh
leis na Coimisinéirí sin nó a tugadh do na Coimisinéirí sin ag údarás
tithíochta i leith an fhéich sin infhorfheidhmithe ag an
nGníomhaireacht Airgeadais do Thithe cpt nó ina coinne nó ina
fabhar chomh hiomlán agus chomh héifeachtúil céanna ar gach slí
amhail is dá mba í an Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe cpt, in
ionad na gCoimisinéirí, an duine a chuaigh fúthu, lena ndearnadh
iad nó dár tugadh iad, de réir mar a bheidh.
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(5) Féadfaidh an tAire le hordú ordú arna dhéanamh faoin alt seo
a leasú nó a chúlghairm tráth ar bith roimh an dáta a nglacfaidh
sé éifeacht.

(6) Aon suim a íocfaidh an Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe
cpt faoi fho-alt (3), déanfar í a íoc isteach sa Státchiste, nó a chur
chun tairbhe don Státchiste, de réir ordacháin an Aire Airgeadais.

(7) San alt seo ciallaíonn ‘‘fiach’’ méideanna atá gan íoc ar airgead
atá ar airleacan as Ciste na nIasachtaí Áitiúla faoi alt 4 d’Acht Ciste
na nIasachtaí Áitiúla, 1935, d’údarás tithíochta chun iasachtaí a
thabhairt do dhaoine chun tithe a fháil, a fhoirgniú nó a fheabhsú.

16.—(1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), maidir le fógra ó thiarna
talún nó ó thionónta chuig an duine eile faoi fhoirceannadh na
tionóntachta ar theach atá ligthe ar cíos nó ar chomaoin luachmhar
eile, ní bheidh sé bailí mura mbeidh sé i scríbhinn agus mura
seirbheálfar é ceithre sheachtain ar a laghad roimh an dáta a
nglacfaidh sé éifeacht.

(2) Ní bheidh feidhm ag an alt seo—

(a) maidir le tionóntacht tí atá ligthe le duine i dtaca lena
leanúint in aon oifig, ceapachán nó fostaíocht,

(b) maidir le tionóntacht tí atá ligthe bona fide mar áis
shealadach don tiarna talún nó don tionónta nó faoi
chomhair riachtanais shealadaigh de chuid an chéanna,

(c) maidir le tionóntacht faoina dtugtar an ceart don tionónta
teach a áitiú le haghaidh saoire, nó

(d) maidir le cibé aicme nó aicmí eile tionóntachtaí a bheidh
forordaithe chun críocha an ailt seo ag an Aire.

(3) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo dochar d’aon fhoráil i
gconradh nó d’aon riail dlí trína mbeidh fógra ó thiarna talún nó ó
thionónta chuig an duine eile faoi fhoirceannadh na tionóntachta ar
theach le seirbheáil breis is ceithre sheachtain roimh an dáta a
nglacfaidh sé éifeacht.

17.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh á cheangal ar
thiarna talún tí atá ligthe ar cíos nó ar chomaoin luachmhar eile
cíos-leabhar nó doiciméadú eile a bhfuil an éifeacht chéanna leis (dá
ngairtear ‘‘doiciméadú eile‘‘ san alt seo) a sholáthar do thionónta tí
den sórt sin.

(2) Féadfar, go háirithe, le rialacháin faoin alt seo, ach gan dochar
do ghinearáltacht fho-alt (1), socrú a dhéanamh i ndáil le gach ceann
nó le haon cheann amháin nó níos mó díobh seo a leanas:

(a) an aicme nó na haicmí tithe nó tionóntachtaí a soláthrófar
cíos-leabhair nó doiciméadú eile ina leith;

(b) na sonraí atá le háireamh i gcíos-leabhar nó i ndoiciméadú
eile, lena n-áirítear faisnéis a bhaineann leis na nithe seo
a leanas—

(i) an teach,

(ii) an tiarna talún,
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(iii) an tionónta,

(iv) téarmaí na tionóntachta agus cearta agus oibleagáidí
an tionónta agus an tiarna talún,

(v) an éarlais (más ann) a íocadh,

(vi) an cíos atá forchoimeádta faoin tionóntacht;

(c) an modh ar a dtaifeadtar nó ar a n-admhaítear íocaíochtaí
cíosa;

(d) ceanglais maidir le cíos-leabhar nó doiciméadú eile a úsáid
go cóir;

(e) cibé nithe eile a mheasfaidh an tAire is gá.

(3) Maidir le duine a bheidh údaraithe ag údarás tithíochta chun
críocha an ailt seo féadfaidh sé, i ndáil le teach lena mbaineann
rialacháin faoin alt seo—

(a) a cheangal ar an tionónta cibé doiciméad (más ann) a
airbheartóidh gurb é an cíos-leabhar nó an doiciméadú
eile é a sholáthair an tiarna talún a thabhairt dó nó a
chur faoi deara é a thabhairt dó tráth sonraithe agus in
áit shonraithe;

(b) gach tráth réasúnach dul isteach sa teach agus é a iniúchadh
ó thaobh aon sonraí a cheanglaítear leis na rialacháin a
bheith ar áireamh sa chíos-leabhar nó sa doiciméadú eile;

(c) a cheangal ar an tiarna talún na leabhair, na doiciméid nó
na taifid eile (cibé acu inléite nó i bhfoirm meaisín-
inléite) de chuid an tiarna talún a bhaineann leis an teach
agus le tionóntacht an tí a thabhairt dó nó a chur faoi
deara iad a thabhairt dó tráth sonraithe agus in áit
shonraithe.

18.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena
bhforordófar caighdeáin do thithe (lena n-áirı́tear aon chomhlimistéir,
comhoibreacha agus comhsheirbhı́sı́ a chomhghabhann agus a
theachtar leo) atá ligthe ar cíos nó ar chomaoin luachmhar eile agus
beidh sé mar dhualgas ar thiarna talún tí den sórt sin a chinntiú go
gcomhlíonann an teach ceanglais na rialachán sin.

(2) Duine a bheidh údaraithe ag údarás tithíochta chun críocha an
ailt seo féadfaidh sé gach tráth réasúnach dul isteach i dteach lena
mbaineann rialacháin faoin alt seo agus é a iniúchadh.

(3) Más rud é, i dtuairim údaráis tithíochta, nach bhfuil ceanglas
rialacháin á chomhlíonadh, féadfaidh an t-údarás, tar éis dóibh fógra
21 lá ar a laghad i scríbhinn a thabhairt do thiarna talún an tí lena
mbaineann, aon obair is gá chun a chinntiú go gcomhlíonann an
teach ceanglais na rialachán a dhéanamh nó a shocrú go ndéanfar í.

(4) I gcás go dtabharfaidh údarás tithíochta fógra faoi fho-alt (3),
déanfaidh siad, an tráth céanna, cóip den fhógra a chur chuig
tionónta an tí lena mbaineann.

(5) Aon chaiteachais a thabhóidh údarás tithíochta le réasún faoi
fho-alt (3), déanfaidh an tiarna talún iad a aisíoc agus féadfar—
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(a) iad a urrú—

(i) tríd an teach a mhuirearú faoin Acht um Chlárú
Teidil, 1964, nó

(ii) le hionstraim ag dílsiú úinéireacht an tí don údarás
faoi réir cirt fuascailte ag an tiarna talún;

(b) gan dochar do mhír (a), iad a ghnóthú ón tiarna talún mar
fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

(6) Maidir le tiarna talún ar a seirbheálfar fógra faoi fho-alt (3)
féadfaidh sé, roimh dhul in éag don fhógra sin, achomharc a
dhéanamh chun na Cúirte Dúiche sa dúiche Chúirte Dúiche ina
bhfuil an teach lena mbaineann suite chun an fógra a chur ar ceal
agus ní dhéanfaidh údarás tithíochta, ná ní shocróidh siad go
ndéanfar, aon obair faoin bhfo-alt sin go dtí go gcinnfear an
t-achomharc.

(7) Féadfar, go háirithe, le rialacháin faoin alt seo, ach gan dochar
do ghinearáltacht fho-alt (1), socrú a dhéanamh i ndáil le gach ceann
nó le haon cheann amháin nó níos mó díobh seo a leanas:

(a) an aicme nó na haicmí tithe nó tionóntachtaí a mbeidh
feidhm ag na caighdeáin fhorordaithe ina leith;

(b) an teach a choimeád i mbailriocht cuí ó thaobh déanmhais
agus i mbailriocht ginearálta maith;

(c) cineál agus bail na cóiríochta agus aon chomhlimistéar,
chomhfheisteas agus chomhfhearas;

(d) aerú agus soilsiú;

(e) soláthairtí uisce, saoráidí sláintíochta agus siltean;

(f) saoráidí téite agus cócaireachta;

(g) saoráidí le haghaidh stóráil agus ullmhú bia.

(8) Chun críocha fho-alt (7)(b), ciallaíonn ‘‘bailriocht cuí ó thaobh
déanmhais’’ a bheith fónta go bunúsach, agus go bhfuil an díon, na
hurláir, na síleálacha, na ballaí agus an staighre i mbailriocht maith
agus nach mbíonn mórthaise iontu nó nach baol dóibh titim toisc iad
a bheith lofa nó lochtach ar shlí eile.

19.—Ní thoibheofar aon tochsal i leith an chíosa (lena n-áirítear
cíosmhuirear) ar aon áitreabh nach bhfuil ligthe ach amháin mar
theaghais.

20.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh á cheangal ar
thiarna talún tí atá ligthe ar cíos nó ar chomaoin luachmhar eile
tionóntacht tí den sórt sin a chlárú leis an údarás tithíochta ar ina
limistéar feidhme atá an teach suite agus cibé sonraí a thabhairt a
shonrófar sna rialacháin, lena n-áirítear, i ngach cás, ainm agus
seoladh an tiarna talún agus an tionónta agus méid an chíosa nó
luach nó cineál na comaoine eile, de réir mar a bheidh.
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(2) Féadfaidh sé a bheith sainráite i rialacháin faoi fho-alt (1) go
mbeidh feidhm acu maidir le tithe nó tionóntachtaí d’aicme nó
d’aicmí áirithe agus féadfaidh cibé forálacha a bheith iontu a
mheasfaidh an tAire is gá chun críocha an ailt seo.

(3) Féadfar, le rialacháin faoi fho-alt (1), a cheangal ar thiarna
talún tí cibé táille a bheidh forordaithe maidir le clárú thionóntacht
an tí a íoc leis an údarás tithíochta.

(4) Coimeádfaidh údarás tithíochta clár (dá ngairtear ‘‘an clár’’ san
alt seo) chun críocha an ailt seo maidir leis na tithe go léir ina
limistéar feidhme lena mbaineann rialacháin faoin alt seo agus
déanfaidh siad na hiontrálacha sin go léir ann is cuí ó am go ham de
réir an ailt seo agus na rialachán sin.

(5) Coimeádfar an clár in oifig de chuid an údaráis tithíochta a
bheidh ainmnithe acu agus beidh sé ar fáil lena iniúchadh ag aon
duine i rith gnáthuaireanta oifige.

(6) (a) Maidir le cóip d’iontráil sa chlár a airbheartaíonn a bheith
deimhnithe ag oifigeach údaraithe de chuid an údaráis
tithíochta, measfar, d’éagmais aon fhianaise dá mhalairt,
í a bheith deimhnithe amhlaidh ag an údarás agus glacfar
i bhfianaise í dá réir sin.

(b) Féadfar fianaise faoi iontráil sa chlár a thabhairt trí chóip
den iontráil, agus í deimhnithe de réir mhír (a), a
thabhairt ar aird agus ní gá an clár a thabhairt ar aird.

(7) I gcás go ndéanfar iarratas chuig údarás tithíochta ar chóip
d’iontráil sa chlár, déanfar an chóip a eisiúint chuig an iarratasóir ar
é d’íoc cibé táille (más ann), maidir le gach iontráil, a fhorordóidh
an tAire ó am go ham le rialacháin nó a chinnfidh an t-údarás i gcás
nach mbeidh sí forordaithe amhlaidh.

(8) Déanfar na táillí go léir a gheobhaidh údarás tithíochta faoin
alt seo a íoc isteach sa chiste contae nó sa chiste bardasach, de réir
mar is cuí.

(9) Duine a bheidh údaraithe ag údarás tithíochta chun críocha an
ailt seo féadfaidh sé, gach tráth réasúnach, dul isteach i dteach lena
mbaineann rialacháin faoin alt seo agus é a iniúchadh ó thaobh aon
sonraí a cheanglaítear leis na rialacháin a thabhairt don údarás.

(10) Déanfar tagairtí in alt 11 d’Acht na dTithe (Teaghaisí
Príobháideacha ar Cíos), 1982, agus in ailt 7 agus 8 d’Acht na dTithe
(Teaghaisí Príobháideacha ar Cíos) (Leasú), 1983, do rialacháin faoi
alt 24 d’Acht na dTithe (Teaghaisí Príobháideacha ar Cíos), 1982, a
fhorléiriú mar thagairtí do rialacháin arna ndéanamh faoin alt seo nó
a mheastar de bhua alt 37 a bheith déanta faoin alt seo.

21.—Is dleathach do chomhalta den Gharda Síochána nó do
dhuine in Ord Beannaithe nó do mhinistir rialta de chuid aon
sainaicme nó cuallacht crábhaidh dearbhú reachtúil a ghlacadh agus
a fháil chun críocha aon fhorála d’Achtanna na dTithe, 1966 go 1992,
nó fúthu.

22.—(1) Ní bheidh aon bharánta ar thaobh an Aire nó ar thaobh
údaráis tithíochta, de réir mar a bheidh, i ndáil le bailriocht nó bail tí,
nó lena oiriúnacht mar áit chónaithe do dhaoine, intuigthe as deonú
cúnaimh ag an Aire nó ag an údarás i leith an tí.
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(2) San alt seo, ciallaíonn an tagairt do dheonú cúnaimh i leith
tí—

(a) i gcás an Aire, deontas, fóirdheontas nó cúiteamh a íoc i leith
an tí de réir forála d’Achtanna na dTithe, 1966 go 1992,
nó fúthu,

(b) i gcás údaráis tithíochta, iasacht a thabhairt, léas úinéireachta
roinnte a dheonú, cúnamh a sholáthar nó deontas nó
fóirdheontas a íoc i leith an tí de réir forála d’Achtanna
na dTithe, 1966 go 1992, nó fúthu, nó oibreacha a
dhéanamh ar an teach de réir alt 5.

23.—(1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), ciallaíonn tagairt in
Achtanna na dTithe, 1966 go 1992, d’údarás tithíochta—

(a) i gcás ceantair sláinte contae (gan aon bhaile ar a bhfuil
coimisinéirí faoin Towns Improvement (Ireland) Act,
1854, a áireamh), comhairle an chontae ina bhfuil an
ceantar sláinte contae sin suite,

(b) i gcás contaebhuirge, bardas na contaebhuirge sin,

(c) i gcás buirge, seachas i leith—

(i) alt 6 d’Acht 1979,

(ii) alt 8 d’Acht 1988,

(iii) ailt 2 go 4 agus ailt 6 agus 7 den Acht seo,

bardas na buirge agus, i leith gach ceann de na hailt sin,
comhairle an chontae ina bhfuil an bhuirg suite,

(d) i gcás ceantair uirbigh, seachas i leith—

(i) alt 6 d’Acht 1979,

(ii) ailt 8 agus 16 d’Acht 1988, agus

(iii) ailt 2 go 4 agus ailt 6, 7 agus 11 den Acht seo,

comhairle an cheantair uirbigh agus, i leith gach ceann de
na hailt sin, comhairle an chontae ina bhfuil an ceantar
uirbeach suite,

(e) i gcás baile ar a bhfuil coimisinéirí faoin Towns Improvement
(Ireland) Act, 1854, seachas i leith—

(i) ailt 34 go 36 agus alt 41 den Phríomh-Acht,

(ii) alt 6 d’Acht 1979, agus

(iii) ailt 2 agus 6, ailt 8 go 10 agus ailt 13 agus 16 d’Acht
1988, agus

(iv) ailt 2 go 7, ailt 10 go 12 agus ailt 14, 17, 18, 20, 34 agus
35 den Acht seo,

coimisinéirí an bhaile sin agus, i leith gach ceann de na
hailt sin, comhairle an chontae ina bhfuil an baile suite,
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agus déanfar tagairtí do limistéar feidhme údaráis tithíochta a
fhorléiriú dá réir sin.

(2) Ciallaíonn tagairt in Achtanna na dTithe, 1966 go 1992,
d’údarás tithíochta—

(a) i gcás bhuirg Dhún Laoghaire, seachas i leith alt 6 d’Acht
1979, bardas na buirge agus, i leith an ailt sin, comhairle
chontae Bhaile Átha Cliath,

(b) i gcás cheantair uirbeacha Bhaile Átha Luain, Bhré agus
Dhún Dealgan, seachas i leith—

(i) alt 6 d’Acht 1979,

(ii) alt 8 d’Acht 1988, agus

(iii) ailt 2 go 4 agus ailt 6 agus 7 den Acht seo,

comhairlí faoi seach na gceantar uirbeach sin agus, i leith
gach ceann de na hailt sin, comhairlí faoi seach na
gcontaetha ina bhfuil na ceantair uirbeacha sin suite,

agus déanfar tagairtí do limistéar feidhme na n-údarás tithíochta sin
a fhorléiriú dá réir sin.

(3) (a) Féadfaidh an tAire, le hordú, maidir le haon fheidhm de
chuid údaráis tithíochta de réir bhrí fho-alt (1) nó (2) a
mheasfaidh sé a d’fhéadfadh údarás áitiúil, seachas an
t-údarás tithíochta lena mbaineann, a chomhlíonadh ar
bhealach níos éifeachtaí nó níos cuí, an fheidhm a aistriú
chuig an údarás áitiúil sin.

(b) I ndáil le húdarás tithíochta a n-aistreofar feidhm chuige de
réir mhír (a), sonrófar le hordú faoin bhfo-alt seo, i leith
limistéar feidhme an údaráis óna n-aistreofar an fheidhm,
an gcomhlíonfaidh an t-údarás an fheidhm ar leithligh ó
limistéar feidhme an údaráis chéadluaite nó mar aon leis.

(c) Féadfar, le hordú faoin bhfo-alt seo, socrú a dhéanamh i
ndáil le caiteachais a mhuirearú i ndáil le feidhm a
aistreofar de bhun mhír (a).

(d) Féadfaidh an tAire le hordú ordú arna dhéanamh faoin
bhfo-alt seo, lena n-áirítear ordú arna dhéanamh faoin
mír seo, a leasú nó a chúlghairm.

(4) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an míniú ar ‘‘údarás
tithíochta’’ i bhfo-alt (1) d’alt 2 a scriosadh.

24.—Leasaítear leis seo alt 5 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (4) (a cuireadh isteach le hAcht 1979):

‘‘(4) Féadfaidh sé a bheith sainráite i rialacháin faoi Achtanna
na dTithe, 1966 go 1992, go mbeidh feidhm acu go ginearálta nó
maidir le húdaráis tithíochta shonraithe nó le limistéir
shonraithe nó maidir le húdaráis tithíochta, limistéir, tithe,
tionóntachtaí, iasachtaí, morgáistí, daoine, líonta tí, oibreacha
nó nithe eile d’aicme shonraithe nó d’aicmí sonraithe, a
shonrófar faoi threoir cibé nithe a mheasfaidh an tAire is cuí
agus féadfaidh sé a bheith sainráite i bhforálacha éagsúla de na
rialacháin sin go mbeidh feidhm acu i ndáil le húdaráis tithíochta
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éagsúla nó le limistéir éagsúla nó le haicmí éagsúla údarás
tithíochta, limistéar, tithe, tionóntachtaí, iasachtaí, morgáistí,
daoine, líonta tí, oibreacha nó nithe eile.

(5) Féadfar, le rialacháin faoi Achtanna na dTithe, 1966 go
1992, foráil a dhéanamh i ndáil le nithe a bhaineann le nós
imeachta agus riarachán lena n-áirítear—

(a) an tAire do cheapadh údaráis tithíochta chun
feidhmeanna sonraithe a chomhall a bhaineann leis
an Aire do thabhairt deontais, fóirdheontais nó
cúnaimh faoi Achtanna na dTithe, 1966 go 1992,
maidir le limistéar feidhme an údaráis tithíochta sin
agus le limistéar feidhme cibé údaráis tithíochta eile
a shonróidh an tAire;

(b) muirearú caiteachas a thabhóidh údarás tithíochta de
bhua mhír (a);

(c) ceanglas go dtabharfar sonraí forordaithe don Aire nó
don údarás tithíochta, de réir mar a bheidh, i ndáil
le cúrsaí cánach—

(i) duine a bheidh ag déanamh iarratais ar dheontas,
ar iasacht, ar fhóirdheontas, ar ranníoc nó ar
chúnamh eile faoi Achtanna na dTithe, 1966 go
1992, agus

(ii) aon duine a fhostaítear nó a bheartaítear a fhostú
chun aon oibreacha foirgníochta a dhéanamh
lena mbaineann an t-iarratas sin.’’.

25.—Leasaítear leis seo alt 89 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
‘‘teaghais’’ ann:

‘‘ciallaíonn ‘teaghais’ teaghais arna soláthar ag
údarás tithíochta faoin Acht seo agus arb iad is úinéir
uirthi agus folaíonn sé aon siopa, fotheach, clós,
gairdín nó talamh eile a chomhghabhann léi nó a
theachtar de ghnáth ina teannta;’’,

agus

(b) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach roimh an míniú ar
‘‘coinníoll speisialta‘‘:

‘‘ciallaíonn ‘airgead ceannaigh’ i ndáil le teaghais—

(a) praghas ceannaigh na teaghaise, tar éis aon
laghdú sa phraghas mar gheall ar aon
lascaine nó liúntas eile arna thabhairt ag an
údarás tithíochta lena mbaineann a chur i
gcuntas, agus

(b) aon ús is iníoctha ar an méid a chinnfear de
réir mhír (a) den mhíniú seo;

31

A.24

Leasú ar alt 89 den
Phríomh-Acht.



[Uimh. 18.] Acht na d’Tithe (Forálacha [1992.]
Ilghnéitheacha), 1992.

A.25

Cumhacht údarás
tithíochta chun
teaghaisí áirithe a
sholáthrófar faoin
bPríomh-Acht a
dhíol.

32

ciallaíonn ‘ceannaitheoir’ an duine (lena n-áirítear
údarás tithíochta) lena ndéantar díol agus folaíonn
sé comharba i dteideal de chuid an duine sin agus
ionadaí pearsanta an duine sin nó an chomharba i
dteideal sin;

ciallaíonn ‘díol’, i ndáil le teaghais, eastát nó leas,
ruílse nó léasach, a dhíol nó a mhalartú agus
forléireofar focail ghaolmhara dá réir sin;’’.

26.—(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad alt 90:

‘‘90. (1) Faoi réir fhorálacha an ailt seo agus cibé rialachán a
dhéanfaidh an tAire chun críocha an ailt seo, féadfaidh údarás
tithíochta teaghais a dhíol sa bhailriocht céanna agus faoin mbail
chéanna a bheidh ann ag dáta an díola—

(a) i gcás go mbeidh an teaghais á háitiú ag tionónta—

(i) leis an tionónta de réir scéime faoina dtairgtear
an teaghais lena díol (dá ngairtear ‘scéim
ceannaigh’ san alt seo),

(ii) le húdarás tithíochta eile, nó

(iii) le comhlacht atá ceadaithe chun críocha alt 6
d’Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha),
1992;

(b) i gcás nach mbeidh an teaghais á háitiú ag tionónta, le
haon duine (lena n-áirítear údarás tithíochta eile).

(2) Maidir le scéim ceannaigh—

(a) beidh sí faoi réir cibé rialachán a dhéanfaidh an tAire,

(b) féadfaidh baint a bheith aici le gach teaghais nó le
teaghaisí d’aicme shonraithe nó d’aicmí sonraithe,

(c) déanfaidh údarás tithíochta í a ghlacadh le rún,

(d) féadfaidh sé a bheith sainráite inti go mbeidh feidhm
aici maidir le tréimhse shonraithe ama.

(3) Má ordaíonn an tAire dóibh amhlaidh, déanfaidh údarás
tithíochta, ar nó roimh cibé dáta a shonróidh an tAire, scéim nó
scéimeanna ceannaigh a ghlacadh agus teaghaisí a bhfuil feidhm
ag an scéim nó ag na scéimeanna ceannaigh maidir leo a
thairiscint lena ndíol.

(4) Faoi réir aon rialachán a dhéanfar faoin alt seo, beidh
feidhm ag alt 83 den Acht Rialtais Áitiúil, 1946, i ndáil le
teaghais a dhíol faoi fhomhír (ii) nó (iii) de mhír (a), nó mír (b),
d’fho-alt (1) den alt seo agus beidh éifeacht leis amhail is dá
gcuirfí an méid seo a leanas in ionad mhíreanna (b), (c) agus (d)
d’fho-alt (1) den alt sin 83:

’(b) ag cruinniú den údarás áitiúil a thionólfar tar éis deich
lá glan a bheith caite ón lá ar cuireadh na fógraí sin
amach, beartóidh an t-údarás le rún mar a leanas:



[1992.] Acht na d’Tithe (Forálacha [Uimh. 18.]
Ilghnéitheacha), 1992.

(i) go ndéanfar an díol de réir na dtéarmaí a bheidh
sonraithe sna fógraí sin, nó

(ii) go ndéanfar an díol de réir na dtéarmaí a bheidh
sonraithe sa rún, nó

(iii) nach ndéanfar an díol,

(c) má bheartaíonn an t-údarás áitiúil le rún de bhun mhír
(b) den fho-alt seo go ndéanfar an díol de réir na
dtéarmaí a bheidh sonraithe sna fógraí sin, féadfar
an díol a dhéanamh de réir na dtéarmaí sin,

(d) má bheartaíonn an t-údarás áitiúil le rún de bhun mhír
(b) den fho-alt seo go ndéanfar an díol de réir na
dtéarmaí a bheidh sonraithe sa rún, féadfar, le toiliú
an Aire, an díol a dhéanamh de réir na dtéarmaí
sin,’.

(5) Is trí ordú (dá ngairtear ‘ordú aistrithe’ san alt seo) a
dhéanfaidh an t-údarás tithíochta teaghais a dhíol faoin alt seo
agus beidh sé sainráite agus oibreoidh sé chun go ndílseoidh sé,
ar an dáta a bheidh sonraithe san ordú, an leas a bheidh
sonraithe ann, faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha, lena
n-áirítear coinníollacha speisialta, a bheidh sonraithe ann.

(6) I gcás go ndéanfar teaghais, arb é atá inti árasán leithleach
lánscartha in áitreabh atá roinnte in dhá árasán nó níos mó den
sórt sin, a dhíol faoin alt seo, féadfaidh údarás tithíochta—

(a) muirear tréimhsiúil nó eile a ghearradh ar an
gceannaitheoir i leith bhainistíocht, rialú,
chothabháil nó fheabhsú na limistéar, na n-oibreacha
nó na seirbhísí san áitreabh sin is coiteann do dhá
cheann nó níos mó de na teaghaisí sin i gcás gurb é
an t-údarás a chomhlíonann na feidhmeanna sin,

(b) maidir le haon suim a bheidh dlite dóibh faoi mhír (a)
den fho-alt seo agus a bheidh fós neamhíoctha tar
éis an dáta dhlite—

(i) íoc na suime a urrú tríd an teaghais a mhuirearú
faoin Acht um Chlárú Teidil, 1964,

(ii) gan dochar d’fhomhír (i) den mhír seo, an tsuim
a ghnóthú mar fhiach conartha shimplí in aon
chúirt dlínse inniúla,

(c) faoi réir ceanglas rialachán (más ann) faoin alt seo,
úinéireacht nó rialú na limistéar, na n-oibreacha nó
na seirbhísí san áitreabh sin is coiteann do dhá
cheann nó níos mó de na teaghaisí sin a aistriú chuig
cuideachta nó comhlacht eile a bhfuil bainistíocht,
rialú, cothabháil nó feabhsú an áitribh, na limistéar,
na n-oibreacha nó na seirbhísí sin mar chuspóir aici
nó aige.

(7) Féadfar, go háirithe, le rialacháin faoin alt seo, ach gan
dochar do ghinearáltacht fho-alt (1) den alt seo, socrú a
dhéanamh i ndáil le gach ceann nó le haon cheann amháin nó
níos mó díobh seo a leanas:
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(a) an aicme nó na haicmí teaghaisí a mbeidh nó nach
mbeidh feidhm ag scéim ceannaigh ina leith;

(b) an tréimhse a mbeidh feidhm ag scéim ceannaigh
maidir léi;

(c) an tréimhse ar lena linn a ghlacfaidh údarás tithíochta
iarratas ó thionónta chun teaghais a fháil faoi scéim
ceannaigh;

(d) méid praghais ceannaigh teaghaise a chinneadh;

(e) aon lascaine nó liúntas eile atá le hasbhaint ó phraghas
ceannaigh teaghaise a chinneadh;

(f) an modh ar a n-íocfar an t-airgead ceannaigh ar
theaghais;

(g) an ráta úis (más ann) is iníoctha le húdarás tithíochta ar
airgead a bheidh dlite don údarás i leith teaghaise a
chinneadh ó am go ham;

(h) an t-urrús (más ann) a ghlacfar i leith airgid a bheidh
dlite d’údarás tithíochta agus an modh ar a ndéanfar
leordhóthanacht an chéanna a mheasúnú;

(i) an fhoirm ina mbeidh ordú aistrithe nó na nithe a bheidh
le sonrú ann;

(j) cibé téarmaí agus coinníollacha eile, lena n-áirítear
coinníollacha speisialta agus an tréimhse a mbeidh
feidhm acu, i ndáil le teaghais a dhíol a mheasfaidh
an tAire is cuí;

(k) i gcás teaghais a dhíol faoi mhír (a) (iii) den fho-alt
sin (1)—

(i) an fhoirm ina mbeidh comhaontú, nó na nithe a
bheidh le sonrú i gcomhaontú, idir an t-údarás
tithíochta agus an comhlacht i ndáil leis an
teaghais a dhíol;

(ii) toiliú an tionónta le díol na teaghaise a fháil agus
an modh ar a ndéanfar sin;

(iii) faisnéis a thabhairt don tionónta d’fhonn a thoiliú
a fháil;

(iv) áitiú na teaghaise ag an tionónta tar éis í a dhíol;

(l) i gcás teaghais a dhíol faoi fhomhír (ii) nó (iii) de mhír
(a), nó mír (b), d’fho-alt (l) den alt seo, toiliú an Aire
a fháil leis an díol;

(m) feidhm alt 3 d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1992, maidir le teaghais a dhíol faoin
alt seo.

(8) Ní bheidh feidhm ag aon bharánta, ná ní mheasfar aon
bharánta a bheith intuigthe, maidir le bailriocht nó bail
teaghaise a dhíoltar faoin alt seo ná le hoiriúnacht an chéanna
mar áit chónaithe do dhaoine.
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(9) I gcás go dtabharfaidh nó gur thug údarás tithíochta toiliú
le morgáiste i leith teaghaise arna díol acu faoin alt seo, measfar
go mbeidh an t-údarás tar éis toiliú a thabhairt—

(a) le haon mhorgáiste breise nó comhdhlúite a chuirfidh
an morgáisteoir céanna i gcrích, agus

(b) leis an morgáistí d’fheidhmiú a chumhachtaí faoi
cheachtar de na morgáistí sin.

(10) Más rud é, i ndáil le teach arna dhíol faoin alt seo, go
ndéanfaidh údarás tithíochta tuarascáil i scríbhinn i dtaobh
luacha tí agus i dtaobh aon tosca ar dóigh dóibh difear a
dhéanamh dá luach a chur ar fáil i dtaca le cumann foirgníochta
do thabhairt iasachta a bheidh le hurrú ar an teach, féadfar a
mheas gur duine é an t-údarás atá inniúil ar luacháil a dhéanamh
agus nach bhfuil dícháilithe chun tuarascáil a thabhairt chun
críocha alt 25(1)(c) den Acht Cumann Foirgníochta, 1989.

(11) (a) Maidir leis an gcumhacht faoin alt seo chun teaghais a
dhíol, cé is moite de theaghais arb é atá inti árasán
leithleach lánscartha in áitreabh atá roinnte in dhá
árasán nó níos mó den sórt sin nó is teaghais a bhfuil
feidhm ag rialacháin arna ndéanamh de bhun mhír
(m) d’fho-alt (7) den alt seo maidir léi, ní dhéanfar,
seachas i gcás go mbeidh an teaghais dílsithe
d’údarás tithíochta eile nó do chomhlacht a bheidh
ceadaithe faoi alt 6 d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1992, í a fheidhmiú ach amháin tríd
an bhfeo simplí sa teaghais a dhílsiú.

(b) Ní bheidh feidhm ag an Acht um Thiarnaí Talún agus
Tionóntaí (Bunchíosanna), 1978, i ndáil le teaghais a
dhíol faoi fhomhír (ii) nó (iii) de mhír (a) d’fho-alt
(1) den alt seo.

(12) Beidh feidhm ag na forálacha breise seo a leanas maidir
le teaghais a bhfuil feidhm ag coinníoll speisialta a thuairiscítear
i mír (c) d’alt 89 den Acht seo maidir léi:

(a) féadfaidh an t-údarás tithíochta, gan dochar d’aon
chumhacht eile chuige sin, diúltú toiliú a thabhairt
leis an teaghais a dhíol más dóigh leo—

(i) nach duine é an ceannaitheoir beartaithe a bhfuil
gá aige le tithíocht, nó

(ii) go bhfágfadh an díol beartaithe, dá gcríochnófaí
é, an díoltóir, nó aon duine a mbeifí ag súil leis
le réasún cónaí a bheith air leis, gan tithíocht
leordhóthanach;

(b) más rud é, i ndáil leis an teaghais—

(i) go dtabharfaidh nó gur thug údarás tithíochta
toiliú le díol, nó

(ii) gur fheidhmigh morgáistí a chumhachtaí díola
faoi mhorgáiste,

ní bheidh feidhm ag an gcoinníoll a thuilleadh ó
dhata an díola sin;
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(c) aon mhorgáistiú, muirearú nó coimhthiú a thriailfear
nó a airbheartófar a dhéanamh de shárú ar an
gcoinníoll speisialta beidh sé ar neamhní i gcoinne
gach uile dhuine; ar choinníoll, áfach, in aon chás
ina dtabharfar toiliú an údaráis tithíochta tar éis an
morgáistiú, an muirearú nó an coimhthiú a bheith
triailte nó airbheartaithe, go n-oibreoidh an toiliú
sin, má ordaíonn an t-údarás amhlaidh, chun
bailíocht, le héifeacht iar-ré, a thabhairt don
mhorgáistiú, don mhuirearú nó don choimhthiú
triailte nó airbheartaithe sin.’’.

(2) Más rud é, roimh thosach feidhme an ailt seo, go mbeidh
iarratas ar theaghais a fháil faighte ag údarás tithíochta ó thionónta
na teaghaise agus go mbeartaíonn an t-údarás an teaghais a dhílsiú
don tionónta sin ar na téarmaí ab infheidhme maidir le díol na
teaghaise ar an dáta a bhfuarthas an t-iarratas sin, féadfar, d’ainneoin
thosach feidhme an ailt seo, an dílsiú a chríochnú ar na téarmaí sin.

(3) Ní bheidh feidhm ag alt 90 den Phríomh-Acht (arna leasú leis
an Acht seo) maidir le teach i rith tréimhse a mbeidh sé ligthe ag
údarás tithíochta faoi chomhaontú, a rinneadh roimh thosach
feidhme alt 3, faoina gceanglaítear ar an tionónta léas úinéireachta
roinnte a ghlacadh ón údarás nuair a thairgfidh siad dó é.

27.—Leasaítear leis seo alt 15 d’Acht 1988 tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad mhír (b) d’fho-alt (2):

‘‘(b) a mhéid a bhaineann siad le deontas nó fóirdheontas a íoc
faoi fho-alt (1)(f), socrú a dhéanamh i ndáil le gach ceann
nó le haon cheann amháin nó níos mó díobh seo a leanas:

(i) méid an deontais nó an fhóirdheontais;

(ii) ceanglais i ndáil leis an gcúnamh a bhféadfar an
deontas nó an fóirdheontas a íoc ina leith;

(iii) ceanglais i ndáil leis an deontas nó leis an
bhfóirdheontas a íoc;

(iv) an aicme nó na haicmí cóiríochta a bhféadfar an
deontas nó an fóirdheontas a íoc ina leith agus an
aicme nó na haicmí daoine dá soláthrófar an
chóiríocht sin;

(v) ceanglais i ndáil le himthosca airgeadais agus
teaghlaigh daoine atá ag áitiú cóiríochta a bhféadfar
an deontas nó an fóirdheontas a íoc ina leith;

(vi) ceanglais i ndáil le háitiú agus cothabháil cóiríochta a
bhféadfar an deontas nó an fóirdheontas a íoc ina
leith;

(vii) ceanglais i ndáil le hachar urláir cóiríochta a bhféadfar
an deontas nó an fóirdheontas a íoc ina leith, arna
thomhas ar cibé modh a chinnfidh an tAire ó am
go ham;

(viii) ceanglais i ndáil le caighdeáin foirgníochta, oibreacha
agus bailreachta agus le huisce, séarachas agus
seirbhísí eile a bheith ar fáil i gcóiríocht a bhféadfar
an deontas nó an fóirdheontas a íoc ina leith;
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(ix) ceanglais i ndáil le haon deontas, fóirdheontas nó
cúnamh eile a íoc faoi aon achtachán (lena n-áirítear
an tAcht seo) i leith na cóiríochta lena mbaineann.’’.

28.—Leasaítear leis seo alt 20 d’Acht 1988 tríd an méid seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

‘‘(1A) (a) Maidir le teaghaisí a sholáthar faoi alt 56 den
Phríomh-Acht, tarraingeoidh údarás tithíochta suas
agus glacfaidh siad, laistigh de bhliain amháin ó
thosach feidhme alt 28 d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1992, ráiteas scríofa ar a mbeartas
(dá ngairtear ‘beartas faoin alt seo’ san alt seo) chun
feidhmiú in éadan leithlisiú míchuí i dtithíocht idir
daoine ó chúlraí sóisialta éagsúla.

(b) Féadfaidh údarás tithíochta, ó am go ham de réir mar
is cuí leo, a mbeartas faoin alt seo a athbhreithniú
agus aon leasuithe a dhéanamh ann, nó ráiteas
scríofa nua ar a mbeartas a tharraingt suas agus a
ghlacadh, de réir mar a mheasfaidh siad is cóir.

(c) Le linn dóibh beartas faoin alt seo a tharraingt suas
agus a ghlacadh nó a leasú, beidh aird ag údarás
tithíochta ar cibé nithe a ordóidh an tAire ó am
go ham.

(d) Is feidhm fhorchoimeádta é glacadh beartais faoin alt
seo nó leasú ar aon bheartas den sórt sin.’’.

29.—Leasaítear leis seo an tAcht um Ghníomhaireacht Airgeadais
do Thithe, 1981—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 5 (arna leasú
leis an Acht um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe
(Leasú), 1988):

‘‘5. Féadfaidh an Ghníomhaireacht, faoi réir cibé
téarmaí agus coinníollacha atá ceadaithe faoin alt
seo ó am go ham ag an Aire agus ag an Aire
Airgeadais, airgead a airleacan—

(a) d’údarás tithíochta lena úsáid acu chun aon
chríche a bheidh údaraithe le hAchtanna na
dTithe, 1966 go 1992, nó fúthu, nó

(b) don Ghníomhaireacht Foirgníochta Náisiúnta
Teoranta (arb é an comhlacht é dá dtagraítear
amhlaidh san Acht um an nGníomhaireacht
Foirgníochta Náisiúnta Teoranta, 1963) lena
úsáid acu chun aon chríche dleathaí i dtaca le
tithíocht nó seirbhísí a bhaineann leis an
gcéanna a sholáthar nó a fheabhsú nó in ionad
cistí a bheidh faighte ar iasacht acu chun na
gcríoch sin agus a bheidh fós gan íoc.’’,

agus

(b) trí ‘‘£1,500,000,000’’ a chur in ionad ‘‘£1,000,000,000’’ i bhfo-
alt (3) d’alt 10 (arna leasú leis an Acht um
Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe (Leasú), 1988).
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30.—Leasaítear leis seo alt 29 den Acht Cumann Foirgníochta,
1989, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

‘‘(3) Faoi réir alt 30, ní sheolfaidh cumann gnó árachais ar shlí
seachas trí fhochuideachta nó trí chomhlacht comhlachaithe eile
de chuid an chumainn, ach amháin i gcás ina ngníomhóidh sé
mar idirghabhálaí árachais de réir bhrí an Achta Árachais,
1989.’’.

31.—Leasaítear leis seo Airteagal 2 (arna leasú le hAcht na dTithe,
1970) den Tríú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht trí
‘‘£15,000’’ a chur in ionad ‘‘dhá mhíle punt’’ i míreanna (a), (b) agus
(c), trí ‘‘£40,000’’ a chur in ionad ‘‘cúig mhíle punt’’ i mír (g), agus
trí ‘‘£15,000’’ a chur in ionad ‘‘two thousand pounds’’ i mír (h).

32.—Beidh feidhm ag forálacha alt 6 den Acht um Thiarnaí Talún
agus Tionóntaí (Leasú), 1980—

(a) maidir le teach atá ar léas faoi léas úinéireachta roinnte, agus

(b) maidir le cóiríocht tithíochta a sholáthrófar tar éis thosach
feidhme an ailt seo lena ligean ag comhlacht atá
ceadaithe chun críocha alt 6,

amhail is dá mba údarás tithíochta an duine a mbeidh an léas á
dheonú aige nó an comhlacht ceadaithe, de réir mar a bheidh, agus
amhail is dá mba áitreabh arna sholáthar ag an údarás an teach nó
an chóiríocht tithíochta.

33.—(1) (a) Aon duine a chiontófar i gcion dá bhforáiltear fíneáil
faoi fhoráil dá dtagraítear i mír (b) dlífear, in ionad
na fíneála sin, fíneáil nach mó ná £1,000 a chur air
agus forléireofar na hailt sin agus beidh éifeacht
leo dá réir sin.

(b) Is iad seo a leanas na forálacha lena mbaineann mír
(a):

(i) sa Phríomh-Acht, ailt 3(5), 4(2) agus 61(2), fo-
alt (7) (a cuireadh isteach le hAcht na dTithe,
1970) d’alt 62, alt 64(2), fo-ailt (3) agus (4) d’alt
65, alt 67(3), fo-ailt (1), (2) agus (3)(b) d’alt 68
agus fo-ailt (1)(a) agus (2) d’alt 69, agus

(ii) in Acht 1988, alt 29(1).

(2) Leasaítear leis seo alt 117 den Phríomh-Acht tríd an méid seo
a leanas a chur in ionad fho-alt (7):

‘‘(7) Aon duine a dhéanfaidh, trí ghníomh nó neamhghníomh,
duine údaraithe a chosc agus é go dleathach ag feidhmiú na
gcumhachtaí a thugtar leis an alt seo, beidh sé ciontach i gcion
agus dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná
£1,000 a chur air, agus má leantar den chosc tar éis an
chiontaithe beidh an duine ciontach i gcion eile gach lá a leanfar
den chosc agus dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach
mó ná £100 a chur air in aghaidh gach ciona den sórt sin.’’.
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34.—(1) Aon duine a dhéanfaidh, trí ghníomh nó neamhghníomh,
duine údaraithe a chosc agus é go dleathach ag feidhmiú na
gcumhachtaí a thugtar dó le halt 17, 18 nó 20, nó a sháróidh foráil
de chuid an chéanna nó rialachán arna dhéanamh faoin gcéanna,
beidh sé ciontach i gcion agus dlífear, ar é a chiontú go hachomair,
fíneáil nach mó ná £1,000 a chur air, agus má leantar den chosc nó
den sárú tar éis an chiontaithe beidh an duine ciontach i gcion eile
gach lá a leanfar den chosc nó den sárú agus dlífear, ar é a chiontú
go hachomair, fíneáil nach mó ná £100 a chur air in aghaidh gach
ciona den sórt sin.

(2) D’ainneoin alt 10(4) den Petty Sessions (Ireland) Act, 1851,
féadfar imeachtaí i leith ciona faoin alt seo a thionscnamh tráth ar
bith laistigh de dhá bhliain tar éis dáta an chiona.

35.—Más rud é—

(a) go mbeidh fóirdheontas, is fóirdheontas a shonraítear in alt
4 nó 7, íoctha ag an Aire nó ag údarás tithíochta, nó go
mbeidh cúiteamh, is cúiteamh a shonraítear in alt 4, 5
nó 7, tugtha ag an Aire d’údarás tithíochta, ar an 14ú lá
d’Fheabhra, 1991, nó dá éis, ach roimh thosach feidhme
alt 4, 5 nó 7, de réir mar a bheidh, agus

(b) go mbeadh an fóirdheontas nó an cúiteamh bailí agus
éifeachtúil dá mba rud é gur tar éis an tosach feidhme sin
a íocadh nó a tugadh é,

ansin beidh an fóirdheontas nó an cúiteamh bailí agus éifeachtúil,
agus measfar go raibh sé bailí agus éifeachtúil riamh, amhail is dá
mba rud é gur tar éis an tosach feidhme sin a íocadh nó a tugadh é.

36.—Déanfar caiteachais chomhairle contae i ndáil le comhlíonadh
feidhme faoi Achtanna na dTithe, 1966 go 1992, a mhuirearú—

(a) i gcás go ndéantar an fheidhm a chomhlíonadh ar leithligh i
leith ceantair sláinte contae, ar an gceantar sláinte
contae sin,

(b) i gcás go ndéantar an fheidhm a chomhlíonadh mar aon
fheidhm i leith limistéir chomhcheangailte de cheantar
sláinte contae agus de bhuirg nó de cheantar uirbeach
amháin nó níos mó sa chontae, ar an limistéar
comhcheangailte sin,

(c) i gcás gur ábhar d’ordú faoi alt 23 an fheidhm, de bhun
fhorálacha an ordaithe sin.

37.—(1) Déantar leis seo gach achtachán a shonraítear i gcolún (2)
den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a
shonraítear i gcolún (3) den Sceideal sin os coinne an achtacháin a
shonraítear amhlaidh.

(2) Maidir le haon aisghairm achtachán a dhéantar leis an alt seo
ní dhéanfaidh sí difear d’aon fhoráil i gcomhaontú iasachta nó i
gconradh morgáiste a rinne údarás tithíochta faoi fhoráil atá á
haisghairm, ná do chur i bhfeidhm an chéanna.
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(3) D’ainneoin fho-alt (2), más cuí le húdarás tithíochta agus le
toiliú an duine dar tugadh an iasacht nó a chomharba i dteideal,
féadfaidh an t-údarás, i ndáil le hiasacht a tugadh faoi fhoráil atá á
haisghairm de bhua an ailt seo, forálacha rialachán arna ndéanamh
de bhun alt 11(13)(r) a chur chun feidhme maidir leis an iasacht sin.

(4) D’ainneoin aon aisghairme a dhéantar leis an alt seo, leanfaidh
forálacha an achtacháin iomchuí d’fheidhm a bheith acu agus beidh
lánéifeacht leo i ndáil le hiasacht a thug údarás tithíochta faoi fhoráil
atá á haisghairm.

(5) Maidir le rialachán a rinneadh faoi fhoráil a aisghairtear leis
an alt seo agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an
ailt seo, leanfaidh sé, sa mhéid go bhféadfadh sé a bheith déanta faoi
fhoráil chomhréire den Acht seo, d’fheidhm a bheith aige tar éis an
tosach feidhme sin agus measfar é a bheith déanta faoin bhforáil
chomhréire den Acht seo agus féadfar é a leasú nó a chúlghairm dá
réir sin.

38.—(1) Féadfar Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1992
a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar Achtanna na dTithe, 1966 go 1992 a ghairm
d’Achtanna na dTithe, 1966 go 1988, agus den Acht seo, seachas fo-
ailt (3) agus (4) agus ailt 29 agus 30, le chéile, agus forléireofar le
chéile iad mar aon Acht amháin.

(3) Féadfar na hAchtanna um Ghníomhaireacht Airgeadais do
Thithe, 1981 go 1992 a ghairm de na hAchtanna um
Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe, 1981 go 1988, den fho-alt
seo agus d’ailt 14, 15 agus 29, le chéile, agus forléireofar le chéile iad
mar aon Acht amháin.

(4) Féadfar na hAchtanna Cumann Foirgníochta, 1989 agus 1992 a
ghairm den Acht Cumann Foirgníochta, 1989, den fho-alt seo agus
d’alt 30, le chéile, agus forléireofar le chéile iad mar aon Acht
amháin.

(5) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
shocróidh an tAire chuige sin le hordú nó le horduithe faoin alt seo,
go ginearálta nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe, agus
féadfar laethanta éagsúla a shocrú amhlaidh chun críoch éagsúil agus
le haghaidh forálacha éagsúla.
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AN SCEIDEAL
Na hAchtacháin a Aisghairtear

Uimhir agus Bliain Gearrtheideal Méid na hAisghairme
(1) (2) (3)

Uimh. 21 de 1966 Acht na dTithe, 1966. Ailt 8, 33, 37, 39, 43, 48,
59, 70, 110 agus 114.

Uimh. 18 de 1970 Acht na dTithe, 1970. An tAcht go léir.
Uimh. 7 de 1978 An tAcht um Thiarnaí Alt 4.

Talún agus Tionóntaí
(Bunchíosanna), 1978.

Uimh. 27 de 1979 Acht na dTithe (Forálacha Ailt 8, 15, 17 agus 19.
Ilghnéitheacha), 1979.

Uimh. 6 de 1982 Acht na dTithe (Teaghaisí Cuid III (ailt 24 go 27).
Príobháideacha ar Cíos),
1982. Alt 5 agus fo-ailt (1) agus

Uimh. 28 de 1988 Acht na dTithe, 1988. (2) d’alt 17.
Uimh. 17 de 1989 An tAcht Cumann Fo-alt (6) d’alt 18.

Foirgníochta, 1989.
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