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ACHT DÁ CHUMASÚ DON ARD-CHÚIRT, MAIDIR LEIS NA
FÁLTAIS Ó CHOIREACHT, ORDUITHE A DHÉANAMH
CHUN AN MHAOIN LENA mBAINEANN A CHAOMHNÚ
AGUS, MÁS CUÍ, A DHIÚSCAIRT AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[4 Lúnasa, 1996]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

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

ciallaíonn “an t-iarratasóir” comhalta nó oifigeach údaraithe a rinne
iarratas chun na Cúirte chun go ndéanfaí ordú eatramhach nó ordú
idirbhreitheach agus, i ndáil le hordú den sórt sin a bheidh i
bhfeidhm, ciallaíonn sé aon chomhalta nó, de réir mar is cuí, aon
oifigeach údaraithe;

ciallaíonn “oifigeach údaraithe” oifigeach do na Coimisinéirí
Ioncaim a bheidh údaraithe i scríbhinn ag na Coimisinéirí Ioncaim
chun na feidhmeanna a thugtar leis an Acht seo d’oifigigh údaraithe
a chomhlíonadh;

ciallaíonn “an Chúirt” an Ard-Chúirt;

folaíonn “déileáil”, i ndáil le maoin atá i seilbh nó faoi urláimh
duine—

(a) i gcás go mbeidh fiach dlite don duine sin, íocaíocht a
dhéanamh le haon duine i laghdú mhéid an fhéich,

(b) an mhaoin a aistriú amach as an Stát, agus

(c) i gcás airgid nó maoine eile a shealbhaíonn duine eile don
duine, é nó í a íoc leis an duine nó le haon duine eile nó
a scaoileadh nó a aistriú chuig an duine nó chuig aon
duine eile;

ciallaíonn “ordú diúscartha” ordú faoi alt 4;

folaíonn “ús”, i ndáil le maoin, ceart;

ciallaíonn “ordú eatramhach” ordú faoi alt 2;

3

Léiriú.



A.1

Ordú eatramhach.

4

[Uimh. 30.] [1996.]An tAcht um Fháltais ó Choireacht,
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ciallaíonn “ordú idirbhreitheach” ordú faoi alt 3;

ciallaíonn “comhalta” comhalta den Gharda Síochána nach ísle céim
ná Príomh-Cheannfort;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Airgeadais;

ciallaíonn “fáltais ó choireacht” aon mhaoin a fuarthas nó a glacadh
aon tráth (roimh an Acht seo a rith nó dá éis) trí chion a dhéanamh
nó mar thoradh ar chion a dhéanamh nó i dtaca leis an gcéanna;

folaíonn “maoin” airgead agus an mhaoin eile go léir, réadach nó
pearsanta, inoidhrithe nó sochorraithe, lena n-áirítear ábhair i
gcaingean agus maoin dholáimhsithe nó neamhchorprach eile agus
déanfar tagairtí do mhaoin a fhorléiriú mar thagairtí a fholaíonn
tagairt d’aon leas i maoin;

ciallaíonn “an freagróir” duine a mbeidh iarratas ar ordú eatramhach
nó ordú idirbhreitheach déanta ina leith nó a mbeidh ordú den sórt
sin déanta ina leith agus folaíonn sé aon duine a thiocfadh, murach
an tAcht seo, chun bheith i dteideal, ar bhás an duine chéadluaite,
aon mhaoine lena mbaineann ordú den sórt sin (is ordú a bheidh i
bhfeidhm agus i leith an duine sin).

(2) San Acht seo—

(a) aon tagairt d’alt, is tagairt í d’alt den Acht seo mura
gcuirtear in iúl gur tagairt d’fhoráil éigin eile atá
beartaithe, agus

(b) aon tagairt d’fho-alt, do mhír nó d’fhomhír, is tagairt í
d’fho-alt, do mhír nó d’fhomhír den fhoráil ina bhfuil an
tagairt, mura gcuirtear in iúl gur tagairt d’fhoráil éigin
eile atá beartaithe, agus

(c) déanfar tagairt d’aon achtachán a fhorléiriú mar thagairt
don achtachán sin arna leasú, arna oiriúnú nó arna
leathnú le haon achtachán dá éis sin nó faoi aon
achtachán dá éis sin.

2.—(1) I gcás go suífear chun sástacht na Cúirte ar iarratas ex
parte chuici ó chomhalta nó ó oifigeach údaraithe chuige sin —

(a) go bhfuil seilbh nó urlámhas ag duine—

(i) ar mhaoin shonraithe agus gur fáltais ó choireacht an
mhaoin, go díreach nó go neamhdhíreach, nó

(ii) ar mhaoin shonraithe a fuarthas, go hiomlán nó go
páirteach, le maoin, nó i dtaca le maoin, is fáltais ó
choireacht, go díreach nó go neamhdhíreach,

agus

(b) nach lú ná £10,000 luach na maoine nó, de réir mar a
bheidh, luach iomlán na maoine dá dtagraítear i
bhfomhíreanna (i) agus (ii) araon de mhír (a),

féadfaidh an Chúirt ordú (“ordú eatramhach”) a dhéanamh lena
dtoirmisctear ar an duine nó ar aon duine sonraithe eile nó ar aon
duine eile a mbeidh fógra i dtaobh an ordaithe aige nó aici an mhaoin
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go léir nó, más cuí, cuid shonraithe den mhaoin, a dhiúscairt nó
déileáil léi ar shlí eile, nó a luach a laghdú le linn na tréimhse 21 lá
ó dháta déanta an ordaithe.

(2) Maidir le hordú eatramhach—

(a) féadfaidh cibé forálacha, coinníollacha agus srianta a
bheith ann is dóigh leis an gCúirt is gá nó is
fóirsteanach, agus

(b) déanfar foráil leis go dtabharfar fógra ina thaobh don
fhreagróir agus d’aon duine eile ar dealraitheach go
ndéanann sé difear, nó a ndéanann sé difear, dó nó di
mura deimhin leis an gCúirt nach féidir le réasún a
fhionnadh cá bhfuil sé nó sí nó siad.

(3) I gcás go mbeidh ordú eatramhach i bhfeidhm, féadfaidh an
Chúirt, ar iarratas chuici chuige sin ón bhfreagróir nó ó aon duine
eile a éileoidh gurb é nó í úinéir aon chuid den mhaoin lena
mbaineann, más rud é go suífear chun sástacht na Cúirte—

(a) nach maoin lena mbaineann fomhír (i) nó (ii) d’fho-alt
(1)(a) an mhaoin lena mbaineann ná aon chuid di, nó

(b) gur lú ná £10,000 luach na maoine lena mbaineann na
fomhíreanna sin,

an t-ordú a urscaoileadh nó, de réir mar is cuí, é a athrú.

(4) Déanfaidh an Chúirt, ar iarratas chuici aon tráth chuige sin ón
iarratasóir, ordú eatramhach a urscaoileadh.

(5) Faoi réir fho-ailt (3) agus (4), leanfaidh ordú eatramhach i
bhfeidhm go dtí deireadh na tréimhse 21 lá ó dháta a dhéanta agus
rachaidh sé as feidhm ansin mura rud é go ndéanfar iarratas chun
ordú idirbhreitheach a dhéanamh le linn na tréimhse sin i leith aon
chuid den mhaoin lena mbaineann agus, má thionscnaítear iarratas
den sórt sin, rachaidh an t-ordú eatramhach as feidhm—

(a) ar an iarratas a chinneadh,

(b) ar éag don ghnáth-am chun achomharc i gcoinne an
chinnidh a thionscnamh,

(c) má thionscnaítear achomharc den sórt sin, ar an
achomharc nó aon achomharc eile a chinneadh nó a
thréigean nó ar éag don ghnáth-am chun aon achomharc
eile a thionscnamh,

cibé acu is déanaí.

(6) Maidir le fógra faoi iarratas faoin alt seo—

(a) i gcás gur faoi fho-alt (3) an t-iarratas, is é nó is í an
freagróir nó an duine eile a dhéanfaidh an t-iarratas a
thabharfaidh don iarratasóir é,

(b) i gcás gur faoi fho-alt (4) an t-iarratas, is é nó is í an
t-iarratasóir a thabharfaidh don fhreagróir é, mura
deimhin leis an gCúirt nach féidir le réasún a fhionnadh
cá bhfuil sé nó sí,
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agus, i gceachtar den dá chás, d’aon duine eile a n-ordóidh an Chúirt
i ndáil leis nó léi fógra faoin iarratas a thabhairt dó nó di.

3.—(1) I gcás gur dealraitheach don Chúirt, ar iarratas chuici
chuige sin ón iarratasóir, agus ar fhianaise a thabharfaidh an
t-iarratasóir, arb éard í, nó a n-áirítear inti, fianaise is inghlactha de
bhua alt 8—

(a) go bhfuil seilbh nó urlámhas ag duine—

(i) ar mhaoin shonraithe agus gur fáltais ó choireacht an
mhaoin, go díreach nó go neamhdhíreach, nó

(ii) ar mhaoin shonraithe a fuarthas, go hiomlán nó go
páirteach, le maoin, nó i dtaca le maoin, is fáltais ó
choireacht, go díreach nó go neamhdhíreach,

agus

(b) nach lú ná £10,000 luach na maoine, nó, de réir mar a
bheidh, luach iomlán na maoine, dá dtagraítear i
bhfomhíreanna (i) agus (ii) araon de mhír (a),

déanfaidh an Chúirt ordú (“ordú idirbhreitheach”) lena
dtoirmisctear ar an bhfreagróir, nó ar aon duine sonraithe eile, nó ar
aon duine eile a mbeidh fógra i dtaobh an ordaithe aige nó aici, an
mhaoin go léir nó, más cuí, cuid shonraithe den mhaoin, a dhiúscairt,
nó déileáil léi ar shlí eile, nó a luach a laghdú, mura suífear chun
sástacht na Cúirte, ar fhianaise a thabharfaidh an freagróir nó aon
duine eile—

(I) nach fáltais ó choireacht, go díreach ná go neamhdhíreach,
an mhaoin áirithe sin agus nach bhfuarthas í, go hiomlán
nó go páirteach, le maoin, nó i dtaca le maoin, is fáltais
ó choireacht, go díreach nó go neamhdhíreach, nó

(II) gur lú ná £10,000 luach na maoine go léir lena mbainfeadh
an t-ordú:

Ar choinníoll, áfach, nach ndéanfaidh an Chúirt an t-ordú más
deimhin léi go mbeadh baol tromaí éigeartais ann.

(2) Maidir le hordú idirbhreitheach—

(a) féadfaidh cibé forálacha, coinníollacha agus srianta a
bheith ann is dóigh leis an gCúirt is gá nó is
fóirsteanach, agus

(b) déanfar foráil leis go dtabharfar fógra ina thaobh don
fhreagróir agus d’aon duine eile ar dealraitheach go
ndéanann sé difear, nó a ndéanann sé difear, dó nó di
mura deimhin leis an gCúirt nach féidir le réasún a
fhionnadh cá bhfuil sé nó sí nó siad.

(3) I gcás go mbeidh ordú idirbhreitheach i bhfeidhm, féadfaidh
an Chúirt, ar iarratas chuici chuige sin tráth ar bith ón bhfreagróir
nó ó aon duine eile a éileoidh gurb é nó í úinéir aon chuid den
mhaoin lena mbaineann, i gcás go suífear chun sástacht na Cúirte
gur maoin lena mbaineann mír (I) d’fho-alt (1) an mhaoin nó cuid
shonraithe di, nó go bhfuil an t-ordú ina chúis le haon éagóir eile, an
t-ordú a urscaoileadh nó, de réir mar is cuí, é a athrú.
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(4) Déanfaidh an Chúirt, ar iarratas chuici chuige sin aon tráth ón
iarratasóir, ordú idirbhreitheach a urscaoileadh.

(5) Faoi réir fho-ailt (3) agus (4), leanfaidh ordú idirbhreitheach i
bhfeidhm go dtí—

(a) go gcinnfear iarratas ar ordú diúscartha i ndáil leis an
maoin lena mbaineann,

(b) go n-éagfaidh an gnáth-am chun achomharc a thionscnamh
i gcoinne an chinnidh sin,

(c) sa chás go dtionscnófar achomharc den sórt sin, go
ndéanfar é nó aon achomharc eile a chinneadh nó a
thréigean nó go n-éagfaidh an gnáth-am chun aon
achomharc eile a thionscnamh,

cibé acu is déanaí, agus rachaidh sé as feidhm ansin.

(6) Maidir le fógra faoi iarratas faoin alt seo—

(a) i gcás gur faoi fho-alt (1) nó (4) an t-iarratas, is é nó is
í an t-iarratasóir a thabharfaidh don fhreagróir é, mura
deimhin leis an gCúirt nach féidir le réasún a fhionnadh
cá bhfuil sé nó sí,

(b) i gcás gur faoi fho-alt (3) an t-iarratas, is é nó is í an
freagróir nó an duine eile a bheidh ag déanamh an
iarratais a thabharfaidh don iarratasóir é,

agus, i gceachtar den dá chás, d’aon duine eile a n-ordóidh an Chúirt
i ndáil leis nó léi fógra faoin iarratas a thabhairt dó nó di.

(7) I gcás go mbainfidh ordú forghéillte, nó ordú coigistíochta,
faoin Acht um Cheartas Coiriúil, 1994, nó ordú forghéillte, faoin
Acht um Mhí-Úsáid Drugaí, 1977, le haon mhaoin is ábhar d’ordú
eatramhach, nó d’ordú idirbhreitheach, a bheidh i bhfeidhm, (“an
mhaoin shonraithe”), beidh an t-ordú eatramhach nó, de réir mar a
bheidh, an t-ordú idirbhreitheach—

(a) mura mbainfidh sé ach leis an maoin shonraithe amháin,
arna urscaoileadh, agus

(b) má bhaineann sé le maoin eile freisin, arna athrú tríd an
maoin shonraithe a eisiamh uaidh.

4.—(1) Faoi réir fho-alt (2), i gcás go raibh ordú idirbhreitheach i
bhfeidhm ar feadh 7 mbliana ar a laghad i ndáil le maoin shonraithe,
féadfaidh an Chúirt, ar iarratas chuici chuige sin ón iarratasóir, ordú
(“ordú diúscartha)” a dhéanamh lena n-ordófar go ndéanfar an
mhaoin iomlán nó, más cuí, cuid shonraithe di, a aistriú, faoi réir cibé
téarmaí agus coinníollacha a shonróidh an Chúirt, chuig an Aire nó
chuig cibé duine eile a chinnfidh an Chúirt.

(2) Faoi réir fho-ailt (6) agus (8), déanfaidh an Chúirt ordú
diúscartha i ndáil le haon mhaoin is ábhar d’iarratas faoi fho-alt (1)
mura suífear chun a sástachta nach fáltais ó choireacht an mhaoin
áirithe sin, go díreach nó go neamhdhíreach, agus nach bhfuarthas í,
go hiomlán nó go páirteach, le maoin, nó i dtaca le maoin, is fáltais
ó choireacht, go díreach nó go neamhdhíreach.
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(3) Tabharfaidh an t-iarratasóir fógra don fhreagróir (mura
deimhin leis an gCúirt nach féidir le réasún a fhionnadh cá bhfuil sé
nó sí), agus do cibé daoine eile (más ann) a ordóidh an Chúirt i
dtaobh iarratais faoin alt seo.

(4) Oibreoidh ordú diúscartha chun a chearta nó a cearta (más
ann) sa mhaoin nó chun na maoine lena mbaineann sé a bhaint den
fhreagróir agus, ar an ordú a dhéanamh, beidh an mhaoin arna
haistriú chuig an Aire nó chuig duine eile lena mbaineann sí.

(5) Féadfaidh an tAire aon mhaoin arna haistriú chuige nó chuici
faoin alt seo a dhíol nó a dhiúscairt ar shlí eile, agus déanfaidh an
tAire aon fháltais ó dhiúscairt den sórt sin agus aon airgead arna
aistriú chuige nó chuici faoin alt seo a íoc isteach sa Státchiste nó nó
a chur chun tairbhe don Státchiste.

(6) In imeachtaí faoi fho-alt (1), sula gcinnfidh sí an ndéanfaidh sí
ordú diúscartha, tabharfaidh an Chúirt deis d’aon duine a éilíonn
gurb é nó í úinéir aon chuid den mhaoin lena mbaineann chun
éisteacht a fháil ón gCúirt agus chun cúis a shuíomh le nár cheart an
t-ordú a dhéanamh.

(7) Féadfaidh an Chúirt, más cuí léi déanamh amhlaidh ar
mhaithe leis an gceartas, ar iarratas ón bhfreagróir nó, mura féidir a
fhionnadh cá bhfuil an freagróir, ar a tionscnamh féin, éisteacht
iarratais faoi fho-alt (1) a chur ar atráth ar feadh cibé tréimhse nach
faide ná 2 bhliain a mheasfaidh sí is réasúnach.

(8) Ní dhéanfaidh an Chúirt ordú diúscartha más deimhin léi go
mbeadh baol tromaí éigeartais ann.

5.—(1) Aon tráth le linn d’ordú eatramhach nó idirbhreitheach a
bheith i bhfeidhm, féadfaidh an Chúirt, ar iarratas chuici chuige sin
ón iarratasóir, cibé orduithe a dhéanamh a mheasfaidh sí is gá nó is
fóirsteanach chun a chumasú lánéifeacht a bheith leis an ordú
réamhráite.

(2) Déanfaidh an t-iarratasóir fógra faoi iarratas faoin alt seo a
thabhairt don fhreagróir mura deimhin leis an gCúirt nach féidir le
réasún a fhionnadh cá bhfuil sé nó sí agus d’aon duine eile a
n-ordóidh an Chúirt i ndáil leis nó léi fógra faoin iarratas a thabhairt
dó nó di.

(3) Féadfaidh sé a bheith sainráite in ordú eatramhach, in ordú
idirbhreitheach nó in ordú diúscartha go bhfuil feidhm aige maidir
le haon bhrabús nó gnóchan nó le haon ús, díbhinn nó íocaíocht eile
nó le haon mhaoin eile is iníoctha nó a eascróidh, tar éis an t-ordú a
dhéanamh, i dtaca le haon mhaoin eile lena mbaineann an t-ordú.

6.—(1) Aon tráth ar lena linn a mbeidh ordú eatramhach nó ordú
idirbhreitheach i bhfeidhm, féadfaidh an Chúirt, ar iarratas chuici
chuige sin ag an bhfreagróir nó aon duine eile dá ndéanann an
t-ordú difear, cibé orduithe a dhéanamh is cuí léi i ndáil le haon
chuid den mhaoin lena mbaineann más rud é go measann sí go bhfuil
sé fíor-riachtanach déanamh amhlaidh chun a chumasú—

(a) don fhreagróir na caiteachais mhaireachtála réasúnacha
agus caiteachais riachtanacha eile (lena n-áirítear
caiteachais dhlíthiúla in imeachtaí faoin Acht seo nó i
ndáil leo) a urscaoileadh ar caiteachais iad a thabhaigh
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1996.

nó a thabhóidh an freagróir agus a chleithiúnaithe nó a
cleithiúnaithe nó a tabhaíodh nó a thabhófar i leith an
fhreagróra agus a chleithiúnaithe nó a cleithiúnaithe, nó

(b) don fhreagróir nó don duine eile sin gnó, trádáil, gairm nó
slí bheatha eile lena mbaineann aon chuid den mhaoin
sin a sheoladh.

(2) Féadfaidh cibé coinníollacha agus srianta a bheith in ordú
faoin alt seo is cuí nó is fóirsteanach leis an gCúirt chun luach na
maoine lena mbaineann a chosaint agus chun aon laghdú nach gá
uirthi a sheachaint.

(3) Tabharfaidh an duine atá ag déanamh an iarratais fógra i
dtaobh iarratais faoin alt seo don iarratasóir agus d’aon duine eile a
n-ordóidh an Chúirt i ndáil leis nó léi fógra faoin iarratas a thabhairt
dó nó di.

7.—(1) I gcás go bhfuil ordú eatramhach nó ordú idirbhreitheach
i bhfeidhm, féadfaidh an Chúirt, aon tráth, glacadóir a cheapadh—

(a) chun seilbh a ghlacadh ar aon mhaoin lena mbaineann an
t-ordú,

(b) de réir ordacháin na Cúirte, chun aon mhaoin, ar ina leith
a cheapfar é nó í, a bhainistiú, seilbh a choimeád uirthi
nó í a dhiúscairt nó déileáil léi ar shlí eile,

faoi réir cibé eisceachtaí agus coinníollacha (más ann) a shonróidh
an Chúirt, agus féadfaidh sí a cheangal ar aon duine a mbeidh maoin
ina sheilbh nó ina seilbh nó ar a urláimh nó a hurláimh, ar maoin í
a cheapfar an glacadóir ina leith, seilbh uirthi a thabhairt don
ghlacadóir.

(2) I gcás go ndéanfaidh glacadóir aon bheart faoin alt seo—

(a) i ndáil le maoin nach maoin is ábhar d’ordú eatramhach
nó d’ordú idirbhreitheach, is beart a mbeadh sé nó sí i
dteideal é a dhéanamh dá mba í an mhaoin sin í, agus

(b) á chreidiúint dó nó di, agus forais réasúnacha aige nó aici
chun é a chreidiúint, go bhfuil sé nó sí i dteideal an beart
sin a dhéanamh i ndáil leis an maoin sin,

ní bheidh sé nó sí faoi dhliteanas ag aon duine i leith aon
chaillteanais nó damáiste a thig ón mbeart sin ach amháin a mhéid
arb í a fhaillí nó a faillí is cúis leis an gcaillteanas nó leis an damáiste.

8.—(1) I gcás go ndéarfaidh comhalta nó oifigeach údaraithe—

(a) in imeachtaí faoi alt 2, trí mhionnscríbhinn nó, má
ordaíonn an Chúirt amhlaidh, i bhfianaise béil, nó

(b) in imeachtaí faoi alt 3, i bhfianaise béil,

9

A.6

Glacadóir.

Forálacha i ndáil le
fianaise agus
imeachtaí faoin
Acht seo.



A.8

Mionnscríbhinn ina
sonrófar maoin agus
ioncam an
fhreagróra.

10

[Uimh. 30.] [1996.]An tAcht um Fháltais ó Choireacht,
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go gcreideann sé nó sí ceachtar díobh seo a leanas nó iad araon, is é
sin le rá:

(i) go bhfuil maoin shonraithe i seilbh nó faoi urláimh an
fhreagróra agus gurb éard atá inti, go díreach nó go
neamhdhíreach, fáltais ó choireacht,

(ii) go bhfuil maoin shonraithe i seilbh nó faoi urláimh an
fhreagróra agus go bhfuarthas an mhaoin, go hiomlán nó
go páirteach, le maoin, nó i dtaca le maoin, is fáltais ó
choireacht, go díreach nó go neamhdhíreach,

agus nach lú ná £10,000 luach na maoine nó, de réir mar a bheidh,
luach iomlán na maoine dá dtagraítear i míreanna (i) agus (ii) araon,
ansin, más deimhin leis an gCúirt go bhfuil forais réasúnacha ann
chun an méid a dúradh a chreidiúint, beidh an ráiteas ina fhianaise
ar an ní dá dtagraítear i mír (i) nó i mír (ii), nó iontu araon, de réir
mar is cuí, agus ar luach na maoine.

(2) Is é an caighdeán cruthúnais is gá chun aon cheist a eascróidh
faoin Acht seo a chinneadh an caighdeán is infheidhme maidir le
himeachtaí sibhialta.

(3) Déanfar imeachtaí faoin Acht seo i ndáil le hordú eatramhach
a éisteacht ar shlí eile seachas go poiblí agus féadfar aon imeachtaí
eile faoin Acht seo, má iarrann an freagróir nó aon pháirtí eile sna
himeachtaí (seachas an t-iarratasóir) go ndéanfar amhlaidh, agus más
cuí leis an gCúirt é, a éisteacht ar shlí eile seachas go poiblí.

(4) Feadfaidh an Chúirt a thoirmeasc, más cuí léi déanamh
amhlaidh, cibé faisnéis a fhoilsiú a chinnfidh sí i ndáil le himeachtaí
faoin Acht seo, lena n-airítear faisnéis i ndáil le hiarratais ar orduithe
faoin Acht seo, faisnéis i ndáil le horduithe faoin Acht seo a
dhéanamh nó a dhiúltú, agus faisnéis i ndáil lena bhfuil in orduithe
faoin Acht seo agus i ndáil leis na daoine lena mbaineann siad.

(5) Maidir le doiciméad a thabhairt ar aird don Chúirt in
imeachtaí faoin Acht seo, ar doiciméad é a airbheartaíonn duine, a
thuairiscítear sa doiciméad mar oifigeach do na Coimisinéirí
Ioncaim, a údarú chun na feidhmeanna a thugtar leis an Acht seo
d’oifigigh údaraithe a fheidhmiú agus a bheith sínithe ag Coimisinéir
Ioncaim, is fianaise é sin gur oifigeach údaraithe an duine.

9.—Aon tráth i rith imeachtaí faoi alt 2 nó 3 nó le linn d’ordú
eatramhach nó d’ordú idirbhreitheach a bheith i bhfeidhm, féadfaidh
an Chúirt nó, de réir mar is cuí, i gcás achomhairc in imeachtaí den
sórt sin, an Chúirt Uachtarach, a ordú don fhreagróir, le hordú,
mionnscríbhinn a chomhdú i bPríomh-Oifig na hArd-Chúirte, ina
sonrófar—

(a) an mhaoin atá i seilbh nó faoi urláimh an fhreagróra, nó

(b) ioncam agus bunaidh ioncaim an fhreagróra, le linn cibé
tréimhse (nach faide ná 10 mbliana) dar críoch dáta an
iarratais ar an ordú de réir mar a shonróidh an chúirt
lena mbaineann,

nó iad araon.
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10.—(1) I gcás go ndéantar ordú eatramhach nó ordú
idirbhreitheach, tabharfaidh cláraitheoir na Cúirte, i gcás talaimh
chláraithe, fógra i dtaobh an ordaithe do Chláraitheoir na dTeideal
agus air sin cuirfidh Cláraitheoir na dTeideal faoi deara taifead a
dhéanamh sa chlár cuí faoin Acht um Chlárú Teidil, 1964, lena
dtoirmiscfear, go dtí cibé tráth a rachaidh an t-ordú as feidhm, go
n-urscaoilfear an t-ordú nó go n-athrófar é d’fhonn an talamh
cláraithe nó aon mhuirear ar an gcéanna a eisiamh ó fheidhm an
ordaithe, aon déileáil a dhéanamh le haon talamh cláraithe nó
muirear cláraithe ar dealraitheach go ndearna an t-ordú difear dó.

(2) I gcás go mbeidh fógra i dtaobh ordaithe tugtha faoi fho-alt (1)
agus go n-athrófar an t-ordú i ndáil le talamh cláraithe, tabharfaidh
cláraitheoir na Cúirte fógra á rá sin do Chláraitheoir na dTeideal,
agus air sin cuirfidh Cláraitheoir na dTeideal faoi deara an taifead a
rinneadh faoi fho-alt (1) den alt seo a athrú chuige sin.

(3) I gcás go mbeidh fógra i dtaobh ordaithe tugtha faoi fho-alt
(1) agus go n-urscaoilfear an t-ordú nó go rachaidh sé as feidhm,
tabharfaidh cláraitheoir na hArd-Chúirte fógra á rá sin do
Chláraitheoir na dTeideal agus déanfaidh Cláraitheoir na dTeideal
an taifead a rinneadh faoi fho-alt (1) a chealú.

(4) I gcás go ndéanfar ordú eatramhach nó ordú idirbhreitheach,
tabharfaidh cláraitheoir na Cúirte, i gcás talaimh neamhchláraithe,
fógra i dtaobh an ordaithe do Chláraitheoir na nGníomhas agus air
sin cuirfidh Cláraitheoir na nGníomhas faoi deara an fógra a chlárú i
gClárlann na nGníomhas de bhun an Registration of Deeds Act, 1707.

(5) I gcás go mbeidh fógra i dtaobh ordaithe tugtha faoi fho-alt
(4) agus go n-athrófar an t-ordú, tabharfaidh cláraitheoir na Cúirte
fógra á rá sin do Chláraitheoir na nGníomhas agus air sin cuirfidh
Cláraitheoir na nGníomhas faoi deara an fógra a cláraíodh faoi fho-
alt (4) a athrú chuige sin.

(6) I gcás go mbeidh fógra i dtaobh ordaithe tugtha faoi fho-alt
(4) agus go n-urscaoilfear an t-ordú nó go rachaidh sé as feidhm,
tabharfaidh cláraitheoir na Cúirte fógra á rá sin do Chláraitheoir na
nGníomhas agus air sin cealóidh Cláraitheoir na nGníomhas an clárú
arna dhéanamh faoi fho-alt (4).

(7) I gcás go ndéanfar ordú eatramhach nó ordú idirbhreitheach
a bhaineann le leas i gcuideachta nó le maoin cuideachta, tabharfaidh
cláraitheoir na Cúirte fógra i dtaobh an ordaithe do Chláraitheoir na
gCuideachtaí agus air sin cuirfidh Cláraitheoir na gCuideachtaí faoi
deara go ndéanfar an fógra a thaifeadadh i gClár na gCuideachtaí
atá á chothabháil faoi Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1990.

(8) I gcás go mbeidh fógra i dtaobh ordaithe tugtha faoi fho-alt
(7) agus go ndéanfar an t-ordú a athrú, tabharfaidh cláraitheoir na
Cúirte fógra á rá sin do Chláraitheoir na gCuideachtaí agus air sin
cuirfidh Cláraitheoir na gCuideachtaí faoi deara go ndéanfar an fógra
a taifeadadh faoi fho-alt (7) a athrú chuige sin.

(9) I gcás go mbeidh fógra i dtaobh ordaithe tugtha faoi fho-alt
(7) agus go n-urscaoilfear an t-ordú nó go rachaidh sé as feidhm,
tabharfaidh cláraitheoir na Cúirte fógra á rá sin do Chláraitheoir na
gCuideachtaí agus air sin déanfaidh Cláraitheoir na gCuideachtaí an
taifead arna dhéanamh faoi fho-alt (7) a chealú.
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11.—(1) I gcás go mbreithneofar ina fhéimheach nó ina féimheach
duine a bhfuil maoin ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina urláimh
nó faoina hurláimh, beidh maoin atá faoi réir ordaithe eatramhaigh,
ordaithe idirbhreithigh nó ordaithe diúscartha, arna dhéanamh sula
ndéanfar an t-ordú lena mbreithneofar an duine ina fhéimheach nó
ina féimheach, eisiata ó mhaoin an fhéimhigh chun críocha an Achta
Féimheachta, 1988.

(2) I gcás go mbeidh duine breithnithe ina fhéimheach nó ina
féimheach, ní dhéanfar na cumhachtaí a thugtar don Chúirt le halt 2
nó 3 a fheidhmiú i ndáil le maoin an fhéimhigh chun críocha an
Achta sin 1988.

(3) In aon chás inar tíolacadh achainí i bhféimheacht, nó ina
ndearnadh breithniú i bhféimheacht, roimh an 1ú lá d’Eanáir, 1989,
beidh éifeacht leis an alt seo fairis an modhnú go gcuirfear, in ionad
na dtagairtí i bhfo-ailt (1) agus (2) do mhaoin an fhéimhigh chun
críocha an Achta réamhráite, tagairtí do mhaoin an fhéimhigh a
dhílsítear do na sannaithe chun críocha dhlí na féimheachta a bhí
ann roimh an dáta sin.

12.—(1) Gan dochar do ghinearáltacht aon fhorála d’aon
achtachán eile, más rud é—

(a) go ndéanfaidh an Sannaí Oifigiúil nó iontaobhaí arna
cheapadh nó arna ceapadh faoi fhorálacha Chuid V den
Acht Féimheachta, 1988, aon mhaoin a urghabháil nó a
dhiúscairt, is maoin nach bhfuil a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna infheidhmithe i ndáil léi toisc í a bheith faoi
réir ordaithe eatramhaigh, ordaithe idirbhreithigh nó
ordaithe diúscartha, agus

(b) go gcreidfidh sé nó sí, tráth na hurghabhála nó na
diúscartha, agus forais réasúnacha aige nó aici chun é a
chreidiúint, go bhfuil sé nó sí i dteideal (cibé acu de bhun
ordaithe cúirte nó ar shlí eile) an mhaoin sin a urghabháil
nó a dhiúscairt,

ní bheidh sé nó sí faoi dhliteanas d’aon duine i leith aon chaillteanais
nó damáiste a tharlaíonn de thoradh na hurghabhála nó na
diúscartha ach amháin a mhéid arb é a fhaillí nó a faillí le linn
gníomhú amhlaidh is cúis leis an gcaillteanas nó leis an damáiste,
agus beidh lian aige nó aici ar an maoin, nó ar na fáltais ó dhíol na
maoine, i leith cibé cuid dá chaiteachais nó dá caiteachais a
tabhaíodh i dtaca leis an bhféimheacht nó leis na himeachtaí eile ar
i ndáil léi nó leo a airbheartaíodh gur tharla an urghabháil nó an
diúscairt agus i leith cibé méid dá luach saothair a fhéadfar a
shannadh le réasún i leith é nó í do ghníomhú i dtaca leis na
himeachtaí sin.

(2) I gcás go ndéanfaidh an Sannaí Oifigiúil nó iontaobhaí arna
cheapadh nó arna ceapadh mar a dúradh caiteachais a thabhú i leith
na maoine sin atá luaite i bhfo-alt (1)(a) agus, le linn déanamh
amhlaidh, nach eol dó nó di agus nach bhfuil aon fhorais réasúnacha
aige nó aici chun a chreidiúint go bhfuil an mhaoin faoi réir ordaithe
faoin Acht seo de thuras na huaire, beidh sé nó sí i dteideal (cibé
acu a bheidh nó nach mbeidh an mhaoin sin urghafa nó diúscartha
aige nó aici ionas go mbeidh lian aige nó aici) go n-íocfar na
caiteachais sin leis nó léi.
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13.—(1) Maidir le maoin is ábhar d’ordú eatramhach, d’ordú
idirbhreitheach nó d’ordú diúscartha a rinneadh roimh an tráth
iomchuí, i gcás go mbeidh an mhaoin sin ar seilbh nó faoi urláimh
ag cuideachta agus go mbeidh ordú déanta chun an chuideachta a
fhoirceannadh nó go mbeidh rún rite ag an gcuideachta le haghaidh
foirceannadh toilteanach, ní bheidh feidhmeanna an leachtaitheora
(nó aon leachtaitheora shealadaigh) infheidhmithe i ndáil leis an
maoin.

(2) Más rud é, i gcás cuideachta, go mbeidh ordú déanta le
haghaidh a foirceanta nó go mbeidh rún den sórt sin rite, ní dhéanfar
na cumhachtaí a thugtar le halt 2 nó 3 don Chúirt a fheidhmiú i ndáil
le haon mhaoin a bheidh ar seilbh ag an gcuideachta ar i ndáil léi a
mbeidh feidhmeanna an leachtaitheora infheidhmithe—

(a) ionas go gcuirfear toirmeasc air nó uirthi na feidhmeanna
sin a fheidhmiú chun aon mhaoin a bheidh ar seilbh ag
an gcuideachta a dháileadh ar chreidiúnaithe na
cuideachta, nó

(b) ionas go gcoiscfear caiteachais (lena n-áirítear luach
saothair an leachtaitheora nó aon leachtaitheora
shealadaigh) a íoc as aon mhaoin, ar caiteachais iad a
tabhaíodh go cuí san fhoirceannadh i ndáil leis an maoin.

(3) San alt seo—

ciallaíonn “cuideachta” aon chuideachta a fhéadfar a fhoirceannadh
faoi Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1990;

ciallaíonn “tráth iomchuí”—

(a) i gcás nach mbeidh aon ordú déanta chun an chuideachta
a fhoirceannadh, tráth rite an rúin le haghaidh
foirceannadh toilteanach,

(b) i gcás go mbeidh ordú den sórt sin déanta agus, sula
ndéanfar an achainí chun an chuideachta a chur á
foirceannadh ag an gcúirt a thíolacadh, go mbeidh rún
den sórt sin arna rith ag an gcuideachta, tráth rite an
rúin, agus

(c) in aon chás eile ina mbeidh ordú den sórt sin déanta, tráth
déanta an ordaithe.

14.—Ní bheidh aon ábhar caingne nó imeachtaí d’aon chineál ann
i gcoinne bainc, cumainn foirgníochta nó forais airgeadais eile nó i
gcoinne aon duine eile in aon chúirt i leith aon ghnímh nó
neamhghnímh arna dhéanamh i gcomhlíonadh ordaithe faoin Acht
seo.

15.—(1) I gcás go mbeidh ordú faoin Acht seo i bhfeidhm,
féadfaidh comhalta den Gharda Síochána nó oifigeach custam agus
máil, d’fhonn cosc a chur le haon mhaoin is ábhar don ordú a aistriú
amach as an Stát, an mhaoin a urghabháil.

(2) Déileálfar le maoin a urghabhfar faoin alt seo de réir
ordacháin na Cúirte.
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16.—(1) Más rud é—

(a) go n-urscaoilfear ordú eatramhach nó go rachaidh sé as
feidhm agus nach ndéanfar ordú idirbhreitheach i ndáil
leis an ní nó, má dhéantar ordú idirbhreitheach, go
n-urscaoilfear é (seachas de bhun alt 3(7)),

(b) go ndéanfar ordú idirbhreitheach a urscaoileadh (seachas
de bhun alt 3(7)) nó go rachaidh sé as feidhm agus nach
ndéanfar ordú diúscartha i ndáil leis an ní nó, má
dhéantar ordú diúscartha, go n-urscaoilfear é,

(c) go n-athrófar ordú eatramhach nó ordú idirbhreitheach
(seachas de bhun alt 3(7)) nó go ndéanfar ordú diúscartha
a athrú ar achomharc,

féadfaidh an Chúirt, ar iarratas chuici chuige sin ag duine a shuífidh
chun sástacht na Cúirte—

(i) gurb é nó í úinéir aon mhaoine—

(I) lenar bhain ordú dá dtagraítear i mír (a) nó (b), nó

(II) lenar bhain ordú dá dtagraítear i mír (c) ach ar scoir
ordú den sórt sin, mar gheall ar chúirt é d’athrú, de
bhaint léi,

agus

(ii) nach fáltais ó choireacht, go díreach nó go neamhdhíreach,
an mhaoin nó nach bhfuarthas í, go hiomlán nó go
páirteach, le maoin, nó i dtaca le maoin, is fáltais ó
choireacht, go díreach nó go neamhdhíreach, cibé
cúiteamh (más ann) a dhámhachtain don duine is iníoctha
ag an Aire agus is dóigh leis an gCúirt is cóir sna
himthosca i leith aon chaillteanais a thabhaigh an duine
de dhroim an ordaithe lena mbaineann.

(2) Tabharfar fógra don Aire i dtaobh aon imeachtaí faoin alt seo
agus beidh sé nó sí i dteideal éisteacht a fháil sna himeachtaí sin.

17.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire agus (a mhéid a
cheadóidh an tAire é) an Garda Síochána agus na Coimisinéirí
Ioncaim ag riaradh an Achta seo a íoc as airgead a sholáthróidh
an tOireachtas.

18.—Féadfar an tAcht um Fháltais ó Choireacht, 1996 a ghairm
den Acht seo.


